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கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தயின்
வபலாய்மைலான் கரடு
யசலத்தலிருந்து நலாமைக்கல் வசல்லும வெழியில்,
டிடரவெர் கல்கிக்கு வபலாய்மைலான் கரடடைக்
கலாட்டுகிறலார். விசித்தரமைலான அந்தப் பலாடறடயேப்
பற்றி உள்ளூருக்குள் வெழங்கி வெரும கடதடயே
அப்படியயே பயேணத்தன் யபலாது டிடரவெர்
எடுத்துவிடை, அது ‘வபலாய்மைலான் கரடு‘ எனும
அமைர இலக்கியேமைலாக நமைக்கு கிடடைத்து விட்டைது.

கதலாநலாயேகன் வசங்யகலாடைன் ஐந்து ஏக்கரலா
கலாட்டுக்கு ரலாஜலா;அநலாடத;கருமி. கதலாநலாயேகி
வசமபவெளவெல்லி அவென் உள்ளத்டதக்
வகலாள்டள வகலாண்டைவெள். இவெர்களுக்கு
இடடையில் குமைலாரி பங்கஜலா என்னும மைலாயேமைலான்
வெர, அடதத் துரத்தக் வகலாண்டு ஓடும
வசங்யகலாடைன், பங்கஜலாவின் கூட்டைலாளிகளின்
தட்டைத்டத முறியேடிக்கப் யபலாய்
வகலாடலகலாரனலாகிறலான் “குமைலாரி பங்கஜலாவின்
கூட்டைலாளிகள் யேலார்? அவெர்களின் தட்டைம என்ன?
வசங்யகலாடைன் யசர்த்து டவெத்த புடதயேல் என்ன
ஆனது? வசங்யகலாடைன் வகலாடல வெழக்கிலிருந்து
விடுபட்டைலானலா?” இது யபலான்ற பல முடிச்சுகடள
அழகலாய் அவிழ்த்தருக்கின்றலார் ‘வபலாய்மைலான்
கரடு’ நலாவெலில் கல்கி. இருக்கிறத விட்டுட்டு,
பறக்கறதுக்கு ஆடசப்படுறவெங்களுக்கு
‘வபலாய்மைலான் கரடு’ பலாடைம.
--------------------

0. முன்னுடர

ஆஸதலான கவிஞர்களுக்குப் பலாரலாட்டு
உபசலாரங்கள் நடைத்துவெதும அவெர்களுக்குப்
பணமுடிப்பு அளிப்பதும மிக நல்ல
சமபிரதலாயேங்கள். அத்தடகயே டவெபவெத்துக்கு
என்டனயும அடழத்துவிட்டைலார்களலானலால், அதன்
மைகிடமைடயேச் வசலால்லத்தரமைன்ற!
ஆஸதலான கவிஞர் ரலாமைலிங்கம பிள்டள
அவெர்களுக்கு அவெருடடையே வசலாந்த ஊரலாகியே
நலாமைக்கல்லில் பலாரலாட்டு உபசலாரம
நடைத்தனலார்கள். அதற்கு என்டனயும
அடழத்தருந்தலார்கள். நலானும வசன்றிருந்யதன்.
இடவெவயேல்லலாம நடைந்தரலாவிட்டைலால்
உலகத்துக்கு எப்யபர்பட்டை அமைர இலக்கியேம
நஷ்டைமைலாய்ப் யபலாயிருக்கும என்படத
நிடனத்தலால் வநஞ்சு தடுக்கிடுகிறது!

நலான் எழுதுகிற கடதகள் அமைர இலக்கியேங்கள்
என்பது அடியயேனுடடையே தலாழ்டமையேலான
அபிப்பிரலாயேம. (தலாழ்டமையேலான அபிப்பிரலாயேயமை
இப்படியிருந்தலால் உயேர்வெலான அபிப்பிரலாயேம
எப்படியிருக்கும என்ற வசலால்ல
யவெண்டியேதல்டலயேல்லவெலா!) மைற்றக் கடதகள்
விஷயேம எப்படியிருந்தலாலும, இந்தப்
'வபலாய்மைலான் கரடு' என்கிற கடத, அமைர
இலக்கியேம என்பது பற்றிச் சிறிதும ஐயேம
இல்டல.
'அமைர இலக்கியேம' என்பது என்ன? பச்டசத்
தமிழில் 'சலாகலாத இலக்கியேம' என்ற வசலால்லலலாம
நல்லது! இந்தப் 'வபலாய்மைலான் கரடு' என்னும
கடதயில் ஒரு பயேங்கரமைலான வகலாடல நடைக்கிறது;
ஆனலாலும யேலாரும சலாகவில்டல! ஒரு
பயேங்கரமைலான தீ விபத்து யநரிடுகிறது; அதலும
ஒருவெரலாவெது சலாகவில்டல! ஒரு வபரியே யகண,
வெலாடயே 'ஆ' என்ற தறந்து வகலாண்டிருக்கிறது;
அதுவும ஏமைலாந்து யபலாகிறது! கதலாபலாத்தரங்கள்
அவ்வெளவு யபரும கடத முடிவில் நன்றலாகப்

பிடழத்தருக்கிறலார்கள்! இப்படிப்பட்டை கடதடயே
'அமைர இலக்கியேம' என்ற வசலால்லலாவிட்டைலால்,
யவெற எடதச் வசலால்லுவெது?
யமைனலாட்டுக் கீழ்நலாட்டுப் பிரபல கடத ஆசிரியேர்
பலர், 'நலான் கடத எழுதுவெது எப்படி' என்பது
பற்றி எழுதயிருக்கிறலார்கள். என்டனயும
அப்படிப்பட்டை பிரபல ஆசிரியேரலாக்கி
விடையவெண்டுவமைன்ற சதயேலாயலலாசடன வசய்த
சில நண்பர்கள், 'நீர் கடத எழுதுவெது எப்படி?'
என்ற யகட்பது உண்டு. 'நலான் கடதயயே
எழுதுவெதல்டலயயே என் டகயில் பிடித்த
பவுண்டைன் யபனலா அல்லயவெலா எழுதுகிறது?'
என்ற பதல் வசலால்லிச் சமைலாளிப்யபன்.
அடதக்கூடைச் சிலர் நமபுவெதல்டல. 'நீர்
உண்டமையில் பவுண்டைன் யபனலாடவெக்
வகலாண்டுதலானலா எழுதுகிறீர்? சில சமையேம நீர்
யபலாடுகிற யபலாட்டடைப் பலார்த்தலால்,
கடைப்பலாடரடயேப் பிடித்துக்வகலாண்டு எழுதுவெது
யபலாலத் யதலான்றகிறயத!' என்பலார்கள்.
அது எப்படியேலாவெது இருக்கட்டும. இந்தப்

'வபலாய்மைலான் கரடு' என்னும கடதடயே நலான்
எழுதயேது எப்படி என்ற மைட்டும
வசலால்லிவிடுகியறன்.
ஆஸதலான கவிஞர் ஸ்ரீரலாமைலிங்கமபிள்டள
அவெர்களுக்கு நலாமைக்கல்லில் நடடைவபற்ற
பலாரலாட்டு விழலாவுக்கு நலான் வசன்றயபலாது
வெழியில் 'வபலாய்மைலான் கரடு' என்னும இடைத்டதப்
பலார்த்யதன். அந்தக் கலாட்டின் குடகயில்
யதலான்றியே மைலாயேமைலாடனயும பலார்த்யதன். அந்த
மைலாயேமைலான் மைடலக் குடகயிலிருந்து என் மைனக்
குடகயில் வெந்து புகுந்து வகலாண்டைது. மிகவும
வதலாந்தரவு படுத்தக்வகலாண்டிருந்தது.
எத்தடனதலான் நல்ல வெலார்த்டதயேலாகச்
வசலால்லியும என் மைனடதவிட்டுப் யபலாக
மைறத்துவிட்டைது. கனவிலும நனவிலும
யவெண்டைலாத இடைங்களிலும எதர்பலாரலாத
சமையேங்களிலும அந்தப் வபலாய்மைலான் என்
கவெனத்டதக் கவெர்ந்து பிரலாணடன
வெலாங்கிக்வகலாண்டிருந்தது. ஒரு நலாள் எனக்குக்
கடுங்யகலாபம வெந்து, 'ஓ, வபலாய்மைலாயன! நீ என்
மைனடத விட்டுப்யபலாகிறலாயேலா இல்டலயேலா?

யபலாகலாவிட்டைலால் உன்டனப்பற்றி ஒரு கடத
எழுத ஊர் சிரிக்க அடித்து விடுயவென்!' என்ற
வசலான்யனன். அதற்கும அந்தப் வபலாய்மைலான்
அடசந்து வகலாடுக்கிறதலாக இல்டல. கடடைசியில்
ஒரு கடத எழுதயயே தீர்த்யதன். பலாத்தரங்கள்
வபருமபலாலும யசலம ஜில்லலாடவெச் யசர்ந்த
பலாத்தரங்கள். தருச்வசங்யகலாடு கலாந்த
ஆசிரமைத்தல் நலான் தங்கியிருந்த கலாலத்தல்
பலார்த்துப் பழகியே பலாத்தரங்கள்.
பலாத்தரங்கள் சிலர் முரடைர்களலாயிருப்பதலாகவும,
கடதயும சில இடைங்களில் கரடு
முரடைலாயிருப்பதலாகவும வெலாசகர்களுக்குத்
யதலான்றினலால், அது கடத நடைந்த இடைத்தன்
யகலாளலாயற தவிர, என் குற்றமைன்ற என்படதத்
வதரிவித்துக் வகலாள்கியறன்.
நம ஒவ்வவெலாருவெருடடையே வெலாழ்க்டகயிலும சில
சமையேம வபலாய்மைலான்கள் எதர்ப்படுகின்றன.
அந்தச் சமையேத்துக்கு அடவெ உண்டமையேலாகயவெ
யதலான்றகின்றன. அந்தப் வபலாய் மைலான்கடளத்
துரத்தக்வகலாண்டு நலாம ஓடுகியறலாம. துரத்தப்

யபலாகுமயபலாது அமமைமமைலா, எத்தடன பரபரப்பு!
எவ்வெளவு மைனக்கிளர்ச்சி! என்ன தீவிர உணர்ச்சி!
ஆனலால் எவ்வெளவு தூரம யதடிப் யபலானலாலும
வபலாய்மைலான் வவெறம மைலாடயேத் யதலாற்றந்தலான்
என்படதக் கடடைசியில் உணர்கியறலாம. ஏமைலாற்றம
அடடைகியறலாம.
நமமில் ஒவ்வவெலாருவெருக்கும வெலாழ்க்டகயில்
ஏற்பட்டை கடைடமைடயே உணர்ந்து அடத நன்கு
நிடறயவெற்ற முயேல்யவெலாமைலானலால், அதல்
மைனத்தற்கு உண்டைலாகும தருப்தயும நிமமைதயும
யவெவறதலும ஏற்படுவெதல்டல. இந்த
உண்டமைடயேப் 'வபலாய்மைலான் கரடு' என்னும
இக்கடதடயே எழுதும யபலாது நலான் நன்கு
உணர்ந்யதன்.
ரலா. கிருஷ்ணமூர்த்த
'கல்கி'
---------------

1. முதல் அத்தயேலாயேம

ஒயர வதலாழிடலச் யசர்ந்தவெர்கள் நலாலு யபர்
ஓரிடைத்தல் கூடினலால் தங்கள் வதலாழிடலப்
பற்றிப் யபசுவெது இயேற்டகயயேயேலாகும. நடகக்
கடடை வியேலாபலாரிகள் நலாலு யபர் ஓரிடைத்தல்
யசர்ந்தலால் தங்கம, வவெள்ளி விடலகடளப்
பற்றிப் யபசுவெலார்கள். மைளிடகக் கடடைக்கலாரர்கள்
துவெரம பருப்பு மிளகலாய் வெற்றல் அல்லது மிளகு
விடலடயேப் பற்றிப் யபசுவெலார்கள்.
பத்தரிடகயேலாளர்கள் சிலர் ஓரிடைத்தல் கூடினலால்
அந்த அந்தப் பத்தரிடககளின் 'சர்க்குயலஷன்'
என்ன, யேலார் அதகப் வபலாய் வசலால்லுகிறலார்கள்
என்பது பற்றி விவெலாதப்பலார்கள்.
டஹைக்யகலார்ட் ஜட்ஜஜுகள் ஐந்தலாற யபர்
யசர்ந்தலால் எடதப்பற்றிப் யபசுவெலார்கள் என்ற
உங்களலால் வசலால்ல முடியுமைலா? சில நலாடளக்கு

முன்னலால் ஒரு 'டீ பலார்ட்டி'க்குச் வசன்றிருந்யதன்.
வகலாஞ்சம தலாமைதத்துச் வசன்றபடியேலால் எங்யக
உட்கலாரலலாவமைன்ற அங்குமிங்கும பலார்க்க
யவெண்டியேதலாயிற்ற. டஹைக்யகலார்ட் ஜட்ஜஜுகள்
சிலர் யசர்ந்தருந்த மூடலயியல தலான் ஓர் இடைம
கலாலியேலாக இருந்தது. அங்யக வசன்ற
உட்கலாருமபடி யநர்ந்தது.
அவெர்கள் என்ன யபசிக்வகலாண்டிருந்தலார்கள்
வதரியுமைலா? 'வகலாடலக் யகஸஜுகடளப்
பற்றித்தலான். வகலாடல வெழக்குகள் எந்த எந்த
ஜில்லலாக்களில் குடறந்தருக்கின்றன எந்த
ஜில்லலாக்களில் அதகமைலாயிருக்கின்றன என்னும
விஷயேத்டதப்பற்றி அபிப்பிரலாயே பரிவெர்த்தடன
வசய்து வகலாண்டிருந்தலார்கள். 'மைதுவிலக்குச் சட்டை
அமுலுக்குப் பிறகு தருவநல்யவெலி ஜில்லலாவில்
வகலாடலக் குற்றங்கள் குடறந்தருக்கின்றன'
என்ற ஒரு டஹைக்யகலார்ட் ஜட்ஜஜு
அபிப்பிரலாயேப்பட்டைலார். அடத யேலாரும
ஆட்யசபிக்கவில்டல. "யகலாயேமுத்தூர்
ஜில்லலாவில் வகலாடலக் குற்றங்கள்
முன்யபலாலயவெ இருக்கின்றன; குடறயேவும

இல்டல. அதகமைலாகவும இல்டல" என்றலார் ஒரு
டஹைக்யகலார்ட் ஜட்ஜஜு. அடதயும யேலாரும
ஆட்யசபிக்கவில்டல.
இன்வனலாருவெர், "யசலம ஜில்லலாவில் வகலாடலக்
குற்றம அதகமைலாகியிருக்கிறது" என்ற
வசலான்னலார். "அப்படியேலா? அது எப்படி
சலாத்தயேம?" என்ற ஒருவெர் யகட்டைலார். "எப்படி
என்றலால், அப்படித்தலான்! உண்டமை
அப்படியிருக்கிறது!" என்ற முதலில் யபசியே
டஹைக்யகலார்ட் ஜட்ஜஜு கூறினலார். இதற்கு அப்பீல்
ஏது?
பலார்ட்டி முடிந்தது. அவெரவெர்களும
எழுந்துவசன்றலார்கள். டஹைக்யகலார்ட் ஜட்ஜஜுகள்
தனித்தனியயே பிரிந்ததும வவெவ்யவெற
விஷயேங்கடளப் பற்றிச் சிந்தடன வசய்யேத்
வதலாடைங்கியிருப்பலார்கள். ஆனலால் யசலம
ஜில்லலாவில் வகலாடல அதகமைலாயிருக்கிறது என்ற
ஒரு ஜட்ஜஜு வசலான்ன வெலார்த்டதடயே என்னலால்
மைறக்க முடியேவில்டல. சில மைலாதங்களுக்கு முன்பு
யசலம ஜில்லலாவுக்கு நலான் யபலாயிருந்யதன்.

அங்யக தற்வசயேலலாக ஒரு கடத
யகள்விப்பட்யடைன். அந்தக் கடதயில்
முக்கியேமைலான சமபவெம ஒரு வகலாடலதலான்!
குற்றவெலாளி யேலார் என்ற கண்டுபிடிக்கப்படைலாத
மைர்மைமைலான வகலாடல! அதன் வெரலலாற என்
மைனத்தல் வெந்து வெட்டைமிட்டைது. அடத சுற்றிச்
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன், வசமபவெளவெல்லி,
பங்கலாருசலாமி, சுந்தரரலாஜன், குமைலாரி பங்கஜலா
முதலியேவெர்கள் வெட்டைமிட்டு வெந்தலார்கள்.
இதற்வகல்லலாம பின்னணயில் வபலாய்மைலான் கரடு,
ஒரு வபரியே கரியே பூதம தன்னுடடையே யகலாரமைலான
யபய் வெலாடயேத் தறந்துவகலாண்டு நிற்பது யபலால்
நின்ற வகலாண்யடையிருந்தது.
*******
யசலத்தலிருந்து நலாமைக்கல்லுக்கு ஒரு
சியநகிதரின் யமைலாட்டைலார் வெண்டியில்
யபலாய்க்வகலாண்டிருந்யதன். கலாடல யநரம.
வெலானத்டத நலாலலாபுறமும யமைகங்கள்
மூடியிருந்தன.

"இந்த ஜில்லலாவில் மைடழ வபய்து ஆற மைலாதம
ஆயிற்ற. இன்டறக்குத்தலான் யமைகம
மூடியிருக்கிறது. மைடழ வபய்தலால் நல்லது.
ஒருயவெடள யமைகம இன்டறக்கும
ஏமைலாற்றிவிட்டுப் யபலாய்விடுயமைலா, என்னயமைலா?"
என்ற யமைலாட்டைலார் டிடரவெர் கூறினலான்.
"இந்த ஜில்லலாவில் மைட்டும என்ன? தமிழ்நலாடு
முழுவெதலுந்தலான் மைடழ இல்டல!" என்யறன்.
"மைற்ற ஜில்லலாக்களில் மைடழ இல்லலாததற்கும
இந்த ஜில்லலாவில் மைடழ இல்லலாததற்கும
வித்தயேலாசம உண்டு ஸலார்! இங்யக கிணறகளில்
தண்ணீர் வெற்றிவிட்டைது. இன்னும வகலாஞ்சநலாள்
மைடழ வபய்யேலாவிட்டைலால் குடிக்கத் தண்ணீர்
கிடடைக்கலாது!" என்றலான்.
யமைகத்துக்கும மைடழக்கும மைனிதனுடடையே
வெலாழ்க்டகக்கும உள்ள வநருங்கியே
சமபந்தத்டதப் பற்றிச் சிந்தடன வசய்யேத்
வதலாடைங்கியனன். கலார் 'விர்' என்ற
யபலாய்க்வகலாண்டிருந்தது. சலாடலயின்

இருபுறங்களிலும யசலம ஜில்லலாவில்
சலாதலாரணமைலாகத் வதன்படும கலாட்சிகள்தலான்.
விஸதலாரமைலான சமைவவெளிப் பிரயதசங்கள்,
இடடையிடடையயே கரியே நிற
வமைலாட்டடைப்பலாடறகள். யசலாளமும பருத்தயும
முக்கியேமைலான பயிர்கள். மைடழயில்லலாடமையேலால்
யசலாளப் பயிர்கள் வெலாடி வெதங்கிக்
வகலாண்டிருந்தன.
பலாடலவெனத்து ஜீவெ பூமிகடளப்யபலால்
அபூர்வெமைலாக அங்கங்யக பசுடமையேலான சிற
யதலாப்புகள் கலாணப்படும. அந்தத் யதலாப்புகளுக்கு
மைத்தயில் ஒரு யகண இருக்கிறவதன்ற
ஊகித்தறியேலலாம. ஒவ்வவெலாரு யகணடயேச்
சுற்றிலும ஐந்தலாற வதன்டன, ஒரு யவெமபு,
இரண்டு வெலாடழ, அப்பலால் சிறிது தூரம
பசுடமையேலான பயிர் இவெற்டறக் கலாணலலாம.
யகணகளில் கவெடல ஏற்றம யபலாட்டுத் தண்ணீர்
இடறத்துக் வகலாண்டிருப்பலார்கள். யகணகளில்
ஒரு வசலாட்டு ஜலம இருக்கும வெடரயில்
விடைலாமைல் சுரண்டி எடுத்து வெயேலுக்கு இடறத்து
விடுவெலார்கள்!

இடதவயேல்லலாம பலார்த்துக் வகலாண்டு,
குடியேலானவெர்களின் வெலாழ்க்டகயில் உள்ள இன்ப
துன்பங்கடளப் பற்றி எண்ணக்வகலாண்டு,
மைணக்கு முப்பது டமைல் யவெகத்தல்
யபலாய்க்வகலாண்டிருந்யதன். அடர மைண யநரப்
பிரயேலாணத்தற்குப் பிறகு தூற்றல் யபலாடைத்
வதலாடைங்கியேது. சலாடலயில் வசன்றவெர்கள்
மைடழக்குப் பயேந்து ஓடைவும இல்டல; ஒதுங்க
இடைம யதடைவும இல்டல. யவெகமைலாய்
நடைந்தவெர்கள் கூடைச் சிறிது நின்ற வெலானத்டத
அண்ணலாந்து பலார்த்து மைடழயின் இன்பத்டத
அநுபவித்தலார்கள்.
சற்றத் தூரத்தல் ஆடுகள் ஓட்டிக்வகலாண்டு
யபலான சிறவென் ஒருவென் குஷலாலலாகப் பலாடை
ஆரமபித்தலான்.
தூற்றல் யபலாட்டுக் வகலாண்டிருக்குமயபலாயத
யமைகங்கள் சற்ற விலகிச் சூரியேன் எட்டிப்
பலார்த்தது. கலாடலச் சூரியே கிரணங்களில் மைடழத்
துளிகள் முத்துத் துளிகளலாக மைலாறின. வெலானம

அச்சமையேம முத்து மைடழ வபய்வெதலாகயவெ
யதலான்றியேது.
சலாடல ஓரத்துக் கிரலாமைம ஒன்ற வெந்தது. ஒரு
பக்கத்தல் பத்துப் பன்னிரண்டு குடிடச வீடுகள்
இருந்தன. ஒரு குடிடசயின் வெலாசலில்
யபலாட்டிருந்த கயிற்றக் கட்டிலில் வபரியேவெர்
ஒருவெர் உட்கலார்ந்து மைடழடயே அநுபவித்துக்
வகலாண்டிருந்தலார். கட்டிலில் விரித்தருந்த
ஜமைக்கலாளத்டத கூடை அவெர் சுருட்டைவில்டல.
குடிடசகடள வயேலாட்டியிருந்த சில்லடறக்கடடை
ஒன்றில் ஒரு வெலாடழப்பழக் குடலயும, ஒரு
முறக்கு மைலாடலயும வதலாங்கிக் வகலாண்டிருந்தன.
வீத நலாய் ஒன்ற முறக்கு மைலாடலடயே எட்டிப்
பிடிக்க முயேன்ற வகலாண்டிருந்தது. அடதக்கூடைக்
கவெனியேலாமைல் கடடைக்கலாரப் டபயேன் மைடழடயேக்
கவெனித்துக் வகலாண்டிருந்தலான்.
யமைலாட்டைலார் வெண்டி நின்றது. சலாடலயின் ஒரு
பக்கத்தல் குடிடசகள் இருந்தன என்ற
வசன்யனனல்லவெலா? இன்வனலாரு பக்கத்தல் ஒரு

வசங்குத்தலான கரியே பலாடற. அதற்கு முன்புறம ஓர்
அரசமைரமும யவெமபும பின்னித் தழுவி
வெளர்ந்தருந்தன. அரச யவெமபு மைரங்கடளச்
சுற்றிக் கருங்கல் யமைடடை எடுத்தருந்தது.
டிடரவெர் வெண்டியிலிருந்து இறங்கினலான். யவெற
ஏயதலா கலாரியேமைலாக இறங்குகிறலான் என்ற
நிடனத்யதன்.
"ஸலார்! வகலாஞ்சம கீயழ இறங்குங்கள்!
உங்களுக்கு ஒரு யவெடிக்டக கலாட்டுகியறன்!"
என்றலான்.
யவெண்டைலா வவெறப்புடைன், "இந்த
வெமபுக்கலாரனிடைம அகப்பட்டுக் வகலாண்யடைலா
யமை?" என்ற அலுத்துக்வகலாண்டு
வெண்டியிலிருந்து இறங்கியனன்.
"என்ன யவெடிக்டக? எங்யக?" என்ற யகட்யடைன்.
"அயதலா பலாருங்கள்!" என்ற சலாடலக்கு ஐமபது
அடி தூரத்தல் வசங்குத்தலாக உயேர்ந்தருந்த கரியே

பலாடறடயேக் கலாட்டினலான்.
"என்னத்டதப் பலார்க்கிறது? வமைலாட்டடைப்
பலாடறயேலாக நிற்கிறயத! ஒரு மைரம வசடி புல்
பூண்டுகூடைக் கலாயணலாயமை?" என்யறன்.
"இல்டல, ஸலார்! அவெசரப்படைலாமைல் நிதலானமைலாய்ப்
பலாருங்கள்! பலாடறயில் ஒரு வபலாந்து மைலாதரி
இருக்கிறயத அதற்குள் பலாருங்கள்! நீங்கள் கடத
எழுதுகிறவெர் ஆச்யச, அதற்கலாகத்தலான் பலார்க்கச்
வசலால்லுகியறன். உங்கள் மைலாதரி ஆட்கள்தலான்
இடதப் பலார்க்கயவெண்டும!", என்றலான்.
இடதக் யகட்டைதும நலானும அவென் வசலால்வெதல்
ஏயதலா இருக்கயவெண்டும என்ற கவெனமைலாகப்
பலார்த்யதன். கரியே பலாடறயின் இருண்டை
வபலாந்துக்குள் ஏயதலா ஒன்ற வதரிந்தது.
"வதரிகிறதலா? மைலான் வதரிகிறதலா?" என்ற டிடரவெர்
யகட்டைலான்.
ஆம; அவென் வசலான்னபிறகு பலார்த்தலால் அந்தப்

பலாடறயின் வபலாந்துக்குள்யளயிருந்து ஒரு மைலான்
எட்டிப் பலார்ப்பது நன்றலாய்த் வதரிந்தது. ஆனலால்
அந்த மைலான் அடசயேலாமைல் நகரலாமைல் நின்ற
இடைத்தயலயயே நின்றது.
"ஆமைலாம; அந்தப் வபலாந்தல் மைலான் நிற்பது
வதரிகிறது. உள் பலாடறயில் அப்படி மைலான்யபலால்
வசதுக்கி டவெத்தருக்கிறதலா?" என்ற யகட்யடைன்.
"அதுதலான் இல்டல. அருகில் யபலாய்ப்
வபலாந்துக்குள் பலார்த்தலால் ஒன்றயமை இல்டல.
வவெறம இருட்டுத்தலான் இருக்கிறது. இங்கிருந்து
பலார்த்தலால் மைட்டும அந்த மைலாயேமைலான் வதரிகிறது!"
என்றலான்.
"நீ வசலால்வெடத என்னலால் நமப முடியேவில்டல.
அயதலா மைலான் நிற்பது நன்றலாகத் வதரிகிறயத!
அங்கிருந்து நம யபரில் அப்படியயே தலாவிக்
குதக்கத் தயேலாரலாக நிற்கிறயத!" என்யறன்.
"அதுதலான் ஸலார், யவெடிக்டக! அதற்கலாகத்தலான்
உங்கடள இறங்கிப் பலார்க்கச் வசலான்யனன்.

உண்டமையில் அந்தப் வபலாந்துக்குள்
ஒன்றயமையில்டல. இங்கிருந்து பலார்த்தலால் மைலான்
நிற்பது யபலாலத் வதரிகிறது. இன்டறக்கு
யநற்டறக்கு இல்டல. வவெகுகலாலமைலாக இப்படி
இருக்கிறது. அதனலாயலதலான் இந்தப் பலாடறக்குப்
'வபலாய்மைலான் கரடு' என்ற வபயேரும
வெந்தருக்கிறது. உங்கடளயும என்டனயும யபலால்
எத்தடன ஆயிரம யபர் எத்தடன கலாலமைலாக
இங்யக நின்ற அந்தப் வபலாய் மைலாடனப் பலார்த்து
ஏமைலாந்து யபலாயிருக்கிறலார்கயளலா?" என்றலான்
டிடரவெர்.
"நலான் ஒன்றம ஏமைலாறவில்டல! கட்டைலாயேம
அங்யக ஒரு மைலான் இருக்கிறது!" என்யறன்.
"உங்களுக்கு நமபிக்டக ஏற்படைவில்டல யபலால்
இருக்கிறது. வெலாருங்கள், என்னுடைன்!" என்றலான்.
அவெடனப் பின்பற்றித் தட்டுத் தடுமைலாறி மைடலப்
பலாடறயில் ஏறியனன். குடகக்குச் சமீபத்தல்
வசன்ற எட்டிப் பலார்த்யதன். அதற்குள் ஒரு மைலான் பலாடறயில் வசதுக்கியே மைலான் - கட்டைலாயேம

இருக்கும என்ற எண்ணக் வகலாண்டு பலார்த்யதன்.
ஆனலால் ஏமைலாந்துதலான் யபலாயனன். வவெறம
இருட்டடைத் தவிர அந்தப் வபலாந்துக்குள் யவெற
ஒன்றயமை இல்டல.
"இப்யபலாது நமபுகிறீர்களலா?" என்ற டிடரவெர்
யகட்டைலான்.
கீயழ இறங்கி வெந்யதலாம. சலாடலயில் நின்ற
மைறபடியும பலார்த்யதன். வபலாய் மைலான்
சலாகலாத்தலாக நின்ற எட்டிப் பலார்த்து என்டனக்
யகலி வசய்தது.
முண்டும முரடுமைலாக நின்ற வநடும பலாடறயில்
ஏயதலா ஒரு பகுதயின் நிழல் அந்தப்
வபலாந்துக்குள் விழுந்து மைலாயேமைலான் யதலாற்றத்டத
உண்டைலாக்கிக் வகலாண்டிருக்க யவெண்டும.
இதற்குள்யள அந்த ஊரிலுள்ள சின்னப் பசங்கள்
எல்யலலாரும வெந்து எங்கள் வெண்டிடயேச் சூழ்ந்து
வகலாண்டிருந்தலார்கள். அவெர்கடள விலக்கிவிட்டு
டிடரவெர் வெண்டிக் கதடவெத் தறந்தலான். நலான் ஏறி

உட்கலார்ந்ததும வெண்டி நகர்ந்தது.
"ஒருவெரலாவெது இந்த நலாளில் ரலாயமைசுவெரம கலாசி
யபலாகிறதல்டல. ஆனலால் ஊருக்கு ஊர்
பிள்டளகள் வெசவெசவவென்ற வபருகிக்வகலாண்யடை
இருக்கிறலார்கள்!" என்றலான் டிடரவெர்.
என்னுடடையே ஞலாபகவமைல்லலாம அந்தப்
வபலாய்மைலான் யபரியலயயே இருந்தது. அடதப்பற்றி
உள்ளூரில் ஏதலாவெது கடத வெழங்கி வெரயவெண்டும
என்ற நிடனத்யதன்.
"அந்தப் வபலாய்மைலான் கரடு வரலாமப
விசித்தரமைலானதுதலான். அடதப்பற்றி ஏதலாவெது
படழயே கடத உண்டைலா?" என்ற யகட்யடைன்.
"படழயே கடத ஒன்றம இல்டல. நலான் யகள்விப்
படைவில்டல. ஆனலால் புதயே கடத ஒன்ற உண்டு;
ஏவழட்டு வெருஷத்துக்கு முன்னலால் நடைந்தது.
ஐயேலாவுக்குக் யகட்க இஷ்டைம இருந்தலால்
வசலால்லுகியறன்" என்றலான்.

"இது என்ன வெலார்த்டத? இஷ்டைம இருந்தலால்
என்ன வெந்தது? நலான் தலான் கலாடதத்
தீட்டிக்வகலாண்டு கலாத்தருக்கியறயன!
நடைக்கட்டும; நடைக்கட்டும! கலாடர மைட்டும எதயர
வெரும லலாரிகளுடைன் யமைலாதலாமைல் ஜலாக்கிரடதயேலாக
விட்டுக்வகலாண்டு கடதடயேச் வசலால்;
யகட்கலலாம! நலாமைக்கல் யபலாய்ச்
யசருவெதற்குள்யள கடத முடிந்துவிடும
அல்லவெலா? அப்படியேலானலால் சரி, உடையன ஆரமபி
கடதடயே!" என்யறன்.
-------------------------

2.இரண்டைலாம அத்தயேலாயேம

வபலாய்மைலான் கரடுக்குச் சுமைலார் ஒரு டமைல் தூரத்தல்
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைனின் கலாடும கிணறம
இருந்தன. யசலம ஜில்லலாவில் கலாடு என்றலால்,
வெயேல், நிலம, பண்டண என்ற அர்த்தம.
வசங்யகலாடைனுடடையே ஐந்து ஏக்கரலா நிலம
அவெனுக்குத் தயேலாக வீர மைலான்யேமைலாகக்
கிடடைக்கவில்டல. ஆயினும அவெனுடடையே
வபற்யறலார்கள் அந்த நிலத்டதப்
பண்படுத்துவெதற்கும யகண எடுப்பதற்கும
வசய்த தயேலாகங்களின் பலடன இன்டறக்குச்
வசங்யகலாடைன் அனுபவித்து வெந்தலான்.
அவெனுடடையே ஐந்து ஏக்கரலா நிலத்தல் வபலான்னும
மைணயும முத்தும பவெளமும விடளயும.
இவெற்டறக் கலாட்டிலும விடல உயேர்ந்த
வபலாருள்களலான வநல்லும யசலாளமும பருத்தயும
மிளகலாயுங்கூடை விடளயும. வசங்யகலாடைனுடடையே

யகண, புடதயேல் எடுக்கும யகண. வெருஷம
முழுவெதும அதல் புடதயேல் எடுத்துக்வகலாண்யடை
இருக்கலலாம. அப்படி வெற்றலாமைல் தண்ணீர்
சுரக்கும யகண அது. மூன்ற வெருஷமைலாக மைடழ
வபய்யேலாமைல் சுற்ற வெட்டைலாரத்துக் யகணகளில்
எல்லலாம தண்ணீர் வெற்றிவிட்டை யபலாதலும
வசங்யகலாடைன் யகணயில் மைட்டும தண்ணீர் சுரந்து
வகலாண்யடையிருந்தது. வசங்யகலாடைனும
தனந்யதலாறம ஒரு வசலாட்டுத் தண்ணீர் கூடை
வீணலாக்கலாமைல் வெயேல்களுக்கு இடறத்துக்
வகலாண்டிருப்பலான். மூன்ற யபலாகம பயிர் வசய்து
பலன் எடுப்பலான்.
வசங்யகலாடைன் அநலாடத. அவெனுடடையே தலாய்
தந்டதயேர் கலாலமைலாகிவிட்டைனர். அக்கலா, தங்டக,
அண்ணன், தமபி பிச்சுப் பிசிற ஒன்றம
கிடடையேலாது. வெயேதலான கிழ அத்டத ஒருத்த சில
கலாலம அவென் வீட்டில் இருந்து சடமைத்துப்
யபலாட்டுக் வகலாண்டிருந்தலாள். அவெளுக்குச் யசலாற
யபலாடை மைனம இல்லலாமைல் வசங்யகலாடைன் அவெடள
அடித்து விரட்டிவிட்டைலான் என்ற ஊரில்
யபசிக்வகலாண்டைலார்கள். ஆனலால் உண்டமை

அப்படியேல்ல; அந்த அத்டதக் கிழவி தன் தங்டக
மைகடளச் வசங்யகலாடைன் கழுத்தல் கட்டி விடைப்
பிரயேத்தனம வசய்தது அவெனுக்குப்
பிடிக்கவில்டல. அதனலாயலதலான் அவெடளத்
துரத்த விட்டைலான்.
வசங்யகலாடைடனக் கலியேலாண வெடலயில்
சிக்கடவெத்து இல்லறத்தல் அமைர்த்தவிடை
இன்னும பல முயேற்சிகளும நடைந்து
வகலாண்டிருந்தன. அயத ஊரிலும சுற்ற
வெட்டைலாரத்தலும பல வபண்கள் அவெனுக்கலாக
மைற்றவெர்களலால் யபசப்பட்டைலார்கள். ஆனலால்
வசங்யகலாடைன் ஒன்றக்கும
பிடிவகலாடுக்கயவெயில்டல; யேலாருடடையே
வெடலயிலும சிக்கவில்டல. கடடைசியில் அவென்
இந்தக் கலியேலாணப் யபச்சுத் வதலால்டல வபலாறக்க
முடியேலாமைல் ஒரு கலாரியேம வசய்தலான். ஊருக்குள்
இருந்த குடிடசடயேக் கலாலி வசய்துவிட்டு
அவெனுடடையே கலாட்டின் நடுவில் யகணக்
கடரயில் ஒரு குடிடச யபலாட்டுக்வகலாண்டு
குடியிருக்கத் வதலாடைங்கினலான். அதலிருந்து
வசங்யகலாடைனுக்கு மைனநிமமைத ஏற்பட்டைது.

ஆனலால் ஊரில் வகட்டைவபயேர் பரவிற்ற. அவென்
தரித்தரம பிடித்த கருமி என்றம,
வபண்டைலாட்டிடயேக் கட்டிக் வகலாண்டைலால்
அவெளுக்குச் யசலாற யபலாடை யவெணுயமை
என்பதற்கலாகப் பிரமைச்சலாரி வெலாழ்க்டக
நடைத்துகிறலான் என்றம அக்கமபக்கத்து ஊர்
ஜனங்கள் யபசிக்வகலாண்டைலார்கள். இது ஒன்றம
வசங்யகலாடைன் கலாதல் விழவில்டல. அவென்
உண்டு, அவென் யகண உண்டு, அவென் விவெசலாயேம
உண்டு என்ற வெலாழ்க்டக நடைத்த வெந்தலான்.
ஆனலாலும அவெனுடடையே மைனநிமமைத ஒவ்வவெலாரு
சமையேம குடலவெதற்குக் கலாரணமைலாயிருந்த ஒரு
வபண் இருந்தலாள். அவெள் வபயேர்
வசமபவெளவெல்லி. 'வசமபலா' என்ற
கூப்பிடுவெலார்கள். வசமபலா வபரியே குடுமபத்தல்
பிறந்தவெள். தலாய், தகப்பன், பலாட்டி, அத்டத,
தமபிமைலார்கள், தங்டகமைலார்கள் வீடு நிடறயே
இருந்தலார்கள். வசமபலாவின் தகப்பனுக்குக் கலாடு,
யகண எல்லலாம இருந்தயபலாதலும வபரியே
குடுமபம ஆடகயேலால் ஓயேலாமைல் தரித்தரம குடி
வகலாண்டிருக்கும. வெயேலில் எவ்வெளவு

விடளந்தலாலும வீட்டில் உள்ளவெர்கள்
சலாப்பிடுவெதற்குக் கலாணலாது. வீட்டில்
சலாப்பலாட்டுக்கு ஆட்கள் அதகயமை தவிர,
உடழக்கக் கூடியேவெர்கள் அதகமில்டல.
இப்படிப்பட்டை வபரியே குடுமபத்தல் ஓயேலாத
தரித்தரத்துக்கும ஒழியேலாத கூச்சலுக்கும மைத்தயில்
வசமபவெளம வெலாழ்ந்து, வெளர்ந்து வெந்தலாள்.
யசற்றத் தவெடளகளுக்கு மைத்தயில்
வசந்தலாமைடரடயேப் யபலாலவும, குப்டபக்
யகலாழிகளுக்கு மைத்தயில் யதலாடக மையிடலப்
யபலாலவும, சப்பலாத்தக் கள்ளிகளுக்கு மைத்தயில்
வசமபருத்தச் வசடிடயேப் யபலாலவும அவெள்
பிரகலாசித்து வெந்ததலாகச் வசங்யகலாடைன் அடிக்கடி
எண்ணுவெலான்.
இவ்வெலாற தனது உள்ளத்டதக் வகலாள்டள
வகலாண்டிருந்த வசமபலாடவெக் கலியேலாணம
வசய்துவகலாள்வெது பற்றியும அவென் அடிக்கடி
யயேலாசடன வசய்யேலாமைல் இல்டல. அவென்
மைனத்தல் தலானலாக அந்த யயேலாசடன
உதத்தரலாவிட்டைலாலும, வசமபலாவின்
வபற்யறலார்களும உற்றலார் உறவினரும அவெடனச்

சுமமைலா விடைவில்டல. வசங்யகலாடைடன
அவெர்களில் யேலாரலாவெது சந்தக்க யநர்ந்த
யபலாவதல்லலாம, "ஏண்டைலா அய்யேலாக் கவுண்டைன்
மைகயன! எங்கள் வசமபவெளவெல்லிடயே நீ
கட்டிக்வகலாள்ளப் யபலாகிறலாயேலா, இல்டலயேலா?
இரண்டில் ஒன்ற கறலாரலாகச் வசலால்லிவிடு!
எத்தடன நலாள் அவெடளக் கன்னி கழியேலாமைல்
உனக்கலாக டவெத்தருப்பது? நீ இல்லலாவிட்டைலால்
இன்னும எத்தடனயயேலா யபர் 'கண்யடைன்
கண்யடைன்' என்ற வகலாத்தக் வகலாண்டு
யபலாய்விடைக் கலாத்தருக்கிறலார்கள்" என்ற
பச்டசயேலாகக் யகட்டுவிடுவெலார்கள். ஆனலால்
வசங்யகலாடைன் அதற்வகல்லலாம வகலாஞ்சமும
அடசந்து வகலாடுப்பதல்டல. "அப்படி யமையல
விழுந்து யேலாரலாவெது வபண் யகட்க வெந்தலால்
கட்டிக்வகலாடுத்து அனுப்புங்கயளன்! நலானலா
குறக்யக விழுந்து மைறிக்கியறன்?" என்ற
பிடிவகலாடைலாமைல் பதல் வசலால்லுவெலான்.
எல்யலலாரும யசர்ந்து சூழ்ச்சி வசய்து
வசமபலாடவெத் தன் கழுத்தல் கட்டிவிடைப்
பலார்த்துக் வகலாண்டிருக்கிறலார்கள் என்ற பீத

வசங்யகலாடைன் மைனத்தல் குடிவகலாண்டிருந்தது.
வசமபலாடவெக் கட்டிக் வகலாள்வெதல் அவெனுக்கு
ஆடச இல்லலாமைல் இல்டல. பகலில்
யகணயிலிருந்து தண்ணீர் இடறக்கும யபலாதும
சரி, கலாட்டில் மைண்வவெட்டி பிடித்து யவெடல
வசய்யும யபலாதும சரி, இரவில் தூக்கத்தல்
கனவிலும சரி, வசமபலாவின் முகமும
புன்சிரிப்பும கண் சுழற்றலும அவென் மைனத்தல்
அடிக்கடி வெந்து வகலாண்டிருக்கும. குடிடசக்குள்
அடுப்பு மூட்டி உடலப்பலாடனடயேப் யபலாடும
யபலாவதல்லலாம, 'வீட்டில் ஒரு வபண்பிள்டள
இருந்தலால் எவ்வெளவு சல்லிசலாக இருக்கும! இந்த
அடுப்பு மூட்டும யவெடலவயேல்லலாம நலாம வசய்யே
யவெண்டியேதல்டலயேல்லவெலா?' என்ற யதலான்றம.
ஆனலாலும, கலியேலாணம என்ற
வசய்துவகலாண்டைலால் வசமபலாவின் குடுமபத்தலார்
அடனவெரும தன் வீட்டில் வெந்து உட்கலார்ந்து
அட்டூழியேம வசய்யே ஆரமபித்து விடுவெலார்கள்
என்றம, நலாடலந்து வெருஷமைலாகத் தலான்
அருமபலாடு பட்டு இரலாப்பகலலாக உடழத்துச்
யசர்த்து டவெத்தருக்கும பணத்டதப் பரிசம
என்றம, யசடல என்றம, கலியேலாண விருந்து

என்றம வசலால்லிச் சூடறயிட்டு விடுவெலார்கள்
என்றம அவென் மைனத்தல் வபரும பீத
குடிவகலாண்டிருந்தது. வசமபலாவின் யபரில்
அவெனுக்குள்ள ஆடசயும, யசர்த்துப் புடதத்து
டவெத்தருந்த பணத்தன்யமைல் அவெனுக்கிருந்த
ஆடசயும ஒன்யறலாவடைலான்ற யபலாட்டியிட்டுக்
வகலாண்டிருந்தன. இரண்டடையும கலாப்பலாற்றிக்
வகலாள்ள யவெண்டும என்ற அவென் விருமபினலான்.
ஆனலால் எதலாவெது ஒன்டறக் டக விட்டுத்தலான்
ஆகயவெண்டும என்ற ஏற்பட்டுவிட்டைலால் என்ன
வசய்வெது என்ற தயேங்கினலான். சில சமையேம,
'வசமபலாடவெப்யபலால் நூற வபண்கள்
கிடடைப்பலார்கள்; ஆனலால் வவெள்ளி ரூபலாய்
எண்ணூற இயலசில் கிடடைக்குமைலா? நலாலு
வெருஷம பலாடுபட்டைலால் அல்லவெலா கிடடைக்கும?'
என்ற யதலான்றம. 'பணமைலாவெது பணம! பணம
இன்டறக்கு இருக்கும; நலாடளக்குப் யபலாகும.
ஆனலால் வசமபலாடவெப் யபலால் ஒரு வபண்
ஆயிரம வெருஷம தவெம வசய்தலாலும
கிடடைப்பலாளலா?' என்ற இன்வனலாரு சமையேம
அவெனுக்குத் யதலான்றம. இந்த இரண்டுவித
எண்ணங்களுக்குமிடடையயே நிச்சயேமைலான ஒரு

முடிவுக்கு வெர முடியேலாமைல் வசங்யகலாடைன்
தடகத்தலான்; தணறினலான்; தண்டைலாடினலான்.
இப்படி இருக்குமயபலாது ஒருநலாள் கலாடலயில்
வசங்யகலாடைன் யகணயிலிருந்து தண்ணீர்
இடறத்துவிட்டு, மைலாட்டடைக் கவெடல
ஏற்றத்தலிருந்து அவிழ்த்து விட்டு, விட்டு,
கிணற்றங்கடரயில் மைரத்து நிழலில் இடளப்பலாற
உட்கலார்ந்தலான். அப்யபலாது அவென் மைனம தன்டன
அறியேலாமைல் வசமபலாவின்யமைல் வசன்றது.
'பணச்வசலடவெப் பலாரலாமைல் வசமபலாடவெக்
கட்டிப்யபலாட்டு டவெத்தருந்தலால் இச்சமையேம
கஞ்சியயேலா, கூயழலா, அல்லது நீரலாகலாரயமைலா
வகலாண்டு வெருவெலாள் அல்லவெலா?' என்ற
நிடனத்தலான். அந்தச் சமையேத்தல் ஏயதலா பின்னலால்
சலசலவவென்ற சத்தம யகட்டுத் தருமபிப்
பலார்த்தலான். அங்யக இடுப்பில் யசலாற்றக்
கூடடையுடைன் வசமபலா நின்றலாள்.
மைனத்தல் எவ்வெளவு வியேப்பும மைகிழ்ச்சியும
இருந்தலாலும வவெளியில் கலாட்டிக்வகலாள்ளலாமைல்,
"அப்படியேலா! ஓயகலா! நீதலானலா? யேலாயரலா என்ற

பலார்த்யதன்" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"என்டனப் பலார்ப்பதற்குப்
பிடிக்கவில்டலயேலாக்கும? நலான் வெந்தது
பிசகுதலான்!" என்றலாள் வசமபலா.
"யேலார் வசலான்னது பிடிக்கவில்டல என்ற? வெலா வெலா!
வெந்து விடு! இங்யக வெந்து என் பக்கத்தல்
உட்கலாரு!" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"இல்டல, நலான் யபலாகியறன்!" என்ற அடர
மைனத்துடைன் வசமபலா தருமபிப்யபலாகப்
பலார்த்தலாள்.
வசங்யகலாடைன் எழுந்து ஓடிச் வசன்ற அவெடள
வெழி மைறித்து நின்ற, "வெலா! வெலா! வெந்துவிட்டுக்
யகலாபித்துக் வகலாண்டு யபலாகலலாமைலா?" என்ற
வசலால்லி, அவெள் டகடயேப் பிடித்து
இழுத்துக்வகலாண்டு வெந்து தன் பக்கத்தல் உட்கலார
டவெத்துக் வகலாண்டைலான்.
சிறிது யநரம அவெர்கள் சுமமைலா இருந்தலார்கள். உச்ச

ஸதலாயில் முடற டவெத்துப் பலாடியே இரண்டு
குயில்களின் குரல் யகட்டைது. அணப்பிள்டளகள்
'கிளிக்' 'கிளிக்' என்ற சப்தத்தன. குருவி ஒன்ற
'சிவ்' என்ற பறந்து வசன்றது.
"வசமபலா! எங்யக இப்படி வெந்தலாய்? ஏதலாவெது
கலாரியேம உண்டைலா?" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"ஒரு கலாரியேமும இல்டல; சுமமைலா உன்டனப்
பலார்க்கத் தலான் வெந்யதன்?"
"கலாரியேம இல்லலாமைல் வவெறமையன பலார்ப்பதற்கு
வெருவெலார்களலா?"
"ஏன் வெரமைலாட்டைலார்கள், கவுண்டைலா! யபலான
சனிக்கிழடமை சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டிக்கு
சினிமைலா பலார்க்கப் யபலாயிருந்யதலாம. அதயல
யமைலாகனலாங்கி என்ற ஒருத்த வெருகிறலாள். அவெள்
தன் புருஷனுக்கலாக என்வனன்ன
கஷ்டைவமைல்லலாம படுகிறலாள், வதரியுமைலா? அடதப்
பலார்த்து விட்டு அழலாதவெர்கள் கிடடையேலாது."

"ஓயஹைலா! சினிமைலா பலார்க்கப் யபலாயிருந்தீர்களலா?
ஏயதலா கூடைலார சினிமைலா வெந்தருக்கிறது என்ற
வசலான்னலார்கயள அதற்கலா யபலானீர்கள்? யேலார் யேலார்
யபலாயிருந்தீர்கள்?"
"அப்பலா, அமமைலா, தங்கச்சி, தமபி,
எல்லலாருமைலாகத்தலான் யபலாயிருந்யதலாம. தடலக்கு
இரண்யடை கலாலணலா டிக்வகட். வமைலாத்தம ஒரு
ரூபலாயும மூன்ற அணலாவும வசலவு. 'யபலானலால்
யபலாகட்டும! இந்த மைலாதரி அதசயேக் கலாட்சிகடள
எங்யக பலார்க்கப் யபலாகியறலாம? ஆயிரம ரூபலாய்
வகலாடுத்தலாலும பலார்க்க முடியுமைலா?' என்ற அப்பலா
வசலான்னலார். நிஜமைலாக எவ்வெளவு நன்றலாயிருந்தது
வதரியுமைலா? நீ கூடைப் யபலாய்ப் பலார்த்துவிட்டு வெலா"
என்றலாள் வசமபவெளம.
"உங்களுக்வகன்ன, வகலாழுத்த பணக்கலாரர்கள்!
இஷ்டைப்படி வசலவு வசய்கிறீர்கள்! நலான் எங்யக
யபலாக அமமைட்டுப் பணத்துக்கு?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
நமைது வசன்டன முதன் மைந்தரி கனம

குமைலாரஸவெலாமி ரலாஜலாவும நமைது கதலாநலாயேகன்
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைனும சினிமைலா விஷயேத்தல்
ஒன்றபட்டைவெர்கள். இரண்டு யபரும சினிமைலா
பலார்த்தது கிடடையேலாது!
ஊர் உருப்படைலாமைல்
யபலாய்க்வகலாண்டிருப்பதற்கும கலாலலா கலாலத்தல்
மைடழ வபய்யேலாமைல் யதசம நலாசமைலாய்ப் யபலாய்க்
வகலாண்டிருப்பதற்கும சினிமைலாதலான் கலாரணம
என்பது வசங்யகலாடைனுடடையே சிந்தலாந்தம!
----------------------

3. மூன்றலாம அத்தயேலாயேம

வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன் சினிமைலாடவெப் பற்றித்
தன் வகலாள்டகடயே வவெளியிட்டைதும
வசமபவெளவெல்லியின் முகம சுருங்கிற்ற. சற்றத்
தடலடயேக் குனிந்துவகலாண்டு சுமமைலா இருந்தலாள்.
பிறகு, "கவுண்டைலா! ஊரியல எல்லலாரும உன்டனப்
பற்றி என்ன யபசுகிறலார்கள் என்ற உனக்குத்
வதரியுமைலா?" என்ற யகட்டைலாள்.
"ஊரியல இருக்கிறவெர்கள் என்ன
யபசிக்வகலாண்டைலால் எனக்கு என்ன? நலான்
எதற்கலாக அடதவயேல்லலாம கலாதல்
யபலாட்டுக்வகலாள்ள யவெண்டும?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"அப்படியில்டல, கவுண்டைலா! நலாலுயபர் யபசுவெது

உனக்குக் கட்டைலாயேம வதரிந்தருக்க யவெண்டும!"
"அப்படியேலானலால் நீதலான் வசலால்யலன், நலாலு யபர்
யபசுவெது உனக்குத் வதரியும யபலால்
இருக்கிறயத!"
"வதரியேலாமைல் என்ன? ஊவரல்லலாம
யபசிக்வகலாள்வெது என் கலாதல் விழலாமைல்
இருக்குமைலா? நீ இங்யக யகணக் கடரயில் வெந்து
தனியேலாகக் குடிடச யபலாட்டுக் வகலாண்டு
உட்கலார்ந்தருப்பதனலால் உன் கலாதல்
விழவில்டல."
"என்னதலான் ஊரில் யபசிக்வகலாள்கிறலார்கள்,
வசலால்லி வியடைன்! இவ்வெளவு தூரம ஏன் சுற்றி
வெடளத்து மூக்டகத் வதலாடுகிறலாய்?"
"எனக்குச் வசலால்லயவெ தயேக்கமைலாயிருக்கிறது.
வெலாய் கூசுகிறது. நீ கருமியேலாய்! பணத்தலாடச
பிடித்தவெனலாம, விநலாயேகருக்குக் கலியேலாணம
ஆகிறயபலாதுதலான் உனக்கும கலியேலாணமைலாம.
யேலாரலாவெது ஒருத்தடயேக் கட்டிக் வகலாண்டைலால்

அவெளுக்குச் யசலாற யபலாட்டுத் வதலாடலக்க
யவெணுயமை என்பதற்கலாக நீ கலியேலாணம
பண்ணக்வகலாள்ளலாமைல் தலாயன வபலாங்கித் தன்ற
வகலாண்டிருக்கிறலாயேலாம! நீ பணத்டதச் யசர்த்து
புடதத்து டவெத்தருக்கிறலாயேலாம. புடதயேடலப்
பூதம கலாக்குமைலாம. ஒரு நலாடளக்கு அந்தப் பூதம
உன்டனயும அடித்துக் வகலான்றவிடுமைலாம. நீ
இரத்தம கக்கிச் சலாவெலாயேலாம! யபலாதுமைலா?
இப்படிவயேல்லலாம கண்டைபடி ஜனங்கள்
யபசுகிறலார்கள்; எனக்குக் யகட்கச்
சகிக்கவில்டல" என்ற வசலால்லி விட்டுச்
வசமபவெளவெல்லி விமமைத் வதலாடைங்கினலாள்.
அவெளுடடையே கண்களிலிருந்து முத்து முத்தலாகக்
கண்ணீர் வெடிந்தது.
"யசச்யச! ஊரியல எந்த நலாயேலாவெது ஏதலாவெது
குடரத்தலால், அதற்கலாக நீ ஏன் அழ யவெண்டும?
அழலாயத, வசமபலா!" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
வசமபலாவின் கண்ணீர் வசங்யகலாடைனுடடையே
பணத்தலாடச பிடித்த மைனத்டதக் கூடைக் வகலாஞ்சம
கடரத்துவிட்டைது. அவெளுடடையே கண்ணீடரத்
துடடைக்கலலாமைலா, யவெண்டைலாமைலா என்ற தயேங்கித்

தயேங்கிக் டகடயே நீட்டினலான்.
வசமபலாவின் விமமைல் சிறிது குடறந்தது.
"கவுண்டைலா! நலாங்கள் பலார்த்த சினிமைலாவில்
யமைலாகனலாங்கி கண்ணீர் விட்டையபலாது
மைதனசுந்தரன் என்ன வசய்தலான் வதரியுமைலா?"
என்ற வசலால்லிக்வகலாண்யடை வசமபலா
வசங்யகலாடைனுடடையே டககடளப் பிடித்து இழுத்து
சினிமைலாவில் கதலாநலாயேகன் வசய்தது யபலால் வசய்து
கலாட்டினலாள்.
"சீச்சீ! அவெர்களுக்வகல்லலாம வவெட்கம, மைலானம
ஒன்றம இரலாதுயபலால் இருக்கிறது. மிருக
வசன்மைங்கள் யபலால் இருக்கிறது. ஆயிரம யபர்
பலார்த்துக் வகலாண்டிருக்டகயில் இப்படியேலா
வசய்வெலார்கள்?" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"நிஜமைலாக இல்டலயயே? தடரயியல தலாயன?"
என்றலாள் வசமபலா.
"தடரயியல என்றலாலும ஆயிரம யபர்
பலார்க்கிறலார்கள் இல்டலயேலா?"

"ஆயிரம யபர் என்ன? லட்சம யபர்
பலார்க்கிறலார்கள். உன்டனத் தவிர எல்லலாரும
சினிமைலா பலார்க்கிறலார்கள். அது கிடைக்கட்டும,
தள்ளு!.....கவுண்டைலா! ஊரலார் யபசுகிறவதல்லலாம
வபலாய்தலாயன? உன் யபரியல
வபலாறலாடமையினலால்தலாயன அவெர்கள்
அப்படிவயேல்லலாம யபசுகிறலார்கள்?"
"எடதப்பற்றிச் வசலால்கிறலாய்?"
"வபண்டைலாட்டிக்குச் யசலாறயபலாடைப்
பயேந்துவகலாண்டு நீ கலியேலாணம
பண்ணக்வகலாள்ளலாமைல் இருக்கிறலாய்
என்கிறலார்கயள! அதுதலான்...."
"முட்டைலாப் பயேல்களுக்குப் பிறந்த பயேல்கள்தலான்
அப்படிச் வசலால்வெலார்கள்! நலான் உன்டனக்
கட்டிக்வகலாண்டைலால், அதனலால் எனக்கு லலாபமைலா,
நஷ்டைமைலா? இன்டறக்வகல்லலாம உன்
சலாப்பலாட்டுக்கலாக மைலாதம ஏழு, எட்டு ரூபலாய்
ஆகலலாம. நீ வசய்கிற யவெடலயினலால் எனக்கு

இருபது ரூபலாய் மிச்சமைலாகுயமை? இந்தக் கணக்குத்
வதரியேலாத யசலாமயபறிப் பயேல்கள் ஏதலாவெது
உளறினலால் அடத நீ ஏன் கலாது வகலாடுத்துக் யகட்க
யவெண்டும? அதற்கலாக ஏன் வெருத்தப்படை
யவெண்டும?" என்ற வசங்யகலாடைன் ஆத்தரமைலாகப்
யபசினலான்.
"எங்யக அந்தக் கணக்கு உனக்கும
வதரியேவில்டலயயேலா என்ற பலார்த்யதன்.
அத்தடன வபரியே குடுமபத்தல் இரவும பகலும
உடழத்துக் வகலாட்டிக் வகலாண்டிருக்கியறன்.
எனக்கு என்ற வசலாந்தக் குடித்தனம
ஏற்பட்டுவிட்டைலால் இன்னும எப்படி
உடழப்யபன்? என்னலால் உனக்கு ஒரு நஷ்டைமும
இரலாது. ஓர் எருடமை வெலாங்கி கட்டிக்வகலாண்டைலால்
அதயல மைட்டும மைலாதம இருபது ரூபலாய்க்கு
யமையல வசட்டுப் பிடிக்கலலாம. என்னலால் உனக்கு
லலாபயமை தவிர நஷ்டைம ஒன்றம ஏற்படைலாது"
என்றலாள் வசமபவெளவெல்லி.
"அவதல்லலாம நலான் யயேலாசடன வசய்துதலான்
டவெத்தருக்கியறன். வசமபலா! யவெவறலாரு

கலாரியேத்டத உத்யதசித்துக் கல்யேலாணத்டதத்
தள்ளிப் யபலாட்டுக் வகலாண்டிருக்கியறன். என்
கலாட்டடைச் யசர்ந்தலாற்யபலால் யசலம
முதலியேலாருக்கு ஓர் ஏக்கரலா நிலம இருக்கிறது.
அது எனக்கு வரலாமப இடடைஞ்ச
மைடடைஞ்சலலாயிருக்கிறது. யகணயிலிருந்து என்
நிலத்துக்குத் தண்ணீர் இடறக்கச் சுற்றி
வெடளத்துக்வகலாண்டு வெலாய்க்கலால் யபலாகிறது.
தண்ணீர் வரலாமப வீணலாகிறது. அந்த ஓர் ஏக்கரலா
நிலத்டத வெலாங்கிவிட்யடைனலானலால் அப்புறம
கவெடல இல்டல. பிறகு நமமுடடையே
கலியேலாணத்துக்குத் யதத டவெக்க
யவெண்டியேதுதலான்."
"அதற்கலாக வரலாமப நலாள் தள்ளிப் யபலாடுவெது
நல்லதல்ல. நீ கலியேலாணப் யபச்டச எடுக்க
மைலாட்டைலாய் என்ற வசலால்லி, அப்பலா எனக்கு யவெற
இடைம பலார்க்க ஆரமபித்து விட்டைலார்....."
"நலான் ஒருவென் இருக்கிறயபலாது, யவெற எந்தப்
பயேல் மைகன் வெந்து உன்டனக் கட்டிக்வகலாண்டு
யபலாய்விடுவெலான்? யேலாரலாவெது உன் கிட்டை வெந்தலால்

அரிவெலாளலால் ஒயர வவெட்டைலாய் வவெட்டிப்
யபலாட்டுவிடை மைலாட்யடைனலா? அந்த எண்ணத்டத
மைட்டும உன் அப்பன் அடியயேலாடு விட்டு
விடைட்டும" என்றலான் வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன்.
வசமபவெளவெல்லியின் முகம சந்யதலாஷத்தனலால்
மைலர்ந்தது. "உன்னுடடையே மைனசு எனக்குத்
வதரிந்தருக்கிறபடியேலால் தலான் நலானும
வபலாறடமையேலாயிருக்கியறன். யவெற மைலாப்பிள்டள
யதடும யபச்யச உதவெலாது என்ற வீட்டில்
வசலால்லிக் வகலாண்டிருக்கியறன். கவுண்டைலா!
கலாடலயியலயிருந்து நீ பசியயேலாடுதலாயன யவெடல
வசய்துவகலாண்டிருந்தலாய்? இந்தலா, இந்தக்
கஞ்சியில் வகலாஞ்சம குடி" என்ற பரிவுடைன்
வசலான்னலாள்.
"உங்கள் வீட்டுக் கஞ்சி எனக்கு யவெண்டைலாம. உன்
அப்பன் உன்டனச் சண்டடை பிடிப்பலான்."
"அவதல்லலாம யேலாருக்கும வதரியேலாது. அப்படித்
வதரிந்து யகட்டைலால் கஞ்சி சலாய்ந்து
வகலாட்டிவிட்டைது என்ற வசலால்லி விடுகியறன்."

"இயதலா பலார், வசமபலா! இப்யபலாதலான் எனக்கும
நிடனவு வெந்தது; நமமை வதன்டனயிலிருந்து ஓர்
இளநீர் பிடுங்கிக் வகலாண்டு வெந்து உனக்கு
வவெட்டித் தருகியறன்" என்ற வசங்யகலாடைன்
டகயில் அரிவெலாளுடைன் எழுந்தலான்.
"நன்றலாயிருக்கிறது! யேலாரலாவெது இளநீடரப்
பிடுங்குவெலார்களலா? இளநீர் முற்றித் யதங்கலாய்
ஆனலால், சந்டதயில் ஆற அணலாவுக்கு விடல
யபலாகுயமை?" என்றலாள் வசமபலா.
"ஆற அணலாடவெத் தள்ளு குப்டபயில்!
நமைக்கலாகப் பணமைலா, பணத்துக்கலாக நலாமைலா?" என்ற
வசலால்லிக் வகலாண்டு வசங்யகலாடைன் வசன்ற
டகவயேட்டுகிற தூரத்தல் கலாய்த்துத் வதலாங்கியே
இளந் வதன்டனயிலிருந்து ஓர் இளநீர் அறத்துக்
வகலாண்டுவெந்து தன் கலாதலிக்குக் வகலாடுத்தலான்.
அடத அவென் தனக்கலாகச் வசய்த ஒரு மைகத்தலான
தயேலாகம என்யற வசமபவெளம கருத இறமைலாந்து
மைகிழ்ந்தலாள்.-------------------

4. நலான்கலாம அத்தயேலாயேம

அன்ற சலாயேங்கலாலம வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன்
சின்னமை நலாயேக்கன்பட்டிக்குப் யபலானலான்.
வகலால்லனிடைம வசப்பனிடைக் வகலாடுத்தருந்த
மைண்வவெட்டிடயே வெலாங்கிக்வகலாண்டு, ஹைரிக்கன்
லலாந்தரில் மைண்வணண்வணய் வெலாங்கிப்
யபலாட்டுக் வகலாண்டு, இன்னும சில சில்லடறச்
சலாமைலான்களும வெலாங்கி வெருவெதற்கலாகப் யபலானலான்.
ஹைரிக்கன் லலாந்தடரச் சில்லடறச் சலாமைலான்
கடடையில் டவெத்துவிட்டுக் வகலால்லன்
உடலக்குப் யபலாய்ச் வசப்பனிட்டை
மைண்வவெட்டிடயே வெலாங்கிக் வகலாண்டு தருமபி
வெந்தலான்.
அன்டறக்வகல்லலாம அவென் மைனமைலாகியே வெண்டு
வசமபவெளவெல்லியின் முக மைண்டைலத்டதச்
சுற்றிச் சுற்றி வெட்டைமிட்டுக்வகலாண்டிருந்தது. ஒரு

சமையேம கண்ணீர், ததுமபிச் யசலாகமையேமைலாயிருந்த
அந்தப் வபண்ணன் முகமும, மைற்வறலாரு சமையேம
மைலர்ந்த புன்னடகயுடைன் குதூகலம ததுமபிக்
வகலாண்டிருந்த அவெள் முகமும தருமபத் தருமப
வெந்து வகலாண்டிருந்தன. ஊரலார் யபச்டசப்
வபலாருட்படுத்தலாதவென் யபலால் அவெளிடைம
வசங்யகலாடைன் வீமபலாகப் யபசியிருந்தயபலாதலும
அவென் மைனநிடலயில் சிறிது மைலாறதல்
ஏற்பட்டுத்தலான் இருந்தது. வசமபவெளத்துக்கும
தனக்கும தருமைணத்டதக் கூடியே சீக்கிரத்தல்
முடித்துவிடை யவெண்டியேதுதலான் என்ற முடிவுக்கு
அவென் வெந்துவிட்டைலான்.
இயத ஞலாபகமைலாகச் சின்னமை நலாயேக்கன்பட்டி
வெந்தவெனுடடையே கவெனத்டத அந்த ஊர்ச் சலாவெடிச்
சுவெர்களிலும சலாடல மைரங்களிலும ஒட்டியிருந்த
சினிமைலா விளமபரங்கள் ஓரளவு கவெர்ந்தன. அந்த
வெர்ண விளமபரங்களில் ஒரு வபண் பிள்டளயின்
முகம முக்கியேமைலாகக் கலாட்சி அளித்தது. அந்த
முகம அழகலாயும வெசீகரமைலாயும இருந்தது
என்படதச் வசலால்லத்தலான் யவெண்டும. அப்படி
வெசீகரமைலாவெதற்கலாக அந்த சினிமைலாக் கன்னிடக

முகத்தல் எத்தடன பூச்சுப் பூசிக்
வகலாண்டிருக்கிறலாள், கண்ணடமைகடளயும
புருவெங்கடளயும என்ன
பலாடுபடுத்தக்வகலாண்டிருக்கிறலாள், உதடுகளில்
எவ்வெளவு வெர்ணக் குழமடபத் தடைவிக்
வகலாண்டிருக்கிறலாள் என்பவதல்லலாம
வசங்யகலாடைனுக்கு எப்படித் வதரியும?
'வசமபவெளம பலார்த்ததலாகச் வசலான்னலாயள, அந்த
சினிமைலாவில் வெரும யமைலாகனலாங்கி என்னும
வபண் இவெள்தலாயனலா? 'யமைலாகனலாங்கி' என்ற
வபயேர் இவெளுக்குப் வபலாருத்தமைலாகத்தலான்
இருக்கிறது; நலான் கூடை இந்த சினிமைலாடவெ ஒரு
தடைடவெ பலார்த்துவிடை யவெண்டியேதுதலான்,
இரண்யடை கலாலணலாக் கலாசு யபலானலால்
யபலாகட்டும! இன்னும எவ்வெளவு நலாடளக்கு
இந்தக் கூடைலார சினிமைலா இந்த ஊரில் நடைக்குயமைலா,
என்னயவெலா விசலாரித்துத் வதரிந்து டவெத்துக்
வகலாள்வெது நல்லது...'
இப்படி நிடனத்துக் வகலாண்யடை சில்லடறக்
கடடைடயே யநலாக்கிச் சலாடலயயேலாடு யபலாய்க்
வகலாண்டிருந்த வசங்யகலாடைன் 'வபலாய்மைலான்

கரடு'க்குச் சமீபமைலாக வெந்தலான். அங்யக இருந்த
அரசமைரத்தன் அடியில் ஒரு கலாட்சிடயேக்
கண்டைலான். அந்தக் கலாட்சி அவெடன அப்படியயே
தடகத்து ஸதமபித்து நிற்குமபடி வசய்து
விட்டைது. அரசமைரத்தன் கீழ்க் கிடளவயேலான்றில்
ஒயிலலாகச் சலாய்ந்துவகலாண்டு ஒரு வபண்
நின்றவகலாண்டிருந்தலாள். சுவெர்களில்
ஒட்டியிருந்த சினிமைலா விளமபரங்களில் கண்டை
கன்னிதலான் அவெள் என்ற வசங்யகலாடைனுக்குத்
யதலான்றியேது. உண்டமையில் அப்படியேல்ல.
ஆனலால் அந்த சினிமைலாக் கன்னிடயேப் யபலாலயவெ
இந்தப் வபண்ணும குறக்கு வெகிடு எடுத்துத்
தடலவெலாரிப் பின்னிச் சடடைடயேத்
வதலாங்கவிட்டுக்வகலாண்டும, யமைல்
யதலாள்வெடரயில் ஏறிச் வசன்றிருந்த ரவிக்டக
தரித்துக் வகலாண்டும, கலாதல் குண்டைலங்கள்
அணந்து வகலாண்டும, நட்சத்தரப் பூப்யபலாட்டை
வமைல்லியே சல்லலாச் யசடல அணந்து வகலாண்டும,
வநற்றியில் சுருட்டடை மையிர் ஊசலலாடை,
எங்யகயயேலா யேலாடரயயேலா பலார்த்து, எடதயயேலா
நிடனத்துக் வகலாண்டிருந்தவெள்யபலால்
நின்றபடியேலால், அவெயள சினிமைலா விளமபரத்தல்

உள்ள வபண் என்ற வசங்யகலாடைனுக்குத்
யதலான்றியேது. பலார்த்தது பலார்த்தபடி பிரமித்துப்
யபலாய்ச் சிறிது யநரம நின்றலான்.
அந்தப் வபண் தன்டனப் பலார்த்து ஒரு
பட்டிக்கலாட்டைலான் விழித்துக் வகலாண்டு நிற்படதக்
கவெனித்தலாள்.
"என்னப்பலா, பலார்க்கிறலாய்?" என்ற அவெள்
யகட்டைலாள்.
வசங்யகலாடைனுடடையே கலாதல் கிணுகிணுவவென்ற
மைண ஒலித்தது. பூங்குயில்களின் கீதம யகட்டைது.
எங்கிருந்யதலா ஒரு முரட்டுத் டதரியேம அவெனுக்கு
ஏற்பட்டைது.
"யவெற என்னத்டதப் பலார்க்கிறது? உன்டனத்தலான்
பலார்த்துக் வகலாண்டிருக்கியறன்" என்றலான்.
அந்தப் வபண்ணுக்குப் வபலாங்கிவெந்த யகலாபம
ஒரு கணத்தல் எப்படியயேலா மைலாறியேது. அவெள்

முகம மைலர்ந்தது. பல் வெரிடச வதரிந்தது.
அடதப் பலார்த்த வசங்யகலாடைனும முகத்டத
அஷ்டை யகலாணலலாக்கிக் வகலாண்டு புன்னடக
புரிந்தலான்.
"என்னப்பலா, சிரிக்கிறலாய்?" என்ற அவெள்
யகட்டைலாள்.
"பின்யன, அழச் வசலால்கிறலாயேலா?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"பலாவெம, அழ யவெண்டைலாம! உன் வபண்சலாத
யதடிக் வகலாண்டு வெந்துவிடைப் யபலாகிறலாள்!"
"எனக்குக் கலியேலாணம இனியமைல்தலான்
ஆகயவெண்டும. எத்தடனயயேலா யபர் வபண்
வகலாடுக்கக் கலாத்துக் வகலாண்டிருக்கிறலார்கள். நலான்
தலான் இதுவெடரயில் சமமைதக்கவில்டல!" என்ற
வசங்யகலாடைன் வசலால்லிவிட்டு அர்த்த புஷ்டி
நிடறந்த பலார்டவெடயே அந்தப் வபண் மீது
வசலுத்தனலான்.

ஆனலால் அந்த அர்த்தம அப்வபண்ணன்
மைனத்தல் பட்டைதலாக அவெள்
கலாட்டிக்வகலாள்ளவில்டல.
"வரலாமப சரி; நீ சமமைதம வகலாடுத்துக் கலியேலாணம
நிச்சயேமைலாகிறயபலாது எனக்குக் கட்டைலாயேம
கலியேலாண கடுதலாசி யபலாடு" என்றலாள்.
"கடுதலாசி கட்டைலாயேம யபலாடுகியறன். ஆனலால்
வபயேரும, விலலாசமும வதரிந்தலால் தலாயன
கடுதலாசி யபலாடைலலாம உன் வபயேர் என்ன?" என்ற
வசங்யகலாடைன் யகட்டைலான்.
"வபரியே வெமபுக்கலாரனலாயிருக்கிறலாயயே? என்
வபயேர் குமைலாரி பங்கஜலா. உன் வபயேர் என்ன?"
'குமைலாரி பங்கஜலா' என்ற அவெள் வசலான்னது
'ரலாஜகுமைலாரி பங்கஜலா' என்ற வசங்யகலாடைன் கலாதல்
விழுந்தது. 'அப்படித்தலான் இருக்கும என்ற
நிடனத்யதன்; நிடனத்தது சரியேலாய்ப் யபலாயிற்ற'
என்ற மைனத்தல் எண்ணக் வகலாண்டைலான்.

"உன் வபயேர் என்ன? வசலால்லமைலாட்டைலாயேலா?" என்ற
மைறபடியும குமைலாரி பங்கஜலா யகட்டைலாள்.
"வசலால்லுவெதற்கு என்ன தடடை? என் வபயேர் ரலாஜலா
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன்" என்றலான்.
குமைலாரி பங்கஜலா குலுங்கச் சிரித்தலாள். "வவெறம
ரலாஜலாவெலா? மைகலாரலாஜலாவெலா?" என்ற யகட்டைலாள்.
"என்னுடடையே பத்து ஏக்கரலா கலாட்டிற்கு நலான் தலான்
ரலாஜலா, மைகலாரலாஜலா, ஏக சக்ரலாதபத எல்லலாம!"
என்றலான் வசங்யகலாடைன் வபருமிதத்துடைன்.
"சரி, யபலாய், உன்னுடடையே ரலாஜ்யேத்டதச் சரியேலாகப்
பரிபலாலனம பண்ணு! இங்யக நடு யரலாட்டில்
நின்றலால் என்ன பிரயயேலாஜனம?" என்றலாள் குமைலாரி
பங்கஜலா.
"ஒரு யகள்விக்குப் பதல் வசலான்னலால் யபலாய்
விடுகியறன்" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.

"அது என்ன யகள்வி?"
"சுவெரியல, மைரத்தயலவயேல்லலாம சினிமைலாப் படைம
ஒட்டியிருக்கிறயத, அதயல ஒரு அமமைலா
இருக்கலாங்கயள, அது நீதலாயன?" என்ற
யகட்டைலான்.
"யசச்யச! அந்த மூவென்னலா யதவி நலான் இல்லயவெ
இல்டல! நலான் சினிமைலாவியல நடித்தலால்
அவெடளக் கலாட்டிலும நூற பங்கு நன்றலாக
நடிப்யபன்" என்றலாள் பங்கஜலா.
"யசச்யச! யபலாயும யபலாயும அந்தக் யகவெலமைலான
வதலாழிலுக்கு நீ யபலாவெலாயனன்?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"எடதக் யகவெலமைலான வதலாழில் என்ற
வசலால்லுகிறலாய்?"
"சினிமைலாவில் நடிக்கிறடதத்தலான் வசலால்கியறன்.
சினிமைலாவில் நடித்தலால் மைலானம, மைரியேலாடதடயே
விட்டு...."

"இதற்குத்தலான் பட்டிக்கலாடு என்ற வசலால்கிறது"
என்றலாள் பங்கஜலா.
இத்தடன யநரமும அவெளுடைன் சரிக்குச் சரியேலாகச்
சலாமைர்த்தயேமைலாகப் யபசிக்வகலாண்டு வெந்த
வசங்யகலாடைன் இப்யபலாது தலான் பிசகு
வசய்துவிட்டைதலாக உணர்ந்தலான். சினிமைலா
விஷயேமைலாகச் வசமபலாகூடைத் தன்டன இடித்துக்
கலாட்டியேது நிடனவுக்கு வெந்தது. ஆடகயேலால்,
முதல் தர அரசியேல்வெலாதடயேப் யபலால் தன்
வகலாள்டகடயே ஒரு வநலாடியில் மைலாற்றிக்
வகலாண்டைலான்.
"எனக்குக்கூடை சினிமைலா என்றலால் ஆடசதலான்.
இன்ற இரலாத்தரி இந்த ஊர்க் கூடைலார
சினிமைலாவுக்குப் யபலாகப் யபலாகியறன்" என்றலான்.
"அப்படியேலா? இந்த முக்கியேமைலான வசய்தடயேப்
யபப்பருக்கு அனுப்பிப் யபலாடைச் வசலால்ல
யவெண்டியேதுதலான்" என்றலாள் குமைலாரி பங்கஜலா.

"யபப்பரியல யபலாடை யவெண்டியேதல்டல;
உனக்குத் வதரிந்தலாயல யபலாதும!" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"எனக்கு ஏன் வதரியே யவெணும?"
"என்டன அங்யக பலார்க்கலலாம என்பதற்கலாகச்
வசலான்யனன். நீயும இன்டறக்கு இரலாத்தரி
சினிமைலாவுக்கு வெருவெலாயேல்லவெலா?"
"நலான் வெரலாமைல் சினிமைலா நடைக்குமைலா? கட்டைலாயேம
வெருயவென்."
"அப்படியேலானலால் அங்யக உன்டன அவெசியேம
பலார்க்கியறன்."
"டிக்வகட்டுக்குப் பணம?"
"அடதப்பற்றிக் கவெடலப்படைலாயத, டிக்வகட்டு
நலான் வெலாங்கி விடுகியறன். இரண்யடை
கலாலணலாவுக்குப் பஞ்சம வெந்து விடைவில்டல."

குமைலாரி பங்கஜலா வெந்த சிரிப்டப அடைக்கி வகலாள்ள
முடியேலாதவெளலாய் யவெற பக்கம பலார்த்து வெலாடயே
மூடிக் வகலாண்டு சிரித்தலாள்.
இதற்குள் அங்யக ஊர்ப் பிள்டளகள் ஏவழட்டுப்
யபர் கூடிவிட்டைலார்கள்.
அடதப் பலார்த்த பங்கஜலா இனி அங்யக நின்ற
அந்தப் பட்டிக்கலாட்டைலாயனலாடு விடளயேலாட்டுப்
யபச்சுப் யபசக் கூடைலாவதன்ற யமைடடையிலிருந்து
கீழிறங்கி நடைக்கத் வதலாடைங்கினலாள்.
அவெயளலாடு நலாமும யபலாயவெலாமைலா என்ற
வசங்யகலாடைன் ஒரு நிமிஷம யயேலாசித்தலான்.
வீட்டுக்குத் தருமபிப்யபலாய் சினிமைலாவுக்குப்
பணம வகலாண்டு வெரயவெண்டியே அவெசியேத்டத
உத்யதசித்து அந்த எண்ணத்டத மைலாற்றிக்
வகலாண்டைலான்.
குமைலாரி பங்கஜலா ஐமபது அடி தூரம யபலானபிறகு
"சினிமைலாக் கூடைலாரத்தயல அவெசியேம
சந்தக்கியறன்" என்ற ஒரு டமைல் தூரம

யகட்குமபடி இடரந்து கூவினலான்.
பங்கஜலா தருமபிப் பலார்த்துப் புன்னடக
வசய்தலாள்.
அந்தப் புன்னடகயில் வசங்யகலாடைனுடடையே
உள்ளம வசலாக்கித் தன்டன மைறந்து லயித்தது.
அந்த நிடலயில் அவென் சில்லடறக் கடடைக்குச்
வசன்றலான்.
"என்னப்பலா, வசங்யகலாடைலா, அந்த அமமைலாவுடைன்
வநடு யநரம யபசிக்வகலாண்டு நின்றலாயயே? என்ன
யபசினலாய்?" என்றலான் கடடை முதலலாளி.
"என்னத்டதப் யபசுகிறது? வவெறமையன யகமை
சமைலாசலாரந்தலான் யபசிக்வகலாண்டிருந்யதலாம."
"அந்த அமமைலாடள முன்னலாயலயயே உனக்குத்
வதரியுமைலா என்ன?"
"நல்ல யகள்வி! வரலாமப நலாளலாய்ப்

பழக்கமைலாயிற்யற!"
கடடைக்குச் சலாமைலான் வெலாங்க வெந்த இன்வனலாரு
மைனிதரிடைம கடடை முதலலாளி, "யகட்டீர்களலா,
முதலியேலார், நமமை ஊர்ப் பஞ்சலாயேத்து மைலாயனஜர்
புததலாக வெந்தருக்கிறலார் அல்ல? அவெருடடையே
தங்டக - ஒரு படித்த அமமைலாள் - வெந்தருக்கிறலாள்
அல்ல? அந்த அமமைலாளுக்கும நமமை
வசங்யகலாடைனுக்கும வவெகு நலாளலாய்ச்
சியநகிதமைலாம!" என்ற வசலான்னலார்.
"ஆமைலாம; வவெகுநலாளலாகச் சியநகிதம" என்ற
வசங்யகலாடைன் வசலால்லிவிட்டு ஹைரிக்கன்
லலாந்தடர எடுத்துக் வகலாண்டு வீட்டுக்குக்
கிளமபினலான். யமையல அவெர்கள் இன்னும
ஏதலாவெது அந்த அமமைலாடளப் பற்றிக் யகட்டைலால்
தன்னுடடையே குட்டு உடடைந்துவிடும என்ற
வகலாஞ்சம அவெனுக்குப் பயேம இருந்தது.
----------------------

5. ஐந்தலாம அத்தயேலாயேம

அன்டறக்குச் வசங்யகலாடைன் தடரயில்
நடைக்கவில்டல. வெலானத்தல் பறந்து
வகலாண்டிருந்தலான்; கடைலில் அடலகளுக்கு
மைத்தயில் மிதந்து வகலாண்டிருந்தலான்; யமைகக்
குதடரகளில் சவெலாரி வசய்தலான்; மைரத்துக்கு மைரம,
கிடளக்குக் கிடள தலாவினலான். யதர்
தருவிழலாக்களுக்குப் யபலாவெதற்கலாக அவென்
பத்தரப்படுத்த டவெத்தருந்த சட்டடைடயே
எடுத்துப் யபலாட்டுக் வகலாண்டு, சட்டடைப் டபயில்
எட்டைணலாக் கலாடசயும எடுத்துப் யபலாட்டுக்
வகலாண்டு தடலயில் யஜலாரலாக முண்டைலாசு
கட்டிக்வகலாண்டு ஒரு மைண யநரத்துக்கு
முன்னலாயலயயே சினிமைலாவுக்குக் கிளமபிச்
வசன்றலான்.
வபலாய்மைலான் கரடு ஓரமைலாகப் யபலான சலாடலக்கு

அடர டமைல் கிழக்யக வசங்யகலாடைனுடடையே
யகணயும கலாடும குடிடசயும இருந்தன. அந்தச்
சலாடலக்கு அடர டமைல் யமைற்யக சின்னமை
நலாயேக்கன்பட்டிக்கு வெந்தருந்த 'டூரிங்
சினிமைலா'வின் யடைரலா இருந்தது. வசங்யகலாடைன்
அங்யக யபலாய்ச் யசர்ந்தலான். வகலாஞ்ச யநரம
கூடைலாரத்டதச் சுற்றிச் சுற்றி வெந்து
வகலாண்டிருந்தலான். குமைலாரி பங்கஜலா
வெந்தருக்கிறலாளலா என்ற பலார்ப்பதற்கலாகத்தலான்.
ஆனலால் அவெளுடடையே தரிசனம கிட்டைவில்டல.
சினிமைலாப் பலார்ப்பதற்கலாக வெந்தருந்த சில
ஸதரிகள் அங்குமிங்கும நின்ற
வகலாண்டிருந்தலார்கள். அவெர்களுடடையே அருகில்
வசன்ற வசங்யகலாடைன் உற்றப் பலார்த்தலான்.
அவெர்கள் இவெடன சற்ற ஏளனமைலாகப் பலார்த்துச்
சிரித்தலார்கள். ஒருவெருக்வகலாருவெர்
வசங்யகலாடைடனப் பற்றிப் பரிகலாசமைலாகப் யபசிக்
வகலாண்டைலார்கள். அவெர்களில் ஒருத்த அவெடனப்
பலார்த்து, "என்ன மைச்சலான்! புடகயிடல
இருக்குதலா?" என்ற யகட்டைலாள். "தூ!
பட்டிக்கலாட்டு ஜன்மைங்கள்!" என்ற வசங்யகலாடைன்
முணுமுணுத்துக்வகலாண்டு அங்கிருந்து

நகர்ந்தலான்.
சினிமைலாப் பலார்க்க வெந்தவெர்கள் எல்லலாரும டிக்கட்
வெலாங்கத் வதலாடைங்கினலார்கள். வசங்யகலாடைன்
மைட்டும கலாத்துக் வகலாண்டிருந்தலான். முதல் மைண
அடித்தலாகி விட்டைது. அப்படியும அந்தக் குமைலாரி
பங்கஜலாடவெக் கலாணவில்டல. ஒருயவெடள அவெள்
வெந்தடதத் தலான் கவெனிக்க வில்டலயயேலா
என்னயவெலா, டிக்கட் வெலாங்கிக்வகலாண்டு
கூடைலாரத்துக்குள் யபலாய்விட்டைலாயளலா என்னயவெலா
என்ற சந்யதகம வசங்யகலாடைன் மைனத்தல்
உதத்தது. உடையன அவெசரமைலாகச் வசன்ற
இரண்யடைகலாலணலா வகலாடுத்து ஒரு டிக்கட்
வெலாங்கிக் வகலாண்டைலான். அப்யபலாது கூடை
ஒருயவெடள வவெளியில் வெந்து
வகலாண்டிருக்கிறலாயளலா என்ற பலார்த்துக்
வகலாண்யடை விடரவெலாக நடைந்து கூடைலாரத்துக்குள்
வசன்றலான். இரண்டு மூன்ற இடைத்தல் அவென்
நுடழயேப் பலார்த்த இடைங்களில் அவெனுடடையே
டிக்கட்டடைப் பலார்த்துவிட்டு, "முன்னுக்குயபலா!"
"முன்னுக்குப்யபலா!" என்றலார்கள். வசங்யகலாடைனும
எட்டி எட்டிப் பலார்த்துவிட்டு, முன்னுக்குப்

யபலானலான். இரண்யடை கலாலணலா டிக்கட் வெலாங்கியே
ஜனங்கள் அதற்குள் வகலாட்டைடகயில்
நிடறந்துவிட்டைலார்கள் வசங்யகலாடைன்
எல்லலாருக்கும முன்னலாடி வசன்ற தடரக்குச்
சமீபத்தல் உட்கலார்ந்து வகலாண்டைலான். இவ்வெளவு
யநரம கழித்து வெந்தும படைத்துக்கு இவ்வெளவு
அருகலாடமையில் தனக்கு இடைம கிடடைத்தது பற்றி
மைனத்தற்குள் சந்யதலாஷப்பட்டைலான்.
'அதர்ஷ்டைம வெருமயபலாது அப்படித்தலான் வெரும'
என்ற எண்ணக்வகலாண்டைலான். ஆனலால்
அதர்ஷ்டைம பூரணமைலாகவில்டல என்பது நிடனவு
வெந்தது. உட்கலார்ந்தருந்த இடைத்தலிருந்து
எழுமபி எழுமபி நலாலலாபுறமும பலார்டவெடயேச்
வசலுத்தனலான். குமைலாரி பங்கஜலாடவெ எங்கும
கலாணவில்டல.
தடரயில் படைம ஆரமபமைலாயிற்ற. வசங்யகலாடைன்
உட்கலார்ந்தருந்த இடைத்தலிருந்து பலார்க்டகயில்
தடரயில் வெந்த ஒவ்யவெலார் உருவெமும
வசங்குத்தலாக வெளர்ந்து பூதலாகலார வெடிவெமைலாகத்
யதலான்றியேது. யபசுவெதற்யகலா, பலாடுவெதற்யகலா

வெலாடயேத் தறந்தயபலாது பூதம வெலாடயேப்
பிளப்பதுயபலாலயவெ இருந்தது. ஆயினும
இதுதலான் சினிமைலாவில் தமைலாஷ் என்ற
வசங்யகலாடைன் நிடனத்துக் வகலாண்டைலான்.
மைற்றவெர்கடளக் கலாட்டிலும நலாலு மைடைங்கு
சிரித்தலான். எட்டு மைடைங்கு டகடயேக்
வகலாட்டினலான். சினிமைலாவில் வெந்த உருவெங்கள்
வசலால்லும வெலார்த்டதடயே இவெனும தருப்பிச்
வசலால்லத் வதலாடைங்கினலான்.
பக்கத்தலிருந்தவெர்கள் அவெடன அடைக்கப்
பலார்த்தலார்கள். "இந்தக் குடிகலாரடன வவெளியில்
பிடித்துத் தள்ளு" என்றது ஒரு குரல். "அது யேலார்
குடிகலாரப்பயேல் இங்யக வெந்தது? நலான் பிடித்துத்
தள்ளுகியறன்" என்ற வசலால்லிவிட்டுச்
வசங்யகலாடைன் சுற்ற முற்றம பலார்த்தலான்.
கூடைலார சினிமைலாக்களில் சுமைலார் ஆயிரத்துச் வசலாச்சம
அடி படைம கலாட்டியேதும படைத்டத நிறத்தவிட்டு
விளக்குப் யபலாடுவெலார்கள். முதல் தடைடவெ
விளக்குப் யபலாட்டைதும வசங்யகலாடைன் 'படைம
முடிந்துவிட்டைது' என்ற எண்ணக் வகலாண்டு
எழுந்தலான், பக்கத்தலிருந்தவெர்கள் "உட்கலாரு

உட்கலாரு!" என்ற இடரந்தலார்கள்.
"இன்னும வகலாஞ்சம படைம பலாக்கி இருக்கிறதலா?"
என்ற வசங்யகலாடைன் யகட்டைலான்.
"அடை பட்டிக்கலாடு! ஆயிரம அடிதலான்
ஆகியிருக்கிறது இன்னும பதயனழலாயிரம அடி
பலாக்கியிருக்கிறது" என்றலார் ஒரு சினிமைலா ரசிகர்.
"என்ன ஐயேலா, விடளயேலாடுகிறலாய்?
பதயனழலாயிரம அடிடயே எவெனலாயல
தலாங்கமுடியும? கயடைலா த்கசனலாயல கூடை
முடியேலாயத" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
இப்படிச் வசலால்லிக்வகலாண்யடை அவென் பின்னலால்
பலார்த்தயபலாது, சினிமைலாக் கூடைலாரத்தன் அந்தப்
பக்கத்து ஓரத்தல், குமைலாரி பங்கஜலா
உட்கலார்ந்தருப்படதக் கண்டைலான். அவெளுக்குப்
பக்கத்தல் இரண்டு ஆண் பிள்டளகள்
உட்கலார்ந்தருந்தலார்கள். ஆனலால் அவெர்கடள
அவென் வபலாருட்படுத்தக் கவெனிக்கவில்டல.

"ஐயயேலா! பலாவெம! அவ்வெளவு தூரத்தயல யபலாய்
உட்கலார்ந்தருக்கிறலாயள! படைம ஒன்றயமை
வதரியேலாயத! தலாமைதத்து வெந்ததனலால் அங்யகதலான்
இடைம கிடடைத்ததுயபலால் இருக்கிறது" என்ற
எண்ண அநுதலாபப்பட்டைலான். அவெனுக்குப்
பக்கத்தயலயிருந்த ஓர் ஆள் அவெனுடடையே
ஆர்ப்பலாட்டைம வபலாறக்கலாமைல் எழுந்து
யபலாய்விட்டைலான். அந்த இடைம கலாலியேலாக
இருந்தது. வசங்யகலாடைன் சட்வடைன்ற தன்
தடலயிலிருந்த முண்டைலாடச எடுத்து விரித்து
அந்த இடைத்தல் யபலாட்டைலான். குமைலாரி பங்கஜலா
இருந்த இடைத்டதப் பலார்த்துக் டகயினலால்
சமிக்டஞ வசய்து வகலாண்யடை, "வெலா! இங்யக
இடைம இருக்கிறது, வெந்து விடு!" என்றலான். குமைலாரி
பங்கஜலா அடதக் கவெனித்ததலாகத் வதரியேவில்டல;
அவெள் கலாதல் இவென் அடழப்பு விழுந்ததலாகவும
யதலான்றவில்டல. ஆனலால் இவெனுக்குப்
பக்கத்தலிருந்தவெர்கள் அத்தடன யபரும அடதக்
யகட்டுச் சிரித்தலார்கள். "அந்தப் பட்டிக்கலாட்டைலான்
தடலயில் அடித்து உட்கலாரடவெ" என்றது ஒரு
குரல்.

மைறபடியும விளக்கு அடணந்தது; கூடைலாரம
இருண்டைது; தடரயில் படைம ஓடைத்
வதலாடைங்கியேது. வசங்யகலாடைனுக்கு இந்தத் தடைடவெ
படைம பலார்ப்பதல் உற்சலாகம மிகக்
குடறந்துவிட்டைது. உண்டமையில், படைத்தன்
யபரில் அவென் மைனம வசல்லயவெ இல்டல.
குமைலாரி பங்கஜலா வவெகுதூரத்தல் படைம வதரியேலாத
இடைத்தல் உட்கலார்ந்தருக்கிறலாயள என்ற கவெடல
அவெடனப் பிடுங்கித் தன்றது.
அடுத்த தடைடவெ விளக்கு எரியேத் வதலாடைங்கியேதும,
வசங்யகலாடைன் தன் தடலக்குட்டடைடயே நன்றலாகத்
தடரயில் இரண்டு யபருக்கு இடைம கலாணுமபடி
விரித்துவிட்டு எழுந்து யபலானலான். கூடைலாரத்தன்
பின்னலால் வசன்ற குமைலாரி பங்கஜலா
உட்கலார்ந்தருந்த இடைத்தற்குள் நுடழயேப்
பலார்த்தலான். அங்யக கலாவெலுக்கு நின்றவென்
அவெடனத் தடுத்தலான்.
"எங்யக யபலாகிறலாய்?" என்றலான்.
"அந்த அமமைலாவிடைம யபசயவெண்டும" என்றலான்

வசங்யகலாடைன்.
"இங்யக யபச முடியேலாது. சினிமைலா
வகலாட்டைடகயியல யபச்சு என்ன வெந்தது?
வவெளியில் வெந்த பிறகு இஷ்டைம யபலாலப்
யபசிக்வகலாள்!"
"என்ன ஐயேலா! இப்படி ஏறமைலாறலாய்ப் யபசுகிறலாய்!
அங்யக தடரக்குப் பக்கத்தல் இடைம
வசசௌகரியேமைலாயிருக்கிறது. அந்த அமமைலாளிடைம
வசலால்லி அடழத்துப் யபலாக வெந்யதன். நீ
உள்யளயயே விடைமைலாட்யடைன் என்கிறலாயயே!"
அந்தலா ஆசலாமி வசங்யகலாடைடன ஏற இறங்கப்
பலார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு, "ஆமைலாம
அப்படித்தலான்! உள்யள விடைமுடியேலாது! யபலா!"
என்ற வசலான்னலான்.
"என்ன ஐயேலா, யேலாடரப் பலார்த்தலாலும ஒயர
இளிப்பலா இளிக்கிறீங்க! சினிமைலா என்றலால்
இப்படித்தலாயனலா? என்னிடைம டிக்கட்
இருக்கிறது, ஐயேலா!" என்ற வசங்யகலாடைன் எடுத்துக்

கலாட்டினலான்.
"யகலாபித்துக்வகலாள்ளலாயத, அப்பயன! நீ
டவெத்தருக்கிற டிக்வகட் இரண்யடை கலாலணலா
டிக்வகட்; அந்த அமமைலாள் ஒன்யற கலால் ரூபலாய்
ஸீட்டில் உட்கலார்ந்தருக்கலாங்க! நீ கூப்பிட்டைலால்
வெருவெலாங்களலா, அப்பலா! ஆமைலாம, நீ என்னத்துக்கு
இவ்வெளவு சிரமைப்படுகிறலாய்? உனக்கு அந்த
அமமைலாடளத் வதரியுமைலா?" என்றலான்.
வசங்யகலாடைன் கலாதல் மைற்றவதல்லலாம
விழவில்டல. ஒன்யறகலால் ரூபலாய் டிக்வகட்
என்பதுமைட்டும நன்றலாக விழுந்தது. அவென்
மைனத்தல் ஏற்பட்டை ஆச்சரியேம அவெனுடடையே
வெலாய் அகலமைலாகப் பிளந்ததலிருந்து வதரிந்தது.
"என்ன ஐயேலா, நிஜமைலாகச் வசலால்கிறலாயேலா? அல்லது
யகலி வசய்கிறலாயேலா? இவெர்கள் எல்லலாரும
தடலக்கு ஒன்யற கலால் ரூபலாய் வகலாடுத்துவிட்டைலா
இங்யக வெந்து உட்கலார்ந்தருக்கிறலார்கள்?"
என்றலான் வசங்யகலாடைன்.

"இவெர்கள் எதற்கலாக டிக்வகட் வெலாங்குகிறலார்கள்?
ஓசி டிக்வகட்டில் வெந்தவெர்கள்தலான்!" என்ற
தணந்த குரலில் வசலான்னலான் 'யகட்' ஆசலாமி.
ஓசி டிக்கட் என்றலால் என்னவவென்ற
வசங்யகலாடைனுக்குத் வதரியேவில்டல.
"அப்படி ஒரு டிக்கட்டைலா! அதயல எனக்குமதலான்
ஒன்ற வகலாயடைன்!" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"நலான் வகலாடுக்க முடியேலாது. அந்த அமமைலாளுக்கு
வெலப் பக்கத்தயல உட்கலார்ந்தருக்கிறலார், பலாரு!
அவெர் இந்த சினிமைலாவுக்கு மைலாயனஜர். அவெடர
நலாடளக்குக் யகளு. இப்யபலாது உன் இடைத்துக்குப்
யபலா!"
"அந்த அமமைலாளுக்கு இடைப்பக்கத்தயல
உட்கலார்ந்தருக்கிறலாயர, அவெர் யேலார் வதரியுமைலா?"
"அவெர் இந்த ஊர்ப் பஞ்சலாயேத்துச் சடபயின்
மைலாயனஜர்....யபலா! யபலா! படைம
ஆரமபித்தலாகிவிட்டைது."

"இது என்னடைலா வெமபலாயிருக்கிறது! வெலது
பக்கத்தயல ஒரு மையனஜர், இடைது பக்கத்தயல
ஒரு மைலாயனஜர்!" என்ற
முணுமுணுத்துக்வகலாண்யடை வசங்யகலாடைன் தன்
இடைத்துக்குப் யபலாய் யசர்ந்தலான். படைம ஆரமபித்த
பிறகு இருட்டில் தட்டுத் தடுமைலாறிப் யபலாய்ச்
யசர்ந்தபடியேலால் பலரும அவெடனத்
தட்டினலார்கள். ஆனலால் அவதல்லலாம அவென்
கவெனத்துக்கு வெரயவெயில்டல. தன்டனச்
சினிமைலாவுக்கு வெரச்வசலால்லிவிட்டு அந்தக் குமைலாரி
பங்கஜலா எங்யகயயேலா தூரத்தல் இரண்டு
ஆண்பிள்டளக்கு மைத்தயில்
உட்கலார்ந்தருப்படதப் பற்றியயே
யயேலாசடனயேலாயிருந்தது.
நடுவில் அவெகலாசம கிடடைத்தயபலாவதல்லலாம
பக்கத்தலிருந்தவெர்கடள விசலாரித்து, சினிமைலாவில்
குடறந்த விடல டிக்கட் வெலாங்குகிறவெர்கள்
தடரக்குப் பக்கத்தல் உட்கலாருவெலார்கள் என்றம,
அதக விடல டிக்கட் வெலாங்குகிறவெர்கள் தூரத்தல்
உட்கலாருவெலார்கள் என்றம வசங்யகலாடைன் வதரிந்து

வகலாண்டைலான். இந்த ஏற்பலாடு தடலகீழ்ப்
பலாடைமைலாகயவெ அவெனுக்குத் யதலான்றியேது.
படைத்தல் சுவெலாரஸயேமைலான கட்டைம ஒன்ற வெந்தது.
வசமபவெளவெல்லி வசலான்னலாயள, அந்தக்
கட்டைந்தலான். கண்ணீர் விட்டை கதலாநலாயேகிடயேக்
கதலாநலாயேகன் யதற்றிச் சமைலாதலானம வசய்யும
இடைம. வசங்யகலாடைன் அதல் கவெனத்டதச்
வசலுத்தயிருந்தயபலாது, தடீவரன்ற படைம
நின்றது. ஒரு கணம ஒயர இருட்டைலாயிருந்தது.
அடுத்த கணம பின்னலால் எங்யகயயேலா
வவெளிச்சமைலாய்த் வதரிந்தது. 'வநருப்பு!', 'வநருப்பு!'
என்ற கூக்குரல் கிளமபியேது. உடையன
கூடைலாரத்தற்குள் இருந்தவெர்கள் விழுந்தடித்து
ஓடைத் வதலாடைங்கினலார்கள். வபண் பிள்டளகள்
'ஐயயேலா!' 'ஐயயேலா!' என்ற கத்தனலார்கள்.
குழந்டதகள் வீரிட்டு அழுதன.
வசங்யகலாடைன் எல்யலலாடரயும யபலால் எழுந்து
நின்றலான். வவெளியயே ஓடை எத்தனித்தலான்.
சட்வடைன்ற ஒரு ஞலாபகம வெந்தது. வநருப்பு
பின்னலாயலதலான் பிடித்தருக்கிறது. குமைலாரி

பங்கஜலா அங்யக தலான் இருக்கிறலாள்!
வசங்யகலாடைனின் தடல சுழன்றது!
-----------------------

6. ஆறலாம அத்தயேலாயேம

'வநருப்பு' என்ற சத்தத்டதக் யகட்டு மூடள
குழமபி நின்ற வசங்யகலாடைனுக்குச் சட்வடைன்ற
தலான் வசய்யே யவெண்டியேது இன்னவதன்ற
புலப்பட்டுவிட்டைது. சினிமைலாப் பலார்த்தவெர்கள்
எல்லலாரும கூடைலாரத்தலிருந்து வவெளியயேற
முயேன்ற வகலாண்டிருந்தலார்கள் அல்லவெலா?
வசங்யகலாடைன் அதற்கு மைலாறலாகக் கூடைலாரத்தன்
பின்பக்கம யநலாக்கி ஓடினலான். வெழியில்
அங்கங்யக நின்ற வகலாண்டிருந்த ஜனங்கடள
இடித்துத் தள்ளிக்வகலாண்டு ஓடினலான். வெழியில்
இருந்த மைரச் சட்டைங்கள் முதலியே தடைங்கல்கடளத்
தவிடு வபலாடியேலாக்கிக் வகலாண்டு ஒயர மூச்சில்
ஓடிப் பின்புறத்தல் நலாற்கலாலிகள் யபலாட்டிருந்த
இடைத்டத அடடைந்தலான். 'வநருப்பு' என்ற கூச்சல்
எழுந்ததும மின்சலார இயேந்தரத்டத
நிறத்தவிட்டிருந்தலார்கள். ஆடகயேலால்

கூடைலாரத்துக்கு வவெளியயே இருந்த விளக்குகளும
அடணந்து யபலாயிருந்தன. எங்யகயயேலா ஒரு
மூடலயில், டிக்கட் விற்படன வசய்யேப்பட்டை
இடைத்தல், வநருப்புப் பற்றி எரிந்ததனலால்
உண்டைலான மைங்கலலான வவெளிச்சம வதரிந்தது.
அந்த இடைத்டதச் சுற்றிலும ஏகப்பட்டை ஜனங்கள்
குமபல் கூடி நின்ற 'கலாச்சு மூச்சு' என்ற சத்தம
யபலாட்டுக்வகலாண்டிருந்தலார்கள். அந்த இடைம
வசங்யகலாடைனுடடையே கவெனத்டத ஒரு கணம
கவெர்ந்தது. ஆனலால் ஒரு கணம மைலாத்தரந்தலான்;
உடையன அவென் இத்தடன அவெசரமைலாய் ஓடி
வெந்ததன் கலாரணம இன்னவதன்படத
ஞலாபகப்படுத்தக் வகலாண்டைலான். அவென் நின்ற
இடைத்தல் அங்குமிங்குமைலாகச் சிலர்
ஓடிக்வகலாண்டிருந்தலார்கள். அவெர்களில் வபண்
பிள்டளகளும இருந்தனர். புருஷர்களும
இருந்தனர். அவெர்களில் குமைலாரி பங்கஜலா
இருக்கிறலாளலா? அவெடள அந்த இருட்டில்
எப்படித் யதடிக் கண்டுபிடிப்பது? ஆனலால்
அப்படித் யதடிக் கண்டுபிடிக்கும சிரமைம
வசங்யகலாடைனுக்கு ஏற்படைவில்டல.
ஓடிக்வகலாண்டிருந்தவெர்களில் ஒரு ஸதரீ அவென்

மீது முட்டிக் வகலாள்ளயவெ, வசங்யகலாடைன்
அவெளுடடையே யதலாள்கடளப் பிடித்து நிறத்த
முகத்டத உற்றப் பலார்த்தலான். அதர்ஷ்டைம
என்றலால் இதுவெல்லவெலா அதர்ஷ்டைம?
குமபிடைப்யபலான வதய்வெம குறக்யக
வெந்ததுமில்லலாமைல் பக்தன் யமையலயயே வெந்து
முட்டிக்வகலாண்டைது! அவெள் குமைலாரி பங்கஜலா தலான்
என்ற அறிந்ததும வசங்யகலாடைன்
பரவெசமைடடைந்தலான். அவெடளக் கலாப்பலாற்றவெதற்கு
வெழி என்ன? தூரத்தல் வதரிந்த வநருப்பு
அப்யபலாது குப்வபன்ற பற்றிப் வபரு
வநருப்பலாவெது யபலாலத் யதலான்றியேது.
வசங்யகலாடைன் மீது முட்டிக்வகலாண்டை
பங்கஜலாயவெலா அவென் இன்னலான் என்படதத்
வதரிந்து வகலாள்ளலாமைல், "ஐயயேலா! ஐயயேலா! என்டன
விடு" என்றூ அலறினலாள். "நலான் தலான் ரலாஜலா
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன். பயேப்படைலாயத! உன்டன
நலான் கலாப்பலாற்றகியறன்!" என்ற
வசலால்லிக்வகலாண்யடை, சிற குழந்டதடயேத்
தூக்குவெதுயபலால் வசங்யகலாடைன் குமைலாரி
பங்கஜலாடவெக் குண்டு கட்டைலாகத் தூக்கிக்
வகலாண்டு கூடைலாரத்தலிருந்து வவெளிப் பக்கம

யநலாக்கி ஓடினலான். குமைலாரி பங்கஜலா கலால்கடள
உடதத்துக் வகலாண்டைலாள். டககளினலால்
அவெனுடடையே மைலார்டபக் குத்தத் தள்ளினலாள்,
கீயழ குதக்க முயேன்றலாள். ஒன்றம
பலிக்கவில்டல; வசங்யகலாடைக் கவுண்டைனுடடையே
இருமபுக் டககளின் பிடியிலிருந்து அவெள் தப்ப
முடியேவில்டல.
கூடைலாரத்துக்கு வவெளியில் அவெடளக்வகலாண்டு
வெந்ததும வசங்யகலாடைன் தலானலாகயவெ அவெடளக்
கீயழ இறக்கிவிட்டைலான். "பயேப்படைலாயத! நலான்
இருக்குமயபலாது பயேம என்ன?" என்றலான்.
அதற்குப் பதலலாக குமைலாரி பங்கஜலா அவெனது
வெலது கன்னத்தல் ஓங்கி ஓர் அடற விட்டைலாள்.
மிக்க பலசலாலியேலான வசங்யகலாடைனுக்கு அந்த
அடியினலால் கன்னத்டத வெலிக்கவில்டல;
ஆனலால் வநஞ்சில் வகலாஞ்சம வெலித்தது.
அவெனுக்கு ஒன்றயமை விளங்கவில்டல.
கன்னத்டதத் தடைவிக்வகலாண்யடை நின்றலான்.
தடீவரன்ற கூடைலாரத்துக்கு வவெளியயே விளக்குகள்

பிரகலாசமைலாக எரியேத் வதலாடைங்கின.
தன் எதரில் நின்றதும, தன் கன்னத்தல்
அடறந்ததும குமைலாரி பங்கஜலா தலான் என்படதச்
வசங்யகலாடைன் இன்வனலாரு தடைடவெ நல்ல
வவெளிச்சத்தல் பலார்த்துச் சந்யதகமைறத் வதரிந்து
வகலாண்டைலான். அடதப்பற்றி அவெடளக் யகட்க
யவெண்டும என்ற மைனம விருமபியேது. "உன்
உயிடரக் கலாப்பலாற்றியனன். உன்னுடடையே
பூப்யபலான்ற யமைனியில் வநருப்புக் கலாயேம
படைலாமைல் தப்புவித்யதன். அதற்கு நீ எனக்கு
வகலாடுத்த பரிசு கன்னத்தல் அடறதலாயனலா?"
என்ற யகட்க அவென் விருமபினலான். ஆனலால்
நலாவில் வெலார்த்டத ஒன்றம வெரவில்டல.
பங்கஜலாவின் முகத்டதப் பலார்த்துக்வகலாண்யடை
பிரடமை பிடித்தவென் யபலால நின்றலான்.
அப்யபலாது தலான் குமைலாரி பங்கஜலா அவெடன
உற்றப் பலார்த்தலாள். "ஓயகலா! நீயேலா? நீதலானலா
இப்படிப்பட்டை அக்கிரமைம பண்ணனலாய்?
இப்படிப் பண்ணலலாமைலா?" என்றலாள்.

வசங்யகலாடைன் அதற்குப் பதல் வசலால்வெதற்குள்
"பங்கஜலா! பங்கஜலா!" என்ற குரல் யகட்டைது.
"இயதலா இருக்கியறன், அண்ணலா!"
தடுதடுவவென்ற ஏவழட்டுப் யபர் ஓடி வெந்து
அவெர்கள் இருவெடரயும சூழ்ந்து வகலாண்டைலார்கள்.
ஏயதயதலா யபசிக் வகலாண்டைலார்கள்.
"இந்தத் தடியேன்தலானலா கலலாட்டைலா ஆரமபித்தது?"
"ஆமைலாம; இவெயனதலான்!"
"குறவெடனப்யபலால் விழித்துக்வகலாண்டு
நிற்படதப் பலார்!"
"படைம ஆரமபித்ததலிருந்து இவென் குட்டி
யபலாட்டை பூடன மைலாதரி அங்குமிங்கும
அடலந்துவகலாண்டிருந்தலான். அப்யபலாயத
சந்யதகப்பட்யடைன்."
"ஏண்டைலா, தடியேலா! படைம பலார்க்க வெந்தலாயேலா?

கலலாட்டைலா பண்ண வெந்தலாயேலா?"
"யபலாலீஸ கலான்ஸயடைபிள்! இங்யக சீக்கிரம
வெலாருங்கள்! இந்த வரசௌடிடயே அவரஸட்
வசய்யுங்கள்!"
"பங்கஜம! இன்ற சலாயேங்கலாலம உன்னிடைம
கயேவெலாளித்தனமைலாகப் யபசினலான் என்ற
வசலான்னலாயயே. அந்த மைனிதன் இவென்தலாயன?"
இப்படிவயேல்லலாம அவெடனச் சுற்றி யேலார் யேலாயரலா,
என்வனன்னயவெலா யபசிக்வகலாண்டைது
வசங்யகலாடைனுடடையே கலாதல் விழுந்தது. ஆனலால்
அவெனுடடையே மைனத்தயல ஒன்றம
பதயேவில்டல; அவெர்களுடடையே யபச்சு
அவெனுக்குப் புரியேவும இல்டல. தன்டனப்
பற்றியேலா இப்படிவயேல்லலாம யபசுகிறலார்கள்?
தன்டன எதற்கலாக 'அவரஸட்' வசய்யே யவெண்டும
என்கிறலார்கள்? தலான் வசய்த குற்றம என்ன? ஒரு
வபண்பிள்டளடயே வநருப்பிலிருந்து
கலாப்பலாற்றியேது குற்றமைலா? இவதன்னடைலா
வெமபலாயிருக்கிறயத? பிள்டளயேலார் பிடிக்கக்

குரங்கலாக முடிந்தயத?
அப்யபலாது குமைலாரி பங்கஜலா யேலாயரலா
ஒருவெனுடடையே டகடயேப் பிடித்துவகலாண்டு,
"ஸலார், இப்படிக் வகலாஞ்சம தனியயே வெலாருங்கள்!
ஒரு விஷயேம" என்ற வசலால்லி, அவெடன
அப்பலால் அடழத்துக் வகலாண்டு யபலானடதச்
வசங்யகலாடைனுடடையே கண்கள் கவெனித்தன. துடர
மைலாதரி உடுப்புத் தரித்த அந்த மைனிதன் யேலார்?யேலாயரலா வபரியே உத்தயயேலாகஸதன்யபலால்
இருக்கிறது. எதற்கலாகப் பங்கஜலா அவெடன
அவ்வெளவு அருடமையேலாக அடழத்துப்
யபலாகிறலாள்? அவெனிடைம இரகசியேமைலாக என்ன
விஷயேம வசலால்லப் யபலாகிறலாள்? யபலாகுமயபலாது
அவெள் தன்டன ஒரு தடைடவெ நிமிர்ந்து பலார்த்துப்
புன்சிரிப்புச் சிரித்துவிட்டுப் யபலானதன் கலாரணம
என்ன? தன்டனப்பற்றி அந்த மைனிதனிடைம ஏயதலா
வசலால்லப் யபலாகிறலாள் யபலாலிருக்கிறது. நல்லது
வசலால்லப் யபலாகிறலாயளலா, அல்லது வகட்டைது
வசலால்லப் யபலாகிறலாயளலா?
இதற்குள் ஒரு யபலாலீஸ கலான்ஸயடைபிள் அங்யக

வெந்து யசர்ந்தலான். அவெடனப் பலார்த்ததும
வசங்யகலாடைனுடடையே மைலார்பு படதபடதத்தது.
வநஞ்சு வதலாண்டடைக்கு வெந்தது. உடைமபு
வியேர்த்தது. சிவெப்புத் தடலப்பலாடக ஆசலாமிகள்
இருக்குமிடைத்துச் சமீபத்தயலயயே வசங்யகலாடைன்
யபலாவெது கிடடையேலாது. ஆகலா! யபலாலீஸகலாரர்கள்
வபலால்லலாதவெர்கள். ஏதலாவெது ஒரு கலாரணத்டதச்
வசலால்லிப் பணம பறிக்கப் பலார்ப்பலார்கள்.
வசங்யகலாடைனுக்யகலா பணம என்றலால் உயிர்.
ஆடகயேலால் எங்யகயேலாவெது அவென் யபலாகும
சலாடலயியல யபலாலீஸகலாரன் நின்றலால்,
வசங்யகலாடைன் சலாடலடயே விட்டு இறங்கித்
தூரமைலாக விலகிப்யபலாய் ஒரு பர்லலாங்கு
தூரத்துக்கு அப்பலால் மைறபடியும சலாடலயில்
ஏறவெலான்.
இப்யபலாது ஒரு யபலாலீஸகலாரன் தடலயில்
சிவெப்புத் வதலாப்பியும குண்டைலாந்தடியுமைலாகச்
வசங்யகலாடைடன வநருங்கி வெந்து
வகலாண்டிருந்தலான். தப்பித்துக்வகலாண்டு
ஓடைலலாவமைன்ற பலார்த்தலால் சுற்றிலும
ஜனக்கூட்டைமைலாயிருந்தது. ஆனலால் எதற்கலாக

அவென் ஓடையவெண்டும? அவென் வசய்த
குற்றந்தலான் என்ன? அடதத்தலான் வதரிந்து
வகலாள்ளலலாயமை?
அந்தப் யபலாலீஸகலாரனுடடையே ஒரு டகயில்
குண்டைலாந்தடி இருந்தது. இன்வனலாரு டகயில் ஒரு
ஹைரிக்கன் லலாந்தர் இருந்தது. அது
வசங்யகலாடைனுடடையே ஹைரிக்கன் லலாந்தர். டிக்கட்
வெலாங்கியே இடைத்தல் அவென் விட்டுவிட்டு வெந்த
லலாந்தர். 'அது எப்படி இந்தப் யபலாலீஸகலாரன்
டகக்கு வெந்தது? ஆ! இதல் ஏயதலா மைர்மைம
இருக்கிறது; நமைக்கு ஏயதலா ஆபத்து அதன்மூலம
வெரப்யபலாகிறது!"
யபலாலீஸகலாரன், "விலகுங்கள்! விலகுங்கள்,
ஐயேலா!" என்ற மைற்றவெர்கடள அதட்டி
விலக்கிக்வகலாண்யடை வசங்யகலாடைனின் அருகில்
வெந்தலான்.
"ஏண்டைலாப்பலா! என்ன கலலாட்டைலா பண்ணுகிறலாய்?"
என்ற அவென் வசங்யகலாடைடனப் பலார்த்துக்
யகட்டைலான்.

வசங்யகலாடைனுக்கு வெலார்த்டத வசலால்லும சக்த
வெந்தது. ஒரு முரட்டு டதரியேமும பிறந்தது.
"என்டனக் யகட்கிறீர்களலா? நலான் ஒரு
கலலாட்டைலாவும பண்ணவில்டல. கலலாட்டைலா
என்றலால் கறப்பலா, சிவெப்பலா என்யற எனக்குத்
வதரியேலாது!"
"பின்யன எதற்கலாக இங்யக இவ்வெளவு கூட்டைம
கூடி இருக்கிறது?"
"எல்லலாரும சினிமைலாப் பலார்க்க வெந்தவெர்கள்
யபலாலத் யதலான்றகிறது. யவெண்டுமைலானலால்
யகட்டுப் பலாருங்கள்!"
"வவெகு கில்லலாடித்தனமைலாய்ப் யபசுகிறலாயயே?
ஒண்ணலாம நமபர் வரசௌடி யபலால் இருக்கிறயத!"
என்றலான் யபலாலீஸ கலான்ஸயடைபிள்.
பக்கத்தல் நின்றவெர்கள் தடலக்கு ஒன்ற
வசலால்லத் வதலாடைங்கினலார்கள்.

"இந்தத் தருட்டுப் பயேடல விடைலாதீர்கள், ஸலார்!"
"இருட்டியல இவென் ஒரு வபண்பிள்டளயின்
கழுத்துச் சங்கிலிடயே அறக்கப் பலார்த்தலான்!"
"கழுத்துச் சங்கிலிடயே அறக்கப் பலார்த்தலானலா?
அல்லது கழுத்டதயயே அறக்கப் பலார்த்தலானலா?"
"முழிக்கிற முழிடயேப் பலார்த்தலால்
வதரியேவில்டலயேலா, எது யவெணுமைலானலாலும
வசய்யேக்கூடியேவென் என்ற!"
"நீங்கள் எல்லலாரும வகலாஞ்சம சுமமைலா இருங்கள்,
நலான் பலார்த்துக் வகலாள்கியறன். உங்கள்
கலலாட்டைலாயவெ வபரியே கலலாட்டைலாவெலாயிருக்கிறது!"
என்றலான் யபலாலீஸகலாரன்.
இதற்குள் குமைலாரி பங்கஜலா சற்ற முன் டகடயேப்
பிடித்து அடழத்துப் யபலான மைனிதர் தருமபி
வெந்தலார். அவெடரத் வதலாடைர்ந்து சிறிது தூரத்தல்
பங்கஜலாவும வெந்து தனியேலாக நின்றலாள்.

"இயதலா சினிமைலா மைலாயனஜர் வெந்துவிட்டைலார்!
அவெடரயயே யகளுங்கள்!" என்றலான் கூட்டைத்தல்
ஒருவென்.
சினிமைலா மைலாயனஜர் வெந்து யபலாலீஸகலாரன் கலாதல்
ஏயதலா வசலான்னலார். அவென் உடையன, "நீங்கள்
எல்யலலாரும உள்யள யபலாங்கள்! படைம
மைறபடியும கலாட்டைப் யபலாகிறலார்கள்!" என்றலான்.
"வநருப்பு அடணந்துவிட்டைதலா, ஸலார்! யசதம
ஒன்றம இல்டலயயே?" என்ற ஒருவென்
யகட்டைலான்.
"அவதல்லலாம ஒன்றமில்டல. இந்த ஹைரிக்கன்
லலாந்தரில் எண்வணய் ஆகிப்யபலாய் விட்டைது.
அடணயுமயபலாது தரி 'குப்'வபன்ற எரிந்தது.
அடதப் பலார்த்துவிட்டுத்தலான் யேலாயரலா 'வநருப்பு'
'வநருப்பு' என்ற கூச்சல் யபலாட்டுக் கலலாட்டைலா
பண்ணவிட்டைலார்கள். உள்யள யபலாங்கள்! படைம
ஆரமபமைலாகப் யபலாகிறது."

உண்டமையேலாகயவெ படைம ஆரமபிப்பதற்கு
அறிகுறியேலாகக் 'கிணுகிணு'வவென்ற மைண
அடித்தது.
எல்யலலாரும அவெசர அவெசரமைலாக உள்யள
யபலானலார்கள்.
வசங்யகலாடைன், யபலாலீஸகலாரன், சினிமைலா
மைலாயனஜர், குமைலாரி பங்கஜலா இவெர்கள் மைட்டும
பலாக்கி இருந்தலார்கள்.
"அயடை! உன் வபயேர் என்ன?" என்ற
யபலாலீஸகலாரன் அதட்டிக் யகட்டைலான்.
"என் வபயேர் வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன். எதற்கலாகக்
யகட்கிறீர்கள்?"
"வசலால்லுகியறன், அவெசரப்படைலாயத! இந்த
லலாந்தர் யேலாருடடையேது?"
"என்னுடடையேதுதலானுங்க!"

"இடத நீ எங்யக டவெத்துவிட்டு வெந்தலாய்?"
"டிக்கட் வெலாங்குகிற இடைத்தயல விட்டுவிட்டு
வெந்யதன். ஏனுங்க? இடத யேலாரலாவெது களவெலாடிக்
வகலாண்டுயபலாகப் பலார்த்தலானலா?"
"இந்த ஓட்டடை லலாந்தடர எவென் களவெலாடைப்
யபலாகிறலான்?"
"உங்களுக்கு இந்த ஊர் சமைலாசலாரம வதரியேலாதுங்க.
நீங்கள் இந்த ஊருக்குப் புததுயபலால் இருக்கிறது.
இந்த ஊரியல ஒட்டடை லலாந்தடரயும
தருடுவெலாங்க! உங்கடளயயே கூடைத்
தருடிக்வகலாண்டு யபலாய்விடுவெலாங்க!"
"அயடை, அதகப் பிரசங்கி! வெலாடயே மூடுகிறலாயேலா
இல்டலயேலா?" என்ற வசலால்லிக்வகலாண்டு
யபலாலீஸகலாரன் தன் டகயிலிருந்த தடிடயே
ஓங்கினலான்.
வசங்யகலாடைனுடடையே யகலாபம எல்டல கடைந்தது.
அடுத்த நிமிஷம அவெனுக்கும யபலாலீஸ

ஜவெலானுக்கும துவெந்த யுத்தம
ஆரமபமைலாயிருக்கும. நல்லயவெடளயேலாக குமைலாரி
பங்கஜலா அச்சமையேம குறக்கிட்டைலாள்.
"கலான்ஸயடைபிள் ஸலார்! அவெர் யமையல ஏன்
யகலாபித்து வகலாள்ளுகிறீங்க! அவெர் யமைல் குற்றம
ஒன்றமில்டலயயே?" என்றலாள்.
"இவ்வெளவு வபரியே இடைத்தயலயிருந்து சிபலாரிசு
வெந்த பிறகு நலான் என்ன வசய்கிறது?" என்றலான்
யபலாலீஸகலாரன்.
சினிமைலா யமையனஜர், "ஆமைலாம, கலான்ஸயடைபிள்!
இன்டறக்கு இங்யக ஒன்றம யவெண்டைலாம.
மைறபடியும ஏயதலா கலலாட்டைலா என்ற
எண்ணக்வகலாண்டு சினிமைலா பலார்க்கும ஜனங்கள்
கடலந்துவிடுவெலார்கள்! இவெனுடடையே லலாந்தடர
இவெனிடைம வகலாடுத்துவிடுங்கள்!" என்றலார்.
"விஷயேத்டதச் வசலால்லிக் வகலாடுப்பது நல்லது"
என்றலாள் பங்கஜலா.

"அவெசியேம வசலால்ல யவெண்டியேதுதலான்.
அப்பயன! இந்த லலாந்தடர நீ அடணக்கலாமைல்
டிக்கட் வகலாடுக்கும இடைத்தல் டவெத்துவிட்டு
வெந்துவிட்டைலாய். யேலாயரலா ஒருவென் சுருட்டுப் பற்ற
டவெப்பதற்கலாக லலாந்தரின் கண்ணலாடிடயேக்
கழற்றித் தூக்கி இருக்கிறலான். அப்யபலாது தரி
'புஸ' என்ற எரிந்து பக்கத்தல் உள்ள தட்டிப்
பலாயில் பிடித்துக் வகலாண்டைது. அதனலால் தலான்
இவ்வெளவு கலாபரலாவும!" என்றலார் சினிமைலா
மைலாயனஜர்.
"இந்தலா அப்பலா! உன் லலாந்தடர வெலாங்கிக் வகலாள்.
யவெற எங்யகயும டவெக்கலாமைல் உன்
பக்கத்தயலயயே டவெத்துக்வகலாண்டு பலாக்கி
சினிமைலாடவெயும பலார்த்து விட்டுப் யபலா!" என்றலான்
யபலாலீஸகலாரன்.
வசங்யகலாடைன் டகநீட்டி லலாந்தடர வெலாங்கிக்
வகலாண்டைலான். சினிமைலாக் வகலாட்டைடகயிலிருந்து
வவெளியயேறம தடசடயே யநலாக்கி விடுவிடு என்ற
நடைக்கத் வதலாடைங்கினலான்.

"அவெர் ஏன் யபலாகிறலார்? பலாக்கி சினிமைலா
பலார்க்கவில்டலயேலா?" என்ற குமைலாரி பங்கஜலா
யகட்டைது வசங்யகலாடைன் கலாதல் விழுந்தது.
வவெட்கத்தனலாலும யகலாபத்தனலாலும உள்ளம
வகலாதத்துக் வகலாண்டிருந்த வசங்யகலாடைன் குமைலாரி
பங்கஜலாடவெத் தருமபிக்கூடைப் பலார்க்கவில்டல.
இன்னும சற்ற யவெகமைலாக நடைந்தலான்.
"கவுண்டைர் யகலாபித்துக்வகலாண்டு
யபலாகிறலார்யபலால் இருக்கிறது!" என்றலான்
யபலாலீஸ யசவெகன்.
கலான்ஸயடைபிளின் சிரிப்புடைன் இன்னும
இருவெரின் சிரிப்புச் சத்தமும கலந்து யகட்டைது.
வசங்யகலாடைன் மைனத்தல் மிக்க
யகலாபத்துடையனதலான் யபலானலான். ஆனலால் அந்தக்
யகலாபவமைல்லலாம வசமபவெளவெல்லியின் யபரில்
பலாய்ந்தது.
"சுமமைலா இருந்தவெடனக் கிளப்பிவிட்டுக்
'கட்டைலாயேம யபலாய் இந்த அழகலான சினிமைலாடவெப்

பலார்த்துவிட்டு வெலா' என்ற வசலான்னலாள் அல்லவெலா?
அவெள் யபச்டசக் யகட்டுக் வகலாண்டு நலானும
புறப்பட்டு வெந்யதன் அல்லவெலா? இரண்யடை
கலாலணலாடவெத் தண்டைமைலாகத் வதலாடலத்யதன்
அல்லவெலா? வபண்பிள்டளயின் யபச்டசக்
யகட்டுக்வகலாண்டு வெந்த எனக்கு இதுவும
யவெண்டும, இன்னமும யவெண்டும!" என்ற
வசங்யகலாடைன் தன் மைனத்தற்குள் வசலால்லிக்
வகலாண்டைலான்.
-----------------------

7. ஏழலாம அத்தயேலாயேம

மைறநலாள் கலாடலயில் வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன்
வெழக்கத்டதக் கலாட்டிலும அதக ஊக்கத்துடைனும
உற்சலாகத்துடைனும யகணயிலிருந்து வநல்
வெயேலுக்குத் தண்ணீர் இடறத்துக்
வகலாண்டிருந்தலான். கவெடல ஏற்றத்தல்
பூட்டியிருந்த மைலாடுகடளச் சக்டகயேலாக யவெடல
வெலாங்கினலான். 'டியரய்!' 'டியரய்!' என்ற அவென்
மைலாடுகடள அதட்டியே சத்தம அடர டமைல் தூரம
யகட்டைது.
வசங்யகலாடைனுடடையே உள்ளயமைலா அடுப்பில்
டவெத்த யசலாற்ற உடலடயேப்யபலால் அடிக்கடி
வகலாதத்துக் வகலாண்டும வபலாங்கிக் வகலாண்டும
இருந்தது. குமைலாரி பங்கஜலாடவெப் பற்றி அடிக்கடி
நிடனவு வெரத்தலான் வசய்தது. அயதலாடு அவெடளப்
பலார்த்த இடைமைலாகியே அரசமைரமும அதற்குப்

பின்னலாலிருந்த வபலாய்மைலான் கரடும கண்
முன்னலால் வெந்தன. வபலாய்மைலாடனத் யதடிப்
யபலாவெது பற்றிப் வபரியேவெர்கள் எத்தடனயயேலா
கடத வசலால்லுவெலார்கயள? அது தன் விஷயேத்தல்
சரியேலாகப் யபலாய் விட்டைதல்லவெலா?
இத்தடன நலாளலாகத் தன்டன விருமபிக் கட்டிக்
வகலாள்ளக் கலாத்துக் வகலாண்டிருந்த
வசமபவெளவெல்லிடயே விட்டுவிட்டு அந்தத்
தளுக்குக்கலாரியிடைம தன் மூடை மைனம யபலாயிற்ற
அல்லவெலா? அதற்குச் சரியேலான தண்டைடன
கிடடைத்துவிட்டைது. பலர் முன்னலால்
அவெமைலானப்படை யநர்ந்துவிட்டைது! யபலாதும!
யபலாதும! இந்த ஜன்மைத்துக்குப் யபலாதும!
வசங்யகலாடைனுடடையே உள்ளக் வகலாதப்டப அதகப்
படுத்துமபடியேலான கலாரியேங்கள் அன்ற
கலாடலயிலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றலாக யநர்ந்து
வகலாண்டிருந்தன.
வெயேல்களுக்குத் தண்ணீர் பலாய்ச்சுவெதற்கலாக ஒரு
ஹைரிஜனச் சிறவெடனச் வசங்யகலாடைன்

அவ்வெப்யபலாது கூலிக்கு அமைர்த்தக்வகலாள்வெது
வெழக்கம. அந்தச் சிறவென் தலான் முதன்முதலில்
அவெனுடடையே வெயிற்வறரிச்சடலக் கிளப்ப
ஆரமபித்தலான்.
"என்ன எசமைலான்! யநற்ற சினிமைலாக்
வகலாட்டைடகயியல ஏயதலா கலலாட்டைலாவெலாயமை..."
என்ற அந்தப் டபயேன் யமையல யபசுவெதற்குள்,
வசங்யகலாடைன் அவெனுடடையே தடலயில் பலமைலாக
ஒரு குட்டுக் குட்டி, "யபலாடைலா! படைவெலா ரலாஸயகலால்
சினிமைலாவெலாம! கலலாட்டைலாவெலாம! ஓடிப்யபலாய்
மைடடைடயேச் சரியேலாக வவெட்டிவிடு! இங்யக வெமபு
யபசிக்வகலாண்டு நின்றலாயயேலா, மைண்வவெட்டியேலால்
உன்டன ஒயர வவெட்டைலாய் வவெட்டிவிடுயவென்!"
என்யறன்.
"என்னலாங்க இன்டறக்கு இவ்வெளவு யகலாபம!
யபலாலீஸகலாரன் கிட்டைப் பூடச வெலாங்கிக்கிட்டைது
வநசந்தலான் யபலாலிருக்கு!" என்ற
வசலால்லிக்வகலாண்யடை சின்னலான் தன்டன
அடிக்கவெந்த வசங்யகலாடைனிடைம அகப்படைலாமைல்
ஓடித் தப்பினலான்.

பிறகு கிரலாமைத்தலிருந்து ஒவ்வவெலாருவெரலாக வெரத்
வதலாடைங்கினலார்கள். யவெற வெழியேலாகப் யபலாக
யவெண்டியேவெர்கள் கூடைச் வசங்யகலாடைடனப்
பலார்த்து விசலாரித்து விட்டுப் யபலாகலலாம என்ற
அந்தப் பக்கமைலாக வெந்தலார்கள். ஆனலால்
வசங்யகலாடைன் அவெர்களுடடையே விசலாரடண
விஷயேத்தல் அவ்வெளவெலாக உற்சலாகம
கலாட்டைவில்டல.
"என்னப்பலா, வசங்யகலாடைலா?"
"ஓயகலா! நீங்கதலானலா? எப்யபலாது வெந்தீங்க?
கவெனிக்கயவெ இல்டலயயே!"
"எங்கடளவயேல்லலாம நீ கவெனிப்பலாயேலா? வபரியே
மைனுஷனலாய்ப் யபலாய்விட்டைலாய்!"
"அதுதலான் வதரிஞ்சிருக்யக! பின்யன எதற்கலாக
வெந்தீங்க?"
"யநற்ற ரலாத்தரி சினிமைலாக் வகலாட்டைடகயியல

ஏயதலா கலலாட்டைலா என்ற வசலான்னலார்கள்!
அடதப்பற்றிக் யகட்கலலாம என்ற வெந்யதன்."
"அடதப்பற்றி என்ன யகட்கலலாம என்ற
வெந்தீங்க?"
"அது வநசமைலா, என்னதலான் நடைந்தது என்ற
யகட்பதற்கலாகத்தலான்!"
"வநசமில்லலாதது உங்கள் கலாதல் வெந்து விழுமைலா?ட்யரய்! ட்யரய்! சுத்தப் படுக்கலாங்குளி மைலாடு!
நீயும வவெறம வெமபு யகட்டுக்வகலாண்டைலா
நிற்கிறலாய்? யவெடல வவெட்டி இல்லலாத வபரியே
மைனிதர்கள் தலான் வெமபு யபசுவெதற்கலாக
வெருகிறலாங்க! உனக்கு என்ன யகடு! ட்யரய்!
ட்யரய்!"
இப்படியேலாக மைலாட்டடைத் தட்டுகிறதுயபலால் வெமபு
யபச வெந்தவெர்கடளவயேல்லலாம தட்டிச்
வசங்யகலாடைன் அனுப்பிக் வகலாண்டு வெந்தலான்.
கடடைசியேலாக, ஒயர ஓர் ஆசலாமியிடைம அவெனுடடையே

ஜமபம பலிக்கவில்டல. அன்டறக்குச் வசமபலா
வெரலாமைலிருந்தலால் நல்லது என்ற வசங்யகலாடைன்
எண்ணக் வகலாண்டிருந்தலான். தன்னுடடையே மைனம
சரியில்லலாத நிடலடமையில் தலாறமைலாறலாக ஏதலாவெது
தலான் யபசிவிட்டைலால் என்ன வசய்கிறது என்ற
அவெனுக்குக் கவெடலயேலாயிருந்தது. ஆனலால் நலாம
விருமபியேபடி இந்த உலகத்தல் என்னதலான்
நடைக்கிறது? வசமபலா வெழக்கமைலாகத் தன்
அப்பனுக்கு யசலாற வகலாண்டு யபலாகும வெழியில்
வசங்யகலாடைன் யகணக்கு வெந்து யசர்ந்தலாள்.
வசங்யகலாடைன் அவெடள ஒரு தடைடவெ நிமிர்ந்து
பலார்த்துவிட்டு, மைறபடி 'ட்யரய்' 'ட்யரய்' என்ற
மைலாட்டடை ஓட்டைத் வதலாடைங்கினலான்.
யகணத் தண்ணீர் வெலாய்க்கலாலில் விழும
சலசலப்புச் சத்தம வதலாடைர்ந்து யகட்டைது.
வசமபலா வகலாஞ்சம யநரம நின்ற பலார்த்தலாள்.
வசங்யகலாடைன் அவெடளப் பலார்த்துப்
யபசலாமைலிருக்கயவெ அவெளுக்கும யகலாபம
வெந்துவிட்டைது.

"ஓயகலா! இதற்குள் அவ்வெளவு ரலாங்கி
வெந்துவிட்டைதலா? என்டனப் பலார்த்துப் யபசக்கூடை
பிடிக்கலாமைல் யபலாய்விட்டைதலா? ஒரு நலாளியலயயே
இப்படியேலா? சரி; நலான் யபலாய்விட்டு வெலாயரன்!"
என்றலாள் வசமபலா.
"யபலாவெலாயனன்? அப்புறம தருமபி
வெருவெலாயனன்?" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"நலான் தருமபி வெந்தலால் உனக்கு இனியமைல்
பிடிக்கலாதுதலான்! ஒயர யபலாக்கலாக நலான்
வதலாடலந்து யபலாய்விட்டைலால் உனக்குச்
சந்யதலாஷமைலாயிருக்கும! இல்டலயேலா?"
"எதற்கலாக இவ்வெளவு யகலாபதலாபம என்ற
வதரியேவில்டல. இப்யபலாது என்ன
வெந்துவிட்டைது? யநற்டறக்கு இந்த
யநரத்தயலதலான் எல்லலாம யபசி முடிவு வசய்து
வகலாண்யடைலாயமை!"
"யநற்றச் சங்கத யநற்யறலாடு யபலாய்விட்டைது.

இன்டறக்கு என்ன? எல்லலாம எனக்குத் வதரியும.
என்னிடைம மைடறக்கலலாம என்ற பலார்க்கலாயத!"
"என்னத்டத நலான் வசய்துவிட்யடைன். என்னத்டத
உன்னிடைம மைடறக்கப் யபலாகியறன்?"
"ஏ ஆத்தலாடி! இந்த ஆண்பிள்டளகளின் புடன
சுருட்டடை என்னவவென்ற வசலால்ல? யநற்றச்
சலாயேங்கலாலம அரசமைரத்தடியில் நீ அந்தப்
வபண்பிள்டளடயேப் பலார்த்து இளிச்சிக்கிடு
நின்றது, அப்புறம சினிமைலாவியல அவெடளத்
தூக்கிக்கிட்டு ஓடியேது எல்லலாம எனக்குத்
வதரியேலாது என்றலா எண்ணக் வகலாண்டைலாய்?"
வசங்யகலாடைனுடடையே மைனத்தல் சுருக்வகன்றது;
முகத்தல் அசடு வெழிந்தது. ஆயினும ஒருவெலாற
சமைலாளித்துக்வகலாண்டு, "யநற்றச் சங்கத
யநற்யறலாடு யபலாயிற்ற என்ற நீதலாயன சற்ற
முன்பு வசலான்னலாய்?" என்றலான்.
"நமமுடடையே யபச்டசப்பற்றியேல்லவெலா
வசலான்யனன்? அந்தப் வபண்பிள்டள அப்படி

யநற்றச் சங்கத என்ற விட்டு விடுவெலாளலா!
அந்த...." என்ற வசமபவெளவெல்லி இங்கு எழுதத்
தகலாத வெடச ஒன்டறச் வசலான்னலாள்.
"இந்தலா! இயதலா பலார்! என்டன நீ என்ன
யவெணுமைலானலாலும ஏசிக்வகலாள்! என்
முட்டைலாள்தனத்துக்கு யவெண்டியேதுதலான் என்ற
ஒத்துக்வகலாள்கியறன். ஆனலால் அந்நியேப்வபண்
பிள்டளடயேப்பற்றிக் கன்னலாபின்னலாவவென்ற
யபசலாயத! நலாக்கு அழுகிப் யபலாகும!" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"என் நலாக்கு எதற்கலாக அழுகயவெண்டும!
வபலாய்யும புடனசுருட்டும வசலால்லுகிறவெர்கள்
நலாக்கு அழுகட்டும! அவெள் அந்நியேப்
வபண்பிள்டளயேலாயிருந்தலால், இங்யக எதற்கலாகப்
பட்டைப் பகலில் உன்டனத் யதடிக்வகலாண்டு
வெருகிறலாள்? பட்டிக்கலாட்டுக் குடியேலானவென்
வெயேலுக்குத் தண்ணீர் இடறக்கும இடைத்தல்
பட்டைணத்துச் சீமைலாட்டிக்கு என்ன யவெடல?"
என்றலாள் வசமபலா.

"வசமபலா! என்ன உளறகிறலாய்? பட்டைணத்துச்
சீமைலாட்டியேலாவெது, இங்யக என்டனத்
யதடிக்வகலாண்டு வெரவெலாவெது? எப்யபலாது வெந்தலாள்?
ஒயர புளுகலாய்ப் புளுகுகிறலாயயே?"
"நலான் புளுகினலால் என் நலாக்கு அழுகிப்
யபலாகட்டும. என் தடலயில் இடி விழட்டும,
மைலாரியேலாத்தலா என்டனக் வகலாண்டு யபலாகட்டும. நீ
வசலால்லுவெது வபலாய்யேலாக இருந்தலால்?"
"ஐடயேயயேலா! எதற்கலாக இப்படிவயேல்லலாம
யகலாரமைலான சபதங்கடளச் வசய்கிறலாய்?"
"இங்யக இந்த யமைட்டியல ஏறி வெந்து நீயயே
பலார்த்துக் வகலாள்; வெருகிறலாளலா, இல்டலயேலா
என்ற. நலான் இச்சமையேம வெந்தது உனக்கு ஏன்
பிடிக்கவில்டலவயேன்ற இப்யபலாதல்லவெலா
வதரிகிறது! பூடசயவெடளயில் கரடி புகுந்தது
யபலால் நலான் வெந்துவிட்யடைன். ஆனலால் நலான்
வவெட்கத்டதயும மைலானத்டதயும விட்டைவெள்
அல்ல. யேலாரலாவெது கலாலியல விழுந்து
யகட்டுக்வகலாண்டைலாலும இங்யக ஒரு

நிமிஷங்கூடை நலான் தலாமைதக்க மைலாட்யடைன். நீயும
உன் யமைலாகனலாங்கியும கழுத்தயல கல்டலக்
கட்டிக் வகலாண்டு கிணற்றியல விழுந்தலாலும
சரிதலான்!"
வசமபலாவின் வெலார்த்டதகள் வசங்யகலாடைன்
மைனத்தல் ஓர் ஆடசடயேயும ஒரு
நமபிக்டகடயேயும உண்டு பண்ணன. வகலாஞ்சம
பயேமும ஆவெலுங்கூடைத் யதலான்றின. கவெடல
மைலாடுகடள அப்படியயே விட்டுவிட்டு,
கிணற்றங்கடர வெலாய்க்கலால் யமைட்டில் ஏறிப்
பலார்த்தலான். வசமபலா வசலான்னது உண்டமைதலான்.
சற்றத்தூரத்தல் குமைலாரி பங்கஜலா வெந்து
வகலாண்டிருந்தலாள். ஆனலால் தனியேலாக வெரவில்டல.
அவெளுக்கு இருபுறத்தலும இரு
ஆண்பிள்டளகள் வெந்து வகலாண்டிருந்தலார்கள்.
அவெர்கள் சினிமைலாக் வகலாட்டடைடகயில்
வசங்யகலாடைன் அடரகுடறயேலாகப் பலார்த்த
மைனிதர்கள் என்யற யதலான்றியேது.
வசங்யகலாடைன் முகத்தல் அவெடன அறியேலாமைல்
ஒரு மைலர்ச்சி, ஒரு புன்னடக யதலான்றியேது.

அயதலாடு வகலாஞ்சம அசடும வெழிந்தது. வசமபலா
அடதப் பலார்த்துப் வபலாங்கினலாள்.
"அயடை! அப்பலா! சந்யதலாஷத்டதப் பலார்!
வெலாயிலுள்ள அத்தடன பல்லுந் வதரிகிறயத?"
என்றலாள்.
"அவெர்கள் யவெற எங்யகயேலாவெது யபலாகிறலார்கயளலா,
என்னயமைலா? என்டனப் பலார்க்கத்தலான்
வெருகிறலார்கள் என்ற எதனலால் வசலால்கிறலாய்?"
என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"எல்லலாம எனக்குத் வதரியும, கவுண்டைலா!
பலாமபின் கலால் பலாமபுக்குத் வதரியும. பின்யன
எதற்கலாக அந்த அல்லி ரலாண இந்தக் கலாட்டிலும
யமைட்டிலும நடைந்து வெருகிறலாள்? ஒன்ற
வசலால்கியறன்; அடத மைட்டும மைனசில் நன்றலாகப்
பதத்து டவெத்துக்வகலாள்! நன்றலாய்த் தீட்டிக்
கூரலாக்கி ஒரு கத்த டவெத்தருக்கியறன். சமையேம
பலார்த்தருக்கியறன். அந்தக் கத்தயினலால் குத்தக்
வகலான்றம விடைப்யபலாகியறன். அப்படிச்
வசய்யேலாவிட்டைலால் என் வபயேர் வசமபலா அல்ல;

என் வபயேடர மைலாற்றி அடழ!"
"வசமபலா! எதற்கலாக இந்த மைலாதரி வகலாடுடமையேலான
வெலார்த்டத வசலால்லுகிறலாய்? அந்தப் வபண்
உன்டன என்ன வசய்தலாள்? நலான் தலான் அப்படி
என்ன வசய்துவிட்யடைன்?"
"அவெள் என்ன வசய்தலாயளலா? நீ என்ன
வசய்தலாயயேலா! இரண்டு யபரும யகலாவெலன்-மைலாதவி
நலாடைகம நிஜமைலாகயவெ நடைத்தப் பலார்க்கிறீர்கள்.
ஆனலால் கண்ணகிடயேப் யபலால் நலான் வபலாறத்துக்
வகலாண்டிருக்க மைலாட்யடைன். என்னுடடையே
பலாட்டைன் ஒன்பது யபடரக் வகலாடல வசய்து
விட்டு, 'எல்லலாக் வகலாடலக்கும ஒயர தூக்கு
யமைடடைதலாயன' என்ற வசலான்னவென்! வதரியும
அல்லவெலா? அவெனுடடையே இரத்தம என்
உடைமபிலும ஓடுகிறது என்படத மைனசில்
டவெத்துக்வகலாள்!"
இப்படிச் வசலால்லிவிட்டுச் வசமபலா விடுவிடு
என்ற யவெற பக்கமைலாக நடைந்து யபலானலாள்.

குமைலாரி பங்கஜலாவும மைற்ற இருவெரும யகணடயே
வநருங்கி வெந்து வகலாண்டிருந்தலார்கள்.
வசங்யகலாடைன் யகணக் கடரயில் மைடித்து
டவெத்தருந்த பட்டுச் சட்டடைடயே அவெசர
அவெசரமைலாக எடுத்துப் யபலாட்டுக் வகலாண்டைலான்!
------------------------

8. எட்டைலாம அத்தயேலாயேம

அவெசரத்தல் சட்டடை யபலாட்டுக்
வகலாள்வெவதன்பது சட்டடையுடைன் பிறந்த
பட்டைணத்து நலாகரிக மைனிதர்களுக்யக வகலாஞ்சம
கடினமைலான கலாரியேந்தலான். வசங்யகலாடைனின்
பட்டுச் சட்டடையயேலா அந்த அவெசரத்தல் அவெடன
எகத்தலாளம வசய்து, "உனக்குப் பட்டுச் சட்டடை
யவெயறயேலா?" என்ற யகட்பதுயபலால ஏறமைலாறலாக
நடைந்து வகலாண்டைது. சட்டடையின் வெலது டகத்
வதலாங்கலில் வசங்யகலாடைனின் இடைது டகபுகுந்து
வகலாள்ளயவெ, வெலது டகடயே என்ன
வசய்வெவதன்ற வதரியேலாமைல் தண்டைலாடினலான்.
அந்த நிடலயியலயயே சட்டடைடயேத் தடலயில்
மைலாட்டிக்வகலாள்ள முயேன்றயபலாது, சட்டடை
முகத்டத மைடறத்தயத தவிர, கீயழ இறங்க
மைறத்துவிட்டைத். வவெளியில் கழற்றி எறியேவும
முடியேவில்டல. அப்படிக் கழற்ற முயேன்றயபலாது

சட்டடை 'தறலார்' என்ற கிழிந்தது. கிழிந்தலால்
கிழிந்து வதலாடலயேட்டும! முகத்டத
மைடறப்பதற்குப் பதலலாகக் கழுத்தன் கீயழ
இறங்கிவிட்டை தல்லவெலா?
வெந்தவெர்கள் மூன்ற யபரும இதற்குள் கீயழ
பள்ளத்தலிருந்து யமையல யகணயின் கடரக்கு
ஏறிவிட்டைலார்கள். அவெர்கள் தங்களுக்கு வெந்த
சிரிப்டப அடைக்கிக் வகலாள்ள முயேன்றலார்கள்.
அடைக்க முடியேலாமைல் சிரிப்பு பீறிக்வகலாண்டு
வெந்தது. வசங்யகலாடைனும அவெர்களுடைன் யசர்ந்து
சிரித்தலான். வெந்தவெர்களில் ஒருவென், "கவுண்டைர்
ஸலார்! தங்களுடடையே தங்கத் தருயமைனிக்குச்
சட்டடை இல்லலாவிட்டைலால் என்ன? நலாடைறிந்த
பலாப்பலானுக்குப் பூணூல் எதற்கு?" என்றலான்.
அதற்குள் இன்வனலாருவென், "என்னப்பலா,
எஸரலாஜ்! நமமுடடையே ஜமின்தலார் வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைடரப் பஞ்சலாங்கப் பிரலாமைணயனலாடு
ஒப்பிட்டுப் யபசுகிறலாயயே?" என்றலான்.
"அழகலாய்த்தலான் இருக்கிறது! ரலாஜலா வசங்யகலாடைக்

கவுண்டைடர நீங்கள் இரண்டு யபருமைலாகச் யசர்ந்து
வவெறம ஜமீன்தலார் ஆக்கிவிட்டீர்கயள! இன்னும
வகலாஞ்சயநரம யபலானலால் அவெருடடையே பத்து
ஏக்கரலா நிலத்டதயும பிடுங்கிக்
வகலாள்ளுவீர்கயளலா, என்னயமைலா?" என்றலாள்
பங்கஜலா.
"அவெர்கள் பிடுங்கிக் வகலாண்டைலால் நலான் விட்டு
விடுயவெனலா? என் உயிர் இருக்கிறவெடரயில் அது
முடியேலாத கலாரியேம!" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"பங்கலாரு! பலார்த்தலாயேலா? நலாம என்னயமைலா
தமைலாஷலாய்ச் வசலால்லப்யபலாக, கவுண்டைர்
அவெருடடையே நிலத்டதப் பிடுங்கிக்
வகலாள்ளத்தலான் நலாம வெந்தருக்கியறலாம என்ற
எண்ண விட்டைலார்!" என்றலான் 'எஸரலாஜ்' என்கிற
சுந்தரரலாஜன்.
"கவுண்டைர், ஸலார்! அப்படிவயேல்லலாம ஒன்றம
தப்பலாக எண்ணக்வகலாள்ள யவெண்டைலாம.
முக்கியேமைலாக, உங்களுக்கு நன்றி வசலால்லிவிட்டுப்
யபலாவெதற்கலாகயவெ வெந்யதலாம!" என்றலான்

பங்கலாருசலாமி.
"எனக்கு நன்றி வசலால்ல வெந்தீர்களலா? அது
எதற்கு?" என்ற வசங்யகலாடைன் யகட்டைலான்.
"இந்த யலடிடயே யநற்டறக்கு நீங்கள்
கலாப்பலாற்றினீர்கள் அல்லவெலா, அதற்கலாகத்தலான்."
"அந்த அமமைலாடளயேலா, நலானலா கலாப்பலாற்றியனன்?
நன்றலாய் விளக்கமைலாய்ச் வசலால்லுங்கள்! யநற்ற
ரலாத்தரி நடைந்தது ஒன்றம எனக்கு
ஞலாபகமில்டல. மூடள குழமபிக் கிடைக்குது!"
என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"அது என்ன, அப்படிச் வசலால்லுகிறீர்? யநற்ற
சினிமைலாக் கூடைலாரத்தல் வநருப்புப் பிடித்தது
அல்லவெலா?"
"வநருப்புப் பிடித்ததலா, என்ன? நீங்கள்
எல்யலலாருமைலாய்ச் யசர்ந்துவகலாண்டு, 'வநருப்புப்
பிடிக்கயவெ இல்டல' என்றீர்கயள!"

"அந்தப் யபலாலீஸகலாரன் ஒருவென் வெந்தலாயன,
அவெனுக்கலாக அப்படிச் வசலான்யனலாம.
இல்லலாவிட்டைலால், 'வநருப்பு ஏன் பிடிச்சுது?
என்னமைலாய்ப் பிடிச்சுது?' என்ற ஆயிரம யகள்வி
யகட்பலான். அப்புறம வநருப்புப் பிடிச்சதற்குக்
கலாரணமைலாயிருந்தவெடன 'அவரஸட்' வசய்யே
யவெண்டும என்பலான். உங்கடள
அப்படிவயேல்லலாம நலாங்கள் கலாட்டிக் வகலாடுத்து
விடுயவெலாமைலா? வநருப்புப் பிடிச்சது என்னயமைலா
வெலாஸதவெம. அதயல அறநூற ரூபலாய்க்கு
அதகமைலாய்ப் பண யநலாட்டு எரிந்து
யபலாய்விட்டைது!..."
"எத்தடன ரூபலாய்?" என்ற வசங்யகலாடைன் ஒரு
டமைல் தூரம யகட்குமபடி இடரந்து
யகட்டுவிட்டு, தறந்த வெலாய் மூடைலாமைல் இருந்தலான்.
"ஆமைலாம; அறநூற ரூபலாய்க்கு அதகம.
யநற்டறக்கு இரண்டு யவெடள சினிமைலாவில்
டிக்வகட் வெசூல் அவ்வெளவும யபலாய்விட்டைது."
"என்ன ஐயேலா, அதசயேமைலாயிருக்கிறது! ஒரு

நலாடளக்கு அறநூற ரூபலாயேலா? நலான் வெருஷம
பூரலாவும உடழத்துப் பலாடுபடுகியறன். எனக்கு
வெருஷத்துக்கு இருநூற ரூபலாய்
மிச்சமைலாகிறதல்டல. ஒரு நலாடளக்கு அறநூற
ரூபலாய் வெசூலலா?" என்ற வசங்யகலாடைன்
சத்தமயபலாட்டுக் யகட்டைலான்.
"அறநூற ரூபலாய் ஒரு பிரமைலாதமைலா! பலார்த்துக்
வகலாண்யடை இருங்கள்! இந்த அமமைலாடள நலாங்கள்
சினிமைலாவில் யசர்த்துவிடைப் யபலாகியறலாம.
அப்யபலாது ஒரு நலாடளக்கு இரண்டைலாயிரம ரூபலாய்
வெசூலலாகும. ஒரு தயயேட்டைரில் இரண்டைலாயிரம
ரூபலாய். இந்த மைலாதரி இருநூற தயயேட்டைரில்
தனம தனம இரண்டைலாயிரம ரூபலாய்க்குயமைல்
வெசூல் ஆகும."
"அயடை அப்பலா" என்ற வசங்யகலாடைன்
அதசயேத்துடைன் குமைலாரி பங்கஜலாடவெப் பலார்த்தலான்.
பலார்க்கப் பலார்க்க, பங்கஜலா வெளர்ந்து வெளர்ந்து
வபலாய்மைலான் கரடு அவ்வெளவு வபரிதலாக
வெளர்ந்துவிட்டைலாள். குமைலாரி பங்கஜலாவின் உருவெம
மைடறந்து அவ்வெளவும வவெள்ளி ரூபலாய் மையேமைலாகச்

வசங்யகலாடைனுக்குத் யதலான்றியேது!
இந்தச் சமையேத்தல் பங்கஜலா தலானும
சமபலாஷடணயில் கலந்து வகலாள்ள யவெண்டியேது
அவெசியேம என்ற தீர்மைலானித்து, "கவுண்டையர! நலான்
கூடை உங்கடளப்பற்றி யநற்றத் தவெறலாக
எண்ணக்வகலாண்டு ஒரு கலாரியேம
வசய்துவிட்யடைன். அதற்கலாக வரலாமபவும
வெருத்தப்படுகியறன். தயேவுவசய்து என்டன
நீங்கள் மைன்னிக்க யவெண்டும" என்ற உருக்கமைலான
குரலில் கூறினலாள்.
அடதக் யகட்டை வசங்யகலாடைன் மைனம உருகி,
"அதற்வகன்ன, மைன்னித்துவிட்டைலால் யபலாகிறது! நீ
வெருத்தப்படை யவெண்டைலான்" என்றலான்.
"அவதப்படி நலான் வெருத்தப்படைலாமைல்
இருக்கமுடியும? என்ன நடைந்தது வதரியுமைலா?
இருட்டியல யேலாயரலா ஒருவென் என் கழுத்துச்
சங்கிலிடயே அறக்கப் பலார்த்தலான்.
அதனலாயலதலான் நலான் அப்படி ஓடி உங்கள்
யமையல முட்டிக் வகலாண்யடைன். நீங்கள் என்டனப்

பலவெந்தமைலாகத் தூக்கிக் வகலாண்டு யபலாகயவெ,
தருடைன் நீங்கள் தலான் என்ற எண்ணக்
கன்னத்தல் அடித்து விட்யடைன். வவெளிச்சம
யபலாட்டைதுந்தலான் உங்கடளத் வதரிந்தது"
என்றலாள் பங்கஜலா.
வசங்யகலாடைனுடடையே டக அவெடனயேறியேலாமைல்
கன்னத்டதத் தடைவிக் வகலாண்டைது. இப்யபலாது
உண்டமை வதரிந்துவிட்டைபடியேலால் அவென் அந்த
அடறடயேக் குறித்து வெருந்தவில்டல. அடத
நிடனத்தயபலாது அவெனுக்கு இப்யபலாது ஒரு
விசித்தரமைலான மைகிழ்ச்சி உண்டைலாயிற்ற.
"எந்த களவெலாணப் பயேல் அப்படி உன் கழுத்தல்
டக டவெத்து நடகடயேக் கழற்றப் பலார்த்தலான்?
அப்யபலாயத வசலால்லியிருந்தலால் அவெடனக்
டகப்பிடியேலாய்ப் பிடித்துச் வசமடமையேலாய்க்
வகலாடுத்து அனுப்பியிருப்யபயன!" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"இருட்டியல யேலார் என்ற வதரியேவில்டல.
வதரிந்தருந்தலால் வசலால்லியிருப்யபன்" என்றலாள்

பங்கஜலா.
"சினிமைலாவியல அதுதலான் ஒரு வகடுதல்.
விளக்டக அடணத்து இருட்டைலாகச்
வசய்துவிடுகிறலார்கள்! விளக்டகப்
யபலாட்டுக்வகலாண்டு சினிமைலாக் கலாட்டினலால்
என்ன? பணம வகலாடுத்து வெந்தவெர்கள் இன்னும
நன்றலாகப் பலார்க்கலலாம அல்லவெலா?"
இடதக் யகட்டை மூவெரும சிரித்தலார்கள். அந்தச்
சிரிப்பு எதற்கலாக என்ற வசங்யகலாடைனுக்கு
விளங்கவில்டல. ஆனலால் அவெனும
அவெர்களுடைன் யசர்ந்து சிரித்தலான்.
"சரி, எஸரலாஜ்! நலாம வெந்த கலாரியேம ஆகிவிட்டைது,
புறப்படைலலாமைலா?" என்ற யகட்டைலான் பங்கலாரு.
"அதற்குள் என்ன அவெசரம? இன்னும
வகலாஞ்சயநரம இருந்துவிட்டுப் யபலாங்கள்!"
என்ற வசங்யகலாடைன் உபசரித்தலான்.
"எனக்கு இந்த இடைம வரலாமபப் பிடித்தருக்கிறது.

யகணக்கடரயும வதன்டன மைரமும பயசல் என்ற
வநல் வெயேலும யசலாளக் வகலால்டலயும பலார்க்க
எவ்வெளவு அழகலாயிருக்கிறது! சினிமைலாவில் கலாதல்
கலாட்சி எடுத்தலால் இப்படிப்பட்டை இடைத்தல்
அல்லவெலா எடுக்க யவெண்டும?" என்றலாள் பங்கஜலா.
"அதற்வகன்ன? நீ சினிமைலாவில் யசர்ந்து கலாதல்
கலாட்சி எடுக்குமயபலாது இங்யகயயே வெந்து
எடுத்துவிடைலலாம!" என்றலான் எஸரலாஜ்.
"ஆகலா! அயதலா குயில் கூவுகிறது. பலாருங்கள்!
அடைடைலா! என்ன இனிடமை! என்ன இனிடமை!"
என்றலாள் பங்கஜலா.
"இந்தப் பக்கத்துக் குயில்கயள இப்படித்தலான்!
வரலாமப வரலாமப இனிடமையேலாகக் கூவும!"
என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"அப்படியேலா? இங்யக நிடறயேக் குயில்கள்
உண்யடைலா?"
"இருபது முப்பதுக்கு யமையல இருக்கிறது. நலான்

இங்யக ஒருத்தன் தலாயன? அவ்வெளவு யபலாதுயமை?"
"இருபது முப்பது குயிலும ஓயேலாமைல்
கூவிக்வகலாண்டிருக்குயமைலா?"
"கூவெலாவிட்டைலால் யேலார் விடுகிறலார்கள்? தவெடடையில்
இரண்டு அடற அடறந்து கூவெச் வசலால்ல
மைலாட்யடைனலா? உங்களுக்கு இஷ்டைமைலான
யபலாவதல்லலாம வெந்து யகட்கலலாம, டிக்வகட்
கிடடையேலாது!" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"பலார்த்தலாயேலா, எஸரலாஜ்! கவுண்டைர் எவ்வெளவு
வெக்கடணயேலாகப் யபசுகிறலார்!" என்றலான் பங்கலாரு.
"நீங்கள் என்னயமைலா குயில் கியில் என்ற
பிரலாணடன விடுகிறீர்கள். ஏற்கனயவெ வவெயிலில்
வெந்ததல் எனக்குத் தலாகமைலாயிருக்கிறது.
இப்யபலாது வதலாண்டடை அடியயேலாடு
வெறண்டுவிட்டைது. ஏதலாவெது குடிக்கலாவிட்டைலால்
உயிர் யபலாய் விடும யபலால் இருக்கிறது."
இடதக் யகட்டைவுடையனதலான் வசங்யகலாடைனுக்கு

வெந்தவெர்கடள இத்தடன யநரமும நிற்க
டவெத்துப் யபசுகியறலாம, உட்கலாரச் வசலால்லி
உபசலாரம வசய்யேவில்டலவயேன்பது நிடனவு
வெந்தது.
"அடைலாடைலா! தலாகம என்ற அப்யபலாயத வசலால்லக்
கூடைலாது? குடிடசக்குப் யபலாகலலாம, வெலாருங்கள்.
பலாடனயில் தண்ணீர் நிரப்பி டவெத்தருக்கியறன்.
ஜில் என்ற குளிர்ச்சியேலாயிருக்கும" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"கவுண்டையர! குடிடச என்ற வசலால்லலாதீர்;
அரண்மைடன என்ற வசலால்லும!" என்றலான்
எஸரலாஜ்.
"குடியேலானவெனுக்கு அவென் குடியிருக்கும
குடிடசதலான் அரண்மைடன. அதல் சந்யதகம
என்ன?" என்றலான் பங்கலாருசலாமி.
"இந்தக் கிணற்றத் தண்ணீடரச் சலாப்பிடைலலாயமை?
அங்யக யபலாவெலாயனன்?" என்றலாள் பங்கஜலா.

"இல்டல, இல்டல. கிணற்றத் தண்ணீர்
இடறத்துக் கலங்கிப் யபலாய்விட்டைது.
கலாடலயியலயயே வதளிவெலாகத் தண்ணீர் எடுத்துப்
பலாடனயில் வகலாட்டி டவெத்தருக்கியறன்.
வெலாருங்கள்! உங்கடளப் யபலான்றவெர்கள் இங்யக
வெருவெதற்கு நலான் வகலாடுத்து டவெத்தருக்க
யவெண்டைலாமைலா?"
"சரி; அப்படி என்றலால் யபலாகலலாம. ரலாஜலா
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைரின் அரண்மைடனடயேயும
பலார்த்து டவெக்கலலாம!" என்றலான் பங்கலாரு.
எல்லலாரும குடிடசக்குப் யபலானலார்கள். வெலாசலில்
குறகலலான தண்டண ஒன்ற இருந்தது.
வசங்யகலாடைன் கயிற்றக் கட்டிடலயும படழயே
பலாய் ஒன்டறயும எடுத்துப் யபலாட்டு,
"உட்கலாருங்கள், இயதலா தண்ணீர் வகலாண்டு
வெருகியறன்!" என்றலான்.
"யவெண்டைலாம, யவெண்டைலாம! அவ்வெளவு சிரமைம
உங்களுக்கு எதற்கு? நலான் எடுத்து வெந்து
வகலாடுக்கியறன்" என்ற வசலால்லிக்வகலாண்யடை

பங்கஜலாவும உள்யள நுடழந்தலாள். அவெடளத்
வதலாடைர்ந்து மைற்ற இருவெரும குடிடசக்குள்
வெந்தலார்கள்.
வசங்யகலாடைனுக்கு வவெட்கம பிடுங்கித் தன்றது.
சட்டியும பலாடனயும, சுத்தம வசய்யேலாத சலாமபல்
குவிந்த அடுப்பும அழுக்குத் துணகளும,
மூடலக்கு மூடல தலானியே மூட்டடைகளும, மைண்
வவெட்டியும, அரிவெலாளும, தவிடும
பிண்ணலாக்குமைலாயிருந்த அந்தக் குடிடசடயேப்
பலார்த்து இந்தப் பட்டைணத்துச் சீமைலான்களும
சீமைலாட்டியும என்னவவென்ற
நிடனத்துக்வகலாள்வெலார்கள்! இவெர்கள் வெரப்
யபலாவெது வதரிந்தருந்தலால் குடிடசடயேச்
சுத்தப்படுத்த டவெத்தருக்கலலாயமைலா?
பங்கஜலா உள்யள நுடழயுமயபலாயத "அடைலாடைலா!
இங்யக எவ்வெளவு குளிர்ச்சியேலா யிருக்கிறது?
வவெளியியல வவெயில் வகலாளுத்த ஒயர உஷ்ணமைலா
யிருக்கிறது! இங்யக ஊட்டி, வகலாடடைக்கலானல்
மைலாதரி ஜில்வலன்ற இருக்கிறது. ஓட்டு
வீட்டிலும மைச்சு வீட்டிலும என்ன சுகம

இருக்கிறது! கூடர வீட்டுக்குச் சமைம
யவெவறலான்றம கிடடையேலாது!" என்ற
வசலால்லிக்வகலாண்யடை வெந்தலாள்.
"அதற்வகன்ன சந்யதகம" என்றலார்கள் மைற்ற
இருவெரும.
வசங்யகலாடைன், "எல்லலாரும யசர்ந்தலாற்யபலால்
உள்யள வெந்தலால் இங்யக நிற்பதற்குக்கூடை இடைங்
கிடடையேலாது" என்றலான்.
"அழகலாயிருக்கிறது! யவெண்டியே இடைம
இருக்கிறயத! ஆனந்தபவென் பங்களலாமைலாதரி
அல்லவெலா இருக்கிறது!" என்றலான் பங்கலாரு.
"மைனம விசலாலமைலாயிருந்தலால் இடைமும
விசலாலமைலாய் இருக்கும!" என்றலாள் குமைலாரி
பங்கஜலா.
பலாடனயில் ஊற்றி டவெத்தருந்த குளிர்ந்த
தண்ணீடரச் வசங்யகலாடைன் தகரக் குவெடளயில்
எடுத்து மூன்ற யபருக்கும வகலாடுக்க வெந்தலான்.

அப்யபலாது அவெனுக்கு ஒரு விசித்தரமைலான
எண்ணம யதலான்றியேது. அதலாவெது, அந்த இரண்டு
ஆண்பிள்டளகளும குடிடசயின் உட்புறத்டதக்
கவெனமைலாக உற்றப் பலார்க்கிறலார்கள் என்ற
சந்யதகம ஜனித்தது. அப்படி என்னத்டதப்
பலார்க்கிறலார்கள்? மூடல முடுக்குகடள எதற்கலாக
உற்றப் உற்றப் பலார்க்கிறலார்கள்? எதற்கலாக
இப்படி விழிக்கிறலார்கள்? ஆ! இந்தப்
பட்டைணத்துப் யபர்வெழிகளிடைம வகலாஞ்சம
ஜலாக்கிரடதயேலாகயவெ இருக்க யவெண்டும! இந்தக்
கலாலத்தல் யேலாடரயும நமபுவெதற்கில்டல!
எல்லலாரும தண்ணீர் குடித்ததும, "வெலாருங்கள்
யபலாகலலாம! வவெளியில் கலாற்றலாடை உட்கலாரலலாம!"
என்ற வசலால்லி விட்டுச் வசங்யகலாடைன் வவெளியயே
வெந்தலான் பங்கஜலாவும அவெனுடைன் வெந்தலாள். மைற்ற
இருவெரும யமைலும குடிடசக்குள் இருந்து, மூடல
முடுக்குகடளக் குடடைந்து, "இது பிண்ணலாக்கு!
இது வநல்லு!" என்ற ஒருவெருக்வகலாருவெர்
வசலால்லிக் வகலாண்டிருந்தலார்கள்.
"வெலாருங்கள்! வெலாருங்கள்! அங்யக என்ன

இருக்கிறது, பலார்க்கிறதற்கு" என்ற வசங்யகலாடைன்
சத்தம யபலாடையவெ இருவெரும வவெளியில்
வெந்தலார்கள்.
"யபலாகலலாமைலா?" என்றலான் ஒருவென்.
"வகலாஞ்சம உட்கலார்ந்துவிட்டுப் யபலாகலலாம"
என்றலான் இன்வனலாருவென்.
கயிற்றக் கட்டிலிலும தண்டணயிலும நிரவி
உட்கலார்ந்ததும வசங்யகலாடைன், "உங்கடள ஒன்ற
யகட்கயவெண்டும என்றிருக்கியறன்" என்றலான்.
"யபஷலாய்க் யகளுங்கள், கவுண்டைர்வெலாள்! ஒன்ற
என்ன? பத்து யவெண்டுமைலானலாலும யகளுங்கள்!"
என்றலான் எஸரலாஜ்.
"இந்த அமமைலாள் உங்கள் இரண்டு யபருக்கும
என்னமைலாய் யவெணுங்க?" என்ற யகட்டைலான்.
"எனக்கு இந்த அமமைலாள் தங்டக!...."

"நிஜமைலாகவெலா? முகத்டதப் பலார்த்தலால் அப்படித்
யதலான்றவில்டலயயே?" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"என் வசலாந்தத் தங்டக இல்டல; சித்தப்பலாவின்
மைகள். இந்த எஸரலாஜ் தடியேன் இவெடளக்
கலியேலாணம வசய்து வகலாள்ளப் யபலாகிறலான்!"
"என்னங்க? என்னலால் நமபயவெ
முடியேவில்டலயயே! இந்த அமமைலாடளப்
பலார்த்தலாள் யதவெயலலாகத்து அரமடப, ஊர்வெசி
மைலாதரி இருக்கிறது! இவெடரப் பலார்த்தலால்..."
"ஆமைலாம, அனுமைலார் மைலாதரி இருக்கிறது. அதனலால்
என்ன, கவுண்டையர! கலாதலுக்குக் கண்ணல்டல
என்ற யகட்டைதல்டலயேலா?"
"கண் இல்லலாமைற் யபலானலாற் யபலாகட்டும! அறிவு
கூடைவெலா இல்லலாமைற் யபலாய்விடும?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
அப்யபலாது குமைலாரி பங்கஜலா குறக்கிட்டு,
"இவெர்கள் வசலால்வெடத நீங்கள் நமப யவெண்டைலாம.

சுமமைலாவெலாவெது வசலால்கிறலார்கள்! நலான்
கலியேலாணயமை வசய்து வகலாள்ளப் யபலாவெது
இல்டல! அப்படிச் வசய்துவகலாண்டைலால் என்
மைனசுக்குப் பிடித்தவெடரத் தலான் கலியேலாணம
வசய்து வகலாள்யவென்!" என்றலாள்.
"அது யபலானலால் யபலாகட்டும. இப்யபலாது
பங்கஜலாவின் கலியேலாணத்துக்கு அவெசரம
ஒன்றமில்டல. நீர் கட்டைலாயேம ஒரு நலாள்
சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டிக்கு எங்கள் ஜலாடகக்கு
வெர யவெண்டும. நீங்கள் வசய்த உதவிக்கலாக
உங்களுக்கு ஒரு டீ பலார்ட்டி வகலாடுக்கப்
யபலாகியறலாம."
"எனக்கு டீ பிடிக்கலாது. சலாப்பிட்டுப் பழக்கம
இல்டல. ஒரு நலாள் எங்யகயயேலா சலாப்பிட்டு
மையேக்கமகூடை வெந்து விட்டைது."
"டீ சலாப்பிடுவெது கட்டைலாயேம இல்டல. யமைலார்
வகலாடுக்கியறலாம. சலாப்பிடைலலாம. அடதத் தவிர,
நீங்கள் அன்டறக்கு சினிமைலா பூரலாவும
பலார்க்கவில்டல. ஒருநலாள் வெந்து பலார்க்க

யவெண்டும."
"வெருகியறன், ஆனலால் என்டனப் பின்னலால்
வகலாண்டு உட்கலார டவெத்துவிடைக் கூடைலாது!"
"எங்யக இஷ்டையமைலா அங்யக உட்கலாரலலாம.
தடரக்குப் பக்கத்தயலகூடை உட்கலாரலலாம."
"அப்படியேலானலால் சரி."
மூன்ற யபரும புறப்பட்டுச் வசன்றலார்கள். மைற்ற
இருவெரும ஏயதலா யபசிக்வகலாண்டும
சிரித்துக்வகலாண்டும யபலானலார்கள். பங்கஜலா
மைட்டும வசங்யகலாடைடனத் தருமபித் தருமபிப்
பலார்த்துக்வகலாண்டு வசன்றலாள்.
வசங்யகலாடைன் தன் மைனசிலிருந்த தரலாசின் ஒரு
தட்டில் குமைலாரி பங்கஜலாடவெயும இன்வனலாரு
தட்டில் வசமபவெளவெல்லிடயேயும டவெத்து
நிறத்துப் பலார்த்தலான். யேலார் அதகம, யேலார் குடறவு
என்படத அவெனலால் அவ்வெளவு சுலபமைலாக

நிர்ணயிக்க முடியேவில்டல.
----------------------

9. ஒன்பதலாம அத்தயேலாயேம

வசமபவெளவெல்லியின் தகப்பனலார்
சிவெரலாமைலிங்கக் கவுண்டைர் மிகவும
கண்டிப்பலானவெர். வசமபலா அவெருடடையே
மூத்தமைகளலாடகயேலால் அவெளுடடையே
இஷ்டைத்துக்கலாக இத்தடன நலாளும
வபலாறத்தருந்தலார். இனியமைல் கண்டிப்பலாகப்
வபலாறக்க முடியேலாது என்ற அவெருடடையே
மைடனயேலாளிடைம வதரிவித்துக் வகலாண்டிருந்தலார்.
"வசங்யகலாடைன் வெந்து வபண் யகட்கப் யபலாகிறலான்
என்ற கலாத்தருந்தலால் வசமபலா
கன்னிப்வபண்ணலாகயவெ இருக்க
யவெண்டியேதுதலான்!" என்றலார்.
"அவென் யகட்கலாவிட்டைலால் என்ன! நீங்கள்தலான்
கூப்பிட்டுச் வசலால்லுங்கயளன்? சிற

பிள்டளதலாயன? தலாயேலா, தகப்பனலா-அவெனுக்குப்
புத்த வசலால்வெதற்கு யேலார் இருக்கிறலார்கள்?"
என்றலாள் வசமபலாவின் தலாயேலார்.
"அப்படி என்னத்தற்கலாகப் யபலாய் அவென்
தலாவெலாக்கட்டடைடயேப் பிடிக்க யவெணும? நமப
வசமபலாவுக்கு மைலாப்பிள்டள கிடடைக்கலாமைலலா
யபலாகிறலான்?"
"இந்தப் பக்கத்தயலயயே வசழிப்பலான வெயேல்
கலாடும வெற்றலாத யகணயும வசங்யகலாடைனுக்கு
இருக்கிறது. பணமும யசர்த்து
டவெத்தருக்கிறலான்..."
"இன்னும எத்தடன நலாடளக்கு அவென் கலாடும
பணமும இருக்குயமைலா. சந்யதகந்தலான்.
யகட்டைலாயேலா சங்கத; வசங்யகலாடைனுக்குத்
துர்ச்சகவெலாசம ஏற்பட்டிருக்கிறது.
சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டிக்கு யேலாயரலா இரண்டு
ஆண்பிள்டளகளும ஒரு வபண் பிள்டளயும
வெந்தருக்கிறலார்கள். அவெர்கள்
துர்நடைத்டதக்கலாரர்கள். அவெர்களில் ஒருவென்

எங்யகயயேலா யகலா-ஆபயரடிவ் சங்கப் பணத்டதக்
களவெலாடிக் வகலாண்டு வெந்துவிட்டைலானலாம. அவென்
யமையல வெலாரண்டு இருக்கிறதலாகக் யகள்வி..."
"அவதன்ன, யகலா-ஆபயரடிவ் என்ற என்னயமைலா
வசலான்னீங்கயள?"
"அவதல்லலாம விளங்கச் வசலால்ல இப்யபலாது
யநரமில்டல. வபலாதுப் பணத்டதக்
டகயேலாடிவிட்டு வெந்தருக்கிறலான். அப்படிப்பட்டை
மைனுஷ்யேர்கயளலாடை வசங்யகலாடைன் யசர்ந்து
வகலாண்டு ஏவழட்டு நலாளலாய்த் தரிகிறலானலாம!
இங்யக யசலாளமும வநல்லும கலாய்கிறதலாம!
எப்படி இருக்கிறது கடத?"
"வகலாஞ்சங்கூடை நன்றலாயில்டல. நமமை
வசங்யகலாடைன் அந்த மைலாதரி வெழிக்வகல்லலாம
யபலாவெலான் என்ற யேலார் நிடனத்தது? நீங்கள்தலான்
கூப்பிட்டுப் புத்த வசலால்கிறதுதலாயன?"
"இப்யபலாது நலாம வசலால்கிற புத்த ஏறலாது! அந்தக்
கலாவெலாலிப் பயேல்கள் வசங்யகலாடைனுடடையே

பணத்டதப் பிடுங்கிக் வகலாண்டு அவென்
தடலயில் கூடழக் கடரத்து விட்டுப் யபலான
பிறகுதலான் புத்த வெரும."
"அப்புறம அவெனுக்குப் புத்த வெந்து என்ன
லலாபம?"
"அதனலால் தலான் அவெடன விட்டு விடைலலாம
என்கியறன். யவெற மைலாப்பிள்டள டகயில்
டவெத்தருக்கியறன். நீ சமமைதம வகலாடுக்க
யவெண்டியேதுதலான்."
"நலான் சமமைதம வகலாடுத்தலால் யபலாதுமைலா?
வசமபலாவின் சமமைதம யவெண்டைலாமைலா?"
"உன்டன யேலார் சமமைதம யகட்கிறலார்கள்? வசமபலா
சமமைதத்டதத்தலான் வசலான்யனன். அவெளுக்கு நீ
புத்த வசலால்லித் தருப்பயவெணும."
"அப்படி யேலார் யவெற மைலாப்பிள்டள டகயில்
டவெத்தருக்கிறீர்கள்?"

"ஒரு யபலாலீஸகலாரர் புததலாக வெந்தருக்கிறலார்.
வரலாமப நல்ல மைனுஷர். முதல் தலாரம வசத்துப்
யபலாய் விட்டைது. பிள்டளக் குட்டி கிடடையேலாது.
இரண்டைலாந்தலாரமைலாகக் யகட்கிறலார். வெயேது அதகம
ஆகவில்டல முப்பத்டதந்து, நலாற்பதுதலான்
இருக்கும. முப்பது ரூபலாய் சமபளம. யமைல்
வெருமைலானம நூற இருநூற கூடை வெரும."
இடதவயேல்லலாம யகட்டுக்வகலாண்டிருந்த
கவுண்டைரின் மைகன் முத்துசலாமி, "அக்கலாடவெப்
யபலாலீஸகலாரருக்குக் கட்டிக் வகலாடுத்தலால்
வரலாமப நல்லது. அவெடர அடழத்துக் வகலாண்டு
வெந்து இந்த ஊரியல எனக்குப்
பிடிக்கலாதவெர்கடளவயேல்லலாம பத்து, பத்து அடி
முதுகியல வவெளுக்கச் வசலால்லுயவென்!
வெலாத்தயேலார் என்டன இனியமைல் வதலாட்டு
அடிச்சலால், யபலாலீஸகலாரடரக் கூப்பிட்டுத்
துப்பலாக்கியேலால் சுட்டுவிடைச் வசலால்லுயவென்.
அக்கலா! அக்கலா! நீ யபலாலீஸகலாரடரயயே
கட்டிக்வகலாள்" என்றலான்.
எல்லலாவெற்டறயும சடமையேல் அடறயிலிருந்து

யகட்டுக் வகலாண்டிருந்த வசமபலா யவெகமைலாக
நடைந்து வெந்து முத்துசலாமியின் முதுகில் நலாலு
அடற அடறந்துவிட்டுத் தருமபிப் யபலானலாள்.
"பலார்த்தீர்கள் அல்லவெலா, உங்க மைகளுக்கு வெருகிற
யகலாபத்டத!"
"யேலாருக்கு என்ன யகலாபம வெந்தலாலும சரி,
இன்னும மூன்ற நலாள் பலார்க்கப் யபலாகியறன்;
அதற்குள் வசங்யகலாடைன் வெந்து 'வசமபலாடவெக்
கட்டிக்வகலாடு' என்ற யகட்கயவெண்டும.
இல்லலாவிட்டைலால் யபலாலீஸகலாரருக்கு வெலாக்குக்
வகலாடுத்துவிடுயவென். அப்புறம பிரமமையதவென்
வெந்தலால் கூடை மைலாற்ற முடியேலாது!" என்றலார்
சிவெரலாமைலிங்கக் கவுண்டைர்.
*******
மைடழயும மைரங்களும அதகமில்லலாத
புன்வசய்க்கலாடுகளில் மைலாடல யநரம
எப்யபலாதுயமை மையனலாரமமியேமைலாயிருக்கும.
அதலும முன்யநர நிலலாக் கலாலமைலாயிருந்தலால்

வசலால்லயவெ யவெண்டியேதல்டல. இந்த உலகயமை
வசலார்க்கத்துக்கு ஈடைலாகிவிடும.
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன் தன் குடிடசடயே
அடுத்துப் யபலாட்டிருந்த டவெக்யகலாற் கட்டின் மீது
உட்கலார்ந்தருந்தலான். வெலானத்து டவெரச்
சுடைர்களுக்கு மைத்தயில் வவெள்ளிப் படைகு மிதந்து
வகலாண்டிருந்தது. பச்டசச் யசலாளப் பயிரின் மீதும
வதன்னங்குருத்துக்களின் மீதும நிலவின்
கிரணங்கள் விழுந்து தகத்தகலாமையேமைலாய்ச்
வசய்தன. குயில்கள் முடற டவெத்துப் பல்லவி
பலாடின. குடிடசக்குள்யளயிருந்து அடுப்பில்
வவெந்த வவெங்கலாயேக் குழமபின் மைணம வெந்து
வகலாண்டிருந்தது. இதவலல்லலாம அதசயேயமைலா
அசலாதலாரணயமைலா ஒன்றமில்டல. எப்யபலாதும
யபலாலத்தலான். ஆனலால் வசங்யகலாடைனுடடையே
மைனநிடலயில் மைட்டும ஏயதலா ஒரு மைலாறதல்
ஏற்பட்டிருந்தது. அது என்ன மைலாறதல்?
எவழட்டுத் தனங்களலாக அவென் அந்தப்
பட்டைணத்து மைனிதர்களிடைம அதகமைலாகப் பழகி
வெருவெது உண்டமைதலான். அவெர்கள் ஒன்றம
அவ்வெளவு வபரியே மைனிதர்கள் அல்ல;

யயேலாக்கியேர்களலாகவும யதலான்றவில்டல. அந்தப்
வபண்ணன் நடைத்டதயும யபச்சுங்கூடை
அவ்வெளவெலாகத் தனக்குப் பிடிக்கவில்டல,
ஆயினும அவெர்கடளக் கலானப் யபலாவெதல்
அத்தடன ஆவெல் ஏன்? அந்தப் வபண்ணன்
யமைலாகம தடலக்கு ஏறிவிட்டைதலா? யமைலாகம
லலாகிரியேலாக மைலாறி விட்டைதலா? அல்லது,
அல்லது....வசங்யகலாடைனுக்கு ஒரு யகவெலமைலான
சந்யதகம உதத்தது. லலாகிரி வெஸதுக்கள் என்ற
அவென் யகள்விப்பட்டைதுண்டு. கஞ்சலா என்றம
அபினி என்றம யபசிக்வகலாண்டைடதக்
யகட்டைதுண்டு. உண்டமையேலாகயவெ அத்தடகயே
லலாகிரிப் வபலாருள் எடதயேலாவெது தனக்கு அவெர்கள்
வகலாடுத்து விடுகிறலார்கயளலா? இல்லலாவிட்டைலால்,
தனக்கு ஏன் அவ்வெளவு சிரிப்பு வெருகிறது!
பலாட்டுப் பலாடைக் கூடை அல்லவெலா வெருகிறது?
வீதயில் நடைக்குமயபலாயத வெலானத்தல் மிதப்பது
யபலால் ஏன் யதலான்றகின்றது? யேலாடரயேலாவெது
பலார்த்தலால் வெலாய் சமபந்தமில்லலாத வெலார்த்தகடள
ஏன் உளறகிறது? தகலாத யபச்சு என்ற மைனசுக்குத்
வதரிந்தருக்குமயபலாயத வெலாய் ஏன் அப்படித்
தலாறமைலாறலாகப் பிதற்றகிறது?-இது என்ன தனக்கு

வெந்துவிட்டைது? எந்தப் படுகுழிடயே யநலாக்கி
அவென் யபலாய்க் வகலாண்டிருக்கிறலான்?
வபலாய்மைலான் கரடு தன்டன வெலா வெலா என்ற
அடழத்து உச்சியில் ஏறச்வசய்து கீயழ ஒயர
தள்ளலாய்ப் பிடித்துத் தள்ளிவிடுவெதுயபலால் ஏன்
அடிக்கடி யதலான்றகிறது? ஒருயவெடள தன்
மூடள தலான்... அப்படிவயேலான்றம பிரமைலாதமைலான
மூடளயில்டல; ஆயினும இருக்கிற மூடளயும
சிதறிக்வகலாண்டிருக்கிறயதலா? தனக்குச்
சித்தபிரடமை உண்டைலாகிவிடுயமைலா? டபத்தயேக்கலார
ஆஸபத்தரியில் தன்டன அடடைத்து
விடுவெலார்கயளலா? அப்படியேலானலால் இந்த
வெயேல்களின் கத என்ன? வநல் பயிர், யசலாளப்
பயிர் என்ன ஆவெது? புடதத்து டவெத்தருக்கும
பணந்தலான் என்ன ஆவெது? ஆகலா! அந்த
மைனிதர்கள் தன்னுடடையே குடிடசக்குள் புகுந்து
ஏன் அப்படியும இப்படியும பலார்த்துத்
தருதருவவென்ற விழித்தலார்கள்! ஒரு யவெடள....
ஏயதலா கலாலடிச் சத்தம யகட்கயவெ வசங்யகலாடைன்
தடுக்கிட்டு அங்குமிங்கும வெடளந்து பலார்த்தலான்.
அவெடன யநலாக்கி மிகச் சமீபத்தல் ஓர் உருவெம

வெந்து வகலாண்டிருந்தது. அது வபண் உருவெம.
வசமபவெளவெல்லிதலான்! யவெற யேலார்? அவெடளப்
பலார்த்த அயத நிமிடைத்தல் வசங்யகலாடைனுடடையே
உள்ளத்தல் ஞலாயனலாதயேம உண்டைலாயிற்ற.
வெலாழ்க்டக என்பது ஒரு வபரியே அடல யமைலாதும
ஏரி; அல்லது கலாயவெரி வவெள்ளம என்ற
வசலான்னலாலும சரி தலான். அந்த ஏரி அல்லது
கலாயவெரி வவெள்ளத்தல் தலான் முழுகிப் யபலாகலாமைல்
தன்டனக் கலாப்பலாற்றக்கூடியே வதப்பம வசமபலா.
அவெடள உடையன தலான் பற்றிக் வகலாள்ள
யவெண்டும. கூடியே சீக்கிரத்தல் அவெடளக்
கலியேலாணம வசய்து வகலாண்டுவிடை யவெண்டும.
தன்னுடடையே பலாழுங் குடிடசயில் அவெள்
விளக்யகற்றி டவெப்பலாள். வெலாழ்க்டக இருட்டில்
அவெயள குல தீபமைலாக விளங்குவெலாள்.
அவெளலால்தலான் கடடைத்யதறலலாம. தன் ஜன்மைம
சலாபல்யேமைலாகும. தனிடமை என்னும சலாபக்யகடு
யபலாகும. வீட்டுக்கும வவெள்ளலாடமைக்கும
அவெளலால் எவ்வெளயவெலா நன்டமையுண்டு.
"வெலா! வசமபலா! வெலா! ஏது இத்தடன யநரங்கழித்து
இருட்டியே பிறகு வெந்தலாய்? அப்பலா அமமைலா

யகலாபித்துக் வகலாள்ளமைலாட்டைலார்களலா?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
அடதக் யகட்டை வசமபலா தருமபிப் பத்து அடி
தூரம நடைந்து வசன்ற வதன்னங் கன்றக்குச்
சமீபமைலாகப் யபலாய் நின்றலாள்.
"இது என்ன மைலாய்மைலாலம! இத்தடன தூரம வெந்து
விட்டு ஏன் யபலாகிறலாய்?" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
சட்வடைன்ற விமமைல் சத்தம அவென் கலாதல்
விழுந்தது. உடையன படதபடதப்புடைன் எழுந்து
ஓடினலான். வசமபலாடவெ அன்புடைன் பிடித்து
அடழத்துக் வகலாண்டு வெந்து தலான்
உட்கலார்ந்தருந்த டவெக்யகலாற் வபலாதயில்
அவெடளயும உட்கலார டவெத்தலான்.
"என் கண்மைண! உன் கண்ணல் கண்ணீர்
வெருவெடத நலான் பலார்த்துச் சகிக்கமைலாட்யடைன்!"
என்ற வசலால்ல அவெளுடடையே கன்னத்டதத்
தூக்கிப் பிடித்துக் கண்ணீடரத் துடடைத்தலான்.

"என்னதலான் சமைலாசலாரம, வசலால்! உன்டன உன்
அப்பன் வீட்டடை விட்டுத் துரத்தவிட்டைலானலா?"
வசமபலா யதமபிக்வகலாண்யடை, "அப்படிச்
வசய்தலால் பரவெலாயில்டலயயே? என்டனக்
வகலான்ற யபலாட்டுவிட்டைலாலும எனக்கு
கவெடலயில்டல. ஆனலால்..." என்ற தயேங்கினலாள்.
"ஆனலால் யவெற என்ன, உன்டன எந்தப் பயேல்
வகலால்லத் துணவெலான்? உன்
அப்பனலாயிருந்தலாலும முடியேலாது. நீ எனக்குச்
வசலாந்தமைலானவெள்..."
"இப்படித்தலான் நீ வரலாமபலா நலாளலாய்ப்
யபசிக்வகலாண்டிருக்கிறலாய். யபசி என்ன
பிரயயேலாஜனம?"
"பின்யன என்ன வசய்யேச் வசலால்லுகிறலாய்? நலான்
தலான், 'இந்த வெருஷம கழியேட்டும; வவெள்ளலாடமை
வீட்டுக்கு வெரட்டும; உடையன கலியேலாணம
டவெத்துவிடைலலாம' என்ற வசலான்யனயன?"

"அதுவெடரயில் யேலார் கலாத்தருப்பலார்கள்? இன்னும
மூன்ற நலாடளக்குள் நீ வெந்து கலியேலாணப் யபச்டச
எடுக்கலா விட்டைலால் அப்பலா என்டன யவெறிடைத்தல்
கலியேலாணம வசய்து வகலாடுத்துவிடைப் யபலாகிறலார்.
மைலாப்பிள்டள கூடைப் பலார்த்து விட்டைலார்!"
"அது யேலார் அவென்? நலான் கலாதலித்த வபண்டணக்
கலியேலாணம வசய்துவகலாள்ளத் துணந்து
வெருகிறவென்! அவெனுக்குத் தடலயியல வகலாமபலா?
அவென் என்ன விக்கிரமைலாதத்யே மைகலாரலாஜலாவெலா
அல்லது மைதனகலாமைரலாஜனலா?"
"அப்படிப்பட்டைவெர் யேலாரும இல்டல.
சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டியில் புததலாகப்
யபலாலீஸகலார ஐயேலா வெந்தருக்கிறலாரலாம. அவெர்
என்டனக் கலியேலாணம வசய்து வகலாள்ளக்
யகட்கிறலாரலாம. பரிசத்துக்குப் பணம வகலாடுக்கக்
கூடைத் தயேலாரலாயிருக்கிறலாரலாம!"
வசங்யகலாடைன் தடுக்கிட்டுப் யபலானலான். யவெற
யேலாருடடையே வபயேடரயேலாவெது வசலால்லியிருந்தலால்
வசங்யகலாடைன், "அவெடன விட்யடைனலா பலார்!

குத்தவிடுயவென்! வகலான்ற விடுயவென்!" என்ற
ஆர்ப்பலாட்டைம வசய்தருப்பலான். ஆனலால்
சிவெப்புத் தடலப்பலாடகக்கலாரயனலாடு யேலார்
சண்டடை யபலாடை முடியும? அவெனுடடையே
மைனத்தல் உடையன ஒரு நிச்சயேம ஏற்பட்டைது.
அடதச் வசமபலாவிடைமும வவெளியிட்டைலான்.
"என் கண்மைணயயே! என் வசல்லக் கிளியயே! ஆடும
மையியல! பலாடும குயியல! உன்டன
இன்வனலாருவென் கட்டிக் வகலாள்ள நலான்
விடுயவெனலா? கலாத்தருந்தவென் வபண்டண யநற்ற
வெந்தவென் வகலாண்டுயபலாக நலான்
பலார்த்தருப்யபனலா? நலாடளக்யக உன்
தகப்பனலாரிடைம யபலாய்க் யகட்டு விடுகியறன்.
கலியேலாணத்துக்குத் யததயும டவெத்துவிட்டு மைற
கலாரியேம பலார்க்கியறன். நீ இல்லலாமைல் இனியமைல்
ஒரு விநலாடி கூடை என்னலால் உயிர் வெலாழ முடியேலாது"
என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
இந்த மைலாதரி 'கிளியயே! மையியல!' என்வறல்லலாம
வசலால்வெதற்கு அவென் சினிமைலாக்கள் பலார்த்தது
மைட்டும கலாரணமில்டல. கஞ்சலாவின் யபலாடத

இன்னும சிறிது இருந்ததும கலாரணமைலாகும.
ஆனலாலும வசமபவெளவெல்லிக்கு அவெனுடடையே
யபச்சு அளவில்லலாத ஆனந்தத்டத அளித்தது.
அவெளுடடையே ஆனந்தத்டதச் வசய்டகயினலாள்
கலாட்டினலாள். இருவெரும சிறிது யநரம கடர
கலாணலாத மைகிழ்ச்சிக் கடைலில் மூழ்கியிருந்தலார்கள்.
ஏயதயதலா அர்த்தமில்லலாத வெலார்த்டதகடளப்
யபசினலார்கள். ஆனலால் அந்த அர்த்தமில்லலாத
வெலார்த்டதகள் அமுதத்டதப்யபலால் இனிடமையேலாக
இருந்தன. சட்வடைன்ற வசமபலா எழுந்து நின்றலாள்.
"நலான் இனியும இங்யக இருப்பது நியேலாயேம
இல்டல. வீட்டுக்கு ஓடையவெண்டும. அப்பலாவும
அமமைலாவும அமமைன் யகலாயிலுக்குப் யபலான
சமையேம பலார்த்து வெந்யதன். அவெர்கள்
தருமபுவெதற்குள் நலான் தருமபிவிடை யவெண்டும."
வசங்யகலாடைன் தடுத்த யபலாதலும அவெள்
யகட்கவில்டல.
"அப்படியேலானலால் நலான் வகலாஞ்ச தூரம வெந்து
உன்டன ஊர் அருகில் வகலாண்டு விட்டு

வெருகியறன்!" என்ற வசங்யகலாடைனும எழுந்தலான்.
இருவெரும வநல்வெயேல் வெரப்பின் வெழியேலாக
நடைக்கத் வதலாடைங்கினலார்கள். பத்து அடிகூடை
அவெர்கள் நடைந்தருக்கமைலாட்டைலார்கள்.
"ஐயயேலா! அயதலா பலார்!" என்ற வசமபலா சுட்டிக்
கலாட்டினலாள். அந்தத் தடசடயேச் வசங்யகலாடைனும
உற்ற யநலாக்கினலான்.
யசலாளக் வகலால்டலயில் சலசலவவென்ற சத்தம
யகட்டைது. முதலில் ஒரு நலாய் வதன்பட்டைது. அது
'வலலாள்' என்ற குடரத்து ஒரு தடைடவெ
பயேங்கரமைலாக உறமிற்ற. அந்த நலாயின் பின்னலால்
யசலாளப் பயிருக்கு யமையல ஒரு யபலாலீஸகலாரனின்
தடலத் வதலாப்பி வதரிந்தது. அவென் யதலாளில்
சலாத்தயிருந்த துப்பலாக்கியின் யமைல்முடனயும
பயேங்கரமைலாய்க் கலாட்சி அளித்தது.
வசமபவெளவெல்லியின் உடைல் முழுதும
நடுநடுங்கிற்ற. வசங்யகலாடைனும மைனங்
கலங்கினலான். ஐயயேலா! இது என்ன எதர்பலாரலாத

விபரீதம! இந்தப் யபலாலீஸகலாரன் இங்யக
எதற்கலாக வெருகிறலான்? ஒரு வநலாடிப்வபலாழுதல்
வசங்யகலாடைக்கவுண்டைனுடடையே மைனத்தல்
பலவிதமைலான பீதகள் வெந்து யமைலாதன.
அவெனுடடையே கலால்கள் மிகவும தடுமைலாறின.
----------------------

10. பத்தலாம அத்தயேலாயேம

வசமபலா மிகவும வகட்டிக்கலாரப் வபண். அந்த
நிடலடமையில் என்ன வசய்யே யவெண்டும
என்படத உடையன முடிவுவசய்து வகலாண்டைலாள்.
வெடை வகலாரியேர்களின் அறபது டைன் டைலாங்கிகடளக்
கண்டு அவமைரிக்கர்கள் வசய்த கலாரியேத்டதயயே
அவெளும வசய்யேத் தீர்மைலானித்தலாள். இச் சமையேம
அவெசரமைலாகப் பின் வெலாங்குவெதுதலான் முடற. யவெற
வெழியில்டல! வசங்யகலாடைன் கலாதல், "ஜலாக்கிரடத
நலான் வசலான்னடதவயேல்லலாம நிடனவு
டவெத்துக்வகலாள்...." என்ற வசலால்லி விட்டுப்
பின்புறம தருமபிச் வசன்ற டவெக்யகலாற் கட்டின்
பின்னலால் மைடறந்தலாள்.
யவெற எங்யகயயேலா பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்த
யபலாலீஸகலாரனுடடையே கவெனத்டத நலாயின்
குடரப்புச் சத்தம வசங்யகலாடைன் நின்ற பக்கம

தருப்பியேது. சற்றத் தூரத்துக்கு அப்பலால் ஒரு
வபண் உருவெத்தன் நிழல் ஒரு கணம வதரிந்து
உடையன மைடறந்தது.
யபலாலீஸகலாரன் தடலப்பலாடகடயேக் டகயில்
எடுத்துத் தடலடயேச் வசலாறிந்து வகலாண்டைலான்.
வதலாண்டடைடயே ஒரு தடைடவெ பலமைலாகக்
கடனத்தலான். "சீ ரலாஸகல்! சுமமைலா இரு! உன் நலாய்க்
குணத்டதக் கலாட்டுகிறலாயேலா? தருடைடனக்
கண்டைலால் பயேந்து ஓடுவெலாய்! நமமை ரலாஜலா
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைடரப் பலார்த்துவிட்டுக்
குடரக்கிறலாயயே" என்றலான். நலாயும அவென்
வசலான்னடதத் வதரிந்து வகலாண்டைது யபலால்
குடரப்படத நிறத்தயேது. யபலாலீஸகலாரன்
வசங்யகலாடைடன வநருங்கிக் வகலாண்யடை,
"நமமுடடையே யபலாலீஸ டிபலார்ட்வமைன்டிலும நீ
வசய்கிற மைலாதரிதலான் யவெடல வசய்கிறலார்கள்.
உன்டன எஸ.பி.யேலாகயவெலா, டி.எஸ.பி.யேலாகயவெலா
யபலாடையவெண்டும!" என்ற முணு முணுத்தலான்.
தன்னுடடையே சலாமைர்த்தயேத்டதப் யபலாலீஸ
இலலாக்கலா சரியேலாகத் வதரிந்து வகலாண்டு
பயேன்படுத்தக் வகலாள்ளவில்டல என்ற குடற

அவெனுடடையே மைனத்தல் நீண்டை கலாலமைலாகக் குடி
வகலாண்டிருந்தது.
வசங்யகலாடைன் தலான் நின்ற இடைத்தயலயயே நின்ற
வகலாண்டிருந்தலான். யபலாலீஸகலாரன் அவென்
அருகில் வெந்ததும, "யேலார் அது? வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைன் யபலால் இருக்கிறயத!" என்றலான்.
சில நலாளலாகயவெ வசங்யகலாடைனுக்குப் படழயே
சங்யகலாசம, பயேம எல்லலாம நீங்கிப் புதயே
டதரியேம பிறந்தருந்தது.
"உங்கடளப் பலார்த்தலால் யபலாலீஸகலாரர்யபலால்
இருக்கிறயத?" என்றலான்.
"அயடை அப்பலா! வகட்டிக்கலாரனலாயிருக்கிறலாயயே?
நலான் யபலாலீஸகலாரன் என்ற எப்படிக்
கண்டுபிடித்தலாய்?"
"அது என்ன கஷ்டைம? உங்கள் உடுப்டபப்
பலார்த்தலால் வதரிந்து யபலாகிறது?"

"உடுப்டபப் பலார்த்து நமபிவிடைக்கூடைலாது,
அப்பயன! இந்தக் கலாலத்தல் தருடைன்கூடைப்
யபலாலீஸகலாரன் உடுப்டபப் யபலாட்டுக்வகலாண்டு
வெந்துவிடுகிறலான்!"
"தருடைனலா? தருடைன் இங்கு எதற்கலாக
வெருகிறலான்?"
"ஏதலாவெது அகப்பட்டைடதச் சுருட்டிக்வகலாண்டு
யபலாகிறதற்குத்தலான்."
"இங்யக சுருட்டுவெதற்கு ஒன்றமில்டலயயே!
கிழிந்த யகலாடரப்பலாய் ஒன்றதலான் இருக்கிறது!"
"என்ன, தமபி, இப்படி ஒயர புளுகலாய்ப்
புளுகுகிறலாய்? நீ நிடறயேப் பணம யசர்த்து
எங்யகயயேலா புடதத்து டவெத்து இருக்கிறலாய் என்ற
ஊவரல்லலாம வசலால்லுகிறலார்கயள?"
வசங்யகலாடைன் தடுக்கிட்டுப் யபலானலான். இயத
மைலாதரி யவெற யேலாயரலா தன்டனக் யகட்டைலார்கயள,
சமீபத்தல்; யேலார் யகட்டைலார்கள்? அதற்குத் தலான்

வசலான்ன பதல் என்ன?- இடத நிடனத்து
நிடனத்துப் பலார்த்து ஞலாபகப்படுத்தக் வகலாள்ள
முயேன்றலான். ஆனலால் ஞலாபகத்துக்கு வெரவில்டல.
"என்ன கவுண்டையர! ஏன் விழித்துக்வகலாண்டு
நிற்கிறீர்? ஊரலார் வசலால்லுவெது
உண்டமைதலான்யபலால் இருக்கிறது. எத்தடன
ரூபலாய் புடதத்து டவெத்தருக்கிறீர்?"
"அவதல்லலாம சுத்தப் வபலாய்! ஊரலாருக்கு என்ன?
வெலாயில் வெந்தடதச் வசலால்லுவெலார்கள். ஏடழக்
குடியேலானவெனிடைம அவ்வெளவு ரூபலாய் ஏது?
புடதத்து டவெப்பதற்கு? யேலாயரலா கடத
கட்டிவிட்டிருக்கிறலார்கள்!"
இப்படிச் வசங்யகலாடைன் வசலால்லிக்வகலாண்டு
இருக்கும யபலாயத அவெனுடடையே மைனத்துக்குள்,
'இந்தப் யபலாலீஸகலாரருடைன் வெந்தருக்கும
நலாடயேப்யபலால் ஒரு நல்ல சலாத நலாய் வெளர்க்க
யவெண்டும' என்ற எண்ணம உதயேமைலாயிற்ற.
"அது கிடைக்கட்டும. தமபி! ஊரலார் என்ன

வசலான்னலால் எனக்கு என்ன? அப்படியயே
உன்னிடைம நிடறயேப் பணம இருந்தலால் எனக்கு
ஒரு தமபடி வகலாடுக்கப் யபலாகிறலாயேலா?" என்றலான்
யபலாலீஸகலாரன்.
"அப்படிச் வசலால்லலாதீங்க, ஐயேலா! என்னிடைம
பணம இருந்தலால், ஒரு தமபடி என்ன, இரண்டு
தமபடிகூடைக் வகலாடுப்யபன், டகயில் இல்லலாத
யதலாஷந்தலான்!"
"டகயியல இல்டல; பூமியியல இருக்கிறது!
அப்படித்தலாயன?"
"இது என்னடைலா வெமபு! நலான் பணம புடதத்து
டவெக்கவில்டல என்ற சத்தயேம வசய்தலால் கூடை
நமப மைலாட்டீங்க யபலாலிருக்யக?"
"அடதச் வசலால்லவில்டல, அப்பலா! நீ பயிர்
வசய்கிறலாயயே, இந்த வெளமைலான பூமியியல
பலாடுபட்டைலால் பணம இருக்கிறது என்ற
வசலான்யனன்."

"அப்படிச் வசலான்னீர்களலா? அது வகலாஞ்சம
நிஜந்தலான். ஆனலால் இந்தப் பூமியிலிருந்து
பணத்டத எடுப்பதற்குள்யள வெலாய்ப் பிரலாணன்
தடலக்கு வெந்துவிடுகிறது. சுத்த வெறண்டை பூமி!"
"என்ன அப்படிச் வசலால்கிறலாய்? உன் கலாட்டில்
யசலாளப்பயிர் கருகருவவென்ற
வெளர்ந்தருக்கிறயத! ஆற அடி உயேர ஆள்
புகுந்தலால் கூடைத் வதரியேலாது! அவ்வெளவு
உயேரம...!"
"ஐயயேலா! சலாமி; கண்டணப் யபலாடுறீங்கயள?"
"கண்டணப் யபலாடைவில்டல! ஆனலால் இந்த
மூக்டக ஊரியலயயே டவெத்துவிட்டு
வெந்தருக்கயவெணும! வவெங்கலாயேக் குழமபின்
வெலாசடன ஜம என்ற வெருகிறது!" என்ற
வசலால்லிவிட்டுப் யபலாலீஸகலாரன் இரண்டு
மூன்ற தடைடவெ பலமைலாக மூச்டச இழுத்து
வெலாசடன பிடித்தலான்.
"இருந்து சலாப்பிட்டுவிட்டுப் யபலாங்கயளன்"

என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"இன்டறக்கு எனக்கு யவெற இடைத்தல் சலாப்பலாடு.
குடிடசக்குள்யள யவெற யேலாரலாவெது உண்டைலா?
நீதலான் சடமைத்துக்வகலாள்கிறலாயேலா?"
"என்டனத் தவிர இங்யக யவெற யேலாரும இல்டல.
நலான் ஏகலாங்கி."
"அப்படி இருக்கக்கூடைலாது. சீக்கிரத்தல் யேலாரலாவெது
ஒரு வபண்டணக் கட்டிப் யபலாடையவெண்டும. நலான்
வெரும யபலாது இங்யக உன்யனலாடு நின்ற யேலாயரலா
யபசிக்வகலாண்டு இருக்கவில்டல? அவெசரமைலாய்ச்
யசலாளக்வகலால்டலயில் புகுந்து யபலாகவில்டல?"
"என்னங்க, கடதயேலாயிருக்கிறது! இங்யக
ஒருத்தரும இல்டலயயே!"
"யேலாயரலா யசடல கட்டியே வபண்பிள்டள மைலாதரி
யதலான்றியேயத!"
"உங்களுக்கு ஏயதலா சித்தப் பிரடமை. இங்யக

வபண் பிள்டள யேலாரும இல்டல."
"ஆமைலாம, இருந்தலாலும இருக்கலலாம. வகலாஞ்ச
நலாளலாக எனக்கு எங்யக பலார்த்தலாலும
வசமபவெளவெல்லி நிற்கிறதலாகயவெ பிரடமை
உண்டைலாகிறது. வகலாப்பனலாமபட்டி சிவெரலாமைக்
கவுண்டைர் மைகள் வசமபலா இல்டல? அவெடள நலான்
கலியேலாணம கட்டிக்வகலாள்ளப் யபலாகியறன்.
அப்புறம பலார்; 374-ஆம நமபர் கலான்ஸயடைபிள்
கலால்யமைல் கலால் யபலாட்டுக்வகலாண்டு உட்கலார்ந்து
அதகலாரம பண்ணச் சலாப்பிடை மைலாட்டைலாரலா?"
அந்தப் யபலாலீஸகலாரடன அங்யகயயே கழுத்டத
முறித்துக் வகலான்ற யபலாட்டுவிடைலலாமைலா என்ற
வசங்யகலாடைனுக்கு ஆத்தரம வெந்தது. வசமபலாவின்
மைனடச அவென் நன்றலாய் அறிந்து
வகலாண்டிருந்தபடியேலால் வபலாறடமைடயேக்
கடடைப்பிடித்தலான்.
"அவதல்லலாம இருக்கட்டும, யபலாலீஸ ஐயேலா!
எதற்கலாக இவ்வெளவு தூரம வமைனக்வகட்டு
இங்யக வெந்தீங்க? அடதச் வசலால்லுங்க?"

என்றலான்.
"அடைலாடைலா! மைறந்யத யபலாய்விட்யடையன!
உன்யனலாடு யபசுகிற சுவெலாரஸயேத்தயல வெந்த
கலாரியேம மைறந்து விட்டைது" என்ற
வசலால்லிவிட்டுச் சட்டடைப் டபயிலிருந்து எடுத்த
தபலாடலக் வகலாடுத்தலான் யபலாலீஸகலாரன்.
"இது ஏது தபலால்? எனக்கு யேலார் தபலால் யபலாட்டு
இருப்பலார்கள்? அதசயேமைலாய் இருக்கிறயத!"
என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"கூடைலார சினிமைலாவியல உன் கன்னத்தயல
அடறந்தலாயள, ஒரு வபண்பிள்டள-குமைலாரி
பங்கஜலா-அவெள் வகலாடுத்தலாள். சலாடலயில்
வபலாய்மைலான் கரடு சமீபமைலாய் நின்றலாள். நலான்
வகலாப்பனலாமபட்டி யபலாகியறன் என்யறன்.
'இடத ரலாஜலா வசங்யகலாடைக் கவுண்டைரிடைம
வகலாடுத்துவிட்டுப் யபலாங்கள்' என்றலாள். பலாவெம!
ஒரு வபண்பிள்டள வகஞ்சிக் யகட்டுக்
வகலாள்ளுமயபலாது மைலாட்யடைன் என்ற எப்படிச்
வசலால்கிறது? 'சரி' என்ற வெலாங்கிக் வகலாண்டு

வெந்யதன். நலான் யபலாகட்டுமைலா?"
"வகலாஞ்சம இருங்க; இந்தக் கடுதலாடச வெலாசித்துக்
கலாட்டிவிட்டுப் யபலாங்க!"
"என்ன தமபி, உனக்குப் படிக்கத் வதரியேலாதலா?"
"வதரியேலாமைல் என்ன? மூன்றலாம வெகுப்புவெடர
படித்தருக்கியறன். அச்சு எழுத்துப் படிக்கத்
வதரியும. கூட்டு எழுத்தலாயிருந்தலால் படிக்கிறது
சிரமைம. ஒருயவெடள அந்த அமமைலா இங்கிலீஸியல
எழுதயிருந்தலாலும எழுதயிருப்பலாங்க. எனக்கு
இங்கிலீஸ வதரியேலாது."
இப்படிச் வசலால்லிக் வகலாண்யடை வசங்யகலாடைன்
குடிடச அருகில் வசன்ற வெலாசற்படிக்குப்
பக்கத்தல் டவெத்தருந்த ஹைரிக்கன் லலாந்தடர
எடுத்துப் வபரிதலாகத் தூண்டிவிட்டுக் கடிதத்டத
வெலாசித்தலான். எழுத்துப் புரியுமபடியேலாகயவெ
எழுதயிருந்தது. ஆடகயேலால் எழுத்துக் கூட்டி
இடரந்து வெலாசித்தலான்:

"என் இதயேத்டதக் வகலாள்டள வகலாண்டை ரலாஜலா
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைர் அவெர்களுக்கு,
நலான் வபரியே சங்கடைத்தலும அபலாயேத்தலும
சிக்கிக்வகலாண்டிருக்கியறன். நலாடளச்
சலாயேங்கலாலம கட்டைலாயேம வெந்து என்டனச்
சந்தக்கவும. நீங்கள் நலாடளச் சலாயேங்கலாலம வெரத்
தவெறினலால் அப்புறம என்டன உயியரலாடு கலாண
முடியேலாது.
இப்படிக்கு,
குமைலாரி பங்கஜலா,"
இடதப் படித்தயபலாது வசங்யகலாடைனுக்கு
வியேர்த்து விறவிறத்தது. படித்து முடித்துவிட்டுப்
யபலாலீஸகலாரனுடடையே முகத்டதப் பலார்த்தலான்.
யபலாலீஸகலாரன் கண்டணச் சிமிட்டிக்வகலாண்யடை,
"பலார்த்தலாயேலா அதர்ஷ்டைம உன்டனத்
யதடிக்வகலாண்டு வெருகிறது!" என்றலான்.
"எனக்கு ஒன்றம விளங்கவில்டல. இதல் என்ன
எழுத இருக்கிறது? நீங்க ஒரு தடைடவெ படித்து

கலாட்டுங்க!"
"விளங்கலாமைல் என்ன இருக்கிறது? அதுதலான்
வவெட்டை வவெளிச்சமைலாய் எழுதயிருக்கிறயத!"
என்ற வசலால்லிவிட்டுப் யபலாலீஸகலாரன் ஒரு
தடைடவெ படித்துக் கலாட்டினலான்.
"நீங்கயள ஒரு யயேலாசடன வசலால்லுங்க. இது
நிஜமைலாயிருக்குமைலா? நலான் யபலாக யவெணுமைலா?"
"யபலாய்த்தலான் பலாயரன், என்ன நடைக்கிறது என்ற?
உன்டனக் கடித்தலா விழுங்கிவிடைப் யபலாகிறலாள்?"
"சரி உங்கள் யயேலாசடனப்படியயே வசய்கியறன்.
ஆனலால் உங்கடள ஒன்ற
யகட்டுக்வகலாள்கியறன்."
"என்டன நீ இரண்டு யவெண்டுமைலானலாலும
யகட்கலலாம."
"ஒன்றதலான், அதற்கு யமையல இல்டல. இரலாத்தரி
வகலாப்பனலாமபட்டி கவுண்டைர் வீட்டில் சலாப்பிடைப்

யபலாறீங்க அல்லவெலா? அங்யக என்டனயும இந்தக்
குமைலாரி பங்கஜலாடவெயும பற்றி ஏதலாவெது
கன்னலாபின்னலாவவென்ற யபசி டவெக்கலாதீங்க!
யபசினலால் கலாரியேம வகட்டுப் யபலாய்விடும."
"அது என்ன? அப்படி என்ன கலாரியேம
வகட்டுப்யபலாய்விடும?"
"உங்களிடைம வசலால்லுகிறதற்கு என்ன? அந்த
வீட்டுப் வபண் வசமபலாடவெ நலான் தலான்
கலியேலாணம வசய்து வகலாள்ளப் யபலாகியறன்!..."
"என்ன? என்ன? ஒயர யபலாடைலாய்ப்
யபலாடுகிறலாயயே!"
"நலான் யபலாட்டைலாயல ஒயர யபலாடைலாய்த்தலான்
யபலாடுகிறது; இரண்டு மூன்ற யபலாடுகிறதல்டல.
வசமபலாவுக்கும எனக்கும குறக்யக யேலார்
வெந்தலாலும, அவென் தசகண்டை
இரலாவெணனலாயிருந்தலாலும சரி. ஒன்ற அவென் சலாக
யவெணும; அல்லது என் உயிர் யபலாக யவெணும.
நலான் வசலால்ல யவெண்டியேடதவயேல்லலாம

வசலால்லிவிட்யடைன். அப்புறம உங்கள் இஷ்டைம!"
"என் இஷ்டைமும இல்டல; உன் இஷ்டைமும
இல்டல! அந்தப் வபண் இஷ்டைப்பட்டு யேலாடர..."
"அடதப்பற்றிச் சந்யதகம யவெண்டைலாம!
வசமபலாவுக்கு என்டனக் கட்டிக்வகலாள்ளத்தலான்
இஷ்டைம. நீங்கயள யகட்டுக் வகலாள்ளலலாம!"
"கவுண்டையர! இடத முன்னயமை வசலால்லித்
வதலாடலக்கிறதுதலாயன? வசலால்லியிருந்தலால் நலான்
அந்தப் வபண் யபச்டசயயே எடுத்தருக்க
மைலாட்யடையன! வசமபலாவின் தகப்பனலார்
வசலான்னலார், மைகளுக்கு இந்த வெருஷம அவெசியேம
கலியேலாணம வசய்துவிடை யவெண்டும என்ற.
உனக்கு அவெடளக் கட்டிக்வகலாள்ள இஷ்டைம
இல்டலவயேன்றம வதரிவித்தலார். நீயயே
கலியேலாணம வசய்து வகலாள்கிறதலாயிருந்தலால் பழம
நழுவிப் பலாலில் விழுந்தது யபலாலலாயிற்ற!
இன்டறக்கு இரலாத்தரியயே வபரியே கவுண்டைரிடைம
வசலால்லி விடுகியறன்."

"யபலாலீஸகலார ஐயேலா! நீங்க ஒன்றம வசலால்லலாமைல்
சுமமைலா இருந்தலால் அதுயவெ வபரியே
உபகலாரமைலாயிருக்கும. நலாடளக் கலாடலயில் நலாயன
எல்லலாம வசலால்லிக் வகலாள்யவென்" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
யபலாலீஸகலாரன் யபலான பிறகு குடிடசக்குள்யள
யபலாய் லலாந்தடர நன்றலாய்த் தூண்டிவிட்டுச்
சுற்றமுற்றம பலார்த்தலான். ஓர் அடுப்பில் குழமபு
வகலாதத்து அடைங்கியிருந்தது. இன்னும ஓர்
அடுப்பில் படழயே சலாமபல் குவிந்தருந்தது. அந்த
அடுப்டப உற்றப் பலார்த்துவிட்டு,
"எப்படிப்பட்டை, சித்தரகுப்தனலாயிருந்தலாலும
கண்டு பிடிக்க முடியேலாது. நலாம பயேப்படுவெது
அநலாவெசியேம" என்ற தனக்குள்யள
வசலால்லிக்வகலாண்டைலான்.
இரலாத்தரி பலாயில் படுத்த பிறகு,
வசங்யகலாடைனுடடையே மைனத்தல் பலவிதமைலான
எண்ணங்கள் அடலயமைலாதக் குமுறின. அவெற்றின்
மைத்தயில், ஏயதலா ஒரு முக்கியேமைலான விஷயேம
மைறந்துயபலாய்விட்டைது. அடத எப்படியேலாவெது

ஞலாபகப்படுத்தக் வகலாள்ளயவெண்டும என்ற
எண்ணப் வபரும பிரயேத்தனம வசய்தலான்.
எவ்வெளயவெலா முயேன்றம அது ஞலாபகத்துக்கு
வெரலாமையல தூங்கிப் யபலானலான்.
----------------------

11. பதவனலான்றலாவெது
அத்தயேலாயேம

மைறநலாள் கலாடலயில் வசங்யகலாடைன்
வெழக்கமயபலால் வீடு சுத்தம வசய்துவிட்டு,
யகணயில் பலாதத் தண்ணீர் இடறத்து விட்டு,
குளித்து, வவெள்டள யவெட்டி வசலாக்கலாய் தரித்துக்
வகலாண்டு, வகலாப்பனலாமபட்டிக்குப் யபலானலான்.
வபரியேகவுண்டைர் வசங்யகலாடைடனப் பலார்த்ததும
ஆச்சரியேப்பட்டைது யபலால் பலாவெடன வசய்து, "நீ
எங்யக வெந்தலாய்?" என்ற யகட்டைலார்.
"என்ன மைலாமைலா! அப்படிக் யகட்டீங்க ஒரு யகள்வி?
நலான் வெரக்கூடைலாதலா?" என்றலான்.
"நன்றலாய் வெரலலாம. வெரக்கூடைலாது என்ற யேலார்
வசலான்னது? வரலாமப நலாளலாய் உன்டனக்
கலாணுகிறயதயில்டலயயே, எங்கடள அடியயேலாடு

மைறந்துவிட்டைலாயயேலா என்ற பலார்த்யதன்."
"அப்படிவயேல்லலாம மைறப்யபனுங்களலா?
வவெள்ளலாடமை யவெடல அதகமைலாயிருந்தது.
உங்களுக்குத் வதரியேலாதலா? மைடழயில்லலாமைல்..."
"அவதல்லலாம வதரியும! அப்பலா! ஆனலால் நீ
வவெள்ளலாடமையியல மைட்டும கவெனலாயிருந்ததலாகத்
வதரியேவில்டலயயே? சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டிக்கு
அடிக்கடி யபலாகிறலாயேலாம? அங்யக யேலாயரலா
கலாவெலாலிகள் வெந்தருக்கிறலார்களலாம.
அவெர்கயளலாடு யசர்ந்துவகலாண்டு தரிகிறலாயேலாம!
சலாடலயியல யபலாகிறயபலாயத ஏயதயதலா
யபத்தக்வகலாண்டு யபலாகிறலாயேலாம, குடிகலாரடனப்
யபலால. அப்படியிருக்க..."
"அவதல்லலாம முந்தலாநலாயளலாடை தீர்ந்தது மைலாமைலா!
எனக்குத் தலாயேலா, தகப்பனலாரலா, வீட்டியல யவெற
வபரியேவெர்களலா, யேலார் இருக்கிறலார்கள்? நலான்
அப்படியயே தப்பு வெழியில் யபலானலாலும நீங்கள்
தலாயன புத்த வசலால்லித் தருத்த யவெணும?"

"புத்த வசலான்னலால் நீ யகட்கிற நிடலடமையியல
இல்டலயயே? அது யபலாகட்டும; இப்யபலாது
எதற்கலாக வெந்தலாய்? ஏதலாவெது யயேலாசடன
யகட்பதற்கலாக வெந்தலாயேலா?"
"ஆமைலாம, மைலாமைலா! ஒரு யயேலாசடன யகட்கத்தலான்
வெந்யதன். நமப வசமபலாடவெக் கலியேலாணம
பண்ணக்வகலாள்ள யவெண்டும என்ற வவெகு
நலாளலாக எனக்கு எண்ணம. அடதப் பற்றி
இன்டறக்குப் யபசி..."
"வவெகுநலாளலாக உனக்கு எண்ணம என்றலால்,
இத்தடன நலாள் ஏன் வசலால்லலாமைல்
இருக்கயவெணும? இப்யபலாது வெந்து
வசலால்கிறலாயயே? நலான் அந்தப் யபலாலீஸகலாரருக்கு
வெலாக்குக் வகலாடுத்துவிட்யடையன?"
"அது எப்படி நீங்கள் வெலாக்குக் வகலாடுக்கலலாம?
வசமபலா விஷயேமைலாக என் மைனசில் இருந்த
உத்யதசம உங்களுக்குத் வதரியேலாமைலலா
இருக்கும?"

"மைறபடியும அடதயயே வசலால்கிறலாயயே? மைனசியல
உத்யதசம இருந்தலால் என்ன பிரயயேலாசனம?
வெலாடயே விட்டுச் வசலால்கிறதுதலாயன? கடைவுள்
வெலாடயே எதற்கலாகக் வகலாடுத்தருக்கிறலார்?"
"சரி; இப்யபலாதுதலான் வெலாடயேவிட்டுச்
வசலால்லியேலாகி விட்டையத? ஒரு மைடழ நல்லலாப்
வபய்து ஊரியல வகலாஞ்சம வசழிப்பு
உண்டைலாகட்டும, அப்புறம உங்களிடைம வெந்து
யகட்கலலாம என்ற எண்ணயிருந்யதன்."
"மைடழ வபய்யேலாவிட்டைலால் உனக்கு என்ன?
மைற்றவெர்களுக்குக் கஷ்டைம. உன் யகணயியலதலான்
வெற்றலாமைல் தண்ணீர் வெருகிறது! யசலாளம, வநல்
எல்லலாம நன்றலாய் வெந்தருக்கிறயத?"
"நலான் மைட்டும நல்லலாயிருந்தலால் யபலாதுமைலா?
உங்கள் கலாட்டிலும மைடழ வபய்து நல்லலா
விடளந்தலால்தலாயன என் யசலாளம எனக்குக்
கிட்டும! இல்லலாவிட்டைலால் இந்த வீட்டுக்
குழந்டதகள் வெந்து யசலாளம முற்றகிறதற்குள்யள
பிடுங்கித் தன்றவிடைமைலாட்டைலார்களலா?"

"தமபி! நலானும பலார்த்தலாலும பலார்த்யதன்.
உன்டனப் யபலான்ற கருமிடயேப் பலார்த்ததல்டல.
வசமபலாவுக்கு நீதலான் சரியேலான புருஷன். அவெள்
வபரியே ஊதலாரி..."
"அவதல்லலாம உங்கள் வீட்டியல; என்னிடைத்துக்கு
வெந்தலால் சரியேலாய்ப் யபலாய்விடும. குடுமபப்
வபலாறப்பு வெந்துவிடும அல்ல?"
இச்சமையேம வசமபலாவின் தமபி தலான் படித்துக்
வகலாண்டிருந்த பலாடைத்டத நிறத்தவிட்டு,
"அப்பலா! நமமை அக்கலாடள அந்தப்
யபலாலீஸகலாரருக்யக கட்டிக் வகலாடுங்க! இந்த
ஆளுக்குக் வகலாடுக்கலாதங்க!" என்றலான்.
"ஏண்டைலா அப்படிச் வசலால்லுகிறலாய்? நமமை
வசங்யகலாடைனுக்கு என்ன குடற வெந்தது?"
"யநற்ற அந்தப் யபலாலீஸகலாரர் வபப்பர்மிண்ட்
வெலாங்கிக் வகலாடுத்தலார். அப்புறம ஒருநலாள்
எங்கடளவயேல்லலாம சினிமைலாவுக்கு அடழத்துக்

வகலாண்டு யபலாவெதலாகச் வசலால்லியிருக்கிறலார்.
இந்தக் கருமிக் கவுண்டைர் என்னத்டதக்
வகலாடுப்பலார்?"
"தமபி! நலான் உனக்கு அன்டறக்குக்
வகலாடுக்கவில்டல?" என்றலான் டபயேன்.
"என்ன வகலாடுத்தீங்க? ஒன்றம
வகலாடுக்கவில்டல! சுமமைலாச் வசலால்றீங்க"
என்றலான் டபயேன்.
"நிடனச்சுப்பலார், தமபி! நீ அன்டறக்கு என்
யசலாளக் வகலால்டலக்கு வெந்து யசலாளக்
வகலாண்டடைடயே ஒடித்த யபலாது நலான் ஓடிவெந்து
உன் முதுகில் நலாலு அடி வகலாடுக்கவில்டல?
ஒன்றயமை வகலாடுக்கவில்டல என்கிறலாயயே?"
உள்யளயிருந்து 'கலீர்' என்ற சிரிக்கும சத்தம
யகட்டைது.
வபரியே கவுண்டைரும புன்னடக பூத்தலார். "சரி;
இப்யபலாது என்ன வசலால்கிறலாய்?" என்றலார்.

"என்ன வசலால்கிறது? கலியேலாணத்துக்குத் யதத
டவெக்க யவெண்டியேதுதலான்!" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"அடுத்த டத மைலாதத்தயல டவெத்துக்
வகலாள்ளலலாயமை!"
"அவ்வெளவு நலாள் ஏன் தள்ளிப் யபலாடைணும? இந்த
மைலாதத்தயலயயே டவெத்துவிடுங்க! இனியமைல்
தலாமைதக்கிறது உசிதமில்டல!"
"அது என்ன, அவ்வெளவு அவெசரப்படுகிறலாய்!
அந்தப் யபலாலீஸகலாரருக்கு யவெற நலான்
சமைலாதலானம வசலால்லியேலாக யவெண்டும."
"அடதப்பற்றி நீங்கள் கவெடலப்படை யவெண்டைலாம
நலான் தலான் வசமபலாடவெக் கட்டிக்வகலாள்ளப்
யபலாகியறன் என்ற யநற்யற வசலால்லிவிட்யடைன்."
"அப்படிவயேன்றலால், அடுத்த வெலாரத்தயல
புதன்கிழடமை ஒரு முகூர்த்தம இருக்கிறது.

கலியேலாணம டவெத்துக் வகலாள்ளலலாமைலா?"
"அப்படியயே டவெத்துவிடுங்கள். இன்னும
சீக்கிரமைலாய் டவெத்தலாலும சரிதலான்!" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
இந்தச் சமையேத்தல் உள்யளயிருந்து
வசமபவெளவெல்லி அவெசரமைலாக வெந்தலாள்.
"அப்பலா! இவெரிடைம ஒரு யகள்வி யகட்கயவெணும
அதற்குச் சரியேலான பதல் வசலான்னலால்தலான்
கல்யேலாணம!"
"யகட்டுக்வகலாள்! நன்றலாய்ச் சந்யதகமைற
என்வனன்ன யகட்கயவெணுயமைலா
எல்லலாவெற்டறயும இப்யபலாயத யகட்டுக் வகலாள்!
நீயும இவெனுந்தலாயன ஆயுள் முழுவெதும
வெலாழ்க்டக நடைத்தயவெணும?" என்றலார் வபரியே
கவுண்டைர்.
"சினிமைலாக் வகலாட்டைடகயியல ஒரு வபண்பிள்டள
இவெடரக் கன்னத்தயல அடித்தது வெலாஸதவெமைலா?"

என்றலாள்.
வசங்யகலாடைன் தடலடயேக் குனிந்துவகலாண்டு
யயேலாசித்தலான்.
"ஏன் தடலடயேக் குனிந்து வகலாள்கிறலாரு? என்
யகள்விக்குப் பதல் வசலால்லப்யபலாகிறலாரலா,
இல்டலயேலா?"
வசங்யகலாடைன் தடல நிமிர்ந்து, "அது
வெலாஸதவெந்தலான். அதற்கு என்ன
வசய்யேயவெணும?" என்றலான்.
"இவெர் ஆண்பிள்டளதலாயன? கன்னத்தல் வபண்
பிள்டள அடறந்தலால் இவெர் ஏன் சுமமைலா
வெரயவெணும? தருமபி நலாலு அடற
வகலாடுப்பதற்வகன்ன?"
"வபண் பிள்டளயேலாயிருந்தபடியேலால்தலான் சுமமைலா
விட்டு விட்டு வெந்யதன். ஆண்
பிள்டளயேலாயிருந்தலால் அங்யகயயே வபலாக்டகயில்
டவெத்தருப்யபன்!"

"வபண் பிள்டளயேலாயிருந்தலால் அதற்கலாகச் சுமமைலா
விட்டு விடுவெதலா? அவெள் தவெடடையில் இரண்டு
அடற வகலாடுத்து விட்டு வெரயவெணும.
இல்லலாவிட்டைலால்..."
"இல்லலாவிட்டைலால்...?"
"இல்லலாவிட்டைலால் நலான் யபலாய் அவெள்
கன்னத்தல் நலாலு அடற வகலாடுத்துவிட்டு
வெருயவென். அதற்குப் பிறகுதலான் கலியேலாணம!"
என்றலாள் வசமபவெளவெல்லி.
-----------------------

12. பன்னிரண்டைலாவெது
அத்தயேலாயேம

அன்ற சலாயேங்கலாலம வசங்யகலாடைன்
சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டிக்குப் யபலானலான். அங்யக
எஸரலாஜ், பங்கலாரு முதலியேவெர்கள் குடியிருந்த
வீடு பூட்டிக் கிடைந்தது.
பிறகு சினிமைலாக் கூடைலாரத்துக்குப் யபலானலான்.
அவெர்கடளக் கலாணவில்டல.
"மைலாயனஜர் எங்யக?" என்ற யகட்டைலான். யேலாயரலா
ஒருவெடரக் கலாட்டினலார்கள். அவெர் எஸரலாஜஜும
அல்ல; பங்கலாருசலாமியும அல்ல. விசலாரித்ததல்
படழயே மைலாயனஜர் 'டிஸமிஸ' ஆகிப் புது
மைலாயனஜர் வெந்துவிட்டைலார் என்ற வதரியேவெந்தது!
வபலாய்மைலான் கரடுக்கு வெந்தலான். யபலாலீஸகலாரன்

நிற்கக் கண்டைலான்.
"அதுதலான் சரி, தமபி! கடிதத்தல் கண்டைபடி வெந்து
விட்டைலாயயே?" என்றலான் யபலாலீஸகலாரன்.
"வெந்யதன். வெந்து என்ன பிரயயேலாஜனம?
ஆசலாமிகடளக் கலாயணலாயமை!"
"எந்த ஆசலாமிகடளத் யதடுகிறலாய்! உனக்குக்
கடிதம எழுதயேவெள் இந்தப் வபலாய்மைலான்
கரடுக்குப் பின்புறம கலாத்துக்
வகலாண்டிருக்கிறலாள்!..."
"வரலாமப தூரம பலார்த்து டவெத்தருக்கீங்கயள?
ஆனலால் அந்த இரண்டு ஆண்பிள்டளகளும
எங்யக?" என்ற யகட்டுவிட்டு, சினிமைலாக்
கூடைலாரத்தல் தலான் விசலாரித்துத் வதரிந்து
வகலாண்டைடதச் வசலான்னலான்.
"அந்த ஆட்கடளத்தலான் நலானும யதடிக்
வகலாண்டிருக்கியறன். டிமிக்கி
வகலாடுத்துவிட்டைலார்கள் யபலாலத் யதலான்றகிறது!

அது யபலானலால் யபலாகட்டும. நீ இந்த மைடலக்குப்
பின்னலால் யபலாய் அந்தப் வபண்ணன் கடதடயேக்
யகள்!"
"ஆகட்டும; நீங்களும பக்கத்தயல எங்யகயேலாவெது
இருங்கள்!"
"பயேமைலாயிருக்கிறதலா, தமபி!"
"பயேம ஒன்றமில்டல; பக்கத்தல் சலாட்சிக்கு
யேலாரலாவெது இருக்கட்டுயமை என்ற பலார்க்கியறன்!"
இப்படிச் வசலால்லிவிட்டுச் வசங்யகலாடைன்
வபலாய்மைலான் கரடுக்குப் பின்புறமைலாகப் யபலானலான்.
அங்யக ஒரு தனியேலான இடைத்தல் வமைலாட்டடைப்
பலாடற ஒன்றின் மீது குமைலாரி பங்கஜலா
உட்கலார்ந்தருந்தலாள். அயசலாகவெனத்துச் சீடதடயேப்
யபலாலவும கலாட்டில் தனியேலாக விடைப்பட்டை
தமையேந்த யபலாலவும அவெள் யசலாகயமை உருவெம
எடுத்தவெளலாய்த் யதலான்றினலாள்.
"இது என்ன? இங்யக தனியேலாக வெந்து எதற்கலாக

உட்கலார்ந்தருக்கிறலாய்? உன்டனப் பலார்த்தலால்,
யலலாகிதலாசடன பறிவகலாடுத்த சந்தரமைத மைலாதரி
இருக்கிறயத?" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
அப்யபலாதுதலான் வசங்யகலாடைன் வெந்தடதத்
வதரிந்து வகலாண்டைவெள்யபலால் குமைலாரி பங்கஜலா
அவெடன ஏறிட்டுப் பலார்த்தலாள். பிறகு யசடலத்
தடலப்பினலால் முகத்டத மூடிக்வகலாண்டு
விசித்து விசித்து அழுதலாள்.
வசங்யகலாடைன் பக்கத்தல் வெந்து
உட்கலார்ந்துவகலாண்டு அவெடளச் சமைலாதனப்படுத்த
முயேன்றலான். பலாவெம! அந்தப் பட்டிக்கலாட்டுக்
குடியேலானவெனுக்குச் யசலாகத்தல் ஆழ்ந்த
கதலாநலாயேகிடயே எப்படிச் சமைலாதலானப்படுத்துவெது
என்பது என்னமைலாய்த் வதரியும? வதரியேலாமைல்
சிறிது யநரம தடகத்து நின்றலான். பிறகு,
இப்யபர்ப்பட்டை நிடலடமையில் என்ன வசய்யே
யவெண்டும என்ற வசமபலா வசலால்லிக் வகலாடுத்தது
ஞலாபகத்துக்கு வெந்தது.
அந்தப்படி வசய்வெதற்கு எண்ண அந்தப்

வபண்ணன் யமைவெலாய்க் கட்டடைடயேத்
வதலாட்டைலான்.
உடையன குமைலாரி பங்கஜலா இரண்டைலாவெது
தடைடவெயேலாகப் 'பளீர்' என்ற வசங்யகலாடைன்
கன்னத்தல் அடறந்தலாள் பலாவெம! வசங்யகலாடைன்
கன்னத்டதத் தடைவிக் வகலாடுத்துக் வகலாண்டைலான்.
சற்றப் வபலாறத்து, "சரி, அப்படி என்றலால் நலான்
யபலாகட்டுமைலா? ஏயதலா ஆபத்து என்ற கடுதலாசி
எழுதனலாயயே என்ற வெந்யதன்!" என்ற
எழுந்தருக்க முயேன்றலான்.
உடையன குமைலாரி பங்கஜலா அவெனுடடையே
டககடளக் வகட்டியேலாய்ப் பிடித்துக் வகலாண்டைலாள்.
"என்டன நீயும டகவிட்டு விட்டைலால் நலான்
இந்தப் பலாடறயிலிருந்து விழுந்து சலாக
யவெண்டியேதுதலான்!" என்ற வசலால்லிவிட்டு
அவெனுடடையே யதலாளில் முகத்டத
டவெத்துக்வகலாண்டு விமமினலாள்.
வசங்யகலாடைன் கஷ்டைப்பட்டுத் தன்னுடடையே

டககடளயும யதலாடளயும விடுவித்துக்
வகலாண்டைலான். அந்தப் வபண் பூசிக்வகலாண்டிருந்த
'வஸண்டு' அவெனுடடையே மூக்டகத் துடளத்துத்
தடலவெலிடயே உண்டு பண்ணற்ற!
"அப்படியேலானலால், உனக்கு என்ன கஷ்டைம என்ற
வசலால்! என்னலால் முடிந்த உதவி வசய்கியறன்.
அந்த இரண்டு ஆண் பிள்டளகளும எங்யக?"
என்ற யகட்டைலான்.
"அவெர்கள் யபச்டசயயே எடுக்கலாயத! துயரலாகிகள்!
பலாதகர்கள்! சண்டைலாளர்கள்! என்டன ஆடச
கலாட்டி அடழத்துக்வகலாண்டு வெந்து என்
நடககடளவயேல்லலாம பிடுங்கிக்வகலாண்டு
பணத்டதயும பறித்துக்வகலாண்டு..."
"ஐயயேலா! இது என்ன அநியேலாயேம! உன் வசலாந்தத்
தடமையேயனலா அப்படிச் வசய்துவிட்டைலான்?"
"உன்னிடைம நிஜத்டதச் வசலால்வெதற்வகன்ன!
அவென் என்னுடடையே தடமையேன் அல்ல; அவென்
எனக்கு எந்தவித உறவும இல்டல."

"இன்வனலாருவென் உன்டனக் கலியேலாணம வசய்து
வகலாள்ளப் யபலாகியறன் என்றலாயன?"
"அதுவும வபலாய்!"
"பின் ஏன் அவெர்களுடைன் வெந்தலாய்?"
"என்டன சினிமைலாவில் யசர்த்துவிடுகியறன் என்ற
ஆடச கலாட்டி அடழத்துக்வகலாண்டு வெந்தலார்கள்,
பலாவிகள்! அவெர்கள் நலாசமைலாய்ப் யபலாகயவெணும!"
"வீணலாக அலட்டி என்ன பிரயயேலாஜனம?
அவெர்கள் இப்யபலாது எங்யக வசலால்?
வசமடமையேலாகத் தீட்டிவிடுகியறன். ஒரு
வபண்பிள்டளடயே இப்படியேலா யமைலாசம
வசய்வெது? அவெர்கள் இப்யபலாது எங்யக?" என்ற
மைறபடியும யகட்டைலான்.
"யேலாருக்குத் வதரியும? இத்தடன யநரம வரயில்
ஏறி இருப்பலார்கள்! டகயியல வரயில் சலார்ஜஜுக்குக்
கூடைப் பணம இல்லலாமைல் என்டன

விட்டுவிட்டுப் யபலாய்விட்டைலார்கள். நீதலான்
என்டனக் கலாப்பலாற்ற யவெணும. உன்டனத் தலான்
நமபி இருக்கியறன்."
"எதற்கலாக இப்படி உன்டன விட்டுவிட்டு
அவெர்கள் யபலானலார்கள்? ஏதலாவெது சண்டடை
வெந்துவிட்டைதலா என்ன?"
"அடதயும வசலால்லிவிடுகியறன். உன்டன
ஏமைலாற்றி உன்னிடைம இருக்கும பணத்டதப்
பறிக்கயவெண்டும என்ற அவெர்கள்
வசலான்னலார்கள். நலான் கூடைலாது என்யறன்.
அதனலால்..."
"என்னிடைம இருக்கும பணமைலா? என்னிடைம
பணம ஏது?"
"நீ பணம யசர்த்துப் புடதத்து டவெத்தருக்கிறலாய்
என்ற யேலாயரலா வசலால்லிவிட்டைலார்கள். நீ கூடைக்
கஞ்சலா மையேக்கத்தயல இரண்வடைலாரு தடைடவெ
வசலால்லிவிட்டைலாய்...!"

வசங்யகலாடைன் ஏயதலா மைறந்துயபலான விஷயேத்டத
ஞலாபகப்படுத்தக் வகலாள்ளப் பலார்த்தலான்
அல்லவெலா? அது இப்யபலாது பளிச்வசன்ற
ஞலாபகம வெந்துவிட்டைது. கஞ்சலா மையேக்கத்தல்
அந்தத் தருட்டுப் பயேல்களிடைம வசலால்லக் கூடைலாத
இரகசியேத்டதச் வசலால்லிவிட்டைதலாக நிடனவு
வெந்தது. உடையன வசங்யகலாடைன் அளவில்லலாத
பரபரப்பு அடடைந்து எழுந்து நின்றலான்.
"எங்யக யபலாகிறலாய்?" என்ற வசலால்லி அவென்
டகடயேப் பற்றிக் குமைலாரி பங்கஜலா இழுத்து
உட்கலாரடவெக்க முயேன்றலாள்.
"வவெறமையன இங்யக உட்கலார்ந்தருந்து என்ன
லலாபம? அந்தத் தருட்டுப் பயேல்கடள உடையன
கண்டுபிடிக்க யவெண்டைலாமைலா? இந்தக் கலாட்டுக்கு
அந்தப் புறத்தல் யபலாலீஸகலாரர் இருக்கிறலார். வெலா,
யபலாய்ச் வசலால்லலலாம!"
"ஐயயேலா! யபலாலீஸகலாரலா? எனக்குப்
பயேமைலாயிருக்கிறயத!"

"பயேம என்ன? நீ யநற்ற அவெரிடைந்தலாயன
எனக்குக் கடுதலாசி வகலாடுத்து அனுப்பினலாய்?"
"ஆமைலாம; யவெற யேலாரும இல்லலாதபடியேலால்
அவெரிடைம வகலாடுத்து அனுப்பியனன். கடிதத்தல்
எழுதயிருந்த விஷயேம அவெருக்குத் வதரிந்து
யபலாச்யசலா?"
"வதரியேலாமைல் எப்படி இருக்கும? அவெர்தலான்
கடிதத்டதப் படித்தலார்!"
"ஐடயேயயேலா! அதனலாயலதலான் அவெர் இங்யக
வெட்டைமிடுகிறலார்யபலால் இருக்கிறது! கவுண்டையர!
எனக்குப் பயேமைலாய் இருக்கிறது. அந்தப்
யபலாலீஸகலாரப் பலாவி என்யமைல் யமைலாகம
வகலாண்டிருக்கிறலான்!"
"அப்படியிருந்தலால், அவெடனயும ஒரு டக
பலார்த்து விடுகியறன். வெலா, யபலாகலலாம!" என்ற
வசலால்லிச் வசங்யகலாடைன் மைளமைளவவென்ற
மைடலமீது தலாவி ஏறினலான். குமைலாரி பங்கஜலாவும
மூச்சு வெலாங்க, அவெடனத் வதலாடைர்ந்து ஏறினலான்.

இருவெரும வபலாய்மைலான் கரடின் உச்சிடயே
அடடைந்தலார்கள்.
நிலவின் வவெளிச்சம குமைலாரி பங்கஜலாவின்
முகத்தல் விழுந்தது. வசங்யகலாடைன் அசப்பில்
அவெள் முகத்டதப் பலார்த்தலான். அவெனுடடையே
சந்யதகம உறதப்பட்டைது. அவெள் அழவும
இல்டல, கண்ணீர் விடைவும இல்டல!
அவ்வெளவும பலாசலாங்கு! யவெஷம! நடிப்பு!
வசங்யகலாடைன் அந்தப் பலாடறயின் உச்சியிலிருந்து
சலாடலடயேப் பலார்த்தலான். சலாடலயில் ஜன
நடைமைலாட்டையமை இல்டல. யபலாலீஸகலாரடரயும
கலாணவில்டல. எங்யக யபலாயிருப்பலார்! அடைலாடைலா!
சலாட்சி இல்லலாமைல் யபலாய் விட்டையத!
வசங்யகலாடைனுடடையே பலார்டவெ யமைலும கிழக்கு
யநலாக்கிச் வசன்றது. அவெனுடடையே யகணயும
குடிடசயும இருந்த இடைத்துக்குச் வசன்ற
நின்றது, ஆகலா! அது என்ன? அவெனுடடையே
குடிடசக்குள்யள என்ன வவெளிச்சம? எப்படி

வெந்தது? யேலாரலாவெது...!
உடையன அவென் ஒரு நிச்சயேத்துக்கு வெந்தலான்.
"இயதலா பலார்! என்னுடடையே குடிடசயில் ஏயதலா
வவெளிச்சமைலாய் இருக்கிறது. வநருப்புப் பிடித்துக்
வகலாண்டைது யபலால் யதலான்றகிறது. நலான் உடையன
யபலாய்ப் பலார்க்கயவெணும. நலாடளக்கு மைறபடி
வெருகியறன். மைற்ற விஷயேங்கள்..." என்ற அவென்
வசலால்வெதற்குள் குமைலாரி பங்கஜலா, "ஐயயேலா!
என்டன நீயும விட்டு விட்டுப் யபலாய்விட்டைலால்
என் கத என்ன?" என்ற கூச்சலிட்டு,
அவெனுடடையே சட்டடைத் துணடயேக் வகட்டியேலாகப்
பிடித்துக் வகலாண்டைலான்.
வசங்யகலாடைன் டகடயே ஓங்கினலான்! பளீர் பளீர்
என்ற அவெளுடடையே ஒரு கன்னத்தல் இரண்டு
அடற அடறந்தலான். சுளீர் சுளீர் என்ற
இன்வனலாரு கன்னத்தல் இன்னும இரண்டு
அடற வகலாடுத்தலான்!
"இயதலா பலார்; நலான் யபலாவெடதத் தடுத்தலாயயேலா
உன்டன நலாயன இந்தப் பலாடறயிலிருந்து தள்ளிக்

வகலான்ற விடுயவென்!" என்றலான்.
குமைலாரி பங்கஜலா விமமிக்வகலாண்யடை, "உன்டன
நலான் தடுக்கவில்டல. ஆனலால் நீ என்டனக்
வகலான்றலாலும சரி, உன்யனலாடு நலானும வெருயவென்.
எனக்கு யவெற நலாதயில்டல!" என்றலாள்.
வசங்யகலாடைன் முன்னலால் விடரந்யதலாடை, குமைலாரி
பங்கஜலாவும இடரக்க இடரக்க அவெயனலாடு
ஓடினலாள்.
-----------------------

13. பதன்மூன்றலாவெது
அத்தயேலாயேம

வசங்யகலாடைனிடைம குமைலாரி பங்கஜலா தன்னுடடையே
யசலாகக் கடதடயேச் வசலால்ல ஆரமபித்த அயத
சமையேத்தல் வசமபவெளவெல்லியின் தலாயிடைம
அவெளுடடையே தந்டத வசலான்னலார்:
"எனக்வகன்னயமைலா நமபிக்டக இல்டல. இந்தக்
கலியேலாணம நடைக்கும என்ற. இன்ற கலாடலயில்
இங்யக வசங்யகலாடைன் அப்படிவயேல்லலாம
சக்கரவெட்டைமைலாகப் யபசினலாயன, சலாயேங்கலாலம
அவென் வபலாய்மைலான் கரடுக்குச் சமீபமைலாகப்
யபலாய்க்வகலாண்டிருப்படதப் பலார்த்யதன்!"
என்றலார்.
"இது என்ன அபசகுனப் யபச்சு? அந்தப் பிள்டள
ஏதலாவெது மைண்வணண்வணய், வநருப்புப் வபட்டி
வெலாங்கக் கடடைக்குப் யபலாயிருப்பலான். அதற்கலாகக்

'கலியேலாணம நடைக்கலாது' என்ற ஏன் வசலால்ல
யவெண்டும?" என்ற யகட்டைலாள் வசமபலாவின்
தலாயேலார்.
"என்னயமைலா 'யகலால்மைலால்' நடைந்து
வகலாண்டிருக்கிறது! இவென் அங்யக யபலாவெடத
அந்தப் பட்டைணத்துக் கலாலிகள் ஒரு மைரத்தன்
பின்னலாலிருந்து பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலார்கள்.
வசங்யகலாடைடனச் சுட்டிக்கலாட்டி ஏயதலா யபசிக்
வகலாண்டைலார்கள். அந்தப் யபலாலீஸகலாரர் யவெயற
அங்கு வெடளயே வெடளயே வெந்து
வகலாண்டிருக்கிறலார். அவெர்களுடைன் வெசிக்கும
வபண்பிள்டள பலாடறக்குப் பின்னலால் ஒளிந்து
வகலாண்டிருக்கிறலாள். எனக்கு என்னயமைலா
சந்யதகமைலாயிருக்கிறது. வசங்யகலாடைன் வபருஞ்
சங்கடைத்தல் மைலாட்டிக் வகலாள்ளப் யபலாகிறலான்!"
என்றலார் கவுண்டைர்.
"வசங்யகலாடைன் எதற்கலாகச் சங்கடைத்தல் மைலாட்டிக்
வகலாள்கிறலான்? அந்தப் பட்டைணத்து
மைனுஷர்களுக்கும இவெனுக்கும என்ன வெந்தது?"
என்ற கவுண்டைரின் மைடனவி யகட்டைலாள்.

"யபலாலீஸகலாரர் என்னிடைம வசலான்னடதச்
வசலால்கியறன்; நீ யவெற யேலாரிடைமும வசலால்லி
டவெக்கலாயத! இந்த ஜில்லலாவில் ஐமபது அறபது
வெருஷத்துக்கு முன்னலால் கூடழக் கலாலன் என்ற
ஒரு பக்கலாத் தருடைன் இருந்தலான்.
யகள்விப்பட்டிருக்கிறலாயேலா...?"
"யகள்விப்படைலாமைல் என்ன? நலான்
வசமபலாடவெவிடைச் சிற வபண்ணலாயிருந்தயபலாது
கூடழக் கலாலடனப் பற்றிக் கடத கடதயேலாய்ச்
வசலால்லுவெலார்கள். அவென் ஒரு தடைடவெ
ரலாசிபுரத்தற்கு வெந்து..."
"சரி, நிறத்து! உன் கடதடயே இப்யபலாது எடுத்து
விடைலாயத! அந்தக் கூடழக் கலாலன்
வகலாள்டளயேடித்த பணத்டத எங்யகயயேலா ஓர்
இடைத்தல் புடதத்து டவெத்தருந்தலானலாம. அது
இந்தப் பட்டைணத்து ஆட்களிடைம எப்படியயேலா
அகப்பட்டுவிட்டைதலாம. கிடடைத்த புடதயேடலச்
சர்க்கலார் கண்ணல் கலாட்டைலாமைல் ஒளித்து டவெக்க
முயேற்சி வசய்து வெருகிறலார்களலாம. அதற்கு நம

வசங்யகலாடைனும உடைந்டதயேலாய் இருக்கிறலானலாம.
எல்லலாரும ஒரு நலாள் வஜயிலுக்குப் யபலாகப்
யபலாகிறலார்கள் என்ற வசலால்கிறலார்
யபலாலீஸகலாரர்!"
"வவெறம கடதயேலாக அல்லவெலா இருக்கிறது?
கூடழக் கலாலன் பணத்டதப் புடதத்து
டவெத்தருந்தலால் அது நமப டகயியலவயேல்லலாம
அகப்படைலாமைல் யநற்டறக்கு வெந்த இவெர்களிடைம
அகப்பட்டுவிடுமைலா? அப்படி அகப்பட்டைலாலும
அவெர்கள் யபலாயும யபலாயும வசங்யகலாடைடனத்
தலானலா யதடிப் பிடிக்க யவெண்டும? அவென் தலான்
அப்படிப்பட்டை கலாரியேங்களில் தடலயிடுவெலானலா?
அப்படி ஏதலாவெது இருந்தலாலும, 'இதவலல்லலாம நீ
சிக்கிக் வகலாள்ளலாயத!' என்ற வசங்யகலாடைனுக்கு
நீங்கள் புத்த வசலால்ல யவெண்டைலாமைலா? உலகந்
வதரியேலாத பிள்டளடயே இப்படி விட்டு
யவெடிக்டக பலார்ப்பலார்களலா?" என்றலாள்
வசமபலாவின் தலாயேலார்.
"வசங்யகலாடைனுக்கு எச்சரிக்டக வசய்யேலலாம
என்ற தலான் நலானும பலார்த்யதன். ஆனலால் அந்தப்

யபலாலீஸகலாரர் உண்டமைடயேக் கண்டுபிடிக்கும
வெடரயில் வபலாறத்தருக்கச் வசலால்கிறலார்..."
"என்னத்தற்கு வபலாறத்தருக்கிறது? அந்தப்
பிள்டளடயேயும யசர்த்து வஜயிலுக்கு
அனுப்புவெதற்கலா? யபலாலீஸகலாரர் வசலால்லுவெது
நன்றலாயிருக்கிறயத! அடுத்த வீட்டுப்
பிள்டளடயேக் யகணயில் யபலாட்டு ஆழம
பலார்க்கிற கடதயேலாய் இருக்கிறயத!"
"வசங்யகலாடைடன எப்படியேலாவெது தப்பித்து
விடுகிறதலாகச் சத்தயேம வசய்து
வகலாடுத்தருக்கிறலார்."
"அடதவயேல்லலாம நீங்கள் நமபலாதீங்க!
நலாடளக்யக அந்தப் பிள்டளடயேக் கூப்பிட்டுச்
வசலால்லிவிட்டு மைறகலாரியேம பலாருங்கள்!"
யமைற்படி சமபலாஷடணடயேச் வசமபலா ஒட்டுக்
யகட்டுக் வகலாண்டிருந்தலாள். வசங்யகலாடைடனப்
பற்றி தன் வபற்யறலார்கள் யபசுவெடத அவெள்
எப்படி ஒட்டுக் யகட்கலாமைல் இருக்க முடியும?

அதுவெடரயில் உற்சலாகமைலாக இருந்தவெளுடடையே
மைனத்தல் இப்யபலாது கவெடலயும பயேமும
யதலான்றின. மைறநலாள் வெடரயில் கலாத்தருக்க
அவெள் விருமபவில்டல. உடையன அவெனிடைம
வசலால்லியேலாக யவெண்டும! யமைலும முதல் நலாள்
சலாயேங்கலாலம டவெக்யகலால் கட்டின் யமைல்
உட்கலார்ந்து சல்லலாபம வசய்தவதல்லலாம
அவெளுடடையே ஞலாபகத்தல் பதந்தருந்தது. அந்த
நிடனவும அவெளுடடையே ஆர்வெத்டத
அதகப்படுத்தயேது.
தலாயும தகப்பனும கவெனியேலாத சமையேத்தல்
வீட்டடை விட்டுக் கிளமபிச் வசங்யகலாடைனுடடையே
யகணடயே யநலாக்கிப் புறப்பட்டைலாள்.
யபலாகுமயபலாது யயேலாசித்துக் வகலாண்யடை
வசன்றலாள். அப்பலா வசன்ன விஷயேம
சரியேலாயிருக்கும என்யற அவெளுக்குத்
யதலான்றவில்டல. அந்தப் யபலாலீஸகலாரர்
அப்பலாடவெ நன்றலாய் ஏமைலாற்றியிருக்கிறலார்.
வசங்யகலாடைடன வஜயிலுக்கு அனுப்பிவிட்டுத்
தன்டனக் கலியேலாணம வசய்து வகலாள்ள
எண்ணுகிறலார்! ஓயகலா! சிவெப்புத்

தடலப்பலாக்கலாரயர! அப்படியேலா உம உத்யதசம?
வசமபலாவிடைம அவதல்லலாம நடைக்குமைலா? ஒரு
நலாளும இல்டல! வசமபலா வசத்தலாலும சலாவெலாயள
தவிர, வசங்யகலாடைடனயேன்றி யவெற யேலாடரயும
கலியேலாணம வசய்துவகலாள்ள மைலாட்டைலாள்!
ஒரு யவெடள இப்படியும இருக்கலலாம; அந்தப்
பட்டைணத்து ஆட்களும அந்த வவெட்கங்வகட்டை
சூர்ப்பனடகயும அந்தப் யபலாலீஸகலாரரும எல்லலாரும ஒரு கட்சியேலாயிருக்கலலாம! கூடழக்
கலாலன் புடதயேலலாவெது, மைண்ணலாங்கட்டியேலாவெது! எல்லலாருமைலாகச் யசர்ந்துவகலாண்டு வசங்யகலாடைன்
கஷ்டைப்பட்டுச் யசர்த்து டவெத்தருக்கும
பணத்டதப் பறிக்கப் பலார்க்கிறலார்கள்!
அதற்கலாகத்தலான் ஏயதலா வபரியே சூழ்ச்சி
வசய்கிறலார்கள்!... வபண்யண! வசமபலா!
உன்னுடடையே சமைர்த்டத நீ கலாட்டையவெண்டும.
பணம யபலாய் விட்டைலால் வசங்யகலாடைனுக்குப்
பிரலாணன் யபலாய்விடும, அல்லது டபத்தயேயமை
பிடித்தலாலும பிடித்துவிடும. பணத்டத நீ
கலாப்பலாற்றிக் வகலாடுத்தலால் வசங்யகலாடைன்
எவ்வெளயவெலா சந்யதலாஷப்படுவெலான். என்டறக்கும

உன் அடிடமையேலாயிருப்பலான்! ஆடகயேலால்
வசங்யகலாடைனுடடையே பணத்டதக் கலாப்பலாற்றிக்
வகலாடுப்பது உன்னுடடையே வபலாறப்பு! குடுமப
வெலாழ்க்டகயில் நீ சந்யதலாஷமைலாயிருப்பவதல்லலாம
இது விஷயேத்தல் நீ வசய்வெடதப்
வபலாறத்தருக்கிறது!
வசமபலாவுக்குச் சலாதலாரணமைலாகப் பயேம என்பயத
கிடடையேலாது. "யபயும பிசலாசும என்டன என்ன
வசய்யும! என்கிட்டைப் பிசலாசு வெந்தலால் கன்னத்தல்
நலாலு அடற அடறந்து அனுப்ப மைலாட்யடைனலா!"
என்பலாள். இருட்டு யநரங்களில் சிறிதும
பயேமின்றி எங்கும யபலாவெலாள். ஆனலால்
இன்டறக்கு என்னயவெலா, அவெளுடடையே
உள்ளத்தல் அடிக்கடி பயேம புகுந்து யவெதடன
வசய்தது. இருட்டடைக் கண்யடை பயேமைலாயிருந்தது.
'இருட்டில் தடீவரன்ற யேலாரலாவெது தருடைன்
எதர்ப்பட்டைலாயலலா...' என்ற எண்ணயேயபலாது
வநஞ்சு படைபடைவவென்ற அடித்துக்வகலாண்டைது.
கலால்கள் தடுமைலாறின. வெயேற்கலாட்டில் அங்கங்யக
வதரிந்த சிறியே வமைலாட்டடைப் பலாடறகளுக்குப்
பின்னலால் தருடைர்கள் ஒளிந்தருப்பலார்கள் என்ற

யதலான்றியேது. கூடழக்கலாலன், வசவிட்டுக் கலாதன்,
வநலாண்டிக் டகயேன், குருட்டுக் கண்ணன் முதலியே
பயேங்கரமைலான வகலாள்டளக்கலாரர்கள் அவெடளச்
சுற்றிலும சூழ்ந்து வகலாண்டைதலாகப் பிரடமை
உண்டைலாகி அடிவெயிற்றில் தகில் ஏற்பட்டைது.
வதலாண்டடை வெறண்டைது. நலா உலர்ந்தது. ஆனலால்
அவெளுடடையே நடடையின் யவெகம மைட்டும
குடறயேவில்டல. வசமபலா! நீ இப்படி வமைள்ள
நடைந்து வகலாண்டிருக்டகயில் வசங்யகலாடைனுக்கு
என்ன ஆபத்யதலா! அல்லது அவெனுடடையே
பணத்துக்குத் தலான் என்ன ஆபத்யதலா?...
சின்னலானுக்குக் கூடைக் கலாய்ச்சல்; ஒரு வெலாரமைலாய்
யவெடலக்கு வெருவெதல்டல. ஆடகயேலால் இவென்
எங்யகயேலாவெது யபலாய்விட்டைலால் குடிடசக்குக்
கலாவெல் கிடடையேலாது! ஆண் பிள்டளகளின்
அசட்டுத்தனத்டத என்னவவென்ற வசலால்லுவெது?
நலாலு வெருஷம கஷ்டைப்பட்டுச் யசர்த்த பணத்டதத்
தடரயில் யதலாண்டி டவெத்துவிட்டுச் சலாயேங்கலால
யநரங்களில் வவெளியியல யபலாகலலாமைலா? இந்தக்
கலாலத்தலும கூடழக்கலாலடனப் யபலான்ற
தருடைர்கள் இல்லலாமைலலா யபலாகிறலார்கள்? ஒரு
யவெடள இயத நிமிஷத்தல்-எந்தத் தருடைனலாவெது

தடரடயே யதலாண்டிப் புடதத்து டவெத்தருந்த
பணத்டத எடுத்துக் வகலாண்டிருக்கலலாம!... இந்த
எண்ணம வசமபலாவின் கலால்களுக்கு அதகமைலான
துரிதத்டதக் வகலாடுத்தது.
குடிடசக்குக் கிட்டைத்தட்டை அருகில் வெந்தயபலாது
நலாய் குடரக்கும சத்தம யகட்டுத் தடுக்கிட்டு
நின்றலாள். குடரப்புச் சத்தம யகட்டுத் தடுக்கிட்டு
நின்றலாள். குடரப்புச் சத்தம இரண்டு
தடைடவெதலான் யகட்டைது. அதற்குப் பிறகு,
அமமைமமைலா! அந்தப் பயேங்கரத்டத என்னவவென்ற
வசலால்வெது? குடரத்த நலாயின் நீண்டை ஊடளக்
குரல் யகட்டைது. அந்தச் சகிக்கமுடியேலாத தீனமைலான
யசலாகக் குரல் வகலாஞ்சம வகலாஞ்சமைலாக
வமைசௌனமைலாகிக் கடடைசியில் மைடறந்தது. நலாய்
ஊடளயிடும சத்தம கிரலாமைங்களில் அடிக்கடி
யகட்கக் கூடியேதுதலான். ஆயினும இப்யபலாது
யகட்டை ஊடளச் சத்தம வசமபலாடவெக்
கலக்கிவிட்டைது. ஆடிக் கலாற்றில் யசலாளப்பயிர்
ஆடுவெதுயபலால் அவெளுடடையே உடைமபு ஆடிற்ற;
டககளும கலால்களும நடுநடுங்கின. நலாய்
ஊடளயிடுவெது சலாவுக்கு அடடையேலாளம என்ற

வசலால்லக் யகட்டிருந்தலாள். யேலாரலாவெது மைனித
உயிடரக் வகலாண்டு யபலாக யேமைரலாஜன்
வெருமயபலாது, நலாயின் கண்களுக்கு அவெனுடடையே
யதலாற்றம புலப்பட்டு விடுமைலாம! அதனலால் நலாய்
ஊடளயிடுமைலாம!...இந்தப் யபச்சு உண்டமையேலா?
அப்படிவயேன்றலால், இப்யபலாது ஏயதனும சலாவு
ஏற்படைப் யபலாகிறதலா? ஐயயேலா! யேமைன் யேலாருக்கலாக
வெருகிறலாயனலா வதரியேவில்டலயயே? இங்யக யேலார்
இருக்கிறலார்கள்? ஒருவெடரயும கலாயணலாயமை?
குடிடச நிச்சப்தமைலாய் இருக்கிறயத! யநற்ற இங்கு
வெந்தயபலாது டவெக்யகலாற் கட்டின் யமைல்
வசங்யகலாடைன் உற்சலாகமைலாக உட்கலார்ந்து
வதமமைலாங்கு பலாடினலாயன?...அந்த இடைம
இப்யபலாது கலாலியேலாய், வவெறிச்வசன்ற
இருக்கிறயத!...சுவெலாமி முருகக் கடைவுயள!
கலாளியேமமைலா! வதய்வெங்கயள! ஒன்றம யநரலாமைல்
கலாப்பலாற்றங்கள். வசங்யகலாடைடனக்
கலாப்பலாற்றங்கள். என்டனக் கலாப்பலாற்றங்கள்,
எல்லலாடரயும கலாப்பலாற்றங்கள்!...
அது என்ன? சரசரவவென்ற யகட்கும சத்தம
என்ன? அயதலா யபச்சுக்குரல் யகட்கிறயத!

யசலாளக் வகலால்டலயில் புகுந்து யேலாயரலா இரண்டு
யபர் வெருகிறலார்கயள!... இல்டல; வெருகிறது
வசங்யகலாடைன் இல்டல! அப்பலா வசலான்ன
பட்டைணத்து ஆசலாமிகள்! எதற்கலாக இங்யக
வெருகிறலார்கள்? ஒருவென் தடலமீது ஏயதலா
சுமைந்துவெருகிறலாயன, அது என்ன?
இன்வனலாருவெனும டகயில் ஏயதலா வபட்டி மைலாதரி
எடுத்துக்வகலாண்டு வெருகிறலான்!... ஒரு யவெடள
அப்பலாவிடைம யபலாலீஸகலாரர் வசலான்னது
உண்டமைதலாயனலா? கூடழக்கலாலன் புடதயேடல
ஒளித்து டவெக்க
வெருகிறலார்கயளலா?...வசங்யகலாடைடன
மைலாட்டிடவெத்து வஜயிலுக்கு அனுப்ப ஏற்பலாடு
வசய்கிறலார்கயளலா?... வசங்யகலாடைன் எங்யக? ஏன்
இன்னும வெரவில்டல? இருட்டில் இத்தடன
யநரம யவெறிடைத்தல் என்ன யவெடல? இவெர்கள்
ஏயதலா சூழ்ச்சி வசய்து வசங்யகலாடைடன
ஏமைலாற்றிவிட்டு வெந்தருக்கிறலார்கள் யபலால்
இருக்கிறது!
நலாய் குடரத்தயத!...அது எந்த நலாய்?...அது ஏன்
அப்படி ஊடளயிட்டைது?...அப்புறம அதன்

குரடலக் கலாயணலாயமை, ஏன்? வசத்துப்
யபலாய்விட்டையதலா? ஒரு யவெடள இவெர்கள்தலான்
வகலான்ற விட்டைலார்கயளலா?
இயதலா யகண அருகில் வெந்துவிட்டைலார்கள்!
அவெர்கள் கண்ணல் படைக்கூடைலாது. இந்தச் யசலாளத்
தட்டடைக் குவியேலுக்குப் பின்னலால் ஒளிந்து
வகலாள்ளலலாம. ஒளிந்துவகலாண்டு இவெர்கள் என்ன
வசய்கிறலார்கயளலா, பலார்க்கலலாம! தனியேலாக ஏன்
வெந்யதன்? அப்பலாடவெயேலாவெது தமபிடயேயேலாவெது
அடழத்து வெரலாமைற் யபலாயனயன? இந்த மைலாதரி
ஏயதலா நடைக்கப் யபலாகிறது என்ற யேலாருக்குத்
வதரியும? கூப்பிட்டைலாலுங்கூடை அவெர்கள்
வெந்தருக்கமைலாட்டைலார்கள். நலான் வெருவெடதக்கூடைத்
தடுத்து நிறத்தயிருப்பலார்கள்...
ஆ! அது என்ன 'வபலாத்' என்ற சத்தம! அப்புறம
சலசலப்புச் சத்தம! கிணற்றில் வபரியே கல்டலத்
தூக்கிப் யபலாட்டைதுயபலால்!...அந்த மைனுஷன்
யகணக் கடரயில் நின்ற குனிந்து பலார்க்கிறலான்!
அவென் தடலயில் தூக்கிக் வகலாண்டு வெந்தடதக்
யகணக்குள்யள யபலாட்டிருக்கயவெண்டும!

அதனலால்தலான் அந்தச் சத்தம யகட்டிருக்கிறது!
யகணயில் என்னத்டதப் யபலாட்டைலான்? வரலாமப
கனமைலான சலாமைலானலாக இருக்க யவெண்டும!
அதனலாயலயயே அவ்வெளவு சத்தம யகட்டைது!
என்ன சலாமைலாடனப்
யபலாட்டிருப்பலான்?...வசமபலாவின்
உடைமவபல்லலாம சிலிர்த்தது! வசலால்லமுடியேலாத
பயேங்கரம அவெடளப் பீடித்தது! ஆடளக்
வகலாடல வசய்து சலாக்கில் யபலாட்டுக் கட்டிக்
கிணற்றில் யபலாட்டை ஒரு பயேங்கர சமபவெத்டதப்
பற்றி அவெள் சமீபத்தல் யகள்விப்பட்டிருந்தலாள்!
ஒரு யவெடள அப்படியிருக்குயமைலா? யேலாடர
அப்படிக்வகலான்ற சலாக்கில் கட்டிக்வகலாண்டு
வெந்தருப்பலார்கள்! ஐயயேலா! ஒரு யவெடள
வசங்யகலாடைடன!...வசமபலாடவெச் சுண்ணலாமபுக்
கலாளவெலாயில் யபலாட்டு எரித்ததுயபலால இருந்தது.
அவெர்கள் ஏயதலா யபசுகிறலார்கள். ஒருவென்
வசலால்கிறலான்: "என்னடைலா, யகணக்குள்யள
பலார்த்துக்வகலாண்டு நிற்கிறலாய்? தண்ணீரில்
மிதக்கும என்ற பயேமைலா? சீ! சீக்கிரம வெலா! அந்தப்
டபத்தயேக்கலாரச் வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன்

தடீவரன்ற எடதயேலாவெது நிடனத்துக்வகலாண்டு
ஓடி வெந்து வதலாடலப்பலான்! அதற்குள் கலாரியேத்டத
முடிக்க யவெண்டும!"
அதற்குள் இன்வனலாருவென், "வெந்தலால் வெரட்டும;
வசங்யகலாடைன் தலான் வெரட்டும. அவென் பலாட்டைன்
யவெணுமைலானலாலும வெரட்டும!" என்ற
வசலால்கிறலான்.
ஆடகயேலால் வசங்யகலாடைனுடடையே உயிடரப்பற்றிக்
கவெடலயில்டல. அவெடன எங்யகயயேலா நிறத்த
டவெத்து விட்டு இவெர்கள் வெந்தருக்கிறலார்கள்.
எதற்கலாக? கிணற்றில் என்ன யபலாட்டைலார்கள்?
இன்னும என்ன வசய்யேப் யபலாகிறலார்கள்?
இயதலா குடிடசடயே யநலாக்கி வெருகிறலார்கள்.
ஒருவெனுடடையே டகயில் ஏயதலா வபரியே
மூட்டடைடயேப் யபலால் இருக்கிறது.
அவெர்களுடடையே கண்ணல் நலான் படைக்கூடைலாது!...
யசலாளத்தட்டடை குவியேலுக்கு அடியில் வசமபலா
நன்றலாக ஒளிந்து மைடறந்து வகலாண்டைலாள்.
அவெளுடடையே கலாதுகள் மைட்டும வவெகு

கூர்டமையேலாகக் கவெனித்துக் யகட்டுக்
வகலாண்டிருந்தன. ஊசிவிழும சத்தங்கூடை
அவெளுக்குக் யகட்டிருக்கும. குடிடசயின்
கதடவெப் பலலாத்கலாரமைலாகத் தறக்கும சத்தம
யகட்கலாது யபலாகுமைலா?
வெந்த மைனிதர்கள் பூட்யடைலா டு நலாதலாங்கிடயேக்
கழற்றி விட்டுக் கதடவெத் தறந்து உள்யள
யபலானலார்கள். பிறகு வசமபலாவும எழுந்து நின்ற
குடிடசப் பக்கம கவெனித்துப் பலார்க்கத்
வதலாடைங்கினலாள். அவெள் நின்ற இடைத்துக்கு யநயர,
குடிடசச் சுவெரில் கலாற்யறலாட்டைத்துக்கலாக
டவெத்தருந்த துவெலாரப் பலகண இருந்தது.
ஆடகயேலால் உள்யள நடைப்படதவயேல்லலாம
அங்கிருந்யத பலார்க்கலலாம.
இரண்டு மைனிதர்களும உள்யள யபலானலார்கள்.
ஏயதலா யபசிக் வகலாண்டைலார்கள். இருட்டில்
அவெர்கள் தடுமைலாறம சத்தம யகட்டைது. பிறகு
தீக்குச்சி கிழிக்கும சத்தமும யகட்டைது. சற்ற
யநரத்துக்வகல்லலாம விளக்கு வவெளிச்சம
வதரிந்தது. இன்னும சிறிது யநரத்துக்வகல்லலாம

ஒயர பிரகலாசமைலாய்த் வதரிந்தது. குடிடசக்குள்யள
தீப்பிடித்துப் பற்றி எரிவெதுயபலாலத் யதலான்றியேது.
வசமபலா தகிலினலால் வெலாயேடடைத்துப்
யபலாயிரலாவிட்டைலால் "ஐயயேலா!" என்ற
அலறியிருப்பலாள். அச்சமையேம பயேத்தனலால்
அவெளுடடையே வெலாய் அடடைத்துப் யபலாயிருந்ததும
கலால் வசயேலற்றப் யபலாயிருந்ததும நல்லதலாய்ப்
யபலாயிற்ற. ஏவனனில் சிறிது யநரத்துக்வகல்லலாம
குடிடசக்குள் வநருப்பின் பிரகலாசம வமைதுவெலாகக்
குடறயேத் வதலாடைங்கியேது.
"மைடடையேலா! இப்படி ஒயர அடியேலாகக்
வகலாளுத்துகிறலாயயே! வவெளியயே வதரியுயமை!
வகலாஞ்சம வகலாஞ்சமைலாகக் வகலாளுத்து!
எல்லலாவெற்டறயும வகலாளுத்தவிடைலாமைல் பலாக்கி
வகலாஞ்சம டவெத்தரு! கவுண்டைனுடடையே புடதயேல்
உண்டமையேலாயிருந்தலால் அதற்குப் பதலலாக
நமமுடடையே சரக்கில் வகலாஞ்சம டவெத்து விட்டுப்
யபலாகலலாம!" என்றலான் ஒருவென். "அவதல்லலாம
என்னத்துக்கு அப்பலா, வீண்வெமபு? நம கலாரியேம
ஆனதும ஒயரயேடியேலாய்க் குடிடசக்கு வநருப்பு
டவெத்துவிட்டுப் யபலாகலலாம" என்றலான் மைற்றவென்.

அடை சண்டைலாளப் பலாவிகளலா! இப்படியேலா மைனதல்
நிடனத்துக் வகலாண்டிருக்கிறீர்கள்? நலான் ஒருத்த
இருக்கியறன்! குடிடசயில் நீங்கள் வநருப்பு
டவெப்பதற்கு முன்னலால் உங்கடள....
என்ன வசய்யே முடியும? அவெர்கடள என்ன
வசய்யே முடியும? தன்னந்தனியேலாக ஒரு வபண்
இரண்டு ஆண் பிள்டளகடள, வகலாடலக்கலாரப்
பலாவிகடள என்ன வசய்யேமுடியும?... ஏன்
முடியேலாது? ஏதலாவெது வசய்துதலான் ஆக யவெண்டும!
ஒரு வபரியே கல்டலத் தூக்கி அவெர்கள் தடலயில்
யபலாட்டைல் என்ன? எப்படி யபலாடுகிறது?
எங்கிருந்து யபலாடுகிறது? கல் எங்யக
இருக்கிறது? அவெர்கள் பலார்த்து விட்டைலால்...
வசங்யகலாடைனிடைம ஜமபமைலாக அன்ற கத்தடயே
எடுத்துக் கலாட்டியனலாயமை! அது இப்யபலாது
டகயில் இல்லலாமைல் யபலாய் விட்டையத?...
இருந்தலால் தலான் என்ன? இரண்டு ஆண்
பிள்டளகடள எதர்த்து...சீச்சீ! அவெர்கள் ஆண்
பிள்டளகளலா? தருடைர்கள்! வபண் பிள்டளகடள
விடைக் யகடைலானவெர்கள்!

குடிடசக்குள்யள இப்யபலாது சிறியே விளக்கின்
ஒளி மைட்டுயமை வதரிந்தது. ஆனலால் 'தங்' 'தங்'
என்ற சத்தம யகட்கத் வதலாடைங்கியேது. அது என்ன
சத்தம? தடரடயே இடித்துத் யதலாண்டும சத்தம!
எதற்கலாகத் தடரடயேத் யதலான்றகிறலார்கள்?
வசங்யகலாடைனுடடையே பணத்டதக்
வகலாள்டளயிடுவெதற்குத்தலான்! எங்யக புடதத்து
டவெத்தருக்கிறலான் என்ற இவெர்களுக்குத்
வதரியுமைலா? எனக்யக வதரியேலாயத! இவெர்களுக்கு
எப்படித் வதரிந்தது? கண்டை கண்டை இடைத்தல்
யதலாண்டிப் பலார்க்கிறலார்களலா? அல்லது ஏமைலாற்றித்
வதரிந்து வகலாண்டைலார்களலா?...ஐடயேயயேலா! நலாலு
வெருஷம உடழத்துப் பலாடுபட்டுச் யசர்த்த
பணத்டத-யசலம முதலியேலாரின் நிலத்டத
வெலாங்குவெதற்கலாக டவெத்தருக்கும பணத்டதஇவெர்கள் வகலாண்டுயபலாக
விட்டுவிடுவெதலா!...முடியேலாது! இந்தச் வசமபலாவின்
உடைமபில் உயிர் இருக்கும வெடரயில் அது
முடியேலாத கலாரியேம.
வசமபலாவின் உடைமபில் வதமபும மைனத்தல்
ஊக்கமும பிறந்தன. யசலாளத்தட்டடைக் குவியேடல

விட்டு நகர்ந்து வமைள்ள வமைள்ள நடைந்து
குடிடசடயே யநலாக்கிச் வசன்றலாள். சுவெர் ஓரமைலாக
வெந்து பலகணத் துவெலாரங்களின் வெழியேலாக உள்யள
பலார்த்தலாள்.
அந்தக் குடிடசக்குள்யள இரண்டு அடுப்புகள்
உண்டு என்பது வசமபலாவுக்குத் வதரியும. ஓர்
அடுப்பில் எப்யபலாதும சலாமபல் குவிந்து
கிடைக்கும. அந்த அடுப்டபப் வபயேர்த்து எடுத்துப்
பக்கத்தல் டவெத்தருந்தலார்கள். அவெர்களில்
ஒருவென் சிறியே கடைப்பலாடரயினலால் அங்யக
யதலாண்டிக் வகலாண்டிருந்தலான். இன்வனலாருவென்
யதலாண்டியே குழியிலிருந்து மைண்டண எடுத்து
வவெளியில் யபலாட்டைலான். கடைப்பலாடர
விழுந்தயபலாது 'தங்' 'தங்' என்ற யகட்டை சத்தம
ஒரு தடைடவெ 'டைங்' என்ற யகட்டைது.
"இருக்கிறது, அப்பலா, புடதயேல் இருக்கிறது!
கவுண்டைன் கஞ்சலா யபலாடதயில் வசலான்னது
வபலாய்யேல்ல!" என்ற ஒருவென் வசலான்னலான்.
"நீதலாயன சந்யதகப்பட்டைலாய்!" என்றலான்

இன்வனலாருவென்.
ஆகலா! இந்தப் பலாவிகள் இப்படியேலா
வசய்கிறலார்கள்? நலாலு வெருஷம பலாடுபட்டுத்
யதடியே பணத்டத அடித்துக் வகலாண்டு யபலாகவெலா
பலார்க்கிறலார்கள்? இடத எப்படித் தடுப்பது?
கூக்குரல் யபலாடைலலாமைலா? பிசலாசு மைலாதரி தடலடயே
விரித்துப் யபலாட்டுக் வகலாண்டு உள்யள யபலாய்ப்
பயேமுறத்தலலாமைலா? அல்லது...
எங்யகயயேலா தூரத்தல் யபச்சுக் குரல் யகட்கிறது
யபலாலிருக்கிறயத! ஆம! வதய்வெம எனக்குத்
துடண அனுப்புகிறதலா? யேலார் வெந்தலாலும நல்ல
சமையேத்தல் தலான் வெருகிறலார்கள்! அவெர்கள்
யேலாரலாயிருக்கும? ஒரு யவெடள இந்தத்
தருடைர்கடளச்
யசர்ந்தவெர்களலாகயவெயிருந்தலால்?...வதய்வெம
அப்படியும என்டனச் யசலாதக்குமைலா?
வசமபலாவின் கலாதல் விழுந்த யபச்சுக்குரல்
குடிடசக்குள் இருந்தவெர்களின் கலாதலும
யகட்டைது. யதலாண்டிக் வகலாண்டிருந்தவென்

சட்வடைன்ற நிறத்தனலான். கலாது வகலாடுத்து
இருவெரும யகட்டைலார்கள். ஏயதலா வமைல்லியே
குரலில் யபசிக் வகலாண்டைலார்கள். கடடைசியில், "நீ
யபலா! யேலாரலாயிருந்தலாலும வகலாஞ்ச யநரம தடுத்து
நிறத்து! அதற்குள் கலாரியேத்டத முடித்து
விடுகியறன்!" என்ற ஒருவென் கூறியேது யகட்டைது.
"விளக்டக அடணத்துவிடு! எனக்கு விளக்கு
வவெளிச்சம யவெண்டைலாம! நிலலா வவெளிச்சயமை
யபலாதும!" என்ற அவென் வசலால்லியேதும
வசமபலாவின் கலாதல் விழுந்தது.
ஒருவென் எழுந்து விளக்டக அடணத்துவிட்டு
வவெளியில் விடரவெலாகச் வசன்றலான்.
இன்வனலாருவென் யவெகமைலாகத் யதலாண்டினலான்.
மைறநிமிஷம குழியிலிருந்து ஒரு வசப்புத்
யதலாண்டிடயே எடுத்து வவெளியில் டவெத்தலான்.
வபண்யண வசமபலா! இயதலா உன் சந்தர்ப்பம
வெந்துவிட்டைது! யபலா! துணச்சலலாகப் யபலா!
குடிடசக்குள் வசன்ற உன் கலாதலனுடடையே
வபலாருடளக் கலாப்பலாற்ற! தயேங்கலாயத! யபலா!
யபலா!...-------------------

14. பதனலான்கலாவெது
அத்தயேலாயேம

வசங்யகலாடைன் முதலில் வகலாஞ்ச யநரம குடைல்
வதறிக்க ஓடினலான். பிறகு அவெனுக்யக, 'எதற்கலாக
இப்படி ஓடுகியறலாம? என்ன
டபத்தயேக்கலாரத்தனம!' என்ற யதலான்றியேது.
ஓட்டைம நடடையேலாக மைலாறியேது. குடிடசயில் தலான்
பலார்த்த வவெளிச்சம உண்டமையேலாகப் பலார்த்ததலா
அல்லது வீண் பிரடமையேலா என்ற ஐயேம உதத்தது.
தருடை வெந்தவெர்கள் அவ்வெளவு வபரியே வவெளிச்சம
யபலாட்டுக் வகலாண்டைலா தருடுவெலார்கள்? அவ்வெளவு
துணச்சலுடைன் தருடை வெரக் கூடியேவெர்கள்தலான்
யேலார்? அந்தப் பட்டைணத்துச் யசலாமயபறிகளுக்கு
அவ்வெளவு டதரியேமைலா? ஒருநலாளும இரலாது!வீண்பயேம!-ஒருயவெடள வசமபலா வெந்தருப்பலாள்.
தன்டனக் கலாணலாதபடியேலால் சிறிது யநரம
கலாத்தருக்கலலாவமைன்ற விளக்யகற்றி இருப்பலாள்...

இருந்தலாலும குடிடச ஓடலக் குடிடச, பக்கத்தல்
டவெக்யகலாலும யசலாளத் தட்டடையும யபலார்
யபலாட்டிருக்கிறது. விளக்யகற்றம யபலாதுகூடை
ஜலாக்கிரடதயேலாக ஏற்ற யவெண்டும. ஆனலால்
வசமபலா மிகக் வகட்டிக்கலாரி! அவெளுக்கு
ஜலாக்கிரடத வசலால்லித் தர யவெண்டியேதல்டல.
நடடை வகலாஞ்சம வமைதுவெலானதும, "கவுண்டையர!
கவுண்டையர!" என்ற கூச்சல் யபலாட்டுக்வகலாண்டு
ஓடிவெந்து குமைலாரி பங்கஜலா வசங்யகலாடைனுடடையே
டகடயேப் பிடித்துக் வகலாண்டைலாள். "இப்படி
என்டன விட்டுவிட்டு ஓடி வெரலலாமைலா!" என்ற
யகட்டைலாள்.
"சனியேயன! நீ விடைலாமைல் வதலாடைர்ந்து
வெந்துவிட்டைலாயேலா? நீ வெருவெது வதரிந்தருந்தலால்
ஓட்டைத்டத நிறத்தயிருக்க மைலாட்யடையன?"
என்றலான்.
டகடயே உதறி குமைலாரி பங்கஜலாடவெத் தடுமைலாறிக்
கீயழ விழச் வசய்துவிட்டுச் வசங்யகலாடைன்
மைறபடியும விடரவெலாக நடைந்தலான்.

"ஐயயேலா! நலான் விழுந்துவிட்யடைன். வகலாஞ்சம
இரு! என்டனத் தூக்கிவிடு" என்ற பங்கஜலா
கத்தனலான்.
வசங்யகலாடைன் அவெடளத் தருமபியயே பலார்க்கலாமைல்
நடைந்தலான்.
குடிடசக்குச் சுமைலார் நூற கஜ தூரத்தல்
வெந்தயபலாது யசலாளக் வகலால்டலயில் ஏயதலா
வவெள்டளயேலாய் விழுந்து கிடைப்பது அவென்
கண்ணல் பட்டைது. ஒரு தீனமைலான, பரிதலாபமைலான,
இதயேத்டதப் பிளக்கும துன்ப ஒலியும யகட்டைது.
அது என்னவவென்ற பலார்க்கலாமைல்
வசங்யகலாடைனலால் யமையல யபலாக முடியேவில்டல.
அருகில் யபலாய்ப் பலார்த்தலான். அது ஒரு நலாய், அது
சலாகும தறவெலாயில் கிடைந்தது. அதன்
வெயிற்றிலிருந்து இரத்தம சிந்தக்
வகலாண்டிருந்தது.
ஐயயேலா! இந்த வெலாயில்லலாப் பிரலாண இங்யக
எப்படி வெந்தது? எந்த மைகலாபலாவி இடத வெயிற்றில்

குத்தக் வகலான்றலான்?...ஆஹைலா! அந்தப்
யபலாலீஸகலாரருடடையே உயேர்ந்த ஜலாத நலாய்
அல்லவெலா இது? இங்யக எப்படி வெந்தது? யேலார்
இடதக் குத்தயிருப்பலார்கள்?
நலாடயேப் பலார்த்ததனலால் வசங்யகலாடைனுடடையே
மைனத்தல் தகில் அதகமைலாயிற்ற. அயதலாடு
ஆத்தரமும பரபரப்பும மிகுந்தன. குடிடசடயே
யமைலும அணுகிச் வசன்றலான். ஆனலால் இப்யபலாது
சர்வெ ஜலாக்கிரடதயுடைன் எந்தவித ஆபத்துக்கும
தயேலாரலாக நடைந்தலான். நலாடயேப் பலார்ப்பதற்கலாக
நின்ற யநரத்தல் குமைலாரி பங்கஜலா அவெடன வெந்து
பிடித்து விட்டைலாள். சளசளவவென்ற ஏயதலா
அவெடனக் யகள்விகள் யகட்டு யபச டவெக்க
முயேன்றலாள். எதற்கலாக இவெள் இவ்வெளவு கூச்சல்
யபலாட்டுப் யபசுகிறலாள்? வசவிடைனுடைன் யபசுவெது
யபலாலப் யபசுகிறலாயள ஏன்?
யகணக்கடர யமைடும அதன் அருகில் வதன்டன
மைரமும குடிடச வெலாசற் புறத்டத மைடறத்துக்
வகலாண்டிருந்தன. ஆனலால் அந்தப்
பக்கத்தலிருந்து ஒரு மைனிதன் வவெளிப்பட்டு

வெந்தது வதரிந்தது. அவென் யேலார் என்ற
சீக்கிரத்தயலயயே வதரிந்துவிட்டைடு. எஸரலாஜ்
என்பவென் தலான். இவென் ஏன் இங்யக வெந்தலான்?
இன்வனலாருவென் எங்யக?-சந்யதகித்தவதல்லலாம
உண்டமைதலான்யபலால் இருக்கிறது. வசங்யகலாடைலா!
உன்டன இந்தப் பட்டைணத்துச் யசலாமயபறிகள்
ஏமைலாற்றி விட்டைலார்களலா? நல்லயவெடள! கலாரியேம
மிஞ்சிப் யபலாவெதற்குள் வெந்துவிட்டைலாய்! பலார் ஒரு
டக!
வசங்யகலாடைன் ஒரு டக பலார்க்க
யேத்தனிப்பதற்குள்யள யவெற கலாரியேங்கள்
நடைந்துவிட்டைன.
"எஸரலாஜ்! எஸரலாஜ்! இந்தக் கவுண்டைன் என்
கன்னத்தல் அடறந்தலான்! விடைலாயத இவெடன!
இங்யகயயே வகலான்ற குழிடயே வவெட்டிப்
புடதத்துவிடு!" என்ற குமைலாரி பங்கஜலா
கத்தனலாள்.
"அப்படியேலா! உன்டனயேலா இந்தப்
பட்டிக்கலாட்டைலான் வதலாட்டு அடித்தலான்?

அவ்வெளவுக்கு ஆகிவிட்டைதலா? இயதலா பலார்! ஒரு
பலாடைம வசலால்லிக் வகலாடுக்கியறன்!" என்ற
எஸரலாஜ் கர்ஜித்துக்வகலாண்யடை
வசங்யகலாடைனுடடையே மைலார்பில் ஒரு குத்து
விட்டைலான்.
அவ்வெளவுதலான்! வசங்யகலாடைனுடடையே
உள்ளத்தல் குமுறிக் வகலாண்டிருந்த எரிமைடல
வபலாங்கியேது. எஸரலாஜின் மைலார்பிலும தடலயிலும
முதுகிலும யமைலாவெலாய்க் கட்டடையிலும, கண்டை
கண்டை இடைங்களிவலல்லலாம வசங்யகலாடைனுடடையே
இருமபுக் டககள் சரமைலாரியேலாக அடிகடளயும
குத்துக்கடளயும வபலாழிந்தன.
'ஐயயேலா!' 'அப்பலா!' 'யபலாதும!' 'யவெண்டைலாம!'
என்னும எஸரலாஜின் அபயேக் குரல்கள் வசவிடைன்
கலாதல் ஊதன சங்கலாகயவெ முடிந்தன.
இவெர்கள் இருவெரும இவ்விதம முஷ்டி யுத்தம
வசய்து வகலாண்டிருக்டகயில் குமைலாரி பங்கஜலா
குடிடசடயே யநலாக்கிச் வசன்றலாள்.
யகணக்கடரயில் ஏறி அப்பலாலும இறங்கி

விட்டைலாள்.
அச்சமையேம குடிடசக்குள்யளயிருந்து, "ஐயயேலா
ஓஓஓ!" என்ற ஒரு நீடித்த பரிதலாப ஓலம
யகட்பவெர்களின் உடைமபின் இரத்தத்டதச் சுண்டைச்
வசய்யும பயேங்கரத்துடைன் எழுந்தது. அயத குரல்
ஒரு கணம நின்ற, மைறபடியும, "ஆ! வசத்யதன்!"
என்ற அலறியேது. பிறகு, ஒரு நிண்டை முக்கல்,
விமமைல், அப்புறம நிச்சப்தம! சகிக்க முடியேலாத
நிச்சப்தம!
முதல் ஓலத்தயலயயே எஸரலாஜஜும
வசங்யகலாடைனும சண்டடைடயே
நிறத்தவிட்டைலார்கள். மைறஓலத்தற்குப் பிறகு
இருவெரும குடிடசடயே யநலாக்கி ஓடினலார்கள்.
அவெர்களுக்கு எதர்ப்புறமைலாக வெந்த குமைலாரி
பங்கஜலா யகண யமைட்டில் வசங்யகலாடைன் யமைல்
முட்டிக் வகலாண்டைலாள்.
"பங்கஜலா! என்ன? என்ன?" என்ற நடுங்கியே
குரலில் எஸரலாஜ் யகட்டைலான்.

"வதரியேவில்டலயயே? ஐயயேலா!
வதரியேவில்டலயயே" என்றலாள் பங்கஜலா.
"சத்தம குடிடசக்குள்ளிருந்தலா?"
"ஆமைலாம."
"நீ அங்யக-குடிடசக்குள்யள-யபலானலாயேலா?"
"இல்டல; வெலாசலண்டடை யபலானதும சத்தம
யகட்டைது. தருமபிவிட்யடைன்!"
"கவுண்டையர! தீக்குச்சிப் வபட்டி
டவெத்தருக்கிறீரலா? உள்யள யபலாய்ப்
பலார்க்கயவெண்டும?"
"பலார்க்க யவெண்டும; பலார்க்கத்தலான் யபலாகியறன்.
முதலில் நிஜத்டதச் வசலால்! எதற்கலாக இங்யக
இந்த யநரத்தல் வெந்தலாய்? உன்னுடைன் யேலார்
வெந்தது? குடிடசக்குள் யேலார்? என்ன வசய்தீர்கள்?"
"அவதல்லலாம அப்புறம வசலால்கியறன்,

கவுண்டையர! முதலில் உள்யள யபலாய்ப்
பலார்க்கலலாம."
"அப்படியேலானலால் நீங்கள் இரண்டு யபரும
என்னுடைன் வெலாருங்கள். ஓடிப்
யபலாய்விடைலாதீர்கள்!"
"சத்தயேமைலாய் நலாங்கள் ஓடைவில்டல. எப்படி ஓடை
முடியும? நடைந்தடதத் வதரிந்துவகலாள்ளலாமைல்?...
நீர் முதலில் தீக்குச்சிப் வபட்டிடயேக்
கண்டுபிடித்து விளக்டகப் வபலாருத்தும!"
நிலலா வவெளிச்சத்தல் எஸரலாஜ், பங்கஜலா
இவெர்களுடடையே முகங்கடளச் வசங்யகலாடைன்
பலார்த்தலான். அந்த முகங்களில் பீத
குடிவகலாண்டிருந்தது. அவெர்களுடடையே கலால்களும
டககளும வவெடைவவெடைவவென்ற நடுங்கின.
வசங்யகலாடைனுக்கும தகிலலாய்த்தலான் இருந்தது.
ஆயினும மைர்மைம இன்னவதன்ற
வதரிந்துவகலாள்ள அவென் ஆவெல்
வகலாண்டிருந்தலான். அதுமைட்டுமைலா? சலாமபல்

குவிந்த அடுப்பின் அடியில் யேலாருக்கும வதரியேலாது
என்ற எண்ணப் புடதத்து டவெத்தருந்த பணம
என்ன ஆயிற்ற? பரபரப்புடைன் வசங்யகலாடைன்
யமையல நடைந்தலான். வதன்டன மைரத்துக்குப்
பின்னலால் குடிடசச் சுவெர் ஓரமைலாக ஒரு நிழல் ஒரு
கணம வதரிந்து உடையன மைடறந்தது! சீச்சீ!
வசங்யகலாடைலா! உனக்குக் கூடைவெலா இந்தப் பிரடமை!
யபய், பிசலாசு, பூதம எல்லலாம வவெறம வபலாய்
என்பலாயயே? அறிவு எங்யக யபலாயிற்ற?
குடிடசயின் முன்கூடர முகப்பில் வசங்யகலாடைன்
வெழக்கமைலாகத் தீப்வபட்டி டவெப்பது வெழக்கம.
ஹைரிக்கன் லலாந்தடரச் சுவெருக்கு வவெளியயே
நீண்டிருந்த மூங்கில் கழியில் கட்டித்
வதலாங்கவிடுவெது வெழக்கம. தீப்வபட்டிடயே
வெழக்கமைலான இடைத்தலிருந்து எடுத்துக்
வகலாண்டைலான்; லலாந்தடரயும எடுத்துப்
வபலாருத்தனலான்.
லலாந்தர் வவெளிச்சத்தல் குடிடசயின் வெலாசற் கதவு
தறந்து உட்புறமைலாகச் சுவெயரலாடு சலாத்தயிருந்தது
வதரிந்தது. தறந்தருந்த வெலாசற்படியின்யமைல் சில

இரத்தத் துளிகள் சிந்தயிருந்தன. இன்னும,
அயதலா இரத்தத்டதப் யபலாலயவெ சிவெப்பலாகக்
கிடைந்து பளபளக்கும வபலாருள் என்ன?
வசங்யகலாடைன் குனிந்து அடதக் டகயில் எடுத்துக்
வகலாண்டைலான். பின்னலால் வெந்தவெர்கள்
அறியேலாதபடி அடத மைடியில் வசருகிக்
வகலாண்டைலான். பிறகு குடிடசக்குள்யள வசன்றலான்.
--------------------

15. பதடனந்தலாவெது
அத்தயேலாயேம

யசலத்தலிருந்து நலாமைக்கல்லுக்குச் வசன்ற
வெழியில் யமைலாட்டைலார் சலாரத வசலான்ன கடத இது
என்படத யநயேர்களுக்கு ஞலாபகப்படுத்த
விருமபுகியறன். அவெர் வசலான்ன கடதடயே ஏயதலா
எனக்குத் வதரிந்த பலாடஷயிலும பலாணயிலும
எழுதக்வகலாண்டு யபலாகியறன். யசலம ஜில்லலா
கிரலாமைங்களில் குடியேலானவெர்கள் டகயேலாளும சக்த
வெலாய்ந்த யபச்சு நடடைடயே என்னலால் அவ்வெளவு
நன்றலாகக் டகயேலாள முடியுமைலா? அல்லது
அவெர்களுடடையே யபச்சில் கலாணும
ரஸத்டதத்தலான் எழுத்தயல வகலாண்டு வெர
முடியுமைலா?
வசங்யகலாடைன் லலாந்தடரப் வபலாருத்தக்வகலாண்டு
குடிடசக்குள்யள நுடழந்த கட்டைத்தல் கடத

நின்ற யபலாயிற்ற. ஏவனனில், அதற்குள்
நலாமைக்கல் வெந்துவிட்டைது. "இந்த நலாமைக்கல்லுக்குக்
வகலாஞ்சங்கூடைப் புத்தயில்டல. இன்னும
வகலாஞ்சம அப்பலால் தள்ளியிருக்கக் கூடைலாயதலா!
கடதயின் நடுவில் வெந்து குறக்கிட்டு விட்டையத!"
என்ற வநலாந்து வகலாண்யடைன்.
நலாமைக்கல்லுக்கு வெந்த கலாரியேம முடிந்து
முன்னிரவில் தருமபிப் புறப்பட்யடைலா ம. மைண
சுமைலார் ஒன்பது இருக்கும. கலாடலயில் யபலாட்டை
தூற்றடலக் கலாட்டிலும இப்யபலாது வகலாஞ்சம
அதகமைலாகயவெ விழுந்துவகலாண்டிருந்தது. 'மைடழ'
என்ற கூடை அடதச் வசலால்லலலாம. யமையல
வெலானமும கீயழ நலான்கு தடசகளும
இருட்டியிருந்தன. யமைலாட்டைலார் வெண்டியின் முன்
விளக்குகள் அந்த இருட்கடைடலக் கிழித்துக்
வகலாண்டு சலாடலயில் சற்ற தூரத்துக்கு
வவெளிச்சமைலாக்கிக் வகலாண்டு வசன்றன. அந்தப்
பிரகலாசமைலான ஒளியில் மைடழத்துளிகள்
டவெரத்துளிகளலாக ஒளிர்ந்தன. ஒவ்வவெலாரு சமையேம
வெலானத்டத வவெட்டியே மின்னல் பூமியில்
வநடுந்தூரத்டதப் பிரகலாசமைலாக்கி விஸதலார

வவெட்டைவவெளிகடளயும ஆங்கலாங்கு நின்ற
வமைலாட்டடைப் பலாடறகடளயும குட்டடை
மைரங்கடளயும ஒரு கணம கலாட்டி விட்டு
மைடறந்தது.
பலாக்கிக் கடதடயேக் யகட்க யவெண்டும என்ற என்
ஆர்வெத்டத யமைலாட்டைலார் சலாரதயிடைம வதரிவித்துக்
வகலாண்யடைன். அவெரும கடதடயேத்
வதலாடைங்கினலார்:
*******
குடிடசக்குள் வசல்லுமயபலாயத வசங்யகலாடைனின்
உள்ளம படதபடதத்தது. என்னத்டதப் பலார்க்கப்
யபலாகியறலாயமைலா என்ற தகில் வகலாண்டிருந்தது.
அங்யக அவென் பலார்த்த கலாட்சியயேலா
படதபடதப்டபயும தகிடலயும
அதகமைலாக்கியேது. மைனிதன் ஒருவென்
அலங்யகலாலமைலாய் விழுந்து கிடைந்தது வதரிந்தது.
தன்டனக் வகடுப்பதற்கு முயேன்ற இருவெரில்
ஒருவென் தலான் அவென்! பங்கலாருசலாமி என்ற
வபயேடர உடடையேவென். அவென் பக்கத்தல் ஒரு

கூரியே கத்த கிடைந்தது. அதல் இரத்தக் கடற
பட்டிருந்தது. அப்புறம, அடுப்டபத் யதலாண்டி
எடுத்து அப்பலாற்படுத்தவிட்டு அங்யக குழி
யதலாண்டியிருந்தடதயும அவென் பலார்த்தலான். குழி
கலாலியேலாயிருந்தடதயும கவெனித்தலான். ஆனலால்
அந்தச் வசமபுக் குடைம பக்கத்தல் எங்யகயேலாவெது
இருக்கிறதலா? இல்டல! மைலாயேமைலாய்
மைடறந்துவிட்டைது! தலான் எண்ணயேது சரிதலான்!
ஆனலால் இது என்ன? ஒரு சிறியே வபட்டி தறந்து
கிடைக்கிறயத! அதற்குள்யள... ஆத்தலாடி!
யநலாட்டுக்கள்! ரூபலாய் யநலாட்டுக்கள்! வபட்டிக்கு
வவெளியில் பக்கத்தலும ரூபலாய் யநலாட்டுக்கள்!
இன்னும ஏயதலா கறப்பலாகச் சுருள் சுருளலாகக்
கிடைந்தது! ஒன்றம புரியேலாமைல் தக்பிரடமையுடைன்
வசங்யகலாடைன் அந்தப் வபட்டிக்குச் சமீபத்தல்
வசன்ற குனிந்து பலார்த்தலான். அப்யபலாது தடரயில்
விழுந்து கிடைந்த மைனிதன் முனகினலான்.
வசங்யகலாடைன் விளக்டக அவென் பக்கம
தருப்பினலான். அந்த மைனிதன் வகலாஞ்சம
தடலடயேத் தூக்கித் தன் சிவெந்த கண்களினலால்
வசங்யகலாடைடன விழித்துப் பலார்த்தலான்! அதனலால்
வசங்யகலாடைனுக்குக் குடல நடுக்கம ஏற்பட்டைது.

"நீயேலா....! நீயேலா வெந்து வதலாடலந்தலாய்....அவெள்
எங்யக! அந்தப் வபண் யபய் எங்யக?-அவெள்தலான்
என்டனக் வகலான்றவெள்!" என்ற வமைல்லியே
குரலில் முணு முணுத்தலான், கீயழ கிடைந்த
பங்கலாருசலாமி. "பலாவி! சண்டைலாளி...!" என்ற
சபித்துக்வகலாண்யடை எழுந்தருக்க முயேன்றலான்.
முடியேலாமைல் கீயழ விழுந்தலான். அவென் தடல
சலாய்ந்தது. யகலாரமைலாக விழித்த சிவெந்த விழிகள்
மூடிக் வகலாண்டைன.
வசங்யகலாடைன் உடையன மைந்தர சக்தயிலிருந்து
விடுபட்டைவென் யபலாலலானலான். கீயழ கிடைந்த
இரத்தம யதலாய்ந்த கத்தடயேக் டகயில்
எடுத்துக்வகலாண்டு வவெளியயே ஓடி வெந்தலான்.
அந்தச் சமையேத்தல்தலான் எஸரலாஜஜும குமைலாரி
பங்கஜலாவும தயேக்கத்துடைன் வநருங்கி வெந்து
குடிடசக்குள்யள எட்டிப் பலார்க்க முயேன்றலார்கள்.
அவெர்கடளப் பலார்த்ததும, வசங்யகலாடைன்
ஆயவெசம வெந்தவெடனப் யபலால் கத்தடயேக்
கலாட்டி, "உள்யள வெரலாதீர்கள்! வெந்தலால்

உங்கடளயும பலி வகலாடுத்துவிடுயவென்!" என்ற
கத்தனலான். அவெர்கள் பயேந்து அப்பலால் விலகிக்
வகலாண்டைலார்கள். வசங்யகலாடைன் வவெளியில் வெந்து
குடிடசயின் கதடவெச் சலாத்தனலான். "ஓயகலா!",
"வகலாடல!", "வகலாடல!" என்ற கத்தக்வகலாண்டு
யகணடயேப் பலார்த்து ஓடி யமைட்டின் மீது
ஏறினலான். யகண ஓரத்தல் வெந்ததும மைடிடயே
அவிழ்த்து அதலிருந்த வபலாருடளக் யகணயில்
விழுமபடி வசய்தலான்.
அயத சமையேத்தல் பக்கத்து வதன்டன மைரத்துக்குப்
பின்னலாலிருந்து யபலாலீஸ கலான்ஸயடைபிள்
சின்னமுத்துக் கவுண்டைர் வவெளிப்புறப்பட்டைலார்.
"அப்பயன, வசங்யகலாடைலா! என்ன விஷயேம?
எதற்கலாக இப்படி அலறகிறலாய்? யகணயில்
என்னத்டதப் யபலாட்டைலாய்?" என்றலார்.
ஒரு நிமிஷ யநரம வசங்யகலாடைன் தடகத்து நின்ற
விட்டு "நலானலா? நலான் ஒன்றம யகணயில்
யபலாடைவில்டல! இனியமையல தலான் யபலாடைப்
யபலாகியறன்!" என்றலான்.

"என்னத்டதப் யபலாடைப் யபலாகிறலாய்?"
"ஒரு மைனுஷடனத் தூக்கிப் யபலாடைப்யபலாகியறன்."
"மைனுஷடனயேலா? மைனுஷடனக் யகணயியல
தூக்கிப் யபலாடைலலாமைலா? வசத்துப் யபலாவெலாயன?"
"அவென் முன்னயமை வசத்துப்
யபலாய்விட்டைலானுங்க!"
"யேலார் வசத்துப் யபலானது? வசத்தவெடன எதற்கலாகக்
யகணயில் யபலாடைப் யபலாகிறலாய்?"
"ஒருவெடனக் வகலாடல வசய்தலால், அவெடனச்
சலாக்கியல கட்டிக் கிணற்றியல யபலாடைலலாம என்ற
சினிமைலாவியல கலாட்டினலாங்கயள!"
"யேலாடர நீ வகலாடல வசய்தலாய்?"
"அந்தப் பங்கலாருசலாமிடயே நலான் வகலாடல வசய்து
விட்யடைன்! இந்தக் கத்தயினலால்தலான்...!" என்ற

வசங்யகலாடைன் வசலான்னயபலாது, அவென் டக
வகலாஞ்சம நடுங்கிற்ற.
"இங்யக வகலாடு, அந்தக் கத்தடயே!" என்ற
யபலாலீஸகலாரர் யகட்டைதும வசங்யகலாடைன்
வகலாடுத்டுவிட்டைலான்.
"சரி! வெலா! நீ வகலான்ற ஆடளப் யபலாய்ப்
பலார்க்கலலாம. அவெடனத் தூக்கிப் யபலாடுவெதற்கு
நலானும ஒரு டக வகலாடுக்கியறன்!" என்ற
வசலால்லிவிட்டுப் யபலாலீஸகலாரர் குடிடசடயே
யநலாக்கிப் யபலானலார். வசங்யகலாடைனும அவெர்
பின்னலால் யபலானலான்.
குடிடச வெலாசலில் எஸரலாஜஜும குமைலாரி
பங்கஜலாவும நின்ற வகலாண்டிருந்தலார்கள்.
பங்கஜலா அழுது வகலாண்டிருந்தலாள். எஸரலாஜ்
அவெடளத் தட்டிக்வகலாண்டிருந்தலான்.
கலான்ஸயடைபிடளப் பலார்த்ததும பங்கஜலா, "ஐயயேலா!
இங்யகயும வெந்துவிட்டைலாயேலா! இந்தப் பலாவிகளலால்
என் கத இப்படியேலாச்சு!" என்ற அலறினலாள்.
------------------

16. பதனலாறலாவெது ம
அத்தயேலாயேம

யபலாலீஸகலாரர் அங்யக அந்தச் சமையேத்தல் எப்படி
வெந்தலார் என்ற வசலால்வெதற்குக் வகலாஞ்சம
கடதடயே பின்னலால் வகலாண்டுயபலாக யவெண்டும.
கலான்ஸயடைபிள் சின்னமுத்துக் கவுண்டைர்
முன்னம யசலத்தல் யவெடல பலார்த்து வெந்தலார்.
அடிக்கடி அவெர் 'டக கலாட்டி மைரயவெடல வசய்யே
யவெண்டியேதலாயிருக்கும. அதலாவெது வீத
முடனயில் நலாற்சந்தயின் நடுவில் நின்ற
வெண்டிகள் யபலாகவும நிற்கவும டககலாட்டை
யவெண்டி வெரும. அப்படி நின்றிருந்த நலாட்களில்
ஒருநலாள், நடுப்பகலில் ஓர் இளமவபண்
அவெரிடைம வெந்து, "யபலாலீஸகலார ஐயேலா! யநற்ற
முதல் சலாப்பிடைவில்டல! பசியினலால் பிரலாணன்
யபலாய்விடுமயபலால் இருக்கிறது. ஒரு நலாலு
அணலாக் வகலாடுத்தலால் ஓர் அநலாடதப்

வபண்டணக் கலாப்பலாற்றியே புண்ணயேம
கிடடைக்கும" என்றலாள். யபலாலீஸகலாரருக்குப் பலாவெ
புண்ணயேத்தல் அவ்வெளவு நமபிக்டகயில்டல.
ஆயினும அந்தப் வபண்ணன் அநலாடதத்
யதலாற்றத்டதப் பலார்த்துப் பரிதலாபங் வகலாண்டைலார்.
"நீ யேலார், அமமைலா! ஏன் உன்டன அநலாடத என்ற
வசலால்லிக்வகலாள்கிறலாய்" என்றலார். "ஆம ஐயேலா!
நலான் அநலாடததலான். நலாங்கள் மைலலாய் நலாட்டில்
கிள்ளலானில் இருந்யதலாம. அப்பலா வபரியே
வியேலாபலாரி. யுத்தம ஆரமபித்த சில
நலாடளக்வகல்லம புறப்பட்டு ஓடி வெந்து
விட்யடைலா ம. வெழியியல கப்பலியலயயே அப்பலா
வசத்துப்யபலாய் விட்டைலார். நலானும என் தமபியும
அமமைலாவும மைட்டும இங்யக வெந்து யசர்ந்யதலாம.
இங்யக நலாங்கள் எதர்பலார்த்து வெந்த பந்துக்கள்
யேலாரும இல்டல. மைலலாய் நலாட்டிலிருந்து வசலாத்து
வெருவெதற்கும வெழியில்டல. ஜப்பலான்கலாரன்
பறிமுதல் வசய்து விட்டைலான். நலாங்கள் டகயயேலாடு
வகலாண்டு வெந்த நடக நட்டுக்கடள விற்ற
இத்தடன நலாள் கலாலட்யசபம வசய்யதலாம.
எல்லலாம தீர்ந்துவிட்டைது! இப்யபலாது பிச்டச
வெலாங்கிப் பிடழக்க யவெண்டியேதலாயிருக்கிறது!"

என்ற வசலான்னலாள்.
"ஐயயேலா! பலாவெம! நீ படித்த வபண் மைலாதரி
யதலான்றகிறயத! ஏதலாவெது யவெடல
பலார்த்துக்வகலாள்வெதுதலாயன?" என்றலார் யபலாலீஸ
கலான்ஸயடைபிள்.
"யவெடலக்கு நலான் எவ்வெளயவெலா பிரயேத்தனம
வசய்யதன்; கிடடைக்கவில்டல. யவெடல யகட்கப்
யபலான இடைத்தல் ஆண் பிள்டளகளலாயிருந்தலால்
கண்டண அடித்து துன்மைலார்க்கத்துக்குக்
கூப்பிடுகிறலார்கள். வபண்களலாயிருந்தலால்
நன்றலாகத் தட்டி அனுப்புகிறலார்கள். நலான் என்ன
வசய்யேட்டும!" என்றலாள் அந்தப் வபண்.
"வெலாஸதவெந்தலான்; உலகம அப்படிக் வகட்டுப்
யபலாய்க் கிடைக்கிறது. மைனிதர்களுடடையே வநஞ்சில்
இரக்கம என்பயத இல்டல!" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர். இப்படிச் வசலால்லி விட்டு நலாலு
அணலாவுக்கு எட்டு அணலாவெலாகக் வகலாடுத்து
அனுப்பினலார்.

அந்தப் வபண் யபலாய் விட்டைலாள். ஆனலால்
யபலாலீஸகலாரருடடையே மைனத்தலிருந்து அவெள்
யபலாகவில்டல. சில நலாடளக்வகல்லலாம
மைறபடியும அந்தப் வபண், யபலாலீஸகலாரடர
சந்தத்தலாள். சலாப்பலாட்டுக்கு நலாலு அணலாக்
வகலாடுக்குமபடி யகட்டைலாள். யபலாலீஸகலாரர் ஒரு
ரூபலாய் வகலாடுத்தலார். அவெர்களுக்குள் யமைலும
வகலாஞ்சம பழக்கமும சியநகமும ஏற்பட்டைன.
வபண்ணன் வபயேர் பங்கஜம என்ற வதரிந்து
வகலாண்டைலார். ஒழிந்த யநரங்களில் அந்தப்
வபண்ணன் வீட்டுக்குப்யபலாய் அவெளுடைனும
அவெள் அமமைலாவுடைனும யபசிக்
வகலாண்டிருப்பதல் அவெர் வபரிதும மைகிழ்ச்சி
அடடைந்தலார்.
யபலாலீஸகலாரருடடையே முதல் மைடனவி கலாலமைலாகி
விட்டைலாள். இரண்டைலாவெது கல்யேலாணம
வசய்துவகலாள்ளும எண்ணயமை அவெருக்கு
இருக்கவில்டல. ஆனலால் குமைலாரி பங்கஜலாடவெப்
பலார்த்த பிறகு அவெருடடையே மைனம சிறிது சிறிதலாக
மைலாறிக் வகலாண்டு வெந்தது.

இன்வனலாரு நலாள் வெழக்கமயபலால் யபலாலீஸகலாரர்
டககலாட்டி உத்தயயேலாகம வசய்த இடைத்துக்குக்
குமைலாரி பங்கஜலா வெந்து "வீட்டில் அரிசி
ஆகிவிடைது. ஒரு ரூபலாய் தர முடியுமைலா? உங்கடள
அடிக்கடி யகட்க வவெட்கமைலாயிருக்கிறது"
என்றலாள். யபலாலீஸகலாரர், "ஏன்
வவெட்கப்படையவெண்டும? கூடியே சீக்கிரத்தல் நலான்
மைலாதலா மைலாதம வெலாங்கும சமபளத்டத அப்படியயே
உன்னிடைம வகலாண்டு வெந்து வமைலாத்தமைலாகக்
வகலாடுக்கும கலாலம வெரலலாம, இல்டலயேலா? உன்
தலாயேலாடரக் கூடைக் யகட்டைலாகிவிட்டைது. உனக்குச்
சமமைதம என்றலால் உடையன கலியேலாணந்தலான்!"
என்றலார்.
"சீ! நீங்களும மைற்றவெர்கடளப் யபலாலத்தலானலா?"
என்றலாள் பங்கஜலா.
"மைற்றவெர்கடளயும என்டனயும ஒப்பிட்டுப்
யபசுகிறலாயயே! மைற்றவெர்கள் உன்டனக்
கலியேலாணம வசய்து வகலாள்கியறன் என்ற
வசலான்னலார்களலா?" என்ற யகட்டைலார்.

"ஆமைலாம, பின்யன என்ன? எல்யலலாரும என்டனக்
கந்தர்வெமைணம வசய்துவகலாள்வெதலாகத்தலான்
வசலான்னலார்கள். ஓர் அநலாடதப் வபண்
அகப்பட்டைலால் நீங்கள் ஆண்பிள்டளகள் என்ன
யவெணுமைலானலாலும வசய்வீர்கள்! சீ சீ!
உன்னுடடையே பணம எனக்கு யவெண்டைலாம!" என்ற
ரூபலாடயே விட்வடைறிந்துவிட்டுக் குமைலாரி பங்கஜலா
நடடைடயேக் கட்டினலாள்.
யபலாலீஸகலாரர் மிக்க ஏமைலாற்றத்துடைனும
வெருத்தத்துடைனும அவெள் யபலாவெடதப்
பலார்த்துக்வகலாண்டிருந்தலார். அவெள் பத்து அடி
தூரம யபலானதும ஒரு விசித்தரமைலான சமபவெம
ஏற்பட்டைது. அந்த வெழியயே வெந்த டசக்கிள்கலாரன்
ஒருவென் குமைலாரி பங்கஜலாவின் மீது தன்
வெண்டிடயே யமைலாதனலான். அந்த யவெகத்தல் அவெள்
டகயில் இருந்த சிறியே வபட்டி தவெறிக் கீயழ
விழுந்தது. விழுந்த யவெகத்தல் அதன் கதவு
தறந்தது. தறந்த வபட்டிக்குள் கலான்ஸயடைபிள்
பலார்த்தலார். ரூபலாய் யநலாட்டுக் கத்டதகளலாகக்
குவித்து டவெத்தருந்தது. சில யநலாட்டுகள்
வவெளியிலும சிதறி விழுந்தன. குமைலாரி பங்கஜலா

அவெசர அவெசரமைலாக அந்த யநலாட்டுகடளப்
வபலாறக்கி எடுத்துப் வபட்டியில் டவெத்து மூடிப்
பூட்டினலாள். அயத சமையேத்தல் கடடைக் கண்ணலால்
யபலாலீஸகலாரர் தன்டனக் கவெனிக்கிறலாரலா என்ற
பலார்த்துக் வகலாண்டைலாள். இப்படிப் பூட்டியேதும
அவெசரமைலாக நடடைடயேக் கட்டினலாள்.
யபலாலீஸகலாரர் ஆச்சரியேத்தல் ஆழ்ந்தலார். வபட்டி
நிடறயே ரூபலாய் யநலாட்டடை டவெத்துக்வகலாண்டு
தன்னிடைம அரிசி வெலாங்கப் பணம இல்டல
என்றலாயள? இது என்ன விந்டத?
ஆரமபத்தலிருந்யத என்டன ஏமைலாற்றிக்வகலாண்டு
வெருகிறலாளலா? அல்லது இன்டறக்குத்தலானலா?
தடீவரன்ற இவ்வெளவு பணம இவெளுக்கு
எப்படிக் கிடடைத்தது?
மைறநலாள் குமைலாரி பங்கஜலா அவெடரத்
யதடிக்வகலாண்டு வெந்தலாள். "யநற்யற ஒரு விஷயேம
வசலால்ல யவெண்டும என்றிருந்யதன். ஆனலாலும
உங்கள் மைனத்டதச் யசலாதக்க விருமபியேதலால்
வசலால்லவில்டல. மைலலாய் நலாட்டில் எங்கள்
வீட்டடையும யதலாட்டைங்கடளயும விற்றப் பணம

அனுப்பியிருக்கிறலார்கள். யநற்றத்தலான் வெந்தது.
ஒரு சியனகிதர் வீட்டில் வகலாண்டுயபலாய்க்
வகலாடுத்துவிட்டு வெந்யதன்!" என்றலாள்.
அவ்வெளவு பணத்டத நமபிக் வகலாடுக்குமபடி
அப்படிப்பட்டை சியநகிதர் உனக்கு இருக்கிறலாரலா?
அடதவிடை பலாங்கியில் யபலாட்டு
டவெப்பதுதலாயன?" என்றலார் யபலாலீஸகலாரர்.
"பலாங்கியியல யபலாட்டைலால் வெட்டி எங்யக
வகலாடுக்கிறலார்கள்? நலான் வகலாடுத்தது
பங்கலாருசலாமி என்பவெரிடைம. நல்ல இடைத்தல்
கடைன் வகலாடுத்து நிடறயே வெட்டி சமபலாதத்துக்
வகலாடுப்பதலாகச் வசலால்லியிருக்கிறலார்."
பங்கலாருசலாமி என்பவென் 'யக. டி.' ஜலாபிதலாவில்
இல்டலயயே தவிர, மைற்றபடி அவென் யபரில்
யபலாலீஸ இலலாக்கலாவுக்குப் பல சந்யதகங்கள்
இருந்தன. அப்படிப் பட்டைவெனிடைமைலா இவெள்
பணத்டத நமபிக் வகலாடுத்தருக்கிறலாள்? ஐயயேலா!
விழுங்கி ஏப்பம விட்டுவிடுவெலாயன?
இன்வனலாரு சந்யதகமும யபலாலீஸகலாரரின்

மைனத்தல் யதலான்றியேது. அடதக் யகட்டுவிட்டைலார்:
"யநற்ற எதற்கலாக என்னிடைம பணம யகட்க
வெந்தலாய்?" என்றலார்.
"அதுவெலா? உங்களிடைம ஏதலாவெது ஒரு வியேலாஜத்டத
டவெத்துக்வகலாண்டு யபச யவெண்டும என்ற
இருந்தது. அதனலாயல தலான் வெந்யதன்.
மைன்னித்துக் வகலாள்ளுங்கள். நலான் கஷ்டை
தடசயில் இருந்தயபலாது நீங்கள் வசய்த
உதவிகளுக்கலாக மிக்க வெந்தனம. ஒரு நலாள்
அதற்வகல்லலாம வெட்டியும முதலுமைலாகச் யசர்த்துக்
வகலாடுத்துவிடுகியறன்!" என்ற வசலால்லிவிட்டு,
விடு விடு என்ற யபலாய்விட்டைள்.
யபலாலீஸகலாரருக்கு அவெள் வசலான்ன
சமைலாதலானத்தல் நமபிக்டக ஏற்படைவில்டல.
இந்தப் யபடதப் வபண்டண அந்தப்
பங்கலாருசலாமி ஏயதலா குழியில் கவிழ்க்கப்
பலார்க்கிறலான் என்ற சந்யதகித்தலார். ஆடகயேலால்
குமைலாரி பங்கஜலாடவெயும பங்கலாருசலாமிடயேயும
கவெனிக்கத் வதலாடைங்கினலார்.

தடீவரன்ற யசலத்தலிருந்து பங்கலாருசலாமி,
குமைலாரி பங்கஜலா இருவெரும கலாணலாமைற்
யபலானலார்கள். பங்கஜலாவின் தலாயேலாடரப் யபலாய்ப்
பலார்த்துக் யகட்டைதலும தகவெல் வதரியேவில்டல.
யபலாலீஸகலாரரின் மைனம சஞ்சலத்தல்
ஆழ்ந்தருந்தது. இந்த நிடலயில் அவெடரச்
யசலத்தலிருந்து சின்னமைநலாயேக்கன் பட்டிக்கு
மைலாற்றினலார்கள்.
அங்யக பங்கலாருடவெயும பங்கஜலாடவெயும கண்டு
யபலாலீஸகலாரர் ஆச்சரியேப்பட்டைலார். பங்கஜலா ஒரு
நலாள் அவெடரத் தனிடமையில் சந்தத்துத் தன்டனத்
வதரிந்ததலாகக் கலாட்டிக் வகலாள்ள யவெண்டைலாம
என்ற மைன்றலாடினலாள். யபலாலீஸகலாரர் அப்படியயே
வெலாக்களித்தலார். ஆயினும இங்யக ஏயதலா
கிருத்தரிமைம நடைக்கப்யபலாகிறது என்ற சந்யதகம
அவெர் மைனத்தல் உதத்தது. ஆடகயேலால் யமைற்படி
ஆசலாமிகளுக்குத் வதரியேலாமையலயயே அவெர்கடளக்
கவெனித்துக்வகலாண்டு வெந்தலார்.

யபலாலீஸகலாரருடடையே சந்யதகத்டத
அதகப்படுத்துமபடியேலான சமபவெம ஒன்ற ஒரு
நலாள் யநரிட்டைது. நலாமைக்கல் சலாடலயில் அவெர்
யபலாக யநருமயபலாவதல்லலாம வபலாய்மைலான்
கரட்டடையும அந்தக் கரட்டின் சந்தல் வதரிந்த
வபலாய் மைலாடனயும பலார்த்து வியேக்கலாமைல்
யபலாவெதல்டல. 'அருகியல யபலாய்ப் பலார்த்தலால்
இருட்டடைத் தவிர ஒன்றமில்டல;
சலாடலயிலிருந்து பலார்த்தலால் தத்ரூபமைலாக அழகியே
மைலான் வதரிகிறயத? இது என்ன விந்டத? எப்படி
யநருகிறது?' என்ற அடிக்கடி அவெர்
யயேலாசிப்பதுண்டு. ஒரு நலாடளக்குத் தடீவரன்ற
யமைற்படி குன்றின் குடகயில் வபலாய்மைலானுடடையே
முழுத் யதலாற்றத்டதயும கலாண
முடியேலாமைற்யபலாகயவெ, அவெருக்கு ஒயர
வியேப்பலாய்ப் யபலாய்விட்டைது. ஒரு கலாலும ஒரு
கலாதும முகத்தல் பலாதயும மைட்டும வதரிந்தன.
மைலானின் முழு உருவெத்டதக் கலாணவில்டல. இந்த
அதசயேத்டதக் கண்டுபிடிக்க எண்ணக் குன்றின்
மீது ஏறிப் பலார்த்தலார். வபலாய்மைலான் குடகயில் ஒரு
சலாக்கு மூட்டடையும ஒரு கள்ளிப் வபட்டியும
டவெக்கப்பட்டு இருந்தன. 'மைலானின்

நிழல்யதலாற்றத்தன் யமைல் இச்சலாமைலான்களின்
நிழல் எப்படியயேலா விழுந்தருக்கிறது!
ஆடகயினலாயலதலான், முழுமைலானின் அழகியே
யதலாற்றம கீயழயிருந்து பலார்க்குமயபலாது
கலாணப்படைவில்டல' என்ற வதரிந்து வகலாண்டைலார்.
அதசயேத்தன் கலாரணத்டதக்
கண்டுபிடித்தலாகிவிட்டைது. ஆனலால் குடகயில்
டவெத்தருக்கும சலாமைலான்களின் மைர்மைங்கடளக்
கண்டுபிடித்தலாக யவெண்டும. அந்தச் சலாமைலான்கள்
யேலாருடடையேடவெ? எதற்கலாக அங்யக
டவெத்தருக்கிறலார்கள்? சலாமைலான்கடள உடையன
பரியசலாதத்துப் பலார்க்கப் யபலாலீஸகலாரர்
விருமபவில்டல. மைற்றவெர்கள் யேலாரும கவெனிக்க
முடியேலாத சமையேத்தல் பரியசலாதத்துப் பலார்க்க
யவெண்டும. டவெத்தவெர்கள் யேலார் என்றம
கவெனித்து வெரயவெண்டும.
பங்கலாருசலாமி, பங்கஜலா, எஸரலாஜ்-அவெர்கடளச்
சுற்றிக் வகலாண்டிருந்த வசங்யகலாடைன்
ஆகியேவெர்கள் மீது யபலாலீஸகலாரருக்குச் சந்யதகம
யதலான்றியிருந்தது. வபலாய் மைலாடன மைடறந்த

வபலாருள்கடள அவெர்களில் யேலாரலாவெது
டவெத்தருக்க யவெண்டும என்றம, அடவெ
தருட்டுப் வபலாருள்களலாகயிருக்கலலாம என்றம
எண்ணனலார்.
ஒரு நலாள் பங்கஜலா யபலாலீஸகலாரடரத்
யதடிப்பிடித்து "எனக்கலாக ஓர் உதவி வசய்யே
முடியுமைலா?" என்ற யகட்டைலாள். வசங்யகலாடைனிடைம
தன் கடிதத்டதக் வகலாண்டு யபலாய்க் வகலாடுக்கச்
வசலான்னலாள். கூடழக்கலாலன் புடதயேல்
இருக்குமிடைம வசங்யகலாடைனுக்குத் வதரியும
என்றம, அவெனிடைமிருந்து அந்த இரகசியேத்டதத்
வதரிந்து வகலாள்வெதற்கலாகயவெ அவெனிடைம
சியநகங்வகலாண்டைதலாக நடிப்பதலாகவும கூறினலாள்.
புடதயேல் கிடடைத்தலால் யபலாலீஸகலாரருக்கும
பங்கு வகலாடுப்பதலாகச் வசலான்னலாள்.
யபலாலீஸகலாரர் மைர்மைம இன்னவதன்ற கண்டு
பிடிக்கும யநலாக்கத்துடைன் கடிதத்டதக் வகலாண்டு
யபலாய்க் வகலாடுக்கச் சமமைதத்தலார்.
மைறநலாள் வபலாய்மைலான் கரட்டுக் குடகயில் மைலானின்
முழு உருவெமும வதரிந்தது. ஆடகயேலால், தலான்

வசங்யகலாடைக் கவுண்டைனுக்குக் கடிதம வகலாடுக்கப்
யபலான சமையேத்தல் ஆசலாமிகள் அச்சலாமைலான்கடள
எடுத்துக் வகலாண்டு விட்டைலார்கள்! அடவெ
என்னவெலாயிருக்கும?
மைறபடியும யபலாலீஸகலாரர் ஏமைலாற
விருமபவில்டல. வசங்யகலாடைன் வபலாய்மைலான்
கரடுக்குப் பின்னலால் குமைலாரி பங்கஜலாடவெச்
சந்தத்ததும வசங்யகலாடைனுடடையே குடிடசடயே
யநலாக்கிச் வசன்றலார். மைற்ற இரண்டு மைனிதர்களும
அங்யக வெருவெலார்கள் என்பது நிச்சயேம.
ஆடகயேலால் முன்னலாயலயயே யபலாய்க் யகணக்கடர
யமைட்டில் வதன்டன மைரத்தன் பின்னலால்
மைடறந்து வகலாண்டைலார். அங்கிருந்து பலார்த்தலால்
குடிடசயின் சமீபத்தல் சுற்றப்புறவமைல்லலாம
நன்றலாய்த் வதரியும. ஆனலால் துரதர்ஷ்டைவெசமைலாக
அவெர் எதர்பலாரலாதது ஒன்ற நிகழ்ந்துவிட்டைது.
யபலாலீஸகலாரர் யபலான தடசடயே யமைலாப்பம
பிடித்துக்வகலாண்டு அவெருடடையே நலாயும
வசங்யகலாடைனுடடையே குடிடசடயே யநலாக்கி வெந்தது.
குடிடசக்குச் சமீபத்தல் அதன் குடரப்புச்
சத்தமும, மைரண ஓலமும யபலாலீஸகலாரருக்குக்

யகட்டைது. அவெருடடையே இரத்தம வகலாதத்தது.
ஆனலாலும கலான்ஸயடைபிள் சின்னமுத்துக்
கவுண்டைருக்கு டியூடி என்றலால் டியூடிதலான்;
யவெடல என்றலால் யவெடலதலான்! ஒரு வபரியே
மைர்மைத்டதக் கண்டுபிடிக்கப் யபலாகிற கட்டைத்தல்
தமடமை வவெளிப்படுத்தக் வகலாண்டு, கலாரியேத்டதக்
வகடுத்துவிடை விருமபவில்டல!
நடைந்தடதவயேல்லலாம பலார்த்துக்
வகலாண்டிருந்துவிட்டு வவெளிப்படை யவெண்டியே
சமையேத்தல் வவெளிப்பட்டு வெந்தலார்.
குடிடசக்கு வவெளியில் வசங்யகலாடைடன நிற்கச்
வசலால்லி விட்டுப் யபலாலீஸகலாரர் உள்யள
யபலானலார். சுற்றமுற்றம பலார்த்தலார். கீயழ விழுந்து
கிடைந்தவெடனயும லலாந்தர் வவெளிச்சத்தல் கூர்ந்து
கவெனித்தலார். கவெனித்துவிட்டு அவெர் வவெளியில்
வெந்து வசங்யகலாடைடனப் பலார்த்து, "ஏனப்பலா! நீயேலா
வகலாடல வசய்தலாய்? யேலாயரலா வபண்யபய்
தன்டனக் வகலான்றதலாகவெல்லவெலா உள்யள
கிடைக்கிறவென் பழி வசலால்லுகிறலான்?" என்றலார்.
"ஐயயேலா! என்யபரிலலா பழி வசலால்லுகிறலான்?

எனக்கு ஒன்றம வதரியேலாயத? நலான் உள்யளயயே
யபலாகவில்டலயயே?" என்ற பங்கஜலா கூவினலாள்.
"வகலாடலகலாரி! ஏன் வபலாய் வசலால்லுகிறலாய்?
என்டனயும இந்தக் கவுண்டைடனயும
சண்டடையபலாடை விட்டுவிட்டு நீதலாயன
குடிடசக்குத் தனியேலாகப் யபலானலாய்?" என்றலான்
எஸரலாஜ்.
"இப்படி அபலாண்டைமைலாய்ப் வபலாய்
வசலால்லுகிறலாயயே?" என்ற பங்கஜலா ஓவவென்ற
அலறி அழத் வதலாடைங்கினலாள்.
யசலத்தலிருந்து யபலாலீஸ இன்ஸவபக்டைர்
முதலியே யமைலதகலாரிகள் இரவுக்கிரயவெ வெந்து
யசர்ந்தலார்கள். யபலாலீஸ அதகலாரிகள் மைட்டும
அல்ல. அக்கமபக்கத்துக் கிரலாமைங்களிலிருந்தும
ஜனங்கள் வெந்து கூடை ஆரமபித்து விட்டைலார்கள்.
வசங்யகலாடைனுடடையே புடதயேடல யேலாயரலா தருடைன்
அடித்துக் வகலாண்டு யபலாகப் பலார்த்தலான் என்றம
அதற்கலாகச் வசங்யகலாடைன் அவெடனக் வகலான்ற
விட்டைலான் என்றம அக்கம பக்கங்களில் வெதந்த

பரவி விட்டைது.
ஜனங்கடளவயேல்லலாம தடுத்துக் குடிடசக்குத்
தூரத்தல் நிறத்த டவெத்துவிட்டுப் யபலாலீஸ
இன்ஸவபக்டைடர மைட்டும கலான்ஸயடைபிள்
உள்யள அடழத்துச் வசன்றலார்.
பங்கலாருசலாமியின் உதடுகள் இன்னும ஏயதலா
முணு முணுத்துக் வகலாண்டிருந்தன. "அந்தப்
வபண் பிள்டளடயே விடைலாதீர்கள்! அவெள்தலான்
வகலாடலகலாரி" என்ற வெலார்த்டதகள்
இன்ஸவபக்டைரின் கலாதலும விழுந்தன.
பிறகு கலாயேம பட்டை அந்த மைனிதடன எடுத்துப்
யபலாவெதற்கு இன்ஸவபக்டைர் ஏற்பலாடு வசய்தலார்.
வசங்யகலாடைன், எஸரலாஜ், குமைலாரி பங்கஜலா ஆகியே
மூவெடரயும டகது வசய்து டகயில் விலங்கு
யபலாட்டுக் வகலாண்டு யபலானலார்கள்.
இதற்குள்யள சிவெரலாமைலிங்கக் கவுண்டைரின்
குடுமபவமைல்லலாம அங்யக வெந்துவிட்டைது!
வசமபவெளவெல்லி வசங்யகலாடைடனப் பலார்த்துப்

பலார்த்துக் கண்ணீர் வபருக்கினலாள். அவெளுடடையே
மைனத்தல் வசலால்ல முடியேலாத யவெதடன
குடிவகலாண்டிருந்தது என்படத அவெளுடடையே
முகக்குறி வதரியேப்படுத்தயேது. யவெதடன
இல்லலாமைல் எப்படி இருக்கும? இரண்டு
நலாடளக்வகல்லலாம கலியேலாணத்துக்குத் யதத
டவெத்தருக்கிறயபலாது இந்த மைலாதரி வகலாடலக்
குற்றம சலாட்டி மைலாப்பிள்டள டகயியல விலங்கு
யபலாட்டுக் வகலாண்டு யபலானலால் கலியேலாணப்
வபண்ணன் உள்ளம துடிக்கலாமைல் என்ன
வசய்யும?
யவெதடனக்கு உள்ளலாகியிருந்த
வசமபவெளவெல்லிக்குச் வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன்
ஜலாடடைமைலாடடையேலாகவும வெலாய் வெலார்த்டத
மூலமைலாகவும பலவிதமைலாக ஆறதல் கூறினலான்.
"நீ வகலாஞ்சங்கூடைக் கவெடலப்படைலாயத! என்டன
ஏழு வெருஷம வஜயிலில் யபலாட்டைலாலும சரி,
தருமபி வெந்து உன்டனயயே கட்டிக்
வகலாள்கியறன்!" என்ற அவென் வசலான்னடதக்
யகட்டைவெர்கள் சிரித்தலார்கள்.

"எதற்கலாகச் சிரிக்கிறீர்கள்? சிரிப்பதற்கு
என்னத்டதக் கண்டுவிட்டீர்கள்?" என்ற
வசங்யகலாடைன் அதட்டிவிட்டு, மைறபடியும
வசமபலாடவெப் பலார்த்துச் வசலான்னலான்: "நலான்
இல்லலாதயபலாது நீதலான் வெயேல் கலாடுகடளப்
பலார்த்துக் வகலாள்ளயவெண்டும. எல்லலாவெற்டறயும
நீதலான் கவெனித்துக் வகலாள்ளயவெண்டும.
வதரிகிறதலா? உன் அப்பலா கவெனிக்க மைலாட்டைலார்;
அலட்சியேமைலாய் இருந்துவிடுவெலார்; நீயும
அலட்சியேமைலாய் இருந்துவிடைலாயத! என்
வசலாத்வதல்லலாம இனியமைல் உன்னுடடையேதுதலான்.
யகண வெற்றமபடி தண்ணீர்
இடறத்துவிடைப்யபலாகிறலார்கள்; ஒட்டை
இடறத்துவிட்டைலால் தண்ணீர் ஊறலாது.
ஜலாக்கிரடத! உன் அழகலான தமபிமைலார்கள் யசலாளக்
வகலாண்டடைகடளத் தீர்த்துவிடைப் யபலாகிறலார்கள்.
வகலால்டலயில் கலால் டவெக்கலாமைல்
பலார்த்துக்வகலாள். அப்படி ஏதலாவெது உன் தமபிகள்
வசய்தலார்கயளலா, தூக்கு யமைடடைக்குப் யபலானலாலும
தருமபி வெந்து அவெர்களுடடையே முதுகுத் யதலாடல
உரித்துப் யபலாடுயவென்! ஜலாக்கிரடதயேலாய்

இருக்குமபடி வசலால்லிடவெ...!"
இப்படிச் வசங்யகலாடைன் வசலால்லிக்
வகலாண்டிருக்கும யபலாயத அவெடனப்
யபலாலீஸகலாரர்கள் பிடித்து இழுத்துக் வகலாண்டு
யபலானலார்கள்!
வசமபலா அங்யகயயே விமமிக் வகலாண்டு நின்றலாள்.
அவெளுக்குச் சமைலாதலானம வசலால்லயவெ
முடியேவில்டல!
-------------------------

17. பதயனழலாவெது அத்தயேலாயேம

மைறநலாள் யசலத்தல் யபலாலீஸ இன்ஸவபக்டைர்
பிரகலாசரலாவ் நலாயுடு 374 ஆம நமபர்
கலான்ஸயடைபிள் சின்னமுத்துக் கவுண்டைடரக்
கூப்பிட்டு, "அப்பலா 374! உன்டன என்னயமைலா
என்ற நிடனத்துக் வகலாண்டிருந்யதன். நீ சுத்த
உபயயேலாகமைற்றவென்!" என்றலார்.
"வெந்தனம, ஸலார்! நலான்
உபயயேலாகமைற்றவெனலாயிருந்தலாலும சுத்த
உபயயேலாகமைற்றவென் என்றலாவெது வசலான்னீங்கயள!
இந்தப் யபலாலீஸ இலலாக்கலாவில்
சுத்தமைலாயிருக்கிறயத வபரியே கலாரியேந்தலாயன?"
என்றலார் நமபர் 374.
"உனக்கு இப்யபலாது வெலாய் அதகமைலாகிவிட்டைது.
கலாரியேத்தல் ஒன்றம பிரயயேலாஜனம இல்டல!"

"இப்படிச் வசலால்லிவிட்டீர்கயள, ஸலார்!
உங்களிடைம நலான் ஒப்புக்வகலாண்டை கலாரியேத்டதச்
வசய்து முடித்யதனலா, இல்டலயேலா?"
"அப்படி என்ன பிரமைலாதமைலான கலாரியேத்டதச்
சலாதத்துவிட்டைலாய்?"
"பிரதமைலான கலாரியேயமைலா என்னயமைலா, எனக்குத்
வதரியேலாது, ஸலார்! இந்த ஜில்லலாவில் கள்ள
யநலாட்டு நடைமைலாடைத் வதலாடைங்கியிருப்பதலாக
நீங்கள் ஒரு நலாள் வசலால்லிக் கவெடலப்பட்டீர்கள்.
நலான் குற்றவெலாளிகடளக் கண்டு பிடித்துத்
தருவெதலாக ஒப்புக்வகலாண்யடைன். கண்டுபிடித்துக்
வகலாடுத்யதனலா, இல்டலயேலா?"
"குற்றவெலாளிகயளலாடு, குற்றவெலாளியில்லலாத
'இடியேட்' ஒருவெடனயும கண்டுபிடித்துக்
வகலாடுத்தருக்கிறலாய்! அவென் யகடஸயயே குட்டிச்
சுவெரலாக அடித்துவிடுவெலான் யபலால் இருக்கிறது."
"வசங்யகலாடைக் கவுண்டைடனத்தலாயன

வசலால்லுகிறீர்கள்!"
"அவெடனயயேதலான்! அவெடன உண்டமை யபசச்
வசய்தலால் ஒழியே இந்த யகஸில் வீண் குழப்பம
ஏற்படும."
"அவெடனயும உடைந்டதக் குற்றத்துக்கலாகப்
பிடித்துத் தீட்டினலால் யபலாகிறது!"
"அவெடனயும யசர்த்தலால் யகஸ உருப்படைலாமைல்
யபலாய்விடும. நம தரப்பில் அவென் சலாட்சி
வசலான்னலால் யகடஸ ருசுப்படுத்துவெது சுலபம."
"இதல் என்ன கஷ்டைம? 'உன்டன
மைன்னித்துவிடுகியறலாம, என்ற வசலான்னலால், நலாம
வசலால்லிக் வகலாடுக்கிறபடி சலாட்சி
வசலால்லுகிறலான்!"
"அது நடைக்கிற கலாரியேம என்ற யதலான்றவில்டல.
கிளிப்பிள்டளடயேப் யபலால், 'நலான் தலான்
வகலான்யறன்; நலான் தலான் வகலான்யறன்' என்ற
உளறிக் வகலாண்டிருக்கிறலான். எதற்கலாக அப்படி

உளறகிறலான் என்படதக் கண்டுபிடிக்க
யவெண்டும. இதல் ஏயதலா மைர்மைம இருக்கிறது! நீ
அவெனுக்கு அந்தரங்கமைலானவெடனப் யபலால்
நடித்து உண்டமைடயே அறியேயவெண்டும."
"பிரயேத்தனப்பட்டுப் பலார்க்கியறன், ஸலார்!
ஆனலால் உங்களுக்கு ஏதலாவெது சந்யதகம
யதலான்றியிருக்கிறதலா, எதற்கலாக அவென் அப்படி
உளறகிறலான் என்ற?"
"ஒரு சந்யதகம யதலான்றகிறது. இந்தப் வபண்
அழகு சுந்தரி இருக்கிறலாயள-சினிமைலா
உலகத்டதயயே ஒரு கலக்குக் கலக்கப் யபலாகிற
வெருங்கலால பிரபல நட்சத்தரம!-இந்தக் குமைலாரி
பங்கஜலா கள்ள யநலாட்டுப் பங்கலாருசலாமிடயேக்
குத்தக் வகலான்றவிட்டைதலாக வசங்யகலாடைன்
நிடனத்துக் வகலாண்டிருக்கிறலான்! அவெள்யபரில்
இந்தப் டபத்தயேக்கலாரனுக்கு யமைலாகமயபலால்
இருக்கிறது. அவெடளக் கலாட்டிக் வகலாடைலாமைல்
கலாப்பலாற்றவெதலாக நிடனத்துக் வகலாண்டு இவென்
இப்படி பிதற்றகிறலான்...! இது என்னுடடையே
ஊகம. உனக்கு ஏதலாவெது ஊகம யதலான்றகிறதலா?"

"மைன்னிக்கயவெணும, ஸலார்! எனக்கு ஒன்றம
யதலான்றவில்டல."
"இயதலா பலார், சின்னமுத்து! நீ கூடை எடதயேலாவெது
மைடறக்கப் பலார்க்கிறலாயயேலா,
வதரிந்தடதவயேல்லலாம வசலால்லலாமைல்
இருக்கிறலாயயேலா என்ற எனக்குச் சந்யதகம
ஏற்படுகிறது."
"இல்லயவெ இல்டல, ஸலார்! நலான் எதற்கலாக
மைடறக்க யவெணும? இந்தக் யகஸில் உண்டமை
வவெளியேலாகிக் குற்றவெலாளிகளுக்குத் தண்டைடன
கிடடைத்தலால், எனக்குப் பிரயமைலாஷன் கிடடைக்கும
என்ற ஆடசப்பட்டுக் வகலாண்டிருக்கியறன்!
எஜமைலான் முன்னயமை வெலாக்குக்
வகலாடுத்தருக்கிறீங்கயள!"
"அடத நலான் மைறந்துவிடைவில்டல. இந்தக் யகஸ
மைட்டும சரியேலாக ருசுவெலாகி குற்றவெலாளிகளுக்கு
'கன்விகன்' கிடடைக்கட்டும; உன்டன உடையன
யமையல தூக்கிப் யபலாடுமபடி அவெசியேம சிபலாரிசு

வசய்கியறன்!"
"எஜமைலான்! அவெசரத்தல் என்டனத் தூக்கிப்
யபலாடுவெதற்குப் பதலலாகத் தூக்கியல யபலாடைச்
சிபலாரிசு வசய்து விடைலாதங்க!"
"யசச்யச! உன்டனத் தூக்கியல யபலாட்டைலால்,
அப்புறம நமமை டிபலார்ட்வமைன்டு என்ன
ஆகிறது?"
கலான்ஸயடைபிள் சின்னமுத்துக் கவுண்டைர்
இன்ஸவபக்டைரின் அடறயிலிருந்து வவெளியில்
வசன்றயபலாது, "எல்லலாம இப்யபலாது யதன்
ஒழுகப் யபசுவீங்க! அப்புறம 374 ஆம நமபடர
அடியயேலாடு மைறந்துவிட்டு உங்கள்
சுயேகலாரியேத்டதப் பலார்த்துக் வகலாள்ளுவீங்க!"
என்ற முணுமுணுத்துக்வகலாண்யடை யபலானலார்.
ஆனலாலும தமமுடடையே கடைடமைடயேச் வசய்வெதல்
அவெர் பின்வெலாங்கவில்டல. யபலாலீஸ
லலாக்அப்பில் இருந்த வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைனிடைம வசன்றலார்.

"தமபி! இப்படிவயேல்லலாம அநலாவெசியேமைலாகப்
வபலாய்யும புளுகும வசலால்லி
அகப்பட்டுக்வகலாண்டைலாயயே? உன்டனப்
பலார்த்தலால் எனக்குப் பரிதலாபமைலாயிருக்கிறது!"
என்றலார்.
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன் யமையல உச்சி
யமைட்டடைப் பலார்த்துக் வகலாண்டு "வபலாய்யும
புளுகும வசலால்லும வெழக்கம எனக்குக்
கிடடையேலாது!" என்றலான்.
"உண்டமைதலான் உனக்குப் வபலாய் வசலால்லி
வெழக்கம இல்டல. ஆடகயினலால்தலான்
முன்னுக்குப் பின் முரணலாக உளறி
அகப்பட்டுக்வகலாள்கிறலாய்! வபலாய் வசலான்னலாலும
வபலாருந்தச் வசலால்ல யவெண்டுமைல்லவெலா?"
வசங்யகலாடைன் யபலாலீஸகலாரரின் முகத்டதக்
கவெடலயுடைன் பலார்த்து, "அடியிலிருந்து ஒயர
மைலாதரிதலாயன வசலால்லி வெருகியறன்?" என்றலான்.
"என்னத்டதச் வசலால்லி வெருகிறலாய்? 'பங்கலாரு

சலாமிடயே நலான் தலான் வகலான்யறன்' என்ற உளறிக்
வகலாண்டு வெருகிறலாய்! இல்டலயேலா?"
"ஆமைலாம; அது நிஜந்தலாயன!"
"வபலாற! 'கத்தயினலால் குத்தக் வகலான்யறன்'
என்றம பிடிவெலாதமைலாய்ச் வசலால்லிவெருகிறலாய்,
இல்டலயேலா?"
"ஆமைலாம; என் டகயில் இருந்த கத்தடயேக் கூடைப்
பலார்த்தீங்கயள?"
"உன் டகயில் இருந்த கத்தடயே என்னிடைம
கலாட்டினலாய். அதல் இரத்தம யதலாய்ந்தருந்தது.
உன் டகயிலும இரத்தக் கடற இருந்தது.
இவதல்லலாம சரிதலான். அந்தக் கத்தயினலால் நீ
பங்கலாருசலாமிடயேக் குத்தக் வகலான்றதலாக
என்னிடைம வசலான்னடதயயே
இன்ஸவபக்டைரிடைமும வசலான்னலாயேலா?"
"ஆமைலாம; அப்படித்தலான் வசலான்யனன். ஓர்
எழுத்துக் கூடை மைலாற்றிச் வசலால்லவில்டல."

"இனியமைலும அப்படிச் வசலால்லப் யபலாகிறலாயேலா?"
"ஆமைலாம; மைலாற்றிச் வசலால்லுகிற வெழக்கம
என்னிடைம இல்டல. அந்தக் குலத்தல் நலான்
பிறக்கவில்டல..."
"குலம கிடைக்கட்டும, தமபி, குலம! குலத்தனலால்
வெரும யகட்டடை எவ்வெளயவெலா நலான்
பலார்த்தலாகிவிட்டைது. இடதக் யகள்!
பங்கலாருசலாமிடயே நீ கத்தயேலால் குத்தக்
வகலான்றதலாகச் வசலான்னலாய் அல்லவெலா? இந்த
ஊர்ப் வபரியே டைலாக்டைர் வெந்து இன்டறக்கு
அவெடனச் யசலாதடன வசய்து பலார்த்தலார்.
பங்கலாருசலாமியின் உடைமபில் கத்தக் குத்துக்
கலாயேயமை இல்டல என்ற வசலால்லிவிட்டைலார்!"
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைன் தருதருவவென்ற
விழித்தலான்.
"அது எப்படி? கத்தயில் இரத்தம இருந்தயத?"
என்றலான்.

"தமபி! கத்தயில் இருந்த இரத்தம நலாயின்
இரத்தம!" என்றலார் யபலாலீஸகலாரர்.
வசங்யகலாடைன் மைறபடியும உச்சி யமைலாட்டடைப்
பலார்க்கத் வதலாடைங்கினலான்.
"பங்கலாருசலாமியின் பின் தடலயியலதலான் கலாயேம
இருந்தது. அது கத்தக் கலாயேம இல்டல;
கடைப்பலாடறயினலால் அடிபட்டை கலாயேம...!"
"ஓயகலா! மைறந்துயபலாய்விட்யடைன். நல்ல யவெடள
ஞலாபகப்படுத்தனீங்க! கடைப்பலாடரயினலால்தலான்
அவென் தடலயில் அடித்யதன். இப்யபலாதுதலான்
நிடனவு வெருகிறது. கத்தயேலால் குத்தவில்டல.
யபலாலீஸ ஐயேலா! வகலாஞ்சம தலான் இப்யபலாது
வசலால்லுகிறடத எழுதக் வகலாள்ளுங்கள்..."
"தமபி! இப்படிவயேல்லலாம முன்னுக்குப்பின்
வியரலாதமைலாக உளறினலால் என்ன பிரயயேலாஜனம?
யேலாரும நமப மைலாட்டைலார்கள். இன்ஸவபக்டைர்
சவுக்கு எடுத்துக்வகலாண்டு வெந்து உன்டனச்

வசமடமையேலாய்த் தீட்டிவிடுவெலார்! முதுகுத்யதலாடல
உரித்து விடுவெலார். விரல் நகங்களில் ஊசிடயே
ஏற்றவெலார். என்னிடைம உண்டமைடயேச்
வசலால்லிவிடு! நலான் உன்டனத் தப்புவிக்கியறன்!
பயேப்படைலாயத...!"
"நலான்மைட்டும தப்பி என்ன பிரயயேலாஜனம?"
என்ற வசங்யகலாடைன் கவெடலயுடைன் கூறினலான்.
"இன்னும யேலார் தப்ப யவெண்டும?" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர்.
வசங்யகலாடைன் தலான் தவெறலாகப் யபசிவிட்டைடத
உணர்ந்து வெலாடயே இறக மூடிக்வகலாண்டைலான்.
"நீயும தப்ப யவெண்டும? வசமபவெளவெல்லியும
தப்ப யவெண்டும. அவ்வெளவுதலாயன?" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர்.
வசங்யகலாடைன் மிகக் யகலாபமைலாக, "வசமபலாவின்
வபயேடர இதல் இழுக்கயவெண்டைலாம. இழுத்தலால்
உமைக்கும பங்கலாருசலாமியின் கததலான்!

ஜலாக்கிரடத!" என்றலான்.
"அப்பயன! என்னிடைம ஏன் மைடறக்கப்
பலார்க்கிறலாய்? கிணற்ற யமைட்டிலிருந்து நலான்
எல்லலாவெற்டறயும பலார்த்துக்வகலாண்டிருந்யதன்.
சகல விவெரமும எனக்குத் வதரியும. வசமபலாவின்
குற்றத்டத மைடறப்பதற்கலாக நீ வசய்த
கலாரியேங்கூடைத் வதரியும..."
"உன்டனயும அந்தக் கத்தயேலால் அங்யகயயே
வகலால்லலாமைல் யபலாயனயன?" என்றலான்
வசங்யகலாடைன்.
"யபலானது யபலாய்விட்டைது. இனி நடைக்க
யவெண்டியேடதயேல்லவெலா பலார்க்கயவெண்டும? நீயும
தப்பித்துச் வசமபலாவும தப்பிக்க
யவெண்டுவமைன்றலால் நடைந்தடத நடைந்தபடி
என்னிடைம வசலால்லிவிடு!" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர்.
இன்னும வகலாஞ்சம நயேத்டதயும பயேத்டதயும
டகயேலாண்டை பிறகு வசங்யகலாடைன் யவெற

வெழியில்டலவயேன்ற தனக்குத் வதரிந்தடதச்
வசலான்னலான். அவென் குடிடசக்குச் சற்ற தூரத்தல்
எஸரலாஜஜுடைன் சண்டடை யபலாட்டுக்
வகலாண்டிருந்தயபலாது குடிடசக்குள்ளிருந்து,
"ஐயயேலா! வசத்யதன்!" என்ற குரல்
யகட்டைதல்லவெலா? உடையன அவென் சண்டடைடயே
நிறத்தவிட்டுக் குடிடசடயே யநலாக்கி ஓடினலான்.
யகணக்கு அருகில் எதயர ஓடி வெந்த பங்கஜலா
அவென் யபரில் முட்டிக் வகலாண்டைபடியேலால் சிறிது
தலாமைதத்தலான். அயத சமையேத்தல் ஒரு நிழல்
உருவெம குடிடசயிலிருந்து வவெளிப்பட்டைடத
அவென் கவெனிக்க யநர்ந்தது. அது ஒரு வபண்ணன்
உருவெம என்படதக் கண்டு வகலாண்டைலான். அந்தப்
வபண் உருவெம டகயில் ஒரு பலாத்தரத்டதத்
தூக்கிச் வசன்றது.
ஏற்கனயவெ, வசங்யகலாடைன் மைனத்தல் வசமபலா
அங்கு வெந்தருக்க யவெண்டும என்ற எண்ணம
யதலான்றியிருந்தது. இப்யபலாது உறதயேலாயிற்ற.
வசமபலா தப்பிச் வசல்வெதற்கு அவெகலாசம
வகலாடுப்பதற்வகன்யற சிறிது யநரம
பங்கஜலாவுடைனும எஸரலாஜஜுடைனும யபச்சுக்

வகலாடுத்துக் வகலாண்டு நின்றலான். பிறகு
குடிடசடயே அணுகினலான். அப்யபலாது ஓர்
உருவெம ஒரு கணம யதலான்றி மைடறந்தது.
இதனலால் குழமபியே மைனத்துடைன் குடிடச
வெலாசலுக்குச் வசன்ற விளக்டக ஏற்றினலான்.
குடிடசயின் வெலாசற்படியில் இரத்தக் கடரக்குப்
பக்கத்தல் சிவெப்பலான ஒரு வபலாருள் கிடைந்தது.
அது வசமபலா அணந்தருந்த வெடளயேல்
என்படதக் கண்டுவகலாண்டைலான். அவெசரமைலாக
எடுத்து மைடியில் டவெத்துக் வகலாண்டைலான்.
இப்யபலாது அவெனுடடையே மைனத்தல் நிச்சயேம
ஏற்பட்டு விட்டைது. வசமபலாதலான் உள்யளயிருந்த
ஆசலாமிடயேக் குத்தக் வகலான்றவென்; தலான்
புடதத்து டவெத்த பணம
பறியபலாகலாமைலிருப்பதற்கலாகயவெ இந்தக்
வகலாடலடயே அவெள் வசய்துவிட்டைலாள்; அவெள்
டகயில் எடுத்துப் யபலாவெது அடுப்பின் அடியில்
தலான் புடதத்து டவெத்தருந்த வசப்புக் குடைந்தலான்!
தனக்கலாக இப்படிப்பட்டை கலாரியேம வசய்த
வபண்டணக் கலாட்டிக் வகலாடைலாமைல் எப்படியேலாவெது
கலாப்பலாற்ற யவெண்டும என்ற உறத வகலாண்டைலான்.
குடிடசக்கு உள்யள யபலாய்ப் பலார்த்ததும

பங்கலாருசலாமி கீயழ கிடைந்தது வதரிந்தது. அந்தப்
பலாவி இன்னும வசத்தபலாடில்டல; தன்டனக்
வகலான்றவெள் ஒரு வபண் என்பதலாக
முணுமுணுத்துக் வகலாண்டிருந்தலான். ஆகயவெ
வசமபலாவின் வெடளயேல் அவெடளக் வகலாடலக்
யகஸில் மைலாட்டிவிடைக் கூடியே தடடையேமைலாகலலாம.
இன்னும ஏதலாவெது அப்படிப்பட்டை தடடையேம
கீயழ கிடைக்கிறதலா என்ற சுற்றமுற்றம
பலார்த்தலான். பங்கலாருவின் பக்கத்தல் கிடைந்த
இரத்தம யதலாய்ந்த கத்தடயே எடுத்துக்
வகலாண்டைலான். தடரயில் சிதறிக் கிடைந்த பண
யநலாட்டுகள் அவெனுடடையே மைனத்டதக் குழப்பின.
அடதப்பற்றிவயேல்லலாம வதரிந்துவகலாள்வெதற்கு
முன்னலால், முதலில் தன் மைடியிலிருந்த
வசமபலாவின் வெடளயேடலக் கிணற்றக்குள்
யபலாடையவெண்டும என்ற யதலான்றியேது. உடையன
வவெளியயே ஓடி வெந்தலான். எஸரலாடஜயும
பங்கஜலாடவெயும பயேமுறத்தக் குடிடசக்கு
வவெளியியலயயே நிறத்த டவெத்துவிட்டுக் யகணக்
கடரக்கு ஓடிவெந்து வெடளயேடலக் யகணயில்
யபலாட்டைலான். இரத்தம யதலாய்ந்த கத்தடயேயும
கிணற்றில் யபலாட்டுவிடை யவெண்டும என்பது

அவென் எண்ணம. அதற்குள்யள யபலாலீஸகலாரர்
யதலான்றிவிட்டைலார். வசமபவெளவெல்லிடயேக்
கலாப்பலாற்ற யவெண்டும என்ற ஆர்வெத்தனலால்,
'நலான் தலான் வகலான்யறன்!' என்ற
யபலாலீஸகலாரரிடைம அவென் அலறினலான். பிறகு
யபலாலீஸ ஸயடைஷனில் இன்ஸவபக்டைரிடைமும
அயத மைலாதரி வெலாக்குமூலம வகலாடுத்தலான்.
"ஐயேலா! யபலாலீஸகலாரயர உள்ளது உள்ளபடி
எல்லலாவெற்டறயும வசலால்லிவிட்யடைன். நீங்கள்
வகலாடுத்த வெலாக்டக நிடறயவெற்றவீர்களலா?" என்ற
யகட்டைலான் வசங்யகலாடைன்.
"நலான் என்ன வெலாக்குக் வகலாடுத்யதன்?" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர்.
"அதற்குள் மைறந்து விட்டீர்களலா? உண்டமைடயேச்
வசலான்னலால் என்டனயும வசமபலாடவெயும
தப்பித்து விடுவெதலாகச் வசலான்னீங்கயள!
என்டனத் தூக்கியல யபலாட்டைலால் கூடைப்
பரவெலாயில்டல. வசமபலாடவெ மைட்டும கலாப்பலாற்றி
விடுங்கள்!" என்றலான்.

"ஏயதலா என்னலால் ஆனமைட்டும பலார்க்கியறன்.
ஆனலால் நீயும நலான் வசலால்லிக் வகலாடுக்கிறபடி
இன்ஸவபக்டைரிடைம வசலால்ல யவெண்டும.
அப்யபலாதுதலான் வசமபலாடவெக் கலாப்பலாற்ற
முடியும."
"என்ன வசலால்ல யவெண்டும?"
"அவெரிடைம வசமபலாவின் யபச்டசயயே எடுக்கலாயத!
குமைலாரி பங்கஜலாவிடைம நீ யமைலாகங்
வகலாண்டிருந்ததலாகவும. அவெள் யபரில் சந்யதகம
ஏற்படைலாமைல் இருப்பதற்கலாக நீ குற்றத்டத
ஒப்புக்வகலாண்டைதலாகவும வசலால். தடுதப்வபன்ற
உடையன அவ்விதம வசலால்லிவிடைலாயத!
இன்ஸவபக்டைர் உன் கன்னத்தல் இரண்டு அடற
வகலாடுத்துக் யகட்டை பிறகு வசலால்!"
வசங்யகலாடைன் தன் கன்னத்டதத் தடைவிப் பலார்த்துக்
வகலாண்டைலான். "இன்ஸவபக்டைர் அடித்தலால்
வரலாமப வெலிக்குமைலா?" என்ற யகட்டைலான்.

"அதகமைலாக வெலிக்கலாது; யபய் அடறகிறதுயபலால்
இருக்கும!"
வசங்யகலாடைன் இன்ஸவபக்டைரிடைம அப்படிச்
வசலால்ல யவெண்டியே அவெசியேத்டதப் பற்றிப்
யபலாலீஸகலாரர் யமைலும வெற்புறத்தயே பிறகு
ஒருவெலாற ஒப்புக்வகலாண்டைலான்.
"யபலாலீஸகலார ஐயேலா! இந்த விஷயேம வசமபலாவின்
கலாதல் விழுந்தலால் என்ன வசய்கிறது?" என்ற
யகட்டைலான்.
"எந்த விஷயேம?"
"நலான் குமைலாரி பங்கஜலாடவெக் கலாதலித்யதன் என்ற
ஒப்புக் வகலாண்டைது!"
"அடதப்பற்றிச் சமைலாதலானம வசலால்வெதற்கு
உனக்கு யவெண்டியே அவெகலாசம கிடடைக்கும.
கலியேலாணம ஆன பிறகு ஆயுள் முழுதும
சமைலாதலானம வசலால்லிக் வகலாண்டிருக்கலலாம."

"அது யபலானலால் யபலாகட்டும. வசமபலாடவெப்
பலார்த்து எனக்கலாக ஒரு விஷயேம மைட்டும
வசலால்லிவிடுங்கள். வசப்புக் குடைத்தல் இருந்த
எட்டு நூற ரூபலாடயேயும பத்தரமைலாய்
டவெத்தருக்கச் வசலால்லுங்கள். என்னுடடையே
யகஸஜுக்கலாக ஒரு கலாலணலா கூடைச் வசலவெழிக்க
யவெண்டைலாம. நடைக்கிறது நடைக்கட்டும!"
"நல்ல கருமி அப்பலா, நீ!"
"வசமபலாவின் தமபிகள் யசலாளக் வகலால்டலயில்
புகுந்து அழித்துவிடைப் யபலாகிறலார்கள்! நன்றலாய்
முற்றவெதற்கு முன்னலால் ஒரு யசலாளக் வகலாண்டடை
கூடைப் பறிக்கக் கூடைலாது. அப்படி அந்த
வெலாண்டுகள் இளஞ் யசலாளக் வகலாண்டடைடயேப்
பறித்ததலாகத் வதரிந்தலால் வெந்து அவெர்களுடடையே
வமைன்னிடயே முறித்துக் வகலான்றவிடுயவென்
என்ற வசலால்லுங்கள்!"
"யபலாதும; நீ ஒரு வகலாடல வசய்தயத யபலாதும!
உன் பணத்துக்கும ஆபத்து வெரலாது. யசலாளக்
வகலால்டலக்கும ஆபத்து வெரலாது.

கவெடலப்படைலாயத!" என்றலார் யபலாலீஸகலாரர்.
-------------------------

18. பதவனட்டைலாவெது
அத்தயேலாயேம

யபலாலீஸகலாரர் சின்னமுத்துக் கவுண்டைர் பிறகு
அயத லலாக் அப்பில் இன்வனலாரு அடறயில்
இருந்த குமைலாரி பங்கஜலாடவெப் பலார்க்கச் வசன்றலார்.
யபலாலீஸகலாரடரப் பலார்த்ததும பங்கஜலா கண்ணீர்
விட்டுக் கதறி அழுது விட்டைலாள். "நீங்கள்
வசலான்னடதக் யகட்கலாதபடியேலால் இந்தக் கதக்கு
வெந்யதன். அந்தப் பலாதகர்கள் என்டன இப்படிப்
படுகுழியில் தள்ளிவிட்டைலார்கள்! நீங்கள் தலான்
என்டனக் கலாப்பலாற்றயவெண்டும!" என்றலாள்.
"நடைந்தது நடைந்தபடி எல்லலாவெற்டறயும
வசலான்னலால் உன்டனக் கலாப்பலாற்றப்
பலார்க்கியறன்! ஒரு விஷயேத்டதயும என்னிடைம
மைடறக்கக்கூடைலாது!" என்றலார் யபலாலீஸகலாரர்.

"இல்டல; மைடறக்கவில்டல. உங்களிடைம
வசலால்லலாமைல் மைடறத்து டவெத்ததனலால்தலாயன
இப்படிப்பட்டை கதடயே அடடைந்யதன்!
எல்லலாவெற்டறயும வசலால்லிவிடுகியறன்!"
என்றலாள் பங்கஜலா. அவெள் தட்டுத் தடுமைலாறி
முன்னும பின்னுமைலாய்ச் வசலான்னதன் சலாரலாமசம
இதுதலான்:
குமைலாரி பங்கஜலாவும அவெள் குடுமபத்தனரும
மைலலாய் நலாட்டிலிருந்து வசலாத்து சுதந்தரங்கடளப்
பறிவகலாடுத்துவிட்டு வெந்தவெர்கள். வெரும
வெழியில் தகப்பனலாடரயும பறி வகலாடுத்தலாள்.
யபலாலீஸகலாரரிடைம ஆரமபத்தல் அவெள் நலாலு
அணலா யேலாசகம வெலாங்கியேதற்குக் கூறியே கலாரணமும
உண்டமையயேயேலாகும. இதற்கிடடையில்,
பங்கலாருசலாமி என்பவெனிடைம அவெளுக்கு
அறிமுகம ஏற்பட்டைது. யபலாலீஸகலாரரிடைம
யகட்டைதுயபலால் அவெனிடைம அரிசி வெலாங்க நலாலு
அணலா யகட்டைதலிருந்து அந்த அறிமுகம
உண்டைலாகி வெளர்ந்தது. பங்கலாரு சலாமி அடிக்கடி,
"உன்டனப் யபலான்ற அழகும, முகவவெட்டும
படிப்பும புத்தசலாலித்தனமும உள்ள வபண்

எதற்கலாக இப்படிப் பிச்டச எடுக்க யவெண்டும?
சினிமைலாவில் யசர்ந்தலால் பிரபல நட்சத்தரமைலாகி
லட்சக்கணக்கலாகப் பணம யசர்க்கலலாயமை!" என்ற
யபலாதடன வசய்து வெந்தலான். அதலிருந்து
சினிமைலாவில் நடிக்கும சபலம அவெளுக்கு
ஏற்பட்டைது. பங்கலாருசலாமி அடிக்கடி அவெடளச்
சந்தத்துத் தூபம யபலாட்டு ஆடசடயே
வெளர்த்துவெந்தலான். குமைலாரி பங்கஜலா மைலலாய்
நலாட்டில் சுயயேச்டசயேலாக வெளர்ந்தவெள். வெரும
வெழியில் பல அநுபவெங்கடளப் வபற்றவெள்.
ஆடகயேலால் அவெளுக்கு மைற்றப் வபண்கடளப்
யபலால் அவ்வெளவு நலாணம, அச்சம, சங்யகலாசம
முதலியேடவெ இருக்கவில்டல. பங்கலாருசலாமி ஒரு
சமையேம அவெடள ஒரு சினிமைலா முதலலாளியிடைம
அடழத்துப் யபலானலான். அயத சமையேத்தல்
இன்வனலாரு பிரபல சினிமைலா நடிடக
வெந்தருந்தலாள். அந்த நடிடக சிரித்தலால் அடரப்
டபத்தயேம மைலாதரி இருந்தது; அழுதலால் முழுப்
டபத்தயேம மைலாதரி இருந்தது. அவெடளப் யபலால்
பங்கஜலாவுக்குச் சிரிக்கவும அழவும
வதரியேவில்டலவயேன்ற கருதயேதலால்,
சினிமைலாவில் யசர்த்துக்வகலாள்ள முடியேலாது என்ற

வசலால்லி வெருத்தத்துடைன் தருப்பி
அனுப்பிவிட்டைலார்கள்.
இதனலால் அவெள் ஏமைலாற்றம
அடடைந்தருந்தயபலாதலும நிரலாடச
அடடையேவில்டல. பங்கலாருசலாமியும
டதரியேப்படுத்தனலான். தலாயன ஒரு படைம எடுக்கப்
யபலாவெதலாகவும அதற்கலாகப் பணம யசகரித்துக்
வகலாண்டு வெருவெதலாகவும வசலான்னலான். படைம
ஆரமபிக்கும வெடரயில் கலாலட்யசபத்துக்கலாக
அவெளிடைம பலாக்கியிருந்த ஒயர ஒரு நடகயேலான
டவெர அட்டிடகடயே விற்றத் தருவெதலாகச்
வசலான்னலான். பங்கஜலா நமபிக் வகலாடுத்தலாள்.
பங்கலாருசலாமியும விற்றக் வகலாண்டு வெந்து
பணத்டதக் வகலாடுத்தலான். பங்கஜலா அடதப்
பத்தரமைலாய் டவெத்தருந்தலாள். அவெசரச்
வசலவுக்கலாக ஐந்து ரூபலாய் யநலாட்டு ஒன்டற
எடுத்துப் யபலாய்க் கடடையில் சலாமைலான்
வெலாங்கினலாள். கடடைக்கலாரன் அந்த யநலாட்டடை
வெலாங்கி யமைலும கீழும தருப்பிப் பலார்த்தலான்.
"அமமைலா! இது கள்ள யநலாட்டு. யேலாயரலா உன்டன
ஏமைலாற்றி விட்டிருக்கிறலான். முடியுமைலானலால்

அவெனிடைம தருப்பிக் வகலாடுத்து வவெள்ளி
ரூபலாயேலாக வெலாங்கு. இல்லலாவிட்டைலால் யநலாட்டடைக்
வகலாளுத்த விட்டுச் சுமமைலா இரு. யபலாலீஸஜுக்குச்
வசய்த வதரிந்தலால் ஆபத்து வெரும!" என்ற
எச்சரிக்டக வசய்து அனுப்பினலான்.
பங்கஜலா வசலால்ல முடியேலாத யகலாபத்துடைனும
தலாபத்துடைனும உடையன வீடு தருமபினலாள்.
யநலாட்டுகடள அடுக்கி டவெத்தருந்த வபட்டிடயே
எடுத்துக்வகலாண்டு பங்கலாருசலாமிடயேத் யதடிப்
யபலானலாள். வெழியியலதலான் 374 ஆம நமபர்
கலான்ஸயடைபிடளச் சந்தத்தலாள். பலார்த்துப்
யபசலாமைல் யபலானலால் சந்யதகம ஏற்படும என்ற
எண்ண வெழக்கம யபலால் பணம யகட்டைலாள்.
வபட்டி தறந்து வகலாண்டைதனலால்
யபலாலீஸகலாரரின் சந்யதகத்துக்கு உள்ளலானலாள்.
பங்கலாருசலாமியிடைம பங்கஜலா கள்ள
யநலாட்டுகடளத் தருப்பிக் வகலாடுத்துச் சண்டடை
பிடித்தயபலாது அவென் தலானும யவெவறலாருவெனிடைம
ஏமைலாந்து யபலாய்விட்டைதலாகக் கூறினலான்.
அவெடனக் யகட்டு யவெற நல்ல பணம வெலாங்கித்

தருவெதலாகக் கூறினலான். அப்படி பங்கலாருடவெ
ஏமைலாற்றியேவெனலான எஸரலாஜ் ஏற்கனயவெ யகலாஆபயரடிவ் சங்கப் பணத்டதக் டகயேலாடியேவென்.
இப்யபலாது சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டி கூடைலார
சினிமைலாவில் எப்படியயேலா மைலாயனஜர் யவெடல
சமபலாதத்துக் வகலாண்டிருந்தலான். அவெடனத்
யதடிக் வகலாண்டு பங்கலாரு யபலானலான். பங்கலாரு
தப்பி ஓடி மைடறந்துவிடைப் யபலாகிறலான் என்ற
பயேத்தனலால் பங்கஜலாவும அவென் கூடைப்
யபலானலாள். சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டி கிரலாமைத்தல்
யேலாருக்கும தன்யபரில் சந்யதகம ஏற்படைலாமைல்
இருப்பதற்கலாகத் தலான் பஞ்சலாயேத்து மைலாயனஜர்
என்றம, பங்கஜலா தன் தங்டக என்றம பங்கலாரு
வசலால்லிக் வகலாண்டைலான். எஸரலாஜஜும
பங்கலாருவும கள்ள யநலாட்டு அச்சிடுவெதல்
கூட்டைலாளிகள் என்ற பங்கஜலா அங்யக வதரிந்து
வகலாண்டைலாள். எப்படியேலாவெது தன்னுடடையே
பணத்டதத் தருமபப் வபற்றக்வகலாண்டு
அவெர்களிடைமிருந்து தப்பித்துக் வகலாண்டு யசலம
யபலாகலலாம என்ற எண்ணயிருந்தலாள்.
ஒரு நலாள் அவெர்கள் சினிமைலாக் வகலாட்டைடகயில்

டிக்கட் விற்கும இடைத்தல் கள்ள யநலாட்டுகளில்
சிலவெற்டறச் வசலலாவெண வசய்வெதற்கலாக
டவெத்தருந்தலார்கள். அந்த இடைத்துக்குப்
யபலாலீஸகலாரர் வெந்து எட்டிப் பலார்க்கயவெ இரண்டு
ஆசலாமிகளுக்கும சந்யதகம உண்டைலாகி விட்டைது.
உடையன படழயே ஃபிலிமகள் சிலவெற்டறக் கள்ள
யநலாட்டுகளுடைன் யசர்த்து டவெத்துக் வகலாளுத்த
விட்டைலார்கள். ஃபிலிமகள் சீக்கிரம தீப்பற்றி
எரியுமைலாதலலால் அப்படி வசய்தலார்கள்.
அன்டறக்குத்தலான் வசங்யகலாடைக்கவுண்டைன்
கூடைலார சினிமைலாவில் வசய்த கலலாட்டைலாவும
நடடைவபற்றது. அந்தப் பட்டிக்கலாட்டுக்
கவுண்டைன் மூலமைலாகத் தங்கள் கலாரியேத்டத
நிடறயவெற்றிக் வகலாள்ளலலாம என்ற எஸரலாஜஜும
பங்கலாருவும உத்யதசித்தலார்கள். யபலாலீஸஜுக்குச்
சந்யதகம ஏற்பட்டு விட்டைபடியேலால் கள்ள
யநலாட்டு அச்சடித்த இயேந்தரங்கடளயும
அச்சடித்த யநலாட்டுகடளயும அழித்துவிடை
எண்ணயிருந்தலார்கள். அதற்குச் வசங்யகலாடைனின்
யகணயும குடிடசயும தக்க இடைம என்ற
கண்டுபிடித்தலார்கள். அத்துடைன் வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைன் புடதத்து டவெத்தருந்த பணத்டதயும

கபளீகரம வசய்யே யேத்தனித்தலார்கள். இதற்கு
உதவி வசய்யுமபடி குமைலாரி பங்கஜலாடவெக்
யகட்டுக் வகலாண்டைலார்கள். அவெள் உதவி வசய்து
அந்தப் பட்டிக்கலாட்டைலாடனத் தன்
யமைலாகவெடலயில் ஆழ்த்த டவெத்தருந்தலால்
கலாரியேம டககூடிவிடும; அவெளுக்குச்
யசரயவெண்டியே பணமும கிடடைத்துவிடும.
அயதலாடு எஸரலாஜஜுக்குச் வசன்டனயில் சில
சினிமைலா முதலலாளிகடளத் வதரியும என்றம,
அவெர்களிடைம பங்கஜலாடவெ அடழத்துப் யபலாய்ச்
சிபலாரிசு வசய்வெதலாகவும வெலாக்களித்தலார்கள்.
அவெர்களுடடையே துர்யபலாதடனக்குப் பங்கஜலாவும
சமமைதத்தலாள். அவெர்கள் வசலாற்படியயே
யபலாலீஸகலாரரிடைம வசங்யகலாடைனுக்குக் கடிதம
வகலாடுத்தனுப்பினலாள். பங்கஜலா-வசங்யகலாடைன்
சந்தப்பில் என்ன நடைக்கிறவதன்ற வதரிந்து
வகலாள்ளப் யபலாலீஸகலாரரும அங்கு இருப்பலார்
என்றம அச்சமையேம வசங்யகலாடைன் குடிடசயில்
தங்கள் கலாரியேத்டதச் சலாதத்துக் வகலாள்ளலலாம
என்றம நமபியிருந்தலார்கள். ஆனலால் அவெர்கள்
எதர்பலார்த்ததற்கு மைலாறலாகச் சில கலாரியேங்கள்
நடைந்து விட்டைன. வசங்யகலாடைன் வபலாய்மைலான் கரடு

உச்சியில் நின்றயபலாது தன் குடிடசயில்
வவெளிச்சம வதரிந்தடதப் பலார்த்துவிட்டைலான்.
பலார்த்து, குமைலாரி பங்கஜலா தடுத்தும யகளலாமைல்
ஓடைத் வதலாடைங்கினலான்.
"அதற்குப் பிறகு நடைந்தவதல்லலாம உங்களுக்குத்
வதரியுயமை, கலான்ஸயடைபிள் ஸலார்! எப்படியேலாவெது
என்டன இந்தத் தடைடவெ கலாப்பலாற்றிவிடுங்கள்!
இனியமைல் இப்படிப்பட்டை யபலாக்கிரிகளின்
அருகிலும யபலாவெதல்டல. பிச்டச எடுத்தலாவெது
பிடழத்துக் வகலாள்கியறன்!" என்ற
வசலால்லிவிட்டுக் குமைலாரி பங்கஜலா மைறபடியும
விமமி விமமி அழுதலாள்.
அவெள் அழுடகடயே நிறத்துமபடி வசய்வெதற்குப்
யபலாலீஸகலாரர் மிகவும பிரயேலாடசப்படை
யவெண்டியிருந்தது.
--------------------

19. பத்வதலான்பதலாவெது
அத்தயேலாயேம

யமைற்படி கள்ள யநலாட்டு வெழக்கு விஷயேமைலாக
இன்னும இரண்வடைலாரு துப்புகள்
துலங்கயவெண்டியேது பலாக்கி இருந்தது. அதற்கலாகப்
யபலாலீஸகலாரர் வகலாப்பனலாமபட்டிக்குப்
யபலானலார். சிவெரலாமைலிங்கக் கவுண்டைரிடைம
அவெருடடையே மைகள் எப்யபர்ப்பட்டை இக்கட்டில்
அகப்பட்டுக் வகலாண்டிருக்கிறலாள் என்படதத்
வதரிவித்தலார். எப்படியேலாவெது வசமபலாவின் வபயேர்
இந்த வெழக்கில் அடிபடைலாமைல் கலாப்பலாற்ற
யவெண்டுவமைன்ற கவுண்டைர் வரலாமபவும யகட்டுக்
வகலாண்டைலார்.
வசமபவெளவெல்லி தக்பிரடமை பிடித்தவெள் யபலால்
இருந்தலாள். அவெளுடடையே மைனத்தல் யகணயும,
யகணக்கடரக் குடிடசயும, யசலாளத் தட்டடைக்

குவியேலும, இரத்தம யதலாய்ந்த கத்தயும, சலாகும
நலாயின் ஓலமும, குழியதலாண்டும மைனிதர்களும,
பயேங்கர ஆயுதம ஏந்தயே யபலாலீஸகலாரரும,
சிதறிக் கிடைந்த யநலாட்டுக்களும, டகயில் விலங்கு
பூட்டியே வசங்யகலாடைனும, அவெடனப் யபலாலீஸலார்
வகலாண்டுயபலான யபலாது தன்டனப் பலார்த்த
பலார்டவெயும, அவென் வசலான்ன வெலார்த்டதயும ஒயர
குழப்பமைலாக வெட்டைமிட்டுச் சுழன்ற
வகலாண்டிருந்தன. எல்லலாவெற்றிலும அதகமைலாக
அவெள் மைனக்கண் முன்னலால் ஒரு வசப்புக்குடைமஉள்யள கலாலியேலான வசப்புக்குடைம-வெலாடயேப்
வபரிதலாகத் தறந்துவகலாண்டு கலாட்சி அளித்தது.
அந்த வவெறங்குடைம மைனக்கண் முன்
யதலான்றியேயபலாவதல்லலாம அவெளுடடையே அடி
வெயிற்றில் என்னயவெலா யவெதடன வசய்தது.
இத்தடகயே நிடலடமையியலதலான் யபலாலீஸகலாரர்
வெந்தலார். அவெடரப் பலார்த்ததும வசமபலா
பரபரப்புடைன், "வெலாருங்கள்! நீங்கள் வெருவீர்கள்
என்ற எதர்பலார்த்யதன்!" என்றலாள்.
"அது எப்படி? எதற்கலாக?" என்ற யகட்டைலார்

யபலாலீஸகலாரர்.
"எதற்கலாக, எப்படி என்ற உங்களுக்யக வதரியும!"
என்றலாள் வசமபலா.
"ஓயகலா! அப்படியேலா?"
"உங்களிடைம ஒன்ற யகட்கயவெண்டும
என்றிருந்யதன் யகட்கட்டுமைலா?"
"யபஷலாய்க் யகட்கலலாம."
"அவெர் எதற்கலாக 'நலான் தலான் வகலாடல வசய்யதன்',
'நலான் தலான் வகலாடல வசய்யதன்' என்ற
கத்தனலார்? என்டனக்
கலாப்பலாற்றவெதற்கலாகத்தலாயன?"
"ஆமைலாம."
"நலான் வசய்தருப்யபன் என்ற அவெருக்கு எப்படித்
யதலான்றியேது?"

"நீ குடிடசயிலிருந்து வவெளியயேறியேடதச்
வசங்யகலாடைன் பலார்த்துவிட்டைலான். அடதத் தவிர
இன்வனலாரு கலாரணமும உண்டு. அவென்
லலாந்தடரக் வகலாளுத்தக் வகலாண்டு குடிடசக்குள்
புகுந்தயபலாது வெலாசற்படியில் உடடைந்த வெடளயேல்
ஒன்ற கிடைந்தது. அது உன்னுடடையேதுதலான்
என்பது அவெனுக்குத் வதரிந்துவிட்டைது... பின்யன
வதரியேலாமைல் இருக்குமைலா?"
வசமபலா தன்னுடடையே டககடளப் பலார்த்துக்
வகலாண்டைலாள்.
"உன்னுடடையே ஒரு டகயில் சிவெப்பு வெடள
இருக்கிறது. இன்வனலாரு டகயில் இல்டல.
மைற்றவெர்கள் கண்ணல் இது பட்டிருந்தலால்
ஆபத்தலாய்ப் யபலாயிருக்கும!" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர்.
"அப்புறம? அந்த வெடளயேல் என்ன ஆயிற்ற?"
என்ற வசமபலா ஆவெயலலாடு யகட்டைலாள்.
"வசங்யகலாடைன் அடத ஒருவெரும அறியேலாமைல்

சட்வடைன்ற மைடியில் எடுத்துக் வகலாண்டு
யகணக்கடரக்கு ஓடி வெந்து மைடிடயே உதறினலான்.
வெடளயேல் யகணயில் விழுந்தது."
"எவ்வெளவு சலாமைர்த்தயேமைலாகச் வசய்தருக்கிறலார்!
என் யபரில் என்ன கரிசனம! என்ன அன்பு!
அவெருக்கு என்னலால் இப்படி யநர்ந்துவிட்டையத!"
என்ற வசலால்லிவிட்டுச் வசமபலா கண்ணீர்
வபருக்கினலாள்.
"யவெண்டைலாம, வசமபலா! உன் வசங்யகலாடைனுக்கு
ஆபத்து ஒன்றம வெரலாது. அவெடன விடுதடல
வசய்து வகலாண்டு வெந்து யசர்க்க நலான்
இருக்கியறன். வெருத்தப் படைலாயத!" என்றலார்
யபலாலீஸகலாரர்.
வசமபலா யபலாலீஸகலாரடர ஏறிட்டுப் பலார்த்து,
"நலான் அதற்கலாக வெருத்தப்படைவில்டல. அவெடர
நீங்கள் கலாப்பலாற்றி விடுவீர்கள் என்ற எனக்குத்
வதரியும. அப்படி நீங்கள் வசய்யேலாவிட்டைலால் நலான்
யகலார்ட்டில் வெந்து நடைந்தடத நடைந்தபடி
வசலால்கிறது என்ற தீர்மைலானித்தருந்யதன்."

யபலாலீஸகலாரர் சிறிது தடுக்கிட்டு, "அவதல்லலாம
யவெண்டைலாம. நீ யகலார்ட்டுக்கு வெந்தலால் வீண்
சிக்கல் ஏற்படும. வசங்யகலாடைடனக்
கலாப்பலாற்றவெதற்கு நலான் ஆயிற்ற!" என்றலார்.
"அதற்கலாக நலான்
வெருத்தப்படைவில்டலவயேன்றதலான்
வசன்யனயன!"
"பின்யன எதற்கலாக வெருத்தம? எதற்கலாகக்
கண்ணீர்?"
"அப்படி எனக்கலாகத் தம உயிடரக் வகலாடுக்கத்
துணந்தவெருக்கு நலான் பதல் என்ன வசலால்லப்
யபலாகியறன்! தருமபி வெந்ததும பணக்குடைம
எங்யக என்ற யகட்பலாயர?"
"ஏன், பணக்குடைம எங்யக? பத்தரமைலாய்
டவெத்தருக்கிறலாய் அல்லவெலா?"
"குடைம பத்தரமைலாக ஐயேனலார் யகலாயில்

குட்டடையில் கிடைக்கிறது. அதனலால் என்ன
பிரயயேலாஜனம? அந்தக் குடைத்டத அவெசரமைலாய்த்
தூக்கிக்வகலாண்டு ஓடியனன் அல்லவெலா? வகலாஞ்ச
தூரம யபலான பிறகுதலான் அது கனக்கயவெ இல்டல
என்பது ஞலாபகத்துக்கு வெந்தது. உடையன நிலலா
வவெளிச்சத்தல் குடைத்துக்குள் பலார்த்யதன். குடைம
கலாலியேலாயிருந்தது! அடதப் பலார்த்து என் மூடள
குழமபி விட்டைது. நின்ற இடைத்தயலயயே நின்ற
வகலாண்டிருந்யதன். ஊர்க்கலாரர்கள் ஓடி வெரும
சத்தம யகட்டுக் குடைத்டதக் குட்டடையில்
யபலாட்டுவிட்டு அவெர்கயளலாடு நலானும யசர்ந்து
வகலாண்யடைன். கவுண்டைர் விடுதடலயேலாகித்
தருமபி வெந்து, 'குடைத்தல் இருந்த பணம எங்யக?'
என்ற யகட்டைலால் என்ன பதல் வசலால்லுயவென்?
நலான் பணத்டத பத்தரமைலாய் டவெத்தருப்யபன்
என்ற நமபிக்டகயுடைன் அவெர் இருப்பலாயர!
அவெருடடையே யகஸஜுக்கலாகக் கலாலணலா
வசலவெழிக்க யவெண்டைலாம என்ற
வசலால்லியேனுப்பியிருக்கிறலாயர!
அருமபலாடுபட்டுச் யசர்த்த எண்ணூற ரூபலாயும
யபலாய்விட்டைது என்ற வதரிந்தலால் அவெருக்கு
எப்படி இருக்கும? என்னிடைம அவெருக்குள்ள

அன்வபல்லலாம விஷமைலாய் மைலாறிவிடுயமை!" என்ற
வசமபலா புலமபினலாள்.
----------------------

20. இருபதலாம அத்தயேலாயேம

கடத வசலால்லிக்வகலாண்யடை வெந்த யமைலாட்டைலார்
டிடரவெர் வெண்டிடயே நிறத்தயேதும, மைறபடியும
'வபலாய்மைலான் கரடு'க்குச் சமீபம வெந்தருக்கியறலாம
என்ற வதரிந்து வகலாண்யடைன். இடைது பக்கத்தல்
வசங்குத்தலாகக் கரியே குன்ற நின்றது. மைடழக்கலால
இருட்டுச் சூழ்ந்தருந்தபடியேலால் குடகயும
மைலானும கண்ணுக்குத் வதரியேவில்டல. கலார்
வசல்லும சத்தமும கடத வசலான்ன குரலும
நின்றவுடையன மைடழத் தூற்றலின் சளசளச்
சத்தமும பூமியில் மைடழ விழுந்ததும
எங்கிருந்யதலா கிளமபும ஆயிரக்கணக்கலான சிறியே
ஜீவெரலாசிகளின் கதமபக் குரலும யசர்ந்து
யகட்டைன.
"இப்யபலாது இங்யக நின்ற என்ன உபயயேலாகம?
இருட்டில் ஒன்றம வதரியேவில்டலயயே?"

என்யறன்.
இப்படிச் வசலால்லி வெலாய் மூடுவெதற்குள்யள
பளிச்வசன்ற ஒரு வபரியே மின்வவெட்டுத்
யதலான்றிச் சுற்றிலும சூழ்ந்தருந்த கலாரிருடள
அகற்றிக் குன்றக்கு வவெளிச்சம யபலாட்டுக்
கலாட்டியேது. அவ்விதம மின்னியே யநரத்தல்
வபலாய்மைலான் குடகக்குள்யள வநளிந்து வநளிந்து
ஒரு பளபளப்பலான கயிற வசன்றடதயும,
குடகக்குள்ளிருந்து கிறீச் வசன்ற
சத்தமிட்டுக்வகலாண்டு ஒரு சிறியே பிரலாண
வவெளிப்பட்டு ஓடிவெந்தடதயும பலார்த்யதலாம.
பலாமபுக்குப் பயேந்து அந்தக் குடகக்குள்ளிருந்த
மைலான் வவெளியயே ஓடி வெந்ததலாகயவெ யதலான்றியேது.
அடுத்த நிமிஷம மைறபடியும நலாற்புறமும
அந்தகலாரம சூழ்ந்து வகலாண்டைது. கரியே பலாடற
மைட்டும பயேங்கரமைலாக நின்றது.
மின்னலில் கண்டை கலாட்சி என்டனச் சிறிது
அரட்டிவிட்டைது என்படத ஒப்புக்வகலாள்கியறன்.
"சரி யபலாகலலாயமை இருட்டில் இங்யக
என்னத்டதப் பலார்க்கிறது?" என்யறன்.

வெண்டி நகரத் வதலாடைங்கியேது. சலாடலயில்
வெலப்புறத்தல் இருந்த குடிடசகளில் இருட்டும
நிச்சப்தமும குடி வகலாண்டிருப்படதக்
கவெனித்யதன். "இந்தக் குடிடசகடளயயே பலார்க்க
முடியேவில்டலயயே! அடர டமைல் தூரத்தலுள்ள
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைரின் குடிடச எங்யக
வதரியேப் யபலாகிறது? மைடழ இல்லலாமைல் நிலவு
நலாளலாக இருந்தலால் குன்றின் யமைல் ஏறிப்
பலார்த்தருக்கலலாம" என்ற நலான்
வசலால்லிக்வகலாண்டியடையிருக்டகயில்,
யமைலாட்டைலார் தடீவரன்ற ஒரு தருமபுத் தருமபி
வெடளந்து சலாடலயயேலாரத்து மைரத்தல் யமைலாதக்
வகலாள்ளப் யபலாய் மைறபடியும யவெகமைலாக
வெடளந்து தருமபி நடுச்சலாடலக்கு வெந்தது.
அந்த மைடழயிலும குளிரிலுங்கூடை எனக்கு
உடைமபு வியேர்த்துவிட்டைது. "என்ன? என்ன?"
என்ற பக்கத்தலுள்ள யமைலாட்டைலார் சலாரதயின் கலாது
வசவிடுபடுமபடி கத்தயனன்.
"ஒன்றமில்டல, ஸலார்! பதறலாதீங்க! ஒரு நலாய்

குறக்யக ஓடியேது. அதன்யமையல வெண்டி
ஏறலாமைலிருப்பதற்கலாக வெடளத்துத் தருப்பியனன்"
என்றலார் யமைலாட்டைலார் டிடரவெர்.
இடதக் யகட்டைதும எனக்கு வெந்த யகலாபத்துக்கு
அளயவெயில்டல.
"என்ன அப்பலா, நீ! ஒரு நலாடயேக்
கலாப்பலாறவெதற்கலாக மைனிதர்கடளக்
வகலான்றவிடுவெதற்குப் பலார்த்தலாயயே?
அழகலாயிருக்கிறது!" என்யறன்.
"அது எப்படி, ஸலார்! நலாயும உயிருள்ள ஜீவென்
தலாயன? மைனிதனுடடையே உயிடரக்கலாட்டிலும
நலாயின் உயிர் எந்த விதத்தல் மைட்டைம?" என்றலார்
டிடரவெர்.
இதற்கு என்னலால் பதல் வசலால்ல முடியேவில்டல.
கலார் யபலாய்க்வகலாண்யடை இருந்தது.
மைடழத் தூற்றல் யபலாட்டுக்வகலாண்யடையிருந்தது.

யசலம ஜங்ஷன் வநருங்கிக் வகலாண்யடையிருந்தது.
கடதயின் முடிடவெத் வதரிந்துவகலாள்ள என்
ஆவெல் வெளர்ந்து வகலாண்யடையிருந்தது.
"வகலாஞ்சம நலான்
அஜலாக்கிரடதயேலாயிருந்தருந்தலால் அந்த நலாய்
வசத்துப் யபலாயிருக்கும! ஒரு மையிரிடழயில் அது
தப்பியேது" என்றலார் டிடரவெர்.
"இன்னும வகலாஞ்சம யமைலாட்டைலாடர
வெடளத்தருந்தலால் நலாயமை
டபஸலலாகியிருப்யபலாம!" என்ற வசலான்யனன்.
"அவதல்லலாம இல்டல, ஸலார்! மைனித உயிர்
வரலாமப வகட்டி! அவ்வெளவு இலகுவெலாகச் சலாவு
வெந்து விடைலாது!"
"அப்படியயே சலாவு வெந்தலாலும கடதயின்
முடிடவெத் வதரிந்துவகலாண்டை பிறகு வெந்தலால்
எனக்குக் கவெடலயில்டல!" என்யறன்.

"அதற்வகன்ன, வசலால்கியறன். கடத
வகலாஞ்சந்தலான் பலாக்கி இருக்கிறது!" என்றலார்
டிடரவெர்.
பணத்டதக் கலாயணலாயமை என்ற கவெடலப்பட்டை
வசமபவெளவெல்லிக்குப் யபலாலீஸகலாரர்
சின்னமுத்துக் கவுண்டைர் ஆறதல் கூற முயேன்றலார்.
"வசங்யகலாடைன் இப்படிப்பட்டை இக்கட்டைலான
நிடலடமையில் இருக்குமயபலாது யகவெலம
பணத்டதப் பற்றி நீ கவெடலப்படுகிறலாயயே?
பணம கிடைக்கட்டும, தள்ளு!" என்ற வசலான்னலார்.
இது வசமபவெளவெல்லியின் கலாதல் வகலாஞ்சமும
ஏறவில்டல.
"நீங்கள் தலான் யபலாலீஸகலாரர் ஆச்யச! பணத்டதக்
கண்டுபிடித்துக் வகலாடுங்கள். இல்லலாவிட்டைலால்,
யகலார்ட்டில் வெந்து நடைந்தது நடைந்தபடியயே
வசலால்லிவிடுயவென்!" என்றலாள்.

"வசலான்னலால் வசங்யகலாடைனுக்குப் பதல் நீ
வகலாடல யகஸில் அகப்பட்டுக்வகலாள்வெலாய்.
அவ்வெளவுதலாயன? அதல் என்ன பிரயயேலாஜனம?"
"நலான் ஏன் மைலாட்டிக்வகலாள்கியறன்? கதவிடுக்கில்
மைடறந்து நின்ற கடைப்பலாடரயினலால்
மைண்டடையில் ஓங்கிப் யபலாட்டைவெர் அல்லவெலா
அகப்பட்டுக்வகலாள்ள யவெண்டும? உங்கடள
நலான் பலார்க்கவில்டல என்ற நிடனத்தீர்களலா?"
என்றலாள் வசமபலா.
யபலாலீஸகலாரர் தடுக்கிட்டுப் யபலானலார்.
ஏவனனில் வசமபலா வசலான்னது
உண்டமையயேயேலாகும. யபலாலீஸகலாரர் அன்ற
மைலாடல பங்கலாருவுக்கும எஸரலாஜஜுக்கும
முன்னதலாகயவெ யகணக்கடரக்கு வெந்துவிட்டைலார்.
அந்தப் யபலாக்கிரிகள் குடிடசக்குள் என்ன
வசய்கிறலார்கள் என்படதக் கவெனித்துக்
வகலாண்டிருந்தலார். அடரகுடறயேலாக அச்சடித்த
கள்ள யநலாட்டுகடள ஃபிலிமகளுடைன் யசர்த்துக்
வகலாளுத்தயேடதப் பலார்த்தலார். உள்யள அச்சமையேம
நுடழயேலலாமைலா, யவெண்டைலாமைலா என்ற யயேலாசித்துக்

வகலாண்டிருந்தயபலாது, வசங்யகலாடைன்-பங்கஜலா
இவெர்களின் யபச்சுக் குரல் யகட்டைது. பிறகு
எஸரலாஜ் விளக்டக அடணத்துவிட்டு
வவெளியயேறினலான். அதுதலான் குடிடசக்குள்யள
நுடழந்து பங்கலாருடவெக் டகயும களவும கள்ள
யநலாட்டுமைலாகப் பிடிக்கத் தக்க சமையேம என்ற
நிடனத்து உள்யள பிரயவெசித்தலார். ஆனலால் தம
பின்யனலாடு இன்னும யேலாயரலா ஒருவெர் வெரும
சத்தம யகட்டுக் கதவின் இடுக்கில் ஒளிந்து
வகலாண்டைலார்.
வெருவெது ஒரு வபண் என்ற அறிந்ததும அவெருக்கு
ஒயர வியேப்பலாகிவிட்டைது. அவெள் யேலார், எதற்கலாக
அங்யக வெருகிறலாள் என்ற வதரிந்துவகலாள்ளும
ஆவெல் ஏற்பட்டைது.
வெந்தவெள் உள்யள வெந்து அவெசரமைலாகச் வசப்புத்
தவெடலடயே எடுத்தலாள். பங்கலாரு தருமபிப்
பலார்த்து அவெளுடடையே யசடலத் தடலப்டபப்
பற்றினலான். கத்தடயே எடுத்துக் குத்துவெதற்கு
ஓங்கினலான்-இடவெ யேலாவும கண் மூடித் தறக்கும
யநரத்தல் நடைந்து விட்டைன. யபலாலீஸகலாரருடடையே

புத்த பிரமைலாதமைலான அவெசரத்தல் யவெடல
வசய்தது. பங்கலாருவுக்குப் பின்னலால் கிடைந்த
கடைப்பலாடரடயேச் சட்வடைன்ற எடுத்து அவென் பின்
தடலயில் ஓங்கிப் யபலாட்டைலார். பங்கலாரு, "ஐயயேலா!"
என்ற கத்தக் வகலாண்டு தடரயில் விழுந்தலான்.
அவென் இருட்டில் பலார்த்தது ஒரு
வபண்பிள்டளடயேத்தலான். அந்தப் வபண் குமைலாரி
பங்கஜலாவெலாக இருக்கயவெண்டும என்ற தவெறலாகத்
தீர்மைலானித்துக் வகலாண்டைலான். அவெயள தன்
தடலயில் அடித்தவெள் என்ற எண்ணக் வகலாண்டு
தடரயில் விழுந்தலான். ஆடகயினலாயலயயே
பின்னலால் அவென் குமைலாரி பங்கஜலாவின் யமைல்
குற்றம சலாட்டினலான்.
வசமபலா டகயில் தவெடலடயே எடுத்துக்வகலாண்டு
பங்கலாருவின் பிடிடயே உதறிக்வகலாண்டு
கிளமபியேயபலாது, கதவின் இடுக்கில் ஓர் உருவெம
கடைப்பலாடரடயே ஓங்கிக் வகலாண்டு நிற்படதப்
பலார்த்துவிட்டைலாள். அப்படி நின்றவெர் யேலார் என்ற
வதரியேவில்டல. ஆனலால் அவெருடடையே யபலாலீஸ
உடடை மைட்டும அவெளுடடையே மைனத்தல்
பதந்தருந்தது. அவெசரத்தலும பீதயிலும

அப்யபலாது அடதப்பற்றி யயேலாசிக்க
முடியேவில்டல. பின்னலால் யயேலாசித்துப் பலார்த்து,
பலார்த்து இப்படி இப்படி நடைந்தருக்கயவெண்டும
என்படத ஒருவெலாற ஊகித்துக் வகலாண்டைலாள்.
தலாம கதவெருகில் நின்றடதச் வசமபலா பலார்த்தலாளலா
இல்டலயேலா என்படதப் பற்றிப்
யபலாலீஸகலாரருக்குக் வகலாஞ்சம சந்யதகம
இருந்தது. அது இப்யபலாது வதளிந்து விட்டைது.
"ஐயேலா! பணத்டதக் வகலாண்டு வெந்து வகலாடுத்து
விடுங்கள்" என்றலாள் மைறபடியும வசமபலா.
"பணமைலா? நலான் எங்யக யபலாக?"
"நீங்கள்தலான் பணத்டத எடுத்தருக்க யவெண்டும!"
"என்டனத் தருடைன் என்றலா வசலால்லுகிறலாய்?"
"நலான் வசலால்லவில்டல. நீங்கயளதலான்
ஒப்புக்வகலாண்டீர்கயள!"

"அது எப்யபலாது?"
"அன்டறக்கு அவெரிடைம நீங்கள் யபலாலீஸகலாரன்
யவெஷத்தயல கூடை 'தருடைன் வெருவெலான்' என்ற
வசலால்லவில்டலயேலா? அடத நலான் ஒட்டுக்
யகட்டுக் வகலாண்டிருந்யதன்."
"வசமபலா! நீ பயல வகட்டிக்கலாரி. இவ்வெளவு
சலாமைர்த்தயேசலாலியேலாயிருந்துவகலாண்டு அந்த
அசட்டுச் வசங்யகலாடைடனப் யபலாய்க் கலியேலாணம
வசய்துவகலாள்ளப் யபலாகிறலாயயே, அடத
நிடனத்தலால்தலான் வெருத்தமைலாயிருக்கிறது!"
"சிலடரப் யபலால புத்தசலாலிகளலாயிருப்படதக்
கலாட்டிலும அவெடரப்யபலால் அசடைலாயிருப்பயத
யமைல்!"
"அது உன் தடல எழுத்து! எப்படியேலாவெது யபலா!
வசங்யகலாடைன் சீக்கிரம தருமபிவெருவெலான். உன்
கலியேலாணத்தன்ற பணமும சீதனமைலாகக்
கிடடைக்கும!" என்றலார் யபலாலீஸகலாரர்.
---------------------------

21. இருபத்வதலான்றலாவெது
அத்தயேலாயேம

வசங்யகலாடைன் மீது குற்றம ஒன்றமில்டல என்ற
யபலாலீஸ அதகலாரிகயள அவெடன விடுதடல
வசய்து விட்டைலார்கள். கள்ள யநலாட்டு வெழக்கில்
அவெடனச் சலாட்சியேலாகவும உபயயேலாகித்துக்
வகலாண்டைலார்கள். எல்லலாம முடிந்த பிறகு ஒரு
நல்ல முகூர்த்தத் யததயில் வசங்யகலாடைனுக்கும
வசமபவெளவெல்லிக்கும தருமைணம நடைந்தது.
புதயே தமபதகள் யகணக்கடரக் குடிடசயில்
தனிக் குடித்தனம நடைத்த ஆரமபித்த அன்ற
மைலாடல வசங்யகலாடைன் தன் அருடமை
மைடனவிடயேப் பலார்த்து, "வசமபலா! நலான் இனி
யமைல் அடிக்கடி சினிமைலாவுக்குப் யபலாகிறவதன்ற
உத்யதசித்தருக்கியறன். உன்டனயும அடழத்துப்
யபலாயவென்!" என்றலான்.

"நன்றலாயிருக்கிறது! உங்களுக்குப் டபத்தயேமைலா,
என்ன? நலாடளக்கு நமைக்கு இரண்டு குஞ்சு
குழந்டதகடளப் பழனியேலாண்டைவென்
வகலாடுக்கமைலாட்டைலானலா? அவெர்களுக்கு ஏதலாவெது
யதடி டவெக்க யவெண்டைலாமைலா? சினிமைலாவிலும
கினிமைலாவிலும பணத்டதத் வதலாடலத்து
விடைலலாம என்ற பலார்க்கிறீர்களலா?" என்ற வசமபலா
யகட்டைலாள்.
"பணம கிடைக்கிறது, பணம!
சின்னமைநலாயேக்கன்பட்டியில் கூடைலார சினிமைலா
நடைந்தலால் அதற்கு நலான் கட்டைலாயேம யபலாயவென்.
இல்லலாவிட்டைலால் யசலத்துக்கலாவெது யபலாய்
சினிமைலா பலார்த்துவிட்டு வெருயவென்..."
"அவதல்லலாம உதவெலாது. நலான் உங்கடளப்
யபலாகவிடைமைலாட்யடைன். சினிமைலாவில் பலார்க்கிற
ரலாஜலா-ரலாணயேலாக நலாயமை இருந்தலால் யபலாகிறது.
நீங்கள் ரலாஜலா வசங்யகலாடைக் கவுண்டைர்; நலான் ரலாண
வசமபவெளவெல்லி...!"

"யசச்யச! என்டனயும உன்டனயும எதற்கலாக
அவ்வெளவு யகவெலப்படுத்தக் வகலாள்கிறலாய்?
சினிமைலாவியல வெருகிற ரலாணகள் உன் கலால்தூசி
வபறவெலார்களலா, வசமபலா? ஒரு நலாளும இல்டல.
அதற்கலாக நலான் வசலால்லவில்டல. நீ அன்டறக்கு
ஒரு நலாள் என்டன சினிமைலா பலார்த்துவிட்டு வெலா
என்ற வசலான்னலாயேல்லவெலா? நலானும உன்
ஏச்சுக்குப் பயேந்து யபலாயனன் அல்லவெலா? அங்யக
வபலாய்மைலான் கரடுக்குச் சமீபமைலாகக் குமைலாரி
பங்கஜலா என்பவெடளப் பலார்த்யதன் அல்லவெலா?
அவெடளப் பலார்த்துப் யபசி, அவெளுடைன் பழகியே
பிறகுதலான் உன்னுடடையே மைகிடமை எனக்கு
நன்றலாய்த் வதரியே வெந்தது. வசமபலா! உன்டனப்
வபறவெதற்கு நலான் எவ்வெளயவெலா தவெம
வசய்தருக்க யவெண்டும!
பழனியேலாண்டைவெனுடடையே கிருடபயினலால்தலான்
உன்டன நலான் மைடனவியேலாக அடடைந்யதன்.
ஆனலாலும உன்டன அடடைந்தது எவ்வெளவு
வபரியே அதர்ஷ்டைம என்ற அந்தக் கூடைலார
சினிமைலாவுக்குப் யபலாகலாமைலிருந்தலால்-எனக்குத்
வதரிந்தரலாது. என்னுடடையே பணத்டதப்
பலாதுகலாப்பதற்கலாக நீ எவ்வெளவு வபரியே

அபலாயேமைலான கலாரியேத்தல் தடலயிட்டைலாய்!" என்ற
வசங்யகலாடைன் மைனமுருகிக் கூறினலான்.
"நலானும உங்கடள அதனலால்தலான் நன்கு அறிந்து
வகலாண்யடைன். என்டனக் கலாப்பலாற்றவெதற்கலாக
நீங்கள் வகலாடலக் குற்றத்டதக்கூடை
ஒப்புக்வகலாண்டீர்கயள! என் யபரில் உங்களுக்கு
எவ்வெளவு அந்தரங்க அபிமைலானம
இருக்கயவெண்டும!" என்றலாள் வசமபலா.
"அது ஒன்றம உனக்கலாக இல்டல. அந்தப்
யபலாலீஸகலாரர் தடீவரன்ற என் முன்னலால்
யதலான்றயவெ மிரண்டுயபலாய் அப்படி
உளறிவிட்யடைன்!" என்றலான் வசங்யகலாடைன்.
"உடடைந்து கிடைந்த என் வெடளயேடல அவ்வெளவு
ஜலாக்கிரடதயேலாய்க் வகலாண்டு யபலாய்க் கிணற்றில்
யபலாட்டீர்கயள, நலான் வகலாடலகலாரி என்ற
எண்ணயேயபலாதும என் யபரில்
பிரியேமைலாயிருந்தீர்கயள! இதற்கு நலான் எத்தடன
ஜன்மைம எடுத்து உங்களுக்கு உடழத்தலாலும
யபலாதலாது என் கடைன் தீரலாது!" என்றலாள் வசமபலா.

"தீரலாமைல் என்ன? ஒரு பிள்டளக் குழந்டதடயேப்
வபற்றக் வகலாடு; கடைன் அவ்வெளவும
தீர்ந்துவிடும."
"அப்படியேலானலால் வபண் குழந்டதயயே தருமபடி
அமமைடனப் பிரலார்த்தப்யபன், வபண் என்றலால்
மைட்டைமைலா? நலானும வபண்தலாயன!"
"நீ வபண்தலான். அதனலால் எல்லலாப் வபண்களும
உன்டனப்யபலால ஆகிவிடுவெலார்களலா? அந்தக்
குமைலாரி பங்கஜலாடவெயயே எடுத்துக் வகலாள்யளன்,
அவெடளப் வபண் யபய் என்ற பங்கலாரு
வசலான்னது சரிதலான். நலான் கூடை முதலில்
வகலாஞ்சம ஏமைலாந்துவிட்யடைன். வபலாய்மைலாடன
நிஜமைலான் என்ற எண்ண விட்யடைன். ஆனலால்
அந்தப் யபலாலீஸகலாரர் அவெளிடைம என்னத்டதக்
கண்டைலாயரலா, வதரியேவில்டல. மூன்ற மைலாதம
வஜயிலில் இருந்துவிட்டு வெந்தவெடளக்
கலியேலாணம வசய்துவகலாண்டிருக்கிறலார். அந்தப்
யபலாலீஸகலாரருக்கு யவெடல யபலாய்விட்டைது
என்ற உனக்குத் வதரியுயமைலா, இல்டலயயேலா?"

இவ்விதம வசங்யகலாடைக் கவுண்டைனும
வசமபலாவும யபசிக் வகலாண்டிருந்த அயத
சமையேத்தல் மைலாஜி யபலாலீஸ கலான்ஸயடைபிள்
சின்னமுத்துக் கவுண்டைரும குமைலாரி பங்கஜலாவும
ஆனந்தமைலாக உடரயேலாடிக் வகலாண்டிருந்தலார்கள்.
"அந்தப் பங்கலாரு, எஸரலாஜ் இவெர்களுடைன் சில
நலாள் பழகியேதும நல்லதலாய்ப் யபலாயிற்ற.
அப்படிப் பழகியிரலாவிட்டைலால் உலகில்
எவ்வெளவு வபலால்லலாத தூர்த்தர்கள்
இருக்கிறலார்கள் என்ற எனக்குத் வதரிந்தரலாது.
உங்களுடடையே வபருடமைடயேயும
அறிந்தருக்கமைலாட்யடைன். மைலலாய் நலாட்டில்
எங்களுடடையே வசலாத்து சுதந்தரவமைல்லலாம
யபலானது பற்றி நலான் கவெடலப்படைவில்டல.
அதன் பயேனலாகத்தலான் உங்கடள அடடையே நலான்
வகலாடுத்து டவெத்தருந்யதன்!" என்றலாள் பங்கஜலா.
"வகலாடுத்து டவெத்தருந்தவென் நலான்.
ஜப்பலான்கலாரன் மைலலாய் நலாட்டுக்குப்
படடைவயேடுத்து வெந்தயத உன்டன என்னிடைம

வகலாண்டு யசர்ப்பதற்கலாகத்தலான்.
இல்லலாவிட்டைலால், அந்தப் பட்டிக்கலாட்டுப் வபண்
வசமபவெளவெல்லிடயேப் யபலால் யேலாரலாவெது
ஒருத்தடயேக் கட்டிக்வகலாண்டு கஷ்டைப்படுயவென்"
என்றலார் சின்னமுத்துக் கவுண்டைர்.
"இன்டறக்கு இப்படிச் வசலால்கிறீர்கள்!
அன்டறக்கு அந்தப் பட்டிக்கலாட்டுப்
வபண்டணத்தலான் ஆகலாசத்தயல தூக்கி டவெத்துப்
யபசினீர்கள், பிரமைலாத வகட்டிக்கலாரி என்ற...!"
"அவெள் ஒன்றம வகட்டிக்கலாரி இல்டல.
வசங்யகலாடைனிடைம அவெள் டவெத்தருந்த ஆடச
அப்படி அவெடளக் வகட்டிக்கலாரியேலாகச்
வசய்தருந்தது."
"அவெள் யபரில் நீங்கள் டவெத்தருந்த ஆடச
உங்கடள அவ்வெளவு பலசலாலியேலாகச்
வசய்துவிட்டைது; அதனலால் தலாயன பங்கலாருவின்
தடலயில் அந்தக் கடைற்பலாடரடயேப்
யபலாட்டீர்கள்? அவெள் உயிடரக்
கலாப்பலாற்றினீர்கள்?"

"அவெள் யபரில் ஆடசயேலால் அவெடள நலான்
கலாப்பலாற்றவில்டல. உன்யபரில் டவெத்த
ஆடசயினலால்தலான் கலாப்பலாற்றியனன். என்
கண்மைண! இடதக்யகள், யகட்டு நன்றலாய்
மைனத்தல் பதயே டவெத்துக்வகலாள். பங்கலாரு வசய்த
தவெடறயயே நலானும வசய்யதன். குடிடசக்குள்
இருள் சூழ்ந்தருந்தது. அந்த இருட்டில் ஒரு
வபண் உள்யள வெந்தலாள். அவெள் வசமபலா என்ற
நலான் நிடனக்கயவெயில்டல. நீ என்ற தலான்
நிடனத்யதன். அதனலால் தலான் என் டககளுக்கு
அவ்வெளவு பலம ஏற்பட்டைது. பங்கலாருவின்
மைண்டடையில் கடைப்பலாடரடயேப் யபலாட்யடைன்..."
இடதக் யகட்டைதும பங்கஜலாவுக்கு உடைமபு
புல்லரித்தது. சினிமைலா கதலாநலாயேகிகடளப் யபலால்
யபசினலாள்; கலாரியேத்தலும நடைந்து வகலாண்டைலாள்.
"நலாதலா! இத்தடன நலாளும இடதச்
வசலால்லவில்டலயயே? எனக்கலாக எப்யபர்ப்பட்டை
கலாரியேத்டதச் வசய்தீர்கள்? என் உடைல் வபலாருள்
ஆவிவயேல்லலாம ஏயழழு ஜன்மைத்துக்கும

உங்களுடடையே உடடைடமை" என்றலாள் பங்கஜலா.
அந்த நிமிஷத்தல் மைலாஜி யபலாலீஸகலாரர்
சின்னமுத்துக் கவுண்டைர் ஏழலாவெது வசலார்க்கத்டத
அடடைந்தலார்.
யசலம ஜங்ஷனின் தீப வெரிடசகள் சற்றத்
தூரத்தல் வதரிந்தன. நகருக்குள் புகுந்து சுற்றி
வெடளத்துக் கலார் யபலாக யவெண்டியிருந்தது. வரயில்
வெண்டி ஒன்ற குப் குப் என்ற சத்தத்துடைன் வெரும
சத்தம யகட்டைது. 'விஸில்' ஊதும சத்தமும
யகட்டைது.
"வமைட்ரலாஸ வெண்டி வெந்துவிட்டைது. ஆனலால்
வகலாஞ்ச யநரம நிற்கும. அவெசரமில்டல" என்றலார்
டிடரவெர்.
"அப்படியேலானலால் பலாக்கிக் கடதடயேயும வசலால்லி
முடித்துவிடு!" என்யறன்.
"கடததலான் முடிந்துவிட்டையத! வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைரும வசமபவெளவெல்லியும ஆனந்தமைலாக

இல்வெலாழ்க்டக நடைத்த வெருகிறலார்கள். இரண்டு
வபண் குழந்டதகளும ஓர் ஆண் குழந்டதயும
அவெர்களுக்கு இருக்கின்றன. வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைர் யமைலும வகலாஞ்சம நிலம வெலாங்கிச்
யசர்த்தருக்கிறலார். நலாலு வெருஷமைலாக மைடழ
வபய்யேலாமைலிருந்தும அவெருடடையே யகணயில்
நிடறயேத் தண்ணீர் இருக்கிறது. அவெருடடையே
நிலங்கள் பச்வசன்ற இருக்கின்றன. யசலாளம
நன்றலாகப் பயிரலாகிக் வகலாண்டடைவிட்டிருக்கிறது
அவெருடடையே குழந்டதகள் யசலாளக்
வகலாண்டடைடயேப் பறித்துத் தன்றலால் இப்யபலாது
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைர் தட்டுவெதும
ஆட்யசபிப்பதும இல்டல. வசமபலா சில சமையேம
குழந்டதகடளத் தடுக்கிறலாள். ஆனலால்
வசங்யகலாடைக் கவுண்டைர் அவெளுடைன் சண்டடை
பிடிக்கிறலார். 'குழந்டதகள் தன்றலால்
தன்றவிட்டுப் யபலாகட்டும! அவெர்களுக்கில்லலாத
யசலாளக்வகலாண்டடை யவெற யேலாருக்கு? அப்படியயே
அறவெடடை வசய்து டவெத்தருந்தலால் யேலாரலாவெது
சர்க்கலார் உத்தயயேலாகஸதர்கள் வெந்து வகலாண்டு
யபலாகப் யபலாகிறலார்கள்! குழந்டதகள்தலான்
தன்றவிட்டுப் யபலாகட்டுயமை' என்ற

வசலால்லுகிறலார்!"
"இடதக் யகட்பதற்கு மிகவும
சந்யதலாஷமைலாயிருக்கிறது. ஆனலால் யகஸ என்ன
ஆயிற்ற? குற்றவெலாளி யேலார் என்ற ஏற்பட்டைது?"
"ஏன்? குற்றவெலாளிகள் எஸரலாஜஜுவும
பங்கலாருசலாமியுந்தலான். கள்ள யநலாட்டுப் யபலாடை
முயேன்றதற்கலாக அவெர்களுக்குத் தடலக்கு மூன்ற
வெருஷம கடுங்கலாவெல் தண்டைடன கிடடைத்தது.
கள்ள யநலாட்டுப் யபலாடுவெதல் அவெர்கள் வவெற்றி
வபறவும இல்டல. ஒரு யநலாட்டடையேலாவெது
அவெர்களலால் வசலலாவெண வசய்யே முடியேவில்டல.
ஆடகயேலால் தடலக்கு மூன்ற வெருஷத்
தண்டைடனயயேலாடு யபலாயிற்ற."
"பங்கலாருவுக்குக் கூடைவெலா தண்டைடன
கிடடைத்தது?"
"ஆமைலாம; அவென் தலான் யகஸில் முதல்
குற்றவெலாளி."

"குற்றவெலாளிடயே யேமையலலாகத்தலிருந்து யேலார்
விசலாரடணக்குக் வகலாண்டு வெந்தலார்கள்? வசத்துப்
யபலானவென் மீது யகஸ யபலாடுவெது உண்டைலா?"
"பங்கலாரு வசத்துப் யபலானலான் என்ற யேலார்
வசலான்னது? வகலாட்டைறலாப்புள்ளி மைலாதரி
இருக்கிறலாயன! அவெனுடடையே தடலக் கலாயேம சில
நலாடளக்குள் ஆறிவிட்டைது. சிடறயில் நன்றலாய்க்
வகலாழுத்து வவெளியயே வெந்தலான்."
"பின்யன, 'வகலாடலக் யகஸ', 'வகலாடலக் யகஸ'
என்ற வசலான்னலாயயே? 'வகலாப்பனலாமபட்டி
வகலாடல' என்றம 'மிக மைர்மைமைலான வகலாடல'
என்றம வசலான்னலாயயே!"
"சலாதலாரண வகலாடலக் யகஸகளில் வகலான்ற
குற்றவெலாளி யேலார் என்பது மைர்மைமைலாயிருக்கும.
அடதக் கண்டு பிடிக்கப் யபலாலீஸலாரும
துப்பறியவெலாரும பலாடுபலாடுவெலார்கள். ஆனலால்
இந்தக் வகலாப்பனலாமபட்டி வகலாடலக் யகஸில்
வகலாடல வசய்தவென் யேலார் என்பதும மைர்மைம;
வகலாடலயுண்டைவென் யேலார் என்பதும மைர்மைம!

உண்டமையில் யேலாரும சலாகவில்டல! ஆடகயேலால்
வகலாடல வசய்யேப்படைவும இல்டல! வசங்யகலாடைக்
கவுண்டைன் அன்றிரவு, 'நலான் தலான் வகலான்யறன்'
'நலான் தலான் வகலான்யறன்' என்ற கத்தயேதலால்
'வகலாப்பனலாமபட்டி வகலாடலக் யகஸ' என்ற
வபயேர் வெந்து விட்டைது. வகலால்லப்பட்டைவென் யேலார்
என்பது வதரியேலாமையலயயே ஜனங்கள்,
'வகலாப்பனலாமபட்டி வகலாடலக் யகஸ' என்ற
யபசிக் வகலாண்டிருந்தலார்கள். அடதத்தலான் நலானும
வசலான்யனன்!" என்றலார் யமைலாட்டைலார் டிடரவெர்.
"கடத இப்படி முடிந்ததல் எனக்கு மிகவும
சந்யதலாஷம. ஆனலால் யபலாலீஸகலாரர் விஷயேம
என்னவெலாயிற்ற? அவெர் ஏன் யபலாலீஸ
இலலாகலாடவெவிட்டு விலகினலார்?" என்ற
யகட்யடைன்.
"ரலாஜிநலாமைலா தலான். கள்ள யநலாட்டுக் யகஸில் அவெர்
சரியேலான தடடையேம கண்டுபிடித்துக்
வகலாடுக்கவில்டல என்ற அவெர்யபரில் புகலார்
ஏற்பட்டைது. கள்ள யநலாட்டுகள் என்ற அவெர்
குடிடசயிலிருந்து தரட்டி மூட்டடை கட்டி

வகலாண்டு வெந்தடவெ உண்டமையில் உண்டமையேலான
யநலாட்டுகள் என்றம, வசங்யகலாடைன் தவெடலயில்
இருந்தடவெ என்றம வதரியேவெந்தன. இதனலால்
யபலாலீஸகலாரருக்குப் 'பிளலாக் மைலார்க்' கிடடைத்தது.
எதர்பலார்த்தபடி பிரயமைலாஷன் கிடடைக்கவில்டல.
ஆகயவெ யகலாபங்வகலாண்டு ரலாஜிநலாமைலா
வசய்துவிட்டைலார்."
"வசங்யகலாடைனுக்கு அவெனுடடையே பணம
கிடடைத்து விட்டைதலாக்கும!"
"தவ்யேமைலாகக் கிடடைத்துவிட்டைது. ஆனலால்
வசங்யகலாடைன் இப்யபலாவதல்லலாம பணத்டதப்
புடதத்து டவெப்பதல்டல. மிச்சமைலாகும
பணத்டதப் பலாங்கியியலலா, சர்க்கலார் கடைன்
பத்தரங்களியலலா யபலாட்டு வெட்டியும வெட்டிக்கு
வெட்டியும வெலாங்குகிறலான்."
"வரலாமப சந்யதலாஷம" என்யறன்.
கடடைசியேலாகக் யகட்க எண்ணயிருந்த
யகள்விடயேயும யகட்டுவிட்யடைன்:

"யபலாலீஸகலாரர் இப்யபலாது என்ன வசய்கிறலார்?"
என்யறன்.
"மைலாஜி கலான்ஸயடைபிள் 374 ஆம நமபர் இப்யபலாது
யமைலாட்டைலார் டிடரவெர் யவெடல பலார்க்கிறலார்! கலார்
ஓட்டும சமையேம தவிர மைற்ற யவெடளவயேல்லலாம
கலால்யமைல் கலால் யபலாட்டுக்வகலாண்டு உட்கலார்ந்து
வபண்சலாதடயே அதகலாரம
பண்ணக்வகலாண்டிருக்கிறலார்!"
இன்னும ஒயர ஒரு யகள்வி பலாக்கியிருந்தது:
"அந்த யமைலாட்டைலார் டிடரவெர் நீர்தலானலா?" என்பது.
ஆனலால் நலான் அடதக் யகட்கவில்டல. எதற்கலாகக்
யகட்பது? நலாயின் உயிடரக் கலாப்பதற்கலாக
யமைலாட்டைலாடரயும என்டனயும அவெர் யவெடல
தீர்த்துவிடைப் பலார்த்தடத நிடனத்தலாயல
வதரியேவில்டலயேலா? இந்தக் யகள்விடயே
அவெரிடைம யகட்கப் யபலாவெலாயனன்?
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