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அறிஞர் அண்ணகோ
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பகுதி - 1
“ஜேப்பகோனியேனின் குண்டுகள் அங்கு விழகோமைலிருந்தகோல், அவடளை நீ கண்டிருக்ககவ முடியேகோத! திடரகடைல்
கடைந்த வசன்கறே அந்தத் கதவிடயேத் தரிசிக்ககவண்டி யிருந்திருக்கும். அத உன்னகோல்தகோன் முடியுமைகோ,
எனக்குத் தகோன் முடியுமைகோ? அவளுடடையே ‘வகட்டைககோலம்’ அவடளை இப்படியேகோக்கிவிட்டைத.” - இத என்
நண்பன், தன் அடுத்த வீட்டுக்குப் புதிதகோக வந்த கசர்ந்த சிங்ககோரிடயேப் பற்றி என்னிடைம் கூறியேத.
என் நண்பன் நகோகசுந்தரம் இதிகல கதறியேவன். எங்வகங்கு எழிலுள்ளை மைங்டகயேர் உள்ளைனர், அவர்களின்
நிடலடமை என்ன என்றே அட்டைவடண அவனிடைம் உண்டு. பிரதி தினமும் கககோயிலுக்கு அவன் கபகோய்
வருவத, கதவ பூடஜேக்ககோ! கதவி கடளைத் தரிசிக்ககவதகோன்! அவன்தகோன் எனக்கு ரங்கககோன் ரகோதகோ
விஷயேமைகோக முதலிகல கூறினகோன். வந்த பகோர்த்தகோல்தகோன் என் மைனம் திருப்தியேகோகும் என்று என்டன
வற்புறேத்தினகோன்.
“நகோன் அவடளைக் ககோண்பதகோல் உனக்வகன்னப்பகோ திருப்தி?” என்று நகோன் சிரித்தக் வககோண்கடை ககட்கடைன்.
இத வபரியே பிரச்சடனயேகோகி விட்டைகதகோ உனக்கு? “சங்கீத வித்வகோன் ‘சபகோஷ்’ என்றே வமைகோழிடயேச்
சடபயிகல எதிர்பகோர்க்கிறேகோகர, அத ஏன்? அவருடடையே கீதத்டத ரசித்தவர்கள் இருப்பத வதரிந்தகோல்
அவருக்கு ஆனந்தம்! அத கபகோலத்தகோன் எனக்கும், நகோன் கண்டு பிடித்த அந்த சுகுமைகோரிடயே நீ ஒருமுடறே
பகோர்த்த ‘கபஷபு’ என்று பிகரடமையும் வபருமூச்சும் கலந்த கூறினகோல், என் திறேடமைக்கு அத்தகோட்சி”
என்றேகோன் நகோகசுந்தரம். நடகச்சுடவயுடைன் கபசுவகோன் என் நண்பன். அடுத்த வீட்டு அரம்டப எப்படிப்
பட்டைவள்? கூறு, ÷ட்கபகோம், பிறேகு பகோர்ப்கபகோம்” என்று நகோன் ககட்கடைன். கூறுவதகோ? கவியேகோ நகோன்,
அவடளை உனக்குக் கருத்கதகோவியேந் தீட்டிக் ககோட்டை “ரங்கககோன் ரகோதகோ, ரசவல்லி, ரம்டப, மின்னற்வககோடி”
என்று அடுக்கு வமைகோழிகடளை ஆரம்பித்தகோன். கபகோதம்! கபகோதம்! கம்பகோ! அங்கமைங்கமைகோக வருணிக்கத்
வதகோடைங்கிவிடைகோகதயேப்பகோ! இங்கு சடடையேர் இல்டல, உனக்குச் வசகோர்ணகோபிகஷகம் வசய்யே. “நகோடளை
மைகோடல, உன் வீட்டு மைகோடியில உலவ வருகிகறேன். அந்த உல்லகோசிடயேக் ககோண்கபகோம்” என்று நகோன்
வகோக்களித்கதன். நண்பன் கவறு விஷயேம் கபசிக் வககோண்டிருந்த விட்டு வசன்றுவிட்டைகோன். என் மைனதிகல
அவன் தூவியே எண்ணம், அன்றிரவ, முடளைவிட்டு, வசடியேகோகிக் வககோடியேகோகிக் ககோதற்பூவம் பூத்தவிட்டைத.
கண்டைதம் ககோதல் என்றேனர் கவிகள்! நகோகனகோ அவடளைக் ககோணவமில்டல, ககட்கடைன் அவடளைப்பற்றியே
வர்ணடனடயே. உடைகன எனக்கககோர் விதமைகோன ‘ஆடச’ பிறேந்தத! என்ன சித்தம்! வகோலிப சித்தத்டத
அடைக்கக் கடிவகோளைம் ஏத? மைனம்கபகோன கபகோக்டக மைகோற்றிக் வககோள்ளும் திறேடமைதகோன் ஏத? ரங்கககோன் ரகோதகோ!
ரகோதகோ என்றே வபயேகர ரசமைகோகத் கதகோன்றிற்று! ரங்கககோன், ரசமைகோன இடைமைகோகமை! அன்றிரவ அடிக்கடி
விழித்தக்வககோண்கடைன், ரகோதகோடவ எண்ணி எண்ணி. என் நண்பகன என்டனக் ககலி வசய்வகோன்.
அத்தடகயே திடீர்க் வககோந்தளிப்பு என் மைனதில்! பகோவம்! அவள் யேகோகரகோ! குண்டுகளுக்குப் பயேந்த, இங்கு
வருகிறேகோள்; அவள்மீத பகோணமை பூட்டை நகோன் கிளைம்புவதகோ? சிச்சீ! வகட்டை நிடனப்பு நமைக்கு ஏன்? என்றுமை
எண்ணிகனன். வகட்டை நிடனப்பு என்று இடத எப்படிக் கூறேமுடியும்? வபண்ணிடைம் பிகரடமை வககோள்வத
ஆணின் இயேற்டக. இடத நகோன் மைகோற்றே முடியுமைகோ? நகோன் என்ன, கிடடைக்கும் டதயேடலத் தூக்கித் தடலமீத
டவத்தக்வககோண்டு, தகோண்டைவமைகோடைப் கபகோகிகறேனகோ சிவனகோர் கபகோல்! ரகோடதயும் என்டனக் கண்டு
‘கமைகோகித்தகோல்’ நகோவனன்ன மைககோவிஷ்ணுகபகோல், அடலகடைலில் ஆலிடலகமைல் படுத்தக்வககோண்டு அந்த
ஆபத்தகோன இடைத்தக்ககோ பிரியேவதிடயே அடழப்கபன். இரண்டைடுக்கு மைகோடி என் வீடு! இந்த ஆண்டு
மைட்டும் என் தகப்பனகோர் வியேகோபகோரத்தில் 70 ஆயிரம் சம்பகோதித்தகோர். இடளைஞன் நகோன்! எழில் ஒன்றும்
மைட்டைல்ல! என்ன குடறே ரகோதகோவக்கு! என்றும் எண்ணிகனன்.
ரகோடதகயே நீ என்டன கநசிப்பதகோலுன்டன - என்றே கீதம் ரகோடதயின் கமைகோகன கககோபகோலகோ என்றே பகோடைல் ரகோதகோரமைணகோ என்றே பஜேடன - ரகோதகோ ருக்மைணி சகமைதகோ என்றே பகோகவத வமைகோழி - ரகோதகோபகோய் என்றே நடிடகயின்
- வபயேர் என் மைனதிகல ரகோதகோ, ரகோதகோ என்று, பலப்பல விதத்திகல எண்ணம் கூத்தகோடிற்று.
ககோடல மைலர்ந்தத. அதற்கு என் கஷ்டைம் வதரிகிறேதகோ! கணக்குப் புத்தகமும் டகயுமைகோகக் கடடையிகல
உட்ககோர்ந்த வககோண்டிருந்கதன். மைகோடல வழக்கப்படி உலகோவச் வசன்கறேன் - வழக்கமைகோன இடைத்தக்கு
அல்ல! நகோகசுந்தரனின் வீட்டுக்கு.
“விடளையேகோட்டுக்குச் வசகோன்னகோய் என்று எண்ணிகனன். நிஜேமைககோகவ வந்தவிட்டைகோகயே” என்று நகோகசுந்தரம்
கூறினகோன். ககலி வசய்தத கபகோலிருந்தத அவன் கபச்சு. என்ன இருந்தகோலும் ‘பிகு’டவ விட்டுவிடைலகோமைகோ?
“வசச்கச! நகோன் அடத மைறேந்கத விட்கடைனப்பகோ! வழக்கப்படி உலவப் புறேப்பட்கடைன். உன்டனயும்
அடழத்தப் கபகோகலகோவமைன்றுதகோன் இங்கு வந்கதன் ” என்று சமைகோதகோனங் கூறிகனன். முதடகத் தட்டிக்
வககோடுத்த, “எவ்வளைவ பகோசகோங்கு கபசுகிறேகோயேடைகோ பரந்தகோமைகோ!” என்று கூறி என்டனக் ககலிவசய்த மைகோடிக்கு
அடழத்தச் வசன்று, அந்த மைங்டகடயேக் ககோட்டுவகோன் என்று நகோன் கருதிகனன். ஆனகோல், நகோகசுந்தரம், “சரி
கபகோகவகோமைகோ! கககோயிலுக்ககோ, ஆற்கறேகோரமைகோ?” என்று ககட்டுக் வககோண்கடை, வதருவில் இறேங்கிவிட்டைகோன்.
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நகோன் அடடைந்த ஏமைகோற்றேத்டத என்வனன்பத. என் நண்பனின் திடீர் மைகோறுதலின் ககோரணம் எனக்குப்
புரியேவில்டல. அவடனக் ககட்ககவகோ மைனம் வரவில்டல. ‘சரி! ரங்கககோன் ரகோதகோடவ நகோன் பகோர்க்கக்கூடைகோத
என்று இவன் கருதகிறேகோன். அவளிடைம் இவன் எண்ணம் டவத்த விட்டைகோன் கபகோலிருக்கிறேத’ என்று
எண்ணிகனன். கககோபந்தகோன் எனக்கு. எனகவ, மைனிதனின் சுயேநலம், கபடைம், மைகோதரகோல் உண்டைகோகும்
மையேக்கம் ஆகியேவற்டறேக் ககோரசகோரமைகோகப் கபசிகனன். என் கககோபத்டதத் தீர்த்தக்வககோள்ளை கவறு
வழியில்டல, என் வசய்வத. ரகோதகோடவக் ககோணகோததகோல் என் மைனதிகல மூண்டை ஆவல் கமைலும்அதிகரித்தத.
அன்றிரவம் கவதடனடயே அனுபவித்கதன். அநகோவசியேமைகோக அவடளைப்பற்றிக் கூறுவகோகனன். என்
உள்ளைத்திகல எகதகதகோ நிடனப்பு வருமைகோறு வசய்வகோகனன். பிறேகு இவ்விதம் என்டன வகோட்டுவகோகனன்.
உண்டமை நண்பனின் ககோரியேம் இப்படியேகோ இருப்பத! என்று எண்ணிச் சலித்தக் வகண்கடைன். ரகோதகோ எப்படி
இருப்பகோகளைகோ, என்றே எண்ணம் கவறு, எரிமைடலயிலிருந்த கிளைம்பும் வநருப்வபனக் கிளைம்பி என்டனத்
தகித்தத.
ரகோதகோவக்கு இவதல்லகோம் எப்படித் வதரியும்? அவள் மைண மைகோனவளைகோகக் கூடை இருப்பகோள் ஒரு சமையேம்.
அவன்தகோன் “அழககோன ஒரு வபண் ஆபத்தகோன கநரத்திகல, பர்மைகோவிலிருந்த வந்தவிட்டைகோள்’ என்று
மைட்டுந்தகோகன என்னிடைம் வசகோன்னகோன். கவறு தகவல் வதரியேகோகத. அவடன விசகோரிக்கவம் முடியேகோத
கபகோய்விட்டைத. அவன், திடீவரன மைகோறிகயே விட்டைகோன். என்னிடைமை கபசுவடதக்கூடைக் குடறேத்தக்
வககோண்டைகோன். வீட்டிகலயும் அதிகம் தங்குவதில்டல. பிறேகு நகோகன ரகோதகோடவப் பற்றி அவடனக் ககட்க
கவண்டி கநரிட்டைத. “ஒரு நகோளில் கூறே முடியேகோத அப்பகோ, அந்தக் கடதடயே! பல நகோளைகோகும். அதிலும், நீ
யேகோரிடைமும் அடதக் கூறுவதில்டல என்று உறுதிவமைகோழி தந்தகோல்தகோன் வசகோல்கவன்” என்றேகோன். “சரி!
வசகோல். இப்கபகோத ரகோதகோ எங்கக? அடுத்த வீட்டில் தகோகன?” என்று அவசரமைகோகக் ககட்கடைன். என் நண்பன்
என்டன ஏறே இறேங்கப் பகோர்த்தவிட்டு, “நீ அவடளைக் ககோதலிக்கிறேகோயேகோ?” என்று ககட்ககவ, நகோன் சிரித்த
விட்டு “என்ன பித்தம் பிடித்தவன் கபகோலப்கபசுகிறேகோய். அவடளை நகோன் கண்டைதமில்டல! ககோதலகோம்
ககோதல்” என்று கூறிக் ககலி வசய்கதன். என் நண்பனின் முககமைகோ, மிகக் கவடலயுடைன் இருந்தத. சில
விநகோடி வமைமௌனமைகோக இருந்தவிட்டு அவன் என்டன உற்று கநகோக்கியேபடி, “நண்பகோ! நீ ரகோதகோவிடைம்,
தூய்டமை
யேகோன முடறேயிகல நடைந்தவககோள்வதகோக வகோக்குத்தர கவண்டும். பிறேக ரகோதகோவிடைம் நீ பழகலகோம்” என்றேகோன்
கசகோகக் குரலில்.
என் நண்பனின் கபகோக்கு எனக்கு ஆச்சரியேமூட்டியேத. எவ்வளைவ தன்பத்டதயும் சகித்தக் வககோள்பவன்,
எவ்வளைவ தயேரச் வசய்திடயேக் கூறினகோலும், ‘சகஜேம்’ என்று கூறுபவன். அப்படிப்பட்டைவன், ரகோதகோ யேகோர்?
எங்கக இருக்கிறேகோள்? என்றே சர்வசகோதகோரண விஷயேத்டதப் பற்றி, என்இப்படிக் கவடலயும் கலக்கமும்
வககோண்டைவனகோகப் கபசுகிறேகோன் என்பத புரியேவில்டல. “என்னடைகோ இத, விடளையேகோடுகிறேகோயேகோ? ரகோதகோ,
கலியேகோணமைகோனவளைகோ? எடதகயேகோ மைடறேக்கிறேகோகயே! என்னிடைம் கூடைச் வசகோல்லக்கூடைகோதகோ பிரமைகோதமைகோன
இரகசியேம் என்னடைகோப்பகோ அத?” என்று நகோன் ககட்கடைன், வககோஞ்சம் கககோபமைகோகத்தகோன்.
நகோகசுந்தரம், இதகபகோல் நகோன் எப்கபகோதகோவத வககோஞ்சம் கககோபித்தக் வககோண்டைகோல், சிரித்தக்வககோண்கடை
என் முதகில் தட்டுவத வழக்கம். அன்று, பின்புறேமைகோகக் டகடயேக் கட்டிக் வககோண்டு, வமைமௌனமைகோககவ
நடைந்தகோன், என் கககோபப் கபச்டசக் ககட்டை விறேகு. “சரி, அவ்வளைவதகோன் உன் சிகனகிதத்தின் கயேகோக்யேடத.
யேகோகரகோ ஒரு வபண், ரங்கககோன்ககோரி, அவள் விஷயேத்திகல உனக்கு இவ்வளைவ...” என்று நகோன் கமைலும்
வககோஞ்சம் சூடைகோகப் கபசலகோகனன். நகோகசுந்தரம் என்டனக் வகஞ்சுபவன் கபகோலப் பகோர்த்த, “ரகோதகோ
விஷயேமைகோகக் கககோபத்திகல கண்டைபடி கபசிவிடைகோகத அப்பகோ. ரகோதகோ என் தங்டக” என்றேகோன். எனக்குத்
தூக்கி வகோரிப்கபகோட்டைத. “உனக்குத் தங்டக ஏத?” என்று நகோன் ககட்கடைன், திடகப்புடைன். நண்பன் பதில்
கூறேவில்டல. என்னுடடையே வற்புறுத்தல், அவனுக்கு கவதடனடயே உண்டைகோக்குவடத அவனுடடையே முகம்
நன்றேகோகக் ககோட்டிற்று. அவன் அந்த மைர்மைத்டத விளைக்கிக் கூறேகோவிட்டைகோகல, என் கவதடன குடறேயேகோத
என்று எனக்குத் கதகோன்றிற்று. எனகவ நகோன் வகோஞ்டசயுடைன் நகோகசுந்தரத்டத அடணத்தக்வககோண்டு, ‘நகோகு!
என்னடைகோ இத, விடுகடத கபசுகிறேகோய்! உனக்குத் தங்டக கிடடையேகோகத. ரகோதகோ என்பவள் ரங்கககோனிலிருந்த
வந்த வபண் என்றே கூறுகிறேகோகயே. இப்கபகோத ‘ரகோதகோ என் தங்டக’ என்று கூறுகிறேகோய். இத என்ன
கவடிக்டக! விபரீதமைகோகவம் இருக்கிறேகத! என்னிடைம்கூடைவகோ நீ மைடறேத்தப் கபச கவண்டும்” என்று
ககட்கடைன்.
நண்பனின் கண்களிகல நீர் வககோப்புளித்தத. ஆத்திரத்தடைன் கபசினகோன். “ஆறு மைகோத்தக்கு முன்பு நீ
வபருந்தடறேக்கப் புறேப்பட்டைகோகயே, அப்கபகோத நகோன் எங்கக கபகோகிறேகோய் என்று ககட்கடைனல்லவகோ?”
என்றேகோன். “ஆமைகோம்” என்கறேன் நகோன். வபருந்தடறேப் பிரயேகோணத்தக்கும் ரகோதகோவக்கும் என்ன சம்பந்தம்
என்று ஆச்சரியேப்பட்டு, “வபருந்தடறேக்குப் கபகோகிகறேன் என்று ஏன் என்னிடைம் உண்டமைடயேச்
வசகோல்லவில்டல? ஏன் உன் நண்பனிடைத்திகலகயே உண்டமைடயே மைடறேத்தகோய்? என்று ககட்டைகோன். “கபகோடைகோ
பிரமைகோதமைகோன தவறு கண்டுபிடித்த விட்டைகோய்! நீகயேகோ, இளைகியே மைனதள்ளைவன். எனக்கு இரண்டை öõ ரு
மைகோதங்களைகோக இருமைலகோக இருந்தத; சில டைகோக்டைர்கள் அத எலும்புருக்கிகயேகோ என்று சந்கதகத்டதக்
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கிளைப்பினகோர்கள். வபருந்தடறே வசன்று பரீட்சித்தக்வககோண்டு வருகவகோம் என்று கிளைம்பிகனன்.
உன்னிடைம் அடதச் வசகோன்னகோல் நீ உண்டமையிகலகயே எனக்கு உலும்புருக்கி கநகோய் கண்டுவிட்டைத என்று
எண்ணிக் கஷ்டைப்படுவகோய் எனப் பயேந்த, வபருந்தடறே கபகோவடதச் வசகோல்லவில்டல. அதற்கும்
இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்?” என்று ககட்கடைன்.
“அகத கபகோலத்தகோன் இதவம். உனக்வககோரு சந்கதகம் கநகோடயேப்பற்றி. என்னிடைம் வசகோன்னகோல் நகோன்
உனக்கு கநகோகயே இருப்பதகோக எண்ணிக்வககோள்கவன் என்று பயேந்த உண்டமைடயே மைடறேத்தகோய்.
அதகபகோலகவ, நகோன் ரகோதகோடவப் பற்றி உண்டமைடயேக் கூறேப் பயேப்படுகிகறேன். நீ அவடளைப் பற்றித்
தகோழ்வகோக மைதிப்பிட்டு விடுவகோகயேகோ, என்டனயும் ககவலமைகோக எண்ணிக் வககோள்வகோகயேகோ என்று.
அவடளைப்பற்றி நகோன் கண்டைறிந்த விஷயேம் இருக்கிறேகத, அடத நகோன் மைடறேக்க கவண்டியேவனகோக
இருக்கிகறேன். அந்த விஷயேமும், எலும்புருக்கி கநகோய் கபகோன்றேததகோன்” என்றேகோன் நகோகசுந்தரம்.
“டபத்தியேக்ககோரகோ! நகோன் வபருந்தடறேக்குப் கபகோன பிறேகு எனக்குச் சகோதகோரண இருமைகல தவிர
எலும்புருக்கி அல்ல என்று தீரமைகோனமைகோகிவிட்டைத. வதரிந்ததல்லவகோ? இகதகோ ககோடளை கபகோல
இருக்கிகறேன்!” என்று நகோன் வசகோன்கனன். “அடதப்கபகோலத்தகோன், ககோதல் சிகிச்டச சகோடலயில் ரகோதகோ
பரிகசகோதிக்கப்பட்டை பிறேகுதகோன், அவள் மைகோசற்றேவள் என்று தீர்மைகோனிக்க முடியும். அதற்ககோகத்தகோன்
உன்டனக் ககட்கடைன். நீ ரகோதகோடவக் ககோதலிக்கிறேகோயேகோ என்று. இப்கபகோதம் வசகோல்லு, அவடளைப்பற்றியே
முழு உண்டமைடயேக் கூறுகிகறேன்” என்றேகோன்.
“இப்படியும் ஒரு நிபந்தடன உண்டைகோ? கட்டுக் கடதகளிகல வருகமை, ரகோஜேகுமைகோரன் தூங்கிக்
வககோண்டிருந்தகோன்; ஒரு மைகோயேகோவி அவடன அப்படிகயே கட்டிகலகோடு தூக்கிக் வககோண்டுகபகோய், ஒரு
ரகோஜேகுமைகோரி வீட்டிகல வககோண்டு கபகோய்ச் கசர்த்த இருவருக்கும் கலியேகோணம் வசய்த டவத்தகோன் என்று,
அதகபகோல இருக்கிறேகத உன் கலியேகோண ஏற்பகோடு” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
அவ்வளைவ கசகோகத்தக்கிடடையிலும் வககோஞ்சம் சிரிப்பு வந்தத நகோகசுந்தரத்தக்கு.
“நண்பகோ! நகோன் நம்பிக்டகயில்லகோமைல் வசகோல்லவில்டல. ரகோதகோடவ நீ கண்டைகோல், கட்டைகோயேம் ககோதலிப்பகோய்!”
என்றேகோன். “அடத எப்படி நீ கண்டுபிடித்தகோய்?” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“ஏன் முடியேகோத. நீ அடிக்கடி, உன் இலட்சியேம் மைங்டகடயேத் தகோன் எனக்குக் ககோட்டி இருக்கிறேகோகயே! வயேத
இருபத இருக்க கவண்டும் என்பகோய். ஒரு வயேத ஏறேத்தகோழ இருக்கம் ரகோதகோவக்கு. அடைக்கம்
இருக்ககவண்டும், ஆனகோல் அசடைகோக இருக்கக்கூடைகோத. புத்தி இருக்ககவண்டும், ஆனகோல் கபகோக்கிரித்தனம்
இருக்கக் கூடைகோத. அழகு இருக்ககவண்டும், ஆனகோல் ஆடளை மையேக்கும் கநகோக்கம் இருக்கக்கூடைகோத. படிப்பு
இருக்ககவண்டும், ஆனகோல் படைகோகடைகோபம் இருக்கக்கூடைகோத, சகஜேமைகோகப் பழககவண்டும், ஆனகோல் சந்த
வபகோந்த திரியும் சுபகோவம் கூடைகோத என்று கூறுவகோகயே கவனமிருக்கிறேதல்லவகோ?” என்று ககட்டைகோன்.
உண்டமை தகோன். நகோன் அடிக்கடி இப்படிப் பட்டைவடளைத்தகோன் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்கவன் என்று
வசகோல்லுவத. இந்த இலட்சியேப் வபண்டணப்பற்றி நகோன் அடிக்கடி கபசினதற்குக் ககோரணம், நகோன் பல
தடைடவ ககட்டை ‘வகோழ்க்டக ஒப்பந்த’த்டதப் பற்றியே பிரசங்கங்களைல்ல; என் மைகோமைன் மைகள் வதனகோ, இந்த
இலட்சணத்தக்கு கநர்மைகோறேகோக இருந்தகோள். அவடளை எனக்கு மைடனவியேகோக்குவதற்கு இரு குடும்பத்திலும்
விகசஷமைகோன முயேற்சி. அந்தக் கககோபத்திகல நகோன் தீட்டியே இலட்சியே மைங்டகடயே, நகோகசுந்தரம் எனக்குக்
கவனமூட்டினகோன்.
“ஆமைகோம்! அப்படிப்பட்டை வபண்டணத்தகோன் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்கவன். ககலியேகோ உனக்கு? நீ
கவண்டுமைகோனகோல் பகோகரன்” என்று நகோன் வீரமைகோகப் கபசிகனன்.
“ககலியேல்ல, பரந்தகோமைகோ! நீ குறிப்பிடும் அந்த இலட்சணம் அவ்வளைவம் வபகோருந்தியேவள் ரகோதகோ.
அதனகோல்தகோன் நகோன் டதரியே மைகோகச் வசகோன்கனன், அவடளைக் கண்டைகோல் நீ ககோதலிப்பகோய் என்று. ரகோதகோ
பத்தகோவத கதறியிருக்கிறேகோள். இப்கபகோத கல்லூரியில் படிக்கிறேகோள். கல்லூரிப் படிப்பு, ககோல் கூந்தலும்,
ககோலில் அலங்ககோர பூட்சும், ககோமினியேகோ ஸ்கநகோவம் இல்லகோமைல்கூடை வரும் என்படத ரகோதகோ கல்லூரிப்
வபண்களுக்குக் ககோட்டுவதற்குப் கபகோயிருக்கிறேகோள்” என்று நகோகசுந்தரம் வசகோன்னகோன்.
“ஆஹகோ! நீ மைட்டும், இந்த 56 கதசத்த அரசர்கள் இருந்த ககோலத்திகல வகோழ்ந்திருந்தகோல், தூத கபகோகும்
கவடலயில் கவறு யேகோரும் உனக்கு நிகர் இல்டல என்றேகோகியிருக்கும்” என்று நகோன் ககலி வசய்கதன்.
“பரமைகோ! உன் மைனதிகல இவ்வளைவ ககோலமைகோக உலவிக் வககோண்டிருந்த இலட்சியேப் வபண், ரகோதகோதகோன். நீ
கூறே மைறேந்த குணங்கடளைக்கூடை அவளிடைம் ககோண்பகோய். அவளுடடையே முகத்திகல இருக்கும் லகோவண்யேம்,
உன் கற்படனக்கு எட்டைகோதத. கண்டைகோல் நிச்சயேமைகோக என் ககோலடி வீழ்வகோய்” என்றேகோன் நகோகு.
“அவடளைக் கண்டைகோல் உன் ககோலடி வீழ்வகோகனன்? என்னடைகோ நகோகு! ஒன்றுக்வககோன்று வபகோருத்தகமை
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இல்லகோமைல் கபசுகிறேகோகயே!” என்று நகோன் ககட்கடைன், என் நண்பனின் கபகோக்கு கமைலும் கமைலும்
விசித்திரமைகோவத கண்டு. “தங்டகடயேக் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்ளை, அண்ணனின் தயேவ
கவண்டைகோகமைகோ?” என்று ககட்டைகோன் நகோகசுந்தரம். “அண்ணனகோ! ரகோதகோவக்கு நீ எப்கபகோத
அண்ணனகோனகோய்?” என்று நகோன் முதடகத் தட்டிக் வககோடுத்தபடி ககட்கடைன்.
“பத்வதகோன்பத ஆண்டுகளுக்கு முன்பு!” என்றேகோன் அவன்.
“கடை! நகோகு, வீணகோக என்டனக் குழப்பகோகத, ரகோதகோ யேகோர்?” என்று ககட்கடைன்.
“என் தங்டக” என்று வபருமூச்சுடைன் கூறினகோன். என் திடகப்டபக் கண்டு, வமைள்ளை, சிரமைப்பட்டுப்
கபசலகோனகோன்.
“நண்பகோ, அந்தப் வபரியே கடதடயேச் வசகோல்லவம் எனக்குக் கூச்சமைகோக இருக்கிறேத. இருந்தகோலும்,
வசகோல்லகோவிட்டைகோகலகோ, மைனத்திலுள்ளை பகோரம் நீங்ககோத. ரகோதகோ, என் தங்டகதகோன் திடுக் கிடைகோகத! ரகோதகோவக்கு
இவ்விஷயேம் வதரிந்தகபகோத ஆச்சரியேப் பட்டைகோள். பூரகோக் கடதடயேயும் ககள்விப்பட்டைகோல் நீயும்
ஆச்சரியேப்படுவகோய். ஆனகோல், முதலிகல நீ அவடளைச் சந்திக்க கவண்டும், பழக கவண்டும். உனக்க
ரகோடதயிடைம் பிகரடமை பிறேந்தகோல், நகோன் முழு விவரத்டதயும் கூறுகிகறேன். இல்டலயேகோனகோல்
வமைமௌனமைகோகத்தகோன் இருக்க கவண்டும். யேகோர், ரகோதகோடவ உள்ளைன்கபகோடு கநசிக்கிறேகோகனகோ, எவவனகோருவன்
அவடளைக் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்ளைச் சம்மைதிக்கிறேகோகனகோ, அவனிடைகமை ரகோதகோவின் பரிதகோப
வரலகோற்டறேக் வறே கவண்டும் என்று தீர்மைகோனித்த விட்கடைன். ரகோதகோ, என் தங்டக என்று வதரிந்த உடைகன,
நகோன் அவடளை கமைல் படிப்புக்ககோகச் வசன்டனக்குக் கல்லூரிக்கு அனுப்பிவிட்கடைன். ஹகோஸ்டைலில்
இருக்கிறேகோள். பணவசதி வசய்த விட்கடைன். மிக அடைக்கம், நல்ல குணம், படிப்பு, பழக மிக
கமைன்டமையேகோனவள்; என்றேகோலும், உலகின் முன், ரகோதகோ என் தங்டகதகோன் என்று வபருடமையுடைன்,
பூரிப்புடைன் கூறிக்வககோள்ளை முடியேகோத. கண்ணகோடியிகல வதரியும் வபகோருடளைக் டகயேகோல் வதகோடை முடியுமைகோ?
ககோலத் திடர எனக்கம் என் தங்டகக்கும் இடடைகயே நிற்கிறேத. அடதக் கிழித்வதரியும் டதரியேம் எனக்கு
இல்ø ல். ஆனகோல், என் தங்டகயின் எதிர்ககோல வகோழ்வ, வகமௌரவமைகோனதகோக, நிம்மைதியேகோக இருக்க கவண்டும்.
அவ்விதம் இருக்கும்படி வசய்யே கவண்டியேத என் வபகோறுப்பு. ரகோதகோ என் தங்டக - உலகம் அடத ஒப்ப
மைறுக்கும்; என் உள்ளைகமைகோ, அந்தக் கருத்டதத் தழுவிப் பூரித்தத” என்றேகோன். அவனுடடையே வமைகோழியிகல,
அவன் உள்ளைத்டத ஏகதகோ இரகசியேம், வமைன்று தின்று வககோண்டிருப்பத நன்றேகோகத் வதரிந்தத.
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பகுதி - 2
“ரகோதகோடவ, நகோன் பகோர்க்ககவண்டும்; பழககவண்டும்; தூய்டமையேகோக நடைந்த வககோள்ளை கவண்டும்; ககோதல்
பிறேக்க கவண்டும்; கலியேகோணத்தக்குச் சம்மைதிக்க கவண்டும். இந்த நிபந்தடனகளுக்வகல்லகோம் நகோன்
ஒப்புக் வககோண்டைகோல் மைட்டுகமை அந்த விசித்திரமைகோன கடதடயேக் கூறுவகோயேகோ? ஏன் நகோகசுந்தரம்! அததகோகன
உன் கட்சி?” என்று நகோன் ககட்கடைன். “ஆமைகோம். இன்னும் ஒரு நிபந்தடன” என்று நகோகசுந்தரம்
வசகோன்னகோன். “கடதடயே யேகோரிடைமும் வசகோல்லக்கூடைகோத” என்றேகோன். “கமைலும் கமைலும் விந்டதயேகோக
இருக்கிறேத” என்கறேன் நகோன். “விசித்திரம்! விந்டத! விபரீதம் என்று என்ன கவண்டுமைகோனகோல் வசகோல்லு.
எனக்குக் கவடல எல்லகோம் ரகோதகோ சுகப்படைகவண்டும்; என் தங்டகடயேக் கண்ணியேம் வதரிந்த ககோதலனிடைம்
ஒப்படடைக்க கவண்டும் என்பததகோன்” என்றேகோன். “என்னடைகோ நகோகு! திடீவரன்று இப்படி ஒரு
இலட்சியேவகோதி கபகோல, ஆகவசம் வககோண்டைவன் கபகோலகோகி விட்டைகோய். இவ்வளைவ இலட்சியேம் கபசுமை
உன்டனகயே ககட்கிகறேன், விடளையேகோட்டுக்கல்ல, உண்டமையேகோககவ! ஒரு வபண்டணப் பற்றி கடதடயேத்
வதரிந்த வககோள்வதற்ககோக, அவடளைக் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்வதகோக முன்கூட்டிகயே வகோக்களிப்பத எந்த
இலட்சியேத்தக்கு உகந்தத! ககட்டைகோல் கூடை சிரிப்பகோர்கள்!” என்கறேன். நகோகசுந்தரம் என் கதகோள்மீத டக
டவத்தக் வககோண்டு, தயேரத்தடைன் வசகோன்னகோன். “உன்டனத் தவிர கவறு யேகோரிடைம் பரந்தகோமைகோ நகோன்
உண்டமைடயேச் வசகோல்கவன். நீ ஊரிகல உலகோவம் பல இடளைஞர்கள் கபகோலப் படழயே நம்பிக்
டகக்ககோரனல்ல. ஜேகோதி குலகபதத்டத அடிகயேகோடு மைறுப்பவன். உனக்குக் குடும்பத்திகலயும் வதகோல்டல
கிடடையேகோத. உன் தகப்பகோனகோர் அறிவகோளி, முற்கபகோக்ககோன வககோள்டக உடடையேவர். ஆடகயேகோல் ரகோதகோடவ
மைணம் வசய்த வககோள்வதற்கு ஒரு தடடையும் ஏற்படைகோத. உனக்குச் சம்மைதமைகோகிவிட்டைகோல், பிறேக எல்லகோம்
இனிடமையேகோககவ முடியும். ஒன்று மைட்டும் முன்னதகோககவ வசகோல்கிகறேன். ரகோதகோ என் தங்டக! அடத
உலகம் ஏற்ககோத! என் அப்பகோவின் வசவிக்கு அத நகோரகோசமைகோக இருக்கும்! என் தங்டக ரகோதகோ என்று
வதரிந்ததம், நகோன் ரகோதகோவக்ககோக எடதயும் வசய்யும் தணிவ வபற்கறேன். உண்டமைடயே மைடறேப்பகோகனன்.
பரந்தகோமைகோ! ரகோதகோவக்ககோக நகோன் திருடைனகோகனன். என் தகப்பனகோரின் டவரக் கடுக்கடன, மைகோர்வகோடிக்
கடடையில் அடைகு டவத்தப் பணம் வகோங்கித்தகோன் ரகோதகோடவக் கல்லூரியில் கசர்த்கதன். ரகோதகோவக்ககோக
இனியும் எதவம் வசய்கவன். ஆனகோல் உலகிகல, அவடளை ஏற்றுக்வககோள்ளை, உன்கபகோன்றே உத்தமைன் முன்
வந்தகோல்தகோன் முடியும் பரந்தகோமைகோ! ரகோதகோ, ஒரு விபசகோரியின் மைகள். ஐகயேகோ! அந்த விபசகோரி, கவறு
யேகோருமில்டல; என் தகோய், வசகோந்த அன்டன!” என்று கூறினகோன். அதவடர கட்டுக்கு எப்படிகயேகோ அடைங்கி
இருந்த கண்ணீர் குபுகுபுவவனக் கிளைம்பி என் நண்பனின் கன்னத்தில் வழியேலகோயிற்று. எனக்கு ஏற்படைடை
திடகக்கிகல என்ன வசய்வவதன்கறே கதகோன்றேவில்டல.
“உன் தகோய்...?” என்று நகோன், ஏகதகோ ககட்க ஆரம்பித்கதன், வகோய் மூடிக் வககோண்டிருக்க முடியேகோத நிடலயில்.
“இறேந்த இருபத ஆண்டுகளைகோகின்றேன. அப்படித்தகோன் அப்பகோ வசகோன்னகோர். சின்னம்மைகோவம் வசகோன்னத
அததகோன். ஆனகோல் என் தகோய் சகோகவில்டல, தகோயின் வகமௌரவம் வசத்த விட்டைத. உயிருடைன் தகோன்
இருக்கிறேகோர்கள். ஆனகோல் உலகின் முன்பு, ‘என் தகோய்’ என்று நகோன் அவர்கடளைக் கூறே முடியேகோத. ‘மைககன!’
என்று அவர்கள் என்டன அடழக்க முடியேகோத! ‘அண்ணகோ!’ என்று ரகோதகோவம், ‘ரகோதகோ!’ என்று நகோனும்,
பகிரங்கமைகோகப் கபசிக்வககோண்டைகோல், பழடமையின் பிடியிகல உள்ளை இந்தப் பகோழும் உலகம் தூற்றும்; ககலி
வசய்யும் பரந்தகோமைகோ! நகோன் கவளைகோளைர் குலம். ரகோதகோவின் தகோயேகோரகோகு முன்பு, ரங்கம்மைகோள், கவளைகோளைகுலப்
வபரியேவர் வீரரகோகவ முதலியேகோரின் மைகள்! இப்கபகோத, ரங்கம்மைகோள், ஒரு விபசகோரி! ரகோமைசகோமி நகோயுடுவின்
டவப்பு! ரகோதகோ, ஒரு கதம்பகுலப் வபண்! விபசகோரியின் மைகள்!” என்று கூறிவிட்டுக் கதறினகோன் என்
நண்பன்.
நகோகசுந்தரம், வசகோன்னத ககட்டு என் தடல சுழன்றேத - ஊர் முழுவதம், அவன் தகோயேகோர் இருபத
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறேந்த கபகோனதகோகவம், அவளுடடையே தங்டகடயேகயே அவர் கலியேகோணம்
வசய்தவககோண்டைதகோகவம் நம்பி இருந்தத. நகோனும் அப்படித்தகோன். நண்பன் நகோகசுந்தரம், திடீவரன்றுதகோன்,
தன் தகோயேகோர் இறேந்த கபகோகவில்ல ø, வழுக்கி விட்டைகோர்கள் என்றே பயேங்கரச் வசய்திடயேக் ககள்விப்
பட்டைகோன் என்பத வதரிந்தத. எப்படித் வதரிந்த வககோண்டைகோன். ஊரகோர்அறியேகோத அந்த உண்டமைடயேக்
கூறியேத யேகோர்? என்று வதரிந்தவககோள்ளைத் தடித்கதன். நண்பகனகோ, புழுப்கபகோலத் தடித்தக்
வககோண்டிருந்தகோன்.
உன் தகோயேகோர் எப்படி விபசகோரியேகோனகோர்கள்? ஏன் விபசகோரியேகோனகோர்கள்? என்று ககட்கும் தணிவ, எப்படி
ஏற்படை முடியும்? எவவ்ளைவ கவதடன தரும் ககள்விகள் அடவ. நகோன், நகோகசுந்தரனின் பரிதகோபத்திற்குரியே
நிடல கண்டு மிகவம் கஷ்டைப் பட்கடைன். இருவரும் வநடுகநரம் கபசகோமைல் இருந்கதகோம். உலகிகல
சகலமும் இருண்டுகபகோய், ஜீவரகோசிகள் யேகோவம் இறேந்த கபகோய், சகல சப்தமும் அடைங்கிப்கபகோன
நிடலயில், நகோனும் அவனும் மைட்டும் வீற்றிருப்பத கபகோன்று எனக்குத் கதகோன்றிற்று. எங்கு
கநகோக்கினகோலும் ஒகர சூன்யேமைகோக இருந்தத. விநகோடிக்கு விநகோடி, என் உள்ளைத்தில் யேகோகரகோ சூட்டுக்
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கககோலிடுவத கபகோலிருக்கும். திரும்பிப் பகோர்ப்கபன், என் நண்படன. அவகனகோ விம்மிக்
வககோண்டிருப்பகோன். அடணத்தக் வககோண்கடைன், ஏதம் கபசகோமைல், என்ன வசகோல்லி அவனுக்கு ஆறுதடல
உண்டைகோக்க முடியும்? சகோந்தி தரக்கூடியே விதத்தில் என்ன கபசுவத? என் தகோய் விபசகோரி என்று மைகன் கூறிக்
கதறும்கபகோத, யேகோரகோல்தகோன் சமைகோதகோனம் கூறே முடியும்! இந்த கவதடனயேகோன நிடலடமை ஏன் ஏற்பட்டைத,
என்று எண்ணிகனன். கவளைகோளைர் குடிப்பிறேந்த, தனவந்தனுக்கு வகோழ்க்டகப்பட்டு, தங்கரூபன் கபகோன்றே
குழந்டதடயேப் வபற்வறேடுத்த ரங்கம், விபசகோரியேகோக கவண்டியே அவசியேம் என்ன? ரங்கம் கிழவனுக்கல்ல
வகோழ்க்டகப்பட்டைத. குடித்தவிட்டு வீதியில் புரளும் கககோணல் கசட்டடைக்ககோரனல்ல அவள் கணவன்.
குடிø யில் அல்ல அவள் வகோழ்ந்தத. கண்டைவர் வமைச்சும் தனவகோன். வபகோருத்தமைற்றே மைணம் என்று, அந்தத்
திருமைணத்டதக் கூறிவிடை முடியேகோத ஏழ்டமையேகோல் வகோட்டைப்பட்டு, புருஷனகோல் டகவிடைப்பட்டு, புலம்பித்
தவிக்கும் வபண், பிறேரின் கபகோகப் வபகோருளைகோனகோள் என்று ககள்விப்படும்கபகோதகோவத, ஒரு
சமையேமில்லகோவிட்டைகோல் மைற்கறேகோர் சமையேம், “ஆமைகோம் பகோவம், அவள் என்ன வசய்வகோள்” என்று ஒருவர்
இருவரகோவத கூறே முடியும். அவள் வஞ்சிக்வககோடி. அவகனகோ வநஞ்சில் ஈடளைகட்டியே கிழவன்.
பணத்தகோடசயேகோல் அவடன மைணந்தகோள் வகோலிபப் பருவத்தின் கசட்டடையேகோல் கவவறேகோருவடன நகோடினகோள்,
என்றே நிடலயும் அல்ல, ரங்கம்மைகோளுக்கு ஏற்பட்டைத. இப்கபகோதங்கூடை, அவர், ஆஜேகோனுபகோகுவகோய்க்
ககோணப்படுகிறேகோர். எந்த விதத்திலும் அவர், ரங்கம்மைகோளுக்கு விபசகோரியேகோனகோள்! ஏன்? எப்படி? என்
மைனதிகல, இவ்வவண்ணங்கள் புகுந்த குடடைந்தன.
சரி, எப்படிகயேகோ ஒன்று விபசகோரியேகோகிவிட்டைகோள். அந்தக் கள்ளிக்ககோகக் கண்ணீர் விடுவதகோ! ககோறித் தப்ப
கவண்டும். கழுத்டத வநரிக்க கவண்டும் என்றேல்லவகோ கதகோன்றும், யேகோருக்கும்? அதிலும், இப்படிப்பட்டை
தகோயேகோல் எப்படிப்பட்டை இழிவம், பழியும் ஏற்படும் ஒரு மைகனுக்கு; அவமைகோனத்டதகயே அளிக்கும், அந்தத்
தூர்த்டதக்ககோக அழுவதற்கு, எப்படி ஒரு மைகனுக்கு மைனம் வரும்? ஆனகோல், நகோகசுந்தரன், கதம்பித் கதம்பி
அழுகிறேகோகன!! ஏன்? கசகோரம்கபகோன மைகோதக்ககோக ஏன், நகோகசுந்தரம் இவ்வளைவ உருககவண்டும்? என்றே
ககள்விகள், கிளைம்பி என்டனக் வககோட்டியேபடி இருந்தன.
“உன் தகோயேகோடரப் பகோர்த்தகோயேகோ?”
“ஆமைகோம்! என் தகோய்! அந்த ரகோமைசகோமி நகோயுடு! ரகோதகோ! அந்த மூவடரயும் பகோர்த்கதன்.”
“எங்கக? எப்கபகோத?”
கமைற்வககோண்டு நகோன் ககள்விகள் கபகோடைவில்டல. நகோகசுந்தரம் கபசலகோனகோன்.
“பரந்தகோமைகோ! எங்கள் பக்கத்த வீட்டுக்குப் புதிதகோகக் குடிவந்த குடும்பம். குண்டு வீச்சுக்குப் பயேந்த,
ரங்கககோனி லிருந்த வந்தத என்பத எனக்குத் வதரிந்ததம், நகோன் இயேற்டகயேகோக ஏற்படைக்கூடியே ஆவலுடைன்,
பர்மைகோ கசதி பற்றித் வதரிந்தவககோள்ளை கவண்டுவமைன்றே நிடனத்த, வந்தவர்கள் யேகோரகோர் என்று
விசகோரித்கதன்; கதகோட்டைக்ககோரன் தகவல் வசகோன்னகோன்.
அழககோன வபண்!அடைக்கமைகோன தகோயேகோர்! குடிககோரக் கணவன்! - இத அந்தக் குடும்பத்தினடரப்பற்றி அவன்
எனக்குச் வசகோன்னத. பர்மைகோ தகவடலவிடை, இந்தக் குடும்பத்தின் தகவடல விசகோரிக்க கவண்டுவமைன்கறே
ஆவல் பிறேந்தத.
“என்ன வயேத இருக்கும்?” என்று நகோன் கதகோட்டைக்ககோரடனக் ககட்கடைன், அவன் “இருபத இருக்கும்.
இரதிதகோன் அழகில்” என்றேகோன். நகோன் ககட்டைத, அந்த குடிககோரக் கணவடனப் பற்றி.
“அவனுக்கு 40-க்க கமைலிருக்கும். சகோயேந்தரமைகோனகோல் சகோரகோயேக் கடடையில் தவறேகோமைல் அவடனப்
பகோர்க்கலகோம். குடி வவறியில் வீண் சண்டடைக்கு நிற்கிறேகோன். யேகோடரயும் மைதிப்பதில்டல - அடி
விழுகிறேவடரயில். அடித்தகோல் திருப்பி அடிக்கம் திறேடமையும் டதரியேமும் கிடடையேகோத. கபகோலீஸ்
கம்வபடளையிண்ட் வககோடுக்கிகறேன், பிரகோத வககோடுக்கிகறேன் என்று மிரட்டுவகோன். அடிக்கடி ஆங்கிலம்
கபசுகிறேகோன் சட்டடைக்ககோரன் கபகோல. சகோரகோயேக் கடடைக்கு கககோட்டு ஹகோட்டுடைன் வருகிறேவகன அவன்
ஒருவன்தகோன். கபகோஸ்டைகோபீஸ் சூபரிண்டைகோக இருந்தவனகோம், ரங்கககோனில். “சண்டடை முடிந்ததம்
கபகோய்விடுகவன். இந்தத் தரித்திரம் பிடித்த ஊரில் எவன் இருப்பகோன். அங்கக தங்கம் விடளைகிறேத என்று
கபசுகிறேகோன்” என்று கதகோட்டைக்ககோரன் வசகோன்னகோன்.
“பகோவம்! அந்த அம்மைகோ இருக்கிறேகோர்ககளை, இலட்சுமி கதவிதகோன்! இந்தக் குரங்க வசய்கிறே கசஷ்டடைடயே
எப்படித்தகோன் வபகோறுத்தக் வககோள்கிறேகோர்ககளைகோ வதரியேவில்டல. அவ்வளைவ அடைக்கம். இவன்
குடித்தவிட்டு கூத்தகோடிக்வககோண்டு வீட்டுக்கு வந்தகோல், அந்த அம்மைகோள் பகோவம் தடல தடல என்று
அடித்தக் வககோள்கிறேகோர்கள். அவன் கண்கடளை உருட்டி மிரட்டி அந்த அம்மைகோடவ நடுநடுங்க டவக்கிறேகோன்.
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அந்தப் வபண் ரகோதகோ அழகி. சதகோ புத்தகமும் டகயுமைகோக இருக்கிறேத. பத்தகோவதவடர படித்திருக்கிறேதகோம்.
முகத்திகல எப்கபகோதம் புன்னடக. யேகோரிடைமும் அன்கபகோடு கபசுகிறேகோள். அந்தக் குடிககோரனும்
வபகோறுடமைடயேகயே பூஷணமைகோகக் வககோண்டை அந்த அம்டமையேகோரும் சண்டடை கபகோட்டைகோல்கூடை, ரகோதகோ தன்
படிப்பு உண்டு தகோன் உண்டு என்று இருந்தவிடுகிறேகோள். பகோவம் இருக்கிறே நடககடளை ஒவ்வவகோன்றேகோக
விற்றுச் வசலவ வசய்கிறேகோன் அந்தக் குடியேன். என்டறேயே தினம் ‘இதகடளை’ நடுத் வதருவில்
விட்டுவிட்டுப் கபகோய்விடுகிறேகோகனகோ வதரியேவில்டல” என்று கதகோட்டைக்ககோரன் எனக்குக் கூறினகோன்.
அவன் எங்கள் வீட்டுத் கதகோட்டைக்ககோரன் மைட்டுமைல்ல, பக்கத்த வீட்டு கவடலக்ககோரிக்குத் வதரிந்தவன்.
ஆககவ, அங்கக நடைப்பத பூரகோவம் இவனுக்குத் வதரியும்.
ரங்கககோன் ரகோதகோவின் குடும்பச் வசய்திடயேக் ககட்டைத முதல், எனக்கு அவர்கடளைக் கண்டு கபசகவண்டும்
என்றே ஆடச பிறேந்தத; சமையேம் வகோய்க்கவில்டல.
என் அப்பகோவம் சிற்றேன்டனயும், ககோசி யேகோத்திடர கபகோயிருக் கிறேகோர்கள் அல்லவகோ? ககோசித் தீர்த்தம் அனுப்பி
இருந்தகோர் அன்று. அடதகயே சகோக்ககோக டவத்தக்வககோண்டு நகோன் அடுத்த வீட்டுக்குள் படடை எடுத்கதன்.
“பர்மைகோ நகோயுடுவக்கும் வககோஞ்சம் வககோடுங்கள்” என்று வீட்டுக்ககோரரகோகச் வசகோன்னகோர். அந்த வீட்டின்
பின்புறேமிருந்த ஒரு அடறேயில்தகோன் அவர்கள் குடியிருந்தகோர்கள். சடமையேலுக்கு, மைகோட்டுக்
வககோட்டைடகக்குப் பக்கமைகோக இருந்த தகோழ்வகோரத்டதகயே உபகயேகோகித்தக் வககோண்டைகோர்கள். நகோன், பின்புறேம்
வசன்று மிக மைரியேகோடதயுடைனும், வககோஞ்சம் கூச்சத்தடைனும், “சகோர்!” என்று கூப்பிட்கடைன்.
“யேகோரத” என்று ககட்டுக்வககோண்கடை ரகோதகோ என் எதிகர வந்த நின்றேகோள். “அவர்...” என்று நகோன்
தடுமைகோறிகனன்.
“அப்பகோவம் அம்மைகோவம் ஆஞ்சகநயே ஸ்வகோமி கககோயிலுக்குப் கபகோயிருக்கிறேகோர்கள்” என்று ரகோதகோ பதில்
வசகோன்னகோள்.
“நகோன் அடுத்த வீடு. என் அப்பகோ ககோசி யேகோத்திடர கபகோயிருக் கிறேகோர். ககோசித் தீர்த்தம் வககோண்டு
வந்திருக்கிகறேன். தரலகோம் என்று வந்கதன்” என்று நகோன் கூறிக்வககோண்கடை ஒரு சிறு வசம்டபக்
வககோடுத்கதன். ரகோதகோ அடத மைரியேகோடதயேகோக வகோங்கிக் வககோண்டைகோள். ஒரு விநகோடி வமைமௌனமைகோக நின்கறேன்.
ரகோதகோ, “அடுத்த வீடைகோ தகோங்கள்?” என்று ககட்டைகோள். “ஆமைகோம்! நகோகசுந்தரம் என்று வபயேர்” என்று
கூறிவிட்டு, விடடைவபற்றுக் வககோண்கடைன். பிறேகு, அவர்கடளைச் சந்திக்கச் சமையேமில்டல. உன்னிடைம்
ரகோதகோடவப் பற்றி, ஒருநகோள் மைகோடல வசகோன்கனனல்லவகோ, அன்றுகூடை எனக்கத் வதரியேகோத, நகோன் கபசியேத
என் தங்டகயிடைம் என்றே விஷயேம். உன்னிடைம் ரகோதகோடவப்பற்றிப் கபசிவிட்டு வீடு திரும்பிகனன். இரவ
மைணி பத்த இருக்கும் வீட்டுக்குள் நுடழயும்கபகோத.
“ஐகயேகோ! அடைபகோவி! பகோதககோ!” என்று அழுகுரல் ககட்டைத.
“அப்பகோ! அப்பகோ! ஐகயேகோ!” என்று ரகோதகோவின் குரலும் ககட்டைத.
“வககோன்றுவிடுகவன்; வககோன்று கபகோடுகவன்! ‘ரகோஸ்கல்!” என்று மிரட்டும் குரல் ககட்டைத.
கதகோட்டைக்ககோரடன கநகோக்கிகனன்
“அதகோன், குடித்தவிட்டுக் கலகோட்டைகோ வசய்கிறேகோன் பர்மைகோ நகோயுடு” என்றேகோன். இதற்குள் அழுகுரல்
பலமைகோகிவிட்டைத. கவகமைகோக ஓடிகனன். அடுத்த வீட்டிற்குள். தன் டகத்தடியேகோல் அந்தக் குடிககோரன் அந்த
அம்டமைடயே அடித்தக் வககோண்டிருந் தகோன். ஒழுகும் இரத்தத்டதயும் தடடைக்க கநரமின்றி, அந்த
அம்டமையேகோர் அலறிக் வககோண்டிருந்தகோர்கள். ரகோதகோ இடடைகயே நின்று தவித்தகோன்.
“ஐயேகோ! ஐயேகோ! இத என்ன அக்ரமைம்! ஒரு ஸ்திரீடயே இப்படி இம்டச வசய்கிறீகர, தகுமைகோ” என்று ககட்டுக்
வககோண்கடை பர்மைகோ நகோயுடு டகயில் இருந்த தடிடயேப் பிடுங்கிக் வககோண்கடைன். அவன் முதலில் வககோஞ்சம்
திடுக்கிட்டுப் கபகோனகோன். ஆனகோல் உடைகன டதரியேமைடடைந்த, என்டனப் பகோர்த்த,
“இவள் என் சம்சகோரம், நீ யேகோர் இங்கக நுடழயே? உன் கவடலடயேப் பகோர், இடியேட்” என்றேகோன்.
“உன் சம்சகோரம் என்றேகோல் அதற்ககோகச் சித்திரவடத வசய்வதகோ?”
“நீ என்ன இந்த ஊருக்கு ரகோஜேகோவகோ? நியேகோயேம் ககட்க வந்தவிட்டைகோகயே! கபகோடைகோ மைடடையேகோ! வபண்டைகோட்டி
என்றேகோல் பயேப்பட்டுச் சகோகும் கபடியேல்லடைகோ நகோன், வககோடு தடிடயே, கபகோ வவளிகயே.”
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“ஐயேகோ! நியேகோயேம் ககட்பதற்கு யேகோருக்கும் உரிடமை உண்டு.”
“உரிடமையேகோவத எருடமையேகோவத, கபகோடைகோ வவளிகயே.”
என்டன அடிக்கக் டகடயே ஓங்கினகோன் பர்மைகோ நகோயுடு. ரகோதகோ, “அப்பகோ! அவர் நம்மை பக்கத்த வீடு. ஒன்றும்
வசய்யேகோதீர்” என்று கூறினகோள். அவகனகோ என் கழுத்டதத் தகோவிப் பிடித்தகோன். குடிவவறியில் ஏகதனும்
வசய்தவிட்டைகோல் என்ன வசய்வத என்று திகில் உண்டைகோயிற்று. உண்டைகோககவ, எட்டி ஒரு உடத
வககோடுத்கதன், அவன் கீகழ விழுந்தகோன்.
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பகுதி - 3
“குடிவவறியேகோல் கூத்தகோடியேவன், என்னிடைம் என்ன வசய்வத! கீகழ வீழ்ந்தகோன். உடைகன எழுந்திருந்தகோல்
கமைலும் அடி விழும் என்றே பயேம், அவனுக்கு. எனக்கு அவன் நிடலடயேக் கண்டு சிரிப்புக்கூடை வந்தத.
எவ்வளைவ ஆர்ப்பரித்தகோன். அடிவிழுகிறே வடரயில். அடி வககோடுத்ததம் எவ்வளைவ அடைக்கம்!
“இததகோன் உங்க ஊர் கவடலகயேகோ? ஏன், சகோர்! என் சம்சகோரத்தடைன் நகோன் ஏகதகோ சண்டடை கபகோட்டைகோ, வீடு
புகுந்த அடிக்கச் வசகோல்லித்தகோன் இந்த ஊர்ச்சட்டைம் வசகோல்கதகோ”- என்று ககட்டைகோன், அழுகுரலில், அடதக்
கண்டு நகோன் திடுக்கிடை வில்டல; ரகோதகோடவப் பகோர்த்ததம் திடகத்தப் கபகோகனன். ரகோதகோ, என்டனப் பகோர்த்த
பகோர்டவ, ‘சீ! நீயும் ஒரு முரட்டைப் பயேல்தகோன். இவன், அம்மைகோடவ அடித்தத் தன்புறுத்தினகோன். நீ, குடித்த
விட்டு நிடலகுடலந்திருப்பவடனத் தன்புறுத்தகிறேகோய்” என்று கூறுவத கபகோலிருந்தத. வககோஞ்சம்
வவட்கமைடடைந்த,“என்டன மைன்னிக்க கவண்டும்” என்று கூறிகனன், ரகோதகோடவ கநகோக்கி.
நகோன் அவனிடைம் கபசுவதகோக எண்ணிக்வககோண்டை குடியேன்,“இடியேட்! உன்டனயேகோ? யேகோர். நகோன் என்ன
வசய்கிகறேன் என்று. பர்மைகோவிலிருந்த வந்திருக்கும் என்டனக் வககோள்டளை யேடிக்கவம், என் வபண்டணக்
டகபிடித்திழுக்கவம் நீ தரகோக்கிரமைமைகோக வீட்டுக்குள் நுடழந்த கலகம் வசய்ததகோகப் கபகோலீசில் பிரகோத
வககோடுக்கிகறேன். என்ன நடைக்கிறேத பகோர்” என்று மிரட்டினகோன்.
ரகோதகோ, “அப்பகோ! கபகோதம் உங்கள் பிரதகோபம், கபகோய்ப் படுங்கள்” என்று வககோஞ்சம் கண்டிப்பகோகச்
வசகோன்னகோள். இதற்குள், ரங்கம்மைகோள், “அப்பகோ! நீ யேகோர் வபத்த மைககனகோ, என்டனக் ககோப்பகோற்றினகோய். இந்தப்
பகோவி குடிவவறி ஏறிப் கபகோனகோல், இப்படித்தகோன் அடித்தத் தன்புறுத்தவகோன்” என்று என்னிடைம்
கூறிவிட்டு, ரகோதகோவக்கு ஜேகோடடை ககோட்டை, ரகோதகோ, பர்மைகோக் ககோரடன அடழத்தக்வககோண்டு கபகோய்விட்டைகோள்
உள்ளை÷ படுக்க டவக்க.
“அம்மைகோ! நகோன் அவடர அடிக்ககவண்டும் என்று எண்ணி இங்கு வரவில்டல. என்னகவகோ அலறேல் சத்தம்
ககட்ககவ இங்கு வந்கதன். நகோன் சமைகோதகோனம் வசகோல்லிக் வககோண்டிருக்கும்கபகோகத அவர் என்மீத
பகோய்ந்தகோர். அதனகோல்தகோன்...” என்று நகோன் சமைகோதகோனம் கூறிகனன்.
“நல்ல பிள்டளையேகோண்டைகோனப்பகோ நீ. பக்கத்த வீடைகோ நீ இருப்பத.”
“ஆமைகோம்”
“என்ன வகுப்பு?”
“முதலியேகோர் வகுப்பு.”
ரங்கம்மைகோள் வபருமூச்வசறிந்தவிட்டுச் சில விநகோடி வமைமௌனமைகோக இருந்தத கண்டு, நகோனகோககவ என்
வரலகோற்டறேக் கூறேலகோகனன். என் தகப்பனகோரின் வபயேடரக் கூறினததகோன் தகோமைதம் ரங்கம்மைகோள் என்டன
விடறேக்க விடறேக்க பகோர்த்த,
“யேகோருடடையே மைகன்? யேகோர் மைகன் நீ?” என்று ககட்டு என்டனப் பயேப்படுத்திகயே விட்டைகோர்கள். “ஏன்? ஏன்,
படதக்கிறீர்கள்? என் தகப்பனகோர் வபயேர் தருமைலிங்க முதலியேகோர்” என்று நகோன் கூறிகனன்.
“கககோட்டடையூரகோ?” என்று ககட்டைகோர்கள். “ஆமைகோம்” என்கறேன். உடைகன ரங்கம்மைகோள், “அடை!மைககன!!” என்று
வபரியே கூச்சலிட்டு என் கழுத்டதக் கட்டிக்வககோண்டு அழ ஆரம்பித்தகோர்கள். எனக்கு ஒன்றும்
புரியேவில்டல.
“மைககன! என் கண்கண! உன்டனயேகோ நகோன் ககோண்கிகறேன்? கககோட்டடையூரகோர் மைகனகோ?” என்று
ககட்டுக்வககோண்கடை, என் இடைத ககோதக்கு அடிப்புறேத்டதக் கூர்ந்த பகோர்த்த விட்டு, மீண்டும் “என்
மைககனதகோன்!” என்று ஆகவசம் வந்ததகபகோல அலறினகோர் கள். கண்களிகல இருந்த நீர் தகோடர தகோடரயேகோக
வழிந்தத.
“அம்மைகோ! இத என்ன?”
“அம்மைகோ! கண்ணகோ! நீ என்டன அம்மைகோவவன்று அடழக்கவம் நகோன் ககட்கவம் வககோடுத்த
டவத்தவளைகோகனன்.”
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“யேகோர் தகோங்கள்?”
“நகோனகோ? என்ன விபரீதமைகோன ககள்வியேடைகோ கண்கண! ஆனகோல் உன்கமைகல என்ன தப்பு! எல்லகோம் இந்தப்
பகோவியேகோல் ஏற்பட்டைததகோகன.”
“எனக்கு ஒகர குழப்பமைகோக இருக்கிறேத. நகோன் கககோட்டடையூர் தருமைலிங்க முதலியேகோர் மைகன். தகோங்ககளைகோ
பர்மைகோ...”
“பர்மைகோவிலிருந்த வந்திருக்கும் பரகோரி! ஆனகோல், அப்பகோ நகோன்தகோன் உன் தகோய்.”
அதற்கு கமைல் ரங்கம்மைகோவகோல் எதவம் கபச முடியேவில்டல. மையேக்கமுற்றுக் கீகழ சகோய்ந்த விட்டைகோர்கள்.
கூச்சடலக் ககட்டு ஓடி வந்த ரகோதகோ, முகத்தில் தண்ணீர் வதளித்த ரங்கம்மைகோடவத் வதளியேடவத்தகோள்.
கண்கடளைத் திறேந்த என்டன வகோஞ்டசகயேகோடு பகோர்த்தவிட்டு, “அப்பகோ சுகமைகோக இரு! தங்கம்
வசமௌக்கியேமைகோ? உன் அப்பகோ எங்கக?” என்று ககட்டைகோர்கள்.
“இவதன்னமைகோ வபரியே விந்டதயேகோக இருக்கிறேத. என் தகோயேகோர் இறேந்த இருபத வருஷமைகோகிறேத...”
“ஆமைகோம், நீ அப்கபகோத ஒரு வயேசுக் குழந்டத...”
“அப்படியேகோனகோல் தகோங்கள்?”
“வசத்தவள் பிடழத்த வந்திருக்கிகறேன், சீர்வகட்டுப் கபர்வகட்டு, சிரமைப்பட்டு ஊர்விட்டு ஊர் ஓடி, உன்
முகத்தில் விழிக்கவம் இலகோயேக்கற்று.”
ரகோதகோ என்டனப் கபகோலகவ திடுக்கிட்டு நின்றேகோள்.
ரங்கம்மைகோள் ரகோதகோடவ அருகக அடழத்த, என்டனக் ககோட்டி, “ரகோதகோ, உன் அண்ணன்; என் மூத்த மைகன்”
என்றேகோர்கள். பிறேகு என்டனப் பகோர்த்த “மைககன! மைனத்திகல இருக்கும் பகோரத்டதக் குடறேத்தக்
வககோள்ளைகோவிட்டைகோல், பிரகோண கவதடனயேகோக இருக்கும். ஆடகயேகோல் வசகோல்கிகறேன்; என்டன நம்பு.
நகோன்தகோன் உன் தகோய். ஊரும் உலகும் நீ ஒரு வருஷக் குழந்டதயேகோக இருக்கும்கபகோத, நகோன் இறேந்த
விட்டைதகோககவ வசகோல்லும். உன் அப்பகோவம் சித்தியும் அகததகோன் வசகோல்வகோர்கள். ஆனகோல் உண்டமை, கவறு.
நகோன் சகோகவில்டல, ஓடிவிட்கடைன். உன் தகப்படனவிட்டு” என்று கூறினகோர்கள்.
நகோன் என்ன நிடனப்பத? வசத்தப் கபகோனதகோகக் கூறேப்பட்டை என் தகோய் உயிருடைன் என் எதிகர
உட்ககோர்ந்திருப்பத கண்டு, ஆச்சரியேமைடடைவதகோ? ஆனகோல், பர்மைகோவிலிருந்த ரகோமைசகோமி நகோயுடு
என்பவனுடைனல்லவகோ வந்திருக்கிறேகோர்கள். விபசகோரி! என்தகோய், இந்தக் கதியில் - என் எதிரில் - இருபத
வருஷங்களுக்கு பிறேகு, எனக்கு இப்படி ஒரு தகோய் இருக்கும் விஷயேம் வதரியேகவண்டுமைகோ? என்னகோல்
ஒன்றுகமை புரிந்தவககோள்ளை முடியேவில்டல. “அம்மைகோ!” என்று வகோர்த்டத இருதயேத்திலிருந்த கிளைம்பி,
வதகோண்டடைக் குழிவடர வரும்; உடைகன ஒரு திடகப்பு, சத்தம் ஒடுங்கிவிடும்! நகோன் அந்தச் சமையேம் பட்டை
‘இம்டச’யின் தன்டமைடயே விவரிக்ககவ முடியேகோத. கண்கள் நீடரப் வபகோழிந்தன. உடைம்பு ககோற்றில்
வககோடிவயேன ஆடிற்று. இடடைகயே, ரகோதகோ, “அண்ணகோவகோ? ஏனம்மைகோ, முன்பு வசகோன்னகோகயே, ரங்கககோனில்,
அந்த அண்ணனகோ?” என்று கவறு ககட்டைகோள், ரங்கம்மைகோடளைப் பகோர்த்த. “ஆமைகோம் கண்கண! என் வசல்வக்
குழந்டததகோன்” என்று கூறிவிட்டு, என்டனப் பகோர்த்த, “மைககன! உன்டனப் பகோர்க்கும்கபகோத நகோன் பூரிப்பு
அடடைவதகபகோல, நீ அடடையே முடியேகோத. நி எதிர்பகோரகோத சம்பவம் இத. வசத்தச் சகோம்பலகோகிவிட்டைகோள், தகோய்
என்று நம்பிக்வககோண்டி ருக்கும் உனக்கு என்டனக் கண்டைதம், உண்டமையில் கனவகோ, நனவகோ, நிஜேமைகோ,
கட்டுக்கடதயேகோ என்றுகூடைத் கதகோன்றும். ஆனகோல், நீ நம்பினகோலும் சரி, நம்பகோவிட்டைகோலும் சரி, உன்டனப்
பகோர்த்கதகன அதகபகோதம் எனக்கு. ஒரு வருஷக் குழந்டதயேகோக இருக்கும்கபகோத, ஓர் இரவ நீ என்டன
ஒட்டிக்வககோண்டைத கபகோலப் படுத்திருந்த சமையேம், பகோவி நகோன், உன்டனவிட்டுப் பிரிந்தவள், வகட்டு
அடலந்த இந்தக் கதியேகோகனன். குடும்ப வகமௌரவத்டத நகோசமைகோக்கிகனன். மைககன! நகோன்
வசத்தவிட்டைதகோககவ நீ நம்பி விடுவத நல்லத. நகோன் உயிருடைன் இருப்பத உலகுக்குத் வதரிவதகூடை,
நல்லதல்ல. மைகனுக்குத் தடலயிறேக்கத்டதத் தரும் மைககோ பகோவி நகோன்” என்று கூறி விம்மினகோர்கள்.
இப்படியும் இருக்கமுடியுமைகோ? என் தகப்பனகோர் திட்டைமைகோகச் வசகோன்னகோகர, இறேந்த விட்டைகோள் உன் தகோய்
என்று எப்படி இந்தக் கடத உண்டமையேகோக இருக்கமுடியும் என்று ககள்விகள் என் மைனதில் கதகோன்றி
என்டனத் தடிதடிக்கச் வசய்தன முதலில். ஆனகோல் ரங்கம்மைகோள் என் தகோய்தகோன் உண்டமையில், என்று
அந்தக் குரலிகல இடழந்த வந்த பகோசமும், உருக்கமும் எனக்குக் ககோட்டி விட்டைன. நம்பமுடியேகோதத
கபகோலக் கணகோப்படும் பல உண்டமைகள் உலகில் உண்டு. அதில் இத ஒன்று என்று தீரமைகோனித்கதன். என்
13

தகோயிடைம்தகோன் நகோன் கபசுகிகறேன் என்று, என் உள்ளைம் உடரத்தத. கககோபத்தக்குப் பதில், கண்ணீர்
வககோப்புளித்தற்குக் ககோரணம் கவறு என்னவகோக இருக்கமுடியும்? “அம்மைகோ! அம்மைகோ! என் தகோயேகோர்! நீங்கள்?
ரகோதகோ என் தங்டக! என்று நகோன் வமைல்லக்கூறிகனன். என் ககோதிகல அந்தச் வசகோற்கள் விழுந்தகபகோத,
எனக்கக சற்றேத் தூக்கிவகோரிப் கபகோட்டைத, என் கஷ்டைமைகோன நிடலடயேத் வதரிந்த வககோண்டை என்
தகோயேகோர்,“அப்பகோ! நகோன், என் மைகடனக் கண்கடைகன தவிர, நீ உன் தகோயேகோடரப் பகோர்க்கவில்டல - இன்று
நடைப்பத அவ்வளைவம் ஏகதகோ ஒரு கனவிகல நடைந்தத என்று எண்ணிக்வககோள். உன் வகோழ்க்டகக்கு நகோன்
சனியேனகோகமைகோட்கடைன். கககோட்டடையூரகோர் குடும்பத்தின் வபருடமைடயே நகோன் குடலக்கமைகோட்கடைன். பயேப்
படைகோகத. நகோன்தகோன் உன் தகோயேகோர் என்படத உலகம் அறியும்படி நகோன் வசய்யேமைகோட்கடைன். நகோடளைக்கக,
நகோங்கள் இங்கிருந்த கிளைம்பி, எங்ககோவத வநடுந்தூரம் வசன்றுவிடுகிகறேகோம். உனக்கு அவமைகோனம்
வருவடத நகோன் சகிக்கமைகோட்கடைனடைகோ கண்கண! என் புத்திக் குடறேவினகோலும், உன் அப்பகோவின்
கிரகோதகத்தகோலும், நகோன் இக்கதியேகோகனன். நகோன் வசத்தவிட்கடைன் என்று ஊரகோர் நம்புவதகோல், இப்கபகோத,
உன்மீத மைகோசுமைறுவ இல்டல. உண்டமையேகோக நகோன் உயிருடைன் இருக்கிகறேன். விபசகோரியேகோகி விட்கடைன்
என்பத வதரிந்தகோல் உன்டன உலகம் ககவலமைகோகப் கபசும். அடதக் ககோண நகோன் சகிக்கமைகோட்கடைன்.
ஆககவ, என்னகோல் எங்கக உனக்க அவமைகோனம் கநரிட்டுவிடுகிறேகதகோ என்று அஞ்சகோகத. நகோன் இருபத
வருஷங்களைகோக இரவ பகலகோக உன்டன எண்ணி எண்ணி ஏங்கியிருக்கிகறேன். நீ தத்தி நடைந்தடத,
வககோஞ்சிப் கபசியேடத, ஓடி ஆடியேடத, நகோன் பகோர்க்கவில்டல. மைககன! உன் வபயேர் என்னடைகோ! நகோன்
உன்டன அழககசகோ என்கறே அடழத்த வந்கதன், ஒரு வருஷககோலம்; உன்டன வளைர்க்கும் பகோக்கியேம்
இருந்தவடரயில்” என்று ரங்கம்மைகோள் கூறினகபகோத, நகோன் கககோவவனக் கதறிகயேவிட்கடைன். “அம்மைகோ! என்
வபயேர் நகோகசுந்தரம்; எவ்வளைவ விசித்திரமைகோன நிடலடமையேம்மைகோ இத. தகோயேகோர், தன் மைகனின் வபயேடர,
மைகடனகயே கூறும்படி ககட்பத” என்று வசகோல்லி அழுகதன்.
“அழகவண்டியேவள் நகோனடைகோ நகோகு! நீ ஏண்டைகோ ரகோஜேகோ அழ கவண்டும்? நகோன் பகோவி, தஷ்டடை, உன்டன என்
மைகவனன்று ஊரகோர் முன் கூறிக்வககோள்ளை முடியேகோத ககவலநிடல அடடைந்கதன். உனக்கு ஏன் கவடல? நகோன்
வசத்தவிட்டைவள் வசத்தவிட்டைவள் தகோன்... அப்படிகயே நிடனத்தக்வககோள். உன் கனவில் ஒருநகோள் நகோன்
கதகோன்றி, ‘மைககன! என்டன மைன்னித்தவிடு, என்று வகஞ்சிகனவனன்று நிடனத்தக்வககோள்” என்றேகோர்கள்.
“அம்மைகோ! அப்படி எல்லகோம் கபசகோதீர்கள். எனக்கு உண்டமை கவண்டும், விவரம் கவண்டும், விளைக்கம்
கவண்டும், என் கவதடனடயேப் கபகோக்க கவண்டும்” என்று ககட்கடைன். “நகோகு! நகோன் இனிக்
கூறேப்கபகோவத அவ்வளைவம் சத்தியேமைகோன கபச்சு. இன்று ககவலமைகோன நிடலடமை அடடைந்திருக்கிகறேன்
என்றே ககோரணத்தகோல் என் வகோர்த்டதடயேச் சந்கதகிக்ககோகத. நகோன் உன் தகோயேகோர். அடதக் கூறிக்வககோண்டு, நகோன்
மைறுபடியும் அந்த ஸ்தகோனத்டத அடடையே முடியேகோத. உன்டன யேகோர் என்று வதரிந்த வககோண்டைதகோல் ஏற்பட்டை
மைகிழ்ச்சி, மைட்டைற்றேத என்றே கபகோதிலும், மைருட்சியுடைன் கூடியேத தகோன். உன்டன நகோன், ‘என் மைககன’ என்று
மைனதிற்குள்ளைகோகத்தகோன் வசகோல்லி ஆனந்தப்படை முடியுகமை தவிர, வவளிகயே வசகோல்ல முடியேகோத. எந்த
மைகனும் வபகோறுத்தக் வககோள்ளை முடியேகோத இழிவகோன ககோரியேத்தில் இறேங்கிகனன். அப்பகோ நகோகு! நீ புத்திசகோலி,
கருடண உள்ளைவன். என் கடத முழுவடதயும் ககட்டைகோல், இழிவகோன நிடலடமைக்கு நகோனகோகப்
கபகோகவில்டல, உன் அப்பகோகவ தகோன் தள்ளினகோர் என்படதத் வதரிந்தவககோள்வகோய். இவ்வளைவ கூறுவதம்
என்டன மைன்னித்தவிடு, மைகோதகோ என்று ஏற்றுக்வககோள் என்று உன்டனக் ககட்க அல்ல. நீயேகோக ஒருகவடளை
அவ்விதமைகோன எண்ணம் வககோண்டைகோல்கூடை, நகோன் திட்டைமைகோக மைறுத்தவிடுகவன். ககள், என்
பரிதகோபத்தக்குரியே கடதடயே! உன் தகோய், விபசகோரியேகோன கடதடயே.”
“இருபத ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு வவள்ளிக்கிழடமை, கககோட்டடையூர் மைக்கவளைல்லகோம் குமுறினகோர்கள்;
‘மைகரகோஜ! புண்யேவதி! கபகோய்விட்டைகோள். பச்டசக் குழந்டதடயே விட்டு விட்டுப் கபகோய்விட்டைகோள்!” என்று
கூறினர். அன்றுதகோன் நகோன் இறேந்த விட்கடைன்! வவள்ளிக்கிழடமையேன்று, பூகவகோடும் மைஞ்சள்
குங்குமைத்கதகோடும் புண்யேவதி கபகோகிறேகோள் பகோர். பகோவம், குழந்டத தகோன் பிடழக்குகமைகோ என்னகவகோ
வதரியேவில்டல என்று, மையேகோன ஊர்வலத்டதக் கண்டு மைக்கள் கபசிக் வககோண்டைனர். உன் அப்பகோ
முக்ககோடிட்டுக்வககோண்டு வசன்றேகோர். உன் தகோத்தகோ கவளைகோளை சங்கத் தடலவர் வீரரகோகவ முதலியேகோர், தடிடயே
ஊன்றிக் வககோண்டு தள்ளைகோடி நடைந்த வசன்றேகோர். இரவ மைணி பத்தகோகிவிட்டைத, பிணத்தக்குத் தீயிடை! தீ
வவகு கவகமைகோகப் பிடித்தக் வககோண்டைத.”
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பகுதி - 4
“நண்பகோ! என் தகோயேகோர் வசகோல்லிக்வககோண்டு வந்த கடதடயேக் ககட்டு எனக்கு அளைவ கடைந்த ஆச்சரியேமும்
திடகப்பும் ஏற்பட்டைன. என் எதிகர உட்ககோர்ந்த வககோண்டு, சுமைகோர் 20 வருஷங்களுக்கு முன்புதகோன்
இறேந்தடதயும், சுடைடலயில் தன் பிணத்தக்கு வநருப்பு டவக்கப்பட்டைடதயும், தீ நன்றேகோகப் பிடித்தக்
வககோண்டைடதயும் வசகோன்னகோல், ககட்பதற்கு எவ்வளைவ திடகப்பு இருக்கும். நகோன் இருந்த நிடலடயேக்
கண்டு என் தகோயேகோர் வமைள்ளைச் சிரித்தவிட்டு, “தமைபி! என் கடதடயேக் ககட்டுக் கலக்க மைடடைகிறேகோய்.
ஒருகவடளை எனக்கு மூடளை புரண்டுவிட்டைகதகோ என்று எண்ணுகிறேகோகயேகோ என்னகவகோ. நீ மைட்டுமைகோ, யேகோரிம்
வசகோல்லப் கபகோனகோலுந்தகோன் இப்படித் திடகப்பகோர்கள். ஆனகோல், நகோன் முதலிகலகயே வசகோல்லிவிட்கடைன்
உன்னிடைம் நகோன் உண்டமைடயே, முழு உண்டமைடயேக் கூறுகிகறேன். இன்வனகோருவர் நம்பகவண்டும்.
அதனகோல் எனக்வககோரு பலன் ஏற்படைகவண்டும் என்பதற்ககோக அல்ல, என் வநஞ்சிகல வநடுங்ககோலமைகோக
இருந்தவரும் பகோரத்டதப் கபகோக்கிக்வககோள்ளை. ஆககவ, ஆச்சரியேம் திடகப்பு எத ஏற்பட்டைகோலும்,
வபகோருட்படுத்தகோமைல் என் கடதடயேக் வககோஞ்சம் வபகோறுடமையேகோகக் ககள்” என்று கூறிவிட்டுக் கடதடயேத்
வதகோடைர்ந்த கூறேலனகோர்கள்.
“கககோட்டடையூர் மைக்களுக்வகல்லகோம், நகோன் இறேந்த விட்டை தகோகத்தகோன் எண்ணம். என் அப்பகோ வீரரகோகவ
முதலியேகோரும் அப்படிகயே நிடனத்தகோர். உற்றேகோர் உறேவினரும் அத கபகோலகவ தகோன் எண்ணிக்வககோண்டைனர்.
மையேகோனத்தக்குக் கககோட்டடையூர் மைக்கள் வந்ததம், அந்த நிடனப்கபகோடுதகோன். ஆனகோல், உண்டமை, எனக்கும்,
உன் அப்பகோவக்கும் மைட்டுகமை வதரியும். இறேந்த கபகோனத நகோனல்ல என்பத, அவருக்கும் எனக்கும்
வதரியும். நகோங்கள் இருவரும் கலந்த கபசிகயே நகோன் இறேந்த கபகோனதகோகக் கூறிவிடைகவண்டும் என்றே
முடிவ வசய்கதகோம்.
இரவ மைணி பத்தக்குப் பிணம் கவகத் வதகோடைங்கிற்று. அகத கநரத்தில் நகோன் கவகமைகோக, ஊடரவிட்டு
வவளிகயேறிக் வககோண் டிருந்கதன். முடி தரித்த மைன்னரும் முடிவிவலகோரு பிடி சகோம்ப லகோகப் கபகோவர் என்றே
பழவமைகோழிப்படி, நகோன் வவந்த நீறேகோகனன் என்று மைக்கள் கபசிக்வககோண்டிருந்த சமையேம், ககோவி உடடையுடைன்,
டகயில் திருகவகோட்டுடைன், ககோளி கககோயில், ககோத்தவரகோயேன் கககோயில் ஆகியே இடைங்களிகல பிச்டச எடுத்தக்
வககோண்டிருந்கதன். கூந்தல் கிடடையேகோத. மைழுங்க வமைகோட்டடையே
டித்தக் வககோண்டிருந் கதன். ஆமைகோமைடைகோ கண்கண! உன் அன்டன இந்த அலங்கககோல உருவிகல
அடலந்தவககோண்டிருந்தகபகோத உன் அப்பகோவிடைம் ஊரகோர், “என்ன வசய்யேலகோம் நீங்கள்
வககோடுத்தடவத்தத அவ்வளைவதகோன். புண்யேவதி உமைத மைடனவி. பூகவகோம் மைஞ்சகளைகோடும் கபகோய்ச்
கசர்ந்தவிட்டைகோள் பகோவம்” என்று ஆறுதல் கூறிக் வககோண்டிருந்தனர். நகோன் இறேந்தவிடைவில்டல;
ஓடிவிட்கடைன்; அவருக்கத் வதரிந்கத ஓடிவிட்கடைன், என்பத உன் அப்பகோவக்கு நன்றேகோகத் வதரியும்.
எப்படித்தகோன் அவர் தன்னிடைம் கதறுதல் வமைகோழி கூறேவந்தவர்ககளைகோடு கபசினகோகரகோ, எனக்குத் வதரியேகோத.
கககோட்டடையூர் மைக்கள், நகோன் இறேந்தவிட்கடைன் என்று தீர்மைகோனித்தவிட்டைனர். ஆனகோல், பகோவம், இறேந்தத
உண்டமையில் ஒரு பிச்டசக்ககோரி! இறேக்கக்கூடைவில்டல, வககோல்லப்பட்டைகோள். ஆமைகோம், கண்ணு! சகோந்தசீலர்,
சத்தியேவந்தர் என்று புகழப்படும் உன் தகப்பனகோரகோல் வககோல்லப்பட்டைகோள். என்டனக் வககோல்ல, அவர் ஒரு
ரகசியே ஏற்பகோடு வசய்திருந்தகோர். அதிகல அவள் சிக்கி வககோண்டைகோள்; பகோபம், வசத்தகோள். ககள், உன்
தகப்பனகோரின் வகடுமைதி வசன்றே விதத்டத. வககோஞ்சம் படழயே கடத கூறேகவண்டும் இதற்கு.
கககோட்டடையூர் வீரரகோகவ முதலியேகோர், அதகோவத உன் தகோத்தகோ வக்கு இரண்டு வபண்கள். ஆண் வகோரிசு
கிடடையேகோத. நகோன் மூத்தவள். இரண்டைகோவத வபண்தகோன் உன் சிற்றேடன தங்கம்.
என்டன, உன் அப்பகோவக்கு ஏற்பகோடு வசய்தகபகோத வீரரகோகவ முதலியேகோருடடையே மிட்டைகோ சம்பந்தமைகோகப்
வபரியே ககஸ் நடைந்த கதகோற்றேவிட்டைத. வககோஞ்சம் அவர் வநகோடித்தப் கபகோயிருந் தகோர். ஆககவ, என்
கலியேகோணத்தின்கபகோத, அதிகமைகோன சீர் வசய்யேவில்டல. ஆடைம்பரம் அவ்வளைவம் உன அப்பகோவின்
வசலவிகலகயே நடைந்தத. விசகோரத்தில் மூழ்கியே வீரரகோகவ முதலியேகோர், ககஸ் தன் பக்கம் வஜேயித்திருந்தகோல்,
எனக்கு மைகோங்ககோய் மைகோடலயும், மைரகத மைணியும், கல் இடழத்த ஒட்டியேகோணமும், ககோசு மைகோடலயும் பூட்டி
இருக்கலகோம்; கச்கசரியும் ககோலட்கசபமும் டவத்திருக்கலகோம் என்று கூறினகோர். ஒன்றும் வசய்யே முடியேகோத
நிடல. வபரியே குடும்பம். நல்ல பரம்படர. ஒரு ககோலத்தில் ஓகஹகோ என்று வகோழ்ந்தவர்கள். அப்படிப்பட்டை
இடைத்திகல சம்பந்தம் கிடடைத்தகத ஒரு வபருடமை என்று உன் அப்பகோ இருந்த விட்டைகோர். அவருடடையே
குடும்பம் பரம்படரப் பணக்ககோரக் குடும்பமைல்ல. உன் அப்பகோவின் திறேடமையேகோல் வசகோத்தச் கசர்ந்தத.
என்டனக் கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டைதகோல், சந்கதகோஷமும் வபருடமையும் அடடைந்தகோர் உன் அப்பகோ.
என்டன அன்பகோககவ நடைத்தினகோர். வீட்டடை மிக அக்கடறேயேகோகக் கவனித்த வந்தகோர். பிறேந்த இடைத்திகல
இருந்தடதவிடை அதிக சந்கதகோஷமைகோககவ புகுந்த இடைத்திகல வகோழ்க்டக இருந்தத. வசகோத்தப் கபகோனகோலும்
கவடலயில்டல. எனக்குத் தங்கமைகோன மைருமைகன் கிடடைத்தகோன்; என் மைகள் ரங்கம் அங்கு ரகோஜேகோத்திகபகோல்
இருக்கிறேகோள். ஒரு குடறேயும் இல்டல. அவள் நிம்மைதியேகோக வகோழ்வடதக் கண்குளிரக் ககோண்கிகறேன்;
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அதகவ கபகோதம் எனக்கு என்று, என் அப்பகோ வசகோல்லுவகோர். நகோன் சில வருஷங்கள் மிகவம்
சந்கதகோஷமைகோகக் ககோலங் கழித்கதன். கனவிலும் நகோன் எண்ணியேதிலடல, என் கதி பிறேகு இப்படி எல்லகோம்
மைகோறும் என்று சீமைகோட்டிகபகோலிருந்த வந்த நகோன் ககவலம் நகோகடைகோடியேகோகி, நகோதியேற்றேவளைகோகி,
குடிககோரனுக்குக் கூத்தியேகோகிப் பகோழகோகவன் என்று எண்ணியேதில்டலயேடைகோ அப்பகோ. எப்படி நகோன் எண்ண
முடியும்? இப்கபகோத அந்தக் ககோட்சி; நன்றேகோகக் கவனமிருக்கிறேத. உன் அப்பகோ நகோடலந்த வீடுகளுக்கு
அப்பகோல் நடைந்த வரும்கபகோகத, எனக்கு ஜேகோடடை வதரிந்த விடும்! அவருடடையே ககோல் வசருப்பு,
ஒருவிதமைகோன ‘கிறீச்’ என்றே சத்தம் வககோடுக்கும். அந்தச் சத்தம் எனக்குச் சங்கீதம். அடதக் ககட்டைதம் முகம்
மைலரும். தள்ளி எழுந்திருப்கபன். கண்ணகோடி முன் நிற்கபன். குங்குமைத்டதச் சரிபடுத்திக் வககோள்கவன்.
வகோசற்படியில் ககோல் டவக்கும்கபகோகத அவர் வகோஞ்டசயுடைன் ‘ரங்கம்!” என்று அடழப்பகோர். ஓடிப்கபகோய்,
ககோல் கழுவச் வசம்பில் நீர் தருகவன். அவர் கழுவி முடிப்பதற்குள் டக தடடைக்கத் தணி தருகவன்.
தடடைத்தக் வககோண்டிருக்கும்கபகோகத தடலவகோடழ இடலயில் தண்ணீர் வதளிப்கபன். மைடண
கபகோடுகவன். அவர் வநற்றியில் விபூதி தடைவிக்வககோண்டு, வந்த உட்ககோருவகோர் மைடனயில். ஒரு மைணி
கநரமைகோகும் சகோப்பிட்டு முடிக்க, இடடையிடடைகயே அவ்வளைவ கவடிக்டகயேகோகப் கபசுவகோர்! மைககன! அந்த
இன்ப வகோழ்விகல ஈடுபட்டிருந்தகபகோத, இந்தக் கதி எனக்கு கநரிடும் என்று எப்படியேடைகோ, எண்ணம்
பிறேக்க முடியும்? குடும்பம் என்று இருந்தகோல், தர்மைலிங்க முதலியேகோர் வீட்டுக் குடும்பம் கபகோலிருக்க
கவண்டும் என்று கககோட்டடையூரில் கபசிக்வககோள்வகோர்கள். எனக்கு மைகோமி, நகோத்தி, டமைத்தனர் யேகோரும்
கிடடையேகோத நகோனும் அவரும் தகோன். கவடலக்கு ஆள் உண்டு. ஆள் அடிக்கடி மைகோறுவதண்டு.
தரகு மைண்டி தர்மைலிங்க முதலியேகோர் என்றேகோல் யேகோருக்கும் ஒரு பற்றுதல், மைரியேகோடத, நம்பிக்டக. இதற்கு
முக்கியே ககோரணம், அவருக்குப் பணத்தகோடச கிடடையேகோத என்பததகோன். நகோன்கூடை
மைற்றேவர்கடளைப்கபகோலகவ, உன் அப்பகோவக்குப் பணத்தகோடச கிடடையேகோத என்கறே நிடனத்கதன்.
அவ்வளைவ திறேடமையேகோக உன் அப்பகோ நடித்த வந்தகோர். உள்ளைகமைகோ ஒகர ஆடசக்ககோடு. அத பிறேகுதகோன்
எனக்கக வதரியேவந்தத. ஊரகோருக்கு இப்கபகோதகோவத வதரியுகமைகோ என்னகவகோ.
நிம்மைதியேகோக நகோங்கள் வகோழ்ந்த வககோண்டிருந்தகபகோத என் அப்பகோ, என் தங்டக தங்கத்தடைன், தன் வீட்டில்
வககோஞ்சம் கஷ்டை ஜீவனம் நடைத்தி வந்தகோர். ககஸ் கதகோற்றே பிறேகு அவருக்கு ஊரிகல முன்பு இருந்தடதவிடை
மைதிப்பு அதிகம். அத ஒரு விசித்திரந்தகோன். ககஸ் யேகோர் பக்கம் வஜேயித்தகதகோ, அவர்கள் கடைனகோளியேகோகக்
கஷ்டைப்பட்டைகோர்கள். அப்பகோவக்குச் வசகோந்தமைகோன மிட்டைகோ அவர்களுக்குப் கபகோய்ச் கசர்ந்தகத தவிர,
ககஸிகல வஜேயிப்பதற்ககோக அவர்கள் படைடை அலுப்புத் தீரவில்டல. அப்பகோகவகோ தன் கவடல வவளிகயே
வதரியே ஒட்டைகோதபடி நடைந்த வககோண்டைகோர். எப்கபகோதம் கபகோலச் சரிடகத் தப்பட்டைதகோன், வவள்ளிப் பூண்
கபகோட்டை தடிதகோன், ஊர்ப் வபரியேதனக்ககோரரகோககவ வகோழ்ந்த வந்தகோர். இரண்வடைகோரு ஏக்கர் நிலம்
மிச்சமிருந்தத? அத மைண் கபகோட்டைகோல் வபகோன் விடளையும் பூமி என்பகோர்கள். அவ்வளைவ நல்ல நிலம்.
அதிகல கிடடைக்கும் வருமைகோனகமை ஜீவன ஆதகோரம். இந்தக் கஷ்டைத்தக்கிடடைகயே தங்கம் வககோடிகபகோல
வளைர்ந்த வந்தகோள். அடிக்கடி நம் வீட்டுக்கு வருவகோள். எனக்கு அவளிடைம் அபகோரமைகோன ஆடச. அவளும்
அப்படிகயே இருப்பகோவளைன்று டபத்தியேக்ககோரி நகோன் நிடனத்கதன். அத தவறு என்படதக் கண்டுபிடிக்க
வரகோம்ப நகோளைகோயிற்று. வீட்டுக்கு வந்ததம், ‘அக்ககோ’ என்று ஆடச வழியேக் கூப்பிடுவகோள், ‘வகோடி கண்கண!’
என்று நகோன் அடழத்தக்வககோண்டு சடமையேலடறேக்குப் கபகோகவன். என் கூடைகவ இருந்த சடமையேல்
கவடலடயேக் கவனிப்பகோள். பிறேகு அவளுக்கு நகோன் தடல சீவி அலங்ககோரம் வசய்த, என் நடககடளை
அவளுக்குப் கபகோட்டு அழகுபடுத்தி, அவர் வருகிறேகபகோத அவளிடைம் ககோபிகயேகோ, வவற்றிடலத் தட்கடைகோ,
எடதயேகோவத வககோடுத்த அனுப்புகவன். அவர் அவடளைப் பகோர்த்ததம், “பகல தங்கமைகோ! எவ்வளைவ அழகடி
ரங்கம் உன் தங்டக” என்று கூறுவகோர். “அக்ககோ! அத்தகோடனப் பகோகரன், ககலி வசய்கிறேகோர்” என்று தங்கம்
வசகோல்லுவகோள். “என்னகோங்க! நம்ப தங்கத்தக்கு இந்த நடக எல்லகோம் கபகோட்டைகோ, எவ்வளைவ அழககோக
இருக்கு, பகோர்த்தீங்களைகோ?” - நகோன் ககட்கபன். “அதக்வகன்ன சந்கதகம்! இப்ப என் தங்கத்தக்கு ஒரு
தனவந்தன் புருஷனகோகக் கிடடைத்த விட்டைகோ, டவரமைகோக இடழத்தவிடுகிறேகோன். தங்கம்
அதிர்ஷ்டைக்ககோரிதகோன். பகோகரன்” என்று அவர் வசகோல்லுவகோர். தங்கம் வீட்டுக்குப் கபகோகும்கபகோத,
நடககடளைக் கழற்றி என்னிடைம் வககோடுப்பகோள். வககோடுக்கும்கபகோத வசகோல்லுவகோள்: “அக்ககோ! அத்தகோன்
வசகோன்னகோகர எனக்கு அதிர்ஷ்டைம் என்று; அந்த அதிர்ஷ்டைம், எனக்கு இப்படி என்டறேக்ககோகவத ஒரு
நகோடளைக்கு அட்டிடகயும் வசயினுமைகோகக் வககோடுத்த உடைகன மைறுபடியும் திருப்பி வகோங்கிக் வககோள்ளுத,
பகோர்த்தகோயேகோ?” என்பகோள். எனக்கு வககோஞ்சம் பரிதகோபமைகோகத்தகோன் இருக்கும் அடதக் ககட்க. “ஏண்டி
கண்கண! கபகோட்டுக்வககோண்டு தகோன் கபகோகயேன் வீட்டுக்கு” என்று நகோன் வசகோல்கவன். “கபகோக்ககோ கபகோ”
என்று கூறிவிட்டுத் தங்கம் கபகோய்விடுவகோள்.
நடககடளைப் பூட்டி நகோன் அவளுடடையே அழடகக் கண்டு ஆனந்தப்பட்டு வந்த சமையேங்களிவலல்லகோம்,
அவள் அசூடயே வககோண்டிருந்தகோள் என்பத எனக்குத் வதரியேகோமைல் கபகோயிற்று. சிறு வயேதிகலகயே அவள்
மைனதில் வபகோறேகோடமை அவ்வளைவ குடிகயேறி விட்டைத. வீட்டிகல தனக்குத் தரித்திரமும், எனக்கு என்
புருஷன் வீட்டிகல தனபகோக்கியேமும் இருந்தத அவளுக்குப் வபகோறுக்க வில்டல. நகோளைகோகவகோக அவள்
வமைள்ளை வமைள்ளைக் ககலி கபசும் பகோவடணயிகல தன் வபகோறேகோடமைடயேக் வககோட்டைத் வதகோடைங்கினகோள்.
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இந்தச் சமையேத்திகலதகோன் வஅள் பருவமைடடைந்தகோள். என் கண்களுக்கு ஒரு வபரியே விருந்தகோக
விளைங்கினகோள். அவளுக்கு நீரகோட்டின அன்று, நகோன் அடடைந்த வபருடமையும் பூரிப்பும் இவ்வளைவ
அவ்வளைவ என்று கூறேமுடியேகோத. என் நடககடளை எல்லகோம் எடுத்தக் வககோண்டு கபகோய், அவளுக்குப் பூட்டி
அழகுபடுத்த கவண்டுவமைன்று நகோன் ஆவலகோகச் வசன்கறேன். அவகளைகோ, ஒகரயேடியேகோக அடவகடளைப்
கபகோடை மைறுத்த விட்டைகோள். அப்பகோ, என் புருஷர், யேகோர் வசகோல்லியும் ககட்கவில்டல.
“என்னடி தங்கம்! இன்று நல்ல நகோள். இன்று சந்கதகோஷமைகோக இருக்ககவண்டும். நமைக்கு இருக்கும்
நடககடளைப் கபகோட்டுக் வககோண்டு மைகிழ்வகோக இருக்ககவண்டியே தினம். நீ ஏன் இன்று இப்படி முரட்டுப்
பிடிவகோதம் கபசுகிறேகோய்” என்று நகோன் வககோஞ்சம் கககோபத்கதகோடு ககட்கடைன் அந்தப் வபகோறேகோடமைக்ககோரி
வககோஞ்சங்கூடைத் தயேங்ககோமைல் வசகோன்னகோள், “அக்ககோ கவண்டைகோ வமைன்றேகோல் விட்டுவிடு. ஏன் என் உயிடர
வகோங்குகிறேகோய். எனக்கு நடகநட்டு கவண்டைகோம். இரவல் நடககடளைப் கபகோட்டு மினுக்கிக் வககோள்ளை
கவண்டுமைகோ என்ன? சந்கதகோஷம் சந்கதகோஷம் என்று வசகோல்லுகிறேகோகயே, யேகோருக்குச் சந்கதகோஷம், உனக்ககோ,
எனக்ககோ? உன் நடககடளை எனக்குப் கபகோட்டு, ஊரகோர் அடதப் பகோர்த்த, தங்கம் கபகோட்டுக்வககோண்டிருக்கும்
நடககவளைல்லகோம், ரங்கத்தடடையேத என்று கூறும்கபகோத ககட்டு நீ சந்கதகோஷம் அடடைகிறேகோய்.
அதற்குத்தகோகன இவ்வளைவ தூரம் கபசுகிறேகோய். இதிகல எனக்கு எப்படிச் சந்கதகோஷம் இருக்கும்?”
என்றேகோள். நகோன், கண்களில் நீர் ததம்ப நின்கறேன். வயேத பதிடனந்ததகோன் பூர்த்தியேகோயிற்று தங்கத்தக்கு.
அவள் மைனதிகல இவ்வளைவ வபகோறேகோடமை வநளிவத கண்டு நகோன் திடுக்கிட்டுப் கபகோகனன். நகோன்
கமைற்வககோண்டு ஏதம் கபசகவ இல்டல. ஒரு வகோர ககோலம், என் மைனம் படைகோதபகோடு பட்டைத. பிறேகு நகோனகோகச்
சமைகோதகோனப் படுத்திக் வககோண்கடைன். தங்கம் சிறுவபண், நடகநட்டு இல்டலகயே என்றே மைனக் கஷ்டைத்தகோல்,
ஏகதகோ உளைறினகோள். கிடைக்கட்டும்; அவள் சுபகோவம் அப்படி இருக்கிறேத என்று. இருந்தகோலும் தங்கம்
என்னிடைம் வபகோறேகோடமை வககோண்டிருக்கிறேகோள் என்பத விளைக்க மைகோகத் வதரிந்தவிட்டைத. கவதடன
உண்டைகோயிற்றே. உன் அப்பகோ
விடைம் இடதப்பற்றிப் கபசிகனன். அவர், இத சர்வ சகோதகோரணம் என்று அலட்சியேமைகோகச் வசகோல்லி
விட்டைகோர். எனக்கு இத அவ்வளைவ அலட்சியேமைகோகக் கருதக்கூடியே விஷயேமைகோகத் கதகோன்றேவில்டல.
கவடலகயே இல்லகோமைலிருந்த வந்த என் மைனதிகல ஒரு கவடல பிறேந்தவிட்டைத.
என் மைனதிகலயும் தங்கத்திடைம் அசூடயே கதகோன்றிவிட்டைத. அதற்கு முன்வபல்லகோம், உன் அப்பகோ, என்
வீட்டுப் பக்கம் கபகோய் வரகோமைல் ஒரு நகோள் இருந்தவிட்டைகோல், நகோன் அவரிடைம் கககோபிப்பத வகோடிக்டக.
“அத என்னங்க, அப்பகோவம் தங்கமும் எப்படி இருக்கிறேகோர்கள் என்று பகோர்த்தவரக் கூடைகோதகோ? நகோடலந்த
வதருவக்கு அப்புறேம் இருக்கிறேகோர்கள். பத்த டமைலகோ, எட்டு டமைலகோ? வீட்டுக்கு வருகிறேகபகோத ஒரு நடடை
அப்படிகயே கபகோய் வரக்கூடைகோதகோ?” என்று ககட்கபன். அவர், கடடையில் கவடல, கணக்கப்பிள்டளை
வீட்டில் ககோரியேம் என்று ஏதகோவத சகோக்குச் வசகோல்வகோர். அப்படிப்பட்டை நகோன், அவரகோக, ‘இன்று உன்
அப்பகோடவப் பகோர்த்கதன்’ என்று கூறும்கபகோத ‘கடடைவீதியிலகோ?’ என்று ககட்கபன். ‘இல்டல,
வீட்டுக்குப் கபகோயிருந்கதன்’ என்பகோர். உடைகன எனக்கு முகம் ஒருவிதமைகோக மைகோறிவிடும். முதலிகல
எனக்கு அந்தச் சுபகோவம் பிடிக்கத்தகோன் இல்டல. ஆனகோல், அத வளைருவடதத் தடுக்க என்னகோல்
முடியேவில்டல. ‘ரங்கம்! வவள்ளைரிக்ககோய் என்றேகோல் தங்கத்தக்கு இஷ்டைமைல்லவகோ? கிரகோமைத்திலிருந்த
நகோடளைக்கு ஒரு கூடடை வககோண்டுவரச் வசகோல்லி இருக்கிகறேன். வககோண்டு கபகோய்க் வககோடு தங்கத்தக்கு’
என்பகோர் உன் அப்பகோ. எனக்குத் திடீவரன்று கககோபம் வரும். ககோரணமின்றி நகோன் கககோபித்தக் வககோள்கிகறேன்
என்று அவர் எண்ணிக்வககோள்வகோர். ‘தங்கத்தக்கு எத பிடிக்கும்?’, ‘என்ன கதடவ’ என்பதிகல இவருக்கு
என்ன அவ்வளைவ அக்கடறே? எனக்கு மைகோம்பழம் என்றேகோல் உயிர், ஆயிரம் தடைடவ வசகோல்லி இருக்கிகறேன்.
அத ஒரு அடர டைஜேன் வகோங்கி வரக் ககோகணகோம் அவளுக்கு வவள்ளைரி பிடிக்குமைகோம், ஒரு கூடடை
வருகிறேதகோம். இடத நகோன் சுமைந்தவககோண்டு கபகோய். அவளுக்குத் தருவதகோம்’ என்று எண்ணுகவன் கககோபம்
வபகோங்கும் மைககன! இந்தப் வபகோறேகோடமை இருக்கிறேகத, அடதப் கபகோல கவகமைகோக பரவம் வநருப்பு கவகறே
கிடடையேகோத. நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் வளைர்கிறேத. என் உள்ளைத்டத அந்தத் தீ கவகடவத்தத. ‘வவள்ளைரி
கவண்டுவமைன்று தங்கம் ககட்டைகோளைகோ?’ என்று நகோன் ககட்கடைன். புருஷடன மைடனவி ககட்படதப் கபகோல
அல்ல, குற்றேவகோளிடயே அதிககோரி ககட்பதகபகோல, அவர் சகோதகோரணமைகோககவ, ‘அவள் ககட்கவில்டல.
நீதகோகன வசகோல்லுவகோய், தங்கத்தக்கு வவள்ளைரி என்றேகோல் பிரியேம் என்று’ என்று வசகோன்னகோர். என் கககோபம்
குடறேவதற்குப் பதிலகோக வளைர்ந்தத. ‘அவள் ஏகதகோ வகோய் திறேந்த வவள்ளைரி கவண்டுவமைன்று ககட்டைகோள்;
ஆடசப்பட்டுக் ககட்டை பிறேகு எப்படி வகோங்கிக் வககோடுக்ககோமைல் இருப்பத என்று எண்ணி இவர் வவள்ளைரி
வகோங்கியிருந்தகோலும் பரவகோயில்டல. அவள் ககட்ககவ இல்டலயேகோம். இவரகோக அவளுக்கு எந்த வஸ்த
கமைல் பிரியேம் என்று கயேகோசித்த நகோன் எப்கபகோகதகோ வசகோன்னடதக் கவனம் டவத்திருந்த, வவள்ளைரி
தருவிக்கிறேகோகறே, எவ்வளைவ அக்கடறே அவள் விஷயேத்திகல? ஏன்?” என்று கயேகோசிக்கிகறேன்
கபகோக்கிரித்தனமும் கலந்தத ‘தங்கத்தக்கு எத எத இஷ்டைம் என்படதப் பற்றியே ஆரகோய்ச்சியிகல
மும்முரமைகோக ஈடுபட்டுவிட்டீர்ககளைகோ?’ என்று ககலியேகோகக் ககட்கடைன் ‘அத்தகோன் என்றிருந்தகோல் அந்த
அக்கடறே இரகோகதகோ?’ என்று அவர் பதில் கூறினகோர் அத என்டனச் சவக்ககோல் அடித்தத கபகோல இருந்தத
வககோஞ்ச கநரம் மைரம் கபகோல நின்கறேன். பிறேகு ககட்கடைன். “ஆமைகோம்! கநற்றுப் கபகோயிருந்தீர்களைகோ
வீட்டுக்கு” என்று. “இல்டலகயே, நகோலு நகோளைகோகிவிட்டைத நகோன் கபகோய்” என்று அவர் கூறினகோர். என்
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ஆத்திரம் கட்டுக்கு அடைங்கவில்டல. “ஐடயேகயேகோ! ஏன் பகோவம் இவ்வளைவ கஷ்டைம்! இப்கபகோகத
ஓடிப்கபகோய் அவடளைப் பகோர்த்தவிட்டு வந்தவிடுங்ககளைன் தடலகிடல வவடித்தவிடைப் கபகோகிறேத”
என்று வசகோல்லிவிட்டுச் சகரவலனச் சடமையேற்கட்டுக்குப் கபகோகனன். அவர் கூடைத்திகல சிரித்தக்
வககோண்டிருந்த சத்தம் என் ககோதிகல விழுந்தத நகோன் வற்றேல் வறுப்பதற்ககோக, வகோணலியில் எண்வணய்
ஊற்றி டவத்திருந்கதன். அடுப்வபதிகர உட்ககோர்ந்த வககோண்டிருந்கதன். சடைசடைவவனச் சத்தம் ககட்டைத.
அப்கபகோததகோன் எனக்குத் வதரிந்தத நகோன் அழுதவககோண்டிருந்தத. வககோதிக்கும் எண்வணயில் என்
கண்ணீர் வீழ்ந்த அந்தச் சத்தம் உண்டைகோயிற்று. அதவடரயில் நகோன் அழுததில்டல, புருஷன் வீட்டிகல!
அன்று அழ ஆரம்பித்கதன். அந்த அழுடக இன்னும் ஓயேவில்டல; இனியும் ஓயேகோத.
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பகுதி - 5
“தங்கம் வககோண்டிருந்த வபகோறேகோடமை ஒருபுறேம் என்டனத் தகோக்கிற்று என்றேகோல், உன் அப்பகோ, வரவர
அவளிடைம் அக்கடறே ககோட்டை ஆரம்பித்தத கவறு என்டன வகோட்டைலகோயிற்று. அவர் ஒருவ÷டளை,
களைங்கமைற்றே உள்ளைத்கதகோடுதகோன் தங்கத்திடைம் அக்கடறே வசலுத்தினகோகரகோ என்னகவகோ என்று நகோன் சில
நகோட்கள் எண்ணிக் வககோண்டிருந்கதன். உண்டமை அதவல்ல; ககவலம், சுயேநலத்தகோகலகயே அவர், அந்த
அக்கடறே ககோட்டை ஆரம்பித்தகோர் என்பத எனக்குப் பிறேகு வதரியே வந்தத. அத வதரிந்ததம், என்
மைனகவதடன முன்பு இருந்தடதவிடைப் பன்மைடைங்கு அதிகமைகோகி விட்டைத.”
ஒரு நகோள் நகோன் அவரிடைம், “இகதகோ பகோருங்கள்! இப்படி அடிக்கடி தங்கத்டதப் கபகோய்ப் பகோர்ப்பதம்,
அடிக்கடி ஏதகோவத சகோமைகோன்கடளை அவளுக்கு வகோங்கி அனுப்புவதமைகோக இருக்க கவண்டைகோம். ஊரிகல
ஒருவிதமைகோக நிடனக்கிறேகோர்கள்” என்று வசகோன்கனன்.
“என்ன வசகோல்லப் கபகோகிறேகோர்கள். தங்கத்டத நகோன் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்ளைப் கபகோவதகோகப்
கபசுவகோர்கள். கவகறே என்ன இருக்கிறேத வம்பளைக்க. அப்படிகயே நகோன் தங்கத்டதக் கலியேகோணம்
வசய்தவககோண்டைகோல்தகோன் என்ன தவறு? தககோதகோ?” என்று ககட்டைகோர். நகோன் என்னவவன்று பதில் கூறுகவன்!
என் கண்ணீடர அவர் அன்றிரவ ககோணவில்டல, தடலயேடண தகோங்கிக் வககோண்டைத.
தங்கம், என்டனவிடை அழகுதகோன், இளைடமை கவறு அவளுக்கு வமைருகிட்டு இருந்தத. நகோன் வககோஞ்சம்
சங்கககோஜேக்ககோரி. தங்கம் அப்படியேல்ல. கபச்சிகல பகோதி சிரிப்பகோககவ இருக்கும். சிறு வபண்ணகோக
இருக்கும்கபகோகத நகோங்கள் அவடளை அதற்ககோகக் ககலி வசய்வதண்டு. ஆனகோல், எனக்கு
அப்கபகோவதல்லகோம் அவளுடடையே சிரிப்பு கககோபமூட்டியேதில்டல. வபண்கள் அப்படித்தகோன் களைங்கமைற்றுக்
கலகலவவனச் சிரித்தக் வககோண்டிருக்க கவண்டும், சுடுமூஞ்சியேகோக இருக்கக் கூடைகோத என்று வசகோல்வத
வழக்கம். அந்தச் சிரிப்பு, சிலந்திக் கூடைகோகுவமைன்று நகோன் கண்கடைனகோ! தங்கம், இரண்டு நிமிஷம்
கசர்ந்தகோற்கபகோல ஒகர இடைத்திகல பகோர்டவடயேச் வசலுத்த மைகோட்டைகோள். ஏகதகோ சகோமைகோடனத் தவறி
விட்டுவிட்டுத் கதடுபவள்கபகோல் பகோர்டவ அடிக்வககோரு தடைடவ வவவ்கவறு பக்கம் பகோயும்; கண்
மைட்டுந்தகோன்! நகோங்கள் அதற்ககோக, “தங்கம் உன் கண்கள் சுழல்விளைக்கடி!” என்று ககலி வசய்வத வழக்கம்
அந்தச் சுழல் விளைக்கு ஒரு வபரியே அரண்மைடனயிகல கஜேகோதி தர கவண்டும் என்பததகோன் என் ஆடச.
தங்கத்தின் ரூபலகோவண்யேத்தக்கு ஏற்றேதகோக ஒரு இடைம் அடமையேகவண்டும் அவள் ஆடடை அணிகளுடைன்
அகமைகிழ்ச்சிகயேகோடு வகோழ கவண்டும், அடதக் கண்டு களிப்பும் வபருடமையும் அடடையே கவண்டு
என்றுதகோன் நகோன் கநகோன்பிருந்த வந்கதன். நடைந்தத என்ன? அவள் என் சந்கதகோஷத்டதச்
சூடறேயேகோடைலகோனகோள். என் புருஷருக்கு மைடனவியேகோக வழிவசய்த வககோண்டிருந்தகோள். எப்படி இருக்கும்
எனக்கு. அவடளைவிடை நகோன் அழகில் வககோஞ்சம் குடறேந்திருக்கலகோம். ஆனகோல், அன்டப அவருக்கு
அபிகஷகித்திருக்கிகறேன்; மைனம் கககோணகோமைல் நடைந்திருக்கிகறேன்; அவருடடையே அன்பினகோல்
ஆனந்தமைடடைந்திருக்கிகறேன். என் வகோழ்டவக் வகடுத்த, அவள் இன்பம் வபறே விரும்புவதகோ! இதற்ககோ என்
தங்டகயேகோகப் பிறேந்தகோள்! மைககன! இப்படி எல்லகோம் எண்ணி எண்ணி நகோன் ஏக்கமைடடைந்கதன். இடி
இகதகோடு நிற்கவில்டல. சில நகோட்களிகல, அவர் தங்கத்திடைம் ககோட்டியே அன்பும் அவளுக்ககோக அல்ல,
ககவலம் பணத்தக்ககோக என்பத வதரிந்த நகோன் திடுக்கிட்டுப் கபகோகனன். வழக்கப்படி நகோன், அவரிடைம்
தங்கத்தின் தளுக்கு, மினுக்கு, அதனகோல் வரக்கூடியே ககடு ஆகியேடவ பற்றிப் கபசிக் வககோண்டிருந்கதன்.
அவர், “ரங்கம்! விஷயேம் வதரியேகோமைல் உளைறிக்வககோண்டிரகோகத. சீடமையிகல, உன் அப்பகோவின் ககஸ் அவர்
பக்கம் தீர்ப்பகோகிவிட்டைத. மிட்டைகோ திரும்பக் கிடடைக்கும். தங்கம் அதிகல பகோதி பகோகத்தக்குச் வசகோந்தக்ககோரி.
அவடளை இனி நீ முன்வபல்லகோம் எண்ணிக் வககோண்டிருந்ததகபகோல நிடனக்ககோகத” என்றேகோர். என்
அப்பகோவக்குக் ககஸ் வஜேயித்தகோல் இழந்த இன்பம் மீண்டும் வருவதபற்றி, எனக்கு மைகிழ்ச்சி பிறேந்தத.
ஆனகோல் அகத சமையேம் தங்கத்தப் பகோதி மிட்டைகோ வர இருக்கிறேத என்று வதரிந்ததகோன் உன் அப்பகோ,
அவளிடைம் அக்கடறே ககோட்டி வருகிறேகோர் என்பத வதரியேகவ என் மைனம் படதத்தத. என் பகோகமைகோகக்
கிடடைக்க இருக்கும் பகோதி மிட்டைகோ உன் அப்பகோவக்குத் திருப்தி இல்டல; அவளுக்குக் கிடடைக்க இருக்கும்
பகோகத்தின்மீதம் அவருக்கு ஆவல் பிறேந்தவிட்டைத. கபரகோடசதகோகன! ஒரு வபண்ணின் கண்ணீடரச்
சட்டடை வசய்யேகோத அளைவ மைனடதக் கல்லகோக்கிக் வககோண்டைகோர், உன் அப்பகோ. ஊரிகல அவருக்குப்
பணத்தகோடச கிடடையேகோத என் புகழ்.
“தங்கத்தின் வசகோத்த அவள் கணவனுக்குத்தகோன் கசரும். எவன் பல் விளைக்கிக்வககோண்டிருக்கிறேகோகனகோ
வதரியேவில்டல” என்று ஆரம்பித்தகோர்; பிறேகு தங்கத்தின் திருமைண விஷயேமைகோக யேகோர் வந்தகோலும்
ஏதகோவவதகோரு சகோக்கு, தடடை கூறித் தடுத்த வரத் வதகோடைங்கினகோர். அவருடடையே திட்டைம் எனக்கு நன்றேகோக
விளைங்கிவிட்டைத. விளைங்ககவ என் விசகோரம் அதிகரித்த, உடைல் தரும்பகோக இடளைக்க ஆரம்பித்தத. அத
கண்டு உன் அப்பகோ சந்கதகோஷப்பட்டைகோர். ஆமைகோம் கண்கண! நகோன் இடளைக்க ஆரம்பித்தத கண்டு அவருக்கு
உள்ளுக்குள் சந்கதகோஷந்தகோன். ஏன் வதரியுமைகோ? இரண்டைகோவத தகோரம் கதடை, வழி கிடடைத்தத! இப்படியும்
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ஒரு மைனப்பகோன்டமை இருக்குமைகோ என்று ககட்பகோய். நகோன் இல்லகோதடதகயேகோ நடைவகோதடதகயேகோ
வசகோல்லவில்டல; உன் அப்பகோவக்கு அகத மைனநிடலதகோன் இருந்தத. என் உடைல் உருகுவத கண்டு தகோனும்
உருகுபவர்கபகோலக் ககோட்டிக் வககோண்டைகோர். ஆனகோல் அனுதகோபத்தடைன் அல்ல; அலுப்புடைன் சலிப்புடைன்
உற்றேகோர் உறேவினரிடைவமைல்லகோம் கூறுவகோர். “என்னகவகோ கபகோங்கள்! கடைன்பட்டும் பட்டினி, கல்யேகோணம்
வசய்தம் சந்நியேகோசி என்பகோர்ககளை, அதகபகோல இருக்கிறேத என் நிடலடமை. வககோஞ்சமும் நிம்மைதி
கிடடையேகோத. வீட்டிற்குள் நுடழந்தகோகல கவதடனதகோன். ரங்கம், ஏகனகோ, தரும்பு தரும்பகோக
இடளைக்கிறேகோள். அவடளைப் பகோர்க்கும்கபகோகத வயிறு பகீர் என்கிறேத” என்று கபசுவகோர். அவர் வசகோல்லிச்
வசகோல்லி, ஏறேக்குடறேயே ஊரிகல நமைத குடும்பத்டதத் வதரிந்தவர்கள் அடனவருக்கும் நகோன் ஒரு கநகோயேகோளி
என்று வதரிந்தவிட்டைத. ஒவ்வவகோருவரும் என்டனப் பகோர்க்கும்கபகோö ல்லகோம், “ரங்கம்! ஏனம்மைகோ இப்படி
இடளைத்தக் வககோண்கடை கபகோகிறேகோள்? என்னதகோன் உனக்கு உடைம்புக்கு? அவர் பகோபம் வரகோம்பக்
கவடலப்படுகிறேகோர்” என்று கூறுவகோர்கள். எத்தடன தடைடவதகோன் இந்த ஏமைகோளிகளின் கபச்டசக் ககட்டுச்
சகிப்பத. ஒரு தடைடவ இல்லகோவிட்டைகோல் இன்கனகோர் தடைடவ கககோபம் வரும். அந்தக் கககோபத்திகல, “சரி!
எனக்குத்தகோன் கநகோய் பிடித்தக் வககோண்டைத. எலும்புந் கதகோலுமைகோகிவிட்கடைன். ஏகதகோ என் விடன.
அதற்ககோக அவர் ஏன் கஷ்டைப்படைகவண்டும். கவறு கல்யேகோணம் வசய்த வககோண்டு சுகப்படைட்டுகமை. நகோன்
எக்கககடைகோ வகட்டுப் கபகோகிகறேன். ஒருகவடளை கசகோறு கபகோட்டைகோல் கபகோதம். அதவம் இல்டல
என்றேகோலும் சரி” என்று கூறுகவன்; கூறிவிட்டு அழுகவன். அப்பகோ! என் கவதடனயில் முடளைத்த இந்தப்
கபச்சு என்ன விபரீதத்தில் முடிந்தத வதரியுகமைகோ? உடைல் இடளைத்ததற்கு டவத்தியேர் வரவடழக்கப்படை
கவண்டியேதற்குப் பதிலகோக, பூஜேகோரி வரவடழக்கப்பட்டைகோன்! எனக்கு கநகோயேல்ல, கபய் பிடித்தக்
வககோண்டைத என்று கூறிவிட்டைகோர் உன் தந்டத. அந்த கபயின் கசஷ்டடையேகோல்தகோன் நகோன்
இடளைத்தவிட்கடைனகோம். முன் கககோபம், வகட்டை சுபகோவம் வந்தவிட்டைனவகோம்.
“என் எழுத்த இப்படியேகோகிவிட்டைத. என்ன வசய்வத?” என்று கண்டைவர்களிடைம் கூறேத் வதகோடைங்கினகோர்.
ஒவ்வவகோருவர் ஒவ்வவகோரு கயேகோசடனடயேச் வசகோல்ல ஆரம்பித்தகோர்கள். தடல முழுக்கு, கயிறு மைந்திரித்தக்
கட்டைல், ககோளிக்குப் பூடஜே, ககோத்தவரகோயேன் கககோவிலில் கநகோன்பு இருத்தல், இப்படிப் பலப் பல முடறேகள்.
சதகோ சர்வ ககோலமும் உடுக்டகயும் பம்டபயும்; நம் வீட்டிகல பூஜேகோரிக் கூட்டைம் வந்தகபகோனபடி இருக்கும்.
ஒரு மைகோதத்தக்குள், என்டனக் ககோணக் குழந்டதகள் பயேப்பட்டைன. இளைம்வபண்கள், வபகோழுத கபகோனகோல்
என் முகத்தில் விழிக்க மைகோட்டைகோர்கள். “கூப்பிடைட்டுமைகோ ரங்கத்டத” என்று கூறிக் குழந்டதகளுக்குப்
வபண்கள் கசகோறு ஊட்டை ஆரம்பித்தகோர்கள். அவகரகூடை, என்னிடைம் ஏகதகோ வககோஞ்சம் பயேந்தவர்கபகோல்
நடைந்த வககோள்ளைத் வதகோடைங்கினகோர். இரவவல்லகோம் வீட்டிகல, வபரியே விளைக்கு இருக்க கவண்டுவமைன்று
ஏற்பகோடு வசய்த
விட்டு, எனக்குத் தடணயேகோக ஒரு கவடலக்ககோரிடயே இருக்கச் வசய்தவிட்டு, அவர் வதருத் திண்டணயில்
படுக்கலகோனகோர். என்னகோல் இந்தக் கஷ்டைத்டதச் சகிக்க முடியேவில்டல. ஆககவ, நகோன் ஆத்திரமும்
அழுகுரலும் வககோண்டை முடறேயில், “கவண்டைகோம்! இப்படி என்டனத் தகரகோகம் வசய்யேகவண்டைகோம்!”
என்று அலறிகனன். அந்த அலறேல், ஆத்திரம், அழுகுரல் யேகோவம் அவருடடையே கசஷ்டடையின் விடளைவ
என்படத யேகோர் உணர்ந்தகோர்கள்? என்டனப் பிடித்தக் வககோண்டிருக்கும் கபயின் கசஷ்டடை என்று
கூறிவிட்டைகோர்கள். அப்பகோ; அவர்கவளைல்லகோம் பயேந்ததகூடி கவடிக்டகயில்டல. எனக்கககூடை,
கண்ணகோடியில் என் முகத்டதப் பகோர்க்கும்கபகோத, அச்சம் உண்டைகோயிற்று. என் கண்களின் ஒளி எங்கககயேகோ
கபகோய்விட்டைத! முகம் வவளுத்தக் கிடைந்தத. கபய் அடறேந்தத என்பதற்கு என்வனன்ன குறிகள் உண்டு
என்று வசகோல்வகோர்ககளைகோ அடவகள் இருக்கக் கண்கடைன். அவ்வளைவம் என் வகோழ்விகல அவர் கலக்கியே
கவதடனயேகோல் உண்டைகோனடவ. ஊரகோகரகோ, அதவவல்லகோம் கபயின் கசஷ்டடை என்றேனர். ஒரு அண்டைப்
புளுகன், என்டனப் பிடித்திருப்பத ஒரு கபயேல்ல, மூன்று என்று கணக்கிட்டுக் கூறினகோன்.
“முதலியேகோகர! அம்மைகோவக்கு இரகோத்திரியிகல தூக்கம் சரியேகோகக் கிடடையேகோகத.”
“இல்டலகயே, ரங்கம் சரியேகோகத் தூங்கி எத்தடனகயேகோ மைகோதங்களைகோகி விட்டைன.”
“வரகோத! தூக்கம் வரகோத. அம்மைகோ, அடிக்கடி ககோரணம் இல்லகோமைல் அழுவகோர்கள். ககோரணம் இல்லகோமைல்
சிரிப்பகோர்கள். சரிதகோனுங்களைகோ நகோன் வசகோல்வத?”
“ஆமைகோம்! அப்படித்தகோன் வசய்கிறேகோள்.”
“முன்கககோபம் பிரமைகோதமைகோக இருக்கும்.”
“அடத ஏன் ககட்கிறேகோய் கபகோ. முன்பு எவ்வளைவக்வகவ்வளைவ சகோந்தமைகோக இருந்தகோகளைகோ
அவ்வளைவக்கவ்வளைவ கககோபக்ககோரியேகோக விட்டைகோள்.”
“ஆமைகோம்! எல்லகோம் அந்தப் கபய்களின் கவடல, முதலியேகோகர! மூன்று கபய் இருக்கு அம்மைகோ கமைகல!
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வவள்ளிக்கிழடமை குளித்தவிட்டு, மைகோடியிகல நின்று வககோண்டு இருந்தகோர்கள்; அந்த கநரத்தில் பிடித்தக்
வககோண்டைத ஒரு கபய். அத பிறேத தனக்குச் சிகநகிதமைகோன கவறு இரண்டு கபய்கடளைக் வககோண்டு வந்த
கசர்த்தவிட்டைத.”
பூஜேகோரிக்கும் உன் அப்பகோவக்கும் இப்படிப் கபச்சு நடைக்கும்கபகோத, என்னகோல் எப்படிப் வபகோறுத்தக்
வககோண்டிருக்க முடியும்.
“அடை அடிமுட்டைகோகளை! மூன்று கபயும் இல்டல, முப்பத கபயும் இல்டலயேடைகோ; அகதகோ
உட்ககோர்ந்திருக்கிறேகத அந்தப் கபய்தகோண்டைகோ என்டனப் பிடித்தக் வககோண்டைத” என்று கூறி உன்
அப்பகோடவக் ககோட்டிகனன், கககோபத்தடைன் அந்தப் பகோதகன், ஒரு பிடி விபூதி இருக்கும், அடத எடுத்த,
“ஆஹகோ! ஆங்ககோரி! ஓங்ககோரி!” என்று ஏகதகோ அர்த்தமைற்றேபடி கூவிக்வககோண்டு என் கண்களில் தூவினகோன்.
என் கதி இப்படியும் ஆயிற்கறே என்று நகோன் கககோவவனக் கதறிகனன். அந்த விடைகோக்கண்டைன், வதரு
முழுவதம் என்ன என்ன என்று வந்த ககட்கும்படியேகோன கூச்சலிட்டு, உடுக்டகடயேத் தட்டினகோன். எதிர்
வீட்டைகோர், பக்கத்த வீட்டைகோர், உள்களை வந்தனர். நகோன் வவட்கமும் தக்கமும் வககோண்டைவளைகோய், கபசகோமைல்
கண்கடளை மூடிக்வககோண்டு படுத்தக் வககோண்கடை÷ன். “ரங்கம் மூர்ச்டசயேகோகி விட்டைகோள். கபய் மிகப்
வபகோல்லகோதத” என்று கூவினர். கண்கடளைத் திறேந்கதன்; கககோபத்தடைன் எழுந்த உள்களை வந்த
இருந்தவர்கடளை வகோயில் வந்தபடி ஏசி, அங்கக கிடைந்த சகோமைகோன்கடளை எடுத்த வீசி விரட்டி அடித்கதன்.
ஒரு புருஷனின் கபரகோடசயினகோல் ஒரு வபண் தன் வகோழ்வின் நிம்மைதிடயே இழந்த கவதடனப்படுகிறேகோள்
என்படதக் கண்டுவககோள்ளை முடியேகோத முட்டைகோள்கள், தங்கள் முட்டைகோள் தனத்டத மைடறேக்க, எனக்குப் கபய்
பிடித்தவிட்டைத என்று கூறினகோல் எனக்குக் கககோபம் வரகோதகோ! அந்தக் கககோபத்தினகோல், வகோயில் வந்தபடி
கபசி, விரட்டிகனன் அப்பகோ! அதனகோல் என்ன கநரிட்டைத வதரியுமைகோ? எனக்குப் கபய் பிடித்திருக்கிறேத
நிச்சயேப்படுத்தப்பட்டைத. அதிலும், என்டனப் பிடித்திருக்கும் கபய், கபகோக்கிரித்தனமைகோனத, ஆபத்த
தரக்கூடியேத, சிக்கியேவர்களின் உயிடரப் கபகோக்கிவிடைக் கூடியேத என்று தீர்மைகோனித்தகோர்கள். பூஜேகோரியின்
கயேகோசடனப்படி, என் டக ககோல்கடளைப் பலமைகோன கயிற்றினகோல் கட்டிப்கபகோட்டு விட்டைகோர்கள். கண்ணகோ!
என் கதிடயேக் ககள்! கவடலயேகோல் தகோக்கப்பட்கடைன். உன் அப்பகோவின் சதி எண்ணத்டதத் வதரிந்த
படதபடதத்கதன். இடதப் கபயின் கசஷ்டடை என்று கூறி, என்டன என் வீட்டிகலகயே
டகதியேகோக்கினகோர்கள். எந்த வீட்டிகல நகோன் இன்பமைகோக உலவி வந்கதகனகோ, அகத வீட்டிகல, டகககோல்கள்
கட்டைப்பட்டு உருட்டைப்பட்கடைன்! மைககன என்னகோல் வபகோறுத்தக் வககோள்ளை முடியுமைகோ? பலம் வககோண்டை
மைட்டும் கூவலகோகனன். ‘கட்டுகடளை அவிழ்த்தவிடு! பகோவி! படுகமைகோசக்ககோரகோ! என்டனக் வககோடலயேகோ
வசய்கிறேகோள்?’ என்று கூவிகனன். கபய் கூவகிறேத என்றேனகர தவிர, ஒரு கபடத அழுகிறேகோள் என்று யேகோரும்
வசகோல்லவில்டல. என் கூக்குரலும் வலுக்க வலுக்க, பூஜேகோரிகள் மைகோற்றி மைகோற்றி வரவடழக்கப்பட்டைனர்.
கூச்சலிட்டைகோல், பிரம்பகோல் அடிப்பத என்று ஏற்பகோடு வசய்தவிட்டைகோன் பூஜேகோரி. அதனகோல் நகோன் பட்டை அடி
வககோஞ்சமைல்ல! மைனங் வககோண்டை மைட்டும் அவரும் அடித்தகோர். கவப்பிடல அடிப்பதகோகப் பகோசகோங்கு வசய்த
வககோண்டு, வவறிக்கக் குடித்தவிட்டு வந்த பூஜேகோரியும் அடித்தகோன். அவ்வளைவ அடியும் அந்தப் வபகோல்லகோத
கபய் தகோங்கிக் வககோள்வதகோக அந்த மைனித உருவில் இருந்த கபய்கள் கபசிக்வககோண்டைன. நகோன் கநகோய்
தகோளைகோத வநளிவத கண்டு, அந்தப் பூஜேகோரி, “கபகோகிறேகோயேகோ! கபகோகிறேகோயேகோ! இன்னும் பூடஜே தரட்டுமைகோ?”
என்று கூவவகோன். அடி தகோளைமைகோட்டைகோமைல், ஒரு நகோள் நகோன் அவன் கமைல் விழுந்த கடித்த விட்கடைன்;
கடித்ததகோல், எனக்குக் கிடடைத்த தண்டைடனடயே இப்கபகோத நிடனத்தகோலும் நடுக்கம் பிறேக்கிறேத; சூடு
இட்டைகோன் அந்தப் கபகோக்கிரி. விடளையேகோட்டுக்கு உன் அப்பகோ, எப்கபகோதகோவத டகடயேப் பிடித்தக்
வககோஞ்சம் பலமைகோக இழுத்த விட்டைகோல்கூடை, எனக்கு இரத்தம் கட்டிக் வககோள்ளும். அப்படிப்பட்டை என்
உடைம்பிகல அந்தப் பகோவி சூடிட்டைகோன். உன் அப்பகோ தன் தடலயில் அடித்தக் வககோண்டைகோர்.
என் அப்பகோவம் உண்டமையிகலகயே என்டனப் கபகோய் பிடித்தக் வககோண்டைத என்கறே நம்பினகோர்.
அவருக்குத் வதரிந்த மைந்திரவகோதிகள் வந்தனர். எவ்வளைவ மைடைத்தனம் இருக்கிறேத என்பத அந்தச்
சமையேத்திகல வதரிந்தத.
புதிதகோக வருகிறே ஒவ்வவகோரு பூஜேகோரியும், படழயே பூஜேகோரிக்கு ஒன்றுந் வதரியேகோத, வவறும் உருட்டைல்
மிரட்டைகலகோடு சரி, மைந்திரம் வதரியேகோத என்று கூறேகோமைலிருப்பதில்டல. வகோரக் கணக்கு டவப்பகோர்கள்,
பிறேகு மைகோதமைகோகும், அவன் கபகோய் கவறு பூஜேகோரி வர. இப்படி நகோன் சித்திரவடதக்கு ஆளைகோக்கப்பட்கடைன்.
எனக்கு இந்த அனுபவம் ஏற்படுகிறே வடரயிகல நகோன்கூடை, கபய் பிடிப்பத என்பத நிஜேம்; மையேக்கம்
வருவத, உடைல் உருகுவத, கண்டைபடி கபசுவத, ஆடுவத இடவகவளைல்லகோம் கபயின் கசஷ்டடை, இந்தத்
கதகோஷம் மைந்திரத்தகோல் கபகோகும், என்றுதகோன் நம்பிக் வககோண்டிருந்கதன். எனக்குப் கபய் பிடித்தவிட்டைத
என்று கூறிப் பித்தர்கள் சித்திரவடத வசய்யே ஆரம்பித்த பிறேகுதகோன், அத அவ்வளைவம் புரட்டு அல்லத
வவறும் மைனமைருள் என்று உணர்ந்கதன்.
உன் அப்பகோ எடத உத்கதசித்த, வமைள்ளை வமைள்ளைத் தன் கள்ளைத்தனத்தகோல் என்டன இக்கதிக்குள்
ஆளைகோக்கினகோகரகோ, அந்த உத்கதசம் ஈகடைறே வழிபிறேந்தத. முதலிகல உற்றேகோர் உறேவினர், என்டனப்
பிடித்திருக்கும் கபடயே விரட்டுவததகோன் முக்கியேம் என்று எண்ணி, அதற்ககோன வழி கூறி வந்தனர். கபய்
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இருந்தகோல் தகோகன விரட்டை! கபய் கபகோக மைறுக்கிறேத என்று பிறேகு அவர்கள் கபசிக்வககோண்டு, கவறு
விஷயேத்டதக் கவனிக்கலகோயினர். “பகோவம்! இந்தப் கபய் பிடித்தவகளைகோடு, அவர் எப்படிக் குடித்தனம்
வசய்வகோர்? எவ்வளைவ மைனகவதடனயேகோக இருக்கும் அவருக்கு?” என்று பச்சகோத்தகோபப்படைவம், “என்ன
வசய்வத! எத்தடன ககோலத்தக்கு இந்தக் கககோரத்டதக் ககோண்பத, கவகறே ஒரு வபண்டணக் கலியேகோணம்
வசய்தவககோண்டைகோல்தகோன் அவர் வகோழ்வ வககோஞ்சமைகோவத நிம்மைதி அடடையும்” என்று கயேகோசடன கூறேவம்,
“அவருக்குப் வபண் வககோடுக்க யேகோருக்கு என்ன கசப்பு? யேகோர் கவண்டுமைகோனகோலும் வககோடுப்பகோர்கள்” என்று
ஆதரவ வமைகோழி கூறேவம் “கசகோமைசுந்தர முதலியேகோர் மைகள் வசகோர்ணம் இருக்கிறேகோள், விஸ்வநகோத முதலியேகோர்
மைகள் கலகோககோ இருக்கிறேகோள்” என்று இடைம் பகோர்த்தக் கூறேவம், கடடைசியில் “வவண்வணடயே டவத்தக்
வககோண்டு வநய்க்கு அழுவகோகனன், ஏன் பத்த இடைம் பகோர்க்க கவண்டும்; ரங்கத்தின் வசகோந்தக் தங்டக
தங்கம் இருக்கிறேகோள், அவடளைகயே முடித்தவிடைலகோகமை” என்று தூண்டைவமைகோயினர்.
“எதற்கு” என்பதில் தவக்கி, “அப்படித்தகோன் வசய்யே கவண்டும்” என்று முடித்தகோர் உன் அப்பகோ.
“இத என்ன டபத்தியேக்ககோரத்தனம்” என்று முதலில் கபசியே என் தந்டத, “அப்படித்தகோன் வசய்கவகோம்”
என்று சம்மைதம் தந்தகோர். தங்கம் தன் சம்மைதத்டதத் வதரிவித்தகோள். ஆனகோல் ஒரு நிபந்தடன டவத்தகோர்;
“நகோன் அத்தகோடன கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டைகோலும், அப்பகோவடைன்தகோன் இருப்கபன்” என்றேகோளைகோம்.
அந்தச் சகோகசக்ககோரியின் சூத வதரியேகோத வர்கள், தங்கத்தக்கு அப்பகோடவ விட்டுப் பிரியே மைனமில்டல என்று
சிலரும், ரங்கத்கதகோடு இருக்கத் தங்கம் பயேப்படுகிறேகோள், தன்டனயும் கபய் பிடித்தக்வககோள்ளுகமைகோ என்று
பயேந்த என்று சிலரும் கபசிக் வககோண்டைனர். அவடர என்னிடைமிருந்த பிரித்த விடை அவள் வசய்த சூத
அத என்படத யேகோர் வதரிந்த வககோண்டைகோர்கள்! நகோன்தகோன் வபண்ணல்லகவ கபய்!!
இரகசியேமைகோகப் கபசுவத கபகோய், என் ககோதில் படும்படி யேகோககவ கபசலகோயினர். ஜேகோதகப்வபகோருத்தம்
ககட்கப்பட்டைத. கஜேகோதிடைர், உன் அப்பகோவின் தயேவில் வகோழ்பவர். வபகோருத்தம் சரியேகோக இல்டல என்று
கூறேமுடியுமைகோ அவரகோல்! என்டன மூன்று கபய்களிடைம் ஒப்படடைத்தவிட்டு, உன் அப்பகோ தங்கத்திடைம்
தன்டன ஒப்படடைத்தவிடைத் தீர்மைகோனித்த விட்டைகோர்.
எத கநரிடுவமைன்று பயேந்த வந்கதகனகோ அத நடைப்பத உறுதி என்று ஏற்பட்டை உடைகன, நகோன் ஒருவிதமைகோன
அடமைதி வபற்கறேன். இனி நம்மைகோல் வசய்யேக்கூடியேத ஒன்றுமில்டல; தங்கம் வவற்றி வபற்றுவிட்டைகோள்;
இனியும் நகோம் இத விஷயேமைகோகச் சிந்தித்தச் சிடதயே கவண்டியேதில்டல என்று மைனடத ஒருவகோறு
திருப்திப்படுத்திக் வககோண்கடைன்! ஒரு நகோள் பூஜேகோரி இல்லகோத சமையேமைகோகப் பகோர்த்த, நகோன் உன் அப்பகோடவ
என் அருகக வருமைகோறு அடழத்கதன். டக ககோல்கள் கட்டைப்பட்கடை இருந்தன. அவர் அருகக வந்தகோர். என்
கண்களில் நீர் தகோடர தகோடரயேகோக வந்தத. அவர் என் பக்கத்தில் உட்ககோர்ந்தகோர். அவர் மைனமும் வககோஞ்சம்
இளைகியேதகபகோல் வதரிந்தத. அவருடடையே முகத்டத நகோன் இடமை வககோட்டைகோமைல் வககோஞ்ச கநரம் பகோர்த்தக்
வககோண்டிருந்தவிட்டு, “தங்கம் வஜேயித்தவிட்டைகோள். இனி நகோன் உங்கள் கலியேகோணத்டதத் தடுக்கப்
கபகோவதில்டல. என்ன இருந்தகோலும் அவள் என் தங்டகதகோகன. அவன் சுகப்படைட்டும். நகோன் இனி அத
விஷயேமைகோகத் தடலயிடை மைகோட்கடைன்; வீணகோக கவதடனப்பட்கடைன். விபரீதமைகோன பழி ஏற்பட்டைத எனக்கு.
உங்களுக்கக வதரியும் எனக்குப் கபயும் இல்டல, பிசகோசும் இல்டல. எல்லகோம் மைனக்குழப்பந்தகோன்
ககோரணம் என்பத” என்று வசகோன்கனன். எப்படிகயேகோ அந்தச் சமையேம் அவருடடையே மைனம் இளைகிற்று.
“வருத்தப்படைகோகத ரங்கம்” என்று கதற்றினகோர். என் கட்டுகடளை அவிழ்த்தகோர்; ஏறேக்குடறேயே இரண்டு
வருஷங்களைகோக என்டன அவர் அன்புடைன் நடைத்தியேதில்டல. அன்று அவர் என்னிடைம் மிக அன்பகோக
நடைந்தவககோண்டைகோர். புதமைணத் தம்பதிகள் கபகோலகவ நகோங்கள் நடைந்த வககோண்கடைகோம். இரண்டு வருஷக்
கவடலடயேயும் மைறேந்கதன்; களித்கதன். என் நகோதடன மீண்டும் வபற்கறேன். விடியே விடியேப் கபசிக்
வககோண்டிருந்கதகோம்; விபூதித் தட்டும், கவப்பிடலக் வககோத்தம் சீந்தவகோரற்றுக் கூடைத்திகல கிடைந்தன.
நகோங்கள் படுக்டக அடறேயில் பல ககோலமைகோகப் கபச மைறேந்த விஷயேங்கடளைப் கபசிக் வககோண்டிருந்கதகோம்.
கடடைசியில் அவர், “உன் அப்பகோவின் மிட்டைகோ, இனி எனக்குத்தகோன். தங்கத்டத கவறு எவனகோவத
கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டைகோல் பகோதி மிட்டைகோ பறிகபகோகும். இப்கபகோத ரங்கமும் தங்கமும் எனக்கு!
மிட்டைகோவம் எனக்கு!” என்றேகோர் வவற்றிச் சிரிப்புடைன். ‘நமைக்கு’ என்றுகூடைச் வசகோல்லக்கூடைகோதகோ?” என்று
நகோன் ககட்கடைன். “சந்கதகம் என்ன, நமைக்குத்தகோன்! நகோன் மிட்டைகோதகோரன் என்றேகோல் உனக்குத் தகோகன
வபருடமை” என்றேகோர். வபகோழுத புலர்ந்தத, என் வகோழ்விலும் ஒரு புதமைலர்ச்சி பிறேந்தத என்று
நிடனத்கதன். அன்று பலரும் என்டனப் பகோரகோட்டினகோர்கள், கபய் நீங்கிவிட்டைவதன்று. மைகோடலயில் கபய்
மீண்டும் என்டனப் பிடித்தக் வககோண்டைத.
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பகுதி - 6
ஓர் இரவ இன்பமைகோக இருந்கதன். மைறுதினம் ககோடல முழுவதம் என் வகோழ்வ மைறுபடியும் மைலர்கிறேத
என்று எண்ணி மைகிழ்ந்கதன். மைகோடலயிகல மைறுபடியும் என்டனப் கபய் பிடித்தக் வககோண்டைத என்று
வசகோன்கனனல்லவகோ? நடைந்தத என்ன வதரியுமைகோ மைககன? என் வகோழ்டவ நகோசமைகோக்ககவ எனக்குத்
த்ங்டகயேகோகப் பிறேந்தகோகளை, அந்தத் தங்கம்; அவள் ககோதக்கு எப்படிகயேகோ எட்டிவிட்டைத, நகோனும் உன்
அப்பகோவம் சமைகோதகோனமைகோகப் கபகோய்விட்டை விஷயேம். எனக்குப் கபய் நீங்கிவிட்டைவதன்றும் படழயேபடி
புருஷனுடைன் சந்கதகோஷமைகோக இருப்பதகோகவம், யேகோர் மூலமைகோககவகோ ககள்விப்பட்டைகோள். உடைகன அவள்
கபடயே என் மீத ஏவிவிட்டைகோள். உன் அப்பகோகவதகோன் கபயேகோக வந்தகோர். வரும்கபகோகத என் தடலமையிடரப்
பிடித்த இழுத்த முதகில் அடறேந்த என்டனக் வககோடுடமைக்கு ஆளைகோக்கினகோர்.
ககோடலயில் கடடைக்குப் கபகோனவர், தங்கத்டதப் பகோர்த்த விட்டு வர, அங்கக வசன்றிருந்தகோர். அவள்
அவருக்கு என்ன கலகம் வசய்தகோகளைகோ எனக்குத் வதரியேகோத. ஒருவகோறு யூகித்தக் வககோள்ளைத்தகோன் முடிந்தத.
மைகோடலயில் வீட்டுக்குள் நுடழந்தகபகோகத அதிக கககோபத்கதகோடு ககோணப்பட்டைகோர். சங்கடைவமைல்லகோம்
தீர்ந்தவிட்டைத என்று எண்ணியிருந்த எனக்கு, உன் அப்பகோ அவ்வளைவ கககோபமைகோக உள்களை வந்தகபகோத
வககோஞ்சம் பயேமைகோககவ இருந்தத.
“என்னங்க ஒரு மைகோதிரியேகோ இருக்கறீங்க” என்று நகோன் வகோஞ்டசயுடைன் ககட்கடைன். என்டனச்
சுட்டுவிடுவதகபகோல முடறேத்தகோர். “என்ன கககோபம்?” என்று ககட்டுக் வககோண்கடை அவருடடையே கரத்டதப்
பிடித்கதன். உதறித் தள்ளிவிட்டு, “அந்தத் தளுக்குக் குலுக்கு இங்கக கவண்டைகோம்” என்றேகோர். எனக்கு
அழுடக வந்தவிட்டைத. “நீலி” என்றேகோர். நகோன் கநகர சடமையேற்கட்டு வசன்று, அவருக்கு இடல
கபகோட்டுவிட்டு வந்த சகோப்பிடைக் கூப்பிட்கடைன். “இனி உன் டகயேகோல் கசகோறு கபகோட்டு நகோன் சகோப்பிடுகவன்
என்றேகோ நிடனக்கிறேகோய், கள்ளி! நகோன் என்ன மைகோனங்வகட்டைவனகோ?” என்று ஆத்திரத்கதகோடு கூறினகோர்.
எனக்கு ஒன்றுகமை கதகோன்றேவில்டல. மைரம்கபகோல் நின்கறேன்.
“கபய் பிடித்தக் வககோண்டைகோல் என்னடி! ஊரிகல, கபய் எவ்வளைகவகோ கபருக்குப் பிடிக்கிறேத. பிடித்தகோல்
உன்டனப் கபகோலவகோ வகட்டைகோர்கள் அவர்கவளைல்லகோம்?” என்றேகோர். “என்வனன்னகவகோ கபசுகிறீர்ககளை,
எனக்கு விளைங்கவில்டலகயே, நகோன் என்ன வகட்டுவிட்கடைன்” என்று ககட்டுக் வககோண்கடை அழுகதன்.
“வகோடயே மூடைடி விபசகோரி” என்றேகோர். ஆயிரம் கதள் ஏக ககோலத்தில் வககோட்டியேத கபகோலகோகிவிட்டைத எனக்கு,
அந்தப் கபச்சு ககட்டைதம். விபசகோரி! நகோன் விபசகோரி! அவர் வகோயேகோல் அவ்விதம் கூறேக் ககட்கடைன். பழி
பகோவமைறியேகோத என்டன, திக்கற்றே என்டன, விபசகோரி என்று கூறினகோர்.
“வதய்வகமை! இத என்ன கபச்சு!” என்று அலறிக் ககட்கடைன். ‘வதய்வம்! உனக்கு?’ என்று அவர்
கர்ஜத்தகோர். முன்வபல்லகோம் என்னிடைம் அவர் ககோட்டியே கககோபத்தக்கும் இம்முடறே ககோட்டியேதற்கும்
வித்தியேகோசம் இருப்படதக் கண்டு வககோண்கடைன். உண்டமையிகலகயே அவர் என் மீத அடைங்ககோத கககோபங்
வககோண்டிருக்கிறேகோர் என்பத வதரிந்த நகோன் பயேமைடடைந்கதன். தம்பி! நகோன் ஒரு தவறும்
வசய்தவிடைவில்டல. மைகோசு மைறுவற்றே மைனம் வககோண்டை நகோன் வககோடுடமைடயே அனுபவித்த வந்தவள்,
என்டன அவர் விபசகோரி என்று தூற்றேவில்டல, குற்றேம் சகோட்டினகோர். நகோன் என்ன வசய்கவன். ககோடலப்
பிடித்தக்வககோண்டு, “இப்படிச் வசகோல்லலகோமைகோ? நகோனகோ விபசகோரி? நீங்களைகோ அப்படிச் வசகோல்வத? என்டன
என்வனன்ன பகோடுபடுத்தினகோலும் சரி. அந்த ஒரு வகோர்த்டத மைட்டும் வசகோல்ல கவண்டைகோம்” என்று
வகஞ்சிகனன். யேகோகரகோ வருகிறே சப்தம் ககட்டைத.
“கபகோதம் உன் கவஷம், கபகோ உள்களை. வருகிறேகோன் ஒருவன். அவடன விசகோரிக்கப் கபகோகிகறேன். உள்களை
இருந்த ககள், உன் கயேகோக்கியேடதடயே. அவன் வவளிப்படுத்தகிறேகோன் பகோர்” என்று கூறி என்டனக்
கழுத்டதப் பிடித்த வநட்டித் தள்ளினகோர் ஒரு அடறேக்குள். கதடவயும் சகோத்தி, வவளிகயே தகோள் கபகோட்டுக்
வககோண்டைகோர். அவரும் புதிதகோக வந்தவனும் சில நிமிஷங்களுக்குப் பிறேகு கபச ஆரம்பித்தனர். வந்தவன்
அடைக்கமைகோகவம் அச்சத்தடைனும் கபசலகோனகோன். உன் அப்பகோ ஆத்திரத்தடைன் அதிககோர கதகோரடணயில்தகோன்
கபசினகோர்.
“முதலியேகோரு கூப்பிட்டைதகோக முருகன் வசகோன்னகோன். ஓடி வந்கதன். என்ன விகசஷமுங்க.”
“ஏ! அந்தக் கள்ளைக் கும்பிடு கபகோடை கவண்டைகோம். மைடறேக்ககோமைல் நகோன் ககட்பதற்கு ஜேவகோப் வசகோல்ல
கவண்டும். தளியேகோவத மைடறேத்தகோல் கதகோடல உரித்தவிடுகவன்.”
“எஜேமைகோன்! ஏன் இம்மைகோங்கககோவமைகோப் கபசறீங்க? என்ன ககட்கப் கபகோறீங்க? நகோன் எதக்ககோக, எடதத்தகோன்
மைடறேக்கப் கபகோகிகறேன்.”
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“சரிடைகோ, கடதவயேல்லகோம் அளைக்ககோகத. உண்டமைடயேச் வசகோல்லிட்டைகோ என்ன நடைக்குகமைகோன்று
பயேப்படைகோகத.”
“பயேம் ஏனுங்க நமைக்கு? நகோன் என்ன தப்புச் வசய்கதன். மைனுஷனுக்கு மைனுஷன் பயேம் ஏனுங்க?”
‘பளீர்! பளீர்’ என்று அடறேயும் சத்தம். “ஐகயேகோ! ஐகயேகோ! சகோமி! முதலியேகோகர!” என்று அவன் அழுகிறே சத்தம்
“படைவகோ! பயேமைகோ இல்டல? மைனுஷனுக்கு மைனுஷனகோ! பயேம் இல்லகோமைத் தகோகனடைகோ பயேலுக தடலககோல்
வதரியேகோமை ஆடைறீங்க” என்று உன் அப்பகோ கூவவத, இடவகடளைக் ககட்டு, நகோன் அடறேக்குள்களை
அடடைபட்டை நிடலயிகல, ஒன்றுந் கதகோன்றேகோமைல் மைருண்கடைன்.
“நடைந்தடதச் வசகோல்லணும், நகோடவ அடைக்கிப் கபச கவணும்.”
“ஆவட்டுங்க.”
“பூஜேகோரி புண்ணியேகககோடியும் நீயும் இரண்டு நகோடளைக்கு முன்கன குடிக்கப் கபகோனிங்ககளைல்கலகோ?”
“அவன் குடிச்சகோனுங்க, நகோன் கவகறே கவடலயேகோ அந்தப் பக்கம் கபகோகனன்.”
மைறுபடியும் பளைகோர் என்று சத்தம். அவன் அழுதவககோண்கடை, “ஆமைகோங்க! கபகோகனகோம், குடிச்கசகோம்.”
“கழுகத! குடிக்கிறே நகோய் குடிக்கிறேதில்டலன்னு ஏண்டைகோ வபகோய் கபசகறே.”
பூஜேகோரியும் அவனும் கசர்ந்த குடித்தப் புரண்டைகோல் இவருக்கு என்ன? ஏன் அவடனக் கூப்பிட்டு வந்த
அடித்த அடதக் ககட்க கவண்டும்? என்டன அநியேகோயேமைகோக விபசகோரி என்று கூறினதற்கும் குடிககோரடன
அடிப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒன்றுகமை விளைங்கவில்டலகயே என்று நகோன் எண்ணித் தவித்தக்
வககோண்டிருந்கதன். அவர்கள் கபச்டசக் கூர்ந்த கவனிக்கலகோகனன்.
“கள்ளுக்கடடையிகல என்னடைகோ கபச்சு நடைந்தத. உனக்கும் அவனுக்கும்?”
“ஒண்ணுமில்டலங்ககளை.”
“உடைம்பு ஊறுதகோ! உள்ளைடதச் வசகோல். புண்யேகககோடி என்ன வசகோன்னகோன் உன்னிடைம்?”
“எடதப் பத்திங்க?”
“எடதப் பத்திங்க? எடதப் பத்திப் கபசினீர்கள்னு நகோன் தடரகளுக்குக் கவனப்படுத்தணுமைகோ?”
மைறுபடியும் அடி வககோடுக்கும் சத்தம்! இந்தத் தடைடவ சத்தம் தப்பு தப்பு என்று ககட்டைத. “வசறுப்பு
அறுந்தவிடும் இப்கபகோ” என்றேகோர் உன் அப்பகோ. அதிலிருந்த அவடனச் வசருப்பினகோல் அடிக்கிறேகோர் என்று
வதரிந்தவககோண்கடைன்.
“கடை! பூஜேகோரிப் பயேல். என் சம்சகோரத்டதப் பத்தி என்ன கபசினகோன்?” என்று ககட்டைகோர். நகோன் பயேந்த
கதகவகோடு கதவகோக ஒட்டிக் வககோண்டு, அவன் வகோயிலிருந்த என்ன பதில் வருகிறேத என்று உற்றுக்
ககட்கடைன். ஒரு வினகோடி, இரண்டு வினகோடி, மூன்று வினகோடிகள் பதில் இல்டல.
“கடை!” உன் அப்பகோவின் குரல், அதவடர நகோன் எப்கபகோதம் ககட்டைறியேகோத கடுடமையுடைன் இருந்தத அந்தக்
குரல்.
“எப்படிச் வசகோல்றேதங்க?” அவன் அழுகுரலில் வசகோன்னகோன்.
“வசகோல்லு! வசகோல்லகோவிட்டைகோல் உன்டன உயிகரகோடு விடை மைகோட்கடைன். நீயும் அந்தப் பூஜேகோரியும்
கள்ளுக்கடடைக்குப் கபகோய் என்வனன்ன கபசிக் வககோண்டிருந்தீர்கள் என்பத எனக்குத் வதரியும்!
மைடறேக்ககோமைல் வசகோல்லு. விடைமைகோட்கடைன் உன்டன.”
“அவன், குடிவவறியிகல என்னகமைகோ வசகோன்னகோனுங்க!”
“அடதத்தகோண்டைகோ வசகோல்லச் வசகோல்கிகறேன் உன்டன!”
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“உங்க எதிர்கல வசகோல்லக்கூடியே கபச்சு இல்லிங்ககளை அந்தப் பகோவி வசகோன்னத.”
“வீணகோக உடதபட்டுச் சகோககோகத, உள்ளைடதச் வசகோல்லு.”
“அம்மைகோடவப் பத்தி அவன் குடிவவறியில் என்வனன்ன உளைறினகோன்.”
“அம்மைகோ! அந்தக் கழுடத முண்டடைடயேப் பத்தி என்னடைகோ வசகோன்னகோன். அந்த நகோய், வசகோல்லுடைகோ முததம்.”
“புண்யேகககோடிப் பயேலுக்குப் வபகோம்படளைப் டபத்தியேம் ஜேகோஸ்திங்க. வதரிஞ்சவங்க, அதனகோகலதகோன்
மைந்திரத்தக்குக் கூப்பிடுவதில்டலங்க.”
“அவன் வசகோன்னடதச் வசகோல்லுடைகோ, கடத கபசிகயே ககோலத்டத ஓட்டைகோகத.”
“அம்மைகோடவப் பத்திக் குடறேவகோகப் கபசினகோனுங்க. வரகோம்ப கஷகோக்குடைகோ, அந்தப் வபகோம்படளை.
கிட்டைத்தட்டை முடிஞ்சு கபகோன மைகோதிரிதகோன். புண்யேகககோடிகிட்டை எந்தப் வபகோம்படளையேடைகோ இஷ்டைப்படைகோகமை
கபகோவகோன்னு என்வனன்னகமைகோ உளைறினகோனுங்க.”
படுபகோவி! என்டனப் பற்றிக் கள்ளுக்கடடையில் கண்டைபடி கபசி, என் கணவர் என் மீத சந்கதகப்படும்படி
வசய்தவிட்டைகோகயே. நீ நகோசமைகோய்ப் கபகோக என்று நகோன் பூஜேகோரிடயேத் திட்டிகனன்; டககடளை முறித்தக்
வககோண்கடைன். ஆனகோல் எவகனகோ குடிககோரன் என்னகமைகோ உளைறினகோல், அதற்ககோக என்டனக்
வககோடுடமைப்படுத்தவதகோ, உன் அப்பகோ என்று எண்ணிகனன். அவன் வசகோல்லி வந்தடத நிறுத்திக்
வககோண்டைகோன். கமைலும் வசகோல்லும்படி உன் அப்பகோ கட்டைடளையிட்டைகோர். அவன் மைளைமைளைவவன்று
கபசலகோனகோன்.
“புண்யேகககோடி, அம்மைகோவக்குப் கபகயேகோட்டை வந்தகோனகோம். அம்மைகோ அழகிகல அவனுக்கு ஆடச பிறேந்ததகோம்.
வமைதவகோகப் பூடஜே வசய்கிறேமைகோதிரி, டகடயேப் பிடிப்பதம், கண்கடளைத் தடடைப்பதமைகோக இருந்தகோனகோம்.
முதலிகல அவனுக்குப் பயேமைகோகத்தகோன் இருந்ததகோம். பிறேகு, அவடன மைந்திரிக்கச் வசகோல்லிவிட்டுத்
தனியேகோக விட்டுவிடை ஆரம்பிச்சிங்களைகோம். அவனுக்குத் டதரியேம் பிறேந்ததகோம். கசஷ்டடை வசய்வகோனகோம்.
அம்மைகோ கூவமைகோம்! அவன் அவதல்லகோம் கபயின் கூச்சலுன்னு வசகோல்றேதகோம் உங்களிடைம். விபூதி பூசுவதகோகச்
வசகோல்லிக் வககோண்டு, கிட்கடை கபகோவகோனகோம். கபய் எழுந்த ஆடைப் கபகோவத என்று வசகோல்லிக்வககோண்டு
அம்மைகோடவ அப்படிகயே கசர்த்தக் கட்டிக் வககோள்வகோனகோம். இன்னும் ஒரு பத்த நகோடளையிகல
முடிஞ்சுவிடும்னு வசகோன்னகோங்க. அம்மைகோவக்கு வந்தங்க வலத மைகோர்கல தவரம் பருப்பு அளைவக்கு
மைச்சம்கூடை இருக்கிறேதகோம்.”
“அடை பகோதககோ! உண்டமையிகல அப்படித்தகோன் எனக்கு மைச்சம் இருக்கிறேத. ககோமை கசஷ்டடையேகோ வசய்த
வககோண்டு இருந்தகோய், மைந்திரிப்பதகோகச் வசகோல்லிக் வககோண்டு” என்று நகோன் அந்தப் பூஜேகோரிடயேச் சபித்தக்
வககோண்டிருந்கதன் உள்களை. கபச்சு நின்று விட்டைத. வககோஞ்ச கநரம் கழித்த உன் அப்பகோ, “கடை!
புண்யேகககோடியும் நீயும் கபசினகபகோத யேகோர் இருந்ததகூடை, குறிப்பகோகச் வசகோல்ல முடியுமைகோ” என்று
ககட்டைகோர். “உங்க மைகோமைனகோர் வீட்டுத் கதகோட்டைக்ககோரன் இருந்தகோன்” என்றேகோன் அவன். “சரி! நீ கபகோ! அந்தப்
புண்யேகககோடிக்குச் வசகோல், நகோடளைக்கு இந்த ஊரிகல அவடன நகோன் கண்டைகோல், தடல இரகோத என்று
வசகோல்லி விடு. கபகோ” என்று உத்தரவிட்டைகோர். அவன் கபகோய்விட்டைகோன். நகோன் உள்களை இருந்த,
“அபகோண்டைம்! பழி! அநியேகோம்! அந்த நகோசமைகோயேப் கபகோனவடனக் வககோன்றேகோல்கூடைத் கதகோஷமில்டல.
கதடவத் திறேவங்கள். பூஜேகோரிடயே விளைக்குமைகோற்றேகோகமை அடிக்கிகறேன்” என்று கூவிகனன். எனக்குப் கபய்
பிடித்ததகோகக் கூறி அந்தப் புரட்டைடன அவர்தகோன் அடழத்த வந்தகோர் அந்தப் பகோதகன், என்டனப் பற்றிக்
வகட்டை நிடனப்பு டவத்தகோல் நகோன் என்ன வசய்யே முடியும் அதற்கு. நகோன் வகஞ்சிகனன், அழுகதன்,
கதடவத் திறேக்கும்படி. உள்களை இருந்த கதடவத் தடைதடைவவன்று தட்டிகனன். கதடவ அவர்
திறேக்கவில்டல. உற்றுக் ககட்கடைன் கதடவப் பூட்டும் சத்தம் ககட்டைத.
என்டன உள்களை தள்ளிப் பூட்டிவிட்டைகோர் உன் தந்டத! வசகோந்த வீட்டிகலகயே டகத வசய்யேப்பட்கடைன். ஒரு
குற்றேமும் வசய்யேகோத நகோன், எவகனகோ பூஜேகோரி, குடிவவறியில் எடதகயேகோ உளைறினகோல், அதற்ககோக என்டன
இப்படிக் வககோடுடமை வசய்வதகோ? வபண் இனத்தின் தடலமீத இருக்கும் இந்தப் வபரியே ஆபத்டதப் பற்றி
யேகோர் கவடல எடுத்தக் வககோள்கிறேகோர்கள்? உலகிகல, எடத எடதகயேகோ சீர்திருத்தம் வசய்வதகோகப் கபசிக்
வககோள்கிறேகோர்கள். என்வனன்னகவகோ வககோடுடமைகடளை நீக்க கவடல வசய்கிறேகோர்கள். இந்தக் வககோடுடமை
இருக்கிறேகத, ஆண், வபண்டணப் படுத்தம் பகோடு, இதடன நீக்குவதற்கு யேகோர்கவடல வசய்கிறேகோர்கள்.
பரமைசகோத, தர்மைவகோன், ஊர்ச் வசகோத்தக்கு ஆடசப்படைகோதவர், வகமௌரவமைகோன குடும்பத்தவர் என்வறேல்லகோம்
புகழப்பட்டை உன் தகப்பனகோரிடைம் நகோன் இந்தக் வககோடமைப்படை கநரிட்டைத என்றேகோல், குடியேனிடைம்
குணங்வகட்டைவனிடைம் சிக்கியே வபண்கள், எவ்வளைவ பகோடுபடுவகோர்கள்! நமைத ஊர்களிகல பகோர்க்கிகறேகோம்
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இந்தக் கககோரத்டத. குடித்தவிட்டுக் கூத்தகோடும் புருஷனுக்கு வகோழ்க்டகப்பட்டை வபண்கள் வடிக்கும்
கண்ணீர் யேகோர் கவனிக்கி றேகோர்கள்? அவள் வகோயேகோடி, புருஷனுக்க அடைங்குவதில்டல. அவன்தகோன் குடிககோரன்
என்று வதரியுகமை, அதற்ககற்றே படிதகோகன இவள் நடைந்தவககோள்ளை கவண்டும் என்று, வபண்ணுக்குப் புத்தி
கூறே வருவகோர்ககளை தவிர, புருஷடனக் கண்டிக்கத் தணியேமைகோட்டைகோர்கள். அதிலும் உன் அப்பகோ, ஊருக்குப்
வபரியேவர்; ஊர் பஞ்சகோயேத்த அவரிடைம் வரும். அப்படிப்பட்டைவடர யேகோர் கண்டிப்பகோர்கள்? கமைலும்,
எனக்குப் கபய் பிடித்த ஆட்டுகிறேத என்று வதந்தி கவறு, ஊர் எங்கும் பரவி விட்டைத. ஆககவ என்டன
அவர் என்ன வககோடுடமை வசய்தகோலும் ககட்பகோர் கிடடையேகோத.
என்டன அடறேயிகல தள்ளிப் பூட்டிவிட்டைகோர். நகோன் திடகத்தப் கபகோகனன். கதடவத் தடைதடைவவன்று
தட்டிகனன்; கககோவவனக் கதறிகனன்; இப்படி அவதிப்படுவடதவிடை, உயிடரப்
கபகோக்கிக்வககோள்ளுகிகறேன் என்று கூறிகனன். அவர் இருந்தகோல் தகோகன பதில் கபச. என்டனப் பூட்டிவிட்டு
கநகர என் அப்பகோவிடைம் ஓடி இருக்கிறேகோர். அங்கு கபகோய் என்ன வசகோன்னகோகரகோ வதரியேகோத. வககோஞ்ச
கநரத்திற்வகல்லகோம் என் அப்பகோ வந்தகோர். கதவ பூட்டினத பூட்டியேபடி இருந்தத; உள்களை நகோன் வககோஞ்சம்
மையேக்கத்கதகோடு, தடரயில் படுத்தக் கிடைந்கதன். வவளிகயே கபசும் குரல் ககட்டு, எழுந்த நின்று வககோண்டு,
கதடவத் தட்டிகனன். என் அப்பகோ கபசினகோர் கதடவத் திறேக்ககோமைகல.
“ரங்கம்! என்னம்மைகோ இப்படிச் வசய்கிறேகோகயே” என்றேகோர். மைககன! உன் தகோத்தகோ, என் அப்பகோ என்டனக்
ககட்டைகோர், ‘ஏனம்மைகோ இப்படிச் வசய்கிறேகோய்’ என்று. நகோன் வசய்தத என்ன? புருஷனின் வககோடுடமைக்கு
ஆளைகோகிப் புலம்பிக் வககோண்டிருந்கதன். என்டன இம்சித்தவடரக் ககள்வி ககட்டுக் கண்டிக்ககவண்டியே
என் தகப்பனகோர், என்டனக் கண்டிக்கலகோனகோர்.
“அப்பகோ! கதடவத் திறே” என்று கூறிகனன்.
“திறேக்கிகறேன்; ஆனகோல் ஒன்றும் நீ அமைர்க்களைம் ஆர்ப்பகோட்டைம் வசய்யேக்கூடைகோத. என்மீத ஆடணயிட்டுச்
வசகோல் திறேக்கிகறேன்” என்றேகோர்.
“என்னப்பகோ இத! நீங்களும் அந்தப் பகோவிகபகோலகவ நடைந்த வககோள்கிறீர்கள்” என்று ககட்கடைன். என்
புருஷர் கபசலகோனகோர்.
“ககட்டீர்களைகோ, நகோன் பகோவி! உங்களுக்குத் வதரியேகோத மைகோமைகோ, ரங்கம் கபசின கபச்வசல்லகோம். இதவடர
நகோன் இப்படி ஒரு வபண் கபசிக் ககட்டைத இல்டல” என்றேகோர். என் அப்பகோகவகோ சற்றுச் கசகோகமைகோக,
“என்னப்பகோ வசய்யேலகோம்! அவளைகோ கபசுகிறேகோள். ரங்கம் பரமை சகோதவல்லவகோ? உனக்கக வதரியுகமை!
இவ்வளைவ ககோலமைகோக அவகளைகோடு நீ குடித்தனம் வசய்யேவில்டலயேகோ? நீங்கள் இருவரும் சந்கதகோஷமைகோகக்
குடும்பம் நடைத்தவடதக் கண்டு நகோன் எவ்வளைகவகோ ஆனந்தப்பட்கடைன். என்ன வசய்யேலகோம்! ரங்கம் தன்
படழயே நிடலயில் இருந்தகோல், இப்படி ஏன் நடைக்கப் கபகோகிறேத? எல்லகோம் அதன் கசஷ்டடை. அவள் என்ன
வசய்வகோள்?” என்றேகோர். அதகோவத என்டனப் பிடித்தக்வககோண்டிருக்கும் கபயின் கபகோக்குக்கு நகோன்
வபகோறுப்பல்ல என்று என் கணவனிடைம் வகோதகோடினகோர். உன் அப்பகோ அதற்கு, “மைகோமைகோ, இதற்கு என்னதகோன்
வழி?” என்று ககட்டைகோர். “நகோன் விசகோரித்த டவத்திருக்கிகறேன். இந்த ஊர் மைந்திரக்ககோரர்கள்
பிரகயேகோஜேனமில்டல; நகோற்பதகோவத கல்லிகல படனயேவரம் என்கறேகோர் கிரகோமைம் இருக்கிறேதகோம். அங்கக
ஒரு பக்கிரி இருக்கிறேகோனகோம். அவன் நகோற்பத நகோள் பூடஜே நடைத்தி, ரட்டச கட்டுகிறேகோனகோம்! எப்படிப்பட்டை
பிரம்மைரகோட்சசகோக இருந்தகோலும் வநகோடியிகல கபகோய்விடுமைகோம்” என்றேகோர். எனக்கச் சிரிப்புத்தகோன்
வபகோங்கிற்று. உரக்கச் சிரித்கதன். சிரித்தக் வககோண்கடை இருந்த நகோன், “ஐகயேகோ, ஐகயேகோ” என்று அலறிகனன்.
என் கணவனும் அப்பகோவம் எனக்குப் கபய் பிடித்தக் வககோண்டு ஆட்டுகிறேத. அதன் கசஷ்டடையேகோகலகயே
நகோன் உளைறுகிகறேன் என்று கபசுகிறேகோர்ளைக். அகத குற்றேம் சகோட்டிகயே என்டனக் வககோடுடமைப்படுத்தினகோர்,
உன் அப்பகோ. நகோன் என்ன வசய்கதன்? அவர்கள் கூறுவத முற்றிலும் சரி என்பதகபகோல
நடைந்தவககோண்கடைன்! ஒருத்தி சிரித்தக்வககோண்கடை இருந்த விட்டுத் திடீவரன்று ‘ஐடயேகயேகோ’ என்று
அலறினகோல் என்ன எண்ணுவகோர்கள். உண்டமையிகலகயே கபயேகோட்டைம் என்றுதகோகன நிடனப்பகோர்கள்?
ஆனகோல் ஏன் நகோன் அவ்விதம் வசய்கதன்? கணவனின் கபரகோடசக்குக் குறுக்கக நிற்கும் என்டன அவர்
வககோடுடமைப்படுத்தகிறேகோர்; அதற்கு ஏதகோவத சகோக்குக் கிடடைக்க கவண்டுகமை என்பதற்ககோக, எனக்குப் கபய்
பிடித்தக் வககோண்டைதகோக வீண் புரளி வசய்தவந்தகோர். அந்தப் புரளிடயே ஆதரிப்பத கபகோல, சிரித்தக்
வககோண்கடை இருந்த நகோன் திடீவரன்று அலறிகனன். எனக்வகன்ன வககோழுப்பகோ! நகோன் சுவரின் ஓரமைகோக
நின்று வககோண்டிருந்கதன். அங்கக ஒரு பகோழகோய்ப்கபகோன கதள் இருந்த என்டன வககோட்டிவிட்டைத.
அதனகோல் நகோன் அலறிகனன்.
சிரித்தக்வககோண்டை இருந்த நகோன், ‘ஐடயேகயேகோ!’ என்று அலறியேதம் என் அப்பகோ, “என்னம்மைகோ ரங்கம்!”
என்று படத படதத்தக் ககட்டைகோர். நகோன் அலறியேபடி “ஐடயேகயேகோ! அப்பகோ! கதள் வககோட்டிவிட்டைத!”
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என்று கூறிகனன். “அப்பகோ, கதள் வககோட்டிவிட்டைதகோகமை. அலறுத பகோர்” என்று என் அப்பகோ வசகோன்னகோர்.
உன் அப்பகோகவகோ, சிரித்தக்வககோண்கடை, “நீங்கள் ஒரு டபத்தியேம் மைகோமைகோ! கதளும் இல்டல, பகோம்பும்
இல்டல. அவள் சிரித்ததம் கபயின் கசஷ்டடை, அதகபகோலகவ அழுததம் கபயின் கசஷ்டடைதகோன்.
இப்படித்தகோன் சிரிப்பு, அழுடக, தூற்றுவத, வககோஞ்சுவத, மிரட்டுவத, பயேந்த கபசுவத என்று பலரகம்
நடைந்தபடி இருக்கும்” என்றேகோர் உள்களை நகோன் தடியேகோய்த் தடித்கதன். வலி தகோங்ககோத கூவிகனன்.
வககோட்டியேத ககோலிகல, ஆனகோல் வலிகயேகோ உடைவலங்கும். வியேர்த்தவிட்டைத; மைகோர் அடடைப்பத
கபகோலகோகிவிட்டைத. “ஐகயேகோ அப்பகோ! சத்தியேமைகோகத் கதள் வககோட்டிவிட்டைதப்பகோ! மைகோர் அடடைக்கிறேத;
பிரகோணம் கபகோகிறேத; உங்கடளைக் கும்பிடுகிகறேன். வககோஞ்சம் கதடவத் திறேவங்கள்; வககோடல பகோதகம்
வசய்யேகோதீர்கள்” என்று நகோன் கதறிகனன். “ஒரு கவடளை கதள்தகோன் வககோட்டிவிட்டிருக்குமைப்பகோ! அலறுவத
வதரியேவில்டல! கதடவத் திறே” என்றேகோர் என் தகப்பனகோர். பிடிவகோதமைகோக உன் அப்பகோ, “உங்களுக்கு
ஒன்றும் வதரியேகோத மைகோமைகோ! இவதல்லகோம் கபயின் பகோசகோங்கு. நகோன் சதகோ அனுபவிக்கிகறேன். எனக்கல்லவகோ
வதரியும் அந்தச் கசஷ்டடைகள். வககோஞ்சகநரம் அழுதகோன பிறேகு தகோனகோக அடைங்கிவிடும்” என்று கூறினகோர்.
எப்படியேடைகோ மைககன அடைங்கும்! கதள் வககோட்டினதகோல் விஷம் ஏறேத் வதகோடைங்கிற்று. வககோட்டின இடைம்
வநருப்புப் பட்டைதகபகோல எரியேலகோயிற்று. ககோல் முழுதம் குடடைச்சல்; மைகோர்வலி; மையேக்கம் வரலகோயிற்று;
அலறிகனன். தடித்கதன்; ஓவவன அழுகதன். வவளிகயே இருந்தவககோண்கடை என் அப்பகோ அழுதகோர்.
“என்ன கண்றேகோவியேம்மைகோ இத! உன்டன எவ்வளைவ அருடமையேகோக வளைர்த்கதன். இத என்ன கககோரம்” என்று
கதறினகோர். “அப்பகோ! அப்பகோ!” என்று கூவிகனன். “அகடையேப்பகோ! கதளைகோக கவனும் இருக்கட்டும், இல்டல
கபயின் கசஷ்டடையேகோககவ இருக்கட்டும், எதவகோக இருந்தகோலும் சரி. என்னகோல் ரங்கம் தடித்த
அழுவடதக் ககட்டுச் சகிக்கமுடியேவில்டல. தயேவவசய்த கதடவத் திறே; நகோன் என் குழந்டதடயேப்
பகோர்த்தகோக கவண்டும்; என்னகோல் இனி ஒரு நிமிஷமும் வபகோறுக்கமுடியேகோத” என்று கூறிக்வககோண்கடை என்
அப்பகோ சிறு குழந்டதடயேப்கபகோல் அழுதகோர். அவ்வளைவ கவதடனயிலும் எனக்கு அவருடடையே அன்பின்
கபகோக்கு ஆனந்தமூட்டிற்று. எத எப்படி இருப்பினும், அவருக்கு என்னிம் அன்பு இருக்கிறேதல்லவகோ
என்று எண்ணிச் சந்கதகோஷப் பட்கடைன். உன் அப்பகோவக்குப் பகோபம், என்டன உண்டமையேகோககவ கதள்
வககோட்டிவிட்டைத என்று வதரியேகோத. நகோன் அடறேடயே விட்டு வவளிகயே வரத் தந்திரம் வசய்கிகறேன் என்கறே
அவர் எண்ணி வககோண்டைகோர். ஆககவ அவருக்குக் கதடவத் திறேக்கத் தளியும் சம்மைதமில்டல. என்
அப்பகோவின் கவண்டு கககோடளை மைறுக்கவம் முடியேவில்டல. “ஏ! ரங்கம்! சும்மைகோ இருக்க மைகோட்டைகோயேகோ?”
என்று மிரட்டினகோர். “ஐகயேகோ! என்டன வவளிகயேவிட்டு வவட்டிப் கபகோட்டுவிடுங்கள்! உள்களையிருந்த
உயிர் தடிக்க என்னகோல் முடியேகோத. குலவதய்வத்தின்மீத ஆடண யிட்டுக் கூறுகிகறேன். கதள்தகோன்
வககோட்டைத, வகோயிகல நுடர தள்ளுகிறேத; இன்னும் வககோஞ்சம் கநரம்உள்களைகயே இரந்தகோல் உயிர் கபகோகும்;
ஐகயேகோ! தண்ணீர் ஒருமுழுங்கு தண்ணீர்! மைகோர் அடடைக்கிறேத” என்று நகோன் தடிதடித்தக் ககட்கடைன். என்
அப்பகோவகோல் என் கதறேடலக் ககட்டுத் தகோங்க முடியேவில்ø ல். ஒகர ஆத்திரம் பிறேந்தவிட்டைத. “யேகோரடைகோ
அவன் மைடடையேன்! உள்களை உயிர் கவதடனகயேகோடு ஒரு வபண் கதறிக்வககோண்டிருக்க, வசக்கு
உலக்டககபகோல் நின்று வககோண்டிரக்கிறேகோகயே! உன் மைனம் கல்லகோ? மைடனவி உள்களை தடிதடிக்க வவளிகயே
நின்றுவககோண்டு வீண் கபச்சுப் கபசுகிறேகோய். கதடவத் திறேக்கிறேகோயேகோ உடடைக்கட்டுமைகோ இந்தக் கதடவ.
கபயேகோக இருக்கட்டும், பிரம்மை ரகோட்சசகோக இருக்கட்டும்! பிரளையேகமை வருவதகோக இருந்தகோலும் சரி, என்
மைகடளை நகோன் இந்த க்ஷணம் பகோர்த்தகோக கவண்டும். திறே கதடவ” என்று கர்ஜேடன வசய்தகோர். ஒரு கதளைகோ,
ஓரகோயிரம் கதள் வககோட்டி வலி இருந்தகோலும் என்ன! அந்தக் கிழவரின் வீரகோகவசமும் அன்பும், என்டன
ஆனந்த சகோகரத்திலகோழ்த்திற்று. வககோடுடமைகள் மைடல மைடலயேகோய்க் குவிந்தகோலும், என் அன்புள்ளை அப்பகோ
இருக்கு மைட்டும் எனக்குக் கவடலயில்டல என்று நகோன் எண்ணிப் பூரித்கதன் - என் தகப்பனகோரின்
கககோபகோகவசத்டத கண்டை உன் தகப்பனகோர் வககோஞ்சம் பயேந்த கபகோனகோர் என்பத அவர் பதிலிகல நன்றேகோகத்
வதரிந்தத! “மைகோம்! என் மைனம் கல்லுமைல்ல, இரும்புமைல்ல! ரங்கம் கதறுவத ககட்டு எனக்குத்தகோன் மைனம்
பதறுகிறேத. என்கமைல் நிஷ்டூரம் கவண்டைகோம். கபயின் கசஷ்டடைதகோன் இத. இந்தச் சமையேத்திகல கதடவத்
திறேந்தகோல், உண்டமையேகோககவ ஆபத்த கநரிடும்” என்றேகோர் வககோஞ்சம் பணிவகோககவ. என் அப்பகோவின்
குரலிகல தக்கம் கதகோய்ந்திருந்தத. “அப்பகோ!உன் மைடனவிடயேக் ககோப்பகோற்றே கவண்டுவமைன்றே அக்கடறே
கஎனக்கு எப்படி இல்லகோமைற் கபகோகும். என்ன ஆபத்த வந்தகோலும் சரி,கதடவத் திறேக்கத்தகோன் கவண்டும்.
உனக்குத் திகிலகோக இருந்தகோல்சகோவிடயேக் வககோடு என்னிடைம்; நகோன் கதடவத் திறேக்கிகறேன். நீ வவளிகயே
கபகோய் இரு” என்õ றேர். “மைகோமைகோ! இப்படிப் கபசகோதீர். உமைக்குமைட்டும் ஆபத்த வரலகோம், எனக்கு
வரக்கூடைகோத என்பதகோ என் எண்ணம்” என்று கூறினகோர். இரண்கடைகோர் நிமிஷங்களிகல பூட்டு திறேக்கும்
சத்தம் ககட்டைத. டதரியேமைகோகப் கபசினகோகர தவிர, என் அப்பகோவக்குக் வககோஞ்சம் அச்சம் இருந்த
வககோண்டிருந்தத. கதடவத் திறேப்பதற்கு முன்பு அவர், “அம்மைகோ! ரங்கம்! ரங்கம்!” என்று வகோஞ்டசயுடைன்
கூப்பிட்டைகோர். அதகோவத சகோந்தி கூறினகோர் கதவ திறேக்கப் பட்டைத. வவளிச்சம் உள்களை விழுந்தத அதவடர
என்டன ஏய்த்தக் வககோண்டிருந்த கதள் கதவ இடுக்டகவிட்டு, சரசர வவன்று சுவரில் ஏறேக் கண்டை நகோன்
தகோவி வவளிகயே வந்த, தகப்பனகோரின் டகத்தடிடயே எடுத்கதன். கதடளை அடிக்க. நகோன் தடி எடுத்தததகோன்
தகோமைதம், இருவரும் வபருங் கூச்சலிட்டுக் வககோண்டு கூடைத்டதவிட்டு கவகமைகோக வவளிகயே
ஓடிவிட்டைகோர்கள்.
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பகுதி - 7
“கபடயேக் கண்டைவரக்ள் கிடடையேகோத. ஆனகோல் அதடனக் கண்டு, அதன் குணங்கடளைத் வதரிந்த
வககோண்டைவர்கடளைப் கபகோல ஜேனங்கள் கபசிக்வககோள்கிறேகோர்கள். கபயின் உருவம் வதரியேகோத என்றும், அத
மைனிதர்கடளைப் பிடித்தக் வககோண்டைகோல், அவர்கள் வசய்யும் கசஷ்டடைகளின் மூலம், கபயின் கபகோக்குத்
வதரிந்தவககோள்ளை முடியுவமைன்றும் கபசுகிறேகோர்கள். இந்தப் டபத்தியேக்ககோரத்தனமைகோன எண்ணம், எவ்வளைவ
விபரீதமைகோன நடைவடிக்டககளுக்கு இடைம் தருகிறேத. என்டனக் வககோட்டி கவதடன வககோடுத்த கதடளை
அடிக்க நகோன் என் அப்பகோவின் தடிடயே எடுத்கதன். எனக்குப் கபய் பிடித்திருப்பதகோக நம்பியேதகோல், நகோன்
தடிடயே எடுத்ததம், தங்களுக்கு ஆபத்த வரும் என்று பயேந்த, என் தகப்பனகோரும், புருஷனும்
ஓடினகோர்கள். என்னகோல் சிரிப்டபத் தகோங்கமுடியேவில்டல. மைககோ சூரர்கள், வீரர்கள் இந்த ஆண்பிள்டளைகள்!
எதிகல! வபண்கடளை மிரட்டுகிறே விஷயேத்திகல! நகோன் என்ன சின்னப் பிள்டளையேகோ? எனக்வகன்ன பயேம்?
என்று வபருடமையேகோகப் கபசுவகோர்கள். வபண் என்றேகோல் பயேங்ககோளி, ஆண்ககளைதகோன் டதரியேசகோலிகள் என்றே
எப்படிகயேகோ ஒரு தப்பகோன எண்ணத்டத நகோட்டிகல பரப்பி விட்டைகோர்கள். இரண்டு ஆடைவர்கள் ஓடினகோர்கள்,
நகோன் டகயிகல தடிடயே எடுத்ததம்! அவ்வளைவ பயேம்! கபய் என்ன வசய்தவிடுகமைகோ, என்றே பயேம்.
கதடளை அடித்தவிட்டு வவளிகயே வந்த அப்பகோடவக் கூப்பிட்கடைன். அவர் என் வகோர்த்டதயிகல
நம்பிக்டக டவத்த உள்களை வர வநடுகநரம் பிடித்தத. இதற்குள் வீட்டு வகோசற்படி அருகக ஒரு சிறு
கூட்டைம். வழக்கப்படி என் கணவருக்கு உபசகோர வமைகோழிகள்; அவரும், வழக்கமைகோன நடிப்டபச் வசய்தகோர்.
கதடளைக் ககோட்டிகனன், அப்பகோவக்கு. அப்கபகோததகோன் நம்பினகோர். உண்டமையிகல என்டனத் கதள்
வககோட்டியேதனகோல்தகோன் அலறிகனன் என்று. ஏகதகோ மைருந்த தடைவினகோர்கள். அன்டறேயேப் வபகோழுடத
ஒருவகோறு கழித்கதன். மைறுதினம் õ ன் என்ன வசகோல்லியும் ககட்ககோமைல், என் தகப்பனகோர் நிர்ப்பந்தப்படுத்தி,
என்டன ஒரு கிரகோமைத்தக்கு அடழத்தச் வசன்றேகோர், கபய் ஓட்டும் இடைமைகோம் அத அங்கு கபகோய், ஒரு வபரியே
குடிடசடயே வகோடைடகக்கு எடுத்தக் வககோண்டு, நகோனும் என் அப்பகோவம் எங்களுக்கு உதவியேகோக வந்த
கவடலக்ககோரியுடைன் தங்கிகனகோம்; கிரகோமைம் சிறியே அளைவ; ஆனகோல் பச்டசப் பகசல் என்று இருக்கும்.
எந்தப் பக்கம் திரும்பிப் பகோர்த்தகோலும் அழககோன கதகோப்புகள். சுற்றிப் பகோர்க்குமிடைங்களி வலல்லகோம்,
விதவிதமைகோன பட்சிகள். இந்தக் கிரகோமைத்திகல தங்கியிருந்த ஒரு பக்கிரி, கபகயேகோட்டுவதில் நிபுணன்
என்று அந்தப் பக்கத்த வதந்தி, அதனகோல், என் தகப்பனகோர் என்டன அங்கு அடழத்த வந்தகோர். எனக்கு ஒரு
தளியும் விருப்பமும் கிடடையேகோத, அங்கு கபகோக. என் கணவரிடைம், நகோன் புறேப்படுவதற்கு முன்பு,
தனியேகோகச் சந்தித்த, என் மைனடதத் திறேந்த கபசிகனன். “எப்படிகயேகோ நமைத இன்ப வகோழ்வ வகட்டு
விட்டைத. என் சகவகோசம் உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்டல. கல்வலன்றேகோலும் கணவன்தகோன், புல்வலன்றேகோலும்
புருஷன்தகோன். ஆனகோல் நீங்கள் என் தடலக்குப் பகோடறேயேகோக இருக்கிறீர்! ஆடகயேகோல், என் மைனமும்
முறிந்தவிட்டைத. தங்கத்டதக் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்ளுங்கள், நகோன் தடடை வசய்யேவில்டல என்று
உம்மிடைம் கூறிகனகன. அன்று இரவ, அகதகோடு என் அல்லல் தீர்ந்தவிட்டைத என்றுதகோன் நகோன் மைனமைகோர
நம்பிகனன். அன்று இரவ, நீங்களும் என் தக்கத்டத எல்லகோம் தடடைத்த விடுவதகபகோலகவ நடைந்த
வககோண்டீர். ஆனந்தமைகோகக் கழிந்தத அந்த இரவ; என் கடடைசி இன்ப இரவ அததகோன். இனி அத்தடகயே
இரவ கிடடையேகோத. மைறுதினகமை உங்கள் மைனம் மைகோறிவிட்டைத. இனி நகோனும், நம்பிக்டகடயே
இழந்தவிட்கடைன். கட்டின தகோலி ஒன்றுதகோன் இனி நகோம் கணவன் மைடனவி என்படதக் ககோட்டும்
அறிகுறியேகோக இருக்கும். உம்டமை நகோன் இழந்தவிட்கடைன். இனி மைறுபடியும் வபறேமுடியேகோத. வபறேவம்
முயேலமைகோட்கடைன். உம்டமை நகோன் கவண்டிக் வககோள்வவதல்லகோம் ஒகர ஒரு விஷயேமைகோகத்தகோன். உங்கள்
ககோலில் விழுந்த வகஞ்சிக் ககட்டுக்வககோள்கிகறேன். என்டன அந்தப் கபகயேகோட்டும் இடைத்தக்கு
அனுப்பகோதீர்கள். அங்கக எத்தடன புண்யேகககோடி இருப்பகோர்ககளைகோ? என்வனன்ன வழி பிறேக்குகமைகோ, என்றே
பயேம் என்டனக் வககோல்கிறேத. என்ன ககோரணகமைகோ வதரியேவில்டல, ரங்கத்டத அவள் புருஷன் டக
விட்டைகோர் என்று மைட்டும் உலகம் கூறேட்டும்; கவண்டுமைகோனகோல் ரங்கத்டதப் கபய் பிடித்தக் வககோண்டைதகோல்,
அவள் கணவன், இரண்டைகோம் கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டைகோன், ரங்கம் மைகோட்டுக் வககோட்டைடகயிகல
கிடைக்கிறேகோள் என்று கபசட்டும்; ரங்கம் வகட்டு விட்டைகோள் என்று கபசுவதற்கு மைட்டும் இடைம்
தரகவண்டைகோம். குடிவவறியிகல உளைறினகோன் அந்தக் கககோணல் கசட்டடைக்ககோரன், பூஜேகோரி, புண்யேகககோடி.
அதற்கு எனக்கு விபசகோரிப் பட்டைம் சூட்டினீர். இப்கபகோத என்டன கவகறேகோர் கபகயேகோட்டியிடைம் கபகோகச்
வசய்கிறீர் சிகிச்டசவபறே, இங்கு கபகோவதகோல், என்மீத அபவகோதம் ஏற்பட்டைகோல் என் கதி என்ன ஆவத?
விபசகோரி என்று உலகம் தூற்றுவதற்குமைகோ நகோன் இடைமைளிக்ககவண்டும்? என்டனப் பிடித்த கபய் என்டன
என்ன கவண்டுமைகோனகோலும் வசய்யேட்டும். அடத ஓட்டுவதற்கு முயேற்சி எடுப்பதகோகக் கூறி என் மைகோனத்டத
ஓட்டி விடைகோதீர். தயேவ வசய்யுங்கள். என்னிடைம், இனி நீர் கபச கவண்டைகோம்; அன்பு ககோட்டைகவண்டைகோம்;
கதகோட்டைத்திகலகயே கிடைக்கிகறேன். நகோன் ஏகதனும் வதகோல்டல தருகவன் என்று பயேம் ஏற்பட்டைகோல்,
என்டனக் கட்டிப்கபகோடுங்கள். ஆனகோல், விபசகோரி என்றே பழி பிறேக்கும்படியேகோன மைகோர்க்கத்திகல என்டனத்
தரத்தகோதீர். பகோவி புண்யேகககோடி, நகோன் மையேக்கமுற்றுக் கிடைந்த கநரத்தில், என் மைச்சம் முதலியே
அடடையேகோளைத்டதக்கூடைக் கண்டு வககோள்ளைவம், ககவலமைகோகப் பிறேகு கபசவம் தணிந்தகோன். இப்கபகோத
நீங்களும் வரமுடியேகோத என்று கூறுகிறீர். என்டன என் தகப்பனகோருடைன் அனுப்பி டவக்கிறீர். அங்கக
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என்வனன்ன பழீ பிறேக்குகமைகோ என்கறே நகோன் பயேப்படுகிகறேன். கவண்டைகோம். நகோம் சில ககோலமைகோக
இருந்தவந்த இன்பத்தின் கபரகோல் உம்டமைக் ககட்கிகறேன். என்டன இங்கககயே இருக்கவிடுங்கள்” என்று
நகோன் கண்ணீரும் கம்படலயுமைகோக இருந்தவககோண்டு ககட்கடைன். உன் அப்பகோவின் மைனம் இளைகவில்டல.
கபகோக முடியேகோத என்றே பிடிவகோதம் வசய்தபகோர்த்கதன். பிடிவகோதம் வசய்யேச் வசய்யே கபயின் கசஷ்டடை
அதிகமைகோகவிட்டைத என்கறே என் அப்பகோவம் ஊரகோரும் நம்பினகோர்கள். ஆககவ, பலகோத்ககோரமைகோக என்டன
அடழத்தக்வககோண்டு கபகோனகோர்கள் அந்தக் கிரகோமைத்தக்கு. என் முயேற்சிகள் கதகோற்றுவிட்டைன. என்ன
வசய்வத இனி, எப்படி யேகோவத 3 நகோன் வதகோடலயேகவண்டும் என்பததகோன் உன் அப்பகோவின் எண்ணம்.
நகோனும் தற்வககோடல வசய்த வககோள்வத என்று ஏகதகதகோ கயேகோசித்கதன் மைககன! எனக்கு மைனம்
வரவில்டல சகோக. என்டன அவகர வககோல்லட்டும், நகோனகோக ஏன் சகோககவண்டும் என்று எண்ணிகனன்.
ஆடுகூடைத் தகோனகோக வவட்டு பவனிடைம் கபகோய் நிற்பதிலடலகயே! அதனுடடையே சக்திக்குக் தகுந்தபடி,
தப்பித்தக்வககோள்ளைக் வககோஞ்சம் கபகோரகோடித்தகோகன பகோர்க்கிறேத. என்டனக் வககோட்டியே கதள், சுலபத்திகல
வககோல்லப் படுவதற்கு இடைந்தரவில்டலகயே. ஒளியேவம், நழுவவம் எவ்வளைவ முயேற்சி வசய்யே
கவண்டுகமைகோ அவ்வளைவம் வசய்த பகோர்த்தவிட்டைகத. வககோடுடமைக்கு ஆளைகோக நகோன் மைட்டும் ஏன் அவருக்கு
வகோழக்டகப் பகோடத அடமைத்தக் வககோடுப்பதற்ககோகச் சகோககவண்டும். கபரகோடசக்ககோரர், வககோடியே
சுபகோவக்ககோரர், வஞ்சகர் உன் அப்பகோ, ஏன் அவர் இன்னும் ஒருபடி முன்கனறி, வககோடல ககோரரகோகக்கூடைகோத!
என்டனக் வககோல்லட்டும். நகோனகோகச் சகோகக் கூடைகோத. நகோன் வகோழத்தகோன் கவண்டும். அத கவதடன நிரம்பியே
வகோழ்க்டகயேகோக இருந்தகோலும் பரவகோயில்டல. நகோன் உயிகரகோடு உலகோவவகத அவருக்கும் அந்த ஆள்
விழுங்கித் தங்கத்தக்கும் கவதடன தரும் அல்லவகோ! அத கபகோதம்! என்று எண்ணிகனன். எனக்குச் சகோகத்
தணிவ இல்டல என்பதல்ல, இஷ்டைம் இல்டல. உயிகரகோடு இருந்த கபகோரகோடுகவண்டும் என்று
கதகோன்றிவிட்டைத. இனி அவர் என் கணவரல்ல, என்டன வஞ்சித்த வகோழ விரும்புவர். இனி அவருடடையே
வஞ்சடனயுடைன் கபகோரகோடி, ஒரு வபண்டண அவ்வளைவ எளிதகோகத் கதகோற்கடிக்க முடியேகோத என்படதக்
ககோட்டை கவண்டும் என்று உறுதி பிறேந்தத. ஒகர ஒரு விஷயேத்தில் மைட்டுகமை எனக்குப் பயேம் அதகோவத,
என்மீத பழி ஏதம் ஏற்படைகோமைலிருக்க கவண்டுகமை என்பததகோன். தவறி நடைந்த விட்டைகோள்,
வழுக்கிவிட்டைகோள் என்றே வதந்திடயேப்கபகோல, வபண்கடளை நகோசமைகோக்கக்கூடியே கருவி கவறு இல்டலகயே.
ஊர் முழுதமைல்லவகோ, எதிரியேகோகிவிடும் அப்கபகோத. அந்த ஒரு பழி மைட்டுகமை வரகோதபடி
பகோதககோத்தக்வககோண்டு, உன் தகப்பனகோடர கநருக்கு கநர் டதரியேமைகோக நின்று சந்தித்த, “உன்னுடடையே
அதிககோரத்தக்கும் அளைவ உண்டு. உன் வககோடுடமைடயேச் சகித்தக் வககோண்கடை இருந்தகோககவண்டும் என்று
ஒன்றும் இல்டல” என்று கூறேகவண்டும் என்று ஒன்றும் இல்டல” என்று கூறே கவண்டும் என்று
கதகோன்றிற்று. என்மீத விபச்சகோரிப் பட்டைம் சூட்டிவிட்டைகோல் எனக்கு அந்தத் டதரியேம் வரகோத. வநஞ்சிகல
களைங்கமில்லகோததகோல் ஒரு கவடளை டதரியேம் வந்தகோலும், ஊரகோர் என்டனகயே தூற்றுவகோர்கள், வபண்,
விபசகோரியேகோகிவிட்டைகோள் என்றே கபச்டசக் ககட்டை மைகோத்திரத்திகல ஆண்கள் ஆளுக்வககோரு கல்டலக்
டகயிகல தூக்கிக்வககோள்வகோர்கள். அந்தப் வபண்ணின் வீட்டு மைக்கள், உற்றேகோர் உறேவினர் இவர்கள்
மைட்டுமைகோ, வழியில் வருகிறேவன் கபகோகிறேவன்கூடை அல்லவகோ வடச புரகோணம் பகோடுவகோன் டதரியேமைகோக.
எல்கலகோரும் கசர்ந்த அந்தப் வபண்ணின் உயிடர வகோங்குவகோர்ககளை தவிர, அவளுடடையே விபசகோரம் சகோத்யே
மைகோனத ஒரு ஆணினகோல்தகோகன என்று கயேகோசிக்கமைகோட்டைகோர்கள். கயேகோசித்தகோலும் அவனிடைம் வககோஞ்சம்
அச்சத்கதகோடுதகோன் கபசு கிறேகோர்கள். அவகனகூடை என்ன வசகோல்கிறேகோன். “என்டன என்னடைகோ
மிரட்டுகிறீர்கள்; கபகோய் அவடளைக் ககளுங்கள். உங்கள் வீட்டிகல உள்ளைவடன அடைக்கி டவக்ககோமைல்
என்னிடைம் வம்பு வசய்தகோல் என்ன அர்த்தம்? அவள் இஷ்டைப்பட்டைகோள். நகோன் என்ன சன்யேகோசியேகோ? கபகோடைகோ
கபகோ” என்று கூறிவிடுகிறேகோன். ஆடகயேகோல் விபசகோரி என்றே பழிமைட்டும் என்மீத தகோக்ககோதபடி பகோதககோப்பு
ஏற்பட்டுவிட்டைகோல் கபகோதம் என்பதிகல நகோன் அவ்வளைவ கவடலப்பட்கடைன். அன்புக்கு அன்பு திரும்பக்
கிடடைக்கும் என்று ககோத்திருந்த பகோர்த்கதன். உன் அப்பகோ என்டன மிருகமைகோக் கினகோர். அவர்மீத வஞ்சம்
தீர்த்தக்வககோள்ளை எண்ணிகனன். நகோன் என்ன கவண்டுமைகோனகோலும் வசய்யேலகோம் நகோன்தகோன் கபய் பிடித்தவ
ளைகோயிற்கறே! ஊரகோர் என்டனயேகோ கககோபிப்பகோர்கள்! கபடயேத்தகோகன திட்டுவகோர்கள், சகோதகோரணமைகோன மைற்றே
வபண்கள் வபறே முடியேகோத உரிடமை எனக்குப் “கபய்” மூலமைகோகக் கிடடைக்கிறேத. ஏன் நகோன் அந்த
உரிடமைடயேப் பயேன்படுத்திக் வககோள்ளைக்கூடைகோத? நகோன் விரும்பினகோல் திடீவரன்று பகோய்ந்தவசன்று உன்
அப்பகோவின் தடலமீத தண்ணீர்ச் வசம்ø வீச முடியும். அவர், ‘ஐகயேகோ! ஐகயேகோ!’ என்று அலறும்
சங்கீதத்தக்கு ஏற்றேபடி ஆனந்தத் தகோண்டைவமைகோடை முடியும்! என்ன வசய்வகோர் அவர்? குய்கயேகோ முடறேகயேகோ
என்று கூவவகோர். மைக்கள் கூடுவர், வகோயில் வந்தபடி அவர்கடளையும் ஏசலகோம், யேகோர் என்ன வசய்யே முடியும்!
நகோன்தகோன் கபய் பிடித்தவளைகோயிற்கறே! திடீவரன்று தங்கத்தின் ககோடதக் கடிக்கலகோம்; உன் அப்பகோவின்
ககோடல ஒடிக்கலகோம்; வசய்த டவத்திருக்கும் சகோப்பகோட்டடைக் குப்டபயிகல எடுத்த வீசலகோம்.
குப்டபகமைட்டின் மீத வீட்டுச் சகோமைகோடன எறியேலகோம்; கதவகடளை உடடைக்கலகோம்; தணிகடளைக்
வககோளுத்தலகோம்; நடு இரவில் நல்ல தூக்கத்திகல உன் அப்பகோ இருக்கும்கபகோத பயேங்கரமைகோன
கூச்சலிடைலகோம். என்ன கவண்டுமைகோனகோலும் வசய்யேலகோம். என் வகோழ்டவப் பகோழ்படுததியே உன் அப்பகோவின்
வகோழ்விகல ஒரு நிமிஷ கநரம்கூடை நிம்மைதி இல்லகோதபடி வசய்யேலகோம். என் வசய்தகோலும், ஊரகோர் என்டனத்
தூற்றேமைகோட்டைகோர்கள். “ரங்கம் பகோவம் படைகோதபகோடு படுகிறேகோள்! எவ்வளைவ நல்ல வபண். பகோழகோய்ப் கபகோன
கபய் பிடித்தக் வககோண்டு அவடளை ஆட்டிப் படடைக்கிறேத” என்று கபசுவகோர்ககளை தவிர, என்மீத கககோபிக்க
மைகோட்டைகோர்கள். கபடயேச் சகோக்ககோக டவத்தக் வககோண்டு உன் அப்பகோவின்மீத படடை எடுக்க முடியும். மிஞ்சிப்
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கபகோனகோல், டகககோடலக் கட்டிப் கபகோடுவகோர்கள். கபகோடைட்டுகமை! இரண்டு நகோட்கள் சும்மைகோ இருப்பத. பிறேகு
தகோனகோகக் கட்டுகடளை அவிழ்த்த விட்டுவிடுவகோர்கள். பிறேகு ஆரம்பிக்கிறேத கபயேகோட்டைத்டத! இதகபகோல
எண்ணிகனன்! எண்ணுவதிகலகயேகூடை இன்பம் பிறேந்தத. வசகோத்தக்கு ஆடசப் பட்டு தங்கத்டதக்
கலியேகோணம் வசய்த வககோள்ளைத் தந்திரமைகோன திட்டைமிட்டு, அந்தத் திட்டைத்டத நிடறேகவற்றிக் வககோள்ளை, நகோன்
ஒருத்தி தடடையேகோக இருக்கிகறேன் என்று அறிந்த, என்டனப் கபய் பிடித்தக் வககோண்டைதகோகக் கூறினகோர், உன்
அப்பகோ. அன்பினகோல் அவருடடையே மைனடத என்பக்கம் திருப்ப முயேன்கறேன், முடியே
வில்டல. இனி எந்தப் கபயின் கபரில் சகோக்கிட்டு அந்தப் கபரகோடசக்ககோரர், என்டனக் வககோடுடமை
வசய்தகோகரகோ அந்தப் கபயின் சகோக்டக டவத்தக் வககோண்டை, நகோன் அவருடடையே வகோழ்டவக் வககோட்டிக்
வககோட்டி கவதடனடயே உண்டைகோக்குவத என்று தீர்மைகோனித்கதன். மைககன, உன் தகோய் இவ்வளைவ கல்வநஞ்சு
வககோண்டைகோள் என்று கயேகோசிக் கிறேகோயேகோ? அப்படி நகோன் எண்ணினத தவறு என்று கூறுகிறேகோயேகோ? என்மீத
தவறு இல்டலயேடைகோ, கண்ணகோ!
ஒருநகோள் ரங்கககோனில், நகோன் சடமையேற்கட்டில் இருந்த கபகோத, ரகோதகோ, ‘ஆ!’ என்று அலறும் சத்தம் ககட்டு,
“என்னடி கண்ணு!” என்று ககட்டுக்வககோண்கடைன கூடைத்தக்கு வந்கதன். ரகோதகோ உதட்டிகல ரத்தம் இருக்கக்
கண்கடைன். “என்னடியேம்மைகோ?” என்று ககட்கடைன். “அம்மைகோ; கவடிக்டகக்ககோக எடுத்த விடளை யேகோடிக்
வககோண்டிருந்கதன் சீதகோடவ. அந்தத் தஷ்டடை பகோரம்மைகோ, என் உதட்டடைக் கடித்தவிட்டைகோள்” என்றேகோள்.
ரகோதகோ. சீதகோ, ஒரு வபண்ணல்ல, கிளி; ரகோதகோ அன்புடைன் வளைர்த்த வந்த கிளிடயே, அவள் ஏகதகோ வககோஞ்சம்
சீண்டிவிட்டைகோள்; அதற்குக் கிளி அவள் உதட்டடைக் கடித்தத் தண்டைடன தந்தத. கவடிக்டககூடை வககோஞ்சம்
கவதடனடயே உண்டைகோக்கினகோல் பச்டசக் கிளிக்கும் படதபடதப்பு வருகிறேத. என்னிடைம் உன் அப்பகோ
விடளையேகோடை வில்டல; என் வகோழ்டவச் சிடதக்கும் விடளையேகோட்டிகல ஈடுபட்டைகோர். வககோடுடமை வசய்தகோர்,
ககவலம், பணத்தகோடச பிடித்த. எனக்குக் கககோபமும், பழிவகோங்க கவண்டுவமைன்றே உணர்ச்சியும் வரகோதகோ?
யேகோருக்கும் ஏற்படைக்கூடியே எண்ணம்தகோன் அத. ஆககவ, நகோன் வககோண்டை எண்ணம் தவறு அல்ல, என்டன
அவர் தவிக்கவிட்டுத் தகோன் சுகமைகோக வகோழ்வதற்ககோக என்டனக் ககவலப் படுத்தத் தணிந்தகோர். ஏன் நகோன்
அவருடடையே சுகத்டதக் வகடுக்கக் கூடைகோத? அதிலும் எனக்குப் கபயின் தயேவினகோல் கிடடைத்திருக்கும்
சந்தர்ப்பம் கவறு தடணயேகோக இருக்கிறேத. என் வகோழ்வக்கு ஆனந்தம் தர கவண்டியே கடைடமை அவருக்கு.
அவகரகோ அதற்கு கநர்மைகோறேகோக நடைந்தவககோண்டைகோர். கபய் வகட்டைத என்பகோர்கள். அந்தப் கபய்
வசய்யேக்கூடியே வபரயி உபககோரமும் இருப்படத எண்ணிப்பகோர்த்தகபகோத நகோன் சந்கதகோஷப்பட்கடைன்.
கிரகோமைத்திகல சில நகோட்கள் தங்குவத, கபகயேகோட்டுவதகோகச் வசகோல்லும் புரட்டைனின் பூடஜே முதலியே வீண்
ககோரியேங்கடளைக் வககோஞ்ச நகோட்களுக்குச் சகித்தக்வககோள்வத, அவனகோகப் பகோர்த்தப் கபய் நீங்கிவிட்டைத
என்று கூறும்படி ஒழுங்ககோன முடறேயிகல நடைப்பத, பிறேகு வீடு திரும்புவத, அங்ககயும் சில தினங்கள்,
நிம்மைதியேடடைந்ததகோககவ பகோவடன வசய்வத, பிறேகு திடீவரன்று உன் அப்பகோவின்மீத பழி வகோங்கும்
ககோரியேத்டதத் தவக்குவத என்று தீர்மைகோனித்கதன். அதகோவத, என்டன நீக்கி விடை உன் அப்பகோ என்மீத
ஏவியே ‘கபய்’ இருக்கிறேகத, அதடன அவருடடையே வககோடியே குணத்தக்ககோக அவடரத் தண்டிக்கும்படி,
அவர்மீத, நகோன் ஏவிவிடுவத என்று திட்டைமிட்கடைன். இந்த எண்ணத்தகோல் எனக்கககோர் வடகயேகோன
ஆனந்தம் உண்டைகோயிற்று. என் அப்பகோ,“ஒகர நகோள் பூடஜேயிகல, பிரக்யேகோதிவபற்றே பக்கிரி, குழந்டதயின்
முகத்திகல, கடளை வரும்படி வசய்தவிட்டைகோன்” என்று கூறிக்வககோண்டைகோர். என் முகப் வபகோலிடவக் கண்டு.
“டபத்தியேக்ககோர அப்பகோ! உன் மைகடளைப் கபயும் பிடித்தக் வககோள்ளைவில்டல. பூதமும் தூக்கிக்வககோண்டு
கபகோகவில்டல; உன் மைருமைகனின் வஞ்சகம், என்டன இந்தக் கதிக்கு ஆளைகோக்கி விட்டைத” என்று நகோன்
வசகோன்னகோல் அவர் நம்புவகோரகோ? அந்தப் புரட்டைன் வசகோன்ன அத்தடன புளுகுகடளையும் நம்பினகோர்.
கபகயேகோட்டும் பக்கிரி, முதல் தரமைகோன புரட்டைன் என்பத அவடனப் பகோர்த்த முதல் நகோகளை எனக்க
விளைங்கிவிடைட்த. என்டனப்கபகோலப் கபய்பிடித்த பல வபண்கள் அங்கக வந்திருந் தகோர்கள். அந்தக்
கிரகோமைத்திகலகயே, அவனுடடையே வீடுதகோன் மைகோடி வீடு, மைற்றேடவ குடிடசகள். பக்கிரி, ஏடழகளுக்கு
இலவசமைகோகப் கபகயேகோட்டுவத, பணக்ககோரர்களிடைம்கூடை வற்புறுத்தவதில்டல. இஷ்டைப்பட்டை ககோணிக்டக
வசலுத்தலகோம் என்று கூறுவத, இந்த முடறேயிகல நடைத்தி வந்தகோன், வியேகோபகோரத்டத. இதிகல, அவன்
டகயேகோண்டை தந்திரமை என்னவவன்றேகோல், ஏடழகளுக்கு இரண்வடைகோரு நகோட்களிகல கபய் ஓடும்படி
வசய்தவிடுவகோன். அல்லத, இன்னும் இரண்டு வருஷம் கழித்தவந்தகோல் இந்தப் கபடயே ஓட்டைமுடியும்,
என்று வசகோல்லி அனுப்பிவிடுவகோன். பணக்ககோரர்கள் கபகயேகோட்டிக் வககோள்ளைச் வசன்றேகோகலகோ,
வககோஞ்சத்திகல விடை மைகோட்டைகோன். நகோற்பத நகோள் முழுக்கு, முப்பத நகோள் கககோயிடலச் சுற்றுவத, பத்த நகோள்
பச்சிடலத் டதல ஸ்நகோனம்; பிறேகு பூடஜே அதன் பிறேகு விகசஷ பூடஜே. இப்படி மைகோதக்கணக்கிகல கடைத்திக்
வககோண்கடை கபகோவகோன். ஒரு வகோரத்தக்வககோருமுடறே வவள்ளி, வபகோன் ரட்டசகள் தயேகோரித்தத் தந்தபடி
இருப்பகோன். இதற்வகல்லகோம் பிடிக்கும் வசலவ தவிர, கவறு பணம் தகோனகோகக் ககட்பதில்டல என்று கூறி
இதன் மூலமைகோககவ, பத்த ககோணி நல்ல நஞ்டசயும், ஊருக்குப் பக்கத்திகலகயே ஒரு கதகோப்பும்
வகோங்கிவிட்டைகோன். மைகோடி வீடு கட்டிக்வககோண்டைகோன். மூன்று வபண்கடளை நல்ல இடைத்தில் கலியேகோணம்
வசய்த வககோடுத்தகோன். அந்த மைருமைகப் பிள்டளைகடளைப் வபரியே உத்திகயேகோகஸ்தர்களின் தயேவகதடி நல்ல
கவடலயில் அமைர்த்தி விட்டைகோன். இவ்வளைவம் ‘கபகயேகோட்டும்’ புரட்டிகல சகோதித்தக் வககோண்டைகோன்.
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“மைககோரகோஜேகோக் களும் மிட்டைகோதகோரர்களும் டஹகககோர்ட் ஜேட்ஜேஜுகளும்” தந்த சர்டிபிககட்டுகள் ஒரு கத்டத
டவத்தக் வககோண்டிருக்கிறேகோன். வபயேர்தகோன் பக்கிரிகயே தவிர, ஆள் ஜேமீதகோரடரப்கபகோலத்தகோன். டகயிகல
ககோப்பு, ககோதகளிகல கடுக்கன், கழுத்திகல தங்கத்தகோல் சங்கிலி, அதிகல ஏகதகோ ஒரு வபரியே ரட்டச,
கல்லிடழத்தத. பூடஜே அடறேயிகல வவள்ளிப் பகோத்திரங்கள், இவ்வளைவ டவபவம் இருந்தன. இரவ
பன்னிரண்டு மைணிக்கு அவனிடைம் “பரகோசக்தி” பிரசன்னமைகோகிப் கபசுமைகோம், அந்தப் பக்கிரி, என்டன ஏறே
இறேங்கப் பகோர்த்தவிட்டு, மைரியேகோடதயுடைன் “உட்ககோரம்மைகோ! உட்ககோர்!” என்றேகோன், உட்ககோர்ந்கதன்.
“இகதகோ குழந்கத! இடத வகோயில் கபகோட்டுக்வககோள்” என்று ஏகதகோ ஒரு சூரணத்டதக் வககோடுத்தகோன்.
இனிப்பகோகத்தகோன் இருந்தத. “கசப்பு அதிகமைகோம்மைகோ?” என்று ககட்டைகோன். “இல்டலகயே! தித்திப்பகோகத்தகோன்
இருந்தத” என்று நகோன் வசகோன்கனன். பிறேகு, அவன் அப்பகோடவப் பகோர்த்த, பயேப்படை கவண்டைகோம்.
குழந்டதக்குப் கபய் முற்றிவிடைவில்டல. சர்க்கடர எப்கபகோத இனிக்கிறேகதகோ, அதிலிருந்த நிடலடமை
கமைகோசமில்டல என்று வதரிகிறேத. சில வபண்களுக்குச் சர்க்கடரகூடைக் கசப்பகோகி விடும். கபயின்
கசஷ்டடையேகோல்” என்று வசகோன்னகோன். உன் அப்பகோடவகயே சட்டடை வசய்யேப் கபகோவதில்டல இனிகமைல்
என்று தீர்மைகோனித்தவிட்டை எனக்கு, இந்தப் புரட்டைனிடைம் என்ன பயேம்? நகோன் கபசலகோகனன்.
“சர்க்கடர இனிப்பகோகத்தகோகன ஐயேகோ இருக்கும். அதற்கும் கபய்க்கும் என்ன சம்பந்தம்?”
“சர்க்கடர இனிப்பகோகத்தகோன் இருக்கும் குழந்கத! ஆனகோல் அதகூடைக் கசப்பகோகிவிடுவதண்டு.”
“ஆமைகோம்! அதற்குப் கபய்பிடிக்க கவண்டியேதில்டலகயே. பல நகோள் ஜேஜுரம் அடித்தகோல் வகோய் கசக்கிறேத.”
“ஜேஜுரம் கவறு, கபய் பிடிப்பத கவறு.”
“ஆமைகோம்! அடத யேகோர் இப்கபகோத மைறுத்தகோர்கள். கபய் பிடித்திருக்கிறேதகோ இல்டலயேகோ என்று
வதரிந்தவககோள்வதற்குச் சர்க்கடர இனிப்பகோ, கசப்பகோ என்று பகோர்ப்பத ஒரு பரீட்டசயேகோ? கவடிக்டகயேகோக
இருக்கிறேகத!”
“குழந்கத! நீ இப்படிகயே சந்கதகோஷமைகோக இருந்தகோல் கபகோதமைம்மைகோ.”
“அத கிடைக்கட்டும்; எத்தடன நகோள் ஆகும் கபய் கபகோக?”
“சீக்கிரத்திகலகயே முடியும், கவடலப்படைகோகத.”
“கபய் ஓடுமைகோ, ஓட்டுவீர்களைகோ?”
“ஓடும் கபயும் இருக்கிறேத, ஓட்டைகவண்டியே கபயும் இருக்கிறேத.”
“ஓட்டினகோலும் ஓடைகோத கபய் கிடடையேகோகதகோ?”
“பக்கிரி ஓட்டினகோல் ஓடைகோத கபய் கிடடையேகோதம்மைகோ. பக்கிரியேகோ ஓட்டுகிறேகோன், பரகோசக்தியேல்லவகோ
ஓட்டுகிறேகோள்.”
“பரகோசக்தி, உனக்கு அருடளைத் தந்தத ஏன்?”
“என் பூஜேகோ பலன்.”
“என்டனப் கபய் பிடித்தக்வககோண்டைத ஏன்?”
“உன் விடன!”
“என் விடனடயே, உன் பூஜேகோ பலன் தீர்த்தவிடுமைகோ?”
இப்படிப் கபச்சு முற்றிக்வககோண்கடை கபகோயிற்று, எங்கள் இருவருக்கும். பதில் கூறே முடியேகோமைல்
திணறினகோன், பக்கிரி.
ஆனகோல், அந்தத் திணறேடல மைடறேக்க, அடிக்கடி ‘பரகோசக்தி, பரகோசக்தி’ என்று உரக்கக்
கூவிக்வககோண்டிருந்தகோன். கபகயேகோட்டும் பக்கிரியின் வகோடயே அடடைத்தவிட்கடைகோம் என்று ஒரு மைகிழ்ச்சி
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எனக்கு. ஆனகோல், அந்தப் புரட்டைன் சகோமைகோன்யேமைகோன கபர்வழியேல்ல. வககோஞ்சகநரம் கண்கடளை
மூடிக்வககோண்டிருந்தவிட்டு, பிறேகு என் தகப்பனகோடரப் பகோர்த்த, “ஐயேகோ உன் மைகடளைப்
பிடித்தக்வககோண்டிருக்கும் கபய், இன்னத என்று பரகோசக்தி கூறிவிட்டைகோள். மைற்றேப் கபய்கடளை
ஓட்டுவதற்கும் இதற்கும் அதிக வித்தியேகோசமுண்டு. மைற்றேப் கபய்கள் முரட்டுத்தனம் வசய்யும். இந்தப்
கபய் முரட்டுத்தனம் வசய்யேகோத. எப்கபகோதகமை, முரட்டுத்தனம் வசய்கிறே கபடயேச் சுலபத்தில்
ஓட்டிவிடைலகோம். இத அவ்வளைவ சுலபமைல்ல” என்றேகோன்.
“தங்களைகோகல முடியேகோத கபகோகுமைகோ?” என்று தயேவ கலந்த குரலிகல ககட்டைகோர் அப்பகோ.
“முடியும்! ஆனகோல் வககோஞ்ச நகோளைகோகும்” என்றேகோன் அவன்.
“என்ன விதமைகோன கபய்?” என்று ககட்டைகோர் அப்பகோ.
“அடதத்தகோன் கண்டுபிடிக்கக் குழந்டதயிடைம் கபசிப் பகோர்த்கதன். எப்படிப் கபசிற்று பகோர்த்தீர்களைகோ?
மைளைமைளைவவன்று கபச்சு இருந்தத. ககள்விகமைல் ககள்வி கபகோட்டுவிட்டைத” என்றேகோன் பக்கிரி.
“ஆமைகோம்!” என்றேகோர் என் அப்பகோ.
“அத குழந்டதயின் கபச்சகோ? கபசுமைகோ அப்படி?” என்று ககட்டைகோன் புரட்டைன்.
“சகோதகோரணமைகோக சங்கககோசப்படுகிறே குழந்டததகோன். இங்கக தகோன் வககோஞ்சம் தகோரகோளைமைகோகப் கபசிற்று.
ஆனகோல் தஷ்டைப் கபச்சு இல்டலகயே?” என்றேகோர் என் அப்பகோ.
“தஷ்டைப் கபச்சுப் கபசகோத. முரட்டுப் கபய்களைல்லவகோ வகட்டை வகோர்த்டத கபசும். அப்படிப்பட்டை
கபய்கடளை ஒரு மைண்டைல ககோலத்திகலகயே ஓட்டிவிடைலகோம். இத சகோதப் கபய்!” என்றேகோன் புரட்டைன்.
“சகோதப் கபய் என்று சகோமைகோன்யேமைகோகச் வசகோல்கிறீர். வீட்டிகல நகோங்கள் பட்டை கஷ்டைம் எவ்வளைவ
வதரியுமைகோ?” என்று கசகோகத்தடைன் வசகோன்னகோர் அப்பகோ.
“பழவமைகோழிகயே இருக்கிறேதல்லவகோ. சகோத மிரண்டைகோல் ககோடு வககோள்ளைகோத என்று, அதகபகோல நடைந்திருக்கும்”
என்று விளைக்கம் கூறினகோன். அந்தப் பூஜேகோரி.
“சகோதப் கபய், வககோஞ்ச நகோளிகல கபகோககோதகோ?” என்று ககட்டைகோர் அப்பகோ. “ஆமைகோம்” என்றேகோன் பக்கிரி. “அத
ஏன்?” என்றேகோர் அப்பகோ. “முரட்டுப் கபயேகோக இருந்தகோல், கபகோக முடியேகோத, நீ என்ன வசய்யேமுடியும் என்று
வககோக்கரிக்கும். உடைகன அதற்குத் தரகவண்டியே தண்டைடனடயேத் தந்த, தரத்தி விடைலகோம் சுலபத்தில்.
ஆனகோல், இந்தச் சகோதப் கபய்க்கு ஆயிரம் விதமைகோன சமைகோதகோனம் வசகோல்லி, ககோரணம் ககோட்டி, இத ககட்கிறே
ககள்விகளுக்குப் பதில் கூறி முடியே. நகோன் அதிகம் பிடிக்கும் ஐயேகோ! உமைத மைகடளைப் பிடித்தக்
வககோண்டிருக்கும் கபய், சகோத மைட்டுமைல்ல, சகோமைர்த்தியேமைகோகப் கபசக் கூடியேத. கபய்களிகல பலரகம்
உண்டு. வககோடலககோரப் கபய், முரட்டுப் கபய், வபகோய் கபசும் கபய், வயிற்று வலிப் கபய், அழுகிறே கபய்
என்று இதிகல ஆயிரத்தக்கு கமைகல “ரகம்” இருக்கிறேத” என்றேகோன் புரட்டைன்.
“கபயிகல மைட்டுந்தகோனகோ? மைனிதர்களிலும் நீ வசகோன்னத அவ்வளைவம் இல்டலயேகோ?” என்று நகோன்
ககட்கடைன்.
“இல்டல என்று யேகோர் வசகோன்னகோர்கள்? மைனிதர்களில் பல பல ரகம்; அதகபகோலத்தகோன் கபய்களிலும்.
மைனிதர்கள் இறேந்த கபகோய், கபய் உருவடடைந்தகோர்கள் என்பததகோன் எங்கள் சித்தகோந்தம். கபய் உருவிகல
இருக்கும்கபகோதம், மைனிதரகோக இருக்கும்கபகோ இருந்த சுபகோவம் இருக்கும். அதனகோகலதகோன் கபய்களிகல
பல ரகம் இருக்கிறேத” என்றேகோன் அந்தப் புரட்டைன்.
“எந்வதந்த ரகமைகோன கபய் பிடித்தக்வககோள்கிறேகதகோ அந்தந்த சுபகோவம், கபய் பிடித்தக் வககோண்டை
ஆசகோமியிடைம் இருக்கும் என்று வசகோல்கிறீரகோ?” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“அகததகோன், கபகோன வருஷம் இங்கக ஒரு வபண் வந்திருந்தகோள், கபகயேகோட்டிக்வககோள்ளை. சதகோ சர்வ
ககோலமும் பகோடிக் வககோண்கடை இருப்பகோள்” என்றேகோன் பூஜேகோரி.
“சங்கீதப் கபய் பிடித்தக்வககோண்டைகதகோ?” என்று நகோன் ககலி வசய்கதன்.
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“உண்டமையேகோகத்தகோனம்மைகோ. அந்தப் வபண் இருந்த, ஊரிகல, ஒரு டபயேன் அருடமையேகோன சங்கீதம்
பகோடுவகோன். அதிருஷ்டைம் இல்லகோததகோல் ஆதரிப்பவர் கிடடைக்கவில்டல. கடடைசியில் தூக்கிட்டுக்வககோண்டு
இறேந்தவிட்டைகோன். கபயேகோனகோன். வபண்டணப் பிடித்தக்வககோண்டைகோன்” என்று கபயின் சரித்திரகமை
கூறேலகோனகோன்.
“அப்படியேகோனகோல் என்டனப் பிடித்தக்வககோண்டிருக்கும் கபய்...” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“எழுத்தக்கு எழுத்த வபகோருள் ககட்டு, வகோதகோடிப் கபசவம், எதிரியின் வகோடயே அடைக்கிப் கபசவம்,
வக்கீலகோல்தகோகன முடியும்” என்றேகோன் அவன்.
“அப்படியேகோனகோல், என்டன வக்கீல் கபய் பிடித்தக் வககோண்டைகதகோ?” என்று சிரித்தக்வககோண்கடை
ககட்கடைன்.

33

பகுதி - 8
“மைனிதர்களிகல பலவடக இருப்பதகபகோலகவ கபய் களிலும் உண்டு என்றும், எந்வதந்தச் சுபகோவ முள்ளை
கபய் பிடித்தக் வககோள்கிறேகதகோ, அதற்குத் தக்கபடி கபய்ப் பிடித்தக் வககோண்டைவர்கள்
நடைந்தவககோள்வகோர்கவளைன்றும், பூஜேகோரி வசகோன்ன தடைன், நகோன் வகோதகோடைவம், ககோரணம் ககட்கவம்
வதகோடைங்கியேத கண்டு, என்டன ஒரு வக்கீல் கபய் பிடித்தக்வககோண்டைத என்று தீர்மைகோனித்தத கண்டு, நகோன்
சிரித்கதன். ஆனகோல், அந்தப் புரட்டைனின் கபச்டச வமைய்வயேன நம்பினவர்கள், அவன் வசகோன்னதிகல
சூட்சமைம் இருக்கிறேவதன்று கூறினகோர்கள். என்ன சூட்சமைத்டதக் கண்டைகோர்ககளைகோ நகோனறிகயேன்.
ஒவ்வவகோருவர் ஒவ்வவகோரு கடத கூறி, பூஜேகோரியின் கபச்டசப் பலப்படுத்தினர். இந்தப் புரட்டைனின்
கபச்டசத் தட்டிப் கபச முயேல்வத வவட்டி கவடல என்று எனக்குத் திட்டைமைகோகத் வதரிந்தவிட்டைத.
ஆககவ, நகோன் அவன் வகோர்த்டதடயே ஏற்றுக் வககோண்டைவளைகோககவ நடித்த வரலகோகனன். அதனகோகல,
எனக்கு நஷ்டைமும் இல்டல; கஷ்டைமும் கிடடையேகோத.
கபகயேகோட்டும் பக்கிரி, பணக்ககோரன், ஏடழ என்றே இரு வடகயினருக்ககோக இரண்டு தனித்தனி முடறே
டவத்தக்வககோண் டிருந்தகோன் என்று கூறிகனனல்லவகோ? அதகபகோலகவ முரட்டுப் கபய்கடளை விரட்டை ஒரு
முடறேயும், சகோதப் கபய்கடளை ஓட்டை மைற்கறேகோர் விதமும் டகயேகோண்டு வந்தகோன். வக்கீல் கபய் பிடித்தக்
வககோண்டைத என்று தீர்மைகோனித்த விட்டைதகோல் என்டன ஓட்டுவதற்குக் டகயேகோண்டை முடறே, அதிக
உபத்திரவமைற்றேதகோககவ இருந்தத? சூடிடுவத, நகோடளைக்குப் பத்த கவடளை குளைத்தில் மூழ்கச் வசய்வத
கபகோன்றே கடுடமையேகோன முடறேகள் கிடடையேகோத. ககோடலயிகல எலுமிச்சம் பழம் கதய்த்த ஸ்நகோனம்; வககோஞ்ச
கநரம் சூரியே நமைஸ்ககோரம்; பிறேகு, ஒரு டமைல் அளைவக்கு கவப்ப மைரங்கள் நிடறேந்திருக்கும் சகோடலயிகல
உலகோவவத; பகலில், யேகோரகோவத ஏகதகோவத கடத படிப்பத, நகோன் ககட்டுக் வககோண்டிருப்பத. மைகோடலயிகல
பூடஜேயில் உட்ககோருவத; இரவ படுக்கப்கபகோகும் முன்பு, அவன் தரும் ‘மைந்திரித்த’ விபூதிடயேப்
பூசிக்வககோள்வத என்றே இந்த விதமைகோக அடமைந்திருந்தத. கபகயேகோட்டும் முடறே. வபரியே இடைம்,
நிம்மைதியேகோன வகோழ்விகல ஏகதகோ குமுறேல் கநரிட்டுவிட்டைத; வககோஞ்ச நகோடளைக்கு மைன அடமைதியுடைன்
இருந்த வந்தகோல், படழயேபடி சுபகோவமைகோக இருக்கும் என்று அவன் யூகித்தக் வககோண்டைகோன்.
அதனகோகலதகோன், என் விஷயேத்திகல, ஒரு நல்ல டவத்தியே சிகிச்டசகபகோன்றே கபகயேகோட்டும் முடறேடயேக்
டகக்வககோண்டைகோன். என்னிடைம் பணம் இருக்ககவ அவன் ‘கபயின் முடறேயில் நடைந்த வககோள்ளைகோமைல்
மைனிததத் தனத்தடைன்’ நடைந்தவககோண்டைகோன். பகோவி, சிலடர இம்டசகயே வசய்தவிட்டைகோன். ஏடழகளுக்கு
இரும்புக் கககோலகோல் சூடு. பணக்ககோரர்களுக்கு வமைல்லியே மிருதவகோன ‘பிரம்பி’னகோல் தடைவிக வககோடுப்பத.
ஏடழகடளைப் பிடித்திருக்கும் பிசகோசு முரட்டுக்குணம் படடைத்தத; பணக்ககோரர்கடளைப் பிடித்திருப்பகதகோ,
நகோசூக்ககோன சகோதவகோன பிசகோசு! இப்படி அந்தப் புரட்டைன் பிசகோசுகளிகலகூடை இரண்டு வர்க்கங்கடளைப்
பிரித்த டவத்தகோன்.
கிரகோமை வகோழ்க்டக, நல்ல ககோற்று, குளிர்ந்த நீரில் குளித்தல், ககோடல மைகோடல உலவதல், பகலில்
சந்கதகோஷமைகோகப் வபகோழுத கபகோக்குவத ஆகியேவற்றேகோல் எனக்கு ஆகரகோக்கியேம் அதிகரித்தத; அழகும்
அதிகரித்தத. அப்பகோ பகோர்த்தப் பகோர்த்த ஆனந்தப் படுவகோர். “முகத்திகல இப்கபகோததகோகன படழயே கடளை
இருக்கிறேத” என்பகோர். கபகயேகோட்டியும் தன்னுடடையே பூடஜே வவற்றிவபற்று வருவதகோகக் கூறினகோன்.
“ஆனகோல் முதலியேகோர்! அம்மைகோடவவிட்டு, அந்தப் கபய் அடிகயேகோடு கபகோய்விடைவில்டல. மைறுபடியும்
மைறுபடியும் வருகிறேத. அதனகோகலதகோன், சந்கதகோஷமைகோக இருந்த வககோண்கடை வருகிறேகோர்கள்; திடீவரன்று
என்டறேக்ககனும் ஓர் நகோடளைக்கு முகத்டதச் சுளித்தக்வககோண்டு, யேகோரிடைமும் கபசகோமைல் இருக்கிறேகோர்கள்”
என்றேகோன். அவன் அறியேகோன் ககோரணத்டத! எனக்கு உன் அப்பகோவின் வதகோல்டலயின்றி, கவடிக்டகயேகோகக்
கிரகோமைத்திகல வகோழ்வத மைன நிம்மைதிடயேக் வககோடுத்த என்றே கபகோதிலும், ஒவ்கவகோர் நகோள், எனக்கு உன்
அப்பகோவம் தங்கமும் ஊரிகல... என்றே கவனம் வரும்; உடைகன முகம் சுருங்கும், ஒருவரிடைமும்
கபசமைகோட்கடைன்; சகோப்பகோடும் பிடிக்ககோத. தூக்கமும் வரகோத; படுக்டகயில் புரள்கவன். இடதத்தகோன்.
கசகோகம், கபயின் கசஷ்டடை என்று கபகயேகோட்டி கூறுவத. அந்தச் கசகோகத்டத அவனுடடையே பன்னீர் கலந்த
விபூதி கபகோக்கிவிடுவதகோக அவள் எண்ணிக்வககோள்வகோன். உண்டமையில், என் மைனக் கஷ்டைத்டதகப்
கபகோக்கியேத அவன் தந்த விபூதியேல்ல. தளைசியின் தயேவகோல் ஓரளைவ என் தக்கம் குடறேயும்; தளைசி
அவனுடடையே இரண்டைகோம் தகோரம் வககோஞ்சம் படித்தவள், ஏடழ வீட்டுப் வபண்; அவனிடைம் பணம்
இருக்ககவ, வயேத ஏறுமைகோறேகோக இருந்தம், வகோழ்க்டகப்பட்டைவள். அதனகோகல, அவள் குடறேபட்டை
மைனதடைன் இருப்பதகோக யேகோருக்கும் ககோட்டிக் வககோண்டைதில்டல; என்னிடைம்கூடை! நகோன் உண்டமைடயேக்
கண்டு பிடிக்ககவ பத்த நகோளைகோயிற்று. மைனதிகல இருந்த குடறேடயே மைடறேத்தக்வககோண்டு, முகத்டத மைலரச்
வசய்த வககோண்டு தளைசி வகோழ்ந்த வந்தகோள். வபரும்பகோலும் பகலிகல எனக்குக் கடத படிப்பவள்
அவள்தகோன். அந்தக் கடதகளில் இடடையிடடைகயே தகோன் அவள் தன்னுடடையே சுயேசரித்திரத்டதயும் எனக்குத்
வதரிவித்தகோள்; அழுதவககோண்டைல்ல, சிரித்தக் வககோண்கடை. அந்தச் சிரிப்பு சந்கதகோஷம் கமைலிட்டு
வந்ததல்ல; உலகிகல நடைக்கும் அக்ரமைங்கடளைக் கண்டு ககலி வசய்யும் சிரிப்பு அத! தளைசிதகோன் என்
கசகோகத்டதப்கபகோக்குவகோள், பல கடதகள் கூறி.
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“அக்ககோ! உங்களுக்வகல்லகோம் நூறு கபய் பிடித்தக் வககோண்டைகோலும் பயேமில்டல; என் புருஷர்
ஓட்டிவிடுவகோர். ஆனகோல், என்டனப் பிடித்தக்வககோண்டிருக்கும் கபடயே ஓட்டைகவ முடியேகோத” என்பகோள்
தளைசி. “அத என்னடி தளைசி! அப்படிப் பட்டை பிரமைகோதமைகோன கபய்? வஜேகம் புகழும் உன் புருஷனகோல்கூடை
ஓட்டைமுடியேகோத கபயும் உண்டைகோ?” என்று நகோன் ககட்கபன்.
“அவர் எல்லகோப் கபடயேயும் ஓட்டுவகோர் அக்ககோ! ஒகர ஒரு கபடயே மைட்டும் அவரகோல் ஓட்டைமுடியேகோத”
என்று தளைசி வபரு மூச்சுடைன் கூறுவகோள். “அத என்ன கபய்?” என்று நகோன் ககட்கபன். “அதவகோ? இகதகோ
பகோர் அக்ககோ! அந்தப் கபய் என்டனப் பிடித்தக் வககோண்டைதற்குச் சகோட்சி” என்று கூறிக் வககோண்கடை தன்
தகோலிடயே எடுத்தக் ககோட்டிவிட்டுச் சிரிப்பகோள். மிகக் கஷ்டைமைகோன நிடலடமைடயே மிகச்சகோமைர்த்தியேமைகோகத்
தளைசி சமைகோளித்தக் வககோண்டு வந்தகோள். மைனதக்குத் தளியும் பிடிக்ககோத கணவனிடைம், ஒரு தளியும்
அதிருப்திடயே வவளிக்குக் ககோட்டிக் வககோள்ளைகோமைல் நடைந்த வககோள்வத சகோமைகோன்யேமைகோன ககோரியேமைகோ?
தளைசியின் தடண எனக்கு மிகுந்த நன்டமை வசய்தத. என் மைனதிகல கதகோன்றும் எண்ணங்கடளை
அவளிடைம் கககோட்டுகவன். அவள் தன் குடறேகடளை என்னிடைம் கூறுவகோள். பத்த நிமிஷம் படிப்பகோள்;
அடரமைணி கநரம் அடத ஒட்டிப் கபசுவகோள். இப்படி, ஒவ்வவகோர் தினமும் நிம்மைதியேகோக இரண்டு மைணி
கநரம் இருப்கபகோம். “அக்ககோ என் மூத்த மைகள் வருகிறேகோள் வியேகோழக்கிழடமை” என்று ஒரு கசதியுடைன்
வருவகோள். “உன் மூத்த மைகளைகோ கபகோடி கபகோ! உன் வயிற்றிகலதகோன் இன்னமும் ஒரு பூச்சி புழுகூடை...” என்று
நகோன் ககலி வசய்கவன். மைககன! நகோன் வககோஞ்சம் வபருடமையுடைனும் வககோஞ்சம் கர்வத்தடைனும் அடதச்
வசகோல்கவன். ஏன் வதரியுமைகோ? அந்தச் சமையேம்தகோனடைகோ கண்கண, நீ என் கருவில் உதித்தத! நகோன் ‘தடல
முழுகி’ இரண்டு மைகோத மைகோகிவிட்டைத. இன்னும் எட்கடை மைகோதம் இருக்கிறேத கட்டித் தங்கத்டதப் வபறே!
அந்த சந்கதகோஷத்திகல நகோன் இருந்ததகோல், தளைசிடயேக் ககலி வசய்கவன். “உனக்கு ஏதடி குழந்டத?”
என்று. தளைசி வசகோல்வகோள். “ஒன்றுக்கு மூன்று, நமைக்கு ஒரு தளி உபத்திரவமும் இல்லகோதபடிக்கு அந்த
உத்தமி வபற்று டவத்த விட்டுப் கபகோய்விட்டைகோள்” என்பகோள். அதகோவத கபகயேகோட்டும் பக்கிரியின் முதல்
தகோரத்தக்கு மூன்று வபண்கள். அடதக் குறிப் பிடுவகோள் தளைசி, கவடிக்டகயேகோக.
இரண்டு மைகோதம் நகோன் தடலமுழுகவில்டல! மைககன! அந்த வகோர்த்டதயின் முழுப்வபகோருளும் அந்தப்
வபகோருள் தரும் களிப்பும், ஆண்களுக்குத் வதரியேகோத அவர்களைகோல் அந்தப் வபகோருடளை முழுதம்
புரிந்தவககோள்ளைகவகோ ரசிக்ககவகோ முடியேகோத. அத, வபண்களின் வகோழ்க்டகயில் மைகத்தகோனகதகோர் வவற்றி!
அந்த வவற்றிதகோன், அவர்கள் வகோழ்க்டககயேகோடு கபகோரகோடிப் கபகோரகோடிப் வபறுவத. கவறு எடதக்
கண்டைகோர்கள்? பல வவற்றிகள் இருந்த தகோல் மைகிழ்ச்சி பங்கிட்டுவிடை கவண்டிவரும். அத ஆண்களுக்கு!
ஒரு புதியே கதகோட்டைம் வகோங்கிகனகோம், புத வீடு கட்டிகனகோம், புத வியேகோபகோரம் வசய்கதகோம் என்று
எத்தடனகயேகோ வடக வடகயேகோன வவற்றிகள் ஆண்களுக்குக் கிடடைக்க வழி இருக்கிறேத. வபண் களுக்கு
அத இல்டல! அவர்கள் அடடையேக்கூடியே ஒகர வவற்றி, குழந்டத! தடலமுழுகவில்டல என்றேகோல், அந்த
வவற்றிக்கு அருகடதயேகோகிவிட்டைகோர்கள் என்று வபகோருள். இன்ப வகோழ்க்டகயின் ‘பலடனக்’ ககோணப்
கபகோகிறேகோர்கள்! வபண், மைடனவி யேகோனகோள்! மைடனவி தகோய் ஆனகோள்! பூத்தக் ககோய்த்தக் கனி குலுங்கிற்று
என்பதகபகோல. அத்தடகயே வவற்றி எனக்குக் கிடடைக்க இருந்தத. மைகோதம் இரண்டு; வகோயிகல கலசகோன
கசப்பு! மைகோடல கவடளைகளில் வககோஞ்சம் தடலசுற்றும். டககளிகல ஒருவிதமைகோன ஓய்ச்சல்! ஆமைகோம்!
தளைசிக்க அத வதரிந்தவிட்டைத. ஆணகோ வபண்ணகோ என்று தர்க்கிப்பகோள், என்னிடைம். நகோன் பிடிவகோதமைகோகப்
வபண் என்கபன். அவள்,கவடிக்டகயேகோக என் வயிற்றேண்டடை தன் ககோடத டவத்தக் வககோண்டிரந்தவிட்டு,
“அக்ககோ! நிச்சயேமைகோகப் வபண்ணல்ல! ஆண்” என்று கூறுவகோள். “உன்னிடைம் கபசினகோனகோ?” என்று நகோன்
ககட்கபன். “ஆமைகோம்” என்பகோள் தளைசி. “எனக்கு ஒரு வபண் வககோடு மைகோமி! என்று ககட்டிருப்பகோன்” என்று
நகோன் அவடளை ககலி வசய்கவன். அவடளை சடளைக்கமைகோட்டைகோள். “அத கபகோலத்தகோன் ககட்டைகோன்,
ஆகட்டுமைடைகோ கண்ணகோ! நீ வளைர்ந்த வபரியேவனகோகி, தகோத்தகோவகோ கிறேகபகோத வந்த ககள், வபண் தருகிகறேன்
என்று நகோன் வசகோன்கனன்” என்பகோள். அதகோவத தன்டனக் கிழவனுக்கு மைண முடித்தகோர்கள்
என்படதப்பற்றி கவடிக்டகயேகோகக் குறிப்பிடுவகோள். இப்படி நகோங்கள் வபகோழுத கபகோக்கி வந்கதகோம்.
அப்பகோவக்கககோ இந்தச் கசதி மைனக்குழப்பத்டத உண்டைகோக்கிவிட்டைத; அந்தக் குழப்பத்டதப்
கபகயேகோட்டுபவன் அதிகப்படுத்தி விட்டைகோன். கபய் பிடித்திருக்கும் சமையேத்திகல, கருத்தரித்தகோல் நல்லகோ
வகட்டைதகோ என்றேகோன். எந்த விதத்திகல நல்லத, எந்த விதத்திகல வகட்டைத என்று அப்பகோவம்
ககட்கவில்டல, அவனும் வசகோல்ல வில்டல! “வகட்டைதகோக முடியேகோதபடி...” என்று பயேந்தகபகோய் அப்பகோ
கூறினகோர். அவன் ஏகதகோ ஆண்டைவனின் அபிப்பிரகோயேத்டத கநரடியேகோகக் கண்டு அறிந்தவன்கபகோல,
“ஆண்டைவன் ஒரு குடறேயும் வசய்யேமைகோட்டைகோர்” என்று டதரியேம் கூறிவிட்டு, “இருந்தகோலும், எட்டைகோம்
மைகோதம் வடரயில் குழந்டத இங்கககயே இருக்கட்டும். அப்கபகோடதக்கப்கபகோத இருக்கும் நிலவரத்தக்குத்
தக்கபடி பூடஜேகள் வசய்த வருகிகறேன்” என்று வசகோல்லிவிட்டைகோன். ஆககவ, நகோன் தங்கத்தின் எதிகர
வசன்று, “டபத்தியேக்ககோரி! நகோன் தகோயேகோகப் கபகோகிகறேன். என்டன இனிச் சகோமைகோன்யேமைகோகக் கருதிவிடைகோகத!
வகோரிசு பிறேக்கப்கபகோகிறேத, ஜேகோக்ரடத” என்று கபச்சினகோல் அல்ல, பகோர்டவயேகோகலகயே வதரிவித்தவிடை
கவண்டும் என்று ஆடச வககோண்டைதற்கு அடண கபகோடைப்பட்டுவிட்டைத. இன்னும் ஆறு மைகோதங்களுக்கு
இங்கக இருந்தகோக கவண்டும்! தளைசி இருக்கிறேகோள். வபகோழுதகபகோக்குக்கு. ஆனகோல், தங்கம் அங்கக
இருக்கிறேகோள் தடலககோல் வதரியேகோமைல் கர்வத்கதகோடு. நகோன் ‘தடல முழுககோத’ இருக்கிகறேன் என்றே விஷயேம்
வதரிந்ததம், அவளுடடையே ‘வகர்வம்’ குடறேயும் அல்லவகோ? அடதப் பகோர்கக்கவண்டுகமை என்றே ஆவல்,
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என்டனத் தூண்டிற்று. “இருக்கட்டும், இருக்கட்டும், வருகிகறேன் தங்கம்!” என்று தளைசிடயேத் தங்கமைகோகக்
வககோண்டு கபசிகனன்! அதிகல ஒரு சந்கதகோஷம் எனக்கு!
“அவரிடைமிருந்த கடிதம் வந்ததகோ?” இந்தக் ககள்விடயே ஒவ்கவகோர் நகோளும் ககட்கபன் அப்பகோவிடைம். ஏன்
ககட்கிகறேன் என்படதத் வதரிந்தவககோள்ளைகோமைகலகயே, அவர் “வந்தத - இல்டல” என்று இரண்டிகலகோர்
பதில் கூறுவகோர். “நகோன் தடல முழுககோமைல் இருப்பதபற்றி அவருக்கு எழுதினீர்களைகோ? அவர் என்ன பதில்
எழுதினகோர்?” என்று நகோனகோக அப்பகோடவ எப்படிக் ககட்பத. தளைசிதகோன் இதற்கும் கயேகோசடன வசகோன்னகோள்.
“அக்ககோ! நீகயேதகோன் அவருக்குக் கடிதம் கபகோடுவததகோகன” என்றேகோள்.
“கபகோடி, கபகோ! எப்படி? வவட்கமைகோக இல்டலயேகோ எழுத?”
“எழுத வவட்கப்பட்டுப் பலன்?”
“நகோன் மைகோட்கடைன் கபகோடி, எப்படி இடத எழுதவத?” இப்படிக் வககோஞ்ச கநரம் வகோதகோடிகனன்
தளைசியிடைம். (என்டனத் தகோன் வக்கீல் கபய் பிடித்தக் வககோண்டிருக்கிறேகத!) பிறேகு அவள் ஒரு கயேகோசடன
வசகோன்னகோள். அதகோவத “சகோப்பகோடு சரியேகோகப் பிடிக்கவில்டல, வகோய் கசப்பகோகவம் இருக்கிறேத, யேகோரகோவத
கலடி டைகோக்டைடரக் ககட்டு, கர்ப்பவதிகளுக்கு வலிவ தரும் டைகோனிக் வகோங்கி அனுப்பி டவக்ககவண்டும்
என்று ஒரு கடிதம் எழுதிப் கபகோடு; அதிலிருந்த அவர் வதரிந்த வககோள்கிறேகோர்” என்றேகோள்.
சகோமைர்த்தியேமைல்லவகோ அவள் கயேகோசடன. அதன்படிகயே கடிதம் கபகோட்கடைன். நகோலகோம் நகோள் பதில் வந்தத.
கவர்! நகோன் சகோப்பிட்டுக் வககோண்டிருந்கதன். தளைசி கவடரக் ககோட்டினகோள். அவருடடையே
டகவயேழுத்தத்தகோன். என் முகம் மைலர்ந்தத. பதில் கிடடைத்த விட்டைத, நகோகல நகோளில். கடிதம்
கபகோட்கடைகோம்; உடைகன பதில் கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறேகோர். என்மீத அவருக்கு கககோபம் இல்டல; அன்பு
ஏற்பட்டுவிட்டைத. ஆமைகோம், தகோய் ஆகப் கபகோகிகறேன். இனியுமைகோ என்னிடைம் வவறுப்பகோக நடைந்த
வககோள்வகோர். அவசரமைகோகச் சகோப்பிட்டுவிட்டு வந்த கடிதத்டதப் படித்தகோக கவண்டும் என்றே ஆவல்.
அவசரமைகோகச் சகோப்பிட்டைகோகலகோ தளைசி ககலி வசய்வகோள். ஆககவ, கடிதத்டதப் படிக்ககவண்டு
வமைன்பதிகல அவசரம் வககோள்ளைகோதவள்கபகோல, வமைள்ளைச் சகோப்பிடை கவண்டியிருந்தத. சகோப்பகோடு
முடிந்தகூடைக் வககோஞ்சம் ககோலதகோ மைதம் வசய்கதன்; இல்டலயேகோனகோல் அவள் ககலி கபசுவகோள்.
“தளைசி! என்ன எழுதி இருக்கிறேகோர் கடிதத்தில் என்று பகோர்க்கலகோம், வககோடு” என்று ககட்கடைன்;
வககோடுத்தகோள். கடித மைல்லடைகோ கண்கண! கடுவிஷம் இருந்தத அதிகல!
“தடலமுழுகிவிட்கடைன்.” இவ்வளைகவ, அவர் அனுப்பியே கடிதத்தில் இருந்தத!
மைலர்க்கூடடைடயே ஆவலகோக எடுக்கும்கபகோத, அதனுள் ளிருந்த கருநகோகம் சீறிக் கிளைம்புவதகபகோல, உன்
அப்பகோ அனுப்பியே கடிதத்டதப் பிரித்ததம் தடலமுகிவிட்கடைன் என்றே வகோசகம் கதகோன்றேக் கண்கடைன்.
அவசரமைகோகக் கடிதத்டதக் திருப்பி மைறுபக்கம் பகோர்த்கதன். ஒரு எழுத்தம் இல்டல. மைறுபடியும் ஒரு முடறே
கடிதத்திகல தீட்டைப்பட்டிருந்த வகோசகத்டதக் கண்கடைன். வமைள்ளை அதடன உச்சரித்கதன். உள்ளை வவந்தத.
தளைசி வவடுக் வகனக் கடிதத்டத எடுத்தக் வககோஞ்சம் வதளிவகோக படித்தகோள், தடலமுழுகிவிட்கடைன் என்றே
வகோசகத்டத. என் வசவியிகல அந்தச் வசகோற்கள் விழுந்த உடைகன கண்ணீர் கன்னத்திகல விழலகோயிற்று.
தடலமுழுகிவிட்கடைன்! யேகோருடடையே வகோர்த்டத அத? என் கணவரின் வகோர்த்டத. என்டனத் தடலமுழுகி
விட்டைகோரகோம் என் கணவர். இடதவிடை கவறு கவதடன தரும் வசகோல் வபண்ணுக்கு ஏதடைகோ மைககன! நகோன்
தகோயேகோகப் கபகோகிகறேன் என்படதப் வபருடமையுடைன் அவருக்கு நகோன் வதரிவிக்க, அவர் என்டனத்
தடலமுழுகி விட்டைதகோகக் கடிதம் எழுதகிறேகோர். நகோன் அனுப்பியேத பழம்! அவர் எனக்கு விஷம்
அனுப்பினகோர்! என்டனத் தடலமுழுகிவிட்டைகோரகோம்; நகோன் தடல முழுககோமைலிருக் கிகறேன் என்றே
வசய்திடயேத் வதரிவித்ததம், எனக்குக் கிடடைத்த பதில் இத. மைககன! எதற்கும், எப்கபகோதம்
கவடிக்டகயேகோககவ கபசிவிடும் தளைசிவடைத் திடுக்கிட்டுப்கபகோய் நின்றேகோள், அந்தக் கடிதத்டதக் கண்டு.
“என்ன அக்ககோ இத?” என்று ககட்டுக் வககோண்கடை என்டன அடணத்தக் வககோண்டைகோள். “தளைசி! நகோன்
சித்திரவடதக்கு ஆளைகோக்கப் படுகிகறேன். என் கணவன் என்டனக் டகவிட்டுவிடைத் தீர்மைகோனிக்கிறேகோர்.
அலட்சியேப்படுத்தினகோர், இம்டச வசய்தகோர். இப்கபகோத அடிகயேகோடு என்டனக் டகவிட்டுவிடைத்
தீர்மைகோனிக்கிறேகோர். தடலமுழுகிவிட்கடைன் என்றேல்லவகோ எழுதி இருக்கிறேகோர், தளைசி! அத என் மைகோனத்தக்கு
மைரண தண்டைடனயேடி! நகோன் கர்ப்பவதியேகோக இருக்கிகறேன். இத, நகோன் குற்றேம் வசய்தவள் என்பதற்கு
அத்தகோட்சி என்று கூறுகிறேகோர். ஐகயேகோ! தளைசி! நகோன் என்ன வசய்கவன் அவருடடையே வகோசகம் என்டனப்
படுகுழியில் தள்ளும் பயேங்கர ஏற்பகோடு. நகோன் அவருக்குத் தகரகோகம் வசய்தவிட்கடைன், நகோன் ஓர் தூர்த்டத
என்று தூற்றுகிறேகோர். உன்டன நகோன் கநசிக்க முடியேகோத, குடும்பத்திகல உன்கனகோடு கசர்ந்த வகோழமுடியேகோத,
ககோப்பகோற்றேவம் முடியேகோத, நீ எக்கககடைகோ வகட்டுப் கபகோ! என்று கூறுவத வககோடுடமை என்பகோர் கள் தளைசி!
அவர் கூறுவத அதனினும் வககோடுடமையேகோனத. விபசகோரி! என்று கூசகோமைல் பழி சுமைத்தி என் மைகோனத்டதப்
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பறித்த உலகம் என்டன இழிவகோகப் கபசும் நிடலடயே உண்டைகோக்குகிறேகோர்.
“அவடளை நகோன் மைடனவியேகோக இனிக் வககோள்ளைமுடியேகோத அவள் ஓர் விபசகோரி” என்று என் கணவர்
உலகுக்கு உடரக்கிறேகோர்” என்று நகோன் கூறி விம்மி விம்மி அழுகதன். “அழகோகத அக்ககோ! அழுத அழுத
முகமும் சிவந்தவிட்டைகத! இப்படி அழுதகோல் உடைம்புக்கு நல்லதகோ? அத்தகோன் ஏகதகோ வவறியிகல வீணகோக
எடதகயேகோ எழுதிவிட்டைகோர். அதற்ககோக நீ இப்படிப் படதக்கலகோமைகோ? ஆண்களின் சுபகோவம் இப்படித்தகோன்.
வபண்ணின் மைனம் புண்ணகோகுகமை என்பத குறித்த எண்ணியும் பகோர்ப்பதில்டல. அத்தகோனுடடையே
அக்ரமைமைகோன வகோர்த்டதக்கு அர்த்தம் இருப்பதகோக நிடனத்தக்வககோண்டு நீ வருத்தப்படைகோகத. உலகிகல,
புத்தியுள்ளை வர்களும் சில கபர் இருக்கிறேகோர்கள். இப்படி வவறி பிடித்த, உளைறுவடத உண்டமை என்று
எல்கலகோருகமை ஏற்றுக்வககோள்வகோர் களைகோ?” என்று தளைசி என்வனன்னகவகோ சமைகோதகோனம் கூறிப் பகோர்த்தகோள்;
வழக்கமைகோக அவள் கபச்சிகல ககோணப்படும் விறுவிறுப்பு அன்று இல்டல. அவள் எனக்குச் சமைகோதகோனம்
கூறினகோகளைவயேகோழியே அவளைகோகலகயே தடலமுழுகிவிட்கடைன் என்றே வகோசத்டதச் சகித்தக்வககோள்ளை
முடியேவில்டல. ‘பகோவிகள்! பழிககோரர்கள்! வககோடலககோரர்கள்! வபண்டண மைண்ணகோக எண்ணிக்வககோள்ளும்
முட்டைகோள்கள்! இருதயேமைற்றேவர்கள்’ என்று வபகோதவகோக ஆண்கடளைத் திட்டிக்வககோண்டிருந்தகோள். ஆனகோல்
அவ்வளைவம் என் கணவருக்ககோககவ வீசப்பட்டைடவ. எனக்கககோ உலககமை இருள்மையேமைகோனத
கபகோலகோகிவிட்டைத. கடைலிகல விழுந்த, அடலகளைகோல் தகோக்கப்பட்டு, டக ககோல்கள் கசகோர்ந்த கபகோய் எந்த
நிடலயிகல இருக்கிகறேகோம் என்படத ஒருவகோறு வதரிந்தவககோள்ளைக் கூடியே அளைவ மைட்டும் உயிர் இருக்கும்
நிடலடமை எனக்கு. நகோன் சின்னவளைகோக இருக்கும்கபகோத, பல்லியிடைம் சிக்கிக்வககோண்டை பூச்சிடயேப்
பகோர்த்திருக்கிகறேன். உடைலில் ஒரு பகோகம் பல்லியின் வகோயிகல சிக்கி விடும். பூச்சிக்கு அத வதரிந்தவிடும்.
மைரணத்தின் பிடியிகல இருப்பததகோன் வதரியுகமை தவிர அதிலிருந்த மீண்டு வககோள்ளும் வலிவ இரகோத.
அந்த நிடலயிகல தன்னகோல் தப்பித்தக் வககோள்ளை முடியுமைகோ, அதற்குத் தகுந்த சக்தி இருக்கிறேதகோ
இல்டலயேகோ என்படதப்பற்றி எண்ணிக்வககோண்டிருக்க முடியுமைகோ? எப்படியேகோவத சகோவின் பிடியிலிருந்த
விடுபடைகவண்டும் என்பதற்ககோகத் தடிக்கும், வநளியும், தடலடயேத் தூக்கும். பல்லியின் வகோயிலிருந்த
வவளிப் படுவதற்ககோகத் தன் பலத்டத முழுவதம் உபகயேகோகித்தப் பகோர்க்கும் ஒவ்வவகோரு தடிப்பும்
பூச்சியின் வலிடயே நகோசமைகோக்கவம் உயிடரப் கபகோக்கவம் பயேன்படுகமைவயேகோழியே விடுதடலக்கு வழியேகோக
முடியேகோத. பல்லிக்குக் பூச்சிடயேக் வககோல்லும் கவடலயும் மிச்சமைகோகும். தன் பிடிடயே இறுக்கிக் வககோண்டு
பல்லி அடசவற்று இருக்ககவண்டியேததகோன். பூச்சி கபகோரகோடுவதகோகக் கருதிக்வககோண்டு சுவரிகல
கமைகோதண்டு, தகோனகோக சகோகும். பிறேகு பல்லி அதடனத் தின்றுவிடும். அத கபகோன்றே நிடலயிகல நகோன்
இருந்கதன். என் கணவரின் ககோதகம் என்றே பிடியிகல சிக்கிக் வககோண்டை நகோன் என் நிடலடமைடயேச்
சரிப்படுத்திக்வககோள்ளை எடுத்தக் வககோண்டை ஒவ்வவகோரு முயேற்சியும் என் கவதடனடயே வளைர்க்கப்
பயேன்பட்டைகதவயேகோழியே, என் தயேர் நீக்கும் தடணயேகோக வில்டல. நகோன் என்ன வசய்கவன்! கணவகன
விபசகோரி என்று தூற்றேத் தணிந்த பிறேகு கபடதப் வபண்ணகோல் என்ன வசய்யே முடியும்? ஆழமைகோன கிணறு
கதடுவதன்றி கவறு கவடலதகோன் என்ன இருக்கிறேத?
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பகுதி - 9
“மைககன! தங்கத்டத அவர் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளைக் கூடைகோத. அடத எப்படியேகோவத தடுக்ககவண்டும்
என்று முயேன்கறேன். அதன் பயேன், கபய் பிடித்தவள் என்று ஊரகோகர கூறும்படியேகோனததகோன். சரி! இனித்
தடுத்தப் பயேனில்டல. ஆண்களின் மைனம் வகோனம் கபகோன்றேததகோன். அதிகல பல நட்சத்திரங்கள் இருந்கத
தீரும். ஒளிவிடும் மைதி இருந்தகோலும், மின்மினியும் இருக்கும். கருகமைகமும் இருக்கத்தகோன் வசய்யும்.
ஆககவ, ரங்கம் இருக்கும்கபகோத தங்கம் ஏன் என்று ககட்டுப் பயேன் இல்டல. அவர் தகோரகோளைமைகோகத்
தங்கத்டதயும் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளைட்டும் என்று எண்ணி, என் மைனடதத் திடைப் படுத்திக்
வககோண்கடைன். அதன் விடளைவதகோன் மின்னல்கபகோல் கதகோன்றி மைடறேந்த, அவருடடையே அன்பு! அந்த அன்பு,
அன்று இரவமைட்டுகமை நிடலத்திருக்க முடிந்தத. அந்த இன்ப இரவ, உன்டனயும் உலகிகல எந்தப்
வபண்ணும் ககட்டுச் சகித்தக் வககோள்ளை முடியேகோத பழிடயேயும், எனக்குத் தந்தத. பகோழ் மைனகமை! ஏன் நீ,
அன்று அவரிடைம் தஞ்சம் புகுந்தகோய்? வகஞ்சி அவருடடையே வககோஞ்சு வமைகோழிடயேப் வபற்றேகோய், களித்தகோய்!
இகதகோ தருகிறேகோகர நஞ்சு, அத உயிடரப் கபகோக்கினகோலும் பரவகோயில்டலகயே, மைகோனத்டத அல்லவகோ
மைகோய்க்கிறேத’ என்று வமைள்ளைக் கூறிக் வககோண்கடை குமுறிகனன். விசகோரத்டத விநகோடியில் தடடைத்த விடும்
தளைசியும், என் நிடலடயேக் கண்டு, அழுதவககோண்கடை தன் முந்தகோடனயேகோல் என் கண்கடளைத் தடடைக்க
முடிந்தகத தவிர, எனக்குச் சமைகோதகோனம் கூறே முடியேவில்டல. எப்படி முடியும்? ‘விபசகோரி’ என்றே பழி
சுமைத்தப்பட்டை பிறேகு, வபண் எப்படி உலடக ஏறிட்டுப் பகோர்க்க முடியும்? உலகிகல, எத்தடனகயேகோ
விதமைகோன அக்ரமைத்டதச் வசய்த வயிறு வளைர்ப்பவன்கூடை, ஒரு வபண் விபசகோரி என்றேகோகிவிட்டைகோல்,
ககவலப்படுத்தவகோன்; கண்டிப்பகோன். எவ்வளைவ வககோடூர சுபகோவம் இருந்தகோல் அவர் அப்படிச் வசகோல்ல
மைனம் தணிவகோர் என்படத நீ இப்கபகோத எண்ணிப் பகோர். ஏகதகோ தகோய் தன் மைகனிடைம் கூறுகிறேகோள் என்று
எண்ணகவண்டைகோம் தர்ப்பகோக்கியேவதி ஒருத்தி கருடணயும் நீதியும் வதரிந்த ஒர உத்தமைனிடைம்
முடறேயிடுகிறேகோள் என்று எண்ணிப் பதில் வசகோல்லு. கவண்டைகோமைடைகோ மைககன! நீ கபசகவண்டைகோம். உன்
கண்ணீர் கபகோதம், எனக்கு அந்தப் பகோடஷ வதரியும். இம்டசக்கு ஆளைகோன எனக்கு கடடைசிக்
ககோலத்திகலனும், அந்தக் கண்ணீர் ஆதரவ தருகிறேத என்று ஆறுதல் கிடடைத்தகத அதகவ கபகோதம்.
என் கலியேகோணம் நடைந்தகபகோத, இரவ ககோலட்கசபம் டவத்தகோர்கள். நகோன் வபண்களுடைன்
உட்ககோர்ந்தவககோண்டு இருந்கதன். ஆனகோல் அவருடடையே முகத்டதயும் அடிக்கடி பகோர்த்தக்வககோண்கடை
இருந்கதன். ககோலட்கசபக்ககோரர், சீதகோ கலியேகோணக் கடதடயேக் கூறினகோர். அப்கபகோத அவர் வபண்கடளைப்
பற்றிப் கபசியே வபருடமைடயே, நகோவளைல்லகோம் ககட்கலகோமைகோ என்று கதகோன்றிற்று. அவ்வளைவ விளைக்கி
விளைக்கிப் கபசினகோர், விடியே விடியே. உன் அப்பகோகவகோ வசகோக்கிவிட்டைகோர். இரகோகத்கதகோடு ககோலட்கசபக்ககோரர்,
‘வபண்ணுக்கு கவண்டியேத என்ன? பூஷணமைகோ? கபகோதகோத. சம்பத்தகோ? கபகோதகோத. அழககோன பங்களைகோவம்
கதகோட்டைமும் இருந்தகோல் கபகோதமைகோ? கபகோதகோத. டவரமைகோடலயும், பச்டச வடளையேலும், கல்லிடழத்த
ஒட்டியேகோணமும் கிடடைத்தகோல் கபகோதமைகோ? கபகோதகோத! ககோசி வககோரநகோடு கசடல வகோங்கிக் வககோடுத்தகோல்
கபகோதமைகோ? கபகோதகோத! கவகறே என்ன கவண்டும்? வதகோட்டுத் தகோலிகட்டியே புருஷனின் மைட்டைற்றே அன்பு
கவண்டும். அந்த அன்புதகோன் அவளுக்க அஷ்டை ஐஸ்வரியேத்டதவிடை கமைலகோனத” என்று கூறி முடித்தகோர்.
சடபயிகல, மைடனவிடயே அடிக்ககோவிட்டைகோல் டக மைரத்தப் கபகோய்விடும் என்று எண்ணிக்
வககோண்டைவர்கள்கபகோல வகோழ்ந்த வந்த புருஷர்கள்கூடை, கரகககோஷம் வசய்தகோர்கள். ககோலட்கசபக்ககோரர்
வசகோன்னத சரி என்று மைட்டுமைல்ல, “இகதகோ பகோர்! எந்த அன்பு தகோன் வபண்களுக்கு அஷ்டை
ஐஸ்வரியேத்டதவிடை கமைலகோனத என்று ககோலட்கசபக்ககோரர் கூறுகிறேகோகரகோ, அந்த அன்டப நகோன் இகதகோ
தருகிகறேன். ஆனந்தம் வககோள்” என்று எனக்குக் கூறுவத கபகோலிருந்தத. நகோன் வவட்கத்தகோல் தடல
குனிந்த வககோண்கடைன். சடபயிகல சிலர், “மைகோப்பிள்களை! ககோலட்கசபத்டதக் கவனியும்” என்றுகூடை
அவடரக் ககலி வசய்தகோர்கள். வபண்களுக்குப் பரிந்த கபசியே ககோலட்கசபக்ககோரர், அழகழககோகக் குடும்ப
வகோழ்க்டகடயேச் சித்திரித்தக் ககோட்டினகோர். “மைலரகோவத கசக்கினகோல்தகோன் வகட்டு விடும்; மைங்டகயின்
மைனகமைகோ மைணவகோளைனின் முகம் வககோஞ்சம் கடுகடுத்தகோகல கபகோதம் வநகோந்த கபகோகும்; அவ்வளைவ மிருத
வகோனத வபண் மைனம். வபண் மைனத்டதப் புண்ணகோக்கும் ஆண் கடளைப் கபய் இனத்தில்தகோன்
கசர்க்ககவண்டும்” என்று ககோலட் கசபக்ககோரர் கூறினகோர். உன் அப்பகோ தனத பகோர்டவயேகோலும் புன்ன
டகயேகோலும் அவர் கூறினடதவயேல்லகோம் ஆகமைகோதித்தக் வககோண்டு இருந்தகோர். வருஷம் பல
ஆனகபகோதிலும், எனக்கு அன்று நடைந்தடவகள் அவ்வளைவம் நன்றேகோக நிடனவிகல இருக்கிறேத.
நடுநிசிக்குகமைல், எனக்குத் தூக்கம் வந்தவிட்டைத. தூங்கினகோல் ககலி வசய்வகோர்ககளை என்பதற்ககோக மிகச்
சிரமைப்பட்டுக் கண்கடளைத் திறேந்தபடி இருந்கதன் இதனகோல் தூக்கம் அதிகப்பட்டைகத தவிர,
குடறேயேவில்டல. என்டனயு மைறியேகோமைல் கண்கடளை மூடிகனன். பக்கத்திகல இருந்த ஒரு சிகநகிதிமீத
சகோய்ந்கதன். அவள் “கலியேகோண வபண்ணுக்கு மையேக்கம் வந்தவிட்டைத! என்று கூறினகோள். ஆளைகோளுக்கும்
கூவினகோர்கள், நகோன் கண்டளைத் திறேந்கதன். அவகளைகோ என்டனத் தன்மீத சகோய்த்தக்வககோண்டு, “அடசயேகோகத
கண்ணு! ஒன்று மில்டல பயேப்படைகோகத!” என்று உபசகோரம் வசய்தகோள். ககோலட்கசபம் நின்றுவிட்டைத.
‘வககோஞ்சம் பகோல் வககோடுங்கள்’ என்றேகோர் ஒருவர். ஒருவர் ‘விசிறுங்கள்’ என்றேகோர். இன்வனகோருவர் வமைள்ளை
உள்களை அடழத்தக்வககோண்டு கபகோகும்படி கயேகோசடன வசகோன்னகோர். என் கணவர் சகோதகோரணமைகோக,
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கலியேகோணப் பிள்டளைகள் வவட்கப்படுவகோர்ககளை அதகபகோலிரகோ மைல் “முகத்தில் வககோஞ்சம் பன்னீர்
வதளியுங்கள்!” என்று உரத்த குரலிகல வசகோன்னகோர்.
தூக்க மையேக்கத்டத வதளிவிக்க என் முகத்திகல பன்னீர் வதளிக்கும்படி பரிவடைன் கபசியே என் கணவர்,
நகோன் கர்ப்பவதி யேகோக இருக்கிகறேன் என் றேவசய்திககட்டு ஆனந்தமைடடைந்திருக்க கவண்டியேத முடறே.
ஆனகோல், அவகரகோ என்டனத் தடலமுழுகி விட்டைதகோகத் வதரிவித்தகோர். வபண்ணின் வகோழ்க்டக இப்படி ஒரு
ஆணின் ஆபகோசத்தக்குக் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் வககோடுடமைடயே யேகோர் எண்ணிப் பகோர்க்கிறேகோர்கள். மைககன!
உன்டனப் கபகோன்றே உத்தமைகுணம் படடைத்தவர்கள் உலகில் மிகமிகக் குடறேவ. உன் மைனம் என் அழுகுரல்
ககட்டுப் படத படதத்தத. உள்களை ஓடி வந்த, என்டன அடித்த முரடைனிடைம் சண்டடைக்கும் நின்றேகோய்.
ஆனகோல் வபகோதவகோக ஆடைவர்கள் இவ்விதம் வசய்யேமைகோட்டைகோர்கள். அதனகோல், ஆண்கள் இரக்கக் குணகமை
அற்றேவர்கள் என்று நகோன் கூறுவதகோக எண்ணகோகத. நகோய் பூடன இடவகளிடைம்கூடை இரக்கம் ககோட்டும்
ஆடைவர்கடளை நகோன் பகோர்த்திருக்கிகறேன். அப்படிப்பட்டை கருணகோகரர்கள்கூடை, மைடனவிடயே புருஷன்
அடித்தத் தன்புறுத்தம்வபகோழுத குறுக்கிட்டுத் தடுக்கமைகோட்டைகோர்கள். அவன் வபண்ஜேகோதிடயே அவன்
அடிக்கிறேகோன். நகோம் எப்படி அவடனத் தடுக்கமுடியும்? கபகோடைகோ உன் கவடலடயேப் பகோர்த்தக் வககோண்டு
என்று அவன் வசகோல்லிவிட்டைகோல், நகோம் முகத்டத எங்கக வககோண்டுகபகோய் டவத்தக்வககோள்வத என்று,
இப்படி உப்புச்சப் பற்றே கபச்டசப் கபசிவிட்டுப் கபகோவகோர்ககளைவயேகோழியே, வபண்டண இப்படி
இம்சிக்கலகோமைகோ என்று ககட்க முன்வர மைகோட்டைகோர்கள். இப்படிப்பட்டை சூழ்நிடலயிகலதகோன் வபண்கள்
வகோழ்கிறேகோர்கள்; என் நிடலடமையும் அததகோன். உன் அப்பகோ, கலியேகோணமைகோன சில ககோலம்வடர ககோட்டியே
அன்பும் அக்கடறேயும், எனக்கு மைகிழ்ச்சிடயே மைட்டுமைல்ல, ஒரு புத நம்பிக்டகடயேயும் வககோடுத்தத.
மைற்றேவர்கடளைப்கபகோல் இவர் முரடைரல்லர்; கண்ணியேம் வகோய்ந்தவர். நம்மிடைம் அகமைகோகமைகோக அன்பு
டவத்திருக்கிறேகோர். ஆககவ, இவர் நம்டமை மிகவம் பிரியேமைகோக நடைத்தவகோர்; நம் வகோழ்விகல தன்பம் இரகோத
என்று நம்பிகனன். மைற்றேக் குடும்பத்தப் வபண்கடளைப்கபகோலக் கசங்கியே கண்களைகோக இரகோத, களிப்பகோல்
மைலரும் கண்களைகோககவ நமைக்கு எப்கபகோதம் இருக்கும் என்று நிடனத்கதன். அவருடடையே வசகோல்லும்
வசயேலும் எனக்கு அவ்விதமைகோன நம்பிக்டகடயேத் தந்தத. தங்கம், என் வகோழ்க்டகயிகல குறுக்கிடும்
வடரயில், அவர் என்டன அன்புடைம் தகோன் நடைத்தி வந்தகோர். பகோபம்! தங்கத்டத மைட்டும் குடறேகூறிப் பயேன்
என்ன? உன் அப்பகோ கபரகோடசக்கு ஆட்படும் வடர என்டன அன்பகோகத்தகோன் நடைத்தி வந்தகோர். கபரகோடச
பிடித்ததம் என்டனச் சித்திரவடத வசய்யேலகோனகோர்.
தடலமுழுகிவிட்கடைன் என்று அவர் எழுதியே கடிதத்டதப் பற்றி, நகோனகோக என் அப்பகோவிடைம்
கூறுமுடியுமைகோ? தளைசிதகோன் அந்தப் வபகோறுப்டப ஏற்றுக்வககோண்டைகோள். அப்பகோ, தடிதடித்தகோர். ‘மைடடையேன்,
முட்டைகோள்’ என்வறேல்லகோம் திட்டினகோர். என்னகவகோ உளைறி இருக்கிறேகோன். அவன் எழுதினதற்கு அர்த்தகமை
இல்டல என்றேகோர். எனக்கு ஆறுதல் தருவதற்ககோக அவர் அவ்வித வமைல்லகோம் கபசினகோகரவயேகோழியே
உண்டமையிகலகயே அவர் அந்தக் கடிதத்தகோல் அடடைந்த கவதடனடயே அவருடடையே முகம் வதளிவகோகக்
ககோட்டிற்று. முடிவில், ‘நகோகன கபகோய் அவடனக் கண்டித்தவிட்டு வருகிகறேன்; இரண்டு நகோள் நீ இங்கக
தனியேகோக இரு; வந்தவிடுகிகறேன்’ என்று கூறிவிட்டுப் புறேப்பட்டைகோர். இந்த முடறேதகோன் சரியேகோனத என்று
தளைசி ஆகமைகோதித்தகோள். எனக்கு என்னவசய்வத, எத சிறேந்த முடறே என்று வதரிந்த வககோள்ளைகவகோ புரிந்த
வககோள்ளைகவகோ முடியேவில்டல. ஒகர திடகப்பு. இரண்டு நகோள் கழித்த, அப்பகோ திரும்பி வந்தகோர்.
“என்னப்பகோ விஷயேம்?” என்று நகோன் ஆவலுடைன் ககட்கடைன். ‘ஒன்றுமில்டலயேம்மைகோ! அவன் ஒரு
மைடடையேன். என்னகவகோ ஒரு விதமைகோன டபத்தியேக்ககோரச் சந்கதகம் வககோண்டிருக்கிறேகோன். இத என்னடைகோ
அசட்டுத்தனம் என்று ககட்டைகோல், விழிக்கிறேகோன். ஒகர குழப்பம். ஒழியேட்டும். இப்படிப்பட்டை
புத்தியேற்றேவர்கள் தகோமைகோகத் திருந்தகவண்டுகமை வயேகோழியே, நகோம் வசகோல்லித் திருத்த முடியேகோத என்று விட்டு
விட்கடைன். அவன் கிடைக்கிறேகோன்; உனக்வகன்னமைகோ கவடல? நீதகோகன அந்த வீட்டுக்கு எஜேமைகோனி. என்ன
வசய்தவிடுவகோன் அவன்; சும்மைகோ விடுகவனகோ நகோன்” என்று என் அப்பகோ கபசினகோர். அவர் வசகோன்னத
சமைகோதகோனமைகோ, தீர்ப்பகோ, குற்றேச்சகோட்டைகோ என்று வதரியேவில்டல. உன் அப்பகோவிடைம் ஏகதகதகோ கபசிப்
பகோர்த்திருக் கிறேகோர். அவர் ஒகர பிடிவகோதமைகோக இருந்திருக்கிறேகோர். தன்னகோல் ஒன்றும் சகோயேகோமைல் கபகோனடத
மைடறேக்க, என் தகப்பனகோர் ஏகதகோ கபசித் தீர்க்கிறேகோர் என்பத வதரிந்தத. என் மைனதிகல இருந்த
குழப்பத்திலிருந்த ஒரு புத உறுதி பிறேந்தத. கநகர வீடு கபகோவத, என்டன அவர் என்ன
கவண்டுமைகோனகோலும் வசய்த வககோள்ளைட்டும். டதரியேமிருந்தகோல், “என் மைடனவி விபசகோரி. அவடளை நகோன்
விலக்கி விட்கடைன்” என்றும் வசகோல்லட்டும். என்டன ஊரகோர் தூற்றுவகோர்கள்; சகித்தக்வககோள்கிகறேன்.
ஆனகோல், அகதகபகோத, ஊருக்குப் வபரியேவர், வகமௌரவமைகோன குடும்பம். வசல்வமும், வசல்வகோக்கும்
படடைத்தவர் என்று புகழப்படும் இவடரயும், எதிகர இல்லகோ
விட்டைகோலும் தடல மைடறேவகோக ஏளைனம் வசய்யும். அதனகோல் வரும் இழிடவயும் அவமைகோனத்டதயும்,
என்டன இம்சித்ததற்குத் தண்டைடனயேகோக அவர் அடடையேட்டும் என்று எண்ணிகனன். பூடஜே, பூஜேகோரி,
கபய், எடதயும் வபகோருட்டுபடுத்த வில்டல. தளைசியின் அன்பு வமைகோழிக்கு மைட்டும், வககோஞ்சம்
சிரமைத்தடைன் சமைகோதகோனம் கூறே கவண்டியே தகோயிற்று. அப்பகோடவ அடழத்தக்வககோண்டு, வீடு வந்கதன்.
கபகயேகோட்டிக் வககோள்வ தற்ககோகவவன்று நகோன் வீட்டிலிருந்த கிரகோமைத்தக்குப் புறேப்பட்டை கபகோத,
சகோதவகோகத்தகோன் வசன்கறேன். பிறேகு எதற்கும் பயேப்படைகோத வளைகோக, வீட்டுக்குள் நுடழந்கதன். அடைக்கம்
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வபண்களுக்குப் பூஷணம் என்பகோர்கள்; நகோன் அதன் படிதகோன் நடைந்த வந்கதன். கிரகோமைத்டத விட்டு
மைறுபடியும் வீட்டுக்குள் நுடழந்தகபகோகதகோ அதிககோரி என்றே முடறேயிகல புகுந்கதன். இனி, அடைக்க
ஒடுக்கம், பரிவ, பகோசம், இடவகடளை நகோன் ஏன் வககோள்ளைகவண்டும்? புருஷனின் குரடலக் ககட்டைகோகல
பயேந்த, அவர் ககோலகோல் இடுமை கவடலடயேத் தடலயேகோல் வசய்த தீரகவண்டும் என்று நகோன்
இருப்பகோகனன்? அடைங்கி ஒடுங்கி இருந்த பகோர்த்தகோகிவிட்டைத. வககோடுடமைகடளைத் தகோங்கிக் வககோண்கடைன்,
இழிடவப் வபகோறுத்தக்வககோண்கடைன்; சித்திரவடத வசய்தகோர், சகித்தக் வககோண்கடைன். இவ்வளைவக்கும்
பிரதிபலன் என்ன வபற்கறேன்? தடலமுழுகிவிட்கடைன் என்று அவர் எழுதியே கடிதந்தகோகன? புருஷனிடைம்
இடிபட்டு அடிபட்டு, இம்டசகடளைப் வபற்றுக் வககோண்டு, வபண் எடதப் புகழகோகப் வபறுகிறேகோள்? அவள்
உத்தமி, பத்தினி, பதி வசகோல் கடைவகோத பகோடவ என்றே பட்டைங்கடளைத்தகோகன! எனக்குத்தகோன் என் கணவர்
விபசகோரிப் பட்டைம் கட்டிவிட்டைகோகர; இனி பத்தினி, உத்தமி என்றே பட்டைம் கிட்டும் என்பதற்ககோக நகோன் ஏன்
பகோடுபடைகவண்டும், வககோஞ்சமும் இரக்கமின்றி என்டனத் ‘தடலமுழுகிவிடை’ அவருக்கு மைனம்
இடைந்தந்தகோன பிறேகு, நகோன் ஏன் சகோதவகோக இருக்க கவண்டும்? இருந்ததகோன் நகோன் என்ன சுகத்டதக்
ககோணப்கபகோகிகறேன்? எனகவ, ஒர் புதியே உறுதியுடைன் வீட்டுக்குள் பிரகவசித்கதன். உலகறியே என்மீத
குற்றேம் சகோட்டி, அதற்கு ருஜேஜு ககோட்டி, என்டன வீதியிகல விரட்டைட்டும். அதவடரயில், இந்த வீட்டில்
நகோன் ஆட்சி வசய்கவன். அவடர ஆட்டிப் படடைப்கபன் என்று திட்டை மிட்கடைன். வீட்டுக்குள்
நுடழந்ததகமை, புதியே முடறேயில் கவடல தவக்கிகனன். நகோன் உள்களை வந்தகபகோத அவர் வீட்டிகல
இல்டல. அப்பகோ, என்டனத் தனியேகோக விட்டுப் கபகோக விரும்ப வில்டல. அப்பகோ, என்டனத் தனியேகோக
விட்டுப் கபகோக விரும்ப வில்டல. நகோனகோககவ அவடரப் கபகோகச் வசகோன்கனன். கவடலக் ககோரிடயேக்
கூப்பிட்கடைன். “எங்கக அவர்? எத்தடன மைணிக்கு வவளிகயே வசன்றேகோர்? யேகோர்கூடைச் வசன்றேகோர்?” என்று
மைளைமைளை வவன்று ககள்விகடளை அதிககோரத் கதகோரடணயில் பூட்டிகனன். அவ்வளைவ உரத்த குரலிகலயும்
முடுக்ககோகவம் நகோன் அதவடர கபசி அவள் ககட்டைதில்டல. ஆககவ அவள் வககோஞ்சம்
ஆச்சரியேப்பட்டைகோள். ஒருகவடளை “கபய்தகோன் கபசுகிறேத” என்று தகோன் எண்ணிக் வககோண்டிருப்பகோள்.
“என்னடி சடமையேல் இன்று?” என்று ககட்டைன். அவள் வசகோன்ன பண்டைங்கள் யேகோவம் அவருக்குப்
பிரியேமைகோனடவ. உடைகன அடவகடளை மைகோற்றிகனன். அவருக்குப் பிடிக்ககோத வவண்டடைக்ககோடயேக் குழம்பு
டவக்கச் வசகோன்கனன். அவருக்குக் வககோத்தமைல்லித் தடவயேல் பிரியேம்; அடதச் வசய்யேகவண்டைகோம் என்று
உத்தரவ கபகோட்கடைன். கீடரத்தண்டு ஒரு பதகோர்த்தத்திகல கசர்ந்ததகோ என்று சலித்தக்வககோள்வகோர் அவர்.
அடதக் கூட்டுச் வசய்யேச் வசகோன்கனன். அவருக்கு ‘இரசம்’ இல்லகோவிட்டைகோல் சகோப்பகோடு பிடிக்ககோத. அன்று
அத கதடவயில்டல என்கறேன். தயிருக்குப் பதில் கமைகோர், தடலவகோடழ இடலக்குப் பதில் வபகோத்த ஆல
இடல, வநய் வகோடடை அடிக்கும் ‘ரகம்’. இப்படி சடமையேற்கட்டிகல என் கபகோர் தவக்கப்பட்டைத. சகோப்பகோடு
தயேகோரகோனதம். கவடலக்ககோரிடயேப் பரிமைகோறேச் வசகோல்லி சகோப்பிட்டுவிட்டு, உள்களை படுத்தக்வககோண்டு,
“நகோன் நகோலுமைணி கநரம் தூங்கி ஆககவண்டும். இடடையிகல எழுப்பகோகத. தூங்கி எழுந்திருப்பதற்குள்
ககோப்பி தயேகோரகோக இருக்கட்டும்” என்று உத்தரவ கபகோட்டுவிட்டு, வமைத்டத மீத வழக்கமைகோகப்
கபகோடுவடதவிடை அதிகத் தடலயேடணகள் கபகோட்டுக்வககோண்டு, படுத்தக்வககோண்கடைன்.
பகல் ஒரு மைணிக்குகமைல் அவர் வந்தகோர். கூடைத்திகல என் சகோமைகோன்கள் கிடைந்தன. அதிலிருந்த வதரிந்த
வககோண்டிருப்பகோர், நகோன் வந்திருக்கிகறேன் என்படத. டபத்தியேக்ககோர மைனுஷர், நகோன் எந்தக் கககோலத்திகல
வந்திருக்கிகறேன் என்படதத் வதரிந்த வககோள்ளைவில்டல.
“எங்கக ரங்கம்?” என்று கவடலக்ககோரிடயேக் ககட்டைகோர். எங்கக ரங்கம்? முன்வபல்லகோம், எதிகர நிற்பகோள்.
டகயில் தண்ணீர்ச் வசம்புடைன், முகத்தில் சந்கதகோஷத்தடைன்; சகோப்பிட்டிருக்க மைகோட்டைகோள்! எங்கக ரங்கம்?
வந்த பகோகரன்; இகதகோ இருக்கிறேகோள் ரங்கம்; வவல்வவட்டுத் தடலயேடன தடலக்கும் ககோலுக்கும்
கபகோட்டுக்வககோண்டு, ஒய்யேகோரமைகோகக் கண்கடளைப் பகோதி அளைவக்கு மூடிக்வககோண்டு வவற்றிப்
புன்னடகயுடைன் கட்டிலின் மீத படுத்தக்வககோண்டிருக்கிறேகோள்! தூக்கம் பூரணமைகோக வரவில்டல. வரச்
வசய்கிறேகோள், பதிகனகோரு மைனிக்குச் சகோப்பிட்டைகோள். வககோஞ்சகநரம் கடதப் புத்தகம் படித்தகோள், படித்தபடி
தூக்கம் வருவதகபகோலிருந்த. புத்தகத்டதக் கீகழ வீசி எறிந்தகோள். எவகனகோ கதகோசிரியேன், உத்தமிகளின்
இலட்சணவிளைக்கத்டத எழுதி இருந்தகோன் அதிகல. இகதகோ, அதிகல. இகதகோ,
படுத்தக்வககோண்டிருக்கிறேகோள். எங்கக இருப்பகோள் ரங்கம் என்று ககட்கிறேகோகயே. எங்கக இருப்பகோள். ஒரு
வசல்வக் குடும்பத்திகல பிறேந்த, வசல்வவகோனுக்கு வகோழ்க்டகப் பட்டைவள்? பகல் ஒரு மைணிக்குத்
கதகோட்டைத்தக்குத் தண்ணீர் பகோய்ச்சிக்வககோண்டிருப்பகோளைகோ, வநல் குத்திக் வககோண்டிருப்பகோளைகோ, அடுப்பு
ஊதிக்வககோண்டிருப்பகோளைகோ? கவடலக்ககோரி சடமைத்தகோள்; கவடளைகயேகோடு சகோப்பிட்டைகோள்; ஓய்வகோகப்
படுத்தக்வககோண்டிருக்கிறேகோள். நகோலு மைணிக்கு எழுந்திருப்பகோள்; ககோப்பி சகோப்பிடுவகோள்; ஒரு அடரமைணி
கநரம் கதகோட்டைத்திகல உலவவகோள்; பிறேகு கககோயிலுக்கககோ, கககோமைளைம், கககோகிலம், குந்தளைம் கபகோன்றே
சிகநகிதி வீட்டுக்குகககோ கபகோய் வருவகோள், வபகோழுதகபகோக்ககோக! இப்படி எல்லகோம் நகோன் கூறிகனன். என்
எதிகர இருந்த வபரியே நிடலக் கண்டைகோடியில் வதரிந்த என் உருவத்தக்கு. அவர் கூடைத்திகல,
கவடலக்ககோரிடயேக் ககட்டைகோர் “எங்கக ரங்கம்!” என்று.
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மைககன! முன்பு அவர் ‘எஙகக கவடலக்ககோரி?’ என்று என்டனக் ககட்பகோர். இப்கபகோத கவடலக்ககோரிடயேக்
ககட்டைகோர், எங்கக ரங்கம் என்று. “அம்மைகோ உள்களை படுத்தக் வககோண்டிருக் கிறேகோர்கள்” என்று வசகோன்னகோள்
கவடலக்ககோரி. பிறேகு அவள்தகோன் சகோதம் கபகோட்டைகோள். சடமையேற்கட்டிகல நடைந்த சம்வகோதம் எனக்குச்
சங்கீதமைகோக இருந்தத.
“இவதன்ன சனியேன். வவண்டடைக்ககோய் ஏன் வசய்த வதகோடலந்தகோய்?”
“அம்மைகோதகோன்...”
“என்னவகோம் அம்மைகோவக்கு? அம்மைகோ! தடவயேல் எங்கக?”
“வசய்யேவில்டல.”
“வசய்யேவில்டலயேகோ?”
“ஆமைகோம். அம்மைகோ கவண்டைகோம் என்றேகோர்கள்.”
“இவதன்ன வபரியே இழவ! இத என்ன வீடைகோ, சுடுககோடைகோ!”
“கபஷ்; சபகோஷ்! அற்புதம்!” என்று கூறேலகோமைகோ என்று கதகோன்றிற்று எனக்கு, அவருடடையே படதப்பகோன
கபச்டசக் ககட்டு. எடதகயேகோ தூக்கிக் கீகழ வீசுகிறே சத்தம் ககட்டைத. “நகோன் என்னங்க வசய்வத?
அம்மைகோ...” என்று அழுகுரலில் கவடலக்ககோரி கபசுகிறே சத்தம் ககட்டைத. பிறேகு கூடைத்திகல வந்த
உலவிக்வககோண்கடை கபசலகோனகோர், உன் அப்பகோ.
“இந்த வீட்டிகல மைனுஷன் எப்படி வகோசம் வசய்யேமுடியும்! கபடயேப் வபண்டைகோகக் வககோண்டைகோல் இந்தக்
கதிதகோன்” என்றேகோர். சில விநகோடிகள் கபச்சு இல்டல; ககோலடிச் சத்தம் மைட்டும்தகோன் ககட்டைத.
“மைங்களைம்! இகதகோ பகோர், இனி இங்கக இதகபகோல நடைக்கக் கூடைகோத!” என்றேகோர். மைங்களைம் என்ன வசய்வகோள்?
எஜேமைகோனி கபகோடும் உத்தரவின்படி நடைக்ககவண்டியேவள்தகோகன! “அம்மைகோ வசகோன்னகோள், அம்மைகோ
வசகோன்னகோள் என்று வீட்டடைக் குட்டிச் சுவரகோக்கக்கூடைகோத. அம்மைகோவக்கு இங்கக யேகோரும் இந்த அதிககோர
வமைல்லகோம் தரவில்டல. வதரிகிறேதகோ? இந்த வீட்டிகல என் இஷ்டைப்படிதகோன் சகலமும் நடைக்ககவண்டும்.
ஜேகோக்ரடத, கதகோடல உரித்தவிடுகவன்” என்றேகோர் மிரட்டைலகோக. கதகோடல உரித்த விடுகவன் என்றேகோகர தவிர,
யேகோருடடையே கதகோடல என்படதக் கூறேவில்டல. கூறேத் டதரியேமில்டல. கவடலக்ககோரி பதில் ஏதகோவத
கபசினகோலகோவத அவர் கககோபத்டத வவளிகயே கக்கவிட்டு நிம்மைதி அடடைந்திருப்பகோர். அவள் கபசகோமைல்
இருக்ககவ அவருடடையே கககோபம் வலிவ அதிகரித்தத. அந்தக் கககோபத்டத நகோற்ககோலிகமைல் ககோட்டுகிறேகோர்,
விசிறியின்கமைல் ககோட்டுகிறேகோர், வதருக் கதவின்மீத வீசுகிறேகோர், கடடைச் சிறுவன்மீத ககோட்டுகிறேகோர்,
கதகோட்டைக்ககோரன் மீத கபகோடுகிறேகோர். கககோபத்டத எங்வகங்கககோ பகோய்ச்சுகிறேகோகர தவிர, ரங்கத்தின்மீத வீசத்
டதரியேமில்டல. ரங்கம் உள்களைதகோன் சயேனித்தக் வககோண்டிருக் கிறேகோள்; கூடைத்திகல குதிக்கிறேகோர்,
கூவகிறேகோர்; உள்களை நுடழந்த ஒரு வகோர்த்டத ககட்கமுடியேவில்டல. ககட்டிருந்தகோல் எரிமைடல
வவடித்திருக்கும். வநடுகநரம் இவருடடையே ‘திட்டு’கடளைக் ககட்டுக்வககோண்டிருந்த கவடலக்ககோரி,“நகோன்
யேகோர் கபச்டசக் ககட்பத? அம்மைகோ ஒரு விதமைகோகச் வசகோல்லுகிறேகோர்கள், நீங்கள் அதற்கு கநர்மைகோறேகோகச்
வசகோல்கிறீர்கள்; நகோன் யேகோருடடையே அதிககோரத்தக்வகன்று அடைங்கி நடைப்பத” என்று வகஞ்சும் குரலில்
கபசினகோள். ஐகயேகோ பகோவம், நம்மைகோகல அவளுக்குக் கஷ்டைம் வருகிறேகத என்று ஒரு விநகோடி கயேகோசித்கதன்.
பிறேகு மைனடதத் திடைப்படுத்திக்வககோண்கடைன். கச! கவண்டுமைகோனகோல், அவளுக்குத் தனியேகோகச் சமைகோதகோனம்
வசகோல்லிக் வககோள்ளைலகோம். ஆனகோல், அவள் கஷ்டைப்படுகிறேகோள் என்பதற்ககோக நமைத கபகோர் முடறேடயே
மைகோற்றிக்வககோள்ளைக் கூடைகோத. இந்தப் கபகோர் முடறே வவற்றி தருகிறேத. ஆககவ இதடனத் வதகோடைர்ந்த நடைத்த
கவண்டியேததகோன் என்று தீர்மைகோனித்தக்வககோண்கடைன். தன் கககோபத்டத எங்கு ககோட்டுகவத என்று
வதரியேகோத திண்டைகோடியே என் கணவர், வககோஞ்ச கநரத்தக்வகல்லகோம் கடடைக்குப் கபகோய் விட்டைகோர்.
முன்வபல்லகோம் சகோப்பிட்டைகோனதம் மூன்று மைணி வடரயில் படுத்தத் தூங்குவகோர்; நகோன் ககோப்பி கபகோட்டுக்
வககோடுத்தகோன பிறேகுதகோன் கபகோவகோர். சகோப்பிட்டு அடரமைணி கநரமைகோகவில்டல, ஓடினகோர் கடடைக்கு; நகோன்
ஒய்யேகோரகோமைகோகப் படுத்த உறேங்கிகனன். அவரும் நகோனும் படழயே நகோட்களிகல ஒற்றுடமையுடைன் வகோழ்ந்த
வந்கதகோகமை, அப்கபகோத எனக்கு இருந்த சந்கதகோஷம் ஒருவிதம். அவருடைன் ‘கபகோரிடுவத’ என்று
திட்டைமிட்டு, படடை எடுப்பின் தவக்கத்திகல அவர் கதகோற்று ஓடினகபகோத நகோன் வககோண்டை சந்கதகோஷம்
கவகறேகோர் விதமைகோக இருந்தத. எனக்கு இந்த இரு சந்கதகோஷங்களின் வடகடளை விளைக்கச் சரியேகோகச்
வதரியேவில்டல. ஆனகோல், இரண்டு கவறு கவறு வடக என்பதில் மைட்டும் சந்கதகமில்டல. இனிப்புப்
பண்டைங்களிகலகயே, இனிப்பளிக்கும் முடறேயிலும் இனிப்பின் தன்டமையிலும் வித்தியேகோசம் இல்டலயேகோ?
அதகபகோலகவ, அந்த இருவடகச் சந்கதகோஷங்களிகலயும் வித்தியேகோசம் இருந்தத. ககோசி அல்வகோ
தின்னும்கபகோத இனிப்புதகோன்; கரும்டபக் கடித்தத் தின்னும்கபகோத இனிப்புதகோன். என்றேகோலும்
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வித்தியேகோசம் இருக்கிறேத பகோர் மைககன! அத கபகோலிருந்தத. உத்தரவின்படி நகோலு மைணிக்கு கவடலக்ககோரி
ககோப்பி வககோடுத்தகோள்; சகோப்பிட்கடைன்; குளித்கதன்; அதவம் புத வழக்கம்! அலங்ககோரம் வசய்த
வககோண்கடைன்.
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பகுதி - 10
“கலடி டைகோக்டைர் லகோசரஸ் எனக்கு அடிக்கடி டவத்தியேம் பகோர்ப்பவர். கபய் பிடித்தக்வககோண்டைத என்று
வசகோன்னகபகோத கககோபித்தக்வககோண்டு, வீட்டுக்கு வருவடத நிறுத்திக்வககோண்டை லகோசரஸ், பிறேகு
பலதடைடவ கூப்பிட்டு அனுப்பியும் வருவதில்டல. “ஓ! முதலியேகோர் வீட்டு அம்மைகோவக்ககோ! டைகோக்டைர்
எதக்கு? மைந்திரக்ககோரடன அடழக்கட்டும் கபகோ!” என்று கககோபமைகோகக் கூறி அனுப்பிவிடுவகோர்கள். அகத
லகோசரடர அடழத்தக்வககோண்டு வரும்படியேகோக, கவடலக்ககோரிக்குக் கூறிகனன். அவள் கமைலும்
ஆச்சரியேப்பட்டைகோள். “ஏண்டி! ஆந்டதகபகோல விழிக்கிறேகோய் அம்மைகோவடடையே கபகோக்கக மைகோறிவிட்டைகத
என்று ஆச்சரியேப்படுகிறேகோயேகோ? இப்கபகோத மைகோறித்த்õ ன் கபகோய்விட்டைகோள். படழயே அம்மைகோ இல்டல” என்று
நகோன் கூறிவிட்டுச் சிரித்கதன். “அம்மைகோ! எனக்கு ஆச்சரியேமைகோகத்தகோன் இருந்தத நீங்கள் அதிககோரம் வசய்யே
ஆரம்பித்தகபகோத. ஆனகோல், பிறேகககோ எனக்குப் பயேமைகோகி விட்டைத” என்றேகோள் அந்தப் கபடத. “ஏண்டி,
பயேம்? ஓகஹகோ! பிசகோசு பயேமைகோ?” என்று ககட்கடைன். ‘ஆமைகோம்’ என்று தடலயேடசத்தகோள். “டபத்தியேக்ககோரி,
கபயும் கிடடையேகோத, பூதமும் கிடடையேகோத. லகோசரஸ் டைகோக்டைர் வசகோல்லுகிறேகபகோல, எல்லகோம் நரம்புக்
கககோளைகோறு. கமைலும், மைனிதர்களின் சுபகோவத்டதக் வகடுக்க, மைனிதகர கபகோதம்; அந்தக் ககோரியேத்டதச்
வசய்வதற்குப் கபய் ஒன்றும் கதடவயில்டல” என்று நகோன் வசகோன்கனன். அவள் புரிந்த
வககோள்ளைவில்டல. “மைகோறிவிட்கடைன் என்று கூறுகிறேகோகயே, அதகூடை உண்டமை அல்ல; நகோனகோக
மைகோறிவிடைவில்டல. மைகோறுதடல உண்டைகோக்கி விட்டைகோர்கள்” என்கறேன்; அதவம் அவளுக்குப் புரியேவில்டல.
“அடி! உனக்குப் புரிகிறேபடி கூறுகிகறேன் ககள். சகோணி இருக்கிறேகத அத எப்படி இருக்கிறேத? ஈரமைகோக,
‘வககோளை வககோளை’ வவன்று, பழுப்புக் கலரில் இருக்கிறேதல்ல்வகோ? பிறேகு, அகத சகோணி ‘வறேட்டி’யேகோகி
எரிக்கப்பட்டை பிறேகு, எப்படி மைகோறிவிடுகிறேத? என்று ககட்கடைன். ‘சகோம்பலகோயிடுத” எ“னறேகோள்
கவடலக்ககோரி. “சகோணி சகோம்பலகோவத யேகோரகோல்? நம்மைகோல்தகோகன?” என்று ககட்கடைன். “ஆமைகோம். நகோம்
அடுப்புக்கு உபகயேகோகப்படுத்தகிகறேகோம்; சகோணி வறேட்டியேகோகி, பிறேகு சகோம்பலகோகிறேத” என்று கூறினகோள்.
“சகோம்பல் கவண்டும் என்றே எண்ணத்தக்ககோகவகோ நகோம் வறேட்டிடயே எரிக்கிகறேகோம்? இல்டலயேல்லவகோ? நகோம்,
எதற்ககோககவகோ ஒரு வஸ்தடவ உபகயேகோகிக்கிகறேகோம். நம்முடடையே உபகயேகோகத்திற்குப் பிறேகு, அந்த வஸ்த
கவறு உருவம், கவறு குணம் வககோண்டை கவறு வஸ்தவகோகி விடுகிறேத. இத, நம்மைகோல் கநரிட்டை மைகோறுதல்
என்பத பற்றிக்வடை நகோம் எண்ணிப் பகோர்ப்பதில்டல. இப்படி மைகோறும் என்பத வதரிந்தம், நகோம் ககோரியேம்
வசய்வதில்டல. அடதப்கபகோல, மைனிதடர மைனிதர் பயேன்படுத்தி, மைகோற்றிவிடுகிறேகோர்கள். இடதகயே வதரிந்த
வசய்வதம் உண்டு. பகோல் தயிரகோவத எப்படி? நகோம்தகோகன ‘புடர’ வதளித்த, பகோடலத் தயிரகோக்கிகறேகோம்.
அதகபகோலகவதகோன் மைனிதரகோல் மைனிதரின் சுபகோவம், உருவம்கூடை மைகோற்றேப்படுகிறேத. இந்தக் ககோரியேம்
உலகில் ஒவ்கவகோர் விநகோடியும் நடடைவபற்றேபடி இருக்கிறேத. இவ்விதமைகோக ஏற்பட்டைகத என் மைகோறுதலுமை!
இடதப் கபயும் வசய்யேவில்டல, பூதமும் வசய்ததல்ல! என் கணவகரதகோன் என் மைகோறுதலுக்குக் ககோரணம்”
என்று நகோன் விரிவகோக விளைக்கிகனன். அவள் பகோவம்; சகோணி சகோம்பலகோவத, பகோல் கமைகோரகோவத இடவகடளைப்
புரிந்தவககோண்டை அவளைவ, என் மைகோறு
தடலப் புரிந்தவககோண்டு வரகவண்டும் என்படத மைறுபடியும் அவளுக்குக் கூறிவிட்டு நகோன் வவளிகயே
புறேப்பட்கடைன்.
வகோடைடக வண்டிடயேக் கூப்பிடுவதற்கு எனக்குக் கூச்சமைகோக இருந்தத. வண்டிக்ககோரனின் கூச்சம் எனக்கு
இருந்தடதவிடை அதிகமைகோக இருந்தத.
“முதலியேகோர் வீட்டு அம்மைகோவகோ? ஏனுங்க? நம்மை வண்டி எங்ககங்கக?”
“கடடைக்குப் கபகோயிருக்கு.”
“கபகோயிருந்தகோ என்னங்க. நகோன் கபகோயி கூட்டிக்வககோண்டு வருகிகறேனுங்க.”
“ஏன்? உன் உண்டிக்கு என்ன?”
“ஒண்ணுமைல்டலங்க, ஆனகோ நிங்க இதிகல வருகிறே தன்னகோ...”
“ஏன், கவகறே எங்ககோவத நீ கபகோகணுமைகோ?”
“ரகோமைகோ! ரகோமைகோ! அதக்குல்லீங்க. இத, ‘வில்’ வண்டிகூடை இல்டல. ஒகர ஆட்டைமைகோ ஆடித் வதகோடலக்கும்.
அதக்குத்தகோன் பகோர்க்கிகறேன்.”
“பரவகோயில்டல.”
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இவ்வளைவ கபச்சுக்குப் பிறேகுதகோன் வண்டியில் இடைம் கிடடைத்தத. வபரியே பணக்ககோர வீட்டு மைகள்,
வகோடைடக வண்டியிகல கபகோவத வகமௌரவக் குடறேச்சல் என்று அவன் கருதினகோன்! அந்த எண்ணத்டதப்
கபகோக்ககவ நகோன் அவனிடைம் அவ்வளைவ கபசகவண்டி இருந்தத. என்டன தன் வண்டியிகல
ஏற்றிக்வககோண்டு கபகோவதகோகல அவன் ஒருவித ‘வகமௌரவம்’ அடடைந்தகோன். வழக்கமைகோக, வழியிகல
வருகிறேவர் கபகோகிறேவர் களுடைன், ‘வம்பளைப்பவன்’ அவன் என்று வதரியேவந்தத. ஏவனனில் வழியிகல
பலகபர் அவனிடைம் கபசினகோர்கள். வபரும்பகோலகோன கபச்சு அவசியேமைற்றேத. அவகனகோ ஒவ்வவகோருவரிடைம்
கபச்டச வளைர்த்தகோதீர்கள் என்று ஜேகோடடை ககோட்டினகோன். அவர்களும் வண்டியிகல நகோன் உட்ககோர்ந்த
வககோண்டிருப்பத கண்டு மைரியேகோடதயேகோகப் கபகோயினர்! வண்டிகள் எதவந்தகோலும் இவன் வழி சரியேகோக
விடைகவ இல்டல. “கபகோப்பகோ ஓரமைகோகப் கபகோ” என்று அதட்டிக்வககோண்கடை வசன்றேகோன். அதகோவத
வண்டியிகல நகோன் இருக்கும்கபகோத, வழக்கமைகோகக் ககோட்டும் பணிவகூடைத் கதடவ இல்டல என்று அவன்
எண்ணிக் வககோண்டைகோன். “அம்மைகோ ககோல் டவத்தத எனக்கு அதிர்ஷ்டைம்தகோன் என்றேகோன். பகோவடனக்கு அல்ல;
உண்டமையேகோகப் பூரித்தப் கபகோய்ச் வசகோன்ன வகோர்த்டத அத. அவனும் அதவடர வண்டிடயே எங்கக
ஓட்டைகவண்டும் என்று என்டனக் ககட்கவில்டல; நகோனும் வசகோன்னவளைல்ல. வண்டி மைட்டும்
கபகோய்க்வககோண்கடை இருந்தத. அவன் ஏகதகதகோ தன் குடும்பக் கடதடயேப் கபசிக்வககோண்கடை இருந்தகோன்.
வககோஞ்சம் கநரத்தில் வண்டிடயே நிறுத்திவிட்டைகோன். அப்கபகோததகோன் வதரிந்தத அவன் வண்டிடயே, என்
அப்பகோ வீட்டுக்கு ஓட்டிக் வககோண்டு வந்திருக்கிறேகோன் என்பத. என்ன வசய்வத! அவன், நகோன்
கபகோகக்கூடியே இடைம் அததகோன் என்று எண்ணம் வககோண்டு அவ்விதம் வசய்தகோன். அவன்மீத தப்பு
இல்டல.
“வண்டிடயே அவிழ்த்தவிடைட்டுங்களைகோம்மைகோ” என்று ககட்டைகோன். “கவண்டைகோம் இகதகோ வந்தவிடுகிகறேன்”
என்று கூறிவிட்டு, உள்களை நுடழந்கதன்.
வீட்டிற்குள் நுடழந்கதன், எதிர்பகோரகோத சம்பவம்; ஆனகோல் ஆச்சரியேப்படும்படி, தங்கம் ஓகடைகோடி வந்தகோள்.
என்டனக் கண்டைதம், “அக்ககோ! வகோ! நகோகன வரலகோம் என்று இருந்கதன்” என்றேகோள். எனக்குத் திடகப்பு
ஏற்பட்டைத. நகோன் உட்ககோரப் பகோய் விரித்தகோள்; இரண்டு தடலயேடணகளும் கபகோட்டைகோள். அப்பகோ வவளிகயே
கபகோயிருக்கிறேகோர் என்று நகோன் ககளைகோமைல் அவகளை வசகோன்னகோள். வண்டிடயே ஏன் அவிழ்த்த விடைவில்டல
என்று ககட்டுவிட்டு, வண்டிக்ககோரடனக் கூப்பிட்டு அவிழ்த்தவிடும்படி உத்தரவிட்டைகோள்.
கவடலக்ககோரிடயே ஓட்டைலுக்கு அனுப்பினகோள்!
தங்கமைகோ, தளைசியேகோ என்று நகோன் சந்கதகிக்க கவண்டி இருந்தத, அந்த உபசகோரங்கடளைக் கண்டு. என்
வகோழ்க்டகக்கு ஒரு முள்ளைகோன அவள், என் கணவரின் மைனடத மைகோற்றிவிட்டைவள். எனக்கு இழிவம் பழியும்
ஏற்படும்படி வசய்த தங்கம், இப்படி என்டன உபசரித்தகோல் எனக்கு எப்படி இருக்கும். என்னகவகோ கடத
வசகோல்வகோர்ககளை, யேகோகரகோ ஒருவன் படுத்தத் தூங்கிக் வககோண்டிருந்தகோன், பகல் கவடளையில். வவயில் அவன்
முகத்தில் பட்டைத; அடதக் கண்டு ஒரு நகோகப்பகோம்பு படைவமைடுத்த, அவன் பக்கத்தில் இருந்தவககோண்டு
முகத்திகல வவயில் படைகோதபடி குடடை பிடித்தத என்று வசகோல்வகோர்ககளை, அடதகபகோல் இரந்தத தங்கம்
எனக்கு உபசகோரம் வசய்தத. நகோன் எந்தவிதமைகோக நடைந்த வககோள்வத என்று தீர்மைகோனத்தக்கு வரகவ
சிரமைமைகோக இருந்தத. தங்கம் ஏன் தன்னுடடையே கபகோர்முடறேடயே மைகோற்றிக்வககோண்டைகோள் என்பகத
விளைங்கவில்டல. ககலி வசய்கிறேகோளைகோ? வவறும் பகோவடனயேகோ? ஒருகவடளை இப்படித்தகோன்
நடைக்ககவண்டும் என்று அப்பகோ கட்டைடளையிட்டைகோகரகோ? அல்லத என் கணவகர ஒருசமையேம், “என்டன
இருந்தகோலும்அவள் முதல், நீ இரண்டைகோவத தகோன். கமைலும் அவள் உன் அக்ககோ; அவளிடைம் நீ குகரகோம்
ககோட்டைக்கூடைகோத” என்று கயேகோசடன வசகோன்னகோகரகோ என்று பலப் பல எண்ணங்கள் உண்டைகோயின.
ககோடலயில் வந்கதன் - பரவகோயில்டல - இப்கபகோத மையேக்கம் கிடடையேகோத - ஆமைகோம் மைகோதம் நகோலு - என்று
இப்படித் தண்டு தண்டைகோக என் கசதிகடளைச் வசகோன்கனகனவயேகோழியே, எனக்குக் கலந்த கபசகவகோ
அவடளைப்கபகோலக் வககோஞ்சிக் குலகோவகவகோ முடியேவில்டல. எப்படிகயேகோ அவள், அவ்வளைவ
சகோமைர்த்தியேமைகோக நடித்த்õ ள். அந்தச் சமையேத்திகல யேகோகரனும் கண்டைகோல், “தங்கம், தங்கமைகோன வபண் - இந்த
ரங்கம் ஒரு ‘முசடு; தங்கத்தக்கு அவள் அக்ககோளிடைம் பிரகோணன்; ரங்கம் மைககோ கர்வம் பிடித்தவள்” என்று
தகோன் வசகோல்வகோர்கள்.
“தங்கம்! உண்டமைடயேக் கூறிவிடு. ஏன் இன்று என்று மில்லகோத் திருக்கூத்தகோக இருக்கிறேத? என்டன, உன்
வஜேன்மை விகரகோதியேகோக எண்ணியேவளைகோயிற்கறே, எதற்ககோக இன்று என்னிடைம் இவ்வளைவ வககோஞ்சுகிறேகோய்?
இத என்ன தந்திரம்? என்டன விபரீதத்தக்ககோக இந்த முன் ஏற்பகோடு?” என்று ககட்டுவிடைலகோமைகோ என்று
கயேகோசித்கதன். ககட்கும் தணிவ வரவில்டல. தங்கம், எனக்குக் ககோப்பி தயேகோரிப்பதகோகச் வசகோல்லிவிட்டு
சடமையேற்கட்டுக் குச் வசன்றேகோள். நகோன், கயேகோசடன யிலகோழ்ந்தபடி படுத்தக்வககோண்டிருந்கதன். வீட்டிகல
யேகோரும் இல்டல. கவடலக்ககோரியும் வவளிகயே கபயிருந்தகோள். வண்டிக்ககோரன், மிக மைரியேகோடதயேகோக உள்களை
வந்த, தனக்கு அவசர கவடல இருப்பதகோகவம், கவறு வண்டி வககோண்டுவந்த விட்டுவிட்டுப்
கபகோவதகோகவம் வசகோன்னகோன். “நீ கபகோ அப்பகோ, நகோன் கவறு வண்டி கூப்பிட்டுக் வககோள்கிகறேன்” என்று
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வசகோல்லி அனுப்பிவிட்கடைன். தங்கம் சடமையேற்கட்டிலிருந்த வருவதற்குள் அவளிம் வசகோல்லகோமைகலகயே
வவளிகயே கபகோய்விடைலகோமைகோ என்று கதகோன்றிற்று. மைறுபடியும் கச! அவள் என்டன ஒரு டபத்தியேக்ககோரி
என்றேல்லவகோ எண்ணிக் வககோள்வகோள் என்றே எண்ணம் உண்டைகோயிற்று. என்னகோல் என்ன வசய்வத என்று
தீர்மைகோனிக்க முடியேகோமைல் திண்டைகோடிகனன். ஏன் இங்கக வந்த சிக்கிக்வககோண்கடைகோம்? ‘மைதியேகோதகோர்
தடலவகோசல் மிதிக்க கவண்டைகோம்’ என்றே பழவமைகோழிடயேயும் மைறேந்த இங்கக வந்கதகோகமை. வலியே
வந்தவடளை வகோவவன்று கூடை உபசரிக்ககோமைல் எப்படி இருப்பத? அவள் இலச்டச வகட்டு வந்தகோள்; நகோன்,
வவக்கங்வகட்டைவகளை! கபகோடி வவளிகயே என்று எப்படிக் கூறுவத? என்ன இருந்தகோலும் கூடைப்பிறேந்த
பிறேப்பல்லவகோ?” என்வறேல்லகோம் கபசுவகோகளை இந்தத் தங்கம். இதற்வகல்லகோம் நகோம் இடைம் வககோடுப்பதகோ?
என்ன டபத்தியேக்ககோரத்தனமைகோன கவடல வசய்கதகோம்? வீட்டிற்குள் நுடழகிறேகபகோகத அப்பகோ
இருக்கிறேகோரகோ? என்று ககட்டுவிட்டு, அவர் இல்டல என்று வதரிந்ததம், பிறேகு வருகிகறேன் என்று
கூறிவிட்டுப் புறேப்பட்டிருக்கலகோககோதகோ? ஏன் இப்படி விழிக்ககவண்டும் என்று எண்ணி என்டன நகோகன
வநகோந்தவககோண்கடைன். எவ்வளைவ சகோமைர்த்தியேமைகோக நடிக்கிறேகோள் தங்கம்! விகரகோதத்டதத் தளியும் வவளிகயே
வதரியே ஓட்டைகோதபடி தகோகன மூடி டவத்தக்வககோண்டு கபசுகிறேகோள். நம்மைகோல் முடியே வில்டலகயே
அதகபகோல. ‘என்டனகயே இவ்வளைவ திறேடமையேகோக மையேக்கு
கிறேகோகளை’, ‘இவளிடைம் என் புருஷர் எப்படி மையேங்கமைகோ லிருக்க முடியும்?’ என்றே எண்ணி
வவட்கமைடடைந்கதன்; வபகோறேகோடமையும் வகண்கடைன். அந்தத் திடீர்ச் சிரிப்பு, எனக்கு வரவில்டல! அவள்
கபச்சுடைன் கலந்தவரும் ஒரவடக ‘நகோதம்’ என்னிடைம் இல்டல. என் கூந்தல் வநற்றியில் புரள்வத
எனக்குத் வதரிவதற்முன், அவளைல்லவகோ அடதச் சரிப்படுத்தகிறேகோள்! எங்கிருந்த கற்றுக்
வககோண்டைகோள் இந்த வித்டதடயே! என்கனகோடு பிறேந்தகோள். என்டனகயே வவல்கிறேகோகளை! என்று ஆச்சரியே
மைடடைந்கதன். என்னகோல் இவ்விதமைகோகவவல்லகோம் கயேகோசித்தக் வககோண்டிருக்க முடிந்தகதவயேகோழியே,
ஒருவிதமைகோன தீர்மைகோனத் தக்கும் வரமுடியேவில்டல.
கவடலக்ககோரி பலககோரப் வபகோட்டைலங்களுடைன் வந்தகோள். அவடளை நிறுத்திக்வககோண்டு, என் மைனதிலிதிருந்த
பகோரத்டதப் கபகோக்க அவளிடைம் கபலகோகனன்.
‘ஏண்டி! என்ன இத, உங்க தங்கம் என்மீத இவ்வளைவ அன்பு ககோட்டுகிறேகோகளை!”
“இல்லகோகமை கபகோவங்களைகோ! கூடைப் பிறேந்த வபகோறேப்பல்லவகோ? கமைலும், தகோன் ஆடைகோவிட்டைகோலும் தன் சடத
ஆடும்னு வசகோல்வகோங்ககளை!”
“அந்தக் கடத கிடைக்கட்டும்டீ! இவ என்ன உண்டமையேகோககவ தகோனகோ என்டன உபசரிக்கிறேகோள்?”
“நகோன் என்னத்டதக் கண்கடைனுங்க. நீங்க வரண்டு கபரும் இப்படி அன்பகோ வகோழணும், நகோன் என்
கண்குளிரப் பகோர்க்கணும், அவ்வளைவதகோன் எனக்கு கவண்டியேத.”
“அத கிடைக்கட்டும்டீ! சதகோ சர்வககோலமும் என்டனத் திட்டிக்வககோண்டிருப்பததகோகன தங்கத்தின் கவடல.”
“அவதல்லகோம் ஏம்மைகோ, இப்கபகோ கபசணும். என்னகமைகோ அத மைனசு மைகோறியிருக்கும். இனிகமைலகோவத நீங்க
வரண்டு கபரும் சண்டடை சச்சரவ இல்லகோமை இருங்ககளைன். நல்லததகோகன.”
“நல்லத வகட்டைத இருக்கட்டும். திடீருன்னு இவளுடடையே நடைவடிக்டக மைகோறினத ஏன்? அப்பகோ ஏதகோவத
வசகோல்லி இருப்பகோரகோ?”
“இருக்கும்.”
“உனக்குத் வதரியேகோதகோ?”
“வதரியேகோதங்ககளை.”
இதற்குள் தங்கம் ககோப்பியுடைன் வந்தவிட்டைகோள். சகோப்பிட்டைகோ வலகோழியே விடைமுடியேகோவதன்று பலவந்தம்
வசய்தகோள். எனக்குத் திடீவரன்று ஒரு பயேம் கதகோன்றிவிட்டைத. என்மீத திரகோப் படக வககோண்டை இவள்,
ஒருசமையேம், தனியேகோக வந்த சிக்கிக்வககோண்டை என்டன ஒழித்தவிடுவதற்கக, என்னிடைம் தந்திரமைகோகச்
சிரித்தப் கபசி பலககோரத்திகலகோ, ககோப்பியிகலகோ ஏதகோவத விஷத்டத டவத்த விடுகிறேகோகளைகோ என்றே பயேம்
பிறேந்தவிட்டைத. தந்திரக்ககோரத் தங்கம் அடதயும் வதரிந்தவககோண்டைகோள் கபகோலிருக்கிறேத. “சகோப்பிடைக்ககோ!
இந்த அல்வகோ நன்றேகோக இருக்கும்” என்று கூறிக்வககோண்கடை, வககோஞ்சம் அதிகல எடுத்தத் தின்றேகோள். அத
கபகோலகவ ஒவ்வவகோரு பலககோரத்டதயும் வககோஞ்சம் வககோஞ்சம் தின்றேகோள். எனக்கக வவட்கமைகோகிவிட்டைத.
நகோனும் தின்கறேன். ககோப்பி சகோப்பிடும்கபகோத வககோஞ்சம் பயேமைகோகத்தகோன் இருந்தத. உடைகன அவள்
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ககோப்பியிகலயும் வககோஞ்சம் சகோப்பிட்டுவிட்டு, “அக்ககோ! சர்க்கடர கபகோதகோத கபகோலிருக்கக” என்று
ககட்டைகோள். ‘கபகோதம்’ என்று கூறிக்வககோண்கடை நகோன் அடதயும் சகோப்பிட்டுவிட்கடைன். டக அலம்புவதற்குச்
சடமையேற்கட்டுப் பக்கம் வசன்கறேன். தண்ணீர் எடுத்தக் வககோடுத்தகோள். வவற்றிடலத் தட்டடை இழுத்கதன்;
அவள் சுண்ணகோம்பு தடைவி வவற்றிடல மைடித்தக் வககோடுத்தகோள். குறிப்பறிந்த நடைந்தவககோண்டைகோள்.
என்டனக் வககோல்வதற்குப் பதில் உபசகோரத்தக்குகமைல் உபசகோரம் வசய்தகோள். என்ன ககோரணம்? என்ன
சூழ்ச்சி இத? எனக்வககோன்றும் புலப்படைகவ இல்டல. என்டனச் சந்கதகோஷப்படுத்தி என்ன ககோரியேத்டதச்
சகோதித்தக் வககோள்ளைப் கபகோகிறேகோள்! ஒரு கவடளை அன்பகோக நடைந்த வககோள்வதன்மூலம், என்னுடடையே
சம்மைதத்டதகயே வபற்றே, கலியேகோண ஏற்பகோட்டடை முடித்தக் வககோள்ளைலகோம் என்று எண்ணுகிறேகோளைகோ என்று
எண்ணிகனன். பலப்பல எண்ணிகனகன வயேகோழியே, வகோய் திறேந்த அவடளை எதவம் ககட்கத்
கதகோன்றேவில்டல. ‘கபகோய்விட்டு வருகிகறேன்!’ என்று பத்தத் தடைடவக்கு கமைல் வசகோல்லிப் பகோர்த்கதன்.
ஒவ்வவகோரு தடைடவயும்,“இரு அக்ககோ! கபகோகலகோம் இரு” என்று உபசகோரம் கபசிப் கபசி என்டனத்
தடுத்தக்வககோண்கடை இருந்தகோள். “கநரமைகோகிறேத தங்கம்...” என்கறேன். “குழந்டத பகோலுக்கு அழுகமைகோ?
இப்கபகோத ஏதக்ககோ! இன்னம் வககோஞ்சம் நகோள் கழித்தத்தகோகன!” என்று ககலியும் கபசினகோள்.
“அக்ககோ! நகோன் ஏதகோவத தவறு வசய்த இருந்தகோல் என்டன மைன்னித்தவிடு” என்றேகோள் திடீவரன்று. நகோன்
மிரளை மிரளை விழித்கதன். அவள் கண்களிகல நீர் தளும்பிற்று.
“என்னடி தங்கம்? உன் நடைத்டதகயே இன்று டபத்தியேக்ககோரச் கசஷ்டடையேகோக இருக்கிறேகத!” என்று நகோன்
ககட்கடைன்.
“அக்ககோ! நகோன் தவறு வசய்தவிட்டிருக்கிகறேன் என்பத எனக்கக வதரியும். இந்த வகோழ்க்டகடயேச் சதம்
என்று நம்பி, உலகத்திகல எத்தடன வபகோய், சூத, வஞ்சடன நடைக்கிறேத. அதகபகோல, நகோனும் ஏகதகதகோ
மைனக்கககோட்டடை கட்டி, உன்மீத வீணகோக விகரகோதம் வககோண்டு வகடுதிகள் வசய்கதன்...” என்று
கூறிக்வககோண்கடை விம்மினகோள்.
“தங்கம்! என்ன உனக்கு டபத்தியேமைகோ? ஏகதகோ என்னுடடையே தடலவிதிக்கு ஏற்றேபடி கஷ்டைங்கள்
கநரிட்டைன. நீ என்ன வசய்வகோய் அதற்கு? உனக்கும் எனக்கும் படகமூண்டைதகூடை என் வபகோல்லகோத
கவடளைதகோன்” என்று நகோன் வசகோன்கனன். எனக்கும் கண்களிகல நீர் கசியேலகோயிற்று.
“அக்ககோ! நகோன் எப்படி என் வகோயேகோல் வசகோல்லுகவன்...”
“என்ன? எடத? இவதன்னபடி தங்கம் இப்படி விம்மு கிறேகோகயே.”
“அக்ககோ! நகோம் பிறேந்தத இருவர்...”
“என்னடி உளைறி...!”
“அக்ககோ! நகோம் இருவர் வகோழக் கடைவளுக்கு விருப்பம் இல்டலகயே...”
“என்னடி அசகடை! என்ன வசகோல்லுகிறேகோய் இப்கபகோத?”
“அக்ககோ! நகோன் இன்னும் ஆறு மைகோதம்...”
“என்ன ஆறு மைகோதம்...”
“ஆறேகோம் மைகோதம்...”
“யேகோருக்கு? என்னடி உளைறிக்வககோட்டுகிறேகோய்! ஆறேகோம் மைகோதமைகோ? உனக்ககோ?”
“அதல்ல அக்ககோ! இன்னும் ஆறு மைகோதத்தில் நகோன் வசத்த விடுகவனகோம்...” என்று கூறிவிட்டுத் தங்கம்
கககோவவன்று அழுதகோள்.
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பகுதி - 11
தங்கம், தனக்குச் சில மைகோதங்களில் மைரணம் சம்பவிக்கும் என்று கசகோதிடைன் எவகனகோ கூறினதககட்டு,
என்னிடைம் கூறிக் கககோவவன அழத்வதகோடைங்கியேதம், அதவடர மைற்கபகோருக்ககோக ஒருவரி வலிடவ,
மைற்றேவர் அறியும்வபகோருட்டு எதிர் எதிர் நின்று உற்று கநகோக்கியேபடி இருப்பதகபகோல் இருந்தவந்த நகோன்,
அவடளை அருகக இழுத்த அன்புடைன் அடணத்தக் வககோண்டு, கண்ணீடரத் தடடைத்த, டதரியேசகோலி என்று
அல்லவகோ எண்ணிக் வககோண்டிருந்கதன். என்ன பித்தமைடி உனக்கு. எவகனகோ பிதற்றியேடதக்
ககட்டுக்வககோண்டு அழலகோமைகோ? அடி அசகடை! யேகோர் அந்த மைடடையேன்? எப்படித் தணிந்த வசகோன்னகோன் அந்த
வகோர்த்டதடயே? அவனிடைம் நீ என்ன ககள்வி ககட்டைகோய்? அவன் வகோய்த்தடுக்குக் வககோண்டைவனகோக
இருக்ககவண்டும். இல்டல யேகோனகோல் இவ்விதமைகோன அவலட்சணப் கபச்டசக் கூறுவகோனகோ? அவன்
கூறினடதக் ககட்டுச் சிரித்தவிட்டு, ‘கபகோடைகோ மைககோ வபரியே அறிவகோளிதகோன் நீ” என்று கூறுவடதவிட்டு,
அவன் கபச்டச உண்டமை என்று நம்பி அழலகோமைகோ! தங்கம்! இகதகோ பகோர் இப்படி! மைதி மையேங்குவதகோ” என்று
பலப் பல கூறி அவடளைத் கதற்றிகனன். தங்ககமைகோ விம்முவடத விடைவில்டல. “அக்ககோ, நகோனும் கசகோதிடைர்
களின் உடரடயே நம்புவதில்டல. உனக்கக வதரியுகமைகோ, நகோன் தகோன் எதற்கும் தருவித் தருவிக் ககோரணம்
ககட்பவளைகோயிற்கறே. எந்தப் புரட்டடையும் உடைகன நம்பிவிடும் கபடதயேல்ல. இந்தச் கசகோதிடைன்
வசகோன்னத ககட்டுமைட்டும் நகோன் நம்பினதற்குக் ககோரணம் இருக்கிறேத. ஒன்று வசகோல்கிகறேன். ககள் அக்ககோ!
வபரும்பகோலும் இந்தச் கசகோதிடைர்கள், உயேர்ந்த அந்தஸ்தில் உள்ளைவர்களிடைம் முகஸ்ததியேகோன வகோர்த்டத
கபசி, மூன்று உலகமும் உங்கள் ககோலடியில் விழும்! உம்முடடையே எதிரிகள் மூழக்கிலும் வகோயிலும்
இரத்தம் வழிந்த ஒழிவகோர்கள்! உங்கள் மைனம் கருடண வவள்ளைம் வககோண்டைத! என்வறேல்லகோம்
கூறுவகோர்கள் என்பத எனக்குத் வதரியும். அதனகோகலகயே நகோன், என் ஜேகோதகத்டதச் கசகோதிடைனிடைம்
வககோடுத்தகபகோத என்னுடடையே ஜேகோதகம் என்று கூறேவில்டல. கவடலக்ககோரி வள்ளியின் ஜேகோதகம் என்கறேன்.
அவன் நம்புவதற்ககோககவ, என் ஜேகோதகக் குறிப்டப கவகறேகோர் ககோகிதத்தில் எழுதி, என் வபயேடரப்
கபகோடைகோமைல் வள்ளி என்று கபகோட்டுத் தந்கதன். அவன் அந்த ஜேகோதகத்டதப் பகோர்த்தவிட்டு, இன்னும்
ஆறுமைகோதத்திகல இந்த வள்ளி இறேந்தவிடுவகோள் என்று கூறினகோன். நகோன் நம்பகோமைல் எப்படி இருக்க
முடியும்?” என்று கூறிவிட்டு மைறுபடியும் அழ ஆரம்பித்தகோள். இவதன்னடைகோ சங்கடைம் என்று நகோன்
எண்ணிகனன். “வள்ளி! யேகோரவள் அந்த வகோயேகோடி?” என்று ககட்கடைன். அவள், “அவர் வபரியே
கசகோதிடைர்தகோனம்மைகோ! வகோழ்முனி அவருக்குப் பிரத்யேட்சம்” என்றேகோள். “சரியேகோன மூடைத் தனம்! நீயும்
கசர்ந்ததகோன் இப்படி, தங்கத்தின் மைனடதக் குழப்பி விட்டிருக்கிறேகோய்” என்று அவடளையும் கண்டித்கதன்.
தங்கம் கசகோகத்தடைன், “அக்ககோ! உனக்கு என்கமைல் இருக்கும் ஆடசயின் ககோரணமைகோக இப்படிப் கபசுகிறேகோய்.
எனக்வகன்னகவகோ அவன் வசகோன்னதமுதல், மைகோர்புகூடை அடிக்கடி ஒருவிதமைகோக வலிக்கிறேத. இரவிகல
தூக்கம் நிம்மைதியேகோக இருப்பதில்டல. வகட்டை நிடனவகள்! என் மைனதிகல ஒருவிதமைகோன திகில் பிடித்தக்
வககோண்டுவிட்டைத” என்று வசகோன்னகோள். அவடளைச் சமைகோதகோனப் படுத்த நகோன், கசகோதிடைத்தின் கபகோக்கு,
கசகோதிடைர்களின் புரட்டு, அவர்களின் வகோர்த்டதக்குப் பலவடகயேகோன அர்த்தம் இருக்கிறே கவடிக்டக
ஆகியேவற்டறேச் வசகோன்கனன். அவகளைகோ திருப்தியேடடைவில்டல. “அப்பகோவிடைம் வசகோல்லி அவடன டநயேப்
புடடைக்கச் வசகோல்கிகறேன்” என்கறேன். தங்கம், “அப்பகோ ககோதிகல விழுந்தகோல் அவடன அடிப்பகோர். ஆனகோல்
அவரும் என்டனப் கபகோலகவதகோன் கவதடனப்படுவகோர். ஏவனனில், அவருக்கு அந்தச் கசகோதிடைனிடைம்
வரகோம்ப நம்பிக்டக. நமைத மிரகோசு ககஸ், கமைல் கககோர்ட்டில் இருந்தகபகோத அவன் கூறியே கசகோதிடைம்
பலித்தத. அதிலிருந்த அப்பகோவக்கு அவன் வகோர்த்டதயிகல அபகோர நம்பிக்டக. ஆடகயேகோகலதகோன் நகோன்
அவன் வசகோன்னடத அப்பகோவிடைம் வசகோல்லக்கூடை இல்டல. வசகோன்னகோல், அவர் இந்த வகயேகோதிகப்
பருவத்திகல இதபற்றி கவறு மைனக் கஷ்டைப்படுவகோர். ஏற்வகனகவ உன்னகோல் அவர் ஏக்கம்
அனுபவிக்கிறேகோர். இனி என் கதியும் இப்படி ஆகும் என்று வதரிந்தவிட்டைகோல் படுத்த
படுக்டகயேகோகிவிடுவகோர். அக்ககோ நகோம் இருவர் பிறேந்த அவடரப் படைகோதபகோடு படுத்திவிட்கடைகோம்” என்று
கூறித் தக்கித்தகோள்.
“நீ என்ன வசகோன்னகோலும் சரி; நகோன் தளிகூடை நம்மைகோட்கடைன். எனக்கு இப்கபகோத இப்படிப்பட்டை
புரட்டைங்களின் கபகோக்கு மிக நன்றேகோகத் வதரிந்தவிட்டைத. கபகோகட்டும்! இந்த மைகோதிரிப் புரட்டைர்கள்,
ஆபத்த வரும், மைரணம் சம்பவிக்கும், கிரஹம் கபகோதகோத என்வறேல்லகோம் கூறிப் பயேங்ககோட்டுவகதகோடு
நிறுத்திக் வககோள்ளை மைகோட்டைகோர்ககளை! இந்த ஆபத்த நீங்க ஆயிரங் கண்ணுடடை யேகோளுக்கு அபிகஷகம்
வசய்யேகவண்டும்! இலட்ச தீபம் ஏற்றே கவண்டும்! வசகோர்ணத்தகோல் சர்ப்பம் வசய்த வசகோக்கநகோதன்
கககோயிலுக்குத் தகோனம் தரகவண்டும் நூறு பண்டைகோரங்களுக்குச் கசகோறு கபகோடை கவண்டும் என்று ஏதகோவத
உளைறுவகோர்ககளை! அதகபகோல இவன் ஒன்றும் வசகோல்ல வில்டலயேகோ?” என்று ககட்கடைன். “வசகோன்னகோன்”
என்றேகோள் தங்கம். “என்ன?” என்று ககட்கடைன். தங்கம் அதற்குப் பதில் கூறேவில்டல. வநடுகநரம் ஏகதகதகோ
கபச்டச மைகோற்றியேபடி இருந்தகோகளை தவிர, என் ககள்விக்குப் பதில் கூறேவில்டல. நகோகனகோ விடைவில்டல.
வசகோன்னகோல்தகோனகோயிற்று என்கறேன். “வசகோல்லி என்ன பயேன்?” என்று கசகோதித்தகோள் தங்கம். “வசகோல்லடி!
என்னதகோன் வசய்யே கவண்டுமைகோம், ஆபத்த கபகோக” என்று ககட்கடைன். அவள் அதற்கு கநர்முகமைகோய்ப்
பதில் கூறேவில்டல.
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“அக்ககோ! இன்று நகோம் இருவரும் எடதயும் மைடறேக்ககோமைல் கபசகவண்டும். அத்தகோடன நகோன் கலியேகோணம்
வசய்த வககோள்ளைப் கபகோகிகறேன் என்பத உனக்கு ஆத்திரத்டதத்தகோகன ஊட்டி விட்டைத?” என்று
ககட்டைகோள். இவ்வளைவ டதரியேமைகோகச் சிக்கல் நிடறேந்த விஷயேத்டத மிகச் சகோதகோரணமைகோகப் கபசுகிறேகோள்.
தங்கத்தின் சகோமைர்த்தியேம் அததகோகன.
“தங்கம்! மைனதிலுள்ளைடத மைடறேக்ககோமைல்தகோகன கபச கவண்டும்? ஆத்திரமைகோ எனக்கு என்று ககட்கிறேகோய்.
இருக்ககோதகோ! பிறேக்ககோதகோ!” என்று நகோன் அவடளைக் ககட்கடைன்.
“உன்டன ஆத்திரப்படைச் வசய்வதகோல் எனக்வகன்ன அக்ககோ இலகோபம்? கயேகோசித்தப் பதில் வசகோல்லு
உன்னுடடையே அன்டபப் வபறேகவண்டும் என்று நகோன் எண்ண முடியுகமை தவிர, உன் கககோபத்டதக்
கிளைப்பிவிடுவதிகல எனக்கு விருப்பம் இருக்க முடியுமைகோ? நீகயே வசகோல்லு!” என்று அவள் கவகறேகோர்
ககள்வி, முன்னடதவிடைக் கூர்டமையேகோன அம்பு கபகோட்டைகோள்.
நகோன் கபசின கபச்டசக் ககட்டை அந்தப் கபகயேகோட்டி, என்டன வக்கீல் கபய் பிடித்தக்வககோண்டைத என்று
வசகோன்னகோன்; தங்கம் கபசுவடதக் ககட்டைகோல், என்ன வசகோல்வகோகனகோ வதரியே வில்டல.
“தங்கம்! வடளைத்தப் கபசுவத வம்பில்தகோன் கபகோய் முடியும். எனக்கு உன்மீத இருந்த அன்பு மைகோறினதம்,
நமைக்குள் படக மூண்டைதம், உண்டமையில் நீ என் கணவடரக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளை ஏற்பகோடு
நடடைவபறுகிறேத என்று நகோன் அறிந்ததகோல்தகோன் . நகோன் மைட்டுமைல்ல! உலகிகல எந்தப் வபண்ணும்
ஆத்திரமைடடையேத்த்õ ன் வசய்வகோள். மைரக்கட்டடையேகோ நகோன்? என் கணவர் கவவறேகோருத்திடயே, அவள் என்
கூடைப்பிறேந்த வளைகோகக்கூடை இருக்கட்டும், எதற்ககோக இன்கனகோர் வபண்டணக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளை
கவண்டும்? யேகோருக்குத்தகோனடியேம்மைகோ, கககோபம் வரகோத!” என்று நகோன் ககட்கடைன். எனக்குக் வககோஞ்சம்
கககோபந் தகோன். அவகளைகோ சகோந்தமைகோகப் கபசினகோள். “அக்ககோ! நகோன் கபசுவடதப் புரிந்தவககோண்டு பதில்
வசகோல்லு. நகோன் நீ ஆத்திரப் பட்டைத தவறு, ஆத்திரப்படைக்கூடைகோத என்று வசகோல்லவில்டலகயே. அத்தகோன்
என்டனக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளை எண்ணுகிறேகோர் என்று வதரிந்த பிறேகுதகோகன ஆத்திரம் பிறேந்தத
என்று ககட்கடைன். ஆமைகோம் என்று ஒப்புக்வககோண்டைகோய். அடுத்த ககள்வி நகோன் ககட்டைத உன் ஆத்திரத்டதக்
கிளைம்பி நகோன் அடடையேப் கபகோகும் இலகோபம் என்ன என்பத. அதற்குப் பதில் கூறே கவண்டிவககோள்கிகறேன்,
பதில் கூறேகோவிட்டைகோல் கபகோகிறேத! அக்ககோ வககோஞ்சம் கயேகோசித்தப்பகோர் நீயேகோக, தனியேகோக இருக்கும்
கபகோதகோகிலும்!” என்று தங்கம் வசகோன்னகோள். என் கககோபம் அதிகரித்தத. “என்ன இருக்கிறேத கயேகோசிக்க! சிறு
பிள்டளைகள் தம்பிடயேப் பிடித்த டவத்தக்வககோண்டிருக்கிறேகோர்கள். அடத அவர்கள் விடளையேகோட்டு என்று
எண்ணுகிறேகோர்கள். அதகபகோல நீ. என் வகோழ்விகல நஞ்சு கலந்தவிட்டு, அத சர்வ சகோதகோரண விஷயேம்
என்று எண்ணுகிறேகோய். டதரியேமைகோக என்டனகயே ககள்வி ககட்கிறேகோய். என் வகோழ்டவப் பகோழகோக்கப்
பகோர்க்கிறேகோய். என் உள்ளைத்திகல இருக்கும் சந்கதகோஷத்டத அழிக்கிறேகோய். இத வதரியேவில்டலயேகோ உனக்கு,
இடத கயேகோசித்த கவகறே பகோர்க்க கவண்டுமைகோ நகோன். நீ சுகப்பட்டு, சந்கதகோஷப்பட்டு இருக்க
எண்ணங்வககோண்டு, என் வகோழ்டவக் குடலக்கிறேகோய்” என்று வசகோன்கனன். தங்கத்தின் புன்னடக, என்டன
ஈட்டிகபகோல் குத்திற்று. அ வள் தந்த பதிகலகோ பளிச்வசன்று கன்னத்தில் அடறேவத கபகோலிருந்தத.
“அக்ககோ! அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் வகோழ்வ சுகமைகோக, சந்கதகோஷமைகோக இருக்ககவண்டுவமைன்றுதகோன்
எண்ணுவகோர்கள், அத தவறேல்ல! நகோனும் அதகபகோல எண்ணிடுவதிகல குற்றேம் இல்டல. ஆனகோல் ஒரு
விஷயேத்டத கயேகோசிக்ககோமைகல நீ கபசுகிறேகோய். நகோனும் சந்கதகோஷமைகோக இருக்கவம் நீயும் சந்கதகோஷமைகோக
இருக்கவம் முடியேகோதகோ? உன் வகோழ்டவக் வகடுத்தத்தகோனகோ நகோன் சுகம் கதடிக்வககோள்ளை கவண்டும்? ஏன்
அக்ககோ, அடத எண்ணிப் பகோர்க்கவில்டல நீ?” என்றுககட்டைகோள்.
“எப்படி முடியும்? நீதகோன் என் கணவருக்கு மைடனவியேகோகி, மைனமைகிழ்ச்சி கதடிக்வககோள்ளை முடனந்த
விட்டைகோகயே! சக்களைத்தி யேகோகக் கிளைம்பிவிட்டு, சகோவதகோனமைகோகப் கபசிக் வககோண்டும் இருக்கத் தணிகிறேகோய்.
தங்கம்! இகதகோ பகோர். நீ சுகப்படுவதற்ககோக என் வகோழ்விகல கவதடனடயே அனுபவிக்க கவண்டுமைகோ? ஏனடி
உனக்கிந்த வகடுமைதி?” என்று படதபடதத்தக் ககட்கடைன்.
“அக்ககோ! நகோன் சுகமைடடையே, வகோழ்விகல சந்கதகோஷம் கதடி ஏன் கவறு ஒருவடர மைணம் வசய்த
வககோள்ளைக்கூடைகோத! உலகிகல ஆடைவகர இல்டலயேகோ? இருக்கும் ஆடைவர் அத்தடன கபரும், தங்கம் குரூபி
என்று தகோலி கட்டை மைறுத்தவிட்டைகோர்களைகோ? நகோன் உன் தங்டகதகோகன! அழகற்றேவளைல்லகவ! வசல்வமும்
சீரும் நமைக்குள் சமைமைகோகத்தகோகன இருக்கிறேத! நகோன் கவகோவறேகோருவடரக் கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டு
இன்பமைகோக இருக்கலகோம்; அத கபகோலகவ நீயும் இருக்கலகோமைல்லவகோ?” என்றேகோள்.
“என்னடி இத! நகோன் ககட்ககவண்டியே ககள்விடயே நீ ககட்கிறேகோய்? உன்டன மைணம் வசய்தவககோள்ளை
யேகோருக்குத்தகோன் மைனம் இரகோத. என்னிலும் நீதகோன் அழகியே! அடதகட்கண்டு பூரித்த கண்கள்தகோகன இடவ!
உன் வயேதம் வசீகரமும் வளைர வளைர, என் மைனதிகல, உன்மீத அன்பும் வளைர்ந்தபடிதகோகன இருந்தத.
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உனக்குத் தக்கமைணகோளைன் கிடடைத்தத் திருமைணம் நடைக்க கவண்டும், கண்ணகோல் கண்டுகளிக்க வ÷ண்டும்
என்றுதகோகன நகோன் ஆவலகோக இருந்கதன். நீதகோகன என் ஆடசயிகல கல் வீசத் தணிந்தகோய். யேகோர்
கவண்டைகோவமைன்றேகோர்கள். நீ ஓர் மைணகோளைடனத் கதடிக்வககோள்வடத?” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“இருவருகமை ஒகரவிதமைகோன ககள்விடயே ககட்டுக்வககோள் கிகறேகோகமை அக்ககோ! அதற்குப் பதில்தகோன் என்ன?
அழகு, இளைடமை, வசல்வம், வசதி எல்லகோம் இருக்கிறேத. கவறு ஒருவடரக் கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டு
சுகப்படைலகோம்; சந்கதகோஷமைகோக இருக்கலகோம்; நீ தக்கப்பட்டு அதனகோகல நகோன் சந்கதகோஷப்படை கவண்டும்
என்பதில்டல. இருவரும் சந்கதகோஷமைகோக இருக்கலகோம். அதற்ககோன வசமௌகரியேத்தக்குக் குடறேவில்டல!
ஆனகோல் அத முடியேவில்டல! ஏன் அக்ககோ?” என்று மைறுபடியும் ககள்வி கபகோட்டு மைடைக்கினகோள்.
“ஏனகோ! கபரகோடச பிடித்த என் புருஷர், பணத்தகோடசக்கு அடிடமையேகோகி, நமைத குடும்பச் வசகோத்திகல உனக்கு
வரகவண்டியே பகோதி பகோகம், நீ கவறு யேகோடரயேகோவத கலியேகோணம் வசய்த வககோண்டைகோல், அவனுக்குப்
கபகோய்விடுகமை என்று எண்ணி உன்டனயும் தகோகன கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டு, வமைகோத்தச் வசகோத்டதயும்
தகோகன அடடையே கவண்டுவமைன்றே வகட்டை எண்ணங் வககோண்டு, உன்மீத வடல வீசினகோர்; நீ அதிகல
விழுந்தகோய். இருவரும் சதிவசய்த என்டன இக்கதிக்குள்ளைகோக்கினீர்கள். கபய் பிடித்தவள் பித்தம்
பிடித்தவள் என்று தூற்றினீர்கள்” என்று ஆத்திரமும் அழுடகயும் வபகோங்கும் குரலிற் வசகோன்கனன்.
“நீ வசகோன்னத அத்தடனயும் உண்டமை. நகோன் மைடறேக்க வில்டல. அத்தகோன், பணத்தகோடச பிடித்தத்தகோன்
என்டன மைணம் வசய்தவககோள்ளைத் தந்திரவமைல்லகோம் வசய்தகோர் அவர் எண்ணத் டதயும் ஏற்பகோட்டடையும்,
வதரிந்ததகோன் கூறியிருக்கிறேகோய்! ஆனகோல், முக்கியேமைகோன விஷயேத்டத மைறேந்தவிடுகிறேகோகயே அக்ககோ! அத்தகோன்,
தன் சுயேநலத்தக்ககோக, இந்தச் சூத வசய்திருக்கிறேகோர். அத விளைங்கி விட்டைத. நகோனும் அதடன
மைடறேக்கவில்டல. ஆனகோல், அந்த ஏற்பகோட்டுக்கும் அவருடடையே தந்திரத்தக்கு, சூதக்கு, நகோன் ஏன்
சம்மைதிக்கிகறேன்? அதற்குக் ககோரணம் என்ன? அடத கயேகோசித்தகோயேகோ?” என்று ககட்டைகோள்.
“வடலயில் வீழ்ந்தவிட்டைகோய்” என்று நகோன் பதில் வசகோன்கனன். ஆனகோல், எனக்கக, அந்தப் பதி ல்
திருப்திகரமைகோக இல்டல. அவள் இகலசகோகச் சிரித்தவிட்டு, “அத்தகோனகோல், தன்னிடைம் வியேகோபகோர
நிமித்தகமைகோ பஞ்சகோயேத்தக் ககோரியேமைகோககவகோ வருபவர் மீத வடலவீச முடியும்! அக்ககோ! என்டனச் சரியேகோகப்
பகோர்த்த விட்டுச் வசகோல்லு. என்மீத அவரகோல் முடியுமைகோ? அவர் அந்தஸ்தின் அறிகுறி, வசல்வத்தின்
சின்னம், வகமௌரமைகோன நடடை, வநகோடி பகோவடன, அவரகோல் ஊரிகல மைதிப்புத் கதடிக்வககோள்ளை முடியும்.
அவ்வளைவதகோன் முடியுகமை ஒழியே, ஒரு இளைமைங்டகயின் உள்ளைத்டதக் வககோள்டளை வககோள்ளை அவரிடைம்
என்ன இருக்கிறேத! அவர் வடல வீசினகோர். அதிகல தகோன் வீழ்ந்கதன் என்று கூறுகிறேகோய், என்டன
அறிந்தவககோள்ளைகோமைல் - உன் தங்டக ஏமைகோளியேல்ல; அத்தகோன் மைங்டகயேடர மையேக்கிடும் மைகோந்தரீகரல்ல!
அவர் வடல வீசியேத என்மீதமைல்ல, வசகோத்தின்மீத; ஆனகோல் அந்தச் வசகோத்டதக் ககோட்டி அவடரச்
வசகோக்கடவத்த என் அருகக வரும்படி வசய்தவள் நகோன்; வடலடயே நகோனும் வீசிகனன்! ஆனகோல் அவர்மீத
அவருக்ககோக அல்ல! அவரிடைம் மையேங்கி அல்ல! உலகிகல அவகர கடடைசி ஆடைவர் என்பதற்ககோக அல்ல!
உன் வகோழ்டவ கவதடனயுள்ளைதகோக்க கவண்டும் என்பதற்ககோகவம் அல்ல! எனக்ககோக - அக்ககோ - என்
உயிருக்ககோக - நகோன் பிடழக்க கசகோதிடைன் குறிப்பிட்டை கபரகோபத்திலிருந்த தப்ப” என்றேகோள்.
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பகுதி - 12
உயிருக்கு ஆபத்த வரும் என்று எவகனகோ ஒரு கசகோதிடைன் வசகோன்னடதக் ககட்டு, மைருண்டு கபகோனதகோகவம்,
அந்த மைருட்சியின் ககோரணமைகோககவ, என் கணவடரத் தன் புருஷரகோக்கிக் வககோள்ளைத் தணிந்ததகோகவம், என்
தங்டக என்னிடைம் வசகோன்னத ககட்டு, நகோன் சிரித்கதன். சிரித்கதகன தவிர வககோஞ்சம் பரிதகோபம் பிறேந்தத.
“கபகோடி! டபத்தியேக்ககோரப் வபண்கண!” என்று ககலி வசய்கதன். அவகளைகோ திருப்தி வபறேவில்டல.
கசகோகத்தடைகனகயே கபசலகோனகோள், “அக்ககோ! கசகோதிடைன் குறிப்பிட்டை ஆபத்திலிருந்த தப்புவதற்கும்
அத்தகோடனக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்வதற்கும் என் சம்பந்தம் என்று நீ ககட்கவில்டலகயே, ஏன்? அத
உனக்கு ஆச்சரியேமைகோக இல்டலயேகோ?” என்று தங்கம் ககட்டைகோள். நகோன் எவ்வளைவ அசடு பகோர் தம்பி?
நகோனகோகக் ககட்டிருக்கத்தகோகன கவண்டும் அந்தக் ககள்விடயே? ககட்ககவண்டுவமைன்று கதகோன்றேகவ
இல்டல. அவள், தகோன் கிளைப்பியே ககள்விக்குத் தகோகன பதிலும் கூறிவிட்டைகோள்.
“அக்ககோ! கன்னி கழியேகோமைல் நகோன் இறேந்தகபகோனகோல் குடும்பத்தக்கு ஆககோத. ஆககவ, இறேந்தகபகோகுமுன்பு,
கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டைகோக கவண்டும். கவறு யேகோடரகயேனும் மைணம் வசய்தவககோண்டு, அவர்கள்
மைனடத உடடைக்க நகோன் இஷ்டைப்படை வில்டல. அத்தகோன் வககோஞ்சம் அழுத்தமைகோன வநஞ்சுள்ளைவரல்லவகோ!
நகோன் இறேந்தகபகோனகோல் அவர் சகித்தக்வககோள்ளை முடியும். கமைலும், நீ இருக்கிறேகோய். ஆககவதகோன், நகோன்
அத்தகோடனக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளைத் தீர்மைகோனித்கதன். இடத நீ நம்பினகோலும் சரி, நயேவஞ்சகம் என
ஒதக்கினகோலும் சரி, எனக்குக் கவடல இல்டல. என் கவடல எல்லகோம் இறேக்கும்கபகோத நகோன் கன்னியேகோக
இருந்த குடும்பத்தக்கு நகோசம் ஏற்படுமு“ நிடல வரக் கூடைகோத என்பததகோன்” என்று வசகோன்னகோள்;
இரண்கடைகோர் வசகோட்டுக் கண்ணீர் என் விழிகளிகல இருந்த கிளைம்பிற்று. ஒரு இளைம் வபண் வசகோந்தத்
தங்டக அவள் எவ்வளைவ வகட்டை நிடனப்புக்ககோரியேகோகத்தகோன் இருக்கட்டும்; அவள், தகோன் சகோக கநரிடும்
என்று தன் வகோயேகோகல கூறினகோல், எப்படி அடதக் ககட்டுச் சகிக்கமுடியும். தங்ககமைகோ அசடைல்ல, புத்தி
உள்ளைவள்; புத்திக் கூர்டமை என் வகோழ்டவகயே தடளைக்குமைளைவ இருந்தத அவளுக்கு. அவள் வபயேடரச்
வசகோன்னகோகல எனக்கு ஆத்திரம் பிறேக்கும். இருந்தம், அன்று அழுகுரலில் அவள் வசகோன்ன ‘கசதி’
ககட்டைகபகோத என் மைனம் என்னகவகோ பகோககோகிவிட்டைத. என்ன கூறியேகோவத அவடளைத் கதற்றேகவண்டும்
என்று தடித்கதன். என் மைனதிகலகயே இரண்டு வடகயேகோன எண்ணங்கள் ஏகககோலத்திகல கிளைம்பித்
தீரகவண்டியே நிடல. அவளுக்குத் டதரியேம் தர என்ன கூறுவத என்று கயேகோசிக்ககவண்டி இருந்தத. அகத
சமைத்தில், அவள் கூறுவத உண்டமையேகோ, நடிப்பகோ; நடிப்பகோகவம் உண்டமை யேகோகவம் இல்லகோவிட்டைகோல், ஒரு
சமையேர் யேகோரகோவத கசகோதிடைன் உண்டமையிகலகயே ஏமைகோளியேகோக்கிவிட்டைகோனகோ! அப்படியும் இருக்குமைகோனகோல்,
கசகோதிடைன் தகோனகோககவ இக்ககோரியேத்டதச் வசய்தகோனகோ, அல்லத யேகோரகோவத தூண்டிவிட்டைகோர்களைகோ? ஒரு
கவடளை, என் கணவகர இதற்குக் ககோரணகமைகோ? எவனகோவத கசகோதிடைடன ஏவி விட்டுத் தங்கத்தின்
மைனதிகல, பயேத்டதத் தூவ டவத்தகோகரகோ? அவர் எதற்கும் தணிந்தவரகோயிற்கறே. அவர் மைட்டுமைகோ! வபண்கள்
விஷயேத்திகல, ஆடைவரில் வபரும்பகோகலகோர் இப்படித்தகோகன நடைந்த வககோள்கிறேகோர்கள். உத்தமைபுத்திரர்கூடை,
இந்த ஒரு விஷயேத்திகல மைட்டும் ஏகனகோ எவ்வளைவ தடலகீழ் வகோதம் புரியேவம், தககோத முடறேடயேக்
டகயேகோளைவம் எண்ணம் பிறேக்கிறேத. தர்மைத்தின் ககோவலவரன்றும், சகோத சன்மைகோர்க்கி என்றும் வபயேவரடுத்த
தர்மைபுத்திரர்கூடை திவரமௌபதி விஷயேத்திகல எப்படி நடைந்தவககோண்டைகோர். ஆணழகன் அர்ஜேஜுனடன
அடடைந்கதகோம், வில் வீரன் விஜேயேன் நமைக்கு மைகோடலயிட்டைகோன், இனி நமைக்கு இன்ப வகோழ்வக்கும்
வகமௌரவத்தக்கும் என்ன குடறே என்றுதகோகன திவரமௌபதி எண்ணி இருந்திருப்பகோள். இதடன, எவ்வளைகவகோ
நுட்பமைகோன தத்தவங்கடளை எல்லகோம் ஆரகோய்ந்தறியும் ஆற்றேல் படடைத்த தருமைர் வதரிந்த வககோண்டிருக்க
மைகோட்டைகோரகோ! அனகோல் என்ன வசய்தகோர்? தம்பிக்கு மைட்டுமைல்ல; தனக்குமைல்லவகோ திவரமௌபதிடயேத்
தகோரமைகோக்கிக்வககோண்டைகோர். கர்ப்பிணிடயேக் ககோனகத்தக்குத் தரத்தியே இரகோமைடர, மைககோவிஷ்ணுவின்
அவதகோரம் என்றேல்லவகோ கூறுகிறேகோர்கள். அப்பகோ! வபண்கள் விஷயேம் என்றேகோகல, உத்தமைர்கள், தத்தவம்
வதரிந்தவர்கள், தகபகோதனர்கள், திரு அவதகோரம் வசய்பவர்கள் என்பவர்கவளைல்லகோங்கூடைத் தவறு வசய்கத
இருக்கிறேகோர்கள்.
ரங்கககோனில் ஒருநகோள் ஒரு கவடிக்டக நடைந்தத ககள். நகோயுடு இங்கக இன்று தன்புறுத்தினகோரல்லவகோ,
அதகபகோல அங்ககயும் வசய்வதண்டு. ஆனகோல் சில சமையேங்களிகல தந்திர
மைகோகவம் நடைப்பகோர். ஒரு நகோள் ‘குஷகோலகோக’ இருக்கப் பணம் கதடவப்பட்டைத. ககட்டைகோர்; இல்டல
என்கறேன். உண்டமையிகலகயே இல்டல. ஆனகோல் அவர் தம் நண்பர்களிடைம் வகோக்களித்தகோர்
கபகோலிருக்கிறேத; ஆககவ என் கழுத்தச் சங்கிலிடயேச் வககோடுக்கச் வசகோல்லி வற்புறுத்தினகோர், அடைகு
டவக்க. நகோன் மைறுத்கதன். அவர் கககோபித்தப் பகோர்த்தகோர். நகோன் பிடிவகோதமைகோககவ இருந்த விட்கடைன். என்ன
வசய்தகோர் வதரியுகமைகோ? பகோசகோங்கு! கபசகோமைல் நகோற்ககோலியில் உட்ககோர்ந்த வககோண்டு, முகத்டதக் கரங்களைகோல்
மூடிக்வககோண்டு கதம்பலகோனகோர். வககோஞ்சகநரம் அதடனக் கவனியேகோமைல் இருந்த பகோர்த்கதன்,
முடியேவில்டல. “இவதன்ன சனியேன்! ஏன் அழுத வதகோடலக்கிறீர்கள்” என்று ககட்கடைன். “ஒன்றுமில்டல
உனக்வகன்ன என் விதி விட்டை வழிப்படி நடைக்கட்டும்” என்று பலப்பல கூறினகோர். வநடுகநரத்தக்குப்
பிறேகு, “ரங்கம்! இன்று ஒரு வபரியே ஆபத்திகல சிக்கிக் வககோண்கடைன். ரகோதகோ, ஒரு முகம் பகோர்க்கும்
கண்ணகோடி ககட்டைத. அடத வகோங்கக் கண்ணகோடிக் கடடைக்குப் கபகோகனன். அங்கக ஒரு அருடமையேகோன
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வபரியே நிடலக்கண்ணகோடி நகோலு அடி உயேரம், இரண்டைடி அகலம் இருந்தத. அடதப் பகோர்த்தக் வககோண்கடை
இருந்கதன். அத ஒரு அலங்ககோரப் படி கட்டின்மீத டவக்கப்பட்டிருந்தத. நகோன் அதடனச் சரியேகோகக்
கவனிக்ககோமைல், அந்தப் படிடயேப் பிடித்த இழுத்தப் பகோர்த்கதன். கண்ணகோடி கீகழ விழுந்த வநகோறுங்கி
விட்டைத. பயேத்தகோல் நகோன் அடசவற்று நின்கறேன். கடடை ஒரு பர்மைகோக்ககோரனுடடையேத. அவன் தீப்வபகோறி
பறேக்கும் கண்களுடைன் என்டன கநகோக்கி வந்தகோன். கும்பிட்கடைன். கூத்தகோடிகனன். 300 ரூபகோய் தந்தகோக
கவண்டும், எடு என்றேகோன். இன்று இரவ வககோடுத்த விடுகிகறேன் என்று சத்யேம் வசய்தவிட்டு வந்கதன்.
நகோடளைக் ககோடலயிகல அவனுடடையே கத்திக்கு நகோன் பலியேகோககவண்டும். என் விதி அப்படி இருக்கும்
கபகோத என்ன வசய்வத” என்று கூறிக் கககோவவன அழுதகோர். மைறு வகோர்த்டத கபசகோமைல் வங்கிலிடயேக்
கழற்றிக் வககோடுத்கதன். ஏழு நகோட்களுக்குப் பிறேகக, அவர் அன்று வசகோன்னத வபகோய் என்பத வதரிந்தத.
வருத்தப்பட்கடைன்; வயிறு எரிந்த திட்டிகனன். மைறு இரவ நகோங்கள் மூவரும் நகோடைகம் பகோர்க்கச்
வசன்கறேகோம், வள்ளி கல்யேகோணம். தமிழ்நகோட்டுப் பிரபல நடிகர்கள் என்று விளைம்பரம் அன்று நல்ல
வசூடலக் வககோடுத்தத. நகோடைகத்திகல, முருகன் கவடுவப் வபண்டண யேகோடனடயேக் ககோட்டி, மிரட்டும்
ககோட்சி நடைக்கும்கபகோத, நகோயுடு என்டனக் குறும்புத்தனமைகோகப் பகோர்த்தச் வசகோன்னகோர். “ரங்கம் என்மீத
பிரமைகோதமைகோகக் கககோபித்தக் வககோண்டைகோகயே, இகதகோ பகோர், சகோட்சகோத் முருகன்கூடைத்தகோன், யேகோடனகயேகோ,
பூடனகயேகோ எடதகயேகோ ககோட்டி, எடதப் பற்றிகயேகோ கபசி, வள்ளிடயேத் தன் வழிக்குக் வககோண்டு வருகிறேகோர்.
இத சகஜேமைகோன ககோரியேம்” என்றேகோர் உண்டமைதகோன்; ஆண்ககளை அப்படித்தகோன் என்று அன்றும் வசகோன்கனன்;
இன்றும் வசகோல்கிறே÷ன். உன் அப்பகோ சுபகோவத்திகலகயே தந்தரக்ககோரர், அதிலும் சுயேநலம். எனகவ,
எவடனயேகோவத கசகோதிடைடனத் ‘தயேகோர் வசய்த’ தங்கத்தின் மைனத்திகல மைரண பயேணம் பயேம் ஏற்படும்படி
வசய்திருப்பகோகரகோ என்று எண்ணினகோன்.
இப்படி இரண்டு வவவ்கவறு விதமைகோன எண்ணங்கடளை ஏகககோலத்திகல வககோண்டைதகோல், வதளிவகோன
நிடலகயே வகடைடு விட்டைத. வீண் பயேம் – டபத்தியேக்ககோரத்தனம் – கசகோதிடைம் முழுப்வபகோய் -– இடத
எல்லகோம் நமைபகோகத – என்று ஏகதகோ கூறிகனகன தவிர, தங்கம் தந்த தகவடல மைறுத்தக்கூறே என்னகோல்
முடியேவில்டல. என் தங்டகயின் உயிருக்கு ஆபத்த என்று அவகளை கூறிடைக் ககட்டைகோல் என்னதகோன்
படகயிருந்தகோலும், மைனம் பதறேகோதகோ? தங்கம் என் குழப்பத்டதத் வதரிந்தவககோண்கடைன்.
நகோன் அவள் விஷயேமைகோகப் பரிதகோபப்கபட்கடைகன தவிர, எப்படி என் கணவடர அவளுக்கு மைணம் முடிக்க
மைனம் வரும். எனகவ, நகோன் கவறு ஏகதகதகோ கபசி அவளுடடையே கவடலடயேப் கபகோக்கப் பகோர்த்கதன்.
அவளும் என்டன வற்புறுத்தவில்டல. வககோஞ்சகநரம் வசன்றேதம், கவடலக்ககோரிடயே வண்டி வககோண்டு
வரச்வசகோல்லி, நகோன் வீட்டுக்குப் புறேப்பட்கடைன். வகோசற்படி வடர வந்த, என்டனத் தங்கம் வழியேனுப்பி
டவத்தகோள்.
வம்பு கபசின அந்தச் கசகோதிடைடனக் கண்டுபிடித்த, அவடனத் தூண்டிவிட்டைவர் உன் அப்பகோதகோனகோ
என்படதக் கண்டைறியேகவண்டுவமைன்று ஆடச வககோண்கடைன். ஆனகோல், கநரமைகோகிவிட்டைத. கலடி டைகோக்டைர்
லகோசரஸ் வீட்டுக்கு வந்திருப்பகோர்ககளைகோ என்றே எண்ணம் கவறு. எனகவ கசகோதிடைன் விஷயே
மைகோகப் பிறேகு பகோர்த்தக்வககோள்வத என்று தீர்மைகோனித்த, கநரகர வீட்டுக்குச் வசன்றேன். உள்களை
நுடழயும்கபகோகத, முன்பு வககோண்டிருந்த எண்ணத்தின்படி, அவரிடைம் மைல்லுக்கு நிற்பத என்றே
தணிவதகோன். அவர்தகோன், கசகோதிடைடனக் வககோண்டு தங்கத்டதயும் ஏய்த்திருக்க கவண்டும் என்றே
எண்ணமும் குடிபுகுந்தகோல், வலியேகவனும் சண்டடைக்கு நிற்பத என்றே எண்ணம் கமைலும் வலுத்தத.
“வகோங்கககோ! என்னம்மைகோ! நம்டமை, இப்படிக் ககோக்கப் கபகோட்டுப் கபகோயிட்டிங்க” என்று லகோசரஸ்
ககட்டைகோர்கள். கலடி டைகோக்டைர் ஒரு நகோற்ககோலியில் உட்ககோர்ந்தவககோண்டிருந்தகோர்கள். அவர்
உலவிக்வககோண்டிருந்தகோர். என்டனக் கண்டைதம் சீறி விழுவகோர். உடைகன நகோமும் பதிலுக்குப் பதில் சுடைச்
சுடைத் தருவத என்று நிடனத்கதன். “கலடி டைகோக்டைடர இங்கக வரச்வசகோல்லி விட்டு, எங்கக
கபகோய்விட்டைகோய்? அந்த அம்மைகோள் வந்த எவ்வளைவ கநரமைகோயிற்று. இப்படியேகோ அவர்கடளைக் ககோக்கப்÷
பகோவத” என்று ககட்பகோர். அலட்சியேமைகோக ஏகதனும் பதில் கூறேகவண்டும் என்று நிடனத்கதன். ஆனகோல்,
அவகரகோ நகோன் எதிர்பகோர்த்தபடி ஒன்றும் ககட்வில்டல. அதற்கு மைகோறேகோக, கலடி டைகோக்டைரிடைம்
விடடைவபற்றுக் வவளிகயே கபகோய்விட்டைகோர். நகோன், லகோசரசிடைம் மைன்னிப்புக் ககட்டுக்வககோண்கடைன். கலடி
டைகோக்டைர் பிறேகு என்டனப் பரிகசகோதித்த, “உடைம்புக்கு ஒன்றுமில்டல. ஆனகோல், சுகப்பிரசவத்தக்குத் தக்க
மைருந்டத இப்கபகோதிருந்கத தந்த விடுகிகறேன். சகோப்பிட்டுக் வககோண்டிருங்கள்” என்று அன்புடைன்
கூறிவிட்டுச் வசன்றேகோர்கள்.
வவளிகயே கபகோனவர், இரவ வநடுகநரத்தக்குப் பிறேகக வந்தகோர். எனக்குத் தூக்கம் பிடிக்ககோமைல்
படுக்டகயில் புரண்டு வககோண்டுதகோன் இருந்கதன். அவர் கதடவத் தட்டினதம் படழயே வழக்கம்
ககோரணமைகோகச் சவரவலன எழுந்கதன், கபகோய்க் கதடவத் திறேக்ககவண்கமை என்று! ஆனகோல் அடறே
வகோயிற்படிவடர வசன்றேதமை, நகோன் டகயேகோளை கவண்டியே புதியே முடறே கவனத்தக்கு வந்தத. உடைகன
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கவடலக்ககோரிடயே அதட்டிப் கபகோய்க் கதடவத் திறேக்கச் வசகோல்லிவிட்டு, நகோன் படுக்டக அடறே வசன்கறேன்.
கதடவத் தகோளிடைவில்டல.
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பகுதி - 13
கதடவத் தகோளிடைகோமைல் படுத்தக்வககோண்கடைன். தூக்கம் வரவில்டல; அவரும் உள்களை வரவில்டல;
கூடைத்திகல படுத்தக் வககோண்டைகோர். குறேட்டடைவிடும் சத்தம் ககட்டைத. எனக்குப் பிரமைகோதமைகோன கககோபம்;
என்ன வசய்வத; உன் அப்பகோ என்ன ககோரணத்தகோகலகோ, ஒர வகோர்த்டத கபசவில்டல வம்புக்குத் தயேகோரகோக
நகோன் இருந்தத பயேனில்லகோமைற் கபகோய்விட்டைத. என் மைனதிகல இருந்த வககோதிப்டபத் தணிக்கக்
கூடைவிலடல. அந்தச் சமையேத்திகல, எனக்குத் தளைசிமீத வசன்றேத நிø வவல்லகோம். அவள் மைட்டும் எனக்குத்
தடணயேகோக இருந்தகோல், எவ்வளைகவகோ நிம்மைதியேகோக இருக்குகமை என்று எண்ணிகனன். அந்தசக்
கிரகோமைத்திகல, எனக்கு நகோள் கபகோவகத வதரியேகோமைல், அவ்வளைவ இனிடமையேகோகப் கபசிக் வககோண்டிருப்பகோள்.
அவள் இப்கபகோத இருந்தகோல் கககோபம், கசகோகம் எல்லகோவற்டறேயும் விரட்டி அடிப்பகோள். ஏன்! என்
புருஷருக்குக்கூடைப் புத்தி புகட்டைக் கூடியேவள் தளைசி. ககலியேகோகப் கபசிகயே சித்திரவடத வசய்தவிடுவகோள்.
அவகளைகோ புரட்டைனிடைம் வகோழ்க்டகப்பட்டுக் கிரகோமைத்தில் இருந்தகோள். நகோகனகோ, புதமைகோப்பிள்டளையேகோக
கவண்டுவமைன்று திட்டைமிட்டு கவடல வசய்யும் புருஷகனகோடு சச்சரவ வசய்தவககோள்ளைக்கூடைச்
வசமௌகரியேம் கிடடைக்ககோமைல் படுத்தப் புரண்டு வககோண்டிருந்கதன்.
ஒரு சமையேம், கடடையிகல அவருக்கு ஏ÷னும் விசகோரம் தரக் கூடியே சம்பவம் நடைந்தகதகோ - அதனகோல்தகோன்
வகோய் திறேவகோமைல் படுத்தக்வககோண்டைகோகரகோ என்று கயேகோசித்கதன். ஒருகவடளை, கவடல அதிககமைகோ,
அலுப்பினகோல் அயேர்ந்த தூங்குகிறேகோகரகோ என்று“ நிடனத்கதன். சரி! எந்தக் ககோரணத்தகோகல தூங்கினகோலும்
என்ன, தூக்கம் கமைலிட்டிருக்கும்கபகோத சந்தடி வசய்தகோல் சகோவக்குக்கூடை அல்லவகோ கககோபம் பிரமைகோதமைகோக
வரும். அவகரகோ அத்தத் தூங்கிக் வககோண்டிருக்கிறேகோர். அவருடடையே தூக்கத்டதக் வகடுத்தப் பகோர்ப்கபகோம்.
கககோபித்தச் சண்டடைக்கு வருவகோர்; பதிலுக்குப் பதில் வட்டியும் கசர்த்தத் தருவத என்று எண்ணிகனன்.
உடைகன என்ன ககோரியேம் வசய்தகோல், அவருக்குத் தூக்கம் வகடும் என்றே கயேகோசடன. தளைசி இருந்திந்தகோல்
கடத வசகோல்லச் வசய்யேலகோம்; எடதயேகோவத புத்தகம் படிக்கச் வசகோல்லலகோம். இடடையிடடைகயே, அவளுடைள்
உரத்த குரலிகல கபசிச் சிரிக்கலகோம். அந்தச் சிரிப்பும் கபச்சும், அவருடடையே தூக்கத்டதக் வகடுக்கும்!
கககோபம் பிறேக்கும். தளைசி இல்டலகயே! கவடலக்ககோரி இருந்தகோள்! அவளிடைம் நகோன் அதிகமைகோக்கூடைப்
கபசுவத கிடடையேகோத. அவள் கடத வசகோல்லத் வதரிந்தவகளைகோ இல்டலகயேகோ என்று சந்கதகம். சரி! எதற்கும்
அவடளை எழுபிக் கடத வசகோல்லச் வசகோல்வத, வதரியேகோத என்றேகோல், நகோன் வசகோல்கிகறேன் ககளைடி என்று
நகோகமை கடத வசகோல்வத என்று தீர்மைகோனித்கதன். அவள் வககோஞ்சத்தில் எழுந்திருக்கவில்டல. எழுந்த
மைட்டும் என்ன பலன் - நகோன் நிடனத்தபடிதகோன் இருந்தத. “கடதயேகோ, வதரியேகோத!” என்றேகோள்.
“தூக்கம் வரவில்டலயேடி.”
“மைத்தியேகோனம் தூங்கினீர்ககளை அதனகோல்...”
“ஏன் தூக்கம் வரவில்டல என்றேகோ உன்டனக் ககட்கடைன்? தூக்கம் வரவில்டல, என்ன வசய்வத
இப்கபகோத?”
“படுத்தக்வககோண்டை சும்மைகோ கண்டண மூடிக்வககோண்டிருந்தகோ, தூக்கம் வககோஞ்ச கநரத்திகல தன்னகோகல
வந்தவிடும்.”
“கபகோடி மூகதவி! ஏதகோவத ஒரு கடத வசகோல்லடி. ககட்டுக் வககோண்கடை இருந்தகோ தூக்கம் வந்தவிடும்.”
“எனக்வகன்ன கடத வதரியுங்க? முன்னகமைகயே வசகோன்கன னுங்ககளை, கடத வதரியேகோதன்னு.”
“கபகோடி புளுகி, இவ்வளைவ வபரியே வபகோம்படளைக்குக் கடதயேகோ வதரியேகோத.”
“நீங்க ஒரு கவடிக்டக. ஏதகோவத கடத வசகோல்றேததகோன் ககட்கறேததகோன், அவதல்லகோம் இப்கபகோ கனமைகோ
இருக்கும். இப்ப என் சமைகோசகோரகமை வபரியே கடத! நகோன் வகோழ்ந்த கடதயும் வடதகிறே கடதயும், அந்தப்
பகோவி என்டனத் வதகோட்டுத் தகோலி கட்டின கடதயும், வமைகோந்டதக் குடியேனகோகி, என் ககோல் வககோலுசு, கம்மைல்,
அட்டிடக, ககோப்பு எல்லகோவற்டறேயும் கடைன்ககோரன்கிட்கடை அழுத கடதயும் இததகோன் இப்ப எனக்குத்
வதரிஞ்ச கடத.”
“அழுமூஞ்சி! அழுமூஞ்சிடி நீ! கபகோகட்டும், உன் கலியேகோணக் கடதடயேச் வசகோல்லு ககட்கலகோம்.”
“நீங்க ஒரு கவடிக்டக. நகோன் என்ன வதகோரபடதயேகோ, சீடதயேகோ, என் கலியேகோணத்தக்கு ஒர கடத இருக்க.
வபகோறேந்கதன், வபகோம்படளையேகோ வளைர்ந்கதன். வயேசு வந்ததம் ஒத்தன் கிடைடை பிடிச்சுக் வககோடுத்தகோன் எங்க
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அப்பன். தகோலி கட்டின அண்டணக்கு மைறுநகோகன அவன் ஆரம்பிச்சிவிட்டைகோன், அதிககோரம் பண்ண. நின்னகோ
உடத, குனிஞ்சகோ குத்த, இவ்வளைவதகோன் கடதகயே வபகோம்படளை கடத இவ்வளைவதகோகனம்மைகோ இருக்கும்.
அதிகலயும் ஏடழ வீட்டுக்கடத ரகோஜேகோ கடதயேகோட்டைமைகோ இருக்கும்! எனக்வகன்ன வசகோயேவரம் நடைந்ததகோ,
கடத ஒருக்க.”
“கபகோடி திருடி, கடதகயே வதரியேகோதன்னு வசகோன்னகயே, இப்ப நீ கபசறேகத கடத வசகோல்றேமைகோதிரியேகோகத்தகோன்
இருக்கு, கிடைக்கட்டும்ர உன்டன உன் அப்பகோ, கலியேகோணம் வசய்த வககோடுக்கறேப்கபகோ, உன்டனக்
ககட்டைகோரகோ?
“என்டனயேகோ! என்டன ஏன் ககட்ககவணும்? இத என்ன வழக்கம்? அவகர பகோர்த்தகோரு, எனக்கு
வயேசகோயிடுச்சு. அவ்வளைவ தகோகன. யேகோடரகயேகோ புடிச்சகோரு, ஐயேடர நகோள் ககட்டைகோரு, கலியேகோணத்டத
முடிச்சகோரு; அவ்வளைவதகோன். கவகறே என்டன என்ன ககட்டைகோரு, எந்தப் வபண்டணத்தகோன் அவங்க அப்பகோ
ககட்டைகோரு? அப்கபர்பட்டை சீடதடயேக்கூடை நீ இரகோமைடதக் கலியேகோணம் வசய்தக்க இஷ்டைந்தகோனகோன்னு
அவங்க அப்பகோ ககக்கலிகயே! அந்தம்மைகோ புண்யேவதி, ஆடகயேகோகல அவங்க குணத்தக்குத் தக்க
மைகோதிரியேகோய்ப் புருஷன் வந்தகோரு. வபகோம்படளைங்க விஷயேம் தகோயேம் கபகோடைறே மைகோதிரியேகோகத்தகோகனம்மைகோ.”
இப்படி, நகோனகோக அவளிடைம், கபசிப் கபசிக் கிளைறியும் பகோர்த்கதன்; பலன் இல்டல. அவளிடைம் அந்தப்
கபச்சு கபசும் கபகோதகூடை, உரக்கப் கபசியும் இடடையிடடைகயே பலமைகோகச் சிரித்தம் பகோர்த்கதன்.
அவருடடையே தூக்கம் அதனகோல் வகடைட்டும் என்பதற்ககோக. அதவம் பயேன் தரவில்டல. அவருடடையே
குறேட்டடைச் சத்தம் அதிகரித்தத, குடறேயேவில்டல. வநடுகநரத்தக்குப் பிறேகு, கவடலக்ககோரி தகோனகோக, ‘ஒரு
கடத நீங்கதகோன் வசகோல்லுங்ககளைன்’ என்றேகோள். எஜேமைகோனிடயேக் கடத வசகோல்லும்படி ககட்பத மைரியேகோடத
அல்ல என்று எண்ணிக் வககோண்டிருந்தகோள் கபகோலிருக்கிறேத. நகோன் கவண்டுவமைன்கறே கடத கட்டிச்
வசகோன்கனன்; வபண்டணக் வககோடுடமை வசய்யும் ஆடணப்பற்றி; அந்த ஆடைவன் பிறேகு பலமைகோதிரி
கஷ்டைங்கடளை அனுபவித்த பலரகோல் இம்சிக்கப் பட்டு, கடடைசியில் எந்த மைடனவிடயே இம்சித்தகோகனகோ
அவளுடடையே ககோலிகல விழுந்த மைன்னிப்புக் ககட்டுக் வககோண்டைகோன் என்று. என் ஆடசடயேக் கடதயேகோக்கிச்
வசகோன்கனன். நகோன் வபண்கடளை, ஆண்கள் வககோடுடமை வசய்வடதப்பற்றிச் வசகோன்னகபகோவதல்லகோம்,
சுவகோரஸ்யேமைகோக இருக்கும் கவடலக் ககோரியின் கபச்சு.
“அவள் பகோபம் சகோத. வீண் கஜேகோலிக்குப் கபகோகிறேவளைல்ல. தன் புருஷகன வதய்வம் என்று
எண்ணிக்வககோண்டு, அவனுக்கு கவண்டியே பணிவிடடைகடளைச் வசய்தவககோண்டிருந்தகோள். அவள்
அவ்வளைவ அன்பகோக இருந்தகோள். அவள் புருஷகனகோ அவளுடடையே அன்டப மைதிக்கவில்டல; அவடளைப்
பிரியேமைகோக நடைத்தவ தில்டல; எப்கபகோதகோவத வககோஞ்சிக் குலகோவவகோன்; குச்சிநகோய்க் குட்டியிடைம்
கககோடீஸ்வரன் எப்கபகோதகோவத வககோஞ்சமைகோட்டைகோனகோ, அதகபகோல. ஆனகோல் அவனுடடையே மைனகமைகோ
எங்வகங்கககோ அடலந்த வககோண்டிருந்தத” என்று நகோன் வசகோல்கவன். உடைகன சூதவகோத அறியேகோத
கவடலக்ககோரி, “படுபகோவி! கல்வநஞ்சுக் ககோரன்” என்று கடதயிகல வரும் ஆடணச் சபிப்பகோள்,
திட்டுவகோள். உடைகன நகோன், “அகதகோ கூடைத்தில் இருக்கிறேகோகரகோ, வரகோம்ப கயேகோக்யேஸ்தகரகோ அவர்” என்று
வசகோல்கவன். கவடலக் ககோரிகயேகோ பதில் கபச மைகோட்டைகோள். கடதடயேச் வசகோல்லும்படி தூண்டுவகோள்.
“இந்த மைகோதிரியேகோன ஆண்கடளை வழிக்குக் வககோண்டுவர முடியும். வபண்பிள்டளைகள்
டபத்தியேக்ககோரத்தனமைகோக இத வடரயில் இருந்தவிட்டைகோர்கள். ஆண் பிள்டளையின் விடளை யேகோட்டுப்
வபகோம்டமையேகோகிவிட்டைகோர்கள். அவர்களுக்கும், மைகோனம், மைரியேகோடத, சூடு, வசகோரடண உண்டு என்று
ககோட்டியிரக்க கவண்டும்” என்று நகோன் ககோரசகோரமைகோகச் வசகோன்னகபகோத அவள் பயேந்கத கபகோனகோள். பிசகோசு
கபசுகிறேத என்றுகூறே எண்ணிக் வககோண்டிருந்திருப்பகோள். வபருமூச்சுடைன், “என்னம்மைகோ வசய்வத?
வதகோட்டுத் தகோலிகட்டினவன் இட்டை கவடலடயேச் வசய்வத தகோகன நம் விதி” என்று அவள் கூறியேகபகோத,
நகோன்,“கபகோடி! வபண்களும் சரி, ஆண்பிள்டளைகளும் சரி, அப்படித்தகோன் நிடனத்தக்
வககோண்டிருக்கிறேகோர்கள். தகோலி கட்டினகோல் என்னடி யேம்மைகோ! அத என்ன மைகோட்டுக்கு மூக்குக் கயிறு
கபகோடுவத கபகோலவகோ! தகோலி கட்டினகோன் என்றேகோல், ஒரு வீட்டுப் வபண்டண, சுகமைகோக வகமௌரவமைகோகக்
ககோத்த ரட்சித்த வருகிகறேன் என்று சத்தியேம் வசய்த வககோடுத்தத என்றுதகோகன அர்த்தம். கநர்மைகோறேகோகப்
புருஷன் நடைந்தவககோண்டைகோல் தகரகோகம் வசய்தகோல், அவன் சண்டைகோளைன் தகோகன?” என்று கககோபமைகோகச்
வசகோன்கனன். என்ன பதில் வசகோல்வத என்று கதகோன்றேகோமைகல திடகத்தகோள் கவடலக்ககோரி. பகோவம்! அவள்
புருஷனிடைம் பட்டை அடியும் உடதயும் எவ்வளைகவகோ!
“அடைங்கி அடைங்கிப்கபகோனகோல் பயேன் கிடடையேகோதடி; அழுதகோலும் பிரகயேகோஜேனம் இல்டல;
அடைங்ககோப்பிடைகோரி, வகோயேகோடி தஷ்டடை என்று எவ்வளைவ வகட்டை வபயேர் வந்தகோலும் சரியே என்று தணிந்த,
புருஷனின் கபகோக்குக்கு எதிர்ப்புக் ககோட்டினகோல், ஒரு தடைடவ, இரண்டு தடைடவ அடித்தப் பகோர்ப்பகோன்.
உடதத்தம் பகோர்ப்பகோன், பிறேகு வபட்டியிலிட்டை பகோம்புதகோன்” என்று அவளிடைம் கபகோர்த் திட்டைகமை
கூறிகனன். அவள் கமைலும் திடகத்தப் கபகோனகோள். “இகதகோ பகோரடி; என் வீட்டுக்ககோரர்கூடை என்டன
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என்னகவகோ வகோய் வசத்தவள், மிரட்டி உருட்டி அடைக்கி விடைலகோம் என்று எண்ணிக்வககோண்டு, நகோன்
இருக்கும்கபகோகத, கவறு ஒருத்திடயேக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளை ஏற்பகோடு வசய்கிறேகோர். அந்தக்
கலியேகோணம் நடைக்கப் கபகோகிறேத என்று நிடனத்தக் வககோண்டிருக்கிறேகோர். பகோர், நடைக்கப் கபகோகிறே
கவடிக்டகடயே. கலியேகோண மைடணயிகல மைகோப்பிள்டளைக் கககோலத்தில் அவர் உட்ககோரட்டுகமை, அப்கபகோத
வதரிகிறேத, ரங்கம் எப்படிப்பட்டைவள் என்று. ஆயிரம் கபர் கூடி இருக்கட்டும், அந்தக் கலியேகோண
வகோசலில். அப்படிகயே பகோய்ந்த கலியேகோணத் தக்கு ‘ஓமைம்’ வளைர்த்தகிறேகோர்கள்பகோர், அந்த வநருப்டப
எடுத்த, அவர் கண்ணிகல வககோட்டைகோவிட்டைகோல், என் வபயேர் ரங்கமைல்லடி! பகோர் நடைக்கப்கபகோகிறே கூத்டத!’
என்று நகோன் ஆக்கரகோஷத்தடைன் வசகோன்கனன். நடுநிசி. எனக்கககோ பிரமைகோதமைகோன கககோபம். அந்தச்
சமையேத்திகல என் கபச்சும், பகோர்டவயும், பகோவம் அந்த கவடலக்ககோரிக்கு எப்படி இருந்தகதகோ
வதரியேவில்டல. “ஐகயேகோ! ககோளியேகோயி” என்று ஒகர அலறேல்! நகோன் வகோடயே மூடைப்கபகோகனன், கூச்சல்
அதிகரித்தத; அவரும் எழுந்த ஓடி வந்தகோர்.
அலறி ஓடிவந்த என் கணவர். நகோன், “அடி டபத்தியேகமை! அடிமுட்டைகோள்கள் பலகபர், பிசகோசு
பிடித்தக்வககோண்டிருக்கிறேத என்று எண்ணுகிறேகோர்ககளை, அதகபகோலத்தகோனகோ நீயும் எண்ணிக்
வககோண்டைகோய்?” என்று கூறேக்ககட்டுத் தடலயில் அடித்தக் வககோண்டு, “கர்மைம்! கர்மைம்!” என்று அழுகுரலிற்
கூவினகோர். மைககன! நகோன் ஆனந்தம் வககோண்கடைன், தடலயில் அடித்தக் வககோண்டைத கண்டு. எத்தடன
தடைடவ நகோன் அதகபகோல் அடித்தக் வககோண்டிருப்கபன். புருஷன் இருக்கும் நகோட்களிகல தடல தல ø
என்று தடலயில் அடித்தக்வககோள்வத, அவன் இறேந்தகோல் மைகோர்பில் அடித்தக்வககோண்டு அழுவத
என்றேபடிதகோகன வபரும்பகோலகோன கபடதப் வபண்களின் வகோழ்க்டக இருக்கிறேத. வககோடுடமைக்கு
ஆளைகோகும்கபகோத, கட்டினவனகோல் டகவிடைப்படும் வபகோழுத, ககோமுகரகோல் தகோக்கப்படும்வபகோழுத, கஷ்டைம்
தகோங்கமைகோட்டைகோத கவடளைகளிவலல்லகோம் வபண்களுக்குத் தடலயில் அடித்தக் வககோள்வத தவிர
கவவறேன்ன வழி இருக்கிறேத. எத்தடனகயேகோ வபண்களுக்கு இந்த நிடல. அவ்வளைவக்கும் பரிககோரம்
கபகோல எனக்குத் கதகோன்றிற்று, அவர் என் எதிகர, தடலயில் அடித்தக் வககோண்டு நின்றேகபகோத.
வபண்டணக் வககோடுடமை வசய்யும் கபகோக்கினரின் பிரதிநிதி அவர். நகோன் வபண் குலத்தின் சகோர்பிகல நின்று
பழி வகோங்கும் அதிககோரி. இந்த நிடலதகோன் ஏற்பட்டைதகோக எனக்குத் கதகோன்றிற்று. அன்றிரவ அவர்
அழுதகூடை இருப்பகோர். நகோன் ககட்கமுடியேவில்டலகயே அந்தச் சங்கீதத்டத. அவர் வதருத் திண்டணக்குப்
கபகோய்விட்டைகோர்.
இந்தப் கபகோரகோட்டைம் சில நகோட்கள் நீடித்தத. கபகோரகோட்டைம் என்றுகூடைச் வசகோல்வதற்கில்டல! அவர்தகோன்
கககோடழயேகோகி விட்டைகோகர! என் ஆர்ப்பகோட்டைம் நடடைவபற்று வந்தத சில நகோட்கள். அவர் ஏகதகோ வபரியே
திட்டைமிடுகின்றேகோர். மைனத்தில்; அதனகோல்தகோன் இப்படி அடமைதியேகோக இருக்கிறேகோர்; அஞ்சி
இருப்பவர்கபகோல ககோணப்படுகிறேகோர் என்று நகோன் யூகித்கதன். அவருடடையே முகத்தில் கவடல படியேத்
வதகோடைங்கிற்று. ஏன் இரகோத? அடைங்ககோப்பிடைகோரி நகோன்! அவர் என்டனக் வககோடுடமைப் படுத்தவதன்மூலம்,
என் கககோபத்டத மைட்டுமைல்ல, மைனதிகல உள்ளை கரகோஷத்டதக் கிளைப்பிவிட்டைகோர். அதன் கவகத்டதத்
தகோங்கும் சக்தி அவருக்கு இல்டல! எங்கும் எதிலும் அததகோகன நிடலடமை! கட்டுக்கு அடைங்கும் என்று
கருதி நகோம் வளைர்க்கும் மிருகம், சில கநரத்தில் அடைக்குமுடறே, அதனகோல் தகோங்கமுடியேகோத அளைவ
ஆகிவிட்டைகோல், கட்டு அறுத்தக்வககோண்டு ஓடைவம், திருப்பித் தகோக்கவம் வசய்யேவில்டலயேகோ? அந்த
கநரத்திகல அதற்குமுன் அகத மிருகத்டதக் கட்டுக்கு அடைங்கி நடைக்கும்படி வசய்தவகன, கிலிவககோண்டு
ஓடுகிறேகோனல்லவகோ! மைனிதனிடைம், மிருக குணம் அடிகயேகோடு மைகோய்ந்த கபகோகவில்டலகயே! என் மைனம்
மைட்டுமைகோ? யேகோருக்கும்தகோன், அந்தக் குணம் இருக்கும். மைககன! நகோன் நிடனக்கிகறேன், உலகிகல எவ்வளைவ
உபகதசம் நடடை வபற்றேகோலும். இந்த மிருக குணம் அடிகயேகோடு ஒழிந்தகபகோகும் என்று கூறேமுடியேகோத.
நல்ல முடறேகளைகோல் நட்பு நியேகோயேத்தில் அந்த மிருக குணத்டதக் குடறேக்கலகோம், மைடறேக்ககோலம், தூங்க
டவக்கலகோம்; அடிகயேகோடு மைகோய்த்தவிடை முடியேகோத. நகோன் அடிக்கடி எண்ணிக் வககோள்வதண்டு, வவங்ககோயேம்
வவட்டும்கபகோத, இத பகோர்டவக்குக் வகட்டியேகோன வபகோருளைகோகத்தகோகன இருக்கிறேத; கதங்ககோடயேயேகோவத
எடுத்தக் குலுக்கிப் பகோர்த்தகோல், உள்களை தண்ணீர் இருப்பத வதரிகிறேத; இதடனப் பகோர்த்தகோல், அப்படித்
தண்ணீர் இருப்பத வதரியேக் ககோகணகோகமை; அப்படி இருந்தம் இடத நறுக்கினகோல் ஈரம் இருக்கிறேகத,
எப்படி என்று ஈரம் மைட்டுமைகோ இருக்கிறேத தம்பி! நமைத கண்களில் இருந்த நீடரக் வககோண்டு வருகிறே தம்பி!
நமைத கண்களில் இருந்த நீடரக் வககோண்டு வருகிறே அளைவ எரியும்சக்தி இருக்கிறேகத அதனிடைம்.
வநருப்புக்கு உள்ளை சக்தியும், நீருக்கு உள்ளை சக்தியும் வககோண்டு, தனியேகோக இருக்கும்கபகோத மைணம்
பயேன்படைகோமைலும், மைற்றே வற்றுடைன் பதம்பகோர்த்தச் கசர்த்தகோல் சுடவயும் மைணமும் தருவதமைகோக இருக்கிறேத
வவங்ககோயேம். நகோன் வபண்களின் சக்திடயே அப்படித் தகோன் இருக்கிறேத என்று எண்ணிக்வககோள்வதண்டு.
வவங்ககோயேச் சகோறு கண்ணில் பட்டைகோல், விழியில் நீர் வழிவதகபகோல வபண்களின் கககோப உணர்ச்சியும்
பழிவகோங்கும் எண்ணமும் கிளைப்பப்பட்டுவிட்டைகோல், எந்த ஆணும் அழுதவககோண்டுதகோன்
இருந்தகோககவண்டும்! அவர் அழுதவககோண்டிருந்ததிகல ஆச்சரியே மில்டல. அவர் என்னுடடையே எதிர்ப்டப
மைட்டும் சமைகோளிக்க கவண்டி கவடலயில் ஈடுபட்டிருந்தகோல், வககோஞ்சம் சிரமைப் பட்டைகோலும், வவற்றி
திட்டைமைகோகப் வபற்றுவிடை முடியும். அவகரகோ,என் எதிர்ப்டபச் சமைகோளிப்பத மைட்டுமைல்ல, தன் ஆடசடயே தங்கத்டதக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளை கவண்டுவமைன்றே திட்டைத்டதயும் நிடறேகவற்றிக்வககோள்ளை
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கவண்டியேவரகோக இருந்தகோர். நகோகனகோ அடைங்க மைறுத்தவிட்கடைன். அத்தடைன் நின்றுவிடைமைகோட்கடைன். ஊர்
அறிந்தகோலும் கவடல இல்டல. உரிடமைக்ககோகப் கபகோரகோடுவத, வககோடுடமைக்குச் சகித்தக் வககோண்டிருக்க
முடியேகோத என்றே முடிவக்கு வந்தவிட்டைவள் - என் ஆர்ப்பகோட்டைத்தின்மூலம் நகோன் அவருக்கு என் புதியே
நிடலடயேத் வதரிவித்தவிட்கடைன். ஆககவ, அவர் புதியே திட்டைம் வகுத்தகோக கவண்டியேவரகோனகோர். தம்
ககோரியேத்டதச் சுலபத்திகல சகோதித்தக் வககோள்ளை முடியேகோத என்படத உணர்ந்தகோர். நகோன் வவற்றிவபற்று
வந்கதன் ஒவ்வவகோரு நகோளும். நகோன் வவளியில் கபகோய் வருகவன்; அவர் எங்கக கபகோயிருந்தகோய், ஏன்
கபகோய் வந்தகோய் என்று எதவம் ககட்கமைகோட்டைகோர். எனக்கு இஷ்டைமைகோன பண்டைமை சடமைக்கப்படும்.
இஷ்டைமைகோன கநரத்தில் சகோப்பிடுகவன். அவருடடையே வசமௌகரியேத்டதக் குடறேப்பத,இப்படி ஒரு மைனப்
கபகோக்கு இருந்தத எனக்கு. சிறுபிள்டளைகள் வபகோன்வண்டு விடளையேகோடுகிறேகோர்ககளை அதகபகோல. ஒரநகோள்
ஒரு கவடிக்டக ககள். வதருத்திண்டண
யிகல யேகோகரகோ உள்ளூர்ப் வபரியே மைனுஷருடைன் கபசிக்வககோண்டிருந்தகோர். கவலக்டைர் ஆபீசிலிருந்த ஆள்
வந்தகோர்கள், உன் அப்பகோடவ அடழக்க. உடைகன அவர், “இகதகோ பத்த நிமிஷத்திகல, குளித்தவிட்டு
வந்தவிடுகிகறேன்” என்று கூறினகோர். அந்தப் கபச்சு ககோதில் விழுந்தத; உடைகன ஸ்நகோன அடறேக்குப்
கபகோகனன். பத்தத் தடைடவ இருக்கும், அவர் “இன்னும் முடியேவில்டலயேகோ ஸ்நகோனம்? கநரமைகோகிறேகத,
கவலக்டைர் ககோத்தக்வககோண்டிருப்பகோகர” என்று ககட்டுக் ககட்டுப் பகோர்த்தகோர். என்னிடைம் ககட்பகோரகோ!
கவடலக்ககோரியிடைம். அவள் என்னிடைம் எப்படிப் கபசுவகோள்!” “அம்மைகோ! அம்மைகோ!” என்று கூப்பிடுவகோள்.
நகோன் தண்ணீர் ஊற்றிக்வககோள்ளும் சத்தந்தகோன் அவளுக்குப் பதில்; கதடவத் தட்டுவகோள்.
“யேகோரத, முட்டைகோள்தனமைகோக ஸ்நகோன அடறேக் கதடவத் தட்டுவத” என்று பதில்.
“ஐயேகோ...” என்று அவள் கபசத் வதகோடைங்குவகோள்.
“என்னடி அக்கிரமைம்! ஒரு வபண் குளித்தக்வககோண்டிருக்கும்கபகோத அவர் எப்படித் தட்டைலகோம்” என்று
ககட்கபன்; எனக்குத் வதரியும் அவள்தகோன் தட்டினகோள் என்று.
“அம்மைகோ! நகோன்தகோன் தட்டிகனன், அவரல்ல; அவர் கவலக்டைர் ஆபீஸ் கபகோககவணுமைகோம்” என்று அவள்
கூறே, “அதற்கு உத்தரவ ககட்கிறேகோரகோ என்டன” என்று நகோன் ககலி கபச, “இல்டலயேம்மைகோ. குளித்தவிட்டுப்
கபகோக கவண்டுமைகோம்” என்று அவள் கபச, “சரிதகோண்டி! பகோதிக் குளியேகலகோடு வந்தவிடை முடியுமைகோ” என்று
நகோன் கககோபிக்க, எங்கள் கபச்டசக் ககட்டு, அவர் திடதத்தவிட்டுக் கடடைசியில், குளிக்ககோமைகலகயே அவசர
அவசரமைகோக உடுத்திக்வகணண்டு கபகோய்விட்டைகோர். கவடலக்ககோரி ஒரு ‘ஐகயேகோ பகோவம்’ கசர்த்தச் கசதிடயேச்
வசகோன்னகோள்; களித்கதன். குளித்கதன் என்று மைட்டுமைகோ கூறேமுடியும் அந்த ஸ்நகோனத்டத!
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ககன! என் கஷ்டைங்கடளை விவரமைகோகக் கூறிக்வககோண்கடை இருக்கக் ககோலம் கபகோதகோத. ஆனகோல்,
என்டறேக்ககனும் ஓர் நகோள் யேகோரிடைகமைனும் முழுக்கடதடயேயும் கூறேகோவிட்டைகோல், மைனதிலுள்ளை பகோரம்
வதகோடலயேகோத. ஆககவதகோன், நகோன் நடைந்த ஒவ்வவகோரு விஷயேத்டதயும் உன்னிடைம் இவ்வளைவ விவரமைகோகக்
கூறி வருகிகறேன். மைற்றேத் தகோய்மைகோர்கடளைப்கபகோல நகோனும் உன்டனப் பிறேந்ததமுதல் சீரகோட்டிப் பகோரகோட்டி
வளைர்த்த வரும் கசடவ வசய்திருந்தகோல், உன்னிடைம் எவ்வளைவ கபசியிருப்கபன். அவ்வளைவம் இப்கபகோத
கபசிவிடுகிகறேன் என்று டவத்தக் வககோள். என் கவதடனடயேக் குடறேத்தக்வககோள்ளை கவறு வழி இல்டல.
எனக்கும் என் கணவருக்கும் இடடைகயே இருந்த வந்த கபத உணர்ச்சி நகோளுக்கு நகோள், நிமிஷத்தக்கு
நிமிஷம் விரிந்த வககோண்கடை வரலகோயிற்று. வககோடுடமை வசய்வதன்மூலம் என்டன அடைக்கிவிடைலகோம்
என்று அவர் எண்ணினகோர். நகோகனகோ வககோடுடமை தகோளைமைகோடைடைகோமைல் எதிர்க்கத் வதகோடைங்கிகனன். என் சக்தி
அவருக்க மைட்டுமைல்ல, எனக்கக அப்கபகோதõ ன் சரியேகோகத் வதரிந்தத. எங்கக ஒளிந்தவககோண்டிருந்தகதகோ
அவ்வளைவ சக்தியும் அதவடரயில். என்டனக் கண்டு அவர் நடுநடுங்கும் நிடல ஏற்பட்டுவிட்டைத.
கண்டு நகோன் களிப்படடைந்கதன். என் ஆர்ப்பகோட்டைம், நகோன் சின்ன வயேதிகல பகோர்த்த அல்லி நகோடைகத்டத
எனக்குக் கவனமூட்டிற்று. அதனகோல் நகோன் வபருடமையும் அடடைந்கதன். தர்பகோர் நடைத்தகிகறேகோ மைல்லவகோ
என்று எண்ணிப் பூரித்கதன். அல்லி நகோடைககமை, ஆண்கடளைப் வபண்கள், இஷ்டைப் பட்டைகோல் அடைக்கியேகோளை
முடியும் என்படத எடுத்தக்ககோட்டைகவ எழுதப்பட்டைகதகோ என்று கூடை நிடனத்கதன். ஆனகோல், சில
நிமிஷங்களிகல எனக்குப் பயேம் பிறேந்தவிட்டைத. ஏவனனில், அல்லி நகோடைகத்தின்படி, இவ்வளைவ தர்பகோர்
நடைத்தி ஆண்கடளை வநருங்க விடைகோமைல் மிரட்டி ஆட்சி வசய்த வந்த அகத அல்லி ரகோணிடயே,
தந்திரத்தகோகல, அர்ஜேஜுனன் கதகோற்கடித்தவிட்டைகோன் - தகோலி கட்டிவிட்டைகோன் - அந்தத் தகோலி கட்டியேகோன
பிறேகு, அல்லியின் தர்பகோர் நின்று விட்டைத. அதகபகோல, நகோமும் எவ்வளைகவகோ ஆர்ப்பகோட்டைம் வசய்கிகறேகோம்,
என்ன வசய்வவதன்று வதரியேகோமைல், அவர் திண்டைகோடும் அளைவக்கு அவடர ஆட்டிப் படடைக்கிகறேகோம்
என்றேகபகோதிலும், கடடைசியில், அப்படிப்பட்டை அல்லிக்கக கதகோல்வி கநரிட்டைதகபகோல நமைக்கும்
கநரிட்டுவிடுகமைகோ என்றே எண்ணம் உண்டைகோயிற்று, பயேமும் பிறேந்தத. அவடர மிரட்டுவதிகல ஏற்பட்டை
சந்கதகோஷத்டத இந்த எண்ணம் குடறேக்கத் வதகோடைங்கிற்று. கமைலும், அவர் என்ன விதமைகோன நடைவடிக்டக
எடுத்தக் வககோள்ளைப்கபகோகிறேகோர் என்பத வதரியேகோததகோல் பயேம், கமைலும் வககோஞ்சம் அதிகரித்தத.
ரகோதகோ எப்கபகோதகோவத என்னிடைம் கபசும்கபகோத ஒரு விஷயேம் வசகோல்லுவகோள். இப்கபகோத எண்ணிப்
பகோர்த்தகோல் அவள் வசகோன்னத முற்றிலும் சரி என்று கதகோன்றுகிறேத. “அம்மைகோ! மைக்களின் குணமும்,
நடைவடிக்டககளும் இயேற்டகயேகோக உள்ளை சீல குணகோதிசயேங்கள் நீங்கலகோக, மைற்றேடவகள் அவரவர்களின்
வகோழ்க்டக முடறே, அந்த வகோழ்க்டக முடறேயினகோல் ஏற்படும் சில நடைவடிக்டககள் இடவகடளைப்
வபகோறுத்கத ஏற்படுகிறேன்றேன” என்பகோள். என் வடரயில் பகோர் தம்பி! எனக்கும் ஏற்பட்டுவிட்டைன.
அவருடைன் கவறு யேகோரகோவத கபசிக்வககோண்டிருக்கிறேகோர்கள் என்றேகோல், நகோங்கள் சந்கதகோஷமைகோக இருந்த
ககோலத்திகல, நகோன், யேகோர், என்ன கபசுகிறேகோர்கள் என்று கவனம் வசலுத்தமைகோட்கடைன். சில கநரத்தில்
வபருடமை அடடைகவன், என் புருஷரிடைம் யேகோரகோகரகோ வபரியே மைனுஷர்கள் ஏகதகதகோ முக்கியேமைகோன விஷயேங்
கடளைப் கபச வருகிறேகோர்ககளை என்பதகோல். என்ன கபசுகிறேகோர்கள் என்று அறிந்த வககோள்ளை கவண்டுவமைன்றே
ஆவல்கூடை அதிகம் இரகோத. அப்படிப் பட்டை நகோன், அவரிடைம் வவறுப்படடைந்த, எதிர்த்த நடைக்க
ஆரம்பித்த பிறேகு, யேகோரகோவத அவரிடைம் கபசவந்தகோல் என்ன கபசுகிறேகோர்கள் என்படதத் வதரிந்தவககோள்ளை
கவண்டுவமைன்று தடிக்க ஆரம்பித்கதன். வககோடுடமை புரிபவரும், கபரகோடசக் ககோரரும், நயேவஞ்சகருமைகோன
இவடர ஒரு வபரியே மைனிதர் என்று எண்ணக்வககோண்டு ஊரிகல சில டபத்தியேக்ககோரர்கள் இவரிடைம்
நியேகோயேம் ககட்கவம் வருகிறேகோர்ககளை! குடும்பத்தக் குள்களைகயே வஞ்சகச் வசயேல் புரியும் இவரிடைம் ஊர்ப்
பஞ்சகோயேத்டத ஒப்படடைக்கிறேகோர்ககளை! இத என்ன அநியேகோயேம்? வசகோந்த மைடனவிக்குத் தகரகோகம் வசய்யேத்
தணிந்த, கட்டுப் பகோடைகோகக் கபடை நகோடைமைகோடுகிறேகோர். ஒரு வபண்ணின் மைனடத எவ்வளைவ கவதடனப்படைச்
வசய்யே முடியுகமைகோ, அவ்வளைவம் வசய்கிறேகோர். ஊரகோர் பழிக்கவம், தூற்றேவம் இழிவகோகப் கபசவமைகோன
நிடலடமைடயேக்கூடை எனக்கு ஏற்படுத்தத் தணிந்தகோர். இப்படிப்பட்டைவருக்கு, ஊரிகல கயேகோக்கியேர் என்றே
பட்டைம்! இவரிடைம் ஊரகோருக்கு மைதிப்பு! இவரிடைம் ஊரகோர் தங்கள் விவககோரங்கடளைக் கூறிப் பரிககோரம்
கதடுகிறேகோர்கள்! பகோர் தம்பி! இந்த ஊரகோருக்கு, அவரிடைம் மைதிப்பு ஏற்பட்டைதற்கு ஏதகோவத தக்க ககோரணம்
உண்டைகோ? பணம் இருக்கிறேத அவரிடைம் என்பத தவிர! அவர் வசய்த வககோடுடமைகளுக்ககோக, ஊரகோர்
அவடரக் ககள்வி ககட்டிருக்க கவண்டும்; திருத்தி இருக்ககவண்டும். தண்டித்தக் கூடை
இருக்ககவண்டும். ஆனகோல் இந்தப் டபத்தியேக்ககோரர்கள், குற்றேம் பல வசய்தவடர,
நியேகோயேகோதிபதியேகோக்கினகோர்கள்! அவர்கள், ஒரு மைடனவிடயே அவளுடடையே கணவன், எவ்வளைவ வககோடுடமை
கவண்டுமைகோனகோலும் வசய்யேலகோம்; அத சகஜேம் என்று எண்ணுகிறேகோர்கள் கபகோலிக்கிறேத.
ஊரகோரின் கபகோக்குக கண்டு நகோன் வககோதிப்படடைந்கதன். இனி என் சகோர்பில் நின்று வகோதிடைகவகோ, நீதி
ககட்ககவகோ, நகோன் தவிர கவறு யேகோரும் இல்டல என்று திட்டைமைகோகத் வதரிந்த வககோண்கடைன். என்
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கண்ணீடரயும் வபருமூச்டசயும் யேகோர் கவனித்தர்கள்! நீகயேகோ கருவில் இருந்தகோய், உன் தகோய் தணலிகல
நின்றேகபகோத! உலகில், நகோன் நிர்க்கதியேகோக நின்கறேன். விகரகோதிகளைகோல் சூழப்பட்டு இருப்பதகபகோலகவ
எனக்குத் கதகோன்றிற்று. இந்நிடலயில் அவருடடையே கட்டுக்கு அடைங்க மைறுப்பத தவிர, என்கு கவறு
மைகோர்க்ககமை வதரியேவில்டல. ஆககவதகோன் நகோன், ஆர்ப்பகோட்டைக் ககோரியேகோகனன். அகநகம் வபண்கள்,
வகோயேகோடி, கபகோக்கிரி, கட்டுக்கு அடைங்ககோதவள், புருஷடணகயே எதிர்த்தப் கபசுபவள் என்வறேல்லகோம்
கண்டிக்கப்படுகிறேகோர்களைல்லவகோ! அவர்கவளைல்லகோம், என்டனப் கபகோலக் வககோடுடமைக்கு
ஆளைகோனவர்களைகோகத்தகோன் இருக்ககவண்டும் என்று நிடனக்கிகறேன். அன்பும் ஆதரவம் கதடுகிறேகோள் வபண்.
அதற்க மைகோறேகோக, வஞ்சடனயேகோல் அவடளைத் தகோக்கினகோல், தம்பி! அவள் எப்படிப் பட்டை உத்தமியேகோக
இருந்தகோலும், என் நிடலக்கு வந்தவிடுவகோள். வபரும்பகோலகோன வபண்கள் ககவல நிடலடமைக்கு
வந்ததற்கக ககோரணம் இததகோன்.
கருவிகல நீ உருவகோகிக்வககோண்டிருந்த நகோட்களிகல நகோன் இப்படிக் கதறிக் வககோண்டிருந்கதன்.
கடடைசியில், அவருடடையே இஷ்டைந்தகோன் நிடறேகவறிற்று. திருத்தணி என்றே திவ்யேகக்ஷத்திரம்
கிளைம்பினகோர்கள். தங்கத்தின் திருமைண ஏற்பகோட்டடை ஓரளைவ இரகசியேமைகோககவ
டவத்தக்வககோண்டிருந்தகோர்கள். எனக்குக் ககோவலுக்கு வீட்டிகல ஆட்கடளை நியேமித்தவிட்டு, அவர்கள்
‘கக்ஷத்திரம்’ வசன்றேகோர்கள்; திருமைணம் முடிந்தத. புத மைடனவி யுடைன், அவர் டமைசூர் வசன்றேகோரகோம். புத
நகோடைகங்கடளைக் கண்டைகோரகோம். ஆனந்தமைகோன வகோழ்க்டகயேகோம். இடத எல்லகோம் கூடைச் வசன்றிருந்த ஒரு
கவடலயேகோள் எனக்கு விவரமைகோகப் பிறேகு கூறினகோன். நகோன் கர்ப்பவதியேகோக இருக்கும் விஷயேத்டதப் பற்றிக்
கூடை, அவரும் தங்கமும் கபசிக்வககோண்டைகோர்களைகோம். மைககன! இப்கபகோத நிடனத்தகோலும் வயிறு எரிகிறேத.
அந்தச் சம்பவத்டத - அவள் வசகோன்னகோளைகோம், என்ன இருந்தகோலும் அக்ககோவக்குக் குழந்டத பிறேந்தகோல்,
உங்களுக்கு அவளிடைம் உள்ளை கககோப வமைல்லகோம் கபகோய்விடும் என்று. அதற்கு அந்த மைககோனுபகோவர்
வசகோன்னகோரகோம், “சனியேன்! என் தடலக்குக் வககோள்ளியேகோக இருப்பகதகோடு விடைவில்டலகயே! கர்ப்பம் கவறு
இந்த இலட்சணத்திகல. இந்தப் டபத்தியேக்ககோரிக்குப் பிறேக்கும் குழந்டத எப்படி பிடழத்திருக்கும்!
டபத்தியேத்திகல அவகளைகூடைக் வககோன்று விடைவம் கூடும் - தப்பித் தவறித் குழந்டத பிடழத்தக்
வககோண்டைகோலும், டபத்தியேக்ககோரிக்குப் பிறேந்தத டபத்தியேமைகோகத் தகோகன இருந்த வதகோடலக்கும்”
என்றேகோரகோம். தங்கம் சிரித்தகோளைகோம் எப்படியேடைகோ மைககன இருக்கும் எனக்கு! கலியேகோணத்டத முடித்த
விட்டுச் சில நகோள்கூடை இருந்தவிட்டு உன் அப்பகோ வீடு வந்தகோர், நகோன் அவரிடைம் கபசவில்டல. வீட்டிகல
உட்ககோர்ந்திருந்தகோர். வநடுகநரம்; நகோன் சட்டடை வசய்யேவில்டல. எப்படி என் மைனம் இடைங்வககோடுக்கும்?
என் கவதடனயும் முற்றிற்று. நீயும் பிறேந்தகோய்!
நீ பிறேந்த சமையேம். உன் அப்பகோ தங்கத்தடைன் குலவிக் வககோண்டிருந்தகோர் டமைசூரில். உன்டனக் கண்டைவடைன்,
நகோன் களிப்புக் கடைலில் மூழ்கிகனன் - என் வபகோருட்டு வகோதகோடை ஒரு வீரன் பிறேந்தகோன் - என்று களித்கதன்.
நீ, நிமிஷத்தக்கு நிமிஷம் வளைர்ச்சி அடடைந்த, திடீவரன்று வகோலிபனகோகி, மீடச கருக்கிடும்
பருவமைடடைந்த, என்டனக் வககோடுடமை வசய்யும் உன் அப்பகோடவ கண்டிக்கமைகோட்டைகோயேகோ, அடதக் ககட்டு
நகோம் ஆனந்தப்படை மைகோட்கடைகோகமைகோ என்றுகூடைப் கபடத நகோன் நிடனத்கதன். உன்டன வளைர்ப்பத தவிர,
வகோழ்க்டகயிகல கவறு இன்பமைகோன இலட்சியேம் ஏத! உன்டன என் மைகனகோக மைட்டுமைல்ல; எனக்ககோக
வகோதிடை கவண்டியே வபகோறுப்டப கமைற்வககோண்டை வீரனகோக மைதித்த வளைர்த்த வந்கதன்.
இரண்டு மைகோதங்கள் கழித்கத அவர் வந்தகோர் தனியேகோகத் தகோன் - தங்கம் தனிக் குடித்தனம் நடைத்தத்தகோகன
முன்னகோகலகயே திட்டைமிட்டிருந்தகோள். வந்ததம், கதகோட்டைம் வசன்றேகோர் பயிர் பச்டசடயேக் கவனிக்க.
மைகோட்டுத் வதகோழுவத்திகல ஒரு ககோல் முறிந்த கபகோயிருந்தத கண்டு, கவடலயேகோடளைக் கண்டித்தகோர் - பசு
இடளைத்தக் கிடைந்ததகோம்; அதற்ககோக உருகினகோர் - பகோகற்வககோடி வகோடிவிட்டைதகோம்; அதற்ககோகப் படதத்தகோர் கதகோட்டைத்தக் கிணற்று நீர் ஏகதகோ வகோடடை வீசுகிறேத என்படதக்கூடைக் கண்டு பிடித்தகோர் - நீ
வதகோட்டிலிகலதகோன் தங்கவிக்ரகம் கபகோல் இருந்தகோய் - நகோன் பக்கத்திகல இருந்தவககோண்டு உனக்குப்
பணிவிடடை வசய்த வககோண்டுதகோன் இருந்கதன் - அவர் - உன் அப்பகோ - என் புருஷர் - வதகோட்டில்பக்கம் கூடை
வரவில்டல! மைககன! உன்டனப் பகோர்க்ககவண்டுவமைன்று அவருக்கு எண்ணகமை வரவில்டல. வபண்,
தகோயேகோவத என்றேகோல் மைரணத்தின் வகோசற்படி கபகோய்த் திரும்புவத என்றேல்லவகோ வபகோருள். அந்த
வநருக்கடியிலிருந்த மீண்டை என்டன, அவர் ஏவறேடுத்தப் பகோர்க்கவில்டல. மைகோட்டுத் வதகோழுவத்டதப்
பகோர்த்தவிட்டு, கூடைத்தப் பக்கமைகோக வந்த வககோண்டிருந்தகோர்; அப்கபகோத நீ வீறிட்டு அழுதகோய் - அவர்
அப்கபகோதம் வதகோட்டிலண்டடை வரவில்டல - என்னகோல் அந்தக் ககோட்சிடயேக் கண்டு சகிக்க முடியேவில்டல.
“என்ன இத வபரியே சனியேன்!” என்று கவறு கடுடமையேகோன குரலிகல கூறினகோர். உன்டமையுமைல்ல என்டனயுமைல்ல - நம்டமை மைனதிகல டவத்தக்வககோண்டு, கவடலயேகோடளைத் திட்டினகோர் அதகபகோல. எனக்கு
அதகூடைவகோ புரியேகோத மைககன! நகோம் இருவரும் வவறும் ஜேடைங்களைககோக அவருக்கு ஆகிவிட்கடைகோம்.
இடதவிடை கவறு கவதடன என்ன கவண்டும். என் தக்கமைடனத் டதயும் கபகோக்கிக்வககோள்ளை எனக்கு, ஒகர
வழிதகோனடைகோ இருந்தத - உன்டனத் வதகோட்டிலிகல இருந்த வகோரி எடுத்த, அடணத்தக் வககோண்டு,
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உச்சிகமைகோந்த முத்தமிட்கடைன். உன் அழகியே புருவங் களிகல நகோன் தீட்டியிருந்த டமையும், என் கண்ணீரும்
கசர்ந்த குடழந்த, உன் தங்கநிறே கமைனிடயேக் கறுப்பகோக்கிற்று! அவர், வதருத்திண்டணயிகல
உட்ககோர்ந்தவககோண்டு, வபங்களூரிலிருந்த வகோங்கிக்வககோண்டு வந்த கலர்ச் சுண்ணகோம்டபத் தடைவி
வவற்றிடல மைடித்தப் கபகோட்டுக்வககோணடு, எதிர் வீட்டுக்ககோரர் களிடைம், டமைசூர் மிருகக் ககோட்சிச்
சகோடலயிகல தகோன் கண்டை அற்புதங்கடளைக் கூறிக்வககோண்டிருந்தகோர்.
குடிடசகளிலும், மைரத்தடியிலும், சகோவடிகளிலும்கூடை குழந்டதயுடைன் வககோஞ்சி விடளையேகோடும் தந்டத
உண்டு. இங்கககோ என் வசல்வம் வதகோட்டிலிகல இருக்க, என் கணவர் ஏவறேடுத்தம் பகோரகோமைல்,
எதிர்வீட்டுக்ககோரருடைன் மிருகக் ககோட்சிச்சகோடலயிகல கண்டை ககோட்சிகடளைப் பற்றிப்
கபசிக்வககோண்டிருந்தகோர். வககோல்லும் புலியும்கூடை, இவர்கபகோல் இருக்ககோத; என் நிடல எப்படியேடைகோ மைகன
இருந்திருக்கும். அந்தஸ்த, ஐஸ்வரியேம் எல்லகோம் இருந்தம் நகோம் இருவரும் அனகோடதகளைகோகனகோம்!
அனகோடதகள் கூடைச் சுதந்திரமைகோகவகோவத இருப்பகோர்கள், நமைக்கு அதவமில்டல மைககன! அழகோகத நீ!
தற்வககோடல வசய்த வககோள்வத, அல்லத எதிர்த்தப் புரட்சி வசய்வத என்றே எண்ணவமைல்லகோம் நீ பிறேந்த
உடைகன மைகோயேமைகோய் மைடறேந்தவிட்டைன. எனக்கு கவடல இருக்கிறேத; வகோழ்ந்தகோக கவண்டும்! வதகோட்டுத்
தகோலி கட்டியேவனகோல் அலட்சியேப்படுத்தப் பட்டைகோலும், நகோன் மைனம் உடடைந்தவிடைக் கூடைகோத என்று
தீர்மைகோனித்தவிட்கடைன் - உன்டன வளைர்க்கும் கசடவக்ககோக என்டன நகோன் அர்ப்பணித்தவிட்கடைன். சகோக
கநரம் இல்டல. உன்டன வகோலிபனகோகுமைளைவ வளைர்க்ககவண்டும். யுத்தத் தக்ககோகத் தயேகோரகோக்கப்படும்
வகோடளை, வீரன் எவ்வளைவ ஆடசயுடைன் பகோர்ப்பகோகனகோ, அப்படி உன்டன நகோன் பகோர்த்தப் பூரித்கதன்.
தங்கத்தடைன் தனிக் குடித்தனம் வசய்யே ஆரம்பித்தகோர் உன் தந்டத. பகல் கவடளைகளில் இங்கு இருப்பகோர் பண்டணச் வசய்தி விசகோரிக்க, கடடை ஆட்களிடைம் கபச, கிரகோமைத்த விவககோரத்டதக் கவனிக்க, ஒவ்வவகோர்
சமையேம் சகோப்பகோட்டுக்கும் இருப்பகோர் - மைகோடல ஆனதம் புத மைடனவியின் மைடனக்குச் வசல்வகோர்.
என்னிடைம் கபசுவத கிடடையேகோத - உன்டனக் கவனிப் பதம் கிடடையேகோத. அவர் என்டன அலட்சியேமைகோக
நடைத்திவரும் விஷயேம் ஊரகோருக்குத் வதரியும்; வதருக்கககோடியிலும் வம்பர் சடபகளிலும், “முதலியேகோர்
ககோரணமின்றி இந்த மைகோதிரி நடைந்த வககோள்ளை மைகோட்டைகோர், அவடளை கநகோயும் கபயும் பிடித்தகோட்டி,
குணத்டதகயே வகடுத்தவிட்டைத. அவர் மைனம் முறிந்தவிட்டைத. அதனகோல்தகோன், வீட்டிகல அவருக்கு
நிம்மைதியில்டல. கவறு கலியேகோணம் வசய்த வககோண்டைகோர். அப்கபகோதம் அவருடடையே வபரியே மைனத கபகோன
கபகோக்டகப் பகோருங்கள், ரங்கத்தின் வசகோந்தத் தங்டகடயேத்தகோன் கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டைகோர்” என்று
கபசினர். என் எதிரிகலகயே, என் வீட்டுக்கக வந்த, இதகபகோல் அவருடைன் சிலர் கபசுவகோர்கள்.
அவ்வளைடவயும் நகோன் பல்டலக் கடித்தக்வககோண்டு ககட்டுக்வககோண்கடைன். எல்லகோம் உன்
வபகோருட்டுத்தகோண்டைகோ கண்கண!
உனக்கு அழககோன அலங்ககோர ஆடடைகடளை அணிவித்த நகோன் ஆடசப்படுகவன். நீ சிரிக்கும்கபகோத
கன்னத்திகல குழி விழும். அடதக் கண்டைகோல் எனக்குப் பிரமைகோதமைகோன சந்கதகோஷம்; வபருடமையேகோகவம்
இருக்கும்; ஏவனனில், எனக்கும் சிரித்தகோல் அப்படித்தகோன். உனக்குப் வபகோட்டிட்டு, வதகோட்டிலிலிட்டு
நகோன் பகோடுகவன். எப்கபகோகதகோ சின்ன வயேதிகல ககோதிகல ககட்டை பகோட்டுகள் எல்லகோம் வதகோட்டிலருகக
வந்ததம் என் நிடனவிற்கு வந்தன. இப்படி நகோன், உன்டன வளைர்த்தக்வககோண்டு, வீடு வகோசல், நடகநட்டு,
வசகோத்த இருந்தம், அனகோடதகபகோலிருக்கும் நிடலயில், ஒருநகோள் நடுப்பகலில் தள்ளைகோடியேபடி ஒரு கிழவி,
நம் வீட்டு வகோசற்படியேண்டடை வந்தகோள் - “அம்மைகோ! தகோகயே” என்று ஈனக் குரலில் கூப்பிட்டைகோள். யேகோர் என்று
கபகோய்ப் பகோர்த்கதன். தரித்திரத்தகோல் தகோக்கப்பட்டு, பட்டினியேகோல் பகோதிப் பிரகோணடன இழந்தவள்; யேகோகரகோ
பகோவம், பிச்டசக்ககோரி. வயேத நகோற்பத இருக்கும். ஆனகோல், மைரணம் அவடளைக் கூறி அடழத்தக்
வககோண்டிருக்கும் நிடலடமை. அவளுடடையே பரிதகோபமைகோன நிடலடயேக் கண்டு, நகோன் வககோஞ்சம் நீரும்
கசகோறும் கலந்த அளித்கதன். நகோடலந்த பிடிடயே அவள் அவசர அவசரமைகோகச் சகோப்பிட்டு, சுவரிகல
வககோஞ்சம் சகோய்ந்தபடி, “அம்மைகோ! உயிர் வந்தத. நீ புண்ணியேவதி, உன் பிள்டளை குட்டிககளைகோடு நீ தீர்க்க
சுமைங்கலியேகோக இருக்க கவணும்” என்றேகோள். அப்கபகோததகோன் நகோன் அவள் கழுத்டதக் கவனித்கதன். கயிறு
இருந்தத. அவள் கமைலும் வககோஞ்சம் கசகோறும் நீரும் சகோப்பிட்டுவிட்டுத் தன் கசகோகக கடதடயேக் கூறினகோள்.
அவள் கணவன் உயிகரகோடுதகோன் இருக்கிறேகோனகோம், எங்கககயேகோ, வதரியேகோதகோம்; அவளுக்குக் குழந்டத குட்டி
கிடடையேகோதகோம். பகோடுபட்டுப் பிடழத்தக்வககோண்டு வககோஞ்சம் நிம்மைதியேகோகவம், புருஷனுடைன் வகோழ்ந்த
வககோண்டிருந்தகோளைகோம். ஒருநகோள் கடழக்கூத்தகோடும் கூட்டைம் ஒன்று வந்ததகோம். அதிகல இருந்த ஒரு
டமைக்ககோரியிடைம், இவள் புருஷனுக்கு கமைகோகம் பிறேந்ததகோம் - இவடளையும் டகவிட்டு விட்டு அவள்
பின்கனகோடு கபகோய் விட்டைகோனகோம்; திரும்பகவ இல்டல - இவளுக்கும் திக்கு இல்டல. திக்கற்றே
நிடலயிகல விடைப்பட்டை இவள், வககோஞ்ச ககோலம் ஊரிகலகயே, சிறு நடககடளை விற்று ஜீவித்தகோளைகோம் பிறேகு ஆப்பக் கடடை டவத்தகோளைகோம் - அதவம் முடியேகோமைற்கபகோன பிறேகு வீடு கூட்டுவத தண்ணீர்
வதளிப்பத கபகோன்றே ஊழியேம் வசய்த பிடழத்த வந்தகோளைகோம்; அப்கபகோத ஆண்களின் கசஷ்டடைக்கு
இணங்க மைறுத்த, அதனகோல் கவறு வதகோல்டலப்பட்டைகோளைகோம். விபசகோரத்தக்கு இணங்ககோததகோல் திருட்டுக்
குற்றேம் சுமைத்தப்பட்டு, கடடைசியில் பிச்டசக்ககோரிகயே ஆகிவிட்டைகோளைகோம். இதவடர ஒரு வகட்டை நிடனப்பு,
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வகட்டை நடைவடிக்டக கிடடையேகோத என்றும் வசகோன்னகோள். அவள் கழுத்திகல அந்தக் கயிறுமைட்டும்
இருந்தத. கயிறு வககோஞ்சம் நீளைமும் கனமும் அதிகமைகோக இருந்தகோலகோவத தூக்கிட்டுக் வககோள்ளை உதவம்.
அதற்கும் பயேனற்று அந்தக் கயிறு இருந்தத. அவளுடடையே கடதடயேக் ககட்டைதம், எனக்கு என் இனத்தில்
ஒருத்திடயேக் கண்டைதகோக எண்ணம் வந்த, நகோன் மைனம் உருகி அழுகதன். ஆண்களின் கல் மைனதினகோல்
அவதிக்கு ஆளைகோன அபடலகடளைக்வககோண்டு நீதி வழங்கச் வசகோன்னகோல், எத்தடன எத்தடனகயேகோ ஆயிரம்
ஆண்கள் ஊரிகல கயேகோக்யேர், நகோணயேஸ்தர், கண்ணியேமைகோனவர், தர்மைவகோன் என்வறேல்லகோம்
புகழப்படுபவர்கள் கடுந்தண்டைடன வபறேகவண்டி கநரிடும். என்ன வசய்வத! ஆண்களிடைகமை நீதி
வழங்கும் உரிடமை விடைப் பட்டிருக்கிறேத. குற்றேவகோளிக்கக நீதிபதி உத்கயேகோகம்.
பிச்டச எடுத்த இனிப் பிடழக்ககவண்டைகோம். இங்கக இருந்தவககோண்டு எனக்கு உதவி வசய்தவககோண்டிரு
என்று கூறிகனன். கபகோன வகோழ்வ திரும்பி வந்ததகபகோல் ஆனந்தமைடடைந்தகோள். அன்றுமுதல் அவள்
சகோகும்வடர - சகோகடிக்கப்படும் வடரயில் - என் வீட்டில்தகோன் இருந்தகோள். தன் சக்திக்ககற்று மைட்டுமைல்ல,
சக்திக்கு மீறியே அளைவகூடை கவடல வசய்தகோள். தன்னிடைம் நன்றி ககோட்டும் எனக்கு என்வனன்ன
வடகயேகோகல உபசகோரம் வசய்த திருப்தி வசய்விக்கலகோம் என்பதில் அவள் விகசஷ அக்கடறே வககோண்டைகோள்.
உலகிகல ககோப்பகோற்றுவகோரற்று உருக்குடலயும் ஏடழக்கு, எதிரபகோரகோதவிதமைகோக உதவி கிடடைத்தகோல்,
எவ்வளைவ மைனக் குளிர்ச்சி ஏற்படும் என்படத நகோன் அப்கபகோததகோன் நன்றேகோகத் வதரிந்தவககோண்கடைன்.
அவளிடைம் நகோன் வககோஞ்சம், வககோஞ்சமைகோக என் கடதடயேக் கூறிகனன். அவளும் என் கணவரின்
கபகோக்டகப் பகோர்த்த, விஷயேத்டதத் வதரிந்தவககோண்டைகோள். வபருமூச்வசறிந்தகோள், தன்டனக் டகவிட்டை
கணவடன முன்பு கபசியேடதவிடை அதிகக் வககோடுடமையேகோகக் கண்டித்தகோள் - அவள் மைனப்பகோன்டமை
எனக்குப் புரிந்தத. என் கணவரின் கண்மூடிப் கபகோக்டககயே அவள் மைடறேமுகமைகோகக் கண்டித்தகோள் எனக்குத் திருப்தியேகோக இருக்குவமைன்றே. ‘கடழக் கூத்தகோடியுடைன் ஓடிவிட்டைகோன் என் புருஷன்; நகோனகோவத
ஒண்டிக் கட்டடை. உ“ன அழகுக்கும் குணத்தக்கும் எதற்ககோக அம்மைகோ அவர் உன்டன இப்படி
இம்டசப்படுத்தகிறேகோர். தங்கவிக்ரகம் கபகோலக் குழந்டத இருக்கிறேத; இடதப் பகோர்த்தகூடை அவருடடையே
மைனம் இளைகவில்டலகயே. என்ன மைனம்மைகோ அவருக்கு” என்று கூறி ஆயேகோசப்பட்டைகோள். கிரகோமைத்தில்
மைந்திரவகோதியிடைம் சிகிச்டச வபறேச் வசன்றே இடைத்திகல, தன் இன்வமைகோழியேகோலும் சமைர்த்தகோலும் என்
மைனதக்குச் சந்கதகோஷமூட்டியே தளைசி, எனக்குத் தகோயேகோர்கபகோல வந்த கசர்ந்தவள் இருவடரயும் நகோன்
என்றும் மைறேக்கமுடியேகோத.
மைககன! என்டனப்கபகோலகவ, அந்தக் கிழவியும் உன்னிம் மிகுந்த ஆடசவககோண்டிருந்தகோள்.
எப்படியேகோவத இந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மைதி ஏற்படும்படி வசய்யேகவண்டும் என்று அவள்
என்வனன்னகவகோ வசய்தபகோர்த்தகோள். என் வபகோருட்டு அவரிடைம் இதமைகோகப் கபசியும் பகோர்த்தகோள். அவள்
பத்த நிமிஷம் கபசுவகோள், அவர் அடர நிமிஷத்தில் அலட்சியேமைகோக ஏதகோவத பதில் கூறிவிடுவகோர்.
“கிரஹம் கபகோறேகோத” என்று எண்ணி அவள் ககோத்தக் வககோண்டிருந்தகோள்.
இந்தச் சமையேத்திகல, உருட்டும் கண்களும், மிரட்டும் மீடசயும் வககோண்டை ஒரு முரடைன், அவரிடைம்
அடிக்கடி வந்த ஏகதகோ குசுகுசுவவன்று கபசிக்வககோண்டிருக்கக் கண்கடைன். ஆரம்பத்தில் அவன் அவரிடைம்
அடைக்கமைகோக நடைந்தவககோண்டைகோன். பிறேகு சமைத்தவமைகோக நடைந்தவககோண்டைகோன். ஒரு வகோர ககோலத்திகல, அவர்
அவனிடைம் அடைக்கமைகோக நடைந்தவககோண்டைகோர். அவனுக்கு, அவர் ககோப்பி ஆற்றிக் வககோடுப்பகோர்; வவற்றிடலத்
தட்டடை எடுத்தக்வககோண்டு வந்த தருவகோர்; “வகோங்க! உட்ககோருங்க!” என்று மைரியேகோடதயேகோகப் கபச
ஆரம்பித்தகோர். எனக்கு ஆச்சரியேமைகோக இருந்தத. “இவதன்னகவகோ கவடிக்டக! எவகனகோ, வவறியேன்
கபகோலிருக்கிறேகோன். இவனிடைம் ஏன் இவர் இப்படிப் பகோசம் ககோட்டு கிறேகோர்” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“இதிகல என்னம்மைகோ ஆச்சரியேம்! என் வீட்டுக்ககோரர், கடழக்கூத்தகோடும் “வபகோம்படளை” கூடை ஓடி
விட்டைகோகர, என்ன இருந்தத அவளிடைம்; டமைக் கண்; ககோவி ஏறியே பல்லு; கந்தல் தணி, டகயிகல புண்கூடை
இருந்தத; இருந்தம் அவள் பின்னகோடி ஓடிவிட்டைகோகர, என்டன மைறேந்த, வகமௌரவத்டத, நிம்மைதியேகோன
வகோழ்டவ மைறேந்த. இந்த ஆண்களின் சுபகோவத்டத நம்மைகோல் கண்டைறியே முடியேகோதம்மைகோ. கசடல கட்டியே
மைகோதடர நம்பகோகர என்று கபசுவகோர்கள். வபண்ணின் மைன ஆழத்டதக் கண்டைறியே முடியேகோத என்று
கபசுவகோர்கள். ஆனகோல் உண்டமையிகல வபண்ணின் மைனதிகல ஆண்களிடைம் கதகோன்றேக் கூடியே சூத,
சூழ்ச்சி, வஞ்சடன இடவ அவ்வளைவ சுலபத்திகல கதகோன்றேகோதம்மைகோ. வபண்டணக் டகவிட்டை ஆண்கள்,
வபண்டண ஆடச ககோட்டி கமைகோசம் வசய்தவர்கள் - ஆகிகயேகோரின் வதகோடக ஏரகோளைம். ஆனகோல், வவளிகயே
வதரியே ஒட்டைகோதபடி அவர்கள் திடர கபகோட்டு விடுவகோர்கள். உன் புருஷனும், இந்த ஆசகோமியிடைம் கநசம்
வககோண்டைகோடுவத கவகறேகோர் வபண்ணுக்ககோகத்தகோன் இருக்குவமைன்று எண்ணுகிகறேன். அதனகோல்தகோன்
அவ்வளைவ குடழகிறேகோர்” என்றேகோள்.
இருக்குமைகோ? இருக்கவிடை மைகோட்டைகோகளை தங்கம்! என்னிடை மிருந்த அவடரப் பிரித்தவள், அவடர கவறு
ஒருத்தியிடைம் பறிவககோடுக்க இடசவகோளைகோ? அவளுடடையே சகோமைர்த்தியேத்தினகோல், தடுத்தவிடுவகோகளை என்று
எண்ணிகனன்.
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புதியேவனிடைம் கபசும்கபகோவதல்லகோம், அகநகமைகோக, சகோமி கடத, கதவி மைககோத்மியேம், வரப்பிரசகோதம், அருள்
இப்படிப்பட்டை வகோர்த்டதககளை அதிகமைகோக இருந்தன. சத்விஷயேமைகோககவ கபசுவ தகோகத் கதகோன்றிற்று.
ஆனகோல், எப்படி நம்புவத? ஆண்களின் மைனடத எப்படிக் கண்டைறியே முடியும்? சகோமிடயேப் பற்றித்தகோன்
கபசுகிறேகோர்கள். தபசு வசய்பவர்களைகோகக்கூடை இருக்கிறேகோர்கள். ஆனகோல் அவர்களின் ஜேபதபவமைல்லகோம்,
வபண்டணக் கண்டைதம் பஞ்சகோகப் பறேக்கிறேகத. ரிஷிகளும் முனீஸ்வரர்களுகமைகூடை இந்த
கமைகோகத்திலிருந்த தப்பவில்டல என்று கடத படிக்கிறேகோர்ககளை, அப்படி இருக்க, நயேவஞ்சகரகோன என்
கணவர் கபச்சிகல சகோமி கடத இருந்தகோலும், மைனம் உண்டமையில் கவகறேகோர் மைகோதிடைம் தகோவி விடைவில்டல
என்று நகோன் எப்படி நம்ப முடியும். அன்பகோல் அவடர அபிகஷகித்த என்டனத் தவிக்கச் வசய்தவிட்டுத்
தங்கத்டதத் கதடிக்வககோண்டைவர், இப்கபகோத தங்கம் கிடடைத்த விட்டைகோள், இனி ஒரு முத்தடவத்
கதடுகவகோம் என்று எண்ணி யிருக்கக்கூடுமைல்லவகோ? யேகோரகோக இருக்கும்? எவள்மீத வடல வீசுகிறேகோர்கள்?
இடத அறியே நகோன் வவகு பகோடுபட்கடைன். அவர்கள் இருவரும் கபசுகிறே கபச்சிகல மைடறேந்ததகோன் அந்த
ரகசியேம் இருக்ககவண்டுவமைன்று எண்ணி, வவகு ஜேகோக்ரடதயேகோக அவர்கள் சம்பகோஷடணடயேக்
கவனிக்கலகோகனன். ஒரு தப்புக் கூடைக் கிடடைக்கவில்டல. ஒரு தடைடவ மைட்டும் “சிந்தகோ மைணிக்ககோக என்ன
வசலவிடைவம் நகோன் தயேகோர்” என்று உன் அப்பகோ, புதியேவரிடைம் கூறிடைக் ககட்கடைன். சிந்தகோமைணி! ஒரு சமையேம்
அந்தப் வபயேர் வககோண்டை ஒருத்திடயேப் வபறேத்தகோன் முயேற்சி நடைக்கிறேதகோ என்று கயேகோசித்கதன். இருக்கும்,
ஏன் இருக்கக் கூடைகோத! ரங்கம் - பிறேகு தங்கம் - பிறேகு சிந்தகோமைணி - மைல்லிடக, கரகோஜேகோ, மைருக்வககோழுந்த!
வண்டுக்கு வித்யேகோசகமைகோ திருப்திகயேகோ ஏத? மைலருக்கு மைலர் தகோவிக்வககோண்டுதகோகன இருக்கும்.
அதகபகோலகவ இவர் சிந்தகோமைணிடயேத் கதடுகிறேகோர் என்று தீர்மைகோனித்கதன். யேகோர் அவள்? எங்கிருப்பவள்?
என்றே ககள்வி என் மைனதிகல புகுந்த குடடைந்தன. கிழவியேகோலும் ஒன்றும் புரிந்த வககோள்ளை
முடியேவில்டல. இந்த ஊரிகலகயே சிந்தகோமைணி என்றே வபயேர் வககோண்டைவள் ஒருத்தியும் இல்டலகயே
அம்மைகோ! என்று கிழவி கூறினகோள். வவளி ஊகரகோ? நகோடைகக்ககோரிகயேகோ! பகோட்டுப் பகோடுபவகளைகோ! சீமைகோன்
மைககளைகோ! யேகோர் இந்தச் சிந்தகோமைணி என்று அறியே நகோன் தடியேகோய்த் தடித்கதன். இந்தத் தடிப்டப அதிகப்
படுத்திற்று, இன்கனகோர் நகோள் அவர்கள் கபசியே கபச்சு. “முதலியேகோர்! வககோஞ்சங்கூடைக் கவடல கவண்டைகோம்.
எப்படியும் இன்னுகமைகோர் பதிடனந்த நகோட்களில், தவறினகோல் ஒரு மைகோதத்தக் குள் சிந்தகோமைணி உமைக்குக்
கிடடைக்கும்படியேகோகச் வசய்கிகறேன். இத கதவிமீத ஆடணயேகோக நகோன் கூறுவத. சிந்தகோமைணி கிடடைத்ததம்,
உமைத வீட்டிகல, தனி அடறே தயேகோரகோக கவண்டும். அந்த அடறேப் பக்கம் நீர் தவிர கவறு யேகோரும் கபகோகக்
கூடைகோத. சதகோ சர்வககோலமும் பரிமைளைத் தூபம் இருக்ககவண்டும். சிந்தகோமைணி நிச்சயேம் உமைக்குத்தகோன்,
பயேப்படைகோதீர்” என்று அந்த உருட்டுக் கண்ணன் உடரத்தகோன். இன்னும் என்ன சந்கதகம்? சிந்தகோமைணி
என்றே எவகளைகோ ஒருத்திடயே, வீட்டுக்கக கூட்டிக்வககோண்டு வந்தவிடைச் சதி நடைக்கிறேத. ரங்கமும் தங்கமும்
கபகோதவில்டல! சிந்தகோமைணி வரப்கபகோகிறேகோளைகோம். ஒன்று இரண்டைல்ல, மூன்று! இந்த ஆண்கவளைன்ன,
கணக்டகயேகோ கவனிப்பகோர்கள்! உத்தமை தசரதனுக்கு அறுபதினகோயிரம் கதவிமைகோர்களைகோகமை! இந்த
உதவகோக்கடரயேகோர் மூன்றேகோவத இல்லகோமைல் எப்படிக் வகமௌரவம் வபறே முடியும்!
சிந்தகோமைணி வரப்கபகோகிறேகோள்! எனக்கு மைற்றுகமைகோர் சக்களைத்தி! வரட்டும் அவளும். சிந்தகோமைணியின்
கககோலத்டதயும் பகோர்த்தவிடுகவகோம் என்று எண்ணிக்வககோண்கடைன்.
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சகோதகோரணமைகோக, ஆடைவர்கள், கலியேகோணமைகோவதற்கு முன்பு வகட்டு அடலவதண்டு; பருவச்கசஷ்டடை
ககோரணமைகோக ஏகதகோ விதங்களிகல உடைடலயும் மைனடதயும் பகோழகோக்கிக் வககோள்வதண்டு; பித்தடளைடயேப்
வபகோன்வனன்றும், ககோடிடயேக் கனிரசவமைன்றும் வககோள்வதண்டு. அப்படிப்பட்டை நடைவடிக்டககடளைக்
கண்கடைகோ, ககட்கடைகோ, வீட்டிகல வபரியேவர்கள், சரிசரி, டபயேனுக்கு வயேதகோகி விட்டைத ஒரு ககோல்கட்டுக்
கட்டிப்கபகோட்டைகோல்தகோன், வகோழ்க்டகயில் படிந்த இருப்பகோன்; இந்தச் சமையேத்திகல அவடனக்
கண்டிப்பகதகோடு மைட்டும் விட்டுவிட்டைகோல், அவன், நமைத கண்ணிகல மைண்டணத் தூவிவிட்டு, கண்டைபடி
ஆடிக்வகடுவகோன்; ஆககவ, அவனுக்கு விடரவில் ஒரு கலியேகோணத்டதச் வசய்தவிடை கவண்டும்
ககோலகோககோலத்திகல வசய்யேகவண்டியே ககோரியேத்டதச் வசய்தகோல் தகோன் எதவம் வழியேகோக வரும் என்று
கபசுவகோர்கள். டபயேனுக்கு நல்வகோர்த்டத கூறிக்
வககோண்டிருக்கும் கபகோகத, நல்ல இடைமும் பகோர்த்தக் வககோண்டிருப்பகோர்கள் கப்பலுக்கு நங்கூரம்
கபகோடுவதகபகோல, வகோழ்க்டகப் படைடக வழிதவறிச் வசலுத்தகோமைலிருக்க, ஒரு கட்டுத் திட்டைம் என்றுதகோகன
கலியேகோணத்டதக் கூறுவர். அகதகபகோல, வபரும்பகோலும் ஆடைவர்கள், கல்யேகோணமைகோனதம், எப்படியேகோவத
தமைத படழயே நடைவடிக்டககடளைக் வககோஞ்சம் வககோஞ்சமைகோக மைகோற்றிக் வககோண்டு, படழயே
சிகநகிதர்களிகலகூடைச் சிலடர ஒதக்கிவிட்டு, புதியே முடறேடயே ஆரம்பிப்படதத்தகோன் நகோன்
பகோர்த்திருக்கிகறேன். வபட்டியிலிட்டை பகோம்பு கபகோலகோகிவிட்டைகோன் பகோர்த்தகோயேகோ, மைகோடல கவடளைகளிகல
மைரகதத்தின் வீட்டிகலகயே கிடைப்பகோகன, இப்கபகோத பகோர்த்தகோயேகோ, எவ்வளைவ அடைக்க ஒடுக்கமைகோகிவிட்டைகோன்.
அந்தத் வதருப்பக்ககமை கூடைப் கபகோவதில்டல என்வறேல்லகோம் கபசுவகோர்கள். “எங்கக சகோர், உங்கடளைப்
பகோர்க்க முடியேவில்டல இப்கபகோவதல்லகோம்?” என்று ஒரு நண்பர் ககட்டைகோல், புதிதகோக மைணமைகோனவர்
புன்சிரிப்புடைன், பதில் என்ன கூறுவவதன்று வதரியேகோமைல் நிற்பகோர். கவகறேகோர் நண்பர், “அவர் எப்படி முன்
கபகோல இருக்க முடியும்! நம்டமைப் கபகோல அவர் என்ன ஒண்டிக் கட்டடையேகோ? அவருக்குக் கலியேகோணம்
ஆகிவிட்டைத; இனிஎப்படி அவர், நம் கண்ணிகல படை முடியும்” என்று ககலி கபசுவகோர்.
கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளுமுன், கண்டணயும் கருத்டதயும் வகடுத்தக் வககோள்ளும் ஆண்ககளை அதிகம்.
மைணவடறேயில் வரும்வடர பிரம்மைசகோரியேகோககவ இருந்தவர் என்று உறுதியேகோகக் கூறேக்கூடியே நிடலயில்,
ஆயிரத்திவலகோரு ஆடைவர் கதறுவகோகரகோ என்னகவகோ! ஆனகோல், எப்படிப்பட்டை அடலச்சல்ககோரரும்,
கலியேகோணமைகோனதம், வககோஞ்சம் திருந்திவிடுவடதத்தகோன் சகோதகோரணமைகோகப் பகோர்க்க முடியும். சிலத உண்டு.
கலியேகோணமைகோன பிறேகும் படழயே குருடியேகோக உள்ளைதகள். உன் அப்பகோவின் கபகோக்கககோ தனி ரகமைகோக
இருந்தத. அவருக்கு கமைகோக வவறி, பருவம் கடைந்த ஏற்பட்டைத. எனகவ தகோன் அளைவக்கு மீறிப்
கபகோகலகோயிற்று. ஆககவதகோன், சிந்தகோமைணி - சிந்தகோமைணி - என்று சதகோ பஜேடன வசய்த வககோண்டிருந்தகோர்
நம்மை ரகோதகோ ஒரு கடத வசகோல்லுவகோள். யேகோகரகோ ஒருவீரகோதி வீரனகோம், உலடககயே வஜேயித்த ஒரு குடடைக்கீழ்
ஆளைகவண்டும் என்று எண்ணினகோனகோம். பல கதசங்கடளையும் வஜேயித்தகோனகோம்; புகழ் ஓங்கி வளைர்ந்ததகோம்.
அப்படிப்பட்டைவனுக்கு, முதியே பருவம் வருகிறே கநரத்தில், ஒரு அகு ரகோணியிடைம் அகமைகோகமைகோக ஆடச
பிறேந்ததகோம். அதடன அறிந்த வககோண்டை அந்த ரகோணி அசககோயே சூரடனத் தன் ரகோஜ்யேம், ரணகளைம், கீர்த்தி
முதலியேவற்டறே எல்லகோம் மைறேந்த அவளிடைம் வககோஞ்சிக் குலகோவிக் வககோண்டிருப்பகத கவடலயேகோகக்
வககோண்டு, அதன் பயேனகோகக் வசல்வகோக்டகயும் மைதிப்டபயும் இழந்தகோனகோம். வபயேர் என்னகவகோ ஜேஜூலியேஸ்
சீசர் என்று வசகோல்வகோள். அதகபகோலக் வககோஞ்சம் வயேதகோன பிறேகு, இந்தக் ககோதல்கநகோய் ஏற்பட்டைகோல்,
அடதத் தீர்த்தக் வககோள்ளும் மைருந்தம் கிடடைப்பத கஷ்டைம். மைருந்த கிடடைத்தகோலும், சுலபத்திகல கவடல
வசய்யேகோத. சகோத மிரண்டைகோல் ககோடு வககோள்ளைகோத என்பகோர்ககளை, அதகபகோல முதியே பருவத்திகல கமைகோகம்
பிறேந்தகோல் அதன் கவகத்டதத் தகோங்க மைகோட்டைகோமைல், அவர்கள் நிடலடயேகயே இழந்தவிடுமைளைவ ஆடுவர்.
உன் அப்பகோவக்கும் அந்தக் கதிதகோகனகோ என்று நகோன் அஞ்சிகனன். இவவளைவகளைகோ சிந்தகோமைணியும்!
தங்கத்திடைம் வககோண்டை ஆடசயேகோல் அவர் என்டன இவ்வளைவ பகோடுபடுத்தினகோர். இன்னும் சிந்தகோமைணியும்
வந்த கசர்ந்தகோல், தீர்ந்தத. என் டகயில் திருகவகோடு வககோடுத்தத் தரத்தியும் விடுவகோர்கள் என்று பயேந்கதன்.
வசகோல்ல முடியேகோத, மைககன! கமைகோகத்தகோல் பிடித்தகோட்டைப்படும் ஆடைவர்கள் எவ்வளைவ கமைகோசமைகோக நடைக்க
ஆரம்பிப்பகோர்கள் என்படத அளைவறிந்த கூறே முடியேகோத - வசகோந்த மைகன், மைகள், அண்ணன், தம்பி
ஆகிகயேகோடரயும் தன்னிடைம் பிரியேமுள்ளை ஊழியேர்கடளையும் ஊதகோசீனம் வசய்யேத் தணிவகோர்கள். படழயே
பகோசம், கநசம் அவ்வளைவம் பகோழகோகும். கவடலப்படை மைகோட்டைகோர்கள். எத வந்தகோலும் சரி, எத கபகோனகோலும்
சரி என்று தணிந்த விடுவகோர்கள். யேகோர் எப்படி கவண்டுமைகோனகோலும் வசகோல்லிக் வககோள்ளைட்டும் என்று
மைனடத மைரக்கடித்தக் வககோள்வகோர்கள். மைககன! இரண்டைகோந்தகோரம் வசய்தவககோண்டை குடும்பத்திகல வளைரும்
பிள்டளைகளிகல பல வககோடுடமைக்கு ஆளைகோவடதப் பகோர்க்கிகறேகோகமை, மைகோற்றேகோந்தகோய்க் வககோண்டுடமை என்று
அதடனக் கூறுவகோர்கள். ஆனகோல் குற்றேம், அந்த இரண்டைகோம் மைடனவி மீத அதிகம் இரகோத; ஆடைவன் மீத
தகோன் இருக்கும். அடதத் கூர்ந்த கவனித்தகோல்தகோன் வதரியும் புரியும். ரங்கககோனில் அப்படித்தகோன். எங்கள்
பக்கத்த வீட்டிகல, ஒரு பிள்டளை இருந்தகோர். அவருக்கு வயேத வந்த ஒரு வபண்; மைடனவி
இறேந்தவிட்டைகோள். மைறு கலியேகோணம் வசய்த வககோண்டைகோர். வககோஞ்ச நகோட்களுக்குள், அவருடடையே மைகள்
கண்ணீர் விடைலகோனகோள். மைகோற்றேகோந்தகோய்க் வககோடுடமை என்றுதகோன் நகோன் எண்ணிக் வககோண்கடைன். படு பகோவி,
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எங்கிருந்கதகோ ஒருத்தி வந்த கசர்ந்தகோகளைகோ, குழந்டதயின் வகோழ்க்டகடயேப் பகோழ்படுத்த என்று கூடைச்
சபித்கதன். ரகோதகோதகோன் சூட்சமைத்டதக் கண்டைறிந்த வசகோன்னகோள், வககோடுடமை அவளைகோல் உண்டைகோகவில்டல,
அந்த ஆடைவனகோகலதகோன். ஒரு சம்பவம் ககள்; ரகோதகோதகோன் வசகோன்னகோள். ஒரு நகோள் அவன் கரகோகஜேகோச்
வசண்டு வகோங்கி அனுப்பினகோனகோம். வீட்டுக்கு, கவடலக்ககோரனிடைம். அதடன யேகோர் எடுத்தக் வககோள்வத
என்றே சிக்கல் வந்த விட்டைத. மைகோற்றேகோந்தகோய் வககோடுடமைக்ககோரி என்கிகறேகோகமை அவள்தகோன். அன்புடைன்
அந்தச் வசண்டடைப் வபண்ணுக்குக் வககோடுத்தகோளைகோம். வபண் பயேந்தவககோண்கடை அடதப் வபற்றுக்
வககோண்டைகோள். பிறேகு அவன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேகோன். வபண்ணின் ஜேடடையிகல கரகோஜேகோ இருந்திடைக்
கண்டைகோன் - முகம் மைகோறிவிட்டைத. அவ்வளைவ விடரவிகல அவன் மைனம் வகட்டுவிட்டைத. வபண்கள்
விஷயேந்தகோகன என்று விட்டுவிட்டைகோனகோ? அதவமில்டல; கிளைறேத் வதகோடைங்கினகோன். இரண்டைகோந்தகோரமைகோக
வந்த வபண் கரகோஜேகோடவயும் மைறேந்த விட்டைகோள், அடத யேகோர் டவத்தக் வககோள்வத என்று சர்ச்டச
நடைந்தடதயும் மைறேந்த விட்டைகோள். ஏகதகோ கவறு நிடனவிகல இருந்தகோள். புருஷகனகோடு கபசவில்டல.
இந்தப் புருஷன், நகோடைகத்திகல கடதயிகல வருவத கபகோல, தன் மைடனவி சிரித்தக் வககோண்கடை தன்
எதிரில் வந்த நின்று, “பிரகோணநகோதகோ! தகோங்கள் அன்புடைன் எனக்களித்த மைலடர நகோன் பிரியேத்தடைன் என்
பின்னலிகல டவத்தக் வககோண்டிருக்கிகறேன் பகோரீர்” என்று கூறிக் வககோஞ்வகோள் என்று நிடனத்தகோன்
கபகோலும். கடடையிகல கரகோஜேகோ மைலர் வகோங்கும் கபகோகத அவனுக்கு அந்த நிடனப்பு இருந்திருக்கும்.
வயேதகோனவனல்லவகோ! தகோன் வகோங்கி அனுப்பியே கரகோஜேகோடவ, தன் மைகள் சண்டடை கபகோட்டுத் தனக்வகன்று
எடுத்தக் வககோண்டைகோள்; அதனகோகலகயே தன் மைடனவி தன்னிடைம் சரியேகோகப் கபசக்கூடை இல்டல என்று
இவன் தவறேகோக எண்ணிக் வககோண்டைகோன். மைனதிகல இந்தத் தப்வபண்ணம் வககோண்டைதம், கககோபிக்கவம்
ஆரம்பித்தகோன். தன் மைடனவியின் மைனடத மைகிழச் வசய்யே கவண்டுமைகோனகோல், மைகடளை அவன் எதிரில்
கண்டித்தகோக கவண்டும் என்று இவனகோகத் தீர்மைகோனித்தக் வககோண்டைகோன். பகோவம், அந்தப் வபண்!
இவனுடடையே இரண்டைகோந்தகோரம், இவனுக்குக் கலகமூட்டைவமில்டல; அவளுடடையே மைனதிகல,
அவ்விதமைகோன களைங்ககமை கிடடையேகோத. இவனகோக அவளுக்கு இன்னததகோன் திருப்தியேகோக இருக்குவமைன்று
எண்ணிக் வககோண்டைகோன். உடைகன, தன் மைகளிடைம், அனகோவசியேமைகோகக் கககோபித்தக் வககோண்டைகோன். ஏன்
இப்படிக் கத்தகிறேகோய் - கழுடத மைகோதிரி - நகோய்களுக்குப் புத்திகயே கிடடையேகோத - சனியேடனத்
வதகோடலத்தவிடைலகோம் என்றேகோல், எந்தத் தடியேனும் கிடடைக்கவில்டல என்று இப்படிப் கபசினகோன். அந்தப்
வபண்ணின் மைனம் என்ன பகோடுபடும். தன்னிடைம் தன் தகப்பனகோர், ஏன் இப்படிக் கககோபித்தக்
வககோள்கிறேகோர். நகோம் ஒரு தவறும் வசய்யேவில்டலகயே என்று அந்தப் வபண் கயேகோசித்தகோள். ஒரு ககோரணமும்
வதரியேவில்டல. வதரியேகோததகோல், அவளுக்கு ஒரு சந்கதகம் பிறேந்தத. ஒரு கவடளை, மைகோற்றேகோந்தகோய் ஏதகோவத
கலகமூட்டி விட்டைகோர்ககளைகோ, என்று எண்ணினகோள். அப்படியும் அவளுக்குக் கககோபம் வரும்படியேகோன
ககோரியேமும் ஒன்றும் வசய்யேவில்டல; ஏன் கலகமூட்டைப் கபகோகிறேகோள் என்றும் எண்ணிப் பகோர்த்தகோள். அகத
கயேகோசடனயில் ஈடுபட்டிருந்தகபகோத, கரகோஜேகோ ஜேடடையிலிருந்த நழுவிக் கீகழ விழுந்தத. உடைகன அடத
எடுத்த மைறுபடியும் வசருகிக் வககோள்ளைலகோனகோள். வசருகுவதற்கு முன்பு கரகோஜேகோவில் இரண்கடைகோர்
இதழ்கடளைக் கிள்ளி வகோயில் கபகோட்டு வமைன்றேகோள் - சின்னப் வபண்தகோகன - விடளையேகோட்டைகோகச் வசய்தகோள்.
எங்கள் ரகோதகோ, கரகோஜேகோ கரகோஜேகோவகோககவ கூடைத் தின்று விடுவகோள். இந்தப் வபண் இரண்டு இதடழக்
கிள்ளினததகோன், பகோர்த்தக் வககோண்கடை இருந்த தகப்பன், பளைகோர் பளைகோர் என்று அடித்த விட்டைகோனகோம். அந்த
அடிகூடை அல்ல அந்தப் வபண்ணுக்குத் தக்கம் தந்ததம்; அடித்தக் வககோண்கடை அவன் வசகோன்ன
வகோர்த்டததகோன் அவள் உயிடரகயே தடிக்கச் வசய்தத. “சனியேகன! ஆடு தடழடயேத் தின்பதகபகோல
கரகோகஜேகோ புஷ்பத்டதத் தின்றேகோகயே, கரகோஜேகோயின் அருடமை வதரிந்தகோல் வசய்வகோயேகோ இப்படி? உனக்கு ஏத
அந்த கயேகோக்யேடத! நகோன் அந்தத் தடிக் கழுடதயிடைம் வசகோன்கனன், கரகோஜேகோடவ அம்மைகோவிடைம் வககோடைடைகோ
என்றேகோல் கழுடத உன்னிடைம் வககோடுத்தத் வதகோடலத்தகோன் கபகோலிருக்கு. நீ அடத இப்படிப்
பகோழகோக்குகிறேகோய். இப்படிப் பகோழகோக்கினகோலும் ஆக்குவத, சின்னம்மைகோவக்குத் தருவதில்டல என்றே
அளைவக்குக் வகட்டை எண்ணம், இந்த வயேதில்” என்று கூறினகோன். பகோவம் அந்தப் வபண் பதறினகோள்,
கதறினகோள். அத முதல் தகப்பனுக்கும் மைகளுக்கும் சரியேகோனபடி கபச்சு வகோர்த்டத கிடடையேகோத. அந்தப்
வபண் அழுதபடி கிடைந்தகோள். பலர், இத மைகோற்றேகோந்தகோய்க் வககோடுடமை என்று எண்ணினகோர்கள். நகோன்கூடை
அப்படித்தகோன் எண்ணிக் வககோண்கடைன். ரகோதகோதகோன், நடைந்தத என்ன என்று அந்தப் வபண்ணிடைம் கபசி,
இந்தச் சூட்சமைத்டதத் வதரிந்த எனக்குக் கூறினகோள்.
என்மீததகோகன, உன் அப்பகோவக்குக் கககோபம், வவறுப்பு, விகரகோதம் எல்லகோம். தங்கத்திடைம்
பிரடமைகயேகோடுதகோகன இருக்கிறேகோர். அவளிடைம் அடைங்கிக் கிடைப்பகோர். ஆககவ அவளுக்கு இரகசியேத்டதக்
கூறி அனுப்பினகோல், அவள், அவடரத் தடுப்பகோள், கககோபத்தகோல் முடியேகோவிட்டைகோல், புன்சிரிப்பகோல்-;
இரண்டினகோலும் முடியேகோவிட்டைகோல் கண்ணீரகோல், என்று நிடனத்கதன். ஆனகோல் மைறுபடியும் ஒரு சந்கதகம்
வந்தத. தனக்கும் அவருக்கும் உள்ளை ஒற்றுடமைடயேக் வகடுப்பதற்ககோக நகோன் ஏகதகோ சூத வசய்கிகறேன்
என்று அவள் நிடனத்தவிடுவகோகளைகோ என்று நிடனத்கதன். உண்டமையேகோககவ, யேகோருக்கும் அம்மைகோதிரியேகோன
நிடனப்புத்தகோகன கதகோன்றும். தங்கத்தினிடைம் அன்பு வககோண்டைகோ, நகோன் சிந்தகோமைணிடயேப் பற்றி
அவளுக்குக் கூறேகவண்டுவமைன்று எண்ணிகனன். எனக்கு இருந்த வசல்வகோக்குத் தங்கத்தகோல்
பறிக்கப்பட்டுப் கபகோய்விட்டைத. அதடனப் பறித்தக் வககோள்ளைச் சிந்தகோமைணி வருகிறேகோள், எனகவ
சிந்தகோமைணிடயேப் பற்றித் தங்கத்தக்கு எச்சரிக்டக வசய்கவகோம் என்று நகோன் நிடனத்கதன். அவள் எப்படி
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நகோன் நல்ல கருத்கதகோடு இக்ககோரியேம் வசய்கிகறேன் என்படத நம்புவகோள். சந்கதகப்பட்டைகோல்? நம்ப
மைறுத்தகோல்! இவ்விதம் எண்ணிக் குழம்பிகனன்.
இவ்வளைவம் வசய்தத, என் வபகோருட்டு அல்லடைகோ மைககன! நகோன் அவரகோல் வவறுக்கப்பட்டு,
அலட்சியேப்படுத்தப்பட்டு, ஒதக்கித் தள்ளைப்பட்டுப் கபகோகனன். நகோன் குடியிருந்த அவருடடையே மைனதிகல
தங்கம் குடிகயேறிவிட்டைகோள். அவடளைத் தள்ளிவிட்டு, சிந்தகோமைணியேகோவத வரட்டும் ககோந்தகோமைணியேகோவத
வரட்டும் என்று நகோன் இருந்தவிடைக் கூடும். எனக்கு அத இலகோப நஷ்டைம் அற்றே விஷயேம். ஒரு விதத்திகல
பகோர்த்தகோல் இலகோபமுங்கூடை. சிந்தகோமைணியுடைன் அவர் சிரித்தப் கபசிக் வககோண்டிருக்டகயிகல, தங்கம்
அழுத வககோண்டிருப்பகோளைல்லவகோ! என்டன அழ டவத்தவகளை! இகதகோ உன் முடறே வந்தவிட்டைத அழு!
அறிவற்றேவகளை! அன்பகோல் பிடணக்கப்பட்டிருந்த எங்கடளைப் பிரித்தகோய், உன் சகோகசத்தகோல். பகோர்த்தகோயேகோ,
உன் சந்கதகோஷம் நிடலத்ததகோ? வந்தவிட்டைகோள் பகோரடி உனக்வககோரு சக்களைத்தி! என்று கூறிக் ககலி
வசய்யேலகோம். நகோன் ஏகதகோ வகட்டை சுபகோவக்ககோரி, ஆககவதகோன், அவர் என்டன வவறுத்தத் தள்ளிவிட்டுத்
தங்கத்டதக் கலியேகோணம் வசய்த வககோண்டைகோர், என்று கபசுகிறேகோர்ககளை ஊரகோர்; இப்கபகோத என்ன
வசகோல்வகோர்கள்! தங்கம், மைககோ அழகி, என்டனப் கபகோல அவளுக்வககோன்றும் கபயும் இல்டல, கநகோயும்
இல்டல. அன்பு வககோண்டுதகோகன அவடளை மைணந்த வககோண்டைகோர். அப்படி இருந்தம் அவடளை விட்டு
கவகறேகோர் மைகோடதத் கதடிக் வககோண்டைகோகர, என்று கபசும்கபகோத, என்டனப் பற்றிக் வககோண்டுள்ளை தவறேகோன
கருத்டத நீக்கி விடுவகோர்கள். குற்றேம் அவர்மீததகோன், என் மீதல்ல, என்று உணருவகோர்களைல்லவகோ.
அதககட்டு நகோன் ஆனந்தமைடடையேலகோம்; வபருடமையுமைடடையேலகோம். சிந்தகோமைணியின் பிரகவசம். எனக்கு
அந்த விதத்திகல கவனித்தகோல் இலகோபந்தகோன். ஆனகோல் மைககன! நகோன், என்டன மைறேந்தவிட்கடைன் நீ
பிறேந்ததம் என் சுகம், அந்தஸ்த இடவகடளைப் பற்றியே எண்ணகமை எனக்குப் கபகோய்விட்டைத. நகோன்
வகோழ்வத என்று தீர்மைகோனித்தகத உன் வபகோருட்டு. உனக்ககோக என் சபதத்டதக்கூடை நகோன் டகவிட்டு
விட்கடைன். இந்தக் ககோரியேத்தின்கபகோதம், நகோன் உன்டனப் பற்றித்தகோன் எண்ணிகனன். உனக்ககோகத்தகோன்,
சிந்தகோமைணி வரக்கூடைகோத என்று தீர்மைகோனித்கதன். அவளும் வந்த கசர்ந்தவிட்டைகோல் என் வகோழ்வ கமைலும்
சீரழியுகமை என்று இகலசகோக என் மைனதிகல பயேம் கதகோன்றியே கபகோதகூடை, ஒரு கணம் என்டனப் பற்றியே
நிடனப்பு வரும். மைறுகணம் உன்டனப் பற்றிகயே எண்ணுகவன். நகோன் சீரழிந்தகோல், சீந்தவகோரற்றுப்
கபகோனகோல் என் வசல்வம் என்னகோவத? என் நிடல என்ன ஆகும்; தந்டத ககோமைவவறி தடலக்ககறி,
குடும்பத்டத மைறேந்த திரியே, தகோய் அழுதவககோண்டிருப்பகோளைகோனகோல், குழந்டதயின் நிடல என்ன ஆகும்!
வதருக் கககோடியில் கூவம் சிறு பிள்டளைகள், சுவகரறிக் குதிக்கும் டபயேன்கள், சிறு வபகோருடளைத்
திருடிவிட்டு அடிபடும் பகோலர்கள், எல்லகோம் குடும்பத்திகல உள்ளை கககோணலின் விடளைவகள்தகோகன.
சிறுவயேதிகலகயே, கடடைவீதியிலும், சந்டதகளிலும், இரயிலிலும் பகோடிக் வககோண்டு வரும் பிச்டசக்ககோரப்
பயேல்கடளை நகோன் பகோர்த்திருக்கிகறேன்; வயிற்றிலடித்தக் வககோண்டு, வறேண்டை குரலிகல வகோய்க்கு வந்தடதப்
பகோடிக் வககோண்டு, வவமௌவகோல் கபகோல, ரயிலுக்கு ரயில் தகோவி, ரயில்கவ அதிககோரிகளிடைம் உடதபட்டு
ரயிலில் கபகோகிறேவர்களிடைம் அடிபட்டுக் கிடைக்கும் அந்தச் சிறுவர்களின் முகத்திகல ககோணப்படும்
கசகோகமும், உடைலிகல உள்ளை புண்ணும், ககோணச் சகியேகோததகோக இல்டலயேகோ! அந்தச் சிறுவர்கள், குடும்ப
ஒழுங்கு இல்லகோததகோல், ஏற்பட்டை ககடுகளின் பயேனகோகத்தகோகன இங்ஙனமைகோனகோர்கள் என்று நகோன் பல
தடைடவ எண்ணியேதண்டு. அடணத்த ஆதரிக்க அன்டனயும் தககோதவழி கபகோககோமைல் தடுத்த நல்வழி
ககோட்டைத் தந்டதயும் இருந்திருந்தகோல் இவ்வளைவ சிறுவயேதிகல இந்தப் பயேல்கள், இப்படி
அடலயேகவண்டி கநரிடைகோதல்லவகோ என்று எண்ணி வருத்தமைடடைந்திருக்கிகறேன். அதனகோகல அந்தச்
சிறுவர்களுக்குக் ககோலணகோ வககோடுக்கலகோம் என்று எண்ணுபவள், அடரயேணகோவகோகக் வககோடுப்கபன்.
“இந்தத் திருட்டுப்பயேல்களுக்குச் கசகோத்தக்கு என்று நீ வககோடுக்கிறேகோயேம்மைகோ, இதகள் பீடி வங்கிப்
பிடித்தப் பிடித்த மைகோடர உலர டவத்தக் வககோள்கின்றேன. இதகளுக்குக் ககோசு வககோடுப்பகத தவறு” என்று
எனக்குப் புத்தி கூறுவகோர்கள். அவர்கள் வசகோல்வதகபகோல அந்தப் பயேல்களும், வகட்டை வழக்கத்டதக்
வககோண்டைவர்களைகோகத்தகோன் இருக்கிறேகோர்கள். ஆனகோலும் முதலிகல அவர்கள் அந்தக் கதியேகோனதற்குக்
ககோரணம், குடும்பம் சரிவர இல்லகோதததகோன் என்பகதஎன் எண்ணம். யேகோகரகோ ஒரு வபரியே பிரசங்கியேகோம்.
சீடமையிகல இருந்த வந்தகோரகோம். அவர்கூடை, இத கபகோலத்தகோன் கபசினகோவரன்று, ஒரு தினம் எங்க ரகோதகோ
கூடைச் வசகோன்னகோள்.
சிந்தகோமைணியின் பிரகவசத்தகோல் உன் அப்பகோவின் சுபகோவம் அடிகயேகோடு மைகோறிவிடுவதடைன், வசகோத்தம்
கபகோய்விட்டைகோல் உன் கதி என்ன ஆகும் என்படத எண்ணிகயே நகோன் ஏங்கிகனன். குடும்பத்டத மைறேந்த,
வசகோத்டத இழந்த, சிந்தகோமைணியின் வபகோம்டமையேகோகிவிட்டைகோல், பிறேகு உன்டனக் கவனிக்க முடியுமைகோ
அவரகோல்! வசகோத்த முழுதம் பகோழகோகி விட்டைகோல், பிறேகு உனக்கு என்ன நிடல இருக்க முடியும்.
அதனகோகலதகோன் நகோன் பயேந்கதன். சிந்தகோமைணியேகோல் உன் வகோழ்வ வகட்டு விடுகமை என்று அஞ்சிகனன்,
உன்டனப் பரகோரியேகோக்கிவிடுவகோகர அந்தப் பகோவி என்று பயேந்கதன். அதனகோகலகயே தங்கத்தக்ககோவத
விஷயேத்டதச் வசகோல்லி அனுப்பி, இந்த ஆபத்டதத் தடுக்ககவண்டுவமைன்று நிடனத்கதன். அந்த
எண்ணம், கவகமைகோக வளைர்ந்தத. கிழவியிடைம் கயேகோசடன ககட்கடைன். அவளும் அத சரியேகோன கயேகோசடன
தகோன் என்றேகோள். ஆனகோல், ஒரு திருத்தம் வசய்தகோள். “அம்மைகோ! நீ எவ்வளைவ நல்லவர்களிடைம் வசகோல்லி
அனுப்பினகோலும், அவர்கள் ஒன்றுக்கு இரண்டைகோக்கித்தகோன் வசகோல்லிவிடுவகோர்கள். அதனகோல், ககோரியேம்
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வகட்டுவிடைக் கூடுகமை. எதற்கும் விஷயேம் முக்கியேமைகோன
தகோக இருப்பதகோல், குழந்டதயின் நன்டமைடயே உத்கதசித்த, நீகயே வசன்று தங்கத்திடைம் சகல
விஷயேத்டதயும் கூறினகோல், பலன் இருக்கும். இல்டலயேகோனகோல் வகட்டுவிடும்” என்று வசகோன்னகோள்.
கயேகோசித்தப் பகோர்த்ததில் அவள் கயேகோசடன சரிவயேன்கறே எனக்குப் பட்டைத. உன் வபகோருட்டு நகோன் அந்தத்
தங்கத்திடைம் வசன்று வருவத என்று தணிந்கதன். என் வகோழ்டவக் வகடுத்தவள்தகோன் தங்கம்.
இருந்தகோலும், உன் வகோழ்வ வகடைகோதபடி தடுக்கும் சக்தி அவளுக்கு இருந்தத. அதற்ககோக அவடளை
அடுப்பத என்று தணிந்கதன். வசன்கறேன். தளிகூடை என்டன அவள் எதிர்பகோர்க்கவில்டல அல்லவகோ!
திடுக்கிட்டுப் கபகோனகோள், ஒரு விநகோடி. மைறுவிநகோடிகயே சமைகோளித்தக் வககோண்டு, “வகோ அக்ககோ!” என்று வகோய்
குளிர அடழத்தகோள்; அவள்தகோன் அந்த வித்டதயிகல டககதர்ந்தவளைகோயிற்கறே. வககோஞ்ச கநரம் கபசகவ
இல்டல நகோன். பிறேகு சர்வ சகோதகோரணமைகோன விஷயேங்கடளைப் கபசிகனகோம். “என்மீத உனக்குக் கககோபம்
இருப்பத சகஜேம் அக்ககோ. ஆனகோல், நகோன் கவண்டுவமைன்கறே உனக்கு ஒரு வகடுதியும் வசய்ததில்டல. நீ
அடத நம்பமைகோட்டைகோய்” என்று உபசகோர வகோர்த்டத கபசினகோள். நகோன் பதில் கூறேவில்டல. என்ன கூறே
முடியும்? அவள் பசப்புகிறேகோள். எனக்கு அத பழக்கமில்டல. “அக்ககோ குழந்டதடயே வந்த பகோர்க்க
கவண்டுவமைன்று வககோள்டளை ஆடச எனக்கு. வரலகோம் என்று பல தடைடவ புறேப்பட்கடைன். வந்தகோல்,
என்னுடைன் நீ முகங்வககோடுத்தப் கபசுவகோகயேகோ மைகோட்டைகோகயேகோ, குழந்டதடயேத் வதகோடைக்கூடைகோத என்று
கூறிவிடுவகோகயேகோ என்று எண்ணிகனன். அத்தகோடன மைட்டும் அடிக்கடி ககட்கபன், குழந்டத எப்படி
இருக்கிறேகோவனன்று” என்றேகோள். அத்தகோடனக் ககட்பகோளைகோம்! அத்தகோன் என்ன பதில் கூறி இருக்க முடியும்.
உன்டனத்தகோன் அவர் டகயிகல எடுத்தகத இல்டலகயே! சரி என்னகவகோ சகோகசம் கபசுகிறேகோள். கபசட்டும்
என்று நகோன் எதற்கும் பதிகல கூறேகோமைல் இருந்தவிட்கடைன். வககோஞ்ச கநரத்தக்குப் பிறேகு நகோன் வமைள்ளை
விஷயேத்டத ஆரம்பித்கதன். “தங்கம்! உன்னிடைம் அவர் பிரியே
மைகோக நடைந்தவககோள்கிறேகோரகோ?” என்று ககட்கடைன். அவள் பதில் கூறேவில்டல. முகத்தில் கதகோன்றியே
புன்னடக பதில் அளித்தத. “அக்ககோ அவர் உன்டனக் வககோடுடமைப்படுத்தவதற்கு நகோனல்ல ககோரணம். இத
சத்யேம்; நீ நம்ப மைகோட்டைகோய். கூடைப் பிறேந்தவடளைக் வககோடுடமைக்கு ஆளைகோக்க கவண்டுவமைன்று எந்தக்
கள்வனஞ்சக்ககோரியும் எண்ண மைகோட்டைகோள். ஆனகோல், நகோன் என்ன வசகோன்னகோலும் உனக்கு நம்பிக்டக
ஏற்படைகோத” என்று தங்கம் சமையேத்டத நழுவவிடைகோமைல் தன் கட்சிடயேப் கபசலகோனகோள். நகோன் இடடைமைறித்த,
“என் சுகதக்கம் என்கனகோடு இருக்கட்டும் தங்கம்; யேகோரல் எனக்கு இந்தக் கதி வந்தத என்படதப் பற்றியே
ஆரகோய்ச்சிடயே மைறேந்தகூடை வநடுநகோளைகோகி விட்டைத. என்னகவகோ என் கதி அத கபகோலகோகிவிட்டைத. நகோன்
அடதப் பற்றிக் கவடலப்படுவதகூடைக் கிடடையேகோத” என்று கூறிகனன். என் கபச்சிகல ககோணப்பட்டை
கசகோகத்டத அவள் நன்றேகோகத் வதரிந்த
வககோண்டு வககோஞ்ச கநரம் அடசவற்று இருந்தகோள். பிறேகு, நகோன் வமைதவகோக விஷயேத்தின் முக்கியே
பகுதிக்குள் புகுந்கதன்.
“தங்கம்! ஆண்களின் சுபகோவம் ஒரு நிடலயேகோனதல்ல. உன் அத்தகோன் என்னிடைம் ககோட்டியே ஆடசடயேக்
கண்டைவர்கள், அவர் என்டன இப்படிக் டகவிடுவகோர் என்று கனவிலும் கருதியிருக்க முடியேகோத.
அதகபகோலகவ உன்னிடைம் அவர் டவத்திருக்கும் அன்பு எப்கபகோதம் நிடலத்த இருக்கும் என்று
எண்ணிவிடைகோகத” என்கறேன். பகோவம்! அவள் என்ன பதில் கூறுவகோள் அதற்கு. நகோன் கவண்டுவமைன்கறே
வலுச்சண்டடைக்கு வந்திருக்கிகறேன் என்றுகூடை எண்ணிக் வககோண்டிருந்திருப்பகோள். “அத சரி அக்ககோ! இந்த
ஆண்ககளை இப்படித் தகோன்” என்று வபகோதவகோகப் கபசினகோள். அவள் முகத்திகல இகலசகோகப் பயேம்
தட்டியிருந்தடதக் கண்கடைன். சரி என்று கமைற்வககோண்டு கபச ஆரம்பித்கதன்.
“எதற்ககோகக் கூறுகிகறேவனன்றேகோல், தங்கம்! அவடர நீ என்டனவிட்டுப் பிரித்த, உன்னிடைம் கசர்த்தக்
வககோண்டைகோய். அந்தக் ககோரியேத்டத கவகறே ஒருத்தி இப்கபகோத வசய்யேக் கிளைம்பிவிட்டைகோள். திடகத்த
என்னடி பயேன்! ஆண் மைனம் அப்படிப்பட்டைததகோன். என்னிடைம் வககோஞ்சிக் குலகோவகிறேகோகர அவர் ஏன்
கவகறேகோர் மைகோடதத் கதடைப்கபகோகிறேகோர் என்று வசகோல்லுவகோய், டபத்யேம்! உன்டன அவர் விரும்பியேதற்கு ஒரு
ககோரணம் இருக்கும். உன் அழகிகல மையேங்கினத கபகோல இன்வனகோருத்தியின் பகோட்டிகலகயேகோ
நகோட்டியேத்திகலகயேகோ மையேங்கி இருக்கக்கூடும்” என்கறேன். “அக்ககோ! நீ கபசுவத எனக்குப்
புரியேவில்டலகயே” என்றேகோள்.
“இத புரியேவில்டலயேகோ உனக்கு. உன் அத்தகோனுக்குச் சிந்தகோமைணி என்வறேகோருத்தி வசகோக்குப்வபகோடி கபகோட்டு
வருகிறேகோள். சதகோ சர்வககோமைமும் சிந்தகோமைணி ஸ்மைரடணதகோன். அவடளைப் பற்றிக் கூறே ஒரு தூதன்
இருக்கிறேகோன். அவனுக்கு உபசகோரம் வசய்த வககோண்டிருக்கிறேகோர் இவர். அவளிடைம் அவர் வககோண்டுள்ளை
கமைகோகத்தின் அளைவ வசகோல்லுந்தரத்ததல்ல. அவளிடைம் அவர் தஞ்சமைடடையேத் தயேகோரகோகிவிட்டைகோர். அப்படி
கநரிட்டுவிட்டைகோல், பிறேகு உன் கதியும் என் கதிகயேதகோன். குடும்பம் பகோழகோகும் - வசகோத்த அழியும் - பிறேகு
நகோவமைல்லகோம் பகோரகோரிகளைகோக கவண்டும், அல்லத அந்தச் சிந்தகோமைணிக்குப் பணிவிடடை வசய்தவககோண்டு
உயிர் வகோழ கவண்டும். இந்த ஆபத்தத் தடலமீத இருக்கிறேத. இடத முடளையிகலகயே கிள்ளி
எறியேகோவிட்டைகோல், பிறேகு குடும்பகமை நகோசமைகோகும் என்படதக் கூறிப் கபகோககவ வந்கதன். எனக்கு அந்தச்
வசல்வகோக்கு இல்டல. உனக்ககோவத அவடரத் திருத்தம் வசல்வகோக்கு இருக்குவமைன்று நம்பி வந்கதன்.
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நகோம் வகட்டுவிடுவகதகோடு முடியேகோத. நகோடளைக்கு உனக்கு ஒரு குழந்டத பிறேந்தகோல், அதவம்
நடுத்வதருவிகல நிற்க கவண்டியேததகோன். அந்தவிதமைகோன கதி வரக்கூடைகோகத என்பதற்ககோகத்தகோன் நகோன்
எச்சரிக்டக வசய்த கபகோக வந்கதன். அவளிடைம் ஒகரயேடியேகோக அவர் தஞ்சமைடடைவதற்குள், தடுத்தவிடு;
இல்டலயேகோனகோல்” என்று நகோன் வசகோன்ன உடைகன தங்கம் - கமைலும் பயேந்தகோள். “யேகோரக்ககோ அந்தச்
சிந்தகோமைணி? எப்படி இருப்பகோள்? எந்த ஊர்? என்ன வயேத? எப்படி இவருக்குத் வதரிந்தகோள்?” என்று
அடுக்கடுக்ககோகக் ககள்விகள் கபகோட்டைகோள். “எனக்வகன்ன வதரியும், அவடளைப் பற்றி, அந்தப் பகோவியுடைன்
கபசிக் வககோண்டிருந்தகோர். அடதக் ககட்கடைன். அவ்வளைவதகோன். அவர் அவடளைப் பற்றிப் கபசும்கபகோத
உருகுவடதக் கண்டு, நகோனகோக யூகித்தக் வககோண்கடைன். அவள் யேகோகரகோ பகல டக டகககோரியேகோக
இருக்ககவண்டுவமைன்று, அவடளை நகோன் பகோர்த்ததில்டல” என்கறேன். “என்னக்ககோ வசய்வத இதற்கு?
எப்படித் தடுப்பத?” என்று தங்கம் என்டனகயே கயேகோசடன ககட்கலகோனகோள். “பயேப்படைகோமைல் அவடரக்
ககள், எனக்கும் தகரகோகம் வசய்யேகோகத. ஒருத்திடயேக் வகடுத்தத கபகோதம், அவள் வபகோறுத்தக்
வககோண்டைகோள். நகோன் அவ்விதம் இருக்க மைகோட்கடைன். ஊரறியேக் கூறி உம்முடடையே மைகோனத்டத
வகோங்கிவிடுகவன். ஒன்று இரண்டு இருக்கிறேத; மூன்றேகோவத கதடைப் கபகோகிறேகோர், இததகோன்
கயேகோக்கியேடதயேகோ? ஊரிகல வபரியே மைனிதர் என்றே வபயேர் இந்த லட்சணத்தில்! என்று கண்டித்தக் கககளைன்.
என்ன பயேம்” என்று கயேகோசடன கூறிகனன். “ககட்கலகோம் அக்ககோ. இன்னும் இடதவிடைக் ககோரமைகோவம்
கககோபமைகோகவங்கூடைக் ககட்கலகோம்; ஆனகோல், பலிக்க கவண்டுகமை” என்றேகோள்.
“தங்கம், நீயேகோக கயேகோசடன வசய்! என்ன திட்டைம் கபகோடுவகோகயேகோ வதரியேகோத. எப்படியேகோவத இந்த ஆபத்த
ஏற்படைகோதபடி தடுத்தகோக கவண்டும். அடி அம்மைகோ! என் வபகோருட்டு அல்ல இவ்வளைவம். நகோன் ஒரு
குழந்டத டவத்திருக்கிகறேன். அதன் நன்டமைக்ககோகத்தகோன் நகோன் வவட்கத்டத விட்டு உன்னிடைம் வந்த
குடறேடயேக் கூறிகனன்” என்று வசகோல்லிவிட்டுப் புறேப்பட்கடைன். தங்கத்தின் கண்களிலும் நீர் ததம்பிற்று.
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பகுதி - 16
எந்தத் தங்கத்தகோல் என் வகோழ்வ சீர்குடலக்கப்பட்டைகதகோ அவளிடைகமை வசன்று குடறேடயேக் கூறி உதவி
கககோரிகனன். அவள் இதனகோல் கர்வம் வககோண்டைகோலும் சரி, கமைலும் என்டனக்
வககோடுடமைக்ககோளைகோக்கினகோலும் சரி என்று தணிந்கத இடதச் வசய்கதன். ஆனகோல் நகோன், சிந்தகோமைணி
விஷயேமைகோகக் கூறியேதம் தங்கம் என்டனவிடை அதிகமைகோகத் திகிலடடைந்தகோள் என்பத அவள் கபச்சிகலகயே
நன்கு வதரிந்தத. கண்களில் நீர் ததம்ப அவள் அடசவற்று நின்றுவககோண்டிருந்தகோள். அவள் மைனதிகல
என்வனன்ன எண்ணினகோகளைகோ? ஏறேக்குடறேயே என் நிடலக்கு அவள் வந்த வககோண்டிருந்தகோள். தங்கமும்
ரங்கமைகோகித் தகோகன தீர கவண்டும், புதியேவள் வந்த கசர்ந்தகோல்! தங்கம்! ரங்கம் என்று தனிப்பட்டை
வபயேர்கடளைக் கூடைத் தள்ளிவிடு தம்பி! வபகோதவகோககவ வபண்களுக்கு நிடலடமை இததகோகன. ஒரு நகோள்
ரகோதகோ, ரங்கககோனில் யேகோகரகோ ஒரு புலவர் எழுதியே பகோட்டடைப் படித்தக் வககோண்டிருந்தகோள். “என்னடி
எழுதியிருக்கு அதிகல? அவ்வளைவ சுவகோரஸ்யேமைகோகப் படிக்கிறேகோய்” என்று ககட்கடைன். “வபண்களின்
முகத்டதச் சந்திர பிம்பம் என்று வர்ணிக்கிறேகோர்ககளை அடதப் பற்றி ஒரு புலவர் அழககோக எழுதி
இருக்கிறேகோர்” என்றேகோள். “இதிகல என்ன புத அதிசயேம் கண்டுவிட்டைகோயேடி; நகோம் கூடைத்தகோன் சின்னக்
குழந்டதகடளை ஏகதகதகோ வசகோல்லிக் வககோஞ்சுகிகறேகோம். நமைக்கு ஏவதத கிடடைக்ககவண்டுவமைன்று
எண்ணுகிகறேகோகமைகோ, எடவ எடவ விடலயுயேர்ந்தடவ, மைதிக்கத்தக்கடவ என்று எண்ணுகிகறேகோகமைகோ
அந்தப் வபகோருளின் வபயேடர டவத்தக் குழந்டதடயேக் கூப்பிட்டுக் வககோஞ்சுகிகறேகோம். இதகபகோலகவ,
வபண்கடளைப் பல ககோலமைகோகப் புகழ்ந்த வருகிறேகோர்கள்” என்கறேன். “அம்மைகோ! நீ வசகோல்வததகோன் உண்டமை.
ஆனகோல் இடதப் படிக்கும்கபகோத எனக்கு கவகறேகோர் விஷயேம் புலப்பட்டைத. முகம் சந்திரபிம்பம்
என்கிறேகோர்ககளை அத சரிகயேகோ, தவகறேகோ? வபண்களின் வகோழ்வ சந்திரன் கபகோலத்தகோன் இருக்கிறேத. இருண்டை
இடைத்தக்கு ஒளி, வவப்பம் நீக்கும் குளிர்ச்சி, பகோர்க்க ஆனந்தம், இவ்வளைவம் நிலவம் தருகிறேத; நகோமும்
தருகிகறேகோம். ஆடகயேகோல் வபண்களின் முகத்தக்கு நிலகோடவ ஈடைகோகக் கூறுவடதவிடை, வபண்களுக்கக
நிலடவ உவடமை கூறேலகோம்” என்றேகோள். “ஆமைடி அம்மைகோ! நிலவக்கு இருப்பதகபகோலத்தகோன் நமைத
வகோழ்விலும் கதய்பிடறேயும் வளைர்பிடறேயும் இருக்கிறேத” என்று வசகோல்லிவிட்டு நகோன் கவதடனடயே
மைடறேத்தக் வககோள்வதற்ககோகச் சிரித்கதன். “அம்மைகோ! அடத நகோன் அறியேகோமைல் இல்டல. வளைர்பிடறே
கதய்பிடறே சந்திரனுக்கு இருப்பதகபகோலத்தகோன் வனிடதயேர் வகோழ்விலும் இரக்கிறேத. வளைர்பிடறே,
பூகலகோகத்தக்கு மைகிழ்ச்சி தருகிறேத. முழு நிலவ ககோண எவ்வளைகவகோ ஆனந்தமைகோக இருக்கிறேத. அதன்
அழகிகல வசகோக்ககோதவர்கள் கிடடையேகோத. கவி பகோடுகிறேகோன் களிப்புடைன். பகோமைரருக்கும் ஏகதகோ ஓர்
வடகயேகோன களிப்பு. நிலகோக்ககோலம் - முழுநிலவ நகோள் - இடவகடளைகயே பல கடதகளிகல அழககோகத்
தீட்டுகிறேகோர்கள். அத கபகோலத்தகோனம்மைகோ, வபண்களின் வகோழ்விலும் முழுத் திருப்தியும் மைகிழ்ச்சியும்
நிரம்பி, ஒளி வீசினகோல், அதனகோல் வபண்களுக்கு மைட்டுமைல்ல, ஆடைவர் உலகுக்கும் நன்டமைதகோன் ஏற்படும்.
கதய்பிடறேயின்கபகோத வதருவம் வீடும் சகோடலயும் இருண்டு விடுகின்றேன. மைக்கள் பகோழ்ய்ப்கபகோன
இருட்டுக்குப் பயேந்த வீட்கடைகோடு இருப்பகோர்கள். அருவருப்பு, பயேம் இடவகளைகோல் பீடிக்கப்படுகிறேகோர்கள்.
முன் இருட்டு, பின் இருட்டு, முழு இருட்டு, டமை இருட்டு என்று விதவிதமைகோகப் பிரித்தக் ககோட்டி
வருத்தப்படுவகோர்கள். வவளியிகல உல்லகோசமைகோக உலவகவகோ ஒளி இல்டல - வீட்டுக்குள்களை இருந்தகோகலகோ
நிம்மைதி இல்டல; இருட்டுக் ககோலகமை கள்ளைருக்கு கவடல மிகுதியேகோன நகோள். ஆககவ, வீட்டிகல
உறேக்கமுற்றுக் கிடைப்பர். இவ்வளைவம் நிலவ இல்லகோததகோல் வரும் ககடு. அதகபகோலகவ, வபண்ணின்
வகோழ்வ இருண்டு கிடைந்தகோல், கஷ்டைம் வபண்ணுக்கு மைட்டுமைல்ல, ஆடைவருக்குத் தகோன்” என்றேகோள் என்
மைகள். “ரகோதகோ! நீ வசல்வத சரி. ஆனகோல், வபண்களின் வகோழ்வ ஏன் இப்படி வளைர்பிடறே கதய்பிடறேயேகோககவ
இருக்கிறேத? இதற்கு ஒரு மைகோற்றேம் கிடடையேகோதகோ? கதய்வத, வளைர்வத, மீண்டும் கதய்வத, அடிகயேகோடு
இருண்டுகபகோவத, முழு அழகுடைன் பிரககோசிப்பத என்றுள்ளை இந்த முடறே மைகோறேக் கூடைகோதகோ? இதன்
ககோரணத்டத அந்தப் புலவர் ஏதகோவத கூறியிருக்கிறேகோரகோ?” என்று ககட்கடைன்.
“அவர் ஏனம்மைகோ அடதக் கூறேப்கபகோறேகோர்? முகம் சந்திர பிம்பம் என்று ஆரம்பித்தவர், பகோட்டின் நகோலகோவத
அடி வருவதற்குள், டகலகோயேத்தக்கு அல்லவகோ கபகோய்விட்டைகோர்! நிலவின் அழடகக் கண்டு மையேங்ககோதவர்
இல்டல. மைன்மைதடனகயே சுட்வடைரித்த சிவவபருமைகோகன நிலவின் அழகிகல இலயித்த,
பிடறேச்சந்திரடனத் தமைத ஜேடடையிகல சூட்டிக் வககோண்டைகோவரன்றேகோல், நிலவின் அழடக விளைக்கவம்
கவண்டுகமைகோ என்று அவர் வரகோம்ப உயேரம் கபகோய்விட்டைகோகர! எப்படி அவர் வபண்ணினத்தின் வகோழ்வ
நிலவகபகோல இருக்கிறேத என்பத பற்றிகயேகோ, குறித்கதகோ எழுதப் கபகோகிறேகோர்? வசகோல்லப் கபகோனகோல்,
அம்மைகோ! அவர் நிலடவப் பற்றிக் கூறே ஆரம்பித்த கநகோக்ககமை அகத சகோக்ககோகச் சிவவபருமைகோடனப் பற்றிப்
பகோடைலகோம் என்றுதகோன் எனத் வதரிகிறேத. புலவர்கள் மிக உயேரமைகோக அல்லவகோ கபகோகிறேகோர்கள். தங்கள்
ககோலடியில் ககோணப்படும் விஷயேம்தகோன் அவர்களின் கண்ணுக்குத் வதரிகிறேத” என்று ககட்டைகோள்.
ரகோதகோவக்கு, தம்பி தமிழ்ப் புத்தகங்கடளைப் படிப்பவதன்றேகோல் வரகோம்பப் பிரியேம். அகதகபகோத, புலவர்கள்
எடத எடதகயேகோ எழுதகிறேகோர்ககளைவயேகோழியே, வகோழ்க்டகயிகல ககோணப்படும் விஷயேங்கடளை
மைறேந்தவிடுகிறேகோர்ககளை என்று கககோபிப்பகோள். “கபகோகட்டும் ரகோதகோ! புலவர் டகலகோயேகமைகோ டவகுந்தகமைகோ
கபகோகட்டும், நீதகோன் வசகோல்லு, ஏன் வபண்களின் வகோழ்வ இப்படி வளைர்பிடறே கதய்பிடறேயேகோக
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இருக்கிறேத?” என்று நகோன் ககட்கடைன். “அம்மைகோ! நிலவ கபகோல இருக்கிறேத நமைத வகோழ்வ என்கறேகன,
அதிகலகயே சகல விளைக்கமும் இருக்கிறேகத! நிலவ தன்னகோகல பிரககோசிப்பதில்டலகயே! சூரியேனிடைம்
வவளிச்சத்டதக் கடைன் வகோங்கித் தகோகன பிரககோசிக்கிறேத. கடைன்பட்டு வகோழ்பவர்கள் வளைர்வதம்
கதய்வதமைகோகத் தகோகன இருக்க முடியும்? இரவில் வவளிச்சம், எப்கபகோதம், ஒகரவிதமைகோக இருக்க
முடியேகோகத! வபண்களின் வகோழ்வ ஆடைவரகோல்தகோகன அடமைக்கப்படுகிறேத? அவர்களைகோகத் தங்கள் வகோழ்டவ
அடமைத்தக் வககோள்ளும் வசமௌகரியேம், சக்தி, உரிடமை இருந்தகோலலல்லவகோ, ஏன் கதயே கவண்டும், ஏன் குன்றே
கவண்டும், குடறேயே கவண்டும்; என்றும் ஒகர அளைவ களிப்புடைன் இருக்கும்படி நமைத வகோழ்க்டகடயே
அடமைத்தக் வககோள்கவகோகமை, என்றே எண்ணம் ஏற்படும்; எண்ணம் பலிக்கவம் வழி பிறேக்கும்.
நிலவக்வகன்று தனி ஒளி இல்டல. அதகபகோலகவ நமைக்வகன்று தனி வகோழ்வ இல்டல. அண்ணன்,
அப்பகோ, புருஷன், மைகன், கபரன், என்று இப்படித் தகோகன இரவல் வவளிச்சத்தில் வகோழ கவண்டி
இருக்கிறேத; ஆடைவரிடைமிருந்த நகோம் வகோழ்வக்கு ஒளி கதடுகிகறேகோம். எனகவ அவர்கள் இஷ்டைப்பட்டு
எந்வதந்தச் சமையேத்தில் எந்வதந்த அளைவ வவளிச்சம் தருகிறேகோர்ககளைகோ அந்த அளைவக்குத்தகோன் நகோம்
பிரககோசிக்க முடிகிறேத. நமைத எதிர் வீட்டுக்ககோரர், கமையேர் ஆனகோரல்லவகோ? அதவடரயில் அவர் தமைத
மைடனவிடயே, வீட்டுக்குள்களைகயேதகோன் டவத்திருந்தகோர். கமையேரகோன பிறேகு, அவர் விருந்த டவபவம்
எதற்ககோவத கபகோனகோல், மைடனவியுடைன் வர கவண்டும், அததகோன் முடறே, நகோகரிகம் என்று வதரிந்தத.
உடைகன அவர் தம் மைடனவிக்குக் வககோஞ்சம் அதிகமைகோக வவளிச்சம் தந்தகோர் - அம்மைகோ இப்கபகோத,
பள்ளிக்கூடை ஆண்டு
விழகோவக்குத் தடலடமை வகிக்கிறேகோர்கள் - பிள்டளைகளுக்குப் பரிசளிக்கிறேகோர்கள் - எங்கககோ ஓர் கல் நகோட்டு
விழகோக்கூடைச் வசய்தகோர்கள். இந்த ‘வவளிச்சம்’ வசகோந்தமைல்லவகோ! அவர் வககோடுத்த ‘இரவல்’. எவ்வளைவ
ககோலத்தக்குப் பயேன்படும்! உரியேவர் ககட்டுப் வபற்றுக்வககோள்ளைக் கூடுமைல்லவகோ? எங்கள்
பள்ளிக்கூடைத்திகல ஒரு கவடிக்டக நடைந்ததம்மைகோ கபகோன வகோரம். மீனகோ ஒரு ‘ப்கரகோச்’ கபகோட்டுக் வககோண்டு
வந்தகோள். வகோத்தியேகோரம்மைகோ அதிகக் கஷ்டைமைகோன கணக்குச் வசகோல்லிக் வககோடுத்தக் வககோண்டிருந்தகோர்கள்,
வககோஞ்சம் கககோபத்தடைன், ஏவனனில் கணக்கு மிகச் சுலபம் என்று கூறி எங்கடளை எல்லகோம் திட்டி விட்டு,
அவர்கள் அடதப் கபகோட்டுக் ககோட்டை ஆரம்பித்தகோர்கள். மூன்று தடைடவ கணக்கு தவறேகோககவ முடிந்தத.
நகோலகோவத முடறே கககோபத்தடைன் அந்தக் கணக்குப்கபகோட்டுக் வககோண்டிருந்தவர்கள், திடீவரன்று
மீனகோடவப் பகோர்த்தவிட்டு, கணக்டகயும் நிறுத்திக்வககோண்டு, அவடளை அருகக அடழத்த ‘ப்கரகோச்’டச
ஆடசயுடைன் பகோர்த்த, “வரகோம்ப அழககோக இருக்கு மீனகோ” என்று புகழ்ந்தகோர்கள். மைனகோ
வபருடமையேடடைந்தகோள். இடதப் பகோர்த்தக் வககோண்கடை இருந்தகோள் கமைலகோ. மைறுநகோகளை ‘ப்கரகோச்’
கமைலகோவக்குப் கபகோய்ச் கசர்ந்தத. மீனகோவின் முகம் வகோடிவிட்டைத. கமைலகோவின் தங்டக ககோந்தகோ மீனகோவக்கு
இரவல் வககோடுத்தத அந்த ‘ப்கரகோச்’ இரவல் வபகோருள் எவ்வளைவ அழககோக இருந்தகோல் என்ன? அதகபகோல்
இருக்கிறேத வபண்ணின் வகோழ்வ. நிலவக்கு ஒளிதரும் சூரியேன் இயேற்டக நியேதிப்படி, அளைவம்
ககோலமுமைறிந்த ஒளி தருகிறேகோன் - வபண்ணுக்கு வகோழ்வ அடமைக்கும் ஆடைவகனகோ எந்த நீதிக்கும்
கட்டுப்பட்டைவனல்ல - அவன் இஷ்டைம்! இத மைகோறே கவண்டுமைகோனகோல், வபண்களுக்குத் தங்கள் வகோழ்டவத்
தகோங்ககளை அடமைத்தக் வககோள்ளைக்கூடியே திறேடமை, வசதி, உரிடமை ஏற்படை கவண்டும். சுலபத்தில் ஏற்படைக்
கூடியேதகோ” என்று ரகோதகோ வசகோன்னகோள். அவள் வசகோன்னத அவ்வளைவம் உண்டமைதகோகன. உன் அப்பகோ எனக்கு
மைகிழ்ச்சியும் பிறேக்கச் வசய்தகோர், அவகர அதடன மைங்கவம் வசய்தகோர். வபமௌர்ணமி அமைகோவகோடச இரண்டும்
ஏற்பட்டு விட்டைத என் வகோழ்வில். தங்கம் மைட்டும் எப்படித் தப்புவகோள்? ரகோதகோ வசகோன்னத கபகோல் அவளும்
நிலவதகோகன! வசகோந்தத்தில் வகோழ்வ ஏத? இரவல் பிடழப்புத்தகோகன! அதற்குச் சிந்தகோமைணியேகோல் சீரழிவ
வருமைகோ என்று எண்ணி அவள் கயேகோசித்ததிகல ஆச்சரியேமில்டல. உண்டமையிகலகயே தங்கம்
திடகத்தத்தகோன் கபகோனகோள். கதம்பி அழவில்டல என் எதிரில். ஆனகோல் வந்தவிட்டை பிறேகு நிச்சயேம்
அழுததகோன் இருப்பகோள்.
தங்கத்திடைம் நகோன் வககோண்டிருந்த கககோபம்கூடைக் வககோஞ்சம் குடறேந்தத. பகோவம்! அவள் மைட்டும் என்ன
சுகப்பட்டைகோள்? எப்படிச் சுகம் கிடடைக்கும்? என்று எண்ணிப் பரிதகோபப்பட்கடைன். அதகூடை
கவடிக்டகயேல்ல தம்பி! சிந்தகோமைணியின் மீத இருந்த சீற்றேம்கூடை எனக்குக் குடறேயேலகோயிற்று. நகோகன
எண்ணிப் பகோர்த்கதன். நகோம் அவடளைத் திட்டுகிகறேகோம், சபிக்கிகறேகோம்; வகோழ்டவக் குடலக்க வந்தகோகளை
சண்டைகோளி என்கிகறேகோம். எல்லகோம் சரி. ஆனகோல் பகோவம், அவள் மீத மைட்டுமைகோ குற்றேம்? அவர் அவளிடைம்
என்வனன்ன பசப்பினகோகரகோ, என்வனன்ன ஆடச வகோர்த்டதகள் வசகோன்னகோகரகோ, யேகோர் கண்டைகோர்கள்? அவடளை
எப்படி எப்படிகயேகோ வசகோல்லி நம்ப டவத்ததகோகலதகோன், அவள் இரண்டு மைடனவிமைகோர் இருந்தகோலும்
பரவகோயில்டல, நகோம் அவருடடையே ஆதரடவப் வபறேலகோம் என்று எண்ண முடிந்தத. ஆண்கள் இந்த
வித்டதயிகல கதர்ச்சி வபற்றேவர்களைகோயிற்கறே. “உனக்கு ஒரு குடறேவம் வரகோத” என்றே கபச்சு அவர்களிடைம்
கிளைம்பகோத கநரம் ஏத! உன் அப்பகோவகோவத பணத்தகோடச பிடித்தவர். பரமைசகோதகபகோல நகோணயேஸ்தர் கபகோல
வவளி கவஷம் கபகோட்டுக் வககோண்டு ஊடர ஏய்த்தவர். அவருடடையே வசகோல்டலக்கூடைத் தள்ளிவிடு.
ரகோதகோதகோன் வசகோன்னகோள் தசரத சக்கரவர்த்தி எவ்வளைவ வபரியேவர்! கடைவளுக்கக தகப்பனகோர் ஆகக்கூடியே
கயேகோக்யேடத அவருக்கு இருந்ததகோகத்தகோகன கடத எழுதினகோர்கள். அப்படிப்பட்டைவர் வபண்கள்
விஷயேத்திகல எப்படி நடைந்தவககோண்டைகோர். வகமௌசடல சுமைத்திடர ஆகியேவர்களிடைம் வககோஞ்சி
விடளையேகோடிக் வககோண்டிருந்தவர், டகககயி கவண்டும் என்று கிளைம்பினகோகர; நியேகோயேமைகோ? ரகோதகோ எனக்கு
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முழு உண்டமைடயேயும் வசகோன்னகோள், ஏகதகோ ஒரு ஆரகோய்ச்சிப் புத்தகத்டதப் படித்தவிட்டு, கிழவரகோம்
தசரதர், ஏற்வகனகவ இரண்டு மைடனவிகளைகோம். டகககயி நல்ல பருவம், நல்ல அழகு; அவளும் ஒரு
ரகோஜேகுமைகோரிதகோன். அவடளைத் தனக்குக் கலியேகோணம் வசய்ததரச் வசகோன்னகோரகோம், கிழவர். டகககயியின்
தகப்பனகோர், தங்களுக்குத் தகோன் இரண்டு கதவிமைகோர்கள் இருக்கிறேகோர்ககளை, மூத்த மைடனவிதகோகன பட்டை
மைகிஷி; அவளுக்குப் பிறேக்கும் மைகனுக்குத்தகோகன பட்டைம். என் மைகடளை உமைக்குக் வககோடுத்தகோல்
அவளுக்குப் பிறேக்கும் பிள்டளைக்கு என்ன நிடல இருக்க முடியும்? கவண்டைகோம் இந்தக் கலியேகோணம்.
டகககயிடயேப் படைடைமைகிஷியேகோக்கிக் வககோள்ளைக்கூடியே, மைணமைகோககோத மைன்னருக்குத் தருகவன். அவளுடடையே
டமைந்தன் மைகுடைம் பூண்டு அரசனகோக கவண்டும் என்பத என் ஆடச என்றேகோனகோம். இந்தக் கிழ ரகோஜேகோ
டகககயிக்குப் பிறேக்கும் பிள்டளைக்கக அகயேகோத்யேகோ ரகோஜ்யேம் கிடடைக்கச் வசய்கிகறேன் என்று கூறிச் சத்யேகமை
வசய்தவிட்டைகோரகோம். பகோர் தம்பி! சமையேத்திகல ஏற்றேபடி நடைக்கும் தந்திரத்டத. டகககயி அகத
எண்ணத்கதகோடு தகோகன இருந்திருப்பகோள். பிறேகு மூத்த மைகனுக்குத்தகோகன பட்டைம் என்று அகத ரகோஜேகோ
சட்டைம் கபச ஆரம்பித்த விட்டைகோரல்லவகோ? டகககயி, என் தங்டக தங்கம்கபகோல, கிழட்டு அரசனின் ககோமைப்
கபகோக்டக உணர்ந்தவள். ஆட்டிப் படடைத்தகோள். இன்று வடரயிகல உலகம் டகககயிடயேக் கண்டிக்கிறேகத.
தவிர, இந்த அரசன் ஒரு இளைம் வபண்டணக் கலியேகோணம் வசய்தவககோள்ளை கவண்டுவமைன்றே ஆடசயேகோல்,
இத தருகவன், அத தருகவன் என்று வசகோல்லி நம்ப டவத்தகோகன; ஆடச ககோட்டினகோகன, பிறேகு அவகன
கமைகோசம் வசய்யேத் தணிந்தகோகன; இத சரியேகோ என்று உலக் ககட்கிறேதகோ? இல்டலகயே! அதகபகோலத்தகோன்
இந்தச் சிந்தகோமைணிடயே வசியேப்படுத்த இவர் என்வனன்ன ஆடசககோட்டினகோகரகோ? நம்பும்படி
வசய்வதற்ககோக எவ்வளைகவகோ வகோக்குறுதிகள் தந்ததகோன் இருப்பகோர். அந்தப் கபடதயும் அதடன நம்பி
ஏமைகோந்ததகோன் கபகோயிருப்பகோள். ஆயிரம் தடைடவ ரகோமைகோயேணம் படித்தகோலும் இந்தச் சூட்சமைத்டத எங்கக
உணரப் கபகோகிறேகோர்கள் வபண்கள். ரகோதகோ அடிக்கடி வசகோல்லுவகோள், ரகோமைகோயேணத்டதத் தகோன் புதியே முடறேயில்
எழுதப் கபகோவதகோக! இடத எல்லகோம் எண்ணினதகோல் எனக்குச் சிந்தகோமைணிமீத இருந்த கககோபம் கூடைக்
வககோஞ்சம் குடறேந்தத. வீட்டிற்குள் வசன்றேதம் கிழவி, என் முகத்திகல முன்புகபகோலக் கககோபக்குறி
அதிகம் இல்லகோதடதக் கண்டு, “என்ன விஷயேம்? அக்ககோவம் தங்டகயும் கசர்ந்த விட்டீர்களைகோ? சரி!
சிந்தகோமைணி இனித் வதகோடலந்த மைகோதிரி தகோன்” என்று ககலியேகோகக் கூறினகோள். “இதற்குள் வசகோல்லி விடை
முடியுமைகோ? தங்கம், இனிகமைல் தகோகன கபச ஆரம்பிப்பகோள்!” என்று நகோன் வசகோன்கனன். “நீயும் கூடைச்
கசர்ந்கத கபகோர் நடைத்தினகோலும் உங்கள் எதிகர சிந்தகோமைணி வர மைகோட்டைகோள்” என்றேகோள் கிழவி. “ஏன்?” என்று
ககட்கடைன். “அடி டபத்யேக்ககோரி! நகோனும் டபத்யேம்தகோன். சிந்தகோமைணியும் சிந்தகோமைணியும்; கவடிக்டக,
கவடிக்டக” என்று கூறிக் வககோண்கடை சிரித்தகோள் கிழவி. “என்ன கவடிக்டக; என்ன டபத்யேம்! என்ன
வசகோல்கிறேகோய்?” என்று படதபடதத்தக் ககட்கடைன்.
“இவ்வளைவ சிரமைமும் வீண், கசகோகமைடடைந்ததம் வீண் கவடல, தங்கத்திடைம் கபகோனதம் வீண் கவடல”
என்று கிழவி கூறினகோள். “வீண் கவடலயேகோ? எப்படி? சிந்தகோணி ஏற்வகனகவ வந்தகோகிவிட்டைதகோ?” என்று
நகோன் சீற்றேத்தடைன் ககட்கடைன். “உட்ககோரம்மைகோ உட்ககோர்! சிந்தகோமைணி மீத கபகோர் வதகோடுக்க கவண்டியே
அவசியேகமை இல்டல. சக்களைத்தியும் அல்ல, சகோகசக்ககோரியுமைல்ல, சிந்தகோமைணி வபண்ணல்லடி, டபத்யேகமை!”
என்றேகோள் கிழவி.
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பகுதி - 17
“சிந்தகோமைணி, வபண்ணல்லடி” என்று கிழவி வசகோன்னதம் எனக்குத் தூக்கி வகோரிப் கபகோட்டைத. “என்ன!
என்ன?” என்று ககட்கடைன். திடகப்புண்டு கிழவி சிரித்தக் வககோண்கடை, என்டன அருகக அடழத்தத்
தழுவிக் வககோண்டு, “பயேப்படைகோகத! எனக்குப் புதச் சக்களைத்தியேகோகச் சிந்தகோமைணி வருகிறேகோள் என்று பீதி
அடடைந்தகோகயே, அத கவண்டைகோம் சிந்தகோமைணி, சிந்தகோமைணி என்று உன் புருஷனும் அந்த உருட்டுக்
கண்ணனும் கபசிக் வககோண்டைத ஒரு வபண்டணப் பற்றியேதல்ல. உன் புருஷனுக்கு இருக்கும்
கபரகோடசடயே கமைகோப்பம் பிடித்தக் வககோண்டு வந்திருக்கும் எந்த எத்தன், ஏகதகோ ஓர் வடகயேகோன குளிடக
வசய்த தருவதகோகவம், அத இருக்குமைகோனகோல் நிடனத்தவதல்லகோம் நடைக்கும், ககட்பவதல்லகோம் கிடடைக்கும்
என்றும், அதன் வபயேர் சிந்தகோமைணி என்றும் வசகோல்லி, ஏமைகோற்றி இருக்கிறேகோன். நீ வவளிகயே
வசன்றிருந்தகபகோத, அவனும் உன் புருஷனும் இந்த விஷயேமைகோகக் வககோஞ்சம் வவளிப்படடையேகோகப் கபசிக்
வககோண்டைனர். அதனகோல்தகோன் வதரிந்த வககோள்ளை முடிந்தத” என்றேகோள். என் திடகப்பு நீங்கவில்டல.
“நிஜேமைகோகத் தகோனகோ அல்லத அவர்கள் கபசியேடதத் தவறேகோக நீ அர்த்தம் வசய்த வககோண்டைகோயேகோ” என்று நகோன்
பன்னிப் பன்னிக் ககட்கடைன். “தவறேகோகத்தகோன் நகோம் இருவரும் இதவடரயிகல அர்த்தம் வசய்த
வககோண்கடைகோம். சிந்தகோமைணி என்றே கபச்டச, அடர குடறேயேகோகக் ககட்டுவிட்டு, ஒரு வபண்ணகோகத்தகோன்
இருக்க கவண்டும் என்று தப்பு எண்ணம் வககோண்டிருந்கதகோம். பகோவம்! நீ மைனடத வரகோம்பக் குழப்பிக்
வககோண்டைகோய்” என்றேகோள் கிழவி. என் மைனம் சமைகோதகோனப்படைவில்டல. எப்படியேகோகும்? சிந்தகோமைணி,
சிந்தகோமைணி என்று அவர் அடி மூச்சுக் குரலிகல கபசியேடதக் ககட்டைவள் நகோன். சிந்தகோமைணிக்குத் தனி
ஜேகோடக கவண்டும் என்றும், சிந்தகோமைணி நிச்சயேமைகோகச் சில நகோட்களில் கிடடைக்க ஏற்பகோடு வசய்கிகறேன்,
கவடல கவண்டைகோம் என்றும், அந்த உருட்டுக்கண்ணன் உடரத்தடதயும் ககட்டிருக்கிகறேன். சிந்தகோமைணி
வபண் அல்ல, என்று இப்கபகோத கிழவி கண்டு பிடித்ததகோகக் கூறினகோல், எப்படி எனக்கு நம்பிக்டக
பிறேக்கும். குழம்பிகனன். “ஆமைகோம்! எப்படி நீ, சிந்தகோமைணி வபண்ணல்ல, வபகோருள் - ககட்டைடதத் தரும்
மைகோந்திரீகக் குளிடக என்று கண்டு பிடித்தகோய்! அப்படி நீ கண்டுபிடிக்கக் கூடியே விதத்திகல அவர்கள்
என்ன கபசினகோர்கள், விவரமைகோகக் கூறு” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“டபத்யேகமை! கவடலப்படைகோகத. சிந்தகோமைணிடயே டவத்த டவக்கத் தங்கத்தகோல் வபட்டி வசய்வதகோ?
வவள்ளியேகோல் வசய்வதகோ?” என்று உன் புருஷன் ககட்டைகோர். அந்த எத்தன், தங்கத்தகோல் வசய்வத நல்லத
என்றேகோன். அளைவ எப்படி என்று உன் புருஷர் ககட்டைகோர். அடர ஜேகோணுக்கு அடர ஜேகோண் இருந்தகோல் கபகோதம்
என்றேகோன் எத்தன். இன்னும் என்ன கவண்டும், சிந்தகோமைணி வபகோருள்தகோன், வபண்ணல்ல என்படத
விளைக்க. உனக்குச் சக்களைத்தியேகோக வருபவள் அடர ஜேகோணுக்கு, அடர ஜேகோன் அளைவகோ இருப்பகோள்!
அப்படிப்பட்டை அளைவிகல எலிக்குட்டி இருக்கும்; வபண் இருக்க முடியுமைகோ?” என்று கூறிவிட்டுச்
சிரித்தகோள்.
“என்னகவகோ எனக்குத் திருப்தியேகோக இல்டலயேகோ, நீ வசகோல்வத? இடதயேகோ, இவ்வளைவ இரகசியேமைகோகப் கபசி
இருப்பகோர்கள்?” என்று நகோன் ககட்கடைன். “ஆமைகோடி அம்மைகோ, இகத தகோன். உன் புருஷர் ககட்டைகோர், இந்தச்
சிந்தகோமைணி இன்னும் எவ்வளைவ கபரிடைம் இருக்கிறேத என்று. அந்த எத்தன் ஒரு நகோடலந்த ரகோஜேகோக்கள்
கபர் கூறி அவர்களிடைவமைல்லகோம் சிந்தகோமைணி இருப்பதகோகச் வசகோன்னகோன். இன்னமுமைகோ சந்கதகம்!”
கிழவி இடவகடளைக் கூறிக்வககோண்டு வரும்கபகோவதல்லகோம் என் மைனதிகல, ரட்டச, தகோயேத்த, மைந்திரித்த
கயிறு, குளிடக இடவகடளைப் பற்றி ஜேனங்கள் ஆவலகோகப் கபசுவத, பித்தடளைடயேப் வபகோன்னகோக்கும்
இரசவகோதத்டதப் பற்றியே பிகரடமை இருப்பத, மைகோந்திரீக டமை, அடதத் தடைவிக் வககோண்டைகோல் யேகோர்
கண்ணிலும் படைகோமைல் இருப்பத ககோணகோதடதக் கண்வடைடுப்பத, புடதயேடலக் கண்டுபிடிப்பத, என்று
இப்படி எல்லகோம் ஜேனங்கள் கபசிக் வககோள்வகோர்ககளை, இவதல்லகோம் கவனத்திற்கு வந்தத. இத
கபகோலகவதகோன், ககட்டைடத எல்லகோம் வககோடுக்கும் ஒரு வஸ்த இருக்கிறேத. அதன் வபயேர் சிந்தகோமைணி,
என்று அந்த எத்தன் ஏமைகோற்றியிருப்பகோன். பணப்பித்தம் தடலக்ககறியே என் புருஷர், அடத நம்பி
இருப்பகோர், என்றே நம்பிக்டக உண்டைகோக ஆரம்பித்தத என்றேகோலும், மீண்டும் மீண்டும் கிழவிடயேச் சகல
விவரத்டதயும் கூறேச் வசகோல்லிக் ககட்கடைன். வநடுகநரத்தக்குப் பிறேகக, எனக்குச் சிரிப்பு வந்தத. கிழவி
கூறியேதகபகோல, நகோன் ஒரு டபத்யேக்ககோரிதகோன் என்றே எண்ணம் நிடலத்தத. எடதகயேகோ, எதவகோககவகோ
எண்ணிக் வககோண்டு ஏக்கம் வககோண்டு மைனடதப் புண்ணகோக்கிக் வககோண்டைதடைன், தங்கத்திடைன் கவறு
இடதக் கூறி, அவடளையும் கசகோகத்தில் விழச் வசய்கதன். வீண் சந்கதகம் இவ்வளைவ கவதடனடயேக்
வககோடுத்தவிட்டைத! ஆனகோல் என்ன வசய்வத! உன் அப்பகோவின் கபகோக்கும் சுபகோவமும், என்டன அப்படி
எல்லகோம் எண்ணும்படி வசய்தத. என்னுடடையே அன்டப அபிகஷகித்த வந்கதன். அதகபகோத தங்கத்டதத்
கதடிக் வககோண்டைவர்தகோகன? அதகபகோலச் சிந்தகோமைணி என்றே கவகறேகோர் வபண்டணத் கதடித்வககோண்டு
அடலகிறேகோர் கபகோலும் என்று நகோன் தீர்மைகோனித்ததிகல தவறு என்ன? ஆண்களின் சுபகோவம், வபண்டண
அப்படி எல்லகோம் எண்ணச் வசய்கிறேத. தம்பி! ஒரு கவடிக்டக, நீ நிடனத்தப் பகோர்.
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“ஆஹகோ! அந்த அமிர்தகோ என்ன அழகு வதரியுமைகோ!”
“சுந்தரி பகோடினகோல், வசகோக்கிவிடுகவன் நகோன்.”
“கமைலகோ ஆடினகோல், என் மைனம் கூடைகவ ஆடும்.”
“அவள் கண்ணழகி! இவள் கபச்சழகி! இவள் நடடை அழகி!”
இப்படி எல்லகோம், ஆடைவர்கள், வசகோந்த மைடனவியிடைகமை தகோரகோளைமைகோகக் கூறுவர் - சகித்தக் வககோண்டு அவள்
ககட்டுக் வககோண்டைகோக கவண்டும், முகம்கூடைச் சுளிக்கக் கூடைகோத. வர்ணித்தக் வககோண்கடை இருப்பகோர்கள்,
கவறு மைகோதடரச் சுற்றி. இன்னும் சிலர், கவறு மைகோதர்கடளை வர்ணிப்பகதகோடு நிற்க மைகோட்டைகோர்கள்.
“நீ இருக்கிறேகோகயே சுடுமூஞ்சி! சுந்தரியின் முகத்டதப் பகோர்த்தகோகல, இருக்கிறே கஷ்டைம் அத்தடனயும் பறேந்த
கபகோகுமைடி.”
“நீயுந்தகோன் இருக்கிகறே, நடகதகோங்கியேகோக. இன்று ஒரு வபண்டணப் பகோர்த்கதன். ஆறு ரூபகோ கசடலதகோன்.
டகயிகல கண்ணகோடி வடளையேல், ககோதிகல ஒரு வதகோங்கட்டைம். இவ்வளைவதகோண்டி! எப்படி இருந்தகோ
வதரியுமைகோ? பகோர்த்த உடைகன... என்னத்டதச் வசகோல்ல! நீ இருக்கிறேகோகயே பட்டுச்கசடல கட்டினகோ பத்திரககோளி
கபகோல, நூல் கசடல கட்டினகோ மைகமைகோயி கபகோல;அவள் அழகும் குணமும்...
இப்படிப் பிறே மைகோதடர வர்ணித்தம் தன் மைடனவிடயேக் ககவலப்படுத்தியும் கபசுவர். அவள் வபகோறுத்தக்
வககோள்ளை கவண்டும். இதற்கு மைகோறேகோக, எவளைகோவத, எந்த ஆடைவடரயேகோவத, அவர் ரூபத்டதக் கூடை அல்லத
குணத்டதப் புகழ்ந்தகோலும் கபகோதம், ஆடைவனின் முகம் கடுகடுக்கும், மைனதிகல சந்கதகம் பிறேக்கும்.
ரங்கககோனில் ஒரு குடும்பம் தம்பி! கநகோயேகோளி மைடனவி. ஒரு டைகோக்டைர் டவத்தியேம் வசய்த வந்தகோர். “நம்மை
டைகோக்டைர் வரகோம்ப நல்லவர். அவர் கபசுகிறே அன்பகோன கபச்கச, பகோதி கநகோடயேத் தீர்த்தவிடும்” என்று
வசகோன்னகோள். அவ்வளைவதகோன். “சரி, சரி! கபசகோகமை கிடை. உடைம்டப அலட்டிக் வககோள்ளைகோகத” என்று
அதட்டினகோன் புருஷன். தம்பி! நீ ஆச்சரியேப்படுவகோய். மைறுதினகமை கவகறே டைகோக்டைர். இவ்வளைவ
சந்கதகமும், கககோபமும், ஒகர ஒரு குற்றேமில்லகோத வகோர்த்டதடயே அவள் வசகோன்னதற்ககோகத்தகோன்.
இப்படிப்பட்டைததகோகன ஆடைவரின் சுபகோவம்.
“இந்தச் சனியேடனக் கட்டிக் வககோண்டு அழுவடத விடை!”
“என் தடலயிகல வககோண்டு வந்த தள்ளினகோர்ககளை.”
“முகத்திகல விழிக்ககோகத.”
“உன் முகத்தக்குப் பவடைர் கவகறே ககக்குகதகோ?”
“நீ யேகோரடி என்டனக் ககள்வி ககட்க? எங்கக கபகோனகோ உனக்வகன்ன? எவளுடைன் குலகோவினகோ உனக்கு
என்ன?”
இந்தப் கபச்சுக்கள் சர்வ சகோதகோரணமைகோகப் படித்த ஆடைவர் கூறிக்கூடை நகோன் ககட்டிருக்கிகறேன் தம்பி.
மைனிதர்கடளைக்கூடைத் தள்ளு தம்பி! நம்மை சகோமிகள் கடதகயேகூடை இப்படி இருக்கிறேத. ரகோதகோ ஒரு நகோள்
வசகோன்னகோள் எனக்கு ஒரு கடத. அந்த இந்திரன், யேகோகரகோ ரிஷிபத்னி அகலிகடயேக் வகடுத்தகோனகோகமை; அவள்
புருஷன் அவடளைக் கல்லகோகும்படி சபித்தவிட்டைகோனகோம். ஆனகோல் இந்திரனுடடையே தப்பு நடைத்டதக்ககோக,
இந்திரகோணி ஏதகோவத கண்டிக்க முடிந்தகதகோ - சகோபம் வககோடுக்கக் கூடைத் கதடவயில்டல - கண்டித்தகோள்,
கபச மைகோட்கடைன் என்றேகோள், என்றேகோவத கடத இரக்கிறேதகோ என்று ககட்பகோள்; அதகபகோலத்தகோகன
இருக்கிறேத சகல கடதகளும். ஆண் சகோமிகள் வபண் சகோமிகடளைப் வபகோம்டமைகளைகோக்கிச் சில சமையேங்களிகல
வககோடுடமைப்படுத்தியேதகோக எல்லகோம் கூடைக் கடத இருக்கிறேத. ஏன் இருக்ககோதம்மைகோ? இநத்க் கடதகடளை
எல்லகோம் யேகோர் எழுதினகோர்கள்? ஆடைவர்கள்தகோகன! என்று ரகோதகோ கூறுவகோள். அப்படிப்பட்டை ஆடைவர்களிகல,
கபரகோடசயும் கடுஞ்சித்தம் நயேவஞ்சகமும் வககோண்டைவர் உன் அப்பகோ! அவர் சிந்தகோமைணிடயேத் கதடுகிறேகோர்
என்றேகோல் நகோன் சந்கதகிக்ககோமைல் என்ன வசய்யே முடியும்? நல்ல கவடளையேகோக, சிந்தகோமைணி அவருடடையே
வபண்பித்டத அல்ல, பணப்பித்டதக் ககோட்டுகிறேத என்படதக் கிழவி கண்டைறிந்த கூறி, என் மைனதிகல
நிம்மைதி உண்டைகோகச் வசய்தகோள். முதலிகல எனக்குச் சந்கதகந்தகோன். என்றேகோலும் பிறேகு வதளிவ வபற்கறேன்.
பணத்டதப் வபறுவதற்கு, அவர் எதவம் வசய்வகோர். இல்லகோவிட்டைகோல் நல்லவர்கள்கூடைச் கசர்த்தக்
வககோள்ளைக் கூசும் அந்த உருட்டுக் கண்ணனுக்கு, ஏன் அவ்வளைவ உபசகோரம் வசய்யேப் கபகோகிறேகோர், உன்
அப்பகோ. உபசகோரம் வசய்கிறேகோர்.... அன்புடைன் கபசுகிறேகோர் - மைரியேகோடத ககோட்டுகிறேகோர் யேகோருக்ககோவத என்றேகோல்,
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சூட்சமைம் இருக்கும். அவர்களைகோல் ஆக கவண்டியே ககோரியேம் ஏதகோவத இருக்கும் - இலகோபம் இல்லகோமைல்
அன்பு ககோட்டைகவ மைகோட்டைகோர். தங்கத்திடைம் வககோண்டை அன்புக்கக ககோரணம், பணந்தகோகன - இலகோபந்தகோகன
தம்பி! ஒரு கவடிக்டக ககள். ஒரு தடைடவ, நமைக்குத் தூரபந்த ஒருவர் - கிழம் - வபரியே குடிககோரர் குடித்தவிட்டைகோல் கண்டைபடி கபசுவகோர், -அவடரக் கண்டைகோகல யேகோருக்கும் பிடிக்ககோத - என்னகவகோ
வியேகோபகோரம் வசய்த இலகோபம் கிடடைத்ததகோம் - அடதக் வககோண்டு, நகோலு ஏக்கர் நல்ல நஞ்டச வகோங்கினகோர்.
அவருக்கு கநகோய் வந்தத. உன் அப்பகோ என்ன வசய்தகோர் வதரியுமைகோ? சதகோ அவர் வீட்டுக்குப் கபகோவகோர் டவத்தியேடர அனுப்புவகோர் - பகோவம்! அந்தக் கிழவனுக்கு யேகோரும் திக்கு இல்டல. ரங்கம்! கஞ்சி கபகோட்டுக்
வககோடு, என்று எனக்குச் வசகோல்லுவகோர். எவ்வளைவ அன்பு பகோர் முதலியேகோருக்கு, என்று இந்தப்
டபத்தியேக்ககோர ஜேனங்கள் கபசிக் வககோள்ளும். கடடைசியிகல நடைந்தத என்ன வதரியுமைகோ? அந்தக் கிழவன்
சகோகும்கபகோத, நிலத்டத எல்லகோம், வநல்லியேம்மைன் கககோயிலுக்கு, அபிகஷகச் வசலவக்கு என்று உயில்
எழுதி, அடத நிர்வகிக்க கவண்டியே வபகோறுப்பு, உன் அப்பகோவடடையேத என்று எழுதிவிட்டைகோன்.
அபிகஷகம் நடைந்தத, ஆறு இளைநீர், அஞ்சு பலம் எண்வணய், ஆகக்கூடியே ஆறு ஏழு ரூபகோய் வசலவில்.
மைற்றேத உன் அப்பகோவக்குத் தகோன்! அப்படிப்பட்டை இலகோப கவட்டடைக்ககோரர் உன் அப்பகோ. அவர் ஏன்
கதடைமைகோட்டைகோர் சிந்தகோமைணிடயே!
“ஒழியேட்டும், நமைத பயேம் தீர்ந்தத” என்று நகோன் கிழவிக்குக் கூறிகனன். “உன் பயேம் தீர்ந்தத என்று
வசகோல்லடியேம்மைகோ! சிந்தகோமைணி என்வறேகோரு சக்களைத்தி வந்த முடளைப்பகோகளைகோ என்று நீ வககோண்டிருந்த பயேம்
கபகோய்விட்டைத. ஆனகோல், எனக்கு அப்படியி“லடலகயே; இப்கபகோத பயேப்படை கவண்டியேவள்
நகோனடியேம்மைகோ நகோன்!” என்றேகோள் கிழவி. ‘ஏன்!’ என்று ககட்கடைன். கிழவி பதில் கூறேவில்டல. மிரட்சி
நிரம்பியே கண்களுடைன் என்டனப் பகோர்த்தகோள்.
சிந்தகோமைணி, வபண்ணல்ல, யேகோகரகோ ஒரு புரட்டைன் ககோட்டியே ஆடசக்குறி என்று வசகோன்ன கிழவி, பிறேகு
இனித் தனக்குத்தகோன் ஆபத்த என்று மிரட்சியுடைன் கூறேக் ககட்டு நகோன் திடுக்கிட்கடைன். பன்னிப் பன்னி
விவரம் ககட்கடைன். விளைக்கச் வசகோன்கனன்; கிழவி பதிகல வசகோல்லவில்டல. என் கவனத்டத கவறு
கவறு விஷயேங்களிகல திருப்பிவிடை முடனந்தகோள். எடதகயேகோ வகோய் தவறிச் வசகோல்லிவிட்டுப் பிறேகு,
அடத மைடறேக்க மையேல்வகோர்ககளை, அதகபகோன்று இருந்தத. நகோனும் வகஞ்சிகனன், கககோவித்தக்
வககோண்கடைன், மிரட்டிகனன், சலித்தக் வககோண்கடைன், ஒன்றும் பலிக்கவில்டல. “ரங்கம்! திக்கற்றுக்
வதருச் சுற்றிக் வககோண்டிருந்த இந்தக் கிழவிடயே நீ ககோப்பகோற்றினகோய்; நீ சுகமைகோக வகோழ கவண்டும். இததகோன்
என் பிரகோர்த்தடன. நகோன் கவறு என்ன வசய்யே முடியும் உனக்கு. என்னகோல் முடிந்தடத எடதக்
வககோடுத்தகோகிலும் வசய்கவன். இத சத்தியேம் எவ்வளைகவகோ சுகமைகோக வகோழ கவண்டியே உன்டனப் படைகோத
பகோடு படுத்திவிட்டைகோன் உன் கணவன் - நீயும் எவ்வளைவதகோன் தகோங்கிக் வககோள்வகோய். இவ்வளைவ
கஷ்டைத்தக்கிடடைகயேயும், உனக்கு எவ்வளைவ நல்ல சுபகோவம் இருக்கிறேத. வதருவில் சுற்றும் நகோய்கள் கூடை
என்டனக் கண்டு குடரத்தன. என் முகத்டதக் கண்டைதம், கதவகடளைத் தகோளிட்டு விடுவகோர்கள். நகோன் ஒரு
கவண்டைகோப் வபகோருளைகோகிக் கிடைந்கதன். என்டன நீ ஆதரித்தகோய். இந்தக் உதவிக்கு ஈடைகோக என் உயிடரகயே
வககோடுத்தகோலும் தகும்” என்றே வநஞ்சு உருகும் விதமைகோகக் கிழவி கபசினகோள்.
முதலிகல ஆபத்த என்று வசகோன்னகோள், பிறேகு உயிடரயும் வககோடுக்கலகோம், தகும், என்றேகோள். எனக்கு
அவளுடடையே கபச்சு பயேமூட்டுவதகோக இருந்தத. வநடுகநரம் முயேன்கறேன், அவளிடைமிருந்த விளைக்கம்
வபறே முடியேவில்டல - சலிப்பு ஒரு புறேம் - அத்தடைன், சிந்தகோமைணி வருவகோள் என்று வககோண்டிருந்த பயேம்
கபகோய்விட்டைதகோல், மைகிழ்ச்சியும் ஒருபுறேம் இருந்தத. எனகவ கிழவி விஷயேத்டதக் வககோஞ்சம்
அலட்சியேப்படுத்திவிட்டு, பிறேகு கவனிக்கலகோம் என்று விட்டுவிட்டு, என் மைனதக்கு ஏற்பட்டை
மைகிழ்ச்சியிகல மூழ்க ஆரம்பித்கதன். நகோன் அப்கபகோத அறிகயேனடைகோ கண்மைணி, கிழவிக்கு
உண்டமையிகலகயே ஆபத்த வர இருப்படத.
மைறுதினத்திலிருந்த உன் தகப்பனகோரும் அந்த உருட்டுக் கண்ணனும் மிகச் சுறுசுறுப்பகோக ஏகதகதகோ
கவடல வசய்தனர். எனக்கு ஒன்றும் வதரியேகோத என்பத அவர்கள் எண்ணம். மைந்திரவகோதி, உன்
அப்பகோடவத் தனக்குப் பரிபூரணமைகோன அடிடமையேகோக்கிக் வககோண்டைகோன். பூடஜேகள் நடைக்க ஆரம்பித்தன.
வககோஞ்சம் வகோடடைக்ககோற்று அடித்தகோலும், உடைகன குளிக்க வவந்நீர் கபகோடைச் வசகோல்கிறே உன் அப்பகோ, அந்தப்
பூடஜேயின் கபகோவதல்லகோம் ஈரத் தணியுடைன், ஒரு மைணி கநரம் இரண்டு மைணி கநரங்கூடை உட்ககோருவகோர்;
தனி அடறேயிகல பூடஜே நடைக்கும்; நகோங்கள் யேகோரும் பகோர்க்கக் கூடைகோத. வநடுகநரம் வமைள்ளை ஏகதகோ
மைந்திரத்டத முணுமுணுத்தக் வககோண்டிருப்பகோன். பிறேகு ஆகவசம் வந்தவன் கபகோலச் சில விநகோடி
கூவவகோன். அவன் ஆட்டி டவத்தபடி எல்லகோம் அவர் ஆடினகோர்.
நகோன் குறிப்பிட்கடைகன முன்பு, “நகோன் பூகவகோடும் மைஞ்சகளைகோடும் கபகோய்விட்டை ‘வவள்ளிக்கிழடமை’
அதற்கு நகோலு நகோட்களுக்கு முன்பு, ஒரு இரவ நடுநிசி இருக்கும். விழித்தக் வககோண்கடைகோன்; வயிற்று
வலியேகோக இருந்தத. புறேக்கடடைக்குப் கபகோக கவண்வமைன்று கதகோன்றிற்று. கிழவிடயே எழுப்பித் தடணக்கு
அடழத்தக் வககோண்டு கபகோகலகோவமைன்று கிழவி படுத்திருந்த பக்கம் திரும்பிகனன்; தம்பீ! கிழவி
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இல்டல. என் மைனம் ‘கபீல்’ என்றேகோகிவிட்டைத; உரக்கச் சத்தமிட்கடைன். பதில் இல்டல. டகவிளைக்டக
எடுத்தக்வககோண்டு கதடைலகோகனன். புறேக்கடடைக் கதவ திறேந்திருந்தத. விளைக்டகக் கூடைத்திகல
டவத்தவிட்டு, அடிகமைல் அடிவயேடுத்த டவத்த, சந்தடி வசய்யேகோமைல் வசன்கறேன். நகோன் கண்டை ககோட்சிடயே,
மைறேக்ககவ முடியேகோத இப்கபகோத அடத எண்ணிக் வககோண்டைகோலும் பயேமைகோக இருக்கிறேத. கிழவி பிணமைகோகக்
கிடைந்தகோள்! அவளைருகக ஒரு வபரியே நகோகம், அதவம் சகோகடிக்கப்பட்டுக் கிடைந்தத. உன் தகப்பனகோர்,
பிணத்தருகக உட்ககோர்ந்திருந்தகோர். அவருடடையே கண்கள் ஏகதகோ ஒரு கறுப்புத் தணியேகோல்
கட்டிவிடைப்பட்டிருந்தத. மைந்திரம் வசய்யே வந்தவன் இல்டல; என் மைனம் மைருண்டைத. சுற்று முற்றும்
பகோர்த்கதன். இரு உருவங்கள். புறேக்கடடையின் கககோடியிகல உலவிக் வககோண்
டிருக்கக் கண்கடைன். என் கணவரின் கண்கடளைக் கட்டிவிட்டு, மைந்திரவகோதி கவகறேகோர் ஆளிடைம் ஏகதகோ
இரகசியேம் கபசுகிறேகோன் என்று இரகசியேம் கபசுகிறேகோன் என்று யூகித்தக்வககோண்கடைன். பணத்தகோடசயேகோல்
புத்திடயே இழந்தவிட்டை உன் தகப்பனகோர் அவன் வசகோல்லிக் வககோடுத்த ஏகதகோ வசகோற்கடளைச் சில
நிமிஷங்களுக்வககோரு முடறே முணுமுணுத்தக் வககோண்டிருந்தகோர்! நரபலி! நரபலி! என்றே வகோர்த்டதகள்
மைட்டுகமை, வககோஞ்சம் வதளிவகோகத் வதரிந்தன. விஷயேமும் எனக்குப் புரியேலகோயிற்று. வபரியே புடதயேல்
கதடுபவர்கள் கதவடதகடளை வசியேம் வசய்வகோர்கவளைன்றும், அப்கபகோத, கதவடதக்கு நரபலி தருவத
வகோடிக்டக என்றும் பலர் கபசிக் வககோண்டைடதக் ககட்டிருக்கிகறேன். சிந்தகோமைணிடயேப் வபறுவதற்ககோக,
நரபலி வககோடுத்திருக்கிறேகோர்கள் என்பத புரிந்தவிட்டைத. ஆத்திரமும் அழுடகயும் வபகோங்கிற்று. அடைக்கிக்
வககோண்கடைன். முழு விவரமும் வதரியே கவண்டுகமை. அதனகோல், கிழவிதகோன் பலியேகோக்கப்பட்டைகோள். - பகோம்பு
வசத்தக் கிடைப்பகோகனன்? இந்தப் பகோதகத்தக்குக் ககோரணமைகோன இருப்பவன், கவகறேகோர் ஆளிடைம் ஏகதகோ
இரகசியேம், அந்த இடைத்தில் அந்த கநரத்தில், கபசுவகோகனன்? இந்த மைர்மைத்டதக் கண்டைறிந்தகோக கவண்டும்
என்று தடித்கதன். எப்படியேகோவத, இரகசியேமைகோகப் கபசிக் வககோண்டிருப்பவர்கள் அருகக வசல்ல
கவண்டும். அவர்கள் அறியேகோமைல், என்ன வசய்யேலகோம் என்று கயேகோசித்கதன். ஒரு யுக்தி கதகோன்றிற்று.
வதகோழுவத்திலிருந்த கன்றுக்குட்டிடயே அவிழ்த்த, புறேக்கடடைப் பக்கம் தரத்திவிட்டு, நகோன் அங்கிருந்த
ஒரு புதரிகல பதங்கிகனன், கன்று ஓடிற்று! உன் அப்பகோ அந்தச் சத்தத்டதக் ககட்டு, மைந்திரத்டத கவக
கவகமைகோகச் வசகோன்னகோர் - பகோவம் - கதவடத வந்தவிட்டைத என்று எண்ணிக் வககோண்டைகோர் கபகோலிருக்கிறேத.
சந்தடி ககட்டைதம், மைந்திரவகோதி பயேந்தவிட்டைகோன் கபகோலிருக்கிறேத. கபசுவடத நிறுத்திவிட்டு, அவனும்
அவனுடைன் இருந்தவனும் கவனிக்கலகோயினர். கன்று என்று வதரிந்ததம் சும்மைகோ இருந்தவிட்டைனர். கன்று
அங்குமிங்கும் நடைமைகோடிற்று. நகோன் அந்தச் சந்தடிடயேச் சகோக்ககோக டவத்தக் வககோண்டு, வமைள்ளை வமைள்ளை, புதர்,
வசடி, வககோடி இடவகளின் மைடறேவிகலகயே நடைந்த, நடைந்த, அவர்கள் உலவிக் வககோண்டிருந்த இடைத்தருகக
கபகோய்ச் கசர்ந்கதன். எப்படித்தகோன் எனக்கு அந்தத் டதரியேமும் தந்திரமும் பிறேந்தகதகோ வதரியேவில்டல.
அவர்கள் இருவரும் கபசிக் வககோண்டிருந்தத வககோஞ்சம் வதளிவகோககவ என் ககோதிகல விழுந்தத.
“கபகோலீஸ் உடடைடயேப் கபகோட்டுக் வககோள்வததகோகன. ககோரியேத்டதச் சுருக்கமைகோக முடித்தவிடை
கவண்டுகமைகோ” என்றேகோன் மைந்திரவகோதி.
“வசய்கவகோம். நகோன்தகோன் கபகோலீஸ் இன்ஸ்வபக்டைர் என்று எப்படி நம்புவகோன் அந்த ஆள். ஒரு சமையேம்,
உண்டமையேகோன இன்ஸ்வபக்டைர் அவனுக்குத் வதரிந்திருந்தகோல் என்ன வசய்வத...” என்றேகோன் மைற்றேவன்.
“டபத்யேண்டைகோ உனக்கு, உடடைடயேப் பகோர்த்ததகமை உளைறே ஆரம்பித்தவிடுவகோன், நீ ஸ்வபஷல் கபகோலீஸ்
என்று வசகோல்லு” என்று டதரியேமும் கயேகோசடனயும் தந்தகோன் புரட்டைன்.
“எனக்வகன்னகமைகோ டதரியேம் வரவில்டல” என்றேகோன் மைற்றேவன். மைந்திரக்ககோரன் தடலயில்
அடித்தக்வககோண்டு, “சரி, உடடைடயே என்னிடைகமை வககோடுத்தத் வதகோடல; நகோகன ககோரியேத்டத
முடித்தவிடுகிகறேன்; நீ கபகோய்ச் சகோவடியில் இரு. அங்கு கூடை கவண்டைகோம்; ஊருக்கு வவளிகயே வசன்று
நமைத மைடைத்திகல இரு; நகோன் வந்த கசருகிகறேன். ஒட்டு மீடசயும் வககோடு” என்றேகோன். வககோஞ்ச
கநரத்திற்வகல்லகோம் அவன் கபகோய்விட்டைகோன். இந்த வஜேகஜேகோலப் புரட்டைன், கபகோலீஸ் உடடையுடைன், என்
கணவர் இருந்த இடைத்தக்கு வந்த கசர்ந்தகோன். நகோனும் வமைள்ளை வந்தவிட்கடைன் அந்த இடைத்தருகக. என்
கணவர் கண் கட்டைப்பட்டு, உட்ககோர்ந்திருந்தகோரல்லவகோ? அவரருகக வசன்று, டகப்பிரம்பகோல், ஒரு அடி
வககோடுத்தக் கட்டடை அவிழ்த்தகோன். நரபலி! நரபலி! என்று முணுமுணுத்தக் வககோண்கடை உன் அப்பகோ, அடி
வககோடுத்தத யேகோர் என்று பகோர்த்தகோர் - பகோர்த்ததம் “ஐகயேகோ! கபகோலீஸகோ?” என்று அலறினகோர். அங்கு
டவக்கப்பட்டிருந்த விளைக்கு மைங்கலகோனத. புரட்டைனின் கவஷமும் வபகோருத்தமைகோக இருந்தத - பீதி
அடடைந்தவிட்டைகோர். அவன் வழக்கமைகோன குரடலயும் மைகோற்றி வககோண்டு கபசலகோனகோன்.
“படுபகோவி! வககோடல! படுவககோடல! எங்கக உன் கூட்டைகோளி.”
“ஐகயேகோ! ஐகயேகோ!”
இவ்வளைவதகோன். அதவம் ஈனக்குரலில் வவளிவந்தத உன் தகப்பனகோரின் வகோயிலிருந்த. “தூக்குக்
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கிடடைக்கும் தஷ்டைகோ! பிணம்! பகோம்பு! இகதகோ விசில் வககோடுத்த ஜேவகோன்கடளை வரவடழத்த...” என்று
மிரட்டினகோன் புரட்டைன். அப்படிகயே விழுந்த அவன் ககோல்கடளைப் பிடித்தக் வககோண்டைகோர் உன் தகப்பனகோர்.
“ககோலில் விழுந்தகோலும் இல்டல, கககோடி கககோடியேகோக என் ககோலடியில் வககோட்டினகோலும் விடை முடியேகோத. நகோன்
ஏகதகோ பரிதகோபப்பட்டு விட்டுவிட்டைகோலும், கமைலதிககோரிகள் ககோதில் விழுந்தகோல் என்ன ஆகும்? நகோனும் மைண்
தின்ன கவண்டியேததகோன்” என்றேகோன்.
இந்தக் ககோட்சி நடைந்தவககோண்கடை இருந்தகபகோத புறேக்கடடையின் கககோடியில் வவகு வதகோடலவில், மினுக்
மினுக்வகன்று விளைக்வககோளி வதரிந்தத. விளைக்வககோளி வரவரப் வபரிதகோகிக் வககோண்கடை வரலகோயிற்று,
வநருங்கலகோயிற்று. நகோன்தகோன் முதலில் அடதக் கவனித்கதன்.
“நடைடைகோ! வகோடைகோ! ரகோஸ்கல்!” இப்படித் வதகோடலவிகல கபசும் குரல் ககட்டைத - ககட்டைதம், இருவரும்
திடுக்கிட்டைனர்.
“அடை இழகவ! யேகோகரகோ வருகிறேகோர்ககளை! கரகோந்தக்ககோரகரகோ?” என்று படதபடதப்புடைன் கூறிக்வககோண்கடை
பகோம்டபக் ககோலகோகல புரட்டைன் வீசித் தள்ளினகோன் ஒருபுறேமைகோக. பிணத்தின் தடலப்பக்கம் கபகோய் நின்றேகோன்.
அவன் வசகோல்லகோமைகலகயே ககோல் பக்கம் இவர் பிடித்தகோர். அவசர அவசரமைகோகப் பிணத்டதத் தூக்கிக்
வககோண்டு உள்களை வசன்றேனர். நகோன் உள்களை நுடழயேச் சமையேம் பகோர்த்தக் வககோண்டிருந்கதன். இதற்குள்
நகோடலந்தகபர் கரகோந்தக்ககோரர்கள், கதகோட்டைத்தக்குள் நுடழந்தனர்.
“யேகோரத? ஐகயேகோ! திருடைர்!” என்று பலமைகோகக் கூவிகனன்.
“அம்மைகோ! அம்மைகோ! பயேப்படைகோதீர்கள்! திருடைரல்ல; கபகோலீஸ்! கபகோலீஸ் நகோங்கள்” என்று அவர்கள் கூறினர்.
நகோன், மைங்கலகோக இருந்த விளைக்டகத் தூக்கிப் பிடித்தபடி, “யேகோர் கபகோலீஸகோ?” என்று பயேந்தவள்கபகோலக்
ககட்கடைன். “ஆமைகோம்மைகோ; கரகோந்த கவடலயேகோக இப்படிப் கபகோனகோம். இவன் யேகோகரகோ, திருட்டுப் பயேல்,
இந்தப் பக்கமைகோக வந்தகோன். நமைத வீட்டுத் கதகோட்டைப்பக்கமைகோக வந்ததகபகோல் வதரிந்தத. ககட்டைதற்குச்
சரியேகோன பதில் தரவில்டல. சரி! இங்கககயே வந்த பகோர்ப்பத என்று வந்கதகோம்” என்றேனர்.
“நகோன் அடதக் கண்கடைனகோ? எனக்கு வயிற்றுவலி, கதகோட்டைத்தக்கு வந்கதன்; திடீவரன்று கும்பலகோக
வரகவ, பயேந்தவிட்கடைன்; இவன் இந்தத் கதகோட்டைத்திலிருந்த வந்திருக்க முடியேகோத. நகோன் இங்கு வககோஞ்ச
கநரமைகோககவ இருக்கிகறேன்” என்று வசகோன்கனன். அவர்கள் நடுநிசியில் அங்கு வந்த நகோன் பயேப்படும்படி
நடைந்தவககோண்டைதற்ககோக வருந்தி, அவடன விரட்டிவிட்டுப் கபகோய்விட்டைகோர்கள்.
“முதலியேகோர்...?” என்று ககள்வி கபகோட்டைகோன். அதிகல ஒரு புத்தியுள்ளைவன்.
“அவருக்குத் தடலவலி” என்கறேன் நகோன்.
அடனவரும் வநடுந்தூரம் கபகோயேகோன பிறேகு, நகோன் விளைக்டக எடுத்தக்வககோண்டு உள்களை நுடழந்கதன். உன்
தகப்பனகோர் அடியேற்றே மைரம்கபகோல என் ககோலில் விழுந்தகோர். “ரங்கம்! ரங்கம்! என் பிரகோணடனக்
ககோப்பகோற்றினகோகயே! நீ எங்கக இருந்தகோய்? எப்படி இங்கு திடீவரன்று, இந்த கநரத்தில் வந்தகோய்? எனக்கு
ஒன்றுகமை வதரியேவில்டலகயே! இன்னும் வககோஞ்ச கநரத்திகல எனக்குப் டபத்யேம் பிடித்த விடும்
கபகோலிருக்கிறேகத” என்று பிரலகோபித்தகோர். “கதடவத் தகோளிடுங்கள் முதலில்; டகத்தடிடயேக் வககோடுங்கள்
இப்படி. குறுக்கக ஒன்றும் கபசகோமைல் என்கனகோடு வகோருங்கள். கபகோலீஸ் நகோடைகமைகோடினவன் எங்கக
ககோட்டுங்கள்” என்று கூறிக் வககோண்கடை நடைந்கதன் - கூறிகனனகோ! கட்டைடளையிட்கடைன். தகோன்
வசகோன்னபடிகயே நடைந்தவககோண்டைகோர். கபகோலீஸகோக தடித்த புரட்டைடன ஒரு அடறேயில் தள்ளி
டவத்திருந்தகோர். அந்த அடறேடயேத் திறேந்தகோர்; அவன் வவளிகயே வந்தகோன்.
“கடை! ஒட்டு மீடசடயே எடு” என்று கூறிக்வககோண்கடை ஓங்கி அவன் மைண்டடைமீத அடித்கதன். தம்பி!
அவன் ஒகர ஒரு முடறேதகோன், “ஐகயேகோ” என்று அலறினகோன். அலறிக் வககோண்கடை கீகழ விழுந்தகோன்.
இரத்தம் ஆறேகோகப் வபருகிற்று. மூச்சில்டல, கபச்சில்டல; நகோங்கள் இருவரும் ஒருவடர ஒருவர்
மிரட்சியுடைன் பகோர்த்தக்வககோண்கடை-, ஒரு விநகோடி நின்கறேகோம்.
“ஒகர நகோளில், ஒகர வீட்டில் இரண்டு வககோடல” என்று நகோன் வமைதவகோகக் கூறிகனன்.
“இவன்...?” என்று பயேந்த ககட்டைகோன் உன் அப்பகோ.
“உமைக்குச் சிந்தகோமைணி வகோங்கித் தர வந்தவன் - கிழவிடயேக் வககோன்றேவன் - உம்டமை மிரட்டிப் பணம்
பறிக்கப் கபகோலீஸகோகவம் நடித்தவன்” - என்று நகோன் ஆத்திரத்தடைன் கூறிகனன். தடலயில் டக
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டவத்தக்வககோண்டு, அவர் உட்ககோர்ந்தவிட்டைகோர். புரட்டைன், வசத்தவிட்டைகோனகோ, மூர்ச்டசயேகோகிவிட்டைகோனகோ
என்று கூடைத் வதரியேவில்டல. “கிழவி எங்கக?” என்று ககட்கடைன், அடறேக்குள்களை டக ககோட்டினகோர்.
“தம்பி! அங்கு பிணம் கிடைத்தப்பட்டிருந்தத.
“அடறேக்குள்களை, அவருடடையே கபரகோடசக்குப் பலியேகோன கிழவி; வவளிகயே, என் கககோபத்தகோல்
தகோக்கப்பட்டுக் குற்றுயிரகோனவன்.
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பகுதி - 18
வககோஞ்ச கநரம் நகோங்கள் இருவரும் என்ன வசய்வத, என்ன கபசுவத என்கறே புரியேகோமைல், திடகப்பூண்டு
இருந்கதகோம். உன் அப்பகோவின் கண்களிலிருந்த கண்ணீர் தகோடர தகோடரயேகோக வவளிவந்தத. நகோன்
அழவில்டல. அதற்கும் வககோஞ்சம் சக்தி கவண்டும். அந்தச் சக்தியேற்றேவளைகோகிவிட்கடைன், அந்த கநரம்.
கயேகோசித்கதன், வககோஞ்சம் வதளிவ வந்ததம், கயேகோசித்கதன் கயேகோசித்கதன் வநடுகநரம்; ஒன்றும்
புரியேவில்டல. என்ன வசய்வத என்று விளைங்ககவ இல்டல. உள்களை பிணம்! வவளிகயே பிணத்தக்குச்
சமைமைகோன நிடலயில் புரட்டைன்! இரண்டு வககோடலக் குற்றேங்கள்! கணவனும் மைடனவியும் குற்றேவகோளிகள்!
தம்பி, எங்கள் நிடல எப்படி இருந்திருக்கும் என்று எண்ணிப் பகோர், நீ-, கண்கண! அந்த நடுநிசியில்,
வதகோட்டிலில் தூங்கிக் வககோண்டிருக்கிறேகோள்.
“கிழவி பிணமைகோன பிறேகு, என்ன வசய்வதகோக கயேகோடச வசய்திருந்தீர்கள்” என்று நகோன் ககட்கடைன் அவடர,
வநடு கநரத்திற்குப் பிறேகு.
“என்ன? என்ன ககட்கிறேகோய் ரங்கம்?” என்று குழப்பத்தடைன் கபசினகோர் என் கணவர்.
“பகோவிககளை அனகோடதயேகோக வந்த கிழவிடயே நரபலி வககோடுத்தீர்ககளை; அவடளைப் பிணமைகோன பிறேகு என்ன
வசய்வதகோக இருந்தீர்கள்?” என்று ககட்கடைன்.
“நகோன் என்ன ககோரியேம் வசய்தவிட்கடைன், ரங்கம்! வககோடலக்கும் உடைன்பட்கடைன். இந்தப் பகோவியின்
வசகோல்லகோல் ககட்கடைன்” என்று கூறிக்வககோண்கடை அழலகோனகோர். அவருடடையே அழுகுரல் என் மைனதிகல
தளியும் பச்சகோத்தகோபத்டதக் கிளைப்பவில்டல. “முதலியேகோகர! பிறேகு அழலகோம்! ஆயுட்ககோலம் பூரகோவம்
அழுதவககோண்கடை இரும். இப்கபகோத உங்கள் அக்ரமை ஏற்பகோட்டின்படி முழு விவரத்டதயும் வசகோல்லும்”
என்று நகோன் அவருடடையே மைனத்டதக் குத்தகிறே விதமைகோகக் ககட்கடைன்.
“அந்தப் பகோவி, என்வனன்னகவகோ வசகோன்னகோகன! நகோன் எடத என்று வசகோல்கவன். எடத நம்புவத.
என்டனக் வககோடலககோரனகோக்கினகோன் - பிறேகு, அவகன கபகோலீஸகோக வந்தகோன் - என்வனன்ன வசய்தகோன்...”
என்று திணறித் திணறிப் கபசினகோர்.
“ஐயேகோ, தருமை வசகோரூபி! உம்முடடையே நல்ல குணத்டதத் திடீவரன்று இந்தப் பகோவி வகடுத்தவிட்டை
கடதடயேப் பிறேகு கபசலகோம். கிழவிடயேக் வககோடல வசய்தபிறேகு என்ன வசய்யே எண்ணியிருந்தீர்கள்?
பிணத்டதத் தின்றுவிடை இருந்தீர்களைகோ? கபசுமைய்யேகோ, வபரியே மைனிதகர! கபசு!” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
ஆமைகோம்! தம்பி! எனக்கு அவ்வளைவ ஆத்திரம். மைறுபடியும் என் ககோலிகல விழுந்தகோர்.
“நகோலு கபர்! ஓடைக்ககோரர்கள்! உப்பு மூட்டடை” என்று ஏகதகதகோ உளைறினகோர்.
“என்ன வசகோல்லித் வதகோடலக்கிறீர்கள். சீக்கிரம் வதளிவகோகச் வசகோல்லித் வதகோடலயுமைய்யேகோ” என்று நகோன்
நிர்ப்பந்தப்படுத்திகனன்.
கிழவிடயேப் பலி வககோடுத்த பிறேகு, நகோலு கபர் ஓடைக்ககோரர்கள் வருவகோர்கவளைன்றும், அவர்களிடைம்
பிணத்டதக் வககோடுத்தவிடை கவண்டும் என்றும், அவர்கள் என்வனன்னகவகோ வசய்த அந்தப் பிணத்டதத்
தண்டுகளைகோக்கி, உப்பு மூட்டடையிகல கபகோட்டு, வதகோடல தூரத்தில் எதகவகோ ஒரு ககோட்டு ஆறேகோம், அதில்
கபகோட்டுவிடுவகோர்கள் என்றும் வசகோன்னகோன்” என்றேகோர்.
“எப்கபகோத வருவகோர்கள் என்றேகோன், இந்தப் புரட்டைன்” என்று ககட்கடைன்.
“மூன்று மைணிக்குள்” என்றேகோர். கடிககோரத்டதப் பகோர்த்கதன். இரண்டைடர மைணி. ஒரு முடிவக்கு வந்கதன்.
கிழவியின் முகத்டதப் பகோர்த்கதன் - கண்ணீர் எனக்குப் வபருகிற்று - அவள் ககோல்கடளைத் வதகோட்டுக்
கும்பிட்கடைன். டகத்தடிடயே மீண்டும் எடுத்கதன் - குற்றுயிரகோகக் கிடைந்த அந்தத் வககோடியேவன்
மைண்டடையிகல, மைற்றுகமைகோர் அடி வககோடுத்கதன். மீண்டும் கபய் பிடித்தக்வககோண்டைகதகோ என்று
பயேந்திருப்பகோர் உன் அப்பகோ!
“தீர்ந்தவிட்டிருக்கும்! சரி! கககோணிப்டபயில் கபகோட்டு, இந்தக் வககோடியேவடன, ஓடைக்ககோரர்கள் வந்ததம்,
வககோடுத்த விடு” என்று உத்தரவிட்கடைன்.
“வரகோவிட்டைகோல்...?” என்று குழந்டதகபகோலக் ககட்டைகோர்.
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“மூட்டடைடயேத் தூக்கிக் வககோண்டு கபகோய், மைகோர்க்கட்டிகல விற்ககவண்டும்” என்று ககலியும் வசய்கதன்.
“ரங்கம்! அந்தத் தடியேகோகல என்டனயும் அடித்தக் வககோன்றுவிடு. அத கமைல், இந்த நிடலடமைடயேவிடை”
என்றேகோர். வககோஞ்சம் பரிதகோபமைகோக இருந்தத. ஆனகோல், பரிதகோபம் நீடிக்கவில்டல. வகோயில் வந்தபடி, என்
வயிற்வறேரிச்சல் அடைங்கு மைட்டும் திட்டித் தீர்த்கதன். புறேக்கடடைக் கதடவத் தட்டும் சத்தம் ககட்டைத.
“சரி! ஓடைக்ககோரர்கள்! கட்டு, மூட்டடை! டதரியேமைகோகக் வககோண்டு கபகோய்க் வககோடு” என்கறேன். ஏகதகோ மைந்திர
சக்திக்குக் கட்டுப்பட்டைவர்கபகோல, நகோன் வசகோன்னபடி வசய்தவிட்டு வந்தகோர்.
“சிந்தகோமைணி பூடஜேக்ககோக வகோங்கி டவத்த வகோசடனச் சகோமைகோன்கள், சகோம்பிரகோணி, சகலமும்
இருக்கிறேதல்லவகோ? நகோடளையே தின முதல், நகோலு நகோடளைக்கு, அத அவ்வளைவம் நமைத வீட்டிகல
உபகயேகோகமைகோக கவண்டும். கவறு ஒரு வழியும் இல்டல. உமைத தடல தப்ப, கிழவியின் பிணத்தக்கு, நகோலு
நகோடளைக்குப் பூடஜே வசய்ததகோன் நீர் பிடழக்க கவண்டும்” என்று கூறிக்வககோண்கடை இருக்டகயில், மிரளை
மிரளை விழித்தகோர் என் கணவர். “பயேந்த என்ன பயேன் இப்கபகோத? தூக்குத் தண்டைடன உமைக்குக்
கிடடைத்தகோல், என் குழந்டத நிர்க்கதியேகோகும். நகோன் இறேந்தகோலும் பரவகோயில்டல. நகோன் சகோகத்
தணிந்தவிட்கடைன். இன்டறேயே நகோலகோம் நகோள் நகோன் வசத்தவிடுகவன். சுடைடலயில் வககோளுத்தலகோம்.
டபத்தியேம் என்று எண்ணுகிறீகரகோ! டபத்தியே
மைல்ல! தியேகோகம், தியேகோகம் என்று யேகோரகோவத வபரியேவர்கள், எப்கபகோதகோவத வசகோல்லக்
ககட்டிருக்கிறீர்களைல்லவகோ! அததகோன் இத. நகோன் சகோகப் கபகோகிகறேன், உம்டமைக் ககோப்பகோற்றே உத்தமைரகோகியே
உமைக்கு ஒரு ஆபத்தம் வரக்கூடைகோகத என்பதற்கு அல்ல; என் ஆடசக்கண்மைணியின் நன்டமைடயே எண்ணி
இக்ககோரியேம் வசய்யே நிடனக்கிகறேன். கமைலும் நகோன் உண்டமையில் சகோகப் கபகோகிறேதமில்டல. என் பிணம்
தீப்பிடித்த எரிவடதக்கூடை நகோன் என் கண்களைகோல் ககோணமுடியும். முதலியேகோகர! விஷயேத்டத விளைக்கமைகோகச்
வசகோல்கிகறேன் ககளும். எனக்குக் கடுடமையேகோன அம்டமை கண்டுவிட்டைத என்று ஊரிகல கூறிவிடும்
ககோடலயிகல. அம்டமை என்றேகோல் யேகோரும் அருகக வநருங்க மைகோட்டைகோர்கள். அம்டமைடயே நீக்குவதற்ககோக,
அற்புதம் வதரிந்த சகோமியேகோர் ஒருவர் வந்திருப்பதகோகவம், அவருடடையே கண்டிப்பகோன உத்தரவின்படி
யேகோரும் வீட்டிற்குள் நுடழயேக் கூடைகோத என்றும் வசகோல்லிவிடை கவண்டும். நகோலகோம் நகோள் நகோன்
இறேந்தவிட்டைதகோகக் கூறி, கிழவிடயேக் வககோண்டுகபகோய்க் வககோளுத்திடை கவண்டும். பிணமைகோன பிறேகும்,
யேகோரும் வநருங்கக்கூடைகோத. முகத்டதக் கூடைப் பகோர்க்கக் கூடைகோத. தகப்பனகோரும், தங்டகயும்,
குழந்டதயுங்கூடைக் ககோணக் கூடைகோத. அத ஊருக்கக கபரகோபத்தகோகும், என்று சகோமியேகோர் வசகோல்வதகோகச்
வசகோல்லிவிடும். அம்டமையேகோல் இறேந்தவர்கடளைக் வககோளுத்தக்கூடைகோகத என்பகோர்கள். இத ஒரு தனி
விதமைகோன அம்டமை, வககோளுத்திவிடைத்தகோன் கவண்டும் என்று சகோமியேகோர் வசகோன்னகோர், சகோமியேகோர் வசகோன்னகோர்
என்று கூறிவிட்டைகோல், நமைத ஜேனங்கள் வகோய் திறேந்த ஏன் என்று ககட்க மைகோட்டைகோர்கள். நகோன், இங்கு நகோலு
நகோள் சகோமியேகோர் கககோலத்திகலகயே ஊடரவிட்டுச் வசன்றுவிடுகவன் - எனக்கு இனி இந்த வகோழ்க்டக
கவண்டைகோம் - இவ்வளைவம் வசய்கிகறேன் என் குழந்டதக்ககோக! நீ, எவ்வளைவ வககோடுடமை வசய்யே
கவண்டுகமைகோ அவ்வளைவ வசய்தகோகிவிட்டைத. ஒகர ஒரு நல்ல ககோரியேம் வசய்; கடடைசிக் ககோலத்திகல என்
மைகடனக் டகவிடைகோகத! அவன் ஓரகோண்டுக் குழந்டத! அவடன விட்டுப் பிரிந்த கபகோகிகறேன் - ககோவி
அணிந்தவககோண்டு எனக்குக் ககடு வசய்தகோய் - தகரகோகம் வசய்தகோய் - வககோடலககோரனகோய் - உன்னகோல்
பிணமைகோக்கப்பட்டைகோள் ஒரு ஏடழ இந்த அளைவ கபகோதம். எவ்வளைவ ககவலமைகோன வகட்டைத்தனம்
வககோண்டைவனும் இடதவிடைக் வககோடுடமை வசய்யே முடியேகோத. ஆககவதகோன், நகோன் உன்டன நம்புகிகறேன்.
இப்கபகோத இந்தக் ககோட்சி உன் மைனதிகல இருக்கும் வகட்டை எண்ணத்டதகயே சுட்டுச் சகோம்பலகோக்கிவிடும்
என்று நம்புகிகறேன். ஆககவ ஏற்பகோட்டடைக் கூறுகிகறேன். எனக்கு ஏகதகோ ஒருவடக நம்பிக்டக
ஏற்பட்டிருக்கிறேத என்றே கபகோதிலும், இன்னும் வககோஞ்சம் பகோதககோப்பும் முன்கனற்பகோடும் அவசியேம்.
அதற்ககோக இரண்டு ககோரியேம் வசய்தகோக கவண்டும். ஒன்று, நடைந்தத அவ்வளைடவயும் எழுதிக்
டகவயேழுத்திட்டு என்னிடைம் தர கவண்டும். என் குழந்டதக்குத் தகரகோகம் வசய்யே நிடனத்தகோல் உன்டன
என்ன கதியேகோக்க முடியும் என்னகோல். அந்தக் கடிதத்டதக் வககோண்டு என்படத எண்ணியேகோவத
நல்வழிப்படு. இரண்டைகோம் ககோரியேம், என் குழந்டதடயேத் தங்கம் சுவீககோரம் எடுத்தக்வககோண்டைகோக
கவண்டும். நகோடளைக்கக அந்தப் பத்திரமும் தயேகோரகோக கவண்டும். அவள் ககோலில் விழுவகோகயேகோ,
மிரட்டுவகோகயேகோ, என்ன வசய்வகோகயேகோ எனக்குத் வதரியேகோத. ஆனகோல், ஸ்வீககோரப் பத்திரம் கவண்டும். அந்த
இரண்டு பகோதககோப்புடைன் கவவறேகோன்றும் இருக்கிறேத. எந்தச் சமையேத்திகல, என் குழந்டதக்குத் தகரகோகம்
வசய்தகோலும், புரட்டைன் அடடைந்த கதிதகோன் உனக்கும். உன்னகோல் மைட்டுந்தகோன் வககோடல வசய்யே முடியும்
என்றுதகோகன நிடனத்தகோய், நீகயே பகோர்த்தகோயேல்லவகோ, புரட்டைடனக் வககோடல வசய்கதன், ஜேகோக்கிரடத.
சம்மைதமைகோ? சம்மைதத்டதக் ககட்பகோகனன். வசய்ததகோன் ஆக கவண்டும். நீ, இனி அழுத பயேன் இல்டல;
வகஞ்சிப் பயேனில்டல; ககோலில் வீழ்ந்தம் பயேனில்டல. நகோன், இனி உன்கனகோடு வகோழ முடியேகோத; உன்
மைடனவி என்று கூறிக் வககோள்ளைவம் முடியேகோத. நகோன் சகோமியேகோரகோகி விடைப் கபகோகிகறேன். இத மைகோற்றே
முடியேகோத தீர்மைகோனம். எனக்கு இனி இங்கு இருந்தகோல், அடுத்தபடி உன்டனக் வககோடல வசய்யேத் கதகோன்றும்
- தங்கம் இரண்டைகோவதகோகக் வககோடல வசய்யேப்படுவகோள். புலி ஒரு முடறே இரத்தம் குடித்தகோனதம்
மைறுபடியும் மைறுபடியும் கதடுமைகோகமை? அப்படி ஆகிவிடுகவன். என் மைகனின் நலடன எண்ணிகயேதகோன்
நகோன் இதவடரயில் இங்கு இருந்கதன். இனி இருக்க முடியேகோத. எனக்கு இந்தக் குடும்ப வகோழ்க்டககயே
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கவண்டைகோம். பிச்டசக்ககோரியேகோக உலவகவன். பிறேந்ததற்கு நகோன் படைகவண்டியேத அவ்வளைவம்
பட்டைகோயிற்று. இனி நகோன், ஆண்டைவனின் அருடளைப் வபறுவதற்கு. அல்லும் பகலும் பகோடுபடுகவன்
பந்தம், பகோசம் பற்று எல்லகோவற்டறேயும் விட்டு விடைத் தணிந்தவிட்கடைன். மைகனிடைம் வககோண்டுள்ளை ஆடச
மைட்டும் கபகோகவில்டல. ஆககவதகோன் சில நிபந்தடன விதித்கதன். நகோன் இனி ரங்கமைல்ல! உன் மைடனவி
அல்ல! நகோன் இனி ஒரு நகோகடைகோடி, பிச்டசக்ககோரி, சகோத, சன்யேகோசி. ஆமைகோம்! முதலியேகோகர! முதலியேகோகர! என்று
அடழக்கிகறேகன, அதிலிருந்த வதரிந்த வககோள்ளும், நமைக்குள் இருந்த வந்த சம்பந்தத்டத
அறுத்தவிட்கடைன் என்படத இகதகோ தகோலி” என்று கூறிகனன். என் கண்களிலும் நீர், அவர் கண்களும்
குளைம். என் ககோல்கடளைப் பிடித்தக் வககோண்டைகோர். பிடிடயே உதறிவிட்டு என் படுக்டக அடறே வசன்கறேன் கத்தரிக்கககோவலடுத்த, என் தடலமுடிடயே ஒட்டை வவட்டிவிட்கடைன் - நடககடளைக் கழற்றிப் வபட்டியிகல
வீசிகனன். அலங்கககோல ரூபத்தடைன் மீண்டும் அவர் முன் வந்தநின்கறேன்; அவர் கககோவவனக்
கதறேலகோனகோர்! வகோடயே மூடைச்வசகோல்லி ஜேகோடடை ககோட்டிகனன். மூடிக் வககோண்டைகோர். “இதகபகோதகோத!
நகோடளைக்குத் தடலடயே மைழுங்கச் சிடரத்தகோக கவண்டும். நீகரதகோன் வசய்யே கவண்டும்” என்று கூறிகனன்.
தம்பீ! பிறேகு நடைந்தடதச் சுருக்க
மைகோக்கிவிடுகிகறேன். நகோலு நகோள் வீடு முழுதம் ஒகர சகோம்பிரகோணி மையேம் - பிணநகோற்றேம் வதரியேகோதிருக்க!
ஊவரங்கும் ஒகர கபச்சு, எனக்குத் கடுடமையேகோன அம்டமை என்று. சகோமியேகோர் கககோலத்திகல நகோன் வீட்டிகல
இருந்கதன். வதருவில் இருந்தபடி விசகோரித்த விட்டுப் கபகோவகோர், என் தந்டத, பகோபம்! “மைகடளைக்
ககோணகோமைல் இந்த ஜேன்மைம் எதற்கு? பிரகோணன் கபகோனகோலும் கபகோகிறேத - நகோன் பகோர்த்தகோக கவண்டும்
ரங்கத்டத” என்று பல முடறே ககட்டைகோர். “உமைக்கு மைட்டுமைல்லகவ. ஊருக்கக சர்வநகோசம் வருவமைன்று
சகோமியேகோர் வசகோல்கிறேகோகர” என்றேகோர் உன் அப்பகோ. ஊர் முழுதம் ஏமைகோந்தத.
என் ஏற்பகோட்டின்படிகயே ககோரியேம் நிடறேகவறிற்று. நகோலகோம் நகோள், புரண்டு புரண்டு அழச் வசகோன்கனன்,
அவடர. வதருக் கதடவத் தகோளிட்டுவிட்டு, கிழவியின் பிணத்தக்கு என் உடடைகடளைப் பூட்டி,
முக்ககோடிட்டு, முகத்டதயும் மைடறேத்தவிட்கடைன். பிறேகக, ஒரு சிலடர மைட்டும் - ஊழியேக்ககோரர்கடளை
மைட்டும் வரவடழத்த - பிணத்டதச் சுடைடலக்கு எடுத்தச் வசல்லும் ஏற்பகோடுகடளைச் வசய்யேச் வசகோன்கனன்.
சுடைடலயிலும் சர்வ ஜேகோக்கிரடதயேகோக இருந்த, யேகோருக்கும் தளிச் சந்கதகமும் வரகோதபடி கிழவிடயேக்
வககோளுத்த ஏற்பகோடுவசய்கதன். சுடைடலக்குப் பிணத்டத எடுத்தச் வசல்லும்கபகோத, நகோனும் உடைன்
வசன்கறேன். தம்பீ,உலகிகலகயே கவறு யேகோருக்கும் கநரிட்டிருக்க முடியேகோத சம்பவம், வசகோன்னகோல்கூடை நம்ப
மைகோட்டைகோர்கள். ஆனகோல் கடுடமையேகோன அம்டமை, ககோளியின் கககோபம், சகோமியேகோரின் கடுடமையேகோன உத்தரவ ஊருக்கு நகோசம் வந்தவிடும் - ககோளி சகலடரயும் பலி ககட்பகோள் - என்றே இப்படிப்பட்டை மிரட்டைல்கள்
அந்த ஊடர அடைக்கிவிட்டைத. நகோன் சகோமியேகோரகோகனன்! “ரங்கத்தின் வகோழ்வம் முடிந்தவிட்டைத! மைகரகோஜ!
பூகவகோடும் மைஞ்சகளைகோடும், வவள்ளிக்கிழடமை கபகோகிறேகோன்” என்று ஊரகோர் கபசினர். அகத இரவ, நகோன்
வமைகோட்டடைத்தடல, டகயில் தடி, உடைலில் ககோவி, வநஞ்சிகல எப்கபகோதம் ஏற்பட்டிரகோத அளைவ டதரியும்,
இந்த நிடலயில் ஊடரவிட்கடை வசன்கறேன்.
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பகுதி - 19
மைககன! விபரீதமைகோன சம்பவமைகோகத்தகோன் கதகோன்றும்--; உனக்கும் சரி, எனக்கும் சரி. கட்டுக்கடதகளிலும்
இப்படி இரகோகத என்று கூறுவர். ஆனகோல், எனக்கு ஏற்பட்டை மைனமுறிவ என்டன எந்த விபரீதத்தக்கும்
தயேகோரகோக்கிவிட்டைத. ரகோதகோ வசகோல்வகோள், பூடனகூடைப் புலியேகோக மைகோறும் என்று. நம்டமைக் கண்டைதம் ஓடும்
பூடனடயேத் தரத்திக் வககோண்கடை வசன்று, ஒரு அடறேயிகல அத புகுந்த பிறேகு, கதடவயும் தகோளிட்டுக்
வககோண்டைகோல், தப்பி ஓடை மைகோர்க்ககமை இல்லகோததகோல், பூடனக்குப் பிரமைகோதமைகோன திகில் ஏற்பட்டு, திகிலின்
விடளைவகோகத் டதரியேம் உண்டைகோகிப் பகோய்ந்த நமைத கண்கடளை நகோசம் வசய்தவிடுமைகோம்! பூடன அல்ல அந்த
கநரம், புலியேகோகிவிடுகிறேத, என்று ரகோதகோ கூறுவகோள். நகோன் பட்டை கவதடன என்டன அவ்விதமைகோக்கி
விட்டைத. என்னகவகோ ஓர் வடகயேகோன வவறி, கச! எக்ககடு வகட்டைகோலும் வகடுகவகோம், இந்தக்
வகடுமைதியேகோளைனுடைன் மைட்டும் இனி இருக்கக்கூடைகோத என்று ஒரு எண்ணம், அடசக்க முடியேகோதபடி
ஏற்பட்டுவிட்டைத. பிணம் சுடைடலயில் கவகிறேத. நகோன் ஆண் உடடையில் ஊடரவிட்டு வவளிகயே
வசல்கிகறேன்.
அப்பகோ! நகோன் ககோவி அணிந்த உலவியே ககோலம் இருக்கிறேகத, அத வவந்த புண்ணுக்கு கவல் ஆக முடிந்தத.
கயேவர்களின் கூட்டுறேகவ கிடடைத்தத. அவர்கள் ஊடர ஏய்க்க உரத்த குரலில் பகோடும் பஜேடனப்
பகோட்டுக்கடளை, நகோனும் முதலில் நம்பிகனன். நகோனும் அவர்களில் ஒருத்தியேகோக இருக்க ஆரம்பித்த
பிறேகுதகோன் வதரிந்தத, அவர்கடளைப் கபகோல மூடைர்கள் கவறு கிடடையேகோத என்பத. பலர் என்டனப்
கபகோலகவ வகோழ்க்டகயில் ஏற்பட்டை திடகப்பினகோகலகயே, திருகவகோடு தூக்கினவர்கள் - பிறேகககோ, அவர்கள்
பகோடுபட்டுப் பிடழக்க விரும்புபவருக்குக் டகவககோடுக்க மைறுக்கும் உலடக ஏய்த்த வகோழ இதகவ எளியே
வழி என்று கண்டைறிந்த, அதற்ககற்றேபடிகயே நடைக்கலகோயினர். இத்தடகயேவர்களுடைன், நகோன் சில மைகோதங்கள்
உலகோவிகனன். திருவிழகோ எங்வகங்கு நடைக்கிறேகதகோ அங்வகல்லகோம் வசல்வத. சகோவடிகள் எங்களுக்குச்
வசகோந்தம். குளைத்தங்கடரகளில் வககோண்டைகோட்டைம் - கபகோலீஸின் கண்களில் சிக்கிவிட்டைகோல் ஆபத்ததகோன்.
இந்நிடலயில், நகோன் வபற்றே அனுபவம் இருக்கிறேகத, அதடன ஆயுட்ககோலம் பூரகோவம் கூறேலகோம்.
ரகோதகோவிடைம் வசகோல்லித்தகோன், பண்டைகோரங்கடளைப் பற்றிகயே ஒரு வபரியே புத்தம் எழுதச் வசய்யே கவண்டும்
என்று கயேகோசித்தக் வககோண்டிருக்கிகறேன். அவ்வளைவ விதவிதமைகோன பண்டைகோரங்கடளைப் பற்றி எனக்குத்
வதரியும். அவர்களின் ‘கடதகள்’ உலகுக்கு, எச்சரிக்டகயேகோகக்கூடை இருக்கும். நகோன் அந்த உலகில் கண்டை
பல அதிசயேங்கடளைக் கூறி உனக்குச் சலிப்பு உண்டைகோக்கப் பிரியேப்படைவில்டல. சுருக்கமைகோகச் சிலத
மைட்டும் கூறுகிகறேன் - பல இரவகள் பட்டினி கிடைந்திருக்கிகறேன். திருட்டுச் வசகோத்திகல பங்கு
வபற்றிருக்கிகறேன் - கபகோலீஸில்கூடைச் சிக்கிக்வககோள்ளை இருந்கதன் ஒரு முடறே! இவ்வளைவம், எனக்கு
அல்லடலத் தந்தகத தவிர, ஆபத்டதத் தரவில்டல - ஆண் உடடை எனக்குக் கவசமைகோக அடமைந்திருந்தத.
ஆனகோல் மைககன! நகோன் எப்படியேடைகோ கூறுகவன், அந்தக் கவசம் என்டனக் கடடைசிவடர ககோப்பகோற்றே
முடியேகோத கபகோயிற்று. நகோன் படுகுழியில் தள்ளைப்பட்கடைன்... உன் அன்டன என்றே அந்தஸ்திலிருந்த
வீழ்ந்கதன். அன்று எனக்குக் கடுடமையேகோன ஜேஜுரம். நகோன் கூட்டைகோளியேகோகக் வககோண்டிருந்த கிழப் பண்டைகோரம்,
எனக்கு மைருந்த வகோங்கிக் வககோடுத்தகோன். மைருந்கதகோடு விபசகோரம் என்றே விஷமும் கலந்தகோன்.
தற்வசயேலகோகத்தகோன் கண்டுவககோண்டைகோன் - தககோத ககோரியேம் என்று வகஞ்சிகனன், எதிர்க்கச் சக்தி இல்டல.
நகோன் வீழ்ந்கதன்! விழியில் வழிந்கதகோடியே நீர் வககோஞ்சமைல்ல. கமைலும் நடைந்தடவகடளைக் கூறி உன்டனச்
சித்திரவடத வசய்யேத் தணியேவில்டலயேடைகோ கண்கண! நகோன் தகரகோகியேகோகனன் - விபசகோரியேகோகனன் - பிறேகு
எனக்கும் பண்டைகோரக் கூட்டைகமைகோ, ககோவி உடடைகயேகோ கதடவப்படைவில்டல. கிழப் பண்டைகோரம் சில
நகோட்களுக்குப் பிறேகு, என்டனத் தன் தங்டக வீட்டுக்கு அடழத்தச் வசன்று, வபருடமையுடைன் கூறினகோன்.
“ஒன்றுக்கும் உதவகோதவன் என்று வசகோல்லி என்டன இந்தத் தள்ளைகோத வயேதிகல தரத்தினகோகயே, பகோர்த்தகோயேகோ,
புடதயேல்!” என்றேகோன். அவள் என்டனப் பகோர்த்த பகோர்டவடயே இப்கபகோத எண்ணிக் வககோண்டைகோலும்
நடுக்கம் பிறேக்கிறேத. சிறியே பலககோரக் கடடை அத. பலககோரம் மைட்டுமைல்ல, திருட்டுச் சகோரகோயேக் கடடையும்
அததகோன். அத என்டனப் கபகோல அபடலகள் சிக்கிக் வககோள்ளும் சமையேத்திகல விபசகோர விடுதியேகோகவம்
மைகோறும். அவள் இரண்டு முடறே தண்டைடன வபற்றேவள் - திருட்டுக் குற்றேத்தக்ககோக. அதனகோல் அவளுக்கும்
கபகோலீஸிடைம் பயேம் இருப்பதில்டல. ககலியேகோகக்கூடைப் கபசுவகோள். அவர்கள், அவடளைத் தமைகோஷ்
வசய்வகோர்கள். எப்படித்தகோன் ஏற்பட்டைகதகோ அந்த கவகம். எனக்கக புரியேவில்டல; நகோன் அந்த இடைத்திற்கு
வந்த சில வகோரங்களுக்குள் முவதம் அழுகியே மைனடதப் வபற்றுவிட்கடைன். கசற்றிகல ககோல்
டவத்தகோகிவிட்டைத. ஆழப் புடதந்தவககோண்டைத ககோடலச் கசற்றிகல இருந்த எடுத்தக் வககோள்ளைச்
சக்தியுமைற்றுப் கபகோயிற்று. பிறேகு அந்தச் கசறு, சந்தனம் ஆகிவிடைத்தகோகன கவண்டும். விடுதியிகல,
சந்தித்த நகோயுடுதகோன், விடுதடலக்கு வழி வசகோன்னகோன் - ரங்கககோன் கபகோய்விடுகவகோம் என்று.
கிளைம்பிகனன். ரங்கககோனிலும் என் வகோழ்க்டக, புயேலில் சிக்கியே கலம் கபகோலத்தகோன். நகோயுடு சம்பகோதிப்பகோர்
- குடிக்க மைட்டுகமைதகோன் அந்தப் பணம் இருக்க கவண்டும் என்று நிடனப்பவர்கபகோலச் சில சமையேம்
நடைந்தவககோள்வகோர். சில சமையேம், கவதகோந்தம் கபசுவகோர். சில கவடளைகளில் ஏகதகோ கபகோன ஜேன்மைத்திகல
நமைக்குள் வதகோடைர்பு இருந்திருக்க கவண்டும். அதனகோகலதகோன் இந்த வஜேன்மைத்திகல இத ஏற்பட்டைத
என்பகோர்.
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ரகோதகோ பிறேந்தகோள் - எனக்கு அந்த கவதடனயேகோன வகோழ்விகலயும் ஒருவடக ஆனந்தம் தர, அவள் பிறேந்தகோள்.
மைககன! அவளும் நகோனும் இங்கு வர கநரிட்டைத ஜேப்பகோனின் குண்டு வீச்சகோல். அந்தக் குண்டு வீச்சின்
வககோடுடமைடயேவிடை, அதிகக் வககோடுடமைக்கு நகோன் உன்டன ஆளைகோக்கிவிட்கடைன். ஆனகோல், நகோன்
இவ்வளைவம் கூறேகோவிட்டைகோல் என் மைனம் வவடித்தவிடும் என்று பயேந்தவிட்கடைன். என்டன
மைன்னித்தவிடு! உன் மைகோதகோ நகோன். ஆனகோல், மைகோபகோவியேகோகன - என் மைனகவதடன அளைவ கடைந்தத. அதன்
விடளைவகள் பல - நகோன் இடவகடளைக் கூறி என் நடைத்டதக்குச் சமைகோதகோனம் கதடுகிகறேன் என்று
எண்ணகோகத. என் கடடைசி நகோட்களில் நிம்மைதி கவண்டும் - மைனத்தின் பகோரம் குடறேயே கவண்டும். உன்டனக்
கண்கடைன், என் தர்நடைத்டதடயேயும் கூறிகனன் - என்டன மைன்னித்தவிடு - ஆனகோல் நகோன் உன் மைகோதகோ
என்படதயும் மைறேந்தவிடு. குற்றேம் வசய்வதற்கு முன்பு வககோடுடமைக்கு ஆளைகோனகோள் என்படத மைட்டும்,
மைனமைகோர நம்பு. அப்பகோ! வபகோன் நிறேகமைனியில் படைரும் புண், கருநிறேத்டத உண்டைகோக்கி விடுகிறேதல்லவகோ,
அதகபகோல என் நற்குணத்டத உன் அப்பகோவின் வககோடுடமை வகடுத்த என்டன இக்கதிக்குக்
வககோண்டுவந்தத. நகோன் குற்றேமைற்றேவள் என்று வகோதகோடைவில்டல. ஆனகோல் குற்றேவகோளி நகோன் மைட்டுமைல்ல.
உன் அப்பகோ, வபரியே குற்றேவகோளி! பணப்கபய் பிடித்தவர் - மைகோசற்றே மைடனவிமீத அபகோண்டைம் சுமைத்தியேவர் வககோடலககோரர் - வககோடுடமை புரிந்தவர் - ஆனகோல் அவர் இன்னும் ஊரிகல மைதிக்கப்படுபவர். நகோன்
வந்திருக்கிகறேன், உன்டனக் கண்கடைன், கபசிகனன், முழு விவரத்டதயும் கூறிவிட்கடைன் என்பத
வதரிந்தகோல் கபகோதம்; பயேத்தகோல் மைகோரடடைப்பு உண்டைகோகிப் பிரகோணன் கபகோய்விடும். அவர் எதற்கும்
உலகிகல அஞ்சகோமைல் இருக்க முடியும். ஆனகோல் உன் அன்டனடயே, கநருக்கு கநர் நின்று பகோர்க்க
முடியேகோத! டதரியேம் வரகோத! நகோன் விபசகோரி என்று உலகம் என் எதிரிகல கூறும், உன் அப்பகோவகோல் மைட்டும்
கூறே முடியேகோத. எந்த அக்ரமைத்டதயேகோவத அவர் வசய்யே எண்ணும்கபகோதகூடை, அவருடடையே மைனக்கண் முன்
என் உருவம் கதகோன்றும். தம்பி! விபசகோரியேகோன நகோன் கவதகோந்தம் கபசுகிகறேன். வழுக்கி விழுந்தவிட்டை
நகோன் பிறேர்மீத பழி சுமைத்தித் தப்பித்தக் வககோள்ளைப் பகோர்க்கிகறேன், என்று எண்ணி விடைகோகத. இவ்வளைவம்
நகோன் உன்னிடைம் கூறேகோமைகல இருந்தவிட்டிருக்கலகோம். நகோன் யேகோகரகோ ரங்கககோனிலிருந்த வந்தவள் என்று
நிடனத்தக்வககோண்டு இருப்பகோய். என்னகோல் முடியேவில்டல, மூடிகபகோட்டு டவக்க. பல வருஷங்களைகோக
மைனதிகல இருந்த வந்த வபரியே பகோரத்டதக் கீகழ தள்ளிவிட்கடைன்.
நகோன் சூதக்ககோரியேல்ல - நகோன் சூதக்ககோரர் கிளைப்பியே சூறேகோவளியிகல சிக்கியேவள். என்னிடைம் பரிதகோபம்
கட்டி, பலரறியே, “என் அன்டன, ரங்கம்!” என்று கூறுவகோயேகோ என்று நகோன் ககட்பதற்ககோகவம் இவ்வளைவ
கபசவில்டல. பழி கதடிக் வககோடுத்தவள்! பகோதகி, விபசகோரி என்று என்டனப் பற்றி என் கடதடயே அறியேகோ
முன்பு, நீ கூறியிருக்ககவகோ, எண்ணியிருக்ககவகோ முடியேகோத. நகோன்தகோன் இறேந்தவிட்கடைகன, தகோடயே
இழந்தவன் என்றுதகோகன நீ கருதிக் வககோண்டிருந்தகோய் - ஊரும் நம்பிற்று. இனியும் அகத கபகோலத்தகோன்
எண்ணும்.
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பகுதி - 20
நண்பகோ! வககோடுடமைக்கு ஆளைகோன என் தகோயேகோரின் கசகோகம் நிரம்பியே கடதடயே அவர்கள் கூறி முடித்த பிறேகு
என் கண்களிகல வககோப்புளித்த நீடரத் தடடைத்தக்வககோண்கடைன் - என் தகோயேகோடர கநகோக்கி, “அம்மைகோ! பிகரத
பரிகசகோதடன வசய்த பயேனில்டல. இனி நடைக்க கவண்டியேடதக் கவனித்தகோக கவண்டும். அத என்
கடைடமை. அப்பகோ, கபரகோடசயேகோல் வசய்தவிட்டை வபரியே ககடு, உன்டனச் சூழ்ந்தவககோண்டு
வகடுத்தவிட்டைத. குற்றேவகோளிடயே நகோன் கண்டு கண்கடைன். தண்டைடன மைட்டும் தரமுடியேகோத. நகோன், என்
வகோழ்நகோளில் இதற்குப் பரிககோரம். என் தங்டகயின் வகோழ்வ சரியேகோக அடமையும்படி பகோர்த்தக்வககோள்ளும்
வபகோறுப்பு இனி என்னுடடையேத. அப்பகோ வருவதற்குள், நீங்கள் இங்கிருந்த புறேப்பட்டுவிடை கவண்டும்.
அவர் கககோட்டடையூர்க் கிரகோமைத்டதவிட்டு இங்கு குடிகயேறி விட்டைத கபகோலகவ, நமைத கிரகோமைத்தவர் கவறு
சிலரும் இவ்வூரில் வந்திருக்கிறேகோர்கள். யேகோரகோவத, எப்படியேகோவத அடடையேகோளைம் கண்டுபிடித்தவிட்டைகோல்,
வதகோல்டல” என்று கூறிப் பணம் உதவிகனன். ரகோதகோ இப்கபகோத கல்லூரியில் கசர்ந்திருக்கிறேகோள்” என்று
என் நண்பன் நகோகசுந்தரம் கூறி முடித்தகோன். எப்கபகோதம் நகோன் ககட்டிரகோத அந்த விசித்திரமைகோன கடத, என்
உள்ளைத்டத உருக்கிவிட்டைத. சகோதகோரணமைகோக, விபசகோரி என்றே உடைகன யேகோருக்கும் ககோமுகனுக்கும்கூடைப்
கககோபம் வரும். ஆனகோல், இப்படி விபசகோரப் படுகுழியிகல இடைறி விழகவண்டியேபடி, வககோடுடமைக்கு
ஆளைகோக்கப்பட்டை வபண்ணின் கடதடயேக் ககட்டைகோல், கககோபத்திற்குப் பதில் தக்கந்தகோகன வரும். நகோன் என்
நண்பனின் கசகோக நிடலடயேக் கண்டு பரிதகோபப்பட்டைதடைன், அவன் தன் வபகோறுப்டப உணர்ந்த,
வபருந்தறேரில் வீழ்ந்த தன் அன்டனக்கும் தங்டகக்கும் கபருதவி வசய்த வபருங்குணத்டதப்
பகோரகோட்டிகனன்.
நகோகசுந்தரம் வசகோன்னகோன், “நண்பகோ? இப்கபகோதள்ளை நிடலடயேப் பகோர். ரகோதகோ மைகோசுமைறுவற்றேவள் எழிலுள்ளைவள் படிக்கிறேகோள் கல்லூரியில் - ஆனகோல் அவடளை என் தங்டக என்று நகோன் ஏற்றுக்
வககோள்வதற்கில்ல ø - அதனகோல் அவள் ஒரு வகடுதியும் வசய்யேகோமைகலகயே அவளுடடையே வகோழ்வின்
ஆரம்பகமை முட்டுக்கட்டடை கபகோடைப்பட்டைதகோகி விடுகிறேத. ககோலில் தடளை இடைப்பட்டைவன் ஓடை
முயேன்றேகோல் இடைறி விழத்தகோகன கவண்டும்! கறுப்புத் தணிவககோண்டு கண்கடளைக் கட்டிவிட்டு, ககோயும்
நிலடவக் கண்டு கவிபகோடு என்று ககட்பதகபகோல, அவடளை விபசகோரி மைகள் என்று முத்திடர
வபகோறித்தவிட்டு பிறேகு, வகோழ்விகல நிம்மைதி வபறுவதற்ககோக, வகமௌரவம் வபறுவதற்ககோக, நீ
கண்ணுங்கருத்தமைகோக இருக்க கவண்டுவமைன்று கூறிப் பயேன் என்ன? அவளுடடையே வகோழ்வ
களைங்கமைற்றேதகோக இருக்க கவண்டுமைகோனகோல், அவள்மீத பூசப்படும் கடறேகடளைக் கண்டு
கவடலவககோள்ளைகோத வீரன் கவண்டும், அவடளை மைணம் புரியே உன்டன நகோன் அத்தடகயே வீரன் என்று
நம்பிகயே, இவ்வளைவ கவதடன நிரம்பியே விஷயேத்டதக் கூறிகனன். உலகம் அறியேகோத இந்த உண்டமைடயே;
நீ அறிவகோய். நீ விரும்பினகோல், ஊரகோரிடைம் கூறி எனக்கு இழிவகூடை உண்டைகோக்க முடியும்; தூற்றே முடியும்;
வம்பளைக்கலகோம்; என்டனக் ககவலப்படுத்தவம் வசய்யேலகோம். இடதத்தகோன் சகோமைகோன்யேர்கள் வசய்வகோர்கள்.
நீ, தனிக்குணம் உள்ளைவன். இல்டலயேகோனகோல், மைடறேத்த டவக்ககவண்டியே விஷயேத்டத நகோன் மைனந்திறேந்த
உன்னிடைம் கூறியிருக்க மைகோட்கடைன். என் தகோயின் வகமௌரவம் நசித்தவிட்டைத; அடத இனி மீட்க முடியேகோத.
என் தங்டகயின் வகோழ்வ சரியேகோக அடமையும்படி வசய்வததகோன் இப்கபகோத நகோன் ஆற்றேக்கூடியே வதகோண்டு.
இதற்கு உன் உதவி கவண்டும். உன் உள்ளைத்தில் ஈரமும் உண்டு, வீரமும் உண்டு. எனகவதகோன் உன்டன
நகோடிகனன். பரந்தகோமைகோ! என் தங்டக ரகோதகோடவக் கலியேகோணம் வசய்தவககோண்டு அவளுக்குக் வகமௌரவமைகோன
வகோழ்வ அளிக்க கவண்டுகிகறேன் - வகஞ்சுகிகறேன்.”
நகோகசுந்தரம் என்டன அவ்வளைவ உருக்கமைகோகக் கூடைக் ககட்டிருக்க கவண்டியேதில்டல. சிறுத்டதயேகோல்
சின்னகோபின்னமைகோக்கப்பட்டை தகோய் மைகோனுக்கு அருகக, ஏதமைறியேகோத தகோவிக் குதிக்கும் மைகோன் கன்டறே,
யேகோர்தகோன், கண்டைதம் ககோப்பகோற்றே முன்வரகோமைலிருப்பகோர்கள். ரகோதகோ, விபசகோரியின் மைகள்! அவடளை என்
மை ø வியேகோக்கிக்வககோண்டு, புத நில ø, வகமௌரவம், அந்தக் குடும்பத்தக்குக் கிடடைக்கச் வசய்கவன்.
விபசகோரம் ஒரு குற்றேம் - ஆம் - ஆனகோல், அதற்குத் தண்டைடன, தகோய் வசய்ததற்ககோக மைகளுக்குத் தருவத
தர்மைமைல்ல. சமூகம், அடிக்கடி தவறுகள் வசய்யும் மைக்கடளைக் வககோண்டைததகோன். தவறு
வசய்தவர்கடளைவயேல்லகோம் அடிகயேகோடு ஒதக்கி டவத்தக்வககோண்டுகபகோய், அவர்கடளைகயே ஒரு
பரம்படரயேகோக்கியும் விட்டைகோல், பிறேகு, சமூகம் வவறும் சகோக்கடடைச் கசறு நிரம்பியே இடைம், அதன்
நகோற்றேத்டதச் சகிக்கமைகோட்டைகோமைல் சங்கடைப்படும் ஒரு சிறு கூட்டைம் - இடவ மைட்டும் வககோண்டைதகோகிவிடும்.
அதவல்ல சமூகத்டதத் திருத்தம் வழி. ரங்கம் விபசகோரி, ரங்கத்தின் மைகள் ரகோதகோ! அவடளை மீட்கபன் என்று
நகோன் ஏற்வகனகவ தீர்மைகோனித்த விட்கடைன். எந்த மைகனும், தன் ஆரூயிர் நண்பனிடைம்கூடைத் தன் தகோய்
விபசகோரியேகோன கவதடன மிகுந்த கடதடயேக் கூறே மைகோட்டைகோன். என் நண்பன் என்னிடைம் கூறினகோன்.
அவ்வளைவ நம்பிக்டக என்னிடைம்.
சில நகோட்கள், நகோங்களிருவரும் சந்திக்கவில்டல. கககோட்டடையூரகோர், அதகோவத நகோகசுந்தரத்தின் அப்பகோ
யேகோத்திடரயிலிருந்த திரும்பினகோர். அதனகோல், அவர் ஊரிலில்லகோத சமையேம் நடடைவபற்றே வரவ வசலவ
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ககோரியேங்கள் ஆகியேவற்டறே அவருக்குக் ககோட்டைவம் கூறேவம், என் நண்பனுக்கு கநரம் சரியேகோக இருந்தத.
நகோகனகோ ககோரியேத்டதக் கவனிக்ககோமைலில்டல. என் நண்பவனகோருவன், கல்லூரியில் இருந்தகோன். அவனுடைன்
கடிதப் கபகோக்குவரத்த நடைத்திகனன் - கல்லூரி நிர்வகோகம் - விடளையேகோட்டு இடைம் - விடுதி - படிப்பகம்,
இப்படிப்பட்டை விஷயேங்கடளைப் பற்றி, நகோன் இரண்டு மூன்று கடிதம் கபகோட்டைதகோல் அவனுக்கு என்ன
எண்ணம் ஏற்பட்டைகதகோ வதரியேவில்டல. ஒரு கடிதத்தில், அவன் ஒரு முடறே கல்லூரி ஹகோஸ்டைலில் வந்த
என்னுடைன் நகோலு நகோள் தங்கிவிட்டுத்தகோன் கபகோகயேன், என்று அடழப்பு அனுப்பி விட்டைகோன். நகோன்
அடதத்தகோகன எதிர்பகோர்த்தக் வககோண்டிருந்கதன். எனகவ, மைகிழ்ந்கதன். நகோகசுந்தரத்திடைம் வசன்று,
விஷயேத்டதக் கூறிகனன். அவன் சிரித்தவிட்டு, “ஏத! மும்முரமைகோக ரகோஜேதந்திர கவடல வசய்த
வந்திருக்கிறேகோய். ஆனகோல், இவ்வளைவ சுற்றி வடளைத்தக் ககோரியேம் வசய்திருக்க கவண்டியேதில்டலகயே.
நகோகன உன்டன அடழத்தக் வககோண்டு கபகோவதகோகத்தகோன் தீர்மைகோனித்திருக்கிகறேன். நகோடளையே தினம் நகோம்
இருவரும் புறேப்படுகிகறேகோம். ஒகர நகோள்தகோன் தங்கப் கபகோகிகறேகோம். ஆனகோல், அத விகசஷமைகோன நகோள். உன்
நண்பன் உனக்கு அந்த விகசஷத்டதப் பற்றி ஒன்றும் கூறேவில்டலகயேகோ?” என்று ககட்டைகோன்.
“இல்டலகயே! ஹகோஸ்டைலில் வந்த நகோலு நகோள் தங்கி இருக்கலகோம் என்று மைட்டுந்தகோன் எழுதினகோன்”
என்கறேன்.
“பயேல், சகோமைர்த்தியேக்ககோரன்” என்றேகோன், என் நண்பன்.
நகோங்கள் இருவரும் கபசிக்வககோண்டிருக்கும் கபகோத, ஒரு ஆசகோமி வந்தகோன், ஒரு சிறு மூட்டடையும்,
வபட்டியும் தூக்கிக் வககோண்டு.
“எல்லகோம் ககட்டைபடி இருக்கிறேதகோ?” என்று என் நண்பன் ககட்டைகோன்.
“எல்லகோம் கிடடைத்தத. ஆனகோல் ‘ஸ்பிரிங்’ கசடல, மைட்டும் கிடடைக்கவில்டல” என்றேகோன் வந்த ஆசகோமி.
“என்ன நகோகு அத? ஸ்பிரிங் கசடலயேகோ? அப்படி என்றேகோல்?” என்று நகோன் ககட்கடைன்.
“கதடித் கதடிப் பகோர்த்கதன், கிடடைக்கவில்டல. முன்பு ரம்பகோ சங்கீத சபகோவிகல உபகயேகோகித்தகோர்களைகோம்
அதகபகோல. பிறேகு யேகோரும் உபகயேகோகிக்கவில்டல. மைற்றேக் கம்வபனியிவலல்லகோம்...” என்று ஏகதகோ
விளைக்கம் கூறினகோன் அந்த ஆள்.
“அத வதரியுகமை எனக்கு. இந்த எண்வணய்க் கலர் கசடல கட்டிக் வககோள்வகோர்கள் மைற்றேக் கம்வபனிகளில்”
என்று நகோகசுந்தரம் ஏகதகோ விளைக்கம் கபசினகோன். எனக்கு ஒன்றும் விளைங்கவில்டல. வபட்டிடயேத்
திறேந்தகோன், கிரீடைம், முத்த மைகோடல, டகவடளை, ககோதக்கு கலகோலகோக்கு - இப்படி நகோடைகச் சகோமைகோன்களைகோக
இருந்தன. மூட்டடையிகல சரிடக கவட்டிகள், புடைடவகள் இப்படி இருந்தன.
“நகோகு, என்னடைகோ இத? கூத்த ஆடைப் கபகோகிறேகோயேகோ?” என்று நகோன் ககட்கடைன். வந்த ஆசகோமி பணம் வகோங்கிக்
வககோண்டு கபகோன பிறேகுதகோன் நகோகசுந்தரம் பதில் வசகோன்னகோன்.
“கூத்தப் பகோர்க்கப் கபகோகிகறேகோம்” என்றேகோன்.
“எங்கக? என்ன கூத்த? அதற்கு நீ ஏன் சகோமைகோன்கள் கசகரிக்கிறேகோய்?” என்று நகோன் ககள்விகடளை
அடுக்கிகனன். என் நண்பன், “இவ்வளைவக்கும் இகதகோ பகோர், பதில்” என்று கூறிக்வககோண்டு, ஒரு அடழப்பு
அட்டடைடயேக் வககோடுத்தகோன். அதிகல என் மைனம் மைகிழச் வசய்யும் விஷயேம் வபகோறிக்கப்பட்டிருந்தத.
கமைலகோ கன்னியேர் கல்லூரி
டவர விழகோ
கமைற்படி விழகோ திருமைதி திலகவதி, எம்.ஏ.,
அவர்கள் தடலடமையில் நடடைவபறும்.
அன்று மைகோடல மைகோணவி ரங்கககோன் ரகோதகோ எழுதியே
“தகோரகோ”
என்னும் நகோடைகம் நடைத்தப்படும். ரகோதகோ, தகோரகோ கவடைத்தில் கதகோன்றுவகோர். அடழப்பிதழ் வபற்றேவர்கள்
மைட்டும் அனுமைதிக்கப்படுவர்.
அகிலம்,
கல்லூரித் தடலடமை ஆசிரிடயே அடழப்புக் கடிதம் எனக்குக் கிடடைத்ததம் அளைவில்லகோ மைகிழ்ச்சி
வககோண்கடைன். நண்பன் அடழப்புக் கடிதத்தடைன் ரகோதகோ அனுப்பியே கவகறேகோர் கடிதத்டதயும் என்னிடைம்
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தந்தகோன்.
“அண்ணகோ, கல்லூரியிகல, டவர விழகோ. அதில் வவறும் பளைபளைப்பு மைட்டும் இருக்க கவண்டுவமைன்று
கல்லூரி அதிககோரிகள் எண்ணுகின்றேனர். எனக்கககோ வவறும் வஜேகோலிப்பு கபகோதகோத! உண்டமையேகோன மைதிப்பு
இருக்க கவண்டும். அப்கபகோததகோன் அத அசல் டவரம் என்று கதகோன்றுகிறேத. ஆனகோல், இங்குதகோகன
ரங்கககோன் டவரங்கள் ஏரகோளைமைகோக வகோங்குகிறேகோர்கள்!
விழகோவிகல, கவடிக்டககள் இருக்ககவண்டுவமைன்று பலர் பலவடகத் திட்டைம் கூறினர். நகோன்தகோன் நகோடைம்
ஆடை கவண்டுவமைன்று வசகோன்கனன். பிறேகு கடதடயேக் கூறிகனன். எங்கள் கல்லூரித் தடலடமை ஆசிரிடயே
அகிலம் அம்டமையேகோர் சீறினகோர்கள். நகோடைகத்டத நடைத்தக் கூடைகோவதன்று, பல ககோரணங்கள் ககோட்டினர்கள்.
ஒவ்வவகோரு ககோரணத்டதயும் நகோன் மைறுத்த, அவர்கள் வககோண்டை எண்ணத்டதத் தவறு என்று விளைக்கிகனன்.
கடடைசியில், பணம் அதிகம் வசலவகோகுகமை, கல்லூரியில் பணம் ஏத? என்று கூறிவிட்டைகோர்கள். நகோன்
இதற்கும் சடளைக்கவில்டல. வசலடவ மைகோணவிககளை ஏற்றுக் வககோள்வதற்குச் சம்மைதிக்கிறேகோர்கள் என்று
ஒரு வபகோய் வசகோன்கனன். அண்ணகோ! இந்த கவடிக்டகடயேப் பகோர். நகோன் பல உண்டமைகடளைச்
வசகோன்னதிகல வவற்றி ஏற்படைவில்டல. - ஒரு வபகோய் வசகோன்கனன். உடைகன வவற்றி! ‘அப்படியேகோனகோல்,
தகோரகோளைமைகோக நகோடைகத்டத நடைத்த, என்று கூறிவிட்டைகோர்கள். பிறேகுதகோன், மைகோணவிகடளைக் கலந்த கபசிகனன்.
பணம் வககோஞ்சம் வசூலகோயிற்று; கபகோதகோத. ஆககவ, இந்தக் கடிதத்தடைன் உள்ளை பட்டியேலில் கண்டுள்ளை
சகோமைகோன்கடளை வகோங்கிக் வககோண்டு வரகவண்டுகிகறேன். நகோடைகத்தில் நகோன் நடிப்பத இததகோன் முதல்
தடைடவ என்று எண்ணகோதீர் அண்ணகோ! ரங்கககோன் பள்ளிக்கூடைத்திகலகயே ஒரு முடறே நகோன் சந்திரமைதி
கவஷம் கபகோட்டு, ‘வகட்டை வபயேர்’ எடுத்தவள்.”
இப்படிக்கு,
ரகோதகோ
இந்தக் கடிதத்டதப் படித்தகோனதம் நகோடைகச் சகோமைகோன்களுக்ககோக எவ்வளைவ வசலவகோயிற்று, நகோன் தருகிகறேன்
அந்தப் பணத்டத எனக் ககட்கலகோமைகோ என்று கதகோன்றிற்று. பிறேகு, அந்த ஆடசடயே அடைக்கிக் வககோண்கடைன்.
குறிப்பிட்டைபடி நகோங்களிருவரும் கல்லூரி வசன்கறேகோம். ரகோதகோ, எங்கடளை அன்கபகோடு வரகவற்றேகோள். ஒரு
இலட்சியே மைங்டகயிடைம் என்வனன்ன கவர்ச்சி, குணம் இருக்ககவண்டுவமைன்று நகோன் எதிர்பகோர்த்கதகனகோ,
அவ்வளைவம் ரகோதகோவிடைம் வபகோருந்தி இருந்தன. நகோன் எதிர்பகோரகோத அளைவ அவளிடைம் சம்பகோஷடணச்
சமைர்த்த இருந்தத. வபரும்பகோலகோன வீடுகளிகல இந்தச் சம்பகோஷடண, கிடடையேகவ கிடடையேகோதல்லவகோ!
உப்புச் சப்பற்றே கபச்சு, இல்டலயேகோனகோல் ஓங்ககோரச் கூச்சல்! ஒரு மைணி கநரம், ஓய்வகோக உட்ககோர்ந்த பல
விஷயேங்கடளைப் பற்றி இனிடமையேகோகப் கபசும் குடும்பம், எங்கக இருக்கிறேத; அதிலும் ஒரு ஆணும்
வபண்ணும், மைகனும் தகோயும், அல்லத அண்ணனும் தங்டகயும் அல்லத புருஷனும் மைடனவியும், ஏகதகோ
ஓர் வடகத் வதகோடைர்பு வககோண்டைவர்கள்; கபசுவத என்று ஆரம்பித்தகோல், ஏதகோவத சச்சரவில் கபகோய்
முடியுகமை தவிர, நிம்மைதியேகோக முடிவதில்டல. கபச முடிவதில்டல - வதரியேகோததகோல் ஒருவருக்வககோருவர்,
ஒவ்வவகோரு விஷயேத்திலும் முரண்பட்டை எண்ணம், ஆடச வககோண்டைவர்கள், எப்படிக் கூடிப் கபச முடியும்.
வபண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும், கவடலகநரம் கபகோக, கபசிக் வககோண்டிருக்கத் வதரியேகோதததகோன் என்ன
கபசுவத? எப்படிப் கபசுவத? என்பத வதரியேவில்டல. ரகோதகோவிடைம், இந்தச் சகோமைர்த்தியேம் இருந்தத
மைட்டுமைல்ல. அவள் அதடன ஒரு நல்ல ‘கடல’யேகோக்கி டவத்திருந்தகோள். வபண், அதிலும் ஒரு இளைமைங்டக,
கமைலும் ஒரு கல்லூரிக் கன்னிடக கபசினகோல், இனிடமையேகோகத்தகோகன இருக்கும் - அத ‘கடல’யேகோகவம்
கதகோன்றும், கனிரசமைகோகவம் இருக்கும் என்று ககலி வசய்வகோர்கள் என்டன. ஆனகோல் நகோன் உண்டமைடயேச்
வசகோல்கிகறேன் - கல்லூரி கன்னியேர்கூடை, கசர்ந்தகோற்கபகோல் ஒரு அடரமைணி கநரம் இனிடமை குடறேயேகோமைல்,
அகத கபகோத ஆபகோசம் விடளையேகோமைல், கபசக் கற்றேவர்கள் அதிகம் கபர் இல்டல என்பததகோன் என்
அபிப்பிரகோயேம். அதிக அனுபவம் இல்டல. ஆனகோல் நகோன் வசகோல்வத சீக்கிரத்தில் மைற்றேவர்களைகோல்
மைறுத்தவிடை முடியேகோத. வபண்களின் கபச்சிகல குடழவ, வநளிவ, குறுகுறுப்பு, இனிடமை இடவ நிரம்ப
இருக்கும் - இருக்கத்தகோகன வசய்யும். ஆனகோல், இடவ மைட்டும் கபகோதவதில்டல. இவற்றுடைன் வககோஞ்சம்
மைனதக்குத் வதளியும், கநரம் வீணகோக்கப்படைவில்டல என்று எண்ணுகின்றே அளைவக்கு அறிவ மைணமும்
அதிகல கமைழ கவண்டும். ரகோதகோ இந்த அறிவ மைணம் கமைழும்படி கபசினகோள். ஆனகோல் அந்த மைணமும்
பலவடக அல்லவகோ? சில உண்கடை, வநடி’ என்று கூறேக்கூடியே அளைவக்கு, அப்படி அல்ல; மைல்லிடகயின்
மைணம் - மைணம் - அதவம் கதகோட்டைத்திகல மைல்லிடக, சற்றுத் தூரத்திகல நகோம் - அப்கபகோத உண்டைகோகுகமை
மைணம், அதகபகோன்றே விதம் - ரகோதகோவின் கபச்சிகல இருந்தத. அகதகபகோத நளினம் - உறுதி - அப்பப்பகோ!
இன்பக் கனகவ நனவகோனத என்று கூறுகவன் - அவள் கபச்சிகல, அவ்வளைவம் கலந்த இருந்தத. ஒரு
உதகோரணம் பகோருங்கள், ரகோதகோவடைன் படித்தக் வககோண்டிருந்த ஒரு மைகோணவி, ரகோதகோ, நகோன், என் நண்பன்,
நகோல்வருமைகோக உட்ககோர்ந்த கபசிக் வககோண்டிருந்கதகோம்; அப்கபகோத பிரிட்டிஷ் ரகோணிமைகோர்கடளைப் பற்றியே
கபச்சு வந்தத; நகோன் ஏகதகோ ஓர் விஷயேத்டதக் குறிப்பிடுவதற்ககோக, எலிசவபத் ரகோணிடயேப் பற்றிப்
கபசிகனன். உடைகன, ரகோதகோவடைன் இருந்த அந்தப் வபண் வவடுக்வகன்று, “அவளைகோ? ஆண்கடளை
கவட்டடையேகோடினவள்” என்றேகோள்! உண்டமை இதிகல வககோஞ்சம் உண்டு. ஆனகோல், அந்தப் வபண், அடதச்
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வசகோன்ன முடறே இருக்கிறேகத, அத என்னகவகோ கபகோலிருந்தத. நகோன், என்டனயுமைறியேகோமைல், எலிசவபத்த
வக்கீல் கவடல வசய்யே கநரிட்டைத. நகோன் வசகோன்கனன், “அரசியேகோக இருந்தவககோண்டு பல கட்சித்
தடலவர்கடளையும் பக்குவமைகோக நடைத்திச் வசன்று, அகதகபகோத தன் பதவிக்கும் ஆபத்த வரகோதபடி
பரிபகோலனம் வசய்வத எளிதகோன ககோரியேமைல்ல. எலிசவபத், இந்தக் ககோரியேத்டத எவ்வளைகவகோ திறேடமையேகோக
நடைத்தி வந்தத கபகோற்றுதலுக்கு உரியேததகோன்” என்கறேன். என் ரகோதகோ கன்னத்தில் வமைல்ல அடறேவத
கபகோலப் கபசினகோள். “எலிசவபத் அரசியேகோக இருந்ததகோல் உயேர்தரமைகோன கவட்டடையேகோடி வர முடிந்தத.
நிடல கவறேகோக இருந்தகோல், கவட்டடை மைட்டும் நின்றிரகோத; ஆனகோல், கவட்டடைக்குரியே வபகோருள் கவறேகோக
இருந்திருக்கும்” நகோன் அவள் பதிலிகல வசகோக்கிகனன். கவறு யேகோரகோவத இகத கபச்டசச்
வசகோல்லியிருந்தகோல், அந்த அளைவ ரசம்’ எனக்கு ஏற்பட்டிருக்குமைகோ என்பத வதரியேகோத. ரகோதகோ
வசகோல்லும்கபகோத அடத நகோன் வபரிதம் ரசித்கதன். எங்கள் சம்பகோஷடண அன்று அதிக கநரம் நடடைவபறே
முடியேவில்டல. நகோடைக கவடலகடளை ரகோதகோ கவனிக்க கவண்டி இருந்தத.
நகோடைகத்டதக் கண்கடைன் - நகோடைகத்டதயேகோ? ரகோதகோவின் படைம் எப்படிப்பட்டைத என்படதக் கண்கடைன். நகோன்
ககட்டை விஷயேங்கடளை, எவ்வளைகவகோ மைறேந்தவிட்டிருக்கிகறேன். கண்டைடவகடளை
மைறேந்தவிட்டிருக்கிகறேன். ஆனகோல், அந்த நகோடைகம்! அடத மைட்டும் நகோன் ஒரு தளியும் மைறேக்கவில்டல மைறேக்க முடியேகோத.
கல்லூரிப் வபகோத மைண்டைபத்திகலதகோன் நகோடைகம், சின்ன அளைவதகோன், அதிகமைகோன அலங்ககோரங்கள் இல்டல
- கதடவப்படைவமில்டல. ரகோதகோவின் திறேடமை, எந்தக் குடறேடயேயும் எவரும் ககோண முடியேகோதபடி
வசய்தவிட்டைத. நகோடைகம் கவண்டைகோவமைன்று ஆரம்பத்திகல கபசியே அகிலம் அம்டமையேகோர்
பரவசமைகோனகோர்கள். நகோடைகத்திகல ரகோதகோவக்கு முக்கியே கவஷம். அவள்தகோகன தகோரகோ! ஆஹகோ! எப்படிப்பட்டை
தகோரகோவகோகக் ககோட்சி அளித்தகோள், என் ரகோதகோ! நகோடைகத்தின் ஒவ்வவகோரு கட்டைமும் எனக்கு இப்கபகோதம்,
கண்வணதிகர இருக்கிறேத. இருந்தகோலும், நகோன் ரகோதகோ தந்த குறிப்புப் புத்தகத்டதயும் தடணக்கு
டவத்தக்வககோண்கடை, அந்த நகோடைகத்டத உங்களுக்குக் கூறுகிகறேன்.
முதல் ககோட்சிவிளைக்வககோளி மைங்கலகோக இருக்கிறேத. பசும்புற்றேடர மீத தகோரகோ (அதகோவத என் ரகோதகோ) படுத்தக்
வககோண்டிருக்கிறேகோள். கரகோஜேகோ நிறேச் கசடல! தடலயிகல மைலர்ச்வசண்டு! டகயிகல ககோம்புடைன் உள்ளை
மைலர்ந்த தகோமைடர. அந்தத் தகோமைடரயிகல தன் இதடழ டவத்தக் வககோண்டிருக்கிறேகோள் ரகோதகோ.
உள்களை இருந்த ஒரு குரல் ககட்கிறேத.
தகோகர! தகோகர! தகோகரகோய்!
அந்தக் குரலிகல கடூரமும் நடுக்கமும் கலந்த இருந்தத.
அந்தக் குரடலக் ககட்டும், தகோமைடரடயே முத்தமிட்டுக் வககோண்டிருக்கிறேகோள்.
ஒரு கிழவர் - அதகோவத தகோரகோவின் கணவர் வருகிறேகோர் - முனிவர் என்று மைட்டுமைல்ல, முதியேவர் என்பத
பகோர்த்ததம் நன்றேகோகத் வதரியேக்கூடியே நடடை வநகோடி பகோவடன! ஒன்று, கூறே மைறேந்தவிட்கடைகன, ரகோதகோ கடத
மைட்டும் எழுதவில்டல, பயிற்சி தந்தவளும் அவகளை!
கிழவன், “தகோகர” என்றும் மீண்டும் கூப்பிட்டைகோன்.
தகோரகோ, படுத்திருந்த நிடலயிலிருந்த மைகோறி, பசும்புல் தடர மீகத உட்ககோர்ந்த, இரு ககோல்கடளையும்
டககளைகோல் கட்டிக் வககோண்டு கணவடனப் பகோர்த்தகோள். கிழவனின் முகத்திகல ஒரு கடளை - தகோரகோவின்
முகத்திகல ஒருவடகப் பயேம்.
தகோமைடரடயேக் ககோட்டிக் ககட்டைகோள். “தகோமைடர எவ்வளைவ அழககோக இருக்கிறேத பகோர்த்தீர்களைகோ?” என்று.
மைடனவிக்கு எதனிடைம் பிரியேகமைகோ அந்தப் வபகோருள் தனக்கும் பிரியேம் என்று கூறிக்வககோள்ளும்
கணவன்மைகோர் ரகம் அவர். ஆககவ, அவர் தகோமைடரடயேப் புகழ ஆரம்பித்தகோர் - வசனமைல்ல - ஒரு நீண்டை
கவிடத - அதவம், தகோரகோ சலிக்குமைளைவ - சடபகயேகோருங்கூடைத்தகோன் சலித்தனர்.
பகோடி முடித்தகோன பிறேகு, வபகோருடளை விளைக்க ஆரம்பித்தகோர் - பதம் பதமைகோகப் பிரித்த - நின்று
வககோண்டிருந்தவர், தகோரகோவின் பக்கத்திகல உட்ககோர்ந்த வககோண்டைகோர். தகோரகோ, அந்தப் பகோட்டு, அதற்கு அவர்
வசகோன்ன வபகோருள் விளைக்கம் இடவகடளைக் கவனித்தக் வககோண்டைல்ல, கவறு எங்கககயேகோ அவளுடடையே
மைனம் சஞ்சரித்தக் வககோண்டிருந்தத. தகோரகோவின் முகபகோவம், இடத நன்றேகோகக் ககோட்டிற்று.
தகோரகோவகோலும் சகிக்க முடியேவில்டல சங்கடைத்டத - வபகோருள் விளைக்கப் கபச்டச நிறுத்தினகோள், கவறு கபசி.
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“ஒரு விஷயேத்டதத் வதரிந்தவககோள்ளைக் கவிடத சிறேந்த வழியேகோ, கண்களைகோ?” என்று ககட்டைகோள் கணவடன
கநகோக்கி.
“இவதன்ன ககள்வி? கவிடத என்றேகோல் நீ என்னவவன்று எண்ணிக் வககோண்டைகோய்?” என்று சற்றுச்
சுறுசுறுப்புடைன் தவக்கினகோர் முனிவர்.
“கவிடத ஆரகோய்ச்சிக்குப் கபகோய்விடைகோதீர். நகோன் ககட்பத சகோதகோரணக் ககள்வி. ஒரு வபகோருடளை அறியே,
ரசிக்க, பகோரகோட்டை, புகழ, விரும்ப, கண்ணின் தடண கதடவயேகோ? கவிடதயின் தடண கதடவயேகோ?” என்று
‘புட்டுப் புட்டு’ப் கபசினகோள் தகோரகோ.
“இப்படிக் ககட்டைகோல் எப்படிச் வசகோல்வத?” என்றேகோர் அவர்.
“விளைங்கச் வசகோல்கிகறேன். தகோரகோவின் இலகோவண்யேத்டத அழககோக விளைக்கி ஒரு கவிடதடயே யேகோரகோவத
பகோடைக் ககட்டுத்தகோன் நீங்கள் வதரிந்தவககோள்ளை முடியுமைகோ? அல்லத உமைத கண்கடளைக் வககோண்கடை நகோன்
ஓர் அழகிதகோன் என்படதத் வதரிந்தவககோள்ளை முடியுமைகோ?” என்றேகோள்.
“தகோகர! நீ மைககோ குறும்புக்ககோரி” என்று அவர் பதில் கூறிக்வககோண்கடை, தகோடரயின் கன்னத்டதக் கிள்ளினகோர்.
அவகளைகோ, தகோமைடரயின் ஒரு இதடழக் கிள்ளிக் வககோண்டிருந்தகோள்.
“அதகபகோலகவ, இந்தத் தகோமைடரயின் அழடக எனக்கு விளைக்கக் கவிடத கூறி, கடளைத்தப் கபகோக
கவண்டைகோம். என் கண்கள் கபகோதம், தகோமைர ø யின் அழடகக் கண்டு ரசிக்க” என்று கூறிக் வககோண்கடை
எழுந்திருந்தகோள்.
இருவரும், கபகோகப் புறேப்படும்கபகோத, நகோடலந்த வகோலிபர்கள் எதிகர வந்தனர்.
“குருஜீ...”
“என்னடைகோ, தடிப்பயேல்களைகோ, சுகலகோகத்தின் வபகோருடளை ஏழு முடறே வசகோல்லியே பிறேகும்...”
“அதற்கல்ல குருஜீ! ஜேஜுரத்தக்கு ஒரு பச்சிடல தருவீர்ககளை...”
“ஆமைகோம்! தகோரகோ பறித்தத் தருவகோள்...”
“ஏன், யேகோருக்கு ஜேஜுரம் என்று தகோரகோ ககட்கிறேகோகளை, ககோதிகல விழவில்டலகயேகோ, மைடடையேர்கள்?”
“நல்ல ஜேஜுரம்! ஏகதகதகோ உளைறிக்வககோண்டு...”
“யேகோரடைகோ? நீங்கள் உளைறுவத...”
“சும்மைகோ இருங்கள். குருவிடைம் கபசுவதகோல் குளைறுகிறேகோர்கள். தம்பி! வதளிவகோகச் வசகோல். ஜேஜுரம் யேகோருக்கு?”
“சந்திரனுக்கு!”
“தடிப்பயேல்! இரவ, வநடுகநரமைகோகிறேத அவன் தூங்க. உடைம்பு எப்படிக் வகடைகோமைலிருக்கும்.”
“அப்பகோ! அப்பகோ! வககோஞ்ச கநரம் சும்மைகோ இருகமை. தம்பி, ஜேஜுரம் கடுடமைகயேகோ?”
“வநருப்பின் மீத டக டவப்பதகபகோல் இருக்கிறேத அம்மைணி. முதலிகல தடலவலி என்றேகோன், பிறேகு
ஜேஜுரம் - வர வர கவகமைகோக வளைர்ந்த...”
“பகோவம்! ஏன் பயேந்திருப்பகோகனகோ?”
“டபத்யேக்ககோரி! இந்தப் பிள்டளைகள் கவண்டுமைகோனகோல் பயேப்படும். அவனகோ! மைககோ வநஞ்சழுத்தக்ககோரன் ஏன் பயேப்படைப் கபகோகிறேகோன்?”
“இல்டல, குருஜீ! அவன்கூடைத் தகோன் பயேந்தகோங்வககோள்ளி. நகோங்களைகோவத தங்களிடைம் மைட்டும்
பயேப்படுகவகோம் - சந்திரன் அம்மைகோவிடைம்கூடைப் பயேப்படுவகோன்.”
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“அவனுடடையே அம்மைகோ என்ன எவ்வளைவ வபகோல்லகோதவளைகோ?”
“இல்டல, இல்டல. அம்மைகோ என்றேகோல், சந்திரனுடடையே அம்õ மைவல்ல. தங்கடளைத்தகோன்
குறிப்பிடுகிகறேகோம்.”
“என்னடைகோ இத! கவடிக்டக. என்டனக் கண்டைகோ சந்திரன் பயேப்படுகிறேகோன்?”
“கண்டு பயேந்தகோல்கூடைப் பரவகோயில்டலகயே! ககோணகோமைகல கூடைப் பயேப்படுகிறேகோன்.”
“கபகோதம் புத்தியில்லகோததககளை. ஆமைகோம், ஜேஜுரம் வரக் ககோரணம்?”
ககோட்டுக்குளைம் இருக்கிறேகத, அதிகல...”
“கண்டைபடி புரண்டு இருப்பகோன்.”
“அவன் என்ன எருடமையேகோ புரளை? ஒரு வகோலிவன், தடைகோகத்திகல விடளையேகோடைகோமைலகோ இருப்பகோன்.”
“வநடுகநரம் இருந்தகோன். வநடுகநரம் மைட்டுமைல்ல. நகோடலந்த முடறே நீந்தினகோன், நடுக்குளைம் வடர.”
“சரி! சரி! தகோகர, நீ அந்தப் பச்சிடலடயேப் பறித்த இந்தப் பயேலிடைம் வககோடுத்தனுப்பு. நகோன் கபகோய்ப்
பகோர்க்கிகறேன் சந்திரடன. கடை! பயேல்களைகோ, வகோருங்கள். அகடை! சகோமைம்! நீ இருந்த பச்சிடலடயே வகோங்கிக்
வககோண்டுவகோ.”
இந்தச் சம்பகோஷடணக்குப் பிறேகு முனிவரும், சீடைர்களும், சகோமைம் தவிர, கபகோய்விட்டைனர். தகோரகோ, அவர்கள்
கபகோன பிறேகு, சகோமைத்திடைம் கபசலகோனகோள்.
“நகோடலந்த முடறே, ஏனடைகோ நீந்தினகோன்?”
“கவடிக்டகக்குச் வசய்தகோகனகோ, கவண்டுவமைன்கறே வசய்தகோகனகோ, வதரியேகோத அம்மைணி. நடுக்குளைம் வசன்று
திரும்பினகோன், டகயிகல, ஒரு அழககோன தகோமைடரயுடைன். எங்களிடைம் ககோட்டி, இத அழககோக இருக்கிறேதகோ
என்று ககட்டைகோன்?”
“யேகோர் சந்திரனகோ?”
“ஆமைகோம், அம்மைணி.”
“தகோமைடரடயே உங்களிடைம் ககோட்டி, இத நன்றேகோக இருக்கிறேதகோ என்று ககட்டைதம், நீங்கள் தடிப்பயேல்கள்,
எனக்கு உனக்கு என்று ககட்டிருப்பீர்கள், உங்களுக்வகல்லகோம் தகோமைடர வககோண்டுவர மைறுபடியும் நீந்தி
இருப்பகோன்.”
“இல்டல அம்மைகோ! எங்களுக்கு என் தகோமைடர? நமைத சிண்டு இருக்கிறேகோகன, அவன் சந்திரன் வககோண்டுவந்த
தகோமைடரடயேப் பகோர்த்தவிட்டு, அத அழககோக இல்டல, பூர்ணமைலர்ச்சி இல்டல என்றேகோன்.”
“யேகோர் சிண்டுவகோ?”
“ஆமைகோம்.”
“பிறேகு?”
“சந்திரன், அந்தத் தகோமைடரடயேக் கசக்கிப் கபகோட்டு விட்டு கவகமைகோக ஓடி, மைறுபடியும் குளைத்திகல வீழ்ந்த,
மைற்கறேகோர் தகோமைடரடயேப் பறித்தக்வககோண்டு வந்த, கககோபத்தடைன் எங்களிடைம் கட்டி, இதற்கு என்ன
வசகோல்கிறீர்கள் என்று ககட்டைகோன்.”
“அத நல்ல தகோமைடரதகோகன?”
“ஆமைகோம். ஆனகோல், இந்தச் சிண்டு, இத முன்பு வககோண்டு வந்தடதவிடை கமைகோசம் என்றேகோன். சிண்டு ககலி
வசய்கிறேகோன் என்று வதரியேகோமைல், மைறுபடியும் பகோய்ந்தகோன் குளைத்தில்.”
“பகோபம்.”
“இப்படி ஐந்த தடைடவ நடைந்தத. சிண்டு கடடைசி வடரயில் ககலி வசய்வத என்றுதகோன் இருந்தகோன். பிறேகு
அவகன பயேந்தகபகோனகோன், சந்திரன், அதிகம் கடளைத்தப் கபகோயிருப்பத கண்டு. இத வரகோம்ப அழககோனத சிலகோக்கியேமைகோனத என்று புகழ்ந்தகோன். அப்கபகோததகோன், சந்திரன் புன்சிரிப்புக் வககோண்டைகோன்.”
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“அத இந்தத் தகோமைடரதகோகன.”
“ஆமைகோம், தங்களுக்குத்தகோன் தந்தகோனகோ, தகோமைடரடயே?”
“ஏன் ஆச்சரியேம்? என்ன வசகோன்னகோன், யேகோருக்குத் தரப் கபகோவதகோகச் வசகோன்னகோன்.”
“இல்டல... அவடனக் ககட்கடைகோம்...”
“என்ன ககட்டீர்கள்?”
“இப்படித் கதடித் கதடி முதல்தரமைகோன தகோமைடரயேகோகப் வபகோறுக்கி எடுத்த யேகோருக்குத் தரப் கபகோகிறேகோய்
என்று ககட்கடைகோம்...”
“ககட்டைதற்கு அவன் என்ன வசகோன்னகோன்?”
“அவனகோ! என்னகவகோ கபகோல எங்கடளைப் பகோர்த்தகோன். ஒரு நீண்டை வபருமூச்வசறிந்தகோன் பிறேகு. தழதழத்த
குரலில்...”
“தழதழத்த குரலில்”
“அழகுத் வதய்வம்” - என்றேகோன். தகோடர புன்சிரிப்புடைன் நின்றேகோள்.
இத்தடைன் முதல் ககோட்சி முடிந்தத.
“அழகுத் வதய்வம் - எவ்வளைவ வபகோருத்தமைகோன வபயேர், தகோரகோவக்கு! அதிலும் ரகோதகோ அந்த கவடைம்
தகோங்கியேகபகோத, வபகோருத்தம், மிகமிகச் கசகோடபயுடைன் இருந்தத. முதல் ககோட்சிக்கும் இரண்டும்
ககோட்சிக்கும் இடடைகயே வககோஞ்சம் தகோமைதம் ஏற்பட்டைத. கல்லூரி நகோடைகந்தகோகன. எனகவ, சீன் மைகோற்றேம்,
உடடை மைகோற்றேம் கபகோன்றே ககோரியேங்களுக்கு கநரம் பிடித்தத. சகோதகோரணமைகோக, இந்தத் தகோமைதத்டதத் தவிர்க்க
முடிவதில்டல. தன் தங்டகயின் அறிவத்திறேடனக் கண்டு, வபருடமையுடைன் வீற்றிருந்த எண் நண்படனக்
கண்கடைன். இருவரும் ஒருவடர ஒருவர் பகோர்த்தக் வககோண்கடைகோம் ஒன்றும் கபசகோமைல். மைற்றேவர்கள்
கபசினத, அடர குடறேயேகோகக் ககோதில் வீழ்ந்தத.
அழகுத் வதய்வம்.
மைலர்ந்த தகோமைடர.
கடும் ஜேஜுரம்.
இந்தப் வபண், யேகோரகோவத நகோடைகக்ககோரியின் மைககளைகோ! இப்படிப் பலர் கபசிக் வககோண்டைனர்.
சகோந்தி நிககதனம் - அடடையேகோறு கலகோகக்ஷத்திரம் இடவகடளைப் பற்றியும் கபச்சு எழுந்தத. ஆனகோல், அடவ
கலகோமைன்றேங்கள்; இத ஒரு கல்லூரி - கவறு பல அலுவலுக்கிடடைகயே, தயேகோரிக்கப்பட்டை நகோடைகம். அந்த
நகோடைகத்தின் முதல் ககோட்சி, ரசிகர்களுக்கு, திறேடமைமிக்க நடிகர்கடளை, புகழ் வபற்றே கலகோ
மைண்டைங்கடளை நிடனவிற்குக் வககோண்டு வந்தவதன்றேகோல், தகோரகோ நகோடைக அடமைப்பின் விகசஷத்டத விவரிக்க
கவண்டுமைகோ!
என்டனப் கபகோலகவ பலரும், இரண்டைகோம் ககோட்சிடயேக் ககோணத் தடித்தக் வககோண்டிருந்தனர். முதல்
ககோட்சிடயேத் கதகோற்கடித்தவிட்டைத இரண்டைகோவத ககோட்சி.
பர்ண சகோடல. அதன் வவளிப்பக்கம் ஒரு பலடக. அதன் மீத ஒரு வகோலிபன். அவனருகக மைற்றுமிருவர்.
தளிர் வககோண்டு வீசுகிறேகோர்கள். வகோலிபன் கண்கடளைத் திறேப்பதம் மூடுவதமைகோக இருக்கிறேகோன். ககோட்சியின்
தவக்கம் இவ்வண்ணமிருந்தத.
“சந்திரகோ! சந்திரகோ! என்னப்பகோ, பயேங்ககோட்டுகிறேகோகயே?” மிகப் பரிவடைன், இருவரில் ஒருவன் கபசுகிறேகோன்.
சந்திரன் கண்கடளைத் திறேந்த அவடனப் பகோர்க்கிறேகோன். பகோர்டவயேகோ அத - விரகதகோபத்டத விளைக்கும்
அருடமையேகோன பிரசங்கம்!
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“வந்தவிட்டைகோர் - வந்தவககோண்கடை இருக்கிறேகோர் - குரு வருகிறேகோர்” என்று கூவியேபடி இரண்கடைகோர் சீடைர்கள்
ஓடி வந்தனர். குருவம் அவர்கடளைத் வதகோடைர்ந்த வந்தகோர் - சந்திரன் உடைடலத் வதகோட்டுப் பகோர்த்தகோர் - பிறேகு
மைருந்த என்று கருதிக்வககோண்டு, ‘குரு கவடலடயே’ச் வசய்தகோர்.
“வசகோன்னபடி நடைப்பதில்டல - ககோட்டிகல அடலவத - கண்டை கண்டை தடைகோகங்களிகல புரளுவத - வரவர,
சந்திரகோ! நீ வரகோம்பக் வகட்டுவிட்டைகோய்!”
சந்திரன் மீண்டுகமைகோர் முடறே, பகோர்டவயேகோல் கபசினகோன் - இம்முடறே கசகோகம், வவட்கமும் திடகப்பும்
கலந்த இருந்தத அந்தப் பகோர்டவயில்.
இதற்குள், பச்சிடலயுடைன் வந்த கசர்ந்தகோன் சீடைன். கு முடறேப்படி அதடனச் சகோறு பிழிந்த, சந்திரனுக்கு
வககோடுத்த விட்டு, அவனுடைன் தடணக்கு இருக்கப் பச்சிடல வககோண்டு வந்தவடன மைட்டும்
அமைர்த்திவிட்டு, மைற்றேச் சீடைர்கடளை அடழத்தக் வககோண்டு, ஆஸ்ரமைம் வசன்றுவிட்டைகோர். அவர் கபகோன
பிறேகு, சந்திரன் வமைள்ளைப் கபசினகோன்.
“பச்சிடல, நீயேகோ பறித்த வந்தகோய்?”
“நகோனல்ல! நீ யேகோருக்ககோகத் தகோமைடரடயேப் பறித்த வந்தகோகயேகோ, அகத தகோரகோ பறித்தத் தந்தகோள் பச்சிடல.”
கண்கடளை மீண்டும் மூடினகோன் - புன்னடக தவழ்ந்தத.
“கநகோயுமூட்டினகோள் - மைருந்தம் தந்தகோள்.” - தணிந்த கூறினகோன் அந்த வகோர்த்டதடயே, நண்பன்.
“தஷ்டைகோ” என்றேகோன் சந்திரன்; கபச்சிகல ககோரமில்டல - முகத்திகல கககோபக் குறியில்டல - குடழவகூடை
இகலசகோக இருந்தத.
“சந்திரகோ! நீ இவ்வளைவ விடரவிகல மைனடதப் பறி வககோடுத்தவிடைக் கூடியேவவனன்று நகோன் எண்ணியேகத
இல்டல. உண்டமைடயேக் கூறுகிகறேன். என் நண்பனகோகியே நீ, ஏக்கம் வககோண்டிருக்கிறேகோகயே என்று
எண்ணும்கபகோத உன்னிடைம் இரக்கம் வருகிறேத. என்றே கபகோதிலும், வபகோதவகோக எண்ணும் கபகோத,
குருடவ நிடனக்கும்கபகோத, உன் பருவத்டதப் பகோர்க்கும் கபகோத, உன் வசயேல், எனக்குப் பிரமைகோதமைகோன
கககோபத்டத மூட்டுகிறேத” என்றேகோன் அந்த நண்பன். தவழும் புன்னடக மைடறேயேவில்டல... சந்திரன்
நண்பனின் வகோர்த்டதடயேத் திருத்தினகோன்! ‘சிந்தடன’ - ‘வசயேல் அல்ல’ என்றேகோன்.
“இந்த விதண்டைகோவகோதம் கிடைக்கட்டும் சந்திரகோ! குரு பத்னிடயே...”
“அவளுடடையே கணவர் என் குரு - ஆமைகோம் - அந்தத் வதகோடைர்பு தளியும் வகடைவில்டல.”
“படித்த பகோடைங்களின்படி நடை. உபநிஷத் ககோட்டும் உண்டமையின்படி நடை. நகோன் அதிக ககோலம் சகித்தக்
வககோண்டிருக்க மைகோட்கடைன். ஏற்வகனகவ கநகோய் வகோய்ப்பட்டுள்ளை உன்டன, நகோன் கவறு
கவதடனக்குள்ளைகோக்குகிகறேன் என்று வருத்தப்படைகோகத, படுகுழியில் விழுமுன்னம் உன்டன
எச்சரிக்கிகறேன். தகரகோகச் சிந்தடனடயே விடு. முடியேகோவிட்டைகோல் இங்கு படிப்படதயேகோவத
நிறுத்திக்வககோண்டு கவறு இடைம் வசன்றுவிடு.”
“எங்கும் அவள் இருக்கிறேகோள்!”
“சந்திரகோ! ஏத கவதத்டத இந்த விககோர ககோரியேத்தக்கும் பயேப்படுத்தப் பகோர்க்கிறேகோய்.”
“வசகோல் விளைக்கம் கவண்டைகோமைப்பகோ. நிடலடமை விளைக்கம் கவண்டும். பச்சிடலடயேப் பறித்தத்
தரும்கபகோத, தகோரகோ, என்ன...”
“அவளும் பித்தப் பிடித்தவளைகோகத்தகோன் இருக்கிறேகோள்.”
“ஆஹகோ! நண்பகோ, இந்த ஒரு வகோசகத்தக்கு நகோன் என் ஆயுள் உள்ளைளைவம் உனக்குச் கசடவ வசய்யேலகோம்
கபகோலிருக்கிறேத. என்டனப் பித்தனகோக்கியேவள், தகோனும் அகத நிடலயில் இருக்கிறேகோளைகோ! எங்கக தகோரகோ
இப்கபகோத? எங்கக என் அழகுத் வதய்வம்?”
“இகதகோ வந்தவிட்கடைன்.” ஆம்! ரகோதகோவின் குரல்! ஆனகோல், சந்திரனின் ஏக்கக் குரலுக்கு அளித்த பதில்
88

அல்ல. குருவின் கூப்பிடும் சத்தம் ககட்டு, தகோரகோ, பதிலுடரத்தகோள் அதகபகோல. அதவடர, அவள் அந்தப்
பர்ணசகோடலயில் பக்கத்திகல இருந்த மைலர்ப் புதரிகல மைடறேந்தவககோண்டுதகோன் இருந்தகோள். ககோதல்கநகோய்
வககோண்டை கட்டைழகனின் கபச்டசக் ககோதகோரக் ககட்டைகோள். கட்டைடளையிடும் உரிடமை வபற்றே கணவனின்
குரடலக் ககட்டு, ஓகடைகோடிச் வசன்றேகோள். அவள் உள்ளைகமைகோ நர்த்தனமைகோடிற்று. இவ்வளைடவயும் விளைக்க,
கபச்சு, பகோட்டு ஒன்றும் கிடடையேகோத. தகோரகோ - அதகோவத என் ரகோதகோ இங்குமைங்கும் ஓடினகோள் - இகதகோ!
வந்கதன்! என்று கூவியேபடி - புள்ளிமைகோன் கபகோல. நூற்றுக்கணக்கிகல நகோங்கள் இருந்கதகோம் நகோடைகத்டதக்
கண்டு களித்தபடி. ரகோதகோவின் பகோர்டவ, யேகோர் மீகதனும் வீழ்ந்தகதகோ! இல்டல! எங்கககோ சஞ்சரித்தன!
என்வனன்னகவகோ கபசின! மூன்றேகோவத ககோட்சி ஆரம்பமைகோயிற்று. தகோரகோவம், குருவம் குடும்ப
வகோழ்க்டகடயே எப்படி நடைத்தி வந்தனர் என்படத விளைக்கும் ககோட்சி. அடதயும் என் தகோரகோ, அருடமையேகோன
முடறேயிகலதகோன் அடமைத்திருந்தகோள், இருவருக்குள் நடடைவபறும் சம்பகோஷடணகளின் மூலமும்,
இருவரும் கவறு கவறு உலகிகல, சஞ்சரித்த வருவடத விளைக்கினகோள். குரு தன் எதிகர ஒரு குவியேல்
ஓடலச்சுவடிகடளை டவத்தக் வககோண்டிருந்தகோர் - ஒன்டறேப் பிரித்தப் படிப்பதம், அடதப் படித்தக்
வககோண்டிருக்கும்கபகோகத ஏகதகோ புத கயேகோசடன வககோண்டைவரகோய், கவகறேகோர் சுவடிடயே அவசரமைகோக
எடுத்தப் பிரித்தப் படிப்பதம், விளைக்கம் வபற்று மைகிழ்வதமைகோக வீற்றிருந்தகோர் - அவருக்கு அருகக,
பலவிதமைகோன மைலர்கடளைத் தன் எதிகர குவியேலகோக டவத்தக் வககோண்டு தகோரகோ பூத்வதகோடுத்தக்
வககோண்டிருந்தகோள் - இடடையிடடைகயே நல்ல மைல்லி, அழகியே இருவகோட்சி, இடவகடளை மைகோடலயுடைன்
இடணக்ககோமைல், தனியேகோக எடுத்த டவத்த அழகு பகோர்ப்பதமைகோக, அவள் ககோணப்பட்டைகோள். ஒவ்கவகோர்
சமையேம் ஒருவடர ஒருவர் பகோர்த்தக் வககோண்டைனர். இருவரும் ஏகதனும் கபச கவண்டும் என்று எண்ணி,
என்ன கபசுவத என்று வதரியேகோததகோல் திடகத்தக் வககோண்டிருந்த ககோட்சி, சிறேந்த நடகச்சுடவப் பகுதியேகோக
இருந்தத. இந்தத் திடகப்டபப் கபகோக்க, குரு, வமைமௌனப் படிப்பு முடறேடயே மைகோற்றி, உரத்த குரலிகல
படிக்கலகோனகோர், சுகலகோகத்டத.
“வசந்தருத மைனகமைகோகனம் அளிக்குகமைகோ? என்று ககட்டை ஸ்ரீ மைககோலட்சுமிடயே, ஸ்ரீமைந் நகோரகோயேணமூர்த்தி
பகோர்த்த, கஹ! பிரியேநகோயேகி! மைனதக்கு இடசந்தவளும், மைகனகோஹரியும், மைகோசற்றே கற்பினளுமைகோன
மைடனவியுடைன் கூடி வகோழும் கபறு வபற்றேவனுக்கு, வசந்தருத, ஆண்டுக்வககோரு முடறே அல்ல, ஆண்டு
முழுவதம், ஆயுள் முழுவதம் உண்டு என்று பதில் கூறே, லட்சுமி கதவியேகோர், தன் பகோர்த்தகோவின் பகோகு
வமைகோழிடயே உண்டு மையேங்கினவளைகோய், அவருடடையே மைகோர்பிகல சகோய்ந்த வககோண்டைகோள்.”
குரு, சுகலகோகத்டத ஒரு முடறேக்கு இரு முடறே, பதம் பதமைகோகப் பிரிந்த, படிக்கும்கபகோத வபகோருள்
விளைங்கக்கூடியே விதமைகோகப் படித்தக் ககோட்டி. தகோரகோ தன் கருத்டதக் கூறுவகோள், அடத ஒட்டிப் கபசத்
வதகோடைங்கலகோம் என்று எதிர்பகோர்த்தக் வககோண்டிருந்தகோர். தகோரகோகவகோ, குருவின் கருத்டத அறிந்த வககோண்டும்,
கவனியேகோதவள் கபகோலிருந்த விட்டைகோள். ஆனகோல் சுகலகோகத்தின் வபகோருடளைக் கண்டு ரசித்தகோள் என்பத
அவளுடடையே முகபகோவத்தில் அழககோக விளைங்கிற்று. வககோஞ்ச கநர வமைமௌனத்தக்குப் பிறேகு குருகதவர். தம்
கருத்தக்ககற்றே வழிப்படி தகோரகோ வரகோமைற் கபகோய்விட்டைகோலும், அவளுடடையே கருத்தின் வழிப்படி
வசன்றேகோவத அவளிடைம் கபசுகவகோம் என்று எண்ணியேவரகோய், “தகோரகோ, முல்டலக்கும் இருவகோட்சிக்கும்,
பகோர்த்த உடைகன வித்தியேகோசம் வதரிந்த விடுகின்றேகதகோ?” என்று ஒரு ககள்வி ககட்டைகோர். தகோரகோ அதற்குப்
பதில் கூறேகோமைல், முல்டலடயேயும், இருவகோட்சிடயேயும் மைகோறி மைகோறிப் பகோர்த்தகோள். குருவக்குச் சலிப்பும்
கககோபம் வந்தவிட்டைத.
“தகோகர! உனக்கு மைலர்களிடைம் பிரியேம் அதிகம் இருக்கலகோம் - இருக்க கவண்டியேததகோன். மைங்டகயும்
மைலரும் இடண பிரியேகோத் கதகோழர்கள். ஆயினும், நகோன், எப்கபகோகதனும், மைனச்சந்தஷ்டிக்ககோக உன்னிடைம்
கபசத் தடித்தகோலும் அப்கபகோதம், நீ என்டன உதகோசீனம் வசய்கிறேகோகயே இத சரியேகோகுமைகோ?” என்று ககட்டைகோர்.
அவருடடையே கபச்சு, கககோப தவனியில் ஆரம்பமைகோகி, கசகோகரசத்தில் கபகோய் முடிந்தத. தகோரகோ இதற்கு
மைட்டும் பதிலுடரத்தகோள்.
“நகோன் கபசுவத தங்கள் மைனச் சஞ்சலத்டதப் கபகோக்கிச் சந்தஷ்டிடயேத் தரும் என்று கூறுகிறீகர, இத
எனக்கு நிரம்பச் சந்கதகோஷம் அளிக்கிறேத” என்றேகோள்.
“அத வதரிகிறேத... வியேகோக்யேகோனம். என் மைனச் சந்தஷ்டிக்ககோககவனும், ஏன் என்னிடைம் கபசக் கூடைகோத”
என்று கககோபமைகோககவ ககட்டைகோர். தகோரகோ பதிலுக்குக் கககோபித்தக் வககோள்ளைவில்டல. மைலர்க்கூடடைடயே
அவரிடைம் வககோண்டு வந்த வககோடுத்தவிட்டு, “அவசரமைகோக வவளிகயே வசன்று வர கவண்டும் - தயேவ
வசய்த பூத்வதகோடுத்தக் வககோண்டு இருங்கள்” என்று கூறிவிட்டு வவளிகயே கபகோகத் தயேகோரகோனகோள்.
அவளிடைம் கககோபம் வககோண்டிருந்த குருகதவர், தகோரகோவின் ஒகர ஒரு புன்னடகயேகோல் திருப்தி
அடடைந்தவிட்டைகோர். திருப்தி அடடைந்தத மைட்டுமைல்ல, கதன் உண்டை வண்வடைன மையேங்கினகோர். குழந்டத
கபகோல கபசலகோனகோர். “தகோகர! மைலர்மைகோடல வதகோடுத்தத் தருகிகறேன் நல்ல முடறேயிகல. ஆனகோல், நீ எங்கக
கபகோகிறேகோய், இவ்வளைவ அவசரமைகோக, இந்த கநரத்தில்?” என்று ககட்டைகோர்.
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“ஒரு அருடமையேகோன பச்சிடல இருக்கிறேத பக்கத்தத் கதகோட்டைத்த கவலியில். அடதச் சகோறு பிழிந்த
வககோடுத்தகோல் உடைகன, சந்திரனின் ககோய்ச்சல் நின்றுவிடும்” என்றேகோள். கூறிக் வககோண்கடை வவளிகயே
வசன்றேகோள்.
பகோர்க்கப் பகோர்க்க, தகோரகோ நகோடைகம் புதடமை நிரம்பியேதகோகக் ககோணப்பட்டைதடைன், ரகோதகோவின் மைனப்கபகோக்டகச்
சித்தரித்தக் ககோட்டுவதற்ககோககவ தீட்டைப்பட்டைத என்றே எண்ணமும் ஏற்படைச் வசய்தத. ஒவ்வவகோரு ககோட்சி
மூலமும் ரகோதகோ, தகோரகோவின் மைனப்கபகோரட்டைத்டதயும், சந்திரனின் ககோதல் கவகத்தகோல் தன்டனத் தகோகன
இழந்தவிடும் நிடலக்குச் வசல்வடதத் தடுக்க கவண்டும் என்று எண்ணுவடதயும் சித்தரிப்பதகோககவ
இருந்தத.
ஒரு ககோட்சிடயே என்னகோல் என்றுகமை மைறேக்க முடியேகோத. தகோரகோவம் அவளுடடையே கதகோழியும் கபசியே ககோட்சி
அத.
“ஆண்கள் மைககோவீரர்கள் என்கிறேகோர்ககளை, அத வபகோய்யேடி, வபகோய்!” என்று தகோரகோ கூறினகோள்
சிரித்தக்வககோண்கடை.
“அற்புதமைகோன கண்டுபிடிப்கபகோ! வீரகோதி வீரன் என்று விருத வபற்றேவரகோனகோலும் கவல்விழி மைகோதரிடைம்
மைண்டியிடுபவர்தகோன் ஆடைவர் என்பத, யேகோரறியேகோதத? புதிதகோகக் கண்டைறிந்த கூறுகிறேகோகயேகோ?” என்று
ககட்டைகோள் கதகோழி.
“அதமைட்டும் அல்ல! ககோதலிக்கும்கபகோதகூடை, ஆடைவர் கககோடழத்தனத்டதக் டகவிடுவதில்டலயேடி.
சந்திரன் என் மீத எவ்வளைவ ககோதல் வககோண்டிருக்கிறேகோன்... அப்படிப்பட்டைவன்... எவ்வளைவ
பயேப்படுகிறேகோன் வதரியுகமைகோ?” என்று ககட்டைகோள்.
“ஓகஹகோ, அடதத்தகோன் நீ கககோடழத்தனம் என்று கூறுகிறேகோகயேகோ! பகோபககோரியேம் புரியே அஞ்சுபவன்.
கககோடழயேகோ! என்ன தகோரகோ! வரவர உன் புத்தி இப்படிக் கககோணலகோகி விட்டைத” என்று கண்டிக்கும்
முடறேயிகல கூறினகோய் கதகோழி. அப்கபகோத, ரகோதகோ, (தகோரகோ கவடைத்தில்) ஒரு பகோர்டவ பகோர்த்தகோள், கதகோழிடயே.
ஆஹகோ! அந்தப் பகோர்டவ என்வனன்ன கபசிற்று வதரியுகமைகோ! ஒரு மைணி கநரம், இரண்டு மைணி கநரம்கூடைப்
கபசலகோம், அந்த ஒரு பகோர்டவயின் வபகோருடளைப் பற்றி. அப்படிப்பட்டை அபூர்வமைகோன பகோர்டவ அத;
கதகோழி, பயேந்கத கபகோனகோள். “தகோரகோ! விபரீதமைகோக எதவம் வசய்தவிடைகோகத” என்று எச்சரித்தகோள் கதகோழி.
நடைந்த விபரீத ககோரியேந்தகோன், வதரிந்ததகோயிற்கறே. அதற்குத் தகோரகோவின் தனிவமைகோழி மூலம் தரப்பட்டை
விளைக்கம்தகோன் புதடமையேகோனத.
தகோரகோ, உலவகிறேகோள் - விபரீதம் கநரிட்டைகோன பிறேகு தனியேகோக.
அவள் முகத்திகல புன்னடக தவழ்ந்தபடிதகோன் இருக்கிறேத - ஆனகோல், அன்றேலர்ந்த மைலருமைல்ல, வகோடியே
மைலருமைல்ல, இரண்டுக்கும் இடடைகயே உள்ளை நிடலயில்தகோன் - மைலர் கபகோல் முகம்.
வழியிகல, இருபுறேமும் இருந்த வசடிகளின் தளிர்கடளைப் பறிப்பதம் வீசுவதமைகோக, எழுத்தற்றே ஆனகோல்
இனிடமையுள்ளை இடச ஒலியுடைன் வசல்கிறேகோள்.
ஒரு புன்டன மைரத்தடியிகல உட்ககோருகிறேகோள். பிறேகு கபசுகிறேகோள்.
“சந்திரகோ! பழி முழுவடதயும் நகோன் ஏற்றுக் வககோண்கடைன் - அல்லவகோ! - நகோனகோக - மைனமுவந்த - தணிந்த விடளைவகடளைக் கூடைக் கவனியேகோமைல், ஏன்? அந்த இரகசியேத்டத உலகம் எங்கக அறியேப் கபகோகிறேத?”
“நீ என் மீத வககோண்டிருந்த ககோதல், உன்டனச் சில நகோட்களில் தீய்த்தவிட்கடை இருக்கும். பகோவம்! நீகயேகோ,
ஒரு கககோடழ! கனி, தகோனகோகக் கரத்தில் வந்த விழட்டும் என்று ககோத்திருக்கும் முடைவன் கபகோல இருந்தகோய்.”
“சந்திரன் என்ன வசய்தகோன் வதரியுமைகோ! ‘குரு பத்னிடயே...’ என்று கதவகலகோகம் கபசுகமை என்று,
அஞ்சினகோய்.”
“அந்த அச்சம் இருந்தகத தவிர, குரு பத்னியிடைம் ககோதல் வககோள்ளைலகோமைகோ, என்றே எண்ணம் மைட்டும்
பிறேக்கவில்டல.”
“ஒரு நகோள், நகோன் தீர்மைகோனித்கதன், ‘ஓகஹகோ, சந்திரன் பழி நமைக்கும், பலன் தனக்கும் இருக்க கவண்டும்
என்று எண்ணுகிறேகோன். அவனுடடையே கககோடழத்தனம், ஆடைவருக்குள்ளை சுபகோவத்தின் சகோயேல்தகோன்; சரி!
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நகோகன பழிடயே ஏற்றுக் வககோள்
கிகறேன். என் வகட்டை நடைத்டதயேகோகலகயே சந்திரன் வகட்டு
விட்டைகோன் என்று எண்ணக்கூடியே விதமைகோக, நகோகன நடைந்த
வககோள்கவன்’ என்று தீர்மைகோனித்கதன். சந்திரகோ! நீ என்டனக் ககோதலித்தகோய். ஆனகோல், மைகோசற்றேவன் என்று
மைற்றேவர்கள் நிடனக்கும்படி, ‘மைடறேவ’ கவண்டுவமைன்று எண்ணினகோய் நகோன் பழிடயே
ஏற்றுக்வககோண்கடைன். எனக்கு, அத ஒரு பகோரமைகோகத் கதகோன்றேவில்டல. என் வகோழ்வ அவ்வளைவ ருசியேற்றுப்
கபகோயிருந்தத. ககோதலின்பத்தக்ககோக ஏங்கிக் கிடைந்கதன் - கிடடைத்த ககோதலன் கககோடழயேகோக இருக்கக்
கண்கடைன் - எனகவ, நகோன் தணிந்த பழிடயே ஏற்றுக் வககோண்கடைன்.”
இந்தத் தனி வமைகோழிடயேத் தகோரகோ கூறியேகபகோத, நகோடைகம் கண்டைவர்கள், மைகிழவில்டல - ஆகமைகோதிக்கும்
தணிவ யேகோருக்குத்தகோன் வரும்.
“இவளும் ஒரு வபண்தகோனகோ! அதிலும் கதவகலகோகத்தில்! - என்றுதகோன் உலகம் என்டனப் பற்றிக் கூறும்”
என்று முடித்தகோள், தனிவமைகோழிடயே. இதற்குக் வககோட்டைடக அதிர்ந்தத, கரகககோஷத்தில் நகோடைகம் முடிந்தத.
“சுயேமைரியேகோடதப் பிரசகோரமைப்பகோ இத -” ஒரு வபரியேவர் கபசினகோர்.
“கதவகலகோக ஆபகோச விளைக்கம்” - ஒரு பண்டிதர் வசகோன்னகோர்.
“இப்படிப்பட்டை இடைமைகோ இந்தத் கதவகலகோகம்!” - ஒரு மூதகோட்டி கபசினகோள்.
“ஆண்கள், பழிபகோவத்டத எப்படியேகோவத வபண்கள் மீத சுமைத்தி விடுகிறேகோர்கள்” - ஒரு கல்லூரி மைகோணவி
கூறினகோள்.
ரகோதகோடவ, நகோங்கள் ஒரு அடர மைணி கநரத்தக்குப் பிறேகு சந்தித்கதகோம்.
“எனக்கு எண்ணம் சரியேகோக உருவகோகவில்டல. ஆககவ தகோன் நகோடைகம் சற்றுத் வதளிவற்றுப் கபகோயிற்று.
என் கருத்த ஆடைவர்கள் தூண்டுபவர்கள் - வபண்கள் அதற்குப் பலியேகோகி விடுகிறேவர்கள். உண்டமைக்
குற்றேவகோளி, ஆடைவர்; பலிபீடைத்தில் சகோய்பவர்கள், வபண்கள் - ஆடைவரின் குற்றேங்கள் மைடறேக்கப்பட்டு
விடுகின்றேன, வபண்களின் தவறு எவரும் கண்டிக்கக் கூடியே நிடலயில் மைன்றேத்தக்கு வந்த விடுகிறேத,
என்படத விளைக்குவததகோன்” - என்றேகோள்.
ரகோதகோ, நகோடைகத்தின் மூலமும், அதன் விளைக்கமைகோகக் கூறியே வமைகோழியின் மூலமும், தன் தகோயேகோர்
கபகோன்றேவர்கள் பழிக்கப் படுகிறேகோர்ககளைவயேகோழியே, அவர்கடளை அந்தக்கதிக்கு ஆளைகோக்கியே ககோதகர்கள்,
மைதிப்புடைன் உலவகிறேகோர்கள், என்றே உண்டமைடயே இடித்தடரக்கிறேகோள் என்கறே எனக்குப்பட்டைத.
விடடை வபற்றுக்வககோண்டு வீடு திரும்பிகனகோம். சுருக்கமைகோக, ஆனகோல் உறுதியுடைன். நகோன் என்
தீர்மைகோனத்டத, என் நண்பனிடைம் கூறிகனன் - “நண்பகோ! நகோன் ரகோதகோடவக் கலியேகோணம் வசய்த வககோள்ளைச்
சம்மைதிக்கிகறேன்” என்று.
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பகுதி - 21
“நீ இலட்சியேவகோதி என்படத நகோன் அறிகவன்... ஆனகோல், இவ்வளைவ டதரியேம் உனக்கு ஏற்படும்,
இவ்வளைவ விடரவிகல என்று நகோன் எண்ணினதில்டல. ரகோதகோடவ நீ மைணம் வசய்த வககோள்வதகோனகோல்
ஏற்படைக்கூடியே இன்னல், இழிச்வசகோல் ஆகியேடவகள் சகோமைகோன்யேமைகோக இரகோ! சமூககமை உன்டனப்
பகிஷ்கரிக்கக்கூடும்; தீர கயேகோசித்த முடிவ வசய்!” என்று என் நண்பன் கூறினகோன். உண்டமைதகோன்! உலகம்
என்வனன்னகவகோ கபசும்! ஆனகோல் நகோம் நமைத மைனத்திற்குச் சரி என்று பட்டைடதச் வசய்யும்கபகோத, பயேமும்
கவடலயும் ஏன் ஏற்படை கவண்டும்? என்று எண்ணிகனன் - கமைலும், தங்டகயின் வபகோருட்டு என்
நண்பன் தடடை பல வரினும் எதிர்த்த நின்று எனக்குத் தடணபுரிவகோனல்லவகோ என்றே டதரியேம் கவறு
எனக்கு! எனகவ, “அச்சம் கவண்டைகோம். ரகோதகோவக்ககோக நகோன் எடதயும் ஏற்கத் தயேகோர்” என்கறேன். “மைகிழ்ச்சி நண்பகோ! - மைட்டைற்றே மைகிழ்ச்சி - என் இதயேத்டதக் குத்திக் வககோண்டிருந்த ‘முள்’ எடுபடும், உன் தீரச்
வசயேலகோல்” என்று நகோகசுந்தரம் மைன எழுச்சியுடைன்.
அவனிடைம் அவ்வளைவ டதரியேமைகோகப் கபசிவிட்கடைனல்லவகோ - தனியேகோக இருக்கும் கபகோதம் திகில்
ஏற்படைத்தகோன் வசய்தத. பர்மைகோ நகோயுடு ஒருவர் - அவருடடையே மைகள் இந்த ரகோதகோ - என்றே வபகோய்டயேத்தகோன்
கூறியேகோக கவண்டும். உண்டமைடயேக் கூறுவத என்றேகோல், கககோட்டடையூரகோர் குடும்ப இரகசியேங்கள்
அம்பலம் வரும். நண்பன் நகோகசுந்தரத்தக்குத் தகோங்க முடியேகோத அவமைகோனம் ஏற்படும்.
விபசகோரியின் மைகள் என்று வதரிந்திருந்தம், நகோன், ரகோதகோடவ என் குடும்ப விளைக்ககோக்கிக் வககோள்ளைச்
சம்மைதிக்கும்கபகோத - சூழ்நிடலயேகோல், ஒரு முதியேவரின் கபரகோடசயேகோல், விபசகோரப் படுகுழியில்
தள்ளைப்பட்டை அம்டமைடயே - தன் “தகோய்” என்று டதரியேமைகோகக் கூறி, அதனகோல் ஏற்படும் இழிடவயும்
ஏசடலயும், ஏன் என் நண்பன் தகோங்கிக் வககோள்ளைக் கூடைகோத! - என்று நகோன் சில சமையேம் கயேகோசிப்பதண்டு.
ஆனகோல் கநகோடியேகோக, நகோகடனக் ககட்கத் டதரியேம் வருவதில்டல.
தக்க சமையேம் வந்ததம் திருமைணம் நடைத்திக் வககோள்வத என்பதற்ககோக அல்ல, நகோன் ககோத்தக்
வககோண்டிருந்தத. என் மைனதிகல ககோதல் அரும்பு மைலரகோகிவிட்டைத - எனினும் ரகோதகோவின் மைனம்
எப்படிகயேகோ, அடதச் சரியேகோகத் வதரிந்தவககோள்ளை கவண்டுமைல்லவகோ? அதற்ககோககவ ககோலம் கடைத்தி
வந்கதன். என் நண்பன், ஜேகோடடைமைகோடடையேகோகக் கூறிவிட்டிருப்பகோன் கபகோலிருக்கு தன் தகோயேகோருக்கு. அந்த
அம்டமை, என்டனத் தனி அன்புடைன் உபசரிக்கத் வதகோடைங்கினகோர்கள். பர்மைகோ நகோயுடுவம் எனக்குப்
பழக்கமைகோகிவிட்டைகோர். வநருங்கிப் பழகப் பழக, அவரும் சூழ்நிடலயேகோல் வகட்டுப் கபகோனவர் என்படதத்
வதரிந்த வககோண்கடைன். சூத வதரியேகோதவர். வகோழும் வடகயேறிதகோவர். யேகோடரயும் சுலபத்திகல
நம்பிவிடுவகோர் - திடீவரன்று விகரகோதம் பகோரகோட்டுவகோர் - ககோரணகமை இருக்ககோத.
ஒரு நகோள் என் நண்பன் நகோகசுந்தரம், “ஏன் ஏதகோவத சிறு வதகோழிகல, வியேகோபகோரகமைகோ வசய்யேக்கூடைகோத?
குடும்பம் வககோந்தளித்தபடிகயே இருக்கலகோமைகோ? நகோலு கபர் பகோர்த்த வமைச்சும்படியேகோன நிடலயில் இருக்க
கவண்டைகோமைகோ?” - என்று புத்தி கூறினகோன் - வந்தவிட்டைத கககோபம், பர்மைகோ நகோயுடுவக்கு. “தம்பி; ஏகதகோ நீ
வககோஞ்சம் பணம் வககோடுத்த உதவி வசய்கிறே ககோரணத்தகோகலகயே என்ன கபசினகோலும் ககட்டுக்
வககோள்கவன் என்று எண்ணிக் வககோள்ளைகோகத. நகோன் மைககோ கரகோஷக்ககோரன். மைதியேகோதகோர் தடலவகோசல்
மிதிக்கமைகோட்கடைன். என்டனக் ககவலம் உன் டகடயே எதிர்பகோர்த்தக் வககோண்டிருக்கும் பிச்டசக்ககோரன்
என்று எண்ணிவிட்டைகோய் - இடத நகோன் சகித்தக் வககோள்ளை மைகோட்கடைன். பகோர் இன்னும் இரண்கடைகோர்
மைகோதங்களில், பவன் பவனகோகக் குவித்தக் ககோட்டுகிகறேன். பணம் கசகரிக்கும் வித்டத எனக்குத் வதரியும்”
என்று படைபடைவவனப் கபசிவிட்டைகோர். என் நண்பன் மிகவம் மைனகவதடனப் பட்டைகோன். நகோன்தகோன் தக்க
சமைகோதகோனம் கூறிகனன்.
கககோபத்தின் ககோரணமைகோக, என் நண்பனிடைம், பர்மைகோ நகோயுடு, பிறேகு பணகமை ககட்படத நிறுத்திக்
வககோண்டைகோர் என்று எண்ணுகிறீர்களைகோ? அததகோன் கிடடையேகோத! நகோலு நகோட்களிகல கககோபம் கபகோய்விட்டைத.
“தம்பி! உன்டனத் தவிர கவறு யேகோர் எனக்குத் குலவதய்வம்” என்று கபச ஆரம்பித்தகோர். என் நண்பன்
மிகுந்த சிரமைப்பட்டு பர்மைகோ நகோயுடுடவ ‘வியேகோபகோரி’யேகோக்கினகோன். அதிக இலபகோகம் வரக் கூடியேத அல்ல
என்றே கபகோதிலும், ஏகதகோ வகமௌரவமைகோகக் குடும்பம் நடைத்தப் கபகோதமைகோனதகோக இருந்தத.
ரகோதகோவக்கும் எனக்கும் ககோதல் எவ்வளைவ கவகமைகோக வளைர்ந்த வந்தகதகோ, அடதவிடை கவகமைகோக
நகோகசுந்தரத்தக்கும் அவன் தகப்பனகோருக்கும் மைனகபதம் வளைரலகோயிற்று.
ககோசி யேகோத்திடரக்குப் பிறேகு, கககோட்டடையூரகோர், பூச்சும் பஜேடனயும் அதிகமைகோக்கிக் வககோண்டைகோர். ஒவ்வவகோரு
சனிக்கிழடமையும், வீட்டிகல சத்கதகோ ககோலட்கசபம்! சிறு சிறு கககோயில்களிகல எல்லகோம், உற்சவங்கள்!
கககோட்டடையூரகோர் வபரியே ‘பக்திமைகோன்’ ஆகிவிட்டைகோர் என்று பலரும் கபசிக் வககோண்டைனர்; புகழ்ந்தனர்.
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நகோகசுந்தரம், கககோட்டடையூரகோரின் வககோடுஞ் வசயேடலத் வதரிந்த வககோண்டைதகோல், அவனுக்கு அவரிடைம்
இருந்த வந்த பயேம், பகோசம், மைதிப்பு யேகோவம் பறேந்தவிட்டைன. அவருடைன் சரியேகோகப் கபசுவதமில்டல கபச கநரிட்டைகோலும், கண்டிப்புக் குரலில்தகோன்! அவர் திடுக்கிட்டுப் கபகோனகோர், தன் மைகனின் குணம்
மைகோறிவிட்டைத கண்டு. அவர் என்ன கண்டைகோர், மைகன். தந்டதயின் ‘திருக்கலியேகோண’ குணத்டதத் வதரிந்த
வககோண்டைதன் விடளைவ இத என்று.
கககோட்டடையூரர் கணக்ககட்டடைப் புரட்டிப் பகோர்த்த, “நகோககோ! இவதன்ன 300 உன் கபரில்
எழுதியிருக்கிறேகோகயே?” என்று ககட்பகோர். “ஆமைகோம், என் வசலவக்கு எடுத்தக் வககோண்கடைன்” என்று
தயேக்கமின்றி நகோகசுந்தரம் பதில் கூறுவகோன். கககோபம், கககோட்டடையூரகோருக்கு. எனினும் அடைக்கிக் வககோண்டு,
“என்னடைகோ வசலவ 300-க்கு? கமைகோட்டைகோர் டசக்கிள் வகோங்க கவண்டுவமைன்று வசகோல்லிக் வககோண்டிருந்தகோகயே
அதற்ககோ?” என்று விளைக்கம் ககட்பகோர். “அவதல்லகோம் இல்டல. என் வசகோந்தச் வசலவக்கு எடுத்தக்
வககோண்கடைன்” என்று கூறுவகோன், நகோகசுந்தரம். கககோட்டடையூரகோர் மிரளை மிரளை விழிப்பகோர்.
அதட்டிப் பகோர்த்தகோர். அவன் முடறேத்திடைலகோனகோன்.
புத்தி கூறிப் பகோர்த்தகோர், அவன் அலட்சியேப்படுத்தினகோன்.
சலித்தக் வககோண்டைகோர், அவன் சட்டடை வசய்வதகோக இல்டல.
“மைகனகோ இவன்! என்டன உயிகரகோடு கவகடவக்கும் மைககோபகோதகன். என்ன பகோபவமைல்லகோம் உருண்டு
திரண்டு, இவன் உருவகோகி வந்த என்டன வகோட்டுகிறேத” என்று கலக்கத்தடைன் கபசலகோனகோர்.
ஏறேக்குடறேயே 5,000 ரூபகோய்க்கு இருக்கும், நகோகசுந்தரம், ‘வசகோந்தச் வசலவ’க்கு என்று கணக்கு எழுதி
எடுத்திருந்த வதகோடக.
“வசகோந்தச் வசலவ! ஐந்த அல்ல பத்த அல்ல! நூறு இருநூறு அல்ல - 5 ஆயிரம். இவருக்குச் வசகோந்தச்
வசலவ - கவர்னர் பிரபு!” - என்று மைனம் வககோதித்தக் கூறுவகோர் கககோட்டடையூரகோர் - ககோதில் வகோங்கிக்
வககோள்வதில்டல நகோகசுந்தரம்.
வபகோறுத்தப் வபகோறுத்தப் பகோர்த்தகோர் - முடியேகோத நிடலயில் கககோட்டடையூரகோர், என்டனக் கூப்பிட்டைனுப்பி,
தன் மைகடனப் பற்றிக் கூறேலகோனகோர்.
“கபகோடைகோ அப்பகோ. கபகோய், அந்த சத்யேசுந்தர். என்ன கூறி அழுகிறேகோகரகோ அடதக் ககட்டு, அவருக்குச்
சகோந்தியும் சகோமைகோதகோனமும் ஏற்படும்படி வசய்தவிட்டு வகோ” என்று நகோகசுந்தரம் ககலி வசய்தகோன், நகோன்
கககோட்டடையூரகோடரப் பகோர்க்கப் கபகோவத வதரிந்த.
“தகோகத்தக்குச் சகோப்பிடுகிறேகோயேகோ தம்பி! இளைநீர்” என்றே அட்டைவடணயுடைன் கககோட்டடையூரகோர் கபச்டசத்
தவக்கினகோர். டபத்யேக்ககோரர்! அவர், உலகினர் கண்களுக்கு வதரியேகோமைல் மைடறேத்த டவத்திருந்த
“இரகசியேங்கள்” யேகோவம் எனக்கும் நகோகனுக்கும் வதரியும் என்படத அவர் என்ன கண்டைகோர்.
டகலகோயேத்தக்கு அப்கபகோததகோன் கபகோய்ப் பகோர்த்தவிட்டு, பரமைன் அருள் வபற்றுக்வககோண்டு வந்த
பரமைபக்தர் கபகோலப் கபசலகோனகோர். இடடையிடடைகயே ‘சங்கரடன’ச் சகோட்சிக்கு இழுத்த படி! “தம்பி!
கககோட்டடையூரகோர் குடும்பம் என்றேகோல் சகலரும் மைதிக்கக்கூடியே நிடலடமைக்கு. ஏகதகோ நகோன் பகோடுபட்டுப்
பகவலன்றும் இரவவன்றும் பகோரகோமைல் உடழத்தக் வககோண்டு வந்கதன். என் சுபகோவம் எல்கலகோருக்கும்
வதரியும். கஞ்சன் அல்ல! ஆனகோல் கண்டண மூடிக்வககோண்டு பணத்டத வகோரி இடறேப்பவனுமைல்ல!
பழவமைகோழி வசகோல்வகோர்களைல்லவகோ, ஆற்றிகல கபகோட்டைகோலும் அளைந்த கபகோடு, என்று - அதகபகோல எதற்கும்
ஒரு அளைவ, ககோரணம் இருக்க கவண்டும் என்று எண்ணுகிறேவன். கஷ்டைப்பட்டு, யேகோடரயும் கமைகோசம்
வசய்யேகோமைல் கசர்த்த வசகோத்த - அதனகோகலதகோன் எனக்குக் வககோஞ்சம் அக்கடறே, வசகோத்த பகோழகோகக்கூடைகோத
என்பதிகல. ஊருக்கு உபககோரியேகோக, இவ்வளைவ ககோலம், மைதிப்கபகோடு வகோழ்ந்தவிட்கடைன். இப்கபகோத
வீட்டில் ஒரு ககோலும் சுடுககோட்டில் ஒரு ககோலும் டவத்தக் வககோண்டு இருக்கிறே சமையேம். இந்தச் சமையேத்திகல,
நகோகசுந்தரம், என்டன இம்சிக்கிறேகோன். அவனுடடையே கபச்சும் கபகோக்கும் எனக்குத் தகோங்க முடியேகோத
கவதடனடயே உண்டைகோக்குகிறேத. வகோலிபப் பருவம் - வபகோறுப்பு வதரியேகோத. அதனகோல் வககோஞ்சம்
ஆடுகிறேகோன் என்று நகோனகோகச் சமைகோதகோனம் வசய்த வககோண்கடைன் - முதலில். என்னகோல் சகித்தக்வககோள்ளை
முடியேகோத அளைவக்கு விஷயேம் வளைர்ந்தவிட்டைத. தம்பீ! நீயும் ஏகதகோ நகோலு ககோசு உள்ளை இடைத்திகலதகோன்
வளைருகிறேகோய். நீகயே வசகோல்லு, வசகோந்தச் வசலவக்வகன்று ஆறு மைகோதத்திகல ஐயேகோயிரம் எடுத்தக்
வககோள்ளைலகோமைகோ? இந்த அக்ரமைத்டத எப்படிச் சகித்தக் வககோள்வத? யேகோர் சகித்தக் வககோள்ளை முடியும்?
உன்டனப் கபகோன்றே நல்லவர்ககளைகோடு பழகியும், இவன் இப்படியேகோ வகட்டுக் கீடர வழியேகோவத?
ஐயேகோயிரம் ஏனடைகோ எடுத்கத என்று ககட்டைகோல், ஏதகோவத அடைக்கமைகோன பதில் கூறே கவண்டுகமை! கிடடையேகோத!
ஆமைகோம் - என் வசகோந்தச் வசலவ! என்று கூறுகிறேகோன். ஊரிகல, இத வடரயிகல எவனும் என்னிடைம்
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கபசினதில்டல இதகபகோல! இவன் கபசுகிறேகோன்! ஐயேகோயிரம் வசகோந்தச் வசலவகோம் - ககட்டைகோயேடைகோ தம்பி!
வசகோந்தச் வசலவ ஐயேகோயிரம் - வயிறு எரியேகோதகோ எனக்கு. இடதவிடை நகோன் தூங்குகிறேகபகோத என்
தடலகமைகல கல்டலப் கபகோட்டுச் சகோகடித்தவிடைலகோகமை. கபகோக்கிரி சகோக்கிரி - குடியேன்
வவறியேவனல்லகோம்கூடை, கககோட்டடையூரகோரிடைம் வகோலகோட்டைக் கூடைகோத. ஒட்டை நறுக்கி விடுவகோர் என்று பயேந்த
கபசும் - இந்தப் பயே, ஒரு ககோசுக்குப் பயேன் கிடடையேகோத, கபகரடு பதியேத் வதரியேகோத, எந்த மைகோதம் விடத
கபகோடைணும், எந்த மைகோதம் அறுவடடைக்குப் கபகோக கவணும் என்கிறேத வதரியேகோத. இப்படிப்பட்டை
பயேலுக்கு, ஐயேகோயிரம் கதடவப்படுதகோம் தம்பீ! வசகோந்தச் வசலவக்கு!! விவரம் ககட்டைகோ, “வரமௌடி” கபகோல
முடறேத்தப் பகோர்க்கிறேகோன் என்டன! கககோபத்தகோகல, ஏதகோவத இரண்டு வகோர்த்டத நகோன் கடுடமையேகோகச்
வசகோல்லிவிட்டைகோ, என்டன அடித்த விடுவகோன் கபகோலிருக்கு! இவ்வளைவ வகட்டுப் கபகோயிருக்கிறேகோன்! நகோன்
இனியும் வபகோறுத்தக் வககோண்டிருக்கப் கபகோவதில்டல. கடடைசியேகோக உன்னிடைம் வசகோல்லிவிட்கடைன். நீ
அவனுக்குத் தகுந்த புத்திமைதி வசகோல்லு - திருந்திக் வககோள்ளைப் கபகோகிறேகோனகோ இல்டலயேகோ என்று
தீர்மைகோனமைகோகக் ககட்டுவிடு பிறேகு நகோன் என்னகோலகோனடதப் பகோர்த்தக் வககோள்கிகறேன் - அவனும்
அவனுடடையே டகவரிடசடயேக் ககோட்டிப் பகோர்க்கட்டும் கககோட்டடையூரகோகரகோடு கமைகோதிக் வககோண்டு
நகோசமைகோகிப் கபகோனவர்கள் பல கபர்! இவன், வபகோடிப்பயே - இவனும் கவண்டுமைகோனகோலும் பகோர்க்கட்டும்.
இவ்வளைவதகோன் நகோன் வசகோல்லக்கூடியேத; நீ, புத்தியுள்ளைவன் - வபகோறுப்பு அறிந்தவன் - உன்னகோகலதகோன்
அவடனத் திருத்த முடியும்’ என்று கககோட்டடையூரகோர் கூறி, ‘தம்பீ! தகோகத்தக்கு ஏகதனும் கவண்டுமைகோ?”
என்றே முடிவடரயுடைன், தமைத கபச்டச முடித்தக்வககோண்டைகோர்.
கககோட்டடையூரகோரின் கககோபத்டதக் கண்டு நகோன் ஆச்சரியேப்படைவில்டல - யேகோருக்கும் ஏற்படைத்தகோகன
வசய்யும் தன் மைகன், பணத்டதப் பகோழகோக்குவத வதரிந்தகோல் வககோடுடமை பல வசய்த, அட்டூழியேங்கள்
அகநகம் வசய்த, கட்டினவடளைத் தகரகோகம் வசய்த, பரகோரியேகோக்கி, விபசகோரியேகோகும்படி தரத்தியே ஆசகோமி,
எவ்வளைவ கயேகோக்யேர் கபகோல, கண்ணியேவன் கபகோலப் கபசுகிறேகோர் - எப்படி முடிகிறேத இப்படிப் பகல்
கவஷமிடை என்படத எண்ணித்தகோன் ஆச்சரியேப்பட்கடைன்.
“கபகோடைகோ, முட்டைகோகளை! மைளைமைளைவவன்று உண்டமைடயே எடுத்த வீசி, வகோடயே அடைக்ககோமைல், அவர்
கூறிக்வககோண்டிருந்த கட்டுக் கடதகடளைக் ககட்டுக்வககோண்டிருந்தவிட்டு வரு
கிறேகோகயே!” என்று நகோகசுந்தரம் என் மீத கககோபித்தக் வககோண்டைகோன், நகோன் தூத கபகோய்வந்த விவரம்
கூறினதம். கககோட்டடையூரகோர் என்னிடைம் முடறேயிட்டும் பயேனில்டல என்படதக் கண்டு வககோண்டைகோன
பிறேகு, சில நகோட்கள் கநரடியேகோககவ, நகோகசுந்தரத்டதத் தகோறுமைகோறேகோகத் ‘திட்டி’ப் பகோர்த்தகோர் - அதிலும் பலன்
ஏற்படைவில்டல. பிறேகு, கடடைசி பகோணத்டதப் பிரகயேகோகித்தகோர் - வக்கீல் விருத்தகோலச ஐயேர் அந்தப்
பகோணத்டதத் தயேகோரித்தக் வககோடுத்தகோர். அத இத:
கநகோட்டீஸ்
இதனகோல், சகலருக்கும் வதரிவிப்பத யேகோவதனில், என் மைகன் நகோகசுந்தரம், சிலருடடையே
தர்ப்கபகோதடனயேகோல், குடி, கூத்தி, சூதகோட்டைம் கபகோன்றே வகட்டை ககோரியேங்களில் ஈடுபட்டு, வசகோத்டதப்
பகோழகோக்குவதகோல்,அவடன நகோன், குடும்பத்திலிருந்த வவளிகயேற்றிவிட்கடைன். அவனிடைம் ‘விடுதடல’ப்
பத்திரமும், எழுதி வகோங்கியேகோகி விட்டைத. அவனுக்கும், என் குடும்பச் வசகோத்தக்கும் இனி ஒரு
சம்பந்தமும் கிடடையேகோத. இடத அறியேகோத, யேகோரகோவத அவனுக்குக் கடைன் வககோடுத்தகோல், அதற்கு நகோன்
ஜேவகோப்தகோரியேல்ல என்படதத் வதரிவித்தக் வககோள்கிகறேன்.
இப்படிக்கு,
கககோட்டடையூர் - தர்மைலிங்க முதலியேகோர
்்இந்த ‘கநகோட்டீஸ்’ தயேகோரித்த என்னிடைம் வககோடுத்தனுப்பினகோர் கககோட்டடையூரகோர் - இத அடுத்த
வவள்ளிக்கிழடமை, எல்லகோ பத்திரிடககளிலும் வவளியிடைப் கபகோகிகறேன் - கடடைசி முடறேயேகோக நீ கூறிவிடு,
திருந்தப் கபகோகிறேகோனகோ, அல்லத ஊர் சிரிக்க டவக்கட்டுமைகோ என்று ககட்டுச் வசகோல்லிவிடு - என்வறேல்லகோம்
‘கசதியும்’ வசகோல்லி அனுப்பினகோர். நகோகசுந்தரத்தின் நற்வபயேருக்கு இந்த கநகோட்டீஸ்’ எவ்வளைவ
கககோவலத்டத உண்டைகோக்கும் என்படத எண்ணி நகோன் படதத்தப் கபகோகனன். - நகோகசுந்தரத்திடைம் இடதக்
கூறிகனன் - அவன் விழுந்த விழுந்த சிரித்தகோன் - சிரித்தவிட்டு, ஒரு ககோகிதத்தில், ஏகதகோ எழுதி என்னிடைம்
வககோடுத்தவிட்டு’ “வசகோல்லு அவரிடைம், வக்கீல் கநகோட்டீஸ் வவளிவந்த மைறுதினம் இந்த விளைம்பரமும்
வவளிவரும் என்று” எனக்கு கூறினகோன். தந்த விளைம்பரம் இத:
ஒகர ஸ்வபஷல் நகோடைகம்
*
தமைக்டகடயே மைணம் வசய்தவககோண்டு, வசகோத்தக்ககோக ஆடசப்பட்டு, தங்டகடயே மைணம் வசய்தவககோள்ளை
எண்ணி மைடனவிடயேச் சித்திரவடத வசய்த மைககோனுபகோவர் யேகோர்?
*
உயிகரகோடு இருப்பவடரச் வசத்ததகோகக் கடத கட்டியே கண்ணியேன் யேகோர்?
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*
பிச்டசக்கு வந்த கிழவி பிணமைகோன மைர்மைம் என்ன?
*
கபய் பிடித்ததகோகப் வபகோய் வசகோன்ன கபயேன் யேகோர்?
*
முதலியே அதி அற்புத மைர்மைங்கடளை விளைக்கிடும்,
கககோட்டடையூர்க் வககோடலககோரன் என்றே அற்புதமைகோன நகோடைகத்டதச் சீர்திருத்த நகோடைக சடபயேகோர் விடரவில்
நடைத்திக் ககோட்டுவகோர்கள்.
நகோகசுந்தரம், ககோண்ட்ரகோக்டைர்.
என் நண்பனின் சகோமைர்த்தியேம் தக்க பலன் தந்தத. கககோட்டடையூரகோர், இடி ககட்டை நகோகமைகோனகோர், இந்தக்
ககோகிதக் கடணடயே நகோன் வீசினதம். கண்களில் மிரட்சி - வகோய் குளைறேலகோயிற்று - உடைல் நடுங்கிற்று.
“ஐயேகோயிரம் - கூத்திக்கும் குடிக்கும் கபகோகவில்டல - தங்களைகோல் சித்திரவடத வசய்யேப்பட்டை ரங்கம்மைகோளின்
குடும்பத்தக்குத்தகோன் கபகோயிருக்கிறேத” என்று விளைக்கலகோகனன்.
“ரங்கம்! ரங்கம், இங்ககோ இருக்கிறேகோள்? என் மைகனுக்கு எல்லகோம் வதரிந்தவிட்டைதகோ - ஐடயேகயேகோ!” - என்று
அலறினகோர் - படுத்தகோர் - அவருக்கு வநடுநட்களைகோக இருந்த வந்த பச்டச வகோத கநகோய் தகோக்கிற்று - டக ககோல்
வரவில்டல - சரியேகோகப் கபச முடியேவில்டலகயேகோ தவிர, அவர் மைனதிகல, என்வனன்ன எண்ணங்கள்
கதகோன்றின என்படத - அவர் வபகோழிந்த கண்ணீர் ககோட்டிற்று.
நகோகசுந்தரம் கககோட்டடையூரகோருக்கு வந்தற்றே வககோடியே வியேகோதிடயேப் கபகோக்கப் பல மைருத்தவர்கடளை
ஏற்பகோடுவசய்தகோன் - பலன் இல்டல.
ரங்கமைகோளுக்குச் சகல விஷயேமும் கூறேப்பட்டைத - வருந்தினகோர்கள்; ஒரு முடறேயேகோவத அவடரப் கபகோய்ப்
பகோர்த்த விட்டு வரகவண்டும் என்று கூறினகோர்கள் - நகோகசுந்தரம் “கவண்டைகோம், அம்மைகோ! உங்கடளைப்
பகோர்த்தகோல், ஏற்படைக் கூடியே மைன அதிர்ச்சி
யேகோகல, அவர் இறேந்தவிடைக் கூடும்” என்று கூறித் தடுத்தகோன். ‘வதகோடைர் வதகோடைரகோகத் தன்பங்கடளைத்
தகோங்கித் தகோங்கிப் பழக்கமைகோகிவிட்டைத. நகோகு! - இடதயும் தகோங்கிக் வககோள்கிகறேன் - கவவறேன்ன வசய்யே
முடியும்” என்று ரங்கம்மைகோள் கசகோகமைகோகக் கூறினகோர்கள்.
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பகுதி - 22
ரகோதகோவின் ‘அன்டப’ நகோன் வபற்றுவிட்கடைன் - இனி என் தகப்பனகோரின் அனுமைதிதகோன் கதடவ.
நகோகசுந்தரம்தகோன் இதற்குத் ‘தூத’, சுலபமைகோகவம் வவற்றியேகோகி விட்டைத. நகோங்கள் ‘நகோயுடு’ குடும்பம்!
எனகவ, பர்மைகோ நகோயுடு ஒருவர் வந்திருக்கிறேகோர். அவருடடையே மைகள் ரகோதகோடவத்தகோன் கலியேகோணம் வசய்த
வககோள்ளை விரும்புகிறேகோன் பரந்தகோமைன் என்று வசகோன்னதம், அப்பகோ சம்மைதித்தவிட்டைகோர். திருமைண நகோளும்
குறிக்கப்பட்டுவிட்டைத கடடைசியில், தன் மைகள் சுகப்படை, வகமௌரவப்படை, வழி கிடடைத்தகத என்றே மைகிழ்ச்சி
ரங்கம்மைகோவக்கு! தன் தங்டகக்குத் தகுந்த ‘வரன்’ கிடடைத்தத பற்றி நகோகசுந்தரத்தக்குக் களிப்பு! எனக்கும்
ஆனந்தம்! ரகோதகோ? ஒகர குதூகுல மையேம்!
இவ்வளைடவயும் ‘பகோழ்’ வசய்யேக் கிளைம்பினகோன், பர்மைகோ நகோயுடு! கலியேகோணத்தக்கு இரண்கடை நகோட்கள்
உள்ளைன. கநகர என் வீடு வந்தகோன். மைகோடியில், என் தனி அடறேயில் நகோன் இருந்கதன்... புதிதகோகத் டதத்த
வந்த, கககோட்டு ஒன்டறே கபகோட்டுக் வககோண்டு, ‘கண்ணகோடியில்’ பகோர்த்தபடி.
“மைகோப்பிள்டளையேகோகப் கபகோகிறேகோகயேகோ, மைகோப்பிள்டளை!” - என்று கககோபமும் ககலியும் கலந்த குரலிகல
ககட்டைகோன் - கதடவ, உட்புறேம் தகோளிட்டுக் வககோண்டைகோன்.
“இகதகோ பகோர்! எனக்கு இப்கபகோகத ஒரு ஆயிரம் ரூபகோய் வககோடுத்தகோக கவண்டும். இல்டலயேகோனகோல் இந்தக்
கலியேகோணம் நடடைவபறேகோத - கண்டிப்பகோக நடடைவபறேகோத” - என்று கூறினகோன்.
எனக்குப் பிரமைகோதமைகோன கககோபம் வந்தவிட்டைத.
“ஆயிரம் ரூபகோயேகோ? ஏன்? வபண்டண விற்கிறேகோயேகோ அந்த விடலக்கு?” என்று நகோன் ககட்கடைன்,
கககோபமைகோகத் தகோன்.
“வபண்டண விற்பத அல்ல! அந்த “இளித்தவகோய்ச் சிறுக்கி” யேகோர் தடுத்தகோலும், உன்டனத்தகோன்
கலியேகோணம் வசய்த வககோள்வகோள். நகோன் ககட்கும் ஆயிரம், ரகோதகோவக்ககோக அல்ல! இரகசியேத்டத
வவளியிடைகோமைலிருக்க!! உன் அப்பகோவக்கு, ரங்கத்தின் “பூர்வீகம்” வதரியேகோதிருக்க கவண்டுகமை, அதற்ககோக!!
வதரிந்தகோல், ஊர் சிரிக்குகமை. ஒப்புக்வககோள்வகோரகோ, உன் தந்டத. அதற்ககோக, நகோன் வகோடயே மூடிக்
வககோண்டிருப்பதற்ககோக ‘ஆயிரம்’ தர கவண்டும்” என்றேகோன். எனக்கு வந்த கககோபத்தில், அப்படிகயே அந்தக்
குடிககோரனின் கழுத்டதப் பிடித்த வநரித்த விடைலகோமைகோ என்றுகூடைத் கதகோன்றிற்று. அடைக்கிக்வககோண்டு,
சகோந்தமைகோக ஆனகோல் உறுதியுடைன் கூறிகனன் - அடர ரூபகோய்கூடைக் வககோடுக்க முடியேகோத என்று.
“கலியேகோணத்டதத் தடுக்க, உன்னகோல் முடியேகோத. ஊரில் ஒரு சமையேம், உன் உளைறேல் ககட்டுச் சில கபர்
இழிவகோகப் கபசக் கூடும். அததகோன் நடடைவபறுகமைவயேகோழியே, கலியேகோணம் நின்றுவிடைகோத” என்று நகோன்
வசகோன்கனன்.
“கககோட்டடையூரகோரின் முதல் மைடனவிதகோன் ரங்கம் என்பத வதரிந்தகோல்கூடைவகோ, உன் அப்பகோ சம்மைதிப்பகோர்.
இந்தக் கலியேகோணத்தக்கு?” என்று முடுக்குடைன் ககட்டைகோன் பர்மைகோ நகோயுடு.
“கலியேகோணம் எனக்கு! அப்பகோவக்கு அல்ல” - என்று நகோன் வவடுக்வகனப் பதில் வசகோன்கனன். பர்மைகோ
நகோயுடு, ஆயிரத்டத ஐந்நூறு ஆக்கினகோன் - நகோன் முடறேத்தப் பகோர்த்கதன். இருநூறுக்கு இறேங்கினகோன் எனக்குச் சிரிப்பு வந்தவிட்டைத. “மிரட்டிப் பணம் வகோங்குவத முடியேகோத, மைகோமைகோ! ஆயிரம்கூடைத்
தந்தவிடுகவன், அன்புடைன் ககட்டைகோல்” என்று வசகோன்கனன் - இளித்தகோன். ஐந்த நூறு ரூபகோய்
கநகோட்டுகடளை எடுத்தக் வககோடுத்கதன். அடவகடளை வகோங்கிக் வககோண்டை பிறேகு வசகோன்னகோன். “தம்பீ! ஏன்
வதரியுமைகோ இத! கலியேகோணத்தின் கபகோத, உன் அந்தஸ்தக்கு ஏற்றேபடி நகோன் உனக்கு மைரியேகோடத வசய்யே
கவண்டைகோமைகோ? அதற்ககோகத் தகோன்!”
திருமைணம் சிறேப்பகோக நடைந்கதறியேத.
பர்மைகோ நகோயுடு, நகோனூறு ரூபகோயில் எனக்கு ‘ரிஸ்ட் வகோட்ச்’ வகோங்கித் தந்தகோர்!
கககோட்டடையூரகோர் ‘ரகோதகோவக்கு’ ஆசீர்வகோதமும், அழககோன டவர வநக்வலசும் பரிசளித்தகோர் - பகிரங்கமைகோக
அல்ல.
எப்படிகயேகோ வபரியேகதகோர் ‘வபகோய்’ வசகோல்லி, என் தகப்பனகோடர ஏமைகோற்றியேகோகிவிட்டைத.
அந்தப் வபகோய் வசகோல்லகோவிட்டைகோல், உண்டமைடயேக் கூறி இருந்தகோல், ரகோதகோடவ நகோன் மைடனவியேகோகக்
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வககோள்வடத எப்படி என் அப்பகோ சம்மைதிப்பகோர்!
நகோனும் நகோகுவம், இடதப் கபசிக்வககோண்கடை சிரித்தக் வககோண்டிருந்கதகோம், ஒருநகோள் மைகோடலயில், என்
மைகோடி அடறேயில்.
“அண்ணகோ! அப்பகோடவ ஏமைகோற்றிவிட்டைதகோகத்தகோகன அத்தகோன், ‘கித்தகோப்பு’ப் கபசுகிறேகோர்” என்றேகோள் ரகோதகோ.
“ஆமைகோம் - சகோமைர்த்தியேமைகோக நகோன் ககோரியேத்டதச் சகோதித்தக் வககோண்கடைன் - அப்பகோ, கர்நகோடைகப் கபர் வழி கலப்பு மைணத்தக்குத் தளியும் சம்மைதிக்க மைகோட்டைகோர்” என்கறேன்.
“தங்கடளைவிடைத் தங்கள் அப்பகோதகோன் சகோமைர்த்தியேசகோலி” என்றேகோள் ரகோதகோ.
“எப்படி?” என்று நகோகு ககட்டைகோன்.
“அண்ணகோ! இவர் அவருடடையே மைகன் அல்ல! இவர் மைனித குலம் - வசட்டியேகோகரகோ, நகோயுடுகவகோ,
முதலியேகோகரகோ, பிள்டளைகயேகோ, என்னகவகோ வதரியேகோத” என்றேகோள் ரகோதகோ.
எனக்குத் தூக்கி வகோரிப் கபகோட்டைத.
“விளைங்ககோத, நகோனகோக விளைக்கினகோவலகோழியே! எனக்கும் உங்கள் அப்பகோ வசகோன்னதகோல்தகோன் வதரிந்தத”
என்றேகோள்.
என் உள்ளைம் வவடித்தவிடும் கபகோலிருந்தத.
“பரமைகோ, பயேப்படைகோகத! பழங்கடத - இனிக் கூறித்தகோன் தீர கவண்டும், அடத” என்று கூறிக்வககோண்கடை
என் அப்பகோ, அடறேக்குள் வந்தகோர்.
“எனக்குக் கலியேகோணமைகோகிப் பல ஆண்டுகளைகோகக் குழந்டத இல்டல - கவடலப்பட்கடைன் - பிறேகு,
‘கர்ப்பம்’ தரித்தத - அதகோவத கர்ப்பம் தரித்ததகோக, என் மைடனவி ‘பகோசகோங்கு’ வசய்தகோள். தகோய் வீடு
வசன்றேகோள் - அங்கு ஒரு கலடி டைகோக்டைரின் உதவியேகோல். என்டன நம்பவம் டவத்தகோள். கலடி டைகோக்டைர்
ஏடழகளுக்ககோக ஒரு பிரசவ விடுதி நடைத்தி வந்தகோர்கள் - அங்கு பிறேந்த ஒரு குழந்டதயின் தகோய் இறேந்த
விடைகவ, அந்தக் குழந்டதடயே என் மைடனவியுடடையேதகோக்கினகோர்கள் - நீதகோன் அந்தக் குழந்டத!” என்றேகோர்.
எனக்கு கபச்சு எழகவயில்டல.
“அந்தக் குழந்டததகோன் தகோங்கள். அந்த கலடி டைகோக்டைர்தகோன், கல்லூரியில் நகோடைகமைகோடிகனன், ‘தகோரகோ’
நகோடைகம். அப்கபகோத தடலடமை வகித்த திலகவதி” என்று ரகோதகோ விளைக்கம் கூறினகோள்.
“வககோஞ்சம் தப்பறியும் கவடல வசய்கதன் - திலவதியும் தடண வசய்தகோர்கள் - கண்டுபிடித்கதன்
உண்டமைடயே” என்று ரகோதகோ கூறினகோள்.
“எனக்குத் வதரியேகோத, இந்த ரகசியேம் ரகோதகோவக்குத் வதரியும் என்று. கலியேகோணத்தக்குப் பிறேகு, ரகோதகோகவ
என்னிடைம் ஆதகோரத்தடைன் ககட்ககவ, நகோன் உண்டமைடயே ஒப்புக் வககோண்கடைன்” என்று கமைலும் விளைக்கம்
கூறேலகோனகோர் என் தகப்பனகோர்.
எனக்கு என்வனன்னகவகோ எண்ணங்கள் கதகோன்றித் கதகோன்றிக் கடலந்தன.
நகோகசுந்தரம், சகோமைகோர்த்தியேமைகோகப் கபச்டச கவறு பக்கம் திருப்பினகோன்.
பல நகோட்களைகோயின, என் மைனம் ஒரு நிடலடயே அடடையே.
“இப்கபகோத கூறுங்கள், யேகோர் சகோமைர்த்தியேசகோலி? உங்கள் அப்பகோதகோகன! நீங்கள், நகோன் யேகோர் என்படத அவர்
அறிந்த வககோள்ளைகோதபடி சகோமைர்த்தியேமைகோகக் ககோரியேம் வசய்தீர். அவகரகோ நீங்கள் யேகோர் என்படத நீங்ககளை
வதரிந்தவககோள்ளை முடியேகோதபடி, இவ்வளைவ வருஷங்களைகோக மைடறேத்த டவத்தகோர். அவர்தகோகன
உண்டமையில் சகோமைர்த்தியேசகோலி” என்று ரகோதகோ ககட்டைகோள்.
அவடளை என் அருகக இழுத்த முத்தமிட்டுக் கூறே கவண்டும் என்று எண்ணிகனன் - அடத எப்படித்தகோன்
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என் ரகோடத வதரிந்தவககோண்டைகோகளைகோ வதரியேவில்டல; தளிர் கபகோலச் சகோய்ந்தகோள் என்மீத. அவளுடடையே
கன்னங்களில் - ஆமைகோம் - என் கரம்தகோன் முதலில் விடளையேகோடிற்று - பிறேகு அதரம்.
“கிளிகயே! மைடறேந்த கபகோயிருந்த ‘இரகசியேத்டதக்’ கண்டைறிந்த, நீதகோன் எங்களிருவடர விடைச்
சகோமைர்த்தியேசகோலி” என்கறேன் நகோன்.
“சந்கதகவமைன்ன அதிகல! வபகோதவகோககவ, ஆண்கடளை விடைப் வபண்கள்தகோன் சமைகோர்த்தியேசகோலிகள்”
என்றேகோள் என் ரகோதகோ.
‘எப்படி?’ என்று நகோன் ககட்கவில்டல, நகோன் அவள் கூந்தடலக் கககோதிகனன் - களித்கதன்.
“எப்படி என்று ககட்கிறீர்களைகோ கண்ணகோளைகோ! எவ்வளைவ வபரியே சகோமைர்த்தியேகோலியேகோன ஆடைவனகோக
இருப்பினும் அவடனப் வபற்வறேடுத்தவள் ஒரு வபண்தகோகன! அவள் தகோகன சிறேப்புக் ககோரணம்”
என்றேகோள்.
“இன்பகமை” என்கறேன் நகோன்.
கண்கடளை ஒரு விநகோடி மூடித் திறேந்தகோள் - வசந்தகோமைடர மைலர்ந்தத. அருகக வந்தகோள், வசந்தம் வீசிற்று!
புன்னடக புரிந்தகோள், புத விருந்த உண்கடைன்!
முற்றும்
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