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அடடையேலாளங்கள
வதலாழர வேலமபரிஜேலான் எழுத்தலாக.
(“வமைட்டி" இதழ் 1983 நவேமபர)
கடததலான் ஒரு எழுத்தலாளடன கவிழ்ந்த வபலாகலாமைல் பலாரத்தக் வகலாளளவவேண்டும. வபர வேலாய்ந்த
எழுத்தலாளரலாக இருந்தலாலும, சீர வேலாய்ந்த கடதயேலாக இல்லலாவிட்டைலால், ஒரு எழுத்த தன்டன எழுந்த
நடைக்கவிட்டை எழுத்தலாளனுக்குப் வபருடமை வசரப்பதலாக இருக்கலாத. ச. சமுத்திரம வபலான்ற சில
எழுத்தலாளரகள, மைக்களின் மைன மைண்டைபங்களில் மைகுடைலாதிபதிகளலாக இருப்பதற்குக் கலாரணம, அவேரகளின்
எழுத்த மைனிதடனத் வதலாடுகிறத. வதலாட்டு அவேடனத் தலாக்குகிறத என்பததலான். அவேரத
டமைக்கூட்டிற்குள நீலம பூத்த நிமிருகிறவபலாத, மைண்ணுக்கலாக குரல் வகலாடுக்கிற அவேரத மைகத்தவேமதலான்
‘தலாள வமைடடைகளில் தளிரநடடை வபலாடுகிறத. எழுத்த என்ற வவேளவித்தீயில் எழுந்திடும நீலப்பூவேலாக
இருக்கிறவேர ச. சமுத்திரம அவேரகள.
நலான் விருமபி அடடைந்த நண்பரகளில் அவேர முதல் வேரிடச மைனிதர. ஒரு கவிஞனுக்குரியே வவேளடள
மைனமும, வவேகப் பிளிறலும, ஒரு சமுதலாயே விஞ்ஞலானிக்கு வேலாய்க்க வவேண்டியே அடைங்கலாத சினமும,
ஆழமைலான அணுகலும, பலாரம சமைக்கிற மைக்களுக்கலாக தனத எழுதவகலாடலப் பகிரந்த வகலாளகிற
பக்குவேமும, நீண்டை நலாள நிடலத்திருக்கப்வபலாகிற தீரக்க தரிசனமும எழுத்தலாளர ச. சமுத்திரத்தின்
அடடையேலாளங்களலாகும.
அவேரத எழுத்தக்கும வேலாழ்க்டகக்கும வபரிதலான இடடைவவேளி ஒன்றும இல்டல. கனமைலான
நலாவேல்களுக்கலாக கலாலம அவேடரக் வகளரவேப் படுத்தம.
நுடரக்கிற சமுத்திரத்தின் நூதனமைலான கடத இத!
"கடலமைகளின்" வேலாழ்த்தலாக. (1994-ஜேனவேரி)

"பழுத்த பலலாவுக்குப் பரிச’
இந்த ஆண்டு சலாகித்தியே அக்கலாவதமிப் பரிச, 'வவேரில் பழுத்த பலலா என்ற தமிழ் நூலுக்குக்
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கிடடைத்திருக்கிறத. பலலாவுக்வக இனிப்பம சடவேயும மிகுதி. அதவும வவேரில் பழுத்தலால் சடவேக்குக்
வகட்க வவேண்டுமைலா? இரண்டு குறுநலாவேல்கள இடணந்த நலால் இத. இதடன எழுதியேவேர அன்பர திரு. ச.
சமுத்திரம அவேரகள. வதலாடலக்கலாட்சி, வேலாவனலாலித்தடறயில் பணியேலாற்றும திரு. ச. சமுத்திரம
அவேரகளின் எழுத்தில், சமூகத்தின் அடித்தள மைக்கள, வபலாரலாடியும, தங்கள நியேலாயேமைலான உரிடமைகடளப்
வபற முடியேலாமைல் அவேதிப்படும நிடலடயேக் கலாணலலாம. கிரலாமைப்பற மைக்களின் வேஞ்சடனயேற்ற உடழப்ப
வபச்ச, வசயேல்கடளயும, நகரப்பற மைக்களின் லாமபீகப் வபலாலித்தனத்டதயும, இவேர எழுத்தக்கள
பிரதிபலிக்கும. பழகுவேதற்கு இனியே நண்பரலான இவேர, வமைலும பல பரிசகள வபற வேலாழ்த்தகிவறலாம.
----------

ஆய்வு ஏடுகள வேழியேலாக.
வவேரில் பழுத்த பலலா
உயேரந்த நலாவேலில் படடைக்கப்படும கடதமைலாந்தர, உண்டமை மைனிதரவபலால் ஆகிவிடுகின்றனர. கற்படன
மைலாந்தர இவ்வேலாறு உயிரும உணரச்சிமிக்க வேலாழ்வும வபறுமைலாறு வசய்தல், படடைப்பவேரின் அரியேதிறவன
ஆகும.

நயேங்கள :
"உடடை என்பத உடைடல உடடைத்தக்கலாட்டை அல்ல. மைடறத்தக்வகலாளளவவே."
"நலான் வபலாட்டிப் பரிட்டச எழுதி வவேடலக்கு வேந்வதன். வவேடலக்குன்னு வபனலாடவேத்தலான் வதலாட்வடைன்.
எவேன் கலாடலயும வதலாடைல."
நல்லதக்கும கூடை இன்வனலாருத்தன் அதிகலாரத்டத எனக்கலாக பயேன்படுத்தக்கூடைலாத."
"படித்த அரிசனங்கவகலாளடை திறடமை, வவேட்டி எடுக்கப்படைலாத தங்கம. தரசி படிந்த கண்ணலாடி தங்கத்டத
வவேட்டி எடுக்குமவபலாத, ஏவதலா ஒரு பித்தடள இருக்குதன்னு தங்கத்டத படதச்சிடைப்படைலாத.
கண்ணலாடிடயே தடடைத்தப் பலாரக்கணும. டகக்கண்ணலாடி வபலாதமுன்னு அடத உடடைச்சிடைப்படைலாத."
"சமபளம சிகவரட்டுக்கு, கிமபளம வீட்டுக்குன்னு வபசறலாங்க. நீ இன்னலார தமபி என்று நியேலாயேம
தவேறலாமைல் நடைக்கவவேண்டும. வநரடமை வவேற. கடைவுள வவேற இல்ல. கடைவுள டகவிடைமைலாட்டைலார."
"கிரலாமைத்தக்கு வசரி குனிகிறத மைலாதிரி, இங்வக குனிந்தலால். (அலுவேலகத்தில்) பூமியில் வேந்ததலான்
முன்தடல இடிக்கும. சிரிக்கிறவேங்கடளப் பலாரத்த சீறணும. சீறுறவேங்கடளப் பலாரத்த அலட்சியேமைலாய்
சிரிக்கணும."
"என் வேலாழ்க்டகவயே ஒரு திறந்த பத்தகம. ஆனலால், அதில் நலான்தலான் எழுதவவேன். யேலார வவேண்டுமைலானலாலும
படிக்கலலாம."
"இந்த நலாட்டில் இருந்த லலாட்டைரிகளும, கிரிக்வகட்டும தரத்தப்பட்டைலால் ஒழியே, நலாடு முன்வனறலாத.”
"என்டறக்கு ஐ.ஏ.எஸ். ஐ.பி.எஸ். அரசியேல்வேலாதி, கவிஞன், பத்திரிடக ஆசிரியேன்னு ஒருவேருக்கு பட்டைம
வேருவதலா, அப்வபலா அவேன் தன்வனலாடை சலாதிப் பட்டைத்டத தறந்தடைனும."
"உண்டமையேலான கலாதலுக்கு உட்படுகிறவேங்க, ஒருத்தடர ஒருத்தர கலாதலிக்கணுமுன்னு பழகமைலாட்டைலாங்க.
அவேங்களுக்கு பழக்கத்தலதலான் கலாதல் வேரும. எப்படி கலாதலிக்கணும என்கிறடதவிடை, எப்படிவயேல்லலாம
கலாதலிக்கக்கூடைலாத என்கிறவத முக்கியேம."
'அலுவேலகம என்ற மைரத்தின் உச்சலாணிக் கிடளயில், அணில் கடித்த பழங்கடளயும, பிஞ்சப்
பழங்கடளயும பிடுங்கலாமைல் பலாரத்த சரவேணனுக்கு 'வவேரில் பழுத்த பலலாவேலாகியே அன்னம (ஆரமபத்தில்)
பலாரடவேயில் படைலாமைல் வபலாய்விட்டைத."
க. வரவேதி - இரலாணிவமைரி கல்லூரி, வசன்டன-4. (ஏப்ரல் 1992)
---------

ஒருநலாள வபலாதமைலா?
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அந்நியேரகளிடைமிருந்த விடுதடல வபற்றலாலும, அதிகலார வேரக்கத்தினரலால் அடிடமைகளலாக நடைத்தப்பட்டு
உரிடமைகடளயும, அடிப்படடை சதந்திரத்டதயும இழந்த மைக்களின் ஒன்றுபட்டை வபலாரலாட்டைத்டத
சித்தரிக்கின்ற நலாவேல்களுள, ச. சமுத்திரம அவேரகளின் நலாவேல்கள, சிறப்பிடைம வபறுகின்றன.
"சிப்ஸ் வபலாட்டு வமைல்தளம பூசணும. அஞ்ச வபரியேலாள, அஞ்ச சித்தலாள வவேணும. ஐந்தல்ல ஐந்டதந்த
இருபத்டதந்த வபருக்கும அதிகமைலாக அவேடரச் சூழ்ந்த வகலாண்டைலாரகள." என்ற கலாட்சி-விளக்கம மூலம,
கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகளின் நிரந்தரமில்லலா வவேடல நிடலடமைகடளயும, அவேரகளின் வபலாருளில்லலா
வேலாழ்வின் அவேல நிடலடமைடயேயும கலாட்டுகின்றலார. கட்டிடைத் வதலாழிலில் நலாற்பத வேருடை அனுபவேம
இருந்தலாலும கூடை, வநலாய் வநலாடிவயேலாடு வேயேதலாகிப்வபலான வதலாழிலலாளரகடள கழித்தவிட்டு
திடைகலாத்திரமைலான வதலாழிலலாளரகடள எடுக்கும நிடலடயே, இங்கு சட்டிக்கலாட்டுகின்றலார.
"நீ அந்தலாண்டை வபலா. வபலான வேலாரம ஒண்ணுக்கு வபலாற சலாக்குல, ஒரு மைணி வநரத்த வவேஸ்ட் பண்ணுன."
வபண் கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள, வமைற்பலாரடவேயேலாளரகள, வமைஸ்திரிகள, கலாண்டிரலாக்டைரகள
ஆகிவயேலாரகளின் கலாமை கண்வணலாட்டைத்திற்கும, இரட்டடை அரத்தப் வபச்சக்களுக்கும, மைடறமுக
அடழப்பகளுக்கும ஆளலாகின்றனர.
"ஆமைலா. நீ எருத, நலான் உன்வமைல உட்கலாரப் வபலாற கலாக்கலா."
கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள அன்டறயே தினம உடழத்த பின்வப அவேரகளுக்குக் கலால்வேயிறு கஞ்சியேலாவேத
கிடடைக்கும என்ற நிடலயில் உளளனர. எனவவே அத்வதலாழிலலாளரகளின் பகல் வநர உணவு எத்தடகயேத
என்பத
"வவேற்றிடல சப்பலாத்தியேலாம. வகலாட்டடைப்பலாக்கு உருடளக்கிழங்கலாம. உமிழ்நீர சலாமபலாரலாம. வேலாவயே
வேயிறலாம."
முந்நூறு குடிடசகள உளள பகுதியில் கூலித்வதலாழிலலாளரகள வேசிக்கின்றனர. ஆனலால் அங்வகலா,
அதற்வகற்ப எந்தவித அடிப்படடை வேசதியும இல்லலாமைல் வேலாழ்கின்ற அவேல நிடலயிடன ச. சமுத்திரம
அவேரகளின் வேருணடனத்திறம வவேளிக்கலாட்டுகிறத.
"குழலாயேல்ல, கலாரப்பவரஷன் ஒரு கழிசடடை என்பதற்கலான அடடையேலாளம. அருகிவலவயே கக்கூஸ். அங்வக
கலாரப்பவரஷன் குழலாய் நீர, வவேட்கப்பட்டு, நடழயே மைறுத்ததவபலால் வேலாசடன, வவேளிவயே
ஒவ்வவேலாருவேருடடையே மூக்கிலும நுடழந்த வகலாண்டிருந்தத. வமைலாத்தம முந்நூறு குடிடசகள உளள
அந்தப் பகுதியில் இரண்வடை இரண்டு தண்ணிர குழலாய்கள"
பணிச்சடமையின் கலாரணமைலாக உயிரிழந்த வவேலு என்ற கட்டிடைத் வதலாழிலலாளியின் குடுமபத்திற்கு தகுந்த
இழப்பீட்டுத்வதலாடக வகலாடுக்கலாமைல், குடறந்த வதலாடகடயேக் வகலாடுத்த மூடி மைடறத்திடை நிடனக்கும
முதலலாளிகளின் நயேவேஞ்சகத் தன்டமைடயே எதிரத்தப் வபலாரலாடைத் தயேலாரலாகிறலாரகள என்படத "நலாங்கவள
கலாண்டிரலாக் டர மிரட்டி உருட்டி நஷ்டை ஈடு வேலாங்கித் தந்தடைலலாம. அத வபரியே கலாரியேமைல்ல. ஆனலால் இத
ஒரு முன்னுதலாரண வகஸலாய் இருக்கதனலால. வலபர வகலாரட்ல வபலாடைலலாமுன்னு இருக்வகலாம. வகஸ்
வதலாற்றுப்வபலாய்ட்டைலால் வமைலும பலமைலா வபலாரலாடைலலாம. விடைப்வபலாறதில்டல." என்று வபயிண்டைர
வபருமைலாள என்ற பலாத்திரத்தின் மூலம வபலாரலாட்டைவமை இதற்கு ஒவர தீரவு என்படத உணரத்தகிறலார.
ச. சமுத்திரம, தம நலாவேல்களில் வதலாழிலலாளரகளின் இன்னல்களுக்வகல்லலாம தீரவேலாக வபலாரலாட்டைங்கடள
கருவியேலாக்கி, திரண்வடைழும மைக்கள சக்தியின் ஆற்றடல வவேளிப்படுத்தி உளளலார. நலாவேல்களில்,
சமுதலாயேத்தின் அவேலநிடலடயே சித்தரிப்பத மைட்டும படடைப்பலாகலாத. அதற்கலான கலாரணங்கடளயும,
நிரந்தர தீரவுகடளயும தருவேவத ஒரு ஒப்பற்ற எழுத்தலாளனின் கடைடமையேலாகும. அவ்வேடகயில், ச.
சமுத்திரம அவேரகள, சிக்கலுக்கலான தீரடவே கூறுவேவதலாடு, நமடமைச் சிந்திக்கவும டவேக்கின்றலார.
ப. வதன்வமைலாழி - வசல்லமமைலாள மைகளிர கல்லூரி, வசன்டன - 32. (டிசமபர 2001)
-----------------

வேலாசகக் கடிதங்களில் சில.
(1983 ஆம ஆண்டு டிசமபர மைலாதம வமைட்டி இதழில் வவேளியேலானடவே)
வபலாய், பித்தலலாட்டைங்களிடடைவயே உண்டமை எதிரநீச்சல் வபலாட்டு வவேற்றி கலாணப் பறப்படுவேதலாக,
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சரவேணடன மைனம தளரந்த விடைலாமைல் கடதடயே முடித்திருந்த விதம நிடறவேலாக இருந்தத.
- எஸ். கவணசன், திருவநல்வவேலி -627001, சமுத்திரம வபலாங்கியேதலால்,
சமுதலாயே சகதிகள அப்பறப்படுத்தப்பட்டுளளத.
- வேடுடக. மைணிவசகரன், ப. வேடுகபலாடளயேம,
ச. சமுத்திரம அவேரகளின் "வவேரில் பழுத்த பலலா", சமுதலாயேச் சீரவகடுகடளயும, நலாகரிகமைலான கலாதடலயும,
அழகலாக, மிக அழுத்தமைலாக வவேளிப்படுத்தகிறத
- எஸ். சப்பிரமைணியேன், வசன்டன - 12.
சமுதலாயேப் பிரக்டஞ உளள இதமைலாதிரி கடதகள வமைன்வமைலும வேந்தலால்தலான் நம இடளஞரகள, "இந்த
உலகம - உலகமைல்ல. ஒரு வகலாலிக்குண்டடைப்வபலால உங்கள உளளங்டகயிவல நீங்கள உருட்டி
விடளயேலாடுகிற கலாலம வேரும" என்ற தங்களத கனடவே நனவேலாக்குவேலாரகள.
- ஆர. நஜீர அகமைத், வகலாவில்பட்டி,
வபண்களின் சடதகடளக் கருவேலாகக் வகலாண்டு எழுதம எழுத்தலாளரகள மைத்தியில் ச. சமுத்திரம ஒரு
வித்தியேலாசமைலான எழுத்தலாளரதலான். அவேரத 'வவேரில் பழுத்த பலலா எங்கள உளளத்தின் உளளுணரவுகடளத்
வதலாட்டைத.
- பூரீ ரங்கம டவேத்தியேநலாதன், கி.பி. வசல்வேரலாச, வசன்டன - 34
வேருஷத்திற்கு இரண்டு நலாவேல்களலாவேத 'வவேரில் பழுத்த பலலா மைலாதிரி வகலாடுங்கள. ஒரு சரலாசரி
வநரடமையேலான மைனிதனுக்கு ஏற்படும வசலாதடனகடள ச. சமுத்திரம அழகலாக, அருடமையேலாக விளக்கி
இருக்கிறலார.
- வக. குமைலார, வசன்டன - 21.
------------

கலாலப் பதிவுகள
என்னுடர (ஏப்ரல் 1989)
சக்தியுளள படடைப்பகளலாகக் கருதப்படுபடவேகளுக்கு சலாகித்யே அகலாதமிப் பரிசகள வகலாடுக்கப்படுவேத
வேழக்கம. இந்த நலாவேலுக்கு பரிச கிடடைத்த பிறகுதலான், எனத 'சக்தியும, இந்த நலாவேலின் சக்தியும எனக்வக
பரிந்தன. இந்தப் பரிச கிடடைத்ததம, ஒரு வகலாவிலில், எல்லலா வவேடளப் பூடஜேகளும ஒவர சமையேத்தில்
ஒட்டு வமைலாத்தமைலாக நடைப்பத வபலால-அப்படி வதலாடைரந்த மூன்று மைணிவநரம ஒலித்தக்வகலாண்வடை
இருந்தத. இடடையிடடைவயே மைந்திரம வபலால் 'உங்களின் அன்ப-ஆசீரவேலாதம' என்று நலான் வசலால்லி
முடிக்கவும, ஆலயேமைணிவபலால் வடைலிவபலான் மைணி மீண்டும ஒலிக்கும. அவதலாடு, தமிழகத்தில் இருந்தம
பிற மைலாநிலங்களிலிருந்தம ஏரலாளமைலான வேலாழ்த்தக் கடிதங்களும, நலான் இன்னும சிறப்பலாக எழுத
வவேண்டுவமைன்ற விமைரசனக் கடிதங்களும குவிந்தன. தமிழ்நலாடு முற்வபலாக்கு எழுத்தலாளர சங்கம,
தமிழ்நலாடு கடல இலக்கியேப் வபருமைன்றம, இலக்கியே வீதி உட்படை பல இலக்கியே அடமைப்பகள,
பல்வவேறு பலாரலாட்டுக் கூட்டைங்கடள நடைத்தி, என்டனக் வகளரவித்தன. பத தில்லியில், தில்லித் தமிழ்ச்
சங்கம, பலாவவேந்தர பலாசடற உட்படை பல அடமைப்பகள பல்வவேறு வேரவவேற்ப நிகழ்ச்சிகள நல்கின.
தமிழில் சலாகித்தியே அகலாதமிப் பரிச வபற்ற எந்த எழுத்தலாளருக்கும இல்லலாத அளவிற்கு,
எனக்குப் பலாரட்டு நிகழ்ச்சிகள வகலாடுக்கப்பட்டைன.
இந்தப் பலாரலாட்டுகளுக்குக் கலாரணம, இந்த நலாவேலின் இயேல்ப மைட்டுமைல்ல; இதில் உளள இலக்கியே
நயேங்களுக்கலாகவும அல்ல; மைலாறலாக, தலாழ்வுற்று, வேறுடமைப்பட்டு, பிற்படுத்தப்பட்டு, அவேலமுறும
அடித்தள மைக்கடளப் பற்றி எழுதகிற ஒருவேனுக்கு, ஒரு அங்கீகலாரம கிடடைத்திருக்கிறத என்றுதலான்,
அத்தடன வதலாழரகளும, இந்தப் பரிச தங்களுக்குக் கிடடைத்தத வபலால் மைகிழ்ச்சியுற்றனர. என்றலாலும
இந்த எழுத்தக்குக் கிடடைத்த வவேற்றி, இந்த எழுத்தில் வேரும ஏடழகளுக்கு வவேற்றியேலாக
மைலாறுமவபலாததலான் எனத படடைப்பகள பரிபூரணமைலாகும என்று எண்ணுகிவறன்.
பததில்லி வேரவவேற்ப நிகழ்ச்சி ஒன்றில், சிறந்த எழுத்தலாளரும, தில்லி வதலாடலக்கலாட்சி வசய்திப் பிரிவின்
தடலடமைச் வசய்தி ஆசிரியேருமைலான பிரப வசல்வேரலாஜ, நலான், இலக்கியேத்திற்கு என்று டவேத்தளள
இலக்கணங்கடள உடடைத்தவிட்டு, பத இலக்கணத்டத உருவேலாக்கி இருப்பதலாகக் குறப்பிட்டைலார.
உண்டமைதலான். 'எழுத்த வியேலாபலாரிகளிடைம இருந்தம இலக்கியேத் தலான்வதலான்றிகளிடைம இருந்தம
மைலாறுபட்டு, எழுதவேதலாகவவே நிடனக்கிவறன் நமைத மைக்களின் ஆடசகடளயும, நிரலாடசகடளயும,
யேதலாரத்தக் கண்வணலாட்டைத்வதலாடு படடைக்கிவறன்.
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எனத அரச அனுபவேம 'வவேரில் பழுத்த பலலா" என்ற குறுநலாவேலலாகவும, நலான், வசன்டன நகரில் கண்டை
கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகளின் தன்பங்கள, தயேரங்கள, ஒருநலாள வபலாதமைலா என்று குறுநலாவேலலாகவும,
இந்தப் படடைப்பில் உளளடைங்கி உளளன. எனக்குத் வதரிந்தமைட்டில், "சலாகித்தியே அக்கலாவதமி”ப் பரிச
வபற்ற நலாவேல்களில், இத ஒன்றுதலான், எந்த இடைத்திலும யேதலாரத்தக் குடறவு இல்லலாமைல் வேந்தளள
படடைப்ப என்று எண்ணுகிவறன். இதனலாவலவயே திருஷ்டி பரிகலாரம வபலால, பலாரலாட்டுகளுக்கு மைத்தியில்,
சில 'இலக்கியே" வவேத்தவவேட்டுச் சத்தங்களும ஒலித்தன.
என்றலாலும ஒரு படடைப்பில் ஒருத்திடயேக் வகலாண்டு வேந்த, அவேள கற்ப எப்வபலாத வவேண்டுமைலானலாலும
பறிக்கப்படைலலாம என்று ஒரு சஸ்வபன்டச ஏற்படுத்தி, அந்த சஸ்வபன்சின் இடடைவயே, ஒரு
பிரச்சிடனடயேச் வசலால்லிக் வகலாண்வடை வபலாவேத எனத வவேடல அல்ல. இதனலால் எந்த மைக்கடளப் பற்றிச்
சித்தரிக்கிவறலாவமைலா, அவேரகள பக்கம கவேனம வபலாகலாத. ஆடகயேலால்தலான் எனத படடைப்பக்கள எதிலும,
வசக்ஸ் உப்டப கடரப்பதில்டல. இந்த ஒரு தனித்தவேமும, இந்த சமூகத்டத மைனதலார வநசிக்கும
வநயேமும, என் படடைப்பகளுக்கு ஒரு அங்கீகலாரத்டதக் வகலாடுக்கிறத என்று நமபகிவறன்.
அலுவேலகங்களில் அவேமைலானப்பட்டு, ஆயேலாசப்பட்டு, திறடமைடயே முடளயிவலவயே கிளளி எறியே
விட்டுவிட்டு, தவிக்கும அன்னம வபலான்ற படித்த ஏடழப் வபண்கடளப் பற்றி எழுதப்பட்டை நலாவேல் இத.
அரச அலுவேலகங்களில் பிற்படுத்தப்பட்வடைலாருக்கும, முற்படுத்தப்பட்வடைலாருக்கும இடடைவயே இடல
மைடறவு கலாய் மைடறவேலாக நடைக்கும வபலாரலாட்டைத்டதச் சித்தரிக்கும படடைப்ப இத.
இந்த நலாவேல் ஒரு சில கல்லூரிகளில் பலாடை நூலலாக டவேக்கப்பட்டிருப்பதலாக அறிகிவறன். எனத பல
படடைப்பகள பல்கடலக் கழகங்களில் பலாடை நூல்களலாக இருந்தலாலும, இந்த படடைப்ப பலாடை நூலலாக
இருப்பதில் அதிக மைகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறத. கலாரணம, நலாடள, அரச ஊழியேரகளலாகவும அதிகலாரிகளலாகவும
விளங்கப் வபலாகிற மைலாணவே சமுதலாயேம, அரச அலுவேலகங்களிலுளள நல்லத வகட்டைதகடள சிந்தித்த,
சீரதூக்கி, இந்தச் சமுதலாயேத்திற்கு நலன் விடளவிக்கும வேடகயில், தங்கடளத் தலாங்கவள இப்வபலாவத
தயேலாரபடுத்திக் வகலாளள, இந்த நலாவேல் உதவும.
"வவேரில் பழுத்த பலலா'டவே மைலாத நலாவேலலாக வவேளியிட்டு “கனமைலான நலாவேல்களுக்கலாக கலாலம அவேடர
வகளரவேப்படுத்தம" என்று தீரக்க தரிசனமைலாக எழுதியே என் இனியே நண்பரும, வேலாரத்டதச் சித்தருமைலான
வேலமபரி ஜேலான் அவேரகளுக்கு என் நன்றி
----------

பிற்வசரக்டக (டிச 2003) .
நலான் எழுதியே முன்னுடரடயே நலாவன ஒரு வேலாசகன் வபலால் படித்த வபலாத நல்ல தம வகட்டைதமைலான
நிடனவுகள வமைவலலாங்கிப் வபலாங்குகின்றன.
நலாடளயும, கிழடமைடயேயும தல்லியேமைலாகக் குறிப்பிடை முடியேலாவிட்டைலாலும, இன்னும எனக்கு நன்றலாகவவே
நிடனவு இருக்கிறத. 1992 ஆம ஆண்டு. டிசமபர மைலாதம 15-ஆம வததிக்குள இருந்த இருபதக்குள
இருக்கும.
அந்தக் கலாலத்தில், வசன்டன வேலாவனலாலி நிடலயேத்தின் வசய்தி ஆசிரியேரலாகப் பணியேலாற்றியே நலான்,
டசதலாப்வபட்டடையில் மைலாடலயில் நடடைவபற்ற நரிக்குறவேரகள சந்திப்பில் பங்வகற்றுவிட்டு, அவேசர
அவேசரமைலாக வேலாவனலாலி நிடலயேத்திற்குத் திருமபிவனன். அப்வபலாத, எனத அலுவேலக சகலாக்கள
கங்ரலாஜேஜுவலஷன் சலார என்றலாரகள. அந்தச் சமையேத்தில் எனக்கு பதவி உயேரவு வேரப்வபலாவேதலாக ஒரு வபச்ச
அடிபட்டைத. உடைவன அவேரகளிடைம ‘எந்த இடைத்தலப்பலா என்னப் வபலாட்டுருக்கலாங்க என்று வகட்வடைன்.
உடைவன சகலாக்கள, எனக்கு "வவேரில் பழுத்த பலலா என்ற நலாவேலுக்கலாக சலாகித்தியே அக்கலாவதமி பரிச
கிடடைத்த இருப்பதலாகக் கூறி, வசய்தி நிறுவேனங்களலான யு.என்.ஐ, பிடிஐ, 'கட்டுகடளக் கலாண்பித்தலாரகள.
விருதக்கு முன்வன
இந்த விருத பற்றியே அறிவிப்ப வவேளியேலாவேதற்கு ஒரு மைலாதத்திற்கு முன்ப, எனத இனியே நண்பரும, சிறந்த
எழுத்தலாளரும, வசன்டனத் வதலாடலக்கலாட்சி நிடலயேத்தின் முன்னலாள இயேக்குநருமைலான ஏ. நடைரலாசன்
அவேரகள, எனக்கு இந்த விருத கிடடைக்கலலாம என்றலார. உடைவன நலான் நமபள மைலாதிரி ஆட்களுக்கு
எல்லலாம வகலாடுக்கமைலாட்டைலாங்க அண்ணலாச்சி" என்வறன். சில நலாட்களுக்குப் பிறகு எழுத்தலாளர மைலாலன்
அவேரகள, "சலாகித்தியே அக்கலாவதமி'யின் பரிசப் பட்டியேல் நலாவேல்களில் ஒன்றலாக 'வவேரில் பழுத்த பலலா
தன்னுடடையே பரிந்தடரக்கு வேந்திருப்பதலாகத் வதரிவித்தலார. அப்வபலாதம, அவேர வசலான்னடத வகட்டுக்
வகலாண்வடைவன தவிர, நீங்கதலான் பலாரத்தச் வசய்யேனும என்று ஒரு வேலாரத்டதகூடை வகட்டைதில்டல.
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விருதக்குப் பின்வன.
இப்படிப்பட்டை சூழலில், நலாவனலா, எனத நலாவேவலலா பரிசக்குரியேதல்ல என்று சில சிற்றிதழ்கள
எழுதியேடதப் பற்றி நலான் கவேடலப்படைவில்டல. கலாரணம. என்டனப் பற்றியும என் எழுத்டதப் பற்றியும
எனக்கு நன்றலாகவவே வதரியும. அவத சமையேம நலாவன விருடத சலாமைரத்தியேமைலாக வேலாங்கிக் வகலாண்டைதலாக,
அப்வபலாடதயே ஆரமப கலால எழுத்தலாளரும, இப்வபலாடதயே சிறந்த படடைப்பலாளியுமைலான வஜேயேவமைலாகன்
இந்தியேலா டுவடை' பத்திரிடகயில் எழுதியேவபலாத, நலான் தடித்தப்வபலாவனன்.
இதவபலாதலாத என்பதவபலால், "கடணயேலாழி", எனக்கு விருத வேழங்கியேடத, "இலக்கியேத்தில் இடைஒதக்கீடு
வேந்தவிட்டைத" என்று வேரணித்தத. (இந்தக் "கடணயேலாழி'யின் ஆசிரியேரலான கஸ்தூரிரங்கன், தன்டன
ஆசிரியேரலாகக் வகலாண்டை "தினமைணிக் கதிரில்", ஒரு சிறந்த இலக்கியேவேலாதிக்கு பரிச கிடடைத்த இருக்கிறத'
என்று வகளவி பதிலில் குறிப்பிட்டைலார) இந்த "கடணயேலாழி” வேரணடன, மிகப் வபரியே இலக்கியேப்
பரபரப்டப ஏற்படுத்தி, என்டனயும, நலான் சலாரந்திருக்கும முற்வபலாக்கு மைற்றும வதசியே முழக்க
இயேக்கங்கடளயும ஆவவேசப்படுத்தியேத. மைனிதவநயேத் தடலவேர ஜிவக. மூப்பனலார அவேரகள கூடை, இந்த
வேரணடனயேலால் மிகவும வேருந்தினலார. இதற்கலாகவவே ஒரு பலாரலாட்டுக் கூட்டைம நடைத்தினலார. தமிழ்நலாடு
முற்வபலாக்கு எழுத்தலாளர சங்கம, தமிழ்நலாடு கடல இலக்கியேப் வபருமைன்றம, 1960-களில் நலான் எழுதிவேந்த
வதசியே முழக்கப் பத்திரிடக சகலாக்கள தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம, அகில இந்தியே எழுத்தலாளர சங்கம வபலான்ற
அடமைப்பகள என்டனப் பலாரலாட்டி மைகிழ்ந்தன. மைகிழ்வித்தன.
விசித்திரங்கள….
இந்த விருத பற்றியே விவேகலாரங்களில் பல விசித்திரங்கள அடைங்கியுளளன. முதலலாவேதலாக, அரச
அலுவேலகங்களில் இடை ஒதக்கீடைலால் ஏற்பட்டிருக்கும மைலாறுதல்கடள டமையேமைலாகக் வகலாண்டை இந்த
நலாவேலுக்கலான விருதிடன, "இடை ஒதக்கீடு' என்று வேரணித்தததலான். இதில் உளளடைங்கியே "ஒருநலாள
வபலாதமைலா?” என்ற குறுநலாவேல் விமைரசிக்கப்படைலாதத, இந்த விசித்திரத்தில் ஒரு தடண விசித்திரம.
இரண்டைலாவேத விசித்திரமைலாக, இந்த நலாவேலுக்கலான விருடதக் கண்டித்த 'சலாகித்தியே அக்கலாவதமி'க்குத் தந்தி
வகலாடுக்க வவேண்டுவமைன்று பலமபியே வநல்டலக் கல்லூரிப் வபரலாசிரியேர ஒருவேடர, பதடவேயில் ஒரு
கருத்தரங்கில் சந்தித்வதன். இந்தப் படடைப்ப இரண்டு குறுநலாவேல்கடளக் வகலாண்டைத என்பதகூடை, அந்தப்
வபரலாசிரியேப் பலிக்குத் வதரியேலாத. பிற்படுத்தப்பட்டை எழுத்தலாளரகடளச் சலாடினலால்தலான் இலக்கியே
வமைட்டுக்குடியின் அங்கீகலாரம கிடடைக்குவமைன்று தப்பலாகவவேலா, சரியேலாகவவேலா நிடனத்த அந்த
அப்பலாவிக்கலாக நலான் அனுதலாபப்பட்வடைன்.
மூன்றலாவேத விசித்திரமைலாக, "சலாகித்தியே அக்கலாவதமி'யின் இலக்கியே இதழலான ‘லிட்வரச்சர என்ற ஆங்கிலப்
பத்திரிடகயில், நலாவன கூசம அளவிற்கு வேலானலாளவேப் பகழ்ந்த தளளியே ஒரு கூலிக்கலாரத் திறனலாய்வேலாளர
தமிழ் இதழ்களில் இந்த நலாவேடலக் கடுடமையேலாகக் கண்டித்தலார. "கடணயேலாழி"யிலும கண்டித்தலார. நலாவன
அவேர எழுதியேடதக் "கடணயேலாழி"யில் வவேளியிட்டு இவேரத முகவமை ஒரு மூடி என்படத நிரூபித்தக்
கலாட்டை வவேண்டியேதலாயிற்று.
நலான்கலாவேதலாக, எந்த தலித் மைக்களுக்கலாக நலான் எழுதிவனவனலா, அவேரகளில் ஒரு சிறுபலான்டமையினர
நடைத்தியே பத்திரிடக ஒன்று, என்டன தலாறுமைலாறலாக விமைரசித்தத. என்றலாலும, "கடணயேலாழி"யின் இந்த
வேரணடனதலான், "தலித் இலக்கியேம தமிழகத்தில் தனித்த இயேங்குவேதற்கு ஒரு கலாரணம" என்று மைனித
வநயேக் கவிஞர பழமைலய் அவேரகள, என்னிடைம வதரிவித்தத ஆறுதலலாக இருந்தத.
விசித்திரலாதி விசித்திரம
என்றலாலும, இந்த விசித்திரங்கடள எல்லலாம மூடி மைடறக்கும அளவிற்கு ஒரு வபரியே இலக்கியே
விசித்திரம, இந்த பத்தலாண்டு கலால இடடைவவேடளயில் என்டனப் வபலாறுத்த அளவில் நிகழ்ந்திருக்கிறத.
"சபமைங்களலா' பத்திரிடகக்கு வேழங்கியே வநரகலாணலில் ‘சமுத்திரத்தின் மீதம, சமுத்திரத்தின் இலக்கியே
முயேற்சிகள மீதம எனக்கு மைரியேலாடத உண்டு" என்று கஸ்தூரிரங்கன் வதரிவித்தலார. நலாளடடைவில், இவத
"கடணயேலாழி” என்டன, சிறுகடத அனுப்பமபடி வகட்டுக் வகலாண்டைத. ஒரிரும கடதகளும
வவேளியேலாயின. இப்வபலாத, எனத படடைப்பக்கடள இலக்கியேத்தரமைலாகக் கருதி விமைரசிக்கிறத.
இவதவபலால் என்டனச் சலாடியே எழுத்தலாளர வஜேயேவமைலாகடன, நலான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப, வகலாடவேயில்
விஜேயேலா பதிப்பக வவேலலாயுதம அவேரகள எனக்கு அறிமுகம வசய்த டவேத்தலார. நலான் எடுத்த
எடுப்பிவலவயே, அவேர என்டன சலாகித்தியே அக்கலாவதமி விருடத "வேலாங்கியேதலாக எழுதியேடத
சட்டிக்கலாட்டிவனன். எவேடரயும, எதற்கும வவேண்டுவேத எனத ரத்தத்தில் இல்லலாதத என்றும, அவேருக்குச்
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சருங்கக் கூறி விளங்க டவேத்வதன். உடைவன, எந்த தயேக்கமும இல்லலாமைல் அந்த இடளஞரும மைன்னிப்பக்
வகட்டுக் வகலாண்டைலார. அப்படி எழுதமபடி சிலர தூண்டிவிட்டைதலாகவும, அதற்குப்பிறகு, என் இயேல்டபப்
பற்றி நன்றலாகத் வதரிந்த வகலாண்டைதலாகவும, மீண்டும வபருந்தன்டமையேலாக வேருத்தம வதரிவித்தலார.
வஜேயேவமைலாகனின் வேருத்தம, எனக்கு மைகிழ்ச்சிடயேக் வகலாடுத்தத. இவதலாடு விடைலாமைல், வஜேயேவமைலாகன்,
என்னிடைம வேருத்தம வதரிவித்த ஒரு நீண்டை கடிதம எழுதினலார. 'முயேலுக்கு மூன்வற கலால்' என்ற
வீமபத்தனம இல்லலாமைலும, சிலடரப் வபலால் தலான் எழுதியேத சரிதலான் என்பத மைலாதிரி வவேசித்தனமைலாகப்
பன்னடகக்கலாமைலும வஜேயேவமைலாகன் வநரடமையேலாக நடைந்த வகலாண்டைலார. இதனலால்தலான் இப்வபலாத
வஜேயேவமைலாகனின் இலக்கியே வேளரச்சி நலாம நிமிரந்த பலாரக்கும அளவிற்குப் வபலாகிறத.
அப்வபலாத "வவேந்த பண்ணில் வவேல் பலாய்ச்சியே அந்த தலித் பத்திரிடக, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப,
வசன்டனயில் நடைந்த உலகளலாவியே தமிழ் படடைப்பலாளிகள மைலாநலாட்டிற்கு, வகலாணங்கி, ச. சமுத்திரம
வபலான்றவேரகடள ஏன் கூப்பிடைவில்டல என்று மைலாநலாட்டு அடமைப்பலாளரகளிடைம தண்டு பிரசரம
மூலமைலாக குற்றம கண்டைத. ஆக, வவேந்த பண்ணில் பலாய்ந்த வவேவல, பழம நழுவி பலாலில்
விழுந்தலாற்வபலால் ஆயிற்று.
ஆக வமைலாத்தத்தில் நல்லவேன் வசய்வேடத விடை நலாள வசய்யும என்ற பழவமைலாழி என்வேடரயில்
உண்டமையேலாகி, எனக்கும ஒரு இலக்கியே முதிரச்சிடயேக் வகலாடுத்திருக்கிறத.
"வவேரில் பழுத்த பலலாடவேயும, ஒருநலாள வபலாதமைலாடவேயும ஆய்வவேடுகள மூலம அருடமையேலாக
அடடையேலாளம கலாட்டியே க. வரவேதி, ப. வதன்வமைலாழி அவேரகளுக்கும எனத நன்றி. அந்தக் கலாலத்தில் இந்தப்
படடைப்டபப் படித்தவிட்டு உடைனடியேலாக கடிதம எழுதியே வேலாசகரகளுக்கும என் நன்றி உரித்தலாகும.
இந்த இரண்டு குறுநலாவேல்கடளயும உளளடைக்கியே இந்த நூடல அருடமையேலாக வவேளியிட்டிருக்கும
வபரியேவேர, வேலானதி திருநலாவுக்கரச அவேரகளுக்கும அவேரத பதல்வேர ரலாமு அவேரகளுக்கும நலான்
நன்றியுடடைவயேன்.
-ச. சமுத்திரம
-----------
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வவேரில் பழத்த பலலா
1
உடடை என்பத. உடைமடப உடடைத்தக் கலாட்டை அல்ல; மைடறத்தக் வகலாளளவவே, என்படத, சரவேணன்
வகலாளடகயேலாகக் வகலாண்டிருப்பலாவனலா என்ற சந்வதகம, எவேருக்கும வேரலலாம. இடத
உறுதிப்படுத்தவேதவபலால், ஒன்பவத ஒன்பத நிமிடைங்களில், லுங்கி சற்றியே உடைமபில், பலாடைலாதி பளுப்ப
வபண்டடை ஏற்றி, பனியேனுக்குவமைல், கலர வஜேலாடி இல்லலாத ஒரு வவேளுத்த சட்டடைடயேப்
வபலாட்டுக்வகலாண்டு, அலுவேலகத்திற்குத் தயேலாரலாகி, வேலாசலுக்கு வேந்தவிட்டைலான்.
சரவேணன், வயேலாகலாசனங்கள வபலாட்டைவேனுமைல்ல, வபலாடைப் வபலாகிறவேனுமைல்ல. வயேலாக முடறகடளச்
வசய்பவேனும அல்ல, வசய்யேவவேண்டும என்று நிடனப்பவேனுமைல்ல. ஆனலாலும, அவேற்றின்
பலலாபலன்கள டகவேரப் வபற்றவேன் வபலால், அடவே, அவேன் முகத்தில் ரூபமைற்ற ஒளியேலாகவும,
அங்கங்கடள அழவகலாடும, அளவவேலாடும டவேத்திருக்கும ரூபங்களலாகவும கலாட்டின. பளளிக்கூடைக்
கலாலத்தில் அடிக்கடியும, கல்லூரி கலாலத்தில் அவ்வேப்வபலாதம, வகலாஞ்சநஞ்சமிருந்த வேயேடல
விடளவிக்க, குளத்த மைடடையின் மைதடகத் திறந்தவிடை, முன்பறமைலாய் படுத்த, தடலடயே பின்பறமைலாய்
திருப்பி, பஜேங்கலாசனம வபலாடுவேதவபலால் வசயேல்பட்டிருக்கிறலான். வேயேல்களில் பலாத்திகள வபலாடை,
கலால்கடள சருக்கலாமைவல, குனிந்த குனிந்த எழுந்த இன்வனலாரு வயேலாகலாசனம வபலாடுவேத வபலால்
பலாடுபட்டிருக்கிறலான். அவேன் பயின்ற கல்லூரியில் தனக்குரியேப் பலாடைங்கடள, எழுத்வதண்ணிப்
படித்தவதலாடு, கருத்வதண்ணியும படித்திருக்கிறலான். சிந்தடனடயே ஒருமுடனப் படுத்தியிருக்கிறலான்.
ஆடகயேலால், ஒருவவேடள, அவேனுக்கு உடழப்வப ஆசனங்களலாகவும, படிப்வப வயேலாக முடறகளலாகவும
வேலியே வேந்திருக்கலலாம. சருட்டடை முடிக்கலாரன், வசலாந்த நிறக்கலாரன், அதலாவேத மைலாநிறம. நிறமைலா என்றுதலான்
நிடனக்கத் வதலான்றும. ஆனலால் அதில் மின்னியே மினுக்கம சிவேப்டபயும சிதறடிக்கும.
அலுவேலகத்திற்குப் வபலாகும ஆண்களில், அதிகலார வதலாரடண வதன்படுமபடி நடைக்கும சிலர டகயில் ஒரு
வபட்டி டவேத்திருப்பலாரகவள. அப்படிப்பட்டை ஒரு வபட்டிடயேத் தூக்கிக் வகலாண்டு பறப்பட்டைலான். இந்தப்
வபட்டி, முதலில் அவேனுக்கு ஒரு வபட்டி பூஷ்வேலாத் தனமைலாகத்தலான் வதரிந்தத. ஆனலாலும டபல்கடளயும,
சலாப்பலாட்டுப் பலாரசடலயும, அதில் வேசதியேலாக டவேத்தக் வகலாளள முடிந்ததலால், அலுவேலகம வகலாடுத்த
அந்தப் வபட்டிடயே ஏற்றுக் வகலாண்டைலான்.
அலுவேலக வேரலாண்டைலாவேலாகவும, வேரவவேற்படறயேலாகவும உளள முன்னடறயில், ஜேன்னவலலாரமைலாக
நலாற்கலாலியில் உட்கலாரந்த, சிறித இடடைவவேளியில் கிடைந்த விசலாலமைலான வமைடஜேயில், அதவும அதன்வமைல்
டவேக்கப்பட்டை வடைலிவபலானில், இரண்டு கலால்கடளயும தூக்கி விரித்தப் வபலாட்டு, ஏவதலா ஒரு
நலாவேடலவயேலா, கிசகிசடவேவயேலா படித்தக் வகலாண்டிருந்த தங்டக வேசந்தலா, கலாலடிச் சத்தம வகட்டு,
அண்ணடன நிமிரந்த பலாரக்கும டதரியேம இல்லலாமைல், கலால்கடள அவேசர அவேசரமைலாய் கீவழ வபலாட்டுக்
வகலாண்டு, கீவழ கிடைந்த ஒரு தணிடயே எடுத்தலாள. நலாற்கலாலிடயேயும, "டிபலாடயேயும, தடடைக்கப்
வபலாகிறலாளலாம.
சமையேலடறயில் இருந்த வவேளிவயே வேந்த முத்தமமைலா, மைகன், அதற்குள பறப்பட்டுவிட்டைடத எதிரபலாரலாதத
வபலால், சிறித பின்வேலாங்கி, முன்வேலாங்கினலாள. ஏவதலா வபசப்வபலானவேள அவேடன, அபசகுனமைலாய்
வேழிமைறிக்க வவேண்டைலாம என்பத வபலால், நிரமைலமைலாகப் பலாரத்தலாள.
"என்னமமைலா விஷயேம?"
"ஒண்ணுமில்லப்பலா."
"ஏவதலா வசலால்ல வேந்தத மைலாதிரி வதரியுத"
முத்தமமைலா, மூக்கின் வமைல் விரல் டவேத்தலாள. இவேனும. இவேன் அப்படன மைலாதிரிதலான். வேலாயேலால்
வசலான்னலால் பரியுவமைலா பரியேலாவதலா. ஆனலால், மைனசக்கும, வேலாய்க்கும இடடைவயே வவேளவேலால் மைலாதிரி வேலார
வேலாரத்டதகடளப் பரிஞ்சக்குவேலான். அந்த மைனுஷனும, நலான் வேலாசலுவலவயே நின்னலால், என்ன. அரிசி
வேலாங்கக் கலாசில்டலயேலான்னு வகட்பலார. தூச விழுவேத மைலாதிரி கண்கடளத் தடடைத்தலால் ஒன் அமமைலா
வீட்டுக்கு வபலாகணுமைலா என்பலார. டைங்குன்னு சலாப்பிட்டுத் தட்டடை வேச்சலால் 'எங்க அமமைலா குணந்தலான்
வதரியுவமை. நலான் திட்டினலால்தலாவன நீ வேருத்தப்படைனும? என்பலார. சீக்கிரமைலா வேரப்படைலாதலா என்று
சிணுங்கிச் வசலால்வவேவனலா, சிரிச்சச் வசலால்வவேவனலா. இன்டனக்கு வபரியே பயேல. அமமைலாகிட்டை தூங்க
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டவேமபலார. அவேர மைலாதிரிவயே தலான் இவேனும. இப்வபலா இந்த நிடலடமையில பலாரக்க அவேரும இல்டல;
வபரியே பயேலும இல்டல. முத்தமமைலா, சிந்தடனடயே உளமுகமைலாய் விட்டைவபலாத, சரவேணன். வவேளி
முகமைலாகக் வகட்டைலான்.
எக்ஸ்பிரஸ் பஸ்ஸஜுக்கு வநரமைலாகுத. சீக்கிரமைலாச் வசலால்லுமமைலா."
"ஒண்ணுமில்லப்பலா. வபலாய் வேலா."
"வபலானலால் வேரணும. வேந்தலால் வபலாகணும. இத எனக்குத் வதரியேலாதலா. எரிந்த விழலாமைல் வகட்கிவறன்.
சமமைலாச் வசலால்லு."
"நலாங்க வேந்த மூணு மைலாசமைலாகுத. ஒன் தங்கச்சிக்கு இன்னும ஒரு வவேடல வேலாங்கி."
சரவேணன், அமமைலாடவேப் பலாரக்கலாமைல், வமைடஜேடயேத் தடடைத்த வேசந்தலாடவேப் பலாரத்தலான்.
"வேசந்தலா. வநற்று வபப்பரல. ஒன்டனப் வபலாறுத்த அளவுல ஒரு முக்கியேமைலான விஷயேம வேந்தத.
என்னன்னு வசலால்லு பலாரக்கலலாம."
"வேந்த. வேந்த. கமைலஹலாசன் இந்திப் படைத்தல. ஸலாரி. இன்சலாட் .."
"இன்சலாட்-பீன்னலா என்ன.? ஹலாசன் நிடலயேமுன்னலா என்ன.? வசலால்லு பலாரக்கலலாம."
வேசந்தலா, அண்ணடனப் பலாரக்க முடியேலாமைல், அமமைலாடவேப் பலாரத்தலாள. அவேன் கத்தினலான்.
தமிழ்நலாடு சரவீஸ் கமிஷன் விளமபரம பலாரக்கல? குரூப் திரீபரீட்டச டவேக்கப் வபலாறதலாய் வேந்த
விளமபரத்டதப் படிக்கலியேலா? அப்பறம மைத்தியே அரவசலாடை ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷன் ஒரு
அட்வேரடடைஸ்வமைன்ட் வபலானவேலாரம வபலாட்டைலாங்க. யூனியேன் சரவீஸ் கமிஷன்ல, வசகரட்வடைரியேட்
அஸிஸ்வடைண்ட்ஸ் பரீட்டசக்கு விளமபரம வபலாட்டிருந்தலாங்க இரண்டடையும கத்தரிச்ச ஒன்கிட்வடை
வகலாடுத்வதன். அப்டள பண்ணிட்டியேலா?"
வேசந்தலா, அண்ணனுக்கு வநருக்கமைலாகப் பதில் வசலால்வேத வபலால் வேந்த, தன்டனயேறியேலாமைவல அமமைலாவின்
முதகுப் பக்கம வபலாய் நின்று வகலாண்டைலாள. அமமைலாக்கலாரிதலான் சமைலாளித்தலாள.
"வேசந்தலாவுக்குப் பரீட்டச எழுதவவே பிடிக்கலியேலாம. நீ நிடனச்சலால்." "இவேள பரீட்டச எழுதிப்
பலாஸலாகணும. உடழப்பலால் வவேடல வேலாங்கணும. அப்பத்தலான் முடியும. வவேற வேழியும கிடடையேலாத.
சிபலாரிசல கிடடைக்கிற வவேடலங்க வரலாமப வரலாமபக் குடறவு. அதவும வடைமபரரியேலாய்தலான் கிடடைக்கும.
அதக்கலாக. கண்டைவேன் கிட்டைல்லலாம என்னலால பல்டலக் கலாட்டை முடியேலாத."
"இருந்தலாலும. நீ. நிடனச்சலால்."
"என்னமமைலா உளறுவற. என் தங்டகக்கு நல்ல வவேடலயேலா கிடடைக்கக் கூடைலாதன்னு நலான் நிடனப்வபனலா?
வபலானவேலாரம வபங்க் இன்டைரவியூவிற்குப் வபலாயிருந்தலாள. இவேள படித்த பலாடைத்தலவயே. ஐஎம.எப்.
வலலான் பற்றி வகளவி வகட்டைலாங்களலாம. இவேள கடைன்கலாரி மைலாதிரி விழிச்சலாளலாம. ஏய் வேசந்தலா. இங்வக வேலா.
ஒனக்கு. கலாமவபட்டிஷன் மைலாஸ்டைர வேலாங்கித் தந்வதன். அடதப் படிக்கலாட்டைலாலும, பரட்டியேலாவேத
பலாரத்தியேலா? பதில் வசலால்லு"
"இன்னும படி.."
நலான் இன்னும படிக்கத்தலான் வபலாவறன். கல்லூரிக் கல்வி, அறிவுலகத்டத மூடியிருக்கும கதவின்
சலாவிதலான்னு எனக்குத் வதரியும. வதரியுறதலாலதலான். இப்பவும இரவில் பல வபலாத அறிவுப்
பத்தகங்கடள, இலக்கியேங்கடளப் படிக்கிவறன். இப்வபலா முக்கியேம நலானல்ல. நீதலான். இன்னும நீ ஏன்
படிக்கல.? பலாத்தியேலாமமைலா ஒன் மைகவளலாடை லட்சணத்டத? இவேள படிச்சலால், அறிவு வேளரந்திருவமைன்னு
பயேப்படுறலாள. இவேள பி. கலாம படிப்பன்னு வபரு. வகலால்ட் ஸ்டைலாண்டைரடடைப் பற்றிக் வகட்டைலால்
வதரியேலாத. சினிமைலா நடிகர நடிடககவளலாடை வலட்டைஸ்ட் கலாதல் ஸ்டைலாண்டைரடுகடளப் பற்றிக் வகட்டைலால்,
பட்டுப்பட்டுன்னு பதில் வசலால்வேலாள. நலான் ஒருத்தன். ஒனக்கு. நலான் வசலால்றதல்லலாம பரியும என்கிறத
மைலாதிரி வபசவறன் பலாரு."

13

"ஆமைலாம. ஒனக்கும நலான் இளக்கலாரமைலாப் வபலாயிட்வடைன்."
"ஒனக்கு வரலாஷத்தக்கு மைட்டும குடறச்சல் இல்ல. அண்ணன் வசலால்றடத ஏன் வகட்க மைலாட்வடைக்வகன்னு
ஒன் வசல்ல மைகடளக் வகட்கறியேலா? சரிதலான். ஒங்க வமைல இளக்கலாரமைலாய் நலான் இருந்திருந்தலால்,
கிரலாமைத்தலவயே வேயேலுல பரளறதக்கு விட்டிருப்வபவன. எதக்கலாக இங்வக வமைட்ரலாஸ 0 க்கு வகலாண்டு
வேரணும? இவேள என் வமைற்பலாரடவேயில் இருக்கணும. நீயும, அண்ணியும, இனிவமைலும வேயேல்
வவேடலக்குப் வபலாகப்படைலாதன்னுதலாவன. நலான், வபலாட்டிப் பரீட்டச எழுதித் வதறி. வவேடலக்கு வேந்வதன்.
வவேடலக்குன்னு வபனலாடவேத்தலான் வதலாட்வடைன். எவேன் கலாடலயும வதலாடைல. இவேளுக்கும வதலாடை
மைலாட்வடைன். இவேளுக்கு நலான் வேழிதலான் கலாட்டைமுடியும. கூடைவவே நடைக்க முடியுமைலா?"
முத்தமமைலாவுக்கு மைகனின் அக்கடற அடரகுடறயேலாகப் பரிந்தத. கண்கடள மூடி மூடி திறந்தலாள. பிறகு "நீ
எரிந்த விழலாமைல் வகட்வபன்னு வசலான்னதலாலதலான் வகட்வடைன்" என்றலாள.
"நலான் இப்வபலா என்ன எரிந்தலா விழுவறன்? இவேள தன்டனவயே எரிச்சக்கப்-படைலாவதன்னுதலான் வபசவறன்.
நலான் படிக்குமவபலாத, இப்வபலா அவேளுக்கு இருக்கிற வேசதியும, வேழி கலாட்டுறதக்கும ஒரு ஆள எனக்கு
இருந்திருந்தலால். இந்வநரம ஐ.ஏ.எஸ். அதிகலாரியேலாய் இருப்வபன். சரி. நலான் வபலாவறன்."
"எப்பவும 'வபலாயிட்டு வேலாவரன்னு வசலால்லுப்பலா"
சரவேணன், அமமைலாடவேயும, அவேள பின்னலால் நின்ற தங்டக வேசந்தலாடவேயும ஒரு வசரப் பலாரத்தலான்.
சரஸ்வேதிவதவிக்கு வேயேதலானலால் எப்படி இருப்பலாவளலா அப்படிப்பட்டை வதலாற்றம. வவேளடளப்
படைடவேயில், கூன்வபலாடைலாத, பலாடைவும வதரியேலாத, இடசவமைடத வக.பி. சந்தரலாமபலாள வபலான்ற வதலாரடண.
இந்த அறுபதிலும, ஒரு பல்கூடை விழவில்டல. ஆடைவில்டல. அமமைலாவின் வதலாளில் தடல டவேத்த
வேசந்தலா, மைலாதலா என்ற முதடமை மைரத்தின் இளடமைக்கிடளடயேப் வபலாலவவே இருந்தலாள. ஈரப்படச
உதடுகள, குளுடமை வபலாங்கும கண்கள, கிரலாமியே உடைமபம, கல்லூரி லலாவேகமும வகலாண்டை ஒய்யேலாரம.
அண்ணன், தன்டனப் பலாரப்படத அப்வபலாததலான் பலாரத்த வேசந்தலா, எதிரதிடசயில் இரண்டைலாவேத மைலாடி
ஜேன்னலில் இருந்த பலாரடவேடயே விடுவித்தலாள. "அண்ணன் வபலாகட்டும. அப்பறம நலானும நீயுந்தலாவன."
என்று 'அவேனுக்கு மைலானசீகமைலாய் வசலால்லிக்வகலாண்டைலாள. சரவேணன், தங்டகடயே அதிகமைலாய் மிரட்டியேதற்கு
பிரலாயேச்சித்தமைலாய், அவேடள அன்பத் ததமபப் பலாரத்தபடி, கதடவேத் திறக்கப் வபலானலான். வேசந்தலாவவே
ஓடிப்வபலாய் கதடவேத் திறந்த விட்டைலாள. அப்வபலாத, படிவயேறி, வேலாசலுக்குள நுடழயேப்வபலான அண்ணி
தங்கமமைலா, அவேடனப் பலாரத்த, முதல் மைலாடிப்படி முடிந்த தளத்தில், சற்று ஒதங்கி நின்றலாள. முத்தமமைலா
கடுப்பலாய் வபசினலாள.
"இந்தலாப்பலா. வீட்டுக்குளள வேந்த வகலாஞ்ச வநரம இருந்தட்டு, தண்ணி குடிச்சட்டுப் வபலா. நலாமைதலான்
கறுப்பச் வசடல கட்டுவறலாவமை. ஆபிசக்கு வபலாற வநரத்தல. ஒண்ணு உளள வமைலாடைங்கிக் கிடைக்கணும.
இல்லன்னலா வவேளில தளளி நிக்கணுமுன்னு வசலால்லியேலா வகலாடுக்க முடியும? நீ வேலா. நலான்கூடை
எப்வபலாவேலாவேத நீ பறப்படுமவபலாத. வநருக்கு வநர நிற்வகனலா? தலானலாத் வதரியேணும. இல்லன்னலா
வதரியுறடதப் பலாரத்தத் வதளியேணும."
சரவேணன், அண்ணிடயே வநலாக்கினலான். நலாற்பத்திரண்டு வேயேதிருக்கலலாம. அண்ணியின் கழுத்தில் ஆரம
வபலான்ற வேட்டைம. வவேளடளக்கடர வபலாட்டை கறுப்பப் படைடவே. அண்ணியின் சிவேந்த உடைமப வசமடமைப்
படுத்தி, வசழுடமைப்படுத்தியேத. அவேடன வநருக்கு வநரலாய் பலாரக்க முடியேலாமைல், அவேள ஒதங்கி ஒதங்கிப்
வபலானலாள. அவேடன, இடுப்பிலும வதலாளிலும எடுத்த வேளரத்தவேள. பிறந்தகத்திற்கு, அவேடனயும
கூட்டிக் வகலாண்டு வபலானவேள. தடலடயேத் தலாழ்த்திக் வகலாண்டை அவேள கண்களில் இருந்த, நீர கலாலில்
வகலாட்டியேத. அவேனுக்குத் வதரியேலாமைவல, கலால்களலால் அடதத் வதய்த்தக் வகலாண்டைலாள.
அவேள உதடுகள தடித்தன. 'ஊரல இருக்கும வபலாத, ஒங்க அமமைலா. இப்டி என்டனப் வபசினதில்லப்பலா.
இப்வபலா வமைட்ரலாசக்கு வேந்த பிறகுதலான் அவேங்கவளலாடை வபலாக்வக மைலாறிட்டு. நலான் இங்வக 'வேந்தட்டின்னு
நிடனக்கலாங்க. நலான் இந்த வீட்ல வவேடலக்கலாரி மைலாதிரிதலான் இருக்கணுமுன்னு நிடனக்கலாங்க. அவேங்க
மைட்டுமைலா நிடனக்கலாங்க. ஏவதலா ஒன் முகத்தக்கலாக, என் முகத்டத அப்பப்வபலா தடடைச்சிட்டு இருக்வகன்.
என்று எப்படிச் வசலால்வேத?
ஈரமபட்டை இதயேவமை கண்ணிற்கு வேந்தபடி, படைபடைத்த, முன்பறமைலாய் நின்ற சரவேணன், பின்பறமைலாய்
திருமபிச் சீறினலான்.
"ஒனக்கு மூடள இருக்குதலா அமமைலா. இவத அண்ணி, நலான் கலாவலஜேஜுக்கு வபலாறதக்கலாக, வீட்டில் இருந்த
பறப்படுமவபலாத எதிரல வேந்த இந்தலா என் பங்கு. அமபத ரூபலாய்னு தருவேலாங்கவள- அப்வபலா மைட்டும
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ஒன் கண்ணு குருடைலாய் இருந்ததலா? ஒரு கலாலத்தல. ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு இல்லலாமைல், ஒருத்திக்கு
ஒருத்தன்தலான்னு வேச்சலாங்க. அப்வபலாதலான் குடுமபங்கள சிதறலாமைல் இருக்குமுன்னு நிடனச்சலாங்க.
இதக்கலாக, அதலாவேத வதலாண்ணுறு குடுமபம சிதறலாமைல் இருக்கதக்கலாக பத்த குடுமபத்தல பருஷடன
இழந்தவேங்களுக்கு, வவேளடளச் வசடல வகலாடுத்தலாங்க. ஒரு வபலாரல, வீரரகடளயும பலி வகலாடுத்த
வஜேயிச்சலாங்கவள அத மைலாதிரி, குடுமப முடறவயேலாடை வவேற்றிக்கலாக இவேங்கள மைலாதிரி. ஒன்டன மைலாதிரி
வபண்கடளப் பலி வகலாடுத்தலாங்க.
நீங்களும குடுமபக்கட்டு குடலயேலாமைல் இருக்கிறதக்கலாக, மைனக்கட்டடை விடைலாமைல் பிடிச்சிங்க. வபலார
வவேற்றிக்கலாக சலாகிறவேங்களுக்கு நடுகல்னு வேச்ச சமூகம குடுமபக் கட்வடைலாடை வவேற்றிக்கு சலாகலாமைல்
வசத்தவேங்கடள, சலாகலாமைல் சலாகடிச்சலாங்க. இத என்ன நியேலாயேம? அப்வபலா வவேளடளப் படைடவே இப்வபலா
கறுப்ப படைடவேயேலாய் மைலாறிட்டு. சில இடைத்தல கலர படைடவேயேலாயும ஆகுத. நீ இன்னும படழயே
கலாலத்தலவயே இருக்கிவற. நலான் ஒருத்தன். இடதவயேல்லலாம வதரியேலாத ஒன்கிட்டை வபலாய் வபசவறன் பலாரு.
வேசந்தலார. நலான் வசலான்னத அமமைலாவுக்குப் பரியேலாத. ஒனக்குப் பரியுமுன்னு நிடனக்வகன். அண்ணி.
இப்படி வேலாங்க. அடை"
சரவேணன், அண்ணியின் டகடயேப் பிடித்த இழுத்த - பிறகு அவேற்டறத் தன் கண்களில் ஒற்றிக்
வகலாண்டைலான். அமமைலாடவே, மீண்டும வகலாபமைலாய் முடறத்தபடிவயே வவேளிவயேறினலான்.
----------------------
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சரவேணனுக்கு, ஸ்கூட்டைடர ஸ்டைலாரட் வசய்த சத்தத்தில், வீட்டுக்குள ஏற்பட்டை சத்தம வகட்கவில்டல.
வீட்டில் ஏற்பட்டை சில்லடற ரகடளயில், எக்ஸ்பிரஸ் பஸ் இந்வநரம அலுவேலகவமை வபலாயிருக்கும. இந்த
மைலாதிரி சமையேத்தில்தலான், அவேன் ஸ்கூட்டைடர எடுப்பலான். அலுவேலகத்திற்கு, தலாமைதமைலாய்ப் வபலானலாலும,
அவேடன யேலாரும தட்டிக் வகட்கப் வபலாவேதில்டல. அவேன், அதன் மைகுடைதலாரி அட்மினிஸ்டிவரட்டிவ்
ஆபீஸர எனப்படும நிரவேலாக அதிகலாரிகூடை, ஒரிரு தடைடவே "சலார நீங்க. வகஜேட்டைட் ஆபீஸர. உங்க
அந்தஸ்தல இருக்குற அதிகலாரிங்களுக்குக் குறிப்பிட்டை வநரத்தல வேரணுமுன்னு ஆபீஸ் விதி கிடடையேலாத.
ஆனலா நீங்க என்னடைலான்னலா ஆபீஸ் டடைமுக்கு முன்னலாவலவயே வேந்தடுறீங்க." என்றலார. உடைவன இவேன்
"வகஜேட்டைட் ஆபீசருக்கு வநரம கிடடையேலாதன்னு ரூல்ஸ்ல வசலால்றத எதக்குன்னலா, அவேங்க ஆபீஸ்
வநரத்தக்கு முன்னலாலயேம, பின்னலாலயேமகூடை வவேடல பலாரக்கணுமுன்னு அரத்தப் படுத்திக்கனுவமை தவிர,
இதக்கு இடடையில், எப்வபலாத வவேணுமுன்னலாலும வேரலலாமுன்னு அரத்தப் படுத்திக்கக் கூடைலாத." என்று
சடவேயேலாவும, சடைச்சடைவும வசலான்னவேன்.
எப்படியேலாவேத, வேழக்கம வபலால் பத்த மைணிக்கு முன்பலாகவவே அலுவேலகம வபலாய்விடை வவேண்டும என்ற
அவேசர ஆவேலில், அவேன் ஆக்ஸிவலட்டைடர அழுத்த ஸ்கூட்டைர ஆவவேசமைலாகியேத. அவேன் மைனமும அவத
மைலாதிரிதலான்.
அவேடனப் வபலாறுத்த அளவில், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப கலாலமைலான அண்ணன், அவேனுக்குத் தந்டத.
அண்ணி தங்கமமைலா இரண்டைலாவேத தலாய். அமமைலா, அண்ணிடயேச் சலாடியேத, அவேடள இரண்டைலாந்தரத் தலாயேலாக
அவேனுக்குக் கலாட்டியேத. இப்படிப் வபச எப்படி மைனம வேரும? இவேளலா என்டனப் வபற்றலாள? அப்பலா,
அவேன் நிடனவுக்கு வேரலாத வேயேதிவலவயே கலாலமைலாகிவிட்டைலாரலாம. ஊரில், வேயேதலான கிழடுகடள
வேழியேனுப்பப் 'பலாரதம படித்தம, கல்யேலாண வீடுகளில் வகலாழுந்தி வகலாழுந்தி - நலாவேல் வகலாழிந்தியேபடி
என்று வேலாழ்த்தப் பலாடியும, அமமைன் வகலாடடைகளில் வேரி பிரித்த, அவேற்டற நடைத்திக் கலாட்டியும, அக்கம
பக்கத்த அடிதடி சண்டடைகளில் நடுநிடல மைலாறலாத வேழக்கலாளியேலாகவும இருந்தவேர அண்ணன். அவேரத
பலாட்டடைக் வகட்டுத்தலான், அவேனுக்குத் தமிழில் ஆரவேம ஏற்பட்டைத. அவேர வேழக்குப் வபசம
வநரடமைடயேக் கண்டுதலான் அவேனுக்குள தரமைம உதித்தத. சின்ன வேயேதில், யேலாரிடைவமைலா சின்னப் வபலாய்
வசலான்னதற்கலாக, ஒருவேர. "வேழக்கலாளி. மைணிமுத்வதலாடை தமபியேலாடைலா நீ? ஒனக்கலாடைலா வேலாயில வபலாய்
வேருத?" என்று கண்டித்தத நிடனவுக்கு வேந்தத.
அப்படிப்பட்டை அண்ணன்தலான், வகலாஞ்ச நஞ்சமிருந்த நிலத்தில் அன்றலாடைம படைலாத பலாடுபட்டு,
குடுமபத்டதக் கலாப்பலாற்றினலார. கல்யேலாணமைலாகி ஏவழட்டு வேருடைமைலாகியும, குழந்டத பிறக்கலாதவபலாத,
அமமைலா உட்படை, அண்ணியின் வமைளன சமமைதத்வதலாடு, பலர அவேடர இரண்டைலாவேத திருமைணம வசய்த
வகலாளளச் வசலான்னவபலாத, "எனக்கு. வரண்டு தலாய் இருக்கலாங்க. ஒரு மைகனும மைகளும இருக்கலாங்க.
யேலாருவவே. எனக்கு குழந்டதயில்டலன்னு வசலால்றத" என்று எதிரவேலாதம வபசி, சீடதடயே கலாட்டுக்கு
அனுப்பலாத ரலாமைபிரலான்.
அண்ணி மைட்டும என்னவேலாம. அண்ணனுடடையே 'பலாரதப் படிப்பிற்கலாகவும, 'வேழக்கலாளி என்ற
வசல்வேலாக்கிற்கலாகவும, வேசதியேலான குடுமபம வேலியேக் வகலாடுக்க, வேந்தவேள. அவேவளலாடை அமமைலா, அப்பலா,
எவ்வேளவவேலா தூண்டிப் பலாரத்தம, தனிக்குடித்தனத்திற்கு இணங்கலாதவேள. அதற்கலாகவவே, தலாய் வீட்டிற்குப்
வபலாவேடதக் குடறத்தக் வகலாண்டைவேள. அண்ணிவயேலாடு, அவேன் அவேரகள வீட்டுக்குப் வபலாகுமவபலாத,
அந்த அத்டத, அண்ணியிடைம, "பருஷடனக் கூட்டிக்கிட்டு இங்வக வேலாடி. அந்த சனியேங்க வேலாடடை
வவேண்டைலாம. நலாங்க. ஒனக்கு தனியேலாய் வீடுகட்டி, ஒன் பருஷனுக்கு ஒரு பலசரக்குக் கடடையும வேச்சக்
வகலாடுக்வகலாம" என்று சரவேணன் கலாதபடைவவே பல தடைடவே வசலால்லியிருக்கலாள. ஒருவவேடள சரவேணன்
தன் அமமைலாவிடைம வசலால்லி, அப்படியேலாவேத வீடு இரண்டுபடைட்டும என்பத வபலால் நிடனத்தலாரகவளலா
என்னவவேலா. அப்வபலாவதல்லலாம, அண்ணி, தன் அமமைலாவுக்குக் கலாத வகலாடுக்க மைறுத்தலாள. சரவேணனும,
தன் அமமைலாவிடைம, அண்ணியின் தலாய் வீட்டில் அங்வக தின்ற விதங்கடளத்தலான் வசலால்லியிருக்கிறலாவன
தவிர, திட்டியே விதங்கடளச் வசலான்னதில்டல. அத மைட்டுமைலா?.
பட்டைடறச் சட்டைம வபலால் இருந்த அண்ணன், பலாரதம படிக்கத் வதடவேயில்லலாமைல், எட்டைலாண்டுகளுக்கு
முன்ப, படனமைரத்தில் வநலாங்கு வவேட்டை-அதவும தனக்கலாகப் படனயில் ஏறி, அவேன் கண்முன்னலாவலவயே
கீவழ விழுந்த, தளளத் தடிக்கச் வசத்தலார. அப்வபலாத அமமைலாகூடை அவேடன "பலாவிப்பயே மைவேவன. நீ ஏன்
என் கண்மைணி கிட்வடை
வநலாங்கு வகட்வடை? நீ வநலாங்கு சலாப்படுறதக்கலாகப் வபலானவேடன சலாவு சலாப்பிட்டுட்வடை"ன்னு மூன்று நலாள
வசரந்தலார வபலால். விளக்குமைலாறு. வசருப்ப டக வபலான்ற பல்வவேறு ஆயுதங்களலால் அவேடன அடித்தலாள.
அப்வபலாவதல்லலாம. அமமைலாடவேத் தடுத்த "வதலாளுக்கு வமைவல வேளரந்த பிளடளடயே அடிக்கப்படைலாத"
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என்று அந்த ஆற்றலாடமையிலும, அவேனுக்கு ஆறுதலலாக வேந்தவேள அண்ணி.
ஒரு மைலாதம கழித்த "ஒனக்கு. பிளடளயேலா குட்டியேலா? இந்த வசலாத்தகூடை நமைக்கு வவேண்டைலாம. நமமை
வீட்டுக்கு வேலா" என்று வபற்வறலார வசலான்னவபலாத, அவேரகடளப் பிரிந்வதலாரலாய் கருதியேவேள அண்ணி.
எஸ்.எஸ்.எல்.ஸியுடைன், தனத படிப்டப 'ஏரக் கட்டிவிட்டு, அவேள, அண்ணனுக்குப் பதிலலாய் ஏடரப்
பிடிக்கப் வபலானவபலாத, அடத அமமைலா அங்கீகரித்தவபலாத, தடுத்தவேள. அவேன் கல்லூரியில் படிப்பதற்கலாக,
தனத தங்க நடககடள விற்றவேள. அவேடன மைட்டுமைல்ல. இப்வபலா கிச கிச படிக்கும இந்த பி.கலாம.
கலாரிடயே, அமமைலா வேயேல் வவேடலக்குத் தரத்தியேவபலாத, அவேடளப் பளளிக்குத் தரத்திவிட்டு, ஆண்பிளடள
வபலால், வேயேல்வவேடலகடளப் பலாரத்தவேள, ஆண்பிளடள இல்லலாத நிலத்டத ஆக்கிரமிக்க, சில வீரலாதி
வீரரகள, வில்லங்க ஆயுதங்கவளலாடு வேந்தவபலாத, அவேரகடள வநருக்கு வநரலாய் நின்று வேலாதலாடி, ஊரில்
வேலாதிட்டு, நிலத்தின் எல்டலகடளக் கலாத்தவேள.
இந்த சரவேணனுக்கு, யூனியேன் பப்ளிக் சரவீஸ் கமிஷன் மூலம, எடுத்த எடுப்பிவலவயே கிளலாஸ் ஒன்
ஆபிஸர வவேடல கிடடைத்தவபலாத "இந்தலா பலாருப்பலா சரவேணலா. ஆபிஸருங்களுக்கு சமபளம,
சிகவரட்டுக்கு. கிமபளம, வீட்டுக்குன்னு ஆகிப் வபலாயிட்டைதலாப் வபசறலாங்க. நீ இன்னலார தமபி. நியேலாயேம
தவேறமைலாட்டைலாரனு வபர வேலாங்கணும. சப்-ரிஜிஸ்டைலார. பத்திரத்தக்கு நூறு ரூபலாய் வேலாங்குறத மைலாதிரிவயேலா.
சப் இன்ஸ்வபக்டைர வகலாடலக்கு ஆயிரம ரூபலாய் வேலாங்குறத மைலாதிரிவயேலா வேலாங்கப்படைலாத. அப்படி
எப்பவேலாவேத ஒனக்கு சலனம வேந்தலால், ஆயிரம வேழக்குலயும, அடர டைமளர டீ கூடைக் குடிக்கலாத
அண்ணவனலாடை டகயும அந்தக் டகயேலால் அண்ணிக்கு அவேர கட்டுன தலாலியும இந்த படிப்பலயும,
வவேடலயிலயும விழுந்திருக்குமுன்னு நிடனக்கணும. அப்வபலாதலான் நீ கீவழ விழமைலாட்வடை" என்று
'ஒன்டன படிக்க வேச்வசன் பலார மைலாரதட்டும பலாணியில் வசலால்லலாமைல், "ஒன் அண்ணன் மூலம எனக்கு ஒரு
குழந்டத இருந்தலால் எப்படி இருக்குவமைலா, அந்தக் குழந்டதயேலாய் ஒன்டனப் பலாரக்வகன் என்று
வசலால்லலாமைல் வசலான்னவேள.
அந்த அண்ணியின் முகதரிசனம முழுடமையேலாய் கிடடைக்க வவேண்டும என்ற பலாசத்வதலாடு, குடுமபப்
வபலாறுப்வபலாடும, டில்லியில் இருந்த பதவியுயேரவில் மைலாற்றலலாகி வேந்த மைறுமைலாதவமை, அதலாவேத மூன்று
மைலாதங்களுக்கு முன்ப தனியேலாக வீடு எடுத்த, அவேரகடளக் வகலாண்டு வேந்திருக்கிறலான். அந்த அண்ணிடயே,
வவேண்டைலாத விருந்தலாளியேலாக அல்ல. வவேண்டைப்படைலாத வவேடலக்கலாரியேலாக அமமைலா நிடனக்கிறலாவளலா? இந்த
அண்ணியும என்கிட்டை வசலால்லித் வதலாடலச்சலால் என்ன? எப்படிச் வசலால்லுவேலாங்க. நலான் எப்வபலா
வகட்வடைன்.? இன்டனக்கு சலாயேங்கலாலம, வீட்டுக்குப் வபலானதம, முதல் வவேடல. இததலான்.
உரத்த சிந்தடனவயேலாடும, பலத்த வவேகத்வதலாடும, ஒரு சலாடலயின் முடனக்கு வேந்த, இன்வனலாரு
சலாடலக்கு வேலப்பறமைலாய் திருமபினலான். வநரலாகப் வபலாகிற வேண்டிகளுக்கு வேழிவிட்டுத்தலான், குறுக்வக
திருமபம வேண்டிகள நின்று நிதலானித்த வபலாகவவேண்டும என்பத சலாடல விதிகளில் ஒன்று. இதவவே
மைனித நடடைமுடறயேலாக இருந்தலால், நலாடு எப்வபலாவதலா முன்வனறியிருக்கும. எங்வக முன்வனற?
அவதலா லலாட்டைரிக்கடடை. ஒவ்வவேலாருவேரும வகலாடீஸ்வேரரலாக ஆகும உடழப்பில்லலா முயேற்சிக்கு
உடழக்கும பணத்டத வீணலாக்குகிறலாரகள. ரலாஜேஸ்தலான் பமபர குலுக்கலலாம. பூடைலான் வகலாடி குலுக்கலலாம.
ஒரு கலாலத்தில் ஒரு ரூபலாய் - ஒரு சீட்டு - ஒரு லட்சம என்று இருந்தத. ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஒரு
ஏடழயின் ஒரு ரூபலாய் வபலாவேதில் தப்பில்டல. ஆனலால் இப்வபலாத, உடழப்பிற்குப் பதிலலாய்
ஊதலாரித்தனந்தலான் முன்வனறியிருக்கிறத. என்னமைலாய் ஏடழ மைக்கள. தளளித் தளளி லலாட்டைரி அடிக்கும
லலாட்டைரி டபயேடனவயே பலாரக்கிறலாரகள.
இத வபலாதலாத என்று பலாரத்தலால், டிரலான்ஸிஸ்டைர வசட்டில் கிரிக்வகட் வேரணடன. ஒவ்வவேலாருவேரும,
தனக்கு கிரிக்வகட் வதரியும என்று மைற்றவேரகள நிடனக்க வவேண்டுமைலாம. எத்தன ஓவேர. எவ்வேளவு ரன்.
கபில்வதவ் பரவேலாயில்லயேலா. ஆமைலாம கவேலாஸ்கருந்தலான். "உடழப்பக்கு ஈடு இடண இல்டல" என்று
பஸ்ஸில் ஒரு விளமபரம. அதன் அடுத்த முடனயில் லலாட்டைரி விளமபரம. என்ன நலாவடைலா. என்ன
மைக்கவள. இந்த நலாட்டில் இருந்த, லலாட்டைரிகளும, கிரிக்வகட்டும தரத்தப்பட்டைலாவலலாழியே நலாடு
முன்வனறலாத. ஆபீஸ்ல ஒவ்வவேலாருவேரும டபடலப் பலாரக்கலாமைல், லலாட்டைரி ரிசல்டடைப் பலாரக்கலான்.
அல்லத ஏடழ மைக்கள, தலாமைலாய் வேந்த வசலால்வேடதக் கலாதில் வபலாடைலாமைல், கவமைன்டைரிடயே வபலாடுறலான். ஒரு
வேருஷத்தல எத்தடன நலாடளக்குப்பலா கிரிக்வகட் சண்டடை? ஆமைலாம. இத விடளயேலாட்டுப் வபலாட்டியேல்ல.
ஏவதலா பலாகிஸ்தலானும, பலாரதமும மீண்டும வபலாருக்குப் வபலாய்விட்டைத வபலான்ற விடனயேலான வபலாட்டி.
சரவேணன், பதட்டைப்படைலாமைல், நல்லத வகட்டைத என்று நலாடலயும சிந்தித்தபடி, இடைத கலாடல தடரயில்
ஊன்றி, ஒரு 'பல்லவேன்' வபலாவேதற்கலாகக் கலாத்திருந்தலான். அப்வபலாத விசில் சத்தம வகட்டைத. திருமபிப்
பலாரத்தலான். வபலாக்குவேரத்தக் கலாவேலர அவேடன டசடக வசய்த வேரச் வசலான்னலார. சரவேணன் வேண்டிடயே
விட்டு இறங்கி, அவேர பக்கமைலாய் அடத உருட்டிக் வகலாண்டு வபலாய், அவேடரப் பலாரத்தலான்.
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"வயேல்வலலா டலடன எதக்கு ஸலார கிரலாஸ் வசய்தீங்க?"
சரவேணன், அப்வபலாததலான் அந்த டலடனப் பலாரத்தலான். வயேல்வலலாதலான். ஆனலாலும, அந்த மைஞ்சள நிறம,
அமமைலா, அண்ணி முகங்களில் ஒரு கலாலத்தில் இருந்தத. இப்வபலாத இல்லலாததவபலால் ஆனத.
வேழக்கமைலாக, அந்த டிரமடமைச் சற்றி வேரலாமைல், அவேன் வேருவேத பரிந்தத. அவேன் மைட்டுமைல்ல,
எல்வலலாருவமை. எல்வலலாரும ஒரு தப்டபச் வசய்தலால், அத ஜேனநலாயேகமைலாய் இருக்கலலாம. ஆனலால்
சட்டைநியேலாயேமைலாய் இருக்க முடியேலாத. தப்பத்தலான். இதல மைஞ்சள வகலாடு எங்வகய்யேலா இருக்குதன்னு
வகட்பத விதண்டைலாவேலாதம. ஒரு வவேடள. இப்படி எல்லலா வேண்டிகளும திருமபித் திருமபிவயே அத
அழிபட்டிருக்கலலாம.
சரவேணன், ஸ்கூட்டைடர "ஸ்டைலாண்ட் வபலாட்டுவிட்டு, அவேடர வநருங்கப் வபலானலான். அதற்குள ஒரு கலார,
அவேன் திருமபியே அவத இடைத்தில் திருமபியேத. கலான்ஸ்டைபிள விசில் அடித்தலார. கலார நின்றத மைலாதிரி
வபலானத. கலான்ஸ்டைபிள வகலாபத்வதலாடு பின்னலால் ஓடினலார. பிறகு அந்தக் கலாரகலாரரிடைம வகட்டை
வேலாரத்டதகடள வேலாங்கிக் வகலாண்டைவேரவபலால் நிமிரந்தலார. விடறப்பலாக ஒரு 'சல்யூட் அடித்தவிட்டு,
பின்பறமைலாய் நடைந்தலார. ஐஏஎஸ்வஸலா, ஐபிஎஸ்வஸலா, வவேறு யேலாவரலா. இதற்குள, இரண்டு டசக்கிளகள
எதிரத்திடசயில் வேந்தன. அவேர விசிலடித்தலார. ஒருவேழிப் பலாடத டசக்கிளகலாரரகள, கீவழ தளளிக் குதித்த,
மைடித்தக் கட்டியே வவேட்டிகடள பருவேப் வபண்களவபலால் நலாணி வகலாணி பலாதம வேடரக்கும இழுத்தப்
வபலாட்டைப்டி வேந்தலாரகள. அவேர வதலாப்பிக்கு மைரியேலாடத வகலாடுக்கிறலாரகளலாம! வபலாலீஸ்கலாரர,
அவேரகளிடைம, கலாருக்கலார டிடரவேர வகலாடுத்த வகட்டை வேலாரத்டதகடள விநிவயேலாகிப்பத வபலாலிருந்தத.
அவேரகவளலா, அவேர ஏவதலா தங்கடளப் பலாரலாட்டுவேதவபலால், அதற்கு தலாங்கள தகுதிப்பட்டைலாலும, பகழில்
அடைக்கம வவேண்டும என்று அதற்கு அடைங்கி நிற்பதவபலால், - வமைடடையில், பலாரலாட்டுக்குரியேவேர
வபளவியேமைலாய் பலாரப்பதவபலால் பலாரத்தலாரகள.
அந்தக் கலான்ஸ்டைபிள, தனத டையேரிடயே எடுத்தலார. கலாகிதங்கடளப் பரட்டிப் பலாரத்தலார. வபன்ஸிடல
எடுத்தலார. அதற்குள அவேரகள, அண்டிரலாயேரகளுக்குள டகவிட்டு, ஆளுக்கு இரண்டு கலாகிதங்கடள
நீட்டுவேத வதரியேலாமைல் நீட்டினலாரகள. எந்தக் கலாகிதம வஜேயிக்கும என்று சரவேணன் வவேடிக்டக பலாரத்தலான்.
டையேரிக் கலாகிதமைலா. அவசலாக சக்கரம வபலாறித்த கலாகிதமைலா. அவசலாக சக்கரத்தில் மூன்று சிங்கங்கள நிற்குவத.
சிங்கம விடுவமைலா. வஜேயித்த விட்டைத.
கலாவேலர, இப்வபலாதலாவேத, தன்டனக் கவேனிப்பலார என்று. சரவேணன் அவேடரப் பலாரத்தலான். அவேவரலா,
கண்மைண் வதரியேலாமைல் ஓடியே ஒரு மைண்லலாரிடயேப் பலாரத்த விசிலடித்தலார. அத வபப்வப கலாட்டியேபடி
ஓடியேத. பலாவேம. அவேரலால் நமபடரக்கூடை வநலாட்' வசய்யே முடியேவில்டல. டையேரிடயே எடுக்கப்வபலானலால்,
அதற்குள இருந்த சிங்க வநலாட்டுக்கள கீவழ விழுந்தன. அவேற்டறப் வபலாறுக்கவவே, அவேருக்கு வநரம
சரியேலாக இருந்தத. சரவேணன், படழயேபடி அவேடரப் பலாரத்தலான். அதற்குள ஒரு டசக்கிள,
ஒருவேழிப்பலாடதயில் வேரவில்டலயேலானலாலும, அதற்கு மைட்டுவமை ஒரு பலாடத வவேண்டும. டைபளளிலில்
வேரலலாம. அதக்கலாக ஒரு வபரியே குடுமபவமை வேருவேதலா? அவேரதலான் விடுவேதலா? படழயேபடியும டையேரிக்கும
அச்சடித்த கலாகிதத்தக்கும வபலார. இரண்டைலாவேத ரவுண்டிலும சிங்கக் கலாகிதம வஜேயித்தத.
சரவேணனுக்கு அலுவேலக நிடனவு வேந்தத. அவேடர படைபடைப்பலாய்ப் பலாரத்தலான்.
"ஸலார. மிஸ்டைர. ஓங்கடளத்தலான். முதலில் என்டன அனுப்பங்க."
வபலாலீஸ்கலாரர. அப்வபலாததலான் அவேன்மீத சிரத்டத எடுத்த வேந்தலார.
"நலான் வசய்த தப்ப என்ன ஸலார?"
"வயேல்வலலா டலடன கிரலாஸ் பண்ணிட்டு, என்டனயும கிரலாஸ் பண்ரீங்களலா?"
"அப்வபலா ஒரு கலார வபலாச்சவத. அடத சல்யூட்வடைலாடை விட்டிங்க."
"வயேல்வலலா டலடன மைட்டுந்தலான் கலார கிரலாஸ் வசய்தத. ஓங்க ஸ்கூட்டைரல. பல்ப்ல. கருப்ப வபயிண்ட்
இல்ல. அதக்குத்தலான் சலாரஜ பண்ணப் வபலாவறன்.
"அத ரலாத்திரிலதலாவன எப்படி எரியுதன்னு வதரியும."
"ஓங்களுக்கு அப்படியேலா? எனக்வகலா எப்பவும வதரியும. நலான் பகலில் பலாரத்தலால் தலான். நீங்க
ரலாத்திரிக்குளவள மைலாத்திடுவீங்க."
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"அப்படியேலா. இப்வபலா நலான் சீக்கிரமைலாய் ஆபீஸ். வபலாகணும. என்ன வசய்யேணுமுன்னு வசலால்றீங்களலா?"
"ஓங்க கண்ணலாலவயே பலாரக்கிறீங்க. என்கிட்வடை வகட்டைலால்? வபலாலீஸ்கலாரன் வேலாயேலால் வகட்கமைலாட்டைலான்."
"அப்படியேலா! இந்த சரவேணன் வகஸஜுக்குப் வபலாவேலாவன தவிர. வகஸஜுக்கு வபலாகமைலாட்டைலான். உம.
எழுதறடத எழுதிட்டு, வமைவமைலா வகலாடுங்க. எப்வபலா வகலாரட்டுக்கு வேரணுவமைலா. அப்வபலா வேலாவரன். ஏன்
வயேலாசிக்கிறீங்க? என் வபயேர சரவேணன்.
"வபலாங்க ஸலார."
" சமமைலா எழுதங்க ஸலார. சத்தியேமைலாய் வகலாரட்ல இடத கன்வடைஸ்ட் வசய்யேமைலாட்வடைன். நீங்க கலாச
வேலாங்குனடதவயேலா, கலாருக்கு சல்யூட் அடிச்சடதவயேலா வசலால்ல மைலாட்வடைன். ஏன்னலால். இப்வபலாவதல்லலாம
நலான் வபலாய் வபசலாவிட்டைலாலும, உண்டமைடயே வசலால்லலாமைல் இருக்கத் வதரிஞ்சிக்கிட்வடைன். சமமைலா
எழுதங்க ஸலார என் வேடரக்கும நலான் வேண்டி ஒட்டுனத தப்பத்தலான். தப்பக்குத் தண்டைடன
கிடடைச்சலால்தலான் எனக்கும சலாடலவிதி தடலவிதி மைலாதிரி மைனசல நிற்கும. உம. எழுதங்க. எனக்கும
மைனிதலாபிமைலானம உண்டு. ஓங்கடளக் கலாட்டிக் வகலாடுக்கறதனலால இந்த வேழக்கம நின்னுடைப் வபலாறதில்ல.
இந்த சமூகத்டத மைலாற்றலாமைல், ஒங்கடள மைலாற்றுறத அரத்தமைற்றதன்னு எனக்குத் வதரியும"
வபலாலீஸ்கலாரர, அவேடன ஆழம பலாரத்தலார. இதற்குள பல டசக்கிள கிரலாக்கிகள தப்பிக் வகலாண்டிருந்தன.
இவேர யேலார? யேலாரலாய் இருப்பலார.?
"எங்க ஸலார வவேடல பலாரக்கிறீங்க?."
"வகஸ் எழுதங்க வசலால்வறன்."
"தயேவு வசய்த வபலாங்க ஸலார. இத பஸ்ட் வேலாரனிங்னு நிடனச்சட்டு திருப்திவயேலாடை வபலாங்க. அவடைய்.
வேண்டி. உன்னத்தலாண்டைலா. நில்லுடைலா கமமைனலாட்டி. ஒப்பன் வீட்டு வரலாடைலா? நில்லுடைலா."
சரவேணன், 'ஒரு ஏடழடயே ஏன் திட்டுறீங்க. வவேணுமுன்னலால் வகஸ் எழுதங்க" என்று வசலால்லப்
வபலானலான். வகலாளலாரலான சமூக அடமைப்பில் ஏடழகள தங்கவளலாடை தன்மைலானத்டத விடலயேலாகக்
வகலாடுத்தலால்தலான், சதந்திரமைலாக நடைமைலாடை முடியும என்படத நிடனத்தபடி, ஸ்கூட்டைடர உடதத்தலான்.
---------------------
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அந்த அலுவேலகம, இஞ்சி தின்னலாத குரங்குவபலால் இயேல்பலாக இருந்தத.
சமமைலா வசலால்லக்கூடைலாத. அலுவேலகத்தில் உளள அத்தடன ஊழியேரகளும வபரும, வவேடலயும டகயுமைலாக
இருந்தபடிதலான், டகயேலாட்டி கலாலலாட்டி வேலாயேலாடிக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. கிரிக்வகட் வேரணடனடயேக்
வகட்டுக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. பத்மைலா, ஒரு வகலாப்பில் பலாதி கண் வபலாட்டு எழுதியேபடிதலான்,
அவ்வேப்வபலாத மீதிக்கண்டண எடுத்த, அருவக இருந்த ரலாமைச்சந்திரனிடைம, எடதவயேலா சிரித்தச் சிரித்தப்
வபசிக் வகலாண்டிருந்தலாள. உமைலா, ஒரு ரிஜிஸ்டைடர தனத மைடியில் கிடைத்தி பரட்டியேபடிதலான், சற்றுத் தளளி,
வரக்டக குடடைந்த வகலாண்டிருந்த பியூன் அடடைக்கலத்திடைம, "அந்தப் படைடவே சரியில்லப்பலா." என்று
வசலால்லிக் வகலாண்டிருந்தலாள. அட்மினிஸ்டிவரட்டிவ் ஆபீஸர அல்லத 'ஏஓ என்று அடழக்கப்படும
நிரவேலாக அதிகலாரி வசளரிரலாஜேன், பலாக்வகட் டிரலான்ஸிஸ்டைர வபலால் இருந்த கணக்கு யேந்திரத்டத - யேந்திரம
என்று வசலால்வேத கூடைத் தப்ப - கணக்குக் கருவிடயே தட்டித் தட்டிப் வபலாட்டு, ஒரு கலாகிதத்தில் எழுதிக்
வகலாண்டுதலான், ஈஸ்வேரிடயே ரசித்தலார. டக, கணக்டக எழுதியேவபலாத, வேலாய் "ஓங்க ஆத்தல இன்னிக்கு.
என்ன குழமப" என்று தன்னிடைம வபசலாமைல், சபலாரடிவனட் பயேல் சமபத்திடைம வபசிக்வகலாண்டிருந்த
டடைப்பிஸ்ட் ஈஸ்வேரியிடைம வகட்டைலார- அவேள, நலாக்கு ருசிடயேப் பற்றி மைட்டுவமை வபசகிற வேயேதில்
இல்டல என்பத வதரிந்தம.
வமைவல சித்தரிக்கப்பட்டைத எஸ்டைலாபிளிஷ்வமைன்ட் வசக்ஷன். இதவபலால் வேலாங்கும பிரிவு, வேந்தடத
கலாக்கும பிரிவு, கணக்குப் பிரிவு விநிவயேலாகப் பிரிவு என்று அந்த அலுவேலகம பலப்பல பிரிவுகளலாய்
இருந்தன. "அவேற்றிற்கு ஏற்றலாற்வபலால் ஒவ்வவேலாரு பிரிவு நலாற்கலாலி களுக்கும, இன்வனலாரு பிரிவு
நலாற்கலாலிகளுக்கும இடடைவயே இடடைவவேளிகளும உண்டு. இந்தப் பிரிவுகளின் இன்சலாரஜகள சலாரஜ
வசய்யேப்பட்டை வபட்டைரிகள வபலால், வபரியே நலாற்கலாலி, வபரியே வமைடஜே சகிதமைலாய் கலாட்சியேளித்தலாரகள.
இத்தடன பிரிவுகளிலும ஒட்டியேத வபலாலவும, ஒட்டைலாதத வபலாலவும, இந்தியேகிரலாமைத்தச் வசரிவபலால்
சற்றுத் தளளி, அன்னம இருந்தலாள. டமை கடறயும, வகலாந்த கடறயும, வவேட்டைப்பட்டை வசலாளத்
வதலாட்டைத்தில் எஞ்சி நிற்கும அடிக்கலாமபகள வபலால், எரிந்த எரிந்த, இறுதியில் திரிகள நின்று, வவேளடள
வவேளடளயேலாய் இருந்த வமைழுகுவேரத்தித் தண்டுகளும வகலாண்டை வமைடஜேயில், நலான்கு பக்கமும கலாகிதக்
குவியேல்கடளப் பரப்பியேபடி, அதன் நடுப்பக்கம, ஒரு ரிஜிஸ்டைடரப் வபலாட்டுக் குடடைந்த
வகலாண்டிருந்தலாள. அவேளுக்கு எதிவர, இரண்டு பியூன்கள, தயேலாரலாக இருந்தலாரகள. சீல் வபலாடை
வவேண்டுமைலா? கவேர வசய்யே வவேண்டுமைலா? எடதயும கவேரப் பண்ண வவேண்டுமைலா? வரடி.
அங்வக ஆட்கள எப்படிவயேலா, அலுவேலகம அழகலாகத்தலான் இருந்தத. குண்டூசி, கலாகிதம, இரப்பர, பலால்
பலாயிண்ட் வபனலா, வபன்ஸில், ஸ்வடைப்லர, டபல்கள உட்படை பல்வவேறு வேடகயேலான ஸ்வடைஷனரிப்
வபலாருட்கடள, வகலாட்வடைஷன் மைலாரக்வகட்டில்' வேலாங்கி, பல்வவேறு அலுவேலகங்களுக்கு அனுப்ப
வவேண்டியே வபலாறுப்ப அந்த அலுவேலகத்திற்கு, அலுவேலகங்கள அனுப்பம இன்வடைன்ட்கடள
வசப்பனிட்டு, குறிப்பிட்டை சமையேத்திற்குள அவேற்டறத் தருவித்தக் வகலாடுக்க வவேண்டும. இல்டலயேலானலால்
அலுவேலகங்களில் டடைப் அடிக்க முடியேலாத. அடித்தவேற்டற டபலில் அடைக்க முடியேலாத. அடைக்கியேவேற்டற
வடைக்கலால் கட்டைமுடியேலாத. வபப்பர வவேயிட்டுகள இல்லலாமைல், கலாகிதங்கள, பறக்கும. குண்டூசிகள
இல்லலாமைல், பக்கங்கள வவேட்கங்களலாகும. ஆக வமைலாத்தத்தில் அத நூற்றில் ஒரு அலுவேலகம அல்ல. நூறு
அலுவேலகங்களுக்கும, இத்தடகயே வபலாருட்கடள, லட்சக் கணக்கலான ரூபலாயில் வேலாங்கிக் வகலாடுக்கும
ஒவர- ஒரு அலுவேலகம கலாண்டிரலாக்டைரகள கண் டவேக்கும அலுவேலகம.
சரியேலான சமையேத்திற்கு வேரும சரவேணன், முக்கலால் மைணி வநரம கடைந்தம வேரலாததலால், சீனியேர
ஸ்வடைவனலாகிரலாபர - உமைலா, தனத அடறடயே விட்டு வவேளிவயே வேந்த நின்றலாள. அவேடளப் பலாரத்ததம,
பலர வேலியேப் வபலாய் குசலம விசலாரித்தலாரகள. பலாரப்பதற்கு அழகலாக இருந்தலாள என்பதற்கலாக அல்ல.
அழகுதலான். அடைரத்தியேலான முடிதலான். கிறக்கமைலான கண்களதலான். கடளயேலான முகமதலான். வேலாளிப்பலான
உடைமபதலான். சிவேப்பதலான். இன்னும கல்யேலாணம ஆகவில்டலதலான். அத, இன்னும கலாலம
கடைக்கலாதததலான். ஆனலால், அதற்கலாக அவேளிடைம வேலியேப் வபசவில்டல.
பல 'அந்தரங்க வகலாப்பகளின் அதிநுட்பமைலான விவேரங்கள அவேடள மீறிப் வபலாக முடியேலாத.
எல்வலலாருடடையே குடுமிவயேலா, கிரலாப்வபலா, வகலாண்டடைவயேலா, அத்தடனயும அவேள டகயில். அவேள
வபசகின்ற வபச்ச ஒவ்வவேலான்றுக்கும ஒரு அரத்தம உண்டு. பமபலாய் நல்ல நகரந்தலாவன' என்று
ஒருத்தரிடைம வகட்டைலால், அவேன் அந்த நகரத்திற்குப் வபலாகப் வபலாகிறலான் என்று அரத்தம. வபச. வபச.
எத்தடன நலாடளக்குப் வபசவவே' என்றலால், அவேனுக்கு ஓடல வரடியேலாவேதலாய் வபலாருள. அவேருக்வகன்ன
குடறச்சல்' என்றலால் ஆசலாமிக்கு பதவியுரவு வேரப்வபலாவேதலாகக் வகலாளளலலாம. எனவவே,
சமபந்தப்பட்டைவேரகள, அவேள வேலாடயேக் கிளறப் பலாரத்தலாரகள. அந்த மைலாதிரி சமையேத்தில் அவேள,
20

வபசியேவேடர விட்டு விட்டு, வபசலாதவேடரப் பலாரப்பலாள.
திடீவரன்று அந்த அலுவேலகத்தில் அடரகுடறப் வபச்சக்கள கூடை அடைங்கின. லலாவேகமைலாய் உடைலலாட்டி,
நளினமைலாய் உலலா வேந்த உமைலா, உளவள ஓடிவிட்டைலாள. வடைஸ்பலாட்ச் அன்னம, நிமிரந்த உட்கலாரந்தலாள.
சரவேணன், ஒரு பறடவே பலாரடவேவயேலாடு, அவேசர அவேசரமைலாய், தனத அடறக்குள வபலாகப் வபலானலான்.
பிறகு, எடதவயேலா வயேலாசித்தவேனலாய், அவேன் பின்பக்கமைலாய் நடைந்த, அக்வகளண்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரனிடைம.
'ஓங்க ஒய்பக்கு இப்வபலா. எப்டி இருக்குத" என்றலான். உடைவன அவேர "வதவேல ஸலார." என்றலார.
"அதற்கலாக நீங்க வகரலஸலா இருக்கப்படைலாத. இன்டனக்கு வவேணுமுன்னலாலும வநற்றுப் வபலானத மைலாதிரி
முன்னலாவலவயே வபலாங்க. ஐ வடைலான்ட் டமைண்ட்."
"வதங்க் யூ ஸலார."
சரவேணன் உளவள வபலாய்க் வகலாண்டிருந்தலான். தடலடமைக் கிளலாரக் பத்மைலா, மைடனவிடயே மைதிக்கலாத
ரலாமைச்சத்திரடன ஒரு மைலாதிரியேலாகப் பலாரத்த பன்னடகத்தலாள. பிறகு, அந்த இருவேரும சரவேணனின்
முதடகப் பலாரத்த எளளலலாகச் சிரித்தலாரகள. "ஒய்பக்கு. உடைமபக்கு உடைமபக்குன்னு வசலால்லிச் வசலால்லி
அப்படி ஆயிடைப் வபலாகுத." என்று கிசகிசத்த அந்தப் வபண்ணிடைம "கத்திரிக்கலாய்னு வசலால்றதலால
பத்தியேம வபலாயிடைலாத. சினிமைலாவுக்குப் வபலாவறன்னலா இந்தக் குரங்கு விடுமைலா?" என்றலான். உடைவன சிரிப்ப.
அப்பறம கிசகிச இறுதியில், நிரவேலாக அதிகலாரி வசசௌரிரலாஜேனின் கலாடத இரண்டு வபரும ஊதினலாரகள மைலாறி மைலாறி.
‘வடைஸ்பலாட்ச் அன்னம, அவேரகள இருவேரும சரவேணனுக்குப் பின்னலால் சிரிப்படதப் பலாரத்தலாள. ஆனலால்
ஆச்சரியேப்படைவில்ல. இன்டனக்கு இத என்ன பதசலா? நலாடளக்கு இந்த பத்மைலாவும 'என் ஹஸ்வபண்டுக்கு
வநஞ்சவேலி ஸலார என்பலாள. வபரமிஷன் கிடடைத்த வநஞ்ச நிடறவவேலாடு முந்தலாடன முடிச்சக்கு பருஷன்
இல்லலாமைல், தனியேலாகவவேலா. டைபளலாகவவேலா. வபலாவேலாள. மைறுநலாள இந்த சரவேணன், இவத மைலாதிரி வகட்பலார.
இவேரகளும, இவத மைலாதிரி சிரிப்பலாரகள.
அன்னத்திற்கு, அவேன்வமைல் வலசலாக இரக்கம ஏற்பட்டைத. நல்லலா இருக்குவத. நலான் எதக்குய்யேலா ஒனக்கலாக
வேருத்தப்படைனும. வபரியே ஆபீஸரலாம ஆபீஸர. கீவழ இருக்கிறவேங்களல யேலார யேலார எப்டி எப்டின்னு
வதரியே விருமபலாத ஆபீஸர. ஒனக்கு வவேணுய்யேலா. எனக்குத்தலான் 'வமைவமைலா வகலாடுக்கத் வதரியும. அந்த
வமைவமைலாவேலால என்வனலாடை வவேடல எவ்வேளவு பலாதிக்கப் வபலாகுதன்னு நிடனச்சப் பலாத்தியேலா.
இவ்வேளவுக்கும இந்த ஆபீஸ்ல நலான் ஒருத்திதலான் ஒன்ன பின்னலால் திட்டைலாதவேள. பறம வபசலாதவேள.
எனக்கு வமைவமைலா. அவதலா குலுங்கிச் சிரிக்கிற அவேளுக்கு இன்கிரிவமைன்ட் சிபலாரிச. வபலாய்யேலா. வபலா….
அன்னம, அதற்குவமைல் வயேலாசிக்கப் பயேந்த விட்டைலாள அவேள இப்படி சிந்திப்பத கூடை அவேரகளுக்கும
உளவள இருக்கிற சரவேணனுக்கும வதரிந்த, கிடடைக்கலாமைல் கிடடைத்த இந்த வவேடல வபலாய்விடைக்கூடைலாவத
என்ற பயேம. படழயேபடியும ஊருக்குப் வபலாய். அப்பலாவிடைமும, சித்தியிடைமும அகப்பட்டுவிடைக்
கூடைலாவத என்ற அச்சம, இவ்வேளவுக்கும அவேள, பலாரடவேக்கு பயேப்படுபவேள வபலாலவவேலா,
பயேமுறுத்தபவேள வபலாலவவேலா வதலான்றவில்டல. பவுடைர வதடவேயில்லலாத முகம, அழகு என்பத
சிவேப்பில் மைட்டும அல்ல என்படத எடுத்தக்கலாட்டும கறுப்ப சிரிக்குமவபலாத மைட்டுவமை, சில
வபண்களுக்கு, கண்கள எழிலலாய் இயேங்கும. அவேளுக்வகலா, வபசமவபலாதகூடை வபலாங்கும விழிகள.
உடடையேலால் மைட்டுமைல்ல, உடைமபலாலும வதரியேலாத வேயிறு. எவேருடைனும அதிகமைலாகப் வபசலாத வேலாய், யேலார
வசலால்வேடதயும சிரத்டதவயேலாடு வகட்கும கலாதகள. பமபரமைலாய் இயேங்கும கரங்கள. அடுத்த 'வமைவமைலா
வேந்தலால் ஆபத்தலாச்வச என்பதவபலால், உளவள இருந்த சரவேணடன, தஷ்டை வதவேடதடயேப்
பலாரப்பதவபலால், பலாரத்தப் பலாரத்தப் பயேந்த வகலாண்டைலாள அன்னம.
உளவள உமைலா நின்று வகலாண்டிருந்தலாள. வவேளிவயே, தலான் அரட்டடையேடித்தடதப் பலாரத்தவிட்டை அந்த
அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைர மைனதில், ஏதலாவேத வகலாபம உதித்திருக்கிறதலா என்படத ஆழம
பலாரப்பதற்கலாகப் வபலானவேள.
அடுத்த பதவியுயேரவு உமைலாடவே, அக்வகளண்டைண்ட் இருக்டகயிவலலா அல்லத தடலடமைக் கிளலாரக்
இருக்டகயிவலலா உட்கலார டவேக்கும. அதற்கு ஆபீஸ் தடலவிதியேலான அந்தரங்கக் குறிப்வபட்டடை எழுத
வவேண்டியேவேன் இந்த சரவேணன். இப்வபலாத அவேளுக்கு, அவேன், தன்டனப் பற்றி என்ன நிடனக்கிறலான்எப்படி எப்படி நிடனக்க வவேண்டும என்பவத முக்கியேம. எத்தடன நலாடளக்குத்தலான் ஈஸ்வேரன்
கழுத்டதச் சற்றியே கடிக்கலாத பலாமபலாகக் கிடைப்பத? பதவியுயேரவு வபற்று. தனியேலாய் படைம எடுக்க
வவேண்டைலாமைலா..? பக்குவேமைலாக, பதட்டைப்படைலாமைல் வகட்டைலாள.
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"ஸலார. ஏதலாவேத டிக்வடைஷன் வகலாடுக்கிங்களலா.."
"இப்வபலா இல்வல."
"அப்வபலா அந்த ஸ்வடைட்வமைன்டடை அடிக்கட்டுமைலா?"
'வயேஸ். அன்னத்டத, வடைஸ்பலாட்ச் ரிஜிஸ்டைவரலாடு வேரச் வசலால்லுங்க."
உமைலா, குலுக்கவலலாடு வபலானலாள. அவேள டசடகக்கு ஏற்ப அன்னம உதறவலலாடு வேந்தலாள.
டகக்குழந்டதடயே மைலாரபில் அடணத்தத வபலால், ஒரு ரிஜிஸ்டைடர மைலாரவபலாடு வசரத்த அடணத்தபடி
வேந்தலாள. 'எதக்கலாக இவேன் என் பிரலாணடன எடுக்கலான்? வபலாயும வபலாயும ஒரு அஸிஸ்வடைண்ட்
டடைரக்டைரலா வடைஸ்பலாட்ச் ரிஜிஸ்டைடர வசக் பண்றத. ஏஓவவே பலாரக்கமைலாட்டைலார. வஹட்கிளலாரக் இருக்கலாள.
இவேன் எதக்கு? சந்வதகவமை இல்டல. என்டன ஒழிக்கத்தக்கு திட்டைம வபலாட்டிருக்கலான். இரண்டைலாவேத
வமைவமைலா வகலாடுக்கப்வபலாறலான்.
அவேடள, அவேன் ஏறிட்டுப் பலாரத்தவபலாத, அன்னத்தின் டககள ஆடின. அந்த ஆட்டைத்தில், அந்த வபரியே
ரிஜிஸ்டைவர ஆடியேத.
"உட்கலாருங்க."
"ஐ வஸ. சிட் டைவுன்."
அன்னம பயேந்தவபலாய் உட்கலாரந்தலாள. அவேன், ரிஜிஸ்டைடரப் பரட்டி, முந்தின நலாள கடிதங்கள
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதலா என்று, கடிதம கடிதமைலாக, நமபர நமபரலாக, முகவேரிவயேலாடு பலாரத்தலான். எல்லலாம
சரியேலாகவவே இருந்தன.
"குட். நீங்க வபலாகலலாம."
அன்னம எழுந்தலாள. 'குட்’னு வசலால்லிட்டு, தடலயில் குட்டிட்டிங்கவள ஸலார என்று வகட்பத மைலாதிரி,
அவேடனப் பலாரத்தலாள. இனிவமைல். இப்டி வமைவமைலா வகலாடுக்கலாதிங்க ஸலார என்று வகட்கலலாமைலா.
ஒருவவேடள அப்படிக் வகட்டு, அதற்வக ஒரு வமைவமைலா வகலாடுத்திட்டைலால். அன்னம, தயேங்கித் தயேங்கித்
திருமபப் வபலானலாள. சரவேணன் பன்னடக இல்லலாமைவல வகட்டைலான்.
"எடதவயேலா வசலால்லணுமுன்னு நிடனக்கதமைலாதிரி பலாரக்கிங்க."
"இல்ல ஸலார. இல்ல ஸலார."
"நலான். சிங்கம பலியில்ல. மைனிதன்தலான். எனக்கு எதக்கு ஸலார வமைவமைலா வகலாடுத்திங்க. வமைலாசமைலான
வேலாரத்டதயேலாலகூடை திட்டைலலாம. அடதவயே நல்ல வேலாரத்டதயேலாய் டகயேலால எழுதலலாமைலா'ன்னு வகட்க
வேலாரிங்க. இல்டலயேலா? நில்லுங்கமமைலா, ஓடைலாதீங்க. வசளநலா மைலாரட் கமவபனிக்கலாரன் தந்த வபலாருட்களல
குவேலாலிட்டி சரியில்ல. குவேலான்டிட்டி வமைலாசம. குண்டூசி முடன மைழுங்கிட்டு. வபப்பரல இங்க் ஊறுத.
ரப்பர, எழுத்தக்குப் பதிலலாய் எழுதன கலாகிதத்டதத்தலான் அழிக்குத. வபன்சில் சீவேப் வபலானலால் ஒடியுத.
பலால்பலாயிண்ட் வபனலாவுல, பலாயிண்வடை இல்ல. வேலாங்குன வடைக்ல, ஒரு பக்கத்த முடன உதிரியேலாய்
நிக்குத. அதனலால இடதவயேல்லலாம சட்டிக்கலாட்டி, அந்தக் கமவபனிக்கு நலாலு தடைடவே லட்டைர
வபலாட்வடைலாம. நலாலு தடைடவேயும ரிஜிஸ்டைரலவயே அனுப்பமபடியேலாய் வசலான்வனன். நீங்க ஒரு தடைடவே கூடை
ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பல. ஒங்க வலட்டைவர கிடடைக்கவலன்னு அவேன் வசலான்னலால், பதில் வசலால்ல
வவேண்டியேத நீங்களலா? நலானலா? வசலால்லுங்க."
அன்னம, பதில் வசலால்ல முடியேலாமைல் திணறியேவபலாத, உமைலா உளவள வேந்த 'சீல் வபலாட்டு, ரகசியேம' என்று
வகலாட்டடை எழுத்தக்களில் சட்டிக் கலாட்டியே ஒரு கவேடர அவேனிடைம வகலாடுத்தவிட்டு, அன்னம
வபலாவேதற்கலாகக் கலாத்திருந்தலாள. சரவேணன் வதலாடைரந்தலான்:
"மிஸ் உமைலா. நீங்க அப்பறமைலாய் வேலாங்க. உம. அன்னம. வசலால்லுங்க."
அன்னம மைருவினலாள. உமைலா மைட்டும மிஸ் உமைலாவேலாம! நலான் வவேறும அன்னமைலாம. அவேளலால் பதிலளிக்க
முடியேவில்டல. அவேன் வசலால்வேத உண்டமைவயே. அவேளலால் உண்டமைடயே ஒப்பக்வகலாளள முடிந்தத.
ஆனலாலும ஆட்டுவித்த உண்டமையின் பின்னணிடயே வசலால்லத்தலான் அவேளலால் முடியேவில்டல. அவேடன,
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பயேந்தவபலாய் பலாரத்தவபலாத, அவேன் அதட்டினலான்.
"இனிவமைலும. வசலால்றதக்கு மைலாறலாகச் வசய்திங்கன்னலால். அப்பறம நலான் வசலால்றடதக் வகட்க. நீங்க
இந்த ஆபீஸ்ல இருக்க மைலாட்டிங்க. யு வகன் வகலா வநள."
அன்னம, அரண்டு மிரண்டு வபலாவேதவபலால் வபலானலாள. வேலாசல் பக்கம நின்றபடி, அவேடனவயே பலாரத்தலாள.
வவேடலக்வக உடல டவேப்பலான் வபலாலுக்வக. அப்பறம சித்தி, வீட்ல சரியேலாய் உடல டவேக்கடலன்னு
அவேமைலானமைலாய் திட்டுவேலாவள. அன்னம, நின்ற இடைத்திவலவயே நின்றலாள.
'கலான்பிடைன்ஷியேஸ்' கவேடரப் பலாரக்கப்வபலான சரவேணன், அன்னத்டத நிமிரந்த பலாரத்தலான். அவேள
இன்னும வபலாகலாமைல் இருப்பதில் ஆச்சரியேப்பட்டு, அவேடளத் தன்னருவக வேருமபடி டசடக வசய்தலான்.
"எதவும வசலால்லணுமைலா?"
"வேந்த. வேந்த. வமைவமைலா. இன்னும எனக்கு பரவபஷன் பீரியேவடை முடியேல."
"என்னலாவல. ஒங்க வவேடலக்கு ஆபத்த வேரலாத. அவத சமையேம. நீங்க இனிவமைலும ரிஜிஸ்டைடர.
ஆரடினரியேலாக்கினலால், நலான் எக்ஸ்ட்ரலாடினரி நடைவேடிக்டக எடுப்வபன்."
அன்னம பயேந்தவிட்டைலாள. வசலால்லித்தலான் ஆக வவேண்டும. வசலால்லிவயே தீரவவேண்டும.
“ஸலார. ஸலா.ஸலா."
"என்ன. வசலால்லுங்க." "வஹட்கிளலாரக் அமமைலாதலான் ரிஜிஸ்டைரல வவேண்டைலாம. சலாதலாவேலா அனுப்பன்னு
வசலான்னலாங்க. அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர வசலால்றலாவரன்னு வசலான்வனன். பக்கத்தல நின்ன ஏ ஒ
ஆபிஸருங்க ஆயிரம வசலால்லுவேலாங்க. ஒனக்கு இமிடியேட் பலாஸ் வஹட்கிளலாரக்தலான். வசலால்டறடதச்
வசய்னு வசலான்னலாரு. அவேங்களும, தபலால் தடலங்க அதிகமைலாய் ஆகுவதன்னு தலான் வசலான்னலாங்க."
சரவேணன், எழுந்திருக்கப் வபலாகிறவேன்வபலால், நிமிரந்தலான். ஆச்சரியேம, முகத்தில் தலாண்டைவே மைலாடியேத.
“என்னமமைலா நீங்க. வமைவமைலா வகலாடுக்கும வபலாத இடதச் வசலால்லியிருக்கலலாவமை. நலான் ஒங்கள
களிமைண்ணுன்னுல்லலா நிடனச்சக் வகலாடுத்வதன்."
"நலான் களிமைண் இல்ல கிரலாஜேஜுவவேட்"
"நீங்க களிமைண்ணு இல்லன்னு ஒத்தக்க மைலாட்வடைன். என்கிட்டை ஏன் இடதச் வசலால்லல?"
"எப்படி ஸலார. கலாட்டிக் வகலாடு. வகலாடுக்கத?" "இப்வபலா மைட்டும வசலால்றீங்க?
"இனிவமைல் வசலால்லலாட்டைலால் வவேடலக்வக. ஆப."
சரவேணன், அப்வபலாததலான் அவேடள ஒரு வபலாருட்டைலாகப் பலாரத்தலான். வதறலாத வகஸ் என்று அவேன் தளளி
டவேத்திருந்த அவேள மைனம எவ்வேளவு விசலாலமைலாய் இருக்குத இதவபலால் மூடளயும அழுத்தமைலாய்
இருந்தலால், எவ்வேளவு அருடமையேலாய் இருக்கும. மைனமும, மூடளயும வேடைமிழுக்கும வபலாட்டி வபலால்
ஒன்டற ஒன்று தன்பக்கம இழுக்கப் பலாரக்கும கலாலமித. மூடளக்கலாரரகள, இதயேத்டத மூடளயிடைம
ஒப்படடைத்த, மைற்றவேரகளுக்கு இதயே வநலாடயே ஏற்படுத்தகிறலாரகள. விசலாலமைலான இதயேக்கலாரரகள,
மூடளடயே 'சத்தமைலாக டவேக்கிறலாரகள. வபலன்ஸ்' இல்லலாத மைனிதரகள. மைனிதச்சிகள.
சரவேணனும. அவேடள "வபலன்ஸ்' இல்லலாமைல் பலாரத்தலான். அறிவுபூரவேமைலாகப் பலாரக்கலாமைல்,
இதயேப்பூரவேமைலாகப் பலாரத்தலான். இவேள அரட்டடையேடித்தக் வகட்டைதில்டல. எவேடரயும ஒரு மைலாதிரி
பலாரப்படதப் பலாரத்ததில்டல. வலட்டைலாக வேந்ததில்டல. இந்த அலுவேலகத்தில் தன்னிடைம வேந்த
மைற்றவேரகடளப் பறம வபசலாதவேரகவள கிடடையேலாத. ஆனலால் இவேள.
"எங்வக படிச்சீங்க.?"
"மைதடரயில். கலாவலஜல."
"நீங்க கிரலாஜேஜுவவேட்டைலா."
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"எக்னலாமிக்ஸ்ல, டஹ வசகண்ட் கிளலாஸ் ஸலார."
"ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷன் எழுதித்தலாவன வேந்தீங்க?"
"ஆமைலாம, ஸலார. யூ.டி.ஸியேலாய் வசலக்ட் ஆவனன், வரண்டு வேருஷத்தக்கு முன்னலாவலவயே."
"யூடிஸியேலாய் வசரந்திருக்கீங்க. அப்பறம ஏன் இந்த வடைஸ்பலாச்டச கட்டிட்டு அழுகிறீங்க? ஏன்னு.
வசலால்லுங்க."
"இதத்தலான் வகலாடுத்தலாங்க."
"நீங்க வகட்கலியேலா."
"வகட்வடைன். 'வகலாட்டைலாவுல வேலாரவேளுக்கு வகலாட்வடைஷன் வேரலாதன்னு வசலான்னலாங்க."
"ஐஸி. நீங்களும வவேடலடயே வதரிஞ்சக்க விருமபல." "வகட்டுப் பலாரத்வதன். வசலால்லிக்."
"நலான் வமைவமைலா வகலாடுத்வதவன. அந்த ஆபீஸ் கலாபிடயே ரிஜிஸ்டைரல எழுதச் வசலான்னலாங்களலா? ஒங்க
கிட்வடை டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாங்களலா?."
"ஆமைலாம ஸலார."
"என்ன? "என்ட்ரி' வபலாட்டைலாங்களலா? டகவயேழுத்தம வேலாங்குனலாங்களலா? யூஸ்வலஸ்."
"ஆமைலா. யேலார. எதக்கலாக."
"ஒண்ணுமில்ல. நீங்க வபலாகலலாம."
அன்னம, தயேங்கித் தயேங்கி நடைந்தலாள. யூஸ்வலஸ் என்றலாவர. சீ என்றலாவர. யேலாடர? யேலாடரச் வசலால்றலார.
என்டனத்தலான். என்டனவயேதலான்.
சரவேணன், கலாலிங் வபல்டல அழுத்தினலான். ஓடிவேந்த பியூனிடைம, "வஹட் கிளலாரக்டகயும, 'ஏ.ஓ.டவேயும
அன்னத்வதலாடை வபரசனல் டபவலலாடை வேரச்வசலால்லுங்க." என்றலான்.
சரவேணன் அந்தக் 'கலான்பிடைன்ஷியேல் கவேடரப் பிரிக்கப் வபலானலான். இப்வபலா அவேங்க வேருவேலாங்க.
அப்பறம படிக்கலலாம. என்ன வபரியே கலான்பிடைன்ஷியேல். அந்தரங்கக் குறிப்வபடைலாய் இருக்கும.
இல்டலன்னலா. வசக்யூரிட்டி ஏற்பலாடு எப்படின்னு வகட்டிருப்பலாங்க.
நிரவேலாக அதிகலாரி வசசௌரிரலாஜேனும, தடலடமை கிளலாரக் பத்மைலாவும வஜேலாடியேலாக வேந்த, வஜேலாடியேலாகவவே
உட்கலாரந்தலாரகள. அவேருக்கு ஐமபத வேயேதிருக்கும. கலாவதலாரம வதரிந்த நடர, அவேர தடலக்கு டடை
அடித்திருப்படதக் கலாட்டியேத. இந்த லட்சணத்தில் வலசலாக ஒரு சின்னக் குடுமி. வவேளிவயே வதரியேலாத.
பத்மைலாவுக்கு முப்பத்டதந்த வதறும. அவேள வபலாட்டிருந்த பிரலாவுக்கு இருபத இருக்கும. அவேனுக்கு
எப்படிவயேலா. அவேள கவேரச்சிதலான். வசசௌரிரலாஜேன், சீல் கவேடரப் பலாரத்தபடிவயே வகட்டைலார.
"இத அன்னத்வதலாடை வபரசனல் டபல் ஸலார. என்ன ஒரு நலாளும இல்லலாமைல் வலட்டு.?"
சரவேணன் பதிலளிக்கவில்டல. அவேன் கரங்கள அன்னத்தின் வபரசனல் டபடலப் பரட்டின. அவேன்
வகலாடுத்த 'வமைவமைலா, அவேள வபற்றுக் வகலாண்வடைன்' என்று எழுதி டகவயேழுத்திட்டை வேலாசகத்வதலாடு
வகட்டியேலாக இருந்தத. எரிச்சடல அடைக்கியேபடிவயே வகட்டைலான்.
"அன்னத்தக்குக் வகலாடுத்த வமைவமைலாடவே டபல்ல வபலாடை வவேண்டைலாம. கிழிச்சிடுங்கன்னு வசலான்வனன்.
நல்லலாத்தலான் வேச்சிருக்கீங்க."
"நலாம டகவயேழுத்தப் வபலாட்டைடத நலாவமை கிழிக்கப்படைலாத ஸலார. அப்பறம ஆபீஸ்ல குளிர விட்டுடும"
"குளிர விடைலாமைல் இருக்கத்தக்கு. வகலாடுத்தத மைலாதிரி வமைவமைலா. அந்தக் குளிர. மைவலரியேலா ஜேஜூரமைலாய்
மைலாறலாமைல் இருப்பதற்கு, அடத, அவேங்களுக்குத் வதரியேலாமைல் கிழிக்கிறத. இத சட்டை விதிகளுக்குப்
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பறமபலானததலான். ஆனலால் அதன் உணரவுக்கு எதிரலானத அல்ல. குடறந்த பட்சம, ஒங்க வமைவமைலாடவே
கிழிக்கப்படைலாதன்னு நீங்க என்கிட்வடைவயே வசலால்லியிருக்கலலாம. நீங்க இப்படி நடைப்பிங்கன்னு நலான்
நிடனக்கல. திருக்குறளில் 'கடிவதலாச்சி வமைல்ல எறிகன்னு ஒரு இடைத்தல வேரும. கீவழ இருப்பவேங்கடள
கன்னத்தல அடிக்கலலாம. வேயித்தல அடிக்கப்படைலாத என்று அரத்தம அதக்கு."
"நீங்க இப்படிப் வபசவீங்கன்னு நலானும நிடனக்கவவே இல்ல ஸலார. நமமுடடையே டகவயேழுத்டத நலாவமை
கிழிக்கப் படைலாதன்னு தலான்."
"சரி. இந்த வஹட்கிளலாரக் வமைடைத்தக்கு வபலானவேலாரம ஒரு வமைவமைலா வகலாடுத்வதன். அதலயும
அழுத்தமைலாய்த்தலான் டகவயேழுத்தப் வபலாட்வடைன். அப்வபலா. அடத நீங்க எடுத்தட்டு வேந்த பலாவேம, குட்
ஒரக்கர ஸலார, டிஸ்கவரஜ பண்ணப்படைலாதன்னு வசலான்னிங்க. கிழிச்சப் வபலாடுங்கன்னு வசலான்வனன்.
நல்லலாத்தலான் கிழிச்சிங்க. பட். அன்னமுன்னு வேந்தலால்."
வசளரிரலாஜேன் திண்டைலாடிப் வபலானலார. பத்மைலா தடல கலாட்டினலாள. "நலாவன வயேலாசித்வதன். இந்த அன்னம.
வரண்டு வேருஷமைலாய் வவேடல பலாரக்கிறலாள. தலானலாய் வசய்யேத் வதரியேலாட்டைலாலும, வசலால்றடதயேலாவேத
வசய்யேணும. நலாலு வலட்டைருங்கடளயும ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பச் வசலான்னிங்க. ஆரடினரியேலாய்
அனுப்பறலாள. வசளநலா மைலாரட் கமவபனிக்கலாரன், டடைரக்டைருக்கு ஏதலாவேத பகலார வகலாடுத்த, அதல.
'என்வனலாடை குடறகடளச் சட்டிக் கலாட்டி ஒரு வலட்டைர கூடை வேரலனு எழுதினலால். நீங்கதலான்
மைலாட்டிக்கணும. அதனலாலதலான் வயேலாசித்வதன்."
திடீவரன்று பத்மைலா உதடுகடளக் கடித்தலாள. அவேள முதடக நிரவேலாக அதிகலாரி பிரலாண்டுவேடதயும
சரவேணன் கவேனித்தலான். வகலாபத்தடைன் வகட்டைலான்.
"நீங்க வபரியேவேங்க எனக்கலாக வயேலாசித்ததல மைகிழ்ச்சி. அடத என்கிட்வடையும முன்னலாவலவயே வசலால்லி
இருந்தலால் இன்னும மைகிழ்ச்சியேலாய் இருக்கும."
அவேன் எந்த அரத்தத்தில் வசலால்கிறலான் என்பத பரியேலாமைல் பத்மைலா விழித்தவபலாத, வசசௌரிரலாஜேன்
சமைலாளித்தலார.
"இப்வபலா என்ன ஸலார வேந்தட்டு. இவதலா நலாவன கிழிச்சடுவறன்."
"வநலா. வநலா. நலான் இன்னும ஒரு முடிவுக்கு வேரல. வபலாகட்டும. அன்னத்வதலாடை அபீஷியேல் டிஸிக்வனஷன்
என்ன?”
"யுடிஸி. வகலாட்டைலாவுல வேந்தவேள."
"ஐ.ஸி. அப்பறம 'அக்வகளண்ட் வசக்ஷனில் இருக்கிற சந்தலானத்வதலாடை டிஸிக்வனஷன்?"
"எல்.டி.ஸி"
"ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷன் மூலம வேந்தலாரலா?”
"வேரல. ஆனலால் வவேடலயில் சூரன். நலாலு வேருஷமைலாய் வடைமபரரியேலாய் இருக்கலான். நலாமைதலான் ஏதலாவேத."
"நலான்கு வேருஷமைலாய். எல்டிஸி வவேகன்ஸி இருக்குதன்னு ஆபீஸ்ல இருந்த, கமிஷனுக்குத்
வதரியேப்படுத்தவலன்னு நிடனக்கிவறன்."
"ஆமைலா ஸலார. அப்படி எழுதனலால். பலாவேம சந்தலானத்தக்கு வவேடல வபலாய்விடும. இன்னும ஒரு வேருஷம
தளளிட்டைலால். டிபலாரட்வமைண்டுக்கு எழுதி, வரகுலடரஸ் வசய்திடைலலாம."
"குட். வசய்யேனும. அப்பறம இந்த அன்னத்தக்கு . வவேற வசக்ஷன் ஏதலாவேத வகலாடுத்தீங்களலா..?
"அதக்கு ஒரு இழவும வதரியேலாத ஸலார. வடைஸ்பலாட்டசவயே சரியேலாய் பலாரக்கத் வதரியேல்ல."
"என் வகளவி. எந்த வசக்ஷடனயேலாவேத வகலாடுத்தீங்களலா என்கிறததலான்."
"வகலாடுக்கவல ஸலார. விஷப் பரிட்டச நடைத்த முடியுமைலா? முயேடலப் பிடிக்கிற நலாடயே மூஞ்டசப்
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பலாரத்தலாவல வதரியுவமை."
“வஸலா. அதனலால. அந்தப் வபண்ணுக்கு விஷத்டதக் வகலாடுத்திட்டிங்க. முயேடலத் தரத்தவேத மைலாதிரி
அவேடளத் தரத்தரீங்க. தண்ணீருக்குள பலாரக்கலாமைவல. அவேளுக்கு நீச்சல் வதரியேலாதன்னு ஒரு முடிவுக்கு
வேந்திட்டிங்க."
"ஸலார. ஸலார. வரலாமப இன்ஸல்டிங்கலாய்."
"நலான் வபசறத இன்ஸல்டுன்னலால், நீங்க வசய்தத மைலானக் வகலாடல. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. படித்த ஒரு
சந்தலானத்டத எப்படிவயேலா வவேடலயிவல வசரத்த, அக்வகளண்ட்டஸக் கவேனிக்கச் வசலால்லலலாம. அவேரு
இருக்கிற கிளலாரக் வவேடலடயே. ஸ்டைலாப் வசலக்ஷன் கமிஷனுக்கு முடறப்படித் வதரியேப்படுத்தலாமைல்,
சட்டைவிவரலாதமைலாய் இருக்கலலாம. அப்பறம நலாடலஞ்ச வேருஷத்தக்குப் பிறகு. அந்த சட்டை
விவரலாதத்டதவயே ஆதலாரமைலாக்கி. சட்டைப்படி அவேடர நிரந்தரமைலாக்கலலாம. அவத சமையேம. ஒரு கிரலாஜேஜுவவேட்
வபண். கமிஷன்ல பரீட்டச எழுதி பலாஸலாகி. இண்டைரவியூவில் வதறி. யு.டிஸியேலாய் வேலாரலாள. அவேளுக்கு
விசலாரடண இல்லலாமைவல தீரப்பளிச்ச, சமைஸ்கிருத மைந்திரம மைலாதிரி சட்டைதிட்டைங்கடள மைடறச்ச, அவேடள
கன்வடைமட் வசய்த வடைஸ்பலாட்ச்வல வபலாட்டுடைலலாம. ஏன்னலா. சந்தலானம பட்டைலா வபலாட்டு வவேடலக்கு
பரமபடரயேலாய் வேலாரவேரு. அன்னம வகலாட்டைலாவுல வேந்தவேள. அப்படித்தலாவன ஸலார.?”
“ஸலார வரலாமப இன்சல்டிங்கலா."
"ஓங்ககிட்டை வவேற எப்படிப் வபசறத? ஒங்களுக்கு ஹரிஜேனப் வபண்ணுன்னலால், ஒன்றும வதரியேலாதன்னு
நிடனக்கிற சட்டைவிவரலாத சமூக விவரலாத சிந்தடன, ஆல்டரட். நலான் சந்தலானத்டதயும கலாப்பலாத்தவவேன்.
அன்னத்வதலாடை அபிஷியேல் நிடலடயேயும கலாப்பலாற்றணும. சந்தலானத்டத வடைஸ்பலாட்ச் வசக்ஷன்வல
வபலாடுங்க. ஆபீஸ் ஆரடைர வபலாட்டைலாகணும. அன்னம வநட்டிவ் இண்டைலிவஜேண்ட் வகரல. படித்த
ஹரிஜேனங்கவளலாடை திறடமை, வவேட்டிவயேடுக்கப்படைலாத தங்கம மைலாதிரி. தூசி படிந்த கண்ணலாடி மைலாதிரி. நலாம
தங்கத்டத வவேட்டிவயேடுக்கணும. ஏவதலா ஒரு பித்தடள இருக்குதன்னு தங்கத்டத படதச்சடைப் படைலாத.
கண்ணலாடிடயேத் தடடைச்சப் பலாரக்கணும. டகக் கண்ணலாடி வபலாதமுன்னு, அடத உடடைச்சடைப் படைலாத.
இந்த மைலாதிரி வவேற ஏதம வகலாளலாறு இருக்குதலா.?"
"இல்ல ஸலார. அன்னம வகலாளலாறுதலான்."
"அன்னம வகலாளலாறுயில்ல. ஆபீஸ்தலான் வகலாளலாறு. நலானும ஏடழக் குடுமபத்தல, ஹரிஜேனங்கவளலாடை
வமைலாசமைலான வபக்ரவுண்டில் வேந்தவேன். எனக்குத் திறடமை இருக்குதன்னு நீங்க ஒத்தக்கிட்டைலால்.
அன்னத்திடைமும அடடையேலாளம கலாணலாத திறடமை இருக்குமுன்னு நீங்கவள ஒத்தக்கப் வபலாறீங்க. ஓ.வக.
ஆபீஸ் ஆரடைர இஷ்ஷ 0 பண்ணுங்வகலா. நலான் இன்டறக்வக எப்படியும டகவயேழுத்தப் வபலாட்டைலாகணும.
அன்னத்வதலாடை வபரசனல் டபல் இங்வகவயே இருக்கட்டும."
அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைரலாக ஆவேதற்கு ஆடசப்பட்டை வசசௌரிரலாஜேனும, அவேரத இதயேத்தில் இடைம
பிடித்திருப்பதவபலால், அவேர இப்வபலாத அமைரந்திருக்கும நலாற்கலாலிடயேயும பிடிக்க நிடனத்த பத்மைலாவும
பயேந்த வபலானலாரகள. அவேரகளின் அந்தரங்கக் குறிப்வபடுகளில் டக டவேத்த விட்டைலால்.?
"இந்த அன்னம திமிரபிடிச்ச வசரிக்கழுடத. இந்த கிறுக்கன் கிட்வடை என்னவவேல்லலாவமைலா வசலால்லிக்
வகலாடுத்திருக்கலாள. இருக்கட்டும. இருக்கட்டும. எத்தடன நலாடளக்கு இந்த சரவேணன் ஆட்டைம? இவதலா.
இந்தக் கவேடர உடடைச்சப் பலாரத்தலாமுன்னலால், வதரியும. ஒவரடியேலாய் உடடையேப் வபலாறலான்.
அடணயேப்வபலாற விளக்கு வகலாழுந்தவிட்டு எரிகிறத மைலாதிரி குதிக்கலான்.
வசசௌரிரலாஜேனும, பத்மைலாவும வகலாந்தளிப்வபலாடு வபலானவபலாத, சரவேணன் அந்த ரகசியே உடறடயேக் கிழித்த,
ரகசியே ரகசியேமைலான கடிதத்டத அமமைண மைலாக்கினலான். விடுநர முகவேரிடயேப் பலாரத்த வநற்றி சருங்கியேத.
படிக்கப்படிக்க உதடுகள தடித்தன. கண்கள, உடைனடியேலாக எரிந்தன. வதலாண்டடைக்குள ஏவதலா ஒன்று
பூதலாகலாரமைலாய் வமைலும கீழும நகரவேத வபலாலிருந்தத. ஏவதலா ஒரு சடமை, ஆகலாயேத்தில், இருந்த எழுந்த
அவேன் தடலடயே அழுத்தப் பற்றியேத வபலாலிருந்தத எதிரபலாரலாத அதிரச்சிடை எண்ணிப் பலாரக்க முடியேலாத
கடிதம. அவேனின் மூன்றலாண்டு கலால அலுவேலக அனுபவேத்தில், இப்படி ஒரு கடிதம மைற்றவேரகளுக்கு
வேந்ததலாகக் கூடை அவேன் அறிந்ததில்டல.
சரவேணன், தன்டனயேறியேலாமைவல எழுந்தலான். எவேரிடைமைலாவேத வசலால்லியேலாகவவேண்டும. கதவுக்கு வவேளிவயே
எட்டிப் பலாரத்தலான். பிறகு குறுக்கும அந்த அடறக்குளவளவயே வநடுக்குமைலாய் அடலந்தலான். மீண்டும
இருக்டகயில் உட்கலாரந்த, அந்தக் கடிதத்டத எடுத்தலான். தஷ்டி ஒடலவபலால் வேந்த அடதயும
கிழிக்கக்கூடைப் வபலானலான். வேலாய் பின்னி விரிந்தத. டககள பின்னி. ஒன்டற ஒன்று வநரித்தக் வகலாண்டைன.
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திடீவரன்று இரண்டு வபர வேந்த, உளவள நுடழகிறலாரகள. தன்டனயும. சமூக வநறிகடளயும வதடிக்
வகலாண்டிருந்த அவேன் தனிடமைடயேப் பன்டமையேலாக்கினலாரகள. ஒருவேர, அவேன் தூரத்த உறவு பளளிக்கூடை
வமைவனஜேர இன்வனலாருவேர கலாண்டிரலாக்டைர வஜேகதலப் பரட்டைரகள. சரவேணன், மைனத்டதத் திடைப்படுத்திக்
வகலாண்டைலான்.
"உட்கலாருங்க."
"எங்கடள ஞலாபகம இருக்குதலா.?"
கலாண்டிரலாக்டைர கண்ணடித்தப் வபசினலார.
"அவேனுக்கு இப்வபலால்லலாம கண்ணு வதரியுமைலா."
"எப்படி இருக்கீங்க.
"நலாங்க என்னப்பலா. கிரலாமைத்த ஆட்கள. ஒன்டன மைலாதிரியேலா ஆயிரம ஆயிரமைலாய் சமபலாதிக்வகலாம?"
"எப்வபலா. வேந்தீங்க?"
“ஒரு விஷயேமைலாய் வேந்வதலாம. அப்படிவயே ஒன்டனயும பலாரத்தட்டுப் வபலாகலலாமுன்னு வேந்வதலாம. இவேடர
வபலாதப்பணித் தடறயில் பிளலாக்லிஸ்ட் வசய்திருக்கலாங்க. ஆறுமைலாதமைலாய் கலாண்டிரலாக்ட் வேரலாமைல்
அவேஸ்டதப் படுறலார. நீ. அந்த டிபலாரட்வமைண்ட்ல. யேலாருக்கலாவேத."
"எனக்கு யேலாடரயும வதரியேலாவத."
"வசகரட்வடைரியேட்ல வகட்வடைலாம. ஒன்கூடை முவஸலாரிவிலவயேலா எதலவயேலா டிவரயினிங் எடுத்தவேரு. அந்த
டிபலாரட்வமைண்ட்ல வடைபடி வசகரட்டைரியேலாய் இருக்கலார. வபயேர. கமைவலக்கர."
"கமைவலக்கரலா? நல்ல டபயேன். வநரடமையேலானவேன்." "ஒரு சின்ன வபலான் வபலாட்டு." "இவேர என்ன தப்பப்
பண்ணுனலாரலாம?" "என்னத்டதவயேலா ஒரு கட்டிடைத்டத சரியேலாய் கட்டைலியேலாம. எவேன் வயேலாக்கியேமைலாய்
கட்டுறலான்?"
"டில்லிலயும, வபங்களுரலயும. வரண்டு கட்டிடைங்கள இடிஞ்ச. பலர வசத்தலாங்க பலாருங்க. அத மைலாதிரி
ஆகப்படைலாத பலாருங்க."
"என்னவமைலாப்பலா. எதலாவேத வசய். விதி முடிஞ்சவேன் சலாவேலான்." "கமைவலக்கர, இதல வரலாமப கண்டிப்ப."
"சமமைலா வபசிப் பலாவரன்."
"இந்த மைலாதிரி விஷயேத்தல, நலான் அடதவிடைக் கண்டிப்ப
“ஏவதலா ஊரக்கலாரனலாச்வசன்னு வேந்வதலாம. ஒனக்கு இப்வபலா. எங்வக கண்ணு வதரியும?"
சரவேணன் வவேடித்தலான்
"நீங்க என்னவமைலா. நலான் ஊரல பட்டினி கிடைக்கும வபலாத. தலானம வசய்தத மைலாதிரியும, நலான் அதல
படிச்சட்டு, இப்வபலா நன்றி இல்லலாதத மைலாதிரியும வபசறீங்க. ஊருக்கு எத்தடனவயேலா தடைடவே
வேந்திருக்வகன். ஒங்க வரண்டு வபரல. யேலாரலாவேத 'எப்வபலா வேந்வதன்'னு வகட்டிருப்பீங்களலா? நல்ல
விஷயேங்களுக்கு வேந்தலால் வசய்யேலலாம. ஒங்க அவயேலாக்கியேத் தனத்தக்கு நலான் உடைந்டதயேலாக இருக்க
முடியுமைலா? அப்பறம வவேற எதவும விஷயேம உண்டைலா? நலான் இப்வபலா பிஸியேலாய் இருக்வகன்."
ஊரிலிருந்த வேந்தவேரகள, வேலாயேடடைத்தப் வபலானலாரகள. பிறகு, சிறிதவநரம கடித்தக் குதறுவேத மைலாதிரியேலாக
அவேடனவயே பலாரத்தவிட்டு, இருவேரும வசரந்தலாற்வபலால், வேலாசலுக்குள நுடழந்த, அப்பறம ஒருவேர பின்
ஒருவேரலாக வவேளிவயேறினலாரகள, சிறித வநரமவேடர, தன்டன மைறந்த சரவேணனுக்கு, அப்வபலாததலான்
நிடலடமை பரிந்தத. 'அவேரகள அவயேலாக்கியேரகளதலான். ஏடழ பலாடளகள வேயிற்றில் அடிப்பவேரகளதலான்.
ஆனலாலும, இவேரகள வபச்வச இப்படித்தலான். இவேரகடள இப்படிப் வபசி அனுப்பியிருக்கக் கூடைலாத.
வசலான்ன கருத்டதவயே, வவேற மைலாதிரி வசலால்லி இருக்கலலாம. எனக்கு. என்ன வேந்தத? இன்டறக்கு என்ன
வேரணும? இந்த வலட்டைடரவிடை வவேற என்ன வேரணும.?
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சரவேணன், நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த வகலாண்டைலான். சில சமையேம வகலாபத்தலால் அதன் நுனிக்கு வேந்தலான்.
பின்னர, உணரவுகடள கட்டுப்படுத்தியேபடிவயே மீண்டும நலாற்கலாலியில் அப்படிவயே சலாய்ந்த
வகலாண்டைலான். திடீவரன்று எடதவயேலா நிடனத்தக்வகலாண்டு, அந்தக் கடிதத்டதப் படித்தலான். பல,
தற்வசயேலலான சமபவேங்கள அவேன் மைனத்தில் நிழலலாடின. எல்லலாம திட்டைமிட்டு எழுதப்பட்டிருப்பத
வபலால் வதலான்றுகிறத. வசளரிரலாஜேன் வசலால்லச் வசலால்ல, இந்த பத்மைலா எழுதியிருப்பலாள. அவேன்
டகவயேழுத்தப் வபலாட்டிருப்பலான். வவேளிவயே மைனித வநயேரகளலாய் சிரித்தபடிவயே, உளளுக்குள
ஓநலாய்த்தனத்டத மைடறத்தக் வகலாளள இவேரகளலால் எப்படி முடிகிறத? சீ. நலாயும பிடழக்கும இந்தப்
பிடழப்ப' என்ற பலாரதியேலார பலாடைடலத்தலான், இவேரகளுக்குப் பலாடிக் கலாட்டைணும. அப்வபலாவும.
பலாட்டடைக் வகட்டைதக்குக் கூலி வகட்கும வஜேன்மைங்கள.
சரவேணன், நிதலானப்பட்டைலான். கலால்மைணி வநரம நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த கிடைந்தலான். இத வபலாரலாடித்
தீரவவேண்டியே பிரச்சிடன. அறிடவே ஆயுதமைலாகவும, வநரடமைடயேக் வகடையேமைலாகவும டவேத்த, இரண்டில்
ஒன்டறப் பலாரக்க வவேண்டியே பிரச்சிடன. கடடைசியில் ஆபீஸ் பியூன்கள அடடைக்கலமும, சிதமபரமும
கூடை கலாடல வேலாரிவிட்டைததலான் அவேனுள தலாளமுடியேலாத அதிரச்சிடயே ஏற்படுத்தியேத. சரவேணன்,
கலால்மைணி வநரம, நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த கிடைந்தலான். பிறகு, பியூன்கடள வேரவேடழத்தலான்.
"கூப்பிட்டீங்களலாவமை ஸலார."
"சிதமபரம. ஓங்களுக்கு ஞலாபகம இருக்குதலா. மூன்று மைலாதத்தக்கு முன்னலால, என் குடுமபத்வதலாடை
தட்டுமுட்டுச் சலாமைலான்கடள. ரயில்வவே நிடலயேத்தில் இருந்த, வீட்டுக்குக் வகலாண்டு வேருவேதற்கு
வடைமவபலா எங்வக பிடிக்கலலாமுன்னு ஒருத்தருக்கு வபலான்ல வகட்வடைன். உடைவன, அடடைக்கலம குறுக்வக
வேந்த, நமமை கலாண்டிரலாக்டைர கிட்டைவயே, வடைமவபலா இருக்குத. தூக்கிட்டு வேலாடைலான்னு வசலான்னலால்
வேலாரலான்னு வசலான்னத ஞலாபகம வேருதலா?”
"ஞலாபகம இருக்குத ஸலார. நல்லலாவவே இருக்குத."
"உடைவன நலான், கமவபனிக்கலாரன் சமைலாச்சலாரம வவேண்டைலாம. வவேற கமவபனிடயேப் பலாருங்கன்னு
வசலான்வனனலா. இல்லியேலா?"
"ஆமைலாம ஸலார. வசலான்னீங்க."
"அப்பறம. சிதமபரம டகல நூறு ரூபலாய் வநலாட்டடைக் வகலாடுத்த. வடைமவபலாவுக்கு ஏற்பலாடு வசய்யேச்
வசலான்வனன். நீங்க வரண்டுவபரும சலாமைலான்கடள இறக்கிப் வபலாட்டுட்டு. மைறுநலாள என்கிட்வடை 14 ரூபலாய்
70 டபசலா மிச்சமுன்னு நீட்டினிங்க. நலான், உடைவன ஒங்கடளவயே அந்தப் பணத்டத வேச்சக்கச் வசலான்வனன்.
இல்டலயேலா?"
"ஆமைலாம ஸலார."
"சரி. இப்வபலா எனக்கு ஒண்ணு வதரியேணும. எந்தக் கமவபனி வடைமவபலாடவே ஏற்பலாடு வசய்தீங்க?
வசலால்லுங்க அடடைக்கலம."
"வேந்த. வேந்த. வபர மைறந்தவபலாச்ச ஸலார."
"நலான் வசலால்வறன். கலாண்டிரலாக்டைர வடைமவபலாடவே எடுத்தட்டுப் வபலானிங்க. இல்டலயேலா? தடலடயேச்
வசலாறியேலாதீங்க. வசலால்லுங்க."
"ஆமைலாம ஸலார."
"ஆனலால், அவேருக்கு வடைமவபலா சலாரஜ வகலாடுக்கல. ஆபீஸருக்குத் தலாவனன்னு, அவேரும சமமைலா
இருந்தட்டைலார. இல்டலயேலா?"
"நலான். நலான் வகலாடுக்கத்தலான் வசய்வதன் ஸலார. அவேரு. வேலாங்கமைலாட்வடைன்னுட்டைலாரு."
"இடத என்கிட்டை வசலான்னீங்களலா? 14 ரூபலாய் எழுபத டபசலான்னு. கணக்கலாய் வவேற வகலாடுத்தீங்க."
சிதமபரம அடடைக்கலத்டதச் சலாடினலார:
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"அடை பலாவிப்பயேவல. படுபலாவிவயே. அய்யேலாகிட்டையும பிரலாடுத்தனம பண்ணிட்டியேலா? ஸலார. இந்த
பிரலாடுகிட்டை அன்டறக்வக வசலான்வனன். யேலார கிட்டை வவேணுமுன்னலாலும பிரலாடு பண்ணுடைலா. ஆனலால்
இந்த சரவேணன் சலாரு வநரடமையேலாய் இருக்கிறவேரு அவேர வபச்சம நடடையும நல்லலாவவே கலாட்டுத.
வேலாணலான்டைலா வேலாணலாண்டைலான்வனன். சத்தியேமைலாய் வசலால்வறன் ஸலார. அன்டறக்கு நலான் வவேளியூர
பூட்வடைன். பலாக்கித் வதலாடகடயே ஓங்ககிட்வடை வகலாடுக்கதக்கு. என்டனயும ஏன் ஒங்க கிட்வடை கூட்டிட்டு
வேந்தலாமுன்னு இப்வபலாதலான் பரியுத. நீங்க வகலாடுத்த மீதிப் பணத்தல ஒரு சிங்கிள டீதலான் வேலாங்கிக்
வகலாடுத்தலான் ஸலார. இப்ப என்ன ஸலார. படழயேதல்லலாம."
"ஒண்ணுமில்ல. ஆனலால், அடடைக்கலம இப்படி வசய்திருக்கப் படைலாத. அதவும இந்த மைலாதிரி ஒரு
வபயேடர சமைந்தகிட்டு."
"ஏய். பிரலாடு. அய்யேலா மைன்ச எவ்வேளவு உடடைஞ்சிருந்தலால் இப்படிப் வபசவேலாரு. இவேரு கிட்டைவயே
பிரலாடுத்தனம பண்ணிட்டிவயேடைலா. வவேளில வேலா."
"இந்த விஷயேம வவேளில வபலாகப்படைலாத. யேலார கிட்டையும வசலால்லப்படைலாத."
"ஆமைலாம ஸலார. இங்க ஆடள விக்கிற பசங்க ஜேலாஸ்தி."
பியூன் அன்பரகள வபலாய்விட்டைலாரகள. சரவேணனுக்கு என்ன வசய்வேவதன்று பரியேவில்டல. இந்த
சிதமபரத்தலால் எழுந்தளள பிரச்சிடனக்கு எப்படிப் பதிலளிப்பத? அவேடன எப்படிக் கலாட்டிக்
வகலாடுப்பத?
சரவேணன், அன்னத்தின் வபரசனல் டபடலப் பரட்டினலான். இறுதியில், அவேன் வகலாடுத்த வமைவமைலா
இருந்தத. இடத வமைலிடைத்திற்கு எடுத்தச் வசலான்னலால், அவேன் கலாண்டிரலாக்டைருக்கு அனுப்பியே தலாக்கீதகள
உறுதிப்படும. சரவேணன் வயேலாசித்தலான். அப்படி எழுதினலால் அவேளுடடையே 'வமைவமைலாடவேயும கிழிக்க
முடியேலாத. அவேளும, அப்பறம உத்திவயேலாகத்தில் வதற முடியேலாவத. மைற்றவேங்களுக்கு டில்லியில் ஆட்கள
உண்டு. இவேளுக்கு இவேளதலாவன. அதக்கு என்ன வசய்யுறத? தனக்கும வபலாகத்தலான் தலானம. நலாவன
மைலாட்டிக் வகலாளளுமவபலாத, யேலார மைலாட்டினலால் என்ன. மைலாட்டைலாவிட்டைலால் என்ன?
சரவேணன், சிந்தடனயுள மூழ்கினலான். நீண்டை வநரத்திற்குப் பிறகு, ஒரு முடிவுக்கு வேந்ததவபலால்,
தடலடயே ஒரு தடைடவே ஆட்டிவிட்டு, அன்னத்திற்குக் வகலாடுக்கப்பட்டை வமைவமைலாவில் மைடைமைடைவவேன்று
எழுதினலான். பிறகு, எழுதிமுடித்த டகவயேலாடு இன்டைரகலாமில், வசளரிரலாஜேனுடைன் வபசினலான்.
"அக்வகளண்டைண்ட், மிஸ்டைர ரலாமைச்சந்திரடனயும கூட்டிட்டு வேலாங்வகலா. மிஸ் உமைலா. நீங்களும வேலாங்க."
வசளரிரலாஜேன், ரலாமைச்சந்திரன், உமைலா ஆகிவயேலார வேந்த உட்கலாரந்தலாரகள. சரவேணன், அவேரகடள ஏற்ற
இறக்கமைலாகப் பலாரத்தவிட்டு, அந்த ரகசியேக் கடிதத்டத உமைலாவிடைம வகலாடுத்தலான். "சத்தமைலாய் படிக்கணும.
அவேங்க வரண்டு வபருக்கும வசரத்தப் படிங்க." என்றலான்.
உமைலா அந்தக் கடிதத்டத அதற்குளவளவயே மைனப்பலாடைம வசய்தவிட்டு, "அடை கடைன்கலாரலா." என்றலாள. பிறகு
கடிதத்டதப் படித்தலாள. ஆங்கில வேலாசகம. அதன் அரத்தம இததலான்.
"வபரன்பமிக்க டடைரக்டைர அவேரகளுக்கு,
உங்கள வசன்டன கிடள அலுவேலகத்திற்கு, கடைந்த பத்த ஆண்டுகளலாக, குறித்த வநரத்தில், குறிப்பிட்டை
எழுதவபலாருள சலாமைலான்கடள ஒப்பந்த அடிப்படடையில் எம கமவபனி வகலாடுக்கிறத. இதில்
கமவபனிக்கு லலாபம இல்டலயேலானலாலும, அரசலாங்கத்தடைன் வதலாடைரப டவேக்கும வேலாய்ப்பிற்கலாக, இந்தப்
பணிடயே வசய்த வேருகிவறலாம. இப்வபலாத இருக்கும உதவி டடைரக்டைர திரு. சரவேணடனத் தவிர, இதற்கு
முந்தியே அதிகலாரிகள, எங்கடள வேலாயேலால்கூடை குடற கூறியேத கிடடையேலாத. இத இப்படி இருக்க, அடுத்த
கலாண்டிரலாக்டிற்கும எம கமவபனியின் வகலாட்வடைஷன்தலான் மிகக் குடறந்தத. ஆனலால் திரு சரவேணன்,
எங்கள கமவபனி வகலாடுத்தடதவிடை, ஆயிரம ரூபலாய் அதிகமைலாகக் வகட்டிருக்கும "சவுண்ட் ஸ்வடைஷனரி
கமவபனிடயே சிபலாரிச வசய்திருக்கிறலார.
திரு சரவேணன் எம கமவபனிவமைல் கலாட்டைமைலாக இருப்பதற்குக் கலாரணம உண்டு. நலாங்கள முடறவகடைலாக
எதவும வசய்த பழக்கமில்லலாதவேரகள. திரு. சரவேணன், மூன்று மைலாதத்திற்கு முன்ப, எமைத வடைமவபலா
வேண்டிடயேக் வகட்டைலார. வேண்டிடயே அனுப்பிவனலாம. (பில், எண் 616. நகல் இடணக்கப்பட்டுளளத.
வடைமவபலா வேண்டியின் லலாக்பக் எக்ஸ்டிரலாக்டும டவேக்கப்பட்டுளளத) பில்டல அனுப்பிவனலாம. ஆனலால்,
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திரு சரவேணன் உதவி டடைரக்டைர என்ற ஆணவேத்தில், பணம வகலாடுக்கலாதத மைட்டுமில்லலாமைல், எங்கடளப்
பலாரக்க வவேண்டியே சமையேத்தில் பலாரக்கவவேண்டியே விதத்தில், பலாரத்தக் வகலாளவேதலாக மிரட்டியேடதக் கூடை
நலாங்கள வபரிதபடுத்தவில்டல. பணத்டதயும வேசூலிக்கவில்டல. இப்வபலாததலான் அவேரத மிரட்டைல்
பரிகிறத. அவேர, எம கமவபனிக்கு, குடறகடளச் சட்டிக் கலாட்டி, நலான்கு தடைடவே கடிதங்கள எழுதியேதலாகச்
வசலான்னத சத்தப் வபலாய்; இடதத் தவிர, அவேரிடைம வவேறு எடதயும எதிரபலாரக்க முடியேலாததலான். அவேர
சிபலாரிச வசய்திருக்கும சவுண்ட் ஸ்வடைஷனரி கமவபனி, வமைலாசடிக்குப் வபயேர வபலானத. இவேருக்கு
அடிக்கடி பணம வகலாடுக்கிறலாரகள. இதற்கலான ஆதலாரங்கள எமமிடைம உளளன. இடவே, வதடவேயேலானலால்
வகலாரட்டுக்குக் வகலாண்டு வபலாகப்படும.
நல்லிதயேம படடைத்த அக்வகளண்டைண்டும, நிரவேலாக அதிகலாரியும எம கமவபனிக்கலாக வகலாட்வடைஷன்படி
வசய்த சிபலாரிச வேடரடவே உதவி டடைரக்டைர அடித்த விட்டு, ஏவதச்சலாதிகலாரமைலாய், வவேறு கமவபனிடயே
சிபலாரிச வசய்திருக்கிறலார. நலாங்கள, பல்வவேறு வதலாழில்கடள நடைத்தவேதலால், இந்தத் வதலாழிடல சரியேலாகச்
வசய்யே முடியேவில்டல என்று அவேர வேலாதிடுவேதம அனலாவேசியேமைலானத. ஆதலாரமைற்றத. மைலாநில அரச, எம
கமவபனி மீத நடைவேடிக்டக எடுத்த சமபந்தப்பட்டை விவேகலாரம, இப்வபலாத வகலாரட்டில் உளளத. இத,
வகலாரட்டடை அவேமைதிக்கும சட்டைப் பிரச்சிடனயேலாகும. இதடன, திரு. சரவேணன், உங்களுக்குத் வதரியேப்
படுத்தியேத, அசல் அவேதூறலாகும.
ஆடகயேலால், சட்டைப்படி, குடறந்த வகலாட்வடைஷன் வகலாடுத்த எங்களுக்கு கலாண்டிரலாக்ட் வகலாடுப்பதடைன்,
திரு. சரவேணன் மீத ஒழுங்கு நடைவேடிக்டக எடுப்பீரகள என்று நமபகிவறலாம.
இப்படிக்கு,
வசளமி நலாரலாயேணன்
வசளநலா ஸ்வடைஷனரி மைலாரட்டிற்கலாக
நீண்டை வமைளனம; தடலடமையிடைம, சரவேணனிடைம "கலாவமைன்ட் வகட்டு எழுதியே கடிதம பகலார
கடிதத்தடைன் இடணக்கப் பட்டிருந்தத. சரவேணன் நிரவேலாக அதிகலாரிடயேப் பலாரத்தலான். வசளரி நலாரலாயேணன்
கமவபனிடயே சிபலாரிச வசய்யேக் கூடைலாத என்று அவேன் வதரிவித்தவபலாத, அவேர படைபடைத்தம,
தடிதடித்தம, "கிறுக்குப் பயேல். ஆனலால் நல்லவேன் ஸலார. பத்த வேருஷமைலாய் நமவமைலாடை வதலாடைரப
உளளவேன் ஸலார. பிடழச்சிட்டுப் வபலாறலான் ஸலார என்று பட்டும படைலாமைலும, அப்வபலாத வபசியேத
அவேனுக்கு இப்வபலாத நிடனவுக்கு வேந்தத. அவேடர விட்டுவிட்டு, சரவேணன், அக்வகளண்டைண்ட்
ரலாமைச்சந்திரடனப் பலாரத்தலான். அந்தக் கமவபனியில், இந்த ஆசலாமி பலாரட் டடைம வவேடல பலாரப்பதலாய்
வபச்ச அடிப்பட்டைவத. உண்டமையேலாய் இருக்குவமைலா? இந்த உமைலா இப்வபலா நகத்டதக் கடிக்கிறலாள. வசளரி
நலாரலாயேணன் வீட்டில், ஏவதலா ஒரு விவசஷத்தின் வபலாத இவேள வபலாயிருந்தலாளலாம. வபலானதில் தப்பில்டல.
ஒருவவேடள அங்வக அவேன்கலாடதக் கடித்திருப்பலாவளலா? அன்னத்திற்கு, நிரவேலாக அதிகலாரியும, தடலடமை
கிளலாரக் பத்மைலாவும வபலாட்டிருந்த வேலாய்வமைலாழி ஆடணடயேயும நிடனத்தப் பலாரத்தலான். தலாக்கீதகடள,
ரிஜிஸ்டைரில் அனுப்பலாமைல் தடுத்திருக்கிறலாரகள.
சரவேணன் வமைளனத்டதக் கடலத்தலான்.
"இப்வபலா. எனக்கு அந்தக் கமவபனிக்கலாரன் வபரிசில்ல. எனக்குத் வதரியே வவேண்டியேத. நலாம தடலடமை
அலுவேலகத்தக்கு ரகசியேமைலாய் அனுப்பியேதலாக நமபப்படும கடிதத்வதலாடை விவேரங்கள. அவேனுக்கு எப்படிக்
கிடடைத்தத என்பததலான். எந்தக் கமவபனிடயே சிபலாரிச வசய்வதலாம, என்கிறதம, அந்தக் கமவபனிவயேலாடை
வரட்டும அவேனுக்குத் வதரிஞ்சிருக்கு. நலாலு தடைடவே வபலாட்டை வலட்டைரும வேரவலன்னு அந்த
சத்திவயேந்திரன் எழுதியிருக்கலான். வபலாகட்டும. நலாம வஹட் ஆபீஸஜுக்கு எழுதின வலட்டைர, ஒங்க மூன்று
வபருக்கும, எனக்குந்தலான் வதரியும. நலான் வசலால்லியிருக்க முடியேலாத. யேலார வசலான்னத? ஆபீஸ் ரகசியேம
வவேளியில் வபலாவேத ஒரு ஸிரியேஸ் சமைலாச்சலாரம."
இந்த மூவேரும சீரியேஸலாக இருந்தலாரகள. ஒவ்வவேலாருவேரும சரவேணடனப் பலாரத்தவிட்டு, மைற்ற
இருவேடரயும பலாரத்தக் வகலாண்டைலாரகள. நலான் இல்வல. ஒரு வவேடள. இவேங்க இரண்டு வபருமைலாய்
இருக்கலலாம.
இறுதியில் மைடலடயேக் கூடை வேலாய்க்குள டவேக்கும திறன் வகலாண்டைவேர வபலால் வதலான்றியே வசளரிரலாஜேன்
சலாவேகலாசமைலாய் வசலான்னலார.
"ஸலார. இந்த ஆபீஸ் ஒரு குடுமபம."
"தப்ப. குடுமபம மைலாதிரி இருக்கணுமுன்னு வசலால்லுங்க. இத இப்வபலா குடுமபமில்ல. மிருகங்கள
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குடுமபம குடுமபமைலாய் திரியுற கலாடு."
"எப்படிவயேலா. நீங்க நிடனக்கத மைலாதிரி இங்வக யேலாரும கலாட்டிக் வகலாடுக்கிறவேங்க கிடடையேலாத. ஒரு
வவேடள, வஹட் ஆபீஸ்ல எந்தப் பயேலலாவேத. இந்த வமைலாளளமைலாறி வசளமிப் பயேலுக்குக் கலாசக்கு
ஆடசப்பட்டு வசலால்லியிருக்கலலாவமை. வசசௌமி நலாரலாயேணவனலாடை சட்டைகர ஒருத்தர வடைப்டி டடைரக்டைரலாய்
வவேற இருக்கலார"
"சரி. அக்வகளன்டைன்டும, நிரவேலாக அதிகலாரியும வசய்த சிபலாரிச வேடரடவே அடிச்சட்டு, உதவி டடைரக்டைர
எவதச்சதிகலாரமைலாய் எழுதியிருக்கலார என்கிறலான். நீங்க எழுதின விவேரம வமைலிடைத்திற்குத் வதரியேலாத.
சட்டைப்படி வதரியே முடியேலாத."
வசளரிரலாஜேன் உடைமடப வநளித்தலார.
"யேலார ஸலார கண்டைலா? நலான் இல்ல. அவ்வேளவுதலான் வசலால்ல முடியும. நமமை பியூன்கள
வலசப்பட்டைவேங்கல்ல."
"பியூன்களுமுன்னு வசலால்லுங்வகலா."
"பகவேலான் அறியேச் வசலால்வறன். நலான் வசலால்லியிருந்தலால் என் நலாக்கு அழுகிடும."
உமைலா இடடைமைறித்தலாள.
"ஸலார. ஏ.ஒ வசலால்றத. எனக்கும வசரத்தச் வசலால்றத மைலாதிரி" ஏ.ஓ. வகலாபப்பட்டைலார.
"என்னமமைலா. நீ ஒனக்கு வவேணுமுன்னலால். நீ தனியேலாய்ச் வசலால்லு."
"எனக்கு நலாக்கு." சரவேணன், கடுடமையேலாகச் வசலான்னலான்.
"நமமை பிரச்சிடன நலாக்குப் பிரச்சிடனயேல்ல. லஞ்சப் பிரச்சிடன. உண்டமை எப்வபலாதலாவேத வதரியேத்தலான்
வசய்யும."
வசளரி உபவதசிக்கலலானலார.
"அடதத்தலான் ஸலார நலான் வசலால்ல வேந்வதன். பத்த வேருஷத்தக்கு முன்னலால. இவத ஆபீஸ்ல
அக்வகளண்டைண்டைலாய் இருந்வதன். அப்பறம இப்வபலா அஞ்ச வேருஷமைலாய் நிரவேலாக அதிகலாரியேலாய்
இருக்வகன். இந்த அனுபவேத்தல வசலால்வறன் வகளுங்வகலா. வகடுவேலான் வகடு நிடனப்பலான். நீங்க ஏன்
இதக்குப்வபலாய் கவேடலப்படுறீங்க? பிச்ச உதறிப்படைலலாம. வசசௌமிப் பயேல் கண்ணுல, விரடல விட்டு
ஆட்டிடைலலாம. வசங்வகலாலுக்கு முன்னலால சங்கீதமைலா? வகலாடுங்க ஸலார வலட்டைடர. என்ன
நிடனச்சக்கிட்டைலான்? வகலாடுங்க ஸலார. அதவும ஓங்கடளப்வபலாய் லஞ்சம வேலாங்குறவேரனு
வசலால்லியிருக்கலான் பலாருங்க. இதக்வக அவேன் கமவபனிடயே பிளலாக் லிஸ்ட் வசய்திடைலலாம. இன்டனக்வக
'ஓடி வபலாட்டு. அவேவனலாடை படழயே சமைலாச்சலாரங்கடள கிளலாரக்குகடள வேச்ச கிளறிக் கலாட்டுவறன்
பலாருங்வகலா."
"மைன்னிக்கணும. இனிவமைல் இந்த விவேகலாரத்டத, நலான் மைட்டும கவேனிக்கிவறன். எனக்கு, அந்தக்
கமவபனி சமபந்தப்பட்டை எல்லலா ரிஜிஸ்டைரகடளயும அனுப்பங்க. மிஸ். உமைலா பீவரலா சலாவிடயே
வகலாடுங்வகலா. நலாவன வேச்சிக்கிவறன்."
வசசௌரிரலாஜேன் முகத்தில் வபயேடறந்தத. உமைலா முகத்தில் பிசலாச அடறந்தத. இந்த இரண்டுவமை நலான் தலான்
என்பதவபலால் அக்வகளன்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரன், அடசயேலாமைல் இருந்தலார. சரவேணன், வவேறு வவேடலகடளக்
கவேனிக்கத் தவேங்கியேதலால், அந்த முமமூரத்திகளும வவேளிவயேறினலாரகள.
அடர மைணி வநரமைலாகியும, வசளநலா கமவபனி சமபந்தப்பட்டை எந்த ரிஜிஸ்டைரும வேரவில்டல. சரவேணன்,
எழுந்த, கதவு முடனயில் தடல டவேத்தபடிவயே, "மிஸ்டைர வசளரி, இன்னுமைலா ரிஜிஸ்டைருங்க கிடடைக்கல?”
என்றலான். திருமபப் வபலாய் உட்கலாரந்தலான்.
ஒரு மைணி வநரம கழித்த ரிஜிஸ்டைரகள வேந்தன. ஒவ்வவேலான்றலாய் பரட்டினலான். ஒரு விவேரமும இல்டல.
அவேவன, வவேளிவயே வேந்தலான்.
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"அந்தக் கமவபனிவயேலாடை வடைலிவேரி வீட்டுகள எங்வக.?"
அக்வகளண்டைண்ட் பதிலளித்தலார.
"அததலான். வடைலிவேரி ரிஜிஸ்டைர இருக்குவத ஸலார."
"அவேர வகலாடுத்த வததிடயே நீங்க தப்பலாய்ப் வபலாட்டிருக்கலலாம. நலான் அடத வசக்கப் பண்ணனுவமை.
கமைலான். வகலாடுங்க. அதங்களல தலாவன கலான்டிரலாக்டைர டகவயேழுத்த இருக்கும."
ரலாமைச்சந்திரன் உளறிக் வகலாட்டினலார.
"வதடுவறன். கிடடைக்கல ஸலார.ஒருவவேடள ரிஜிஸ்டைரல என்ட்ரி வபலாட்டைலாச்வசன்னு கிழிச்சப்
வபலாட்டுட்வடைவனலா என்னவவேலா."
"லுக் மிஸ்டைர ரலாமு. வடைலிவேரி வபப்பருங்க, ரிஜிஸ்டைடரவிடை முக்கியேம. அத இல்லலாட்டைலால் அவேன்
வசல்றததலான் வவேதவேலாக்கு. நீங்க அப்படி கிழிச்சிருந்தலால் நீங்க சஸ்வபண்ட் ஆகவவேண்டியே நிடல வேரும.
பரியுதலா? இன்னும ஒரு மைணிவநரம டையேம வகலாடுக்கிவறன். அப்பறம நீங்க அந்தக் கமவபனிக்கு, பலாரட்
டடைமிற்குப் பதிலலாய் நிரந்தரமைலாய் வபலாயிடுவீங்க."
சரவேணடன, இதரப் பிரிவுக்கலாரரகள ஆச்சரியேத்வதலாடு பலாரத்தலாரகள. நிரவேலாக அதிகலாரிவயே அசந்த
விட்டைலார. ஆடிப் வபலாவேலான் என்று நிடனத்தலால், ஆட்டிப் படடைக்கிறலான் ரலாமைச்சந்திரன், அதல பலாரட்
டடைமில் இருக்கத இவேனுக்கு எப்படித் வதரியும? எல்லலாம அவதலா இருக்கலாவன, குத்தக்கல்லு மைலாதிரி
தங்கமுத்த. அவேன்தலான் வசலால்லியிருப்பலான்.
அன்னத்திற்கு ஒன்றும பரியேவில்டல. அடைவடை. இந்த ஆளுக்கு, என்டனத்தலான் விரட்டைத் வதரியுமுன்னு
நிடனச்வசன். எல்லலாடரயும விரட்டுறலாரு. இந்த அக்வகளண்டைண்டுக்கு வவேணும. ஒரு தடைடவே,
வகலாஞ்சம வசலால்லிக் வகலாடுங்க ஸலாரனு நலான் வகட்டைதக்கு "அவ்வேளவு பகிரங்கமைலாவேலா கற்றுக் வகலாடுக்க
முடியுமுன்"னு அசிங்கமைலாய் வகட்டை பயேல். அப்ப்வ லா, இந்தக் கிழட்டு வசளரியும எப்டிச் சிரிச்சலான்?
ஆமைலாம, அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைர ஏன் இப்படிக் கத்தறலாரு? என்ன வேந்தட்டு அவேருக்கு?
எல்வலலாடரயும பலாரத்த சரவேணன், தன்டனப் பலாரக்கலாமைல் வபலானதில், அன்னத்திற்குக் வகலாஞ்சம
வேருத்தமதலான்.
சரவேணன், தனத அடறக்குப் வபலாய், இருக்டகயில் டககடள ஊன்றலாமைல் அப்படிவயே உட்கலாரந்தலான்.
சிறித வநரம, நலாற்கலாலியிவலவயே முடைங்கிக் கிடைந்தலான். அப்பறம, ஒவ்வவேலாரு ரிஜிஸ்டைரலாக, ஒவ்வவேலாரு
வபப்பரலாக படித்தப் படித்த, குறிப்வபடுத்தக் வகலாண்டைலான்.
மைதியே உணவு வநரம. வவேளிவயே எல்வலலாரும குமபல் குமபலலாய் கூடிப் வபசினலாரகள. அன்னம, தனத
டிபன் வகரியேடர எடுத்த, பியூன் சிதமபரத்தடைன் பகிரந்த வகலாண்டைலாள. ஒருவேருக்வகலாருவேர பிடிக்கலாத
அலுவேலரகள கூடை, ஒருவேடர ஒருவேர பிடித்தபடி வபசிக் வகலாண்டைலாரகள. தடலடமைக் கிளலாரக் பத்மைலா
என்றலால், உமைலாவுக்கு வவேப்பங்கலாய். இப்வபலாவதலா, அவேள கன்னத்டத ஆப்பிள மைலாதிரி தடைவியேபடிவயே
வபசினலாள. வசளரிரலாஜேன், வகலாடூரமைலாகச் சிரித்தக் வகலாண்டைலார. நடுங்கிக் வகலாண்டிருந்த
அக்வகளண்டைண்டடைப் பலாரத்த, டதரியேமைலாய் இருக்குமபடி டசடக வசய்தலார. இத, வயேலாக்கியேன் பயேப்படை
வவேண்டியே கலாலம; நீ பயேப்படை வவேண்டைலாம' என்று அவேன் கலாதில் வபலாடைப் வபலானலார. பிறகு, அவேனும
வகலாஞ்சம பயேந்த, தன்னிடைம சரணலாகதியேடடையேட்டுவமை என்ற ஆடசயில், அந்த ஆசலாமிடயே
கண்டுக்கவில்டல.
சரவேணன், டிபன் கலாரியேடரத் திறக்கவில்டல. வடைலிவேரி ரிஜிஸ்டைர, வபவமைன்ட் ரிஜிஸ்டைர, வபனலால்டி
ரிஜிஸ்டைர என்று பல ரிஜிஸ்டைரகள. இன்னும ஒன்டறக் கலாவணலாம. அவேனுக்கு ஆத்திரம ஆத்திரமைலாக
வேந்தத. தளளிக் குதித்த வவேளிவயே வேந்தலான். சலாப்பிட்டுக் வகலாண்டிருந்த வசளரியின் அருவக வேந்தலான்.
"மிஸ்டைர வசளரி, நலாம வினிவயேலாகிக்கிற எழுத வபலாருளகவளலாடை தரமும சரியில்ல. சரியேலான
சமையேத்தக்கும வேரவலன்னு பல ஆபீஸ்களல இருந்த வேந்த பகலாரகடள. தனியேலாய் ஒரு டபல்ல வபலாடைச்
வசலான்வனவன. வபலாட்டீங்களலா?"
"இல்ல ஸலார. அப்வபலா வதடவேயில்டலன்னு நிடனச்வசன்."
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"அப்படி நிடனத்தலால். நீங்கவள வதடவேயேலான்னு நலான் நிடனக்க வவேண்டியேத வேரும."
"ஸலார. நலாலுவபர முன்னிடலயில், என் வேயேசக்கலாவேத."
"ஐ ஆம ஸலாரி மிஸ்டைர வசளரி. நலான் இங்வக வகட்டிருக்கப் படைலாததலான். பட், அந்தக் கடிதங்கள எனக்கு
வவேணுவமை."
"வதடிப் பிடிச்சத் தலாவரன் ஸலார. சலாப்படுறீங்களலா ஸலார?"
"வநலா. வதங்க்ஸ்."
சரவேணன், அடறக்குள சிடறயேலானலான்.
வநரம ஒடிக் வகலாண்டிருந்தத. வவேளிவயே கலாலடிச் சத்தம வகட்டு சரவேணன், கடிகலாரத்டதப் பலாரத்தலான்.
மைணி மைலாடல ஐந்தலா? நழுவேப் வபலான ரலாமைச்சந்திரடனக் கூப்பிட்டைலான். "வடைலிவேரி. வீட்டுங்க. என்னலாச்ச?"
என்றலான்.
"நலாடளக்கு. சத்தியேமைலாய் தலாவரன் ஸலார."
"மைறந்தடைப்படைலாத. பீ வகரபல்."
சரவேணன் கூப்பிடைலாமைவல வசளரி வேந்தலார.
"நலாடளக்கு. எப்படியும அந்த வலட்டைருங்கடள வதடிப் படிச்சத் தந்தடுவறன் ஸலார."
"வேரட்டுமைலா ஸலார."
"வயேஸ்."
அலுவேலகம வவேறுடமையேலாகிக் வகலாண்டிருந்தத.
வேலாட்ச்வமைன் வேந்த வேணக்கம வபலாட்டைலான்.
"அன்னத்டதக் கூப்பிடுப்பலா. ஏய்யேலா முழிக்கிவற? வடைஸ்பலாட்ச் கிளலாரக் அன்னத்டத."
அன்னம, அடர நிமிடைத்தில் வேந்தலாள. தனக்குள வபசியே படிவயே வேந்தலாள. சிதமபரம இன்டனக்கு ஆபீஸர
சலாப்பிடைலன்னு வசலான்னலார. அவத மைலாதிரி டிபன் கலாரியேரும.
"கூப்பிட்டீங்களலா ஸலார."
"எங்வக தங்கியிருக்கீங்க?"
"ஒரு வபண்கள விடுதியில்."
"டநட்ல. எதக்குளவள வபலாகணும."
"எட்டு மைணிக்குளவள."
"அப்படியேலா. நலாடளக்கு ஈவினிங்ல ஏழு மைணிவேடரக்கும இருக்குமபடியேலாய் வேலாங்க. ஏன் வயேலாசிக்கிறீங்க?
ஒங்கடள கடிச்சத் தின்னுடை மைலாட்வடைன். முடியேலாதன்னலா வவேண்டைலாம. வசலால்லுங்க."
"முடி"
"அப்படின்னலா என்னமமைலா அரத்தம?"
"உம."
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அந்தப் பதட்டைத்திலும, சரவேணனுக்குச் சிரிப்ப வேந்தத. அவேவளலா, அப்பலாவித்தனமைலாய் வபசியே அசட்டுத்
தனத்டத நிடனத்த வவேட்கப் படுபவேள வபலால் நின்றலாள.
"ஓ.வக. நீங்க. வபலாகலலாம."
அன்னம, வமைல்ல வமைல்ல நடைந்தலாள. எதக்கு இந்த ஆள, நலாடளக்கு இருக்கச் வசலால்றலார.? ஒருவவேடள
கடதகளுலயும, சினிமைலாவுலயும, வேலாரத மைலாதிரி. சீ. இவேரு அப்படிப்பட்டைவேரனலா, உலகத்தில்
நல்லவேங்கவள இருக்க முடியேலாத. சரிதலாண்டி. உலகத்தல நல்லவேங்க இருக்கிறதலாய், ஒனக்கு யேலாருடி
வசலான்னத?
சரவேணனின் டககள பமபரமைலானவபலாத, அன்னமமைலா தடலக்குள பமபரத்டத ஆடைவிட்டைவேள வபலால்,
ஆடி ஆடி நடைந்தலாள.
-----------------
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4
சரவேணன் வீட்டுக்குள நுடழந்தவபலாத, அமமைலா வவேளிவயேறிக் வகலாண்டிருந்தலாள. அவேன் அவேடளப்
பலாரக்கலாமைல், ஜேன்னல் கமபியில் முகம பதித்தபடி, லயித்த நின்ற தங்டக வேசந்தலாடவேப் பலாரத்தலான். எதிர
ஜேன்னலில் ஒருவேன் இவேடனப் பலாரத்ததம, நழுவினலான். அப்படியும இருக்குவமைலா. சீ. என் தங்டகயேலா
அப்படி? இருக்கலாத. தற்வசயேலலாக நின்றிருப்பலாள டகயில் ஏவதலா பத்தகத்வதலாடுதலான் நிற்கிறலாள. படித்த
அலுப்பில், முதகு வேலியில் ஜேன்னல் பக்கமவபலாய் சலாய்ந்திருப்பலாள என்றலாலும, வகட்டைலான்
"வேசந்தலா. டகல. என்ன பக்..?”
"கலா. கலாமபட்டிஷன் மைலாஸ்டைர."
வேசந்தலா கலாட்டினலாள. அவேனுக்குத் திருப்தி தன்டனவயே வநலாந்த வகலாண்டைலான். ஒருவேனுக்கு மைவனலாநிடல
பலாதித்தலால், பிறத்தியேலார மைனத்டதயும வநலாய்க் கணக்வகலாடு பலாரப்பலான் என்பத எவ்வேளவு உண்டமை.
அவேன், தனத அடறக்குள வபலாகப் வபலானவபலாத, அமமைலாக்கலாரி திருமபி வேந்தலாள.
"ஆமைலாடைலா. வதரியேலாமைத்தலான் வகட்வகன். நலாமை ஒரு கலாலத்தல இருந்த நிடலடமைடயே நிடனச்சப்
பலாரக்கணும."
"என்னமமைலா வசலால்வற?"
"நமமை ஊரு வபருமைலாளும, தடரச்சலாமியும. ஒன்டனப் பலாரக்க ஆடசவயேலாடை ஆபீஸஜுக்கு வேந்தலால்,
அப்படியேலா விரட்டி அடிக்கிறத? நலாமைளும படழயே நிடலடயே மைறந்தடைப் படைலாதடைலா."
"நலான் படழயே நிடலடயே மைறக்கலாததலால்தலான், விரட்டுவனன். வேரப்பத் தகரலாறுல, அந்தப் பணக்கலாரன்
பலவவேசத்தக்கு வேக்கலாலத்த வேலாங்கி, நம அண்ணியே இவேங்க வரண்டுவபரும மைலானபங்கமைலாய் வபசன
படழயே கலாலத்டத நலான் மைறக்கல."
"முப்பழி வசய்தவேனலாய் இருந்தலாலும, முற்றத்தக்கு வேந்தவிட்டைலால், அவேடன உபசரிக்கணும; ஊரல
ஆயிரம நடைந்திருக்கலலாம. அதக்கலாக இப்படியேலா அடிச்ச விரட்டுற்த? இங்க வேந்த ஒரு பலாடு அழுதப்டுப்
வபலாறலாங்க. அப்பறம ஒன் தங்கச்சிகிட்டை எடதவயேலா எழுதிக் வகலாடுத்தட்டுப் வபலானலாங்க."
"நீ இப்வபலா எங்கமமைலா வபலாவற?"
"பிளடளயேலார வகலாவிலுக்குத்தலான். என்னலால வவேற எங்க வபலாகமுடியும.? வேந்த மூணுமைலாசமைலாகுத.
வேண்ணலாரப் வபட்டடையில நமமை ஜேனங்கடளப் பலாரக்கல. ஒரு இடைத்டதச் சத்திப் பலாரக்கல. நீ வபரியே
அதிகலாரியேலாம. ஒன்டனவிடை சின்ன ஆபீஸர வீட்டு முன்னலால் கலார நிக்குத. அவேங்க வசலாந்தக்கலாரங்கள
மைகலாபலிபரவமைலா, ஏதலாவமைலா. அங்வககூடை கூட்டிக்கிட்டுப் வபலாறலாங்க. நீயுமதலான் இருக்வக. ஏய் வேசந்தலா.
அண்ணன்கிட்டை வகளுமமைலான்னு அப்வபலா வசலால்லிக் வகலாடுத்தட்டு. இப்வபலா ஏன். ஒண்னும
வதரியேலாதவேள ம லாதிரி நிற்வக? ஒன்வனலாடை வசலாந்த அண்ணன்தலானடி ஒன்வனலாடை ரத்தமதலானடி வவேற
மைலாதிரியேலா. வகளுழலா. இவ்வேளவுக்கும வசளமிவயேலா வசளக்கியேவமைலான்னு ஒரு மைவேரலாசன் எத்தடன தடைவே
கலார தலாவரன்னலான்."
சமையேலடறயில் இருந்த வவேளிவயே எட்டிப் பலாரத்த அண்ணி தங்கமமைலா, மைலாமியேலார வசலான்னத
தனக்குத்தலான் என்படதப் பரிந்த வகலாண்வடை உளவள ஒடுங்கிக் வகலாண்டைலாள. வவேற மைலாதிரியேலா. என்ற
வேலாரத்டத என்ன வேலாரத்டத?
சரவேணன் சீறினலான்.
நீ. வமைலாதல்ல வகலாவிலுக்குப்வபலாமமைலா. அப்படியேலாவேத ஒனக்குப்பத்தி வேருமைலான்னு பலாரப்வபலாம. வேசந்தலா.
நீயும வபலா. என்னத இத? நமமை ஊர வபருச்சலாளிங்க எழுதிக் வகலாடுத்ததலா? நீவயே கிழிச்சிப் வபலாட்டுடு
அநியேலாயேம வசய்யேலாமைவல நலான் படுற பலாடு வபலாதம."
சரவேணன், தனத அடறக்குள வேந்தலான். ஆடடைகடள மைலாற்றிக் வகலாளள வவேண்டும என்றுகூடை அவேனுக்குத்
வதலான்றவில்டல. பலாவிப்பயேல் வசசௌமி நலாரலாயேணனுக்கு. இப்படிப் பழி வசலால்ல, எப்படி மைனச வேந்தத?
முன்ப இருந்த அடறக்குக்கூடை, ஒரு தடைடவே ஆப்பிள கூடடைவயேலாடு வேந்தலான். மைரியேலாடதக்கலாக ஒரு
ஆப்பிடள எடுத்தக் வகலாண்டு, அனுப்பப்பட்டைலான். இவத இந்த வீட்டிற்கு, வேலாடைடக முன்பணமைலாய்,
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இரண்டைலாயிரம ரூபலாய் வகட்டைலாரகள. இடத வசக்ரவடைரியேட் கமைவலக்கருக்கு, வடைலிவபலானில் வதரிவித்த,
சரவேணன் கடைன் வகட்டைலான். அப்வபலாத, அவேனுக்கு முன்னலால் இருந்த வசசௌமி, நலான் தவரன் ஸலார. நீங்க
அப்பறமைலாய். எப்வபலா வவேணுமின்னலாலும தலாங்க ஸலார என்றலார. சரவேணன், நலான் கடைன் வேலாங்குறதலா இல்ல
அப்படிவயே வேலாங்குவேதலாய் இருந்தலாலும வநருக்கமைலானவேங்ககிட்வடை - அதவும இந்த ஆபிவஸலாடு
சமபந்தப் படைலாதவேங்க கிட்வடைதலான் - வகட்வபன்’ என்றலான். உடைவன, அவேர மைழுப்பவலலாடு சிரித்தலார.
அப்படியும அந்த மைழுமைலாறிப் பயேல், இந்த வீட்டுக்வக கலாவரலாடு வேந்த வபரியேமமைலா! ஓங்க மைகனுக்குப்
பிடழக்கத் வதரியேடல. நலான் என்ன லஞ்சமைலா வகலாடுக்கிவறன்?. ஒங்க வேயித்தல பிறந்த மைகன் மைலாதிரி நலான்
என்றலான்.
வீட்டுக்கு ஒருவேன் டசக்கிளில் வேந்தலாவலவயே, வபரியே மைனுஷியேலாய் ஆகிவிட்டைதலாய் நிடனக்கும அமமைலா,
கலாரில் வேந்தவேன் அப்படிப் வபசியேடதப் பலாரத்தவிட்டு, அவேன் டகயில்கூடை முத்தமிட்டைலாள. ஒருதடைடவே,
சரவேணன்தலான், அலுவேலகத்திற்கு வேந்த வசசௌமியிடைம நலான். நலான் சத்தமைலாய் இருக்க விருமபறவேன்.
என்டன அசத்தப்படுத்தப் பலாரக்கலாதிங்க ஸலார. நீங்க நிடனக்கிறத மைலாதிரி ஆளுல்ல நலான் என்றலான்.
அப்வபலாதகூடை 'ஸலாரி ஸலார. ஒங்க வநரடமைக்குத் தடலவேணங்குவறன் ஸலார என்று வசலான்னவேன்
இப்வபலாத எப்படி எழுதியிருக்கலான்.? இந்த 'வடைமவபலா விவேகலாரத்த வவேச்சி பகலார வலட்டைருக்கு எப்படி
"வடைமவபலா வகலாடுத்திருக்கலான். நலான் லஞ்சப் வபரவேழியேலாம. பில் வகலாடுத்தலானலாம. பணம
வகலாடுக்கலீயேலாம மிரட்டுவறனலாம. அவடைய் வசசௌமி ஒன் டக அழுகுண்டைலா. வீட்டு வேலாடைடக வகலாடுக்க
முடியேலாமைல், சமபளத்தல, ஸ்கூட்டைர அட்வேலான்ஸ், கூட்டுறவு சங்கக் கடைன்னு எத்தடனவயேலா பிடிப்பகளல
சிக்கி அல்லலாடுறவேண்டைலா நலான். அப்வபலாகூடை எவேன் கிட்டையேலாவேத வேலாங்கணுமுன்னு ஒரு எண்ணம கூடை
வேரலடைலா. என்டனப் வபலாயேலா அப்டி எழுதிட்வடை? என் அமமைலா ஒன்டன மைகனலாய் நிடனச்ச. முத்தம
வகலாடுத்தலாவள. அவேள வபத்த பிளடளடயேயேலாடைலா இப்டி அவேதூறு பண்ணிட்வடை?.
'கலாபி என்ற குரல் வகட்டு, சரவேணன் நிமிரந்தலான். அவேனத கலக்கத்தில், அண்ணி தங்கமமைலா கலக்கத்டத
அவேன் பரிந்த வகலாளளவில்டல. வமைளனம லாக டீடயேக் குடித்தலான். அவேடனவயே தங்கமமைலா பலாரத்தலாள.
'முகம ஏன் இப்படி கலங்கியிருக்குத? ஒருவவேடள எனக்குத்தலான் அப்படித் வதரியுதலா? இவேனும
ஒருவவேடள என்டன உதலாசீனம வசய்யுறலாவனலா? அப்படின்னலால் எனக்கும நல்லத. படழயேபடியும
வேயேல் வவேடலக்குப் வபலாயிடைலலாம. இல்லன்னலா பிறந்த வீட்டுக்குப் வபலாயிடைலலாம. அமமைலாவுக்கும
கடடைசி கலாலம. எனக்குக் கடரவயேறுற கலாலம. உதலாசீனம வசய்யுறலாவனலா? இருக்கலாத. நமமை அண்ணின்னு
என்டன ஒருகலாலத்தல கண்டைபடி அந்த சண்டைலாளன் திட்டுனடத, இன்னிக்கும வநனச்சட்டு
இருக்கலாவன. 'அநியேலாயேம வசய்யேலாமைவல மைலாட்டிக்கிட்டுத் தவிக்கிவறன்னு வசலான்னலாவன. என்ன மைலாட்டைல்?
நலாவமை வகட்கலலாம.
"என்ன. ஒரு மைலாதிரி இருக்கிங்க?" அவேள வகட்டைலாள.
"எல்லலாம உங்களலாலதலான்."
"என்னலாலயேலா?"
"ஆமைலா. வவேடலயில் வசருறதக்கு முன்னலால, ஒங்க அண்ணன், வேழக்குல அடர கிளலாஸ் டீ கூடை வேலாங்க
மைலாட்டைலாரு. நீயும அப்படி இருக்கணுமுன்னு வசலான்னிங்க. நலான் வவேற எத வேலாங்கலாட்டைலாலும. சில சமையேம.
கலாண்டிரலாக்டைரகிட்டை கலாபி குடிச்வசன். அத தப்பத்தலாவன. தண்டைடன நியேலாயேந்தலாவன."
"நீங்க பலாட்டுக்கு."
"ஏத. இங்க வேருத. சரத்தலான். வபசனலால், நீ நலான்னு வபசங்க, இல்லன்னலா வபலாங்க."
"இன்னிக்கு ஒன் முகம ஏன் ஒரு மைலாதிரி இருக்குப்பலா. கலாச்ச மைரத்தலதலான் கல் விழும. அதக்கலாப் வபலாய்."
"இப்வபலா. எனக்கு எதவும இல்டல. நீங்கதலான் வகலாஞ்ச நலாளலாய் ஒரு மைலாதிரி இருக்கீங்க."
அப்டி ஒண்ணுமில்லிவயே."
"எனக்கு வதரியும அண்ணி. அமமைலா இந்த வீட்ல உங்களுக்கு உரிடமை இல்லன்னு குத்திக் கலாட்டுறலாள,
வேசந்தலா ஆமைலாம வபலாடுறலாள, சரிதலாவன?"
"அப்டில்லலாம அதிகமைலாய்."
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"ஓவஹலா. அப்வபலா வகலாஞ்சமைலாய் இருக்குத. "ஒன்கிட்டை வேலாடயேக் வகலாடுத்திட்டைலால் அப்பறம மீள
முடியுமைலா?"
"நீங்க என்கிட்டை மீளமுடியேலாமைல் இருக்கணுமுன்னு ஒரு முடிவு வசய்தட்வடைன். எங்கமமைலாவவேலாடை
வபலாக்கும, நலாய் வேலாலும ஒவர மைலாதிரி. வநரலாகலாத. ஒங்களுக்கு இந்த வீட்ல உரிடமை உண்டுன்னு அமமைலா
எப்வபலாதம நிடனக்கணும. அதக்கலாக ஒரு முடிவு வசஞ்சிருக்வகன். ஒங்க தங்டக ஒண்ணு கலாவலஜல
படிச்சட்டு சமமைலா தலாவன இருக்குத?"
"ஆமைலாம. நீ எதக்கு."
'அவேடள சின்ன வேயேசல பலாரத்தத; எனக்குக் கட்டிக் வகலாடுப்பலாங்களலா? கல்யேலாணம ஆகட்டும. அப்பறம
ஓங்க மைலாமியேலார என்ன வபசறலாளனு பலாரப்வபலாம. வலட்டைர எழுதங்க அண்ணி. ஆனலால் ஒன்று. ஒங்க
தங்டக ஓங்கடள மிரட்டுறலாள, எடுத்வதன் கவிழ்த்வதன்னு வபசறலாளனலா, வகலான்னுப்படுவவேன்
வகலான்னு."
"எந்தப் வபண்டணயும - அவேள வமைலாசமைலானவேளலாய் இருந்தலாலுமஅடிப்பத அநலாகரீகம"
"நலான் நலாகரிகமைலாய் வகட்டைலால், வகலாடுக்க மைலாட்டிங்க. நலாவன வபலாய் கூட்டிட்டு வேந்தடைட்டுமைலா"
"ஒன்டனக் கட்டிக்க அவேளுக்குக் வகலாடுத்த வேச்சிருக்கணும. இப்வபலா அதக்கு அவேசரமில்ல. வேசந்தலா
தலான் அவேசரம."
"என்ன அண்ணி வசலால்றீங்க?"
"அவேளுக்குக் கலாலலா கலாலத்தல முடிச்சடைனும. ஒன் கல்யேலாணம எப்வபலா வவேனுமைலானலாலும நடைக்கட்டும.
ஆனலால் அவேள கல்யேலாணம இப்பவவே நடைக்கணும."
"அவேளுக்கு என்ன அவேசரம? வமைலாதல்ல வவேடலக்குப் வபலாகட்டும."
"நலான் வசலால்றடதக் வகளுப்பலா. நலாடளயில் இருந்த அவேளுக்கு மைலாப்பிளடள பலாரக்கிற வவேடலடயேத்
தவேக்கு. இப்வபலா, அவேளுக்குத் வதடவே வவேடலயில்ல. கல்யேலாணம."
"என்ன பூடைகமைலாய் வபசறீங்க?"
"பூடைகமும இல்ல. எதவும இல்ல. ஏவதலா மைனசல வதலாணுத. உண்டமைடயேச் வசலால்லப் வபலானலால்.
ஒன்டனவிடை இப்வபலா எனக்கு அவேள வமைலதலான் கவேடல.
"சரி. ஒங்க கவேடலடயேத் தீரக்கறதக்கலாவேத. மைலாப்பிளடள பலாரக்வகன்."
தங்கமமைலா, பூரிப்வபலாடு பன்னடகத்தலாள. சரவேணன் இன்னும குழந்டத மைலாதிரிதலான். இடுப்பில் இருந்த
பிளடள, என்னமைலாய் வேளரந்தட்டைலான். வேலாரவேங்ககிட்டையும, வபலாறவேங்கக்கிட்டையும, எவ்வேளவு
பக்குவேமைலாய் அழுத்தமைலாய் வபசறலான். எல்லலாத்தலயும அவேன் அண்ணன் மைலாதிரி. இல்ல. இல்ல. அவேடர
மிஞ்சிட்டைலான். இன்னும மிஞ்சணும."
சரவேணன் அண்ணியிடைம அலுவேலகத் தடலவேலிகடளச் வசலால்லப் வபலானலான். அண்ணிக்கு விவேரங்கள
பரியேலாத என்றலாலும, அவேற்றிலுளள விஷம பரியும, அடத முறியேடிக்கிற மைருந்டதயும வசலால்வேலாங்க.
நீண்டை நலாட்களுக்குப் பிறகு, அண்ணியிடைம மைனம விட்டுப் வபசியே திருப்தி. மைனவமை அற்றுப் வபலானத
வபலால் வபச வவேண்டும என்ற ஆவேல். நடைந்தடத விளக்கி, தலான் நடைந்த வகலாளள வவேண்டியேடதக்
வகட்பதற்கலாக, உட்கலாருங்க அண்ணி என்றலான். உட்கலாரத்தலாள வபலானலாள. அதற்குள வேலாசலில் வசருப்பச்
சத்தம, அமமைலாவின் அதிருப்தியேலான குரல்….
தங்கமமைலா, அவேனிடைம வசலால்லலாமைவல ஓடினலாள. கலாபி டைமளடரக் கூடை எடுக்கலாமைவல ஓடினலாள.
சரவேணனுக்கு, என்னவவேலா மைலாதிரி இருந்தத. அண்ணி எதக்கலாக இப்படி பயேப்படைனும? அமமைலா இந்த
அளவுக்கலா அவேங்கடளப் பயேமுறுத்தி வேச்சிருப்பலாங்க.?
சரவேணன், எரிச்சவலலாடு கட்டிலில் சலாய்ந்தலான். கலாண்டிரலாக்டைர வசசௌமி நலாரலாயேணனில் இருந்த, பியூன்
அடடைக்கலம வேடரக்கும, அவேள கண்ணில் விரல் டவேத்த ஆட்டினலாரகள.
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அவேன் கண்கடள மூடிக் வகலாண்டைலான். ஆனலால், அந்தக் கலாட்சிகள அதிகமைலாயின. மீண்டும கண்கடளத்
திறந்தலான். உளளங் டககடள, வவேறியேலாகப் பலாரத்தலான்.
"இடதயேலா. லஞ்சம வேலாங்குவேதலாய் வசலால்வற? ஏய் வசளமீ."
அவேன், தன்டனயேறியேலாமைவல கத்தினலான்.
-----------
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5
அலுவேலக வநரத்திற்கு முன்னதலாகவவே வேந்தவிட்டை அன்னத்டத, அத முடிந்த பத்த நிமிடைம கழித்த
வசரந்தலாற்வபலால் வேந்த வசளரிரலாஜேனும, பத்மைலாவும, உமைலாவும ஆளுக்வகலாரு பக்கமைலாய் உலுக்கினலாரகள.
உமைலா வேலாசல் பக்கமைலாய் நின்றபடி, சரவேணன் வேரும வேழிடயேயும கண் டவேத்தலாள. அவேன் வேருவேதற்கு
முன்ப ஆத்திரத்டதக் வகலாட்டி முடித்தவிடை வவேண்டும என்ற ஆங்கலாரத்வதலாடு அவேள நின்றவபலாத,
தடலடமை கிளலாரக் பத்மைலா பற்கடளக் குத்தியேபடி வகட்டைலாள.
"அன்னம ஒன் மைனசல என்னடி நிடனப்ப? ஆபீஸர கிட்வடை வபலாய் ஏன் எங்கடள வேத்தி வேச்வச. ஏதலாவேத
குடறயிருந்தலால், எங்க கிட்வடை வசலால்ல வவேண்டியேத தலாவன!"
வசளரி, பத்மைலாவின் பக்கத்தில் வேந்த, அவேடள அதட்டுவேத வபலால் வபசினலார.
"நீ வவேற. பலாவேம 'கலாலனிப் வபலாண்ணு. இத பலாரக்கக்கூடியே ஒரு வவேடல வடைஸ்பலாட்ச்னு 'பலாவேம
பலாரத்வதலாம பலாரு. நமைக்கு இதவுயே வவேணும. இன்னமும வவேணும."
உமைலா, அன்னத்தில் முன்னலால் வேந்தலாள.
"நலான் இந்த ஆபீஸர கூடை மைட்டுமைல்ல. இவேடர விடை வபரியே வபரியே ஆபீஸருங்க கிட்வடைகூடை
வநருக்கமைலாய் பழகி இருக்வகன். யேலாடரப் பத்தியேலாவேத வேத்தி வேச்சிருப்வபனலான்னு இவேங்க கிட்வடைவயே
வகளு. ஏவதலா அவேரு வலசலாய் சிரிச்சப் வபசிட்டைலாரனு. இப்படியேலா வேத்தி டவேக்கிறத? ஒன்டனப் பற்றி
வேத்தி வவேச்ச. அடத வநருப்பலாய் மூட்டைறதக்கு எங்களுக்கு எவ்வேளவு வநரம ஆகும? சீ. கடடைசில ஒன்
பத்திடயே கலாட்டிட்டிவயே."
அன்னம திண்டைலாடியேதில், பத்மைலாவுக்குக் வகலாண்டைலாட்டைம.
"வசலால்றடத நல்லலா வகளுடி. நீ அவேருகிட்வடை. மினுக்கிக் குலுக்கிச் வசலான்னலால்கூடை எங்களுக்கு
அனலாவேசியேம. இந்த ஆபீஸஜுக்கு அஸிஸ்வடைண்ட் டடைரக்டைரலாய் எத்தடனவயேலா வபரு வேருவேலாங்க.
வபலாவேலாங்க. எவேரும மூணு வேருஷத்தக்கு வமைல. நிரந்தரமைலாய் இருக்கப் வபலாறதில்ல. நலாங்கதலான்
நிரந்தரம. நீ ஆடுனலாலும, சரவேணன் இருக்கதவேடரக்குந்தலான் ஆடை முடியும. ஒன்வனலாடை வவேடலத்
திறடமைடயேப் பற்றி எழுதப்வபலாறத நலான். அடதச் சரியேலான்னு பலாரக்கப் வபலாறத வசளரி ஸலார.
அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர வமைலாட்டடைக் டகவயேழுத்தத்தலான் வபலாடைணும. பளளி வேச்வசலாமுன்னலால், அத
ஒன் உத்தியேவயேலாகத்தல, கமைலாவேலா இருக்கலாத. பல்ஸ்டைலாப்தலான். பத்திவயேலாடை பிடழச்சக்வகலா.
அவ்வேளவுதலான் வசலால்லலலாம."
அன்னம, மைருவி மைருவிப் பலாரத்தலாள. கண்கள அவேடளக் வகளலாமைவல நீடரச் சரந்தன. வதலாண்டடை
அடடைத்தத. அவேள சித்திகூடை இப்படி அவேடளக் குவரலாதமைலாகப் பலாரத்ததில்டல. ஏன் திட்டுறலாங்க?
என்னத்த வசலால்லிட்வடைன்? வநற்று, சரவேணன் அவேடள குசலம விசலாரித்தத மைனத்திற்கு வேந்தத. 'குசலம
விசலாரிப்பதவபலால் விசலாரித்த, அந்த ஆள பலன் விசலாரடண வசய்திருக்கலான். படுபலாவி! நலான் என்றலால்
அவேனுக்குக்கூடை இளக்கலாரம.
அன்னம, விக்கி விக்கி, திக்கித் திக்கிப் வபசினலாள
"நலானலாய் எதவும வசலால்லல. அவேரலாய் வகட்டைலாரு. அவேரலாய்தலான் வகட்டைலாரு. வதரியேலாத்தனமைலாய் ஏவதலா
வபசிட்வடைன். அப்வபலாகூடை நீங்க ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பலாவத. சலாதலாரணமைலாய் அனுப்பன்னு வசலான்னடத.
வயேலாசித்த வயேலாசித்த, பயேத்தலதலான் வசலான்வனன். இவ்வேளவுக்கும. உங்களலால் எனக்கு வமைவமைலா கிடடைச்ச
வபலாதகூடை மூச்ச விடைல. என்டன நமபங்க. நலான் வகலாள வசலால்லத் வதரியேலாதவேள. எனக்கு யேலாரும
விவரலாதியில்ல."
உமைலா, வேக்கீல்வபலால், ஆளகலாட்டி விரடல ஆட்டி ஆட்டிக் வகட்டைலாள.
"வநற்று சலாயேங்கலாலமைலாய் அவேடர எதக்கலாக ஸ்வபஷலலாய் பலாரத்வத?”
"நலான் பலாரக்கல. அவேரலாய் வகட்டைலாரு. இன்டனக்கு ஈவினிங்ல, ஏழு மைணி வேடரக்கும ஆபீஸ்ல இருக்க
முடியுமைலான்னு வகட்டைலாரு. வவேணுமுன்னலால். முடியேலாதன்னு வசலால்லிடுவறன்."
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"இருக்கியேலான்னு வகட்டைலால், நீ படுக்கிவறன்னு வசலால்லிஇருப்வப."
உமைலா, கண்ணலாடிடயேப் பலாரத்தப் வபசியேவேள வபலால், உதட்டடைக் கடித்தலாள. வசளரிரலாஜேன்,
"நல்லதக்குக் கலாலமில்ல. ஒன்டனவயேல்லலாம அக்வகளவுண்ட் வசக்ஷன்ல மைலாட்டை வேச்ச. டிரலாப்
வசய்யேணும. கலாலனிப் வபண்ணலாச்வசன்னு கருடண டவேக்கிறதக்கு இத கலாலமில்ல. அவேரகிட்வடை
என்வனல்லலாம வசலான்னிவயேலா? எங்க தடலவிதி. கலாட்டைலான் வகலாட்டைலான் கிட்வடைல்லலாம தடல குனியே
வவேண்டியேதிருக்கு." என்று கரஜித்தலார.
திடீர என்று ஒரு குரல் ஒலித்தத:
"ஆமைலா. ஒங்க மைனசல என்ன நிடனக்கிறீங்க. வசலால்லுக்குச் வசலால்லு. கலாலனி கலாலனின்னு வசலால்றீங்க."
எல்வலலாரும திடகத்தவபலாத, தங்கமுத்த தலாவி வேந்தலான். வினிவயேலாகப் பிரிவு கிளலாரக். வநரலாக, அழுத
வகலாண்டிருந்த அன்னத்தின் முன்னலால் வேந்தலான்.
"அன்னம. ஒங்கடளத்தலான். கிரலாமைத்த வசரி குனிகிறத மைலாதிரி இங்வக குனிந்தலால், அப்பறம. பூமியில்
வேந்ததலான் முன் தடல இடிக்கும. இங்வக. யேலாரும ஒங்களுக்கு அவேங்கவளலாடை அப்பன் வீட்ல இருந்த
சமபளம வகலாடுக்கல. பிச்டச வபலாடைல. யேலாவரலாடை தயேவேலாலயும நீங்க இங்வக வவேடலக்கு வேரல. ஒங்க
மைலாமைலா மைச்சலான் ஒங்கடள இங்வக. அட்ஹலாக்ல" வபலாட்டு, அப்பறம நிரந்தரமைலாக்கல. வசலக்ஷன் கமிஷன்
மூலம வேந்தவேங்க நீங்க. சிரிக்கிறவேங்கடளப் பலாரத்தச் சீறணும. சீறுறவேங்கடளப் பலாரத்த அலட்சியேமைலாய்
சிரிக்கணும. அப்வபலாதலான். நமடமை மைலாதிரி ஆளுங்க கலாலம தளள முடியும. இந்த அஸிஸ்வடைண்ட்
டடைரக்டைர இருக்குமவபலாவத இந்தப் பலாடு. மைற்றவேங்க இருந்தலால் என்ன பலாவடைலா? இந்தலா பலாரு. பலாவிப்
வபலாண்வண ஒன்டன இனிவமைல், யேலாரலாவேத கலாலனிப் வபலாண்ணுன்னு வசலான்னலால், கலாலணிடயேக் கழற்றி
அடி அத ஒன்னலால முடியேலாதன்னலால். வசட்யூல்ட்கலாஸ்ட் கமிஷனுக்கு கமப்வளயிண்ட் வகலாடு. நலான்
எழுதித் தலாவறன். அதவும முடியேலாதன்னலால். அப்பறம நலான்தலான் இந்த ஆபிஸ்ல வகலாடலகலாரனலாய்
ஆகணும. ஒரு வகலாடலவயேலாடை நிற்கமைலாட்வடைன். ஒவ்வவேலாருத்தி ஜேலாதகமும என் டகயில இருக்கு.
ஒன்டனப் வபலாய் படுக்கிறவேளனு வகட்கிறலாள. நீ பல்டல உடடைக்கிறதக்குப் பதிலலாய், பல்டலக் கலாட்டி
அழுகிவற. எத்தடன வபரு எத்தடன வலடிஸஜுக்கு, டபல் எழுதிக் வகலாடுக்கலாங்கன்னும எனக்குத்
வதரியும. கலாலனிப் வபண்ணலாம. வவேடல வேரலாதலாம…."
வசளரி ஆடிப்வபலானலார. உமைலா ஓடிப்வபலானலாள. பத்மைலா பதங்கிப் வபலானலாள. அன்னம தடலநிமிரந்தலாள.
அவேடனவயே அண்ணலாந்த பலாரத்தலாள. அந்தப் பலாரடவேச் சூட்டில், அவேள கண்ணீர ஆவியேலாகியேத.
சரவேணனின் தடல வதன்பட்டைத. தங்கமுத்த, இருக்டகக்குப் வபலாய்விட்டைலான். அடறயில் கலால்
டவேத்தபடி, உளவள வபலாகப்வபலான சரவேணன், எடதவயேலா நிடனத்தக் வகலாண்டைவேன் வபலால், வசளரியிடைம
வேந்தலான்.
"மிஸ்டைர வசளரி. அன்னத்தக்கு வசஞ்ஜ வகலாடுத்திட்டிங்களலா? ஆரடைர வரடியேலா?"
"உளவள வேந்த. விவேரமைலாய் வசலால்வறன் ஸலார."
சரவேணன் கத்தப் வபலானலான். கூடைலாத வபலாறுப்பலான பதவியில் இருப்பவேடர, பகிரங்கமைலாய் விமைரசிக்கக்
கூடைலாத. உளவள வபலானவேடனவயே அன்னம பலாரத்தலாள. அவேன், உட்கலாரு முன்னலாவல, உமைலா
வபலாய்விட்டைலாள. எப்படி வநளிச்சக் குலுக்கிப் வபலாறலாள. எங்கப்பன் கிட்வடை இப்வபலா இரண்டைலாவேத
சமசலாரமைலா இருக்கவேள கலயேலாணத்தக்கு முன்னலாலவயே, அவேருகிட்வடை, வசடலடயே இழுத்த இழுத்த, மூடி
மூடிப் வபசவேலாவள, அவத மைலாதிரி வபசறலாள. இந்த ஆளும தடலடயே ஆட்டுறலான். ஆமைலா. வபலாகுமவபலாத
என்டனப் பத்தி வகட்டுட்டுப் வபலானலாவர. ஆரடைரனு வவேற வசலான்னலாரு. என்ன ஆரடைரு? வேலாவயேண்டி
எவ்வேளவு வநரமைலாய் அவேடர அறுக்கிவற. அப்பலாவி மைனுஷன். நீ முன்னலால குலுக்குறடதப் பலாரத்தட்டுப்
பின்னலால வபசலாதவேளனு நிடனக்கலாரு. இவேடர எப்டில்லலாம திட்டியிருக்வக. இப்வபலா மைட்டும எப்டி
குலுக்குவறடி?
இன்னும வசளரிரலாஜேன் வேரலாதடதக் கண்டு கதவேருவக வேந்த மிஸ்டைர வசளரி என்றலான். அவேர நிதலானமைலாக
வேந்த உட்கலாரந்தலார.
"அன்னத்டத ஷிப்ட் வசய்யுற ஆரடைர என்னலாச்ச?"
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"இப்வபலா அந்த கலாண்டிரலாக்ட் பயேல் கலலாட்டைலா வசய்யும வபலாத, வவேண்டைலாமுன்னு பலாக்கவறன், ஸலார."
"இப்வபலாதலான் வவேணும. வநற்று திறடமைடயேப் பற்றிப் வபசனீங்க. எபிஷியேன்ஸிடயே வேருவித்தக்
வகலாளளலலாம. ஆனலால்லலாயேல்ட்டி விசவேலாசமரத்தத்வதலாடைவயே வேலாரத அன்னம உடைமபல, நல்ல ரத்தம
ஓடுத. ஆபீஸ் சகலாக்கடளப் பற்றி அப்பலாவித்தனமைலாய் வசலால்லலாம; ஆனலால் அடைலாவேடியேலாய் வசலால்ல
மைலாட்டைலாள."
"அப்பறம உங்க இஷ்டைம. அவேளுக்கு வமைவமைலா வகலாடுத்தத உங்களுக்கு, இப்வபலா எவ்வேளவு சலாதகமைலாய்
வபலாயிட்டு என்கிறடத நிடனச்சப் பலாருங்க."
"இவதலா, அவேவளலாடை வபரசனல் டபல். படியுங்க. நலான், நீங்க நிடனக்கிற மைலாதிரி. அவ்வேளவு
மைட்டைமைலானவேன் இல்வல."
வசளலாரிரலாஜேன், அன்னத்திற்குக் வகலாடுக்கப்பட்டை 'வமைவமைலாடவேப் படித்தலார. ரகசியேக் கடிதத்டதப்
படித்தவபலாத, சரவேணன் எப்படித் தடித்தலாவனலா. அப்படித் தடித்தலார. வமைவமைலாவில், சரவேணன் டகப்படை
எழுதியேடதப் படித்தவிட்டுக் கத்தினலார.
"என்ன ஸலார. இத அநியேலாயேம. யூடிஸி, வபண்டண வடைஸ்பலாட்ச்ல வபலாட்டைத தவேறு. அவேள விரக்தில
வவேடல பலாரக்கலாமைல் இருந்திருக்கலலாம. முதல் கடிதவமை ரிஜிஸ்டைரல வபலாகலாதடத வசக் வசய்யேலாத
தடலடமைக் கிளலாரக்கும, நிரவேலாக அதிகலாரியும, இதக்கு ஒரு கலாரணமுன்னு எழுதியிருக்கீங்க. என்ன ஸலார
இத அக்கிரமைம"
"வபலாறுடமையேலாய்ப் படிங்க. நலானும ஒரு கலாரணமுன்னு எழுதியிருக்வகவன."
"ஸலார, ரிஜிஸ்டைரல இடத வயேல்லலாமைலா எழுதறத?"
"நீங்க வசலால்லித்தலான், அன்னம கடிதங்கடள ரிஜிஸ்டைரல அனுப்பவில்டல. இத எழுதலலாமு ன்னுதலான்
நிடனச்வசன். ரிக்கலாரடைலாச்வசன்னு, வபருந்தன்டமையேலாய் விட்டுட்வடைன்." "இடதவிடை வமைவமைலாடவே
கிழித்திருக்கலலாம நீங்க"
நலான் கிழிப்வபன். அப்பறம வமைலாட்டடைப் வடைட்டிஷன் வபலாகும. எதக்கு வேமப? நல்லடத நல்ல
விதம லாகவவே வசய்யேணுமுன்னுகத்தக்கிட்வடைன். ஆபீஸ் ஆரடைடர நலான் வபலாட்டுடுவறன். வடைலாண்ட்
ஒரரி அப்பறம அக்வகளண்டைண்டை ரலாமைச்சந்திரன் இன்னும வேரலயேலா?”
"உடைமபக்குச் சகமில்டலயேலாம. வடைலிவபலான் வசய்தலான்."
"ஐஸி. நலாடளக்கு வமைடிக்கல் லீவ் வேரும. அப்வபலா கூடை நலான் அந்த பூரீரலாமைச்சந்திரடன வமைடிக்கல்
வபலாரடுக்கு அனுப்பிடவேத்த, அவேமைலானப்படுத்த மைலாட்வடைன். வடைலிவேரி வீட்ஸ் என்னலாச்சலாம?"
"அடதப் பத்தி அவேன் வபசல ஸலார."
"நீங்களும வகட்கல. ஒழியேட்டும. நீங்களலாவேத. நலான் வசலான்ன பகலார வலட்டைருங்கடள வதடுனீங்களலா?"
"இப்வபலா. இவதலா வதடுவறன் ஸலார."
"பலாவேம. டபல் பண்ண மைறந்தட்டிங்க. இல்லியேலா?"
ஆமைலாம ஸலார. அவேசரத்தல மைறந்தட்வடைன்."
"இவதலா பலாருங்க இந்த டபல். இதல எல்லலா வலட்டைருங்களும டபலலாகி இருக்கு. பீவரலாவுக்குப்
பின்னலால கிடைந்தத."
"சத்தியேமைலாய் எனக்குத் வதரியேலாத ஸலார. வவேற யேலாரும டபல் வசய்திருக்கலலாம."
"நலான் ஒங்கடளக் குடற வசலால்லலிவயே. யேலாவரலா வவேடல வமைனக்வகட்டு. டபல் பண்ணிட்டு. அப்பறம
பீவரலாவுக்குப் பின்னலால் ஒளிச்சி வேச்சிருக்கலாங்க."
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"நலான் வவேணுமுன்னலால் லீவ்ல வபலாவறன் ஸலார. இந்த ஆபீடஸ விட்டுத் வதலாடலயுவறன் ஸலார"
"அத ஒங்க இஷ்டைம. எந்த நிறுவேனத்தலயும தனி மைனிதன் முக்கியேத்தவேம அதிகமைலாகப்படைலாத. ஆகலாத.
நிறுவேனம, மைனிதடன விடைப் வபரிச. இந்த ஆபீஸ், நீங்க இல்லலாட்டைலாலும, நலான் இல்லலாட்டைலாலும,
இயேங்கும. அன்னம மூலம அக்வகளண்டை வசக்ஷன் கூடை அழகலாய் இயேங்கும."
"வபலாய் ஆரடைர வபலாடுவறன் ஸலார."
"வவேண்டைலாம. நலான் வபலாட்டுக்கிவறன். நீங்க வவேணுமுன்னலால் லீவ் வலட்டைர எழுதங்க. இல்லன்னலா.
வவேற வவேடலடயேக் கவேனியுங்க. ஓ.வக. நீங்க வபலாகலலாம. வசளமி நலாரலாயேணன் பண்ணியேத்தல நலான்
பிஸ்ஸி."
"நல்லதக்வக கலாலமில்ல ஸலார."
"அதனலாலதலான் நீங்க இங்வக இருக்கிறீங்க."
வசளரிரலாஜேன் அசந்த வபலானலார. இவ்வேளவு ஊழல் குற்றச் சலாட்டிலும, கல்லு மைலாதிரி இருக்கலான்.
எல்வலலாடரயும டகக்குள வபலாடை வவேண்டியே சமையேத்தில் கூடை டகவிடுகிறலான். ஒருவவேடள, டபக்குள
வபலாடைலாதவேன் எவேடரயும டகக்குள வபலாடைவவேண்டியே அவேசியேம இல்டலவயேலா?”
வசளரி, அவேனுக்கு முகம மைடறத்த, எழுந்த அப்பறம வபலாய் விட்டைலார. உமைலா வேந்தலாள.
"ஸலார. எதவும டிக்வடைஷன்."
"ஆமைலா. உட்கலாருங்க."
சரவேணன் டிக்வடைட் வசய்தலான். அன்னத்டத, கணக்கு பிரிவில் இரண்டைலாவேத வபலாறுப்பிலும, அடதக்
கவேனித்த வேரும சந்தலானத்டத, ‘வடைஸ்பலாட்ச்சிலும மைலாற்றும ஆரடைடரச் வசலான்னலான். மூன்வற மூன்று
வேரிகளதலான்.
"ஸலார, சலாயேங்கலாலமைலா எனக்கு வவேடல இருக்குதலா? இப்பவவே வசலால்லிட்டிங்கன்னலா, எங்க அண்ணலாவுக்கு
வபலான்ல வசலால்லி, ஸ்கூட்டைரல வேருமபடி வசலால்லிடுவவேன்."
"வநலா, வதங்க்ஸ்"
உமைலாவுக்கு சூவடைறியேத. அவேடன உஷ்ணமைலாய்ப் பலாரத்தலாள. அடிக்கப்வபலாவேத வபலால் பலாரத்தலாள. அத
முடியேலாததலால், வவேளிவயேறிவிட்டைலாள. "அன்னம என்டனவிடை உசத்தியேலா?"
வநரம, சரவேணனுக்கு நிமிடைங்கள இல்லலாமைலும, வசளரி, பத்மைலா, உமைலா வேடகயேறலாக்களுக்கு, வினலாடி
வினலாடியேலாகவும ஓடிக் வகலாண்டிருந்தத. கப்சிப் அடமைதி. கலகலப்பலான வபச்சில்டல. சிறித வநரத்தில்,
உமைலா வேந்த டடைப் அடித்ததில் டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாள. பிறகு ஒரு கலாகிதத்டத நீட்டி "இவேர உங்கடள
பலாரக்கணுமைலாம" என்றலாள. கண்ணனலாம. சவுண்ட் ஸ்வடைஷனரி கமவபனியேலாம. சரவேணனுக்கு
நிடனவுக்கு வேந்தத; இந்தக் கமவபனிக்கலாரன் கமவபனிடயேத்தலான் சிபலாரிச வசய்திருக்கிறலான். எதற்கலாக
வேந்தலார? எதற்கு வேந்தலாலும, பலாரக்கலாமைல் அனுப்பவேத நியேலாயேமில்டல. உமைலாவிடைம வவேயிட் பண்ணச்
வசலால்லுங்கள என்று வசலால்ல நிடனத்தலான். அவேவள உம என்று இருக்குமவபலாத, அவேன் வபச
விருமபவில்டல. அவேள நீட்டியே கலாகிதத்தில் "பிளிஸ் கலாத்திருக்கவும. அடழக்கிவறன்" என்று எழுதி
அவேளிடைம நீட்டினலான். அவேளும, கன்னத்டத உப்பியேபடி வபலாய்விட்டைலாள.
ரிஜிஸ்டைரகளில் கண்டணவிட்டை சரவேணன், கடிகலாரத்டதப் பலாரத்தவபலாத, அடர மைணி வநரமைலாயிருந்தத.
அவடைவடை. இவ்வேளவு வநரமைலாயேலா ஒருத்தடரக் கலாக்க டவேக்கிறத? வபல் அடித்தலான். கண்ணன் வேந்தலார.
டககூப்பி வேந்தலார.
“வேணக்கம ஸலார"
"வேணக்கம உட்கலாருங்க."
"விஷயேத்டதக் வகளவிப்பட்வடைன். வசளமி நலாரலாயேணன் எப்வபலாவமை இப்படித்தலான். ஒருத்தடர சப்டள
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அண்ட் சரவீஸ்ல அடிக்க முடியேலாட்டைலால், ஆளவவேச்சக்கூடை அடிப்பலான்."
"நீங்க எதக்கலாக வேந்தீங்க?"
"என்டனப் பத்திவயேலா, என் கமவபனிடயேப் பத்திவயேலா ஒங்களுக்கு வதரியேலாத. அப்படி இருந்தம சிபலாரிச
வசய்திருக்கீங்க. அதனலால வசளமி அனுப்பன பகலார விஷயேமைலாய் என்வனலாடை உதவி வதடவேயேலான்னு
வகட்டுட்டுப் வபலாகலலாமுன்னு வேந்வதன். எனக்கும டில்லில வசல்வேலாக்கலான ஆட்கள இருக்கலாங்க."
"இருக்கட்டும. நல்லலாவவே இருக்கட்டும. நலாங்க, ஒங்கடள சிபலாரிச வசய்திருக்கதம, அவேர பகலார
எழுதியிருக்கலாரனும ஓங்களுக்கு எப்படித் வதரியும?. மைழுப்பலாதீங்க. நீங்க வசலான்னலால் நலான் ஆபீடஸ
சத்தம வசய்யே உதவியேலாய் இருக்கும."
தகப்பன், தன் பிளடளடயேப் பலாரப்பதவபலால் பலாரத்த அந்த ஐமபத வேயேதக் கண்ணன், திடீவரன்று
எழுந்த, அவேடனத் தகப்பன் சலாமியேலாய் பலாரத்த, டகவயேடுத்தக் குமபிட்டைலார.
"மைன்னிக்கணும. யு ஆர கிவரட் வஸலால். வேலாவறன் ஸலார."
கண்ணன் வபலாய்விட்டைலார. அவேர வபலாவேத வேடரக்கும கலாத்திருக்க முடியேலாமைல், சிறித வநரத்தில் உமைலா
வேந்த, டடைப் அடித்ததில் டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாள. அப்வபலாத ஒரு உருவேம, எட்டி எட்டிப் பலாரத்தத.
சரவேணன், "வயேஸ்." என்றதம, அத உளவள வேந்தத. சந்தலானம. வடைஸ்பலாட்ச் வசக்ஷன் வபலாகிற அட்ஹலாக்
கிளலாரக். படைலங்கலாய் உடைமப. வசலாளத்தட்டடை வேளரத்தி.
“ஸலார. ஸலார. இந்த ஆபீஸ் பலாரதப் வபலாரல. நலான் அரவேலானலாய் ஆயிடைப்படைலாத ஸலார."
சரவேணன், அவேடன சிடுசிடுப்பலாய்ப் பலாரத்தலான்.
"எப்படிவயேலா. நலாலு வேருஷமைலாய் ஆபீஸருங்க டகடயேக் கலாடலப் பிடிச்ச, தலாக்குப் பிடிக்வகன். அய்யேலா
என்டன அனுப்பிடைப் படைலாத…."
"ஓங்கடள நலான் எதக்கு அனுப்பணும?"
" ஏஓ வசலால்றலார. 'வீட்டுக்குப் வபலாறடைலா. என்கிறலார. ஆனலால், வவேடல வபலாயிட்டைலால். எனக்கு வீவடை
கிடடையேலாத எங்வக வபலாறத? இடத நமபிக் கல்யேலாணம வவேற வசய்தட்வடைன் ஸலார."
"லுக். நலான் இந்த ஆபீஸ்ல இருக்கதவேடரக்கும என்னலாலவயேலா, மைற்ற யேலாரலாவலவயேலா. ஒங்க வவேடலக்கு
ஆபத்த வேரலாத. ஆனலால், வடைஸ்பலாட்ச் வவேடலடயேத்தலான் வசய்யேணும."
"வதங்க் யூ ஸலார. வதங்க் யூ ஸலார. அத கிடடைச்சலாவல வபலாதம ஸலார. இந்த ஏ.ஓ. வுக்வக இப்வபலாதலான்
உங்கடளப் பலாரத்தலால் ஆபீஸரலாய் வதரியுத. ஒரு நலாடளக்கு உங்களுக்கு வபக்ரவுண்ட் விஷயேங்கடளச்
வசலால்வறன். அவடையேப்பலா. வசளமிநலாரலாயேணன் இங்வக வேலாரதம, இவேங்க அங்வக வபலாறதம."
"வடைலாண்ட் டைலாக் நலான்வசன்ஸ். எனக்கு எதவும வதரியேவவேண்டைலாம. நீங்க நல்லலா வவேடல பலாரக்கீங்கன்னு
மைட்டும வதரியேணும."
"சத்தியேமைலாய், கடைவுள அறியே. நீங்க அறியே."
"அப்பறம. அன்னத்தக்கு அக்வகளண்ட் வவேடலடயேச் வசலால்லிக் வகலாடுங்க. ஒருவேலாரம அவேங்க
ஓங்ககிட்வடை அப்ரண்டீஸலாய் இருக்கட்டும."
"அப்படிவயே வடைஸ்பலாட்ச் வவேடலயும. இத முன்னலால். முடியேலாதன்னு வசலால்லல. முடியுறத சிரமைமுன்னு
வசலால்ல வேந்வதன்."
"அதவேடரக்கும சிதமபரத்டத வடைஸ்பலாட்ச் வவேடலடயே கவேனிக்கச் வசலால்வறன்."
"அய்யேலா. என்டனயும." "நலான் ஒரு தடைடவேதலான் வபசவவேன் மிஸ்டைர வசலான்ன வசலால்லுக்கு மைலாறலாய் நடைக்க
மைலாட்வடைன். அப்படி ஒரு நிடலடமை ஏற்பட்டைலால், ஒங்க கிட்வடைதலான் வமைலாதல்ல வசலால்லுவவேன்."
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"அப்படி ஒரு நிடலடமை வேலார அளவுக்கு நலான் நடைந்தக்க மைலாட்வடைன் ஸலார"
"பட். லூஸ்தனமைலாய் வபசறடத குடறக்கணும."
"வவேடல லூஸலாய் இருக்கதனலால. தடலயும லூஸலாய். வேலாவறன் ஸலார."
சரவேணன் தன்டனயும மீறிச் சிரித்தலான். பலாவேம, அவேடன அட்ஹலாஹ் அட்ஹலாஹ்னு எல்வலலாரும அதட்டி
வேச்சிருக்கலலாம. ஆனலாலும, அவேன் இவ்வேளவு சீக்கிரமைலாய் அவேங்கடளக் கலாட்டிக் வகலாடுக்கப்படைலாத.
எப்படிவயேலா வபலாறலான். வவேடலடயே ஒழுங்கலாய் பலாரத்தலால் சரிதலான்.
சரவேணன் மீண்டும குறிப்வபடுக்கத் தவேங்கினலான். இன்டறக்வக வசளமி நலாரலாயேணனின் பகலார
கடிதத்திற்குப் பதில் எழுதியேலாக வவேண்டும. இதற்கிடடையில் எத்தடனவயேலா வடைலிவபலான் 'கலால்கள.
மைடலவபலால குவிந்த வகலாப்பகள. அவேன் குறிப்வபடுத்த முடித்த விட்டு, வகலாப்பகடளயும
பலாரடவேயிட்டு அனுப்பியே வபலாத, அலுவேலகம முடிந்த வகலாண்டிருந்தத. ஒவ்வவேலாருவேரலாகப் வபலாய்க்
வகலாண்டிருந்தலாரகள.
அன்னம, உளவள எட்டிப் பலாரத்தலாள. பிறகு, தயேங்கித் தயேங்கிவயே வேந்தலாள. அவேன் அடறக்கு அலுவேலக
வநரத்திற்குப் பிறகு வபலாகக்கூடைலாத என்றுதலான் நிடனத்திருந்தலாள. ஆனலால், இப்வபலாவதலா அவேள கண்கள
அவேடன ஆச்சரியேமைலாய்ப்பலாரத்த விரிந்தன. நன்றிப் பளுவில், இடமைகள மூடியே வபலாத, நீர வகலாட்டியேத.
இந்த நிரவேலாக அதிகலாரியும, பத்மைலாவுந்தலான் ஆபீஸ் நடைத்தனரகள என்று நிடனத்தத எவ்வேளவு வபரியே
தப்ப. அவேளுக்வக ஆண்டுக் கணக்கில் அடரகுடறயேலாய்த் வதரிந்த உண்டமைடயே முழுடமையேலாகக்
கண்டுபிடித்த, ஒவர நலாளில் எவ்வேளவு வபரியே கலாரியேத்டதச் வசய்த விட்டைலான். ஸலாரி. டைலார. அன்னத்திற்கு
இவ்வேளவு நலாளும தலான் பட்டைபலாடும, அவேரகள படுத்தியேபலாடும இப்வபலாததலான் வபரிதலாய்த் வதரிந்தத.
வதரியேத் வதரியே அழுடக. அழ அழ வகலாபம. அதவும வபலாங்கப் வபலாங்க, ஒரு ஆவவேசம…
சரவேணன், அவேடள உட்கலாருமபடி டகயேலாட்டி விட்டு, தலான் எழுதி
டவேத்திருந்த குறிப்பகளில் கண் வசலுத்தினலான். கலால் மைணி வநரத்திற்குப் பிறகு, அவேடளப் பலாரத்தலான்.
"ஸலாரி. கலாக்க வேச்சட்வடைன்."
"பரவேலா…"
"இனிவமைல் நீங்கதலான் அக்வகளண்ட்ஸ் வசக்ஷனுக்கு இன்சலாரஜ. ரலாமைச்சந்திரன் வேரமைலாட்டைலார.
அண்டைரஸ்டைலாண்ட்.? ஒரு வேலாரத்தக்குளவள வவேடலடயே 'பிக்கப் பண்ணனும. சந்தலானம, வவேடல
விவேரத்டதச் வசலால்லித் தருவேலார."
"அவேரு வசலால்லலாட்டைலாலும பரவேலாயில்ல ஸலார. தங்கமுத்த வசலால்லித் தலாவரன்னலார."
"யேலாரு. ஆபீஸ் அமவபத்கலாரலா?”
அன்னம, தடலயேலாட்டினலாள. வலசலாய்ச் சிரித்தக் வகலாண்டைலாள. நல்லலாத்தலான் வபயேர டவேக்கிறலார.
தங்கமுத்த கிட்வடை வசலால்லணும: சந்வதலாஷப்படுவேலார. சரவேணன், அவேனிடைம அந்தப் பகலார கடிதத்டத
நீட்டி "முதலில் இடதப் படிங்க. அப்வபலாதலான் நலான் வசலால்றடதப் பரிந்தவகலாண்டு எழுத முடியும"
என்றலான்.
அன்னம, கூச்சத்வதலாடு அடத வேலாங்கிப்படித்தலாள. பிறகு, வகலாபத்வதலாடு அவேடனவயே பலாரத்தலாள. 'என்ன
அக்கிரமைம. இவேடரப் வபலாய் லஞ்சம வேலாங்குறதலாய் அவயேலாக்கியேப் பயேல் எழுதியிருக்கலான்.
இப்வபலாததலான் பரியுத. பத்மைலாவும, உமைலாவும, கலாண்டிரலாக்டைவரலாடு ரகசியேம ரகசியேமைலாய் வபசனதம,
அக்வகளண்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரன் தடலடயேச் வசலாறிந்தபடி நின்னதம இவேர கிட்டை வசலால்லலலாமைலா?
இவேருக்குத் வதரியேலாமைலலா இருக்கும? பலாவேம. இதனலாலதலான் இரண்டு நலாளலாய் சிரித்த முகம, சீரழிஞ்ச
கிடைக்குதலா?"
"சரி. ஆரமபிக்கலலாமைலா?"
“சரி ஸலார..."
ஏவதலா வசலால்லப்வபலான சரவேணன், நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்தலான். அவேளிடைம, நலாடளக்குப் பலாரத்தக்
வகலாளளலலாம என்றுகூடைச் வசலால்லப் வபலானலான். எப்படி இந்த் "வடைமவபலா" விவேகலாரத்திற்குப் பதில்
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எழுதவேத? இல்டல என்று வசலால்ல முடியேலாத. உண்டமைடயேச் வசலால்வேத, பலாதிக் கிணறு தலாண்டுவேத
மைலாதிரி. கடடைசியில் இந்த சிதமபரமும, இந்த அடடைக்கலமும, இவேரகடளக் கலாட்டியும வகலாடுக்க
முடியேலாத.
நிடனத்த வநரத்தில் வேரும வதவேடதகள வபலால், அடடைக்கலமும சிதமபரமும உளவள வேந்தலாரகள.
அடடைக்கலம டகயில் கலாகிதம, சிதமபரம, வபருமிதத்வதலாடு வபசினலார.
"இந்த வடைமவபலா விஷயேத்டத, கலாண்டிரலாக்டைர பயேல், இவ்வேளவு அசிங்கம பண்ணுவேலான்னு நிடனக்கல
ஸலார. எல்லலாம இங்க இருக்கிற எட்டைப்ப பசங்கவளலாடை வவேடல ஸலார. இவேன் கிட்வடை, இவேனலால
ஒங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நிடலடமைடயே எடுத்தச் வசலான்வனன். உத்திவயேலாகத்திற்கு உடல
வேச்சிட்டிவயேடைலா பலாவின்வனன். இன்டனக்குத் தலான் ஸலார, இவேன் கண்வண கலங்குறடதப்
பலாரத்திருக்கிவறன். அப்பறம, நலாங்க இரண்டு வபருமைலாய் திட்டைம வபலாட்வடைலாம. டடைரக்டைருக்கு
அடடைக்கலம வலட்டைர எழுதிப் வபலாட்டுட்டைலான். இனிவமை ஒங்களலால கூடை, ஒண்ணும வசய்யே முடியேலாத.
இந்தலாங்க ஸலார நகல்."
சரவேணன் வேலாங்கினலான். அவ்வேப்வபலாத, அவேரகள இருவேடரயும ஆச்சரியேமைலாய்ப் பலாரத்தபடி படித்தலான்.
பிறகு, அவேரகடளவயே பலாரத்தலான். மைனிதன் சின்னவேனலாய் இருக்கலான். அப்பறம விஸ்வேரூபம எடுக்க
நிடனத்தலால், எப்படி எடுக்கலான்? அப்படித்தலான் இந்த அடடைக்கலமும. வடைமவபலா யேலாருக்குரியேத
என்பதகூடை சரவேணன் ஸலாருக்குத் வதரியேலாத என்றும, அவேர வகலாடுத்த பணத்டத, தலான் வசசௌமி
நலாரலாயேணனிடைம வகலாடுக்கப் வபலானதலாகவும, அவேர மைறுத்ததலாகவும, சரவேணன் தன்டனத் திட்டுவேலான்
என்று பயேந்த, பணத்டத டவேத்தக் வகலாண்டைதலாயும எழுதியிருந்தலார. எவ்வேளவு வபரியே உதவி.
சிதமபரம ஒரு வபலாடு வபலாட்டைலார.
"ஸலார இவேன். கடடைசியேலாய் எழுதனததலான் வபலாய். நீங்க திட்டுவீங்கன்னு பணத்டத வேச்சக்கல. பணம
என்றலாவலவயே, இவேனுக்கு வேச்சக்கணுமுன்னுதலான் வதலாணும. வேலாவறன் ஸலார. இந்தலாமமைலா.
ஒன்டனத்தலான் ஆளகலாட்டிப் பசங்க இருக்கிற ஆபீஸ் இத. ஸலாடர வகட்டியேலாய்ப் பிடிச்சக்வகலா. அவேரு
உதறினலாலும கீவழ விழப்படைலாத. விழுந்திட்டைலால், எல்லலாருமைலாய்ச் வசரந்த ஒன்வமைல கல்டலத் தூக்கி
எறிவேலாங்க. வேலாவறலாம ஸலார. அவடைய். ஒன்டனத்தலாண்டைலா. அடடைக்கலம. வேலா. ஏண்டைலா தடலடயேச்
வசலாறியுவற? இவேன் இப்படித்தலான் ஸலார. யேலாருக்கலாவேத உதவிட்டைலால், தடலடயேச் வசலாறிவேலான்.
அப்படியும பலாரட்டிக்குப் பரியேலாவிட்டைலால் அப்பறம சட்டடைப் டபடயேச் வசலாறிவேலான். வேலாவறலாம ஸலார.
ஏவதலா அன்பில், மூடைத்தனமைலாய் வபசிட்வடைன். வேலாவறன் ஸலார..."
சரவேணன், வபலாகிறவேரகடளவயே பலாரத்தலான். அன்னம, அப்படிப் பலாரத்தவேடனவயே பயேபக்திவயேலாடு
பலாரத்தலாள.
"ஆரமபிக்கலலாமைலா வமைடைம?"
அவேள அதிசயித்தலாள. வமைடைமைலாவமை. வகட்கிறதக்கு எவ்வேளவு நல்லலா இருக்குத.
சரவேணன் வகலாரடவேயேலாகச் வசலால்லிக் வகலாண்டு வபலானலான். முடனயில்லலாத குண்டூசி, ஒடியும வபன்சில்,
ஊறும கலாகிதம, ஒரு பக்கம சில தகரத்தண்டு இல்லலாத வடைக், கிழிந்த வகலாப்பக் கவேரகள ஆகியேவேற்றின்
வேரலலாற்றுப் பின்னணிடயே சடவேபடைச் வசலான்னலான். அப்வபலாத அன்னம கூடைச் சிரித்தக் வகலாண்டைலாள.
பிறகு, இதர அலுவேலகங்களில் இருந்த, 'எழுத வபலாருட்கள இடைரவேடதப் பற்றி வேந்த கடிதங்கடளத்
வததி வேலாரியேலாகக் குறிப்பிட்டைலான். கலாண்டிரலாக்டைர எந்வதந்த வததிகளில் எத்தடன நலாள எத்தடன மைலாத
தலாமைதத்தடைன் வடைலிவேரி வசய்திருக்கிறலார என்படத டையேரிடயேப் பலாரத்தப் பலாரத்தச் வசலான்னலான்.
வடைமவபலா விவேகலாரத்திற்கு, ஒரு கடிதம இடணக்கப்பட்டிருப்பதலாகக் குறிப்பிட்டைலான்.
அப்பறம லஞ்சக் குற்றச்சலாட்டு, "என் வேலாழ்க்டகவயே ஒரு திறந்த பத்தகம. ஆனலால் அதிவல நலான்தலான்
எழுதவவேன். யேலார வவேண்டுமைலானலாலும படிக்கலலாம. இளடமையிவலவயே தந்டதடயே இழந்வதன்.
அண்ணனின் வநரடமை அப்வபலாவத எனக்குத் தலாலலாட்டுப் பலாடியேத. கிணறு வவேட்டியிருக்கிவறன். ஆனலால்
உடழக்கும அலுவேலகத்திற்குக் குழி வவேட்டியேத கிடடையேலாத. மைரத்தில் ஏறியிருக்கிவறன். அதிகலார
மைரத்தில் ஏறியேதில்டல. பளளிக்கூடைக் கலாலத்தில் வவேடலக்கும கூலிக்கும டக நீட்டி இருக்கிவறன்.
ஆனலால், இதவேடர யேலாரிடைமும, சட்டை விவரலாதமைலாய் சமூக விவரலாதமைலாய் டகநீட்டியேதில்டல. என்
வீட்டடைச் வசலாதடனயிடைலலாம. சி.பி.ஐ மூலம, என் மீதளள குற்றச்சலாட்டடை விசலாரிக்கவவேண்டும.
கண்டிப்பலாய், தயேவு வசய்த நலான் கலாச வேலாங்கிவனன் என்று எந்தக் டக சட்டிக் கலாட்டைப்படுகிறவதலா.
அதனலால் இப்வபலாத என்னலால் சலாப்பிடைக்கூடை முடியேவில்டல."
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அன்னத்தின் கண்கள கலங்கின. வநற்று, அவேன் சலாப்பிடைலாமைல் இருந்தத நிடனவுக்கு வேந்தத.
சரவேணன் வதலாடைரந்தலான். அந்த அலுவேலகம, மைத்தியே அரசின் பலாதகலாப்ப விதிகளின்கீழ் வேருவேடதச்
சட்டிக் கலாட்டி, அலுவேலக ரகசியேங்கள கலாண்டிரலாக்டைருக்கு எப்படிப் வபலாய் வசரந்தத என்படத
முழுடமையேலாக விசலாரிக்க வவேண்டும என்றும, இல்டலயேலானலால், லட்சக்கணக்கலான வபலாருட்கடளத்
தருவித்த, வசமிக்கும அலுவேலகம, வபருச்சலாளிக் கிடைங்கலாய் மைலாறிவிடும என்றும வசலான்னலான்.
அலுவேலகத் தகவேல்கடள, கலாசக்கு விற்பவேரகள சமூக விவரலாதிகள என்றும, விசலாரடணக்கு
உத்திரவிட்டைலால், தன்னலால் சிலடரப் பற்றி தகவேல்கள வகலாடுக்க முடியும என்றும குறிப்பிட்டைலான்.
வமைலதிகலாரிகள நடைவேடிக்டக எடுக்கத் தலாமைதித்தலால், தலான் எடுக்க வவேண்டியே கட்டைலாயேம ஏற்படும என்றும
எச்சரித்தலான். இறுதியில், இப்வபலாத வவேளிவயே வதரியேலாமைல் இருக்கும இத்தடகயே வகளவிக் குறிகடள,
இப்வபலாவத கண்டு பிடிக்கவில்டலயேலானலால், அலுவேலகம கலாணதலாகிவிடும என்றும வசலால்லி முடித்தலான்.
ரகசியேங்கடளத் திருடியே கலாண்டிரலாக்டைர வசளமி நலாரலாயேணன் மீதம நடைவேடிக்டக எடுக்க வவேண்டும
என்றும, அன்னத்டதக் குறிப்வபடுக்க டவேத்தலான்.
அவேன் ஆவவேசம, அவேடளயும பிடித்தக் வகலாண்டைத. பல்டலக் கடித்தபடி குறிப்வபடுத்தலாள. இந்த
ஆபீஸ்ல இவ்வேளவு வவேடல நடைக்குதலா? இவேருக்கும வதரியுமைலா? இப்படிப் பட்டைவேங்கடள டவேத்த,
எப்படி இவேர ஆபீஸ் நடைத்தறத? எப்படிப்பட்டை பழி வேந்திருக்கு? பழிகலாரப் பயேல்கள. வபலாறுத்தப்
பலாருங்வகலாடைலா. பலாருங்கடி…..
சரவேணன் அவேடள ஆச்சரியேமைலாய்ப் பலாரத்தலான். பிறகு, வேலாடயே விசலாலப்படுத்திப் பலாரத்தலான். அவேளுக்கும
வலசலாய் வபருமிதம: அலுவேலக நியேலாயேப் வபலாரலாட்டைத்தில், தனக்கும ஒரு பங்கு இருக்கிறத. தலானும ஒரு
வபலாறுப்பலான அபிஷியேல்' என்ற வபருமிதம. சரவேணன், அவேன் நிடனப்பக்கு வமைற்வகலாண்டு இடைம
வகலாடுக்கவில்டல.
“சரி. வபலாய் டிரலாப்ட் அடிச்சட்டு வேலாங்க. ஒரு தடைடவே பலாரத்தடுவறன். அப்பறம நகல் பண்ணலலாம."
அன்னம, அவேசர அவேசரமைலாய் எழுந்தலாள. அவேன், கடளப்பில் நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்தலான். டடைப் சத்தம
தலாலலாட்டைலாகிவிட்டைத. உடழப்வப இப்வபலாத தூக்கமைலாய் உருமைலாறி, அவேடன ஆட்வகலாண்டைத. அன்னம
“ஸலார ஸலார என்று வசலால்லிவிட்டு, பிறகு வடைபிள வவேயிட்டைலால் வமைடஜேடயேத் தட்டியே பிறகுதலான் கண்
விழித்தலான். கடிகலாரத்டதப் பலாரத்தலான்; மைணி இரவு எட்டு. பலாவேம எவ்வேளவு வநரமைலாய் கலாத்திருந்தலாவளலா?
"சரிமமைலா. நீங்க வபலாங்க. நலான் டிரலாப்டடை வசக் பண்ணப் வபலாவறன். நலாடளக்கு ஈவினிங்ல கலாபி
எடுத்தடைலலாம. ஒரு விஷயேம. கடித விவேரத்டத, யேலார கிட்வடையும வதரியேலாத்தனமைலாகச் வசலால்லிடைப்படைலாத.
இன்டறயே சிவனகிதரகள, நலாடளயே விவரலாதிகள என்கிற நிடனப்பலதலான் ஆபீடஸப் வபலாறுத்த அளவுல
பழகனும. வதங்க் யூ. ஒவக. குட்டநட்'
அன்னம தயேங்கியேபடி நின்றலாள. அவேன் கவேனித்ததலாகத் வதரியேவில்டல. வமைளள வமைளள கலால்கடள
நகரத்தினலாள. இந்தத் தங்கமுத்டதயேலாவேத வகலாஞ்சம கலாத்திருக்கச் வசலால்லி இருக்கலலாம எனக்கும
வதரியேலாமைல் வபலாயிட்டு….
சரவேணன் டிரலாப்டடைப் படித்தலான். அசந்த வபலானலான். ஓரிரு தப்பகடளத் தவிர, வவேறு எந்தத் தப்பம
வதரியேவில்டல. உமைலாவேலால் கூடை இப்படி டிக்வடைஷன் எடுத்த, இவ்வேளவு கச்சிதமைலாய், டடைப் அடிக்க
முடியேலாத. நல்ல வபண். வவேடலடயே 'பிக்கப் வசய்தக்குவேலாள.
கலால்மைணி வநரத்தில் திருத்தினலான். அடுத்த கலால்மைணி வநரத்தில் பளளி விவேரங்கடள ரிஜிஸ்டைரகவளலாடு
ஒப்பிட்டுச் சரிபலாரத்தலான். பின்னர பறப்பட்டைலான். அடறக்கு வவேளிவயே வேந்தலான். தடலயில் டகடவேத்த
உட்கலாரந்திருந்த அன்னம எழுந்தலாள.
"இன்னும வபலாகலியேலா?"
"இருட்ல தனியேலாப் வபலாறதக்குப் பயேமைலாய்."
"சரியேலாப் வபலாச்ச. வேலாட்ச்வமைடன வகலாண்டு விடைச் வசலால்ல வவேண்டியேததலாவன.”
"வகட்வடைன் ஸலார ஆபீஸர இருக்குமவபலாத. தடலவயே வபலானலாலும வவேளில வபலாகமைலாட்டைலாரலாம."
"ஆபீஸர இல்லலாவிட்டைலால் வபலாவேலாரலாவமைலா? சரி நடைங்க. எங்வக தங்கியிருக்கீங்க.?"
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"அமிஞ்சிக்கடர. வரண்டு பஸ் ஏறணும ஸலார."
"ஐ ஆம ஸலாரி. நலாடளக்கு தங்கமுத்டத வேச்ச டடைப் அடிக்கிவறன். உம. நடைங்க."
சரவேணன் வயேலாசித்தலான். அன்டறக்கும ஸ்கூட்டைர வகலாண்டு வேந்திருந்தலான். அவேடள எப்படி ஏற்றிக்
வகலாண்டு.? இரண்டு பஸ்ல வபலாகணுமைலாவமை. இந்த இருட்டில் எப்படித் தனியேலாய் வபலாவேலாள? அந்தச்
சமையேத்தில், வேலாட்ச்வமைடன விட்டுவிட்டு வேரச் வசலால்லலலாம என்றும, அவேர திருமபவேத வேடரக்கும,
தலாவன, அலுவேலகக் கலாவேலலாளியேலாக இருக்கலலாம என்றும அவேனுக்குத் வதலான்றவில்டல.
இருவேரும வவேளிவயே வேந்தலாரகள. அவேன் ஸ்கூட்டைடர உடதத்தலான். அவேள மைன்தக்குள உடதத்தலாள.
வேலாட்ச்வமைன் வேந்த, ஸ்கூட்டைடரப் பிடிப்பதவபலால் நின்றலார.
“ஸலார. பஸ்ல."
"நலானும வயேலாசித்வதன். ஆபத்தக்குத் வதலாஷமில்டல. உம. ஏறுங்வகலா."
அன்னம பயேந்த வபலானலாள. ஸ்கூட்டைரில் இதவேடர ஏறியேதில்டல. எப்படி. எப்படி. சரவேணன் ஆற்றுப்
படுத்தினலான். அன்னம இருக்டகயில் கண் பதித்தலாள. பிறகு ஏறிக் வகலாண்டைலாள. அவேன் சிரித்தபடி
வசலான்னலான்.
"வலடீஸ் வரண்டு கலாடலயும பரப்பி உட்கலாரப்படைலாத. ஒரு பக்கமைலாய் உட்கலாருங்க. ஹஸ்வபண்ட் அண்ட்
ஒய்ப். கலாதலரகள ஸ்கூட்டைரல வஜேலாடியேலாய் வபலானடதப் பலாரத்ததில்டலயேலா? ஒ. ஐ அம. ஸலாரி. அபத்தமைலாய்
வபசவறன். நீங்க என்வனலாடை சகலா. ஒங்க பலாதகலாப்பல எனக்கு அக்கடற உண்டு. உம. தப்பலாய்
நிடனக்கலாதீங்க."
அன்னம பயேந்த பயேந்த, ஸ்கூட்டைரின் பின்னிருக்டகயில் இறங்கி ஏறினலாள. அத நகரந்தவபலாத, அவேளும
பக்கவேலாட்டிலும, பின்பறமைலாகவும நகரந்த வபலானலாள. பியூன் சிதமபரம வசலான்னத ஞலாபகத்தக்கு வேந்தத
இடதத்தலான் வசலால்லியிருப்பலாவரலா. 'ஸலாடர, வகட்டியேலாய் பிடிச்சக்வகலான்னு வசலான்னலாவர…..
அவேளுக்குச் சிரிப்ப வேந்தத. மைற்றவேரகள என்ன நிடனப்பலாரகள என்று அவேமைலானமும வேந்தத. இத
முடறயேலா என்ற சந்வதகமும வேந்தத. இந்த எல்லலா உணரவுகடளயும, ஒரு உணரவு அடைக்கியேத. பயேம.
விழப்படைலாவத என்ற பயேம. ஸ்கூட்டைர, ஐமபத கிவலலா மீட்டைரில் பலாய்ந்தத.
அன்னம, கீவழ விழலாமைல் இருப்பதற்கலாக, அவேடனப் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள. அவேவன அடசயே
முடியேலாதபடி பலமைலாய் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள.
-----------
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ஒரு மைலாதம, வேந்தத வதரியேலாமைல் வபலானத.
அன்னம வவேடலயில் பலாதி வதறிவிட்டைலாள இப்வபலாத, அவேள முகத்தில் ஒரு மினுக்கம. பலாரடவேயில் ஒரு
நமபிக்டக. நடடையில் ஒரு தளளல். தங்கமுத்தவும, சந்தலானமும வபலாட்டி வபலாட்டு, அவேளுக்கு வவேடல
விவேரங்கடளச் வசலால்லிக் வகலாடுத்தலாரகள. அக்வகளண்டைன்ட் ரலாமைச்சந்திரன் வபலானவேர வபலானவேரதலான்.
'அமமைலாதலான் அந்தப் பிரிவுக்கு இன்சலாரஜ நிரவேலாக அதிகலாரி, சந்தலானத்டதப் பலாரத்தக் கருவினலார. "அவடை.
உருப்படுவியேலாடைலா? பகவேலானுக்வக அடுக்குமைலாடைலா? பன்னலாடைப் பயேவல. என்கிட்வடை ஒரு கலாலத்தல
குடழஞ்ச பயேல். இப்வபலா வபசறத்தக்கு வயேலாசிக்கிறியேலா? இரு. இருடைலா. இரு."
தங்கமுத்தவும, அன்னமும ஒருவேருக்வகலாருவேர மைணிக்கணக்கில் அன்னிவயேலான்யேமைலாய்
வபசிக்வகலாண்டிருப்படதப் பலாரத்த பத்மைலாவும, உமைலாவும கண்ணடித்தக் வகலாண்டைலாரகள. சரவேணனும,
நிரவேலாக அதிகலாரிடயே மைட்டும கூப்பிடைலாமைல், வசக்ஷன்-இன்சலாரஜகடளக் கூப்பிட்டு, வகலாப்பகடள
விவேலாதித்தலான். ஒருதடைடவே, அன்னம வேந்த, 'ஸலார. வசளமி நலாரலாயேணன் குண்டூசிக்கு அதிக வரட்
வபலாட்டிருக்கலார. ஆபீஸ்ல குண்டூசி டிமைலாண்ட் எண்ணிக்டகடயே குடறச்ச, சவுண்ட் கமவபனி அதிகமைலாய்
வரட் வபலாட்டை பிளலாட்டிங் வபப்பர எண்ணிக்டகடயே கூட்டியிருக்கலாங்க. வபலான 'டபனலான்ஷியேல் இயேர
கணக்குப்படிப் பலாரத்தலால், கலாண்டிரலாக்டைர கண்ணன் வகலாடுத்தததலான் மினிமைம வரட். என்றலாள.
சரவேணன், வபருடமை பிடிபடைலாமைல், அவேடளப் பலாரத்தலான். ஒரக் அவுட் வசய்யுங்க' என்றலான். அன்னம,
ஒரக் அவுட் வசய்த, ஸ்டைலாண்டைரட் கமவபனியின் வரட்டுதலான். மினிமைம வகலாட்வடைஷனலாகி, டில்லிக்குப்
வபலாய்விட்டைத.
சரவேணனுக்கு இன்னும ஒரு எரிச்சல் கலாண்டிரலாக்டைர வசசௌமி அவேன் குடியிருக்கும வீட்டின்
உரிடமையேலாளருக்குச் வசலாந்தக்கலாரனலாம. அவேரிடைம ஊதியிருக்கிறலான். வீட்டுக்கலாரர. இப்வபலாத அவேடனக்
கலாலிவசய்யேச் வசலால்லுகிறலார. சீ. ஒருத்தன் இவ்வேளவு சின்னத்தனமைலாவேலா நடைக்குறத? முடியேலாதன்னு
வசலால்லியேலாச்ச என்ன பண்ணுறலாவனலா பண்ணட்டும.
"வமை ஐ கம இன்" என்ற குரல் வகட்டு, சரவேணன் நிமிரந்தலான். ரலாமைசலாமி ஐ.பி.எஸ். அதிகலாரி. மைலாநில
அரசில், கமைரஷியேல் கிடரடமை பலாரத்தக் வகலாளபவேன். அவேனுடடையே கலாவலஜவமைட். முவசளரியில்
டிவரயினிங் வமைட்டை எல்லலாவேற்டறயுமவிடை இன்டிவமைட்….
"அவடைவடை. வேலாடைலா வேலா!"
நலான் ஒன் ஆபீஸஸஜுக்கு நலாலு தடைடவே வேந்தலாச்ச. நீ ஒரு தடைடவேயேலாவேத வேந்திருக்கியேலாடைலா?"
"ஒனக்வகன்னப்பலா. நீ ஐபிஎஸ் கலாருங்க ஒனக்கலாக கலாத்திருக்கும. நலான் அப்படி வேரமுடியுமைலா? எனக்கு
வடைமவபலா கூடை."
"என்ன உளறுவற?"
"என்ன சலாப்பிடுவற?"
"கூலலா வகலாடு."
ரலாமைசலாமி ஐ.பி.எஸ். ஒப்பித்தலான்.
"வீட்ல வதலால்டல தலாங்க முடியேலப்பலா. அதனலாலதலான் இப்வபலா வேந்வதன். சீக்கிரமைலாய் கல்யேலாணம
பண்ணிக்வகலான்னு அப்பலா பிரஸ் பண்றலார. நலான் கல்யேலாணம பண்ணுறடதப் பலாரத்தட்டுதலான் தலாத்தலா
சலாகப் வபலாறலாரலாம. படுத்த படுக்டகயேலாய் கிடைக்கலாரலாம. ஏதலாவேத ஒரு நல்ல வபண்ணலாய் இருந்தலால்
வசலால்லுடைலா."
"என்னடைலா நீ. ஐ.பி.எஸ். அதிகலாரி ஒனக்குப் வபண் வகலாடுக்க, எத்தடனவயேலா ரவுடிங்க கியூவிவல
நிற்பலாங்க."
"அதனலாலதலான் ஒன்கிட்வடை வேந்வதன். வடைய். சீரியேஸலாத்தலான் வகட்வடைன்."
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"நீ ஒருத்தன். நலான் என் தங்கச்சிக்வக மைலாப்பிளடள கிடடைக்கலாமைல் திண்டைலாடுவறன். ஒன்று வசய்யேலலாம. நீ
அவேளுக்கு மைலாப்பிளடள பலாரு. நலான் ஒனக்குப் வபண் பலாரக்கவறன்."
ரலாமைசலாமி சரவேணடன, வபண்டணப் பலாரப்பத வபலால் பலாரத்தலான். பலாவேலாடடை - தலாவேணியில் பலாரத்த
வேசந்தலா, வேலாசல் பக்கம நிற்பதவபலால், தடலடயே நீட்டினலான். எப்படிக் வகட்பத? இதில் என்ன ஒளிவு
மைடறவு…?
"வடைய். ஒன் தங்டகடயே. எனக்குத் தலாறதல ஆட்வசபம இல்டலவயே?"
"விடளயேலாடுறியேலாடைலா?"
"இதல என்னடைலா விடளயேலாட்டு. நீ என் நண்பன். சீனியேர கிளலாஸ் ஒன் ஆபீஸர. ஒன்வனலாடை தங்டகடயே
கட்டித் தந்தலால், சந்வதலாஷப்படுவவேன். எனக்கு எந்தக் வகட்டை பழக்கமும கிடடையேலாதடைலா. நீயேலாவேத.
வலசலாய் சிகவரட் பிடிப்வப. நலான் அதகூடை பிடிக்கமைலாட்வடைன். ஏண்டைலா வயேலாசிக்வக?"
"வயேலாசிக்க வவேண்டியே விஷயேம."
"சரி உனக்கு இஷ்டைமில்லன்னலா."
"இல்லடைலா. சந்வதலாஷ அதிரச்சிடயே என்னலால தலாங்கிக்க முடியேல. வபரியே இடைத்தல நீ வசய்தகிட்டைலால்,
ஒனக்கு நல்லத பலாரு"
"லலாக்கப்பல வபலாட்டுடுவவேன். ஒன்டனவிடி எனக்கு. எந்த அவயேலாக்கியேண்டைலா வபரியே இடைம?
அப்பலாவுக்கு. வலட்டைர வபலாடைட்டுமைலா?"
"வேசந்தலாடவே இப்ப ஒரு தடைடவே பலாரத்தக்வகலா."
"நீவயே வபண் மைலாதிரிதலான் இருக்வக. ஒன்டனப் பலாரத்தத வபலாதம. நல்லவவேடள. நீ என் நண்பன்
மைட்டுமில்லலாமைல், ஜேலாதிக்கலாரனலாய் வவேற வபலாயிட்டை."
"என்டறக்கு ஐஏஎஸ். ஐபிஎஸ், அரசியேல்வேலாதி, எழுத்தலாளன், கவிஞன், பத்திரிடக ஆசிரியேரன்னு
ஒருவேனுக்குப் பட்டைம வேருவதலா, அப்வபலா அவேன் தன்வனலாடை ஜேலாதிப் பட்டைத்டதத் தறந்தடைனும. நீ
ஐ.பி.எஸ். தலாவன?"
"எவேண்டைலா இவேன். எனக்கு ஜேலாதி கிடடையேலாத. ஆனலால் எங்க தலாத்தலா, கல்யேலாணம முடிஞ்சவுடைவன
கண்டண மூடைப்வபலாறதலாய் உறுதி வகலாடுத்திருக்கலார. நலான் வவேற ஜேலாதில கட்டி, அவேர உயிரு வபலாக
முடியேலாமைல் இருந்தலாரனலால், யேலாருடைலா அவேஸ்டதப் படுறத?"
சரவேணன் மைனமவிட்டுச் சிரித்தலான். இப்படிச் சிரித்த எவ்வேளவவேலா நலாளலாகிவிட்டைத. இதற்குள
அடடைக்கலம, கூல் டிரிங்ஸ்வஸலாடும ஒரு கலாகித உடறவயேலாடும வேந்தலான். ரலாமைசலாமி, குடித்தக்
வகலாண்டிருந்தவபலாத, சரவேணன் படித்தக் வகலாண்டிருந்தலான்.
படழயேபடியும பலாழலாப்வபலான வசளமி நலாரலாயேணவனலாடை இரண்டைலாவேத பகலார முன்ப, கலான்டிரலாக்டைர
கண்ணன் வபயேர வகலாண்டை கலாகிதத்தண்டில், தயேவு வசய்த. கலாத்திருக்கவும' என்று
சரவேணன்எழுதியிருந்தலாவன. அதன் வபலாட்வடைலாஸ்வடைட் நகல். பகலார கடிதத்தடைன்
இடணக்கப்பட்டிருந்தத. வசளமி, தனத முந்தியே ஊழல் குற்றச்சலாட்டுக்கு ஆதலாரமைலாக, அடத
டவேத்திருந்தலான். தற்வசயேலலாய் - மைனித நலாகரிகம கருதி - எழுதப்பட்டைடத, எப்படி மைலாற்றி விட்டைலான்.
அவேனுக்கு யேலார வகலாடுத்தத.? என்ன சந்வதகம? உமைலாதலான் வகலாடுத்திருப்பலாள. வகட்டைலால், அய்வயேலா.
அமமைலா. கண்ணன் சூதவேலாத இல்லலாமை கீவழ வபலாட்டிருப்பலார. எந்தப் வபலாறுக்கிவயேலா எடுத்திருப்பலான்
என்று இந்தப் வபண் வபலாறுக்கி ஒப்பலாரி வபலாடுவேலாள. ஏற்கனவவே பல அந்தரங்க சமைலாச்சலாரங்கள
வகலாண்டை வகலாப்பக்கள தனக்கு வேரவில்டல என்ற ஆதங்கத்தில் இருப்பவேள.
வபலாகட்டும. இன்டறக்குளவள தடலடமையிடைத்திற்கு, கலாவமைண்ட்ஸ் வகலாடுக்கணுமைலாம. ஆபீஸ்
எட்டைப்பரகடளப் பற்றி எழுதியேதற்கு, இன்னும பதிவல இல்டல. அங்வக மைட்டும எட்டைப்பன்,
எட்டைப்பச்சி. இல்லலாமைலலா இருப்பலாரகள? மைச்சலானலாகப் வபலாகிற இந்த ரலாமைசலாமியிடைம வசலால்லலலாமைலா?
கமைரஷியேல் கிடரடமை கவேனிக்கிறவேன். வசளமி நலாரலாயேணன் ஆபீடஸ "வரய்டு வசய்தலால், அவேன்
ஒழிஞ்சலான். ஒருவவேடள. இங்வக உளளவேங்க எழுதிக் வகலாடுத்த விவேரங்களும கிடடைக்கலலாம.
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வவேண்டைலாம. வவேண்டைலாம. இதவும ஒரு வேடக அதிகலார தஷ்பிரவயேலாகமதலான். நல்லதக்கும கூடை,
இன்வனலாருத்தன் அதிகலாரத்டத, எனக்கலாகப் பயேன்படுத்தக் கூடைலாத.
குளிரபலானத்டதக் குடித்த முடித்த ரலாமைசலாமி, அவேடன உலுக்கினலான். "நீ ஏண்டைலா. குடிக்கல?"
சரவேணன், கூல்டிரிங்டக குடித்தபடிவயே "மைச்சலானலாகப் வபலாவற, சலார வபலாட்டுப் வபசடைலா" என்றலான்.
சிரிக்கத்தலான் வபலானலான். சிரிப்ப வேரவில்டல. ரலாமைசலாமி, வபலாலீஸ் அதிகலாரியேலாய் இருந்தலாலும, அப்வபலாத
கல்யேலாண மைலாப்பிளடளயேலாகவவே ஆகிவிட்டைதலால், சரவேணனின் மைலாற்றத்டதக் கவேனிக்க வில்டல.
"அப்பறம வேலாவறண்டைலா. கல்யேலாணத்டத எப்வபலா வேச்சக்கலலாம?"
"அப்பலாவுக்கு எழுத. எந்த வததியும எனக்கு நல்ல வததிதலான்."
ரலாமைசலாமி வபலாய்விட்டைலான். சரவேணன், தங்டகக்குக் கிடடைத்த மைலாப்பிளடளடயே நிடனத்த மைகிழப்
வபலானலான். உடைவன, வபலாட்வடைலாஸ்வடைட் நகலும, கலான்டிரலாக்டைர கடிதமும, அந்த மைகிழ்ச்சிடயேக்
குடலத்தன. பலாஸ்டைரட். எப்பவவேலா ஒரு தடைடவே வேருகிற மைகிழ்ச்சிடயேக் கூடை. அனுபவிக்க முடியேலாமைல்
வகடுத்திட்டைலாவன.
சரவேணனலால் இருக்க முடியேவில்டல. உமைலா வேந்தலால், அவேடள அடறந்தலாலும அடறந்தவிடைலாலலாம, என்ற
அச்சம ஏற்பட்டைத.தனக்குத்தலாவன பயேந்த, வேன்முடற உணரவிலிருந்த தன்டன விடுவித்தக்
வகலாளவேதற்கலாக, பகல் பன்னிவரண்டு மைணிக்வக பறப்பட்டைலான், உளவள வேந்த அன்னத்திடைம வபசலாமைல்,
அவேன் பலாட்டுக்கு வவேளிவயேறினலான். வீட்டில் வபலாய் உடைமடபக் கிடைத்தணும. வபலாட்வடைலாஸ்வடைட்
விவேகலாரம நலாடளக்குத்தலான்.
--------------
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வேசந்தலா, ஜேன்னவலலாடு ஜேன்னலலாகச் சலாய்ந்த, அதற்குத் திடரச்சீடலயேலாய் நின்றலாள. டகயில், ஒப்பக்கு ஒரு
பத்தகம இருந்தத. எதிர வேரிடச வீட்டின் இரண்டைலாவேத மைலாடியில், அவேனும, ஜேன்னலில் சலாய்ந்த
நின்றலான். அவேன் கீவழ பலாரக்க, இவேள வமைவல பலாரக்க, ஒவர பரமைலானந்தம. வசக்கச் வசவவேல் உடைமபில்,
வவேளடள டி சட்டடைப் வபலாட்டு, அவேன் அழகலாகத்தலான் இருந்தலான். அவேளுக்குத் திடீவரன்று பயேம
வேந்தத. சமையேலடறக்குள இருக்கும அண்ணி பலாரத்த விடுவேலாள என்வறலா, தனக்குப் பின்னலால்,
வவேறுந்தடரயில் வவேறுமைவன படுத்திருந்த அமமைலா கண்விழித்தப் பலாரத்த விடுவேலாவளலா என்ற பயேம
அல்ல. ஒருத்திடயே அடைக்கிவிடைலலாம. இன்வனலாருத்திடயே ஏமைலாற்றிவிடைலலாம. அதவேல்ல அவேள
பிரச்சிடன. அவேன், சிவேப்பக் டகக்குட்டடைடயே எடுத்த அவேடளப் பலாரத்த ஆட்டுகிறலான். கண்கடள,
வேலிப்ப வேந்தவேன் வபலால் வவேட்டுகிறலான்….
கடைந்த ஒரு மைலாத கலாலத்தில், பலதடைடவே அவேடன ஜேன்னவலலாரம பலாரக்கிறலாள. ஆனலால், இன்றுதலான்
அவேன் டசடக வசய்கிறலான். வேசந்தலாவுக்கு, சிவேப்பத் தணி அபலாயேம வபலாலவும வதலான்றியேத. அவேவனலா,
டபத்தியேம. டபத்தியேம என்று வசலால்லுவேத வபலால், தன் தடலடயே, அவேள தடலயேலாக நிடனத்த அடித்தக்
வகலாளகிறலான். அவேளுக்கு, அவேடனப் பலாரக்கலாமைலும இருக்க முடியேவில்டல. அங்குமிங்கும பலாரத்தபடி,
வலசலாய். வலசலாய். பத்தகத்டத எடுத்த ஆட்டுகிறலான். அங்வக நூலலால் உருவேலான தணி இங்வக தணி
மைலாதிரி இருந்த நூல். இரண்டும ஆடிக் வகலாளகின்றன. முகங்களும ஆட்டிக் வகலாளகின்றன.
திடீவரன்று சத்தம வகட்டு, வேசந்தலா திருமபினலாள. நிடலகுடலந்தலாள. சரவேணன் வேந்த, ஓடசப்படைலாமைல்
பின்பறமைலாய் நிற்கிறலான்! உவன அவேள டகயில் இருந்த பத்தகத்தலால், முகத்டத மூடிக் வகலாண்டைலாள. பத்தக
விளிமப வேழியேலாக, அண்ணடன வநலாட்டைமிட்டைலாள. அவேவனலா, எந்தவித சலனத்டதயும கலாட்டிக்
வகலாளளலாமைல், தன் அடறக்குப் வபலானலான். வேசந்தலா வதறினலாள. ஒருவவேடள பலாரத்திருக்கமைலாட்டைலாவனலா?
பலாரத்திருந்தலால். இப்படி யேலாரும வபலாகமைலாட்டைலாங்கவள. அதவும அண்ணன்.
டபயே டபயே நடைந்த அண்ணனின் அடறடயே வநலாட்டைம விட்டைலாள. அவேன், தடலயில் இரு டக டவேத்த,
கட்டிலில் கலால் பரப்பிக் கிடைந்தலான். வேசந்தலாவேலால் நிற்க முடியேவில்டல. இதயேம வவேடித்த வவேளிவயே
வேரப் வபலாவேத வபலாலிருந்தத. ஆனலாலும, அவேன் வபசலாமைல் இருந்தலான். அவேளுக்கு ஒரு நிமமைதி.
அடர மைணி வநரம ஆனத.
முன்னடறக்கு வேந்தவேடன, அப்வபலாததலான் பலாரப்பத வபலால், அண்ணி ஆச்சரியேப்பட்டு நின்றலாள.
அமமைலா, இன்னும எழவில்டல. வேசந்தலா, எதவுவமை நடைக்கலாதத வபலால் "என்னண்ணலா. சீக்கிரமைலாய்
வேந்தட்வடை? உடைமபக்கு எதவும." என்றலாள.
அவேனும, எதவும நடைக்கலாததவபரில் பதிலளித்தலான்.
"ஒனக்கலாகத்தலான் வேந்வதன். நீ. பத்தகமும, டகயுமைலாய் இருந்ததல, அண்ணனுக்கு எவ்வேளவு சந்வதலாஷம
வதரியுமைலா? என் எதிரபலாரப்பக்கு ஏற்றபடி நீ நடைந்தட்வடை எனக்கு. இப்வபலா சந்வதலாஷம தடலவேடரக்கும
வேந்தட்டு. உம. நல்ல படைடவே ஏதம இருக்குதலா? கடடையில வபலாய் வேலாங்கணுமைலா?"
"எதக்குண்ணலா?"
ஒனக்கு சந்வதலாஷம தரக்கூடியே ஒரு கலாரியேத்டதச் வசய்யேப் வபலாவறன். கழுத்தல ஒரு வசயின் கூடை
உண்டுல்ல? எடுத்தப் வபலாட்டுக்வகலா. அண்ணி, இந்தலாங்க சலாவிடை பீவரலாடவேத் திறந்தலால், நூறு ரூபலாய்
வதரியும. எடுங்வகலா. அண்ணன் வரலாமப வரலாமப ஏடழமமைலா. மீதிப் பணத்டத அடுத்த மைலாசம தலாவரன்.
உம. பறப்படு'
"எங்கண்ணலா?"
"எங்கண்ணலான்னு வசலால்லலாவத. என்ன அண்ணலான்னு வகளு. ஆமைலாம. நலான் என்ன அண்ணன்? உம.
இந்தப் படைடவேவயே நல்லலாத்தலான் இருக்குத. பறப்படு."
"என்னப்பலா இவதல்லலாம?"
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"வசலால்வறன் அண்ணி. இவேடள. அவதலா எதிர வீட்ல, இரண்டைலாவேத மைலாடி வீடு இருக்கு பலாருங்க. அங்வக,
ஒரு வபலாறுக்கி இருக்கலான். அவேன் கிட்டை ஒப்படடைச்சட்டு வேந்தடுவறன். அவடையேப்பலா. இவ்வேளவு
சீக்கிரமைலாய் எனக்குப் வபலாறுப்ப தீரந்திடுமுன்னு நலான் நிடனக்கல. ஏய். ஏய். வேசந்தலா. பறப்படுறியேலா.
இல்ல. நலான் கழுத்டதப் பிடிச்சத் தளளிக் வகலாண்டு வபலாகணுமைலா?"
வேசந்தலா நடுநடுங்கினலாள. நலான்கு பக்கமும பலாரத்தலாள. அண்ணிடயே அப்வபலாததலான் மைனுஷி மைலாதிரிப்
பலாரத்தலாள. அண்ணடனப் பலாரக்க முடியேலாமைல், கண்கடளக் டககளலால் மூடினலாள. சவேரிடைம வபலாய்,
தடலடயே முட்டைப்வபலாவேத வபலால் டவேத்தக் வகலாண்டு வகவினலாள. விமமினலாள. சவேர வேழியேலாய்
நீவரலாடியேத.
சரவேணன், அவேடள வநலாக்கி நடைந்தலான். வேலாய் தலானலாய் வபசியேத
"இந்த நடிப்வபல்லலாம இனிவமைல் வவேண்டைலாம. இந்த வீட்ல நலாங்க வகளரவேமைலாய் வேலாழ விருமபவறலாம.
உம. எழுந்திரு. நீ வபலாகலாட்டைலால், நலான் வபலாவவேன். திருமப முடியேலாமைல் வபலாவவேன்" ஒன்ன வகலாடல
வசய்தட்டு வபலாவவேன்.
அண்ணி இருவேருக்கும இடடைவயே வேந்தலாள.
"ஒரு வபண்டண. அவேள எவ்வேளவுதலான் வமைலாசமைலானவேளலாய் இருந்தலாலும அடிக்கப் வபலாறத அநலாகரிகம."
"நலான் அடிக்கப் வபலாகல. அடணக்கிற இடைத்தக்குக் கூட்டிட்டுப் வபலாவறன், அண்ணி. நீங்கவள வகளுங்க.
ஒரு வவேடள, அண்ணன் கூடை வேலாரத அவேமைலானமுன்னு நிடனச்சலால், அவேவள வபலாகட்டும. வகளுங்க
அண்ணி. அவேள வபலாகப் வபறலாளலா? நலான் வபலாகட்டுமைலா?"
இதற்குள சத்தம வகட்டு, தலாய்க்கலாரி முத்தமமைலா எழுந்தலாள. ஒன்றும பரியேலாமைல் கண்டணக் கசக்கினலாள.
அண்ணிக்கலாரி அழலாக் குடறயேலாய் வபசினலாள:
"இந்த மைலாதிரி வேருமுன்னுதலான். நலான் அவேள கிட்வடை. எத்தடனவயேலா தடைடவே படிச்சப் படிச்சச்
வசலான்வனன். இப்வபலாதலாமமைலா இந்தக் குடுமபம தடழக்குத. ஒன்னலால, எல்லலாம வபலாயிடைப்படைலாதமமைலா.
வமைட்ரலாஸஜுக்கு வேந்ததலால. நலாம மைலானத்தக்குப் பயேப்படைக் கூடைலாதன்னு அரத்தமில்லமமைலா'ன்னு
வசலால்லித் வதலாடலச்வசன். என் வபச்டசக் வகட்டைலால் தலாவன? ஒன் கிட்டை கூடை. வசலால்லலாமைச் வசலான்வனன்.
நீயும பரிஞ்சக்கல."
அழுத வகலாண்டிருந்த மைகடளயும, அடசயேலாமைல் நின்ற மைகடனயும, உபவதசம வசய்யும மைருமைகடளயும
மைலாறி மைலாறிப் பலாரத்த முத்தமமைலாவும அழுதலாள. அழுடகவயேலாடு நிற்கலாமைல், அழுகிப் வபலானவேள வபலால்
ஒப்பலாரி வபலாட்டைலாள.
"ஊரல இருந்த பறப்படுறதக்வக வயேலாசிச்வசன். இப்டில்லலாம வேருமுன்னு எனக்குத் வதரியும. அப்பலாவிப்
வபலாண்ண இப்படியேலாடைலா மிரட்டுறத? அவேவளலாடை அப்பலா இருந்தலால், இப்படி மிரட்டுவியேலா? நலான்
டககலால் கதியேலாய் இருந்தலால், இப்படி மிரட்டுவியேலா? அடிக்கடி மையினியும, வகலாழுந்தனும கலாடதக்
கடிச்சவபலாவத எனக்குத் வதரியும. ஏய். வேசந்தலா எழுந்திருடி. நலாமை ஊடரப் பலாரத்தப் வபலாவவேலாம. இவேள.
நமமை வரண்டுவபடரயும இருக்க விடை மைலாட்டைலாள."
தங்கமமைலா, சமையேலடறக்குள வபலாய்விட்டைலாள. அங்வக, அவேள வகவுவேத, சரவேணனுக்கு வலசலாய் வகட்டைத.
அவேன், வேசந்தலாவிடைம வேந்தலான். கலாலலால், அவேடள வலசலாய் உதறினலான். பிறகு, அடமைதியேலாய் வகட்டைலான்.
"உம. எழுந்திரு ஒங்கமமைலாடவே. ஆமைலா. ஒனக்குத்தலான் அமமைலா, ஒன் குடிடயேயும வகடுத்த அமமைலா.
எங்கமமைலா. அவதலா, சடமையேலடறக்குளவள அழுதப்டு இருக்கலாள. ஒங்க அமமைலாடவேயும கூட்டிட்டுப்
பறப்படு. நலான். அவேன் கலாலுல விழுந்தலாவேத, ஒன்டன ஏத்தக்கச் வசலால்வறன்."
திடீவரன்று வேசந்தலா, அண்ணனின் கலால்களில் வநடுஞ்சலாண் கிடடையேலாக விழுந்தலாள. அவேன்
குதிகலால்கடள, டககளலால் பிடித்தபடி, "வதரியேலாமை அண்ணலா. வதரியேலாமை அண்ணலா" என்று முனங்கினலாள.
அவேன் அதட்டினலான்.
"என்னத வதரியேலாமை? உம. வசலால்லு. அவேவனலாடை தனியேலா எங்வகயேலாவேத வபலானியேலா?"
"சத்தியேமைலாய் இல்லண்ணலா."
52

"அவேன் வபரு வதரியுமைலா?"
"வதரியேலாதண்ணலா."
"எங்வக வவேடல பலாரக்கிறலான்னு."
"வதரியேலாத."
"அவேன், ஒரு அசல் வபலாறுக்கி, பல வபண்கவளலாடை சத்தறவேன், ஒனக்குத் வதரியுமைலா?"
"வதரியேலாத. இன்டனக்குத்தலான்."
"தவேக்க விழவேலா?”
வேசந்தலா, அவேன் கலால்கடள விடைவில்டல.
"கலாதல்னலா. ஒனக்கு என்வனன்னு வதரியுமைலா? கண்டைதம கலாதலுன்னு எதவும இல்டல. அப்படி
இருக்கதலாய் யேலாரும வசலான்னலால், எழுதினலால், அவேங்கடள ஒவர வவேட்டைலாய் வவேட்டைணும. வவேட்டுற
வவேட்டுல, ஆள வதறப்படைலாத. ஒரு ஆணும, வபண்ணும பழகுறத வதரியேலாமைல் பழகி, தலான் ஆண்
என்வறலா, வபண் என்வறலா பிரக்டஞ இல்லலாமைல், வபசவேத வதரியேலாமைல் வபசி, கலாலத்தலால், ஏற்படுகிற
நட்பதலான் கலாதலலாய் மைலாறும. இதில், கலாதல் இன்ஸிவடைண்ட் இந்த நட்ப கலாதலலாய் மைலாறணுமுன்னும
கட்டைலாயேமில்ல. கலாதலிக்கலாமைவல, எத்தடனவயேலா ஆண்வபண் நட்ப, நீங்க நிடனக்கிற 'பனிதக் கலாதடல
விடை, ஆயிரம மைடைங்கு அழுத்தமைலானத. வநயேமைலானத. மைகலாத்மைலா கலாந்திடயே, மீரலாவபன் கலாதலிக்கவேலா
வசய்தலாள? இவேங்க நட்பக்கு இடணயேலாய் எந்தக் கலாதலலாவேத நிற்க முடியுமைலா? விவவேகலானந்தடர,
நிவவேதிதலா கலாதலிக்கவேலா வசய்தலாள? நலான் ஒன்கிட்டை இவேங்கள உதலாரணமைலாய் வசலால்வறன் பலாரு. என்
தப்பத்தலான். ஒனக்கு. ஸில்க் ஸ்மிதலாடவேயும, கிரலாஜேஜுவவேட்டைலாய் இருந்ததனலால அமிதலாப்
பச்சடனயுந்தலான் வசலால்லணும. ஆனலால் எனக்குத் வதரியேலாவத…"
வேசந்தலா, தடலடயே ஆட்டைலாமைல், உடைமடப அடசக்கலாமைல் கிடைந்தலாள. சரவேணனுக்கு அவேடளப் பலாரக்கப்
பலாவேமைலாய் இருந்தத. வகலாபத்டதக் குடறத்தபடி வபசினலான்.
"உண்டமையேலான கலாதலுக்கு உட்படுறவேங்க. ஒருத்தடர ஒருத்தர கலாதலிக்கணுமுன்னு பழக மைலாட்டைலாங்க.
அவேங்களுக்கு, பழக்கத்தலதலான் கலாதல் வேரும. கலாதவல ஒரு பழக்கமைலாகலாத. ஆனலால் உனக்கு. நீ.
கலாதலிக்கணுமுன்வன அவேடனப் பலாரத்வத. அவேன். ஒன்டனக் கற்பழிக்கணுமுன்வன பலாரக்கலான்.
அவேவனலாடை நீ பழகுனத இல்ல. வபசினத இல்ல. அப்படியும நீ அவேடனப் பலாரக்கணுமுன்னலால், அத
உளளத் தலாகம இல்ல. உடைல் தலாகம. இப்படிப்பட்டை நீ அவேடனவயே கல்யேலாணம வசய்தலாலும, அதற்குப்
பிறகும எவேடனயேலாவேத பலாரப்வப. அடத கலாதலுன்னும வசலால்லிக்குவவே."
முத்தமமைலா, சத்தம வபலாட்டைலாள.
"என்னடைலா. தடலகலால் பரியேலாமைல் நிக்வக. சின்னப் வபண்டண இப்டியேலா மிரட்டுறத? எமமைலா. தங்கம. நீ
வேந்தலால் தலான் தீரும."
தங்கமமைலா, கண்கடளத் தடடைத்தபடி வேந்தலாள.
"ஏய் வேசந்தலா. இனிவமைல் அவேடனப் பலாரப்பியேலா?"
"பலாரக்கமைலாட்வடைன் அண்ணி. பலாரக்க மைலாட்வடைன். அண்ணலாகிட்டை வசலால்லுங்க அண்ணி!"
சரவேணன் கத்தினலான். "அந்தக் கடத வவேண்டைலாம. நலாவன வகலாண்டு விடுவறன். எழுந்திரு."
"அண்ணி. அண்ணி. ஒங்க வபச்டசக் வகளலாதத தப்பத்தலான். தப்வப தலான்."
தடிக்கலாதப்பலா. ஒன்வனலாடை வநரடமையும, ஒங்கண்ணலாவவேலாடை நியேலாயேமும. இந்தக் குடுமபத்த மைலானத்டத
கலாப்பலாற்றிட்டு. இல்லன்னலா, இப்வபலா வேலாரவேனலா நீ.? வபண்களுக்கு சபலம வேரத்தலான் வசய்யும.
அப்பறம, ஒரு நலாடளக்கு, அப்படி வேரக்கூடைலாதன்னு ஒருத்தி நிடனச்சிட்டைலால், அப்பறம அந்த இழவு
வேரவவே வேரலாத. வேசந்தலாடவே நலாமை இப்வபலா நமபலலாம."
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சரவேணன், அண்ணிடயே ஒரு மைலாதிரி பலாரத்தலான். அவேள, கண்கடளத் தலாழ்த்திக் வகலாண்டைலாள. பிறகு அவேன்,
விரக்தியின் விளிமபில் நின்று வபசினலான்.
"எப்படிவயேலா வபலாய்த் வதலாடலயேட்டும. இந்த மைலாதிரி அமமைலா இருக்டகயில. இவேள, இன்னும வகட்டுப்
வபலாகலாமைல் இருந்தவத வபரியே கலாரியேம. இவேள வகட்டை வகட்டுக்கு ஒரு ஐ.பி.எஸ். ஆபீஸர. அதலாவேத சப்
இன்ஸ்வபக்டைர, இன்ஸ்வபக்டைர இல்ல. அதக்கும வமைல், வமைலலான வபலாலீஸ் அதிகலாரி. கல்யேலாணம
வபசிட்டு வேலாவரன் அண்ணி"
"வேயேசலானவேன் எதக்குப்பலா."
"அய்வயேலா. அய்வயேலா. வேயேசலானவேன் இல்ல. என் வேயேசதலான். ஆனலால் வபரியே வபலாலீஸ் அதிகலாரி. வவேற
யேலாருமில்ல. முன்னலால, நமமை வீட்டுக்குக் கூடை வேந்திருக்கலான். ரலாமைசலாமின்னு வபரு."
"அடைவடை. ரலாமைசலாமியேலா? எங்க அமமைலா வேழில, அவேன் வசலாந்தம."
"இன்டனக்கு. அவேவன வேந்த வகட்டைலான். வேலியேக் வகட்டைலான். சரின்னு தடலயேலாட்டிட்டு வேலாவரன். இவேள
என்னடைலான்னலா எதிரவீட்டுப் பயேல்கிட்டை தடலடயே ஆட்டுறலாள."
"சரி விடு. அடதவயே வசலால்லிச் வசலால்லிக் கலாட்டைலாவத. எப்வபலா கல்யேலாணத்டத வேச்சக்கலலாம?"
"அடத இப்வபலாவேலா வபசறத? இவேள தங்டகன்னலா, அவேன் எனக்குத் தமபி, தங்டகக்குப் பிரியேம
கலாட்டைறதல, தமபிக்குத் தவரலாகம பண்ணிடைப்படைலாவதன்னு பலாக்வகன்."
"சின்னப் பிளடள மைலாதிரி உளறலாவதப்பலா. ஆறு, குளிக்கிற இடைத்தலதலான் சத்தமைலாய் இருக்கணும. ஒரு
வபண்ணு குடுமபத்தக்கு வேந்த பிறகுதலான், பருஷன் அவேடளக் கவேனிக்கணும."
அண்ணடன, வமைளனமைலாகப் பலாரத்த வேசந்தலா வசலால்ல வவேண்டைலாம. வசலால்ல வவேண்டைலாம. அண்ணலா
எனக்கு. அந்த ஐ.பி.எஸ். ஆபீஸரதலான் வவேணும' என்று வசலால்ல நிடனத்தலாள. எப்படிச் வசலால்வேத?
எப்படிவயேலா, வீடு அடமைதிப்பட்டைத. அவேரகள அடமைதிப் படைலாமைவல, அத அடமைதிப் பட்டைத. சரவேணன்,
தனத அடறக்குள வபலானலான். அயேரந்த படுத்தலான். அப்படிவயே தூங்கிவிட்டைலான். தக்க பலாரம விழிகடள
அழுத்த, உடழப்பப் பலாரம கட்டிடல அழுத்த, அடர மையேக்கமைலானவேன் வபலால் கிடைந்தலான். இரவில்,
அண்ணி சலாதத்தட்வடைலாடு வேந்தலாள. அங்வகவயே தூக்கக் கலக்கத்வதலாடு சலாப்பிட்டுவிட்டு, தக்கக்
கலக்கத்வதலாடு ப்டுத்தக் வகலாண்டைலான்.
மைறுநலாள, கலாடலயில் கண்விழித்த, அப்படிவயே உட்கலாரந்திருந்தலான். அலுவேலகம வபலாகிற வநரமகூடை
வேந்த விட்டைத. அண்ணி வேந்தலாள.
"ஏவதலா. வகலாரட் வநலாட்டீஸலாம. வநற்வற வேந்தத. ஒன்கிட்டை வகலாடுக்க மைனச வேரல."
சரவேணன் படித்தலான். உடைமடப வநளித்தலான். அவேனுக்கு, நண்பன் என்று வசலால்லிக் வகலாண்டை ஒருவேன்,
அதிலும அதிகலாரி நண்பன், அந்த வீட்டிலுளள நலாற்கலாலி வமைடஜேகடளயும பீவரலாடவேயும, வஸலாபலா
வஸட்டடையும, ஒரு கமவபனியில் மைலாதத் தடடவேணயில் வேலாங்கிக் வகலாடுத்திருந்தலான். சரவேணனும
மைலாதலாமைலாதம அந்த நண்பனிடைவமை தவேடணப் பணத்டதக் கட்டிவிடுமபடி, ரூபலாய் வகலாடுத்தலான். அவேன்
கட்டியிருப்பலான் என்றுதலான் நிடனத்தலான். இப்வபலாத, அந்தக் கமவபனி திவேலாலலாகி, நீதிமைன்ற ரிஸிவேர
எடுத்திருக்கிறலாரலாம. சரவேணன் பணவமை கட்டைவில்டல என்று வநலாட்டீஸ் வேந்திருக்கிறத. பணத்டத
வேலாங்கியேவேன் மைலாற்றலலாகி, இப்வபலாத வபலாபலாலில் இருக்கிறலான். மைனித நலாகரிகம கருதி, நமபிக்டகயின்
அடிப்படடையில், அவேனிடைம ரசீத வகட்கலாதத எவ்வேளவு தப்பலாய்ப் வபலாயிற்று? என்ன உலகம? என்ன
மைனிதரகள? இனிவமைல் நட்பக்வக ரசீத வேலாங்க வவேண்டுவமைலா?
அண்ணி, அன்வபலாடு வகட்டைலாள.
"என்னப்பலா. முகம ஒரு மைலாதிரி ஆகுத?"
"எடதத் தலாங்கினலாலும தவரலாகத்டதத் தலாங்க முடியேல அண்ணி. நம வீட்ல இப்வபலா இருக்கிற
சலாமைலான்கடள ஒரு நல்லவேன் தவேடணயில் வேலாங்கிக் வகலாடுத்தலான். அவேன் கிட்டைவயே. மைலாதலாமைலாதம
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பணத்டதக் வகலாடுத்வதன். உடைவன வகட்டைவேனலாய் ஆயிட்டைலான். வபலாகிற வபலாக்டகப் பலாரத்தலால்,
இன்னும இரண்டு வநலாட்டீஸ்கடளயும எதிரபலாரக்வகன். அவேனும கட்டியிருக்க மைலாட்டைலான். வநலாட்டீஸ்
வேரும. வீட்டடையும கலாலி வசய்யுமபடி, வீட்டுக்கலாரன் வநலாட்டீஸ் விடைப்வபலாறலான். வீட்டுல தவரலாகம,
நட்பல தவரலாகம. ஆபீஸ்ல தவரலாகம. எத்தடன தவரலாகத்டத ஒருத்தவன சமைலாளிக்கறத அண்ணி?"
"ஆபீஸ்ல என்னப்பலா?"
"நலான். ஆபீஸ்ல ஒழுங்கலாய் இருக்வகன். அததலான் பிரச்சிடனயேலாய் வேளருத. ஒரு நலாடளக்கு விளக்கமைலாய்
வசலால்வறன்."
"கவேலப்படைலாவதப்பலா. வநரடமை வவேற. கடைவுள வவேற இல்ல. கடைவுள டகவிடை மைலாட்டைலார. ஒன்
அண்ணலாவவேலாடை தரமைம ஒன்டன உயேரத்திச்ச. ஒன்வனலாடை தரமைம வேசந்தலாடவேக் கலாப்பலாற்றிட்டு.
இடதவிடை என்ன வவேணும? வபசலாமைல், இன்டனக்கு ஏதலாவேத ஒரு வகலாயிலுக்குப் வபலாயிட்டு வேலா.
எல்லலாப் பிரச்சிடனயும தலானலாய் தீரும"
சரவேணனுக்கு, அண்ணி வசலால்வேத சரியேலாகப்பட்டைத. அங்வகவயேஅப்வபலாவத அலுவேலகத்திற்கு
வடைலிவபலான் வசய்தலான். அன்னமதலான் எடுத்தலாள. "நலான். சரவேணன். நீங்க அன்னமைலா? இன்டனக்கு ஆபீஸ்
வேர மைலாட்வடைன் ஏ.ஓ.கிட்டை வசலால்லிடுங்க." என்று வசலால்லிவிட்டு, வபலாடன டவேத்தலான்.
அவேடனவயே பலாரத்தபடி நின்ற அண்ணி வபலாய்விட்டைலாள.
சரவேணன், வகலாயிலுக்குப் பறப்படைப் வபலானலான். பிறகு வயேலாசித்தலான். என்ன வகலாவில்.என்ன குளம.
உமைலாவுந்தலான் வகலாயிலுக்கு வபலாகிறலாள. வசசௌரிரலாஜேன் வீட்டிவலவயே பூடஜே வசய்கிறலாரலாம. பத்மைலா பஜேடன
கூடைப் பலாடுவேலாளலாம. கலாண்டிரலாக்டைர, வீட்டுக்குளவளவயே சின்னதலா, நல்லதலா வகலாயில்
கட்டியிருக்கிறலாரலாம. இந்தப் வபரியே மைனிதரகள வேழிபலாட்டடை ஏற்றுக் வகலாளளும ஆண்டைவேன், இந்தச்
சின்னவேனின் வேழிபலாட்டடை ஏற்றுக்வகலாளள, அந்த ஆண்டைவேனுக்கு ஏத வநரம.
சரவேணன் படுத்தக் வகலாண்டைலான். இரண்டு மைணிவநரம எழவில்டல. எழுந்தவபலாத, அவேன் கண்களில்
வேசந்தலா வதன்பட்டைலாள. அமமைலா, எதவுவமை நடைக்கலாதவேள வபலால், வவேற்றிடல பலாக்டக இடித்தக்
வகலாண்டிருந்தலாள. அவேனுக்கு வீவடை ஆபீஸ் மைலாதிரி வதரிந்தத.
சரவேணன் எழுந்தலான் வீட்டடைவிடை, அலுவேலகவமை வதடவேயில்டல என்று பறப்பட்டைலான்.
---------
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அலுவேலகத்திற்குள நுடழந்த சரவேணன், நுடழந்தபடிவயே நின்றலான். ஒருவவேடள வீட்டில் இன்னும
தூங்கிக் வகலாண்டும, தூக்கத்தில் கனவுக் கலாட்சி வேந்த வகலாண்டும இருக்கிறவதலா? சற்றும முற்றும
பலாரத்தலான்.
அவேடன எதிரபலாரலாத கலான்டிரலாக்டைர வசளமி நலாரலாயேணன் திருதிருவவேன்று விழித்தலார. நிரவுலாக
அதிகலாரியின் வமைடஜேயில் ஒரு டகடயே ஊன்றியேபடி, அலுவேலகத்டதவயே கலான்டிரலாக்ட் எடுத்ததவபலால,
உமைலாடவேப் பலாரத்தப் வபசிக் வகலாண்டிருந்த அந்த மைனிதர, அடசயேலாமைல் நின்றலார. அவேர, தன்டனயும
வகலாத்தடிடமையேலாய் ஒப்பந்தம எடுத்திருப்பத வபலால், குடழந்தம வநளிந்தம வபசியே வசளரிரலாஜேன்,
பத்மைலா, விலலாவில் இடிப்படத உணரந்த, அவேடளப் பலாரத்தலார. அவேவள சரவேணன் நிற்கும இடைத்டதச்
சட்டிக் கலாட்டை முடியேலாமைல் திண்டைலாடிக் வகலாண்டிருந்தலாள. ஒயிலலாக நின்றபடி, பல் வதரியேச் சிரித்த உமைலா,
சிரிப்டபப் பலாதியில் விட்டைலாள. வமைலாத்தத்தில் அந்த மூவேரும, ஏதலாவேத வசலாப்பக் கமவபனி
விளமபரத்தில், சிரித்தம, திடுக்கிட்டும, நிற்பத வபலால் வபலாஸ்கள வேருவமை, அந்தப் வபலாஸ்கடளக்
கலாட்டியேபடி நின்றலாரகள. அலுவேலகக்கலாரரகள அத்தடன வபரும வவேடலடயே விட்டுவிட்டு, விடறத்த
உட்கலாரந்தலாரகள.
சரவேணன், அடிவமைல் அடிடவேத்த நடைந்தலான். வசளமி நலாரலாயேணன், குமபிடு வபலாட்டைலார.
"என்ன மிஸ்டைர வசளமி. என்ன இந்தப் பக்கம?"
"பிரண்ட்ஸ் பலாரத்தட்டுப் வபலாகலலாமுன்னு வேந்வதன் ஸலார."
சரவேணன், வசளமி நலாரலாயேணடன ஏற இறங்கப் பலாரத்தலான். நலாற்பத்டதந்தக்கும ஐமபதக்கும
இடடைப்பட்டை வேயேத.சிவேப்ப நிறம, வேட்டைமுகம, நலாகரிகமைலான சந்தனப் வபலாட்டு, சபலாரி உடடை, சலாய்வேலான
பலாரடவே, அவயேலாக்கியேப் பயேல். பழிபழியேலாய் வபலாட்டுட்டு. ஆபீஸ் வேடரக்கும வேந்திருக்கலான். எவ்வேளவு
திமிர இருக்கணும?
வசளமி நலாரலாயேணன் நழுவேப் வபலானலார. சரவேணன் நலாவேலால் தடுத்தலான்
"நில்லுங்க மிஸ்டைர.வசசௌமி. நீங்க ஏவதலா வடைமவபலாவுக்கு பில் வகலாடுத்ததலாயும. நலான் பணம கட்டை
மைறுத்ததலாயும எழுதியிருக்கீங்க."
"அதலாவேத ஸலார."
"நீங்க எடதயும வசலால்ல வவேண்டைலாம. வபலான வேலாரந்தலான் எனக்வக விஷயேம வதரியும. இந்தலாங்க ரூபலாய்."
"வவேண்டைலாம ஸலார. வேலாவறன் ஸலார."
"இப்படி கூடழக்குமபிடு வபலாட்டுட்டு. ஒங்களலால எப்படி ஸலார என்டனப்பற்றி இல்லலாததம
வபலால்லலாததமைலாய் எழுத முடிஞ்சத? இங்வக ஒங்களுக்கு பிரண்ட்ஸ் இருக்கிற டதரியேமைலா?"
"எனக்கு வேலாக்குவேலாதம பிடிக்கலாத. வேலாவறன்."
"நில்லுங்க. வடைமவபலாப் பணத்டத வேலாங்கிட்டுப் வபலாங்க."
"வவேண்டைலாம. நலான் வேசூலிக்கிற விதமைலாய் வேசூலிச்சக்குவவேன்."
"அப்படின்னலா, நீங்க இங்வக வேந்திருக்கப்படைலாத."
"பப்ளிக் பிவளஸ். நண்பரகடளத்தலான் பலாரக்க வேந்வதன். வசளரிரலாஜேன் ஸலார. நலான் வேலாவறன்."
"வடைய் நில்லுடைலா. ஒன்னத்தலாண்டைலா. நில்லு."
அலுவேலகத்தலார அசந்தலாரகள. அன்னம பதறிப்வபலானலாள. உமைலா ஒடைப் வபலானலாள. பத்மைலா பயேத்தில்
வசசௌரிரலாஜேடனப் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள. கலான்டிரலாக்டைர, கசலாப்பக்கடடை ஆடு மைலாதிரி நின்றலார. சரவேணன்
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அவேடர வேழிமைறித்தலான். ஊழியேரகள வேந்த, வேட்டை வேட்டைமைலாய் நின்றலாரகள. அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர
சரவேணன், இப்வபலாத ஆவவேசியேலானலான்.
"ஒன் மைனசல என்னடைலா நிடனச்சக்கிட்வடை? இந்த ஆபீஸ் ரகசியேங்கடளத் திருடுனத மைட்டுமில்லலாமைல்,
இங்வகவயே வேந்த உலலாத்தற அளவுக்கு ஒனக்கு யேலாருடைலா டதரியேம வகலாடுத்தத? வசலால்றடத நல்லலாக்
வகளு. இப்வபலா கூடை. ஒன்டன என்னலால வபலாலீஸ்ல ஒப்படடைக்க முடியும. ஆனலால் ஒன்டன மைலாதிரி நலான்
நடைந்தக்க விருமபல. இனி ஒரு தடைடவே. ஒன்டன இந்த ஆபீஸ்ல நலான் பலாரத்வதனலா, வபலாலீஸஜுக்கு
வபலான் வசய்யேமைலாட்வடைன். நலான் படன மைரத்தல ஏறி வநலாங்கு வவேட்டுணவேன். வதன்டன மைரத்தல ஏறி
வதங்கலாய் பறிச்சவேன். ஒன் கழுத்தக்கு வமைல் தடலயிருக்கலாத. எதக்குய்யேலா ஆபீஸிற்கு வேந்வத? ஏஓ! நீயேலா
இவேடன வேரச் வசலான்வன?"
"இல்வல ஸலார. இல்லவவே இல்ல ஸலார." தங்கமுத்த, 'ஏ.ஒ டவேக் வகட்டைலான். "நீதலானப்யேலா வபலான்ல வபசி
வேரச் வசலான்வன."
சரவேணன், அவேடன டகயேமைரத்தினலான்.
"மிஸ்டைர வசசௌமி. வகட் அவுட். வகட் அவுட் வமைன். விபரீதமைலாய் ஏதலாவேத நடைக்கும முன்னலால ஓடிடு.
இந்தலாப்பலா அடடைக்கலம. இவேடர அடுத்த தடைடவே பலாரத்தலால்."
"அடுத்த தடைடவே என்ன ஸலார? இப்பவவே. வகலாடுத்த பணத்டத வேலாங்கலாமைல். அடுத்தக் வகடுத்த பயேல்."
சரவேணனின் டகயேலாட்டைலுக்கு, அடடைக்கலமும உட்பட்டைலார. வசளமிநலாரலாயேணன், பல்டலக்
கடித்தக்வகலாண்டு வவேக வவேகமைலாய் வவேளிவயேறினலார. வேலாசலில் சிறித நின்று, "என்டன நீங்க
தரத்தனதலாய் நிடனக்கலாதீங்க. இன்டனக்வகலா, நலாடளக்வகலா. நீங்கவள என்டன வேரவவேற்கதக்கு வேலாசலில்
நிற்கப் வபலாநீங்க." என்றலார.
"அப்படி ஒரு நிடலடமை வேந்தலால். ஒண்ணு, நீ உலகத்தல இருக்க முடியேலாத, அல்லத. நலான் இந்த ஆபீஸ்ல
இருக்கமைலாட்வடைன். வபலாங்க மிஸ்டைர. டில்லியில் எங்க ஆபீஸ்லவயே ஒன் வகலா-பிரதர வடைப்டி டடைரக்டைரலாய்
இருக்கலலாம. ஆனலால் வகலாடல சமையேத்தல எவேனும உதவே மைலாட்டைலான்."
வசசௌமி நலாரலாயேணன் ஓடிவிட்டைலார.
சரவேணன், நிரவேலாக அதிகலாரிடயேப் பலாரத்தலான். அவேர நிடல குடலந்தலார. பத்மைலா, பதங்கிக் வகலாண்டைலாள.
உமைலாடவேக் கலாணவில்டல. இரணியேடனக் வகலான்ற பிறகும, ஆவவேசம அடைங்கலாத நரசிமமைமூரத்தி வபலால்,
சரவேணன் அலுவேலகம முழுவேடதயும சற்றினலான். இதற்குள தத்தம இருக்டககளில் உற்சலாகமைலாக
உட்கலாரந்த ஊழியேரகள, அவேனுக்கு வீரவேணக்கம வசலுத்தினலாரகள.
"குட்மைலாரனிங் ஸலார."
"வேணக்கம ஸலார."
"ஸலார குட்மைலாரனிங்," "ஸலார வேணக்கம."
சரவேணன் அவேரகள வேணக்கத்டத முகத்டத ஆட்டி வேரவவேற்றலான். 'இததலான் சரி. அடிதடி உதவுறத மைலாதிரி
அண்ணன் தமபி உதவே மைலாட்டைலான்." என்று தங்கமுத்த, தன்பலாட்டுக்குப் வபசிக் வகலாண்டிருந்தலான்.
அத்தடன ஊழியேரகளும சரவேணடன, விழியுயேரத்திப் பலாரத்தலாரகள. "இப்படிவயேல்லலாம இவேருக்குப்
வபச வேருமைலா?" என்று ஒருத்தி, தன் சந்வதகத்டத அன்னத்திடைம வமைல்லக் வகட்டைலாள. அவேவளலா,
எல்வலலாருக்கும வகட்குமபடி, கத்தலுக்கும. உடரயேலாடைலுக்கும இடடைவயேயேலான குரலில், பகிரங்கமைலாய்
திருப்பிக் வகட்டைலாள.
"ஏன் வேரலாத? சலாதக்குக் வகலாபம வேந்தலால் கலாவடை தலாங்கலாத. ஆபீஸ் எப்படித் தலாங்கும?"
சரவேணன், தனத அடறக்குள வேந்தலான். அதற்கலாகக் கலாத்திருந்தவேர வபலால், சிதமபரம வேந்த, ஒரு தமளரில்
தண்ணீர டவேத்தலார. அவேன் எதவும வபசலாதடதக் கண்டு திருமபினலார. திருமபியே தீ முகத்தில், வநருக்கு
வநரலாய் வதன்பட்டை நிரவேலாக அதிகலாரிடயே முடறத்தபடிவயே, சிதமபரம வவேளிவயேறினலார.
சரவேணனுக்கு தன்மீவத எரிச்சலலாக இருந்தத. என்ன இருந்தலாலும நலான் இந்த அலுவேலகத் தடலவேன்.
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என்வனலாடை வகலாபத்டத , இப்படி கலாட்டியிருக்கக் கூடைலாத. சிக்கல்கள வேந்தலாலும, அவேற்றில் சிக்கலாமைல்
சீரலாக நிற்பவேவன மைனிதன். எனக்கு என்ன வேந்தத? ஒருவவேடள, வகலாவிலுக்குப்"வபலாயிருக்கலலாவமைலா?
நல்ல வவேடள, வபலாகல. வகலாவிடல நிடனத்தலாவல. இப்படி வேந்திருக்கு. வபலாயிருந்தலால் வகலாடலவயே
நடைந்திருக்கும. இவ்வேளவு நடைந்தம நிரவேலாக அதிகலாரி முகத்தில் ஒரு அழுத்தம வதரியுவத.
கல்லுளிமைங்கன் மைலாதிரி இருக்கலாவன. இந்த கலான்டிரலாக்டைரகூடை நீங்கவள என்டன வேரவவேற்பீங்கன்’னு
சபதம வபலாட்டுட்டுப் வபலாறலான். என்னவேலாய் இருக்கும?
சரவேணன் நிடலவகலாளளலாமைல் தவித்தலான். ஒரு மைணிவநரத்தில் அவேன் வகளவிக்குப் பதில் கிடடைத்தத.
நிரவேலாக அதிகலாரிவயே வேந்த ஒரு ரகசியேக் கவேடர அவேனிடைம வகலாடுத்தவிட்டு, நிற்கலாமைவல
வபலாய்விட்டைலார. அவேன், கவேடர அவேசர அவேசரமைலாய் கிழித்தலான். உளவள இருந்த வவேளடளக்
கலாகிதத்டதப் பிரித்தலான். அவேன் முகம, வவேளடளயேலாய் வவேளுத்தத. வமைடஜேயில், அடத மைல்லலாக்க
வபலாட்டைபடிவயே, பல தடைடவே படித்தலான். ஒரு தடைடவே வகலாதித்தலான். மைறுதடைடவே தவித்தலான். பிறகு
எரிந்தலான். அப்பறம அடணந்த வபலானவேன்வபலால் ஆகிவிட்டைலான். நலாற்கலாலியில் முடைங்கியேபடிவயே,
அடதப் பலாரத்தலான். ஆங்கில வேலாசகங்கடள, தமிழலாக உட்படுத்திக் வகலாண்டைலான்.
தலாக்கீத
1. வசளநலா ஸ்வடைஷனரி மைலாரட்டிற்கு, இந்த நிதியேலாண்டில் இருந்த, மூன்று வேருடை கலாலத்திற்கு, எழுத
வபலாருள சலாமைலான்கடள வேலாங்கிக் வகலாளவேதற்கு, கலான்டிரலாக்ட் இதன் மூலம வேழங்கப்படுகிறத.
அஸிஸ்வடைன்ட் டடைரக்டைர திரு. சரவேணன் இந்தக் கமவபனியின் உரிடமையேலாளர திரு. வசளமி
நலாரலாயேணனுடைன் உடைனடியேலாகத் வதலாடைரப வகலாண்டு. இத்தடைன் இடணக்கப்பட்டுளள ஒப்பந்தப்
படிவேத்டதப் பூரத்தி வசய்த அவேரத டகவயேழுத்டத உடைனடியேலாக வேலாங்கி அனுப்ப வவேண்டும என்று
வகலாரப்படுகிறலார.
2. வசன்ற ஒப்பந்த கலாலத்தில் வசளநலா மைலாரட் சிறப்பலாகப்பணியேலாற்றியேதற்கு நன்றி வதரிவித்த, திரு.
சரவேணன், அதன் உரிடமையேலாளர திரு. வசளமி நலாரலாயேணனுக்குக் கடிதம எழுதவவேண்டும என்றும, அதன்
நகல் தடலடமையிடைத்திற்கு அனுப்பப்படை வவேண்டும என்றும வகட்டுக் வகலாளளப்படுகிறலார.
இத அவேசரம.
சீனிவேலாசன் வடைட்டி டடைரக்டைர (டடைரக்டைருக்கலாக)
சரவேணன் குடமைந்தலான். வகலாந்தளித்தலான். டக கலால்கள குடடைந்தன. தடல மைரத்தப் வபலானத. டககள
கனத்தப் வபலாயின. கலால்கள தவேண்டு வபலாயின. வவேளிவயே வகட்கும வபச்சக்குரல், யேலாவரலா கிணற்றுக்குள
இருந்த வபசவேதவபலால் வகட்டைத. கலாதகள இடரத்தன. கண்கள எரிந்தன. வவேளிவயே வதன்பட்டை
உருவேங்கள, நிழல் படிவேங்களலாய் பட்டைன. உளவள யேலாவரலா வேந்தத வபலாலிருந்தத. எடதவயேலா எடுப்பத
வபலாலிருந்தத. அவேடனவயே உற்றுப் பலாரப்பத வபலாலிருந்தத. அப்பறம வபலாவேத வபலாலிருந்தத. ஆணலா?
வபண்ணலா? தங்கமுத்தலா. அன்னமைலா? அவேனலால் சிந்திக்க முடியேவில்டல. சீரலாக இருக்க முடியேவில்டல.
நலாற்கலாலியில் தடலடயேப் வபலாட்டு உருட்டினலான். பிறகு ஒரு ஓரமைலாகக் கிடைந்த சலாய்வு நலாற்கலாலியில்
சலாய்ந்தலான்.
ஒரு மைணி வநரம, கலாலமும அவேனும உருண்வடைலாடியேபடி கழிந்தத. சரவேணனுக்கு வலசலாக உணரவு
தட்டியேத. கனவுலகில் இருந்த பலவேந்தமைலாக தன்டனப் பிரித்த, நனவுலகில் இறங்கிக் வகலாண்டைலான்.
"என்ன அநியேலாயேம இத? வசலால்ல முடியேலாத வகலாடுடமை. வவேளிவயே வசலான்னலால், ஒழுங்கு நடைவேடிக்டக
வேரும. உளளத்திற்குளவளவயே வபலாட்டுக் வகலாண்டைலால், உடைலுக்குள ஒழுங்கீனங்கள ஏற்படைலலாம.
பலருக்கு ரத்தக் வகலாதிப்பம, இதயே வநலாயும வேருவேத இப்படித்தலாவனலா? அவேனலால் நிடனத்தக்கூடைப்
பலாரக்க முடியேவில்டல.
வசளநலா உரிடமையேலாளர வசளமி நலாரலாயேணன், மைத்தியே அரசின் பலாதகலாப்ப விதிகளின்கீழ் வேரும இவத இந்த
அலுவேலகத்தில், உளளறுப்பக்கலாரரகடள டகக்குள வபலாட்டுக் வகலாண்டு, அலுவேலக ரகசியேங்கடளத்
திருடியிருப்படதச் சட்டிக் கலாட்டியிருந்தலான். உடைனடியேலாக, ஒரு ஜேலாயிண்ட் டடைரக்டைர வேந்த, விசலாரடண
நடைத்தவேலார என்று எதிரபலாரத்தலான். வடைலக்ஸில் படதபடதத்த பலாதகலாப்டபப் பலப்படுத்த என்று வேரும
என்று எதிரபலாரத்தலான். ஆனலால், எழுதியேடதப் பற்றிப் வபச்சில்டல. மூச்சில்டல. வபற்றுக் வகலாண்வடைலாம
என்று ஒரு வேரிப் பதில் கூடை இல்டல. அவ்வேளவு அலட்சியேம: உதலாசீனம யேலாருக்வகலா வேந்த வநலாய். அவத
சமையேம, எந்த கலாண்டிரலாக்டைர டகத வசய்யேப்படைக் கூடியே நிடலக்குக்கூடை வேரவவேண்டுவமைலா, அவேனுக்குக்
கலாண்டிரலாக்ட் வகலாடுக்கப்படுகிறத. மைன்னிப்பக் கடிதம எழுதவேத மைலாதிரி எழுதவவேண்டும என்ற
ஆடண. இத என்ன டிபலாரட்வமைன்ட்? என்ன நியேலாயேம? அவேனுக்கு கலாண்டிரலாக்ட் வகலாடுத்ததன் மூலம,
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அவேன் தன்மீத வதரிவித்த குற்றச்சலாட்டுகடள அங்கீகரித்தலாய் ஆகலாதலா? அப்படித்தலான். அப்படிவயேதலான்.
"என்மீத விசலாரடண வேரும. ஏதலாவேத ஒரு ஜேலாயிண்ட் டடைரக்டைருக்கு, வசன்டனயில். அண்ணன்
மைகனுக்குக் கல்யேலாணம. மைலாமைலா மைகனுக்குக் கருமைலாந்திரமுன்னு. ஏதலாவேத நடைக்குமவபலாத, விசலாரடண
வேரும. அதவேடரக்கும நலான் ஆயுள டகதி. அப்பறமதலான் தூக்குக் டகதி.
வபலாதமைக்களுக்கு இலலாக்கலாக்களின் அக்கிரமைங்களதலான் வதரியும. இந்த இலலாக்கலாக்களுக்குளவளவயே
நடைக்கும அக்கிரமைங்கள யேலாருக்குத் வதரியும? ஒவ்வவேலாரு அலுவேலகமும, ஒரு எலிப் வபலாந்த. எறுமப
வமைலாய்க்கும இடைம. ஆபீஸர எனப்படும பலாமப. எலி வேடளக்குள இருக்கும எலிகடளப் படைலாதபலாடு
படுத்தவேதம, கடித்தத் தின்பதம எத்தடன வபருக்குத் வதரியும? அல்லத. எறுமபகள வமைலாய்க்கும
இடைத்தில், வநரடமைச் சிறகலால் பறக்கும வேண்ணப்பூச்சி வேந்த உட்கலாரந்த விட்டைலால். அந்த எறுமபகள
அடத என்ன பலாடு படுத்தம? இவேற்றில் இரண்டில் ஒன்றுதலான் இன்டறயே அலுவேலகம. என்டனப்
வபலாறுத்த அளவில், இந்த வசசௌமிநலாரலாயேணனின் சட்டைகர என்ற வடைப்டி டடைரக்டைர பலாமபக்கு
எலியேலாவனன். பல்வவேறு எறுமபப் வபரவேழிகளுக்குப் பூச்சியேலாவனன். என்னய்யேலா கவேரவமைன்டு?
பல்வவேறு தடறகடளக் வகலாண்டை அரசில், ஒரு சின்னத் தடறயில், பல வபரியே அதிகலாரிகளில் ஒரு
சின்னப் வபரியே அதிகலாரி, தனத சட்டைகருக்கு, அரவச அவேலாரட் வேழங்குவேதலாய் கலாட்டிக் வகலாளள
முடிகிறத என்றலால், இத என்ன இலலாகலா. இதில் நலான் இன்னும இருப்பதலா…
"வசளமி நலாரலாயேணன் சபதம வபலாட்டுட்டுப் வபலாயிருக்கலான். அவேடன வநருக்கு வநரலாய் என்னலால் பலாரக்க
முடியுமைலா? பலாரத்தியேலா என்பத வபலால், பலாரப்பலான். அடதத் தலாங்கிக் வகலாளள முடியுமைலா? தலாங்கித்தலான்
ஆகணும! தங்டக வேசந்தலாவின் பிரகலாசமைலான எதிரகலாலத்திற்கலாக, அண்ணி இன்னும வேயேல் வவேடலக்குப்
வபலாகலாமைல் இருப்பதற்கலாக, எதிரகலாலத்தில், இந்த இலலாகலாவிற்வக நலான் தடலடமை அதிகலாரியேலாய்
ஆவேதற்கலாக, வபலாறுத்தத்தலான் ஆகணும. அவதலாடு வவேடலடயே விட்டைலால் மைலாடு கூடை வமைய்க்க முடியேலாத.
முடியேலாத. முடியேவவே முடியேலாத. எதிரகலாலத்திற்கு அஞ்சகிறவேனலால், இந்த நிகழ்கலாலத்தில் கூடை
நிமமைதியேலாய் இருக்கமுடியேரத, இந்த அக்கிரமைங்கடள அங்கீகரித்த, இந்த அசிங்கம பிடித்த நிரவேலாக
அதிகலாரிடயேப் பலாரத்தபடிவயே, என்னலால் ரலாசியேலாக முடியேலாத. ரலாஜினலாமைலாதலான் வசய்யேப் வபலாவறன்.
வநரடமைக்கலாரனின் நடைவேடிக்டகடயே சரிபலாரக்க வவேண்டியே வபலாறுப்ப அக்கிரமைக் கலாரரகளின் டகயில்
உளளத. ஓநலாய், ஆட்டுக்குட்டியிடைம நியேலாயேம வபசியே கடததலான். இந்தக் கடத எனக்கு வவேண்டைலாம,
என்னில் எழுதப்படை வவேண்டைலாம."
சரவேணனுக்குள, அடசக்க முடியேலாத ஒரு உறுதி பிறந்தத. அவேனுக்வக ஆச்சரியேம. வநருக்கடி வேருமவபலாத
மைனித மைனம, அபரிமிதமைலான சக்திடயே அளிக்கும என்பத எவ்வேளவு உண்டமை உலகம பரந்தத.
வேலாழ்க்டக விசலாலமைலானத. அடத, இந்த அலுவேலக டைப்பலாவிற்குள அடடைக்கலலாகலாத. விடுபடைனும,
விட்வடை ஆகணும. சரவேணன் சிரித்தலான். வவேடிவவேடியேலாய் சிரித்தலான். வவேறுடமையேலாய்ச் சிரித்தலான்.
விரக்தியின் விளிமபில் நின்று, அதனலால் முடைக்கப்பட்டு, பிறகு அந்த விரக்தியின் வேயிற்டறக் கிழித்தக்
வகலாண்டு வவேளிப்பட்டைவேன் வபலால், சரவேணன் அடமைதியேடடைந்தலான். அன்னம, எதற்வகலா உளவள
வேந்தலாள. அவேன் இருந்த வகலாலத்டதப் பலாரத்தவிட்டுப் பதறினலாள.
"ஸலார, ஸலார!"
"இடத முதலில் படிங்க"
இலலாகலா வபலாறுப்பலாளரகளின் உத்தரடவேப் படிக்கப் படிக்க, அவேளும, சரவேணன்வபலால் அடரமையேக்க
நிடலக்குப் வபலானலாள. பிறகு, உறுதியுடைன் நிமிரந்தலாள.
"இத. அக்கிரமைம ஸலார. அநியேலாயேம ஸலார. விடைப்படைலாத ஸலார"
"நீங்க. சலாயேங்கலாலம ஆபீஸ் டையேத்தக்கு அப்பறம வகலாஞ்சவநரம இருக்க முடியுமைலா?"
"இடதவிடை எனக்கு என்ன ஸலார வவேடல?."
"வதலாந்தரவுக்கு மைன்னிக்கணும. ஆனலால். இததலான் என்வனலாடை கடடைசித் வதலாந்தரவு."
“ஸலார… ஸலார.”
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வயேஸ். வமைட்ம. வயேஸ்.
"சலாப்பிடுங்க ஸலார."
"எனக்கலா. சலாப்பலாடைலா. எப்படி இறங்கும?"
சரவேணன் வபசலாமைல் இருந்தலான். அவேடனவயே அடசவேற்றுப் பலாரத்த அன்னம, அங்வக நிற்க முடியேலாமைல்,
நடைந்த நடைந்த, நின்று நின்று வபலாய்க் வகலாண்டிருந்தலாள. சரவேணன், அவேடளக் கூப்பிட்டைலான்.
"வமைடைம. இந்த வலட்டைர விவேகலாரத்டத யேலாரகிட்வடையும வபசப்படைலாத. தங்கமுத்தகிட்வடை கூடை.
பிரலாமிஸ்?"
"வயேஸ் ஸலார. ஈவினிங்ல எவ்வேளவு வநரம வவேணுமின்னலாலும இருக்வகன் ஸலார."
"வதங்க் யூ."
"சலாப்பிடுங்க ஸலார."
"நன்றி."
----------------
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அலுவேலகத்தின் வநரம, கலான்டிரலாக்டைரின் டகயேலாட்களலாக மைட்டுமைல்ல. கலாலலாட்களலாகவும நடைப்பதவபலால்
வதலான்றும வசளரி-பத்மைலா-உமைலா கமவபனிக்கும, ஒரு சில உதிரி மைனிதரகளுக்கும, அவேசர அவேசரமைலாகவும,
சரவேணனுக்கு ஆடமை வவேகத்திலும, அன்னத்திற்கு, நத்டத வவேகத்திலும கழிந்தத. மைலாடல, ஐந்த
மைணிடயேக் கடைந்த அதற்கு வமைலும நீண்டு வகலாண்டிருந்தத. ஆனலாலும, அந்த கலான்டிரலாக்ட் ஆட்கள
வபலாகவில்டல. வசளரிரலாஜேன், வமைடஜேடயே தலாளம வபலாட்டைபடிவயே உளவள பலாரத்தலார. "இன்னும வசளமி
நலாரலாயேணனுக்கு, வலட்டைர வபலாடைலாமைல் இருக்கலான். எப்வபலா வபலாடுவேலான்? கல்லு மைலாதிரி இருக்கலான்.
எடதயும கண்டுபிடிக்க முடியேல. இந்த ஆபீஸ்ல பழமும தின்னு, வகலாட்டடையும வபலாட்டைவேன் நலான்.
என்வனலாடை 'பிரண்டடையேலா நீ எடுக்கப் பலாரத்வத? ஒன்டனவயே நலான் எடுக்வகன் பலார. ஒன் டகயில இருக்கிற
கலாகிதத்வதலாடை ஒவ்வவேலாரு எழுத்தம. டில்லியில் டடைப் அடிக்கதக்கு முன்னலாலவயே எனக்குத்
வதரியுமைலாக்கும."
கலாத்தக் கலாத்த, ஏவதலா வவேடல இருப்பத வபலால் பலாசலாங்கு வசய்த வசளரி, இரண்டு வபண்டைலாட்டிக்கலாரன்
மைலாதிரி, பத்மைலா-உமைலா சகிதமைலாய் வபலாய்விட்டைலார. அவேரகள வபலாவேதற்கலாகவவே கலாத்திருந்த அன்னம,
சரவேணனின் அடறக்குள வேந்தலாள. அவேடனப் பலாரக்கவவே, அவேளுக்குப் பலாவேமைலாக இருந்தத. அடியும,
தடலயும அச்சடித்தத மைலாதிரி இருந்தவேரு. இப்வபலா நச்சடித்தத மைலாதிரி ஆயிட்டைலாவர. பலாவிங்க. இப்படி
ஆக்கிட்டைலாங்கவள. சலாப்பிடைக்கூடை மைறுத்திட்டைலாவர. கடைவுவள. கடைவுவள. நலாங்க என்னவமைலா இருக்வகலாம. நீ
எப்படி இருக்வக? இருக்கியேலா?
சரவேணன் விழியுயேரத்தினலான். வேலாயேடசக்கலான். அன்னம உட்கலாரந்தலாள.
"வரடியேலா வமைடைம."
"வரடி ஸலார."
"வடைமி அபீஷியேல். டி.ஓ. வலட்டைர. என் வபரு, பதவிடயே வபலாட்டுக்கங்க. உம. வசலால்லட்டுமைலா? எஸ்
ஸலார."
"ஐ ஹியேரடப வடைண்டைர டமை ரிசிக்வனஷன்."
"ஸலார. ஸலார. ரலாஜினலாமைலாவேலா வசய்யேப் வபலாl ங்க? ரலாஜினலாமைலாவேலா?"
"ஆமைலாமமைலா. என்னலால வவேடல பலாரக்க முடியேலாத. நலாடளயில் இருந்த ஆபீஸஜுக்வக ஒரு வபரியே குமபிடு.
உம. எடுத்தக்கங்க."
"நலான் எழுதமைலாட்வடைன் ஸலார." குறிப்வபடுக்க மைலாட்வடைன் ஸலார. வவேணுமுன்னலால் வமைவமைலா வகலாடுங்க
ஸலார."
அன்னத்தின் கண்கள கலங்கின. அப்பறம அவேற்றில் இருந்த, நீர வசலாட்டுச் வசலாட்டைலாகி, வவேளடளத்
திரிவபலால், கன்னங்களில் பலாய்ந்தன. வேலாயில் விமமைல்கள, வவேடிவவேடியேலாய் வவேடித்தன. முகத்டதத்
திருப்பிக் வகலாண்டைலாள. பிறகு எழுந்த, சவேர பக்கமைலாய் நின்றபடி வகவினலாள. பின்னர அடைமபிடிக்கும
குழந்டதவபலால், சரவேணடன, விமமைலுக்கு ஒரு தடைடவே பலாரத்தக் வகலாண்டைலாள. சரவேணன், தடல
நிமிரத்தினலான். எழுந்த வபலானலான். என்ன வசய்கிவறலாம என்று வதரியேலாமைல், அவேள டகடயேப்
பிடித்திழுத்த, நலாற்கலாலியில் உட்கலார டவேத்தலான். இருக்டகயில், மீண்டும உட்கலாரந்தபடிவயே, தழுதழுத்த
குரலில் ஒப்பித்தலான்.
"ஓங்கவளலாடை அன்பக்கு அடிபணிகிவறன் வமைடைம. எனக்கும, வவேடலடயே விட்டுவிட்டைலால், அடுத்த
சலாப்பலாடு நிச்சயேமில்வல. வேயேத வேந்த தங்டகடயேக் கடரவயேத்த முடியேலாத. முடியேக் கூடியேத, என் அண்ணி
படழயேபடியும வேயேல் வவேடலக்குப் வபலாறததலான். ஆனலால் அப்படி ஒரு நிடலடமைடயே என்னலால
தலாங்கிக்க முடியுமைலா என்கிறத நிச்சயேமில்ல. இவ்வேளடவேயும மீறி, நலான் ரலாஜினலாமைலா வசய்யுவறன்னலால்,
என் மைனம படுற பலாட்டடை நீங்க பரிஞ்சக்கலலாம. பிளிஸ். நலான் வசலான்னத எடுங்க. ஐ ஹியேரடப. உம
எடுங்க."
"எடுக்க முடியேலாத ஸலார."
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"அப்படின்னலா. வபலாங்க."
"வபலாக முடியேலாத ஸலார."
"சரி நலானலாவேத வபலாவறன்."
"வபலாக விடைமைலாட்வடைன் ஸலார."
எழுந்த, இரண்டைடி நடைந்தவேடன, அன்னம வேழி மைறித்தலாள. அவேவனலா, அவேடள தரமைசங்கடைமைலாகப்
பலாரத்தலான். அவேள கலாட்டியே பலாசம அவேடன உலுக்கத்தலான் வசய்தத. உலுங்கியே உளளத்டத, மூச்சில்
பிடித்த டவேத்த, ஒவர மூச்சலாய்ப் வபசினலான்.
"இந்த ஆபீஸ்ல என்னலால குப்டப வகலாட்டை முடியேலாதமமைலா."
“குப்டபக் கூளங்கடள அப்படிவயே விட்டுடைப்படைலாத. நீங்க வகலாட்டைலாட்டைலால், வவேற யேலாரலாலும முடியேலாத."
"வகட்கதக்கு சந்வதலாஷமைலாகத்தலான் இருக்கு. ஆனலால்."
"இந்த அக்கிரமைத்டத வமைல் அதிகரிகளுக்கும, மைந்திரிக்கும வதரிவிக்கலலாவமை. அதவேடரக்கும
கலான்டிரலாக்டைடர உளவள விடைலாமைல் பலாரத்தக்க முடியேலாதலா ஸலார?"
"அடதயும வயேலாசித்வதன். இத அவேசர அவேசரமைலான கலாலம. எந்த ஆபீஸர அநியேலாயேமைலாய் நடைந்தலாவரலா,
அவேரகிட்டைவயே நலான் எழுதன பகலார தீரப்பக்குப் வபலாகும. அப்பறம நலான்தலான் தீரந்தவபலாவவேன்.
இப்வபலாவேலாவேத. மைரியேலாடதயேலாய் வவேடலடயே விட்டுட்டு, வவேற வவேடல வதடைலலாம, அத இல்லலாமைல்,
நலான் எடதவயேலா எழுதப் வபலாய், அடதவயே சலாக்கலாக்கி, அவேங்க என்டன டிஸ்மிஸ் வசய்தலால், எனக்குச்
வசரவவேண்டியே பணமும வசரலாத. வவேற வவேடலயும கிடடைக்கலாத. அவதலாடை. இந்த அற்ப மைனிதரகள
கண்ணுல விழிக்க விருமபல."
அன்னம வகலாதித்தக் வகட்டைலாள.
"மூன்வற மூன்று வபடர வவேச்ச ஏன் ஸலார ஆபீஸ் ஆட்கடள தீரமைலானிக்கிறீங்க? ஒங்களுக்கலாக கலாடலயில்,
எத்தடன வபர கலான்டிரலாக்டைடர முரட்டுத்தனமைலாய்ப் பலாரத்தலாங்க வதரியுமைலா வசளரிரலாஜேன் தலானலா
ஒங்களுக்குப் வபரிசலாத் வதரியேணும? தங்கமுத்த இல்டலயேலா. சிதமபரம இல்டலயேலா. இவேங்க
வபலாகட்டும. நலான் எதக்கு ஸலார இருக்வகன்? உட்கலாருங்க ஸலார. கடடைசில வபரிசலாய் இருக்கிற
ஆபீஸருக்குத் வதரியேப்படுத்தங்க ஸலார."
"நீங்க நிடனக்கறத மைலாதிரி இத சின்ன விஷயேம இல்ல வமைடைம. மைனுப் வபலாட்டைதில் இருந்த, அத
முடியுறத வேடரக்கும மைன நிமமைதியில்லலாமைல் வபலாயிடும. இந்த டிபலாரட்வமைன்டடை எதிரத்த நிற்கிறதக்கு
ஆளபலவமைலா. பண பலவமைலா. எந்தப் பலவமைலா. என்கிட்டை இல்டல. நல்லவேனுக்கு அடடையேலாளம,
வசலால்லலாமைல் வபலாகிறததலான்."
அன்னத்தின் கண்களில் ஒரு ஒளி அவேடன, வநருக்கு வநரலாய்ப் பலாரத்தலாள. தீரக்கத்வதலாடு தீரமைலானமைலாய்ப்
வபசினலாள.
"ஒரு வவேடள கலான்டிரலாக்டைடர உளவள விடைலாமைல். அதனலால சஸ்வபண்டைலாகி. வபலாரலாட்டைம முடியுறத
வேடரக்கும பலாதிச் சமபளந்தலாவன வேருமுன்னு வயேலாசிக்கிறீங்களலா? அடத விடை வவேற வவேடலக்வக
வபலாயிடைலலாமுன்னு நிடனக்கிறீங்களலா?"
சரவேணன் தடலயேலாட்டினலான்.
'வீட்டுக்கு வீடு வேலாசல்படிதலான் ஸலார. ஓங்கடள மைலாதிரி வநரடமையேலானவேங்க எங்வக வபலானலாலும
வேமபதலான். அதனலால. வதரிஞ்ச வேமப வதரியேலாத வேமடப விடை நல்லத. ஓங்களுக்கு அப்ப்டி ஒரு
நிடலடமை வேந்தலால், நலான் இருக்வகன் ஸலார. என்வனலாடை கல்யேலாணத்தக்கலாக பத்தலாயிரம ரூபலாய் வசரத்த
வேச்சிருக்வகன். வதலாளலாயிரம ரூபலாய் சமபளத்தல, முந்நூறு ரூபலாய் எனக்குப் வபலாதம. மைலாதலா மைலாதம
அறுநூறு ரூபலாய் தந்தடுவறன். கல்யேலாணப் பணத்டதயும தலாவறன். ஓங்கவளலாடை தன்மைலானப்
வபலாரலாட்டைத்டதவிடை எனக்குக் கல்யேலாணம முக்கியேமில்டல. ஏன் ஸலார வயேலாசிக்கிறீங்க?"
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அன்னத்டதவயே வவேறித்தப் பலாரத்த சரவேணன், அவேளின் அன்பப் பிரவேலாகத்தில் கடரந்த வபலானலான்.
ஆனலாலும, அவேன் அவேடள சிரமைத்திற்கு உளளலாக்க விருமபலாததவபலால், தழுதழுத்த குரலில்
பதிலளித்தலான்.
"ஓங்கவளலாடை தலாயுளளத்தக்கு எப்படி நன்றி வசலால்றதன்வன வதரியேலமமைலா. இந்த ஒரு வேலாரத்டதவயே
வபலாதம. ஆனலால், அப்படி ஒரு நிடலடமை ஏற்பட்டு, ஒங்க உதவிடயே நலான் ஏற்றுக்கிட்டைலால், ஊர என்ன
வபசம, நமவமைலாடை உறடவேப் பத்தித்தலான் என்ன நிடனப்பலாங்க. ப்ளீஸ் டிக்வடைஷன் எடுங்க."
"ஊவரலா, ஆபீவஸலா வபசனலால் வபசட்டுவமை ஸலார. ஊருக்குப் பயேப்படைனுமுன்னு நீங்க நிடனச்சலால்,
என்டன வவேணுமின்னலால் உறவேலாக்குங்க. இவதலா என் கழுத்த. நீங்க எப்வபலா வவேணுமைலானலாலும ஒரு
மைஞ்சள கயிடறப் வபலாடைலலாம."
சரவேணன் திடுக்கிட்டு எழுந்தலான். அவேடளவயே உற்று உற்றுப் பலாரத்தலான். அவேவளலா, வேரமப மீறிப்
வபசிவிட்டைடத உணரந்தவேள வபலால், வநற்றிடயே டககளலால் வதய்த்தலாள. இருவேருக்கும இடடைவயே,
எத்தடனவயேலா ஏற்றத்தலாழ்வுகளட க் கண்டைவேள வபலால், தவித்தலாள. அவேனின் வநரடிப் பலாரடவேடயேச்
சந்திக்கும டதரியேமில்லலாமைல், முகத்டத வவேறுபறமைலாகத் திருப்பப் வபலானலாள. பிறகு அவேடன, வமைல்
வநலாக்கலாய்ப் பலாரத்த, “ஸலாரி ஸலார. வதரியேலாமைல் வபசிட்வடைன் ஸலார. என்வனலாடை கல்யேலாணத்தக்கலாகப்
வபசல ஸலார. சத்தியேமைலாய் ஒங்கவளலாடை எதிரகலாலத்டத நிடனச்ச. தத்தபித்தன்னு உளறிட்வடைன் ஸலார.
இனிவமைல் அப்படிப் வபசமைலாட்வடைன் ஸலார. டிக்வடைஷனும எடுக்க மைலாட்வடைன் ஸலார" என்றலாள.
சரவேணன், அன்னத்டத ஆடைலாத பலாரத்தலான். அடசந்த அடசந்த பலாரத்தலான். இவேளுக்கு எவ்வேளவு வபரியே
மைனச. எனக்கலாக எப்படிவயேல்லலாம தடிக்கலாள! அலுவேலக மைரங்களின் உச்சலாணிக் கிடளகளில், அணில்
கடித்த பழங்கடளயும, பிஞ்சில் பழுத்த பழங்கடளயும பிடுங்கலாமைல் பலாரத்த எனக்கு, இவ்வேளவு
நலாளலாய். இந்த வவேரில் பழுத்த பலலா பலாரடவேக்குப் படைலாமைல் வபலாய்விட்டைவத? இப்வபலா, இவேடள
இவேடளவயே. இவேடள மைட்டுவமை. நலாள பூரலாவும பலாரத்தக் வகலாண்வடை இருக்கணும வபலால் வதலாணுவத!
இதக்குப் வபயேரதலான் கலாதவலலா. வேசந்தலாவிடைம வசலான்னதவபலால், கலாதல் பிரக்டஞ இல்லலாமைல் வேருவேத.
எனக்கும வேந்தட்டுவதலா!.
சரவேணனுக்வக ஆச்சரியேம. ஏவதலா நடைந்தத வபலாலிருந்தத. டகடயே நீட்டியேத வபலாலிருந்தத. அவேள, தன்
மைலாரபில் தலானலாய் சலாய்ந்தலாளலா, அவேனலாய் சலாய்த்தலானலா? அவேனுக்கும பரியேவில்டல. அவேளுக்கலாவேத
வதரியுமைலா என்று அறிவேதவபலால், தன் மைலாரபக்குள அடடைக்கலமைலானவேடளப் பலாரக்கிறலான். அவேள,
'கண்மூடி'தனமைலாய் கிடைக்கிறலாள.
திடீவரன்று வடைலிவபலான் ஒலி,
சரவேணன், அவேடள வமைன்டமையேலாய் விலக்கிவிட்டு, ரிஸிவேடர எடுத்தலான்.
"யேலாரு. வேசந்தலாவேலா? அண்ணி வபசணுமைலா? வகலாடு. உம. என்ன அண்ணி. வேசந்தலா மைலாறிட்டைலாளலா? அந்தப்
பயேலுக்குச் வசருப்டபத் தூக்கிக் கலாட்டினலாளலா? குட். வபலாலீஸ் அதிகலாரிதலான் வவேணுமைலா? என்ன.
வேசந்தலாவவே என்கிட்டைச் வசலால்லச் வசலான்னலாளலா? சரி. நலான் அவேன்கிட்டை உளறல. அப்பறம அண்ணி. ஒங்க
வீட்டுக்கு, ஒங்க தங்டகடயே எனக்குக் வகலாடுக்கிறதலாய் எழுதிட்டிங்களலா? இன்னும எழுதலியேலா?
வவேண்டைலாம. வீட்ல வேந்த விவேரமைலாய் வசலால்வறன். வடைலிவபலான்ல வபசிப் பழக்கம இல்லலாட்டைலாலும
நல்லலாத்தலான் வபசறிங்க."
வடைலிவபலாடன டவேத்த சரவேணடன, அன்னம சங்கடைமைலாகப் பலாரத்தலாள. அழப் வபலாகிறவேள வபலால்
வகட்டைலாள
"யேலாவரலாடை தங்டக? யேலாவரலாடை கல்யேலாணம?"
"நீ. இன்டனக்கு எங்க வீட்டுக்கு வேலா. என் தங்டகக்குப் பத்திமைதி வதடவே. இந்தக் கலாலத்தல எப்படி
எப்படிக் கலாதலிக்கணும என்கிறடதவிடை. எப்டில்லலாம கலாதலிக்கக்கூடைலாத என்கிறத முக்கியேம. பலாவேம.
அவேளுக்குத் வதரியேல. நீ வேந்த அட்டவேஸ் பண்ணனும திருந்திட்டைலாளலாம. இருந்தலாலும நீயும வேந்த
வசலால்லணும."
'யேலாவரலாடை தங்டக. யேலாவரலாடை கல்யேலாணம. வலட்டைரனு வசலான்னீங்க."
"ஒ. அதவேலா? எங்க அண்ணிக்கலாக, அவேங்கவளலாடை தங்டகடயே கட்டிக்க, நலான் தயேலாரலாய் இருக்கதலாய்
அண்ணிடயே வலட்டைர எழுதச் வசலால்லியிருந்வதன்."
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"எப்வபலா. எப். எழுதப் வபலாறலாங்.களலாம."
"இனிவமைல் ஏன் எழுதவேலாங்க. ஆமைலா. நீ ஏன் ஒரு மைலாதிரி ஆயிட்வடை? இனிவமைல் வவேற வபண்டண நலான்
நிடனப்வபனலா? இன்னும ஒன்னலால என்டனப் பரிஞ்சக்க முடியேல. சரியேலான லூஸஜு."
சரவேணன், அவேள டககடளப் பற்றினலான். அவேள, அவேன் வதலாளில் முகம படதத்த, "நீங்கதலான் ஸலார
லூஸ். சரியேலான லூஸ். என்டனப் பரிஞ்சக்க இவ்வேளவு நலாள எடுத்தக்கிட்டை லூஸ்" என்று வசலால்லிச்
வசலால்லிச் சிணுங்கினலாள. சிணுங்கிச் சிணுங்கிக் கூவினலாள.
சரவேணன், அன்னத்தின் டககடள ஆறுதலலாகவும, ஆறுதல் வதடியும பற்றிக் வகலாண்டிருக்கிறலான்.
அகநலானூற்றுப் பலாடைல்களின் தளமைலாய்ப் வபலான அவேன் உளளத்தில் பறநலானூறு வபலாரக்குரல்
வகலாடுக்கிறத. அத இப்படித் தீரமைலானித்தத.
நலாடளக்வக அடமைச்சருக்கும, அடமைச்சகச் வசயேலலாளருக்கும, தடலடமை டடைரக்டைருக்கும, எல்லலா
விவேரங்கடளயும எழுதப் வபலாகிறலான். என்ன ஆனலாலும சரி. வசளமி நலாரலாயேணடன, அலுவேலகத்திற்கு
உளவள விடைப்வபலாவேதில்டல. அவேவன, மைலாநில அரச நிறுவேனத்திற்கு கலான்டிரலாக்ட் வகலாடுக்கப்
வபலாகிறலான். இத டகசத்தமைலான கலான்டிரலாக்ட் என்று அடனவேருக்கும பரியும. தவேறுதலான். வமைலிடை
ஆடணக்கு எதிரலாக இப்படி நடைக்கக் கூடைலாததலான் முன்பின் நடைக்கலாதததலான். ஆனலாலும இத
தவேறப்வபலான நீதிடயே தவேறலாமைல் இருக்கச் வசய்யும தவேறு. ஆவரலாக்கியேமைலான தவேறு. சலாயேப்வபலாகும
குடலவேலாடழடயே நிமிரத்தவேதற்கலாக, அடதத் தலாங்கிப் பிடிக்கும முட்டுக்கமப. ஒரு அரச ஊழியேடன,
வநரடமையேலாய் வசயேல்படை முடியேலாமைல் தடுப்பத சட்டைப்படிக் குற்றம. சமூகப்படி தவரலாகம. இடத அரவச
வசய்தலாலும, குற்றம குற்றந்தலான். அதவும குற்றவேலாளிதலான்.
சரவேணனின் உளளுலகில் அலுவேலகப் வபலார, படைம படைமைலாய் விரிகிறத. அடதப் பயேமுறுத்த வவேண்டும.
பயேப்படைலலாகலாத. கண்முன்னலால் கரடுமுரடைலான பலாடத கூடை இல்டல. இனிவமைல் அவேவனதலான் பலாடதவயே
வபலாடைவவேண்டும. பரீட்சலாரத்த பலாடத. அக்கினிப் பலாடத.
சரவேணன் படைபடைக்கவில்டல. குழமபிப்வபலாகவில்டல. அன்னத்டத, குதூகலமைலாய்ப் பலாரக்கிறலான்.
அவேளும, ஒங்களுக்கு அந்தக் கலால வேழக்கப்படி வவேறுமைவன திலகமிடுபவேள அல்ல நலான் என்று
வசலால்லலாமைல் வசலால்வேதவபலால் கரத்டத தூக்கி நிறுத்தி, முஷ்டியேலாக ஆக்குகிறலாள.
-----------
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ஒருநலாள வபலாதமைலா?
1
ஒரு கூட்டைத்டதப் பலாரத்தவுடைவனவயே, அத எப்படிப்பட்டை கூட்டைம என்று இலக்கணப்படுத்தி விடைலலாம.
அரசியேல்வேலாதிகள, தங்களின் வகலாளடக முழக்கங்களுக்கு ஏற்ப வதலாண்டைர கூட்டைம குண்டைர கூட்டைம
என்று ஒரு கூட்டைத்டதவயே தங்கள வபலாலித்தனங்களுக்கு ஏற்ப வபலாலியேலாக்கினலாலும, வபலாதவேலாக
வசன்டன நகரில் ஒரு கூட்டைத்டத அடடையேலாளம கண்டுபிடிப்பத வபலாதமைக்களுக்கு மிகவும எளிதலான
கலாரியேம. இன்னும வசலால்லப்வபலானலால் இத ஒன்றுதலான் அவேரகளுக்கு எளிதலான கலாரியேம. ஆனலாலும
இதற்கு விதிவிலக்குப் வபலால அதலாவேத விதிவயே, எக்வகடைலாவேத வகட்டு, எப்படி வவேண்டுமைலானலாலும
வபலாங்கள என்று தங்கடள விலக்கு வசய்தத வபலால் - இவதலா இந்தப் பரந்த விரிந்த பருத்த வசன்டன
மைலாநகரில், எல்டைலாமஸ் சலாடல மைவுண்ட்வரலாடில் வேந்த சங்கமிக்கும இடைத்திற்கு சிறித வதலாடலவில்
திருமுருகன் ஆலயேத்திற்கு அருவக வபருந்திரளலாய் கூடி நிற்கும அந்தக் கூட்டைத்டத எப்படி அடடையேலாளப்
படுத்தவேத? எந்த வேடகயில் வசரப்பத?
அந்த முருக வகலாவிலுக்கு அருவக நின்றதலால் மைட்டுமைல்ல, வபருமபலாலலானவேரகளின் கரங்களில்
திருவவேலாடு மைலாதிரி இருந்ததலால், அத பண்டைலாரக் கூட்டைமவபலால் வதலான்றும. ஆனலால் இருமபலாலலான வேட்டை
வேடிவேமைலான ஓரளவு வபரியே அந்த 'பலாண்டுக் கூடடைடயேப் பலாரத்த கண்வணலாடு அந்த மைக்கடளப்
பலாரப்பவேரகள அப்படிச் வசலால்ல மைலாட்டைலாரகள. சின்னத் திருவவேலாடு பண்டைலாரங்களின் வேயிறுகளில்
இருந்த பல பலாடனகடள - சடதயேலாலலான பலாடனகடளச் - வசய்யே முடியும. ஆனலால் இந்தப் வபரியே
திருவவேலாடு கூட்டைத்தினருக்கு வேயிறு தவிர மீதி எல்லலா உறுப்பகளும இயேங்குகிறவதலா இல்டலவயேலா,
அடவே இருப்படத உடைமபில் கலாட்டின. ஒரு சிலர வேலாயில் குதப்பம வவேற்றிடலடயேயும சலாடலயில்
வதறித்த சிவேப்பத் தளிகடளயும டவேத்த, அவேரகடள, கல்யேலாண விருந்தக் கூட்டைம என்றும
வசலால்லலலாம. உற்றுப் பலாரத்தலால் அப்படியும வசலால்லமுடியேலாத. கல்யேலாணக் கூட்டைம சலாப்பிட்டுவிட்டு
வவேற்றிடல வபலாடும. ஆனலால் இந்தக் கூட்டைத்த மைனிதரகள வவேற்றிடலடயேவயே சலாப்பலாடைலாக வமைன்றுப்
பலாரப்பவேரகள. வவேற்றிடல சப்பலாத்தியேலாம. வகலாட்டடைப்பலாக்கு உருடளக்கிழங்கலாம. உமிழ்நீர
சலாமபலாரலாம. வேலாவயே வேயிறலாம.
ஒருவவேடள இவேரகடள இழவுக் கூட்டைம என்று வசலால்லலலாமைலா? தடல கலாய்ந்த வதலாற்றத்டதயும
வவேறுடமையேலான கண்கடளயும வபலாறுடமையேலான கலால்கடளயும டவேத்தக் கணக்குப் வபலாட்டைலால் மைரணக்
கணக்கிற்கு இதவேடர வகளவியேலாக இருந்த, இப்வபலாத பதிலலாகிப் வபலான ஒரு சடைலத்தின் இழவுக்கலாக
நிற்பவேரகடளப் வபலால் இவேரகள வதலான்றினலாலும, ஒரு சின்ன வித்தியேலாசம. இவேரகளில்
ஒவ்வவேலாருவேரும, தலாவன வசத்த, தனக்குத்தலாவன இழவு நடைத்திப் பலாரப்பவேரகள வபலால் வதலான்றினலாரகள.
இந்த வேடகயில் இவேரகள சயேமபச் சவேங்கள, ஆடகயேலால், இவேரகடள எப்படிப்பட்டை கூட்டைம என்று
வேசதி வேலாய்ப்ப உளளவேரகளலால் எளிதில் கண்டுபிடிக்க இயேலலாத பலாரப்பவேரகளுக்கு மைட்டுமைல்ல,
பலாரக்கப்படுகிறவேரகளுக்கும, ஆனலாலும, தமிழனின் தனிப் பண்பப்படி, இவேரகளுக்கு ஏதலாவேத
முத்திடர குத்த வவேண்டுவமை. என்ன முத்திடர குத்தலலாம?
மைனிதக் கூட்டைம என்று மைட்டும வசலால்லலலாமைலா? மைனிதன் என்றலால் இன்வனலாரு அரத்தமும உண்டு
என்படத ஒப்பக் வகலாளவேதற்கலாக இருந்தலால், அப்படி அடழக்கலலாம. எப்படி அடழத்தலாலும, அவேரகள
கவேடலப்படை மைலாட்டைலாரகள. பல்லவேனில் வபலாகும, மைத்தியே தர டமைனரகள, வேரவேர நலாவடை வகட்டுப்
வபலாச்ச என்று இந்தக் கூட்டைத்டதப் பலாரத்தப் வபசிக்வகலாளகிறலாரகள. சலாடலயில், கலாரகளில் சவேலாரி
வசய்பவேரகள, கூட்டைத்டதப் பலாரக்கிறலாரகவள தவிர, அந்தக் கூட்டைம எதற்கலாக அப்படி நிற்கிறத என்று
வயேலாசித்தப் பலாரக்க மைறுக்கிறலாரகள. தங்களின் வபலான்னலான வநரத்டத வீணலாக்க விருமபலாதவேன்வபலால்
வபலாகிறலாரகள. அவேரகளில் ஒரு சில பிஸிகள இந்தக் கூட்டைத்தலால் கலாடர வவேகமைலாகச் வசலுத்த
முடியேவில்டலவயே என்பத மைலாதிரி, முடறப்பத வபலால்கூடை வபலாகிறலாரகள. சில படித்த வபண்கள
அவேரகளின் அழுக்கு தங்களின் படைடவேயில் பட்டுவிடைக் கூடைலாவத என்பதவபலால் விலகிப் வபலாகிறலாரகள.
ஒரு சில உறவுக்கலார நடுத்தர வேரக்கக்கலாரரகள, தங்களிடைம சமபந்தப்பட்டைவேரகள கடைன் வகட்டுவிடைக்
கூடைலாவத என்று தங்களுக்குத் தலாங்கவள ஒரு கற்படனடயே உருவேலாக்கிக் வகலாண்டு, அவேசரமைலாய்
வபலாகிறவேரகள வபலால் வபலாகிறலாரகள.
எல்லலாருவமை அந்த வபலாக முடியேலாதவேரகடளப் பலாரத்த, ஏவதலா ஒரு எதிரமைடற உணரவில் வபலாய்க்
வகலாண்டிருக்கிறலாரகள. ஆனலால் அவேலாகள –
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ஒருவேடன வீரனலாக்க ஒன்பத வபடரப் வபடியேலாக்கும சினிமைலாக்கலாரடனப் வபலால், இடதவயே எழுதம
சரித்திர நலாவேலலாசிரியேப் வபலாய்யேரகடள வபலால் பட்டைணத்தப் பங்களலாக்களின் மைவுடசயும மைதிப்டபயும
“வகலாச்டசப்படுத்தவேத வபலால்" வதலான்றும, தடல தட்டும குடிடசகளில் இருந்த, கலாடலயில் ஆறு
மைணிக்வக அங்கு வேந்த முருகன் வகலாவிலில் உச்சிக்கலால பூடஜே நடைத்தப்படும இந்தச் சமையேமவேடர,
அங்வகவயே தவேமிருக்கிறலாரகள. இவேரகளின் தடலகள, அங்குமிங்குமைலாகச் சழல்கின்றன. ஒரு சிலர அந்தக்
கூட்டைத்தின் இலக்கணப் படியேலான 'பிரபக்கள, சிங்கிள டீடயேக் குடித்தவிட்டு பீடிடயேத் தின்பத வபலால்
உறிஞ்சகிறலாரகள. கட்டைம வபலாட்டை கிழிசல் சட்டடைடயேக் வகலாண்டை ஒரு அறுபத வேயேதக் கிழவேர
வபலாறுடமைவயேலாடு எழுந்த சிறித தூரம நடைந்த மீண்டும இருந்த இடைத்திவலவயே வேந்த அமைரலாமைல், இடைம
வபயேரந்த உட்கலாரந்தலாலலாவேத கிரலாக்கி வேருமைலா என்பதவபலால் இன்வனலாரு இடைத்தில் உட்கலாருகிறலார. ஒரு
சில நடுத்தர வேயேத மைனிதரகள தலாடி டவேத்திருக்கிறலாரகள. தலாடி என்று வசலால்வேடதவிடை அடத
வேறுடமையின் முளவளன்று வசலால்லலலாம.
முருகன் வகலாவிலுக்கு எதிரத்தலாரப் வபலாலிருந்த சலாடலடயே அடணத்த, பிளலாட்பலாரத்தின் தளம
வதரியேலாதபடி வநருங்கி உட்கலாரந்த இந்தக் கூட்டைத்தில் சிறுவேரகளுக்கும குடறவில்டல. பலாண்டுக்
கூடடைடயேச் சற்றிவிட்டுக் வகலாண்வடை பசியின் தடலச் சற்றடல மைறக்கப் பலாரக்கிறலாரகள. ஆனலால் கூடடை
சற்றச்சற்ற அவேரகள தடலகள முன்னிலும வவேகமைலாகச் சற்றுவேத வபலால் உணரகிறலாரகள. ஒய்வு வபற்ற
உத்திவயேலாகக்கலாரரகடள விடை அதிக வேயேத வகலாண்டை கிழவிகளின் எண்ணிக்டக முப்பதக்குமவமைல்
வபலாகும. பல் வபலானலாலும வேயிறு வபலாகலாத பலாவேத்தலால் அவேரகளும உட்கலாரந்த பலாரக்கிறலாரகள.
இவேரகடளவிடை அதிகமைலான இளம வபண்கள தலாரப்பழுதி அப்பியே கலால்கடளத் தடரயில் ஊன்றி,
முதடக வேடளத்த ஒருக்களித்த உட்கலாரந்த, வதலாடலவில் வதரிகின்ற ஒவ்வவேலாருவேடரயும
வமைஸ்திரியேலாகப் பலாவித்த, வநரத்தலால் வீணடிக்கப்பட்டைவேரகள வபலால் கசிந்த கண்கவளலாடு பசி
வயேலாகத்தலால் நிஷ்டடையில் இருப்பவேரகளவபலால், கண்கடள விலக்கலாமைல் கலால்கடள நகரத்தலாமைல்
கலாத்திருந்த கலாந்திருந்த, கலாத்திருப்பவத பரியேலாமைல் வேலாழ்க்டகக்குக் கலாத்திருக்கிறலாரகளலா அல்லத
வமைஸ்திரிக்குக் கலாத்திருக்கிறலாரகளலா என்பத அறவவே வதரியேலாமைல் அப்படிவயே இருக்கிறலாரகள. ஆனலால்
அவேரகள வபற்ற சின்னஞ்சிறு வசல்வேங்கள அவேரகளின் கலால்கடளவயே வதலாட்டிலலாய் நிடனத்த
அமைரகின்றன. பல்லவேன் பஸ்கடளவயே சிறு வதரகளலாய் நிடனத்த டக வகலாட்டுகின்றன. ஒடும கலாரகடள
ஆடன கட்டிப் வபலாரடித்த தலாய்மைலாமைன்களின் சீதனச் சிறப்ப வேண்டிகளலாய் நிடனத்த கண்
சிமிட்டுகின்றன. என்றலாலும சில குழந்டதகள முடைங்கிக் கிடைக்கின்றன. அடித்தப் வபலாட்டை நலாயின்
உப்பியே வேயிறுவபலால் வீங்கியே வேயிற்டறத் தலாங்கும வேழி வதரியேலாத குப்பறக் கிடைக்கின்றன.
அத்தடனக் கண்களும, ஒவர ஒரு திடசடயேப் பலாரத்த வமைலாய்க்கின்றன. அன்று யேலாரும வேரவில்டல.
இதற்குள ஏவழட்டு வமைஸ்திரிகள வேந்திருக்க வவேண்டும. யேலாடரயும கலாணவில்டல. இனி வேந்தலாலும
பலாதி நலாள வவேடலதலான். பலாதி நலாளலானலாலும வபலாக வவேண்டும. வேயிற்றில் பலாதி நிரமபினலாலலாவேத
வபலாதம. ஆனலால், நிரப்பபவேரகடளக் கலாணவில்டல. இவேரகடளப்வபலால் கூடியிருக்கும
ரலாயேபரத்திற்கும, சூடளக்கும டசதலாப்வபட்டடைக்கும வசலால்லி டவேத்ததவபலால் வபலாய் விட்டைலாரகளலா?
நலாடளக்கலாவேத வேருவேலாரகளலா?
கட்டைலாஞ்சவேர வபலான்ற வமைனியில் கிழிந்த பனியேனும டநந்த டைவுசரும வபலாட்டிருந்த ஒட்டைரகள
சண்ணலாமபலாய் குடழந்த வபலாய் நின்றலாரகள. 'மைண் வவேடலயில் டக வதரந்த இந்த வசலத்த மைனிதரகள,
அருகருவக நின்ற தத்தம மைடனவிகடள ஆதங்கமைலாகப் பலாரத்தக் வகலாண்டைலாரகள. டகவயேலாடு பிடித்த
கலாவலலாடு அடணத்திருந்த கடைப்பலாடரடயே வதலாடடைகளில் உருட்டிக் வகலாண்டைலாரகள. 'பலாண்டுக்
கூடடைடயேக் கவிழ்த்த விடளயேலாடைப் வபலான ஐந்த வேயேத மைகடள ஒரு ஒட்டைப் வபண் தடலயில்
குட்டினலாள. அந்தக் குழந்டத அழலாமைல் பரிதலாபமைலாகப் பலாரத்தத. ஒருவவேடள கலாடலயில் கஞ்சி
குடித்திருந்தலால் அழுதிருக்கும.
உத்திரலாட்சக் வகலாட்டடைடயேப்வபலால், இரண்டு மைடைங்கு வபரியே நூல் கட்டியே வேட்டைக் குண்டடை வேலத
டகயில் பிடித்தபடி மைணியேலாஸ் கட்டடைடயேயும, வலவேல் பலாரக்கும மூலமைட்டைத்டதயும பிளலாட்பலாரத்தில்
வபலாட்டு அவேற்டற இடைக்டகயேலால் குழந்டதடயே தடைவுவேத வபலால் தடைவி விட்டுக் வகலாண்டிருந்த
வகலாத்தனலாரகளில் பலர வேயிற்றுக்கும வதலாடடைக்கும இடடையிலுளள உடைல் பலாகத்டத மைணியேலாஸ்
கட்டடையேலாலும 'எல் வேடிவேத்தில் அடமைந்த மூலமைட்டைத்தலாலும அமுக்கிக் வகலாண்டைலாரகள. 'டபப்
ரிஞ்டசயும' ஆக்ஷலாபிவரடமையும டகவயேலாடு டவேத்திருந்த பிளமபரகளின் கண்கள வவேளளிப்பழங்கள
வபலால் கருவிழி வபலானதலாய் கலாட்சியேளித்தன. கூரக்கமபிகளலாய் முடிந்த வேலாடளயும, திருகலாணி வபலான்ற
உடழப்பலாயுதங்கடளயும டவேத்திருந்த ஆசலாரிகள, தடலப்பலாடககடள எடுத்த இடுப்பில் கட்டிக்
வகலாண்டைலாரகள.
மைலாயேவமைலா, மைந்திரவமைலா, மைண்ணலாங்கட்டிவயேலா, அன்று எந்த வமைஸ்திரியும வேரவில்டல. இன்று கலான்கிரீட்
வபலாடுவேதற்குக் கட்டிடைம இல்டலயேலா? கதவு வபலாடை கட்டியே வீடு இல்டலயேலா? வபயிண்ட் அடிக்கக்
கதவில்டலயேலா? வேலாணம வவேட்டை, கிரவுண்ட் இல்டலயேலா? கலடவேப் வபலாடை சிவமைண்ட் இல்டலயேலா?
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என்ன இல்டல? வநற்று. இங்வக ஒரு கலலாட்டைலா நடைந்தத உண்டமைதலான். வசலாடைலா பலாட்டில்கள, சக்கு
நூறலாக உடடைந்ததம உண்டமைதலான் சில கூலிக்கலாரரகள நலாங்கள ஏமைலாளியேல்ல சலாமி.
வவேடலக்கு ஆள வகலாண்டு வபலாறவேருக்கு ஐமபத ரூபலாய் வதறுமுன்னலா, எங்களுக்கு ஒரு இருபத
வதரப்படைலாதலா என்று வகட்டைதம உண்டமைதலான். இந்த வகளவிக்கும, வசலாடைலா பலாட்டில் வீச்சக்கும
சமபந்தமில்டல என்பதம, மைனிதரகடள வேலாங்க வேந்த வமைஸ்திரி-மைனிதரகளுக்கும வதரியும, இனிவமைல்.
இந்த ஏரியேலாவுல கலால் வேச்சலால். என்வபடர மைலாத்திக் கூப்பிடுன்னு ஒரு வமைஸ்திரி கூப்பலாடு வபலாட்டைலாலும,
அவேர, தன் வேலாரத்டதகடள, வசலால்கிற வவேகத்திவலவயே மைறக்கக்கூடியே மைனிதர என்பத. அங்வக
இருப்பவேரகளுக்கும வதரியும.
உடழப்பலால் ஏற்படும கடளப்டபவிடை, உடழப்டப விற்பதற்கலாய் நின்ற கடளப்ப வமைவலலாங்க, ஒரு
சிலர எழுந்தலாரகள. எழுந்தவேரில் ஒரு வேலாலிபப் டபயேனுக்கு, வேயிற்றுக்குள இருந்த வேலாயு இடுப்பில்
திருகலாணி வபலால் பிடி வபலாடை ‘எப்பலாடி என்று முனங்கிக் வகலாண்வடை டபசலா நகரத்தக் வகலாபரம வபலால்
வேடளந்த அவேன், வமைவல நிமிர முடியேலாமைலும கீவழ உட்கலார முடியேலாமைலும வநளியே, அவேவனலாடு வசரந்த
எழுந்த வகலாத்தனலார வகலாண்டடையேலா, இன்னலாடைலா. குழி குளிக்கப் வபலாறவேன் மைலாதிரி வநளியுவற? என்றலார.
வமைளனத்தின் உருவேகமைலான அந்தக் கூட்டைத்தில் முதல் ஒலி யேலாக முழங்கியே அந்தக் கிழவேடர அந்த
வேலாலிபன் சங்வகலாஜேத்தடைன் பலாரததலான். பிறகு இடுப்டப நிமிட்டி விட்டுக் வகலாண்வடை வகட்டைலான்.
"நீ ஏன் வபசமைலாட்வடை? ஒனக்கு வேந்தலா வதரியும."
"ஒன்வனலாடை வேலி வமைஸ்திரி வேந்தலா பூடும. இத வேலாயு வேலியில்டல. வேலாழ்வவேலாடை வேலி. இன்னலா முத்த.
நலான் வசலால்றத சரத்தலானலா?. இவேன் மைலாதிரிதலான் எனக்கும வேலிக்குத. ஒனக்கும வேலிக்குத."
'வபரியேலாள முத்த அவேடர வவேறித்தப் பலாரத்தவிட்டு பிறகு எழுந்த பதிலளித்தலார.
"நீ வசலால்றதம சரிதலான். ஆனலா. ஒனக்குப் வபலாருத்தமில்ல." "இன்னலாடைலா வசலால்வற?"
"நலாங்க. வபரியேலாள வவேடலக்குப் வபலாறவேங்க. கமமைனலாட்டிங்க. மிஞ்சி மிஞ்சிக் வகலாடுத்தலால்
பன்னிரண்டு ரூபலாய் தரவேலான். அதலயும சில சமையேம வரண்டு ரூபலாய் முளளங்கி பத்த மைலாதிரி. வமைஸ்திரி
மைவேரலாசனுக்கு அழுகணும. ஒனக்கு இருபத்திரண்டு ரூபலா. ஒனக்கும வேலிக்கின்னலா இன்னலா அரத்தம?
எண்ணக் குடைம வபலாட்டைவேனும தண்ணிக்குடைம வபலாட்டைவேனும ஒவர சீரலா வபலாலமபனலா. இன்னலா
அரத்தம?"
உதிரிப்பூக்கள வபலால், தடலமுடிக் கற்டறடயே ஒழுங்கு படுத்தலாமைல், வமைலும கீழுமைலாக அப்பி டவேத்தபடி,
கழுத்தின் வமைல் பகுதிடயேச் வசலாறிந்த வகலாண்டிருந்த தலாயேமமைலா, சல்லடடைவபலால் படைரந்த வதமபல்
உடைமடப குலுக்கிக் வகலாண்வடை அதட்டினலாள.
"ஏய். இன்னலாசி எண்வணய் குடைந்தலான் உசத்தின்னு வபசலாதடைலா. நமமைள மைலாதிரி ஏடழங்களுக்கு தண்ணிக்
குடைந்தலான் ஒசத்தி. ஒரு கரண்டி எண்வணயில. ஒடைமப வதச்சக்க முடியுத. ஒரு வசமப தண்ணி
கிடடைக்குதலாடைலா? கலாரப்பவரஷன் கமமைனலாட்டிங்க, வூட்டு வேரிக்கி மைட்டும வேந்தடுறலாங்க."
"ஒன்கலாவேத குட்ச கீத. எனிக்கி, அதகூடை இல்ல."
"ஒன்பலாடு வதவேலமவமை. இந்தப் பிளலாட்பலாரத்தலவயே படுத்தட்டு. இங்வகவயே வவேலக்கி கலாத்திருக்கலலாம.
நலானு எமமைலாந் வதலாலவு நடைக்கணும"
"எக்கலா. நீ அறிவவேலாடை வபசறியேலா? பணக்கலாரங்க, 'குடிடச ஜேனங்க வதவேல. சலாப்பலாடு தவிற வவேறு
பிரச்சிடன இல்ல. நமமைள மைலாதிரி பிளடளங்களுக்கு நடக நட்டு பண்ற கவேல இல்ல. வதவேசம கிவேசம
என்கிற பிரச்சிடன இல்டல'ன்னு வசலால்றத மைலாதரிவயே நீயும வபசறிவயே. வபசலாமை இங்க வேந்த குந்த.
நலானு. ஒன் குடிடசக்கு பூடுவறன்."
"இன்னலாமவமை நீ. ஒரு வபச்சக்குக் கூடை. உன்னண்டை வபசப்படைலாதலா?" இதற்குள, வசலத்த ஒட்டைர,
வதருவில் குதிடரக் வகலாண்டடையுடைன், 'பிரலா மைலாரபகத்தடைன் வதலாப்பளுக்குக் கீவழ படைடவேபடை அலுக்கிக்
குலுக்கி நடைந்த ஒரு வபண்டணவயே வேலாடயேப் பிளந்தபடி பலாரத்தலார. அவேர வேலாடயேவயே பலாரத்த, தன்
வேலாடயே வமைன்று வகலாண்டை வகலாத்தனலார, அவேடர அதட்டுவேத மைலாதிரியேலான வபலாய்க் வகலாபத்தடைன்
வபசினலார.
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"வடைய். மைலாரி. அந்த வஜேலாரல மையேங்கிடைலாதடைலா. இதங்கல்லலாம வரட்டுங்களலாக் கூடை இருக்கும."
"என்ன சலாமி. நீ ஒன் வேயேசக்கு வதலாதவேலா வபசமைலாட்வடை?”
"நலான் ஒன் வேயேசக்கு வதலாதவேலா வபசவறண்டைலா." "நீ வவேற. அவேனவேன் குழி வவேடலக்கிக் கூப்பிடை
ஆளில்டலவயேன்னு தவிக்கலான். நீ ஒன்வனலாடை ஆசயே. என்வனலாடை ஆசயேலா வேச்சப் வபசவற."
"விட்வடைன்னலா ஒரு குத்த. பின்ன ஏண்டைலா. கமமைனலாட்டி அடதப் பலாரக்கிவற?"
"நீதலான் விடைமைலாட்டீவயே சலாமீ. என்வனலாடை டைவுசடர வதலாப்பளுக்குக் கீவழ இழுத்தப் வபலாடுவறன். ஏன்னலா.
டைவுசர பட்டடை கிழிஞ்சிட்டு. கீவழ இழுத்தலால்தலான் மைலானத்டத மைடறக்கலலாம. ஆனலால் அந்தமமைலா.
மைலானத்டத இழுத்தக் கீவழ வபலாடுறத மைலாதிரி வசல இழுத்தப் வபலாடுறலாங்கவள. ஒவர கலாரியேத்த வரண்டு
வபரு வசய்யேறப்வபலா. எவ்வேளவு வித்யேலாசம இருக்குன்னு வநனச்வசன். நீ என்னடைலான்னலா."
ஒட்டைரின் மைடனவி கணவேடர அதட்டினலாள.
"அறிவுலலாமை வபசலாதய்யேலா. ஜேலாமபஜேலாரு டடைய்லரன்டைலா வபலாயேலாவேத பலாரு. இல்லன்னலா. மைலானம பூடும.
இப்ப கலாட்டிவயே. ஒன் டைவுசரல. ஒட்டுப்வபலாட்டு தச்சிருக்கு. வபசத. வபரியே வபச்சலா."
மைடனவி வசலான்னத சரிவயேனப்பட்டைதவபலால், முப்பத்டதந்த வேயேத மைதிக்கத்தக்க அந்த ஒட்டைர,
மைண்வவேட்டிடயே வதலாளில் வபலாட்டுக் வகலாண்டு நடைக்கப் வபலானலார. அவேவரலாடு வசரந்த இன்னும பலர
நடைக்கத் தவேங்கினலாரகள. வகலாத்தனலாரலான வகலாண்டடையேலா, வேட்டைக் குண்டடை இடுப்பில் வசருகிக்
வகலாண்டு பூணுரல் மைலாதிரி வதரிந்த கயிற்டற மைடியில் வசருகிக் வகலாண்டு நடைக்கப் வபலானலார. ஒட்டைர
அவேடரப் பலாரத்தச் வசல்லமைலாகக் கண்டித்தலார.
"நீ. ஏன் சலாமி வபலாறப்படுவற? வதலாழில்கலாரன் நீ. மூணு மைணிக்குக் கூடை. வமைஸ்திரி வேந்த. ரலாசலா மைலாதிரி
கூட்டிப் வபலாவேலான். நீ ஏன் வேலார?”
"வபசலாதடைலா. இன்னிக்கி. வபரியேலாளலாய் கூடை. வவேலப் பலாரத்தலாகணும."
இடுப்பப் பிடியில் இருந்த மீண்டை 'வேலாயு வேலாலிபன், பரிகசித்த குரவலலாடு, முதடக வேடளக்க முடியேலாமைல்
வேடளத்த, சிரிக்க முடியேலாமைல் சிரித்தப் வபசினலான்.
"வபலால்லலாத வகயேவேன்யேலா. சமபலாதிக்கிறவதல்லலாம இன்னலாயேலா பண்வற? இன்னிக்கு. ஒரு நலாள வரஸ்ட்
எடுத்தலா குடியேலா முழுகிடும."
"ஆமைலாண்டைலா. நலான் வதனமும வவேல வகடைச்ச. வதனமும இருபத முப்பத சமபலாதிச்ச, குடிடசயில்
வகலாட்டி வேச்சருக்வகன். இப்வபலா குட்ச தலாங்க முடியேல. நீ வேலாணுமுன்னலா வேந்த வேலாரீக்கின்னு வபலாறியேலா?"
"ஒன் கலாச, பிசலாத்த கலாச, எனக்கு எதக்குய்யேலா? தளளலாத வேயேசல ஏன் பணம பணமுன்னு
அடிச்சக்கிவறன்னு வசலால்லங் கலாட்டி"
"வடைய் வசலாமைலாறி. வேலாணுமுன்னலா என் வீட்டை வேந்த பலாருடைலா. ஒன்வனலாடை குடிடசயிலயேலாவேத ஒன் நயினலா
நலாரக்கட்டுல வேலாங்கி வபலாட்டுகினலான். என்வனலாடை வீட்ல ஒக்கலார ஒரு பலகக்கூடை வகடையேலாத. இரண்டு
வபலாண்ணுக்கு கல்யேலாணம பண்ணிவேச்வசன். ஒரு வமைலாவேளயேலாவேத படிக்க டவேக்கலலாமுன்னு ஸ்கூல்வல
வசத்வதன். வபலான மைலாசம முப்பத நலாளில் இருபத நலாளலா வமைலாடைங்கிக் கிடைந்வதன். வேலாத ஜேஜூரம, ஒனக்கு
நலானு சமபலாதிக்கறததலான் கண்ணுல படுத. கஷ்டைப் படுகிறத வதரியேமைலாட்வடைங்கிறத பலாரு."
'அய்யே இன்னலா வேலாத்யேலாவர டைமைலாஷ்க்கு வசலான்னலால் வகலாவிச்சக்கிறிவயே. உன் கிட்டை டைமைலாஷ் வபசலாமை நலானு
யேலாரகிட்டை டைமைலாஷ் வபசவவேன்."
"வேயேசப் வபலாண்ணுக்கிட்டை வபச"
"சலாரத்தல ஏறி, பலாண்டுல கல்லு மைண்டண வகலாண்டு வபலாற வபஜேலாரல, வேயேசப்வபலாண்ணு வநனப்பம
வேரல. நலானு வேயேசப் டபயேன் என்கிறதம வேரல. ரலாத்திரிக்கு வகனலாவுல கூடை கல்லுமைண்ணு சமைக்கறலாப்
வபலாலவும. சலாரத்தல இருந்த கீவழ விழுந்த கலாலு ஒடிவேத மைலாதிரியும வதலாணுத. சீ. இன்னலாய்யேலா
வபலாய்ப்ப. கஷ்டைப்படுறவேனுக்கு கனலாவுல கூடை கஷ்டைந்தலானலா வேரணும?"
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தலாயேமமைலா குறுக்கிட்டைலாள.
"வகலாத்தனலாவர, எனக்கு ஒரு ஐடியேலா வதலாணுத. இந்த அறியேலாத வேயேசப் வபலாண்ணுங்கள. வகலாட்டைலாப்
பண்ற கலாவலஜ பசங்கள. சலாரத்தல ஏத்தி, பலாண்டுவே தடலயில வகலாடுத்தட்டைலாப் வபலாதம. வபலாண்ணுங்க
தலாரலாளமைலாய் நடைமைலாடைலலாமுன்னு வநனக்கிவறன்."
"பசங்களக் வகலாட்டைலா பண்ற வபலாண்ணுங்கள என்ன பண்றத?"
"எந்தப் வபலாண்ணும வேலியேப் வபலாகமைலாட்டைலாள. வநனச்சக்வகலா."
"நீ அன்னலாடைம கலாய்ச்சிப் வபலாண்ணுங்கள மைன்சில வேச்சப் வபசற தலாயேமமைலா. நமமைள மைலாதரி
கஷ்டைப்படுறவேவனலாடை வபலாண்ணுங்க தடலயில இருக்கிற பலாரலாங்கல்ல தூக்கிச் சமைக்க, மைலாரப தமபிடிச்ச
நிமிரத்தறத, வேலாயேப்பிளந்த பலாரக்கிற கமமைனலாட்டிப் பயேலுவே கீரலாங்க. சினிமைலாக்கலாரங்கவளலாடை
வபலாட்வடைலாக்கடள எங்வகல்லலாவமைலா வவேச்சக்கிட்டு அவேங்க வீட்டுப்பக்கம கலாத்தக்கிடைக்கிற கஸ்மைலால
முண்டைங்களும இருக்கலாங்வகலா. வதரிஞ்சக்வகலா."
"எனக்வகன்னவமைலா. உடைமபல உடழப்ப இல்லலாட்டி மைனசல வகலாளலாறு வேருமுன்னு வதலாணுத. நீ.
இன்னலாமவமை பூரீவதவி மைலாதிரி குடழயுற?"
வதலாடலவில் வமைஸ்திரி யேலாரும வதன்படுகிறலாரலா என்று தழலாவியே கண்கவளலாடு பலாரத்தவிட்டு சலித்தவேள
வபலால் முகம சிலுக்கப் பலாரத்த சித்தலாள வபண் ஒருத்திடயேப் பலாரத்த தலாயேமமைலா அப்படிக் கூறியேதம,
அதவேடர வேட்டைம வபலாலிருந்த வமைலாவேலாயில் எல்டலக் கமபிகள வபலால் தலாடி படைர, கழுத்டதச் சற்று
நீட்டி, கண்கடள சிறித தருத்தி உதட்டில் பற்கள படை ஏவதலா ஒரு வபலாருக்கு ஆயேத்தமைலானவேர வபலால்,
வதலாடல வநலாக்கலாய் பலாரத்தக் வகலாண்டிருந்த நலாற்பத வேயேத மைதிக்கத்தக்க வபயிண்டைர வபருமைலாள
டககலால்கடள வவேட்டி உதறிப் வபலாடுகிறவேர வபலால் உதறிக் வகலாண்டு எழுந்த வபசினலார.
"அண்ணலாநகர. ஹவுஸிங் வபலாரட் கட்டுற இடைத்தல ஒரு சித்தலாள வபலாண்ண கலான்டிரலாக்டைர
ஜேலாடடைமைலாடடையேலாய் கிண்டைல் பண்ணியிருக்கலான். அந்தப் வபலாண்ணு கண்டிச்சிருக்கலாள. ஒருநலாள
ஸ்வடைலார ரூமல அந்தப் வபலாண்ணு சிவமைண்ட் மூட்டடைடயேத் தூக்கச்வச, கலான்டிரலாக்டைர அவேள டகடயேப்
பிடிச்ச இஸ்தக்கிறலான். அவேள கூப்பலாடு வபலாடை, வேலாட்ச்வமைன் அங்வக வபலாய் கலான்டிரலாக்டைடர
கண்டிச்சிருக்கலான். ஒரு வேலாரத்தல அந்த வேலாட்ச்வமைடன. எடதவயேலா திருடிட்டைலான்னு வசலால்லி
கலாண்டிரலாக்டைர வபலாலீஸ் லலாக்கலாப்பல வபலாட்டு, கடடைசில அவேடன ஒரு வேருஷம வஜேயிலுல வபலாடை
வேச்சட்டைலானலாம. அந்தப் வபலாண்ணு தூக்குப் வபலாட்டுச் வசத்தட்டைலாளலாம. இந்தச் சங்கதி நமமை வேலாயில
வேரல. பூரீவதவிவயேலா. கிரிவதவிவயேலான்னு வபசவறலாம."
வபசியே வேலாய்கள அடடைத்தப் வபலாயின. வமைஸ்திரிகளின் வேருடகடயேப் பலாரத்த கண்கள பிரமித்த நின்றன.
சில சித்தலாள வபண்கள தங்களுக்கு ஏற்பட்டை அல்லத ஏற்படைவிருந்த அபலாயேங்கடள நிடனத்தப் பலாரத்த
வநஞ்சச் சடமையில் வபருமூச்ச விட்டைலாரகள. வபயிண்டைர வபருமைலாள வகளவிப்பட்டை சமபவேத்டத
நிடனத்தப் பலாரக்க முடியேலாதவேர வபலால் அங்குமிங்குமைலாக நடடைவபலாட்டைலார. அங்கிருந்த எல்லலாவமை
அஸ்தமித்தத வபலால் ஆகலாயேத்டதவயே அண்ணலாந்த பலாரத்த தலாயேமமைலா வவேறுடமைவயேலாடு வபசினலாள.
"வபலாண்ணலா பிறக்கறத தப்ப. அப்படிவயே வபலாறந்தலா கலாட்டியும சித்தலாள வபலாமமைனலாட்டியேலா பிறக்கறத
வரலாமப தப்ப பலாவேம. யேலாரு வபத்த வபலாண்வணலா? அவேளுக்கலாக சப்வபலாரட் பண்ணுன மைவேரலாசன்.
இப்வபலா வஜேயிலில் எப்படி வேலாடுறலாவனலா?”
வபருமைலாள உலவிக் வகலாண்வடை வபசினலார.
"நமமைள மைலாதரி சலாதலாரண ஜேனங்கவளலாடை நிசமைலான கவேனத்த திருப்பற விதத்தில் நலாட்டில்
பத்திரிடககளும, பலாட்டும நடைக்குத நடிடக வஷலாபலா வசத்தட்டைலாளனு நலாம வபசகிவறலாம. நமமை
வபலாண்ணுங்க வசத்தலால். பிணம வபலான வபலாறவுதலான், தக்கம விசலாரிக்கப் வபலாவறலாம. வபலான வேலாரம
இப்படித்தலான் அந்தக் கிழவி வரலாஸமமைலாவே."
தலாயேமமைலா இடடைமைறித்தலாள
"அடதச் வசலால்லலாதீங்க, வபயிண்டைர. நீங்க இன்வனலாரு வேலாட்டிச் வசலான்னலால் நலானும இந்த
சணத்தவலவயே வசத்தலாலும வசத்தடுவவேன். வேலாணலாம மைவேரலாசலா அந்தக் கத."
வபருமைலாளும உணரச்சி வேசப்பட்டைவேரவபலால், டககடள பின்பறமைலாகக் கட்டிக் வகலாண்டு நின்றலார.
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டீக்கடடையில் ஒருவேர மைலாற்றி ஒருவேரலாக டீக்குடித்தக் வகலாண்டிருக்கிறலாரகள. வபருமைலாள, யேலாருக்வகலா
வபலாட்டு டவேத்திருந்த கண்ணலாடி டைமளர டீடயே எடுத்த, தலாயேமமைலாவிடைம நீட்டினலார. அவேள "இடதவிடை
வவேத்தல பலாக்கு." என்று இழுத்த வபலாத, அவேர, தன் டசட் டபக்குள இருந்த டபடயே எடுத்த, அகல
விரித்த, வவேற்றிடலடயேயும, பலாக்குத் தூடளயும நீட்டினலார.
திடீவரன்று கிழக்குப் பக்கமைலாக இரண்டு வேலாலிப உருவேங்கள வேருவேத வதரிந்தத. அவேரகள
அங்குமிங்குமைலாகப் பலாரத்தக் வகலாண்டு, அகன்ற கண்கவளலாடு, விரிந்த கலால்கவளலாடு வேருவேடதப்
பலாரத்ததம, தலாயேமமைலாவும, வபருமைலாளும, அவேரகள வசன்டனக்குப் பதித என்படதக் கண்டு
வகலாண்டைவேரகளவபலால், ஒருவேடர ஒருவேர பதிதலாய் பலாரப்பத வபலால் பலாரத்தவபலாத, வகலாத்தனலார
வகலாண்டடையேலா, "வபருமைலாள தமபி. வஜேயிலுல இருக்கிற வேலாட்ச்வமைனுக்கு நலாமை ஏதலாவேத பண்ண
முடியேலாதலா” என்றலார. தலாயேமமைலா, வதலாடலவில் வதரிந்த உருவேங்கள மீத நலாட்டியே கண்வீச்டச வகலாத்தனலார
மீத வபலாட்டுக் வகலாண்வடை வபசினலாள.
"நமமைள மைலாதரி ஏடழ பலாடளகளலால என்ன பண்ண முடியும? நமைக்குளளதலான் ஒற்றுடமை கீதலா?.
வபயிண்டைடரப் பலாரத்த, வகலாத்தக்கலாரர வேயிவரறியுத வகலாத்தக்கலாரர வமைல பிளமபருக்குப் வபலாறலாடமை,
பிளமபர வமைல, ஆசலாரிக்கு வபரியேலாளுக்கு சித்தலாள வமைல. அவ்வேளவு ஏன் வபலாகணும? இப்வபலா எனக்கு
ஐமபத்தஞ்ச வேயேச ஆவுத நலாற்பத வேருஷமைலா. சித்தலாளலாய் கீவறன். என்னலால கலான்கிரீட் பூடைமுடியும,
வலவேல் பலாரக்க முடியும வமைலால்டை சரியேலா பண்ணமுடியும. நலானு ஆமபடளயேலா இருந்தலால். இந்வநரம
வகலாத்தனலாரலாய் மைலாறி இருபத்திரண்டு ரூபலா சமபலாதிச்சிருப்வபன். என்ன பண்றத? வபலாறலாத கலாலம
வபலாமமைனலாட்டியேலா வபலாறந்தட்வடைன். எட்டு ரூபலாய் சமபளத்தவல. நலாற்பத வேருஷமைலாய் சித்தலாளலாவவே
கீவறன். எங்வக கலாட்டியும ஒரு வபலாமமைனலாட்டி வமைஸ்திரியேலாவவேலா வகலாத்தனலாரலாவவேலா கீறலாளலா? நமைக்குளள
ஆயிரம வபலாறலாமை. வபயிண்டைர அடிக்கிற நிறத்தல, ஆசலாரி வபலாடுற கதவுல, ஒட்டைர வதலாண்டுற
வேலாணத்தல. வகலாத்தனலார கட்ற சவேர - ஒரு கட்டிடைம அப்படிவயே நிக்குத. ஆனலால் எங்வகல்லலாவமைலா
சிதறிக் கிடைக்குற சலாமைலான்கடள உயிடரக் வகலாடுத்த ஒவர இடைமைலாய் ஆக்குற நலாம, அந்த வீடு மைலாதிரி
நிக்வகலாவமைலா? பிறகு, ஏன். கலாண்டிரலாக்டைர வபலாமமைனலாட்டி டகடயேப் பிடிக்க மைலாட்டைலான்? வேலாட்ச்வமைன் ஏன்
வஜேயிலுக்குப் வபலாகமைலாட்டைலான்?"
தலாயேமமைலாக் கிழவி வபசி முடித்தவிட்டு, வபருமைலாள தன்டனப் பலாரலாட்டை வவேண்டும என்பத வபலால்
அவேடரப் பலாரத்தலாள. அவேரும ஒரு பலாரடவேயேலாவலவயே அவேடளப் பலாரலாட்டியிருப்பலார. அல்லத
மைற்றவேரகடளப் பலாரக்கிற வதலாரடணயின் மூலம அவேளின் உத்வவேகத்டத அங்கீகரித்திருப்பலார. அதற்குள
அந்த இரண்டு உருவேங்களும வேந்த விட்டைன. அங்வக கூடியிருக்கும கூட்டைத்டதப் பலாரத்ததம மைனம
வபலான வபலாக்கில் நடைந்தவேரகள, மைனம நின்றத வபலால நின்றலாரகள. பிறகு மீண்டும நடைக்கப் வபலானலாரகள.
ஏவனலா நடைக்கவில்டல.
அந்த உருவேங்களில் ஒன்று ஆண். முப்பத வேயேத என்று வசலால்வேவத அதிகம. 'கலான்க்ரீட் கலடவே மைலாதிரி
உடைமபின் அணுக்கள ரத்தத்தடைன் பிடசயேப்பட்டு, அழுத்தமைலாக இறுக்கப்பட்டைத வபலான்ற உடைமப
அவேன சற்று ஒல்லியேலாகத் வதரிந்தலாலும வபலான் வவேயிட் ஆசலாமி. கூரடமையேலாக முற்றுப் வபற்ற மூக்கு
கறுப்பலாக இருந்தலாலும பளபளப்பலான கறுப்ப. கடடைந்வதடுத்த வதக்குத் தூண்கள வபலான்ற கலால்கள.
இன்வனலான்று வபண். அவேளுக்கு இருபத்திரண்டு வேயேத இருக்கலலாம. தடலவயே ஒரு பலாரமைலாகி, அடதத்
தலாங்க முடியேலாதவேள வபலால தவேண்டை உடைமப அளவேலான எலுமபடமைப்ப உளளதலால், அந்தக் குடழவவே
ஒரு நளினமைலாகத் வதரிந்தத. சட்டை வசங்கல் நிறம. அழுத்தமைலான பருவேங்கள. ஆனலாலும, எடுத்வதறிந்த
பலாரப்பத வபலாலலான பலாரடவே. கரவேமைலான பலாரடவேயேல்ல. கரவேபங்கப் பலாரடவேயும அல்ல.
இருவேரும, தயேங்கியேபடி நின்றலாரகள. எல்வலலாரும அவேரகடளப் பலாரத்தக் கண்கடள
விரிவேலாக்கினலாரகவள தவிர, வேலாடயேத் திறக்கவில்டல. இறுதியில் அவேவன வபசினலான். வபசிவிட்டு,
அவேரகள தன்டன கிண்டைல் வசய்யேப் வபலாகிறலாரகவளலா என்பத மைலாதிரி தன்டனயும கூட்டைத்டதயும மைலாறி
மைலாறிப் பலாரத்தக் வகலாண்டைலான்.
"இங்க. ஏதலாவேத விவசஷமைலா?"
வகலாத்தனலார வகலாண்டடையேலா, எகத்தலாளமைலாகச் வசலான்னலார.
"நலாங்கதலான் விவசஷம."
"இல்ல. கூட்டைமைலா நிக்கியேவளன்னு வகட்வடைன்." "ஏன் நிற்கப்படைலாதலா?”
"நலான் என்ன மைவேரலாசலாவேலா? இல்ல மைந்திரியேலா? உத்திரவு வபலாடை. நலாவன பஞ்சம பிடழக்க வேந்த
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பன்னலாடடை."
வபயிண்டைர வபருமைலாள பின்பறமைலாகக் கட்டியே டககடள முன்பறமைலாக வீசிப் வபலாட்டுவிட்டு, அன்ப
ததமபக் வகட்டைலார.
"தமபிக்கு எந்த ஊரு?"
"திருவநல்வவேலி ஜில்லலாவுல ஆலங்குளத்தக்கு பக்கத்தல ஒரு கிரலாமைம. வநத்ததலான் வமைட்ரலாஸ்
வேந்வதலாம."
"என்ன விவசஷம?"
"ஊரல. வேயேல் வவேடலக்குப் வபலாவவேன். இவேள நலாற்று நடைவுகடள எடுக்கன்னு வபலாவேலாள. இப்வபலா
மைணல் வதரி மைலாதிரி ஆயிட்டு. வவேயிலுல நிலவமைல்லலாம வபலாசங்கிட்டு."
"ஒனக்கு நிலம உண்டைலா?"
"கடைன்தலான் உண்டு" "பிறகு ஏன். ஏவதலா பத்த ஏக்கர நிலம வேச்சிருக்கிற விவேசலாயி மைலாதிரி வேயேலப்பத்தி
இப்படி வேருத்தப்படைவற?"
"நீங்க வசலால்லுறத நியேலாயேமைலாப் படைல. கிரலாமைத்தல, நிலம வேச்சருக்க விவேசலாயி ஒரு வேருஷம மைடழ
வபய்யேலாட்டைலாலும. விடத வநல்ல குத்தியேலாவேத சலாப்படைலலாம. வேயேலுல விடளயேலாட்டைலாலும கருப்பட்டி
கலாச்சலாவேத பிடழச்சிக்கிடைலலாம. ஆனலால் கூலிக்கு விவேசலாயே வவேடலக்குப் வபலாற என்டன மைலாதிரி
ஆளுவேளுக்குத்தலான். குளம வரலாமப முக்கியேம. வவேளிப்படடையேலா வசலால்லப்வபலானலால். நிலம
பிறத்தியேலாருக் குன்னலாலும, அந்த நிலத்வதலாடை அருடமை. எங்களுக்குத் தலான் வதரியும. அந்த நிலத்தல
விடளச்சல் இல்லலாட்டைலா, நலாங்க முடளக்க முடியேலாத."
"அதலாவேத. பங்களலாமமைலா டபயேவனலாடை அருடமை. அந்த வீட்ல வவேடல பலாரக்கிற ஆயேலாவுக்குத் வதரியேறத
மைலாதிரி" என்றலார வகலாண்டடையேலா.
விவேசலாயே ஆயேலாவேலான அந்த இடளஞன் அவேர வசலால்வேத பரியேவில்டலயேலானலாலும ஏவதலா தன் நிடலக்கு
இரங்கிப் வபசகிறலார என்று நிடனத்த திருப்திவயேலாடு பன்னடக வசய்தலான்.
தலாயேமமைலா ஒரு சந்வதகப் பிவரரடணடயேக் வகலாண்டு வேந்தலாள.
"ஆமைலா, ஊரல இருந்த. நீயும ஒன் சமசலாரமும வவேளிவயேறுறதக்கு பஞ்சம மைட்டுந்தலான் கலாரணமைலா?"
அவேன் ஏவதலா வசலால்லப் வபலானலான் அந்தக் கூட்டைத்திடைம முடறயிடைப் வபலாவேதவபலால் வதலாளில் கிடைந்த
தனத தண்டடை எடுத்த முழங்டகயில் வபலாட்டுவிட்டு, விருத்த வியேலாக்கியேலானங்கவளலாடு வபசப்
வபலாகிறவேன் வபலால் உட்கலாரப் வபலானலான். உடைவன அவேன் மைடனவி அவேன் விலலாவில் இடித்த
மின்வவேட்டுப் வபலால உதட்டடைச் சருக்கி, கண்கடள வமைல்வேலாக்கில் தூக்கிப் வபலாட்டைலாள. அவேன்
வபட்டிப் பலாமபலானலான்.
அவேனிடைம, வமைற்வகலாண்டு யேலாரும எடதயும வகட்கவில்டல. அவேன் மைடனவிடயேவயே அகன்ற வேலாவயேலாடு
பலாரத்த தலாயேமமைலா 'ஒன் அயேவுக்கு சினிமைலாவுல நடிச்சலா லட்சம லட்சமைலாகச் சமபலாதிக்கலலாம.
சினிமைலாக்கலாரன் பலாரத்தலாமுன்னலா விடைமைலாட்டைலான்' என்று வசலால்லப் வபலானவேள, வபயிண்டைர
வபருமைலாடளப் பலாரத்ததம வேலாடயே மூடிக் வகலாண்டைலாள. பிறகு அவேளுடடையே வபயேடரக் வகட்டைலாள.
"வேச்ச வபரு அன்னவேடிவு. சிலரு அன்னமுன்னு கூப்பிடுவேலாங்க. சிலரு வேடிவுன்னு கூப்பிடுவேலாங்க."
"ஒன் ஆமபடடையேலான் எப்படிக் கூப்பிடுவேலான்? அடை வவேட்கத்டதப் பலாரு ஒன் ஆமபடடையேலான் வபரு
என்னமமைலா? வகலாத்தனலாவர! இந்தப் வபலாண்ணு வவேட்கப் படைறடதப் பலாரு திருவநல்வவேலி
வபலாமமைனலாட்டிங்க கட்டின ஆமபடடையேலான. 'நலாவயே ‘வபயே' என்று கூப்பிட்டைலாலும கூப்பிடுவேலாங்க.
ஆனலால் வபர வசலால்லி மைட்டும கூப்பிடைலாதங்க. எனக்குத் வதரியும. அதனலால்தலான் வகட்வடைன். ஏமவமை!
ஒன் ஆமபடடையேலான் வபடர சமமைலா வசலால்லு நீ இப்வபலா இருக்கிறத வமைட்ரலாஸ். சமமைலா வசலால்லுமமைலா."
முன்ப வேலாயுப் பிடியில் அல்லலாடியே அவத டபயேன், இப்வபலாத சிரிப்பப் பலாதியும, வகலாபம மீதியுமைலாய்
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வகட்டைலான்
"ஆயேலா, நீ என்ன கவேரவமைண்ட் மைஸ்டைரவரலால எழுதிப் படிக்கத மைலாதிரி வபர வகக்குற, பலாவேம,
நலாட்டுப்பறங்கடளப் வபலாய் டைபலாய்க்கிறவயே"
"என்வனலாடை சரவீஸ்க்கு. நலானு மைஸ்டைர வரலால் கூடை எழுதலலாண்டைலா?”
"நீ எழுதனலால். அத கலாரப்பவரஷன் மைஸ்டைர வரலால் மைலாதிரி பூடும?" "இப்ப மைட்டும என்னவேலாம?"
திடீவரன்று வபச்ச நின்றத. எல்லலாரும பலாரக்கலாத சமையேத்தில் ஒருவேர அங்வக வேந்த நின்று பலாரத்தலார.
இரண்டைலாக மைடித்தக் கட்டியே லுங்கி, டகயில் கடிகலாரம. இன்வனலாரு டகயில் தூக்குப்டப, கவிழ்த்தப்
வபலாட்டை மீடச, வதனலாவேட்டைலான பலாரடவே. வமைஸ்திரி. அந்த அடிடமைகளின் உடழப்டப விடல வபச
வேந்திருக்கும தரகர. அவேரகளுக்கு அவேரதலான் மைந்திரி, வபலாலீஸ்கலாரர. இவேரகளுக்கு அடுத்தபடியேலாக வேரும
ஆண்டைவேன். எல்வலலாரும எழுந்த, அவேடர வமைலாய்த்தக் வகலாண்டைலாரகள. அவேர. அவேரகடள வமைலும
கீழுமைலாகட் பலாரத்தலார.
"சிப்ஸ் வபலாட்டு. வமைல்தளம. பூசணும. அஞ்ச வபரியேலாள. அஞ்ச சித்தலாள வவேணும."
ஐந்தல்ல; ஐந்டதந்த இருபத்டதந்த வபருக்கும அதிகமைலாக அவேடரச் சூழ்ந்த வகலாண்டைலாரகள. கண்களலால்
வகஞ்சியேவேரகள. அவேரத கண் பலாரடவேக்கலாக அத வபலாகிற இடைவமைல்லலாம தன் பலாரடவேடயே வமைலாத
விட்டைவேரகள. முன்னலாலும பின்னலாலுமைலாக முண்டியேடித்தவேரகள. வமைலாத்தத்தில் பிச்டசக்கலாரரகளகூடை,
அப்படி வமைலாய்க்க மைலாட்டைலாரகள. உடழப்டப பிச்டசயிலும படுபிச்டசயேலாய் வேழங்கியும, அத வதரியேலாத
அந்த உடழப்பச் சடதகள, தங்கடள விற்கக் குடழந்தலாரகள. கமபீரமைலான உடைல்கள, கத்தலாடழவபலால்
தவேண்டைன.
வமைஸ்திரி சிறித விலகி நின்று வபசினலார.
“கலாண்டிரலாக்டைர வமைலாசமைலான கஞ்சன். வேழக்கப்படி வபரியேலாள சித்தலாள கூலி கிடடையேலாத. பலாதி நலாடளக்கு.
வபரியேலாளுக்கு நலாலு ரூபலா. சித்தலாளுக்கு மூணுரூபலா தலான் தரமுடியும. இஷ்டைம இருந்தலால் வேலாங்க.
இல்லன்னலா நடடைடயேக் கட்டுங்க. அப்பறம இசக்கு மைசக்கு வபசப்படைலாத."
"ஒரு சிலர நகன்றலாரகள. வபருமபலாவலலார, வவேடல முக்கியேம கூலியேல்ல என்பதவபலால், நின்ற
இடைத்திவலவயே நின்றலாரகள. வமைஸ்திரிக்கு இன்னும வரட்டடைக் குடறத்திருக்கலலாவமை என்று ஒரு ஆடச.
தன் முன்னலால் குடழந்த குடழவுக்கும, குடழந்தவேரகளின் உடைல் பலத்திற்கும ஒரு விகிதலாச்சலாரத்டத
ஏற்படுத்திக்வகலாண்டு ஒவ்வவேலாருவேரலாகப் பலாரத்த, தன் பக்கம நிற்கச் வசலான்னலார. அந்தக் கூட்டைத்வதலாடு
கூட்டைமைலாகப் வபலாய் நிற்கப்வபலான் தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்த அதட்டினலார.
"நீ அந்தலாண்டை வபலா. வபலான வேலாரம. ஒண்ணுக்குப் வபலாற சலாக்குல ஒரு மைணி வநரத்த வவேஸ்ட் பண்ணுவன.
ஒன் உடைமபக்கு முடியேலாத. ஒத்திப்வபலா."
தலாயேமமைலா வகஞ்சினலாள.
"அப்படிச் வசலால்லப்படைலாத வமைஸ்திரி. இன்னிக்கு வவேடலக்குப் வபலானலாத்தலான். நலாடளக்கு டைலாக்டைரலாண்டை
வபலாவேலலாம. பத்வதலாடை பதிவனலாண்ணலா வசரத்தக்வகலா."
"அந்தக் கத வேலாணலாம."
"நீவயே தளளுனலா. நலானு யேலார கிட்டை வபலாவவேன்? வசலால்லு நயினலா."
"ஆமைலா. நீ வேயேசப் வபலாண்ணு. ஒன்டனத் தளவறன். ஏமமைலா, நீ ஊருக்குப் பதிசலா? கட்டிடை வவேல
வதரியுமைலா?"
அன்னவேடிவு கணவேடனப் பலாரத்தவிட்டு, அவேன் அனுமைதி கிடடைத்த அனுமைலானத்தில் பதிலளித்தலாள.
"கட்டிடை வவேல பழக்கமில்ல. இவேகடள வவேணுமுன்னலா கூட்டிக்கிட்டுப் வபலாங்க."
"நீ வேலாரீயேலா? அததலான் வகளவி"
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"சரி வேலாவறன்."
"கட்டிடை வவேடல பழக்கமில்லன்னு வசலான்வன."
"வசத்தலால்தலானலா சடுகலாடு வதரியேணும? ஏடழங்களுக்கு வீட்ல இருக்கத. சடுகலாட்ல இருக்கறத மைலாதிரி
தலாவன."
"பரவேலாயில்டலவயே. நல்லலாத்தலான் வபசற. இப்படி வேலா."
அன்னவேடிவு பருஷடனப் பலாரத்தலாள. பிறகு "இங்வகவயே லலாந்தங்க. நலான் வேலாரத வேடரக்கும வவேளியில்
வபலாவேப்படைலாத" என்று வசலால்லிக்வகலாண்வடை வமைஸ்திரி நின்ற பக்கமைலாக நகரந்தலாள.
பப்ளிக் சரவீஸ் கமிஷன் வசரமைன் மைலாதிரி, வமைஸ்திரி முன்னலால் நடைக்க, அவேவரலாடு வதலாங்கிக் வகலாண்டு
வபலாகிறவேரகளவபலால் வதரந்வதடுத்த "வபரியேலாள'களும, 'சித்தலாள'களும நடைந்தலாரகள. அன்னவேடிவு,
கணவேடனத் திருமபத் திருமபப் பலாரத்தக் வகலாண்வடை நடைந்தலாள. திடீவரன்று அவேவளலாடு வேந்த வசரந்த
கணவேன் "நலான் நீ வவேடல பலாரக்கிற இடைத்தக்குப் பக்கத்தில் வேந்த நிக்வகன்" என்றலான். அவேடன
அதட்டைப்வபலான வமைஸ்திரிக்கு அதட்டுவேதற்கு இன்வனலாரு ஆள கிடடைத்தத.
தலாயேமமைலா, வகஞ்சிக் வகலாண்வடை ஓடிவேந்தலாள.
"வமைஸ்திரி. இன்னிக்கு மைட்டுமைலாவேத கூட்டிட்டுப் வபலா வமைஸ்திரி. நலாடளக்கு எப்படியும டைலாக்டைரலாண்டை
வபலாகணும."
"நீ. ஒண்ணுக்குப் வபலாறதக்கலா?"
அந்தப் பக்கமைலா நடைந்தவேந்த வபயிண்டைர வபருமைலாள அதட்டினலார.
"வயேலாவ், நீயில்லலாம மைனுஷனலாய்யேலா? அந்த அமமைலாவுக்கு என்ன வகலாளலாவறலா? ஒன்வனலாடை மூணு
வேருஷமைலா வவேடலக்கு வேரர வபலாமமைனலாட்டி. நலாற்பத வேருஷமைலா சித்தலாளலாய் வவேடல பலாக்குறவேள. இந்த
நலாட்ல யேலாடனக்குக்கூடை வபன்ஷன் வகலாடுக்கறலாங்களலாம. ஆனலால் யேலாடனடயேவிடை அதிகமைலா வவேல
பலாரத்த அமமைலாவுக்கு வபன்ஷன் வேலாணலாம. வவேல கூடைவேலா வகலாடுக்கப்படைலாத? அந்த அளவுக்கலா வநஞ்சில
ரப்ப ஏறிட்டு? உன்டனச் வசலால்லிக் குற்றமில்லய்யேலா? எல்லலாத்தக்கும எங்களச் வசலால்லணும. அடை. நீ
வவேல கூடை வகலாடுக்க வவேண்டைலாம. வபச்சலாவேத மைனுஷத்தன்டமையேலாய் இருக்கப்படைலாதலா?”
நடைந்த வகலாண்டிருந்த வமைஸ்திரி, சிறித நின்றலார. வபயிண்டைர வபருமைலாடளப் பலாரக்கும வபலாவதல்லலாம
அவேருக்குப் பயேம. கூடுமைலான வேடர, அவேடர வவேடலக்குக் வகலாண்டுவபலாகமைலாட்டைலார. வவேடலயில்
குடறயும வசலால்ல முடியேலாத. அவேர வகட்கிற வகளவிகடள தளளவும முடியேலாத, வகலாளளவும முடியேலாத.
வமைஸ்திரி தயேங்கி நின்ற வபலாத, வபருமைலாள நிதலானமைலாகக் வகட்டைலார.
"நீயே இந்த அமமைலாகிட்டை எத்தடனவயேலா வேலாட்டி கட்டிடை வவேடலக்கு ஐடியேலா வகட்டிருக்வக. அந்தமமைலா
வகலாடுத்த அத்தடன ஐடியேலாடவேயும. என்ஜினியேருங்கவள ஆச்சரியேப்பட்டு அமைல் வசய்த இருக்கலாங்க.
முன்னலாவல மைலாதிரி, இதலால வவேல பலாரக்க முடியேலாட்டியும, ஒன்பவதலாடை பத்தலா நீ வநனச்சலால்
சமைலாளிக்கலலாம. அப்பறம ஒன் இஷ்டைம"
வமைஸ்திரி தயேங்கியேபடிவயே பதிலளித்தலார.
"இப்வபலா ஆளுங்கள எடுத்திட்வடைன். இதற்கு வமைல கூட்டிகிட்டுப் வபலானலால் கலாண்டிரலாக்டைர கத்தவேலான்.
ஓங்க முகத்தக்கலாக நலாடளக்கி வவேணுமுன்னலால் கூப்பிடுவறன். இப்வபலா யேலாடர கழிக்க முடியும?"
அன்னவேடிவு கணவேடனப் நிமிரந்த பலாரத்தலாள. தலாயேமமைலாடவே - அவேளின் தளளலாத இயேலலாடமைடயேப்
ஏறிட்டுப் பலாரத்தலாள. பிறகு வதலாடள நிமிரத்தியேபடி வசலான்னலாள:
"நலான் வவேணுமுன்னலால் நின்னுக்கிவறன். இந்தமமைலாவே கூட்டிக்கிட்டு வபலாங்க."
வவேறு வேழியில்லலாமைல், வமைஸ்திரி, தலாயேமமைலாடவேச் வசரத்தக் வகலாண்டைலார.
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"நீயும வேலா. பரவேலாயில்டல." என்று அன்னவேடிடவேப் பலாரத்தச் வசலால்லப்வபலானலார. பிறகு குற்ற
உணரவேலாவலலா அல்லத வபருமைலாளுக்குப் பயேந்வதலா, நிடனத்தடதச் வசலால்லவில்டல. தலாயேமமைலா,
அன்னவேடிவின் டககடளப் பிடித்தப் பலாசம வபலாங்க அழுத்திவிட்டு, வமைஸ்திரியின் பின்னலால் நடைந்தலாள.
வபயிண்டைர வபருமைலாள அந்தக் கிரலாமைத்தப் வபண்டண நிமிரந்த பலாரத்தலார. பிறகு "நலாடளக்கு அந்த
டீக்கடடைப் பக்கம வேலாங்க. எந்த வமைஸ்திரி கிட்டையேலாவேத வசரத்த விடுகிவறன்" என்று வசலால்லிவிட்டு,
வவேகமைலாக நடைந்தலார.
அன்னவேடிவும, அவேள கணவேனும டீக்கடடைப் பக்கமைலாக நடைந்தலாரகள. கணவேனின் பக்கத்தில் இருந்த
வகலாணி மூட்டடைடயே அவேள வேலாங்கப் வபலானலாள. அவேன் வகலாடுக்க மைறுத்தலான்.
இருவேரும டீக்கடடைடயே வநருங்கியேவபலாத, பிளலாட்பலாரத்தில் உடழப்டப விற்பதற்கலாக உட்கலாரந்த,
உட்கலாரந்த எழமுடியேலாமைல் வபலான ஒரு மைனிதர திடீவரன்று வேலாந்திவயேடுத்தலார. அன்னவேடிவு
டீக்கடடையில், பலாய்லருக்கு அருவக இருந்த பலாதியேளவு நீர நிடறந்த டைமளடர. கடடைக்கலாரரிடைம
வகட்கலாமைவல எடுத்தக் வகலாண்டு, அந்த மைனிதடரப் பலாரத்த ஓடினலாள.
கலாடலயில் டீடயேயும, பீடிடயேயும மைலாறிமைலாறித்தின்று வவேடலக்குப் வபலாகவவேண்டும என்ற மைவனலா
திடைத்தலால், பித்த மையேக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்தியே அந்த உடழப்பலாளி, இப்வபலாத உடழப்பப் வபலானதலால்
எல்லலாம வபலாகட்டும என்பதவபலால், வேயிற்டற விட்டுப் பிடித்தலார. அத வேலாந்தியின் வேடிவில் ஒப்பலாரி
ஒலிவயேலாடு வவேளிப்பட்டைத. அவேர –
வேலாந்திவயேடுத்தக்வகலாண்வடை இருந்தலார. அதில் வேறுடமையின் நிறமைலான மைஞ்சள இருந்தத. இயேலலாடமையின்
மையேக்கமைலான பித்தம இருந்தத.
வேறுடமைடயே உண்டை வேயிறு இப்வபலாத அதடன வேலாந்தியேலாகத் திருப்பிக் வகலாடுத்தத.
---------------
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மைலாடல மையேங்கிக் வகலாண்டிருந்தத.
பிளலாட்பலாரத்தின் தூண்கள வபலால் நின்றவேரகள, தூங்கிக் கிடைந்தவேரகள, வசலாமபிக் கிடைந்தவேரகள,
ஆகலாயேத்டதத் தழலாவிப் பலாரத்தவேரகள, பூமிடயேக் குத்திப் பலாரத்தவேரகள, வேயிற்டறப் பிடித்தக்
வகலாண்டைவேரகள - ஆகியே ஆண், வபண், சிறுவேர, சிறுமியேர அத்தடன வபரும, வேலானத்டதப் பலாரக்கும
மைலானலாவேலாரிக் குளம வபலால் வமைஸ்திரிகளுக்கலாக நின்று ஒவ்வவேலாருவேரலாகப் வபலாய்விட்டைலாரகள.
அன்னவேடிவும, அவேள கணவேனும, அந்தத் வதநீர கடடைக்கருவக வவேறுடமையேலாய் உட்கலாரந்திருந்தலாரகள.
வேருவவேலார வபலாவவேலார கண்குத்திப் பலாமபலாய் பலாரப்படதப் பலாரத்த கீரிவபலால் சீறப் வபலானவேள, எலிவபலால்
அடைங்கிப்வபலானலாள. கணவேடனப் பலாரத்த ‘எங்வக வபலானலாலும. டைவுனுப்பக்கம வவேண்டைலாம' என்று தலான்
வசலான்னடத அவேன் வகட்கலாமைவல இங்கு வேந்தடத, 'பலாரத்தியேலாளலா என்று வசலால்லிக்
கண்டிக்கப்வபலானலாள.
பிறகு கஷ்டைப்படுமவபலாத குத்திக் கலாட்டுவேத வகலாடலடயேவிடைக் வகலாடுடமையேலானத என்று உணரந்தவேள
வபலால் உணரவின்றி உட்கலாரந்திருந்தலாள. அவேனும வமைலாவேலாய் நிமிர, முன்தடல சலாயே, ஆகலாயேத்தில்
இருந்த வதவேதூதன் வேருவேத வேடரயிலும கலாத்திருக்கக் கங்கணம கட்டியேவேன் வபலால், கலால வநர கன
பரிமைலாண்ங்கள மைறந்தவபலாய் மைரத்திருந்தலான். அன்னவேடிவு திடீவரன்று அவேன் முழங்கலாடல ஆட்டி,
மைகிழ்ச்சிவயேலாடு கத்திக் வகலாண்வடை எழுந்தலாள.
"அந்தலா. மூலவீட்டு. மைலாமைலாவும. அத்டதயும வேலாரலாவே. குமபடைப் வபலான சலாமி குறுக்க வேந்தத மைலாதிரி"
என்றலாள.
அவேனும எழுந்தலான்.
ஜேரிடக வவேஷ்டியுடைன், பட்டுப்படைடவேயுடைன், வமைலாதிரக் டகவயேலாடு, டவேரமூக்குத்தி மூக்வகலாடு, டமைனர
வசயின் கழுத்வதலாடு, அடரக்கிவலலா வநக்லஸ் வகலாத்தச் வசயின் வேடகயேறலாக்கவளலாடு திருமுருகன்
வகலாவிலுக்கு வதங்கலாய் பழத்வதலாடு வபலாய்விட்டு, விபூதி பிரசலாதம குங்குமைம மைடறத்த வநற்றிகவளலாடு,
அரத்தநலாரீஸ்வேர உருவேமவபலால் உடைவலலாடு உடைல் ஒட்டை, கலாவலலாடு கலால் தட்டை திருமபிக் வகலாண்டிருந்த
தடரப்பலாண்டியும, அவேரத பத்தினி வவேளடளயேமமைலாளும அவேரகடளப் பலாரத்த ஆச்சரியேப்பட்டு, அந்த
ஆச்சரியேத்தலால் அதிரச்சியுற்றலாரகள. தடரப்பலாண்டி அனிச்டசயேலாகக் கத்தினலார.
"என்னடைலா. வவேலு. திடுதிப்பன்னு இந்தப் பக்கம."
"இப்பதலான் சின்டனயேலா. முருகடன வவேண்டிக்கிட்வடைன். 'எங்க ஊரு ஆளு யேலாடரயேலாவேத கண்ணுல
கலாட்டுன்னு மைனசல குப்பிட்வடைன். அவேன் ஒமமைக் கலாட்டிட்டைலான்."
"என்னடைலா இத. திடுதிப்பின்னு? இத ஒன் சமசலாரமைலா?"
அன்னவேடிவு, தன்டன அறிமுகப்படுத்திக் வகலாண்டைலாள.
"என்ன மைலாமைலா, அப்படி வகட்டுப்பட்டியே? நலான் முப்படைலாதி பலாட்டிவயேலாடை வபத்தி. இவேரு உம
அய்யேலாவுக்கு வபரியேய்யேலா மைவேனலாச்வச, அத்டதயும நீரும வேயேலுக்கு வேந்தப்வபலா, இவியே வதங்கலாய்
பறிச்சலாவவே. நலான் வதங்கலாய் சீவிக் வகலாடுத்வதவன. அந்த ஞலாபகம இருக்கலா?"
"அத்டத" சிறித தூரம நடைந்த வபலாய் ஒதங்கி நின்று வகலாண்டைலாள. மைலாமைலா பிடிவகலாடுக்கலாமைல் வபசினலார.
"என்னப்பலா. இப்டி வசலால்லலாமைக் வகலாளளலாமை."
"என்ன சின்னய்யேலா வசய்யேறத? ஊரல. மைடழ தண்ணி இல்ல. விவேசலாயேம நடைக்கல. நலாங்க நடைக்க
வவேண்டியேதலாப் வபலாச்ச."
"இந்தலா பலாரும. மைலாமைலா கிட்டையும, அத்டத கிட்டையும மைடறக்கலாமைச் வசலால்லும ஒரு வபரியே மைனுஷன்கிட்டை
வசலால்லித்தலான் ஆகணும."
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"அதவும சரிதலான். ஓம மைகிட்டை எதக்கலாக சின்டனயேலா மைடறக்கணும? நலாங்க. ஊர விட்டு வேந்ததக்கு.
பஞ்சம மைட்டும கலாரணமைல்ல. வதக்குத்வதரு நலாரலாயேணன் மைகன். அடடைக்கலம வதருயுமுல்லலா? அந்தப்
பயேமைவேன். இவேளப் பலாரத்த ஏடைலாவகலாடைமைலாய் வபசியிருக்கலான். ஒரு தடைவே. டகயே வவேற பிடிச்சி
இழுத்திருக்கலான். என்னலால தலாங்க முடியேல. வகலாபத்தல வரண்டு தட்டுத் தட்டுவனன். கலாயேமுமில்ல.
ரத்தமுமில்ல. அவேங்க பங்கலாளிவே திரண்டு வேந்தட்டைலாங்க. இந்த எளியேவேனலால தலாக்குப்பிடிக்க முடியுமைலா?
நமமை பங்கலாளிகல்ல வபரியேவேரு நீரு. ஒமமை மைலாதரி எல்வலலாரும வமைட்ரலாஸ் வேந்தலாச்ச. நலான் ஒத்தயேலா என்ன
பண்ண முடியும? வகலாடல விழுற அளவுக்கு வேந்தட்டு. அதப்பத்திக் கூடை கவேலப்படைல. இவேள ரலாவவேலாடை
ரலாவேலாய் தூக்கிக்கிட்டு வபலாறதக்குக்கூடை திட்டைம வபலாட்டுட்டைலாவே. வபலாலீஸ்கலாரன் கிட்டை வசலான்னலால்,
ஒன் வபலாண்டைலாட்டியே ஸ்வடைஷனுக்கு வேரச் வசலால்லுங்கறலான். ஒண்ணும ஒடைல. ஓடி வேந்தட்வடைலாம"
"இனுவமை என்ன வசய்யுறதலாய் உத்வதசம?"
இதற்குள விலகி நின்ற அத்டத "நீங்க வேலாரீங்களலா. நலான் வபலாகட்டுமைலா?" என்று வசலால்லிக்வகலாண்வடை
வபலாய் விட்டைலாள. தடரப் பலாண்டி வசலான்னடதவயே வசலான்னலார.
"இப்வபலா என்ன வசய்யுறதலாய் உத்வதசம?"
"அததலான் பரியேவல சின்னய்யேலா. ஒரு இருபத்தஞ்ச ரூபலா வகலாடுத்தலால் கலாய்கறி வியேலாபலாரம வசஞ்சி
பிடழச்சக்குவவேன்."
"நலான் இன்னிக்கு சீட்டுப்பணம கட்டைணும. அதக்வக இல்ல."
"இல்லன்னலா உங்க மில்லுலயேலாவேத, மைளிடகக் கடடையிலலாவேத, அரிசி மைண்டியிலலாவேத,
மைரத்வதலாட்டியிலலாவேத எந்த வவேடலயேலாவேத வகலாடுங்க. அநலாடத மைலாதிரி நிக்வகலாம."
"அத வேலாரதக்கு முன்னலால வதரியேணுமபலா. ஒன்ன மைலாதிரி ஆளுங்களுக்கு இடைம வபலாருள ஏவேல்
வதரியேலாண்டைலாமைலா? அந்தப் பயே டகடயேப் படிச்சலா முன்னலால், வபரியே மைனுஷங்கிட்வடை வசலால்லலாமை.
அடிச்சலால்? அவேனுவே வேடளயேலலாப் வபலாட்டிருப்பலான்? கலாலம கலி கலாலமபலா. அதக்கு ஏத்தலாப் வபலாவல
நடைக்கணும. சரி நலான் வேரட்டுமைலா?"
ஒரு பலாதத்டத இன்வனலாரு பலாதம வதய்க்க, நிடல வகலாளளலாமைல் நின்று வகலாண்டிருந்த அன்னவேடிவு
அருவக நின்ற மின் விளக்குக் கமபத்தில் முதடகச் சலாய்த்த உட்கலாரந்தபடிவயே 'மைலாமைலாடவே
வபலாகவிடுங்கள! அவேரும இவ்வேளவு வநரம நமமைகிட்டை வபசனவத வபரிச" என்றலாள. வவேலு, அவேடள
வகலாபமைலாகவவேலா தலாபமைலாகவவேலா பலாரத்தவபலாத, தடரப்பலாண்டி (அந்த வேட்டைலாரத்தில், அவேர டி பலாண்டி)
நழுவி விட்டைலார. வவேலு மைடனவியின் அருவக உட்கலாரந்தலான்.
இருவேரும, ஒருவேருடைன் ஒருவேர வபசவில்டல. வபலானவேடரயும பலாரக்கவில்டல. வபலாழுத கழிவேதம
வதரியேவில்டல. வவேலு தடலடயேச் சலாய்த்த கரங்கடள அதற்கு அடண வகலாடுத்தபடி வவேறித்த
வநலாக்கினலான். அவேவளலா, சற்று வநரத்திற்கு முன்பவேடர, ஊரக்கலாரரகள கண்ணில் படுகிறலாரகளலா என்று
ஆரவேத்வதலாடு பலாரத்தவேள. இப்வபலாத அவேரகளின் கண்களில் விழக்கூடைலாத என்று நிடனத்த, முகத்டதக்
கவிழ்த்தபடி, முதடக நிமிரத்தினலான். பசி மையேக்கத்டத மைலானமையேக்கம விழுங்கிவிட்டைத. திக்குத்
வதரியேலாத இடைத்தில், திடச வதரியேலாமைல் தங்களுக்குத் தலாங்கவள தனிடமைப்பட்டை அந்த இளம வஜேலாடி,
ஒருவேர இருப்பத இன்வனலாருவேருக்குத் வதரியேலாதத வபலால், உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. வநடியேவதலார
வநரத்திற்குப் பிறகு, வவேலு தன் பலாட்டுக்குப் பலமபினலான்.
"இந்த மைனுஷவனலாடை அக்கலாவே இவத மைலாதிரி ஒருவேன் கிண்டைல் பண்ணியிருக்கலான். உடைவன எங்கய்யேலா
அவேடன அவேன் வீட்ல வபலாயி தூக்கிக்கிட்டு முச்சந்தில கிடைத்தி மிதிச்சலாரலாம. அத, அந்தக் கலாலம. இவேரு
ஒன் டகயே அந்தப் பயே பிடிச்சத வபரிசலா நிடனக்கல பலாரு."
"வசத்த வபச்டச ஏன் வபசறிவயே? ஒருவேன் நமமைள உதலாசீனம வசய்யேறலான்னலா, நலாமும அவேடன உதலாசீனம
பண்ணனும. இவேரு என்ன நமைக்குப் படியேளக்கிற பரமைசிவேமைலா?"
"ஒன்னக் கூட்டிவேந்த திக்குத் வதரியேலாத கலாட்ல."
"சமமைலா பினலாத்தலாவதயும. ஊரல இருந்தடதவிடை இப்வபலா சந்வதலாஷமைலாத்தலான் இருக்வகன். அங்வக
தலாலிக்கயித்த பிடிச்சக்கிட்வடை தவேமிருந்வதன். இங்க எத வபலான் லாலும என் தலாலிக் கயிறு வபலாகலாதங்கிற
டதரியேத்தவல எந்தக் கஷ்டைமும வபரிசலாத் வதரியேவல."
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"ஏதலாவேத வேலாங்கிட்டு வேரட்டுமைலா, டகயில் இரண்டு ரூபலா மிச்சமிருக்கு."
"இருக்கட்டும. அவதலா பலாரும. நிடறயே சனங்க வரலாட்லவயே வசலாறு வபலாங்குறலாங்க. நலாமைளும வபலாங்கலலாம.
ஒரு கிவலலா அரிசி இருக்கு."
"கடைவுவள! ஒனக்கலா இந்தக் கதி?"
"இந்த ஜேனங்களப் பலாரக்கலாமை. என்டன மைட்டும பலாரத்த நீரு பலமபினலால் இன்னும வமைலாசமைலான கதி
வேரும. சரி எந்திரியும."
இருவேரும எழுந்த, வதருவவேலாரத்தில், பூமிடயே வீடைலாகவும, ஆகலாயேத்டத கூடரயேலாகவும வகலாண்டு, சந்திர
சூரியேர சலாட்சியேலாக, சடமைத்தக் வகலாண்டிருந்த, வவேகலாமைல் வவேகும, மைனித ஜீவிகள பக்கமைலாக நகரந்தலாரகள.
சலாடலவயேலார வவேலிக்கலாத்தலான்வபலால், ஒரு வகலாணிவயே வீடைலாகவும, வேலாசலலாகவும விளங்க, அதவவே
கலாற்றிலலாடும திடரச் சீடலயேலாகத் வதரியே, மைனிதத்தவேத்தின் எச்சங்களலாய், எச்சில் படைரந்த பகுதிகளில்
சடமையேலுக்கலாக, சடமைக்கப்படும வபலாருளவபலால் இயேங்கிக் வகலாண்டு இருந்தலாரகள.
அன்னவேடிவு, மூன்று கற்கடள எடுத்த முக்வகலாணம வபலால் டவேத்தலாள. வகலாணிப்டபடயேத் திறந்த, ஈயேப்
பலாத்திரத்டத எடுத்தலாள. வவேலு, அடத வேலாங்கிக் வகலாண்டு, வதலாடலவில் இருந்த கழிப்படற
பக்கமவபலாய், அடரமைணி வநரம கலாத்திருந்த தண்ணீர பிடித்த வேந்தலான். பிறகுதலான், சடமையேலுக்கு
வநருப்பம, வநருப்பிற்கு விறகும வதடவே என்பத வதரிந்தத. யேலாவரலா கலாட்டியே வேழிப்படி நடைந்த, சளளி
விறகுகடள வேலாங்கி வேந்தலான். வநருப்பப் பற்றியேத. நீர வகலாதித்தத. கலாற்று அடணத்த கல்லடுப்ப
சலாயேப்வபலானத. அன்னவேடிவு சட்டைகல்டலப் பிடித்த சட்டை விரல்கடள குழலாய் மைலாதிரி அடடைத்தக்
வகலாண்டு "பச்டச மிளகலாயும உப்பம வேலாங்கிட்டு வேலாரும" என்று வசலான்னவபலாத, அருவக அடுப்பப்
வபலாட்டிருந்த ஒரு "வேலாணுமுன்னலா, இந்த அமமில தடவேயேல் அடரச்சக்வகலா. எந்த ஊருமமைலா?" என்றலாள.
இதற்குள ஒரு டபயேன் வேந்த "தடரப்பலாண்டி முதலலாளி ஒங்கடள, சீ. ஒன்டன கூட்டிட்டு
வேரச்வசலான்னலார" என்று வசலால்லிவிட்டு, தன்டன வபரியே மைனிதன்வபலால் பலாவித்தக் வகலாண்டு
வேயிற்டறயும தருத்தி, வவேலுடவே சின்ன மைனிதன்வபலால் பலாரத்தலான். அத ஊரலாக இருந்திருந்தலால் யேலாருல.
நீ. ஒப்படன உடதக்கிற பயேவலன்னு வவேலு வகட்டிருப்பலான். இத ஊரல்ல. பணக்கலாரரகள வேலாழும
இருபதலாம நூற்றலாண்டிலும ஏடழகள கல் அடுப்பில் சடமைக்கும கற்கலாலம. மைலாவபரும வசன்டன நகரம.
அவதலாடு நரகம. டைலா வபலாடைலாமைல் கூப்பிட்டைலாவன, அதவவே வபரியே சலுடக.
அடுப்ப ஊதவேடத முடிக்கலாத மைடனவியிடைம வசலால்லிவிட்டுப் வபலாவேதற்கலாக வவேலு நின்றலான்.
"ஒன்னதலாமபலா. எத்தடன வேலாட்டி வசலால்றத" என்றலான் அந்தப் டபயேன். அன்னவேடிவு ஊதி
முடிப்பதவபலால் வதரியேவில்டல. கலாற்றின் மூச்ச அவேள மூச்டச கடளக்க டவேத்தத. கடளத்தலாலும, இத
பிடழப்பல்லவேலா. எண்சலாண் உடைமபின் மூலமைல்லவேலா அவேள கலாற்வறலாடு வபலாட்டிவபலாட்டு,
கலாத்தலாடிவபலால் ஆடி, கூத்தலாடிவபலால் பல்வவேறு வகலாணங்களில் நகரந்த, ஊதினலான். வவேலு அந்த ஊதியே
மைனிதடரப் பலாரக்கப் வபலானலான்.
கலால்மைணி வநரம கழித்த திருமபியே கணவேடனப் பலாரத்த, இன்னும அடுப்பூதம வபண்ணலான
அன்னவேடிவு, "ஓங்க சின்னய்யேலா எதக்குக் கூப்பிட்டைலாரலாம?" என்றலாள. வவேலு எரிச்சவலலாடு வபசியேவபலாத,
அவேள, கண்ணுள இருட்டைலான படக எரிச்சடல சகித்த, மூடியே கண்கடளத் திறந்தலாள.
"இந்தத் வதருவுல வசலாறுவபலாங்கித் திங்கறடதப் பலாரக்க அவேருக்கு அவேமைலானமைலா இருக்கலாம. நமமைலால,
நலாம பிறந்த ஊருக்வக அவேமைலானமைலாம. சலாதிக்வக தடலக் குனிவேலாம. அதனலால பத்த ரூபலா தலாவரன்.
இன்டனயே ரலாத்திரி வஹலாட்டைலுல சலாப்பட்டுக் கழிங்க. அப்பறமைலாய் வவேற வபட்டடைக்குப்
வபலாயிடுங்கன்னு வசலால்லிவிட்டு, வசலால்லி முடிக்கு முன்னலாவலவயே, பத்த ரூபலா வநலாட்டை திணிச்சலாரு."
"ஓங்க சின்ன அய்யேலா வகலாடுத்தடத என்ன வசய்தீரு?"
"என்ன வசய்திருப்வபன்னு நிடனக்வக?"
"திருப்பிக் வகலாடுத்திருப்பீர"
"வபசலாமைலலா வகலாடுத்திருப்வபன்?"
அந்தப் வபச்சத்தலான் இன்வனலாரு தடைவே வபசவமைன்?"
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"சின்னய்யேலா. வதத்தப்படைலாத. திருடைப்படைலாத. வநரடமையேலா எதல வவேணுமுன்னலாலும இருக்கலலாம.
பங்களலாவுல திருட்டுச்வசலாறு சலாப்படுறதவிடை, வரலாட்ல கஞ்சிச் வசலாறு சலாப்படுறத எவ்வேளவவேலா வமைலு.
ஏடழ பலாடளகடள கசக்சிக் கசக்கிப் பிழிஞ்ச கரண்ட் அடுப்பல வசலாறு வபலாங்குறதவிடை. கல்லடுப்பல
வபலாங்குற வசலாற வேயிறு தலாங்கு"முன்னு வசலால்லிட்டு அவேவரலாடு வசலால்லுக்குக் கலாத்திரலாமைல்
வேந்தட்வடைன்.
"பரவேலாயில்டல. நலான் வநனச்சத மைலாதிரிவயேதலான் வபசியிருக்கியேரு. வகலாஞ்சம இந்த அடுப்ப ஊதம. ஊதி
ஊதி என் கண்ணுதலான் ஊதிப்வபலாச்ச."
சந்தி மைனிதரகளின் சலாப்பலாட்டு விவேகலாரம முடிந்த வகலாண்டிருந்தத. அதவேடர தங்கவளலாடு
வதருத்தமபதியேலாக வேந்த வசரந்த அவேரகடளக் கவேனிக்கலாத அந்த வதருப்பத்திரரகள, தங்கள வவேடலச்
சிரமைத்தில் - சடமையேல் சித்தில் - தங்கடளவயே மைறந்திருந்த அவேரகள இப்வபலாத அவேரகடள உற்றுப்
பலாரத்தலாரகள. 'கடிச்சிக்கலா ஏதலாவேத வவேண்டுவமைலா என்பதமைலாதிரி தலாலலாவில் கஞ்சிடயே ஊற்றி, பச்டச
மிளகலாடயே கடித்த வேறுடமைக்குச் சூடு வபலாடுவேத வபலால், கஞ்சிடயே ஊத்தி, ஊத்திக் குடித்த வவேலு,
மைடனவியின் தட்டில், தன் தட்டில் இருந்த கஞ்சிடயே ஊற்றப் வபலாக, அவேள, அவேன் தட்டடைத் தலாழ்த்தி,
தன் தட்டடை உயேரத்தி, தன் கஞ்சிடயே அவேனுக்கு எடுக்கப் வபலாக, தட்டுக்வகட்டை ஊடைல்கள நடைக்கும
வீடுகளுக்கு முன்னலால் தட்டு ஊடைல் நடைந்தத. இதர வதரு மைக்கள வபச வேந்தடத மைறந்த, அவேரகடள
ரசித்தப் பலாரத்தலாரகள.
அன்னவேடிவு. "வதருவுல அடுப்ப முட்டி, தின்ன வவேண்டியே நிடலடமை ஆயிட்வடை' என்று
தன்டனயேறியேலாமைவல நிடனத்தவேள, அங்கிருந்த மைனிதரகடளப் பலாரத்ததம, அவேரகளின் ஆதரவேலான
முகங்கடளப் பலாரத்ததம, கடைந்த பத்த நலாட்களலாக இருந்த பீதி அடிவயேலாடு அற்றுப் வபலானத வபலால்,
அவேரகடளப் பலாரத்தப் பன்னடக வசய்தலாள.
கிருஷ்ணலாயில் வேலாங்கிக் வகலாண்டு, அந்தப் பக்கமைலாக வேந்த தலாயேமமைலா வகலாஞ்சம கஞ்சி குடிக்கியேலா' என்ற
குரல் வகட்டு நிமிரந்தலாள. பிறகு அடி ஆத்வத. கட்சில. இங்வகவயே "வடைரலா பூட்டுட்டியேலா. என்று வசலால்லிக்
வகலாண்வடை, , குத்தக்கலாலிட்டு உட்கலாரந்தலாள. வரலாட்டு வேலாழ்க்டகக்கு பரிச்சயேமில்லலாத அன்னவேடிடவே,
பரிதலாபத்தடைன் பலாரத்தலாள. பிறகு அந்தப் பரிதலாபத்டதவயே வபச்சலாக மைலாற்றினலாள.
"ஓங்க. ஜேலாதி சனத்தக்கிட்டை வபலாகலாமை, இப்படியேலா வசய்யேறத?"
அன்னவேடிவு, ஒரு டைமளரில் கஞ்சிடயே ஊற்றி, தலாயேமமைலாவிடைம நீட்டிக் வகலாண்வடை "எங்க சலாதி சனம
இவதலா இங்க இருக்கவேங்கதலான்." என்றலாள. தலாயேமமைலா ஆச்சரியேமைலாகக் வகட்டைலாள.
"நலானும எத்தடனவயேலா நலாட்டுப்பறப் வபலாமமைனலாட்டிகடளப் பலாரத்தக்கினு இருக்கத்தலான் வசய்வறன்.
ஆனலால் ஒன்டன மைலாதரி தணிச்சலலாயும, சூதவேலாத இல்லலாமைலும வபசற வபலாமமைனலாட்டியே இப்பத்தலான்
பலாரத்திருக்வகண்டிமமைலா."
அன்னவேடிவு சிரித்தலாள. ஒவ்வவேலாரு பல்லும, தனித் தனியேலாகச் சிரிப்பத வபலால் வகலாளடளச் சிரிப்வபலாடு,
தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தலாள.
அவேவளலா, ஏவதலா ஒன்டற வயேலாசிப்பத வபலால தடலடயே ஆட்டிவிட்டு, பிறகு வேடிவின் டகடயேப் பிடித்தக்
வகலாண்வடை கஞ்சிடயேக் குடித்த முடித்தவிட்டுப் வபசினலாள.
"நீ அறியேலாத வபலாண்ணு. என்னலால வதருவுல தலாக்குப் பிடிக்க முடியேலாத. வபலாறுக்கிப் பயேலுவே
வேருவேலாங்வகலா, பக்குவேமைலாப் வபசணும. கலாரப்பவரஷன் லலாரிடயேப் பலாரத்தலா நலாய் ஓடி ஒளியேற மைலாதிரி,
நீயும சட்டிபலாடனவயேலாடை ஒளியேணும. வபலாலீஸ்கலாரன் மிரட்டிப் பலாரத்தலால் மிரளலாமைப் பலாரக்கணும.
இதல்லலாம ஒன்னலால முடியேலாத. வபசலாமை என் குட்டசயிவல தங்கிக்வகலா, அப்பறம பலாரத்தக்வகலாலலாம.
அய்யே, வத ஒன்டனத்தலான். எய்ந்திரு."
அன்னவேடிவு கிரலாமைத்தில் தனக்கு ஏற்பட்டை அவேமைலானப் பின்னணியில் வயேலாசிப்பவேள வபலால், வகலாவிலில்
உளள தட்சிணலாமூரத்தி சிடலயின் வதலாரடணயில் ஆகலாயே வவேளியில் அளவேளலாவுகிறவேள வபலால்
பலாரத்தலாள.
தலாயேமமைலாவுக்கு, இப்வபலாத அவேள தன்வனலாடு வேரவவேண்டும என்பத தவிர, உலகில் வவேறு எந்த
லட்சியேமும இருப்பதலாகத் வதரியேவில்டல.
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"ஏன் வயேலாசிக்கிற? கடிச்சலா தின்னுடைப் வபலாவறன்? எய்ந்திருவமை. இந்தலாப்பலா ஒன்னத்தலான்,
வகலாணியேக்கட்டு நலாலு நலாளிக்கி இருந்தக்கலலாம. அப்பறமைலா ஆனத ஆவேட்டைம. எனக்கலாக விட்டுக்
வகலாடுத்த மைவேரலாசிப் வபலாண்ணு, நலானு, கண்ணுக்கு முன்னலாடிவயே பலாத்தக்கினு இருக்கணுமுன்னு ஒரு
ஆச."
அன்னவேடிவு, தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தலாள. பலாகவேதர தடலமைலாதிரி அடைரத்தியேலாக இருந்தலாலும,
குட்டடையேலாக இருந்த தடலமுடி, கலாதகடள மைடறக்க, உளளத்டதப்வபலால வபரியே கண்கவளலாடு, உதடுகள
வநயேத்தலால் தடிக்க, வேருடைக்கணக்கலான பழக்கத்டத, அதவும உறவு கலந்த பழக்கத்டத, ஒரு வநலாடிப்
பழக்கமைலாக மைலாற்ற டவேத்தவிட்டைலாள இந்தமமைலா, இவத இந்தத் வதருவில், அடரமைணி வநரப் பழக்கத்டத,
ஆயுள பழக்கமைலாகக் கருதம அந்த தலாயேமமைலாவின் கழுத்டதக் கட்டிப் பிடித்தக் வகலாண்டைலாள, அன்னவேடிவு
தன்டனயேறியேலாமைவல, விமமைப் வபலானலாள.
கலாலிப்பயேல் ஒருவேன் டகடயேப் பிடித்தடதப் வபரிதலாக நிடனக்கலாமைல், 'இவேளலால வகலாலவயே விழும
வபலாலுக்வக" என்ன நடைந்தவதலா. ஏத நடைந்தவதலா. எவேனலாவேத இசகுபிசகலாப் பலாத்திருப்பலான்.
பருஷனுக்குத் வதரிஞ்சிடைப் வபலாவுதன்னு இவேள முந்திக்கிட்டைலாள. வகலாடலயும வசய்வேலாள பத்தினி
என்கிறத சமமைலாவேலா? வபலாமபள வபச்ச அப்படிவயே நமபப்படைலாத" என்று ஊர வபலாமபிடளகவள
வபசியேடதக் வகட்டு, தன்னுள மைருகி, தனிடமைப்பட்டு, தவியேலாய் தவித்த, வநருப்பலாய் வகலாதித்த,
பனியேலாய் உடறந்த பழக்கப்பட்டை அன்னவேடிவேலால், தலாய்டமையின் தத்தவேத்டத வபயேரில் மைட்டுமைல்லலாத
பிறவியிவலவயே வகலாண்டைவேளவபலால் தலங்கியே தலாயேமமைலாடவே, விடைலாப்பிடியேலாகப் பிடிப்பவேள வபலால்
பிடித்தக்வகலாண்டைலாள. பிறகு அழுவேடத அவேமைலானமைலாகக் கருதபவேளவபலால், திடீவரன்று எழுந்த சிறித
தூரம நடைந்த, தன்டனக் கட்டுப்படுத்திக் வகலாண்டு, திருமபி வேந்தலாள.
தலாயேமமைலா, தன் கழுத்தில் வதறித்த ஈரத்தளிகடளத் தடடைத்தவிட்டு, எதவும வபசலாமைல் பலாத்திரங்கடள
எடுத்த, அருவக இருந்த வகலாணிக்குள திணித்தலாள. அவேளின் அன்ப வபலால் அந்தக் வகலாணியும வபருத்தக்
வகலாண்டிருந்தத.
---------
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இருபத கிரவுண்ட் நிலத்டத, ரலாட்சதப் பல்லிவயேலா அல்லத முதடலவயேலா கலால் பதித்த அப்பிக்
வகலாண்டிருப்பத வபலான்ற கட்டுமைலானம. அந்த நிலத்டதச் சற்றிப் வபலாட்டிருந்த முளவவேலியும, அடத
மைடறத்த இருமபத் தகடுகளும, அந்த ரலாட்சத மிருகத்தின் திறந்த வவேளிச் சிடறச்சலாடல வபலாலத்
வதலான்றியேத.
கிரஷ்ஷர யேந்திரத்தின் அண்டைலாப்பகுதி, பூமி சற்றுவேத வபலால சற்றிக்வகலாண்டிருந்தத. வபட்டிகளில்
ஜேல்லிக் கற்கள, மைணல், சிவமைண்ட் கலந்த கலடவேடயே, சில வதலாழிலலாளிப் வபண்கள தூக்கிக்வகலாண்டு
இருந்தலாரகள. அந்த யேந்திரம வேலாடயேத் திறக்குமவபலாத, அதடன இவேற்றலால் இட்டு நிரப்பவவேண்டும.
இன்வனலாரு பக்கம, கண் வகலாண்டை ஜேல்லடடையில், இரண்டு மூன்று வபண்கள, பலாண்டுவில் சமைந்தவேந்த
மைணடலக் வகலாட்டை, கீவழ வதளிந்த விழுந்த மைண்டண, இன்வனலாரு வபண் வேலாரிக் வகலாண்டிருந்தலாள.
சல்லடடையில் தங்கியே சரல்கடள, மைற்றும இன்வனலாருத்தி, வவேளிவயே வகலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தலாள.
கட்டுமைலான வவேடலகளின் எல்லலா அமசங்களும, அங்வக இயேங்கிக் வகலாண்டிருந்தன. மைலாரச் மைலாத
இறுதிக்குள 'பில் முடியேவவேண்டும என்பதற்கலாக பில்டிங்டக முடிப்பத என்று முடிவேலாகி விட்டைத.
வசவ்வேக வேடிவில், நலான்கு முறுக்வகறியே இருமபக் கமபிகள வீதம பல கலாலமகள அடுக்கடுக்கலாக
நின்றன. அவேற்டறப் பலாரக்குமவபலாத முறுக்வகறியே வதலாழிலலாளிகள, நலான்கு நலான்கு வபரலாய்ச் வசரந்த
நிற்பத வபலாலத் வதலான்றியேத. இன்வனலாரு பக்கம கலான்க்ரீட்டைலால் நிரப்பப்பட்டை கலாலமகள மூன்றடி
நீளமுளள இருமபக் கமபிகடளத் தருத்திக் கலாட்டின. நலாலடுக்கு வேரிடசயில் மூன்று மூன்று கலாலமகளலாக
நிறுத்தப்பட்டை கலாலமகளில், சிலவேற்றில் வசவ்வேக வேடிவேக் கமபிகள வசலுத்தப்பட்டைலாகி விட்டைன.
கலான்க்ரீட்தலான் வபலாடை வவேண்டும. இந்தக் கட்டுமைலானத்திற்குக் கீவழயும வமைவலயும பல கமபிகள
நடைப்பட்டு, அந்தக் கட்டுமைலானவமை ஆயிரங்கலால் மைண்டைபம வபலால் ஆனத. ஒரு இடைத்தில் 'வேலாண
வவேடலயும நடைந்த வகலாண்டிருந்தத. இந்த வேடக வதலாழிலலாளரகளில் அடிமைட்டைமைலான ஒட்டைரகளும சில
சித்தலாள வபண்களும, மைண்வவேட்டியேலாலும, கடைப்பலாடரயேலாலும, தடரடயேக் வகலாத்திக்வகலாத்தி
நலான்கடிக்கும கீவழ வபலாய்விட்டைலாரகள. அவேரகள தடலகளதலான் வதரிந்தன.
ஆஸ்வபஸ்டைலாஸ் வகலாட்டைடக வபலாட்டை அலுவேலகம. சிவமைண்ட் மூட்டடைகடளக் வகலாண்டை ஸ்வடைலார ரூம.
இவேற்டறச் சற்றி பக்கவேலாட்டில் வபலாடைப்பட்டை வசவ்வேக இருமபக் கமபிகளின் (பீமகள) உளவளயும
வவேளிய்வ யும கலான்கிரீட் வபலாட்டு, அடவே மைடறந்த, அவேற்றிற்கு வமைவல வசங்கல் சவேரகள வேளரந்தபடி
இருந்தன. இன்வனலாரு ஓரத்தில் கட்டி முடிந்த பகுதிக்கு, வகலாத்தனலார பூச்ச வவேடல வசய்த
வகலாண்டிருந்தலார. ஜேல்லிக் கற்களின் குவியேல். அடவே வபலாதலாவதன்று வபரியே வபரியே பலாரலாங்கல்டல
'டகயுடடைப்பலால் ஜேல்லிகளலாக்கும கல்லடுப்ப மைனிதரகள. பலாளம பலாளமைலாக இறங்கியே மைரமுண்டைங்கள
அவேற்டறப் பகுத்தம, வேகுத்தம அறுக்கும ஆசலாரிகள. பலடககளில் டிரில் வபலாட்டும திருகலாணி
வபலாட்டும வமைக்கப் வசய்யும கலாரவபன்டைரகள, முற்றிலும கட்டிமுடித்த அடறக்கு 'டிஸ்வடைமபர
அடிக்கும வபயிண்டைரகள முடியேலாத அடறயில் சிப்ஸ் கற்கடளயும, வசங்கல் கற்கடளயும வபலாட்டு,
பிறகு 'கடுக்கலாய் தண்ணீர வதளிக்கும 'சித்தலாள வபண்கள. ரப்பர குழலாடயே தூக்கிப் பிடித்த, நீர பலாய்ச்சம
வேலாலிபன், அவேடனப் பலாரத்த உறுமுவேத வபலால் ஊடளயிடும ஆயில் எஞ்சின். பல்வவேறு வேடிவிலலான
"வமைலால்டுகள'; 'கவ்டவே' வபலாட்டுக் வகலாடுக்கும "வபரியேலாளகள' கற்கடளயும, மைண்டணயும சமைக்கும
வபண்கள ஜேல்லிக் கற்கடளக் கழுவும பலால்மைணம மைலாறலா சிறுவேரகள மூலமைட்டைத்தலாலும, குண்டைலாலும
வலவேல் பலாரக்கும வகலாத்தனலாரகள. இவேரகடள 'வலவேல் பலாரக்கும. வமைஸ்திரிகள.
சலாரம கட்டி, ஏணிப்படிகளில் ஏறியேபடிவயே தடலயில் கல்வலலா மைண்வணலா ஏற்றி, தவேழ்வேத வபலால்
உயேரும வபண்கள. பலாசத்தலால் கீவழ பழுதியில் பரளும தன் பிளடளகடளப் பலாரத்த, 'ஒன்னப் பலாரத்த.
வகலாஞ்சம தவேழத் வதரிஞ்சக்கிட்வடைன் பலாத்தியேலா' என்பத மைலாதிரியேலான அமமைலாப் பலாரடவே. இப்படித்
தவேழ்ந்த நலானு, ஒன்டன மைலாதரி ஏணிப் படியில் தவேழ்ந்த முன்வனற, எத்தடன நலாளமமைலா ஆகும? என்பத
வபலாலலான பிளடளப் பலாரடவேகள. வவேயிலில் குடடை பிடித்தபடி அங்குமிங்குமைலாக ஆட்கடள ஆட்டும
கலாண்டிரலாக்டைரகளின் கலாலலாட்களலான சூப்பரடவேசரகள. வவேளிவயே 'டீ சலாப்பிடைப்வபலாகும வதலாழிலலாளிகள
அந்தக் கட்டிடைத்டதவயே தூக்கிக் வகலாண்டு வபலாகலலாம என்றும, அப்படிப் வபலானலால், தலான் அனுமைலார
மைலாதிரி பறந்தவபலாய் அடதத் தூக்கி வேந்த கலாண்டிரலாக்டைர கலாலடியில் சமைரப்பிக்க வவேண்டும, என்று
நிடனத்ததவபலால் பறடவேப் பலாரடவே' பலாரக்கும வேலாட்ச்வமைன், அவேடர வேலாட்ச் வசய்யும கலாண்டிரலாக்டைரின்
டகயேலாள.
வமைலாத்தம அறுபத வபருக்கு வமைலிருக்கும. ஓரச்சவேரில் சலாத்தியே மைர ஏணிகளில் மைண் சடமைவயேலாடு ஏறி,
குறுக்கலாய் வபலாட்டை பலடக வேழியேலாக நடைந்த ஒரு கலால் மைட்டுவமை டவேக்கும படியேலான ஒரப் பலடகயில்
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நடைந்த தலாவும வபரியேலாளகடளயும சித்தலாள வபண்கடளயும பலாரத்த பூமைலாவதவிவயே, 'பத்திரமைலாய்
நடைங்கள என் பிளடளகவள! நீங்கள இடைறி விழுந்தலால் என்னலால் தலாங்க முடியேலாத. நலான் தலாங்கினலாலும
என்வனலாடைவயே நீங்க தங்க வவேண்டியேதலாயிடும' என்று கலாரவபன்டைரின் உளிவயேலாடச மூலமும,
கல்லுடடைக்கும சத்தி ஓடச மூலமும எச்சரிப்பத வபலாலிருந்தத. முன்ப இடைறி விழுந்த, மைனிதச்
சடதயில் இருந்த மைண் சடதகளலாகப் வபலான தன் பிளடளகளுக்கலாக ஆயில் எஞ்சின் ஒலியில், பூமைலாவதவி
ஒப்பலாரி டவேப்பத வபலாலவும, ரப்பர குழலாயில் பீறிடும நீர மூலம அவேள கண்ணீர விடுவேத வபலாலவும
வதலான்றியேத.
அந்த அடிடமை எறுமபகள சலாரிசலாரியேலாக சலாரங்களில் ஏறி இறங்கிக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. மைண்பட்டை
வமைனியில் எலுமபகள, பீமகள மைலாதிரியும, கலால்கள கலாலமகள மைலாதிரியும வதலான்றின. இந்த அடித்தளப்
வபண்களின் வமைக்கப்பிற்குக் குடறச்சலில்டல. சண்ணலாமப பவுடைர முகம, பலாண்டுவில் இருந்த ஒழுகியே
கலான்கிரீட் கலடவேடயே டிடசன்களலாகக் கலாட்டியே படைடவே, சடு மைண்ணில் நடைந்த நடைந்த ஏற்பட்டை
கன்னங்கரியே கலாய்ப்பகடள வசருப்பகளலாகக் கலாட்டியே கலால்கள.
தலாயேமமைலா, தன் சக்திடயேயும மீறி, சல்லடடையில் மைண்டணக் வகலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தலாள. அன்னவேடிவு
அடத சல்லடடை முழுவேதம டககளலால் பரப்பிக் வகலாண்டிருந்தலாள. பிறகு, தலாயேமமைலா ஏவதலா வசலால்ல,
அன்னவேடிவு மைண்வகலாட்டை தலாயேமமைலா அடதப் பரப்பிக் வகலாண்டிருந்தலாள. சிறித வதலாடலவில் வேலாணம
வவேட்டும தன் கணவேடனவயே பரிதலாபமைலாகப் பலாரத்த அன்னவேடிவு, அவேன் உடைமபில் வேழிந்த
வவேரடவேடயேத் தடடைக்கப் வபலாகிறவேள வபலால், தடித்தலாள. 'வமைதவேலாக வவேட்டுங்க. நமைக்கு இந்த
உடைமபதலான் வமைலாதலு என்று அங்கிருந்தபடிவயே கூறப்வபலானலாள. அதற்குள தலாயேமமைலா, அவேளிடைம
வசலால்லிவிட்டு, ஒரு ஓரமைலாய்ப் வபலானலாள அவேள வபலானதம அன்னவேடிவு மைண்டணக் வகலாட்டி, அடத
தன் டகயேலாவலவயே பரப்பினலாள. கணவேடனப் பலாரத்த வநரத்டத வீணலாக்க விருமபலாதவேள வபலால்,
தலாயேமமைலாவுக்கும வசரத்தப் பமபரமைலாய் சழன்று வகலாண்டிருந்தலாள.
கலால்மைணி வநரம ஆகியிருக்கலலாம.
அலுவேலக வஷட்டில் கலான்டிரலாக்டைருக்கு ஏவதலா விளக்கம வசலால்லிக் வகலாண்டிருந்த, சூப்பரடவேசர
ஒருவேர, மைண்ணில் இருந்த கிளமபியே பூதம வபலால அன்னவேடிவின் முன்னலால் வதலான்றி அவேடள
அதட்டினலார.
"தலாயேமமைலா எங்வக?"
"அவதலா அந்தப் பக்கமைலா வபலாயிருக்கலாவே"
"அடரமைணி வநரமைலா என்ன பண்றலாள."
"என்னலால வவேளிப்படடையேலாச் வசலால்ல முடியேல. கலாரணம இல்லலாமை வபலாவேல"
"கலாரணமைலாவேத மைலாரணமைலாவேத. வேலாங்குற சமபளத்தக்கு வேஞ்சகம இல்லலாமைல் வவேல பலாரக்க
வவேண்டைலாமைலா? அடரமைணி வநரம ஆகுத ஆளக் கலாணலிவயே, என்ன பண்றலாள?
"என்னமும பண்ணட்டுவமை சலாவர, அவியே வவேலயேயும நலான் வசத்தப் பலாரக்கிவறன். இப்வபலா
வேந்தடுவேலாவே"
"ஒன் முகத்தக்கலாக சமமைலா வபலாவறன்."
"நீங்க ஒண்ணும என் முகத்தக்கலாக வபலாகவவேண்டைலாம. என் வவேடலக்கலாகப் வபலானலால் வபலாதம."
"ஒன் வவேடலடயேப் பத்தி இனிவமைத்தலான் வதரிஞ்சிக்கணும. சீக்கிரம வதரிந்தலால் நல்லத."
சினிமைலாக் கவிஞரகள மைலாதிரி இரட்டடை அரத்தத்தில் வபசியே அந்தப் வபரவேழிடயேப் பலாரத்தபடி,
அன்னவேடிவு கலாறித் தப்பினலாள. அவேன் அடதப் பரிந்த வகலாண்டு அதற்குப் பதிலலாக தன் அதிகலாரத்டதத்
தப்பத் தீரமைலானித்தலான்.
"அடரமைணி வநரமைலா என்ன பண்றலாள? நலான் வசலான்வனன்னு அவேடளக் கூட்டி வேலா."
அவேன் வபச்டசப் வபலாருட்படுத்தலாததவபலால், அன்னவேடிவு தன்பலாட்டுக்கு மைண்டணக் வகலாட்டுவேதம
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அடதப் பரப்பவேதமைலாக தன்பலாட்டுக்கு இயேங்கினலாள. வவேறு வேழியில்லலாமைல் உடழப்பின்
முத்திடரகளலாகத் வதரியேவவேண்டியே அவேயேவேங்கள அவேன் ஊதலாரி மைனத்திற்குத் தீனியேலாகத் வதலான்றின.
அதட்டினலான்
"இந்தலாமமைலா ஒன்னத்தலான் அந்த அமமைலாவேக் கூட்டிட்டு வேலாறியேலா, இல்ல ஒனக்கும வசரத்த சீட்டுக்
கிழிக்கணுமைலா?"
அன்னவேடிவு, அவேடன ஏறிட்டுப் பலாரத்தலாள. பிறகு அந்தப் பயேவலலாடை மூஞ்சியில் சில நிமிடைங்களலாவேத
விழிக்கலாமைல் இருக்க நிடனத்தவேள வபலால், தலாயேமமைலா வபலான பக்கமைலாகப் வபலானலாள. அதிகலாரத்டதக்
கலாட்டிவிட்டைதலால் அன்னவேடிவு தன்டன விருமபவேலாள என்றும, வபலாசலாவர என்று குடழவேலாள என்றும
எதிரபலாரத்த சூப்பரடவேசர, அவேள, அலட்சியேமைலாகப் வபலாவேடத தனத ஆண்டமைக்குடறவேலாக நிடனத்த,
ஆண்டமைக் குடறவேலானவேரகளுக்கு இயேல்பலாகவவே ஏற்படும ஆத்திரப் வபலாடதயில் நின்றலான். ஐந்த
நிமிடைத்தில் தலாயேமமைலாவும, அன்னவேடிவும திருமபி வேந்தலாரகள. அவேன் அதட்டினலான்.
"அடரமைணி வநரமைலாய் என்ன பண்ணிவன."
தலாயேமமைலா, தவிப்வபலாடு வசலான்னலாள.
"வபத்த பிளள கிட்டை வசலால்றத மைலாதிரி பினலாத்தவறன் நலாய்னலா. ஆயேலாவுக்கு சரியேலா மூத்திரம
கழியேமைலாட்டைக்கு. பிட்டைத்தல வநலாவவேடுக்கு. ஒவர எரிச்சல். அதனலால்தலான்."
"அப்படின்னலா. ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலாகணும. இங்வக ஏன் வேலாவர? வசத்தத் வதலாடலச்சலால் யேலார
வபலாறுப்ப?"
ஏவதலா சூடைலாகக் வகட்கப்வபலான அன்னவேடிவின் வேலத டகடயே தலாயேமமைலா அவேனுக்குத் வதரியேலாமைவல
பட்டுமபடைலாமைல் கிளளிவிட்டு "வபலாறுத்தக்வகலா நலாய்னலா" என்றலாள.
"இனிவமைல். இப்படிப் வபலானலால். வவேளில வபலாக வவேண்டியேதிருக்கும. ஜேலாக்கிரடத. அந்த அமமைலாவே
மைரியேலாடதயேலா நடைந்தக்கச் வசலால்லு."
தலாயேமமைலாவிடைம, 'பவரலாக்கர வவேடலடயே சூசகமைலாகச் வசலால்லி விட்டைலால், அவேள அன்னவேடிடவே
சரிப்படுத்தி விடுவேலாள என்ற நமபிக்டகவயேலாடும, அப்படி அவேள சரியேலாகும வேடர, தலாயேமமைலாடவே
விரட்டுவேவதன்றும, அப்படி அவேடள விரட்டும சந்தரப்பங்கடளக் வகலாடுக்கும வேடகயில், அவேளுக்கு,
சிறுநீர வகலாளலாறு அடிக்கடி ஏற்படை வவேண்டும என்றும நிடனத்தபடி சூப்பரடவேசர வபலானலான். அவேன்
வபலான கலால்மைணி வநரத்தில், தலாயேமமைலாவேலால், தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முடியேவில்டல.
ஒதக்குப்பறமைலாகப் வபலாய்விட்டைலாள.
பத்த நிமிடைமைலாயும, அவேள திருமபலாதடதப் பலாரத்த விட்டு, சூப்பரடவேசர மிக்க மைகிழ்ச்சிவயேலாடு
வபலானலான். அன்னவேடிவு, அவேன் அங்வக இல்லலாததவபலால் இயேங்கினலாள. அதவவே அவேடன
ஆவவேசனலாக்கியேத.
"அந்தமமைலா படழயேபடியும வபலாயிட்டைலாளலா?"
நிடனத்த, ஆண்டமைக் குடறவேலானவேரகளுக்கு இயேல்பலாகவவே ஏற்படும ஆத்திரப் வபலாடதயில் நின்றலான்.
ஐந்த நிமிடைத்தில் தலாயேமமைலாவும, அன்னவேடிவும திருமபி வேந்தலாரகள. அவேன் அதட்டினலான்.
"அடரமைணி வநரமைலாய் என்ன பண்ணிவன."
தலாயேமமைலா, தவிப்வபலாடு வசலான்னலாள.
"வபத்த பிளள கிட்டை வசலால்றத மைலாதிரி பினலாத்தவறன் நலாய்னலா. ஆயேலாவுக்கு சரியேலா மூத்திரம
கழியேமைலாட்டைக்கு. பிட்டைத்தல வநலாவவேடுக்கு. ஒவர எரிச்சல். அதனலால்தலான்."
"அப்படின்னலா. ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலாகணும. இங்வக ஏன் வேலாவர? வசத்தத் வதலாடலச்சலால் யேலார
வபலாறுப்ப?"
ஏவதலா சூடைலாகக் வகட்கப்வபலான அன்னவேடிவின் வேலத டகடயே தலாயேமமைலா அவேனுக்குத் வதரியேலாமைவல
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பட்டுமபடைலாமைல் கிளளிவிட்டு "வபலாறுத்தக்வகலா நலாய்னலா" என்றலாள.
"இனிவமைல். இப்படிப் வபலானலால். வவேளில வபலாக வவேண்டியேதிருக்கும. ஜேலாக்கிரடத. அந்த அமமைலாவே
மைரியேலாடதயேலா நடைந்தக்கச் வசலால்லு."
தலாயேமமைலாவிடைம, 'பவரலாக்கர வவேடலடயே சூசகமைலாகச் வசலால்லி விட்டைலால், அவேள அன்னவேடிடவே
சரிப்படுத்தி விடுவேலாள என்ற நமபிக்டகவயேலாடும, அப்படி அவேள சரியேலாகும வேடர, தலாயேமமைலாடவே
விரட்டுவேவதன்றும, அப்படி அவேடள விரட்டும சந்தரப்பங்கடளக் வகலாடுக்கும வேடகயில், அவேளுக்கு,
சிறுநீர வகலாளலாறு அடிக்கடி ஏற்படை வவேண்டும என்றும நிடனத்தபடி சூப்பரடவேசர வபலானலான். அவேன்
வபலான கலால்மைணி வநரத்தில், தலாயேமமைலாவேலால், தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முடியேவில்டல.
ஒதக்குப்பறமைலாகப் வபலாய்விட்டைலாள.
பத்த நிமிடைமைலாயும, அவேள திருமபலாதடதப் பலாரத்த விட்டு, சூப்பரடவேசர மிக்க மைகிழ்ச்சிவயேலாடு
வபலானலான். அன்னவேடிவு, அவேன் அங்வக இல்லலாததவபலால் இயேங்கினலாள. அதவவே அவேடன
ஆவவேசனலாக்கியேத.
"அந்தமமைலா படழயேபடியும வபலாயிட்டைலாளலா?"
அன்னவேடிவு பதில் வபசவில்டல.
தலாயேமமைலா, படைடவேடயே நடனத்தபடி ஓடிவேந்தலாள.
"மைன்னிச்சிடு மைவேரலாசலா. தீட்டு நின்னுட்டுன்னு சந்வதலாஷப்பட்டை வேயேசில இந்தக் கருமைலாந்திரம."
"என்னமமைலா வநனச்சிக்கிட்வடை? வதரியேலாமைத்தலான் வகட்வகன். இத என்ன ஒன் ஆமபடடையேலான் கட்டுற
பில்டிங்குன்னு நிடனப்பலா? வவேணுமுன்னலால் வஷட்டுல வேந்த வரஸ்ட் எடுக்கிறீயேலா, டைலாக்டைருக்கு வபலான்
வபலாட்டு வேரச் வசலால்லவேலா?"
அன்னவேடிவேலால், இயேங்க முடியேவில்டல.
"ஸலாவர. மைரியேலாதி குடுத்த மைரியேலாதி வேலாங்கணும. அந்தமமைலா. வேயேவசன்ன? ஒமமை வேயேவசன்ன? எருதவுக்கு
வநலாவேலாம, கலாக்கலாவுக்குக் வகலாண்டைலாட்டைமைலாம."
"ஆமைலா. நீ எருத, நலான் உன்வமைல உட்கலாரப் வபலாற கலாக்கலா."
தலாயேமமைலா, தன்டன மைறந்தலாள. "கிட்னி வவேதடனடயே மைறந்தலாள. அன்னவேடிவின் முகத்டதப் பலாரத்த,
அதில் படைரந்த வகலாபத்தீடயே தன் உடைமவபங்கும பற்றடவேத்தக் வகலாண்டைவேள வபலால் கத்தினலாள.
"நீவயேல்லலாம மைனுஷனலாடைலா? வபமைலானி அமமைலா வேயித்தல இருந்த பிறந்தியேலா? இல்ல ஆகலாயேத்தல
இருந்த குதிச்சியேலா? கஸ்மைலாலம. கமமைனலாட்டி. ஒரு வபலாமபளகிட்டை எப்படிப் வபசணுமுன்னு வதரியேலாத
நீ. கூடைப்பிறந்த அக்கலாவமைல கூடை உட்கலாருவவே. வபலாடைலா வபலாறுக்கி"
சூப்பரடவேஸர தடலகுனிந்தபடிவயே நடைந்தலான். அலுவேலக வஷட்டுக்குள நுடழயுமவபலாத மைட்டும
அவேரகடள கமபீரமைலாகத் திருமபிப் பலாரத்தக்வகலாண்வடை நுடழந்தலான். சிறித வநரத்தில் "தலாயேமமைலா.
தலாயேமமைலா." என்று வஷட்டுப் பக்கத்தில் நின்றபடிவயே, வமைஸ்திரி டகதட்டிக் கூப்பிட்டைலார. வமைஸ்திரி
நிற்கும இடைத்டத வநலாக்கி ஓடினலாள.
"என்னமமைலா நீ. வபஜேலாரு பண்ற. வவேல பலாரக்கலன்னு வசலான்ன சூப்பரடவேஸடரப் பலாரத்த
வபலாறுக்கின்னு வசலான்னியேலாம."
"எந்தப் வபலாமமைனலாட்டியேலாவேத. வவேடலயில மைட்டும குற்றம வசலால்றவேடனப் பலாரத்த அப்படிக்
வகட்பலாளலா?”
"ஓவஹலா! அப்படின்னலா. நீ அவேடனத் திட்டுனத நிசந்தலானலா? ஒன்னலால எனக்குக் வகட்டை வபரு. ஒன்டன
நிறுத்தலாட்டைலால் கலாண்டிரலாக்டைர என்டன நிறுத்திடுவவேன்னு வசலால்றலார. இந்தலா ஒன் கூலி. மூணு ரூபலாய்.
நல்லலா எண்ணிக்வகலா. இனிவமைல் ஒன் வேலாடடைவயே.வேலாணலாம."
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"வமைஸ்திரி என்ன நடைந்ததன்னு வகளு. நலான் வசலான்னத தப்பன்னலா. அப்பறம ஒன் வஜேலாட்டைலாவல என்ன
அடி"
"அந்தக் கவதல்லலாம வேலாணலாம. இந்தலா ஒன் பணம."
தலாயேமமைலா, பணத்டத வேலாங்க மைறுத்தவபலாத, வமைஸ்திரி அந்த நலாணயேங்கடள அவேள டககளில் திணித்தலார.
அவேளுக்கு ஏவதலா ஒரு ஆவவேசம வேந்தத. அந்தச் சமையேத்தில் வமைஸ்திரி, அவேள கலாதில் முணுமுணுத்தலார.
"தப்பலா நிடனக்கலாவதமமைலா. நலானு பளள குட்டிக்கலாரன். சமமைலா வமைலுக்கு அதட்டினலாலும ஒன்வமைவல
எனக்குக் வகலாபமில்வல. ஆனலால் கலாண்டிரலாக்டைர, சூப்பரடவேசடர விட்டுக் வகலாடுக்கல. நீ சூப்பரடவேசர
வசலான்னத, கலாண்டிரலாக்டைடர வசலான்னத மைலாதிரியேலாம. அதனலால நலான் இருக்கணுமனலா நீ
இருக்கப்படைதலாம. வவேணுமின்னலா வபலாய் வபசிப் பலாரு."
"சரி. அந்த தரமை மைவேரலாசன் கிட்டைவயே நலான் வபசிக்கிவறன்."
தலாயேமமைலா அலுவேலக வஷட்டுக்குள இருந்த குட்டியேடறக்குள தடலவிரிவகலாலமைலாக ஓடினலாள
.
வவேளடள முடிடயே டடையேலால் கறுப்பலாக்கி, விகலார முகத்டத சிரிப்பலாக்கி, சண்ணலாமபப் பூச்ச பூசபவேர
வபலால் வதலான்றியே ஐமபத வேயேத மைதிக்கத்தக்க கலாண்டிரலாக்டைர, நலான்டகந்த சகலாக்களுடைன், விஸ்கி
வேடகயேறலாக்களுடைன் சிக்கன் பிரியேலாணி வேடகயேறலாக்கடளயும சிக்கனமைலாக அல்ல, சிக்வகனப் பிடித்தபடி
வேலாயில் பிடித்தக் வகலாண்டிருந்தலார.
தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தவேர- தம தடலக்குள 'ரம' பலாய்ந்தத வபலால் தளளினலார.
"ஏய், யேலாரு நீ? ஒன்டன யேலாரு உளவள விட்டைத? வடைய் சந்தரம, சந்தரத்த எங்வகடைலா?"
தலாயேமமைலா, பயேபக்திவயேலாடு வபசினலாள.
"தப்பலா வநடனக்கப்படைலாத நயினலா. இந்த சூப்பரடவேசர டபயேன் ஏடைலா வகலாடைமைலாய் வபசனலான். நலானும
வபசிட்வடைன். அதக்கலாக என்டன வவேடலயில் இருந்த இஸ்டைலாப் பண்வறன்னு வமைஸ்திரி வசலான்னலார.
நலானு, இந்த ரூபலாய்லதலான் அரிசி வேலாங்கணும. டைலாக்டைரண்வடை வபலாகணும: அதனலாலதலான்
அய்யேலாகிட்வடை."
அய்யேலா விஸ்கி மையேக்கத்தில் கத்தினலார.
"ஒன்வன யேலாருடி உளவள விட்டைத? பன்னலாடை மைலாதரி வேந்த குதிக்கிவற. ஏய் வமைஸ்திரி, அவேன்,
வமைஸ்திரிடயேக் கூப்பிடு."
அவேருடைன் குடித்தக்வகலாண்டிருந்த ஒருவேர, தளளலாடியேபடிவயே எழுந்த, வவேளிவயே வபலாய், வமைஸ்திரிடயேத்
தளளியேபடிவயே உளவள வகலாண்டுவேந்தலார. கலாண்டிரலாக்டைர வகலாடுத்த தண்ணிக்கு வேட்டி கட்டை
வவேண்டைலாமைலா? அந்த வமைஸ்திரியிடைம வரலாஷத்டதக் கலாட்டைலாவிட்டைலால், யேலாரிடைம கலாட்டுவேலார? கலாட்டினலார.
"ஏய்யேலா. ஒனக்கு மூடள இருக்கலா? இந்த சலாவுக் கிரலாக்கியே எதக்கலாக வவேடலக்குக் வகலாண்டுவேந்வத?
இப்வபலாவவேலா நலாடளவயேலான்னு இருக்கிறவதவயேல்லலாம என் தடலயில் ஏய்யேலா தளளுவற? இந்த
தலாயேமமைலா, இந்தக் கட்டிடைம முழுதம ஒண்ணுக்கு இருந்த, அடத கடரயே வேச்சடைப் வபலாறலாள. வமைலாதல்ல
ஒன் சீட்டைக் கிழிக்கணும"
தலாயேமமைலாவுக்கு, தன்வநலாவயே, அவேன்களுக்கு வகலிக்கு உரியேதலாய் வபலானடத உணரந்தவேளலாய் நிமிரந்தலாள.
இனிவமைல், அவேன் அடழத்தலாலும, இங்வக வவேடல பலாரக்கக் கூடைலாத. இன்டறக்கு மைட்டுவமை
வேலாழ்ந்தலாலும, மைலானத்வதலாடு வேலாழனும. வவேளிவயே வபலானலாலும கமபீரமைலாகப் வபலாகணும. தலாயேமமைலா,
தன்மைலானத்தின் தலாயேலாகி, கமபீரப்பட்டு, கரஜித்தலாள.
"நலாற்பத வேருஷமைலா உடழச்ச எனக்வக இந்தக் கதின்னலா, என்வனலாடை உடழப்டப உறிஞ்சன ஒன்ன மைலாதரி
பன்னடைலாடை மைனுசங்க கதி என்ன கதிவயேலா? என் வநலாயேப் பலாரத்த, இரக்கப்படைலாமை இளக்கலாரப்பபடுறியேலா?
படு. படு. நீ படுக்கிற கலாலம வேரும. அப்வபலா. சீ நலான் என் வேலாயேலால வசலான்னலா அசிங்கம. அத
நடைக்கத்தலான் வபலாவுத
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"ஏய். வபலாலீஸ்ல வபலான் பண்ணணுமைலா? ஏய் சந்தரம"
"அடை சரிதலான் வபலாய்யேலா. மைனசலாட்சியுளள மைனுஷனலாய்யேலா நீ? வவேடலடயே விட்டு நீக்கு, பரவேலாயில்டல.
நலான் என்ன வசலால்ல வேந்வதங்கிறடத கூடை வகட்க விருமபலிவயே, நீயுல்லலாம மைனுஷன்னலா? அந்த
சூப்பரடவேசர ஒன் சமசலாரத்வதலாடையும வவேண்டை வவேண்டையேலா வபசப்வபலாறலான் இல்லலாங்கலாட்டி அவேள
இஸ்தக்கினு பூடுவேலான், அப்வபலா பரியும அன்னவேடிவவேலாடை வவேதடன. ஏடழக்கி எதவும பண்ணித்
வதலாடலயேணுமுன்னு வசலால்லல. ஆனலால் அவேங்க என்ன வசலால்ல வேலாரலாங்கன்னலாவேத வகட்க முடியேலாத
அளவுக்கு வநஞ்சில மைஞ்சலா வசலாறலா?"
வபரியே மைனுஷிவயேன்னு பலாக்கவறன். இல்வலன்னலா.
"அதனலாலதலான் டீ வபலாட்டு வபசினியேலா. ஒண்வண ஒண்ண மைட்டும மைறந்தடைலாத கண்ணலா. நீங்க
ஒவ்வவேலாருவேனும குடிக்கிற விஸ்கி. ஒரு வமைஸ்திரிவயேலாடை கூலி. ஏடழங்க சலாப்படுற பிரியேலாணி, ஒரு
வபரியேலாவளலாடை சமபளம. நீங்க வேலாயில திணிக்கிற முந்திரிப் பருப்ப, ஒரு சித்தலாவளலாடை பணம. நீ விஸ்கி
குடிக்கல. பிரியேலாணி தின்னல. வவேயிலுல நின்னு ஆகலாயேத்தக்குத் தலாவி உடழக்கிற ஏடழகடளத்
தின்னுவற. இந்த ஏடழப் பலாடளங்க ஒன்டனயும தின்னுற கலாலம வேரும. அதவேடரக்கும இவதலா இந்த
பிசலாத்த மூணு ரூபலாய் வேச்சக்வகலா. அப்பறமைலா கணக்குப் பலாரத்த வேலாங்குற கலாலத்தல வேலாவறன்."தலாயேமமைலா, டகயில் இருந்த நலாணயேங்கடள விசிறியேடித்தலாள. அடவே கலாண்டிரலாக்டைரின் 'பிரலாண்டி
வபக்கிலும இதரரகளின் பிரியேலாணிகளிலும விழுந்த எதிரகலாலத்தில் நடைக்கப் வபலாவேடதக்
கலாட்டுவேதவபலால மைதபலானத்டதயும, மைற்றவேற்டறயும சிதற டவேத்தன.
தலாயேமமைலாவின் ஆவவேசத்தில் அகப்பட்டைவேர வபலால், வமைஸ்திரி, அவேடள வமைளள அடணத்தபடிவயே
வவேளிவயே வகலாண்டு வேந்தலார. அவேள, அவேடர ஏறிட்டுப் பலாரக்கலாமைவலவயே ஆவவேசமைலாக நடைந்தலாள.
அவேடளப் பலாரத்த ஓடி வேந்த அன்னவேடிடவே திருமபிப் வபலாகுமபடி டககளலால் ஆடணயிட்டு விட்டு,
கலால்கடள நீட்டிப் வபலாட்டைலாள.
வவேளிவயே வேந்த தலாயேமமைலாவுக்கு யேதலாரத்தம சட்டைத. கலாடசயேலாவேத வீசியேடித்திருக்க வவேண்டைலாம
என்பதவபலால் நிடனத்த டைலாக்டைரிடைம வபலாகவவேண்டியேடத நிடனவுக்குவகலாண்டு வேந்தலாள. பிறகு
வீசியேடித்தத சரிதலான் என்பத வபலால், வீதியில் நடைந்தலாள.
விதிவயே வீதியேலானதவபலால் தடர சட்டைத. தடரவயே தன் நிடலயேலானத வபலால் அவேள தலாவித்தலாவி
நடைந்தலாள. மீண்டும பட்டைத்தில் வேலி. தயிரகடடையும மைத்தப்வபலால் பட்டைத்தின் இருபக்கமும ஏவதலா
ஒன்று ஏவதலா ஒனடறக் குடடைவேத வபலான்ற வபருவேலி. வநருப்வப தலாளலாத எரிச்சல். கத்தித்தீரலாத - கத்த
முடியேலாத - கடுப்ப. இத்தடைன் நலாற்பதலாண்டு கலால உடழப்ப, பிரசவேமைலாகி இப்வபலாத முதலும முடிவும
அற்று முண்டைமைலாய் அபலாரஷனலாய் வபலான தவிப்ப.
தலாயேமமைலாடவேத் தலாங்கிப் பிடிக்க யேலாரும இல்லலாததலால் அவேள தன்டனப் பிடித்தக் வகலாண்வடை நடைந்தலாள.
------
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4
அன்னவேடிவு குடிடசக்குத் திருமபியே வபலாத, தலாயேமமைலா தடரயில் பரண்டு வகலாண்டிருந்தலாள. அவேளின்
ஒவர சீமைந்த பத்திரன் வகலாவிந்தனும, இன்வனலாரு பக்கம குடித்தவிட்டுப் பரண்டு வகலாண்டிருந்தலான்.
இருபத்திரண்டு வேயேத வேலாலிபன், ஆத்தலாக்கலாரி வகலாண்டுவேரும கலாடச அவேளுக்குத் வதரியேலாமைல் எடுத்த,
பலருக்குத் வதரியுமபடி பட்டடை வபலாடுபவேன்.
அன்னவேடிவு, தலாயேமமைலாவின் தடலடயேத் தூக்கி தன் மைடியில் டவேத்தக் வகலாண்டு வநஞ்டச நீவிவிட்டைலாள.
கலாண்டிரலாக்டைரின் முன்னலால்கூடை கண்ணீர விடைலாத அந்த மூதலாட்டி, இப்வபலாத வேடிவின் மைடியிவலவயே
குப்பறப் படுத்த அவேள படைடவேயில் தன் கண்ணீடரத் தடடைத்தலாள. பிறகு வமைல்ல எழுந்த தடரயில்
பரண்டை மைகடனப் பலாரத்த ஒலமிட்டைலாள.
"ஏய். வசலாமைலாறிப் பயேவல. வதலா. பலாருடைலா. இத யேலாரு வபத்த வபலாண்வணலா என்டன எப்படிக்
கவேனிக்குதன்னு பலாருடைலா? ஒன்ன வேயித்தல வசலாமைந்த வபத்வதன். நலான் வநலாவில தடிக்டகயிலும நீ
பட்டைச் சலாரலாயேமைலாடைலா வபலாடுவற? பலாடடையில் வபலாறவேவன. நீ குடிச்சிட்டு குமமைலாளம பூடைணும. நலானு
கல்லு மைண்ணு சமைக்கணுமைலா? பலாரு அன்னம வபலானவேலாரம அடுக்கடளப் பலாடனயில. அஞ்ச ரூபலா
வேச்சிருந்வதன். டைலாக்டைரலாண்டை வபலாவேதலாய் இருந்வதன். இந்த கஸ்மைலாலம. அடத எடுத்தப் பட்டை
பூட்டுட்டைலான். இல்லலான்னலா அப்பவவே டைலாக்டைருட்டை வபலாய், வநலாய் குணமைலாயிருக்கும. இன்னிக்கு அப்படி
ஒதங்கி இருக்கவும வேலாணலாம. அந்தப் பண்ணிப் பசங்ககிட்டை வபச்சம வேலாங்கியிருக்கலாணலாம. பலாரு இந்த
தத்வதரியே, இவேன் ஒடைமபில் ரத்தம ஒடைல. பட்டைச்சலாரலாயேம ஓடுத. எனக்கு முன்னலாடிவயே பூடுவேலான்
வபலால."
தலாயேமமைலா கண்கடளத் தடடைக்கலாமைல், விழிகடளத் தளரத்தலாமைல் மைகடனவயே பலாரத்தலாள.
அங்குமிங்குமைலாகப் பரண்டு வகலாண்டிருந்த வகலாவிந்தன், தடுமைலாறி எழுந்தலான். அன்னவேடிடவே,
அப்வபலாததலான் பலாரத்திருக்கிறலான். திடுக்கிட்டு எழுந்தலான். வகலாடியில் கிடைந்த லுங்கிடயே எடுத்த,
குடிடசக்கு வவேளிவயே வேந்த, கட்டிக்வகலாண்டு வபலாய்க் வகலாண்டு இருந்தலான். தலாயேமமைலா "ஏ கஸ்மைலாலம,
வதலா கஞ்சி ஆவேப் வபலாவுத. குடிச்சிட்டு சலாவு" என்றலாள. அன்னவேடிவு எதவும வபசலாமைல்,
தயேரச்சலாயேவலலாடு, தலாயேமமைலாடவேப் பலாரத்தவபலாத, அந்தக் கிழவி, வபருடமை பிடிபடைலாமைல் வபச்சலால்
ஆடினலாள.
"பலாரு அன்னம ஒன்னப் பலாத்தலா வபட்டிப் பலாமபலாய் ஆயிடுறலான். ஒன்டனப் பலாத்ததம ஓடிட்டைலான்.
கட்டடையில் வபலாவேலான். நல்லவேன்தலான். எல்லலாம வசரப்பலார வசரக்டக. வபலாறுக்கிப் பயேலுக சவேகலாசம."
அன்னவேடிவுக்கும, ஆச்சரியேமைலாகவும, மைகிழ்ச்சியேலாகவும இருந்தத. இன்று கலாடலயிவலவயே சில
வபண்கள "சீக்கிரமைலா வீடு பலாரு, அந்த கீஸ்மைலாலம குடிகலார வமைலாட்டை. ஒண்ணு கிடைக்க ஒண்ணு
நடைந்தட்டைலா. அப்பலால ஆரச் வசலால்றத?" என்று உபவதசித்தலாரகள. அன்னமும, பயேந்த வபலானலாள.
ஆனலால் அவேவன, தன்டனப் பலாரத்ததம. தடலடயேத் வதலாங்கப்வபலாட்டுக் வகலாண்டு வபலாய் விடுகிறலான்!
அன்னவேடிவிற்கு, வயேலாசிக்க வநரமில்டல. கஞ்சி கலாய்ச்சவேதற்கலாக, மைண்பலாடனடயே எடுத்தக் வகலாண்டு
குழலாயேடிடயே வநலாக்கி வபலானலாள. அத குழலாயேல்ல. கலாரப்பவரஷன் ஒரு கழிசடடை என்பதற்கலான
அடடையேலாளம, அருகிவலவயே கக்கூஸ் அங்வக கலாரப்பவரஷன் குழலாய்நீர வவேட்கப்பட்டு நுடழயே
மைறுத்ததவபலால் மைடறந்திருந்த தரவேலாசடனடயே, வவேளிவயே ஒவ்வவேலாருவேருடடையே மூக்கிலும நுடழந்த
வகலாண்டிருந்தத. வமைலாத்தம முன்னூறு குடிடசகள உளள அந்தப் பகுதியில் மின்சலார விளக்வக
கிடடையேலாத. இரண்வடை இரண்டு தண்ணீரக் குழலாய்கள. அவேற்றில் நீர பிடிக்க வபண்கள படுமபலாடு
தண்ணீர படைலாதபலாடு. ஒட்டுச் சலாவேடியில் கூடுவேத வபலான்ற கூட்டைம. ஆனலால் அவேரகடள ஏற்றிப்வபலாக
கலாரகளதலான் இல்டல.
வபருமபலாலும கட்டிடை வவேடலகளுக்குச் வசல்லும அந்தப் வபண்கள மைலாடலயில் வேந்ததம முதல்
வவேடலயேலாக மைளிடகக் கடடைக்குப் வபலாய் அரிசி வேலாங்குவேலாரகள. பிறகு லலாந்தர விளக்டக ஏற்ற
மைண்வணண்வணய் வேலாங்க வவேண்டும. சடமைப்பதற்குரியே சலாமைலான்கள ஏழுமைணி முதல் வரடியேலாகிவிடும.
ஆனலால் வதரு அடைங்குவேதற்குக் கலாத்திருந்த சடமைப்பதற்கு ஒன்பத மைணிக்கு வமைலலாகிவிடைலலாம.
அடிவேயிற்றில் வநருப்டபப் பிடித்தக்வகலாண்வடை அவேரகள குழலாய் நீடரப் பிடிக்க வவேண்டும. கலாடலயில்
அதிகலாடலயிவலவயே எழுந்த வவேளிவயே ஒதங்க வவேண்டும. கண்படும கலாடல வேந்த விட்டைலால்
அவேரகளலால் கலாடலக்கடைடனக் கழிக்க முடியேலாத. இருப்பத ஒவர ஒரு கக்கூஸ். அதவும தளி நீரில்லலாதத.
ஆண்கடளப் வபலால் வவேளிவயேயும வபலாகமுடியேலாத. உணவின் எச்சங்கடள அடைக்கி, அடைக்கி, அவேற்டற
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வநலாயேலாகவும, வநலாடியேலாகவும வகலாண்டை வபண்கள அத்தடன வபரும குடைங்கடள வேரிடசயேலாக டவேத்தக்
வகலாண்டு கலாத்திருந்தலாரகள வவேடலக்குத்தலான் கலாத்திருக்கலலாம. வவேடலயின் கூலிடயே உணவேலாக்கிவிடும
சமையேத்திலயுமைலா?
அன்னவேடிவு, ஒருத்திடயே தன் பலாடனடயேப் பலாரத்தக் வகலாளளச் வசலால்லிவிட்டு, தலாயேமமைலாடவேக்
கவேனிக்க, குடிடசடயேப் பலாரத்தப் வபலானலாள. தலாயேமமைலா தூங்கிக் வகலாண்டிருப்பதவபலால் வதரிந்தத.
குழலாய்க்குத் திருமபி வேந்த அன்னவேடிடவேப் பலாரத்த ஒருத்தி வபசினலாள:
"ஓங்க நலாட்டுப்பறம மைலாதரி வேரலாதல்வல? பலாத்தியேலாமைலா எங்க வநலமையே தண்ணிக்கலாக எமமைலா வநரம
கலாத்திருக்வகலாம. இத சண்டடை வேலாரத சகஜேம. இத பரியேலாமை. சில வபரியே மைனுஷங்க குழலாய்ச் சண்டடை
மைலாதரி ஆகப்படைலாத'ன்னு வபண்டைலாட்டி பிளளீங்களுக்கு வரலாசன வசலால்றலாங்க. இவேங்கள வஜேலாட்டைலால
அடிக்கணும. வபலாறுக்கிப் பசங்க. அவேங்க வபலாண்ணுங்க இப்படிக் கலாத்த நின்னலாத் வதரியும. இவத
ஏரியேலாவுல இருக்கிற
பங்களலாங்களல பலாத்ரூமல ரண்டு குழலாய், கக்கூஸ்ல ரண்டு, சடமையேல் அடறயில ரண்டு,
பூந்வதலாட்டைத்திவல ரண்டுன்னு எத்தடனவயேலா குழலாய்ங்க. ஆனலால் ஆயிரம வபர இருக்கிற இங்க ரண்டு
குழலாய். ஒவ்வவேலாண்ணும மைலாறி மைலாறி "ஆப் எடுத்தக்கும. கக்கூஸ் நலாத்தத்டதப் பலாத்தியேலா? அங்க
கிடைக்கறடத எடுத்த கலாரப்பவரஷன் கட்டிடைம வமைல வீசியேடிக்கணும. அப்வபலாதலான் பத்தி வேரும,
வபலாறுப்பல இருக்கற பசங்களுக்கு."
அந்தப் வபண், அப்படித் தீவிரமைலாகப் வபசியிருக்க மைலாட்டைலாள. அன்னவேடிவு அவேள வசலால்வேத சரிதலான்
என்பதவபலால அனுதலாபத்தடைன் முன்னும பின்னுமைலாக தடலடயே ஆட்டியேதலால், அவேள
வகலாட்டிவிட்டைலாள. தன் வபச்சக்கு மைதிப்பக் வகலாடுத்த அவேளுக்கு உதவுவேத வபலால ஒரு பக்வகட்டில்
பிடித்த டவேத்திருந்த தண்ணீடர அன்னவேடிவின் பலாடனயில் ஊற்றினலாள.
குடிடசக்குத் திருமபியே அன்னவேடிவு அடுப்டபப் பற்ற டவேத்தலாள. தலாயேமமைலாள அவேளுக்கு
உதவுவேதற்கலாக எழுந்திருக்கப் வபலானலாள. அவேள அந்த முதியேவேடள டசடகயேலால் தடுத்த விட்டைலாள.
திடீவரன்று வவேளிவயே சத்தம. வகலாவிந்தனின் வபலாரப்பரணி. தலாயேமமைலா எழுந்த வேலாசலுக்கு வவேளிவயே
வபலானலாள. அன்னவேடிவு வேலாசலில், அதலாவேத வதலாங்கிக் வகலாண்டிருந்த வகலாணிடயேப் பிடித்தக் வகலாண்டு
எட்டிப் பலாரத்தலாள. வகலாவிந்தன் ஒருவேனின் தடலமுடிடயேப் பிடித்தபடி கத்திக் வகலாண்டிருந்தலான்.
"வசலான்னத இன்வனலாருவேலாட்டி வசலால்லுடைலா கஸ்மைலாலம? என் ஸிஸ்டைரயேலா “யேலாருடைலா ஒன் வீட்ல இருக்கிற
குட்டி? ஏதலாவேத கிரலாக்கியேலான்னு வகக்குவற? வசலாதலா. வசலாமைலாறி. என்ன வபத்த ஆத்தலாள. தலான் வபத்த
மைவேள கவேனிக்கிற என் சிஸ்டைரப் பலாரத்தலாடைலா கிரலாக்கின்னு வகட்வடை? ஒன்கிட்டை இன்னலா வபச்ச!"
வகலாவிந்தன். வபச்டச நிறுத்திவிட்டு, டக வீச்டசயும கலால் வீச்டசயும தவேக்கினலான். இதற்குள,
'விட்டுடுடைலா, கஸ்மைலாலத்த என்றனர. 'விடைலாதடைலா வசலாமைலாறியே என்றலாரகள. எப்படிவயேலா அமைரக்களம
ஓய்ந்தத.
அன்னவேடிவு, அடுப்படிக்கு வேந்தலாள. தன்னலால் இப்படிப் பல கலலாட்டைலாக்கள ஏற்பட்டு ரலாமைன்
வகட்டைதம வபண்ணலாவல, ரலாவேணன் வகட்டைதம வபண்ணலாவல என்று வகட்டுப்வபலானவேரகள வசலால்வேத
தனக்கும வேருவமைலா என்று தவித்தலாள. அவத சமையேம வபருமபலாலலான குடிடச மைக்கள, அந்தக்
கஸ்மைலாலத்டதத்தலான் கண்டித்தலாரகள என்படத உணரந்தவபலாத அன்னவேடிவு நிமமைதியேடடைந்தலாள.
வவேளிவயே வகலாவிந்தன் பலமபிப் பரண்டைலான்.
"என்வனலாடை பிறப்ப எப்படிக் வகட்டுட்டைலான் பலாரு வடைய் ஒன்ன ஒன்ன. ஏண்டைலா கமனலாட்டி, அந்த
அமமைலாவேப் பலாரத்த ஒன் அமமைலா ஞலாபகம வதலாணலாண்டைலாம? அக்கலா ஞலாபகம வதலாணலாண்டைலாம? ஒனக்கு
அப்படிவதலாணலாததலான்டைலா நலாவயே. நீ அவேங்கடளயும தப்பலாப் பலாரக்கிறப் பயேல், வபலாயுத விடியேட்டும.
கலாடலயில பலாரு வவேடிக்டகடயே."
அடுப்பத்தீ பற்றி விறகுகடள சலாமபலலாக்கிக் வகலாண்டிருந்தத. அன்னவேடிவு ஊரில் நடைந்த நிகழ்ச்சிடயே
நிடனத்தப் பலாரத்தலாள. வேசதி படடைத்த கலாலிப்பயேல் ஒருவேன், டகடயேப் பிடித்தவபலாத கூடை,
வசலாந்தக்கலாரரகவள. ஏவனன்று வகட்கவில்டல. அப்படி ஏவனன்று வகட்டைவேரகளும, அவேடளத்தலான்
சந்வதகப்பட்டு குறுக்கு விசலாரடண வசய்தலாரகள. ஆனலால், இங்வக இரண்டு நலாள பழக்கத்தில், அதவும
தன் முகத்டத வநரலாய் நிமிரந்த பலாரக்கக்கூடைத் தயேங்கும ஒருவேன், தன்டனப் வபசியேவேடன, தன்டனயும
பணயேம டவேத்த அடிக்கிறலான். இத இந்த சவகலாதர பலாசம, வசலாந்தக்கலார மைலாமைலாவிடைம கிடடைக்கலாத பலாசம,
இவேரகளிடைம கிடடைக்குவத. இதக்குக் கலாரணம என்ன? எத?
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அன்ன்வேடிவு, கலாரணகலாரியேத்தில் ஈடுபடைலாமைல், பலாசப் வபருக்கில் விமமினலாள. கண்ணில் இருந்த சரந்த
நீரும, ஊரில் அக்கரமைத்டதக் கண்டுக்கலாதவேரகளுக்கலாக அழுத நீரும, பலாசத்டதக் கண்டுபிடித்ததில்
ஏற்பட்டை ஆனந்த நீரும கலடவேயேலாகி, தளித்தளியேலாகக் கீவழ விழுந்த, வகலாழுந்தவிட்டு எரிந்த சளளி
வநருப்டப அடணக்கப் வபலானத.
கஞ்சிக் குடிப்பப் படைலம முடிந்தத.
அன்னவேடிவு என்ன வசலால்லியும வகளலாமைல், தலாயேமமைலா ஏவதலா சலாக்குப் வபலாக்குச் வசலால்லிவிட்டு,
வதருவில் வபலாய்ப் படுத்தக் வகலாண்டைலாள. வகலாவிந்தன் ஆடளவயே கலாணவில்டல. இதவேடர வீட்டுக்குள
படுப்பவேன் அவேன்தலான். எங்வகல்லலாவமைலா சற்றிவிட்டு, சலாப்பலாட்டுச் சமையேத்திற்கு வேந்த வவேலுவும,
அவேளும குடிடசக்குள தனிவயே விடைப்பட்டைலாரகள.
பலாய் விரித்தலாகி விட்டைத. பக்கத்தக்கு ஒருவேரலாக உட்கலாரந்த இருந்தலாரகள.
வவேலு, மைடனவிடயே ஆடசவயேலாடு வநருங்கினலான். அவேள டகடயே இழுத்த தன்மைலாரபில் வபலாட்டுக்
வகலாண்வடை 'வரண்டு வேலாரமமைலா. பிரமமைச்சலாரியேலா இருந்தட்வடைலாம. எவ்வேளவு நலாளலாச்ச? ஏன் பிளள ஒரு
மைலாதிரி இருக்வக?" என்றலான். அன்னவேடிவு அடைக்கியே ஆடச அமுங்கிப் வபலாக பதில் வசலான்னலாள.
"தலாயேமமைலா பலாட்டியே. வவேல வசய்யுற இடைத்தல என்ன பலாடு படுத்திட்டைலாங்க பலாத்தியேளலா?"
வவேலு, அவேளுக்கு ஏற்பட்டை நிடலடமைடயே, மைனத்திற்குக் வகலாண்டு வேந்த பலாரத்தலான். ஊனக்கண்ணில்
அதிகமைலாய் படைலாதத ஞலானக்கண்ணில் பட்டைத. சலிப்வபலாடு பதிலளித்தலான்.
'எல்லலாம. நமமை வநரம பிளள. நமைக்கு ஒத்தலாடச வசய்யுறவேங்களுக்கும உபத்திரம வேருத பலாரு."
வவேலுவின் ஆண்டமைச் சக்தி அனுதலாபச் சக்தியேலாகியேத. அவேனும மைடனவிடயேப்வபலால் ஒரு
'சக்தியேலானலான். வவேறுபறமைலாகத் திருமபிப் படுத்தக் வகலாண்டைலான். அவேனுடைன் வசரந்த படுத்த
அன்னவேடிவு அவேர வகலாபப்பட்டுக் வகலாண்டைலாவர என்பதவபலால் அவேன் கழுத்தில் டக வபலாட்டைலாள.
அவேன் வகலாபப்படைவில்டல. அவேள டகடயே எடுத்தத் தன் டகவயேலாடு வசரத்தக் வகலாண்டைலான். வகலாபம
அவேள மீதல்ல.
சிறித வநரத்திற்கு முன்ப வேடர அவேடள வமைல்லக் கடித்த, சடவேக்கத் தடித்த வேலாய் இப்வபலாத
யேலாடரவயேலா கடித்தக் குதறப் வபலாவேதவபலால் பற்கடள வநறிக்க டவேத்தன. அவேடள அடணக்கத் தடித்த
கரங்கள யேலாடரவயேலா வநலாறுக்கப் வபலாவேத வபலால் முறுக்வகறின. கடுஞ்சினத்திற்கு கலாதல் வேழிவிட்டைத.
---------
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5
கலால்ம ஓடிக்வகலாண்டிருந்தத. அங்குமிங்குமைலாக ஒடியேலாடி வவேடல வசய்த அன்னவேடிவின் வேயிற்றில் ஒரு
திட்டடைக் கலாட்டியேத.
ஊரில், ஒடல வீட்டில் இருந்தலாலும திறந்த வவேளிடயேயும பரந்த பூமிடயேயும அனுபவித்த அவேளுக்கு
ஆரமபத்தில் அந்தக் குடிடசயில் வேசிக்க என்னவவேலா வபலாலிருந்தத. வநருக்கித் தளளியே குடிடச
வேரிடசகளில் கலால் நீட்டை இடைமில்லலாத மைண் தளத்தில் கூனிக்குறுகிக் கிடைக்கும மைக்கடளப் பலாரக்கப்
பலாரக்க இப்வபலாத அவேரகடள விட்டு அகலவவே மைனம வேரவில்டல. கலாடலக்கடைடனக் கழிக்கக் கலாத்தக்
கிடைப்பதம, நீர பிடிக்க பழிகிடைப்பதம பழக்கமைலாகிவிட்டைத. கட்டிடை வவேடலயில் சூப்பரடவேஸடர
மைலாதிரி பல வபரவேழிகளின் வநரவேழியேலான கிண்டைல்கடளயும மைடறமுகமைலான அடழப்பகடளயுங்கூடை
அவேளலால் சகித்தக் வகலாளளும அளவிற்குப் வபலாய் விட்டைத. கூடை வவேடல வசய்யும இதர பலாட்டைலாளிகள
இருக்குமவபலாத, தனக்கு எதவும ஏற்படைலாத என்ற தன்னமபிக்டக ஏற்பட்டைத. ஒரு தடைடவே அலுப்வபலாடு
தலாயேமமைலாவிடைம வசலான்னவபலாத, "ஆமபள கிண்டைல் பண்ணுணலாத்தலான் ஒரு வபலாண்ணு
வவேட்கப்படைனும இல்லன்னலாதக்கப்படைனும, இவேனுக ஆமபள வவேடைம வபலாட்டைப் வபலாட்டைப் பயேலுவே.
இவேனுவேவளலாடை "பலலா" சமைலாச்சலாரத்த இவேங்கவளலாடை சமசலாரங்ககிட்டை வகட்டைலாத் வதரியும வசதி. வசலாந்தப்
வபண்டைலாட்டியேக் கூடை திருப்திப்படுத்த முடியேலாத வபலாட்டைப்பயேலுவே வபச்டச வபரிசலா எடுத்தக்கலாவத.
மிஞ்சிப் வபலானலால் நமமை வகலாவிந்தன் கீறலான். கட்டடையில வபலாறவேனுக்கு பிவளடுன்னலா அல்வேலா
சலாப்பிட்டைத வபலால" என்று ஆறுதல் வசலால்லிவிட்டைலாள.
ஆனலால் அப்படி ஆறுதல் வசலான்னவேள, இப்வபலாத ஆறுதல் வவேண்டிக் கிடைக்கிறலாள. டகயில் பணம
இல்லலாமைல் அரசலாங்க ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலான தலாயேமமைலாடவே டைலாக்டைரகள பல நலாள இழுத்தடித்தலாரகள.
எக்ஸ்வர என்றலாரகவள தவிர, அத எடுத்த முடிந்த பலாடில்டல. சிறுநீடரச் வசலாதிக்க வவேண்டும
என்றலாரகவள தவிர, அந்தச் வசலாதடனயின் முடிவு வசலால்லப் படைவவே இல்டல. ஒரு நலாள வவேதடன
தலாளலாத தடித்த தலாயேமமைலாடவே வபயின்டைர வபருமைலாளும வவேலுவும ஆஸ்பத்திரியில் வசரத்தலாரகள.
அங்வக கிழிந்த பலாயில் அந்த கிழிந்தவபலான மூதலாட்டி தடரவயேலாடு தடரயேலாகக் கிடைக்கிறலாள. அன்னமமைலா
அவேளுக்குக் கஞ்சி வகலாண்டு வபலாகிறலாள.
தலாயேமமைலாவின் மைகன் வகலாவிந்தன் அமமைலாவுக்கு ஏற்பட்டை தக்கத்டத மைறக்க அதிகமைலாய் குடிக்கிறலான்.
அவ்வேளவு ஏன்? வவேலுவின் பீடிக்கு கலாச வகலாடுக்கலாத அன்னவேடிவவே தன் முன்னலால் வேந்த
தடலகவிழ்ந்த நிற்கும இவேனிடைம ஒரு 'கிளலாஸ்க்கு பணம வகலாடுத்திருக்கிறலாள. ஒருநலாள மைனம
வபலாறுக்கலாமைல் "தமபி, நீ வசய்யிறத நல்லலா இல்வல. அமமைலாவவேலாடை நிடலடமைடயேப் பலாரத்தியேலா?
இப்வபலா அவேங்க பிடழப்பலாங்களலா மைலாட்டைலாங்களலா என்ற நிடலடமைவபலாய் சீக்கிரமைலாய் அவேஸ்தப்படைலாமை
வபலாய்ச் வசரட்டுமுன்னு நிடனக்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டுப்பலா" என்று வசலால்லிக் கலாட்டியேவபலாத,
வகலாவிந்தன் அழுதவிட்டைலான். இப்வபலாத அப்பப்வபலா ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலாகிறலான். அதற்கலான பஸ்
சலாரடஜே அன்னவேடிவவே தலான் வகலாடுக்கிறலாள. அவேன் தனக்களிக்கும மைதிப்பலாலும அடடைக்கலம
வகலாடுத்தவேடள அமவபலா என்று விடைலலாகலாத என்ற நன்றிப் வபருக்கலாலும அன்னவேடிவு வவேறு குடிடச
பலாரக்கவில்டல.
ஆறு மைலாத கலாலத்தில் அவேள டகயில் நூறு ரூபலாய் வசரந்தத. தனக்கு ஒரு நூல் படைடவேயும வவேலுவுக்கும
வகலாவிந்தனுக்கும நலாலு முழ வவேட்டியும வேலாங்கியே பிறகும, ஐமபத ரூபலாய் இருந்தத. ஆனலால் நலான்கு
நலாளலாக விடைலாமைல் வபய்த மைடழ, பத்தநலாள மைண்வவேடலயில் மைண்வபலாட்டு விட்டைத. மைடழ, ஒன்று
தூறலலாக வேந்திருக்க வவேண்டும அல்லத வபய் மைடழயேலாகப் பிடித்திருக்க வவேண்டும. ஆனலால் அந்த
மைடழ, அரசலாங்கம கவேனத்தில் எடுத்தக் வகலாளள முடியேலாத அளவிற்கும, குடிடச மைக்கள கண்டுக்க
வவேண்டியே அளவிற்குமைலான சகுனி மைடழ.
குடிடசப் பகுதிகளில், இரண்வடை முக்கலாலடி நீர வபருகியேத. ஆனலாலும (மூன்றடி வபருகினலால்தலான்,
சரக்கலார வேரும குடிடசகளில் ஒரு சலாண் அளவிற்கு நீர நின்றத. மைக்கள, ஜேன்னல் சவேரிலும, டிரங்க்
வபட்டிகளிலும, வேலாசல் கதடவே இழுத்தப் வபலாட்டுக் வகலாண்டு உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. படதமைண்
வபலான்ற வசரும சகதியும; வதருவில் படுத்தவேரகள, திண்டணயில் உட்கலாரந்தபடிவயே தூங்க வவேண்டியே
கட்டைலாயேம.
வவேடல நின்றுவிட்டைத. ஐமபதம வபலாய்விட்டைத.
நல்ல வவேடளயேலாக, அந்தக் கட்டிடை வவேடல, மீண்டும தவேங்கிவிட்டைத. அடதத் திறப்பதற்கு
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அடமைச்சவரலா அல்லத தடலவேவரலா வததி வகலாடுத்த விட்டைலாரலாம. 'கல் வவேறு அடிக்கப்பட்டு விட்டைதலாம.
குடறந்தபட்சம, கட்டிடைத்தின் முன்பக்கத்டதயேலாவேத முடிக்க வவேண்டுமைலாம. வமைஸ்திரி வசலான்னடத
வவேலு வசலான்னதம தடலப்பிளடள வபறப்வபலாகும இயேற்டக விதியேலால், அளவுக்கு மீறியே மைசக்டகயில்
அல்லலாடியே அன்னவேடிவு, தன்டனத்தலாவன கட்டுப்படுத்திக் வகலாண்டு பலாண்டுக்கூடடைடயே எடுத்த
டவேத்தவிட்டு, கடைப்பலாடரடயே கணவேனிடைம நீட்டினலாள. நலான்கு நலாள ஊத்தக்வகலாட்டடைக்கு ஒரு
லலாரியில் வவேளியூருக்கு டகயேலாளலாகப் வபலாயிருந்த வவேலு, அன்று கலாடலயில்தலான் திருமபியிருந்தலான்.
அப்வபலாததலான் மைடனவிடயே தனிடமையில் பலாரக்கிறலான். டகயும கலாலும குறுகுறுத்தன.
அவேள வதலாளில் தன் வேலத டகடயேப் வபலாட்டைபடிவயே "அன்னம ஒட்கலாருவமை" என்றலான்.
"எப்வபலா ஒமைக்கு இந்த 'வமை' வேந்தத? எருமைமைலாடு மைலாதிரி கூப்படுற வவேல வேலாணலாம."
"எப்வபலா ஒனக்கு 'வேலாணலாம' வேந்தவதலா, அப்வபலா."
சூரியேகலாந்திப் பூப்வபலால அன்னவேடிவு சிரித்தலாள. அடதச் சலாக்கலாக டவேத்தக்வகலாண்டு அவேன் அவேடளச்
சலாய்வேலாக இழுத்தலான்.
"இதல்லலாம ரலாத்திரிக்கு, இப்வபலா வவேடலக்குப் வபலாவறலாம. வபலாவும வபலாத."
"அத எனக்குத் வதரியேலாதலாவமை. தப்பத் தப்ப வதரியேலாதலா பிளள? ஒவர ஒரு முத்தம மைட்டும வகலாடுக்கிவறன்
வேலாங்கிக்க இல்லன்னலா வகலாடு, வேலாங்கிக்கிவறன்."
"இந்த வகலாடுக்கல் வேலாங்கல் எல்லலாம டநட்ல."
"ஒனக்கு என்ன பிளள கஷ்டைம?"
"முகதரிசனத்தல முக்கலால் ஆடச ப்வ லாயிடுமைலாம. எனக்கு நீரு ரலாத்திரில முழு ஆடசவயேலாடை வேரணுங்கற
ஆடச"
அன்னவேடிவு நலாணத்தலால் தடலகவிழ்ந்தவபலாத, வவேலு வபலாய்க் வகலாபத்வதலாடு, தடலநிமிரந்த, "ஒன்டன
நலான் ஏங்க டவேச்ச வவேடிக்டக பலாரக்வகனலா இல்லியேலான்னு பலாரு, அய்யேலாவுக்கலாக நீ ஏங்கணும, அப்வபலா
கூடை அடசயே மைலாட்வடைன். பலாரக்கலலாமைலா?" என்றலான். அவேன் நிஜேமைலாகவவே வகலாபப்படுகிறலான் என்று
நிடனத்த அவேள "சரி ஒண்வண ஒண்ணு வகலாடுத்தத் வதலாடலயும" என்றலாள. அவேன், அதற்கலாகத் தன்டன
ஆயேத்தம வசய்யேப்வபலானவபலாத வமைஸ்திரி, "எடதத் வதலாடலக்கப் வபலாநீங்க" என்று வசலால்லிவிட்டு,
பிறகு “என்ன வவேலு, ஒன்டன வீட்ல வேந்த வவேத்லபலாக்கு வேச்சக் கூப்பிட்டைலால் தலான் வேருவியேலா?"
என்றலார.
வவேலுவும "கூப்பிடுநீவரலா இல்லிவயேலா, வவேத்லபலாக்குத் தலாரும. அடதயேலாவேத ருசிபலாரக்கலலாம" என்று
அன்னவேடிடவே வநலாக்கி, கண்களலால் சிமிட்டிப் பலாரத்தக் வகலாண்வடை, வமைஸ்திரிக்குப் பதிலளித்தலான்.
அன்னவேடிவு நலாணப்பட்டைலாள. கண்கடள டககளலால் மூடிமூடித் திறந்தலாள. இரவின் வேருடகக்கலாக ஏங்கி,
பகடல வவேகமைலாகக் கழிக்க விருமபகிறவேள வபலால பலாண்டுக் கூடடையுடைன் வவேளிவயே வேந்தலாள.
கடைப்பலாடர ஏந்தியே வவேலுவும, பலாண்டுக்கூடடை சமைந்த அன்னவேடிவும வகடையேமும ஈட்டியுமைலாக
நடைந்தலாரகள.
-------
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முன்ப எந்த இடைத்தில் வவேடல பலாரத்தலாவளலா, அங்வகதலான் அன்னவேடிவு வவேடல பலாரத்தலாள.
வவேலுவுக்கும அங்வகவயே வவேடல.
அத ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கலான கட்டிடைம. இக்கட்டிடைம தவேங்கியே நலாளில் இருந்த, உச்சியில் இருந்த
இரண்டு வபர விழுந்த, இப்வபலாழுத இன்வனலாரு ஆஸ்பத்திரியில் தலாயேமமைலா மைலாதிரிவயே கவேனிக்க எந்த
டைலாக்டைரும இல்லலாமைல் தளளத்தடிக்கக் கிடைக்கிறலாரகளலாம. அரசத்தடற ஒன்றிடைம இருந்த வலலாவேஸ்ட்
வகலாட்வடைஷனில் கலாண்டிரலாக்ட் வேலாங்கியே 'மூரத்தி அண்ட் மூரத்தி கன்ஸ்டிரக்ஷன் லிமிவடைட்டின்
உரிடமையேலாளர நலாயேகமும ஒரு வலலாவேஸ்ட் வபரவேழி என்று வபசிக் வகலாளகிறலாரகள. முன்ப இவேர
அரசலாங்கத்திற்குக் கட்டிக் வகலாடுத்த ஒரு கட்டிடைம விழப் வபலானதலாம. பி.டைபிளயு.டி என்ஜினியேரகள
அடத முட்டுக் வகலாடுத்தத் தலாங்கிக் வகலாண்டைலாரகளலாம.
எப்படிவயேலா விவேகலாரம பத்திரிடககளுக்குப் வபலாய்விட்டைதலால் நலாயேகத்தின் கமவபனியேலான விநலாயேகம
லிமிவடைட் பிளலாக்லிஸ்ட் வசய்யேப்பட்டைதலாம. அதலாவேத அந்தக் கமவபனிக்கு கலாண்டிரலாக்ட்
வகலாடுக்கப்படைலாத என்று தளளி டவேக்கப்பட்டைதலாம. இதடன சிபலாரிச வசய்தத. சட்டைமைன்ற
உறுப்பினரகடளக் வகலாண்டை ஒரு தணிக்டகக் கமிட்டியேலாம. ஆனலால், பணபலமும, பிணபலமும
(அதலாவேத பலடர பிணங்களலாக்கும பலம) அரசியேல் வசல்வேலாக்கும வகலாண்டை அந்த மைனிதர, தன் மைகன்
வபயேரில் மூரத்தி அண்ட் மூரத்திடயே தவேக்கி நடைத்தகிறலாரலாம. எல்வலலாருக்கும வதரியுமைலாம.
ஆடகயேலால், நலாயேகம ஒரு மூட்டடை சிவமைன்டும, ஐந்த மூட்டடை மைணலும கலந்த வபலாடை வவேண்டியே
சவேரபூச்சில், சிவமைன்டடை பலாதியேலாக்குவேலாரலாம, பீமிற்குள ஒரு சிவமைன்ட் மூட்டடை, இரண்டு மைணல்
மூட்டடை, நலான்கு முக்கலால் இஞ்ச் ஜேல்லிக் கலப்பதற்குப் பதிலலாக, மைண்டணக் கூட்டி, சிவமைன்டடைக்
குடறப்பலாரலாம. கலான்கிரீட் கலடவேக்கலாக சட்டைப்படி நலான்கு வபட்டி ஜேல்லியும, இரண்டு வபட்டி
மைணலும, ஒரு மூட்டடை சிவமைன்டும வபலாடை வவேண்டும. என்றலாலும, அவேர ஜேல்லிடயேயும சிவமைன்டடையும
சட்டைமில்லலாதபடி குடறப்பலாரலாம. இதனலால் அவேர வேளரந்திருக்கிறலாவர தவிர, குளளப்படைவில்டலயேலாம.
அவேடர வமைய்க்கும அதிகலாரிகவளலா அல்லத அவேர வமைய்க்கும அரசியேல்வேலாதிகவள இதனலால் கூடித்தலான்
வபலானலாரகளலாவமை தவிர, குடறந்த வபலாகவில்டலயேலாம. வகலாட்டுவேடத என்ன விகிதத்தில், யேலார யேலாருக்குக்
வகலாட்டை வவேண்டும என்று வதரிந்த மைனிதரலாம.
இந்த நலாயேகம, சப்-கலான்டிரலாக்டைர, வமைஸ்திரி மூலம கலான்டிரலாக்டைர, வகலாத்தனலார மூலம கலான்டிரலாக்டைர,
மைஸ்டைர வரலால், பீஸ்வரட் என்று பல்வவேறு விதவிதமைலான வேடககளில் வதலாழிலலாளரகளிடைம வவேடல
வேலாங்கப்பட்டைதலால், எந்த வதலாழிலலாளியேலாவேத விபத்தக்கு ஆளலானலால், அவேருக்கு நஷ்டை ஈடு என்பத,
குதிடரக் வகலாமபலாம. அந்தத் வதலாழிலலாளிவயே பணமிருந்தலால் வசயேற்டகக்கலால் வபலாருத்திக் வகலாளள
வயேலாசடன கூறுவேலாரலாம. கண்ணிழந்த வதலாழிலலாளிக்கு வவேண்டுமைலானலால் அந்தக் கண்டண மைடறக்க ஒரு
கருப்பக் கண்ணலாடி வேலாங்கிக் வகலாடுப்பலாரலாம. அதவும டகவரடகப் படைலாமைல் இருப்பதற்கலாக வமைஸ்திரி
மூலமைலாகக் வகலாடுத்த அனுப்பவேலாரலாம.
இந்தப் பின்னணியில் எப்வபலாவதலா முன்னணிக்கு வேந்த மூரத்தி & மூரத்தி லிமிட்வடைட்டின் சலாரபில்,
அங்வக வவேடல நடைந்த வகலாண்டிருந்தத. கற்குவியேல்களும, மைண்குவியேல்களும, சிவமைன்ட்
குவியேல்களும வசரந்த கலான்கிரீட்டைலாகி விட்டைன. வமைலால்டுகள வபலாருத்தப்பட்டுக் வகலாண்டிருக்க,
சித்தலாள வபண்கள, பூச்ச வவேடல வசய்யும வகலாத்தனலாரகளுக்கு, சலாரத்தில் ஏறி. சண்ணலாமபக் கலடவே
வகலாடுத்தக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. வபரியேலாளகள கதவுகடளத் தூக்கி நிறுத்திக் வகலாண்டிருந்தலாரகள.
ஒருவேர நீரகுழலாடயே அடரவேட்டைமைலாகத் தூக்கிக் வகலாண்டு, ஒரு சவேடர நடனத்தக் வகலாண்டிருந்தலார.
அத்தடன மைனிதரகளும அந்தக் கட்டிடைத்தின் ஜேன்னல்கள வபலால, கதவுகள வபலால, ஆங்கலாங்வக நின்று
வகலாண்டிருந்தலாரகள. அவேரகளதலான் அங்வக வேசிக்கிறலாரகள என்பத வபலான்ற பிரடமை, சலாரங்களில் நின்ற
சித்தலாள வபண்கள, திருஷ்டிப் பரிகலார வபலாமடமைகள வபலால வதலான்றியேடதயும மைடறப்பதற்கில்டல.
வபயிண்டைர வபருமைலாள, வவேளிச்சவேருக்கு டிஸ்டைமபர அடித்தக் வகலாண்டிருந்தலார. அன்னவேடிவு, வமைல்
தளத்திற்கு வசங்கல் ஜேல்லிகடள சலாரத்திற்கு வமைல் சலாரம ஏறி சமைந்த வகலாண்டிருந்தலாள. தனக்குப்
பிறக்கும பிளடளக்கு என்ன வபயேரிடைலலாம என்று நிடனத்தக் வகலாண்வடை சமைந்த வபலானலாள. வபண்
என்றலால் தலாயேமமைலா. ஆண் என்றலால் குலவதய்வேம சடைடலமைலாடைவனலாடை வபயேர. சீ சடைடலமைலாடைன்
என்னத்தக் கிழிச்சலான்? ஊரவிட்டு ஊர விரட்டுனததலான் மிச்சம. வபசலாமை வகலாவிந்தன் வபயேடர
வவேச்சிடைலலாம. அவேன்தலான் தலாய்மைலாமைன். அவேருகிட்வடை ரலாத்திரிக்குக் வகட்கணும. வபலால்லலாத மைனுஷன்.
எனக்கு வரட்டைப் பிளடள பிறக்குமுன்னு வசலால்லுறலார. நலான், இந்த வேயித்வதலாடை படுறபலாடு அவேருக்கு
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எப்படித் வதரியும. வதரியேலாமைலலா இருக்கும? ஒரு முத்தம வகலாடுக்க ஆடசவயேலாடை வேந்த மைனுஷனுக்கு
முத்தங்வகலாடுக்கலாத பலாவி நலான். வகலாடுத்தத்தலான் இந்த கதி? இப்வபலா பிளடள எதக்கு? பரவேலாயில்டல,
என் பிளடள வகலாடுத்த வேச்சத. பிறக்கும முன்னலாவலவயே மூணு மைலாடி கட்டிடைத்தில உச்சிக்கு வேந்தட்டு.
அப்பன மைலாதிரிவயே. தருதருன்னு இருக்கும. இப்பவவே வேயித்தக் குடடையுத பலாரு. இத அப்பனும
அப்படித்தலான். பலாவி மைனுஷன், வசலான்னலால்தலான் வகட்பலாரலா? நலான்தலான் வசலால்லியிருக்வகனலா?
அன்னவேடிவு, பலாண்டுக்கூடடையுடைன் இரண்டைலாவேத மைலாடியில் நின்றபடி கணவேடனத் திருமபிப்
பலாரத்தலாள. பிறகு வவேட்கப்பட்டு முகத்டதத் திருப்பிக் வகலாண்டு மூன்றலாவேத மைலாடிக்குப் வபலாய்க்
வகலாண்டிருந்தலாள.
வவேலு, வமை ஸ்திரியின் வபலாறுப்பில் வேந்தலாலும அன்று கலான்டிரலாக்டைரின் மைஸ்டைர வரலாலில் - அதலாவேத
கமவபனியின் ஆளலாக வவேடல பலாரத்தலான். அரசலாங்கக் கட்டிடைம என்பதலால் அரவச, கலாண்டிரலாக்டைர
நலாயேகத்திற்கு ஆயிரக் கணக்கலான சிவமைண்ட் மூட்டடைகடளயும டைன் கணக்கலாக எஃடகயும
வகலாடுத்திருந்தத. நலாயேகத்திற்கு நலாயேலாக அடலயே வவேண்டியே வவேடல மிச்சம. மிச்சம மைட்டுமைல்ல
வசலாச்சம. மூட்டடை ஒன்றுக்கு ரூ. 2792 டபசலா வரட்டில் கிடடைத்த சிவமைண்ட் மூட்டடைகளில் இருநூறு
மூட்டடைகடள இப்வபலாத பட்டைப்பகலில் நலாற்பத ரூபலாய் வரட்டிற்கு 'பிளலாக்கில் விற்பதற்கு
அட்வேலான்ஸ் வேலாங்கிவிட்டைலார. அவேற்டற ஏற்றிப்வபலாக லலாரி வேந்த விட்டைத. லலாரிக்கும சிவமைண்ட்
ஸ்வடைலார ரூமிற்கும இடடைவயேயுளள பலாடத சமீபத்தில் வபய்த மைடழயேலால் படத மைண்ணலாய்
வபலாய்விட்டைத. வவேலுவும இன்னும சிலரும தடலயில் சிவமைண்ட் மூட்டடைகடள ஏற்றியேபடி மைலாறி
மைலாறிப் வபலாய் வேந்த வகலாண்டிருந்தலாரகள. இவேற்டற லலாரியில் ஏற்றிவிட்டு, டைன்னுக்கு நலாலலாயிரம ரூபலாய்
வரட்டில் கிடடைத்த எஃகு பலாளங்களில் சிலவேற்டறயும ஏற்ற வவேண்டும.
வவேலு, மைற்றவேரகடளவிடை வவேகமைலாக இயேங்கினலான். அவேரகள இரண்டு தடைடவே வபலாய் வேந்தலால் அவேவனலா
மூன்று தடைடவே வபலாய் வேந்தவிட்டைலான். கலாண்டிரலாக்டைரின் மைஸ்டைரவரலாலில் வசரந்தவிட்டை ஆனந்தம
அவேனுக்கு. படிப்படியேலாக முன்வனறி விடைலலாம என்ற நமபிக்டக. அப்படி முன்வனறுமவபலாத
சகலாக்கடளயும டகதக்கி விடைவவேண்டும என்ற உறுதி.
குட்டி அடறயில் இருந்த யேவதச்டசயேலாக வவேளிவேந்த நலாயேகம வவேலுடவே விவநலாதமைலாகப் பலாரத்தலார. தயிர
மைத்தப் வபலால் இயேங்கியே அவேன் கலால்கடளப் பலாரத்தலார. ஒரு மூட்டடை சிவமைண்டடை அனலாவேசியேமைலாகத்
தூக்கி, அடத ஆட்டுக்குட்டி மைலாதிரி வதலாளில் வபலாட்டைபடி தம பிடித்த அவேன் வதலாரடணடயேப் பலாரத்தலார.
மூட்டடைடயே தவேளலாமைவலவயே சமைக்கும வதலாளகடளப் பலாரத்தலார. சடமை இருக்குமவபலாத மைற்றவேரகடளப்
வபலால் பற்கடளக் கடிக்கலாமைல், நலாடி நரமபகடள வவேளிப்படுத்தலாமைல் வதலாளமைலாடல அணிந்தவேன் வபலால்
கலாணப்பட்டை வவேலுடவே பிளலாக் வசய்த தன் கமவபனி முத்திடரயேலாகப் வபலாடைலலாம என்பத வபலால்
பலாரத்தலார. எல்வலலாரும அவேடனப்வபலால் இருந்தலால், கலால்வேலாசி ஆட்கடள நிறுத்தி பணம பண்ணலலாவமை
என்று ஏக்கத்வதலாடு பலாரத்தலார. அப்படி நிறுத்தினலால் எவ்வேளவு பணம வதறும என்பதவபலால் மைனதில்
கணக்குப் வபலாட்டைலார. கூட்டைல் கணக்கல்ல, வபருக்கல் கணக்கு பிறகு தன் அந்தஸ்டதயும மீறி
வவேடலயேலாட்களுடைன் சந்தரம மூலமைலாகப் வபசம நலாயேகம இப்வபலாத, வசலாந்தக் குரலில் வபசினலார.
"ஒன் வபரு என்னப்பலா?"
"வவேலுங்க."
"வவேல் மைலாதிரி பலாயேலாண்டைலாமைலா? ஒன் உடைமபக்கு வரண்டு மூட்டடைடயேத் தூக்க வவேண்டைலாமைலா? தூக்கிப் பலாரு
பலாரக்கலலாம. ஏய் இவேன் தடலயில் இன்வனலாரு மூட்டடைடயே ஏத்தங்கடைலா. நல்ல டபயேன் மைலாதிரி
வதலாணுத. நல்லலா வவேடல பலாரத்தலால் நல்லலா முன்னுக்கு வேரலலாம. சீக்கிரமைலாய் ஏத்தங்கடைலா."
வவேலு மைறுக்கப் வபலானலான். இன்வனலாரு மூட்டடைடயே சமைப்பத அவேனுக்கும வபரியே கலாரியேமைல்ல.
ஆனலால் தன்டனக் கலாரணமைலாகக் கலாட்டி இதர வதலாழிலலாளரகடள அவேர வேற்பறுத்தக் கூடைலாவத என்ற
எண்ணம. இதற்குள நலான்கு வபர அவேன் தடலயில் மூட்டடைடயே சடமைதலாங்கிக் கல்லில் டவேப்பத வபலால்
டவேத்தவிட்டைலாரகள. கலாண்டிரலாக்டைர வசலான்னதற்கலாக அந்த ஒரு தடைடவேயும லலாரிக்குப் வபலாய்விட்டு
என்னலால வரண்டு மூட்டடையே சமைக்க முடியேலிங்க என்று வசலால்லிவிடுவேத என்று தீரமைலானித்தலான். சிறித
வநரத்திற்கு முன்பவேடர மைஸ்டைரவரலால் மூலம முன்வனற நிடனத்தவேன் இப்வபலாத, முன்வனற்றம
என்பத ஒட்டு வமைலாத்தமைலாக எல்வலலாருக்கும வேந்தலால்தலான் முன்வனற்றம என்றும நிடனத்தக்
வகலாண்டைலான்.
கலான்டிரலாக்டைர, அவேடன அங்கீகலாரத்வதலாடு பலாரத்தலார. அவேடரப் பலாரத்ததம பலாரக்கலாதவேன் வபலால் அவேன்
நடைந்தலான். கிரலாமைத்தில் கூடடைடயே தடலயில் டவேத்த மைண்வவேட்டிடயே வதலாளில் வபலாட்டு அதற்குவமைல்
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வேட்டடை டவேத்த அதற்குவமைல் பல்லுக்கட்டடையும டவேத்த அனலாவேசியேமைலாக நடைப்பவேனுக்கு அந்தச் சடமை
சிறித அழுத்தியேத கண்டு ஆச்சரியேப்பட்டைலான். பிறகு விறுவிறுப்பலாய் நடைந்தலான்.
திடீவரன்று, ஒவர ஒரு நிமிடைத்தில் படதமைண் வபலாலிருந்த சகதிப் பலாடதயில் நடைந்தவேன் திடீவரன்று
மைண்டியிட்டை நிடலயில் அப்படிவயே நின்றலான். ஒரு மூட்டடை கழுத்தில் சரிந்த அவேன் முகத்டதத்
திருப்பியேத. இன்வனலாரு மூட்டடை பிடைரியில் விழுந்த திருப்பியே முகம திருமப முடியேலாதபடி அழுத்திக்
வகலாண்டிருந்தத. அவேன் டககடளயும கலால்கடளயும உதறுவேத வபலாலிருந்தத. வேலாயில் வவேளடள
வவேளடளயேலாக நுடர வேந்த வகலாண்டிருந்தத. கமபீரமைலான யேலாடன அங்குசக் குத்தலலால் அதிரந்த
மைண்டியிட்டைத வபலான்ற நிடல முதடலயின் வேலாயில் தன்டன விடுவிக்க முடியேலாமைல் மைதயேலாடன ஒன்று
தவிப்பத வபலான்ற தவிப்ப மைடனவிடயே பலாசத்வதலாடு பலாரக்க விருமபகிறவேன் வபலால் முகத்டதத்
திருப்பப்வபலானலான். முடியேவில்டல. மைரணத்தின் முன்னலால் மைண்டியிடை விருமபலாதவேன் வபலால்
முடைங்கியே கலாடல எடுக்கப் வபலானலான். இயேலவில்டல.
எல்வலலாரும. அங்வக வேந்தலாரகள. சித்தலாளகளும வபரியேலாட்களும தலாவி வேந்தலாரகள. வமைஸ்திரிகள ஓடி
வேந்தலாரகள. கலாண்டிரலாக்டைர நலாயேகமும சூப்பரடவேசரகளும வவேகமைலாக நடைந்த வேந்தலாரகள.
யேலாவரலா அன்னம அன்னம என்று கத்தவேத வகட்டு, பலாண்டுக் கூடடையுடைன் இரண்டைலாவேத மைலாடியில் நின்ற
அன்னவேடிவு திருமபிப் பலாரத்தலாள. சற்றி நின்ற கூட்டைத்திற்கு மைத்தியில் நிடலகுடலந்த நின்றவேடன
நலான்குவபர தூக்குவேத வதரிந்தத. அனிச்டசயேலாகக் குதிக்கப் வபலானவேடள ஒரு வகலாத்தனலாரும, சித்தலாள
வபண்களும அடசக்க முடியேலாதபடி பிடித்தக் வகலாண்டைலாரகள. அவேடளக் டகத்தலாங்கலலாகக் கீவழ
வகலாண்டு வேந்தலாரகள. அன்னவேடிவு கத்திக்வகலாண்வடை திமிறினலாள.
"என் சலாமி என் ரலாசலா என் வதய்வேவமை ஒமைக்கு என்ன ஆச்ச, ரலாசலா?
அன்னவேடிவு தளத்திற்கு வேந்ததம அவேடள விட்டைலாரகள. அவேள தடலயில் அடித்தபடி முகத்தில்
அடறந்தபடி ஓடினலாள.
வவேலு, தலாரப்பலாயில் கிடைத்தப்பட்டிருந்தலான். யேலாவரலா ஒருவேர விசிறியேலால் வீசிக்வகலாண்டிருந்தலார.
அன்னவேடிடவேப் பலாரத்ததம அவேன் கண்களில் நீர வபருகியேத. வபசவேதற்கலாக வேலாடயேத் திறந்தலான்
நுடரதலான் வேந்தத. அவேள முகத்டதப் பலாரத்தபடி தன் மைலாரடபப் பிடித்தலான். முதடக வேடளத்தலான்.
டககலால்கள வவேட்டின. வேலாய் வகலாணியேத. கண்கள அவேடள வநலாக்கிவயே நிடலகுத்தி நின்றன.
அன்னவேடிவு அவேடனத் தன் மைடியில் இழுத்தப் வபலாட்டுக் வகலாண்டைலாள. அவேன் வகட்டுக் வகலாடுக்கலாத
முத்தங்கடள, அவேன் வேலாயிலும முகத்திலும மைலாறி மைலாறிக் வகலாடுத்தபடி "என் ரலாசலா, நீ முழிக்கதப் பலாத்தலா
பயேமைலா இருக்வக! நீரு தடிக்கதப் பலாரத்தலால் எப்படிவயேலா இருக்வக என்டனவிட்டுப் வபலாயிடைலாவத ரலாசலா.
என் ரலாசலா. என் வதய்வேவமை என்டன மைடியில வேச்ச வகலாஞ்சி விடளயேலாடுன மைவேரலாசலா நலாம இதக்கலாகவேலா
வமைட்ரலாஸ் வேந்வதலாம? ஒன்டன இந்தக் வகலாலத்தில் பலாரக்கவேலா நலான் பலாவி பிறந்வதன். வபச ரலாசலா. ஒன்
வசல்லக் கிளிகிட்டை ஒரு வேலாரத்டத வபச ரலாசலா. நீ ஒருத்திவயே வபலாதம. எனக்கு வசலாத்தம சகமும
வவேண்டைலாமு ன்னு வசலான்ன என் தடரவயே. என்டன விட்டுட்டுப் வபலாயிடைலாவத. வபலாறதலாய் இருந்தலால்
என்டனயும கூட்டிக்கிட்டுப் வபலாயிடு. வபலாயிடு."
வவேலு, தனியேலாகப் வபலாக விருமபகிறவேன் வபலால் அவேடளப் பலாரத்தலான். பிறகு அவேடள விட்டு அகல
விருமபலாதவேன் வபலால் தன் டகடயே அங்குலம அங்குலமைலாகச் சிரமைப்பட்டுத் தூக்கி அவேள டகவயேலாடு
இடணத்தலான். அன்னவேடிவு கூப்பலாடு வபலாட்டைலாள. சித்தலாள வபண்கள அவேடளக் கட்டிப் பிடித்தக்
வகலாண்டு கத்தினலாரகள.
இதற்குள டைலாக்ஸி வேந்தத. வவேலு பின் இருக்டகயில் கிடைத்தப் பட்டைலான். அவேன் தடலடயே மைடியில்
டவேத்தபடி அன்னவேடிவு விக்கித்த உட்கலாரந்திருந்தலாள. அவேவளலாடு, இன்வனலாரு சித்தலாள வபண்ணும.
வபயின்டைர வபருமைலாளும உட்கலாந்திருந்தலாரகள. முன்னிருக்டகயில், இன்வனலாரு வபரியேலாளும,
நலாயேகத்தின் வேலத டகயேலான சந்தரமும அமைரந்திருந்தலாரகள. சந்தரத்டதத் தனியேலாகக் கூப்பிட்டு நலாயேகம
ஏவதலா வசலான்னலார. அவேன் தடலயேலாட்டினலான். சீக்கிரம, ஒவ்வவேலாரு நிமிஷமும முக்கியேம' என்று
அதட்டினலார வபருமைலாள.
டைலாக்ஸி பறப்படைப் வபலானவபலாத, சற்றி நின்ற வவேடலப் பட்டைலாளத்டதப் பலாரத்த 'உம- வபலாய் ஒங்க
வவேலயேப் பலாருங்க" என்றலார நலாயேகம.
பலாக்ஸி வசன்டன மைலாநகரின் பல சலாடலகடளக் கடைந்த குறுக்கலாக வநடுக்கலாக விடரந்த வகலாண்டிருந்தத.
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வவேலு, அன்னவேடிவின் மைடியில் ஆகலாயேக் கப்பல் வபலால் மிதந்த வகலாண்டிருந்தலான். அவேள, அவேன்
முகத்டதப் பலாரப்பதம தன் முகத்டதத் தடடைப்பதமைலாய் இருந்தலாள. ஆஸ்பத்திரியின்
நுடழவேலாயிலுக்குள, டைலாக்சி வபலானவபலாத திடீவரன்று வவேலுவின் கலால்கள வவேட்டின. டககள உதறின.
மூச்ச விடைமுடியேலாமைல் வேலாடயேப் பிளந்தலான். அன்னவேடிவு"என் ரலாசலா என்று வசலால்லி அவேடனப் பலாரத்தக்
குனிந்தவபலாத, அவேள கண்ணில் நின்ற நீர அவேன் வேலாயில் விழுந்தத.
கண்ணிவர பலாலலானத வபலால் அவேன் பலாரத்தலான். பலாரத்தக் வகலாண்வடை விடறத்தப் வபலானலான்.
அன்னவேடிவு அழுடகயின் உந்ததலலால் வேலாடயேத் திறந்தலாள. ஒலி வேரவில்டல. அப்படிவயே அவேன் மீத
சலாய்ந்தலாள. டைலாக்ஸி நின்றத. சித்தலாள வபண், அவேடளத் தூக்கி அடணத்த, தன் மைடியில் சலாய்த்த வபலாத
வபயிண்டைர ஒரு வசலாடைலா வேலாங்கிக் வகலாண்டு வேந்த அடத அவேள முகத்தில் வதளித்தலார. அவேள மைலங்க
மைலங்க விழித்தபடி கணவேடனப் பலாரத்தலாள. பிறகு கலாவதலாடு வசரத்த தன் தடலடயேப் பிடித்தக்
வகலாண்டைலாள.
எமைரவஜேன்சி வேலாரடுக்கு வவேலு எடுத்தக் வகலாண்டு வபலாகப்பட்டைலான். அவேன் வசத்தப் வபலானடத
டைலாக்டைரகள ஊரஜிதப் படுத்தினலாரகள. பிறகு, "இத வவேல வசய்யுமவபலாத ஏற்பட்டை மைரணம. வபலாலீஸ்ல
வபலாய் ஒரு சரடிபிவகட் வேலாங்கிட்டு வேலாங்க, பரிவசலாதடன பண்ணலலாம" என்றலாரகள.
அந்த டைலாக்ஸி, பிணத்தடைனும, பிணமவபலால் இருந்த அன்னவேடிவவேலாடும, வபலாலீஸ் நிடலயேத்டதப்
பலாரத்த ஓடியேத. வேழியில், சந்தரம இறங்கிக்வகலாண்டைலான். முப்பத வேயேதில் ஐமபடதத் தலாண்டியேவேன்
வபலால் வபசினலான். நீங்க வபலாலீஸ் ஸ்வடைஷனுக்குப் வபலாங்க. நலான் இவதலா பின்னலாவலவயே ஒரு
ஆட்வடைலாவுல வேந்தடுவறன்" என்று வசலால்லிவிட்டு, பதிலுக்குக் கலாத்திரலாமைல், ஒரு வடைலிவபலான்
கூண்டடைப் பலாரத்தப் வபலானலான்.
வபலாலீஸ் நிடலயேத்திற்குள டைலாக்ஸி நின்றதம, அன்னவேடிடவே, சித்தலாள வபண் டகத்தலாங்கலலாகப்
பிடித்தபடி உளவள கூட்டிக் வகலாண்டு வபலானலாள. 'இந்தமமைலாதலான் அன்னவேடிவேலா?" என்று வசலான்ன
கலான்ஸ்வடைபிடளப் பலாரத்த, இன்ஸ்வபக்டைர கண்களலால் எரித்தலார.
இன்ஸ்வபக்டைர எந்தவித சலனமும இல்லலாமைல் வபசினலார.
"என்ன நடைந்தத?"
வபயின்டைர வபருமைலாள விளக்கினலார.
இன்ஸ்வபக்டைர தீவிரமைலாகச் சிந்திப்பதவபலால் முகத்டதச் சழித்தலார. வபப்பர வவேயிட்டடை உருட்டினலார
வதலாளபட்டடையில் மின்னியே ஸ்டைலாரகடள ஊதிவிட்டுக் வகலாண்டைலார. பிறகு ஒரு கலாகிதத்டத எடுத்த
இந்தலாமமைலா இதல ஒரு டகவயேழுத்தப் வபலாடு வபலாடைத் வதரியுமைலா?" என்றும வகட்டைலார. அவேர நீட்டியே
கலாகிதத்டத ஒன்றும பரியேலாமைல் அன்னவேடிவு பலாரத்தவபலாத டரட்டைர, அவேள டகயில் வபனலாடவேத்
திணித்தலார. அவேள ஏவதலா வகலாடுகள வபலாட்டைலாள. எடதவயேலா வசலால்லச் வசலால்ல அவேர அடதவயே
எழுதினலார எழுதியேதில் டகவயேழுத்தப் வபலாட்டு இன்ஸ்வபக்டைர கலான்ஸ்டைபிளிடைம நீட்டினலார.
வவேலு என்ற வபயேரிழந்த பிணத்வதலாடு வபலான டைலாக்ஸி, கலான்ஸ்டைபிவளலாடு அருவக உளள ஆஸ்பத்திரிக்கு
விடரந்தத. யேலார யேலாரிடைவமைல்லலாவமைலா டகவயேழுத்த வேலாங்கினலாரகள. அத்தடனயும முடிந்த பிறகு வவேலு
என்ற பிணம பிணக் கிடைங்கிற்குக் வகலாண்டு வபலாகப்பட்டைத. அவேடனத் தூக்குமவபலாத மைட்டும
அன்னவேடிவு வமைல்ல முனங்கினலாள.
"என் ரலாசலா, கலாடலயில்தலான ஒனக்கலாக என்டன ஏங்க டவேப்வபன்னு வசலான்னிவயே அடசயேலாமை
இருப்வபன்னு வசலான்வன. அத மைலாதிரி ஆயிட்வடை. ஆயிட்வடை"
அன்னவேடிவின் ஒப்பலாரிக்கு ஒத்தப்பலாடை ஆஸ்பத்திரியில் யேலாருமில்டல. வேலாழ்நலாள முழுவேதம
உடழப்பத் தவிர ஒன்றும பரியேலாமைல் வபலான ஒரு மைனிதப் பிணத்திற்கு அங்வக மைரியேலாடத இல்டல.
மைரியேலாடத கிடைக்கட்டும அவேமைலானமைலாவேத இல்லலாமைல் இருக்கலலாம. ஏவதலா கரிமூட்டடைடயேத் தூக்கிப்
வபலாடுவேதவபலால் அவேடனத் தூக்கிப்வபலாட்டு விட்டு நலாடளக்கு வேந்த பிணத்டத வேலாங்கலலாம"
என்றலாரகள. பிரியும வபலாத கலான்ஸ்டைபிள டகடயேச் வசலாரிந்தலார. வபயின்டைர வபருமைலாள என்ன
நிடனத்தலாவரலா வதரியேவில்டல, அவேர வகலாடுக்கல சலார ஒரு வதலாழிலலாளி சலாகும வபலாத ஒருவேனுக்குக்
கஞ்சி ஊத்தவேலான்னு கலாட்டுறதக்கலாகத்தலான் வகலாடுத்வதன் வபஷலா வேச்சக்வகலா" என்றவபலாத
வபலாலீஸ்கலாரர சிரமைப்பட்டைலார. வேலாங்கியேடத டவேக்கவும முடியேவில்டல. வகலாடுக்கவும இயேலவில்டல.
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அந்தப் பிணத்டதப் வபலாட்டுவிட்டு பலாக்ஸி திருமபியேத கலான்ஸ்டைபிள இறங்கிக் வகலாண்டைலார. சிறித
வநரம வபலானதம வபயின்டைர வபருமைலாள இறங்கப் வபலானலார. சிறித வயேலாசித்தவிட்டு, டகயில் இருந்த
ஐமபத ரூபலாடயே சித்தலாள வபண்ணிடைம வகலாடுத்தவிட்டு, இன்ஸ்வபக்டைர அன்னவேடிவேலான்னு
வகட்டைதில் இருந்தம, அவேசர அவேசரமைலாய் டகவயேழுத்த வேலாங்குனதில் இருந்தம ஏவதலா சூழ்ச்சி நடைக்கிற
மைலாதிரி வதரியித வேழில இறங்குன சந்தரம வேரவவே இல்டல. நலான் நமமை சங்கத்தக்குப் வபலாயிட்டு
வேலாவரன். அன்னவேடிடவே பத்திரமைலாய் இறக்கிவிடு. அன்னம, கவேடலப்படைலாவதமமைலா! நமமை கலாலம வேலாரத
வேடரக்கும நமைக்கு கலாலன் எப்வபலா வவேணுமுன்னலாலும வேரலலாம" என்று வசலால்லியேபடிவயே கண்கடளத்
தடடைத்தபடி நகரந்தலார.
அன்னவேடிவு, வவேலு கிடைந்தத மைலாதிரிவயே சித்தலாள வபண் மைடிமீத கிடைந்தலாள. நிடல குத்தியே பலாரடவே,
மூச்சற்ற நிடலடமை; ஏங்கி ஏங்கி விமமும மைலாரப.
அந்தக் குடிடசப் பகுதிக்கு டைலாக்ஸி வேந்ததம எல்வலலாரும சூழ்ந்த வகலாண்டைலாரகள. தலாயேமமைலா வீட்டில்
வசலால்ல முடியேலாத கூட்டைம. அன்னவேடிடவே பல வபண்கள டகத்தலாங்கலலாக இறக்கியேவபலாத,
எங்கிருந்வதலா வேந்தவேன் வபலால் தலாயேமமைலாவின் மைகன் வகலாவிந்தன் ஓடி வேந்தலான். அன்னவேடிவின்
டககடளப் பிடித்தக் வகலாண்டு "அக்கலா அக்கலா. மைலாமைலா வபலானவேரு வேரமைலாட்டைலாருக்கலா, நலானு ஒன்ன
கூடைப்பிறந்த வபலாறப்பலா கவேனிச்சக்கிவறன், அக்கலா என்று வசலால்லி விட்டு டைலாக்சியிவலவயே தன்
தடலடயே டவேத்த வமைலாதினலான்.
அன்னவேடிவு அந்த உடைன்பிறவேலாப் பிறப்டப உற்றுப் பலாரத்தலாள. தக்கம, இயேலலாடமை கடரகடள
உடடைத்த, வவேளளப் வபருக்வகலாடு வவேளிப்பட்டைத. அவேள ஒப்பலாரியேலாய் ஒலமிட்டைலாள.
"என் ரலாசலா என் சீடமைத்தடரவயே ஒமமை மைச்சினன் வசலால்லுறடத ஒருதடைடவே வேந்த வகட்டுட்டுப் வபலாவும.
ஒரு தடைடவேயேலாவேத வேந்தடும! வேரமைலாட்டீரலா? வேரமைலாட்டீரலா?"
--------
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இரவு எட்டு மைணி இருக்கும.
கலாண்டிரலாக்டைர நலாயேகம சழல் நலாற்கலாலியில் உட்கலாரந்திருந்தலார. இன்னும இரண்டு மூன்று வபர வஸலாபலா
வசட்டில் ஒடுங்கிப் வபலாய் உட்கலாரந்திருந்தலாரகள. வேலதடக'சந்தரம வபளவியேமைலாக ஒரு நலாற்கலாலி யில்
சலாயேலாமைல், அதன் முடனயில் உட்கலாரந்திருந்தலான். அவேடனப் பலாரத்த "அவ்வேளவு ரூபலாய்
வசலவேலாயிட்டைலா?" என்று வநலாட்டைம வபலாட்டு நலாயேகம வகட்டைவபலாத, "நலாங்க உளவள வேரலலாமைலா?" என்ற
குரல் வகட்டைத. வபயிண்டைர வபருமைலாளுடைன் நலான்டகந்த வபர வேந்திருந்தலாரகள. அவேரகளில் ஒருத்தி
வபண். முப்பத வேயேதிருக்கலலாம. கழுத்திலும கலாதிலும அணிகலம ஏதம இல்லலாதவேள. அதவவே
அவேளுக்கு அணியேலாக இருந்தத.
நலாயேகம அவேரகடள உட்கலாரச் வசலால்லுமுன்னலாவலவயே, அவேரகள உட்கலாரந்தலாரகள. பிறகு அந்தப் வபண்
"நலாங்க கட்டிடைத் வதலாழிலலாளர சங்க நிரவேலாகிகள" என்று வசலான்னவபலாத "அடைவடை. அப்படியேலா?" என்று
வசலால்லிவிட்டு பிறகு "சந்தரம, ஏதலாவேத கலாபி, கீப்பி வேலாங்கிட்டு வேலா" என்று கண்ணடித்தப் வபசினலார.
அடத அந்தப் வபண் கவேனித்தலாலும, வகட்கவில்டல. எப்படிக் வகட்பத? கண்ணடிப்பத அவேர உரிடமை
கலாபி வேலாங்கப்வபலாவேத அவேன் கடைடமை.
அந்தப் வபண் எடுத்த எடுப்பிவலவயே வபச்டசத் தவேக்கினலாள.
"இன்டனக்கு, ஒங்களிடைம வவேடல பலாரத்த வவேலு இறந்ததக்கு நஷ்டை ஈடு பற்றிப் வபச வேந்திருக்வகலாம."
விநலாயேகம குடழந்தலார.
"வமைலாதல்ல. கலாபி சலாப்பிட்டுப் வபசலலாமைலா?"
"இழவு நடைந்திருக்குமவபலாத நலாங்க எதவும சலாப்பிடை விருமபல. வவேலுவவேலாடை மைடனவி கரப்பிணிப்
வபண். இன்னும இரண்டு மைலாதத்தல அவேங்களலால வவேடல பலாரக்க முடியேலாத. தகப்பன் இல்லலாமைப்
பிறக்கப்வபலாற பிளடளக்கு ஒருவேழி பண்ணனும. அந்த அமமைலா வேலாழறதக்கும ஒருவேழி பண்ணணும."
விநலாயேகம சழல் நலாற்கலாலியில் இருந்த எழுந்த அவேரகளுக்கு அருவக இருந்த நலாற்கலாலியில் உட்கலாரந்த
வகலாண்டைலார. பிறகு கண்கடள எப்படிவயேலா கலங்கடவேத்தக் வகலாண்டைலார. தடலடயேக் கவிழ்த்தப்
வபலாட்டுக்வகலாண்டைலார. வமைல்ல தக்கம தலாளலாமைல் விக்கிப் வபசினலார.
"ஓங்களுக்குப் பணம வவேணுவமைன்னு கவேடல. எனக்கு அநலாவேசியேமைலாய் ஒரு உயிரு வபலாயிட்வடைன்னு
கவேல. எப்படி வவேல பலாரக்கிற வேலாலிபன் வதரியுமைலா? நீங்க நமபனலாலும சரி, நமபலாட்டியும சரி, என்னலால
மைத்தியேலானம சலாப்பிடை முடியேல. மைனுஷன்னலா அவேனுல்லலா மைனுஷன். அந்தமைலாதிரி வேலாலிபடன இனிவமைல்
பலாரக்கவவே முடியேலாத."
"பலாரக்கமுடியேலாதன்னு எங்களுக்கும வதரியும. அதனலால்தலான் நீங்களும தக்கம தலாங்க முடியேலாமைல்
தவித்த கட்டிடை வவேடல நடைக்கறதப் பலாரத்தலாவேத கவேலயே மைறக்கலலாமுன்னு எல்லலாத்
வதலாழிலலாளிங்கடளயும வவேல பலாரக்கச் வசலால்லி இருப்பீங்க இவதலா இப்வபலா கூடை மின்சலார
வவேளிச்சத்தில் பலர வவேல பலாக்கிறலாப்வபலால இருக்கு அதகூடை. வவேலு வசத்த கவேலயில. ரலாத்திரிக்குத்
தூக்கம வேரலாமைத் தவிக்கலாமைல்….
இப்படியேலாவேத வவேல நடைக்கறதப் பலாரத்த. கவேலயே மைறக்கத்தலான் அப்படி ஏற்பலாடு வசய்திருக்கீங்கன்னு
நிடனக்வகன்."
திடீவரன்று, வபலாலீஸ் வவேன் உளவள வேந்தத. ஏவழட்டு ஜேவேலான்கள லத்திக் கமவபலாடு, உளவள
வேந்தலாரகள. என்னவமைலா ஏவதலாவவேன்று வேந்தவேரகள, சமூகமைலான நிடலடயேப் பலாரத்தவிட்டு, தங்கள
முகத்டத சருக்கிக் வகலாண்டைலாரகள. விநலாயேகத்தின் முகம இப்வபலாத இறுகியேத. சந்தரம, ஏதம
வதரியேலாதவேன் வபலால், சரவேர வகலாண்டு வேந்த கலாபி டைமளரகடள நீட்டினலான். அந்தப் வபண் அடமைதியேலாகப்
வபசினலாள.
"நலாங்க. வேன்முடறக் கூட்டைமில்டல. இந்த சமூக அடமைப்டப உடதக்கலாமைல், உங்கடள உடதக்கிறதல
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அரத்தமில்ல என்கிறத வதரிஞ்சவேங்க, வபலாலீஸ் கூப்பிட்டிருக்க வவேண்டைலாம. அவேங்க வேந்ததனலால
தப்பமில்ல. ஒங்ககிட்டை இருந்த எங்களுக்கும பலாதகலாப்ப வவேண்டைலாமைலா?"
விநலாயேகம அதட்டைலலாகக் வகட்டைலார.
"இப்வபலா என்ன வவேணும?"
"அதகூடை வசலால்லித்தலான் வதரியேணுமைலா? இறந்தவேர குடுமபத்தக்கு நஷ்டைஈடு தரணும. பிவளன்ல
இறங்கிறவேனுக்கு ஒரு லட்சம ரூபலாய் நஷ்டை ஈடு. ஆனலால் பிவளன் மைலாதிரி அந்தரத்தில் நின்று வவேடல
பலாரத்த, கீவழ விழுந்தவேனுக்கு எதவுமில்லன்னலா. அத அனரத்தம. இதக்கு அரத்தம கண்டுபிடிக்கத்தலான்
வேந்திருக்வகலாம"
"முதல்ல. நீங்க ஒண்ணு வதரிஞ்சக்கணும. வவேலு என்னுடடையே எமபிளலாயி இல்ல."
வபயிண்டைர வபருமைலாள இடடைமைறித்தலார.
"மைஸ்டைரவரலால்ல. அவேவரலாடை வபரு இருந்தவத? வபயிண்ட் எடுக்க வேந்தப்வபலா நலாவன பலாரத்வதன்."
"நீங்க ஆயிரம பலாரப்பீங்க. அதக்கு நலான் வபலாறுப்பில்ல. இந்தலாப்பலா சந்தரம, மைஸ்டைரவரலால எடு. உம
இந்தலாங்க, நீங்கவள பலாருங்க"
மைஸ்டைரவரலாலில், வவேலுவின் வபயேடரக் கலாணவில்டல. அந்தப் வபயேடர அடித்த எழுதியே அடடையேலாளம
கூடை இல்டல. வபருமைலாள வகலாபத்தில் தடித்தலார. அந்தப் வபண் சற்று கலாரமைலாகப் வபசினலாள.
"ஓங்களலால. எத வவேணுமின்னலாலும வசய்யே முடியுமுன்னு எங்களுக்குத் வதரியும. எல்லலாக் கட்சிக்கும
நீங்க நன்வகலாடடை வகலாடுக்கிறவேங்கன்னும ஊர உலகத்தக்வக வதரியும. எங்களுக்கு அடதப் பற்றிக்
கவேடலயில்டல. அந்தக் குடுமபத்தக்கு நஷ்டை ஈடு தரணும அவ்வேளவுதலான்."
'ஏவதலா வபண்ணலாச்வசன்னு இரக்கப்பட்டுக் வகட்டைலால், ஒவரயேடியேலாகப் பலாயுறீங்கவள! அவேன் என்வனலாடை
எமபிளலாயி இல்ல. எந்த வமைஸ்திரி கூட்டிட்டு வேந்தலாவனலா எனக்குத் வதரியேலாத. இன்னும
வசலால்லப்வபலானலால், லட்சக்கணக்கலான முதல் வபலாட்டை என் வவேல நின்னுப் வபலானதக்கு வசத்தவேன்தலான்
நஷ்டைஈடு தரணும. ஏவதலா வபலானலால் வபலாகுத, இழவுச் வசலவுக்கு நூறு ரூபலாய் தரமைம பண்ணலலாமுன்னு
நிடனச்சலால், ஒவரடியேலாய்க் குதிக்கிறீங்க! ஒங்களலால ஆனடதப் பலாருங்க"
"இடத எதிரபலாரத்ததலான் நலாங்க வேந்வதலாம. எங்வக சந்திக்கலலாவமைலா அங்வக சந்திக்கலலாம."
"ஊரில் இருக்கவேன் எல்லலாம மைலாரடடைப்பலால் சலாவேலான், அதக்வகல்லலாம நலான் வபலாறுப்வபற்கணுமைலா?"
"நலாட்ல அரசலாங்கம இருக்குகுதன்னு, ஒங்களுக்கு வதரியுவமைலா வதரியேலாவதலா எங்களுக்குத் வதரியும. வவேலு
மைலாரடடைப்பல சலாகல: சிவமைண்ட் மூட்டடையே அளவுக்கு மீறி தூக்குனதலால் கழுத்தப் பிசகி, வதலாண்டடை
நரமப அறுந்த இறந்திருக்கலார. நலாடளக்குப் பிவரத பரிவசலாதடன ரிப்வபலாரட்ல எல்லலா சமைலாச்சலாரமும
வதரியும. ஓங்க சந்தரம, டைலாக்ஸியிலிருந்த இறங்கி உங்களிடைம களளத்தனமைலாக வபலான் வபசியேதம, நீங்க
இன்ஸ்வபக்டைருக்வகலா அல்லத உளளூர தடலவேருக்வகலா வபலான் வபலாட்டைதம வதரியும. எங்க ஆட்கள
எல்லலா இடைத்தலயும இருக்கிறடத மைட்டும மைறந்தடைலாதீங்க."
"சரி, இப்வபலா என்ன பண்ணணுமுன்னு நிடனக்கீங்க?" "அத உங்க டகயில இருக்கு"
"என் டகயில இருந்த நயேலாடபசலா பரளலாத. வவேணுமுன்னலால் தரமைமைலாய்."
அந்தப் வபண் எழுந்தலாள. அவேடளத் வதலாடைரந்த, கூடை வேந்தவேரகளும எழுந்தலாரகள. நலாயேகம,
வபயின்டைடரப் பலாரத்த நலாடளக்கு வவேடலக்கு வேந்தலால் ஒன் கலாடல ஒடிச்சடுவவேன்' என்று மிரட்டைப்
வபலானலார. பிறகு இத வசலால்லலாமைல் வசய்யே வவேண்டியே கலாரியேம என்று நினத்த, மைழுப்பலலாகச் சிரித்தபடி
வேழியேனுப்பி டவேப்பவேர வபலால் எழுந்தலார.
அந்தப் வபண்ணும, இதர ஆடைவேரகளும, வவேளிவயே வேந்தலாரகள. அவேள வபயிண்டைடரப் பலாரத்த, "நலாங்க
வநரலாய் வபலாலீஸ் ஸ்வடைஷனுக்குப் வபலாய் வவேளடளக் கலாகிதக் டகவயேழுத்த விவேகலாரத்டதக் கவேனிக்கப்
வபலாவறலாம. நீங்க அன்ன வேடிடவே டைலாக்ஸியில் கூட்டிக்கிட்டு ஸ்வடைஷனுக்கு வேலாங்க. சீக்கிரமைலாய்
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வேலாங்வகலா" என்றலாள.
வபலாலீஸ் நிடலயேத்தில், இரண்டு கலான்ஸ்டைபிளகடளயும டரட்டைடரயும தவிர, வவேறு யேலாருமில்டல.
"லலாக்கப்பில் நலான்டகந்தவபர வவேரக்க விறுவிறுக்க நின்றலாரகள.
படிவயேறி வேந்தவேரகடளப் பலாரத்த. டரட்டைர, "ஓங்களுக்கு என்ன வவேணும?" என்றலார அதட்டைலலாக,
இப்வபலாத அந்தப் வபண் வபசவில்டல. அவேருடைன் வேந்த ஒரு இடளஞர வபசினலார.
"நலான் அட்வேவகட், ஒங்க இன்ஸ்வபக்டைடரப் பலாரக்கணும. எப்வபலா வேருவேலார?"
"எப்வபலான்னு வசலால்ல முடியேலாத. ஒங்களுக்குத்தலான் வதரியுவமை சிட்டில வபலாலீஸ்கலாரன்பலாடு. என்ன
விஷயேம?"
"ஒண்ணுமில்ல. மைத்தியேலானம பருஷனப் பறிவகலாடுத்த வபண் கிட்டை ஓங்க இன்ஸ்வபக்டைர தக்கம
விசலாரித்தலாரலாம. அதலாவேத ஒரு வவேளடளக் கடுதலாசில டகவயேழுத்த வேலாங்குனலாரலாம. என்ன விபரமுன்னு
வகட்க வேந்வதலாம. இப்பத்தலான் அவேரு இல்லிவயே, வநரலா கமிஷனர கிட்டைப் வபலாகப் வபலாவறலாம."
டரட்டைர வயேலாசித்தலார. தனிப்பட்டை முடறயில், இன்ஸ்வபக்டைர நல்லலா மைலாட்டிக்கிட்டைலான் என்று
மைகிழ்ந்தவேர வபலால் கலாணப்பட்டைலார. பிறகு வவேலூரில் எடுத்த பயிற்சி நிடனவுக்கு வேந்த, இலலாகலா
விசவேலாசம வமைவலலாங்க "இருங்க, வபலான்ல வசக்கப் பண்வறன்" என்றலார.
வேந்தவேரகள உட்கலாரந்தலாரகள. டரட்டைர எங்வகவயேல்லலாவமைலா வதலாடைரப வகலாண்டைலார. கலால் மைணி
வநரத்திற்குப் பிறகு "இவதலா வேந்த விடுவேலார, உட்கலாருங்க." என்றலார.
"நிச்சயேமைலாகவேலா?" என்றலார அட்வேவகட்
"நிச்சயேமைலாய். கனமைலான பலாரட்டின்னு வசலால்லியிருக்வகன்."
"கனமைலான பலாரட்டின்னலா? பலாரட்டிங்கவளல்லலாம வித்தியேலாசமைலா? குற்றங்களளதலான் வித்தியேலாசம
இருக்கும."
டரட்டைர சங்கடைத்வதலாடு சிரித்தலார. ஒரு மைணி வநரத்திற்குப் பிறகு, இன்ஸ்வபக்டைர வமைலாட்டைலார டபக்கில்
வேந்த இறங்கினலார. வவேகமைலாக உளவள வேந்த தன் இருக்டகயில் அமைரந்தலார. பிறகு லலாக்கப்பில்
இருப்பவேரகடளப் பலாரத்த, "வவேட்டிடயே இழுத்த வநரலாய்ப் வபலாவடைண்டைலா வசலாமைலாறி" என்றலார.
டரட்டைடரப் பலாரத்த, "அந்தப் பலாவி எங்வகய்யேலா வபலாயிட்டைலான்" என்று கத்தினலார. ஒருவித பயேப்
பிரமடமைடயேத் வதலாற்றுவிக்கும அந்தப் வபலாலீஸ் வடைக்னிக்டகப் பரிந்த டவேத்திருந்த அட்வேவகட்
சிரித்தபடி, தன்டன அறிமுகப் படுத்திக் வகலாண்டைலார. அட்வேவகட் என்றதம இன்ஸ்வபக்டைருக்கு சிறித
நலாடி தளரந்தத.
"என்ன விஷயேம சலார?" "மைத்தியேலானம அன்னவேடிவு என்கிற சித்தலாள வபண்கிட்டை வவேளள கலாகிதத்தில்
ஒரு டகவயேழுத்த வேலாங்கினீங்களலாம. இவதலா அந்தமமைலாவவே வேந்தட்டைலாங்க."
டைலாக்ஸியில் இருந்த இறங்கியே அன்னவேடிடவே இரண்டு வபண்கள கிட்டைத்தட்டை தூக்கிக் வகலாண்வடை
வேந்தலாரகள. ஒருவேர தன் நலாற்கலாலியில் இருந்த எழுந்தலார. அன்னவேடிடவே கூடைவேந்த சித்தலாள வபண்கள
அதில் உட்கலார டவேத்தலாரகள. அவேள அங்கு இருப்பவேரகடளவயேலா, தலான் இருப்படதவயேலா கவேனிக்கலாதத
வபலால், சூன்யேத்டதக் கலாட்டுவேத வபலால் கண்கள சடைரிழந்த வதலான்ற, நலாற்கலாலியில் சலாய்ந்த வகலாண்டைலாள.
அட்வேவகட், விஷயேத்வதலாடு வகட்டைலார.
"இந்தப் பலாவேப்பட்டை அமமைலாவேப் பலாருங்க, இன்ஸ்வபக்டைர நீங்க கூடை இப்படிக் கஷ்டைப்பட்டை அமமைலா
வேயித்தவலதலான் பிறந்திருப்பீங்க. இந்த அமமைலாகிட்டை வவேற்றுக் கலாகிதத்தில் டகவயேழுத்த
வேலாங்கலலாமைலா?"
இன்ஸ்வபக்டைர மைழுப்பினலார.
"எனக்குத் தப்பப் பண்றதலா வதலாணல. இந்தமமைலா ஹஸ்வபண்ட் மைலாரடடைப்பில் வசத்தட்டைதலா
பஞ்சலாயேத்தலார முடிவு பண்ணுனலாங்க. அடத கன்பரம பண்ண, டகவயேழுத்த வேலாங்குவவேன். அத என்
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டூட்டி"
"டூட்டின்னலா விஷயேத்டத விளக்கலாமைல் வமைலாட்டைக் டகவயேழுத்த வேலாங்கறதலா?”
"அந்தமமைலா இருந்த தக்கத்தல அவேங்களுக்குத் வதரிஞ்சடதவயே வசலால்லி வமைலும
தக்கப்படுத்தலாண்டைலாமுன்னு வேலாங்கிவனன். வமைலாதல்ல பிணத்த எடுத்த அடைக்கம பண்ணுங்க ஸலார. அத
ஒரு மைனிதவனலாடை பிணமுன்னு நிடனயுங்க. மைற்ற விவேகலாரம அப்பறம"
இப்வபலாத அந்தப் வபண் வவேடித்தலாள.
"இந்த விவேகலாரத்தலதலான் மைற்ற விவேகலாரவமை இருக்கு அந்தமமைலா பருஷன் மைலாரடடைப்பல சலாகல:
சிவமைண்ட் மூட்டடை பிடைறி நரமபல பட்டைதல இறந்தட்டைலார. இதக்கு, நீங்க உதவேலாட்டைலாலும
உபத்திரவேம வசய்யேலாமையேலாவேத இருக்கணும"
"நீங்க வபசறத நல்லலா இல்ல வமைடைம"
"நீங்க வவேறுங்கலாகிதத்தில் டகவயேழுத்த வேலாங்குனததலான் நல்லலா இல்ல. வவேலுடவே மைலாரடடைப்பல
இறந்ததலாய் முடிவு பண்ணுன பஞ்சலாயேத்தலார டகவயேழுத்த நலாங்க பலாரக்கலலாமைலா?"
"நீங்க வகட்டைடத எல்லலாம கலாட்டை முடியுவமைலா? எங்களுக்கும ரூல்ஸ் அண்ட் வரகுவலஷன்ஸ் இருக்கு"
"நலாட்ல எல்லலாப் பிரிவுக்குவமை இருக்கு. ஆனலால் இந்தப் பலாவேப்பட்டை கட்டிடைத்
வதலாழிலலாளருங்களுக்குத்தலான் ஒன்றுமில்ல. அனலாடதயேலா உடழத்த, அனலாடதயேலா விழுந்த."
"இத என்வனலாடை இலலாகலா இல்ல வமைடைம. வதலாழிலலாளர நலத்தடற கவேனிக்க வவேண்டியே விவேகலாரம"
"ஓங்க இலலாகலாடவேவயே நீங்க ஒழுங்கலாய் கவேனிச்சலால் வபலாதம சலார. இவதலா. இந்த. இரண்டு வலடீஸஸஜும
விபத்த நடைந்த இடைத்தல இருந்திருக்கலாங்க. இவதலா. இவேர வபயேர வபருமைலாள. இவேரும இருந்திருக்கலார.
இந்தப் பஞ்சலாயேத்தலார கிட்வடையும வகளுங்க சலார."
"என்ன வமைடைம இத? நலாயேகம ஒரு பஞ்சலாயேத்தலாடரச் வசலால்றலார, நீங்க ஒண்ணச் வசலால்றீங்க. கடடைசில
எனக்குத்தலான் பஞ்சலாயேத்த இல்ல. வபசலாமை வமைலாதல்ல பிணத்த எடுத்த நல்லவிதமைலாய் அடைக்கம
வசய்யுறடத விட்டுப்பட்டு. நலான் இதல என்ன பண்ண முடியும?"
"நீங்க என்ன பண்ணுறீங்கவளலா வதரியேலாத. நலாங்க என்ன பண்ணுவவேலாம என்கிறடத மைட்டும
வசலால்லிடுவறலாம. நலாங்க பயேலாப்ஸி ரிப்வபலாரட் சரியேலா கிடடைக்குமுன்னலால பிணத்டத எடுக்கப்
வபலாறதில்டல. நலாடளக்குக் கட்டிடைத் வதலாழிலலாளர ஆயிரக்கணக்கில் இங்வக வேந்த நியேலாயேம
கிடடைக்குமவேடர அடமைதியேலாய் வபலாரலாடைப் வபலாகிவறலாம. சலாகுமவேடரகூடை உண்ணலாவிரதம இருந்தலாலும
இருக்கலலாம."
இன்ஸ்வபக்டைர தீவிரமைலாக வயேலாசித்தலார. முன்விடளவுகடளயும பின்விடளவுகடளயும சீரதூக்கிப்
பலாரத்தலார. இறுதியில் "ஆல்டரட் பயேலாப்ஸி ரிப்வபலாரட் வேரட்டும. அதன்படி ஆக்ஷன் எடுக்கலலாம" என்று
வசலால்லிவிட்டு டரட்டைடரப் பலாரத்தலார. அவேர வவேளடளக் கலாகிதத்டத அவேரகளிடைம கலாட்டிவிட்டுக்
கிழித்தப் வபலாட்டைலார.
நிரவேலாகிகளும இதர வதலாழிலலாளரகளும அன்னவேடிடவே அனுதலாபமைலாக வநலாக்கியேபடிவயே
கலாமபவுண்டுக்கு வவேளிவயே வேந்தலாரகள. திடீவரன்று வபயிண்டைர வபருமைலாள ஒரு வயேலாசடன வசலான்னலார.
"நமமை வதலாகுதி எம.எல்.ஏ.டயேயும கட்சித் தடலவேரகடளயும பலாரத்த நியேலாயேம வகட்கலலாம."
எல்வலலாரும அவேர வசலான்னடத ஒப்பக் வகலாண்டு முதலில் எம.எல்.ஏடயேப் பலாரத்தலாரகள. அவேர
அன்னவேடிடவேப் பலாரத்ததம அழுதவிட்டைலார. கண்கடளக் கூடைத் தடடைத்தக் வகலாண்டைலார. பிறகு "அடைவடை
நலாயேகமைலா? நல்ல மைனுஷனலாச்வச, நலான் வசலால்லி நஷ்டை ஈடு வேலாங்கித் தலாவறன்" என்று வசலால்லிக்
வகலாண்வடை நலாயேகத்டத அப்வபலாவத பலாரக்கப் வபலாகிறவேரவபலால் கலாரில் ஏறினலார. கலார நலாயேகம வீட்டுக்கு
எதிரதிடசயில் வபலானத.
நிரவேலாகிகள சடளக்கவில்டல. ஒருசில தடலவேரகடளப் பலாரத்தலாரகள. ஒரு சிலர தனி மைனித விவேகலாரம,
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தடலயிடை முடியேலாத என்றலாரகள. இன்னும சிலர தட்டிக் கழித்தலாரகள. ஒருவேர நலாயேகத்தக்வக வேக்கலாலத்த
வேலாங்கிப் வபசினலார. நலாயேகம வகலாடுத்த நன்வகலாடடைகளின் கனபரிமைலாணத்திற்கு ஏற்ப, அவேரகளின்
சருதியில் ஏற்ற இறக்கம இருந்தலாலும, அந்த சருதி வபலாட்டை அனுபல்லவி நலாயேகத்திற்கு உதவுவேத
மைலாதிரிவயே இருந்தத. கட்சிக்கலாரன் என்று ஒருவேர நழுவே, சக கலாண்டிரலாக்டைர என்று இன்வனலாருவேர நழுவே,
ஜேலாதிக்கலாரன் என்று மைற்வறலாருவேர நழுவே, நளளிரவு நழுவியேத தலான் மிச்சம. அவேரகடளப் பலாரத்த
வதருநலாய்கள குடலத்தததலான் வசலாச்சம. 'என்ன விபரம' என்று வபலாறுடமையேலாய்க் வகட்க
மைனமில்லலாதவேரகளலாய், ஏவதலா தடலவபலாகிற அவேசரத்தில் தடிப்பவேரகள வபலால், அவேசர அவேசமைலாகக்
வகட்கும தடலவேரகளிடைம எடதச் வசலால்வேத? வேலாய்தலான் வேலிக்கும, கலால்தலான் வநலாகும.
வேலாய் வேலித்த, கலால் வநலாவவேடுக்க, வதலாழிலலாளரகள அன்னவேடிடவே, அவேள குடிடசயில் வகலாண்டு வேந்த
விட்டைலாரகள. "கவேடலப்படைலாதீங்கமமைலா. நீங்க அனலாடதயில்ல. நலாங்க இருக்கிவறலாம" என்று
எல்வலலாருக்கும வசரந்தச் வசலால்வேத வபலால், அந்தப் வபண் வசலான்னலாள.
அன்னவேடிவு, அவேரகடளவயே பலாரத்தலாள. கட்டிடைத் வதலாழிலலாளர சங்கத்தில் உறுப்பினரலாக உளள
அவேளுக்குப் பரிச்சயேமைலான அத்தடன வபரும இருந்தலாரகள. ஆனலால் வவேலுடவேத்தலான் கலாணவில்டல.
அன்னவேடிவு, அந்தக் கூட்டைத்தில், அவேடனத் வதடுவேத வபலால் உற்றுப் பலாரத்தலாள. ஓயேலாத பலாரத்தலாள.
பிறகு யேதலாரத்தத்டத உணரலாமைல் வதடியே கண்கடளத் தண்டிப்பவேள வபலால் அவேற்டற மூடிக்வகலாண்டைலாள.
---------
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எல்வலலாருக்கும வபலாதவேலாகத்தலான் வபலாழுத விடிந்தத. ஆனலால், தினமும விடியும அந்தப் வபலாழுத
அன்னவேடிவுக்கு வவேறு விதமைலாகத் வதலான்றியேத. வகலாழிகள மைலாரடித்தன. குழலாய்ச் சத்தம ஒலமைலாயின.
அந்தக் குடிடசவயே மையேலானமைலானத.
அன்னவேடிவு நிடலயிழந்ததலால், நிடனவு இழந்த, கிடைந்தலாள. சில வபண்கள அவேள கலாதில் சக்கு டவேத்த
ஊதினலாரகள. ஒருத்தி, வேலுக்கட்டைலாயேமைலாக அவேள வேலாயில் கஞ்சிடயே ஊற்றினலாள. இன்வனலாருத்தி,
அவிழ்ந்த படைடவேடயேக் கட்டி விட்டைலாள.
அன்னவேடிவு படுத்தத்தலான் கிடைந்தலாள. 'எழுந்திரு பிளள என்று வசலால்பவேன் எழமுடியேலாமைல்
வபலாய்விட்டைலான். 'என் ரலாசலாத்தி நலான்தலான் ஒன்டன தூக்கி விடுவவேனலாம என்று படுத்தக் கிடைந்தவேடன
தூக்கி விடுபவேடனத் தூக்கி வேர, ஆட்கள வபலாய்விட்டைலாரகள. 'டைலாக்டைருங்க, கழுத்த பிசகனுதலதலான்
இறந்திருக்கலார மைலாரடடைப்ப கிடடையேலாதன்னு ரிப்வபலாரட்ல எழுதியிருக்கலாங்களலாம. நமமை சங்கத்தக்கு
பயேந்ததலான் டைலாக்டைருங்க நியேலாயேமைலா எழுதியிருக்கலாங்க. இந்த கலாண்டிரலாக்டைர பயேல சமமைலா விடைப்படைலாத
என்று வவேளிவயே அடிப்படும வபச்ச அவேள கலாதில் விழுந்தத. ‘என்ன எழுதி என்ன வசய்யே? என் ரலாசலா
வபலானவேர வபலானவேரதலான். அவேர ஆரலால வகலாண்டு வேர முடியும?
நீர வகலாரக்கும கண்கவளலாடு, நிடனவுகள கலக்கும வநஞ்வசலாடு அவேள, வநடுஞ்சலாண்கிடடையேலாய்
கிடைந்தவபலாத, ஒருவேர உளவள வேந்தலார. முதலில் பிளலாட்பலாரத்தில் அவேடளயும அவேள கணவேடரயும
உதறிவிட்டைபடி நடைந்தலாவர அந்த 'உளளூர மைலாமைலாதலான் - நலாயேகத்தின் நண்பர. விவேகலாரம வபரிதலாகலலாம
என்படத இன்ஸ்வபக்டைர நடுநிடலவயேலாடு இருக்க விருமபவேதில் இருந்த பரிந்த வகலாண்டை நலாயேகம,
அன்னவேடிவுக்கு வசலாந்தக்கலாரர யேலாரலாவேத உண்டைலா என்று ஆய்வு வசய்தலார.
நல்ல வவேடளயேலாக, அன்னவேடிவின் மைலாமைலாவவே அவேருக்கு நண்பர. பலவிதத்தில் பிளலாக்
மைலாரக்வகட்டுகளில் இருந்த பிரலாஸ்டிடுட்டுகள வேடரக்கும இருவேருக்கும உறவுண்டு. வகலாரட்டுக்கு
வவேலுவின் விவேகலாரம வபலானலால் களளத்தனமைலாக சிவமைண்ட் மூட்டடைகடள பிளலாக்கில் விற்றத
வவேளிச்சத்தக்கு வேரலலாம. நலாயேகம பயேந்த நண்படர நலாடினலார. இந்த நண்பருக்கும ஒரு ஈடுபலாடு
நலாயேகத்திடைம இருந்தத. "பிளலாக்கில் சிவமைண்ட் வேலாங்கி, 'டைலாரக் பிளலாக்கில்' விற்கும
வேலாடிக்டகயேலாளரகளில் அவேரும ஒருவேர. அந்த லலாரியில் விழுந்த மூட்டடைகளில் இருபத இவேருடடையே
வீட்டிற்குள இருக்கிறத. விவேகலாரம தனக்கும தடலவேலியேலாகிவிடைக் கூடைலாவதன்று, அவேர
உபவதசியேலாகவும உபகலாரியேலாகவும வேந்தலார.
அன்னவேடிவு, தடலடயேத் தூக்கி அவேடர ஏறிட்டுப் பலாரத்தவிட்டு, மீண்டும தன் தடலடயே தடரயில்
வபலாட்டைவபலாத, அவேர பக்குவேமைலாகப் வபசினலார. அவேடள ஓரக்கண்ணலால் பலாரத்தபடி, வதள
வகலாட்டுவேதவபலால சூளவகலாட்டிப் வபசினலார.
"விஷயேத்டதக் வகளவிப்பட்டைதம மைலாமைலாவுக்கு டகயும ஒடைல கலாலும ஒடைல. ஒன்டன எப்படி
வதத்தறதன்னும பரியே மைலாட்டைக்கு வநரலா அந்த நலாயேகத்தக்கிட்வடை வபலாவனன். நலாயேப் வபசனத மைலாதரி
வபசிவனன். "யேலாவரலாடை பிளளன்னு நிடனச்சடைலா”? வகலாரட்டுக்கு என் மைருமைகள வேரமைலாட்டைலாள. நலான்தலான்
வேருவவேன்னு மிரட்டுவனன். பயேந்தட்டைலான். ஆயிரம ரூபலாய் வகலாடுத்தடுவறன். விஷயேத்த
விட்டுடுங்கன்னு வகஞ்சினலான். அவதலாடை ஒன்னத் தூண்டி விடுறவேங்க தின்னிப் பயேலுவே, ஒன்டன
ஏவிவிட்டு அதல பணம பண்ணப் பலாக்கலாங்க. அதனலால நலாயேகமும வயேலாசிக்கலான். ஆயிரம ரூபலாய்
தந்தடுவேலான். ஆனலால் ஒரு கண்டிஷன். நீ இந்த வமைட்ரலாஸ்ல இருக்கப்படைலாதலாம. ஒன்ன இந்தப் பயேலுவே
தூண்டிக்கிட்வடை இருப்பலாங்கன்னு பயேப்படுறலான். அவேன் வசலால்றதம நியேலாயேம மைலாதரிதலான் எனக்குப்
படுத."
அன்னவேடிவு, தடலடயே சிறித உயேரத்தி, சவேரில் சலாய்ந்தபடி அவேடரவயே பலாரத்தலாள. மைலாமைலாவுக்கு
மைகிழ்ச்சி. சிறித சத்தம வபலாட்வடை வபசினலார.
நமமை நிடலடயேயும வயேலாசிக்கணும. நீ அறியேப்வபலாண்ணுசின்னஞ்சிறு வேயேச நலாயேகம வபலால்லலாதவேன்.
அடியேலாள வேச்சிருக்கலான். பணம வேச்சிருக்கலான். ஒன்டனக் வகலாடல பண்ணிவிட்டைலால். வகலாடலகூடை
பரவேலாயில்டல. எங்வகயேலாவேத தூக்கிட்டுப்வபலாய் ஏதலாவேத பண்ணிவிட்டைலால் மைலாமைலாவேலால தலாங்க
Փգպտո? இல்லன்னலா இருபத்த நலாலு மைணிவநரமும ஒனக்குக் கலாவேலுக்குத்தலான் இருக்க முடியுமைலா?
உன் இஷ்டைம. பணம வவேணுமுன்னலால் வசலால்வற? நலாமும கலாலத்த அனுசரித்த நடைந்தக்கணும பலாரு
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என்ன வசலால்வற?
அன்னவேடிவு எதவும வசலால்லவில்டல. அவேள அருவக நின்ற ஒரு வபண்டண தன்னருவக வேரச்
வசலான்னலாள. அவேள கலாதில் எடதவயேலா வசலால்லிவிட்டு, தடலடயே தடரயில் சட்வடைன்று வபலாட்டுவிட்டு,
அவேருக்கு முதடகக் கலாட்டியேபடி, சவேவரலாடு முகம உரச, திருமபிப் படுத்தக் வகலாண்டைலாள. அந்தப் வபண்
அவேடரப் பலாரத்தக் கத்தினலாள.
"வயேலாவ்! நீயும ஒன் முகரக்கட்டையும, வபரமைலா வபசவேந்வத? ஒன்டன மைரியேலாதியேலா இடைத்தக் கலாலி
பண்ணுமபடி அன்னவேடிவு வசலால்லச் வசலான்னலாள. இன்னுமைலா உட்கலாரந்திருக்வக?"
ஆனலானப்பட்டை உளளூர மைலாமைலா' திடுக்கிட்டு எழுந்தலார. அந்தப் வபண்டணவயே பலாரத்தவிட்டு, பின்னர
வவேகமைலாக வவேளிவயேறினலார.
அடரமைணி வநரத்திற்குப் பிறகு, சத்தம வகட்டு, அன்னவேடிவு திருமபிப் பலாரத்தலாள.
வகலாவிந்தன், வசந்தழல் கண்கவளலாடு, சிந்தம மூக்வகலாடு, அவேடளவயே பலாரத்தபடி நின்றிருந்தலான்.
அன்னவேடிவு வமைல்லக் வகட்டைலாள.
"ஆஸ்பத்திரிக்குப் வபலானியேலா? அமமைலாவுக்கு எப்படி இருக்கு? விஷயேத்த வசலான்னியேலா?"
வகலாவிந்தன் சலிப்வபலாடு வசலான்னலான்.
"வபலாவனன். அமமைலா வசலால்றத வேலாங்குற நிடலயில் இல்ல. இப்வபலா, தமபி, அக்கலாவுக்கு ஆறுதல்
வசலால்றலான். இன்னும இரண்டு நலாடளயில, அக்கலா, தமபிக்கு ஆறுதல் வசலால்றத வேரும."
அன்னவேடிவு, கண்கடள அகல விரித்தலாள. வகலாவிந்தன் படைபடை வவேன்று வபசினலான்.
"வரண்டு நலாடளக்கு வமைல தலாங்கலாத, வீட்டுக்கு தூக்கிக்கினு வபலான்னு ஆஸ்பத்திரில வசலான்னலாங்க.
நலானுதலான் 'எங்க குடிடசயில வரண்டு பிணத்டத டவேக்க இடைமில்லன்னு வசலால்லிவிட்டு வேந்தட்வடைன்."
வகலாவிந்தன், அவேளின் தக்கத்டதப் பகிர வவேண்டியே சமையேத்தில் தன் தக்கத்டத சமைத்தக்கூடைலாத என்று
நிடனத்தவேன் வபலால் தன்டனக் கட்டுப்படுத்த முடியேலாதவேனலாய் வவேளிவயே ஓடினலான். அன்னவேடிவு
குப்பறப் படுத்தலாள. இரண்டு கண்களில் ஒன்று இறந்தவேனுக்கலாகவும, இன்வனலான்று எப்வபலாத எந்தச்
சமையேத்திலும இறக்கப் வபலாகிறவேளுக்கலாகவும குடைவமைடுத்தன. வநஞ்ச வகலாளளி வபலால் எரிந்தத. உடைமப
அஸ்திவபலால் குடழந்தத.
அடரமைணி வநரத்திற்குப் பிறகு அங்குமிங்குமைலாக வேந்த வபலான கூட்டைத்தில் வபயிண்டைர வபருமைலாள
வேந்தலார. அவேள எழுந்திருக்கப் வபலானவபலாத அவேடளப் படுத்தக் வகலாளளுமபடி டகயேடசத்தலார. பிறகு
எல்வலலாடரயும வவேளிவயே வபலாகச் வசலால்லிவிட்டு தழுதழுத்த குரலில் வபசினலார
"ஒன்கிட்டை ஒரு சமைலாச்சலாரம வபச வேந்வதன் அன்னம. இந்தச் சமையேத்தல வபசறத தப்பத்தலான் என்ன
பண்றத, ஏடழ எளியேவேங்களலால கலால வநரத்தப் பலாரக்க முடியேலாத. தக்கபடிதலான் நலாமை நடைந்தக்கணும"
"ஒன்வனலாடை வசலாந்தக்கலாரர வேந்த ஒனக்கு ஆயிரம ரூபலாய் தலாரதலாய் வசலான்னதலாய்க் வகளவிப்பட்வடைன்.
விட்டுப் பிடிச்சலால் வரண்டைலாயிரமும கிடடைக்கும. நலாட்ல அனலாடதயேலா இருக்கிறவேங்க கட்டிடைத்
வதலாழிலலாளரகளும விவேசலாயேக் கூலிகளுந்தலான். இதல நமமை வபலாழப்ப சரக்கஸ் வபலாழப்ப. நமைக்கு
இ.எஸ்.ஐ ஆஸ்பத்திரி இல்ல. அப்படி இருந்தலா, இருந்தலால் தலாயேமமைலா அப்படி ஆகியிருக்கமைலாட்டைலாள.
நமைக்குன்னு சரியேலான சட்டை திட்டைம இல்ல. வவேடலக்குத் தக்கபடி நலாமை இயேங்கணும. நமைக்குத் தக்கபடி
வவேடல இயேங்கலாத. சமபளத்தலயும விதிமுடற இல்ல. கலாண்டிரலாக்டைருக்குத் தக்கபடி வரட்டு வேலாரத்தல
நலாலு நலாடளக்கு வவேல இல்ல. ஒன் பருஷன் மைலாதரி விபத்தல இறந்தலால் வகட்க நலாதியில்ல. நலாய்
இறந்தலாக்கூடை கலாரப்பவரஷன் படதக்கும. ஒடைமடப விற்கிற தலாசிடயே விடை உடழப்டப விற்கிற நமமை
பிடழப்ப வமைலாசமைலான வபலாழப்ப"
"இந்தப் வபலாக்குக்கலாகத்தலான் சங்கம வேச்வசலாம. ஒன் பருஷவனலாடை சலாவுல கலாண்டிரலாக்டைர, சப்கலாண்டிரலாக்டைர, சரக்கலார எல்வலலாருவமை சமபந்தப்பட்டிருக்கு. இப்வபலா டைலாக்டைருங்களும விபத்தல
இறந்ததலாய் எழுதிட்டைலாங்க. நலாங்கவள கலாண்டிரலாக்டைடர மிரட்டி உருட்டி நஷ்டை ஈடு வேலாங்கித்
தந்தடைலலாம; அத வபரியே கலாரியேமைல்ல. ஆனலால் இத ஒரு முன்னுதலாரண வகஸலாய் இருக்கதனலால. வலபர
வகலாரட்ல வபலாய் வேழக்கு வபலாடைலலாமைலான்னு நிடனக்வகலாம. இதல ஒரு நல்ல தீரப்பக் கிடடைச்சலால்
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பலருக்குப் பலன் கிடடைக்கும. எந்தத் வதலாழிலலாளி குடுமபமும அனலாடதயேலாகலாத. ஒருவவேடள வகஸ்
வதலாற்றுப் வபலாய்விட்டைலால் வமைலும பலமைலா வபலாரலாடைலலாம. விடைப்வபலாவேதில்டல.
சங்கம எடுத்த முடிடவேத்தலான் ஒன்கிட்டை வசலால்வறன். நலாங்கவள மைறியேல் வசய்த வரண்டைலாயிரம
மூவேலாயிரம ஒனக்கு வேலாங்கித் தரட்டுமைலா? இல்ல வலபர வகலாரட்டுக்குப் வபலாகலலாமைலா? இதல ஒன் இஷ்டைம
தலான் முக்கியேம. ஒனக்கு எந்த வேடகயிலும உதவேத் தயேலார. மைறியேலலா, வகலாரட்டைலான்னு நீதலான் உத்தரவு
வபலாடைணும. இன்வனலான்டறயும வசலால்லிடுவறன். வகலாரட்டு, வேழக்குன்னு முடிவவேடுத்தலா நீ மைலாசம
ஒருதடைவே, அப்பறம வேலாரம ஒரு தடைவேன்னு அடலயே வவேண்டியிருக்கும. ஏடழங்களுக்கு தீரப்பவிடை
வேலாய்தலாக்களதலான் எதிரிங்க. இப்படிப்பட்டை சிரமைத்த சகிச்சலாகணும. உனக்கு நஷ்டைஈடு கிடடைத்தலாலும
உண்டு. கிடடைக்கலாவிட்டைலாலும உண்டு. அவத சமையேத்தில் ஒன்டன நலாங்க அனலாடதயேலா விடைமைலாட்வடைலாம.
என்ன வசலால்வற?"
அன்னவேடிவு விமமினலாள. வபயிண்டைர படதபடதத்த அவேள அருவக வபலானலார. "என்னமமைலா, என்ன
வசலால்லிட்வடைன்? ஏன் அழுகிவற?" என்றலார.
அன்னவேடிவு, விமமைலுக்கிடடைவயே வகவிக் வகவி வசலான்னலாள.
"என்டன பணத்தக்கு ஆடசப்படுபவேளனு நிடனச்சிட்டியேவர அண்ணலாச்சி ஒங்க வசலால்லுக்கு உசத்தியேலா
எத இருக்க முடியும? எங்க ஊரக்கலாரன் ரூபலாய் ஆடசடயேக் கலாட்டினலான். அவேடனத் தரத்தினத
வதரிஞ்சம உங்க வேலாயில இருந்த இந்த மைலாதிரி வேலாரத்த வேரலலாமைலா? என்டன சயேநலக்கலாரியேலா
நிடனக்கலலாமைலா? பிளலாட்பலாரத்தல நின்ன என்டன கருடணவயேலாடு பலாரத்த உங்கடள மைறக்க முடியுமைலா?
என்னக் கலாணலாதவேள மைலாதிரி வபலான ஊரக்கலாரடன நிடனக்க முடியுமைலா? என் பருசவனலாடை சலாவில எனக்கு
என்ன வேரும என்கிறத முக்கியேமைல்ல அண்ணலாச்சி. நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தலாலும அத எனக்கலாக
மைட்டும இருக்கப்படைலாத. எல்வலலாருக்கலாகவும இருக்கணும. அப்படி எல்வலலாருக்குவமை ஒரு நன்டமை
ஏற்பட்டைலால் என் பருஷன் சலாவிலயும ஒரு அரத்தம இருக்குன்னு நிடனப்வபன். அவுக வசத்தத இப்பப்
வபரிசில்ல; அவுகள மைலாதிரி நமமை ஆளு இனிவமைலும சலாகலாமை இருக்கததலான் வபரிச. வகலாரட்டுக்குப்
வபலாறதக்கு எதலயேலாவேத டகவயேழுத்தப் வபலாடைணுமைலா அண்ணலாச்சி?”
வபயிண்டைர வபருமைலாளலால் வபச முடியேவில்டல. அவேடள வநலாக்கிக் டகவயேழுத்தக் குமபிட்டைலார. "நீ
விதடவேயேலாக அல்ல. எங்களுக்குத் தலாயேலாய் மைலாறிட்வடை. வவேந்தத தின்னு விதி வேந்தலா சலாகுறதன்னு
மைட்டுவமை நிடனக்கிற நமமை வேரக்கத்தக்கு ஒரு மைரியேலாடதடயே, ஒரு அந்தஸ்டத வகலாடுத்திட்டை தலாவயே"
வபயிண்டைர வபருமைலாளலால் வமைற்வகலாண்டு வபச முடியேவில்டல. அவேள முன்னலால் அழுத,
அப்வபலாததலான் அழுத ஓய்ந்த அவேடள மீண்டும அழடவேக்க விருமபலாமைல் கண்ணீரத் தளிகள தடரயில்
வதறிக்குமபடி வவேளிவயே ஓடினலார.
----------
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9
திடீவரன்று ஒரு பரப்பரப்ப.
வபண்கள கூப்பலாடு வபலாட்டைலாரகள. வகலாவிந்தன் வேலாயிலும வேயிற்றிலும அடித்தக் வகலாண்டைலான்.
அன்னவேடிவு நிமிரந்த பலாரத்தலாள.
முகவமைலா அல்லத உடைமபின் எந்த பகுதிவயேலா வதரியேலாதபடி வவேளடள வவேளடளயேலான கட்டுக்கவளலாடு
பிணம வேந்தத. உடைமபின் ஒவ்வவேலாரு உறுப்பம அறுக்கப்பட்டு, அப்பறம டதக்கப்பட்டிருந்தத. இந்தப்
பிணத்டத எடுப்பதற்கு வதலாழிலலாளிகள கிட்டைத்தட்டை அறுபத ரூபலாய்வேடரக்கும அழுதலாரகளலாம.
மைனிதலாபிமைலானம, அறுபத ரூபலாய்க்கு வமைல் விற்கப்படைவில்டல.
வவேலு, மூடலயில் சலாத்தி டவேக்கப்பட்டைலான். வபண்கள ஓலமிட்டைலாரகள. வேலாய் நிடறயேச் சிரித்த,
ஒவ்வவேலாருவேடரயும அக்கலா என்றும தங்கச்சி என்றும பலாட்டி என்றும வேயேதக்குத் தக்கபடி அடழக்கும
அந்த வேலாலிபன், வேயேதலாகும முன்னலாவலவயே இறந்தவிட்டை வசலாகத்தில் எல்லலாப் வபண்களும
தலாய்டமையின் தவிப்பலால், தலாங்கள வபற்ற பிளடளகடள பறிவகலாடுத்தத வபலால் பலமபினலாரகள.
அன்னவேடிவேலால் எழுந்திருக்க முடியேவில்டல. டககடள ஊன்றியேபடி தவேழ்ந்தலாள. உடைவன இரண்டு
மூன்று வபண்கள அவேடளத் தூக்கிக் வகலாண்டு வபலாய் பிணத்தின் அருவக டவேத்தலாரகள. அவேள வீறிட்டுக்
கத்தினலாள.
"என் ரலாசலா! உன்டன உயிவரலாடை இருக்டகயிவல உடைமப முழுவேதம வவேளள வவேட்டியும வவேளடளச்
சட்டடையுமைலா இந்தப்பலாவி அழகு பலாரக்கவலன்னு நிடனச்ச. ஆஸ்பத்திரிக்கலாரங்க உன்டன சிங்கலாரிச்ச
விட்டிருக்கலாங்கவளலா? வேலாழுமவபலாத வமைலாட்டையேலா இருந்த ஒனக்கு, வசத்தபிறகு சிங்கலாரமைலா? இந்த
சிங்கலாரத்தப் பலாரக்கவேலா, நலான் பட்டைணம வேந்வதன்! அய்வயேலா, என் ரலாசலாவவேலாடை முகத்டத மைடறக்கிற
கட்டுக்கள எடுங்கவளன்! யேலாரலாவேத எடுங்கவளன்! என் ரலாசலாவவேலாடை ~ என் டவேரக்கட்டிவயேலாடை வமைலாகத்த
ஒரு தடைடவேயேலாவேத பலாத்தலாகணும."
அவேளுக்கு என்ன வதரியும? அந்தக் கட்டுக்கடள அவிழ்த்தலால் கண்களும வமைலாவேலாயும வநற்றியும
தனித்தனியேலாக விழும என்படத அந்தப் வபடதக்கு எப்படிச் வசலால்வேத? எல்வலலாரும தயேங்கினலாரகள.
அன்னவேடிவு, அவேன் முகம மைடறத்த கட்டுக்கடள ஆவவேசத்வதலாடு அவிழ்க்கப் வபலானலாள. தடுக்கப்
வபலானவேரகடள அடிக்கக்கூடை வபலானலாள. பிறகு பிணத்வதலாடு பிணமைலாக மையேங்கிச் சலாய்ந்தலாள. யேலாவரலா
வசலாடைலா' என்றலார. எவேவளலா 'சக்கு என்றலாள. அன்னவேடிவவேலா உடடைந்தவபலான வசலாடைலாபலாட்டில்
சிதறல்களவபலால, சக்கு நூறலான சக்குத்தண்டுகள வபலால, பிணத்தின் வமைல் சலாய்ந்தபடி கிடைந்தலாள.
வதர வேந்த விட்டைத. பூமைலாடலகள வதலாங்கவிடைப்பட்டைன. வமைளதலாளத்டதயும, சிலமபக் கமபங்கடளயும,
வதலாழிலலாளரகள வவேண்டைலாவமைன்று தடுத்த விட்டைலாரகள. யேலாவரலா ஒருத்தி "இந்தத் வதர திருமபி வேரும.
ஆனலால், வவேலு அண்ணன்." என்று விட்டை இடைத்டதப் பூரத்தி வசய்யே முடியேலாமைல் அழுதவபலாத, அத்தடன
வபண்களும அழுதலாரகள. வபயின்டைர வபருமைலாளுக்கும மையேக்கம ஏற்பட்டைத. ஒரு தூணில்
தன்டனயிழந்த சலாய்ந்த கிடைந்தலார. வகலாவிந்தன் அழுடகயேலால் விழுங்கப்பட்டைவேன்வபலால், உடழத்த
உடழத்த, சிறுநீரகங்களின் உடழப்ப நின்று உழலும, தன் தலாயின் மைரணத்திற்கு அழுடகடயே வசமித்த
டவேக்க நிடனத்தவேன்வபலால், டபத்தியேக்கலாரன் வபலால் கூட்டைத்டதப் பலாரத்தபடி நின்றலான்.
ஆயிரக்கணக்கில் திரண்டை சங்க உறுப்பினலாரகள- கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள, தத்தம கிடளச் சங்கங்களின்
சலாரபில், வவேலு என்ற முன்னலாள வதலாழிலலாளிக்கு மைலாடல வபலாட்டைலாரகள. அந்தப் பிணத்திற்கு முன்னலால்
டவேக்கப்பட்டிருந்த தலாமபலாளத்தட்டில் யேலாரும வசலால்லலாமைவல இரண்டு ரூபலாய், ஐந்த ரூபலாய் என்று
வபலாட்டுக் வகலாண்டிருந்தலாரகள. நலாணயேங்கள விழுந்த விழுந்த, தூங்கலாமைல் தூங்குபவேடன தயில்
கடளயே முற்படுவேதவபலால் வதலான்றியேத.
வவேலு, ரதத்திற்குக் வகலாண்டு வபலாகப்பட்டு, அங்கிருந்த சிமமைலாசனத்தில் ஏற்றப்பட்டைலான். எளியேவேரகள
சலாகுமவபலாததலாவன இப்படிப்பட்டை இருக்டககளில் உட்கலாரமுடியும? உட்கலாரத்தி
டவேக்கப்பட்டைவேடனப் பலாரத்த ஆண் வபண் அத்தடன வபரும ஓலமிட்டைனர. அன்னவேடிவு தவிர
அத்தடன வபண்களும அழுதலாரகள.
வதர நகரந்த வகலாண்டிருந்தத. வதருவவே நகரவேத வபலான்ற வதலாரடண, வதரு முழுவேடதயும மூடி
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மைடறத்த மைக்களின் வமைளன ஊரவேலம. ஆலயேத்தின் உற்சவே மூரத்திடயேச் சமைந்த வசல்லும வதருக்குப்
பின்னலால் வபலாகும உண்டமையேலான பக்தரகளகூடை, இந்த அளவிற்கு உணரச்சி வேசப்பட்டிருக்க
மைலாட்டைலாரகள. இந்த 'சவே மூரத்திடயே ஏற்றிச் வசல்லும வதருக்குப் பின்னலால் வதலாழிலலாளரகளும,
அவேரகளின் வதலாழிவலலாடு சமபந்தப்படைலாத வபலாதமைக்களும, நடைக்க முடியேலாமைல் நகரந்த
வகலாண்டிருந்தலாரகள. அவேசரத்தில் ஊரவேலத்திற்கு வபலாலீஸ் முன் அனுமைதி வேலாங்கவில்டல. ஆனலாலும,
அந்த ஊரவேலத்தின் நிசப்தத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு, பல்லவேன் பஸ்கள வேழிவிட்டு நின்றன. ஆட்வடைலாக்கள
அடைங்கின. வபலாதமைக்களில் பலர மிகப்வபரியே அந்த ஊரவேலத்தின் கலாரண கலாரியேங்கள பரியேலாமைல் ஏவதலா
ஒரு உந்ததலில், அந்த மைக்கள வவேளளத்தில் தளித்தளியேலாய்- ஆறுகள ஆறுகளலாய்ச் சங்கமித்தலாரகள.
வதருக்குப் பின்னலால் வேந்த கட்டிடைத் வதலாழிலலாளரகள, 'விபத்தில் இறந்தலால் பத்தலாயிரம வகலாடு என்வறலா,
அல்லத 'எங்கள வவேடலடயே ஒழுங்குபடுத்த சட்டைம இயேற்று என்வறலா வகலாஷம இயேக்கவில்டல. மைலாடி
வமைவல மைலாடி கட்டை சலாரம கட்டி ஏறுகிவறலாம. தவேறி விழுந்தலால் சக்டகயேலாவவேலாம. தடுப்பதற்கு
நலாதியில்டல என்ற பழக்கப்பட்டை பலாடைடலயும பலாடைவில்டல. அந்தப் பலாடைடலயும அவேரகளின்
முழக்கங்கடளயும, பிணமைலான வவேலு, வசலால்லலாமைல் வசலால்லிக் வகலாண்டு இருந்தலான். கலாட்டைலாமைல்
கலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தலான்.
இரண்டு குடிடசப் வபண்களின் வதலாளகளில், டகவபலாட்டுத் வதலாங்குபவேளவபலால் வநலாண்டியேபடி நடைந்த
அன்னவேடிவு, அந்த ஜேனசமுத்திரத்டதப் பலாரத்தலாள. அத்தடனப் வபரும- அவேரகள எங்வக
பிறந்தவேரகவளலா, என்ன சலாதியினவரலா மைதத்தினவரலா - அங்வக கூடி, அவேனுக்கலாக அழுவேடத
உணரந்தவபலாத, அவேள உளளம வலசலாகிக் வகலாண்டு வேந்தத. இதநலாளவேடர, அமமைலாடவேக் கவேனிக்கலாமைல்
இருந்தவிட்டு, இப்வபலாத அதற்குப் பிரலாயேச்சித்தம வசய்பவேன் வபலால், தலாய்ப்பலாசத்தில் தவிக்கும
வகலாவிந்தன், தலாடயே மைறந்த, தன் மைச்சலாடன நிடனத்த அழுகின்றலான். அத்தடன வபண்களும
அழுகிறலாரகள. ஏவதலா ஒரு பலாசம, அவேரகடளக் குலுக்குகிறத. அததலான் பலாட்டைலாளி வேரக்கப் பலாசவமைலா?
அவேளுக்குத் வதரியுவமைலா வதரியேலாவதலா?
ஆனலால் ஒன்று மைட்டும வதரிந்தத.
அவேள அனலாடதயேல்ல. பலாட்டைலாளி வேரக்கத்தில் ஒருத்தி. அந்த பலாட்டைலாளி இனத்திற்கலாகப் பலாடுபடை
வவேண்டியே ஒருத்தி தனிப்பட்டை தனத வசலாகத்டத, அவேரகளிடைம சமைக்கக் வகலாடுக்கலாமைல், அவேரகளின்
சடமைடயே சமைக்கும அளவிற்கு வேலாங்கிக் வகலாளள வவேண்டியேவேள. தனக்கு ஏற்பட்டை நிடலடமை, பிற
குடுமபங்களுக்கு வநரலாமைல் பலாரத்தக் வகலாளள வவேண்டியேவேள. இத ஒரு நலாளில் தீரும பிரச்டனயேல்ல.
அவேள. அத தீரவேத வேடரக்கும, ஒருநலாள கூடை ஒயேப்வபலாவேதம இல்டல.
அன்னவேடிவு சற்றுமமுற்றும வநலாக்கினலாள. ஒலத்டத உளவேலாங்கி பலாசத்டதக் கண்ணீரலாய்க் கலாட்டும
பலாட்டைலாளிப் படடைடயேப் பலாரக்கிறலாள. அவேள தயேரத்டத எல்வலலாரும பங்குப் வபலாட்டுக் வகலாண்டைதலால்
தனத சடமை ஐயேலாயிரத்தில் ஒன்றலாய்க் குடறந்ததவபலால் வதலான்றியேத. வேலாழ்ந்த கலாலத்டதவிடை வசத்தபிறகு
பலவேலானலாக- பல்லலாயிரக்கணக்கலான இதயேங்கடள ஒன்று கூட்டி - ஒருங்வக இடணப்பவேனலாகத்
வதலான்றும - தன் கணவேனின் சடைலத்டத வபருமிதத்வதலாடு பலாரக்கிறலாள. அவேள அழக்கூடைலாத. அவேள ஒரு
வபலார வீரனின் மைடனவி. அவேள நடடை தளரக்கூடைலாத அவேள ஒரு வீரலாங்கடன.
அன்னவேடிவு தனக்குத் வதலாள வகலாடுத்த இரண்டு வபண்கடளயும பலாசம வபலாங்கப் பலாரத்தவிட்டு,
டககடள எடுத்த அவேற்டற வீச்சலாக்குகிறலாள. தளளலாடியே கலால்கடள சக்கரமைலாய் மைலாற்றுகிறலாள. கமபீரமைலாக
நடைக்கிறலாள. கண்ணில் வதறிக்கும நீரத்தளிகடள எடதவயேலா, யேலாடரவயேலா, எந்த அடமைப்டபவயேலா
சண்டிவிடைப் வபலாகிறவேள வபலால் சண்டி விடுகிறலாள.
நலான் என்பதம. நீ என்பதம விலகி, எல்லலாவமை வபலாத என்பதவபலால் உறுதியேலாகி
அவேள அந்த ஊரவேலத்தில் ஒருத்தியேலாகிறலாள.
அந்த ஒருத்திவயே ஊரவேலமைலாகிறலாள.
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