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முன்னுரை 
உலக மகாகவிகளின் வரிசையில், சிகரமாக வைத்து 

எண்ணத்தக்க பெருங்கவிஞர்களை இப் பூவுலகுக்கு ஈந்து, உயா் 
புகழ் பெற்றது நம் பாரத தேசம் என்பது உலகப் பிரசித்தம். 
பவபூதியும் காளிதாஸனும், உஜ்ஜயினி மன்னன் விக்கிர 
மாதித்தன் அரசவையை அலங்கரித்து வந்த மகாகவிஞார்கள் 
என்பது அறிஞர்களுக்குத் தெரியும். காளிதாஸன் சாகுந்தலம், 
குமாரசம்பவம் போன்ற காவியங்களை இயற்றி, *காவியத் 
துக்குக் காளிதாஸன்” என்ற பெரும் புகழைப் பெற்று 
விட்டார். “உத்தர ராம சரிதம்” என்ற ஒப்பற்ற காவியத்தைப் 
பாடிக் கல்லையும் மண்ணையுங்கூடக் கனிந்துருகச் செய்திருக்கும் 
பவபூதி, காளிதாஸன் அளவு புகமடைய முடியவில்லை. 
இதற்குக் காரணம், அவரவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த வாய்ப்பும் 
வாழ்க்கை வசதியும்தான். இந்நிலையை, எல்லா மொழிக் 
கவிஞர்களிடையிலும், தொன்றுதொட்டு நாம் பார்த்து 
வருகிறோம். 

சென்ற முப்பதாண்டுகளுக்கு மேலாக நான் புரிந்து 
வரும் இலக்கியப் பணிக்கு, நியாயமாகக் கிடைக்கக்கூடிய 
புகழும் பொருளும் கிடைக்கவில்லையே, sips போற்றிப் 
பேணவில்லையே என்று கூறி, நண்பர் பலர் வருத்தப்படுவார். 
அவர்களுக்கு, நான், பவபூதி போன்ற கவிஞர்களின் 
வாழ்க்கை நிலையைச் சுட்டிக்காட்டி, ஆறுதலடையச் செய்வது 
வழக்கம். . 

குமிழ் நாட்டின் இருண்ட காலம் என்று ஒன்று உண்டு 
என்பதை, தமிழ்நாட்டு வரலாற்றைப் படித்தவர்கள் அறிவர். 
குமிழ் வேந்தர்கள் ஆட்சி வீழ்ச்சியுற்று, களப்பிரர்கள் என்ற 
கொள்ளைக் கூட்டமொன்று தலைவிரித் தாடிய காலந்தான் அது. 
அதுபோல, என் வாழ்க்கையில் இருண்டகாலம் என 7949... 
1960 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட பன்னிரண்டாண்டு 
களைச் சொல்லலாம். அக்காலத்தில், நிரப்பு என்னும் நெருப் 
பில் துயின்று துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தேன். வாழ்க்கைச் 
சோதனை மேலெழுந்திருந்த இக்காலத்தில், நான். ஏதேனும் 
சிறுகதை, . கவிதை, கட்டுரை, நாடகம் என எழுதியிருந்தேனா 
னால், அது நிர்ப்பந்தங்காரணமாக இருக்குமேயொழிய, இயற். 
கையின் உந்துதலால், உள்ளத்தின் எழுச்சியால் உருவானவை 
யல்ல என்று அறியவேண்டும். | po டுப்
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1963 ஆம் ஆண்டு, குற்றாலத்துக் குளிர் சாரலிலும் 
அருவியிலும் மூழ்கித் தெம்புற்றுவர, கவிஞர் நண்பர்களுடன், 
ஆகஸ்டு மாத முதலில் போயிருந்தேன். அங்கிருக்கையில், 

ஏதாயினும் எழுதவேண்டும் என்று நண்பர்கள் தூண்டிக் 
கொண்டேயிருந்தனர். சிறிது காலமாக முத்தமிழ்க் கலைமணி 
யான மு. கே. ஷண்முகம் நாடகமொன்று எழுதித் தரவேண்டு 
மென்று கேட்டுக் கொண்டிருந்ததால், அங்கு நாடகம் எழுது 
வதற்குப் பிள்ளையார் சுழி போடலானேன். எங்களைப்போலவே 
அருவி நீராட வந்த நண்பர்களின் சந்திப்பாலும் உரையாட 
லாலும், என்னால் தொடர்ந்து எழுத இயலாமல் போய் 

விட்டது. 

| சென்னை திரும்புகையில் தேக்கடிக்குப் போனோம். அங்கு 
“ஆரண்ய நிவாஸி”ல் தங்கியிருக்கையில், இந்தப் பயண த்தில். 

உருப்படியாக ஒன்றும் எழுத மூடியவில்லையே என்ற ஆற்றாமை 

எனக்கு ஏற்பட்டது. அதன் விளைவாக, அன்றிரவு எல்லோரும் 

தூங்கெயபின் நான் எழுத உட்கார்ந்தேன். 10. மணியிலிருந்து 
72 மணிக்குள் சாரதா என்ற சிறுகதை உருவாயிற்று. நான் 
இதை எழுதும்போது, பிரச்னைக்குரிய கதையாக அமையும் என 
எதிர்பார்க்கவில்லை. காலையில்: இக்கதையை எடுத்துப் பார்த்த 

நண்பர்கள், இதுபற்றிப் பலமாகச்.சர்ச்சை செய்யத் தொடங்கி 

விட்டனர். *இச் சிறுகதை சிறந்த. முறையில் அமைந்துவிட்டது. 

நீண்ட காலத்துக்குப் பின் உங்களிடமிருந்து ஒரு நல்ல கதை 
தமிழ் இலக்கியத்திற்குக் இடைத்துவிட்டது. ஆனால், சுதையி 
லுள்ள கருப்பொருை எங்களால் அப்படியே ஏற்க. முடிய 
வில்லையே: எனத் தெரிவித்தனர். பின், இக்கதை * அமுதசுரபி” 

என்ற இலக்கிய இகுழில் செப்டம்பரில் வெளியானதும், எழுத் 

தாள நண்பர்களும் வாசகர்களும், பலவிதமான கருத்துக்களை 

வெளியிட்டனர். என்ன நிலை ஏற்பட்டாலும், சாரதா போன்ற 

இந்துப். பெண்ணொருத்தி வேறுமதத்தினனை மணக்க நினைப்பது 
(வரவேற்கத் தக்கதல்ல என்பது பெரும்பாலோருடைய அபிப் 
பிராயம். . *பிரத்தியட்௪ வாழ்க்கையில் அப்படி நடந்து வரு 

கிறதே! அதை எப்படி இலக்கியத்தில் பிரஇிபலிக்காமல் இருக்க 

முடியும்?” என்று நான் நண்பர்களைக் கேட்டேன். நண்பர்களில் 

பலர் சமாதானமடையவில் லை, 

நரன் அடிக்கடி போய் வரும் ஒரு பேட்டையில் ஓர் உயர் 

சாதிக் குடும்பம்--படித்துள்ள பண்புள்ள குடும்பம். ௮க் 

குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒரு பெண்மணிக்கு நீண்டகாலமாகத் 

'திருமணமாகாமல் இருந்தது. அப் பெண்ணின் தந்ைத, ஏழை



யாயிருந்ததுதான் இதற்குக். காரணமாகும். நற்குணமும் 
ஒழுக்கமுமுள்ள. அப்பெண், ஒரு இறிஸ்துவ இளைஞனைக் 
கலியாணஞ் செய்துகொண்ட செய்௫, ஒருநாள் என் செவியில் 
விழுந்தது. இது என் நெஞ்சை நெகிழவைத்துவிட்டது. அப். 
பெண், ௮க் கிறிஸ்தவ வாலிபனைக் காதலித்தோ, அல்லது. 
கிறிஸ் தவமதக் கொள்கைகளால் கவரப்பட்டோ KGS LT GOT (GB 
செய்து கொண்டிருந்தால், அதை நான் மகிழ்ச்சியோடு 
வரவேற்றிருப்பேன். ஆனால், அப் பெண், அவ்விதமாகச் சலி 
யாணஞ் செய்துகொண்டதாகத் தெரியவில்லை. தான் பெற் 
றோருக்கு மேலும் பாரமாக இருக்கக்கூடாதென்றே, அவ்விதம் 
சாதி மாறி, மதம் மாறினாள் என அறிந்தேன். இச்சம்பவத்தின் 
மீது எழுந்த சிந்தனை, நெடுங்காலமாக என் உள்ளத்தின் ஒரு. 
மூலையில் துயின்று கொண்டிருந்தது. அதுதான், தேக்கடி. ஓட்டலில் நான் உறக்கங்கொள்ளாத அன்று, என் இந்தனையி 
லிருந்து சாரதாவாக எழுந்து வெளிவந்தது. இந் நிகழ்ச்சி. 
குறித்து நான் சிந்தித்து வந்ததபோலவே, சமுதாயத்தையும் 
சிந்திக்கவைக்க வேண்டுமென்பதுதான் என் விருப்பம், : 

நான்,சமுதாயத்தில் காண்பகை, கேட்பதை, உணர்வதை, 
ஊடப்பதைக் கதைகளாக்கித் தருவது என் வழக்கம். சமுதா 
யத்தில் எத்தனையோ பிரச்சினைகள் எழுகின்றன; மறைஇன்றன. 
நான், சமுதாய நிலையை, அதன் மாறுதலை மட்டும் பார்ப்ப 
தில்லை; கால மாறுதலையும் கவனித்து வருபவன். சமுதாயப் 
பிரச்சினைகள் பல், கால மாறுதலுக்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டே 
போகின்றன. ஆனால், பெண்கள் பிரச்சினையும், பெண்களைப் 
பெற்றவர்களின் பிரச்சினையும், முக்கெயமாகத் இருமணப். பிரச் 
'சினையும், என்றும் மாருதவையாக இருக்கின்றன. எனவே, 
பெண்களின் திருமணப்பிரச்சனெகான் என் சுவனத்தில் அடிக் 
கடி. தென்படுகின்றது. இப்பிரச்சனையில் அவ்வப்போது எழும் 
சிந்தனைகள் தாம், பல கதைகளாக உருக்கொள்ளுகின்் றன. . 

“சாரதா” சிறுகதை .அவ்வகைபில் எழுந்த ஒன்று. இக் 
கதைமீது, பல எழுத்தாளர்களும் வாசகர்களும் எழுப்பிய 
வாதப் பிரதிவாதங்களின் பயனாக உருவான கதைதான், 
“தரங்கிணி: என்னும் இந் நாவலாகும். 

“ஜீவோதயம்” நாரண- துரைக்கண்ணண் 
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இரண்டாம் பதிப்பின் முன்னுரை 

எவ்வளவு நல்ல கொள்கையாக இருந்தாலும், இலட்சிய 
மாக இருந்தாலும், நல்ல செயல் முயற்சியாக இருந்தாலும் 
அதற்கு நல்வரவேற்பும் போதிய ஆதரவும் இருந்தால்தான் 
அது வெற்றிபெற முடியும்; அதன் பயனை மக்கள் துய்க்க 
மூடியும். அதுபோலவே, எவ்வளவு அறிவாற்றல் மிகுந்தவரா 
யிருந்தாலும், செயல் திறனுடையவராயிருந்தாலும், அவருக்கு 
நல்ல சூழ்நிலையும் சுற்றுச்சார்பும் நல்லவர்களின் உதவியும் 
ஒத்துழைப்பும். இருந்தால்தான் அவர் உயர்வடைய 
முடியும். இதற்குச் சான்றுதேட வேறெங்கும் போகவேண்டி 
யதில்லை. தமிழ் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் வளர்ச்சியும் 
அதன் வாயிலாக ஏற்பட்டுவரும் நல்விளைவும், எழுத்தாளர் 
களுக்குக் கடைத்துவரும் பேருதவியும், கண்கூடான உண்மை 
யாகும். 

நம் சங்கத்தின்மூலம் முதன்முதலாக வெளியிடப்பட்ட 
நான்கு நூல்கள், விளம்பரப்படுத்தப்படாத நிலையிலேயே 
விரைவில் விற்பனையாகிவிட்டன. ஓராண்டுக்குள். விற்றுப் 
போன என்னுடைய நாவலான *தரங்கிணி”க்கும், நண்பர் அகல 
னுனடய “சகோதரரன்றோ?” சிறுகதைத் தொகுதிக்கும், இரண் 
டாம் பதிப்பு வெளியிடப்படுவதற்கான செலவுக்கு ரூபாய் 
கடன் தந்துதவ, சங்கத்தலைவர் கி வா.ஜ அவர்கள் அன்புள்ளத் 
துடன் பரிவுரை வழங்கினார். மற்ற டைரக்டர்களும் ஒப்புதல் 
குந்தனர். அனால் கடன்தொகை மார்ச்சுத் இங்களில்கான் 
கிடைத்தது. இவ்விதம் தாமதம் ஏற்படாஇிருந்தால்:தரங்கிணி” 
சென்ற ஆண்டே வெளியாக, வாசகர்களின் "கரங்களில் இருந் 
இருக்கும். தில்லிப் பல்கலைக் கழக மாணவர்களும் தொடர்ந்து 
பாடமாகப் படித்துப் பயன் பெற்றிருப்பர். 

எத்தனையோ அல்லல்களுக்கடையே * தரங்கிணி*யை 
மீண்டும் உங்கள்முன் கொணர்ந்திருக்கிறேன். உங்கள் பேரா 
தரவு என்றும்போல் இருக்கவேண்டும். 

“தரங்கிணி: வெளிவருவதற்கு. உதவிய சங்கத் தலைவருக் 
கும், டைரக்டர்களுக்கும், என் நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக் 
கொள்ளுகிறேன். ப 

சென்னை உட. 15-9-67f | நாரண- துரைக்கண்ணன்



மூன்றாம் பதிப்பின் முன்னுரை 

பழைய இலக்கிய மரபுப்படி, நல்லாசிரியர்கள் சிலர் வாயி . 
லாகத் தமிழ் இலக்கியங்களைப் பயின்றுவந்த நான், புதுமை. 
இலக்கியப் படைப்புப் பணியில் ஈடுபட்டது, நான் Gio” 
கொண்ட பத்திரிகைத் தொழிலால்தான். 

மேனாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள், நீண்ட காலமாகவே 
புதுமை இலக்கியங்களை, அதாவது சிறுகதை நாவல்களை 
மாணவர்களுக்குப் பாடங்களாக வைத்துப் படிக்கச் செய்து 
வருகின்றன. ஆனால், நம் நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் 
பழைய இலக்கயைங்களையே திருப்பித்திருப்பிப் பாடங்களாக 
வைத்துவந்தனவே யொழிய, புத்திலக்கியங்களுக்கு இடந். 
தராமலே இருந்து வந்தன. | | 

காலத்தின் கட்டாயம் நம்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு' 
மனமாற்றத்தை யுண்டுபண்ணியிருக்கிறது. சில ஆண்டுகளாக; 
நம் பல்கலைக்கழகங்களின் பாடத்திட்டத்தில் தற்கால இலக்கி 
யங்கள் இடம் பெற்று, மாணவர்களுக்குப் பாடங்களாகப் 
போதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ட 

பல கலைகளுக்கும் தாயகமாக உள்ள பல்கலைக் கழகங்கள். 
படைப்பு இலக்கியக் கலைக்கும் இடந்தந்து வளர்க்க .முற் 
பட்டிருப்பது வரவேற்கத் தக்கதாகும். சென்னை, மதுரைப் 
பல்கலைக் கழகங்கள் அவ்வகையில் புரிந்துவரும் தொண்டு 
பாராட்டுதற்குரியது. ் 

இந்தநிலையில் தான் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரிய நண்பர்கள் 
சிலர், என் நாவல்கள், நாடகங்களைப் பல்கலைக்கழகப் பாடத் 
தேர்வுக் குழுவினர்க்கு அனுப்பி வைக்குமாறு, என்னத் 
தாண்டிக் கொண்டிருந்தனர்,
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ஆனால், நான் தயக்கக்தோடுதான், பேராசிரிய நண்பர் 
சுளின் யோசனையை ஏற்று, என் புத் தகங்களைப் பல்க லைக்கழகப் 

பாடத் தேர்வுக்குழுவுக்குக் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக 
அனுப்பிக் கொண்டிருந்தேன். 

இவ்வாண்டுதான் அம்முயற்? வெற்றி கண்டது. 
சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தேர்வுக் குழுவினர் 19:8-79-ம் 
ஆண்டிற்கான பி. ஏ., பி. எஸ்ஸி. ப.்டப்படிப்புக்கு, என் 

நாவலான ₹தரங்கிணிஃயைத் துணைப்பாடமாகத் தேர்ந் 

தெடுத்திருக்கன்றனர். அவ்வறிஞர் பெருமக்களுக்கு நான் 
என்றென்றும் நன்றிசெலுத்தக் கடமைப்ப:டடிருக்கறேன். 

நல்ல வகையில், நல்ல புத்தகங்களை வெளியிடும் முயற்சி 
யில், எங்கள் தமிழ் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுச் சங்கம் ஈடுபட்டு 
38ஆண்டுகளுக்கு மேலாகப் பஇப்புத்துறையில் வெற்றி கண்டு 
வருவது, இலக்கிய உலகம் நன்கு அறிந்ததே. 

இ. வா. ஐ. அகிலன், நா. பா., ராஜம் கிருஷ்ணன் 

போன்ற பிரபல எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்களுடன், என் 
நாவல், நாடகங்களையும் வெளியிட்டு ஆ நரவு அளித்துவரும் 

- அச்சங்கத்துக்கு நன்றி தெரிவிப்பது என் தலையாய கடமை 
யாகும். ் 

பாரி நிலைய உரிமையாளர் தஇிரு.க. ௮. செல்லப்பன் 
அவர்கள், தரங்கிணியின் இம்மூன்ராம் பதிப்பு செம்மையாக 
வெளிவருவதற்குப். பலவகையிலும் பேருதவி புரிந்திருக்கிறூர். 

நன்றி மறவா என் உள்ளம், அவரை என்றென்றும் வாழ்த்திக் 
கொண்டிருக்கும். 

தமிழ் வாசகர்களும் மாணவர்களும் ₹தரங்கணி”*யை 
வரவேற்பார்களாக. 

““ஜீவோதயம்”' நாரண துரைக்கண்ணன் 
சென்னை-94 . . 24-5-78
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தோமயார் கோயில் கோபுரத்தின் கூர்மையான 

சிகரம் நீலவான். மூசட்டை எட்டிப்பிடிக்க முயன்று 

கொண்டிருப்பதுபோல் காணப்பட்டது. அகாயத்துக்கும் 
கடலுக்கும் உள்ள நிற. ஒற்றுமையை வேறுபடுத்திக் 
காட்ட, மாலை மஞ்சள் வெய்யில், தன் மாற்றில்லாத பசும் 
பொன் நிறத்தை வானகத்தில் படரவிட்டு, விதவிதமான 
கோலங்களை வண்ண ஓவியங்களாகத் இ.ட்டிக் கடல்நிரைப் 
பளபளக்கச் செய்து கொண்டிருந்தது. காற்றினால் உந்தித் 
குள்ளப்பட்டுத் sor burps Bev வெண்ணுரைகமைக் 

கசக்கிக்கொண்டு வேகமாக வரும் அலைகளின் ஓசையுடன் 

போட்டி. போடுவதுபோல, சரையோர மணற்பரப்பை 

அடுத்து உள்ள செந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் நடந்து: 

சென்றுகொண்டிருந்த நாலைந்து இளம் பெண்களின் 

சிரிப்பு அலை, தென்றற்காற்றில் மிதந்து வந்துகொண்டி. 
ருந்தது. இசையரங்கில் ௬௫தி சுத்தமாகப் பாடும் பிரபல 
பாடகி யொருத்தி.பின் இனிமையரன சங்கீதத்தில், கற்றுக் 
குட்டியான பிடில் வித்துவான் ஒருவன் தன் வாசிப்பின் 

அபஸ்வரத்தைப் பிடிப்பதுபோல, அப். பெண்மணிகள் 

எழுப்பிய இனிய நகையொலியினிடையே, சகரக்சைகள் 
சரையும் ஒசை சே.கலாயிற்று. 
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கார்களும் சைக்கிள்களும் பிற வண்டிகளும் அடிக்கடி 
போகும் பெரிய வீதியில் தாங்கள் நடந்து போகிறோம் 
என்பதையும் மறந்து, உற்சாகமாகப் பேக் அரித்துக் 
கொண்டு போகும் அப் பெண்களின் கரங்களில் புத்து 
அடுக்குகளும் பைகளும் காணப்பட்டன. அவர்கள் தத்தம் 
குடும்ப நிலக்கும் செல்வநிலைக்குந் தகுந்தவாறு அணி 
மணிகளைப் பூண்டிருந்தனர். சிலருடைய உடம்.பசளில் 
பட்டாடைகள் பளபளத்துக் கொண்டிருந்தன. சிலருடைய 
தேசங்களில் பருத்தி ஆடைகள் அழகு செய்து கொண்டி, 
ருநீதன. அவர்கள் உடு SIGE து பாவாடைகள், சேோவி, 
தாவணிகள் பல நிறங்கள் வாய்ந்தனவாயிருந்தன. இல 
பெண்கள் உயரமாயிருந்தனர்; இலர், குள்ளமாயிருந்தனரீ.. 
சிலர் வயதுக்கேற்ற உயரமும் சரீரவாகும் உடையவரா்சளா 
யிருந்தனர், சிலா அழகாசவும், சிவப்பாகவும். காணப் 
பட்டனர். சிலர் கருப்பாயிருந்தாலும் சவரிச்சியொன' 
தோற்றமுடையவர்களா யிருந்தனர். Revs மாநிறம௱ 
யிருந்தனார்; அனால் முூசம். சளையா;பிருந்தது. இலர் 
அழகற்றவர்களாசவும் இருந்தனர். இவ்வளவு வேற்றுமை 
கள் இருந்தாலும், இவர்களிடையே காணப்பட்ட கல. 
கலப், இவர்களுடைய வயது, அறிவுவளர்ச்சி, புத்திக் 
கூர்மை, ஒத்த உணர்ச்சிபோன்ற விஷயங்களில் அதிக 
வித்தியாசமில்லை என்பதைக் தெரியப்படுத்தின. 

இப் பெண்கள் நடந்து வந்துகொண்டிருந்த பாதை 
. களில் இருமருங்கிலும் சாணப்பட்ட பள்ளிக் கட்டிடங் 

களும், பங்களாக்களும், வீடுகளும் சிறியனவாசவும் பெரிய 
னவாகவும், பழங்காலத்தனவாசவும் புதிய அமைப்புக் 
கொண்டனவாகவும் இருந்தன. செந்தோம் சர்ச்சை அடுத் 
துள்ள கான்வென்டுகளின் கட்டிடங்களை விட்டுவிட்டுப் 
பார்த்தால், மைசூர் மகாராஜா பங்களாவும், வானொலி 
வெளியீடு அலுவலகங்களில் ஒன்றாக இருக்கும், காலஞ்
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சென்ற தமிழ்ப் பேரறிஞர் கா. நமச்சிவாய முதலியார் 
வாழ்ந்து வந்த **கடலகம்'” போன்ற மாவிசைகள் இரண்: 

டொன்றுந்: தான் குறிப்பிடத் தக்கனவாயிருந்தன. 

மற்றவையெல்லாம் பழங்காலத்திய தாழ்ந்த சிறு வீடுசகளா 
கவே காணப்பட்டன. இழக்கு வரிசையிலுள்ள பெரிய 
பங்களாக்களை யடுத்தாற்போலிருந்த செம்படவர் குடிசை 
சள், பங்களா வாசிகளான பணக்காரர்களைப் பார்த்துப் 

பரிசசிப்பதுபோல் இருந்தன. நம் சமூதாயம் எவ்விதம் 
ஏற்றத்தாழ்வாக அமைந்து இயங்கி வருகிறதோ, அவ். 
விதந்தான் அந்த இளம்பெண்களின் நிலையும் காணப் 

பட்டது; அப்பகுதஇயிலிருந்த கட்டிடங்களும் குடிசைகளும் 

காணப்பட்டன. ஓரே வார்த்தையில் சொல்வதானால், நம் 
சமுதாயத்தை அப்படியே பிரதிபலித்துக்' காட்டுவது 
போலவே அவ்விளம் பெண்களும் விளங்கினர்; வீடுகளும் 

இருந்தன என்னல் வேண்டும். 
பூதிதுவரும் புதிய சமுதாயம் இப்பாடி.சீ கீதான் நிர்மல 

மாக, பேதமற்றதாக இருக்கும் என்று : பறைசாற்றுவது 

போல், கலகலப்பாகச் சிரித்துப் பேசிக்கொண்டு போகும். 
அவ்விளம் பெண்கள், நடந்தும், காரர் முதலிய வாசனங் 
களவில் ஏறியும் செல்லும் -மக்களின் சகுவனங்களைக் சுவர்ந் 

குனர். 

1“தரங்கணெி! எங்களையெல்லாம் சவனித்தாயா? இன்று 
பிற்பகலிலிருந்து நாங்கள் அனைவருமே ஒரு முழம் உயர்ந்து 
போயிருக்கிரோம்.”” 

ஒரு பெண்ணின் குரல் சணீரென்று ஓலித் த்து. 

_.. அது எப்படியடி, கோகிலா? உங்கள் விஞ்ஞான 

ஆசிரியர் ஏதாயினும் ரசாயனப் பொருள்களைக் கொடுத்து 
உட்கொள்ளச் செய்து . வளர்த்துவிட்டாரா? அல்லது, 

மந்திர தந்திரம் எதையேனும் சொல்லித் அந்து 
உங்க உயரமடையுச் செய்து. விட்டாரா?”
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சடல் அலைக்ளைத் தம்புராச் சருதிபோம் சொண்டு 
வானம்பாடிப் பறவையொன்று இன்னிசை மிழற்றியது 
போலிருந்தது. ஆம்; தரங்கிணிதான் பே௫ினாள். 

“அதெல்லாம் இல்லை. நீதான். உன் பாட்டால் 

எங்களை வளரச் செய்து விட்டாய் என்றாள் பா£றதி. 

பாவம்! ௫யன்ஸ் வாத்தியார் மீது ஏண்டி, பழியைப் 
போடுகிறாய், நீ செய்வதைச் செய்துவிட்டு?” sr gil ar 

கிண்டல் செய்தாள் . 

பாட்டுப் பாடிப் பயிரை வளர்க்கலாம்; நாதசுரம். 

வாசித்து, சங்கீதக் கச்சேரி செய்து, செடி. கொடிகளை, 
நெற்பயிர்களை வளர்க்கலாம். என்று, எங்கோ ஒரு 

பல்கலைக் சமசத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து சண்டுபிடித்திருக் 

கிரார்களாமே! அதுபோல், தரங்கிணி தன் கோகில. 
கானத்தால் கச்சேரி செய்து, நம்மையெல்லாம் நெடுமரம் 
போல வளர்த்துவிட்டாள் என்று சொல்லு. அண்ணாமலை 
யூனிவர்ஸிடி செய்து வரும் தாவற வளர்ச்சி சங்தே 
ஆராய்ச்சியை முதன்முதலாசப் பரீட்சைசெய்து பார்த்து, 
இது. உண்மைதான் என்று காட்டிய பெருமை, நம்ம 
தரங்கிணிக்குத்தான் கிடைக்கப் போகிறது?” 

இவ்விதம் சாரதா சொன்னாள். 

குரங்கிணியின் மாம்பழக் கன்னங்களில் குழி 

விழுந்தது. ஆமாம்; அவள் சிரித்தாள். இரித்துக் 
கொண்டே கேட்டாள்: 

“rong,  எல்லாருஞ் சேர்ந்துகொண்டு, ஏதோ 

புதிர் போட்டுப் பேசுகி நீர்கள்?” | 

சிறிது முன்னே நடந்து. கொண்டிருந்த காதரீன், 
தரங்கிணியிடம் நெருங்கி வந்து, “நாங்கள் புதிரும்
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போடவில்லை; வெறும் புகழ்ச்சியுமில்லை. நான் நிசமாகச் 
சொல்லுகிறேன். இன்று நம் பள்ளியில் நடந்த விழாவில், 
பாரதி பாடல் போட்டியில் நீ முதலாவதாக வெற்றிபெற்ற 

தாகத் தெரிவித்து, உனக்குப் பரிசவித்துப் பாராட்டிய 

தைக் கேட்டு, நாங்களெல்லாம் எவ்வளவு பூரித்துப் 
போனோம் தெரியுமா? அப் பூரிப்பில் நாங்கள் ஒரு சுற்றுப் 
பெருத்துவிட்டோம் என்று சொல்லவேண்டும். உயரமாக 
வளர்ந்துவிட்ட தாகக் கோகிலா சொன்னது, நம் தமிழ்ப் 
பண்டிதர் அடிக்கடி கூறுவதுபோல் உயர்வு நவிற்சியல்ல; 

உண்மையே” என்று மொழிந்தாள். 

மாற்றமில்லாத பசும்பொன் போல் பளபளத்துக் 

கொண்டிருந்த தரங்கிணியின் முகம், குங்குமச் சவப் 

பாயிற்று. அவள் நாணத்தால் தல்கவிழ்ந்து கொண்டாள். 

*போதுமடு., உங்கள் பரிகாசம்,” 

“உண்மையைச் சொன்னால், ௮து கேலியர?”” 

“நீ பாட்டுப் போட்டியில் வெற்றியடைந்து, முதல் 

பரிசு பெற்றுப் பிரமுகர்களின் புகழ்மாலையைத் தாங்க 
மாட்டாமல் தூக்கிக்கொண்டு வருஞ் செய்தி தெரிந்து 
தான், செயின்ட் தாமஸ் சான்வென்ட் மாணவிகளும், 

“பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவிகளும், ஏன்? 
ஆசிரியர் பயிந்சிபெறும் வயது முதிர்ந்த மாணவிகளும் 
உன்னைக் காண வெடகப்பட்டுக் கொண்டு, முன்ன தாகப் 
போய்விட்டனர். போலிருக்கு. அதோ பார்த்தாயா, 

செயின்ட் பிலோமினா ஹாஸ்டலில். தங்கியிருக்கும் 
மாணவிகள்கூட. வெளியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தவர் 
கள், நீ தோழிகளான நாங்கள் புடைசூழ. வருவதைப் 

பார்த்துவிடடு, ஹாஸ்டல் அறைக்குள். போய் ஒளித்து 

கொள்ள, விரைந்து ஓடுகிறார்கள்.”



ர்ச் 

“ogi? sole! நீ கூடக் சேலிப்பேச்சுப் பேசக் கற்றுக் 
கொண்டாய்2:: தரங்கிணி சிணுங்கியது, கண்டுணி ஒலிப் 
பதுபோல் கேட்டது. “இன்று நான் உங்களுக்கு விளையாட், 

. டுப் பொம்மையாகஇிவிட்டேன்....:* 

"நீ அப்படி, நினைப்பது தவறு; தரங்வெி மாந்தோப் 
பில் தன்னிச்சையாகப் பறந்து இனிமையாகக் கீதம் 
இசைக்கும் குயிலைப் பிடித்துக் கொண்டுபோய்க் கூட்டில் 
அடைத்துப் பார்க்க யாரேனும் விரும்பினார்கள் என்பை கு 
நீ கேட்டதுண்டா? அல்லது கண்டதுதான் உண்டா? 
தெவிட்டாத தீந்தமிழ் இசைக்கும் எழில் சேோரகிலம் நீ! 
உன்னை நாங்கள் ஒருபோதும் சேலிப்பேச்சால் சிறைப் 
படுத்த மாட்டோம். இன்றுபோல் என்றும் நீ குதூசலமாக 
ஆடிப்பாடி மதுரகதம் ஒலித்துப் பேரும் புகமும் பெற 
வேண்டுமென்ற ஆசையாலேயே, உன்னை உற்சாகப் 
படுத்தப் பலபடப் பாராட்டுகிறோம்.” 

**சாரதர, சாதுரியமாகப். பேசி யாரையும் . வசப்படுத் 
தக் கூடியவளான நீ, என்னை மட்டந் தட்டுவதற்குக் 
கேட்கவா வேண்டும்2 நன்ராகதிதான் பேசுகருய்.”* 

.......*இல்லாத பொல்லாத இச்சசமொழி பேச நாங்கள் 
உன்னை உச்சி குளிர வைப்பதற்கு, நீ “பிளைமவுத்” காரில் 
வந்திறங்கும் பெருஞ் செல்வக் குடும்பத்துப் பெண்கூட 
இல்லையே; நீ எங்களைப் போன்ற நடுத்தரக் குடும்பத்து 
நங்சைதானே?” 

-.... பாகீரதி! நீ சொன்னது நூற்றில் ஒரு வார்த்தை. 
நாமாயினும், நம் உணர்ச்சியை அடக்கிக்கொண்டு, 
பள்விக்கூடத்தை விட்டு வெகு தூரம் வந்தபிறகு, இவளைப் 
புகழ்ந்து பேசுகிறோம். மற்ற மாணவிகள் இவள் முதுற் 

- பரிசையும் பாராட்டையும். பெற்றுக்கொண்டு மேடையை 
விட்டு இதங்கியதுமே, சுற்றிலும் சூழ்ந்துகொண்டு, இவளை
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'வானளாவப் புகழத் தொடங்கிவிட்டார்களே!அதெல்லாம் 
கூட வெறும் வெற்றுப் பேச்சுத்தானா?”” . 

“நான் பாரதி பாட்டுப் போட்டியில் பங்குகொண்டு 
பரிசு பெற்றதும் போதும், உங்கள் வாயில் சிக்கிக்கொண்டு 
படாத பாடுப்டுவதும் போதும்!”* 

தரங்கிணி அலுத்துக் சொண்டாள். 

“இராம தூதரான அனுமாருக்கு கு தன்னிடமுள்ள 
மகத்தான சக்தி தெரியாதாம்; அதுபோல, STAG CME ED 
அவலிடம் அமைந்திருக்கும் அறிவாற்றல் தெரியவில்லை. 
நாம் ஏதோ அவளை முகஸ்துதி செய்வதாக எண்ணு 
இருள்.”” 

“இதுதான், நம்முடைய ஆங்கில ஆசிரியர் சொல்வது 
போல் «inferiority complex’ (srybay மனப்பான்மை) 
என்பது.” 

“நம்மவர்கள், எந்தத் துறையிலும் மற்ற இனத் 
Steger Gur அதிசம் முூன்னேருமலிருப்பதற்கு, 
தன்னையே வியந்து கொண்டிருக்கும் அதிகத் குருக்குக் 
கொண்டோர் ஒரு பக்கமும், மிகவும் தாழ்வு மனப்பான்மை 
கொண்டிருப்பவர்சள் மற்றொரு பக்கமும் இருப்பதுதான் 
காரணம் என்று, அந்த உபாத்தியாயர் பாடஞ் சொல்லி 
வருகையில் அடிக்கடி சொல்லுவாரே, ஞாபகம் இருக்கிற. . 
தல்லவர!”” | 

.... “தரங்கிணி பணக்காரக் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் 
இப்படித் தன்னைப்பற்றித். தாழ்வாக எண்ணிக்கொண் 
ூருக்ச மாட்டாள்...” 4 

“தரங்கிணி குபேர சம்பத்துடைய கோடீசுவரர் குடும் 
பகுதில் பிறந்திருக்க வேண்டியவள்; எப்படியோ தவறிப் 
போய்...” ப ௫ ்
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சாரதா சொல்லாமல் நிறுத்தியதைப் பாரதி நிறைவு 
செய்தாள்: '*மாதம் முப்பது நாளும் நன்ராக உண்டு உடுப்ப 

துற்குக்கூடத் திரிபுடைதாளம் போடும் ஏமை வாத்தி 
யாருக்கு அருமை மசளாக, இவ்வளவு செளந்தரியமும் 

இனிய சாரீரமும் புத்திசாலித்தனமும் உள்ள தரங்கிணி 

பிறந்திருக்கக் கூடாதுதான். இவ்விஷயத்தில் ஆண்டவன் 
அநியாயம்தான் செய்துவிட்டான்.” 

நீங்கள் . இருவரும் சொல்வதுபோல் தரங்கிணி 

'செல்வந்தர் குடும்பமொன்றில் பிறந்திருந்தால், இப். 
(போதுள்ள பேரழகும், இனிய குரலும், அறிவாற்றலும் 

அவளுக்கு இருந்திருக்குமோ என்னவே?” 

₹நன்றாய்ச் சொன்னாய், ஐரின்! நம் பள்ளியில் படிக் 
கும் பணக்காரப் பெண்கள் பலரின் :லட்௪சணத்தைத்தான் 
நாம். பார்த்து வருகிறோமே! அவர்களைவிட அழகூலும் 
படிப்பிலும் ஏழைப்: பிள்ளைகள் தாமே மிகுதியாய் இருக் 

கஇருர்கள்2? ... 

வானொலி நிலையக் கட்டிட முதற்பகு Bude, அழகாச 
வைக்கப்பட்டிருந்த குரோட்டன்ஸ் செடிகளுக்கடையே 

வளர்ந்திருந்த சூரியகாந்திப் பூக்கள், பகலவன் மேற்றிசை 

யில் மறைந்து கொண்டிருப்பதைப் பார்த்துச் சோர்வுற்றுத் 

தலை சாயலாயின. தரங்கிணியும், தான் பிறந்துள்ள குடும் 
பத்தின். ஏழ்மைநிலையைப் பற்றித் தோழிகள் விமரிசனஞ் 
செய்வதைக் கேட்டு, முகம். கூம்பினாள். 

தரங்கிணியும் அவள் தோழிகளும் லேடி. சிவஸ்வாமி 
ஐயர் பெண்கள் உயர்நிலைப் . பள்ளியில் படிக்கும் மாணவி 
கள்.  தமிழசமைங்கணும்--சுதந்தரம் பெற்றதற்குப் 

பின்னர், செப்டம்பர் 17, 18--ந் தேதிகளில் கொண்டாடப் 

பட்டு வரும் பாரதி நினைவுவிழாக் கொண்டாட்டத்தை 

யொட்டி, மேற்படி பள்ஹனியிலு.ம் பாரதி பாடல் போட்டியும்
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பாரதி விழாவும் நடைபெற்றன. இப் பாரதி பாடல் 
போட்டியில், சென்னை நகரிலுள்ள மற்ற மசவிர் பள்ளி 
களின் மாணவிகஞம் ஏராளமாகக் சலந்து கொண்டனர். 
இப்போட்டியில்தான் தரங்கிணி எல்லா மாணவிகளையும் ' 
விட நன்றாகவும் இனிமையாகவும் பாடி. முதல் பரிசு 
பெற்றாள். இவளுக்குக் கிடைத்த இப்பெருமை இவளுடன் 
படிக்கும் மாணவிகளுக்கும் தோழிகளுக்கும் பெரு 
மகிழ்ச்சியை அளித்தது. போட்டியில் சலந்து கொண்ட. 
மற்றப் பள்ளிகளின் மாணவிகளும், கதுரங்கிணியை 
மனமாரப் பாராட்டியதைக் கண்டு, அவர்கள் பூரித்துப் 
பேரயினர். ஆனால் அவர்களுடைய பூரிப்பை, விழாவனைத் 
தும் முடிந்து எல்லோரும் வெளிவரும்வரை மிகவும் சிரமப் 
பட்டு அடக்கிக் சொண்டனர். குரங்கிணியும், தனக்கு 
இன்று கிடைத்த பரிசையும் பெருமையையும் சண்டு, 
பிறரைப்போல தலைகால் தெரியாமல் ஆடவில்லை. 
வழக்க்க்தைவிட அடக்கவுணர்ச்சியே சொண்டாள். 
பாரதி விழாத் தலைவரும், பரிசளிப்பு நடத்திய பிரமுகரும் 
பிறரும் புகழ்ந்து பாராட்டியபோது, அவள் நாணத்தால் 
அடங்கி ஓடுங்கியிருந்தாள். அதனால்தான், அவள் விழா 
முடிந்ததும், தன்னைப் பாராட்டுபவர்களின் புசம் மொழி 
க்விலிருந்து விடுபட்டு, வெளிவந்து வீடுநோக்கித் தோழி 
களுடன் புறப்பட்டும், மெளனமாகவே நடக்கலானாள். 
சித்திரக் குளத்து வீதியிலுள்ள தன் உயர்நிலைப் பள்ளியி 
லிருந்து, கபாலீசுவரர் சந்நிதி கிழக்கு மாடவீதி வழியாக 
ரசிக ரஞ்சினி சபா பக்கம் திரும்பி, சாலை வீதி வழியையும் 
நடுத்தெருவையும் அப்பு முதலி தெருவையும் முறையே 
டந்து, கச்சேரி. ரோட்டை அடைந்து, 'ரோஸரி சர்ச 
ரோட்டை அணுகும் வரை, யாரும் வாயைத் திறக்க 
வில்லை. அன்னம்போல மெல்ல அடியெடுத்து வை த்து 
தடக்கும் தரங்கிணியை, முன்னும் பின்னுமாகச் சூழ்ந்து 

Br ப ன சகு
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வந்தனர், காதரின் முதலிய பள்ளித் தோழிகள். முதலில் 

அவர்கள் தரங்கிணிக்குக் கிடைத்த தங்கப் பதக்கத்தை 

யும் பாராட்டுப் பத்திரத்தையும் வாங்கிப் பார்த்தவாறு : 

் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டு வந்தனர். பின்னார்த்தான் 
செயின்ட் தாமஸ் கான்வென்டை. நெருங்கும் சமயத்தில், 
குரங்கிணியின் மெளனத்தைக் சலைப்பதற்காகப் பாராட்டு 
மொழிகளை பரிமாறலாயினர். 

அம் மாணவிகள் 'செந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் வட 
திசைநோக்கித் திரும்புகையில், கீழ்வானை ௪ளடுருவி நிற்பது 

போலக் காணப்படும் செந்தோம் சார்ச்சின் கண்டாமணி 
கணகணவென அடித்து, மாலை ஆறுமணியாகி விட்டது 
என்பதை அறிவித்தது. மாதாகோவில் மணியோசை,கடற் 
கரை யோரத்தில் வளர்ந்திருந்த தென்னை மரங்களிலும் 
பங்களாக்களில் வைத்து வளர்க்கப்பட்டுவரும் செடிசெஈடி. 
மரங்களிலும் அமர்ந்திருந்த பறவைகளை நாலா பக்கமும் 
பறக்கச் செய்தது. செம்படவர்கள்  . கடலிலிருந்து - 
செலுத்திவந்த . சட்டுமரங்கள் வாயிலாகக் கொண்டுவந்து 
கொட்டிக். குவிக்கும் மீன்களை, ஏமாந்தால் கொத்திக் 
கொண்டு போஙதற்காசக் கடற்கரையில் வட்டமிட்டுக் 
கொண்டிருந்த காக்கைகளும் பருந்துகளும், மாதாகோவில் 
மணி அடிப்பதைக் சேட்டுப் பயந்து, மேல் நோக்கப் பறக்க 
லாயின. 

செயிண்ட் பேடஸ் கான்வென்டின் பெரிய பெரிய 
மஞ்சள் கட்டிடங்கள் சண்ணில் பட்டதுந்தான், இம்மாண 
விகளுக்கும் மனத்தில் தெம்புண்டாயிற்று போலும்! அப் 
பெண்மணிகவின் பகடிப்பேச்சும் அங்கிருந்துதான் அரம்ப 
மாயிற்று. இப் பெண்களின் இனிய ரிப் அரவாரத் 
தோடு, இடையிலுள்ள பெரிய கிறிஸ்தவப் பள்ளிக் சட்டி 
டங்கள், மைசூர் மகாராஜா மாளிகை, வானொலி நிலையத் 
தின். வெளியீட்டு அலுவலகங்கள் : முதலியவைகளை த்
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தூண்டிவந்து, கடலலையின் ஆரவாரமும் போட்டியிடுவது 

போல் கேட்கலாயிற்று. 

அரசாங்கம் அநாதைப் பெண்களுக்குப் புகலிடமாக — 
நடத்தும் ஸ்ரீஸதனம் கட்டிடத்தண்டை வரும்போது, 

் சாரதா சொன்னாள்: “தரங்கிணி, இன்று நீ பரிசு வாங்கிய 
தும் பாராட்டுப்பெற்றதும் எங்களுக்கு எவ்வளவு பெருமை 
யாக இருக்கிறது, தெரியுமா? நம் பள்ளியின் தலைமையாட 
ரியை நன்றியுரை கூறுகையில் குறிப்பிட்டது நினைவிருக்கிற 
தல்லதா! *பாரதி பாடல் போட்டியில், எங்கள் பள்ளியில் 

நான்காவது படிவம் படிக்கும் மாணவியான தரங்கிணி 

முதல் பரிச வாங்கியது. ஆசிரியைகளரன எங்களுக்கு மட்டு 
மல்ல, எங்கள் பள்ஸலிக்கே பெருமை தருவதாகும்” என்று 
அவர் பூரிப்போடு சொன்னார். அதுபோலப் பத்து மடங்கு 
பெருமையும் பூரிப்பும் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது.! 

“அதில் என்ன சந்தேகம்? விழாத்: தலைவர் பாராட்டி 
யது போல, நம் தரங்கிணி எதிர்காலத்தில் அல இந்தியப் 
yep பெறக்கூடிய பெரிய இசைவாணியாகப் போருள். 
அப்போபட்டவளுக்குத் தோழிகள் என்று சொல்லிக் 
கொள்ளுவதில், நமக்குள்ள உரிமையும் பெருமையும் வேறு 
யாருக்குக் கடைக்கும்?” 

உள்ளங்கொள்ளா மகிழ்ச்சியோடு சாதரீன் சொல்லிக் 

கொண்டே, தரங்கிணியின் தோள்களை அன் Cure இறுவப் 

பற்றினாள். தரங்கிணி எனக்கு இப்போது ஏ ற்பட்டிருக்கும் 
பரவசத்தில், உன்னை அப்படியே கட்டிப்பிடித்து 2 FA 
மோந்து முத்தமிட. வேண்டும் என்று உள்ளந் துடி.துடிக் 
இறதடி.! நடு வீதியாய் இருக்கிறதே என்று பார்க்கிறேன். 

... காதரின், மற்றத் தோழிகளைவிடத் தன்னிடம் மிகுந்த 

பேரன்பு சொண்டிருப்பவள் என்பதை, தரங்கிணி நன்கு. 
அறிவாள். ஆதலால், : அவள், தன் மன உணர்ச்சியை
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.வெளிப்படுத்தியபடி, எங்கே அவள் நாலுபேர் நடமாடும் 

இந்த வீதியில், தன்னைச் சேோர்த்தணைத்து முத்தமிட்டு விடு 
வாளோ என்று அஞ்சி ஒதுங்கிப் போகலானாள். நல்லகாலம் 

இச்சமயம் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வேகமாக வந்த ஒரு 

“சைக்கிள், ஓரடி கள்ளிப் போயிருந்தால், அவள்மீது மோதி 

யிருக்கும். 

மாலை மயங்கி இருள் பரவும் அந் நேரத்திலும், 

சைக்கிள் சவாரி செய்துவந்த இளைஞூனொருவன் , சாமர்த்தி 

யமாகப் பிரேக் போட்டுத் தன் வாகனத்தை நிறுத்த 

முயன்றான். ஆனாலும், சைக்கிள் தரங்கிணியை மோதி 
விட்டுத்தான் நிற்கும் போலிருந்தது. ஆசவே, அவன் 

“அடடே! யாரது, நடுரோட்டில் ஆட்டம் போடுவது? நாலு 
பேர் நடமாடும் வீதியை உங்கள் வீடென்று நினைத்துக் 
கொண்டீர்களா?! என்று . கூறிக். குரல் கொடுத்து 

கொண்டேவந்து, சைக்கிள் பெடலை வலக்காலால் அழுத்தி 
நிறுத்த முயன்றான். அவனுடைய ஒருகரம் தரங்கிணியைப் 
பிடித்து, ஒரு பக்சம் மெல்லத் தள்ளலாயிற்று. 

இந்த எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியைக் சண்டு, தரங்கிணி 

அதிர்ந்து போனாள். அவளுடைய தோழிகள் பயந்து கூச்ச 

லிடலாயினர். 

இதற்குள் சைக்கிளில் வந்த வாலிபன் தன்னைச். சமா 

வித்துக் கொண்டான்?. மறுபடியும் சைக்கிளில் ஏறிக் கார 

ணீசுவரர் கோவில் தெருப்பக்கமாகத் திருப்பிச்செலு த்தப் 

போகுமுன், “பாதையில் நடக்கையில் நாலு : பக்கமும் 

பார்த்துப் போகவேண்டும். இப்படிக் கண்ணை மூடிக் 

கொண்டு நடுவீதியில் கொட்டம் அடிக்கக்கூடாது. தெரி 
- இறதா! . சைக்கிளாய். இருந்ததால் தப்பீனீர்கள். சாரா 

யிருந்தால் உங்கள் சதி என்ன ஆகியிருக்கும்?...”” என்று 
காட்டமாகப் பேசிவிட்டுச் செல்ல முயன்றான்.
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“சைக்கிளில் வரும் நீதான் பார்த்து வருவதற்சென்ன 
திருப்பத்தில் மணி அடித்துக்கொண்டு மெதுவாக வரக் 

கூடாதா? ஏரோப்ளேனில் பறப்பதாக ஐயாவுக்கு நினைப்புப் 

போலிருக்கு. ** 

**யாரு, ar he? இரட்டைவால் குரூப்பா2 அது 

தான் இப்படி .. 

இருவரும் பேசிய தோரணையிலிருந்து, ஒருவர் முகம் 

மற்றவருக்குத் தெரியாத இருள் படரும் நேரத்திலும், 
ஒருவரையொருவர் இனங்கண்டு கொண்டார்கள் என்று 

மற்றவர்சள் தெரிந்துகொண்டனர். | | 

சரி சரி. வாயை மூடிக்கொண்டு போ, ஜோஸப்...” 

ஜோஸப் காதரீனுடனிருந்த பெண்களைக் கூர்ந்து சவ 
னித்துவிட்டுப் போசகலானான். யார்மீது தன் சைக்கிள் 
மோதிவிடப் போகிறது என்று அஞ்சிப் பரபரப்போடு 
தள்ளினானோ அந்தப் பெண்ணைக் குறிப்பாகப் பார்த்ததும் 
ஒரு சணம் இசைத்து நின்றுவிட்டான். அவன் தொட்டுத் 

தள்ளியபோது, ஏற்படாத உணர்ச்சியும் புல்லரிப்பும் இப் 
பார்வையின்போது அவனுக்கு உண்டாயிற்று. தரங்கிணி 
யின் பேரழகு அவனைக் கிறுகிறுக்க : வைத்தது. அதைச் 
சமாளிக்க முடியாமல், அவன் வேகமாசுச் சைக்கிளைச் 
செலுத்திக்கொண்டு, அவ்விடத்தை. விட்டுப் போய் 

விட்டான். 

முன்பின் அறியாத யாரோ ஒருவன் தன்னைத் தொட் 

டுத் தள்ளியதால், அதிர்ச்சியும் அருவருப் பங் கொண்ட 
தரங்கிணி, அவன் தொட்ட இடத்தைத் தன். சையால் 

தட்டிக்கொண்டே, காதரீனைப் பார்த்து, '*யாறடி, அவன்? 

பலே போக்கிரியாயிருப்பான் போலிருக்கே! பெண்களைத் 
தொடக்கூடாது . என்ற உணர்வுகூட இல்லாமல்...” 

என்று. முகச் சுளிப்போடு சொன்னாள். ப
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அபத்துக்குப் பாபமில்லையமி .” 

*அவன் அப்படித் தள்ளாமல் இருந்தாலல்லவா தெரிந் 
திருக்கும்? அவன் சைக்கிளில் அடிபட்டு, நீ ௪ட்டினியா 
யிருப்பாய்.,.!! 

நம்ம சண்களேதானடி பட்டு, தரங்கிணிக்கு இந்த 
ஆபத்து ஏற்பட்டது. ப 

.... ஆளுக்கொரு பேச்சுப் பேசினர். 

..... என் சகோதரனைப் பார்த்தால் உனக்குப் போக்கிரி 
யாக்வார தோன்றுகிறது?” 

யாரு, அவன். உன் சகோதரனா? காதரீன், 

மன்னிச்சிக்கோடி.! 

தரங்கிணி தவறு செய்தவள் போலத் திகைத்து 
நின்று விட்டாள். | 

'பரவாயில்லையடி! தெரிந்தா சொன்னாய்?'* என்றாள். 
BIT Sit Gir. | 

இச் சமயம், கடற்கரையின் . இருமருங்கிலும் இருந்த 
மெர்க்குரி விளக்குகள் ஏசகாலத்தில் பிரகாசிக்கலாயின. 
அவற்றின் பேரொளியில் அப் பெண்கள் தேவகன்னிகை 

கள்போல் விளங்கலாயினார். தரங்கிணி இந்திராணிபோல் 
எழிலுடன் தோற்றமளித்தாள். 

“பொன்னுட்சக் காய்ந்து, மண்ணுருசப் பெய்யும்” 
என்று முதியவார்கள் சொல்லிவரும் பழமொழியை மெய்ப் 
பிப்பதுபோல் இருந்தது, ரி புரட்டாசி மாதத்திய காலை 
'ஷெய்யில்.  முசத்தைத் இய்க்கும் அந்த வெய்யிலையும் 
"பொருட்படுத்தாமல், மயிலாப்பூர் பெரிய கடைவீதியின்
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நடுவே இருந்த ஒரு வீட்டிலிருத்து, அறுபது வயதுக்கு மேற் 

பட்ட பாட்டியொருத்தி, தள்ளாடித் தள்ளாடி. மெல்ல 
நடந்தவாறு, அதே வாடையின் -கோடியிலிருந்த ஒரு சிறு 

வீட்டினுள் நுழைந்தாள். அவ்விதம் நுழையும்போதே, 
-தாரமாட்சி, காமாட்சி” என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே 
போனாள். நடையைக் சடந்து தாழ்வாரத்தின் ஒரு மூலை 
யில் இருந்தசிறு அறையின் ஒருக்சணித்திருந்த சதவோரத். 

இலிருந்து, ஒர் இளம்பெண்ணின் முகம் குரல் கொடுத்து 

வந்த இழெவியை எட்டிப்பார்த்து விட்டு, உள்ளுக்கு 

இழுத்துத் கொண்டது. கூடத்தில் சயிற்றுக்கட்டிலில் 

சுருண்டு படுத்துக்கொண்டிருந்தவரும் குரல் கொடுக்க 

வில்லை. தன் குரலுக்கு எதிரொலி ஏற்படாது போசவே, 
“வீட்டில் யாருமில்லை போலிருக்கிறதே! காமாட்சி எங்கே 

யாயினும் வெளியே போயிருக்கிறாளா?” என்று, ௮ம் 
மூதாட்டி. தனக்குக் தானே கேட்டுக் கொண்டாள். 
அடுக்களையிலிருந்த “சொய்” என்ற தாளிப்புச் சப்தமும் 

மணமும் கிழவியின் செவியையும் மூக்சையும் தாக்கவே, 

அவள் தயங்கி நின்றாள். 

“தாலை பந்து மணிக்குள்ளாசவே சாப்பாட்டு வேலை 

யெல்லாம் முடிந்திருக்குமே! இன்று என்ன என்றுமில்லாத 
அதிசயமாகப் பதினொரு மணிக்கு மேலாகியும் சமையல் 

நடந்து கொண்டிருக்கு, சாமாட்டி? என்று பாட்டி உரத்த 
குரலில் கேட்டுக்கொண்டே, அடுக்களையை நோக்கப் 

போனாள். | ப 

அடுத்தசணம் சமையல் உள்ளிருந்து கையில் சுரண்டி 
யுடன் வெளியே எட்டிப்பார்த்த காமாட்சியம்மாள்! ஓ 

லட்சுமி பாட்டியா? வாங்க, பாஃஃடி. வாங்க!!! என்று வற. 

வேற்றாள். அடுத்து “அழி. தேனுகா, பாட்டிக்கு மணையை 
எடுத்துப் போடு'” என்று குரல் கொடுத்தவள், உடனே தன் ப 

தவறையுணர்ந்து கொண்டு, .. “என். ஞாபசகத்தைப்
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பாருங்க பாட்டி! சின்னவள் பள்ளிக்குப் போயிருப்பதை 
மறந்துவிட்டு” எனச் சொல்லியவாறே, தானே ஒரு 
மணையை எடுத்துப் : போட்டாள். “இரண்டு நிமிடம் . 
இப்படியே உட்காருங்க; பாட்டி! இதோ வந்து விடுக 
றேன்.” என்று கூறிவிட்டு, அவள் அடுக்களைக்குள் மறுபடி 
யும் போகலானாள். ப 

லட்சுமி பாட்டி சுவரைப் பிடித்துக்கொண்டே மெல்ல 
மணையில் உட்கார்ந்தவாறு, : “*அவசரமொன்றுமில்லை. 
உன் வேலையை முடித்துவிட்டுத்தான் வாச என்றவள், 
“வழக்கமாக இந்த நேரத்தில் ஓய்வாக இருப்பாயே என்று 
தான் நினைத்து வந்தேன், பேசலாமென்று.”” | 

.... இதற்குள் அடுக்களைக்குள் போய் எஞ்சியிருந்த வேலை 
யைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்த காமாட்சியம்மாள், 
மெல்ல உள்விருந்தவாறே, :*எல்?லாரும் பள்ளிக்கூடம் 
போயிருந்தால், சமையல் வேலை நீங்க சொன்ன மாதிரிக் 
காலையிலேயே முடிந்திருக்கும். அகத்துக்காரரும் போச 
வில்லை; மூத்தவளும் இன்று பள்ளிக்குச் செல்லவில்லை; 
அதனால்தான் பெரிய பையனுக்கும் சின்னப் பிள்ளை 
சுளுக்கும் மட்டும் ஏதோ செய்துபோட்டு அனுப்பிவிட்டு, 

- அவருக்கு இப்போது பத்திய உணவு தயாரிக்கிறேன். 
அவருக்கு ஒரு: வாரமாக. உடம்பு சரியில்லை? EF குபேதி. 
ஏதேதோ மருந்து உட்கொண்டும் நின்றபாடில்லை. அவர் 
கூடத்தில் படுத்திருக்கிறாரே, . பார்க்கவில்லையர பாட்டி 
என்றாள். | 

“உன் அக்த்துக்காரரா அது? யாரோ என்று நினைத் 
தேன்...” | ன க 

சில விநாடிகளுக்குப்பின் நினைத்துக்கொண்டு, "Sy 
சரி, தங்கம் ஏன் பள்ளிக்குப் போகவில்லை? ஒங்கசே அவள்? 
அவள் பெயர் மட்டும் என் பொக்கை வாய்க்குச் சரியாகச் 
(சொல்ல வரமாட்டேன் என்கிறது காமு.”
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**அவள் இன்று விடியற்காலையிலேயே வீட்டுக்கு விலக் 
காகி விட்டாள். அதனால் தான்-'* 

“al காஷாுவல் லீவு என்று சொல்லு. நாலு நாட் 
களுக்கு, நீ ஒருதீதியே எல்லாவற்றையும் சவனிக்க 
வேண்டும், இல்லையா?” 

சாமாட்சியம்மாள் பதில் குரல் கொடுக்கவில்லை. 
லட்சுமி பாட்டி குழிவிழுந்த கண்களால் வீட்டின் நாலா 
புறத்தையும் ஆராயலானாள். எங்கிரு நீதோ பறந்துவந்து 
கரையத் தொடங்கிய இரண்டொரு காகங்கள், குழாயடி. 
யில் போட்டிருந்த பற்றுப் பாத் திரங்களைத் தத்தம் அலகு 
களால் குத்திக் களறி உருட்டிக் கொண்டிருந்தன. 
கதிரவன் உச்சிக்கு விரைந்து கொண்டிருப்பதைக் கூடத்து 
வரை படர்ந்திருந்த வெய்யில் காட்டியது. காமாட்சி 
யம்மாள் வாழையிலையால் மூடப்பட்டிருந்த ஒரு கண்ணத் 
தையும் தட்டையும் எடுத்துக் கொண்டு, சமையலறையி 
லிருந்து வெளிப்பட்டுக் கூடத்துக்குப் போனாள். ஆனால், சில 
நிமிடங்களிலேயே திரும்பிவிட்டாள். 

“நன்றாய் அயர்ந்து உறங்குகிறார். தூக்கத்தைக் கலைக்க 

வேண்டாம் என்று வந்துவிட்டேன். அவர். நன்றாகத் 

தூங்கி ஐந்தாறு நாளாகிவிட்டன. நடு இராத்திரியில்கூட, 
அடிக்கடி எழுந்து, புறக்கடைக்குப் போய்க் சொண்டிருத் 

தார்.” 

கொண்டு போனவைசகளைச் சமையல் உள்ளுள் வைத் 
குக் கதவைச் சாத்திவிட்டு, அவள், பாட்டியின் எதிரில் 

ட. வந்து உட்சார்ந்தாள். ப 

* தங்கத்துக்குப் போட்டுவிட்டு, நீயும் சாப்பிட்டு 

விட்டுவந்து உட்காரேன் சாமு. ப
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“உங்களை உட்கார வைத்துவிட்டா?”' என்ற காமாட்சி 
யம்மாள், நாங்கள் இதற்குள். சாப்பிட மாட்டோம். இன்னும் நேரமிருக்கு. அவர் சாப்பிட்டானவிட்டு...”” 

என்னைப் பற்றி யோசிக்காதே. நான் சாப்பாட்டு 
வேலையை முடித்துவிட்டுத்தான் வந்திருக்கிறேன்...” 

“அம்மா, கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுக்கிறாயா? தாச 
மாயிருக்குது” பைங்கிள்ளை மழலை மிழற்றுவதுபோல் இனிய 
ஒலி கேட்டது. காமாட்சியம்மாள், உடனே ஒரு குவளையில் 
தண்ணீர் முகந்து எடுத்துக்கொண்டு போனாள். '*சாப்பிடு. 
கஇருயா, தரங்கிணி?” ப 

“இப்போது வேண்டாம்.” | 
மறுபடியும் காமாட்சியம்மாள் லட்சுமி பாட்டியிடம் 

வந்தமர்ந்தாள். பாட்டி அவளை ஒருசணம் ஏற இறங்சப் 
பார்த்துவிட்டு, “இப்படிக் கஷ்டப்படுற தற்சென்றே பிறந் 
திருக்கிறாப் போலிருக்கு. உன்னைப் பார்க்கும் போதெல் . 
லாம், எனக்கு என்னவோ போலாய் விடுகிறது. இப்படி நீ 

படும் அவஸ்தையில், உன் அசத்துக்காரரின் உடம்புக்கு 
ஒன்று வந்துவிட்டதென்றால்? அமாம்; அவருக்கு எப்படிச் 
சீ.த?பதி எண்டது?” | | 

“தோய் 'நொடியுண்டாவதற்குக் கூடக் .. சாரணம் 
எண்டுபிடித்துச் சொல்லமுடியுமா பாட்டி! ஆனால் ஒன்று? ௫ ப் at த ் அனா ஒனறு; 
அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஓய்வு ஒழிச்௪ல் கிடையாது. வேளை 
சாப்பாடு வேளைக்கு இல்லை, காலை விடிந்து எழுந்தால் 
9 துஷின், பள்ளிக்கூடம், ஸ்பெஷல் இளாஸ் என்று  திரிந் 
தால், உடம்புக்கு வராது என்ன செய்யும்??? ் 

; பபிள்ன்களுக்குப் பாடஞ் சொல்வது என்ன லேசான 
காரியமா? தொண்டைக் தல் nt tt me 
தொலைக்கனா நே ee அரைக் கொடுத்துக்கத்தித் ல். “ணு 3ம....அதுவே மூலச்சூட்டை யெழுப்பியிருக் கும்...பால், மோர், நெய் முதலியுவற்றைக் கொஞ்சம் -
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அதிகமாகச் சாப்பாட்டில் சோர்த்து வந்திருந்தால்...??” 
என்று சொல்லி நிறுக்இவிட்டுச் காமாட்சியம்மாளின் முகத் 
தைப் பார்த்தாள் பாட்டி. 

காமாட்சியம்மாளின் வதனத்தில் துயர மேகம் 
கவிழ்ந்தது. “ஒருத்தர் சம்பாதித்து ஒன்பதுபேர் சாப்பிட 
ணும். பிள்ளை குட்டி, பெற்றவருக்கு, தாம் மட்டும் பால் 
மோர், பழங்களைச் சாப்பிட்டுப் போஷாவுக்குத் தேடிக் 

. கொள்ள மனம்தான் வருமா பாட்டி?” 
‘6 சொல்வதென்னவோ வாஸ்தவந்தான். ஒவ் 

வொருத்தர் இருக்கிறார்கள், “பிள்ளைகளாச்சு, பெற்றவர் 
களாச்சு, நம்வரை பார்த்துக்கொண்டு போவதை விட்டு* 
என்று, உன் அகத்துக்காறார் அவ்விதமெல்லாம் எண்ணக் 
கூடிய சல்தெஞ்சுக்காரரல்லவே. உம்! எல்லாவற்றுக்கும் 
அண்டவன் இருக்கிறான். அவன் சைவிட மாட்டான்.” 

- கடைசியில், பாட்டி வேதாந்தம் பே௫னாள். 

குத்துக்கால் இட்டு உட்கார்ந்திருந்த காமாட்சி, தன் 
பெருவிரலால் தரையை நிமிண்டியவாறே, ஏே தா யோசனை 

யில் ஆழ்ந்திருந்தாள். 
சில விதாடிகள் இருவரிடையிலும் மெளனம் நிலவி 

யது. இடையிடையே காகம் கரைவது ஒன்றைத் தவிர, 

வேறொன்றும் அவ்விடத்தில் நிலவியிருந்த அமைதியைக் 
சலைக்கவில்லை. *கர, கார, சா என்று காட்டுக் கூச்சலிட்டுப் 
பறந்தோடும் காக்சைக் கூட்டத்தினிடையிலும், ஒரிரு 
காசங்கள் துணிகளை உலர்த்தும் சம்பிகள்மீது சாவதான 

மாக அமர்ந்து, கழுத்தைச் சாய்த்து, கா, ஹ் ஹ் ஹ் ain’ 
என்று அளபெடையிட்டுக் கரைந்து, இனிய ஓசையைப் 
பரப்பிக் கொண்டிருந்தன. இந்த ஓசையின் ஊடே, இனிய 
இசையொலி மெல்ல இழைந்து கொண்டிருந்தது. லட்சுமி 

பாட்டியின் பாம்புச்செவிகளில்.இது எப்படியோ விழுந்து
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விடவே, அவள் கூர்ந்து கேட்கலானாள். ஏழிசையோடு 
இனிய பாடல் ஒன்று அவள் காதில் வந்து ரீங்கார 
மிடலாயிற்று. ப 

“மென்னடை யன்னம் பரந்து விளையாடும் 

வில்லிப்புத்தூர் உறைவான் தன் _- 
பொன்னடி. காண்பதோர் ஆசையினால் என் 

பொருகயற கண்ணிணை துஞ்சா) 
இன்னடி. சிலொடு பாலமு (து)ஊட்டி. 

எடுத்தஎன் கோலக் கிளியை 
உன்ஜெடு தோழமை கொள்வன் குயிலே! 

உலகளந் தான்வரக் கூவாய்,” 

“அஹா! ஆ! கார்ணாமிர்தமான கானம்! பாசுரமும் 
அருமையான : பாக்ரம். நம்ம தங்கமா பாடுகிறாள்?” 

இன்னிசை மிதந்துவந்த இசையை நோக்கியவாறே, 
பாட்டி பரவசத்தோட், கேட்டாள். அதற்குப் பதில் எதுவும் 
கிடைக்காது போக3வ, காமாட்சியம்மாள் பக்கந் இரும் 
பிப் பார்த்தாள். அவள் சண்சவில் நீர் சுரந்திருந்ததைக் 
சண்டு, பாட்டி. பதறிப் போனாள். 

“காமாட்சி, ஏன் கலங்குகிருய்?”” 

காமாட்சியம்மாள் பதட்டத்துடன் கண்ணீரை 
முந்தானையால் துடைத்துக்கொண்டு, -*ஒன்றுமில்லை 
பாட்டி” என்றாள். | . 

-*காமாட்டு, நீ மகா பாக்கியசாலி! மெத்தப் படித்த 
.மனிதலனொருவருக்கு. வாழ்க்கைப் பட்டிருக்கிறாய்; மிகவும் 
புத்திசாலிப். பிள்மாகளைப் பெற்றிருக்கிறாய்; பெண்ணாய்ப் 
பிறந்த ஒருத்திக்கு இதைவிட வேறென்ன வேண்டும்? 

என்ன குறை.உனக்கு2? சொல்லு.” | 

காமாட்சியம்மாளின் மனநிலையைப் புரிந்துகொண் 
Le UOT போலப் பாட்டி அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னாள்.
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காமாட்சியம்மாள் ஒன்றும் பேசவில்லை. 

பாட்டி, தரங்கிணி இருந்த பக்கம் மீண்டும் சவனிக்க 

“லானாள். அவள் முன் கேட்ட பாடலே, இராகாலாபனை 

யுடன் பன்னிப்பன்னிப் பாடப்படுவதை உணர்ந்த அவள், 

சாமாட்சியம்மாள் பக்கந் இரும்பி, காமாட்சி சாயங் 

காலம் தங்கத்துக்குத் இருஷ்டி, கழிய ஏதாயினுஞ் சுற்றிப் 
போடு. என் பாழுங் கண்ணே பட்டாலும் படும். என்று 

சொன்னாள். **நானும் என் ஆயுசில் எத்தனையோ பேர் 

பாடிக் கேட்டிருக்கிறேன். ஆனால், தங்கம் பாடிய பாணி 

யைப் போல், அவளுடைய குரல் இனிமையைப் போல், 

நான் கேட்டதில்லை யென்றே சொல்லவேண்டும் ஆஹா? 

அவள் பாடும்போது குயில் கொஞ்சுவது போலல்லலா. 

இருக்கு! அவள் பூர்வஜன்மத்தில் பழநியாண்டவனுக்கு தீ 

தேனாபிஷேமாக நிரம்பச் செய்திருக்க வேண்டும். 

அந்தத் தெவிட்டாத இத்திப்பை,. இவள் தொண்டையில் 

அப்படியே வைத்து விட்டிருக்கிறான் சிவகுமாரன். இவளிட 

முள்ள சாரீர சம்பத்தை வேறு. யாருங் கடன் வாங்க முடி, 

யாது.” 

“போங்க, பாட்டி! குழந்தை என்னவோ பாடினால், 

அதைப் பேரய் இவ்வளவு பிரமாதப்படுத்திப் பேசுகிறீர் 

கீள்.” 

காமாட்சியம்மாள் குறுக்கிட்டுப் பேசிஞன். 

“காமாட்சி, நீ அடக்கமாகப் பேசுவதைக் குற்றஞ் 

சொல்லவில்லை. ஆனால், நான் இப்போது சொன்னது 

அத்தனையும் உண்மையாக்கும். என்னுடைய அபிப்பிரா 

_ யத்தை, அக்கம்பக்கத்துப் பெண்கள் பேசுவதைப்போல் 

சாதாரணமாச மதித்துவிடாதே. எனக்கும் சங்கீத 

ஞானம் கொஞ்சம் உண்டு. எங்கள் குடும்பம் சங்கீத 

வாசனையுள்ள குடும்பம், தாய்வழியில் இரண்டொருவர் 

சங்கத வித்வான் ௧ளாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள், ஆமாம்...
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பாட்டி நீட்டி முழக்கினாள். 
காமாட்சியம்மாள் நாணப் புன்னசை செய்தவாறு, 

“உங்க அபிப்பிராயத்தை நான் லேசாக மதிக்கவில்லை 
பாட்டி! தரங்கிணி சாதாரணமாக உட்கார்ந்திருக்கும் 
போதும் சும்மா இருக்க மாட்டாள். ஏதாயினும் வாய்க்கு 
வந்ததைப் பாடிக்கொண்டிருப்பாள். அதுபோல்தான் 
இன்றும். 17 

“இதுதான் சாதகம் என்பது. எல்லாராலும் முடி, 

யாதே...” என்று சொன்ன லட்சுமி பாட்டி, ஏதோ 

பாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் தங்கப் பதக்கம் வாங்கியிருக் 

இருள் என்று எங்க பக்கத்து வீட்டுப் பார்வதியின் மகள் 
சொன்னாள். அதைப்பற்றி உன்னைக் கேட்டு விவரம் 
தெரிந்து. கொள்ளத்தான் முக்கியமாக இன்றைக்கு 
வந்தேன். பேச்சுப் போக்கில் வந்த விஷயமே எனக்கு 
மறந்து போய்விட்டது. இதுவரை தங்கம் பாடி. நான் 
கேட்டதில்லை. அதனால்தான், இவள் போட்டியில் கலந்து 
கொண்டு பாடி .முதற்பரிசு, பெற்றிருக்கிறாள் என்ற" சம 
சாரத்தைக் கேட்டதும், நான்ஆச்சரியப்பட்டுப் போனேன். 
என் பாராட்டைத் தெரிவிக்கவும் வந்தேன். ஆனால், 
இன்று எதிர்பாராத நிலையில் அவள் பாடியதைக் கேட்ட 
பின்னார்தான், முதற் பரிசு வாங்கியது இவள் மேலை SGU 
பிரமாதம் ஒன்றுமில்லை; என்னைப்போன்ற இழடுசளின் 
ஆசி மொழிகளுக்கும் அவசியமில்லை; எல்லாவற்றையும் 
விட பரம்பொருளின் கருணை பரிபூரணமாச இவளுக்கு 

இருக்கு என்று தெரிந்தது... 
'சில நிமிடங்கள் வாய் ஓய்ந்திருர் நீதபாட்டி, மறுபடியும் 

ஏதோ நினைத்துக் கொண்டு, “சும்மா... இருக்காமல் 
ஏதாயினும் வாய்க்கு வந்ததைப் பாடிக் கொண்டிருப்பாள் — 
என்றல்லவா சிறிது முன் சொன்னாய்? நீ குறிப்பிட்டது 
போல் அவள் வாய்க்கு வந்ததை யெல்லாமா பாடுகிறுள்?



dl 

பெரும்பாலான பெண்கள் கண்ட சண்ட சினிமா நாடசப் 
பாட்டுகளை யெல்லாம் பாடிச் சீரழிகிருர்களே! அது 
போலவா உன் பெண் இந்தி, தமிழ் சினிமா பாட்டுப் 
பாடிக் கொண்டிருக்கிறாள்? பகவானைப் பற்றிய பாசுரங் 

ச யல்லவா பாடுகிறாள்? இப்போது பாடினாளே!, அது 

என்ன பாட்டு? பிரபந்தப் பாடல்போல் அல்லவா இருக்கு! 

வில்லிப்புத்தூர் உறைவான் தன் 
பொன்னடி. காண்பதோர் ஆசையினால் என் 

பொருகயற் கண்ணிணை துஞ்சா! 
குயிலே! உலகளந்தான் வாக் கூவாய்” 

ஆகா! எவ்வளவு பக்தி ரசந் ததும்பியிருக்கு? இது யார் 
பாடிய பாட்டோ, தெரியவில்லை?” 

*அண்டாள் பாடிய பாசுரம், பாட்டி,” 

நாச்சியார் இருமொழியா? அதுதான் அவ்வளவு 

அருமையாக இருக்கு? ஆனால், இந்தப் பாட்டை யாரும் 
பாடி. நான் இதுவரை கேட்டதில்லை. பாமாலை சூடிக் 
கொடுத்த சுடர்க்கொடி, பாடியுள்ள இருப்பாவைப் பாட் 

டெல்லாம் எனக்கு அத்துப்படி. “வாரணமாயிரம்” பத்தில் 

சில பாடல்கள் மனப்பாடம். உண்டு. இப்போதுகூட ஒரு 
பாட்டு எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. 

இம்மைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான் 
நம்மை யுடையவன் நாராயணன் ஈம்பி 

செம்மையுடைய தீருக்கையால் தாள்பற்றி 
அம்மி மிதக்கக் கனாக்கண்டேன் தோழீ நான்?” 

நடுங்கும் குரலில் லட்சுமி பாட்டி பாடினாள். ஆனாலும், 
அதில் ராக லயமும் உருக்கமும் இருந்தது. 

“இந்தக் கனாக் சண்டேன் தோழிதான்” பாடல்கள், 
“கருப்பூரம் நாறுமோ! கமலப்பூ நாறுமோ, திருப்பவளச் 

செவ்வாய் தான் . இத்தித்திருக்குமோ, பாடல்களையெல்
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லாம்கூட, தரங்கிணி அருமையாகப் பாடுவாள். ஏன்? 
நீங்ககூட . நன்றாகப் . பாடுகிறீர்களே பாட்டி, இந்த 
வயதில். ..2”” 

காமாட்சியமமாள் சொல்லி நிறுத்தினாள். “*உன்மகள் 
அருமையாகப் பாடுவதைக் கேட்சவா வேண்டும், ஒரு 

பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு பருக்கை பதம்” என்பார்கள். அது 
போல், சற்று முன்னே கேட்ட ஒரு பாட்டுப் போதுமே. 
அவளுடைய சங்கீத விற்பன்னத்கைத் தெரிந்து கொள்ள] 

அவள். பொய்க்குரலில் &ழ் ஸ்தாயியில் பாடும்போதே 

இவ்வளவு தேவரமிர் தமாயிருக்கிறதே! இன்னும் அவள் 

வரய்விட்டுக். ஸ் எடுத்துப் பாடினால், எவ்வளவு நன்றாய் 

இருக்கும்... 
“அவள் . தட்டாயில்லாதிருந்தால், உங்கள் முன்னே 

வந்து உட்கார்ந்து, நீங்கள் விரும்பும் பாடலைப் பாடச் 
சொல்லியிருப்பேன், பாட்டி.” 

*அதுற்கென்ன! அப்புறம் சேட்காமலா. போகிறேன்? 

அது சரி; தங்கத்துக்கு யார் சங்கேத சிட்சை செய்து வைக் 
இறுூர்கள்2:? | 

**இவளுக்கு "சங்கே சிட்சை செய்து வைப்பதற்கு 

நாங்கள் காசுக்கு எங்கே போவோம்? அதெல்லாம் ஓன்று 
, மில்லை. இவளுடைய அப்பா, தமக்குத் தெரிந்த ராசம், 
பாட்டையெல்லாம் சொல்லி வைத்திருக்கிறார். இது 
வல்லாமல், எங்செங்கே பிரபல வித்வான்கவின் கச்சேரி 

நடந்தாலும், இவளை அழைத்துக் கொண்டு . போவார். 
'போதும் போதாதென்று ரேடியோ இருக்கவே இருக்கு. 
இது. அல்லாமல், இவளுக்குக் குரல் இனிமையாயிருக்கற 
தென்று பள்ளிக்கூடத்தில் பாட்டுச் சொல்லித் தருகிறூர் 

-சள். பாட்டு, நாடசங்கவில் சேர்த்துவிடுகிறார்கள். இப்படி 
யூக, பெரும்பாலும் சேள்வி ஞானம்தான்."””
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“அப்படியா? சந்தர்ப்பமும் செளகரியமும் வாய்த்து, 
இவளுக்கு முறையாகச் சஞ்சதஞ் சொல்லிக் கொடுத்தால், 
பெரிய பாடகியாக விளங்குவாள்”” என்று, தன் அபிப் 
பிராயத்தை வெளியிட்ட பாட்டி, “கடவுளுக்கு இது 
என்ன விளையாட்டோ தெரியவில்லை? பு துதிசாலிகளுக்குப் 
பணவசதி தருவதில்லை; பணமுடையவர்சளிடம் அறிவைச் 
சூனியமாக்கி விடுகிறான்.” ’ 

“ஆண்டவளனைச் சொல்லிப் புண்ணியமில்லை. பாட்டி! 
அவரவர் செய்த. கர்மானுசாரப்படிதான் எல்லாம் 
அமைவகதாகவும் நடப்பதாகவும் உங்களைப்போல் 
உலகானுபவமாள்ள பெரியவர்கள் சொல்லிவருகிருர்களே! 
உங்களுக்குக் தெரியாதா?” 

மீண்டும் இவர்களிடையே அமை தி திலவலாயிற்று, 
நடுத்தர வயதான காமாட்சியம்மாவின் அசன்றநெற்றியில் 
ஏற்பட்ட சுருக்கங்கள், அவள் மறுபடியும் சிந்தனையில் 
ஆழ்ந்திருக்கிறாள் என்பதை அறிவித்தன. அப் பேரமைதி 

யில், சில்வண்டுகள் மூங்கிலைத் தொளைசெய்கையில் இர்” 
என்று இனிமையாக ரீங்காரம் செய்தவாறு சுற்றிச்சுற் டிப் 
பறப்பதுபோல, இன்னிசை மெல்ல இழைந்து கொண் 
டிருந்தது சேட்டது. ஆவல் உணர்ச்சியால் :உந்தப்பட்ட 
வளாக, லட்சுமி பாட்டி, பொக்கை வாயில் போட்டு க் 
குதப்பிக் கொண்டிருந்த தாம்பூலத்தை உமிழும் சாக்கில் 
எழுந்து போய், தரங்கிணி இருக்கும் நிலையை சண்ணோேட்ட 
மிடலானாள். பாட்டி பார்த்த சமயத்திஸ், தரங்கிணி குன் 
வயமிழந்த நிலையில் இருந்தாள்; இயான .நிலையில் 
இருப்பது போல் அவள். சண்ணிமைகள் மூடியிருந்தன. 
செம்பவள வாய் மட்டும் மெல்ல அசைந்து. கொண்டிருந். 
தது. மட்டிப்பால் ஊதுவத்தியிலிருந்து நறுமணப் புகை 
கிளம்பி, இழை இழையாக வளையமிட்டுப் பரவுவதுபோல, 
அவள் தனக்குள்ளாகவே பாடித் தானாகவே அனுபவித்துக்: 

இயம்
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கொண்டிருந்த இனிய கீதம், ராக் விந்நியாசத்துடன் 
மெல்ல வெளியாய்க் கொண்டிருந்தது. அவளது மலர்க் 

கரமொன்று, தொடையில் தாளம் போட்டுக் கொண்டிருந் 

த்து... 
லட்சுமி பாட்டிக்கு ஆவல் அதிகமாய் விட்டது. 

தரங்கிணி இப்போது என்ன பாடலை எந்த இராச தாளத் 

துடன் பாடுகிறாள் என அறியும் ஆசையுடன், குழாயடியி 

லிருந்த அண்டாவிலிருந்து செம்பில் தண்ணீரை மொண்டு 

வாயைக் கொப்பளித்துச் சாக்கடையில் உமிழ்வதுபோல் 

பாவனை செய்து, அங்கு தாமதித்து நின்று, செவியைச் 

சாய்த்துக் கேட்கலானாள். 

பெரியவனை மாயவனைப் பேருலக மெல்லாம் 
விரிகமல் உந்தியுடை விண்ணவனைக் கண்ணும் 
தீருவடியும் கையும் தீருவாயும் செய்ய 
கரியவனைக் - காணாத கண் என்ன கண்ணே! 

கண்ணிமைத்துக் காண்பார்தம் கண்என்ன கண்ணே! 

இளங்கோ அடிகள் சிலப்பதிகாரக் காவியத்தில் பாடி. 
யுள்ள அற்.தமான பாடலொன்று, ஸ்ரீ ரஞ்சனி ராகத்தை 
வாசனமாசக் சொண்டு, அவ்விடத்தில் சஞ்சாரம் செய்து 
கொண்டிருந்தது | 

தரங்கிணி ஆத்மானுபவத்துடன் அனுபவித்துப் 
பாடிய இவ்வினிய பாடலைக் கேட்டு, லட்சுமி. பாட்டி 

பக்இப்' பரவசத்தால் மெய்ம்மறந்து நின்று விட்டாள். 

அவள் தன்னுணர்வு பெற்றபோது, . 
படர்ந்து ஆரணம். முழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தூது 
நடந்தானை ஏத்தாத நா என்ன நாவே! 

ட. நாராயணா என்னா நா என்ன நாவே! 
என்ற. பாடல் : அடிகள், பியாகடை ராக தீதில் ஒலித்துக் 
கொண்டிருப்பதைக் கேட்டாள். 

இப் பாடல் பாடி முடிந்ததும், - தரங்கிணி நா... 
“நராயணா, நாராயணா, நாராயணா என்ற திருமாலின்
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திவ்விய திருநாமத்தை. நாதப்பிரம்மத்தில் நிலைநிறுத்த 
முயல்வது போல், தொடர்ந்து துதி பாடிக் கொண்டே 

யிருந்தது. பாட்டியும், தன்னையறியாமல் நாராயணா என்று 

உச்சரிக்கத் தொடங்கி விட்டாள். வயது முதிர்ச்சியால் 
தளர்ந்த அவள் உடம், பக்துப் பரவசத்தால் தடுமாற 

லாயிற்று. உடனை அவள், அருகிலிருந்த சுவர்ப்பிடியைப் 

பிடித்துத் தன்னைச் சமாவித்துக்கொள்ள முயன்றாள். 

காமரட்சியம்மாள் எழுந்து ஓடிவந்து பாட்டியைப் 
பிடித்துக் கொண்டாள். **என்ன பாட்டி, மயக்கமாயிருக் 

கிறதா?” என்று கேட்டவாறு, கையைப் . பிடித்து 
அழைத்துப் போனாள். :*எச்சிலைத் துப்பப் போனவங்க 

ரொம்ப நாழியா நிற்கிறீங்களே என்று நினைச்சேன். 
நான் சந்தேகப்பட்டது சரியாப் போச்சு. மற்றவங்களைப் 
போல் நீங்க புகையிலைகூடப் போடுவதில்லையே, மயக்௪ 
மாவதற்கு? ஒருவேளை பரக்கில் ஏ.தாயினும் பூச்சி GEA 

இருந்ததோ?” ஜி | 
பழையபடு. உட்கார்ந்த லட்சுமி பாட்டி தனக்குள் 

சிரித்துக் கொண்டாள். :**நான் போட்டிருந்த. வெற்றிலை 
பாக்கு மயக்கமுண்டாக்க வில்லையடி! உன் மகளின் 
பாட்டுத்தான் என் தலையைச் குற்றச் செய்தது'' என்று 
'சொல்ல நினைத்தாள். ஆனால், தன் அனுபவ நிலையை 
விவரிக்க மனமில்லாமல், பேசாமல் இருந்துவிட்டாள். 

பாட்டி, . எப்போ . வந்தாங்க? அவங்களுக்கு 
மயக்கமா வந்தது?” 

- இக் குரலைக் கேட்டு. இருவரும். “Acid பார்த்தனர். 
"தரங்கிணி, அவள் இருந்த அறைக் சதவுக்கு. வெளியே 
வந்து நின்று கொண்டிருந்தாள்.  சாமாட்சியின் 

, படபடத்த பேச்சு இவளுடைய கான நிலையைக் amos 
"விட்டது போலும்!
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நான் வந்து ரொம்ப நாழியாச்ச, தங்கம். நீ ஏதோ 
சிந்தனையோடு பாடிக் கொண்டிருந்தாய் அதைக் சலைக்க 
வேண்டாமென்று வந்துவிட்டேன். ”” 

“6 சாப்பிடுகருயா, துரங்கம்2”” 

காமாட்சியம்மாள் மகளைக் கேட்டாள், 

“அப்பாவுக்கு ஏதாவது கொடுத்தாயா அம்மா?” 

அவள், தந்ைத படுத்திருக்கும் இடத்தை எட்டிப் 
பார்த்தவாறே, வினவினாள். ப 

இல்லை. அவர் அலுத்துத் தாங்கிக் சொண்டிருக் 
கிறார்; அதைக் சலைக்கவேண்டாமென்று இருக்கிறேன். 

இவ்விதம் பதில் சொல்லியவாறே, காமாட்சியம்மாள் 
- கூடத்துப் பக்கம் போனாள். அப்போதும் பரமவம் 

ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார். | 
அவரை எழுப்பாதே, அம்மா! இராத்திரியெல்லாம் 

தூக்கமில்லாமல் அடிக்கடி எழுந்து போய்க் கொண்டிருந் 
தாரி...” | 

துரங்கிணியின் குரலில் இரக்கமும் பரிவும் தொனித் 
தன. | | 

லட்சுமி பாட்டி, அவளுடைய அழகிய முசத்தையும் 
வாயசைவையுமே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். இது 
கண்டு நாணங் கொண்டோ என்னவோ, தரங்கிணி, 
பழையபடி உள்ளே போய் உட்கார்ந்துவிட்டாள். 

கூடத்திலிருந்து சமையற்சட்டுக்குப் போய்ப் 
பார்த்துவிட்டுத் திரும்பிவந்த காமாட்சி யம்மாள், 
“மோர் கொஞ்சங் கொண்டு வரட்டுமா, பாட்டி என்று 
கேட்டாள். 

“எனக்கு ஓன்றும் வேண்டாம். நீ சும்மா வந்து 
உட்காரு,”
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காமாட்சியம்மாள், முன்போல் பாட்டியின் எதிரில் 

குந்தினாள். | 
பாட்டி, காமாட்சியம்மாளைச் சிறிது நேரம் பார்த்து 

விட்டு, “காமாட்சி, தங்கத்தைக் சட்டிக் கொள்ளப் 
போகிறவன் அதிர்ஷ்டசாலியாயிருப்பான். நான் சொல்லு 
கிறேன், வேண்டுமானால் பார். உன் மசள் ஒரு 
பெரிய குபேரன் வீட்டில்தான் வாழ்க்கைப் படுவாள்.” 

என்று, பல்லுப்போன' வாய் முற்றுந் தெரியக் கூறினாள். 

காமாட்சியம்மாள் இதுகேட்டு மகிழ்ந்து போக 
வில்லை. அதற்குப் பதிலாக வருத்தந் தோய்ந்த குரலில், 
நீங்க ஒண்ணு பாட்டி! எங்க ஏழ்மை நிலைக்கு எந்தக் 
குபேரன் மகன் தரங்கத்தைக் கலியாணஞ் செய்து 
கொள்ள வருவான்? “இருக்கிறது குட்டிச் சுவரு; சனாக் 

சாண்கிறது மச்சு மாவிகை' என்பாங்க. . அதுபோல 
இருக்கு உங்க பேச்ச” என்றாள். ் 

போடி பைத்தியக்காரி; உன் பெண்ணின் பெருமை 
உனக்குத் ேரி.பவில்லை. அவள் இருக்கிற அழகுக்கும் 

அறிவுக்கும், எத்தனை பேர் “நான் நீ என்று போட்டி 

போட்டுக் கொண்டு வரப் போகிருர்கள் பாரீ! அவள் வாய் 

Hoss ஒரு பாட்டும் பாடினால் போதுமே! மன்னாதி 

மன்னனும் அவள் காலடியில் வந்து மண்டியிட்டு 
விமுவானே!...”” என்ற பாட்டி, சிறிது நிறுத்தி, மறுபடி 
யும், “தங்கம் சலியாணஞ் செய்து கொள்கிறபோது, 
நான் உயிரோடு இருக்கிறேனோ இல்லையோ. அனாலும், 
அவளுக்கு சசல லட்சணமும் பொருந்திய ஒரு நல்ல வரன் 
வாய்த்து, ராஜாத்திபோல் சசல செளபாக்கியங்களு 

டனும் அவள் நல்வாழ்வு வாழுஞ் சமயத்தில், நீ நினைத்துக் 
கொள்ளப் போகிறாய், லட்சுமி. பாட்டி சொன்னது 

நூற்றுக்கு நூறு உண்மைதான் என்று.”
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காமாட்சி மெல்ல நகைத்துக் கொண்டாள் 
“என்னமோ, நீங்க நான் ௪ந்தோஷப்படட்டும் என்று 
ஏதோ சொரல்லுகிறீரீகள்? அதற்காக நன்றி செலுத்து 
கிறேன். ஆனால், எங்கள் நிலையை நாங்கள் ௮ OG tS Boor 
எதையும் நினைக்கவேண்டும்; நடக்க வேண்டும். நீங்கள் 
இதைச் சொல்லுங்கள், விரலுக்குத் குகுந்தப!ர, தானே 
வீக்கம் ஏற்படும்?” 

. “காமாட்சி, என்ன அப்படிச் சொல்லிவிட்டாய்? 
உன்னை மகிழ வைப்பதற்காகவா இப்படிச் சொல்லுக 
றேன் என்று நினைத்து விட்டாய்? நான் உன்னிடம் அப்படி 
முகமன் கூறவேண்டிய அவசியமென்ன இருக்கு?” 

லட்சுமி பாட்டி பேசிக்கொண்டே போனவள், சிறிது 
நிறுத்தி, பின் வியப்போடு சேட்டாள்; “சொர்ண 
விக்கிரகம் போன்ற பெண்களைப் பெற்றிருந்தும், நீ ஏன் 
இப்படிப் பயப்படுகிருப் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை 

_ “நான் பெண்ணாய்ப் பிறந்து புத்தி தெரிந்ததிலிருந்து, 
பெண்களைப் பெற்றுவிட்டவா்கள் பட்டுவரும் கஷ்டங் 
களையெல்லாம் பார்த்து வருவ தால்தான், இவ்வளவு 
தூரம் பயப்பட வேண்டியிருக்கு. பெருஞ் செல்வமும் 
செல்வாக்கும் உடையவர்களை, தங்கள் பெண்களுக்கு 
தல்ல வரன்களைத். தேடிப்பிடித்துக் கலியாணஞ் செய்து 
முடிக்க முடியாமல் திண்டாடுவதைக் காணும்போது, 
எமை வாத்தியாருக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட என் வயிற்றில் 
பிறந்த பெண்களுக்கு, sha apts சண்டுபிடித்துக் 
கலியாணம் முடிக்க எவ்வளவு கஷ்டப்படவேண்டியிருக் 
குமோ என்று . நினைத்துப். பயப்படாமல் இருக்க 
முடியுமா?” | 

"இப்படிச் சொல்லும்போது, காமாட்டியின் உடம்பு 
ஒரு குலுங்கி குலுங்கி அடங்கியது. a
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லட்சுமி பாட்டியின் பொக்கைவாய், Adc 

அகன்றது. 

உன் காலத்தையும் என் காலத்தையும் நினைத்துக் 
கொண்டு பேசுகிருய் காமாட்சி. இப்போது காலம் 
போகிற வேகமான போக்சை உணர்ந்து பார்த்திருந்தாயா 
னால், நீ இவ்விதம் பயப்படவும் மாட்டாய்; அங்கலாய்க்க 
வும் மாட்டாய்." | 

“ன்ன காலம் நார றிப்போச்சு என்கி நீர்கள், பாட்டி? 
எனக்குகு தைரியமில்லை.” 

“ஏன் மாறவில்லை? நம்ம காலத்தில் பெண்கள் வயது 
வருவதற்கு முன்பே வதுவை செய்து கொடுத்துவிட 
வேண்டும். 76 வயதுக்கு மேல்தான் பெண்களுக்குக்: 
கலியாணஞ் செய்ய வேண்டுமென்று சட்டஞ் செய்யப் 
பட்டதுமே, வரதட்சணை நிர்ப்பந்தம் எவ்வளவோ 

குறைந்து விட்டது." 

“நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கிறீர்கள், பாட்டி! நடை 
முறையை நஈ்கு சுவனிக்கவில்லை என்றே உங்கள் பேச்சி. 
லிருந்து தெரிகிறது. பாலிய விவாகக் தடைச்சட்டம், 

வரதட்சணைத் தடைச்சட்டம் முதலியன வந்திருப்பதால், 
பணக்காரார்களுக்கு வேண்டுமானால் அனுகூலமான நிலை 

உண்டாயிருப்பதாசச் சொல்லாம். எங்களைப் போன்ற 

ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு எவ்விதமான செளகரியங்களும் 
இவற்றால் ஏற்படவில்லை. இந்த உண்மை உங்களுக்கு 

எப்படித் தெரியாமல் போய்விட்டது?” ர 

சாமாட்சியம்மாள் . திடீரென ஏதோ நினைதீதுக் 

கொண்டவளாக, "உங்களுக்கு இதைப்பற்றிக் இந்தித்துப் 
பார்ப்பதற்சோ, சாதகபாதசங்களைத் தெரிந்து கொள்ளு
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வதற்கோ அவசியமில்லை. உங்களுடைய பூரீவஜன்ம : 

சுர்தம் உங்களுக்குப் பெண் பிரஜைகள் இல்லை. உங்களு: 

டைய ஓரே குமாருக்கும் பெண் பிள்ளைகளே இதுவரை 

பிறக்கவில்லை. அதனால்.. . 

பாட்டி குறுக்கிட்டாள்: **அதனால் எனக்கு நிலைமை ் 

புரியாது என்கிறாய்? அதுதானே! நீ சொல்லுகிறபடியே 
பெண்களுக்கு வரன்தேடுகிற பிரச்னை பொதுவில் சுஷ்ட 
மாக இருந்தாலும், உன் பெண்கள் விஷயத்தில் அவ்விதக் 

சஷ்டம் இருக்காது என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். 

ஏனென்றால், உனக்குப் பிறந்திருக்கிறதுபோல, ராஜ குடும் 
பத்தில் கூட இவ்வளவு லட்சணமான பிள்ளைகளைப் பார்க்க 
முடியாது. அப்படிப்பட்ட அழகுவாய்ந்த பெண்களைப் 

பெற்றுவிட்டு, நீ என்னமோ சவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக் 
Hp its?” 

“நீங்கள். சொல்லுவதுபோல, அழகும் அறிவும் 

வாய்ந்த பெண்களைப் பெற்றிருப்பதால்தான், இவர்களுக் 

குத் தகுந்தபடியான வரன்சகளைத் தேடிப் பிடிக்க 
வேண்டுமே என்ற சவலை அதிசமாக ஏற்பட்டிருக்கிறது- 

இந்தக் சவலையைத் தரங்கிணி இவ்வளவு €க்கிரமாச ஏற் 

படுத்துவாள் என்று நாங்கள் நினைக்கவில்லை. இவளுக்கு 
இன்னும் பதின்மூன்று வயதுகூடப் பூர்த்தியாகவில்லை. 

அதற்குள் இவள் பருவம் அடைந்து விட்டாள்.” 

சீக்கிரம். வயது வந்ததற்காகச் சஞ்சலப்பட 

வேண்டியதில்லை. பத்மினி சாதிப். பெண்களாக இருப் . 
பவர்கள், பன்னிரண்டாம் வயதி$லயே பருவம் எய்தி 
விடுவார்களாம். தங்கம், சகல விஷயத்திலும் உத்தம 
மான--பெண். அவள் சகல செளபாக்கியங்களூடனும் 

ஷேமமாச வாழ்வாள். " 

...... தரங்கிணி நாலாவது... பாரத்துக்குப் பிரமோஷன் 
ஆனாள். அடுத்த மாதமே பெரியமனுஷி யாய்விட்டாள்
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ஆனால், இந்தச் சமாசாரத்தை எங்கள் சொந்தக்காரர் 
களுக்குக்கூடக் தெரியப்படுத் தவில்லை. எங்கள் வீட்டுக்கு 

அடிக்கடி வந்துபோகும் உங்களைப்போல இரண்டொருத் 
தருக்குத்தான் தெரியும்...” 

நான் இதை யாருக்குஞ் சொல்லமாட்டேன்; பயப் 

படாதே!” என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்ன பாட்டி,. 

*தங்கத்துக்குப் பதிமூணு வயதுதானா ஆகிறது? குறைந்: 
குது பதினாறு வயதாயினும் இருக்கும் என்று எண்ணியிருந் 
தேன்.  வயதுக்குமீறுய வளர்ச்சிதான், அவள் அறிவைப் 
போல...” 

“நாங்கள் என்ன, இருக்கிறவர்கள் வீட்டுப் பிள்ளை 

களுக்குத் தருவதுபோலப் பாலும் நெய்யும், மோருமாகவா 
இதுகளுக்கு ஊட்டி. வளர்க்கிறோம்? பருப்பில்லாத சோறும் 

கீரைக்கறியும் வேளாவேளைக்குச் சரியாசக் கஇடைப்பதே. 
துர்லபம். இந்த லட்சணத்தில் இதுகள் ஆறுமாதத்துப் 

பயிர்போலக் கருகருவென வளர்ந்து வருகின்றன. அடுத்த 

பெண் கல்யாணிக்கு, வருகிற : ஐப்பசியில் பதினோராவது 
வயது தொடங்குகிறது. அவள் இப்போதே உயரத்திலும் 

பருமனிலும் குரங்கத்தை மீறிவிடுவாள் போலிருக்கிறது. 
பையன் என்னடா என்றால் நோஞ்சானாயிருக்கின்றான். 
அவன் தரங்கத்தைவிடப் பெரியவன் என்றால், யாரும் 
நம்பமாட்டேன் என்கிரூர்கள்... 

மணி தகப்பனைப் போலிருக்கிருன்; அதற்கென்ன 

செய்வது?” 

“எங்க அகத்துக்காரருக்கு, இந்தப் பெண்கள் தலை 
யெடுக்க எடுக்க, கவலை அதிமாய்விட்டது. அவருக்கு வேறு 

தோயில்லை. இந்தக் கவலை தூன். அவரை இரவு பகலாச 
வாட்டியெடுக்கிறது. பெண்கவின் சலியாணத்துக்காகவே 

இவர் டியூஷன் நிறைய எடுத்திருக்கிறார். “காலையில் ஐந்து
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மணிக்கே கிளம்பிவிடுகிறார். இறவு ஒன்பது பத்து ஆய்விடு 
கிறது. ர 

. . 

“பள்ளிக்கூடத்தில் பகலெல்லாம் பிள்ளைகளிடம் 
சத்தம் போட்டுவிட்டு வந்து, காலையும் மாலையும் 
டியூஷனும் சொல்லிவிட்டு வருவதால்தான், உன் 
அசமுடையான். உடம்பு இப்படிக் செட்டுவிட்டிருக்கு; 
பாவம்...” 

சாமாட்சி ஏதோ சொல்ல வாய் திறந்தாள். இத் 
தருணத்தில், பரமசிவம், “காமு, சாமு”? என்று கூப்பிடுங் 
குரல் சே.-க3வே, :*இருங்கள், பாட்டி; இதோ வந்துவிடு 
கிறேன்” என்று கூறியவாறே, எழுந்து போசலானாள். 

“அவரைப் போய்க் அவனி. நான் நாளை வருகிறேன்”? 

என்று கூறிவிட்டு, லட்சுமி பாட்டி தன் வீட்டுக்குப் புறப் 
பட்டாள். 

a3 
அன்று சனிக்கிழமை; பி ற்பகல் நாலரைமணியிருக்கும். 

நாட்டுச் சுப்பராய முதலி தெருவில், “சனகராயா் இல்லம்” 
என்று, பொன்னிற எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட 
சலவைக்சல் பதித்த முசப்புடைய ஓர். அழகிய 
வீட்டினுள், இரு இளம் பெண்கள் கலகல3வெனச் சிரித்துப் 
பேசிக்கொண்டே. நுழையலானார்கள். 

'அவர்சளில் ஒருத்து, “அம்மா, யார் வந்திருக்கிறது 
பார்த்தீர்களா?” என்று குரல் கொடுத்துக் கொண்டே 
போனாள். உடன்போன பெண், உள் வாசலில் நுழை 
கையில், சிறிது தயங்க நிற்கலானாள்.
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“ஏண்டி, பின்தங்குகிறாப்? வாடி உள்ளே!”” முன்னே 
போனவள் திரும்பி, இவளைக் சையை பிடித்து அழைத்துச். 
சென்றாள். 

அப்போதுதான் உள் அறையிலிருந்து கூடத்துக்கு 
வந்த 45 வயது மதிக்கத்தக்க மாதொருத்தி, **யாறது?'* 
என்று சேட்டுக்கொண்டே, இழிறங்கியிருந்த மூக்குக் 
கண்ணாடியைப் பார்வைக்குச் சரியாகக் தள்ளிவிட்டுக் 

கொண்டு, தன் மகளுடன் வந்த பெண்ணை நோக்கினாள் - 

“ஓ! அடிக்கடி சொல்வாயே தரங்கிணி, தரங்கிணி 
என்று! அந்தப் பெண்ணா£...... வா அம்மா குழந்தை? 
வா,” என்று முகமலர்ச்சியுடன் வரவேற்றாள். தரங்கிணி 

. நாணத்தால். தலைகுனிந்து கொண்டாள். ஆனால், அவளு 
டைய மலர்க்கரங்கள், முன்னே லேசாக நரைத்திருக்கும் 

தல்மயிர்கள் பறந்து முகத்தில் விழ, அவற்றைத் தள்ளிக் 
சொண்டிருந்த அந்தஅம்மாளுக்கு, வணக்கஞ்செலுத்தின. 

இதற்குள், உள்ளே சென்று ஒரு ஐமக்காளத்தை 

எடுத்துவந்து விரித்துப்போட்ட காதரீன், **எடுத்ததம் 
செல்லாம் வெட்கப்படுவாய்; வந்து உட்காரடி இப்படி” 
என்று சொல்லித் தரங்கிணியைப் பிடித்து இழுத்து, 
உட்கார வைத்தாள். 

“என்ன குழந்தை, உனக்கு வெட்கம்? இதை உன் வீடு 
மாதிரியே நினைத்துக்கொள்; ஆமாம்” என்று கூறியவாறே 
செல்லம்மாள், தரங்கிண பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாள். 

“காதரீன் உன்னைப்பற்றி எங்களிடம் ரொம்பச் சொல்லி. 
.-மிருக்கிறாள். அவள் பேச்சில் உன் பெயர் அடிபடாத நாள் 

கிடையாது. அவர்கூட உன்னைப் பார்க்கவேண்டும் என்று 

சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். சற்று முன்பாக த்தான் 
வெளியே போனார்; சீக்கிரம் திரும்பிவிடக்கூடும்...”
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செல்லம்மாள் ஓசையோடு இழுத்து இழுத்துப் பேசும் 
போது, காதுகவில் அணிந்திருந்த பாம்படம் அழகாக 
ஆடலாயிற்று. கொட்டடிச் சேலையை அந்தம்மாள் உடுத் 
இருந்த விதம், அவர்கள், தென்பாண்டி. நாட்டைச் சேர்ந் 
தவார்கள் என்பதைத் தெரிவித்தது, 

“ஆமாம், தரங்கிணி! நீ அப்பா வந்த பிறகுதான் 
போக வேண்டும். அவர் உன்னைப் பார்த்தால் சந்3 தாஷப் 
படுவார்.” 

காதரீன் சொன்னாள், பின், அவள் தரயை ஜாடை . 
காட்டி, உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள். 

தரங்கிணி இப்போதுதான் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள். 
அவளுடைய கருவிழிகள் நாலாபக்கமும் பார்க்சலாயின. 

வீடு முழுதும் தும்பு தூசியின்றித் துப்புரவாகக் 
காணப்பட்டது. தப்பித்தவறி ஒரு கிழிந்த சாகிதத்துண்டு 
கூடத் தரையில் இல்லாததைக் கண்டு அவள் வியப்படை 6 
தாள். மேஜை நாற்காலிகளும் மற்றச் சாமான்களும் 
அவையவை இருக்கவேண்டிய இடத்தில் ஒழுங்காக இருந் 

. தன. சுவர்களில்கூட நறுக்குத் தெறித்தாற்போல தாலந்து 
படங்களும்,  காலண்டர்களும் மாட்டப்பட்டிருந்தன. 
ஐன்னல்களுக்கும் சதவுகளுக்கும் அழசய இரைச்சீலைகள் 
தொங்கவிடப்பட்டிருந்தன.. கூடத்தின் இரு பச்க்மும் 
உள்ள அறைசவில்கூட,அவசியமாச உபயோசப்பட க் கூடிய 
சாமான்சளைத் தவிற, வேறெதுவும் இல்லை. விட்டை 
நன்றாக வைத்துக்3 காள்ளுவதில், அவர்கள் எவ்வளவு 
சிர.த்தையாயிருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந் து, தரங்கிணி, 
குடும்பத் தலைவியான செல்லம்மாளை மன த்துக்குள் 
பாராட்டினாள்.
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சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த படங்கள், பெரும்பாலும் 

இயற்கைக் காட்செகளைக்கொண்டவை. மேல்விட்டத்துக்கு 

அருகில் மட்டும் இறிஸ்து பெருமானின் திருவுருவப் படங் 

சள் மூன்று மாட்டப்பட்டிருந்தன. நடுவே உள்ள பெரிய 

படத்தில், ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட, உள்ள 

முருக்குந் தெய்வீகச் சித்திரம் விளங்கிக் கொண்டிருந்தது. 

இடது பக்கத்திலிருந்த படத்தில், வலக்கரத்தில் வளைவான 

"பெரிய தடியொன்றைப் பிடித்துக்கொண்டு, ஏசு தம் கழுத 

தில் ஆட்டிக்குட்டியொன்றைத் தூக்கித் ே தாவில்போட்டுக் 

கொண்டிருக்குங் சாட்சி இகழ்ந்து கொண் டிருந்தது. வலது 

பக்சத்திலிருந்த படத்தில், ஏசு ஒரு பாறையின்முன் மண்டி, 

யிட்டு அமர்த்து பாறைக்கல்மீது ஊன்றியவாறு கைசலக் 

கூப்பி, எல்லாம் வல்ல இறைவனை நோக்கிப் பிரார்த்தனை 

செய்யும் அற்புதக் காட்டி, ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது. 

தரங்கிணி இப்படங்கள் ஒவ்வொன்றையும் கூர்ந்து 

பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். ஆனால், அவளால் நடுவி 

லுள்ள பெரிய படத்தை அதிகநேரம் பார்த்துக் கொண் 

டிருக்க முடியவில்லை. ஏசுவின் . இதயத்தில் ஒரு பெரிய 

அணி அறையப்பட்டு இரத்தமயமாகக் காணப்பட்டதை 

யும், இரு உள்ளங்கைகளிலும் ஆணி அடிக்கப்பட்டிருந்த 

இடங்களிலிருந்து இரத்தங் சசிந்து சொண்டிருந்ததையும் 

சண்டு, அவள் உள்ளம் உருகினாள். மனிதகுலம் நல்வாழ்வு 

வாழவேண்டு?மன்று நல்லுபதேசஞ் செய்த, ஏசுகிறிஸ்து 

போன்ற மகரன்களைக்கூடக் கொடுமைப்படுத்திக் கொல்லக் 

கூடிய கொடிய மனம் படைத்தவர்கள், இக்குவலயத்தில் 

இருக்கிரார்கரள என்று எண்ணி அவள் வருந்தினாள். 

கல்வியும் விஞ்ஞானமும் வளர்ந்து ஓங்கி, கலை நாகரிகங் 

களில் மக்கள். றந்து விளங்குவதாகச் . சொல்லப்பட்டு 

வரும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டிலேயே, சத்தியத்தை 
யும்" அஹிம்சையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு,



46 

இந்திய மக்களுக்குச் சுதந்திரம் வாங்கித் தந்து நல்வழி 
காட்டிய சாந்தியடிகளை, பட்டப் பகயில், அதுவும் பிரார்த் 

தனைச் சமயத்தில் சுட்டுக்கொல்ல ஒரு பாதகன் இருந்தான் 

என்றால், ஏறக்குறை இரண்டாயிரம் அண்டுகளுக்குமுன், 

மக்கள் பெரும்பாலோர் காட்டுமிராண்டி. வாழ்க்கை நடத் 
இக் கொண்டிருந்த காலத்தில், ஏசுபெருமானைக் கொல்வ . 

குற்குச் சிலர் சதி செய்ததில் வியப்பெதுவும் இல்லை என்று 

அவள் தனக்குள் சமாதானம் செய்துகொண்டாள். . ஏசு 

பெருமானின் கருணை பொழியும் கண்களும், 'சாந்தந் 
தவழும் திருமுகமும் தரங்கிணியின் உள்ளத்தை மிகவும் 
சவர்ந்தன. : நல்லாயனான ஏசு சின்னஞ்சிறு ஆட்டுக் குட்டி 
யைத் தம் தோளில் தாங்கிக் கொண்டு, தடியைப் 

பிடித்துக் கொண்டு நடக்குங் காட்சியையும், நீல 

வானத்தை எட்டிப் பார்க்கும் மலை. முகட்டில் 
ஏகாந்தமாக இருந்து மண்டியிட்டுப் பிரார்த்தனை செய்யுங் 
காட்சியையும், அவள் மாறிமாறிப் பார்த்துக். கொண் 

டிருந்தாள். . 

இச் சமயத்தில், யாரோ வெளியிலிருந்து வருவது 
போல் அரவங் கேட்டது. ஜோஸப்தான், சைக்ககா நடை 
சுவரோரத்தில் சாத்திவிட்டு உள்ளே வந் தான்... கூடத்தில் 
ஒரு பெண் தனியாக அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியங் 
கொண்டான். உள் வாசலில். நுழையும் முன்பு கதவோரத் 
தண்டை சிறிது நேரம் நின்று, அவள் யார். எனக் சவனி க் 
தான். எங்கேயோ இவளைப் பார்த்த மாதிரியிருக்கி றதே என 
எண்ணி ஞாபசப்படுத்துப் பார்த்தான். ல விநாடிகளில், 
அவனுக்கு அவள் யார். என. நினைவு வந்துவிட்டது. 
ஆசுவே, அவன், அவள் தன் வருசையைக் சண்டு மருண்டு' 

விடக் கூடாதென்ற. எண்ண தீதோடு, ஓசைப்படாமல் 
மெல்ல நடந்து, தரங்கிணி அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு எதிரி 
அள்ள (தெருப்பக்கமுள்ள) ௮றையில் ுழையலானான்.. -
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'ஏசுபெருமானின் திருவுருவப் படங்களில் தன் மனத் 
தைப் பதித்திருந்த தரங்கிணிக்கு, ஜோஸப் வந்ததோ 

தன்னைப் பார்த்ததோ, அறையில் நுழைந்தோ சிறிதும் 

தெரியவில்லை. அடுத்த சில நிமிடங்களில், காதரீன் ஒரு 

தட்டத்தில் -ஜாங்கிரி, காராபூந்தி, கேக், வாழைப்பழம் 
ஆகியவைகளை வைதகுது எடுத்துவந்து, தரங்கிணி முன் 

வைத்தாள். செல்லம்மாள், வெள்ளி டம்ளரில் தண்ணீர் 
கொண்டு வந்தாள். ப ப 

இவற்றைக் சண்டு தரங்கிணி மருளமருள விழித் 
தாள். காதரீன் அவளுடன் அமர்ந்து, சாப்பிடு, 
தரங்கிணி! சும்மா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாயே!”” என்று 
அன்போடு கூறினாள். 

அப்போதும் அவள் வாய் திறந்து ஒன்றும் பேசவில்லை 
மீண்டும் பல நிலைகளிலுள்ள ஏசு பெருமானின் திருவுருவங் 
களைப் பார்க்கலானாள். 

"ஒருவேளை கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டில் சாப்பிடலாமா 
என்று யோ?டக்கிறாப் போலிருக்கு...!! என்று, யோசனை 
யோடு செல்லம்மாள் சொன்னாள். ப 

“நீங்க ஒரு கர்நாடகம், அம்மா! தரங்கிணியைப்பற்றி 
உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவள் அப்படியெல்லாம் 
வித்தியாசம் பாராட்டுகிறவளாக இருந்தால், என்னைப் 
போன்றவர்களுடன் சநேசமாகப் பழகவே மாட்டாள்” 
என்று தரங்கிணிக்காகப் பரிந்து பேய சாதரீன், *“இவள் 
தயங்குவதற்கு வேறு ஏதோ காரணமிருக்கு. (A றிது 
யாசித்து) உம், நான் முட்டாள் தனஞ் செய்துவிட்டேன். 
அவள் சேக்கைசம் தொடக்கூட மாட்டாள்; அதில் மூட்டை 
சலந்திருக்கிறதல்லவா!! இவர்கள் உணவு விஷயத்தில். வீர 
சவம். இது ஞாபகமில்லாமல், மற்றப் பலகாரங்களுடன்
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கேக்குகளையுஞ் சேர்த்துக்கொண்டு. வந்தது என் தப்புத் 

தானே !””. 

.... தறங்கி முன்வைத்த பலகாரத் தட்டை எடுத்துக் 
சொண்டு எழுந்து, **இரு, வேறே கொண்டு வருகிறேன்" 
என்றாள். 

... தரங்கிணி, அவள் பக்கந் திரும்பி, *சாதரீன், வேண் 
டாம். இன்று நான் விரதம்; ஓருவேளைதான் சாப்பிடு 
வேன்” என்று கூறித் தடுத்தாள். 

“எப்போ பார்த்தாலும் உனக்கு விரதம், உபவாசந் 
தான் நீ பத்தாம்பசலி மனுஷியடி! தப்பிப்போய் இருப 
தூம் நூற்றாண்டில் பிறந்துவிட்டாய்.”” 

.அரதரீன் அலுத்துக் கொண்டாள். 

செல்லம்மாள்,. விரதம் என்றால் வற்புறுத்தாதே, 

ஈதரீன்!” என்று சொல்லியவாறே, தரங்கிணியை நோக்கி 

ரன். அப் பார்வையை எதிரிட மாட்டாமல், அவள் தலை 
விழ்ந்து கொண்டாள், 

செல்லம்மாள், தரங்கிணியின் எதிரே அமர்ந்து, அவள் 

தாலைப்பற்றி, '*குழந்தை, நீ நாங்கள் தந்த பலகாரத்தை 
ஈப்பிட மறுத்ததற்குக் காரணம் என்ன என்பதை நான் 

[றிந்துகொள்ள விரும்பவில்லை. விரதம் காரணமாகவும் 

ருக்கலாம்; வேற காரணமும் இருக்கலரம். ஒருவா் 

'காடுப்பதை ஏற்பதும் ஏற்காததும் அவரவர் விருப்பத் 
தப் பொறுத்த விஷயம், ஆனால், நீ என் மகளோடு 
ன்பாகப் பழகி வருவதால், உனக்கு ஒரு விஷயத்தைத் 
துளிவுபடுத்த ஆசைப்படு றன். எங்கள் குடும்பத்தைப் 

ந்றி, அந்தஸ்தைப் பற்றி, எந்த அளவுக்கு நீதெரிந்து, 
வத்திருக்கிறாுயோ, அல்லது காதரின் உனக்குச் சொல்லி: 
'ருக்கிறாளோ,. எனக்குக். தெரியாது. re ப
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செல்லம்மாள் சிறிது பேசியதுமேமேல் மூச்சு வாங்கிய 
தால், சில விநாடிகள் நிறுத்து, மீண்டும் பேசலானாள்? 
“இறிஸ்தவார்கள் என்றதுமே இந்துக்களாகிய உங்களில் 

பலருக்கு இளப்பமான எண்ணம் என்பது எனக்குத் தெரி 

யும். ஏனென்றால், நம் தமிழ் நாட்டில் கிறிஸ்தவர்சகளா 
யிருப்பவர்கள், பெரும்பாலும் உயர்ஜாதியினரால் பலவித 
மாகச். . கொடுமைப்படுத்தப்பட்டுவந்த தாழ்த்தப்பட்ட 

வகுப்பாரும், பிற்போக்கு சமூகத்தாரும் தான். ஆண்ட. 

வனைக் கோயிலில் போய்த் . தொழுவதற்குக்கூடத் 
தங்களுக்கு உரிமையில்லாததால், அவர்கள் மனம் நொந்து. 
கிறிஸ்தவர்சகளாகவும் முகம்மதியர்களாசவும்  மாறியிருக் 
இன்றனர். . இதை யாரும் மறைக்க முடியாது. இதுவன்றிச் 

இலர். உயர்ந்த உத்தியோகத்துக்காகவும், பணவசதியைப் 

பெறுவதற்காகவும், காதலை யுத்தேத்தும் மதம் மாறி 
யிருக்கின்றனார். ஆனால் நாங்கள் அப்படியல்ல; நாங்கள். 

சார்காத் த வேளாளர்கள்; திருநெல்வேலிப். பகுதியைச். 

சோந்தவர்கள். எங்கள். மூதாதையர் கிறிஸ்தவ மதத். 
திலுள்ள சிறந்த கொள்சையால் கவரப்பட்டே சோர்ந்திருக். 
கின்றனர். நம்முடைய பாவங்களைப் போக்குவத ற்காகவே 

ஏசுகிறிஸ்து இப்பூவுலகில் அவதரித்திருக்கிறார்; நமக்குப் 
பாவமன்னிப்பு அளிப்பதற்காசவே 6 துவகுமாரன் நம் 
மிடையே தோன்றினார் என்பலை த நம்பி, நாங்கள். &) றிஸ்து 
வர்களாக இருந்து வருகிறோம்... 

இதனிடையே பலகாரத் தட்டை உள்ளே கொண்டு 
போய் வைத்துவிட்டு வந்த காதரின், “அம்மா, என்ன 
பெரிய சங்கர்த். தனம் செய்கிறுப் போலிருக்கிறதே! 
என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்னாள். 

௧௪42௪௯ 

செல்லம் மாளி மீ பேச்சை இடைமறித்து ஏதோகசொல்ல. 
வ் பந் கு தரங்கிணி, காதரின் குறுக்ட்டால் சிறிது நின்று.பின் 

இசாக்
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பேசத் தொடங்கினாள்: அம்மா, நீங்கள் கொண்டுவந்து 
கொடுத்த பலகாரத்தை நான் சாப்பிடாததால், ஏதோ 
மனத்தில் நினைத்துக்கொண்டு பேசுகி நீர்கள். நீங்கள் நினைக் 
கிருப்போல், நாங்கள் . ஜாதி மதவெறி பிடித்தவர்களல்ல? 
குறுகிய மனப்பான்மையும் உடையவர்களல்ல. பொதுவா 
கவே, எங்கள் இந்து மதம் எம்மதமும் சம்மதம் என்று 

ஏற்றுக் கொள்ளும் இயல்புடையது; உலகிலுள்ள எல்லா 

மதங்களிலும் ஏதாயினும்*ஓர் உண்மை இருக்கும், சிறந்த 

தத்துவம் இருக்கும் என்று எண்ணி மதித்து வருவது. 
எங்கள். மகான்கள், ஞானிகள், எல்லோருமே சமரச 

ஞானத்தைப் போதித்து வந்திருக்கிறார்கள். உலகமக்கள் 
அனைவரையும் சகோதரர்களாகப் பாவிக்க வேண்டும்; 
சமத்துவமாக. நடத்த வேண்டும்; சசல ஜீவராசிகளிடத் 

திலும் அன்பும் இரக்கமும் காட்டவேண்டும் என்று உப 

தே௫ித்துச் சென்றிருக்கிறார்கள். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 
யும், பன்மையில் ஒருமையும் காணவேண்டும் என்று 

அவார்கள் : பயிற்சி யவித்திருப்பதால், சமயப்பொறை, 

அதரவது சகல மதங்களுக்கும மதுப்பவித்துப் போற்றுவது 
என்ற பெருங்குணம், எங்களிடம் உள்ளதுபோல உலூல் 

வேறு எப்பகுதி மக்களிடமும் காணமுடியாது. ஆமாம்”? 

.... எதரங்கிணி நன்றாகப் பேசுகிறாளே!” செல்லம்மாள் 
வியப்புடன் சொன்னாள். 

எங்கள் பள்ளி இலக்கிய மன்றக் கூட்டங்களில் பேசு 

வதில்கூடட இவள்தான் முன்னணியில் நிற்பாள்; இவள் 
பேசினால்கூடப் பாடுவதுபோல்தான் இனிமையாக இருக் 

் கும். இவள் பேசும்போது கூர்ந்து கவனியுங்கள்; வீணை 
மீட்டுவதுபோல் ஒலிப்பதைக் கேட்கலாம்.” 

தரங்கிணியின் மூகம் நாணத்தால் சிவந்தது. 
எப்போதும் என்னைக் சேலிசெய்வதுதான் காதரீனுக்கு
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வேலை, அம்மா!” என்ற பீடிகையுடன், அவள் மீண்டும் 
பேசலானாள்: '*நீங்கள் கேஞங்கள், நான் சொல்ல வந்த 

தைச் சொல்லி முடித்துவிடுகிறேன். நீங்கள் சொல்லியது 
போல், எங்கவில் சிலர் அறியாமை காரணமாக, எங்கள் 
மதத்தின் உண்மைத் தத்துவத்தை உணர்ந்து கொள் 

ளாதது காரணமாக, பிற மதங்களைப் பற்றுத் தவராக 
நினைக்கலாம்; சொல்லலாம். அனால், பெரும்பாலோர் 
அப்படியில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண் 

டும். நாங்கள் வைகீகமதத்தை மேற்கொண்டிருப்பவர் 

கள்? ஆனாலும், என்னுடைய தந்தையாம் பரந்த மனப் 

பான்மை கொண்டவர். அவர் மறந்துங்கூடப் பிற ஜாதி 

யாரைப் பற்றியோ, பிற மதத்தாரைப் பற்றியா இழி 

வாகப் பேசமாட்டார். அந்தக். குணம் பிள்ளைகளாகிய 
எங்களுக்கும் உண்டு. அதிலும் “மனம் ஓத்தால் இனம் 
ஒத்துவிடும்* என்பார்கள். காதரீனை நான் உடன்பிறந்த 
சகோதரியாச மதித்துப் பழகிவருகிறனே யொழிய, வேறு 
விதமாசக் சருதி நடக்கவில்லை. அப்படியிருந்தால், பள்ளிக் 

கூடத்தளவில் எங்கள் தொடர்பு நின்றுவிட்டிருக்கும்.”” 

.. பரவாயில்லையே! தரங்கிணி பெரிய மனுஷி 
போலல்லவா பேசுகிறாள்? வயதான எனக்குக் கூடத் 
தெரியாத விஷயங்களல்லவலா அவள் வாயிலிருந்து 
வருஇன் றன?” 

செல்லம்மாள் பாராட்டிப் பேசினாள். இச் சமயம் 

வெளிவாசலண்டை. . ஏதோ . அரவம் உண்டாயிற்று, 

பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில், இதை யாரும் கவனிக்கவில்லை. 

_ **திறிஸ்து.  பெருமானைப்பற்றி எங்கள் பெரியோர் 

பேசி வரும் அபிப்பிராயங்களைக் கேட்டிருக்கிறீர்களா? 
காரந்தியடிகள், . சமயம் நேரும்போதெல்லாம் ஏசுவின் 

பெருமையைப் பலபடப் பேசியும் எழுதியும் . வந்தார். 

அவருடைய பிரார்த்தனைக் கூட்டங்க்வில் ஏச்பிரானின்
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பொன் மொழிகளைச் சொல்லாத நாளில்லை. மகாகவி 

பார்தியார்கூடக் கிறிஸ்து பெருமானைக் குறித்துப் 

போற்றிப் பாடியிருக்கிறுர்......”” தரங்கிணி தொடர்ந்து 

பே௫ினாள். 

். 4அப்படியா?'” செல்லம்மாள் வியப்புடன் கேட்டாள். 

“ஆமாம். எங்கப்பா எத்தனையோ தடவை எங்க 

ளுக்குப் படித்துச் சொல்லியிருக்ஒருர்......”” 
.... பரறதியார், எங்கள் ஏசுகுறித்துப் பாடியிருக்கும் 

பரட்டை ஞாபகம் இருந்தால் சொல்லேன், தரங்கிணி!” 
தரங்கிணி நெற்றியை விரல்களால் வருடியவாறு 

யோிக்கலானாள். அடுத்த சில நிமிடங்களில், அவளுடைய 
குமுத வாயிலிருந் து பின்வரும் அடிகள் வெளி வரலாயின? 

-. *உண்மை யென்ற சிலுவையிற் கட்டி. 
உணர்வை ஆணித் தவங்கொண்டு அடித்தால் 

வண்மைப் பேருயிர் யேசு கிறிஸ்து 
வான மேனியில் அங்கு விளங்கும்”? 

காதரீன் கேட்டாள், '*ஏண்டி, தரங்கம்! நீ இதுவரை 

சொன்னதே யில்லையேடி, பாரதியார் இப்படி ஏசு பெரு 

மானைப்ப ற்றிப் பாடியிருக்கிறார் என்று?” 

்... “சந்தர்ப்பம் ஏற்படவில்லை.” 

“குழந்தை, அந்தப் பாட்டை இன்னொரு முறை 
சொல்லு” என்று செல்லம்மாள் கேட்டுக்கொண்டாள். 

ல் தரங்கிணி அந்நான்கு அடிகளையும் மீண்டும் ஒருமுறை 

நிதானமாகச் சொன்னாள். 

ட... **இதைப் பாடுவதற்கென்னடி, தரங்கம்! எங்களைப் 
- போலச். சாதாரணமாகப் படிப்பதுமாதிரிச் சொல்லு 
இருயே! பாட்டைப் படிக்கக்கூடாது; பாடவேண்டும் 

என்று. நீ எங்களுக்கு அடிக்கடி, அறிவுறுத்துவாயே? 
இப்போது: நீ மட்டும்--27 ஐ. வெட்கமோ? பரவாயில்லை,
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இப் பாட்டைப் பாட்டி, கேட்போம். Oi Ca வேறே யரர் 
இருக்கிறார்கள்?”? | 

“அமாம், குழந்தை; பாடு; கேட்கலாம்” செல்லம் 
மாளும் அசையோடு கேட்டாள். ப 

_ தரங்கிணி ட தாண்டையைச் சரிப்படு த் இக் கொண்டு, 

பின் அவள், “*பாறதியார் இதுபோன்று மூன்று பாடல்கள் 

பாடியிருக்கிறார். நீங்கள் இவ்வளவு ஆர்வமாகக் கேட்பு 
தால், அவற்றில் முக்கியமான ஓன்றை நானே பாடுகிறேன்? 
கேளுங்கள்...”” 

தாயும் மகளும், “பாடு தரங்கம், படு” என்று ஒரே 
சமயத்தில் சொன்னார்கள். 

தரங்கிணி, நீலாம்புரி ராசத்தில். பாடத் தொடங் 

“சன் வந்து சிலுவையில் மாண்டான் 
எழுந்து உயிர்த்தனன் நாள்ஒரு மூன்றில்: 

நேசமா மரியா மக்த லேகா 

நேரிலே இந்தச் செய்தியைக் கண்டாள். 
'தேசத்தீர்! இதன் உட்பொருள் கேளீர்: 

தேவர் வந்து நமக்குட் புகுந்தே 
நாசமின்றி நமை நித்தங் காப்பார் 

ஈம்அகந்தையை நாம் கொன்று விட்டால். 

அவளுடைய உள்ளம் அப் பாட்டின் பொருளி லும் 
இசையிலும் லயித்துப் போய்விட்டது என்பது, அவள் 
சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஏசு கிறிஸ்துவின் திருவருவப் 
படத்தின்மீது, தன் கயல் சண்சளைப் பதித்தவாறு, பரவச 
நிலையில் இருந்ததிலிருந்து தெரிந்தது. அ க 

gor! பாட்டும் அபாரம்; பாடப்பட்ட Borys 
அபாரம்,”
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இவ்விதஞ் சொல்லிக்கொண்டே காதரீனின் தசப்ப 
னார் உள்ளே நுழைந்தார். அவர் மேல் உத்தரீயத்தை 
எடுத்துச் சவர் மூலையிலிருந்த கொக்இ யொன்றில் மாட்டியவாறு, “ஏன் காதரீன், நீ அடிக்கடி, சொல் வாயே! உன் அருமைசி சிநேகிதி தரங்கிணி என்று? 
அந்தப் பெண் இவள்தானா?”” எனக் சேட்டர். மிகச் 
சூட்சுமமான புத்தி; நல்ல சங்கீத ஞானம். இவள் பேச்சும் பாட்டும் என்னை அப்படியே உலுக்கிவிட்டன. 
இவள் . உங்களுடன் பேசியையெல்லாம் நான் நடையி . OG 5 Sant oy கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன்.? 

. சந்தோஷநாதம் பிள்ளையின் வருசையைக் கண்டதும், 
தரங்கிணி திடுக்கிட்டு எழுந்து விட்டாள். 

.. “பரவாயில்லை, குழந்தை, உட்காரு?” என்றமர்த்திய 
பிள்ளையவர்கள், ஈநீ இப்படி என்னைப் பார்த்ததும் 
சங்மீகாசப்பட்டுப் பேச்சை நிறுக்கிவிடுவாப் என்று 
தான், நடையிலேயே நின்றுவிட்டேன், சிறிது நேரம்” 
என்ருரீ. 

இதற்குள், - செல்லம்மாள் எழுந்துபோய்க் கணவன் 
கால் அலம்ப ஒரு செம்பில். தண்ணீர் கொண்டு வந்து 
கொடுத்தாள். 

“குழந்தை, நீ குறிப்பிட்ட பாரதி பாடல்கள் மூன்றை 
யும், உனக்கு அவகாசம் ஏற்படும்போது காதரீனிடம் 
எழுதிக் கொடுத்தனுப்பு; என்ன? என்று கேட்டுக்கொண் 
பார், சந்தோஷநாதம் பிள்ளை. 

“அதற்கென்ன! நாளைக்கே எழுதிச் கொடுத்தனுப்பு 
“றேன், ஐயா?” 

| காதரீன் தரங்கிணியை உட்காரச்சொல்லி வற் 
றுத்தினாள். _
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*நேரமாகி விட்டது, காதரீன்! போசவேண்டும் 

என்று, அவளுக்கு மெல்லப் பதில் கூறிய தரங்கிணி, தந் 
செயலாச எதிர்அறையைப் பார்த்தாள். தீட்சண்யமான 

'இரு சண்கள் அவளையே கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருப் 

பதைக் கண்டுவிட்டு, விதிர்ப்புற்றுப் போனாள். 

"சுடர்மணிகள் போல் விளங்கிய அக் சண்மணிகள் 

வேறு யாருடையனவுமல்ல; சாதரீனின் சன்ன அண்ண 

னான ஜோஸப்பின் இளமை ததும்பும் சண்களை யாகும். 

யார் கண்ணிலும் படாமல் ஓசை செய்யாமல் உள்ளே 

போன அவன், இதுவரை அவ்வறையின் உள்ளேயே பேச்சு 

-மூச்சில்லாமல் அமைதியாயிருந்து, தரங்கிணியின் சாதுரிய 

மான பேச்சையும், இனிய பாட்டையும் கேட்டுக் சொண் 

டிருந்தான். 

4 

அடையாறு கலாக்ஷேத்திரத்தில் கோடைக் காலசீ 

சங்கப் பயிற்சி வகுப்புக்குப் போய்விட்டு, தரங்கிணி தன் 

௪க& மாணவிகளுடன் பஸ்ஸில் திரும்பிக்கொண்டிருந்தாள். 

பிற்பகல் பெரிதும் கழிந்துங்கூடச் சூரியவெப்பங் குறைய 

வில்லை. சூட்டைத் தணிக்க விசிறிகொண்டு MANION SI 

போல, கடல்சாற்று. மெல்ல வீசத் . தொடங்கிப் பகல் 

உஷ்ணத்தைப் படிப்படியாச ஆற்றிக்கொண் டிருந்தது. 

கடல் நடுவே: தென்படும் தீவு அரண்மனையைப் போல் 

காட்சியளிக்கும் செட்டிநாட்டு அரசர் மாளிகையின் 

அழகையும்,சமுத்திரத்துடன் சங்கமமாகும் அடையா ற்றில் 

_மிதந்து ஓடும் படகுகளின் வேகத்தையும், தூண்டில் 

_ போட்டும். வலைவிரித்தும் மீன்பிடிக்கும் செம்படவர்கள் 

_ அடிக்கடி எழுப் பும் ஒலியையும், கடல்காக்கைகளும் பருந்து 

களும் மணற்பரப்பில் வற்றல்போல உலரப் போட்டுள்ள
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மீன்சளை * கொத்திச் செல்ல வட்டமிட்டவாறு கூச்சலிடும் 

அரவத்தையும், நடுக்கடலில் பெரிய படகஇிலும் கட்டு மரங் 

சனிலும் சென்று பெரிய வலைகளை வீசிச் சிறியதும். பெரியது 

மான மீன்களைப் பிடித்துக்கொண்டு வந்து கரையில் குவித் 

துப் போட்டவாறு மீனவர்கள் விநோதமாசச் சத்தஞ் 

செய்வதையும், அவற்றைச் செம்படவப் பெண்கள் தங்கள் 

கூடைகளில் அள்ளிப் போட்டுக்கொண்டே கட ற்சரையி 

'லேயே வாங்க வந்தவர்களிடம் விலை கூறி ஆர்ப்பாட்டஞ் 

செய்வதையும், இவற்றுக்கும் மேலாக் அமைதியுடன் 

கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரையில் சாணப்பட்ட நீலக் 

சடலின்மீது காற்று அடிப்பதனால் எழுதி அலைகளையும், 

கரை புரண்டுவரும் அலைசளின் நுரைசெய்யும் ஆரவாரத் 

தையும், பஸ்ளில் பிரயாணஞ் செய்தவாறே தரங்கிணி 
முதலிய சங்கே. மாணவிசள் கண்டும் கேட்டும் வந்து 

சொண்டிருந்தனர். 

தரங்கிணியுடன் பிரயாணஞ் செய்துவந்த மாணவி 
“கள் ஒவ்வொருவராக மந்தவெளிப்பாக்கத்திலும், அப்பு 
'மூதலித் 'தெருமுனையிலும், சாந்தோம் சர்ச் எதிரிலும் 
- இறங்கிப் போயினர். ஆதலால், இவள் மட்டுமே அகில 
இந்திய ரேடியோ. நிலையத்தண்டையுள்ள பஸ் ஸ்டாப்பில் 

இறங்கினாள்.  'பிளாட்பாரத்தின்மீதே அவள் மெல்ல 
நடந்து, 'காரணீசுவரர் கோயில் தெருவழியாகத் திரும்ப 
“லானாள். அவ்விதம் நடக்கையில், அவள் அன்று Fak குப் 

“பள்ளியில் கற்றுக்கொடுத்த புதிய  கீர்த்தனையையும் 

தனக்குள்ள சவே FT FBC 'செய்துகொண்டு போச 

“லானாள். இந்நிலையிலேயே. சில கஜதாரம். அவள் நடந் 
திருப்பாள்.. *இிணுகி என்று மணியடித்தவாறு, ஒரு 
சைக்கிள் அவளைப் “பின். தாடரலாயி ற்று... பாட்டுக் 

கவனத்தில் நாம்” “வீதிபின் நடுவே. போய்விட்டோமோ 
'என்று தரங்கிணி ' “எண்ணி, 'சைக்கிள்' போசு இடந் தரும். 
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நோக்கத்தோடு ஓதுங்கி .ந:_க்கலானாள். அல், அவள் 
ஒதுங்கிச் செல்லச்செல்ல, அச்சைக்கிளும் ஒதுங்கி , அவளைப் 

பின் தொடரலாயிற்று, *இதென்னடா, தொந்திரவு? 
என்று, தரங்கிணி ஒரேயடியாக ஒதுங்கி நின்றுவிட்டாள், 
அந்தச் சைக்கிள் முன்னை போகட்டும் என்ற எண்ணத் 
துடன். ஆனால், முன்னே போன அச்சைக்கிள் மறுபடியும் 
“அவள் பின்னால் வரலாயிற்று. அவளுக்கு முன்னும் பின்னு 

மாசுப் போவதும் வருவதுமாக, அச்சைக்கிளைச் செலுத்திக் 

"கொண்டிருந்த வாலிபன் ஆட்டங்காட்டலானான். அவ் 
“விதம் அவ்னை அலைக்கழித்தவன் வேறு யாருமன்று; காத 
ரீனின் சன்ன அண்ணனான ஜோலப்பே யாகும். 

. அவனைக். கண்டதும் தரங்கிணி திடுக்கிட்டுப் பயந்து 

போனாள். ஜோஸப் அவளைப் பார்த்து, அசட்டுச். சிரிப்புச் 

அரித்தான். 

*இிண்கிணி; ரொம்ப குரரம் போய் வருகிறாயா?" 

| தரங்கிணி அதற்குப் பதில், சொல்லவுமில்லை; அவனைத் 
திரும்பிப்: பார்க்சவுமில்லை. 

எங்கே, உங்க ரெட்டைவால் கூட்டம் எதையும் 
காணோம்? தனியாசவே கிளம்பிவிட்டாயே?”” 

தரங்கணி மூச்சு விடவில்லை; வேசுமாகச நடக்க 

“லானாள். 

. *இண்கிணி, இப்படி என்னைத் திரும்பிப் பாரேன். 
நான் உன் அருமைச் சிநே௫தி' காதரீனின் சகோதர 
னில்லையா? உன்னிடம் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாதா?'* 

இவன் இவ்விதம் பேசப் பேச, தரங்கிணியின் நடை 
யில் வேகம் அதிகமாயிற்று, அவள் கீர்த்தனம் பாடுகையில் 
போடும் சுரம் துரிதகாலத்தில் சஞ்சரிப்பது போல. ஜோஸப் 
பும், தன் சைக்கிளை அவள் நடைக்கேற்றவாறு வேசமாக 

“விட்டான்.
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நீ பவளவாய் திறந்து, என்னிடம் ஒரு வார்த்தை 
பேசினால், முத்தா சிந்திவிடும்? என் கங்கையிடம் நேரம் 

போவதுகூடக் தெரியாமல் பேசுகருயே?”* 

“தான் காதரீனைப் பார்க்க அவள் வீட்டுக்குப் 

போகையில் எல்லாம் ஜாடைமாடையாசக் சேலி செய்து 
வந்தவன், *கஇண்கிணி” *இண்கிணி: என்று கிண்டலாசப் 
பெயரிட்டு அழைத்துப். பரிசாசஞ் செய்பவன், இன்று 
தன்னை நாலுபேர் போகும் நடுவீதியிலேயே வழிமறித்து 
வம்பு செய்யத் தொடங்கிவிட்டானே” என்று எண்ணி, 
தரங்கணி மிகவும் வருந்தலானாள். அவனிடமிருந்து 
எப்படித் தப்புவது என்றும் யோசிக்சலாஞள். | 

. ஜோஸ்போ தாங்கள் போகுமிடத்தில் யாராயினும் 
எதிர்ப்பட்டாலோ, அல்லது ' பின்னால் வந்தாலோ, தரங் 
இிணிக்கு முன்னால் சைக்கிளை ஒட்டிக்கொண்டு போய் 
விடுவான். ஜனநடமாட்டமில்லாத இடங்களில், அவன் 

- அவளுக்கு அருகே சைக்கிளை . விட்டவாறு, ஏதாயினும் 
பேசிக்கொண்டே மெல்ல வருவான். அல்விதம் அவன் 

அவளை நெருங்கி வருகையில் எல்லாம், தரங்கிணி ஒடவே 

செய்வாள். 

ஜோஸப் இலை தக் சண்டு நசைத்தாறு, .இண்டுணி, 
என்னைக் எண்டு ஏன் நீ இப்படிப் பயப்படுகிறாய்? உன்னை 
நான் அப்படியே விழுங்கியா விடுவேன்? நான் ஒன்றும் 
ராக்ஷஸன் இல்லை; உன்னைப்போல் மனித ஐன்மந்தான்.” 

- 1*மணனிதனாக இருப்பவனா காட்டுமிராண்டிபோல். இவ் 
வாறு அநாகரிகமாக நடக்கிறாய்2! 

தரங்கிணி வாய்விட்டுக் சேட்சவில்லை. மனத்துக்குள் 
| கறுவினாள். 

.... அவளை முன்னாலும் போசவிடாமல், பின்னேயும் | 
நடக்கவிடாமல், ஜோஸப் சைக்கிளில் துரத்திக்கொண்டு
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வருவதைக் கண்டு, தரங்கிணிக்கு அமுகைய வந்து 
விட்டது. யாராயினும் பார்த்தால் ஏதாயினும் நினைத்துக் 
கொள்வார்களே” என்ற எண்ணத்தால், your War 
சிரமப்பட்டுக் துக்கத்தை அடக்கிக் கொண்டாள். 

*இண்டுணி, நீ என்னிடம் பேசக்கூட. வேண்டாம். 
உன் குமுத. வாயைத் திறந்து ஒரு பாட்டுப் பாடிவிடு. 

நான் சேட்டுவிட்டுப் போய் விடுகிறேன். பாடமாட்டாயா; 

கிண்கிணி?” 

- அவ்விதம் சேட்டுக்கொண்டே ஜோஸப், சைக்கிளைத் 

தரங்கிணியை. உராய்ந்து சொண்டு போவது போல் 
மிச நெருக்கமாகச் செலுத்தினான். தரங்கிணி கதிகலங்கிப் 
போய்விட்டாள். அடுத்த சணம், அவன், அவள் மோவா 

யைப் பிடித் தீது விட்டிருப்பான். 

இச்சமயம், இரு பக்சங்களிலிருந்தும் மக்கள் வரலா 
Wort. ரிக்ஷாக்களும், சைக்கிள்களும், கார்களும் வந்து 
கொண்டிருந்தன. ஆகவே ஜோஸப், குரங்கிணியை 

விட்டு விட்டுச் சிறிது தள்ளித் தன் சைக்கிளை 

ஓட்டினான். | ப 

தன்னை இந்த ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுமாறு, 
தரங்கிணி . இறைவனை மனத்தில் தியானித்த வண்ணம், 
மறுபக்கத்தில் ஒரமாசப் போசலானாள். 72-ம் எண்ணுள்ள 

வீட்டிலிருந்து, யாரோ ஒரு மாது, இவளைப் பார்த்து 

விட்டு, **தரங்கம், தரங்கம்! சற்று இங்கே வந்து 

விட்டுப் போயேன்”. என்று. கூப்பிடலானாள். தன்னை 

_- யாரோ. கூப்பிடுவது கேட்டுத் தரங்கிணி நின்று பார்த் 

தாள். . தனக்குப் பரிச்சயமான ஒரு அம்மாமிதான் 

அழைக்கிறார்கள். என்று . அறிந்ததுமே, தனக்கு இந்த 

ஆபத்துச் சமயத்தில். புசல் கிடைத்துவிட்டது என்று 

மகழ்ச்சி கொண்டாள். .ஏனவே,.௮வள் உடனே, *இதோ
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வந்து விட்டேன், மாமி” என்று பதிலுக்குக் குரல் 
கொடுத்துக் கொஷ்டே, அவ் வீட்டினுளன சரேலென 
நுழைந்து விட்டாள். ஜோஸப், தான் அவ் வீட்டில். 
புகுவதைப் பார்த்துவிடக் கூடாது என்று, அவள் 

எண்ணினாள். 

... அனால், ஜோஸப், தரங்கிணி ஒரு வீட்டினுள் நுழைவு 

தைக் சண்டுவிட்டான்... அவள் : திடீரென அவ்விதம் 
ஒரு வீட்டிற்குள் போவது, தன்னிடமிருந்து தப்பித்துக் 

கொள்வதற்காகவே என்று அவன் ௫ஊஇத்துக்கொண் 
டான். “அவள் எவ்வளவு நேரம் அவ் வீட்டில் இருப்பாள்? 

வரட்டும், பார்க்கலாம்” என்று, அவன் அறிது நேரம் 

காத்திருந்தான். வெகு நேரமாகியும் அவள் வெளி 

வராமல் போகவே, அவன், தனக்குள் சரித் துக்கொண்டே, 
தன் விடுநோக்கிச் சைக்கிளை வேசமாக் விடலானான். 

5 

.... தரங்கிணி, சிந்து பைரவி ராகத்தை மிகவும் மெல் 
லத்தான் ஆலாபனை செய்தவாறு வீதியில் வந்துகொண் 
ருந்தாள். ஆனாலும் வேனிற்காலத்து மாலைக் 'தென்றற் 
காற்று, அவளுடைய . மாதுறியமான குரல் ஓலியைச் 
சுமந்து சென்று, அவளது வருசையைத் தெருத்திண்ணைத் 
துர்ணில் சர்ய்ந்த வண்ணம்:சிகரெட் புகைத்துக் சொண் 

டிருந்த ஜோலப்புக்கு, முன்கூட்டியே அறிவித்துவிட்டது. 
அவள் sir தங்கையைப் பார்க்கத்தான் வருகிறாள் 

என்று: அவன் உணர்ந்து சொண்டான். தனக்குள்ளா 

கவே ராச விந்நியாசஞ். செய்து பாடி. அனுபவித்துக் 
- இசாண்டு, பரவச நிலையில் மிதந்தவாறு மெல்லச் 
செல்லும். அவள், அச்சமயம் .௮வன் சண்களுக்குத். தேவு
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கன்னிகை போலவே காட்சியவித்தாள். அவள் நடை 
யழசகை. ரசித்துக் கொண்டிருந்த அவன்,. தரங்கிணி: 
தங்கள் வீட்டைக் கடந்து செல்வதைக் கண்டு. பதற்ற. 
மூறலானான். “ss! இசைவாணி கிண்கிணி. .இங்கு வரா 
மல் எங்கே போகிறாய்? உன் தோழி. காதரீனைப் பார்க்க: 
வரவில்லையா?. அவள். உன் வருகையை எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருக்கிராளே?”” என்று, அவன் குரல் கொடுத்தான். 
குறும்பு தொனிக்கும் அக் குரலைக் கேட்டதும், தரங்கிணி. 
மந்திரத்தால் கட்டுண்டு நிற்கும் பாம்புபோல், அப்படியே 
நின்று விட்டாள். ஜோஸப் அவளை உரக்சக்கூடக் கூப்பிட 
வில்லை. அவன் தகப்பனார் வீட்டினுள் இருந்ததால், 
தான் அவளை அழைப்பது அவர் செவியில் விழுந்துவிடப் 
போகிறது என்ற. அச்சத்தால், அவன் மெல்லவே குரல் 

கொடுத்துக் கூப்பிட்டான். ஆனாலும் அவன் “இசைவாணி- 
கண்குணி' என்று விவித்துதில், கிண்கிணி என்று அவன் 

அவைக் காணும் . போதெல்லாம் . இட்டு அமழைக்குஞ் 
செல்லப் பெயர்: அவள் காதில் எப்படியோ விழுந்து 

விட்டது. ஆசுவே, அவள் திடுக்கிட்டு நின்று, தன்னையறி. 
யாமலே திரும்பிப் பார்த்தாள். அப்? பாதுதரன் அவளுக் 
குத் தன் மெல்லடிகள் செய்துவிட்ட தவறு தெரிந்தது. 
அடுத்த கணம் அவள், தன்னைச் சுதாரித்துக்கொண்டு 

பின்னுக்கு நடந்து வந்து, காதரீன் வீட்டினுள் நுழைந் 
தாள். 

._.. தான் வருஞ் சமயத்தில், ஜோஸப் அங்கு இருப்பான் 
என்று தரங்கிணி எதிர்பார்க்கவில்லை. இந்த நேரத்தில் 
அவன் வேலைசெய்யும் அலுவலகத்தில் இருக்கவேண்டி 
யவன். இன்று வழக்கத்துக்கு. மாறாக அவன் இருந்தது, 
அவளுக்கு அதிர்ச்சியைக் தந்தது, அவன் அவளைக் 
சாணும்போரதெல்லாம் ஏதாயினும் கண்டல் செய்வதால், 
தரங்கிணி அவன் சண்சளில் படாமல் இருக்சக வெகுவாக
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முயன்றாள். அவன் இல்லாத சமயம் பார்த்தே, அவள் . 
காதரினைப் பார்த்துப் பேரவிட்டுப்போக வருவாள். அவனை 
எதிர்பாராதவாறு. கண்ட அச்ச தீதினால், அவள் தலை 
குனிந்தவாறு, அவசரம்அவசரமாக வாசற்படியைக் கடந்து 
உள்ளே போகலானாள். 

"தூண் பக்கம் சாய்ந்திருந்த ஜோசப், தரங்கிணி வாசற் 
படியேறி வருஞ் சமயம் பார்த்து, அவளை வழிமறிப்பது 
போல் நடைபாதையில் குறுக்கே நின்றவாறே, “இசை. 
வாணி, ஏழை பக்கம் ஏறெடு குதுப் பார்க்கக் கூடாதா? 
நான் ஒருத்தன் நிற்பது உன் மை விழிக்குத் தெரிய 
வில்லையா2--*” என்று கேலி செய்யலானான். 

. இருந்தாற்போலிருந்து கருமேசங் கூடியிருந்த வானத் 
தில் மின்னல் கீற்று ஒன்று ஏற்பட்டு மறைந்தது. இதை 
யடுத்து, **சட்புடா” என இடி. இடிக்கலாயி ற்று. 

.. தரங்கிணிக்கு எங்கிருந்து இவ்வளவுகோபம் வந்ததோ 
தெரியவில்லை. “அட! சட்; பேசரமல், போ வழியைவிட்டு 
விலகி! காலிப்பயல். போல வாபில் வந் Sug. உளறிக் 
கொட்டிக் கொண்டிருக்கிராயே2..... 

, தரங்கி இவ்விதஞ் சீறி விழுவாள் என்று 
ஜேஸாப் சிறித்தும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவன் தன்னைச் 
சமாளித்துக் கொள்ளுவதற்கே, சில விநாடிகள் ஆயின. 
தான் கிண்டல் செய்யும்போதெல்லாம் தலைகுனிந்து 
கொண்டு . போய்விடும் துரங்கிணியா, இப்படி, எரித்து 
விமுகிறாள்2 ப ட்ட 

a நல்ல இரு குடும்பத்தின் பெயரைக் செடுக்க இப்படி, 
யொரு. காவாலி தலையெடுத்திருக்கு; மற்றப் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களே, இப்படியா கிறுக்குப் பிடித்து. ஆடு 

ற ர்கள்???
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அவளது”இச் சொற்கள், கன்னத்தில் அறைவதுபோல் 

ஜோலளப்பின் செவிகளில் விழுந்தன. அவன் அதிர்ந்தே 
போனான். ஆனாலும், தான் அவளுக்குப் பயந்து போனதாக 

அவள் அறிந்துவிடக் கூடாது என்ற எண்ணத்துடன், 

விரைப்பாகப் பேசலானான்? | 

என்ன பாடகியம்மாளுக்கு இன்று தாக்கு ரொம்ப 

நீளுகிறது?” 
இதற்குள் நடைக்குப் போய்விட்ட தரங்கிணி, 

ஜோஸபின் கரகரத்த குரலைக் சேட்டுச் சடக்கெனத் 

திரும்பி வந்து, அவன் காது கேட்கும்படியான தூரத்தில் 

நின்று, “எனக்கு நாக்கு நீளஞிற தா? உனக்கு நீளமான.தா? 

என்று நான் போனபின்னர் நீயே நினைத்துப்பார். அது 

மட்டுமல்ல, ஒரு வயதுப்பெண்ணிடம் முகத்தில் மீசை 

அரும்பிவிட்ட ஒரு வாலிபன் இவ்விதமெல்லாம் வம்புப் 

பேச்சுப் பேசலாமா என்றும். சாவதானமாகச் சிந்தித்துப் 

பார். உன் மூளைக்கே எட்டும்'” என்றாள். 

இப்போது படப வென்ற ஓசையுடன் சில நிமிடங்கள் 

மழை பெய்துவிட்டு நின்றது. 

“உன்னைப்போல் வாலிபர்கள் இருக்கிருர்களே,. 

அவர்கள் எல்லாம் இப்படியா இளம் பெண்களிடம் வம்பு 

அளக்கிறுர்கள்? . பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள்?”” என்று 

எீற்றத்துடன் சொல்லத் தொடங்கிய தரங்கிணி, “வெளியே 

உதாரணம் .தேடப்போவானேன்? உங்க வீட்டிலேயே: 

உன்னைப்போல ஆண்பிள்ளை உன் பெரிய .௮ண்ணன் இருக் 

கிராரே? அவர் என்னைப்போன்ற . பெண்களைக் கண்டால் 

எப்படி. நடந்து கொள்ளுகிறார் என்பதை நீ ஒரு தடவையா 

யினும் பார்த் ததில்லையா? . அவர் பெண்களை எதிரிட தேர்ந் 

தால், அவர்கள் அவரைப் பார்த்துத் தலைகுனிந்து கொண்டு 

ஒதுங்கி. போவதற்குமுன், தான் தலையைக் கவிழ்த்துக்.
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சொண்டு; அவர்கள் பார்வையிலிருந்து விரைந்துபோய் 
விடுகிறார். அப்பேர்ப்பட்ட உத்்தமருடன் நீயும் வந்து பிறந். 
இருக்கிருயே2”* ் 

"சும்மா அளக்காதே, பெண்ணே! எல்லாம் எனக்கு த் 
தெரியும்...”” இசி 

்.. ஜோலப் கடித்துச் குத றிவிடுவதுபோல் கூறினான். 
''எல்லாம் தெரிந்து பேசுகிற லட்சணமா இது? நான். 

உனக்குச் சொல்லி வைக்இே றன் இன்று. இதுவரை என்னைப். 
பார்த்துப் பரிகாசம் பேசி வந்ததுபோல், இனி நீ ஏதா 
யினும் குறும்பாகப் பேசினால், மரியாதை கெட்டுவிடும், 
ஆமாம், நான் சண்டிப்பாசக் செட்டவளாய் வ்டுவேன்...... 
ஜாக்சரதை!"" | 

சனசாரீரம் வாய்ந்த பாடகர் சங்கேக் சச்சேறி செய் 
யும்போது வந்து விழும் சங்கதிகக்ப்போல, அவளுடைய 
மெல்லிய குரல் சனத்து, வார்த்தைகள் சூடேறி வெளி 
வந்தன. ப 

... ஜோஸப் இப்போது உண்மையில் நடுங்கியே 
போனான். தரங்கிணி இதுவரை இப்.டிக் எடுமையாக 
யாருடனும் பேசி அவன் சேட்டதில்லை. அவள் தனித்துத் 
தன். எதிர்ப்படும்போ௦ தல்லாம், அவன் எக்சச்சச்சமாச 
எதோ ஏளனமாகப் பேசி ஆழக்கூட வைத்திருக்கிறான். 
அப்போதெல்லாம், ஒரு முலை கூட அவனை ஏறிட்டுப் 
பார்த்ததில்லை; எதிர்த்து ஒன்றும் பேசியதில்லை; அப்பேர்ப் 
பட்டவள் இன்று...! 

“என் சிநேகிதியுடன் பிறந்தவனாயிற்றே என்று தாட் 
சணியங் காட்டிவிட்டுப் பேசாமல் போகப்போக BO Lh 
போடுகிறாயா? இனி நீ என்னிடம் வாலாட்ட தீ தொடங்க 
"னல், உன் முகத்தில் காரித்துப்பி நாலுபேர் சிரிக்ச வைச் தீ 
விடுவேன், O குரிந்துகொள்,”” ் ் | |
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தரங்கிணி அச்சமயம் பேசிய பேச்சின் தொனி, வீணை 
நரம் கள் ஐங்காரநாதம் செய்வது போலிரு ந்தது. 

“இன்னொன்றும் நீ தெரிந்து வைத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். . உன்னைப் போன்ற போரக்கிறி குதனமுள்ள — 
ஆண்கள், என்ன அட்டகாசம் செய்தாலும் அஞ்சியொடுங் 
கிப்போவதும், அவர்கள் செய்யும் அக்கிரமங்களை எதிர்த்து 
நிற்கத் தைரியமில்லாமலும், வெளிய சொல்ல வெட்கப் 
பட்டும் தங்களுக்குள்ளேயே குமுறிக் கொண்டிருப்பதும்: 
அந்தக் காலத்துப் பெண்கள் இயற்கையாகும், ஆனால், 
இந்தக் காலத்து மங்கையரோ கொடுமையைக் கண்டால் 
எதிர்த்துநின்று கூட்டங் கூட்டிவிடுவார்கள் 

“பாதகம் செய்பவரைக் கண்டால்--8 
பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா 

்- மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா!--அவர் 
முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா!?? : 

என்று பாடிப் புதுமைக் சவி பாரதியார் நவயுசப் பெண் 
களுக்குத் தைரியம் களட்டியிருக்கிறார். எனவே, எங்களிடம் 
யாராயினும் முறைதவராக 4 நடக்கத் தொடங்கஇனால், 
அவர்கள் முகத்தில் காரி உமிழ்ந்து, மோதி மிதித்து 
விடுவோம். ஆமாம். 

தரங்கிணி முகம் முழுவதும் இரத்த சிவப்பா௫ிக் காவி 
 தேவிபோல் காட்சியளித் தாள். ப 

ஜோஸபின் உடம்பு முழுவதுமே நடுநடுங்கிக் கொண் 
டிருந்தது. ட்ட 

வீதியில் நாய்கள் ஒன்றோடொன்று சண்டையிட்டுக் 
கொண்டிருக்கும் சப்தம், இருவரின் பேச்சுக்களுக்குப் 
பின்னணிப் பாடல்கள் போல் அமையலாயிற்று. ஒரு பெண் நாயை மற்றொரு அண். நாய் வாலைக் குழைத்துக்கொண்டு 
பின்தொடர்ந்து வந்தது. இதைக் ஈண்டு. பெண்: நாய், 

லது.
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அதைத் திரும்பிப் பார்த்து “உர்* என உறுமி, மேல் வரிசைப் 
பற்களைக் காட்டிப் பாய்ந்து விரட்டியது. அதன் பாய்ச் 
சலுக்குப் பயந்து, அண் நாய் பின்வாங்கி நின்றது. 

“ஜோஸப் அண்ணேன்! ஜோஸப் அண்ணேன்! அப்பா 

கூப்பிடுகிறார்; வத்து கேள்” என்று கூப்பிட்டவாறு, காதரீன் 
வீட்டினுள் இருந்து தெருவாசலுக்கு வரலானாள். இதே 
சமயத்தில், தரங்கிணி, நைக்குள் நுழைந்தாள். 

யாரு, தரங்கிணியா? ஏன் இங்கேயே நின்று 
. விட்டாய்?... 

தோழியின் தளர்நடையைக் கண்டு வியப்போடு 
கேட்டாள். 

காதரீனைக் கண்டு. தரங்கிணி திகைத்துப் போனாள். 
ஒருவேளை அவள் அண்ணனைக் கண்டித்துப் பேசியதைக் 
கேட்டுவிட்டிருப்பாளோ என அ௮ச்சங்சொண்டாள். உம், 
ஒன்றுமில்லை. . நீ வீட்டில் இருக்கிறாயா என்று உன் 
அண்ணனைக் கேட்டேன்! . என சமயோசிதமாகப் பதில் 
சொன்னாள். 

தரங்கிணியின் பேச்சில் தடுமாற்றம் காணப்படுவதை 
உணர்ந்த காதரின், ஜோலப் பக்கம் இரும்.பிப் பார்த்தாள். 
அவன் வீதிப்பக்கம் எதையோ பார்ப்பதுபோல் திரும்பிக் 
கொண்டிருந்தான். 

“ஏன்? நான் இல்லையென்றால் அப்படியே திரும்பிப் 
போய்விடலாம் என்று இருந்தாயோ?” 

oe இல்லை” என்று தரங்கிணி இழுத்தாள். 
“அம்மாவுக்கு த். தெரிந்தால் கேரபித்துக் கொள்வார் 

கள், நீ இவ்வளவு தூரம் வந்தும், தன்னைப் பார்க்காமல் 
போகிருயே என்று”.
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ONG அம்மாவைப் பார்க்காமல் போவேனா? வா, 

உள்ளே போகலாம்." 

இதற்குள் தன்னைச் சுதாரி த்துக்கொண்டு தரங்கிணி 
சாதுரியமாகப் பேசினாள். 

.... ஜோஸப் அண்ணேன்! வருகிருயா?”* என்று கேட்டு 
விட்டு, காதரீன் தரங்கிணியூடன் உள்ளே போனாள்... 

இப்போதுதான் ஜோலப் மூச்சுவிடலானான். “சிறிதும் 
எதிர்பாராதவாறு காதரீன் எக்கச்சக்கமான வேளையில் 

வந்துவிட்டாளே! அவள் தோழியைத் தான் கேலிசெய்து 
கோபம் வருவித்துவிட்டதை அறிந்தால், தன்மீது எரிந் 
துல்லவா விழுந்திருப்பாள்? அப்பாவிடமோ அம்மா 

விடமோ பிராதுகூடப் போய்ச் செய்திருப்பாளே!. நல்ல 
காலம்! தான் பயந்தபடி, தரங்கிணி, தான். அவளிடம் 
செய்த குறும்பைக். காதரீனிடம் சொல்லாமல் : பெருந் 

தன்மையாகவன்றோ நடந்துகொண்டாள்?' இந்த எண் 

ணம் எழுந்து ஜோஸப்பை வெட்கப்பட வைத்தது. :தான் 

வரம்புமீறி அவளிடம் முறை தவருக நடந்துகொண்டும் 

அவள் தன்னைக்காட்டிக் கொடுக்காமல் போனாளே” என்று 

நினைத்துப் பார்த்தபோது, அவன். நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து 

விட்டது. “தரங்கிணி எவ்வளவு நல்ல பெண்! அவளிடம் 
போய் நான் அநாகரிகமாக நடந்துகொண்டேனே!” 
என்று, அவன், தனக்குத்தானே பச்சாத்தாபம் பட்டுக் 

கொண்டான். 

6 | 
- பசலவன் வானத்தின் நடுமண்டலத்தை. நோக்கி 

விரைந்து சென்று கொண்டிருந்தான். .அவ்வுச்சி வேளையி 

லும், பள்வியாசிரியார் பரமசிவத்தின் . வீட்டுக் கூடத்தில் 
வெலிச்சம் சரியாக இல்லை. அவ்வளவு தாழ்வான. இடத்
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திலும், அந்நேரத்தில் ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாயிருந் 

த்து. 

வயது முதிர்ச்சியால் மட்டுமல்லாமல், வறுமையின் 
கொடுமையாலும் வளைந்துவிட்ட கூன் முதுகைச் சுமந்து 
கொண்டு, பரமவத்தின் எலும்.) தோல் போர்த்த 
மெலிந்த உடம் :,உள்ளுக்கும் வெளிக்குமாச ஒடி. நடமாடிக் 
கொண்டிருந்தது. உள்ளீடில்லாமல் உடம்பு பூசுணைக்காய் 
போல் பருத்து. ஊதியிருந்த காமாட்சியம்மாள், தான் 
உடுத்தியிருந்த நைந்த பழம் பட்டுப்)டவையின் கிழிசலை 

மறைக்க முயன்றுகொண்டே, சரிசை இழைத்த பட்டுப் 
புடவை சரசரக்க அமர்த்தலாக உட்கார்ந்திருந்த 

மங்கையரை, விழுந்து விமுந்து உபசறித்துக் கொண்டிருந் 
தாள். அவர்களுடைய மூத்த மகன் மணி, வந்திருப்பவர் 

களுக்குப் பலகாரம் காபி முதலியன பரிமாறுவதற்கு 
அன்னைக்கு உதவி .புரிந்து கொண்டிருந்தான். தனக்குச் 

சிறிதும் தராமல் யாருக்கோ பட்சணங்களை அம்மா தந்து 

கொண்டிருக்கிறாளே எனச் சிறுமி கல்யாணி சிணுங்கிக் 

கொண்டிருந்தாள். தேனுகா அவளைச் சமாதானப்படுத்திக் 

கொண்டிருந்தான். தரங்கிணி, பெண்களிடையே தலை. 

குனிந்தவாறு அடக்கவொடுக்கமாக: உட்கார்ந்து கொண். 

டிருந்தாள். 

'ஆமாம்; தரங்கிணியைச் சிதம்பரத்திலிருந்து சிலர் 
பெண் பார்க்க வந்திருந்தனர். *நான் வயதுக்கு வந்ததி 

லிருந்தே இப்படி. எத்தனையோ பேர் வந்துபார்த்து விட்டுப் 

போயிருக்கின்றனார். அவர்களைப் போலத்தான் இவார்களும்' 
என்று அவள் மனத்தில் வருத்தமாக எண்ணிக்கொண்டிருந் 
தள் இவ்வி குமான  வாட்டநிலையிலும் அவளுடைய 

மவ தனம் சோபையுடன் விளங்கியது. மற்றவர்களைவிட, 

மாப்பிள்ளையாக வந்திருக்கும் இளைஞன்  தரங்கிணியின்
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பேரழகை வைத் தக: ண் வாங்காமல் பார் குதுகத் கொண் 

டிருந்தான். ் 

“பெண் இன்னமும் வாசித்துக் கொண்டுதான் இருக் 
இருளா? 

மாப்பிள்ளை வீட்டாரில் வயதான கிழவூராருவா் 
கேட்டார் 

ஈஇல்லை; எஸ். எஸ். எல். ஸி., பாஸானதும் நிறுத்தி 

விட்டோம். ஆனால், சங்கீதம் கற்றுக் சொண்டிருக்கிறாள்."” 

சாவியேறிய பற்கள் தெரியப் பதில் சொன்னார் 

பரமசிவம். ப 

அப்படியா! ஏன், மேல் படிப்புக்கு அனுப்பியிருக்க 

லாமே?” 

- அநாவியமாகச் கேள்வி சேட்டார் ஒருவர். 

“எங்கேயாயினும் இருடிக்கொண்டு வந்துதான் படிக்க 

வைக்கணும்.” 

... ஆத்திரமா வார்த்தைகள் "வெளிவரத் துடித்தன. 

ஆனால், பரமவம், மிகச் சிரமத்துடன் தன் மன 

உணர்ச்சியை அடக்கிக் கொண்டார்... 

“சங்கீதம் சாதகஞ் செய்துவருகிறாள் என்று மூன்னமே 

தெரிந்திருந்தால், தியாகையர்வாள் இீர்த்தனை ஒன்றும், 

இசக்ஷிதரின் சாஹித்யம் ஒன்றும் பாடச்சொல்லிக் கேட் 

டிருப்பேனே!”” நடுத்தர வயதுடைய மனிதரொருவர் 

அங்கலாய்ப்போடு பேசினார். . ரேடியோ, . சினிமாப் 

பாட்டுகளைக் கேட்ட பழக்கத்தில் இவள் பாடுகிறாள் என் 

ற்ல்லவா நினைத்தேன்...?'” | 

“குரலில் இருந்த சுகபாவத்தைக் கேட் டதுமே எனக்கு 

மட்டும்சந் தேகம்தான்,” .
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“இப்பத்தான் என்ன? இரண்டு &ர்த்தனைகளைப் பாடச் 
சொல்லிக் சேட்டால் போறது. *நகுமோகு...” 
பாடம்மா!” ப 

முப்பது வயதுள்ள மங்கையொருக்தி, சர்வ சாதாரண 
மாகச் சொன்னாள். . 

குரங்கிணிக்கு வந்த கோபம் சொல்லி முடியாது. 
ஆனால், பாவம்! அவள் அதை வெளிக்குக் காட்டிக் 

கொள்ள முடியுமா? வந்ததுமே வழக்கத்தைவிட இவர்கள் 
பல பரிட்சைசளைச் செய்து பார்த்துவிட்டனர். கேள்வி 
களைக் கேட்டுத் இர்த்துவிட்டனார். விடைபெற்றுப் போக 
எழுந்தவர்களுக்குச் சிற்றுண்டி. தந்து உபசாரஞ் செய்வது 
"நடந்து கொண்டிருக்கிறது. . இவ்வளவுக்கும் பிறகு, மாப் 

பிள்ள வீட்டு மனிதர்கள் சிலர், அநாவசியமான கேள்வி. 
கள் சேட்பதும், அதைப். பாடு இதைப் பாடு என்பதும் 

"எரிச்சலை யுண்டாக்காமல் இருக்கமுடியுமா? 

தான் முன்னமே எழுந்து போயிருக்க வேண்டும். 
காமாட்சியம்மாள் மாப்ப்பிள்ளை வீட்டாருக்குப் பலகாரம் 
பரிமாறத் தொடங்கியதும் எழுந்திருக்க முயன்ற தரங் 

கிணியை, ஒரு மாது கையைப் பிடித்து இழுத்து உட்கார 
வைத்துவிட்டாள். அத்துடன், தான் அவசரப்பட்டு எழுந்து 

விட்டால், அப்பா கோபித்துக் கொண்டால் என்ன 
. செய்வது? அம்மா வருசையில் அவளை மெல்லக் சேட்டுக் 
சொண்டு எழுந்துவிடலாம் என்று துரங்கிணி எண்ணிக் 
சொண்டிருந் நீதாள். 

மறுபடியும், மாப்பிள்ளை வீட்டுப் பெண்கள் வம்பு 

அளக்க ஆரம்பித்து விட்டனரே! என்ன செய்வ GI? 

“அந்தக் கீர்த்தனம் பாடமில்லை”” என்று, தரங்கிணி 

. வெறுப்பை வெளிப்படுத்தாமல் மெல்லச் சொன்னாள். 
அப்போதும் அவர்கள் விடவில்லை.



சர் 

“அது பாடமில்லையானால், உனக்குத் தெரிந்த 
வேறெந்தக் கருதியாயினும் பாடு. சங்கத மும்மூர்த்தி 
களின் சாஹித்யங்களில் ஒன்றாய் இருக்சணும். அவ்வளவு 
தூரன். as a 

சங்கீதம்பற்றி ரொம்பத் தெரிந்தவர்போல் வாய்ச் 
சவடால் அடித்தார் ஒருவா், சபாக்களில் சச்சேரிகளை 
ஓசியில் கேட்ட பழக்கம் போலிருக்கிறது! 

குரங்கிணி வேறு வழியின்றிக் தன் தலைவிதியை 
தொந்துசொண்டு பாடத் தொடங்கினாள். அடுத்த கணம், 
அவளது மணிக்கண்டத்திலிருந்து, “ராமநீ ச௪மானமெவரு” 
என்ற கிருதி ஒலிக்கலாயிற்று. ஏதேனும் பாடத் தொடங் 
கினால் தான் தரங்கிணி தன்னை மறந்து விடுவாளே! மிக 
அருமையாகப் பாடி முடித்தாள். அனால் அவள் அப் 
பாட்டைப் பாடியபோது தொனித்த இதய பாவம், 

“ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா! ஏனடா என்னை இப்படிச் சோதனை 
செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? என் வாழ்க்கையில் விடிவு 
ஒன்றை ஏற்படுத்தி என் பெற்றோருக்கு விடுதலையளிக்கக் 
கூடாதா?” எ ப்று வேண்டுசோள் விடுப்பதுபோல் உருக்கம் 

மிகுந்து இருந்தது. 
அவள் பாடி. முடிப்பதற்கு முன்பே, (பலே பேஷ்!” என்ற 

குரல் கேட்டது. குரல் வந்த இடத்தை எல்லாரும் தோக்க 

லாயினர். தரங்கிணியும் நிமிர்ந்து நோக்கினாள்.மாப்பிள்ளை 
வாலிபன் உதட்டைக் கடித்தவாறு ' அசட்டுச் சிரிப்புச் 
சிரித்துக் சொண்டிருந்தான். அவனிடமிருந்து சபாஷ் 

பட்டம் கிடைத்தது கண்டு, தரங்கிணி புன்சிரிப்புக் கொண் 
"டாள். ஆனால், அதைப். பிறர் அறியாதவாறு செவ்விதழ் 
களின் குவிப்பில் மறைத்துக் கொண்டாள். 

“என்னடா செளந்தரராஜா! இப்படிச் செய்து 
விட்டாயே?” | ப |
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ஒருவர் செல்லமாகக் கடிந்துகொண்டார். 

செளந்தரராஜனுக்கு ஒரே வெட்கமாய் விட்டது, 
“தாய் தந்தையர் முன்னேகூட. உணர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத் 

- தரமல் போய்விட்டோமே?”' என, அவ. தன்னை தொந்து 

கொண்டான். தந்ைத அவனை விரைப்பாகப் பார்த்து 
விட்டு, வேறு பக்சம் திரும்பிக் சொண்டார். 

பெண்பார்க்க. வந்த பெண்மணிகள் ஒருவருக்கொரு 

வா் குசுகுசுவெனக் கூடிப் பேசிக் கொள்ளலாயினர். பெண் 
வீட்டு நிலமையைத் தெரிந்து கொள்ளவோ என்னவோ 
வயதான பாட்டியொருத்தி தட்டுத் தடுமாறி எழுந்து, 
பராக்மப் பார்ப்பதுபோல் வீடு முழுதையும் நோட்டம் 
இடலானாள். 

_ மாப்பிள்ளை செளந்தரராஜன், தன் சண்சளால் துங் 
கிணியின் செளந்தரியத்தை ஓவ்வோர் அணுவாசப் 
பார்த்து. அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். மறுபடியும் 
இதைக் சவனித்துவிட்ட அவன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த 
ஒருவர், அவன் தொடையில் தட்டிக் கட்டுப்படுத்தினார். 

மாப்பிள்ளை வாலிபனுக்கு மட்டுமல்ல, பொதுவாக 
எல்லோருக்குமே குரங்கிணியைப் பிடித்துவிட்டது. “அப்ப 
சரி; நாங்கள் புறப்படுகிறோம்'” என்று சொல்லிப் பிள்ளை 
யின் தகப்பனார் எழுந்து தோரணை, இதை ஒருவிதமாகத் 
தெரிவித்தது. மற்றவர்களும் அவருடன் சேர்ந்து எழுந் 
இருந்தனர். 

இதுதான் சமயமென்று, தரங்கிணி . விருட்டென 
எழுந்து எதிர் அறையின் உள்ளே போனாள். 

என்ன கொடுப்பாரோ?' என லட்சாரதிபதிமுன் ஏங்கி 
திற்கும் பிச்சைக்காரனைப்போல, பரமூவம், மாப்பிள்ளை
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யின் பெற்றோருடைய முசக் குறிப்பைப் பார்த்தவாறு 

நின்றார். 

மாப்பிள்ளையின் தந்ைத சொன்னார்? * நாங்கள் 

ஊருக்குப் போனதும் உங்களுக்குக் கடிதம் எழுதுகிறோம். 

அதிலுள்ளபடி. நீங்கள் நடந்துகொள்வதாயிருந்தால், நீங் 
களே முகூர்த்தத்திற்கு நாள்பார்த்து நிச்சயித்து எங்களுக் 

குத் தெரிவித்துவிடலாம். நாங்களும் பார்க்கிறோம். 

**அதற்சென்ன! அப்படியே... 

“பையன் என்ன படித்திருக்கிறான், தெரியுமோ, 

இல்லையோ! பி. காம். பாஸ் செய்திருக்கிறானாக்கும். அடுத்த 
மாதம் ஸ்டேட் பாங்கில் உத்தியோகம் ஆஆய்விடும். 

அப்ளிகேஷன் போட்டுவிட்டுப் பார்க்கவேண்டி யவர்களை 

யும் பார்த்துச் சரிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம். இதையெல் 

லாம் நீங்கள் சவனித்து, எங்கள் -அந்தஸ்துக்குத் தகுந்த 

பழு...” ல் 

மாப்பிள்ளையின் தந்த, சொல்ல வந்ததை முடிக்கா 

மலே இடையில் நிறுத்திவிட்டு, பரமசிவத்தின் முகத்தைக் 

சவனித்தார். 

“அவருக்குத் தெரியாதா, என்ன? நன்றாய்ச் செய்தால் 

அவர்களுக்குத்தானே செளரவம். வேறு . யாருக்குச் 

செய்யப் போகிறார்? அவர் பெற்ற பெண்ணுக்கு கு தானே?” 

பிள்ளையின் தாயார் சாதுரியமாகப் பேசினாள். 

“என் நிலைமையையும் நீங்கள் கவனிக்கணும். நான் 

சாதாரணப் பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர்; பிள்ளைகுட்டிக் 

காரன், என்னொருவனுடைய சம்பாத்தியத்தைத் தவிர, 

வேறு வருமானமோ சொத்தோ கிடையாது. மூத்த 

பையன்கூட இன்னும் படித்துக் கொண்டுதான் இருக் 

கிரான்...
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பரமசிவம், அழமாட்டாத குறையாக்த் தம் நிலையை 
எடுத்துச் சொல்லலானார். 

**அகுற்கு.. 4? 
பிள்ளையின் தகப்பனார், அதட்டிக் சேட்டார். 

“என்னால் முடிந்த அளவு வஞ்சகமில்லாமல் ஏதோ 
செய்வேன். அதை நீங்கள் பெரிய மனது பண்ணி...” 

பிள்ளையின் அன்னை இடைமறித்துப் பே௫னாள். 
கணவரைப் பார்த்தவாறு; “அந்தச் சாஸ்இரி தரசர் 
பிரமாதமாக அளந்தாரே!"” 

பிள்ளையின் தகப்பனார் மனைவியைக் கையமர்த்தி, 
அறி. சரி, எங்களுக்கு நேரமாகிறது. நாங்கள் ஊருக்குப் 
போய் எழுதுகிறோம்'” என்று கூறியவாறு, வெளியே நடக் 
சலானார். 

பரமசிவம் அவர் பின்னாலை குழைந்துகொண்டு 
போனார். சாமாட்சியம்மாள் சையைப் பிசைந்து கொண்டு 
நின்றாள். 

பிள்ளையின் தகப்பனார், பரமசிவ துதைத் திரும்பிக்கூடப் 
பரர்க்காரமல் காரில் ஏறலானார். அவர் மனைவியும் மற்றவார் 
களும் மரியாதைக்குக்கூடப் “போய் வருகிறோம்” என்று ஒரு 
வார்த்தையும் அவரிடம் சொல்லாமல் போயினர். 
மாப்பிள்ள. வாலிபன் மட்டும், தரங்கிணி இருக்கும் 
அறையை ஏக்கமாசகப் பார்த்துக் கொண்டே, தயங்கித் 
தயங்கி நடக்கலானான். இவ்விதம் பின்தங்கி நின்ற அவனை, 
“வாடா, செளந்தரராஜா! அப்பா கோபித்துக் கொள்ளப் 
போகிறார்: என்று  எச்சரித்தவாறு, கையைப் பிடித்துப் 
பரபரவென்று இழுத்துச் சென்றார் ஒருவர். 

பிள்ளை வீட்டார், இப்படி எதுவும் சொல்லாமல், 
பந்தயக். குரிரைபோல் ஒருவருக்கு முந்தி ஒருவராகப்
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போனாலும், '*போய் வருகிறீர்களா?'” என்று பரமசிவம் 

தானாகவே சொல்லி, வழியனுப்பி வைத்தார். 

செளந்தரராஜன் அவரைப் பரிதாபமாசப் பார்த 

தான். தரங்கிணி இருந்த அறையின் ஜன்னலையும் 

திரும்பிப் பார்த்தான். ஜன்னலருகே நின்று, வந்தவர்கள் 

போவதைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்த தரங்கிணி, மாப் 

பிள்ளை திரும்.பி ஜன்னலை நோக்குவதைப் பார்த்துவிட்டுச் 

சடக்கென தன் தலையை உள்ளுக்கு இழுத்துக் கொண் 

டாள். 

பிள்ளை வீட்டார் ஏறிச்சென்ற கார்கள் தெருக் 

கோடிக்குப் போகும்வரை கூடப் பரம௫வம் பார்த்துக் 

கொண்டே நின் றிருந்தார். 

இதைப் பார்த்துவிட்டு எதிரீவிட்டுத்  இண்ணையில் 

உட்கார்ந்திருந்த சிலர், பாவம்! மனுஷன் பெண்களைப் 

பெற்றுவிட்டு, இப்படிக் இடந்து தவிக்கிறார். பெண் 

பார்க்க வருகிறவர்களைத் இருப்திப்படுத்த அவர் என்ன 

பாடுபடுகிறார்? பார்க்கப் பரிதாபமாயிருக்கிறது” என்று 

பேசிக்கொண்டனர். 

இது பரம$வத்தின் செவியில் விழுந்ததோ இல்லை 

யோ, முன் அறையில் இருந்த குரங்கிணிக்கு நன்றாகக் 

கேட்டது... 

ஏற்கனவே, தன் தந்தை . பிள்ளைவீட்டாரிடம் மிசவும் 

வளைந்து கொடுத்துப் பேசுவதைக் கண்டு, அவள் மனம் 

மிகவும் வேதனைப்பட்டது. அவள், தாயை அழைத்து 

அவரைக் கூப்பிடச் சொல்லவும் நினைத்தாள்... ஆனால், 

அவளுக்குத் துணிவு ஏற்படவில்லை. *என்னால்தானே 

அப்பா... இப்படியெல்லாம் . கஷ்டப்படுகிறார். யார் 

யாருக்கோ கூழைக் கும்பிடு போடுகிறார். நான் எதற்காகப் 

பெண்ணாய்ப் பிறந்தேன்?. ஆண் பிள்ளையாகப்
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பிறந்திருக்கக் கூடாதா? அப்பாவுக்கு உதவியாச இருந் 
இருக்கலாமே?””... என்று எண்ணி வருந்திக் கொண்டிருந் 

தாள். இந்நிலையில், எதிர்வீட்டார் தந்தைக்கு இரக்கப் 
பட்டுப் பேசியதைக் கேட்டதும், அவளால் துக்கம் தாங்க 

முடியவில்லை. அவள் சதறியமுது கொண்டே. தன் படுக்சை 

யில் போய் விழுந்தாள். அவளுடைய நொந்த உள்ளம் 

என்னென்னவோ நீள நினைக்கலாயிற்று. 

7 

அன்று சனிக்கிழமை. காமாட்சியம்மாள் வீட்டில் 
நாலைந்து பெண்மணிகள் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந் 

தனர். சூரியன் வடதிசை நோக்கிப் பிரயாணஞ் செய்யத் 

தொடங்கிவிட்டதால், பிற்பகல் மூன்றுமணிக்கு மேலாகி 

யும் வெய்யிலின் வெப்பந் தணியவில்லை. தாழ்வாரத்தில் 

அமர்ந்திருந்த லக்ஷ்மி பாட்டிக்கு மட்டும், வெய்யில்படுவது 

அவருடைய சதைப்பற்றற்றுத் திரைத்திருந்த உடம்புக்கு 
இதமாயிருந்தது. அந்தப் பாட்டி தவிர, மற்றவர்சளெல் 
லாம் அப்பளம் இட்டுக் கொண்டிருந்தனர்; சிலர் பூரி 
மணைகளில் அப்பளம் உருட்டிக் சொண்டிருந்தனர். சலா் 

அப்பளப்பூ செய்து கொண்டிருந்தனர். இவர்கள், பெரும் 

பாலும் முப்பது வயதிலிருந்து நாற்பது வயதுக்கு 

உட்பட்டவர்களாசக். காணப்பட்டனர். லக்ஷ்மி பாட்டி 

ஏதோ பேச்சுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்க, .. அவர்களில். 

சிலர் அதற்குப் பதிலலித்துப். பேசிக். கொண்டிருந்தனர். 
புறக்கடைக்குப். போகும். . நடைபாதை யோரத்தில் 

அமர்ந்து, சல்யாணியும் தேனுசாவும் தாயக்கட்டம் ஆடிக் 

கொண்டிருந்தனர். மணி, கூடத்தில் மேஜைப் பக்க த்தில் 
உட்கார்ந்து, திங்கட் கிழமையன்று காலை, கோட்டையில் 

துப்பாக்கி. சுடும் பயிற்டக்குப் - 'பேவதற்காகத்' தான்
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போட்டுக்கொண்டு செல்லும் என்.. A. A, படையடுப்பை 

யூம் குல்லாயையும் எடுத்து உதறிச் சுருக்கம் இல்லாமல் 
இருக்கத் இற்றிக் கொண்டிருந்தான். | 

கூடத்து அறையிலிருந்து, காமாட்சியம்மாள் இடக் 

கையில் சில துணிகளையும் வலக்கறத்தில் ஊசி நூலையும் 
எடுத்துக்கொண்டு வந்து, கூடத்துக்கும் தாழ்வாரத்துக்கும் 

இடையில் மற்றவர்களுக்கு முன்னால் உட்காரலானாள். 

அடி, தேனு! எங்கே இருக்கிறீங்க? அக்கா வெவியே 
போய்விட்டாளா? . சாப்பிட்டானதும் எங்கோ போக 

வேண்டுமென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாளே?” 

அவள், தன் கணவனுடைய கோட்டு ஒன் றப் 

பிரித்துப் பார்த்து, கிழிந்த இடங்களைத் தைக்கத் தொடங் 

கஇய்படி கேட்டாள். | 

அட்டச் சுவாரஸ்யத்தில், தேனுகா, .. தாய் கேட்ட. 

கேள்வியைச் செவியில் ஏற்கவில்லை. அவள் கல்யாணியின் 

கரய்சளை வெட்டி வீழ்த்துவதிலையே கண்ணுங் "கருத்து 

மாய் இருந்தாள். சல்யாணிதான் பதில் சொன்னாள்: — 

“போய்விட்டாப்போல்தான் இருக்குதம்மா!” 

இதுசேட்டு மணி. நிமிர்ந்து பார்த்தான். அவன் 
தானாகவே சிரித்துக் கொண்டான். 

கல்யாணி சொன்னபடி, தரங்கிணி வெளியே போக 

வில்லை. தன் அறையில்தான் இருந்தாள். அவள் கரத்தில் 

ஒரு புத்தகம் இருந்தது. அதனால் அவள் ஏதோ ஆழ்ந்த 
சிந்தனையில் இருந்தாள். புகசைபடிந்த. அழகிய ஓவியத் 
தைப்போல், சோகம் சப்பியிருந்த அவள் முகம், சோபை 

யற்றுக் காணப்பட்டது. 

அப்பளப்பூ இட்டுக்கொண்டிருந்த அம்புஜம் சேட் 

டாள்: (ஏன், மாமி! தரங்கம் இப்போது என்ன செய்து 
கொண்டிருக்கிறாள்? சனிக்கிழமைசவில்கூடச் சாப்பிட்ட
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தும் சாப்பிடாததுமாக அப்படி என்ன அவசர வேலை?** 

அவள் கேள்வியில் குறும்பு தொனித்தகுடி 

அதே சமயத்தில் ராஜம்மா, “*தேனு என்று கூப்பிட் 

டீர்களே் அது என்ன செல்லப் பெயர்? அர்த்தம் 
புரியலையே, மாமி” என்று வினவினாள். 

சாமாட்சியம்மாள் ஏதோ சொல்ல வாய் திறக்கு 

மூன்னர், லக்ஷ்மி பாட்டி குறுக்கிட்டு, “உனக்கு எங்கேயடி. 
இதெல்லாம் புரியப் போகிறது? சுத்தப் பட்டிக்காடு. 
சங்கதம் என்றால், வீசை என்ன விலை என்று சேட்சக் 
கூடிய...... ” 

ஏன்ன பாட்டி, ராஜ BO கு ஒரேயடியா மட்டந்தட்டு 

கிறீர்கள்?” 

ட வை தயெம்மாள் சிரித்துக்கொண்டே. கேட்டாள். 

பின்னே என்ன? தேனுகா என்பது அருமையான 
ராகத்தின் பெயர். இதை இவர்கள் தங்கள் செல்வக் 
குமரிக்கு வைத்திருக்கிறாரிகள். ராஜம் எவ்வளவு காலமாகக் 
காமாட்சியகத்துக்கு. வருகிறாள், போகிருள். இதுகூடத் 
தெரியாமல்... 

பாட்டி நீட்டி இழுத்துப் பேசிக்கொண்டே போனாள். 

... தேனுகா மட்டுமா ராக்தீதின் பெயர்? தரங்கிணி, 
சல்யாணி எல்லாங்கூட ராகங்களின் பெயர்தான். ஆனால், 
சல்யாணி என்ற ராசப்பெயரைப் பொதுவாசப் பெரும் 
பாலோர் பெண்களுக்குப் பெயராச வைத்து வழங்குகிருர் 
கீள். தரங்கிணி, தேனுகா போன்ற ராகங்களின் பெயர் 

ச௯ை மட்டும் பெண்களுக்கு வைத்து அழைப்பது, காமு 

மாமி அகத்தில் தவிர அநேகமாச நாம் வேறெங்கும் கேட் 
டிருக்கமாட்டோம். என்ன சொல்கிறீர்கள், பாட்டி? நான் 

சொல்வது தரிசானே?2!
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ஏறக்குறைய இருபது : வயதுள்ள . . இளமங்கை 

யொருத்தி, கையில் ஒரு கம்பளி நூல் உருண்டையும் 
நீளமான ஒரு. பிளாஸ்டிக் ஊசியுமாக, உள்ளே வந்து 
கொண்டிருந்தாள். அவள்தான் இவ்விதம் அபிப்பிராயஞ் 
சொல்லிக்கொண்டு வந்தாள். 

“வா செளந்தரம், வா! எங்கே? ரொம்ப நாளாக்க் 

கரணோமே?”” | 

காமாட்சியம்மாள் வரவேற்றாள். | 

பாட்டி பொக்கை வாயைத் இறந்தாள்: **செளந்தரி 
சொன்னது உண்மையான பேச்சு. தரங்கிணி, தேனுகா 

போன்ற ராகங்களின் பெயர்களைப் பெண் களுக்கு வைக்சப் 

பலருக்குக் தோன்றாது. காமாட்சியாத்துக்காரர் சங்கேத 

ஞானமுடையவராய் இருக்கவிட்டு... | 

“*வெறும் சங்கீத. ஞானம் இருந்தால்மட்டும் இவ் 

விதம் பெயர் வைக்கத் தோன்றியிருக்காது. கர்நாடக 

சங்தேத்தின் மீதுள்ள ஈடுபாடும் பரம ரசிகத் தன்மையும் 

தான், வாத்தியார் மாமாவுக்கு இதுபோல ராகங்களின் 

பெயரை வைக்சச் செய்திருக்கிறது.”” 

தூண் ஓரமாசப் போய் உட்கார்ந்தவாஹே பாட்டி 

யைத் தொடர்ந்து பேசிய செளந்தரம். **மணிக்கு மட்டும் 

ஏன் மாமி, மாமா ராகத்தின் பெயரை வைக்கவில்லை” 

என்று கேட்டாள்... அவளுடைய -மலா்க் : கரங்கள் . 

ஸ்வெட்டரைப் பின்னிக் கொண்டிருந்தன. டு 

காமாட்சியம்மாள். புன்னகை . புரிற்துகொண்டே., 

நல்ல கேள்வி சேட்டாய்?”” என்று. சொல்லி நிறுத்தி, 

பின், **அவருக்குச் சுப்பிரமணிய . சுவாமிமீது. அபாற 
பக்தி. சதா முருகன் உபாசனைதான். பெரியவாள் வள்ளி 

மலை சுவாமிகளின் பஜனை கோஷ்டியுடன் சேர்ந்து 
சொண்டு, வருஷா வருஷம்  தஇிருத்தணிக்குப் . போய்ப்
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படி உற்சவத்தில் பாடிவிட்டு வருவார். அதனால்தான் 
எங்களுக்கு முதன் முதலாக ஆண்பிள்ளை பிறந்ததும், 
சுப்பிரமணியம் என்று பெயர் வைத்து அமைக்கலானார்.. 
என்றாள். 

“ஓஹோ, அப்படியா?” 
தன் பெயரைப் பற்றிச் சார்ச்சை தடப்பதைக் கேட் 

டோ என்னவோ, கோழி இறகு செருகியுள்ள பச்சைக் 
குல்லாய் முகப்பிலும், சாம்பல் நிறச்சட்டையின் தோள் 
பட்டைகளிலும் மாட்டப்பட்டிருந்த பித்தளை எழுத்துக் 
கணப் பளபளப்பாகத் தேய்த்துக் கொண்டிருந்த மணி, 
கதுன்னுடைய என். சி. 9, உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு 
தன் அறைக்குப் போனான். 

.. அது... சரி, செளந்தரம், உனக்கு எப்போ 
வளைகாப்பு2.., “527 

காமாட்சியம்மாள் இவ்விதங் சேட்ட தும், செளந்தரம் 
வெட்கத்தால் தலை குனிந்து சொண்டாள். ் 
.....*இதில் என்னடி வெட்கம். | | 

“விஷயம் இதுவா? ஒடிந்து விழுந்து விடக்கூடிய 
பூங்கொடி போலிருந்தவள் புடலங்காய் பேரலக் காணப்படு 
கிருளே! என்று யோசித்தேன். இப்போதல்லவா தெரி 
கிறது?” | 

“உடம்பில் பச்சை நரம்பு ஓடுவதைப் பார்த்தாலே 
தெரியவில்லையா, பிள்ளைத்தாய்ச்சி என்று?” 

.... 1*இதனால்தான் ரொம்ப நாளா நம்ம சண்ணிலையே படாமல் இருந்தாளா?” ப 
_ ஆளுக்கு ஒருவிதமாகப் பேச, அவரைப் பரிகா௫ஞ் 

செய்தார்கள், 

.. செளந்தரம் . அதைப் பாராட்டாதவளாய், ஈநாள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், மாமு உங்களுக்செல்
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லாம் சொல்லாமலா நடந்துவிடப் போகித் ற்து?...?”” என்று 
மெல்லச் சொன்னாள். 

“அப்படியானால், சீக்கிரத்தில் எங்களுக்கு விருந்து 
இருக்கு. என்று சொல்லு.* அம்புலம் மகழ்ச்சி. தெரிவித்துப் 
பேசினாள். 

“உடம்பை அலட்டிக்கொள்ளப்படாது, வெளியே 
எங்கும் போகப்படாது' என்று, எங்கள் மாமியின் சண்டிப் 
பான. உத்தரவு. அதனால்தான், நான் உங்கமாயெல்லாம் 

முன்போல் அடிக்கமு. வந்து பார்க்க முடியவில்லை, 

*தலைப்பிரசவமோ இல்லையோ! உங்க மாமி சொல்வ 

தில் தப்பில்லை. கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க 
வேண்டியதுதான்.” ப 

பாட்டி சொன்னாள். 

“செளந்தரம் சுற்றுமுற்றும் . பார்த்தவாறு, sein 
தரங்கம் எங்கே காஷ்ம்? அவளைத்தான் பார்க்க வந் 
தேன், ரொம்ப நாளர்ச்சு......”” 

“அப்படியானால் நாங்களெல்லாம்... சா - என்று. ஏதோ 
So worse பேசமுயன்ற வைதே௫ யத் "தடுத்துப் பேசி 

னாள் பாட்டி. “போடி! செள்ந்தரமும் தங்கமும். ஒரு ஈடு 

இல்லையா? இரண் டுபேரும் சிறுசிலீருந்தே ஓன்றாக வளர்ந்த 

். வார்கள்; ஒன்றாகப் படித்தவர்கள். 'இவளுக்குக் கலியாண 

மாப் புக்கசம் போகும் வரைகூட, இருவரும் இணைபிரியா 

மல் இரு, ந்து வந்தவர்களாச்சே! ஆசாபாசம் இருக் 

தாதா... | 

“இவள் அதிர்ஷ்டம்; செளந்தரம் உள்ளூரிலேயே 

வாழ்க்கைப்பட வாய்ப்புக் கிடைத்தது. இல்லையானால். 

ஜாஜம்மா 0 சொல்லி நிறுத்தினாள். ப 

தட்டு
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aah பாட்டி, யோசனையோடு, “ஏன் காமாட்ட! 
தம்ம தங்கம் செளந்தரத்தைவிடப் பெரியவளா? சன்ன 
வளா:...”” என்று கேட்டாள். 

"உடனே, . சாமாட்சியம்மாளின் முகத்தைத் துயர 
மேகம் சூழ்ந்தது. அவள், இக் கேள்வியைச் செவியில் 
வாங்காதவள்போல், இழிசல்களுக்கு ஓட்டுப் போட்டுத் 
*இுத்துக் கொண்டிருந்தாள். 

செளந்தரம், **நரன் துரங்கக்தைவிட ஒரு வயது 
சிறியவள், பாட்டி... .!”* 

**அப்படியா?” 

மற்றவர்கள் காமாட்டியம்மாளை தோக்கலாயினர். 
தன்னறையிலிருந்த தரங்கிணியின் செவிகளில், இவர் 

சள் பேசுவது பெரும்பாலும் கேட்டுக்கொண்டிருற் ந்தது. 
செளந்தரம் தன்னைப்பற்றிக் கேட்கிறாள் என்றதுமே, 
அவள் ஆவல் உணர்ச்சி கொள்ளானாள். 

த இ பாட்டி மெளன்த்ை தக் சலைத்தாள், ஏன் சாமஈரட்டு? 
கேட்கணும், கேட்கணும் என்று. ஆவணி மாசம் யாரோ 
வந்து நம்ம தங்கத்தைப் பார்த்துவிட்டுப் போனார்சளே? 
அது என்ன ஆயிற்று? ஏதாவது தகவல் சொல்லியிருக் 
இருர்களா?”” 

காமாட்சியம்மாள் சண்களிலிருந்து நீர் துளிர்த்தது. 
மற்றவர்கள்  சவனிக்கும் மூன்பு, அவசர அவசரமாகக் 
கண்ணீரைத் தன் முந்தானையால் துடைத்துக்கொண்டு, 
மிகவும் சிரமப்பட்டுப் பெண்ணைப் பார்க்க வந்தவர்கள், 
தங்கள் அபிப்பிராயத்தைச் சொல்லாமல் இருப்பார்சளா 

- பாட்டி? நீண்ட காலமாக நடந்துவரும் சதகைதான். வந்து 
_ பர்ர்த்தவர்கள் எல்லோருக்குமே தறங்க த்தை: தொர்ம்பப் 
பிடித்துவிட்டது. ஆனால், தங்கள் அந்தஸ்துக்கும், பிள்ள 

_யின் படிப்) உத்தியோகத்துக்கும் தகுந்தபடி, எங்களால்
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எதுவுஞ் செய்ய முடியாது என்று அவர்களாகவே தீர் 
மானித்துக்கொண்டு, மேலே பேச்சு வார்த்தை ஒன்றும் 

வைத்துக் கொள்ளாமல், நின்று விட்டார்கள். மாப்பிள்ளைப் 

பையன் மட்டும், *அவர்களுக்குப் பண வசதி எதுவும் 

இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. அவர்கள் வசதிக்குத் 
தகுந்தபடி. செய்வது செய்யட்டும். நான் அந்தப் பெண் 

ணையேதான் திருமணஞ் செய்து கொள்ளுவேன்” என்று 
பிடிவாதம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறானாம். இதனால், 
பிள்ளைக்கும் பெற்றோருக்கும் இடையே பெரிய 

போராட்டமே நடந்து கொண்டிருக்கிறதாம்...”” 

வைதேகி, *₹நான்கூட இவ்விஷயத்தைக் கேள்விப் 
பட்டேன். அசத்துக்காரருக்கு அவருடைய பாங்கில் வேலை 

பார்க்கும் யாரோ ஒருவர் சொன்னாராம். இவர்களுடைய 

களை பாங்கில்தான் அந்தப் பிள்ளையும் ஹெட் அக்கவுண் 

டண்டாயிருக்கிறானாம்'” என்று குறுக்கிட்டுச் சொன்னாள். 

பிள்ளையாண்டான். புத்திசாலி போலிருக்கு. தங் 
கத்தைப் பார்த்தவுடனே புரிந்து கொண்டான், இவள் 
தங்களுடைய குடும்பத்தை விளங்க வைக்கக்கூடிய இருக 
லக்ஷ்மியாயிருப்பாள் என்று, பணத்தையே பெரிதாச 

மதிக்கும் தாய் தகப்பனாருக்கு இது எங்சே தெரியப் 

போகிறது?” என்று தெஈடங்கிய லக்ஷ்மி பாட்டி, 
“காமாட்சி! என்னை மன்னிச்சுடடி. அம்மா! தங்கத்துக்கு 
இளசாயிருக்கிறதுக்கெல்லாம் சல்யாணம், கார்த்தி 

- என்று. கடுக நடந்து விடுகின்றனவே!  இவளுக்குக் 

சல்யாணம் .. கூடிவிடக்கூடாதா.. என்ற ஆதங்சத்தால் 
தான் உன்னைக் கேட்டேன். தங்கத்தைக் கடைசியாக 
வந்து பார்த்தவர்கள் என்ன. முடிவு சொன்னார்கள். என்று 

தெரிந்துகொள்ளக் : கேட்டேன். உன் மனம் இவ்வளவு 
வேதனைப்படும் என்று தெரிந்திருந்தால், நரன் இதைக் 
கேட்டே இருக்கமாட்டேன். 'முன்னோரு சமயம் நீ பெண்     
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சளைப்பற்றிக் கவலை தெரிவித்தபோது, நான் ஏதோ 
எண்ணிக்கொண்டு, எனக்குத்தான் எல்லாந் தெரியும் 
என்று ஏதேதோ அளந்தேன். நீ அப்போதே பயந்ததற்குப் 

போதிய காரணம் இருக்கிறதென்று எனக்கு இப்போது 

தரன். மூளையில் தட்டுப்படுகிறது...... ஆண் பிள்ளைகளைப் 

பெற்றவர்கள், தங்கள் குடும்பத்துக்குப் பொருத்தமான 

மருமகளைப் பார்த்துக்கொண்டு போக வருகிறார்களா? 
அல்லது தங்கள் பிள்ளைகளைக் சாட்டி, அவர்களுடைய 
படிப்பு உத்தியோகங்களைக் காட்டி, பணம் பறிக்க வரு 
கிரார்களா? எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. என்ன இருந் 

தாலும், ஆண்பிள்ளைகளைப் பெற்றவர்களுக்கு, இவ்வளவு 
பணப்:பேராசை உதவாது”..... 

கரமாட்சியம்மாள், **அவர்களைக் குற்றஞ் சொல் 
வதில் பயனில்லை, பாட்டி! பெண்களை அடுக்கடுக்காகப் 
பெற்றுவிட்டுப்' பரிதவிக்கும், என்னைப்போன்ற பாவ 
'ஜன்.மங்களைச் சொல்லவேண்டும். முன் பிறப்பில் செப் 

"துள்ள கர்மங்கள் சும்மா.விட்டுவிடுமா?... 

.... லக்ஷ்மி பாட்டி, *காமாட்டு, மனசை அடியோடு 
sor விட்டுவிடாதே! தங்கம் கலியாணத்துக்கு இன்னம் 

வேளையும் நாழிகையும் வரவில்லை. வியாழ. அனுகூலம் 
'ஏற்பட்டதும்; நொடியில் எல்லாம் குதிர்ந்து விடும். தங்கத் 
துக்கென்று ஒருத்தன் எங்கேயோ பிறந்ததுதான் இருக் 
கிருன். த 

ட்ட .*தரங்கத்தைப். பார்க்க  வருபவர்களுக்குக் குறை : 

வில்லை. ஆனால், ஒரு முடிவுதான் ஏற்படாமல் இழுத்துப் 
யறித்துக்கொண்டு நாள் போகிறது. இப்போதுகூட அகத் 
துக்காரார்யரோ சொன்னார்கள் என்று .ஒரு பிள்ளையைப் 
பற்றி விசாரிக்கப் போய் இருக்கிறார்... 

° $F OLEAN AT?
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லக்ஷ்மி பாட்டி தரங்கிணியின் சளியாணப் ோச்சை 

எடுத்ததுமே எழுந்துபோசகத் துடித்துக் கொண்டிருந்த 
செளந்தரம், இச்சமயம் சற்று இடைவெளி கிடைத்ததும், 
பின்னுவதை நிறுத்திச் சடக்கென எழுந்து, **நான் போய் 
வருகிறேன், மாமி! தரங்கம் வந்தால், நான் வந்து கேட்டு 

விட்டுப் பேரனதாசச் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் 

சந்தர்ப்பம் வாய்த்தால் மற்றொரு நாள் வருகி3றன். 

தரங்கம் அந்தப் பக்கம் வந்தால், என்னை வந்து பார்த்து 
விட்டுப் போகச் சொல்லுங்கள்; என்ன? என்று 'சொல்லி: 

விட்டு, எல்லோரிடமும் . விடை பெற்றுக் சொண்டு 
போனாள். — ர ன ரர. ப 

செளந்தரம் தலை மறைந்ததுமே, அம்புஜம் சாமாட்சி 
யம்மாளைப் பார்த்துச் சொன்னாள்: **மாமி! அப்படித்தான் 
துரங்கத்தை அனுப்பிவைக்கப் போகிறீர்கள், செளந்தறம் 
சொல்லி விட்டுப் போனாளே என்று, பொதுவாச, 
வயதுக்கு. வந்துவிட்ட பெண்களைக் சண்ணோடு பிறந்த 
காவேரியா யிருந்தாலும் மற்றவர்களுடைய வீட்டுக்குப் 
போக வைக்கக்கூடாது. செளந்தரம் வீட்டில் சலியாண' 
மாகாத அவள் சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்தப் 
பிள்ளைகளெல்லாம் ஒரு மாதிரி என்று-சொல்லுகிறுர்கள். 
அத்துடன், செளந்தரமும் சாமனியப்படீ ட்டவள் . என்று 

நினைத்து விடாதீர்கள், இவ்வளவு இளவயதிலேயே 
இவளுக்குள்ள ஆணவஞ் சொல்லிமுடியாது. தான் பருவம் 

அடைந்த இரண்டு மூன்று வருஷங்களுக்குள் தனக்குக் 
க்லியாணமாய் விட்டது; அதுவும் நல்ல இடம் இடைத்து 
விட்டது என்ற நினைப்பையும் மமதையையும், அவளுடைய 

ஒவ்வொரு சொல்லிலும் நடையிலும் நீங்கள் கவனித்திருக் 
.. கலாமே! தறங்கத்துக்கு இன்னும் கலியாணம் ஆகாதது 

அவளுக்கு உள்ளுர இளக்காரந்தான்! அதைச் சொல்லா 
ழல் சொல்லிக் சாட்டத்தான் அவள் ' anal pons
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சாய்த்துக் சொண்டு, உங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி 
வருகிறாள். நான் என்னமோ சொல்கிறேனென்று நினைக் 

. இவள் பொரிந்து தள்ளிய பேச்சைக்சேட்டுக் சாமாட்டி 
மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லோருமே திகைத்துப் போய் 
விட்டார்கள். 

வைதேகி மட்டும், அம்புஜத்தைப் பின்தொடர்ந்து 
பேசலானாள். அம்புஜம் . சொல்லிய அவ்வளவையும் 
நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டாலும், 
ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சாமு மாமி கட்டாயம் கேட்கத் 
தான் வேண்டும். தரங்கத்தை வெளியே எங்கும் அனுப்பா 
மல் இருப்பதுதான் நல்லது. படிப்.) ஒருவிதமாச முடிந்தது. 
சங்கத சிகையும் முடிந்துவிட்டது. இனியும் அவளுக்கு 
வெளியே என்ன வேலை என்று கேட்டிறேன். உங்கள் 
குடும்ப விஷயத்தில் நான் தலையிடுவதாச எண்ணக் 
கூடாது; வீண் அபவாதத்துக்கு நீங்களே இடங்கொடுத்து 
விடக்  கூடாதென்றுதான். இவ்வளவும் சொல்லு 
கிறேன்...” | 

காமாட்சியம்மாள் அயர்ந்து போய்விட்டாள். *கூடப் 
படித்த பெண்கள் இவளை வந்து. பார்க்கிறார்கள். இவளும் 
மரியாதைக்கு அவர்களைப் போய்ப் பார்க்கிறாள். சநேடுதை 
களாக. இருப்பவர்கள் பார்ப்பதும் பேசுவதும் SUM, 
வைதேகி?” 

சிநேகிதம் என்று சொல்லிக். சண்டவர்கள் 
வீட்டுக்குப் போவதா, மாமி? இவ்வளவு தூரம் பேச்சு 
வந்த பிறகு, என் மனத்தில் உள்ளதை. வெளிப்படையாக 
சொல்லுகிறேன். தரங்கம் அந்தக் இறிஸ்தவப் பெண் 
வீட்டுக்கு. அடிக்கடி போய்வருவது எனக்குக் கட்டோடு 
பிடிக்கவில்லை. என்னதான் . பள்ளிச் சிநேகம் , இருந்தா
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வும்.......... ” வைதேகி மூச்சுப்பிடித்துக் கொண்டு 
பேசினாள். “இரண்டு மூன்று தடவை பார்த்தேன். அந்தப் 
பெண்ணின் அண்ணன் போலிருக்கு, அவன், தரங்கம் 
பின்னாலேயே சைக்களை விட்டுக்கொண்டு வந்ததை. 
எனக்கு இரத்தம் கொதித்தது. நம்ம குலம் எண்ன? Garg 
தரம் என்ன? பாரம்பரியப் பெருமை ஏன்ன?,...” ட 

“வைதேகி சொல்வது நியாயம்தான். நான்கூட ஒரு 
மூறை பார்த்தேன், தரங்கத்தின் பின்னால் அந்தப். பயல். 
வால் பிடித்துக்கொண்டு போவதை. மனந்தாங்காமல் 
நான் ஒருநாள் தரங்கத்தைக் கூப்பிட்டுக் கொண்டேன். 
தரங்க்த்தை வேண்டுமானால் கேட்டுப் பாருங்கள், மாமிச. 
விசாலம் சொன்னாள் ப 

அறையிலிருந்த தரங்கிணிக்கு இப் பேசீசுக்களெல்லாம் 
நாராசங் காய்ச்சிக் காதில் ஊற்றுவதுபோல், கடலாயின. 
போதும்; உங்கள் பிதற்றுதலை நிறுத்துங்கள்: என்று 

. கூவிக்கொண்டே, வெளியே  இடிவரவே ண்டும் போரலிருந் 

த்து: 

கசாமாட்சிய்ம்மாள், இவர்கள் பேச்சுக்கு என்ன 
சமாதானஞ் சொல்லுவது என்று தெரியாமல், சங்கடப் 
பட்டுக் கொண்டிருந்தாள். இச் சமயம் தெரு நடையில் 
செருப்புச் சப்தங் கேட்குலாயிற்று. அடுத்த சணம், 
காமாட்சியம்மாளை அவள் உள்ள சங்கடநிலையிலிருந்து 
காப்பா நற வருவதுபோல, பரமசிவம் உள்ளே வரலானார். 
இவர் வருசையைக் கண்டதும், லக்ஷ்மி பாட்டி உட்பட 
எல்லாப் பெண்களும், குபீரென எழுந்துவிட்டனர். 

போய் வருகிறேன், [சாமாட்டு” என்று கூறிக் 
கொண்டே, வெளியே நடந்தாள் லக்ஷ்மி பாட்டி. மற்றப் 
பெண்களும் சாமாட்சியம்மாளுக்குத் தாங்களும் போய்.
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வருவத.7கச் சைகை சாட்டிவிட்டுப் பாட்டியைப் பின் 

தொடர்ந்தனர். 

உணர்ச்சி உந்த, தரங்கிணி துள்ளியெழுந்து சதவு 
வரை வந்துவிட்டாள். தந்ைத வந்திருக்கிறார் என அறிந்த 

தும், அவள் சந்தர்ப்பவேகத்தை மிகச்சிரமப்பட்டு அடக் 

௧ கொண்டு, தன் இருப்பிடத்துக்குத் இரும்.பினாள். 

பரமசிவம் மேல் உத்தரீயத்தை எடுத்துக் கொக்கியில் 

மாட்டிவிட்டுக் கால்கூடக் கழுவாமல் சாய்வு நாற்காலியில் 
அப்பாடா!” என்றவாறு சாய்ந்துவிட்டார். “போன 

காரியம் என்ன ஆயிற்று" என்று ஆவலோடு கேட்க வாய் 

எடுத்த காமாட்சியம்மாள், இவருடைய அலுப்பைக் கண்டு 

காபி தயாரித்து எடுத்துவர, வேசமாக உள்ளே போனாள். 

S 

“சனகராயர் இல்லம்” சீனார்கள் வேலைப்பாடுடன் 

செய்துள்ள பல வண்ணக் காகி குப் பூமாலைகளாலும், 

தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அவை 

களிடையே. பெரியபெரிய பன்னிறப் பலூன்கள் கட்டித் 

தொங்கவிடப் பட்டிருந்தன. சுவரில். மாட்டப்பட்டுள்ள 

ஏசுபெருமானின் படங்கள் , வண்ண மின்விளக்குகளால். 

அலங்கரிக்கப்பட்டிருந் தன: காலையிலிருந்து அண்களும் 

பெண்களும் குழந்தைகளுடன் அணியணியாக வந்து 
குழுமிக் கொண்டிருந்தனர். இவர்கள் அன்றி, மாணவிகள் 
போல் காணப்பட்ட இளநங்கையர் கூட்டம் அதிகமாயிருந். 

தது. வருவோரை தங்கராஜும், ஜோஸபும், வெலி 

வாயிலில் நின்று, இன்முகத்துடன் வரவேற்றுக் கொண்டி. 

ருந்தனர். உள்ளே, சந்தோஷ்நாதம். பிள்ளையும். செல்லம் 

-ம்ரளும். வந்தவர்களை உபசரித்துக் கொண்டிருந்தனர்,
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“ரேடியோகிராம்!. : பெட்டியிலிருந்து, “ஞான செள 

தரி சினிமாப் பாடல்கள், மற்றும் ஏசு இறிஸ்து குறித்து 
இசைவாணார்களும், இசைவாணிகளும் ப௱டிய பாடல்கள் 
இன்னிசை எழுப்பிக் சொண்டிருந்தன். சிறார்கள் அப் 
பெட்டியைச் சுற்றி நின்று, மகிழ்ச்சி யாரவாரஞ் செய்து 
கொண்டிருந்தனர். டேவிட் ரேடியோகிராம் பெஃடிக்குப் 

பரதுகாவலாக நின்று கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தான்: 

உறவினர்களும் நண்பர்களும் திரண்டிருந்த இக் 
கூட்டத்தினிடையே, காதறரீன். கந்தருவ லோகத்துக் 
காரிசைபோல் பேரழகுடன் திகழ்ந்து கொண்டிருந்தாள். 

கபிலநிறமுடைய அவள் உடம்புக்கு, நீலப்பட்டாடையும் 

சிவப்பு, வெல்வெட் சோளியும் கவர்ச்சியை: அளித்தன. 
அவள். வழக்கமாக அணிந்துகொண்டிருக்கும் வளையல் 
களும், மீன்வடிவத்தில் அமைந்த தோடுகளும் தவிற, 
க்முூத்தில் நவீன மோஸ்தர் பொன் . சங்கிலியொன்று 
மட்டும் புதிதாக இடம் பெற்றிருந்தது. மோதிர விரலில், 
அழகிய சிறு கல் மோதிரமொன்று விளங்கிக் கொண்டிருநீ 
தது. அவள் கைக்குட்டையால், அடிக்கடி. முகத்தில் பூசி 
யுள்ள குட்டிகூரா என்ற. நறுமணச் சுண்ணம் கலையாதபடி, 
வியர்வையை ஒந்தி எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள். . 

“சதிநேகிதிகள் சூழ்ந்துள்ள சாதரீனிடம், உறவுப் 
பெண்கள் தாங்கள் கொண்டுவந்துள்ள பரிசுகளைத் தந்து 
விட்டு, வாழ்த்துத் தெரிவிக்கலாயினா். அவள் பரிசுகளை 
வாங்கி ஒருபுறம் வைத்துக் கொண்டே, அவர்களுக்கு 

நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தாள். | 

ஆம்! காதரீனுக்குப் பிறந்த நாள் விழா, அதை அவள் 
பெற்றோர் வழக்கம்போலப் பிரமாதமாகக் கொண்டாடி 
கொண்டிருந்தனர். அவர்களுக்கு அவள். ஓரே பெண்ணா 

தலால், பொன்னேபோல் போற்றிச் செல்லமாச வளர்த்து
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வந்தனர். சகோதரார்சளும் அவளி: _ம் மிசவுக் பிறியம் வைத் 
திருந்தனர். இது அவளுக்கு இருபதாவது பிறந்த நாள் 
சொண்டாட்டம். அவள் இப்போது இ றிஸ்தவப் பெண் 
கள் கீல் லூரியில் பி, எஸ். ஸி., முதல் வகுப்பில் படித்துக் 
கொண்டிருந்ததால், விமாவை விமரிசையாகக் கொண் 
டாடலாயினர். .. 

எல்லோரும் சாரதரீனை வாழ்த்தி வந்துக்கொண்டிருந் 
தாலும், அவள் கண்கள் மட்டும் அடிக்கடி, வெளி வாயிலை 
நோக்கிக் கொண்டிருந்தது. பெற்றோர் யாரையாயினும் 
வரவேற்று உபசரிக்கும் ஓலிசேட்டால், அவள் ஆவலுடன் 
வந்தவர்களைப் பார்ப்பாள். தான் எதிர்பார்த்தவார் இல்லை 
என்று அறித்ததும், அவள் முகம் அடுத்த சணம் ஏமாற்றத் 
தால் கூம்பிப் போகும். ் 

“பாகீரதி, பார்த்தாயா? தரங்கணியை இன்னுங் 
காணோம். ஒரு வேளை வராமலே போய்விடுவாளோ?2* 

அவள் குரலில் ஏக்கம் தொனித் தது; 

“அப்படியெல்லாம் இருக்காது. அவள் எப்படியும், 
எவ்வளவு நேரமானாலும் வந்து விடுவாள். 

ஐரின் குறும்பாகக் குறுக்கிட்டுப் பேசினாள். “கேட் 
டாயா? அடி சாரதா! நாம் இவ்வளவு பேர் "வந்திருப்பது 
சாதரீனுக்குப் பெரிதாகத் கோன்றவில்லை. தரங்கிணி வறர 
வில்லையாம்; அதற்காகக் சவலைப்படுகிருள்; நிமிடத்துக்கு 

"ஒரு துரங் கேட்டு. 

*இது தெரிந்துதானே! போனஜஐன்ம தீதில் இவர்கள்: 
இருவரும் காதலர்களா பிருந்திருப்பார்சள். அதுதான் 
ஒருவர்மீது ஒருவர் இப்படி உயிரைவைத்துக் சொண்டிருக் 
கிறார்கள். இவர்களில் யாராயினும் ஒருவர். ஆணுகி 
விட்டால், பேசாமல் இருவருக்கும் திருமணஞ் செய்து
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வைத்துவிடலாம்,” சாரதா நையாண்டி செய்தவாறே, 
காதரீன் கன்னத்தை, அன்போடு நிமிண்டினாள். 

காதரீன் நாணமுற்று, பேசாமல் இருங்கள், அடி” 
என்று அன்பாசக் கடிந்து கொண்டாள். 

கல்லூரியில் புதிதாகக் சநேசமான மாணவிகள் 
இந்தத் .தமாஷைப் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர். 

-அழைக்கப்பட் டிருந்தவர்க்ளெல்லாம் பெரும்பாலும் 
வந்து விட்டனர். செல்லம்மாள், சாதரீன் இருக்குமிடம் 
வந்தாள். அவளையும், அவளைச் சூழ்ந்திருந்த பெண்களையும் 
பார்த்துக் கொண்டே வந்தாள். 

“ஏன், : காதறீன்! . தரங்கிணி வரவில்லை போலிருக் 
&) 9G 5?” | 

இக் கேள்வி காதரீனுக்குக் கண்ணீரையே வருவித்து 
விட்டது. | 

“இன்னுங் கொஞ்சநேரம் பார்க்கலாம், அம்மா!” 
உறவின் முறைப் பெண்கள் ஒருவரையொருவர் 

பார்த்துக்கொண்டனர். 

வெளியே நின்றிருந்த ஜோஸப் சைக்கடியாரத்தைப் 
பார்த்தான். மணி பதினொன்றாக விட்டிருந்தது. அவன் 

. தீற்செயலாச வீதியில் எட்டிப் பார்த்தான். தெருக்கோடி, 
யில், தரங்கிணி அவசர அவசரமாக வந்து கொண்டிருந் 
ததை, அவனுடைய துருதுருத்த சண்கள் ச௪ண்டு விட்டன... 
உடனே அவனையறியாமலே அவன் தலை. பின்னுக்கு : 
இழுத்துக்கொண்டது. உடனே அவன் உள்ளே போச 

முயன்றான். ஸ்ப 
.. இதைக் கவனித்த தங்கராஜ், “இன்னும் யாராயினும் 

வந்தாலும் வருவார்கள். . கொஞ்ச நேரம் இரு, ஜோஸப்!" 
என்று சொன்னான். அண்ணன் சொன்னதை மீற முடியா 
மல், ஜோஸப் அப்படியே நின்றுவிட்டான். .
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சில நிமிடங்களில், தரங்கிணி அங்கு வந்து விட்டாள், 
வீதியிலிருந்து வீட்டுப் படியேறி உள்ளே வந்துகொண்டிருந் 
தாள். அவளை ஏறிட்டு நோக்சவோ, எதிர்கொண்டு 
அழைக்கவோ ஜோஸப்புக்குத் துணிவு ஏ.ற்படவில்லை. 
ஆகவே, அவன் வாசல் அரஇல் நின்றிருந்த தங்கராஜிடம் 
விரைந்து சென்று, “அண்ணா தரங்கிணி வருகி௫ள், பார்”? 
என்று சொல்லிவிட்டு, அவன் பின்னால் போய். ஒதுங்கி 
நின்றான். அவனுடைய, நடத் தயைத் தங்கராஜினால் 
புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. வியப்புடன் பார்த்த 
அவன், இதற்குள் தரங்கிணி தங்களைக் சடந்து போய்க் 
கொண்டிருப்பதைக் சண்டுவிட்டு, “aur. . அம்மா! 
தீரங்கிணி!”” என்று வரவேற்றான். அத ற்குள் அவள் உள்ளே 
போய்விட்டாள். 

“தரங்கிணி வந்துவிட்டாள்'” என்று, ஐரின்தான் 
முதலில் பார்த்துவிட்டுக் குரல் கொடுத்தாள். உடனே 
காதரீனைச் சூழ்ந்து ஒரே கலசலப்.ப உண்டாய்விட்டது. 

“எங்கே வராமல் போய்விடுவாயோ என்று நினைத் 
தேன், தரங்கிணி!” என்று கூறியவாறு, காதரீன் ஆர்வத் 
தோடு ஓரடி முன்வந்து, தன் இரு சரங்களையும் நீட்டி 
அவளை வரவேற்றாள். ஏூே தா வேலையாய். உள்ளே போப் 
விட்டுவந்த செல்லம்மாள், தரங்கிணியைப் பார்த்துவிட்டு.. 
“ஏன் இவ்வளவு நேரம், தரங்கிணி?” என்று அன்பாசக் 
சேட்டுக்கொண்டே நெருங்கினாள். 

_ “ஏன்ன, குழந்தை! எங்களையெல்லாம் இப்படிக் சாக்கு 
வைத்துவிட்டாய்?”'. ப 

சந்தோஷநாதம் பிள்ளை சிரித்தவாறே. கேட்டார்... 
a “5 வருகிற வழியை எதிர்நோக்கி, தா தரீனுக்குக் எண்ணும் நொத்திருக்கும்; கழுத்தும் வலியெடுத்திருக்கும்!*
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44ஐயையோ:!*' என்று தரங்கிணி கையைப் பிசைந் 

தூள். “*ஏன்னை மன்னித்திடுங்கள்.”” | 

காதரீன் அவளை அன்பாகப் பற்றி, “அப்பா சும்மா 
சொல்லுகிரரடி. அதற்குப்போய் நீ...2?'” என்றாள். 

*:யரர் இவள்? இவளுக்கு இவ்வளவு வரவேற்பு2”” 

ஆற்றத்தார் பலர் நெஞ்சங்களில் இப்படிக் கேள்வி 

எழுந்தது. : கல்லூரியின் புதுத்தோழிகளும் வியப்போடு 
பார்த்தனர். பார்த். தவர்கள் கண்களெல்லாம், தரங்கிணி 

யின் அழகிய உருவத்தின்மீதே நிலைத்து நின்றுவிட்டன. — 
எல்லோருடைய சண்களும் தன்மீது பதிந்திருப்பதைத் 

துற்செயலாசக் கவனித்துவிட்ட. தரங்கிணி, நாணத்தோடு 

காதரீனுக்குப் பின்னே போய் நின்றுகொண்டாள். . அவ் 

விதம் போவதற்குமுன், அவள், காதரீனீடம் தான் 

கொண்டுவந்த-ஒரு படத்தை நீட்டி, இது என்: எளிய 
அன்புப் பரிசு, உன் பிறந்த நாளுக்கு. இதுபோல நீ பல 

பிறந்த நாட்களைக் கொண்டாடி, வாழ்க்கையில் எல்லா 
நலன்களையும் நற்பேறுகளையும் பெறவேண்டும். அதற்கு 

ஆண்டவன் கருணை உனக்குப் பூரணமாக இருக்கும்” 

என்று, நெஞ்சந் தழுதழுக்க வாழ்த்தினாள். 
“Srl. எனக்குப் . பரிசு கொடுக்க. வேண்டுமா, 

தரங்கிணி?” என்று சொல்லிக்கொண்டே தோழி தந்த 
படத்தைப் பார்த்தாள் காதரீன். கிறிஸ்து: பெருமான் 
ஆட்டிக்குட்டி  யொன்றைத் தம் தோளில் தாங்கிக் 
கொண்டு. தடி. பிடித்தவாறு நிற்பதை, தரங்கிணி . மிக 

அழகாக எம்பிராய்டரி செய்திருப்பதைக் சண்டு, காதரி 
னுக்கு அளவிலா ஆனந் தமுண்டாயிற்று. அவள் அப்படத் 

தைக் கண்களில் PH MSCs reverie. ப 

இச்சமயம், செல்லம்மாள், ஈகாதரீன், உன் தோழி. 
கண்யெல்லாம் அழைத்துக்கொண்டு இங்கே. வா!” என்று
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பரிவோடு அழைத்தாள். அவ்வி தமே அவள், **எல்லோரும் 
வாருங்கள் போகலாம்'” என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டு 
வந்தாள். : 

கூடத்தின் நடுவே ஒரு வட்ட மேஜைமீது, ஒரு தட்டில் 
கிறிஸ்துமஸ் சேக் போன்ற ஒரு பெரிய சேக் வைக்கப்பட் 

டிருந்தது. அதைச் சுற்றிலும் மெழுகு வத்திகள் ஏற்றி 
வைக்கப்பட்டுருந்தன. தாயின் கட்டளைப்படி, காதரீன் 

அதன் அருகே சென்று குனிந்து வாயால் ஊதி, மெழுகு 

வத்திகளை அணைத்தாள். பின், தட்டில் ஒரு பக்கத்தில் 

வைக்குப்பட்டிருந்த கத்தியை எடுத்துக் கேக்சை வெட்டித் 

துண்டுதுண்டாகப் பெற்றோருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் 

முறையாக வழங்கிவந்தாள். பின் தானும் எடுத்து உட் 

கொள்ளலானாள். அதற்கு முன்பே ஐரின், தனக்குக் 

கொடுக்கப்பட்ட சேக் துண்டை அவள் வாயில் தஇணித் 

HITT. 

பின் தோழிகள் அனைவருஞ் Geigy Happy birth 
day to you” என்று சொல்லிப் பாட்டுப் பாடலாயினார். 

இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டத்திலும், சாதரீன் தரங்கிணி 
சேக் சாப்பிடமாட்டாள் என்று, ஆப்பிள், சாற்றுக்குடி, 

மாம்பழம், வாழைப்பழம். முதலியவைகளைக் கொடுத்து 
வற்புறுத்தித் தின்னச் சொன்னாள். 

.... பின் காதரீன், தன் தோழிகளை உறவுப்பெண்களுக் 
குப் பரஸ்பரம் அறிமுகப்படுத்தினாள். தரங்கணிக்கு ஒரு 
குடும்பத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, இவர்கள் எங்களுக்கு மிக 
நெருங்கிய உறவினர்கள்! இவர்களுக்கு ஒரு பெண் இருக் 
கிறதாம். எங்கள் பெரிய அண்ணனுக்குக் கட்டிக்கொள்ள 
வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள். அப்பாவுக்கும் 
அச ஈரவுக்கும்கூடச் சம்மதந்தான். அனால் அண்ணன்
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இதற்கு இன்னும் இசைவு தெரிவிக்கவில்லை. எனக்கு இப் 
போது கலியாணம் வேண்டாம். முதலில் காதரீனுக்கு. 
ஆகட்டும். அப்புறம் பார்க்கலாம்”” என்று சொல்லி வருது, 
எனக்குமட்டும் இப்போது என்ன அவசறமாம். நான் 
படித்து முடிக்க வேண்டாமா...?”” என்று கொஞ்சலாகச் 
சொன்னாள். அவ்விதஞ் சொல்லும்போது, அவள் முகத்தில் 
பெருமிதம் தோன்றியது. 

தரங்கிணி சும்மா கேட்டுக் கொண்டிருந்தாளே 
யொழிய, வாய்திறந்து பதிலுக்கு ஒன்றுஞ் சொல்லவில்லை. 
காதரீன் Bours கடைக்கணிக்கலானான். பின் அவள் 
தரங்கிணியை. ௮க் கூட்டத்திலிருந்து பிரி த்துச் சாதுரிய 
மாக ஒரு பக்கம் அழைத்துக் கொண்டுபோய், “உன் 
கலியாண விஷயம் என்ன ஆச்சு? தரங்கிணி!” என்று 
ஆதுரத்துடன் கேட்டாள். 

**ஒன்றுந் தெரியவில்லை. அப்படியேதான் இருக்கு. 

அவள் சொல்லில் உயிரேயில்லை. 

சாதரீன் தரங்கிணியின் முகத்தைப் பாசத்தோடு தன் 
பக்கந் திருப்பி, ரொம்ப இசைத்துப் போயிருக்கிருயே, 
தரங்கிணி? உன்னை அழைக்க வந்தபோது பார்த்ததைவிட 
இன்னும் மொசமாய் விட்டிருக்கிறாயே2 ஒரு வாரத்தில் ' 
எவ்வளவு மாறுதல்? முகமெல்லாம் வெவிறி வாடி. வதங் 
இக் கைகால் எல்லாம் நேர்ந்துபோய்......? உன் நிலையை 
நினைத்தால் என் உள்ளமெல்லாம் பற்றி எரிகிறது, தங் 
இணி! கடவுள் மிசவும் கொடுமையானவன் அடி” என்று 
அங்கலாய்ப்போடு பேசினாள். oO 

தோழியின் உருக்கமான பேச்சு, தரங்கிணிக்குக் 
கண்ணீரை வருவித்துவிட்டது. அனாலும், அவள் தன்னைச் 
சமாவித்துக்கொண்டு, எல்லாரும் . உன்னை. எதிர்பார்த்
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இருக்கிறார்கள் போலிருக்கு. வா போவோம்! என்று 
அழைத்தவாறு, பேச்சை மாற்ற முயன்றாள். 

எனக்கு இப்போது அங்கு ஒன்றும் வேலையில்லை. 
சும்மா இரு” என்று சொல்லிய காதரீன், “நீதான் இப்போ 

தெல்லாம் இங்கு வருவதையே அஜயோடு நிறுத்தி 
விட்டாய். எவ்வளவோ காலங் கழித்து வந்திருக்கிறாயே! 
இப்போதாயினும், உன்னிடம் சிறிது நேரம் பேசலாம் 

என்றால், தட்டிக் கழித்துவிட்டுப் போகப் பார்க்கிறாயே, 
தரங்கிணி! நீ ரொம்பக் கல்நெஞ்சுக்காரியடி!...”” என்றாள். 

“அப்படித்தான் இருக்கட்டுமே!”? 

“நீ ஏன் முன்போல வருவதில்லை? உங்கள் வீட்டில் 

இங்குப் போக வேண்டாம் என்கிறார்களா... 

துரங்கிணி தலைகுனிந்து மெளனமாயிருந்தாள். 

“நான் அங்கே வந்து உன்னைப் பார்க்கலாம் என்றால், 
ஆசாரம் மிகவுடைய உன் அம்மா, ஏதாயினும் சொல்லி 

விட்டால் என்ன செய்வது என்று பயம். ஒருவேளை உன் 

தாய்சும்மா இருந்தாலும், உங்க வீட்டுக்கு வருகிற வைதீகப் 
பிச்சுகள் வம்பளக்சக ஆரம்பித்துவிடுவார்களே என்ற 
எண்ணத்தால்தான், எனக்கு உன்னைப் பார்க்கவரத் தயக் 
மாயிருக்கு. இல்லையானால்...?”” 

, *தாதரீன்! எங்கே இருக்கிறாய்?” செல்லம்மாள் 
கூப்பிடுவது, இருவரையும் சூழ்நிலையை உணர வைத்தது. 

**துரதாரீன்! அம்மா கூப்பிடுகிறார். வா, போவோம்.” 

குரங்கணி அவள் கையைப் பற்றி அழைத்துச் 

சென்றாள். | | 

BT SI Got தோழியை இரக்கமாகப் பார்த்து, “*தரங் 
இணி! என்னை மறக்கமாட்டாயே! சந்தர்ப்பம். நேரும்
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போதெல்லாம். சந்திக்கலாம் இல்லையா? வசவு வட்ட என்று' 
கேட்டாள். 

“உன்னை மறப்பதா? காதரின்! நீ பைத்தியக்காரிடி. 
நீ இவ்வளவு காலம் என்னுடன் பழகி என்னை அறிந்து 
வைத்திருக்கும் லட்சணம் இதுதானா? நான் உன்னைச் 

சந்திக்காமல் இருக்கலாம்; ஆனால். ஏன் நெஞ்சமும் நினனப் 

பும் உன்னைச் சதா பார்த்துக்கொண்டே யிருக்கும்,” . 

ஈஅயிரம். போர் வந்தாலும், உன்னைப்போல் வேறு 
யாரடி. எனக்கு இருக்கிறார்கள்?”” 

.... இவ்விதம் சொல்லியவாறே, காதரின் தரங்கிணியைச் 
சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டாள். 

So 

ஜோஸப் பரபரப்புடன். .சாணப்பட்டான். ' காலை 
வெய்யில் அவ்வளவு சடுமையாக, இல்லாமலிருந்த ந்தும், 
வெப்பந் தாங்காமல் வெதும்பும் குழந்தைநிலையில் அவன் 
காட்சியளித்தான். வியப்பும் விதிர்ப்பும் மாறி மாறி அவன் 
முகத்தில். 'தேதோன்றிக் சொண்டிருந்தது. அவன் 
கரத் தில் ஒரு காகிதத் துண்டு . காணப்பட்டது. அவன் 
அதைப் பார்ப்பதும் யோசிப்பதுமாய் இருந்தான். . 

தரங்கிணி, வழக்கத்துக்கு மாறுக, காலை நேற க்இ: 
லேயே காதாீனைப்.பார்க்க வந்திருந்தாள். அவள், காதரீன் 
குறிப்பிட்டதுபோல், அவர்கள்: வீட்டுக்கு. அடிக்கடி. வருவ 
தில்லை. : எப்போதோ. ஒருமுறைதான்... அவள். மாலைப் 
பொழுதில்: வந்து, : சிறிதுநேரம். பேசிக்சொண்டிருந்து 
விட்டுப் போகலானாள். முன்புபோல, . அவள் அடிக்கடி, 
வராததற்குக் : காரணம் தானேதான் என்று. . ஜோஸப் 

ரர.
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AAS 5 கொண்டான். தான் வரம்புமீறி அவளிடம் 
நடத்துகொண்ட.து அவளுடைய மென்மையான 

உள்ளத்தை நைவித்திருக்கும் என்றும், அவன் மனம் 

அவனை இடித்துரைத்துக் கொண்டிருந்தது. 

தன்னைக் எண்டால் நாகப்பாம்பைக் சண்டு அஞ்சுவது 

போல் . வெறுத்து ஒதுக்கும் தரங்கணி, இன்று யாருங் 
கவனியாத சமயம் பார்த்து, தன்னிடம் ஒரு சடிதத் துண் 

டைக் தந்துவிட்டுச் சென்றதை எண்ணிப் பார்த்தபோது, 
ஜோஸப்பின் உடம்பு முழுவதும் புல்லரித்தது. அவன் . 
எங்கேயோ வெளியே போய்விட்டு வந்தபோது, கூடத்தில் 

்.. காதறீனும் குரங்கிணியும் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந் 
ததைக் கண்டு வியப்யுற்றான். ஏனென்றால், இதுவரை தரங் 
இணி . தங்கள் : வீட்டுக்கு காலை நேரத்தில் வந்து அவன் 
பார்த்ததில்லை. வெளியேயிருந்து கூடத்துப் பக்சமாக 

வந்தவன், தரங்கிணியைக் கண்டுவிட்டுத் தன் அறைக்குள் 

விரைவாக . நுழைந்துவிட்டான். ஒருநாள் கடுமையாக 
சண்டித்துப் பேசிவிட்டுப் போனபின், தரங்கிணி, கூடுமான 

வரை ஜோஸப் பார்வையில் படுவதில்லை. அவன் வந்தால், 
அவள் உடனே எழுந்துபோய் விடுவாள். அவ்விதம் இருந்து 
வந்தவள் இன்று அவன் வந்ததைப் பார்த்த பின்னரும், 

அவள் காதரீனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள். பின் கட்டி 
- லிருந்து செல்லம்மாள் குரல். கொடுக்கவே, என்ன என்று 

கேட்ச, சாதரீன் எழுந்து போசலாளனாள். . இவ்விதமான 
சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்திருந்தவள்போல், . தரங்கிணி 
சடக்சென எழுந்து இரு.றமும் பார்த்துவிட்டு, ஜோஸப் 
அறைப்பக்கம் சென்று, தொண்டையைக் சனைத்து அவன் 

கவனத்தைத் தன்வசம் ஈர்த்துத் தான் கைப்பையில் வைத் 
இருந்த. ஒரு கடிதத்துண்டை எடுத்து அவனை நோக்கி வீசி 
எறிந்துவிட்டுத் இரும்பினாள்.. அவளுடைய இச் செயல் 
ஜோஸபுக்கு அளவிலா ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியது,
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இவ் வியப்... நீங்காத நிலையிலேயே அவன் குனிந்து தரங் 

கிணி வீசியெறிந்த கடிதத்தை எடுத்தான். அடுத்து, தரங் 
கிணி பின்சட்டுக்குப் போய் விடை பெறுவது கேட்டது. 

“oar வேலையைப் பார் காதரீன்! நான் போய் 

அப்புறம் வருகிறேன்.” 

“என்ன அவசரம்? தரங்கிணி! இரேன்: போகலாம். 

“இல்லை போசணும்!* என்ற தரங்கிணி, “போய் 

வரேன், அம்மா!” என்று செல்லம்மாவிடமும் சொல்லிக் 

கொண்டு புறப்பட்டாள். 

தரங்கிணி போவதை ஜன்னல் வழியாகப் பார்த்தான் 

ஜோஸப். பின், தன் சையிலிருந்த அவள் சடி.தத்தையும் 

பார்த்தான். . “தரங்கிணி எனக்கு எதற்காகக் கடிதம் 

எழுதினாள்? என்ன எழுதியிருப்பாள்?. மறுபடியும் 

தன்னிடம் நான் வம்புசெய்யப் போகிறேனென்று கருதி 

ஏதாயினும் எச்சரித்து எழுதியிருப்பாளோ2? ஒருவேளை... 

சையில் சடிதத்தை வைத்துக்கொண்டு பலவிதமாககீ 

கற்பனை ஏன் செய்துகொண்டிருக்கவேண்டும்? மனத்தைப் 

போட்டு ஏன் உலுப்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டும்? தன் 

பைத்தியக்காரத்தனத்துக்காக. அவன் தானாகச் சிரித்துக் 

கொண்டான். இடீரெனக் காதரின் வந்து அதைப்பார்த்து 

விடப் போகிருள் என்ற எண்ணத்தால் அவன் சட்டைப் 

பையில் வைத்துக்கொண்டான். பின்னர் Joust ஓசைப் 

படாமல் மேன்மாடிக்குப் . போனான். தனியிடத்துக்கு 

வந்தும் கடிதத்தைப் பார்க்க அவனுக்குத் தைரியம் 

வரவில்லை. வெகு நேரத்துக்குப் பின்பே அவன் சட்டைப் 

பையிலிருந்து: கடிதத்தை எடுத்துப் . பார்க்கலானான்... 

தரங்கணியின். பேச்சில் ' இனிமை இருப்பதுபோல a, 

எழுத்திலும் அழகு இருந்தது சண்டு அவன் வியப்புற்டுன. 

இந்த எண்ணத்துடன், அவள் கடிதத்தை அவன் மனம் 
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“உனக்கு நான் கடிதம் எழுதியிருப்பதைக் சண்டு நீ 

ஆச்சரியப்படுவாய் என்று அறிவேன். முக்கியமான ஓரு 
விஷயத்தைக் குறித்து. உன்னிடம் அவசரமாகப் : பேச 
வேண்டும். . ஆதலால். தயவுசெய்து நாளை. மாலை 

செந்தகோம் கடற்கரையில், என்னைச் சந்திக்க. வேண்டு 

கிறேன். என்னை ௮இக நேரம் காக்க வைக்காதபடி. ஐந்து 

மணிக்கே. தவருமல் வரவேண்டும். 

unt யாருக்கு எழுதியது என்று யாராயினும் தற். 
செயலாகப் பார்த்தாலும் தெரிந்துகொள்ள முடியா தபடி,, 
குரங்கணி. சாதுரியமாசக் கடிதம் எழுதியிருந்ததைக் 
க்ண்டு ஜோலப் முன்னைவிட வியப்பு கொண்டான். அவள் 

எதற்காகக் கடிதம் எழுதியிருந்தாலும் சரி, அவள் குறிப் 

பிட்டிருந்த நேரத்திலும் இடத்திலும் சந்தித்து விடுவது 
என்ற முடிவுடன், அவன் தன் மனத்தைத் திடப்படுத்திக் 
கொண்டான். 

குரங்கிணியின் கடிதத்தைப். படித்தபின், ஜோஸபுக்கு. 
வேறெதிலும். மனம். ஓட்வில்லை.. ஒவ்வொரு கணமும், 

நிமிடமும், மணியும், நாளும் கழிவது ஒரு யுகமாயிருந்தது. 
மறுநாள் மாலை. அவன் தரங்கிணி குறிப்பிட்டிருந்த நேரத் 
திக்கு. மூன்பாகவே, ச௪டற்கரைக்கு வந்துவிட்டான். ஐந்து 
அடிக்க... ஐந்து நிமிடம்: இருக்கும்போது, .. தரங்கிணி 

ட்டடுச. ந்தோம். அர்ச் வழியாகக் . கடற்கரைக்குள் வந்து 
| சிமெண்டுப் பழிகள் வழியாக 'மண்ற்பரப்பில். இறங்கிக். 
கறையை நோக்கி. நடந்துவருவதை அவன் கண்டான். நில: 
வான்த்திலிருந்து. :கெந்தோம் சார்ச் கோபு உச்சியைக்: 
குறியாக : வைத்து, தேவதை (2௦1). யொன்று. பூமிக்கு, 
வருவதுபோல். அவனுக்குப் பிரமை. உண்டாயிற்று: 

தரங்கிணி மணற்பரப்பில் நடக்கத் தொடங்கியதுமே, 
நாலா பக்கமும் பார்த்துக்கொண்டே. - வத்தான்.. 

| இதைக்: கவனித்துவிட்ட ஜோஸப், அவசரமாக எழு bol
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*நான் இங்கே இருக்கிறேன், தரங்கிணி” என்று குரல் 

கொடுத்துக்கொண்டு, எதிர்நோக்கி ஒடி வரலானான். 

துரங்கெி, தன் கரத்தை அவன் பக்கம் நீட்டிச் சைகை 

காட்டிவிட்டு, யாரும் இல்லாத இடமாகப் பார்த்துப்போய் 

உட்கார்ந்தாள். ஜோஸபும் அவளுக்கு எதிரில் எட்டு. 

அமர்ந்தான்... ட் | 

“இப்படிச் சற்று சமீபமாகவே வந்து உட்கார். நாம் 

'பேசுவது பிறர் காதில் விழக்கூடாது. நம்மைப் பார்த்து 

விட்டு யாரும் சந்தேகப்படவும். கூடாது. தரங்கிணி 
அவனை ஏறிட்டுப் பாராமலே எச்சரிக்கை செய்தாள். 

ஜோஸப் நகர்ந்து அவளுக்கு: மிகச் சமீபமாக 

HD i HITT. | 

ஆனால். அவன் ஆவலுடன். எதிர்பார்த்தபடி 
தரங்கிணி உடனே பேசவில்லை. அவன் தலைகுனிந்தவாறு 
இந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்டாள். அவன்: வாட்டமுற்ற 
அவள் (PHO தயே கூர்ந்து கவனித்துக் சொண்டிருந் 

தான். அவள் தன்னிடம் என்ன சொல்லப். போகிறாளோ, 

என்ன் பேசப் போகிருளோ என்று. அவன் எதிர்பார்த்துக் 

கொண்டிருந்தான். . விநாடிகள் நிமிடங்களாக, : நேரம் 

“இயற்கை கதியில் போய்க்கொண்டிருந்தது.. ஆனால்? 

தரங்கணி வாயைத் இறக்கவில்லை. ஜோஸப் பொறுமை ... 

“இழந்துபோனான். அவன் அவளை ஏதோ சேட்சு வாயைத் 

திறந்தான். ஆனால், அதே சமயத்தில் அவள் . ஏதோ ப 

சொல்ல வாய் திறப்பதுபோல் அவனுக்குத் தென்பட்டது. 

ஆக்வே, அவன் தான் கேட்க எண்ணியதைக் கேட்காமல் 

நிறுத்திக்கொண்டான். wes 

தரங்கிணி... ஏதோ. . அவனிடம். சொல்ல... வாய்- 

எடுத்தாள். அனால், அதை எப்படிச். சொல்வது" என்று 

கருதித் தயக்கங் கொண்டாள்.
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அவள் என்ன செரல்லப்போகிறுள் என ஆவலுடன் 
இருந்த ஜோஸப், இது. கண்டு . பொறுமையிழந்தவளனாய், 
**திண்கிணி! இல்லையில்லை: தரங்கிணி! நீ ஒன்றுக்கும் தயங்க 
வேண்டாம். என்னிடம் சொல்ல விரும்பியதைத் தாராள 

மாகச் சொல்லலாம்”? என்று கூறினான். 

துரங்கிணியின். சிவந்த உதடுகள் துடிதுடி. த்தன; 
அனால், வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வெளிவரவில்லை. 

ஜோஸப் தன் மன உணர்ச்சியை அடக்கமாட்டாது 
- பேசினான்: ** தரங்கிணி, என்னைக் கண்டிக்க உனக்கு உரிமை — 
யுண்டு. நான் உனக்குச் செய்துள்ள :இங்குக்கு நீ என்ன 

டதண்டனை வேண்டுமானாலும் துரலாம்.”” 

தரங்கிணியின் கண்களிலிருந்து நீர் ஆறாக வழிந் 

தோடலாயிற்று. | | 
அவள் கண்ணீர் உகுப்பதைக் சண்டு ஜோஸப் பதறிப் 

போனான், **தரங்கிணி! ஏன் அழுகிருய்? BTS OT Bo) தச் 
சொல்லமாட்டாயா?” | 

.. அப்போதும் தரங்கிணியால் பேச முடியவில்லை. அவள் 
தன் முந்தானையால் மெல்லக் கண்ணீரைத் துடைத்து 
நிறுத்த முயன்றாள். 

பரிவுடன் அவளை நோக்கிய ஜோஸப், * தரங்கணெி! 
உண்மையாகச் சொல்லுகிறேன். நான் முற்றிலும் திருந்தி 
விட்டேன். இனி, மறந்துங்கூட. நீ இருக்கும். திசையையும் 
திரும்பிப் பார்க்கமாட்டேன். நிச்சயமாக நீ இதை நம்ப 
லாம். உன்னிடம்... இதுவரை : வரம்புமீ றி . நடந்து 
வம்பு செய்ததற்காக நான் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்ளு 
கிறேன். ” 

: தரங்கிணி அவன் முகத்தைச் சிலகணங்கள் ஏ றிட்டுப் 
-பார்தீதுவிட்டுத் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு தேம்பித் 
தேம்பி அழலானள்.
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ஜோஸபின் உடம்பு முழுவதும் துடிதுடித்து ஆட 
லாயிற்று. 

*ஐயோ! தரங்கிணி! நான் இவ்வளவு சொல்லியும் 
நீ இன்னமும் என்னை நம்பவில்லை போலிருக்கிறதே! 
இதற்குமேல் நான் உனக்கு எப்படிச் சொல்லி நம்ப 

வைப்பேன்? நீ முன்னொருநாள் என்னைக் சண்டித்துப் 
பேசியது எனக்கு ஞானஸ்நானஞ் செய்வித்தது போலா 

யிற்று, என் தங்சை எதிர்பாராதவாறு வந்து என்ன என்று 
கேட்டபோது, நீ என்னைக் காட்டிக் கொடுக்காமல் 
பெருந்தன்மையாக நந்டதுகொண்டது எனக்குப் பாவ 

மன்னிப். அளித்ததுபோல் இருந்தது. நீ என்மீது 
பொழிந்த வசவையும் சாரி உமிழ்ந்ததையும் புனிதநீர் 

தெளித்து உபதேசஞ் செய்ததுபோல் கொண்டு நான் 

முற்றும் திருந்திவிட்டேன். புது மனிதனாகி - விட்டேன். 

ஆமாம்; வயதில் மிசச் சிறியவளானாலும், புத்தியில் 

பெரியவளான நீ, உன். பெருங்குணத்தால் .என்னிடங் 

குடிகொண்டிருந்த "சாத்தானை விரட்டியடித்துவிட்டு, 

என்னை அடியோடு புது மனிதனாக்கிவிட்டாய். இதற்காக 

நான். என். ஆயுள். உள்ள மட்டும், உனக்கு நன்றி 

"செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நீ என்னைத் இயில் 

குதிக்சச் சொன்னாலும் தயங்காமல் உடனே குதப்பேன். 

உனக்காக எது செய்யவும், ஏன்? என் உயிரைக் கொடுக்க 

வும் சித்தமாயிருக்கிறேன். ஆனால், உன் மைவிழிகள் 
சலங்கிக் சண்ணீர் சிந்துவதை மட்டும் என்னால் பார்த்துக் 

சொண்டிருக்க முடியாது--”” 

ஜோஸபின் இந்த உருக்கமான பேச்சு, துயரத்தில் 

தோய்ந்திருந்த தரங்கிணியையும், தன் நிலையில் சுதாரித்து 
நிற்கச் செய்யலாயிற்று. எனவே, அவள் இரண்டாவது 
முறையரசக் சண்களைத் துடைத்துக் . கொண்டு, 

அமுகையை நிறுத்த முயன்றாள். 1
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ஜோஸப் தரங்கிணியை மறுபடியும் நோக்கி தறரங் 
கிணி! நீ. என் அன்புச் சகோதரியின் ஆருயிர்த்தோ.மி 
என்பதையும் சிந்தித்துப் பார்க்காமல், நான் உன்னை. அது 
முதலே பரிகசாசஞ் செய்துவந்தது உண்மை, நான் அதை 
மறுக்கவில்லை. நான் உன்னைக் கேலி பண்ணியதற்குக் 
காரணம் உன்மீது எனக்கு ஏற்பட்ட அன்பேயாகும். நீ 
முதன்முதல் என் சைக்கிளில் மோதியபோதே என் 
இதயத்திலும். மோதிவிட்டாய். என் தங்கையுடன் எங்கள் 
வீட்டுக்கு வந்த புதிதில் நீ பேசிய பேச்சின் இங்கிதமும், 
எங்கள் ஏசுமிது நீ பாடிய பாடல்களின் இனிமையும் 
என்னை வெகுவாகக் சவரிந்து. விட்டன. அமைதி தவழும் 
உன் அழகிய முகமும் இனிய குரலும் என்னை மயக்கி 
நமக்கிடையேயுள்ள . . ஏற்றத் காழ்வுகளையும் மறக்கச் 
செய்துவிட்டன. உன்னை நோக்கித்: தாவும் என் இளம் 
உள்ளத்தை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஆகவே, 
நான் உன்னிடம். ஏதாவது பேச் சிநேகஞ். செய்து 
கொள்ளுவததற்குப் பலவிதமாக மும்ன்றேன். அனால் .நீ 
[தற்கு எவ்வசையிலும் இடந்தரவில்லை. அதனால், எனக்கு 
உன்மீது கோபம் உண்டாயிற்று, அதிலிருந்து உன்னப் பரிகாசஞ் செய்யத் தொடங்கினேன். உன்னைப் பார்க்கும் 
போதெல்லாம் . குறும்பாக ஏதேனும். பேசி உன்மீது எனக்குள்ள ஆசையை வெளியிட்டு வந்தேன். நீ என்னை 
அலட்சியப்படுத்தப் படுத்த என் பரிகாசமும் வம்பும் அதக மாயின. மிகவும் சாந்தகுணங் கொண்ட. உன்னையும் : ஒரு 
தாள் கோபங்கொண்டு கொதித்து எழச் செய்ததென் 
முல், என்னுடைய விஷமச்செயல்கள்' எவ்வளவு எல்லை 
மீறிப் போயிருக்கும் . என்று நான் இந் தித்துப் பார்த்த 
(போது, எனக்கே. வெட்சமுண்டாய் விட்டது. நீ மட்டும் 
அன்று என். அகம்பாவத்துக்கு அடிகொடுத்து ஆத்திர 
மாகக் சண்டித்துப் பேசியிராவிழடில், என்... விஷமப் புத்தி
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வளர்ந்துகொண்டேதான் போயிருக்கும். அந்த மட்டும் 
கர்த்தர் என்னைக் காப்பாற்றினார். கூடிய சிக்கிரம், பர 
மண்டலத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவிடம் பாவமன்னிப்புக் 
கோரப்போகி0றன். அதற்குமுன் என்னை . மன்னித்துவிடு, 
தரங்கிணி! என்னை மன்னித்துவிடு, . மன்னிக்க மாட் 
டாயா.. er? | 

பொங்கிவரும் .மனத்துயரை “அடக்சமாட்டாமல் 

தரங்கிணி சுதுறலானாள். '*நீ பேது போதும், ஜோஸப்! 
நிறுத்து; என்னைப் போட்டுக் கொல்லாதே! 

ஜோஸப் வாயைப் ' பொத்தியவாறு, நான் இனிப் 
பே வில்லை, தரங்கிணி! பேசவில்லை. நீ ஏதோ சொல்ல 

வேண்டும் என்றாயே, அதைமட்டும் சொல்லிவிடு! உடனே 
போய்விடுகிறேன்! என்றான். 

தரங்கிணி, ஜோஸபின் -: முகத்தைச் சிறிதுநேரம் 

பார்த்துக்கொண்டு .மெளனமாயிருந்தாள். ஜோஸபோ 
துரங்கிணியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கத். துணிவில் 

லாமல், தலையைக் சுவிழ்ந்து கொண்டிருந்தான். 

பொழுது : போய்க் கொண்டிருந்துது. அடுத்த சில 
நிமிடங்களில், : அவ்விடத்தில் : இருள். சூழ்ந்துவிடும். கடற் 

சாற்று. வாங்க. . வந்திருந்த ஆடவரும்: பெண்டிரும், 

துத்தம். வீடுநோக்கி விரைந்து நடக்கும் அரவங்கேட்டது. . 

காக்கை, பருந்து முதலிய பறவைகள் சத்தமிட்டுக் 

கொண்டே கூடுகளை நோக்கிப் பறந்துசென்றன.. பொழுது 
சாய்ந்து விட்டதை யுணர்ந்து திடுக்கிட்ட குரங்கணி 
'மெல்லப் பேசலானாள். '*ஜோஸப்! .. நான் உன்னை இங்கு 
வந்து சந்திக்கச் சொன்ன தற்குக் காரணம் வேறு, அதை 

_யறியாமல், நீயாகவே ஏதேதோ கற்பனை செய்துகொண்டு 
இதுங்ரை ் என்னென்னவோ பேசினாய் வக உன்னைச் 
'சண்டிப்பதற்காக..நான். இங்கே வரச் சொல்லவில்லை...”
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“வேறு ஒரு முக்கிய விஷயம்பற்றி உன்னிடம் Cua, 

ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்காக...” 
**ஒரு முக்கிய விஷயம்பற்றி என்னிடம் பேசவா?......"” 
அமாம்.” 

ஜோலப் திசைப்புற்றவனாய்த துரங்கிணியின் முக்தீ 
தைக் கூர்ந்து நோக்கலானான். 

தரங்கிணியும் அவனை எதிரிட்டு நோக்கி, அவன் 
முூசத்தை ஆராய்ந்தவாறு, . *நான் உன்னிடம் ஓன்று 
கேட்கப் போகிறேன்; ஒளிவு. மறைவில்லாமல் உண்மை 
யாகப் பதில் சொல்லவேண்டும்.”” ன ரூ 
......**என்ன கேட்சப் போகிருய்? கேள்; மனத்தில் கள்ளங் 
கரவின்றிப் பதில் சொல்லுவேன். , 1: ப 

குரங்கணி கேட்சப்போகும் கேள்வியின் நினைப்பே 
_ அவளுடைய முகத்தைச் சிவப்பாக்கிவிட்டது. உடம்பைக் 
குன்ற வைத்துவிட்டது. . அவள் தலை குனி ந்துசொண்டு 
கேட்டாள்: | 

“நீ என்னை முதன்முதலாக்க் கண்டதிலிருந்தே அன்பு 
கொண்டுவிட்டதாகச் சொல்லுகருயே? இது உண்மை 
தானா? உண்மையாகவே நீ என்னை நே?ிக்கிருயா?..."” 

.... இச் சேள்வி ஜோஸபைத் தப்பர்த்தங் கொள்ளச் 
செய்துவிட்டது. ப .. “இதென்ன, கேள்வி?” 

| 
தரங்கிணி சிறிது நிமிர்ந்து, அவன் முசத்தை நோக் 

கியவாறு, “இல்லை, கேட்கிறேன், உன் உள்ளக் ௪௫ கத்தை 
உண்மையாக அறிந்து கொள்ளத்தான்...** ன் 

என் நெஞ்சைம்.பிளந்து காட்டட்டுமா?'* 

8 என்மீது கொண்டுள்ள அன்பு பின்னால் மாறுதே
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*என்' உடலிலிருந்து உயிரீபிரிந்தாலும் உன்மீது நான் 
செொண்டுள்ள அன்பு மாறுது. 

“இதை நான் உறுதியாக நம்பலாமா?” 

நான் வேறு எப்படி. உன்னை நம்பச். செய்வது? ' 

தரங்கிணி! என்னைப் பெற்றெடுத்த அன்னைமீது ஆணை 

யாக--ஏன் அன்பைக் சுவா்ந்த உன்மீது சத்தியமாகச் 
சொல்லுகிறேன். நிச்சயமாக நம்பு!” 

ஜோஸப், தரங்கிணி சிரத்தின்மீது சையை வைத்து 
விட்டுப் பின் அவள் கரத்தை மலர்த்தித் தன் சையால் 

அடித்துச் சத்தியப் பிரமாணஞ் செய்து கொடுத்தான். 

துரங்கிணியின் மதிவதன த்தில் திருப்தி காணப்பட்ட து. 

இது போதும். என்ற வார்த்தையால், தன் 
திருப்தியை வெளிப்படுத்திய தரங்கிணி, அது சரி; 
ஜோஸப்! என்மீது கொண்டுள்ள உன் அன்பை நீ: எப்படி. 
வெளிப்படுத்துவாய்2? என்று கேட்டாள். 

| ஒரு க்ணந் தயங்கிய ஜோஸப், எப்படி. வெளிப் 
படுத்தவேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாய்? சொல்: 
அப்படியே செய்கிறேன்”” என்றான். | 

தரங்கிணி தன்னுள் எழுந்து பரிபவ உணர்ச்சியை 

உதறிவிட்டு, “*நீ என்னைக் கலியாணஞ் செய்துகொள் 

வாயா...2”” என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டாள். 

“ ஜோலப் இடுக்கிட்டுப் போனான். அவன் இதுபோன்ற 
கேள்வியைச் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. என்பது, அவ 
னிடம் காணப்பட்ட வி இர்வி திர்ப்பிலிருந்து தெரிந்தது. 

ப "“கவியாணமா? உன்னையா? அது எப்படிச் சாத்திய 

மாகும்2... 

தரங்கிணி சாவதானமாகக் சேட்பாள்:...
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“Basra நீ என்மீது சொண்டிருக்கும் அன்புக்கு 
அடையாளமா? கலியாணம் என்றதுமே, ஏன் அப்படிப் 
பின் வாங்குகிறாய்? கலியாணத்தால் . அல்லாமல், பின் 
எதனால் நமக்குள் அன்புத்தொடர்பு இருக்க முடியும்?” 

இக்கேள்விகளுக்கு ஜோஸபினால். உடனடியாசப் பதில் 
சொல்ல முடியவில்லை. | ட்ட 

தரங்கிணி ஜோஸபின் முக்த்தைக் கூர்ந்து சவனித்த 
படியே, '*சலியாணஞ் செய்துசொள்ளாமலே, விருப்பம் 
இருக்கும்வரை, இப்படியே உல்லாசமாக இருந்து சாலங் 
கழித்துவிடலாம் என்ற எண்ணமச.. 22 | | 

இப்போதும் ஜோஸப் பேசாமல்தான் இருந்தான். 
குரங்கணி துயரந்தோய்ந்த குரலில் நிதானமாகப் 

பேசினாள்: ‘ost தயக்கத்தைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப் 
படவில்லை. இவ்வி. தநிலையையும் நான் எதிர்பார்த்துத்தான் 
இருந்தேன். பொதுவாக, ஆண்களின் சமாசாரம் உலகப் 
பிரசித்தமானதுதானே!”* ட் 
..... *ஆபவர்களின்' பொதுவியல்பு அப்படியிருக்கலாம், 
ஆனால் என்னை அந்த ரகத்தில் சேர்க்காதே, தரங்கிணி! நீ 

- அவசரப்பட்டு. என்னைத். BUGS - எடைபோடுகிறாய்,”” 
.. என்று ஆத்திரத்துடன் குறுக்கிட்ட ஜோஸப், **நான் எந்த 
அடிப்படையில் அந்தக் கேள்வியை கேட்டேன். என்பதை 
நீ. புரிந்துகொள்ளவில்லை. நான்... உன்னை . .எப்படிக் 
சலியாணஞ் செய்துகொள்ள முடியும் என்றுதான். கேட் “ 
டேனேயொழிய, நான் உன்னை விவாகஞ் செய்துகொள்ள 
முடியாது என்று சொல்லவில்லையே?” on Oe 

: தரங்கிணி, அவனை. நிமிர்ந்து நோக்கியவாறு, *இல்லை”” 
என்றாள்... இடப ட்ப RA ET 

_.. அப்படியிருக்க, நீ அவசரப்பட்டு என்மீது குற்றஞ் சாட்டலாமாச் ன க



109 

“அது சரி; நாம். ஏன் கலியாணஞ். செய்து கொள்ள 
முடியாது என்கிறாய்?” ப 

... ஜோஸப் தலைதாழ்த்தியபடி, *நான். இ றிஸ்துவன். 
நீ ஓர். இந்துப் பெண். நீங்கள் உயர்த்த குலம் என்று 
சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள். 

**வார்த்தையை வளர்த்தாதே ஜோய் இரண்டில் 
ஒன்று பதில். சொல்லு. என்னைப் பொறுத்தவரையில் சாதி 
யும் மதமும் நான் கொண்டுள்ள முடிவுக்குக் குறுக்கே நிற்ப... 
தாக நான் எண்ணவில்லை. நீ அவ்விதம் கருதுகிருய் 
போலும்? வேறு மதத்தினனளான. நான்,.. உன்னைக் 
கலியாணஞ் செய்துகொள்ளுவதற்கு உங்கள் மதம் தடை 
யாக. இருக்குமா? நான்” உன்னைக் கலியாணஞ் செய்து 
கொள்வதென்றால், உங்கள் மதத்தில் சேர்ந்துவிட வேண் 
டுமா? அவ்விதம் சேர்ந்துவிடவேண்டியது அவசியம் 
ஏன்றால்,.நான் மதம். மாறவும் தயாராயிருக்கிறேன்...”” 

அவள் பேச்சில் உறுதி தொனித்தது: 

ஜோஸப்: அவளைப் பிரமிப்போடு பார்த்தவாறு, 
“அதற்கெல்லாம். இப்போது அவசியமில்லை, தரங்கிணி! 
அன்பினால் எப்படியோ பிணைக்கப்பட்ட இருவர், அவரவர் 
மதத்தில் இருந்தபடியே கலியாணஞ் செய்துகொள்ளலாம். . 

இப்படி, எத்தனையோ சலியாணங்கள் நாடோறும் நடந்து 
வருகின்றன... 

“அப்படியா! மிக்ச மகிழ்சள்" என்ற. சரங்கிணி, 
Carn, நீ உடனே உன் பெற்றோரிடஞ் சொல்லி, நம் 
சுலியாணத்துக்கு. ஏற்பாடு செம்... என்ன? என்று மொழிச் 
தாள்... : 

ஜோஸப் குறுக்கிட்டு; நான். னன் தாய்  தகப்பஞுரிடம் 
கொல்லி : ஏற்பாடுமிகய்வது. இருக்கட்டும். முதலில் இதைச் 
சொல், உன். கமர் திவிர ் வைதிகம்: பேர்வழிகள்.
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என்று தங்சை கரதரீன் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன். அப் 
பேர்ப்பட்டவர்கள் நீச சாதி என அவர்கள் சருதும் 
கிறிஸ்துவனான என்னை, நீ சலியாணஞ். செய்துகொள்ளசி 
சம்மதம் அளிப்பார்களா?...”” | 

தரங்கிணி இது கேட்டுத் தயங்கவில்லை. 

“நாம் கலியாணஞ் செய்துகொள்ளுவதற்கு, என் 
பெற்றோர் சம்மதத்தை நான் சிறி தும் எதிர்பார்க்கவில்லை. 
அதுற்கு அவசியமிருப்புதாகவும் நான் கருதவில்லை. அசவே, 
நீ அது பற்றியெல்லாம் கவலைகொள்ள வேண்டாம். உன் 
பெற்றோர் ஆட்சேபிக்க மாட்டார்களே! அதைச் சொல், . 
அவர்சள் அங்கோரத்துடனும், ஆசியுடனும், நீ என்னைக். 
கலியாணஞ் செய்துகொள்ள முடியும் என்று நீ உறுதி 
யனித்தால் போதும். இப்போதே, இப்படியே உன்னுடன் 
நான் வந்துவிடக் தயார்...”?- து 

“நீ என்னுடன் வந்துவிடலாம். ஆனால், உன் தந்ைத 
மைனர் பெண்ணான உன்னை : ஏமாற்றி. நான் சடத்திக் 
கொண்டு போய்விட்டேன் என்று வழக்குத் தொடுத்தால்? 
இக் கலியாணம் சட்டப்படி, செல்லாது என்று வாதித்த 
தால்? ் . 

ஜோஸப் சட்டப் பிரச்சனையைக் கிளப்பினான். 
“என் அப்பா நீ நினைக்கிறபடி வழக்கு எதுவும் எடுக்க 

மாட்டார். அப்படித் தொடுத்தாலும், அது செல்லுபடி, 
யாகாது. எனென்றால் நான் மைனர் பெண்ணல்ல; வயது 
இருபதுக்கு மேலாகிறது.” | | | 

_ Cara நெற்றியைக் கைவிரல்களால் அமுத்தித் 
தடவிக்கொண்டு, றிது நேரம் மெளனமாயிருந்தான். 

... தரங்கிணி, அவனைக் சவனித்தபடியே, “என்ன யோக் இருய்? ஜோஸப்! என்னைக் கலியாணஞ் செய்துகொள்ளும் 
_ விஷயத்தில், ஏதாயினும் சங்கடம். இருந்தால் - சொல்லு.
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நான் உன் விருப்பத்துக்கும் செளகரியத்துக்கும் . மாறாக 

உன்னை வற்புறுத்தவில்லை.,.”' என்றாள். 

₹அதல்லாம் ஒன்றுமில்லை. 

“பின்னே? அண்ணனுக்கு இன்னும் சலியாணமாக 
வில்லை. வீட்டில் வயது வந்த சகோதரி யொருத்தி 
கலியாணத்துக்குக் காத்திருக்கிறாள். அப்படியிருக்க, நான் 
எப்படிக். சலியாணஞ் செய்துகொள்ள முடியும் என்று 

 யோசிக்கிறாயா?...”” 

ஜோஸப் “உம்” கொட்டினானே யொழிய, . அவள் ' 
எழுப்பிய. கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லவில்லை. 

தரங்கிணி தொடர்ந்து பேசினாள்: **தங்கறாஜுக்கும் 
காதரீனுக்கும் சல்யாணம் அகும்வரை நான் காத்திருக் 
இறேன். அவ்விருவருக்கும் கலியாணமான பின்னர், . நாம் 

விவாகஞ் செய்துகொள்ளலாம். ஆனால் ஓன்று; அதுவரை 
நான் உங்கள் வீட்டில் காதரீனுடன் இருக்ச உன் பெற்றோ. 
ரிடம் அனுமதி மட்டும் வாங்கித் தரவேண்டும்.”” 

ஜோஸப் இப்போது பேசத் தொடங்கினான்: “அப்படி 
யெல்லாம் நீ காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. நான் : என் 
பெற்றோரிடம் இவ்விஷயத்தைச் சொன்னால், நாளையே 
நமக்குக் கலியாணஞ் . செய்து வைத்துவிடுவார்கள்.' 
உன்னைப்போன்ற . அறிவுள்ளவஞம் அழகானவளுமான 
பெண் தங்களுக்கு மருமசளாச . வருவதை இரட்டிப்பு 

_ மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்பார்கள். என் அம்மாவுக்கு. உன் 
மீது உள்ள அன்பு அளலிட்டுச். சொல்லமுடியாது. அப்பா 

வும் உன்னிடம் அளவுகடந்த மதிப்பு வைத்திருக்கிரூர், 
காதரீனைப் பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆருயிர்த் 

. தோழியான நீ, அவளுக்கு அண்ணியாகவே வந்துவிட்டாய் . 
என்று தெரிந்தால், ஆனந்தக் கூத்தாடுவாள்...””.
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தரங்கிணி, இச்சமயம் முசத்தைக் சவிழ்த்துக் கொண் 
பாள்... , | | 7 

. ஜோஸப் அவளைப் பார்த்துக்கொண்டே. பேசினான்? 
“அண்ணனுக்குக் கலியாணமான பின்னர்தான் தம்பிக்குக் 
திருமணஞ் செய்ய வேண்டுமென்று, இந்துக்களாகிய 

... நீங்கள் சொள்சை கொண்டிருப்பது தெரியும். நாங்கள் 
அப்படியெல்லாம் பார்ப்பதில்லை, “எவ்வெப்போது எப்படி, . 
யெப்படிச் செளகர்மம் ஏற்படுகிறதோ, - அதறிகுத் தகுந்த” 
வாறு நாங்கள் எந்தக் காரியத்தையும் வசதியாக நடத்திக் 
கொண்டு போவோம்,” ் ட்ட 

“அப்படியிருக்கும்போது, வேறென்ன யோசனை?...!* 
துரங்கிணி அவன் முகத்தை மறுபடியும். சவனித்தபடி ' 

கேட்டாள். | ப ன சூ 

ஜோஸபின் நெற்றியில் சிந்தனை ரேசைகள் படரலா 
_யின. அவன் தரங்கிணியைக் சடைக்கணித் SUT Hl, “gerry 
மில்லை; தரங்கிணி! நீ இம் முடிவுக்குத் இடீரென எப்படி 
வந்தாய்? உன் மனம் இவ்விதம் புரட்கெறமான மாறுதல் 
கொண்டதற்குக். காரணம் என்ன? என்பதை .அறிந்து 
கொள்ள, நான் அவாவுடையவஞாயிருக்கிறேன். எனென் 
௫ல், தேற்றுவரை என்னைக் சண்டாலே.. விஷத்தைப்போல் 
வெறுத்து ஒதுக்கெந்த நீ, இன்று எல்லா வரம்புகளையும் 
தடைகளையும் மீறி வந்து சலியாணஞ் .செய்துசொள்ள' 
மூன் வருஇருய் என்றால், அதை என்னால். எளிதில் நம்ப. . 
மூடியவில்லை. இவ்விதம் நீ எதிர்பாராத - முடிவுக்கு வருவ 
S06 ஏதோ. காரணம் இருக்கவேண்டும்? உண்; மனம். 

- இவ்வாறு விரக்தி சொள்ளும் படியாக், வீட்டில். எதேனும். 
அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்துவிட்டதா? அல்லது தாய்: தசப்பனா 
ருடன் சண்டையா? ஏதோ கோபதாபத்தில் அவசறம்பட்டு. 
Berg |
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ஜோஸப் வார்த்தையை முடிக்கும் முன்பே, : தரங்கிணி 
குறுக்கிட்டு, ஜோஸப்! இதைக் கேள்; நீ எழுப்பியுள்ள் 

, வினாக்களுக்கும் ஐயங்களுக்கும் நான் பதில் சொல்லவும் 
தயாராக இல்லை: காரணகாரிய விளக்கங்கூறவும் விரும்ப 

வில்லை. ஆனால், நான் எதற்காகவோ பெற்றோருடன் 
சண்டை போட்டுக்கொண்டு, அந்த அத்திர உணர்ச்சியில் 
இம் முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக நீ நினைப்பது மட்டும். சரி 
யல்ல. அவ்வளவுதான் நான் கூறமுடியும்" என்று கூறினாள். 
பின் அவன் உள்ளத்தை ஊடுருவிப் பார்ப்பதுபோல், 

கூர்ந்து நோக்கி, என்னைச் சல்யாணஞ் செய்து சொள்ளச் 
சம்மதமா இல்லையா? அதை மட்டும் சொல்; நான் கேட்டு 

விட்டுப் போடியேன்”” என்று கண்டிப்பாகக் கேட்டாள். 

. ஜோஸப், தரங்கிணியை இரக்கத்தோடு பார்த்து, 
“கோபித்துக் கொள்ளாதே, தரங்கிணி! இனிமேல் நான் 
ஒன்றும் கேட்கமாட்டேன். இன்றிரவு அம்மா அப்பா 
விடம் இவ் விஷயத்தைத் தெரிவிக்கிறேன். அவார்கள் 
சட்டாயம் கலியாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள், 

சீக்கிரம்?” என்று, பற்று ஒட்டு இல்லாமல் பதில் சொன் 

னான். 

தரங்கிணி, அப்போதிருந்த மன நிலையில், ஜோஸபின் | 
பேச்சில் தொனித்த இதயபாவத்தைக் சவனிக்கவில்லை. 

“அப்ப, சரி; நான் போகிறேன். ஜோஸப்! அடுத்தபடியாக 

நான் . கலியாணத்தன்றுதான் உன்னைச் . சந்திப்பேன், 

- இதற்கிடையில் நீ என்னைக் சண்டுபேச முயலக்கூடாது. 
உன் தந்ைத கலியாணத்துக்கு நாள்குறித்ததும், நீ காரி 
னிடம் செய்தியைச் சொல்லி அனுப்பு. கலியாணத்துக்கு 
மூன் நாள், நான், உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விடுகிறேன்” 
என்று கூறியவாறே, எழு ந்திருக்கலானாள். | 

தச
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ஜோஸப், அவளுடைய மலர்க்கரங்களை எடுத்துத் 
Por சண்சளில் ஒற்றிக்கொண்டான். 

“ஊம்; இதெல்லாம் இப்போது கூடாது. சவியாணம் 

ஆஅனபின்...... " என்று மொழிந்தவாறு, தரங்கணெி, 
ஜோஸபின் பிடியிலிருந்து தன் சரங்களை மெல்ல விடு 
வித்துக்கொண்டு. எழுந்து, செந்தோம் சர்ச்சை நோக்கி 
விரைந்து நடக்கலானாள். 

“ஐயோ, பெண்ணே! 

ஜோஸபின் வாய் அனுதாபம் தெரிவித்தது. அவன் 
சண்கள், தரங்கிணி. அன்னம்போல் அழகுநடை நடந்து 
செல் லும் அழசைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தன. 

தரங்கிணி, தன் சேலைத்தலைப்பால் சலங்கிய 
கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டே போனாள். 

இச்சமயம், கடற்கரை நடைபாதையில் வரிசையாக 
இருந்த மெர்க்குரி விளக்குகள் பிரகாசிக்கலாயின. 

10 
“அண்ணா! என்ன சமாச்சாரம்? இரண்டு நாளாச 

உன் சந்தடியைக் சாணோமே!......”” 

காதரீன் சிரித்துக்கொண்டே. கேட்டாள். 

துவைத்த துணிகளுக்குப் பெட்டி போட்டுக்கொண் 
டிருந்த ஜோஸப், ஏதோ யோசனையில் இருந் தானே. 
யொழிய, சகோ தீரியின் பேச்சைக் காதில் வாங்கவில்லை, 

. “இன்ன அன்னா! உன்னைத்தான். ” 

ட காதரீன், அவன் சாதின் இட்டப் போய்க் கிண்டலாகக். 
கூப்பிட்டாள்.
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“உம். தூக்கத்திலிருந்து திடீரென எழுந்து கேட். 
பவன் போல், *சிலாக் சர்ட்'டையும், “பாரண்ட் “டையும் 

Gna செய்து கொண்டிருந்த ஜோஸப், தலையைத் 
தூக்கிக் கேட்டான். 

பிரமை பிடித்தவன்போல். தன் சகோதரன் காணப் 
படுவதைக் சுண்டு, காதரீன் ஆச்சரியப்பட்டுப் போனாள். 

. அண்ணா, ஏன் இப்படிப் பித்துப் பிடித்தவன்போல் 
இருக்கிறாய்? ஆபிஸில் ஏதாயினும் தகறராறா? அல்லது 

உடம்புக்கு ஏதேனும்3...... ” 

“ஹாம். அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. நான் எப் 

போதும் போல்தானே இருக்கிறேன். 

குதிரை சிலிர்த்துக் கொள்ளுவதுபோல், அவன் தன் 
உடம்பைச் சிலிர்த்துக்கொண்டு, சகோதரிக்குப் பதில் 
சொல்ல முயன்றான். 

காதரீன் இரக்கஉணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியவாறு, 
“ஏன் அண்ணா! மறைக்கிறாய்? நான்தான் உன்னை இரண்டு 
நாளாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேனே! எதிலும் நாட்ட 

மில்லாது சதா சிந்தனையிலேயே இருந்து கொண்டிருப்பதை 

நான் சவனிக்கவில்லை என்று நினைத்தாயா? எனக்கு 

எல்லாம் தெதரியும். . நீ ஏதோ உன் . மனத்தில் வைத்துக் 

கொண்டு புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய்?  மற்றவரிகள். 

எதிரில். . உன்னை ..ஒன்றுங் கேட்சக்கூடாது. என்றுதான், 

அம்மா போகவிட்டுக் சேட்கிறேன்.........”' 

ஜோஸப் தலை குனிந்து கொண்டான். ப 

| காதரீன் அவன் முகத்தைப்பார்த்தவாறு, என்னிடம் 

சொல்லக்கூடாது என்று நீ எண்ணினால், சொல்ல வேண் 
டாம். ஆனால், உன்னை உலுப்பிக் கொண்டிருக்கும் 
விஷயத்தை யாரிடமாயினும் சொல்லி ஆற்றிக்சொள்வது, 
அல்லது பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளுவது நல்லது. என்று
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எனக்குத் தோன்றுகிறது. நான் உன்னிடம் தமாஷாசப் 
பேசத் தொடங்கியதற்குக் கூடக் சாரணம், உன் 

கவனத்தை மாற்றுவதற்காகத்தான்.!! 

ஜோலப் நிமிர்ந்தான். காதரீனைச் சில விநாடிகள் 
சண்சொட்டாமல் பார்த்தான். பின், **கரதரீன்!. நீ 
குறிப்பிட்டதுபோல், என்னை வாட்டிக்கொண்டிருக்கும் 

விஷயத்தை, உன்னிடந்தான்.. சொல்லி ஆற்றிக்கொள்ள 
மூடியும்; அதற்குப் பரிகாரமும் தேடமுடியும்; வேறு 

யாரிடமும் சொல்லமுடியாது; சொல்லவுங் கூடாது. ஆம்; 

தாய் த௫ப்பன், சகோ.தரனிடங் கூடத்தான்.” 

காதரீன் முன்னைவிட வியப்புடன் சகோதரன் 
முகத்தை தோக்கினாள். . 

சில விநாடிகள் அங்கு அமைதி நிலவியது. இதனி 
டையே ஜோலப், “இஸ்திரிப் பெட்டியையும் துணிகளையும் 

எடுத்துத் தன் அறையில் வைத்துவிட்டு வந்தான். 

உச்சிக்கு வர விரைந்துகொண்டிருந்த ஞாயிற்றை 

மேகக் கூட்டங்கள் விரட்டிக்கொண்டிருந்தன. வாசற் 
கொடியில் . போட்டு உலரவைத்திருந்த துணிகள்மீது ஒரு 
காக்சை வந்து உட்சார்ந்ததைத் தற்செயலாகக் கவனி குது 

_ விட்ட ஜோஸப், தாழ்வாரத்தில் பம்பரம் ஆடிக்கொண்டி 
குந்த டேவிட்டைக் கூப்பிட்டு, அதை ஓட்டச் சொன்னான். 
பின்னர், . அவன். பின்கட்டுப் பக்கம். தோக்கிவிட்டுக் 
காதரீனிடம் வந்தான். ப 

«aor gif er! நீ தரங்களில் கடைசியாள். எப்போது 
அர்த்த 

தன்... "சகோதரன். தரல்கிணியைப் பற்றிப். பேச்சு 
எடுப்பான் என்று, காதரின். .றிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ப 

| தலால், இது கேட்டுத் arate 
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ஏன்? அவளைப்பற்றி என்ன? அவள் மூன்று நாட்ச 
ளுக்கு முன்னார் தானை நம் வீட்டுக்கு வந்து போனாள்??? : 

“அவளுக்குக் கலியாண முயற்சி ஏதாயினும் நடக் 

கிறதா? உனக்குத் தெரியுமா? அதுபற்றி உன்னிடம் அவள் 
ஏதேனும் சொன்னாளா?” 

**தரங்கிணியின் கலியாண விஷயம் பற்றி உனக்கு என்ன' 

சிரத்தை அண்ணா? நீ ஏன் அது குறித்துக் சேட்இுருய்?”” — 

காதரீன் குரலில் கடுமை தொனித்தது. தன் தோழி 
யின் கலியாணம்பற்றித் தெரிந்துகொள்ளத் தன் சகோத 
ரன் அக்கறை காட்ட வேண்டிய அவசியமென்ன? அவன் 

அவ்விஷயம் பற்றிப் பேசுவதே உசிதமல்ல என்று அவள் 
கருதினாள். ப 

ஜோஸப், தங்கையை இரக்கமாகப் பார்த்து, “காத 
ரீன் கோபித்துக்கொள்ளாமல் நான் சொல்லுவதைக்கேள். 

அவசரப்பட்டு நான் பேசுவதில் தப்பபிப்ராயங் கொள் 
ளாதே. தரங்கிணியின் சகலியாணத்தைப்பற்றி நான் கேட் 

பதற்கு, நியாய DIT OSE - கரரணமிருக்கிறதென்பதை மட்டும் 

நீ நம்பு." ப 
காதரீன், “என்ன காரணம்? சொல், அண்ணா!” 

என்று ஆவலோடு சேட்டாள். “ஒரு பெண்ணின் சலியாண 

தைப் பற்றிச் சம்பந்தமில்லாத வாலிபனொருவன் கேட்பது 

உ௫தமல்லவே . என்ற எண்ணத்தால்தான், நீ தரங்கிணி 
யின் கலியாணம் குறித்துக் கேட்டதும் ஆத்திரங் கொண் 

டேன்.” 

“நீ கோபப்பட்டது fiuiruisrrex@.a! அதுவும் உன் 

சகோதரன் வரம்புமீறி ஒரு பெண்ணின் கலியாண விஷயத் 

தில். தலையிடுகிறான் என்றால், அவனைக் கண்டித்துத் திருத்த 

வேண்டியது உன் கடமைதான். அது அவசியமும்கூட,””
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“அதிருக்கட்டும். நீ சொல்ல வந்த விஷயத்தைச் 
சொல்லு; அண்ணா!”* ன ட ப ன க 

- வெளிவாயிலையும் பின்சட்டையும் ஒருமுறை பார்த்து 
விட்டு, “டேவிட், இங்கேயேதான் விளையாடிக் கொண்டிரு. 
யாராயினும் வந்தால் சொல்லு, அம்மா பின்னால் இருக் 
கிறார்; பார்த்துக்கொள்” என்று சொன்ன ஜோஸப் எழுந்து, 
“GT Stor! என் அறைக்குள் வா! நாம் பேசும் விஷயம் 
அம்மா அப்பாவுக்குத் தெரியக்கூடா து...” என்று கூறிய 
வாறு, தங்கையை உள்ளே அழைத்துக் கொண்டு போனான். 

காதரீன் ஆவலுணர்ச்சியோடு ஜோஸப் முகத்தைப் 
பார்தீதுக்கொண்டிருந்தாள். ஜோஸப் அவளை அங்கிருந்த 
நாற்காலியொன் றில் உட்கார சொல்லிவிட்டுத் தான் 
கட்டிலின்மீது அமர்ந்தான். 

... ஈதரங்கிணி துன் சலியாண விஷயம்பற்றி உன்னிடம் 
பேசுவதில்லையா? சகாதரீன்!”' ப 

“ஏன் பேசாமல்? யாராரோ வந்து பார்த்துவிட்டுப் 
போவதாசச் சொல்லுவாள். ஆனால், இப்போதெல்லாம் 
அவள் என்னிடமோ வேறு சிநேகிதிசவிடமோ சலியாணத் 
துப்பற்றிப் பேச்சே எடுப்பதில்லை. ஆறு மாத த்துக்கு 

_ மேல் இருக்கும்.” ப | 

_.... “அப்படியா? சமீபத்தில் அவளை வந்து யாரும் பார்த்த தாச உனக்குத் தசவல் தெரியுமா?” ப | 
என்ன அண்ணா! துப்ப இியும் நி./ணரொருவர் புலள் அறிய. விசாரணை நடத்துவதுபோல், நீ என்னை ஏதேதோ கேள்வி கேட்கத் தொடங்கிவிட்டரம்?” 

.... *விளையாட்டுப் பேச்சுப்பேச இது சமயமல்ல; சாத "ரின். தயவு செய்து நான் கேட்கும் சேள்விகளுக்கு உனக்குத் தெரிந்தவரையில் பதில் சொல்,” ௬
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“சொல்லுகிறேன், அண்ணா!” என்ற காதரீன், தரங் 
கிணியைச் சென்ற மாதத்தில்கூட யார் யாரோ வந்து 
பார்த்துவிட்டுப் போனார்களாம். ஆனால், முடிவுதான் 

ஓன்றும் இதுவரை ஏற்படவில்லையாம். இதுகூட இவள் 

சொல்லவில்லை. பாதியும், சாரதாவும் தாங்கள் .சேட் 
ட.றிந்ததை என்னிடம் வந்து. சொல்லிய பிறகுதான், 
எனக்குத் தெரியும்.”* 

““இத்தனைபேர் வந்து பார்த்தும் ஏன் ஒரு முடிவும் 
ஏற்படவில்லை? பெண் பார்க்க வந்தவர்களில் ஒருவருக்குக் 

கூடவா தரங்கிணியைப் பிடிக்காமல் இருந்திருக்கும்? வந்து 

பார்த்தவர்சளெல்லாம் குருடர்சளாசவா இருந்தார்கள்? 

காதரீன் புன்முறுவல் புரிந்து, “*நன்றாகச் சொன்னாய், 
அண்ணா! தரங்கிணியைக் சண்ணிருந்து பார்த்தவர்கள் 
எங்களுக்குப் பெண்ணைப் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி 

-மிருப்பார்களா? சொல்லத்தான் துணிவு இருந்திருக்குமா? 

"ன்னே?! 

தரங்கிணிபின் குடும்பம் ஏழ்மையாயிருப்பது ஒரு 
குற்றமாய்விட்டது. வருபவார்களெல்லாம், தாங்கள் எதிர் 

பார்க்கிற வரதட்சணையைப் பெண்ணின். தந்தையால் 

கொடுக்க: முடியுமா? சலியாணத்தைச் சிறப்பாகச் செய் 
வார்களா? சீர்வரிசையைச் சரியாகச் செய்வார்களா? என்று 

சந்தேகிக்கிரார்களாம். தம்முடைய சக்திக்கு முடிந்த அளவு 
கடன். உடன்பட்டாயினும் செளரவமாகச் செய்வோம் 

என்று, தரங்கிணியின் தந்ைத எவ்வளவோ சொன்னாலும் 

யாரும் நம்பமாட்டேன் என்கிருர்களாம்...”” 

*தரங்கிணியின் கலியாணம் தடைப்பட்டு வருவதற்கு 

முக்கிய காரணம், பொருளா தாரப் பிரச்னைதான் என்று 

சொல்லு.”
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அமாம், பண விஷயம்தான் தரங்கிணியின் சலியாண 

விஷயத்தில் பெரிய பிரச்சினையாக இருந்து வருவதாக க் 

தெரிகிறது, அண்ணா?!” 

ஜோஸப் யோசனையில் ஆழ்நீதுவிட்டான். 

காதரீன் தொடர்ந்து பேசினாள்: (சென்ற ஆவணி மாத 

முதலில் சிதம்பரத்திலிருந்து பிள்ளை வீட்டுக்காரர் . சிலர் 
வந்து தரங்கிணியைப் பார்த்தார்களாம். பிள்ளையின் 

பெற்றோர் உட்பட எல்லாருக்குமே. பெண்ணை மிசவும். 

பிடித்துவிட்டதாம். மாப்பிள்ளை தரங்கிணியைக் கண்டு 

சொக்கிப் போய்விட்டாராம். அவளுடைய. பாட்டைக். - 

கேட்டு அவர் சபாஷ்கூடப் போட்டாராம்...” 

Caron முகத்தில் முறுவல் தோன்றி மறைந்தது. 

உம்”? 

*அனால்...2”” 

“ஆனால் என்ன?” 
- காதரீன், பிள்ளையின் தந் த-பிள்ளையின் படிப்பைப் 

பற்றியும்" உத்தியோகத்தை பற்றியும் பிரமாதமாகச் 
சொல்லித் தங்கள் குடும்ப அந்தஸ்துக்கும் பிள்காயின் 
துகுஇக்கும் ஏற்றாற்போல், கலியாணம் முதலியவைசகளைச் 

. செய்யமுடியுமா என்று கேட்டாராம். தரங்கிணியின் த௫கப் 

பனார், தம்மால் முடிந்த அளவு கெளரவமாகச் செய்வதாக 
வும், ஏறத்தாம இருந்தாலும் பெரிய மனது பண்ணி 
ஏற்றுக்கொள்ள' வேண்டுமெனவும் விநயமாகக் கேட்டுக் 

- சொண்டாராம். . இப்படிச் சொன்னதுமே, அந்தக் கல் 
நெஞ்சம் படைத்த மனுஷன், சடக்கென எழுந்து, சொல் 

- லாமல் கொள்ளாமல்,தன்னுடன் வந்தவர்களோடு இளம்பி
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விட்டாராம்...” erty வருத்தந் தொனிக்கும் குரலில் 
சொன்னாள். ப 

. “ஐயோ, பாவம்!” என்ற ஜோஸப், “அவர்கள் : எங் 

கிருந்து வந்தவார்கள் எனச் சொன்னாய்?” 

-இிதம்பரத்திலிருந்து, ஆனால், "அவர்கள் இப்போது 
நம்ம நகீரத்துக்கே வந்துவிட்டார்சளாம். ஏனென்றால், 

பிள்ளைக்கு இங்கு ஸ்டேட்பாங்கில் வேலையாய் விட்டதாம். 
துரங்வெியை வந்து பார்த்தவர்களில், இந்தப்பிள்ளையைத் 

தான் அவள் அப்பாவுக்கு. ரொம்பப் பிடித்துவிட்டதாம். 

அழகு, படிப்பு, அந்தஸ்து சகலமும் பொருந்தியிருப்பதாக 

அவர் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறாராம். அதனாலேயே, அவர் 
அவர்கள் பார்த்துவிட்டுப்போய் . நாலு மாதுத்துக்கு 
மேலாகியும், அந்தப் பிள்ளையை . மறக்காது, எப்படியும் 
தரங்கிணியை அவருக்குக் கலியாணஞ் செய்து கொடுத்து 
விட வேண்டுமென்ற முடிவோடு, எங்கெங்கோ பணத் 
துக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறாராம். அவர்களுக்குப் 
பின்னால் வந்து பெண்ணைப் பார்த்துவிட்டுப் போகிறவர் 
களை, அவர் சுவனிப்பதுகூட இல்லையாம். சாரதாதான் 

இந்தத் தசவல்களையெல்லாம் தெரிந்துவந்து கதை கதை 
யாகச் சொல்லுகிறாள்...... ” 

“முன்னைப்போல இருந்தாலும், அப்பாவிடஞ் சொல்லி 
உதவி புரிய வைத்திருக்கலாம். மெடிகல் ஸ்டோர்தான் 
பாழாய்ப்போன வரியுயர்வால் படுத்தப் போய்விட்டதே! 
வெளிநாடுகளிலிருந்து உயர்ந்த மருந்துகளைத் தருவித்து 

வியாபாரஞ் செய்ய முடியாமல் போயிற்றே! முடியாததை 
நினைத்துப் பேசி, இப்போது பயன் என்ன?'* 

இப்படி, அநுதாபத்தோடு சொல்லி நிறுத்தியவன், 

இடீரென. ஏதோ நினைத்துக்கொண்டு, “*பிள்ளை எங்கே
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வேலையாயிருக்கிறான் என்று சொன்னாய்2”* என்று கேட் 

டான். 

*நீ வேலை பார்க்கும் ஸ்டேட். பாங்கில்தான். ஹெட் 
அக்கவுண்டண்டாம்.” 

எத்தனையோ பிராஞ்ச் இருக்கிறதே! எதில் வேலையா 
யிருக்கிருனோ? ஆனால், ஸ்டேட் பாங்கில் அவன் ஹெட் 
அக்கவுண்டண்டாயிருக்கமுடியாது. ஏனென்றால், எடுத்த 
வுடனே யாருக்கும் அந்த வேலை தரமாட்டார்கள்.” 

“எம்காம்மாமே? அதுவும், பெறிய இடத்துச் 

சிபார்சாம்!”” 

“எம்காம் மா? நம்ம பாங்கில் மூன்று மாதத்துக்குமுன் 
ஒருவன் நியமிக்சப்பட்டானே! அவனாயிருக்குமோ?”” 

தனக்குத் தானே கேட்டுக்கொண்ட ஜோலப், பின் 

காரதரீனைப் பார்த்து, “*ஓ! அப்படியா?” அவன் எந்தப் 
பிராஞ்சில் இருக்கிறான். என உனக்குக் தெரியுமா?” 

எனக்கு எப்படித் தெரியும்? பாகரதியைக் கேட்டுச் 
சொல்லுகிறேன். அவள் குடும்பத்துக்கு, அவர்கள் உற 

“அவள் பிள்ளையின் பெயரைச் சொல்லியிருப்பாளே!”” 

செளந்தரராஜன் என்று சொன்னாள்.” 

ஜோலப் துள்ளிக் குதித்தான்.  *செளந் தரராஜனா2 

அப்படி, ஒருவன் நான் வேலை செய்யும் எஸ்பிளனேட் 
பிராஞ்சில்தான் வந்து சேர்ந்திருக்கிறான். ஆள் வாட்டஞ் 
சாட்டமாய் ராஜபார்ட் அசாமி மாதிரியிருப்பான். . நல்ல 

“சுபாவம். சரளமாக எல்லோருடனும் பேசுவான், தான் 

பெரிய பட்டதாரி; பெரிய உத்தியோசதீதிலிருக்கிறோம் 
என்ற கர்வம் அவனிடம் இஞ்சித்தும். கஇடையாது. தரங் 
கிணியைப் பார்த்து. விரும்பங்கொண்டவன்  அவனாயிருந்
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pre... onnige சொல்லிக்கொண்டே, .. அவன் 

சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்டான். | 

“ராரஜா கதை மாதிரியல்லவா சங்கதி சேர்ந்து 
வருகிறது. காதரீன் தனக்குள் சொல்லிச் . சிரித்துக் 
கொண்டாள், அவரை உனக்குப் பழக்கமுண்டா? 
அண்ணா?! 

“சுமாரான பழக்கந்தான். சாதாரண குமாஸ்தாவுக் 
கும், ஏஜண்ட் கிரேடில் உள்ளவருக்கும் நெருக்கம் எப்படி 
யிருக்க முடியும்? என்று கேட்ட ஜோஸப், :₹நீ எதற்காகக் 
கேட்கிறாய்? என்பதை என்னால் ௪௭டக்க முடிகிறது...... 
எதற்கும் நீ பாகீரதியை நாளைக்கு நம் வீட்டுக்கு அழைக் 

துக் கொண்டு வா; கலந்து பேசுவோம்'” என்றான். ' 

காதரீன் சகோதரனுடைய முகத்தைக் கவனித்த 
வாறே, “அண்ணா, கடைசியாக நான் உன்னை ஒன்று 
கேட்க விரும்புகிறேன். கோபித்துக்கொள்ளக் கூடாது.” 

ஜோஸப் நசைத்தவாறு, **என்ன, பீடிகை பெரிய 

தாயிருக்கிறதே? பயப்படாமல் விஷயத்தைச் சொல்லு." 

“வேறொன்றுமில்லை. குரங்கிணியின் கலியாண 

விஷயம் குறித்து, உனக்கு இவ்வளவு கணிகரம் ஏற்பட 

முகாந்திரம்......?””. | 

ட் காதரீன் தயக்கத்தோடு கேட்டு நிறுத்தினாள். 

ஜோஸப், **அதுவா? அதை இப்போது 'சொல்வதற் 

இல்லை. தரங்கணிக்கு முதலில் சுலியாணம் முடியட்டும். 

அப்புறம் எல்லாவற்றையும் விவரமாகச் சொல்லு 

கிறேன்......”” ப 

காதரீன் கருவிழிகள் சகோதரன் முகத்திலேயே 

பதித்து விட்டன். ர க்



124 

காதரீன்! நீ தரங்கிணி துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் 

இந்தச் சமயத்தில், அடிக்கடி. பாரித்துப் பேசி அவளுக்கு 

ஆறுதல் அவிக்கவேண்டும். அவள் வராவிட்டாலும் நீ 

போக வேண்டும். என்ன?”” 

காதரீன் தலையை ஆட்டினாள். 

இத்தருணம், டேவிட் அவர்கள் இருக்குமிடம் வந்து; 

உங்கள் இருவரையும் நான் எவ்வளவு நேரமாசக் 

கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். யாருக்கும் காதே கேட்ச் 

வில்லையே! எந்தக் கோட்டையைப் பிடிக்கத் திட்டம் 

போட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?...... » என்று சிரித்துக் 

கொண்டே கேட்டான். 

“Fl. அதிசப்பிரசங்கி” எ என்று அதட்டியபடியே எழுந்த 

காதரீன், “ஏண்டா. கூப்பிடுகிறாய்?”” என்றாள். 

ராரணியம்மாளை நான் கூப்பிட முடியுமா? அம்மா 

தான் இரண்டு. பேரையும் அழைத்துவரச் சொன்னார் 
கள்.” 

எனதற்காம்?"” 

'ஜோலப் கேட்டான்... 

எதற்கோ? எனக்கு எப்படித் தெரியும்? 

சரி; போ. வருகிறோம்” என, அவனும் சட்டிலை 

விட்டு எழுந்தான். | . 

டேவிட் மூன்னே ஓடினான்? இருவரும் பின்னால் 

சென்றனர். .



| 11 | 
"மாலை மஞ்சள் வெய்யில் நீளமாகப் படர்ந்து, நேதாஜி 

சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ரோட்டைப் பாரீஸ் கார்னர் வரை 

அழகுபடுத்திக் கொண்டிருந்தது. பூக்கை போலீஸ் 
ஸ்டேஷனுக்கு எதிரிலுள்ள நடைபாதையில், மக்கள் 

கூட்டம் தேர்த்திருவிழாபோல் குறுக்கும்நெடுக்கும் போய் 

வந்துகொண்டிரு ந்தது. நடைபாதையோர த்தில் விரிக்கப் 

பட்டிருந்த *ஆக்கர்” கடைகளும், சாமான்களைக் கூவி 

விற்கும் ஆட்களும், பொதுமக்களின் நடமாட்டத்துக்கு 

இடைஞ்சலாயிரு ந்தனர். போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடு க் 

துவதற்கென்று இருக்கும் போலீஸ் கான்ஸ்டேபிள்கள் அப் 

பக்கம் வருகையில் பல்லைக் காட்டியும், மாமூல் தண்ட 

வரும் ஆளிடம் சில்லரை தந்தும், துணிமணி மற்றுஞ் 

சாமான்கள் விற்போர் அச்சம் சிறிதுமின்றித் தங்கள் 

வியாபாரத்தை நடத்திக் கொண்டிருந்தனர்; சப்இன்ஸ் 

Quai அல்லது. சார்ஜென்ட் யாராயினும் வருசையில் 

தான், அவர்கள் சாமான்களைச் சுருட்டிக்கொண்டு ச ந்து 

களில் பதுங்கலாயினர். கையில் . நப்தலீன் பால், ரிப்பன், 

சேப்டி, பின், பேனா, பூட்டு, சைக்குட்டை, பனியன்கள் 

மூதலியவைகளை வைத்துக்கொண்டு, விற்கும் பையன்களும் 

வாலிபர்களும், சாமர்த்தியமாக மறைத்துக் கொண்டு, 

நடைபாதையின் ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றனர். இவ்வளவு 

கெடுபிடியிலும், ஜனநெரிசலிலும், அலுவலகங்களிலிருந்து 

அவ்வறியாக் வரும் அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் பலர், அங் 

குள்ள பிள்ளையாருக்கு ஒரு கும்.பிடு போட்டுவிட்டு, அர்ச்ச 

சரிடம் திருநீறு வாங்கி நெற் Oude . இட்டுக்கொண்டு 

செல்லலாயினர். இளைஞர்களும் சிறிது வயதானவர்களுங் 

கூடச் சபலத்தால், கூட்டத்தில் எதிர்ப்படும் மங்கையரை 

முக்கியமாக ௮ அ வலசகங்களில் . . இருந்துவரும். இளம் | 

பெண்களை- இடித்துக்கொண்டு செல்லலாயினர்.
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டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கட்டிடத்தின் முன் பகுதி 

யில் தன் சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு, அதைப் பிடித்துக் 

கொண்டு நின்றிருந்த ஜோஸப், இக்காட்சிகளையெல்லாம் 

சண்டு களித்துக் கொண்டிருந்தான். அவற்றுக்கிடையே 

அவன் கண்கள் எதிர் நடைபாதையிலிருந்து சாலையைக். 

கடந்து இப்பக்கம் வரும் ஆட்களை அடிக்கடி கவனிப்ப. 

இலிருந்து, அவன் யாரையோ ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக். 

கொண்டிருக்கிறான் என்று தெரிந்தது. ஜோஸப். அங்கு 

நின்ற சில நிமிடநேரத்தில், பாரி முனையிலிருந்தும், தங்க 

சாலையிலிருந்தும், பழக்கடை பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்தும் 

வரும் பஸ்களும், பிளஷர் கார்களும், டாக்ஸி கார்களும், 

ஆட்டோ. ரிகீஷா, சைக்கிள் ரிக்ஷா, சைக்கிள்களும், 

குதிரை வண்டிகளும், ஆள் இழுத்துத் துள்ளிக்கொண்டு 

போகும் பார வண்டிகளும், வேகமாசவும் மெதுவாக் 

வும். போய்க்கொண்டிருந்தன. பூக்கடை போலீஸ் 

ஸ்டேஷனைச் சேர்ந்தாற்போலுள்ள பிளஷர் கார் நிற்கும் 

வட்டத்தில், பல கார்கள் நிற்பதும். ஆண்களும் 

பெண்களுமாக இறங்குவதும், அவர்கள் வாங்கவேண்டிய 

துணிமணிகளையும் பழவகைகளையும் மற்றும். சாமான்களை 

யும் வாங்கிக்கொண்டு திரும்பிவந்து, தத்தம் கார்களில் 

ஏறிப் போவதுமாயிருந்தனா். அவ்விதம் போவதும் வருவது 

மாயிருக்கும் விதவிதமான மனிதர்களும், அவர்கள் தறித் 

திருந்த விதவிதமான அணிமணிசகளும் ஜோஸப் குண் 

சளுக்கு, தற்போதைய நவநாகரிகப் போக்கையும், மனிதர் 

சளின் நடையுடை பாவனைகளையும் தெரிவித்து ல்க 

ருந்தன. 

“என்ன; ' இங்கே நின்று. கொண்டிருக்கும், 

ஜோளப்?”” 

இக். குரல் Cares இடுக்கிட்ட ஜோளப், திரும்பிப் 

பார் த் தான். : அவன் இதுவரை . யார் வருகையை எதிர்
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பார்த்து நின்றுகொண்டிருந்தானோ, அவரே தன் எதிரே 

வந்து நின்று, இவ்விதம் தன்னை நோக்கிக் கேட்பதைக் 

கண்டதும், வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் ஒருங்கே கொண்டான். 

இத் இசைப்பில், அவனால் உடனே பதில் எதுவும் சொல்ல 

முடியவில்லை... 

- வந்தவர், நடைபாதையில்: அடியெடுத்து வைத்த 

வாறே, நான் கேட்ட கேள்வி உன்னைச் சங்கடத்தில் 

ஆழ்த்திவிட்டதா? நீ யாரோ நண்பரை எதிர்பார்த்து 

நின்றிருப்பாய். நான் அசட்டுத்தனமாகக் கேள்வி 

கேட்டு...” , 

என்ன சார்... அப்படிச் சொல்லுகிறீர்கள்? நான் 

வேறு யாருக்காகவும்...” 

ஜோஸப் சொல்ல வந்ததை முடிப்பதற்குள், **யாருக் 

கரகாவா எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பதில், என்னப்பா 

தப்பு? வயது ஒன்று இருக்கிறதோ, இல்லையோ? : சாயங் 

காலத்தில் ஜாலியாக...” என்று குறுக்கட்டுப் பேசியவர், 

சரி, சரி; நான் போய் வருகிறேன், ஜோஸப்!” 

இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு அவர் நடக்கலானார். 

சுரார், சார்! . நான் உங்களைத்தான் சார் எதிர்பார்த் 

துக்கொண்டிருந்தேன்'' என்று கூ றிக்கொண்டே, அவர் 

பின்னே சைக்கிளைத் தள்ளிக்கொண்டு போன ஜோஸப், 

“நீங்கள் என்னவோ தவராக எண்ணிக்கொண்டு ஏதோ 

சொல்லுகிறீர்கள், சார்! நான் அடிப்பட்டவன் இல்லை, 
சார்!”” வார்த்தைக்கு வார்த்தை சார் போட்டுப் பேசினான். 

jor Hood அவனைப் பார்த்து, நீ யாரோ 

பெண்ணை அல்லது உன் காதலியை எதிர்பார் குதுக்கொண் 

டிருக்கிறாய் என்றா சொன்னேன்? இப்படிப் பதறுகிறாயே! 

அப்படி.யிரு ந்தால்கூட, அதெல்லாம் தவறொன்றும் இல்லை, 

ஜோஸப்! இந்தக் காலத்தில் இதெல்லாம் சர்வ. சகஜ
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என்றவர், “ஆமாம். என்னை எதிர்பார்த்துத்தான் நின்றி 
ருப்பதாசச் சொன்னாயே! .என்ன ' சமாசாரம்? பிஸ் 
விஷயமா? யாராயினும் ஏதாயினும். 2: | 

*அபீஸ் விஷயம் ஒன்றுமில்லை, Frits...” sreirm 

ஜோஸப், “*நீங்க பஸ்ஸுக்குத்தானே போகிறீர்கள்? இப்ப 

டி.ப் போகி நீரிகளே!”” 

₹இந்தப் பஸ் ஸ்டாப்பில் இடங் கிடைப்பது சஷ்டம், 
அப்பா! ரொம்ப நேரம் ஆகும்? பல பஸ்சகளைப் போச 

விட்டுக். சாத்திருக்கணும்... அதுகூடக் கும்பலில் முண்டி, 
யாி.த்துக்கொண்டு ஏறினால்தான் இடங் சிடைக்கும். 
ஒருவரையொருவர் மோதிக்கொண்டு ஏறுவது எனக்குச் 

சிறிதும் பிடிப்பதில்லை. அதனால் நான் பாரீஸ் கார்னருசே 
போய்விடுவது வழக்கம். டெபர்மினசுக்கே போய்விட்டால், 
ராரஜா மாதிரி உட்கார்ந்துகொண்டு போசலரம் 

இல்லையா”... ” | 

தம் பின்னேவரும் ஜோஸப்பைத் திரும்பி பார்த்துச் 
சொல்லிக்கொண்டே. வந்தவர். கடைசி வரர்த்தையைச் 
சொல்லுகையில் சிரித்தார். 

“greg மாதிரி, என்ன சாரர்? நீங்கள் ராஜாவேதான்! 
அதுவும் சாதாரண ராஜாவா? செளந்தரறராஜா! அடடா! 
உங்கள் பெயரைச் சொல்லி விட்டேனே! மன்னிச்சுக்குங்க, 

சார்!” என்ற ஜோஸப், **9ரித்த முசத்தோடு உங்களைப் 
பார்க்கும்போது, எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாயிருக் 
இ றது, தெரியுமா? சார் என்றான். 

. ஆம்; வந்தவர். செளந்தரராஜன்; அவன் வேலை 
பார்க்கும் பாங்கின் . ஹெட் அக்கவுண்டண்ட். அவன் 
நின்று. ஜோஸபை ஒருவிதமாக நோக்கி, நான் சதா சிடு 
முஞ்சியாயிருக்கிறேன் என்று. தானே . சொல்லாமல்
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சொல்லுஇருய், இல்லையா? ஜோலப்!”... என்று புன்னகை 
யுடன் வினவினான். 

“ஐயையோ! நான் அப்படிச் சொல்லவில்லை, சார்! 
உங்களைப்போல் சலகலப்பாக நம்ம பாங்கில் வேறு யார் 
சார் இருக்கிறார்கள்? நீங்கள் வ௫த்துவரும் உத்தியோக 
தோரணையை விட்டுவிட்டுக்கூட, வித்தியாசங்காட்டாமல் | 
எல்லோருடனும் சரளமாகப் பேசி பழகுகி நீர்களே!அதைப் 

பார்த்து நாங்கள் எல்லாரும் பாராட்டிப் பேசிக் கொள்ளு 
வோமே! அப்படிப்பட்ட உங்கள் முகத்தில், சில சமயங் 
சளில் சோகங் ஃப்பிக்கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கும் 
போதுத௱ன், எனக்கு மனசு துடிதுடித்துப் போகும் சார், 
என்ன கவலையோ? துன்பமோ? என்று. நீங்கள் உற்சாக 
மில்லாமல் சோர்ந் துபோய் உட்கார்ந்து, சிந்தனையில் ஆழ்ந் 
இருப்பதை, நான் அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறேன். சார்...!?? 

ஜோஸப் இரக்கத்தோடு பேசிக்கொண்டே போனான். 

செளந்தரராஜன் இரும்பிப் பார்க்கவில்லை. மெளன 
மாக நடந்து கொண்டிருந்தான். 

அவன் பேசாமல் போவது, ஜோஸபுக்கு அச்சத்தை 

யுண்டு பண்ணியது. 

₹நான் ஏதாயினும் தப்பாகப். பேசி விட்டேர் சானா, 
வரம்பு மீறி உங்கள் விஷயத்தில்... 

சே! சே! அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை” 

இச்சமயத்தில் உயர்நீதிமன்றக் கட்டிடத்தைக் கடக் 
கும் நெடும் பாதை குறுக்கிட்டது. 

டிராபிக் போலீஸ்காரன் காரர்கள், மற்றும் வண்டிகள் 

போகக் கைகாட்டி நின்றதால், இவர்கள் நிற்க வேண்டிய 
தாயிற்று. 

. ஜோஸப், நீ இந்தப் பக்கந்தானே போசனும்? போய் 
வருகிருயா?** 

gd
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செளந்தரராஜன் ஜோஸபுக்கு விடை கொடுத்து 
அனுப்ப முயன்றான். 

“இல்லை, சாரர்! நான் உங்களைப் பஸ் ஏற்றிவிட்டுப் 
போகிறேன். நான் பீச் ரோடாகப் போவது வழச்சம். 
அதுதான் எனக்குச் செளகரியம்.,.?” 

i 

இதற்குள், கான்ஸ்டேபிள் ஆட்கள் போக, “றைட்” 
கொடுத்துவிட்டான். ஆகையால், இருவரும் பாதையைக் 

கடந்து, உயர்நீதி மன்றத்தையொட்டிய நடைபாதைமீது 
நடக்கலாயினர். 

“நீ சொல்லுகிறபடி, பீச் ரோட்டில் போகிறதென்ரால் 

கூட, இந்தப் பக்கம் பாலத்தின்மீது போய், தெற்குக் 
கோட்டை வாசல் பக்கம 14/8 14௦118] ஸ் தூபி வழியாசச் 
செல்வதுதான் செளகரியம். பாரீஸ் கார்னர் திரும்பினால், 
மின்சார ரயில் போவதற்காக அடிக்கடி சாத்தி வைக்கும் 

ரயில்கேட் அல்லவா உன்னைத் தடுத்து நிற்கவைக்கும்.”” 

. செளந்தரராஜன் இவ்விதஞ் சொல்வதைக் கேட்டு, 
ஜோஸப் அசட்டுச் சிரிப்புச் சிரித்தவாறு, தலைகுனிந்து 
கொண்டான். 

......**ஏனக்காக அவ்வளவு தூரம் வரவேண்டாம் என்று 
_ தான் சொல்லுகிறேன். நரன் போய்விடுவேன்.”” 

பரவாயில்லை, சார்!” | 

செளந்தரராஜன் அதற்குமேல் ஒன்றுஞ்சொல்லவில்லை. 

சில விநாடிகள் இருவரிடையிலும் மெளனம் நிலவ 
லாயிற்று. ஜோஸப் அதை நீடிக்க விரும்பவில்லை. 

எப்போ, சார்? எங்களுக்செல்லாம் சலியாணச் 

சாப்பாடு போடப் போகிறீர்கள்?... 

இருந்தாற்போலிருந்து ஜோஸப் மெல்லக் சலியாணப் 
- பேச்சை எடுத்தான்.
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செளந்தரராஜன் சடக்கெனத் திரும்பி, அவனை 

விநோதமாகப் பார்த்தான். | 

“என்ன? கலியாணமா? எனக்கா?” என. வியப்பொலி 

எழுப்பியபடி. வினவிய செளந்தரராஜன், “*சட்டையோடு 
கைலாசந்தான்! எனக்கு ஏது அப்பா கலியாணம்2'* என 

விரக்தியோடு சொல்லி முடித்தான். 

“என்ன சரார்! அப்படிச் . சொல்லுகி நீர்கள்? - ஏன் 

இப்படி விரக்தி மனோபாவத்தோடு பேசுகிறீர்கள்? ஒரு 
வேளை காதலில் ஏமாற்றமா? அல்லது தோல்வியா? நீங்கள் 
விரும்பிய பெண்ணைக் சலியாணஞ் செய்துவைக்க உங்கள் 

பெற்றோர் மறுத்துவிட்டார்களா?”* 

செளந்தரராஜன் உடனே ஓன்றும் பதில் சொல்ல 

வில்லை. | 

“சாரர்! நான் உங்கள் சொந்த விஷயத்தில் தலையிடுவ 
காக எண்ணக்கூடாது. என்னை உங்கள். உடன்பிறந்த 

சகோதரன்போல் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னையறியா 
மல், உங்களிடம் . என்னமோ எனச்குப் பற்றும் பாசமும் 

உண்டாயிருக்கு;' நீங்கள் நன்றாக வாழ்வதை--எப்போதும் 

சந்தோஷமாக இருப்பை தப் பார்க்க வேண்டும் என்று 

ஆசையாயிருக்கு... 

“என்மீது இவ்வளவு அன்பு சாட்டும் உனக்கு என் 

நன்றி ஜோஸப்! என்ற செளந்தரராஜன், 1*உனக்குக் 
கலியாணமாய் விட்டதா?” ப்ட் 

இல்லை சார். இ தற்குள் எனக்கு. என்ன. சரர் 

கலியாணம்? நான் உயரமாயிருக்கிறேன் . என்று. பார்க் 

_ கிறீர்களா? வயது இருபத்து மூன்றுதான் ஆகிறது."* | 

இருபத்து மூன்று வயதில் சலியாணஞ் செய்துகொண் 

டிருக்க்க் கூடாதா, என்ன? .76,77-வதிலேயே இலருக்குக்
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கலியாணமாகி விடுகிறதே? என்னைவிட ஹூன்று வயதுதான் 

உனக்குக் குறைவு... உக 

.... இவ்வளவு வயதாகியும் நீங்கள் ஏன் சார், இன்னும் 
.கலியாணஞ் செய்துகொள்ளாமலிருக்கி நீர்கள்?” 

“இப்போதுதானே உத்தியோகங் கிடைத்திருக்கிற து?” 

“உத்தியோக வருவாயை எதிர்பார்த்து நடக்குங் 
குடும்பமில்லையாமே! உங்கள் குடும்பம் வசதியான குடும்ப 
மென்று சொல்லிக் சொள்ளுகிறார்களே!”” 

.... என்னைப்பற்றி நீ ரொம்பத் தெரிந்து வைத்திருக் 
கஇருயே2”? 

ஜோஸப் சிரித்துக் கொண்டான். 

உங்கள் சலியாண விஷயத்தில் ஏதாயினும் க்கல் 
THUY GIANG? அதனால்தான் கலியாணம் நடப்பது 
தடைப்பட்டிருக்கிற ore நான் தெரிந்துகொள்ளலாமா 

சார்?” 

.... செளந்தரராஜன் சிந்தனையோடு, “என்பால் இவ்வளவு 
-பாசங்காட்டும் நீ, என்முன் நிற்கும் கலியாணப் பிரச்னை 
யைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளத்தான் வேண்டும். நீ 

சிறிதுமுன் கேட்டாயல்லவா, எனக்கு காதலில். ஏமாற்ற 
மேற்பட்டிருக்கிறதா? அல்லது  தோல்வியேற்பட்டிருக் 
Apsr? carn. இது ஒருவகையில் ஏமாற்றமென்றுதான் 

சொல்லவேண்டும்; தோல்வியல்ல. நான் பார்த்து விரும்பிய 
பெண் எனக்குக் கிடைத்துவிடுவாள். என்று எதிர்பார்த் 

தேன். ஆனால், தந்தையாரின் பணஆசையால் எதிர்பார்த் 
தது எட்டாமல் போய்விட்டது. ஆகவே, இது ஏமாற்றந் 
தானே... ப 

ஓ! அப்படியா?.. உங்கள் சலியாணத்துக்குத் . தடை 
யாகப் பணந்தான் முன் நிற்கிறதா?!
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செளந்தரராஜன், தான். அண்ணாமலைப் பல்சலைக் 

கழகத்தில் படித்துப் பட்டம் பெற்றதும், சிதம்பரத்தி 
லிருந்து சென்னை நகருக்கு பெற்றோருடன் வந்து, தரகர் 

காட்டிய தரங்கிணியைப் பார்த்ததும், அவளுடைய அடக்க 
வொடுக்கமும் அழகும் இனிய குரலும் இசை ஞானமும் 

துன்னை வெகுவாகக் சவர்ந்துவிட்டதும், தகப்பனார் பெண் 

வீட்டாரின் ஏழ்மை நிலமையையறிந்து, அவா மருமக 
ளாக்கிக்கொள்ள மறுத்து விட்டதும் அஆ௫யவற்றை 

ஜோஸபுக்கு விவரமாகச் சொன்னான். 

“ஜோஸப்! நான் பார்த்த பெண் இருக்கிறாளே, 
அவளைப்போல் லட்சத்தில்--ஏன் கோடியில் ஒருத்தியைத் 
தான். பார்க்கமுடியும். சாதாரணமாச வருணிக்கமுடியாத 

பேரழகி. சாமுத்திரிகா லக்ஷணம் முழுதும் பொருந்திய 

பெண்ணரசி. அவள் தன் செவ்விதழைத் இறந்து பாடினால் 

குயில் கொஞ்சுவதுபோல் இருக்கும். குணத்திலோ தங்கக் 

கம்பி. என்று சொல்லுகிறார்கள், யாரைக் சேட்டாலும். 

ஏமை வாத்தியார். ஒருவருக்கு மகளாகப் பிறந்துவிட்டது 

தான் குற்றம தவிர, அவளைப்பற்றி வேறு எந்தக் குறை 

யையும் சொலல முடியாது என்கிறார்கள். நானும் எத்த 
னையோ பெண்களைப் பார்த்திருக்கிறேன். எங்கள் குடும்பத் 
இலும் சரி, உறவினர்களிலும் சரி, வெளியிடங்களிலும் சரி, 

அந்தப் பெண்ணைப்போல் நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை. 
இனிமேலும் பார்ப்பேனா என்பது. சந்ே தகமே? எங்கள் 

வீட்டில் உள்ள பெண்கள், என்னுடன் பிறந்த சகோதரி 
ள் எல்லோருமே சொர்ணவிக்கிரசம் போல்தான் இருப் 
பார்கள். ஆனாலும், அவளைப் பார்த்த பின்னர்... வாய் 

நிரம்ப வருணித்துக்கொண்டே போனான். ர 

தரங்கிணியைப் பற்றிச் செளந்தரராஜன் வருணித்துப் 

பேசப்பேச, 'ஜோஸ.க்கு மகிழ்ச்சி தாங்க முடியவில்லை, :
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* Sor திட்டமிட்டிருக்கி றபடி செளந்தரராஜனைத் தன் 

விருப்பம்போல் நடக்கச் செய்துவிடலாம்; தான் எடுத்துக் 

கொண்டுள்ள முயற்சி நிச்சயம் வெற்றி பெறும்” என்று 

அவன் தீர்மானித்தான். 

செளந்தரராஜன் மேலும் தொடர்ந்து பேசலானான். 

“ஜோஸப் வெட்கத்தைவிட்டு உன்னிடஞ் சொல்கிறேன். 
அந்த மயிலாப்பூர் பெண்ணைப் பார்க்கிறவரை, பொதுவா 
சவே, பெண்களைக் குறித்து எனக்கு எவ்வித அபிப்ராயமுங் 

திடையாது. கல்லூரி மாணவர்கள்---அதிலும் அண்ணாமலை 
யூனிவர்ஸிடி. போன்ற கல்லூரிகளில் படித்தவர்கள் பலார் 

Romance செய்வதில் பேர்பெற்றவரா்கள் என்று சொல்ல நீ 

கேள்விப்பட்டிருப்பாய். அங்குள்ள பல மாணவ மாணவிகள் 
தங்களை “ரோமியோ ஜூலியட்டு'சகளாக நினைத்துக்கொண் 

டிருக்கிறார்கள். என்னுடன் படித்து வந்த மாணவர்கள்-- 

பழகும் நண்பர்கள் சாதல் தல் என்று பேசினால், எனக்குக் 
பிடிக்காது. ஆண் பெண் காதல் என்பதையும், நான் மிக 

மோசமான சங்கதி, மகா சேவலமான விஷயம் என்று 

கருதிக் கொண்டிருந்தேன். பெண்களைக் சண்டாலே 

கண்ணை மூடிக்கொண்டு காததூரம் ஓடிவிடுவேன். எங்கள் 
வீட்டுப் பெண்ணைத் தவிர, வேறெந்த மங்கையரையும் 
நான் ஏறெடுத்துப் பார்த்தது கிடையாது. இவ்விதமான 

என் விசித்திர இயல்பைத் தெரிந்த, என் ௪க மாணவர் 
களும் நண்பர்களும் என்னைக். சலைகோட்டு. மாமுனிவர் 
என்று. பெயரிட்டுக் கேலியாக அழைப்பார்கள். “சுகப் 

பிரம்மம்" என்றும் சிலர் குறும்பாசக் கூப்பிடுவார்கள். 

இப்படி இருந்தவனை, அந்த மயிலாப்பூர் மேனசை எப்ப 
டியோ மயக்கிவிட்டாள். அவளிடம். என்ன வசிய சக்தி 

- இருக்கிறதோ தெரியவில்லை! அவளைப் பார்த்ததிலிருந்து 

pier பித்துப்பிடித்தவனாய் விட்டேன்... சீதள எந்திர
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கிரணங்களால் செய்யப்பட்டது போன்ற அவருடைய ஒஸி 

மிகுந்த அழகிய முகம், என் நெஞ்சை--நினைவை விட்டு 

அசலவில்லை. தேவாமிர்த்தத்தால் ஆக்கப்பட்டது போன்ற 

அவளுடைய இங்குரலிலிருந்து எழுந்த இன்னிசையொலி) 

இன்னமும் என் செவிகளில் இனிமையாக ஒலித்துக் 

கொண்டேயிருக்கறது...”” 

“பலே! பலே! ஒரு பெரிய சவிஞனால்கூட இப்படி ஒரு 

பெண்ணைச் சிறப்பித்துப் பேசமுடியாது, சார்! அந்த அழகு 
சுந்தரியால் நீங்கள் ஒரு முதல்தரமான சவிஞராசவே ஆகி 

விட்டீர்கள் என நினைக்கிறேன்.”” 

ஜோஸப் சபாஷ் போட்டுப் பே௫னான். 

செளந்தரராஜன், தரங்கிணியின் இனியநினைவிலேயே 
மிதந்தவாறு, தன் மன உணர்ச்சியைக் கொட்டிக் கொண் 

டிருந்ததால், ஜோஸப்பின் பாராட்டு . மொழிகளைச் செவி 
களில் வாங்கவில்லை. 

*இப்போர்ப்பட்ட அற்புதமான பெண்மணியைத்தான் 

வேண்டாம் எ..ஈகின்றனர் என் பெற்றோர்கள், எதிர்பார்க் 
கும் பணம், சீர் சிறப்புசள் அவள் வாயிலாசக் கிடைக்காது 

என்ற எண்ணத்தால். ரதியினும் மேலான அவளைப் புறக் 

கீணித்துவிட்டு, வேறு எங்செங்கோ போய்க் குரங்குகளையும் 
கோட்டான்சளையும் பார்த்து வருகின்றனர். ஆனால், நான் 
அவர்களுக்குப் படித்துப் படித்துச் சொல்லிவிட்டேன். 

எனக்குக் .கலியாணஞ் செய்வதென்றால், . மயிலாப்பூர்: 

பெண்ணைக். சுட்டுங்கள். பணத்தைப் பற்றியோ மற்ற 
விஷயங்களைப் பற்றியோ கவனிக்காதீர்கள். எனக்கு 
ஒன்றுமே. வேண்டாம். : அவஃ. எனக்குக் . கலியாணஞ் 

செய்துவைக்க உங்களுக்குச் சம்ம தமில்லையென்றால், நான் 

இப்படியே பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்துவிடுகிறேன்
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நீங்கள் வேறு எங்கெங்கோ பெண்களைப் பார்த்து வீணாக 
அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்று, நான் கண்டிப் 
பாகச் சொல்லிவிட்டேன்.” 

**ழீங்கள் அவ்விதஞ் சொல்லிவிட்டது எங்கள் காது 
களிலும் விழுந்திருக்கிறது... சார்!” 

“அப்படியா? உங்களுக்கு எப்படிக் தெரிந்தது? எங்கள் 
் என்ரால் யார் யார்? பன்மையில் சொல்லுகிருயே! பாங்கி 
வள்ள மற்றவர்களுக்கும் இது தெறியுமா?” | 

'பாங்கிலுள்ளவர்கள் யாருக்கும் இது தெரியாது, 
சார்! எங்கள் குடும்பத்தார்க்கும் உங்கள் கவியாணவிஷயம் 
தெரியும் என்றேன்.” | 

“அப்படியா? உங்கள் குடும்பத்துக்கு எப்படித் தெரிய 
மென்று கேட்கிறேன்?” 

“உங்கள் உறவுப்பெண் பாரதி வாயிலாக......... ” 

“ஓ” 

“இன்னொரு விஷயமும் உங்களுக்குச் சொல்லணும், 
சார்! நீங்கள் எப்படி. “எனக்குக் கலியாணஞ் செய்வதென் 
முல், மயிலாப்பூர் பெண்ணைக் கட்டுங்கள், இல்லையானால் 
கலியாணமே. வேண்டாம்”. என்.றிருக்கிறீர்களோ, அதே 
போல, அப் பெண்ணின் தகப்பனாரும், : என் பெண்ணச் 
 கலியாணஞ் செய்து கொடுப்பதென்றால், அந்தச் சிதம் 
பரத்துப் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பேனேயொழிய, வேறு யாருக் 
கும் கட்டித் தரமாட்டேன்” என்று பிடிவாதமாகச் 
சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். வலிய வருகிற. வரன்சளை 

- யெல்லாம், ₹யாரும் என் பெண்ணைப் பார்ச்சு வரவேண்் 
டாம்”. என்று விரட்டியடித்துச் - கொண்டிருக்கிரூர்.. 
அவ்வளவு தூரம் உங்களை அவருக்கு மிகவும். பிடித்துப் 

_ போய்விட்டிருக்கிறது, சார்...” ப |
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. “இதெல்லாம் உனக்கு எப்படித் தெரியும். ஜோஸப்? 
இதையெல்லாம்கூட., அந்தப் பாரரதிப்பெண் வாயிலாச த் 
தான் சேள்விப்பட்டாயா2? 

செளந்தரராஜன், ஆவலுணர்ச்சி ததும்பக் கேட்டான். 
“இல்லை. சார்! பெண் வீட்டு விஷயம் எங்களுக்கு 

நேரிடையாகவே தெரியும். 

**எப்படி.22 | 

.... அவர்கள் வீடும் எங்கள் இல்லமும் அடுத்தடுத்துத் 

தான் இருக்கின்றன...!? 

‘al 5 இருந்துவருவது மயிலாப்பூர் அல்லவா! நான் 
அதை அடியோடு மறந்துவிட்டேன். | 

“அதுமட்டுமல்ல, சார்! தரங்கிணியும் என் தங்கையும் 

பாரதியும் ஒரே பள்ளியில் படித்து வந்த சக் மாணவி 
கள்... 

*அப்படிச் சொல்லு. அதனால்தான், அந்தப் பெண் 
கலியாண விஷயம் பற்றியெல்லாம், உனக்கு அவ்வளவு 

நன்றாகத் தெரிந்திருக்கிறது. அத்துடன், என் விஷயத்தை 
யும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறாய். இவ்வளவையும் தெரிந்து. 

கொண்டு, ஒன்றுமே தெரியாதவன்போல், என் கலியாணத் 
தைப்பற்றி விசாரிக்கத் தொடங்கினாயே! நீ பலே அள், 
அப்பா!” 

செளந்தரராஜன், ஜோஸப். முதுகில் அன்பாகத் 
குட்டிக் கொடுத்தான். ப 

இவர்கள், இப்படிப் பேசிக்கொண்டே மாம்பலம் பஸ் 
ஸ்டாண்டண்டை வந்துவிட்டனர். ஆனால்செளந்தரராஜன் 

அங்குள்ள *க்யூ' வரிசையில் போய் நிற்காமல், றிது தள்ளி 
அள் நடமாட்டம். இல்லாத இடமாசப் பார்த்துப் போய் 

நின்றான். ஜோஸபும் சைக்கிளுடன் .௮வன் பின்னால் 
போனான். ப
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சூரியன் மேற்றிசையில் மெல்ல மெல்ல மறைந்து 

கொண்டிருந்தான். மைசூர் பாங்க் கட்டிடக்: சடியாரம், 

ஐந்தே முக்கால் ஆயிற்று என மணி காட்டிக் கொண், 

டிருந்தது. 

செளந்தரராஜன் ஏதோ சிந்தனை செய்துகொண்டி. 
ருந்ததை, அவன் நெற்றியில் ஏற்பட்ட வரிக்கோடுகள் 
தெரிவித்தன. இதற்குள், தன் சைக்கில் மதில் ஓரத்தில் 

சாத்திவிட்டு வந்த ஜோஸப், அவன் மெளனத்தைக் 

சலைக்க முயன்றான். 

*தரங்கிணியின் தந்தையிருக்கிறாரே, சார்!அவர் தங்க 

மான மனிதர். தாயாரும். மசா புண்ணியவதி, அதனால் 
தான், அவர்கள் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைகள் மணிமணி 
யாக இருக்கின்றனர்'” என்று பாராட்டிப் பேசத் 
தொடங்கிய அவன், **பெண்ணின் பெயர் தரங்கிணி 
என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்சள் என்று நம்புகிறேன். 
ஆனால்; அது உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா??? எனக் சேட் 
டான். 

““துறங்கிணி! . எவ்வளவு இனிமையான பெயர்! அது 
ஒரு அபூர்வ ராகத்தின் பெயர் அப்பா! தரறங்கிணி என்னும் 
போதே இன்னிசையின் அலையோசை கேட்குமே!.. அப் 
போர்ப்பட்ட பெயரை நான் மறக்கமுடியுமா? அதுவும், என் 
உள்ளத்தைக். கொள்ளை கொண்டு விட்டவள் இருப் 
பெயரையா? நன்றாகக் கேட்டாய்! போ.” 

ட் செளந்தரராஜன் நெஞ்சநெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னான். 

சர்! பரமசிவவாத்தியாரின் பரிதவிப்பையும்பரி தாப 
நிலையையும் நீங்கள் நேரில் பார்த்தால், உள்ளம் உருகப் 

போவீர்கள் சார்! அவரைப் பார்க்கவே. பாவமாயிருக்கு!””
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‘ob கொட்டிய அவன் எண்களில் நீர் பனித்தறு. 

“அவரே அப்படியென்றால், அவருடைய சம்சாரத்தின் 

நிலையும், பெண்ணின் நிலையும் எப்படியிருக்கும் என்று 
நீங்கள் ஊகித்துக் கொள்ளுங்கள்; சார்!” 

செளந் தரராஜன் வாய் இறச்கிவில்லை. ஆனாலும் அவன் 

மனநிலை எப்படியிருக்கும் என்பதை ஜோஸப் ஊத்து 
உணர்ந்துகொண்டான். ஆசவே, அவன் மேலும் செளந்தர 
ராஜனின் மனத்தைக் கரைக்க இதுதான் சமயமென்று 

கருதிக் தொடர்ந்து பேசத்தொடங்கினான். 

**)ராம்ப நல்லவர்களான அவர்களுக்கு, இப்படியொரு 

சடுமையான சோதனையை ஆண்டவன் தரக்கூடாது, சார்! 

அதிலும், தரங்கிணியின் நிலையை நினைத்தால் கல்லும் 

சரையும். எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் இரத்தக் 

சண்ணீர் இந்துகிறோம். அவளுடைய நற்குணத்தையும் 

நற்செயல்களையும் அறிந்தவர்கள், அவளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 

அவல நிலையைக் சேட்டு வருந்தாமலிருக்க் மாட்டார் 

சன்...” 

செளந் தரறாஜன், ஜோலப் பக்கம் மெல்லத் திரும்பி, 

அதிருக்கட்டும்; ஜோஸப்! பெண்ணின் தந்தைக்கு என்னை 

மிசவும் பிடித்துப் போய்விட்டது என்று சொன்னாயே? 

அவருக்குப் பிடித்துவிட்டால் போதுமா? கூட இருந்து 

வாழ்க்சை நடத்தப்போகிற பெண்ணுக்குப் பிடித்திருக்க 
வேண்டுமல்லவா!  அதல்லவா முக்கியம்?" தரங்கிணி 

என்னைப் பற்றி என்ன எண்ணியிருக்கிறாள் தெரியுமா?...” 

ஜோஸப் எச்சரிக்கையாகப் பேசலானான். **அவளுக்கும் 
உங்களைப் பிடித்து விட்டதாகத்தான் தெரிகிறது, சார்! 
பெற்ற பெண்ணின் உள்ளக்கருத்தைத் தெரிந்துகொண்ட 

தனால்தான், எப்படியும் உங்கமையே மாப்பிள்ளையாக்கிக் 

கொள்ளவேண்டும் என்று வாத்தியார் அவ்வளவு பிடிவாத 

மாயிருக்கிறார்; உங்கள்- பெற்றோரின் சம்மதத்தைப் பெறு
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வதற்கான முயற்சகளையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக் 
கருர் என்று எண்ணுகிறேன். பொதுவாகப் பெண்கள் , 
அதிலும் ஒழுங்குக் சட்டுப்பாடுகவிலேயே வளர்ந்த உங்கள் 

. இந்துப் பெண்கள், மாப்பிள்ளையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் 

விஷயத்தில், தங்கள் உள்ளக் கருத்தை நாணம் பயிர்ப் 

பின்றி அவ்வளவு வெளிப்படையாக யாரிடமுஞ் சொல்ல 
மாட்டார்கள். என்பது உங்களுக்குத் தெரியாதா? தன் 
னுடைய உயிர்த்தோழிகளான என் தங்கையிடமும் 
பாைதியிடமும்கூட உங்களைப்பற்றி அவளுக்குள்ள அபிப். 

பிராயத்தைச் சொல்ல ரொம்பவும் . வெட்கப்பட் 

செளந்தரராஜன் அவலையடக்காமல், அப்படியா? 

அப்படியானால் தரங்கிணிக்கும் என் மீது...... ளன மேலே 

சொல்லக் கூச்சப்பட்டுக்கொண்டு, வார்த்தையை மூடிக்கா 

மல் நிறுத்தினான். 
“என் தங்கை மூலமாசச் சொல்லிப் பாகரதியை. 

உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்.ுகிறேன். நீங்களே நேரில் கேட்டுத் 
தெரிந்து கொள்ளுங்களேன். அவள் உங்களுக்கு நெருங்கிய 
உறவுப் பெண்தானே... 

பிணியைப் போக்க மருந்தை ஊசி வழியாக் ஏற்றுவது 
போல், ஜோஸப், செளந்தரராஜன் தரங்கிணிமீது கொண் 
டுள்ள காதலை மிகுதுப்படுத்த, நயமொழிகளைச் சந்தர்ப்பம் 
பார்த்து உபயோகப்படுத்தினான். 

ளம்! என்று உம் கொட்டியவாறு, செளந்தரராஜன் 
மீண்டும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான். 

ஜோஸப் அவன் முகத்தைக் கூர்ந்து சவனித்தவாறு, 
“நீங்கள். கோபித்துக்.  கொள்ளவில்லையென்றால், நான் 
ஒன்று உங்களுக்குச் சொல்ல விரும்புகிறேன். பிள்ளைகளா 
யிருக்கும் நாம், நம்மைப் பெற்ற தாய் தந்தையருக்கு 

் மதிப்புக்கொடுக்க . வேண்டியதுதான். அவர்சள் சொல்லும்
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விஷயங்களைக் கேட்க வேண்டியதுதான். .அவர்கள் இடுங் 

தட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியதுதான். ஆனால், 

எகுற்கும் ஒர் எல்லையுண்டு; வரையறையுண்டு. அவர்கள் 

சொல்வது நல்லதா கெட்டதா என்று சர் தூக்கிப் பார்க்க 

வேண்டும் அல்லவா! அவர்கள் சொல் லுகிரார்கள் என்பதற் 

காகக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்து 

விட முடியுமா? அம்மா, அப்பா சொல்லுகிறார்கள் என்ப 

Shears, அநியாயமான விஷயத்ை தயெல்லாம் சேட்டு 

நடக்கமுடியுமா? கேட்டுத்தான் நடக்க்லாமா...? அதிலும் 

திருமணம் என்பது அவரவர்களின் சொந்தப் பிரச்சினை. 

நல்லதோ செட்டதோ அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை 

நேரடியாகப் பாதிக்கக்கூடியது; அப்பேர்ப்பட்ட விஷயத் 

தில், சம்பந் தப்பட்டவர்களே சாதசபாதகங்களை ஆராய்ந்து 

பார்த்துத் தங்களுக்குள் ஒரு முடிவுக்கு வருவதுதான் 
முறை: நியாயமுங்கூட! தாங்களே தீர யோசித்து முடிவுக்கு 

வரவேண்டிய .இவ் விஷயத்தில், மற்றவர்களைத் தலையிட 

அனுமஇப்பது--பெ ற்றவர்களாயிருந்தாலும் சரி--ஒருவர் 

அனுமதிப்பது சரியல்ல என்றுதான். நான் கருதுகிறேன். 

நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ?...'* என்று கூறி நிறுத். 

தினான். ப 

அவன் சொல்வதைக் கவனமாகக் கேட்டுக் கொண் 

டிருந்த செளந்தரராஜன், மேலும் சிந்தனை செய்யலானான். 

“நீங்கள் என்ன பச்சிளங் குழந்தையா? நன்மை இது. ' 

. தமை இது; நல்லது இது, கெட்டது இது என்று பகுத் 
தறிந்து கொள்ளமுடியாத பாலப் பருவத்திலஈ இருக்கிறீர் 

கள், பெற்றோர்கள் உங்களைக் கட்டுப்படு த்துவதற்கு? 

இப்படி. நட என்று கட்டளையிடுவதற்கு3...”” என்று கேள்வி 

சள் கேட்டுக்கொண்டே. வந்த ஜோஸப், . **உங்கள் 

விருப்பம் இது என்று தெரிந்தும், நீங்கள் அந்தப். பெண்ணை 

விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டறிந்தும், அதற்கு மாறாக.
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நடப்பதென்றால், அவர்கள். பேச்சுக்கு நீங்கள் கட்டுப் 

படலாமா? அவர்கள் கட்டளைக்குக் க&ீழ்ப்படியலாமா? 

உங்கள் மன உணர்ச்சிக்கு, கருத்துக்கு மதிப்பு அவளிச்காத 

வர்கள், உங்களைப் பெற்று வளர்த்த தாய் தந்தையாரா 

யிருந்தாலும், அவர்களை ஒரு பக்கம் ஓதுக்கிவைத்துவிட்டு, 
நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் போல் காரியஞ் செய்ய வேண்டி, 

யதுதான். உங்கள் விருப்பப்படி. நடந்து, உங்கள் அசை 

யைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ள வேணடி.யதுதான். உங்கள் 
அசாபாசங்களுக்குச் சிறிதும். மதஇிப்பளிக்காதவர்கள், 

உங்களுடைய வாழ்க்கை நலத்தில் மட்டும் கருத்துடைய 
வர்கள் என்று எப்படிசி சொல்ல முடியும்? யோசித்துப் 
பாருங்கள்...” என்று சொன்னான். 

செளந்தரராஜன் இிந்தனையிலிருந்து மீளாமலே 

அப்படியானால், என்ன செய்யலாம், ஜோஸப்? சொல் 
லேன்” என்று கேட்டான். 

தான் போட்ட புள்ளி தப்பவில்லை என்று தெரிந்து 
கொண்ட ஜோஸப், சிறிதும் தயங்காமல், **பெற்ஜோர் 

உற்றோரை எதிர்பாராமல், நீங்கள் விரும்பிய பெண்ணைத் 
துணிந்து கலியாணஞ்: செய்து கொள்ள வேண்டியது 
தான்” உன்று யோசனை கூறினான். 

“அதற்கு எப்படி வழி, ஜோலப்?'” ஒன்றுமறியாத 
குழந்தைபோல் சேட்டான் செளந்தரராஜன். 

ஜோஸப், உடனே அவன் காதிலே மெல்ல என்னவோ 

ஓதினான். | | 
செளந்தரராஜன், முகமலர்ச்சியுற்றவனாய், ஜோபைத் 

_தன் இரு கரங்களாலும் சேர்த்துப் பிடி.த்துக்கொண்டு, 
“ஜோஸப், உன்னை என்னவோ என்று எண்ணிக்சொண் 
டிருந்தேன். நீ வயதில் என்னைவிடச் சிறியவனாயிருந்தாலும், 
உலகானுபவத்தில் மிசப் பெரியவன், அப்பா! நீ சொன்ன
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படி. நான் நடக்கத் தயார். அதற்கான ஏ ற்பாடுகளையெல் 

லாம் நீதான் செய்யவேண்டும். எனக்கு ஒன்றுந் தெரி 

யாது...” என்று கேட்டுக் கொண்டான். 

அப்படியே, சார்.” 

செளந்தரராஜன், ஜோஸபின் கரங்களைப் பிடித்துக் 

குலுக்கியவாறு, “என் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கே வமி சாட் 

டிய உனக்கு, எப்படிக் கைம்மாறு செய்வேன்? ஜோஸப்!” 

என்று தன் நன்றியுணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தினான். 

*நீங்கள் தரங்கிணியின் கரத்தைப் பற்றித் தைரிய 

மாக வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடங்கிவிட்டால், 

அதுவே எனக்கு நன்றி செய்ததுபோல நான் எடுத்துக் 

கொள்ளுவேன் சார்! : 

“நான், இனியும் பெற்றோருக்கோ மற்றவர்களுக்கோ. 

பயந்து, நாம் எடுத்திருக்கும் மூடிவிலிருந்து வில௫ப் பின் 

வாங்குவேன் என்று நினைத்தாயா? நான் அவ்வளவு கோழை 

யல்ல? நீ சந்தேகங்கொள்ளாதே!* ன ட 

“டுராம்ப நன்றி, சார்! நீங்கள் போய்ப் பஸ்ஸில் ஏறுங் 

கள். உங்களை அதிக நேரம் நிறுத்தி வைத்துவிட்டேன்.” 

“நான் அல்லவா அப்பா, இதைச் சொல்ல வேண்டும்?” 

என்ற செளந்தரராஜன், நான் போய் வருகிறேன். 

அதற்குமுன் ஒரு வார்த்தை. நாம். இப்போது பேசியுள்ள 

விஷயமெல்லாம் நம்மோடேயே இருக்கட்டும். பாங்கி 

லுள்ளவர்களுக்குத் தெரியவேண்டாம். எல்லாம் நடந் 

தான பிறகு, தானாகவே தெரிந்துபோகட்டும். என்ன!” 

- “அதையெல்லாம் எனக்குச் சொல்ல வேண்டாம், 

சார்! நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் போதும்.” 

என்ற ஜோஸப், எதிரே பார்த்து, “பஸ் .. வந்திருக்கு, ..
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சார்! கூட்டங்கூட அதிகமில்லை. போய் ஏறிக் கொள்ளுங் 

கள்”? என்றான். 

**நான் ஏறிக்கொள்ளுகிறேன். ஜோஸப்! நீபோய் 
வருகிறாயா?” எனக் கூறிச் செளந்தரராஜன் அவனுக்கு 

விடை சொடுத்தான். 

ஜோஜப் பஸ் ஏறும் செளந்தரராஜனைத் திரும்பிப் 
பார்த்துக்கொண்டே, சைக்களண்டை போனான். 

13 

**காதரீன், நாம் இப்போது எங்கே போகிறோம்? 
'ஸர்ச்சுக்கா? ரிஜிஸ்டிரார் அபீஸாக்கா2 அல்லது...” 

- காரணீசுவரா் சோவில் பச்சம் காதரீனுடன்:”நடந்து 
சொண்டிருந்த தரங்கிணி, தோழியைப் பார் SAS Ca. 
டாள். *இந்தப் பக்கமாச நீ என்னை அழைத்துப் 
போகிருயே............ ” 

காற்றில் மிதந்துவந்த. நாதசுர வாத்திய இன்னிசை 
யையும் தோற்கடிக்கும்படியாக, தரங்கணியின் குரலொலி 
மிச இனிமையாச ஒலித்தது. ட்ட 

தன் முகத்தில் முகிழ்ந்த புன்முறுவலை மறைக்க 
மூயன்றவாறு, காதரின், “நீ என்னோடு பேசாமல் வர 
வேண்டும். உன்னைக்கொண்டு சேர்க்கவேண்டி௰ இடத்தில் 
ஒப்படைப்பது என் பொறுப்பு. தரிகிறதா!. தரங்கெி 
என்று சொன்னாள். = _ 

செஞ்ஞாயிறு நீல வானில் கரகரவென விரைந்து 
வந்துகொண்டிருந்தது. சூரியநாராயணனை உதய$தம்பாடி வரவேற்பதுபோல், எங்கு பார்த்தாலும் மங்கல வாத்தியங் 
கள் ஒலித்துக்கொண்டிருந்தன! வழிநெடுகிலும் பல வீடு



145 

களில் இருமண விழாக்கள் நடப்பதை அப் பெண்மணிகள் 

பார்த்துக்க போயினர். இல வீடுகளில், வீதியை 

டத்துக் கொண்டு பெரிய பந்தல்கள் போடப்பட்டிருந் 

ன், மூவண்ணச் சீலைகளும், பலவண்ண மின்விளக்கு 

களும், மகர தோரணங்களும், மாவிலை, தென்னங்குருதீ 

தோலையாலான கொடிகளும், குலையோடு கூடிய வாழை 

மரங்களும். கட்டி அழகு செய்யப்பட்டிருந்தன. பாண்டு 

வாத்தியங்களும், நாதசுர வாத்தியங்களும் பிரமாத 

மாக முழங்கிக் கொண்டிருந்தன. சிலவீடுகளில் மாவிலை 

களும், “வாழை மரங்களும் மட்டும் கட்டி அலங்க 

ரிக்கப்பட்டிருந் தன. சாதாரண நாதகர மேளம் ஒலித் 

துக் கொண்டிருந்தது. அவரவர்... தகுஇக்கும் . செல்வ 

நிலைக்கும் தகுந்தவாறு, இத் இருமணங்கள் நடந்து 
கொண்டிருந்தன என்பதை, இவ்வேறுபாடுக்ள் விளக்கப் 

படுத்திக் கொண்டிருந்துன. .' 

ஏழிசையை வாகனமாகக் கொண்டுடு இசைக்கும் இனிய 

பாடலைப்போல, அன்புத் தோழி சகாதரீனுடன் தரங்கிணி 

சென்று கொண்டிருந்தாள், அவள் முகம்' மகி ழ்ச்சியோ 

துக்கமோ இன்றிப் பலிங்குபோல் காணப்பட்டது. அவள் 

உள்ள த்தில் உவகையோ அவல்மோ சற்றும் இல்லையென்ப 

தையே, அவளுடைய அப்போதைய முகபாவம் காட்டியது. 

- அச்சமயம், அவளுடைய உணர்ச்சி அந்த அளவுக்கு மற கு 

துப்... போயிருந்தது. இந்நிலையிலும், வரும். வழியில் 

சலியாண வீடுகளில் :.வாசிக்கப்பட்டுக் . கொண்டிருந்த 

நாதக்ர வாத்தியங்களின் அருமையான வாசிப் பக்கு, அவள் 
தலை அசைந்து கொண்டிருந்தது. இனிய இசையிலேயே 

எப்போதும் தோய்ந்து கொண்டிருந்த அவள் உள்ளமும், 
செவிகளும், .நாதசுரவித்வான்௧ளின் ராக ஆலாபனைகளி 
லும், சுர விந்நியாசங்களிலும், சாஹித்ய. வாசிப்புகளிலும் 

சடுபடலாயின, 

pl 0
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அன்று முக்கிய முகூர்த்து நாள் ஆனதால், எங்கு 
பார்த்தாலும், திருமணங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன. 

சுப்பராய முதலி தெரு திரும்புகிற சமயத்தில், காத 

ரீனின் சயற்கண்கள் தரங்கிணியின் முசத்தைக் சடைக் 
சணிக்கலாயின. 

ஈதரங்கிணி! இன்று உன்னை நிலைக் சண்ணாடியில் 
பார்த்தாயா? 

“எங்கள் வீட்டில் நிலைக்கண்ணாடி, ஏதடி?! 

ஓ! தெரியாமல் சொல்லிவிட்டேன்” என்ற a7 Sit ctr, 

“சிறு கண்ணாடியிலாயினும் உன் முகத்தைப் பார்த்திருப் 
பாய்; பின்னல் போட்டுப் பூச்சூடுவதற்கும் பவுடர் பூசிப் 

பொட்டு வைப்பதற்குமாயினும் பார்த் த்திரு Crit. 

இல்லையா?” 

தரங்கிணி பேசாமல் தலைகுனி ந்து சொண்டாள். 

'. “உன்னைப் பார்த்தால், இப்போது எப்படி, இருக்கிறாய், 
தெரியுமா? JETS SR NOES இதங்வெந்த கந்தருவப் 
பெண் போல்... 

போடி! உனக்கு எப்போதும் கேலிப் பேச்சுத்தான், 
சமய சந்தர்ப்பங்கூடத் தெரியாமல்... 

*இப்போது என்னடி, சமய சந்தூர்ப்பங் கெட்டு 

விட்டது? நீ உலியாணஞ் செய்துகொள்ளப்போகிற இந்தச் 
சமயத்தில்தானே என்னைப்போன்ற சிநேகிதைகள் உன்னை 
இம்மாதிரிப் பரிகாசஞ் செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத் 
இருக்கு. அருமையான இத் தருணத்தைத் தவறவிட்டுவிட 
மனம் வருமா2 

தரங்கிணி வாய் இறக்கவில்லை. 

prot gor பிள்ளையாகப் பிறக்காமல் போய்விட் 
டேனே என்று வருத்தமாய் இருக்குதடி, உன்னைப் பார்க் 
கும் போதெல்லாம்...”
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“ஏன்? உன் சின்ன அண்ணனுக்குப் போட்டியாக 

வருவகுற்கா?... 

காதரீன் *கொல்” என்று சிரித்துவிட்டாள். அதன் 

பின்தான், தாங்கள் வீதியில் செல்கிறோம் என்ற நினைவு 
அவளுக்கு வந்தது. தரங்கிணிக்கு எப்படித்தான் இச்சமயம் 

இவ்விதம் தமாஷமாகப் பேச முடிந்ததோ! 

சில விநாடிகள் அவர்களிடையே மெளனம் நிலவியது . 

தரங்கிணியும் காரதரினும் ஜோடி. மணிப்புரறுக்கள் 

போல் சென்றனர். : ஆயினும், அவர்களிடையே காணப் 
பட்ட நடைபேதம், மட அன்னமும் குள்ள வாத்தும் 

- சேர்ந்து சென்றால். எப்படியிருக்குமோ, அதை நினைவு படுத் 

தியது. 
இருந்தாற்போலிருந்து தரங்கிணி காதரீனைப் பார்த 

துச் சொன்னாள்; *காதரீன், நினைத்தாலே வருத்தமா 

யிருக்கு. எனக்கு ௮றிவுதெறிந்து நான் இப்படிக் சபடமாச 
நடந்து கொண்டதில்லை. என்னைப் பெற்ற தாயிடங்கூடப் 

பொய் பேச வேண்டியதாய்விட்டது. (சிறிது நிறுத்து) 

நேற்று நீ பாகீரதி மூலம். தகவல் . சொல்லியனுப்பினாய். 
அல்லவா, இன்று காலை என்னைத் தயாராக இருக்குமாறு. 
அதிலிருந்து எனக்கு ஓரே பரபரப்புத்தான்! இரவெல்லாம் 

துளிக்கூட உறக்கம் இல்லை. நான்வைசறையிலேயேளழுந்து 

விட்டேன். வீட்டு வேலைகளை அவசரம் அவசரமாகச் செய்து 
முடித்தேன். குளிரைக்கூட ப் பார்க்காமல், .கஇணெற்று நீரில் 
குளித்தேன். .“என்னடி இது! பொறுக்கமுடியாத கொடிய 

பனியில் எழுந்து ஸ்நானஞ் செய்கிறாய்? எங்கே...2”” அம்மா 

கேட்டார்கள். அவர்கள் முகத்தில் புன்சிரிப்யும் இருந்தது. 
வியப்புங்கூட காணப்பட்டது. நான் வாய்கூசாமல், பொய் 

சொன்னேன்.  **சாரதாவுக்கு. இன்று பிறந்த நாளாம். 
அதற்காச அவள் அப்பா கற்பகஈம்பாளுக்கு மஞ்சனமாட்,
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டிப் பூப்பாவாடை சாத்துகிறாராம். அவசியம் அதற்கு 

வரவேண்டுமென்று அவள் கேட்டுக்கொண்டாள். பாரதி, 

சா.தரீன் எல்லாருமே போகப் போகிறார்களாம். நான் 

மட்டும் போகாமலிருந்தால் நன்றா யிருக்குமா, அம்மா? 

காதரீனும் பாகீரதயும் காலையிலேயே வந்து கூப்பிட்டுக் 

கொண்டு போவதாகச் சொன்னார்கள்; அதனால்தான்... 

என்று நிறுத்தினேன்.  !*சரி; சரி” என்று சொன்னார்களே 

தவிர, '*போய் வா! அல்லது போகவேண்டாம்”” என்று 

வேரறொன்றுஞ் சொல்லவில்லை. “தாய்க்கு. தெரியாத சூல் 

Devo’ என்பார்கள்? என் விதி வசம் பெற்றெடுத்த 

அன்னைக்குக்கூடத் தெரியாமல் இப்படிப் பொய் பேசு 

ஏமாற்றி, நான் சலியாணஞ் செய்துகொள்ளப் போகி 

றேன்...” 

... “நல்லது நடக்கப்போகும் இச் சமயத்தில், சும்மா 

இப்படிப் புலம்பி ( முகாரி ராகம் பாடிக்சொண்டுவராதேடி., 

தரங்கிணி! உன் தலையெழுத்து நன்றுகத்தான் இருக்கு, 
ஓன்றுங் கோணவில்லை... என்று சாதரீன் அன்பாகக் 

கடிந்து கொண்டு சொன்னாள். **வா, வா! வீடு வந்துவிட் 

டது.” நமக்காக எல்லாரும் காத்துக் கொண்டிருப்பார் 

கள்...” | | 

| தரங்கிணி எதிரே நிமிர்ந்து பார்த்தாள். அப்போது 

"தான், அவளுக்குத் தாங்கள் '“கனகராயர் இல்லத்துக்கு. 

வந்துவிட்டது தெரிந்தது. உடனே அ௮வள் உடம்.பு ஒரு 

குலுங்கி குலுங்கி நின்றது. “இங்கே இப்போது எதற்கடி, 

காதரீன்? முதலில் நேரே. கோவி லுக்குப் . போய்க் 

கலியரணஞ் செய்துகொண்டு, பின்னால்... . 

அவள் தயங்கி தயங்கிச் சொன்.ஒள். 

*தலியாண்ஞீ செய்து கொள்ளுவதற்கு ரொம்ப: அவ 

௪, மாயிருக்கிறதோ! நீ பலே ஆள் தான்.
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*காதரீன்! என்னைக் கேலி செய்வதை இப்போதும் 

விடமாட்டேன். என்கிறாயே!” என்று செஞ்சலாசச் 
சொன்ன தரங்கிணி, “உங்க அம்மா அப்பாவை எப்படிப் 

பார்க்கிறதென்று அச்சமாயிருக்கிறதடி! அவர்கள் என் 

னைப் பற்றி என்ன நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கோளோ?'* 

“உன்னைப் போலப். பைத்தியக்காரி உலகத்தில் வேறு 

யாரும் இருக்கமாட்டார்கள்.. ஆமாம், உன்னைப் பற் றி 
அவர்கள் என்ன எண்ணுவது? அவர்களுக்கு உன்னைப்பற்றி 

ரொம்ப நன்றாகத் தெரியும்... | 

முன்னே தன் வீட்டையடைந்த காதரீன், தரங்கிணி 

- யின் சையைப்: பத்திர்பொண்டு, வாசற்படி ஏறினாள். 

குரங்கிணி தயங்கி நின்றாள் 

SIT Hit oor, முன்னைவிட அவள் மென்சரத்தைப் பற்றி 

“வாடி என்றால் வருவாயா? . அதைவிட்டுக் சலியாணப் 

பெண்ணைப்போல் நாணிக் கோணி நின்று...ஓ!. நீ இப் 

போது கலியாணஞ் செய்துசொள்ளப் போகும். மணப்பெண் 

தானே! அதை மறந்துவிட்டேன், பார்!!! என்று மென் 

சிரிப்பை உ௫ர்த்துக்கொண்டே. கூறி, “மாப்பிள்ளை எதிரீ 
கொண்டு வந்து அழைத்துக் கொண்டு. போனால்தான் 
வருவாய் போலிருக்கு. அப்படியானால் இரு; உள்ளே போய் 

அவரை அழைத்து வருகிறேன்" என்னுள். 

தரங்கிணி, தன் கைகளை அசை தீது ஏே தா சொல்ல 

வாய் எடுத்தாள், 
“தாதரீன்! என்ன, வீதியிலே நின்று பேசிக்சகொண் 

டிருக்கறாய், உள்ளே அழைத்துக் கொண்டு. வராமல்...” 
துற்செயலாக வெளியே வந்த செல்லம்மாள், இவ் 

களைப் பார்த்துவிட்டுக் கூப்பிட்டாள். 

₹வா அம்மா! தரங்கிணி! வா! 

IT HIP sor பின்னால் இரம்பிக் குனிந்து, தரங்கிணியின் 
முகத்தருகே தன். முகத்தைக் . கொண்டு போய்,
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புன்னகை செய்த செல்லம்மாள், அவள் வலக்கரதீ்தை 

அன்பாகப் பற்றிக் கொண்டு நிமிர்ந்து நடக்கலானாள். 

தரங்கிணி, நாணத்தோடு அவள் பின் நடந்தாள். 

கூடத்தின் நடுவில் நாற்காலியும் மேஜையும் போடப் 

பட்டிருந்தன. மேஜைமீது பல வண்ணச் இத்திர வேலைப் 
பாடு அமைந்த விரிப்பு ஒன்று விரிக்கப்பட்டிருந்தது. 
அதன் நடுவே, இறு :பித்தளைப் பூந்தொட்டியொன்று' 
'வைக்சப்பட்டிருந்தது. இருபக்கத்தின் சுவர் ஓரங்களிலும்: 
நாற்காலிகள், பல போடப்பட்டிருந்தது. தரையில். 

ஐமக்காளம் | விரிக்கப்பட்டிருந்தது. சந்தோஷநாதம். 
பிள்ளையும், அவர் வயதை ஓத்த முதிய மனிதர்கள் 

இருவரும், முப்பது நாற்பது வயதானவர்கள்: 

இரண்டொருவரும். அங்குக் காணப்பட்டனர். தங்கராஜ்: 

் அவர்களுக்குப். பருகப் பானங் கொடுத்துக்கொண்டிருந்' 

் தான். டேவிட்: குறுக்கும் நெடுக்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்' 
தான். செல்லம்மாள் காதரீனுக்கு ஏதோ குறிப்புக் காட்டி 
விட்டுப் பின்கட்டுக்குப் போனாள். | 

குன் மகளையும். துரங்கிணியையும் சண்டதும், சந், தாஷ 
நாதம் பிள்ளை, .*ஏன், காதரின் இவ்வளவு நேரம் ? 
குரங்கிணியை உள்ளே அழைத்துக் கொண்டு . போய், 

சீக்கிரம் சிங்காரித்துக் கொண்டு வா! அவர் வந்துவிடு 

வார் குறித்த நேரத்தில்...” என்று சொன்னார்.. 

இங்குள்ள சூழ்நிலையைப் பார்த்ததும், துரங்கிணிக்கு 

ஒன்றுமே புரியவில்லை. காதரீன் அவளைத் தன் அறைக்கு 

“அழைத்துப். போனாள். அவளுக்காகக் காத்திருந்தாற் 
போல், காதரீனுடன் தரங்ணியைக் கண்டதும், பாட்டும் 

சிரிப்பும் குபீரென ஒலிக்கலாயின. தரங்கிணி திடுக்கிட்டு 

"நிமிர்ந்து நோக்கினாள். தன் பள்ளித்தோழிகள் பலர் 

௮ங்கிருப்பதைக் கண்டு, அவள் வெட்டுப் போனாள்,
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_ 1*ஏங்களுக்குத் தெரிவிக்காமல் இரச்சியமாக்கீ 
கலியாணஞ் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருந்தாப் 
இல்லையா, தரங்கிணி£...... நீ சொல்லாவிட்டால் எங்களுக் 

குத் தெரியாதென்று நினைத்தாயா? உன் அழறைப்பில்லா 
மலே, நாங்கள் சலியாணச் சாப்பாடு சாப்பிட வந் gi 

விட்டோம். 

சாரதாவும் ஐரினும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு 

சொல்லிக் கேலி செய்யலாயினர். தரங்கிணி நாணத்தால் 

குன்றிப்போய் ஒதுங்கி நின்றாள். ₹*இவர்களுக்கு எப்படு. 
நம் கலியாண விஷயம் தெரிந்தது?” என்று அவள் மனம் 

நினைத்தது. | | 
. எசும்மா, இருங்கடி!: என்று காதரீன் . தோழிகளை 

அதட்டினாள். “எல்லாம், கலியாணம் சம்பிரமமாச முடிந்த 

பின், உங்கள் கேலிப் பேச்சையும் லாலிப் பாட்டையும் 

வைத்துக்கொள்ளுங்கள். பாகீரதி! இங்கே வா! தரங் 

சிணிக்கு அலங்காரஞ் செய்துவிடுவது, உன் வேலை. 

என்ன!...... தரங்கிணி நாங்கள் சொல்லுகிறபடி நீ வேறு 

உடைகளை மாம்றிக் கொள்ளணும்... உம்.”* 

இப்படிச் சொல்லிக்கொண்டே, காதரீன் பீரோவைத் 
இறந்து, புத்தாடைகளையும் நகைகளையும் எடுக்கலானாள். 

இவற்றைக் சுண்டு தரங்கிணி பிரமித்துப் போனாள். இவை 

யெல்லாம் கனவில் நடப்பதுபோல் அவளுக்குத் தோன்றி 

யது. விலையுயர்ந்த காஞ்சி.ுரம் பட்டுப்புடவை, சரிகை 

யிழைத்த சோளி, சூரிய கிரணம் பட்டு . டால் . அடிக்கும் 

நெக்லெஸ், பளபளக்கும் தோடுகள், வளையல்கள்! இவை 

ஒவ்வொன்றும் தந்தத்தால் சடைந்9 தடுக்கப்பட்டது. 

போன்ற அவளுடைய அழகிய உடம்பையும் உறுப் க்களை 

யும் அலங்கரித்துக் கொண்டு, வரும்? பாது, அவளுடைய 

மலைப்பு இன்னும் அதிகமாகியது. '
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இதனிடையே, சாரதா, தரங்கிணி பின்னித் தொங்க 
விட்டிருந்த பின்னலை அவிழ்த்துவிட்டுப் பின் அவளுடைய 
நீண்ட கூந்தலை வாரி அஜந்தாக் கொண்டையை அழகாகப். 

போட்டாள். அதன் மீது, தோகையை விரித்தாடும் மயில் 
போல, இரங்கூன் வைரக்கற்களால் . இழைக்கப்பட்ட, 

ஜடை.ப்பில்லையைப் பொருத்தினாள். காதரீன் மேஜைமீது 
வாழையிலையில். வைக்கப்பட்டிருந்த பூச்சரங்களிவிருந்து 

குண்டு மல்லிகையையும் ஜாதிக் கதம்பத்தையும் அரி அரி 
யாக் எடுத்து, அவள் கொண்டையில் அழகுபடச் செருகி 

னாள். மற்றப் பெண்களையும் எடுத்துச் சூடிக்கொள்ளச் 
செய்தாள். ப ப 

yar!” 

டேவிட் கூப்பிட்ட குரல் கேட்டு, சாதரீன் இரும்பி' 
னாள். வெளியிலிருந்தவாறே அவன் அவளை நோக்கி ஏதோ 
சைகை செய்தான். உடனே அவள், அவன் அருசே 
போனாள். அவன் அவள் செவியில் இரசுசயமாக ஏதோ 
சொன்னான். உடனே அவள் முசம் மகிழ்ச்சியால் மலர்ச்சி 
யுற்றது. “அவர் வந்து விட்டாறா?...... °° உணர்ச்சினய 
அடக்கமாட்டாமல் கேட்ட காதரீன், தரங்கிணி இருக்கும் 
பக்கம் சடக்செனக் திரும்பிப் பார்த்து விட்டு, உதட்டைக் 
கடித்துக்கொண்டாள். பின் அவள் (ஜோஸப்......”” என 
மெல்ல மேலும் ஏதோ கேட்கத் தொடங்கியவள் நிறுத்திக் 
கொண்டு, '*சரி, நீபோ””. என்று கூறி அனுப்பிவிட்டு 
உள்ளே வந்தாள். | | 

| "உம், BUI HC ESA முடியுங்கடி”. 

By காதரீன் சொல்லிக்கொண்டே, நிலைத் சண்ணாடியில் 
| “தெரியும்... தரங்கிணியின் அழிய தோற்றத்தைப் பார்த் 

. தவாதே, அவளை அணுகினாள்,
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அவரவர்களுக்குத்  தோன்றியபடியெல்லாம் தரங் 
கிணிக்கு ஓப்பனை செய்தனர். அவள் பதுமைபோல் அவர் 
சஸிடையே இருந்தாளே யொழிய, எவ்வித உணர்ச்சியை 
யும் வெளிப்படுத் தவில்லை. கடைசியாக, பாரத, தரங்கிணி 
யின் செவ்வரி : படர்ந்த கண்களுக்கு: மை தீட்டினாள். 
சாரதா குட்டிகூரா நறுமணப்பொடியை அவள் முகத்தில் 

அளவாகப் பூசினாள். 

அலங்காரம் எல்லாம் முடிந்தபிறகு, சரியாக இருக் 
கிறதா என்று பார்க்க, காதரீன், தரங்கிணியின் தோள் 

அருசே வந்து முக்த்தை வைத்து, நிலைக் கண்ணாடியில் 

உற்றுப் பார்க்கலானாள். அவளுக்கு என்ன தோன். றியதோ? 

தன். முகத்தைத். தரங்கிணியின் முகத்தோடு சேர்த்து 

வைத்துச் சிறிது நேரம் பார்த்துவிட்டு, அவளை, அன்பு 

மேலீட்டால் சேர்த்துக் கட்டிக்கொண்டு முத்தமிட்டாள். 

ஏற்கனவே, தரங்கிணியின் முகத்தில் அரும்பும் வியர் 

வையை மண்ப்பொடி கலையாமல் இருக்க அடிக்கடி கைக் 

குட்டையால் மெல்ல ஒத்தி எடுத்துக்கொண்டிருந்த ஐரின், 

“கடித்துத் ' இன்றுவிடாதோடி . காதரீன்! அவளுடைய 
சணவனுக்கும் கொஞ்சம் இருக்கட்டும். அவள் சன்னத்தை 

ஆப்பிள் என்று நினைத்துக் கொண்டாயா, என்ன£......”” 

என்று குறும்பாகச் சொல்லி, உதடுபட்டுக் கலைந்த இடங் 

soley மீண்டும் மணப்பொடியை ஒத்தினாள். 

- சாரதா, சாதரீனைப் பார்த்துக் சண்சிமிட்டியவாறு, 

காதரீனுக்கு. ரொம்பநாளாக இந்த் ஆசை இருந்தது. 

அதை. இன்று தீர்த்துக்கொண்டாள். நாம் லேடி சிவ 

ஸ்வாமி ஐயர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் படித்துக் கொண்டி : 

டிருக்கையில், பாரதி பாட்டுப்: போட்டியில் பாடித் தரங் 

இணி தங்கப்பதக்கம். பரிசு பெற்றதைப் பாராட்டிப் பேசிக் 

கொண்டு வந்தபோது, காதரீன் சொன்னது உங்களுக்கு
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நினைவில்லையா? ஏன் ஐரின், நீ இதையெல்லாம் நன்றாக 
ஞாபகம் வைத்திருப்பாயே2 

சாரதா கிண்டல் செய்வதைக் சவனியாமல், பா£றதி, 
தன் இரு சைசளாலும் தரங்கிணியின் முகத்தை வழித்து, 
தன் கபோலங்களில் வைத்துச் சொடுக்கிக் சண்ணேறு 
கழித்தாள். ப | 

_. **தரங்கிணிக்கு நம் சண்களே பட்டுவிடும், அடி.!முக்கிய 
மாக,என் சண் மயிரைப் பிடுங்கிப் போடு, Laur & op Bl 
என்று, சாதரீன் உணர்ச்சியுடன் சொன்னாள். 

கூடத்துச் சுவரில். மாட்டப்பட்டிருந்த கடிகாரம் 

பத்துமணி அடித்தது. 
இச்சமயம், செல்லம்மாள் அங்கு வந்து, “உங்களில் 

யாருக்குங் கேட்கவில்லையா, நாங்கள் கூப்பிடுவது காதரீன்? 
ரிஜிஸ்டிரார் வந்துவிட்டார். தரங்கிணியை அழைத்துக் 
கொண்டு வா சீக்இழம்/”* என்று சொன்னவள், இடீரென 
நினைத்துக்கொண்டு, சாரதா, நீ தரங்கிணிக்குத் தோழிப் 
பெண்ணாய் இருக்கணும்! என்ன?” என்றாள். 

சாரதா, .. தலையை யாட்டிவிட்டு, தரங்கிணியின் 
பின்ன போய் நின்று, அவள் தோள்களைப் பற்றிக்கசொண் 
டாள். 

**உம், எல்லோரும் வாருங்கள்[”* 

செல்லம்மாள் சொல்லிவிட்டு முன்னே போனாள். 
_... காதரீனும் பாதியும். இருபக்கமும் வற, சாரதா, 
தரங்கிணியைக் கூடத்துக்கு நடத்தி அழைத்துக்கொண்டு 
சென்றாள். மற்றைத் தோழிகள் முன்னும் பின்னுமாசப் 
போசலாயினர். ட்ட டு 

ிஜிஸ்டிரார், கூடத்து நடுவே போடப்பட்டிருந்த நாற் 
. காலியில் அமர்ந்து, தன்முன் மேஜைமீது விரிக்கப்பட் 

19.ருந்த. ரிஜிஸ்:..் புதீதசத்தில், ஏதோ எழுதிக்கொண்
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.ருநீதார்.௮வர் பக்கத்தில் சந்ேதோஷம்பிள்ளை உட்கார்ந்து 
ரிஜிஸ்டிடிரார் கேட்கும் தசவல்களை விவரமாகச் சொல்லிக் 
கொண்டிருந்தார். மற்றவர்கள், அவர்களைப் பார்த்துக் 
கொண்டு, மெல்லத் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டு இருந் 

தனர். 

தோழிகள் புடைசூழ, தரங்கிணி, தலை குனிந்தவாறு 
வெள்ளை அன்னம்போல் மென்னடையிட்டு வந்து. கொண் 
டிருந்தாள். செல்லம்மாள்,அவளுச்கு வழிகாட்டுவதுபோல- 

முன்னால். மெல்லச் சென்றாள். 

மணப்பெண் வருகிறாள் என்றதுமே, கூடத்திலிருந்த 
'எல்லோரும் இரும்பிப் பார்த்தனர். நரணமே அழகு ஓவிய 
மாக ஓர் உருக்கொண்டாற்போல மெல்லடியிட்டு வரும் 

துரங்கிணியைக் சண்ட அவர்களுடைய கண்கள், இமைக்க 
நெடுநேமாயின.அவர்களுடைய சண் களில் ஒளிரும் கருமணி 

களில் தரங்கிணியின் அழகிய கருவம் பிறஇபலித்துச் 

சென்றது. 

ரிஜிஸ்டிராரோ, துரங்கிணியின் சகண்கொள்ளாப் 

பேரெழிலைக் கண்டு பிரமித்துப்போய், கையில் பேனாவைப் 

பிடித்தபடியே, நாற்காலியில் சாய்ந்துவிட்டார். ப 

செல்லம்மாள், தரங்கிணியை ரிஜிஸ்டிரரர் முன்னிலை 
யில் நிற்கவைக்குமாறு குறிப்.ுக் காட்டினாள். அவ்விதமே 
சாரதா தரங்கிணியைப் பிடித்து நி DB வைத்தாள். 

சவிழ்ந்த தலையைச் சிறிது நிமிர்த்த சாரதா, தன் கையைத் 

துரங்கிணியின் மோவாயண்டை கொண்டு போனாள், 
தரங்கிணி, குனிந்த தலையை நிமிரவேயில்லை. 

| ரிஜிஸ்டிரார் முன்னதாசக் கேட்டறிய விரும்பிய 
விவரங்களையெல்லாம் கூறி முடித்துதும், சந்தோவநாதம் 

பிள்ளை, தங்கராஜை நோக்கிக் சண்ணால் ஜாடை காட்டி, 

னார்... அவன் உடனே எதிர் அறையண்டை. . போய்,
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“ஜோஸப்” என மெல்ல அழைத்தான். அடுத்த சணம், 

ஜோஸப், செளந்தரராஜனை அழைத்துக்கொண்டு அறை 
_ யிலிருந்து வெளியே வந்தான். செளந்தரராஜன், கதர்ப். 
பட்டு வேட்டி, சட்டைகளை உடுத்திருந்தான். Floss 

கரைபேபாட்ட மேல் வேட்டியை உருமாலையாகப் போட். 

டிருந்தான்.இடது மணிக்கட்டில் தங்கச்செயினில் மாட்டப் | 

பட்டிருந்த விலையுயர்ந்த சடிசாரத்வகுக் கட்டியிருந்தான்... 

கைவிரலில் நீலக்கல் மோதிரம் ஓன்று விளங்கிக் கொண் ' 
டிருந்தது. அவனுடைய அகன்ற நெற்றியில் ' திருநீறும் : 

சந்தனப் பொட்டும் திகழ்ந்து கொண்டிருந்தன. எடுப்பான 
மூக்கின்பீது தங்கவிளிம்பு போட்ட மூக்குக்கண்ணாடி. . 

மிளிர்ந்து கொண்டிருந்தது. நடுவகஇிடு எடுத்து வாரிவிடப் ' 

பட்ட அமெரிக்க கிராப், அவனுடைய அழகிய முகத். 

துக்கு மேலும் அமகு செய்துகொண்டிருந்தது. | 

ஜோஸப், செளந்தரராஜனை, தரங்கிணிக்குப் பக்கத் ' 
தில் கொண்டுவந்து நிறுத்திவிட்டு, அவன் பின்னால் 
நின்றான். அவன் பார்வை, தரங்கிணிக்கும் செளந் தரராஜ 
னுக்கும் உள்ள ஜோடிப் பொருத்தத்தைப் பார்ப்பதுபோல் 
இருந்தது. தரங்கிணியின் தலைக்குமேலே செளந்தர 
ராஜனின் திரண்ட தோள் உயர்ந்திருந்தது. | 

சரியான ஜோடிப் பொருத்தம்!” 

**ஒருவார் இன்ஜொருவருக்கென்ே ற பிறந் ததுபோல் 
அல்லவா சன பொருத்தமரயிருக்கிறது!”” 

“மணமக்கள் என்று இருந்தால் இப்படித்தான் இருக்க 

வேண்டும்.” 

ரதி, ரதி என்று சொல்லுகிறார்களே, அவள் இந்தச் 
கலியாணப் பெண்ணின் கால் சுண்டுவிரல் அழகுக்குக்கூடக் 
சமமாக மாட்டாள்! அடடா! என்ன அழகு! என்ன
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லாவண்யம்! பார்க்கப் பதினாமுயிரம் .கண்களல்லவா 
வேண்டும் போலிருக்கு! | 

பிள்ளைக்குத்தான் என்ன; .' மன்மதன் கெட்டான் 
போங்கள்! ராஜாதிராஜன் போலல்லவா இருக்கிறான்! 
.ஆயுசெல்லாம் இவனைப் பார்த்துக். கொண்டிருந்தால்கூட 

ஆசை இராது, ஐயா?” 

அங்இருந்தோர், மணமக்களுடைய செளந்தரியத்தில் 

மயங்கிப்போய்த் தங்களுடைய உணர்ச்சியை வார்த்தை 
சளாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந் தனர். 

.... எடுசார்ண விக்கிரகம் போலுள்ள இந்தப் பெண்ணை த் 
தான், . இந்தப் பிள்ளையின் பெற்றோர், பணமில்லாத 
காரணத்தால் (வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் 

.. களாம்!” 

... விஷயமறிந்த ஒருவர், மெல்ல ம ற்றொருவர். காதில் 

MaDe 5 gir. | | 

“அதனால்தான், அவர்களின். பணப் பேராசையில் 

மண்ணைக் கொட்டுவதுபோல, பெண் வீட்டாருக்குப் 
பைசா செலவு வைக்காமல், பிள்ளையே பெண்ணுக்கு விலை 
உயர்ந்த ஆடை  ஆபாரணங்களையெல்லாம் வாங்கிக் 
கொடுத்துக் கலியாணஞ் செய்து கசொரள்ளுகிருப் 

போலிருக்கு.” ப 

"உஷ். மெதுவாசப் பேசுங்கள். வே று யார் காதிலா 
யினும் விழப்போகிறது.!? 

மற்றொருவர் எச்சரித்தார். 

“சம்மா இருங்கள், ஐயா! ரிஜிஸ்டிரார் மணமக்களைப் 
பர்த்து ஏதோ சேட்கிழுர். என்னவென்று சேட்போம்.” 

இன்னொருவர், ம ab pant atone) பார் த்துக் சையமா், த் 

இனர். ப
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அந்த மனிதர் குறிப்பிட்டதுபோல், ரிஜிஸ்டிறார், | 

மணமக்களைக் கேள்விகள் கேட்டுக் கொண்டே, தம். 
ரிஜிஸ்டரில் ஒவ்வொன்றாசப் பதிவு செய்யலானார். | 

“உங்கள் இருவரின் பெயர்களையும், . பெற்றோர் பெயர் ' 
களையும், உத்தியோகத்தையும் முன்பே கேட்டு எழுதிக் | 
கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது நான் கேட்கும் முக்கிய 
கேள்விகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் பதில் சொன்னால் போதும்.”” : 

செளந்தரராஜன், ரிஜிஸ்டிராரின் சேள்வியை ஏதிர் | 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். | 

“நீங்கள் இந்தப் பெண்மணியை விரும்பித்தானே | 

திருமணஞ் செய்து கொள்ளுறீர்கள்2”* 

“Tb, Yip விருப்பத்துடன்தான் தரங்கிணியை 

நான் திருமணஞ்செய்து கொள்ள முன்வந்திருக்கிறேன். , 

் “ஜோஸப் குரலா இது?” தரங்கிணியின் நெஞ்சம் 
அவஃரக் கேட்டது. தலைநிமிர்ந்து தன்பக்கத்தில் 'இருப்ப 
வரைக் திரும்பிப் பார்க்ச எண்ணினாள் . ஆனால், அவளுள் 
எழுந்த நாணம், அவளை அவ்விதம் பார்க்க வெட்டாமல் 

தடுத்துவிட்டது. ப 
_ நிஜிஸ்டிரார். தரங்கிணியைப் பார்த்துக் கேட்டார்: 

“ஏனம்மா, நீங்கள் இவரைக் கலியாணஞ் செய்து கொள்ள 
முழுச் சம்மதந்தரனே?'” 

தரங்கிணி தலையை திமிராமலே, *சம்மதந்தான் 
என்றாள். 

ரிஜிஸ்டிரார், ஐயா, இன்று நான் திருமணச் சட்டப் 
படி செய்துகொள்ளும் பதிவுத் இரமண வாயிலாக 
மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் துரங்கிணியை, 
இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், எந்நிலையிலும் இணைபிரிய 
மாட்டேன்; தாம்பத்திய வாழ்வுக்கு மாறாச நடந்து
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துரோசஞ் செய்யமாட்டேன் என்று, இதன் மூலம் உறுதி 

கூறுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள்.” | 

Qearpsrrreacr, MAcuggrit  QerresroriigGu 
திரும்பிச் சொல்லி, உறுதிமொழி அளித்தான். 

.. சணீர் கணீரென்று ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் 

அழுத்தந் இருத்தமாசச் சொன்ன செளந்தரராஜனின் 

மொழிகளைக் கேட்டதும், தரங்கிணி அதிர்ந்து போனாள். 

இது ஜோஸப், குரல் இல்லையே! அவன் வார்த்தைகளை 

- இவ்வளவு தெளிவாக உச்சரிக்கமாட்டானே! இது வேறு 

ஒருவருடைய குரலாகவல்லவர இருக்கிறது? இக் குரலை 

வேறெங்கோ அல்லவா கேட்டது3 போலிருக்கு! எங்கு 

கேட்டிருப்போம்? இது யாருடைய குரல்?'' என்றெல்லாம் 

அவள் மனம் இந்தனை செய்து, ஆராயத் தொடங்கியது. 

அவளையறியாமலே, அவள் சிரம் நிமிர்ந்து, தன்பக்கத் 

இல் நிற்பவரைப் பார்த்தது. உடனே அவள் சண்கள் அவ் 

வுருவத்தின்மீது நிலைகுத்தி நின்றுவிட்டது. “இது சிதம்பரத் 
இலிருந்து என்னைப் பார்க்கவந்த எம். காம். பிள்ளை 

யல்லவா? இவர் எப்படி இங்கு வந்தார்? எவ்விதம் என்னைக் 

சலியாணஞ் செய்துகொள்வதற்கு உடன்பட்டார்? தாய் 

தகப்பனாருக்குத். தெரியாமலா இங்கு வந்து ரிஜிஸ்டர். 

மணம் செய்து கொள்கிறார்? காதரீன். குடும்பத்தாருக்கு 

. இவரை எப்படித் தெரியும்? இவர்களை இவர் இவ்விஷயத் 

இதில் எப்படித் தொடர்பு கொண்டார்? எல்லாம் ஒரே 

அதிசயமாக இருக்கிறதே! ஒரு வேளை ஜோஸப்... ம 

ஜோஸப் இருக்கவேண்டிய இடத்தில்தான், சி றிதும் 

எதிர்பாராத வகையில் செளந்தரராஜன் இருப்பதைக் 

சண்டு, தரங்கிணிக்குச் சொல்லொணாத் திகைப்பு, உண் 

டாய்விட்டது. ஒன்றும் புரியாமல், அவள், தன் உள்ளத் 

தினுள் குழம்பிக் கொண்டிருந்தாள். ப ப
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இதற்குள் ரிஜிஸ்டிரார், தரங்கிணியை நோக்கி” 
செளந்தரராஜன் சொன்னதுபோல் சொல்லச் சொன்னார், 

தரங்கிணியின் வாயிலிருந்து உடனை வார்த்தைகள் 
வரவில்லை. அவளுக்குப் பின்னால் நின்றிருந்த சாரதா, 
அவளை ரிஜிஸ்டிரார். செல்லுகிறபடி சொல்லுமாறு 
தூண்டினாள். தரங்கிணி பிரமை பிடித்தவள்போல் நின்றி 
ருந்தாளேயொறிய வாய் திறக்கவில்லை. இது கண்டு 
பாகீரதி பதறினாள். சாதரீன் மனங்கலங்கினாள். ஜோஸப் 
துடிதுடித்தான். செளந்தரராஜன் இடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் 
பார்த்தான். 

சிறிது தூரத்திலிருந்து செல்லம்மாள். சமீபத்தில் 
வந்து, “தரங்கிணி, ஐயா சொல்லச் சொல்றபடி. சொல் 
லம்மா?”” என்று பரிவோடு கூறினாள். 

“ஆமாம் குழந்தை! சொல்லு; நேரமாகிறது, பார்!”* 

சந்தோஷநாதம் பிள்ளையும் சொன்னார். ள் 

சாரதா, மறுபடியும்  தரங்கணியின் தோள்சளைப் 
பற்றி உலுக்கினாள்... . 

இவ்வளவும் நடந்தபிறசே, தரங்கிணி உறக்கத்தி 
விருந்து திடுக்கிட்டு விழிக்தவள்போல், . ரிஜஸ்டிறார் 
சொல்லி:வந்தபடி, பின்தொடர்ந்து மெல்லச் சொல்லலா 
ள், 

7 

அடுத்து ரிஜிஸ்டரார், தாம் எற்கனவே தயாரித்து 
வைத்திருந்த ரிஜிஸ்டர் பாரத்தை மணமக்சள்முன் தள்ளி, 
“சரி, இந்தப் பாரத்தில் நீங்கள் இருவரும் கையெழுத்துப். 
போடுக்கள்'* என்று கூறினார். அவர் சொல்லியவிதமே 
மூதலில் செளந் தரராஜன் அப். பாரத்தில் கையெழுத்துப் 
போட்டான். அடுத்து, சாரதா தரங்வெியைப் போடச் 
செய்தாள்.
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Wer, சந்தோஷநாதம் பிள்ளை தரங்கிணி சார்பில் 
சாட்சிக் கையெழுத்துப் போட்டார். தம் உறவினர் 
ஒருவரையும் போடச் செய்தார். அவர் முன்னமே சொல்லி 
வைத்தபடி, செளந்தரராஜனுக்காக அங்கிருந்த இரு 
பெரியவர்கள் சாட்சிகளாகக் கையெழுத்து இட்டனர். 

இதனிடையே ஜோலப், விரைந்துபோய், காதரின் 
அறையிலிருந்து இரு பெரிய ரோஜா மாலைகளை ஒரு 

வெள்ளித்தட்டில்' கொண்டுவந்து, தன் தசப்பனாரிடம் 

கொடுத்தான். அவர், ௮ம் மலர்மாலைகளை நிஜிஸ்டிராரிடம் 

தந்து, மணமக்களிடம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண் 
டார். ' அவர் அவ்விதமே செளந்தரராஜன் சையிலும் 

தரங்கிணியின் கையிலும் தனித்தனியாக ரோஜா மாலை 
களைக் கொடுத்து, ஒருவருக்கொருவர் போட்டுக்கொள்ளச் 

சொன்னார். செளந்தரராஜன், அம்மாலையை வாங்கி இடது 

முழங்கையில் தாங்கிக்கொண்டு, தன் சட்டைப் பையில் 

வைத்திருந்த பொன்னாலான தாலிச்சரடு ஒன்றை எடுத்து, 
முதலில் அதை மஇழ்ச்சி முகத்தில் பொங்கத் தரங்கிணி 
யின் கழுத்தில் அணிந்து, பின் ரோஜாமாலையை எடுத்துப் 

போட்டான். உடனே சாரதா தரங்கிணியைத் . தாண்டி, 

செளந்தரராஜன் கழுத்தில். ரோஜாமாலையைப் போடச் 

செய்தாள்... உடனே அங்குள்ளவர்கள், தங்கள் கையில் 
கொடுக்கப்பட்டிருந்த உதிரிமலர்களை எடுத்து, மணமக்கள் 
மீது சொரிந்துவிட்டுக் கைகொட்டி மகிழ்ச்சி தெரிவித்து, 
வாழ்த்தொலி எழுப்பினர். 

... இதே சமயத்தில், அவ்வீதி முனையில் ஒரு வீட்டில் 
நடந்துகொண்டிருந்த திருமணத்தில், தாலிகட்டும் சமயத் 

தில் வாடிக்கப்படும் நாதசுர ஓசையும், தவில் சப்தமும் பல 
மாக்க் கேட்டன. : 

இத ற்குள் அந்ே தாஷநாதம் பிள்ளை ரிஜிஸ்டிறாருக்குச் 

செலுத் தவேண்டிய கட்டணங்களைச் செலுத்தி, பூ, பழம், 
2 Ger l)
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தாம்பூலங்களை ஒரு தட்டில் வைத்துக்கொடுத்து, மரியாதை 

யுடன் வழியனுப்பினார். மணமகனும் ஜோஸபும் தங்க 

ராஜும் அவருக்கு வணக்கஞ் செலுத்தினர். '*இன்று என் 

உத்தியோகக் கடமையுடன், மகத்தான காரியம் ஒன்றைச் 

செய்த திருப்தியும். மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது என்று 

சொல்லிச் சிரித்தவாறே, அவர், தம் சிப்பந்தியுடன் அவ் 

விடத்தை விட்டு அசன்றார். 

“வாத்தியார் சார்! வாருங்கள், இன்னும் ஏன் 

அங்கேயே இருக்கிறீர்கள்? அம்மாவுடன் வந்து, உங்கள் 

மகள் மணாளனுடன் மணக்கோலத்தில் இருப்பதைக் கண் 

குளிரப் பார்த்துவிட்டு வாழ்த்துங்கள். 

சந்தோஷநாதம் பிள்ளை வாசல் பக்கத்து அறையைப் 

பரர்த்துச் சொன்னார். உடனே பரம௫வம், ஆனநீதக் 

கண்ணீருடன் வெளியே வந்தார். செல்லம்மாளும் பாகீரதி 

யும் போய்க் காமாட்சியம்மாளை அழைத்து வந்தனர். 

தன் தாய் தந்தையரைக் சண்டதும் தரங்கிணிக்கு 

உடம்பு புல்லரித்தது. தனக்கு ஆச்சரியத்தின்மேல் 

ஆச்சரியம் காத்திருப்பதறிந்து அவள் திக்குமுக்காடினாள். 

அவளுடைய உள்ளத்தில், இப்போது எழுந்திருப்பது 

சந்தோஷமா? துக்சமா? என்று அவளால் உணர முடிய 

வில்லை. 

அப்போது ஏற்பட்ட உணர்ச்சியைத் தாங்கமாட்டார 

மல், அவள், அம்மா, அப்பா! எனக் கூறியவாறே 

பெற்றோரை நோக்கி ஓடினாள். 

ஈஉன்னை நல்வாழ்வு . வாழவைக்கப் பெருமுயற்சி 

யெடுத்துக்கொண்ட அந்த மனித தய்வங்களை முதலில் 

வணங்கி ஆரிபெறு, அம்மா!” என்று, பரமசிவம் சந்தோஷ 

நாதம் பிள்ளை தம்பதிகளை நோக்கிக் சை காட்டினார்.
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பாரதி, செல்லம்மாள் கையைப்பிடித்து அழைத்துப் 
போய், சந்தோஷநாதம் பிள்ளை பக்கத்தில் நிற்க வைத் 
"தாள், தரங்கிணி, அவர்கள் சாலில் விழுந்து வணங்கினாள். 
அவளுக்கு முன்பே, செளந்தரராஜன் நெடுஞ்சாண்கிடை 

யாய் விழுந்துவிட்டான். 

சந்தோஷநாதம் பிள்ளை பதறிப் போய், அவனைக் 
சைலாகு கொடுத்துத் தூக்கினார். பின் அவர், அவன் சுரங் 

களைப் பற்றியபடியே, "*படித்த பிள்க£; உங்களுக்கு நாங்கள் 
அதிசமாக ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. தரங்கிணி 
எளிதில் கஇடைத்தற்கரிய பெண் இரத்தினம்! உங்கள் 

குடும்பத்துக்கு நந்தாமணி விளக்காகத் திகழ்வாள். 

அவளுக்கு. யாதொரு குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக் 

கொள்ளவேண்டியது உங்கள். கடமையாகும்” என்று 

கூறினார். செல்லம்மாள், தரங்கிணியின் முகத்தைத். தன் 

இரு கரங்களாலும் பற்றித் தலையை உச்சிமோந்து, வாழ்த் 

தினாள். 
“நீங்கள் என்பால் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கைக்குப் பாத் 

திரமாக நான் நடந்துகொள்வேன், ஐயா: என்று அடக்க 

மாகச் சொன்னான், செளந்தரராஜன். 

அடுத்து, அவன் தன் மாமனார் மாமியார் கரல்சளில் 
விழுந்து வணர் இனான். காமாட்சியம்மாள் ஒதுங்கிக் 

கொள்ள முயன்றாள். தரங்கிணியும் வணங்கி எழுந்தாள். 

நீங்கள் பதினாறும் பெற்றுப் பெருவாழ்வு வாழ 

வேணும். 

பரமசிவம் நெஞ்சந் தழுதழுக்க ஆசி மொழிந்தார். 

எதிர்க்க சுமங்கலியாய் இரு, அம்மா!” 

காமாட்சியம்மாள், தரங்கிணியைச் சேர்த் தணைத்துக் 

கொண்டு, சிரத்இன்மீது சைவைத்துச் சொன்னாள்.
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தோழிகள், தாங்கள் சொண்டு வந்திருந்த பரிசுகளை த் 

தரங்கிணியிடம் தரலாயினர். மாலைகளையும் அணிந்தனார்? 

மாப்பிள்ளைக்கும் அணியச் செய்தனர். 

மகிழ்ச்சியான இக்காட்சிகளையெல்லாம், ஒருபுறம் சுவ 

ரோரமாக ஒதுங்கி நின்று, ஜோஸப், உவகை பொங்சப் 

பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். 

இந்த ஆரவாரமெல்லாம் ஒருவிதமாச அடங்கிய 

பின்னர், தரங்கிணியின் சண்கள், அங்கிருப்போரிடையே 

ஜோஸப் எங்கு இருக்கிறான் என ஆராயலாயின. அவன் 

நின்றிருக்கும் இடத்சைப் பார்த்ததும், இத்தனை பேருக்கு 

நடுவே.,தான் அவனிடம் எப்படி நன்றி தெரிவிப்பது என்று 

தவிக்கலானாள். இந்தச் சங்கடத்ததத் தர்க்க முற்படுபவன் 

போல், செளந்தரராஜன், ஜோஸப்பிடம் போய், அவன் 

சரங்களை.அன்பாகப் பற்றிக்கொண்டு, ''ஜோஸப், உனக்கு 

நான் எப்படி, நன்றி சொல்லுவதென்றே தெரியவில்லை. 

எனக்கு இன்பவாழ்வளித்த நீ, உன் வாழ்க்கையில் எல்லா 
விதமான ஏற்றங்களையும் பெற்று, இனிது வாழ இறைவன் 

இருவருள் புரிய வேண்டும்'” என்று மொழிந்தான். 

சணவனைப்.. பின் தொடர்ந்து வந்த தரங்கிணி, 

“ஆமாம் அண்ணா! ஆண்டவன் உங்களுக்கு எல்லா நன்மை 

கஞம் வழங்குவார். இது நிச்சயம். பரோபகாரியல்லவர 

Bars...” மேலே : பேசமுடியாதபடி, நன்றியுணர்ச்சி 

அவளுடைய நெஞ்சை அடைத்தது. vo 

“ தரங்கிணி “அண்ணா!” என வாய்நிரம்ப அழைத்த 

தைக் கேட்டு, ஜோஸபுக்கு மெய் சிலிர்த்தது, அவனையறி: 

யாமல், அவன் சண்சவில் நீர் ததும்பியது. “*ந௱ன் என்ன 

அப்படிப் பிரமாதமாகச் செய்துவிட்டேன். இருவரும் 

சேர்ந்துகொண்டு என்னை ஒரேடியாகப் புகழ்ந்து 0 ED 
eG மனிதராகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் செய்ய 

பவண்டிய கடமை இது...” - a ன 
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epCgrayer sh Gerdor 2g வந்து, *கார் வந்து 
காத்திருக்கிறது. மணியும் பத்தரைக்கு£மல் ஆகிவிட்டது 
மாப்பிள்ளை! முதலில் நீங்கள் உங்கள் மனைவியை அழைத் 
துக் கொண்டுபோய், உங்கள் பெற்றோரிடம் ஆசிர்வாதம் 
பெற்று வாருங்கள். 

செளந்தரராஜன் கையைப் பிசைந்தான். 

1*ஏப்படி. ஐயா, அவர்கள் முகத்தில் பேரய் விழிப் 
பேன்? அப்பா ரொம்பக் கோபக்காரர் ஆச்சே...” 

பிள்ளையவர்கள், **நீங்கள்ன என்ன தப்புச் செய்து 

விட்டீர்கள், பயப்பட? அவர்கள் கோபித்துக் கொண்டா 
லும், பரவாயில்லை." அவர்களின் கால்சளைக் செட்டியாசப் 
பிடித்துக்கொள்ளுங்கள். விடாதீர்கள்? என்று யோசனை 
சொன்னார். 

அமாம்? தயங்காமல் போய் வாருங்கள் மாப்பிள்ளை7 

பெற்றவார்கள் ஆசியைப் பெறுவது அவயம். 

பரமூவமும் வற்புறுத்திக் கூறினர். 

செளந்தரராஜன் சிந்தனையுடன் . புறப்பட்டான். 

எல்லோரிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டான். தரங்கிணி 

யும், அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டாள். கடைசியாக, 
சாதரீனிடம் வந்து, அவள் சரத்தைப்பற்றி, : *சாதரின்! நீ 

உன் அண்ணனுடன் சேர்ந்துகொண்டு, எவ்வளவு காரியங் 

களைச்.சாமர்த்தியமாகச் சாதித்திருக்கிறாய்? இவ்வளவும் 
இட்டமிட்டுச் செய்துவிட்டுக் கடைசிவரை ஒன்றுந் தெரி 

யாததுபோல். என்னிடம் நீ நடமாடினாயே? மகா கள்ளியுடி, 

நீ! இரு, இரு. எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும். அப்போது 

வட்டியும் முதலுமாகச் செலுத்தி விடுகிறேன். இத்த நாட 
சுத்தில், பா$&ரதியும் முக்கிய பாத்திர மேற்றிருக்கிறாள் 
என்று நினைக்கிறேன். அப்படித்தானே?” என்று பக்கத்தி 
லிருந்த பாகீரதியைப் பார்த்துக் கேட்டாள்,
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காதரீனும், பாரதியும் புன்னசையை உதிர் த்தனர். 

நேரமாய்விட்டது அம்மா! டாக்ஸிக்காரன் சத்தம் 

போடுவான்" என்று சந்தோஷநாதம் பிள்ளை அரிதப்படுத் 

தினார் பின், “நீங்கள் எண்ணியிருந்தபடியே எல்லாம் நல்ல 

விதமாக நடந்துவிட்டது, இல்லையா? வாத்தியார் சார்! 
உங்களுக்குச் சந்தோஷந்தானே!!” என, பரமசிவத்தைப் 

பார்த்துக் கேட்டார். 

**உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல எனக்கு வார்த்தை 
கிடைக்கவில்லை, பிள்ளைவாள்!!! 

பரமசிவம், ஆனந்தக் சண்ணீர் வடித்தவாறே பதில் 
சொன்னார். 

மணமக்கள், கடைசி முறையாச எல்லோரிடமும் 
சொல்லிக்கொண்டு பு றப்பட்டனர். 

அவர்களுக்குப் பின்னே பரமசிவம் தம்பதிகள் புறப்பட 
முயன்றனர். 

“நீங்கள். இருங்கள். அப் றம் போகலாம்! . என்று 

அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, *தங்கராஜ், எதற்கும் நீ 
அவர்களுடன் டாக்ஸியில் போ. போகும். இடத்தில் என்ன 
நிலைமை என்று தெரிந்துகொண்டு வந்து . செரல்லு. 

மாப்பிள்ளையின் பெற்றோர். ஒரே பிடிவாதமாக : அவர்களை 

(வீட்டினுள் . அனுமதிக்க முடியாது. என்று கூறிவிட்டால், 
அவர்களை நீ இதே டாக்சியில் திருப்பி நம் வீட்டுக்கு 
அழைத்து வந்துவிடு. அப்புறம் நடக்கவேண்டியதைப் 
பார்த்துக் . கொள்ளலாம். என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? 
வாத்தியார் சார்!” என்று சேட்டார். 

'*நீங்கள் சொல்வதுதான் சரி), என்றார். பரம?வும், 
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தங்கராஜ் விரைவில் சென்று மணமக்களுடன் டாக்ஸி 
யில் ஏறிக்கொண்டான். 

அவனுக்கு முன்பே தெருத்திண்ணயண்டை போய் 
நின்ற ஜோஸப், டாக்ஸியில் வகமாசச் செல்லும் மணமக் 
களைப் பார்த்துக்கொண்டே நின்றான். டாக்ஸி அவன் 
பார்வையை விட்டு மறைந்தும், அவர்கள் உருவம் 

, அவனுடைய அகக்கண்களை விட்டு அசலவில்லை. 

14 

*தார்ம ஸம்ஸ்த்தா பனார்த்தாய 
சம்பவாமி யுகே யுகே!” 

குருக்ஷேத்திர மகாயுத்தத்தில், ஸ்ரீ இருஷ்ண 
பரமாதீமா, அர்ஜுனனுக்கு உபதேூத்து அருளிய “பகவத் 

கதை: புத்தகம், இராமகிருஷ்ணன் கரத்தில் இருந்தது, 
அவருடைய வாய், மேற்படி சுலோகத்தை ஓசையோடு 
உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தது. 

“ஓவாது பிறந்திடுவேன் யுகந்தோறும் யுகந்தோறும்.” 

“ஓ! அர்ஜுனா! நான். பிறப்பில்லாதவனாயினும், அழி 
வில்லாதவனாயினும், சசல உயிர்களுக்கும் தலைவனாயினும், 
பல வகையாக அந்தப் பிரபஞ்சம் அனுபவிக்கின்ற அழியுந் 
துன்பங்களைப் போக்குவதற்காக, உலகத்துடன். சிறிதும் 

பற்று ஒட்டு. . இல்லாது Haro, என். மாயையினாலே 
உண்மையென எண்ணுமாறு உடம்பு தாங்கி, ஒவ்வொரு 
யுகத்திலும். பிறந்திநுவேன். . எப்பொழுது உலகத்தில் 

துர்மம் சிதைந்து. அதர்மம் மிகுகின்றதோ, அப்பொழுது 

நான் அவதரிக்கிறேன். . மேலும், நான், நல்ல... மக்களைப் 
பாதுகாக்கவும், : கெட்டவர்களைத் தண்டித்து அடக்கி 
ஒடுக்கவும், தல்லறத்தை. இவ்வுலகில்..நிலை நரட்டுவதற்கும்
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யுகந்தோறும் என்னை நானே படைதீ துக்கொண்டு 
பிறக்கின்றேன்."” 

_. தமிழ் விளக்கத்தையும், அவர், அடுத்து நிதானமாசப் 
படித்துச் கொண்டிருந்தார். ப்ட் 

இருந்தாற் போலிருந்து சேட்ட காரின் ஹாரீன் 
சப்தம், மேல்மாடி. அறையில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக 
உலாவியவாறு படித்துக்கொண்டிருந்தவரின் கவனத்தை 
ஈர்த்தது. உடனே அவர் நின்று, ஜன்னல் வழியாசக் கீழே 
எட்டிப் பார்த்தார். தம் வீட்டின்முன் ஒரு கார் வந்து 
நிற்பதைக் சண்ட அவர், புத்தகத்தை களஞ்சல் பலசைமீது 
வைத்துவிட்டுத் தன்னைப் பார்க்க. யார் வந்திரப்பது 
என்றும் அறியும் ஆவலோடு, அவசரம் அவசரமாகக் கழே 
இறங்கலானார். 

சாளரத்தின் வழியாக உள்ளே படர்ந்த சூரிய 
வெளிச்சம், இராமகிருஷ்ணன் காதுகளில் .போட்டிருந்த 
வைரக்கடுக்கன் மீதும், விரல்களில் அணிந்திருந்த பச்சைக் 
கல் மோதிரத்தின் மீதும், சிவப்_க்சல் மோதிரத்தி; 
மீதும் பட்டு ஜிலு ஜிலுத்தது. அவர் அரையில் பட்டு 

- வேட்டி பளபளத்தது. அவருடைய குடுமி மயிர் காற்றில் 
பறக்கலாயிற்று. உடம்போடு . ஒட்டியிருந்த... பனியன் 
அவ்றது சரீரச் செழுமையை எடுத்துக் சாட்டியது. மிடுக் 
கான. கம்பீரத் தோற்றத்தைப் பார்ப்பவர்கள் யாரும், 
அவர்: ஆயுளில் பாதிவயதைக் கடந்துவிட்டவர் என்று 
சொல்லமாட்டார்கள். இந்த முதிய வயதில், வேறு எவரஈ 
னும் மாடிப்படிகளில் இவ்வளவு வேகமாக இறங்கவரவே 
முடியாது... 

அவர், உள்ளிருந்து! வெளிவராத்தாவுக்கு வருவதற் 
செள்ந்தரராஜன். டாக்சியிலிருந்து. இறங்கி, “2 வி 

உள்ளே நுழைவதற்கும் சரியாக: ருந்தது, 
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மூதலில் அவனைப் பாரித்ததும், இராத்திரி ஏன் வர 
வில்லை, ராஜர்! பாங்கியில் ஏ.தாயினும்...?'' என்று கேட்டுக் 
கொண்டே வந்தவர், அவன் பின்னால் நிழல்போல் 
தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருந்த தரங்கணெியைக் சுண்டு 
விட்டு, வாயடைத்துப்போய் அயர்ந்து நின்று விட்டார். 

“அப்பா! என்னை மன்னித்துவிடுங்கள், அப்பா!” 

என்றி கூறியவாறே, செனந்தரராஜன் தந்தையின் கால் 

களில் நெடுஞ்சாண் இடையாச விழுந்துவிட்டான். 'தரங் 
கிணியும் மண்டியிட்டு விழுந்து வணங்கினாள். 

இதற்குள், இராமகிருஷ்ணன் நிலைமையை ஒருவாறு 
புரிந்துகொண்டார். அவர் வெளியே நோக்கினார். இவர் 
சை ஏற்றி வந்த டாக்சி புறப்பட்டுப் போய்க்கொண் 
டிருந்தது. தங்கராஜ் மணமக்களுடன் இறங்க க்கொண்டு, 
டாக்சியைச் சிறிதுதூரம் கொண்டுபோய் நிறுத்தி வைத் 5B 
ருக்கும்படி. டிரைவரிடம் சமயோசித புத்தியுடன் சொல்லி 
யனுப்பினான். பின்னர், வெளிவாயில் சுதவோரத்தில் 
ஒதுங்கி நின்று, உள்ளே என்ன . நடக்கிறதென்று 
கவனி த்துக்: கொண்டிருந்தான். 

தகப்பனாரின் பாதங்களில் விழுந்த செளந்தரராஜன் 
எழுற்திருக்கவேயில்லை. தரங்கிணிக்குத்' தருமசங்கடமாகப் 
போய்விட்டது. நெடுநேரம் அவளால் மண்டியிட்டிருக்க 
முடியவில்லை. கணவன் எழுந்திருக்காமல் தாண். "எழு ந்திருப் 
பதும் 2 Asuras தோன்.றவில்லை. 

சரி, சரி; எழுந்திருடா”? என்று தம் முகத்தை வேறு 

பக்கம் திருப்பிக்கொண்டு சொன்ன” இராமூருஷ்ணன், 
தரங்கிணியைக் கர்மையாசப் பார்த்துவிட்டு, யார் இது? 
அந்த. மயிலாப்பூர். வாத்தியார் பண் தானே!" என்றி, 
பற்று ஓட்டு இல்லாததுபோல் சேட்டார்..
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தந்தையின் குரலில் உள்ள மாறுதலையுணர்ந்த 
செளந்தரராஜன், தைரியமுற்றவனாப் எழுந்து, .. “ஆம்? 

அப்பா! அதே பெண்தான்” என்று மெல்லச் சொன்னான், 

தரங்கிணியும் எழுந்து, சேலைத் தலைப்பை இழுத்து 
விட்டுக் கொண்டு, அடக்க வொடுக்கமாச நின்றாள். ் 

இராமகிருஷ்ணன் பார்வை அவள்மீ 'து படர்ந்தது. 

என்ன, கூப்பிட்டீர்களா?”” 

நீலாய தாட்டியம்மாள், சேட்டுக்கொண்டே, பச்சைப் 
பட்டுப் புடைவை ஈரசரக்கச் சமையல் உள்ளில். இருந்து 

வந்தாள். அவள் பார்வையில், . தரங்கிணிதான் முதலில் 

பட்டாள். 

*யார் இந்தப் பொண்ணு? எங்கோ பார்த்த முசமா 
யிருக்கிறதே?'” என்று சேட்டுக்கொண்டே சணவன் 
பக்கம் இரும்பியவள், அவருக்கு எதிரில் அடங்கியொடுங்கி 

நிற்கும் தன் குமாரனைப். பார்த்துவிட்டு, "*நேற்று எங்கே 

போயிருந்தாய் சுந்தர், சொல்லாமல். கொள்ளாமல்? 

ஆபீஸில் இவலையிருந்தால், யார் மூலமாயினும். தவல் 
சொல்லியனுப்பப் அ டாதோ? வருவாய், வருவாய் என்று 

இராத்திரியெல்லாம் கண்விழித்துக் கொண்டிருந்? தோம்” 
என்று ஆற்றாமையோடு பேசினாள். . 

இராமகிருஷ்ணன் . இடைமறித்து, உன் அருமை 
மாகன். வேறெங்கும் போகவில்லை. உனக்கு மருமக்ளைத் 
தேடுகிற சிரமத்தை வைக்சக்கூடாது என்று, தானே 
தேடிப். பிடித்துக்கொண்டு வந்து : விட்டான். அவன் 
கலியாணத்துக்கென நாம் ஒரு பைசாச் செலவு செய்ய 
(வேண்டியதில்லை. நிலபுலத்தை விற்று ஆயிரம் ஆயிரமாகக் 
காட்டிப் படிக்கவைத்தோமே என்று, , வரவுக்கும். இனி 
நீ எதிர்பார்க்க முடியாது. புரிகிறதா?”
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அவருடைய குத்தல் மொழியைக் கேட்டு, தரங்கிணி 

குன்றிப்போனாள். என்ன ஆகுமோ, ஏது ஆகுமோ என்ற் 
பயத்துடன், அவள் ஒவ்வொரு கணத்தையும் எதிர்பார்த் 

அக் கொண்டிருந்தாள். 

நீலாயதாட்சியம்மாள், இகைப் பூண்டு மிதித்தவள் 
போல், ஒன்றும் புரியாமல் நின்று விட்டாள். 

*நீங்கள் என்ன சொல்லுறீர்கள்......... 2 

இராமகிருஷ்ணன் குறும்பாகச் சிரிப்பைச் சிந்தினார். 
“இப்போது உனக்கு ஒன்றும் புரியாது. பின்னால் போசப் 
போகத் தெரிந்துசொள்ளலாம். நீ நூதலில் உள்ளே போய் 
வஸந்தாவையும், ஜலஜாவையும் அழை த்துக்கொண்டு, 

ஆலங் சரைத்து எடுத்துக் கொண்டுவா. நம் வீடு தேடி 

வந்திருக்கும் லக்ஷ்மியை அதிகநேரம் நிற்கவைத்திருப்பது 
அபசாரம். அத்துடன், இன்று புதன்கிழமையல்லவா? 
பன்னிரண்டு ஒன்றரை ராகுகாலம். ராகுசாலம் வருவகுற் 

குள், உள்ளே அழைத்துப்போய்,  மணமக்களுக்குப் 

பாலும், பழமும் கொடு,” 

நீலாயதாட்சியம்மாள், எப்போதும் அகமுடையவரின் 

பேச்சுக்கு மறுவார்த்தை : சொல்லமாட்டாள். ஆதலால், 

அவள் வேறு மாற்றம் எதுவும் உரையபாமல்,. உடனே 

உள்ளே போனாள். அடுத்த லெ சணங்களில், ஜலஜாட்சி 

யும், வஸந்தாவும் அங்கு வந்து தோன்றிவர். அவர்கள், 

ஆச்சரியத்தோடு, தரங்கிணியைப் பார்க்சலாயினர். 

் “என்ன? அப்படி பார்க்கிறீர்கள்? உங்கள் அண்ணன் 
உங்களுக்கு மன்னியைத் தேடிக் கொண்டுவந்திருக்கிறான்; 
உங்களு க்குப் பிடி.த்திருக்கிற தல்லவா?” 

இராமகிருஷ்ணன், தம் செல்விகளை நோக்க கேட் 
டார்,
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மல்லிகைப் பூங்கொடிசள் போல் காணப்பட்ட அப் 
பெண்மணிகள், தங்கள் தோள்களிலிருந்து வழுக்கிவிழும் 
வங்கப் பட்டுச்சேலைஈளின் முந்தானைகளைத் தள்ளிவிட்டுக் 
கொண்டு, எங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறதாவா? லக்ஷ்மி 

விக்கிரகத்தை விரும்பாதவர்கள் உண்டா, அப்பா?...... ” 

என்றார்கள், தரங்கிணிமீது வைத்த விழிகளைத் திரும்பி — 
வாங்காமல். 

சபாஷ்! சரியாகச் சொன்னீர்கள்!” 

நீலாய தாட்டுயம்மாள், ஒரு வெள்ளித்தட்டில் ஆலங் 
கரைத்து, அதில் கற்பூரத்தை வைத்து ஏற்றிக் கொண்டு 
வந்தாள். டட 

வெளியிலிருந்தவாறே உள்ளே நடப்பதை ஒற்றுக் 
கேட்டு, ஒருவாறு நிலைமையை ஊ௫த்துக் உணர்ந்து 
சொண்ட தங்கராஜ், இனி தனக்கு அங்கு ஒன்றும் வேலை 
யில்லை ஏன்று சருதி, அவ்விடத்தைவிட்டு . நீங்கி, டாக்சி 
யில் ஏறிக்கொண்டு, தங்கள் வீடு நோக்கி விரைந்து 
ஒட்டச் சொன்னான். ். 

நீலாய தாட்சியம்மாள் அவ்விடத்துக்கு வரும்போ௦ே Si 
**அவர்களை வாசலண்டை போய் நிற்கச்" சொல்லுங்கள்” 
என்றாள்... 

இராமகிருஷ்ணன் சிரித்துக்கொண்டே, “நீ தான் 
'சொல்லேன்” என்றார். | ப 

உடனே  ஐலஜாட்சி, செளந்தரராஐனிடம் ஓடி, 
“அண்ணா, மன்னியை இப்படி அழைத்துக்கொண்டு வந்து 
நில்” என்று சொல்லி, தரங்கணியின் மெல்லிய சுரத்தைப் 
பிடித்து, வாசலுக்கு வெளியே அழைத்துப் "போனாள். 
வளந்தா, இருவரையும் ஓன்றாக நிற்கவைத்து, கை 
'கோத்துக் சொள்ளச் சொன்னாள். : |
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செளந்தரராஜன் முகத்தில் புன் முறுவல் தவழ்ந்தது. 
தரங்கிணியின் முகம் நாணத்தால் குங்குமச் சிவப்பாயிற்று. 

நீலாயதாட்சி, மணமக்களுக்கு. மூன்றுமுறை ஆலஞ் 
சற்றி, மஞ்சள் நீரை விரவில் தொட்டு இருவருடைய 
நெற்றியிலும் பொட்டாக . இட்டுத் திருஷ்டி சழித்து, 

**வலது காலை முன்னே எடுத்துவைத்துத் திரும்பிப்பார்க் 

காமல் உள்ளே போங்கள்” என்று சொல்லிவிட்டு, 
ஆலத்தை வெளியே ஊற்றிவிட்டுவரப் போனாள். 

ஜலஜாவும் வஸந்தாவும், இருபுறம் இருந்து 
செளந்தரராஜனையும் . தரங்கிணியையும் வீட்டினுள் 
அழைத்துச் சென்றனர். கூடத்தின் சுவரில் பெரியதாக 
மாட்டியிருக்கும் ஸ்ரீராமபிரான் பட்டாபி ஷே கப் 

படத்தைக்  கைகூப்பிக் கும்பிட்க்கொண்டுடே,, செளந்தர 

ராஜன், தன் வாழ்க்கைத் துணைவியுடன் உள்ளே நுழைந் 

தான்; 

இராமகிருஷ்ணன், கனிவோடு, மகனும் மருமகளும் 

போவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். .. | 

வெளியிலிருந்து  ஆலத்தட்டுடன் திரும்பி வந்த. 

நீலாயதாட்டு, கணவனுடைய நிலையைக் சண்டு'' உள்ளுர 

மனம் பூரித்தவளாய், '*நீங்களும் உள்ளே வாருங்கள்” 
என்று சொல்லிக்கொண்டு போனாள். மனைவியின் பின்னே, 

இராமகிருஷ்ணன், சிந் தனையுடன் மெல்ல நடந்து செல்ல 

லானார். 

முற்றுப். பெற்றது



இந் நூலாசிரியர் எழுதியுள்ள 
வேறு சில நூல்கள் 

நாவல்கள் 

உயிரோவியம் 
இவ்வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன்? 

யான் ஏன் பெண்ணாய்ப் பிறந்தேன்? 
காதலனா? காதசனா? 

தூசி ரமணி 
வேலைக்காரி 

வேடதாரி 
புதுமைப் பெண் 

நடுத்தெரு நாராயணன் 

சீமான் சுயநலம் 

கோகிலா 

தியாகத் தழும்பு 
தும்பைப் பூ 

நிறுத்துங்கள் திருமணத்தை! 

நாடகங்கள் 

உயிரோவியம் 
சதுரங்கம் 

பந்தபாசம் 

தண்டாதார். யார்? 
சீவக நம்பி 

. குமரி முதல் காஷ்மீர் வறை 

இருவருட்பிரசாச வள்ளலார் 

தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர்
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சிறு கதைகள் 

பார்வதி 

அழகாம்பிகை 

சபலம் 

தேதவகி 
மேனகா 

ஹம்ஸா நந்தி 
ஜீவாவின் சிறுசதைகள்---1 

ஜீவாவின் சிறுகதைகள்---8 

வாழ்க்கை வரலாறுகள் 

செளதமபுக்தா் 

மகாவீரர் 

ஆதிசங்கரார் 
இராமா நுஜர் 

ஸ்ரீமாத்வார் 

சபீர்காஸ் 

இராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் 
சாரதாமணி தேவியார் 

Grr gis st 
விவேகானந்தர் 

ஏசு கிறிஸ்து 
முகம்மது நபி 

தயானந்த சரசுவதி 
இராஜாராம் மோகன்ராய் 

இரவீந்திரநா.த தாகூர் 
சரோஜினி தேவி 

அன்னி பெஸண்டு
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அரவிந்தர் 
இரமண மகரிஷீ 
கிர்டி. சாயிபாபா 

இராமலிங்க சுவாமி 

திருவள்ளுவர் 
நெப்போலியன் 

முஸ்தபா கமால் பாஷா 

ஏமன் டிவேலரா 

பிரான்கிலின் ரூஸ்வெல்டு 
வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 

அடால்ப் ஹிட்லர் 

பெனிடோ முஸோலினி 

ஜெனரல் பிராங்கோ 
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

சிவாஜி மகாராஜா 
மீராபாய் 

பிற நூல்கள் 

சண்ணன் ஞானோபதேசம் (பகவத் சதை) 

துமிழில்-நாடகம்



பேராசிரியர் நாரண துரைக்கண்ணன் 

* தரங்கிணி * மாவலின் ஆ சிரியரான திரு. காரண துரைக் 

கண்ணன் தமிழ் இலக்கிய உலகம் ௩ன்க திந்த புகழ்பெற்ற 
எழுத்தாளர், இவர், இலக்கியப் படைப்பாளராக : ஐம்பது 

ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும், wh திரிகாசிரியராக நாற்பது' 

ஆண்டுகளுக்கு. மேலாகவும். பணிபுரிந்து, லட்ே எப் லட்சம்: 

வாசகர்களின் பேரன்பையும், பாராட்டையும் பெற்றிருப்பவர், 

நமிழ் எழுத்தாளர். சங்கம், முற்போக்கு எழுத்தாளர் 

சங்கம், . தென்னிந்தியப் பத்திரிகையாளர் பெரு. மன்றம், , 
காடகக் கழகம் போன்ற பல் அமைப்புக்களுக்கும்' பல்லாண்டு 

களாகர் தல்மைப் பரவி வகித்து, ௭ மு ழ் Ho ar it & air, 

பந்திரிகையாளர்கள்,கலை ஞர்கள் கலனுக்காகத்தொண்டா ழ் றி 

யிருப்பவர், 

இன்று பத்திரிை a உலகிலும், இலக். கிய உலகிலும் 

முன்னணியில் இருக்கும் எழுத்தாளர்கள் பெரும்பாலோரைத் 

தமிழகத்துக்கு அ அிமுகப்படு, ந்தி. உருவாக்கிய பெருமையும் 

இவருக்கு 2 உண்டு. 

தமிழ் எழு த்நாளர் கூம்டுறவுச். சங்கம். "தோன்றிய 

காலத்திலிருந்து  இயக்குகராயிருக் துவரும் இவர், இதன் 
வளர்ச்சிக்காகப் பலவுகையிஃ லும் பேருதவி புரிந்தி( ருக்கிறார். 

நாரண துரைக்கண்ணன், அவர்களை _ ௮ நியாதவர்கள்'. 
 தீமிய் ம்... அறியா, தவர்கள் என்று, . அமரர் கல்கி அவர்களே 

வார்£ட்டியிருக்கிறார் என்றால், வேறு 'சொல்வானேன் % - 
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