
சரஸ்வத் பூஜை 
சரோஜா ராமமூர்த்தி 

**ரல்வஇி பூஜை- செப்டம்பர் மாதம். 

இருபத்தாரூம் தேதி செல்வாய்க்ழெமை !"! 
என்று ஹாலில் உட்கார்ச்திருக்த தாச்தா, 

பஞ்சாக்கத்திலீருர்.அ இலர் படித்தா. 

மாடியிலிருந்து அம்.தச் சமயத்தில் ழே 
இறங்க வர்து சொண்டிருர்த சசன்கஇி 
யின் காதில் அத சன்றாக விழுச்த௫: 

  

  

    

    
தாத்தா! சாஸ்தி பூஜை செவ்வாய்க் 

இழமை around; ஞாவிற்றுக்தெமை 
"தானாம். அதனால் சர்ச்சார் .தபிஸ்களூக்கு 
வவ இடையாதாம். சத்து அப்பா 

சொல்லிச் கொண்டிருச்தாசே, மீ கேட்க 
வில்லையா"! என்று கேட்டாள் அவள்: 
சழே இறக் வச்௮- 

தாத்தா மூக்குக் கண்ணாடியைக் கழத்தி. 

வரையில் வைத்துவிட்டு, '' ஞாயிற்றுக் 
இழமையாவது ! cist பஞ்சாக்கத்திலும் 
அச்த மாதிரி இல்லையே? ஒரு சான் 

முன்னே பின்னே இருக்குமே ஒழிய ஒசே 
பியா சாலைர்து சானா வீத்தியாசப்படும் ? 
அதெல்லாம் இருக்காது!" என்னார் தம் 
பேத்தியைப் பார்த்த: 
அதென்னமோ, 

மட்டும் சரஸ்வதி பூஜை Mis வருஷம் 
ஞாமிற்றுக்சிழமைதானாம். மத்திய சர்க் 
காருக்கு இந்த விஷயல்களில் ஆலோசனே 
சொல்லுவதற்காக மாதம். மூவாகிரத்து: 
piso ரூபாய் சம்பளத்தில் மயி 
விருச்சு வர் இருக்கும் சாஸ்இரிக 
அப்படித்தான். சொல்லி விட்டாராம், 
தெரிதா?! oop 'கட்டுவிட்டு, 
சரஸ்வதி சமையலறைப் பக்கம் போய் 
விட்டாள்; 

எ சாஸ்திரிகளானது, oo oI GSH 

      

வகுறதாவது! எனக்கு ஒண்ணும் 
தெரியாதுன்னு சீனைச்சிண்டிருக்குகள், 
போக்ரிப் பசங்கள்!!! என்று மூணு 
முணத்துச் கொண்டார் தாத்தா. 

சரஸ்வதி சமையல் அறைக்குள் அழைர்த. 

போ, அங்கு இன்னும் காப்பிக் கடை 
தான். சடச்து கொண்டிருர்தது. அவள் 
சகோதரர்கள் அப்பொழுதுதான் எழுர்ன 
பல் தேய்தீதவிட்டு வச்து உரத்த சத்த 
டன் பேசிக்கொண்டே காப்பி சாப்பிட்டுக் 
கொண்டிருச்தார்கள். 

  

    

“என்ன... இரைச்சல், கொத்தவால் 
fray மாதிரி!!! எண்று கேட்டுக் 
கொண்டே வர்.த சரஸ்வதி, தன் தாயாரைப் 
பார்த்து, 4 அம்மா! சரஸ்வதி பூஜை: 
செவ்வாய்கிழமை என்று சொல்லிக் 

கொண்டிருர் தாயே, தா.த்தாலைப் போய்க்: 
கேளு, ஞாயிற்துக்பெமைதானாம், சொல்லி 
விட்டார்!” என்றாள்; 

“என்னடி இ௫!'" என்று கேட்டுவிட்டு 
ஹாலை சோக் விழவிடென்று சடர்தான். 
அவன் தமார். சரஸ்வதி உடனே வாயைக்: 
கையினால் மொத்திக் சொண்டு சிரிப்பை 
அடக்க முயன்றதும், அவள் ௪0 
களும் எரித்துக் கொண்டே எழுச்திருர்அ,. 
ஹாலில் ஈடக்கும் வேடிக்கையைப் பார்ப்ப 
'தற்காகத் தங்கள் தாயாரைப் பின் 
தொடர்ச்தார்கள். 

    

* 

(இச சால்வதிக்கு வயது பதினைக்தோ 
அல்லது. பதினஜறோ இருக்கும் என்னு 
நினைக்க வேண்டாம். வரு£ற ஐப்பசி மாத் 
அக்கு அவளுக்கு இருபத்துமூன்று வயல்: 
நிறையப் போடறது ! ஆனால் பார்ப்பதற்குப். 
பதினெட்டு வயசு மாதிரிதான். இருப்பான். 
சொம்ப சொம்ப அழகு என்று சொல்ல 
முடியாது; அழடில்லை என்றும் சொல்வதற் 
Bare, குசும்பு. த்தனமான இரிப்பு ஒன்னு. 
எப்பொழுதும் அகன் முகத்தில் கடி 
கொண்டிருக்கும். அவன் பேச்சிலும்கூட 
சதா குழம்பும் பரிகாசமும் தான். 

வன் கல்யாண விஷயர்தான். அவள் 
பெற்றோருக்கும் தாத்தாவுக்கும் கூட, 
பெரிய கவலையை உண்டு பண்ணுகதா 
யிருந்தது. சென்னை ராஜதானியில் 
மட்டும் இல்லாமல் பம்பாய், கல்கத்தா 
டில்லி முதலிய இடல்களுக்கெல்லாம் உச். 
மோகத்துக்காகப் போயிருக்கும் பிரும்மச் 
சரரிகளே கசனுக்காகச் சல்லடை போட்டு 
அரித்துக் கொண்டிரும்தார்கள் அவர்கள். 
தகுக்த வான்தான். இன்னும் படைத்த 
பாடில்லை, 

  

௪, பெண்ணே! இங்கே வா!'' என்று 
கூப்பிடுவார் தாத்தா. சரஸ்வதி ரித்துக். 
கொண்டே எ.தரில் வர். நிற்பாள்,



ஒச்த வருஷமாவது கல்யாணம் பண்: 
இறதாய் உனக்கு உத்தேசம். 

உண்டா, இக்லையா ?” 
   

      உத வினாடியும் தயாராக இருக் 
; தேன்!!! என்பான் சசஸ்வதி கு.ம்பச் 
எரிப்புடன்.. 
8 தயார்தான்! வேளைதானே வா 

வில்லை !'? என்று மூணுமூணுப்பார் தாத்தா. 
பாவம், . சரஸ்வதிக் 

கும் மனசிலே குறை 
தான், தனக்கு இன்னும்: 
கல்யாணம் ஆக 
வில்லையே என்று. ne 

ஞடைய குதும்புத் தன 
மான பேச்சும் சிரிப்பும். 
'இர்தக் குறை வெளியே 
தோன்றாதபடி செய்து 
ei ser. 

  

      

  

ஒரு சான் write எழு: 
மணி இருக்கும். லீட் 
டில் விஎக்கேற்றின பின் 
சரஸ்வதி பாடல்களைப். 
படிப்பதற்காக மாடியில்: 
இருக்த தன் அறைக்குச் 

  

      

  

சென்ற புஸ்தகத்தை 
எடுத்து வத் க் 
கொண்டு உட்கார்ச். 
தான். அப்பொழு, 
ere |" corp au 

யிட்டுச் சொண்டே, 
வச்தார் அவன் தாத்தா. 

சரஸ்வதி இரும்பிப் 
பார்த்தபொழுது அவர் 

வாசற்படி யருலேயே 
கின்று, *சரஸ மது 
ரையில் ஒரு வரன் இருக் 
Bon என்று சொன் 
னேனே, அச்தப் பைய 
னேப் பற்றி விசாரித்அ. 
எழுதும்படி, கல்யாண 
சாமனுக்கு எழுதியிருர் 
தேன். அவணிடமிருர்ன. 
பதில் வர்திருக்ற௮.. 
யார்!” என்று கூறி, 

ஒரு கடிதத்தை அவ 
னிடம் கொடுத்து விட்டு 
வெளியே சென்ருர். 

கடிதத்தைக் கையில் 
வாக்கே பொழு சாஸ் 
அதியின் மூகம் வெட்கத் 

              

   

    

   

தினாலூம் Carus Regn Rgi 55. கல் 
யாண சாமன் என்பவன் ௮. வீட்டுக்கு. 
எதிர் வீட்டில் செரு காலமாக : கத்த 
ஸப் ரிஜிஸ்ட்சாரின் பிள்ளை. மூன்று வரு 
ஷூ்களுக்கு முன்பு அவண் லா காலேஜில்: 

படித் தக் கொண்டிருச் தான். சரஸ்வதியின். 
குமம்பத்துக்கும். அலன் குழும்பத்க்கும் 

ச 

  

செகுக்யெ பரிச்சயம் உண்டு. 
சமஸ்கதியைக்  சல்யாணம் பண்ணில் 

கொள்ள வேண்டும் என்ற. 
தசை அவன் use 
இருச் தத. சரஸ்வதஇக்கும் 
இச்த விருப்பம் இல்லாமற்: 
போகவில்லை, கல்யாணப். 
பேச்சகளும் சடச் தன. 
சசஸ்வதி.. அப்பொழு 
தான் இண்டர்மீடியட் பரீ. 
யில் தேறி இருர்.தான;, 
மேலே பி.ஏ. படிக்க அவள் 
உத்ே தசித்.திருர் தபடி



மால்: இசண்மி வருஷங்கள். கழித்துச் 
கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்னப் போவ 
'தாக அவள் கூறிவிட்டாள். கல்யாணராமன்: 
'சனத்காக இரண்டு வருஷம் காத்திருக்க 

மாட்டானா என்றுதான் எிர்பார்த்தாள் 
அவன். அத கல்யாணசாமன் மட்டும் சம்பர் 
தப்பட்ட விஷயமாக இருச்தால், இரண்டு. 
வருஷம் மட்டும் அல்ல, ஜர்.து வருஷமானா. 

தும் சாத்துக்கொண் டிருக்க அவன் 
தயார்தான். ஆனால் அவன் பெற்றோர்கள். 
அதற்குத் தமாசாக இருச்ததாக,த் தெரிய 
வில்லை. வேறு இடத்தில் பெண் பார்க்க 
பவர்கள் முணைச் விட்டார்கள். sist 
சமயம் சல்யாணசாமன் பரீகையில் றின. 
படியால் வக்எீல் தொழில் சடத்.தவத.ற்காக 
வர்கள் குடும்பத்துடன் மதுரைக்குப் 
போக வேண்டியதாயிற்று. 

இன்று மறுபடி அர்தல் கல்யாகராம 
னிடமிருச்து தாத்தாவுக்குக் கடிதம் 
வச்இிருக்றெது என்று தெரரிர் தம், சரஸ் 
விதிக்கு உண்டான கோபத்துக்கு அன 
வில்லை, 4! இரண்டு வருஷம் ஒரு பெண் 
ஊக்காகக் காத்திருக்க முடியாக ஆண் 
பின்னை ஒரு மனுஷனா !'' என்று கினைத்துக் 
கொண்டு, அச்.தக் கடிதத்தைப் பிரித்அப் 
பாசாமலே இழித்அத் சன் மேஜை அடி. 
யில். இருந்த குப்பைக் கூடைக்குள். 
போட்டு விட்டாள் 1 

* 

Freaf you aig Alig 
சடம்; தாத்தா பஞ்சாங்க த்ைப் 

ார்த்த ஜோஷியம் சொன்னபடியே, ௮௮ 
செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேத. 
செவ்வாய்க் இழமையன். ஓ தவறாமல் வரத 
விட்டது. 

சரஸ்வதியின் வீட்டைப் பொதுத்.த வசை: 
யில் சரஸ்வதி பூஜை தனியாக வரவில்லை 
மதுரையில் இருச்த. கல்யாணசாமனையும் 
அது தன்னுடனே அழைத்துக் கொண்டு. 

‘grb grb’ corp aise. 
பொழுது விடிர்ததம், சரஸ்வஇ படுக் 

கையை விட்டு எழுர்.சு மாடியிலிருச்து 

'இழே இறக்க வசத் தொடங்கொள். அப். 
பொழுது ஹாலின் சடவில் இருச்.த பெட்டி 
யும் படுக்கையும் அவள் கண்ணில் பட்ட. 
தம் அவளுக்குத் சச்வொரிப் போட்ட. 
மடுத்த சிமிஷம் கல்லாணசாமனே அவள். 
எதிரில் சின்னான் 1! மரியாதை. 
னிடம், *' எப்போது வர்.இர்கள். 
கேட்டுவிட்டு விமுர்தடித்அ: 
கொல்லைப் பக்கம் சென்னாள் சரஸ்வதி, 

  

      

     

  

முடியாதனனுடன் அதற்கு மேல் என்ன 
பேச்சு வேண்டி. யிருக்றென என். அள் 
கனைத்துக் கொண்டாள். 

என்ன காரணத்தினாலோ அன்று ஒரே 
ஸனர்தத்தல் La யிறுச்தார். தாத்தா, 
தம் பேத்.இியின், போக்கு அவருக்கு. அர்த்த 
மாகவில்லை. *அ.இகம் படித்து விட் 
டாலே இர்தப் பெண்கள் அ௮சடுசளாக 

விடுற துகள் 1! காலையில் இரண்டு வார்த்: 

*தைகன் பே௫விட்டு மாடிக்குப் போனவள், 
அப்புறம் ழே வர். என்ன?” என்றுகூட 

கேட்க வில்லையே, வர்தவனை ?'” என்று: 
சீனை த்துக் கொண்டார் அவர். 

மித்.தியானம் மூன்று மணி இருக்கும். 
கல்யாணசாமனும் சரஸ்வதியும் மாடியில்: 
சச்.இத்தார்கள். 

Waar பேரில் உனக்கு என்னவோ. 
கோபம் போலிருக்ற அ. இல்லாவிட்டால். 
இப்படி சாலு வார், த்தைகள் கூடப் பேசாமல் 
இருப்பாயா 8?'' என்றான் கல்யாணராமன். 

'Csrumag, ஒண்ணாவது ! உம்களு: 
டன் எனக்கு core Cute mas Sige 
இறத cergsier sir QGEs@Cper |" 

எழுதிய எசான் கடிதத்தைப் பார்த் 
gran? தாத்தா உணக்கு. அதைக் காண் 
பித்ததாகச் சொன்னாரே!" 

“சண்ட கடிதாரியைப் படித் அப் 
பொழுது போக்க சான் என்ன வேலையில். 
லாமல் ஒழிர்.அ இருக்கேனா ? மதுரையில் 

இருக்கும் வரன் எதையோ பற்றி எழுத. 
யிருப்பீர்கள் | ௮.அு இருக்கட்டும். உல்கன். 
மனைவி செளக்யெச்தானே 2? குழர்தைகள். 
ஏதாவது ..."' என்று இழுத்தான் சரஸ்வ,இ. 

கல்யாணராமன் பெரிதாகச் ரித்தான். 
உன்னைப் போல அசடை சான் பார்.த்த. 

,இல்௯ 1 மனைவியாவது குழச்தைகளாவ௫?. 

எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆச 
வில்லையே! உனக்காக இரண்டு வருஷம்: 
காத்.இருர்அ உன்னைக் கல்யாணம் செய்௮: 
கொள்ள த்தானே இவ்வளவு சாரம் வர் 
இருக்குறேன்? அர்.தக் கடிதத்திலும் இதை 
கெல்லாம் எழுதி யிருச்தேனே !'' என்றான். 

கல்யாணராமன். 

சசல்வஇி பதில் ஒன்தும் பேசவில்லை. 
எழே குனிர்து, மேஜை அடியில் டெர்௪ 
குப்பைக் கூடையில் சான் இழித்துப் 
போட்ட கடிதத் அண்டுகளை எடுத்து ஒன்௮. 
சேர்த்அப் படிப்பதில் முனைர் தாள் |



    

   
    

மலர்ந்தது. 
ஆச்    

A ஓ சசராஜாராமமூந்த்தி 2 

னகி அம்மாளுக்கு உடம்பு சரி 
ஜால arena kai அந்த 

வட்டாரத்தையே ஒரு கலக்கு கலக்கி 
விட்டது. நல்ல உயரமும். அதற்கேற்ற 
பருமனும், 'பறங்கிப் பழம்போல் தளதள 
வென்ற உடலும் கொண்ட கம்பீரம் 
வாய்ந்த அந்த அம்மாளிடம் அங்குள்ளவர் 
களுக்கு ஒரு தனி மதிப்பு இருந்து வந்தது. 
பால்யத்தில் கணவனை இழ.ந்த ஜானகி அம். 
மாள் பள்ளி ஆசிரியையாகப் பணியாற், 
ஓய்வு பெற்று விட்டாள். தன் வயிற்றுக்குக் 
கூடச் சரியாகச் சாப்பிடாமல் பணத்தை மிச் 
சப்படுத்தி, அதை வட்டிக்குக் கொடுப்பதில் 
அந்த அம்மாளுக்குத் தனி விருப்பம். பத்து 
ரூபாய்ப் பணத்தைக் கொடுத்து விட்டுத் 
திருப்பி வாங்கும் போது பதினொன்றே 
கால் ரூபாயாகப் பார்க்கையில் அவளுக்குச் 
சத்தோஷமாகவும் திருப்தியாகவும் இருக்: 
கும். வட்டிக்கு விடும் சுபாவம் அவளிடம் 
அளவுக்கு மீறியே வளர்ந்து விட்டது. 

  

வீடுநிறையப் பாத்திரங்கள், _ நகைகள், 
மரச்சான்மான்கள் என்று ' சேர்த்துலிட் 
டாள். பெரிய வீடு ஒன்று வாங்கியாகி 
விட்டது. அவ்வளவு பெரிய வீட்டில் உலவி 
வர, குழந்தை குட்டிகள் யாரும் இல்லை. 
தூசு படியாமல் ஒவ்வொரு பொருளையும் 
துடைத்து வைத்துப் பார்த்துப் பூரித்துப் 
போனாள அவள, ஒரு சமயம் பொழுதுக்கு. 
யாராவது வந்து எந்தப் பொருளைக் கேட 
டாலும் இல்லை யென்று கூசாமல் சொல்லி 
அனுபபிவிடுவாள். ஒரு பொருளை யாருக்: 
காவது கொடுப்பதில் தனக்கு ஏதாவது. 

ஆதாயம் உணடா என்று சிந்திப்பதி3லயே 
அவளு டைய வாழ்க்கை கழிந்து வந்தது. 

அவளிடம் வட்டிக்கடன் வாங்குவதற் 
கென் 2ற தியரகாஈசன் எனகிற ஏழை 
பறத்திழக்க வேண்டும. சட்டம் சவலையுமாக: 
வீடு நிறையக் குழந்.வதககைக் கொடுத்த 
கடவுள் பொருள விஷயத்தில் தனணுடைய 
கருணையை அரக்கு வழங்கவில்லை. , 

அத்த மனிதருக்கு மாதச்சம்பளம் என்று 

  

எண்பது ரூபாய்களை ஏதே. கம்பெனி 
படி அளதது வந்தது. இனிப்பை மொய்க் 
தம ஈக்களைப் போல ஸ்டோர் என்ற. 
*பயரில் கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு வீடடை 
வரைப் போன்றவர்கள் py bors 
மாய்த்துக் கொண்டிருந்ததில் வியப். 

பில்லை, பதினைந்து ரூபாய் வாடகை என்று, 
அந்தப் புலிக்" கூணடுக்குக் கொடுத்தது. 
போக, எஞ்சிமிருந்த பணம் எதற்குக். 
காணும்? வறுமை என்கிற மீள முடியாத. 
நரகத்தில் அழுந்திக் கிடந்த தியாகாாஜ 
னுக்கு. ஜானகி அம்மாள் பரதேவதை 
போன்று காட்சி அளித்தாள். சம்பளம் 
வாங்கிய அடுத்த நாளே பணப் பையைத் 
தலைகீழாக உதறினாலும், ஒரு நயா பைசா 
கூட அதில் மீதி இருக்காது. அப்பொழுது 
“அஞ்சேல் ? ஒன்று அபயம் தந்து, வட் 
டிக்குக் கடன் கொடுத்து அவரை ஆதரித்து: 
வந்தாள் ஜானகி அம்மாள். கம்பெனியில்: 
வருஷா வருஷம் கொடுக்கும் * போனஸ் ' 
வட்டியுடன் ஜானகி அம்மாளிடம் போய்ச் 
சேர்ந்து விடும். போனஸைப் பற்றி அவர் 
எந்த விதமான கிளர்ச்சிகளிலும் பங்கு. 
பெறுவதில்லை. காரணம் எத்தனை அதிக. 
மாக வந்தாலும் வட்டியும் அசலுமாக 
அதை அடையப் போகிறவள் ஜானகி 
அம்மாள்தானே என்று தீர்மானித்து, 
அவர் கம்பெனி .சிப்பந்திகளுடன் அந்த: 
விவகாரங்களில் சேராமலேயே இருந்து. 
விட்டார். அதனால் நல்ல பெயரும். 
அவருக்குக் கிடைத்தது.' 

குரலத்துக்குப் பிறப்பைப் பத்தியும், 
இறப்பைப் பற்றியும், தேய்வைப் 

பற்றியும், வளர்ச்சியைப் பற்றியும் கவலை: 
கிடையாது. தியாகராஜனின் மூத்த பெண். 
குமுதா மதமதவென்று வளர்ந்து திருமணத்: 
துக்குத் தயாராக நின்றாள். கந்தல் பாவா 
டையும், நைந்து போன தாவணியும் அவள் 
வளர்ச்சியை அதிகமாகவே காட்டின. 
பெண்ணுக்கு வயசாகிக் கொண்டு வருவதை 
அவர் கவனியாமல் இல்லை. ஆனால் அவர் 
கவனிக்கவில்லை என்று அவர் மனைவி. 
சாவித்திரி அநாவசியமாக அவர் மீது. 
குற்றம சாட்டினாள்; ”: உங்களுக்கு எதில் 
தான் பொறுப்பு இருக்கிறது ? நானும்     
தான் இருப்பத்தைந்து வருஷமாகப் பார்க். 
கிறேனே ! வாயைத் திறக்காமல் கல்லுளி 
மங்கனைப் போல அந்தக் கடங் காரனுக்கு. 
உழைத்து வருகிறாகள் அங்கங்கே சமபள: 
உயர்வு கேட்டு எல்லோரும் பெறவில்லையா 
என்ன ?!' எனறு அவள் சரம் தொடுக்க 
ஆரம்பித்த பிறகு அவருக்குத் தன் மகள் 
கல்யாண விஷயமாகத் முதலாளியைக் 
கணடு பண உதவி கேட்கும் அளவுக்குக் 
தைரியம் ஏற்பட்டது.
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முதலாளி, தெய்வாதீனமாகத் தியாக 
ராஜனின் பெண் குமுதாவின் கல்யாணத் 
துக்குத் தாராளமாகப் பணஉதவி செய் 
Bri. ஆயிரம் ரூபாய்களை முழுசாகக் 
கண்ட தியாகராஜன் வரன் தேடி முடித்து, 
வீட்டில் கிடந்த பாட்டுப் பொடி தங்கத் 
தைச் சேர்த்து நகைகள் என்று செய்து ஒரு. 
வழியாகக் கலயாணத்தை முடித்துப் பெரு, 
மூச்சு விட்டார். 

அடுத்த மாதம் தியாகராஜன் சம்பளம் 
வாங்கும்போது முதாலாளி . அறுபது 
ரூபாயை அவரிடம் கொடுத்து விட்டு, மாதா. 

2 இருபது ரூபாயாக ஏற்கெனவே 
பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் ஈடு செய்யப் 

படும் என்பதைத் ௮தரிவித்த போது தியாக. 
ராஜனின் கண்ஃள் இருண்டன. 

கல்யாணத்துக்கு அடுத்தாற் போல் 
பண்டிகை பருவங்கள் நெருங்கி வந்து 
கொண்டிருந்தன. ஒவ்வொன்றையும் சமா. 
ளிக்க ஜானகி அம்மாளின் உதவியை 
நாடினூ. அவர். கடன் வாங்கி அதைத் 
'திடிப்பிக் கொடுப்பதற்கும் சில நற்குணங் 
கள் அமைய வேண்டும். சொன்ன வார்த் 
தையைத் தட்டாமல் அதன்படி நடந்து 
வந்த தியாகராஜனிடம் ஜானகி அம் 
மாளுக்கு ஒரு தனி மதிப்பு இருந்து 
வத்தது. 
(லேவாதேவி நடத்திக் கொண்டு வீட்டில் 

"நிம்மதியாக வளைய வந்த ஜானகி 
அம்மான் திடீரென்று வியாதியாகப் படுத்து 

ட்டாள். இரண்டுதரம் மயக்கம் வந்து 
விட்டது. மயக்கம் தெளிந்த பிறகும் அவ. 
ளூக்கு நினைவு சரியாக இல்லை. தெருங்கிய 
உறவினர்கள்.யாரும் இல்லாமையால் தியாக 
ராஜன் தம் மகள் குமுதாவை ஜானகி அம்மா. 
ஞூக்கு உதவியாக அனுப்பி இருந்தார். 

லேவாதேவிக்காரர்கள், நண்பர்கள், 
என்று பொழுது விடிந்து அஸ்தமிப்பதற் 
குள் பலர் ஜானகி அம்மாளின் வீட்டுக்கு 
வந்த வண்ணமாக இருந்தனர். குமுதா. 
வும், அவளுக்கு முகம் கோணாமல் பணி 
விடை செய்துகொண்டுதான். இருந்தாள். 
பெரியவர்களுக்குத் தொண்டு செய்தால், 
இன்ப வாழ்க்கையும், சீரும், சிறப்பும் கிட் 
டும் என்று பெரியவர்கள். சொன்னதை 
மனத்தில் வைத்துக்கொண்டு குமுதா பக்தி 
யுடன் நடந்து வந்தாள். 

அவளுக்குக் கல்யாணமான--அ.தாவது. 
ஒரு வருஷ காலத்துக்குப் பிறகு ஒரு 
'தடவைகூட அவள் கணவன் மாமியார் 
வீட்டுக்கு வரவில்லை.கல்யாணத்தின்போதத 
சம்பந்தி வீட்டாருக்கு ஏகப்பட்ட குறைகள். 
காப்பியிலிருந்து கல்கண்டு வரையிலும் 
அவர்கள் குற்றம் வளர்ந்து கொண்டே 
போயிற்று, குமுத மலர் போல் மலர்ந்த 
முகத்துடன் தந்தையின் வறுமையிலும், 

  

அமுதசுரபி 
துன்பங்களிலும் பங்கு கொண்ட குமுதா * 
(தன் கணவன் வீட்டாரின் குணத்தைக் 
கண்டு வாடி வதங்கினாள். அடைய வேண் 
டியவனுடைய அன்பை அடைந்தால். 
போடும் என்று நினைத்து, தன் கணவனிட 
மிருந்து ஏதாவது கடிதம் வராதா என 
எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். பண்டி 
கைகளும், பருவங்களும் மக்களின் வாழ்க் 
கையை மலா வைத்துககொணடு சென்றன. 
ஜோடி ஜோடியாய் மணமான தம்பதிகள் 
படக்காட்சிக்கும்,  விழாக்களுக்கும போவ 
தைப் பார்த்தப் பொருமினாள் குமுதா. 

தியாகராஜன் தானாகவே மாப்பிள்ளைக் 
குக் கடிதம் எழுதினார். தன் சக்திக் கேற்ப 
சீர் சிறப்புடன் மகளை அழைத்து வரவ 
தாகக் குறப்பிட்டிருந்தார். அதற்கு வந்த 
பதில் அவரைச் சமுதாயத்தின் முன்னேற். 

றத்தைப்: é பற்றிச் சிந்திக்க வைத்தது. 

  

உணரவில்லை என்றும், அவர் பெண்ணின் 
அழகைப் பார்த்து" மணந்துகொண்ட 
தன்னையே நொந்து கொள்வதாகவும். 
அவன் எழுதி இருந்தான். குறைத்தது 
BAST ரூபாய்களுக்குக் குறையாமல், 
வரிசைகளுடன் கல்கத்தாவுக்கு வர விருப்ப 
மானால் வரலாம் என்றும் குறிப்பிட்டிருத் 

தான். . 
கோபழம் வருத்தமும் கொப்பளிக்க. 

அவர் கடிதம் வந்த அன்று சாப்பிடாம 
லேஃய வேலைக்குப் போய்விட்டார். மாலை 
வீடு திரும்பியதும் ஜானகி அம்மாள்--அவ 
ருடைய ஆபத்பா.ந்தவி--மயக்கமாக இருப்ப 
தாகத் தகவல் கிடைத்தது. குமுதாவும் 
அந்த அம்மாளைக் கவனித்துக் கொள்ள 
அங்£க அனுப்பப்பட்டாள். 
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ணத்தை ஒன்றுக்குப் பத்தாகப் 
பெருக்குவதில்,...அதைத் தர்மமாக 

விருத்தி செய்து, தர்மமாகச் செலவு செய்வ 
தில் கிடைக்கும் திருப்தி வேறு வழிகளில்: 
கிடைப்பதில்லை. ஏழை தியாகராஜன் 
ஜானகி அம்மாளிடம் வாங்கும் ஒவ்வொரு 
ரூபாயும், இரண்டணா குட்டி போட்டுக் 
கொண்டு அவளிடம் திரும்பிய பொழுது. 
களிப்பில் ஆழ்ந்த அந்த அம்மாள் அம் 
மாதிரி வட்டிக்குக் கொடுத்து வாங்குவதில் 
ஒரு ஆனந்தத்தைக் கண்டாள். சேர்ந்த 
பணத்தை வைதது ஏராளமான நகைகள், 
வெள்ளிப் _ பாத்திரங்கள், ரொக்கம், மனை 
என்று மேலும் சேர்ப்பதில் கருத்தாச 
இருந்தாள். அவள் கனவிலும் நனை 
லும் பணம் ஒன்றுதான் குநிக்கோளா: 

இருத்து வந்தது; பிறருக்கு வட்டி இல் 
மல் கொடுப்பது என்கிற, விஷயமே ஜாஎ.



குமுதம் மலர்ந்தது. 
அம்மாளுக்குத் தெரியாது. இத்த வாழ்க் 
கையும் பொன்னும் பொருளும் சதம் என்று. 
இறுமாந்திருந்த ஜானகி அம்மாளின் உட 
லில் நாளடைவில் வாட்டம் து. 
திடீர் “திடீர் என்று தலை சற்றலும், மயக்க. 
மும் ஏற்பட்டன... அவள் எதிரே கண்ணாடி 

  

   

பீரோவில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருநத. 
வெள்ளிச் சாமான்களும், புடவைகளும். 
அவள் இதுவரையில் வாழ்ந்து வந்த 
வாழ்க்கைக்குச் சான்றாக விளங்கின. அவை 
களின் பளபளப்பும், பகட்டும் இம்மியளவும். 
மாறவில்லை. ஆனல், ஜானகி அம்மாள். 
மாறிவிடடாள்; தோல் aye, நரை 
கண்டு, வற்றி உலர்ந்துபோய், கண்களின் 
கருமணிக௭ சற்றே ஒளியிழந்து வயோதி, 
கத்தை அடைந்துவிட்டாள். அவளும் காலத்தில் அவைகளைப் போலப் பளபள 
வென்று இருந்தவள் தான். அவளுடைய 

லம் ஓடி இறுதிக் கட்டத்துக்கு வந்து விட்டது. அவைகளுக்கு இன்னும் தேய்வு 
ஏற்படவில்லை. 
தன்னுடைய தேய்வைப் பற்றிச் சித்தித்த 

ஜானகி அம்மாள் தன் எதிரில் வளர்ச்சி 
யின் உருவமாக உட்கார்த்திருக்கும். 
குமுதாவைப் பார்த்தாள். குமுதா, படுத் திருந்த ஜானகி அம்மாளின் முகத்துக்கு. 
நேராகக் குனிந்தாள். 

“மாமி! உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?! 
ஜானகி அம்மாள். தன்னைச் சுற்றிலும் 

ஒரு முறை பார்த்துக்கொண்டாள். அருகில் 
ஒரு சிறு மேஜையின் மீது மருந்துப் புட்டி 
கள், ஆரஞ்சுப் பழங்கள் முதலியன. 
வைக்கப்பட்டிருந்தன. திடீரென்று 
தனக்கு என்ன வந்துவிட்டதென்ப$த 
அவளுக்குப் புரியவில்லை. 
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குமுதா திரும்பவும் மெதுவான குரலில், 
“மாமி! ஏள். அப்படிப் பார்க்கிறீர்கள் ? 
உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?!” என்று. 
கேட்டாள். 

என் உடம்புக்கு என்ன அம்மா? 
எத்தனை நாட்களாக நான் இப்படிப் படுத். 
திருக்கிறேன் ?!" என்று கேட்டாள் ஜானகி 
அம்மாள். 

  

முதாவுக்கு அத்த அம்மாளைப் யார்க் 
கவே பதமாக 'இஞுத்தது. ஒவ்வொரு 
வரையும் தோரணையுடன் அதட்டி உருட்டி 
வேலை வாங்கியும், கொடுக்கல் வாங்கலில். 
சற்றும் விட்டுக் கொடுக்காமல். கருராகவும் 
இருந்தவள் இரண்டே நாட்களில் எப்படி 
ஒரங்கிக் கிடக்சருள். என்பதை நனைத்து 
வியந்தவாறு உட்கார்ந்திருத்தாள் குழுதா.. 

கட்டிலில் படுத்திருந்த ஜானகி அம்மா 
ளின் கண்களிலிருந்து. ஊற்றுப் போல். 
கண்ணீர் பெருகிக் கொண்டிருந்தது. மயங்: 
கிக் கிடந்த அந்த இரண்டு நாளும் அவள் 
உள்ளுணர்வு "விழித்துக் கொண்டுதான். 
இருந்தது. தன்னைச். சுற்றி என்ன "நடக் 
கிறது என்பதை அறியாமல் கிடந்த அவள், 
தன் உள்ளுணர்வு கேட்கும் கேள்விக்குப் 
பதில் கூற முடியாமல் திணறிக்கொண்டிருந் 
தாள். * யாருக்காக வாழ்ந்தாய் ? oi 
காக. வாழ்த்தாய் ? ' என்று மனம் பெருங், 
குரலெடுத்து அவளை ஏசும்போது அவள். 
இதயம் வெடித்துவிடும்போல் இருத்தது. மூச்சு துரத்தித் துரத்தி வாங்கியது. யாரோ 
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அவளை ஊசியால் குத்துவதும் தெரிந்தது. 
மனத்தோடு போராடிவிட்டு , அன்றுதான் 
அவள் "கண் விழித்துக் குமுதாவைப் பார்த் 
தாள். 

“ £! உன் அப்பா ஏன் இந்த 
வீட்டுப் பக்கமே 'வரவில்லை ?"' othe 
மான குரலில் கேட்டாள் அவள். 

உ காலையில்கூட வந்திருந்தார். மாமி. 
நீங்கள் மயங்கிக் கிடந்திர்கள் ! திரும்ப 
வும் சாயங்காலம் வருகிறேன் என்று சொல் 
லித்தான் போனார்." 
“வரவில்லையே. அவரைப் பார்க்க வேண் 

டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது. குமுதா." 
“விளக்கேற்றிவிட்டதே, மாமி. அப்பா 

நாளைதான் வருவார். கிராமத்தில் என்: 
சித்தப்பா ரொம்பவும் படுத்த படுக்கையாக 
'இருக்கிருராம். _ சென்னக்கு அழைத்து 
வந்து. வைத்தியம் செய்தால் உடம்பு 
தேறும் என்று சொல்கிறார்களாம். அழைத்து 
வரப் போயிருக்கிறார்...” 

refs குரல் சித்தப்பாவைப் பற் 
pase 2) uF @ Srara gieiee gr 
ஜானகி அம்மாள் புரண்டு படுத்தாள். 
அன்றலர்ந்த செந்தாமரையை நினைவூட் 
டும அந்த அழகிய யுவதியைச் சற்று நேரம் 
இமைக்காமல் பார்த்தவாறு யோசனையில் 
ஆழ்த்திருந்தாள் அவள். குமுதாவின். 
அந்த நீண்ட கண்கள் யாருடைய வர 
வையா எதிர்பார்த்து ஆவலைத் தேக்கி 
வைத்திருப்பதைப் பார்த்தாள். பவளத் 
துண்டங்கள்போல் வெற்றிலையால் சிவந் 
திருந்த அதரங்கள் ஆபிரம் பேச்சுக்களை. 
மொழிய ஆவலுடன்" காத்திருப்பதைக் 
கண்டாள். முத்துப் பற்கள் மோகன நகை 
புரியத் தயாராக இருந்தன. ஆனால், வர 
வேண்டியவன் அந்தத் தீபாவளி அன்று 
வர, ஏதேதோ ஆட்£சபங்களைத் தெரிவித். 
திருந்ததை மட்டும அவள் அறியவில்லை. * 

“பாவம்! உன் அப்பாவுக்கு இருக்கிற 
கவலைகள் போதாதென்று 'இந்தப பு௮க 
கலலை வேறா? "தீபாவளி வரப்போசறதே, 
உன் புருஷன் வருவான் இல்லையா ?”” 

“வரும்படிதான். அப்பா கடிதம் போட் 
டார். ஆவரப் பொறுத்தவரையில் பிற 
ருக்கு ஏதாவது செய்து5காண்டு இரகக 
வேண்டும் என்கிற எணணம்தான். இங்3க. 
நாங்கள் படுகிற பாட்டில், சித்தப்பாவுக்கு 
வைத்தியம செய்யக் கொட்டியா கிடக்கிறது? 
அவரைக் கேட்டுப் பாருங்கள் ; அதற்கு, 
ஏதாவது காரணம் சொல்லுவார்..." 

குமுதா ஆத்திரம் தொனிக்கப் பேசி ஓயும் 
வரை ஜானகி அம்மாள் ஏதும் பேசவில்லை. 

* அவரைப் பொறுத்தவரையில் பிறருக்கு 
ஏதாவது செய்துகொண்டிருக்க வேண்டும் 
என்கிற எண்ணம்தான்" என்கிற வார்த்தை 
களை அவள் ஆராய்ந்து பார்த்தாள். பொன் 

அமுதசுரபி 

னையும், பொருளையும் சேர்த்துக் குவித்திருக் 
Gb தனக்குக் கிட்டாத " அமைதியையும், 
நிறைவையும் ஏழைத் தியாகராஜன் எங்கி 
ருந்து பெற்றார் ? பிறருக்கு உதவுவதில் 
இருககும் மகிழ்ச்சியி விருந்துதான் அவர். 
மன நிறைவை அடைந்திருக்க வேண்டும். 

ன்னலுக்கு வெளியே வானம் நிர்மல 
இ மாகத் தெரிந்தது. எண்ணற்ற தார 

கைகள் பளிச்சிட்டன. தேய்ந்து கொண்டே 
வந்து ஒரு தினம் மறைந்து போனாலும் 
அடுத்த நாளே மக்களுக்கு ஒளியைத் தந்து 
விட வேண்டும் என்கிற மகத்தான ஆசை. 
யுடன் கீற்றுப்போல் வான “ வீதியில் 
வந்துவிடும் மதியின் வித்தையை நினைத்து 
அதையே பார்த்துக்கொண்டு இருந்தாள் 
அவள. குமுதா அங்கு தநிலவியிருந்த 
மெளனத்தைக் கலைத்தாள். 

“என்னைக் கல்கத்தாவுக்கு அனுப்ப, சித் 
தப்பாவுக்கு வைத்தியம் செய்ய எல்லாமாக 
அப்பா உங்களிடம் ஆயிரம் ரூபாயாவது 
கடனாகக் கேட்க வேண்டும என்று சொல்லிக் 
கொண்டிருந்தார். நீங்கள்தான் சமயத் 
தில் தட்டாமல் கொடுப்பவர்கள், எங்களுக்கு. 
வேறு யார் இருக்கிறார்கள் மாமி?” நீர் 
தேங்கியிருந்த தன் கண்களைக் தமுதாவின் 
பககம் திருப் ரிப் பார்த்த ஜானகி அம்மாள், 
தள்ளாமையைப் ஃபாருட்படுததாமல் 
விருட்டென்று எழுந்து இரும்புப் பீரோவின் 
அருகில் சென்று அதைத் திறந்தாள். 

ஒரு கட்டு ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்த 
வந்து குமுதாவின் அருகில் உட்கார்ந் 
தாள்.   

  முதா! இவ்வளவு காலமாக இருண்டு 
கிடந்த என் உள்வம் இன்று ஒளி பெற்று, 
விட்டது. இந்த ஆயிரம் ரூபாய் உன் 
வாழ்க்கையை மலர வைத்து, தோயாளி 
ஒருவரைக் காப்பாற்றி அவர் குடும்பத் 
துக்து உதவினால்: அதைவிட னக்கு, 
வேறு எதிலும் ஆனந்தம் கிடைக்காது. 
இந்தா அம்மா! இதை வாங்கிக்காள்; 
அப்பா வந்ததும் உன் கணவனைக் தீபா 
வளிக்கு வரச்சொல்லி எழுதச் சொல். 

குமுதா சிலையாக நின்றாள். 
“கடனாகக் கொடுத் க் கடன் பஞலை 

மேலும் ன் அப்பாளின் தலையில் சுமத்7 
மாட்டன். உனக்காக நான் தரும் ப1* 
இது. நீ குழந்தை குட்டிக ளோடு கண” 
னுடன் வாழும் சமயத்3ல் என்னை நினோ 
பாய் அல்லவா ? "" 

  

  

ஜானகி அம்மாளின் முகத்தில் பழை 
களையும் தேகத்தில் புதுத் தெம்பும் ஊ 
விட்டாற்போல இருந்தது 

சந்திரனைக் கண்டு மலரும் குமுத 
ரைப்போல் குமுதா மலர்ந்த முகத்து 
அவள் எதிரில் நின்றிருந்தாள். 

 



மாரகம் பொழுது நீண்டுகொண்டே வத் 
தது. சுவர்க் கடு.காரம் ராகம் போட்டுப் பாடி 
நான்கு. அடித்து ஓய்ந்தது. சமையற்கார: ராமன் ஓவல் சுரைத்துக் கொண்டு வைத்த 
வன், **இரவுச் சாப்பாட்டுக்கு, என்று 
தலையைச் சொறித்தவாது கேட்டான். 

"ஒன்றும் வேண்டாம் போ. அண்ணாவோ. 
கலரில். இல்லை. சூடாக ஒரு டம்ளர் பால் 
கொடு, போதும். உனக்குத் தேவையானால்: 
சமைத்துக் கொள்”? என்றேன். 

இதே சமயம் போன் மணி அடித்தது. 
யாராக இருக்கும்? கெளசல்யாவாக. இருக் 
குமோ? இரண்டு மூன்று நாட்களாக அவள் 
என்னிடம் பேசவேயில்லையே! ரிசீவரை எடுத்: 
துக் குரல் கொடுத்தேன். 

a gawiriest 
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இறேன். நானும் கெளசல்யாவும் உங்களுடன். 
மூக்கெமான. விஷயம் பற்றிப் பேச இரவு 
ஏழரை மணிக்கு வருகிறோம்..." 

அவளுக்குப் பேச ஒழிலில்லையாக்கும்?”* 
*-அதெல்லாம். இல்லை. அதுதான் நேரவே. 

வருகறோமே!!" 
இணைப்பு *டொக்*கென்ற சத்தத்துடன் 

மணிக்கு... வந்தால் 
துண்டிக்கப்பட்டது. 

இரவு ஏழரை கெளசல்யா சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் 
போவாள். எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் 
அவளுக்கு. அடுப்பங்கரை"  ஆராய்ச்சிதான் 
ஆவக்காய் ஊறுகாய்ச் சாதமும், வடமும் 
பொரித்துப் போட்டாக வேண்டும். பெரிய 
சாப்பாட்டுராமி அவள்! 

வாசல் தாழ்வாரத்தில் 
தெரிந்தது. 

“ராமா!” என்று அழைத்தேன்; 

    

  

   

ராமனின் தலை, 

  

பவ்யமான தோற்றத்துடன் இடுப்பில்: வரித்து கட்டிய துண்டோடு ராமன் எதிரில். 
வத்து நின்றான். “ராமா! கெளசல்யாவும், பாஸ்கரும் வரு. இருர்கள். உனக்கு வடித்துக் கொள்வதோடு. கூடக். கொஞ்சம் சாதம் வடித்துவிடு, 
போதும்/" 

*'அதற்கென்னம்மா, சமையல் செய்வ தற்கே நேரம் இருக்கறது. ஒரு சாம்பார். வைத்து, உருகச் இங்கு பொடிமாஸ் செய் தால் 1" இப்படிச் சொல்லிக் கொண்டே ராமன் உள்ளே போனான் அலன் 
போன றிது நேரத்துக்கெல்லாம். சமைய லறையிலிருந்து. வெங்காய மணம் வீசியது. ராமனுக்கு விருந்தினர் வருகிறார்கள் என்றால். ஒரே உற்சாகம், 

சரியாக ஏழரை மணிக்கு வாசலில் கார் வந்து தின்றது. பாஸ்கரின். பக்கத்தில் உட் கார்ந்திருந்த கெளசல்யா முன்புறம் சரிந்து, விழுந்த. பின்னலைப் பின்னால். தள்ளியபடி. வெளியே வந்தாள். காரின் 'பின்புதத்தி விருந்து குழந்தைகள் இறங்கிஞர்கள்.. 
இறங்கியவர்கள் தங்கள் பெற்றோரைப் பின்தங்க.. வைத்துவிட்டுப் புல்தரையில் குதித்தோடி. வந்து ** ஆன்ட்டி!” என்று, கூவியவாது என் அடல் வந்து நின்ஞூர்கள் 
'கெளசல்யாவுக்கு.... மூத்தவன். மக குமார் என்று பெயர். என் கழுத்தைச் குற்றி வளைத்தவாறு என்னை நெருக்கினன். பெண் 

ணின் பெயர் பத்மா. அவள்ளேன். மடிமீது: ஏறி உம்கார்்து கொண்டாள். 
*-ஹலோ, சுமித்திரா! உன்னுடைய தனி 

மையை, சந்தனைகளை யெல்லாம்..." சீக்கு நாங்கள். வந்துவிட்டோம். அடடா! இந்த 

  

  

   
  

  

  

வால்கள் என்ன இப்படித்" தலைமேல் ஒன்றும் 
மடிமேல் ஒன்றுமாக ஏறிக் கொண்டிருக் 

புன்முறுவ. 

  

இன்றன! ஹு பாஸ்கர்  



னுடன் என்னை வணங்கியபடி. எதிரில் இருத்த 
நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான். ராமன்தான். 
எல்லோருக்கும் தக்காளி ஜூஸ் கொண்டு. 
வந்து வைத்தான். 

மாரும் பத்மாவும் தக்கானி ஐலஸைக் 
BOS    

குழந்தைகள் வெளியே போய்விட்டார்கள் 
என்று தெரிந்த தம்பதியர் அர்த்தத்துடன் 
என் முகத்தைக் கூர்ந்து பா ். 
கர்ணல் க் அழகு. மோகத்தில் துயர 

ன் சாயை படர்ந்திருந்தது. பாஸ்கர 
நெற்றியில் கவலைக் கோடுகள். 

எனக்கொன்றும் புரியவில்லை. கணவன். 
மனைவிக்குள் ஏதாவது. தகராறு இருக்குமோ? 
அவர்கள் என் எஇரிஃலையே. சில்லறைச் சண் 
டைகள் போட்டுக் கொள்வார்கள்... பழம், 
காய், என்று 'டூ'கூட விடுவதுண்டு. இந்த 
ஊடலெல்லாம். கணத்தில் மறைந்து களிப் 
பில் ஜூழ்கியதையும் பார்.த்இிருக்கறேன்.. தான் ஆவலுடன் அவர் ளை நோக்கினேன். 

    
    

        

கெளால்யாதான்.. மூதலில் பேச்சை 
ஆரம்பித்தான். 

"சுமித்திரா! உன்னிடம் முக்யெமான 
ஒரு பொறுப்பை ஓப்படைக்க நினைக்கிறோம். 
இவருக்கு விவசாயத் துறையில் மேலும். 
ஆராய்ச்சி செய்யப் பண்ணை அமைப்புகளை 
நேரில் பார்வையிட்டுக் கற்றுக்கொள்ள, 
இவர் பணி புரியும் ஸ்தாபனம். இவரை 
அமெரிக்காவுக்கு... அனுப்ப ஏற்பாடு செய் 
இருக்கறது... நானும். அப்படியே இவருடன் 
சென்று கல்வித். துறையில் மேலும் பட்ட 
பெற்று வரலாமே என்று எண்ணுகிறேன். 

    

  

  

   

குழந்தைகள் இருவரையும் உன் பொறுப்பில் 
விடலாமென்ிற எண்ணம்...” 

ஓ! விடலாமே! உன் குழந்தைகளைக் 
கண்ணும் கருத்துமாகப் பார் ததுக்கிறேன்.?! 

  

"அதென்ன, உன் குழந்தை என்றுலிட் 
டாய்? இருவரின் மனமும். இவ்வாறு ஒட்டிக் 
கொண்டபோது, உனது எனது என்ற பேத: 
நிலையிலா பேசுவார்கள்? _ நம் குழந்தைகள் 
என்று சொல்"! என்றாள் கெளசல்யா உணர்ச் இப் பெருக்கோடு. 

  

பாஸ்கர் ஈரித்தார். பிறகு கெளசல்யா. 
சகுவலையுடன், “பத்மாவை விடக் குமாரை நீ. 
எப்படிச் சமாளிக்கப் போகிரூயோ?.. அவன். 
ரொம்பவும் விஷமக்காரன். எங்கள் காரை: 
யும் இங்கேயே விட்டு விட்டுப் போலரரம். 

  

  

     

வேண்டுமானால்... வேலைக்காரியை. இங்கே. 
வந்துவிடச் சொல்லட்டுமா?" என்றாள். 

இதற்கு தான். பதில் கூறவில்லை. சாப். 
பாடு தயார் என்று அறிவிக்க வந்த ராமனே 
பதில் கூடி: '“எதுற்கம்மா வேலைக்காரி? 
நான் பார்த்துக் கொள்ள __ மாட்டேஞு?”* 
என்று? . - 

ஏறக் குறைய ஒரு விருந்தே தயார் செய்    

   
மன், சாப் 
தெ அவர்கள் 

குமாரும். 

9க்கு அப்புறம். 
கிளம்பினார்கள் 
ஆன்ட்டி'யுடன் 

  

பத்மாவும். 
இரவைக் கழிப்பதாகக் ௬.இத், 

'இருஃகட்டுமே, பழக வேண்டுமி. 
என்றார். பாஸ்கர். 

குழந்தைகள். இருவரும் 
கையசைத்து விடை கொடுத்துவிட்டு உள்ளே 
வந்து என்னைக் கதை சொல்லும்படி கேட் 

   

  

பெற்றோருக்குக் 

  

டார குகை கேட்டவர்கள், சொன்ன 
வள் எப்போது தூங்கிளேமோ தெரியாது. 

    கரல மலர்த்து விட்டிருந்தது. ஐ 
இரைச் சீலையை. ஒதுக்கிலிட்டு வெளியே. 
பார்த்தபோது எதிரே கருவேல மரத்தில் 
காக்கைக் கூடு ஒன்று தெரிந்தது. கன்னங். 
கசிய குஞ்சுகள் நான்கு வானத்தை அண் 
ணாந்து பார்த்தவாறு உட்கார்த்தி,     கரும் புள்ளியாக ஏதோ 0) து. 
அது இதிது சிறிதாக உருவம். பெத்றபேறது 
தாய்ப் பறவை என்று புரிந்தது. அது தன் 
அலகில் எதையோ கெ வத்து: 
கூட்டை நோகடப் பறந்து வந்து கனிவுடன் 
குஞ்சுகளின் வாயில் க.ணஷட்டியது. 

உள்புறம் என் பார்வை இரும்பிய்போது: 
குழந்தைசன் இருவரும். அயர்ந்து தூங்கிக் 
கொண்டிருந்தார்கள்.... தாயின் அரவணைப் 

ங்குவதாக அவர்கள் எண்ணம். அவர். 
ச் ரெலிலித் தாயாக இருக்க வேண் 

பொறுப்பு. என்னைச் சரர்ந்திருக்கறது. 

  

    

     

  

     
    

  

   



இப்போது. 
அது? உள்ளங்களின் உறவாடல். 
அல்ல, சதையின் :சதையாக, 
சத்தமாக... அது எப்படி மூடியும்?) 

ராமன் கதவைத் இறத்துகொண்டு வெந் 
நீர்ச் செம்புடன் உள்ளே வந்தான். குழந்தை 
களை உற்றுப் பார்த்துவிட்டு வெளியே போய் 
விட்டான். அதிகாலையில் வெந்நீரால் 
தொண்டையைச் சுத்தம் செய்தால்தான் 
வலி குறைவாக இருக்கறது. கழுத்தில் 
சுற்றியிருந்த மப்ளரைக் கழற்றி வைத்து விட்டுப் பல் துலக்க வாய் கொப்பளித்தேன். 
குழந்தைகளும் எழுந்தார்கள். அன்று ஞாயிற்: 

க் இழமை. பள்ளிக்கு விடுமுறை. ஆகவே, 
அவர்கள் வீடு செல்வது பற்றியோ, வேறு 
எதைப் பற்றியுமோ நினையாமல் விளையாட் 
டல் மூழ்கயிருந்தார்கள்.. 

கெளசல்யா போன் செய்தாள். 
**ஹலோ, சுமித்திரா! குழந்தைகள் உன் 

வைப் பாடாய்ப்படுத்திப் பம்பரமாய்ச் சுழல 

மகத்தான பொறும்பல்லவா 
மட்டும். 

ரத்தத்தின். 
  

  

வைத்திருப்பார்களே... மச் டிரபிள்சம்... 
இல்லையா?'" 

“சே... சே..,அதெல்லாம். ல்லை.           அவர்கள் “டிரேட்” ஆட்டம் யாடிக் 
கொண்டிருக்கறார்கள். உன் பிள்ளை இருக். 
கஇிழுனே பெரிய பிஸினஸ் புள்ளியாக வரு 
வாண்டி. 

கெளசல்யா கலீரென்று சிரித்தாள். 
நாங்கள் இன்று அங்கே வரவில்லை. ‘opti 
பிங்” போகிறோம். கம்பனி உடை வேறு 
தைக்க வேண்டும். அடுத்த வாரம் சம்ப 
வேண்டுமே!'* என்றாள். , 
கென்சக்வாவும். பாஸ்கரும் அமெரிக்கா 

வுக்குச் சென்றுவிட்டார்கள். 'ஆன்டி'யிடம். 
சமர்த்தாக இருப்பதாகச் சொல்லிக் குழத்' 
தைகள் பதவிசாக நடந்து கொண்டது. 
எனக்கு வியப்பாக இருந்தது. விண்ணில் 
விமானம் பறந்து செல்லச் செல்ல மண்ணில் 
நின்றிருந்த நான் இதயச் சுமையால் அழுந்தி 
ன்தேன். 
என் அருகே என்னுடன் துளியும் சம்பந்தப் 

படாத - உறவற்ற இரண்டு குழந்தைகளின் 
நலனை ஏற்திருப்பது முற்றிலும் சரியா தவரு: 
என்பதுதான் அந்தச் சுமைக்குக் காரணம். 

      

பால் வடியும் முகத்தினளான பத்மாவும் 
ஆண்மைக்குரிய கம்பீரம் இன்னும் அரும்ப 
வயதாகாவிட்டாலும், அதற்குரிய முரட்டுத் 
தனம் நிரம்பிய குமாரும் என் கைகளைப். 
பற்றி வீட்டுக்கு வரும்படி. அழைக்கும்வரை: 
நான் கற்பனையில் மூழ்கியிருந்தேன். 

அவர்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவு புரிந்திருந் 
தது. தங்கள் பெற்றோர் ஏதோ காரணமாக 
வெளிநாட்டுக்குப்  போயிருக்கிரார்கள் என்: 
பதை உணர்ந்திருந்தனர். 

எங்காவது ஒரு சிணுங்கல், ஒர் அழுகை, 
மூணு முணுப்பு எதுவுமே இல்லை. குழந் 
தைகள் குழந்தைகளாக இல்லாமல் ஏதோ 
பெரியவர்களைப் போல் லிட்டேற்றியாக 
நடந்து கொண்டார்கள். 

சமையற்கார ராமனைக் கூப்பிட்டுக் கேட் 
டேன். *'ராமா! உன்னிடம் அவர்கள் ஏதா 
வது படுத்தல் இடுத்தல் செய்கிருர்களா?'* 

ராமன் வழக்கம் போல் தலையைச் 
சொறிந்தான்.  **அதெல்லாம் ஒண்ணும். 
இல்லையம்மா. போட்டதைச் சாப்பிடறதுகள். 
நாமதான் என்ன, குறைச்சலாகக் கவனக். 
இரோமா இதுகளை? காலம்பற ஜாம், வெண் 
ணெய் தடவிய ரொட்டி, பால். மத்தியானம் 
இரண்டு இனுசு காய்கறியோட சாப்பாடு. 
மாலையில் பிஸ்கட், பழம், டீ... ராத்திரி 
சப்பாத்தி கூட்டு, பால்... கெளசல்யா. 
அம்மா இருந்தால்கூட இவ்வளவு அக் 
கறையா கவனிக்க மாட்டார்கள். குறைப் 
பட்டுக் கொள்ள என்ன இருக்கு?" 

ராமனோடு பேசுவதில் அர்த்தமிருப்பதாக 
எனக்குத். தோன்றவில்லை. சாப்பாடு, 
தூக்கம் இவை மட்டும்தானா குழந்தைகளின்: 
உலகம்? அவை தம் பெற்றோரிடம் நடந்து 
கொள்ளும் விதம் எப்படி எப்படியோ 

க்குமே ! 
ட குழந்தைகளின் நலனை 
விசாரித்துக் கடிதம் போட்டிருந்தாள். 
குழந்தைகளுக்கே கடிதம் எழுதபிருக்சான், 
குழந்தைகள் ஏதாவது தங்கள் குறைகளைப் 
பற்றி அவளுக்கு எழுதட்டும் என்று நான்: 
அவர்களிடம் தபால் சுவரைக் கொடுத்து 
அவர்களே கடிதம் எழுதப் போட்டு ஒட்டி 
ராமனிடம் கொடுத்து *போஸ்ட்' செய்யும்: 
படி கூறினேன். 

  

  

  

 



பத்மாவும், குமாரும். கடிதம் எழுதி 
முடித்ததும் என் அறைக்குள் ஓடி வந்தார்கள். 

**அன்ட்டி!.. ஈடிதாசு... படிக்கட்டுமா 2 
கேட்டுறீங்களா?!! என்று கேட்டாள் பத்மா. 

**நான் படிப்பேன்...” என்றான் குமார். 
நான் படிப்பேன். என்றவாறு பத்மா. 

கடிதத்தைப் படிக்க ஆரம்பித்தாள். 

  

     

“அன்புள்ள அம்மா, 
இங்கே ஆன்டியும், நானும், தம்பியும் 

சுகம்...” என்று ஆரம்பித்தது கடிதம். 
அப்புறம் “ஆன்ட்டி அவர்களிடம் அன்பாக 
இருப்பது. ராமன் அவர்களைச் சவனித்துக் 
காள்வது. இவைதாம் கடி.தம் மூழுதும். 
இவை யெல்லாம். உண்: 

மையா? இதற்கும் மேலாக, 
மன அந்தரங்கத்தில் என்னைப் 
பற்றி ஏதாவது குறை இருக் காதா? குழந்தைகளுக்குக்கூட. 
ரகங்களை வைத்துப் பூட்டி. 
வைக்கத் தெரியுமோ? 

“குறை சொல்லும்படியாக 
நாம் நடந்து கொள்ளாததால் 
'இப்படி இருக்கதுகள் போல ஷீ 
இருக்கு * என்று நினைத்துச்... 
சற்றுக் கடுமையாகவே அவர்சு 
னிடம் நடந்துகொள்ள ஆரம். 
பித்தேன். 'பத்மா! குமார்!** என்று 
அதட்டும் குரலில் கூப்பிட்டுப். 

  

  

  

  

  

   
உங்கள் நிழலில் தங்க 

அனுமத கொடுத்ததற்கு 

பித்துவிட்டுக் கூழத்தைகளைத் தங்கள் லீட் 
டுக்கு அழைத்துப் போனார்கள். 

அங்கே... அன்றிரவு எனக்கு விருந்து: 
வேறு. இரண்டு வருஷங்களாக என்னுடன். 
ஒன்றிவிட்ட குழந்தைகள் இல்லாமல் அந்த 
வீடே என்னவோ போல் இருந்தது. ராம 
னுக்கும் வேலை ஓடவில்லை,  சக்ரெமே 
அவர்கள் வீட்டுக்குச் சென்றேன். அயல். 
நாடுகளிலிருந்து வாங்கு வந்த கலைப் 
பொருள்கள், _ மற்றும். சமையலறைக்கு 
வேண்டிய பொருள்கள் யாவற்றையும். 
காட்டினாள். கெளசல்யா. பிறகு என்! 
ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு, 
விருந்து தயாரிப்பைப் பார்வையிடச் 

சென்று விட்டாள். எனக்கு 

  

நேரம் போகவில்லை. தோட் 
உத்தைச் சுற்றி வரக் கம்பி 
னேன். கெளசல்யாவின். 
வீட்டுத் தோட்டம் மிகவும்: 
-அழகானது. வகை வகையாக 
அங்கே செடிகள், கொடிகள்: 

ல அவற்றைப் பரா 
மரிக்கப். பல ஆட்களும் 
இருந்தார்கள். 

'இர௱ட்சைப் பந்தலின் கீழ்: 
யத்மாவும், குமாரும் உட் 
கார்த்து சுவாரசியமாக ஏதோ 
பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். 
நான் மறைந்திருந்து அவர்கள் 
பேச்சைக் கேட்டேன். 

  

    

  

   

(பள்ளிப் பாடங்களைப் பற்றி என் நன்றி சார்!'' ஏண்டா, 
விசாரித்தேன். கணக்கிலும், அப்பா உன்னை, 
ஆங்கலத்திலும் அவர்கள். தவறு செய் சுண்டு அடிச்சாளேன்னு வருத்தமா இருக் 
இருப்பதைச். சுட்டிக்காட்டிக் கோபித்துக் ஓயொ 2'* என்றாள் பத்மா. 
DRTC: . . **சேச்சே! அதெல்லாம். ஒண்ணுமில்லை. 

குழந்தைகள் தலை குனிந்து என் பின்னே அடிக்க மாட்டாளா? அமெரிக்கா. 
கோபத்தை வரவேற்றார்கள்... *எக்ஸ்கயூஸ் மீ Motos வாங்கண்டு வந்த ரயில். 
ஆன்ட்டி! என்று பத்மா குழைவுடன் மன் பெம்மையைச் சாவி கொடுக்கத் தெரியாம 
னிப்புக். கேட்டுக் கொண்டாள். குமார் உடைச்சால் நன்னாத்தான் அடிப்பா... 
வெட்கத்தோடு பென்சிலைக் கடித்தபடி உன்னைக்கூடத்தான். அம்மா கன்னத்தைப் 
நின்றிருந்தான்... அவர்ககாம்... படுக்கப். பிடிச்சு திமிண்டிணனே....!!! 
பாகும்படி. சொல்லிவிட்டு, இரவு சாப் vv “தன்ட தண்மை: ஆர்டச்சடு 

மாட்டன் போது அவர்கள் Gata இதக் அங்க மர க அணத 
இருக்கிறார்களா என்று கவனித்தேன். மையை  உடைச்சப்போக்கூடப் போனாப் 

வழக்கம்போல் ராமனுடன் பேசியவாறு சாப் போறதுன்னுட்டா, . இல்லையா? தப்பு 
பட்டார்கள். படுக்கப் போகுமுன் என்னைக். 
கதை சொல்லச் சொல்லிக் கேட்டனர். 

இந்தக் குழந்தைகளின் மனத்தைப் பற்றி 
அதிய நான் என்ன மூயன்றும் முடியவில்: 
லையே !! கொஞ்சமும் அவர்களின் உள். 
சுபாவம் வெளிப்படவில்லை.  *சமர்த்துக். 
குழந்தைகள்” என்று ரஈமனும், என் அண்ணா. 
வும் வாயாரப் புகழ்ந்தார்கள். 

கலம் விரைந்து ஓடிக் கொண்டிருந்தது. 
கெளசல்யாவும், பாஸ்கரும் ஊர் திரும்பி 
னார்கள். .அவர்கள் அனர் இரும்பும் தகவலைத்: 
தாங்கி வந்த கடிதத்தைக் குழந்தைகளுக்குப். படித்துக் காட்டினேன். வெகு சாதாரண 
மாகு அதை அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டு * 
விளையாடப் போய் விட்டார்கள் 

கெளசல்யாவும் பாஸ்கரும் எனக்குத். 
தங்கள் நன்றியை வண்டி வண்டியாகச் சமர்ப். 

செஞ்சா அம்மா அப்பாதான் கண்டிப்பா. 
தமக்கும் பயம் இருக்கும். 

**உனக்கு... இங்கே பிடிச்சிரு, 
“ஆன்ட்டி வீடு பிடிச்சிருக்கா, பத்மா: 

**சந்தேகமென்ன? இங்கேதான். அங்கே. 
விருந்தாளி மாதிரிதானே நாம இருந்தோம்? 

“அம்மாகூட அப்படித் தான் சொல்றாள். 
அந்தத், தேசத்துலே எல்லாம் எத்தனை. 
செளசரியம் இருந்தாலும், இங்கே வந்தப். 
புறம்தான் மனசு நிம்மதியா யிருக்கா। 

நான் இதுவரை புரிந்து கொள்ளாமல் 
இருத்த வினவுக்கு விடை கிடைத்ததும் என் மனம் நிறைந்தது. குழந்தைகள். 
குழந்தைகளாகவே இருக்கத் தாயின் அதட்ட 
லும், தந்தையின் கண்டிப்பும் தேவைதான். 

அவர்கள் விருந்தாளிகளாகவே என்னிடம். 
இருந்தார்கள். 

      

   

  

  



  

   

      

        

    
   

      

  

ழுந்து துயின்று கொண்டிருக்கும் அவள் 
உண்மையிலேயே உறங்குகிருளா. 

அல்லது தன்னிலை நழுவி யேங்கிக் கிடக்கி 
Gore என்பது அவனுக்குப் புரியவில்லை. 
அவளை ஏக்கத்துடன் உற்றுப் பார்த்துப் 
பெருமூச்செறித்தான். 

பனியில் நனைந்து வெளுத்திருக்கும் 
மலரில் சிதறிக் கிடக்சம் பனித்துளிகள்: 
போல் அவள் முகமெங்கும் வியர்வைத் 
துளிகள் அரும்பி இருத்தன. துவண்ட 
மேனியளாக ஒரு கையைத் தலைக்கு 
மேலாக. மடித்துக் 
கொண்டு, மற்றொரு, 
கையை: மார்பின். 
மீது துவளவிட்டு 

  

    அவளும் பஞ்சணையில் துவண்டு கிடத்தாள்.. 
அவள் அழகிதானூ? அவள் கறுப்பில்: 

aout? 
கண்ணன் தன்னையே கேட்டுக் கொண்டு 

அவளை உற்றுக் கவனித்தான். காலம்: 
கடந்த வினா என்பதையும் அவன் உள்ளு 
ணர்வு உணரத்தான் செய்தது. 

அவள் அழகிதான், சந்தேகமில்லை. 
கறுப்பு அழகில்லை என்றால் கரிய திருமேனி 
யனாகிய அத்தத் திருமாலுக்கு அத்துணை 
மகத்துவம் வருவானேன்? அவன் தங்கை 
பார்வதி? மாதா பராசக்தி அல்லவா? 
வையமெல்லாம் வாழ வைப்பவளும் சுறுப்: 
புத்தான். 
இதோ கட்டிலில் கண் கவரும் இந்த. 

பாமா தன்னிலே நிறைவு பெற்றுப் பார்ப்ப 
வர்களையும் நிறைவு பெறச் செய்யும் அடக் 
கமான அழகி, 
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ஆனால், ஆறேழு வருஷங்களுக்கு முன் 
கண்ணனுக்கு  இதொன்றும் வீளங்க 
வில்லை. 

அவள் கரிய நிறம்தான், அது மட்டு 
மில்லை. ஒற்றை நாடியான தேக அமைப்பு. 
(தலை நிறைய சாட்டைபோல் நெளியும் 
கூத்தல் அழகு அந்தக் கறுப்பின் முன் எடு 
படவேயில்லையே ! 

பாமா அவன்: அறையில் முதன் முதலா. 
கக் அலகு எடுத்து வைத்தவுடன் ஏதோ 
ஒகு மிருகத்தைப் பார்ப்பதுபோல் அவன். 
அவளை ஏறிட்டுப் பார்த்தான். 

கோயிலில் இருக்கும் விளக்குப் பெண் 
ஒன்று அசைத்தாடி நிற்பதுபோல் தோற் 
மளித்தாள் அவள். வெட்கம் வேறு. 
அவளைச் சூழ்ந்துகொள்ளவே. குனிந்த 
(தலையை அவள் நிமிர்த்தவே யில்லை. 
“என்ன இது? எங்கே வந்தாய் ?'? கண் 

ஊனின் அதட்டும் குரலில் அவள் துணுக் 
குற்று நிமிர்த்தவுடன் அழகின் பூரணத். 
துடன் நெடிதுயர்ந்து நிற்கும் கணவனை 
"நன்றாகப் பார்த்தாள். பார்த்தவள் பார்த் 
'துக்கொண்டே மிருந்தாள். 

“இவர்? இவர்? இவ்வளவு அழகா ? 
முல்க் ? மனம் பொங்கிப் பூரிக்க விழி 
களைத் தாழ்த்திக் கொண்டாள் பாமா. 

போல 

  

  

கண்ணன்  சுட்டெரிப்பதைப் 
அவளைப் பார்த்தான். 

அதோ பார்! இது என்னுடைய அறை. 
ங்கே "உனக்கு ஒன்றும் வேலை கிடை 
து. நீ போகலாம்.!” 
வாசற்படியைச் சுட்டிக் காட்டிய வீரலின் 

அசைவி3ல கூட வெறுப்பு நிழலாடியது. 
அவள் வெளியே வரவில்லை. அறையின் 
மூலையில் முடங்கிக் கொண்டாள். 
இதோ இன்று பஞ்சணையில் அமைதி 

யாக உறங்குகிறாளே அதே பாமாதான். 
இத்த பாமா வேது. வேதனைத் தீயில் 
தன்னை அர்ப்பணம் செய்து மீளா இதய 
தோய்க்கு ஆளாகி இன்று கணவனின் 
அன்பை அடைந்தும் அ.நுபவிக்க முடியா. 
மல் ஏங்கிக் கிடக்கிறாள். 

ய இன்னும் ரண்டு ஜாமங்கள் விரத இக் வெளிலே புல்தசையில், 
இல்களில், தென்னங் கீற்றுகளில் பனிதீர் 
முத்து முத்தாகப் பளபளத்தன. அவள். 
முகத்தில் அரும்பி யிருந்த வியர்வையைத் 
துண்டினால் ஒற்.றிவிட்டான் கண்ணன். . 
கணவனின் கரம்பட்டவுடன் அவள் 

இமைகள் லேசாகத் திறந்து மூடின. 
வெள்ளை வெளேர் என்று வெளுத்திருந்த 
அ.ந்த விழிகளில் சோகம் பொழியும் இரு, 
கருமையான வட்டங்கள் ஒளி மங்கிப். 
புரண்டு கொடுத்தன. 

    

அமுதசுரபி 

“பாமா! பாமா! ஏதாவது. 
கிறாயா $ பழரசம் தரட்டுமா ?'" 

பாமா மூடிய விழிகளைத் திறக்காமல் 
அவன். கொடுத்ததைச் சுவைத்து, உதடு. 
களை நாக்கினால் தடவிக்கொண்டே அயர்வு 
டன் 'படுக்கையில் கிடந்தாள். 

சாப்பிடு 

கண்ணன் சாய்வு நாற்காலியில் நன்ராக 
நிமிர்ந்து உட்கார்.ந்தான், பாழும் பொழுது. 
'தகர்வதாகக் காணோம். 

தோயாளியும், இராப் பொழுதும் ஒன்று 
டன்' ஒன்று உறவாடி இணைந்து மெது. 
வாக நகர்வதுபோல் இருந்தது அவனுக்கு. 
இவளை அவன் அழகில்லை என்று 

அன்று ஒதுக்கிய காரணம? பெண்ணைப் 
பார்ப்பதற்கு. அவனும்தான் போயிருந் 
தான். யாரும் அவன்" கண்களைக் கட்டி 
விடவில்லை. 

வீட்டுக்கு வந்ததும் அம்மா, * என்னடா. 
சொல்கிருய் '* என்று கேட்டாள். 
8 என்ன சொல்கிறாய் ? !* 
* நிறம்தான்?! என்று இழுத்தாள் 

அம்மா. 
“உறுப்போ. வீட்டுத் தள்ளு. வேறு 

பார்க்கிறது..." 
“*தள்ளுகிறதா? அவர்கள் செய்கிற 

மாதிரி யாரும் செய்ய மாட்டார்கள். பெண் 
களின் கறுப்பு நாளடைவில் உதிர்ந்து 
போகும். அதுதான்-ஏதேதோ விற்கிறதே. 
இந்த நாளில பூசிக்கொண்டால் சிவப் 
பாகிவிடுகிறாள்--!" 

“சரி உன் இஷ்டம். 
மாப்பிள்ளை அழைப்பைச் சாதாரணமா 

கவா நடத்தினார்கள் ? இரட்டை நாயனம். 
பாண்டு உனபட அமர்க்களமான உஊர்வலம். 
தன்னுடைய பிள்ளை வைரமோதிரம் பள 
பளக்க, சூட்டும், கோட்டுமாக ஊர்வலம், 
வருவதைப் பெற்ற மனம் கண்டு பூரித்துப் 
போயிற்று. சும்மாவா பின்னே ? ஒரு 
மாவட்டத்துக்கே அவன் அதிகாரி. 
கலைக்டர் ! 

  

நிச்சய தாம்பூலத்தின்போது உள்ளே 
யிருத்து பெண்ணின் வரவை எல்லாரும் 
எதிர் பார்த்து அத்த அறையின் வாசற்படி. 
யையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.. 

பாமா வந்தாள். 
சம்பந்தி வீட்டில் கசமசவென்று பேச்சு 

ஆரம்பமாயிற்று. 
“கறுப்பு... "கறுப்பு..." எல்லாருமா அப் 

படிச் சொல்ல வேண்டும் ? 

  

  

“ஏண்டா கண்ணா! இந்தக் கரிக்கட்டை 
யைக் காலில் கட்டிக்கொண்டாயே அப்பா.



பனிமலர். 

உனக்கு வேறு பெண்ணே கிடைக்க 
வில்லையா?!" அவன் மாமிவத்து பொரிந்து 
தள்ளியவுடன் கண்ணன் நிலை கொள்ளா 
மல் தவித்தான். 

தீர்ந்துபோன விஷயத்தை ஒழுங்கு, 
படுத்தி உருவப்படுத்திப் பேசித் தீர்ப்பதற் 
கென்றே பலர் வந்திருத்தார்கள். பந் 
தல் நிறைய பளபளத்த பாத்திரங்களின் 

பெருமையிலேயே லயித்திருந்த அவன் 
தாய்க்கு தன் மருமகளை ஏறிட்டுப் பார்க்க 
அன்று மாலைதான் முடிந்தது. 

அத்த ஆணழகனின் பக்கத்தில் பாலில் 
விழுந்த தூசுபோல் அவள் அமர்ந்திருப்: 
பதைத் தாய் கவனித்தாள். 

நம் கண்ணனின், அழகு எங்கே? எல். 
லாரும் சொல்வதுபோல 

   

நாம் பணத் 
துக்கு அடிமையாகிவிட்டோமா ?" 
கண்ணன் அவள் பக்கம் திரும்பிப் 

பார்க்கவில்லை. *மாப்பிள்ளைக்கு. என்ன 
குறை ? கலகலப்பாக இல்லையே'--பெண் 
வீட்டார் முன்பு இந்தக கேள்வி பெரிய 
உருவில் நின்று அச்சுறுத்திக் கொண்டே 
யிருந்தது. 

தோ அவள் எதிரே கண்மூடி மெளனி 
யாகிப் படுத்திருக்கும் அஉளைக் 

கவனித்தான் கண்ணன். 
மிஸ்டர் கண்ணன் உங்கள் மனைவி. 

யின் உலக வாழ்க்கை இனி நாட்கள் அள: 
வில்தான் இருக்க வேணடும். மறுபடியும்: 
அந்த மார்வலி வந்தால் அவள் பிழைக்க: 
மாட்டாள். !" 

ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே வைத்தியர் 
முடிவாகக் கூறின்ட்டார். வியாதியின் முடி 
வாக, வைத்தியரின் முடிவாக மட்டும். 
இருந்திருந்தால் அவன் வேதனைப்பட 
மாட்டான். மாலையிட்டுத் தன்னை மணாள 

னாக ஏற்றுக்கொண்ட மறு வி.நாடியிலிரு தது 
அவள் இதயச் சுவர்களைத் தகர்த்து அவ. 
ளுக்கு இவ்வித முடிவை ஏற்படுத்தியவன் 
அவன்தானே ? 

மறுபடியும் அவன் அவளை உற்று நன்றா. 
கக் கவனித்தான். அவளுடைய நிறமே. 
மாநிவிட்டதே, நல்ல சிவப்பாக இராவிட் 
டாலும், மாந்தளிர் மேனியளாக இப் 
பொழுது அவள் காணப்பட்டாள். கழுத் 
தில் பசுமையாகத் துலங்கும் மஞ்சள் சரடும் 
தெற்றியிலும் வகிட்டிலும் இட்ட குங்குமத் 
துடன் ஒரு *தெய்வ மங்கை'யாகத்தான். 

இருந்தாள். அழகு என்பது வெறும் 
வெளித் தோற்றத்தை மட்டும் பொறுத்த 
தில்லை. அழகின் இருப்பிடமே இதயம் 
தான் என்பதை அவன் புரிந்துகொள்ள: 

வ்வளவு காலம் பிடித்துவிட்டதே | 
|வளியே அமைதி மட்டும் இல்லை. ஒரே 

    

பனி. மார்கழி மாதத்தின் கூதல் உடலைத் 
துளைத்துவிடும் போல் இருந்தது. மெல்: 
லிய 'துகிலால் உலகையே போர்த்திவிட். 
டாற்போல் உலகம் மறைந்து கிடந்தது. 

இந்தப் பனியிலும் சாரலிலும் அவள் 
மேனி யெங்கும் வியர்த்துக் கொட்டிக் 
கொண்டே யிருந்தது. வேதனைத் தீயைத் 
(தணிக்க இயற்கை அவளுக்கு இந்த அற் 
புதமான வசதியைச் செய்து வருகிறது. 
போலும். 

முதன் முதலாக அவளைச் சொல்லால். 
சட்டவுடன். அவள் சகித்துக்கொண்டு 
தான். அதை விழுங்கிக் கொண்டாள். 
காலத்தின் தேய்வில் மனத்துக்கு மாறுதல். 
உண்டு என்று நம்பினாள். அவனோ? 
தன் அந்தஸ்தின் போதையில், அழகன்: 
செருக்கில் அவளைத் துச்சமாக மதித்தான்.. 

ஒரு நாள், ஒரு பொழுது அவன் குரலெ 
டுத்துத் தன்னை அழைப்பான் என்கிற நம் 
பிக்கையில் ஒரு வருடம் ஓடிவிட்டது. 

பாமாவின் அப்பா வந்தார் பெண்ணைப் 
பார்த்துப் போக. 

என்ன அம்மா இப்படி இளைத்துவிட் 
டாய்??? உபசாரத்துக்காகக் கேட்ட 
வார்த்தை அல்ல. 

ல்லையே அப்பா, எப்பொழுதும் 
போலத்தான் இருக்கிறேன்." 
“8 சொன்னால் எனக்குக். 

'இல்லையா அம்மா?!" 
தந்தையை ஏறிட்டுப் பார்த்தவள் தலை. 

யைக் குனிந்து, கண்ணீர் உகுத்தாள். அப் 
புறம் அவள் பிறந்த வீட்டுக்கு வந்து. 
விட்டாள். 
“உன்னிடம் மாப்பிள்ளை பேசுவதே 

கிடையாதா 3 ஏனென்று கேட்பதில்லையா ? 
'நீ பேசாமல் இருக்க உணக்கு எவ்வளவு, 
தெஞ்சழுத்தமடி அம்மா 

'தாயின் கேள்விச் சரங்கள் மகளின் 
இதயத்தைச் சல்லடைக் கண்களாகத். 
துளைத்து வேதனைப்படுத்தின. 
“என்னை ஒன்றும் கேட்காதே அம்மா. 

அவகுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை, என்: 
னைப் பிடிக்கவில்லை." 

வபிடிக்கவில்லையாமா 3!" என்று இரைந் 
தார் தகப்பனார். 

தகப்பனார் இரைவதற்கு மேலும் ஒருபடி. 
போகத் தயாராக இருந்தாள். ஆனால். 
பாமாவின் கரங்கள் அவர் முன் நீண்டு 
இடைமறித்தன. 
தொலை தூரத்திலிருந்த ரயில் நிலையத்தி 

லிருத்து கூ" வென்ற ஓசையுடன் ரயில்: 
கிளம்பும் சத்தம் கேட்டது கண்ணனுக்கு, 
தன்னுள்ளே வெவ்வேறு மனத்தையுடைய 
வர்களை ஏற்றிக்கொண்டு தான் சேருமி 

  

   

  

கண் 
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டத்தையே லட்சியமாக எண்ணி விரையும். 
அந்த ஓசையை உற்றுக் கவனித்தான் 
எப்படியோ அவனால் ஒதுக்கப்பட்ட 

பாமா மறுபடியும் அவன் இருப்பிடத்தை 
லட்சியமாகக் கொண்டு வந்துவிட்டாள். 

“எப்படி ? எப்படி?” என்று மருகினான். 

  

வன். 
'இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியே 

போய்விட்டுத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த 
அவன் கார் மரத்தில் மோதி அவனுக்குக் 
கால் எலும்பு முறித்துவிட்டது. முதலில்: 
ஆஸ்பத்திரியில் கொஞ்ச நாட்கள் இருந்து 
விட்டுப் பிறகு வீட்டுககே வந்துவிட்டான். 
வீட்டில் யார் இருக்கிறார்கள் ? அம்மாதான் 
போய் ஆறு மாதங்கள் ஆகின்றனவே ! 
அதற்கும்தான். பாமா வந்திருந்தாள். 
அவன் ஒரு கோடியிலும், அவள் ஒரு 
கோடியிலுமாக இருந்து எப்படியோ 
தாயின் ஈமக்கடன்களை 'முடித்துவிட்டனர்.. 
கடைசியாக ஊருக்குப் போகும் தினத் 

தன்று அவள் கூடத்தில் அவன் முன் 
வந்து நின்றதும் அவன் சேவகனைத் 
திரும்பிப் பார்த்ததும், சேவகன் காரோட் 
டியை ளித்ததும் திரைக் காட்சிகள் 
போல் தெரிந்தன. 
அவ்வளவு பெரிய வீட்டில் இதே கட்டி 

லில் படுத்து ஜன்னல் வழியாக அடிவா 
த்தையும், மரங்களையும், மனிதர்களையும் 
பார்த்துப் பார்த்து அலுத்துப் போயிற்று, 
அவன் மனமறிந்து குளிர்ந்த வார்த்தை 
பேசி நடந்துகொள்ள யாரிருக்கிறாகள் ? 

திடீரென்று மனத்திலே ஏக்கம் பிறந்த 
தும் “அவள் ?” என்று நினைத்தான் அவன். 
ஆங்...அவளைப்பற்றிய நினைப்பு அவன் 
மனத்தின் மூலையில் ஒட்டிக்கொண்டுதான். 

BOPP igor; சிவப்போ, அழகோ, 
குரூபியோ வாழ்க்கைப் பிரயாணத்தில். 
அவனுடன் அவளால்தான் வரமுடியும். 
மற்றவர்கள் எல்லாரும் விருந்தினர். 
போலத்தான். 

அவன் மனம் இவ்விதம் முதன் முதலாக 
அவளைப்பற்றி எண்ணத் தொடங்கிய 
போது, எங்கோ ஓர் ஊரில் ஒரு வீட்டின் 
தாழ்வாரத்தில் 'தினசரித்தாளில் தன்: 
வேதனையை மறக்க முயன்று கொண்டி 
ருந்த பாமாவுக்குக் கலைக்டர் கண்ணனின். 
உடல்நிலை கொஞ்சம் சீரடைந்து வருவதா 

கச் செய்தி வந்திருப்பதைக் காண முடிந் 
தது. பதைபகைத்தாள் அவள். 

பூஜை அறையிலிருந்து வெளியே வந்த 
தந்தையை *அப்பா". என்று அழைத்தாள். 
பாமா. 

அப்பா! அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை 
யாம். நான் போகிறேன் அப்பா அங்கே!" 

யாருக்கு ? அவனுக்கா ?'" வெறுப்பாக 
உமிழ்ந்தார் அவர். 

அமுதசுரபி 

ஆமாம் அப்பா. 
Gur dis psir.” 

பா.ஃபோ. 
ஐட்டிலில் துயில் கொள்ளும் பாமா அசைத் 

து படுத்தாள். முத்தென வியர்வை 
முகமெங்கும் அரும்பி வழிந்தன. பனியிலே. 
"நனைந்து கசங்கியமலர் காற்றில் அசைவது. 
போல் தோற்றமளித்தாள். *இந்த மலரை 
நான் எப்படித்தான். கசக்கி விட்டேன் ?” 
துக்கம் தொண்டையை அடைக்க முணு 
முணுத்தான் கண்ணன், 

அன்று  காலொடிந்து கிடந்தவன் 
எதிரில் அந்தக் காலை நேரத்தில் தெய்வ 
மாது போல் வந்து நின்றாள் பாமா, 

“நீயா?” என்றாள் கண்ணன்... 
“ஏன் வந்தாய்?! என்று கேட்டு 

வாசலைச் சுட்டிக் காட்டி விடுவானோ என்று. 
அச்சத்துடன் நுழைந்தவளுக்கு சாயுஜ்ய 
பதவி கிடைத்தாநபோல் இருந்தது. 

“உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்வையாமே."” 
இருவரும் ஒன்றும் பேசவில்லை. 
“பாமா அழகிதான். அவள் கறுப்பாக 

இருந்தால் என்ன ? _பளிங்கான அவள் 
'இதயத்தை அறிந்து கொள்ளாத பாழாகி 
விட்டேனே ? 
அவளை அவன் தன்றாகக் கவனித்துப் 

பேசவே அவன் "மனச்சாட்சி இடங் 
கொடுக்கவில்லை. அன்பெனும் தெய்வத்: 
தின்முன், குரூரமூள்ள ஒரு கல்நெஞ்சன் 
குற்றவாளியாக நின் நிருந்தான். 

'கண்ணன் உடல்நிலை தேறியதும், மார் 
வலி என்று அவள் துடித்ததும், படுக்கை 
யில் விழுந்ததும் அவன் மனச்சாட்சிக்கு 
ஒரு மறுப்பாக அமைந்தன. 

ஈமூடவன் கொம்புத் தேனுக்கு ஆசைப் 
படுவதா ?' 

பாமா பேசி நான்கு நாட்கள் ஆகி 
விட்டன. எப்பொழுதாவது கண்திறந் 
தால் ஆவலுடன் அவணைப் பார்த்துவிட்டு, 
விழிக்கடையில் முத்தென' நீர் தேக்கி வீழி 
களை மூடிக் கொண்டு வீடுவாள். 

“பாமா எப்படியும் பிழைத்து விட 
வேண்டும். இந்தப் பெரிய வீடடுக்கும், 
என் இதய சாம்ராஜ்யத்துக்கும் அவள் 
ராணி ஆகிவிட வேண்டும். ஆண்டவனே | 
அவளைப் பிழைக்க வைத்துவீடு' என்று 
வேண்டுவான் அவன். 

அவன். உள்ளக்குரல் ஓங்கி ஒலித்து: 
ஆண்டவனை அடையும் முன்பே பாமா நீர் 
துயிலில் பனிபடர்.ந்த அந்தக் காலை நேரத் 
'தில் துவண்ட மலராக ஓய்ந்து விட்டாள். 

அவன் வாயடைத்து, மெய் விதிர்க்க 
சக்தி இழந்த சிவனைப் போல நினருன். 
"திருமகள் நீங்கிய வைகுந்தமாக அந்த 
வீடு மெளன சோகத்தில் ஆழ்ந் 

திருத்தது. “ 

நான் போகத்தான். 

    



அவன அவளைப் பார்த்த. 
பார்வை, "என்னைக் காட் 
டிக் கொடுத்து விடாதே 
நான் ஏழை. என்னை நம்பி. 
வீட்டில் பத்துப் பேர் சாப்: 
பிடுருர்கள்!* என்று பேசி. 
யது போல இருந்தது. 

  

  

  

   

   

  

மாக்க விட வேண்டியது 
தான் என் முதல் வேலை!!" 
என்றான். ரங்கன். இர்மான 
மாக. 

“எந்தப் பொய்யை 
மாக்கப் போகிறீர்கள்?” 

  

  

   
   

    

   
   

  

    

அவள் _ ஒரு நிமிடம் 
ஈமனுவை வாபஸ் வாங் 

யோசனை செய்தாள். 
கும் போது உங்களுக்கும் 

ன் ores ன எனக்கும் கலியாணம் நடக்க. 

தற சினிமா! த இருப்பதாய்ப் பொய் சொன் 

ரணையைத் தொடங்க பக்க இருமலை. நேற்று... வீர்கள் இல்லையா?!" 

லாமா?” என்று கேட்டார். சேட்டதற்கு இன்றைக்குக் சேட். உங்களை அத்த நிலயில் 

உங்களிடம் நான் தனி. oo ரொம்ப 'பெட்டரா!  தப்புலிக்க அந்தப் பொய். 

யாய் ஒரு வார்த்தை பேச இருக்கு சொன்னேன் 

வேண்டும்” என்றாள்... இல்ல. x ; தொஷம் ட sie ருக்குமா Oran 

பகன் is “நேற்றிரவு பூராவும் அசுர சாக சொன்னென். 
'ஜ சற்று வெளியே ரம் செய்இிருக்கறேவே!” சொன்னேன். 

போய் இ என்றார் = . தன 

அதிகாரி குமாஸ்தாவிடம். முயன்றிர்கள்? 

சொறி தமாகா என் தகப்பனுர்போல்  **சின்ன வயதில் என் ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் 

நனைத்துச் சொல்லறேன். ஒரு மாதம் மூன்பு _ "இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாத் 

இது நடந்தது. அப்போது இவர் மாயவரம் " நன்னயம் செய்து ஸி என்று சொல்லி 

இரட்ட இருந்திருக்கிரூர். .. கெளண்டரில் யிருக்கிறார். அகளுல்தான் செய்தேன்... 

அவசரம் அவசரமாய் டிக்கெட் வாங்கியதும் 

இவர் முகத்தைப் பார்க்கவில்லை. சென்ற. 
பத்து நாட்களாய் எங்கள் இருவருக்கும் இரு 

மணர் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன. 

மாயவரத்தில் டிக்கெட் கொடுத்தவர் 
இவர் என்பது இன்றுதான் தெரிகிறது இன்று 
வரை மனுச் கொடுத்தது நான் என்று அவருக் 
குத் தெரியாது. மறு விசாரணை விழுப்புரத் 
தல் நடக்கும் என்றபோது. சொப்பனத்தில்: 
கேட அவர் என் வருங்காலக் சணவராய் இருக் 

  

   

  

  

  

        

கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. பெரியவர் 
குஞுக்குத். தெரிந்தால். மிகவும் கோபிப் 
பார்கள், எங்கள் விவாகப் பேச்சும் முறிந்து 
HH. ஆதலால் ஒருவரும் அறியாமல் இப் 
போடி மனுவை வாபஸ் வாங்கிக் கொள் 
கிறேன்! 

அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம்! ௪ 
ரர் அவர். அவளும் விடை பெற்றுச்    
கொண்டாள். 

நு திமிடம் அந்தக் குமாஸ்தாவைக் கூப் 
பிட்டார். அவன் உள்ளே வந்தான். 

  

“rebut rae! Bont என்னிடம்சொல்ல: 

வில்லையே... உன் வருங்கால மனைவியாமே?: 
வழக்கை வாபஸ் வாங்கிக் கொண்டு விட்டா 
ளாம், கங்கிராசுலேஷன்ஸ். .உங்க கலியாணத். 

கு அழைப்பு அனுப்ப மறந்து விடா. 
“என்னார். அதிகாரி, அடுத்த நிமிடம் 

route ஏறிச் சென்று விட்டார். 
ளோட்பாரத்தில் நிற்பதைக் 

கண்டு ஏங்கனும் போனான். 

  

  

       

  

  

நீங்க என்னைக் காப்பாற்றுவிர்கள் என்று: 

நான் நினைக்கவில்லை. அதிலும் நான் முன்பு 
உங்கள் பேரில் மனுக் கொடுத்தவன். அதி 

காரிகள் உங்களை எச்சரிக்கை செய்து லிட் 
டார்கள் இல்லையா?” 

** எச்சரிக்கையா? ர. வருடத்துக்குச் 
சம்பள உயர்வை நிறுத்தி விட்டார்கள்!" 

அப்படியா? நான் ஏதோ விளையாட்டுப் 

போலச் செய்யப்போய் இப்படி ஆ௫விட்டதே. 
நீங்கள் சொன்ன பொய்யை உடனே நிஜ. 

  

**உங்கள் அப்பா. 

அவன் கேட்டான். 
உங்களுக்கு ஏன் அது?! 

“இன்றே ஒரு மாத லீவு போட்டு விட்டு 
உன் அப்பா காலிலாவது விழுந்து உன்னை 
என்னுடையவள் ஆக்கிக் கொள்ளத்தான். 

தாங்கள் காலம் கடத்து வருகிறீர்கள். 
என்ன சொல்கிறாய் மாலினி?! 

அவள் அவன் கேள்விக்குப் பதில் பேசவில்லை. 
கைப் பையிலிருந்து ஒரு பத்திரிகையை: 

எடுத்து நீட்டிஞன். 
௮௫ல் **என் குமாரத்தி சென மாலினிக்கும் 

இருஷ்ணாபுரம் ராமநாதய்யர் குமாரன் வெங்க 
டேசனுக்கும் வருகிற ஆதிவாரம் இருமணம் 
செய்வதாய்ப் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப் 

பட்டு..." என்று மட்டுமே படித்தான் ஈங்கன். 

அடுத்த நிமிடம் அவன் முகம் தொங்கிப் 
போய் விட்டது. 

orgs கொடுத்து, 
என்றான் அவன். 

அவன் மூகம் பார்க்கு மிகவும் பரிதாபமாய் 

இருந்தது. அடுத்த நிமிடம் மாலினி, **பரவாயில்2ல, 
உங்களை ரொம்பவும் சோதிக்கச் கூடாது. இது 
என் பெரியம்மா பெண் மாலினியின் கலியா 
ணப் பத்திரிகை, அவள் பெயரும் மாலினி 
தான். உங்களை அழவிட்டு வேடிக்கை பார்க். 

விலாசம்?" என்று 

  

       

    

  

வைக்களில்லை!* 

    

தேன்!” என்று சொல்லி விட்டு, '“இக்தா 
ரங்கள். என் அப்பா விலாசம்!* என்று. 
கொடுத்தாள். 

1*இந்த நிமிடம் முதல் பொய்யை மெய் 

யாக்கும் வேலைதான்?” என்று குதித்தான் 
அவன் மகிழ்ச்சியோடு. த் 

'பொய் மெய்யாக அவர்களுக்குத் 
மணம் ஆ விட்டது. 

அவர்கள் கல்யாணத்துக்கு 
குப். பிரயாண டிக்கெட், பிளாட்பாரம் 
டிக்கெட்டாய் மாறவும் இல்லை. வந்த 
வாழ்த்துச் செய்திகளில் வேறு எந்தச் செய் 
'இயும் கலந்திருக்கவும் இல்லை. 

திரு 

  

வந்தவர்களுக்



      
   

                        

   

   

CHT வயக்மாள் படையகைக்கும். 
வெயிலலக்கூடப் பாசாமல் கையில் அப். 

வைத்தஇருக்கும். 
Sniper எங்கோ விசைத்து கொண் 
ஒருந்தான்... தெருவெங்கும் குடை 
கவிழ்ந்தாத்போல் கொன்றை மரங் 
கணின் நிழல் கவிந்இிருந்தது. அவள். 
செருப்பு அணிந்துகொள்ளும் வழக்கம். 
இடையாது. அப்பளம் இங்கு விற்பதில். 
கணிசமான லாபம் இல்லாவிட்டாலும், 
குடும்பத்தின் பற்றாக்குறையை ஈடு, 
செய்ய முடிந்தது. 

“வெயிலில் இப்படிக் கால் கொப்ப 
ஊக்க நடக்இருயே அம்மா, செருப்பு: 
வாங்ஒப் போட்டுக் கொள்” என்றாள். 
மகன் வத்சலா, அவள் மட்டும் என்ன? 
நைலானும், ஹவாய் செருப்பும் போட் 
இச் கொண்டு குலுங்குகனுனா? இடை 
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வளம் கூடையைச் 

  

ஸில் சாயம் போன வாயில், புடவை. 
சில... இடங்கணல் தையல் பாரித்தா 
மேலும் தைக்கமுடியாக .... நிலையில். 
சவிக்கை. அவளும் பொரியும் வெயிலில்: 
பாதங்கள் சிவக்க தையல் வகுப்புக்குப். 
போடறைவள்.தான். தன்னால் எல்லாவற்: 
நையும் தாங்கக் கொள்ளமுடியும் என் 
இற எண்ணம். 
ஹைரோட் இருப்பம் வந்ததும் ௬சார். 

என்று வெயில் மண்டையைப் பானக்கு 
ஆரம்பாத்தது. ஒரு 
மசம்மட்டை எதுவும் 
இல்லை. காகம் நாவை. 

எதாசே 
“ஜஸ்ஸ்' என்றா கூவிய 
யடி ஆனந்தமாக 
வெயில். 'தடை 

    

    

பேசடும் சரறுவன் வருவதைக்    

  

கண்டாள். கோதை. (இண 
ச், என்று... தனக்குள் 
சொல்லாக்கொண்டே நடத் 

ப தான். 
இன்னும் கொஞ்ச.தாசம் நட, 

  

வக்கால் சசம்பசிவத்தின் . வாடு on. 
விடும். அத்த வாட்டில் பத்து ரூபாய்க் 
கூக் குறையாமல் வியாபாசம் நடக்கும். 
அத்துடன், வத்சலாவுக்கென்று அவர் 
கன் வாட்டில் பழைய சலிக்கைகள், 
புடவைகள் ஏதாவது கொடுப்பார்கள். 
சில்லென்று இந்; வெயிலுக்கு இதமாக 
'பாரிஜூடேரில்' வைத்த மோர். கொடுப் 
பான் வக்காலின் மனைவி. 
கோதை வேகமாக நடந்தான். வக். 

கால். வாட்டை நோக்கி, வழக்கம்போல. 
பத்து ரூபாய் வியாபாசமும், "குளார்ந்து. 
மோரும் இடைத்தன. வாடு இரும்புகை 
யில் வ,த்சலாவுக்கென்று இசண்டு ரிப்: 
பயன்கள், பானாஸ்டிக் வளையல்கள் வாள். 
இக் கொண்டு வற்.தாள் கோதை. வெயி. 
லில். தடத்துவத்து களைப்பு வேற. 
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வாசல்இண்ணையில் அலுப்புடன். உட் 
சார்ந்து கொண்டான். 

அத்து வாட்டில் ஏகப்பட்ட குடித் 
கணங்கள், பு.ந்றாசல்கள் போல காலை. 
தோத்தில் அவ்வாட்டிலிருந்து குழந்தை 
களம், பெரியவர்களுமாக வெளியே 

வத்துகொண்டிருப்பார்கள். தது 
யார் யார் வட்டுக் குழந்தைகள் கண்டு. 
யாடிப்பதே . கஷ்டமாக இருக்கும். 
காலம் மாறிவிட்டது என்று கருது. 
வர்களும், மக்களின் நடை உடை 
பாவனைகள் யாவும் பண்பட்டுவிட்டன. 
என்று தினைக்றெவர்களும் கோதையம், 
மாள் குடியிருந்து இருமகன் ஸ்டோர்ஸ். 
ஓண்டுக் குடி.த்தனங்களை எட்டிப். 
பரர்த்தார்களானலை மனிதன் இன்னும் 
விருகப் பாசாயத்தைத் தாண்டவில்லை 
என்பது புலகும். 

தருத்திண்ணைக்கு. அடுத்தாற்போல் 
எட் 

  

   ஒப் பார்த்தான். வெளியே. 
“கோதை! வத்துட்டியச நர" எண்று. 

மூக்கன் மேல் விரலை வைத்து of 
சயிக்தான். 

"கொஞ்சம். முன்டை.. வத்இருக்கக் 
கூடாதோ? உன் பெண் வத்சலாவைத் 
தேடிக்கொண்டு ஓரு பையன் வத்திருந். 
தோன். 
“பையை! என்னு shite Cumeneir 

கோதை, 

  

ற்குள் மற்றக் குடி.த்தனக்காரர். 
கன் அங்கே கூடிவிட்டார்கள்., “பையனா! 
பையனை!!! அவர்கள். முகத்தில் விஷக் 
குறியைவிட வியப்புக் குறிகான் மிஞ்சி 
தின்றது. 
‘unr? வத்சலா தையல் வகுப்புக். 

குப் பேசகவில்லை?! என்று கேட்டவாறு. 
கோதை உள்ளே செல்ல பசபச.த்தாள். 
ஜானகி மற்றவர்களைப் .. பார்த்துத் 
தலையை ஆட்டவும், அவர்கள் நமுட் 
OF சரிப்பு சிரிக்கவும் அதைப் பார்க்கக். 
கோதை அங்கு இல்லையே என்று ஏஸ். 
இயபடி. அவசவர் கத்தம் அறைகளுக் 
குப் போய்விட்டார்கள். 
உள்ளே வத்சலா காப்ப! போட்டுக். 

கொண்டிருந்தான்... துடைத்துவிட்ட 
சியாக, கண்களும், மூக்கும். அள 
வோடு அமைத்து வறுமையிலும். 
'இனமை பொங்க அவள் அடுப்பால் தூர் 
கொதிப்பதைக் குனித்து பார்த்து. 
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ச௫ித்துக் கொண்டிருந்தான். மக்கவால் 
ஒல் தெரித்த அவன் முகம் கன்னமத்த ~ 
குழந்தையைப்போல் இகுத்தது, “5. 

க்க! என்று அதட்டிக் கூப்பாம் 
டான் அன்ன, BOAO நிமிர்த்கு 
அவள் முன்பு. உழைத்த, gin Be 
போன கோதை. பூதாகாசமாக. வடி 
DoD ser Biri gird Bein ger. 

“ஏண்டி! உன். அப்பா. சோற்றுகிறு 
வத்தரரா. இல்லை சாட்டாட்டத்திலேயே 
அழுத்திப்போய் இருக்இழுசா? ஆமாம். 

  

இங்கே யா வந்தார்கனாமே 
யாடி, அத? 

வத்சலாவுக்குக் : காயின் . கோபத் 
தைப் பற்றி நொடியில் புரித்துவிட்டஅ. 
அம்மா வெயிலில் களைத்துப் போய்வத். 
இருக்கருள், வத்ததும் wre ego 
அவளன£டம் யாரே இல்லாத.அம், பொல். 
லா.கஅம் ஓ.௫ இருக்ஒழுர்கள். ப.அுமை 
ஒன்று அசைவ.துபோல் தாமின் ..முண் 

ம்ளரில் காப்பாயை எடுத். 

  

சாப்பாடம்மா? அன்னையின் 
முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்த்தான். 
இமைகளை அழுத்தும் கண்ணாசை 
மிகுத்த பாசயாசையுடன். அடக்இக் 
கொள்ள. யன் படபடத்து 
கோதை இரண்டே விழுங்கல் காப்பா 
யைக் குடிக்அவிட்டு, “இதற்குள். காப் 
பாக்கு என்னடி. அவசரம்? யார். BD 
குத்தத?” என்று கேட்டுவிட்டு நிமிர்த்த 
தும் பூஜை மாடத்இல் வாழை இ£லயில் 
௪ருட்டி. வைக்கப்பட்டிருந்த ates 
மும், ஒரு சாப்பு மலைவாழைப் பழமும் 
தெரிந்தன. 

‘p? அடிக்கடி. சொல்லுவாயே. எண்: 
னுடைய அத்தை ஐபல்பூரில் இருக் 
கருன் என்று. அவளுடைய பான்னை. 
யா, வேலையாகப் பட்டணக்துக்கு. 
வத்தருக்இறுசாம், அப்பாவையும், உண். 

  

  

யும் பார்க்கவேண்டுமென்.று. வந்;த௪ ' 
சாம், போகிறேன் என்றுதான். சொன் 
னார். நான்தான் காப்பா சாப்பாட்டு 
விட்டுப் போகலாம் என்று கொடுத். 
,தனுப்பானேன்.” 

வாசுவா.. வந்இருத்தான்?.. கல்யச 
ணிக்கு மூத்தவன் தான். பாள்னை. அம்: 
புறம் இரண்டோ. மூன்றோ. பாதத்த 
தாகச் சொன்னார்கள். முதல் Nereus 
க்குத்தான் பறந்த வட்டுக்கு off



குந்காள்?. அப்போ. டன் தாத்தா, 
வட்டி எல்லோரும் இருந்தார்கள், அப். 
புறம் இடையிலே தாத்தா, பாட்டி 
இறந்ததற்கு வத்.தளிட்டுப் போனவள்... 
யாறகுகான் போக்குவாத்தே இல் 
கலையே,” 

வத்சலாவுக்கு எங்கோ வடிக்கும். தன் 
அத்தையை உடனே பார்க்கவேண்டும். 
என்று ஆவல் எழுந்தது. 

வாசு எப்படிமிருக்கருன் வத்சலா? 
அவன் இரும்பவும் வருவதாகச் சொன்: 
eo 

வாசு எப்படிமிருக்கருன் என்று வத். 
சலாவிஷலை வர்ணிக்க முடியவில்லை. 
நெஞ்சில். நிறைந் துபோன உருவமாக 
இவனை மனத்தால் நினைத்து மஇழ்த்க. 
வண்ணம், (போ அம்மா! அவசை நான். 
சரியாகப் பார்க்கவில்லை. என்று விட் 
டாள் 

சாட்டாடுவதற்காக. முதல். நாள் 
போன மனிதர் மெதுவாக அன்றுமால. 
'இரும்பாவந்தார். மனைவியின் அலைச். 
சலோ, தனக்குக் கல்யாண வயஇல் 
BG மகள் இருப்பதோ எதுவுமே 
உறைக்காகு அந்த ஜடம் சாமஸ்வாமி. 
ஒரு கம்பனியில் குமாஸ்தாவாக: இருந் 
தார். புகையிலை, சாட்டாட்டம் இதைத் 
'கவிச உலகத்தில் அவருக்கு ஒன்றும் 
தெரியாது, தெரிந்தாலும் அவைகளால். 
அக்கறையும் இடையா.து. சாமஸ்வாமி 
சாப்பாட்டு முடித்ததும் இரண்டு மூலப் 
பழங்களைக் கொண்டுவந்து கொடுக். 
தோன் கோதை, அதை உர]த்து விழுங்க! 
வைத்தார். மறுபடியும் அவர் அண்டை. 
உதறித் தோளில் போட்டுக்கொண்டு 
சாட்டாடக் ளெம்புறதற்குள் கோதை: 
“பழம். ஏதென்று கேட்கவில்லையே” 
என்று பேச்சை ஆசம்பரத்தாள். 

  

   

    

“ஆமாம்...பாசமாதம். ஏதோ... ஆஸ்தி. 
சேலியா.. ஆப்பான். வாங்கவிட்ட 
திப்பு உனக்கு...ஏதென்று கேட்டாக 
வேண்டும்... 

  

கணவரின் இந்தக் குத்தல் மொழி. 
கள் அவளுக்கு சகஜமானவை, “உங்கள். 
(தங்கை பாள்ளை. வாகு வந்திருந்தா 
2ஞாம்...! சாமஸ்வாமி தம். வழுக்கைத். 
தலையைத். தடலிக் , கொண்டார். 
எதையோ: நினைவுக்குக். கொண்டு வரு. 
நவர்போல் சித்தனையில் ஆழ்த்தார்.. 

  

இவர் என்: நண்பர். 
யஞ்சாபில் இருந்து வத்திருக்கறுச் 177 
“eee?” 
மோர்சிங் பழுகவேண்டுமாம் 1 

  

   

——==== 

இருபது வருஷங்கள் என்ன ஒரு. 
மனிதனின். வாழ்க்கையில் சாமானிய 
மானதா? எத்தனை மாற்றங்கள்? ஏற்ற. 
இறக்கங்கள்? தாமும், தம் குடும்பமும். 
கல்யாணியின் குடும்பத்தைவிட எக். 
,தனையோ படிகள் கழே இறங்கி இருப் 
பதை நினைத்துப் ' பார்த்தார். அவள். 
புருஷனுக்குக் கைதிறைய சம்பளம், 
மணிமணியாகக் குழந்தைகள், அணும், 
பெண்ணும் ஓத்து நடத்தும் இல்லற. 
வாழ்க்கை, காலணா. «Cann Naud 
லிருந்து அந்தக் குடும்பத்தில் கணக் 
காக, ஒழுங்காகச் செலவு செய்வார். 

"இதெல்லாம் காற்று வாகன். 
கேள்விப்பட்டவை. இவர் மட்டும் எப்ப. 
டியோ சூதாட்டத்துக்கு அடிமையாக. 
விட்டார். மாதச் சம்பளத்தில் பாதிக்கு. 
மேல் ஆட்டத்தில் தொலைத்துவிட்டு, 
கோதை வேற. வெயிலில் அப்பளம். 
இட்டு விற்றுக் குடும்பத்தின் மானக்: 
தைக் காப்பாற்றுவதையும் உணர்த். 

திருத்துதான் இருந்தார்.



  

*பையன் பெசியவகை வன, 
யானே, ந பார்த்தியோ?” *நான் வாட் 

   

ஒல்... இல்லை. வத்சலாதான். காப்பி 
போட்டுக். கொடுத்தாளாம். உங்களை 
வும், என்னையும் பார்க்கவேண்டுமென் ஏ 
னம். 

“இரும்பாயும்.. வருறேன். என்க 
wor? 

வருவதாகச் சொல்லிலிட். 
i நாங்கள்பாட் 

பொம்கியேோ     
ரன். 

  
   

சாமஸ்வாமி அன்று ஏனோ, சாட்ட 
டப் போகவில்லை, சட்டைப் பைனயத் 
துழாலினர். பத்து ரூபாய் இருந்த௮, 
*கோதை! வட்டில் சாமான்கள் இல்லை. 
யென்ுல் வாங்டுக் கொள், தல்ல சமை. 
யலாகச் 
சேப் 

சமைத்து வை...நான் அவ. 
பார்த்தபோது இத்தனூண்டு 

இருந்தான். இப்பொழுது எப்படி.ிருக் 
இலே யாரைப்போல இருக்இழுஷம்? 
கல்யாணி தல்ல இவப்பு...?' 

"தான்தான். பார்க்கவில்லை. 
றேனே! என்ற கோதை வற்சலாவை 
அழைத்துக் கேட ன் 

*தல்ல சிவப்பாக அப்பா மாதிரிதான். 
இருக்கருர் அம்மா! என்முன் அந்தம் 
பெண், 

ஏன்இ. 

 



  

"என்னைப்... போலவா. இருக்கிறன்?” 
என்று மூணுமுணுத்தார். சாமஸ்வாமி, 
கண்களில் தளும்பரய தாரை மறைக்க 
ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தார். 

2 

அடுத்த நான் வெள்ளிக்கிழமை. 
இக்கு. வெளுக்குமுன்பே. வத்சலா 

அலிட்டான். சின்னஞ்சிறிய அந்த 
வாட்டை ஒழுங்குபடுத்தி வைத்துவிட்டு 
சமையல் வேரீலக்கு ஆயத்தமாஇலிட் 
டாள் அவள். 

  

  

கோதை பரபசத்த மனசுடன் வாச 
க்கும், உள்ளுக்கும் பல தடவைகள். 
வ£லத்துவிட்டாள், எட்டு மணி சுமா 
(க்கு டாக்சியில் வாசு வந்து சேர்ந் 
தான், கூடைநிறைய பழங்களும், புஷ் 

  

  

     பம், வெற்றிலை. முதலிய மங்கலப் 
பொருள்களும் வாங்கி வத்தருந்தான்.. 
சாமஸ்வாமியை, 'மாமா! என்று கட் 

டிப் படித்துக்கொண்டு கரைந்துலிட் 
டான். 

கல்யாணி எப்படியப்பா..' இருக் 
இருள்?! என்று முகம் unr Saale 
தாள் கோதை, இத்தசீனபூண்டு. பைய 
னில் பார்த்தவள் திமிர்ந்த 
நேர்கொண்ட பார்வையுமாக 
Nd நிற்கும் அழகுத் 
விட்டு அவன் கண்கள்: 
தகர மறுத்தன. 
அ£லஅ£லயாகப் புசளும் கூத்தலை ரி, 

பல் முடிந்துகொண்டு எள!மையும், 

   

    

பக்கம் வேறு. 

 



காப்பா அழகும.. கூடிய வத்சலா. 
கொண்டுவந்து வைத்தாள். 

“அசப்பில் பார்த்தால் அம்மா. மாத 
சியே இருக்கறுள் மாமி, நேற்றுதான். 
எப்படி. தடுக்கிட்டாள் என்றொர். 
oor? 

ஏன்?” 

  

தான் இத்த வாட்டுக்குள். நுழை, 
தேஜோ இல்லையோ. ஏதோ. மா 

  

மாதிரி ஒவ்வொரு அறைகிலிருந்தும்- 
ஓவ்வொரு தலை வெளியே எட்டிப் 
பார்த்துவிட்டு உள்ளே பதுங்க 
கொண்டுவிட்டது? 

வத்சலா கன்னங்குழிய களுக்கென்று. 
த்தாள். Gi    

“அம்மா எப்படியடா இருக்கிறாள்?” 

'இத்கக் தடவை சாமன்வாமி கேட்டார். 
மலர்ச்சியும்,... குறும்பும். 

வாசலின் முகம் வாடியது. 

  

Bernas 

  

‘gpibwon.... godt எனக்கு 
கு அம்மா என்ற உறவு. எங்க 

ஞக்கு மட்டும்தான் புரியும், அவளுக்கு. 
நாங்கள் குழந்தைகள் என்பது தெரி 
யாது மாமா...? 

  

அங்கருத்த எல்லோரும் அதிர்ந்து 
போர்கள், 

(அவளுக்குப் புத் சுவாதானமில்லலை. 
.. சிறிது நோம் சாமஸ்வாமி. 

யாரமை பீடித்தவர்போல் இருந்தார். 

அவர் தோனில் தாக் வளர்த்தவள் 
பைத்ெமாக இருக்கருள். பைத்தியம்! 

'இடிசென்று. வெறிபிடித்தவர்போல் 
'கத்இிஷர் அவர். 'டேய்! அவள் பைத். 
'இயமாக இருக்கிருள் என்று யாசாவது: 
ஒரு வரி எழுதிமிருப்பார்களா?் காற்று 
வரக்கலே யாரிடமாவது சொல்லிமிருப். 
யார்களார் இப்பொழுது என்னடா புசு. 
உறவு : முளைத்துலிட்டதா வெளியே: 
போடா! அவளிலிருந்து, அவளுக்கப்: 
யுறம்கானே.. உன்னுடைய  உறவெல். 

eons... Cut... Cute? 

(மாமா? என்று ஏதேகூடதாம்பரத் 
"தான் வாசு, அங்கே அவன்: முன் தின்றி. 
ருந்தவரின் பயங்கரமான வெறிய! 
பார்த்தவன். தலையைத் தாழ்த் 
கொண்டு வெளியே எளம்பரிவிட்டான். 

   

  

fara! wre? என்று அறைத்த: 
கோதையின் செவிகளில் அவன் அசை: 

குறையாக முணுமுணுத்த சொற்கள்: 
விழுந்தன. அவன் வத்சலாவைப் பெண்: 
கேட்க வத்இருத்தானும், நொடித்துப்: 
போன அந்தக் சூடும்பத்தை ஒழுங்கு. 
படுத்து வத்சலா நிம்மதியைத் தேர். 
தருவான் என்ற தம்பரிக்கையில் வந்து: 
வனின் முன்னர் வருங்காலம் ஒரே இரு: 
ளாகக் காட்சி அள!த்தஅு., 

   

சாமன்வாமி பழைய. நிலைமை. 
அடைத்து அமைஇயுற்றவுடன் வழக்கம். 
போல அண்டை உதறித் தோளில் 
போட்டுக்கொண்டு சாட்டாடக் Bonin 
விட்டார். 

கோதைக்கு, அவன் பிழைப்பு காத் 
துக்கெத்தது. அப்பளக் கூடையுடன். 
பொரியும்: வெலிலே,... கெ 
மழையோ கால்கள் தேய நடந்தாக. 
வேண்டும். கூடையுடன் புறப்பட்டுவிட்' 
டாள். 

    

லா கண்களலிருந்து. வழித்த. 
தாசைச்சுண்டி எறிந்தாள். 

  

உண் 
யத்றவளாகச். சமையல முடித்தாள். 

  

வகுப்புக்காக அவன் தெருளில் 
இறங்க நடந்தபோது, அவள் உள்ளத். 

இல் மோதிய எண்ணங்கள் இலை, ஓர் 
ஏழைப் பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை 
பது விடியாத இருளா? அல்லது. 
வாழ்க்கை என்பது அயராகஉழைப்பாரி. 

அல்லது வாழ்க்கை என்பது வெற 
மையா? சற்றுமுன் பாபாத்த இந்தக். 

குடும்பம் தன் பாதையிலிருந்து வில, 
சுபாட்சத்துக்குத்  இரும்பாலிடுமோ. 
என்று அங்கலகய்த்தவர்கள் தத்தம். 

அறைகணலிருத்து வெளியே எட்டிப்: 

பசர்த்து திம்மதியாக மூச்சுலிட்டனர். 

என் 

  

—*—_



அட்டைப் படக் கதை 
அவன் தன் முத்துப் 

த, பதன் கண்க 

AGEB BAI cee நக்கன் அட   

    
தாயின். மனத்தை 
கொள்ளை. கொண்டு. 
விடும் 

BDEDBAIMNOYLDER 0 மய வனக் 
அம்மா. மனம், 

   

  

ல்ல அழகான 

   

  

இஃ பங்களாகக் தல் கஷவைனிடம் ஏற்பட்டு. வரும் மாறு கல 
'தல்களை ருக்மிணி கவனித்து வந்தான். வாசனைத் தைலம், பவுடர், 

ஜே என்று எதிலும்... பிடுத்தமில்லாஇருந்த சங்கர் அடிக்கடி 
      
அண்ணாவும்.               

       
  

வைகளை வாங்கி வருவதும். இலைக் கண்ணாம். முன்பு! பிடிச்சிருக்கா 

இல்கேச். இங்காரித்துக் கொள்வதுமாக இருத்தான். என்று கேட்டுக் 

ரம் அவனுக்கு மீகப் பொருத்தமாக இருந்த (போதலும் கொண்டே. அமிதா, 

Bete அது பிடிக்கவில்லை... அவளும்... இளமையானவன்தான். அவனுடைய தற்ன, 
மணக்க தந்து வயசு என்ன அப்படி. ஒரு வயசா? அவளிடம் அக உள்ளே விருந்து அந் 

மண டுகில்லாவிட்டாலும் பழைய பாணியில் உடையணிந்து, 
பதலிசாக இருந்தாள். . 

சற்றுக் குட்டையாக, தடுத்த உடம்பு; கறுப்ப 
   என்று 

அப்போ 

  

  ன். கோயில்        தூண்களில் சல சமயம் குள்ளமான ... பெண் கருவங்களைப் பார்க்க. ஆம்பறை 

நேரிட்டால். சட்டென்று ருக்குவின் நினைவு வரும்; யான் வந்துடுவான்!" 

இகத்கு நோமாரான தோற்றம் உடையவன் சங்கர்,.கல்ல வயர், என்று ஆரிப்பரித் 

Be a nha: wide Binawnen கண்கள். இந்த அழகன் தான், நாயும், ee 

கடனைப் பார்த்துப் பிடித்துத்தான் இருமணம் செய்துகொண்டான்; னும் அத்தம் ese 

"எந்து குழந்தைகளுக்கு அன்னையாகிவிட்ட அவனிடம் இப்போதே த் இரும்பிப் பாம் 

அத்த பணிந்தது. பெண் பார்த்து விட்டு வந்த அன்று அம்மா தகர்கன், பெண் 

அப்பாவும். அவனிடம் ஒரே ரூரஸில் 
உர! உனக்குப் பெண் பிடிச்சிருக்கா. 

டால் என்ன சொல்றது 

  

  

  

அவர்கள் கே 
என்று கேட்டார்கள். 

"பிடிச்சிருக்கு... பண்ணிக்கிறேன்." 
ஏதோ என்னைப் பார்த்துச். சொல்!! 

என்று அம்மா அவன் முகத்துக்கு 3 
நின்றபடி கேட்டாள் 

        

   

     
 



உருவத்தில் ஓர் அசடைப் பெற்றுவிட்டு 
அதற்கு. மணம் செய்யும் வயதும் வந்து 
விட்டால் பெற்றவர்களின் மனத்தில் அதை 

      

இந்த அபீதா என்கிற அசட்டின் சுழுத்தி 
மூன்று முடிச்சுக்கள். போடப் போகிறவன் 
தான். சங்கரின் வரப் போகிற மனைவியின் 
தமையன். அவன். அசடு அல்ல. கால்களை 
இழந்தவன். இதிலே ஒரு பேரம் நடந்திருந் 
தது. அபிதாவை அவன் மணந்து கொண் 
டால், சங்கர் அவன் தங்கை ருக்குவை. 
மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற. திபத்த 
னைக்குக் கட்டுப்பட்டே ஆகவேண்டியிருந்தது. 

  

  

  

  

“ச்ச... கள்ளே போடி, வாயை 
மூடிண்டு...... கர்மம்... கர்மம்...."* என்று 
தலையில் "இரண்டு போட்டுக் கொண்டார். 
பெண்ணைப் பெற்றவர். 

**எனக்கு. ஆம்படையான். வற்றது பிடிக் 
கல்லே அப்பாவுக்கு” என்று அழ. ஆரம்பித் 
தாள் அபிதா. அழுகை யென்றால் சாதாரண 
மான அழுகையா என்ன? மணிக்கணக்கில் 
தொடர்ந்து நாட்கணக்கில் நீண்டுகொண்டே 
போகும் அழுகை. 

எங்கே அந்த. அமுகையைத் தொடர்ந்து 
Gander ein Leng சங்கள் அவளைச் 
செல்லமாக, **அபி ! இங்கே வாம்மா 
என்று அழைத்தான். அவள் அருகில் வந்து 
நின்றதும் அவள் தலையை ஆதரவாக வருடிக் 
கொண்டே, **எனக்கு அவா பொண்ணைப் 
பிடிச்சிருக்கு. உனக்கு அவா பிள்ளையைப் 
பிடிச்சிருக்கோ 2” என்று கேட்டான். 

ஓ? பிடிச்சிருக்கே அண்ணா! 

    

அவருக்குக் 
கால். இல்லைன்னா என்ன? எனக்கும்தான். 
சமர்த்து இல்லே - அப்போ இரண்டுக்கும் 
சரியாய்ப் போச்சு இல்லே?”* - என்றவாறு 
அவள் நாணிக் கொண்டே உள்ளே வேகமாக 
ஓடி. விட்டாள். 
அசடோ எதுவோ 2 அவள் அவன் உடன் 

பிறப்பு. அவள் முகத்தில் மலர்ச்சயைக் 
சுண்டதும் அவன் உள்ளம் ரூக்குவை அழகி 
யாகவே ஏற்றுக் கொண்டது. 

உற்றாரும், உறவினரும் சங்கரை ஒரு 
இயாகியாகவே மதித்தனர். “தங்கைக்காக, 
'இந்தக் காலத்தில்: இந்தச் சினிமா யுகத்இில்-- 

  

எவன் இப்படித் இயாகம் புரிவான் என்றெல். 
லாம் பேசினர். 

பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கப்புறம், அவ. 
னுடைய மூத்த மகள் பாவாடை. கட்டிக் 
கொண்டிருந்தவள். தாவணி அணிய ஆரம் 
பித்த பிறகு சங்கரிடம் இலேசாகச் இல. 
மாறுதல்கள் . தோன்றியவுடன் ருக்குவை. 
அவை வியப்பில் ஆழ்த்தின. 

ஒரு நாள் அவன் அலுவலகுத்திலிருந்து வரும் போது பை நிறைய அழகுச் சா.தனங் 
களை வாங்கி வந்தான். கஸ்தூரி மஞ்சளும், 
யயற்றம் மாவும் பூசிக் கொண்டு ஆரோச்சிய 
மாகத் இகழ்ந்து வந்த குடும்பத்தில் இப்படி. நோட்டு நோட்டாகப் பவுடர் ஸ்னோவுக்கு.் 
பரம் போகிறதென்றால் ருக்குவால் பேசா 
மல் இருக்க முடியலில்லை. 

மறு நாள் காலையில் அவன் படுக்கையில்: 
படுத்தபடியே காப்பிக்காகக் காத்திருந்தான். 
நக்கென்று ஆவி மணக்கும் காப்பியைக். 
கொண்டு வந்து மேஜையின் மீது வைத்து 

விட்டு தகர்த்து நின்னுன் 
மூன்னைப்போல் பொன்திறத்தில் நுரை“ததும்ப 
இல்லை. | கொஞ்சம் தண்ணிக் காப்பிதான். 

  

   
**என்ன இது? காப்பியா 2** 
**ஆமாம்....இப்படிச் செலவு பண்ணினால். 

தண்டத்துக்கு.  வயிற்றுப்படட்டைக் குறைச் 
குத்தான். ஆகணும். 

*-என்ன ஆமாம்? டம்ளரிலிருத்து வாய்க்கு. 
இறங்காது "மூன்னேயெல்லாம். ... இக்காக 
நாக்கை ஒரு சுழற்று சுழற்றும், நம் வீட்டுக் 
காப்பி ஸ்பெஷல்னு என் ௪நேகிதாள்ளாம். 
சொல்லுவா..”* 

“சொல்லுவா... சொல்லுவா... இப்போ 
ஒண்ணாந்தரக் காப்பிக் கொட்டை வெளிநாட் 
டுக்குப் போறது. ஓண்ணாந்தர: டீயும் அங்கே 
தான். போறது... அப்புறமா. ஒண்ணாந்தர. 
மிளகு, ஏலம், மூத்திரி எல்லாமே டாலர் 
சம்பாதிக்க... வெளிநாட்டுக்கு. ஓடறதுகள். 

    தமக்கு எல்லாமே இரண்டாந்தரம்தா* 
சங்கர் அவளை சுவாரசியமாகத் இரும்பிப் 

தான். மூத்த மகன் தம்பூரில் ௯     
சொர்த்துக் கொண்டிருந்தாள்.  மற்றதுகள். 
படித்துக். கொண்டிருந்தன.  பூஜையறையி 
லிருந்து. ஊதுவத்தி மணத்தது. _ பிச்சிப்: 
பூச்சரம் ராம் பிரானின் படத்தில் தவழ்ந்து 
கொண்டிருந்தது. அதிலிருந்து ஒரு இள்ளூ 
எடுத்துக் கோடரி முடிச்சின் Bip GG 
மடித்து. வைத்திருந்தாள். சங்கர் சிரித்தபடி. 
மனைவியைப் பார்த்து, **இங்கே வாயேன். 
சொல்கிறேன். இப்படி முடிச்சுப் போட்டுக். 
காமல் உயரத் தூக்கிக் கொண்டை போட் 

  

டுக்கணும். மல்லிகைச் சரத்தை ஒரு சுற்று 
வளைத்துச். கூத்இிக்கணும். கொஞ்சம் லேசா 
"லாக்டோ. காலமின்* பூசிண்டு, பவுடர் 
போட்டு, மை ட்டி, : பொட்டும் இட் 
டண்டா இன்னும் er 
தெரியுமா?' 

அவள் விக்இத்து நின்றாள். ஒரு தாம்பத்திய 
வாழ்க்கையில் பன்னிரண்டு வருஷங்கள். 
ஒரு மகாமகக் காலம் - குறைந்ததல்ல. மகப் 
பேறு, பற்றாக். குறை, களிப்பு என்று எத் 
,தனையோ இனசரித் தொல்லைகளைச் சமாளித்து 

  

படி அழகா இருப்பே 

      

எதிர்த்து வாழ்ந்துவிட்ட காலம். 
அந்தப் பன்னிரண்டு வருஷங், இத்தனை. 
நாட்களாக ருக்குவை அவன், *நீ இப்படி. 
அழகு பண்ணிக்கோ - இப்படி சரி, எனக்குப் 
பிடிச்ச மாஇிரி புடவை வாங்கிக்கோ” என்று 
சொன்னதில்லை. ஏன்? இருவரும் அதிகமாகப்: 
புற அழகைப் பற்றிச் சந்திக்கவே இல்லை. 

“என்ன் பேசமாட்டேன்கிறே 27” 
/அப்போ.. நான் அழகாயில்லையா ?* 

என்று கேட்ட ருக்கு சட்டென்று உள்ளே. 
தம்பூர்ச் சுருதியுடன். பாடும் தங்கள் மகள் 
எங்கே சவனித்துவிடப் போகிறாளோ என்று 
பயந்தாள். அந்தக் காலத்துப் பன்னிரண்டு 
வயசுப் பெண்ணின் மனத்துக்கும் இந்தக் 
காலத்துப் பன்னிரண்டு வயசுக்கும் ரொம்ப 
வித்தியாசமூண்டே. ! பிஞ்சு. காயாகாமல். 
வெம்பிப் பழுத்துவிடும் மனோ நிலைதானே 
இந்தக் காலம்? 

**யார். அப்படிச் சொன்னது 2 இன்னும்: 
அழகா. இருப்பேன்னேன் - ருக்குவுக்கு: 
மேலும் அந்தப் பேச்சை வளர்க்க விருப்ப 
மில்லை. பிறகு அவள் கணவனை உன்னிப்பாகக்: 

 



சுவனிக்க ஆரம்பித்தாள்: மணிக் கணக்கில். 
கண்ணாடி. முன்பு தின்று தலையை இழைய 
)ழைய வருவ, பவுடர், வாசனைத்: 

த்தை அள்ளிப் பூசிக் கொள்வது- 
ல்லாம் அவளுக்கு வியப்பாகவும், 

விந்தையாகவும் இருந்தன. 
சில நாட்களுக்குப் பிறகு மகள் அவ 

ளிடம் ஒரு புதுச் செய்தியைக் கூறினள். 
“அப்ப ஸ்கூட்டரின் பின்னி. ஒரு மாமி 
யோடு பீச்சுப் பக்கம் போயிண்டிருந்தார்.. 
நாங்க... இன்னிக்கு உல்லாசப் பிரயாணம் 
போயிட்டு. அந்தப்  பக்கமாகத்தான் 
இரும்பி வந்தோம். 

*க்குவுக்கு. மார்பை அடைப்பது போல் 
இருந்தது. “இன்னும் அழகா இருப்பே” * 

அப்படியென்றால். அவள் அழகாக இல்லை. 
**ஏம்மா / பேசமாட்டேங்கிறே 2”* என்று 

மகள் உசுப்பியதும்,  **ஓண்ணுமில்லே 
பாட்டு வாத்தியார் வந்துடுவார். 
டியன் காப்பி, சாப்பிடு போ! என்று ஒரு: 
வாறு. சமாளித்து அவளை அனுப்பிவிட்டு 
நிலக் கண்ணாடியின் முன்பு. போய் நின்று 
பார்க்க ஆரம்பித்தாள். 

மிகவும்... சாதாரணமான தோற்றம். 
நெற்றியெங்கும் தவழும் சுருள் கற்றை. 
களோ, விற்களைப் போல் வளைந்த புருவங் 
களோ, பார்ப்பவர்களைச் சுண்டி. இழுக்கும். 
பார்வையோ ஏதுமின்றி அடக்கமாக, 
அலையெறியாத் தடாகம் போல், பகட்டில்லா 
நிலவொளி போல் தன்னுள்ளேதான் லயித் 
துப் புறத்தைப் பார்க்காத ஒரு தன்மை 
அவளிடம் காணப்படுவதை அவளால் உணர. 
முடிந்தது. 

ஒரு குடும்பப் பெண்ணுக்கு, ஏன் ஒரு. 
கடமை தவருத மனைவிக்கு, கருத்துள்ள. 
தாய்க்கு இதைவிட அழகு எதற்கு என்று 
ஒரு கேள்வியைத் தன்னை நோக்கியே வீசிக் 
கொண்டாள் அவள். 

உள்ளேயிருந்து பி.பனை முடித்துக் கொண்டு 
வந்த மகள், “அம்மா ! அந்த மாமி ரொம்ப 
அழகா இருந்தா. அம்மா; : நம்ப... நம்ப 
ஜெயலலிதா மாதிரி மழு மழுன்னு மூஞ்சி... 
பளபளன்னு. மின்னித்து, ரொம்பச் சன்ன: 
மாமிதான். நீதான் நைலான் கட்டிக்கெதே 
யில்லை. அவள் கட்டிண்டிருந்தாள். ரொம்ப. 
தன்னாயிருந்தது' என்று வர்ணிக்கவும், 
“of, போடி / ஊர்க் கதை யெல்லாம். 
பேண்டு. . எத்தனை நாளா... *வாதாபி 
கணபதி” சொல்லிப்பே. போய்ச் சாதகம் 
பண்ணு பேச ** என்று எரிந்து விழுந்தபடி. 
யோசனையில் ஆழ்ந்தாள். அவள்... 

தான் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று. 
அவன் ஆசைப்பட வில்லை. அவன் ஆசைப் 
படுகிறான். அவனுக்காக அவள் மாற வேண் 
டும். சட்டென்று அவள் ஒரு முடிவுக்கு. 
,நதவளாக, உள்ளே. இரும்பி மகளிடம், 
நான் கடைத் தெருவுக்குப் போயிட்டு 

வரேன். அப்பா வந்தால் டிபன் காப்பி. 
கொடு...."” என்று கூறிப் பையில் நோட்டுக் 
கற்றையைத் இணித்தபடி தெருவில், இறங்கி 
நடக்க ஆரம்பித்தாள். 

அன்றுதான் அவள் கடைகளை மிகக் 
கவனமாக  ஆராய்ந்தாள். பெண்களிடம். 
இயற்கையாகவே இருக்கும் அழகை மேலும். 

     
   

  

    

  

  

  

நீ போய் 

  

  

    

    
  

  

கவர்ச்சியுடன். எடுத்துக் காட்ட, இல்லா. 
"ததை... இருக்கும்படி. செய்ய, பிறரைச் 
ண்டி. இழுக்க, இரும்பிப் பார்த்துச் சிரிக்க? 
ரசிக்க எல்லாவற்றுக்கும் அழகு ஒரு கடைச் 
சரக்காக மலிந்து விட்டதை உணர்ந்தாள் 

அவள் நுழைந்த கடை வாசலில் வைக்கப்: 
பட்டிருந்த பெண்களும் பொம்மைகள்தாம்!. 
ஓர் அண் பொம்மையை நிறுத்திச் சூட்டும், 

கோட்டும் வைத்தால் என்ன 2 
அண்களிடம் அழகு இல்லையா? சுவர்ச்சி 
Detour? லெ... விநாடிகள் சங்கரின்: 
உருவம் அவள் மனக் சுண்: முன்பு தோன் 
றியது... எப்படிப்பட்ட அழகன் அவன் 2 
இன்னப் பெண் ஒருத்தியை மயக்கித் தன். 
பின்னால் ஸ்கூட்டர் சவாரி செய்ய வைத் 
ருக்கும் அழகனாயிற்றே ! 

அழகுச் சாதனங்களிலிருத்து அயல்நாட்டு. 
நைலக்ஸ் வரை: வாங்கிப் பையில் நிரப்பிக் 
கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தாள் அவள். சங்கர் 
அலுவலகத்திலிருந்து வரவில்லை.  இறிய 
குழந்தைக உணவருந்தித். தாங்கிலிட். 
டார்கள். மகளும் படுத்து விட்டாள். ருக்கு. 

      

  

  

நிதானமாகத். தலை... சீவிக் கொண்டை 
போட்டு, மல்லிகைச் சரத்தைச் சுற்றி, 
பவுடர்... பூசி, செஞ்சாந்துதீ இலகமிட்டு, 
நெற்றியில் இரண்டொரு குழலைச் சுருட்டி. 
வைத்து, , நைலக்ஸ் புடவை கட்டி. முடிக்க 
வும் வாசலில் ஸ்கூட்டர் சத்தம் கேட்டது. 

    

அவன். வாசல் சுதவைத் இறந்த 
மனைவியை ஏறிட்டுப் பார்க்கவில்லை. அடி. 
பட்டுத் தப்பியோடிய புலியின் ஏற்றம். 
அவன் பெருமூச்சில் தெரித்தது. 

ருக்குவும் அவன் எதிரில் அதிசம் நட 
மாடாமல் சாப்பிடும் தட்டில் உணவு வகை 
களைப் போட்டு எடுத்து வந்து படுக்கை 
யறை மேஜையின் மீது வைத்தாள். அத்த 
விட்டில் அவன் நேரம் கழித்து வரும் இரவு 
களில் அப்படியொரு. வழக்கம் உண்டு. 
அவனுக்கு நல்ல. பசி. தலை நிமிராமல், 
பேசாமல் சாப்பிட்டான். " பரிமாறும் வளைக் 
சுரத்தில் தவழும் புதிய போலிக் கங்கணத் 
*தைக்கூட அவன் கவனிக்கவில்லை. அதிலிருந்து. 
பலவகை நிறம் கொண்ட கற்கள் இலேசான 
நீல நிற வெளிச்சத்தில் பளிச்சிட்டன. 

சாப்பிட்டு. முடித்தவுடன் பீடா உருவத் 
இல் வெற்றிலைச் சரளை அவனிடம் தந்தாள். 

  

மனைவி. அந்த வீட்டில் அப்படியொரு பழக் 
கம். கிடையாது. பாக்கு, வெற்றிலை, 
சுண்ணாம்பு வெவ்வேறாக வைக்கப்பட்டிருக் 
கும். லல சமயம் ருக்கு மடித்துத் தருவாள்3 
அதது அவளுடைய வேலை. காலத்தைப் 
பொறுத்தது. அவன் நிமிர்த்து பார்த்தான். 
ருக்குவும் பார்த்தாள். முகமெங்கும் வியர் 
வைத் துளிகள் அரும்பியிருந்தன. 
“1௬! என்ன இதெல்லாம்?” * என்றபடி 

அவன் அவளைச் ஏற்றத்துடன் பார்த்தால் 
** எதெல்லாம் 2* 
*-இந்தக் கண்றாவி யெல்லாம் - ** 
“எந்தக் கண்றாவி 2** 
stop | என்னடி. விளையாட்டு 2? என்: 

மோ வேஷம் போட்டுண்டு... சிக்கலை. 

  

  

  

  

“crore gr??? என்று அவள் நிதான 
மாக அவனைப் போலவே, பே௰னள்..



"நீயும் உன் மூஞ்சியும் 1" 
'இப்படி இருந்தாத்தானே உங்களுக்குப் 

பிடிக்கும்? இந்தக் கண்ராவியிலேதானே அழகு, 
ஒளிஞ்சண்டு. இருக்கு ? உதட்டுச் சாயத்துக். 
குள்ளேயிருந்து. இரிச்சால்தானே இரிப்பு? 
மை--இட்டிய (அப்பிய?) கண்ணுலே பார்த் 
தாத்தானே உங்க. மனசுக்குப் பிடிக்கும்?" 

**“ஏய்! ஏய்! நிறுத்தடி 2 நான் அவள் 
பின்னாலே சுத்தினது தப்புத்தாண்டி.....” 

**எவள் பின்னாலே 2'* என்று அதிசயப். 
படுபவள் போலச் கேட்டாள் ருக்கு. ie 

அது. எவளோ ஒண்ணு, அவளுக் 
கும் என்னக் செடுக்கணும்னு எண்ண மில்லே. 
எனக்கும். கெட்ட வழியிலே போகணும்னு 
ஆசையில்லே. ஏதோ மன விகாரம். 

ருக்கு. பலபல வென்று சுண்ணீர் உருத் 
தாள். 

**அழருயா என்ன? போடி, பைத்தியம் / 
ஒரு நிமிஷத்திலே என்னை மாத்திட்டே. 

  

  

  

    

அந்தப் பொண்ணும் அப்படிக் கெட்டவள் 
இல்லே, “என்ன சார்! உங்களை என் அண்ணா. 
மாதிரி மனசுலே நெனைச்சுண்டுன்னா பழகி 
னேன் "னாள். அண்ணாமாதிரி மனசுலே நினைச்சு 
வெளியிலே சசஜமாப் பழகினா நாலு பேர் 
நாலு விதமாப். பேசமாட்டாளா.? பேச 
ஆரம்பிச்சட்டாளேன்னேன்.. “வாட்! ஸில்லி!. 
இந்த நாட்டிலே ஓர் ஆணும், பெண்ணும் 
நண்பர்களாக இருக்க _ முடியா, பார்த் 
'தீங்களா 2 அதுக்கு இன்னும் எத்தனையோ. 
நூற்றாண்டுகள் "போகணும். பை இ பை. 
என்னை மன்னிச்சடுங்கோ ன்னு சொல்லிட். 
டுப் போய் விட்டாள். அதுக்குள்ளே உனக்கு, 
யார் அதை வத்தி வைச்சுட்டா??” என்று 

  

  மனைவியை நெருங்கிக் கேட்டான் சங்கர். 

உங்க. பெண்தான் !** என்று ருக்கு 
கூறியவுடன் சங்கர் ஹாலில் படுத்துறங் 
கும். தன்னுடைய அழகிய குடும்பத்தை ஒரு 
பார்வை பார்த்தான்.



  

சுட்டைக்கரையில் இருந்த டீக்கடையி 
லிருந்து தேநீரின் மணம் *கம்” மென்று எழுந்: 

"தது: காஷ்னிளக்கன். ஒளியில்: ஸ்பெஷல் ம: 
யில் பாலைஊற்றி, சர்க்கரை போட்டு ஆற்றிக். 
கொண்டிருந்தாள். நப்பின்னை. அந்த அதி. காலையில் பூக்கடைக் கதம்பம். குடி, Sey 
போன்ற நெற்றியில் குங்குமப் பொட்டுடன். 
அவள் டீயை ஆற்றும் அழகைப் பார்த்துக், 
கொண்டே. அவன் எதிரில் உட்கார்ந்திருத் 
தான். துரைவேலு.  பகமான சூட்டுடன் 
கண்ணாடி. டம்ளரில் தேநீரை அறற்றித் தன். 
கணவனிடம் கொடுத்தாள் நப்பின்னை. 

:- ந. சாப்பிடவில்லையா 2?” என்று விசா 
ரித்தான் துரைவேலு.. 

  

* நீங்க மூதல்லே சாப்பிடுங்க. அப்படித் 
மாவே தவமும் துங்க நடக்குது. இன்றைக்கு 

மட்டும். எனக்கு முதல்லே சாப்பிட மனம். 
வருமா?** நப்பின்னை. அவனைக் கடைக் 
கண்ணால் பார்.த்தவாறு கூறினாள். 
துரைவேலு. அவள் கொடுத்த தேநீரை 

வாங்கி. உறிஞ்சிக். குடித்தான்... அதன். 
இனிமையிலே அவனுக்குப் பழைய நினைவுகள் 
கொத்துக் கொண்டு எழுந்தன. அப்படியே 
அந்த இன்ப நினைவில் ஆழ்ந்து போனான். துரைவேலு,, 

மூ£தல் மின்சார வண்டி * குய்ங்ங்** என்ற 
சத்தத்துடன் பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தை 
விட்டுக் இளம்பியது. விடியற்காலம் மணி 
சுமார் நாலரை இருக்கும். பனிப்படலம் 

  

   
    

                  

    

ரயில் நிலையத் தையும், அண்: 
மையில் இருந்த: வேப்ப மரங்க 

          
  

சையும் ! இலேசாகத். இரை போட்டாற், 
போல் மறைத்துக். 
கொண்டிருந்தது. "லெவல் இராஸிங் சேட்" அலல் இருத்த "குட்டைக் தண்ணர் சலன 
மற்றுத் தேங்கிக் கிடத்தது. அதைச் சுற்றிக்: கோரைப் புற்கள் புதர்போல். வளர்ந்திருந் தன... அடுத்து. நெருப்பு மேடைக்கருகில்: ஊராரின் எருமை மாடுகளில் பல. கட்டப் பட்டிருந்தன. குட்டைக் சரையைச் சுற்றித் தெற்கு பார்த்தாற் போல் ஒரு வெற்றிலைக் கடை, உலக் கூடம், தையற் கடைகள். இரண்டு, மெத்தை தைக்கும் சாயபுலின். குடை ஆஇயெவை இருந்தன், இப்படி ஒரு சிறு கடைத் தெரு அங்கு பத்து வருஷங்களாக. 
எழும்பி இருந்தது. கால் தேரதத்தில், அந்தக்.



கடைக்காராகளின் ப௫ியைத் தணிப்பதற்கு. 
ஒரு பலகாரக் கடையை யாரும் போடாமல். 

இருந்தது, அந்தக் குட்டைக்கரைக் கடைத் கர வியாபாரிகளுக்குப் பெருத்த ஏமாத்ற 
மாக இருந்தது. அப்பொழுதுதான் மூனியம்மாளின் மகள் 
தப்பின்னைக்குத் தானே சம்பாதிக்க வேண்டிய 
நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. " முனியம்மாள் 
அரிசிக்கடை ஒன்றில் அரில் அளந்து போட் 
டுத் இனம் எட்டணாவும் இரண்டு படி. அரிச. யும் சம்பாதத்து வந்தான். மூட்டைக் கணக். 

கில், குனித்த இறப்பை நிமிர்த்தாமல் அரி. 
எனந்து.. போட்டு அவளுக்கு இடுப்பே 
வளைந்து விட்டது. தாயும், மகளும் அந்த வருமானத்தில் வமிருரச் சாப்பிட்டு, சீட்டுக் 
குட்டி, ஒரு எருமை மாட்டையும் வாங்கப். 
யால் " வியாபாரம் செய்து வந்தார்கள். 
நப்பின்னை. மாட்டைத் தேய்த்துக் கழுவி. * (குட்டையில்தான்!) ஆலந்தார் ஹோட்டல் ஒன்றில் பாலைக் கறந்து விட்டு, துட்டு வாங்கித் தவிநும் பிண்ணுக்கும் வாங்கி வரு வான், அரிசிக்கடையில. வேலை செய்து களத்து வரும் தாய்க்கு மீதிப் பாலில் காப்பி. போட்டு வைத்து விட்டு, சமைத்தும் வைத்து: ள்... உழைப்பாளியின் மகளாக இரா 

சுத்தமாகக் தோய்த்து உடுத்திய இற்ருடையும், தலை சீவிப் பின்னிப் பூச்சூட்டி. யும் “பளிச்? சென்று இருப்பாள் நப்பின்னை... பூ. என்றால் அவளுக்கு உயிர். தவிடு, பிண் ஸாக்கு வாங்கும்போது இனமும் ஒரு அணா. வுக்குப் பூ வாங்கத் தவற மாட்டாள். அத்த வட்டாரத்தில் இருந்த வாலிபர்களுக்கு. அவன் மீது ஒரு கண். 
சுறுசுறுட்பாக முதல் வண்டி. போகும். 

போது எழுந்து மாட்டுக்குத் இனி வைத்து, 
கிழக்கு; வெளுப்பதற்கு முன் ரயில் தண்ட. 
வாள.த்தை தாண்டி ஆலந்தூருக்குப். 

    

  

போகும் அவள் மீது எல்லோருக்கும் ஒருவித. 
இன்பு ஏற்பட்டிருந்தது; பெரியவர்கள் அவன் 
பெண்கள்... அவள் போலத் தங்களால் 
இருக்க முடியவில்லையே என்று "அசூயைப்: 
பட்டார்கள். வாலிபர்களின் மணத்தில் பல 
கனவுகள் எழுந்தன. 

ஓரு நாள் முனியம்மாள் பொழுது விடிந்த. 
பிறகும் படுக்கையை விட்டு எழுந்இருக்கு 
வில்லை... நப்பின்னை. கடைத்தெருவிலிருந்து: 
இரும்பி வந்த பிறகுதான். தாய்க்கு உடம்பு 
சரியில்லை என்பதைத் தெரித்து கொண்டாள். 
அடுத்த சில நாட்களுக்கு எப்படி ஜீவனம். 
நடத்துவது என்று யோடியாமல் இரந்து 
விட்டாள் அவன். பதினைந்து இனங்களுக் 
அப்புறம் தான் வீட்டில் உப்பிலிருந்து அரி! 
வரையில் தட்டிப் போயிருப்பது தெரிந்தது. 
முனியம்மாளுக்குப் பாரிச வாயு நோய் வந்து! 
படுக்கையில் கிடந்தாள்... மகளை அரிசச்கடை 
வேலைக்கு அனுப்ப அவன் இசையவில்லை. 
யால் வியாபாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு. எட்டணா. 
லாபத்துக்கு, மேல் வரவில்லை. 

நப்பின்னை? யோடத்தாள். கடைசியில் 
இட்டிலிக்கடை போடுவது என்று தீர்மானம். 

   

    

   

    

      

        

  

     



ஆயிற்று, அண்டை அயலாரிடம் சொல்லா 
மல் கொள்ளாமல், முதல் நாளே மாவரைத் 
துப் பண்டங்கள் சேர்த்து, அடுத்த நாள் 
கருக்கலில் குடிசை வாசலில் பலகாரக்கடை 
போட்டாள் நப்பின்னை. விடிவதற்கு முற் 
'இயே பலகாரக்கடையின் பிரதாபம் ஊர். 
முழுவதும் பரவி விட்டது. பஞ்சு போன்ற 
தோசைகளும் பூப்போன்ற இட்டிலிகளும், 
"சமகம்? வென்று மணக்கும் வடைகளும்? 
அவைகளுக்கு வேண்டிய உபகரணங்களுடன். 
வியாயாரத்துக்குத் தயாராகத் தட்டுகளில்: 
அடுக்க வைத்தாள் நப்பின்னை. வியாதிக்காறி, 
யான தாய்க்குத் தன் கையால் செய்த 
இட்டிலியைக் காலை ஆசாரமாகக் கொடுத்த. 
போது முனியம்மாளே மகளின் கை வண்ணத் 
தைக் கண்டு அதசெயப்பட்டான்.. *கமகம” 
வென்று அத்தனை மணம் அந்த இட்டிலி 
களுக்கு எங்கிருந்துதான் வந்ததோ 2: 
சடை வாசலில் கூட்டம் சேர்ந்தது. காலை. 

ஒன்பது மணிக்குள் பலகார.த் தட்டுகள் காலி 
ஆஇி விட்டன. போட்ட முதலுக்கு லாபம். 
அதிகமாகத்தான் இருந்தது. ** குழந்தை ! கொஞ்சம் சூடாகக் காப்பித். 
தண்ணியும் காய்ச்சி வைச்சுடு. பறந்து 
போகும் '* என்றார் மெத்தைக்கடை. சாயபு. 
அங்கிருந்த வியாபாரிகளுக்கு மிசுவும் சந்தோ 
ஷம். நடந்து சென்று பலகாரம் சாப்பிட்டு 
வற௱மல், சுடச்சுட நப்பின்னை சுட்டுக் 
கொடுக்கும் பலகாரம் அவர்களுக்கு அமுத 
மாக இருந்தது. 

வியாபாரம் செழித்து நப்பின்னை. லாபம் 
சம்பாஇத்து நசையும் நட்டுமாக விளங்கும். 
சமயம், இடைத் தெருவில் புதிகாக வெளியூரி. 
லிருந்து ஒரு ஆசாமி கையில் ரொக்கத்துடன் 
வந்து சேர்ந்தான். துரைவேலு ஒரு தனு 

  

  

சான பேர்வழி. மல் ஜிப்பாவும் மைனர் 
செயினும் கைக் கடிகாரமும், விரல்களில் 
பளிச்சிடும். மோதிரங்களும்தான்.. மனித: 
வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதவை என்று 
கருதுபவன். அது மாத்திரமல்ல ; தன்னைச். 
சுற்றி நாலு சகாக்கள் வளைய வர: வேண்டும். 
என்பதும் அவன் விருப்பம், வெல்லத்தை: 
ஈ மொய்ப்பது போல நாலு நண்பர் குழாம் 
அவனைச் சுற்றி வந்தது. ஒரு நாள்" அஇகாலையில் அவன் வீட்டை. 
விட்டுக் கிளம்பிக் குட்டைக்கரைப் பக்கமாக 
வந்து கொண்டிருந்தான். 

நப்பின்னை தெ.நவில் கோலம் போட்டு 
விட்டு, பலகாரக்கடையின் பொருள்களை 
எடுத்து வந்து ஒவ்வொன்றாக வாசலில். 
வைக்க ஆரம்பித்தாள். அப்பொழுது பு.இ 
தாக மார்க்கெட்டில் விற்பனையான வாயில்: 
புடவையை உடுத்தி, கைத்தறி ரவிக்கை: 
போட்டிருந்தாள் அவள். தலையில் ரோஜாக். 
கதம்பம் மணத்தது. நெற்றியில் தற்கால 
நாகரிகப்படி. திலகம் இட்டிருந்தாள். காலை. 
யில் குளத்தில் மலர்ந்த செந்தாமரையைப் 
போல இருந்தது அவள் தோற்றம். 

அந்த அதிகாலைப் பொழுஇல் அவளுடைய 
தோற்றம் துரைவேலுவைக் கவர்ந்தது. பர: 
பரவென்று பலகாரங்களைச் சுட்டு வைக்கும் 
அவள் இறமையை வியந்தவாறு சடை 
அருகில் வத்து ௮க்கருந்த குத்துக்கல் ஒன்றின் 

மீது உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன், தன் 
வேலையில் கருத்தைச் செலுத்திய நப்பின்னை. 
தலை. நிமிராமல் ** என்ன ஐயா. வேணும் 
உங்களுக்கு 2” என்று கேட்டாள். 

**சூடாக இரண்டு தோசை கொடு...”* 
புதுக் குரலாக இருக்கவே தலையை நிமிர்த்தி. 

அவனைப் பார்த்தாள் அவள். இழக்கு வெளுக்: 
காத நேரத்தில், தெருவில் சந்தடி. இல்லாத 
போது ஒரு வாலிபன் தனக்கு வெரு சம். 
யத்தில் உட்கார்த்து பலகாரம் சாப்பிடுவதை 
அவள் விரும்பவில்லை, மந்தாரை இலையில்: 
இட்டிலிகளை வைத்துக் கட்டி, **இத்தாங்க, 
இட்டிலிதான் இருக்கு, இதை எடுத்துக்கிட்டு 
எத்திரிச்சுப் போய் எதிர்வீட்டுத் இண்ணை 

  

யிலே உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க"? என்றாள். 
கண்டிப்பும், கருரும் நிறைந்த அவள் அத. 

எதிர் காரத்துக்குப் " பயந்து துரைவேலு, 
வீட்டுத் இண்ணையில் போய். 
உட்கார்ந்தான். 

இழவி முனியம்மாள் உடம்: 
யாகப் படுத்த பிறகு மகளைப்: 
பற்றிய கவலையில் மூழ்கப் 
போனாள். அவள் இட்டிலிக் 
கடை போட்டு வியாபாரம். 
செய்வது, கடைத் தெருவுக் 
குப் போய்ப் பால் ஊற்றுவது 
எதுவுமே அவளுக்குப் பிடிக்க: 
வில்லை. தகுந்த இடமாசு 
வந்தால் அ வளக் கட்டிக் 
கொடுத்து விட்டு அவளுடன் 
தானும் போய் நிம்: 
மதியாக இருக்க 
விரும்பினாள்அந்தக். கழவி. அப்படிப் 
பட்ட. இடமாக 
வாய்க்க வேண்டும். 
என்பது தான். 
அவள் கவலை. 
அற்வளுக்குத் 

TSS உறவினர். 
நான்கு மாதங்க 

க்குநூன் பரணில் 
குந்து 

நப்பின் 
னை யைப் 
Qiu ow 
கேட்கவந்4 "பத் 
தார்கள். கல் * 
யாணப் பிள்ளை. 
அவர்களுடன். 
வரவில்லை. 
பெண்ணை அவர் 
களுக்குப் பிடித்: இப் போயிற்று, 
பரிசம் போடத் 
தயாராக இருந். தார்கள். கழவி 
தன் விருப் 

   

  

   

            

   

                                         



  

அடையானங்களை. வைத்துக் கொண்டு. 
யல... இருட்டுகளைக் கண்டு பிடித்து. 
விடுகிருர்களே, அது மாதிரி என் புஸ்தகங். 
கை வவத்துக் கொண்டு என்னைக் கண்டு 
பிடித்து வீட முடியுமோ? 

அப்பா: அதான் முடியாது 1. 
அம்பி: ஏன் அப்பா? 
அப்பா; உன் புஸ்தகத்தை நீ. தான். 

விரலால் தொட்டப்.த உடையா; 

| bd: rue! கை விரல். பட்ட 

  

  

பத்தை அவர்களிடம் தெரிவித்தாள். மச 
ஞக்குக் கல்யாணம் ஆன பிறகு அவளுடன் 
தான் வந்து இருக்கப் போவதாக அறிவித் 
தோள். நப்பின்னைக்கும் வயது சென்ற தன். 
தாயைத் தனியாக விட்டுப் போக விருப்ப: 
மில்லை. பிள்ளை வீட்டார் தயங்கினார்கள். நப். 
பின்னையின் அழகு அவர்களைக் கவர்ந்து. 
விடவே, சீர்சிறப்பில் சற்றுக் குறைவாக இருந்: 
தாலும் பரவாயில்லை என்று கல்யாணத்துக்கு: 
அவர்கள் இசைந்தார்கள். ஆனால் ' வயது, 
சென்ற கழவி ஒருத்தியைத் சங்கள் குடும்பத். 
துக்குப் பாரமாகச் சேர்த்துக் கொள்ள 
அவர்கள் விரும்பவில்லை. ரும் சிறப்புடனும் 
மருமகள் வருவது ஒன்றைத் தான் அவர்கள் 

எதிர்பார்த் தார்கள். 
பிள்ளை வீட்டார் தட்டிக் கழித்துவிட்டுப் 

போனதும் கிழவி மகளை அழைத்தாள். 
**குழந்தை! நான் எப்படியோ இங்கே இருந்து. 
சமாளித்துக் கொள்கிறேன். நல்ல பசை 
யுள்ள குடும்பம். உன்னைக் கட்டிக் கொடுத்து 
விட்டால் போதும்'* என்று கூறினாள். 

'நப்பின்னையின் சண்களில் "நீர். சுரந்தது. 
பெற்ற தாயை, அவளைத் தவிர வேறு நாதி 
'இல்லாதவளை, வயது சென்றவளைத் தனியாக 
விட்டு விட்டு அப்படிக் கல்யாணம் செய்து: 
கொண்டு பிரிந்து போக வேண்டியதில்லை; 
முடிந்த வரையில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். 
என்கிற எண்ணம் தான் மேலோங்கி இருந் 
தது அவளிடம். 

**இடக்கறது போ அம்மா. என் கல்யாணத் 
துக்கு என்ன அவசரம் இப்போ?" , என்று 
கூறி விட்டுப் போய் விட்டாள். நாளடைவில் 
பலகாரக்கடையில் வியாபாரம் வலுக்கவே 
தேநீர்க் கடை ஒன்று வைத்தால் வருமானம். 
அதிகமாகும் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு 
உண்டாயிற்று. அதற்காக அவள் தெரிந்த: 
ஒரு இடத்தில் மாதச் சட்டு கட்டி வந்தாள். 

ஆரணியில் கல்யாணப் பிள்ளை இந்தப் 
பெண்ணைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டான். 
அவள் செட்டும்,  குட்டுமாகக் குடும்பம் 

    

நடத்துவதைப் பற்றியும், பலகாரக் கடை 
வைத்துச் சம்பாதிப்பதைப் பற்றியும் அவன் 
உறவினர் அவனிடம் அளத்தார்கள் . **அந்தக். 
கழவி இல்லாவிட்டால் ராசாத்தி மாதரி 
இருக்கற அந்தப் பெண்ணை நாங்கள் விடு- 

* என்று வேறு, கூறி அங்கலாய்த் 
வீட்டாருக்குத் தெரியாமல் அவன். 

அவளைக் காண வந்து விட்டான். 
* 

Des 

  

  

அதிகாலையில் தப்பின்னையின் 
கடைக்கு வந்து துரைவேலு பலகாரம் வாவ்: 
இச் சாப்பிடுவான். பகல் வேளைக்கும் வாங்கக்: 
கட்டிக்கொண்டு போவான். அவன் மூலமாக. 
எப்படியும் அவள் கடைக்குத் இனம் ஒரு 
ரூபாய்க்குக் குறையாமல் வியாபாரம் நடந்து: 
சொண்டு வந்தது. 

நல்ல வியாபாரம் நடக்கவே கடையை 
விஸ்தரிக்க ஆசைப்பட்டாள் நப்பின்னை. 
எதிரில் இருக்கும் காலி மனையை வாடகைக்கு 
எடுத்துக் கொண்டு, அதில் கற்றுக் கொட்டகை பே௱ட்டு நடத்தும் படி. 
எல்லோரும் சொன்னார்கள். தாயின் ஆயுட் 
காலம். வரையில் அவள் ஓர் ஆண்பிள்ளை 
யைப் போலப் பாடுபடவே ஆசைப்பட்டாள். 
சீட்டுக் கட்டி வந்த இடத்தில் அந்த மாதம்: 
சீட்டெடுத்துக் கடை போடுவதென்று: 
ஏற்பாடாயிற்று. 
‘tore விற்று விடேன்! 

முனியம்மாள் அவளிடம். 
"*என்னம்மா இது ? நல்ல கறவை மாடு. 

கள்ளிச்சொட்டு போல் இருக்குது பால். 
படிக்குப் படி தண்ணி ஊற்றினால் கூடக் கட்டி 
வரும். அதோடு, அதைக் குழந்தையிலிருந்து! 
நான் வளர்த்தேன். என்று மறுத்து 
விட்டாள் நப்.அின்னை. 

1* ஏலம் அதிகமாய்ப் போனால் வந்துவிடு. 
அடுத்த மாசம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் /"* 
முனியம்மாள் இவ்லிதம் கூறி நப்.பின்னையைச் 
சீட்டுக்காரர் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தாள். 

பலகாரம் இன்று கொண்டே. பேச்சை. 
ஜாடையாகக் கவனித்த துரைவேலு சீட்டுக் 
காரர் வீட்டில் அவளுக்கு-முன்பாகப் போம்: 
உட்கார்ந்திருந்தான். நப்பின்னை அங்கு 
போய்ச் சேர்ந்ததும் எட்டுக்காரர், தொண்: 
டையைக் கனைத்துக் கொண்டார். 

**என்ன ஆரணிச்காரரே! ஏலம் ஆரம்பிக்க 
லாமா ?** என்று கேட்டார். 

    

என்றாள். 

      

** ஆரம்பியுங்க அண்ணே 1?” என்றான் 
துரைவேலு, நப்பின்னையைக் குறிப்பாகப்: 
யார்த்துக் கொண்டு. 

ட்டுக்காரர் சைகளைக் குவித்துக் கடவுளைக் 
கும்பிட்டுவிட்டு, ** ஏலம் ஒரு ரூபாய், ஒரு 
ரூபாய், ஒரு Gumi என்று மூன்று: 
தடவைகள் கூறினார். இ 

படிப்படியாக, அங்கு கூடியிருந்த பத்துப் 
பேர்களும் இருபது ரூபாய் வரையில் மாறி. 
gob கேட்டார்கள். இருபதுக்கு மேல். 
துரைவேலு, **இருபத்தொன்று”* என்று. 

ரம்பித்தான். நப்பின்னை ** இருபத் 
ரண்டு'* என்றாள். அடுத்ததாக யாரோ 

'இருபத்தைந்து வரையில் ஏற்றி விட் 
டார்கள்... மறுபடியும் துரை வேலு 
1-இருபத்தியாறு!* என்றான். நப்பின்னை 

 



மூகத்தை ஒரு இருப்புத் திருப்பி ' இருபத்தேழு” 
என்றாள். தொடர்ந்து நாற்பத்தைந்து 
வரையில் இருவரும் போட்டி போட்டார்கள். 

**தட்டுக்கார ஐயா! இவர் என்ன ஏழைகள்: 
வாயிலே மண்ணைப்போடவா ஏட்டிலே சற்: 
தாரு? நூற்றி ஐம்பது ரூபாம் ஏட்டுக்கு 
ஐம்பது ரூபாய் தள்ளி 'எடுட்பதா? அநியா: 

யங், * என்றாள் நப்பின்னை துரைவேலு: 
வைக் கோபத்துடன் விழித்துப் பார்த்து. 

** ஏலச்சீட்டு என்றால் அப்படித்தான் இருக் 

  

கும்னு சொல்லுங்க, அண்ணே!" என்றான் 
துரைவேலு.. 
கடைசியாக முனியம்மாளுக்குப் பயந்து: 

சீட்டைத் துரைவேலுவுக்கு விட்டுக்கொடுத்து: 
விட்டுக் கோபத்துடனும் துயர.த்துடனும் 
தப்பின்னை வீடு திரும்பினாள்... 

தாயிடம் அங்கு நடத்தவைகளைக் கூறி, 
“3165 மனுசன் ஏதோ முடைக்கு. வந்து: 
அப்படிக் கேட்கவில்லை, அம்மா! வேண்டு. 
மென்றே போட்டியில் ஏலத்தை எடுத்திட். 
டாரு** என்றாள். 

**இடக்குது விடு, அடுத்த மாசம் பார்த்துக் 
கலாம்** என்றாள் கழவி. 
**விடவாவது? பெண்பிள்ளை கடை வைத் 

துச் சம்பாதிப்பதா என்று அந்த மனுசனுக்கு: 
ஆத்திரம்." அதுக்கு நான் பணிய மாட்டேன். 
மாட்டை நாளைக்குப் பல்லாவரம் சந்தை: 
யிலே விற்றுவிடப் போறேன்..." 

படுக்கையில் இடக்கும் இழவியால் மகளை 
அதட்ட முடியவில்லை. அதட்டினாலும் அவள் 

பணிந்து போகமாட்டாள் என்பதும் தெரியும். 
அன்று விளக்கு வைத்த பிறகு, நப்பின்னை 

மாட்டுக்குத் தவிடும், பிண்ணாக்கும் பிசிறி 
வைத்தாள். "கையிருப்பில் இருந்த நாலு, 
வைக்கோல் பிரிகளில் இரண்டை இரவுக்காக 
வைத்துக்கொண்டு அண்டையில் மாடு வைத் 
இருக்கும் ஒருவரிடம் மீதி இரண்டு பிரிகளை 
யும் கொடுத்து விட்டாள் நப்பின்னை. 

  

**என்ன இது?*” என்று அதிசயித்தாள் 
அந்த வீட்டுக்காரி. 

“அப்படித்தான் அண்ணி! விடியற்காலம்: 
சந்தையிலே மாட்டை. விற்றுவிடப் போகி 
றேன். என்றாள் நப்பின்னை. 

**தே.ஃசும்மா கதை விடாதே...” 
  

  

**இல்லை. அண்ணி! நிசமாத்தான் விற்கப் 
போகிறேன். அந்த ஆரணிக்காரரு என்ன 
'இந்தப் பரங்கமலைக்கே ராசாவா!** 

'அடுத்த வீட்டுக்காரிக்கு விஷயம் புரிந்து: 
விட்டது. நப்பின்னை. சென்ற பிறகு அவள்: 
தன் கணவன் கலத்தில் குழம்பை கனந்றிக் 
கொண்டே இந்தச் செய்தியை அவன் காஇல். 
பே௱ட்டு வைத்தாள். அந்தச் செய்தி காற்றி 
னும் கடிய வேகத்தில் துரைவேலுவுக்கு ஒலி 
பரப்பப்பட்டது. 

* 
8/4லாவரம் சந்தையில் ஒரு புளிய மரத். 

தடியில் எருமையைப் பிடித்துக் கொண்டு 
நின்றிருந்தாள் நப்பின்னை. அவள் கண்கள் 
கலங்கி யிருந்தன. நொடிக்கொருதரம் அதன் 
முகத்தையும், கழுத்தையும் பரிவுடன் தட 
விக் கொடுத்தாள் அவள். அதன் கண்களி 
லிருந்தும் கண்ணீர் பெருக்: கொண்டே 
யிருந்தது. 

சந்தை ஆரம்பித்து இரண்டு மணி நேரம் 
வரையில் யார் யாரோ வந்து விலை கேட்டார். 
கள். இலர் நியாயமாகக் கேட்டார்கள். லர்: 
அநியாயமாகப் பேரம் பே௫னார்கள். நப் 
பின்னை, அத்தனை சடுதியில் பிரிய மன 
மில்லாமல் பொழுதைக் கடத்திக் கொண்டே 
வந்தாள் 

கதிரவன் உச்சி வானத்துக்கு வந்து கொண்: 
டிருந்தான். மைதானத்தில் அனல் காற்று: 
வீசத் தொடங்கியது. இனிமேல் பொழுதை: 
ஓட்டக் கூடாதென்று நப்பின்னை சுற்று. 
முற்றும் பார்த்தாள். 
என்ன தங்கச்சி? மாட்டை விற்க வந் 

துட்டாயாமே?** என்று கேட்டுக் கொண்டே. 
பரங்கிமலைக் கதிரேசன் அவள் எதிரில் நின் 
ரன். அந்த ஊரில் யாரும் அவனுக்குத் தெரி 
யாமல் மாடு பிடிக்கவோ, விற்கவோ மாட் 
டார்கள். வாரம் தவருமல் சந்தைக்கு வரு. 
வான் கதிரேசன். 

ஆமாம், அண்ணாத்தை! விற்கத்தான்.” 
**நல்ல கறவை மாடாச்சே! எதற்கு அம்மா 

அதை விற்கணும் இப்3பா?'* 
அப்படித்தான், அண்ணாத்தை! 

விற்றுத். தான் ஆவணும் !'* 
*சரி! இந்தா பிடி நூற்றைம்பது ரூபாய், 

மாட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன்..." * 

  

  

அதை 

 



ட நீயா வாங்இக்கறே ? உன் வீட்டிலே யாரு 
இதைக் கவனிப்பாங்க 2"* 

கதிரேசன் ஒண்டி. ஆள், 
சாப்பாடும் மடத்திலே தூக்கமும்! என்று. 
கூறுவது போல் கிளப்பில் சாப்பாடும் ரயில்: 
நிலையத்தில் வாசமும் வைத்துக் கொண் 
யூருந்தான். 

“ஏன் தங்கச்சி 1! நான் மாடு வாங்கக் 
கூடாதா ?** என்று கேட்டான் அவன். 

*-அப்படிச் சொல்லலையே நான் ? உனக்கு 
மாடும் கன்றும் என்னாத்துக்கு அண்ணாத்தை ?: 
உனக்கு ஒரு வேளை கல்யாணம் Baul 
போவுதோன்னு சந்தேகம் எனக்கு......"* 

கதிரேசன் சிரித்துக் கொண்டே பணத்தை: 
எண்ணி அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு, 
மாட்டை வாங்கக் கொண்டான். 

"தூரத்திலே மாடும் நதிரேசனும் போவ 
தைப் பார்த்துக் கொண்டே ஒரு பெருமூச்சு: 
விட்டாள் நப்பின்னை. 

அன்று, அவள் வீட்டை அடைந்தபிறகு: 

வேறு வேலை. ஒன்றும் செய்யத் தோன்ற 
வில்லை. அவசரத்தில், ரோசப் பட்டுக் 

கொண்டு, பல வருஷங்களாக எட்டி 
வளர்த்த மாட்டை விற்றது. அவளுக்குச். 
சரியாகத் தோன்றவில்லை. பிரமை பிடித் 

  

'தவள் போல் அடுப்படியில் உட்கார்ந் 

ருந்தாள். 
இட்டிலிக்கு மாவு அரைக்கலியா?”* 

என்று முனியம்மாள் மகளைக் கேட்டாள். 
எத் என்று சூள் கொட்டினாள். 

நப்பின்னை; கொல்லைப்புறம் இரும்பிப் பார்த்த 
பொழுது மாட்டுக் கொட்டில் “வெறிச் 
சென்று ந்தது. நப் 9ன்னையைக் கண்டால் 
.தன் தலையை ஆட்டி வரவேற்கும் அந்.த மாடு 
இல்லாமல் _ வாழ்க்கையே வெறிச்சோடிப் 
போன மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு. எருமை 
யாக இருந்தாலும் அதற்கு அறிவு அதிகம். 
நப்பின்னை தன் தோழி ஒருத்தியுடன் பேசு 
வது போல, அதன் கழுத்தைக் கட்டிக் 
கொண்டு பல செய்திகளைப் பேசியிருக்கிறாள். 

அடுப்பிலே இருந்த சுக்குத் தண்ணீரை 
இறுத்து வெல்லம் போட்டுத் தாய்க்குக் 
கொடுத்துத் தானும் சாப்பிட்டாள் அவள். 
தன்னால் அன்று மாவு அரைக்க முடியவில்லை. 
என்கற பொய்யைச் சொல்லி விட்டு விளக்கு. 
ஏற்றியதும் படுத்து விட்டாள் அவள்.. 

  

'இ£ழ்வானம் வெளுத்துக்கொண்டு வத்தது. 
அன்று கருக்கலில் எழுந்து: 
யூம் அவளுக்கு இல்லை. மாட்டுக்குத் தீனி 
வைக்க வேண்டாம். பலகாரக் கடையும். 
வைக்க மாவு அரைக்கவில்லை. கனத்த இத 

யத்துடன் மெதுவாக எழுந்து நப்பின்னை 
கொல்லைப் பக்கம் சென்றாள். , 
அங்கே அவள் மாடு கொட்டிலில் கட்டப். 

பட்டிருந்தது. துரைவேலு அதற்கு வைக் 
சோலை உதறிப் போட்டுக் கொண்டிருந்தான். 
அவள் அதிசயத்தால் கண்களை மலர்த்தி 
அவனைப் பார்த்தாள். 

£*என்ன பார்க்கிறாய்?** என்று குறும்புத் 
'தனமாகக் கேட்டான் துரைவேலு. 

  

சத்திரத்திலே 

செய்ய எந்த வேலை _ 

  

மணி: டேம்! வெளியில் யோய் விளையாட 
னாம், வச்தலார் ம இன்ஜாரி சசி 

குஞ்சு: வரத்துக்கு இல்லேடா! "எனக்கு 
ஒர்சம்ப தோனி இருக்கு. இதெல்லாத்தையும் 
உடைச்சசகணும். வருகிறதுக்கு இல்லேடா! 

  

  

  

  இத்த மாடு இங்கே..." 
தது என் மாடு, நான்தான் கஇிரேசனை: 

உன்னிடம் விலை பேச வாங்கச் சொன்னேன்." 
சொன்னீங்க! மாடு வாங்க மூன்றாவது: 

ஆள் தேவையா உங்களுக்கு! நீங்களே வரு 
இறதுக்கு என்ன?”* . 

“வந்தால் நீ கல்லை விட்டு அடிப்பியே...... 
'இன்னிக்குச் சூடா ஒண்ணும். 

குட். இருக்கு... ** -- நப்பின்னை ஆத் 
தரத்துடன் பற்களைக் கடித்தாள். ர 

உள்ளேயிருந்து இழவி குரல் கொடுத்தாள். 
ஏ பொண்ணே! விடிஞ்சதும் யாருகிட்டே 

சண்டை?" 

“-நீ சும்மா இரு அம்மா! 

தைத் இர்த்துப்பிடணு! 
நானும் அதுக்காகத்தான். ஆரணியி 

லிருந்து வந்து நாலுமாசமா இளப்பிலே சாப் 
பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். விஷயம் இன்னிக் 
குத் தீர்ந்து போகணும். ் 

'துரைவேஜு சிரித்தான். 
இழவி மறுபடியும் Cues. 
“யாரு தம்பீ! இப்படி, வாயே 

பெரியசாமி வீட்டுப் பிள்ளையா நீ?.. 
*-ஆமாம், அத்தை! பரிசம் போடவந்தால் 

உங்கள் மகள் கல்லை விட்டு எறியுது... '* 
அது. ஒரு பைத்தியம்! நீ உள்ளே வா. 

தம்பி! . ** வியாஇக்காரியான மூனியம்மாள். 
மஒழ்ச்சியே வடிவாக உரக்கக் கூப்பிட்டாள். 

  

  

    

இவரு விவகாரத் 
   

  

   ஆரணி 

  

  

**அத்தை கூப்பிடுங்க, நீவா உள்ளே... 
என்றவாறு துரைவேலு உள்ளேநுழைந்தான்.. 

'நப்பின்னையின் முகம் காலக் கதிரவனின். 
ஒளியில் செழிக்கும் செந்தாமரை போல் 
வந்து காணப்பட்டது.



  

“pats — ஆண்டுகளுக்கப்புறம் 
ப எங்கள் ஊருக்குள். நான் 

நுழைந்திருக்கிறேன்? 
பதினைந்து வருஷங்கள் ! முன்னேறி 
வரும் ஒரு. நாட்டில் “பல்லாயிரக். 
கணக்கில் குக்கிராமங்களைக். 
கொண்ட ஒரு நாட்டில்-இத்தச். 
'சிறியகீராமம் பெருமளவில் முன்னேறி 
விருக்கும் என்றுதான் எதிர்பார்க்க. 
8480, கொடுக்காப்புளி தோப்பு 
அப்படியே இருந்தது. ஏரிக்கரை, 
வயல்கள், பனந்தோப்பு, மயானம். 
எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருந் 
gm. ஊரில் வீடுகள் சில நில. 
மாசி இருந்தன. சில தளம் போடப் 
பட்டு உயர்ந்து நின்றன. 

ஊரின் மையத்தில் இருந்த சிவன்: 
கோயில் மட்டும். யிருந்தத.. 
ஆம், பெருமளவில் மாறியிருந்தது 
கோபுரங்கள் புதப்பிக்கப்பட்டு; 
சுவர்கள் கட்டப்பெற்று, ஒன்றிண்டு 
யுதுச் சன்னதிகள் தோற்றுவிக்கப் 
பட்டு அந்தச் சின்னஞ் Apu 

காயில் அழகாக, கம்பீரமாக 
நின்றது. 

இந்தக் கோயிலை மையமாக: 
வைத்து எத்தனையோ பூசல்கள், 
பெரிய சண்டைகள், வாக்குவாதங் 
கள் எங்கள் ஊரில் நடத்திக். 
கின்றன... தர்மகர்த்தாக்களின். 
மனோபாவத்துக்கிணங்க இறைவ 
பலமுறைகள் அடங்கி ஒடுங் 
போய்க் கருவறைக்குள் வக்கு. 

ல்லாமல் இரந்திருக்கிறுன்.. 
ஷம் ஒன்றும் பிரமாதமில்லை, 

விளக்கு போட கடலை எண்ணெய் 
தம்பிரான் கொடுத்தால் நாயக்கர்: 

  

  

  

          

    

அதற்கு மறுப்பு சொல்லுவார். 
*1அந்தப் பய கொடுத்துத்தான் 
விளக்கு ஏத்தணுமா ஐயரே! 

அப்படிப்பட்ட விளக்கு எரிய: 
வேண்டாம்...” என்று போகக். 
கென்று விளச்கை வாயால் ஊதிப்: 
போட்டு விடுவார். நாயக்கர். 
தம்பிரான் கறுப்ப மார்க்கட்டில்: 
மணம் சம்பரதிக்கிறலர். அந்தக். 
காசில் கடலெண்ணெய் தர்மம். 

செய்யக் கூடாதாம்! 
ஊரின் கொடுக்காப்புளி தோப்பின். 

ஆரம்பத்தில் ஒரு குடி-ை 
கிறது. அதிலே ரொம்பக்: 
கிழவி ஒருத்தி குடியிருத்துவருகிறாள்.. 
அவள் கிழவியாகவே பிறந்திருக்க. 
மாட்டாள். வயசுக்காரியாக இருந்: 

திருப்பான், அவளே ஒருவனை மயக்கி 
இருக்கலாம், இக்லை. எவனோ. 
ஒருத்தன் அவளை மயக்கி இழுத்து: 
வந்திருக்கா) 

குமரப்பனும், மங்காத்தாளும் 
ஈதலர்களாக அந்தக் கிராமத்தில் 

நுழைத்தார்களாம், நான் அப்போது. 
சின்னப் பையன். இந்தக் காலம் 
மாதிரி காதலர்களை வரவேற்க. 
கடற்கரை, ஏரிக்கரை எல்லாம் ஜாம். 
ஜாம்னு காத்திருக்கும் காமைல்ல. 
அது, கழுத்திலே தாலி இல்லாத 
பெண்ணென்றால் ஊர் என்ன ஏது: 
என்று ஆயரம் கேள்ஸிகள் கேட்கும். 
பஞ்சாயத்து வைக்கும், தீர்ப்பு 
கூறும்... ஊர்ப் பெரியவர்கள். 
முன்னிலையில், சிவன். கோவிலில்: 
அவன் அவள் கழுத்தில் மூன்று 
முடிச்சுகள் போட்டேயாகவேண்டும். 

குமரப்பன் தென்னங்கீற்றுகள் 
முடைவதில் கெட்டிக்காரன், கரல 
வாங்கிக் கொண்டு எங்கள் வீட்டுத் 
தென்னை மரத்தில் ஏறி மட்டைச£ளக் 
குழித்தப் போட்டு, மட்டைக்கு கீற்று. 
முடைய கால என்று கூறி 
வாங்கிக் கொள்வான், 

    

  

      

ஒரு நாளைக்கு அவன் வருமானம்” 
ஏறக்குறைய ஒரு ரூபாய், குடும்பச் 

1 போக மீதியைக் 
கள்ஸஃ கடையில் கொண்டு போய்த்: 
தொலைத்து... விட்டு வருவான். 
மங்காததா... மாக்கு... மாக்கென்று 
சண்டை பிடிப்பாள், 

“கள்ளுத் தண்ணிதான் ஊத்திக் 
சோறு கெடையாது. 

என்று சத்தம் போடுவாள் 

  

    
இருவகுக்கும் வாய்ச்சண்டை. 

முற்றி கைகலப்பு ஏற்படும், நான். 
பள்ளிக்கூடம் போகும் போது 
இந்தச் சண்டையை வெகு வாக. 
நின்று ரசிப்பேன். 
“Gg! பாப்பார்ப் பையன் பாக். 

குரான்... சும்மாக்கிட, கண்டதைப் 
பேசாதே!” என்று கத்துவாள் 
மங்காத்தா, இப்படியே அவர்கள் 
காலம் போய்க் கொண்டிருந்தது. 
தினம் தவருமல் சிவன் கோயிலுக்கு 
வத்து காலணா சூடல் கொளுத்தி 
விட்டுத் தரையில் வீழ்ந்து, 
வணங்குவாள் மங்காத்தா, 

வசாமியப்பா! இந்தக் கள்ளுக் 
கடைகளை முடணும்...!' என்று 
அவள் பிரார்த்திக்கும் போது 
நாடெங்கிலும் கள்ளுக்கடை மறியல் 
நடந்து கொண்டிருந்தது. 

நான் நீனைப்பேன் ; சாமியப்பன்? 
தான். காநதி மகானின் எண்ணத் 
நின்று செடல் புரிகிறனே என்று, 

அந்த மங்காத்தா. இப்போது, 
கிழவியாகி கலக்கல் வியாபாரம். 
செய்து பணத்தில் கொழிக்கிறாளாம், 
டீக்கடை... பாச்சா என்னிடம் பேச்சு. 
வாக்கில் சொன்ன செய்தி இது: 

“அது. குடுத்த பணம்தாங்க. 
கேசயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம்: 
பண்ணக் கண்டது. இல்லாட்டி. 
இந்த ஊர் தம்பிரானும், நாயக்கரும்: 
குழிச்சுப்புட்டாங்களா கிழிச்சி?" 
யாரவது கிழிக்க வரேன்னாலும்: 

குறுக்கே. விழுந்து மநிப்பாங்களே.. 
அவங்களே வாழணும். அவங்க 
பேர்தான். பேப்பர்லே கொட் 
எழுத்துல வரணும்ங்கறவங் 
களாச்சே என்று ! நான். 
வில்லை. அத்த ஊர் உருப்படாது. 
என்கிற ... எண்ணத்தில் ஊரை 
விட்டுப் போய்ப் பதினைந்து வருஷங் 
கள் கழித்து வந்திகுப்பவனுக்கு. 
"இந்தப் பொல்லாப்பில் தலையிட 
வேண்டிய அவசியமில்லைதான். 

  

  

  

   

        

“சும்மா இல்லாம]”" 
“உம்... சும்மாச் சொள்லு பாச்சா, 

கோயீலுக்குள்ளாற இருக்கிறவன் 

எத்தனை நாகக்குத்தான் இருட்டிலே. 
கிடப்பான்? ஊருக்கு. லட்



   யாச்சா டீயைச் சுழற்றி வேக: 
மாக ஆற்றிக் கொண்டேயிருந்தாான்.. 
என்னத்துக்கப்ா எனக்குப். 
பெரல்லாப்பு? நீ மங்காத்தா. 
கிட்டயே போய்க் கேட்டுக்க. 
உன்ன அவளுக்கு நல்லாத் செரி 
fu” என்று விட்டு காலி 
கண்ணாடி டம்பளர்களைப் பக்கெட். 
டில் போட்டுக் கல கலவென்று. 
சத்தத்துடன் கழுவ ஆரம்பித்தான். 
அந்த ஊரிக்காரர்களிடம் அவனுக்கு 
இன்னமும் உதறல் இருந்தது. 
தம்பிரானுக்கு. நாலு எண்ணெய். 
மில்கள் இருந்தன. நாயக்கருக்கு, 
ரைஸ் மில் இருந்தது. இரண்டு 
பேருக்குமே வயசாகி விட்டது. 
பிள்ளேகள் கொழித்துக் கொண்டிருந்: 
தார்கள். ஊரில் எந்தச். சண்டை 

நடந்தாலும் அவர்கள் தலையிடு 
வார்கள், ஆள் வைத்து அடிப்பார் 
கள், அடிப்பட்டவர் பேரில் போலிசில்: 
புகார் கொடுப்பார்கள், 

'தகப்பனார்கள் செய்து வத்ததை: 
மகன்கள் சற்று மாறுதல்களுடன் 

செய்தார்கள், ஒவ்வொகுத் 5௫.2 
கட்சியின் பெயரில Yoee 

கொண்டு பெரிய மனிதர்களாகத். 
திரிந்தார்கள். 

  

    போட்டுத் தந்த டீயை 
விட்டு நான் மங்காத் தானைப். 

பார்க்கக் கிளம்பினே. 

சுங்கிடிச் சேலைத் s WUD! 
வரித்து கட்டியவாறு பூவரசாரக். 
தடியில். உட்கார்ந்து. வெற்றலை. 
மாக்கு இடித்துக் கொண்டிருந்தார். 

அவள், தலை பொல்லென்று நரைத்து 
விட்டது, முகமெல்லாம் சுருக்கங்கள். 

நெற்றி நிறைய திகு நீறு பூசியிருந். 
தாள். 

எயாரு சாமி??? என்றபடி கண்களை: 
இருக்கியவாறு என்னைக் கவனித்: 
தாள், ** நான் தான் மங்காத்தா"! 
என்று பெயரைச் சொன்னேன். 
** அட. தம்ப பாப்பர ப்புள்ளே,, 

திழமாப்பூட்டியே சாமி...!” 
எதயும் தான். ரொம்பக் 

கிழமாயீட்டே... 
நான். ஆவநதுக்கும், நீ sip 

துக்கும் வித்தியாசமில்லையா சாமி? 
நான் பார்க்கப்போ நீ இம்மாத்தம். 
'பையன்--'* அவளுடைய தனிமை 

என்னை மிகவும் வருந்தியது. 
தன்னந்தனியே அந்தக் குடிசையில் 

  

  

  

அவள் குமரப்பனின் நினைவாக 
வாழ்வது மோல் எனக்குத் 
தோன்றியது. 

உம் புஜஷன், அதான் குமரப்பன் 
நல்லாத்தானே இருந்தான் ? எப்படி 
திடிர்னு...” 

காரங்க கள்ளுக் கடைய மூடிட்டங். 
acre? அது பைத்தியம் புடிச்சாப். 
பாலே கிடந்தச்சி... ஆளு இப்படித்: 
தான் இருக்கும், ஒரு. மாசத்திலே. 

அத்த க்யாபகம் பூடும்னு நெனெச் 
ன்... ஆனாக். ௮௮. திடீர்னு, 

வேறே. என்னென்னமோ குடிக்க. 
ஆரம்பிச்சுது ** 

எதிருட்டுச் சராயமா?!: 
சாமி சப்பட்டா 

(ஸ்பிரிட்) ஆரஞ், முத்தோலுங்க,, 
டுச் சக்கரை, மா எண்ணெய்னு: 
எகையே "வாங்கிட்டு வத்து 

என்னைக் கலக்கச் ௦. ப 
+ § கலக்கிக் குடுத்ே) 

ம். சாமி...இல்லைன்னா. தீ 
யே, என்னை எப்படிப். 

போட்டுக் கொன்னுப்புடும், 
அப்புறமா இந்த ஷட்டிலே அதை 
வியாபாரமாவே கட்டுது... 
பணம் பணமா நோட்டு நோட்டா. 
வந்து குமிஞ்சுது போயேன். * 

௩ போகீசுக்குப் பீடிபடாம இரும்: 
தட்டீங்க...அப்படித்தானே ?!" 

“ஆமாம்... அப்படித்தான்ு. 
வச்சுக்க." 

இந்த ஆளுக்கு. நாளாவட்டத். 
திலே “கலக்கல்? ஒத்துக்கிலே... 
அது என்னமோ சிக'காமே அது 
இரலேனனு.. தவிக்கும்...அப்படித்: 
தான் pds தம்பிரான சயம் 
புதுச்சா இதுங்கிட்டே சொவ்னுராம். 
மெட்றாஸ் பக்கத்தலே மாத்திரை: 
சாப்பிடறுங்க... போய்ப்பாரேன்று... 
ஷூலே வரது சண்டை பிடிச்சி 
எனனை நல்லா ஒத்ச்சுட்டு ரூபாயை. 
அள்ளிக்கிட்டுப் போச்சு சாமி, 
திரும்பி அத்த ஆளு நல்லபடியா 
இந்த வூட்டுக்கு வரலை, பேச்சு 
மூச்சு இல்லாம கொண்டாந்து 
போட்டாங்க-நாலுநாள் அப்படியே 
கெடந்துச்சி, சாவற அண்ணிக்கிக் 
காலமே தெனவு வந்துச்சி, 
எமங்காத்தா, ஒம் பேச்சை நான் 
தட்டி நடந்தேன். நீ தெனம் தெனம்: 
கோயிலுக்குப் போய்ச் சூடம் ஏத்தி: 
கும்பிடச்சே சாமியைக் கேப்பியே;; 
கள்ளுக் கடையை மூடணும்னு, மூடி 
என்னா சொகம்டி மங்காத்தா. 
மனுஷன் ஒருதரம் குடிச்சப்பவே. 
அதிவை  இழந்துடறான். நான் 
குடியிலேயே மூழ்ஃப் போனவன். 

    
   

    
   

    

   

  

   
  

  

  

  

  

   

ஒண்ணுலே முழுக்க முழுகிட்டா 
ate அதுலே ௬வாரஸ்யம். 
'இல்லேடி, மேலே மேலே எனக்கு 
வேறே ஏதோ வேண்டியி௫ந்திச்சி.. 
தம்பிரான். இரண்டு மாத்திரை 
துண்ணச் சொன்னாரு, நாலு பத்தோ 
இருபதோ  முழுங்கிட்டேண்டி... 

   

   

  

சேர்த்து வைத்திருந்த சில ஆயி) 
களை எடுத்துப் போய் தம்பிரானிட 
மும், நாயக்கரிடமும் காட்டினாள். 

  

ஐயா! கோயில் Baer 
போயிடும் போல இருக்கு புதுச்: 

அபிசே பண்: 
டுங்க- ன்னு weedy: 
அவர்கள் முகத்தைச் சுளித்திகு 
கிறார்கள். சாராயம் வித்த கா. 
என்று ஏசியிருக்கிறார்கள். 

மங்காத்தா படித்தவள் இல்*: 
ஆனால், உலகம் தெரித்தவன், பா, 
புண்ணியத்தைப் பகுத்து அறிய 

  

திறன். படைத்தவள். அல 
கேட்டிருக்கிறன்.. 
“gurl கடலெண்ணெயிலே ... 

மட்ட சரக்கைக் கலக்கலாம். விக்க 
லாம். atp பணத்துலே சாமிக்கு. 
அபி3ஷகம் பண்ணலாம். குத்தற 
இநல்லுலே கல்லை, மண்ணைக் கலக்; 
லாம். மூட்டை, மூட்டையா கள்ளச். - 
சததைக்கு அனுப்பலாம். திருப்பணிக். 
கமிட்டிம்லே பேரை முன்னாடி. 
பொட்டுக்கலாம். கள்ளச் சாராயத் 
துட்டு மாத்.தத்ம் தீட்டுப் பட்டுப். 
போச்சா சாமி?" 
இறைவன் மனது வைத்தால். 

நடவாதது ஏதுமில்லை. எங்கள் ஊர் 
ஆண்டவன் இருட்டிலே, முன்புதான் 
நடுவிலே இருக்க திர உளம் கொண்: 
டிருத்தான் பல ஆண்டுகள், கள்ளச் 
சாராயம் விற்ற காசாக இல்த்தாலும், 

   

    

அதை நேர்மையாக ஒத்துக். 
கொண்டு தனக்குக் காணிக்கை. 
என்று உளமார்ந்த அன்புடன். 
செலுத்த வந்திருக்கும் மங்காத்தா 
வின். வேண்டுகோளுக்கு God 
சாய்த்துவிட்டான். 

கோபுர. கரசங்களின் பொன்: 
வர்ணத்தில் மாலை... வெயில்பட்டு 
மின்னியது. ... (வற்றிற்க்குப் பொன். 
வேயவில்லை. 29 ஓர் ஏழைக். 
கோயில், 

மற்கஜரு உளமார்ந்த பக்தரின் 
வருகைக்காக, அவன் வேயப்போகும். 
பொன்னுக்காக இறைவன் காத்து: 
இருக்கலாம், 

(வன் மனித குலத்தின் நன்மை, 
(தீமைகளைக் கடந்தவன். ஆனல், 
அன்புள்ளத்தின்: 'காவலனாகவும். 
இருக்கிறான். * 

  

  

 



ஆபரேஷசர் அறைக்கு வெளியே 
காத்திருந்தேன் நான், வார்டு 
பையன்கள் “ஸ்டெச்சர்” வண்டி. 
களில் யாரையாவது. வைத்துத்: 
தள்ளிக்கொண்டு வரும போது எட் 
டிப் பார்ப்பேன். கரடுமுரடாக 
மீசை முளைத்த ஒரு ராமத்தினன், 
உடல் வற்றி மெலிந்துபோன 
கழவி ஒருத்தி, இளைஞன் ஒருவன் 
இப்படி ஒருவர் மாற்றி: ராக 

ஏதோ ஒன்றுக்கு அறுவைசிகிச்சை: 
பெற்று வெளியே வந்து கொண்: 
டிருந்தளர். என் மகன் ரகுவுக்கு. 
மூக்கிலே. ஏதோ ஆப்பரேஷன். 
வைத்தியர்கள் ' கூறும் அந்தப்: 
பெயர்கள் நமக்கு நினைவிருப்பது: 
மில்லை.  நினைவிருக்கவும் வேண்: 

டாம். எங்கு இரும்பினாலும் நோய், 
கவலை. எல்லோர் முகத்திலும் ஏக். 
கம், அத்துடன் சுடர்விடும் நம். 

பிக்கை: அவர்களின் சுடர் போல் 
லிரையும் டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள். 

"அம்மாவுக்கு என்ன கேஸ்?" 
என்று ஈர்க்குச்சியாய் உடல் 
மெலிந்து நின்ற ஒருவர் என்னை. 
அணு விசாரித்தார். 

“எனக்கொன்றுமில்லை. என் மக 
னுக்கு. ஆபரேஷன் நடக்கிறது. 
டாக்டர் ஆர். ஆரின் பேஷண்ட். 
அவன். அவர் இந்தத் தியேட்டரில்: 
தான் ஆப்பரேஷன் செய்கிருராம். 

வெளியே வீசாரித்தபோது சொன்: 

  

னார்கள். இங்கே யாற் எப்படி 
விசாரிப்பது என்றும் தெரிய 
வில்லை...” என்றேன் நான் 
“இருக்காதே” என்றார். வற்றல்: 

ஆசாமி. 
“டாக்டர் ஆர். ஆரின் ஆப 

ரேஷன் தியேட்டர் கழே இருக் 
றது. மூக்கு, தொண்டைப் பிரிவ. 
ஒங்கேதாம்மா...இங்கே மேஜர் 
ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க 

'மேலே அங்கே நான் ஏன் _ நிற். 
கப் போகிறேன். கணவர் வெளி 
யூர் "காம்ப்". போயிருந்தார் 
நானே வந்து ஆஸ்பத்திரியில் நிற்க 
வேண்டி வந்துவிட்டது. என்னு 
டைய  பரபரப்பைப் புரி, 

, கொண்டு அருகில் இருந்த"லிப்ட்' 
ஐபயன் கதவைத் திறந்து “ஏறிக். 
கொள்ளுங்கள்" என்றான். அடுத்த: 
இரண்டு நிமிஷங்களில் நான் கழே 
இருந்தேன். | 

மறுபடியும் வார்டு பையன்கள் 
யார் யாஜரயோ வண்டியில் படுக்க 
வைத்துத் தள்ளிக்கொண்டு வந். 
தார்கள்; மூன்று வயதுக் குழந்தை, 
பத்து வயதுப் பையன், நாலு வய 

40. 

   

  

   

  

ஸம் பென் pik oy. am Sums 
ரகுவை... வைத்துத் தள்ளிக் 
கொண்டு வந்த வார்டு பையன்: 
லிப்ட்” அருகில் போய் “டாப் 
ப்ளோர்" என்றான். 

“ஸ்பெஷல் வார்டு நம்பர் முப். 
பத்திநாலு...” என்று நாஸ் 

ஒருத்தி கூற, ரகுவைப் பதினைந் 
தாம் நம்பர் படுக்கையில் படுக்க 
வைத்தனர். 

சிறிது நேரத்துக்குள் இரண்டு 
டாக்டர்கள், நாலு நர்ஸ்கள் வந்து 
கையைப் பிடித்துப் பார்த்துலிட். 
டுப் போனார்கள். 
தண்ணி. கிண்ணி கொடுத்து 

வச்சுடாதேம்மா...தாகமா இருக் 
கும்...தண்ணி டுக்காதே..."' 
என்று தலைமை நர்ஸ் என்னிடம் 
கூறிவிட்டு நகர்ந்தாள். 
படுக்கையில் ஒரு நடுத்தர வயதி 
னர் நெற்றி நிறைய திருநீறும், கும். 

  

  

  

குமமுமாம். உட்கார்ந்திருந்தார். 
த்சத்தில் ஒரு. பையன் ் 

நாவலில் தன்னை மற 
இருந்தான். ௮ ப் 
உள்ள படுக்கை 

    

    

தன் சுயமுயற் 
எந்தப் பக்கமும் 

அசைக்க. முடியாதபடி ஒருவர் 
படுத்திருந்தார். அவர் முகத்தில் 
அருர்பிய. வியர்வையைப் பரிவுடன் 
ஒற்றி எடுத்த மற்றொருவர், aps 
குக் கண்ணாடியை மாட்டிலி: 
பக்கத்து ஷெல்பிலிருந்த புத்தகம் 
ஒன்றை எடுத்து அவரின் இரண்டு 
வகையும் பிரித்து. விரல்களைப் 
புத்தகத்தில் இறுகப் பற்றிக் 
கோள்ள வைத்தார். 

“தம்புடு! நேற்று ஞானயோகம் 
5 டுச்சிட்டிருந்தேன். 

பந்தப் னே இது? 
என்று அவர் மெல்லக் கேட்க தம் 
படு என்ற அவர் சகோதரர். 

   

   

    

    

   

தயை ஆடிவிட்டு கோப்பை 
களைக் கழுவ வெளியே போனார். 

ரகுவுக்கு மயக்கம் கொடுக்கா 
மல், லோகல் “அளிஸ்தீஷியா”' 
கொடுத்தே அறுவை சகச்சை 
நடந்திருந்தது. அவன் தனக்குத். 
'தாகமாசு இருப்பதாக _ ஜாடை. 
காட்டினான். தம்புடு கழுவிய கோப் 

களுடன் உள்ளே வந்தார். ரகு. 
வீன் படுக்கையருகல் வந்து நின்று, 
"தண்ணி... கொடுத்திடாதீங்கோ. 
தல்லி, வயித்தைப் புரட்டும். சாயல். 
காலமா கொடுக்கலாம்...” 
ஆமாங்க...” என்று. எதிர்ப் 

படுக்கைக்காரர். ஆமோதித்தார். 
அவர் படுக்கையில் படுத்திருந்த 
பொழுதைவிட நடமாடிய 
பொழுதுதான் அதிகமாக இருந் 

  

எதிரே தது: “உங்களுக்கு என்ன உடம்பு?" 
என்று கேட்டு வைத்தேன், ,. -- 

“ப்ளட். பிரஷர் இருக்கு, 
ஹிரண்ய, ஹைட்ரோஸில்: 

இருக்கு. பிரஷர் குறைஞ்சால் ஆப் 
ரேஷன் பண்றேஃசுராள். ஆஸ்பத் 

  

    

இரிக்கு வந்தப்புறம் பிரஷர் ஜாஸ்: 

Bums...” 1 
ge?” 
கவலைதான் போங்கோ, மூன் 

னாடி மனுஷனுக்குப் ப்ரஷர் எவ்வ: 
எவு. இருக்கனும்னு அநேகமா 
ஒருத்தருக்கும் தெரியறதில்லே: 
இங்கே விவரம் தெரிஞ்சப்புறம் 
ஒரே கவலை. 

“அதான் ப்ரஷர்  ஏறியிருக்கு. 
இப்ப எவ்வளவு இருக்கு?” 

“ஒன்... நைண்டி, உப்பில்லாப் 
பத்திய தான்...” 

அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள்: 
அவர்: மனைவி வீட்டிலிருந்து சாப்: 
பரட் கொண்டு வந்தாள். 

 



களை எடுத்துக் கண்ணில் ஒற்றிக்” 
கொண்டார். “ஜவுளி” சக்கர 
ராமன். 
நான் சொன்னேன்: 

“ராமு, 
முன்னே என்னை நீ 
ஆபத்சகா"யத்தில். தாய் அல்லவா? அப்போது. 
நாம் சென்னை, மேகனூர் நகர 
மன்றக்களைப் பற்றிப். பேசிக் 
கொண்டிருந்தோம், இல்லையா? நீ 
என்ன. சொன்னாய்?" எல்லாம். 
வீட்டிற்கு வீடு வாசற்படிதாள். 
இங்குதான் என்ன வாழ்$றது? 
நகர மன்றத்தின் சங்கு--ஸைரன் 
பழுதாகி ஒரு மாதத்திற்கு. மேலாகிறது. உடனடியாக “ரிப் 
போர்” பார்க்க வேண்டும் என்று. 

இர்மானமும் 'போட்டாகலீட் 
டது. ஆனால், காரியம்தான் ,இன் 

ம் நடந்தபாடில்லை,” என்று 
சொன்னாய் இல்லையா? உன்னுடைய 
“sigh பேச்சு” என்னுடைய 
மூளையில் பளிச்சென்று. அடித்த 
மாதிரி இருந்தது. கொலை நடந்த: 
தாகச் சொல்லீப்படுசன்ற அன்று: 
'இரவு எட்டு மணிச் சங்கு களதிய 
தைக் கேட்டதாக சமையல் சாம் 
புவும், . வேலைக்காரி மங்களமும் 
சாட்சியம் தந்திருப்பதாக என் 
நினைவு சொன்னது. கேஸ் கட்டை 
உற்று நோக்கினேன்...மறுநாள் காலையிலும் நகர மன்றம் சென்று 
ரிக்கார்டுகளை ஒத்து நோக்கினேன். 
கொலை நடந்ததாகச் சொல்லப்படு 
இன்ற அன்று முனிசிபல் சகு ரிப் 
போ என்று நகர மன்ற ரிக்கார்டு, 

களிலும் இருந்தது. பிறகுதான் 
விடுதலை கிடைத்துவிடும் என்ற நம் 
பிக்கையுடன் மின்சார இஞ்சிவிய 
ரைக் கூப்பிட்டு விசாரித்தேன். 
அந்தச் சங்கு ஊனதாத சஃகாக 

வாரத்திற்கு 

    

இருந்தாலும், ... சங்கரராமனைப் 
பொறுத்த வரையில் “விடுதலைச் 

சக்கு” தான்! ...இந்த: சங்கு 
“பாமீண்டை”ப் பிடிக்க எனக்கு 
ஒரு “ஐடியா"வை--தற்செயலாசச். 
தாள்-கொடுத்த ராமு வேவ. 
உன்னை ரொம்பவும் பாராட்டு 
றேன்!” 
சங்கரராமன்? 

அதற்குப் பிறகு போலீசாரின் 
மிகுந்த பிரயாசையின் பேரி: 
உண்மை கொலைகாரன் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டான்; அதாவது சமை. 
யற்கார சாம்புதான். கொலை. 
காரன்/. வேலைக்காரி மங்களத்துக் 

கும் அவனுக்கும் தொடர்பு உண்: 
டென்றும் மார்த்தாண்டம் அதைக் 
கண்டித்ததோடு நில்லாமல், wis 
எத்திடம் தவருக நடந்துகொள்ள 

முயன்ற நேரத்தில். ஆத்திரப்பட்டு. 
சாம்பு குத்திக் கொன்றாள் என்றும் 
நிஜம் வெளிப்பட்டது. 

சாம்பு அவமானத்தால் குன்றி, 
குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டு தந். 

கொலை செய்து கொண்டு இறந் 
தான். வேலைக்காரி மங்களத்துக் 

குப் பொய் சாட்டு சொன்னதற்க௩ 
கச் சிறைத் தண்டனை உடைத்தது. 
இப்பொழுது சொல்லுங்கள், சம்: 
டம் ஒரு இருட்டறை என்றால், நிர. 
பராதிகளின் வக்8ல் வராகசாமி 
மின் வாதம், ஒரு மெர்க்குரி 
விளக்குதாளே! 
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Sense சவ் ஏஜாவல் அர்பொருது. முதல்ல ௨௮௨ 
abn ganas 
அல இராட்சத sie ae 
சொம்க கரைக்கவத்த 

  

தத்து கர்சமேன்வான் கதலோச.. பாகத்தன். Crise, equi 
ia மாக, உட்கர்ந்தரக்கவே மெது போக Ramory seri வந்தன் 

பத, வாக தழுவ கெள்லே வந்தான், போமே, இண்மேல் இவரா 

    

           

     

  

     
  

  

opens 
கஜம், ease i       

  

இருந்தான், எல்லன் சல் ௨௭ 
ந்தம் தொம்! என்று கேம் 
கொண்டிருந்தது... அல்கு. சனம்:    

   
  

ay sims soe 
அனந்தம் கொஞ்ச ees 
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வனம், அலன் இரணம் தோளில் என்பத 4 

  

  

  

       
        மற்ற உனக்கு என்ன தொய் ரச் ape. 
மாரும். தந்தாக அக்க்ள அர... சம்மா]. ஏதாவது. பேரன்! சாமம், இத்க்ரக்கு இசை என்று கேட்ட சர்சபேல்லானன் web any Hate கறல அன்னான் sepsis கபட சதான க வட்ட 

(எல் மே தத்தம் ன்ற பட ட அவ வெப்பம் "தத ரன "எம் க 

  

         அலர் போருக்களள், பர் 
(யே 

ae prance 
ra கெடுத்த 
்பணருக்கு ptt நடைக் 

சரன். ஆச்ச கன்றவிட்டத. 

    

  

  

     

  

      

  

      

      

   

  

   

   

     

அவ் ries ganas ; சகாத் கட சன் ் Sipser, thease nh வோ, எண்ணெல். தேய்க் சரம்கென்து தேங்காய் அரன் mite. wentuierd கேட்ட, ™ ச மோட seen டைய டத தம் சண் வம் அள் 8 ta! Oe Maas ain “Levan dor 

  

  

     

ப் கல்பம் 

  

  

பற ae 
SS Cuan ம், சனிக்கிழமை தாகம்... பான்னைகள்.. தேருகோடு காசும், கரைமுசத்தல். எசே. oo ee en தட் க oP மவன் நமக் அ          குகள் தாண்ணமைத். தாண்டிம்போரும். மரக இரந்தாதும் இரண்டு முன்று man hoes en Garg, ost’       See tiene oe etic me 
    சத்தாகும் கச்சபேள்வாகான்     

Sey sy 

  

ஏன் இப்போக்கு தன்னின் போல்வான் என்பதோல் என் Benen gota aes 
STEM iter smith Gn surah meejie paogen Gant REM mint Sum 
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இன்னே அவம். ig “மட அவன் he கச் 
சின் துன்பத்தை அவ். தருக்கி இர ம் are சொய்ர் 
(தால் கண முடம் இருக்காதா ன் Seer yeas eget 
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நேட வேண் மாடக் ம் இது கணை. 
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(டிகை அனுசூயா தேவி, தன் நீண்ட குழலை 

அள்ளி முடித்தவாறு தோட்டத்தைச் சுற்றிவந்தாள். 
அழகூட்டும் காலை நேரம். ரோஜாக்கள் பனியில் 

குளித்து மலர்ந்து நகைத்தன. குரோட்டன்ஸ் வகை 
Sor அடுக்கடுக்காகக் கத்தரித்து விடப்பட்டு, நிற. 
பேதங்களுடைய இலைகளுடன் விளங்கின... ஒருபுறம் 

   

    

      

      

  

a 

“ வாழ்க்கை 
ஓரு பிபச்ல 

சரோஜா ராமமூர்த்தி 

ஜினிவா *... செடிகள், மறுபுறம் வரை அவளிடம் இல்லாத குலப் 
“போகன் வில்லா! வளைவுகள். பொருள்களே கிடையாது. 

தோட்டத்தின்வனப்பைவிடப் பன் படுக்கையறையில் மேஜை மீது 
மடங்கு எழில் வாய்ந்தது அவள் இல் வெண்சுல... புத்தர் சிலை ஒன்றே. 
லம். பங்களா. என்று: அதை போதும். தாய்லாந்தில் 
அழைப்பதைவிட, மாளிகை யாரோ அவளுக்கெனப் பிரத் 
என்பது : தான் அதற்குப் யேகமாகச் செய்து புரிசளித் 

பொருந்தும். சுவரெங்கும். ததாம் அந்தச் சிலை. 

AG நிகுப்பு. “ஓவ்வோர் ©)    அன்று அனுசூயா தேவி 
மெல்லிய ஷிபான்புடவையை 
உடுத்தி யிருந்தாள். காது 
களில் இங்கிலாந்தின் காதணி 
ஓன்று -- திராட்சை கொத், 
'துக்கள்--கரு கரு வென்று 
இவள் மழ மழப்பான 

அறையிலும் ஒவ்வொரு நா. 
டின் கலைப்பொருள்க 9 
கப் பட்டிருந்தன. 

    

பொம்ைமகளிலி.ருந்து. 
ஜப்பான். ேத௪த்துப் 

ராமேச்வரத்துச் சோழிகள் 
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கன்னங்களுடன் உறவாடிக் கொஞ் 
சன... கைகள் வாழைத் தண்டு 
கள் போல் நீண்டிருந்தன. மணிக் 
கட்டுகளில் மட்டும் கறுப்பு எனாமல் 
பூசிய தங்க 'பிரேஸ்லெட்டு'கள் பளி 
ரென்று மின்னின. பால் வண்ணக். 
கழுத்தில் கறுப்பு வெல்வெட் நாடா 
வில் நடுவில் பஇத்த வைரப் பதக்கம் 
சுடர் விட்டது. 

தலைப்பைத் தோளில் வழியவிட்டு, 
அதை இடது கையின் மேல் மடித்துப் 
போட்டபடி கவலையற்று உலவிச் 
கொண்டே. யிருந்தவள், ஏதோ 
நினைத்தபடி. உள்ளே விரைந்தாள். 

முன் கூடத்தில் கருங்காலி வட்ட 
மேஜை மீது ஐப்பான் நாட்டு பீங் 
கான் ஜாடி ஓன்று ரோஜா மலர்க 
ஞடன் வைக்சப்பட்டிருந்தது. நேற்று. 
அங்கிருந்த காஷ்மீரப் பூங்கொத்துக் 
கிண்ணத்தை அப்புறப் படுத்திவிட்டு, 
இதை வைச்கச் சொன்னது அவள் 
தான். ஆனால், இன்று இந்தப் பீங் 
கான் ஜாடி அவளுக்கு அழகாகக் 
காட்டு தரவில்லை. வெளியே வேலை 
யாக இருந்த பணியாட்களைக் கூப் 
பிட்டு அதை அப்புறப் படுத்தச் 
சொல்லிவிட்டு, வழுவழு வென்றிருந்த 
மேஜை மீது தன் புகைப் படத்தை 
வைத்துப் பார்த்தாள். 

அனுசூயா தேலி கொள்ளை அழகு. 
படமும் அழகாக இருக்கக் கேட்கவா 
வேண்டும்? கன்னத்தில் கைகளை 
ஊன்றி, படத்தையே சிறிது நேரம் 
பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தாள். 
அன்றைய தபாலில் அவளுக்கென 
ஏராளமான  சுடிதங்களும் வந்திருந் 
(தன. பிரபல சினிமா பத்திரிகை ஒன்று. 
அனுகுயா தேவியின் கலைஆர்வத்தைப் 
பற்றியும், அவள் தன் வீட்டை வித 
விதமாகக் கவினுற அலங்கரித்துப் 
பார்த்து மகிழ்வதைப் பற்றியும் எழுத. 

  

  

இருந்தது. இருந்தாலும், அவளுக்கு 
ஏனோ இதிலெல்லாம் ஒருநிறைவு ஏற். 
படவில்லை. 

தன்னைப் போலவே எல்லோருக்கும் 
இவ்வித ஆர்வம், பிரச்னை இருக்குமா 
என்று சந்தித்துப் பார்த்தாள் அவள். 
செல்வத்திலே இளைத்து செழிப்புடன் 
இருக்கும். அவள், தன்னொத்தவர் 
களஞடனேயே. நட்புப் பூண்டிருந் 
தாள். அவர்கள் எல்லோருமே 
ஒவ்வொரு விதத்தில் கலைப் 
பொருள்களைச் சேகரிப்பதும், வீட் 
டில். பொருத்தமான இடங்களில் 
அவற்றை வைத்து அழகு பார்ப் 
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பதும், தோழிகளை அழைத்துக் காட்டி 
மடிழ்வதையுமே பொழுது போக்காக 
உடையவர்கள். 

அனுசூயா மேலும் இந்இத்தாள்; 
பால்யத்தில் தன்னுடன் படித்த யாரா 
வது ஒரு பெண் எங்காவது இருக்க 
மாட்டாளா... என்று தீவிரமாக 
Curr Ran யோக்க, எளிமையும், 
அடக்கமும் நிறைந்த கதா அவள் 
நினைவில் பளிச்சென்று தோன்றினாள். 

"*ஆமாம்...$தோவும் இந்த ஊரில் 
தான் இருப்பதாக அத்தையம்மாள். 
ஒரு தரம் சொன்னார்களே. எங்கே. 
யிருக்கருளோ? அத்தையம்மாளையே 
கேட்டு விட்டால் போடறது...” 

தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண் 
டிருந்தவளைக் காணாது போகவே அத் 
தையம்மாள் அனுசூயாவைத் தேடிக் 
கொண்டு முன்கூடத்துக்கு வத்தாள். 
நேற்று ஜப்பான் தேசத்து ஜாடி 
இருந்த இடத்தில், இன்று அவள்: 
புகைப்படம் இருப்பதைப் பார்த்து 
லிட்டு, **ஏம்மா கண்ணு! இதையேன் 
இங்கே வச்சுட்டே? யாராச்சும் 
பார்த்தா. திருஷ்டி போடுவாங்க-”". 
என்று கேட்டவாறு, புகைப் படத் 
தைத் தன் புடவைத் தலைப்பால் 
துடைத்து அக்கறையுடன் மறுபடி. 
அதனிடத்தில் வைத்தாள். 

மாதுளை மொட்டு மலர்வது போல் 
அனுசூயா கன் இதழ்களைப் பிரித்த வாறு பளிச்சென்று சிரித்தாள். 

**நீங்க ஒண்ணு அத்தை. எம் படத் 
தைப் பார்த்து இருஷ்டி) போடற. 
துன்னா, அதோ பாருங்க, சுவத்துலே 
எத்தனை பெரிசா படம் போட்டு ஒட்டி 
யிருக்காங்கன்னு -- அதெல்லாம் ஒண் 
ணும் வராது...எனக்கு இப்ப ஒண்ணு 
தெரிஞ்சாகணும். எங்கூடப் படிச்ச 
தா இந்த காரிலே இருக்கிறதா 
சொன்னீங்களே, கோவில்லே பாத்த 
தாசுச் சொன்னீங்க, எங்கே இருக் 
இரு தெரியுமா அத்தை?"” 

“தெரியாம என்ன? அனுமார் 
கோவில் தெருவிலே இருக்கிறாளாம். 
அந்தப் பெண் பாவம், அன்று எப்படி. 
இருந்ததோ அப்படியே தான் இருக் 

  

  

  

*அவளை நான் பார்க்கப்போவணும். 
அத்தை-..?* 

அத்தையம்மாளுக்குத் தெரியும் 
அனுசூயாவைப் பற்றி; ஒன்றைச் 
செய்ய வேண்டு மென்று நினைத்து 
விட்டால், அவளை யாராலும் மாற்ற. 
முடியாது என்று. !



இரனுசூயா எளிமையாகத் தான் 

உடை உடுத்திக் கொண்டாள். ஆனால், 
அதிலும் கவர்ச்சியும், கலை ஆர்வமும் 

தெரிந்தது. கூடை நிறையப் 
பழங்களும் இன்பண்டங்களும் வாங்கி 
எடுத்துக் காரில் வைத்துவிட்டு, தா 
வின் வீட்டைத் தேடிப் புறப்பட் 
டாள். 

தன் வீட்டு வாயிற் படியில் தலை. 
வைத்து தோ சினிமா பத்திரிகை 
ஒன்றைப் புரட்டியவாறு படுத்திருந் 
தாள். பிரபல சினிமா நட்சத்திரம் 
அனுசூயா தேவியின் கலை ஆர்வத்தை 
பற்றிய செய்தி வந்த அதே பத்திரிகை 
தான் அது. 

“Ban! Bart? cory Opry. 
கொரு தரம் கூப்பிட்டு கண்ணாமூச்சி 
யாடிய அவளா இவள்? இன்று இவள் 
பெரிய நடிகை. செல்வத்தில் ஊறிக் 
இடப்பவள். என்னை எங்கே இவள் 
தெரிந்து கொள்ளப் போறாள்? என் 
னைப் பற்றி அவளுக்கு நினைவிருக் 
கிறதோ என்னவோ?” இவ்வாறு அனு 
சூயாவின் படத்தைப் பார்த்தபடி. 
எண்ண மிட்டாள் தா. 
இரண்டே அறைகள் கொண்ட 

அவள் வீட்டில் படிக்கும் அறை, 
படுக்கை அறை, விருந்தினர் தங்கும். 
அறை எல்லாம் இதொன்றுதான். 
மற்றது சமையலறை, அதிகக் ௧ 
ரோட்டமில்லாத அந்த இடத்தில், 
நல்ல காற்று சிறிதாவது பெற 
வேண்டுமானால் வாயிற்படியில் தான் 
படுத்தாகவேண்டும். குழந்தைகள் 
இரண்டு பேர்களும் பள்ளிக்கூடம் 
போயிருந்தார்கள். 

யிற்று. ஒரு மணிக்கு இடை 
வேளைச் சாப்பாட்டுக்கு வந்து விடு 
வார்கள். உப்பிட்டு மோர் ஊற்றிப் 
பிசைந்த பழையதும், எலுமிச்சை 
ஊறுகாயும் தான். அவர்களுடைய 
மதிய உணவு. காலையில் ஓரு பொரி 
யல், குழம்புடன் சாப்பிடுவதே மாதத் 
தில் இருபது நாட்களுக்குத் தான். 

_ தோவின் கணவன் கொண்டு வரும் 
நூற்றைம்பது: ரூபாயில் அதற்கு 
மேல் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. 

சதா. கடிகாரத்தை. நிமிர்த்து 
பார்த்தாள். மணி பன்னிரண்டரை 
ஆ விட்டது. இன்னும் அரை மணி 

  

  

    

தான் அவளுக்கு “ரெஸ்ட்! டைக் 
கும். 

குடிகாரப் பெட்டி மீது லேசாக 
ஒட்டடை படிந்திருந்தது. அதைத் 

துடைக்க வேண்டுமென்று பத்திரி 
கையை வைத்து விட்டு எழுந்தாள். 
கந்தல் துணியினால் அதைப் பளிச் 
செனத் துடைத்து வைத்து விட்டு 
அவள். சமையலமைக்குப் போகக் 
இளம்பியபோது, தெருவில் கார் வந்து 
நின்றது நிழலாடியது. 
தோ முதலில் அதைக் கவனிக்கா 

மல்" உள்ளே போகத் திரும்பினாள். 
Oo அனுசூயாவே  ஒருக்களித் 
ருந்த வாயிற் கதவைத் இறந்து 

கொண்டு உள்ளே வரவும், டிரைவர். 
பழக்கூடையைக் கொண்டு வந்து 
வைத்துவிட்டு வெளியே செல்லவும், 
அனுசூயா கதவை அழுத்திச் சாத்த 
வும் சரியாக இருந்தது. 

இதா!” என்று... ஆவலுடன் 
அழைத்து, என்கை. நினைவிருக்கிறதா 
உனக்கு? பார்த்து ஆறு வருஷங்கள். 
இருக்குமே” என்று கேட்டாள் 
அனுசூயா ஆவலுடன். 
தா பிரமித்து நின்று விட்டாள். 

வீடு தேடி வந்தவளை வாவென்று. 
அழைக்கக் கூடத் தோன்றவில்லை. 

“Berl? என்று மறுபடியும், 
அழைத்தாள் அனுசூயா. இதற்குள் 
சதாவுக்குத் துணிவு வந்து விட்டது. 
QUT. OUT e+. அனு...** என்றவள் 

அங்கு மூலையில் சுருட்டி வைக்கப் 
பட்டிருந்த பாயை. எடுத்து ANS 
தாள். ஏதேதோ கேட்க வேண்டும் 
என்று நினைத்தவள், **இப்பொழுது 
தான் உன் படத்தை அந்தப் பத்திரி 

கையில் பார்.த்தேன்௮னு. உன்னை இவ் 
வளவு சடுதியில் பார்க்க மூடியும் என்று 
நான் நினைக்கவில்லை. ஒரோரு சமயம் 
நாம் 'நினைக்காதது எவ்வளவு வேக 
மாக நடந்துவிடுகிறது பார்த். தயா?” 
என்று கேட்டாள். 

அனுசூயா அழகாகச் ANS sug. 
காதோரம் சுருண்டு கொஞ்சும் குழ 
லைக் கோதிக் கொண்டே கீதாவைப் 
பார்த்தாள். 

அவள் அப்படிப் பார்ப்பது 8தா 
வுக்கு வெட்கமாக விட்டது. 

“என்ன அனு? ஏன் என்னை அப் 
படிப் பார்க்கிறாய்?” என்று கேட்டு 
விட்டாள். 

““உட்காரேன். தா, உன்னோடு 
நான். நிறையப் பேச வேண்டும் என்று 
வந்திருக்கிறேன். எல்லோரும் நினைப் 
பது போல எனக்கு நிறையப் பணம். 
இருப்பதால் மற்றவர்களுடன் supa 
மாகப் 'பழகுவேனோ என்று சந்தேகப் 
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படுஒறாயா நீ? நானும் இன்ப, துன் 
பங்களுக்கு உட்பட்ட மனிதப் பிறவி 
தான். இப்போது சொல். நீ தோற். 
த்தில் ரொம்பவும் மாறி விட்டாய். 
தா. ப்ழைய குறும்புத்தனங்கள். 
சிரிப்பு எல்லாமே. உன்னிடம் அடக் 
மாகவும், அன்பாகவும்மாறிப்புதைந்து 
விட்டன. என்று எனக்குத் தோன்று 
கிறது. பெரிய மனுஷி மாதிரி 
தலைப்பை மடித்துக் கட்டிக் கொண்டு, 
பளிச் சென்று மஞ்சள் பூசிய முகமும், 
குங்குமப் :பொட்டுமாக களையோடு 

இருக்கரும், இது ஒரு விதமான 
Baer. என் பணங்காசை யெல்லாம். 

கொட்டிக் கொட்டிச் செலவழித்தா 
லும் விலை மதிக்க முடியாத இந்த 
எழிலை என்னால்பெற முடியாது. நாஸ் 
எப்படி இருக்கிறேன் என்று சொ. 

    

கீதாவுக்கு அனுசூயாவைப் 
பார்க்கும்போதே கண் கூசி 
யது. மழு மழுவென்று முக 
மும், வளைந்த செயற்கைப். 
புருவங்களும், சாயம் தீட்டிய 

இதழ்கஞம்; திரை நட்சத் 
'இரங்களுக்கே: உரித்தான 
உடற் கட்டும் அவளை வியப் 
புடன் நோக்க வைத்தன. 
கீதா நாணிக்கொண்டே தலை 
யைக் குனித்து விரல்களால். 
"தரையில் கோல மிட்டாள். 

  

  

     

என்னை... வத்து... கேட்கிறாயே, 
நாடெங்கும் புகழ் மணம் வீசும் உன் 
அழகிற்கு. நான் தானா. உரைகல்? 
அந்தக் காலத்திலேயே இழிசல். 
பாவாடையுடன் பள்ளிக்கூடம் வந் 
'தாயானால் கூட அழகு... அள்ளிக் 

      

   

  

   

      

   
    

          

  



  

  

  

  
     

  
  

  

      
  

  

    

      
  

Leu. 

கொண்டு போகும்?* 
என்று கூறியவள் பிற: 
பல நடிகையைக் *கழி 
சல் பாவாடையில் * 
என்று சொல்லி விட் 
டோமே எனஅயர்ந்து 
போய்ப் பேச்சை நிறு: 
SEBO “HI! 
காப்பி சாப்பிடு 

வாயா?”* என்றவாறு. 
கும்மட்டியைப் பற்ற 
வைக்க எழுத்து 
விட்டாள். 

இதற்குள் சதாவின் குழந் 
கள் இருவரும் பள்ளியி 
ந்து வந்து விட்டார்கள். 

ஆங்காங்கு சாயம்போன £ட். 
டிக் சவுன் போட்டிருந்தாள். 
டெண் குழந்தை, பித்தான் 
பீய்க்கப்பட்டிருந்த சட்டைக் 
குப் பின்னைக் குத்தி விட்டிருந் 
தான் அந்தச் சிறுவன். அவன். 
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Bo 'திஜாரில் திட்டுத் திட்டாக 

வெளுத்திருந்தது.. 
குழந்தைகளுக்கு நின்ற இடத்தை 

விட்டு நகரத் தோன்றவில்லை. சுவ 
ரொட்டி விளம்பரங்களில் _. பார்த் 
இருந்த மாமி தங்கள் வீடு கேடி வந் 
இருப்பது: அவர்களுக்கு ஏனென்றே. 
விளங்கவில்லை. 

இருவரும் விழித்தபடி பழையது 
இண்ணத்தை எடுக்கப் போனார்கள். 
அனுசூயா ஆசையுடன் பையனைத் 
தூக்கி முத்தமிட்டவாறு, அவனிடம் 
கை கொள்ளாத அளவு 'ஆப்பிளையும். 
பிஸ்கோத்துப்  பொட்டலத்தையும் 
நீட்டினாள். 

குழந்தைகள் வாய் இறவாமல் 
மறுபடியும் பள்ளிக்குப் போய் விட். 
டார்கள். அனுசூயா சமையலறையில். 
இடந்த மணையில் உட்கார்த்தவாறு. 
அறையைக் கண்ணோட்டம் விட்டாள். 
பழைய ஹார்லிக்ஸ் புட்டிகளில் 
மசாலா சாமான்கள், கற்சட்டிகளில் 
புளி, ஊறுகாய்கள். "மேலே உத் 
இரத்தில் இழுத்துக் கட்டப் பட் 
டிருந்த மரப் பலகையில் சமையல் 
பாத்திரங்கள் கவிழ்த்து வைக்கப்பட் 
டிருந்தன. துரு ஏறிய டப்பாக்களில் 
அரிசி, பருப்பு இருந்தன. முன் அறை 
யில் சுவரில் இரண்டொரு காலண்டர். 
கள். மூங்கில் கொடியில் இழிந்து 
தைக்கப் UGGS புடவைகள் 
இரண்டு உலர்த்தி யிருத்தன.. 

படப் பிடிப்புப் போசு. அனுசூயா 
தன்... நேரத்தைச் செலவழித்து 
வளர்த்து வரும் கலை ஆர்வம் எங்கே? 
இந்தச் சின்னஞ் சிறு வீட்டில் கலை 
எங்கே போய் ஒளிந்து கொண்டது? 

நல்ல காப்பியாகப் போட்டு எடுத்து, 
வந்து எதிரே வைத்தாள் தா. பல. 
உயர் ரகு குளிர் பானங்களை நாசூக் 
காக உதட்டோரம் வைத்து மேஜை 
மீது நகர்த்தி வைத்து விட்டு எழுந்து 
விடுகிற அனுசூயா, இன்று அந்தக் 
காப்பியைச் சுவைத்துச் சாப்பிட் 
டாள். உதடுகளைக் கைக் குட்டையால் 
ஒற்றிக் கொண்டு, ** தோ! உனக்கு 
என்று நீ எந்த “ஹாபி'யும் வைத்துக் 
கொள்வ இல்லையா??? என்று கேட் 
டாள் 

**ஹாபியா?'* இதா சரித்துக்கொண் னி 
எனக்கு அதற்கெல்லாம் பொழு 

தும், பண வசதியும் எங்கே யிருக் 
கிறது அனு? 
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“உன் சணவர் வேலையில் தானே 
இருக்கிறார்?”* 

“9! வேலையில் தான் இருக்கர. 
மாதம் நூற்றைம்பது ரூபாய் சம் 
பளம் வருகிறது. _ அதில் வாடகை, 
பால், படிப்புச் செலவு, வைத்தியச் 
செலவு, சாப்பாட்டுச் செலவு எல்லா 

சரிக்கட்ட வேண்டும். 

    

வற்றையும் 
“ஓவ்வொரு மாதத்தையும் எப்படி. 
ஓட்டப் போறோம்! " என்பதல்லவா. 
என்னுடைய பிரச்னையாக இருக்கறது. 
எப்படியோ இது வரையில் சமாளித்து 
விட்டேன் அனு. இனியும் சமாளித்து 
விடுவேன். ஒரு குடும்பப் பெண்ணின் 
திறமை பூராவும் அவள் குடும்ப நிர் 
வாகத்தில் அடங்கி விடுகிறது. அதை 
யும் மீறி அவளுடைய இறமை வெளிப் 
பட, பண வசதியும், பொழுதும் 
பெற்றிருந்தால் தான் மூடியும். 

அனுசூயா தன் தோழியிடம் விடை 
பெற்று எழுந்து விட்டாள். மூன்று 
மணிக்கு ஒரு. படப் பிடிப்புக்குப் 
போக வேண்டுமாம். தட்டில் வெற் 
நிலை, பாக்கு, மஞ்சளுடன் ஓதா 
தோழியை விடை கொடுத்து அனுப் 
யும் போது, **அனு!. நான் சொல், 
கிறேன் என்று கோபித்துக் கொள் 
ளாதே. க்கிரம் உனக்குக் கல்யாணம் 
ஆசு வேண்டும். நீ குடியும், குடித்தன முமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி 
உன்னைப் பார்க்க வேண்டும் என்று 
ஆசையாக இருக்கிறது” என்தவா. 
தோழியின் Beebe குங்குமமிட் 
டாள் தா: 

அனுசூயா Border அன்புக் கரங் 
களை இறுகப் பற்றிக் கொண்டான். 

**8தா! நீ என் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் 

  

  

   
வரவேண்டு। கட்டாயமாக எதிர் 
பார்க்கிறேன். என்று வரமுடியும் 
என்று “சொல். கார். அனுப்பி 
அழைத்து வரச் செய்கிறேன்-.””' 
தா அடுத்த' நாளே வருவதாக 

அவளிடம் ஒப்புக் கொண்டு விட்டாள். 
கார் தெருக் கோடியில் செல்லும்வரை 
பார்த்திருந்த சதா உள்ளே திரும்பிய 
தும், அத்தத் தெருவில் இருந்தவர்கள் அனுசூயாவைப் பற்றி இவளிடம் 
துளைத் தெடுத்து விட்டார்கள். 

    

10நுநாள் பகல் சரியாக ஓரு மணிக் 
குக் கார் வந்து விட்டது. எதா கூடு 
மான வரையில் தன்னை நன்றாக அலங் 
கரித்துக் கொண்டாள். இருக்கிற 
ஒரே ஒரு பட்டுப் புடவையை உடுத்: 
இக் கொண்டு, கொஞ்சம் பழங்கள்:



புஷ்பத்துடன் கிளம்பி விட்டாள் 
அவள். 

அனுசூயாவின் பங்களாவில் கார் 
நுழைந்தபோது, வாசற்படியில் நின்று 
அவளைக் கை கொடுத்து வரவேற்றாள். 
அனு. 

"எங்கே வராமல் இருந்து விடு 
வாயோ? உன் கணவர் உன்னை அனுப் 
புகருரோ இல்லையோ என்றெல்லாம். 
கவலைப்பட்டேனடி. உண்மையாகவே 
தா, நீ தானே வந்திருப்பது?” 

“sarge இருக்கிறதே நீ பேசு 
Ang? இவ்வளவு பிரபலமானவள் 
என் வீட்டைத் தேடி வந்தாய். நான். 
வராமல் என்ன கேடு?'* 

பரர்த்தாயா! நான் வந்த பிறகு 
தானே உனக்கும் வரத்தோன்றியது?' 
அனு சிறு குழந்தை போல முகம். 
சுண்டக் கேட்டு, ** ஏனடி! குழந்தை 
களை அழைத்து  வரவில்லை?'* என்று. 
பொரிந்து தள்ளினாள். 

“*ஆகட்டுமே! . இன்னொரு நாள் 
குடும்பத்தோடு வந்து விடுறோம். 
இனிமேல் என்ன? பிரபல நட்சத்திரம்: 
அனுசூயாவின் அருமைத் தோழி நான். 
என்று பத்திரிகைகளெல்லாம் என் 
னைப் பற்றி எழுத ஆரம்பித்து விடும்.” 

இருவரும் சேர்ந்து கல கலவென்று 
சிரித்தனர். 8தாவின் கைகளைப்பற்றி 
இழுத்துக்கொண்டே அனு, ஒவ்வொரு 
அறையாகக் காண்பித்து வந்தாள். 

பீரோவைத் இறந்தாள். “Os 
தான் மார்வார் தேசத்து உடை. 
இது அவர்கள் அணியும் கங்கணம். 
இது அவர்கள் காதணி. இது பார 
சத்துப் பட்டு. கை வைத்துப் 
பாரேன், வழுக்கிக் கொண்டு 
போகும்!”* 8தா பிரமித்துப் போனாள். 
எங்கு பார்த்தாலும் கலைப் பொருள் 
கள். எதைத் தொட்டாலும் எழிலும், 
சொகுசுமே கொஞ்சின.. 
மேஜை மீது வைத்திருக்கும் பொம்: 

மைகளிலிருந்து, குடி நீர் பருகும் 
'தம்ளர்கள்வரை கலை ஆர்வம் நிரம்பி 
வழிந்தன.  சிற்றுண்டிக்குப் பிறகு 
அனுசூயாவும், கீதாவும் தோட்டத் 
'இல் போய் அமர்ந்தனர். 

எங்கு பார்த்தாலும் மலர்கள் காற் 
(றில் அசைந்தவாறு இருந்தன. 

'தா! என்னைப் பற்றி நீ என்ன 
நினைக்கிரய் சொல்... Sr வீட்டைப் 
பார்த்த பிறகு என்னைப் பற்றி ஒரு 
முடிவுக்கு வந்திருப்பாயே'! என்ற. 

    

“அப்படி இப்படி தலை 8ீழே நின்னு 
ரேடியோவிலே ஒரு சான்ஸ் அடித் துவிட் 
டீர்களாமே...ஒரு மணி கச்சேரியா?'” 

“மண்ணாங்கட்டி ! 9G ரேடியோ 
நாடகத்திலே பாட்டு வாத்தியார் 
வேஷம்!" 
  

வாறு, அருஇலிருந்த'ரோஜாச் செடியி 
லிருந்து மலர் ஒன்றைப் பறித்துத் 
தோழியின் குழலில் செருஇனள்.. 

“: நினைப்பதற்கு என்ன இருக்கறது. 
அனு? நீ கலைக்காகவும், அதை வாழ: 
வைப்பதற்காகவும் பிறந்தவள். அந்த 
வழியிலே உன் மனமும், செயலும்: 
ஓன்று பட்டு இணைந்து வாழ்கின்றன.* 

“Bom Bar. நீ அப்படி நினைத் 
இருந்தால் அது தவறு. அன்று சொன் 
னாயே, உன் வீட்டில், ஒவ்வொருமாதத் 
தையும் எப்படி. ஓட்டப் போகிறோம். 
என்பதே உன் பிரச்னை என்று. அப்படி. 
எனக்கொரு பிரச்னையும் உண்டு. 

வீட்டை இன்னும் அழகாக, 
இறப்பாக எப்படி, வைத்துக் கொள் 
வது, *மற்றவர்களை விட அனுசூயா 
தேவியின். கலை ஆர்வம் அதிகம்” 
என்று பிறர் சொல்லக்காட்டிக் கொள் 
வதுதான். என்னுடைய பிரச்னை! 
B அதைக் கலை ஆர்வம் என்றோ, 
கலா ரசனை என்றோ எப்படி வேண்டு. 
மானாலும் அழைத்துக்கொள். 

தோழியிடம் உள்ளம் இறந்து பேச 
விட்ட மஒழ்ச்சியில் அனுசூயா தளைத் 
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இருந்த சமயம், தெருவோரமாகப் 
பிச்சைக்காரப் பெண் ஒருத்து வேலைக் 
காரி மூலமாக காசோ, அரிசியோ பெற் 
றுக் கொண்டு நகர்வதைக் கண்டாள். 

தன் எதிரே பிரமாண்டமான 
மாளிகை, அதன் எழில் எதுவுமே 
தெரியாதவளாக பிச்சைக்காக ஏத்திய 
குவளையில் விழுந்த பொருள் மீது தன் 
'ந்தையைத் தேக்க, அதைக் குனிந்து 

பார்த்து, கைவிட்டு அளைந்து, நிறை 
யக் 'இடைத்து விட்ட நிறைவில் பிச் 
சைக்காரி நடந்தாள். 

“Bar என்று அயர்வுடன் 
அழைத்தாள் ' அனுசூயா. **உனக்கு 
அவசரமாக இன்று வீட்டுக்குப் போக 
வேண்டுமா? இல்லை, மாலையில். 
போனால் போதுமா ?'* 

**அவசரம் ஒன்று. மில்லை. அவர். 
குழந்தைகளைப் பார்த்துக் கொள்ள 
இன்று வீட்டில் ஓய்வெடுத்துக் கொண் 
டிருக்கறார் அனு, ஏன்?'” 

**மரலை... இருட்டியதும் இந்தப் 
பிச்சைக்காரியின் வீட்டுக்கு நாம் 
போவோமா? இதே தெருவில் எதிர்ச் 
சாரியில் சாக்கடை மதகின் ஓரம் 
தான் அவள் வீடு...” 

**உனக்கு என்ன பைத்தியமா 
அனு? தெருவில் கூட்டம் சேர்ந்து 
விடுமே-:* 

**சேராது. நான் ஓப்பனை இல்லா. 
மல் வெளியில். கிளம்பினால் பலருக்குத் 
தெரியாது. அதுவும். இருட்டிலே 
யாரும் என்னை எளிதில் தெரிந்து 
கொள்ள மாட்டார்கள்-.”* 

  

   

  

௫௪௭ நகரத்து நல்ல நெடுஞ் 
சாலைக்குத் இருஷ்டிப் பரிகாரமாக 
அந்தச் சாக்கடையும், அதன்மீது கட் 
டப் பட்டிருந்த மதன் எழ் நாலு 
செங்கல்களின் மீது கரி ஏறிய பானை 

  
62 

யில் உலை நீரும் வைக்கப்பட்டிருந்தது.. 
யாருடைய  நிலத்துக்கோ ... எல்லைக்: 
கோடாக இருந்த "சர்வே *கல் மழை 
யினால் பெயர்ந்து தரை மீது இடந். 
தது. அதன் மீது “மொளகா, புளி, 
உப்பு வைத்து வெஞ்சனமாகத் “துகை. 
யல் தயாராகிக் கொண்டிருந்தது. 
சொறிபிடித்த குழந்தை, இளம்பிள்ளை 
வாதத்தால் கால்களை இழந்த பைய 
ஒரு பெண் பனம் பழத்தைப் பல்லா. 
கடித்துப் பசியாற்றிக் கொண்டிருந். 
தாள். 

பிச்சைக்காரி. யாருடைய agape 
காகவோ சாலையை  அண்ணுந்து: 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். கண் 
டிப்பாக அவள் அனுசூயாவையோ,. 
சீதாவையோ எதிர் பார்க்கவில்லை. 
மதகின் மீது இருந்த விளக்கு வெளிச் 
சம் கழே துளிக்கூட விழவில்லை. 
இருட்டிலே குடித்தனம் நடத்தி, 
பழகப் போன அவள், தொலைவில் 
பிச்சைக்காரன் ஒருவன் வருவதைப்: 
பார்த்து அக மகிழ்ந்து போனாள். 
“அதோ பாரு! நாயினா வராங்க. 

என்று குழந்தைகளிடம் சுட்டிக் காட் 
டியவுடன், பெண் '*நாயினா* என்ற: 
வாறு ஓடியது. அது ஓடிய வேகத்தில்: 
பனஞ்சாற்றுக் கையை அனுசூயாவின் 
புடவையில் அப்பி விட்டது. 

மதகின் சரிவில் மெதுவாக இறஸ்' 
இக் குடிசையின் எதிரில் போய் நின்: 
ருர்கள் அனுவும், தாவும். ‘ 

  

   

      

    

பிச்சைக்காரி அண்ணாந்து பார்த்: 
தாள். 

“யாரும்மா? வழி தெரியாம வற்: 
துட்டீங்களா? அதோ அந்தால ஏறி, 
போனா பாதை போவுது. பஸ் 
ஸ்டாண்டு இருக்குது--?* வழி காட்டி 
ஞள் அவள். இதற்குள் பிச்சைக்: 
காரன் வந்து விட்டான். 3 

**இத்தா! இன்னிக்கு அம்பது நயா 
பைசா. ஒரு படி அரிசி, ஒரு வூட்டுலே 

   

    
நாலு இட்லி கொடுத்தாங்க!” என்ர 
ரன், இவர்களைக் சுவனிக்காமல்.. 

“எனக்கு இட்லி, எனக்கு 
Qed!” என்று மூன்று குழந்தை: 
களும் போட்டியிட்டுக் கத்தின. ர 

“நான் துண்ணுட்டேன். எம்மாம், 
சம்பாரிச்சு! கொண்டாந்தாலும் நீங்க 
துண்ணத்தான் சரியாக்கீது. ஆமா 
இவங்க யாரு புள்ளே?”” பிச்சைக் 
காரன் கண்களை இடுக்கிக் கூர்ந்து: 

பார்த்தான். i 
1*ஆ! நம்ம ராணியம்மா...!! எண்   

ரன் அதிசயித்தவாறு.



அனுசூயா பல படங்களில் நடித் 
இருந்தாலும் தென்னாட்டின் சரித்திரப் 
படம் ஒன்றில் அவள் ராணியாக 
வீந்தததை அந்தப் , பிச்சைக்காரன். 
மறக்கவில்லை. 

“*ஆங்....!". என்று புடவையை 
உதறிக் கொண்டு பய பக்தியுடன் 
எழுந்தாள் பிச்சைக்காரி. 

  

என்னென்னவோ கேட்க வேண்டும். 
என்று வந்த: அனுசூயா, ** இதுதான் 
உன் வீடா 2*' என்று மட்டும் கேட்டு 
வைத்தாள். 

**ஆமாங்கம்மா... வெயில் காலத் 
துலே கயிஸ்டம் ஒண்ணும் இல்லீங்க. 
(நல்ல மர நிழளு...வெளியே படுத் 
துட்டா காத்து வாரிக்கிட்டுப்போகும். 
மளை பேஞ்சாத்தான். படா அவதி! 
இருந்தாலும் கஸ்டம். ஒண்ணும் இல் 
வீங்க. சர்க்காரு எங்களை *ஸ்கோல்லே” 
கொண்டு இரண்டு மூணு நாக்கு 
வச்சு, கஞ்சியும் ஊத்திப்பிடுவாங்க. 
மழை விட்டதும் “போங்கடா”ன்னா. 
மறுபடியும் வந்து சேர வேண்டியது. 
தான்-!* 

**உனக்கு நல்ல வரும்படி, இடைக் 
ear?” corp கேட்டாள் தா. 
“ஏதோ இயைக்குதுங்க. _ காலை 

யிலே “எழுந்திருச்சு -கடவுளேன்னு. 
நான் ஒரு பக்கம், அது ஒரு பக்கம். 
போனா, இருட்டறப்போ அன்னி சாப். 
பாட்டுக்குத் தேறுங்க 

**நாளைக்கு?** என்று அசட்டுத்தன. 
மாகக் கேட்டு வைத்தாள் அனுசூயா. 

-நாளைக்கா?... அதைப் பத்தி 
யாரம்மா கவலைப்படுவாங்க?** சுருக்க. 
மாக ஒரு ஞானி போல், விடையிறுத்: 
தான் அவன். 

அன்றாட வாழ்க்கையே ஒரு பிரச்னை 
யாகி விட்ட அந்த எளிய மக்களின் 
விடையைக் கெட்டப்டி இருவரும் 
மதன் மீது ஏறி சாலையிலே நடந்து 
வீட்டினுள் வரும். வரை ஒன்றும் பேச 

வில்லை. 3 

  

  

  

Ue art ஒரு மாதம் கழித்து வந்த 

சினிமாப் பத்திரிகையில் வந்த செய்தி. 
ஒன்று *பிரபல நட்சத்திரம் அனுஞ்யா 

தேவி இடீரென்று தம் மாளிகை. 
போன்ற வீட்டையும், கலைப் பொருள் 
களையும் மதியாமல் பெரிய தோப்பி 

ள் இறு வீட்டில் அமைதியாக வாழ் 
ருர்* என்று அறிவித்தது. 
அதன் காரணத்தை முழுமையாக. 

உணர்ந்தவள் சீதா ஒருத்தி தான்.   

  

மாலை மணி ஐந்து 

பத்திரிகைக் கதை 
விடை 

ம். wre weil, 

2. sabrenreir. 
3. உமா. 

4. காவேரி. 

5. அமிர்தம். 
6. காதல். 
2. முல்லை. 
8. கதம்பம் (கொழும்பு). 
9. முத்தாரம். 

70. அன்பு வாணன். 
77. மன்றம். 
72. இராவிடஸ்தான். 
13. இமயம். 
14. செங்கோல். 
15. திராவிட நாடு. 
16. தனியர௯. 
17. இனமுழக்கம். 
78. முரசொலி. 
19. நாரதர். 
20. அம்மா. 
21. ஆனந்த விகடன். 
58. கல்கி. 

29. குமுதம். 
24. பேசும் படம். 

25. குண்டு. 
26. தமிழ் சினிமா. 
27. இன்பம். 
28. கலைமகள். 
29. தையற்கலை. 
80. அமுதசுரபி. 

93. கல்கண்டு. 

9.2. தென்றல். 
33. தாமரை. 
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ஆந்றங்கரை மணல் 
ரிய வெப்பத்தால் 
வந்தழல் மா திரி 

சுட்டது. ஆற்றங் 
கரையில் இருந்த 
மரங்கள் சூரியனின் 
கடுமை தாங்க முடி. 
யாமல் "சலனமற்று 
நின்றன, காக்கை, 
குருவிகள் கூட் 
அயர்ந்து வா னப் 
பார்த்து ஓங்க. 
சில்லென்று ஒரு 
சொட்டு ஜலம் தங் 
கள் வாயில் வீழாதா 
என்று குருவிகள் 
வாயைப் பரிதாபமாக 
மூடித் இறந்தன. 
ஆனால், ஆகாயம் நிர் 
மலமாக இருந்தது. 
கண்ணுக்கு எட்டிய 
Tb aor ஓரே 
ல மயம். ஓரு இறு 

வெண் மேகம் கூடக் 
காணோம். அப்படி. 
இருக்கும்போது 
ம டைழ எங்கிருந்து 
பெய்துவிடப் போக 
றது 

ஆற்றின் நடுவில் 
ஜீவ௩தி மணலை அரித் 

துக் Geren ஒடி 
யது. தண்ணீருக்குக் 
கீழே டந்த மணல் 
சூரிய ஓளியில் வைரங்களைப் 
போல் மின்னியது. ஆற்றிலே 

லம் இரட்டிப் போவதற்காகக் 
PDT இருந்த கராமத்தி 
விருந்து இரண்டு பெண்கள் இடுப் 
பில் குடத்துடன் வந்து கொண் 
டிருந்தார்கள். ௮ல் ஒருத்திக்கு 
நடுத்தர வயசாக இருக்கலாம். 

மற்றொருத்தி இளம் பெண். முந்தி 
யவள் நிதானமாகவும், பணிவாக 
வும் ஈடந்து வந்தாள். இளம் 
பெண் துரு துருவென்று நடந்து 
குதி போட்டு ஓட்டமும் ஈடையு 
மாக வந்தாள். வியர்க்க விறு 
விறுக்க "இருவரும் உஸ் உஸ்' 
என்று சொல்லிக் _ கொண்டே 
நிழல் இருக்கும் இடங்களில் 
பாதங்கள் மாறி மாறி வைத்துக் 

ச்   

கொண்டே நடந்தார்கள். கால்கள் 
வெயிலின் கடுமை தாங்காமல் 
செக்கச் செவேலென்று சிவம்.து 
இருந்தன. 

போயும், போயும் இந்த வேகா 
  

யைப் பார்த்து ஐலத்துக்குக் இளம் 
பினோமே மாமி?” என்று இளம் 
பெண் சிறிது மனத் தாங்கலுடன் 
பெரியவக£ாப் பார்த்துக் கேட் 
டாள். 

என்ன... செய்கிறது ஐது? 
காலையில் கொண்டுவந்த ஜலமெல் 
லாம் ஆகிவிட்டது. பள்ளிக் 
குழந்தைகள் போக் வர ஜலம் 
சாப்பிட என் வீட்டிற்குத் தான் 
வருஒறுர்கள். இந்த மாதிரி வெயில் 
நெருப்பாய் எரிக்கிறதே ! குடிக்க 
ஜலம் இல்லை என்று சொல்ல 
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முடியுமா?'' என்றாள் நாகலக்ஷ்மி 

என்கிற அந்தப் பெண். 
ஹும்! என்று. ஆயாசத் 

துடன் இருவரும் ஓடும் நதியில் 
இறங்கனர் ஜலம் இரட்டுவதழ் 
தாக. மறுபடியும் நாகலக்ஷ்மியே 
பேசினாள் : 
வருஷம் நான்காஇறது ஈல்ல 

மழை பெய்து. பூமியே வரண்டு 
இடக்கறது பார்; பாளம் _பாள 
மாக வெடித்து ஈரப்பசை இல்லா 
மல், பூமியின் வறட்சி அடங்குவ 
தற்கே எவ்வளவு மழை பெய்தா 
லும் போதாது. பூமாதேவி பச் 
சைப் பசேல் என்று, பசுமை 
போர்த்திப் பூவும், காயும், தானிய 
மும், மலருமாய் ருப்பதைப். 
பார்த்து எவ்வளவோ காலமாச்சு 
ஜகது. கான் சிறியவளாக இருக் 
கும்போது பூமியில் எங்கே பார்த் 
தாலும் பச்சைப் பசேல் என்று 

புல் முகாத்திருக்கும். வயல்களில் 
கண்ணுக்கெட்டிய தாரம் வரைக் 
கும் பயிர்கள் மரகத வண்ணத் 
தில் காட்சி அளிக்கும். _ வாய்க் 
காலில் சதா சல சல வென்ற 
சத்தத்துடன் ஐலம் அரித்துக் 
கொண்டு நொப்பும், நுரையுமாக: 
ஓடும். வயல்களைப் பாரேன் தாயில் 
லாத குழந்தைகள் மாதரி, கள்ளி 
முளைத்துக் கரம்பா௫ுக் கிடப்பதை! 
அதனால் தான் ஜனங்களும் இரா 
மங்களா விட்டு  ககரங்களுக்குப் 
போய் விட்டார்கள். மழை இல்லா 
மல் அவர்கள் வயல்களில் என்ன 
வேலை செய்ய முடியும் ?'” 
“வரவர கொல்லைக் இணற்.றில் 

ஜலம் பாதாளத்தில் போய்விட் 
ட்துமாமி'” என்றாள் ஐகதா வருத் 
த்துடன். 

-இந்தச் சமயத்தில் நல்ல மழை 
பெய்தால்தான். உண்டு. இல்லா 
விட்டால் ஜனங்கள் குடி. தண்: 
ருக்குக் கூட அவதிப்பட வேண். 
யதுதா. என்றருள் நாகலக்ஷ்மி. 

இப்படிப் பேசிக். கொண்டே 
இருவரும் ஆற்றங்கரையை 
அடைந்தார்கள். ஆற்று மணல் 
பொடிப் பொடியாகக் கால்களில் 
ஓட்டிக் கொண்டது. இருவரும் 
ஆற்றில் இறங்க கான்கு கை 
குளிர்ச் த ஜலத்தை அள்ளிக்குடித் 
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தார்கள். அந்தக் கடுங் கோடை 
யில் கூட ஈதியின் ஜலம் குளிர்ச்சி 
யாகத்தான் இருந்தது, துன்பத் 
க்கும், அதர்மத்துக்கும் இடை 
யில் எழும் கடவுளின் கருணையைப் 
போல. பிறகு, ஜலத்தைக் குடங் 
களில் நிரப்பிக் கொண்டே abs 
வழியே வீடு திரும்ப ஆரம்பித்தார் 
கள். இருவரும் சிறிது தூரம் 
மெளனமாக. நடந்து சென்ற 
ஜகதா ஏதோ நினைத்துக் கொண்ட 
வள் போல், “ஏன் மாமி? மழை 
பெய்வதற்கு ஏதாவது விழா நடத் 
தக் கூடாதா?” என்று, கேட் 
டாள். 

இந்திரனுக்கு. மழையை 
கேண்டி. அந்த நாளில் விழா 
நடத்துவார்கள். பாரதக் கதையில் 
ஷீராட பர்வம் வாசித்தால் மழை 
கொட்டு கொட்டென்று கொட் 
டித் தீர்த்து விடும்.'* 

அதெல்லாம் பெரியவர்கள் 
முயற்சி செய்.து செய்ய வேண்டிய 
விஷயங்கள், நாம் ஏதாவது செய்ய 
முடியுமா மாமி?'' என்று விசா 
ரித்தாள் ஜகதா. படை பதைக்கும் 
வெயிலில் நடக்கும் போதுதான் 
நிழலின் அருமையும், மழை வேண் 
டும் என்உற ஆர்வமும் அதிகம் 
ஏற்பட்டது. 
ஓ! பேஷாகச் செய்பலாமே, 

பெண் குழந்தைகளுக்கும் பள்ளில் 
கூடம் லீவு வீட்டு விடுருர்கள். 
அவர்களுக்கும் பொழுது போன 
மாதிரி இருக்கும். எங்கள் ஊரில் 
சிறுமிகள் கண்ணனுக்கு உற்ச 
வம் ஓன்று நடத்துவார்கள். வீடு 
வீடாகச். சென்று அவன் புகழ் 
பாடிக் கும்மியும், கோலாட்டமும் 
போடுவார்கள். ஒரு ஊர் இல்லா 
மல், அருஇல் இருக்கும் 'ராமங் 
களுக்கும் சென்று கோலாட்டம் 
போட்டு வசூல் ஆகும் பணத்தைக் 
கொண்டு கண்ணனுக்கு விழாக் 
கொண்டாடுவார்கள். கான் கூடக் 
கோலாட்டம் போட்டு ஐரிகைக் 
கரை பாவாடை பரிசாக அடைக் 
திருக்கறேன், ஐக.து!'” 

பரிச... ஒடக்கட்டும் மாமி/ 
மழை. பெய்ததா?'' என்று சந் 
தேகத்துடன் கேட்டாள் ஜகதா. 

  

 



* அப்பொழுது என்னவோ உழ் 
சவம் முடிந்த தினம் மழை ஈன்று 
கப் பெய்தது நினைவிருக்கிறது. 
எதிலும் ஈம்பிக்கை வேண்டும்மா”” 
என்று சிறிது நிஷ்டுரமாகப் பதி 
லளித்தாள் நாகலக்ஷ்மி. 

இருவரும் அத்துடன் தத்தம் 
வீடுகளுக்குச் சென்று விட்டனர். 

2 

கோடை விடுமுறைக்காகப் பள் 
ளிக்கூடங்ககை மூடி. விட்டார்கள். 
குழந்தைகள் பொழுது போகாமல் 
வீட்டில் கொட்ட மடி.த்தனர். சில 
தினங்களுக்கு முன்பு ஆற்றங்கரை 
யில் உருவான யோசனை நாக 
லக்ஷ்மியின் மனஇல் நிலை பெற்று 
விட்டது. அதை ஒரு தினம் தன் 
கணவனிடம் மெதுவாக வெளி 
யிட்டாள். 
ஊரிலே வம்பளப்பு பிரமாத 

மாகக் இளம்பி விடுமே”' என்றார். 
இருஷ்ணமூர்த்தி. 

“ஜனங்கள் எதைப் பற்றித்தான். 
குறை கூறாமல் இருக்கறூர்கள் ?'* 
என்று நாகலக்ஷ்மி கேட்டாள். 

உனக்கு. எதம்கெடுத்தாலும் 
ரோஸம் பொத்துக் கொண்டு 
வருமே?'' என்றார் அவர். 

“நல்ல விஷயம் என்று ஏதாவது 
செய்தால் ஈம்ம ஜனங்கள் IB 
விருக்கும் குறைகளை ஆராய்ந்து 
கண்டு பிடிப்பதிலேயே கருத்தாக 
இருப்பார்கள். ரம்பிக்கப் 
போவது என்னவோ கல்ல காரியம் 
தான். இருந்தாலும் ஜனங்கள் 
இதைப் பற்றி வம்பளக்காமல் 
இருக்கவேண்டுமே?” என்று 
மேலும் ஒருஷ்ணமூர்த்தி எச் 
சரிக்கை செய்தார் காகலக்ஷ்மிக்கு. 
அவர் பேச்சில், மனைவியின் 
கோமை மனதைப் பரிகாசம் செய் 
யும் அர்த்தம் நிரம்பி இருந்தது. 

ஈயார் என்ன வேண்டுமானாலும் 
சொல்லிக் கொள்ளட்டும். கான் 

கண்ணனுக்கு உற்சவம் ஆரம்பிக் 
கத்தான் போகிறேன்” என்று 
அழுகை கலந்த சிரிப்புடன் கூறி 
விட்டு,சாகலக்ஷ்மி அன்3.ற அகுற்கு. 
வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்ய 

ஆரம்பித்தாள். அவளுக்குக்கூட 
மாட உதவிக்காக ஐகதாவையும் 
சேர்த்துக் கொண்டாள். விஷயம் 
ஒரு நொடியில் எல்லா வீடுகளுக் 
கும் பரவி விட்டது. பெண் குழக் 
தைகள் கோலாட்டக் கழிகளுடன் 
நாகலக்ஷ்மியின் வீட்டில் குழுமி 
விட்டனர். 

வீட்டில் இருந்த சிறு மேஜை 
ஒன்றின் ஈடுவில் சிறிய பலகை 
யைப் பொருத்தி அதன் நடுவில் 
மாடு மேய்க்கும் கண்ணன் உரு 
வத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்தார் 
கள். மேஜையின் காற்புறமும் 
வாழைக் கன்றுகள் கட்டி, 
மாவிலைத் தோரணங்களும் கட்டி. 
னார்கள். ஒவ்வொருவர் வீட்டி 
விருந்தும் பூமாலைகள் வந்து 
சேர்க்து விட்டன. 

ஆயிழ்று, அடுத்த தஇனத்தி 
லிருந்து பெண்கள் விடு விடாகச் 
சென்றுகோலாட்டமும்,கும்மியும் 
போட்டுச் சம்மானம் பெறவேண் 
டும். இந்த ஆட்டத்தில் பங்கெடுத் 
துக் கொள்ளும் ஓவ்வொரு பெண் 
BEGb EOLA நாளன்று 
ஏதாவது பரிசு அளிப்பது வழக் 
கம். பெண் குழந்தைகள் உற்சாக 
மாகக் கலந்து கொண்டார்களே 
தவிர, அவர்கள் வீட்டார் எதாவது, 
சொல்லாமல் இருப்பார்களா 2 

“ஆமாம். இந்த வேற வெயி 
லில் வீடு வீடாக அலைக்து படுத் 
ல் தொண்டால் "என்ன செம் 
றது?” என்று ஒருவர் ஆட்சே 

பணையைக் இனப்பினும் ப. 
இதிலெல்லாம். தான். மை 

பெய்துவிட்ப் போன்றது! கமம்: 
தேசத்தில் இச்த பழைய வழக்கத் 
இல் இருக்கும். ஈம்பிக்கை. போக 
வேண்டும். மேல் நாடுகளைப்போல் 
சாமும் விஞ்ஞான முறையில் இதற் 
கெல்லாம் ராய்ச்சி செய்ய 
வேண்டும் '' என்று கடவுளையே 
மறந்து விட்டுக். கூறினார் ஓர் 
ஆராய்ச்சியாளர். 

 தாகலகஷ்மியா சாலு Gps 
ஜைகள் இருந்து, வீட்டில் வேலை 
இருந்தால் ஆட்டமும் பாட்டமும் 

ருக்கா.ு. ஒரே குழந்தை. அந்தப் 
பண்ணுக்கும் பத்து வயசுக்கு 
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Gunde 4 Ans. வீட்டிலே வேலை 
இல்லை; கடர்து இண்டாடுகறாள்'” 
என்று கிராமத்து ஸ்இரிகள் ஆம். 
றங் கரையில் ௬டுகற வெயிலை 
யும் லக்யம் செய்யாமல் வம்பளக் 
தார்கள். இலர் வம்பும், அளந்து 
விட்டு நாகலக்ஷ்மியிடம் போய் 
மந்றவர்கள் கூறுவதைக் கயிறு. 
திரித்தும் கூறினார்கள் / 

பெரியவர்களின் மனம் தான் ஏ.த் 
றத் தாழ்வுகளையும், குற்றங் குறை: 
ககயும் ஆராய்ந்ததே தவிர விழா 
வில் கலக்.து கொள்ளும் குழந்தை 
களின் மனம் நிர்மலமாக இருக் 
தது. பகலெல்லாம் பாட்டுப் 
பாடிக் களித் தனர். இரவில் 
மோகன ஒருஷ்ணனுடன் கற்பனை 
உலலல் புன்முறுவல் தவழ விலை 
யாடினர். 'தூங்கும் அவர்கள் 
முகத்தில் தவழும் சாந்தியும், புன் 
முறுவலுமே அதற்குச் சாட்சியாக 
அமைந்திருந்தன. 

இத்தனை கஷ்டப் படைரோமே: 
கடவுள் ஒருபை செய்யப் போக 
ருனோ? இல்லைமுகத்தில்சே.ற்றைப் 
பூசப் போஒருனோ ?. நாசக்குக் 
கடைசி நாள், இருஷ்ணணுக்குப் 
பூஜை செய்து முடித்ததும், குழக் 
தைகளுக்குச் சம்மானம் தர 
வேண்டும். யார் எது சொன்னா 
னும் அவர்கள் தான் இந்த விழா 
இல் முகத்தைக் கோணாமல் கலக்.து 
கொண்டவர்கள் /'” என்று மன 
இல் கவலையுடன் தன் கணவனி 
டம் கூறிக் கொண்டிருந்தாள் காக 
லக்ஷ்மி. 
“பாரேன்! இனத்தை விட 

இன்று வெயில் அதிகம், டவுனில் 
707 டி.எரிக்கு மேலாகப் பேப்பரில் 
போட்டிருந்தான். குடிக்கத் தண் 
ணீர் இல்லாமல் ஜனங்கள் கஷ்டப் 
படுகருர்கள். ஆற்றில் ஜீவதி 
கூட வற்றி விட்டது. அணு 
குண்டு எதுவுமிமலாமல் சூயய 
பகவானே உல. 
கத்தை எரிக்கப் 
you டிருக் 
கிருனோே என் 
னவோ என்று 
கூட எனக்குத் 
தோன்றியது.” 

  

என்றார் அவள் 
கணவர். DG 
வரும் நிர்மல 
மான ஆகா 

யத்தை அண்ணாந்து பார்த்தனர். 
வான வீதியில் தாரகைகள் வைரங் 
களைப் போல் சுடர் விட்டன. நீல 

நிம ஆகாயத்தில் பதித்த வெண் 
கற்கள் போல் அவை இவலித்தன. 
எங்கேயும் தப்பித் தவ.றிக்கூட ஒரு 
வெண் மேகமோ ஒரு சிறு சல 
னமோ இல்லை. 

எனக்கு. அப்பவே தெரியும் 
நாகு! இந்தக். காலத்திலாவது, 
விழா செய்தால் மழை பெய்த 
தாவது! மீதான் பைத்தியம் 
மாதிரி கடந்து அலீக்தாய். 
பாரேன் ; நாகாக்கு என் CHD si 
களெல்லாம் என்னைக் கேலி 
செய்யப் பேோலறுர்கள்'' 
என்றார் அவள் கணவர். மன 
மூடைந்து நாகலக்ஷ்மி சிராசை 
அடைந்தாள்: **கடவுகா கம்பி 
பினால் இப்படியா அவன் கைவிடு, 
வது?'* என்று கடவுளை நிந்தித் 
தீது அவள் மனம், 
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அன்று தான் விழாவின் கடைசி 
நாள். அதிகாலையில் எழுந்து காக 

  

லக்ஷ்மி ஆற்றில் ஸ்கானம் செய் 
வெள்ளி மட் யப் புறப்பட்டாள். 

   

      

   

      

   

        

   
    

              

   

  

   



Ob கீழ்த் திசை 
யில் மகத திருக் தது. 
இருள் இன்னும் சீங்க 
விலை. ் 
சிறு பக்தலின் 
கண்ணன் 
குழல் 
கொண்டு 
நின் முன். 
நந்தாவிள 
க்கின்ஒளி 
யில் ரில 
மேகவண் 
ணக ஒரு 
முறை நீர் 
நேதங்கும் 
கண்களா 
ல் பார்த் 
தாள். 
“கோ 

வரத் தன 
இிரியைக் குடையாய், பிடித்த 
வண்டி! என்று குழந்தைகள் 
கோலாட்டம் போட்ட பாட்டு 
அவள் நினைவுக்கு வந்தது, மலை 
யையே குடையாகப் பீடிக்கும் 
அளவுக்கு அவன் அருளால் அந்த 

   

இசைத்து 

  

யுகத்தில் மழை பொழிந்தது. 
இன்று_ அவன் அருஞம் வற்றி 
விட்டதோ ? 
நாகு/ நாகு!” என்று அவள் 

கணவன இரண்டு முறை கூப்பிட் 
டான். “ger, இதோ இருக்கி 
றேன்!” என்றுள் நாகலஷ்மி. 
"தனியாக ஆற்றுக்குப் போகாதே. 
நான் வேண்டுமானால் துணைக்கு 
வருகிறேன் '* என்றார் அவர். அவர் 
குரலில் பச்சாதாபமும், இங்கித 
மும் கலந்து ஒலித்தன. 

ஆனால், அன்று அவள் மனம் 
தனிமையைத் தான் நாடியது. 
ஏகாந்தமாக அந்தப் பரம்பொருளி 
டம் முறையிட்டு வேண்ட அவள் 
தனிமையைத் தான் காடினாள். 

விழாவின் விருந்துச் சாப்பாட் 
டைத் தயாரிப்ப,தற்காகச் சமையழ் 
காரன் கூடவந்து விட்டான். 
*அம்மா/ அண்டாக்களில் ஜலம் 
நிரப்ப வேண்டுமே. கணற்றிலே. 
சேறும் சகதியும் தான் இருக் 
ஐது. பண்ணையார் வீட்டு ஊரணி 
யில் தான் ஜலம் கொஞ்சம் தெளி 

  

   

  

    

  

   

ars இருக்கிறது; 
யாராவது கொஞ்சம் 
என்னுடன் வந்து 
சிபாரிசு செய்தால். 
போதும். கொண்டு 
வந்து. நிரப்பி விடு 
கிறேன்” என்றான் 

“இதேதோ 
பாருங்கள் / 
கொஞ்சம் 
போய்ச் சொ 

Gti Borer” 
என்றாள் நாக 
லக்ஷ்மி. 

gar Le 
மா? வெறும் 
வாயை மெல் 
MD or DIG 

க்கு ஒரு பிடி 
அவல் கடைத்தமாதிரின்னா இருக் 
கும் இப்போது? அவர் உன்னப் 
பற்றியும் என்னப் பற்றியும் 
கொஞ்சமாகவா பேசுலரூர்?': என் 
ரூர் அவர். தம்பதியின் சச்சரவைக் 
கவனித்தார் சமையற்காரர் பேசா: 
மல், வருகிறது வரட்டும். என்று 
நினைத்து, குடத்துடன் பண்ணை 
யார் வீட்டை கோக்கப் புறப்பட்டு 
விட்டார், யாரும் சிபாரிசு செய்யா 
மலேயே. அங்கே கணற்றங் 
கரையில் பண்ணையார் உரத்த குர 
லில் தம் அண்டை வீட்டுக்காரிடம் 
பேசிக் கொண்டிருக்தா. இவர் 
கள் மழைக்கு விழாக் கொண்டா 
டப் போக என் விட்டுக் இணற் 
நில் சேறுதான் மிஞ்சப் போகி 
றது!” என்று. 

ஆற்றில் ஸ்சானத்தைமுடித்துக் கொண்டு வரும் வழியில் ஐக 
தாவைச் சந்தித்தாள் நாகலக்ஷ்மி. 

  

  

நீயும் வராமல் இருந்து விடா 
தடி ஜகது! என்னவோ பைத்தி 
யம் மாதிரி ஆரம்பித்து விட்டேன். 
முடித்துத்தானே . ஆக வேண் 
டும்?” என்று சலிப்புடன் பேசி 
னாள் காகலக்ஷ்மி அவளிடம். 
என்னவோ பார்க்கலாம் 

மாமி” என்று விட்டு சிரத்தை 
யுடன் போய் விட்டாள் ஐகதா. 
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அன்று விழாக்கொண்டாட்டம் 
அமர்க்களப்பட்டது. கொளுத்து 
இ௰ வெயிலையும் லக்ஷியம் பண்ணா 
மல் எல்லோரும் சாப்பாட்டுக்கு 
வந்இருந்தார்கள். 

*இந்த வெயிலிலே பானையில் 
பானகத்தைக் கரைத்து வைத் 
'தால் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் '” 

“அடி. அப்படியே மணலிலே 
ஒட்டிக் கொண்டு விட்டது! ஆற் 
ங்கரையிலே நெருப்புக் கட்டி 
வீசறது'' என்று சொல்லிக் 

கொண்டே ஒருவர் விசிறியைக் 
குளிர்ந்த ஜலத்தில் நனைத்து விசி 
றிக் கொண்டார். 
அன்று வந்திருந்த ஓவ்வொரு 

வரும் வெயிலைப் பற்றிப் பேசும் 
போதெல்லாம் தன்னை கேலி செய் 
வதாகவே நினைத்துக் கொண் 
டாள் நாகலக்ஷ்மி. 
மழையாவது பெய்கிறதாவ.து! 

என்னவோ லீவிலே குழ்ர்தைக 

ஞக்கு ஒருபொழுதுபோக்காக் 
so? என்று சொல்லிக் 

கொண்டே தொன்னையுடன் பாய 
சத்தை உறிஞ்சனார் ஒருவர். எல் 
லோரும் வயிருற உண்டனர். 
மறைமுகமாகக் ' கேலி செய்தார் 
கள்: **உஸ்/ வெயில், வெயில்!'” 

என்று சமயம் நேர்ந்த போதெல் 
லாம் பேசினார்கள். 

விழாவின் அமர்க்களம் குறைந்த 
பிறகு நாகலக்ஷ்மி பகவானின் பிர 
சர்தமாக ஒரு டம்ளர் பாயசம் மட் 
டும் சாப்பிட்டாள். வெற்றியையும் 
தோல்வியையும் ஓன்றுகக் 
கொள்ள வேண்டும் என்பது கண் 
ணனின் வாக்கல்லவா? கடமை 
யைச் செய்துவிட்ட பெருமை 
அவள் முகத்தில் நிரம்பி இருந்தது. 
ஆனால் எங்கேயோ ஒரு சிறு குறை 
தோன்றி அவள் மனதை அரித்துக் 
கொண்டே இருந்தது. *



ஒற்றியூர் 

யாரைக் கண்டு காதல் கொண்டு, 

சிவபிரானின் உதவியால், சுத்தர 

மூர்த்தி சுவாமிகள் மணம் புரிந 

erga. 

இன்னும் இருஞான சம்மந்த, நீ 

மூர்த்தி சுவாமிகள் இருவொந்றி 

யூர் வந்துள்ளதை கே ள்விப் 

பட்டு, மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்த 

இவநேசர் என்பார் சம்மந்த 

மூர்த்தி சுவாமிககா வழி நெடுகப் 
பந்தலிட்டு மயிலாப்பூருக்கு 

அழைத்து வந்தாராம். எனவே 

இருவொற்றியூரிவிருந்து மயி 
லாப்பூர் வரையில் தமிழ்ப் பற் 

றுள்ள தமிழர்கள் வாழ்ந்இருந் 
தார்கள் எனபதற்கு இது நல்ல 

தோர் சான்றாகும் 1!) என்று 
பேபேசக்கொண்டேட சென்ற 
தால், காரோட்டியும் காரை மிக 
வும் நிதானமாகவே ஓட்டினான். 

காரும் கோவிலின் எதிரில் போய் 
நின்றது. காரை விட்டு இறங் 
இயதும் எல்லோரும் கோவிலை 

நோக்கச் ;சென்றோம். கோவி 
லுக்குள் கல் வெட்டுகளும் சிற்ப 
வேலைப் பாடுகளும் நிறைந்து 
இருக்கின்றன கோவிலைச் சுற்றி 
லும் நல்ல இடவசதிகள் இருக் 
இன்றன. சரித்திரச் சம்மந்தமான 
ஒரு பெரிய பாறையும் இருக் 

  

கோயிலில் செதுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிலை. 

இறது. அர்ச்சகர் ஒவ்வொன்றுக் 

கும் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார். 

கோவிலுக்கு வெளியில் சுமார் 

ஆயிரமாண்டுகளுக்கு முன் செய் 

யப்பட்ட சிற்பம் ஒன்று ஊன 
மடைத் இருப் பதைதயும் 

கண்டோம். 

இவ்வளவு சிறப்புடைய இக் 
கோவில் சென்னைக்கு அருகில் 

பஸ் வசதிகளுடன் இருந்தும். 
இன்னும் பலகோடி மக்கள் இத் 
தேவாலயத்தைக் கரணுமல் 
இருக்கருர்கள் அன்ரு ? ஃ



ஜவுகனவிவைவவவிவவிவுவிவவிவ்வுவிவிவில 

ட் கல்யாணச் சீட்டு 

ஷைகு ஸரோஜா ராமமூர்த்தி - 

குணிகாசல முதலியாரும், 

மரியகாதனும் வழக்கம்போல் இண்: 
யில் வந்து உட்கார்க்தார்கள். 
அப்பனே ஆறுமுகம் ! என்ற வாறு 
ஒரு சிமிட்டா பொடியை எடுத்து 
உறிஞ்சினார் தணிகாசல முதலியார். 
“என்னங்க முதலியார் சாப்பாடு 

எல்லாம் ஆச்சா ? எ ன்று கேட்டு 
விட்டு, '“ஏவ்'” என்று ஒரு ஏப்பம் 
விட்டார் மரியகாதன், 
“என்ன சாப்பாடு போங்க / படி 

அரிச ஓண் ணேகால் ரூபாய் 
கொடுத்து வாங்கி அதைச் சாப் 
பிடும்போது ஒரு இருப்தி ஏழ் 
படுதா 7 ஒரு படிக்கா ஒண்ணே 
கரல் ரூபா கொடுக்கிறோம்னு வயிறு 
இடந்து பகர்” என்றது போங்க, 
அப்புறம் சாப்பாடு எங்கே ஓடம் 
புலே ஓட்றது? 

மரியகாதன் ஒரு மாதிரியாகச் 

சிரித்தார். “அதாங்க கான் இந்த 
அரிசிச் சோற்றையே விட்டுத் 
தொல்ச்சேன். நாலு சப்பாத்தி 
சாப்பிட்டுட்டு, தண்ணி குடிச்சா 
போதுங்க...பழக்கமாயிடுச்சி...””. 

“நீங்க வடக்கே காலு ஊரு சுத்தி 
இருக்கீங்க. மான் எங்கே போ 
னேன் ? இறுமணியும் சன்னச்சம் 
பாவும் சாப்பிட்டு வழக்கமாப் போச் 
சுங்க. ஹாம் கினைச்சு 
என்னங்க சொக 

    

'தணிகாசல. முதலியார் வெற் 
நிலையைக் இழித்துக் இழித்துவாயில் 
அடக்இக்கொண்டு குதப்பினார். 

மரியகாதன் கண் க மூடிக் 
கொண்டு சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார். 

மாலை மங்க கன்றாக இருட்டி விட் 
டத. இரண்டு ஈண்பர்களும் தம். 
இராச்சாப்பாட்டை முடித்த பிற கு 
விச்ராந்தியாக இண்ணையில் உட் 
கார்க்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் 
கள். இனசறி அவர்கள் அவ்விதம் 
பொழுது போக்குவது வழக்கம். 
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a 
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உள்ளேயிருந்து மரியகாதனின் 
மனைவி ஜானம்மா ஓரு குவளை 
மோர் கொண்டுவந்து கணவரின் 
எதிரில் வைத்தாள். பிறகு பணிவு 
டன் “ஏங்க''அவர் மக சாந்தி ஆபி 
ஸிலிருந்து வக்திடிச்சான்னு 
கேளுங்க” என்று தன் கணவரைப் 
பரரீதீதவாறுகேட்டாள். தணிகாசல: 

முதலியார் வாயில் குதப்பிக்கொண் 
டிருந்த வெற்றிலைச் சக்கையைக் 
ழே துப்பி விட்டு, “ஏங்க / உங்க 
மகளும் இன்னும் வரலையா? 
இரண்டுமாச் சேர்ந்துஇட்டு எங்கே 

போச்சுங்களோ ? ஹும் அதான் 
நான் இந்தக் குழக்தைகளை 
வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாதுன்னு 
சொன்னேன். கம்பவீட்டிலே இருக் 
குது பாருங்க. அதாங்க என் சம்சா 
ரம்! அதுக்குதீதான்மகளை வேலைக்கு 
அனுப்பணும்இறது என்று அலுப் 
புடன் ஜானம்மாவுக்கு மறை முக 
மாகப் பதில் அளித்தார். 

“ஏங்க” என்று உள்ளே யிருந்து 
குரல் கொடுத்தாள்” முதலியாரின் 
மனைவி வள்ளியம்மை. 

“ஏன்? வெளியேதான் வாயேன். 
மகளை மாத்திரம் நாகரீகமா ' ஆபி 
சுக்கு அனுப்பிறியே. ரீ உள் ளே 
புகுக்துகிட்டு பழமை மாறாம. 
'தணிகாசல முதலியார் சற்றக் கடு 
மையாகவே  வள்ளியம்மையை 
அழைத்தார். அந்த அம்மாள் 
இண்ணைக்கு அடுத்தாற்போல் 
'இருந்த நிலைக்கதவோர த்தில் மின்று 
““ஏம்மா/ உங்க மக பரிமளம் உங்க 
இட்டே சொல்லலியா ? இன்னிக்கி 
ஆபீசிலே வேலை அதிகமாம் 
ஞாயிற்றுக்கிமமையானாலும் வந்து 
வேலையைமுடிச்சட்டுப்போங்கன்னு 
ஆபீசர் _ உத்தரவு போட்டாராம். 
பாவம் இரண்டும் காலம போனது. 
இப்ப வக்திடுவாங்க......என்றாள் 
அடக்க வொடுக்கமாக. 
“என்ன வராங்களோ 2? இந்தப் 

பொண்ணுக்காகத்தான் சார் கான் 

  

   
  

 



இந்த உப்புத் தண்ணி ஊர்லே 
இருக்து சாகிறேன் தள்ளாத வய 
சிலே ஏன் இடந்து இண்டாடறீங்க? 
வந்துடுங்கன்னு ஊர்லேந்து காயி 
தம். போட்டு கட்டே இருக்கான். 
முத்துப்போல ஈல்ல தண்ணியாவது 
குடிக்கலாம்...” தணிகாசல முத 
லியார் வெறுப்பும், அலுப்புமாகச் 
சலித்துக் கொண்டே இண்ணையில் 
சாய்த்து படுத்தார். 

"கர்தீதர் கம்மையெல்லாம் இப் 
படி ஆட்டி வைக்கிறார் சார். நான் 
மட்டும் என்ன?  பரிமளத்கைப் 
படிப்பு முடிஞ்சதும் கட்டிக் கொடுத் 
இடலாம்னேன். கல்ல படியா குடும். 
பம் கடத்த, அறிவு வளர பெண் 
பிள்கா களுக்குப் படிப்பு தேவைப். 
படுது. படிச்சாச்சு. கல்யாணம் 
பண்ணிக் கொடுத்துட்டா பெத்த 
வங்க பொறப்பு உட்டுது பாருங்க"? 

இரண்டு வீட்டுப் பெண்களும் 
ஒரே பக்கம்சென்று இவர்கள் பேசு 
வதைக் கேட்டுக் கொண்டே நின் 
ருர்கள் 

  

“அதான் / அதான் சான் சொல் 
றது. மடியிலே நெருப்பைக் கட்டிக் 
காக்கறதும் கன்னிகையைக் காக் 
சுறதுர்.. ௨ண்ணும்பாங்க. பெரிய 

  

     
29 

வங்க. ஹாம்...ஆறுமுகம்/?? என்று 
அரைத்தூக்கத்தில் லயித்தார் தணி 
காசலமுதலியார். வெளியே செருப். 
பொலி கேட்டது. கைலான்! காற். 
றில் பறக்க சாக்தியும், பரிமளாவும். 
படியேறி வந்தார்கள். 

“ஏம்மா / இவ்வளவு கேரமா 
ஆபீசிலே இருக்கிங்க / அவ்வளவு 
பெரிய கட்டிடத்திலே தனியா எப். 
படீம்மா இருக்க முடிஞ்சு து??? 
என்று இரு தாய்மார்களும் தத்தம். 
மக& வரவேற்று உள்ளே அழைத் 
துப்போய் உணவு பநிமானார்கள். 

* 
சரர்தயின் படிப்புமுடிக்ததும் 

வரன் தேடுவதில் முனைக்இருந்தார் 
தணிகாசல முதலியார், எந்தப் பிள் 
காயைப் பற்றி விசாரித்தாலும் 
“பிள்கா மார்க்கட்டின்* விலை ஏறி 
யே இருந்தது படிப்பு, அ.ந்தஸ் துக்குத் தகுந்தபடி Ci வரிசைகள் 
ஏறுமுகமாக இருத்தன. சாக்தியின் 
கல்யாணம் முடிய வேண்டுமானால் 
ரொக்கமாக ஐயாயிரம் ரூபாய் 
தேவையாக இருந்தது, இருந்த 
பணத்தைக் கொண்டு மகனையும்; 
மகளையும் படிக்க வைத்துவிட்டார், 
தணிகாசலம். மகன் வேலையில் 
அமர்ந்த அவன் வயிற்றுப்பாட்
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டைப் பார்த்துக் கொள்ூருன். 
மகள் ? படிப்புச் செலவுடன், ௧ 
யாணச் செலவும் சேர்ந்து செய்ய 
வேண்டிய நிலையில் இருந்தாள். 

இந்தச் சமயத்தில் அடுத்த வீட்டு 
மரியகாதன் தம் மகளை வேஃக்கு 
அனுப்புகிற விஷயம் தணிகாசலத் 

air காதில் விழுந்தது. 
“என்னங்க இத? கான்கேள்விப் 

படறது 2 பரிமளம் மூணு மாசமா 
பேவலைக்குப் போவுதாமில்லே 4 
ஏங்க! அப்படி? பூவைப் போல 
அலுங்காம இருக்க வேண்டிய 
பெண்ஃகா£ ஏங்க வெயிலிலும், 
மடைழயிலும் வாடவைக்கணும்? 
லட்சணமா கல்யாணம் பண்ணிக் 
கொடுத்திடுங்க!” என்றார் தணிகா 
சலம், மாதா கோவிலில் பிரார்த். 
'தனையை முடித்துக்கொண்டு திரும் 
பும் மரியகாதனைப் பார்த்து. 

மரியகாதன் தம் ஹிட்லர் மீசை 
யைத் தட வி வீட்டுக் கொண்டு, 
வெண்பற்கள் தெரியச் சிரித்தார். 
ஏங்க/ மருமகன் வருிருன்னா. 

எனக்கும் பெருமை தாங்களே ? 
முன்னெல்லாம் கல்யாணம்னா சுல 
பமா எங்க சமூகத்திலே முடிஞ் 
இடும். இப்ப பாருங்க ஒருத்தரைப் 
பார்த்து ஒருத்தர் கத்துக்கிட்டாங்க. 
சராம், வரிசையாம்; ஆயிரக்கணக் 
கணக்கால்ல பிள்ளையைப் பெத்த 
வங்க கேக்கறாங்க? பானிச்சர்” 
கடையிலேந்து பாத்திரக்கடை 
வரைக்கும் கொண்டாங்கறுங்க. 
அது சுயமா சம்பாதிச்சு மாலு காசு 
சேக்கட்டுங்க, தன்னாலே மருமகன் 
வக்துட்டுப் போறான்?” தணிகாசல. 
முதலியார் விண்ண அண்ணாக்து. 
பார்த்து, அப்பனே / ஆறுமுகம்/”” 
என்று சொல்லிக் கொண்டு வீட் 
டுக்கு கடையைக் கட்டினர். 

வீட்டிலே மனைவி அவரை எதிர் 
கொண்டு அழைத்தாள். 06 B 
நிலைக்கண்ணாடியின் மூன் கின்று 
கூந்தலைக் குதிரைவால் கொண்டை 

   

யாக முடிக்து, ரோஸ் 'சிப்பான்* 
புடவை உடுத்திக் கொண்டு 
எங்கோ. வெளியில் இளம்பத் 
தயாராக கின்ிருந்தாள் 
தணிகாசலம் மகளை ஏற இறங்கப் 

பார்த்தார். 

என்னம்மா இத வேஷம்! 
சோளக்கொல்லை பொம்மை மாதரி 
இக்தப்புபவையார் எடுத்தக் 
கொடுத்தாங்க? ** 

புடவையைப் பத்தியும், ஈகை 
யைப் பதீதியும். ஆண் பிள்ளை 
களுக்கு என்னங்க தெரியும் ? இக் 
தக் காலத்து மாஇரி எத்தனையோ 
இருக்குது ஒண்ணு எடுத்துக் ஈட் 
டுது...என்றாள் வள்ளியம்மை. 

“சரிதான் / மீ தான் எடுத்துக் 
குடுத்தயா? ஜோடியா நீயும் 
ஒண்ணு வாங்கக்கிறது தானே?” 

“அது பரிமளத்து ஆபீசுலே வே 
லைக்குப் போகப் போவுது மாசம். 
நூத்தி ஐம்பது ரூபா சம்பளம். ஒரு 
கல்யாணச் சட்டு உட்டுப் போட்டு. 
ககை ஈட்டு செஞ்சாக்க, தன்னாலே. 
மாப்பிள்ளை தேடிக்கிட்டு வரான். 
வள்.னியம்மை சுற்றி வளைக்காமல் 
கேரடியாகத் தன் கணவனுக்குப் 
பதில் கூறினாள், “வவேலைக்கா? 
போகப் போவுதா? வேலைக்கு 
மனுப் போட்டிருக்கிற விஷயமே 
எனக்குத் தெரியாதே /'” 

நீங்க தான் பத்தாம் பசலியிலே. 
இருக்கீங்களே, உங்க  ஒட்டே 
சொன்னா சரீம்பங்களா? தெரியாம 
போடச் சொன்னேன். வேலையும் 
கெடச்சுது...” 

சாந்தி தன் ஆள் காட்டி விரலின். 
நுணியை வாயில் வைத்துச்சுவைத்த 
வண்ணம் நின்று பெற்றோர் சொற். 
போர் தொடுப்பதை ரசித்து ம௫ழ்ம். 
தாள். 

“சக்தி / ஏ சாந்த் /. ரெடியா !*" 
என்று கேட்டவாறு பரிமளம் வெங் 
கரயத்தோலை உடம்பில் போர்தீஇக் 
கொண்டு, செறுப்புகள் ஒலிக்க 
உள்ளே வந்தாள். அவளுக்கு 
அவள் காரியாலயத்தில் பல பெயர் 
கள் உண்டு, *கைலான்' சுந்தரி. 
"வெங்காயச்சருகு! *பாம்புச்சட்டை* 
என்று இப்படி அவளுக்குப் பின் 
னால் பே௫ச் சிரிப்பார்க 

'தணிகாசலமுதலியார் தம் இடுங் 
இய கண்களை இறுகமூடிக்கொண்டு 
மாற்காலியில் உட்கார்ந்தார். சாக்த 
யும், பரிமளாவும் வெளியே சென்ற 
பிறகு வழக்கம்போல் பூசை அறைக் 

  

  

 



கச். சென்று தேவாரம் படிப்பதில் 
ஈடுபட்டார். 

* 
சாந்த வேலையில் சேர்ந்து 

அன்று. இரண்டாவது சம்பளம் 
வா௩்ஒனள். சுக சுளையாக நூத்தி 
ஐம்பது ரூபாய்களை எடுத்துத் தன் 
அழதப் பையில் வைத்துக்கொண்டு 
பரிமளதீதைப் பெருமை பொங்கப் 
பார்த்தாள். இருவரும் சிற்றுண்டி. 
அருந்த வெளியே களம்பினாரகள். 

சம்பளம் வந்துவிட்டது! 
ரண்டு போய்ப் பெட்டியில், 

வைத்துப் பூட்டி வைக்கப் போ 
இரும்? என்ன? அப்படித்தானே??? 
என்ற கேட்டுக் கொண்டே. ஐஸ் 
ஓரீமை விழுங்கினாள் பரிமளம். 

அம்மாவிடம் கொடுத்து விட 
வேன்... அவங்க என்னமோ கல் 
யாணச் சீட்டு கட்டணும்னாங்க '” 
என்று கூறிவிட்டுச் - சாந்தி, ““பரிம 
ளம் / இன்னும் ஏதாச்சும் சாப்பி 
டேன் ?” என்று தோழியை வற்பு 
இுத்தினாள் 
“ட்டா கட்டப் போறாங்க / 

அதைவிட சுலபமா சம்பாஇக்கிற. 
வழி ஒண்ணு இருக்கே, உனக்குத் 
தெரியாதா சாந்தி 7”* 

“ஊஊ ஹாம்... எனக்கு. இதெல் 
லாம் என்னம்மா தெரியும்?'* சாக்த 
என்றும் அறியாத கற்பாவையைப் 
போல முகத்கைச்சோகமாக வத் 
துக்கொண்டாள். 

ஆல்ரைட், வெரிகுட், உரன் 
சொல்லித் தருகிறேன் வா ! இன்று 
சனிக்குமமை இல்லையா ? நாகளக்கு. 
காம் இரண்டு பேருமா இண்டிக்குப் 
Gurps!” 

“Gumus 2? 
“Curd என்ன? கையை கட்டிக் 

ஒட்டு மின்னா பணம் வருமா? பத்து 
கட்டினால் மூணு பங்கு காலு பங்கு 
இரும்பி வந்துட்டுப் போகுது”* 

"*வராமப் போனா 2”? 
அட சந்தேகப் பிராணியே 7 

ஆரம்பதீதிலேயே சக்தேகபடுறியே. 
ஒரு முப்பது எடுத்து தனியா வச் 
சக்க, மாகாக்கு. அபிசுலே வேலை. 
யிருக்குன்னு சொல்லிட்டுக் இளம் 
ups...” 
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வள்ளியம்மைமகள்சொன்னதை 
அப்படியே கம்பினாள். ஆபீசிலே 
காலு போராகச்சேர்ந்து ஈட்டு கட்டு 
வதாகவும். மாதம் மூப்பது ரூபாய் 
என்றம் அவள் தெரிவித்தாள். 
தணிகாசலம்  வரவைப்பற்றியோ 
சிலவைப் பற்றியோகவலைப்படவே 
இல்லை. மகள் சம்பாதித்து 
சான் சாப்பிட வேண்டும் என்று. 
என்றுமே அவர்கள் ஆசைப்பட 
வில்லை. 

ஐம்பத்தி ஓன்றாம் நம்பர் பஸ். 
ஆடி வழிக்கு. கொண்டே சைதாப் 
பேட்டை மேம்பாலத்தைக் கடந்து 
கண்டியை மோக்கி விரைந்து 
கொண்டிருந்தது. U sro Go 
கூட்டம் கெரித்தது. அன்று இரண் 
டாம்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஒரு 
மாதம் அரும்பாடு பட்டுச் சம்பா 
இத்த பணத்தை மொத்தமாகவோ, 
பாதியாகவோ எடுத்துக்கொண்டு 

கூட்டமாக தத்தம் அதிர்ஷ்டத்தை 
எடைபோட பந்தய மைதானத்தை 
கோக்கி விரைக்து கொண்டிருந்தார் 
கள். பரிமளம் கைலான் புடவை 
யும், சிவப்பு ௪ ர ப் ரவிக்கையும். 
அணிந்து, கண்களில் பச்சைக்கண் 
ணாடி அணிக்இருக்தாள். அவள் 
அருகில் சாக்த மாமியார் வீட்டி 
னுள் புதிதாக நுழையும் மருமகளைப் 

போல் பயதீதுடன் உட்கார்க்திருக் 
தாள். அன்றய ரேஸ் டிப்ஸ்” 
புத்தகர்தில் -சீலவேணியும்” :பட்டு 
ரோஜாவும்* பிரமாதமாக வாணிக் 
கப்பட்ட குதிரைகளுக்கு நேராக 
*மரச்க்? செய்து கொண்டாள். பிறகு 
மெதுவான குரலில், (இதோ 
பார்த்தியா சாந்தி / பட்டு ரோஜா 
இருக்கு பாரு, அது பாய்ஞ்சு 
வரச்சே நீ பாதீதியானனா அசக்து 
போவே. கம்பீரமா அது தலையை 
நிமிர்த்தி ரேஸ் மைதானத்துக்குள் 
நுழைக்தாலே போதும் /'* என்றாள் 
பெருமையுடன். 

பெயரெல்லாம் குதிரைகளுக்கு 
அழகாக வச்சிருக் காங்க நல்ல 
கலை உள்ளம். படைச்சவங்க 

போலிநக்கு[?* 
“உ அதை கலைங்கிழே. கான் 

அதை அகவர்சீசிங்கறேன்!' என்று 
கூறிவிட்டு, முகத்தில் அரும்பிய
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வியாரவையைக் கைக் குட்டையால் 
ஓற்றிக்கொண்டாள். அவர்களுக்கு 
முன்னால் உட்கார்ந்திருந்த வழுக் 
கைத் தலை ஆசாமி அவர்கள் இரு 

வரையும், திரும்பிப் பார்த்துப் புன் 
னகை புரிந்தார். 

இண்டி ரயில் நிலையதீதில் தடுதிடு 
வென்று கூட்டம் இறங்கியது. பஸ் 
'தன் சுமையை இறக்இவீட்ட களைப் 
பில் பெருமூச்சுடன் ஈீறிக்கொண்டு 
இளம்பியது, - 

பரிமளாவின் கையைக் கட்டி 
யாகப்பற்றிக்கொண்டு சாக்தி மேம் 
பாலத்தைக் கடந்தாள். 'வழுக்கைத் 
தலை ஆசாமி அவர்கள் பின்னாலே 
நடக்து வந்தார். ஏறக்குறைய சாக் 
தியின் கால்களை மிதிக்கும் அள 
வுக்கு உராய்க்து கொண்டு அந்த 
மனிதர் முன்னேறுவதைக் கண்ட 
டதும் சாந்தியின் முகம் ஜிவு ஜிவு 
என்று சிவந்தது. 

“Gs, காட்டு மிராண்டிகள் / 
பெண்களை மதிக்கத் தெரியாதவர் 
கள்”? சக்தி பொருமினாள். . 

மிதிக்கத் தெரிந்தவர்கள்! இதை 
யெல்லாம் சீ *மைண்ட்' பண்ணக் 
கூடாது சாந்தி. உள்ளே போனால் 
இதைவிடக் கூட்டம் அதிகமாக 

இருக்கும்." 
பெரியவர் மன்னிப்புக் கேட்கும். 

தோரணையில் பரிதாபமாக அவர் 
களைப் பார்த்தார். 
“அம்மா / அக்தப் பட்டுரோஜா 

கல்ல குதிரை தான். ஆனால், 
அதைச் செலுத்துகிறவன் இருக்கி 
ருனே ஜாக்கி மில்லன் அவனை ஈம் 
பக்கூடாது. ஜனங்களுக்குப் “பேவ 
ரட்' குதிரை அதுன்னு தெரிஞ்சா 
ஒரு வேளை புல் பண்ணாலும் 
பண்ணிவீடுவான்......”” 

அந்தப் பெரியவரைச் சற்றி ஒரு 
கூட்டம் சூழ்ந்துகொண்டது. இந்த 
விஷயத்தில் மிகவும் அனுபவஸ்.த 
ராக விளங்கும் அவரை விடக் 
கூடாது என்று தீர்மானித்து பரி 
மளம் அவர் பின்னாலேயே சென் 
ருள். 

பெரியவர் நீலவேணியும், பட்டு 
ேரர.ஜா.வும் பிரயோசனமில்லை. 

  

என்று கையை விரித்து வீட்டார். 
ராஜசிம்மன்! தான் பெஸ்ட்: 
என்று ஆலோசனை கூறினார். 

“ஏங்க 1 நீங்க எங்கே இருக் 
இறது?”” என்று கேட்டாள் சாக்தி. 

“தண்டையார் பேட்டைடயில், 
கொல்லவாரு அக்ரகாரத்தில் 
அம்மா. என் மக *போர்ட்டிரஸ்டில்” 
வேலையாக இருக்கு, கேத்தி சம்ப 
ளம் வக்இச்சு, இப்படி நான் கேக் 
கறப்போ இருபது முப்பது கொடுக் 
கும்...” 

வயிற்றில் பிறந்த பெண் உத்தி 
யோகம் செய்து கொடுக்கும் பணத் 
தை ரேஸில் பறக்கவிட அந்தப் 
பெரியவர் தயாராக இருக்தார். 
அதைப் பெருமையாகவும் கருதி 
னார். 

பரிமளம் சாந்தியின் கையைப், 
பிடித்து மெதுவாகக் இள்ளினாள். 
பிறகு '*பாத்தியா ? சும்மா பயந்து 
செத்தியே / எவ்வளவு பெரியவங் 
கள்ளாம் வராங்க பாரு?” என்றாள். 

அன்று நீலவேணியும், பட்டு 
ரோஜாவும் சொல்லி வைத்தாற் 
போல் கடைசியில் வரிசையாக வச் 
தன. 

இண்டி ரயில் நிலையத்தில் முகம்: 
கன்றிச் சிவக்க, கூந்தல் காற்றில் 
பறக்க, காக்கு உலர சோக இத்திரங் 
களாக பரிமளமும், சாக்தியும் கின் 
றிருந்தார்கள். 
விட்டிே வள்ளியம்மை தம் 

மகளைப் பற்றி ஜானம்மாவுடன் 
பேசிக் கொண்டிருந்தாள். 

  

“எட்டு போடச் சொன்னேன். 
விழுந்தா கழுத்துக்கு ஒரு. செயின் 
வாங்கலாம் பாருங்க, அப்புறம் 
அடுத்த எட்டுலே கைக்கு dow 
லும் செஞ்சு போடலாம்...”” 

“ஆமாங்க. பரிமளமும் நாலு 
மாசமா €ட்டுகட்டுது. இன்னும் 
இரண்டு மாதத்திலே சிட்டு கலைஞ் 

சுப்போவுதாம். மொத்தமா வந்தா 
ஒரு முத்துக் கம்மல் எடுத்துக்கும்** 

ஆமா... எடுத்துக்கும், எடுத்துக் 
கும். இண்டி மைதானத்திலே பே 

காத்துலே பறக்க விடும்!” என் 

 



கூறியபடி தணிகாசல முதலியார் 
உள்ளே வக்தார்.. 
“என்னங்க!” என்றாள் வள்ளி 

யம்மை. 
“eb மகளும், அவங்க மகளும் 

“பந்தயமல்ல ஆடறாங்க/ கல்யாணம். 
பண்ண வழியில்லாம மேல்படிப்புப் 
படிக்க வைச்சு. ஏதோ குடும்பத் 
துக்கு உதவியா இருக்கட்டும்னு. 
வேளைக்கு. அனுப்பினா, Gang 
ரேஸுக்கல்ல போராங்க பொம்ப 
கங்க? ஹாம்... அப்பனே ஆறு 
மூகம் / இந்த அகியாயத்தைக் கேட் 
டியா அப்பா /77 

“யார் சொன்னது.உங்களுக்கு?'* 
“கம்.ப தண்டையார் பேட்டை 

தாண்டவராயன் சொல்லிச் சிரிச் 
சுட்டுப் போறான். ஏம்ப்பா / அந்த 
செவத்தபொண்ணு உம் மகதானே 
ஒரு தரம் அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு. 
முக்தி கம்ப வீட்டுக்கு அழைச்சு 
வந்தியே. அதுஎன்னை மறந்துடிச்சி, 
கான் மறக்கலேங்கறான். அப்ப 
டியே காக்கைப் பிடிங்கிக்கிட்டு 
சாவத் தோணிச்சு எனக்கு | 
ஜானம்மா வந்த ௬வடு தெரியா 

மல் வீட்டிற்குப் போய் வீட்டாள். 
அங்கே மரியகாதன் கர்த்தரின் 
முன்பு மண்டியிட்டு வணங்கு “பர 
லோகத்தில் இருக்கும் எ.ங்கள் 
பிதாவே, எங்கள் பாவங்களை மன் 
னியுங்கள். பாலர்களாகிய காங்கள் 
அறிந்தோ அறியாமலோ செய்யும். 
பிழைககா மன்னித்தருளும் 
ஏசுவே /”” என்று விழிகளில் கண் 
ணீர் வழிய பிரார்த்தித்துக் கொண்: 
டிருந்தார். கூடத்தில் ஓர் ஓரமாக 
பெட்டி படுக்கை ஓன்று தயாராகக் 
கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது, 
“என்னங்க இது?” என் ருள் 

ஜானம்மா. 
“இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை 

இனிமே பெறக் கூடாதுன்னு 
கர்த்தரிடம் பாவ மன்னிப்பு கேக்கு 
றேன் ஜானி. இகோ பாரு / இன் 
னிக்கு வண்டியிலே விழுப்புரம் 
போய் அந்தப் பய ஜேஸுவைப் 
பாத்து, எப்படா கல்யாணம் வை. 
சுக்கறதுன்னு கேக்கப் போறேன். 
கடனே உடனோ பட்டு ஈம்ம 

5 

  

பொறுப்பை நிறை வேத்திடணும்- 
அது சம்பாதிச்சு ௩டக்கிறது ஒண் 
ணும் இல்லே” 

தணிகாசலம் தம் நெற்றி கிறைய 
யால் வெண்ணீரை எடுத்து 
அணிந்து கொண்டார். 

இதோ பாரு வள்ளியம்மா ? 
கம்ப மரியகாதன் விழுப்புறம் போ 
GG. நான் அவரு கூடப் போ! 
அப்படியே மாயூரம் போறேன். 
செல்வரா ஜுவைப்பார்த்து நிச்சயம், 
பண்ணிட்டு வந்துடறேன்!" 

“பணம்?” 
ச, சும்மாக்கிட / பிச்சை வாங் 

கறேன். என் கடமையைச் செய்ய 
நேன். அது வந்தா நாளைக்கே கால் 
கடுதாசியை அனுப்பிச்சிட்டு 
உள்ளே இருக்கச் சொல்லு..."” 

இரண்டு கழவர்களும் தத்தம் 
கடமையை உணர்க்தவர்களாக 
எழும்பூருக்குச் சென்று ரயில் 
பிடிக்க வாயிற்படி இறங்கி தெரு 
வில் கடந்தார்கள். * 

  

ஏண்டா, முட்டாளுக்குகூடப் புரியற. 
இத்த சின்ன வியாஸத்தை உனக்குச் 
எழுத சரியா வரலியே /'" 

  

ல் உங்களுக்கு வீயாசத்திலே எத்த 
ம் ஸர புரியலே.



WITT AFG ? 
ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

அப்பில் காய்ச் து கொண்டிருக்க 
பால் “சுர௪௬' என்று பொங்க ஆரம். 
பித்த.து. சங்கரி கைக்குழந்தை ஹேமு 
வுக்குப் பல். தேய்த்.துவிடக் குளிக்கும் 
அறைக்குப் போயிருக்தாள்.. 

-அம்மா/ அம்மா? பால் பெ 
கறது/"" என்று சமையலறையில்: 
பாலைப் பார்த்தபடியே ராஜி இரைந்து. 
கத்தினாள். சங்கரி இடு இடு என்.று ஓடி. 
வந்தாள், அடுப்பில் "இருந்த பாலை 
இறக்குவதற்கு. அதற்குள் பால் 
பொங்ஓக் கொஞ்சம் கழே வழிந்து. 
விட்டது. 

11 பாலை அடுப்பில் வைத்து விட்டுப் 
போவாயோ?” என்று சற்றுக் கடுமை 
யாகவே கேட்டாள் சங்கரியின் மாமி. 
யார் மங்களம். 

ஈபல் தேச்சுவிட நான். தான் வரணு 
மாம். சனியனுக்கு /”” என்று, கோப 
மாகக் கூறிவிட்டு, **£ீங்கள் இங் 
கேயா இருந்தீர்கள் 2 கொஞ்சம் பாலை. 
இறக்கி வைக்கப் படாதோ 2'” என்று. 
தைரியமாகவே கேட்டாள் சங்கரி. 

  

"அடுப்பில் பாலை வைத்து விட்டுப் 
போயிருக்கருப் என்று எனக்கு 
ஜோஸ்யம் தெரியுமா, என்ன? 
வாயைத் இறந்து சொன்னால் தானே 
தெரியும் 7” 

அம்மா? சங்கரன் என் பலப்பத் 
தைப் பிடுங்கக் கொண்டு விட்டான் /'* 

1 அம்மா/ இந்த ஹே மவைப் பாரு, 
புஸ்தகத்ஜைம் இழிக்ஒறுள் "' என்று 
சாஜி தொண்டை கிழியக் கத்தினாள். 

அம்மா 1 கோல மாவு தீர்ந்து: 
போச்சு” என்று வேலைக்காரி 
சாசம்மா வேறு வீட்டு எஜமானியா 
இய சங்கரியிடம் புகார் செய்தாள். 

எ ஏண்டா 1 அப்பா  தூங்கறார். 
ஏன் இப்படி. இரையறேள் 2” என்று. 
gor பேரன் பேத்திகளைக் கடிந்து 
கொண்டே மங்களம், பிள்ளையின் தாக் 

    

கம். கலையாமல் இருக்க வேண்டு 
மென்று ஈடராஜன் படுத்திருக்கும் 
அறைக் கதவை மெதுவாகச் சா, 
விட்டு வந்தாள். 

வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் தன் 
பிள்ளையின் சுகத்துக்குப் பங்கம் வரக்: 
கூடாதென்கிற கொள்கையை உடைய 
வள். அவள். அவன் பல் தேய்த்து 
விட்டு வந்த.தும் காப்பியை ஆபீஸ்: 
அறைக்கே கொண்டுபோய்க்கொடுத்து. 
வீடுவாள். இதற்காக நாட்டுப்பெண் 
ணுக்கும், மாமியாருக்கும் பல தகராறு. 
கள் ஏற்பட்டிருக்கன்றன. 

  

“அவன் பல் தேச்சுட்டான்'” என்று 
மறைமுகமாக நாட்டுப்பெண்ணிடம் 
பிள்காக்குக் காப்பி தயாராக வேண்டு 
மென்று தெரிவிப்பாள். சங்கரி பேசா 
மல் வேறு எதையாவது கவனித்துக் 
கொண்டிருப்பாள். மாமியார் கொஞ்ச 
கேரம் பொறுத்துக் கொண்டிருப்பாள். 
காட்டுப்பெண்ணின். பிடிவாத த்தைப் 
பார்த்ததும் அவளுக்குக் கோபம் பிர 
மாதமாக வரும். 

  

“eg நல்ல டிகாக்ஷன் என்று 
சொல்லேன். கான் வேண்டுமானாலும். 
கலந்.து கொண்டு, போய்க் கொடுக் 

  

றேன் *' என்பாள் கடுமையாக. 
நான் ஸ்கானம் பண்ணிவிட்டு 

அடுப்பில் உலை சீர் வைத்திருக் 
இழேனே! கான் தானே காப்பி சுடப் 
பண்ண அதை இறக்க வேண்டும் 2 
சீங்கள். இன்னும் குளிக்கவே 
இல்லையே !"” என்று ஆரம்பிப்பாள். 
சங்கரி. அவள் கோப மெல்லாம் மாமி 
யார் பேரில் அல்ல; கணவன் பேரில்: 
தான். அம்மா பிள்ளையாக ஈடராஜன் 
இருப்பது அவளுக்குத் அளிக்கூடப் 
பிடிக்க வில்லை. 

உ டீதான் அதைச் சுடப் பண்ணிக், 
கொடேன்.” 

தர்க்கம் ஒருவிசமாக மூடிக்து காப்பி. 
ஆபீஸ் அறைக்கே போய்ச் செர்ந்து 
விடும். 

ஏண்டா / பால் போறுமா 7 இன் 
னும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்து 
விடவா 2 கறுப்பாக இருக்கு போல் 
இருக்கே ?'” 

    

 



சங்கரி. ஆபீஸ் அறை, வாசலில் 
கோபம் பொறி பறக்க கின்று கொண் 
டிருப்பாள். அவள் கிற்பதைக் கவ 
னித்துத்தானோ என்னவோடட ராஜன், 
பால்தானே அம்மா? இன்னும் 

கொஞ்சம் கொண்டா "' என்று அம்மா 
வின் தீர்மானத்தை ஆமோதப்பான். 
அவள் விடு வீடு என்று உள்ளே போய் 
டம்ளரில் பால் எடுத்துக் கொண்டு 
வக்.து பிள்ளையிடம் கொடுப்பாள். 

*கணவனுக்கு வயிற்றுக்குத் தாராள 
மாகக் கூடப் போடத் தனக்கு மனம் 
வரவில்லை என்பது மாமியாரின் அபிப் 
பிராயமா 7 அல்லது பிள்ளையின் மேல் 
ஏற்பட்டிருக்கும் அளவு கடந்த பாசத் 
இன் அறிகுறியா” என்பது சங்கரிக்கு 
விளங்காத புதிராகவே இருந்தது. 

* * * 

**றணி ஏழடிக்கப் போறது. அப் 
பாவை எழுந்திருக்கச் சொல்லுடி. !!" 
என்று சற்று உரக்கவே சொன்னாள் 
சங்கரி. 

1 இந்தாடி / ராத்திரி ஆபீஸ் வேலை. 

யெல்லாம் முடிந்து அவன் படுத்துக் 
கொள்ளும்போது , பத்து மணிக்கு 
மேலாச்சு. அவனைப் போய், ஒன்றும் 
எழுப்பாதே/” என்று பாட்டி பேத் 
இக்கு உத்தரவு போட்டாள். 

சங்கரி தான் காலையிலிருந்து இரவு 
பதினோரு மணி வரையில் மாடு போல். 
உழைப்பது மாமியாரின் கண்களுக்குப் 
படவில்லையே என்று உள்ளம் குமுறி 
னாள். மாமியார், தன்னுடைய காத்த 
னாரின் பிரசவத்துக்காக களருக்குப். 
போகும் போது கணவனை எப்படி. 
யாவது இருத்தி விடுவது என்ற தீர் 
மானத்துக்கு. வந்தாள் சங்கரி. 

நடராஜனுக்கு வழக்கம் போல் 
காப்பி கோண்டு போய்க் கொடுத் 
தாள் மங்களம். 

ஏன் அம்மா, கமலாவின் பிரச 
வத்துக்கு ஊருக்குப் போக வேண்டும். 
என்று சொன்னாயே 2 என்றைக்குக் 
இளம்பப் போகரும்?” என்று கேட் 
டான் ஈடராதள். 
“போக வேண்டும், அப்பா. இரு 

பது ரூபாய் செலவாகுமே என்று 
பார்க்கதேன்.!" 

செலவைப் பார்த்தால் முடியுமா 8 
போற காரி௰த்துக்குப் போய்த்தான். 
ஆகணும் '' என்றாள் சங்கரி. 

நாட்டுப்பெண்ணும் தனக்குச் 
சாதகமாகப் பேசுவதைக் கண்ட மாமி 
யாரின் மனம் சந்தோஷ மடைந்தது. 

பிள்காத் தாய்ச்சிப் பெண்ணை 
வெறும் கையுடன் போய்ப் பார்க்க 
முடியுமா?” 

'காஞ்சம் பக்ஷணம் செய்து ,த௬9 
வெறுங்கையுடனா போவார். 

கள்?” என்றாள் சங்கரி. 
   

மாமியார் அந்தண்டை நகர்ந்தால் 
(கானே கணவனை அவளால் திருத்த 
மூடியும்? 

இருவிதமாக மங்களம் ஊருக்குக் 
இளம்பினாள். அவள் ஊருக்குப் போன 
Gb சங்கரிக்குத் தான் சுதக்திரமாக: 
'இருக்கஜேம் என்ற எண்ணம் ஏ.ற் 
பட்டது. எதற்கெடுத்தாலும் மாமி 
யாரைக் கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் 
என்பது இன்னும் மூன்று மாதங்க 
ஞக்கு இல்லை அல்லவா? 
அம்மாவை ரயிலேற்றி விட்டு வந்த 

ஈட்ராஜன் சாவகாசமாக நா.ற்காலியில் 
உட்கார்க் து கொண்டான். கொஞ்ச 
நாழிகைவரையில் தன் அறையைத் 
தேடிக் காப்பிவரும் என்று௭திர்பார்.த் 
தான். காலையில் ரயில் ஏ.ற்்றப்போன: 
அவசரத்தில் அவன் காப்பி கூடச் சாப். 
பிடவில்லை. 
அடியே ராஜி! உன் அப்பாவுக் 

குக் காப்பி வேண்டுமா கேள்"' என்று 
சமையலறையிலிருக்து கேட்டாள் சங் 
கரி. ஆவி பறக்கும் காப்பியை டம்ள 

   
ரில் ஊற்றி எடுத்துக் கொண்டு 
வாசற்படி. தாண்டி. வந், -தன் 
சங்கல்பத்தை கிளவி படுத்திக் 
கொண்டு மறுபடியும் உள்ளே 
கொண்டு போய் வைத்து விட்டாள். 

நடராஜன் ஒன்றும் கூறவில்லை. 
அம்மா ஊருக்குப் போகட்டும் நீங் 
கள் எப்படி மாறி விடுகிறீர்கள் 
பாருங்கள்” என்று சங்கரி அடிக்கடி. 
கூறியதை நினைவு படுத்திக் கொண்டு, 
என்ன தான் நடக்கிறது பார்க்கலாம் 
என்று காற்காலியில் சாய்க்து படுத்



தவாறு இனசரியைப் 
“துக் கொண்டிருந்தான். 

“ஆறி அவலாகப் போறதே! 
அப்பாவைக் கூப்பிடேன்'” என்று 
கோபமாகக் கூறினள் சங்கரி. 

கொண்டா, அம்மா. அப்பாவிடம் 
கான் கொடுத்து வீடுகறேன்"” என்று: 
கேட்டாள் ராஜி. 

படித்துக் 

“ஆமாம், பாட்டிக்குப் பதில் 
பெத்தி வக்காலத்து வாங்கி யிருக் 
காயோ? கானே கொடுத்து விட்டு 
வரேன். ரீ கொட்டி வார வேண்டாம்!" 
என்று சொல்லிக் கொண்டே. காப் 
பியைக் கொண்டு போய் *ஈக்' என்று 
மேஜைமேல் வைத்தாள் சங்கரி. 
ஈத்ஸொ த்ஸொ டம்ளர் சுங்க 

விடப் போகிறது! வெள்ளி விலை 

தோலா இரண்டு ரூபாய் விற்கிறது" 
என்.று சொல்லிக் கொண்டே, '*என்ன 
இருந்தாலும் நீ போடும் சாப்பிக்குத் 
தனி ௬9), மணம் இருக்கறது" என்று: 
சொல்லியபடி. காப்பியைச் சாப்பிட 
ஆரம்பித்தான் அவள் கணவன். சங்கரி 
க்கு ஆத்திரம் பற்றிக்கொண்டு வந்தது. 

* அதிருக்கட்டும். நாளையி லிருந்து 
காப்பி சாப்பிட சமையலறைக்கு வந்து: 
விடுங்கள். உங்க அம்மா மாதிரி என் 
னால் ! ஸர்வர் ' உத்தியோகம் பண்ண 
முடியாது” என்றாள் அழுத்தம் திருத்த 
மாக. 

1 இவ்வளவு தானே, பிரமாதம் 1 
வந்து விட்டால் போச்சு ” என்றாள். 
நடராஜன். 

ஆனால் மறு இனமும் சங்கரி தான் 
காப்பியுடன் அவனைத் தேடி வந்தாள். 

 



“ஏன்னு... நேற்று கான் என்ன 
சொன்னேன் ?'* 

என்ன சொன்னாய் 2” 
“காப்பி சாப்பிடச் சமையல் அறை 

க்கு வரவேண்டும் என்று,சொன்னேள், 
இல்லையா ?" 

* சொல்லி இருப்பாய் !"" 
சாக்ஷாத் காளியைப் போல் சங்கரி 

கோபத்துடன் அவளைப் பார்த்தாள். 
118 அதை அங்கேயே வைத்திருப் 

யதுதானே ? roi வந்து சாப்பிட்டுக் 
கொள்வறேன் '” என்ரான் ஈடராஜன் 
சாந்தமாக. 

1 சங்கள் எப்பொழுது வருகிறது 2 
மணி எட்டரை ஆகப் போறதே ! எப் 
பொழுது காப்பி சாப்பிடறது? எப் 
பொழுது சாப்பிட்டு விட்டு ஆபீஸு- 
க்குப் பு.றப்படுறது 2” 

உனக்கு உன் சங்கல்பம்தானே 
மூக்கியம் 2. இதையெல்லாம் பற்றி ரீ 
ஏன் கவலைப்படுகிறுய் 2" 

உ கள்றுக இருக்கறதே, நீங்கள் 
சொல்கிறது / மனசு கெட்காததனால் 

  
அம்மா 

  

பண்றதுன்னே புரியல்கயே 1!" 
பையன் 2: 

விடேன், அம்மா 1 டப்பா கசலியாயிடும் 1". 
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இத்த மைசூர்ப் பாக் டப்பாவை எங்கே. 
வைச்சாலும் எறும்பு வந்து தொலைச்சுடறதே ! 

எவ்களுக்கு ஆளுக்கு ஒண்ணு கொடுத்து 

தானே காப்பியைத் தூக்5க் கொண்டு 
ஓடி வருகிறேன்?" 

சங்கரி கண்களில் நீர் ததும்ப சமைய 
லறைக்குப் போய் விட்டாள். 

* * * * 

அளாருக்குப் போயிருந்த மங்களம் 
திரும்பி வந்தாள். வந்ததிலிருந்து 
தன் மாப்பிள்ளையின் குணாதிசயங் 
களைப் பற்றி ஓயாமல் வர்ணித்துக் 
கொண்டிருந்தாள் அவள். 
“அதை ஏன் கேட்டே, போ! 

அவன் பாட்டுக்கு நாற்காலியில் 
சாய்ந்து கொண்டு டக்கரன். இந்- 
உடம்பிலே கமலாதான் ஓடி. ஓடி. ௭௨ 
லாம் செய்தாகணும் "' என்று குறைப் 
பட்டுக் கொண்டாள், தன் நாட்டுப் 
பெண்ணிடம். 

“தாம்ப்'  போகிறானாம். அவ 
னுடைய பெட்டியிலே சைக்குட்டையி 
விருந்து பல் பொடி வரையில் சரி 
பார்த்து வைக்கறது கமலாதான் !”” 

நடராஜன் புன்சிரிப்புடன் சங்கரி 
யைப் பார்த்தான். அவள் தன் 
முகத்தை விசுக்கென்று இருப்பிக் 
கொண்டு வேறு எங்கேயோ பார்க்க 

ஆரம்பித்தாள். 

கடைக்குப்போகி 
றது, துணிமணி 
வாங்குகிறது, குழந் 
தைகளைக் கவனிக்க 
றது,சகலமூம் கமலா 
தான் 

11 ௮ ப் படியானால் 
கமலா சர்வாதிகாரி 
யாக இருக்கருள் 
என்று சொல், ௮ம் 

  

wor” என்றான். ஈட 
ராஜன். 

எரி சொல்லு 
Gar. orgy Gps 
தைகளை வைத்துக் 
கொண்டு அவள் படு 
இற கஷ்டம் எனக் 
குப் பார்க்கச் ௪௨ல் 
கல்லை,” 

ஈ இங்கே மாத்தி 
ரம் எனக்கு ஆயீரம் 

என்ன



பர செய்யக் காத்திருக்கருர்கள்!* 
என்று சொல்ல வாயெடுத்தாள் சங் 
கறி, ஆனால் வர்ர்த்தைகள் தொண்டை 
யின்: கின்று விட்டன. மாமியாரின் or B 
ரில் பேச வழக்கமில்லை அவளுக்கு. 
“prays பேசாமல்  இருக்கலே. 

ஊருக்குக் ளெம்பறத்துக்கு முன்னே 
ஒரு காள் பேச்சு வாக்கில் மாப்பிள்ளை. 
யிடம் சொல்லிவிட்டேன்.” 

5 பார்த்தாயா, சங்கரி அம்மா 
ப்பிள்சாயைத் இருத்தி விட்டு வந் 

'திருக்கறாள் /'” என்றான் ஈடராஜன்.. 

1 இருத்தவாவது / இந்த மாதிரி 
ஜன்மங்களெல்லாம் இருக்காது. “குழக் 
தையை வைத்துக் கொண்டு கமலா 
கஷ்டப் படுகிறாள். கொஞ்சம் உங்கள் 
காரிய த்தை நீங்கள் பார்த்துக் கொள் 
ஞங்கள் * என்றேன். அசட்டுச் சிரிப்பு: 
ஒன்று கரித்து விட்டு, * என்னைச் 

'சாம்பேறியாக மாற்றின தெல்லாம் 
உங்க கமலா தான். அவளையே 
கேளுங்கோ. அவள் இங்கே 
வந்த பு.தூல் கடைத் தெருப் பக் 
கமே அவளை அனுப்பவில்லை நான். 
அவளாகவே ஒரு தனம் வந்து என் 
னிடம் குறைப்பட்டுக் கொண்டாள். 
அவள் சிகேஓதிகள்.--ல்லாம் அவளைப் 
படு கர்னாடகம் என்று இர்மானித்துக் 
கொண்டிருக்கறுர்களாம். கணவன் 
ஆபீஸுக்குப் போனதும் கையில் 
"பிளாஸ்டிக்! பை சகிதம் ரிக்ஷாவில். 
ஏறிக் கொண்டு *ஷாப்பிங்' போவது 
தான். காகரிகம் என்று அவளுக்குத் 
தோன்.றியது. கொஞ்சங் கொஞ்ச 
மாக நான் கடைக்குப் போவதை 
கிறுத்தக் கொண்டு அவளையே 
அனுப்பி வைத்தேன். இப்பொழுது 
பூராவும் அவள்தான் பார்த்துக் கொள். 
ஞம்படி. இருக்கறது. எனக்கு எல் 
லாம் :௦றந்தே போய்விட்டதே * என் 
ரன் மாப்பிள்ளை ”” என்றாள் மங்களம். 

சங்கரி கொல்லையில் செடி கொடி 
களை மேய வந்த மாட்டை விரட்டப் 
போனாள். 

சங்கரி, உன்னைத்தான்! கமலா. 
வின் கணவனைக் கெடுத்தது யார் 
சொல், பார்க்கலாம் "” என்று சிரித்துக் 
கொண்டே கேட்டான் நடராஜன் 
சாவகாசமாக. 

  

“இதைப் போய் என்னைக் கேட்க 
வேண்டுமா 7 கமலாதான் அசடு." 

1 இதிலே ஒருத்தரும் அசடு இல்லை. 
கமலாவுக்கு தானே வீட்டு எஜமானி 
யாக இருக்க வேண்டும் என்கிற 
ஆவல். இங்கே மாமியார் காட்டுப் 
பெண். இரண்டு பேருக்கும் அதே 
ஆவல். கடைசியாக எல்லா ஸ்திரீ 
களின் மனப் போக்கும் ஒரே வித 
மாகத்தான் இருக்கிறது." 

நானும் தான் உங்களைத் இருத்தி 
வீடுவ.து என்று பார்த்தேன்” என் 

ள் சங்கரி. 
“8 மாத்திரம் என்ன 2 காப்பியை 

ஆறிப் போன பின் நான் சாப்பிட 
மனம் வரவில்லை உனக்கு. குளிக்கிற 
Gus koe உன் கையால் பதம் 
பார்த்து வைக்காமல் போனால் 
உனக்கு மனசு கேட்க வில்லை. அதனால் 
தான் உன் பிடிவாதம் தோற்று 
விட்டது. '" 

ஈதன்றாகப் பேச மாத்திரம் உங்கள் 
அம்மா உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத் 
'இருக்கறுர், Cap ஒன்றும் தெரியா 
விட்டாலும்!” என்று சங்கரி அன் 

  

புடன் கணவனைக் கோபித்துக் கொண் 
டாள். 

“ ph வீட்டு வாசல் காவனுக்கு ஒரு: 
நாய் இருத்தது. அது இப்போ கெட் 
டுப் போச்சு 'நீதான். அதுக்குப் 
ய.திலா இனிமேல் கவல் இருக்கணும். 

* எனக்குக் குரைக்கதீ தெரியா, 
களே 1! என்னாங்க பண்ணறது 7... 

   

    

AL



           

பரத வசாத்தாவல் பேச்சுக் குரல். 
கேட்டது. நூதானமாச வார்த்தைகளை. 
எண்ண யாசோ பேசரனார்கள், சூரல்: 
மெற்றாவகுந்து வருவதுபோல அங்: 
வளவு தானமாகக் கேட்டது, *ஆகட்மம், 

பார்க்கறேன். என்று சொல். 
இேனே... கொஞ்சம். பொறுமையாகத். 
நல் இருமேன்!? என்று என் தகப்பனார். 
சந்து... சொன்னார், அப்பாவைத். 

தேடிக்கொண்டு வோ பேர்கள் 
வருவர்கள்... அவர்களை யார். என்று: 
கூட் நான் கவனரத்துப் பார்ப்பது. கிடை 
வாது, தல்ல கறவை. மாடாக வால்கத் 
'தரலேண்டும்?' என்று ஒருத்தர் oor’. 
நகோர்ட்டிலே வயாஜ்யம். அதற்கு. பச: 

ஹல வக்கலைக் கண்டு பேச வேண்டும்". 
ிட்ஃ்நு இன்னெருத்தர் வருவார், இப்படி. 
கசாவது.. எதையாவது சொல்னிச் 
கொண்டு. வருவார்கள்,  கவணரத்து் 
கட்பெடியாகாது என்து வரட்டு வட் 

ஆனல், அன்று தெருஹல் கேட்ட 
தனமான ருசனில் இருந்த பரிதாபம், 
என்னைத் தெருப்பக்கம் எட்டிப் பார்க்கச். 
செய்தது, 

மேலே 

  

  

  

  

  

yids அண்டு "ஒன்றைப். 
போர்த்துக்கொண்டு, இப்பால் தாது: 
முழம் தாட்டு வெஷ்டியுடன். எழுபது 
வயசு மதாக்கத்தக்க பொரியவர். ஒருவர் 
நன்றாருந்கார், எங்கேயோ பார்த்த முக: 
மாக. இருந்தது, எப்பொழுது, எந்த 
இடத்தால். என்றுதான். நூச்சயமாகச் 
சொல்ல முடியவால்லை, கரழலர் தம் இடும் 
வய. கண்களால் என்னைக். கூர்ந்து: 
வேணத்தார். தெற்றயைச் 
கொண்டு உற்றுப் பார்த்தார். 

ர், நற்கார்களே!! என்: 
(சர் என் தகப்பனர் மதுபடியும். 

அருக£விருந்த தண்ணையால் பையை: 
உட்கார்ந்தார். 

    

  Mears 

  

    
என்று, பெல்தகார.,. 

வேய் எட்டுப் பெர்சக்சயது, மனத 

சயாவமும். இப்படித்தான் போல இருச் 
aps. Ci உதவாயவமை இன்று: 
மறத்து கரடுவோம்போல் இருக்கறது. 
என் எதாரரகேயே கிழவர் உட்கார்த் 
"திருக்களர், பரங்கரப் பழம்போல் நல்ல. 
தவத்த சசரசம், வறுமையாறும் தளராத 

டைத்தவர் என்று அவர் 
க காட்டியது, Opp MED 

சற்றுச் சந்தணம், *எங்கோ பார்த்தாராம் 
தேம்! என்து மனம் சொல்லாற்றே. 
தவர எங்கு என்றுதான் புரியவில்லை. 

ககொஞ்சம் ஜலம் கொடம்மா குழந்தை". 
என்றுச். பெசரயவர், Curt pipet 
கொண்வெத்து தண்ணேயால் வைத்தேன். 

ஈஇருக்கள். இரண்டு மணிக்கெல்லாம் 
சப்பர ஆகிவிடும், சாப்பரட்கெரட்டும் 
போகலாம்... கெயளலே.. போக 
வேண்டாம்! என்றேன் அவாடம், அப் 
பொழுதும் அவரை தான் கண்டுகொள்ள 
வல்லை, *பாவம்! வயசானவர்?" என்கற. 
இனுகாப உணர்ச்ச]தான் என்னை. அல். 
பதம் கூறும்படித் தாண்டியது, 

அப்பா இன்ஜெரு தரண்ணேயரில் srt 
"த்தல் ஆழ்த்துவட்டார், க]ழவர் சகு 
தேசம் வெட்ட வெளியைப் பார்த் 
கொண்டு உட்கார்ந்தாருத்தார். உள்ளே 
டவவன். சப்தம். கேட்டு வந்தவர், 
சமையலறை வாயரற்படியரல் தின்று, 
தம்மா, குழந்தை! என்னை உனக்கு 
நினைவில்லையா? என்று தனமான OF 
ஜில் கேட்டார், "ஸ்டல்'வல் கொதாக்கும். 
ஜலத்தைப்போல் என் மனம் புரண்ட 
சேர்த்தது, "ஹாம், இல்லையே!” என்: 
ஜேன், சாப்பரப்பொடியரல் ஜலத்தை ஊற் 
நூக்கொண்டே. ‘ 

anyat வாசற்படிமேல்: 
கொண்டார், 

கதனைவில்கலயா.. அம்மார். பொல 
'சம்சாளியாகிஹட்டாய், Oust Ours 

ல்லாம். போய்ப்_பார்த்து. 
இந்த சன்ன: 

குஷன் மதத்துவிட்டாய் குடத்தை, 
"நான் உன்னை மறக்கவே இல்லை, அடிக்கடி: 
கசரளுக்காறேன். தூதான் என்னை மறந்து: 
வரட்டாயே? என்றார். 

காம்ப் கஷாயத்தல் பாலக் கஜர்க, 
சர்க்கம் சேர்த்து சூட்டென் அர் எ. 

   

     

   

  

  

உட்கார்ந்து. 

   

  

  

ஏல் வைத்தேன், ving mareure 

எமறந்துவட்டது. என்னவோ 
arses 

aren, இத்தக் காலத்தால். மறத் 25 
வரயா) அல்லவா? அணுகுண்டு யுகக்: 
எழைப்பற்த வார். சரத்தரக்கரர்கள் 
சொல்லுங்கள்? பழைய விஷயங்கக 
மறந்துபோய் வரகொறேம்" என்றேன் 

எட்டாம்க் கடை பொன்னுசாம் 
அத் தெரியாதா... குழந்தை, ௩ 
ஏழெட்டு. ane ss como] 

வத்து சொடுத்துவாட்டு ஓாணா பட் 
வரங்கரப்போய். விவொயே!” எட, 

வர் . 
பட்டாம் கடை மாமாவா தால்சா! 

மண்ணாத்துக்கொள்ளுங்கன் மாமா, ரா: 
ஞ்சாபுசம் வந்தே இருபது வருஷன்கள் 

ஆகின்றன, பத்து வயசில் ரு கடலை 
அத்ன்... அப்புறம். வாலே. இன் 
செளக்யமாக இருக்கறாச்களார். ௭ 
இருக்காறார்கள் 

  

        

  

  

வ ஒல்கா என்னா 
க்க gel tio, ee 
கல்தான் கார்ப் வம்சா 
கோ அல்வளவு சுகத்துடன், “நர் 

Teper gyi; பூரிக்கு. பாலு 
என்று. தன் முழங்கையை தடவிக் 
கொண்டே கூறினர், 
உதைப்பாளரகளை் 

    

  

       
சோம்பல். 

'அறயாத இந்தக். 

;த்தையே ஆப 
மாதவர், அதை இன்னமும் தேடிக்கோள்: 
ஒருக்காகுர் என்றல். கடவிளைத்தானே. 
திறம் சொக்கத் தோன்றுகிரகர 
‘pat ere iugend uate 

கார்த்துசொண்டார். 
ஈதரனவாருக்க]ற தா. உனக்கு? ௮௪. 

மனைவ என்னுடைய கடைக்கு 244 
பக்கோண்டு வருவால்,  சாறுகச் ௪122 

பஷ பகணம் வாங்கச் தான். 
இட்டும் போல்வவொய், போகறயோக 

பாது செலுத்த 
மூற்ஜாரரம் பருப்புகளை. வாரிக்கொண்டு 

சமகூட சொல்லுவாளே, 
நங்கள்... கொடுக்கிற. இடத்தால்கான். 
இந்தப் பெண் ' இப்படி அடக்காப்பிடா27 
ure forme erg.” 

கல் கைற்றைய 

ஓகம்.   

௩



பொன்னுசாம! ஐயர் கண்களால் கசிந்த. அழவர் ஏதோ யோசரத்துக்கொண்டே 
சமத் துடைத்துக்கொண்டார், துக்கம் 
சண்ணாசல்வ,.. ஆனந்தக். கண்ணார்! 

பத்தைகளரடம் அவர் ஊனம் அவ்வளவு. 
தவோலடயது, என்னை மட்டும் அஸ்க, 
"அன்லாக் குழந்தைகளையும் அவர் இப்படித் 
தான் சாசசட்வொர், அள்ள] அள்ளக் 
கொடுப்பர் தான்பண்டங்களாக, இம் 
வதா தாசாளம், வறுமையால் உழதும். 
இரு ஊை]தனுக்கு இருத்தால் £ அவன்: 
Srey மலருமா? அகத்தை அம்மணத 
ஸல் அனுபவரக்கத்தான் முடியுமா! 

சது வயதில் மட்டாயாகத் துன்றதை. 
எப்படி... மறத்துவட்டேன்?. சடல்கல். 

1 இல்லாமல் அள்ளரத் தன்றதை எப்படி 
என்னால்... மறக்க முடித்தது?! என்று: 
வறுந்தானேன். . புதரய. சூத்தலையால், 
முதிய வாழ்க்கையால் நாம் ஒட்டிக்கொள். 
சூம்போது பழைய சம்பவங்களை மறந்து. 
தான் போவோமா? மறநத] மணிதனுச்கு 

  

  

  

இன்றியமையாத தேலைதான், அது. 
இரும்பதாஞ்சான். வாழ்கல்...எப்படம் 
பட்ட -அஞ்டம் நேர்ந்தாதும், அதைச் 
சத்து மேதும் வாழ உதவர.புசசறது: 
இருத்தாதும், கள்ளமற்ற அந்தப் பொரிய: 
வவ மத்தது பாவம் என்று தாரும்பத் 
அரும்ப வருத்தனேன். 

ஈகுழத்தை! தான் வருகாறேன் அம்மா, 
பளி சம்சாபயாக இருக்க]ஸுலே, கூட 
கொட ஒத்தாசை செய்ய வசசாவிது இரும்: 
ருர்களார் இல்லை, தாயேதான் கவனத் 

| அக்கொள்சமுயார... எப்படி. முடிகிதது 
உண்ணல்? என்து விசாரித்தார். 

மார்த்தக்கொள்க தேன், 

  

    
அழுள், சமையலறையால். 

1 *ன் அகப்படவரல்லை. யாராவது சது 
$ பன்னண்டு வயசால் இருந் 

தஸ்... சொல்துங்களேன், 
இருக்கும். ச 

“தான் வத்துவீடட்மொ குழந்தை?” 
எச கழவர் சரரித்துக்கொண்டே 

உதவாயாக. 

     

   
    

சரக்ட்டேன், எழுபது வயசச் 
2. உட்கார்த்து சாப்படவேண்டி௰ 

அடுப்படியால் உட் 
உள்ளமும் தாய 

எழுத்தார், "வருகாறேன்?! என்று. கூர் 
காட்டுப் போய்வாட்டார்.. 

2 
கும்மட்டியால் சாம்பரியை... மறுபடியும் 

  

சட்வைத்துத். தாங்க? வரித்து 
நிருத்த. என் சப்பணும் கொண்ட 

'பாய்க் கொடுத்தேன். ' காப்பரயைச். 
அவரை. 

  

கையால். வாக்கக்கொண்டு, 
வாச் என்து புசரித்ததா உணக்கு?! என்று: 
கேட்டார் என்னைப் பார்த்து, 

*முதலுல் தனவால்லை, PG அவ 
சாகவே சொன்னார்... பாவம், வயசாக) 
கரட்டது. இன்னமும் உழைக்கருசாம், "இங்கே சமைக்க வருவதாகக்கூட சொன் 
ஞர், 

எுப்படியா??! என்றார் என் தகப்பனார், 
ஈஎப்பொழுதோ... தம்யிடம்.. அடகு. 

வைத்த அவர் வளக்கைப் பற்றாக் கேட்க 
வத்தார்.... இருபது வருஷங்களுக்குமேல் 
யந்து, ஊர் ஊராக, மாற்ற) வந்ததில்: 

Pe adept ar என்னவோ, 

  

  

  

     
  கொண்டு வத்துஹட்டார்?' என்றார். ௭ 

ணடம், 
அவர் பொருளை அவர் தேடிக்கொண்டு 

வருளுர் அதற்குக் காலவசையறைஎன்று. 
ஒன்று இருக்கறகா என்ன? , இருபது 

வருஷங்களுக்கு முன்னால் என்றால் எனச்: 
குத் தெரித்து இருக்கவேண்டுமே என்று: 
Raiders கேசம் பனப்படகம் 
போல அச்சம்பவம் என்... சவுக்கு 
aise. ௮ 
அப்பொழுது. காஞ்சாயுசத்தில்... ர 

ஏசாம்பசதாதருக்கு... பிரும்ம உத்ணவம். 
ஊளலே துசே அமர்க்களம், .. ஓவ்வொரு 
வாட்டிலும் உத்வைத்தைக் காண, இறை: 
வை வணங்க ஏகப்பட்ட கூட்டம், வருந் 
தனர்களன் இரைச்சல், "இத்த வாழா 
வைபவம் எழை பொன்னுசாம] ஐயரை 
மட்டும் காட்வெரமொர மரட்டாய்க் கடை 
மரல் பாபெவெதைத்தான் வாச] வழங்க 
வாடும் வள்ளல் ஆயரதிறே அவர்? அதாசப் 
படியான லாபத்தை எங்கருந்து எரர் 
பார்க்க முடியும்... காஞ்சரயரல் வருஷம். 
மூராவும்.. கோயால்களரல்.. வாழாக்கள் 
நடந்துகொண்டே இருக்கும், யாசாலது 
வந்துகொண்டே இருப்பார்கள், எம் 
படியோ... உ்வைத்தரல் ஒன்பது! சானல்: 
களும் அவச் மீனவ. காட்டில் இருந்த. 
சசமான்களைச் சொண்டே வாரந்தான் 

      

தால் பீடி ne ‘Sore வெல்கம் 
யானை சானி! உப்பைத் தவச. காட்டன். 
றைந்த பண்டமாக... வேறு. ஒண்தும். 
இலவே! 
பொன்னுசாம? ஐயன். மீனவ 

acura) கைகளைப் பரசைத்தான். உதவா. 
ஊர்கள் எல்லோரும். 
குளத்துக்குப் போயாருந்த। அம் படியே ஸ்வாமி] தாரசனம் செய்துவட்ட 
வருவர்கள், வந்ததும். இ$ல போட்டு 
உணவு படைக்கவேண்டும். சாதாசணமாக 
ஒரு அவையதும், மிளகு சசமும் ஸைத்: 
"தப் பசர்மாறவிட முடியுமா? பொன்னு: 
சரம ஐவருக்குக் கோயம் வத்தல் ஊன 
தனே இல்லை, Dip காலத்துப் பேண்: 
களாக இருத்தால்) கணவனாடம், "ஊட். 
டூல் சாமான்கள். இல்லாமல் எப்படிச் 
சமைப்பது? நான் என்ன அ௬யயாத். 
fires ealpergietipar என்று 

பார்கள், காமாஷி பாமசாது, கழுத் 

          

கட்டிக்கொள்ளும் ‘surest படைத்தவன், 
சைய... பாசைந்துகொண்டே. 
தெருவால் Mangia 
தெருவில் பாண்டி. ஆடிக்கெண் 
கருத்த என்னைக் கப்பட “ரு்ற்கை! 

ப் போய் வாட்டில் சமைக்க 
ஒன்துவுல்லேயாம் என்து மாமாகடம் 
சொல்துகுமுயா??. என்று... கேட்டான். 
தான் தலையை ஆட்டிகரட் ஒடனே. 
சதான தோத்துக்குள்.. அரும்ப வத்து, 
எப்படியாவது... சமாளர்த்துக்கொள்ளச். 
சொன்னர்? என்றும். தொரிவிக்கேத்த 
கணவன். சொல்ல]. அனுப்பப்போ 
மதில் இன்னவாசமாகத்தான். இருள் 
என்று. தெரத்துவைத்தாற்? 
காமாக். எல்சோ பெட்டியால் சாட்சி 
வெண்கல வாளக்கைத் தேடி. எத், 
அதைச் தனந்தோதும் அவர்கள் ஏத்த. 
(தில்லை. பசம்பொன் திறம் வாய்த்த அந்த 
வாளக்கன். முகத்துக்குமேல் அழகே 
மயரல் போல செதுக்க] இருந்கது. தன்ன. 
வார்ப்படம், தான்கு stooge 
தாள்சக்கூடியது, வாளக்கைத் தலைப்பான். 

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

போர்த்த எடுத்துக்கொண்டு. எல்கன். 

கடத்தல். சறகால்... தறக்கரக்கொண் 
கிருந்த என் பாட்டியான். முன்பு அசை 

"என்னடி... இதர? 
மாட்டி, த 

இருக்க]ற.து. கொடுங்கள்.!?” 
ஈஅதற்காச வனக்கைச் சொண்டு அது. 

ஈபசவாயரக்கே,__. எங்கே. இருத்தல். 
என்ன? இஅவும் நம் வானே? மத்து: 

ஐந்து ரூபாவை... வாங்க இப்ன் 
செருக(க்கொண்டு 

வட்டுக்குள். துழைத்தாள்... சாமரை, 

வைத்தான், ் 
என்முன். என் 

“qi சூயால் அவசாமாக 

வார்சளார! 

நாட்களுக்குள். வால்ஏம்கொள்க தேன். 
Gus wine அத



தொன், ஈம்பராமமாக... வருத்து 
பதத எப்படிச் சமானரத்தால்ரா. 

ர்த்தை அத்த பனுஷம்: 

  

கேட்டிருச்சவேண்! 
அதன் பழகு அச்சம்பவத்தை வாச் 
mess is ge pre unis 

ன், பாதந்த ஊரையே ம, 
ஆடும்பமே வேறு ஊருக்கும். 

போன wey எனக்கு. வாளக்கைப்பற்ற். 
எல்ககுத்து. தனைவு. வாப்போகாறத?. 
தரனடைவால்.. புதாய.. சூழ்தேயால் 
பொன்னுசாம!. ஐயசையே.. மறந்து: 
போணவன் அல்லவா தான்? 

'தடீசேன்று அப்பா என்னிடம் வானக் 
வைப்பற்றாப் பரசஸ்தாபரத்தபோது எனச்: 
குச் தாக்காலாசரப்போட்டது. சென்னையாலருந்து... பங்களூர் வத்த. 
காட்டுச் சாமான்சளூடன்.. வெண்கலச். 
(த்து வனக்கு.. ஒன்று வந்திருந்து, 
“Qe ாருடையதுர்.. தம்முடைய 
வாளக்கு மாதாசர இல்லையே, உன் அப்பா: 
தவறுதலாகம். பாத்தரசங்களூடன். 
BUN இருக்காரூர் போல் இருக்கற. 
வெறும் பாத்தரசங்களுக்கே. அறுபது: 
சூபாய்களுக்குமேல் ஆக) இருக்கறதே. 
கட்டணம் என்று பார்த்தேன், இதுவே. 
ஏகப்பட்ட திறை இருக்கும்போல் இருள் 
கறறதே? என்னுர். என் கணவர், 

தவத தலாகத்தான். வந்திருக்கிறது. 
என். பாறத்தகத்திதும் இத்த. மாத1ச? 
வாளக்கைப் பார்த்ததரல்லை, இருக்கட்டும். 
பார்ப்போம்?! என்து அதைப் பெட்டியால். 

    

   

  

  

  

  

  

     

  

போட்வொட்டேன்.. பரதகு வெளிய? 
லெயே எடுக்கலால்லே,. அப்பா, இண்டு. 
முறை பங்களூர் வந்தபோதும் அதைப்: 
use Cate ௮ 
Curd மறத்துவாட்டேன், காப்ப? 
சாப்பாட்வொட்டு அப்பா வெளரயே போம். 
மட்டார், பெட்டிகளைத் அழலாம்: 
சார்த்ததல் வனக்கை தான் பங்களுரில். 
4 'சரதேகாத] ஒருத்தரக்குப். பாரசாகச். 

  

  

போம் ஊர் ஊராகத். தாக்கரக்கொண்டு. 
அலயவேண்டாம், யாருக்காவது 
கொடுத்து? என்னிடம். 
சர்க்கம் பண்ண ஆரம்பரத்தார் என் கண 
வர்) மறுபடியும் மாற்றலாகச் சென்னை. 
வரும்போது, 
*யாருடையதோ என்னவோ!!! என்று, 

தயங்கினேன். 
*இத்தக் காலத்தல். இத்த wrens பொருளை... வாருமே. வாங்குவதில்லை, 

இதெல்லாம்... ஐம்பது... வருஷங்களுக்கு 
முந்தியவை, பொருட்காட்சரயால். இடம் 
பெற வேண்டியவை, இதைப் போய் 
மாசாவது தாக்குக்கொண்டு.... அலைவார். 
கனார் உனக்குத்தான் ஏகப்பட்ட சாதேக? 
திகள் இருக்கறர்களே,.. யாருக்காவது 
யசசாகக் கொடுத்துவாடேன்!?! 

அதுவும் சசரயென்து தோன்றவே என்: 
தோழுக்கு.. அதைத். தாசாளமாகக் 
கொடுத்தவாட்டு வந்தரருக்காஜேன். நான்] 

அப்பா, அதைப் போய் வாட்டில் தேடம்: 
போகார்] நாளை வத்து என்னையும் கேட்: 
டாலும் கேட்பார், இவ்வளவு வருஷங்கள். 
கழித்து கன் வளக்கைத் தேடிக்கொண்டு 
wosigt Bisd spat! © yume அமாத்தலாமார் 

     

  

  

  

    

மூளையைக். குழம்பக்கூடிய.. இத்த, 
வாஷயம்... சதா என் மனதால் சுழன்று: 

வத்து. என்னதவது செய்துவிட்டோம்? 
ிரும்படும்... தோழாவைக்... கேட்டா 
இவள்தான் என்ன தூக்க மாட்டான்! 
என்றும்தோன்தயது, வருவது வாட்டும்; 
பொன்னுசால] ஐயசரட்மே உண்மையைச் 

   

  

  

செ. )வ$வெது என்து ைசரயமாக: 

இருந்துவிட்டேன், 
இரண்டு. வாசங்களுக்கு... அப்புறம் 

சழகர் வந்தார். 
  

gine பல்கால், இரகம் a, வாசாவது தல்ல மனுஷானாக. 
இருந்தால் அவர்கள் வலாசம் கொடேன்? 
என்றுச், அவர் யார் காட்டுக் கல்யாணத் 
"துக்கோ பங்களூர் போவதாக இருந்தார், 
வானக்கைப்பற்றா என்னரடம். ஒன்றுமே 
கெட்கவரல்% 

  

  

  

  

என்னமோ சட்டென்று ஒரு யோசனை: 
சோன்றாயது, தடந்தவைகளைச் சொல்ல், 
ஈஅவளடம் சொல்லுங்கள். வாளக்கைக் 
கொடுத்தால். வாங்கரக்கொள்ளுங்கள்?' 
என்று கூற] அவள் வாலாசத்தைச் டோட் 
தேன், என் மனதலே ஒரு நாம்ம! ஏற் 
பட்டத, உண்மையைக் கூறவாட்டோம். 
என்க தருப்தயும் ஏற்பட்ட. 
பொன்னுசாம? ஐயரிடம் எஸ் தோழி, 

வாளக்லைக் கொடுத்தாளா என்று அறாயக். 
கூட எனக்கு ஆவல் ஏற்படவால்ை, பல. 
அரனன்களுக்கும் பழகு வந்த. பொன்று, 

  

சளி ஐயளன் வதம் என்னேத் தெய்வச் 
செயலில் ஆழ்த்த உண்மையை சத்த 
குத் தண்டில் டட 
செனபாக்வவள! குழந்தைக்கு, 
ஆசார்வாதம், உபயம், தர தர்க்க 

சமங்களியாக இருக்க ஸ்ீ சாமுண்ணச்் 
ன், உன்தோத$யடம். 

      

கையன் சந்தரதயால் ஒள 
அறு, தர்மம் செய்வதால், /படாடோயம். 
கூடாது என்பார்கள், வரசீக்கரன் அரியான். 
பொதாத்தாகுக்கும். என் பேயனைச்கூடம் 
சவனாயாமல் அப்பெண் 'ஒரு அன்பீளின் 
கைங்கர்யம்! என்று. தர்மம் 
தருக்கு, சடர்பட்டு 
எசயும் அத்த காளக்கான்.... 2 

இன்று சாமாஆர மாமர இல்லைதான். 

  

  

    

  மாரும்ல்காத. எழைம். சாமனை 
வனக்சை mod pabercn® wher 
ius செய்யப்போகாதேன்?. சரயன 
இடத்சைக்சான்... அது அடைத்தளிட் 
டத, ஆச/வாதம், 

பொன்னுசாமர ஐயர் 
என் சண்களாலருந்து.. உணர்ச்சிம் 

பெருக்கால். முத்துப்போல்... கண்ண. 
pre கடித்தான் மிது வாழூர் 
கோகரவால் சடர்வாிட்டு எளயும் வ. 
“ரு அன்பரின் சைங்கர்மமா?! அர் 
தான் என் தோழுக்கத அளித்த யா 
அதை எப்படிக் கூதிபப்பரவெது என்! 
சான் புரவவரல்கே; 

 



தூமரில்லா முழுந்தை 
(ஸரோஜா ராமமூர்த்தி) 

ஜான. தெருத்திண்ணையில் உட் 
‘anit குழந்தைச்கு வேண்டிய பனிக் 

குல்லாய் ' பின்னிக் சொண்டிருக்தாள். 
இப்பம், வெளுப்பும் கலந்த நாலில் குல். 
லாய் பாதி பின்னப்பட்டிருந் த. பின்: 
னிக்கொண்டிருக்தவள் குல்லாயை இப் 
படியும், அப்படியுமாகத் திருப்பிப்பார்த்.அ 

விட்டு யோசனையில் அழ்த்தாள். கிஜை 
மாத சுர்ப்பிணியாயெ அவளுக்கு அப் 
பொழு எழுந்த யோசனை இணி அவ 

க்குப் பிறக்கப்போகும் குழந்தையைப் 
பத்தியக் ,தவிர வேறொன்றும் இல்லை. 

அழயெ உருண்டை முகம். சுருள் ௬௬௫ 
ஊாகப் புசளும் கூந்தல். 'கடை,௪ல் 
பிடி.த்தமா.இரி கால்களும், கைகளும், ௮ழ. 

Bu a விழிகள். எடுப்பான மூக்கு; 
சின்னஞ் இறிய வாய். மாம்பழக் கஅப் 
பைப்போன்ற கன்னங்கள். இத் டன் 
நல்ல வெந்த நிறம். இவை போதாவா 
ஒரு மதலைக்கு £ சட்டாயம் தன்னுடைய 
குழந்தை இவ்வளவு ரூப செளத்தர்யத் 
துடன் இருக்கும் என்பதில் அவளுக்குச் 
சந்தேகமில்லை. அப்படித்தான். இருக்க: 
வேண்டும் என்றும் அவள் மனம் தர்மா 
னம் செய்திருக்த.௮. ஒவ்வொரு நிமிஷ 
மூம் அவள் மனம் இதைத்தான் வேண் 
டிக்கொண்டிருந்கது. peu Spins 
களைப் பார்க்குந்தோறும், குழந்தை கண் 
ஊணனின் படத்தைப் பார்க்கும்போதும் 
அவள் இதையே வேண்டிஎஞள். 

ஜானகியின் யோசனை கலைந்தது. 
இதை நாளைக்கு முடித்துவிடுவேன். 

பிறகு குழந்தைக்கு இதே நி.ஐ.த்.இல் 
சட்டை பின்னவேண்டும் ?? என்று வாய் 

விட்டுச் சற்று? உசக்கச் சொல்லிக்கொண் 
டாள். அப்பொழுது தெரு ( கேட்'டை 
யாசோ இறப்பதபோல் சத்தம் கேட் 
டது. அவள் எழுந்துவந்து பார்ப்பதற் 
குள் ஆனு வயஅப்பெண் ஓன்றும், கான்கு 

ருமாஇரியாகச் 

வயப் பையன் ஒருவனும் வாசத்படியில்: 
கின்றுகொண்டி.ருந்தனர். அவள் சத்து: 
முன் கற்பனை செய்த உருவத்இன் 
ஜாடையை அக்தக் குழந்தைகள் முகத்: 
இல் கண்டாள்; ஆனால், அவள் கற்பனைச்: 
குழந்தையின் முகத்தில் சலனம் எதவு 
மின்றி அமைதி நிலவியது. இந்தக் 
குழந்தைகளின் முகத்.திலோ அக்கத்தின் 

சாயை படர்ந்திருந்த... 

எயார் பாப்பா 8.27? என்று அந் தப். 
பெண்ணைப் பார்த்துக் கேட்டாள் ஜான. 

கால்கள் கோடியாத்தப் பசல்கள் ?? 
என்ற.அ பெரிய குழந்தை. 

உங்க அம்மா என்னபண்றா பாப்பா? 
உங்களைக் காணாவிட்டால் தேட மாட் 
டாளா??! என்னு கேட்டாள் ஜான௫. 

எங்களுக்கு அம்மா இல்லைமாமி!? என் 
ருள் பெண். பையனும் பரிதாபமாக 
முகத்தை வைத் அக்கொண்டான். 

- ஐயோ பாவம் ! தாயில்லாத குழந்தை 
களா நிங்கள் ?*? என்றாள் ஜான&. 

மாமி! அந்தக். ல்லாய் யாருக் 
குப் போடுகிறீர்கள் 2? என்று கேட்டாள். 
வந்தப் பெண். 

ஈபாப்பாவுக்கு அம்மா, இன குளிர் 
காலமோன்னோ? அ.க்குக் குளிசாதா? 

அதற்காகப் போடுகிறேன் 7? என்றுகூறி 
சரித். அுக்கொண்டாள் 

ஜான. 
“பாப்பா எங்கேமாமி இருக்றெ.௮. 7? 

என்று கேட்டாள் அ௮த்தப் பெண். 

பாப்பாவா ? இன்னும் பிதக்கவில்லை'? 
என்றாள் ஜான அற்று சங்கோஜத்.அடன்? 

ஜானு! ஸதற்குள் உள்ளேயிருக் அ, 
யாசோடே அம்மா பேண்டு ஜானு!



இருக்கே ??” என்று கேட்டுக்கொண்டே 
ஜானியின் தாயார் வெளியில் வந்தாள். 
“ஜஹோ! இ௫களா? என்னவோ 

பாவம்! இண்டு வருஷமாச்சு ௮வ 
அம்மா போய். பாவம்! ந்து இன 
கள் இண்டாடுறெ.அகள். தாயார் இல்லா 
விட்டால் என்ன இருக்கு? பாழும் 
பிள்ளைப் பேதினால்தான் அவ அம்மா 
போனாள். அந்தக் குழந்தையும் போச்சு. 
மிள்ளைபெற்ற கான்காவது காள் ஜன் னி 
அண்டு போய்விட்டான்.?? என்று எல்கோ 
யோசனையாகப் பசபம்வென்று பேக் 
கொண்டுபோனாள் ஜானூயின் தாயார். 

ஜான$யின் முகம் வெளிறிய. 4 ஏன் 
ம்மா ஜன்னிகண்டஅ ??? என்று கம்மிய 
குசலில் கேட்டாள். 

பெண்ணின். கலக்கத்தைக் கண்டு 
பிடித்துவிட்டாள் தாயார், இந்த விவச 
மெல்லாம் எதற்காகச்சொன்னோம் என்று 
(தன்னையே கொக்துகொண்டாள். 

“தனு இடக்தெது ஜான; தே 
இடத்தில் கால் வலிக்க எத்தனை காழி 

உட்கார்க்இருப்பாய் 2 எழுந் தபோய் ஊஞ் 
சலில் சித்தே படுத். தக்கொள் போம்மா ?? 
என்று பெண்ணைக் கடிர்துகொண்டாள். 
தாயார். . 

எ பபோகுதேன் அம்மா! அதுகளுக்கு 
ஏதாவது கொடுத்தனுப்பேன். பாவம்! 

ஏசாக்கா எல்லாம் கந்தலாக இருக்கே. 
வா அப்பா ஓன்றும் சம்பா.இக்கலையா ? 
னெ இப்படி. வைத்திருக்லார் ??? 

எ அதான் கேட்டதில்லையா * தாயில்லா 
தகப்பன் தாயாஇி? என்று ? என்னவோ. 
துகள் தலையெழுத்அ 17? 

நாகக்கு வாடி. அம்மா. எண் 
சவிக்கை ஏதாவது பழசாக இருக்கால். 

பார்த் துத்தபேன். கொஞ்சம் சன்னதாத் 

seam தேன், ஏகோ குளிருக்குப் 
போட்டுக்கோ ?? என்று ஜான பரிவுடன். 
கூறினாள். 

குழந்தைகள் இருவரும் போய்விட்ட 
னர். 

ஆனால், ஜானகியின் மனதில் விவரிக்க 
முடியாத வேதனையும், கவலையும் பிடுல்5 

ய. ஊஞ்சலில் படுத். அத்தூங்க முயன் 
அம் பரிதாபமான அந்த இசண்டு முகம்: 
கள் தோன்றி அவள் மனோவேதனையை 
அகப் படுத்த. 

*5 தாயார் ஒருத்தி இருந்தால் இக் 
குழந்தைகள் ;எவ்வளவு சீரும் இறப்பும். 
பெற்று விளங்கும் ? இனிப் பிறக்கப் 
போகும் - குழங்சைக்குப் பணிக்குல்லாய் 
பின்னும் சன்னைப்போலத்தான் அவளும் 
இருந்திருப்பாள் 1 குளிரில் ஈடும்கும். 
குழந்தைகளை ஆதசவுடன் ௮ணைத்அப் 
படுக்கவைத் தாலே போதுமே. அந்த அன் 
புக்கு இக்த உலகத்தையே பணயமாக 
வைக்கலாமே. 21" என்ன அுக்கிரி 
அதிர்ஷ்டம் இவர்களுக்கு ? 

ஒரு வேளை ன் குழந்தையும் இந்த 
மாஇரி சாசியில் பிதக்குமோ 2? 

ஜானஇக்குத் தன் தாயார் கூறியன 
நினைவுக்கு வந்த, 4பாழும் பிள்ளைப்பேறி 
னால்தான் ௮வ அம்மா போனாள் ? என்று. 
ஜானூயொல் அம்மாஇரி நிலைமையைக் கற். 
பனைகூடச் செய்ய முடியவில்லை, 

அப்படியே அயர்க்து ஊஞ்சலில் தால். 
விட்டாள்... 

2 

ஜானஉ சாங்க விழித்தபோன மணி 
'ஐந்தசைக்குமேல் ஆ௫யிருக்த.அ. வழக் 

கம்போல் இல்லாமல் அன்று அவளுக்கு. 
உடம்பில் வே,கனை வ.ற்பட்டிருக்கது. 

என்னடி. அம்மா 1! தலைகூடப் பின் 
னிக்கொள்ளாமல் கக்கம் ?' எழுக்துவா. 
வஸ்.கமம் ஆகப்போஇத.௪. தலை மின்னி 
விடதேன் ?? என்று ஜான௫யை கூப்பிட் 
டாள் அவள் தாயார். 

“போ, ௮ம்மா ! எனக்கு உடம்பு சரியா 
யில்லை. என்னவோ. வேதனை பண்ணு 
இது? என்று அலுத்துக் கொண்டாள் 

are 2. 
தாயாருச்கு. விஷயம் விளங்இப் 

போயித்து; 
“அசடே! ஆர அம விஷயத்தைச் 

சொல்லுகிருயே. ஈர்ஸுக்குச். சொல்லி 
ணுப்பவேண்டாமா ? சாத்திரி வேளை



யில் இடீசென்று எப்படி அழைத்து வரு 

வது??? என்றாள் தாயார். 

மிதகூ, மாடிக்குச் சென்று ஜான$ூயின் 

தகப்பனாருக்கு விஷயத்தைக் கூறினள். 
மங்கும், இங்கும் அலைர்.ச 'இரிக்துகொண்: 

ருந்தாள். மனூலே பதட்டமும், சவலை 

யும் கிறைந்திருக்கன அவளுக்கு. ஜான. 

ஊஞ்சலிலேயே உட்கார்ந்திருந்தாள். 

மறுபடியும் கோடிவிட்டுக் குழந்தைகள் 

இருவரும் வந்தனர். 

என்ன மாமி உடம்புக்கு? மூஞ்சி 

என்னவோ போல் இருக்கே ??? என்ன 

கேட்டாள் ௮ம்.பு.லு என்றெ அந்தப் 

பெண். 
“உடம்பு சரியாயில்லையடி அம்மா ?? 

என்றாள் ஜான, திரும்பவும் எதையோ 
நினைத்அக்கொண்டவள்போல் உள் ே 
சென்று, தன் பெட்டியைத் திறந்து 

'இசண்டு மூன்று பழய சவிக்கைகளை எடுச் 

துக் கொண்டு வெளியே வந்தாள். 

அப்பொழுது ஜானக்குக் காப்பி எடுத் 

துக்கொண்டு வந்த அவள் தாய் ௮கைப் 

பார்த்துவிட்டு, * என்னடி. இது: வேலை? 

என்ன அவசரம் முழுகப்போகறன 

இப்போ.? உடம்பு சரியாயில்லை 7? என்று. 
கடிந்.அகொண்டே பெண்ணையும், அந்தச் 

குழந்தைகளையும் மாதி மாறிப் பார்த் 

தாள். 

அம்புலுவும், அவள் தம்பியும் ,கயங் 

ஒரு அடி பின்னே ஈகர்ந்கனர். 

எ இருக்கட்டும் அம்மா ! ம.த்தியானமே 
கொடுக்கவேண்டும் என்று கினைத்திரும். 

தேன், பாவம்! தாயில்லாக் குழந்தை!” 
என்றாள் ஜான. 

சரி, ரீ உள்ளேபோய்ப் படுத் அக்கோ- 
இந்தாடி. அம்பு 1 வெறுமனே வந்து 

வந்து மாமியைத் தொர்தசவு பண்ணாதே. 
மாமிக்குச் சன்னப்பாப்பா பிறக்கப்போல 
'ஐன. போ உங்கவிட்டுக்கு?? என்னு கூறி 
ஞான் அம்புதுவிடக் ஜானியின் தாயார். 

ஜானூக்கு அடுத்த காள் காலையில் ஒரு 
பெண் குழக்தை பிறந்தது. அவள் எதிர் 
பார்த்தபடியே குறுகுறுவென்று மூக்கும், 

விழியுமாக கன்றாக இருந்தது. ஆனா ல் 

Brean ஆன இலிருக்.து Spier snus 
கண்டு சந்தோஷப்பட முடியாமல் ஜான 

இக்கு ம்யக்கம் போட்டிருந்தது. 

ஈன் என்னடியம்மா பண்ணுவேன் ? 
கேற்ற மத்யானம் அந்தக் கோடிட்டுக் 
குழ்க்தைகள் வர்திருர்கன. பேச்சும் 
பசாக்கில் அவ அம்மாவும் பிசசவம் ஆத் 
'தான் போய்விட்டாள் என்று இவளிடம் 
சொல்லிவிட்டேன். அஇலிருந்து * பாவம்: 
'தாயில்லாக் குழந்தைகள்? என்று அங்க 

லாய்த்தக்கொண்டே. யிருந்தாள்” ௮௮. 
'தான் சாசணமோ என்னவோ! ஸ்வாமி, 
பகவானே ! ஆபத்து இன்றுமில்லாமல்: 
காப்பாற்று 1?3 என்று. நர்ஸிடம் கூறிக் 
கவலைப்பட்டாள் ஜான௫யின் தாயார். 

ஜானக்குக் குழந்தை பிறந்திருக்க அ 

என். செய்தி அம்புலுவின் காதில் 

விழுக்கனு. பாப்பாவைப் பார்க்கவேண்டும் 

என்ற ஆவல் மினுஇயால் ஓடிவக்தாள். 

தெருப்பக்கம் இருந்த அறையின். ஜன்னல். 

வழியாக உள்ளே எட்டிப் பார்த்தாள். 

ஜான : அசையாமல் படுத்திருந்தாள். 

குழந்தை மட்டும் காலையும், கையையும். 

ஆட்டிக் கொண்டு படுத்இிருக்2.௮- அந்தக் 

கள்ளம். சுபடத்த முகம் ஜானகயைப் 

போலவே இருந்தத. ₹*பாவம்! மாமி 
ஏன் அப்படி. அசையாமல் படுத்திருக் 

இருள்? அவள் அம்மா ஏன் கண்ணில் 

ஜலம் பெருக நின்று கொண்டிருக்கிறாள் ? 

டாக்டரும், ஈர்ஸும் ஏன் கவலையுடன் 
உட்கார்ந்திருக் ன்றனர் ? 7? இவ்வளவு 

கேள்விகளுக்கும் பதில் அறிய அம்புனு: 
வுக்கு ஆசை. ஆனால், யாசைக்: கேட்பு! 

அம்புலு கின்று கொண்டிருக்க ஜன்ன 
லின் கதவு காத்று. அடித்ததில் பட் 

டென்று மூடிக்கொண்ட௮., 

உயார் அங்கே சதவை மூட. 7? 
என்று ஜானகியின் தாயார் அதட்டிக் 

கொண்டே வெளியில் வந்தாள். 

  

கான் சாத்தலை மாமி, காத்தில் மூடிச் 

கொண்டது ?? என்று பயத்துடன் கூறும் 

அம்புுவைப் பொறி பறக்க விழித்னப் 

பார்த்தாள். 

ம போங்களடி, சனியன்களா ! உங்களை 
யார் இங்கே வரச்சொன்னது ? ?? என்று



க.த்திவிட்டு உள்ளே. 
ஜான மெதுவாகக் 
பார்த்து) 
டாள். 

ுழைந்தபோ.து 
கண்களைத்இறற்னு. 

மம்மா 17? என்று. கூப்பிட் 

மாமி ஏன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு 
படுத்இருந்தாள் ? ஒருவேளை கம்ப அம்மா 
மாதிரி மாமியும் போய் விட்டாளோ? 
ஸ்வாமி ஏன் தான், ஈல்லவர்களை எல்லாம். 
அழைக்அக் கொள்கறாசோ ? ?? என்று: 
னைத்து வருச்தப்பட்டாள் அம்புலு. 

ல் பாப்பாவைப் பார்க்காமல் 
வந்து விட்டோமே?” என்றும் அவளுக்: 

இருக்சஅ விட்டுக்கு 

2 தடையில். 

குக் குறையாக 
வந்த பிதகு. 

புண்ணியாவசனத்தன்று, மாலை குழர் 
*தையைத் தொட்டிலில் இட ஊர் அழைப் 
பதற்கு ஜான௫யின் தங்கை புறப்பட்டாள். 

ஓவ்வொரு வீடாக அவள் ஏ.தி இறங்கு. 
வதைத் கவனித்த அம்புலுபயர் து கொண் 
டே, “ஏண்டி! உங்களகச்தில் இன் 
தைக்கு என்ன ? ?? என்று கேட்டாள். 

*: எங்க ௮க்கா குழந்தைக்குத். கொட். 
டில் போடுலுார்கள். நீயும் கான் வாயேன். 
அம்புலு 7? என்னு அவளையும் குங்குமம். 
கொடுச்து அழைத்தாள் அந்தப் பெண். 

அும்புலுவுக்கு மாமியையும், Gye 
யையும் பார்க்கவேண்டும் என்ற ஆவல். 

  

ஜாக்கு உடம்பு குணமாஒத் தலைக்கு. 
'ஜலம் விடப் பதினைந்து காளைக்கு மேல் 
இவிட்டது. அந்த காட்களில் ஒரு 
னமாவது அம்புலு அவர்கள் வீட்டுப் 

பக்கம் போகவில்லை. ஜானூயும் இரண் 
டொரு தடவை, “வனம்மா! அந்தக் 
குழந்தைகள் இந்தப் பக்கமே காணோம்??? 
என்று தன் தாயாகக் கேட்டாள். 
உடம்பை அலட்டிக்காதே அம்மா! நீ 

இடந்த லக்ஷணத்துக்கு. உனக்கு என். 
இந்த விண் விசா.ரமெல்லாம் ??” என்று 
கோபித்துக் கொண்டாள் வள் தாயார். 

மிகுதியினால் அன்று ஜானகியின் தாயார் 
கோபித்துக்கொண்டதையும் மற் 
ஜானியின் விட்டுக்குச் சென்றாள். 

கூடம் நிறைய எல்லோரும் உட்கார்ந். 
ிருக்கார்கள். குழைந்தைக்கு மையிட்டு, 
பொட்டிட்டு, காமகசணம் செய்து தொட் 
டி.லில் விட்டுத் தாலாட்டுப் பாட garb 
பித்தாள் ஜானகியின் தாயார். குழந்தை 
,சன் ன்னஞ் சிறு கால்களையும்) கைகளை 
யும் உதைத்துக் கொண்டு விளையாடிக் 
கொண்டிருக்க.௮. ஜான மாதிரியே 
இருக்கற.அ மாமி !?? என்று ஒருத்த கூறி 
னாள், 4 ஈன்னாயிருக்கு | எங்க ஜானூக்



குக் கண் பெரிசு. இவளுக்கு அப்படி 
இருக்காது போல் இருக்கே?” என்று 
ஜானியின் தாயார் மறுத்துக் கூறினாள். 

எல்லாம் அவ அப்பா மாதிரிதான் 
இருக்காள் ?? என்னு கூட்டத்தை விலச் 
இக் கொண்டு வரத ஜானியின் பாட்டி. 
குனிர்து தொட்டிலில் பார்த்தக் 
கொண்டே சொன்னாள். 

“எப்படியோ கல்ல வேளையாக அம்மா 
வைப் பிழைக்க வைச்சாளே அவே 
பெரிசு ! எப்படியாவது இருக்கு விட்டுப் 
போகட்டும் ?? என்றாள் ஒருத்த, " 

.வாஸ்தவம்தாண்டி அம்மா! நான் 
எப்படி ஈடுங்கப்போனேன் தெரியுமா, 
வள் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் பெத்த 
போன ??? என்று பயம் தொனிக்கக்கூ.திக் 
கொண்டே வெத்திலைச் வேல் கொடுக்க 
ஆசம்பித்தாள் ஜானகியின் தயார். 4 எல். 
லோரும் வாக்கக் கொண்டீர்களா ? குழ்ச் 
தைகள் எல்லோரும் வாங்5க் கொண்டார் 
களா ??? என்றும் விசாரித்தாள். 

வாயித்படி, ௮௬.௫ ல் சுவசோசமாக 
நிழலில் நின்று கொண்டிருக்க அம்பு.லுவை. 
யாரும் கவணிக்கவில்லை.  தொட்டிலைச் 
சுற்றி வளைத்து நின்று கொண்டிருந்த. 
கூட்டத்தை விலக் உள்ளே சென்று 
ஒரு கசமாவ.அ பாப்பாவைப் பார்க்கமாட் 
டோமா என்று அவள் குழக்தை மனம் 
அடித்தன. அதற்கு வேண்டிய தைரியம் 
அக்கக் குழந்தைக்கு ஏற்படுமா ? 

ஒவ்வொருவசாய் எல்லோரும் போய் 
விட்டனர். ஜானூயின் தாயார் ஏதோ 
வேலையாக உள்ளே போனாள். அம்புலு. 
மெதுவாகத் தொட்டில் ௮௬ல் வந்தாள். 
பாப்பாவைக் குணிக்னு 
உள்ளன்புடன் அதன் கன்னங்களில் முத்த 
மிட்டுக் கொண்டாள். குழர்ையை 

பார்த்தாள். 

எடுக்க வந்த ஜான அம்புலுவைப். 
பார்த்து; ஏண்டி அம்மா! நீ பழம் 
வெற்றிலை வாங்கிக் கொண்டாயோ ? ஏன் 
நி வசவே இல்லை ???. என்று பரிவுடன் 
கேட்டாள். “ஜான! நான் வந்௮ குழுச் 
தையை எடுத்துத் தரமாட்டேன் ? கி ஏன் 
அலைலாய் 2??? என்னு கூறிக் கொண்டே 
உள்ளே இருக்கு வந்தாள் அவள் அம்மா. 

அந்தக் குழந்தைக்குப் பழ்ம் இருந்தாக் 
குடும்மா. பாவம் !?? என்றாள் ஜான. 

* எல்லாம் வாங்கண்டு. இருப்பாள். 
ஏண்டி இப்படிப் பரிர்து பேசறே ??? 

அம்புலு பரிதாபமாக ஜானூயைப்பார்த் 
தாள். பேசாமல் வாசற்படி. இறங் ஒரு 
முறை அவளைக் இரும்பிப் பார்.ச்அவிட்டு 
கேட்டருலல் சென்றாள். 

- ஜான எதையோ நினைத்துக் கொண்டு 
Cap Sins soo Bis இசண்டு 
பழங்களை எடுத்அக் கொண்டு * பாட்பா ! 
போகாதே. இந்தா'? என்று கேட்டருலல் 
சென்று அம்புலுவின் கையில் பழங்களைக் 
கொடுத்தாள். 

உள்ளே, 4 நன்னாயிருக்கு அதிசயம் ! 
8 படக்த லக்கு உடம்பை அலட்டிக் 
இெ.௪ ??? என்று பெரிதாக இசை்காள். 
அவள் அம்மா, 4 பாவம், அம்மா! தாயில் 
லாக் குழந்தை. கான் இந்தத் தடவை 
என் குழந்தைக்குத் தாயாகப் பிழைத் 
தேனே. ௮,கன் மனசைப் புண் படுத்த 
லாமா? என் குழர்தைக்குத தாயாக கான். 
நன்றாக இருக்கவேண்டாமா ? 7? என்று: 
கேட்டுக் கொண்டே குழந்தையை எடுத் 
அக் கொண்டு உள்ளே சென்றாள் ஜான௫. 

அவள் மனம் தான் ஏதோ பிசமாத 
மான காரியம் ஒன்றைச் செய்துவிட்ட 
காகத் இருப்இ அடைக்க. 

 



    
பேவேசம் கோபுவை அழைத்துக் கொண்டு. 

தெருவில் இறங்கியவுடன் அந்தத் 
தருவே நின்று பார்த்து. அதிசமித்தது. 
கடல் நுரையபோல் வெண்மையாகத் துவைத்த 
மேவஷ்டியும், வெளிர் நீலத்தில் ஸ்லாக்கும். 
அணித்து, "நெற்றியில் பளிச் சென்று இரு 
fo விளங்கக் கோபு புத்தகப் பையுடன் 
தாயைப் பின் தொடர்த்தான். 

“- இத்தகீளக் கஷ்டங்களுக்கப்புறமும் குழுத் 
தைத் தனம் மாறாதமுகம், தெரிந்தா நாண் 
தவறுககச் செய்தேன்? என்று கேட்கும். 
பாவம் முகமெங்கும் தேங்கிக் கிடந்தது. 

  

மூலைக்கடைக்காரன் முகமெங்கும் வியப்புக்: 
sare சொட்டத். தன் தலயை மட்டும் 
நீட்டி எட்டி வேதத்தைப் பார்த்தார். 
இரும்பித் இரும்பிக் கோபுவைப் பார்த்தார். 

  

அப்படி மாறி மாதிப் பார்க்க அங்கே எந்த 
அற்புதமும் நிகழ்ந்து விடவில்லை. காண்டா 
மிருகமோ, நீர்யாகளயோ எதுவுமே வனப் 
பிரதேசத்தை விட்டு அத்த ஊர்த் தெருக் 
களில் ஓடி வந்துவிடவில்லை, கடைக்காரர். 
தம்பியைப் போலவே, செருவில் இறங்கிச் 
செல்லும் இந்த இருவரும் மனிதப் பிறவி. 
கள் தாம். சமூகத்தில் வாழ வேண்டியவர் 
களும் கூட. 

மூலைத் இருப்பத்தில் நாலு காலிகள் நின்று. 
எசாண்டிருந்தனர். ஒருவனுடைய உடை. 
அவனுக்கே சொத்தமில்க., எட்டணாவுக்கோ 
அல்லது. அதிகமாக ஒரு ரூபாய் வாட 
கைக்கோ யரர் வீட்டுத் துணியையோ அவன் 
வாடகைக்கு வாங்கி உடுத்திக் கொண்டு 

வந்திருந்தான். மட்டரகமான 
மணத்துடன் “சார்மினார் 2 
வாசனையும் கலந்து வீசியது. 

காலிகள் மூவரும் ஒருவரை ஒருவர். 
பார்த்துக் கண்ணடித்துக் கொண்டனர். அத 
நேரத்தில் சைக்கிள் கடை முதலாளி ஒருவர் 
மட்டரகமான சொற்களால் பிச்சைக்காரி 
ஒருத்தயை விளாசிக் கொண்டிருந்தார். 
அத்த விளாசலை நிறுத்திவிட்டு வேதத்தை 
yo, கோயுவையும் உற்றுப் பார்த்துக் 
கொண்டே எதிரிலிருக்கும் டீக்கடை நாயரை 
அழைத்தார். படு அவசரமாக, டீக்கடை 
நாயர் எப்பொழுதுமே தான் உண்டு தன்: 
வேல் உண்டு என்று இருக்கிறவர். மலை 
யாளக் கரையை விட்டு வந்து பிழைக்கிற 
பிழைப்.சலே மண்ணப் போட்டுக் கொள்ள. 
விரும்பாதவர். அத்துடன் சைக்கிள் கடைக் 
காரரைப் பற்றி அவருக்கு நன்றாகத் தெரியும், 
பகலில் சைக்கிள் வியாபாரம். இரவில் 
* நாட்டுச் சரக்கு 2 வியாபாரம் பண்ணிட் 
பணம் குவிக்கிறவர் என்று. *அ.ந்த ஆய 
டைய சகவாசம் வாணாம்? என்று கொச்டை 
தமிழில் அவர் தனக்குத்தானே செய்துக் 
கொள்ளும் உப௫தச வார்த்தைகள் தப்பித் 
தவறி உரக்கவும் வந்து விடும். 
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<9! abs சாமி?3 ஒன்று தம் தலையைத் 
தூக்காமல் நரயர் மீயை ஆற்றுவதில். 
முளை ந் இருந்தார். சைக்கிள்காரர். தன்னை. 
வம்புக்கு இழுக்கிறார் என்பது அவருக்கா 
தெரியாது ? 4 

அலட்சியத்தைப் பொறுக்க அவருடைய 
முடியாமல் சைக்கிள் காரர் டீக்கடைக்கு 
விரைந்தார். மிகவும் தணிவான குரலில், 
*பபரர்த்தியா ஐயா அத்த அம்மாவும், அ.த்தப் 
பையனும் போறாங்க 22 என்று கேட்டார். 

நாயர் பொறுமைசாலிதா. ஆனால், 
அன்று அவருக் கென்னவோ கோபம். 
4 ஆமாஞ்சாமி ! நமக்கு அதான் தொழில்...?? 
என்று எரிந்து விழவே, சைக்கின் காரருக் 
குச் சுரத்துக் குறைந்து விட்டது. வேக: 

மாகத் தன் கடைக்கு வந்து மறுபடியும். 
பீச்சைக்காரியை மட்டரகமாக விளாச 
ஆரம்பித்தார். 

வதம் இதொன்றையும் கவனிக்கவில்லை. 
தாயும் மகனுமாக நடந்து பேய்க் கொண்: 

  

டிருந்தார்கள். மகன் படித்துத் தேற 
"இன்னும் நாலைந்து வருஷங்கள் ஆரும். 
அவன் ஒரு சிறந்த மனிதனாக ஆகா 
விட்டாலும், மனிதப் பண்பிலிருந்து குறைவு 
பட்டவனாக. இனி ஆகக் கூடாது. அத்த. 
லட்சியப் பரதையில் மக அழைத்துக் 
கொண்டு அந்தத் தாய் முன்னேறப் பார்த். 
துக் கொண்டிருக்கிறாள். 

ரயிலடிக்கும் அவர்கள் 
பர்லாங்கு தாரம் 

வீட்டுக்கும் ஒரு. 
இருக்கும். கிராமத்தின்



தெருப்பு 

எல்லையில் ரயில் நிலையம் இருந்தது. இனம்: 
பத்து நிமிஷங்களுக்கோ, அல்லது அதற்கும். 
குஜ.றந்தோ மின்சார வண்டிகள் தடதட 
வென்று ஒலியை எழுப்பிய வண்ணம் தாம்- 
பரத்துக்கும், “பீச்சு 2க்குமாக ஓடிக் கொண்: 
டிருந்தன. இத்த ரயில் நிலையங்களில் பிர 
யாணிகளுக் கென்று உட்கார 
வரிசையாகப் பெஞ்சுகள் போட் 
டிருத்தார்கள். டிக்கட் வாங்கி 
யிருப்பவர்கள் நின்றுகொண் 
டிருக்க பெரும்பாலும் டிக்கட். 
இல்லாத பிளாட்பாரம் பொறுக் 
கிகள் அதில் மெத்தனமாக உட் 
கார்ந்திருப்பது ஜனநாயக நாட் 
டில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் மற்ற 
உரிமைகளைப் போல் pags 
இருக்கலாம். 

வேதம் கோபுவை அழைத் 
துக்கொண்டு ரயிலடிக்கு வரு. 
வதை அத்த ₹மெத்தன? கோஷ். 
டிகளின் தலைவனாகிய பார்த்த 
சாரதி என்கிற *பாத்சாதி? 
தொலைவிலேயே பார்த்துவிட் 
டான். உலகத்தில் அவனுடைய 
உள்ளம் எதையும் அதிசயம். 
என்று ஒப்புக்கொள்ளாத நிலை. 
யில் (ஏன், அமெரிக்கர்களும்), 
ரஷ்யர்களும் விண்வெளிச் சாத: 
ககள் புரிந் த பிறகும் கூட 
அதை * ஆங்? இதென்ன பிர 
மாதம் ? நான் ஒவ்வொருத்தர். 
வாழ்க்கையிலும் புகுந்து விக 
யாடி சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து. 
தப்பி விண்ணில் பறந்து ரயிலடி. 
பெஞ்சியில் வந்து" அமருவதை 
விடவா இவர்கள் சாதித்து விட் 
டார்கள் 25. என்று கேட்கிறவ. 
னஞயிற்றே!) கோபு மறுபடியும். 
சமூகத்தில்: உலவ ஆரம்பித். 
'திருப்பதை ஒரு மாபெரும் ௮. 
சயமாக நினைத்துத் துள்ளி 
எழுந்தது. 

சட்டைக் காலரை நிமிர்த்திய 
வாறு தன் சகாவை நோக்கி, 
teed! குவனிச்சியா யார் 
வர்ருங்கன்னு?...3? என்று ஒரு: 
கேள்வியை எடுத்து வீசினான். 
இன்னொருவனிடம். அந்தக். 
காட்சியை, அதில் சம்பந்தப். 
பட்டவர்கக£ப் பற்றி அசை 
போட குறைத்தது இரண்டு. 
“சாரீமினாராவது அ வனுக்கு 
வேண்டுமே ! வீடு விடு என்று: 

மெத்தன 2, 

    

   

அவனும் அவன் 
மான நண்பர்களும் ரயிலடி. 
“சிகிரெட் பங்க்?கை தாக்கி 
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சிவாஜி நடை போட்டார்கள். அந்தக் கடை. 
யைப்பழற்தி வர்ணிக்க புதிதாக ஐரு அகராதி. 
போட வேண்டும். சர்வ (௮) லட்சணங். 
களும் பொருந்திய அந்தக் கடையில் .ஊர். 
வம்புகளை அலசும் வியாபாரமே அதிகமாகக். 
கவனிக்கப்பட்டது. 

                    

   

   

      

   

  

   

        

   

              

   
   

    

   

  

   

    

  



56 

  

*ஓ! காத்தாடி வாங்கலியோ காத்தாடி...!? 
போட்டோ: பி.வி. எஸ். 
  

கடைக்காரரும், மற்றவர்களும் தங்கள் 
கண்கள் நிலைகுத்தி நிற்க ரயில்வே லன் 
களுக்கப்பால் வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த 
இருவரையுமே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். 
அத்த வினாடியில் ஓரு நடிகர் திலகமோ, தடிகையர் திலகமோ அங்கு வந்திருந்தாலும். 
அவர்கள் திரும்பிப் பார்த்திருக்கமாட்டார்கள்!! 

வதம் கோபுவுடன், ரயிலடிக்குள் நுழைந் 
தாள். கடைக்காரரிலிருந்து, *மெத்தனக் 
காரர்கள்? படித்தவர்கள், 2 வலை க்குப். 
சேபாகிறவர்கள், வருங்கால சமூகத்தை உரு 
வாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆசிரியர் 
கள் பலரும் அவச்யும்; அவளையும் மாறி 
மாறிப் பார்த்தார்கள். 

வேதத்தின் நெஞ்சில் இதொன்றும் 
உரைக்கவில்லல. தழும்பேறிப் போயிருக்கும் 
அத்த நெஞ்சில் இவர்களுடைய பார்வைகள், 
பச்சுக்கள், சிரிப்புகள் எவ்விதமான எதி சரொலியையும் எழுப்ப முடியாது. 

ஒரு, தாயின் மனத்தைப் பற்றி, அவள் 
துயரத்தைப்பற்றி, வளர்ந்து விட்டோம், 
தம்மிடையே 9G மகான், பிறந்து தம். 
சுதந்திரத்துக்காக வாழ்த்து மறைந்தார். என்றும் முழக்க மிடும் சமூகத்துக்குத் தெரி யாமல் போனது வியப்பில்லை. ஏனெனில், தம்மில் அநேகர் காத்தி மகானின் லட்சியங். க்கக். காலில் மிதித்து வாழவே பழக்கிக் 
கொண்டு விட்டோம். 

அமுதசுரபி. 

ஆனால், பார்த்தசாரதியைப் பார்த்தவுடன். 
அந்தத் தாயின் வயிற்றில் நெருப்பு கனிந்தது. 
அமுத்தாலான சிரிப்புடன் அவள் கோவ 
வைப் பார்த்ததைவிடப் வேதத்தை அதிகம்: 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். 

“பார்த்தாயா 2 உன் பிள்கா ஒரு திருடன் 
என்பதை நான் எவ்வளவு தாரம் செயலாக்கி 
அமுலாக்க... முடிந்தது? என்னைச் சட்டம். 
என்ன செய்து விட்டது 2? உன் பிள்க 
தானே ஓராண்டு செங்கல்பட்டு சீர்திருத்த 
பள்ளியில் குற்றவசனியாக இருந்து விடுதலை 
பெற்று வந்திருக்கிறான்? 

இத்த பாத்சாதி கோபுவுக்கு அறிமுக. 
மானது பள்ளியில்தான். ₹ இன்னா ப்ரதர்3 
என்கிற ஓரே ஆங்கில வார்த்தை அவனையும். 
அவசீளயும் அந்தப் பள்ளியில் இணைத்து 
வைத்தது. பாத்சாதியின் மாய் மாலங்கள் 
புரட்டுகள், ஆட்டைத் தூக்கி மாட்டில் 
போடும் வித்தைகள் இவைகளைப் பற்றி 
கோபுவுக்குத் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை. 

இரண்டு மூன்று நாட்கள் வரையில் பாத். 
சாதியின். நிஜார்ப் பைகள் அக்ஷயபாத்திர: 
மாக இருந்தன. அள்ள அள்ளக் குறை 
யாமல் சில்லறை குலுங்கும் அந்தப் பைகளில் 
கையை விட்டபடி அவன் கோபுவை புகாரி 
ஹோட்டலிலிருத்து, ஊசிப் போன *புலவ் 2 
விற்கும் கடைவரை அழைத்துப் போனான். 
யாரைப் பற்றிக் கேட்டாலும் *ஐ.! அவனா 
அவன் நம்ப ஆளு ப்ரதர்! அவன் தோள். 
மேலே கை போட்டுப் பேசுவேன், ப்ரதர் 
தான். வர்றியா. மாட்னி போவலாம்... 
என்றவாறு பள்ளி வகுப்புககக் கத்தரித்து: 
விட்டு இருவரும் சினிமா பார்க்கப் போனார். 
கள். சினிமா கதாநரயகிககை ஆதர்ச புரு. 
ஷர்களாக, பெண்களாக மதித்துப் போற்றும். 
காரலமாயிற்றே இது? வில்லன் செய்யும் 
ஜேப்படிகளையும்) காலித்தனங்களையும் Cire 
சிப். புகழ்ந்து இதெல்லாம் ஒருவிதமான 
“வீர 3த்தனம் என்று வர்ணித்தான் கோபு 
விடம்  பாத்சாதி. சில நாட்களுக்கப்புறம். 
அவண் கடன் வாங்கிய காசு கரைந்ததும், 
கோபுவின் “டர்ன்? செலவழிப்பதற்காக 
வந்தது. 

பள்ளிக் கூடத்திலே நித கேட்டார்கள் 
என்று தந்தையிடம் ஐந்து ரூபாய் வாங்கிக். 
கொண்டு போனான் கோபு. நேருவின். 
(நிதிக்காக என்று தாமிடம் ' ஐந்து ரூபாய். 
வாங்கினான். இதெல்லாம் பாத்சாதியின்: 
அசுரப்பசிக்குப் போதவில்லை. இடும்மென்று 
£0 வகுப்பிலிருந்து மறைந்து விடுவான். 
யாத்சாதி. ஆசிரியர் ௫கட்டால் அவரைப். 
பார்த்து * மெத்த 2னமாகச் சிரிப்பான். அது: 
ஒரு ஸ்டைல் சிரிப்பு! அத்தச் சிரிப்பிலே. 
Gud வாத்தியர் பையா! வெளியே 
வாடா தைரியமாக ! உன்னைப் பாத்துக்க 

 



நெருப்பு 

Cpe? என்கிற. பொருள் பொதிந்து 
கிடக்கும். ஆசிசியர் என்னத்தைக் கண்டார்? 
264690464, நாலடியார்க்கும், கம்ப 
ருக்கும் தரன் அவர் பொருள் கண்டவர். 

குழந்தை போல இருந்த கோபுவின் 
போக்கில் மாறுதல்கள் தோன்றின. படிப் 
பிலே அக்கறை இல்லை. கண்ட நேரங்களில் 
வீட்டுக்கு வருவதும் போவதும் அவள் 
தாய்க் தக் கவலையை அளித்தது. 

தனக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய சதித் 
(திட்டம உருவாகிவருவதை வேதம் அறிந்து 
கொள்ளவில்லை. 

Gary, பாத்சாதி, அவன் சகாக்களில். 
சிலர் (வீரர்கள் என்று அவனால் மதிப்புப் 
பெற்றவர்கள் மட்டும்) புளியாந்தோப்பில். 
இட்டம் இட்டுவதில் முனைந்தருந்தனர். 

உ தாகரிக வாழ்க்கைக்கும்; * லைப் 2 ஜாலி. 
யாக இருப்பதற்கும் சில அத்யாவசியமான 
சீதவைகள் உண்டு ப்ரதர்......சும்மா இப்: 
படிப் புத்தகங்ககாக் கட்டிக் கொண்டு அழு 
gro dieu அனுபவிக்க முடியாது... 
லைப் ஜாலியாக இருக்கிறதுக்குப் பணம். 
ேவணும்...... நாமெல்லாம் அவ்வளவு பணக் 

  

காரங்க  இல்லை....தம்ம 
ஓத்தன்தான். பணக்கார வீட்டுப் பிள்ளை. 
அவன்  பாக்கெட்டோ காலி... என்று, 
Gus அவுட் சிரிப் பொன்றை அித்தினான். 
பாத்சாதி. கோபுவை விஷமமாகப் பார்த்த 

சசட்டுலே கோபு: 

   

யடி. மற்றவர்களும் அவனுடன் Brigg 
சிரித்தார்கள். கோபுவுக்கு வெட்கமாகப். 
போய்விட்டது. இத்த வீரப்பரம்பரையுடன். 
சேர்ந்த பிறகு தான் மட்டும் கோழையாக 
இருப்பதா என்று அவன் ரத்தம் கொதித்தது. 
இளம் ரத்தமல்லவா 23 

Spek, இப்ப நீங்க, என்னை இன்னா. 
செய்யச் சொல்றீங்க ?53 என்று அவர்கள் 
மொழியில் கேட்டு வைத்தான். 

₹₹ஆ.1 அப்படி வாடா வழிக்கு153 என்ற. 
வாறு பாத்சாதியின் கண்ஜாடையைப் புரிந்து 
கொண்ட இன்னொரு “வீரன்? கோபுவைத் 
தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு வெளியே 
கிளம்பினான். 

அத்த ஊரில் பெரிய மனிதர்கள் வாழும். 
பகுதிகளின் வழியே இருவரும் நடந்து 
Curis கொண்டிருந்தார்கள். இடை 
இடைய தென்படும் கடைகளில் சோடா 
sot என்று .கோபுவுக்கு ராஜோபசாரம். 
PLES வந்தது. 

பகல் தேரமாதலால் தெருக்களில் சந்தடி 
இல்லை. பெரிய பங்களாவின் முகப்பில் 
இரண்டு புத்தம் புதிய சைக்கின் நிறுத்தப் 
பட்டிருத்தன. அவைகளில் பளபள வென்று 
மின்னும் டைனமோ விளக்குள் பொருத்தப் 
பட்டிருந்தன. 
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கோபுவும், * fy gb? மதிள் சுவர். 
ஓரமாக உள்ளே எட்டிப் பார்த்தனர். வீடு, 
சத்தடியற்று இருந்தது. பகல் சாப்பாட்டுக். 
கரக வீட்டுக்கு வந்தவர்கள் உணவு அருந்திக் 
கொண்டிருத்திருக்கலாம் அல்லது ஓய்வு 
எடுத்துக் கொண்டும் இருந்திருக்கலாம். 

கோபுவின் தோகா மெதுவாகச். 
“6 இபா...மெதுவா. அதைக் 

கிட்டு வந்துடு... என்ன 223. 
சற்று அதிர்ந்து போனான் கோபு, 

  

என்றான். 
*:௬ம்மா மிரனாதே ப்ரதர். நம்ம * சொசை 
டிலே 2. இதெக்லாம். 
எப்ப “தொழில் 3 
போ மேன்...?? 

சகஜம்... நீயும்தான் 
கத்துக்கிடதது2 சம்மா 

இரண்டு சைக்கிள்களிலிருத்தும் டைனமோ 
விளக்குகள் அகற்றப்பட்டன. அடுத்தபடி. 
யாக ரயில் ஏறி இருவரும் சைதாப் 
பேட்டைக்கு விரைந்தார்கள். இம்மாதிரி 
வியாபாரங்களுக்கு ஆதரவு காட்டுவதற் 
காகவே சில வட்டிக் கடைகள் உண்டல்லவா? 

"இங்கேதான் மறுபடியும் கழுதை உதைக்கிற 
மாதிரி உதைத்தது. 

“ஈப்ரதர் / எனக்குக் கையெழுத்துப் போட 
வராது. சம்மா நீயே ரசீதிலே கையெழுத் 
துப் போடு...535? கோபு மறுபடியும் தயங் 
கினான். ஆனால், உரலில் தலையிட்ட பிறகு. 
உலக்கைக்குப் பயத்தால் முடியுமா? விறு. 
விறு என்று ரசீதில் கையெழுத்துப் போட்டு. 
விட்டு இரண்டு விளக்குகளுக்குமாக எழுபத் 
தைந்து ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு நண்பர். 
களுடன் * ஜாலி லைப்2 அனுபவிக்கக் கிளம்: 
யினான் கோபு. 

  

ஆனால், அன்று ஒருநாள்தான் அவன் 
“ஜாலி? யாக இருக்க முடித்தது. 
இரவு பன்னிரண்டு மணிக்குமேல் அந்த: 

வீட்டில் யாரும் வந்து அனாவசியத் தொல்ல. 
கொடுத்ததில்லை. 

சோபுவின் தந்தைக்கே வியப்பாக இருத் 
தது கதவைத் திறந்தபோது. இரண்டு 
போலீஸ்காரர்கள் கையில் மார்வாடிக்கடை 
ரசீதுடன் நின்றிருந்தார்கள். ரசி.தில் கோபு 
வின் கையெழுத்து காணப்பட்டது. 

இந்தச் சமயத்தில் அவனுடைய “ஆருயிர்? 
தண்பன் பாத்சாதி எங்கே? அவன் குற்றம். 
புரிய அவர்கள் உடத்தையாக இருந்திருக். 
கலாம். குற்றம் புரிந்தவன் கோபுதானே 2 

அன்று அத்த நள்ளிரவில் வேதத்தின் 
வமிற்றில் யாரோ த வைத்தார்போல் குபீ 
றன்று நெருப்புப் ப.ற்.நிக் கொண்டது. 

பிறகு விசாரணைகள், கோர்ட், என்று, 
Cary அல்லல் பட்டான். குற்றம் பெரிதல்ல. 
அதுவும் வயதும், மனமும் முதிராத ஒரு 
பருவத்தில் சிலக் காலிகனின் சகவாசத்தால். 
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வத்தவிசை என்பதை நீதிபதி உணர்த்து: 
தண்டைக் காலத்தைக் குறைத்தே விதித் 
grt. 

பசத்சாதியும், அவன் தோழர்களும் எவ். 
விதம் தப்பினர்? அவர்கள் குற்றத்துக்கு 
உடத்தை என்று ௬௪ வானுல்தானே நீதி 
வழங்கப்படும்? தெரியாமலா சொன்னார்கள். 
சட்டம் ஒரு கழுதை என்று? சட்டத்தின் 
உதை அவர்கள் பேபரில் விழாமல், அப்பாவி. 
யான கோபுவின் மீது விழுந்தது. 

ஏவதம் இத்தத் துயரை எப்படியோ. தாங் 
கிக். கொண்டிருப்பாள். துயரைத் தரும் 
இறைவன். அதற்கான; மனோ வலிமையை 
யூம் கூடவே அருளி விடுகிறான். ஆனால், 
இத்த  மூலைக்கடைக்காரரும், சைக்கிள். 

டயம், ரயிலடி. *காலிகளும், கடைக் 
காரர்களும் மனத்தில், வயிற்நில் நீறு 
பூத்தாற் போல். கனிந்து கொண்டிருக்கும். 
நெருப்பை ஊ.இி எரிய விடும்போது-- 

  

ஆம், அதுதான் பேதத்தால் பொறுக்க 
முடியவில்லை, ve ௪ 

  

அமுதசுரபி 

மின்சார வண்டி சற்றுத் தாமதமாகவே. 
வந்தது. கோபு தரும்பவும் படிக்கிறான். 
என்பதில் வியப்பு, சமூகத்தில் பழக ஆரம் 
பித்து விட்டான் என்பதில் திகைப்பு காண்: 
பிக்கும் இத்த ஒரு சாரர் பாத்சர.இயைப்: 
பல்லை. இளித்துக் கொண்டு வரவேற்றுப். 
பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஒரு தாயின். 
வயிற்றில் கனிந்துகொண்டிருக்கும் தெருப்பின். 
தன்மையை உணர்ந்திருக்க மாட்டார்கள். 

அன்று தென்னிலங்கை பற்றி எரிய 
சீதையின் கற்பெனும் தெருப்பு' அனுமனுக்கு: 
உதவியதுபோல் இல்லாவிடினும், ஓர் 
குடும்பத்தை--தன் மகனுக்குத் துரோக 
மிழைத்தவனின் குடும்பத்தை அழிக்க வேதத்: 
தின் வயிற்றில் கனியும் நெருப்பு போதாதா 2 

ரயிலில் தாயும், மகனும் ஏறிக் கொண்: 
டார்கள். காலம் காட்டும் பாதையில் :கணக் 
குப்படி. விரைந்துகொண்டிருந்தது ரயில். 

சேதம் பெருமூச்சுடன் மிடறு விழுங்கிய 
வாறு வெளியே தெரியும். $ொலைவானத்தைம் 
பார்க்கலானாள்.. 

 



    

    
  

எனக்கு எதிர் வரிசையில உட்கார்ச் 
இருந்தார். அந்தப் பெரியவர். தரய்மை 
யான வெள்ளை வேஷ்டியைக் கச்சம் வைத் 
துக் கட்டி யிருந்தரர். கெற்றியில் பிறைச் 
சந்திரன் வடிவில் சந்தணப் பொட்டு. 
உச்சி மண்டையில் கான்கு வெள்ளை 
ரோமங்கள் காற்றில் பறந்து கொண்டிருக். 
தன. 

வெரு கேரம் வரையில்--ஏன் ரயில் 
இளம்பி எண்ணூரைத் தாண்டும் வரை 
யில்-பெட்டியில் இருந்த யாருமே பேச 
வில்லை. சென்னையிலிருந்து தலைககர் 
கோக்கிச் செல்லும் ரயில் எண்ணூர் 
பாலத்தின் மீது ஐடியபோது தடதட 
வென்று எழுப்பிய ஓலிலய அமுக்கிய 
வாறு அவர் என்னைப் பார்த்து, “நீங்கள் 
எது வரையில்?*? என்று கேட்டார். 

“மாகபுரி வரைக்கும் போறேன் என்: 
ஜேன் கான், ஒழவர் மறுமொழி ஏதும் 
கூறாமல் என்ன வெறித்தபடி பார்த்தார், 
பின்னர் மெதுவாகத் தலையசைத்தபடி 
யோசனை செய்தார். தமக்குள்ளாக முணு 
முணுத்துக் கொண்டார். நான் அதைப் 
பற்றி அதிகம் அக்கறை காட்டவில்லை. 

சிலர் மனத்தில் குமுறும் உணர்ச்சிகக£ 
வார்த்தைகளாக்த் தாங்களே முணு 
முணுத்துக் கொள்வதுண்டு. எதிரில் ஆள் 
இருப்பதாகப் பாவித்துக் கொண்டு உரக் 
கவும் பேசுவார்கள். 

இழவரின் கண்கள் ஏக்கத்துடன் ஜன்ன. 
லுக்கு வெளியே பார்த்தன. மீண்டும் நீர் 
படிந்த விழிகளால் என்னைப் பார்த்து 
விட்டு தலையைத் இருப்பிக் கொண்டார். 

புண்பட்ட மனம் ஓன்று ஆறுதலுக்காகத். 
துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. என்பது 
மட்டும் எனக்குப் புரிக்தது. இருந்தாலும் 
கான் எப்படி அவருடன் பேச முடியும்? 
ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தேன். டிலக்ஸ்* வண்டி. 

சஜாஜா_ராமமூந்ததி 

அன்று சென்ட்ரலை விட்டுக் இளம்பும். 
போதே "சொஞ்சம் தாமதமாகக் இளம். 
பியது. எண்ணாரைத் தாண்டும் போது 
கதிரவன் மேற்கே சவுக்குத் தோப்புக் 
கப்பால் மறைந்து கொண்டிருந்தான். 

அது மார்கழி மாதம். பகல் பொழுது 
குறைந்து இருள் அதிகரித்தருந்தது. 
பெரியவருக்கு அடுத்தாற்போல் ஒரு 
குஜராத்தியரும், வங்காளியும் உட்காரச் 
ருந்தனர். தமிழர்கள் அதிகமில்லை. பின்: 
புற சீட்டுகளில் தமிழ்க் கூடும்பம் ஒன்று, 
குழந்தை குட்டிகள், இட்டிலி, காப்பி, 
சித்ரான்னங்களுடன் குடியேறி யிருர்தது.. 

தத்இத் தவழ்ந்து வரும் சின்னப் பாப். 
பாவிலிருந்து, இரட்டைப் பின்னல்கள். 
ஊசலாட அசேகமாக வடக்கத்திப் பாணி, 
உடையுடன் செக்கச் செவேலென்று ஒரு, 
பெண் ரிக்கும் சதங்கை ஒலி வரை மிக 
ரம்யமாக இருந்து அந்தக் காட்சி. 

இழவர் பிரம்புக் கூடையைத் இறந்து 
சாத்துக்குடி பழம் ஓன்றை எடுத்து உரித் 
தார்... சுகீகளாக உதிர்த்து வாயில் 
போட்டுக் குதப்ப ஆரம்பித்தார். வண்டி. 
“தடா? ஸ்டேஷனைத் தாண்டும் போது, 
வங்காளச் சகோதரர் தட்டு மிறைய 
எதையோ வைத்துக் கொண்டு கொறிக்க 
ஆரம்பித்து விட்டார், ஒருகால் மீன் 
வறுவலாக இருக்கலாம். 

“நீங்கள் சாப்பிட வில்லையா?”? என்று: 
என்னிடம் ஆங்கிலத்தில் வீசாரித்தார். 
“கொஞ்சம் இதைச் சாப்பிட்டுப் பாருங் 
கள்” என்று தட்டிலிருந்ததைக் கொடுக் 
கவும் முன் வந்தார். கான் மறுத்ததும் 
அவர் சந்தேகம் வலுத்தது. மீன் அவர் 
கள் வழக்கப்படி மரக்கறிதானாம். ‘air 
இல்லாமல் வங்காளியின் சாப்பாடே 
இடையாது” என்றும் பழமொழி கூறினார் 

குஜராத்தியர் வழக்கப்படி பூரியும், ஆலு 
வும் மணத்தது. இழவர் என்னிடம் 9G



பழத்தை எடுத்துக் கொடுத்தார். ரயில் 
வேகமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தது. 
* சாப்பிடு, படு, தூங்கு” என்று யாரோ 
மாய மந்திரம் போட்டது போல் வங்காளி 
யும், குஜராத்தியும் தத்தம் *பர்.த்'தில் ஏ.றிப் 
படுத்து விட்டார்கள். கிழவர் மட்டும். 
ஏதோ படித்துக் கொண்டிருக்தா. 

எனக்கு ரயிலில் ஏறி விட்டால் எவ் 
வளவு வசதிகள் இருக்தாலும் தாக்கம் 
வராது, 

நீங்கள் எது வரையில் போல்றிர்கள்? 
டில்லிக்கா??” என்று கேட்டேன். இழவர் 
பேசவில்லை. ஒரு வேளை காது மந்தமோ 
என்று மறுபடியும் கேட்டேன் 

“உம்...என்ன கேட்டீர்கள் 
மாகபுரிக்குத் தான் வருகிறேன் 
என்றார் அவர். எனக்கு அவருடன் பேசு 
வதில் சுவாரஸ்யம் ஏற்பட்டது. 
“அப்படியா?”  மாகபுரியில் .. எங்கே 

யிருக்கிறீர்க சட்டென்று 
பேச்சை மாற்றி விட்டார். 
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“ஜபல்பூர் பார்த்இிருக்இறீர்களா? கர் 
மதை நதியும், சலவைக்கல் கற்களும் 
பார்க்க வேண்டியவை. கல்ல பெளாணமி 
நிலவில் ஆற்றில் படல் போக வேண்டும். 
சக்திரனின் ஒனி சலவைக்கல்லில் விழுக்து 
அதன் பிரதி பிம்பங்கள் ஆற்.ழில் விழும். 
அற்புதமான காட்சிகள். 

  

“அவை ஒருவிதத்தில் அற்புதமான லை 
கம் தென்னாட்டின் கோயில்களைப் 
பார்த்தவர்கள் அவற்றையும் பிரமாதம் 
என்று தான் சொரல்கிருர்கள்...சீங்களும் 
தெற்கே ஜேத்ராடனம் போயிருப்பீர் 
கள்...இல்லையா? கிழவர் ஆழ்ந்த மெள 
னத்தில் இருந்தார். மனத்துச்குள்ளே 
பரவசப்பட்ட மாதிரி ஏதேதோ அற்புதங் 
களை மனக்கண்முன் தரிரிப்பவர்போல் 
புன்முறுவல் பூத்தார். பிறகு தடும்மென்று 
*அகேகமாக எல்லாக் கோயில்களும் 
பார்த்து விட்டேன். ராமேஸ்வரம் ஓன்று, 
தான் பாக்கி, போக இருந்தேன், அது, 
தான் புயலும், வெள்ள முமாகி விட்டதே!” 

என்றார். 
“அதனால் என்ன? இன் 

னொரு முறை பார்த்தால் போ 

  

   

  

  

இனிமேல் தென் 
ஞட்டுக்குத் திரும்புவதாக உத் 
தேசம் இல்லை. என் யத்தனத். 

: தில் இதுதான் கடைசிப் பய 
ணம். இனிமேல் இந்தப் பக்கம் 
எங்கே வரப்போகறேன்...”” 

இரவின் நிசப்தத்தில் அவர் 
கூறிய சொற்கள் மெதுவாக 
இருந்தாலும் அவை எனக்குள் 
ஒரு பரிதாபத்தையும், பயங் 
கரத்தையும் ஏற்படுத்தின. 

வாழ்க்கையின் அஸ்தமன த் 
துக்குச் சில மணி நேரங்கள் 
முன்னே மிற்பவர், உலகில் 
கன்றாக வாழ்க்து அனுபவித் 
Bods வேண்டும். அதிலே. 
ஒரு கிறைவையு் கண்டிருக்க. 
வேண்டும். ஏனிப்படி அலுப் 
புடன் பேசுகிறார்? 

ரயில் கூடுரை மோக்கச் 
சென்று கொண்டிருந்தது. 
உணவு விடுதியிலிருந்த சர்வர். 
வக்து unt யாருக்குச் சாப் 
பாடு வேண்டுமென்று கேட் 

  

  

டார். வட இந்திய உண்வா 
தென்னிந்திய உணவா என் 

மம் விசாரித்தார். கான் வட 
Sue சாப்பாடு தேவை 

 



  

என்று சொன்னேன். பெரியவர் கம் பக் 
கத்துச் சாப்பாட்டுக்குச் சொன்னார் 

“உங்களுக்கு வடக்கே யிருந்து பழக்க 
மாச்சே? சப்பாத்தி பழக்கமில்லலயா”* 
என்று கேட்டேன். 

“பழக்க மில்லாமல் என்ன அம்மா? 
முழுக்க முழுக்க அதைத் தான் இனிமேல்: 
சாப்பீடப் போகிறேன். கடைசியாக சாம் 
யார், ரசம் சாப்பிடுவோமே யென்ற...'” 

எனக்கு அவர் அடிக்கடி கடைசி கடைசி 
யென்று சொல்வது பிடிக்கவில்லை, ஆரம்ப 
மும், இறுதியும் தெரியாத ஓர் உல&ல் 
காம் வாழ்ந்து வருகிறோம். அக்தக்த வினாடி 
யில் நடப்பவை உண்மை. கடந்து போன 
வை கனவுகள். ௩டக்க இருப்பவைககைப் 
பற்றி கமக்கென்ன- தெரியப் போகிறது? 

ரயில் பெட்டி தூங்கி விழித்தாற்போல். 
இடீரென்று கலகலப்பு ஏற்பட்டது. 
அடுத்த *பர்த்£தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 
பெண் விழித்துக் கொண்டாள். தாக்கம் 
செருகும் விழிகளை என்பால் திருப்பி, 
“என்ன. ஸ்டேஷன் வரப்போ௫றது””, 
என்று கேட்டாள். 

om Git. 

  

“gl சாப்பாட்டுக்காரர் வந்து போய் 
விட்டாரா? அச்சச்சோ,"* 

“ஏன்? நீங்கள் தூங்கி விட்டீர்களா?”* 
*ஆமாம்...பரவாயில்லை. நிறையச் சாப் 

பாடு இருக்கிறது. கொஞ்சம் சப்பாத்தி 
வாங்கக். கொள்ளலாம் என்று பார்த். 
தேன்...” 

“நரன் சொல்லியிருக்வறேன். சப்பாத்தி 
வரும். தருகறேன்.!” 
ஓ] தாங்க்ஸ், நீங்கள் கொஞ்சம் புளி 

யஞ்சாதம் எங்களிடம் வாங்கிக் கொள்ள 
வேண்டும்...” 
“பின்னே சும்மாவா சப்பாத்தி தருவ 

தாகச் சொன்னேன்?”" 
சிரிப்பின் அலைகள் பெட்டி முழுவதும். 

பரவின. 
அவள் தாங்க் கொண்டிருந்த குழந்தை 

யைச் சண்டி எழுப்பி அதனுடன் விக 
யாடப் போய் விட்டாள். பரபரவென்று 
பறக்கும் வயது. எதையாவது செய்யா 
விட்டால் பொழுது போகாது போலும். 

கூடுரில் சாப்பாடு வந்தது. ஓரேகுடும்பம் 
போல ஈாங்கள் சாப்பாட்டைப் “பகர்ந்து: 

  

  

  

 



கொண்டோம். பெரியவர் தட்டில் ஒன்றும் 
வைக்காமல் காலி செய்து விட்டார். சற் 
றுத்தள்ளி உட்கார்க்இருந்த பஞ்சாபிக் 
குடும்பம் எல்லாவற்றையும் துவம்சம் 
செய்து வீட்டு அடுத்த ஸ்டேஷனுடைய 
வருகைக்காகக் காத்திருந்தது. 

“இவர்கள் வழி செடு9லும் சாப்பீட்டுக் 
கொண்டே வருவார்கள்...” -- பெரியவர். 
ரகசியமாகத்தான் சொன்னார், 

ஈ௮து அவர்கள் பழக்கம். கல்ல சாப். 
பாடும், உடலுழைப்பும் உள்ளவர்கள்."* 

அவரவர் *ரஜாயை” விரித்துப் படுக்க 
ஆரம்பித்து விட்டார்கள். நானும் படிப் 
பதற்காகப் புக்தகத்தை எடுத்தேன். பெரி 
யவர் தம் காதுகளை மறைத்து மப்ளர் 
கட்டிக் கொண்டார்.  படுக்கையைத் 
தட்டிப் போட்டு விட்டுப், '*படிக்கறிர் 
களா??* என்று ஆரம்பித்தார். 

“இல்லை, இல்லை...ரயிலில் ஒன்றையும். 
ஆழ்ந்து படித்துவிட முடியாது. மே 
லெழுக்த. வாரியாகப் புரட்டிப் பார்ப் 
பேன்.” 
“உங்களுடன் பேச வேண்டும்...” 
எஆமாம்...எனக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி 

உபயோக்கும் அந்தக் கடைசி! என்ற 
சொல்லுக்குப். பொருள் தெரிய 
வேண்டும்...” 

* * க 
இன்று என்னிடம் எதற் கெடுத்தாலும் 

“கடைசி! என்று அலுத்துக் கொள்ளும் 
அர்த்தகாரீஸ்வரனுக்கு -- பெரியவரின். 
பெயர் -- ஆரம்பமும், அதன் அருமை 
களும் ஓரு காலத்தில் இருந்தன. தென் 
னாட்டில் கல்ல உத்தியோகத்தில் இருந்த 
அவர் நாலு குழந்தைகளுக்குத் தக்தை, 
அவருடன் நிழல் போல் வாழ்க்கை 

கடத்திய மீனட்சியின் ஆசைக் கணவன். 
பாலும், சுவையும் போல் அவர்களின் 
தாம்பத்தியம் அலுக்காத ஒன்றாக அமைச் 

திருந்தது. , - 
*அர்த்தகாரியா? பெயரைப் போலவே 

அவனுக்குப் பெண்டாட்டியும் வாய்ச்சிருக் 
காளே. ஒரு காளாவது அவனைத் தனி 
யாகப் பார்க்க 1டியலையே??” என்பார்கள். 
ஊரார். கோவில், குளங்களுக்கும் கல். 
டாணங்களுக்கும் எதற்குமே இருவருமே 
ஒன்றாகப் போவார்கள். காலு குழந்தை 
களில் மூன்று பெண். ஒன்று பிள்ளை. அழ 

கான குடும்பம் என்று ஊரே அதிசயப் 
பட்டது. 

அக்த அழகுக்கும் ஒரு மாற்றம் வேண் 
டாமா? மீனாட்சி சட்டும், சவலையுமாகக் 
குழந்தைகளை விட்டு விட்டுப் போய் விட் 
டாள். போவதற்குக் காரணம் தேவை 
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யில்லை. சறுக்கல் ஏற்படுமானால் இடும் 
மென்று மனிதனைப் பிடித்துத் தள்ளிவிட்டு. 
வேடிக்கை பார்க்கும். சக்தியைப் பிரிந்த. 
சிவனைப் போல இந்த மணிதரும் செய 
லற்றுப் போனார். குடும்பம் அழகாகவும், 
ஓற்றுமையாகவும் இருந்த போது பொரு 
மைப்பட்டவர்கள், பார்த்து ரசித்தவர்கள் 

இடீரென்று அவருக்கு ஏதிராகக் கிளம்பி 
ஞர்கள். 

குழந்தைகளின் தாய்வழியினர் குழக்தை 
களை இவருடன் விட்டு வைக்காமல் 
அழைத்துப் போய் விட்டார்கள். இவர் 
அவைககர என்றாவது போய்ப் பார்த்து 
விட்டு வருவார். பணம் கொடுப்பார். 
அத்துடன் கத்தரித்தது போல் இவருடைய 
உறவு கின்று விட்டது: 

அர்த்தகாரியின் உள்ளம் அன்புக்காக 
ஏங்க ஆரம்பித்தது. அவர் நிழல் போல் 
அவருடன் ஒட்டி வாழ்ந்த மீனாட்சியைப் 
பற்றியே நினைத்து நினைத்து ஏங்கினார். 
அவள் இல்லாத உலகத்தில் எல்லாமே 
வெறுமையாகக் காட்சி யளித்தது. அன் 
புடன் ஒரு சொல். ஆதரவுடன் ஒரு 
பார்வை. கணிவுடன் கவனிக்கும் உறவு 
இதற்காக அவர் உள்ளம் ஏங்க ஆரம் 
பித்தது. 

'இந்த நிலையில் வடக்கே மாற்றல் ஆகி 
விட்டது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்த 
பாசமும் குழந்தைகளை அடிக்கடி பாராத 
தால் துண்டிக்கப்பட்டது. 

முதன் முதல் காகபுரியில் வந்திறங்கிய 
போது அவர் மினாட்சியை நினைத்துக் 
கோண்டார். 

இம்மாஇரி வெளியூருக்கு மாற்றலாகி 
வந்தால் வந்த சில மணி நேரங்களில் 

குடும்பத்துக்குத் தேவையான அத்தனை 
யையும் விசாரித்து விடுவாள் அவள். 

தனியாகப் பெட்டி, படுக்கையுடன் 
அவர் காரியாலய ஈண்பர் ஒருவர் ஏற்பாடு 
செய்இருந்த அறைக்குச் சென்றார். குளித் 
துச் சாப்பிட்டு முடித்தார். சிறிது 
தூங்கினார். ஆயிரம் மைல்களுக்கப்பால் 
தன்னம் தனியனாக ஒருவர் எந்த வித 

மாண ஓட்டும், உறவுமின்றி இருப்ப 
தென்றால் இந்தக் காலத்தில் சகஜமாக 
இருக்கலாம். உலகம் விஞ்ஞான முன் 
னேற்றத்தால் குறுக யிருக்கும் இக்காட் 
களுக்கு அது அதிசயமில்லை. அந்த காட் 
கனில் நாறு மைல்களே தொல்வு என்று 
கருதுகிற காலம். 

தூக்கம் கலைந்தவுடன் அவரைக் கவலை 
பிடித்துக் கொண்டது. தன் நிலையை 
விளக்கி ஊருக்கு எழுதப் பெண்களில் 
பெரியவளாக இருப்பவளை அனுப்பச்
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சொன்னார். பத்து வயது 
இருக்கலாம். 

“பெண் குழக்தையைத் தனியாக இருக்க 
அனுப்ப முடியாதென்று! கடிதம் வக்து 
விட்டது. இப்படியே சில வருஷங்கள் 
ஓடின. யந்திரம் போல் வேலை செய்து. 
வந்தார். உள்ளத்தில் இரும்பைச் சுமக் 
இற மாதிரி ஓரு கனம். அக்தச் சுமையை 
யாராவது வந்து இறக்கி வைக்க மாட்டார் 
களா என்று ஒரு ஏக்கம். 

'இக்தச் சமயத்தில்.தான் சுமனாவின் ஈட்பு 
அவருக்கு ஏற்பட்டது. ஓரு பெண்ணின் 
துணை, ஈட்பு ஓரு மனிதனுக்கு எந்தக். 
காலத்திலும் தேவைப்படுகிற அவசியம். 
உண்டு. எப்படி ஏற்பட்டது என்றெல் 
லாம். அத்தனை பெரியவரிடம் Apu 
வளாகய நான் அவரின் வயதை உத் 
தேசித்துக் கேட்கவில்லை. 

சுமனுவின் திலகமற்ற கெற்றியும், 
வெள்ளை மில். புடவையுமே அவக 
விதவை என்று தெரியப்படுத்தின. படித் 
,தவள், அவரைப் போலவே பதவியில் 
இருப்பவள். மராட்டியர்களுக்கே உரித் 
தான உயரம். வகுத்த காசி, நீண்ட 
பெரிய கண்கள். அமைதியான புண் 
சிரிப்பு, எதைக் கண்டும் கலங்காத 
'இண்மை. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 
அவளுடைய அன்புக் குரல். 
அவளுடைய பேச்சு, செயல் யாவும். 

அமைதியாகவும், கெளரவமாகவும் இருக் 
தன. அன்பு, ஆறுதல் என்று ஏங்கியவர் 
சுமனாவின் உருவில் அதைக் கண்டு 
உள்ளம் கெ௫ழ்ந்தார். 

இருவரும் இடீரென்று£ கணவன், மனைவி 
யாகி விடவில்லை. ஆற அமர யோசித்து 
gibi Beso rus ox tr. 

ஊரில் அவருடைய ஆதரவில் காலு 
குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சுமனா. 
வுக்குத் தெரியும். அவள் அவரின் சதம். 
இரத்தில் தலையிட விரும்பவில்லை. அதற்குக் 
அவசியமுமில்லை 

குழக்தைகள் வளர்ச்தார்கள். பெண் 
களுக்குக் கல்யாணம் ஆூ விட்டது. 
பிள்க£ படித்துக் கொண்டிருந்தான். அவ 
னுக்கும் கல்யாணமாயிற்று. காகபுரியில் 
அவருக்குள் ஏதோ ரகசியம் புதைந்து. 
இருக்கறது என்பது மட்டும் அக்ளவருக் 
கும் தெரிந்தது. பிறகு, அவர் விதவா 
விவாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் 
என்றும் தெரிந்தது. 

பெண்களும், பிள்ளையும் தன் தாயின் 
'இடத்தில் இன்னொருத்தியை அநேகமாக 

அவளுக்குப். வரவேற்க மாட்டார்கள். சுமனாவை அவல் 
கள் தாய்” என்று ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை' 
(தந்தையை மன்னிக்கவும் இல்லை. 

இவர் மட்டும் வயது ஆக ஆக குழக்தை 
ககர மினைத்துக் கொண்டு அடிக்கடி 
ஊருக்குப் போய் வந்தார். போகும்போது 
இருக்கும் உற்சாகம் திரும்பும்போது 
இருக்காது. 

சுமனா மட்டும் அவரிடம் என்றும் ஒரே 
மாதிரியாக இருந்தாள். சமீபத்தில் தான் 
பிள்ளைக்குக் குழந்தை பிறந்ததாம். யாரோ 
சொல்லிக். கேள்விப்பட்டுப் பார்க்கக். 
இளம்பிப் போனாராம். 

  

“என்னை யார் கவனித்தார்கள் அங்கே? 
குழந்தையைக் கூடச் சரியாகக் காட்ட 
வில்லை...அப்படியே மீனாட்சியை உரித்துக் 
கொண்டு பிறந்திருக்கிறாள் என் பேத்தி, 
எப்படியோ அவள் பெயர் விளங்கட்டும்.” 
  

தாமதம் ஏன்? 

விஞ்ஞான பரிசோதனைகளின் 
மூலம் கண்டுபிடிக்கப்படும் புதிய 
தயாரிப்புக்கள், தொழில் முறையில் 
அபிவிருத்தி பெற்று மக்கள் வாங்கும். 
பொருள்களாக வருவதற்குப் பல. 
ஆண்டுகள் பிடிக்கின்றன. 

நூற்றாண்டுக் கணக்கில் இருந்த 
இந்த இடைவெளி தற்போது குறுக 
வருகிறது. இதோ சில உதாரணவங் 
கள்: 

3700-ல் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட 
போட்டோ இராஃப்பி 1889-ல் தான். 
தொழில் முறையில் பயன்பட ஆரம் 
பித்தது. 

விஞ்ஞானத் துறையின் கண்டு. 
பிடிப்புக்களான உழ்வரும் பொருள் 
கள் அவை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
பிறகு எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்துத் 
தொழில் முறையில் மக்களுக்குப். 
பயன்பட ஆரம்பித்தன என்பதை 
இப்பட்டியல் குறிக்கும். 

டெலிஃபோன் - 56 ஆண்டுகள். 
ரேடியோ 85 ” 

ரேடார் =-15 4 
டெலிவிஷன் - 14 4, 
டிரான்சிஸ்டர் - 5 ம்     
 



மாசம் 
ஸ€ரானா ராமடுர்த்த்    

   
  

கையிலிருந்த கடிதத்தை saw 
படிப்பதில் முனைந்திருந்தார் சிவராமன். 

  

மாமன் கண்களிலிருந்து பொல பொல' 
ர் உதிர்ந்தது. 

    

      

  

    

              

  

ee ae தத கன் அது பா முதல். மனைலி ராஜம். இறந்துபோய் 
ple eae குடங்களுக்குப். பிறகு அன்றுதான் 

'முதியிருந்த வைத்துலிட்டுப் போன அடையாளம். 
அன்புள்ள அப் ப்பது அவர் நினைவுக்கு: வந்தது. 

அநேக நமஸ்காரம். சே தான் பெற்ற மகள்     
a. 

  

Bigs கட்டா 

  

அறவே மறந்து 
கணக்காக உங்களைப் பார்க்கவேண்டும் என . வைரம். மாதிரி, 
இற ஆசை எனக்கு. கடைசியாக அறு வருஷங் மழுங்க டந்த பா சிவகாமியின் கடிதம். 
களுக்கு முன்பு என் கல்யர்ணத்தின்போது உங் தூண்டிவிட்டது. சிவராமன் அவளைக் கவனி 
களைப் பார்த்தது. அப்போதுகூட எதோ அன்னி யாமல் இருந்ததை நீனைத்துச் சிந்தனையில் மூழ்க 
யனைப்போல் என்னிடத்தில் நடந்துகொண்டீர் ஸார். 

  

    

    

கள்... தாங்கள். அவ்விடத்தில் உற்சாகம் ச * * 
குறைவாக இருப்பதாக ஒருவர் மூலம் அறிழ் 
தேன். முடியுமானூல் இங்கே வந்து சல 
மாதங்கள் இ. ஓ மனக் கஷ்டம் குறைய 
லாம். 

  

  ராஜம் இறந்தபோது சிவகாமி இரண்டு. 
வயதுக் குழந இடீரென்று மாரடைப்பில்: 
தாயார். இறந்துவிடவே, Seam abr 
போனாள்.  சிவராமனுக்கும் அவ்வளவு சிறிய 
குழந்தையை வுத்துக்கொண்டு என்ன செய் 

் ag, எப்படி வளர்ப்பது என்றே விஷயம் 
நான்காவது புரியவில்லை.  குழந்தைமின் தாயைப்பெற்ற. 

ப் படித்தவுடன் சிவ: பாட்டிமிடததில் அதை ஓப்புலித்தார். பிறகு 

    

    

இததான் கடிதத்தின் 
தடவையாகக் கடி,       
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ure உணர்ச்சியைக் காலம் திரையிட்டு 
மறைத்து வைக்கவும், திரையின் பின்னே 
௮,ந்த உணர்ச்சி வேற்றுருக்கொண்டு வளர் 
இறது. இதந்த நிலைக்கு மாற்றுச் செய்யும் 
வகைக்கும் காலம்தான் உதவுகிறது ; திரை 
மறை௫றது; மாற்றுருவில் மங்கிக் கடந்த 
உணர்ச்சி புது ஒளியைப் பெற்றுத் தன் 

நிலையை அடைஇறது. 

அதைப்பற்றி அவர் இந்திக்கவேயில்லை. சிவ 
மாமனுக்குத் தனிமை 'அலுத்தது. ஸரஸாவை. 
இரண்டாந்தாரமாக மணந்துகொண்டார். அவளு 
டைய முகவிலர்சத்திலும், இனிமை ததும்பும் 
பேச்சிலும் அவர் மனம் லயித்த, 
சொல்வது, செய்வது எல்லாமே ௮௨    

    மாக இருந்த்து. ஸரஸு ஒரு காரிய 
தால் சட்டாயம் அவர் கருத்தில் அது. 
சரியாகத்தான். இருக்கும் என்றை. நம்பிக்கை: 
விழுந்துவிட்டது. மூத்தாளின் பெண் 
ஒருத்தி இருக்றொள் என்பது ஸரஸுவுக்கும். 

சிவராமன்: நினைவு வரக் காரணமில்லாமல், 
அவளிடம்: நடந்துகொண்டார். ஸாஸ 

'இல்லாதபோ, 2: 
தங்கை அல; 
அலமு: வெகு 
பதற்குக் குறு 
“வெடுக். வெக! கே: 
மாமன் மனத் 

    

  

     

  

பேசிக்கொண்டு: Kar 
விட்டாள் அவள். 

    

பொழுது : விடிந்ததும் ஆபீஸ்போகும்வரை 
மில் அலமுவுடன். பேச்சு) அவன் படிப் 
பதையும், பேசுவதையும் கேட்பதில் அவ 
ருக்கு. ஒரு அலாதியான இன்பம் எற்பட்டது. 

“பாருங்கள், நம் அலமு. வகுப்பிலே முதல். 
மார்க்கு வா்வயிருக்கறாள்! அவள் எம்பிராம்டரி 
மில் பூப் போட்டிருக்கும் அழகைப் பார்தீதீர் 
களா?” என்று இப்படி ஸரஸு ஏதாவது நாள் 
தவறாமல் சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள். 

அலமு: வீட்டுக்கு வந்த பிறகு வெராமனுக்கு 
உதீதியோகத்தில் உயர்வு எற்பட்டது. அதை: 
யும் அலமுலின் அதிருஷ்டமாகவே நினைத்தார் 
அவர், இவ்வளவும் ஸரஸாவுக்குப் புத்திர 
பாக்யம். ஏற்படாமல் இருந்ததனால் ஏற் 
பட்ட எண்ணங்கள். முதலில் இருவரும் 
கொஞ்ச காலம் தங்களுக்குக் குழந்தை 
'இலவேயே என்று நினைக்கவும், வருந்தவும் ஆரம் 

  

      

பித்தார்கள். ஆனால், நாள்பை 
வில் அலமு - அந்தக் குறையை 
,நிவர்த்இி செய்தாள். சிவராம 
னின் ஆசைக்கும், அன்புக்கும் 
பாத்திரமான குழந்தையாகவே. 
வளர்ந்து. வந்தாள். அவள். 
சிவராமன் தம்முடைய மகள்: 
சிவகாமியை மறந்தே போய்லிட் 
டார். என்று சொல்லும் படி. 
நிலைமை மாறிப்போய்விட்டது. 
குழந்தையைப் பிரிந்தது முதல் 

சிறிது நாட்கள் வரையிலும் சிவ் 
ராமன் அவள்மீது பாசம் வைத்திருக்கத்தான், 
செய்தார். அவளின பிரிவாற்றாமை அவருக்குச் 
சீரமத்தை அளித்தது. ஆனாலும் பலவகைப்பட்ட 
எண்ணத் தொடர்கள் அவர் மனத்இலே எற்பட்டு 
அந்தச். சிரமத்தைப் பரிகரித்துவிட்டன.   

“குழந்தைக்கு. இன்றியமையாத பிடிப்பு தாம். 
தானே? அந்தத் தாயாரே இப்போது. இந்த: 
உஷில் இல்லை. உல$ய்லில்) மாற்றாந்தாயிடம். 

"அவள் பூப் போட்டிருக்தம் அழகைப். 
பார்த்தீர்களா?”
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வாழ்ந்தது என்று கண்ணாறக் காண்பது மிக: 
ஆயூர்வம். அவள் பாட்டியிடமே வாழட்டும். ....* 
இப்படிப்பட்ட எண்ணற்ற சந்தனைகளால்; சஷ் 
காமி தன் பாட்டியிடமே இருந்து வாழ்வதை 
ஒப்புக்கொண்டு விட்டது அவர் மனம். 

ஆனால் ஊரில் இருப்பவர்கள் சும்மா இருப்பார் 
களா? ஜாடையாக, சிவகாமியை அவர்கள் 
உதாசீனம் செய்வதைப்பற்றி வம்பளந்தார் 
கள். ஸரஸு ஒரு இனம் கண்களில் ஜலம் 
தளும்ப, “ஊரிலே இருந்து உங்கள் அத்தைக் 
Qype வந்திருந்தாளே. அவள் நம்மைப் 
பற்றி என்ன என்னவோ சொல்துஒறாள்.. 
பெற்ற பெண்ணை ஏன் என்றுகூட தரு பாவி 
'கேட்றெதில்லையே; 'கனரார் பெண்ணை ஊட்டி 
வளர்த்தால் தன் பெண் ஆிலிடுமா?” என்றெல். 
லாம்... பேசிலிட்டப் போனாளே. எனக்கு. 
எதற்கு இந்த வம்பெல்லாம்? எண் தங்கையை 
வேண்டுமானால் நான் என் பிறந்த வீட்டுக்கு. 
அனுப்பிவிடக்றேன். உங்கள் பெண்ணே அழைத்து: 
வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது. 
மாத்திரம் ஊர் வாய் அடைத்துக் உடக்குமா? 
மூத்தாள் பெண்ணைப் படூத்துறாள் என்று: 
தானே சொல்லப் போடரார்கள்?” என்றாள். 

*இடக்றைது, விடு ஸரஸு! அலமு இல் 
லாமல் என்னால் ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடி. 
யாது. என் பெண்ணைப் பிரிந்து பத்து வரு 
ஷங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இப்பொழுது 
அவளை அழைத்துவந்து வைத்துக்கொண்டாலும் 
நம்மிடம் அவளுக்குப் பாசம் உண்டாகாது. ஊரா 
ருக்கென்ன.? எதாவது சொல்லிக்கொண்டு 
தான் இருப்பார்கள். அதையெல்லாம் நாம். 
பொருட்படுத்தக்கூடாது”” என்பார் சிவராமன். 

அலமு Sams வயதை அடைந்தாள். 
ஏராளமாகச் செலவுசெய்து, நல்ல படித்த மாப் 
பிள்ளையாகத் தேடிப் பிடித்துக் கலியாணமும். 
பண்ணிக் கொடுத்தார். அலமுவும், புக்ககத்திற். 
குச் சென்றாள். அவளப் பிரிந்து முதன்முதல் 
தனிமையாக எீட்டிலிருந்தபோது சிவராமன் 
பெரிதும் கஷ்டப்பட்டார். 

இதற்டடையில்  “சவகாமிமின் கலியாணத் 
தைப் பற்றி அவளுடைய தாததாவிடமிருந்து: 
சிவராமனுக்குக் கடிதம் வந்தது. கட்டா 
யம் கலியாணத்துக்கு வந்திருந்து குழந்தை: 
களை. ஆசிர்வதிக்கவேண்டும் என்று அவர் 
எழுதியிருந்தார். 

பார்வதி. 

“போய்த்தான். ஆகவேண்டுமா? ஆயிரம் 
ரூபாய் பணம் வேண்டுமானால் அனுப்பி 
விடட்டுமா?” என்று மனைலியை யோசனை கேட்டார் 
சிவராமன். 

ஸரஸுவுக்குத் தூக்வொரிப்போட்டது. 

“நன்றாக இருக்றெதே, நீங்கள் சொல்றது! 
பெற்ற பெண்ணுடைய கல்யாணத்துக்குப் போகா 
விட்டால் நாலுபேர் விழுந்து சிரிப்பார்கள். நாம் 
தானே முன்னின்று நடத்தக் கடமைப்பட்டவர் 
கள்?” என்று அவள் சொல்லியும் அவருக்கு. 
ஒன்றும் அவ்லிஷயம் பிரமாதமாகத் தோன்ற. 
வில்லை. 

மனைலிமின் வற்புறுத்தலின்மேல் சிவரா 
மன். பெண்ணின் கலியாணத்துக்குப் போனார், 
அப்பாவும் பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் 
பார்த்துககொண்டபோது முற்றிலும் அன்னி. 
யர்களாகவே நடந்துகொண்டார்கள்.. 

“அப்பாவிடம் மனம்விட்டுப் பேசவோ, பழக 
வோ அவர் பெண் சிவகாமியால் முடிய 
வில்லை.  மாங்கல்யுதாரணம் முடிந்தவுடன் 
பெண் வந்து நமஸ்காரம் செய்தபோது இறந்து: 
போன முதல் மனைவி ராஜத்தின் நினைவு அவ. 
ருக்கு லேசாக வந்தது. தன்னுடன் மணப்: 
பந்தலில் உட்கார்ந்திருந்தபோது ராஜம் சிவ 
காமியைப் போலத்தான் இருந்தாள் என்று. 
நினைத்தார். ஆனால், அடிக்கடி, அந்த 
தீனைவு அவர் மனத்தில்ஒருலிதமான சொர்ச்சியை 
யும் ஏற்படுத்தவில்லை. 

கலியாணமெல்லாம் முடிந்தது; ஊருக்குக். 
களம்பிவந்து விட்டார். அதற்குப் பிறகு 
சிவகாமியைப் பற்றியோ, புதிதாக வந்த மாப்: 
பிள்ளையைப் பற்றியோ அவர் நினைக்கவில்லை. 
(தலை தீபாவளி, ஆடி மூதலிய பண்டிகைகள் 
எல்லாவற்றையும் சிவகாமியின் தாத்தாவே 
செய்தார்.  கலியாணமான புதிதில் சிவகாமி. 
யும் தகப்பனார் தன்னைக் கவனியாததைப் பற்றிக் 
கவலைப்படவில்லை.  குழந்தையிலிருந்து அவ. 
ருடைய அன்பிலும் ஆதரவிலும் வளர்ந்திருந் 
தாலல்லவா அவளுக்கு அந்த ஆசை உண்டாகப் 
போடறது? 

இவகாமிமின் கலியாணத்திற்குப் போம் 
விட்டு வந்த பிறகு ஸரஸாலின் தேக நிலை சரி. 
யாக இல்லை. உடம்பில் பல்ஹீனமும், அசதியும். 
ஏற்பட்டிருந்தன. அதிக நாள் பிழைத்திருக்



பாசம் 

கப் போவதில்லை என்று உள் அந்தரங்கத்தில். 
எதோ ஒரு எண்ணம் தோனறியிருந்தது.. 

வாழ்க்கை பூராவும் அன்பும், ஆசையும் வைத் 
இருந்த கணவனுக்கு ஒரு துணையும் வைக்காமல். 
பிரியநேர்ந்துலிடம் என்று அவள் வருந்தினாள். 
பலஹீனமடைந்திருந்த மனைவியைப் பார்க்கப் 
பார்க்கச் சிவராமனுக்கு அதைரியம் எற்பட்டது. 
மனைவியின் பிரிவுக்கப்புறம் மறுபடியும் தனி 
மைமில்தான் தன் வாழ்நாளைக் கழிக்க நேரிடும்: 
என்று! தீனைத்தபோது அவருக்கு விவரிக்க முடி. 
யாத துன்பவேதனை மனத்தில் குமுறியது. 

ஒரு இனம் மஸ: தன் கணவனிடம், 
“அலமுவை ஊரிலிருந்து * வரவழையுங்கள். 
எனக்கு உடம்பு இருக்கும் நிலையில் யாராவது. 
கூட இருந்தால் தேவலை” என்றாள். 

இருவரும் உமிருக்குமிராய் நேசித்த அலமு 
வந்து சேர்ந்தாள். அவள் வாய்க்கு வேண்டி. 
மதை ரூரியாகச் செய்துபோட்டான். மன 
இற்கு ஆறுதல் உண்டாகும் வார்த்தைகளைச் 
சொன்னாள்.  ஸரலாவும் - அதற்கெல்லாம். 
ஈடாகத் தன் உடம்பிலிருந்த நகைகள் gd 
வொன்றையும் அவளிடம் கழற்றிக் கொடுத்து 
விட்டாள். 

“இதெல்லாம் எனக்கு எதற்காக அக்கா?" 
என்று. ஸரஸுவைக் - கேட்டாள். அலமு, 

குங்குமத்தோடே போற பாக் 
அதுவே போதும், 

on 
wid இடைத்திருக்றெதே, 
நான் போனபிறகு உன் அத்திம்பேரின் 
மனம் எப்படி மாறுமோ? இப்பொழுதே என்: 
கையாலேயே உனக்குக் கொடுத்துத் இருப்இ. 
அடைந்து : -விடஏறேன், அலமு” என்றாள் 
சகோதரி, 

சொன்னது. சரியாகப் போயிற்று, 
ஸரஸுலின் மரணத்துக்குக்கப்புறம் சிவராம 
னின் மனம் மட்டும் மாறவில்லை $ அலமுலின் 
மனமும் மாறியது. சிறு குழந்தை 
முதல் வளர்ந்து வந்த இடம் வேற்றிட 
மாகத் தோன்றியது. அந்த அத்திம்பேரே புது 
மனிதராக மாறினார். - தற்செயலாக அவன். 
கணவனையும் சிவராமன் இருந்த ஊருக்கே. 
மாற்றினார்கள். சிவராமன் வீட்டோடு அலமு: 
வும், அவள் சணவனும் இருந்தார்கள், 

ஸு 

47, 

ஆனால், முன்பில்லாத வேற்றுமையுடன்.தான். 
அலமு சிவராமனிட்ம் நடந்துவந்தாள். அவர்: 
௪ தாரணமாகச் சொல்லும் வார்த்தைகள் அவ. 
ஞூக்குக் குற்றமாகத் தோன்றின. 

“எதற்கெடுத்தாலும் கோபித்துக்கொள்கறீர் 
களே, அத்திம்பேரே ”” என்பாள் அலமு, 

“நான். என்னடியம்மா சொல்லிவிட்டேன். 
உன்னை? உண் அக்கா சொல்வதைதீதானே 
நானும் சொன்னேன்?” என்று கேட்பார் சிவ 
ராமன். 

ஒரு குடம் பாலில் ஒரு சொட்டு விஷம் கலந்தது. 
போல, மனத்தில் வேற்றுமை புகுந்துவிட்டால். 
அந்த இடம் வேறு இடமாகத்தானே தோன்றும்? 

“வளர்த்த பாசம் என்பார்களே, அது இந்த 
அலமுலிடம் எப்படி. இல்லாமல் போயிற்று?” 
என்று சிந்தனையில் Epps ராமன், 

Ung உணர்ச்சிக்கு எத்தகைய சக்திதான் இருக்: 
இறத! விருப்பும் வெறுப்பும் ஏற்படுவதற்கேற்ப. 
அந்த உணர்ச்சியும். வளர்ச்சியில்... எத்தகைய 
பேதம் கொள்றறத! 

காலம் இட்ட கோலம் காரணமாகச் சவெராமன் 
தன் போக்$ற்ணெங்க நடந்துகொண்டு நியதியைச் 
சோதனை செய்துபார்த்தார். சொந்தப் பெண் 
ணின் மீது துவேஷமோ, வெறுப்போ, ௮௬ 

ஈ ஏற்பட்டு அவளை அவர் ஒதுக்வைக்க 
விலலை; கசந்தபோன தன் வாழ்க்கையையும்: 
அதன் சூழ்நிலையையும் அந்தக் குழந்தையும் 
அறுபவித்து மறுக வேண்டாமென்ற ஒரு கார 
ணத்திற்காக அவளைப் பிரிந்து வாழச்செய்தார், 
மரத்துப்போன தன் உள்ளம் காரணமாக அவள் 
எட்டிமிருந்து வாழ்வதை வெகு இயல்பாக 
நீடிக்கவைத்துத் ,தாமும் வாழ்ந்தார். 

ஆனால் பாசம் இப்போது தன் மூழு உருவை. 
யும் கொண்டு அவர் முன் வியாபித்தது. 

அவர் எதிரே அவர் மகள்-*தன் குழந்தை? 
என்று ஏகபோகமாக அழைக்கும் உரிமை பெற்ற 
மகள் சிவகாமியின் கடிதம் பிரித்தபடிக் டந்து, 

பெற்ற பாசம் பிடரியைப்பிடித்துத் தள்ளவே, 
சிவராமன் அன்றே சிவகாமியைக் காணப் புறப் 
பட்டார்.



    
Dl 55% சிறிய விட்டின் உத்திரத்து இடுக் 

இல் ஆணும், பெண்ணுமாசு இரு குருவிகள். 
கூடு கட்டி வெகு காலமாக வசித்து வத்.தன. 
மழைக்காலத்தில் கூட்டில் பதுங்கி வசித்துக் 
குளிர் காலத்தில் அவ்வீட்டுத் தென்னை மரத். 
தன் உச்ச இலைகளில் உட்கார்ந்து. குளிர் 
காம்த்தன. வசத்தத்தில் இறகடித்துப் பறந்து 
இரை தேடிக் கூடி கட்டி இன விருத்தி செய்து 
மகிழ்ந்தன. காலதேவனின் தேர் சக்கரத்தில். 
சுழன்று கழன்று. அவை இரண்டும். பருவ 
மாறுதல்களுக்கேற்பத் தங்கள் வாழ்க்கையை 

  

      

  

        

   

      

   

          

   

      

   

              

   
   

  

       

    

அமைத்துக கொண்டது போல் செல்லம்மா 
ளும், சிதம்பரநா.தனும் அந்த வீட்டில் தங்கள் 
வாழ்க்கையை ஆரம்பித்துப் பல வருஷங்கள் 
ஆயின. செல்லம்மாளுக்கு வயது ஐம்பகைத். 
தோண்டியிருந்தாலும் அவளிடம் மாறுதல். 
அதிகம் ஏற்படவில்லை. நல்ல சிவந்த நிறம். 
படிப்படியான கூந்தல். கொசுவம் கலையாத. 

அவள் புடைவைத் தலைப்பை மடித் 

   

   

    

  

புடவை. 
துக் கட்டி: இழுத்திப் போர்த்திக் கொள்வதே 
நேர்த்தியாக இருத்தது. கலையை இழைய 
வாரி முடிந்து கொண்டால் இதம்பரநாதன் 
சண்டைக்குப் போய் விடுவார் மனைவியிடம். 
இந்தக் கால “பாஷன் "படி. அவள் பிச்சோடா 

  

on வேண்டும். சிதம்பரநாத. போட்டுக் கெ 
பெருத்த மாறுகுல் ஏற். னுடைய உருவத்.இல் 
    

  

பட்டிருந்தது. கட்டுச் குடுமியும், ௯ கடுக் 
கன்களுமாகச். சரிகை அங்கவஸ்இரத்துடன் 
மிடுக்காக அந்தக் கூடத்துச் சுவரில் தொங், 

Umaoy 

கும் புகைப்படத்தில் அவர் காட்சியளிப்பது, 
போலவா இன்று இருக்கிருர்? வற்றிய எலும் 
புக் கூடாக, மார்பு முன்கள்ளி, வயிறு 
பருத்து மிகவும் தளர்ந்து விட்டார் அவர். 
பாவம்! ஏதோ ஒரு பொல்லாத வியாதி வந்து 
அவரைப் பிடித்துக் கொண்டிருந்தது. வைத்தி 
யர்கள் அதற்கு ஏதேதோ நாமகரணம் இட்டு 
அழைத்தனர். வியாதியைப் பத்திய விஷயங் 
௧௯௭ அவர்களுக்கே விட்டு விட்டு உத்திரத்துக் 
குருவிகளைப்போல் வாழும் இந்த மனித பட்ச 
களைப் பார்ப்போம்.- குண இசையில் உஷைக்: 
கன்னி பொன்னால் மெழுகிக் கதிரவன் 
இரணங்களால் சற்றுக் கோலம் வரைய ஆரம். 
பித்து விட்ட தற்கு அடையாளமாகச் 
செல்லம்மாள் கூந்த. 9. 
முடிந்து கொண்டு 
யென்று பற்ற வைத்துக் காப்பிக்கு 
வைத்து... விடுவாள் கநம்பரகா தலுக்கு 
விடியும்போதே.. காப்பி தயாராக இருக்க 
வேண்டும். இரவெல்லாம் வயிற்றில் வலி. 
யுடன் போராடிய அந்த ஜீவனுக்கு இந்தக் 
காப்பி சுடச்சுட வயிற்றுக்குள் போனவுடன் 

  

  

  

  

    
  

    

  

தெம்பு வந்து விடும். இல்லானிடில், அவர் 
மனிதனாக. இருக்க மாட்டார்... ஆனால், 
இன்று வரை அவரை மனிதன். அல்லாத 
வேருகச் செல்லம்மாள் மா.ஜ்றியதே இல்லை. 

ஏன் மாற்ற வேண்டும்? குழந்தை 
குட்டி, என்று வேறு. பிடுங்கல்கள் 
இருந்தால் ஒரு வேளை செல்லம். 
மாளும் மாறி யிருப்பான். அந்த: 
மனிதனும் மாறியிருப்பார். , பிக்கு. 
பிடுங்கல் இல்லாமல் போகவே செல். 
லம்மாளுக்கு. அவள் கணவரே குழந். 

தையாக மாறியிருந்தார். 
வயிற்றில் பிறந்த. 
தையானால். அத 

  

லாம், மிஞ்சிப் போனால். 
ஓர் அடி வைக்கலாம். 
இந்தச். குழந்தையின். 

பிடிவாதங்களுக்கு,_ கோப.தாபங்களுக் கேற்ப. 
அவள் வளைந்து போக வேண்டியிருந்தது. 
டாக்டர் எது ஆகாது என்இிறாரோ அதுதான். 
அத்த மனிதருக்குத் தேவையாக இருந்தது. 

ஈக்கை அடக்க முடியாமல், வியாதியுட 
பலமாக, அந்த மனிதர் போரிட்டுக் கொண் 

   

டிருந்தார் . . 
கணவர் அவருக்குப் பிற்காலம் தனக்கு, 

என்ன. ஏற்பாடு செய்யப் போகிருர் என்: 
பதைப் பற்றி அவள் இறிதும் சவலைப் 
பட்டதேயில்லை. "அவருக்குப்... பிற்காலம், 
என்று ஒன்று வரவே வேண்டாமே! என்று, 
கான் அவள் நினைத்தாள். 

**செல்லம்! நீ. இப்படி அசடு மாதிரி 
  

இருக்கற பணத்தை மருந்து மருந்து என்று 
கரைத்து வத்தாயானால் உனக்கென்று என்ன 
மஞ்சப் பேரடிறது?!* என்று அவள் கூற. 
வினர்கள் அங்கலாய்த்தனர். 

 



அவன் அவளைப் பார்த்த 
பார்வை, "என்னைக். காட் 
டிக் கொடுத்து விடாதே. 
நான் ஏழை. என்னை தம்! 
வீட்டில் பத்துப் பேர் சாப். 
பிடுகிரார்கள்"” என்று பேசி, 
யது போல இருந்தது. அவள் ஒரு. நிமிடம். 
யோசனை செய்தாள். 

அத்த வயதான அதி காரி, "ஏனம்மா! விசா 
vemos Dani me 
லாமா?”* என்று கேட்டார். 

   

‘2 hia, 

  

இருமலை று கெட்டதற்கு இன்றைககுக்கேட் 

மாக்க விட வேண்டியது. தன் என் மதல் வேலை!” 
என்றான். ரங்கன். ஏர்மான மாக, 

"*எந்தப். பொய்யை நிஜ மாக்கப் போகிறீர்கள்?!" 
“மனுவை வரயஸ் வாஸ்! கும் போது. உங்களுக்கும் எனக்கும் கலியாணம் அடக்கு இருப்பதாய்ப் பொய் சொன் வீர்கள் இல்லையா?" 
"உங்களை அந்த நிலையில் 

நெற்று - 

  

"1உங்களிடம் நான் தனி 22 ரொம்ப. பெட்டரா” தப்புவிக்க. அந்தப் பொம் யாய் ஒரு வார்த்தை பேச இருக்கு சொன்னேன். அபக்துக்குக் வேண்டும்!" என்றாள். :இல்லாமல் 3 தோஷம் இல்லை... என்று மாலினி.. தத்த மல். இருக்கும நினைத்தேன். அதனால்தான். ors ற் 3 ராவும் அசுர சாத. ௦. னேன். 1! B தற்று வெளியே 5ம் செய்திருக்கறேனே! eee 
போய் = Boo" என்றார். **என்னை விடுவிக்க ஏன் அதிகாரி குமாஸ்தாவிடம்.. முயன்றிர்கள்?”" “our! உங்களை என்: தகப்பனர்போல். 
நினைத்துச் சொல்கிறேன். ஒரு மாதம் முன்பு 
இது நடந்தது. அப்போது இவர் மாயவரம். 
சந்திப்பில் இருந்திருக்கிறார்.  கெளண்டரில். 
அவசரம் அவசரமாய் டிக்கெட் வாங்கியதும் 
இவர் முகத்தைப் பார்க்கவில்லை. சென்ற. 
பத்து நாட்களாய் எங்கள் இருவருக்கும் இரு மணம் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன. 

"மாயவரத்தில் டிக்கெட் கொடுத்தவர். 
இவர் என்பது இன்றுதான் தெரிகிறது இன்று, 
வரை மனுக் கொடுத்தது நான் என்று அவருக் 
குத் தெரியாது. மறு விசாரனை விழுப்புரத்: இல் நடக்கும் என்றபோது. சொப்பனத்தில். கூட அவர் என் வருங்காலக் சணவராய் இருக் 

    
கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. பெரியவர் 
களுக்குத். தெரிந்தால் மிகவும். கொயிப் 
பார்கள். எங்கள் விவாகப் பேச்சும் முறிந்து, 

  

விடும்... ஆதலால் ஒருவரும் அறியாமல் இப்: 
மனுவை வாபஸ் வாங்கிக் கொள். 

  

1*அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம்”! என்: 
ஜா அவர், அவளும் விடை பெற்றுக் 

மறு நிமிடம் அந்தக் குமாஸ்தாவைக் கூப் 
பிட்டார். அவன் உள்ளே வந்தான். 

"ஏம்பா ,ஏங்கன்: நீகூட என்னிடம்சொல்ல. 
வில்லையே. ' உன் வருங்கால மனைவியாமே? 
வழக்கை வாபஸ் வாங்கிக் கொண்டு விட்டா ளாம். கங்கிராசுலேஷன்ஸ், .உங்கு கலியாணத் 
துக்கு எனக்கு அழைப்பு அனுப்ப மறந்து விடா 
தங்க! என்றார். அதிகாரி, அடுத்த நிமிடம் அவர் டி.ராளியில் ஏறிச் சென்று விட்டார். 

மாலினி பிளாட்பாரத்தில். இற்பதைக் கண்டு ரங்கனும் போனான். 
‘ ல னைக காப்பாற்றுவீர்கள் என்று 
தான் நினைக்கவில்லை. அதிலும் நான் முன்பு. 
உங்கள் பேரில். மனுக் கொடுத்தவன். அதி காரிகள் உங்களை எச்சரிக்கை செய்து விட் 
டார்கள் இல்லையா?" 

"எச்சரிக்கையா? ஒரு, 
சம்பள உயர்வை நிறுத்தி விட்டார்கள்! 

"அப்படியா? நான் ஏதோ விளையாட்டுப் போலச் செய்யப்போய் இப்படி ஆ௫ிவிட்டகே.. நீங்கள் சொன்ன பொய்யை உடனே நிஜ. 

  

  

வருடத்துக்குச். 
  

  

**சின்ன வயதில் என் ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ்: "இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல்” என்று சொல்லி. யிருக்கிறார். அதனால்தான் செய்தேன்.” **உங்கள். அப்பா விலாசம்2'* என்று, அவன் கேட்டான். 
**உங்களுக்கு ஏன் அது?” 
1*இன்றே ஒரு மாத லீவு போட்டு விட்டு. உன் அப்பா காலிலாவது விழுந்து உன்னை. என்னுடையவள் ஆக்கிக் கொள்ளத்தான்.” தாங்கள் காலம் கடந்து வருவறீர்கள். என்ன சொல்கிறாய் மாலினி? 
அவள் அவன் கேள்விக்குப் பல் பேசவில்லை. கைப் பையிலிருந்து ஒரு பத்திரிகையை 

எடுத்து நீட்டினாள். 
அதில் **என் குமாரத்தி செள மாலினிக்கும் 'ருஷ்ணைபுரம் ராமதாதய்யர் குமாரன் வெங்க. டேசனுக்கும். வருகிற ஆஇிவாரம் இருமணம் செய்வதாய்ப் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப். பட்டு...” என்று மட்டுமே படித்தான் ரங்கன். 
அடுத்த நிமிடம் அவன் மூகம் தொங்கப் போய் விட்டது.. 
"எனக்குக் 

என்றான் அவன். 
அவன் முகம் பார்க்க மிகவும் பரிதாபமாம். 

இருந்தது. 3 அடுத்த நிமிடம் மாலினி, : “பரவயில்லை, உங்களை ரொம்பவும் சோதிக்கக் கூடாது. இது, என் பெரியம்மா பெண் மாலினியின் கியா 
ணப் பத்திரிகை. அவள் பெயரும் மாலினி, 

      

  

கொடுத்து வைக்கலில்லை! 

  

    தான், உங்களை அழவிட்டு வேடிக்கை பார்க் தேன்! என்று சொல்லி விட்டு, “இந்தா. 
ரங்கள் என் அப்பா விலாசம்' என்று. 

  

கொடுத்தாள். 
நிமிடம் மூதல் பொய்யை மெய் 
வேலைதான்"! என்று குஇத்தான். அவன் மகிழ்ச்சியோடு. 

பொய் மெய்யாக அவர்களுக்குத் இரு மணம் ஆ விட்டது. 
அவர்கள் கல்யாணத்துக்கு வந்தவர்களுக் 

குப்... பிரயாண டிக்கெட், பிளாட்பாரம் 
முக்கெட்டாய் . மாறவும். "இல்லை... வந்த. வாழ்த்துச் செய்திகளில் வேறு எத்தச் செய் இயும் கலத்திருக்கவும் இல்லை, 

 



    

   

  

“பணம் பணம் என்று அ 
மனுஷனுக்குச் சரியாக வைத் 
யம் பார்க்கவேயில்லை. மனு: 

ர்வு?" என்று 
சிதம்பரநாதனைச் சேர்த்தவர்கள் 

    

  

       

    

வராதா? இவர்கள் ஏன் இனா, 

  

அவனைத் துளைத்தெடுத் தன. மாக இருக்க வேண்டும்? 
செல்லம்மாளின் இதயம். உறவினரின். சுசப்புக்கு 

  

    

    

    

  

   

  

   
   

சொல்லம்ப 'துளைக்கப்பட் ஆளான சிதம்பரநாதன் அந்தப். 

      

டுப் கடந்தது. பழைய வீட்டைக் கூடுமான 
இடையில் இருந்தவர்கள் சிதம். வரையில் சராக்கினா 
பரதாதன் வைத்திருந்த கொஞ்ச. கொல்லைக் இணற்றோர.த்தல். நஞ்ச சொத்து யாரைச் சேரப். வாழைகளும், தென்னைகளும் 
போகிறது என்பதைப் ட வளர்ந்து செழித்தன. கூரை (நியே பேசிக் கொண்டிருந் ் யெங்கும் ஓட்டடை படிந்து 
தனர்... உத்திரத்தில் கூடு கடந்தது போக, இப் ; போது. பளிச்சென்று 

காணப்பட்டது. எங் 
கிருந்தோ இரண்டு. 
குருவிகள் வந்து உத்: 
இரத்தில் குடியேறின?2: செல்லம்மாள் உயர 
அண்ணாந்து பார்த்துப்: பெருமூச்செறிந்தாள்.: 
வாழ்க்கையில் ஐம்பது! 
வயைத அடைந்து 
விட்ட அவளும், அறு: 
பதை நெருங்கும் அவ 
Gb அந்தக் குருவி 
களைப் போல் யாரு 
மற்றவர்கள். அன் 
பாக, இனிமையாக 

      

    ச பட்டது பப்ப 
கட்டி வாழும் அந்த இரு பறவைகளிடமூம் அவர்களை வைத்து ஆதரிக்க உல௫ல் ய 
அதன் இனத்துக்கு இருந்த பாசம் பரிவு கூட இல்லை... சேர்த்த மனைவியின் 
இந்தப் பாழும் மனித இனத்துக்கு இல்லையே அதம்பரநாதன் ஆதரவுடன் பா 
என்று செல்லம்மாள் மேலே அண்ணுந்து **செல்லம்! ஏன் இப்படி ஏங்கிச் சோர்ந்து. 
பார்த்தவாறு பெருமூச்செறிவாள். சோர்ந்து உட்கார்த்து விடுகருய்? வாழ்க்கை 

அந்த விட்டில் முதன் முதலாக வந்த யில் உனக்காக நானும், எனக்காக நீயும் 
போது சிதம்பர நாதன். ஆரோக்கியமாகத் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டவர்கள். சன்ளுவது. 
தான் இருந்து வந்தார். வேலையிலிருந்து ஓய்வு ஜீவனுக்கு. இடமில்லாமல் கடவுள் செய்து 
பெற்றவர் தமக்கென்று வீடு வாசல் ஒன்றை விட்டார்! என்றார் சதெம்பரநாதன்.. 
யும் தேடிக் கொள்ள வில்லை. வெளியூரி "*வஞ்சித்து. விட்டார். என்று. சொல். 
விருந்து அவர் சகோதரிக்குச் சொத்தமாக லுங்கள். "ஒரு குழந்தை இருந்திருந்தால். 
இருத்த அந்தக் கிராமத்து விட்டை அவர் இத்தனை பேர்கள் இவ்வளவு சொற்கள் சொல். 
வந்தடைந்த போது. அத்தம் சுற்றமும் வதற்கு இடம் இருக்குமா?! 
அவரைப் பலவாறு ஏசின. **பணத்தாசை முதன் மூறையாக இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிடித்தவர்கள். சகோதரியை மோசம் செய் அப்புறம் மனைனி முத்து முத்தாக கண்ணீர் 
யும் கருத்தோடுதான். அங்கே. வத்திருக் இந்துவதைக் கண்டார் அவர். இத்தனை கால. 
கிருர்கள்'* என்றார்கள். மாக அவள் மனத்தில் முளைக்காத. ஆசை 

பிள்ள... குட்டி இல்லாதவர்களுக்கு காலம் கடந்து தோன்றி வருத்துவதையும் 
விடென்ன? வாசலென்ன? எங்கேயாவது அவரால் உணர முடித்தது. 
பொழுதைக் கழித்தால் ஆயிற்று. அந்த. செல்லம்மாள் தன்னுடைய இளமையில் 
வீட்டை வாடகைக்கு விட்டால் வாடகை தனக்குக் குழந்தை இல்லையே என்று இந்தத். 

     

       

   

  

   

  

              

 



துப் பார்த்ததில்லை. அத்த எண்ணமே அவ: 
wer எழவில்லை. சதெம்பரநா.தனே ஒரு குழந் 
தையைப் போல இருந்தார். குழந்தைக்குத் 
தோன்ற வேண்டிய விசித்திரமான எண். 
ணங்கள். அவருக்குத் தோன்றின. தெருப்: 
பிள்ளைகளுடன் பலீன். சடுகுடுவிலிருந்து பட் 
டம்வரை அவர் கலந்து கொள்ளாத விளை 
யாட்டுக்கள் இல்லை. வேளாவேளைக்குச் சாப். 
பிட வராமல் அவர் மனைவியைப் படுத்இ. 
வைத்த பாடு! அப்பொழுதெல்லாம் செல்லம். 
மாள் தன் கணவனை ஓர் அடம் பிடிக்கும். 
குழந்தையாகவே பாவித்தாள். பொறுமை 
யுடனும், இறமையுடனும் அவருடன் சமா 
வித்து வாழ்ந்தாள். 

இந்த வீட்டுக்கு வந்த சில வருஷங்களில்: 
கணவன் படுக்கையில் விழுந்த பிறகுதான். 
செல்லம்மாளுக்குத் தன் நிலைமை பூரிய ஆரம் 
பித்தது. அதுவும் பதினைந்து நாட்களாக. 
அவர் உடல் நிலையில் படிப்படியாக மாறு 
தல்கள் தோன்றி, அவர் பிழைக்க மாட்டார். 
என்றை எண்ணம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது. 

உத்இரத்துக் குருவிகளில் ஒன்ரூசிய ஆண்: 
குருவி ஏனோ நான்கு நாட்களாக இரை தேடப் 
போசவில்லை. பெண் ட்டு விர்ரென்று பறந்து 
சென்று என்னென்னவோ கொண்டு வந்தது. 
அதற்கு வாயில் ஊட்டிப் பாடுபட்டது. செல் 
லம்மாளும் தலைப்பை இழுத்துப் போர்த்திக் 
கொண்டு டாக்டர் வீட்டுக்கு நடை நடை 
யாக நடந்தாள், கோபுர. வாயிலில் நின்று 
தனக்கு... மாங்கல்யப் பிச்சை தருமாறு 
தெய்வத்தை இஹைஞ்சினள்.. 

"செல்லம்! செல்லம்! எனக்காக 
படி அலைகிராயே!!" இதம்பரதாதன் மி 
வேதனையுடன் குளறிக் குளறிப் பேசினர். 

"உங்களுக்காக. அலைகிறேனா? இல்லை. 
எனக்காகவே நான் அலைந்து கொள்கிறேன். 
நீங்கள் வேறு, நான் வேறு என்றை எண்ணமே 
"எனக்கு ஏற்பட்டதில்லை. அந்த எண்ணம் 
நமக்கு. ஒருவேளை குழந்தைகள் இருந்திருந் 
தோல் ஏற்பட்டிருக்கலாம். நானும், £ங் 
களும் ஒன்றுதான்..." 

மேலே இருந்த குருவிகளுக்கு மனித. 
பாஷை புரிந்திருக்க வேண்டும். இரண்டும் 
கீழே தங்களைப் போல் தனிமையில் வாடும். 
இவர்களைப் பார்த்துப் பரிதாபமாகக் கத்தின. 
அந்தப் பெண் சிட்டின் ஓலத்தைக் காது, 
கொண்டு கேட்க முடியவில்லை. 

“இது வேறு தலைவேதனை....சண்ணருளி '* 
என்று அலுத்துக் கொண்டார். அவர். ''அப் 

  

         

  

  

  

  

  

பொழுதே சொன்னேன், இதுகளை அடித்து: 
விரட்டு என்று. ஒன்றுக்கு உடம்பு சரி 

ல போலிருக்கிறது.!! செம்பரநாதன். 
அண்ணுந்து பார்த்துச் சொல்லி விட்டுத். 
தம் கண்களைத் துடைத்துச் கொண்டார். 

செல்லம்மாளும். உயரப் பார்த்தாள். 
பெண் சட்டின் புலம்பல் அவளுக்கு வரப் 
போகும் ஏதோ ஒன்றை உணர்த்தியது. 

  

    

“செல்லம்! நீ தனியாக என்னை வைத்துக்: 
கொண்டு கஷ்டப்படுகருயே, என் தம்பியை 
வரச் சொல்லி எழுதிப் போடேன். '*" கணவர்   

கூறி முடிப்பதற்குள் செல்லம்மாள் மைத்துன. 
ரக்குக் கடிதம் எழுஇ விட்டாள். 

ஊரின் நியதிக்குக் கட்டுப்பட்டோ அல்லது. 
பாசத்தினாலோ. செல்லம்மாளின் மைத்துனர் 
வந்து சேர்ந்தார். 

தம்பியும், தமையனும் ஒருவரையொரு, 
அணைத்துப் பிடித்துக் கொண்டு உட்கா: 
இருந்தனர். தன் தோளிலும் மார்பிலும் 
அணைத்து வளர்த்தவன் தன் இறுதிக் காலத் 
இல் தன்னைக் காக்க வந்து விட்டான் என்று. 
"தான் இறுமாந்தார் சிதம்பரநாதன். 

தம்பியின் பாசத்தையும் மீறிக் கொண்டு 
ஆசை என்ட விஷம் அந்த வீட்டில் பரவிச் 
சூழ்ந்தது. "தமையனின் பாத்திரங்கள், பண்டங்கள், 
மன்னியின் உடம்பில் இருக்கும் நகைகளின் 
மதிப்பு இவற்றை எடை போட்டது. 

“அண்ணா என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்? 
வந்ததிலிருந்து அதைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை 
கூடப் பேசவில்லையே......அவர்தான் நோயில். 
அவஸ்தைப்படுகிறார்..... மன்னி சொல்லக் 
கூடாதா? எல்லாவற்றையும் சணக்குப்போட். 
டுப் பார்த்தால் ஏழெட்டாயிரம் தேறும். 
போல் இருக்கறதே! இவ்வளவும் யாருக்கு?" 

"தமக்குத் தானே விடை காண முயன்று: 
அத்த முயற்சியில் தோற்றுப் போனார் தம்பி. 

செ. மாள் ஏற்கனவே யந்திரமாகி விட். 
ருந்தாள். கணவருக்கு ஆகாரம் கொடுப். 
பது, படுக்கை மாத்றுவது, டாக்டர் வீட் 
டுக்கு ஓடுவது. எப்படியும் அவர் பிழைத்து: 
விட வேண்டும் என்றை நம்பிக்கையின் அஸ்தி 
வாரத்தில் அவள் தன் மனத்துக்குத்தானே 
உறுதி கூறித் தன்னையே அவருக்குப் பதிலாக 
அர்ப்பணிக்கத் தயாராகி விட்டாள். 

மன்னி காப்பி கொடுக்கும்போது கேட்க. 
லாம். ர மைத்துனர் இருந்தார். பிறகு 
சாப்பிடும்போது கேட்டு விடுவது என்று Bir 
மானித்தருந்தார். ஏனோ, சில விஷயங்கள் 

  

  

  

  

  

     

  

 



  

அது எத்துணை மூக்கயமாக இருந்தாளும் 
மனத்திலிருந்து வெளிவரஏ.க் தயங்குகிறது. 

அண்ணாவுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தால். 
இத்தனை சொத்தும் யாருக்கு என்று ம்பி 
யோதை இருப்பாரோ என்னவோ? நர்ற்பது 
வருஷங்களாக அவர் நிழல் போல் இருக்கு 
மன்ணியின். அன்பை... இய௱கத்தை, a Tt 
மையை அவர் தூசுக்குச் சமானமாக வி, 
டார். "இத்தனை சொத்தும் அவளைச் சேரப். 
போகிறது. அவர் கண்ணை மூடிவிட்டால் அவள். 
இதை யெல்லாம். சுருட்டிக். கொண்டு. தண் 
அண்ணன் விட்டுக்குப். போய் விடுவான். 

அண்டை-அயலில் இவ்விதம் பேசித் தனக், 
ஆதாவு கேடிக் கொள்ள முயன்றார் நம்பி. 
[வறு விடிந்ததிலிருந்து செல்லம் 

ளுக்கு வேலையே ஓடவில்லை. 
குருவிக் கூட்டிலிருந்து ஆண் கருவி போய் 

விட்டது போலும். _ பெண் ௪ட்டின் குறல். 
அவள் வயிற்றைக் கலக்கியது. பிரிவின் தூண் 
பத்தின் சாயலை அகன் வேதனையில் கண்டான். 
செல்லம்மாள். 

நேற்று வரை பேசி வந்த சிகம்பசநாதண் 
மெளனமாகி விட்டார். உலக விஷயங்களுக்கு. 
அப்பால் அவர் உள்ளம் உறவு பூண்டிருந்தது. 

"என்ன இப்படி, என்னுடன் பேச. மாட் 
டேன். என்கிறீர்களே உள்ளுணர்வு 
சிறிது உலகத்தின் மீது இரும்பியது. சிதம்பர. 
நாதன் மனைவியின் வேதனைக் கூரலை உணர்த் 
இருக்க வேண்டும். எழே அடத்.த தம் கையைக். 
தாக்கிக் கோபுரம் இருந்த இசையின் பக்கம் 

ஃ. காட்டினார். 
வுள் உன்னைக் காப்பர்” எண்று கூறுவ. 

தாகச் மெல்லம்மான் புரிந்து கொண்டா 
அவருக்கா அவளும், அவளுக்காக அவரு, 

மாக... உலகத்துடன்... ஓட்டி. உறவு பூண்டு 
வாழ்ந்த மனிதப் பட்சிகளில் ஒன்றை ஆண்ட. 
வன் தன்னிடம் அழைத்துக் கொண்டபோது 
உத்திரத்துக் குருவியின் க.கறல். செல்லம்மாண் 
வே. கனையில் கரைந்து போயிற்று. 

அப்புறம். மைத்துனரின் ஆயிரம் errors 
பெச்சுக்கள், கேள்விகள் , இவற்றைச் ௪ம௱ 
ளிததுச் செல்லம்மான் கணவரின் இரியைகளைச் 
செய்து முடித்தாள். 

அவள் ஆணி... அத்துப் பெண் சட்டு அந்தக் 
கூட்டைக் காலி செய்து விட்டுக் கட்டுப்ப 
டற்ற. வானவெளியில் _ ஜிவ்வென்று பறந்து 
செல்வதைக் சவனித்த செல்லம்மாள், வாணது 
இன்: ஏழ். குடியிருக்கும் இந்த . உலகத்தை 
வெறித்துப் பார்த்தாள். 

ஆமைகள்... விரப்புக்கள், வெறுப்புக்கள் 
மூகுவிய பல. கூட்டுப்பாடுகள் கொண்ட. எற 
கத்தில் அவன் தனியாக. வாழ்த்தாக வேண் 
டும். அப்படி வாழ, ஓவ்வொரு வினாடியையும். 
அழிக்க அவளுக்குப் பணம் BHR UST HHT BT 
இருந்தது. குருவியைப் போல அல்ல அவண் 
வாழ்க்கை 

மைத்துனரின். கோபத்துக்கும், வெறுப்புக் 
கும் ஆனான செல்லம்மான் தன் உடைமை 
கை யெல்லாம் எடுத்துக் கொண்டு பிறந்த. 
வீடு செல்ல வண்டியேறிய போது, அதை ஓரு, 
பெரிய துரோகமாக அவள் மைத்துனர் KBD 
யிருந்தால், மனித இனத்தைவிடப் பறவை 
இனமே மேலென்று அத்தப் பேதை கருதலாம் 
அல்லவா 2 

    

   
     

  

  

    

  

  

    
 



(இரமண அழைப்பிதழைப் பிரித்து மறு 
படியும் விலாசத்தைக் கவனித்தான் வரதன் 
'இயாகராயநகரில் ஒரு பிரபலமான தெரு 
வில் இருக்கும் சல்யாண மண்டபம்தான். 
அது. மாப்பிள்ளை அழைப்பு ஆறு மணிக்கு: 
என்று போட்டிருந்தார்கள். அடுத்த நாள் 
காலை ஆறிலிருந்து ஏழுக்குள்ளாக முகூர்த்தம். 
இருந்தது. வரதன் தொழிற்சாலையில் வேலை 
பார்ப்பவன்... ஏழு மணிக்கு அங்கே இருந் 
தாக வேண்டும்... நண்பனின் கல்யாணமென். 
ர.லும் அந்த ஒன்றரை மணி நேரச் சடங்குக் 
காக ஒரு நாள் செய்ய வேண்டிய தொழிலை 
உதற அவனுக்கு மனம் வரவில்லை. ஆகவே, 
மாலை ஐந்து மணிக்கு மனைவியிடம் சொல்லிக் 
கொண்டு புறப்பட்டான். 

கொஞ்சம் நல்ல சட்டையாகப் போட் 
இண்டு போசப்படாதா?!! என்று மனைவி. 
கேட்டாள். 

 சட்டையா 2 
வளிக்கு வாங்கெதுகானே? 
கொஞ்சம் நீர்க்காவி ஏறிப் போச்சு. 

“ஆமாம்... அவர அவா பாம்பே டையிங் 
அது இதுன்னு சட்டை தைச்சுச்இரு. நீங்க 
கதர் சுதர்னு ஒரு சந்நியாரிக் கலரிலே தைச் 
சுண்டு.” 

அவன் அவளைப் பார்த்து ஒரு மாஇரியாகச். 
சரித்தான். ஒரு கணம் தன்னையே பாம்பே 
டையிங் துணியில் தைத்த சட்டைக்குள் 
நுழைத்துக் கொண்டு, சிலும்பிய கராப்பும். 
இருதாவுமாகக் கற்பனை பண்ணிக் கொண்: 
டான். ஓ! அவள் தான் இப்படி இருக்க 
வேண்டும் என்று விரும்புகிறாள் போலும்! 
அவள் அவனுடைய சாதுத் தனத்தைப் பற்றி 
நனைத்துக் கொண்டிருக்கும்போதே அவன். 
வீட்டிலிருந்து இளம்பி விட்டான். மாம்பலம் 
ரயில் நிலையத்இிலிருந்து கல்யாண மண்டபம். 
அரை மைலுக்குள்ளாக இருந்தது. அவ 

க்குத் தெரிந்த சிலர் மனைவிகளோடு வந் 
snort. அவரவர் தத்தம் கல்யாண 

சூட்டுகளையும், புடவைகளையும் உடுத்தியிருந் 
ததும் வரதனுக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது. 

"என்னப்பா வரதா! மிஸஸ் வரலையா?* * 
என்று ஒரு நண்பன் கேட்டான். 

அவள் ஏன் அவளுக்கு அறிமுகமில்லாத, 
தெரியாத ஒருவனுடைய கல்யாணத்துக்கு. 
(வரவேண்டும் என்பது வரதனுக்குப் புரிய 
வில்லை. இவர்கள் மனைவிமார்களுக்கும் அந்தக். 
குடும்பத்தனரை,த் தெரிய நியாயமில்லை, 
இருந்தாலும் வருகிருர்கள். _ 

**டாக்சியிலே இடம் இருக்கு. நீயும். 
வாயேன்.” என்று இன்னொரு நண்பன் கூப்: 
பிட்டான். 

நடந்து போக வேண்டிய தூரத்தில் இருக் 

  

இதற்கென்ன இபா 
கதர்ச் சட்டை 

  

  

  

கும் இடத்துக்கு இவர்கள் ஏன் டாக்சியைத்: 
தேடுகிறார்கள் என்பது வரதனுக்குப் புரிந்தது. 
மஇப்பு என்று ஒன்று இந்தச் செய்கையினால். 
உயருகிறது என்பதை அவனும் தெரிந்து 
வைத்திருந்தான். 

“அட வாப்பா நீ ஒண்ணும் காசு தர 
வேண்டாம்!” 

  'இல்லையப்பா:! நான் இப்படிக் காலாற. 
நடந்து வர்றே. ் 

  

களம்பும் டாக்சியில் நண்பன் மனைவியி,_ம் 
சொன்னது வரதனின் காதுகளில் நன்றாக 
விழுந்தது. 

அவன் ஒரு பைத்தியம்... கொள்கை 
அது இதுன்னு...!'' அந்தப் பெண் அழகாகச் 
சிரித்தாள். அவள் உதடுகள் வெற்றிலைச். 
Rare  சவந்திராமல் சாயச் வப்பால் 
சிவந்திருந்தன. தன் மனைவி ஏன் 'லிப்ஸ்டி.க் 
உபயோகிப்பதில்லை என்று. வரதன் யோ௫ித் 
துக்கொண்டே நடந்தான். அது ஒன்றும். 
அப்படி விலை உயர்ந்தது அல்ல. தன்னால் 
வாங்கிக் கொடுக்க முடியாததும் இல்லை. 

ஏனோ. அவள் விரும்பவில்லை; இவனும் 
வாங்கவில்லை... 

இவன் அந்தக் கல்யாண மண்டபத்துத் 
தெருவை “அடையும்போது நண்பனின். 
டாக்சி. இவனைத் தாண்டிச் சென்றது. 
டாக்சியில் இளம்பியவர்கள் ஏன் இவ்வளவு 
நேரம் கழித்து வருகிறார்கள் என்பது நண்ப 
னின் மனைவியின் தலையைப் பார்த்ததும் 
புரிந்தது. ரயிலடியில் பாரத.த கை அலங்: 
காரமில்லாமல் இப்போது வேறு கொண்டை 
யாக மாறியிருந்தது. அஜந்தாச் சத்திரம் 
போல் இருந்தாள். அடிக்கடி. சிரித்தாள். 

ஓ! ப்யூட்டி பார்லருக்குப் போய்விட்டு 
இருக்கு. * 

  

வருகிறா ந்போல 
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ஐந்து ஐம்பதானது! 

  

  

என்னிடம். 
இருந்தது. அதைக் கொண்டு. 

ரண்டே நாட்களில் ஐம்பது ரூபாய் சம்பாஇத். 
“நான். மெட்ராஸாக்கு வந்தபோது 

ஐந்து ரூபாய்தான். 

   எந்தம் * பணத்தில், "உடனே ஐம்பது. ரூயால் 
மனுப்பவும் என்று ஊருக்கு ஒரு தந்தி அடித் 

தேன்!” போ 

  

'இலே சொல்லியிருக்கு" என்று கேட்டுவிட்டுப். 
பைத்தியக்காரப் பட்டத்தை வாங்கிக் கட்டிக் 
கொண்டவன். 

மாப்பிள்ளை. அழைப்பு தெரு இரும்பி 
வரும் ஒசை கேட்டது. அதை வெடிச்சை 
பார்க்கச் சென்ற கூட்டம் மறுபடியும் சிரிப்பும். 
கொம்மாளமுமாய்ச் சத்திரத்துக்குள் நுழைந் 
தது. மஞ்சுவின் புல்லாக்கைப் பார்த்து: 
விட்டு ஒருத்தி, ''ஏண்டியம்மா! இதென்ன. 
புதுசா அலங்காரம் 2'* என்று கேட்டு 
வைத்தாள். 

“பாட்டிதான் போட்டுக்கச் சொன்ஞ-'* 
மொதல்லே அதைக் சுழற்றி வை. 

"பாரின் ரிட்டர்ன்ட்' மாப்பிள்ளை. பார்த்: 
துட்டு மூர்ச்சை போட்டு விழப் போரார்!!" 

தத்தா. வந்து பேத்தியின் அருகில் 
நின்றார். '*ரொம்ப நன்னா யிருக்கு மஞ்சு. 
உன் பாட்டி மாதிரியே இருக்கே- * 

சுற்றியிருந்த பெண்கள் சலகலவென்று, 
எரித்தார்கள். 

ஏம்மா... குழந்தைகளா சிரிக்கிறீங்க? 
பாட்டி மாதிரி பேத்தி இருக்க மாட்டாளா?” * 

  

  

மறுபடியும் சிரிப்பு. ஓ! இந்தச் சிரிப்பு. 
வையுள்ளதாகவும் தேவையற்றதாசவும், 
வைக்கு. மீறியதாசவும் இப்போது    

ரப்படித்தான். ஒரு தொத்து வியாதி மாதிரி 
எல்லோரையும் பிடிச்றதோ 

வாதனுக்குக் கோபம் வந்தது. 'ஏன் இப்: 
படிக் காரணமில்லாமல் சிரிக்கணும்?! என்று 
இரைந்து சத்த வேண்டும் போலிருந்தது. 

மாப்பிள்ளை. அழைப்பு வாசலுக்கு வந்து. 
விட்டது. அந்த ஒரு. நாளுக்காக ஒரு தட 
வைக்காக பல நூறுகள் (மாமனார் கொடுத்த 
பணத்திலிருந்து) போட்டு வாக்கிய சூட், 
கோடட்டுடன் மாப்பிள்ளை ஜம்மென்று காரி 
லிருந்து ழே இறக்கினார். . 

கூட்டத்தில் சல அந்நிய நாட்டவரும். 
இருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் வாதனை 
அணுகிக் கேட்டான்: 

"உங்கள். நாட்டு மணமசனும் ஏன் சூட் 
போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்? இது இந்திய 
கடை அல்லவே: 

  

  

தான். பிறகு நடத்த நிச்சயதார்த்தம் முதலி 
னவும் ஏதோ சம்பிர தாயச் சடங்குகளாகளே 
வரதனுக்குத் தோன்றின. சாஸ்திரிகள் 
ஏதோ மத்திரங்களை ஓதிக் கொண்டிருந்தார். 
மணமகன் வருகிற நண்பர்களுடன் பே! 
சிரித்துக் கொண்டிருந்தான். இடையிடையே 
மந்திரம் சொல்வதாகப் பாவனை செய்தான். 

வரதனுக்குப் பசிக்க ஆரம்பித்தது. நண்: 
பன் இவனை அநேகமாக மறந்து விட்டவன். 
போல் இருந்தான். அவனிடம் பல விஷயங்: 
களை - இவர்கள் நட்புபற்றி - ஞாபகப்படுத்த 
வேண்டியிருந்தது. அயல்நாடு போய்த் இரும் 
பியதால் நட்பும் அந்நியமாக விட்டது 
போலும் என்று நினைத்துக் கொண்டே சாப். 
பாட்டு ஹாலுக்குள் நுழைந்தான். 

ங்கே. பல விஷயங்கள் இவன் சண் 
களில் பட்டன. அரைகுறையாகச் சாப்பிட்டு 
வைப்பவர்கள், இன்னும் கொஞ்சம் போட 
மாட்டார்களா என்று ஏங்குகிறவர்கள், சாப். 
பாட்டைத் தொட்டே பார்க்காமல் இலை 
யோடு ஒதுக்கிவிட்டு எழுந்து போகிறவர்கள்! 

வரதனுக்கு நன்றாகப் பசித்தது. ஆனால்: 
பந்தி விசாரிப்பவர்களின் கவனக் குறைவால். 
அரைவயிற்றுக்குத்தான்சாப்பாடுகிடைத்தது.. 

அன்றிரவு. அவன் விட்டை அடையும். 
போது குழந்தைகள் தூரங்கி விட்டார்கள். 
மனைவி மட்டும் ஏதோ புத்தகம் படித்துக் 
கொண்டிருந்தாள். 

**சரப்பாடு பலமா? என்ன ஸ்வீட் போட் 
டார்கள்?” 

இந்தச் சர்க்கரைப்பஞ்ச காலத்தில் ஸ்வீட் 
போடுகிருர்கள்! வெறும் பாயுசம தான்! 

"ஐயே! பொய்யைப் பார்! 'இநேகிதன் 
அப்படி இப்படின்னு சொல்லிண்டு போய் 

வரதன் பதில் கூறத் தெரியாமல்: oat 

    

    

  

  

  

-Qevarsiay 5 769?"* 
““இிநேகதனா?!! என்று, சிரித்த வரத 

*-நீ சாப்பிட்டியோ?!* என்று கேட்டான் 
**ஓ! உங்களுக்குத்தான் கல்யாண வீட்டில், 

சாப்பாடாச்சேன்னு நான் வெறும் மோருஞ் 
சாதமும். வடு மாங்காயும் போதும்னு. 
இருந்துட்டேன்!!! 

வர.தன் மனைவியிடம் மேலும் நெருங்க. 
தின்று, **எனக்குக் கொஞ்சம் மோருஞ்: 
சாதம், வடுமாங்காய் கொண்டு வா பார்க். 
கலாம்!" என்றான். 

அவள் சிரித்துக்கொண்டே உள்ளே போய்ச் 
ம் கொண்டு வந்தாள். 

நாளைக்கு. எத்தனை. மணிக்கு மூகூர்த் 
,தம்?”* என்று கேட்டு வைத்தாள். 

**அதைப் பற்றி என்ன? நான் நாளைக்குப். 
போகப் போவதில்லை. அப்படிப் போகிற. 
தானால் நானும் ஜம்முன்னு கோட்டு, சூட் 
டுன்னு ஆள் பாகு, ஆடை பாதின்னு போக: 
ணும்... தெரிஞ்சிதார்!!..! 

"அதான் நானும் சொல்லிண்டிருக்கேன். 
நல்லதா... பாம்பே டையிங் அது இதுன்னு: 
தைச்சக்கோங்கோ. இப்படி. என்று. 
அவள் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தாள். 

‘+n ips. teas பதிஞெண்ணு.... போய்ப் 
படுத்துக்கோ?” என்றபடி. வரதன் விளக்கை 
ஒணைத்தான்.. 
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சலஃயாண வீட்டில் இரட்டை நாயனம். 

அமர்க்களப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. டாக் 
மோர்களில் வந்து இறங்கியவர்களைச் சரித்: 
தும் கைகுலுக்கியும் வரவேற்றார்கள். வரத 
னும் உள்ளே போனன். வாசலில் நின்றிருந்த. 
பெண் ஒருத்டு உதட்டைச் சுழித்து, புருவங் 
களை நெரித்துக் கொண்டாள். அவள் இவ 
ஊேப் போல் வருபவர்சளைப் பார்க்கும்போது 
அல்லிதம்தான் நடத்துகொண்டான். நவநாக 
ரிகமாக  வருகிறவர்சளைப் பார்க்கும்போது 
தோள்களைக் குலுக்கியும், மணிகள் கொட 

  

  

  

  

டியது. போல் ஏரித்தும் வரவேற்பதைக் 
சுவனித்தா 

அவனுக்குத் தெரிந்தவர்களாக அங்கு. 
யாரும் இல்லை. போட்டிருந்த நாற்காலியில் 

  

உட்கார்ந்து கொண்டான்... எதிரே மண 
மேடையில் வர்ண விளக்குகளால் அலங்: 
குறிக்கப்பட்ட மண்டபம் சண்ணைப் பறித்தது. 
கூட்டம் கூட்டமாக ஆண்களும், பெண்கம். 

  

  

    

  

  

  

வந்து கொண்டிருந்தார்கள்., தான் வகுத்துக்: 
கொண்டிருக்கும் லை பல கொள்கைகளுக்கு 
முற்றிலும் மாறுபட்டவர்களாசவும், பாரதம் 
சுதந்திரம் அடைத்த இருபத்தியாறு வரு 
ஒங்களுக்கு... அப்புறம் நாட்டில் வளர்ந்து 
போயிருக்கும் போலித்தனமான, தன்னம். 
பிக்கையற்ற ஒரு. கூட்டமாகவும். அவர்கள் 
இருந்தார்கள். CorpraBs எப்படி. இ 
தாலும், மனிதனை மனிதல் ம.இக்க வேண்டு. 
என்கற. மனிதாபிமாவத்திலிருந்து அவர்கள். 

    

  

  

விலக வெகு தாரம் நிற்பதுபோல் வரத 
னுக்குத் தோன்றியது. பல பெண்கள் அடிக். 
கடி வாய் விட்டுக் காரண மில்லாமல் சரித் 
துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் உடம் 
பிலே போட்டிருந்த நகைகளின் மப்பும்: 
கட்டியிருந்த ஆடைகளின் தோ்றமும் 
'இத்தியா ஒரு பின்தங்கிய நாடல்ல என்று. 
இரு ராவத். தோற்றக்கை, ஏற் RAR 

காண்டிருந்தன. ஆலை அவர்களின் மனச் 

  

இன்: ஆழத்தில் புரையோடிக்கொண்டிருந்த 
நம்பிக்கையற்ற தன்மைகள்,  போலித்தன. 
மான சுவர்ச்சிகள் ஆகியவற்றின் எதிரொலி 
போல் அவர்களின் சிரிப்பு இருந்தது. 

ஒரு வயதான அம்மாள் மட்டும் இதற்கு: 
விதிவிலக்காக... இருந்தாள். தலை பொல்! 
லென்று நரைத்திருந்தது. பழுக்க மஞ்சன் 
பூசிய முகம்... பெரிய குங்குமப் பொட்டு. 
வாழை: நாரால்... தலை முடியைக். கட்டிக் 
கொண்டை மாதிரி சுற்றிக் கொண்டிருந் 

- வாழை நார் வெளியே நீட்டிக்கொண்    

  

2 
பருந்தது.. சழுத்தில் இரட்டை வடம். 
சங்கிலகள், . கைகளில் வளையல்கள், காது 
ளில் தொள்தொளவென்று ஆடும் கம்மல்கள்.. 
அந்த அம்மாள் சிரிக்கும்போது வெற்றிலை 
யால் மட்டும் வெப்பேறாத, கத்தைக் காம்பு 
மென்ற வந்த பற்கள் பளீரென்று இருந்தன. 

வரதன் அந்த அம்மாளைப் பார்த்துக்: 
கொண்டே .. யிருந்தான். மணவறையில். 
ஏற்றி வைக்கப்பட்ட... குத்து விளக்குகள். 
போல் அவன் குளிர்ச்சியாக ஒளி விளக் 
சொண்டிருந்தாள். இத்தனை நாகரிகங்களுக் 
இடையே தனியாசவும், ஓர் அரசி போலவும். 
அவள் இகழ்வதைக் கவனித்தான் வரதன். 

'தொல்வில் பாண்டு... வாத்தியத்தின். 
ஒலியோடு நா.தஸ்வரத்தின் சக்தமும் கேட் 
டது. பெண்கள் எல்லோரும் வேடிக்கை: 
பார்க்க வாசலுக்குப் போய் விட்டார்கள். 
அந்த அம்மாள்... மட்டும் பரக்கப் பரக்க 
ஆரத்தி கரைக்து எடுத்து, வந்து வைத்து 
விட்டு உள்ளே இரும்பி, "அடியே, மஞ்சு! 
மாப்பிள்ளை. அழைப்பு வரது. நீ பார்க்க 
வேண்டாமோ... வாடி....!! என்று கல் 
யாப். பெண்ணாகிய. தன் பேத்தியை 
அழைக்தான். 
   

 



கல்யாணப் பெண் பாட்டியின் அழைப்புக். 
இணங்க வெளியே வந்தாள். 

'நல்ல- காலம்! கல்யாணப் பெண்ணுக்கு: 
ung ‘ges? போட்டு விடுவதில்லை. 
அஜத்தாக் கொண்டை போடுவதில்லை. தாலி. 
கட்டுகிற வரைக்குமாவது  ஜரிசைக் கரை 
வைத்த ரவிக்கையும், பூக்தைத்த ஜடையும் 
தான் என்று வைத்திருக்கருர்கள்.. 

  

ரத்தப் பெண் அழகாகவே இருந்தாள். 
அடிக்கடி. வெட்சுப் பட்டுக் கொண்டாள். 
பாட்டி ஆசை இரப் பேத்தியை விளக்கு 
வெளிச்சத்தின் நடுவில் நிறுத்திப் பார்த்தாள். 

“தலைச் சாமான்கள் கட்டினதுக்குப் புல் 
லாக்குப் போட்டுக்கணு, கழவி. 
வேச்காச உள்ளே போய்விட்டு வத்து பெத்தி 
யிடம் புல்லாக்கைக் கொடுத்தாள். 

'ஒன்னுதுதான். போட்டுக்கோ. 
பேத்தி மறுபடியும் அலங்காரம் பண்ணிக். 

கொள்ள உள்ளே போய்விட்டாள். இிழவியின் 
கணவர் தள்ளாடிக் கொண்டே வந்து அவள் 
பக்சத்தல் நின்றார். 

**அது௩்கிட்டே. என்ன கொடுத்தே?”* 
"ஒண்ணுமில்லே. என் புல்லாக்கு பெட்டி 

யிலே உடத்துது.அவள் அசலமுச த்துக்கு நன்னா. 
யிருக்கும்னு போட்டுக்கச் சொன்னேன்." 

   

  

  

  

    

“அவ உன்னைப் போலத்தான் இருக்கா. 
இப்ப அதைக் கல்யாணக் கோலத்து 
பார்க்கறச்சே உன் ஞாபகம் - அந்த நாள் 
வந்துடுத்து..." 

2: நீங்கு. பலகாரம். சாப்பிட்டேளா?. 
பொழுதோட ஒரு வாய் சாப்பிடுங்கோ. 
ராத்திரி. சாப்பிட்டா உங்க உடம்புக்கு. 
ஆகாது.” கழவி பேச்சை மாற்றினன்.. 

கல்யாணச் சத்திரத்தில் அவசர வேகத்தில், 
பறத்து கொண்டிருந்த அத்தனை பேர்களுக்கும். 
தவே இந்தத் தம்பதியின் நிதானமான 
போக்கு அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. 

"எதற்கெடுத்தாலும் இப்போதெல்லாம். 
ஒரே அவசரம்தான். முதல் நாள் பரக்கம் 
பரக்க வந்து சம்பந்தி ஜாசையில் இறங்கி, 
அவசரம் அவசரமா மாப்பிள்ளை அழைப்பு 
நடத்திண்டு, ஏனோ தானோன்னு மந்திரம் 
சொல்லித் தாலி கட்டிட்டு, ரிசப்ஷன் போது 
விச்ராந்தியா சளசளன்னு 'வருகிறவாளோடு 
பொழுதைக் சுழிக்க காலமல்லவா இது?" 
என்று வரதன் நினைத்தான். 

அவன் திருமணத்தில் ரிசப்ஷனே நடத்த 
வில்லை. அதற்குப் பதில் சாயங்காலம் நிதான 
மாக ஒளபாசனம்பண்ணிக்கொண்டிருந்தான். 

ஒன்றிரண்டு நண்பர்கள் கேட்டதற்கு; 
ரிசப்ஷன் வைக்கணும்னு எந்த சாஸ்திரக். 

    

    

 



அமைதி 
  

அமைதி அரசோட்சும் அந்த வீட்டில் காக 
மாடு புகுக்து புறப்பட்டா.ற்போல் ஒரே சத்தமாக 
இருந்தது. ஜன்னல் கதவுகளை அகலத் இறந்து 
கொக்குகளைப் பொருத்தித் இரைச் சீலையையும் 
அகற்றி விட்டு கன்றாகப் பார்த்தேன் நான். 

வாசலில் செம்மன் பூச்சுடன் கோலம். 
தெரிந்தது. வாயிற் படியில் மாவிலைத் தோரணம் 
காற்றில் ஆடிக் " கொண்டிருந்தது. இப்போது: 
தான் எனக்கு கினைவுக்கு வருஇறது. ரங்கன்-- 
எதிர் வீட்டுப் பையன் - கல்யாணம் பண்ணிக்: 
கொண்டு தன் . மனைவியோடு வந்திருக்கிறான். 
என்பதை ஏனோ மறக்து போனேன். சில விஷயங் 
கள் எத்துணை ச.றியதாக இருந்தாலும் ஆணி 
அடித்தாற் போல் கெஞ்சில் இடம் பெறுகின்.றன. 
இல பெரிய-வையாக இருப்பினும் காற்றுடன் 
சென்று மறைந்து போகின்றன. ஒரு வாரம் 
முன்பு எதிர் வீட்டுக் கிழவர் அனந்து ஒரு கடிதத் 

டன் என்னைத்தேடி வந்தார். “வாசு! 
ஊரிலேயிருந்து பையன் கடுதாசி போட்டிருக் 
கான், வெள்ளெழுத்துக் கண்ணாடியை எங்கோ 
வைச்சுத் தொலைச்சுட்டேன். படிச்சுச் 
சொல்லேன். '* 

பையன் என்று அவரால் அழைக்கப்படும் 
ரங்கன் பையனாக இல்லை, வளர்ந்து தனக்குத் 
தானே ஒரு துணையைத் தேடிக் கொள்ளவும். 
ஆரம்பித்துவிட்டான்; என்பதுதான் கடிதத்தின் 
வாசகம். இழவர் அசைவற்று சிறிது நேரம் 
நின்றார். பிறகு கம்மிய குரலில், “பொண் ஈல்ல 

இடம் தானே என்று மெதுவாகக் கேட்டு 
வைத்தார். *'கல்லதாகத்தான் இருக்கும். பண 
விஷயத்திலே அவ்வளவு ஒசத்தி இல்லே. 
ரொம்ப சாதாரணமான குடும்பம். கோவில்லே 
கல்யாணம் பண்ணப் போருளாம்-!" 

“பண்ணிட்டுப் போறா! காங்களா. வேண் 
டரங்கறோம்!” என்று தன் மனைவியின் அபிப்: 
பிராயத்தையும் சேர்த்துக் கொண்டு கூறினர் 
அவர். 

எதல்யாணத்துக்குப் போயிட்டு வாங்கோ. 
ஊரைக் கூட்டி கடன் பட்டு ஜம்பமாக. செய்தாத் 

  

     

  

ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

தான் கல்யாணமில்லே, இந்த மாதிரிக்கல்யாணங் 
கள் நிறைய BLES.” என்று நான் என் 
கொள்கைகளை எடுத்து வீசினேன். 

அனந்து என் மேஜை மீது இருந்த மண் 
கூஜாவிலிருந்து தண்ணீர் சரித்து மடக் மடக் 
கென்று விழுங்கி தாகசாந்தி செய்துக் கொண் 
டார். அத்துடன் அவர் பிள்ளைக்கு அப்படிக் 
கல்யாணம் பண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். இப்படி. 
சொத்துள்ள பெண்ணாக வரவேண்டும் என்று, 
ஆசைப்பட்டதை பெல்லாம். சேர்த்து விழுங்க 
யிருக்கிறார் என்று கான் நினைத்தேன். 

அன்று நான் கடை இறக்கப் போகவில்லை, 
ஓ! என்னைப் பற்றி கான் ஒன்றும் சொல்ல. 
வில்லையல்லவா?' வாசு. எனப்பட்ட நான் ஒரு 
பிரும்மச்சாரி. வடசு காற்பதுக்கு மேல் ஆகறது. 
சொந்த பந்தங்கள் அதிகம் இல்லாதவன் வேல 
வெட்டியென்று தேடிபலையாமல் “ஒரு சிறிய 
துணிக்கடை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறவன். 
வருகிற வரும்படி, கான் உண்டு, உடுத்து, தர்மம் 
செய்யக் காணும். 

“ஏண்டா வாசு! உன் கடைக்கு ஏராளமா 
பெண்கள் கூட்டம் வரதாமே? நல்ல! ப்ளவுஸ் 
பீஸ் விக்கறியாம். ஒருத்தி கூடவா உம் 
மனசுக்குப் பிடிக்கலை?” என்று ரங்கனின் தாய் 
அனந்துவின் மனைவி அன்னலக்ஷ்மி என்னை 
அடிக்கடி கேட்டாள். 

“பிஸினஸ்ன, பிஸினஸ் மாமி, ஒவ் 
வொருவரும் மாசம் பொறந்ததும் இருபதுக்கும், 
முப்பதுக்கும் அரிசி பருப்பு வாங்கற மாதிரி 
ரவிக்கைத் துணி வாங்கறதுகள். ஒரே 
ஊதாரிகள். இந்த மாதிரி வந்து வாய்ச்சா 
கடையைக் கட்ட வேண்டியது தான்."* 

ரங்கன் என்னை விடச் சின்னவன். ரொம்பச் 
சின்னவன். மீசை அரும்பி ஒழுங்காக வளர்க்து, 
அதைத் இருக் கொண்டே கனவுகாணு!' 
அளவுக்கு மனத்தை அடக்க முடியாத பருவம் 
அவனுக்கு, அவள் கேட்பாள், “இவர் பெரிய 
ரிஷ்யசிருங்கர்... பொண்களைக் கண்ணுலே பாக்க 
மாட்டார். அவா கைகளை மட்டும் பார்ப்பார்.



பூடவைக் குடை 
பிடித்தேன் ! 
  

சுரதா 

கரும்பொடு நான் பிறந்தேன் - இளங் 
காற்ரொடு நானசைந்தேன் ! 

அரும்பொடு நான் வளர்ந்தேன் - மலர் 
ஆனபின் தேன் திறந்தேன் ! 

ததிமணல் மீதிருந்தேன் -- அவர் 
நட்டகல் மீதிருத்தார் 1 

புதுமழை பெய்கையிலே - நான் 
புடவைக் குடைபிடித்தேன் ! 

என்பெயர் அன்னமென்றேன் -- பசிக் 
கில்லையோ அன்னமென்றார் ?' 

பொன்மணி மண்டபத்தில் -- புதுப் 
புன்னகை அன்னமிட்டேன் !1 

காவிரி ஆழமென்றேன் -- அவர், 
காதலே ஆழமென்றார் 1 

சேவலேன் கூவுதென்றேன் -- விழிச் 
சேனைஏன் 'தாக்குதென்றார் 2 

வன்பால் குறிஞ்சிநிலம் -- அது 
வாழ்க்கைப் புணர்ச்சிநிலம் ! 

மென்பால் மருதநிலம் - அதை 
வெல்வதுன் மேனிதலம் ! 

என்றார் குளக்கரையில் -- இதழ் 
இட்டார் இதழ்க்கரையில் ! 

வென்றேன் பிணக்கினிலே - எள 
வென்ருர் அணைக்கையிலே !



ஏன்ன! துணியை வாங்கிண்டு பணமா 
தராளோல்லியோ...” 

இந்த ரங்கன் திடுதிப்பென்று இப்படி 
தாவது செய்துவைப்பான் என்று என் 
மனத்துக்குத் தோன்றிக் கொண்டேயிருர்தது. 
வடக்கே வேலையாகப் போகிருன் என்றதுமே. 
அவனுக்குத் துகணயைச் சேர்த்து அனுப்பி 
யிருக்க வேண்டும். துன என்ன கடைத் 
தெருவிலே விற்கிற சரக்கா? அதுவும் அலைந்து 
ஜாதகம் பார்த்து, சருனம் பார்த்து, பணப் 
பொருத்தம் பார்த்து முடிக்க குறைந்தது. 
இரண்டு மூன்று வருஒங்களாவது ஆகுமே! 

அனந்து வீட்டில் போய்க் கடிதத்தைப் பற்றி 
மனைவியிடம் சொன்னதும். அந்த அம்மாள் 
கையில் ஒரு கண்ணத்தில் பாயசத்துடன் 
என்னைத் தேடி வந்துவிட்டாள். 

“வள்ளிக் இழமை யோயில்லையோ? கனக 
தாராஸ்தவம் படிச்சேன். பால் பாயசம் பண்ணி 
அம்பாளுக்கு கை$வத்தியம் பண்ணினதும் மாமா 
வக்து நல்ல சேதியா சொன்னார். நாம் பார்த்தா 
என்ன அவனே பார்த்துண்டா என்ன ? சரக்கு. 
அவனது, அவன் மனசுக்குப் பிடிச்சா சரி, 
சன்னல்ஷ்மி மகாலஒமியைப் போல் பழுக்கப். 
பூசிய மஞ்சளும், அதனிடையே நெற்றியில் சுடர் 
விடும் குங்குமமும், அம்பாளின் பிரசாத மலரைச் 
கூடியும் என் எதிரே நின்ற போது. கையில். 
பாயசத்துடன்--நான் பணிந்தேன். பிறகு என் 
கண்கள் பனித்தன. என்னதான் நாகரிகம் 
உச்சாணிக் கொம்பில் ஏ.றி உட்கார்ந்திருந்தாலும்,, 
கால வெள்ளத்தின் போக்கிலே காம் செல்வது. 
தான். முறை யென்றாலும், பல நாட்டு கலா 
சாரங்கள் ஈம் கரையில் வந்து மோதிலலும். 
பெற்றவர்களின் முன்னிலையில் வந்து தாழ்ந்து 
பணிந்து கேட்காமல் ஒரு வரிகடி.தம் தான, இந்த 
ரங்கனுக்கு அகப்பட்டது? சை... அரட்டை 
என்று. எனக்குள் சொல்லிக். கொண்டு 
பாயசத்தை வாங்கிப் பருகினேன். 

  

“நீயும் கல்யாணத்துக்கு வாயேண்டா..."' 
“இல்லை மாமி. கான் வியாபார விஷயமா 

பம்பாய் போறேன். உங்க :ள்காயையும் கட்டுப் 
பெண்ணயும் இங்கே வந்ததும் பார்க்கிறேன். 
தப்பா கெனக்காதீங்கோ-” 

பிறகு நான் பம்பாயிலிருந்து வந்ததும் 
கல்யாணம் விசாரித்து விட்டு வந்தேன். அனந்து. 
அவ்வளவு இருப்தி கரமாக இல்லை, அன்னலக்ஷ்மி 
ஒன்றும் பேசவில்லை. வரப்போகிற தம்பதியை, 
வரவேற்கும் பணியில் ஈடு பட்டிருக்தாள்.. 

2 

நான் ஒன்றும் ஜன்னல் வழியாக அந்த 
அமைதியான லட்சுமீகரம் பொருந்திய வீட்டைப் 
பார்க்க வேண்டு மென்பதில்லை. சுதந்திரமாக 
அங்கேயே போய்ப் பார்க்கலாம், இருந்தாலும் 

மறைக்து பார்ப்பதால் சிலருடைய குணங்களை: 
நன்றாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். 

எதிர்வீட்டு வாசல் பக்கத்துக் காமரா அறை. 
ஜன்னல் நன்றாகத் இறந்திருந்தது. ஜன்னல் 
ஓரத்தில் உட்கார்ந்து அந்தப் பெண் ரங்கனின். 
மனவி. பாமா தலையலங்காரம் செய்து. 
கொண்டே உத்தரவுகள் பிறப்பித்துக் கொண் 
யிருக்தாள். 

எழும்மா!.. விருந்தொண்ணும் எனக்கு 
வேண்டாம். நல்ல தேங்கா அரைச்ச கூட்டும், 
மிள கூட்டலும் போறும்," 

அன்னலக்ஷ்மி கதவோரம் வந்து நிற்பது: 
Barges தெரிகிறது எனக்கு. :*ஏண்டியம்மா! 
முதல் முதலா வந்திருக்கே ஒரு பாயசம் வச்சா. 
என்ன?” 

  

ஒரே *போர்!"" 
அதட்டும் குரலில், 

அன்னலக்ஷ்மி திரு திரு வென்று விழித்தாள். 
அவள் பாரதப் போரைப் பற்றித்தான் படித் 
இருக்கிறாள். இந்தக் காலத்துக் குழந்தைகள். 
வாய்க்கு வாய் உபயோகிக்கும் *போர்” பற்றி 

அவள் அறிடாள். 
யாரோடு யார் போர் தொடுக்கப் போகிறார் 

கள் என்கிற சந்தேகம் தெரியாமல் அந்த. 
அம்மாள் உள்ளே சென்றாள். 

என்றாள். அவள் 

பாமா உரத்தி குரலில் பாட ஆரம்பித்தாள். 
ஏதோ ஒரு சினிமா பாட்டு. எல்லாப் பாட்டுகளும். 
எனக்கு ஒரே மாதிரித்தான். தோன்றுக 

ச.ற்றைக் கெல்லாம் ரங்கனும் உள்ளே 
. அவன் ஒரு அடி. பாட, இவள் மற்றொரு: 

அடி பாட, கம் தமிழ் சினிமாவில் புளித்துப் 
போன காட்சி ஒன்றை அங்கு நான் கண்டேன். 

    

  

அனந்துக் இழவர் மூகம் சிவக்க துண்டை 
உதறித் தோளில் போட்டுக்கொண்டு தெருக் 
கோடியை லட்சியமாகக். கொண்டு அம்பு 

    

வேகத்தில் வீட்டைவிட்டு வெளியேறக்கூடிய 
நாராசப்பாடல் அது. உஷாக்காலத்தில் அமுதப். 
பிரவாகமாக வரும் திருப்பாவை திருவெம். 
பாவைப் பாடல்களும், பின்னர் தேனின் சுவை 
போலும், அலைகளின் தாலாட்டு போலும். 
செளந்தர்ய லஹரி சுலோகங்களும் ஒலிக்கும் 
அந்த வீட்டில், இப்படி... 

அன்னலக்ஷ்மி அவசரமாக வாசலுக்கு வந்து: 
கணவர் செல்லும் இக்கை உற்றுப் பார்த்து: 
விட்டு உள்ளே போஸன். 

முதலில் களுக் களுக்கென்று ஆரம்பித்த, 
சிரிப்பின் ஓசை பிறகு ஹி...ஹி....என்றும் ; 
“ஹ்ஹா! என்றும் கேட்க ஆரம்பித்தது. "புது 
மணத் தம்பதியர் ஏதோ ஹாஸ்யத்தைப் 
பார்த்துச் சிரிக்கறார்கள்போலும் என்று கான் 
'இரும்பவும் என் பார்வையை அந்த வீட்டினுள். 
செலுத்தினேன், 

 



ஒன்றுமில்லை. சுவரில் ஒடும் பல்லியைப் 
பிடிக்க பூனை ஒன்று அங்கும் இங்கும் தாவிக் 
கொண்டிருந்தது. சாதாரண சொற் பிரயோகங் 
களும், சேட்டைகளும்  ஹாஸ்யமாகத் தலைமீது 
வைத்துக் கொண்டாடக்கூடிய காலத்தில் இருக்: 
கிறோம் என்பது எனக்கு அடிக்கடி மறந்து: 
விடுகிறது. 

பாமா உதட்டுச்சாயம் பூசி, மேலும் கண் 
இரப்பைகளுக்கு மைதீட்டி. முடித்து நிமிர்ந்த 
வுடன் கான் திடுக்கிட்டேன். அனர்துவுக்கும், 
அன்னலக்ஷ்மிக்கும் ஏற்ற மருமகள்தானா இவர் 
என்பதுதான் என் இகைப்புக்குக் காரணம். 
காடக அரங்கின் *க்ரின் ரூமில்! வேஷம் பூசும். 
நடிகையின் தோற்றத்தில் இருந்தாள் அந்தப்: 
பெண். ரங்கனும் பெரிதும் மாறியிருந்தான். 
காதுப் புறங்களில் சுருண்டு இறங்கும் கிருதா. 
வும், மேலும் அழகு படுத்திய மீசையுமாக 
அவறும் முகத்துக்கு ஒப்பனை செய்துக்கொண் 
டிருந்தான். மீசை வைத்து, இராப்பு வைத்து: 
பெண் பிள்ளாக்கு ஆண் வேஷம் போட்டாற். 
போன்ற தோற்றம். 

இந்தக் காலத்து ஆண்கள் பெரும்பாலும் 
விரும்பும் தோற்றமும்கூட, 

அனந்து வெகுநேரம் திரும்பவில்லை. 
மகனையும், மருமகளையும் சேர்த்து உட்கார 
வைத்து அன்னலக்ஷ்மி கூடத்தில் உணவு பரி 
மாறும் சாட்சியையும் கண்டேன், 

“இந்தக் கூட்டு எங்கம்மா சமையலைப் 
போல இருக்கு-இதுக்குக் கொஞ்சம் உறைப்பு 
கொஞ்சமாப் போட்டிருக்கணும் இல்லையா? நீங்க. 
என்ன arb? per” என்று பாமா என் செவி. 
களில் அறைவது போல் இரைந்து பேசிஸள். 

அன்னலக்ஷ்மியின் மிருதுவான குரல் வீணை 
யின் காதம் போல் அந்த வீட்டில் வெள்ளிக் 
கிழமைகளில் சியாமளா தண்டகத்தைப் பாடிக் 
கேட்டவன் கான். எத்தனை நாட்களாகக் கேட்டு. 
வருகிறேன்? பதினைந்து ஆண்டுகளாக, 
அலுக்குமா எனக்கு? இன்னமும் கேட்பேன். 
தெய்வீக உருவங்கள் நிறைந்த ஒரு சிற்பக் 
கூடத்தில் கட்ட நடுவில் பேயின் சிலையை 
வைத்தாற்போல் அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் 
மருமகள் எனக்குத் தோன், 

இடை இடையே நான் வெளியூருக்குச் 
சென்றுவிடுவேன். வாசலில் வெளியில் ரங்கனைப். 
பார்த்து எப்போதாவது பேசிஸல் அவன் ஏதோ 
விமானத்தில் வரது இறங்கெதுபோல், “ஐ...ஸீ/ 
தட் இஸ்குட்'” என்று பேசி வந்தான். அந்தப் 
பெண்ணும் அடிக்கடி, “ஓஒ. ஸில்லி! கான் 
கேட்டை (லே) டச் பண்ணிட்டேன். கை. 
அலம்பணும்...!! என்று தன் ஆங்கெ அறிவை 

வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாள். அசி 
ரங்கனுக்கும், பாமாவுக்கும் அந்த ஊர் 

பிடிக்கவில்லை. ee ats 
. “சே! ஊரா இது? ஒரு நல்ல தியேட்டர் 

உண்டா? ஊரிலே எங்கே திரும்பினாலும் கோயில் 

  

   

  

      

சுவத்திலே போய் முட்டிக்க வேண்டியிருக்கு, 
பம்பாய் போயிடப்போறேன்-.” என்றாள். 
அவள், 

“பம்பாயிலேயும் கோயில்கள் உண்டு, 
ரங்கா." 

“பம்பாயிலே  நைட்சிளப்பும் உண்டு-” 
என்று இரைந்து சிரித்தாள் பாமா. 

அனந்து என்னிடம் யோசனை கேட்க அடிக் 
கூடி வரமாட்டார். புது மருமகள் வந்த பத்து 
'இனங்களுக்கப்புறம் "அவர் “வாசு! ஒண்ணு 
அந்தப் பெண்ணும், அவனும் இங்கே இருக்கட் 
டும். கானும், இவளும் எங்கானும் போயிடறோம். 
இல்லை, இவன் பம்பாய்ப் போகணும். 
அமைதியா, ஆனந்தமா வாழ எனக்கு ஆசை. 
இப்படி கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு, எப்போதும் 
தன்னைச் சுற்றி சத்தம் வந்து கொண்டிருக்க றே. 
9G நாகரீகம்னு செனச்சுண்டு இருக்கவா 
ளோடே எங்களால் இருக்க முடியலை"? 

ஊரிலே நாலா பக்கமும் அலறுகிற ஒலி 
பெருக்கு மாதிரி, வீடுகளிலும் சத்தமும், கூச் 
சலும் ஆரம்பமாகிவிட்ட காலம் இது. 

கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கோ 
சார்...காலம் படுவேகமாய் முன்னேறி இருக்கு. 
எதையும் சத்தம் போடாமச் செய்யற பழக்கமே 
நம்மை விட்டுப் போயிடித்து. இந்தக்காலத்துலே 
நீங்க ஒரு தனி ரகம்,"” அனந்து சிறிது Cord 
உட்கார்க்தருந்துவிட்டு மேஜைமீது இருந்த 
தண்ணீர்க் கூஜாவிலிருந்து சீரெடுத்து மடக் 
மடக்கென்று குடித்தார். ஏதோ வேண்டாத 
எண்ணங்களை முழுங்கத் தொலைக்கறார் என்பது: 
மட்டும் எனக்குப் புரிந்தது. 

அந்த நாள் எதிர்வீடு அமர்க்களப்பட்டுக் 
கொண்டிருந்தது. பம்பாய் ஜனதாவில் ரங்கனும், 
அவன் மனைவியும் பிரயாணமாகரார்கள் போலும். 
மருமகள் உரத்தகுரலில், “அம்மா? பூரி, 
உருளைக்கிழங்கு, ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு. 
நாகாரக்குத் தயிர்சாதம்.  கிறைய பாலைவிட்டுப் 
பிசையுங்கோ. புளிக்காது. புளிச்சாலும் ஜலம். 
விட்டுக்கலாம், நடுவிலே இங்க ஓமப்பொடி. 
வேர்க்கடலை உருண்டை...”"என்று உத்தரவு. 
போட்டுக்கொண்டிருக்தாள். 

  

  

வாசலில் வண்டி வந்து கின்றது. 
“பம்பாய்க்கு வாங்கோ-அப்படியே பஞ்ச 

வடி, காசிக் போயிட்டு வரலாம்-'* பாமாவின்: 
அன்பான அழைப்பு மாமனார் மாமியாருக்கு, 
பஞ்சவடியும், நாசிக்கும் இந்தச் சத்தத்தைத் 
தாங்குமோ? 

பொல்லென்று அதற்கடுத்த 
மாகிறது. 

மழைத்தாரைபோல் என் செவிகளில் திருப் 
பாவை வந்து பாய்கிறது. 

அந்த வீட்டில் மறுபடியும் 
அரசோச்சுகறது.. 

காள் உதய 

அமைதி



4 /லைடைய பல்லவ சாம். 
ர்த்யத்தின். தலைநகரமா: 
இய காஞ்£புரத்தில் ராஜ 
வீதி: என்கிற கம்பீரமான 
பெயருடன் இசழும் வீதி.பில் 
மண் அதிர்ந்து, ஓடுகள் 
சரித்து, சிதலமாக் கடந்த 
ஒர் ஓட்டு வீடு. அதனுள் கலகலத்துப் போய் வறு. 
மையில் வாடும் ஒரு குடும் 
யம். அந்தக் குடும்பத்துக் 
கும் ஒரு தலைவர் இருந்தார்; தலைவி 
இருந்தாள். நிறையக் குழந்தை 
கள் இருந்தார்கள்.  ஒன்றரைப் படித் 
தவலையில் சோறு சமைத்தால், குடும்பத் 
த& விக்குக் கடைசியில் பிடிகூட 
BOs என்றால் குடும்பத்தின் அளவை 
ஒருவாறு மதிப்பிட்டு விடலாம். அன்: 
ரட வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அரிச. 
யிலிருந்து உப்பு வரையில் அவர்கள் 
விட்டில் இல்லை” என்ற பாட்டுத்தான். 
Bb அரசியலார் கூறுவதுபோல் அவர்கள் 
சிக்கனத்தைக் சடைப்பிடிக்கறவர்கள். 
வழக்கம் போல அன்று அவர்கள் வீட்டில், 
அடுப்பில் பூனை தூங்கக் கொண் 
Epos. பனழயது கற்சட்டியிலிநந்து 
நாலு பிடி சாதத்தை உப்ப போட்டுக் 

கரைத்து ஜலம் விட்டு விளாவிக் குழந்தை 
களுக்தக் கொடுத்து அனுப்பி விட்டாள் 
தர்மாம்பாள். கடைக் குட்டிப் பையன். 
கண்ணனுக்கு மட்டும் எப்படியோ 
சமாளித்து ஒரு டம்ளர் காப்பி வைத்துக் 
கொடுத்தாள்... 

பள்ளிக்கூடத்தில் மணி அடித்ததும். 
குழந்தைகள் ஓடி. வந்து விடுவார்கள். 
என்பது தெரிந்தம், தர்மாம்பாள். 
தலைப்பை விரித்துப் போட்டு கொண்டு. 
படுத்திருந்தாள். அஇகாலையில் எழுந்து 
போன ஏகாம்பரம்-அவள் கணவர்-வீடு 
'இரும்பவில்லை.. மாதம் இருநூறு, 
மூந்நூறு ச%பாதிக்கிற குடும்பத்தின் 
பொருளாதார நிலைமையே சிரமமாக: 
இருச்கும் இந்தக் காலத்தில், ஏகாம்பரம் 
ஒருவரின் வருமானத்தைக் கொண்டு 
அந்தக் குடும்பச் சக்சரம் ஓட வேண்டு 
மென்றால் அது மூடிகற விஷயமல்ல. 
அவருடைய மாத வருமானம். ஐம்பது 
ரூபாய். அதில் அந்த வீட்டுச்கென்று 
வாடகை எட்டு ரூபாய் கொடுத்தார். 
கள். மீதி. இருப்பதில் எட்டுப் பபர்கள். 
சாப்பிட வேண்டும். 

ஏகாம்பரம் ராஜ வீஇியில் மிட்டாய்க் 
கடை ஒன்றில் பலகாரங்கள் செய்யும். 
வேலையில் இருந்தார். காஞ்சபுரம்: 
எப்படிக் கோவில் குளங்களுக்குப் 
பிரசித்தமானதோ, அப்படியே வெயி 
அக்கும் பிரசித்தமான ஊர். சித்திரை 

ன ரகம் 
௪ தரதுரரசமறி?தி 

மாசத்துக் கடுங்கோடையில் *இகு இக” 
என்று எரியும் அடுப்பருகில் உட்சார்ந்து: 
வியர்வை ஆறாகப் பெரு வழித்தாலும் 
அந்தக் கடை மூ.தலாளி மேலே 
ஐந்து ரூபாய் சம்பளம் அதிகம் தரமாட் 
டார். வைகா? மாதம் ஸ்ரீ வரதராஜப் 
பெருமாளின் கநடோத்ஸவத்தின். 
போது கல்லாப் பெட்டி நிறையச் சல். 
enn தளும்பி வழிந்தாலும் அவர் 
கெஞ்சம் கல் நெஞ்சமாகத்தான் இருந் 
தது. இதில் ஒரு விசேஷம், அவர் தம். 
கடைக்குப் பக்கத்இல் உற்சவத்தின். 
போது தண்ணீர்ப் பந்தல் வைத்து 
நடத்தி வந்தார் 1 

'தஇனம் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல். 
வீட்டுக்குக் இளம்பும்போது, அவர் ௪௯ 
தொழிலாளி ஈச்சபேசுவரன் அஃருக்கு 
முன்பாகவே கடையை விட்டுக் இளம்பிக் 
குமரக் கோட்டத்தின் அருகில் வந்து. 
நிற்பார். இவர் வந்ததும், அவரிடம். 
நாலு. மிஃடாய்ப் பொட்டலங்களைக் 
கொடுத்து. "கொண்டுபோய்க் குழந்தை 
களிடம் கொடும்” என்று கூறிக் 
கொடுப்பார். 

** என்னத்துக்கு அப்பா இதெல்லாம் 2 
மூதலாளிக்குத் தெரிந்தால் நமக்குத் 
தான் அவமானம்.....?? என்பார். 
"ஏகாம்பரம். 

**சும்மா இரும், ஐயா! சம்பளம்தான் 
கூட இரண்டோ மூன்றோ கொடுக்க 
மாட்டார். கடையில் ஊசி போறது. 
காணாது. குழந்தைகள்தான் சாப்பிடட் 
டம்”* என்று கூறிவிட்டுக் கச்சபேஸ்வரன். 
போய் விடுவார். அவர் பிரும்மச்சாரி.. 
இத்த ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தை நம்பி 
அவர். சம்சார புத்தத்தில் க்கக். 
கொள்ளவில்லை. அவரைப் புத்திசாலி 
என்று ஏகாம்பரம் வாயாரப் புகழ்வார். 
தாள் முழுவதம் அரை வயிற்றுச் சாப். 
யாடுடன் இரக்கும் குழந்தைகள் அந்தப். 
பொட்டலங்களைப் பிரித்து, நொடி. 
யில் இன்று விடுவார்கள். அப்பொழுதும் 
அவர்களுக்குத் இருப் இ ஏற்படாது. **அப்பாவுக்குத்  துனிச்கூட cuss 
வில்லையே*' என்று தர்மாம்பாள் அதட்டி. 
னால், **பேர்இிறது, விடு. எனக்குப். 
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பலகாரம் ஒன்றுதான் குறைச்சலாக: 
இருக்கறெதாக்கும்.' ஏ,தாவது இருந்தால் 
கொடு,..*' என்று கேட்பார். ae 

மத்தியானம் வடித்த சாதத்தில் நீர்: 
ற்றி வைத்திருப்பதில் சிறிது போட்டுக் 
கரைத்து, மாங்காய் வடு ஊறுகாயுடன் 
கொடுத்தால் சாப்பிட்டு விட்டுத் இண் 
கையில் படுத்து விடுவார் அவர். மனைவி 
அதுகூடச் சாப்பிட்டிருக்க 
மாட்டாள் என்பது அவருக் 
குத் தெரியும். ** சாப்பிட் 
டாயா?”' என்று கேட்டால், 
“உ சாப்பிட்டேன்?” என்று 
பதில் வரும் என்பதும் அவ 
ருக்கு நன்றாகத் தெரியும். 
சொன்னால் அவள் கேட்க 
மாட்டாள் என்று அவர் 
அதைப் பற்றி விசாரிப். 
பதையே விட்டு விட்டார். 
இத்தக் குடும்பத்தில் மூத் 

தது பெண் குழந்தை. வயது 
யதனாறு. நாலு பெரிய மனி 
(தர்கள் சிப௱ர்சினால் மூன்றா. 
வது பருவம் தேறி உபாத்தி 
யாயினி வேலைக்குப் படித்து 
வந்தாள் அந்தப் பெண். 

இரண்டாவது பிள்ளை படித்துக் கொண் 
டிருந்தான். அப்படியே மற்றக் 
குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடம் போய் 
வந்தார்கள்... கடைச்குட்டிப் பையன். 
மாத்திரம் வீட்டில் இருந்தான். மத்தி 
யான. வேளைகளில் தர்மாம்பாள் எத் 
தனையோ வேலைகள் செய்தாள். 
மாவரைத்துக் கொடுப்பாள். அப்பளம் 
இட்டுக் கொடுப்பாள். வீசை சர்க்கரை 
ஒன்றரை ரூபாய் விற்கும் இந்தக் காலத் 
இல். இவை யெல்லம் எந்த மூக்குக் 
காணும்? குடும்பம் இருக்கிற நிலையைப்: 
பராத்து அவளைவிட, 
அதிகமாகக் கலங்கியவர்.. 

*ஒரு நாளாவது இரண்டு வேளைகள் 
வயிருரச் சாப்பாடு போட வேண்டும். 
குழந்தைகளுக்கு! என்று தம் மனத் 
துக்சுளன் அவர் பல தடவைகள் சொல் 
லிக் கொள்வார். 

Ary அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது 
ல் a மணி gy Par gi. பகல் ஒன்றரை மணி ஆ! து. 

கையில் இருந்த ஒரு ரூபாயில் அரிசியும், 
இதரச் சாமான்களும் வாங்கிக்கொண்டு. 
வந்திருந்தார். வீட்டினுள் நுழைந்த 
வுடன் வீட்டில் சந்தடி எதுவுமில்லாமல். 
நிசப்தமாக இருந்தது. கெொல்லைத் 
தாழ்வாரத்தில் தர்மாம்பாள் கண்ணனை. 
அணைத்தவாறு படுத்இருந்தாள். அவர்: 
வந்ததைக்கூட அறிந்து கொள்ளாமல்: 
தரங்குகறானா, அல்லது பசியின் மயக் 

  

      ஏகாம்பரம் தான்- 

கமா என்பது அவருக்குப் -:38யவில்லை. 
சமையல் அறைக்குள் சென்று அடுப்பை 
மூட்டி வெங்கலப் பானையில் உலைநீரை 
வார்த்து வைத்தார். மனைவி எழுந்திருப் 
பதற்குள் சமைத்து விட்டால் தம் கையி 
னாலேசய அவளுக்குப் பரிமா.றிவிட்டு, 
பிறகு வேலைக்குப் புறப்பட்டுப் போக 
லாம் என்கிற ஆவல் அவருக்கு. 

கொல்லைக் கோடியிலிருந்து ஒரு குரல். 
இலேசாகக் கேட்டது. 

** சாமி! சாமி/*” என்று ஒருவன் 
குரல் கொடுத்தான். * தர்மாம்பாள். 
வாரிச் சுநட்டிக் கொண்டு எழுந் 
தாள். ஏகாம்பரம் சமையலறையை 
விட்டு வெளியே வந்தார். கொய்யா 
மரத்தடியில் நிற்கும் குறவனைப் பார்த்: 
தார் அவர். 

** என்னடா. இது 2 பெரிய கூப்பாடு, 
போடுவருய்?** என்று கேட்டுக் 
கொண்டு. ஏகாம்பரம் கணழ்றங்கரைக் 
குச் சென்று நின்றார். 

**சாமி.....!* என்றான் குறவன், தன் 
காவிப் பற்களைக் காட்டிச் சிரித்தபடியே. 

'தர்மாம்பாளுக்கு அவன் எதற்கு வந் 
இருக்இருன் என்பது புறிந்து போயிற்று. 

(வும் ,பிஞ்சுமாய்க் குலுங்கும் அந்தப் 
பரிய கொய்யாமரத்தில் உச்சாணிக்: 

 



'இளையில் “இரண்டு தேன் கூடுகள் கட்டி 
. இருப்பதைக் கண்டாள் அவள். " 

விடியற்காலம் சூரிய உதயத்துக்கு 
முன்ப தர்மாம்பாள் கொல்லைப் பக்கம். 
வரும்போது அந்த அழகிய காட்சியைப் 
பார்த்இருக்கிறாள். **உய்। என்றெ. 
ரீங்காரத்துடன் கூட்டமாகத் தேனிக்கள் 
அங்கும் இங்கும் பறந்து சென்று want sal 
லிருந்து தேனைக் கொண்டு வந்து சேர்ப் 
பதைப் பார்த்து அப்படியே தன்னை 
மறந்து நிற்பாள் அவள். அந்த வீட்டிலே 
உணவுப் பஞ்சமே தவிர, மலர்களுக்குப். 
பஞ்சமில்லை. கொய்யா மரத்துக்கு 
அப்பால் மல்லிகைச் செடி பு.தர்போல் 
மண்டிக் கடந்தது. கொத்துக் கொத் 
தாய் மலர்களைத் தாங்கு மருதோன்றி 
மரங்கள் வேலி போட்டாற் போல் 
வரிசையாக _ இருந்தன. துளசியும், 
சாமந்தியும் இணற்றைச் சுற்றி வளர்ந் 
இருந்தன. ஒரு மூலையில் சரக்கொன்றை. 
மரம் சரம் சரமாக மலர்களைச் சொரிந்து, 
கொண்டு நின்றது. அவர்கள் வீட்டுப். 

பெண் குழந்தைகள் 

வயிற்றுக்கு இல்லாவிட். 
டாலும் ,தலை நிறையப். 
மூ வைத்துக் கொண்டு. 
பள்ளிக்கூடம் போவார். 
கள். பூஜை அறையில்: 
“கம்” மென்று மலர்க 
ளின் மணம் 'வீஓக் 

    

   

        

    

கொண்டே இருக்கும். வறுமை என்னும் 
கொடிய நோயில் அவர்களைச் இக்க 
வைத்து வேடிக்கை பார்க்கும் முருக 
வேளின் படத்துக்கு மல்விமாலை போடா 
மல் இருக்க மாட்டாள் தர்மாம்பாள். 
அமாவாசைக்கு முன்பு தேன் கூடுகள் 

பருத்து, அகனுள் தேன் நிறைய இருப் 

பது தெரியும். மாலைக் கதிரவனின் ஒளி 
அக்கூடுகளைத் தங்க நிறமாக மாற்றித் 
தரும். அமாவாசை நெருங்கு வரும். 
போது அந்த ஈக்கள் தேனை உறிஞ்சி 
விட்டுத் தோட்டத்தைச் சுற்றிச் சுற்றி 
ரீங்காரமிட்டுக் கொண்டே திரிவதையும்: 
தர்மாம்பாள் பார்த்திருக்கிறாள்.. 

சமீபத்தில் கச்சபேசுவரன் அவர்க 
ஞூடைய வீட்டுக்கு வந்திருந்தார். கொல்: 
லைப்புறம் சென்றவர் தேன் கூடுகளைப் 
பார்த்து அதிசயித்து நின்றார். 

ஏகாம்பரம்! இதென்னப்பா இது? 
வீட்டிலே தேன் கூடு கட்டக் கூடாதே. 
யாரையாவது குறவனை அழைத்து வந்து: 
கலைத்துப் போடச் சொல்லப்பா. . -. 
சுவாமிக்கும் அபிஷேகத்துக்குத் தேன் 
ஆச்சு. மருந்துப் பண்டம் வேறு. இந்த: 
மாதிரி சுத்தமான தேன் கிடைக்காது, 
கைச் செலவுச்கும் ஏதாவது இடைக் 
Gb..." என்று கூறினார், மரத்தை: 
அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டே. 

தர்மாம்பாள் உள்ளேயிருந்து எட்டிப் 
பார்த்தாள். “அன்றலர்ந்த மலர்களி 
லிருந்து தேனை எடுத்து வந்து சேகரித்து: 
உண்ணும் அந்தத் தேனிக்கள் நம்மை 
என்ன செய்கின்றன? யாருடைய 
பொருளையாவது அபகரித்துக் கொண் 
டனவா ? நாம் இருக்கும் வீட்டில் வந்து: 
நமக்குத் தொல்லை தருன்றனவா 2 
இயற்கையில் பிறந்து" இயற்கையாக 

வாழ்ந்து அப்படியே - மடியப் 
போகும் அவைகளின் அமைஇ 
யான வாழ்க்கையை நாம் ஏண்: 
குலைக்க வேண்டும்? தொல்லை. 
தரவேண்டும்?” என்று தர்மாம் 
பாள் சந்தித்தாள். அத்துடன் 

அவளுக்கு ஒரு பயம். அடுத்த 
வீட்டிலே சில மாதங்களுக்கு. 
முன்பு குருவிக் கூட்டைக்கலைத் 
தார்கள். பறக்கத் தெரியாத 
று குஞ்சுகள் இரண்டு; 
நாலைந்து முட்டைகள். அவை 
களைப் பேணி வளர்க்கும். 
ஆணும், பெண்ணும் கலைந்த 
அந்தக் கூட்டைப் பார்த்துக் 
கத்திய கத்தல் சொல்லி 
முடியாது. *குழந்தை குட்டி 
களுடன் வாழும் ஆறறிவு 
படைத்த மனிதா 1! உன்னு 
டையதுதான் குடும்பமா? என் 

    

னுடையதும் குடும்பம்தான் 1! இதோ 
பார்! கரவிலை வளரும் , உயிர் 
.கள்* என்று சொல்லாமற்” சொல்லி 
முட்டைகளின் அருகில் வந்து 5S Der. 
“இதோ பார்! உன்னுடைய குழந்தை 

களைப் போல் என்னுடைய குழந்தை 
களும்/* என்று பறக்கத் தெரியாமல்



இருக்கும். ரூஞ்சுகளின் அருகில் வந்து 
55,500; \ தடத்தச் சாபமிட்டன. 
மனிதனுக்கு இலக்கியம் புரியும். கவிதை 
கள் புரியும். சங்கதம் புரியும். மற்ற 
எல்லாக் கலைகளைப் பற்றிப் பேசவும், 
படிக்கவும் தெரியும். அந்தக் குருவிசளின் 
பாஷை மட்டும் புரியாது. புரிந்திருந் 
தால் கூட்டைக் கலைத்து ஒரு குடும் 
பத்தையே கலைப்பானா? அப்புறம் அந்தக் 
குடும்பத் தலைவரை ஆயிரம்மைல்களுக்கு 
அப்பால் ' வேலை. காரணமாக மாற்றி 
விட்டார்கள். பெரிய குழந்தைகள் 
அவரவர்கள் வேலையாக எங்கெங்கோ 
சென்றார்கள். அந்த அம்மாள் தன் 
இரண்டு குழந்தைகளுடன் அந்த வீட்டில் இருந்தாள். மூலைக்கு ஒன்றாகக் குடும்பம். 
கலைந்து போயிற்று. தர்மாம்பாள் அவ 
ளிடம் சொன்னாள் :: 

** மாமி) குருவிக் கூட்டைக் கலைப்பது 
பெரும் பாவம்...” 7 

**ஆமாண்டி அம்மா! என்னைப் பார். 
நாலு பேருடன் இருந்துவிட்டு இப்போ 
ஒண்மியாகத் தவம் பண்ணுகறேன்...'* 

இந்தப் பயம் தர்மாம்பாள் மன௫ல் 
நிலைத்து விட்டது. தேன் கூட்டைக் 
குலைக்கச் சொன்ன சச்சபேசுவரன் தான். 
குறவனை அனுப்பி இருக்க. வேண்டும் 
என்று தீர்மானித்தாள். 

  

  

  

“ஏன்னா சாமி! அமாவாசைக்கு 
இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்குங்க....'* 
என்று சொன்னான் குறவன். . 
**சொல்கறதை நேராகச் சொல்லித் 

தொலையேண்டா, அமாவாசைக்கு நான் 
என்னடா பண்ணுவேன்....*? என்றார் 
ஏகாம்பரம் எரிச்சலுடன். உள்ளே 
எரியும் அடுப்பில் ஏதோ பொங்க வழியும் 
சத்தம் கேட்டத. 

**இந்தா / உல்னைத்தானே ! சாதம் 
பதம் பார்த்து வடித்து வை”* என்று. 
மனைவியிடம் அங்கிருந்தபடியே கூறினார். 

தர்மாம்பாள் ணெற்றடிக்குரவந்தாள். 
** அவன் என்ன கேட்டிருன் ?'* 
₹* அவன் வந்து உன்னையும் என்னையும். 

என்ன 'கேட்பான்? ஆயிரம் ரூபாய்ச் 
சன்மானம்”சேட்பானா ? இல்லை, சோறு 
தான் கேட்பானா?”” 

** பின்னே அவனோடு என்ன பேச்சு? 
ஏதாவது ஓரனாக் காசு இருந்தால் அவ 
னிடம் கொடுத்தனுப்புங்கோ, நீங்கள் 
பாட்டுக்கு உள்ளே வாங்கோ. ”* 

**சாமி! ரெண்டு கூட்டுக்கு ரெண்டு. 
ரூபா தாரேன் /** 

** இந்தாடா, அப்பா / நீ மகராஜனாய் 
ருப்பாய். பேசாமல் வெளியே போ. 
தனை அழிக்க வேண்டாம், ஒண்ணும்.



வேண்டாம்”? என்று தர்மாம்பாள். 
மிகுந்த பயத்துடன் கூறினாள். £ 

ஏகாம்பரத்தின் கண்களிலே இரண்டு 
ரூபாய் நிழலாடியது. வறுமையின் கொடு 
மையிலே உழன்ற அவருக்கு அந்த 
இரண்டு ரூபாய் என்ன என்னவோ. 
ஆசைகளைக் காட்டியது. 

** இந்தா, தாமு! பையிலே சாமான். 
இருக்கு. ஒரு துகையல் அரையேன். 
சாப்பிடலாம்...” 

மனைவிக்குப் பின்னால் நின்றபடியே 
ஏகாம்பரம்.குறவனுக்கு ஏதோ ஜாடை 
காட்டினார். 
**துசகையலா? அம்மிக் கள்லில் 

பொளிவே இல்லையே. மூன்றாவது வீட் 
டுக்குப் போகணும் அரைக்க...” * 
போயேன். சே, சே? வாய்க்கு 

வேண்டி யதை என்றைக்குத்தான் செய்து 
போட்டாய் நீ2...”” ஏகாம்பரம் இரைய 
ஆரம்பித்தார். 
**போடா குறவா! மரத்திலே கையை 

வைத்்தாயோ?... ** என்று சொல்லிக் 
கொண்டே அவனை விரட்டி விட்டுக் 
கொல்லை. வேலியின் படலை இழுத்து 

   
  

மூடிக் கொண்டு உள்ளே சென்றாள் 
தர்மாம்பாள். 
துவையலுக்கு வறுத்து எடுத்துக் 

கொண்டு அவள் மூன்றாவது ALLEGE 
கிளம்பியவுடன் படலைத் இறந்து 
கொண்டு குறவன் உள்ளே வந்தான். 
உடல் முழுவதும் கம்பளியால் போர்த் 
'இக்கொண்டு, கையில் இப்பந்தத்த டன் 
அவன் மரத்தில் தாவி ஏறினான். சில. 
விநாடிகளுக்கு முன்பு கூட்டை மொய்த் 
துக் கொண்டு அந்தக் களிப்பிலே மூழ்க 
இருந்த தேனிக்கள் தீயைக் கண்டு நா் 
புறமும் சிதறி ஓடின. கோபத்துடன் 
கிளம்பிப் பறர்து அவன் மேல் பாய்ந் 
(தன. கம்பளியின் மேல் வந்து விழுந்தன. 
குறவன் பந்தத்தக் கழே எறிந்தான். 
சட்டென்று இரண்டு கூடுகளையும் கத்தி 
யால் நறுக்க எடுத்துக் கொண்டு சரக் 
கொன்றை மரத்தடிக்கு விரைந்து பட 
லைத் திறந்து கொண்டு வெளியே போய் 
விட்டான். ஏகாம்பரத்தின் கையில் 
இரண்டு ரூபாய்கள் இளித்துக் கொண் 
முருந்தன. கொல்லை முழுதும் பரீ தவிப் 
பான குரலுடன் ஈக்கள் HOS DF 
,தன. மனிதனின் அல்ப ஆசையைப் 
பார்த்துத்தான் அவை அப்படிப் 
பொருமி அழுருக்க வேண்டும். 

தர்மாம்பாள் துவையலுடன் வீட்டுக். 
குள் வந்தாள். 

**சாப்பிட வாருங்களேன். அங்கேயே 
நின்று கொண்டு என்ன செய்கிறீர் 
Sein??? என்று கேட்டுக் கொண்டே 
கிணற்றடிக்கு விரைந்தாள் அவள். கண 

,களும் தன்னிடம். 

வரின் கையில் இருக்கும் ரூபாயைப்: 
பார்த்து விட்டு மரத்தையும் ஒருமுறை, 
அண்ணாந்து பார்த்தாள். 

**என்ன இது? தேன் கூட்டை .அழி, 
green? 

"போயேன், அழித்தால் என்வவாம்? 
திருப்பிக் கட்டுகின்றன! என்று எதோ 
ஒரு சமாதானம் கூறி அவளைச் சாந்தப் 
படுத்தப்" பார்த்தார் அவர். 

**இந்த ரூபாய் வந்துதான் நம குடும் 
பத்துக்கு விடியப் போறதா? அப்படி 
என்ன ஆம ரமா ஐந்நாரா? அவன் பார்த் 
துக் சொடுத்தால் விடியும்...'” என்று 
வானுற ஓங்கி நிற்கும் கச்சபேசுவரனின். 
கோயில் கோபுர.த்தைச் சுட்டிக் காட்டி 
னாள் தர்மாம்பாள். 

** சாமிக்குத்தான் தேன் அபிஷேகத் 
துக்குக் கொண்டு போவதாகச் சொன் 
னான் ** என்றார் ஏகாம்பரம் மிகவும். 
பயந்த குரலில். 
“சொன்னான் ஆயிரம்! இத்தனை 

ஜீவன்கள் இக்கே ப௫ியால் துடிக்கும் 
போது அங்கே அந்த இறைவன் தேனை 
அபிஷேகம் பண்ணிக் கொள்ளத்தான் 
காத்துக் இடக்கிறானாச்கும் !** 

தர்மாம்பாள் கண்ணீர் வழிய உள்ளே. 
போய் விட்டாள். அவள் அன்றும் சாப் 
பிட வில்லை. மனசிலே ஒரு பயம், தன் 
குடும்பம் கலைந்து போகிற மாதிரி. 

* 
அப்படியேதான் ஆயிற்று. மூத்த 

பெண்ணுக்கு வாத்தியார். வேலையாக 
வேறு ஊருக்கு மாற்றலா௫ிப் போனாள். 
மூன்று குழந்தைகளை அவள் தமையன் 
வந்து தம்முடன் இருக்கட்டும் என்று 
அழைத்துப் போனார். இரண்டு குழந்தை 
கள் வாலாஜாபாத் பாடசாகையில் 
போய்ச் சேர்ந்தனர். அக்குடும்பத்இனா் 
தேனிக்கள் தறி ஓடியதைப் போல் 
சிதறிப் போய்த் இசைக்கு ஒருவராகப் 
போயிருந்தார்கள். மறுபடியும் தேனிக் 
கள் அவர்களை நம்பிக் கூடுகட்டும் போது 
தான், குடும்பமும் ஒன்று சேரும் என்று 
நம்பினாள் தர்மாம்பாள். அந்.த இரண்டு 
ரூபாயை அவள் குடும்பத்துக்காகப் 
பயன்படுத்தவிலலை. கோபுர வாசலில். 
கண் இழந்து, கால்கள் இழந்து வாடும் 
ஏழைகளுக்குக் கொடுத்து விட்டாள். 

"இனமும் அஇகாலையி £ல எழுந்தவுடன், 
அவள் தோட்டத்துக்குப் போவாள். 
தேனிக்கள் ரீங்காரமி 9சின்றனவா ? மறு. 
படிபும் அவை வருமா? தன் குழந்தை 

இரும்பி வருவார். 
களா?” என்று ஏங்கிய உள்ளத்துடன். 

கோட்டத்தையே கூர்ந்து பார்த்த 
வாறு அயர்ந்து விடுவாள். 

 



QUOT GIMDSSI! 
ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

இரந்த அதிர்ச்சியி லிருந்து வீடுபடு 
வதற்கு வெகு கேரம் பிடித்தது ராம 
னுக்கு. வழுக்கை விழுந்து போன 
தலையின் பின் உச்சியைத் தடவிக் 
கொண்டே அவர் எதிரில் நிற்கும் 
தமது மகளைப் பார்த்து, * 8ீ என்ன 
அம்மா சொல்ஒருய் ?'* என்று மூன்றா. 
வது தடவையாகக் கேட்டார். 

தெற்குப் புறமாக அமைந்திருந்த 
விசாலமான ஜன்னல் மீது சாய்ந்து 
கின்று கொண்டிருந்த உஷா புன் சரிப் 
புடன், “என்ன அப்பா, இப்படி 
அரண்டுபோய் விட்டீர்கள்? உங்களுக் 
குப் புரியும்படிகானே சொல்கிறேன் ? 

து கூடவா உங்களுக்குப் 
வில்லை?'” என்று கூறிவிட்டு உள்ளே 
போய் விட்டாள். 

ராமன், தாம் உட்கார்ந்த இடத்தி 
லேயே சிந்தனையில் மூழ்டுத் தமக்கு 
முன்பாகப் பரக்து விரிஈ்து கடக்கும் 
அழகிய கூடத்தைப் பார்த்தார். சுண் 
ணாம்புச் சன்னம் வைத்துப் பள பள 
வென்று மின்னும் சுவர்களைப் பார்த் 
தார். - அவைகளில் மாட்டப்பட்டி 
ருக்கும் கலை ஓவியங்களை ஆராய்ந்தார். 
இலைப் பச்சை வர்ணம் தீட்டப்பட்ட 
கதவுகள், அவற்றில் ஆடி. அசையும் 
மெல்லிய தரைகள், வராந்தா, கூடத் 
துக்கு முன்னால் வாசல் ழே காஷ் 
1மீரக் கம்பளம், அதன் மேல் அழகிய 
சோபாக்கள், நடுவில் கருங்காலி 
மேஜை - இப்படிப் பல செளகரியங் 
கள் நிறைந்த வீடு அது. இவ்வள 
வும் அவர் தம் மகளுக்காகவும், வரப். 
போகும் மாப்பின்ளைக்காகவும்' செய் 
இருக்கும் செளகரியங்கள். 

டில்லியில் மத்திய சர்க்காரில் பெரிய 
பதவியி லிருந்து பணம் சேர்த்தவர் 
ராமன். அத்துடன் பம்பாயில் (ஷேர் 
மார்க்கெட்'டில் அவர் பெரிய பங்கு 
தாரர். பணம் ஏராளமாகச் சேர்ந்தது. 
ஆனால், ஒரு குழந்தைக்காக அவர் 
மனைவி லஷ்மி தவம் உடந்தாள். 

  

புரிய - 

இவ்வளவு - செல்வத். 
தில் புரளும் ராமன்: 
கல்ல “துணியாக 
உடுத்த மாட்டார். 
தம்மால் தூக்க மூடி 
இற சாமானைக் கூலி. 
ஆள் வைத்துத். தூக் 

இப். போக மாட்டார். கையில் “ஒரு: 
பையும், கக்கத்தில் சுருட்டிய படுக் 
கையுமாக அவர் டில்லியி லிருந்து 
பம்பாய் , பம்பாயி லிருந்து சென்ன 
வரையில் பிரயாணம் செய்துவிடுவார். 

இம் நிலையில் குழந்தைக்காக ஏங்கி 
யிருந்த லக்ஷ்மியின் ஆசை கிறைவேறி 
யது. குழந்தை உஷா பிறந்ததும் 
லக்ஷ்மியின் தவம் பூர்த்தியடைக்து 
விட்டது. 
உஷா பிறந்து பதினைந்து வயசு 

வரையில் டில்லியில்தான் வளர்ந்தாள். 
உஷா. கள்ளங் கபடு அறியாமல், 
வெள்ளை மனத்துடன் வளர்வதைக் 
கண்டு லகஷஷ்மிதான் அதிகமாகக் கவ 
லையை அடைந்தவள். “ob Gps 
தைக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை. அவ 
சப் புதிதாக ஒரு இடத்தில் கல்யா 
ணம் செய்து கொடுத்தால் எப்படித்: 
தான். வாழ்க்கை கடத்தப் போகி 
ருளோ?'” என்று லக்ஷ்மி தன் கண 
வனிடம் கூறி அடிக்கடி குறைப்பட் 
டுக் கொள்வாள். 
அப்பொழு தெல்லாம் மனைவிக்கு 

ஆறுதலாக ராமன், '* புதிசான இடத் 
இல். நாம் ஏன் சம்பந்தம் செய்ய 
வேண்டும் £ என் ௪௫ேகதன் கோபா 
லன் பிள்ளை இருக்கிருனேர தங்கமான 
பையனாம். சென்னையில் அத்தை வீட் 
டில் இருந்து படித்து வருகிறானாம். 
அந்தப் பையனுக்குக் கொடுத்து விட் 
டால் போயிநிறு /”” என்பார். 

பிள்ளையின் ஜாதகத்தை. வாங்இப் 
பொருத்தம் கூடப் பார்த்தார். பிள்ளை 
யின் தகப்பனாரும் sh மகனுக் 
குக் கல்யாணத்தைப் பற்றி எழுதிக் 
கொண்டே இருப்பதாகவும், படிப்பு 
முடிந்ததும் நடத்தி விடலாம் என் 
றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். 

இதிலும் லக்ஷமிக்குத் இருப்தி-ஏ். 
படவில்லை. த 

“பெண்ணைப் பெற்றவர்கள் ஒரே 
இடத்தை ஈம்பிக் கொண்டு இருக்க



முடியுமா 8 ஈம் ஊர்ப் பக்கம் போய்த் 
தான் வேறு ஜாதகங்கள் வாங்இப். 
பார்க்க வேண்டும். லீவு போட்டுவிட்டு 
ஊருக்குப் போகலாம் ”” என்று.கண 
வனை ஈச்சறித்து வந்தாள் அவள். ராம 
னுக்கு அவள் தொந்தரவு சக்க முடி 
யாமல் போகவே, லீவு போட்டு 
விட்டுச் சொந்த ஊருக்குக் இளம்பி 
னார் டில்லியை விட்டு. 

ஸம், பெண்ணுக்கு வரன் தேட 
வந்தவள், நிரந்தரமாகவே சொந்த; 
ஊரில் தங்கி விட்டாள். ராமன் மட் 
டும் உத்தியோக அலுவலாக அவ்வப். 
பொழுது டில்லிக்கும், ஊருக்குமாக 
அலைந்து கொண்டிருந்தார். பிறகு 
'இந்த$அலைச்சல் பிடிக்காமல் போகவே 
இரண்டு . வருஷங்கள் முன்பாகவே 
வேலை யிலிருக்து ஓய்வு பெற்றுக் 
கொண்டு ஊருடன் வந்து சேர்ந்தார். 
சாமன். ஊரின் கோடியில் கரம்பாகக். 
இடந்த நிலத்தில் நாலு ! ரவுண்ட் * 
வாங்க அதில் ஒரு பெரிய பங்களா 
கட்டி முடித்தார். 

வீடு-ஈல்ல வசதியாக இருந்து விட் 
ட்ர்ல் மட்டும் போதாது அல்லவா 
அதுவும் டி.ல்லியைப் போல் ஒரு ஈக 
ரத்தில் இருந்து விட்டு வரீஇருப்பவர். 
களுக்குச் சாதாரண , ஊர்களில் பல 
அசெளகர்யங்கள் தென்படுவது ௪க 
ஐம் தானே? முக்கியமாக, அவருடைய 
பல வேலைகளைக் கவனிக்க அவருக்கு 

‘9G குமாஸ்தாவின். உதவி தேவை 
யாக இருந்தது. ஆகவே, அவர் பத்திரி 
கைகளில் * நூறு ரூபாய் சம்பளத் 
துக்கு ஒரு குமஸ்தா தேவை '” என்று 
விளம்பரம் செய்தார். 

விளம்பரத்தைப் படித்து விட்டுப் 
பட்டதாரியான ராமகிருஷ்ணன் அவ 
ரைத் தேடி வந்தான். அவன் வந்த 
போது லக்மியும் ராமனும் வீட்டில் 

ல்லை. தோட்டத்தில் மாமரத்தடியில் 
ம்டை மீது உட்கார்ந்து உஷா புஸ் 

தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தாள், 
அவன் சிறிது தயங்கக் கொண்டே, 

“ஸார் / ஸார் /”” என்று கூப்பிட் 
டான். 

உஷா புஸ்தகத்தில். பதிய விட் 
டிருந்த கண்களை கிமிர்த்தி, அவனைப்   

யார்த்து, “யார் நீங்கள் 2? யாரைப் 

பாரீக்க வேண்டும் 7” என்று கேட் 
டாள். 
உஷா இவ்விதம் கேட்டதும், ''டி.ல்லி 

ராமன் வீடு இது தானே? அவரைத் 
தான் பார்க்க வேண்டும். அவருக்கு 

ரு * செகரடரி ” தேவை என்று கேள் 
விப்பட்டு வந்திருக்கறேன்'” என்றான். 
குமாஸ்தா என்று சொல்லிக் 

கொள்ளாமல் காரியதரிசி என்று 
அவ்ன் கெளரவமாகச் சொல்லிக் 
கொள்வதைக் கேட்டு உஷா புன்சரிப் 
புடன், * ஓஹோ / அப்படியா 7-முன் 
கூடத்தில் போய் உட்காருங்கள், 
அப்பா வந்து விடுவார்!" என்.று பதில் 
அளித்தாள்.



     
* இவ்வளவு பணக்காரருடைய 

பெண்மீது ககைகளை அதிகமாகக் 
கானோமே/ சாதாரண மில். 
புடவை உடுத்தி யிருக்கறுளே 1 
பணம் மிதமிஞ்சி இருந்தால் 
எதுவுமே பிடிக்காதோ 7" என்று 
வீயந்தவாறு கூடத்தில் போம். 
அமர்ந்தான் அவன்: 
வெளியே போயிருந்த ராமன் 

வந்தார். வந்தவர் கட்டாயமாக 
டில்லி ராமனாக இருக்க முடியா.து. 
என்றுதான் ராமகிருஷ்ணன் தீர் 
மானித்தான். யாரோ அவர்களைப். 
பார்க்க வருறவர்களாக இருக்க 
வேண்டும். என்று அலட்சியமாக 
சோபாவில் உட்கார்ந்திருந்தான்.. 
ராமன் நெற்றியைச் சுளித்துக் 
கொண்டார். மூக்குக் கண்ணாடி 
யைச் சட்டைப் பையிலிருந்து 
எடுத்துப் போட்டுக் கொண்டு, 
“நீதானா அப்பா என்னிடம் 
வேலைக்கு வந்இருக்இறது?" 
என்று கேட்டார். 
ராம௫ருஷ்ணனின் உடலை. 

சோபாவி லிருந்து யாரோ தூக்க 
எறிந்தது போன்ற பிரமை அவ 
னுக்கு ஏற்பட்டது. சமாளித்து 
எழுந்து நின்று, 'ஈமஸ்காரம் / 
உம்...நான்தான், ஸார் /'! என்: 
ரன் ராமகிருஷ்ணன் நாக்குழுற. 

இட்ட வேலைகளைச் செய்வாயா 7 
அல்லது, சோபாவில் உட்கார்ந்து. 
காற்று வாங்குவாயா 2"! 

ராமகிருஷ்ணன் மெளனமாகத் தலை. 
குனிந்தான். தோட்டத்திலிருந்து. 
உஷா வந்தாள். 
தன்னுடைய தங்குரலில், 4 அவர் 

மீது பிசகு ஓன்றும் இல்லை, அப்பா. 
நீங்கள் வருவதற்கு நேரமாகுமோ 
என்று கான்தான் அவரை உட்காரச் 
சொன்னேன் "' என்றாள். 
பெண்ணை ஒரு இனுசாகத் திரும்பிப். 

பரர்த்தார் தகப்பனார். * நீ ஏனம்மா 
"இதிலெல்லாம் தலையிட வேண்டும் ?' 
என்ற பாவம் அவர் முகத்தில் 
பொதிந்திருந்தது.. 

Baten இடைத்த அன்றே ராம 

னுடைய குணம் பூராவையும் அவன் 
புரிந்து கொண்டான். அவளை அழைத் 
துக் கொண்டு வீடு பூராவையும் சுற்றிக் 
காண்பித்தார் ராமன். 

1 இந்த வீடு இருக்கெதே, இதை 
ஏன் இப்படிப் பீரமாதமாகக் கட்டி 
இருக்கிறேன், தெரியுமா 2 வருகிற 
மாப்பிள்ளை குறை ஒன்றும் சொல்லக். 
கூடாது, மாடியில் சகல செளகரியங் 
களும் கீரம்பி இருக்கின்றன. வீடு 
உனக்குப் பிடிக்கிறதா 2... என்றும். 
கேட்டு வைத்தார். 

* எனக்குப் பிடித்து என்ன ஆக 
வேண்டும் 2 வருற மாப்பிள்ளைக்கு



அல்லவா பிடிக்க வேண்டும் 7! என்று. 
அவன் நினைத்துக் கொண்டான். 
சமையலறையிலிருந்து லஷ்மி 

வெளியே வந்தாள். பிறகு, '* ஆமாம், 
நீங்கள் பாட்டுக்கு வீட்டைச் சுற்றிச் 
சற்றி வருகிறீர்களே. மத்தியானம் 
அவர்கள் பெண் பார்க்க வரப் போ 

ரார்களே / ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ண 

வேண்டாமா?” என்று கணவனைப் 
பார்த்துக் கேட்டாள். 

“ஓஹோ! வரப் போடறார்களா? 
இதோ ஒரு கொடியில் ஏற்பாடுகள் 
செய்து விட்டால் போச்சு!" என்றார் 
ராமன். 

அன்று ரயில் நிலையத்தி லிருந்து: 
அந்தப் பிள்ளை வீட்டாரை அழைத்து 
வர ராமகிருஷ்ணன் போயிருந்தான். 
கல்யாணப் பிள்ளையைப் பார்க்கும் 
போதெல்லாம் அவன் அதிர்ஷ்டத்தை 
ராம$ருஷ்ணன் மெச்சாமல் :இல்லை, 
பிள்ளைக்குப் பெண்ணை மிகவும் பிடித் 
துப் போயிற்று, முகூர்த்தம் வைக்க 
வேண்டியதுதான் பாக்கி, ராமன் 
அவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு 
நிபந்தனை விதித்தார். “கல்யாணம் 
முடிக்தவுடன் மாப்பிள்ளை தம் வீட் 
டிலேயே இருக்கவேண்டும் ' என்பது 
தான் அந்த நிபந்தனை. உஷா அவ 
ருக்கு ஒரே பெண் அல்லவா? 
“ரொம்ப அழகாகத்தான் இருக் 

இறது, இவர் சொல்கிறது!” என்று 
பிள்ளை வீட்டில் ஸ்திரீகள் Cues 
கொண்டார்கள்.  * அதற்காகப் பிள் 
காயை இவர் வீட்டோடு விட முடி. 
யுமா, என்ன ?"' என்று வேறு கிஷ்டூர 
மாகச் சொல்லிக்கொண்டார்கள். 

உங்கள் செளகர்யத்தை அனுசரிக் 
கும் பிள்ளைக்கே உங்கள் மகளை விவா 

கம்: செய்து கொடுங்கள்!” என்று 
சுருக்கமாகவே தண் அபிப்பிராயத் 
தைக் கூறி விட்டுப் போய் விட்டான் 
அந்தப் பிள்ளை. 

உஷாவுக்கு வருத்தமோ சந்தோ 
ஷமோ இரண்டும் ஏற்படவில்லை. ராம 
கிருஷ்ணனின் மனம் மட்டும் காரணம் 
தெரியாமல் சந்தோஷம் அடைந்தது. 
வெகு உற்சாகத்துடன் காரில் அவர் 
களைக் கொண்டு போய்த் திரும்பவும். 
ரயிலடியில் விட்டு வந்தான். அவன் 
'இரும்பி வருவதற்கு நேரம் பிடிக்கவே 

அன்று அவன் அவர்கள் வீட்டிலேயே - 
சாப்பிட நேர்ந்தது. 
* “நீங்கள் சாப்பிட வரவில்லையே 
என்று வீட்டில் யாராவது காத்துக் 
கொண்டிருப்பார்களோ?"" என்று. 
கேட்டாள் உஷா. 

வீட்டிலா? அங்கே நான் ஒருத்தன் 
தான்" என்றான் ராமகிருஷ்ணன். 

“அப்படியா 8 சமைப்பது யார் 2”* 
நான்தான்; எனக்குப் பெற்றோர் 

இங்கே இல்லை,” ஸ் சக் 
“Benth இவ்வளவு வேலைகளையும் 

செய்து விட்டு வீட்டுக்குப் போய்ச் 
சமைப்பது கஷ்டமாக இருக்குமே 2” 
என்ருள் உஷா. 
இதெல்லாம் என்ன கஷ்டம் £ 

பழக்கமாக விட்டது."'-சுருக்கமாகவே 
பதிலளித்தான் அவன். 

அடுத்த முறை வேறொரு இடத்தி 
லிருந்து பெண் பார்க்க வந்தார்கள். 
இந்தத் தடவை ராமூருஷ்ணனே. 
டிபன் கொண்டு வந்து வைத்தான். 
சமையற்காரனுக்கு அன்று உடம்பு 
சரியில்லை. சமையலறைக்குள் வந்த 
உஷா இடுக்கட்டு, '* இந்த வேலைகளை 
யெல்லாம் நீங்கள் ஏன் செய்ய வேண்: 
டும் ?'" என்று கேட்டாள் சற்றுக் கடு 
மையாகவே. 

“செய்தால் என்ன £ பரஸ்பரம் 
அன்பினால் தானே உதவி செய்ஓ. 
ஜேன்?” என்றான் அவன். 
உஷா கண்டிப்பு நிறைந்த குரலில், 

செய்யக் கூடாது. தட்டுகளை அடுப்: 
பங்கரையில் வைத்துவிட்டு உங்கள். 
வேலைகளைக் கவனியுங்கள் '' என்றாள். 
உள்ளே வந்த லக்ஷ்மி மகம்: 

பார்த்து, “ஏனடி அம்மா / அவர்கள். 
உன்னைப் பார்க்க வந்திருக்கிரார்களே. 
நீ இப்படித் தலையும் வேஷமுமாக நிழ்: 
கருயே/" என்று சலிப்புடன் கேட் 
டாள். வருற வரன்கள் ஒன்றாவது: 
நிச்சயப்பட வில்லையே என்று அவ: 
ஞக்கு உன்ளூர வருத்தம். 

“நான் எப்படி. இருந்தாலும் அவர் 
கள் சம்மதிப்பார்கள். ஆனால், அப்: 
பாவின் நிபந்தனையைக் கேட்டதும். 
தான் ஓடிப் சோய் விவோர்கள், 
அம்மா / இதற்காக அலங்காரம். 
வேறு வேண்டுமா, என்ன ?""



அவன் சொன்ன படியே அந்த வர 
ணும் குதிரவில்லை. உஷாவின் .கல்யா 
ணம் கின்று போனில் ராமகிருஷ்ண 
னின் மனம் உற்சாகம் அடைந்தா.லு। 
அதே சமயத்தில் ராமனின் மனப் 
போக்கை நினைத்து வேதனையும் 
அடைந்தது. 

இவ்வளவு உத்தமமான குணம் 
உடைய பெண்ணின் மனத்தை இந்த 
மனுஷர் ஏன் இப்படிப் பதைக்க 
வைக்கிறார் 2 இவரும் இவர் டாம்பீக 
மம்” என்று ராமன் பேரில் 
வெறுப்பு ஏற்பட்டது அவனுக்கு, 

பிள்ளை வீட்டார் போன பி.றகு அவ: 
வைத் தேடி வந்தாள் உஷா. 

** உங்களுக்கும் அலுத்து விட்டது 
Detour?” என்று கேட்டாள். 
அவள் ராமகருஷ்ணனைப் பார்த்து. 
அவன். காரைக் கொண்டு போய் 
*ஷெட்" டில் விட்டுக் கதவைப் பூட் 
டிக் கொண்டு வந்து உட்கார்ந்தான். 

எ என்ன அலுத்துப் போய்விட்டது. 
என்று கேட்டீர்கள் ?'” என்று கேட். 
டான் ராமூருஷ்ணன்... 

1 இப்படி வருகிறவர்களை அழைத்து. 
வருவது, கொண்டு போய் விடுவது, 
என்ற வேலை அலுப்புத் தட்டித் 
தானே போகும்?" 

சாமகருஷ்ணன் வருத்தம் தோய்ந்த. 
அவன் கண்களை ஊடுருவிப் பார்த் 
தான். பிறகு துணிவுடன், “உண்மை 
யிலேயே இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் 
உங்களுக்குப் பிடிக்க Perdue?” 
என்று கேட்டான். 

“யார் அவ்விதம் சொன்னார்கள் 2 
கல்யாணம் வேண்டாம் என்ற கக்ஷி 
யைச் சேர்ந்தவள் கான் “இல்லை. 
யணத்தால் பொருள்களைத்தான் 
விலைக்கு வாங்க மூடியும். மனிதனின். 
மனத்தையும் விலைக்கு வாங்கப் பார்க் 
கருர், அப்பா.” - 

“*அப்படி யென்றால் நானும் இங்கே 
பணத்துக்காகத்தான் வேலை. செய்வ 
சாக உங்கள் எண்ணமா?"'-ராமகருஷ் 
ணன் சிரித்துக் கொண்டே கேட்டான். 

அவன் கேள்வியின் அர்த்தத்தைப்: 
யுரிந்து கொள்ள முடியாமல் உஷா: 

கேரம் மெளனமாக உட்கார். 
ன். 

  

    

மைஇலி-சர. ஸி. ரமணி 
மணமகன், ராவ்ஸாலப் வி. சின்ன 
ஸ்வாமி அய்யர் அவர்களின் புத்திரர். 

சென்ன ககரசபையைச் 
சிவராமகருஷ்ணனின் 

: இத்திருமணம் சென்னையில், 
சிறப்பாக கடைபெத்றது. 

   
ஆவலுடன் அவள் முகத்தைப் பார்த் 

அக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த. ராம. 
இருஷ்ணன், “என்ன 2 ஏதோ யோசித் 
தக் கொண்டு பேசாமல் இருக்கிறீர் 
களே ?"' என்று கேட்டாள். 
உஷா அவனைச் சந்தேகத்துடன் 

பார்த்து, '**பணத்துக்காகத்தானா கான் 
வேலை செய்கிறேன்" என்று கேட்கிதீர். 
களே? அப்படியானால், நீங்கள் பணத் 
துக்காக இங்கே வேலை. செய்யவில் 
லையா 2 உங்கள் கேள்வியின் அர்த்தம் 
எனக்குப் புரியவில்லை'” என்றாள். 

“கான் பணத்துக்காக இங்கே வேலை 
செய்வது உண்மைதான். ஆனால், 
இன்னும் சில விஷயங்களையும் அறிந்து 
கொள்ளத்தான் கான் இங்கே வக்இருக் 
இறேன் '” என்றான் ராமகிருஷ்ணன். 
உஷா ஒன்றும் தெரியாமல் விழித்: 

தாள். பீறகு கலக்கத்துடன்) 
1: இன்னமும் புதர் போட்டுப் பேசு 
இறீர்களே. புரியும்படி. விவரமாகத்: 
கான் சொல்லுங்களேன்” என்றான் 

ராமகிருஷ்ணன் புன்சிரிப்புட, 
அவளைப்பார்த்து, “பி.ல்லியில் உங்கள் 
அப்பாவின் ' ஈண்பர் கோபாலை 
உங்களுக்குத் தெரிக்திருக்குமே/ அவர் 
பிள்ளைதான் கான். படிப்பு முடிந்து. 
விட்டது. அகஸ்மாத்தாக உங்கள். 
அப்பாவின் விளம்பரத்தைப் பார்த் 
தேன், வந்தேன். பொழுது போக்குக். 

    

 



காக வேலையும் இடைத்தது. இப் 
பொழுது, புரிந்ததா உங்களுக்கு, என் 
கேள்வியைப் பற்றி?” என்று கேட் 
டான். 
இடஷா திடுக்கட்டாள். 
கோபால மாமாவின் பிள்ளையா 

நீங்கள்? எங்களுக்குத் தெரியவே 
தெரியாதே! நீங்கள் ஏன் இங்கு 
வேலைக்கு வர வேண்டும் ?"” 

உங்கள் தகப்பனார் என் அப்பா 
வைத் தம் பிள்ளைக்கு அவர் பெண் 
க் கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளச் 
சொல்லிக் கேட்டிருந்தாரே, அது: 
ஞாபகம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு?"" 
என்று கேட்டான் ராமகிருஷ்ணன். 
உஷா வெட்கத்துடன், “ இருக்கறது!” 
என்றாள். 

கான் வெறுமனே வேலை பார்க்க 
இங்கு வரவில்லை. நான் மணந்து 
கொள்ளப் போகும் பெண் எப்படிப். 
பட்டவள், அவளைச் சேர்ந்தவர்கள் 
எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பார்க் 
கவே வந்தேன். இப்பொழுது புரிக 
றதா புதிர்?!” 

எ அப்படியானால், நீங்கள் இது 
வரையில் என் அப்பா எனக்காகப். 
பார்த்து வந்த வரன்களை அழைத்து 
வருவதும் கொண்டு .விடுவதுமாக: 
ஏன் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டும்? 
அப்பாவிடம் முதலிலேயே சொல்லி 

ருக்கலாமே?'” - உஷா கோபத்தால் 
தான் இவ்விதம் கேட்டாள். 
வேடிக்கை பார்த்ததால்தான் உன்: 

தகப்பனாரின் : மனோபாவம் எனக்கு 
நன்றாகப் புரிந்தது. அவர் உனக்காகப் 
பணக்கார மாப்பிள்சாயாகத் தேடும் 
போது நூறு ரூபாய் சம்பாஇக்கற. 
குமாஸ்தா வந்து பெண் கேட்டால் 
ஓப்புக் கொள்வாரா ?'" 

“மறுபடியும் புதிர். போடுவறீர் 
களே 2 ஒரு புதிரை விடுவித்தவுடன். 
இன்னொரு புதிர் போட்டால் யாருக் 
குப் புரிகறது 2 கோபாலன் பிள்கா 
என்கிறீர்கள். அவர் பணக்காரர் 
தானே 2. அதே சமயத்தில் ஏழைக் 
குமாஸ்தா என்கிறீர்கள். முன்னுக்குப். 
பின் wrens இருக்கறதே இவை 
யெல்லாம் ?'' என்.று சற்று உரக்கவே 
கேட்டாள் உஷா. 

இதல் புதிர் ஒன்றும் இல்லையே; * 
தகப்பனார் பணக்காரர்தான். ஆனால். 
நான் ஒரு பி. ஏ. பட்டதாரி, மாதம் 
நூறு ரூபாய் 'சம்பாதிக்கும் இறமை 
உடையவன். தகப்பனாரின் பணத்தை 
அளவு கோலாக வைத்து மகனின் 
யோக்யதையை அளக்க மூடியுமா 7 
அவருக்கு இஷ்டமில்லாமல் : போனால்: 
நாளைக்கு அவர் எனக்கு ஒரு சல்லிக் 
காசுகூடத் தராமல் இருக்கலாம் அல் - 
லவா?" 
உஷா கலீரென்று சிரித்து, 

“ரொம்ப கன்றாக இருக்கறது; உங் | 
கன் argh!” என்று "அரித்துக் 
கொண்டே உள்ளே போய் விட்டாள். * 

அதன் பிறகுதான் அவளுக்கும் 
அவள் தந்தைக்கும் ஆரம்பத்தில் 
கூறிய சம்பாஷணை நடந்தது, தமது 
மாஸ்தாவை அவள் விவாகம் செய்து 

கொள்வதாகக் தம்மிடம் கூறிய 
போது ராமன் இடுக்கிட்டதில் வியப் 
பில்லை அல்லவா? 

தீம் சந்தனையிலிருந்து. விடுபட்டு. 
அவர் தம் பெண்ணைத் தொடர்ந்து. 
உள்ளே சென்றார். 

அங்கே உஷாவும், அவள்.தாயும் ௧௪ 
மூசவென்று ஏதோ பேசிக் கொண் 
டிருந்தார்கள். அப்பொழுது ராம 
இருஷ்ணன் அங்கே வந்தான். 
உஷா தன் தகப்பனாரைப் பார்த்து. 

சாமகருஷ்ணகீள அவருக்குப் பு.இதாக: 
அறிமுகம் செய்து வைக்கும் தோரணை 
யில், “இவர் யார் தெரியுமா 2 டில்லி 
யில் இருக்கும் கோபால மாமாவின் 
பிள்ளை இவர்தான் '” என்றாள். 

ராமன் ஒன்றும் புரியாமல் அந்த 
மூவரையும் மாறி மாறிப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்து GO, ராமகிருஷ்ண 
ப் பார்த்து, “8 கோபாலனின் 
பிள்ளையா? உன்னை நான் பார்த்த 
Bom உஷா சொல்வது உண்: 
மையா 7" என்று கேட்டார். 

விவரம் பூராவும் அவன் சொல்லக் 
கேட்டதும், ** ரீ ரொம்பவும் கெட். 
டிக்காரன் அப்பா எனக்கு ஏற்ற 
மாப்பிள்ளைதான் /'" என்று அவனைப், 
பாராட்டினார். 
உஷா வெட்கத்துடன் அவனைப் 

பார்த்துவிட்டுத் தலை குனிந்து கொண் 
டாள்.



ரனும், ராஜியும் மயிலையில் கபாலீசுவரர்: 
கூற்பகாம்பாளைத் தரிசனம் செய்துவிட்டுத் திரும். 
பிக் கொண்டிருந்தோம். பன்னிரண்டு ஏ.நம்பர் 
பஸ்ஸில் குளத்தங்கரையில் ஏறினவர்கள் அபிராம 
பரம். தாண்டும். வரை: பெசவில்லை, தெருவில் 
நிகழும் சம்பவங்கள், ஓடும் வாகனங்கள், வரிசை 
வரிசையாக நிற்கும் பெரிய பங்களாக்கள் எதுவுமே 
என் கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை. இவைகளுக்கெல்: 
லாம் மேலாகக் குற்பகாம்பிசையின் தெய்விக 
அருள் நோக்கின் நெகிழ்சசயில் என் உள்ளத்தில்: 
ஏதோ ஒன்று நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது. 
“அனந்தமா, இருப்தியா?” எது என்று என்னால். 
விண்டு சொல்ல முடியவில்லை. 

ராஜி இடிரென்று பேச ஆரம்பித்தாள். 
“ரொம்ப நேரம் ஆஜிவிட்டது. மாம்பலத்தில் 

பாலு வீட்டில் போய்ச் சாப்பிட்டு விடுவோம்... 
என்ன?” என்று கேட்டாள் என்னிடம். 

நெற்றியெங்கும் கவிந்திருந்த நரைத்; லின் நடுவே பளிச்சென்று குங்குமம் துலங்கியது. 
வஒட்டில்கூடத்தான். ராஜி என்னைவிட ஐந்தாறு. 
வயது மூத்தவன். வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் 
நானும், அவளும் அரிச்சுவடி. பயில ஒன்றாக 
நடை பயின்றவர்கள். காலேஜ் சலேஜ் என்று 
எங்கள் இருவரையுமே எங்கள் பெற்றோர். எட்டிப்: 
பார்க்க. விடவில்லை. ஆனால்... ராஜி சரளமாக 
ஆங்கிலம்: பேசுவாள். பழக்கம்தான். காரணம், 
பத்தாவது வரை படித்தவர்கள் நன்றாக ஆங்கிலம் 

பேச முடியும், பிழையின்றி எழுத முடியும் எ... 
திருந்த காலத்தைப் பற்றிச் 9௦98] னன் 
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இருவருக்கும் இரு, மணம். நடந்தது. 
அவள் தெற்கேயும்; 
நான்... வடக்கேயும் 
குடித்தனம் நடத்தப். போய் விட்டோம். 
இருவரும்தான்கைந்து, 
ஆண்டுகள் வரையில். 
சந்திக்கவே யில்லை. 
இருந்தாலும், எங்கள் 
நட்பு. மனத்தளவில் 
வளர்ந்து. கொண்டு. 
தான் இருந்தது. 
நான்... அடுத்தடுத்து 
மூன்று. குழந்தைகளுக் குத். தாயான அப். 
புறம் ஒரு தடவை 
ராஜியிடமிருந்து கடி. 
தம். ஓன்று வந்தது. மகப் பேற்றுக்காகத். 
தான் தவம் இருப்ப 
தாசவும், அந்தப் பாக்கியம். தனக்குக் 
கிட்டவில்லை என்றும் 
எழுதி யிருந்தாள். என்னிடம் வெகு 
காலமாக வைத் 
இருந்த பஞ்சலோகத் 
தாலான .. சந்தான 
கோபாலனை (விக்ர: 
கம்). அவளுக்கு 
அனுப்பி வைத்தேன். 

பிறகு ராஜி ஐந் 
தாறு குழந்தைகளுக் குத் தாயாகி விட் 

டாள். முதல் பிள்ளை. 
தான். மாம்பலத்தில்: 
புதிதாகத் தனிக்குடித் 
தனம்... 'செய்கருன் 
மனைவியுடன்... 

/ப்மை அடைத் 
இருக்களோம் என்றை. 
பெருமையில் இளைத் 
இருந்தாள். ராஜி. 
முதல் குழந்தை பிறந் 
தது. ஆண் குழந்தை. 
குழந்தை நன்றாகத் 
தான் இருந்தான். 
அவள் பிரசவித்த 
அன்று என் அம்மா. 
ஆஸ்பத்திரிக்குப் 
போய்ப் பார்த்து. 
விட்டு வந்தாள். 

ராதியின்குழந்தை 
எப்படி. யிருக்கிறது?"” 
என்று விசாரித்தேன் 

  

நான். அப்பொழுது பிரசவத்துக்காகத்தான் கருக்கு நானும் 
வத்திருந்தேன்.. ல் த ல் **என்னமோ இருக்கறது. மேலெழுந்த வாரியாகப் பார்த்: 
தால் ஒன்றும் தெரியவில்லை. உற்றுக் கவனித்தால் மாங்காய்த்தலை 
மாதிரி இருக்கறதடி. குழந்தையின் , பார்வையும் ஒன்றரைக் கண் 
மாதிரி இருக்கு...” 

**எல்லாக் குழந்தைகளும் மூணு மாசம்வரை அப்படித்தான். 
பார்க்கறதுகள். இந்த உலகத்தின். வாசனை ஏற்பட்டு விட்டால் 
பார்வையில் என்ன, பேச்சிலே, நடையுடை பாவனைகளில் கபடுசூது 
வந்து விடும்......'? என்றேன் நான். 

மந்தைக்குத் தொட்டில் போட்ட அன்று நானும் போயிருந் 
தேன். அம்மா சொன்னது. சரிதான்... தலை கொஞ்சம் றியது. 
பார்வையும் ஒன்றரைதான். ராஜியின் பெருமைக்குள், பூரிப்புக்குள். 
அவை பிடிபடவில்லை. குழந்தையைப், பார்த்துப் பார்த்து ம௫ழ்ந்: 

  

  

          

   

  

   

    

     
   
   

    

   

    

தோள் அவள். !பெயர் சத்தான. கோபாலன் என்று வைத்துவிட்டு, 
பாலா, பாலு, என்று அவனை [அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள். 

பிறகு, நானும் அவளும் சத்திக்கவில்லை. என் கணவர் அத்த 
நாளிலையே' கொஞ்சம் மூற்போக்கானவர். எனக்கு நான்காவது 
பிரசவம் ஆனவுடன். “திட்டமிட்ட குடும்பம்: என்று இந்த தாளில்: 
கொண்டு வந்திருக்கும் இட்டத்தை அந்த நாளிலேயே மேற்கொண்டு 
விட்டார். நானும் பிறந்தகம் போவதை நிறுத்திக் கொண்டேன். 

ராஜிக்கு அடுத்தடுத்து ஐந்தாறு பிறந்தனவாம்; அதுவும். சட்டம் சவலையுமாக., guste வைத்துக் கொண்டு அவள். 
ரொம்பவும் சஷ்டப்படுகிறாளாம்.. ** தவமிருந்து பெற்றாளே, 
அந்தப் பிள்ளைக்கு ஓரு சமர்த்தில்லை. சதா வாயில் *ஜொள்ளு' 

  

 



கொட்டுகிறது. “அம்மா, பாத்தி, தாத்தா, 
வாத்தாம், வோணும்” இவைதான் அவ 
னுடைய " பேச்சுக்கள்.  *பள்ளிக்கூடமே. 
அனுப்பவில்லையடி. _ ராஜி எப்படியாகவிட். 
டாள் தெரியுமா? தலையெல்லாம் குப்பென்று 
'தரைத்துப் போய்ப் பார்க்கச் சடுக்கவில்லை”” 
என்றாள் அம்மா, கங்கையில் புடவையை 
அலயெபடி... நாங்கள் அப்போது" வாரணாசி 
யில் இருந்தோம். குபீரென்று கண்ணீர்: 
சூடாகப் பெருக் கங்கையுடன் கலக்க நான். 
பேச்சற்று நின்றேன். ,தவமென்றால். 
சாதாரணமாக இல்லை. சர்க்கரை இல்லாமல்: 
'காப்பி குடிப்பாள். இனிப்பே சாப்பிடாமல் 
இருந்தாள். தரையை மெழுகிப் பின்னால். 
கைகளைக் கட்டிக் கொண்டு வாயால் சாதத் 
தைக் கெளவி எடுத்துச் சாப்பிடுவாள், எல். 
லாம் இந்த அழகான பிள்ளை பிறக்க வேண்டு 
மென்றுதானா?. 

அன்னபூர்ணேசுவரியின் கோயிலை வலம். 
வத்து கொண்டே என்னென்னவோ நினைத் 
துக் கொண்டேன்; தேவியின் அருள் ஒழுகும் 
முகத்தைப் பார்த்தவுடன், அவள் ஏன் 
இப்படித் தன்னை. "நம்பிய பேதை ஒருத்தியைச்: 
சாஇத்து விட்டாள் என்பது புரியாமல்: 

இல்லை. கடவுளின் தன்மை, அவன் செயல் 
யாருக்குப் புரிவது 2 த 

**அப்புறம் பிறந்த குழந்தைகள் இதைப்: 
போல இல்லை. 'சமர்த்தாகப் படிக்இன்றன.. 
இருந்தாலும் மூத்தது இப்படியாகிவிட்டதே 
என்று மாய்ந்து போகிறாள். “எப்படியாவது 

  

அவனும் ஒரு மனுஷன் ஆ௫விட வேண்டும். 
அவ்வளவுதான் மாமி” 
*சுவலைப்படாதேடி.. 

என்றாள் என்னிடம். 
பகவானுடைய அதுக் 

இரகத்தால் எல்லாம் நன்றக இருப்பாள்” 
என்றேன்..." ** 

அம்மா வீட்டுக்கு வரும் வழியில் பே௫ிக்: 
கொண்டே வந்தாள். 

இரண்டு. 

  

  

வாரணாசியில். எங்களுடன். 
மாதங்கள் தங்கவிட்டுப் போனவள் அப்புறம் 
வரவில்லை, அவள் காலம் ஆகிவிட்டது. இந்த. 
அவசர யுகத்தில் யாரைப் பற்றி நினைக்கப் 
பொழுதிருக்கிறது?. என்னுடைய குழந்தைகள் வளர்ந்தார்கள்... 
அவர்களுடைய படிப்பு, கல்யாணம் என்று 
எங்களைப் பற்றியே கவலைப்பட்டுக் கொண்: 
டோம். எங்கேயாவது ஓர் அசட்டுக் குழந்தை: 
யைப் பார்த்தால் ராஜியின் பிள்ளை பாலுவின்: 
நினைவு வரும்.. . 

“இப்படியும் அப்படியும் தலையைச் 
சாய்த்து வாயில் ஒழுகும் எச்சிலுடன் பேந்தப்: 
பேந்த விழிக்கும் அந்தப் பிள்ளை. *என்ன 
பரிதாபம் இது?* என்றுதான் மனத்துக்குள் 
குமைந்து போவேன். : 

ராஜியின் பெண் கல்யாணத்துக்கென்று 
'இருமணப் பத்திரிகை வந்தது. பெரிய பிள்ளை 

  

  

  

யைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை. **அசடு 
தான் 1 அவள் தலையெழுத்து இப்படி ஒரு: 
பிள்ளையைப் பெற்றாள்!!! என்று என் 
கணவர் கூறினார் அங்கலாய்ப்புடன்.. 

என்னதான் வடக்கே பல வருஷங்கள் 
வேலையாக இருந்தாலும் பென்ஷன் வாங்கிக் 
கொண்ட பிறகு ஊரோடு போம் இதப் 
போமே என்று தோன்றியது. கிராமத்திலே 
அம்மாவுக்குச் சொந்தமான மனையில் அவர்: 

பாணியில் ஒரு சன்ன “காட்டேஜ்” கட்டிக் 
கொண்டோம். வீட்டைச் சுற்றிச் செடி. 
கொடிகள் போட்டார். ஏதேதோ விவசாயப் 
புத்தகங்களை வைத்துக் கொண்டு ஆராய்ந்து: 
செடிகள் வளர்ப்பதில் அவர் பொழுது 
போய்க் கொண்டிருந்தது. 

இந்தச். சந்தர்ப்பத்தில்தான். ராஜி: 
கிராமத்துக்கு. வந்தாள். நாங்கள் அந்த 
ஊரில் இருக்கிறோம் என்று கேள்விப்பட்டுத்: 
தான் வந்தாளாம். அவள் பிறந்தகத்தில்: 
யாரும் இல்லை. அவளுடைய தமையன்கூட 
வீட்டை விற்று விட்டான். பழைய தலை. 
முறையின் பாசத்தில் வளர்ந்து ஒளி கூட்டிய 
வீடு புதிய தலைமுறையினரால் ஒதுக்கப்பட்டுச் 
இதிலமாகி இடியும் நிலைக்கு வந்து விடவே. 
விற்கும்படியாயிற்று,.. யாரோ ஒரு கணக்குப் 
பிள்ளை வாங்கு ரிப்பேர் செய்து கோயிலுக்குத். 
'தருமமாக எழுதி வைத்திருந்தார். 

'நான் அந்தக் கிராமத்துக்கு வந்த மறு 
இனமே ராஜியின் வீட்டைப்: போய்ப் பார்த் 

தேன். வாசலில் சாய்மானத் இண்ணைகள்.. 
அந்தத் இண்ணைகளில் நானும், அவனு! 
ஊர்ச் சறுமிகளும் நிலாச் சோறு சின்னச் 
ன்னக் குடுவைகளில் சமைத்திருக்கறோம்.. 
பொம்மைக் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறோம்.. 
நான் பிள்ளை விட்டைச் சேர்ந்தவள். 
'சம்பந்திச் சண்டை, நலுங்கு, அது இது 
எல்லாம் உண்டு. 

வாயைப் *பம்'மென்று வைத்துக் கொண்டு 
'நரயனம் ஊதுவாள் ராஜி. தலை வேகமாக: 

டம்...... அந்தத்: 'ச்ணையை ஒட்டியிருந்த 
£லைப்படியின் அருகே ஒரு சாஸனம் காணப் 

பட்டது. அதை வாங்கிய கணக்கர் தமக்குச் 
சந்ததியில்லாமையால் ஸ்ரீ ராமலிங்கேசுவரர்: 
தேவஸ்தானத்துக்கு. மான்யமாக அளித்து: 
விட்டதாகவும், அதில் வரும் வாடகையைக்: 
கொண்டு எண்ணெய் வாங்கத் இருவிளக் 
கேற்றும் இருப்பணியைக் கோயிலார் மேற் 
கொள்ள வேண்டும் என்றும். அறிவித்: 

திருந்தார். . 
வீட்டில் குடியிருந்தவர்கள் நாலு மாத: 

வாடகை பாக், எனவே, ஸ்ரீ ராமலிங் 
கேசுவரர் அநேகமாக இருளில் மூழ்கி 
யிருந்தார். 

பல வருஷங்களுக்கப்புறம் _ வத்இருக்கற 
வளை “எங்கே வந்தாய்” என்று கேட்க எனக்கு 
மனசு வரவில்லை. குடும்பத் தொல்லைகளி 
லிருந்து விடுபட ஒரு மாறுதலுக்காக வந். 
"இருக்கலாம். வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்க 
லாம். பெண்ணுக்குக் கல்யாணம் நிச்சய: 
மாவயிருக்கும். பணமூடையாக இருக்கலாம். 
கடன் கேட்க வந்திருக்கலாம். 

இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டு ஊஞ்சலில்: 
உட்கார்ந்து வெற்றிலை போட்டுக் கொண் 
டிருந்தோம். ராஜி அரைக் கவுளி வெற்றிலை 
யைக் காலி செய்து விட்டாள். சுண்டினால்: 
ரத்தம் தெறித்து விடும் போல் நல்ல சிவப்பு 
அவள். ஒரு காலத்தில் உதடுகளும் செம். 
பவழம் போல் இருந்தன. இப்பொழுதும்: 
அவள் அழகு குலையவில்லை. பாவம், அந்தக் 
கண்களில்தான் ஏக்கம். அதுதான் தெரிந்த: 
விஷயமாயிற்றே! 

இப்படியும் - அப்படியும் தலையைச் 
சாய்த்து வாயில் ஒழுகும் எச்சிலுடன் பேந்தப்: 

    

 



பேந்த விழிக்கும் அந். தப் பிள்ள! சாஜி 
எப்படி. உற்சாகமாக 
இருக்க முடியும்? 

வெற்றிலையைச் 
சுவைத்துக்கொண்டே 
ராஜி கேட்டாள்? 
"எங்கே வந்தேன்னு 

'சேக்கவே இல்லையே நிரய ம 
“Cx dak or oy 

உனக்குக். குறையா. 
இருக்கா. ராஜி? நீ 

வத்திருப்பதே got 
மனசு நெறஞ்சு 
இதது.... எத்தனையோ 
விஷயங்கள்  மனடில் 
இடந்து இணறுகறைது.. 

பேசத்தான் தெரியலை. 
ஆனாலும், உனக்கும். 
குறை இருக்கப்படாது. 

எங்கே 
ராஜி?” 

என்று கேட்டு விட்டுச். 
இரித்தேன் நான். 

**இழனியாகியும் குறும்புத்தனம் போகலை. 
யேடி உன்னைவிட்டு...” என்றவள், “பாலு. 

க்குப் பெண் பார்க்க வந்இருக்கேண்டி. 
தெரு சுப்பண்ணா மாமா பேத்தியின் 

ஜாதகம். வந்துது... பொருத்தமா இருந் 
ஆது... மூதல்லை. நான் வந்து பார்த்துட்டு 

ரன்னு அவர்ட்ட சொல்லிண்டு வந் 
... வாயேன் நீயும்!* 

ஒயஸ் லு), 

  

      

     

ட.      
      பண் பார்க்க. 
வந்திருக்கியா 2 

ஆமாண்டி. அவனும் ஒரு மனுஷன்: தோனே? அசடா இருந்தாலும் ஆசாபாசங் 
களுக்கு உட்பட்டவன் தானே? பாலு சம்பா 
'இக்கருண்டி,. எலக்டிரிக் ஒயரிங் பண்ணறான்.. 
மாசம் நூறு, நூற்றி இருபது கிடைக்கிறது. 
யணம் சேர்த்து வைசசருக்கான்.... 

ஹும். என்றேன். அலுப்புடன். 
அசட்டுப். பிள்ளைக்கு... என்ன... கல்யாணம்: 
வேண்டியிருக்கறது என்பது என் குரலிலிருந்து 
அவளுக்குப் புரிந்து விட்டது. 

"பாலுவுக்கு அடுத்தவன். ஜக்கு. அவ 
னுக்குக். கல்யாணமாகி மூன்று குழந்தைகள். 

  

    

இருக்கு... இயாகுவுக்கும். போன வருஷம். 
கல்யாணம் ஆச்சு... பர்வதம், காமு எல். 
லோரும் புக்ககம் போயாச்சு. 3 

    

ஒருத்தன்தான். பாக்கி. நாங்க இ 
கல்யாணம் பண்ணணும்னு இல்லே. அவனுத். 
தான், கேட்டான் என்னிடம், 

நான் அவளையே லியப்புடன் பார்த்தேன். 
**இயாகுவுக்காகப் .. பெண். பார்த்து 

விட்டுப் புரசைவாக்கத்திலிருந்து வந்து 
கொண்டிருந்தோம். விட்டை விட்டு , எங்கு. 
போவதாலும். பாலுதான்.. வீட்டைப் 
பார்த்துக் கொள்வான்... அன்று எல்லாவற். 
றையும் போட்டது. போட்டபடி எம்பி 
ஷேம். பாலு! வேலைக்காரி தாயி வரு 
வாள். கொஞ்சம் பாத்இரங்களை ஒழித்துப் 
போட்டுத் தேய்த்து வாங்கு வை. பால் 
காரன் வந்தால் பாலை வாங்கி வை. முடிஞ்சா 
'இன்னியோடே ரேஷன் கடைசித் தெதி.. 

  

  

   

    

   
      

   

  

   

  

   

சில்லறை அல்லலை.     நாலாம் மாசல் ஓழு 
விடியிகுந்து எதாடாந்த! 
வறன்! * அம்பழல்ய. 
இசால்றிஙித; இண்னிகமாட 
நூறுநாள் ஆவுது சிற்த 
முழ ௫மாமைத்தாள்கா௰ 5௩ 

சைக்கிளில்: போய் வாங்கு வந்து: 
...! என்று கூறிலிட்டுக் ளெம்பி 
பாலுவின் முகத்இலிருந்து எனக்கு 

ஏதும் புரியவில்லை.  கற்சிலைபோல் நின்று: 
அமைதியாகக் கேட்டவன், முகத்தைக் 
'இருப்பிக் கொண்டு உள்ளே போய் விட்டான். 
இரும்பும் போது வேலைக்காரி தாயி மட்டும். 
வீட்டில் இருந்தாள். வீடு இறந்து கடந்தது. 
“பனு எங்கேயடி* என்று கேட்டால், அதை. 
யேன் கேட்சேே போ. அந்தப் புள்ளையாண் 
டான்தான். உங்களுக்கு எல்லா வேலைக்கும் 
ஆளா அம்மா? தம்பி குடும்பம், தங்கச்ரிங்க 
குடும்பம்னு எல்லாருக்கும் மூட்டை சுமக்க 
என்னாலே மூடியாது.. தாயி. நானும் ஒரு 
மனுசன்னு அப்பாவுக்குத் தெரியலை. அம்மா 

க்குத் தெரிய வேஷம்?....... நான் சம்பா. 
(நிக்சலையா? கல்யாணம் கட்டில் குடும்பம் 
நடத்த என்று கத்திப்பிட்டு. 
'வெளியே போயிடு.ச௪......*” என்றாள் தாயி. 

இதயத்தின். ஆழத்தில் பாலு ஓர் அசடு 
என்று ஏற்பட்டிருந்த புண்ணை - பொருக் 
கேறிப் போயிருந்த புண்ணை - யாரோ களறி 

அதையும் 
விடு. 

      

  

  

  

  

  

விட்டாற்போல் துடு.த3தன்... ஜக்குவின் 
மனைவியிடம் பாராமுகமாக... வெடுவெடு. 
என்று பாலு விழுந்தானே....... விட்டுக்கு   

வரும் மாப்பிள்௯களிடம் முகம் கொடுத்துப். 
பேசாமல் ந்தானே.... அதற்கெல்லாம். 
பொருள் விளங்கிற்று... ் 

இரவு வெகு நேரம் கழித்துப் பாலு வத் 
தான். அதற்கும். மூன்பாக. அவரிடம் 
அவன் மனத்தைப் பற்றிச் சொன்னேன். 
"சுத்தப் வபத்தியமாக இருக்கியே! வாயலே. 
ஒழுகு எச்சிலை... முழுங்கத் தெரியலை. 
எவளடீ இவனுக்குக் கழுகை நீட்டுவாள். 
இந்தக் காலத்தில்!* என்று கூறிலிட்டுப் 
படுக்கப் போய் விட்டார்.. 

De தியாகுவின் கல்யாணம் நிச்சயமா. 
£ற்று. தஞ்சாவூரில் கல்யாணம். பா. 

He Dada வரவில்லை. அவன் வேலை செய்யும் 
குண்டிராக்டரிடம் சென்று விசாகித்தோம்.. 

   



நாறு ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கக் 
காண்டு பழநி, மதுரை, இருச்செந்தார். 

என்று... க்ஷேத்ராடனம் போயிருப்பதாகச் 
சொன்னார். “வீட்டில் சொல்லவில்லையா? 
அட கஷ்டமே! பொறுப்பு வரணும்னா. 
அந்தப் பையனுக்கு ஒரு கால் கட்டுக் கட்டிப் 
போறங்க” என்றார் அவர். 

ளிட்டில்.. கல்யாணம்: மூதல் பிள்ளை 
வீட்டை விட்டுப் போய் விட்டான். எனக்கும் 
அவருக்கும் அது ஒரு கல்யாணம் மாதிரியே 
இல்லை. இயாகுவும் பிரமை பிடித்த மாதரி 
இருந்தான். பங்காரு கரமாகஷியிடம் வேண்டி. 
னேன்... *தாயே! இப்படி என்னைச் சோக். 
இருயே?' என்று....... கல்யாணம் முடிந்து. 
இடம்பவும் நாங்கள் சென்னை வரத் தஞ்சை 
ரயிலடியில் உட்க௱ர்ந்திருந்த போது இடும். 
என்று பாலு வத்தான். மடமடவென்று ருக் 
கோரில்களின் _ பிரசாதங்களை வழங்கினான். 

"என்ன அண்ணா. இப்படி?* என்று ஆரம் 
பித்த இயாகுவை,. 5 தாண்டா! இதோ 
பிரசா.தங்களுடன். இருக்கறேனே.....'” 
என்று மடக்கி விட்டான். 

சென்னை செல்லும் வண்டியில் நாங்கள் 
சற்றும் எதிர்பாராத. விதமாக நம் ஊர் 
மேலத் தெரு சுப்பண்ணா மாமாவும், அவர் 
பெண்ணும் மாயவரத்தில் ஏறினார்கள். பரஸ். 
பரம் யோக க்ஷம விசாரணைகள் முடிந்த 
பிறகு பாலு கல்யாணமாகாமல் இருப்பதைப் 
புரிந்து கொண்டார் அவர்.. 

பெண்... அப்படி. ஒன்றும் அழகில்லை. 
ரொம்பச் சாதாரணம். எட்டாவது படித் 
இருக்கிறதாம். ஊருக்குப் போய் ஜாதகம் 
அனுப்பினார். ஜாதகம் பொருந்திடுத்து. 
பெண்ணை ரயிலில் பார்த்தாலும், ப் 
படி. வீட்டில் பார்க்க ருக்கேன்.. 
களம்புடி ராகுகாலத்துக்கு. மூந்திப் போ 
பார்த்துவிட்டு வரலாம்." 

யந்திரம்போல் ஏதோ நினைவுடன் அத்தத்: 
இருமணத்தின் அவலத்தையும், அது நிகழ 
வேண்டும் என்பது ஒரு நிர்ப்பந்தமாக அமைந் 
இருப்பதையும் நினைத்துப் பார்த்தேன். 
எச்சிலைக். கூட்டி. விழுங்கத். தெரியாத 
அந்தப் பிள்ளையையும் கற்பனையில் நினைத்துப். 
பார்த்தேன். எதுவுமே நம் செயலில் இல். 
லாத போது வீணக மன உளைச்சலுக்கு 
ஆளாக விரும்பாமல் பெண்ணைப் பார்க்கச். 
சென்றோம். பெண் பிடித்து விட்டது. அகழ் 
சென்று ஒரு மனம் இருப்பதாகவே என்னால் 
ஊக்க முடியவில்லை. 
“இதோ பாரு குழந்தை! என் பிள்ளை 

கொஞ்சம் அசடு, _மூன்னே பின்னே இருந் 
தாலும் என்னைப் போல நீ சமாளிச்சுண்டு. 
போகணும். அப்புறம் கண்ணைக் கசக்கக். 
கூடாது. ஆமாம்..." என்று ராஜி பட்ட 
வர்த்தனமாகப் பேசிஞன். அவள் அப்படிப் 
பேசியது எனக்குப் பிடித்திருந்தது. அந்தப். 
பெண் தலையைக் குனிந்து கொண்டு மெது 
வாக, **அசடூங்கறது என்னன்னு எனக்குத் 
தெரிஞ்சாத்தானே?... தாம எல்லோருமே 
ஒல்வொரு விதத்திலே அசடுகள்தான். அவர் 
கூடக் கொஞ்சம் அசடாக இருப்பாராக்கும்”* 
என்றது. எனக்கு அந்தப் பதில் அவள் மனத்: 
Bo அழத்தை உணர்த்தி விட்டது. 

அடுத்த இருபத்திரண்டாம் நாள் பாலு, 
சுந்தரி திருமணம் நடந்தே விட்டது. எனக் 

  

  

   

    

     

  

  

  

  

  

கென்று ராஜி பிரத்தியேகமாகக் கல்யாண 
பக்ஷணங்கள் அதிகமாகவே அடிக் கொடுத் 
தாள். நான் அவளுடன் வத்த வேளை 
தானாம். ஏதேதோ சொன்னாள். (பிறகு 
நாலு "வருஷங்கள் அவர்களைப்  பத்றியே 
ஒன்றும் புரியவில்லை. 

  

(இர என்று அன்று காலை ராஜி பெட்டி 
படுக்கையுடன். என்னை எதிர்பார்த்இடக்க 
மாட்டாள். சென்னையில் நடந்த ஒரு கல்யா. 
ணத்துக்கு வந்த நான் அப்படியே ரா 
வீட்டுக்கு. வந்திருந்தேன்.  இருவருமாகப். புறப்பட்டுப் பாலுவின் வீட்டுக்குப் போலேம். 

மாம்பலத்தில் பாலுவின் வீட்டை 
அடையும்போது பகல் இரண்டு மணிக்கு 
மேலால் விட்டது. மாமியாரைக் கண்டதும். 
சுந்தரி பரபரப்படைந்து போனாள். . என்னை. 
யும். அடையாளம் புரிந்து கொண்டாள். 
அவர்கள். வீட்டு மூன்புறம் நின்சாரச் 
சாமான்கள் அடங்கிய கடை ஒன்று இருந்த, 
மேஜை அருகில் பாலு உட்கார்ந்திருந்தான். 
*"பாலுதானே இது! என்றை கேள்வி 
என்னை அறியாமல் சற்று உரக்கவே வந்தது. 

ஆமாம் மாமி! செளக்கியந்தானே? 
உள்ளே வாங்கோ. என்றபடி. மேஜை: 
1ி.ராயரை இழுத்துப் பூட்டிக் கொண்டு களம் 
பிஞன் அவன். சதா எச்சிலை வழிய விட்டுக் 
கொண்டிருந்த அந்த உதடுகளில் ஓர் அழுத்: தம், முகத்தில் பிரகாசம் எல்லாமே வந்து. 
விட்டிருந்தன... 

“Qs யாரென்று தெரிகிறதா சுந்தரி?** 
என்று தன் மனைவியிடம் என்னைக் காண் 
பித்து விசாரித்தான். 

'உக்கும்.... எனக்கு எல்லாம் தெரியும். 
என்னைப் பெண் பார்க்க வரலையா?”* 

""மறத்துட்டியோன்னு பார்த்தேன்... ஏ 
மாமி! நான் இப்போ தனியா “பிஸினஸ் 
பண்றேன். முதலீடு எல்லாம் இவள் மஞ்சள்: 
காணிலேந்துதான். இப்படி மாசம் மூந்நூறு, 
ரூபாய் தேறும்... அம்மாவும் அப்பாவும். 
தனியா பல்லாவரத்துலே இருக்கா. வேண் 
டாம்மா எங்களோடே வந்துடுன்னு சொன் 
னாக் கேக்கலை. அவாளுக்குத் தனிக் குடித் 
தனத்து மேலே ஆசை. என்று தாயை 
நையாண்டி செய்தான் பாலு. 

பாங்கும், பதவிகுமான அந்தக் குடும். 
பத்தின் அழகிலே நான் என்னை மறத்து 
லயித்திருந்தேன்.. 

“பூஜை அறை, கூடம், வரவா போறவ. 
உட்கார்ற இடம்....** என்று பாலு ஏதேதோ 
பேசிக் கொண்டிருந்தான். 

அந்தப் பெண் இன்னும் பதவிசாகத் தன். 
னால் ஒரு பெரிய விஷயம் சாதிக்கப்பட்டிருப். 
பதை மறந்து அடக்கவொடுக்கமாக உம். 
கார்ந்திருந்தாள். 

“இப்படி அவசரமா வந்துட்டுப் போறி 
யளே! பாயசத்தோடு உங்களுக்குச் சாப்பாடு 
போடணுமே...' என்று பாலுத் தம்பதியினர் 
என்னைப் பார்த்துக் கூறினர். 

இலட்சிய, " இலட்சணத்துடன் கூடிய 
ஓர் உயர்தரமான இல்லறத்தை விடவா 
பாயசம் இனிக்கப் போகிறது? ராஜியும் 
நானும் அதற்கப்புறம் பேசவில்லை. 

        

  

    

  

  

 



ப மாதத்து அடை மழையில். 
"மும், என் தோழி Burwer 

atte Ae சொயத்தில். அப்பம்: 
94 கொண்டோம், காலேஜ் தமாஸ்டலி. 
கெயே அடையட்டச். டெச்ச 
ஜெக்குகிகாலாத வேர் சத்தி விட்ட. 
arte wo gorse இரும் 
த, பாவனி விறமுறைக்கு ஹாஸ்: 
ட மாணவிசளில் அசெசச் ஊரும் 

(ஒப் போவிகுர்தார்கள். முதல் உன்: 
கோல்கள்... இருவகும். போட்டிருக்க. 
இஇட்டத்தன்படி. ஹாஸ்டல் தாலமி. 
மிடம் அனுமதி பெத்தம்... கொண்ட 
மதிகரிலில் உருசிய. வதயத்ச்கு. 
இண்ட ஹாஸ்டலுக்கு இரண்டு மைல்: 
தொலேவில்... இருச்த... சுத்திச் 
கரமை சொல்லப். புறப்பட்டோம், 

வளாகம் பெய்த, 

  

  

  

  
  

    த்திலும் லைம்... நிறச், பசேல். 
என்த, எங்கு பார்த்தாலும் இயத்சை: 
லின் மலர்க எல்க். அக்தர், 
(இல் ஆழ்த்திய, வருவதில்: பச்ச. பெனில் மழையின்மையா. 
     

வற்றில். இடினசைய்ன். 
கத்துக் சொண்டிருக்தன. 

எஅமாமளாலின். தோனில்: 
தொல்ல சொண்டிருக்கது. எச் 
கண்டாலும். அத்தச் எது சருவிக்கள் 
அதைப்... மரத்து விடவேண்டும் 
என்று ஒரோ சர்மாணத்துடன். 
Bid oe Sime பைலில் 
'இகித்தம் கொண்டு... எர்திரச்தாள் 
அகன், த்தம் சாட்டியையும், அற்பனை. 
புடன் அலக்து. ஒரு சசை எழுதிவிட. கெண்டும் என்ன are Rist da 
'தழ்டுமருக்தேன். gate, Omens 

  

  

  

  

  பேச்சகடடமில்லாலல்,. ee kaw 
மெளனமாக சடர்தோம், 

சடத்சரையை. அடைச்சு பசலெல்.   ம்பம் செல்லும் பப்குசிளயும், 
ஒர்கும் இதகர்சனையும், ப. 
சேத வினையால் 

ியாமளா ஒயாமல், படம். எத்தான், 
என். அத்பனைக்குத்  தண்டுசொலாக: 
'தன்சம் அமைபவில்கே மனம் கே. சென்ன படக்க. 
  

  

வருச்ி4 கொண்டிருக்கையில், இயற். 
கேக்கு ஆவேசம் வக்கத போல்.      
இதுக தபோல் செம்பிய. அக்கக்ன. 

மெய்புதமும்... இதில மா தன்ன rine சென்று கதைச்சு. 
jag whee oe wore 
சகம், பதக்கம்". eto 
மழை ஆரம்பித்த _ இதல 
டம் எலும்பில் முனைக்திறு்ச சியா 
மொ மிகுத்த அவலுடன், என்னையும், 
வ கடயாசத்தையும்.. அலணித்சா 
களிட ere ஆடிிரு்சது 

  

  

    

  

பழுதபார்த்க் ஒப்பன் மாத: 
மாதலால். endeared சாசம் கட்டில் 
சொண்டு அசகர் Cate Orig 

  

    

  

Gerad “Bagram 
இருக்த அவனுக்கு கயறு மூப்பதுகட 

dara. இருந்தாதூம்,.. அந்தம் 
BEE ee Rae 

ae 

  

  

அம்மன் 

தவ மூதையாச அதிக்தகன். Moire.    
mo a ௧௪. இருந்ததும், மாமுதம். சச் 

நருச்ச அல்களாஸ் செம் சன்ன கொண்டி பொச: arenes போ் விட்டது, யாச விரலால். சன் சன். இருவரும் அம்மன கல் ஒன். 
இன் மெல் உட்சார்ச்தொம், கோவி வென் பழய காலத்தை அதிக பதி. 
நல் னன் அலசாங் ஆருமித்தான். 

பழனி தொஸ்டையைச் அனத்த கொண்டு தன் முன்னோர்களின். மான Saree. Gradparar, என். தத்த Uys ஆசாளியால். செய்ய் மட்ட இக்க inca cque ene 
வத அலத ஆமித்த, ஆனும், னாவ 
கக்கு்தான்... இனவ முதலை, சு iat Grape wt] க்கு ஒன்ன கலா oped Bord இதம். ரக்தியத்திலே இருக சலதச்சர்களில், பத்மீகனி், பகர் போனகம் முனா. பச்ச wacked sir Gu tip Oping இன்டமும் சம்பக இல்லாத அதி Bar ute oceans என வைத் தவீச கேதும் அலர் உளி 

  

  

   

  

  

    த பாசனித்த 
இந்தச் எம இருக்கம் இடத்தில ஒரு 
நிய கல்ட், சாக, மக அ 

ம் அடையாளம் 'தெசியாமல் வெரு. wort Bets wine. 980s 
Shed tarda 
௪4இ. இருப்பதாக ஜனங்கள் அதித்து. ந்தார்கள்! அதற்குக் wor Coty 
நதீம் கோலில் ஒன்றை அமைத்தார் 
கன், அதற்குத் தலமை அத்து. பெர மதப் பெரியனக்கான். 
பெெள்னம்பலம் செலவு முதவியலை: 

    
  

    

   

  

Bo அலன்: அந்தம் 
தர்மகர்த்தாவானன்,.. அவனுக்கு ௮ 
ககன் இருச்சாள்,  செத்தில் செக் 
மை முளைத்தமாஇரி சத்தை வலித் 
Bo Geet Spiag போல் 
செல்சமலம். விளல்வினென். அழகும். 

அன்பும், பக்தியும் அவனிட 
Bs "Boise. On aa 

  

  

    

Bisa லட அவர்களில் பழனி ஆசாளியும். 
Good, அகன். எனிப்பை மட்டும், 
பச்சை மட்டும் யார்மையை மட்டும் 
இலன். அடைய ஆசைப்படவில்லே, 

பலே அடைத்துவிட ஆசைப், 

  

  

  

ஒரு கருவம் ஆடி மகத்தில் Pe aan 
பொன்னம்பலம் பெரியக்கா 

    

    
பும் விட்டு மேய வைத்தார்கள். 
டைய தென்னம்? தப்பில் காய்சளை 
குதவயாகனார்சள் ௪ டயா "ஒரு 

'காலேயில் அவணும், செல்சம? 
மும் பயபக்தியுடன். பூஜித்து எந்த. 
இம்மண். விகாசம். அத்தர்சல் மால. 
  

    

   
    

கோவில் ॥ 
வையி 

வழுக்தலன்... பொல் உட்சார்ச்தரும் 
'கொலிலாச. இருக்த. இடம் 
கெட்ட கெளிச்சமாவிற்து. 

செல்சமலத்தின்.. gered wee 
இழக்க வாடியது. 

  

  

    

டால் தல்ல, இனிமேல். அசலன். 
அம்மான்... பணமல்... ured po 
கெசில் இருக்கும் அத்தனை. பெண்,   

     

  

ன இருப்பத? 
'இருச்சார்சளோ இல்லயே, 

மலம் இருக்கவேண்டிய 
என்ற ௦. தமானித் 
தான், அம்மனைத் தேட ஒல்கொரு 

  

  

கருக்கும் ஆன் சென்று. வெருல்சைய, 
டன் கும் பொன்ட 
அம்பலம் கிசசசை அடைக்கா. 

  

e e ஓ 
பழனி gent செல்மலத்தை, 

gente Gane aoe ஆசை, 
பெட்ல போல் செல்கமலமூம். பமணி, 

  

   

     

   மவவகவவம்வேவவவய ane wimg see. Cure migs, Corsesies ae 
பசைய்படமாட்டான். அவன்" வனி 
முருகன் எலயைர் தமிள் கலு எதை மும் செ அல்வெதில்ல், ஆபிலும், என்: னு சீத வவதிவிருத்து. செல்சமலம் 
வழிபட்டு வச்ச தேவி, பழனியின். செசை  மாத்தமாட்டாள!. னம் 
சென்ன அவன் சையால் தரு சிஸ்மை. Sede அவன். மனதை மாத்திவில் 
லான் என்ன remus sade. 
வைய விரகம் இருக்க இடத்தில்தறு காள் அதிகில் சென்ன. மல பழமும் வைத்தப். பூலித். 
அம்சமே] என். தசையை என்று கேஸ்டிக் 

  

  

  

  

அன்த பழனியின். மனமும். எச்ச 
மடைக்திறுத்தது. இப்படியே எத்தனை. 

ம் இருப்பத 7 சாணாமல் போன:    
மனம் ிலிசமாக யோனித்த 

a 

  

  

Pi (மலமும்... வழக்கம்போல். 
கனத்தக்களை தோப்பில் சக்தித் 
கன்ட எ ஆமாம், உங்கப்பனேக். கேட். 

  

பயா? என்னு பழணி செங்கமலத். 
eps acs    
des mupRuriptee என்த. 

முகத்தில் அடித்ததுபோல் கபதினன். Sem. 
eee என்றுன் பழனி: 

கசாமி. என்னால். எல்லாம் சாமி: 
தாண்ட தான். posted | pele கேத எத்தச் எம்மையும். செய்யத: 
இல்லயே 1 அதென்ன... அப்படி! அலன் கண்களில் சர கிழக்கு. 

பழனி மனமாதுதல் அடைச்தான். 
4 சசிதான் | அதுக்காக அழாதே. சான் அம்மன். எல் Oring Apa 

ச அவகிட்டே த்தது. கால்லை. 
உ எரித்தச்லொண்டே உறினன்.. 

ஜெல்கமலத்தின்... முனத்தி். புண்: தவல் படர்ச்தது, 

(பாழி செய்த எவ. அயாசகாக. 
இருக்க. அசப்பில் பார்த்தால் ௮௮. 'மஇசியே இரும் 
என்னு... சொல்லிலிடலாம்... பொன் © 
வெம்பலம். எல்யைப். பார்த்து. வியன்? 

பழுணி௰ய மனமானதன். 
Siete இங் செய்வதென்றால் ௮௮. தம்ேணின் சக்தியாகத்தான் இருககும். 
இசைப் போகலே. செக்சமலத்தின்... ள் ம். ag 

  

  

     

  

    
  

        

    

pss Sgeid wore 
4 கல்யாணம் செய்யப் இழிசாது ௭௮. 

ப ஒலித்த கப்பு பவம் படட மலும், கொள் புவ. 
foe eu aed 

cat Lohans pases நத: நான் சம் பேன் 
ஒவிட்டுப் "பவபச்திய 4 

4, 
குழக்தையைவிட்டு ஒரு 0. 
Se அமக்சர் சொன்னான், 
மலம். அலதுடன் கழக்தையின் சைய 
தன்ன பொட்டலத்தை சோம்பென். 
பொன்னம்பலம்... அதை, வாகம் 
மரித்தான்... அலன் கைகள் «Os Ber. 

    

    

(ம் அலர்சது கின்றவிட்டார்சள். 
செக்கன் அண்ணர் அழிய அர்த இடத்தைவிட்டு போனும். அதம் 

மதகு செல்லத்தக்க. கேள் அல் மச அகால மககள. தத்கல் கேள பெண்னை ee eters et. 
) செத்தும், இண்டு ஆரல், 

நீதம்மன். ஆல் aie OS ray 
Bip wile ailemrs «cab eb 
Sider” என்று. பழனி அசைய. 

  

      

அத்து அல்ஜெக்த ழெலர் ஒருவ 
பழனியின் தாத்தா. காலத்த. 
sian Bet? செல்சமலத்சுககம். 

மழனிக்கம்தான்... இலன். waar 'சொழுக்கலிஸ்லே அம்மாட அதன் பிறகு. 
cases Ontig oder கல்யாண். 
age weit pw exe: 
Opie Raspes siuess அதியும் இதன். உண்டா. என்து. சினத்த 
கொண்டே சாலும் our ADB 
ஹொன்டல அடைச்சோம். 

 



  

fe ste Boge Cod 95.4276 
TerrcemsaBa, , uzucny goose Resa Sain 

  

    பக எந்தத் எடதகத 
நினத்து ரகக். அகர எமந aes 
@ waren ie pas நதா எல்கே பஇப்பானர் 

     

        

        பனக அ அட கடவு Secrets: 

ணட கக படத்த, பம சன தரத் அன்னே அத் அக நத க er Se, 
வககவுள், ely mde வதன். பகை ப்பாக, qeibrpoun amy uotag SUPE, gee, sree ee : Sn Cakes SyStemdn, Gait போல் ஏன் அல்யாணம் 

einai வத்து கண்டனம். SOAP ate Gunde பட்டனன். Saratader: sam ees    

  

Shad ra   

     

  

அ கோலம் அவம் 4 இன பயில் அ சறட பல் 
Leite க பக பதத அப்ப திட] 

நகம்வ்கால் க் கர்ப wager eet whee, சக்க கத ட் 
நம் அவ கொண்டான்! ல்க தவக் அத்திலக. ஏகு அநிக்காம்பான், டட வணக்க சான் மென்னனால் 
  “Surah aber’ போட educa gh a3ar eo, சமழக்ச பர்காபம் க கடட அட்ட மான கலு வட கச கனாரல் 

மகனும் இரண்டா இரககம அகன் மாக sages அம் கொளி கண்டுக்க 
பெட்டிய ளினக்ரு போடட்டும். இர” பலத் என்ன அதத அரம் பெண்ட முக்க. அர்த்த se soa Gertons, seeiags: 

   முகத்னதம். வார்த்து தின்றும். 

  

ல்லா இப்ப டத க டடுத்தான் ககன தத ஆஸ்பினகான்னு அப்படி இப்படி... இன்சபோது, தான் இடுகல்டு 
“இகவ இறப்." ன் வெட்டுவதுபோல் அவ. கவறு எடிகவத bres தான் இறம்பாட தோ இலன் வழித்தல் கொண்டேன். 
      

  

  

நபம் க்க சேத். “மெய்தி மனனைதனா.. இக்க நறப்கல் போக்கிக் ட வன்ம Ortseucme ataeyaheree,  gukns 
Base" ois meets eat ates Os i 23,08 weet இணர்க் நை. ட டதத ட்ப சதித் வன சகடம் அதிசம் அவ வா் 

  தோன் whasarater,   

தனம் லக்க 
நம்மை niente நேல்பிவபலால்க் பாரத்தை! அத்த டச் Dink aan அமுததான். 
அபர தரப்பட்டு அட் சனத க பக றகம். பதவிக்கான 

iar Ge cemoaaet அகரா கம் ததத Ticiad Wetee ss Se Serge Sts          கட்ச ததான்ட வகுக்க,      Pre eM a த 2 iy Bad 
சத்தும், அக்தார் ert நச சக்குவின் வயம் கொக்கேன்: னான் ம] 
இல்தல, அன்த மும் கவனித் 2) சாந்தரவிலே ual இரகம் பல்க்... agsmain, mney Bcog கதி காகம் அகய்பன 

  

இத்தன என் பமக இக மம்மா இல் தனம் ia Sa Bees 98: Spades Sadar mete அல் வ்கி சொர்க்க phos 
மேயத் த்க் கால் சவ்வு க்கம். வண்ண கலு வ அதக ட ப Seta MO OS: sable Renstisoseit; க்க் போததடட கிலக் இரதம் வ்றிலே மா Ou mas oar Shares = 
சென் புக்கும் இடுக்கது: அரசி திஸ்கி பேக்கு எரிக்க... எண்ம அகத்திக் அனும usa owe இல. ரொம்பச். நதி ம வதாக செல கனல மமம் தணலில் கத இட அன்பான சமக் கதத வு மெல் Garena eS BSA Pat a சகட ககட்கடன் தனதான பம் வாகல்லுல் இவ்ள மட்டம் என்ன் வ 

    
  

  

  

         
        

  

  

வறக கோண்டு, சொட்ட யாம்,            

      SPARE Telos vais teers வ sa butt antigen eo” Sel git “ctnmere: 
இனமத அன இலண்டன் எழுதித் கொலுள்வடி அவனி 2 “எம்பட அடும்னேன் ராம் மோகக், (பதக்கம் 
மது Cured. ibe Eig பணம அத, இன், 

  

Srerener ee conor கெல கலக்கு இன்றல் அங்க 
Wee sh ae 2k 
SOM Sag exit 
seis, வக்க atts 

Wig Sirdar wa ote இலார், அமல வனி அலன் 
BASE Betas அப்ப 

ப்          
  

  

    

இல்கோத்தும்".. பொட்டும் மின சாக என்து எத 
  

எத anaes 
விலங்கு. 9° gaa மோ a 

Belch eee ans இம அம் அன்த அர 

  Pl      
apAB, சொர்கம் வரக் சமயம் தாத்த என்பதோ   

      
    

    

  

  

  

Brisa siete tet Bah பக விபாக அச் பல் வல 
ghee சாகத் சட கனத? தப தத ட ப்ப தளை 
சறட அம் அத்தன தகம் வகார Goa cng “நகல் கொரி. கம் அம் மேக் 
Raya Megs al the Syke oom ae ange அலகாக 

ப SUAS சம ல்க இன் "பம் anes தாக பச கபால் க்கள் 
        

   
        சத்வ மரதன் பதறி Baty ox 

ee re 2 
மதலை மார்கள் 28. 
    

     

  

      

     

      

  

   

      

es 
Pees mane cone eS க் 
sad Boars Sek rare stat as Bai esp ho Medes ius கெலம்்ப 
IS கத்து Grace * 

  

  

  

    

eengaansaayey Saar 
Bossa Sanh 

  

எக்க ததாக அனத்த பத மாக்கல் be இற, பன வளக்க பொல் 'போதவிட செல்ம்ட வலு. See yay guaran வரக் 
che Soa aha el கே ஒத besos Sarto 

என் Barbee திலி பமக aca gente 

  

Bitzi aie Boss, donee 
படக காக்கலாம் கர அங்கக் 

நப்கையம் சையித் கோற்கே. 

      apse ONIN" அத்தயம் தண 
Bee நகல் கலை அட்டக்     324 பாண்டு கொண்டுக்.   Sardee சர. 

  

பகத் சல பககக 
இல்கல | அம்மான் கயம் வழின்க தம்பட்டிலை வரத்து. 
டத பட்டப் 

       
   

  

  

  

  

நன பதம் ககக Spa tei;"aae கண்க 
தாம் தளை அடா ப சலதி வங்கக் 
இத்ககள அ பாக ek விலா இண கவிக் eee tage age 
Se cortege Sok tounge Palace BS SESS ATED eer a Ganiegat 
Oye கம் படு அச்ச வெண் சென்டிக் கேஜி கூம்மிட்டா. கார்ட oe sn el 
அவதள அம் பல்க் மல்கக் பகரா, அழக எனக, பண்பா 

Bizet gat Boa பையன். xe Ginn 
செல்ப் arse தல் வேனும்,   GOES eae மிலககாப்படண்ட உல் எல்க் 

தட அணட்மார்த்திகறம் TRG oun wikia wibad அக்கா சன் 
Be ee! அத் ன் இலய? என்றெ ப பால க்கு satiny 

     



நீல் மலத் தொடர் 
சன்... அவைகளால் 
யாலெனப் பொழு 
அருவியிலிருந்து தண்ணார் எடுத்துக்கொண்டு, வன போஜ: 

ம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு அன்ன தடை 
போட்டுச் சென்றுகொண்டிருத்தா 
மோதும் கூந்தல் சற்றைகளை, 
சரத்தை அதன்மாத வை: 
உடம்போடு ஓட்டிஞற்போ 
யால். தூலவரல் குளரத்தெழு 
போலவே இருத்தது. அவனது பே. 

அங்கும் இல்; 
யாரைத் தேகொழுள் அர் 
தப் பெண் 

    

                          

       

  

     

    

  

   

    

   

  

   

  

கொஞ்சம் தொசீலவாலே 
கொன்றை... மரத்தடியரல்     

     
     
      
      

  

சாய்த்து... நன்று 
கொண்டிருந்த சல். 
கரனுக்கு, அவளு, 
டைய yn 

  

எதையும். காட்டிக்       

  

     

   

    

குசல் பலமாகக் 0 
எங்கே? சாப்படடும் தோமா 
த்தப் பெண். பாம 

கானோம்! என்று கூற 
வாட்டு, ரங்கம். 

மாதிசயாகச் 
'த்துக்கொண்டார். 

போஞ்னோ? 
தண்ணார் கொண்வொ 

ஆன் இல்லையா என்னா... நான்தான். 
ன். என்று கடத் 
ஈண்டு. காம்ப் 

என்று easy 

      
      

    
       
      
    
        

   
   

  

   

      

  

வந்தாச்சு. 
(அம்மா! என்று சொ. 
பாமா உள்ளே வந்தான். 

 



எனும் சுமா: 

  

"எல்லோரும் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந் 
Bosse. தலவொளரயால்... தகதக. 
வென்று பான்னும் எவர்சில்வர். தட்டுக் 
கனல் உணவைப் பரிமாறிக்கொண்டு வந் 
தான் மாய! அம்புஜம். அவளூக்கு உகவர 
யாச அவள் மகன் பாமா பட்சணங்களைம் 
பாிமாநாக்கொண்டு வந்தான். 

வேண்டாம், வேண்டாம்! என்று, சம். 
ன் கைகளை மூன்றால் நாட்டித் தட்டின் 

மாது குணித்துகொண்டான். 
"வேண்டாம் என்றால் தானா வறவள்?. 

உங்களுக்குத் தரத்தபப்பு என்றுல் மாகவும் 
படிக்கும் என்கற வஷயம் எனக்குத் 
Derm Cuero சாப்பாடுங்கள். அத். 
தான்!! என்று உபசரித்தாள் பாமா. 

"தித்திப்பு படிக்குமென்றுல் அதற்கும். 
ஒரு அனது இருக்கிறதல்லவா! அளவுக்கு. 
மாறாவட்டால், அதுவும் தகட்டித்தானே. 
போகும்! அத்துடன்கூட அறுக்கும். 
பட்சணங்களையோ . சாப்பாட்டை 
சசத்துச் சாப்பிட முடியாமல் அவன். 
எதள்கேயே தர வேது தாற்கிருய், அவனு: 
க்கு உன்னைப் பார்த்து சசரப்பததற்குத்தான். 
பொழுது சசரயாக இருக்கிறது! என்று: 
கூறி திறுத்தரவாட்டுக் குமாசன் சங்கர. 
சேக் கேவியாகத் தரும்பரப் பார்த்தான். 

குமாரன் என்ன. சொல்கறன் என்று 
ஆவலுடன் அவன் முகத்தையே பார்த்துக் 
கொண்டிருந்த பாமர, வெட்கத்துடன் 
கண்களே. நிஷத்தல். பதிய வாட்டாள். 
தண்ணென்றிருக்கும் அத்த தரலவில்கூட 
இவன் முகத்தில் ஷயர்வைத் துளிகள் 
முத்துப்போல் அரும்ப] இருந்தன. 

"ங்களுக்கு. வேண்டுமானால். கேட்டு 
வட்டுப் போகாறதுதானே, ருமாரு அத் 
"தான்! அதற்கு இல்லாததும் பொல்லாதது. 
மாகச் Gerdes, என்னை. ஏன் தாணற 
அடிக்க வேண்டிமாம்?? என்று கூறவாட்டு, 
பாமா நாத்து ஜாங்க?ர7க$ை ஒரேமுட் 

எடுத்துக் குமாரன் இலையால் போட் 

  

  

  

  

  

  

    

  

வான்... கடகடவென்று, 
“இல்லாததும். பொல்லாததும் 

என்னவாம்? ures சங்கானுக்கும் 
ஸீமத? பாமாவுக்கும் கூடிய சரக்க! 
வாணம், தடத்துவிடும் என்பது எல்லோ. 
ருக்கும் தெரிந்ததுதானே. அம்மா?! 
என்னுள். 
Seria வடியத்தையே. குழந்தை. முறத்துவீட்டாள்போல் ... இருக்கறதா?! 

என்து கல? செய்தார் பாமாவரன் கப்ப. 
சர். ஜம்புவில்கம். 
"அதை தன்றுக ஜானவு படுத்தத்தான். 

(சிங்கள் வேது அருகல் இருக்க]றார்சனே, 
பது போதாதா? குழந்தை எங்கே. தம் 
பத் சவறு மறத்து வரவொளோ என்று, 
கவல வேது உங்களுக்கு. உங்களுக்கும். 
வேல இல்லை, அவளுக்கும் வேல இல்லை! 
என்து கோயத்துடன் பொளரித்து தள்ளிக். 
கொண்டே, சையாவிருந்த பாத்திரத்தை. 
"கக்கென்து காழே வைத்தான் அம்புஜம். 

ange 

    

தேவாமரர்தமாக. இருக்கும். உணவில்: 
எங்கோ ஒரு சரது கல் *தறுக் கென்று 
'தட்டுப்பட்டதுபோன்ற உணர்ச்சர சங்கா 
ஜுக்கு. உண்டாயரற்து, பாத] கடித்தார் 
சவைத்த ஜாங்கிசியைத் தட்டின் ஓரமாக 
தகர்த்திக்கொண்டே, மாமாயைத், தும் 
பாம் பார்த்தான் அவன்; 

பாமாவின் எழால் வதனத்தரல்தான் எத் 
தனை பாவங்கள்! அதற்குள் கரு வீழரகள். 
கலங்கரவாட்டிருந்தன. ரோஜாக் கன்னம். 
கள் தரடீரென்று வெளுத்துப் போயின. 
நாணமும் மென்மையும் மிகந்துகொண்டி. 
குந்த அந்த முகத்தால், சோகம் பசலி 
விட்டிருந்தது. 

குமாசன் எதுமே கொஞ்சம் அவசசம்: 
பேர்வழர. (புசிதாக எந்த ஐ. ஏ. 
மாப்பான்ளையைப் uty bangs: 
menu என்து தறுக்கென்று கேட்டான். 
அம்புஜத்தைப் பார்த்து. 
'அடேடே! நா ஒன்று! வேடிக்கைக்கு. 

எதாவது சொன்னால், அதைப்போய் நர. 
வரனையாக்குகிருயே wien! என்று: 
மென்து வாழுங்காக்கொண்டே கூறவீட்டு, 
'இ$லயைவீ£ட்டு எழுந்தார் ஐம்புலரங்கம்.. 

'வேடிக்கையாவது?. வூறோதமாவது!. 
உண்மையாகத்தான் சொல்லறே ் 
Go ys சம்பந்தமே 
இருக்கறது அம்புஜம் வெட்டு தன்று: 
தண்டு இசண்டாகத்தான். பேசன், 
“என்ன் காமரட்ச) அத்தை புதியவளா? 
அவள் மகன் சங்கா. அத்தான். தமக்கும் 
முதயவரார. என் அப்பாவுடன் பாறத்த 
சகோதர? என் தாய்க்குப். புதியவனா?. 
அம்மாவுக்கு மூளைக் கோளாறுதான் ஏற். 
பட்டிருக்க வேண்டும்! என்று பயந்தான். 

  

   

    

  

   

  

தலாச்.. சாப்பாட்டை. உற்சாகமாக, 
சிக்க வேண்டும் என்று த£த்தருந்த 

ஜம்புனக்கம், அயர்த்து போனார், சங்கான். 
(தலத்தைக் கையால். சாறக்கொண்டே. 
உட்கார்த்தாகுந்தான். ஊருக்குக் காம்ப. 
மூட்டை கட்டலாமா?! என்று. கேட்ட. 

     

  

  

    
  

கொண்டே மேறுங்காமும் உலவிஷன். 
குமாசன், அம்புஜம்மட்டும் அமைதியாகப். 
பாத்தரரங்கனை. அலம்பக் கூடையில்: 
ஜாரப்பாக் கொண்டாள். 

இரவின். நாசப்தத்தைக் காலத்துச். 
கொண்டு கார் வேகமாக ஊரை தோக்க1 
கனம்பர ஹட்டது. காரில் உட்கார்ந்த! 
குத்தவர்கள்.. யாருமே உற்சாகம்   

இல்லை. அங்கு தாலவரயாகுந்த மெளனத்: 
தைக் கலைத்துக் குமாசன் அதட்டும் கார 
வாஷ், நாளைக் காலலயரல் ஊருக்கும் புறப்: 
பகொஜேம் மாமா, வந்த வேல ஆயரற்று, 
வெறுமனே காண் பொழுது போக்குல. 
னேன்?! என்றுன். 

வத்த வேலை முடிந்துவாட்டதார பாமா: 
ஏடன் தனித்துச் சரல மணிகள்கூடப் பேச: 
வரல்லையே, வத்து இரண்டு. தாளைக்குள். 
வன போஜனம் என்று. மாமா, இழுத்து: 
வந்து வரட்டார். இதற்குள் ஊருக்கு. 
என்ன அவசசம்?! என்து எண்ணமரட்ட. 
படி உட்காரர்த்தாருத்தான் share 

  

  

  

"இலாரு அச்சானுந்து எம்பொருதிம் முன் கோயம் அதசம்.. அவர். அப்படித் 
"தான் பேசுவா, தால்கள் அவர் வார்த்தை: 
கக் கேட்காத! அத்தான்! என்று: 
சாத்தபடிச் சொல்ல?க்கொண்டே, பாமா: 

சனத் திரும்பப் பார்த்தான். அந்த: 
முகத்தால்தான். எல்வளவு. கவர்ச்சரர 
அவனை நான்கு. வயதில் பார்த்தபோது 
ம்கான். அவனைத் seta பட்டாம். 
மூச்சுக்கு ஒப்பாட்டான். வண்ண வண்ண 
மாகம் பாவாடைகள் உடுத்த), ௯௯௪. 
வென்து சரசித்து, அவன் சந்தையை: 
மரழ்வாத்தவன் அவன். அப்புறம் பத்து: 
வசால்). பன்னரயரல் தான். படிக்கும் 
மாடங்களில் புரியாத சரக்சல்களை களச் 
சத் தரும்படி goer வத்து மன்று 

  

  

  

  

  

2 வான், பது பதைத்து வயதால் முகத்: 
"கலே நாணமும் நடைய/லே மென்மையும், 
பேச்சர்லே இனாமையும் திறைத்து அவன்: 
கைக்கு எட்டிய பொருளாகம். பூயியல் 
மலும். முதியம்போல. அவனுக்குத் 
தோன்றாஞள். இன்து பதனெட்டு வய: 

சல். உனக்காக நான் தவல் கிடக்க. 
தேனே! என்து சொல்லாமல் சொல்றும். 
முகயாவல்களால் அலனைக் கவச, அவன்: 
தற்றுக்கொண்ணட்டான். "அத்தானுக்கு 
இது புடிக்கும். அத்தா தான் 
இருந்தாக் கொண்க. போட்டு்கொண்: 
டால்தான். படிக்கும்! என்று கன்னச். 
சல்காரத்துக்கொள்ளூம் அளவுக்கு வத்து 
வாட்டாள். 

4 a 4 
"என்ன மெளன வரசதமோர நாங்கள் 

எந்தச் சாமியாருக்காவது. உறவா?! 
அடுத்த தான் மாலலயால்... மாடியால் சர் 
தனையால் மூழ்க! உட்கார்த்தாருந்த சங்க 
சனை அவன் கேட்ட கேள்வ இக: 

  

    

ஹூம் என்று தலயை ஆட்டிஞன். 
சங்கரன், 

பயான்னே என்னலாம்! என்னவோ (௬௩. 
முழுகிப் போனமாதா] முகத்தை உர்



சென்று வைத்துக்கொண்டு 
தருக்கிதார்களே அத்தான்?! 
பரமா! இதோ பார், முன்பான் தெரி 

யாதவர்களுடன் புது சம்பத்தம். கூடா 
தென்று உன் அம்மா தேற்று சொல்ல, 
ில்கேயா் அதன் அர்த்தம் வரனல்கர்மல் 

உட்கார்த் 

  

தான். முழாத்துக்கொண்டிருக்கறேன்.. 
உனக்கு. எல்லாமே வரரீனயாட்டுத்தான். 
வளயாட்டுத்தனமாக.. எல்லாவற்றை. 
யுமே தள்ளவிட முடியாது... எதற்கும். 
ஒரு வசம்பு உண்டல்லவா?" 

பாமா... உண்மை௰ரலேயே. கலங்கரப் 
போன். aru வேலைவிடக். கடுமை: 
யாகம் பாயும் சக்தி கடு. சொற்களுக்கு 
உண்டு என்பது அவளுக்கு அப்பொழுது 
தான் பூரித்தது. 

தரடீசேன்று: தாமான் மனசில் ஏற்பட்ட 
இத்த மாறுதலை அறரத்துகொள்ள அவ. ஞம்தான். ஆசைப்பட்டான். நாறைத்த. 
மனத்துடன். வந்த சங்கசன், மாமன்: 
வாட்டை வட்டு வெறிச்சென்ற உள்ளத். 
"துடன் வெனாயே போஸான், நேற்றுவரை: 
வரல். தெருங்கரயவளாக இருந்த அவன், 
இன்று அன்னரயனாக மதரக்கப்பட்டொஈட்ட 
பான்மு, அவனுக்கு அங்கு. என்ன வேலை 
இருக்கறது? ஊருக்குப் புறப்படும் முன்பு: 
தரர் நிறைத்த வாழாகளுடன் அவன். மாமாவிடம் விடை பெத்றுக்கொண்டான்.. 

*அரும்பலும் எப்பொழுது வருவார்கள். 
அத்தான்! என்து இனைமையாகல். கேட் 
டுப் புன்முறுவல் பூத்தான் பாமா. 

*திரும்பவுமா? அனு உன் அம்மாவான். 
மனப்போக்கைப் பொறுரத்தருக்கறது. 
திரும்பவும் என்னை இத்த வட்டுக்கு மரு. 
மகக வரவேற்க அவளுக்கு ஆசை இருக்குமானால், இன்றும் சல. மாதம் 
கனல் கட்டாயம் வருவேன் பாமா! 

  

  

பாமாவின் கண்கனரில் கண்ணார் தேக்க? 
நான்றது. 'போய்வரட்டு வருகிறேன்! என்: 
னும் பாவனையால் தலையைமட்டும் அசைச்: 
தான். சல்கரன். 'புறப்பகொறேன் மாமா! 
என்று. சுருக்கமாகவே கூறவாட்டும் 
குமாசன் சற்து வரறைப்பாகவே வண்டி. 
பரல் ஏற உட்கார்ந்தான். 

தெருக்கோடி, வலாக்கும். வண்டி: செல். 
தும் தசையால் கண்களை. ஓட்டிஞன். 
பாமா, சில... தாட்களூக்கு. முன்பு, 
முளைத்துக் தழைத்து. வளர்ந்து வரும். தலையால் பசுமையாக இருந்த அவர்கள். 
காதல் விருட்சம், இன்று ஏதோ ஒரு காச 
சத்தால். உலுக்கப்பட்டுச் சாசழு்து: 
தின்றது. 

பாமா கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு. 
'வோருட்டென்று உள்ளே போய்வீாட்டான். 

ஃ ஃ 
ஊருக்குத். தூரும்பர வத்த சங்கன், 

மனதைத் அனைத்து வந்த கேள்வாயைத் 
தன் தாயாடம் கேட்கத் அடித்துக்கொண்: 
ஒருத்தான். 

ஊருக்குப் போய் வந்தாயே சங்கா, 
மாமா. ஏதாவது கல்யாணப் பேச்சை. 
எடுத்தாசா? பாமாவுக்குப் படிப்பு முடித்து. 
ஊட்டதே. இன்னும் மேலே படிக்க வைல் 
கம் போகிருர்களா என்ன? வெறுமனே. 

    

சரமுகர் பாடச்... வருவதத்குமுன். தரகீந்து, மர் வத்தாச்கள் பவரை பம் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி விட்டேன் அதிருஷ்டாா. 
அத்தர் அத்த arte ba தடவை வந்ததும் தான்தான். கே, வாடுமில்க் ee = 

  

  

  

  

  
  ns 

பேண்களுக்கு. எதற்கு. அப்பா. படிப்பு? 
அதனல் உத்தாயோகம் பார்த்து ஒரு: குமயத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டிய அவ. 
சயம் இருந்தாலொழிய மேல் படிப்புப் 
படித்து என்ன செய்யப் போகின். 

"அவர்கள் வாட்டுப் ப. 
அவன்? 

;த்தைச் செலவு 
செய்து படிக்க வைத்தால், தமக்கு என்ன 
அம்மார் என்து எதிலும் படாமல் பேச 
னான் சங்கான். 
"பெண்ணை உயர் படிப்புப் படிக்க வத் 

தால்தானே.. நாளைக்குச்... சச/சமமாக 
படிப்பும். படித்த மாப்பான்னை 

யாகத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?! 
குமாசன் ஆத்தரரத்துடன். தாயாடம். 

கூறாவட்டு, அங்கருத்து போய்வாட்டான்.. 
"அவர்கள் என்னதான் அப்பா சொன்: 

ஞர்கள்?'ஆதுசத்துடன் கேட்கும் தாயின் 
முகத்தைப். பரர்தாபமாகம்.. யார்த்தான், 
சல்கான், பிறகு துக்கம் நாரம்பரய கார. 
ஸல், “எனக்கு பாமாவை மண முடித்துக் 
கொடுத்தால், அது புகு சம்பத்தமாம். முன்: 
யான். அறாமுகயில்லாதவர்களாம்! என்: 
oer. 

(அம்படியா?! என்று சரதாது. தோம் 
ஷ்தம்பாத்து தன்முன் அவன் தாய், அவள். 
மனதில் கடத்த காலத்தரல் நடந்த: 
(நிகழ்ச்சிகள்... ஓவெதைச்.. சங்கானுல். 
அதத்துகொள்ள முடித்தது. 

"ஏனம்மா! நாம். எல்லோருமே. மாமா 
வாட்டாருக்கும் புதிதார் அல்லது. தான் 

மட்டும் அவர்களுக்குப் புதூயவஞா?! 
அவன் தாய் மறுபடியும் காடுக்காட்டாள். 

தெற்றாயரல் வரயர்வை. பெருக! வழிய 
அவன் உடம்பு இரண்டு தாம். தடுல்க! 

  

  

  

    

  

  

ஓட்த்தது... வார்த்தைகளுத்கு. 'அப்பாதி 
பட்ட உணர்ச்சரயரல் சரக்க?) அவன் மனம் 
'தமோறானன்.. 

"என்ன அம்மார! என்ன் மகன் மறு. 
படியும், 

  

கம்பம்... என்து... தலையைம். 
கைகளால் தாங்கக்கொண்டான். அவன். 
'சங்கானுக்கு அழுகை வெடித்துக்கொண்டு 
களம்பரயது. கம்மிய குசலில், நான் உன்: 
தங்கையான் மகன்தானே. அம்மார் அப் 
படித்தானே அம்மா நா என்னிடம் இது: 
acrid கூற]. வத்தாம்?. அதுதானே 
அம்மா உண்மை? தான் அயலான? ஊர் 
பெயர் தெராயாதவஞ? அப்படித்தானே?! 
என்து பொக்கும் துயரை விழுங்கியது 

"சங்கார! தரு என் மகன்தான். பாத்து 
பதாானத்து நாட்களுக்கு அப்புறம் த 
என் மகத்தான் வளர்த்து வருகாரும்.! 

அவள் கண்களஸருந்து அருவ்போல் 
கண்ணார் பெருகியது, 
ஆழ்கடலின் ஆழத்தல் மறைத்துளிடக் 

கும் தல் முத்துக்களயே உலகோர் கண். 
டெடுத்து வொருர்களே, மனித வாழ். 
வால் நட 
காலத்துக்குத்தான் மறைத்து கடக்கும்? 
இருபத்தைந்து வருஷங்களாகத் தன் மன: 
சல் புதைந்து ச/டத்த எண்ணங்களை. 
அவன் தாம் அவனிடம் கூற ஆரம்பத் 
தான். 

ம் சகசரயங்கள் எவ்வளவு. 

  

அவளுக்கும் சங்கானான் தந்தைக்கும். 
அப்பொழுது வயது ஒன்றும் அதர்கமாக: 
ஆகாவாடவால்லை. இருந்தாலும் குழந்தை 
யால்லையே . என்கற குறை இவன்: 
மனத்தை அதர்கமாக அரித்து வந்தது. 
தெருவாலே. அடித். காளியும். குழந்தை: களைக் கண்டால் மெய்மறந்து வாசற்படி. 
மயாலேயே நான்றுவாவொள். அவன் வாட் 
Bs சுவரில் குழந்தைக் கண்ணண்: 
உருவம் படங்களும், பால. முருகணின் 
ஓவியங்களும் வரசைக் க7சமமாக மாட்டி 
இருந்தார்கள். சஷ்டியன்து சது பான். 
கைக் கூப்பரட்டுப். பாலும் பழமும்: 
கொடுத்து மசழ்த்தான் அவன். கனவீலும்: 
தனவரிதும் குழந்தை குழந்தை! என்று. 
ஏங்கரயது அவன் மணம், "உனக்குப் மைத்: 
தாம்தான். படிக்கப் போகாறது! என்று. 
அவன் கணவர் அவளைக் கேவ] 0. 

  

  

  

ஐப்பச? மாசத்தில் 
சவம் பார்ப்பதற்குத் தம்பத] இருவரும். 
வைத்தான்வான் கோவரலுக்குக் காம்ப 
னர்கள். சயரல வாட்டு இறங்கியதும் வண்: 
ஒக்காரன் இவர்களை அசறூர் என்று: 
தெரிந்துகொண்டு விட்டான். அவர்கள் 
அவனை far வாசாரரக்கும்முன்னர் 
அவளாகவே தகுந்த இடமாகப் பார்த்துப் 
பொய்த் தன் வண்டியை plod sees. 
அத்த. ஊருக்கு வருளிறலர்களில் பெரும் 
பான்மையோர்.. தங்க வசத! செய்து: 
கொடுத்து வத்தார். அத்தப் பண்டாசம். 
அன்று அவர்கள் போய்ச் சேர்த்த வேளை: 
(தல்ல வேளையரல்லை. 

  

 



ஜயா?! என்று குரல் கொடுத்தான் வண். 
ஒக்கரான். 
'என்ன அப்பா தொத்தாவு செய்கழம்?. 

இன்று இங்கே ஒருவரையும் அழைத்து: 
வராதே...! என்றார் பண்டாசம், 

அதற்குள். சுப்ரமண்யம்  வண்டி௰ர், 
விருந்து இறங்க] தெரு நடைப் பக்கம். 
சென்று உள்ளே பார்த்து, 'ஐயா! கொஞ் 
சம் பெட்டி, படுக்கையை மட்டும் வைக்க. 
அனுமத) கொடுங்கள். மற்றபடி உங்களைத் 
தொந்தரவு. செய்யவில்லை! என்று, கேட் 

  

  

உள்ளே பெண்களின் கூட்டம் சம்பா 
இருந்தது. வேதனயும் வாம்மலுமாக ஒரு, 
பெண் கூடத்து அறையில் முனகிக் 
கொண்டிருந்தான். அந்தப் பெண் trees 
1 தனைப்பகொழுன் என்பது சுப்ப 
மண்யத்துக்குக்.. தெரரந்துவீட்டது. 
ஆனல், அங்குக் கூர. இருந்தவர்கள் அவன்: 
2விதனையை மகழழ்ச்ச/புடன் அனுபவரக்க 
வரல்ல, பிறக்கப் போரும். கூர 
வாடத் தாயன் உடல் தரலயைப்பற்றாத் 
தான்... எல்லோரும் கவலலைப்பவெதாகத் 
தெளித்தது. குழந்தை எப்படி. வேண்டு 
மானுலும் பறக்கட்டும். அது. உயசோடு, 
இருந்தாலும்... சர, இல்லாவீட்டாதும். 

அந்தப் பெண் பிழைத்தால் போதும் 
என்று அபரப்பாசாயப்பட்டார்கள். பண் 
Lane நொடிக்கொரு தசம் வாசல் கோயு: 
சத்தைப் பார்ப்பதும் *வைந்பநாதா" 
என்து கையெடுத்துக். கும்பரவெதுமாக 
இரு 

"இத்தா! இப்படி இறங்க! வா. உள்ளே! 
என்து எப்ப/சமண்யம். வண்டியரல். உட் 
சார்ந்திருந்த மீனவரயைக் கூப்பரட்டார். 

காமாட்ச] இறங்க? உள்ளே. சென்றாள். 
சற்றுமுன் அங்கு எழுந்த வே.தீனயரன். 
ஓன் குறைந்துகொண்டே வந்தது. புது. 
ஜுவன். ஒன்றான் வருகையை அறைய 
விருந்து எழுந்த அழுகுசல் அத!வித்தது.. 
அறையான். கதவைத் திறந்துகொண்டு 
வைத்தியர் வெளியே வந்தார். 

'பண்டாசத்தம்யர! நாங்கள் பலருக்குச். 
செய்து வரும் அறம் பொய்த்து வாட்டது. 
தான் எல்வளவோ முயன்றேன். உங்கள்: 
மகன் தன் குறை நாங்காமலேயே போம். 
வாட்டாள். தஸ். தனைலாக ஒரு ஆண்: 
குழந்தையைக். கொடுத்துவீட்டுத்தான். 
அவன் மறைந்து. ஊட்டான்! என்றார் 

road aqui. 
"வைத்திய தாதா! உன் அருள் இப். 
வா. இருக்கிறது. அப்பனே! மனத் 

தும் ஒரு ஜுவனுக்கு இன்னல் அனைச் 
are scion பெரிய சோதனைக்கு. 
னாக்கவரட்டாயேட.அம்மா தையல் 

[நளி உன் சன்னித வளக்குகதுபோல் 
என் மகளும் வாழ்வான். என்று உன்: 
(பெயரை வைத்தேனே! என்து கதறனர் 

  

   

  

  

  

  

  

  

காமாட்சியும், சுப்பமணியமும்.. தல 
மரத்தை வத்த இடத்தரல் வாழ்க்கை 
(வீன் கொமைக்யும், இறைவனன் 
பசியாக வளையாட்டுக்களையும். பார்க்க. 
தேர்த்தது. சவணிப்பாசற்று, உதாசானம். 

செய்யப்பட்டு, அழுது வாடும் அந்தப் புது: 
உயரரை அங்கு யாகும். கவனிக்கவில்லை, 
காமாட்சரக்கு. வாயர் தரரசணத்தமல். 
மனம் செல்லவில்லை, தங்கக் கவசம். 
பூண்டு, பார்ப்பவர். உள்ளத்தைத்... தன் 
பால் இழுக்கும் பயன அவன் கண்கள் 
தளசத்தாலும் உள்ளம் ஓயாமல் அந்தச் 
குழந்தையைப்பற்றாயே தைத்துக் 
கொண்டிருந்தது. பன்னிர் மார்லகள். 
புசளூம் முத்துக்குமாசனை அவள் பார்த் 
தாறும் பண்டாசத்தரன் வாட்டில் அழும். 
குழந்தையான் கூரல் அவன். செவிகளில். 
வழுத்துகொண்டிருந்தது. 

ஊருக்குக் காளம்புவ்தற்குமுன் air ம்பம். பண்டாசத்திடம் ஆறுதலாக 
இரண் வார்த்தைகள் பேச எண்ணினர். 

"ஐயா! உங்களுக்கு வத்த கஷ்டம் மரல் 
போன்றது. இறைவன்தான் துன்பத்தைத். 
துடைக்க வல்லவன்! என்ருள், 

பண்டாரம் தம் எத;சே இருந்த கோபு: 
சத்தைப் பார்த்தார்... ஐயா! இறைவன். 
என் துன்பத்தைத் துடைக்கவா போக] 
(ரன்? இலல துன்பம் ஒன்றைப் புத 
தாகச் சேர்த்திருக்காரன். தாய்ப் பாலுக், 
கும் தாம் அன்புக்கும். ஏங்கும் wise 
குறத்தையின் அழுகையைக் கேளுங்கள். 
பண்டாரம்! மகளுக்குக் கல்யாணம் அன 
வுடன் உலக பத்தம் வட்டது என்று இது: 
மாந்தாயே...பார்...! என்று. இறைவன். 
எனக்குச் சவால் வாவதுபோல். இல். 
லேயா!? என்து கேட்டார் கண்களால் கண் 
ணர் மல்க. 

  

  

  

காமாட்ச) கண்ணார். பெருக்கின். 
எப்பரசமண்யம் சானிது. தோம். ஆற்த்து 
யோசரத்தார். பரறரு தரகானம் ததும்பும். 

குசல், 'ஐயா!. இந்தக் குழந்தை உம். 
கருக்கும்... பாசமாக... இருக்குமென்று 
தனத்தால், குழந்தை. இல்லாத. எல். 
களுக்கு அதைக் கொடுத்து வாட்கள். 
ஒரு குழந்தையை யாசரக்கத்தான்.. தால் 
கன் தல. மாத்திரை... புறப்பட்டோம்! 
என்றார். 

பண்டாசத்துக்கு அப்போது இருந்த 
மவ தூலையரல், அது சசயென்றே தோன்ற! 
யது. காமாட்ச! அத்த ஆண் குழந்தையை: 
erie, மார்புடவ் அைத்துக்கொண். 
டான். அவர்களின். தல. யாத்தசையும் 
அத்துடன் முடித்தது. 

பாறகுதான். கடவுளான். கரு£ணயால். 
குமாசன் பாறத்தான். காமாட்சர தன்னைம் 
பெத்நெடுத்த தரயல்ல... என்ற உண்மை 
சங்கானுக்குத். தெரியாது. தன்னு: 
டைய சகோதளயான். மகன் என்று. 
அவள் அவனிடம் கூற] இருந்தான். தகம். 
பன் வெகு நாட்களுக்கு முன்பே எங்கோ 
பேரய்வூட்டதாக  அறுவரத்திருத்தா 
பெத்த. தாயைவிடம். பரிவு காட்டும். 
அவரளத் தாயெனவே தனத்த, அவன் 
அன்பு. செலுத்தின. சப்ப/சமண்யம் 
எதைச் செய்தாலும் சங்கானுக்கு முத: 
னல் செய்துவட்டுத்தான். தன் water’ 
கவனிப்பார்... ஆகவே, அவன் மனதால் 
எந்தவிதமான வேற்றுமையும் எழவில்லை, 

    

   

    

தான் பிறத்த ரூழ்திலயையும், வளர்த்து. விதத்தையும் கேட்டு, அவன் இரயம் அன். 
யத்தால் வாடியது, நான் அயலான் 
என்பதல். என்ன சந்தேகம்? அந்தச் 
குடும்பத்துக்கும் தனக்கும் என்ன சம். 
பத்தம் இருக்கறது? பாமாவைக் கல்யா 
ணம் செய்துகொள்ளத் தனக்கு. உளமை: 
இல்லைதான்! சல்கசன் மனதுக்குள் ருமை. 
த்து. போனான், அவனுக்கும் அவனை 
வளச்த்தவர்களுக்கும் இடையில். ஒரு: 
பெரிய பானவு ஏற்பட்டிருப்பதை உணர்ந்: 
தான். இன? அல்வாட்டில் இருந்தால், 
சொத்து உடைமைகள்பற்றிய தகராறுகள் 
எழும், வரசைவரல் வட்டைவரட்டு வெளி. 
Cupren. ஆசைப்பட்டு, அதன்படியே 
சப்பரசமண்த்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுத 
வைத்துவீட்டு, சங்கன் sterner 
டான், 
யாநருடைய தயவை நாடாமல் பழை, 

க்க வேண்டும் என்கற எண்ணம் எழுந்த 
ஏடன், சங்கானுக்கு ஒரு வேலையும் சப் 
தரல் கிடைத்தது. தென் பாராந்தரய சயால். 
'வேயரல் மான்சாசப். பகுதிக்கு அவனைத் 
தணக்கையாளனகம்.... போட்டார்கள். 
மாதத்தரல் இருபத்தைந்து தனங்கள். 
ஊர் ஊராகச் சுற்றவேண்டியாருந்து.. 
பல ஊர்களைப் பார்த்தான். தெற்கே 
குமர் முனையானருத்து சென்னை வரை: 
பல தடவைகள் கற்றஞன், ஆனால், வைழ்: 
துல்வசன் கோயில் சயால் நூலயத்தைப் 
பார்க்கும்போகெல்லாம். அவன் உள்ளத். 
தலை சரது ஆசை ஒன்து எழும், அவன்: 
தத்தா அத்தம். பண்டாசத்தையா மட். 
டும் உய/சோடு இருந்தால், அவனுடைய 
மனரதர் என்று சொல்லக் கொள்ளலாமல்: 
லவார ஊருக்குள்ளே சென்து வரசாரிக்கப் 
பல தடவைகள் ஆசைப்பட்டான். அவன் 
பிறந்தபோதே அவருக்குக் கட்டத்தட்ட 
அறுபது பரசாயம் இருக்கும் என்று காமா 
Lean இருந்தான். இப்பொழுது: 
கிட்டத்தட்ட எண்பத்தைந்து. வயச. 
"இருக்கலாம். போன இடம் புல் முத்துப். 
போயாருக்கும் என்து தைத்து, வைத்த? 
ஸ்வான் கோவாலத் தாண்டிக்கொண்டு 
மாயூரம் போய்விட்டான். ஒரு தடவை; 

மாயூசம் சத்தப்பரல் அவனுடன் வேலை. 
செய்யும் தண்பன் ஒருவன் தன் கூம்பத் 

  

 



துடன் வைத்தாஸ்வான். சோவரதுக்கும். 
பாரரரர்த்தனே செலுத்தக். அனம்பர, சயர் 
துக்கு வத்தருந்தான். தண்பர்கள் முத. 
கல் உத்தியோக. விஷயமாய்... பேசக் 
கொண்டார்கள். பாறு... குடும்ய வாஷய: 
மாகம் பேச்சு ஆசம்பாத்தது.. 

"வாயேன், சுவாமி]... தாரசனம் செய்து: 
வட்டு வாலாம்! என்து தண்பன் அழைக் 
கவே, சல்கான் சான் பறந்த ஊரையா 
வது பார்க்கலாமே என்க] ஆசையுடன் 
புறப்பட்டான். 

  

ஃ க 
அன்று: முத்துக்குமாசனுக்குத். கேர் வாழா, வைத்தயதாதனும் தையல்நாயக? 

யும் தால்கன் ஊசேஷமாக எத்த உற்சவல். 
களிலும் ஈடுபடாமல், தங்கள் செல்வக் 
குமாசனுக்குப் பல விழாக்களை ஒதுக்க? 
ஊரட்டார்களாம். செல்வக்குமான் களில் 
அமர்ந்து, பன்னார். மாலைகள். sorts 

யவன? வத்தான்.. 
வாழாவான் கோலாகலங்களைப்... பார்த் 

துக்கொண்டே, சங்கான் சன்ன?தரத் தெரு, 

  

வரல் ஒரு பழைய ஓட்டு வாட்டில் சென்று. 
உட்கார்த்தான்,  தண்பணான். ரூழத்தை 
மிகும் அழுது தொத்தாலு ச 
அதைக்'சரதது தாங்கப்பண்ண ஏதாவது, 
ஒரு இடத்தைத் தேடிப் படிக்கும் நோக் 
சத்துடன். அத்த அமைதியான சத 
வட்டை அடைத்தான், சங்கன். 

  

விட்டினுன். வாருமில்லை. கூடத்தல் 
ழக்கு... முகமாக. முருகனான்... படம் 
மாட்டிகாருந்தது. சூத்துவாளக்கு. ஏற்றா 

  

"ஐயா! என்று கூரல் கொடுத்தான் ச். 
கான், நண்பனும் அலன் மீனைவாயும். 
வாசல் தாண்சையரல் உட்கார்ந்தாருத்தார் 
கன், கொல்லைப் பக்கத்தரலாருந்து குடலை 
இறைய. மலர்களை. எடுத்துக்கொண்டு, 
குறுக, வற்றாப்போன ஒரு கிழவர் கூட, 
"தக்கு வந்தார். சந்து அவனைக் கூர்ந்கு 
நோக்காவாட்டு, 'மாரப்பா! என்று கேட் 

(நாங்கள் அசதூர். சவாமா தளசனத் 
தக்கு வந்தோம்... குழந்தையைக் தாங்க. 
வைக்கச் சாறாது இடம் வேண்டும்... 
*ளவறய இருக்ளறது. இப்படிப் படக்க 

வைப்ப 
நண்பர்... பைவ. குழந்தையைக்: 

கொண்டு வத்து கூடத்தால் படுக்க. வைத் 

  

  

  

  

  

சாஸ், 
காழவர் பூசை செய்ய. ஆரம்பத்தார். 

தண்பணும் அவன் மனைவியும் கோவாலைச் 
ஏற்றப் போய்வாட்டார்கள். 

சங்கரன் பக்தாுடன் அலர் பூசை செய். 
வதைப் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தான் 
பூசை முடிந்ததும்... இரண்டு. வாழைப் 
பழங்களையும், பாலையும்... கொண்வெத்து, 
சங்கரனாடம் கொடுத்தார், அவர். தாங்கும் 
குழந்தையைச் சிறது உற்றுப் பார்த்து. 

, கமகர் தனக்குள் விசத்தரயாகச். 
எறுத்துக்கோண்டார். 
“என்ன தாத்தர சரக்காறார்கள்?! 
“ஒன்றுமில்லை அப்பா. இத்த வாட்டில் 

இப்பட ஓரு கழந்கை படுத்துத் தாக்க, 
எத்தனை காலம் ஆயத்து? 

  

  

     

  

   

“என் தாத்தா, உங்களோடு லார் இருக் வழுர்கள்?! என்று சங்கன் கேட்டவாறு, வாட்டைச் சத்துமுந்தும் பார்த்தான். 
கழவர் மாண்டும் வாசத்தரயாகச் சச் pri. 
'என்னேடு மார் இருக்கூர்கள் என்று. 

தானே அப்பா கேட்கும்? யார் இரும் 
யார்கள்? இம்மையாலும் மதுமையறுப 
ston வரும் புண்ணியம் ஒன்றுதா 
என்னேடு இருப்பதாக தானைத்தாருக்க? 
தேன்... 

சங்கானரன் மனம் உருகப் போமாற்று: 
ள்ளாத கிழவர், இன்றே நாளையோ 
என்து இருப்பவர், அவரை ஆகாடுடன் 
காப்பாற்ற மாரும் இல்லவே! என்று எண்: 

) பெருமூச்செறுந்தான்... அவ 
ஆனல், அடுத்த வாதாடியே அவன் தனக்: (ன் சாரரத்துக்கொண்டான்... அவனுக்கு, 
மட்டும் வார். இருக்காறர்கள்? பெற்றவர் 
சவா, உடன். பாறத்தவரர, சுற்றத்தாசார. 
மாரும் இல்லை. இன்று இளமையும். வல: 
ஏம். இருக்கறது... உற்சாகமாக. இருக் 
வாரன், 

"என்னம். பற்ற இருக்கட்டும். அப்பா. 
நான் உலகால் வாழ்த்தாயாற்து, தா. எந்த. 
ஊர்ப் பன்ன? கல்யாணம் ஆலஹட் 
டதா உனக்கு?! என்று கேட்டார். இவர், 

'சங்கான் பணிச்சென்று பதால் சொன்: 
சன். 

தானும் ஒரு தாடோடிதான்.. தாத்தா 
யாரும் காடையாகு...! 

பொல் சொல்கதும்..! என்று சாளத் 

  

  

   

  

          

  

(ஏன் அரத்தர் 

  

அப்படி தனக்கு 

    
  ஞுங்க தல்ல எம். தது கேட்டாலும். பணம்: இல்பேன்து. சொன்றிங்க. இருப்ிக் கொடுக்கல். போறிங்க. இல்க்யர் செள்ிப்மிடுக்க!!! 

அட்டுககரம்- fue ypd படுகிற. தேசம் சர் இல்லல்ல! தக்க தல்ல தேரமாகம் பார்த்தும் ஏ தப்ட்டு வாங்க! அப்பொழுதுதான் என்கர்டம், மனம் இருக்கும்!" 
  

தல்ல வேலையால்... இரும்பவளுத் தோ", 
றது, தன்றுகம் படித்தருக்கரரம், பஷ்ட மாடு தரசம்பரயவனுக. இருக்கரறய்...தல்க 
சூற்தீலயரல் வளர்த்தவன் அப்பா ச... 

வெங்கள்... மற்றச்... சொல்லுங்கள். 
தாத்தா, அப்புறம்தான். தான் - என்னப். 
மத்தால் கூறுவேன்... என்து... பீடிவாதம் 
படித்தான் சங்கரன், , 
அவர் இரண்டு தடனை. (வைத்திய. 

தாதா! என்து தமங்குள் சொல்லுக்கோண்: 
டார். என்றே... மக்க), மறைந்துபோன: சலவைத். தோண்டி... எடுப்பதுபோல் 
(ம் கண்க மூடிம் பழைய சம்பவம் 
கனை நத்தம். பார்த்துக்கொண்டார 

அவர் மகன் தையல்நாயக] ஒரு மகன் 
பெற்றும் போட்கொட்டும்.. போனதைக் 
கூறர்வாட்டு, அத்தப் பன்னை யாரோ ஓ. 
புண்ணயவாணிடம். வளர்த்து Cures 
வரை இருக்கவாம்..என்று முடித்தார். 

சல்கானுக்கு.. art gee பாட்டஷர் 
என்பது. புளித்து போயிற்று, நேராகக் 
yori d goiter வெளியிட்டு. அகார் 
ச்ச 91 WPS mam so, தன் வரலாற். 
றக் கூறல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் 

் 

    

  

  

ர்ந்து போன இதயத்தல் பாசத்தைப் 
agama. ப்பாரமண்மம்.. என்னத. புண்ணு 
வானும், காமாட்ச?. அம்மாளும் அற்கக் 
குழந்தையை அளுதை ஆக்காமல் காம். பாத்தாஷர்கள்,.. அவன் வளர்த்தான். 
பொரவவலைன்.. ஆஸம், "ஒன்? ஆகல், ஒன்றே குலம், ஒருவனே தேவன்: என் ் 
உலகம் முரரக்குகொன்னவாக்ல, அவர்கள. 
எட்டு வலக], ரண்டு மூன்று வருடங்க 
னாக. அந்தப். பரன் வெளியால் சற்ற. 
என்: 

சழழவர் பதறலால்$லை, பேசப்பாள்ளேயே! 
என்து அவனைச்... சேர்த்துக். கட்டிக்: 
கொண்டு, கண்ணார் பெருக்கவரல்ல, 
"அம்பர த தைலம்மாவின் மகர் ன். 

ஏக இருக்காருயா அப்பா! உன்னை அவர் 
கன் வளர்க்க எடுத்துப் போன ௪1ல காலம் 
வரையால் எனக்குத். தகவல். கிடைக்கு. 
ஒத்தது. அப்புறம். தான் அவர்களுக்கு 
எழுதுவதால். 

'என் எழுதப் போகாறார்கள். தாத்தா? 
சனயன் வட்டது என்று... இருந்துவா 
மர்களாக்கும்? என்து சங்கான். கோயாத் 
அக் கொண்டான். 

*அப்படியரில்லை அப்பா, உலக பத்தத்தா 
வருந்து வாதெலல. அடைத்துவிட்டது. 
எப்படியோ ஆயுசு கெட்டியாக இருந்தாக் 
வளர்த்து வருவாய். என்று நம்ப? இரச 
தேன்... 

“இனாமேல் அப்படி. இருக்க உங்களை , 
விடமாட்டேன் தாத்தா. காளம்பும்ல 
என்னோடு... ஊர் பெயர் தெரரயாதவன். 
என்து எனக்குப் பெண் கொடுக்க மறூத், 
வர்கன் எதிரில். வந்து. தல்லுங்கள், 
போகும்... 

யல... வருஷங்களாக வலக]. இருந்த 
பாசம், கிழவரைப் பலமாகப்... படித்துக் 
கொண்டது. தம் போனுடன் பெண் 
கேட்கப் பண்டாசத்தையா பயணமானார். 

* 

   

  

  

  

  

  

   



   

            

   

  

   

    

    

        

   

                      

   

    

    

            

   

  

ங்கொடி. *'பார்க்!* கேட் அரில். நின்றவாறு தன் தாய்க்குத் தொல் 86 சென்று கொண்டிருக்கும். ஒரு வாலிபனைச் சுட்டிக் காட்டினாள். 
பகல் நேரமாதலால், தெருவில் கூட் டம். அதிசம். இல்லை, மக்கொடியின் தாயும் தன் பழ வியாபாரத்தை ஆர: மிக்க வசதியான இடமாம் பீடிக்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள். 
ஒல்லியாக ஒட்டடைக் ுச்சிக்குக்கால் சராயும்,  சொக்காயும் அணிலித்தாற். போல் அவள் சுட்டிக் காட்டிய அத்த. வாலிபன்... நடந்து சென்று கொண்: 

டிருந்தான். 
இவன் தானடி அத்தமன்மதக் குஞ்ச? என்னவோங்காட்டியும். என்று பார்த்: தேன்....."! என்றாள் முத்தம்மா கேலி 

சிரித்தபடி. 
பூங்கொடிக்குக் கோபம் வத்து, 

பத்தாவது படித்துப் பாஸ் செய்தவள் பூங்கொடி. டீச்சர்ஸ் டிரெயினிங் முடி. த்த பிறகு கார்ப்பரேஷன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் இப்போது டீச்சராக இருக் இருள் அவன். நடையுடை பாவனைகள் பார்த்தால் சினிமா "நடிகைகள் கூடத். தோற்றுலிட வேண்டியதுதான். வேகக், கொரு புடவை, தாழிக்கொரு அலங்கார. மாகத் தெருவில் போவோர் வருவோ. சின் கவனத்தைத் இருப்பும் வண்ணப் பூங்கொடியேதான். அவள், ஆனால் 
இவளுடைய ஸ்டைல்: எல்லாம் முத் தம்மாவுக்குப் பிடிக்கலில்லை.. 

அன்று. பன்விக்கூடம் அரை: 
நாள் ORY. sa aww தாம் அவனைப் பார்க்க வேண்டுமென்று தான் அவள் அவனுடன் பேசியவாறே. வந்தான். ஆனல். அவன்... பயந்து, கொண்டே இன்னொரு நாள் வருவதா ௩௪ சொல்லிலிட்டுப் போய்விட்டான். 

  

  

  

முத்தம்மாள் அவன் தான் அடிக்கடி அந்தம் பார்க், அருகில். பார்த்திருக் 
இருனே அவனைப் போல நாது. ஆன். சேர்த்துப். பண்ணிய உருவம் 
அவள், முகத்திலே ஒரு மினுமினுப்பு. புகையிலைக் காலி ஏறிய பற்களானலும். 
சாம்... தொடுத்து. வைத்தது. போல் அமைப்பாக. இடுத்தன. sug ai சங்கரேவென்று அடர்த்து கழுத்தில் கடுண்டு வழித்து தொந்தரவு கொடுத் இுக்கொண்டேலிருக்கும். அதை வழித்து, 

  

   வாரித் தாக்கிச் சாய்வு கொண்: 
போட்டிருந்தான் அவள். 

"நீ முதுகுப்புறம்தானே பார்த்தே? 

  

நேரே. பார்க்கலையே. சினிமா ஹீரோ. 
மாதரி இருப்பாரு... என்றாள். 
பூங்கொடி. 

"ஆமாம். .இனிமாவும், மண்ணும்!    அதைப்பார்த்துப் பார்த்துத் தான் நீயே பாத வேசம் கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டியே! 
போடி போ....ஒட்டுக்குப் போ யி 
பொழுதோடே பெருக்கத் தண்ணிப் 
பிடிச்சு, உல ஏத்தி வை. நான். ஏழு: மணிக்குள்ளாற வந்து... பாக்க வேல். 
யைக் கவனிக்கிறேன் போ... 7 

ஃ ன் 

  

க்கொடி. ஸ்டைலாக! நடத்து 
ல செல்ல ஆரம்பித்தாள். வழியிலே 
அவள் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக 
அவஞடைய பழைய தோழியைச் சந் 
இக்க நோந்தது. 

"பூங்கொடி! பூங்கொடி! உன்னைத் 
தான். தேடிக்கொண்டு வருக்றேன். 
வாடி! நாம எல்லாம் சைதாப்பேட்டை 
யிலே... ஒரு ஆட்டம்... பார்த்துட்டும். 
Surman..." என்று, அத்தச் சக 
உபாத்தியாயின். அழைக்கவே பூங் 
கொடி அவளுடன் அவசரமாக வீட்டுக் 
(ச் சென்று. ஏதோ ஒப்புக்காக இரண் 
டொரு வேலைகள் முடித்து விட்டு ஆட் 
டம் பார்க்கக் இளம்பி விட்டாள். 

பார்க் ௮ர௫ல், அன்று பழ வியாபார. 
மும்,முத்தம்மாள் எதிர்பார்த்ததைவிட 
சிக்ரெமாகவே. முடிந்து விட்டது. அவ. 

ம் அன்று என்னவோ போல் இருந்... 
தது... இனம் இனம் கொத்தவால்சாவடி. இடங்குக்குப் போவது, பழங்களை வாங்ல் வருவது, பார்க் அருகில் உட்கார்ந்து 
விற்பது-இல்லை, தெருத் தெருவாம் ௮ல். ந்து வியாபாரம் செய்வது என்று மாறு 
தல் இல்லாத வேலை, "9! இது 90 வாழ்க்கையா?! என்று அலுத்தபடி சில் 
லறையை இடுப்பில் முடித்து, கொண்டு 
சைதாப்பேட்டைக்குப் புறப்பட்டாள் 
படம் பார்க்க. 

நாற்பத்தாறு... பைசாவுக்கு. மேல் 
அவளால் செலவழிக்க முடியாது. ஒரு 
படி. அரிச, மிளகாய், புளி, காய்கறிச் செலவுக்கென்று, அவள் தானே மாசத் 
இல் பாதி நாட்களை ஓட்ட வேண்டியிருக். 
இறத? 

நாற்பத்தாறு 

   

பைசா. வரிசையில்,



  

டித்து மோதிக்கொண்டு, கூச்சல் 
UT Lang நின்றிருந்த பெண்கள் 

சினிமா இயேட்டர் என்கற சொர்க்கத் 
துக்குள் நுழைய எந்த தரகவே.தனையை: 
யும் அனுபலிக்கத் தயாராக இருந் தனா. 
டிக்கெட்கொடுப்பவர்வந்ததும்ஏகோ. 

சுவாமி தரிசனம் இடைத்த மாதிரி, 
எல்லோரும் இடித்து மோதிக்கொண்டு. 
கவுண்டரை”! நோக்கப் படையெடுத் 
தார்கள். டிக்கெட்டு வாங்கிக்கொண்டு 
உள்ளே நுழைந்த முத்தம்மாள் ஒண் ஊரை ரூபால்.. வரிசையில் நாலைந்து: 
பெண்களுடன் பூங்கொடி. உட்கார்ந் 

இருப்பதைப் பார்த்தான். இரையில்மி. 
னும் நடிகையை விட அவள் "மேக்கப்! 
மீரமாதமாக இருந்தது. நெற்றியெங் 
கும் க௫ுட்டி விடப்பட்ட குழற்கற்றை. கள் ஊசலாட, காதளவு தீட்டப்பட்ட 
Bugis, தெற்றி நடுவில் ஜிம் 
பொடி சலத்த சாந்து. பளபளக்க... 
உ.தட்டுக்குச் சாயமும் போட்டிருப்ப் 
தைக் கண்டாள். 

முத்தம்மாள் தன் அலங்கோலமான 
உருவத்தை ஒருமுறை. பார்த்துக் கொண்டாள். சாயம் போன நூல் 
புடவையும், எண்ணெய் காணாத தலை. 
யும்) இப்படி இந்தப் பெண் grb grid 
என்று செலவு செய்யத்தானு அவள்: 
பொரியும் வெயிலையும், பெ யழியும். 
மழையையும் லட்சியம்... பண்ணாமல் 

ந்து வருடரான்? பூங்கொடி. புதுச் 
கூட உடுத்தியிருக்கிறுளே! 

4 
முத்தம்மாஞக்குத் தொண்டையை 

அடைத்துக் கொண்டு துக்கம் பொங்கி 
வந்தது. 

சற்றைக் கெல்லாம். 
பீத்தது. 

அங்கேயும் அதே கதைதான்! அம்மா 
இடியாப்பம் சட்டு விற்பவன், மகள் 
நாசுரிகமாக உடுத்திக்கொண்டு வேசாக். 
கொள்றாகக் காதலனைப் பார்க்கில் 
சந்இக்கறாள்;. ஆடிப்பாடி, மலழ்கருள்.. 
"தல்ல வேச! நம்ப பொண்ணுக்கு 
சத். இயில் ஆடிப்பாடி காதல் 
செய்யத் துணிவுவரவில்லை?" " என்றுமுத். 

, தம்மான் நினைத்துக் கொண்டாள். 
5. படம் அவளுக்கு ரரக்கவில்லை. இடை 
$வசயின்போது விளக்குகள் எரிந்தன; 
நச்சாரப் பையனிடம் மவாங்க் குடிக் 

  

  

சே! 
    

ஆரம். 

  

     

துக் கொண்டே பின்னால் இரும்புப் 
பார்த்தாள். 

பூங்கொடியும் அவள். தோழிகளும். 
isang ஐ.ஸ் கிரிம். வாங்க வேவைத்துக் கொண்டிருந்தனர், முத்தம். 
மான் படி பொறுக்க முடியாமல் முறுக்கு வாங்வெபோது... பூங்கொடி. இரண்டு 
சாக்கலேட் பார்கள் வாக்கினுன். 

விளக்குகள் அணைந்தன. படம் ஓட 
ஆரம்பித்தது.  இடியாப்பக்காரிக்கும்; களுக்கும். சண்டை. ஆரம்பமாகியது; 
ஒட்டடைக் "குச்சிக் காதலனைத்தான் 
இருமணம் செய்து கொள்ளப் போவ 
நாக மகன் கூற, தாய் மறுக்கரன். 
ஆமா, கடம்பை ஓடிச்சி வேலை செய்வானா... இந்தப் பையன்? கூலிக்கு 

சராம் வாங்கு. மாட்டிக்கிட்டு, புசை சேக் இட்டு ஷோக்கா நின்னா ஆம்பி 
ஆயிடுவானா? அவ சொல்றது. நல்லதுக் 
குத்தானே! என்று இரைப்படத் தாய்க் 
Gh ou ஆதரவை மனம் பூர்வமாக 
இனித்தான்?" முத்தம்மாள். 

மடம் முடித்தது! எல்லோருமாக ஒரு டாக்ஸி பிடித்து 
அவரவர் வீட்டுக்குப் போகப் புறப்பட் 
பார்கள். 

முத்தம்மாள் "கருக்கு வழியாக வீட் 
திகு நடந்தே வந்து செர்ந்தான். 
பூங்கொடி வழியில் தன் ஓப்பனையைக் shiz BUG, வீடு இரும்பும்போது, 
'தீதம்மா பாயையும், தலையனையை 

யும் எடுத்துக்கொண்டு வெளி வாசலுக் 
குக்ளெம்ப ஆயத்த மானாள்.. 

2: அம்மால்! தீ இப்பத்தான் வியாபா. 
ஏத்தை.... முடிச்சிக்லட்டு.. வர்றியா 
அக்கட Me tan 

okey?" என்று era gis இரும்பிக் கேட்டான் மூத்தம்மான்: 
** சம்மாத்தான் கேட்டேன் அம்மா. சோருக்களை நான் இரும்பி ஸ்கூுக்குப் 

பொயிட்டு வர்தன். அம்மா, யாரோ. 
மேலதிகாரி வர்ராங்களாம், வேலையை 

  

  

  

முடிச்சிக்லட்டு போங்கன்னு ப்யூன், 
வந்து... கூப்பிட்டான்...” ் 

முத்தம்மாள் அமுத்தலாகச் சரித் 
தாள். 

"1 படம் சுத்த கயிலாத்துப் படம், 
அதைப்போய் பாத்தமே..... தூ! 
பொம்பளையா அவ! நடுத் தெருவிலே. 
என்ன ஆட்ட பாட்டம் வேண்டிக் டக் 
குதோ? ஸ்கோலுக்குப் போருளாம்! 

    == FS 

ங்கொடியின் மூகம் வெளுத்தது. 
41. ஏம்மா! சனிமாவ்க்குப் போமிட்டு வசதியா?!" ் 

2 ஆமாம் போர்டிவ்டுத்தான் “at guar 
கூட லார் வத்தாங்க?" 

என்ட யார் வருவாங்க சொல்லு? 

  

உள்னுட்டம். தான். படிச்சிருக்கேளா! ஸ்கோலுக்குப்-போலி "ச்சர் வேல் பார்க்கிறே? நாலு பேர் கட வர்றத் 

  

க்கு! 
பூங்கொடி. 'அயர்தீதி)தவருள். 
"* ஏண்டி அப்படி: முழிக்கிற! ஒண் ணரை ரூபாய் கொடுத்துக்கிட்டுப்படம்: 

பார்க்கப் போவே நீ, ஐஸ்உரீம் வாங்கித் 
இண்ணுவே, எல்லாமே சனிமாவாப் போச்சு இந்தக்காலத்துலே, நீலும்தான். 
ஒட்டடைக் '-குச்சிமாதிரி 'ஒருத்தனைக் சாதல் செய்யறே. சிவிமாலிலே வந்த. 
ஆத்தாகாரிமாதரிநானும் சொன்னேன். 
இனக்குப்பிடிச்சிருத்தா. அத்தப் பைய சேயே கட்டிச்க ஆனு, பின்னாடி, அவன்: 
உன்னை வச்சுக்காப்பாத்துவானா, இல்லை, நீ சம்பாரிச்சிக் கொடுத்தா வாங்கப் 

புகை ஊதுவாஞன்ணு;முதல்வேசெரிஞ் 
சக்க, போலுதே புத்தி: ஒங்களுக்கு?! 
முத்தம்மான், வாயப். புகையிலமை வெளியேதுப்பில்ட்டு மீண்டும்கூறினள். 

"* இத்தாப்பர்கு! அஇ.-இஸ்டம். அவ. 
கோயேகட்டிக்கட் ஆஷ் இப்பட விட்டை 
ஏமாத்இிக்கட்டு இரியர் தங்கோ, அவன் 
அப்பன் ஆத்தாகிட்டே சொல்லி மரியா 

   

தையா பொண்ணு -தேத்தச் சொல்லு, 
sanmuuntdgsopreesgatas 
தத்தக்க... soar Sahm dQ: இநதல்லாம். ஒண் 

ணும் ரசசியமில் கச்ச.   

பூங்கொடி வாய்: இற்க்காமல்: தலை. 
குனிந்து நின்றிருந்தாள். 

      

     
   

    

   

    
     

    

   
     



£நீழிஞசீள் சத ஆசணரிம் பட்டில் கரும். 
ரச்சறைபோட்டபாவாடை, மருதாண?ச் 
பவ்பால் மெலாய்பு, வெள்ளைப் பட்டில் 

சாக்கை, அவன் ஒம்யாசமாக அசையும் 
போது ஆடிச் குலுங்கும் ஜீமாக்சரகன், 
அதற்குத் தானம் போவெது போல் தலப் 
பின்னலில் ஆடித் துவளும் பட்டுக் ஸத். 
லங்கள். கோதை தல்ல. சிலப்பரில்லை 
மாதிறம்தான். கண்களில். ஒரு கவர்ச்ச! 
யும், பேச்சால் ஒரு துடிப்பும் தறைத்த 
வள். மேலாப்புத். தலைப்பைக் கைய£ல் 
சற்றிப் பாடித்துக் கொண்டே மஞ்சள். 
கக்குமத்துக்காக மணிவண்ணன் கரட் 
Giger சாசாவென்று துழைந்தான். 
கோத்த. ஒரு. இியிஷம் தாமதித்தாருச் 
தாஸ், எதரசரல் பத்தரடப் புறப்பட்டுக் 
கொண்டிருந்த. மண்வண்ணன்... மாது 
மோதச் கொண்டிருப்பாள், சட்டென்று. 
தகர்த்து அவளுக்கு ஒழ காட்டான் மா?! 
வண்ணன், தான்கு.. வழ்களும். ஒரு 
வனுடிகாலம் ஒன்றை ஒன்று, வாழுங்க 
வடுவதுபோல் பார்த்தன, 'வீட்ட குறை, 
தொட்ட குறை! என்று சொல்வார்களே, 
அதுமாதலி மணிவண்ணன். மனதில் 
மத்தம் பெண்ணன் முகம் புகைப் படம் 
போலப் பதித்து வரட்டது. கோதையின் 
உள்ளத்தால் ஒரு பயல், முகத்தால் முத்துச் 
கச அரும்ப ன்ற வியர்வை வழிய, 
கடைக்கண் பார்வையை. அலன் மாது 
வாச/விட்கெ் கூடத்துக்குள் 

  

    

  

  

மணவண்ணன் கையில் பிடித்திருந்த. 
டென்னிஸ்... சாக்கட்டைச் கழற்றச் 
கொண்டே மறுபடியும் அவம் பார்னை 
மால் தாக்கிஞன், தஞ், அவன் பார்க்க. 
வூல்லை. 'சற்று முன் வாசிய ஒரு கடைச் 
சண் பார்வை. போதும். இந்த ஜன்மம் 
முழுவதும் அவனை வசப்படுத்த! என்து! 
உறுதி பூண்டவள்போல், தலை குனிந்து, 
pags Carob போட்டுக் கொண்: 
ருந்தாள், 

ஈவத்திவீட்டாயா.. கோதை! we” 
என்று கூப்பாட்டுக் கொண்டே சாஜம்மான் 
யழத்தட்டென் கூடத்துக்கு. வந்தான். 
குணந்த தல திபாசாமல் உட்கார்ந்துக் 
கும் கோதையையும் வாயரற்படி அருகில் 
(திற்கும். தன் மகனையும். ஒரு கணம் 
மார்த்துவரட்டு, ஏதோ புசிந்தவன்போல். 
(கலையை ஆட்டிச் கொண்டான். 
மணா! இத்தக் குழந்தை தாண்டா பத் 

தாாகைகளுக்குக்.. கதை எழுதுகிறாள், 
உன்னைப் போல! என்முன். மகனின்: 
குருத்தை அறித்துகொண்டே, 
*றஹோ! அப்படியா எத்தெத்தம் யத். 

   

பதிரிசைகனல்... கதைகள். வெளியாக! 
இருக்கின்றன?” என்று. தாயைப். 
பார்த்தே. ஒரு கேள்வியைப் போட்டு 
வைத்தான், அவள் கதைகளம். படித் 
திருந்ததாக அவனுக்கு லேசாக ஒரு: ஞாபகம், 

*சொல்லேன் சோதை! என்ன இப்படி. 
வெட்சப்படும்குயே!? பசாஜம்மான். தம். 

  

  

ஆல் வேத்தலைகளை. அச்ச வைத்துச் 
கொண்டே பேசஜஞன்.. 
“எனக்கு நோரமாக!றது மாம்! வாட்டில் 

மாடு கறக்க இடையன் வந்து வாகலொன். 
சத்துரு (அவன் தம்ப] பன்னரிக்கூடத்தர 
வருந்து. வருவான், வெத்தலை. சாவல்: 
சொடுக்கள்." 

ஈஇத்தச் காலத்தும். பெண்ணாகவே 
இல்லையே 1! எதந்கெடுத்தாலும் வெட் 
சப்பசெரருயே இப்படி?” 

கழுத்தில் சந்தனத்தைப் பூச, 8 தூக்குத் தன் கையாலேயே குங்குமம் 
வெழ்றலைச்.... சாவில். கோதையாடம் 
கொடுத்தாள் சாஜம்மான், 

  

  

வாசற்படி அருளில் தற்கும் மணாவண். 
ஊன் சத்து ஓதுங்கள் கொண்டான், 
கோதை வருவதற்காக, தயங்க! நிற்கும். 
பெண்ணைப் பார்த்து, “நமன்காசம்! உல். 
கைம் பார்த்ததில் மாகவும் wiper” 
என்றும் தெளாவரத்தான்.. 

  

கோதை, புன்னசை தவழும் முகத்தால் 
அருப்பம் சப்பக் வாவற்பறிவைத் 
தாண்டித் தலை குனித்தவாதே we வாட் 
Gage Corda rer, ¥ 

மகனுக்கு அத்தப் பேண்ணை அறாமுகம் 
செய்வத்தது... தாய்க்குப். “போதும், 
Cur gui! என்முக/விட்டது. அன்று இரகு. 

    

சாப்படும்போது மண வண்ணன் 
யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான். sim 
சென்று எதையோ நனைத்துக் கொண்ட 
வன் போல், “போயும் போயும், இ, 
சுண்டலையா கோதைக்குக் கொடுக்கால். 
அம்மார். அதை வைத்துக்கொண்டே 
அவள் ஒரு கதை எழுத/வாடப் போகன் 
யாசர்!!! என்முன் மண/வண்ணன்,, 

    

  

    

ஈகண்டலேயும், கரைக்காயையும் வைத் 
துக்கொண்டு கதை எழுதிஞல், சொம்ப: 
அழகாக இருக்கும்?! து இப்படியே 
பேசாமல் இருக்கிறாயே மண*, அந்த வம் 
கால் வாட்டுக்காசர்கள். உன் ஜாறகத்கை. 
வாங்கப் போனார்கள். ஜாதகம் சரரயாக 
இருக்கததாம், நிச்சயம் செய்துவட்டால் 
தை பாறந்ததும். கல்யாணம்... நடத்து 
வீடும்... சல்யாணம். என்றாலே... சாத 
வழக்கு. ஓகெறவனுயரிற்றே நா உண்: 
இஷ்டம் இல்லாமல் நான் என்ன சொல். 
வது என்று பேசாமல் இருந்துவிட. 
டேன்!” 
மணிவண்ணன் பதில் கூறுவதற்கு 

இன்பு வாசக் கதவத் அறத்துகொண்டு 
கதையின் தம்பி சந்துரு உள்ளே வத். 

  

  

  

  

  

சா 
சமல! அக்காவுக்கும் பொழுது போசு 

ஏதாவது புஸ்தகம். 
என்று சேட் 

  

வல்லேயாம், படி. 
வாங்கி வரச் சொல்னுள்"' 
  

  

  

சபூஸ்தகமா?. 4 
படிப்பானார இல்லை, தமழழ்ப் புஸ்தகம்.



சள்தான். வேண்மொ?” மணிவண்ணன். 
கேட்டுக் கொண்டே மோர் சாதத்தை 
இசண்டு பிடியாக அன்னப் போட்டுக். 
கொண்டு எழுந்துவாட்டான், 

*இரண்டும் படிப்பான் ஸார். 
ஈஆங்கிலம் படிப்பான், தமாழ்ச் கதை: 

என் எழுதுவான். ஹும்-இன்னும் என்ன 
சளியும் உன் அக்காவுக்கு?! என்று கேட் 
டான் மணிவண்ணன், தன் அறையால். 
சாற்சானியால் சாய்த்து கொண்டு, 

"சமைக்கத் தெரயும், பாடத் தெரியும். 
பேசத் தெளயும்! என்று சத்துரு சமத் 
'சாசமாச அடுக்குக் கொண்டே போனான். 

“ade-Ouri) சொல்லுககுயே gibt. 
உன் மம்காவுக்குப் பேசத் தெரியாது. 
வரயைத் திறக்க மாட்டாள்! அதுமட்டும் 
பசச்சயம் இல்லையா?” 

“இல்லை லார்! அளுவசியமாகப் பேச 
மாட்டான்! புஸ்தகம் கொடுக்கறார்களா. 
ஸார்ர அப்பா. வத்து. விவொர். படிக்க 
வேண்டும். 
மணவண்ணன் புஸ்தக அலமாசயைச். 

குடைந்தான். *கமலாம்பான் சா]த்த!சத் 
தையும், வேரு ங்க புஸ்தகத்தை 
யும் எடுத்த மேஜை மாது வைத்தான். 

  

    

  

அதற்குள் வாசனல் பேச்சுக் கூசல் கேட். 
உது, பசயசவென்து கோதை, அரசக்குத் 
இவளை பாக்க ஓடி வத்தான். 

ஈமாமி! சத்துரு. இங்கே. வத்தானு 
அப்பா வந்து வீட்டார், மாம இங்கே. 

வத்து அசட்டை அடித்துக் கோண்டு தத் 
அருளே? 

“தமஸ்காசம்! புஸ்தகங்கள்... கேட்டீர் 
களம், தேடித் தருவதற்கு தேசமாக! 
wos” 
மணிவண்ணனின் கண்களின். காந்த 

சக்தியால் தாக்கப்பட்ட கோதை, தல. 
குனித்து கொண்டே புஸ்தகங்களைப். 
பெற்றுக் கொண்டான். 

* “தாங்க்ஸ், வருகாறேன் மாம?” என்று 
சாஜம்மானடம் சொல்லரவிட்டுச். சரட். 
மாகம்... மறத்து. விட்டான், அந்தத். 
"தாங்க்ஸ்! தனக்கா, அம்மாவுக்கா.. என்: 
யது புசியாமல் அன்று இரவு, பூசாவும். 
தவத்தான் மண*வண்ணன், 

புஸ்தகங்களுடன் வாட்டுக்குச் . சென்ற 
கோதை சாவதானமாசம் புஸ்தகத்தைத். 
அிதத்தாள். அதனுள்ளிருந்து அண்டுக் 

கடிதம் ஒன்று கழே விழுந்தது, 
"புஸ்தகத்தைப் படித்து விட்டுத் தம். 

கன் கருத்தை அறிவிக்க வேண்டும். 
தேசிடையாக விவாத/க்கலாம். என்றுஸ், 
தால்கள்தான் தியரர்த்து பார்க்கவும், பேச. 
ஷம் அஞ்சுகாற்ார்களே!-மண!வண்ணல்! 
கோதை தன் அழகிய வாழரகளை மூடிச்: 

  

  

*என்ன 
துணிச் 

கோண்டே யோசனை செய்த! 
இருந்தாலும், ஆண் பான்: 

  

சல் உள்ளவர்கள் தான், இவர் கு எழுத், 

தானசாகத்தான். இருக்கட்டுமே, யோக: 
சேயை. அறிய வேண்மொனால் கடிதம். 
எழுதுவதார் அதுவும் கையொப்பமிட்டு. 
9G வாவாகம். ஆகாத பெண்ணுக்குக். 
செதம்எழுதுவதா?" என்து யோசரத்தாள். 
அவளுக்குக் கோயம்" வத்தது. ஆனல், 
மணவண்ணன் ச[றத்த எழுத்தாளன். பத் 
pines உலகால் கோதைக்கு முன்பே. 
ஒரு உயர்த்த ஸ்தானத்தை வசப்பவன்,. 
ல்லாவத்த!த்கும் மேலாக, வருஷம் தவரு. 
மல் தாயாவள] மலர்களுக்குக் கறைகள்: 
எழுதுபவன். அவளுடைய மற்ற கதை. 
களைப் பத்த/மாகைகளில் பரசகாரிக்காதர் 
கனே தவ/ச, 'தபாவன! மலருக்கு! ஏன்று! 
எத்த ஆசிரியசாவது கதை. எழுதச் 
Gerda, அவனை இதுவசையால் கேட்ட 
ல்லை. ஒரு வேள இந்தச் சது பெண் 
என்ன எழுதிவீடப் போகிருள் என்று: 
'தனைக்காருர்களோ? கோதையின் தெஜ்: 
சில் இது ஒரு தாசா.த குறையாக இருந்து 
வத்தது, இன்னும் பத/னைத்து தாட்கனில் 
திபாவள?. வருகிறது. தவசாத்த!ச. 
முடித்து வாீட்டது. அதேகமாகற் தமிழ்: 
நாட்டுச் சாறத்த பத்திசரகைகளல் மண! 
வண்ணணன் கதையைத் தாங்க! வாத. 
'தாயாவன! மலசே இல்லை எனலாம், 

  

    

    
   

   





  

வர்கள் புடலை வாங்கிக் கொள்ளவில்லே. 
என்று கோபரக்காரர்கள். உள்ளத்த/லே 

5 மலழ்ச்ச! இல்லை. மணிவண்ணன் எகர. 
தானும் ஒரு ச!றத்த எழுத்தான) என்று: 

பமுகழ் பெற வேண்டும் என்து கோதை 
ஆஞ்ரந்பப்ஷடளிறைவேறுமார் கோதை 

பெருமூச்செற!த்தஎன், வானத்தை அண் 
த்து பார்த்துக். மண்டே. அடும்பல்: 
கரையால் அம்மா லட்டு தேய்ததுச் 
கொண்டே சொன்னாள். 
என்னவோ. மரம்; டி எடத்த 

மாதர தாளம். கிழ... மாக இப்படி. 
organ, போல் உட்சாரிதீனிருக்கததே 
'இந்தப் பெண், அதன் பேச்சச் சேனா. 

ப் ம், தவணும் 
வாங்க! வைத்திருக்கிறேன். algup 
காலம் ஸ்தானம் செய்து உடுத்தாச் கொள். 
ஞமோ கொள்ளாதோ. அசதொன் போம்: 
கன்! தூபாவன?! மலரில் கதை வரவரில்லே. 
யாம். அதற்குத்தான் இந்த எக்கம்* 

ஏக்கம்தான்! கோதை 'சண்களில் நார் 
ததும்ப, தாரைகள் மின்னும் வானத்தை: 
வண்ணாத்து பார்த்துக், கொண்டே உட் 
சார்த்து கொண்டிருந்தான். மணிவண்ண 
னுக்குத்தான் எவ்வளவு புகழ்! எவ்வளவு 
பெயர்! ஒரு வே அவாடம் மலரின் 
கதையை அனுழ்2 இருந்தால் தருத்தக். 
கொடுத்திருப்பாசசோ? பாசகசமாக! இருக். 
மோர் மணாவண்ணன்... வட்டுக்குத். 
Puree மலர் வந்துவிட்டதா என்று 
Cae வேண்டும் என்து நினைத்தான். 
கோதை: அவளுக்கு வெட்கமாக இருந் 
sa. 

  

  

   

  

  

  

தகஷத்தாச. ஒளியால் உட்கார்த்திருந்க 
கோதையைத் தேடிக் கொண்டு சந்துரு 
கையால் ஒரு புஸ்தகத்துடன் மாடிக்கு வத். 
தான். 
“gar! argu ems sure 

மலளல் வெளியாக? இருக்கறது, மணி. 
வண்ணன் பத்தரரகாலயத்துக்குப் போ 
யாருந்தாசாம், உனக்கு அவர்கள் அனுப்ப: 
வேண்டிய மலரையும், சன்மானத்தையும். 
'தேசலே பெற்று வத்தாருக்காருர், அவர். 
அதை இத்த வருஷம் மலரில் வெளியாக 
வல்லை, தான் ஒன்றும் எழுதவால்லை என்: 
ம், அதற்குப் பதிலாக உன் கதையைப் 
பாசசுர1க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டா 
சம். 

  

*என் கதையை அங்கே கொண்டு போம். 
தர கொடுத்தாயாடார? ஆத்தாசம் தொன் 
கச் சாதனாள் கோதை, 

எ) தானாகவே கொடுக்க. 
மணவண்ணன்தான். என்னைத். 

தோண்டி, வற்புறுத்தி வங்கம். பார்ச் 
2” சத்துரு தமக்கையைய் பயத்துடன்: 

யார்த்தான்,. 
கோதை அவசரமாகப் புஸ்தகத்தைம். 

பாளித்தான். மதுபடியும் அதலுன்ளருந்ு. 
ஓரு தண்டுக் கடிதம்! 
*கதை வெளியான! விட்டது, சாசணம்: 

தான் அல்ல, நாதான், வெறுமனே கதை 
மைப் படித்தேன், வேஜென்றும் செய்ய 
கால்லை, த? சோயக்காச? என்பது தொ] 
யும், கதை நன்று இருக்குறது, எனக்கு எழுத ஓுவால்லை. 'என் கதைக்குப் பதி 

     

  

கரச இதை மலா் போடுங்கள்! என். 
Banu wip, உன் கதை 
கொடுத்தேன். வேறு தவறு துன்றும். 
செய்யவில்லை, 

  

“தானைக் காலை ஊதா திறப் பாவாடை. 
யும், தாவணியும் அணித்து, கங்கர ஸ்நா. 
னம் செய்த கூந்தலை பன்னலடட்டு, மலர்: 
Gr என்னத் தேடி-இக்லை என்கள் க: 

£தடி. வருவாய் என்று நினைக்கறேன். 
வருவாயா கோதை? 

“தடுத்த தாயாவனியின் போது தம். 
இருவசின் கதைகளும் தபாவண) பலரில் 
இடம் பெறும், ஆண்டவன் அருளுவான்." 
வீடு வாடாக மேளச்காசன். இசை ஊத! 

ஏல்லோசையும் எழுப்ப!னான், கோதை 
சரசத்தையுடன் தன்னை அலங்கரித்துக் 
கொண்டாள். 

ஈதும்மா! சாஜம் மாம வாட்டுக்குப் பட் 
சணம் தருக(ரயார போய் தமஸ் ஈசம், 
பண்ணிவிட்டு வருகறேன்.. 

(பட்சணத் தட்டுடன் தன் வாட்டினுள்! 
தழைத்த கோதையை தனக்கே உரத் 
(தான புன்னகையுடன், “நமஸ்காரம். 
கங்கா ஸ்தானம் ஆயிற்று"! என்று மணி 
வண்ணன் விசாசித்தான். 
கோதை வெட்கத்தால் ச]த'து தயங்க] 

  

 “தமஸ்காசம், காற்று, உங்கள் உதவ. 
க்கு என் தன்ற?? என்று அவனைத் தல. 
தமார்த்து பார்த்து முறுவலுத்தாள்.. 

*கோதை மத்தியானம் அம்மா. வாட் 
ளே இருப்பாள்! உன் ஜாதகத்தை 

வாங்க! வச தான் வருகறேன். அடுச்ச. வருஷம். தாங்கள். இரண்டு பேரும் 
சியாவன!. மலருக்குச் சேர்த்து. கதை 
எழுதலாம்"! என்ுள் சாஜம்மாள், 

    

அப்போழுது கோதையின் எவத்த. 
முகத்தல், மணவண்ணன். ஏற்றும் மற். 
கரப்பான் ஒன? பாவ], மேலும் அதைச்: சவப்பாக்கியது.





  

மாகிருர்களு, எட்டேன்று wing வச 
கால்லை, தளம் அவள் என்னைம் புரத்து 
கொண்டு வாட்டாள்... 

"என்னைத் தெரியலி/லலேயா... உனக்கு? 
யும் வசத்தாவும் ஐந்தாவது... படிகம் 
படிக்கும்போது தாலா அந்தப் பள்ள 

  

கூடத்தால் நாலாவது படிவத்தல் வற்த 
சேர்ந்தேனே...! என்றான். அந்தப் பெண், 

'சட்டென்ற எனக்கு. தானவ த்தது. 
வம்புச்காச, மவளைம் பற்றி, பொரிய 

குறும்பு நறைந்தலள் 
வாகப் பாறு 
என்று தானு 
வைத்தருந்கோம். 
தஸ்றுக நரனவாருக்கா றது!" 
சரத்துக்கொண்டே, பறகு அவள் ud 

   

  

வசத்தானம் முடிவு கட்டி 
geteriupe ‘pt 

     

  

  

கம் தர 
எங்காவது பார்த்றாயாரி. கல்யானமாகா 
வாட்டதா? பங்யஷர் வந்த பிறகு எனக்கு 
அவளப். பற்றா... ஒன், தொய் 
வல்லே... என்று வாசாளத்கேன். 

வணக்குத். தெரியாதா... ஒன்றும்]... 
எவ்து காயப்புடன் அந்தப் பெண் என் 
வேம் பார்த்தும் கேட்டுத் தன் கண்களை 
தச வாழாத்தாள். 
சொயாது, என்ன வலயம்? சொல். 

மேன். 
tater Cun! 

erence! 
காடை தடைபட்டதுபோல். 

  

  

மூன்று. வருலங்கள். 

  

இய ஐட்டம். ஒரு 
இருந்து. 

swear போல் துன்று. வருஒன்சன் 
ஆல்வாட்டன. ஏன்? அவளுக்கு... என்ன 
பம்பா... 

   

வாட் 
மெலும் எனக்கும் பராசல்ஈம் 

வாருப்பமல்லை, வசந்தா பேரம் 
டான்! என்கிற சொற்கல் 
செவாகலால் பமாத்துக்.. கொண்டிருந்த 
தாக், பராசம்பந்கையோ அகன்... சாசத் 
தையோ ௮றாக்ல... புரந்து சொன்ளும் 
செயலை என் மனம் இழத்து வாட்டு. 
"தெணிமே போய்ச். சத்து பேசலாம். 

வா! என்று அவன். சைகளளம்... பற்றா 
அழைத்தச்போண்டு கூட்டத்தை வீட்டு 
வெளாயே வந்தேன். 

  

   
    

  

    

வெளியே வற்தவள் சாராது... நேசம். 
சமனவமாசறே நான்றேன். அவன் சொல் 
யை செய்தமை என் ஈனம் நம்பவில்லை. 
இருந்தாலும், மாணற்கைப் 
வாரும் அல்களவு. Date 
சொல்ல மாட்டார்கள். என்றும் ஜோன்ற? 
து எனக்கு சாப்பல் கொண்டிருந்த 
என்னம் பார்த்து அவன், என்ன. என் 
பேச்சில் சம்பக இல்லையா உன்ர 
வந்தா போய் வாட்டான். ஈல்ல மூறை 
கால் வரற்த்து, தாறு பேருக்கு எதஎம். 
கண்ணியமாக அவன். மறையவால்?, 
யாரையோ இழுத்துக்கொண்டு...! என்று. 
சொல்லரக்கோண்டு வந்தவன். என் முகத் 
தைம் பார்த்துத் தூடுக்காட்டான்.. 

சான் சொல்வதை நூ... நம்பவில்லை. 
என் பண்ணால்... பார்த்தேன், முதகால் 
கண்ணாயமாகத்தான்.. இவன்... வாழ் 
க்கை இருந்து... வந்தது... பூதகுகான் 
veer Law. tog பெண் 

  

    

    

  
  மாப்பிள்ளை. இதோ பார், ௮ 

ரேடியோவைக் சொஞ்சம் ' திருப்பி 
விடேன். 
மனைவின் 1 சாப்பிடும்போது: 

கூடவா பாட்டுக் கேக்கணும் ? 
மாப்பிள்ளை அதற்கில்லை ! பாட் 

டின் இனிமையிலாவது மறக்துபோம். 
பலசாரம் உள்ளே போகுமா என்று, 
பார்க்கிறேன் 

    

  

"இருந்தாலும், தன்னுடைய மானத்தைம் 
'நனைக்ம வேண்மே:” சல்தூ 

சாப் பாரசங்கத்தால்.... வசந்தா... இப்படி 
ம் பேசரஜரட்டு. தடைமுறையரல் 

தவறாப்போனது ஆச்சரியம்தான்! என் 
மன் அவன். 

     

  

    
  

பவள் கே இருந்த பன்னாக் 
கடத்தல் வேலை பார்த்து வர். இன்: 
Gee gerne gets 

  

காதல். ஏற்பட்டது, அதுவே 
வாழ்க்மாக்கும் யயனுக வத்து முடித் 
ge! 

காதல் தன்னுள். எல்வளவோ.. தத்து. 
வங்களயும்,. தாத/க/ளயும்... அடக்கக் 
கொண்டிருக்காறது. அனு ஒருவருடைய 
வாழ்க்கைக்கு யமகை அமைகிறது என்: 
(ல் அந்தக் காதல் தேவைதானா! என்று, 

'ந்சத்துப் பார்க். வேண்டிய அலச? 
யம் ஏற்பகெறது அல்லவா! பாவம்] ae 
bar ஏன் இந்தக் காதல். வயவகாரங் 
கனல் சபெடவேண்டும்?. பிறவிய/லேயே 
ஏழை, தாணுகச்... சம்பாதூத்து. வயற் 
றச்... கழுவ. வேண்டிய _தர்ப்பத்தம். 
பார்ப்பவர் உள்ளங்களை. தன் யால் ஈர்த் 
தக்கோள்ளும் அழரு ிசம்பரயவன். இம் 
மாதாரா ஒரு பெண்ணுக்கு இந்தக் கா் 
கபிலன்? சரப்படாது என்பது என் 
penne run, 

   

  

  

மெளனமாக. எனக்குள்... சாரத்தும். 
கொண்டே அந்தம்... பொண் சொல்வதை 
முழுவதும் கேட்டேன். 'அப்புறம் யாசட 
மும் சொல்லாமல்... அலன். அவருடன். 
காட்டை வாட்டு வேணயோரரம். . போல். 

  

    

“சர்தான். அம்மா, எனக் 
போதும் தான். போய் 
என்று சொல்லரக்கொண்டு அல்கரரந்த 
ஏனம்பானேன். மனதலே ஒரு பொ 
சமை. அவன்-அு தாவது வசந்தா- அல. 
டன் பேய் சொற்ப காலம் வாழ்க்கைள 
அனுபவரத்து வட்டுப் பழறகு ஆற்றலே 
வணத்றலோ, கடவிலோட வேறு 
ஒயோடகாழுத்து தன் உயரரைப் பே 
கரக் கொண்டிரும்பான். அப்படியென்ன 
ஒரு தலை எழுத்து இவளுக்கு! படிக்காத 
வளர சுயமாக. வாழத் தெராயாகவளா? 
சணயன்) அதன் தலையெழுத்து ப்படி 
இருந்தது போல் இருக்கிறது! « Ope 
னாம் சரத்தூத்துக்கொண்டே  வாட்டை 
அடைத்தேன், 
வட்டை அடைந்த. பாறகும் எனக்கு 

ம்ம? ஏற்படவில்லை... கேள்காப்பட்ட 

  

   

  

நாஷயத்தால் ஏதோ. முறையாடு இருந். 
தது. சொன்னவள். சான் சரயாகச். 

மேட்டவ சொல்லவரல்லையோ அல்லது. 
ணன் மனம்தான். பலஹுனமாக] வூட் 
Ger... 

ஒன்தும் புளியவல்லை. 

2 

அடுத்த தான் மால வரையால் wri 
தான் கேட்ட சம்பவத்மைம்.. பற்ற 
தனைத்தே என் மனம். ஐய்ந்துபோம 
ட்டது... வசந்தா. புனாதமானவள் 
அவள் முறை தவறி தடத்தாருக்கமா! 
டான்! என்று ஒரு மனது சொல்லும். (வ. 
far அப்படி முறை தவப் போயாருர் 
தாலும் இருக்கலாம். இளமையான... மய/ 
கும் அவன் அறாவை மழுங்கச் செய்க. 
வட்டதோ என்னவோ! என்று... இஸ்: 
ஜெரு மம் சந்தேகம் கொள்ளு! 

  

எவ்வளவோ சருடஹும்,.. சாறப்புட 
லும் வாழ வேண்டி௰ நனம். பெண், 
ஏழையாக இருந்தாதும்,... நேர்மையாக 
ஒருவனை மணந்து கொண்டு... பாறத்த 
இடத்துக்கும் புகுந்த. இடத்துக்கும் 
எறப்யைத் தச வேண்டிய ஒரு பெண் 
ரர கரந்து மாண்டுவட்டான்.... என்: 
பசை நனைத்தபோது.. எனக்கு. ௩௨௪. 

  

  

வாழ்க்கையால். வெறுப்பும். துப்பும் 
ஏற்பட்டன 

அன்று சாந்துண்டிிட நான். சா 
யாகச் செய்யவல்ல... அறுவலாத்தின.   

     

  

ரல் (தலவணி என்து. ந்து கணவர் வர 
டாம் என்று பேசா aria Carbs 

மல் இருந்துவாட்டேன். 
மாலை கணவர். வாடு. தரும்பான். 

தேராகச் சமையலறைக்கு வத்து பார்த் 
காயா ஆறு மாசத்றகறு முன்பு. எழு 
தம னு இப்பொழுது உத்சாவு. ஆர 
வந்தரருக்காறது. சமரில் பாரம். வந்த 
சூக்காறு. இப்படி... மைகர்,_ பாருத்க 
னம், ஸ்ரீரங்கப்பட்டணம் போம். ௨ 
லாம் வருளிுயா? என்று கேட்டார். 

என் மனம் இருந்த wish எள்: 
எங்காவது. போய்வரட்டு வச வேண்டு, 
என்று தான் இருந்தது. ஆகவே, பாரய: 

  

  

 



போறதை அன்று இதைக் கட்டியவன். 
தைத்தரருப்பாணா... 

என் கணவுர் என்னன. கேட்டார். இல். 
அகம். ஆனல், தான் வேறு, அ ட் 
மூழ்சரய/குந்தேன். பல் ஒன்னு 
௬ல் இருக்கவே அவர் வதனம் 
பரம் பார்த்தார், 
என்ன இப்படி மூன்றாம். பேன்து. 

மாத்... இருக்கம்... நேற்றானருந்து பார்க்கிறேன். உன் 
னம் எருகருப்பே, இல்லையே என்று கேட்டார், 

என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர் பில் 
தாயா தெளலத் 
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கதியவாது, சரயரசாவுடன் கன: 
என்னைச் ஆற்றிலும் அமை! பெசன்ன! ஆறு மென்னடை 

பழனக் கொண்டிருந்தான், iad சமாதில் கட்டிடங்களுக் 
கும் பரவ்னால்,.. சக்சலவென்று. ஆந்த தர் மணக சரத் 
தக் கொண்டு ஐடியது, ஆற்ற! அருத்த wrens 
கொர்ளருத்து கழுத்த மும், இலையும், பாஞ்ககளேவும் ஆத்து 

"இழுத்துச் சென்றது. 
wre sms a      

கத்துக்கு வேண்டிய... ஏற்பாசெளைச். 
செய்தேன். இருவரும் கானம்பரனோம், 

பல்களூரரலிருத்து. தாங்கள். ஸ்ரீரங்கம். 
alee ses அடையும்போது... பகல். 
குமார் பன்னசெண்டு மரை இருக்கலாம். 
கோடை காலகாகுலால் வெப்பம்... சற்று 

இரக (ம் அருன் இருந்த சாப்பாட்டு கடுகி 
கால் இகராற்தை.. முடித்துக்கொண்டு 
அப்புவின் கோட்டைக்குச். சென்றோம், 
இடிந்து சதரலமாகப் போயாருத்ச அத். 
சக்கோட்டை எனக்கு வசந்தரவான். 
சாதைத்துபோன வாழ்க்கையை. தரன. 
சூட்டியக. 

“என்ன இதைப் பார்த்தாயா? இத்த, 
அசண்டீனையாதுள். எத்தனை "சாஜகுமாச7 

இருப்பச் 
கண்ர் வாழ்க்கை சாசவதமானது என்று: 
எண்ண என்னவெல்லாமோ. தூனத்று 
இதுமாத்தருப்பார்கள், இப்படி. ஒரு, 
கற்குவரயலாக இத்தளம். கோட்டை மாறம் 
   



நகரம் ௪7 வாத் சொத்துக்கும். 
Sarees அண்ணாந்து... பார்த்த 
வாது மாமசத்தின். வேரல் சாய்த்து உட். 
கார்த்தாருந்தேன்.... குபுக்கென்று, ஒரு: 
அத்தம் சமாயத்தல்.. கேட்டது. தரும் 
பரப் பார்த்தேன். ஒரு பேண், என்: பல்க. 
மாகத் தன் முதுருப் பறத்தைத் தாரும்: பரக்கொண்டு.. குடத்தில். நச் முகந்து: 
கொண்டிருந்தாள். பான்னனிடாமல் முடிச் 
சரட்ட கூந்தல் கற்றைகள் அவன். முதா 
அல் புசண்டு.. சொண்டிருந்தன, அவள். 
தலைப்பைம்.. பாடித்துக்கோண்டு. 
மூன் குயசுக் குழந்தை ஒன்று weir 
ர... க குடத்தை இடுப்பல் வைத்துச் 
கெட்டு குழந்தையான் சத்தைப், படி 
த்தவாது.- மை. ஏறத் sigue 
அவன், 

அவளைப் பார்த்ததும் என் உடல் after? 
கன. உடம்பாலே ஒரு ஆட்டம் ஏற்ப: 

  

உது, அவளையே. வெறித்துப்... பார்த் 
தேன். அவளும் என்னைப் பார்த்தாள். 

"வார்? தயா... என்றாள். என்னம்! 
புசுத்தகொண்டு, 

    

சயம்? ப. தாயார்... என்றேன் அவை. 
தான் புரிந்துகொண்டு, 

(தான்தான் _.வசத்தா தான்! என்றுன் 
அவள் அழுத்தத் திருத்தமாக. 

Paral... aD இருக்குமா 
வசந்தா? தய 

இல்காகம் தமொத? காட்டுப். பாகு 
(தான் என். தவறை உணர்ந்தேன், பாசோ: 
தாச வாசாசியாமல்.. அலன்... இறத்து 
போனதாகச் சொன்னால், அதை தம்ப)ய 
என் அறாலைச் சொல்ல வேண்டும். அளை 
கெளியாலும் mit ip aor 
போ எடு. Bgaatyur? 
என்து. வேது: கேட்கெடட் 
டேனே என்று. என்னையே 
கடித்து கொண்டேன். 

  

   

வ ௪2.2 உ ருடத்தைச். 
காறே வைத்தான்... குழந் 
ையைத் தன் மடி மாது 
atariso ma 6 ge 
கொண்டான்... ச.ற.னு 
தேசம் பொன்னா. தயை: 
Cupiéas uri gaa 

  

கொண்டிருந்தான். opp d 
ருழந்தை என்னையும் அவனையும் மா. 
மாறப் பார்த்தது. அசன் உருண்டை 
முகம் வட்டமான: கண்சன்,  முவரத்து 
உததென் எதுவுமே வசத்தாகான் சாயை 
நத்தரருக்சலால்லை. தறம்கூட.. வேறு 
தான். வசந்தா. நல்ல. சாகப்பு; ௮, 
மாதரமாகத்தான். இருத்தது, அனல், 
தாயைக் கொள்ளாத... குழந்தைகள். ௨. 
சத்தால் இல்லையா. என்ன் தகப்பனைப் 

  

    

      

    
     

  

      
  



   

போல இருக்கும் என்று எண்ணம். 
கொண்டேன். 

வர் 
mise 

pb Geng srew வாட்டு 
வாட்டு, சங்கநாதணின் சமயம்... வந்து. 
acute. கன்யாகுமசியை.. காட்டு 
வந்து தாளாயாற்கு?! என்று கேட்டேன். 
டேன். 

(ஆயாற்று, ஏறக்குறைய மூன்று வரு. 
ஒட்டன் மான! அப்படியா? உன் புரு 
ஒன் இங்கே தான் இருக்காரா? உன்: 
சேப் பத்த... என்னவெல்லாமோ கேள். 
வாம்பட்டேனே. 

ஊஹூம்,.என்ன கேள்வரப்பட்டாய்?' 
என்று... அமைதாயாக... வாசித்தாள். 
இவள். 

(5. இறத்துபோம்.... வாட்டதாகச். 
சொன்ஸர்கள்...! அப்படியே. இருக்கட். 
டும், உலஈத்தைப் பொறுத்த வரையால். 
நான் இறந்தவன், என்னைப் பொறுத்த. 
வரையால் நான் உயாருடன் இருப்பவள். 

  

      

ays Diss குழற்தைக்காக,.. ௨௨7 
டன்... இருக்க சல்கல்பம் செய்தா 
பொண்டவள்.. 

வகந்தாவான்.. கண்கள்... நார் 
சொரிந்தன. 

(அசடே, உன் புருஷன் எங்கே. இருக். 
காரர் என்து கேட்டேனே. அதற்கு தர 
ஒன்றும் சொல்லவரல்லையே... 

தவர். இப்பொழுது இல்லை... மன 
தாலே வரத்ததைத் தவிர. நான் இவ 
க்கு மீனவ ஆகவும். இல்ல... இவர் 
எனக்குக் கணவசாகலும் இல்லை, .. ௨௯. 
சத்தின் கண்களுக்கு முன்னால் தானும். 
அவரும் அத்தப் பெயசைக் காரணமால்லா. 
மல் தாரத்துக்கொண்டோம்.. 

எனக்கு அலுப்புத் தட்டியது. உல. 
கத்தை வாட்டு நாம்... வலப் போஸ்: 

    

தான் அகன் ஈட்டுப்பாடுகளுக்கு உடன். 
படாமல் நடக்க. முடியும்... உலகத்தரல் 
இருக்கும்போது..." 

வசந்தா அழுகைய/ஜாடே என்னம். 
பார்த்துச் சரித்தான். கேள் சதையை... 
என்று ஆசம்பரத்தான். 

3 
நான் ஆசரசியையாகப் பண ஆற்றக் 
கொண்டிருந்த அத்தப்.. பள்ளரக்கூடத்: 
க்கு புதிதாக ஒரு தலமை ஆச7சயர் 
வத்து சேர்த்தார், அவருக்கு printer 
எல்லோரும் அறுமுகம் செய்து வைக்கப்: 
பட்டோம், 

"அப்படியார்.. மாகவும்... சந்தோஷம்! 
என்று அவர் புன்னகையுடன் தலை அசை 
(த்து எல்ஈளூக்கு. வணக்கம் செறுக்க 
ஞர். அவருடைய தடை, உடை பாவனை 
கள் என் மனத்தைப் பெராதும் கவர்ந் 
,தன. முகத்திலே தல்ல தெனவு, ஆழ்ந்து. 
சாந்திக்கும் பார்வை, மெதுவான பேச்ச 
என்னவோ என் மனதால் அவரைப் 
பார்த்துக்கொண்டே இருக்க. வேண்டும். 
என்கற அவல் எழுந்தது. 

இப்படி. இருக்கையால் எங்கள் பன் 
கரக்கூடத்தல் ஆண்டு வீழா. கொண்: 

      

அணுகுண்டு பார்டர் ஸ்டாக். 
ஆமிடுத்தங்கம்மா! கராம் தான். 
மார்டர் வேணுங்களா ! 
  

  

   

டாட ஏற்பாடு. ஆயாற்று, மாணவராக 
க்கு ஒரு நாட்டிய நாடகம் தயார் செய்: 
தோம், பான்னணரப். பாடகியாக என். 
வேத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். "உனக்குத். 
தான் தெரியுமே, நான் சமாசாகப் பாடு 
வேன் என்து..." என்று இந்த இடத். 
தில் வசந்தா கதையை ிறுத்தரனன்.. 

*சமாசாகப் பாவொயார் உன்... சூரல் 
இணமையைப் பூராவும். நான் கேட்டு 
அனுபவாத்தருக்?றேன். அது உனக்கு. இப்பேர்ப்பட்ட இடைஞ்சலை வாழ்க்ை 
யால். ஏற்படுத்தும் என்று எனக்குத் 
தெரியாமல் போய். வாட்டது. ஹும்... 
மேலே சொல்,..என்றேன். 

வசந்தாவும் பெருமூச்செறித்தாள்.. 
சாட்டிய நாடகம் பாசத் குறையால். 

வரும் சசனும் தேவயான[யையும் பற்ற 
யது. காதறுக்காக, "காதலனுக்காக தேவ 
wren படும் கஷ்டங்களைப். பள்ள! 
மாணவர்கள் மாகவும். தறமையராவே. 
தடித்து ஆடிஞர்கள்.... தான்கான். பாக. னேன். தலைமை ஆசரசியர் தேவராஜன் 
உட்கார்த்தாருந்தவர் அப்படியே. மெல் 
மறந்து போயாருந்தார், என் பாட்டைச் 
கேட்டுச் சரசம் அசைத்தார். அன்பு, 
,கதும்பும் எண்களால்... என்னைப் பார்த் 
சார். அந்தப் பார்வை அவரும். என்னை 
வாரும்புகாஜர்.. என்பதை. எனக்குத். 
தெரயப்படுத்தர் ட்டது. 

நுவருடைய உள்ளத்தாலும். அன். 
பும் பரரவாகம், காதல் வெள்ளம். கரை 
முரண்டு ஓடத் தொடங் யது. என்று 
வது ஒரு தான் சசையை உடைத்துச் 
கொண்டு பெருசவாடும் என்க]த நாலமை. 
ஏற்பட்டு வட்டது. 

  

    

    

கவசத்தா] இங்கே வா... உள்ளச் ௪௭. 
காகச் கத்திக்க. எஞ்தனை. தாட்சனாக 

பற்சக்கிறேன்?! என்று தேவா, 
"இருநாள் மாலை யன்னிமைகாட்டு. அட் 
டுக்குத் தாரும்பும்போது என்னை அழைத்: 
ப் பேசாஞர். மற்றவர்கள். எல்லோரும் 
வாட்டுக்குப் போய் வாட்ட சான். 
மட்டும் தன$யாக இருந்தேன். 
"என்ன னார்)! என்று தரகைத்தவாறு. 

கேட்டேன்... அவரைத். தைறியர்த்த 

    

ஸோசாவது, மோசாவ.து[. அதெல்லாம் 
ஒன்றும் மரியாதை வேண்டாம்... என்: 
வேம் பார்த்து நு என் தலையைச், னர 
த்து கொள்காருப்? உணக்கு. இப்படி. 
என்ன என்ன'டத்தரல் அலா] வெட்கம் 
வத்து வரட்டதர மற்றவர்ஈன். எல்லோரு 
டனும் சகஜமாகப் பேசுகிருமே?...? 
ஒரு குணம்தான். அவரைப்... பார்த் 
தேன். அவரும் என்னைப் பார்த்தார் 
வள்ளுவப் பெருமானன் வாக்கு. ளா 
ஈன் வஷயத்தல்.. உண்மையாக, இருந்: 
ga. கண்ணேடு கண்கள் பேசக். 
கொண்டன. வாய். சொற்கள்! அத்த, 
இடத்தால் பயனல்லாமல்தான் போயான. 

எந்த விஷயமும் சகசியமாக. இருப். 
யது உல௪ வழக்கமால்லை அல்லவார் எஸ் 
சன் இதயத்தல் மலர்ந்த அன்பு. மலர்: 

   
  

தன் மணத்தை. நாற்தரசையும்.. பரவ 
காட்டது... எங்சன். அன்பைப் மத்தா 
ஊரே பேச ஆரம்பாத்தது. 
உண்மையான காதல். எத்த... இடத் 

பதால் எப்பொழுது உண்டாக]றது? அசன். 
முடிவு என்ன என்பது இறைவனுக்கே 
தெரியுமோ தெராயாதோச என் கசதல் 
தகாத இடத்தரல் மலர்ந்துவாட்டது என்: 
பது அப்புறம்தான்... எனக்குத் கெர்: 
தது. தேவ்சாஜனுக்கும், எனக்கும் இடை 
மால் எத்தகைய மகத்தான... பாளகு, 
சமதர்மப் rer நாட்டில் ஒருபுறம். 
பலமாக தடத்து வந்தாலும் மக்ஈன் தம். 
கன் கொள்கைஈளேவ£ட இன்னும் தயம். 
குத்தான் நடக்கரர்கள். கலப்பு மணம்: 
தடம்பது எங்கோ. ஆயரசத்தரல் தன்று 
(சான். எங்களுக்குள். பாளவை. ஏற்படுத் 
தாயது ஜாதா வாத்தாயாசம்தான்.. இம் 
மாதி. தகாத அன்பை... வளசவிடக். 
கூடாது என்று என்னச். சேர்ந்தவர்கள். 
இசைந்தார்கள். தேவசாஜன்.. எதற்கும். 
துணர்ந்தவர். அவர் என்னைப்போல gg 

லை. தன் தார்மானத்தை என், 1 
டம் வெளாயாட்டார். அத்த ஊரை 
வாட்டு சுமார் ஆயாசம் மைல்களுக்கு அப். 
யால் சென்று மணம் புரந்து. வாழலாம். 
என்றும், என்னைத் தம்மூடன். வரும்படி 
யும் அரைத்தார். இங்கேதான்... நான். 
பெளயயவர்கள் வருத்த வழரகளிலருந்து. 
பாசக நடத்துவாட்டேன். நான் அவரு, 
டன் களம்பரப். போயாருக்ஈக்கூடானு, 
'பலாறாய திருமணம் புஜந்கு.. கொண்டு 

வா 'யாலேயே. சரக்கள்: 
சன், இடைன்சல்சள் நேரும்போனு, ஒரு. 
வருமறயாமல் நடத்தும். மணத்தைப், 
யற்ற என்ன சொல்ல முடியும்? ஆனல், 

    

  

    

  



மபர் இருந்த ஆசை, சமூகத்தை 
எதிர்த்துத் தைரியமாக மணம் புரத்து: 
கொள்ள: உறுத) இல்லாமை, யாவும் என்: 
களைக் மோழையாக்க! ஊரை வாட்டுத் 
த்தது. 
வானமே சாட்சிியரக... பாறத்து வளர்; 

ந்து ரை வாட்டு தானும், அவரும். 
serine) sane ஏறாஜேம்..." 

இந்த இடத்தில் கதையை தறுத்த? 

  

   ach isons கூர்ந்து கவணரித்தான். 
வசத்தா, வேதனை படர்த்த. என் முகத் 
தைம் பார்த்து அவன்... பயந்து காட். 

  

டெல் வசந்தா! என்றேன், என் 
Gud water மறைத்துக்கொண்டு. 

வசந்தா... சண்ணாரை.... துடைத்துக் 
பண்டு மேலும் கூற ஆசம்பாத்தான். 

"தானும் அவரும் ஊசை வாட்டுக் களம். 
பர்வ அன்று. இரவு. வானமும், பூலும் 
ஒன்றை ஓன்று. வாழூங்காவவெதுபோல். 

  கருத்து இருந்தன. நாற்புறமும்... ௪௫. 
மோல்களான் கூட்டம். பளார். பளார் 
என்று மின்னல்களை.... வாசாக்கோண்டு 
சஞ்சாரத்தன. பூமி eal 
(மக்கம் ரேட்டது. வானம். எங்கீளம். 
பார்த்துக் கண்ணார்... வடீப்பதுபோல். 
மடை தாரை... தாரையாகம். 
ஆரம்பிக்கு. 

"எங்களை ஏற்றச் சென்ற சயால் வண்டி. 
இரவும். மழைஸயயும்... எதரரத்துக் 
கொண்டு ஐடியது. அவர் எத்த ஊருக்குப் 
பரரயாணச் சாட்டு வாங்க இருக்கார் 
என்பதுகூட எனக்குத் தெரியாது. என்: 
வருங்காலம் எப்படி... ஆரும்ர.. என்று, 
"நான் சரத்தரக்கவால்லை, ஓசே குழப்பம். 
சே சரத்தை! 

வசந்தா! என்ன. இப்படிக். 
உட்கார்த்தருக்கபருயே! என்று 
டார் தேவசாறன். 

என் மனம் தெளிவாக இல்லை. சாரத் 
துப் பேசக்கூடிய நாயால் நான் இருப்ப: 
தாகவே எனக்குத் தோன்றவால்லை. 

வசந்தா! ஊசைவாட்டு உற்முரைவரட்டு 
வத்து வாட்டோமே என்று. கல்; 
கழுயா?! தேவசாஜன் என் org’ 
அமர்த்து என்னைப். பார்த்து. அன்பு 
டன் இவ்வாதம் கேட்டார். 

பதன பக்த உத்ரம் என்னைப் பற்ற 
லாம்... பேசமாட்டார்கள்? என்பதை 
ஐச த்தபோது என் மனதை. ஏதோ. 
ஒரு... பயம்-சம்-அமைதியன்மை சூத் 
ததுகொண்டு வாட்டியது, 
கணக்கு ஒசே பயம், 

சம் தாங்க் எழுத்து. எல்லாம் 

Quin 

கல்லாக, 
  

    

பொழுது வடித்தால், ஊரும், 
'என்னகெல் 

பாவம், கொஞ் 
ச் (ச 

  யாகவும்...! என்று கூறி அவர் சம்மு: 
டன் கொண்டு வத்தாருந்த.... படுக்கை. 
மைத் தலைக்கு. வைத்துக் கொள்ளக் 
கொடுத்தார். 
கனவாலே இன்பக் கனவென்றும், பயல் 

சனவென்றும். இரண்டு உண்டல். 
ஒுவார் காதலனுடன். செல்பவன் இன்பக் 
னல் தானே சஞ்சரிக்க. வேண்டும்? 
0னால்,  சொல்லொளுத் ,.. துயாமும். 
(தனையும், என் . இதயத்தை வாட்டிம்: 
ஏய ஆரம்பித்தன; 

  

சனன் சக்கால்ஈள்... கடசட்வென்று 
உருண்டு தண்டவாளத்தரன் பது ஓடின.. 
அவைகளுலே ஒன்று. கழன்று தசை 
மொத தண்டவாளத்தை. வட்டுப் 
பெயர்த்து வ:முந்தது. அடுத்த கணம்: 
தன்பத்தன். எல்லை. பயங்கசத்தான் 
wae எல்லாமே. தெளித்தது... வண்டி. 
ஒரு ஆட்டத்துடன் ன்றது. ஆட்டம். 
சாமானாயமானதல்ல, என் வாழ்க்கை: 
மால் கண்ட ..ட்டத்தைவிட பலமா. 
து, வாடிய இன்னும் ஒரு மணிப்பொழு 
'திருக்கலாம், ஆனல் பலருடைய வாழ்வு 
அஸ்தமித்து விட்டது. 
'கண்டவாளத்தன் அருகில் உடைந்த 

மாப்பெட்டிகளன்.. இடையால். நான் 
அடத்தேன். கை. கால்களை. அசைக்க 
முடியாத ஒரு தல... எண்களைத். தூற. 
த்து பார்த்தேன். தாங்கள் வத்த ரால் 
sania ஏற்பட்டிருந்த பயங்கரம். 
எனக்குப் புலசையது.. 

அவர்?- என் அருமே சவமாகக் கடத் 
தார். சாதல் அவரைப் பொறுத்த. வரை 
வால் வெற்ற! க் காஸ் 
வாட்டது. அவர் அதல் வெற்ற] பெற்று. 
வரட்டார். 
தாண்டன் அருளல். 

தில் ஒரு குழந்தை. 
'அடத்தது, உடம்பலே ஒரு. ச?ராய்ப்பு 
கரவம்கூட இல்லாமல் பாலுக்காக. அற் 
தக் குழந்தை தன் தாகர்றல் என் கை 
வரரல்களை தக்க] அழுதவாறு. இருந்தது. 

உதவா புசிகறவர் 
அநாகாராசன் எ: 

குழந்தையையும், 

  

  

  

  

வெர் சமயத் 
கதநரக்கொண்டு 

       
ருக் வத்தார்கள். தையை 
என்னையும் பார்த்தார்கள். என் குழந்தை: 

  தான் அது என்று த 
தசை பெற குழந்தையுடன். 
ஆல்பத்தாரக்கு அனுப்பார்கள். 
கரவாகம் ஆராதவன். 
கடம் மன்றாடினேன். என் கழுத்த? 
மாள்கல்யம் இல்லை... என்து... கூறானே 
வாபத்தாலே வேண்டியவர். இழந்த, 

  

   

  அப்பா! அந்த மாமா என் கேப். 
பை வெடிச்சுட்டாருப்பா! உம்ம்ம... 

அக்கத்தால்... அவ்வாறு... கூறுவதாக 
இவர்கள். நூனைத்தார்கள். கோச வரப் 

ல் சரக்கரயவர்களல்  எல்வளவு பேர் 
கன் தகைகளை இழந்து மங்கலப்பொருன்: 
கனை இழத்து. வாடி. இருக்காமர்கள்? நான் சொல்வதை ஒருவருமே. ஒத்துச் 
கொள்ளவால்லை.. 

தாம், தந்தையை இறந்த... அந்தச் 
குழந்தை என்னடம். ஓட்டிக் பொண்: 
டது. வாவாகம் ஆகாத ஒரு பெண் ஒரு 
வனுடன் வாட்டை வட்டுப் போம் வாட் 

என்னும் கல்கம்... ஒன்று 
போதாதா எனக்கு? இத்தக். (குழந்தை 
வேறு: வேண்டுமா. என்றெல்லாம் iter 
ச்ச என் மூ்ை குழம்பியது. 

மறுபடியும் ஊருக்கும்போரல். அங்கு. 
அடைக்கும் வரவேற்பு எத்தசையது என்: 
யது எனக்கும் புரீத்துகான். இருந்தன. 

  

உலகம் தொரமாத குழந்தை, கடவுள். 
எத்த நோக்கத்துடன் இதை என் பச். 
iow காடத்திருசோ.. தெ௫யவில்லை. 
குடைசரயாக ஒரு முடிவுக்கு வத்து இர். 
தக் குழந்தையுடன். நான் ஆஸ்பத்தர 
யை வாட்டு வெளயேற$வட்டேன். 

பொல் கரத்தல் தான். இதத்துவாீட்ட 
தாச ஊரார் நனைத்தாருக்லாம், அவர் 
ம் பொதுக்க வரையல் நான் இறங்க. 
வன் தானே, இந்த... ஊருக்கு. வந்னா 
'நாது குழந்தைகளுக்கும் பாடம் சொல் 
ஜல் கொடுத்து என் வாழ்ச்ரையை நட. 
த்துகறேன்.. 

  

  

  

வசந்தா. கழத்றையான்.... முகத்தைச். 
பலவுடன் தட்வாக் கொடுத்தான். 
ம்மா! என்று. அரைக்க. அன. 

ஆசையுடன் அவணடம் ஓட்டிக் ரொண் 
௨௪. ் 

% க 4 
மாலை ஐந்து. மாக்கு என் கணவர் 

தும்பா வந்தார். 
வசந்தா. அவர்... வருவதற்கு முன்பே 

குழந்தையுடன். என்னடம்.. வாடை 
பெற்றுக்கொண்டு போய் மாட்டான். 

பல. நாட்களாகள். குழம்பாக கடந்த. 
என் மனசரல் தெளாவு எற்பட்டது. ௧௪. 
நா சன் புனிதம் சேடாமல் கற்பு நேற் 
ee வாழ்க்கை 
pe serge. 
வாணர்கள், வம்பர்கள். அந்தப் புன. 

வதுயைம் பற்ற. அப்படித்தான். பேசு 
வாச்கள் என்21ற த*்மானத்துடன் அம். 
அருந்து காளம்பானேன். 
அமைதியாகத் தவழ்த்து: 

கரவ சயும், வசந்தாவும், ஒருவசேதா. 
தன்னாடம் வத்து. கலன்ரும். அழுக்குச் 
கனை ஒதுக்கிவட்டுத். தேனாத்த தாசை: 
உலகத்து மக்களுக்கு... வழங்கும். கார 
எத். தாயைப். போன்றவள்... தான் 

uri பெற்ற குழந்தையையோ தன்னு. 
டையது. என்று ஏற்று அதை வள: 
(கம் மகத்தான பொறுப்பை வகரப்பவன்: 
அல்லவா. 

அவள் புன£தமானவள்தான்.. 

  

  

 



Hl py சண்டைப் பிய்த். 
துக்கொண்டு. வீசியது. சம் 
பளிச் சட்டையை இழுத்துப் 
மித்தான்களைப்.. பொருத்திக் 
கொண்டாள் ராது. _ ராதிகா 
என்ற அவள் இருநாமம்: 
ராது என்று குறுகலிட்டது. 

“அப்படிக் குளிருிறதா. 
என்ன?” என்று கேட்டேன் 
நான், 
"உனக்குக் சுனிராது 

அம்மா. உனக்குக் குளிராது, 
நான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப. 
வும் நொந்து போனண்டி..." 
என்று சலித்துக்கொண்டாள். 
ராது. தலையைச் சுற்றி ஆழ்ந்த: 
பச்சை நிறத்தில் மப்ளர் வேறு. 

பிறந்தாள். அதற்கும் ஸிந்து முன்னுச்பியெங்கும். 
நரைத்துவிட்ட கூந்தல் காற் 
நில் பறந்தது. 

“தடல் இன்று ரொம்பவும்: 
கொந்தளிக்கிறது”. என்று 
கூறிக் கடலையே வெறித்துப். 
பார்த்தாள் ராது. 

“கடல்கள் என்று சொல். 
நாம் இப்போது குமரிக்கரை: 
யில் இருக்கிறோம். பாரதத்தின் 
தென்கோடியில் நின்று பார 
தத்தின் மாண்பை நினைத்துப் 
பார்த்தால் நான் பெண்ணை. 
இருந்தாலும், என் தோள்கள்: 
பூரிக்க்றன...” என்றேன். 
நான். என்னுடைய அகக்கண்: 
களில் “மன்னும் இமயமலை” 

யும், னித கங்கையும், டெல்லி: 
செங்கோட்டையும், சுதந்தர. 
பாரதச்சின் ரற்பியான பண் 
மிகு நேருவும் தோன்றிஞர் 

Pras மேற்கே சாயக் 
பொடங்கி விட்டான். காறி 
நீவ. மண்டபத்து வெளிச் 
சுவரில் சாய்த்தபடி. pred, 

  

     

  

  

  

  

  

வப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தோம். 

"உனக்கு எப்போது சென் 
ளேக்குப் போக வேண்டும்? 
அதாவது உன் கவர் எத் 

நாட்களுக்கு. உனக்கு. 
காஷாலல் லீவு. கொடுத்துக். 
கருர்?” கேட்டவள். என்: 
Camp. 

"குழந்தைகளுக்கு... விடு 
முறைதானே? பெளர்ணமி 
வரை. இருந்துவிட்டு-ஏழைக் 
கடலில் நிலவு எழும்போது, 
மேலைக் கடலில் கதிரவன். 
இறங்கும். காட்டி அற்புதம் 

து என்றெர்களே... 
லாமே...! 
அந்தக் காட்சி?” என்று 

சலிப்புடன் அலுத்துச்கொண் 
டான் ராது... முதலில் அவள் 
ஈன்யாகுமரிக்கே . வரமாட் 
டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித் 
காள். எனக்குக் காரணம் 
விளங்கவில்லை. நாலும், அவ. 
ளம் பால்யத் தே 
அல்ல. அறேம வருஷம்: 
ஒரே கல்லூரியில் பனியாழ். 
றும் நாங்கள் மனத்தளவில் 
நெருக்கம் கொண்டவர்களாக. 
இருந்தாலும், குடும்ப வாரிச் 
கையைப்பற்றி மனம் விட்டுப். 
பேசிப் பழபெதில்லை. 

ராது இருமணம் ஆகாத: 
வள். நல்ல அழதொன். புது 
கூர்மையும், அறிவும் நிரம்பிய 
வள். அவளுக்குத் இருமனம். 
ஆகாமற்போனது. விந்தை. 
தான். ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கை: 
யில் நிழல் போல் ஏதாவது 
துன்பம் படர்ந்து விடறது. 
“துன்ப நினைவுகளும், சோர் 
வும், பயமும் எல்லாம் அன்பில்: 
அழியும்” என்று மகாகவி 
பாடின். 

          

பல்பு என்கற நீர் ஊற்று. 
வள். வாழ்க்கையில் சரக் 
கவே இல்லையோ? 

என்னுள்... கற்பனை குமிழி. 
மீட்டுப் பெருசக்கொண்டிருந், 
தது. _ராதுவோ பொங்கும். 

மே. பார்த்துக்கொண் 
மிருந்தாள். லம். என்ற. தருவளிக் 
காற்றுல். அடித்துச் செல்லப் 
பட்டு, பெரும்பாலும் இளமை: 
விடை பெற்றுக்கொள்ளும் 
இத்தருணத்தில். அவள் மளர் 
பின்னோக்கி சென்றிருக்கவேண். 
இம். கண்களில் ஈரக்கரிவுடன் 
அவள் என் ககக ஆதுரத் 
நடன் பற்றிக் கொண்டு, 
“போகலாமா?” என்று கேட் 

ள் 
ஒ!. போசலாம்...உனக்கு 

ஏதோ கலக்கம் போலும். 
போகலாம், அற்றும். அகக் 
மாக இருக்கறது...” என்ற. 
வாறு நாங்கள் ஹோட்டலை. 
நோக்க. எங்கள் அறைக்குத். 
இரும்பிஷேம், 

கடற்காறிறிலிருந்து இரும்பி 
பரந்தும் ராதுவுக்கு வியர்த். 
புக். கொட்டியது. நெடிய 
பொரமூச்சொன்றை உதிர்க்க! 
ஜிட்டு. அவள்... கட்டிலில் 
சாய்ந்து... படுத்துக்கொண் 

நான், தெற்குப் பக்கமாக 
ரந்த சாளரத்கைக் இறக்கு. 

வைத்தேன். குமரி அன்னையின் 
கோபர விளக்கு பளிச்சென்று! 
தெரிந்தது. அதற்கடுத்தாற். 
போல் மணற்பரப்பு. அப்புறம். 
கடல்கள். கடலைப் பின்னணி 
யாக வைத்து வரைந்க ஒனியம்: 
போல அவள் படுத்திருந்தாள். 

வானத்தையும்... கடஸயும் 
மாறிமாறிப் பார்த்தாள் அவள். 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

அவள் உள்ளத்தில் ஏதோ 
சுமை இருக்றேதென்று எனக் 
குத் தெரிது. அர்சுமையின் 
சனம் தாங்காமல் இதயம்: 
சுருண்டு வலிக்கறது என்பதும். 
பிறது: 

இருந்தாலும், எங்களி 
டையே மெளனம் நிலனியது. 
அப்படியே ஒருவரை ஒருவர் 
பார்த்துக்கொண்டு இருந்: 
தோம். அந்த மனச்சுமையை: 

இறக்கி வைக்கும்படி அவ: 
டம் நான் கேட்சுவில்லை. 
இதய அந்தரங்கத்தில் 

ஒளிந்து கொண்டிருந்த. எண்: 
ணங்கள் தாமாக விடுபட 

ஆரம்பித்த 

    

  

  'பல வருஷங்களுக்கு முன்பு. 
இதே குமரி முளையில் என்று 
ஆரம்பித்தாள் ராது. கழுத்து: 
ரவிக்கை மடிப்புச்குள் இருந்து: 
பளபளவென்று மின்னும் 
மாங்கல்யச்சங்கியை எடுத்து. 

மேலாகப் போட்டபடி என்: 
சேப் பார்த்தாள் 

“ராது! உளக்குக். சல்யா 
ணம் அதிமிருக்றெதா?” 

“பல வருஷங்களுக்கு முன்பு: 
இதே குமரியுளையில். நான் 
அவரைக் கணவ ஈரித்து. 

உடனே பிரிந்தும் சென்றேன்" 
ள் பேரிக்கொண்டே. 

  

  

இனாக்கடலில் 
1 மேலே ஏறி பவனி 

வந்து சொண்டிருந்கான். சுடத் 
பாறை ஒன்றின்மேல் சாய்த்து 
ராதிகாவும், பாலனும் மெளன. 
மாகக் கடலைப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தனர். ct ay 
காற்று சண்டைப் 
வில்லை... காதுக்கள் ஈயம் 
பேசுறே மாதிரி செக்ச் 
கொண்டரந்கது. குமரிக் 
கோயிலின் காலை பூஜை மணி 
ஒங்காரமிட்டு முழங்கிக்சொண்: 
முருந்தது. தலை நிறைய பிச்சிப் 

    

பூச்சரம்... சூட்டிமிருந்தாள் 
அவள். 

பாலன் அவம். கண் 
இமைக்காமல். பார்த்துக் 
கொண்டிருந்காள்... அந்தம். 
பார்வை... அடில் தோன்றும். 
சண்ணியம்,.. அந்த அமை,   

பம்பும். காதல் 
பப் பிடித் ஜில். 

மாவுமே ராதிகாவுக் 

  

  

“என்ன... பார்க்கிறீர்கள்?" 
என்று சிரித்தபடி கேட்டாள் 

         தோமே குமரி அன்னையை, 
அவளைப் போலவே நீ இரப்ப. 
தாக எனக்கு ஓர் எண்ணம்.



ராதிகா தீடுக்கட்டு மிரண்டு. 
போய், _ "அப்படியெல்லாம். 
நிளைக்காஇர்கள்... அவ்வளவு 
உயர்ந்த நிலைக்கு இந்தப் பிற. 
வியை ஒப்பிடாதர்கள்” என்று 

  

ஆத்திரப்படலோ.. ஒன்றும் 
இல்லையே, கோயில் லை. 
போல, குத்துவிளக்குப் போல, 
மகாலக்ஷ்மி. மாதிரி என்றெல்: 
லாம் ஒரு பெண்ணை வர்ணிப்ப. 
இல்லையா என்ன? அதுவும், 
"இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் 
மனப்பூர்வமாகக் காதலித்து, 
மணந்து கொண்டிருக்கிறோம்! 
இதென்ன அபஸ்வரம் ior HR 
ஒரு பேச்சு? என்று பாலன்: 
நீனைத்திருக்கவேண்டும். ae 
பென்று அவன். முகம் 
தொய்ந்து வாடியது. 

ராதிகா... சிறிது. நேரம் 
எங்கோ வெறித்துப் பார்த்து, 
விட்டுப் புத்தம் புஇயதாய் 
நேற்று அவள் கருத்தில் இருச் 
செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 
வளத்தையும், கடலையும், 
அவற்றையும் கடந்து நிந்பவ 
னவ. சரவணபவனின். முன்: 
விலையில் அணிலித்திருந்த இரு 
மாங்கல்யத்தை எடுத்துக் கண். 
களில் ஒற்றிக்கொண்டாள். 
அப்படியே இரண்டு சொட்டுக் 
கண்ணீர் என்னங்களில்...வழிர் 
த்து, 

புதிதாக மணம் செய்கு! 
கொண்டவனுக்கு. மனைவியின். 
கண்ணீர் அடர்ச்சியைத்தானே. 
தரும்? பாலன் பதறியே விட் 
டாள். 

எத்தனை. மறுப்புகள், சமா 
தாளங்களுக்கப்புறம் ராதி 
காவை அவன். ம். 
செம்து கொள்ள வேண்டி 
யிருந்தது? 

அவர்கள் இருவரும் அநாதை 
சள் அல்ல, பரந்த இந்த உலக. 
சமுதாயத்ில் நாடி உள்ளவர் 

நாதியற்றவர்கள் என்று 
பிரித்துப். பேசவே நமக்கு 

eae பேற்றோர், 
உற்றாரை... இழந்தவர்களாக 
இருந்தாலும், உலகத்தில். அவர்களும் பிடிப்போடு 
வாழ்ந்து. முன்னேற வேண்: 
ரம். இப்படியெல்லாம் பாலன் 
அடிக்கடி லட்சியம் பேசுவான். 
ராஇகொலக. வயது சென்ற 

தாம் இ: எள். பாலறுக்கு 
இருவருமே இருந்தார்கள். மச. 
(க்கு ராகொவைவிட சிறந்த 
பெண்சை மணமுடிக்க அவர். 
சன்... விரும்பிஞர்சள். அப். 

பொழுது அந்தக் காலத்தில். 
அவள் சாதாரணமாகப் படித் 
தவன். தாயைச் காப்பாற்றுவ. 
தற்காக பள்ளியின் வேலையாக: 

  

  

  

  

வும். தாள். இ] eg 
BASS 7 
ஒரு நாள் சந் ae 
அன்று... பள்ளிக்கூட அலுவல் 
களில் சீலவற்றை அவள் பிரத் 
யேகமாகக் satis வேண்: 
டும். என்று தலைமையா?ரியர் 
கூறிவிட்டுப் போனார். வேலை. 
களை முடித்தபோது இருட்டி. விட்டது.  வாளம் கருத்துக் 
இடந்த, 'இடைமிடையே 
மின்னலும், இடியும் அச்சுறுத்: 
இன, வயல் வரப்பு வழியாக, 
சுமார் இரண்டு மைல்கள் 
அவள். தனியாக நடக்க 
வேண்டியிருந்தது. 

வெளியுலக... இருட்டைவிட 
மலிதளின் அக இருள் சிலர்: 
வாழ்க்கையில்... விபரீதமான 
பலனை ஏற்படுத்திவிடும். அந்த 
இருளிலும், மழையிலும் உயிர் 
பிழைத்ததே போதும் என்பது 
போல் தாறுமாரக ராதிகா 
தன் வீட்டை நோக்க வரப்பு 
களில் ஒடிக்கொண்டி ஈந்தாள். 
மழை இரைச்சலுக்கு மேலாக 
அவள் இதயம் ஓவென்று அல. 
நியது. இடையிலே. குறு 
இட்ட ஒடையில் நீர் நிரம்பி. 
ஒடிச்கொண்டிரந்தது.. அத 
னல் என்ன? இனிமேல், வெள் 
எம் தலைக்குமேல் போனால் 
என்ன? முழுயா போய் 
விடப்போகி 

ஊரின். எல்லைக்கு. இறிது। 
தூரத்தில். ஒருவன்-பால: 
தான் அது அவளைத் தத்து. 

நிறுத்தியிராவிடில்: அவள். 
எங்கு... போம் நின், 
பாளோ!. 
மங்கலான விளக்கொளியில், 

அவள் ஒரு சோகச் ஏித்திரம். 
Gund அவனுக்குக் காப்பி 
போட்டுக்கொண்டு. வந்து: 

  

  

    

    

வைத்து, “என்னை. ஏன் காப்: 
பாற்றினீர்கள்? உலகத்தில் 
தீமை ஏன் இவ்வளவு பெரு, 
மிருக்கவேண்டும்... அதுவும். 
அபலைகள் விஷயத்தில்?” 
என்று கேட்டுக் கண்ணீர்: 

“புகை நடுலிற் காணும் இக். 
கொழுந்துபோல்.. நீமையின் 
இருளுக்கு நன்மை ஒளிழட்டு 
கிறது... 

“நீங்கள் என்ன சொல்! 
கள்?” என்றாள் ராதிகா. ட 

மூச்சு. துரத்தல் இன்னும் 
நிற்கவில்லை. 

பாலன். அவளை. அன்று, 
அமைஇியாக இருக்க. விட்டு. 
வீட்டுப் போம் விட்டன், பிறகு 
அவள்... உள்ளம். ஒவென்று 
புலம்பி, சுருண்டு, நொறுங்க 
ஒருவாறு தண்மையும் பெற். 
றது. 

அவள் அந்த மழை இரலில் 
நடந்ததை மறக்க முயன்றாள். 
ஆனல், பாலன் அவளை மறக்க. 
முடியவில்லை. 
இருமணம் செய்துக் கொள்: 

வதா ஜல். அவள்த்தான். 
செய்துக்" கொள்ளவேண்டும். 
இதைக் காதல் என்று கண்: 
ணியமாக அவன் ஒப்புச்சொன். 
டான். அவள் அதை ஒரு அல. 
சர. முடிவாக நினைத்தாள். 
பாலனின் நட்பை ஒதுக்கிவிட 
முயன்றால் ராதிகா. 

பார்த்துச் 
பார்க்காதது! 

மாதிரி. இதென்ன. வேஷம்?) 
ரொம்ப நாட்களாக, ஒதுங்க. 
ஒதுங்கிப் போகிருயே...எதா. 
வது. &ட்டாகச் சாப்பிட. 
amb" என்று ஒரு இனம்: 

  

பார்த்தபோது, கூப்பிட்டான். 

"சாப்பிடுற இரவும். 
வேண்டாமே. நான் அவசர: 
மாக வீட்டுக்குப் போகவேண் 
டும். அம்மாவுக்கு மருந்து தர: 
வேண்டும்... 

"வீட்டுக்குத்தானே?2. இன் 
னும் இருட்டலில்லை. இன்று, 
மழை வராது, நீ அன்று 
போல் விழந்தடி்துக்கொண்டு 
தலைகால் தெரியாமல் ஓடவும். 
வேண்டாம். நான் துணைக்கு. 
வருகிறேன். 

துனை! அன்று அவளுக்கு 
அந்த இருளில் யாரும் துணை: 
'நிற்கலில்லையே! ஈஸ்வரா! 
ராதிகா குழம்பிப் போம் அபி 

  

  

    

என்ற. 
படி கான்டீனுக்குள். தழைச் 
விட்டான் அவன்.  வருவோ 
நம், போவோருமாக அங்கே 

நிற்க... பிடிக்காமல் அவளும் 
உள்ளே நுழைந்தாள். ' "என் 
ஜேக் காதலிக்காதீர்கள் என்று: 
சொல்லிவிட வேண்டும். நல்ல. 
மனிதரின் இதயத்தில் நான் 
ஏன் நம்பிச்கையை வளர்க்க 
வேண்டும்?" என்றபடி ஐஸ்: 
சீமைக் கரண்டியால் Serpe 
கொண்டிருந்தாள். 
உளச்சேன்ன இன்றைக்கு? 

ம்பு, இடம்பு ஏதாவது சரி. 
லயா?" 

ங்களிடம்... ஒன்று 
ர ரல்ல வேண்டும்.” 

“சொன்னால்... போறது. 
பதற்கு இப்போது என்ன அவ. 
ஈரம்? தஸ்ரீம் சாப்பிட!” 

அன்ற... வீடு... வரைக்கும். 
துணை. வந்தவன், 
புளித்த. காப்பியப் பரட் 
விட்டு, அவள் தாயிடம் ராத. 
காவை... மணக்க விரும்புவ 
தாகக் கூறினன். 

  

   

 



தாயின் முகத்தில் மலர்ச்சி. யும், மகளின் முகத்தில் கலக் 
குத்தையும் கண்டவன், ராதிகா 
துணிவற்றவள் என்கிற நினைப்: 
போடு, விடை பெற்றுக் 
கொண்டான். 

  

ராது! நான். 
இரக்கும் நிலையில் உன் இரு: மணம் சீக்கிரம் ஆ௫விட்டால். 
கவலை இருக்காது. தெய்வம் 
வந்து ரச்ஷிப்பது போல் ' அந். தப் பிள்ளை. உள்ளைப் பெண் 
சேட்டின். ஏதோ என்னல்: 
முடிந்த பணத்தைக் கொடுக் 

அம்மா! எனக்கு... சல். 
யாணமே வேண்டாம்" என்: 
ரள். ராதிகா. காரணம்? 
அவள் எப்படிக் கூறுவாள்? 
அவளுடைய எண்ணல்ற, 

மீறிக்கொண்டு... பாலன் இந் 
மண ஈடகளில் மந் 
தான். அவன் வீட்டார் இந்தத் 
'இருமணத்தில் அக்கரை காட்ட 
வில்லை. அகவே, இருச்செந்தா. 
ரில். ஆண்டவன் முன்னிலையில். 
மிச எளிய மூறையில் இருமணம், 
நடைபெற்று விட்டது. 

அ்கக் இருமண நாளன்றும் 
பே சாமிதான், இதே சட் 
லோம் இருவரும் அமர்ந் 
இரந்கார்கள். ராதிகா புது. 
மாணப் பெண்ணின் மூ) 
ய யோ, நாணத்தையோ. 
காட்டிக்கொள்ளாமல் தனக் 
குள் லமித்தருந்தாள்.. 

ப்படி என்னதான். அவள். 
மன. அந்தரங்கத்துக்குள். 
ஒளிந்து. கொண்டிருந்ததோ? 
மனத்தோடு... போராடும் 
அவள் மூகம் வெளுத்து, sects 
இப் போயிருந்தது. 

"சுத்த பத்தாம். பசலி! மூஞ், 
சியைப் பார் மூஞ்சியை! ஏதா. 
வது பேசேன்.....!" 

   

      

  

  

“ஏதாவது... 
*இதம பூர்வமான பேச்சை 

யெல்லாம் முதன்முதல் நீங், 
கள் என்னைப் பார்த்த அன்றே. 
இழந்து விட்டேன். அந்த: 
இழப்பின். எல்லையில்தான் 
என்னை நீங்கள் சந்தித்தீர்கு 
நானும் உங்களை மனப்பூர்வ. 
மாகக் காதலித்தேன். 

  

  

“காதலித்த -- காதலிக்கிற. 
லட்சணம்தானா இது?” 

"காலம் பூராவும் காதலித்து! 
வாழவும் என்னல் முடியும். 
BOS, தங்களுக்கு. மனைவி மாக இருக்கம் தகுதி அன்று 
ஒத்தப் பெரும் மழை போம் லிட் 

"என்ன சொல் இரும் 
ராது?" என்று இடுக்கட்டுக் 
கேட்டாள் பாலன். 

ராதிகா. கடலையே வெறித் 
துப் பார்த்தாள். பீறகு துணி 

நீங்கள். என்னை. வெறுத்து, 
ஒதுக்கி விடுவீர்கள், முடிவு 
அப்படித்தான். இருக்கும்..." என்றாள். 

பாலன் அவளை. இமைக்கா. 
மல் பார்த்தாள். 

"அன்று அந்தப் பெருமழை: நான் வீடு இரும்பிச் 
கொண்டிருந்தபோது இருளில் 
என்னை ஒருவன் பற்றி இழுத்து _....நான் என் புனிதத் தன்மை 
மச். சந்தர்ப்பவசத்தினால் 
இழக்கும்படியாகி. விட்டது. 
அந்த மனித மிருகம் யார். 
எவன் என்றுகூட எனக்குத். 
தெரியாது. இதைப் பல முறை 
உங்களிடம். கூற முயன்றும் 
தோற்று விட்டேன்..." ராஜ. 
காவின் குரல் நடுங்கிற்று. 

      

   அன்று பூர்ணிமை 
நிலவு. பாலாகக்.. காய்ந்து, 
கொண்டிருந்தது... நல்லவர் 

களுக்கு 'யவர்களுக்கும். 
'ரக்கும் அது அமுத வெள்: எத்தைப் பொழிந்து கொண்: 

டிருந்தது. சத்திரத்து உள்: அறையில். ராதிகா... படுத். 
இருக்க, பாலன் வெளித்திண்ணை 
யில் படுத்திருந்தான். 

'டொழுது விடிந்தது. ராதிகா. 
வளியே. வந்து பார்த்த. 

போது பாவச் காண 
வில்ஸ். உள்ளே அவள் பெட் 

          

டிக்கருில் ஒரு கடிதம் இருந்: 

பாகிஸ்தானி. 
யாரால்... கற்பழிக்கப்பட்ட 
இளம் பெண்களை. நம் அர. 
சாங்கம் மீட்டிருக்கறது. இப். 
பெண்கள் மனத்தால் மாசற்ற 
வர்கள். அவர்களைத் இரு, மனம்: வெது, கொண்டு 

புளர் வாழ்வு தர நம் இளைஞர் கள் முன் வரவேண்டும்" 

  

என்று... காந்திஜி. வேண்டு. 
கோள் விடுத்திருக்களார். அவர். வேண்டுகோளை ஏற்றுக் 
கொண்டு நடத்தும் உள்ளத் 

மையைப் பெறுவதற் 
நம் இளஞர்கள் எத்தனயோ. 
இயாகங்கள். புரிய வேண்டி. 
யிருக்கும்... வீம்புக்காசவும், 
வீருப்புக்காகவும் நான் நடர், 
கொண்டாலும் சமூகம் ௮கை 
எப்படி வரவேற்கும் என்று 
சொல்ல முடியாது. சமூகத் துக்குத் தெரியாத உனக்கும், 
எனக்கும் மட்டும் தெரிந்த ரசு 
சியம் என்று வைத்துக் சொண் 
டாலும் மனத்தோடு போராட: 
வேண்டியிருக்கும். இந்த அக் 
லிப் பரீட்சையை நாள் செய்து: 
உன் நிம்மதியைக் குலைக்க 
ஸிநம்பவில்லை. நான் ஒரு அவ. 
சரக்காரன், என்னை மன்னித்து, 
விர. நான் கரை விட்டே 
போடறேன். என்றாவது! உன். 
மனத்தைக் தேடி வருவேன். 
அந்தப் பக்குவர். ஏற்படுகிற. 
வரையில்......ிரிவுகான் 

ராதிகா. தனியாக... ஊர் 
இரும்பின். மேற்கொண்டு 
கல்லூரிப் படிப்பு படித்தாள், 
பட்டம் பெற்றாள். என்றைக் 
கும். காதல் என்பது புனித 
மான. நீலு. என்பதோடு 
மக்கன். தேற்றிக்கொண்டு தன். வழியே இயங்களள்..." 
மேலே இடந்த இரமாங்கல் த்தை ௭6; கைக்குள் 

காண்ட ராகா 

  

  

  

  

   

  

போட் 
என் பிரியமான தோழி ராது, 

  

விழிச் நீரைப் பெருக்க 
விட்டுக்கொண்டு. படுத்திரர். தாள் சிறிது நேரம். 

கற்றுணர்ந்த. பேராசிரியை அவள். மாணலிகளின். 
எதிர்கால... வாழ்வுக்கு. வு 
காட்டும் அவள் தமிழ் போ, 
கும்போது நான் சல்லூரியில் 
எங்கந்தாலும்,. அவள் 
போதிக்கும் அறை பக்கமாசு நடந்து செல்வேன், காதலைப் 
பற்றி அவள் உர நின்று, பேசும் காரணம் எனக்குப். 
புலப்பட்டது. அவளுடைய 
காதல் உடலைப் பற்றியத் 
உள்ளத்தில் உறைந்த) அங்கே. 
ித்யவாசம் புரிகிறது. அது ஒரு. நாளும்... மடியாது. 
காதல் மடிவதில்லை" என்: 

றேன் நான். 
'ஆம்...அது... மடிவதில 

காதலிப்பவர்சள்.... மறந்தா. 
லும், காதலை தன் கணையால். 
எய்யும் மன்மதன் மறந்துவீட் 
டாலும், அது மடிவதல்ல்... 
என்று ஆரம்பித்தாள் ராதிகா 

பமக கச மல்ல 

  

  

     



    

  

நாசகர வித்வான் வராளி 
ராகம் வாசிப்பது கல்யாண 

சத்திரத்தில் நன்றாகக் கேட்டது. 
கோயிலிலிருந்து மாப்பிள்ளை. 
அழைப்பு ஊர்வலம் தெருக் கோடி 
யில் வந்துகொண்டிருந்தது. தெருக். 
கோடியில் தான் கோயில் இருந்தது. 
ஆழ்வார்கள் மங்க எசாசனம் 
செய்த இருப்பதியாம். இப்போது: 
இரண்டு வேளை ஆராதனைக்கே 
அர்ச்சகர்கள் இணறிக் கொண்டிருந் 
தார்கள். சென்னையில்: தண்ணீர், 

பஞ்சம் வந்த பிறகு பெண்ணைப்: 
'பெற்றவர்களுக்குத் தத்.தம் கிராமங்: 
கள் ஒன்று இருப்பதாக நினைவுக்கு: 
வரவே, பலர் அவரவர் ஊர்களில். 

திருமணங்களை நடத்த ஆரம்பித் 
தார்கள். 

  

விஜயத்தின் கல்யாணத்தை: 
அவள் பெற்றோர் இந்தத் தலத்தில்: 
நடத்தலாமென்று சொன் னதும். 
பிள்ளைவீட்டார் ஆயிரம் ஆக்ஷபனை: 
சமாதானங்கள் சொன்னார்கள். 
தங்கள் பிள்ளையின் கல்யாணம்: 
இப்படியொரு குக்கிராமத்தில்: 
எளியையாக நடத்தப்படுவதை: 
அவன் அப்பா விரும்பவில்லை. 
இதைச் சரிச்சட்டி சமாளித்தவன். 

அரச 

கல்யாணப் பிள்ளை ரகுவின் தண்பன்: 
வீஸ்வம்தான், இந்த ஒரு பிரச்னைக் 
குச் சரி என்று அவரைத்தலையாட்ட, 
வைக்க விஸ்வம் பட்டபாடு. 
கொஞ்சநஞ்சமல்ல. மேற்கொண்டு 
அவன் லட்சியங்கள்... வரதகஷணை 
ஒழிப்பு, மாப்பிள்ளை ஜானவாச. 
ஊர்வல ரத்து, பாத்திர பண்டங் 
களிலிருந்து ஸ்கூட்டர்வரை சர்: 
வரிசை கேட்பதைத் தவிர்ப்பது. 
முதலியவைகளை அவனால் ரகுவின். 
வீட்டாரிடம் புகுத்த முடிய 
வில்லை. 
ஆகவே, விஸ்வம் தன் நண்பன் 

காரில் ஊர்வலமாக வருவதை: 
வரவேற்காமல் மாடியில் மற்ற நண்: 
பர்களுடன்எப்படியோ உரையாடிக்: 
கொண்டிருந்தான். அவன் பக்கத். 
இல் உட்கார் ந் இருந்த நண்பன்: 
ஒருவன் எழுந்திருந்து மாடிக் கைப்: 
பிடிச் சுவரண்டை போய் வெளியே. 
எட்டிப் பார்த்தான். ரகு ஜோராக 
ஜம்மென்று காரில் ப வ னி வத்து, 
கொண்டிருந்தான். அவன். 
சட்டென்று திரும்பி, டேய் 
விஸ்வம்! நீ என்னதான் கொள்கை: 
பேசு. இந்த மாதிரி வாழ்க்கையிலே. 
ஒருமுறை தான் காரிலே மாப்பிள்ளை 
முறுக்கோட வரமுடியும், சில சமயம் 
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ஜானவாசம் வேணும்னே எனக்குத். 
தோண்றது..."" என்றான். 

ஆஹ்ஹா” என்று இரித்தான். 
விஸ்வம். 

"வாழ்க்கையிலே ஒரு முறைதான் 
பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், கா.த்லிக் 
இரோம். எல்லாமே ரெண்டு 
முறையா வரது? போடாபைத்தியச்: 

. இந்த ரகு ஒரு கோழைம்: 
ல, பீச்சுலே உக்காந்துண்டு நாலு! 

பொட்டலம் பட்டாணி சுண்டலைக். 

கொரிச்சுண்டே _வாய்ப்பந்தல். 
போட்டவன். இப்பப் பாத்தியா, 

எப்படி அப்பா அம்மா சொல்றபடி. 
  

  

நீ மாத்திரம் என்னடா! 
நாளைக்கு உங்கம்மா மூஞ்சியை உர்: 
ரென்று வைச்சுண்டு நின்னா, வர.தட் 
சனையே வாங்கலாம்பே... '* தெரு 
வில் ஊர்வலம் நெருங்கி வந்து 
கொண்டிருந்தது. சில பெண்கள்: 
பரக்கப் பரக்க மாடிக்கு வந்து 
ஆரத்இகரைக்கத் தாம்பாளம் தேடி. 
ஞர்கள். ஒருத்தி தலையில் ஒரு பக்க 
மாக வழிந்த மல்லிகைப் பூவைச் சரி 
செய்றெ சாக்கில் இவர்கள் பக்கம் 
இரும்பிப் பார்த்தாள்.
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**டேய் விஸ்வம்! அந்தப் பெண்'*: 
என்றான். நண்பன். "உனக்குப். 
பார்க்கலாமா சொல்! உங்கம்மா 

கேட்கற ஐயாயிரம் வரதட்சணை; 
பஇனைஞ்சு பவுன்; வெள்ளிப் பாத்: 
ரங்கள். இத்யா இ இடைக்கு. 
மான்னு கேட்டுப் பார்க்கட்டுமா?"* 

“டேம்! டேய்! எனக்கு இன்னும்: 
இரண்டு தங்கைகள் இருக்காடா! 
அவாளை கட்டிக் குடுத்தப்புறம்தான். 
ஐயாவுக்கு 'லைன்"க்ளியர் ஆகும்...'” 

(விஸ்வம் மறுபடியும் அந்தப்: 
பெண்ணைத் திரும்பிப் பார்த்தான். 
பிறகு துணிவாக, errr 
'வோணும்? என்ன தேடஜேள்?'” 
என்று கேட்டு வைத்தான். 

பெண்கள் இருவரும் சிரித்தனர். 
ரிக்கெதுதான் பதிலா?" 

ஆரத்தி கரைக்கத் தாம்பாளம் 
தெட்றோம்..."" என்றாள் சற்று கறுப் 
பாக, ஒல்லியாக இருந்த பெண். 

ஆரத்தி அவசியந்தானா என்கி, 
சர்ச்சையில் நண்பர்கள் இற: 
விட்டதைக் கவனித்த அந்தப் 
பெண்கள், தாம்பாளத்தைஎடுத்துக் 
கொண்டு வியப்பும், சரிப்புமாகக் 
கழே இறங்கப் போனார்கள். சீழே 
கெட்டி மேளம் கேட்டது. மாப் 
பிள்ளை ரகு வலது காலை வைத்து 
உள்ளே வந்து, சற்றைக்கெல்லாம் 
மாடிப்படி ஏறி வந்தான். மாப் 
பிள்கா ரகுவை அவன் மனைவியாக 
வரப்போகிற விஜயா மட்டும் ஆசை 
தரக் கண்களால் பருகவில்லை. அவள் 
வயதையொத்த பல பெண்கள். 
அவனை ஆசை நீரப்பார்த்தார்கள். 
விஸ்வத்துக்கே அவனை இன்னொரு 
முறை பார்க்க வேண்டும் போல் 
இருந்தது. ஆஜானுபாகுவாய், 
இவப்பு நிறத்துடன், புன்னகைக்: 
கும் முகத்துடன் மாலையும் கழுத்து 
மாய் அவன் நின்ற கோலம் அவனை 
அழகன் என்று ஒப்புக் கொள்ள 
வைத்தது. 

  

  

  

டேய் விஸ்வம்! என்னடா 
அப்படிப் பார்க்கிறே?"” என்று கேட் 
டான் ரகு. 

**உன்னைப் பாத்துண்டே இருக். 
கணும்னு தோணித்துடா, நிஜ 
மாகவே நீ நல்ல அழகன்..... 
அதான்...” 

"1ஒண்ணுமில்லேடா, நேத்து உன் 
கல்யாணத்துக்குக் கிளம்பறச்சே 
“பீச்! ஸ்டேஷன்லே சரளாவைப் 
பார்த்தேன். சர்வ சாதாரணமா 
“ரகுவுக்கு மாரேஜ் ஆமேுன்னு 
கேட்டா... எனக்கு அந்தப் பழைய 
கதையெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது, 

  

  

அமுதசுரபி 

நீயும் அவளும் பீச்சுக்குப் போனது, 
சினிமாப் பார்த்தது எல்லாம். இந். 
தக் காலத்துலே பிரமாதம்; 
சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு இந் 
தக் காலத்துலே சகஜமாகப் போய். 
விட்ட விஷயங்கள்னு சொல்லலாம். 
ஆன, இதம்பரத்துக்கு அவளைக் 
கூட்டிண்டு போய் ஹோட்டல் 
ரூம்லே தங்கறதுக்கு புருஷன், 
மனைவின்னு கையெழுத்துப்போட்டு, 
அதுக்காக அவ கழுத்துலே மஞ்சக் 
கயிறைக் கட்டி, கால்லே 
மெட்டியைப் போட்டு...'". 

ழே... மணவறையில் விஜயா 
நிச்சயதார்த்தத்துக்காக உட்கார்ந் 
இருந்தாள். விஸ்வத்தின் நண்பன் 
ஒருவன் அந்தக் காட்ரியை எட்டிப் 
பார்த்து விட்டு ரகுவின் பக்கம் 
இரும்பி, **ஐ ஸே! யூ. ஸில்லி 
பெல்லோ ! அவன் அறுக்கறதைக் 
கேட்டுண்டு நிக்கறயேடா. இங்க 
வந்து பாரு..." என்று அழைத். 
தான். 

வீஜயா கொள்ளை அழகாக இருந் 
தாள். கண்கள் சயல்களாகக் 
'கா.தளவு நீண்டு மீன்களைப் போல் 
விளையாடின. அவள் நிச்சயமாகப் 
பலரைக் குவர்ந்தவளாகத்தான் 
இருக்க வேண்டும். ஓ! இவளை ரகு 
காலேஜ் பஸ்ஸில் பார்த்திருக்கிறான். 
குறும்புச் சிரிப்புடன் ஒரு மாண 
வனின் ஷர்ட்டுக்குள். கம்பளிப் 
பூச்சியை நெளிய வைத்த பெண் 
தான் இவள், அன்றை. ள் 
எப்படியெல்லாம் சிரித்தாள் 

“*விஸ்வம்! இவளை நீயும் பார்த் 
இருக்கேடா...!” என்றாள் ரகு. 

விஸ்வம் விஜயரவை உற்றுப் 
பார்த்தான். ஆமாம்... ஆர் ட்ஸ். 
காலேஜ் ஸ்டாப்பிங்கில் இறங்கும். 
போது அவள் மீது மோத இடித்த 
படி இறங்கெ விஸ்வத்தை அவள், 
"மிஸ்டர்! டோண்ட் யூ. ஹாவ் 
ஐஸ்...” என்று கேட்டிருக்கறாளே! 

      

பெண் பார்க்கப் போன அன்று, 
ரகுவும் அவளைச் சரியாகக் கவனிக்க: 
வில்லை. டிபன், காபி கொடுத்து 
விட்டு ஒரு நிமிஷம்தான் அவள் 
நின்றாள். பிறகு உள்ளே போய் 
விட்டாள். அதற்குமேல் இன்னொரு 
முறை அவளைச் சரியாகப் பார்ப்ப 
தற்கு மறுபடியும் கூப்பிடலாமா 
என்று சிலர் யோசித் த போது 
அதெல்லாம் நாகரிகமில்லை. என்று 
சொல்லிவிட்டான்! 

ரகுவின் உள்ளம் துணுக்குற்ற, 
இவளும். தம்மைக் கவனித்திரு 
பாள். சரளாவும் அதே பஸ்ஸில்: 
தானே வந்து கொண்டிருந்தாள் ? 
ஓ! மைகாட்! என்ன இப்படியொரு. 

    

தர்ம சங்கடம்? இந்தக் கல்யாணத்: 
துக்கு சரளாவும் வந்தாலும் வரக் 
க்ஷம். 

“டேய் விஸ்வம் ! ஏழே போய்: 
சூடா ஒரு கப் காப் பி கொண்டு 
வாடா... பைஇபை... அந்தச் 
சரளா. வந்திருக்கருளா என்று 
பாரேன்...!” 

விஸ்வம் சிரித்தான். ''அந்த 
சரளா உன் விஜயாவின் தோழி 
தான் அப்பா... ரொம்ப மிரண்டு 
'போயிடாதே...அவள் வத்தா என்ன 
பண்ணப் போறாள்?”* என்று கேட்ட 
படி விஸ்வம் $3ழ போய் சூடாகக். 
காப்பி எடுத்துக் கொண்டு 
வந்தான். 

நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து சாப். 
பாட்டுப் பந். இ நடந்து கொண்: 
டிருந்தது. “கல்யாணப் பெண்: 
எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். 

  

  

பண்ணிக் கொண்டிருந்தாள். பிறகு. 
ள் காலியாக. இருந்த அறை. 

சென்று விச்ராந்தியாக உட்கா௱ 
வளின் எதிரே சரளா உட்கா! 
பேரிக் கொண்டிருந்தாள். 

   

    

மணப் பெண்ணின் ஜடை அலங் 
காரத்தைக் கலைத்து சாதா பின்ன 
லாகப் பின்னிக் கொண்டிருந்தாள் 
சரளா. அவளும் விஜயாவும் ஏதோ. 
பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். 

  

“8 ரகுவைப் பல தரம் பஸ்லே. 
மீட் பண்ணியிருக்கே விஜயா!" 
என்றாள் சரளா. 

ஸோ வாட்?!" என்று நிதான 
மாகப் புன்னகைத்தாள் விஜயா. 
ஒண்ணுமில்லேடி. அவர் 

உன்னைப் பத்தி ஏதாவது தப்பா. 
நெனச்சுக்கப் போருரேனு இருக்கு. 
ஒரு தடவை யாரோ ஒரு பையன் 
முதுக வே கம்பளிப் பூச்சியைப் 
போட்டே இல்லே 7"? 

**ஆமாம்... கொஞ்சம் தமாஷ். 
பண்ணலாமேன்னுதான்...'! 

விஸ்வம் 8ழே இறங்கி வந்தான். 
அறையின் வாசற்படியருகில் வந்து 
நின்று “மிஸ் சரளா, மாப்பிள்ளைக்கு 
இன்னும் சாப்பாடு வரலே..." 
என்று நினைவு படுத்தினான். 
ஈரெொரம்பப் ப௫ிக்குதாமா? 

பரக்கும் பசிக்கும்! இனிமே விஜயா 
சாப்பாடு தான் போடுவாளோ, 
பட்டினி தான் போடுவாளோ?”* 

விஸ்வம். சிறிது யோடித்தான்.. 
இவளால் எப்படி. இந்த மாதிரி 
இருக்க முடிகிறது? ஓர் ஆணுடன். 
தனியறையில் ஓர் இரவு பூராவும் 
கழித்து விட்டு, அவனே தன் தோழி 
யின் கணவன் ஆகப் போகிறான்.



என்று தெரிந்தும் மிகச் சாதாரண 
மாக, மிக Bs சாதாரணமாக 
எப்படி இருக்க முடிகிறத? 
அவனுடைய ரின்ன வயல் அவள் 
அக்கா யாரையோ *லவ்' பண்ணி 
னாள் என்பதற்காக (வெறும் லல் 
தான். பார்க், பிச் என்று 
எங்கேயும் சந்திப்பது இடையாது!!) 
அவள் அப்பாவும், அம்மாவும், 
தாத்தாவும், பாட்டியும் போட்ட. 
சத்தமெல்லாம் இன்னும், இப் 
போதும் காதைத் துளைப்பது போல். 
இருந்தது. 

*காலம் மாறி விட்டதா? வானத் 
இல் சூர்ய கதி மாறவில்லை. தாரா 
கணங்கள் அதன் வழியே செல் 
இன்றன. மனித சமுதாயம் மட்டும் 
மாறுதல்சளுக்கு உட்படக் காரணம் 
என்ன?” என்று யோடத்தாள். 
சமையற்காரர் சாப்பாடு வகை 
களுடன் மாடிச்குப் போலதைக் 
சண்டு அங்கே போனான். 
ரகு sobs HF சாப்பிட்டான். 

இடையிடையே சரளாவைப் பற்றி 
ஜோக் அடித்தான். அவள் வினாப் 
கொரு தரம் கண்களைச் சுழற்றிய 
வாறு பேசுவது போல் தன் நண்பர் 
களுடன் பேசக் FTL © oF. 
எல்லோரும் சிரித்தார்கள். சமையற் 
காரரும் சிரித்தார். சழேயிருந்து: 
ரகுவின் மாமனார் வந்து எட்டிப் 
பார்த்து மாப்பிள்ளையின் பலத்த 
இரிப்பின் காரணத்தை அறிந்து 
கொள்ள விரும்பினார். 
அவனோட படிச்ச பொண்ணைப் 

  பத்திப் பேசருன்...'” என்று ரகுவின் 
அப்பா சம்பத்தியிடம் விவரித்தார். 

*1அது அப்படித்தான்னா... அந்தக். 
காலத்துலே பாருங்கோ, எங்க 
இராமத்துலே காவேரியிலே குளிக்க 
பெண்கள் வருவா. ஒளிஞ்சிண் 
டிருந்து பார்க்கறது ஒரு 
இருப்தி...'” என்று அவர் 
அனுபவத்தை அவர் விவரித்தார். 

  

  

11 அப்போ ஒளிஞ்சுண்டு தானே 
பார்த்தோம்? இப்ப பப்ளிக்கா 
பார்க்கருன்கள்! கேள்வி முறை 
கிடையாது. அதுகளும் அரையும், 
குறையுமாத் இரியறதுகள்!'” ரகுவின் 
அப்பா எரிச்சல் பட்டுப் பேனர். 
அது அப்படித்தான்னா... வயசுக் 

கோளாறு...” என்றபடி. ஈழே 
இறங்கப் போனார். 

கூடத்திலே ஐமக்காளம் விரிக்கப். 
பட்டது. எல்லோரும் £ட்டுக் சட்டு 
சளை எடுத்துப் போட்டுக் கொண்டு 
உட்கார்ந்தார்கள். சமையற்காரர் 
ஒரு செட்டில் நிறைய காப்பி 
கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு, 
வெற்றிலை த் தாம்பாளத்தையும் 
கொண்டு வைத்தார். 

டேய் விஸ்வம்! ஒரு கை 
கொறையறது. 8ழே சரளா Qos 
சாளா பரா... ரொம்ப நன்னா 
ஆடுவா... கொஞ்சம் 'சாஷ்' எடுத் 
துண்டு வரச்சொல்லு..."” 

விஸ்வம் தயங்கினான். 
“போடா! யூ இடியட்! நானும், 

அவளும் மறந்து போனதை நீ 
ஏண்டா நெதனவு வச்சுண்டு 
இருக்கே? ஒனக்குக் இடைக்கல். 
லேன்னு ஆங்காரப் படறயா?"” 
விஜயாவைக் கூப்பிடறேண்டா. 

  

  

  இனிமே அதான் சரி...'” 
நோ... நோ... விஜயாவைப் 

பார்த்தாலே. தெரியல்... 
அவளுக்குச் சீட்டை எப்படிப் பிடிக் 
இறதன்னு தெரியாதுள்னு.'! 
'ழே பெண்களின் குரல் சேட்டது, 
“மாடியிலே ட்டு ஆடருப் போல 

இருக்கே...'” 
**ஆமாம்... மாப்பிள்ளையும் அவா 

சிநேதொளும் ஆடரு.... காசு வச்சு 
ஆடரு...!! என்றார் சமையற்காரர், 

**நானும், |ம்ரொம்பத் தரம் 

சட்டு வின்யாடு.. இருக்கோம். 

நான் நெறய ஜெயிப்பேன். ஒரு: 
தடவை இரண்டு 'புல் வாயில்" சாரி 
வாங்கப் பணம் செடச்சுதுன்னாப் 
பாரேன்..."" 

"அப்படியா? எனக்கும் கத்துக். 
குடேண்டி..."" 

“Gump... இனிமே உன் அவர் 
எல்லாம் கத்துக் குடுப்பார்..."* 

**நாம்ப போய் வேடிக்கை பார்க். 
கலாமா? அவாத்துலே எல்லோரும் 
“அதாவது 0ல டிஸ் எல்லாம் 
'தூங்கியிருப்பாளா?' 

*இரு, நான் போய்ப் பார்த்துட்டு 
வரேன்...'” 
சரளா றிது நேரத்தில் மாடிக் 

குப் போய் விட்டுக் ழே வந்தாள். 
"விஜயா! உன் அவர் என்னை. 

ஆடக் கூப்பிடுகருர்..."" 
“ஸோ வாட்! போய் ஆடேன். 

நான் ஒளிஞ்சு நின்னபடி பார்க் 
கிறேன்!” 

சரளாவுக்கு அன்று ஏகப்பட்ட 
லாபம். இருநூறு ரூபாய்களுக்கு 
மேலே அள்ளிக் கொண்டு அவள் 
சீழே வந்தபோது விஜயாவின் 
அப்பா மாடி பால்கனியில் சம்பந்தி 
யிடம், * "போய்ப் படுத்துக்குங்கோ.. 
காலமே எழுந்திருக்கணும். இப்படிப் 
பேரண்டிருந்தா அலா சீட்டுக் 
கச்சேரியை நிறுத்த மாட்டா; 
நாமும் புலை கயிலை போடறதை 
நிறுத் தமாட்டோம்... 1” என்று 
சொல்வது கேட்டது. 

1: நன்னா உக்காந்து ஆடற ஒரு: 

   
   

   
  

  

பொம்மனாட்டி...!' என்றபடி அவர். 
எழுந்ததும், சம்பந்தி, !*அது. 
அப்படித்தான்னா...!” என்று ஆரம் 

  

பித்தார். 
மேலும் அவர் விவரிக்கப் போகும். 

பழங்கதைகளைக் கேட்க விருப்பமில் 
லாமல் பால்கனி விளக்கை 

அணைத்துவிட்டுப் படுத்தா ர் 
அவர். ஃ



         



அழகிய குழந்தை, riders சாறு. 
முதலை ஒன்று அவள் உள்ளத்தரல் தன் 
னுடைய பூப்பாதங்களைப் பதரத்து ஓம்: 
மாசமாக நடை பயின்றுகொண்டே 
இருந்தது. 

இத்த ஆவல் அவளுள் இன்று, 
தேற்று ஏற்பட்டதல்ல; பேதைப் பரு 
வம் தாங்க] மங்கையானபோதே அவள். 
குற்பனையல்... அ; பெயர்-இனம் 
தெரியாத குழந்தை உருவாக! வளர்: 
த்து வத்து. டட 

அதற்கும் காசணமரல்லாமற் Cure 
வில்லை. காதா. அவள் பெற்றோருக்கு, 
ஒரே மகள். அத்தன பெரிய வாட்டில். 
தன்னற் தன$யாக ஒரு சரது பொம்மை. 
போல் அவள் உலவ வந்தான். அவன்: 
அம்பா அடிக்கடி வெனரூர்களுக்கும் 
போய்வவோர்.... அம்மாவுக்கு அவன் 
அலுவல்கள்தான் முக்கியம். க$தா மட் 
டும் எப்பொழுதும் தவதான். எத். 
தனை நோம்தான் உயர்ரற்த பொம்மை. 
களுடன் வரளயாட முடியும்? அதற்கு 
அவள் உயரரூட்டிப் பார்த்தாள். செல் 
மாகல் குழந்தையைக் கொஞ்சானன். 
2401 முகர்ந்தான்... காலில் போட்டுக் 
குளரப்பாட்டிஞன். 'ஆசாசோஃ. என்று, 
தானட்டும் பாடிஞன். ஆனல், பொம் 
மைக்கும், குழந்தைக்கும். வேறுபா? 
தெளியும் வயது... வந்ததும். அதுகும் 
அலுத்து வாட்டது அவளுக்கு. 
பன்ளாயாலருந்து வாட்டிற்கு.. வந்த. 

தும் தோட்டத்தின் மூலைக்குப் போய். 
வவொள் காதா. அங்கிருந்து தெள். 
கடைத் தெருவரல் தரயும் குழந்தை 
களை ஆசையுடன் பார்ப்பான். ஒன்று. 
அம்மாவின் இடுப்பால் ஜம்மென்று உட். 
கார்த்து. சலாச] செய்ய, இன்ஜென்று 
அம்மாவின் தலலப்பைப் படித்து இழு 
க்கு குறுகுறுவென்று... அவற்றுச்கே. 
உ௱த்தான பார்வையும்... அதுவுமாக... 
காதா. உள்ளத்தாலிருந்து பேவர் 
இன்து பொரிய. வஸலாக உருவெடுத் 
தது. 'ஓல்லொருத்தர் வாட்டிலும் நால. 
ந்த குழத்தைகள் இருக்க, நம் வாட்டில்: நான் மட்டும் ஒண்டியாக, ஏன்? அம்மா 
வைக் கேட்க வேண்டும்? 
தோட்டத்து மூலையாலாகுந்து வாட் 

டுக்கு வந்த அவன் என்றுமரல்லாமல், 
ஒரு வாஷைவத் தொடுத்தான், அம்மா 
வைப் பார்த்து, 

“அம்மா! என்னேடு விளையாட தம் 
வட்டிலே இன்னொரு யாப்பா பரதம் 
கதா, அம்மா?! 

அம்மா இதைச் சற்றும் எதிர்பார்க்க 
'வில்லைதான். கதாவுக்கப்புறம் குழந்தை 
இல்லையே என்கற. ஏக்கம். தன் 
அளவரல்தான் என்று orien 
அத்தத் தாய், அந்த ஏக்கம் மற்ஜெரு: 
மனத்தாலும் புகுந்து வாட்டதைப் பார் 
(த்து வேதனைப்பட்டான். 
"இல்லைம்மா... தாம் தானே ஏதோ 

குற்றம் பூரிந்தமாதாசரத் தலை குனித்து: 
ள் மகள், *ஏன்!! 

  

  

     

  

    

   

  

  

ஏஜே?. அதோ பார். அவனக். 
கேன்... என்று கூடத்தல் மாட்டியாகு. 
ந்த கடவுளான் தாருவுருவச். கட்டிக் 
காட்டிவீட்டு வாவென்று 
உள்ளே போய்வாட்டான்.. பாறருதான் 
புரந்து காதாவுக்கு, தன். அம்மா 
வப் புண்படுத்1விட்டோம் என்று. 

அதன் பிறகு... அத்த ஆசையை 
அவன். உள்ளத்தில். புதைத்துச் 
கொண்டு பன்னப் படிப்பைப் படித்து: 
முடித்தான். உரிய. இடத்தால்... தர 
மணம் துயிற்து, கணவன்... வாட்டில் 
காக்ஷி வைத்தவுடன் அவன் குத்தம் 
இருந்த எண்ணம் கற்பனையால் 
"தாக வளர்ந்துகொண்டே 
கணவனுடன். ஊடத் தெறுமுக்குப் 
போனபொழுது அவளே ஒரு குழத்தை: 
மைப்போலக்.. குழந்தைப் படங்களை 
யும் பெரம்மைகளையும் வாங்கானாள். 
"உனக்கென்ன யைத்தியமா?? என்று 

அவள் கணவன் கேட்டுச் சாரரத்த 
போது, தமாம்... என்று தார்மான 
மாகச் சொன்னான், அதை எட்ச1யமே 
செய்யாமல், மானசாசமாக அவன் கண் 
களை மூடி ஒரு அழருக் குழந்தையான. 
உருவத்தைத்... தன் மனத்தாரையல் 
வைத்து பார்த்தான்; பெருமூச்செதர் 

    

  

தான். 
இதோ அந்தக் கனலும். நனவாகப் 

போரும் தருணம்... வந்து வாட்டது. 
படுக்கையால் முசண்டு படுத்த சாகாவின் 
வயாற்றுக்குள் ஏதோ ஒன்று எழும்ப. 
உதைத்தது. பின்னர் அது அமை, 
அடைத்து விட்டது. அத்த ஒரு விஜ. 
ஒக்றுள் அவன் மனத்தால் சொல்ல முடி. 
யாத களுளூப்பும், இன்பப் போதை, 
dni ayiiser 
இப்படியே படுக்கையில் ஒருக்களரத் 

பதச் சாய்த்து படுத்தருந்தான். பஞ். மணையில் தன் அருமைச் சேயைப் படு 
és வைத்துத் தாலாட்வெதுபோல. 
ஒரு பரச... அவள் தன்னுள்ளே 
சண்ட இன்பத்தால் பொழுது விடிந்த 
தையோ, கதாரவன் உதரத்ததையோ 
கவனிக்கவில்லை. தெனரத்த வானத்தரல். 
ஆதவன் க/சணங்களால் கோலமிட்டு. 
அதன?டையே சக்கா வட்டமென எழு 
த்து வத்து பலகண? வழியாகப் பள?ச் 
செனத் தெளந்தது. 

காதா படுக்கைய/ல் எழுத்து உட் 
கார்த்தாள். திடீசென்று ஏற்பட்ட அத் 
(தம் பேசொனியை வாயப்புடன் தோ. 
காள் அவன், ஒன? வட்டத்தான் 
நடுவே அது என்ன? கண்ணைப் பதக் 
கும் எழாலுடன் கருத்துக் கால்களும், 
கைகளூமாக, செம்பவழ.. வாயுடன்? 
மஞ்தா கண்களைக். கொட்டி. நன்றாக. 
வாஜாத்துப் பார்த்தான். அங்கே ஒன்று. 
மில்லை. கதாசவன் சுழன்று எழுந்து 
வத்து கொண்டிருந், 
'அவஷக்கு ஏனே சரரரப்பு வத்தது. 

சன்னம். குழயத்.. தனக்குத் தானே 
தவளாய்த் தல குனரத்தாள்..... 
;த... இன்னுமா. தூக்கம்? நான். 

  

  

   

    

   

  

  

   



 



தீனை எத்தனை இன்பக் கனவுகள்! இவ: 
சால், இந்த மன]தரால் தன் வருங்கால. 
மதலையைக் கற்பனை செய்தாவது பார். 
க்க முடியுமா? ஏன், தந்தையர் யாரா 
ஒம் காண முடியாத கற்ப£ன அது!" 

சந்தசசாஜன் ஊருக்கும். கிளம்ப! 
வீட்டான். இல? அவன, அவள் எண்: 
ணல்களை யாசாதும் கலைக்க முடியாது. 
அம்மா ஆசையாக அமுது படைக்க. 
இதை உண்டுவர்ட்டு சதா தன்னை மற. 
த்த தலையால், கருவில் வளரும் Cry 
டன் பேச ஆரம்பர்த்து வூவொள். 

  

நாட்கள் நழுவ! மாதங்கள் தெய்ந் 
தன. பழுத்த மாங்கள/போல் கதா 
'தள்ளாடிக்கொண்டிருந்தான். அவள்: 
எதர்பார்த்த நாளும் வந்தது. ஆஹா... 
priced ae மரகமரசல் கடி. 
னம் என்றுல், நாயாவது அதைவரடக் 
கடினம். காரின் வேதனை அவள் ஒல்: 
வொரு நாம்ப(லும் தெறித்து ஓட, ௧௫ 
லிருக்கும் மற்றெரு உயர் இந்த 
மண்ணால் குறிப்பதற்குள் கதா தடி 
துடித்துவிட்டான். 
“அம்மா? என்ற அறதலுக்கும் பான் 

(gar 4குவா! என்ற இன்ப கேத்தன். 
'ப மறத்து மயங்கிவீட் 

கண் வழரத்தபோது 
அவள் அன்னே... தான். பாட்டிமான. 
பெருமையை இத்த அன்னைக்கு. வீண் 
சொைப்பதுபோல். தங்க மதல்லயைச். 
கையால் ஏந்தறயவாற: இவள் முன் உட் 
கார்த்தாருந்தாள். 

  

  

  

   

தா. குழந்தையைப் மார்க் 
sigur, ம்மா? பையன்தான். எல். 
லாம் உன்னுடைய வரான். இச்சு 
நான். போ, சிதாருச்கு... ஓரே 
பேருமை, தான் பெற்ற செல்வம் ஐல. 
மப்போல இருப்பதில். 

புண்ணியாஹவாசனத்துக்கு... வந்த 
குந்தரராஜன்கூட கரதாவிடம் மா] 
யாதையாக தடத்துகொண்டான். அவள்: 
அவனுடைய பழைய க$தா அல்லவே, 
சண்ணனின் அம்மா அல்லவா? 

  

சாதா... எப்பொழுது வரப்போக? 
gi நம். வாட்டுக்கு?'-சந்தரசாஜன் 
கேட்டான். 

(அழகுதான் போங்கள்... பச்சைக் 
குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு என: 
க்கு என்ன தெரியும்? ருழந்தை நன்: 
முக நடக்க வேண்டும். அப்பொழுது! 
தான் வர முடியும்... ஆமாம்... 

ஒஹோ! என்ருன் அவன். 

      

மேனயெங்கும். செழுமை. 
லாயீத்று, மணரக்கணல்விம். 
ஹாமிரட்டலுக்காடையே 
அழுதும் வத்தவன், அன்னைய/ன் முகம். 
பார்த்துச்சரசிக்க ஆரம்பரத்துவட்டான். 

இவனைப் அம்மா... இம்மா. 
பாரேன். "லக்க! என்கறன். 
தன் அம்மாவைக் கூப்பரட்டாள். 

மூன்றும். மாசமோ, 
பயான் பதில் இத. 

2 -stur 

இக்லையோ!! 
   

    

    

பக்சீணையால் படுக்க வவுத்த சண 
வேம் காணே, 
புழுதரயில் தோல, 
களைத்துப்போம் 

ல வைத்தஃப் படுத்து, 
ஆறு மாசத்துக்குள் எ 

வயரறும்   மார்பும் 
ந்த் 
வாசந்படிய(யுல் 

தான் அவ 
டா உ௱ 

  

    
  

  

பாட்டி yi 
அன்டே குழந்தையை அள்ள) அணை 

த்துக் கொண்டாள். 
(அளனுக்கு இம்பாவரடம்.. போக 

வேண்மோம்.... அவசரப்படுக$ஜன்!- 
காதர்... கணவனுக்குக் கண்ணா 
சயரட்கெளை விளக்கில் கடிதம். 

டே நஹன்றுள் 

  

    
றயன்காசம், குழந்தை நெற்றிலரு 

நந்து தன் செம்பவழ.. வாய். தநத்து, 
ஸம்மாவென்று அழைக்க]ரன். அவன் 
பப்பாவேன்று அழைப்பதைத் தால் 
கள் கேட்கவேண்டுமே என்று இன்றே. 

புறப்பட்டு ஓடோடி வந்துகொண்டிரும். 
றேன். சயரலடிக்கு வாருங்கள். மறக். 

நல்ல பசும்பாலாகக் குழந்தை: 
க்கு வால்லிக் காய்ச்ச வையுங்கள். 

உங்கள் கதா. 
சுத்தாசாஜன் கடிதத்தைப் படித்த 

ஏடன் 'தஹோ! பள்ளையை அழைத்து. 
வருகிறதற்கு அதூகாரம் செய்வதைப். 
பார்... வரட்டும் சொல்க[றேன்' என்று 
கருவிக் கொண்டே பசும்பால் கிடைக் 
sur என்று. வீசாரிக்க வெளியே 

் * சென்றான். 

  

   

  

  

 



4a மாகராஜு ஐயர் வீட்டு அறுபதாம் 
புச்யாணத்தல்கு_ ater Curiam 
யாக இருக்கும், எனக்கு அன்று BU 

| 

ந முக்கியமான வேலைகள். இருக்கின். 
சல. பேப்பர்கள்! மேுக்கும். 

(வொகவேண்டும்?! என்றார். 
ர, அப்தபூர்த்தத.. அழைப்பாதழைச்: 

ஒகயில் வைத்துக்கொண்டு, 

கஆமாம்,.. போன்கள்! என்றேன். 
நான், மேதும் தொடர்ந்து, "எனக்கு 
"இரண்டு மூன்று சாது. கதைகள் , எழுக! 
மாகவேண்டும், ஹிந்தி! வருப்பு வேறு: 
இருக்கிறது, இதற்கெல்லாம் யார் போனி 
pa” என்றேன், வழக்கமான et 
ளெய்புடன், "ஓதோ!. பசவாயால்லையே, 
'இங்வளவு தசம் பேச வத்துவிட்டதே 
உணக்கு, போகட்டும், உனக்கு. அவர்கள். 
பேரல் என்ன கோபம்? அறுபது வயச. 
ஓரை. தம்பதகள். ஒன்றாக வாழ்த்க. 
அதைக் கொண்டாோயரில் சிறியவர் 
கன் போல்ம் பார்த்து ஆசி பெறுவளு 
ல்லதாமே, மாங்கல்ய பலம்கூட ஏற் 
படும் என்து சொல்கருர்கள்.? 

எதகுக்கலாம், ஆனல், இவர்களிடம். 
எனக்கு ஆச? இன்றும் தேவையால்லை, 
அதல் போகப் போகிததில்லை! என் 
தேன், தார்மானமாக, 

கழம்படியானும் சரி, உல்னை தான்: 
அதைக் குறாத்து இனமேல் வற்முதுத்தப் 
போகிறதக்லை, உன் இஷ்டப்படி நடத்னு. 
கொள்ளலாம்?! என்று தாஷ்செமாகச் 

  

  

  

   

  

    

      

   
சொல்லிவிட்டுத் தம் அலுவீலச் கவனக் 
கச் சென்றுவிட்டார் என் கணவர், 

எனக்கு தியாகளஜு ஐயன் கம் 
மத்தார் மாது வாதொருவ/தமான பகை 
யும்... கிடையாது, ரகராஜனின் 
மனை கமலா, என் வலவல்கும் பாகவும் 
அன்புடன்தான்.. தடத்துகொண்டான். 
தோட்டத்தில். மலரும். மல்லிகையில் 
(ந்து கனகாம்பரம் வரையில் upload 
தோட்டக்காரன் மூலம் எனக்கு அனுப்பு 
வான், வாழை தார். போட்டால், சம்ம 
சப்பாகம் பழங்கள் வரும், இருந்தாலும் 

  

Genes எனக்கு கன் 
சோத்த Goats 
தியாகராஜனின். உடன்பாதத்த சகோ 

(தன் கோயாவனுக்குப் பொரய கடம்பம். 
தீததயத்தைந்து வயசால், எட்டு குழற்சை 
க், மூத்தது பேண், இருபது வலக 
முடித்து இருபத்தொன்றும் வயசாலும் 
இவஷுல்கு வான் ஒன்றும் தகைத்து வர: 
ஜல அடைத்து வைத்த சல மாக] 
வொளப்பான உடலும், தரரத்த மூக்கும், 
அழலும் வாழர்களுமாக அப்பெண் மர் 
சத்தைப் பார்த்தாலே... பசரயாறாம். 
போகும்... அப்படிப். பைங்கானரயாகம் 
பேண் பிறந்தாலும், அவளுக்கும் கல் 
மாணமாவது தற்கால சமூகத்தில் ஒரு 
பர/சீனையாகத்தானே இருக்கறது? வா: 

  

    

(தட்சண ஆயராம், தசை 
கன் மாசம். வைரம் 
தோடு ஆயாசம். சார் 
வசைகள்... ஆமாம். 
wing இரு: இருக் 
கிறது கல்யாணச் செல் 
இப்படி. ஆவாசக்களை 
வல் பணம் செலவழருக்கப்: 
பெண்ணைம் பெற்றவர்கள். 

பெய 
யணக்காசர் அல்லவே 

      

எல்லோரும். 

கோபாலனுடைய மாதச் சம்பளம். 
"நூற்ற எண்பது பாய், கம்பளம் வகு. 
பறை உத்தியோகம் அவருக்கு. வாய்க்க. 
வல்லை, உப்பாலிருத்து, நெருப்புப்பெட்ட 
றை, wugaes iar seul 
ணயா! வரை- வரும் வரயாத/களுக்குச் 
செல்வழர்ப்பதேல்லாம் இத்த தூற்ற] எண்: 
பது ரூபாய ருந்துதான் ஆகவேண்டும், 
மாதம் பாத்து எட்டு தேஜுக்குமேன் 
"இலர் உள்வத்துல் ஆரம்பாக்கும் சோர்வு 
முப்பது தேதிக்குள். 'இது என்ன 
வாழ்க்கை இது என்ன வறுமை? 

என்று கசப்புடன் அலுதத்துக்கொள்ளூக் 
அளவுக்குப் பெருவிவாடும், ஆனல், அலர் 

உறுதாயுடனும், தம்பாக்கை: 
வாழ்க்கை தடத்த! வர்: 

தார், மங்களம் அத்த வருஷம் பத்தாவது 
அவளுக்குக். 

  

குறுக்கெழுத்துப் 
சையும்போல வேரலக்கு ௮1 
லாம் என்று தம்பர்க்சையுடன் 2: 
காலத்தைக் கடத்திவத்தார். 

  

முல்கனத்தின் மனதில் தனக்குக் கக் 
மாணம் ஆகவில்லையே என்க] ஏக்கமே 
Gite, கல்யாணம்! என்பது. பணத்தை 
ஈடாக வைத்து தடத்தப்படும். சடங்கு 
ஒன்பதே அவன் அபிப்பாசாயம், இளம் 
உள்ளங்கள். இரண்டும். ஆனத்தமாகம் 
பணைத்து வாழவேண்டிய புனிதச் சடம்: 

 



     
காக இருந்த கல்யாணம், sine sep மண லாழ்க்கைல்கும் வெள்ள? ஜேவாம்... பப்பா வாட்டின் வாசற்படியால் 
ஆத்தில் வாயாபாசமாக மாற இருந்ததே, Con Page 
அறன் அந்த முடிவுக்கு வரக் கசசணவக.. உதவார பிறக்க 
இருக்கது. 2வரூடன். படித்த. அவன் போடப்ப! 
சோழுகளக்கு... வவாகம் 

   தல்முக வேண்டும், இன்று     

   

வர, இதென்ன போய தோல் 

மாமியார் உண். கொண்டு, அல: 
9 தட்பார். டம் ஓரு ஐத்து ரூபாவை எடுத்துக் 
வியந்தான், கொடும்பான்,      

   

          

   

   

   

    

கல்யாணத்தில்... "கமலம்! இத்த. மாசம் அவனுக்கு 
சப்பைக் காண்பாத்தது, அவளுடைய ஏதோ புஸ்தகம். வாங்க... வேண்மோம், 
பெசிவரிபா அியாகராஜு... ஐவர் ere mt. ஒரு ந்து னாம் கொடுத்தளு்ரர      

  

மன்னை "காச! வாத்தமை” 
தார்) மணப்பெண்ணின் கழ, 
ஜாட்டாசால் போடப்பட்ட சங்காவ்யால். தப் படர வாங்குகிததாம்! 

ஒரு பன் எடை குறைந்ததாம், அகும். கொல்லு ஓரு பொல்கய sano) Pyke Goren Tas ogee 

வாருந்தைச் சாப்பிட. மறுத்தான்! எல். அவரி எட்டாவது வகுப்புள்ளு 
கயா... அக்க! மூத்தாற்போல் ஒன்... கட்டிவந்ததே பெய பா 
p08 மான. வரலாகல் தாக்க வேண்டும், மாதம் ப[தந்தலுடன் 
கரம் தடத்தன. தான்கு தடவைகளாவது சபேசன் பெரி 

    

ஐந்து பல், 
வத்து. சபேசன்     

  

தாமான். மனம், 
வேகனயால் அடித்தது. 

"ஏண்டா அழுவ்ழய்!?! என்று கேட 
சதேசமரத்தாசன்



உரன் வேதன படரும் விழரிகளால் அவ: 
சேப் பார்த்து, 

சம்மார தான்... இத்த மாசத்தோ? 
பள்ளிக்கூடம் போவதை தறுத்த]வாடு. 
தேன், இந்த மாதர), வார்த்தை. 
முடிச்சாமலேயே சபேசன் மளமள 
வென்று கண்ணார் பெருக்க!ளன், 

ஈறிதுத்திவிட்டு பரட்டாய்க் கடைக் 
கும் போடா, இஞ்ச, வெங்காயம் நறும் 
அத் தரலாம்; படித்தவன் எல்லாம் தத் 
ணதோம் போடுபிரன், இவன் பன் 
னிக்கூடத்தலேயிருந்து திக்கப்போறு 
elu" “என்றுர். எரிச்சலுடன், மகன். 
சொல்வதைக் கேட்டுக்கொண்டு வத்த: 
கோபாலன், 

ஈதுதுவே தேவலை. அப்பா, இந்த. 
மாதிர) யாசகம் வாங்கிப். படிப்பதை: 
வீட, அதுவே தேவலை? என்றாள். மங்க 
எம், அவள் முகம் கோயத்தால் ச1ல) 
திருந்தது. சையால் இருந்த காகிதத்தை 
ஒரு முறைக்குப் பல முறைகள் படித்து 
வாட்டு அவன் தார்மானத்துடன் சபே. 
'சனைப் பார்த்தாள், 

  

*சபேசா! எனக்கு ஒரு கம்பெனியில்: 
டைபான்ட் வேலை கிடைத்திருக்?1ற து, 
அடுத்த மாசத்தலருந்து பெரரயப்பா 
நாட்டுக்கு யாசகத்துக்குப் போகாதே, 

ஆமாம்,? என்று உரக்கக் கூறிஞன் மல். 

  

கோபாலன்... தடுக்காட்டு.. ஜன்றார், 
பிறகு மகிழ்ச்சியுடன், “வேல. எடை 
Specie பாவாயால்லையே" என்: 
குர் அவர், 
 4என்ன.. பசவாயால்லை? வயசு வத்த. 
பெண்ணை ஆபாசுக்கு. அனுப்பவாவது!. 
எனக்கு எக்னவோ. ஒன்றும் படிக்க 
வில்லை, அறிவு வளர்ச்சரக்குப் பெண்கள் 
படிக்க வேண்டியதுதான், மங்களம் சம். 
பாதித்துத்தான் நம் வயிற்றைக் கழுவ 
'வேண்மோ என்ன? எப்படியோ இன்: 
(னும் ஐந்தாது வருலங்கள் பொதுத்தால் 
சபேசன் தைபெடுத்துவீடமாட்டானா 
மூத்த குழந்தையை லட்சணமாகக் கல்யா: 
ணம் செய்து கொடுத்துக் கண் குளாசம். 
மார்க்கவேணுமென்காற.. அசை 
ளுக்கு இல்லையே? என்று படபடவென்று: 

ளைக் கொட்டிஞன், மல்ஈளத்தின் 
(தாய் சம்பகம், 
ஈதடேடே! அவூக்குக். கல்யாணம்: 

பண்ணக் கண் ஞரசப் பார்க்க வேண்டு 

  

  

  

   

  

மெல்கற எண்ணம். எனக்கு எப்படி 
இருக்கும் சொல்? உனக்குத்தான். இருக் 
Gi என்று குத்தலாகக் கூறார். 
கோமாலன், 

ஈஷங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இருக். 
கற சுவடே தொரயவரல்லையே, ‘Oia 
துபானாக்கு எழுது, அங்கே. எழுகர் 
என்றுதானே. சொல்லக்கொண்ட-க் 
கிறார்கள்? அந்தத் தஞ்சாசூர்ப் பாள்ளை 
வைப் போய்ப் பார்த்துக் கேட்கறது 
தானே!" என்றாள் சம்பகம்.    

“இரண்டு வருஷமாக தீபாவளிஃ னாம் 
பாக்கி, அதைக் கேட்கத்தான். 
நரன் வந்தேன். 

“அதுக்கும் முந்தி, பொங்கல் இறும். 
தரல்லே! அதுக்காகத்தான் நான். 
வந்தேன்: 

    

   

—— கை 

எதஞ்சாஷூர்ப் பையஞ! அவனுக்கு தம் 
மங்களத்தைப்.... படித்தாகுக்கறதாம், 
ஆஞல், அவன் அம்மாவுக்கு. நாட்டும் 
பெண் நிறைய சாரும் சிறப்புமாக... வ 
வேண்டுமென்று ஆசை, பவுன் விற்க! 
வலையல் பதானைந்து பலன்கள். நசை 
போட வேண்மொம், அப்புறம் இருச் 
கவே இருக்கிறது மற்ற செலவாாள்.?” 

  

மங்களத்துக்கு இந்தக் கல்யாண 
ஜாபாதாவைக். கேட்கப் பிடிக்கவால்லை, 

அங்ககுந்து எழுத்துவாட்டாள். 

ஈஹூம்,அப்புறம்??” என்றாள் சம்பகம். 

ஈறுப்புறம் என்ன அம்மார் அப்பா 
வுக்கு மஞ்சள் கடதாசிதான். தேவை! 
தான் வேலலக்குப் போகிறேன்"! என்றான். 
மங்களம் உறுதியாக. 
வள் அங்கிருந்து சென்றதும் சம்ப 

கம் கோபாலனிடம் மெதுவாக, “உங்ஈன். 

ஓண்ணாவிடம் மூவாய£ரம் ரூபாய் கடன் 
கேட்டுப் பாருங்கள், நாங்கள் ர£ஸ்டயர் 
ஆனதும், வருகிற பணத்தில் தரருப்பாத் 

Pagid” என்றாள், 
“ுண்ணாவரடமா?. 

அவரா டல் தருவார்? 
என்னை. நம்பர 

அண்ணாவுக்கு. 

    

வருகிற முதல் தேத! அதுபதாம். 
யாணம், அதற்காக 
ety என்ன தரலாம். 
'மோசக்கறேன்.!! 

அவருக்கு. அன்! 

திரனலே இல்லையே,   

வேஷ்டி வாங்க வேண்டுமே? என்று set 
லேப்பட்டாள் சம்பகம். 
வாசஐடன் டீங்களம் போய்க்கொண்: 

ஒருந்தான், தாழை மடல் போன்ற. 
பசுமையான திறம், கழலும் விழிகளால். 
எஸ்னைப் பார்த்துப் பரன் புன்முறுவல்: 
செய்தாள், 

ஈஜபாணாக்கார?! என்றேன், 
"தமாம், தூறு ரூபாய் சம்பளம், குடும் 

மம் கஷ்டப்படாமல் இருக்குமே? என் 
(ன் மங்களம், 

ஈதமாம்? என்றேன் நான், ஏதோ ஒரு: 
அயர்வு என் உள்ளே தோன்ற! மனதை. 
உறுக்க/ய து, கணவனுடன் வாழவேண். 

வாட்டில்... லட்சுமியாக: 
இருத்து இல்லறம் நடத்த வேண்ட. 
பெண்... பாதந்த : இடத்தன். வறுமை 
காரணமாம். பணமட்லாமல் இவன 
ஏற்க ஒரு படித்த இர௱ஞனும் வசாத: 
காரணமாக வாடி, வதங்க! உழைக்கறள், 

தெருக்கோடியைக் “டந்து. 
செல்லும் வசையால் பார்த்துவிட்டு அயர். 
டன் திரும்பானேன், எதிரில். தியாக 
சாஜ ஐயரின் மனைவ கமலா தன்றாருச் 
தான், 

  

  
  

  

எவாருங்கள், 
ஈபார்த்தாயோல்ளியோ!?' என்றன் 

“எதை! யானா??? 

ஈவயசுப் பெண் வேலைக்குப் போகி! 
peng” 

  

ஈதுதானே கேட்டேன். காலாகாலத்: 
(தல். கல்யாணம் பண்ணரவைக்காமன் 
வேலைக்கு. அனுப்புகுருனே, கோபாலஷ், 
அவனைச் சொல்ல வேண்டும்.? 

  

ஈகல்யாணம் பண்ண வேண்டியது. 
தான். அதற்கு நிறைய பணம் வேண்: 

கமலா. சாமர்த்தியம். நிறைந்தவன்; 
சாதுர்யமாகப் பேச்சை மாற்றுகள், 

ஈயார்த்தாயா?்.. வருச்ற. வெள்ளிச் 
'அழமை எங்களுக்கு அறுபதாம். கல்யா 
ணம், அதற்காக உன்னை அழைக்: 
வேண்டுமென்று. வந்தேன், 
யாசாவது வந்து கூப்பர்வொர்சன், 
தானே தேறல் சொல்வதுபோல ஆகுமா? 
தவராமல் வந்துவாடு? என்றாள், 

    

இவன் விடைபெற்று வாசல் வரைச் 
கும் சென்ற பா்றகுதான். எஈள்ஈக் 
Carissa, ac: os தானாகவே இயம் 
அவளுக்குக். குங்குமம் கொடுத்தா 
அனுப்பர இருக்க]றதென்று. 

உலகத்தில் அறுபது பரசாயம் வாழ்ந்த 
வர்கள் இம்மாத] வைபவங்கர்£ச் 
சொண்டாட வேண்டியதுதான், மஞ்ச



ளும், குங்குமமும், . மவும்  தா&லத்அக் 
கணவனுடன் வசழ்த்த வரு 
வேத ஓரு பசக்கரயமாக வல். 
லவா... பெண்சன். நனைத்து. வராக? 
Gia? ஆனால், மலர்ந்து மணக்கும். 
மலரை இறைவணுக்குள் சூட்வெது wry, 
(கலையால் சூடிக்கொள்வ து வழக்கம், 
பறரத்துக் அ௫க்கரப் பேவ அல், 
மங்கம் ர்த்து மணம் வாகம் மலர், 
அவளை த் sess கணவனுக்கு மணம். 
செய்வாத்னதி தயாகசாஜ. ஐயர் தம்ப? 
பெருமைப்படலால், இவர்களின் அறுப! 
காம் கல்யாண வைய்வத்தைவாட அ.கா 

    

  

  

சாலச் சாறந்தது.. என்து எனக்குள் 
தோண்றாயன,.. எனக்குள். தோன்றி 
என்ன செய்வது? அகன் பாறகுதாண்.   

அழைப்பாகழ் வத்து, எங்கள் வாட்டில் 
Fa பூசல் எழுந்தன, 

“ச.ச, நமக்கென்ன. தானு. பேசைம்: 
போல் போய்க் கல்யாணத்தைப் பார்த்த. 
வாட்டு, வாருத்து சாப்பாட்டு பெசாயவர் 
கணின் ஆசரயைய் பெற்று... வற்தவாட 
ேவேண்டிய அ. போகப்போகாறேன்? 

என்று பூசல் தடத்த அன்று மாலையே 
காசியாலயத்தவிருத்து. அரும்ப வந்து 
என் கணைவசடம்.. கூறினேன். அவர் 
எனக்கு அளரத்த ப.தால் ஒரு புண்மூறாவல் 

  

கான். “தர்க்கம் செய்வேண். பாறகு ரா, 
சைம். பான்பற்தரய சாஷதையைப்போல். 

ச் துவரடுவேன்! என்பணுதான் அவ 

  

GHG a Ooo Pot 
ஆனந்தமான, வைபவமாக தரயரகமாஜ 

தம்பதரயரன்.. "அறுபதாம். "கல்யாணம்: 
‘ சாணுக்கான். போயாருற் 

“கோய௱லனுக்குத்தான்.. என்ன 
மனசோ தொரயவரல்லை. வஈட்டிலாரூத். 
வெள்ளாத்தட்டை அடகு. வைத்து மன்: 
வாக்குப். பட்டுப். புடவையும், அண்ணா 
வுக்குப். பட்டு வேஷ்டியும். வாங்கரயாருத் 
தார். சம்பகம் ஓடி. ஓடி. கன் மகன் அல்யா 
சத்துக்கு வேலை செய்வதுபோல் பற் 
தான். வறுமையால் வாழும் இவர்கள் 
பொருட் செல்வம் குறைந்தவர்கணாக 
இருந்தாலும் அறாவுச் செல்வம் படைத்த. 

  

  

வர்களாக... "இருக்காருர்களே. என்று: 
வாயத்தேன். 

அன்து கால மங்களம் கல்யாண்: 
துக்கு வசவரல்லை. பாவம், ௪ரறரசு கானே 
விமன்கள்று | oa அமிலக் 

வசவால்லைவோ... கன்னவோ..... என்னா? 
om னன். மாலையும். என்னை வாட் 
இக்கு அணுப்ப கமலா மறுத்தான். “ஒரு 
வேனை தலங்கு உண்டோ”. எண்று தாண் 

ஆச்சர்ய த்தரல் மூழ்கரயாருந்தி சமம் 
மங்களம் ஐடி. ஓடி. வந்தான். நேசாகக் 
கரரயாலயத்கரலாருந்ன... வத் கருக்க. 
வேண்டும். சோர்ந்து முகஞ்.தரல் புன்னகை 
தவழ உள்ளே வற்கவன் கையாலரருற்க 
பொட்டலத்தை எடுத்துக்கொண்டு பெர 
வப்யாவரன் அறைக்குன் நுழைத்தான். 
em, அம்மா”? என்று. கூப்பரட்டாள். 

காயாகசாஜன்.. 

  

*ெசரயம்மாவைள். கூப்பாடுங்கன்! 
பெசரயப்பச, இருவரும் சேர்ந்து தல்லுல். 

கமலா வத்து அணவர் பக்கத்தரல் தூண்: 
னாள்... மங்களம் கையாலாருந்சு பொட்ட 
லத்தைப் பாசரத்தான். அ.கூலாருற்து ஒறு: சால்வையையும், சாமாயண புஸ்துகத்னை 
யும் எடுத்தான். பக்.தரயுடன் பெசரயப்ப௪ 
வான் மூண்டு வைத்தூவரட்டுப் பெசரயம்மா. 
Mek eros சரமாழ்.. ஒன்றைச் 

தீத அவர்கள் பாதங்களால் வணல்: 
ae 

“என்ன அம்மா இதெல்லாம் குழந்த. 
என்று தரயாகசாஜன் கமொறரணர். 

   

“என்னடி. அம்மா இது?? கமலா வாயன் 
புடன் பார்த்தான். மங்கனத்ஜை, 

“இன்னு மதல் தேத? இல்லைய பெர 
வய்பாச் எணக்கு சம்பளம் வந்தத. எண்: 
னுடைய அண்பணரப்பு!” என்றான் மங்களம் 
தறைத்த மணத்துடன். 

ஈகொயாலா!”.. என்து... அழைத்தாச். 
தயாகாரஜன். pe eran வக்கா 
தோன்ற எறாளை 
போய்த். தஞ்சாஷர்ப்.. பான்னையாண். 
(காயைப் பார்த்துப் பேசர வருவோமாரர் 
என்று கேட்டாச். 

  

கோபாலன் ஒன்றும் புசரயாமல் ani & 
கான். 

“ஆமாம்... தான் அந்தப். பையப். 
பார்ததரருக்காறேன்... தன்னாக இருப்பான், 
மங்களத்துக்கு ௪டாக இருக்கும்... பாசி 
,ச்து முடிவு செய்யலாம்?” என்றான் சமமா. 

“மன்னா? 
கல்யாணம்... எங்கண் 

பொதுப்பு,.. ஐ? கவலைப்படாதே” என்று. 
கூற$வரட்டு, “இங்கே வா மங்களம்! அடு. 
த்த மாசத்தாலாருத்து . உனக்கு. உல்தர. 
வோகம் இல்லாமல் Cura Gb. Os 
தான் என் ஆசார்வாகம், தொரகரற.தா?”” 
என்னு கமலா கேல செய்தான். 

“wis mone mer 

  

ஃ ௬ 
pepe wens, தூறைந்த. அன்று என்று எதைச் சொல்வார். தான்தான் 

அன்பாக இருக்காறேன். எண்று நாலு: 
பேர்கள் எ.த7சரல் தம்பட்டம். அடிப்ப. 
தையா? இல்லை, நாறு பூத்த. கருப்பு 
போல் மனத்தரன் அடித்னைத் லே. 
பெருக வழூயும் அண்மைச் அமையம். நேர் 
த்தபோது தயாகசாஜ. தம்ப; வெள, 
பாட்ட மாதரசரயையார் 

எனக்குப். புசரயாமல் என் அணவசைக் 
கெட்டேன்   
“வடை தாண் சொல்ல வேண்டாம். 

தேசரலேயே  தெரந்துகொண்டாய். அல். 
லவா?” என்று. வழக்கமான தன் yet 
அரசரப்புடண் கூறரனார் அவர். 

௦



மைத் 
௫௬ அமைதியில்:     அற்ந்திருந்தது. அவள் உள் த்தில் அமைதி யில்லை. 

ஜன்னல் கம்பிகளைப் பிடித்தபடியே எதிர் வீட் டைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். ஜானி, , தாழிட்டிருந்த கதவைத் இறந்துகொண்டு எதிர் வீட்டிலிருந்து பெண்ணொருத்தி கையில் பூக்குடலையுடன் வெளியே வந்தான்... மல்லிகையும். சம்பங்களும் சேர்ந்து பின்னிப் படர்ந்திருந்த பத்தலுக்கடியில் நின்ற வாறு ஒவ்வொரு மொட்டாகக் ள்ளி எடுத்துக் குட வைக்குள் போட்டாள் nee Se 'ஜா.இ மல்லிகை 
செல்விரல்களின் 
தெரியவில்லை 
நெளியாய், 
இடத்தது. 

னு அண்ணெய்க் குளியல் போலும்!" முணுத்துக் கொண்டிருந்தாள். " குடைக்குள். அரும்ப ௭ல் நிரப்பிக், கொண்டு. தெருக் கதவைத் இறந்து, இதரவை. எட்டிப் பார்த்தாள். அத்தப் பெண்... இப் பொழுது. ஜானூயால் "அவள் "முகத்தை நன்றாகப். பார்க்க முடிந்தது. ,_ மேனியெங்கும் ஒருலித வெளுப்பு. பச்ச... நெற்றியில் வட்டமான சாந்துப் பொட்டு, “ஓஹோ! சமீபத்தில் நாலைந்து மாதங்களுக்கு. முள் மகப் பேற்றை அடைந்தவள் போலிருக்றைது! குளித்து விட்டு மஞ்சளும், அழகும் செர்ந்து இழைய வானழக் குருத்தாக நிற்கருள்..... 
.. ஜான௫தொன். 

கள் மெதுவாகச் சொல்லிக். கொண்டாள். தெருச் சந். தடி அடங்க வெறிர்சென்று, கடந்தது. காலையில் மனிதக் கூட்டம் மொய்த்து கறிய 

  

   

  

அரும்பின் மென்மைக்கும், அவள் 'மென்மைக்கும். வித்தியாசம். ஏதும் இடுப்பளவு புரண்ட. கூந்தல் நெளி அலை அலையாய் அவன் முதுகில் பரவிக் 
தான? முணு,    

  

௮ல் மஞ்சள். 
  

    
  

  

   

  

   
    

      

    

  

  

  

[இந்தத! 
  

தெரு நடுப் பகலில் ஒய்ந்து அமைதி. கண்டிருந்தது: ஜான தெருவையும் எதிர்வீட்டையும், பூப். பிச். கும் பெண்ணையும் மாறி மாறிப் பார்த்துக் கொண்.   

  

    
  Bit a) உள்ளேயிருந்து பச்சைக் 

ந்தையின் அழுகுரல் கேட்டது. தெருவில் வேடிக்கை 
தவள் விசுக்கென்று :கேட்'டை அறைந்து மூடிச். 
டு உள்ளே போகத் இரும்பினாள்... "வாணி! என்று அதட்டிக் கூப்பிடும் ஆண் குரலைத் தொடர்ந்து, 

    "இதோ, வத்தேன். தடியன்! இதற்குள் முழிச்சிண். 
1: என்று கேட்டபடி படியேறினாள், பூப் 

பறித்துக் கொண்டிருந்த வாணி. 
வராத்தாக் கதவைத் இறந்தவள், ஆண் மகன் 

கையில் குழந்தையை ஏந்திய்படி. நிற்பதைப் பார்த்து, இதை அப்படியே வாங்கி அணைத்துக் கொண்டு உள்ளே. 
மறுபடியும் தெரு அமையில் மூழ்யெது. ஜான. மட்டும் அடித்து வைத்த சிலையாக அங்கே நின்றிருந்: தாள். மணி பதிஜென்றுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இன்: 

னும் அவர்கள் விட்டில் சாப்பாடு ஆசலில்லை.. அவள் 
கணவன் இயாகு ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வர இன்னும்: 
ஒரு மணி நேரமாவது பிடிக்கும். அது வரை 
பொழுதை ஓட்டுவது மிக மிகக் கடினமான வேலை, 

அப்படித் இயாகு ஆஸ்பத்திரிமிலிருந்து வீட்டுக்கு 
வந்தால்தான் என்ன? கதர்க்கடையின் வரவு செலவுகள், 
மதிய உணவுச். சாப்பா சமூக நலச் 

ஆண்டு விழா, 'ஓ என்று பட 

  

  

  

  

       

    

வல்கள் அவன் மேசை மீது குவிந்து இடக்கின்ற 
போது தன்னோடு பேச அவருக்கு நேரமா இருக்க, 
ஜானூயைப் பொறுத்தமட்டில் சணவன் விட்டிலிருந் 
தாலும் ஒன்றுதான், வெளியில் புறப்பட்டுப் போயிருந் 
தாலும் ஒன்றுதான். வீட்டில் இருந்தால். பெறப் 
போவதும் வெளியே போயிருந்தால் இழ 
இரண்டுமே இல்லை, 

எதிர் வீட்டிலோ கணவன் அலுவலக வேலைகளை 
முடித்துக் கொண்டு வந்து விட்டால் பிறகு வீட்டிலே. 
சிரிப்பும் சிப்பும்தான்.. 

        

  

    

  



Kalki Deepavali Malar 1961 

தோ கலகலவென்று மணி குலுங்க. ஒடுகிருற். 
போல் சத்தம் கேட்டிறதே!! ஜான காதைத் ட்டிக் 
கொண்டு கெட்டருள்.. 

* அவர்கள் குழந்தை தவழ்ந்து கூடத்தைச் கற்று: 
Ong. அதன் கூடவே தாயும், தந்தையும் சுற்றி. 
வந்து சரிக்கரர்கள். அவ்வளவு தான் விஷயம். ஆனால். 
அவ்வளவு தானா? 

'ஜானூ தன் மகன் முரளியை நினைத்துக் கொண் 
இப்பொழுது அவனுக்கு ஏழு வயது ஆகிவிட்டது. 

சிக்கும் போகிறான், அத்த நானில், அவன் தவழும் 
பருவத்தில் அவனைப் பார்த்து ஒரு நாளாவது. அவன் 
தந்தை மூழ்ந்திருப்பாரா? இந்தமா இரிக் குழந்தையைச் 
சுற்றி வந்து சரித்து மடழ்ந்திருப்பாரா? 

Dung என்ன அவ்வளவு கல்நெஞ்சுக்காரனா? 

  

  

    

    

  

  

   

இதயமற்றவனா?.. தன்னையே சமூகப் பணிக்கு அர்ப் 
பணித்துக் கொண்ட, பெரிய ;இயாடு என்றல்லவா 
அவளைப்பற்றி களரில் எல்லோரும் பேசிக் கொள்ளு 
இழுர்கள்?. "எல்லோரும் சொல்லித்தானா அது தெரிய   

வேண்டும்? உண்மையே, அதுதான். 
'இயாகு கல்லூரிப் பட்டம் பெற்றவுடனே தேசம் 

அவனைத் தன் பணிக்கு அழைத்த காலம் அது. இந்திய 
விடுதலைக்காகத் தங்களைத் இயாகம் செய்த பல இயாக. 
களில் அவனும் ஒருவன்... தேசம் விடுதலை அடைந்த 
பிறகு அவன் ஓய்ந்து விடாமல், எந்தப் பட்டம் பதவி 
யிலும் தன்னைப் புகுத்திக். கொள்ளாமல் சமூகத் 
தொண்டு செய்ய ஆரம்பித்தான். அந்தத் தொண்டின் 
முன்பாக அவனுடைய வீடு உற்றம், சுற்றம் எல்லாம் 
மிக மிகச் சிறியதாக விட்டன. 

row அவன் கரம் பற்றிய அன்று அளவிலாப். 
பெருமை கொண்டாள், தன் கணவன் பெரிய Bure 
என்னும் எண்ணமே அவள் நெஞ்சை நிரப்பியது. 
ஊரெல்லாம் புகழ்கிற உத்தமனைக் கணவனாக அடைந்த 
வளுக்குப் பெருமை உண்டாகா.தா? ஆனால். ஜானகி 
இயாகயோ, விரக்இ உள்ளம் படைத்தவளோ அல்ல. 
பெண்ணாகிய அவளுக்கு மனத்தில் ஆயிரம் ஆசைகள் 
முளைத்துச் செழித்தன. மணமான புதிதில் ஓர் இளம்: 
பெண் கணவனுடன் எவ்வளவு அன்போடு வாழவேண். 
டும் என்று ஆசைப் படுவாளோ, அவ்வளவு ஆசைகளும்: 
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அவளுக்கும் இருந்தன. ஆனால் அவள் கணவனுக்கு 
இருந்த ஆசைகளோ தொண்டு, சமூக நலம், இயாகம்-. 
இப்படிப்பட்டவை, வீட்டு வாசலில் படர்ந்திருக்கும் 
மல்லிகை அரும்புகளைப் பறித்துத் தொடுத்துச் சரமாக் 
இக் குழலில் சூட்டிக் கொண்டு இயாகு பார்த்து மடழ 
வேண்டும் என்று. அவன் வரவுக்காக ஜான காத்து 
நின்ற நாட்கள் எல்லாம் வீணாகி விட்டன. 

இயாகு வீட்டுக்கு வந்தால் அதையெல்லாம். கவ 
னிக்க மாட்டான்... மனைவி அழகாக இருக்கிறாளா, 
மலர் சூடிக் கொண்டிருக்கறாளா. என்பதைப் பற்றி 
அவன் நினைத்துப் பார்ப்பதே இல்லை. 

தான். பணிபுரிந்து வத்த அந்த ஆஸ்பத்திரியை 
எப்படி. விஸ்தரிக்கலாம்? நோயாளிகளுக்கு எந்தவிதத் 
இல் செனகரியங்களை (மிகைப்படுத்தலாம் என்பதுதான் 
அவன் சந்தனையாக இருக்கும். அந்தச் சித்தனை வெள் 
எத்தில் மூழ்கி அதிலே லயித்தவாறு வேறு அலுவல் 
களுக்காக வெளியே போய் விடுவான் அவன். 

'இயாகுவின் அன்னை,ஜானகியின் மாமியார், பிள்ளை 
யின் இந்நிலை கண்டு தர்மசங்கடத்தை அனுபவித்தாள். 

*-ஜானட! இத்த களரில் தெருக்கோடியில் சினிமா 
வத்திருக்கறதே. போய்ப் பார்த்து வாயேன்..." 

“வேண்டாம், அம்மா... 
ஏக்கத்தின். எதிரொலியாக அவள் 

   
  

  

    

  

  

பெருமூச்சு: 
விட்டவாறு மாமியாருக்குப் பதிலிறுப்பாள், “என்ன 

வேண்டியிருக்கறது. b, இன்னொன்றும்!” 
என்று அவள் வாய் இறந்து சொல்வதில்லை. எண்:     
ணங்கள் உறுத்த சோகப் பார்வை ஒன்றை of PAO 
அங்கிருந்து மறைந்து விடுவாள். 

எதிர்வீட்டிலிருந்து இரட்டைக் குரலில் சினிமாப் 
பாணியில் தாலாட்டுக் கேட்சு ஆரம்பித்து விட்டது. 
ஒர் அடி கணவன் பாட, மறு அடி: மனைவி பாட இரு 
வரமாகக் குழந்தையைத் தூங்கப். பண்ணுகருர்கள். 
குழந்தை தரங்க விட்டது போலும்! இருவரும் வாசல்: 
அறையில் வந்து உட்காருகறார்கள். ஜன்னலின் மெல். 
லிய இரை வழியாக அவர்கள் சேர்ந்து சோபாவில் 
அமர்ந்திருப்பது நன்றாகத் தெரிகிறது. 

எதிர் வீட்டிலிருந்து காட்சிகள் தெரி௫ின்றன. 
பேச்சுக்கள் கேட்டுன்றன. 

**இன்று என்ன டிபன் பண்ணட்டும்?* 
வீணைக் குரலில் மிழற்றுகிருள். 

"*எங்கே. ஒவ்வொரு பலகாரத்தின் பெயராகச். 
சொல்லிக் கொண்டு வா, பார்ப்போம்.” 

நான். ஹோ, சர்வரா. என்ன: 
ரென்ற சிரிப்பொலி கேட்டிறது. 

அப்புறம் அவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டே 
உள்ளே போனார்கள். ஜானு ஜன்னல். கம்பிகளில் 
முகத்தைப் புதைத்துக் கொண்டாள். 

தெரு அமைதியில் உறங்கியது. தெருக் கோடி. 
யில் தபால்காரவின் தலை தெரிந்தது. 

So! மணி பன்னிரண்டு ஆகிவிட்டதா?" * 
தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டே. அவள் சமைய 

லறைக்குள். சென்று தட்டை. எடுத்து வைத்தாள். 
மணை போட்டுத் தண்ணீரும் எடுத்து வைத்தாயிற்று. 

வாசல் கதவு இரீச்சிடுகறது. *சரக் சரக்! என்று, 
செருப்பொலி கேட்டது. 

Burg உள்ளே வந்து சைகால்களைக் கழுவிக் 
கொண்டு சாப்பிட உட்காருகரான். கணவனுடன். 

  

   

  

வாணி 
   

  

கலி 

 



ஏதாவது பேச வேண்டும் என்; 
பாய்கிறது. 
பேசுகிறாள். 

"முரளி காலையில் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது 
தெருவில் விழுந்து காலில் சிராய்த்துக் கொண்டான். மருந்து போட்டு அனுப்பினேன். 

** காயத்தைக் கழுவித்தானே 
போட்டாய்.” 

"ஆமாம். 
'சரி பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வரட்டும், பார்க் கிறேன்.....! 

அதற்கு மேல் அவனுடைய பேச்சு வளரவில்லை. 

அவள் மனம் அலை. 
இடீரென்று நினைவ வத்தாற்போல் 

  

மருந்து 
    

  

“குழந்தை விழுந்தானா? அடி. பலமா?! என்று, 
ஒருத்தர் பதறமாட்டேரோ? இதுதான். ஜானியின். 
குற்றச்சாட்டு, அவள் மனத்தாங்கல், வேதனை, 
எல்லாம். 

உள்ளே மேசைமீது அன்று வந்த தபால்களைப் 
பார்வையிட்டான். காரிலிருந்து அவன் அம்மா எழுதிய 
கடிதம். 'செள ஜான$யைக் கவனித்துக் கொள். நீ 
அவளிடம் இப்படி நடந்து கொள்வது...? வழக்கமான. 
குற்றச்சாட்டுத்தான். அவன் அதைப் படித்துப் 
புரிந்து கொண்டதாகக் கானோம். இன்னொரு கடிதம். 
ஏதோ ஒரு பொது நலச் சங்கத்திலிருந்து வந்திருந்தது. 
“அன்புடையீர்” என்று அது ஆரம்பித்திருந்தது. ஜான, அந்தக் கடிதத்தைப் படித்தவுடன் சிரித்தாள். வேதனை 
யின் வெடிப்பாக இருந்தது அந்தச் சிரிப்பு. அன்பை 
உடையவர் என்று அதற்குப் பொருள் என்று அவள் 
நினைத்தாள். பிறர் விஷயத்தில் மகா மேருவாக 
உயர்ந்து நிற்கும் அத்த அன்பு, அவளிடத்தில் தரை: மட்டமாகத் தாழ்ந்து நிற்கும் நிலைதான். விந்தை! 

அந்தச் சங்கத்தில் பல அனாதைப் பெண்கள். 
ராட்டை சுழற்றி, 59 நெய்து வாழ்சருர்களாம். 
அவர்களுக்கெல்லாம்' இந்த வழியைக் காட்டிய தயா 
குவை ஆண்டு விழாவுக்கு வருமாறு அழைத்திருந்தனர். 

Burg பீரோ நிறைய அடுக்கி வைச்சுப்பட் 
டிருந்த. நூல் சட்டங்களைக் சுட்டுக் கட்டாகக் கட்டி 
வைத்துக் கொண்டிருந்தான். 

சமையலறையிலிருந்து வாசல் அறை தெளிவாகத் 
தெரிந்தது. ஜான சுவரில் சாய்ந்தபடி. கணவனைப் 
பார்த்துக் கொண்டேயிருந்தாள். 

எதிர்வீட்டுச் சாமான் அறையை இப்போது, 
நன்றாகப் பார்க்க முடிந்தது. மச்சிலிருந்து கணவன் ஓவ் 
வொரு பாத்திரமாக எடுத்துக் கொடுக்க, மனைவி 
வியர்வை வழியக் ழே ஒவ்வொன்றாக வைத்துக் 
கொண்டிருந்தாள். 

அவர்கள் வீட்டில் ஏதோ விசேஷம் போலும். 
“ஓஹோ! விருந்து சமைக்கப் பாத்திரங்களை எடுக்கி 
ர்கள் போலிருக்கிறது.” 

உடனே அவளுக்கு முரளியின் பிறந்த நாள் நினை 
வுக்கு வந்து விட்டது. அன்று இயாகு ஊரில் இல்லை. 
எங்கோ என்னவோ என்று போய் விட்டான். 

அவளுக்கு அன்று. ன்றுமே பிடிக்கவில்லை. 
ஊரெல்லாம். "இரண்டுதான். வந்திருந்தது. பலன்? 

குடும்பம், குழந்தை குட்டி என்று அவள் தல்2ஏச் 
சுற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் சிறிய வட்டத்துக்: 
குள் அவன் என்றுமே எட்டிப் பார்த்ததில்லை. 

சமூகம், தொண்டு என்று அவன் தன்னைச் சுற்றி 
வரைந்திருக்கும் பெரிய வட்டத்துக்குள் இவள் எட்டிப்: 
பார்க்க நுழைந்ததுமில்லை. 

(இரன்டு அன்று சாப்பிட வில்லை, கணவன் வந்து 
சாப்பிட்டாயா என்று கேட்கவில்லையே என்ற ஆதங் 
கம்தான் காரணம், என்றாவது ஒரு நாள் அவன் அப் 
படிக் கேட்கமாட்டானா என்று அந்த நாளை ஆவலுடன் 
எதிர்நோக்கயிருந்தான் அவள். 

  

    

  

  

தெருவில் தந்தச் சேவகன் வந்து நின்றான்... 
**சார்...!* கூடத்து வரை வந்து எட்டிப் பர்ர்த்த 

ror மாருக்கு என்னவோ என்று பதறினள். "தந். 
இயை வாங்கிக்கொண்டே நியாகு மனைவின். முகத்தை 
உற்றுப் பார்த்தான். அதில் ஓடிய பயமும், பீதியும். 
அவன் மனத்தைக் கலக்கின. 

“/என்ன ஜான? யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை? 
தெற்கே வெள்ளம் புரளுறதே. வெள்ளக் கஷ்ட, 
நிவாரண வேலைக்கு என்னை வரும்படி கலெக்டர் தந்தி. 
அனுப்பியிருக்கிறார். அவ்வளவுதான்.!* = 

இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டே. தோல் பெட்டி 
யில் உடைகளை எடுத்து வைத்தான். காப்பி கூடச் 
சாப்பிடாமல் புறப்பட்டு விட்டான். ஜான மறுபடி. 
யும் ஜன்னல் கம்பிகளின் மீது முகத்தைப் பதித்துக் 
கொண்டு நின்றாள். தெருவில் சந்தடி இல்லைதான். 
மணி மூன்றுகூட இருக்காது... 

எதிர் வீட்டில் கணவனும் மனைவியும் பரபர 
வென்று இங்கும் அங்கும் ஓடிக் கொண்டிருந்தார்கள்.. 
வேதனையும் துயரமும் அவர்கள் முகத்தில் பொங்கி. 
வடிந்தன. அவர்கள் வீட்டில் யாருக்கென்ன? ஜான௫க்கு 
ஒன்றும் புரியவில்லை. சற்றுமூன் சிரிப்பும் களிப்புமாக 
இருந்த வீட்டில் ஏன் இப்படிப் பரபரக்க வேண்டும்? 
குழத்தை முக்கி முக்கி முனருகறதே!. வாணி தெருக் கதவைத் இறந்து கொண்டு எதிர் 
வீட்டிலிருந்து இவளை நோக்கி வந்தாள். 

  

   

      

**வந்து....வந்து.... குழந்தை தூங்கி விழித்ததி லிருந்து வயிறு உப்பிக் கொண்டு மூச்சு முட்டி முட்டி. 
வருகிறது. மாமி. எனக்கு என்ன செய்வதென்றே 
தெரியவில்லை,   

கண்ணீர் கொப்பளிக்க அவள் தன் இரு நயனங் 
களையும் தலைப்பால் பொத்திக் கொண்டாள் 

ஜானி அவளுடன் அந்த வீட்டினுள் சென்றாள். 
ஏதோ "மருந்தின் பெயரைச் சொல்லி அதை வாங்கி. 
வரச் சொன்னாள். மருந்தைக் குழந்தையின் மார்பி. 
ம், முதுகிலும் தடவித் தவிட்டை வறுத்து ஒத்தடம் 
கொடுத்தா 

குழந்தையின் வேகனை குறைந்தாற் போலிருந்தது. வீறிட்டு அழுது தாயின் மடியில் அது புரள்வதைப் 
பார்த்தவாறு நின்றிருந்தாள் ஜான. 

"-அப்பா....கொஞ்ச நாழியில் எப்படிப் பயமுறுத் 
இட்டேடா, ராஜா..." என்று குழந்தையை உச்சி 
முகர்ந்தாள் அதன் அன்னை. 

"பார்த்தாயா, உனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. 
அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கறது. பெரிய 
தொண்டரின் மனைவி அல்லவா? ... அவர் எவ்வளவு 
தொண்டுகள் செய்ஒிருர் ஆஸ்பத்திரியில்!” என்று 
வியப்பும், நன்றியும் கலந்த குரலில் ஜானூயைப் 
பாராட்டினான் வாணியின் சுணவன்.. 

மற்றவர் துயர் துடைப்பதில் மற்றவர் முகத்தில். 
இரிப்பதைக் காண்பதில் இருக்கும் ம௫ழ்ச்சியை ஜானூ, 
யால் நன்கு உணர முடிந்தது. அதோடு தன் கணவனை 
யும் உணர முடிந்தது. இந்தாள் வரை முரண்பட்ட கருத்துடன் ஒருவ 
ரிடமிருந்து ஒருவர் ஒதுங்கியே வாழ்ந்த அவர்கள் 
இருவரிடையும் இன்று கருத்தொற்றுமை _ Peas 
காரணமாக இருந்த அந்த எதிர்வீட்டு மதலைச் செல். 
வத்தை இமைக்காமல் பார்த்தாள் ஜானி. 

எங்கோ பிறர் இன்னல் களையப் போயிருக்கும். 
தன் கணவன் தியாகு அப்போதும் அருடில் இருப்ப 
"தாகவே அவள் உணர்வு கொண்டாள்... 

மறுபடியும் ஜான தெருவில் இறங்யெ போது: 
தெரு கலகலப்பாக இருந்தது. முன்பு தெருவில் இருந்த 
அமைதி இப்போது அவள் உள்ளத்தில் இருந்தது. அவள் 
தன் வட்டத்திலிருந்து தானாகவே நழுவி வெளியேறிக் 
கணவனுடைய இலட்சிய வட்டத்தில் புகுந்தாள்! 

    

  

 



மடிற்குள் நுழையும்: 
த ஊதுவத்தியின். 
மன்று வீசும், மூன்று 

a Ogee பெரிய மூத் 
மலே. ரும்புக் கம்பிகள் 

அட்டிருந்தார்கள். பகல் நேரத். 
லகம்! நிழல் வரி , வரியாக 

முவதை வேடிக்கைப்: 
களும். உண்டு, பத்த 

வீட்டை வாங்கியவர் கல்யாணக் 
கூடத்தை மரப்பலகையால் தடுத்து: 
போர்ஷன் ஆக்கயிருந்தார். பின். 
கட்டுக் கூடத்தையும் அவ்விதமே. 
"செய்து குடி வைத்திருந்தார். ஆக: 
மொத்தம் அந்த வீட்டில் எட்டுக். 
குடி,த்கனங்கள் முறையே ஒண்ணாம். 
நம்பரிலிருந்து எட்டாம் நம்பர். 

  

வரை பல தரப்பட்டவுர்கள். குடி 
யிருந்தார்கள். 

    
என்னுடைய தோழி ஜானயும்: 

அந்த வீட்டுக்குக் குடி வந்த செய்தி 

அவளுடையு, மகன் முத்துவைப் 
பார்த்தபோதுதான் தெரிந்தது. 

சடா! எங்கே இந்தப் பக் 
7” என்றேன் நான். 

7 
ந்த ஊருக்கே குடி வந்துட். 

ம் மாமி!..."” என்றான் முத்து. 
ன தடவை முத்துவை (ஆறு 
ங்களுக்கு முன்) பார்.த்தபோது 

    

பதவனுக்கு மீசை அரும்பவில்லை. 
இப்போது உதட்டுக்கு மேலே 
Bigs மீசை அரும்பியிருந்தது.. 
“எனக்கும் உலகம் தெரிய ஆரம். 
பித்து விட்டது! என்ற தோரணை 
யில் அவன் பேச ஆரம்பித்தான். 

“எங்கேடா. ஜாகை! நியூ 
காலனியா? சாந்தி நகரா?" 
“இதே தெருதான் மாமி. பத 

ஜெட்டாம் நம்பர் இருஹம். 
அஷ்டக் இருஹம்னு பேர் -வைக்க 
லாம். எட்டுக் குடித்தனங்கள்...!” 

“ஓ! அந்த வீடா? முத்துசுவாமி 
ஐயர் வீடு. இப்போ கை மாறிப் 
போச்சுன்னு கேள்வி, ஒரு நாயுடு 

  

வாங்கி வீட்டைச் சின்னாபின்னம் 
பண்ணி அடைக்கற இடத்திலே 
எல்லாம் அடை, காசு பண் 
ணிண்டு இருக்கார். காத்தே. 
வராதே?!” 

“வராம என்ன? மொட்டை, 
மாடிக்குப் போனா தலையைப் பிச் 
சுண்டு போறது..." நான் ஏரித் 
தேன். எங்க வீட்டுப்பக்கத்துக் 
கடையில் குழம்புக்கென்று கால். 
இலோ கத்தரிக்காயை வாங்கக். 
கொண்டு, “ஆத்துக்கு வாங்கோ. 
மாமி! "அம்மாவே உங்களைப் 
பார்க்க... வரணும் என்று 
சொல்லியபடி. 

  

  

  

பாய் விட்டான். 

  

சரோஜா ராமமூர்த், 

ஜானூயைப் பார்க்கப் போக: 
வேண்டும் என்று அன்று முத்து: 
வைப் பார்த்ததும் நினைத்துக். 
கொண்டதோடு சரி. ஏதோ வேலை 
கள் இருந்து கொண்டேயிருந்தன. 
யாராவது வருவார்கள். காப்பி, 
டிபன், அரட்டை. என்று பொழுது. 
போய் விடும். எப்படியும் இன்று: 
இளம்பி விடுவது என்று தீர்மானம். 
பண்ணிக்கொண்டு. ஒரு டஜன். 
வாழைப் பழம். புஷ்பம் எல்லாம். 
வாங்கி வைத்தேன். பரபரவென்று. 
வேலைகளை முடித்துக்கொண்டு. 
கிளம்பினேன். 

  

  

வாசல் பக்கம் ஒரு 8ற்றுச் சார்பு. 
போட்டுப் 'பசு மாட்டைக் கட்டி 
வைத்திருந்தார். நாயுடு. கன்றுக் 

குட்டி வாசல் ஆளோடியில் படுத் 
துக்கொண்டு அசை போட்டுக் 
கொண்டிருந்தது. காலையில். 
போட்ட கோலம் கரைய கன்றுக் 
குட்டி அசிங்கம் செய்திருந்தது. 
அதைத் தாண்டியபடி உள்ளே 
போனேன். 

நாயுடு தெரிந்தவர்தான். 
இருந்தாலும், அவர் என்னை எதிர் 
பார்க்காதவர் போல் ஒரு Se 
சாகப் பார்த்தபடி தன் அறைக்: 

ள் போய் விட்டார். இடைக்கழி 
ல் மாடிப்படிகள்.இருந்தன. 8ழே. 
வளைவினுள் ஏகப்பட்ட மரச்சட்ட! 
கள், சமிட்டி, கொல்லுறு, ' ௯. 
பாரை என்று அடுக்கி வைத்திருந் 
தது. அதைத் தாண்டியதும் கூடம்: 

வந்தது. அந்தக் கூடத்தில் ஹரிக் 
கன் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் முத்து: 
சுவாமி ஐயர் மனைவி தர்மு கொலு: 
வைத்து அடுக்கு நிறையக் கடலைச் 
சுண்டலை வைத்துக்கொண்டு வெற் 
நிலைப் பாக்குடன் கொடுத்தது 
நினைவுக்கு வந்தது. மஞ்சளும், 
அரக்கும் கட்டம் போட்ட புடவை 
யும். காதுகளில் சிவப்புக் கம்மல்: 
களும்... சற்று கோணிய வாயும், 
ஒரு நிமிஷம் தர்மு என் எதிரில்: 

நிற்பது போலவே இருந்தது. 
ஆனால், அது தர்மு இல்ல். ஒரு: 
வைஷ்ணவ சுமங்கலி நின்று 
கொண்டு என்னையே வெறித்துப் 

  

   

பார்த்துக். கொண்டிருந்தாள். 
உள்ளே கட்டிலில் ஒருவர்--அவள் 
கணவர். போலும்--படுத்திருந் 
தார். இருவரும் ஒருவரை ஒருவர்: 
பாய்ந்து குதறத் தயாராக இருக் 
கும் புலி போல வெறித்துப் பார்த். 
துக் கொண்டிருந்தனர். 

“இங்கே ஜானன்ஜு... 

அத்த அம்மாள் வெடுக்கென்று: 
இரும்பிக் கூடத்தை இரண்டாகத். 
தடுத்திருந்த மரச் சட்டத்துக்கு. 
அந்தப்புறம் தன் கைகளை நீட்டி 

  

னாள். 
“அந்தப் போர்ஷனா?..."” 

“ஆமாம்! இன்னிக்கு என்னவோ 
பாட்டும். கூத்தும் அமர்க்களப் 
படக் கானோம்..." 

உனக்குப்... பிடிக்கலைன்னா. 
காதுலே. பஞ்சை அடச்சுக் 
கோயேன்...” என்று உள்ளேயிருந் 
தவர் இரைந்து கத்தினர். 

உங்களுக்குப். பிடிச்சா...” 

ற்கு மேல் நான் அங்கெ நிற்க. 
வல்ல ஜானியின் வீட்டு வாசலில்: 
அழகிய தாமரைக் கோலம் என்னை 
வரவேற்றது. முன் அறையில் சுவர் 
முழுவதும் _ தெய்வ உருவங்கள். 
ஒரு சிறிய மேஜை. ஸ்டூல், ஈஸிசேர்.. 
சொர சொர வென்று பெஞ்சு 
நான். உள்ளே நுழைந்தபோது 
'ஜானடி காஸ் அடுப்பில் குனிந்த: 
வாறு ஏதோ செய்து கொண்டிருந். 
தாள். முதுகுப் புறத்தைப் பார்த் 
தாலே அவள் அதிகம் மாறவில்லை. 
என்று தோன்றியது. ரவிக்கையின்:



  

   

   

  

து. அவள் அப்படி ஒன்றும் 
க்கத் தகுந்த அழ அல்ல. 

ல் ருப்பாள். _ கால. 
ம் கேட்டு அவள் இரும்பிப்: 
ர்த்தாள், அப்படியே கையில். 
நந்த “இடுக்கியைப் போட்டு 

டு ஒடி கட்டிக் கொண் 
ரள். அவள் எப்போதுமே அப்ப: 
ந்தான். மிகவும் உணர்ச்சி வசப்: 
9சறவள். எதைப் பார்த்தாலும், 
ஐதப் பேசினலும். என்ன பாடிஞ 
ம். அவள் தேம்பித் தேம்பி 
முவாள். 

  

  “வாட. வா. நீயா? 

“ஆமாம்! உன் பிள்ளை முத்து 
வப் பார்த்தேன். கோடம்பாக். 
த்இலேயிருந்து மாற்றி இந்த 
ருக்கு வருறவள் ஒரு வார்த்தை: 
னிடம் சொல்லவில்லையே?"' 

“அது ஒரு கதை. இடுமென்று 
ரங்கே வீட்டைக் காலி பண்ணச் 
'சான்னார்கள். பரங்கிமலையில் FD 
|டைக்கிறது என்று கேள்லிப்பட் 

டாம். அதே மாதிரி அதிகம் அலை 
rod வந்தவுடன் கிடைச்சுது. 

ன்னைப் பற்றி வீட்டுக்காரரிடம்: 
$சாரித்தோம். *தெரியும்'னு ஏதோ 
ுத்துவிட்டுப் பேசாம இருந்துட் 
oe 

              

    

   
   

      

   
   

    

   

      

   

என்னை இப்போ 
த்துட்டுத் தெரியாத 

ர்... ஆமா   

லயே வாழ்க்கை, 
ண்டாச்சு.... எப்ப 

டியோ (டைய அம்பாளுக்கு, 
i மாரி இடைச்சிருக்கு.. 

நுலே. ஒரே எலி 
லக்ஷ்மி விக்ரகத்தை: 
டு.த்நுண்டு போய்ப்: 

ச்சு வைச்சுடுத்து.... 

ஆத் தெடு தேடன்னு. 
க போ... எனக்கு 

் வேண்டியிருக்கலை."" 
  

  

எனக் இற்த்திதன காவிரியில் BA 
பெறியகத்திதின ராம விக்ராத் 

தைத் ததிகொண்டு அலைந்த. 
பாகப் பிரும்மத்தின் 

  

அன். 

  

தயா; விடற வழக் 
கம். விளக்கையெல்லாம் தேய்ச்சுத் 
தொடச்சுண்ட. க்கறப்பே் பர: 

ணிலேஎன்னமோ சத்தம் சேட்டது. 
பெரிய பூனை ஒண்ணு பாஞ்சு 
காத்துவாரி _ வழியா , வெளியே 
ஒடித்து, பரண் மேலிருந்து விக்ரகம். 
என் மடியிலே வந்து விழுந்தது." 

எத. தேடாமயே, - அதாவது 
பரனை ஒழிக்காமயே--மகாலக்ஷமி 
உன்னைத் தேடிண்டு வந்துட்டா... 
ஆனால், இந்தக் காலத்துலே. இதைக். 
கேட்டுட்டு பின்னாடி உம் மேலே 
எதையாவது சொல்லிண்டு திரிவா, 
சாமி பைத்யம். அது இதுன்னு!” 

பக்கத்துப் போர்ஷனிலே _ இது 
வரை 'தசமசவென்று இருந்த 

சண்டை பலக்க ஆரம்பித்தது. 

“மாதத் தேதியே அவளண்டை 

   

  

பாதிப் பணத்தைக் குடுத்துட்டு 
வந்துடுங்கோ... இப்போ மூலையிலே 
2க்காந்துண்டு என் கழுத்தை 

அறுங்கோ..."”   

     

    

  

இல்லேன்னா. இங்கே லஷ்மி 
சடாக்ஷம் பொங்கி வழியறது! உம். 
இந்த மூஞ்சியை எவன் பார்த் 
நண்டு. உக்காந்துண்டு இருப் 
trex...” ஐயங்கார் துண்டை உத 
இத் தோளில் போட்டுக்கொண்டு 
வெளியே வந்தார். அவரோடு சந் 
'தனப் பவுடரின் மணம் கம்மென்று 
Saw gs    

yer meee 
தனால் அபர்வை சசகசத் கம் 

எக்க: கட நான் வெள்ளிக்கிழமை 
வாட்டில் மூக்கு கூர்மையாக ' பூஜை: 

வருஷமா டி 
கள் கூட 

  

த் போனி _சங்கர௱, _ 
பாது இங்கே அதுகளும் ௨ 
வளைப்  *பெரியம்மா'ன்னு ,, 

பிட்டுச் 8ராடுமாம்..."" os 
Gopi.dona sire SSS 

தைசள்ப் பிடிக்கறது. இவளுக்கு 
அவளைப் பிடிக்கலை...!' ௫ 

    

“இராம்ப நன்னா இருப்பாளாம். 
முகத்திலே லக்ஷ்மீகரம் தாண்ட 
மாடுமாம்...? _ நான் ஜான& 
பூஜை செய்யும் மகாலக்ஷ்மியின் 

  

முகத்தைப் பார்த்தேன். இவளின் 
மோட்சம் எங்கெங்கோ, யார் 
யாரிடமோ பரலி நிற்றைது. 
போலும் என்று நினைத்துப் பார்த் 
தேன். 

ஐயங்கார் போன பிறகு அந்த 
அம்மாள் உடம்பைக் - குறுக்கிக் 
கொண்டு ஒரு கரண்டியில் அடுத்த 
'நாளுக்காகக் காப்பிப் பொடி கடன் 
கேட்க ஜானூயைத் தேடி வந் 
தாள்... என்னை ஒரு தினுசாகப் 
பார்த்துக் கொண்டே காப்பிப் 
பொடியை வாங்கப் போனாள். 
எதிர்ப் பொர்ஷனிலிருந்து ஒரு 
பெண் வந்தாள். 

“வாடி சக்கு!”” 

வஇரும்பித்திரும்பி இப்படிக் கடன் 
குடுக்கறேளே. மாமி! இரும்பி 
வராது!” என்றாள் சக்கு. நல்ல: 

 



பமைத் தழும்பு. தலை. 
ஆூந்தல், வயசு இருபத் 

சு மேல் இருக்கும். கழுத்: 
இருந்த ஒற்றை சுருகமணிச்: 

ரேமூம், கண்ணாடி வளையல்களும்: 
அவளுடைய ஏழ்மையைப் பறை 
சாற்றின்: 

நான் கொண்டு போயிருந்த புஷ் 
பத்தைக் ஸி... சக்குவிடம் 
கொடுத்தாள். ஜான$. “மாமிக்கு 
நமஸ்காரம் பண்ணு... சீக்கிரமா 
கல்யாணம் ஆயிதம்.” 

  

  

   

அந்தப் பெண் நமஸ்காரம் 
பண்ணியது. ஒரு நிமிஷம்... “கல்யா 
ணம் ஆகாதா?! என்று ஏங்கும் 
பெண்களின் முகங்கள் என் முன் 
தோன்றி மறைந்தன. 
“போன வாரம்தான் ஒரு 

பையன் வத்து இவளைப் பார்த்துட் 
டுப் போயிருக்கிறன். அவன் வநூற. 
அன்னைக்குப் பார்த்நு இவ அம்மா 
கொல்லையில் உக்காந்நுட்டா. நான் 
தான் பஜ்ஜி, சொஜ்ஜி er ie rid 
பண்ணினேன்.அ தப் பத்தி இங்தே. 
யிருக்க. ஏழு குடித்தனங்களும் வம்பளந்தார்கள். இவ அம்மா 
ஓசியிலேயே காரியத்தைச் en Bi 
'சண்டுடுவளாம்... கையிலே காலணா, 
இல்லாம எப்படித் தைரியமா. 
பொண்ணுக்குக் கல்யாணம் 
பண்ண இறங்கருள்ளு. வேற. 
பேச்சு... பேசாம கோடிக் குடி 

  
தனத்துலே இருக்கற நாராயணன் 
சொல்ற மாதிரி சக்குவை சினிமா 
விலே சேர்த்துட்டா என்னங்கறது 
'இவாளுடைய கட்சி...!? 

"எல்லோரும் நடிசையாவோ; 
கலை சேவை செய்ற ஆர்வத் தோடே பிறந்நுட்டா அப்புறமா. 

  

é ஒரு Gar 
நடிகைகளும் அடுப்படிக்கு வந்தா. லும் வரலாம்! 

சக்கு தலையைக் குனிந்துகொண்டு 
நின்றிருந்தாள். 

“ஏண்டி! அந்தப் பிள்ளையாண். 
டான் என்ன சொல்லி அனுப்பிச் 
சான்?” 

“அவளுக்குச் சகுனம் சரியில்லை. 
யாம் மாமி! என்னை வந்து பார்த் 
துட்டுப் போன அன்னைக்கே இரா. 
மத்துலே அவருடைய பாட்டி தவ 
.நிப் போயிட்டாளாம்..."" 

“அதுக்கும். இதுக்கும் என்னடி. சம்பந்தம்? வயசானா போக வேண்: 
டியது தானே? ஈஸ்வரி...தாயே...!' 
என்று அங்கலாய்த்தாள் ஜான. 
அளவற்ற பிரச்னைகளும், சோத: 

ஊேகளும்  நிரம்பியிருக்கும் தன் 
குடும்பத் தொல்லைகளுடன் பிறத்தி 
யாரின் தொல்லைகளையும் இழுத்தும் 
போட்டுக்கொண்டு கவலைப் படுவது. 
அவன். குணம், சக்கு சிரித்துக் 
கொண்டே விடைபெற்றுக் 
கொண்டு போஷள். 

இயங்கார். அப்புறம். அவர் மனைவி சக்கு வந்துவிட்டுப் போன 
தும் ஜானடி எனக்குக் காப்பி 
கலந்து கொண்டுவந்து வைத்தாள். 
அந்தச் சமயம் பார்த்து, “ஏனிமா 
அட்வைஸர்' நாராயணன் உள்ளே 

  

  

நுழைந்தார். “அவர் இல்லையா!” 
என்று கேட்டு வைத்தார். 

“இல்லையே... ஏழு மணிக்குத்தான்.   

வருவார். உக்காருங்கோ... காப்பி 
சாப்பிட்டுட்டுப்  போகலாம்..."” 

  

'னொருடம்ளர் காப்பிகலந்து: 
எடுத்து வந்தாள். நாராயணன். அதற்காகவே. வந்தவர். போல. மறுப்பு ஏதும் சொல்லாமல் காப் பியை ஆற்ற ஆரம்பித்தார். 
இந்த எதுத்தாத்துப் பொண்: 

சமாசாரம்...” 

“ஆமாம், பஜ்ஜியும், சொஜ்ஜியும். ப்ளேட் கணக்கிலே அிமக்பிற சகுனம் ககுனம்ங்கருனும்....! 
“அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லை, யம்மா...இவாளுடைய “ஏழ்மை நிலையை யாரோ அவனுக்கு இந் 

   

      

         

  

   

வேட ட 2 1) அச கே) 
ingore Ap ums ger 
உமாவனு5 “ஹிருத a 

கோலம் போட்டுக்கொண்் 

  

    

       
டிருந்தாள். அலமாரியின் நடுத் 
தட்டில் சிறிய பீடத்தில் மகா 
லக்ஷ்மி கொலுவிருந்தாள். அவ 
ஞக்கு அவள் அணிலவித்திருந்த இரு 
வாபரணங்கள் யாவும் போலீ 
யானவை. உண்மையான ஒரு குந் 
மணி தங்கம் கூட அவள் உடம்பில் 
இல்லாதபோது, தேவிக்கு அணி 
விக்க அவள் எங்கே போக முடியும்? 
எல்லாவற்றிலும் சிறந்த அவள் 
உள்ளம் போலியானது. அல்ல, 
அவள் அவரை: நிமிர்ந்து பார்த். 
தாள். 

  

மாமா! சொல்றேனேன்று 
தப்பா நினைக்காதீங்கோ.. எனக்கு: 
இந்த வெளி வியவகாரங்கள்ளாம். அதிகமாத் தெரியாது. அழகை வச் சுண்டு சம்பாஇக்கிறதை விட தன்। 
அழகை ஆராதிக்க ஒருத்தன் வரு, 
வான்ங்கற நம்பிக்கை sé Gols 
அதிகமா இருக்குன்னு எனக்! 
படறது. நீங்க ஏன் அவ கல்யா; 
விஷயத்துலே அனாவரியமாக்கவலை 
படறேள்? எல்லாம் இவ பா 
துப்பா..."” என்று எரிச்சலு, 
மகாலக்ஷ்மியைக் காண்பித்தாள். 

அன்று காலடி. மண்ணில், *பவ, 
பிஷாம்தேஹி' என அழைத்து ஏழை' ஒருத்தியை வாழ்விக்க எண்ணிய, 
சங்கரரின் இடமான நம்பிக்சை 
ஜானூயிடமும் இருப்பைட் 
பார்த்தேன். 

சினிமாப் பைத்திய மாமா அங் 
இருந்து நகர்ந்து விட்டார். அவர் 
எதிர்ப்  போர்ஷன்காரரிடம், 
"இதிலே ஒண்ணும் கொறச்சல், 
இல்லை. மாசத்துலே இருபது, 
நாளைக்கு இவ புருஷன் படற பாடு. 
எனக்குன்னா தெரியும்? “பூஜை, 
பண்ருளாம் பூஜை..." என்று. 
சொல்லிவிட்டுப் போவது காதில். 
விழுந்தது. 

சக்கு மகாலக்ஷ்மி முன்னால் நமஸ்: 
கரித்து விட்டு குங்குமம் இட்டுச் 
கொண்டு எளம்பினாள். “பாவம், பொண் ரொம்ப நன்னா இருக்கா... யார் ட்டே இருக்கா?” என்று, 
கேட்டு வைத்தேன் நான். 
“அச்காவாத்துலே தாயாரும், 

பொண்ணுமா இருக்கா... அக்கா. 

 



வேடியிஜ இரச. வீட்டு சா 
பம் பூரா இவதான், நிதமும் 
பத்தாது பால் usin gag, 
9௫ ஹேயப் பார்த்தக்காம், 
எதிக்தாவதி எழுடிப்போட்டுப்பதில் 
வந்த்தள்று அச்சாக்சாரி வாசல் 
நழுத்தளச்சாராச் ALCL Gand 
As sO5rAmw வாந்ரி வச்சன்டு 
Sipléed Cun Que.” 

சீக்நலிள் அச்சா Gpimsair 
இரன்டு 0ெளிபீச் விள்மாடி விட் 
டூப் புழநிபோடு உள்ளே oy 
வந்தா, 

“மாமி, மாமி,, 
சொடுக்சோ மாமி...” 

க்ல்சன்டு 

“ஏன்டி! எப்பப் பார்த்தாலும் 
சக்சன்டு சொடச்ச முடியுமா] 
சரயந்தர£மா எ்ச்ேத்திஎதர்த 
சிப்புறமா வாங்கோ,” 

“இப்ப வேனும் மாமி...” என்று 
நிரன்டூம் ராகம் பாட ஆரம்பித் 

நீ, சர்க வந்த முத் நிரள்டு 
த்து சதன் நழத்ரச் 
கொன்டு போறள், உள்ளே போஎ 
திம் இன்னும் நாறு எலத்தார், 
*மோரஜ்சாதம் போட், 

மாமியயப் போய நிளிமே வ் 
சீன்டு கேட்ளநீக்சோ,.." என்று 
தீன் பாட்டி-சத்தலிள் சம்ம- 
வேற நாறு சறரவது சஜிழ் 
விழந்தது, 

“இங்கே இந்த் 55508 
267 Yong...” என்று ee ய் 

3 ந் ‘ நீர் பார்த்தேன், 

சியர்சிரித்தார், முசிபங்தம் 
வழியும் அந்தச் சிர்ப்ப்துடே, 
“இஜதப் போல எத்தன்போ 
சண்டைகள், சச்சரவுகள், சேலிகள், 
பேச்சுகள். ஊடர்கள், இந்தக் 
ழுத்தளங்களிலே சதம், ச் 
ad Gung 831 9g Gu. 20st, 
Qarols8 — durpsSyoun 
Gatun? ad பூர புஎஜ்சாரத் 
agi us இவாள்ளாம் ஏதாவது 
மோன்டு Bolum... ‘sdurons 
9864 Oundepisng... வபய் 
படிச்ச முன்றுச்த ஏரவான்டாமா! 
அவர்தான் எள்ள பன்னுவார் 
ஒர பொம்பஜுட்டி இப்படி சாமி 
பத்தியம் புழச்சு அச... 
ன்று மமின்டுரப்பா,, நாளத்த 
வந்து பாருங்கோ, தத்தை 
பேரம் ஈன்ஜேடே ginmwur 

TE 
ல்தோத்ரிரம் 0 
subg சொட15, 
சட்டறதிம். 0, 
நீதும்ஜு எஜ்ராரமே ட 
மீள் நீள்வாச0 நிப்பா, 
சிராஜச்த நந்த உத்தம் 
ஏதோ 9ர பீழ்மாஎம்: வேன் 
ரக் ச்வாமீஎமத் “aoa 

எர்ரரம் Sau anny §- spas 
சிறவாதிஸ்ு,.8சரி சாப்பி, 
திதிஜிறபாதிரிநந்த து்யும் 
ன்னு, 3556 Cuba gan 
சிவாருச் 9௫ நம்பீர்ர5 gag, 
சிதி தன்று பெளிப்படடம் 
செய்றத...” 

சியள்நீட்டிய நற்கமச் மிழ் 
கிரந்த நாள் எடுத்த் சத்தும் 
தீரித்திக் கொன்டேள், மசா8க்மீ 
பிள் மள்பு அழிய தீபம் gal Bi 

நிர் கொன்ர்ருந்தத. 
ட! விளக்து எவ்த்தம் நேரமாரி 

லீட்டதா! 

“நாள் ஏருசள் தாஸி,, 
நாலும் Berson பேன்டும்' 
ஈன்று இவளிடம் எட 

பெற்றேர், ம்



கி; நதைகஞம்குச் கேழ்வாகுக். கஞ்சா 
Furness கொடுத்துக். கொண்டிருக் 
கும்போது, தசம? படித்துக்கொ 
(ந்த என் கணவர் தடீசேன்று என்னை 
அறைத்தார், டம்ளாலிருந்த கஞ்சயைச் 

   

  

சுவைத்துச் சாப்பாட்டுச் கொண்டிருந்த. 
குழந்தை மேலும். கஞ்சுக்காக.. என் 
கடம் உம்மை நுட்டிருன், ல் 
Steno. Gon, வருகறத. பழக்கும் 

உன்னாடம் இல்லை 

என்று என் மிது கூற்றம் ௪.   

என்ன அப்படி. பதலை போக அவ. 
சச்? உங்களைப்போல காசல வேரில். 
என்னம். 
செற்கு முடியாது, காட்டிலே ச்சர், 
mois sorte?”   

சற்று கோபத்துடன் தான் Sore’ a5 om 

  

  Sa Guuury Cxruimed uel) 
Pupiarer Orin Camm Criie ye, 
ஓன் எைகரம்கான்.. பதினைத்து வர 
ஒங்கஷல்கு மேலாகம். பத்த!ரிகைளளால் 

crane sino. and, சாஜாயைம் 
தளமும் உன் பெயர் upsistcoa 
அடியகறகா?் இல் புகைப்பட 

ஊவா அடிக்கடி வெள்யரகற்தார் ஒன்று 
இப்படிச் சம்சாரத்தைக் கட்டிச் 
"அமுதாக 

  

  

   

    

  எப்படி வரய 

  

இங்காதம் 
cir gait Coc 

ret sect 

  

பத்தார்சையலே 
வற்ளிதர்த செய்தா இதுதான்: 
பபபல வடக. புதீமது சாஜலக்யா 

ஆசம்பாத்தாருக்    அலர்கள். சனபத்து 
கூட சங்காகப்.. பள்னாக்கூடத்தில். வரு 
பரத்தாச. வழக. தேற்று. சறப்பசாக் 
கொண்டாடப்பட்டது, perder 
முகர்கஞம், மங்காத... அபமாணகளும், 
௨ல௭... ரணகர்களும் வந்திருந்து மேற்படி 
வாழாவைச் சறப்பத்தனர்,் 

* 4 a 
Celie anisighs ‘arsed 

சூம் பக்கத்தில் சாஜாயான்.... புகைப்படம், 
வேணயாக இருந்தது... பெண்கள்தான். 
அடம்பசம் பாசியர்சன்.. எண்று... சாலச் 
சொல்வார்கள்... ஒருவேன அவர்களான். 

ஆபாணங்களைப்... பார்த்து அல் 
தார்மாணித்திருக்கறர்களோ 

என்னைப். பொறுத்தவரை 
வால் ஆண்கள் ஒன்றும். சளைத்தவர்கள். 
இல்லை என்றுதான்... கூறுவேன்... அவர் 
சணல்... பெரும்பாலோர்... பசம்பாகமாக 
உடை  அணர்யாவாட்டாதும். ஆடம்பசத்: 
கைச் கண்டு பாசயாக்கறவர்கள்.... தள்கன். 
மன்கர்களும்.. அவளைப்போல் பாட 
"வேண்டும், இவளைப்போல் ஆடவேண்டும், 
யரத்த'சரகைகளில்.... புகைப்படங்களும், 
பெயர்களும் வெளியாக வேண்டும் என்று. 
அசைப்படுகறவர்கள், அதற்காக அவர் 
களைத் தண்தெ/றவர்கள். என்றுகூடச்: 
சொல்லலாம்... பொதுதலச் சேவையர் 

  

  

  

அடை 

  

  

  

சபெட்டிருக்கும் பெண்மணாசளான் மன: 
ஆறத்தால் என்ன இருக்கறது எவ்பது 

த் தெரியாது... சாஜுயைப்பற்றர 
எனக்குத் தெரியும்... அவளும் தானும் 
ஒன்றாகப் படித்தவர்கள், இ 
கஷ்டகசங்களையும். மனல்விட்டுப் பேச: 
அறரத்து கொண்டிருக்கறேம், ஒரு தாம் 
பங்கஷாவருத்து சென்னை வந்திருக்க, 
போது சாஜியைச் சந்தித்தேன். பழைய 
சாதாரன சாத'யாக இல்லை அவள், ௫ 

aor வச் கம்மல்களும் 
பராகாசகக்கும் பேலா! , 

   

     
   

  

  

     
சுடர்வடடும். 

யும், கார்டு அகலத்தில் ஐரகை போட்ட 
பட்டும் புடவையும், இன்றைய தாகக் 
௫ன் அதிகுறியான "வெல்வெட்! சோலி 
மும் அணித்து. வெரு. டாம்பாகமாகக் 
காணப்பட்டான், 

என்னுடன் அவள் படித்த wrod 
ஆது கறம் பல் புடவையும், ஒன்றாசண்டு. 
ஆபசண்ங்களையும் தவாச வேறு டாம்பாக 
உடைகளை, அணிகளை அவள் அணிந்த. 
தில்லை, 'வடக்கத்தக்காசர்களடமருந்து. 
நாம் அறிந்து கொள்ள. வேண்டியவை. 
கனல் இந்த அம்சம் முக்கியமானது! 
என்று அடிக்கடி. என்னிடம் சொல்வாள். 
அவளுடைய சாதாசண அழகுக்கு அந்த. 
உடைகள் பொருத்தமாகத்தான். இருந் 
(தன சங்காகத்தல் ஆசை இருந்காறும். 
இதைப் பயரஸ்து பாரபலமாக ஆகவேண்: 

  

  

    

டும் என்று. அவன் வாரும்பரயுதில்ல, 
அத்த ஆவல் எனக்குந்தான் 

9, பாட்சென் பாட தய எந்தர்ப் 
பம் அணரப்பார்கள் ஏன்று பள்ள 
நாடசங்களால்.. கதாநாயக! வேஷம். 
ஜாய் தயங்காமல். ஒப்புக்கொண்ட 
வறம் நால் அவ எவக்கு எதி. 
சாகக் கதரதாயகன் வேஷத்தில் தோன்ற 

    
    

  

    
  

என்து... பாடிக்கொண்டிருந்தால், ade 
வாயைப் பொத்த]. என்னை... வெளியே. 
'இழுத்துப்போம்... வலோள்.. சாஜி, 
இப்படிப்பட்டவள் இன்று virus பாட் 

இருக்காறன், அவனிடம் சங்கதம் 
பயல ஏகப்பட்ட குழந்தைகள் வரு. 
காரர்கள், பயின்று பலனை அடைக!ரர் 
சன். இது ஆச்சர்யமான. வாஒயம்தான். 

கணவர் ப்புக்கொண்டிருக் 

      

  

இதல் ஆச்சரியப்படுவகற்கு தன்துமே 
இல்லை. ந வாய்த்த எணவனன். 
மஜெதாலையைப் பொறுத்து அவள் ஆசை. 
கன், வரரூப்பல்கள் வேது வழியால் தாரும். 
பான... சல்யாணத்தன்றே தன் மீனவ. 
சயல பயக! ஆகவேண்டும். என்று: 

அவளுக்கு. 

   

 



SR oe omen eee 
ஈக்கள்... பெண்ணுக்குத்... சுத்த. 

சூருவை ஏற்பா? செய்து: சங்கம் வறம் 
பச்சன். அருத்கான ae 
சோடுச்தள்பரேனா என்று சன் மாம், 

ப்என் பாலசந்தபன், 
“அச்சகம் தர ன்றும், 

௨2 அட்ச. அவ்க்கும் பாட்டு வரும 
என்த சான. இப்போழுது. 

  

  

  தர வேண் 

     

  

   Se crore ala vide இருக்கன், இவளையே 
கட்டட பமா என்று என்னேச் எட்டிக். net சாஜாயான். தகப்பன்,   

    வாக்தம் பாட்டு வசாது, 
ஆனல் அனகை Sy Baten 

  

தன் பமக இருந்துவாட்டேன், 
  

  

கவணம் மடிந்து... ல் நாட்களும் கயம் சாது. சங்கதம் பல்ல ஆரம் வதால். "இதென்ன... Gorton acsilwdy “gered அமன்    32௪3 ஓப்புக்கொண்டிருக் 
சென், பாசேன், பாது யார் உட்கார்ந்து 

கேண்டி 

   

  

காண்ட வாகம்பத்தில் என்று இழுத் 
கை கொண்டிருக்கப்... போகமுர்கள்?!. சனத ராத என்னாடம் கூறுவான், 

அவளுக்கும் நான் பதால் ஒன்றும் கத வல்லை... கணவன், மகா. பவாய வித்தும் அசட்டும்... பட்டம் வர்௪் ஒக்கொள்ன.. ஆசைப்படாத்துதான கோணம்! 
'அிட்சென்து. காள்வாலயத்தள் கணவரை சென்னையரலாகுந்து. பங்கு GAG wastes. He மக்கம் 'பாவதற்கு முன்பே தான் சென்றடை வாட்டும்... பேசவ்வரிட்டேன், இடைய ஒன்றாசண்டு தடவைகள் சென்னை வர இத்தபோது அவனச் சத்தக்கமுடியா போல்கரட்டது. பிறகு ஒருமுறை wis போது சாஜியைச் அத்தித்தேன்... அப் பொழுது அலன்... பிரபல... பட்ச, எல்கை தம். பள்ளக்கடத்கள் 

(கலே, நான்கு. குழந்தைகளுக்குத் பதாம், ஆனல், கடைசயாசக் கூறினேனே. 
தான்கு குழந்தைகளுக்குத் தாய் என், த ம்ம் ௮ தாவது. தாயர் 

ள் உணர்ந்து. நடந்து, மட்டும்ள க்குச் 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

அழைர்தவுடன். மேற் ஆடம்பாந்துடன். என்னே we வேற்றுள், பழைய சாஜியா இவன் என்னு போனேன், வேணு தக வேண்மோனுல். இந்த மாதா. ஒரு பாம்பாக வாழ்ம்சையை மேற்சொன்ன கேண்மொ என்று சிக்குப் பார்த்தேன், கடத்தல் எங்கு பசர்த்காலும் இசைக் கருவாக், ஒருபக்சம் வாளை வாத்துயம் 

  

    
  

    

  

    

    

இஞ்ஜகு மக்கம்... தம்பர். இன்னேரி மக்கம் படல் காத்தும் என்து வைக: Daa umge தோழ வத்தக் என்று உள்ளே சென்று அத த உத்தரவாட்டு வேலே ay ieee தான்ருபேரும் “Ng5a உள்ளே வந்தார்கள், ப ஃகடத suie gate அரத்காமல் 

  

     

    

      

  

Z fe மம், அவர்களேக் acute” 
2 உள்ளே வந்தார்கள், 

   
Suistas® steer என். 

ச ஷல்தம் பதம் அனத்தான், கழ eFureaympiug பழக்க. அகாஸ், ஆனும்) பயத்த அடை க்காமார் என் ஒல்வொரு 

  

தல்: 
மக்கம் 
தாயின் 

   

     
       சஜரவைத்தான் ஒரு கேர் 

கேட்டி வேண்டாம் எல் 

      

ரா சானா! உண் யல 
படி காட்டு பாழுகங்கரக 
படனம். மனாதர்க 
தாலே தடுங்குசழர்கள்? பெத்த தாயிடம். இப்படி: தூல்கும் gy iepater peor இங்குசான் பார்த்தேன், குழந்தைக் உன்னுடைய அன்பையே அடையாதகர் 
கள்போல.. இருக்கிறதே. அவர்கள் 

॥ கொள்கிற விதத்தைம் "பார்த் 

  

  

  

சாது வசண்ட சரரப்பொன்று சாத் 
தான், 

[மையும் 
PUT BU VUE? 

“தான் கல்யாணமாகி: புக் முடித் தனம் ஆரம்பக் கும்போதுதான் த பங். 
ஜரக்கும். போங்விட்டாலே,. முழுசாக 

சான்கு குழந்தைகள்." பிறக்குமா. 
என் பெற்றோர்கள். தவம் "சிட்: 

தார்கள். அவர்கள் தவத்தின் பலன்தான். 
என்து சொல்லவேண்டும்; இன்று எனச்: 
கும். நான்கு. குழந்தைகள் இருக்கார். 
கன், இல்லாவட்டால்..? 

  

  

ன் கண்களில். ஜார் தாண்டு 
alienate ae 

“இல்லவர் மனத்தடை  



(செல்லக் குழந்தை ஒன்று முணுமுணுத் 
துச் சணுங்குவது போல் காற்று பொருமிக் 
கொண்டேயிருந்தது. சரளா தன்னந் தனிய 
ளாக அந்த வீட்டு வராந்தாவில் பிரம்பு நாற்: 
காலியில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி. கம்பளிச்: 
சட்டை பின்னிக் கொண்டிருந்தாள். 

எதிர்ச்சாரி வீடுகளுக்கடையே அமைந்: 
இருந்த புல் தரையில் குழந்தைகள் *ஒடிப்: 
பிடித்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். 
Bo நிறச் சராயும் வெள்ளைக் கம்பளிச் 
சட்டையும் அணிந்து அவள் மகன் முரளி 

ooga 

அட்டைப் படக் கதை 

ப்பபப 

அடித்துப்:பிடித்து ஒடி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து: 
கொண்டிருப்பதைக் கண்டு சரளாவின் 
உதடுகளில் இளநகை அரும்பியது, வைத்த: 
கண். வாங்காமல் அவனையே பார்த்துக் 
கொண்டிருந்து ALO பெருமிதத்துடன் 
மீண்டும் சட்டை பின்னுவதல் முனைந்தாள். 

முரளி ஆரோக்கியமான சிறுவன். அதிகம் 
வியாதி வந்தது இடையாது. நன்றாக ஓடி. 
யாடி. விளையாடிவிட்டு வந்தானாகில். 
**அம்மா!'. தூங்கப் போறேன், கதை சொல் 

win??? என்றபடி தன் செப்பு வாயைத் 
இறந்து நீண்ட கொட்டாவி ஒன்று விடு 
வான். அவனும் தூங்கிவிட்ட பிறகு அங்கே 
அழமான அமைதி நிலவும் போது அவள் 
செய்வதொன்றும் தெரியாமல் கணவன் 
தொலைவிலிருந்து எழுதும் கடி.தங்களைப் படிப் 
பாள்.- அப்படிப் படிக்கையில் அவள் கணவ 

டன் உல்லாசமாகப் பொழுதைக் கழிப்பது: 
ஈல்... கற்பனையில் மிதந்து கொண்டே 

யிருப்பாள். 
'திடுமென்று முரளி தூக்கத்தில் மூனகு 

வான். பிறகுதான் தன் கணவன் அஸ்ஸாம். 
எல்லையில் தேசத்தைக் காக்கும் பணியில்: 
ஈடுபட்டிருப்பது. நினைவுக்கு வரும். ஐன்ன 
லின் இரைச் சலைகளை விலக்கிவிட்டு நெடுந் 
தொலைவில் பார்வையைத் பொருத்தி இரண்டு 
'துளிக் கண்ணீரைச் ந்துவாள் சரளா. 

தன்னந் தனியாக அந்த வீட்டில் அவளும், 
மூரளியும் இருப்பதே ஒரு வேடிக்கை. அதுவும்: 

அவள் பிடிவாதத்தால் விளைந்தது. 
கணவன். யுத்தகளத்துக்குச் செல்லுமுன். 

பாக அவளிடம் இதைப் பற்றி நீண்ட நேரம். 
விவாதித்தாள். 

“pcr அம்மா வீட்டுக்குப் போயேன் ** 
என்றாள் சிகாமணி சரளாவைப் பார்த்து. 

**அதெப்ப்டி. முடியும்? அம்மாவுக்கு அந்த: 
வீட்டில் முன்னைப் பேருல அதிகாரம் இல்லை. 
அண்ணி வந்த பிறகு அவர்கள் எதிலும்: 
தலையிடுவதில்லை. எங்க அண்ணியைப் பற்றித் 
'தான் தெரியுமே உங்களுக்கு! பெரிய ராஜா 

  

வீட்டு -மகன்னு நெனைப்பு ! . அத்தனையும் 
கர்வம்!” 

“aM, சரி, அவங்க எப்படியோ இருந் 
துட்டுப் போராங்க. நீ என்ன சும்மா அவங்க. 
வீட்டுச் சாப்பாட்டை எதர்பார்த்துக்கட்டா 

ஜா 

மாசம் சாப்பாட்டுக் இருக்கப் போறே ? 
eos 

  

குன்னு அண்ணனிடம் ஏதாவது 
'இடேன்.... அப்புறம் பால், பழம்னு தனியா 
வாங்கக்க- !* 

  

“நான் ஒண்ணும் அங்கே போகல்லை. எனக் 
குப் பிடிக்கலைன்னா விடுங்க - ** 

“பின்னே எங்க வீட்டிலே போய் இரு...!'* 
என்றான் கொமணி.. 

“ஐயே I" என்று உதட்டைப் பிதுக்கிக் 
கேலி செய்தாள் சரளா. 

SOS SOUT 
80ரோஜாராமரூர்த்தி 
“உங்க கரும், நீங்களும்! சுத்தப் பட்டிக் 

காடு, குழந்தைக்குத் தலையை வலிச்சாக்கூட 

நல்ல டாக்டர் இடையாது. அங்கே யார் 
போய் இருக்கிறது?” 
gu இங்கேயே இருந்துக்க நான் 

'நாளன்னைக்குக் இளம்பறேன். உன் இஷ்டம்; 
நீ எந்த வழியும் போக விடமாட்டே. அப். 
புறமா தனியா விட்டுட்டுப் போயிட்டான்னு. 
உன் அம்மா, அப்பா என்னைக் கரிச்சுக் 
கொட்டுவாங்கு. " 

“அவங்க சரிச்சுக் கொட்டறதைக் கேட்க 
நீங்கதான் இங்கே இல்லியே. அதைப் பத்தி 
உங்களுக்கு. எதுக்குங்க கவலை: என்று. 
சரளா இரித்தாள். பளிச்சென்று முத்து 
வரிசை போல் இருந்த பற்களின் ஒளி முத்தாக 
மின்னின. 

அவனும் பஇலுக்குக் குறும்பாகச் சிரித்த 
படி அவள் சுண்களை உற்றுப் பார்த்தான். 

இரண்டு “பேருமே நல்ல பிடிவாதக் 
காரர்கள். 

Assad மிகவும் சிக்கனமாக அவன் 
பெற்றோர்களுக்கு மட்டும் சரளாவை அந்த 
ஊரில் தனியாக விட்டு விட்டுப் போவதைப் 
பற்றி எழுதினான். அதற்கு:அவன் தந்தை 

  

  

  

  

நிஷ்டூரமும், - கோபமும் கலந்த கடிதம். 
ஒன்றை எழுதியிருந்தார். 

"இந்தக் காலத்துப் பிள்ளைகளின் போக்கே 
மிகவும் வி௫ுத்திரமாக இருக்கதென்றும், 
அவனே ராணுவத்தில் சேர்ந்திருக்க வேண் 
டிய அவயம் இல்லை. என்றும், படித்த 
மனைவியை விரும்பித் தேடிக் கொண்டவன். 
அவன் போக்குப்படி . நடப்பதில் தாம். 
ஒன்றும் வியப்படையவில்லை என்றும் எழுஇ 
யிருந்தார். 

“மாமர... என்ன  எழுதியிருக்காங்க; 
சரளா அவன் உடுப்புகளுச்கு இஸ்திரி போட்ட 
படி கேட்டாள். 

“படித்துப் பாரேன். வழக்கமானதைத் 
தான் எழுதியிருக்காரு. வயசாச்சில்லே? அப் 
படித்தான் எழுதுவாங்க - 

அவங்க என்ன வேணும்னாலும் எழுதட் 
டும், ஊருக்குக் இம்பறதுக்கு முன்னாடி. அவங் 
களைப் போய்ப் பார்த்துச் சொல்லிக் கும். 
பிட்டுவிட்டுக் களம்புங்க!? என்றாள் சரளா. 

    

    
 



௪காணை வயபபுடன அவளப்பார்த்தான். பட்டது; வண்டி. வண்டியாக அவளைப் பற்றி அவர்கள் வுக்கு வீடே “ஹோ வென்று காட்சி தந்தது, எத்தனைதான். குறை கூறினாலும் சரளாவின் ரேடியோவை உரக்கத் இருகிவிட்டுச் சோபா மனம் எலிப்படைவ ல்லை... ஒருவேளை அவள். வில் உட்கார்ந்து கொண்டாள்... தன்னைச். சோதக்கிறாளோ என்ற. ஒரு சந் 
தேகம் அவனுள் எழுந்தது. 

வீட்டுக்குத் இரும்பியதும் சரளா 
  

  

        மருமகன் அஸ்ஸாமுக்குச். சென்றுவிட்ட 
      !நிசம்மாத்தான். சொல்றியா ஈரளா?*! தைக் சுடிதம் மூலம் அறிந்த சரளாவின் தாய்: என்று கொஞ்சலுடன் கெட்டான் அவன்... அறிது காலம். மகனுடன். வந்து தங்க **ஏன் உங்களுக்கு அப்படியொரு சத படியெ கம். யிருந்தாள். வயது சென்றவளா தலால் அவள். அவங்களைப் பததி நான் எப்பவுமே யார். சரளாவின்... தனிமையை அதிகம் போக்க    

  

   

வாத்தான். நெனச்சிருக்கேன்.!!. இகாமணி தாக. நினைக்க... முடியாது. மேலும். இதயத்தில் ஏக்கம் கவித்தது. “படித்த மனைவி அத்த ஊரில் கோடை நாட்களில் கூட மாலை. 
  படித்த. பெண்: என்று அடிக்கடி. தன் பெற் 

ஜொர்கள் ஏசினாலும் அந்தப் படித்த. மனைவி 
யின் பண்பு அ.ள்ளத்தைப் பற்றி அவ. 

   லேசான. களிர் கண்டு. இழஸி. 
முதுமே.... கம்பளியைப் போர்த்துக் 

ண்டு சணப்படியில் உட்கார்ந்திருப்பாள்.. புரிந்துகொள்ளவே இல்லையே என்றுதான். சரளாவுக்கு. ஏதாவது வேலைகள் இருந்து அவன் ஏங்இஞன். கொண்டே. இருக்கும். ஸ்வெட்டர் பில சரளா கணவனின் பிரயாணத்துக்கு வேண். வது, தோட்டம். போடுவது. சுடைக்குப் பூயவைகளைப் பற்றிக் கவனிப்பதில் முந் போய் வருவது, குழந்தை முரளியைக். 
இருந்தாள்... தொட்டி. 
லில் கண் வளரும். மக 
லைக்கு மூன்று மாதங்கள் 
இருக்கலாம். சிகாமன 
Popa புறப்படும் 

  

    

      

   

                        

   

    

   

   

  

   

    

   

    

   

போது. அது. தன் 
இறந்து, 99 4m a. oe 

கலங்கின... உதடுகள் ் ர் 
புன்முறுவலை உதக 
தன: மகிழ்ச்சியும் துயர: 
மூம் கலந்தவாறுசரனா 
ரயிலடியில். நின்றிருந் 

  

"எப்படித். தனியா 
இருப்பே?”*... "என்றூ 

  

   
நயில்  இளம்புவதற்கு. 
முன்பு இரும்பவும் கேட் 
டான் சிகாமணி.   

“தனி என்ன தனி? 
இதோ. உங்க மகன் 
இருக்கானே... இவனை 
விட... இன்னொருத்தர் 
துணை எதற்கு?” 

ரயில் கடைசியா 
கூலிவிட்டுப் புறப் 

   



ஏதாவது பேச வேண்டும் என்று அவள் மனம் அலை 
பாய்ிறது.  இடீரென்று நினைவு வந்தாற்போல். பேசுகிறாள். 

ரளி காலையில் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது: 
தெருவில் விழுந்து காலில் சராய்த்துக் கொண்டான். 
மருந்து போட்டு அனுப்பினேன். 

"காயத்தைக் கழுவித்தானே 
போட்டாய்.” 

  

  

மருந்து: 
  

  

்ளிக்கூடத்திலிருந்து வரட்டும், பார்க் 

    

அதற்கு மேல் அவனுடைய பேச்சு வளரவில்லை, 
"குழந்தை விழுந்தானா? அடி. பலமா?” என்று. 

ஒருத்தர் பதறமாட்டேரோ? இதுதான் ஜானகியின் 
குற்றச்சாட்டு. அவள் மனத்தாங்கல், வேதனை, எல்லாம், 

உள்ளே மேசைமீது அன்று வந்த தபால்களைப்: 
பார்வையிட்டான். ஊரிலிருந்து அவன் அம்மா எழுதிய கடிதம். *செள ஜான$யைக் கவனித்துக் கொள். நீ 
அவளிடம் இப்படி. நடந்து கொள்வது....! வழக்கமான 
குற்றச்சாட்டுத்தான். அவன் அதைப் படித்துப் புரிந்து கொண்டதாகக் காணோம். இன்னொரு கடிதம் 
ஏதோ ஒரு பொது நலச் சங்கத்திலிருந்து வந்திருந்தது. 
"அன்புடையீர்' என்று அது ஆரம்பித்திருந்தது. ஜான. 
அந்தக் கடி.தத்தைப் படித்தவுடன் சிரித்தாள். வேதனை: யின் வெடிப்பாக இருந்தது. அந்தச் சிரிப்பு, அன்பை 
உடையவர் என்று அதற்குப் பொருள் என்று அவள் 
நினைத்தா. பிறர் விஷயத்தில் மகா மேருவாக 
உயர்ந்து நிற்கும் அந்த அன்பு, அவளிடத்தில் தரை மட்டமாகத் தாழ்ந்து நிற்கும் நிலைதான். விந்தை! 

அந்தச் சங்கத்தில் பல அனாதைப் பெண்கள் 
ராட்டை சுழற்றி, தறி நெய்து வாழ்ரொர்களாம். அவர்களுக்கெல்லாம்' இந்த வழியைக் காட்டிய இயா. 
குவை ஆண்டு விழாவுக்கு வருமாறு அழைத்திருந்தனர். 

Burg பீரோ நிறைய அடுக்கி வைக்கப்பட் 
டிருந்த நூல் சட்டங்களைக் கட்டுக் கட்டாகக் கட்டி, 
வைத்துக் கொண்டிருந்தான். 

சமையலறையிலிருந்து வாசல் அறை தெளிவாகத் 
தெரிந்தது. ஜான சுவரில் சாய்த்தபடி. கணவனைப் 
பார்த்துக் கொண்டேயிருந்தாள்.. 

எதிர்வீட்டுச் சாமான் அறையை இப்போது 
நன்றாகப் பார்க்க முடிந்தது. மச்சிலிருந்து கணவன் ஒவ்: 
வொரு பாத்திரமாக எடுத்துக் கொடுக்க, மனைவி 
வியர்வை வழியக் By ஒவ்வொன்றாக. வைத்துக் 
கொண்டிருந்தாள். 

அவர்கள் வீட்டில் ஏதோ விசேஷம் போலும். 
“ஓஹோ! விருந்து சமைக்கப் பாத்திரங்களை எடுக்க 
ரர்கள் போலிருக்கிறது. 

உடனே அவளுக்கு முரளியின் பிறந்த நாள் நினை வுக்கு வந்து விட்டது. அன்று இயாகு ஊரில் இல்லை. 
எங்கோ என்னவோ என்று போய் விட்டான். 

அவளுக்கு அன்று ஒன்றுமே பிடிச்சுவில்லை. 
ஊரெல்லாம் திரண்டுதான் வந்திருந்தது. பலன்? 

குடும்பம், குழந்தை குட்டி என்று அவள் தஸ்.2எச்' 
சுற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் றிய வட்டத்துக் 
குள் அவன் என்றுமே எட்டிப் பார்த்ததில்லை. 

சமூகம், தொண்டு என்று அவன் தன்னைச் குற்றி 
வரைத்திருக்கும் பெரிய வட்டத்துக்குள் இவள் எட்டிப் 
பார்க்க நுழைந்ததுமில்லை. 

ரன அன்று சாப்பிட வில்லை. சுணவன் வந்து: 
சாப்பிட்டாயா என்று கேட்கவில்லையே என்ற ஆத 
கம்தான் காரணம். என்றாவது ஒரு நாள் அவன் அப் 
படிக் கேட்கமாட்டானா என்று அந்த நாளை ஆவலுடன் 
எதிர்நோக்கியிருந்தாள் அவள். 

  

  

      

  

  

  

2 தெருவில் தத்திச் சேவகன் வந்து நின்ரான்?' ல 
“சார்...” கூடத்து வரை வந்து எட்டிப் பர்ர்த்த 

ஈன யாருக்கு என்னவோ என்று பதறினாள். தந் 
'யை வாங்கிக்கொண்டே தியாகு மனைவியின் முகத்தை. 

உற்றுப் பார்த்தான். அதில் ஓடிய பயமும், பீதியும் 
அவன் மனத்தைக் கலக்கின. 

*"என்ன ஜான$2 யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை? 
தெற்கே. வெள்ளம்  புரளுகிறதே. வெள்ளக் கஷ்ட, 
நிவாரண வேலைக்கு என்னை வரும்படி கலெக்டர் தந்தி" 
அனுப்பியிருக்கிறார். அவ்வளவுதான்." 

இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டே. தோல் பெட்டி 
யில். உடைகளை எடுத்து வைத்தான். காப்பி கூடச் 
சாப்பிடாமல் புறப்பட்டு விட்டான். ஜான மறுபடி. 
யும் ஜன்னல் கம்பிகளின் மீது முகத்தைப் பதித்துக், 
கொண்டு நின்றாள். தெருவில் சந்தடி இல்லைதான். 
மணி மூன்றுகூட இருக்காது. 

எதிர் வீட்டில் கணவனும் மனைலியும் பரபர 
வென்று இங்கும் அங்கும் ஒடுக் கொண்டிருந்தார்கள் 
வேதனையும் துயரமும் அவர்கள் முகத்தில் பொங் 
வடிந்தன. அவர்கள் வீட்டில் யாருக்கென்ன? ஜனக்கு. 

ன்றும் புரியவில்லை. சற்றுமுன் சிரிப்பும் களிப்புமாகு: 
ருந்த வீட்டில் ஏன் இப்படிப் பரபரக்க வேண்டும்? 

குழந்தை முக்கி முக்கி முனகுகிநதே! வாணி தெருக் கதவைத் இறந்து கொண்டு எதிர் 
வீட்டிலிருந்து இவளை நோக்கி வந்தாள். 

*'வந்து...வந்து.... குழந்தை தூங்கி விழித்ததி லிருந்து வயிறு உப்பிக் கொண்டு மூச்சு முட்டி முட்டி 
வருது மாமி. எனக்கு என்ன செய்வதென்றே 
தெரியவில்லை...” 

கண்ணீர் கொப்பளிக்க அவள் தன் இரு நயன் 
சுளையும் தலைப்பால் பொத்திக் கொண்டாள். 

ஜான அவளுடன் அந்த வீட்டினுள் சென்றாள். 
ஏதோ“ மருந்தின் பெயரைச் சொல்லி அதை வாங்கி, 
வரச் சொன்னாள். மருந்தைக் குழந்தையின் மார்பி. 
தம், முதுகிலும் தடவித் தவிட்டை வறுத்து ஒத்தடம். 
கொடுத்தாள். 

குழந்தையின் வேதனை குறைந்தாற் போலிருந்தது. 
வீறிட்டு அழுது தாயின் மடியில் அது புரள்வதைப் 
பார்த்தவாறு நின்றிருந்தாள் ஜான$.. 

ப்பா...கொஞ்ச நாழியில் எப்படிப் பயமுறுத் 
இட்டேடா, ராஜா...'” "என்று குழந்தையை உச்ச. 
முகர்ந்தாள் அதன் அன்னை. 

"பார்த்தாயா, உனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. 
அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கறது. பெரிய 
தொண்டரின் மனைவி அல்லவா? அவர் எவ்வளவு 
தொண்டுகள் செய்ிருர் ஆஸ்பத்திரியில்!!* என்று 
வியப்பும், நன்றியும் கலந்த குரலில் ஜான$யைப் 
பாராட்டினான் வாணியின் கணவன்.. 

மற்றவர் துயர் துடைப்பதில் மற்றவர் மூகத்தில்: 
சிரிப்பதைக் காண்பதில் இருக்கும் ம௫ழ்ச்சியை ஜான. 
யால் நன்கு உணர முடிந்தது. அதோடு தன் கணவனை 
யும் உணர முடிந்தது. 

இந்நாள் வரை முரண்பட்ட கருத்துடன் ஒருவ 
ரிடமிருந்து ஒருவர் ஒதுங்கியே வாழ்ந்த அவர்கள் 
இருவரிடையும் இன்று கருத்தொற்றுமை நிலவக். 
காரணமாக இருந்த அந்த எதிர்வீட்டு மதலைச் செல். 
வத்தை இமைக்காமல் பார்த்தாள் ஜான?. 

எங்கோ பிறர் இன்னல் களையப் போயிருக்கும் 
தன் கணவன் தியாகு அப்போதும் அருடில் இருப்ப 
தாகவே அவள் உணர்வு கொண்டாள். 

மறுபடியும் ஜான தெருவில் இறக்கெ போது 
தெரு கலகலப்பாக இருந்தது. முன்பு தெருவில் இருந்த 
அமைதி இப்போது அவள் உள்ளத்தில் இருந்தது. அவள் 
தன் வட்டத்திலிருந்து தானாகவே நழுவி வெளியேறிக் 
சுணவனுடைய இலட்சிய வட்டத்தில் புகுந்தாள்! 

  

     

   

  

   
  

  



பளி மாதத்து அடை மையில். 
ம்சசன் சோழி லாலா ம 

      

  

   

தோலில் 
அலை ara   

தோலும் இயற்சை: சர்ப Balas 
ஸீ அற்த்திவத் வழுவல பக்த 

Be BP, beers 
படத்த செடி கொகிகன். 

இடைக்கு 

  

    
    

  

ஓதாலகில் சொண்டு ருத்த, 
கொட்கும், அக்கம் எது அழுவிககுன். 

    

  

= oy "si Fam 
0 SBS சச்மானத்தடன். 
“மல என் யில்மை பைலில். 

இகனிததம் கொண்டு. வக்தருக்தான். 
பதச் an Beenie, ote 

ஒரு அதை எழுதிவிட 
வெக்கம் அன்று காண்: tists 

மலபடும்ப்ன், ஆகலே, கெட்டிம் 
aera es 
Cuwerues idee, 

  

  

  

    

   படம் எடுத்தாள், 
என் கற்பனைக்குத் சண்டோல 
ஒன்றும் அமைபவில்லை, மனம் வெ) 
Grey Bigs. 

pie, சாளை வியர்த்தமாசச் சித்த 
விட்டோமே என்று என் 
வருந்திச் கொண்டிருக்கையில், இயற்: 
கைக்கு ஆவேசம் போக்: 
இருர்தோ . பெருக்காத்று. 
குருகளியைப் போல் செம்பி. 

என்று படமெடுத்த 
Reidy அக்கற்ற. 

னத்தில் சாலாப்புதமும் சதிச் 
இடத்த மேசங்களை ஒன்ற. சேர்த்த. 
"விட்டு எக்கோ சென்று மறைத்தது: 

காசிருள் குழ பளீரென்ற. 
மின்னலுடன். 

[ம்பித்தத.. இதுவரையில். 

  

  

  

  

      

மழை 
மடம் எடுப்பதில் முனைச்திருக்த ரியா 
மனா மிரர்த சவிலபுடன், என்னையும், 
கைக் கடியாரத்தையும்... சலனித்தான். 
மணி சாதுதான். ஆலெரு௪. 

ஒத்தப் பெரு மழையில் நீற்சச்கட 
இடமில்லாமல் சொட்டச் சொட்ட 
கனைத்து கொண்டே சால்கள் அரு. 

  

  

இருத்த கரை Ceri Cavers 
சடச்ச ஆரம்பித்தோம், அர்தர் சொத் 
தைச் சாக்கவும்,... எக்களப்போல். 
மழையில் அகப்பட்ட கொள்பலர் 
களுக்கு அடைக்கலம் அளிச்சவும் ஒரு 
எனி அம்மன் கோவில் தென்பட்டது. 
அத்தர். சோவில் புராதன 
னல். புதிதாகப் 
சொண்டிருர்தார்கள். 
மாதலால். மழைக்காசச் சாரம் கட்டிச் 

  

  

    
சேகர் வேலை செய்து. 

Garang 
தவள. ஒருவ 
ஜொண்டி அலர்களுக்கு. யோசனை: 
சொல்லி. வந்தான்... தவனம். 

        

   அ முறையாக அதித்தவன்... போல், 
Boies 

   
“ கொண்டச்சனே. சம்மா என்றும். வருக்தின்ட அ: 

பொழுது மம அசேசமாக மின்றிரும் 
ae Boies, wae சச் 

  

    

     
இன் மேல் உட்சார்சதோம்ட வன் பழய வரமைத்தை அறிக்க பணி புல் அலன் கையை ஆசம்பித்தான்.. 

  

   me ஆாம்மித்தான்ட. ர தேத்த பன்ச் ஆசாகியால். செய்யப் 
பப wise எங்கு எழு எண்: 
    
    சேவு, Gels Soot Racor. பழனி, 
Seek த்தம்... பிசசக்தியத்திலே. இருத்த சல். சசசர்சனில்:-த்மீகளில்- சமயச் பொண்காட. நூறு பக்ச், Goss sir Gay aig Oped Dore எம்பிக்சை இல்லாத அன. 
Badr deh. osm, ote 
வைத் தவிச கேழேதையும் அவர் உண், 

  

  

  

அத விட்டத, செல்ல பம் அர் பென்ச் கின்றுகொண்:   

சன் x o 
செருக்கும் ஒன் சன்ன கெருல்கையு 
TE Boil" வக்தாச்சடை பொன் 
சாம்பலும் அர்   

  

இலைபிபட்டான். அணல், அல்கு, 
ட உத்தான இல்லாமல் பொன்னம்.   

     

செத்கியதளை ம் பண்ன itech sey Guat 
அன்த பம் 1 சரோஜா ராமமூர்த்தி i Fae Sites 

ள் ் நல்கல் அம் 
சொல்லி.    
அழைப்பை. எல்லாம் gat OD 
மாத்து சோரோசரித்தாச்,. இந்த ஊரில் 
இர்தர் 9 இரு்கம் இடத்தில் ஒரு 
இதிய கல், டண், 2, முக்கு ஒன் 

secured Oshurus Gag 
மலமாக இருந்து அதிலே 
எல்கம் வியாபித்து விரும் அன்னை 

இரும்பதாச ஜனங்கள் தித்த: 
வத்தார்சள். அதற்குக் கர 0 
இதிய கோயில் ஒன்றை அமைத்தார். 
a. apie seme ORs 
இரா டிதீதம். பெரியதனக்சாள். 
பொள்ளம்பலம் செலவு முதவீயகை 
ated sachs 

    

          

    

   
  

  

  

வில் அவன் சோவிறுக்கு் 
தரமார்த்தாலாஞன். அகலுக்கு ஒரு, 
மகள் இரு தத்தில் Oran 
மரை முனைத்தமாதிரி கத்தை மித் 
Po மூத்தப் Seis போல் 
செல்கமலம் விளல்ஜெள், அழகு! 
ada, nerd, பதியும் அவளிடர் 
fa Boise. செல்சமகம். சசி! 
தால் போதும், பேரிஞல் போதும் 

தல் போதும் என்று 
இத்த ஊர் வாலிப ப்பட் 

sata 

  

  மழனி ஆசாரியும் 
ரிப்பை. மட்டம், 

  

   
படைய ஆசைப்படவில்லை, 

அடைச்தவிட ஆனைப் 

கருவம் ஆடி மாசத்தில் 
achive வறுத்தது. 

பொன்னம்பலம் பெரியதனச்சாரமை 
வாழ்வது சிலருக்குப் பிடிச்சவில்லே, 
இலன் அய இட்டையும் மாட்டை. 
மும் விட்டு மேய வைத்தார்கள், அம் 
"இடைய தென்னர்சோப்பில் சாய்சளை: 
கதவயாகிஞ்கள், சகடயொக ஒரு 
Farce gee, Crean 

மும் பயபக்தியுடன். பூஜித்த சர்ச 
இட் அக்க அகடம்   

  

  

ஆசைப்படமாட்டான். ௮! 
முருகன் எலயைத் தவிர கே, 
யும் செசிவெதில்ல, ஆலின், 
னஞ்டிறு வயதிலிருத்து Groans 
Puce ats தேலி பழனியின் 
மனதை மாத்தமாட்டாளா?. தச் 
சென்று அலன் கையால் ஒரு லய: 

தவன் மனதை மாத்றிலிடு. 
௮. செங்கமலம் சம்பிஷள்,. 

மழைய விர்சசம் இரத இடத்தில்ஒரு, 
சென்ற பூலு 

  

   

    

    மனம் இிவிரமாச யோடுத்தது. 
யும், செக்கமலமும்... வழச்சம்போல். 
குளத்தல்கமை தோப்பில் சர்தித்தார் 
ae. guna, ewacutord கேட் 

பழனி செம்சமலத். 

    

டாயா?" என், 
தைச் கேட்டான். 

ம என்னத்தைச். சேட். 
இலள் பதிலுக்குச் கேட்டா 

     
அலர். 

குரலில் கோபமும் சோசமும் சேர்ச்து 
ஒலித்த. 

  

ட பத்தியா மனார்] 
ம் காணாமப் போச்சாம். 

oiared பென்னே சன்னியாகலே 
இத் இிருக்காளம்!! என்று கேஸி. 

செய்தான் பழனி, 
சியும் பைத்தியர்தான் "என்று: 

மதத்தில் அடித்ததுபோல் கூறினள். 
கள், 

  

  

  ன்?" என்றான் பழனி, 
  

ce) 

  

என்னால். எல்லாம். சாலி. 
தாண்ட அதான். முருக. தவி. 
BLS odes ஓல்லையும். செய்யத. இல்ல! அதென்ன... அப்படிப். 

அலன் அண்சனில் சச கிக்க. 

    

முதல் படர்க்களு. 

      நும்பன்வ்ம் அவி கப்பம்       

    

  

  

       
   

      

கற்பூரம். 
மயக்தியின். ஒட. 

விட்டு ஒரு மெட் 

  

    
மலம் இவலுடன் குழர்தையின் was 
"துள்ள பொட்டலத்தை சோல்ஜெள், 
பொன்னம்பலம் அதை... வாகம். 
பிரித்தான்... அவன் சைசள் 68: Ror 

ம்மாடி1 அவள் உத்தாவு சொ 
வில்ல!" என்று சத்தினன். பொட். 
டலத்திலி( irigel வெள்ளை. 
புஸ்பம் சழ விழுந்தது... எல்லோ 
(ம் அயர்சத கின்றவிட்டா 

செல்கமலம் சண்ணர் வழிய அத்த. 
இடத்தையிட்டுப் போஞள், அதன். 
Beg செல்சமலத்துக்கு, வேறு எம். 
Cader சல்யாணம் ஈடச்தது. 
isos வேறு பெண்ணைச் சல்யா. 

செம்பண்ணிச்சொன்டார். 
) சேத்றம், இஸ்ரார்ளர்ரு ஆஸ்மி: 
Agius தல பா தான். 
அர 

  

  

  

    

     

  

  அரில். சல்யாணம் சட்ஜெது    
அதற்கு அல்வுக்த இழலர் ஒருவர் 

மப்ழனியின். தாத்தா காலத்த us 
aia fei: செல்சமலத்த: 
பழனிக்கம்தான். இலள் usar 

“வில்லே அம்மா, அதன் பிறகு. 
எனக்குத் Opis = 
கரும் சடர்நிருக்ெது என்ருர், 
தெய்வ சித்தத்தை சம்மால் அதியும் 

உண்டா. என்று கினேத்தச் 
டே சானும், என் சேதியும் 

ஹாள்ட$ல அடைர்சோம், 
    

    
  

 



   

  

              

   

          

   
    
        

  

    
      
    

  

போதகம்... அக்கக் பககம் விதக் 

Fb Bo no என் ப னககள் 

ண்கள் அளிக்கப் 

Sys doy Doe ‘odattpura seb 
Cape updeat 

et Sa பெத்தத் யார் 

es என்ற urd Gach, Joa und சர்ர். goats 
SEL என்ற இக்கெர 
கேமை இழத்தம் போட் 
இவனைச். கம்ளேந்த 
சேம் சொடக்கு பலி 
மோ, புழத்தப்போன ரை 
பெர்னம் அ்சிபொன்ட வநத 
செண்பக கச 5} 

கெப்பதத மற்ற 8 
Saasipiago — euctautt 
te se ysmit 99,078 nor 
ef beraain ign, Sfuruurer சரக்காகம் ௪ 
ந்கான்றி போல். போர்ன் 
ba go என்று கள்ளம் ௭: 
போனவள், ௯40௨ எர 
394 99 ari sats aut 
ம் வண் சகா Stes 
fro. ele வேங்பளர்யா 
தரிப்பது! அதமம் அகர் 
sor or என்பத ரச்த்த 
apa todats sa ae 
fo Goss aap Bred கம் உன், கண்ட் 
தம் இன்ற என்ட Goda 
பதக்கு ரம்ப பான 
பொம்ம வேககதம் டிம் 
Gade அவன் வேளிர்கள் 
sipboite பேன் உம் 
ERS guts Que 
fours jase ube Ba 
நே பாம் ards ae 

0) என்ற (49/௮0 
ட்ட i868, ge 

தத வேற்ற. மாங்கு சமத்து சோசல் நல் கடம் பு ule oe 
மாத சரவனன். இனிக் 
சாக் அகச் இகபர 
எச்பி 6 எக்மோ ஜபார் ஊர் இருக்ள, அலக் 
நசிம் எசான் ச், 
பயத்த என்ன. மளய்ம் 

edu asi GurgorBous 
tribe dog Seman ls pied arabs 
த தத் சபரக 
சகச வேன்டும், ரம்ஸ் எ 
திவாக சப்பத் ன் 
Beste yatou கமமேன்று 
எவன, அழுத வீன் 
இருப்பதாக அகன் சித்தன். 
iss நெருக்க, இர ர 

  

  

    

  

நாகல், மல்கம் 
இதுவாசது; மருந்து 
ராமானுதம்,  பழக்கரதா 

    

சோத்த மிதம் மயி 
பனக ப 
கம் மாரத்த அவக சகல் 
தர இரா 
நேத்ர மள்கக்லைம பகடநக வன்ம 

  

    
    

  

  sia wed "sli 
Sora phasor 
Shad, பழம் என்றுசொலிலயா் Sek ne operas 
Se ee ree 
olay, petaarbue 
பக்கி omy wat ails ities Saget 

   
  

  

  

  

  

unin, iy ao மாம் 
பதாக்கள் ts 

மாட்டி எந்த ரரி்பத போம் 
இணர் சரிந்த வன்பதம் 
நத அயன் பொழுது போத் 
எத்தங்மோ நாட்கள் சோம் 
நல்ல் சறும்போத #35 
சகடம் atime Goo 
செந்தி pert சக்த 
பம் hares, தலியாக் 
சொட்டனம். சட்டி மக்க 
சொத்துகள், சேடு சமமான: 
சரத், அலன் மாரக 
சஙலாகம் பொட்டனம் சம் 
ந சொல்றன்! சரச மான் 
டர் மோரித்தம் பார்ரா 
Gass எம்போதாகு சாகத் 
நேமம் தொட்டும் கொள்ள 
மகளா க்க ஒருவள் 
சகன் மேட்பாக் 
எட்ட சர்ச nist 
பொடித்த கிட்டு எலன் தரம் 
சோண்மைப் மேற்று கொள்ளா 
ந ணக்மோர்ததளோன்ு நுஸ்மான். 

அவள் ஒருதடவ நாலனானை. 
னம Oath ane See 
fed Guede 80 Gare 
Sig paerou unt oan 
மட போவ சரசு மாள்டர் 
கவனித்து விட்டார், அதற்காக. 
அவர் வழியில் பார்த்த போது: சதகம் ந்தம் காகம் 
கடைந்த சரதம் என்று 
சரர்தத கத்தர், 

அலன், ர்நதபடி. றின் வந்தாக என்ன மாமா வனச் 
றிப்ம் உரர் போலி, 
பென். இன்ப என்சே என்ள 
என்னின் ரொக்லுள்ளே. Ganong uiderer 
நச் 00 எந்தம் கடம் 
ம் கேட்பிறிசசேடமமாள் 
Shyam. ந சமயங்கள் gut con 
என் சந்த ஊர்ச் நெயில் 

ற gure என்பத அம் 
sigh Ostepit. Bay படட அங்கக் என்ற 

   

  

  

  

  

  

  

நத்தை அன்ப ப 

இத்த ரசனை வேலம் 0: 

  

சம்ம படித்தக்பொன்டரந்த 
புத்தகத்தில் ஒரு கதையில் எழுத் 
தாளர்ஒருலர் எழதிஸறந்தததைத் நம்ப தம்பம் பட்சன், 

மாதி ராத வரப ம்ம் 
(தன் சணவலின் வருக்க 
சேத்தரந்தள், ஜன்னல் தமை. 
மடிிட்டா், அலன். வருத 
தெரியாத அளள் 90 orp tur 
Sait aw ua தாட்சர் 
"ம ட்ட அருள், சிமொள் 
சாமம் அலன் போதையுடன் சர் 
erga Saree வரும்போது ரச் 
fa pgo Cura 908d Oy 
8 Derdtarae. 
அதத்ககவே வள் practic 

கன்ககுச்க கிரந்தாக சந்த இர இல் ஜன்னல். மதத மட் 
மம் சத்திரந்தாள். இரசம் கென்றே ரல ஒள் உண்டு 
saldderpae சத்தம் வீடா 
மம் arash gate, iat 

மாக் மாய 
ஓரும் ஊச்சசக்சமம் அகம 
இந்வட்டு apes ouasy 

இருட்டிம் ஜன்னல் ஒரம் ராச 
ஒன் ba dghara 
ந்த இருட்டில் மீறும் மீற? 

செண்று எரியும் ரட் ஒனர 
உள் வாமிகரந்து ரசிக 
time gd guourp Ould 
aby Osranggisa 

ras ப9க்சையில் ஈழத் 
உப்ளர்த்த கொன்டாள். மரு 
வெமமிடச் சவர் மேம் இதம் 
சொண்டு தச்ச ரத்தன் நன 
எத் வர்கம் று எட்டா. 
என்று அவள் சப் படனி 
அற எல்லம் மோட்டசட்?, 
ea ஜன்னல் ஹரம் ஏந்த ரர் 

  

  

   

  

   

  

oe. 
"ந்தம் பேன்தால் எல்லாரு, 

மேரு சன்று இடச் பார 
சிலிமால்கே ரரர்நதாக் 

சமணம் வாரம் கொட்டு 
மாள், மேக்கப்பே போட சேண்: 

  

ம்ம் போராமல் fours 

28-3-75. தினமணி சுடர் அனுபந்தம் இ. 

கர் பாயிற்ரி - 
0யாரகாசளங்கள் 

2 பாத்டர் வி. நாராயணசாமி. 

        

   

            

       

  

      

   
     

  

வர்கள் ம ௮ 

லக்தும்சோண்டு கால்கமேத். 
Says pee gases 
இல்ல பகு வல்ககால் க கோண்டிலர மண்டே ஓதை 
9 தட்சன் செய்யா ora கனியே இறக்கக்மோகி சால் 
aig ee 

  

  

  

   fe gucet 

மகாக் 

பப வர்க தர்பார் Seat 
ரசாக் இரககம கம கோண்ள 
இங்வாசனகளை நம் ம் ணம், க ja ue 

மற்றத் அரப Site கரத்தல் ty SESS UUBSGSS wahs (மக்கம் பார்க்க) 

  

  

  

  

    

     

  அலக் ரர் மடியகிக, “இ$நரரம் பீரானன் போம் 
பட்டிய! என்றோ கக்கும்... அந்தம் மக்கம். 

  

(ட்டு வவத்தால் அன்ப... மாநுமேஇச்ன இலட்சக் 
எள் ளசாயம்ளள், கன்ம, வளம் என்னு 
eee eapistst ater எம) சன்யக வரத 

சத்தம் கட்த அதை சேர்ந்தா 
ததத கன் இத்தல. அங்தக வே 

ங்கம் அவரை விலப்போடு பயந்தாள் ரங் 
‘HMB மாம் த 

மறலி த்துக் டெப்பது பால. 'ஆமாம்,... வரும்... எப்படி. 

மல் சத்தம் பலக பரமும் நான் இந்தக். கத்தத்தை 
மாலப ககம ம்ம சத தக்க கரவ மம் 
மென் மாருக்காகச் காத்நிுப்பா Uw Curd Gurdage guys 
ரம்! என்ணங்கள் மனறிம் ஒட ரித் சரி: 
jad guseeitiata. ais காம ச்ச் சம்ப avy 
3; ல் அவள் இரைர், grok jinn 
நெத்தி அகக் சொந்த பாக ச்ம் சாகத் சத்தம 
சதம் மமக சட. Sars aue ards scan 
பேக்கல் எகாகி த வட பட அதான், அள் Urbs 
டாம்த் கடை கோபு, எல்லோரும். மார்பில் முகம்புதைத்தும். aad 

பர கமால் கடம். Oe amazes suds 
Trasgid sasya gaww சொண்டு அழுதாள் 
ஒரி estas” Gur rissa wont உர்சே 
நத க்கட சபக் ahh and 
நக்கக் காசிம் ஏள்னம்ள் ஏறதந்த டப்பா. 

ag Seg resus se மல் இன்று இறந்தே இரத. 
போற நப்பாவ்யத்வ Gautauins feat 
போடி இரட்ட கபன், மார்த்தமபோன்பே புல்த் 
நக்கத் சநரம் சொண்டரம்சாள், . எதற்னச 
சன் ன தெர மகள் ரம் அழகர்! அலர் எழுத. 
ப ணங்க பட்டன் 
‘Gerayd und’ ok 9925S — rsqyiQsard pass Per 

மட அவள் வெளி கந்தான். மரன் வாசத் கதாவத்ததந்த abate gost soraar G29 suas whe தே 
குத்தில், ஆனம் நர்ச. இம் இம் நடந்தான். ரங்கம் 

peda aah. 78 கேளி மர்ம அழு 
கண்க மக சபக் கற்த தண 
சத்த ஏச தாசி படக் டின் அறத தத் 

அவன் வேண்டாம். என்ற. அஇஅதிகாகையிள் ரம்சம் தூம். 

எக்கா அம ரத்த இல்போதே ம்க் மச்சா 
சக்த கள வழ்தன், ரொ அக்க கேலியே இருக் 

அவள் சட்டென்று சாப்பிடும். ஜ் ருள் தோச்சிப்போ! 

லத்தை ௭ ஒத்தான், கொண் ட 7 
சரத்து வெளடாம். ரம், uta பு்ந்ததம் ரங்கம் 
ககம சங்காரப்பால்! நள் தன்னீர். குத்தக் 
என்று சொல்கிலிட்டு அவள் ஏழ. போவதை எதிர்பார்த்து மர), 

வம்பா gules ones, te 
ஈன்று இகம் ழ்) மலிலைக்சடை சினியாசற் 

டாள் அவல். மிம்பாய்க்கடை சோபு எல்லே! 
பமல் ட ரஸ்க்! ம்ம் ரம கத்தித் 
கிவ பா க்கம் 999 பன் வம்ச 

பதி ஒத்தும். aaetdRae, uated 
நச ரோட்போ சொல்பன்னும் இக்க பே 
Shiga ஏதம் பகம் நான் சலிடமரந்த தமப்தக் சோல் 
பரமே அவிவ் Cone as 
நட் ஏற்றிய ிடம் வா நிறந்த ஊருக்கு ரம் றம் 

தக பொய்ளொன்றுரர்தாஸ், 

  

  

  

என்ற 

  

  

  

  

  

   

       

  

  

  

  

  

   

      

  

  

  





    

     

   

    

ச டங்களையும் ஒதுக்க! 
அழைப்பு... வீட்டுக் கிளம்ப! இருழ்மூள். 

, கல்யாணத்துக்கு முதல் 5, 
(முன்பக்கத் தொடர்ச்ச] காலை ஐயம் த1டீசென்று தூக்க, 

லிருந்து ' விழித்துக்கொண்டான. 
சற்றுமுன் ந]த்திரையில் தியாகு: 
வருத்தம் BOSS Gree, எல்லே 
ரும் என் கல்யாணத்துக்கு வந்த! 

*செளகர்யப்பட்டவர்கள் வாட் ருக்கிறர்களே, ௪7 ங்கள் மட்டும் என் 

டும், இல்லாதவர்கள் இல்லை" என்து ம மதன” என்று கேட் 
் . பதுபோல் இருந்தது அவளுக்கு, | 

1 

  

இந்தக் காலத்தில் ரயில் பாரயா 

ணம் என்றால் சாமானியமாகவா 

இருக்கறது, அம்மா?” 

அழுத்தற் திருத்தமாகப் பதிலள]த் மாம், குடும்பம் என்று த் 

தாள் சரதாஷஷ்மி, an ees குறைகள் Donte 
அதற்கு மேல் வேறு Gare தாரும், தான் கல்யாணத்துக்குப் : 

ere ere அவர்கள ஊராக போகாமல் இருப்பது சசியென்று 
ப் புறப்பட்டார்கள். டவ : தாறு ne oR எடுத்தக் தோன்றவில்லை அவளுக்கு. es 

கொண்டு வந்து சேரப்பா சதா ஜாக் எழுந்து பிர்யாணத்துக்கு 

சாமா?” என்று நாகசாம! பிள்ளை வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்தாள் 

ய1டம் கூறினார். மற்றவர்கள் யாரும் put marten, onl eee 
8 . . பாடு பிறகுதான் அவள் மனம் திம்மத? 

ஜயலஷ்மியைக் கல்யாணத்துக்கு கடத் sf 

| அழைக்கவில்லை. அவர்கள் ஊருக் அடைத்து. 

(குப் போனபிறகு, ச*தாசாமன் க் 
| ஜயலக்ஷ்ம£யைக் கேட்டான். “ஜயம் கல்யாண வ£ட்டில் ஒசே ,அமர்க் 
தீயும் கல்யாணத்துக்கு வருகிறாய் களமாக இருந்தது. வருக]தவர்கள் 

அல்லவா?”என்று கேட்டான். எல்லோரும், “ஜயம் வரவில்லையா?' 

“நானா?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் என்று கேட்டார்கள்,





ஓய்வு... 
(9-ம் பக்கத் தொடர்ச்ச), 

ிடுனிடுவென்று கோயிலுச்| OBS சென்றார்... வெளி 
மண்டபத்தில் நின்று 
நாமார்க்கும் குடியல்லோம்" 
ஈன்று உரத்த குரலில் பாட 
ஆரம்பித்தார். ஊரார் முகம் 
ஈளித்தார்கள். தர்மகர்த்தா 
மின் “மசன் . கோபத்துடன் 
வெளியே எட்டிப்பார்த்தான். 
“நமனை அஞ்சோம்" என்று 

9துவார் மேலும்பெரியகுரலில் 
பாடினர். குரலில் பிசிறு தட்டு 
இறதாமே! கண்ட பாட்டு 
கைக் கேட்டுவிட்டு என் பாட் 
ஒலே குற்றம் சாணுகிறார்கள் 
ஈன்று நினைத்தவாறு தேவார. 
இசையை மூழக்கினர். அவர் 
பட்டணத்திலிருந்துவந்த। 
Dareyt சங்கடப்பட்டார்... 

பெரியவரின் பகை வேண்: 
டாம், அவரேபாடட்டும்.நான் 
விலக்கொள்கறேன். என்ற. 
தும் ஒருவரும் அவள் சொல்வ. 
தைக் கேட்கவில்லை. 

(அவர் பரட்டுக்குக் கத்தட். 
டும்... நீ. பாடப்பா! என்று 
அவளை ஊக்குவித்தனர். 
பொழுது விடிந்து விட்டது. 
ஒதுவா£ கோயில் ஆளக் கூப் 

பிட்டுத் தாமசர்த்தாஎன்லீட் 
டிலிருந்து வந்தவத்றைத் 
இருப்ப அனுப்பிஞா்: பணத் 
தையும் கூடத்தான். 

1. சற்றைக்கெல்லாம்இளைஞன் 
ஒருவன். மீண்டும். பரிகள் 
எடுத்து வந்தான்... வந்தவன். 
நெடுஞ்சாளுக அவரி பரதம் 
களில் வீழ்ந்து உணங்கான்.. 
வயா! தெரியாமல். உஸ். 

களுக்குத் தலறு செய்த. லிட் 
டன்... என்னால்... பிழைக்கு 

வேண்டிய குடும்பம் ஒன்று 
இருச்சிறது. ஏதோ. வருமா. 
னம் வருமே என்று பாட வத் 
தேன் உங்கள் உள்ள த்திண்மை 
எனக்குத் தெரிலறது.. நான் 
வலசக்கொள்ளிறேன்.” 

ஒதவார். ஒரு கணம் எத் 
இத்தா. அவருக்குக் 
குடும்பமோ, உறர. 
மாரும். இல்லை... அவனுக்கு 
அலர்கள் இருந்தார்சள். அவ 
(க்கப் டணம் தேவையில்ல், 
அவனுக்கு தேவையாக இருந் 
தத. அவர் இறைவனுக்காகப் 
பாடுகிற... அவன் தன் சட 
மையைச் செய்ய இறைவனுக் 

குப் பாடுகிறான். 
“பையா? என்று கனிவுடன்: 

அழைத்த அவர், “இனி நீயே 
பாடப்பா,..நான் ஓய்வு பெறு, 
மறேன்"' என்றார். 

இந்த... மனமாந்தத்தினால். ஒதுவார். பாதிக்கப்படவில்லை. 
வழக்கம்போல் அதிகாலையில் 
எழுத்து நீராடி, 

  

    

அன்பு உண்மை, _மிரற்ருரின் 
உர்மைகளுக்கு மதிப்பு. 

அறிவுரைகள் மு தையும்விட முக்கியத்துவம் 
பெறுகின் தன, நிதம், இனம், 
அரசியல் கொள்கை |அயெவற் Bau போகட்படுத்தாமல்] 
சமாதான சசவாழ்வு வேண் 
டும் என்று மக்கள் உணர்ந்து 
அதை ஏற்றுச். சொண்டால் 
தான் உண்மையான். அமை 
இயம் முன்னே த்றமும் இருக்க 
முடம். என்பகத ஒரு வரும் மறுக்கமுடியாது. 
நலம் செய்ய விரும்புவோர் 
சுயநலக்சாரர்கள் இல்லஎன்று, 
மகாத்மா காற்ற கூறியது மீச 
ob சரியானதே. இதற்கு 
மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க் 
கையைலிட இறந்த ஒரு உதா 
ரணம் இருக்க முடியாத, 

இந்தியாவிலும், |ஆபிரிக்கா 
விலும் சுதந்திரத்திற்காகவும் [நீதிச்காககவும் காந்திஜி போரா. 
டியதற்குப் பலன், சடைத்தி 
ரக்றைது. அவரது தத்துவம். 
உலகெங்கிலும். பின்பற்றப் 
படுது... மனித சுதந்திரத். 

தற்கே அது அடிப்படையாக 
இருக்கிறது. தமது வாழ்தாளில் மனித: 
கலத்தை இந்த அளவு 
நேரிசது. இந்த அளவு சேவை: 
செய்த ஒரு மச புருஷர் 

வாழ்ந்தார் என்பநில்இந்தியா 

   

  

  

நான்தோறும் 
  

குழந்தைகள் 
றப்பு!- 

ஐ.நா. அக்... 1ச-நாள். 
தோறும் கசல் 1௪ லட்சம் 
பேர் பிறக்கிரூர்சள். சென்ற 
ஆண்டு. உலன் ஜனத் 
தொகை 842 கோடி, இப் 
போதைய வேகத்தில் மக்கள் 

ஈகை பெருகினால் இன்னும் 
40. ஆண்டுகளில் one gerd 
தொகை இரட்டிக்கம். 
உலக மக்களில் 75 சதலீதம். 

பேர். அபிலிருத்தி அடைந்து: 
வரும் “நாடுகளில் வாழ்கரூர் 

  

  

  

கொய்து. இறைவன் வழிபாட் 
(க்கு வருவார். மண்டபத்தில் 
இக்ஞன். பாடுவதைக் கேட் 
யார்... அவரும்... பாடுவார். 

னால், உரக்க அல்ல. 
மளனம் "என்ற குரலில், 

இறைவன் செவிமடுக்கும் அள 
வுக்கு. மெளனத்தக்கு விளக்கு 
மாக விளங்கும். இறைவன் 

அதையும் ஏற்று புன்னசைத். மலர் துக் சொண்டிரர்கான். 
    

Bon gy 
ஷ் 

ee i 
இத் தீபாவளி நன்னாளில் சங்கர் 

" பிராண்ட் சிமெண்டினால் இன்றே 
கட்டுங்கள் உங்கள் வீட்டை ... 
அனுமதிச் சீட்டு இல்லாமல். 
உடனே சுலபமாகக் 
கிடைக்கிறது. 

  
  

  

    

    

  

  

  

     



    

   

    

தம். உன் கல். 
யாணத்திலிருந்து வசத பிறகு 
எனக்கு உடம் பே ப சரியாக 
இல்லை. அதனால்தான். பத்து 
இனங்களாகக் கடி.தம் எழுத 
முடியவில்லை. உன் கணவர் 
அங்குதான் இருக்கிறாரா? நீ 
எவ்வளவுக்கெவ்வளவு. வருத் 
தப்பட்டுக்கொண்டி.ருக்காயோ, 
ப்படி. யில்லாமல் ஈல்ல புருஷ. 
னக உனக்குக் ப 

இடைத்து விட் ,-ஸரோஜா 
டார். பார்த்தா | ! 
யா? இனிமேல் | ———~ 
தான் இருக்கறது உன் சாமர்த் 
'இயமெல்லாம். மு கூர் ச் தத் 

தன்று உன் மாமியார் உன் 
ஊேக் கையோடு அழைக்கப் 
போகப் போவதாக என்னிடம். 
கூறினார். * பிள்ளை சாலைந்து வரு 
ஷங்களாகச் சாப்பாட்டுக்குக் 
கஷ்டப்படுகருன். எனக்கு 

ஒருத்தி) மாற்றி ஒருத்தி பெண் 
1ரொ௫வத்துக்கு செய்வ 

தற்கே சரியாக இருக்கற. 
கலியாணம் ஆனபிறகும் 
அவனை அலைய விடுவானேன் 4" 
என்று சொன்னார். 

கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்பு! 
புக்கம்போய் குழ.த்தனம் 

  

சை 
nu ® 
BC mtb 

ஆனபிறகு பிறக்தகத்தில் ஒருமா 
தம் இருக்க ஆசைப் பட்டாலும் 
இடைப்பதில்லை. வேடிக்கையாக 
இல்லையா: இது ? உனக்கு இப் 
பொழுது அம்மா, அண்ணாமார் 
sof Dots ஆசையாக 
இருகாலும் gar ALO 
வைக்கப். போவதில்லை. உன். 

3 பப அண்ணை மாத் 
ae ரம் என்ன? 

ராமமுர்த்தி | போனத வரு 
ஒம் வேலூரு 

க்கு. என் அக்கா பெண் கல்யா 
ணத்துக்காகப் பத்து இனங்கள் 
முன்னடியே போயிருக்கேன். 
கல்யாணத்துக்கு வரப் போவ 
இல்லை என்று சொல்லிக்கொண் 
டிருந்த உன் அண்ணா கல்யா 
ணத்தன்று காலை வண்டியில் 
abs கின்றார்! ௮ன்.று இரவே 
யார். சொல்லியும் கேட்காமல், 
என்னை அழைத்துக் கொண்டு 
பட்டணம் வ௫்.து விட்டார், 
புருஷர்கள் சம் இஷ்டப்படி. 
யெல்லரம் ஆடுவதாக புக்ககத் 
தில் கூடை கூறுவார்கள். 
ஆனால். அவர்கள் இஷ்டப்படி. 
தான் நாம் ஆடுகிறோம். வா” 
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என்கிறபோது . வ ருகிரரரும். 
Gur’ என்றபோது. Gur@ 
ரோம். கணவரின் மனம் குளிர 
வேண்டு லென்று பாடு. படுக 

ரோம். த்தம் Qera® par 
என்ன oor கம்பேரில் சான். 

Seay Tresor. Bg Coe 
வழக்கம். 

& Beir epuib எவ்வளவோ 
தெரிக்து கொள்ள வேண்டி. 
இருக்கிறது. தாம்பத்ய வாழ்க் 
சையில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் 
அபாசமானவை. உனக்கு 
இஷ்ட மிருச்கால் அவைகளைப் 
பற்றி எழுதுகிறேன். 

உன் அன்புள்ள 

ரேவதி 

ஹூப்ளி 
என் அன்புள்ள மன்னிக், 

ஈமஸ்காரம், நி. பங்கஞூருக்கு 
எழுதிய கடிதத்தை அம்மா 
எனக்கு. அனுப்பினாள். ஒரு 
வாரம் இருக்து விட்டு போகச் 
சொல்கி. இவரிடம் அம்மா 
எவ்வளவோ சொன்னான். ஒசே 
பிடிவாதமாக மறுத்து விட்டார் 
இவர். என்னிடம் ஈடக்து 
கொள்ளும் அன்பைப் பார்த்து 
எமாக்து கானும் தனிமையில் 
எவ்வளவோ கேட்டேன். நீ 
வேண்டுமானால் ஒரு. வச 
மில்லை; ஒரு மாதத்திற்கு 
Bars விட்டு வா. என்னால் 
முடியாது! என்று வெடுக் 

கென்று ப தில் சொன்னார். 

கான் என்ன புடவை கட்டிக் 
கொள்ள வேண்டும் என்பது 
கூட இவர் உத்தரவு தான். 

கேற்று விட்டுக்கு சாலைந்து 

நண்பர்கள் சாப்பிட வர்இருச் 
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தார்கள். அவர்கள் எ.திரில் சரன் 
எப்ப. யெல்லாம் ஈடத்து 

கொள்ள: (வேண்டுமென்று முதல் 
காள் இவரும் எனக்கு. உபதே 
சம் செய்தார். அவ்ர்கள் எதிரில்: 
கான் ஒளிந்து gehts Cad 
செய்யக் கூடாதாம். எல்லாம் 
தெரிக்தவள் போல் பழகவேண் 
டுமரம். இவைகளெல்லாம் 
எனக்கு மிக வும் கஷ்டமா 
னவை என்பது உனக்குத் தெரி 
யும், ஈம் விட்டிலேயே காலு 
பேர் வந்துவிட்டால் கான் தை 
ரியமாய் பேசவே பயப்படு 
வேன். அத்துடன் நீ கல்யா 
யணத்தின்போது எனக்கு வாவ் 
இத் தநத பச்சைப் புடவையை 
கட்டிக்கொள்ள எடுத்து வைத் 
திருந்தேன். கான் குளித்து 

விட்டு வந்ததும் சமையலறை 
யில் வந்து “அந்த நீலப் 
புடவை இருக்கிறதே அதைக் 
கட்டிக்கொள்) பச்சை உனக்கு 
நன்றாக இல்லை ' என்ருர். 
மறுத்துப் பேசவும் தைரியம் 
வரவில்லை. கல்யாணம் ஆன 
பிறகு ௮ற்ப விஷயங்களுக் 
கெல்லாம் கம்மை அவர்கள் 
அடிமைப்படுத்தி விடுகிருர்கள். 
பரர்த்தாயா மன்னி? கல்யா 
ணத்திற்கு முன்ப காம் என்ன 
கனவெல்லாம் கரண்கிறோம்? 
கடைசியில் சில பெண்கள் : எஸ் 
காத்துக்காரர் இதைத்தான் கட் 
மூக்கொள்ள வேண்டு மென்று 
சொல்ஒருர் ' என்று பெருமை 
யாக வேறு சொல்லிக்கொள்க 
முர்கள். எனக்கு என்னவோ 
து பிடிக்கவில்லை. 

தாம்பத்ய வாழ்க்கையில் ஏற்: 
பட்ட முதல் சிக்கல் அதுதான்.



இன்னும் போகப்போகத் தெரி என்னவோ 2. 

    

    

    

                  

    

     

யும். ஆனால் நீயும் அண்ணாவும். உன் அன்புள்ள 

ட. சண்டை சூடாமணி 

டோட்டு சென்னை 
க்கொள் 
@8 p அன்புள்ள சூடாமணி, 

Ogi ஆ௫ர்வாதம்.. உன் கடிசம் 
பார்த்தேன். இந்த ஒரு மாத 
தனி வாழ்க்கையில் உனக்கும் 

கொஞ் 
சம் ௮. 
னு ப 
வம் ஏ 
ற்பட் 

2 Ge 
கிறத. 
கல்யா 
ணம் 

ஆர் 
புதிதில் 
புருஷ 
ர்கள் 

தெரிய வில்லையே. சுபாவமே அலாதியாக இருக் 

. ஒருவேளை எங்க கும், அவர்கள் 'கில்' என்றால். 
ளால் கண்டு கிற்க வேண்டும். இது பலஇடச் 

பிடிக்க முடிய வில்லையோ களில் ஈடக்கிறதுண்டு.சாளடை 
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வில் சம்மை 'சாப்பிட்டாயா! 
என்று கூட கேட்க அவர்களுக் 

குத் தோன்ருமல் போய்விடும். 

கானும், உன் அண்ணாவும் 
வேண்டிய சண்டை போட்டுக் 
கொண்டிருக்கிறோம். வாரக் 
கணக்கில் பேசாமல். கூட இருச் 
இருக்கிறோம். ஆனால் Bes 
விஷயங்களை கரலுபேர் அறியும் 
up செய்வது அவ்வளவு உசித 
மல்ல. புருஷன், மனைவி 
சண்டை நீடித்த மனஸ்தாபம் 

வல்ல. ஒன்றிரண்டு துர்ப்பாக் 

இயசாலிகள்தான் வாழ்க்கை 
யில் நீடித்த விரோதிகள் ஆட 
ருர்கள். ' என்காத்துக்காரர் 
என்னோடு பேசவே இல்லை * 
என்று அயலாரிடம் குறைப்பட் 

டுக் கொள்ளாதே, காளைக்கே 

வரும் தெருவோடு சரித் 

ae Saeaer eo போனீர் 
களானால் உன்னை அவர்கள் 
கேலியாகப் பேசும்படி. நேரிடும். 

அவர் பேசவில்லை என்றால் 
கியம் கூடியவரையில். மெளன 
மாகேவ உன் வேலைகளைச் 

செய்துவிட்டுப் பேசாமல் இரு. 
வலுவில் மேபேசினால் ஏதா 
வது : வெடுக் ” ie சொல் 

லுவரர்கள். ஸ். இ.ரீ ஜன்மல் 
களுக்கே சோஷம் அதிகம். 

அக்த வார்த்தைகளைக் கேட்ட 

தால் உனக்கு மனக் கஷ்டம் 
இகம் ஆகும். காம் கணவ 

னிட மிருந்து  ௮னுதாபமா 

கவோ, ஆசையாகவோ ஒவ் 

வொரு சமயங்களில் ஒரு வார்த் 
தையை எ.திர்பார்க்கிறோம். 

அவர்கள் அம்மாதிரி ஒன்றும் 
சொல்லா விட்டாலும் பாதக 

மில்லை. வெடுக் 'கென்று ஏதா 

வது சொன்னார்களானால் ஈம 
ஆசை வெறும் கனவாக 

இருக்கறத. 
வாழ்க்கையில் சண்டையே 

(இல்லா விட்டாலும் சஸிப்ப 
இல்லை. ஈம் அப்பாவும், ம் 
மாவும் எவ்வளவு ௪ண்: 
போட்டுக்கொண் டிரக்கர். 
கள்? அவர்கள் ஒருவர்மேல் 
ஒருவரு க்கு அன்பில்லாமலா 
சண்டை போட்டுக் கொண் 

டார்கள்? வாழ்க்கை சோஜா 
மலர்ப் படுக்கை அல்ல. இல் 
முட்களும் கிறைச் திருக்கும். 
Gr ee rf or பதக்க 
ஹு. னுபவிப்பது போல் ys 
ளின் கூர்மையையும் அனுபவித் 
துத்தான் ஆகவேண்டும். அது 
கான் வாழ்க்கையின் தத்துவம். 

உன் அன்புள்ள 

ரேவதி 
ஹூப்ளி 

பிரியமுள்ள மன்னிக்கு, 

நீ வர வச பெரிய தத்துவ 
ஞானியாட விட்டாய், வாழ்க் 
கை என்பது முட்கள் நிறைந்த 
சோஜா மலர்ப் படுக்கை என்று 
நீ சுலபமாக எழுதி விட்டாய். 
எனக்கு. என்னவோ ௮து சங்க 
டமாய்த்தான். தோன்றுகிற. 
கூரிய முட்கள் * சுரீர்! என்று 
குத்தும்போது யாராவது இல 
வம் பஞ்சினால் அதன் ௮௬ல் 
ஓஒ.த்தக்கொண்டே வந்தால் பஞ் 
சன் மென்மையை யாரரரவது 
அனுபவிக்க முடியுமா? அதே 
மாதிரிதான் என்னுடைய 
நிலைமை இருக்கறது. wear. 
காள் ஊரிலிருந்து என்னுடைய 
சாத்தனார் வந்இிருக்கறள். 
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ப்ப? அவள் என்னைப் 
படுத்தி வைக்கற பாடு! தமய 
னுக்கு ஆயிரக் கணக்கில் சம்ப 
ளம் என்து கினைத்துக் கொண் 
டி.ருக்கருள் போலிருக்கு. 

ஊனில் யரண,ம். ஆனதுமே, 
அண்ணா செட்டாகக். குடித்த 
பாம் பண்ணுகிருன்' என்று 
வாய்க்கு வரய் சொல்லிக் காண் 
பிக்இருள். கல்யாணம் பண் 
ணின வுடனேயே எனக்கு 
என்ன ஈகையும், புடவையுமாக 
வாங்கியொ போட்டு விடுவரூர் 
மன்னி 2. காணும் இல்லைய 
உன்னிடம் 2. இப்படித்தான். 
எதையாவது சொல்லிக் கொண் 
Bossa? . எனக்கு என் 
வோ வார்த்தை கேட்க முடி. 
யவில்லை. வந்து இசண்டு 
காளைக்குள் இந்த மாதிரி யெல் 
லாம் அவன் சொல்வது எனக் 
குப் பிடிக்கவில்லை. மனதை 
உறுச்திக் கொண்டே. இருச் 
தது. சேற்று இசவு இவரிடம் 
சொல்லி விட்டேன். இவருக் 
குக் கோபம் பிரமாதமாக 
வந்து விட்டது. ஆமாம், 
சொன்னதால் உனக்கு என்ன 

மூடப் போய் விட்டதாம் 7 
இட்டுக் கொண்டால் ஒன்றும் 
முழுப் போய் விடாது: தெரி 
யுமா?! என்று இரைச்தார். 

எனக்கு அழுகை வந்தது விட் 
டது. எல்லோருக்கும் சாதம் 
போட்டு விட்டு 
நான் சாப்பி 
டாமல் போம், 
என் அறையில் 

"எடுத்துக் கொ 
ண்டு விட்டேன். 

பத்து மணி வரைக்கும் அண்ணா. 
வும், தங்கையும் பேசிக் கொம் 
மானம் அடித்துக் கொண்டிருச் 
தார்கள். காதல், அன்பு என் 
றெல்லாம் சொல்லுகிறுர்களே, 
* சசப்பிட்டாயச ' என்று கூட 
கேட்கவில்லை. காதலும், அண் 
பும் என்ன என்று Bus gts 
பார்த்தும் எனக்குத் தெரிய 

வில்லை. லத் 
கான் கண் விழித்துப் பார்த்த 

போது, ௮ வர் கிம்மதியாகத் 
அரவ்இக்கொண்டிருக்தார். கடி. 
யாரத்தைப் பார்த்தேன். மணி 

ஆக  யிருச் 
மேஜை மேல் வைத்திருக்க 
அப்படியே இருக்கது. 
மனம் கேட்கவில்லை, 

தட்டி எழுப்பி 

ப.இனொன் தசை 
தது. 
பால் 
எனக்கு. 
மெதுவாகள் 
னேன். சா 
யன் காலம் 
எழு மணி 
க்கு. என் 
பேரில் எரி. 
bw Beye 
தவர் ஓசே 
சாக்த ரூப 

  

   
   

  

      

    

      

   

  



௮௦௪௯ இருக்கச். எண் கையைப் 
ape USES BY உட்கசச 
வைத்துக் கெசணடு “ளூ 

Lo cool} | ரீ சாப்பிட வே 
லையே, எண்பேரில் சகேோரபமச?” 
சன்று கேட்டார். Crrer wn 
அ. சப்போல் அவர் பேபச்௭ மிருது 
வசம்தான் இருக்கது. இருக் 
சசனும் முஉட்அலிண் .. கூபர்ம 
அவை அதன் MICK SIS அண்மை 
பால் சேபேசக் ௯ மூழுயுமசி 
அவர் ஆறுதல் வமொழிகளால் 
சாண் மணம் வேதனைதசன் பட் 
உது. கரணம் தெரியவில்லை. 
எணக்கு அணுபவம் பேசதவில் 
லையா எண்ண 2 

உண் அண்புன்லா 

சூடாமணி 

Qs oir Zour 

4Gitiwiapen or ரூமி, 
உ. உண் கடி குத்தைப் பசர்த்து 
தும், உண்ணுடைய ௫௪ஞ்௫ல பூக் 
Bowes கண்டு வருதக்தப்படு 
சேன். தெட்டதகத்கெல்லசம் 
மீக த்துக் கொள்வதும், 
சேீகசபப்படுவதும் சூ டு.ம்ப 
வாழ்க்கைக்கு எற்றதல்ல. ௪ம் 
FIT BOOS QW WET FAps Br s 
BEG RUE" 9. HERB Up Teor 
பெரியவர்கள். மகர FCs Bre 
BH கல்முதக்களும் இருக 
Bes per. euvGQ@enrs Gig sid 
srezcn மீண்ளைம் இருக்கிண் 
ன. Qur gars மமணிதண் 
இசண்டையும்கசண் பபண்படுத் 
MEO =r on Bz csr. ௬ ow ர 29 
விருக்து உடஸிண் நீல & psense 
ஆண்டு ஆணக்கப்படும்போது 
அதணுனள் இருக்ளும் எண்ணற்ற 
Wea: gRigesoiicsr ஞாுவகமேே



சமக்கு வருவதில்லை. அந்த அழ: 
இய நீல நிறத்தைக் குண்டு 
வியந்து. ஆனச்தப் படுகிறோம். 
'இது எப்படி' சாத்தயமாற.து 7 

உன் கணவரின். இன்மொழி 
களால் உன் மனம் ஏன்: 
தல் அடையவில்லை தெரியுமா 7 
உன் சாத்தஷரின் கடுமையான 
சொற்களையே நி. நினைத்துக் 
'கொண்டிருப்பதால்தான். கரன் 
சொல்வது உனக்குப் புரி 
கிறதோ இல்லையோ? அசடு 
மாதிரி எதையோ கினைத்துக் 
கொண்டு மனதைக் கெடுத்துக் 
கொள்ளாதே. குடி.த்தனத்துக் 
குப் போய் மூன்று மாதம் 
களுக்குள் கணவனுடன் யாரா 
வது சண்டை போட்டுக்கொள் 
வரர்களா ? நீயே இப்படி. இரும் 
தால் இரண்டு குழக்தைகளுக் 
குத் தாயான என்னைப். பற்றி 
என்ன சொல்வது ? உன் ௮ண் 
னாவிடம் ரி எ ழு இய கடிதத் 
தைக் காண்பித்தேன். கொஞ்ச 
கேரம் இரித்துவிட்டு, * அவளை 
இவ்வளவு இக்கிரம் புக்ககம் 
அனுப்பி மிருக்கக் கூடாது 
என்றார். 

ஏன்?! என்று கேட்டேன் 
கான். கொஞ்ச காலம் எல்லா 
வற்றையும் செரல்லிக்கொடுத்து 
விட்டு பிறகு அணுப்பி யிருக்க 
வேண்டும், என்று சொல்லு 
கருர் உன் அண்ணா. உன் 
கணவரை உத்தரவு கேட்டுக் 
செகண்டு இக்கே வச்து 
இரண்டு மாதங்கள் இருந்து 
விட்டுப் போயேன். 

உன் அன்புள்ள 
ரேவதி 

avd 

டீரியமுள்ள மன்னிக்கு, 
சமஸ்காரம். நீ எழுதிய 

படியே என் காத்தனர் சொல் 
அவதை சான் கவனிப்பதில்லை. 
இருந்தாலும் இவர் மேல் எனக் 
குக், கொஞ்சம் மனஸ்தாபம் 
தான். இனமும், ஆமிசிலிருக் ௪ 
வன் வருகிறாரே, இசவு 

படுக்கும். 'பா.துதான் இன்முக 
மாகப் பேசுஒிருசே தவிர ம். 
வேளைகளில் ஒன்றும் அதிகமா 
கக் கவனிப்பதில்லை. என் மனம் 
புண் பட்டிருச்தாலும் சரி, 
ஆனச்தமாக இருக்தாலும் சரி, 
எ.துவுமே இவர் கண்ணில் படுவ 
இல்லை... வாழ்க்கையை நரம் 
எர்.தவிதக் கனவாகப் பாவிக்க. 
ரோமோ அவ்விதம் தோன்று 
வதுதான் உலக இயல்பு 
போலும் ! சூனிர்க்த கிலவிலே 
ஈ.இயில் படஇல் உல்லாசமாகப் 
போவது போல் கனவு கண் 
டால் எவ்வளவு இன்பமாக 

இருக்கறது? வாழ்க்கையில் 
மேடு பள்ளங்களையும் இன்பக் 
கனவாகப் பாவித்து விடும் 
படி. & உபதே௫க்கருக்கிறுய். 
அவ்வளவுதானே மன்னி£ 

கூடிய/'சக்கரமே கான் பிறச் 
தகம் வரும் சக்தர்ப்பம் கேர 

லாம். இடீரென்று ஒரு கற் 
செய்தி உனக்குத் தெரிவிக்கப் 
போறேன். 

உன் அன்புள்ள 

சூடாமணி 
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பங்களூர். 

அன்புள்ள மன்னிக்கு, 

கமல்காரம், தீயும், அண்ணா, 
வும் ஊருக்குப் போன பிறகு 
எனக்குஇக்தவீட்டில்பொழுதே 
போகவில்லை. ஒரே ஊரில் உத்தி 
யோகமாக இருக்கக் கூடாதா 
என்றுதோன றுகிறது.தை பிறக் 

இதற்கும் 8, இளம்புவதற்கும் 
சரியாக இருக்கவே, இணீமேல் 
பெண் கேட்பதற்கு யாராவது 
வக்தால் * கான் என்ன பண்ணு, 

வது 2” என்று அம்மா சொல் 
வில் கொண்டிருக்கிறாள். சவ் 
கராக்தி அன்று சின்ன அண்ணா, 
சடசாஜனுடன். ஒருவர் வச் 
இருந்தாரே கெப்பாய், அண்ணா, 
மசதிரி மூக்குக்கண்ணாடி போட் 
டுக் கொண்டு அவருக்கு இன் 
ணும் கல்யாணம் ஆகவில்லை 
யாம். கலகல வென்று இரித் 
துக் கொண்டு அவர் பேசுற 
மாஇரி அம்மாவுக்கு ரொம்பவும் 
பிடி.த்திருக்கற.து. நிண்ட கதர் 
ஜிப்பாவும், சற்று கலைந்த சப் 
பும் முகத்தில் படபடப்பும்-- 
அவரை கம் தேசத் தலைவர் 
களில் யார் மாதிரியோ என்று 
சொல்லத் தோன்றுகிறது. 

சங்கராந்திக்கு அப்புறம 
(இந்தப் பத்து peraadie அவர் 
இருபது தரம் ஈம் வீட்டிற்கு 

வந்து போய் விட்டார். ஈடரச 
ஜன் சொல்லுகிறான்; ** காரண 
மில்லாமலா வருகருன் சச் 
BG?” என்று. பெயர்கூட அழ 
காக இல்லையா மன்னி? தம் 
ஸ்.திதிதான் தெரிந்திருக்க 
றது. மூவாயிரம், நாலாயிரம் 
என்று வரதகூஷிணை கொடுக்க 

முடியுமா. 2 பெண் அழகாக 
வும், புத்திசலியாகவும் மட்டும் 
இருக்து விட்டால் போ.துமா 2 
என்று அம்மா விசாரத்தில் 
குன்றி விட்டாள். இந்த ௪ச் 
துருவை பார்க்கும்போதெல் 
லாம் அம்மாவின் வாடி. ய முகத் 
Bx புன்சிரிப்புத் Oo rT or 

இறது. ஆனால், அவருடைய 
நடை உடை பாவனைகளைப் 

பார்த்தால் பணக்கார வீட்டுப் 
பிள்ளையா க இருக்குமோ? 
கேட்டு விட்டுப் பிறகு ஏமாறப் 
போகிறோம் என்றும் அம்மா 
சொல்லுகிறுள். 

நீ வைத்த துளசிச் செடி 
நன்றாக துளிர் விட்டு வளர்ச் 
இருக்கிறது. அதைப் பார்க்கும் 
போதெல்லாம் உன் நினைவுவரர 
மல் இருக்க முடியவில்லை. ௮ண் 

42



ணாவுக்கு. என் கமஸ்காரம் 

சொல்லு. பதில் எழுது. 

உன் அன்புள்ள 

சூடாமணி 

சென்ன. 
அன்புள்ள சூடாமணிக்கு, 
Prams. ear கடிதம் 

இடைத்தது. இரண்டு வருஷவ் 
களாக பங்கஞரில் இருக்கது 
விட்டு வந்தது பெரிய தெொக்தர 
வாக இருக்கறது. வெயில் 
பொறுக்க முடியவில்லை. காலை 
யில் எழுக்த கொஞ்ச சேரத்துக் 
கெல்லாம் 6565 வென்று 
உடம்பு முழுதும் வியர்த்து வீடு 
றது. என்னை விட bs Bap 
யத்தில் அண்ணாதான் செரிம்ப 
வும் சசமப்படுகிறார். கொஞ்ச 
தாள் ஆனதும் ௪ரியாக விடும் 
என்று நினைக்கிறோம். 

8 எழுதி யிருக்கும் சந்துரு 
வைப் பற்றி படிக்கும்போது 
சன்றாகத்தான் இருக்கிறது. 
கானும் அண்ணு அவரை கவ 
னித்தேன். அடி.ல்கடி உன் 
SnCu கவணித்ததாகக் கூட 
நினைவு வருகிறது. சாதாசண 
மாக வயது வக்த பெண்ணாகட் 
டும், ஆணாகட்டும் ஒருவசை ஒரு 
வர் ௪க்இத்தால் அடிக்கடி. உற் 
ப் பசர்க்இருர்கள். அவரவர் 
கம் சாமர்த்தியத்தை வெளிக் 
காட்டிக் கொள்ள முயற்இப்ப 
தும் உண்டு. பெண்ணாக இருக் 
தால் தனக்கு நன்றாகப் பாடத் 

தெரியும் என்று அவன் கவ 
னிக்குமாறு wos சமயத்தில் 
மிருதுவாகப் பாடி, ௮வன் மன 

தைக் கவர முயற்சிக்கிறாள். புரு 
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, உன் அப். 

னாக இருந்தால் தன் காலேஜ் 
பிரதாபங்கள், உத்தியோக விஷ 

யத்தில் Govt தன்னைப் 

பசராட்டுகிற விஷயம் முதலிய 
வற்றைப் பாதி தமிழும் , இங்கி 
லிஷுமாகப் பெண்ணின் 

காரில் விழும்படி. பேசுகிருன். 

உன் அ௮ண்ணாகூட என்னை 

முதலில் பார்க்கவக்தபோ.து அப் 

படித்தான் பே௫னார். என்னைக் 
கூட நீ சொல்லுவாயே-**டைப் 

அழிக்கத் தெரியும் என்று கரட் 

டிக் கொள்ளத்தானே மன்னி 
7 பாவின் ஆபீஸ் குப்பை 

கூளங்களைக் கட்டுகட்டாகவைத் 
துக் கொண்டு காங்கள் வந்த 

போது பிரமாதப் படுத்திக் 

கொண்டிருந்தாய் 2!” ores pI 

போகட்டும். சூடாமணி ! 28 
எத்த மாஇரி சந் துருவின்மனதை 

ஆகர்ஷிக்க இட்டம் போட் 

டி.ருக்இருய். உன் தம்பூருக்கு 

வேலை ௮இகமாக இருக்குமே? 
சாதாரண கானில் அம்மா எவ் 

வளவு நச்சரித்தாலும் பாட 

மாட்டாய். இப்பொழுது Fb 
துரு வருகிற சமயம் தெரிந்து 
தம்பூரை மீட்டுவாய் என்று 
நினைக்கறேன். உன் முயற்சி 

வெற்றி அளிக்கட்டும். 

துளசிச் செடிக்கு இனம் 
ஜலம் விட்டு வா. பிருக்தையைப் 
போல நல்ல பர்த்தாவாக உனக் 

கும் இடைப்பான். ப.தில் எழு௮- 

உன் அன்புள்ள 
ரேவதி 

பங்களூர் 
அன்புள்ள மன்னிக்கு, 

கமஸ்காரம். உன் கடிதம் 

இடைத்தது. கண்டபடி. யெல்-



லாம் பரிகாசம் செய்து எழுதி 
அருக்கறுய். ஆனால், ச. எழுதி 
யிருப்பதும் வாஸ்தவம்தான். 
“இன்னும் வரக்காணேனே'என் 
கிற பாட்டுதான். அவருக்கு 

செசம்பவும் பிடிக்கும் போல் 
இருக் ச்தாகாள் வெள் 
Serres Slips sue 
மிக்கு. , வனக்கெற்றிவிட்டு பழய 
பாட்டுகளெல்லாம். மறக்து விடு 

இன்றனவே என்று பாட ஆரம். 
பித்தேன். சன்ன; அண்ணாவும், 
சந்துருவும் வச்துவிட்டார்கள். 

உடனே ம இண்டல் செய்இருப் 
பது கிளைவுக்கு வரவே பாட்டை 
கிறுத்தனேன். கிறுத்தி ஐந்து 
கிமிஷம் கூட ,ஆூயிருக்காது. 
சின்ன அண்ணா உள்ளே வக்து 
அவர்கள் வக்தபோது. பாடிய 
“இன்னும் வரக்காணேனே ! 
என்ற பாட்டையே திரும்ப 
வும் பாடச் சொன்னான். இரு 
வரும்-பூஜை அறையின் வாசற் 
படி. அருகில் உட்கார்க்து. 
கொண்டு பாட்டைக் கேட்டார் 
கள். 

*விணை சொல்லிக் கொடுத் 
தால் நன்றுக இருக்கும். கல்ல 
'இழைந்த சாரீரம்!” என்று சச் 
துரு பாசாட்டினார். 

ஈஅவளும்தான். ஆசைப்படு 
ருள்! என்றான் சன்ன 
அண்ணா. 

“போய் விட்டு வரட்டுமா? 
சொம்ப தாக்ஸ்'" எனறு என் 
னிடம் சொல்லிக்கொண்டு சச் 
தரு எழுந்தார். என் தொண் 
டையில் வார்த்தைகள் மாட்டிக் 
கொண்டது போன் ற உணர்ச் 
ன்று தோன்றியது. தலையை 

மட்டும்தான் என்னால் ௮சைக்க 
முடிந்தது. 

௮க்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு 
மன்னி! என் மனம் ஆனக்தத் 
தால் துள்ளிக் குதித்துக் 
கொண்டே இருக்கிற றது. இனப் 
கோவிலுக்கு வேறு போ! 
றேன். அம்மாதான் அவருடன் 
இனம் பேசுகருளே. ஒரு காளா 
வது அவரது பூர்வோத்திரவ் 
களைக் கேட்கவில்லை. ரீ இக்த சம 
யத்தில் இங்கே இல்லையே என்ற. 
வருத்தமாக-இருக்கற.து. 

eo DOs என்ன 
தோன்றுகிறது? ஓவ்வொரு 
சமயம் இதெல்லாம் பைத்தியக் 
கார எண்ணங்கள் என்று மன 
சைச் சமாதானப் படுத்திக் 

கொள்கிறேன். ஆலை, இந்தக் 
காலத்தில் பணம் ௧௬ இல்லா 
மல் பாட்டு ஒன்றையே பிரதா 
னமாகக் கருக் கல்யாணம் 
பண்ணிக் கொள்கிறவர்கள் 
அபூர்வம் இல்லையா ? அவ்வளவு 
தைரியமாக யார் முன் வருஒறார் 
கள்? 

Diss கேள்விகள் எழும் 
போது மனம் கவலையசல் தத்த 
oS pg. 

உன் அன்புள்ள. 

சூடாமணி 

சென்னை. 
அன்புள்ள சூடாமணிக்கு, 

ஆூர்வாதம், உன் கடிதம் 
ais பத்து இனங்களுக்குப் 
பிறகுதான் ase உனக்குப் 
பதில்: எழுதமுடிஇு, றது. கா சரணம் 
வேறு ஒன்றுமில் என் 
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தங்கை பதமா ஊாலிருக்து. வர் 
இருந்தாள். அவளுக்கு. < 
ஒரு வரன் வக்தது. பின்னை வீட் 
டார் பெண்ணைப் பார்க்க ரயில் 

ஏறி Gases segs இரமத்தை 
அளிக்கவிரும்பவில்லை. பெண் 
க் கொண்டுவக்.து இங்கேயே 
,ரிட்டச் சொல்லி அப்பாவுக்கு 
ழுதவிட்டார்களாம் !! பத்மா 
கண்ணுக்கு சுமாராக. இருப் 

பாள். அப்பா, அவளுக்கு BS 
இரத்தை எடுத்துக் கொண்டு 

பசட்டு, படிப்பு எல்லாம் சொல் 
6 தரவில்லை. பத்மாவைப் 
பசர்க்க வந்த பிள்ளை ஒரு சங் 
இதப் பைத்தியம் ரஸிகன் என் 
ஸம் நீயும், சரனும் சொல்லு 
வோம். பிள்ளையின் தாயார் 
பெண்ணைப் பார்த்ததுமே *பரட் 
டுப் பாடத் தெரியுமா" என்னு 
கேட்டாள். சம்பிரதாயத்துக் 

காகக் கேட்டுமூர்கள் என்று. 
அப்பா நினைத்துக் கொண்டு 
ப.த்மாவைப் பாடச் சொன்னார். 

  

தல் பாட்டைக் கேட் 
டதுமே பிள்ளை அசரத்தையாக 
எழுக்து மேஜைமேல் இடச்த 
புதிய பத்இரிகை 
களைப் புரட்டத் 
தொடங்கி விட் 
டான். அப்பா; 

வன் தாயாரு 
டன்வரத்க்ஷிணை, 

எர முதலியவற்றைப் பற்றிப் 
பேசஆரம்பித்துவிட்டார். 
oii ஜாமீன் இரண்டாயிரம் 
ரூபாய், ர் வகையருக்கள் கல். 
யரணச் செலவு உள்பட இரண்: 
டரயிரம். மொத்தம் காலாயிரம் 
செலவழிக்க அப்பா தயாராக 
இருக்தரர். பிள்ளையின் தாயா 
ருக்கும் சபலம்தான். ஆனால், 
பிள்ளையின் முகத்தைப் பார்த் 

  

  

      

   
    

  
  

 



தால்சம்மதிக்கமாட்டான் 

போல் தோன்றியது. நாங்கள். 

கினைத்தபடியே அவர்கள் ஊருக் 

குப் போய்க்கடிதம் போட்டார் 

கள். பணம் க்கியமாக 

இருக்த போதிலும் பெண்ணுக் 
குப்பாட்டு, படிப்பு, இல்லாக 
தால் பிள்ளைக்கு. சம்மதமில்லை 
என்று தெரிவித்திருக்தார்கள். 

எப்படி இருக்கிறது ஈம் சமூ 

ab? ஒன்று பிடித்தால் ஒன்று 
பிடிப்பதில்லை. ஒரு கன்னிகை 

மிடம் சர்வ லக்ஷணங்களையும், 

பணம் உள்பட, எ.இர் பார்க்க 
முர்கள் இந்தப் பஞ்சம் நிரம் 

பிய பூமியில்/ 
போகட்டும் அந்த சந்துரு 

Aer மனம் எப்படியோ? 
அவர் பரக்த கோக்க முடையவ 
ரரக இருந்தாலும், அவரைச் 

சேர்க்தவர்கள். எப்படியோ? 
எப்படி. இருந்தாலும் உண் எண் 

ணம் ஈடேறினால் போகும். அது 
தான் என் ஆசையும் கூட. 

பங்களூர். 

அன்புள்ள மன்னிக்கு, 

ஈமஸ்காரம். உன் கடிதத் 

தைப் பார்த்தது முதல் என் 
மனம் குழம்பிக் கடக்கிறது. 

அம்மாவுக்கு ௮வரை நேரில். 

விசாரிக்க மனோபலம் இல்லை. 

சன்ன அண்ணா, * வீட்டுக்கு 

கேத முறையில் வருபவனைப் 
போய், என் தங்கையைக் கல் 

யாணம் பண்ணிக் கொள் 
இருயா” என்று எப்படிக் கேட் 

பது என்கிருன். சான்தான் 
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வெட்கத்தை விட்டுக் கேட்க 

வேண்டும் போல் பேச்ஒிருர் 
கள் இவர்கள் / 

* எனக்குச் டாமணியைக் 
கல்யாணம் “பண்ணிக்கொள்ள 

இஷ்டம்; அவளுக்கு இஷ்டமிருக்., 
இறதா என்று தெரிக்துகொள்சி. 
வேண்டும் * என்று இந்த Fed 
துருதான் கேட்கக் கூடாதா, 
werk! ஈம் சமூகத்தில் ஆண்: 
பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவுக்கு 
தைரியம் இல்லையே! பெரிய 
பெரிய பிரச்னைகளை வைத்துக் 

கொண்டு மேடை ape Dora 

கம் செய்கிறார்கள்! ஆபீஸி 
விருச்.து அண்ணாவுடன் வருக 
ரசி. இனம் பாடச் சொல்லிக் 
கேட்டிருர். புகழவும் _ புகழ்க 
ரூர். எழுந்து போய் விடுகிறார். 
கான் சோர்ந்த மனதுடன் தம் 

பூரை உறையில் போட்டு வைக் 
இறேன். இவைகள்தான் தினம் 

கடக்கும் சம்பவங்கள். 

அக்தப் பிள்ளை அவளைக் கல் 
யாணம் பண்ணிக் கொள்ளாத 
தைப் பற்றி பத்மா, ஏதாவது 

உன்னிடம் வருத்தப்பட்டசனா? 
ஆனால், பண உதவியினால் அவ 
ளுக்கு விவாகம் ,ஆ௫விடும் என் 
இற தைரியம் இருக்கலாம். 
ஆஹா, இந்தப் பணத்துக்குத் 
தான் என்ன மதப்பு 2 எனக்குக் 

கல்யாணம் ஆனபிறகு ஆத்துக் 

காரருடன் குடித்தனம் செய் 

யும்போ.து ரொம்பவும் சிக்கன 
மாக இருக்.து பணம் சேர்க்கப் 
போகிறேன். என் சூழக்தைக 
ளாவ.து என்னைப் போல் sop 
டப்படாமல் இருப்பார்கள் 
அல்லவா ₹



இக்தக் கடிதத்தைப் படித்து 
விட்டு 8 விமும்து விழுந்து சரிப் 
யாய். என்னவோ சொல்லு 

வார்களே, * அடி. என்பதற்கு 

பெண்டாட்டி. இல்லை!” என்று 

  

த்த மாதிரி இருக்கறது என் 
னவுகள் எல்லாம். 

  

துளசிச் செடி. தழைத்து ப௬ 
மையாக இருக்கிறது. அதன் 
மேல் கவிக்து நிழல் தரும். பவழ 

மல்லிக மரத்தடியில் உட் 

கார்க்துதான் இக்தக் கடிதம் 

எழுதுகிறேன். புஷ்பங்கள் 
துளசியின் மேல் உதிர்ந்து அழ 

காக இருக்கறது. நீ இங்கு இல் 
லையே மன்னி இதைப் பார்ப்ப 

தற்கு. 
உன் அன்புள்ள, 

சூடாமணி 

பங்களூர் 

அன்புள்ள மன்னிக்கு, 

சமஸ்காரம். கேற்று ஒரு கடி. 
தம் எழுதினேன். அல்லவா 2 
அதைத் தபாலில் சோத்த பிறகு 

சந்துரு விட்டுக்கு வந்திருந்தார். 
அவர் வருவதற்கு முன் அம்மா 

வுக்கும், சின்ன அண்ணாவுக்கும் 
வாக்குவாதம் நடந்தது. அவ 
ருடைய சம்மதத்ஜைக் கேட்டு 
விடேன் என்று அம்மா அண் 

னணாவுடன் சண்டை பிடித்தாள். 

நீதான் கேளேன்” என்றான் 

அண், வர்கள் இப்படிப் 

கவ ட ரக்குப்போதே 
சந்துரு வந்து விட்டார். வழக் 

கம்போல் கான் நேற்றுப் பாட 

வில்லை. பாட ஆரம்பிப்பேன் 
எண்று அரை மணி எ.ர்பார்த்து 

"விட்டு, * சூடாமணி ஊரில் இல் 
ஆயா?” என்று அவர் கேட்பது 
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அறையில்: இருக்க எனக்குக் 

கேட்டது. அதற்குள் அம்மா 

எனக்குத் தலைவலி என்று சாக் 

குச் சொன்னாள். 

இனம் பாட்டுக் கேட்டுக் 
கேட்டு ஆபிஸில் வேலை. செய்த 

களைப்பு Saw விடும் ' என்றார் 
சந்துரு. அம்மாவுக்கு அந்தத் 
தைரியம் எங்கருக்.துதான் வந் 

ததோ2 

சூடாமணியின் பாட்டு உங் 
களுக்குப் பிடி.த்தருக்கறதா 7 

அப்படியானால் ௮: அவளைக் கல்யச 

ணம் பண்ணிக்கொண்டு விடுவ் 

கள். எங்கள் கவலை நீங்கி 

விடும் என்றாள் அம்மா. 

வார்த்தைகள் தட்டுத் தடுமாறித் 
தான் வெளிவர்தன. என் மனம் 

படபட வென்று அடித்துக் 

கொள்ள ஆரம்பித்தது. 

சக்துரு கலகல வென்று சரித் 

ari. * செய்து கொண்டால் 

போச்சு, உங்கள் அபிப்பிரா 
யம். தெரியவில்லையே என்று 

கான் பேசாமல் சும்மா இருச் 

தேன். காளைக்கு அம்மாவுக்கு 

எழுதி அவள் சம்மதத்தையும் 
கேட்டு விடுகிறேன். அவளுக்கு 
நான் ஓரே பிள்ளை. என் பேரில் 

உயிரை வைத் இருக்இருள். 
மத்து எதுவும் சொல்ல மாட் 

டாள்! என்றார். *சூடச 
மணிக்கு தலைவலிதானா, ஜுரம் 

கூடவச 2” என்றும் விசாரித் 
தார். மாமியார் மிகவும் கல்ல 

'வசாக இருப்பார் போல இருக் 
நக இன்கா அவளிடம் எம் 
படி. யெல்லாம் கடச்துகொள்ள 

வேண்டும் என்று எனக்குச்



சொல்லித் , தருகறாயா 7 நீ கல் 
வாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு 

முன்ே 'ப வந்து விடு. உன்னி 

உம் நேரில் பல விஷயங்கள் 
பேச வேண்டும். 

உன் அன்புள்ள, 

சூடாமணி 

சென்னை 

அன்புள்ள சூடாமணிக்கு, 
ஆசீர்வாதம். உன் கடிதத் 

தைப் படித்ததும் ரொம்பவும் 
சந்தோஷப் பட்டேன். கடை 
யில் இல விஷயங்களில் பெண் 
களுக்கு இருக்கும் மனோபலம் 

புருஷர்களுக்கு இருப்பதில்லை 
என்று தெரிகுறது. சமய 
மறிக்து அம்மா அம்மரதஇரி 
பிரஸ்தாமித்திராவிட்டால் விஷ 
யம் இவ்வளவு கெளிவாகத் 
தெரிச்திராது. இன்னொன்று 
சொல்லுகிறேன். ௮வசரம் 
பட்டு உன் மனசை ஆசை 
களில் ஸூழ்கடித்துக் கொள் 
னாதே. விஷயம் இன்னும் 

தெளிவாக வில்லை." உன் கடி. 
தத்தைப் பார்த்தால் நீ ஒரே 

ஆத்தத்தில் மஸ்க் 0 இருப்ப 
தாக அறிக்து கொள்கிறேன். 
அது இயற்கைதான். இருக்தா 

அம். கொஞ்சம் TONS BI 
கடக்து கொள். 

கல்யாணம் ஆனபிறகு மாமி 
யாரிடம் ஈடந்து கொள்ளும் 
விதத்தைப் பற்றி உனக்குச் 
சொல்லித் தருகிறேன். *மரமி 
யார் மெச்சிய மருமகள்.இல்லை ' 
என்று சொல்லுவார்கள். ௮ல் 
உண்மை இருக்கிறது. இருவ 
ரும் வெவ்வேறு குடும்பங்களைச் 
சோர் தவர்கள். ஒருவர் வழக் 
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கம் இன்னொருவருக்குப் பிடிக் 
காது. இருவரில் ஒருவராவது. 
சன் கொள்கையை மாற்றிக் 
கொள்ளமாட்டார்கள். இம்மா 
"திரி பல கூடும்பங்களில் தகராறு: 
கள் ஏற்படுகின்றன. கூடிய 
வரையில் சண்டை ௪ச்சரவில்!! 
லாமல் இருக்க முயற்சிக்கலாம். * 
அதற்கு ஒருவரிடமாவ.து விட் 

டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை 
இருக்க, வேண்டும். இதெல் 
லாம் அனுபவத்தின் பேரில் 
உனக்கே ஏற்பட்டு விடும். 

ஒன்று மட்டும் சொல்லி 
வைக்கிறேன். புருஷனுடன் 
ஒரு ஆறுமாதமாவது பழகிய 
பின்புதான் குடும்பத்த அள்ள 
குறைபாடுகளை sf aw ff ம் 

சொல்லி ஏதாவது ஒரு வழி 
தேட ழேயற்சிக்கலாம். ஆரம். 
பத்தில் புருஷன் ஈம்பேரில் ௮ண் 
பைச் சொரிவது போல் தோன் 
றும். கரம் இழித்த கோட் 
டைத் தாண்டுவாரா என்றும். 

உறுதி எற்படும். ஆனால் திடீ 
சென்று ore sy பக்கம் பாய்ச் 
தாலும் பாய்வார்கள். குடும்பத் 

B® நடுகிலைமை வடப்பதுதான் 
ஆசம்பத்தில் செய்யக் கூடியது. 
நமக்குத் தெரிந்த வேலைகளைச் 
செய்து விட்டு எதையும் தெரிச் 
தது போல் காட்டிக் கொள்ளா 

மல் இருக்து விடுவதுதான் 
சிலாக்கியம். 

FE SIH oT தாயாரிடமிருந்து. 
கடிதம் வந்ததா? ஒவ்வொரு. 
நிமிஷமும் உன் மஜேபீஷ்டம் 
நிறைவேற வேண்டும் என்று 
பகவாளைய் பிரார்.த்திக்கிறேன்.. 

உன் அன்புள்ள, 

ரேவதி



பங்களூர் 

அன்புள்ள மன்னிக்கு, 

நமஸ்காரம், கைடசியில் 
இலவு காத்த கிளி' என்பார் 
களே அம்மாதிரி. தான் என் 
ஆசைகள் வியாத்தமாக முடிக் 
னே. கான்கு தினங்களாக சந் 
துரு இக்த விட்டுப் பக்கமே 
வரவில்லை. ஆபீஸில் இன்ன 
அண்ணாவைக் கண்டாலும் சரி 
வரப் பேசவில்லையாம். சின்ன 
அண்ணாவே தைரியத்தை வர 
வழைத்துக் கொண்டு கேட் 
உசராம். * சாயந்திரம் சொல்லு 
இறேன்' என்று சொல்லிவிட்டு 
வேலைக்குப் போய்விட்டாராம். 

சாயக்திரம் சந்துரு ஆபீஸில் 
இல்லை. சன்ன அண்ணா விஷ 
யம் தெரியாமல் வீட்டுக்கு 
வர்துவிட்டான். அவன் வருவ 
தற்கும் தபால்காரன் ஒரு கடி. 
தத்தைக் கொடுப்பதற்கும் சரி 
யாக இருந்தது. பிரித்துப் பார்த் 
தால் கடிதம் சந்துருவிட 

மிருக்து வக்திருக்தது. விஷயம் 
இன்றைய சழுககதில் இருப் 
பதுதான். “பெண் அழகாக 
இருக்து பாட்டும் பாடி. விட் 
டால் போதுமா? என்னுடைய 
காட்டுப் பெண் கொஞ்சம் ஐ௯ 

வரியம் 2 oir or al or 1 & ay tb 
ருக்க வேண்டும். எனக்கு 

நீ ஒசே பிள்ளை. இப்படி. ஏழைப் 
பெண்ணைக் கல்யாணம் பண் 
ணிக் கொள்வானேன்? கான் 
இக்கு son இடமாகப் பார்க் 
இழேன் ' என்று அவர் தாயா 

ரிடமிருக்து கடிதம். வந்திருந்த 
தாம். “உங்களுக்கு எப்படிச் 
சொல்லுவது என்று தயங்கக் 
கொண்டே நான்கு இனங்க 

ளாக தட்டிக் கழித்து வந் 
தேன். யோசனை செய்து பார்த 
தால் தாயாரின் மனசைப் புண் 
படுத்தடாவத்ட் கம் அபிலாஷை 
யைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள 
வாவது? என்று தோன்று 
இறது. என் மனம் குழம்பிக் 
இடக்கிறது * என்று. சந்துரு 

வின் கடி.தம் ஒரே குழப்பமாக 

இருந்தது. 
அம்மா வருத்தத்துடன் உட் 

கார்க்து விட்டாள். என்னைப் 
பற்றி என்ன எழுத மன்னி? 
கான் ஏன் பெண்ணாகப் பிறக் 
தேன்? இதுதான் என்னுடைய 
கேள்வி. 

உன் அன்புள்ள, 
சூடாமணி 

சென்னை 

அன்புள்ள சூடாமணி, 

இதென்ன இப்படி.க் கோழை 
மாதிரி எழுதி இருக்கிறாய்? 
அத்த சந்துரு உன்னைக் கல்யா 

ணம் பண்ணிக்கொள்ளா விட் 
டால் அவருக்கு, அதிர்ஷ்ட 
மில்லை என்று. நினைத்துக்கொள். 
புஜத்தில் வலிமையுள்ள ஆண் 
பிள்ளைகள் பெண்கள் மூலமச 
கப் பணத்தை எதிர்பார்க்கும் 

போது இந்தச் சமூகம் எவ் 
வளவு. eps Cr ase இருக்க 
ஐது என்று யோ௫த்துப் பார். 
அது எப்படியாவது. இருக்கட் 

டும். உன்னைப் பற்றி என் நீ 
தாழ்வாக கினைத்துக் கொள் 
இருப்?” என் ெபெண் கப் 
பிறக்தேன்?' என்றெ கேள்வி 
யைக் கேட்பது மடத்தனம். 

பெண் பிறவியேய இழிவு 
என்னும் எண்ணம் பெண் 
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ணுக்கே உண்டாவதென்றால்...! 

சூடாமணி ! ! உன்னை நீயே 
தாழ்வு படுத்திக்கொள்ளாதே. 

முதலிலேயே எழுதினேன். 
ஆசைகளை வளரவிடாதே. 

மனதை ஆசைக்கு அடிமைப் 
படுத்தி விட்டாய். உனக்கு 
இன்னும் அனுபவம் போதாது. 

எல்லோரையும் நம்பி விடுவது 

தான் தவறு. 
மனசை உறுதியாக வைத்துள் 

கொள். இனிமேல் எப்படிப் 
பட்டவர் கட்டவும் மனசுக்கு 
ஆசை ஊட்டாதே. இதுதான் 

கான் உனக்கு எழுதக்கூடிய 

ஆறுதல் வார்த்தைகள். இப் 

பொழுது ன்றும் இப் 

போவ்விடவில்லை. oe கு 

நல்ல கணவர் இடைப்பா 

சென்று சான் உறுதியாக சம்பு 

இறேன். நீயும் அதே உறுதியை 

மனதில் வைத்துக் கெ ஸ் 

யாரைப் பார்த்தாலும் ந்த் 
கல்லவர் இவராக இருப்பாரோ 

என்று மாத்திரம் மனசை 

அலைய விடாதே. உன் உற்சாக 

மான பதிலை எ திர்பார்க்கிறேன். 

உன் அன்புள்ள, 

ரேவதி 
 



     
சரோஜா ராமமூர்த்த 

காத்து பலமாக வீசவே, 

இறந்திருந்த ஜன்னல் கதவு 
கள் பட்டென்று மூடிச் 
கொண்டன. மாலதி விசுக் 
கென்று எழுந்து ' போய்க் 
கதவுகளைத் இறந்து வைத்துக் 
கொக்கிகளைப். பொருத்தி 
னாள். சற்று நேரம் கம்பி 
களில் முகத்தைப் புதைத்துக் 
கொண்டு, வெளியே பார்த் 
தாள். 

சென்று விட்ட மாரிக் 
STO SSO PAH wary Quits 
Bor விளைவாக, நிலமெங்கும். 
பசுமை பூத்துக் குலுங்கிக் 
கொண்டிருந்தது. மர 
தளிர்கள் தழைத்திருந்தன. 
மாமரங்களில் சரம் சரமாக 
மலர்கள். சிறு சிறு பிஞ்சுகள் 
கூட விட ஆரம்பித்திருந்தன. 
ஓ. இளவேனில் "வருகிறது 
என்று மாமரத்துக் குயில் 
கூடக் கூவித் தெரிவிக்றைதே. 

மாலதி. கண்ணுக்கெட்டிய 
வரை கண்களை ஓட வி 
டாள். தெளிந்த வானம்: 
அதன் அடியில் மகிழ்ச்சியே 
உருவான இந்த உலகம். 
பூவும், பிஞ்சும், காயும், 
கனியுமாக. ஓரே வளர்ச்சி. 
ஆனால், அதோ, அத்த வீட் 
டுக்கு அடுத்த வீட்டில் தெரி 
இறதே ஒரு காட்சி, அது அவ் 
வளவு இன்பம் பயப்பதாக 
இல்லை: ஓட விட்ட தன் கண் 
களை மாலதி இடுக்கிக் கூர்ந்து 
கவனித்தாள். 
அடுத்த வீடு ஒருசிறிய ஒட்டு 

வீடு. ' ஆங்காங்கு இடிந்து 

  

   

  

   

  



விட்ட வீடு. பின் கட்டில் நாலைந்து 
தென்னைகள். பெரிய வேப்ப மற 
மொன்று இளைகளைப் படர விட்டு, 

வளர்ந்திருக்கிறது. அதனடியில் 
நார்க் - கட்டிலில் இளம் வெயி 
லுக்கு இதமாக உடலைக். காட்டிய 
படி ஒரு பெண் படுத்திருந்தாள். 
ஒல்லியான உடல். அங்கங்கள் 
யாவுமே ஓர் எல்லைக்குள் பார்த்துப் 
பார்த்துச் செய்த மாதிரி அளவோடு 
இருத்தன. ஒரு காலத்தில்--அப்படி. 
காலம் கலம் என்று சொல்லும்படி. 
அவளுக்கு வயதாகியிருக்காது-நன்ருக 
இகுத்தபோது, அழகியாக இருந்திகுப். 

பாள். எமை, அழகு எல்லாமே, 
இத்த உலகத்தில் இனிய கனவுகள்." 
பாவாடை கட்டுகறவள் பாட்டியா௫, 
போன இடம் புல் முளைப்பதைக் காலம் 
காலமாகப் பார்த்தும் பக்குவப் பட 
வில்லையே நாம்! 

அந்த ஒரு ஜீவனைத் தவிர அத்த 
வீட்டில் உயிரோட்டம் ஏதாவது 
இருக்கிறதா என்று கவனித்தாள் 
மாலதி. “டொக் டொக்"கென்று மரங் 
கொத்திகள் மரத்தைத் துளையோடும் 
சத்தம் கூடத் தாளம் பிசகாமல் கேட் 
டது. மாலதி எப்பொழுதுமே ஒரு 
மாதரி.  இம்மாஇரி விஷயங்களைப் 
பார்த்தால் நெருங்கிப் போய் விடு. 
erst. புதிதாக வந்திருக்கும் “அவ 
ளுக்கு அவ்வூரில் இன்னும் யாரும் 
நண்பர்கள் ஏற்படவில்லை. கணவன் 
அலுவலகத்துக்கும், குழந்தைகள் 
பள்ளிக்கும் சென்ற பிறகு பொழுது 
நகர்வதாகவே இல்லை." போய் அவ 
ளிடம் என்ன ஏது என்று கேட்போமா. 
என்று தோன்றிவிட்டது அவளுக்கு. 

நற லத வாசலை இழுத்துப் பூட்டிக் 
கொண்டு அடுத்த வீட்டுக்குள் 
நுழைந்த போது, அந்தச் சிறிய வீடு 
“ஹோ” வென்று திறந்து கிடந்தது. 
கூடத்தில், இழிந்த பாயின் மீதுகலைந்து. 
இடந்த ட்டுக் கட்டுகளும், கூஜா 
வில் பாதி தண்ணீரும், காப்பி சாப். 
பிட்டு வைத்த டம்ளா்களும் இறை 
பட்டுக் கொண்டிருந்தன. தல்ல. 
தொரு குடும்பம்' அமைதியாக வாழக் 
கூடிய எந்தவிதமான சூழ்நிலையும் 
அங்கு இல்லை. 

மாலஇ தோட்டத்தை 
தாள். 

| அடைத் 
கட்டிலில் படுத்திருந்த அந்தப் 

பெண், அசைவற்று அப்படியே டப்: 
பதைப் பார்த்ததும் மாலதக்குப் 
பயமாகப்- போய் விட்டது. அருகில் 
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சென்று உற்றுக் சவனித்தா வெளுத்- 
துப் போன முகத்தில், கழ் விழுந்த! 
கண்களில், இரண்டு சொட்டுக் கண் 
ணீர் திரண்டு நின்றிருந்தது. மூத்து: 
கள் போல் உருண்டிருந்த அந்தக் 
கண்ணீரில் ஒரு சோகக் கதையே 
புதைத்திருக்கிறது என்பது மாலஇக். 
குத் தெரிந்து விட்டது. 

வேப்பங் காற்றின் சுகத்தில் தன் 
துயரை மறந்து துயிலும் அவளை 
எழுப்ப க்காமல் மாலதி, அங் 
இருந்த துணி துவைக்கும் கல்லின். 
மீது அமர்ந்து. வானத்தை அண் 
ணாந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். 
கதிறவன் உச்சி மேட்டுக்கு வேகமாக 
வந்து. கொண்டிருந்தான். ஆனால், 
அவனின் வெப்பத்தைத் தடுத்து 
நிறுத்தும் ஆற்றல் அந்தக் குளிர் 
கருவுக்கு இருந்தது. 

கட்டிலில் படுத்திருந்தவள் கண் 
விழித்துக் கொண்டாள். சற்று 
அசைந்து படுத்தாள். நாக்கால் உதடு 
களைத் தடவி விட்டுக் கொண்டு, 
ஈரத்தை உண்டாக்கினாள். ஒரு காலத் 
இல் - ஒரு காலம் என்றுதான் சொல்லி. 
யாக வேண்டும் - இனிமையும், இன்ப 

மும் தோய்த்திருந்த அதரங்கள் அவை. 
இமைகளின் 'ளிம்பில்  உருண்டி 
ருந்த கண்ணீர் அவள் இமைகளைத் 
திறத்ததனால் கன்னத்தில் வழிந்தது. 
மாலதி மெதுவாக அவள் ௮௬௬௫ல் 
சென்று நின்றாள். வியப்புடன் தன் 

ப். பார்க்கும். அவளை நோக்கி, 
**அம்மா! உங்களுக்குச் சாப்பிட ஏதா. 
வது. கொண்டு வரட்டுமா? சூடாக 
வேண்டுமா? குலிர் பானமாக இருக்க 
லாமா?”* என்று கேட்டாள். 

அன்பு, தயை, கருணை என்பவற் 
றுக்கு விளக்கமாகத் இகழும் இறை 
வனே தன் எதிரில்  பெண்ணுருக் 
கொண்டு வந்து விட்டானோ என்று 
தான் அவள் மாலஇியைக் குறித்து. 
நினைத்திருக்க வேண்டும். கண் களில். 
தெரிந்த வியப்பு அடங்காமல் மாலதி. 
யைப் பார்த்துக் கொண்டே, **ஏ.தா 
வது கொடுங்கள்....ஏ.தாவது...சாப். 
பிட்டு ஒருநாளாகிறது....** என்றாள். 

மாலதிக்கு சுறு சுறுப்பு அதிசம். 
ஐந்து நிமிடங்களில் டான காப் 
பியை எடுத்துக் கொண்டு வந்து விட் 
டாள். 

  

  

உங்கள் உடம் 
புக்கு என்ன அம்மா2”*



“பேச்செல்லாம், சோகமெல்லாம், 
கதை யெல்லாம் அப்புறம், மூதலில் 
என் பசியை ஆற்றிக் கொண்டு பேசு 

ஜேன்! என்பது போல், டம்ளரி 
இருத்த காப்பியை ஓரே உறிஞ்சி; 
குடித்து விட்டு, நீண்ட பெருமூச்சுடன். 

மனத்திலிருந்த பாரத்தைக் குறைத் 
துக். கொண்டாள் அந்தப் பெண். 
பிறகு மாலஇயை ஏறிட்டுப் பார்த்து, 
**நீங்கள் அடுத்த வீட்டுக்கு வந்திருக் 

  

     

இறீர்களா?'! என்று -கேட்டாள். 
1*ஆமாம்..உங்களுடன். ஒருவரும். 

இல்லையா?”* 
**ஏன் இல்லை? என் கணவர் இருக் 

ஒருரே...வெளியே போய் இருக்கி 
றார்...” 

“ஓகோ! தன்னந்தனியாக நோய் 
வாய்ப்பட்டிருக்கும் உங்களை விட்டு 
விட்டு வெளியே போய் இருக்கருரா??" 
அந்தப் பெண் விசுக்கென்று தன் 
முகத்தைத் திருப்பிக் கொண்டு கண் 
ணீரை ஆறாகப் பெருக்க ஆரம்பித் 

  

  

   

   

      

தாள். மாலதி வேப்ப மரத்தில் 
சாய்ந்து கொண்டு அவளையே ௨ 
றுப் பார்த்துக் கொண்டிருத்தா. 
மனத்தில் எவ்வளவு துயரமிருந்தால். 
இப்படிக் கண்ணீரைக் கொட்ட முடி. 
யும்? சிறிது கழித்து அவள் தலைப்பால் 

முகத்தை. அழுத்தித் துடைத்துக் 
கொண்டு, **நிற்கிறீர்களே அம்மா. 
அப்படி, உட்காருங்கள்”? என்று அங் 
இருந்த சமிட்டித் இண்ணை ஒன்றைச் 
சுட்டிக் காட்டினாள். 

  

     

     

  

இதற்குள் தெருப்பக்கம் சத்தம் 
டது. நாலைந்து ஆடவர்கள் 

இரைந்து பே?க் கொண்டு உள்ளே 
ந்தார்கள். _ அவர்களில் ஒருவன் 

மட்டும் பின்பக்கம். வந்தான். 
கையிலிருந்த. ஒரு பொட்டலத்தை 
அவள் கட்டிலின் மீது வீசி எறிந்தான். 

“இன்று தொலை சனியனே! அழுது. 
என். பிராணனை. வாங்குகி 
* சற்றுத் தள்ளி இண்ணையில் 

க்கும் மாலதியை அவன் 
கவனிக்கவில்லை. இரைந்து விட்டு 
உள்ளே போய்விட்டான். அடுத்த நிமி 
ஷம் தபேலாவின் சத்தத்துடன் சிதார் 

ஒலித்தது. இனிய குரலொன்று அத 
னுடன் பாட ஆரம்பித்தது. 
யாரம்மா அது?!” என்று மாலதி. 

எழுத்து வந்து கேட்டாள். 

அவர்தான் என் கணவர். 
அமைதியாகப் பதிலளித்தா 

      

   

  

   

        

  
  

    

  

எநாடகத்திலிருந்து சினிமாவுக்கு 
வந்இருக்கங்களே, இப்போ என்ன மாறு 
தலைப் பார்க்கறீங்க......?'” 

"ஓரு மாறுதலும் இல்லை...... 
வில் கும்போது என்னாலே எஜரில் 

ஜனங்களைப் பார்க்க 'முடியாது. நாட 
கத்தல் நான் ஜனங்களையே பார்த்த 
இல்லே.....!'' 

  

  

          

பாட்டும் கூத்துமாக இருக் 
கிறதோ 

அப்படித்தான். நானும் ஒரு 
காலத்தில் இருந்தேன்...'” 

“அப்படி யென்றால்....?'” 
அந்தப் பெண் கட்டிலில் நன்றாக 

எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள். 

  

€*(ரதது வருஷங்களுக்கு மூன்பு 
சம்பா. இன்னும் எவ்வளவோ அழ 
காசு இருந்தாள். மனைவியை இழந்து: 
விட்ட தந்தைக்கு ஆறுதலாகவும், 
உடன் பிறந்த தம்பிகளுக்குத் தாயாக 
வும் அவளால் அந்தப் பதினாறு வய 
'இல் எப்படித்தான் நடந்து கொள்ள 
முடிந்ததோ? சந்தர்ப்பங்கள் சிலரை 
அடியோடு மாற்றத்தான். செய்கின் 
றன... தாயை இழத்த பெரிய துய 
ரைத் தவிர, சம்பாவுக்கு அத்த வீட் 
டில் ஒரு குறையும் இல்லை. அவளை 
மாற்றும்படியான. நிகழ்ச்சியே அந்த 
வீட்டுக்கு ஓர் இளைஞன் வந்த பிறகு 
தான் நடக்க ஆரம்பித்தது. கலைகளில்: 
ஆர்வம் கொண்ட அந்த இளைஞன், 
அழகையும் ஆராதிப்பவனாம்.”* 
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சம்பா இவ்விதம் கூறிவிட்டு மாலதி 
யைப் பார்த்து விரக்தியாகச் சரித் 
தாள். 

வலுவில் அந்தக் குடும்பத்துடன் 
பே9, வலிய நட்புறவு பூண்ட அத்த 
இளைஞனின் கண்கள், சமையலறையில் 
நடமாடும் சம்பாலின் பேரிலேயே 
பதித்திருந்தன. பெண்களின் விழி 
களத் துள்ளும் கயல்களுடனும், 
கூந்தலைக் கரிய மேகத்துடனும், 
பாதங்களைத் தாமரை மலர்களுடனும் 
ஒப்பிட்டு அவன், சம்பாவின் தந்ைத 
யிடம் மணிக் கணக்கில் பேசுவது 
வழக்கம். அத்த அப்பாவி மனிதர் 
தமக்கு ஏற்பட்டிருந்த நஷ்டத்தை 
இந்தப் பையனின் பேச்சில் லயித்து 
மறந்து விட முயன்று கொண்டிருந் 
தார். 

அன்று தந்தையும், தம்பிகளும் 
வெளியே போய் விட்டார்கள். வழக். 
கம் போல் இளைஞன் வந்தான். இரை 
மறைவில்  ஆடப்பட்ட நாடகம், 
மேடையில்  அரங்கேறுவது போல் 

ருவரும் தேருக்கு நேர் எத்தித்துக் 
காண்டார்கள். அதன் விளைவு, 

பெற்ற தந்ைதையை விட்டு, உடன் 
பிறந்தவர்களைவிட்டு, இன்று அதாதை 
யாக. இந்த வேப்ப மரத்தடியில் 
இடக்கிறாள் சம்பா! கலைகளில் ஆர் 
வம் கொண்ட அவன், இவளைக் கலை 
களில் ஈடு படுத்தாமல் இருப்பானா? 
உபரி நடிகையாக. இந்தச் சம்பா 
நடிக்காத படமே இல்லை. சீக்கிரத்தில் 
அவளை நட்சத்திரப் பதவிக்கு உயரத் 
துவதாக அவனும் எவ்வளவோ 
செய்து பார்த்தான். சீர்கெட்ட 
உடல், மனத்தில் அமைஇக் குறைவு, 
எல்லாமாகச் செர்ந்து சம்பா துப்பி 
விட்ட பண்டமாக இருக்இழுள்.” 

கடிகாரம் மூன்ற 
மிதத்து வந்தது. 

மாலதிக்குத் தான் வெகு நேரம் அங் 
இருந்து விட்டது நினைவுக்கு வரவே, 
சம்பாவிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு 
கிளம்பினாள். 

   

      

  

  

எங்கிருந்தோ 
டிப்பது காற்றில் 

  

  
  

  

ன்றுமாலை முழுவதும் மாலதிக்கு 
வீட்டில் வேலை இருந்தது. பள்ளி 
யிலிருந்து இரும்பும் குழந்தைகளுக்கு, 
டீ தயாரித்துத் தின்பண்டங்கள் செய் 
தாள். தலை பின்னிக் கொண்டாள். 
மேஜை மீது வேலைச்காரி வைத்திருந்த 
மலர்ச் சரத்தை எடுத்து வளைத்துத் 
"தலையில் சூட்டிக் கொண்டாள். சுவா 
மிக்கு விளக்கேற்.றிஞள். தம்புராவைச் 
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செர்த்து இழையும் Grier. 
“மாணிக்க வீணாம்.. என்று பாடி? 
முடித்தாள். ' இடீரென்று மேகம் வில 
கிய வானம்போல, சம்பாவின் எண்: 

ணம் அவள் மனத்தில் பளிச்சிட்டது. 

காற்று. வேசுமாக.. வீசுவதாக: 
எண்ணி, வேலைக்காரி சாத்தியிருந்த 
ஜன்னல். கதவுகளை அகலமாகத் 
திறந்து அடுத்த. வீட்டை எட்டிப் 
பார்த்தாள். 

அங்கே சுவரில் சாய்ந்தவாறு சம்பா. 
மாலதியின் இனிய இசையைக் கண் 
மூடி ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள். நீல: 
வானில் வெண் நிலவு முளைத்து விட் 
டது. சம்பாவின் மெலித்த உடலெங் 
கும் நிலவின் ஒளிக் உற்றுக்கள் பறந் 
தன. உள்ளே இருந்தவர்கள் போய் 
விட்டார்களா என்று உற்றுப் பார், 
தாள் மாலதி. உள்ளேயிருந்து மிகவும். 

சுருதி 

    

  

லேசாக “ஸ்டவ்! எரியும். சத்தம் 
கேட்டது. 

கண்களைத் இறந்தவுடன், ஜன்ன 
லில் தோன்றும்.அத்த அழகிய, கருணை 
யுள்ள முகத்தை இமைக்காமல் பார்த் 
தாள் சம்பா, உலஇல் நிலவும் கொடு: 
மைகளின் இடையே ஆட்சி செலுத் 
தும் நன்மையைப்போல, மாலதி புன். 
முறுவலுடன் , சம்பாவைப் பார்த். 
தாள். 

“சாப்பிட்டாயா?!” என்று மரியா 
தையை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு 
உரிமையுடன் ஒருமையில் அழைத்துக் 
கேட்டாள். 

**இல்லை....ஸ்டல். ற்ற வைத் 
இருக்கிறேன். ஏதாவது கஞ்சி வைத். 
துச் சாப்பிடுவேன்...அதிகமாகச் 
சாப்பிட்டால் இரவில் எனக்கு ஜீரண 
மாவ இல்லை. சாப்பிடக் கூடக் 
கொடுத்து வைக்கா தவ 

**வைத்தியரைப் பார்ப்பது 
தானே?”” 

    

  

"பார்த்து இந்த உடம்பைக் காப் 
பாற்றி, நான் என்ன பிரமாதமாகச் 
சாதித்து விடப் போறேன்?”* 

மாலதியின் ” அழகிய புருவங்கள் 
கோபத்தால் சற்று ஏறி இறங்கின. 
இத்த வரட்டு வேதாந்த மெல்லாம் 
அவளுக்குப் பிடிக்காது. இனிய 
பொழில்கள், வயல்கள், wine 
கனிகள், காய்கள் யாவுமே மனித 
வாழவென்றே படைக்கப் பட்டிருக் 
இன்றன. . "ஒவ்வொரு விநாடியும். 
வளர்ச்சியும், வளமும், கொழிக்கும். 

வாழ்க்கையை ஒவ்வொருவனும் 

  

  



ரசித்து அனுபவிக்க வேண்டும். அது/ 
மனிதனின் .. உரிமை. : இறைவன் 
கொடுத்திருக்கும் இந்த உரிமையைப் 
gules நாடுகளுக்கிடையே நடக்கும் 
கொடுமைகளும், போர்களும், அதற்கு 

மேலாகச் சம்பான்வப் போல வரட் 

டுப் பேச்சுப் பேசுகிறவர்களும் அவ 

ஞக்கு எட்டிக் காயாகக் கசந்தன. 

“oa அவர் சாப்பிட வர மாட் 

டாரா?!” என்று தன்னைச் சமாளித் 

துக் கொண்டு கேட்டாள் மாலதி. 
இப்பொழுது மாலதியின் குழந்தை 
கள் இருவரும். இன்னல் அருகில் 

வந்து, தன் தாய் யாருடன் பேசுகிறாள் 
என்று கவனித்தார்கள். 

“உங்கள் குழந்தைகளா?!” என்று. 

கேட்டு விட்டு, ஏக்கப் பெருமூச்சு விட் 

டாள் சம்பா. 

பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பு, தான் 
விட்டுப் பிரிந்து வந்த இரண்டு தம்பி 
களின் நினைவு வந்தது அவளுக்கு. 

குழந்தைகளா அவர்கள்? தங்கக் 
குஞ்சுகள்! “அக்கா! அக்கா! என்று 

அவளைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தார்களே! 

அந்தத் தூய சகோதர பாசத்தை 
நொடியில் எப்படி அவளால் உதறி 
எறிய முடிந்தது? சம்பா மறுபடியும் 

மாலதியைப் பார்த்து, **என்ன. கேட் 
டீர்கள்! அவர் இரவு. வருவதே. சந் 
தேகம். எங்கோ படப் பிடிப்பு இருக் 
இறதாம்.. பகலில் ஒருத்தி பாடி 
ளே, அவளை அங்கு அழைத்துப் 
போகப் போகிறாராம்... கலைகளை 

வளர்க்கிறார் அம்மா. அவர், கலைகளை 
வளர்க்கிருர்..... 

மாலதியின் நெஞ்சம் பட படத் 
த்து. அவனைப் போய்த் தரதரவென்று 

இழுத்து வத்து, “இதோ உள் கட்டிய 
மனைவி.... என்ன? கட்டிய மனைவி...” 
எண்ணம் தடைப்பட்டது. சட் 
டென்று மாலதி கம்பிகளின் இடையே 
கண்களைக் கூர்மையாகச் செலுத்தி 
சம்பாவின் கழுத்தை ஆராய்ந்தாள். 
அங்கே புனிதமாகக் கருதப்படும் மாங் 
கல்யச் சரட்டைக் காணோம்! போலி 

முத்து மால், தன் பவீஷை இழந்து 
துவண்டுகிடந்தது, 

மாலதிக்குக் கண்ணீர் குப்பென்று 
பொங்கி வந்தது. பெண்கள்தான் 
எத்தனை பலஹீனமானவர்கள்? இவள் 
அவனைக் கணவன் என்கிறாள், அவனோ? 

உள்ளே கஞ்சி பொங்கி வழிந்து, 
Subs போகும் வாசனை வீசியது, 
மாலதியின் கணவனும் அலுவலகத்த 
லிருந்து வந்து விட்டான். 

   



DT Dee Devil? என்று அவன் 
உற்சாகத்துடன் அழைத்தவாறு வந் 
ததும், பின் தொடர்ந்து" கல கல” 

  

வென்று எழுந்த ரிப்பொலியும், 
பேதைப் பெண் : சம்பாவின் மன 
நோய்க்கு அன்றிரவு மருந்தாக 
அமைந்திருந்தது. 

Calan paras aor எழிலில் மலர் 
கள் மலர்ந்தன. வாசம் வீன. வீதிக் 
கொரு திருமணமும், ஆலயங்களில். 
இருவிழாக்களுமாக ... வசந்தத்தின். 
அழகு, உலகை ஆட்சி செலுத்திக் 
கொண்டிருந்தது. இடையில், மாலதி 
சம்பாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவளாகி 
விட்டாள். அவளுடைய துயரை அவ: 
ளால் பகிர்ந்து கொண்டு அனுதாபம் 
செலுத்த முடிந்ததே தவிர, அவள் 
மனப் புண்ணை ஆற்ற முடியவில்லை. 
இரவு வேளைகளில் சம்பா படும் 
வேதனையும், அடி உதைகளும் மால 
இக்கு நன்றாகத் தெரியும். ஆனால். 
சம்பாவின் மனத்தில் ஊன்றியிருந்த. 
அந்தக் சணவனைப் பற்றிய எண்: 
ணத்தை, பக்தியை © wre Dur 
அசைக்க முடியவில்லை. 

பிறந்த வீட்டிலிருந்து அவள் தங் 
கைக்குத் இருமணம் என்று மாலதிக்கு. 
ஒரு கடிதம் வந்தது. சம்பாவிடம் 
சொல்லிக் கொண்டு புறப்பட்டாள். 

“*தன்னத் தனியாக, இருக்கிறவ 
ஞக்குத் துணையாக இருந்தீர்கள் 
அம்மா...” என்று விம்மினாள் சம்பா. 

:*உன் அவர் வீட்டுக்கு வந்து எத் 
(தனை நாளாயிற்று?! என்று கோபத் 
நுடன் கேட்டாள் மாலதி. 

பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாக 
ALL Shur. வாடகைக்காக வீட் 
டுக்காரர் தொந்தரவு செய்கரர். 
சமையல் சாமானெல்லாம் தர்ந்து 
விட்டன. அவரிடம் கேட்டால் *நீ 
என்ன ஆடிப் பாடிச் சம்பாஇக்கிறாயா?. 
இருக்ற .பவிஷை வைத்துக் 
கொண்டே நாலு படங்களில் நடிக்க 
லாம்; அவ்வப்போது ஏதாவது 
இடைக்கும்.. துரைசானி மாதிரி 
காற்று வாங்கக் கொண்டு சட்டி 
லோடு இடக்கிராயே. &ட....'என்று: 
இட்டிவிட்டுப் போய் விட்டார்...” 

“தென்னை... மரத்தில் ஏறுகிறவ 
னுக்கு எத்தனை உயரம் கை கொடுக்க 
முடியும்? சம்பாவைப் பற்றிய பிரச் 
னையை மாலதியால் எத்தனை நாட்க 
ஞக்கு ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?" 
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   மாலஇ மன வேதனையுடன் தா 
ரயிலேறினாள்.  இருமண வீட்டி. 

,களிப்பிலும், வேடிக்கையிலும் மனம் 
தன்னை மறந்தாலும், பளிச் சென்று 
அவள் நினைவைச் சம்பா வசப்படுத் 
இக். கொள்வாள். இடீரென்று 
கவலை தோயும் அவள் முகத்தைப். 
பார்த்து எல்லோருமே அதிசயித்த 
னர். 

பித்து நாட்களாகப் பூட்டியிருந்த 
சுதவைத் இறந்ததும். அவசரமாக 
மாலதி ஜன்னலுக்கருகில் ஓடினாள். 
சித்திரை மாதத்து நிலவும், இளம் 
காற்றும் முகத்தில் சில்லென்று வீசின. 
கம்பிகளிடையே முகத்தைப் பொருத் 
இக் கொண்டு, வேப்ப மரத்தடியை 
உற்றுப் பார்த்தாள். 

அங்கே அந்தப் பழைய நார்க் 
கட்டிலைக் கா போம்! சின்னதும், 
பெரியதுமாகக் குழத்தைகள் இலர், 
தாயின் சுரங்களால் அமுது படைக் 
கப்பட்டு நிலாச் சாப்பாடு சாப்பிட் 
டுக் கொண்டிருந்தன. மாலதிக்கு 
ஒன்றும் புரியவில்லை. உள்ளே வந்த 
வேலைக்காரியை அழைத்துச் சம்பா 
வைப் பற்றிக் கேட்டாள். 

அந்தப் பொண்ணுங்களா? 
செத்துப் போச்சுங்களே. ஏழெட்டு 
நாளாகுதுங்க. அதும் புருசன் அப் 
புறம் வரவே யில்லீங்க. அநாதை 
மாதிரி யாரோ எடுத்துப் போட் 
டாங்க...வேறே குடி. கூட வந்தாச் 
சுங்களே. அது போனது வீட்டுக்கா. 
ங்களுக்கு: நிம்மதி அம்மா...எ.த்.தனை 
நாளைக்குத்தான் வாடகை நஷ்டப் 
படுவாங்க, சொல்லுங்க?...”* 

மெலிந்த அத்த உடல், ஒரு காலத் 
தில் அழகு அஊற்றுகளாக இருந்த 

கண்கள், வெளுத்த அதரங்கள், 
சோகப் புன்னகை, அவளைக் கைவிட்ட 
அந்தக் சுசடனிடம் மாழுத பக்தி 
இவை யெல்லாம் கொண்ட அந்தப் 
பெண், இன்று, ஒரு நாள் மலர்ந்து. 

அது. 

இரும் மலர் போல் மண்ணில் 
உதிர்ந்து விட்டாள். 

அவளுக்செனக் கொண்டு aps 
இனிப்புப் பொட்டலங்கள் மேஜை. 
மீது கடந்தன. ஆழ்ந்த பெபரு 
மூச்சுடன், இதத்திருந்த அத்த ஜன்ன 
வுக்குத் திரை ஒன்றை எடுத்து 
மாட்டினாள் மாலஇ. 

அடுத்த வீடு, அவள் 
விருந்தே மறைந்தது. 

பார்வையி



டியே லீலா!** 
இதோ வத்துட்டேம்மா..."” 

பங்கஜம் கோபத்தால் சிவந்த முகத் 
இனளாக இடுப்பில் கைகளைஊன் நி லீலா. 

வரவை எதிர் பர்த்து வெந்நீர் 
றை வாசலில் நின்றிருந்தாள். "பு 

வையின் முன் கொசுவத்தை மடிப்பாக 
ஈடுத்துத் தூக்கிச் செ௬௫, ஒரு.கையில்: 
எண்ணெய்க் இண்ணமும், மற்றதில் எச் 
காய் மாவையும் வைத்தவாறு மகளை 
அதட்டிக் கூப்பிட்டுக் கொண்டிருந் 

  

     
    

  

வாரத்தின் ஓய்வு நாளாகிய ஞாயிற் 
றுக்கிழமையன்று அவளுக்கு ஏகப்பட்ட 

      அது வல்கள் கா, 
ஒனுக்கு அழு. 

  துக் இடந் வண் 
,த் துணிசளைப் பொறுக் 

ப் போட்டாக வேண்டும். பள்ளிக் 
கூடம் போகும் லிலாவுக்கு அன்றுதான் 
எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்ள அவ 
காசம் இருக்கிறது. மற்ற நாளில் அவள்: 
புஸ்தகப் பையும் தானுமாக ஒன்பது 

      

  

மணிக்கே விழுந்தடித்துக் கொண்டு ஓடி 
விடுவாள். 

காலையிலிருந்து கூப்பிட்டுக் கொண்டே 
பிருக்கருள். அந்தப் பெண்ணின் காதில். 
விழுந்தால்கானே 2 

மாடியில் எீலாவும், மீனாவும் தத்தம். 
பொம்மைகளைச் எங்காரிப்பதில் முனைத் 
இருந்தனர். மூன்று நாட்களாக குழந்: 
தைகள் இட்டமிட்டு பொம்மைக் கல் 
யாணம் தடத்த வேண்டுமென்று ஆரம் 
பித்திருக்கறர்கள்.. ஞாயிற்றுக் 
இழமையை விட்டால் இப்படி ஆர்வத்து 
டன் விளையாட முடியாது. 

மாடிக்கூடத்தில் இரண்டு மகளைப். 
போட்டு பெரிய பெரிய பொம்மைசளர் 

   

  

  

      



இங்காரித்து வைத்து அண்டை அயலில் 
ஊர் அழைத்து அமர்க்களமாகத் தான் 
செய்ய ' நினைத்திருக்கிரார்கள்.  கல்யா 
ணமா சொக்கா? லீலாவின் ராஜா. 
பொம்மைக்கும், மீனாவின் ஜீஜி பொம். 
மைக்கும் அன்று கல்யாணம், போன 
ஞாயிற்றுக்கிழமையே ராஜா. போய்ப், 
பெண்ணைப் பார்த்து விட்டு வந்தாள். 

    
ரொம்ப ரொம்ப புடுச்சிது ௮ம் 

மான்னு a? TOD 
லீலா. 2 
சொல்லி விட்டாள். 

மீஸவும். ராஜா. பெண் பார்க்க. 
வந்த அன்று உப்பு பிஸ்கோத்தும், 
*டாபி' சாக்லேட்டும் கொடுத்து சம் 
பந்தி அம்மாளை உபசாரம் பண்ணித் 
ர்த்து விட்டாள். அந்தப் பிஸ்கோ”்: 
துக்காசவும், _. சாக்லேட்டுக்காகவுமே 
லிலா ஓப்புக்கொண்டு விட்டாள். 

இதெல்லாவற்றையும் விட மினாவின் 
அம்மா உஷா இவர்களுடன் சேர்ந்து 
கொண்டு லூட்டி அடிக்க ஆரம்பித்த 
ருக்கராள். கடையிலிருந்து பிஸ்கோத்து 
கள், பழங்கள், இன்பண்டங்கள் என், 
பத்து ரூபாய்களுக்கு வாங்கத் தள்ளி 
விட்டாள். Cae வேண்டுமா "குழந் 
தைகளின் மகிழ்ச்சிக்கு ! பெரியவர்கள் 
அதைப் பொம்மைக் கல்யாணம் என் 
பார்களே தவிர, குழந்தைகள் உண் 
மைக் கல்யாணம் என்றே .தங்கள் எண் 
ணங்களை அ௮.இல் தேக்கவிட்டு அகுற்குள். 
மூழ்கி இருத்தார்கள்.. 

ராஜா பொம்மையும் ஜீஜி பொம். 
மையும் பழைய மரப் பொம்மைகள் 
அல்ல ;: இந்தக் காலத்து நவீன பொம். 
மைகள். ஆனால் கல்யாண மென்னவோ 
பழைய காலத்திலிருந்து குழந்தைகளி 
டம் ஒன்றி வந்ததுதான். காலம்தான் 
வேறே தவீர செயல் ஓ5 

** அடியே லீலா? உன்னை எத்தனை 
தரம் கூப்பிடறது? நீயும், உன் 
'இமிரும்...** பங்கஜம் கோபக் கனல். 
பறக்க எண்ணெய்க் கண்ணத்தை *நக்* 
கென்று ழே வைத்தாள். 

கீழே யிருந்து பேரிரைச்சலாக வந்த 
அந்தச் சத்தம் மாடிக் கூடத்தில் புகுந்து: 
அலைமோதிற்று. லீலாவும் மீனாவும் 
தத்தம் காதுகளைப் பொத்திக் கொண்டு 
ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டார் 
கள். எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் இந்தப்: 
பெரியவர்கள் என்கிறார்களே, வார்க 
க்குக் குழந்தைகளைப் பற்றி ஒன்றுமே 
ிதரியவில்லையே என்றுதான் இருவரும். 

நினைத்திருக்க வேண்டும். 
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இரங்கற் 

பார்வை ஒன்றை அவர்கள் இருவரும் 
பார்த்துக் கொண்டு மறுபடியும் பொம் 
மைகளை அலங்கரிப்பதில் முனைந்தனர். 

கீழே வெந்நீர் அறையில் பக் 
தடாலென்று வைக்கப் பட்டது. 

** அடியே லீலா சனியன்... 
“இதோ வந்துட்டாள் பெம்மா 

சித்த நாழி கழிச்சு வந்துடுவான் 
பெரிதாகத் தொண்டை எடுத்துக் 
கத்தினாள் மீனு.  *பெரியம்மா* என்று 
அவளுக்கு அழைக்க வருவதில்லை. 
மாடிக்குந், கழுக்குமாகச்சொற்போர். 

நடப்பதைக் கவனித்தவாறு வந்த உஷா, 
11 நீங்கள் குவித்து விட்டு வாருங்கள் 
மன்னி. லீலா விளையாடிவிட்டு வந்ததும் 
நான் எண்ணெய் தேய்த்து விடுகறேல்” 
என்று கூறி பங்கருத்தை சமாதானப் 
படுத்த முயன்றான். ஆனால் பங்கஐத் 
தின் இரு கண்களும் Qe Bruiser 
ளாகச் வெந்து தகதகவென்று ஒளி 
வீச. அவள் பார்வையின் ஒளியைத் 
தாங்க மாட்டாமல் உஷா தலையைக் 
குனிந்து கொண்டாள். 

*- உன்னால்தான் அந்தச் சனி இப்படி 
யா௫விட்டது. கடா மாதிரி ஒன்பது. 
வயசாகிறது. எனக்கு ஒத்தாசையாக 
விரலை மடக்குகிறதா அது2 சதா விளை 
யாட்டும், கூத்தும்தான். 

மாடிக் கூடத்தில் கலீரென்று சரிப் 
பொலி களம்பிற்று. சற்று முன் வீலா 
வும், மினாவும் மட்டும் இருந்த இடத் 
தல் அண்டை அயல் வீட்டுக் குழந்தை: 
கன் வேறு வந்து குழுமியிருந்தனர். 
லீலஈ அந்த இடத்துக்குச் சர்லாஇகா 
ரிணியாக விள ங்ஒனள். 

    

   

    

  

இதோ பாருங்கடி / நான் பிள்ளை 
யைப் பெற்றவள், சம்பந்தியாக்கும் 1! 
நான் சொல்கறைபடிதான் மீனு கேட்க 
வேண்டும். இல்லையாடி ?'* 

** ஆமாம்... ஆமாம்... லிலா சொல் 
இற--இல்லை, இல்லை-- சம்பந்தி சொல் 
இறைபடிதான் மீனு கேட்கவேண்டும்... 
வந்திருந்த பெண்களில் ஒருத்தி ஆமோ 
இத்தாள். மீனாவுக்கு அவள்மீது கோபம் 
தான். இருந்தாலும் அவளைவிட வய; 
லும் விளையாட்டு அனுபவத்திலும் அந் 
'தப் பெண் பெரியவள். ஆகவே, மீனா 
முகத்தைத் தூக்கக் கொண்டு மெளன 
மாக இருந்தாள். 

**- பின்னே என்னவாம்? பெண்ணுக்கு. 
ஹாம்...வந்து ஜீஜிக்கு சிவப்பு சா.த்திலே 
தான் பொட்டு வைக்கணுங்கறேன். 
இவ வந்து கறுப்புச் சாந்துங்கறு... இப்ப 

  

  

  

  

   

 



கறுப்புச் சாந்துலே பொட்டு 
ச்சுக்கரு 2 அது பாஷனே இல்லே... ”” 
“ஆமாண்டி லிலஈ 7” என்று குழந்தை 
இரைந்து கூச்சலிட்டார்கள்.. 

ச் சத்தம் உஷாவின் க௱துகளைத் 
துளைத்தெடுத்தது. என்னதான் குழந் 
தைகளெள்றாலும் கும்மாளம் அதிகமாக 
இருக்கவே உஷா கோபத்துடன் படி. 
கனில் ஏறினாள். பாதப் படிகளைக் கடந் 
SH மாடிக்கூடத்து ஜன்னல் வழி 
யாகக் கைப்பிடிச் சுவர் மேல் சாய்ந்த 
வாறு உள்ளே எட்டிப் பார்த்தாள். 

  

  

  

  

  

    

  

  

உண்மையிலேயே அங்கு நடப்பது கல் 
யாணம்தான். . மாக்கோலமும், மாவி 
லத தோரணமும் யார் போட்டுக் 
கொடுத்தார்கள் இவ்வளவு அழகாக 2 
வேலைக்காரியை லிலா துளைத்து எடுத் 
இருப்பாள். 
சல்யாணப் பிள்ளை. ராஜா தலையில் 

nD அணிந்து சூட்” போட்டுக் 
பதக அவனுக்குத் தலை 

ற்று செம்பட்டை நிறம் 
இருந்தாலும் அவன் நறுக்கு 

வெட்டியிருந்த sanaaeera 
ன் மிஞுவைப் பார்த்ததும். 

-ஷாவுக்குச். ஈரிப்பு வந்து விட்டது. 
அவளோ புதுப் பாவாடையும், தலையில் 
சுட்டியுமாக மணப்பெண்ணாக மாறி 
இருந்தாள். 

வள் பெண் இ; 

  

    

   

  

  

  

குறுக்காக 

    

  

  

    

  

ஈன் என்ன அழ,     
கப்பூர் நைலான் 

ஷீபான் தாவணியும், 
மாட்டலும் ஜிலு ஜிலு அட்டி. 

கையும்--அசல் கல்யாணப் பெண்தான். 

  

தைகள் சளசள வென்று பேக் 
/வல்களில் முனைந்து 

  

3 டு மூறுவலி, 
அன்னை வீட்டு சம்பத்இ உயர்வு” எ 

பது குழந்தைகளின் உள்ளத்துக்குக் கூட 
ப. புரிந்திருந்தது. அதுதானே 

உண்மையுங் கூட 2 

  

      
  

  

  

  

ஷாவின் கல்யாணத்தின் போது 
அவன் ஓரக இ பங்கரம் படுத்தி வைத்த 
பாடு கொஞ்சமல்ல. ஒவ்வொரு விஷ 

யத் இலும் குற்றம் அகப்படுமா என்று 
துருவித் துருவித் தேடியலைந்தாள்.. 
(னல் அவள் மனம் கோணாமல் உஷா 

வி. பெற்றோர்கள். 'சண்ணியமாக 
நடத்து கொண்டார்கள். 
கல்யாணத்தன்று மாலை வரவேற்பின். 

நு உஷா கொஞ்சம் நவதாகரிகத் 

  

    

   

தோற்றத்துடன் காணப்பட்டதும் எள் 
ளாகப் பொரிந்தாள் பங்கஜம் 

** இதென்ன புடவை 2 லட்சணமாக 
பட்டுப் பூடவை உடுத்தாமல் ... இந்தப் 
புடவை ... ** என்று அவள் சம்பந்தி 
யிடம் கேட்பதைக் கவனித்த அவள் 
கணவன் ரகுநாதன் இடையில் புகுந்து 
பேச்சை மாற்றி அவளை வேறு இடத், 
துக்கு அழைத்துப் போய் விட்டான். 

உஷாவின் வீட்டில் எல்லோரும் எங்க 
ஜத்தைப் பார்த்து நடுங்கினர். 

** அடியே உஷா ! நி எப்படித்தான். 
இத்த மனுஷியிடம் சமாளிக்கப் போ 
யோ 25” என்று உஷாவின் தாய் கூறு 
வதைக் கேட்டு அவள் தந்தை கூறினார் : 

** எல்லாம் சரிப்பட்டுவிடும். பெண் 
ணாகப் பிறந்தவள் ஓரே குடும்பத்து...ன் 
ess இருந்துவிட முடியாதே! 
றந்.த குடும்பத்தை விட்டு வேறு குடும். 

பத்துடன் சென்று வாழ ஆரம்பித்த 
வுடன் எப்படி வேண்டுமானாலும் கன் 
மாற்றிக் கொண்டு விடுவாள். நீ வந்த 
யு.இதில் எப்படி இருந்தாய்? இப்பொழுது 
உன் பிறந்த வீட்டி; 
களே உனக்கு மறந்து, 
உஷா கணவன் வீட்டுக்கு வந்ததும். 

லீலா களர் நடை பயின்றவாறு, வத்து 
“இத்தி” என்று அவள் கால்ககக் கட் 
டிக் கொண்டாள். மினா இப்பொழுது 
பங்கஜ.த்தைப் *பெம்மா” என்று அழைப். 
பதுபோல லீலா “இத்தி? என்றுதான். 
அழைத்தாள். 

குறு குறூ வென்று மழலை மிழற்றும் 
குழந்தையை யார்தான் விரும்பமஈட் 
டார்கள் ? ௪.தர॥ வெடுவெடுப்புடன் 
இருந்த பங்க த்தைவிட லீலா உஷாவின் 
கவனத்தை வெகுவாகக் சவர்ந்தாள்.. 
பிறகு எல்லாமே இத்தியிடம்தான். 
நடைபெற்றன. குளிப்பது, |சாப்பிடு 
வது, விளையாடுவது கூடத்தான். 

இப்படி. யொரு கருத்து வேற்றுமை 
'நிலவக் காரணமாக இருப்பதற்கு உஷா 
வின் கணவன் ரங்கனாதனின் பதவி 
ஏற்றமும் துணை செய்தது. 

ரகுநாதன் மாதம் இருநாது ரூபாய் 
சம்பாதிக்கும் 1குமாஸ்தாவாக இருப்ப 
தும், ரங்கனாதன் மட்டும் ஐந்நூறுக்கு 
மேல் வாங்கும் பெரிய அதிகாரியாக 
இருப்பதும் பங்கஜத்தின் மனத்தை 
வெகுவாக உறுத்தியது. 

ரங்கனுக்குப் பணம். என்றால் தண்ணீர் 
பட்டபாடுதான். நினைத்ததை வாங்கி 
வருவான். லிலாவுக்கு ஒரு நாள் விளை 

யாட்டு. மாட்டார். ஒரு நாள் 
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பொம்மை, மோட்டாரில் அவளை உட் 
கார வைத்துத் தானும் கூடச் சுற்றி.வரு: 
வான். லீலாவுக்கு ஐந்து வயதாகும் 
போது உஷாவுக்கு மீனா பிறந்தாள். 
குழந்தையுடன் பிறந்த வீட்டிலிருந்து: 
சரம் சிறப்புமாகத் இரும்பி வந்.த உஷா 
வைப் பார்த்தவுடன் பங்கஜத்துக்குத் 
தன் நிலை பெரிதாகத் தெரிந்தது. 

“ஸ்டாண்ட்: தொட்டிலும், கொசு 
வலையும் உயர்தர பால் டப்பாக்களும். 
உஷாவின் அறையை அலங்கரித்தன. 
ஆனால், மி. நோஞ்சானாகத்தான் 
இருந்தாள். லீலாவைப் போல செழு. 
மிய கன்னங்களும், பால்நிறமும், குமுத 
வாயும் அவளுக்கு வாய்க்கவில்லை . 

ரங்கன் தன் மன்னியிடம் குழந்தை: 
நோஞ்சானாக இருப்பதாகக் குறைப் 

பட்டுக் கொண்டான். 
“ag! என்ன பிரமாதம்? 

சம்பாஇக்கிருயே. நல்ல டானிக்காக 
வாங்கிக் கொடுத்தால் சரியாகிறது. 
பணத்தை வாரி இறைத்தால் எல்லாம். 
சரியாக விடும்... "* 

ரங்கனுக்கு. மன்னியின் சுபாவம் 
தெரிந்ததுதான். பெரியவள், தன்னை 
வளர்த்து ஆளாக்கயவள், பே௫ிவிட்டுப். 
போகட்டும். எப்பொழுதும் குறைப். 
படுற ஜன்மம்...நாளடைவில் அந்த. 
வீட்டில் அமைஇ குறைந்து கொண்டே 
வந்தது. லிலாவும் மீனாவும் ஒன்றாக: 
விளையாடுவது கூட பங்கஜத்தின் கண் 
களை உறுத்தியது. இதல் பேதம் கற்பித் 
துக் கொள்ள ஒன்றுமில்லை என்பது. 
பங்கஜத்துக்கு எட்டவில்லை. 

அன்று காலை எழுந்தவுடன் லீலா. 
வுக்குக் சடுமையாக உத்தரவிட்டாள் 
பங்கஜம். 

** உனக்கு அவள் மாதிரி செல்வம். 
இடந்து கொழிக்கவில்லை. பொம்மை. 
இம்மைன்னு விளையாடப் போனாயோ. 
கொன்று விடுவேன் கொன்று...” 

சுடு சரங்களாகப் பாய்ந்த கொற்களை 
உஷாவும், ரங்கனும் கேட்டார்கள். நீர் 
சுரந்த விழிகளுடன் தன்னைப் பார்த்த. 
உஷாவை ரங்கன் தன் நண்பனின் கல். 
யாணத்துக்கு வரும்படி அழைத்துப் 
போய் விட்டான். பங்கஜம் கைக் 
குழந்தைக்குப் பால் புகட்டப் போன 
தும் லீலாவும். மினாவும் விளையாட 
மாடிக்குப் போய் விட்டார்கள்... 

நீதான் 

  

  

ழே மிருந்து மறுபடியும் அதிர்ந்து 
வந்தது பங்கஜத்தின் குரல். 

“9 

+6 oyu four 1? 
லீலாவின் காதில் இது பயங்கரமா; 

தான் ஒலித்தது. ஆயினும் அவள் லக 
மாகிற பொம்மைக் கல்யாணத்துக்குள். 
அன்னையின் வேற்றுமைக் குரல் ஒலிக்க 
வில்லை -- எடுபடவில்லை. 

“உ டுடும்... டுடும் ** என்று வாயால்: 
மேளத்தை முழக்கினாள் ஒரு பெண்.. 

1 ஆச்சுடியம்மா / தாலி கட்டற 
வேளை வந்தாச்சு. எல்லோரும் பெண் 
ணைப் புடிச்சுக் கொண்டு வந்து உச்கார 
வையுங்கோ /--** லீலா சொன்னாள். 

  

முடியாது... முடியாது...மாப்பிள்ளை 
வந்துதான் எங்க. பொண் கழுத்திலே 
மாலை போட்டுட்டு தாலி கட்டணும் ** 
மீனா மறுத்தாள்.   

ஓம் பொண் ரொம்ப ஓசத்தியோ::* 
இது லீலா. 

“ஓம் பிள்ளை ரொம்ப ஓசத்இியோ 2" 
இது மீனா. 
"போங்கடி அம்மா...சும்மா சண்டை 

தான் உங்களுக்கு --:* வந்திருந்த விருந் 
'தாளிப் பெண் சண்டையைத் தீர்க்க 
முயன்றாள். 

உஷா. மாடிப் படிகளில் நின்றவள் 
நின்றவள் தான். 
குழந்தைகளாகிற அவர்கள் பெரிய 

வர்களின் உலகத்துக்குள் புகுந்து அந்த 
நிலவரத்தை அழகாகச் சித்தரித்து விளை 
யாடுவதைக் கலைக்க அவள் முயலவில்2ல.. 

பெரியவர்களால் இம்மாஇரி மனத் 
தைத் இறந்து ஒரு காரியம் செய்ய 
முடியுமா? தங்கள் கெளரவம், 
அந்தஸ்து முதலியவற்றிலிருந்து அவர் 
கள் ஒரு இம்மியும் நகர்ந்து வாழ: 
முயன்றதில்லை. இந்தக் குழந்தைகளைப் 
போல ஒரு நிமிஷம் சண்டை, அடுத். 
நிமிஷம் சல்லாபம் என்று அவர்களா. 
இருக்க முடியுமா. சண்டை என்றால். 
சண்டைதான். அப்புறம் சமரசம் ஏற்: 
பட எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின். றன 2 

    

இவர்கள் உலகம்தான் உண்மை 
அன்பு கொண்ட உலகம். இதனுள் 
மன்னி வந்து எட்டிப் பார்ப்பதே. 
இல்லை. பார்த்து விட்டால்   

சிந்தனை களைத்துச் செழித்துப் படர 
உஷா முகவாயில் கைகளை ஊன்றிய. 
வாறு அந்தக் காட்டி இன்பத்தில் 
லயித்து விட்டாள். 

 ஒடும்...டுடும்...மாப்பிள்ளை வரார். 
எல்லோரும் வழி விடுங்கோ... ** 

 



லீலா ராஜாவை எடுத்துக் கொண்டு 
அசைந்து அசைந்து நடந்து வந்தாள். 
அவளே மாப்பிள்ள என்கிற நினைப்பு ! 
கம்பீரமான அழகிய ஆண் மகனைப் 
போல் அவள் அதிர்ந்து நடந்தாள். 

எதிரே ஜீஜியுடன் தலை குனிந்து காத் 
இருந்தாள். மீன. மணப் பெண்ணின் 
நாணம், கன்னக் குழிவுகள், கடைக்கண் 
பார்வை எல்லாமே அந்த ஐந்து வயதுப் 
பாவை படித்து விட்டாள் போலும்... 

பொத்துக் 

  

உஷாவுக்குச் இரிப்பு 
கொண்டு வந்தது. 

“மாப்பிள்ளை மாலை போடருர்...”* 
ஜீஜி. பொம்மையின் கழுத், 

மாலை போட்டாள். 

  

பெண்ணும் மாலை. போடருள் 
பின மழலைக் குரலில் நவின்ருள் . 

** இடும்... டுடும்...!? கூட 
இருத்த பெண் ஒருத்தி முழக்க மாப். 
பிள்ளை தாலி கட்டி முடித்து விட்டார். 

  

குழந்தைகள் ஆளுக்கொரு. பிஸ்கோத் 
தும், இனிப்புகளும் எடுத்துச் சுவைக்க 
ஆரம்பித்தார்கள். 

உஷா. இந்தனை. கலைந்து இரும்பிய 
வுடன் பங்கஜம் அருகில் நிற்பதைக் கண் 
டாள். 

நீங்கள் எப்பொழுது வந்தீர்கள் 2** 
அப்பொழுதே வந்து விட்டேன். 
ரவைத் தர தரவென்று இழுத்துப் 

போய் நாலு அறை வைக்க வேண்டும் 
என்று வந்தேன். ஆனால் .. 

பிறகு அவள் என்ன சொல்லப் போகு 
ள் என்பது உஷாவுக்குப் புரிந்து விட் 
டது. 

   

  

குழந்தைகள் உலகமாகிற பொம்மைக் 
கல்யாணத்துக்குள் அவளை அறியாமல் 
உள்ளே நுழைந்து விட்டிருக்கறாள். கல 
நிமிஷங்கள் அவளை மறந்து, அவள் வேற். 
றுமைகளை மறந்து அவர்களுடன் அவள்: 
ஒன்றி விட்டாள். மீண்டும் பழைய 
பங்கஜமாக அவள் ஆனாலும் பாதக 
மில்லை. அந்தச் சில நிமிஷங்கள் அவள் 
உள்ளத்திலே ஏற்படுத்திய மாறுதல்கள் 
எத்தனை எத்தனையோ 2 பங்கஜம் Fp 
எப்பொழுது போனாளோ?. 

  

அடியே வீலா,!* 
இதோ வந்துட்டேம்மஈ..** விலா 

சொல்லிக் கொண்டே படிகளில் தடதட 
வென்று இறங்க ஓடிஞள். 

  

  

eons, LINDT 

பககக வதந்திஞூக்காரு. 

  

ஓதா சித்திரப் படம் எ௫ுக்கப் 
சபாலிஸ்களகம... கதை _ 

R eBmoun WE EGi0N.? 

                      

     



தூராக்திகை மாதம். சாரல் காற் 

நூஷ் கொசுத் தூறலுமாக இருந்தது? 
வாடைக் காற்று *2வ' என்று பலமாக: 
வீகவே வாசல் கதவைச் சாத்தித் 
'தரனிட வெளியே போனேன். இருட் 
மலே முக்காடு இட்ட ஓர் உருவம் கத. 
வின் அருகில் நின்றிருந்தது. 
அந்தக் குளிரிலும் வியர்த்துக் 
௩யது. 

எனக்கு 
கொட் 

   
அன்று என் கணவர் காரியாலயத்தி 

லிகுந்து இரவு எட்டு மணி ஆசியும் 
வீடு இரும்பவில்லை. குழந்தைகள் எல். 
லோரும் கூடத்தில் தூங்கக் கொண் 
டிருந்தனர். சட்டென்று கூடத்துக்குச் 
சென்று விளக்கின் “ஸ்விட்'சைத் தட்ட. 
னேன். பளீரென்று தெருவில் வெளிச் 

சம் விழுந்தது. முக்காடிட்டு நின்றிருந்த 
உருவம் ஒரு ஸ்திரீ. அதிலும் கர்ப்பிணி. 
மழையில் நனைந்த புடவையுடன் அவள் 
வெட வெட என்று உதற நின்றிருந் 
தாள். எனக்குத் தைரியம் உண்டா: 
a 

    

“யாரம்மா நீ ?'” என்று கேட்டேன். 

பதில் இல்லை. 
“யாரம்மா நீ 2 ஏன் பேசமாட்டேன் 

என்கிறாய் ?' 
அந்தப் பெண் விக்கி விக்கு அழுதாள். 
விளக்கொளியில் அவள் முகத்தைக் 

பர்த்து. கவனித்தேன். பால். வடியும். 

“அந்த முகத்தில்தான் எத்தனை துயரம் 2 
உருண்டையான களை பொருந்திய முகத் 
இல் குவிந்த உதடுகளும், வட்டக் கரிய 
விழிகளும், தாய்மையால் நிறைவு 
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பெற்றுக் கொழுவிய கன்னங்களும் 
வறுமை இளமையுடன் போட்டியிட்டு. 
ஜெயிக்காது என்பதை எடுத்துச் சொல் 
Ser. அவள் என் முகத்தைப் பரிதாப 
மாகப் பார்த்தாள்3 ல் 

உள்ளே வ௱ அம்மா, சாப்பிட 
லாம்?” என்று அழைத்தேன். தயங்கிக் 
கொண்டே படியேறி வந்தாள் அவள். 
கூடத்தில் ஒரு பக்கம் இலை. போட்டுப். 

யி மாறினேன். 
BOO UA. அவஷ் 
ஆவலுடன் சா 
பிடுவதைக் ௧; 
னித்துக் கொல் 
டே உட்கார்ந்த 

  

ருந்தேன். பா; 
சாப்பாட்டில் 
அவள் தேதம்மீ 
னாள். மாலைமாலை. 
யாகக் கண்ணீர் 
முத்துப் போஸ் 
உருண்டு அவள் 
கன்னங்களில் 
வழிந்தது. பரிவு 
டன் அவளைப்பார். 

த்து, ** ஏனம்மா 
அழுகருய் 2 உன் 
புருஷன் எங்கே? 
உனக்கு இது எத் கன Denar 
என்றுகேட்டேன். 

அவள் என்னைப் பரிதாபமாக ஏறிட் 
டுப் பார்த்தாள். அவள் மனம் குமு. 
றிக் குமைந்து கொண்டிருந்ததை அவள் 
பார்வையிலேயே ஊகிக்க முடிந்தது. 
உதடுகள் துடிக்க அவள், ** என் புரு 
oF? அவர் எங்கே இருக்கிறார் என் 
பதே எனக்குத் தெரியாதே / அவர் 
வீட்டை விட்டுக் சளம்பி மூன்று மாதங் 
கள் ஆதின்றன '' என்றாள். 

**அப்படியா 2 புருஷன் வீட்டிலிருந்து 
போய்விட்டார் என்றால் அதற்கு ஏதா 
வது காரணம் இருக்கவேண்டுமே ?'' 
என்று கேட்டேன் நான். 

** காரணமா 2 அதற்குக் காரணம் 
நான்தான் ! என் வயிற்றில் வளரும்: 

இந்தக் குழந்தைதான். ore கர்ப்ப. 
மாக இருக்கிறேன் என்றை. ஒரு விஷு 
யமே அவரை வீட்டை விட்டு விரட்டி 
விட்டது.” 

** ஏன் 2''--எனக்கு ஒன்றுமே புரிய 
வில்லை. மகப்பேறுக்காகத் தவம் இருக் 
கும் பலரின் தினைவு,தான் என்னுள் எழுத் 
தது. குழந்தை பிறந்து விடுகிறதே 
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என்று புருஷன் கோபித்துக்கொண்டு. 
வீட்டை விட்டு ஓடி விட்டானாமே 1 

** உனக்கு வேறு குழந்தைகள் இருக் 
கருர்களா ?'' என்று கேட்டேன். 

** இருக்கிறார்கள். மூன்று குழந்தை 
களை அனாதைப் பள்ளிக்கூடங்களில் விட் 
டிருக்கறேன். நான்காவதாக இதையும் 
நான் _ அனாதையாக்குவதற்குத்தான் 
சுமந்து கொண்டு வருகிறேன் '' என்றாள். 
ரந்தப் பெண். 
பிறகு அவள் கூறிய வரலாறு இது 
ரன்: 

  

அரவளும், அவள் கணவனும் எல். 
லோரையும் போல் விவாகம் செய்து. 
கொண்டுஆனந்தமாக இல்வாழ்க்கையை 
ஆரம்பித்தவர்கள் தான். மூதல் குழந்தை 
பிறந்தவுடன் அவளுடைய கணவனுக்கு 
வேலை போயிற்று. இரண்டாவது 
பிறந்தவுடன் கணவனின் உடல் நலமே. 
பாதிக்கப்பட்டு விட்டது. மூன்றா 
வது குழந்தையின் போது இந்தப் 
பெண் ணே வியாதியாகப் படுத்து 
விட்டாள். வறுமையின் கொடிய பிடி. 
யில் ௪௧௫ அந்தக் குடும்பம் த.த்.தளித்,த 
போது, சிலர் இரக்கப்பட்டுக் குழந்தை 
களை அனாதை விடுதிகளுக்கு அனுப்பி 
வைத்தார்கள். வியா யிலிருந்து மீண்ட 
வுடன் தன் வயிற்றில் மறுபடியும் ஒரு 
உயிர் வளர்வதை உணர்ந்தாள் அவள். 
இந்.த ரகசியத்தைக் கணவனிடம் அவள் 
தெரிவித்தபோது அவன் அலட்சியமாகச். 
சரித்தான். ** வேண்டியதுதான் ! நம் 
முடைய பரம்பரை பெருக வேண்டியது. 
தான் 1** என்றான் சிரிப்பினிடையே. 
ஆனால், அவன் உள்ளத்தில் குமுறும் 
எண்ணங்கள் சீறிக்கொண்டு வார்த்தை 
களாக வெளி வந்தன. 

**முதலில் அந்தப் பீடையை முளையி 
லேயே கள்ளி விட ஏதாவது வழி இருக் 
இறதா என்று பார், சாரதா 1/** என்று. 

ரைந்தான். அவன் வார்.த்தைகளின் 
'ற்றத்தைப் பார்த்தால் அவன் மூன்று 

குழந்தைகளுக்குத் தகப்பனா என்று ஆச் 
சர்யப்படத் தோன்றும். 

** என்ன பண்ணச் சொல்கிறீர்கள் ?'" 
என்று கேட்டாள் சாரதா. 

*- என்ன... பண்ணச் சொல்கறேனா 2 
பெற்றுப் பெற்று அனாதை ஆச்ரமத் 
துக்கு அனுப்பச் சொல்கிறேன் 1 யாரிட 
மாவது ஏதாவது மருந்து வாங்கச் சாப் 
பிடு. கர்ப்பச் சிதைவுக்கு எத்தனையோ 
மருந்துகள் விற்கின்றன. பிச்சை வாங்க 
யாவது மருந்தை வாங்கி வருகிறேன்.” 
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சாரதாவின் உடம்பெல்லாம் பதறி 
யது. முழுசு முழுசாக மூன்று குழந்தை 
களைப் பெற்ற அன்னை அவள். நான்கா. 
வது வேண்டும் என்று அவள் கோவிலுக் 
குப் போகவில்லை. நோன்புகள் செய்ய 
வில்லை. இருந்தாலும் கர்ப்பத்தைச் 
சதைப்பதா 2 வளரும் உயிரை அழிப் 
யதா? 

** ஹம், ரப்பிடுகருயா வாங்க 
வருகிறேன் ** என்றான் மீண்டும். 

** வேண்டாம், என்னால் முடியாது [** 
என்றாள் சாரதா தீர்மானமாக. 

** 21 நீயும் ஒரு மனுஷியா ? வெட்கம் 
அற்றவள் !** என்று கணவன் கூறிவிட். 

டுச் சென்றவன்தான். மூன்று மாதங் 
களாக அவனைப்பற்றித் தகவலே இல்லை. 

  

* * * 

Fl ரதாவின் கதையைக் கேட்டு என். 
மனம் புண்ணாக வலித்தது. தாய்மையை 
ஒரு மகத்தான பேருகக் கருது இருந்த 
நாம் இவ்வளவு தூரம் அகைத் தாழ்வு 
படுத்துகறோமே என்று வருத்தப் 
பட்டேன். குழந்தைகள் பெருகாமல் 
இருப்பதற்கு வேண்டுமானால் எதையா 
வது செய்துவிட்டுப் போகட்டும். கர்ப் 
பத்தில் வளரும் உயிரை அழிப்பதற்குக் 
கூட வழி இருக்கிற தாமே? எனக்கு அது 
பிடிக்கவில்லை. யோசனையிலிருந்து விடு 
பட்ட நான் ஏறிட்டு அவளைப் பார்த் 
தேன். 

*- அப்புறம் 2 நீ. என்ன செய்வதாக 
உத்தேசம் ? உனக்கு ஆறுமாசம் இருக் 
கும்போல் இருக்கறதே ?** என்று கேட் 
டேன்2 

** என்னத்தைச் செய்கிறது? அவர் 
சொன்னதைக் கேட்காமல் _ போனோ 
மே 2”” என்று வருத்தமாக இருக்கறது 
என்றாள் சாரதா. 

“*சட்டென்று எந்த முடிவுக்கும் வந்து: 
விடாதே அம்மா. வளரும் உயிர் உன் 
னுடையதல்ல. அது ஆண்டவனுக்குச் 
சொந்தம்'” இதற்கு மேல் நான் அவ 
CEG ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை. 
தெருத் இண்ணையில் அவள் படுத்துக் 
கொள்ள வசதிசெய்து கொடுத்துவிட்டு, 
நான் என் வேலைகளைக் சுவனிக்கப் 
போய்விட்டேன். 

2 

6 இரவில் என்னுள்ளே ஒரு பயம் 

என்னைத் தூங்கவிடாமல் செய்து 
கொண்டிருந்தது. “பிள்ளைத்தாச்சியைத்



தெருத் இண்ணையில் தனியாக விட்டு 
விட்டோமே, அவள் புத்தி எப்படி யெல் 
லாம் மாறுமோ” என்று இரவெல்லாம். 
என் மனம் சஞ்சலப் பட்டுக் கொண்டே. 
இருந்தது. 

: விடிந்து வரும் நேரத்தில் தெருக் கத 
வைத் திறந்து பார்த்த போது வாசல் 
'இண்ணையில் அவளைக் காணவில்லை. 
“நினைத்தபடியே நடந்து விட்டதே. 
பாவம், எங்கு போனாளோ ” என்று. 
மனம் வருந்தினேன். அவளுடைய பரி 
தாபமான முகம் என் முன் தோன்றி 
மறைந்து கொண்டிருந்தது. 

நான்கு நாட்களுக்கு அப்புறம் வீட் 
டில் குழந்தைக்கு ஐஜரம் வரவே,டாக்டர் 
சத்யபாமாவின் வீட்டுக்குக் குழந்தை: 
யுடன் சென்றேன். காலை பத்தரை 
மணிக்குமேல் ஆகிவிட்டதால் 'டிஸ்பென் 
ஸரி 'யில் கூட்டம் அதிகம் இல்லை. டாக் 
டர் சத்யபாமா குழந்தையைப் பார்த்து 
மருந்து கொடுத்தாள். மருந்துடன் 
நான் வாசற்படி தாண்டும்போது 
உள்ளே பரிசோ தனை அறையின் ஜன்னல். 
அருகே ஒரு முகம் தெரிந்தது. சாரதா. 
அங்கு. சுவரில் தலையைச் சாய்த்துக் 
கொண்டு நின்றிருந்தாள். 

** உனக்கு ஆறு மாசம் ஆ௫ விட்டதே 
அம்மா / நிதானமாக. வந்திருக்கருயே, 
அரைக் குழந்தையாக விட்டதே ?”* என் 
ருள் டாக்டர் சத்யபாமா. 

** போனால் போகிறது டாக்டர். 
மூழுக் குழந்தையாகப் பிறந்து பட்டினி 
யால் சாவதை விட அரைக் குழந்தை: 
யாக இருக்கும்போதே போகட்டும் ** 
என்றாள் சாரதா. 

டாக்டர் சத்யயாமா யோசனை செய் 
தாள். அவளுடைய மனதில் ஓடும் 
எண்ணங்களை என்னால் ஊக்க முடிய 
வில்லை. என் பொறுமை எல்லையை மீறி 
யது. ஜன்னல் அருகே Ge or gy, 
**சாரதா /*” என்று அழைத்தேன்... 
அவள் இடுக்கிட்டு என்னைத் திரும்பிப் 

பார்த்தாள். . 
**டாக்டர் ! இவளை எங்கள் வீட்டுக்கு 

அனுப்புங்கள். எனக்கு உதவியாகக் 
குடும்ப வேலைகளைச் செய்து பிழைத்துக் 
கொள்ளட்டும். உங்கள் அறிவு, திறமை 
எல்லாம் அழிவு வேலைக்குப் பயன்பட. 
வேண்டாம். ஆக்க வேலைக்குப் பயன் 
படட்டும். இவள் வயிற்றில் வளரும் 
சு எந்த நோக்கத்துடன் உலகத்துக்கு 
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதோ? அந்த நோக் 
கத்தை "அந்த சக்தியை நாம் உணராத 
வரையில் அதன் அழிவுக் , மாத்திரம் 
நாம் காரணமாக இருக்கலாமா ?”” 

மூச்சுவாங்கப் பேகைய என்னை டாக்டர். 
சத்யபாமா அன்புடன் தட்டிக் கொடுத் 

  

வாத்தியார்: டேய், சோமு, ௮க் 
ரைப் பற்றி எந்த நூலில் எழுது யிரு 
றது. சொல்? 
Gere :— நூலில் எப்படி சார் எழு 

முடியும் ? 
  

தாள். பிறகு புத்திமதிகள் கூறி சா 
'தாவை என்னுடன் அனுப்பி வைத்தாக 

3 

6 ஒீட்டிலே ஒரு புதுப்பெண் வ, 
இருக்கருளே. பாவம், கர்ப்பிஸ் 
மாதரி இருக்கறதே. யார் அது? 
என்று கேட்டார் என் கணவர்3 

அவள் கதையைக் கூறினேன்? 
** உனக்கு உதவியாக அவள் வந்திருக் 

Ager? அவளுக்கு உதவியாக நீ அவ 
ளுக்குப் பிரசவம் பார்க்கப் போகிருயா? 
வேண்டாத வம்பை எல்லாம் விலைக்கு 
வாங்கிக் கொண்டு. * என் 

கணவரின் சந்தேகமான கேள்வி இது... 
நான் அவருடைய கேள்விக்குச் சரி 

யான பதிலைக் கூறவில்லை. யாருக்கு யார் 
உதவி புரிகிருர்கள் 2 அவளுக்கு உதவி 
புரிய என்னை ஆண்டவன் நியமித்திருக் 
கிருனோ என்னவோ 1! இல்லையெனில் 
வீட்டை விட்டுச் சொல்லாமல் வெளி 
யேறியவளை மறுபடியும் நான் டாக்ட + 
* டிஸ்பென்ஸரி "யில்" சந்திப்பானே-” 
அவள் வயிற்றில் வளரும் ௪௪ எத்தக் ௯௭, 
ணத்துக்காக இந்த உலகத்துக்கு வர 
இருக்கிறதோ ? முன் ஜன்மத்தில் விட் 
டுப் போன குறையை இந்த ஜன்மத்தில் 
பூர்த்தி செய்து கொள்ள வருறதோ 
என்னமோ? அப்படியும் உண்டா? 

  

67



மூளை குழம்பப் போகிற நிலையில் 
நான் கூடத்தில் உட்கார்ந்து சிந்தனை 
யில் ஆழ்ந்திருந்தேன். எதிரே சாரதா. 
பகல் உணவுக்கு அப்புறம் நிம்மதியாகத் 
தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள். கடந்த 
பத்து நாட்களில் அவள் உடம்பு எவ் 
வளவோ தேறி யிருந்தது. தளதள 
வென்றிருந்த அவள் வந்த மேனியில் 
பசுமஞ்சள் பூசி இருந்தாள். வெற்றிலை 
போட்டி ருந்த அவள் அதரங்கள் சிவந்து. 
குவிந்திருந்தன. தாய்மைக்குத் தான் 
ரவ்வளவு அழகு ? உட்கா! நிலையி. 
லயே நான் கண்களை மூடிக்கொண்டே. 
யா௫ித்தேன். 
என்: முன்னே ஒரு புது உலகம் தெரி 

$தது. கொழு கொழு என்றிருக்கும் 
கைகளும், உருண்டை முகமும், வட்ட 
மான விழிகளும், குமுத வாயும் உடைய 
ஓர் அழயே பெண் குழந்தை என்னைப் 
பார்த்துக் “களுக்” 
சென்று அரித்தது. 
சாரதாவின் வயிற். 
நிலே வளரும் குழ 
நதைதான் அது 1 
வியப் பினால் அந் 
நக் குழந்தையை 
யே பார்த்தேன் 
ரான். 

*₹* என்ன பார்க் 

றீர்கள் 2'' என்று: 
கேட்டது குழந் 
ong. Fe பேசுக 
றதே என்று விய 
ந்து ஆவலுடன் 
சுவனித்தேன்.. 

    

1 அம்மா! நான் 
பேசுவேன். ஏனெ 

இன்னும் 
நான் இந்க உலகத்: 
Bo opis வில்லை. 
பாருங்கள்? தான் 
பேசுவேன். பேச 

  

மட்டும்தானா செய் 
வேன் ? அழகாக: 

செய் 

  

என் ஆச்சரியம் 
ல்லையை மீறி 

யது. 
நான் யார் 

தெரியுமா ? காமா 
La! என்றது 
குழந்தை. 

          

   

  

    

** என்ன ! பிறப்பதற்கு 
கரணமா ?'' 

மூன் நாம 

ae ஜன்மத்தின் பெயர் அம்மா!" 
காமாட்சி பேச ஆரம்பித்தாள் :-- 

Baill ஞயலே கொலுவிருக்கும் என்: 

அம்மை காமாட்சியின் சன்னிதியில் நாட். 
டியம் ஆடிச் சேவை புரிந்து வந்த 
காமாட்சி நான்தான். என்னுடைய 
கலையைப் பற்றிப் புகழாதவர் யாருமே. 
இல்லை2 பதினாறாம் வயசிலேயே நாட்டி. 
யக் கலையின் சகல நுணுக்கங்களையும் 
நான் கற்று விட்டேன். என்னைப் பற். 
'நியே எனக்கு ஒரு பெருமிதம். இப்படிப் 
பெருமை கொள்வதஇல் தவறு உண்டா 2 
இதைத் தற்பெருமை என்று சொல்லி 
விட முடியுமா ? 

இப்படி என்னுள்ளே பூரித்து வளர்ந்த 
பெருமை என்னை 
நிலை கொள்ளாமல். 
அடித்து, சக்ரைத் 
இல் பலர் முன்னிலை 
யில் அரங்கேற்றம் 
ஆகிப் பெருமை 
அடைய வேண்டும். 
என்று ஆசைப்பட்.



  பேன், அதை என் தாயிடமும், 
ஸீட்மும் வெளியிட்டேன். 

முதலில் அவர்கள் என் வேண்டு 
கோளை நிராகரித்தாலும் பின்னர், என் 
பிடிவாதத்திற்கு இணங்கனார்கள்.. 

குரு 

அன்று காமாட்சி அம்மனுக்குத் 

தவன உற்சவம். ௬மசும வென்று 
மணக்கும் தவனத் தட்டிகளால் பந் 
தல் வேயப்பட்டு இருந்தது. லோக 
நாயசியான அவளும் தவனப் பாவா 
டை அணிந்து பவனி வந்தாள். 
நாகஸ்வரம் இன்னிசை பொழிந் , 
தது. வானத்தில் மத்காப்புகள் பூச் i! 

i 

சொரிந்தன. அம்பிகையின் முன்பு கலீர் 
abit என்று சதங்கை ஒலிக்க, நான் 
அலங்கிருதையாக வந்து கொண்டிருந் 
தேன். தவன மண்டபத்தில் என் விழக் 
கூட இடமில்லாமல் கூட்டம் நெருக்கி 
யடித்துக் கொண்டு நின்றது. அழகி 
காமாட்சியின் அரங்கேற்றத்தைக் காண 
மக்கள் திரண்டு இருந்தார்கள். 

      

      
   

    

  

   

  

     

   

   

    

   yy    3 அரு 

ஆட்டம் ஆரம்பமாயிற்று.நான் 
என்னை மறந்து ஆடினேன். என்: 
சுற்றுப்புறங்களை] மறந்தேன். 

Ban ரூபிணியாக இருககும் தேவி 
யுடன் என் உள்ளம் கலந்தது. அந் 
தக். கூட்டத்தில் எல்லோரும் என்: 
னையே வியப்புடன் பார்.த்தனர்.. 

ஆட்டம்முடிந்தது. கற்பூர தீபாரா 
தனையும் ஆயிற்று. மருதோன்றி 
'இட்ட என் விரல்களால் கற்பூரத் 
தைச் சுற்றி வளைத்து எடுத்து என் 
சுண்களில் ஒற்றிக் கொள்ளப் போரு 
முன்பு று சுலச்கம் ஏற்பட்டது. 
கற்பூர இபம் விரல்களை நன்றாகச். 
சுட்டு விட்டது. * உஸ்ஸ் ' என்று 
சொல்லிக் கொண்டு கையைப் பின் 
னுக்கு இழுத்துக் கொண்டேன் நான் , 
வீட்டுக்கு வந்.த பிறகுதான் தெரிந் 
து. கையில் புளியங்கொட்டை அள 
வில் நெருப்புச் சுட்ட புண் செவேல். 
என்று என்னைத் துன்புறுத்தியது. 

அம்மா. தேங்காய் எண்ணெயைத் 
தடவிக் கொண்டே, ** முதன் முத 
லிலே கற்பூரம் விரலைச் சுட்டு விட் 
டதே! குழந்தைக்கு ஒன்றும் வரஈமல் 
அந்தக்! காமாட்சிதான் காப்பாத்த 
ணும்” என்றாள். 

 



(தவன உற்சவம் ஆன அடுத்த வெள் 
னிக்கிழமை, அம்பிகை காமாட்சியைப் 
பார்த்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலாகி விட் 
LCs என்கிற எண்ணத்தினால் உந்தப் 
பட்டு, இரவு ஒன்பது மணிக்குக் கோவி 
-லுக்குப் போனேன். கோவிலில் அன்று 
கூட்டம் அதிகமில்லை. அம்பிகையின் 
தரிசனம் முடிந்து அநேகர் போய் விட் 
டார்கள். உள்ளே நாகசாமி தீட்சிதர் 
மட்டுமே இருந்தார். ** சுவாமி! பிர 
சாதம் கொடுங்கள் ** என்றேன். - 

**நீயா காமாட்ட2 கைப் புண் எப். 
படி இருக்கு அம்மா 2”* என்று விசாரித் 

ரர். 
5 ** தேவலை ** என்றேன் நான் சிரித்துக் 
கொண்டு. 

** போகிறது. போ. அரங்கேற்றம். 
பிரமாதமாக இருந்தது. ஆனால் உன் 
அம்மா பணத்தாசை பிடிச்சவள். எங் 
சேயாவது வகை தெரியாமல் உன்னைத் 
'தள்னி விடப்போகருள் 1! நானும் அவ 
ளிடம் அப்படி யெல்லாம் குழந்தையைப்: 
பாழடித்து விடாதே என்று சொல்லி 
இருக்கிறேன். ** 

** சுவாமி | கல்யாணம் அவசியமா 2 
இப்படியே கன்னியாகவே காலம் கழித்து 
விட்டால் என்ன 2?” என்று அவரைக் 
கேட்டுக் கொண்டே, அவர் கொடுத்த 
கதம்பத்தைக் கூந்தலில் சூட்டிக் 
கொண்டு, நெற்றியில் குங்குமத்தையும். 
இட்டுக் கொண்டேன். ப 

'இட்சிதர் என்னையே உற்றுப் பார்த் 
தார். 

* அம்மா 1 இதெல்லாம் நம் த்தப் 
படி நடப்பதில்லை. இந்த ஜகன்மாதா. 
புரியும் லீலைகளை உன்னாலும், என்னாலும். 
அறிய முடியுமா? அவள் என்ன நினைத்த 
ருக்கருளோ.. அதன்படி ஆட வேண்டிய 
வர்கள் நாம்!” என்றார்.   

1 உண்மை! அவள். என்னை அன்றே. 
ஆட்டுவிக்க ஆரம்பித்தாள். சன்னிதியில்: 
நான் நின்றிருக்கும்போதே இரண்டு 
வாலிபர்கள் தேவியின் தரிசனத்துக்காக 
வந்தார்கள். 

நான் சன்னிதியை விட்டுப் புறப்பட் 
டேன். **காமாட்டி/ கற்பூர Bur 
ராதனை நடக்கறது. பார்த்து விட்டுப் 
போ அம்மா !'' என்றார் தீட்சிதர். 
இரண்டாவது வாலிபன் என்னைத் 

இரும்பிப் பார்த்தான். வாய்க்குள். 
** காமாட்சி காமாட்சி '' என்று சொல். 
லிக் கொண்டான். இபாரா.தனை முடிந் 

** சுவாமி 1 நான் படம் எழுது 
இரண்டு நாட்கள் காஞ்சியில்    

தங்க வேண்டும். வ௪இ செய்து தர 
முடியுமா 2!” என்று கேட்டான். அத: 
கேள்வியை மூதல் வாலிபனும்: கேட் 
டான். நான் ஒரு கணம் தயங்கினேன். 
பிறகு சட்டென்று என்னையும் அறியா 
மல், ** என் வீடு அருகில்தான் இருக்: 
றது. வந்து தங்கிப் போகலாம்” 
என்று அழைத்தேன். 

அந்தக் கவிஞனும், சித்திரக்காரனும் 
என்னுடன் வீட்டிற்கு வந்தனர். 

2/டம் எழுதுகிற வாசுதேவன் என்னி 

டம் அடுத்த நாள் கேட்டார்: **பத்மா 
சனம் போட்டு தேவி உட்கார்ந்திருக்க. 
நிலையில் ஒரு படம் எழுதிப் பத்திறி 
கைக்கு அனுப்ப வேண்டும். நீதான் 
அபிநயத்தில் தேர்ந்தவள் ஆயிற்றே? 
9G நிலையில் உட்கார்ந்தால் படம் 
எழுதி முடித்து விடுவேன்' 
கவிதை பொழியும் வாலிபர் சொன் 

னார்: ** அப்பொழுது நான் அந்நிலையை. 
ஒரு பாட்டாகப் புனைந்து பாடுவேன். 
அதைக் கேட்டவர்கள் உருகிப் போவார் 
கள். தேவியே பிரத்யட்சமாக எதிரில்: 
இருப்பது போல் ஆனந்தம் அடைவார். 
கள் '' என்றார். 

பாடலைக் கேட்டு உருப் போவார் 
கள் என்பது வாஸ்தவம் : தான் அப்பா£. 
ஆனால், நேரில் ஓவியத்தில் அம்பிகை: 
யைப் பார்த். தார்களானால் உன் பாடலை 
விட அதைத்தான் அதிகம் ரசிப்பார். 
கள் ** என்றார் வாசுதேவன். 

   

கவிஞன் பெருமூச்சு விட்டான் ॥: 
*- உன் கலை உனக்குப் பெரிது. . இருந்: 

தாலும் என்னைத் தாழ்வு படுத்துகிறாய். 
'நீ படம் எழுது: நான் பாட்டு எழுது 
றேன். காமாட்சியே தீர்ப்புக் கூறட் 
டும்'” என்றார். 

நான் இடுக்கிட்டென். *கலைஞர்களுக் 
குள் போட்டியா 2 பந்தயமா 2” என்று 
'இகைப்படைந்தேன்.. 

அடுத்த வியாழன் அன்று இருவரும் 
பாட்டும், படமும் எழுதுவது என்று தீர் 
மானமாயிற்று. இருவரும் என்னை விரும்: 
புவதாகவே எனக்குத் தோன்றியது. 
புதன்டிழமை மாலை கவிஞர் எங்கோ 

வெளியே போய்விட்டு வந்தார். வந்த. 
வர், ** காமாட்சி 1! தலைவலி மண்டை 
யைப் பிளக்றெது. ஏதாவது கஷாயம் 
வைத்துத் தருகிறாயா 2” என்று கேட். 

  

டார். கஷாயம் வைத்துக் கொடுத் 
தேன். இரவு சுடுமையான ஜுரம். 
எனக்குப் பயமாக இருந்தது. காலையி



தும் .ஜுரம் விடவில்லை. வாசுதேவனி 
டம் மென்று விஷயத்தைக் கூறினேன். 

“அவன் என்னுடன் போட்டி போடு 
வது தேவிக்கே பொறுக்கவில்லை. அது. 
தான்: ஜுரம் வந்து விட்டது '" என்று 
சொல்லி, லேசாகக் கண்ணைத் இறந்து. 
வார்த்தார். 

**உட்கார் காமாட்சி! சித்திரம் வரை 
வதற்கு எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது, 
உட்கார்.” * 

** பாவம் / உங்கள் நண்பருக்கு நல்ல 
B57. கஞ்சி கொடுத்து விட்டு வரு 

றேன் '* என்றேன். 
** இருக்கட்டும், கொடுக்கலாம், உட் 

கார். நீ இருக்கும் இந்த நிலை, படம் 
எழுத அழகாக இருக்கும். சுருண்ட கூற் 
தலும், பிறை போன்ற நெற்றியும், 
வளைந்த புருவமும், பார்ப்பவரின் மனத் 
தைக் காமப் பாதைக்கு இழுக்கும் கண்க 
ளூம் ! காமாட்சி !'' என்று பிதற்றினார். 
வாசுதேவன். 

என் உடல் நடுங்கியது? 
எரிந்தது. 

வேதங்களும், மறைகளும் து; செய் 
வும் அந்தப் பெயரை, ஒரு தரம் சொன் 
னால் முக்தி தரக்கூடிய அந்தப் பெயரைக் 
"கேவலம் பதவுரை, கருத்துரை மூலம். 
தெளிவு படுத்.த விரும்புகிறான் அறிவிலி ! 
**காமாட்டு / தேவி ! என்னை மன்னித்து 

விடு அம்மா. தாயே 1** என்று கதறிக் 
கொண்டே ஜுரத்தில் தவிக்கும் அந்தக் 
கவிஞனைப் பார்க்கச் சென்றேன் நான். 

இங்கே ...? அவர் நினைவு தப்பிக் 

Qu part. 
‘ gurl" என்று அழைத்தேன். 

1: சுவாமி! என்னைப் பாருங்கள். அன்று. 
கோவிலில் தேவியைத் துதி செய்து 
யாடிய கவிதைகளைப் பாடுங்கள், 
சுவாமி 1** என்று கூப்பிட்டேன்... 

அவர் கண்களை லேசாகத் இறந்தார். 
**காமாட்சி 1! ஐகன்மாதா! உன் 

அனரில், உன் கோவிலுக்கு அண்மையி 
லேயே இந்த ஜீவனுக்கு முக்கு அடையும் 
பாக்கியம் இருக்.தா அம்மா ?'” என். 
ரர் என்னைப் பார்த்துக் கை கூப்பி 
வணங்கி. 

** சுவாமி... நான் தேவியல்ல, நான் 
வதை. காமாட்டு என்கிற மனிதப். 
பெண் '' என்றேன். 

** இல்லை. நீதேவிதான். அதர 
ஏலவார்குழலி பத்மாசனம் போட்டு, 
அமர்த்இருக்கிருளே 1"? 

உள்ளம். 

அவர் , சுட்டிக் காட்டிய இசையில்: 
காமாட்சி ஆலய கோபுர விளக்கு சுடர் 
விட்டது. திரும்பிப் பார்த்தேன். அந்த 
ஜீவன் காமாட்சியுடன் ஐக்கியமாக 
விட்டது. 

படம் எழுதுகிறவர் தம் மூட்டை 
களுடன் ஊருக்குப் புறப்பட்டு விட்டார். 

ஆனால், கவிஞர் என் உள்ளத்தில் 
அழியாத: இடம் பெற்றார். இந்தச் சந் 
திப்பு எதற்கு ஏற்பட்டது? தேவி ஏன் 
அதை நிறைவேற்றவில்லை 2 

4 

4 /லநாட்கள் மனம் புண்ணாகத் தவித் 
இருக்கிறேன். ஏன், தேவி காமாட்சி 
யிடமே மன்றாடிக் ' கேட்டிருக்கிறேன். 
உள்ளம் நைந்து, நைந்து வாலிபம் 
போய் முதுமையும் வந்தது... 

முன்பு நாகசாமி தீட்சிதர் நின்ற இடத். 
இல் அவர் குமாரர் சுவாமிநா.த தீட்சிதர். 
நின்று தேவியை அர்ச்சித்தார். நான். 
கன்னி தான். என் மனத்திலே க்ஷண 
காலம் வரித்து விட்ட அந்தக் சுவிஞரை 
நான் அடையவில்லையே என்கிற ஏக்கம். 
ஒன்றே என்னை நிரந்தரமாகக் கன்னி 
யாகவே இருக்கும்படி செய்து விட்டது. 

அன்றும் தவன உற்சவம். எனக்கு 
வயசு ஐம்பைத்தைந்து. என்னைப் போல. 
எவ்வளவோ பேர் ஆடக் எளம்பி விட். 
டார்கள். கோவிலிலிருந்து நாகஸ்வர 
இசை காற்றில் தவழ்ந்து வந்தது. “கோவிலுக்குப் போவோமா 2” என்ற. 
ஆசை எனக்குள் மூண்டது. இதற்குள் 
சுவாமிநாத தீட்டிதரே வந்து விட்டார். 

** அம்மா / இன்றைக்கு நீங்கள்தான். 
ஆட வேண்டும் ** என்றார். 

** நானா?”கழமாச்சே சுவாமி / யார் 
ரசிப்பார்கள் 2 மேலும் "நான் ஆடி எவ். 
வளவு காலம் ஆயிற்று 2'* 

*உ கலைக்கு இளமை முதுமை என்று, 
உண்டா அம்மா? உங்கள் சரீரம் மூப் 
படைந்து விட்டதென்றால் உங்கள் கலை 
கூடவா வயோதிகம் அடைந்து - விட் 
டது? தேவி காமாட்சியே உத்தரவு தந் 
DosA@er:” 

“* என்ன 1 தேவி உத்தரவு தந்திருக். இருளா?'* 
**ஆமாம், மாடத் தெரு கமலா, சன் 

னிதித். தெரு வனஜா, எல்லோரும் 
தான் போட்டி போட்டார்கள். உங்கள். 
பெயரையும் எழுதிச் சீட்டுப் போட்டுப் 
பார்த்தோம். உங்கள் பெயர் தான். 

71.



  

““இனனும் நான்கு வருஷத்இல் உல 
கமே அழியப் போவதாக ௩ம் ஜோ௫ியர் 
கள் கூறுஇருர்கள ...!'? 

உ அசைப் பற்றி நான் கவலைப்பட 
வில்லை. இன்னும் கான் நாற்பது வருஷம் 
உயிரோடு இருப்பதாக என் ஜாதகத்தில் 

இருக்கறது ! 

    

வந்தது. அன்னை காமாட்டு உங்களை 
ஆடச் சொல்லி அழைக்கிறாள் அம்மா." 

அன்னை காமாட்சி என்னை ஆடச் 
சொல்லி மட்டும் அழைக்க வில்லை. நிரந் 
"தரமாக இவ்வுலூலிருந்து அழைக்கவே 
அதை ஒரு சாக்காக அமைத்தாள். 

கோவிலில் அன்றும் பிரமாதமாக 
ஆடினேன். தேவியின் பிரசாதம் 
பெற்று வீடு திரும்பியவளை விடியற்கா 
லம் தேவி அழைத்தாள். மலர்கள் மல 
ரம் வேளை, சூரியன் உதிக்கும்பொழுது, 
கோவிலின் உஷக்கால. பூஜையின் மணி 
யின் நாதம் கேட்கும் சமயத்தில் பதி 
னாறு வயது மங்கை ஒருத்தி தேஜோ 
மயமாக என்னைப் பார்த்து முறுவலித் 
தா 

  

ஈ காமாட்டி / ** என்று அழைத் 

  

தா 
**அம்மா மாரை வலிக்றெதே!** என் 

றேன் பரிவுடன். தேவியின் கரங்கள் 
என்னைத் தாங்கிக் கொண்டன. துன்ப: 
மயமான உலகிலிருந்து நான் விடு 
பட்டேன். ன் 

அரின்னை காமாட்சி என்னைப் பார் 

த்து முறுவலித்து மறுபடியும், 
காமாட்சி !”* என்று கருணை 

  

வா, 
ததும்ப 
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அழைத்தாள். தேனும், கதலியுட். ஐம் 
கண்டும் கலந்தாற்போல் இனித்த அந். 
,தக் குரலின் மதுர.த்தை என்னவென்று. 
சொல்ல? 

தேவியின் சன்னிதானத்தில் நின்ற 
என்னைப் பார்த்து அவள், “** குழந்தாய்? 
பூலோகம் உனக்குக் சுசந்து போய் இருக் 
கும் என்று நினைக்கறேன். கவலைகளும், 
ஆசைகளும், விருப்பங்களும், கனவு. 
களும் இல்லாத இந்த உலகத்தில் நிர் 
(கரமாக இருந்து விடு'' என்றாள் சிரித் 
'துக் கொண்டே... 

சிறிது முன்பு என் மனத்தில் நிலவி. 
யிருந்த ஆனத்தம் சட்டென்று மறைந் 

   
  

தது. கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருக 
வழிந்தது. தரங்க முடியாத துயரத் 
துடன். தேவியின் மூன்பு வீழ்ந்து 
வணங்க எழுந்தேன். 

கை கூப்பிக் கொண்டு யா௫த்தேன்.. 
1: அம்மா! மீண்டும் பூலோகத்தில்: 

நான் பிறக்க வேண்டும்." ்் 
*- என்ன? மீண்டும். பிறவியா?'* 

தேவி கேலியாக என்னைப் பார்த்தாள். 
*: ஆமாம் தாயே ! மீண்டும் உலகில் 

பிறக்க ஆசைப்படுகிறேன். முற்றுப் 
பெறாத என் கலையைப் பூர்த்தி செய்ய 
ஆசைப்படுகிறேன். பதினாறு வயசில் உன். 
சன்னிதியில் ஆடியவள் ஐம்பத்தைந்து 
வயசு வரைக்கும் . வீட்டில் அடைந்து. 
கடந்தேன். க்ஷணகாலம் உதித்த ஓர். 
அற்ப ஆசைக்காக நீ எனக்கு அளித் 
திருந்த அகண்ட கலை-இன்பத்தை நுகர 
முடியாத அயாக்கியவதியாகி விட்டேன்று 
எனவே மீண்டும் பெண் ஜன்மம் வேண் 
டும் தாயே. அதிலும், உன்னை ஆடிப் 
பாடித் துதிக்கும்படியான மகத்தான 
பேற்றை எனக்கு அருள்வாய் அம்மா.” * 
அன்னை காமாட்சி முறுவலித்தாள். 

பிறகு கருணை பொங்க என்னைப் பார்த்து, 
“அப்படியே ஆகட்டும் ** என்று அருளி 
னாள். 

விட்ட்ப்போன குழறையை Boop 
வேற்ற, பூர்த்தி செய்ய, மறுபடியும் 
கர்ப்ப வாசம் செய்யும் என்னைக் கருவி 
லேயே அழிக்க என் தந்தையும் ஆத்தி 
ரப்பட்டார். அவரைப் பிரிந்து அல்லல் 
படும்போது என்னை அழித்துவிட என் 
தாயும் யோசித்தாள். அதற்கு ஆதரவு 
'தருவது போல் வைத்தியரும் ஒத்துப் 
பேசினாள். அழிவற்ற ஆதசக், ம 
வரம் பெற்று, விட்ட குறையைப் 
75D செய்ய வந்திருக்கும் என்னை, 

இவர்களால் அழித்து விட முடியுமா ?'”



(ரன் அகல விழித்த கண்களுடன் 
அந்தக் குழந்தை சொல்வதைக் கேட்டுக் 
கொண்டே இருந்தேன். 

ஜன்னல் வழியாகப் பாயும் ய 
(வெளிச்சம் என் முகத்தில் ere 
குத்தியது. கண்களைத் இறந்து பார்த் 
தால் சாரதா அப்பொழுதுதான் தூக். 
கம் கலைந்து எழுந்து உட்கார்ந்திருந் 
தாள். என் மனத்தில் விவரிக்க முடியாத. 

ஆச்சர்யமும், பயமும் நிறைந்தது. என்ன. 
அதிசயமான கனவு? கனவா அது2 
கர்ப்பத்தில் வளரும் ஒரு ஆத்மாவின் 
புனிதமான சரிதை அல்லவா 2? ஆனால் 
வெளியில் யாரிடமாவது சொல்ல முடி 
யூமா இதை? நம்புவார்களா 2 

*- நன்றாகத் தூங்க போல் இருக் 
கறதே?'' என்று சார.தாவைப் பார்த். 
துக் கேட்டேன். 

**ஆமாம், தங்கப் போனேன். ௮ 
Bu பெண் குழந்தை ஒன்று மழலை பேசி 
என்னைச் சுற்றி குற்றி வந்தது. குழந்தை 
தான் என்ன அழகு போங்கள் !'* என்: 
ருள் சாரதா சிரித்த முகத்துடன். 

நான் அவளுக்குப் பதில் எதுவும் கூ, 
வில்லை. நான் கண்ட கனவைப். பற்றியே 
என் மனம் ஆழ்ந்து இந்தித்துக் 
கொண்டே இருந்தது. 

அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை. காலை. 
யிலேயே சாரதாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை. 
அவசரமாக "வீட்டு வேலைகளைக் கவ 
னித்து விட்டு அவளை டாக்டர் சத்ய 
பாமாவின் * ஹோமு'க்கு அழைத்துப் 
போனேன். 

என்னைச் சாரதா. ௮இக நேரம் காத். 
இருக்கும்படி. செய்யவில்லை. ஏதோ 
அலுவலாக வீடு சென்று இரும்பிய 
என்னைப் பிரசவ அறையிலிருந்து '*குவா. 
குவா '” என்று குழந்தையின் அழு குரல் 
வரவேற்றது. 

சாரதாவின் அருகில் தங்கச் லை. 
மாதிரி அழகிய பெண் குழந்தை ஒன்று. 
படுத்திருந்தது. ஆஹா! குழந்தைதான். 
என்ன அழகு ! அந்தக் கண்களில் தான் 
என்ன சுவர்ச்சி 2 காதளவு நீண்ட அந் 
தக் கருவிழிகளின் அசைவிலே எத்த. 
ஊனையோ பாவங்களை வெளியிட முடியும். 
சுனவு லோகத்திலே நான் கண்ட அந்தப் 
பெண்தான்... ஒருவேளை அதெல்லாம் 
திசந்தானா 2 
List சத்யபாமா வந்து என் 

தோளின் மீது கையை வைத்தாள். 
தான் திரும்பி அவளைப் பார்த்தேன். 

*- பார்த்தீர்களா 2 குழந்தை பிறப்ப 
தற்கு முன்பு குழந்தை £ய வேண்டாம். 
என்றவள், இப்பொழுது குழந்தையை 
அணைத்துப் பிடித்துக் கொண்டு படுத் 
இருப்பதை 2!” என்ருள் இறித்துக் 
கொண்டே. 
சாரதா மெல்லிய குரலில் சொன் 

னாள். 
குழந்தையை எனக்குக் கொடுத்து 

விடு என்கிருர்கள் டாக்டர் அம்மாள். 
ந்தத் தங்கச் சிலையை எப்படிக் 
'காடுக்க முடியும் 2** 
*- குழந்தை வெள்ளிக் இழமை Ips 

,திருக்கிறாள். லக்ஷ்மி என்று பெயர் 
வைத்து விடு. நான் வேடிக்கையாகக் 
கேட்டேன் சாரதா. தவராக நினைத்து. 
விடாதே. நீ ஏதாவது அசட்டுத் தன 
மாகச் செய்து விடாமல் அந்த மட்டும். 
சமர்த்தாக  இருந்தாயே 2'* என்றாள் 
டாக்டர் சத்தியபாமா. 

“உ லக்ஷ்மி என்றா. கூப்பிடச் சொல் 
றீர்கள் 2 நான் வேறு என்னவெல் 
லாமோ நினைத்துக் கொண்டிருந் 
தேனே ?'' என்றாள் சாரதா மகழ்ச்சி 
பொங்கும் குரலில். 
இதுவரை பேசாமல் நின்றிருந்த 

என்னை ஏதோ ஒரு சக்திபேச வைத்தது. 
** குழந்தையின் கண்களின் , பார்வை 

அன்பு மயமாக இருக்கறது. பார்வை 
யிலே நயமும், அன்பும் மிதக்கின்றன. 
என் உள்ளத்திலே ஏதோ ஒன்று ஓயா 
மல் ஒரு நாமத்தைச் சொல்லி அதை 
உங்களுக்கு அறிவிக்கும்படி என்னைக். 
கேட்டுக் கொள்கைது'” என்றேன் நான். 

டாக்டரும் சாரதாவும் ஆவலோடு 
என்னைப் பார்த்தனர். 

தான் கண்களை மூடிச் சிறிது நின்றிருந் 
தேன். பிறகு ஆசையுடன் அந்தக் குழந்: 
தையைப் பார்த்து, ** * காமாட்சி ! 
என்று பெயர்" வைத்து விடலாம்" 
என்றேன். 

1* ஆஹா ! அப்படியே செய்யலாம். 
பேஷான பெயர் ஆயிற்றே ! ஒரு தரம். 
நினைத்தாலும் அழைத்தாலும் இன் 
பத்தை அருளும் பெயர் அல்லவா?'” என் 
ருள் டாக்டர் சத்யபாமா. 

குழந்தை காமாட்சி நித்திரையில் 
இருந்தாள். அவளுடைய விட்ட குறை. 
யைப் பூர்த்தி செய்ய பூலோகத்தில் 
பிறந்து விட்ட சாந்இயில் அவள் முகம் 
மலர்ந்து நித்திரை செய்து கொண்டிருந் 
,தாளோ என்னவோ 2: 
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டல் சூழ்ந்த இவ்வையகத்தை 

இறைவனும் இறைவியும் அளவிலாப் 
பெருமையுடன் பார்த்துக் கொண் 
டிருந்தனர். காற்றில், நீரில், நிலத்தில் 
ஒவ்வொரு விநாடியும் உயிர்கள் 
தோன்றிப் பெருகிக் கொண்டே 
யிருந்தன. இறைவி தன் விழி மலர் 
களை மலர்த்தி, அவற்றை மகிழ்ச்சியு 
டன் நோக்கி இறைவன் இறை 

வியின் மந்தகாச முகத்தைப் பார்த்துப். 
பார்த்து போதை தலைக்கேற, உன் 
மத்தம் பிடித்தவன். போல்' அவளை 

  

இறுகப் பற்றி அணைத்துக் கொண் 
டான். 
இறைவி நாணம் கொண்டாள். 

இறைவன் அதை ரசித்தான், மகிழ்ந் 
தான். அப்பொழுது காற்றில் எங்கி 
ருந்தோ இரு குரல்கள் வந்து அவர்கள் 
'இருச் செவிகளில் மோதின. இறைவி 
கவலையுடன் நாயகனை நோக்கினாள். 

  

1 தவா! என் அப்பனோ இல்லை 
யோ? நான் சொல்கிறதைக் கேளடா? 
உன்னாலே இந்த. வம்சம் விளங்க 
வேண்டுமடா...ஏழையோ, பாழை 
யோ ஒரு பெண்ணைப் பார்த்துக் கல். 
யாணம் பண்ணிக் கொள் அப்பா... 

உன் வயிற்றில் ஒன்று...அது ஆணோ 
பெண்ணோ பிறந்தால் போதும்... 
பார்த்து விட்டு நான் .சண்ணை 
மூடுகிறேண்டா..."” . 

தாயின் வற்றிச் சுருங்கிய விரல்கள் 
அவன் மோதிரச் சுருள் Arrays 
தலையுடன் விளையாடின. காய்ச்சிய 
பசும் பாலில் படிந்திருக்கும் லேசான 
பொஷ்.நிறததை உடையவன் மாத 
வன். “க௯்மையான மூக்கும்,” நீண்ட 
விழிகளும் கொண்ட அழகன் அவன்? 
தந்ைத வைத்து விட்டுப் போன 
சொத்து ஏராளமாக இருந்தது. ஏகப். 
பட்ட செல்வக்தை வைத்துப் போன 

  

  

ee 

பிரபோ! தங்கள் படைப்பின் 
வினோதத்தின். ரகசியம் எனக்கு 
விளங்கவில்லையே! அதோ அந்தப் 
பையன். சொல்வதைக் 'கட்டீர் 
க்ளா. க 

    

**என்ன சொல்கிறான் தேவி... 
“அவன் சூளுரைப்பதைக் கேளுங் 

கள். அவனுக்குத் திருமணத்தில் ஆசை 
யில்லையாம். உளுத்துப் போன அவ 
னால் இந்த வையகத்துக்கு வம்ச 
விருத்தி வேண்டாமாம்... இப்படியே 
இருந்து மறைந்து விடப் போகருனாம். 
இப்படி. அவன் தன் அன்னையுடன் 
வாதாடுகறுன் சுவாமி...” 

உலக நாயகி கூறுவது கேட்டு உலக 
நாயகன் நகைத்தவாறு இறைவியை 
அன்புடன் அணைத்துக் கொண்டான்... 

தந்த ஆரோக்கியமுள்ள மகனை 
வைத்து அந்த சிழத் தாயை மகஉழும் 
படிச் செய்யவில்லை. 

மாதவனுக்கு இதய பலவீனம். 
பார்ப்பதற்கு ஆள வாட்ட சாட்ட 
மாக அமைந்திருந்தாலும், அவன் எத். 
கும் உபயோகமில்லாதவன். காலை 
யில் எழுந்தவுடன் மேஜை மீது காப்பி 
தயாராக இருக்கும். தோட்டத்தை 
ஒரு சுற்றுச் சுற்றி டு வந்தாலே 
மார்புக் கூடு பட படவென்று அடித் 
துக் கொள்ளும். கண்களைச் சுழற்றும். 

  

“மாதவா, ஏண்டா இப்படி அலை 
யஹே!...!! என்று கூறி ஆதரவுடன் 
அணைத்துக் கொள்வாள் அன்னை. 
அதெல்லாம் பதினைந்து வயதில். மகன் 
பெரியவனாக வளர வளர அவனுடைய 
அழகும் போட்டி போட்டு வளர்ந்தது. 
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ராஜா மாதிரி இருக்கிறான். இந் 
தக் கிழவி கொடுத்து வைக்க 
வில்லை. ஒன்றே ஒன்று. அது நன்றாக. 
இருக்காதோ?” ஊராரின் விமரிசனம். 
இது. உனராருக் கென்ன? நல்லது 
கெட்டது இரண்டையுமே பல்லில் 
சுடித்துச் சுவைப்பார்கள்.. 

நெடிதுயர்ந்து -நிற்கும் மசுனின் 
கழுத்தில் மாலையைப் போட்டு மணக் 
சோலத்தில் காண அன்னையின் மனம் 
துடித்தது. பால்யத்தில் கணவன் 

    

  

        

மறைந்ததும், இரண்டு வயசுப் பிள்ளை 
யின்கையை ஊன்றுகோலாசப் பற்றிக்: 
கொண்டு, இருண்டு விட்ட தன் வாழ்க் 
கையில் ஒளியைக் காண முயன்ற 
அந்த அன்னை, அப்படி. ஆசைப்பட்ட 

தவறென்று மில்லையே ₹ 
என்று அழைத்து, 

ஆவலே உருவாக மகனின் முகத்தை, 
நிமார்த்இ, ஆசையுடன் அவன் என்ன 
சொல்லப் போலருன் என்பதைக் கவ 
னித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள். 

   

  + opium... gibi... Ber 
க்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கவே 
இல்லை யென்று நினைத்துக். 
கொள் அம்மா... என்னைக்கல். 

யாணம் செய்து கொள்ளச் 
x சொல்லி வற்புறுத் 

தாதே...!' மாதவன் 
ட அன்னையின் இரு கர 

மலர்களையும் பற்றிக் 
~ கொண்டு ஓவென்று. 

    

அழுது விட்டான். 

  
  

  

  
  

    
   



  

    
வநது விட்டது பாழும் படபடப்பு. 

அது ஓய்வதற்குள் அந்தக்கிழவி௮லங்க 

    

மலங்கப் பதறி விட்டாள். மார் 
பைத் தடவி விட்டாள். தன் மேல் 
சாய்த்துக் கொண்ட மகனின் கன்னங் 
களை ஆசையுடன் வருடினாள். 

“வேண்டாம் மாது.. வேண்டாம்... 
நீ எனக்குப் பிள்ளையாக இரப்பா... 
நான் அதிகம் ஆசைப்படக் கொடுத்து! 
வைக்காத ஜென்மம்..' அத்த ௮ம் 
மாள் தன்: வேதனையை விழுங்கிய 
வாறு மகனிடம் கூறி அவனைத் தேற்றி 
னாள். 

மாதவனுக்குச் இறுது. நெரத்தில் 
படபடப்பு அடங்கி விட்டது." எப் 
பொழுதும் போல. அவன் அஜ்றயில்: 
நாற்காலியில் சாய்த்தவாறு தொடு 
வானத்தையும், அதில் அடுக்கடுக்காய். 

  

  

  

  
      

மலைத் தொடர்களைப் போல் பரவிக் 
இடக்கும். வெண்  மேசங்களையும் 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். 
தொடு வானத்தைத் தவிர மற்ற இட 
மெல்லாம் ஒரே நீலம். காயும் கதிர 
வனின் ஒளி, நீள் விசும்பில் சுடர்லிட் 
டுக் கொண்டிருந்தது. 

அத்த ஒளிப் பிழம்பை ஊடுருவிச். 
செல்கருப் போல் இரு பறவைகள் 
விண்ணில் “விர்'ரென்று சென்றன. 
ஓன்று ஆண், மற்றொன்று பெண். 
பறந்து சென்ற அப்புட்கள் ஓங்கிப் 
ர்ந்து வளர்ந்திருந்த . மாமரத்தின் 
உச்சியில் உட்கார்ந்தன. பெண் 
பற்னவ ஊட, ஆண் பறவை அதைச் 
சுற்றிச் சுற்றிப் பறக்க. 

   

  

   கா! எத்தகைய காட்சி இன் 
ua? மாதவன் தனக்குள் சொல்லிக் 
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கொண்டான்; -மாமரத்துச் இட்டுக் 
ன் மேல் லயித்திருந்த அவன் குவ: 

னத்தை, வாசல் கேட்டைத் 
வந்து, எதிரில் நின்ற மங்கை ஒருத்தி 
கவர்ந்தாள். 

“*யார்?** -- இது மாதவன். 

“இந்த வீட்டில் “அவுட் ஹவுஸில்” 
காலி இருக்கிறதாமே... பார்க்க 
லாமா?'?--. அவள். கேட்டாள். 
ஓ! தாராளமாக...உள்ளே அம்மா. 

இருக்கிறாள்...” என்றவன் உள்புறம். 
திரும்பி, '*அம்மா. என்று அழைத் 
தான். 

அவன் தாயும், அத்தப் பெண்ணும் 
உள்ளே செல்வதைச் றிது பார்த் 
இருந்து விட்டு,மறுபடி மாமரத்தைக் 
கவனித்தபோது சிட்டுக்கள் இரண்டும் 
ஜோடியாக அமர்ந்து சசத்.தன. 

உள்ளேயிருந்து “கணீரென்ற: குற 
லில் அந்தப் பெண் பேசினாள்... 

**எனக்கு மாதச் சம்பளம் எழுபது 
ரூபாய்தான். - தா.யார் மட்டும் தான் 

ருக்கிருள்.வேறு யாரும் டையாது. 
'டகையில் ஐந்து ரூபாய் குறைத் 

துக் கொள்ளுங்கள்-!* 

   

  

  

  

  

    

**ஆகட்டும் அம்மா. ஏதோ எனக் 
குப் பேச்சுத் துணைக்கு என்று இருந் 
'தால் போதும்; வாடகையைப் பற்றி. 
என்ன. இப்போ? வந்து..உன் பெயர் 
என்ன வென்று சொன்னாய்?.."* 
ட்ப    
“நீலா* என்று மாதவனின் மனமும் 

இந்தப் பெயரை வாங்இப் பதிவு 
செய்து கொண்டது. உள்ளே யிருந்து 
பேச்சுக் குரல் அருகில் நெருங்கி வந் 
த்து. 

  

மாது!இந்தக் குழந்தையும்,இவள் 
அம்மாவும் நம் “அவுட் ஹவுஸாக்கு. 
நாளைக்குக் குடி. வருகிறார்கள். வா. 
கையில் ஐந்து ரூபாய் குறைக்கச் 
சொன்னாள், சரியென்றுவிட்டேன்-..”* 

*உன். இஷ்டம் அம்ம 
வன் நீலாவை ஏறிட்டுப் பார்.த்தவாறு 
கூறினான். 

“ரொம்ப தாங்ஸ். நீலா கூறி 
யது மாதவனுக்குத்தான். இல்லா 
விடில் அந்தக் குரலில் ஒரு குழைவும் 
நளினமும்  மிளிர்வானேன்?... 

      

நிலாவும், அவள் தாயும் குடி வந் 

"தார்கள். அவளுடைய சுறு ருறுப்பு, 
மஇழ்ச்சி, கலகலப்பு எல்லாம் அவளு 
டன் குடிவந்தன; சாமான்களைத் தவிர 
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உடன் வந்தவை நாலைந்து பாத்திரங் * 
,கள்,இரண்டுபெட்டிகள், படுக்கை இவ் 
'வளவு தான். பெட்டியிலிருந்து வெகு 
அக்கறையாகப் பக்தியுடன் ஆறுமுக. 
னின் திருவுருவப் படத்தை எடுத்து 
அறையில் மாட்டி வணங்இனாள் நீலா. 
அந்தப் படத்தின் சோபை அவர்கள் 
வீடெல்லாம் நிறைந்து விளங்கியது. 

இது காறும் மாதவனின் இதயம் 
நோயின் கொடுமையால் படபடத்து 
வந்தது. இப்பொழுது நோயின் 
கொடுமையினூடே. இன்ப வேதனை 
யால் துடித்தது. இதயம் துள்ளியது. 
ம௫ழ்ந்து ஏங்கியது. 

பள்ளிக்கூடத்துக்குக் இளம்பியா 
ச்சா?.** வெளியே எளம்பும் நீலாவைக் 
கேட்டான் மாதவன். 

-இளம்பிக் கொண்டே, ... இருக் 
கஇறேன்....!' இழுத்தவாறு வாக்கி 
யத்தை முடிக்காமல் அவனைப்பார்த்து. 

  

இள நகை இந்தி விட்டு மறைந்து 
விடுவாள் அவள். 

**பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து: வந் 
தாச்சா?..'” கேசம் காற்றில் பறக்க 
சோர்வினூடே மிளிரும் அவள் அழ. 
கைக் கண்களால் விழுங்கியவாறு கேட் 
பான் மாதவன். 

“வந்து கொண்டேயிருக்கிறேன்...'* 
என்றபடி. முறுவல் காட்டி உள்ளே 
போய் விடுவாள் அவள்... 

அவர்களின் காதலின் தோற்றுவாய் 
இவ்வளவுதான். “பார்க்'கைத் 
தேடியோ, கடற்கரையில். -ஒளிந்தோ 
அவர்கள் காதல் வளரவில்லை. கச்சித 
மாக, நேர்மையாக, புனிதமாக வளர் 
பிறை மதி போல் வளர்ந்தது. 

மாதவன் பல மாதங்களுக்கு அப் 
புறம் தன் அன்னையின் முன்பாக ஒரு: 
நாள் வந்து நின்றான். 

*அம்மா-.!!* 
"*என்னப்பா...?!* 
அம்மா!” என்று தயங்கினான் 

மாதவன். 
“என்ன மாதா...என்னிடம் எதை 

யும் சொல்ல உனக்கு ஏன் தயக்கம்?”* 
அந்தத் தாய் சாலப் பரிந்து அவனைக் 
கேட்டுக் குழைந்தாள். 

  

   apg.” என்று முறுவல் 
காட்டினாள் அன்னை. ஈன்றெடுத்த 
மகனின் போக்கை அவளால் புரிந்து 
கொள்ள முடியாதா என்ன? ஒன்றி. 
லும் கவனமில்லாமல், நாட்ட மில்லா. 
மல் இருந்தவன் அடிக்கடி நீலாவைக்.



வனிப்பதையும், சரிப்பவதையும் 
அவள் எப்படியோ தெரிந்து கொண்டி. 
ருந்தாள். 

மாதவன் தாயை நிமிர்த்து தேருக்கு 
தேர் பார்த்தான். பிறகு துணிவுடன். 

  

  

   
  

  

      
  

  

“அம்மா! நீலாவை நான் கல்யாணம் 
பண்ணிக் கொள்கிறேன். அவள் 
தாயைப் பார்த்துப் பேசி ஏற்பாடு 
செய்யுங்கள் **' என்று கூறி முடித்து 
விட்டு, அந்த ஆனந்தத்தின் சுமை 
தாங்காம. அறைக்குள். சென்று 
படுத்து விட்டான். 

ஒரு வீதாடி தாயுள்ளம். ம௰ழ்ச்சிக் 
கடலில் முங்கி எழுந்தது. த்தா 
ரைப்போல் அவளும் மாமியா, அப்பு: 
ம்பாட்டியாகவும்ஆகிவிடுவாள்.மா.த   

வனின் பால்ய விளையாட்டுக்களை யெல். 
லாம். ன் மதனைமூலம் மறுபடியும். 
பார்த்து மகிழலாம். எண்ணி எண்ணி 
அந்தப் பதை மனம் மகிழ்ந்தாலும், 
கூடவே இதயத்து மூலையிலிருந்து எச் 
சரிக்கை ஒன்று பலமாகக் கிளம்பியது. 

மாதவன் மண வாழ்க்கைக்கு அரு 
சுதை யுள்ளவன் தானா? என் இருக்கக் 
கூடாது? வைத்தியம், எச்சரிக்கை 
இவற்றை மீறிக் கடவுள் சக்தி என்று. 

  

  

  

  

ஒன்று இருக்கிற அது பலமாக 
இருப்பதால்தான் 5 தனை காலம் 

  

  மண வாழ்க்கையில் நாட்ட மில்லாம 
லிருந்தவனின் மனம் புரண்டு கொடுத் 

அ தை 
எல்லாம் பொருத்தமாக அமைதந்திருக் 
றது என்று நினைத்து, அவள் ரோஜா. 
கதம்பமும், வெற்றிலை பாக்கு பழத் 
துடனும் அவுட் ஹவுஸுச்குப் போய் 
விட்டாள் பெண் சேட்க! 

நீலா தழையத் தழைய தெளிந்து 
மின்னலும், நெற்றியில் துலங் 

ஏஞ்சாத்துத் இலசமும் ஒளியிட 
கற்றி வணங்கும் வேளையில் 

வீட்டுக்கார. அம்மாளை எதிர்பார்க்க 
வில்லை தான்... சாதாரணமாக அந்த 
அம்மாள் ஏதாவது விஷயம் இல்லாமல் 
எங்கும் போவதில்லை. 

வாருங்கள் அம்மா-- 

      

வெள்ளிக்கிழமை. 

       

  

     

  

மணயைப் போட்டு உபசரித்தாள் 

por. 
   

  

அம்மா eur? இந்தர்! பூ 
வைத்துக் Barer...” என்று கதம் 
பத்தை எடுத்துச் சூட்டினாள்... அப் 
புலம் எல்லாமே விரைவில் நடந்தன. 

அடுத்த... நாளிலிருந்து மாதவன், 
எப்ள்ளிக்கூடத்துக்குக்: கிளம்பி 

  

    
  

  

  

          ன் டஇ 
என்ன காஷியர்' ஸார்... நீங்கள் 

ரிடையர் ஆகப் போடறீர்களாமே ?'" 
“ஆமாம் ஸார்...வருறவர்கள் போக 

றவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நாள் 
தான் பணத்தை வாரிக் கொடுத்துக் 
கொண்டிருப்பது ?.."" 

  

  
  

யாச்சா?.."! என்று சேட்டால், அந்தப் 
பொல்லாத. பெண் பதிலேதும் கூறா 
மல் கடைக் கண்ணை அம்பு போல் 
பாய விட்டுத் துள்ளி ஓடி விடுவாள். 

  

நாணமாம் அவளுக்கு! 
"அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகா 

suri நிறைந்திருக்கும் பரம் பெஈ 
ருள் மாதவனையும், நிலாவையும் ஓன்று 
சேர்த்துக் கணவனும் மனைலியுமாகம் 
பிணத்தான். 

கோயில் பிராகாரத்தை தம்பதி 
வலம் வரும் போது மாதவனின் தாம் 
சிந்தை குளிரப் பார்த்துப் பார்த்து. 
மகிழ்ந்தான். மங்கல அரிச தூவி ஆச 
கூறினாள். இறைவனின் அருள்வேண்டி: 
மெய்யுருக மாதவனின் நலனுள் 
முறையிட்டாள். 

  

      

    

ல்யாண அலுப்பு என்று கூறுகிழுர் 

களே அது முற்றிலும் உண்மை. இரு 
மணத்தை நடத்தி வைப்பவர்கள் 
மனத்திலிருந்த பாரம் குறைய சரீர: 
அசதியினால் அயர்ந்து தூங்கி விட்டார் 
கள். இருமணம் புரிந்து கொண்டவர் 
களோ மனம் அயர்ந்து விடுவதில்லை. 
புதிதாக ஓன்றை, புரியாத ஒன்றை, 
இனம் தெரியாத உறவை நினைத்து 
நினைத்து அவர்கள் விழித்துக் கொண்டு. 
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தான் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஆயி: 
மாயிரம் மைல்களுக்கப்பால் இருத்த 
வும் இந்த ஏக்கம் இருந்து கொண்டு. 
தான் இருக்கும். அருகில் இருந்துவிட் 
டால்:... 

தை மாதமாகைய௱ல் வானத்தில்: 
மேகங்கள் இல்லை. அது வளர் பிறை. 
பொட்டுப் பொட்டாய் விண்ணெங் 
கும் புள்ளிக் கோலங்களாகத் தாரகை 
கள் கொலுவிருந்தன. அவற்றின். 
இடையே “சந்திரனின் ஆட்சி உலகை 
ஒளியிலே தோய்த்து எடுத்தது. 

இளம் தென்றல் வீசியது. ஆனால், 
'இருமண வீட்டார் தங்கியிருந்தது OG 
சாதாரண சத்திரம். மிக மிகப் பழ 
மையானது. சுண்ணாம்பு அடித்து 
வெகு காலம் ஆனது. ஆங்காங்கு சுவ 
ரில். அழுக்கேறியும் பழுப்புடனும் 
காணப் பட்டது. 

சத்திரத்துத் திண்ணைகளில் சலா. 
படுத்து விட்டார்கள். உள்ளே அநே 
கம் அறைகள் காலியாகவே இருந்தன. 

மாதவன் கண்களை விழித்தவாறு 
தலையை உயர்த்தி.ஜன்னல் வழியாக 
வெளியே பார்த்தர்ன். அத்த இரவு 

   என்று மில்லாத புதுமையாக அவ 
னுக்குக் காட்சி தந்தது. அத்துடன் 
அவன் இனி “தனியன்” அல்ல என்கிற.   

எண்ணமும் ஊடே எழுந்தது. 
"என் நீலா எங்கே?” 
தனக்குள்ளாகவே கேட்டவன் 

DOI, கூடத்தைப் பார்த்தான். 
தலையில் சூட்டிய மல்லிகை மலரும்; 
மை சுரைந்த நீள் விழிகள் சோர; 
புதுப் புடவை மெருட வாழைத் 
குண்டு போல நீண்டிருந்த கையை 
'தலைக்குயரமாக வைத்துக் கொண்டு. 
நீலா சுண் வளர்வது நன்றாகத் தெரி 
த்தது. 

“சே! சரியான ஜடம்! என்னதுரக்கம். 
வேண்டி இருக்கிறது? * 

“விசுக்*கென்று எழுத்து விட்டான் 
மாதவன். நீலாவின் பக்கத்தில் ஓ 
பத்து வயதுப் பெண் படுத்துத் து 
கிக் கொண்டிருந்தது. 

கனவு உலகத்தில் களித்திருந்த 
நீலாவின் முகவாயைப் பற்றி வருடி. 
எழுப்பிய கரங்கள் மாதவனுடை 
யவை. அவள் கன்னங்கள் சிவந்தன. 

    

(நரம் ஏற ஏற நிலவு அடிவானத் 
தை நோக்கி கனவேகமாகப் போய்க் 
கொண்டிருந்தது. சற்று முன்பு உல 
கத்துக்கு அழகு தத்த ஓளி மறைந்து 
இப்போது இருளாகப் பரவி வந்தது. 
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விடிய இன்னும்.ஏவ்வளவோ நாட 
௧ இருக்கிறதே 7 

அந்த இருளின் ஊடே நீலா அலை 
யக் குலைய வேசுமாக சத்திரத்துத் 
திண்ணையை நோக்கிப் பாய்ந்து ஓடி 
வந்தாள். 

**அம்மா..அம்மா !..** 
அவளுடைய பயங்கரமான அலறல் 

அந்தப் பிராந்தியத்தையே அலற 
வைத்தது. 

“*என்ன? என்ன?..*. 
gan gen?” 
ஓன்றுக் கொன்று சம்பந்த மில்லா. 

மல் கேள்விகள் பிறந்தன. 
“அம்மா உள்ளே வாருங்களேன். 

அவரை வந்து பாருங்களேன். 
நீலா. எல்லோரையும் கூட்டிக் 

கொண்டு உள்ளே ஓடினாள். 
ஈதவன் இணறிக் கொண்டிருந் 

தான். வேதனைப் பட்டான். அணு 
அணுவாக அடங்கிக் கொண்டிருந் 
தான். 

*ஈமாது. என்று அமைதியைக் 
இழித்துக் கொண்டு அன்னையின் குரல் 
ஒலித்தது. அருகே நிற்கும் மருமக 
ளின் தோற்றம்? ழே சிதறிக் கடக் 
கும் மலர்கள் 
“மாதா... அன்னை முட்டிக் 

கொண்டாள். . மாதவன் முகத்தில் 
அமைதி நிரம்பி இருந்தது. கண்கள் 
மூடிக் கடந்தன. ஊரே திரண்டு விட் 
டது. ஆறுதலுக்கோ தேறுதலுக்கோ 
அவசியமில்லாத நிலையில் அங்கே ஒரு, 
உண்மையை ஊரார் எல்லோருமே 
பார்த்தார்கள். 

  

   

  

பழுப்பேறிய சுவரில் கரித் துண்டி 
னால் 'அவளும்..நானும்.. மனோ வாக்கு 
காயத்தினால். 

வாக்கியம் முடிவு பெறவில்லை. 
ஒரு நாள் வாழ்ந்து ஓய்ந்து விட்ட 

அந்தப். பெண்ணை அவர்கள் எந்தக் 
கண் கொண்டு பார்த்தார்கள் என் 
பது வேறு விஷயம். 

  

இரிதறி உலர்ந்துபோன விரல்கள் 
அடுத்த பத்தாவது மாதத்.இல் மடியில் 
குழந்தையைக் இடத்தியவாறு மாத 
வனின் சேயை வருடிக் கொண்டிருந் 
தது. குழந்தை மாதவனின் மறு 
அச்சு என்று பாட்டி யுள்ளம் எண்ணி 

மகிழ்ந்தது. . ் 
எங்கும் நிறைந்த இறைவன், இறை 

விக்கு இந்தக் காட்சியைச் சுட்டிக் 
காட்டத் தவறவில்லை.



  

கீயை! 
சரோஜா ராமமூர்த்தி 

தோரணங் GT 8S பார்த்தாலும் 
OF “கள், வளைவுகள், வர்ண விளக் 

குகள் என்று பந்தல் பூராவும் அலங்கா 
ரம் நிரம்பியிருந்தது.  பாண்டுக்காரர் 
-கள் வரிசையாக ஒரு புறம் அமர்ந்திருந் 
தார்கள். மேளக்காரர்கள் மற்றொரு: 
புறம் அமர்ந்து கானமழை பொழிய 
ஆரம்பித்து விட்டார்கள். 

அன்று அந்தக் கல்யாண வீட்டில் மாப். 
பிள்ளை அழைப்பு. வெளியே நின்றிருந்த 
எண்ணற்ற கார்களுக்கு நடுநாயகமாய் 
மல்லிகைச் சரங்களால் தன்னை அழகு 
படுத்திக் கொண்டு ஒய்யாரமாக நின்றி 
ருந்தது அந்த ஊர்வலக் கார். மற்ற 
வண்டிகளுக்கு இல்லாத பெருமை 
அதற்கு! பெரிய பதவியில் இருக்கும் 
மாப்பிள்ளையைப் பூப்போன்ற மெத்தை 
யில் உட்கார்த்தக்கொண்டு *இயாஸ்* 
விளக்கொளியில் மங்கையர் குழாம் சந் 
,தணம் மல்லிகை மணக்க, வைரங்கள். 
ஒளி வீச, பட்டுப் புடவை சரசரக்க.த் 
தன்னைச் சுற்றி வருவதே பெருமைப், 
படக்கூடிய விஷயம் தானே? 
கல்யாண வீட்டிலிருந்து சமையற் 

காரர்கள் பலகாரங்களை * எவர்சில்வர் * 
தரக்குகளில் சுமந்து கொண்டு சம்பந்த 
வீட்டுக்குப் புறப்படத் தயாராக நின்றி 
ருந்தார்கள். " பெண்ணைப். பெற்றவர் 
அவர்கள் எதிரில் வந்து நின்றார். எல் 
லோரையும் ஏற இறங்கப் பார்த்தார். 
“சொன்ன 0 தல்லாம் நினைவிருக் 

இறதா?** என்று கேட்டார். “Qos 
கிறது ஸார். எல்லோரையும் தக்கபடி. 
உபசரிக்கவேண்டும். குளிர்ந்த முகத் 
தோடு பரிமாற வேண்டும். இல்லையென் 
os எது ' கேட்டாலும்" தரவேண் 
இம்... ** புஜ்ஜைய்யா என்கிற வாலிபன் 
பதிலளித்தான் அவருக்கு. 

பெண்ணைப் பெற்றவர். 
பார்த்து முறுவலித்தார். ஏனோ Av 
நிமிடங்கள் அவனையே பார்த்தார். 
அரைத்த விழுதுச்சந்தணம்போன்ற உட 
லும், கறுத்த மூடியும், எடுப்பான நாச 
யூம், குளிர்ந்த பார்வையும் கொண்ட. 
அந்த இளைஞனின் அரையில் சட்டியிரு. 
(ந்த வேட்டியில் எண்ணெய்ச் இக்கும், 

அடுப்புக் கரியும் நித்ய வாசம் புரிந்தன: 
ஆனால், அவை அவன் அழுகை ஒளிக்க. 

  

  

அவனைப் 

வில்லை. அழகும் அசுத்தமும் தனித் 
(தனியே விலக நின்று காட்சி அளித்தன. 

*இவன்--இந்த அழகான இளைஞ; 
வாய்ப்பும் வசதியும் இருந்து முன்னுக்கு. 
வந்திருந்தால் அதே தெருவில் நிற்கும். 
அலங்கார வண்டியில் பணக்காரர் ஒரு 
வரின் அத்.தஸ்து பெற்ற மாப்பிள்ளையாக 
வந்திருக்கக் கூடும்... * 
சத் தனை படர்ந்து களைத்துச் செழிப்ப 

,தற்குள் அவரைப் பல அலுவல்கள் தேடி 
வந்து விட்டன. 

66 மும்பந்த வீட்டுக்கு யாரோ முக் 
கியஸ்தர்கள்  வந்.தருக்கிறார். 

களாம். நல்ல காப்பியாக அனுப்பவேண் 
டுமாம்...** சொல்லிக்கொண்டே வந்து 
நின்றான் கல்யாணப் பெண்ணின் தமை 
யன். 

புஜ்ஜைய்யாவும் மற்றவர்களும், 
“நல்ல காப்பியையும், சிற்றுண்டியை 
யும் எடுத்துக்கொண்டு சம்பந்தி விடு 
திக்கு விரைந்தார்கள்... 

ஆண்களும், பெண்களும், குழந்தை 
களுமாக அந்த வீடு நிறையக் குழுமி 
இருந்தார்கள். சளசளவென்கிற பேச் 
சும், கலகலவென்கிற சரிப்பொலியும். 
வீட்டை அதிர வைத்தன. 

**என்னய்ய௱ சுவனிப்பு இது? வந்து 
அரைமணி ஆகிறது. டிபன் கொண்டு 
வருகிற லட்சண்மோ இது??? வைர 
மோதிரங்கள் பளிச்டெ, சற்று முன் 
தள்ளிய வயிற்றுடன், உயரமும் பருமனு 
மான ஒருவர் புஜ்ஜைய்யாவைப் பார்த் 
துக் கேட்டார். 

அவன் மலர்ந்த முகத்துடன் வினய 
மாகத் தலையைக் குனிந்து கொண்டான். 
அடுத்தவினாடி கூடத்தைத் துப்புரவாகப் 
பெருக்கிவிட்டு இலை போட்டான். 
வைர மோதிரக்காரர் மிடுக்காக 

நடந்துசென்று வராந்தாவில் இருந்த 
சோபாவில் உட்கார்ந்துகொண்டார்.. 

*ஒருவேளை அவர்.கான் சம்பந்தியோ? 

  

  

  

  

  

பிள்ளையைப் பெற்றவர் அல்லவா? 
ஒரு படி மேல்தான்.” புஜ்ஜைய்யா 
யோசித்தபடி நின்றான். 
Qa போட்டிருக்கே. எல்லோரும் 

டிபன் பண்ணுங்கள்... ** இரட்டைப் 
பேட்டுச் சரிகைப் புடவை கட்டிய



   
   

                  

   

      

   

            

   

    

   

      

    

அம்மாள் சொல்லிக்கொண்டே  கூடத்துக்குள் 
நுழைந்தாள். கழுத்திலே துவண்டதங்கமும், கா.தில் 
சடாவிட்ட வைரமும் அவளைச் சாமானியமானவ. 
ளாகக் காட்டவில்லை, 
அண்ணா எங்கேடா சமா?** என்று முழக்கினாள். 

அந்த அம்மாள். 
சமா கூனிக் குறுக் கொண்டு ஓடி வந்தார். 

இங்கேதானே இருந்தார். எங்கே yout?" Pir 
தேட, இரட்டைப் பேட்டுச் சரிகைப்புடவை அங்க 
வாய்க்க, அந்த அண்ணா 
வராந்தாவில் மின் வி! 
தின் கீழே சோபாளில். 
சாய்ந்திருந்தார்.. 
அண்ணா, மூ யன் 

பண்ண வாருஙகள்.** 
சீமா அழைத்தார் 
அவரை... 
வேண்டாம்பா... 

நீங்கள்ளாம் சாப்பிடுங் 

கள்... வைரமோது 
ரம் அடஉட்சியமாகத் 
தலையை அசைத்துவிட்டு 
சொபாவில் சாய்ந்து 
விட்டார். 

"என்ன. நடந்தத. 
அண்ணா? இப்படி. நீங்க 
கோபித்துக் கொண் 
யால் பாக்கி காரிய 

  

    
ஷர்களை மதி 

காதஇடத்திலே...!”" 4 
வைரமோதிரம் சம். 
பத்திச் சண்டை / 

யைத் துவக்கி 
வைத்தது. 

  

   

 



1*மஇக்கலையா? அண்: 

னணாவை. மதிக்கலைன் 
னா...!? என்று இரட் 
டைப் பேட்டு சுருதி 
சேர்ந்தது. 
இதற்குள்ளாகப் 

பெண்ணின் தகப்ப 
னார் வந்துவிட்டார். 
கூடத்திலே இலைகள் 
காற்றில் பறந்து 
கொண்டிருந்தன.சமை 
யற்காரர்கள் நின்று 
கொண் டேயிருந்தார். 

கள்: த 
**என்னப்பா இது, இன்னும் டிபன் 

ஆகவில்லையா?” Be 4 
ஒருத்தரும் வரவில்லை ஸார்..."* 

புஜ்ஜையா பதலிறுத்தான். 
பண்ணைப் பெற்றவர் கூடத்துக் 

கும், வாசலுக்கும் அலைந்தார். 
“அண்ணா! டிபன் சாப்பிடவில்லை. 

யாம். குழந்தை முதல் பெரியவர். 
வரை இதையே பேசினார்கள். 

ஈயார் அந்த அண்ணா?** பெண்ணைப் 
பெற்றவர் _இகைத்து நின்று விட்டு, 
தாளை தன் பெண்ணை மருமகளாக ஏற் 
றுக் கொள்ளப் போ௫றவரிடம் சென்று: 

  

    
    கேட்டார். 

அதே பாருங்கள்...அவர் தான்... 
என் ஒன்றுவிட்ட தமையன். நல்ல நிலை 
யிலே 'இருப்பவர்...சாமானியமாக இத் 
தச் சின்னக் கல்யாணத்தை மதித்து 
வருகிறவர் இல்லை... 
அப்படியா? என்ன தவறு நடந்து 

விட்டது! ் 
என்ன தவறு நடந்து விட்டது?!” 

பிள்ளையைப் பெற்றவரும் தம்மையே 
கேட்டுக் கொண்டு பதில் தெரியாமல் 
விழித்தார். 

“-புஜ்ஜையா! a 
ஒன்றுமில்லை சார்...டிபன் கொண்டு 

வரக் கொஞ்சம்நாழிகையாகவிட்டதோ 
இல்லையோ?”* 

பெண்ணைப் பெற்றவர் நழுவி விட் 
டார். அவர் வத்து சிறிது நேரம் இண் 
டாடித் இணறிவிட்டுப் போனது அங்கி 

ருந்தவர் களுக் கெல்லாம் பரம ,ஆனந் 
த்தையும், இருப்தியையும் கொடுத் 
த்து. 

கூடத்து இலைகளின் முன்பு சட சட 
வென்று எல்லோரும் வந்து உட்கார்ந். 
தார்கள். அண்ணாவும் கூடத்தான். 
குனித்த இடுப்பை நிமிர்த்தாமல்: 

  

  

  

என்னனப்பா நடந்



வுஜ்ஜைய்யா பறிமாறிக்கொண்டேயிருந் 
பதான்? ல் 

ஒருத்தருக்கு இனிப்பு, மழ்.றவருக்குக் 
காரம்,  இன்னொருவருக்குக் காப்பி. 
இடையிலே ஓவல் இல்லையா என்கற 
கேள்விக்கும் ஈடு கொடுத்தான், 
அண்ணா இனிப்பையும், காரத்தையும் 

சுவைத்தார். க௱ப்பி அருந்து ஓவலை. 
யும் மேலே போட்டு வைத்தார். 

அதற்குள்ளாகப் பாண்டு முழங்க, 
'நாதஸ்வரத்தின் இசை கேட்க, சம்பந்தி 
வீட்டார் வந்து விட்டார்கள் மாப்பிள் 
ளையை அழைக்க. 

**ஓய் புஜ்ஜைய்யா! நீர் தானே இங்கே. 
இருக்கப் போகிறவர். 

**ஆமாம் சார். 
**எல்லஈம் பத்திரமாக க்குமோ இலகணய யாள் (த்தி இருக்கு 

**பார்த்துக்கொள்கறேன் சார். 
“இங்கே வாரும். ராத்திரி நான் ஒன் 

றும் ஹெவி:யாகச் சாப்பிடுகிற 
இல்லை, ** 

**சம்பந்தியிடம் சொல்லி உங்களுக்கு 
எது தேவையோ... 

"ராத்திரி என்ன “ஸ்வீட்'2** 
ஈகு.. பூரியும், பாதாம் 

  

   

  

  

  

  

  

    கரும் 
ஸார். 
“Siem நாலு பூரியும் ஒரு கப் 

*கரும்' கொண்டுவாரும். போது த்ர 
**சரி சார்...** 
அண்ணா வைரமோதிரத்தைத் துடைத் 

துக்கொண்டு கிளம்பிக் கொண்டிருந் 
கார். இரட்டைப் பேட்டுச் சரிகைப் 

    

  

புடவை அடுத்தபடியாக வந்து நின் 
றத. 

**இங்கே வாரும்...நீர்தானே சம்பந்தி 
வீட்டு ஆள்: 

    

**ஆமாம் அம்மா. 
நான் ' டயட்டில் இருக்கிறேன்... 
புஜ்ஜைய்யாவுக்கு முதலில்: ப்ரிய 

வில்லை. 
என்ன அம்மா சொல்கிறீர்கள்?” * 
நான் பத்தியம் என்றேன். ராத்திரி 

  காய்கறியெல்லாம் எப்படி: 
**இரண்டு பொரியல், கூட்டு, சாம் 

பார்..." அடுக்கக்கொண்டே போனான் 
புஜ்ஜைய்யா. 

இலைக்கு என்ன போடப் Cun Asi 
weir??? 

ure pyle? 
**ஐயோ, ஐயோ! சர்க்கரையே நமக்கு 

உதவாது. நான் சொன்னேன். என்று 
பாகில் நனைக்காமல் நாலு பூரியும், காய் 
ஈறியும் கொண்டுவந்து வையும், 
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‘6A oubur...? 
முந்தானையால் வைரக் கம்மல்களை 

அழுத் தித் துடைத்துக்கொண்டு 
இரட்டைப் பேட்டு சென்றது. உள்ளே 
யிருந்து மாப்பிள்ளைப் பையன் வெளியே 
வந்தான். 
“இதோ. பாரும். ராத்திரி ஒரு 

மணிக்கு என் “பிரண்ட்ஸ்? நாலுபேர் 
வருவார்கள். லைட்டா” டிபன் பார்த்து 
வைத்தரும். அவர்கள் வேண்டாமென் 
யார்கள்; பார்த்துப்போட வேண்டியது 
உமது பொறுப்பு..." * 

**அப்படியே மாப்பிள்ளை சார். 
மாப்பிள்ளை நாளை வதுவை முடிக்கப் 

போகும் கன்னியைப்பற்றிக் கற்பனை. 
செய்துகொண்டே அலங்கரித்துக் 
கொள்ள உள்ளே போய்விட்டான். 

தூர இலே பாண்டு முழங்க, 
நாதஸ்வர இசை காற்றிலே 

தவழ மாப்பிள்ளை காரில் ஊர்வலம். 
வந்து கொண்டிருந்தார். 

“அண்ணாவுக்கு டிபன் ஆச்சா?!* சம். 
பத்தி வீட்டில் வைரமோதிரத்தைப். 
பார்த்து யாரோ கேட்டார்கள். 

:*ஆச்சு...அதிகமாக நான் சாப்பிடு 
இறதில்லே. ...ராத்த ரிகூடச் em 
மாட்டேன்...” 

Sgro? gon??? ஏக காலத்தில் அவ 
ரைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் பலர். 

“மாமிக்கு டிபன் ஆச்சோ?” 
எஆச்சுடியம்மா. சர்க்கரைதான் 

எனக்கு உதவாதே. நீரிலே கெடுதல். 
கல்யாண வீட்டிலே இதெல்லாம் 
பார்த்தால் முடியுமா?! 
அப்போ...நீங்க ஒன்றுமே சாப்பிட 

லையா?"* 
சாப்பிட்டேம்மா...ரா த் திரிகூட 

  

        

"லட்டா? ஆகாரம் பண்ணினால் 
போதும்... ”* 
ஓ! அதுக்கென்ன? சுவனித்து 

அனுப்புகிறோம்... ** 
மாப்பிள்ளை அழைப்பு முடிந்து சந் 

தடி அடங்கி. விட்டது. வைரமோதி 
ரம் “லைட்” டிபனை முடித்துக்கொண்டு 
விட்டார். சரிகைப்புடவை சர்க்கரை 
நீக்கச் சாப்பிட்டு முடி.த்துவிட்டாள். 

pp *-உஸ்..உஸ்... என்ன புழுக்கம்! 
வைரமோதிரம் புஸ்ஸென்று பெரு 

மூச்சு விட்டது. 
அந்தி மனுஷன் எங்கே?** என்றது. 

சரிகைப் பேட்டு. 
ஏம்மா??? புஜ்ஜைய்யா ஓடி வந்து 

நின்றான்.
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**நாலு வெட்டிவேர் விசிறி வாங்கப். 
போடமாட்டார்களா? pres கேட் 
டேனென்று போய்க் கேட்டு வாங்கி 
ere. 

“ராத்திரி ஒருமணிக்குத் தூங்கிப் 
போய் விடாதர்!** மாப்பிள்ளை புஜ் 
ஜைய்யாவை எச்சரித்தான் . 

**இல்லை ஸார்... ”” 
இரவு ஒரு மணியாகத்தான் இருக்க 

வேண்டும். மாப்பிள்ளையின் நண்பர்களை 
புஜ்ஜைய்யா உபசரிக்கருனே!. 

'சீழ்வானம் வெளுக்கு முன்பே புஜ் 
ஜைய்யா வென்னீர் அடுப்பைப் பற்ற 
வைத்துத் தவலைக்குத் தண்ணீர் நிரப்பிக் 

  

  

  

கொண்டிருந்தான். 
புஜ்ஜைய்யா! வென்னீர் ரெடியா?” 

**ஆச்சு ஸார்...” * 
“தொட்டியிலே தண்ணீர் இருக் 

இறதா?”” 
இருக்கறது ஸார்...” * 
நீர் போய் நாங்கள் குளிப்பதற்கு 

மூன்பு சுடச்சுடக் காப்பி கொண்டு. 
வாரும். அப்புறம் இட்டிலியோடு பார்த். 

  

  

    

   

துக் கொள்ளலாம். 
“இதோ ஸார். 

துப் பாலா பழைய பாலா?** சரி 
கைப் பேட்டு, காப்பியைச் சப்புக் 
கொட்டிக் கொண்டு கேட்டது. 

எழ்வானம் வெளுக்காமல், உலகம். 
விழிக்காமல், உயிர்கள் விழித்தெழாமல் 
யுதுப்பாலை எங்கிருந்து கொண்டு வரு. 
வது? 

பிள்ளையைப் பெற்றவர்கள் இல்லையா? 
*பழைய பால்தான் அம்மா. இனி 

மேல்தான் *டிப்போ'விலிருந்து பால் 
வரும். டி.பனோடு சாப்பிடலாம்...” * 
"முதலிலேயே சொல்லித்தொலைக்கக் 

கூடாதா? கட்டி விழுந்த குழந்தைக்குக். 
காப்பியைக் கொடுத்துத் தொலைத் 
தேன்...” ஜார்ஜெட் புடவை ஒன்று, 
இடையில் புகுந்து வெட்டியது. 

புஜ்ஜைய்யா இதற்குள்ளாக நாற்பது 
தடவைகள் இட்டிலித் தூக்குடன் 
அங்கும் ' இங்குமாக அலைந்துவிட்டான். 

மாப்பிள்ளையும், பெண்ணும் ஊஞ்சல் 
ஆடினார்கள். கெட்டிமேளம் ஒலித்தது. 
தாலி கட்டியாகிவிட்டது. 

“அப்பாடா! ஒரு கல்யாணம் என் 
ரால் சாமானியமா? காலை ஒன்பது 
மணி ஆகலை. இதற்குள் வெய்யிலைப் 
பார்த்தியா?'* வைரமோதிரம் சரிகைப் 
பேட்டைக் கேட்டுக்கொண்டே விடு 
இக்கு வந்து சோபாவில் சாய்ந்தது. 

**கரற்றே. இல்லையே. வி௫ிறியைப் 
போடுமேன்... ”* 

  

  

சரிகைப்பேட்டு சொல்ல, 
ஸ்விட்சைத் தட்டினான். 

மின் விசிறியில் ஏதோ 
அது சுற்றவில்லை.. 

சரிதான் போம்...விசிறியை எடுத்து. 
வந்து அண்ணாவுக்கு வி9றும்!* * 

புஜ்ஜைய்யா விசிறிக் கொண்டுதான். 
நின்றான்... 
ஆனால், அவன் புலன்கள் செயல்பட 
மறுத்தன. கண்கள் சுழன் றன. கைகள் 
இற்றுவிடுகிரு.ற்போல் வலித்தன. 

** என்ன ஓய் விசிறுகிறீர்?” * 
விசிறிக்கொண்டுதான் இருக்க 

றேன் சார். சும்மா விரட்டுவிறீர் 
களே... '' புஜ்ஜைய்யா ஒரு சொல் அதிக 
மாகப் பேசிகிட்டான். பேசியே விட் 
டான். 

*-என்ன பேசுகருய், நீ? நான் யார் 
தெரியுமா உனக்கு? "நீ விசிறித்தான் 
நான் காலமெல்லாம் வாழுகிறேனா? 
மரியாதை கெட்டவன்[....** வைரமோதி 
ரம் அவன் கை. விசிறியைப் பிடுங்கி, 
தாமே பட்பட்டென்று விசிறிக் கொள் 
லானார். 

**அண்ணாவுக்குக் கோபம் வர 
லாமோ?”* அப்படி வந்த விஷயம் காட் 
டுத் தீ போல் அந்த விடுதி மூழுதும் 
பரவ, **என்ன, என்ன?'* என்று கேட் 
டுக் கொண்டேபலர் வந்துவிட்டார்கள். 

**புஜ்ஜைய்யா!** என்று அழைத்தார். 
பெண்ணைப் பெற்றவர். 

சார்.” 
₹*என்ன நடந்தது?” * 
ஒன்றுமில்லை சார். அசதியாக இருந் 

தது. விசிறுவதற்குக் கை சளைத்து விட் 
டது. வேறே ஒன்றுமில்லை, சார்...” * 
அதற்காக மரியாதையில்லாமல்.. 

சரிகைப்பேட்டு சீறிக்கொண்டு எளம்பீ 
யது. 

புஜ்ஜைய்யா பதிலேதும் சொல்ல 
வில்லை. மெளனமாக வெளியே நடறர் 
தான். 

முந்தின நாளிலிருந்து அவர்கள் அளை 
வருடைய தேவைகள்யும் ஆடி ஓடி ௧௨ 
னித்தவன்.தான் அவன். காய்ச்சலில் 
படுத்திருந் தவன்தான். உடல் நலம் 
கெட்டு இருந்தவன்.தான். சாண் வயிர் 
றுக்காகத் தன்னை யந்திரமாக்கச 
கொண்டு உழைத்தான். அப்படியும் 
அந்த மனித யந்திரத்தை மற்.ற மனிதா 
களால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. 

அந்த மனித யந்திரம் பொரியும் 
வெயிலை லட்சியம் செய்யாமல் தெரு 
வில் இறங்க நடந்து விட்டது. 

புஜ்ஜைய்யா 

கோளாறு. 

  

 



தனக்கென வாழாத ப£றருக் 
காகவே வாழ்த்துவிட்டான் பக 
வதா. மேஜையின்ம?து கைகளை 
ஊன் றியப்டி அவளெதிசே 
யாராத்தபடி கடக்கும் கடிதத் 
தைப் படித்துச் ச!ந்தனையில் 

ஆத்த்திருக்கிறான். 
வாழ்க்கையில் எதிரே வந்தவை 

களைக் கூட்டியும், கழித்தும் பார்த் 
தால், ம₹தியாகத் தெரிவது அவ 
ளேப்பொதுத்தவசைத்அன்பங்கள். 
தாம் அதிகமானவை: அதனால் 
ஏற்பட்ட சுன்னங்களைப்போல் 
ஜுகமெங்கும் வர! வர!யாகக் கவ 

க் கோடுகள். தெற்றாயெங்கும் 
அருக்கங்கள். கண்களின் கழே. 
கருவட்டங்கள். வகட்டின் இரு 
யூறமும் தளை கண்டிட்ட 
கூற்தல். 

ஆனால், பகவத! அழகாக இல்லை 
என்று முடிவு. கட்டிவிடக் 
கூடாது. அன்னையின் மடியால் 

வாழா 
தவழ்த்த காலத்தில் கொழுகொழு 
வென்று உருண்டைக் கைகளும், 
உருண்டைக் கால்களும், குண்டு 
மூகமுமாக இருத்தான். இளமை 
யால் தாயும், தந்தையும் மகளின் 
அழகைக் கண்டே. 
போனார்கள்: 

அத்த அழகு முழுமையாகச் 
சங்கமமாக வேண்டிய இடம் அவ 
ஞக்குக் தகுந்த மாப்பிள்ளை 
யாகத் வ.தூதான் என்றா 
காமாட்ச? அம்மாள்-பகவதிய!ன் 

தோய் தன் கணவா!டம் அடிக்கடி. 
சொல்லுவான்: அவர் ௫1ச1தஆ 
இமோதிப்பதுபோல் தலையை 

மத்தது 

ஆட்டிவிட்டு மகளை மன நிறை 
வுடன் பார்த்து BOPP SS 
காலம் ஓன்று இருத்தது. 

இன்று? 
பவத! மறுபடியும் கடிதத் 

தைப் படித்தான் சற்று உசத்து 
குசலில்- 

அன்புள்ள பகவதிக்கு, 
வணக்கம். பல வருஷங்கள் உன்: 

னுடன்-ஏன்-உங்கள் குடும்பத் 

துடன் பழகிய FELD TDD DM 
இந்தக் 5G FSOSS BUSA 

    

  

    
      

  

உனக்கு எழுத ஆசம்பரக்கறேஷ் 
உனக்குத் தெளியும் இந்த உல-.க் 
தில் நானும் தணியாக நிற்ப வண். 
என்று. தாயும் இன்று தன:மை 
யால் நத்கருய்- இந்த ஒரு 
பொருத்தம் காசணமாகவே நாண் 
என் மனத்தில் இருப்பதைத் 
அுணாத்தா. இதில் எழுத/வீடு. 
கிறேன். உனக்குத் தெரியும் சரண். 
வதியும் நானும் எவ்வளவு இன்ப 
மாக. இல்லறம் நடத்தினோம் 
என்று. நாயே பன்முறை என் 
களைப் புகழ்ந்த. பேசியாருல் 

pus அவளின்ற! நானோ 

தானன்்த! அவனேச இருக்க முடி 
as



யாது என்கற அன்பின் பணப் 
யாலே நான் இறுமாத்திருத்த 
காலம் ஒன்று இருத்தது: ஆனால், 
கடவுளின். எண்ணம் வேறாக 
இருத்துவிட்டது. அவன் நாணே 
வாக ஓரு குழந்தைகூட இல்ல 
மல் சாஸ்வத! த1டீசென்று போய் 

விட்டாள். எல்லாவற்றையும் 
த$தோன் நேசில் பார்த். தாயே. ஒரு 
டாக்டசை அழைத்து வச, 
ருந்து கொடுக்க, பேச, எதற்கும் 
ச.த்தர்ப்பம் எணக்கு அளிக்காமல் 
எண்ணெய் தேய்த்து, மஞ்சள் 
Ue) பொட்டிட்ட மங்களகரத் 
துடன் ஒரு வென்ன/க்கமுமை 
'திடீசென்று போயே விட்டான். 

அப்புறம் என்ன பகவ! இத்த 
மூன்முண்டு காலமாக தான் தனி 
சமாக அன்பம் என்னும் த₹யில் 
ஆருக! உலர்ந்து வருவதன் உனக் 

  

    

BHLS PONG ஓசே அண 
யான-உன் கத்தை, அவர் உன்னை 
வாட்டுப் போய்விட்டார். “ஏனக்கு. 
அண்ணன் இருக்கருனே' என் 
கரருயச? அவசீன உறவாக உள்ளன் 
புடன் இன!மேல் என்றாவது உண் 
னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? 
பெத்றவர்களைப் பாசா.து, ஏனெ 
ன்று கேளாத கத்தாித்துக் 
கொண்டுவிட்ட அவனைப்பற்றி! 
த தானைக்கத்தான் நனைப்பாயா? 
“அவன் அப்படி. விலகிப் போகக் 
காசணமாக இருத்த அதே 
செயலை உன்னைச் செய்யும்படி. 
தான் கோண்டவில்லை. ஆனால், அத் 

'தச் செயலை ஏற்கும் துணிவு உன் 
பெற்றோருக்கு. இல்லை. உனக்கு 
'இல்லை என்து நாண் முடிவு கட்டி. 
விடவில்லை. கலப்பு மணத்தில் 
பத்தொன்பதாம் கரற்முண்டு 
மனிதர்களாகிய உன் பெற்றோர் 
கள் நம்பிக்கை வைக்கவில்! 
நாம் வாழுவது இருபதாம் ரத் 
முண்டல்லவா? ஆகவே, தாயும். 

ந 

லும் 

தானும் வாழ்க்கைத் துணைவர் 
சனக ஆகுவிட்டால் தனிமை 
என்க?ஐ உணர்ச் ச"ய/லிருந்து வீடு 
பட்டு வாழலாம். என்கற நம் 
க்கை எனக்கு இருக்கறது. தவ 
Ge Dom, ததால் ஒரு குடும்ப நண் 
பனை மன்ணித்து வாடு பசுவ;த!- 

இப்படிக்கு; 
யாரண்டுரங்கள். 

பகவ;த! கன் எத/சே Cua sre 
மாட்டப்பட்டிருந்த புகைப் படங் 
கன் இரண்டை அண்ணுத்தூ 
அங்கிகள். ஒன்றில் அப்பா. கபி! 

a Ou மெயும், சந்தனப் பொம் 
ம், 'மலே சட்டைகூடப் போடஈ. 

மல் சரிகை அங்கவஸ்த?ச.த்தைம் 

போர்த்தியபடி பஞ்சகச்சு 
வேஷ்டியுடன் அமர்த்திருத்தார். 
முகத்தில். அலாதியான ௧8௨௯ 
தான்கு வேதங்களையும், உபத1௨3 
தங்களையும். புசாண  இதுகாசங் 
களையும் படித்துத் தேர்ந்த 
ஆசாய்ந்த அதிவுக்கள கண் 
கனல் சுடர்விட்டது. அவர் பக்க 
லில் பகவத!ய/ன் தாய் காமாட்ச3 
இருந்தான்: மஞ்சனில் கூன!த்அுப் 
பழுத்துருந்த முகத்தல் ச'வப்புக் 

குங்குமத்தின் மர கர த.நா 
லங்க, வகிட்டில் பொட்டும் 
கழுத்து. திதைய  நகைகளைச் 
சுமந்துகொண்டு இழுக் அன் 
போர்த்திய ,கலைப்புடனும். அத்து 
அம்மான் பழைமையிான் சின்ன 

மாக. இருந்தாள். கணவணிண் 
எண்ணம், செயல் யாவற்றிலும் 

அவருடைய தூழல்போல் பங்கு * 
கொண்டவள். பகவதிய/ன் oP 
பனார் சாமிநாத அய்யர் பதி 
தொன்பதாம் நாற்ருண்டின் 
'இதுத]யரில் ப1தத்தவர். வேக சாஸ் 
தாசங்கள?ல:ம், சம்பாசதாயங்கணி 

அசைக்க முடியாத தல்



பாக்கை கொண்டவர். காமாட்ச!ல் 
கும்... அவருக்கும் தருமணம் 
நடந்தபோது அவருக்கு. வயது 
பத்து, காமாட்சிக்கு. ஐந்து: 
மணவிய/டத்தால் அளவரல்லா,க 
அன்பு பூண்டவர். இருப்பானும். 
அத்த அன்பு நறுபூத்த தெருப் 
பாக இருந்ததே தவச வெளிப் 
பார்வைக்கு அவருடைய கெடு 
பாடிகளுக்கெல்லாம். பய தந் Bh 
பணத்து தன் நாட்களைக் கடத் 
தினை காமாட்ச1. 

முதல் பான்ளை-ச5மந்த புத்த? 
சன் சகுசாமன் Wings Wag 
தான் காமாட்சாயுடன் தாவு பேர் 
கள் முன்பு சற்று முக மலர்ச்ச? 
யுடன். பேசுவார் சாமிநாதன்: 
இதைப்பற்ற! அவளுக்குக் கொஞ் 
சம்கூட வருத்தம் கடையாது. 
“அத் ர்ந்து aC ep புருஷன் தான் 

உயர்வானவன்' என்று சொல்ல? 

அவருடைய கம்பாாத்தைப் யுகழ் 
பத்து பேசுவாள் காமாட்ச?: சகு 

ராமனுக்கு அப்புறம் ஆறேழு வரு 
ஷங்கன் கழுத்து. பகவத? பாதத் 
தான் 
சாதாசண வக்கால் குமாஸ்தா 

வாகக் காலம் தன்ன? வந்த சாமி 

நாத ஜயர் அதக அளவில் எகர 
(லும் ஆசை வைக்கவில்லை. ஏதோ 
பகவான் கொடுத்ததை நிறை 

வாகக்கொண்டு கம் வாழ்க்கையை 
நடத்த? வந்தார். காமாட்ச?தான் 
கணவன் நழல்போன்றவனா 
யாற்றே. அவளுக்கும் எதிலும் 
அதக ஆசைகள் ஏற்படவில்லை: 
குழந்தைகள் இசண்டு பேரும் 
புத்தசாலகளாக இருந்தார்கள். 
சகுசாமன் நன்றாகப் படித்தான். 
ஏழு வயதில் சாஸ்த்ரோக்கமாக 
உபதயனம் ஆய!ற்று: காலேஜில் 
சேருக]றவசையில் அப்பாவுக்குப் 
பயந்துகொண்டு குடுமி வைத் 
அருத்தான். UDG ஒரு தான் 

இனாம்தார்கள்!! 

  

நீங்க பரீடசையிலே 
பண்ணினத்துக்காக எங்கப்பா 

பாஸ் 

உங்களுக்கு ஸ்கூட்டர் வாங்கிக் 
கொடுக்கப் போளார்!'” 

“ஸ்கூட்டரா? சரிதான்! “பின் 
னாலே உக்காத்தி' வெச்சுக்கற 
துக்குப் பெண்ணைத் தேடவேண் 
டாம்...எங்கிட்டே இருக்கு ன்னு 
சொல்லப்போரார்...ஆபத்து!'” 
  

கிராப் த$லயுடன் தகப்பனு££ண் 
எதிரில் வந்து வசவுகள் வாவ் 
கிக். கட்டிக்கொண்டு, தாய் 
பாத்து பேச ஒரு வழியாக ௪ம௪ 
தானமாக/விட்டது. 
இருத்தா லும் சாமிநாத ஓய 

ருக்குப் பன்னை கசாப் வைத்துக் 
கொண்டது பெசிய குறைதான். 
பகவதிக்கு இன்றுகூட அதெல் 

லாம் தன்றாக piesa nas) pr 
அண்ணா அன்று அப்பா முன் 
லையில் பேந்தப் பேந்த வாழ!த் 
ததும், அவர் கண்கள் Flore 
ஆஜானுபாகுவாக அவண் முன்று 
நன்று, டேய்! என் 
யாசேண்டா பயலே! நான் கும! 
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வைத்திருப்பதால் என்னடா 
கெட்டுப் போய்விட்டேன்: எனக் 
௯௫ருக்க!ஐ.. கெளாவமும், 14557 
தாட்சண்யமும் உனக்கு வரு 
மாடா” ந் என்னா இசைந்ததா பக 
NPG peng 
81D BI 

சஞுசாமன் தகப்பனாசை எதிர் 
த்து ஒரு வார்த்தை பேசாவிட் 
டாலும், எதிர்ப்பெல்லாம் செய 
லல் காண்பாக்கப்பட்டது. அப்பா 
வும், பின்னையும் நாளுக்கு நாள் 
ஒருவசைவிட்டு. ஒருவர் மனத் 
தோல் விலகிப் போய்க்கொண்டே 
யாருந்தார்கள். 
சாமிநாத ஐயருக்கு வாலிபம் 

தேய்த்த. வச, சகுசாமனுக்கு 
இளமை வளர்த்துகொண்டு வந் 
தது. எதிலும் பிடிவாதம் பாடித் 
'தாறைவேறிக்கொள்ளும், சகு 
சாமன்தான். அயல்நாட்டுக்குப் 
போவதிலும் பிடிவாதமாக இருத் 
தோன்: வழக்கம்போல் பெற்மோர் 
கஞக்கு மனக் கவலை ஏற்பட்டது. 
தகப்பனார். அநேகமாக அவண் 
பெரில் நம்பிக்கை இழந்துவிட் 
டார். “அங்கே போன பறகு அப் 
படி. இப்படித்தான் இருக்கும். சம் 
பாதாத்ததைக் கொட்டிப் படிக்க 
வைத்தாயற்று. இங்கேயே நல்ல. 
C ar 20 பார்த்தூக்கொள்ளக் 
கூடாதா என்ன? " எவளையாவது 
வெள்ளைக்காராயை .. இழுத்துக் 
கொண்டு. வருவான்! என்று 
னைவரய/டம் இசைந்தார் அவர்- 

 நினைவாருக் 

“ஆமாம்...ஆ மூ. ஈம். வெள்ளைக் 
கார? பாடிக்க அங்கேதான் போக 
வேண்டுமா என்ன? என்றைக்கும். 
இரு தாறு Sr OT Dt சம்பளக் 
pe இங்கே தொங்க வேண்டும். 
வெள?நாடுகளுக்குப் போய்விட்டு 
ASIA BOO சம்பளம் கிடைக் 
கும். பகவதியை நல்ல இடத்தில் 
கல்யாணம் செய்து கொடுக்க 

18 

லாம்' என்று காயுடன் வாதாடி. 
னான் சகுசாமன். 

பகவதிக்கு. அன்று தந்தை 
பேசில் அடங்காக கோபம் உண் 
டாயாத்து. படுகர்டைகமாக இந்த 
அப்பா. என்னைப் பத்தாவது 
வரை என்ன படிப்பு வேண்டி. 
யாருக்க!றது என்று தாறுத்திவிட் 
டார். அண்ணா வெளிநாட்டுக்குப் 
போய் வேலை பழக்கிக்கொண்டு. 
வருகிறேன். என்னால் குறுக்கே 
விழுந்து மறிக்காறுர்.. பெண்கள். 
எல்லோரும் கல்்௪ட்டி. தேய்ப்ப 
தற்கும். ஆண்கள் படித்துவிட்டு 
குமாஸ்தா. வேலைக்குப் போய் 
காலமெல்லாம் வறுமையில் உழல 
வும்தான்.. பாறந்தருக்க!முர்கள் 
என்பது இவான் தூர்மானமாக் 
கும் என்று மனத்துக்குள் பொரு 
மிஞுள். 

பவத? அப்பொழு பதன, 
பதுனேழு வயப் பெண்ணாகக் 
திருமணத்துக்குத் தயாராக 

இருத்தாள். இளம் மனத்தில் 
எத்தனயோ ஆசைகள், கனவு 
கள் கொப்பளித்து எழுந்த காலம் 
அது: 

சகுசாமன் பிடிவாதமாகக் கப் 
பல் ஏதரவிட்டான். புறப்படுவ 
தற்கு. முன்பு. தகப்பனாரை 
வணங்க வந்தவனை முறைத்துப் 
பார்த்தூவிட்டு ஏதோ பார்க்கத் 
தகாத பொருளைப் பார்ப்பது 
போல் சாமிநாத ஐயர். முகத் 
தைத் திருப்பக்கொண்டார். 

    

தாய்? அந்தப் பாசமே தன?! 
அல்லவா? ஆய!சம் கசப்பிருந்தா 
லும் குடிய/ருக்க இட.ம் கொடுத்த 
அத்தத் தெய்வம் மகனை வாயாச 
வாழ்த்த? வழியனுப்ப! வைத்த;தா. 
பகவத! தன் வருங்காலக் கனவு 
கள் நனவாக மல அண்ணணே 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தான்.



BOM சகு 
சாமன் அங்கக 

UNGAR தனியாக 
வசவால்லை. தந்தை 
சொன்னது போல் 
அவன் மனத்துக் 
குப் பிடித்த அயல். 
தாட்டுப் பெண் 

ணேத் திருமணம் 
செய்து. கொண்டு 
திரும் பானான். 
அதை பட்டவர்த் 
தனமாக முன்கூட் 
டியே தகப்பனாருக் 

குத்தொ?வ!த்தான்- 
சாரமிதாத ஜயர் 
அகைப் படித்து 

விட்டு ஆத்தாசப் 
படவில்லை. அமை 
யுடன் தாங்கிக் 
கொண்ட விதத் 
தைக் காமாட்சாயா. 
லேயே நம்ப முடிய 
வல்லை. 

"என்ன பேசாமல் 
இருக்க நம் -- 
கன்?” என்னு அழுகை பொங்கக் 
கேட்டாள் அத்த அம்மான்: 

'என்ன பேசச் சொல்கறுய்? 
நான் நானைத்ததைச் செயலில் 
செய்து. காட்டிவிட்டான் 
பாள்ளை. குலத்துக்கு. 
லாபம் இப்பொழுது.” 

சஞூசாமணின் காதல் ஆழமான 
தாக இருக்கலாம்: "அத்த அன்பு 
வாசாலமானதாகவும் இருக்கக் 
கூடும்: ஒசே மகணிடம் அசை 
யாத தம்பக்கை வைத்து அவணை 
எதர்பார்த்து இகத்திலும், பரத் 
தலும் காத்திருக்கப் போகும் 
அந்த இரு ஜூவன்களுக்கு ஏனோ. 
அத்தக் காதலின் மகத்துவம் 
பூசியவில்லை. யாசாலும் பூசிய 
வைக்க முடியவில்லை: மத்தவர்கள் 

உண் 
என்ன 

நிற்கிறாங்க? "” 
மற்றவர்:-இங்கேபுதுசா ஒரு ஸ்கூல் கட்டப் 

போருளாம். அதுக்காக அடமிஷனுக்காக 
இப்போ பிடிச்சு நிற்கிறாங்க! 

    
  

“இதனால் என்ன மிஸ்டர் சாமி 
தாத ஜயர். இதெல்லாம் இந்தக் 
காலத்தில் சகஜம் 
தான்' என்று சொன்னாலும். அவ 
சைப் பொறுத்தவரை அதை 
ஒதுக்க]க் தன்ன முடியவில்லை. 
சகூராமனை பகவத? சென்றா 

பார்த்தான். ஒரு இளைய சகோ 
தி மூத்த சகோதசணிடம் எவ் 
வளவு பேச முடியுமோ அதத்கு 
மேல். அவளால் வேறொன்றும் 
பேச முடியவில்லை: 

*பகவ.த%, அம்மா வசவில்£லயா?* 
என்றுகேட்டான் சகுராமன். வரு 
வான் அண்ணா, அவளால் உண் 
னைப் பார்க்காமல் இருக்க முடி: 
யாது. வருவாள் அண்ணா வரு 
வான்...”   
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“அப்பா?” 
பகவதி! ஏக்கத்தூடன் 

தாமிர்ந்து பார்த்தான்... 'நான் 
சொல்ல வேண்மொ அண்ணா. 
அவர் எந்தக் காலத்த!லும் உன் 
னேக் தேடி வசமாட்டார்.' 

டட 

அவனை 

   
   

  

சாமிநாத ஐயர். எத்த மச 
டம். அசையாத  நம்பரக்கை 
வைத்திருந்தாசோ. அவரீனத் 
துச்சமாக உதறிவரட்டார். சூடும் 
யம் நடந்தாக வேண்டும்: பகவத! 
மேலே படித்தான். சகுசாமணின் 

  

prune தன்னை நாறுத்த!ல் 
கொண்டு அவன் செய்ய வேண் 
ய கடமையால் தன்னை அர்ப் 
பணாத்துக் கொண்டாள் பவத! 
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பெற்றோர்களும், உடன் பிறந்த 
வளும் இருத்த அதே ஊரில் சக. 
சாமன் இருந்தாலும், ஒருவர் வூட் 
டுக்கு மற்றவர் வருவது நின்று 
போம ஏதாவது உதவ 

செய்ய வத்தாலும் பெற்றோர் 
அதை ஏந்றுக்கொள்ளவில்&ல 

இத்த நாவால் பகவ, 

  

      

னப் பத்த! நனைக்க முடிய 
வல்லை. மாதம் இருதாது ரூபாய் 
சம்பளத்தில் சர்க்கார். காசியா 
யம் ஒன்றில் வேலைக்குச் சேர்த் 
திருத்தாள்... பலருடன் பழகும். 
வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. அவளுடன் 
வேலை செய்யும் பாண்டுசங்க 
னுடன் தட்டு ஏற்பட்டது 

உயிருடன். மகனைப். பறி 
கொடுத்த நிலையில் இருத்த சாம!



பெண்கள் ஆங்கிலக் கல்வ! கற்க 

வேண்டும் என்று ஆசைப்படு 
அறம்: அதே சமயத்தில் அவர் 
கள் வாட்டிற்குள் மருமகளாய் 
மனைவியாய் பழைய முறையல! 
'ஞுக்க வேண்டுமென்றும் நானைக் 
அரம்: பையன்களும் ஆங்கிலக் 
கல்வ! கற்கழுர்கள்: 'கல்சர்' பழகு 
கருர்கள்- ஆனால் பழைய வழக்கப் 

படி. தான் கல்யாணம் செய்த 
கொள்ள வேண்டும். அத்த சமயத் 
தல் மட்டும் நாம் இத்தியர்கள்- 

இது பெருத்த அதியாவணில்லையா 
சத்யா? மந்திரிகள், தலைவர் 
களின் குழந்தைகள் வெள?நாட் 

ல் படிக்க!முர்கள். ஆங்கிலம், 

தெந்தவர்களுக்குத்தான் மதி 

பப்பு, மராயாதை, உயர்த்த பதவி 
எல்லாம். தாயே சொல்லு. 

தம் குழந்தைகளுக்கு ஆங்கிலம் 
போதுக்காமல் கெடுத்துவிடவா 
சொல். a (apis? அவர்களின் 

வாழ்க்கையைக் குட்டிச்சுவராக 
அடி.ப்பதா? இங்கே இவர்களென். 
னடா என்றால் கழ் வகுப்புக் 

கனில் ஆங்க/லத்தை எடுத்துவரட் 
டார்கள். ஆனால் நடப்பதென் 
வோ ஆங்கிலத்தின் ஆட்ச! 
தான்." பட்தாகர் ஓசே மூச்ச1ல் 
பேசினான். 

சத்யன் விழிகளை மூடியவாறு 

ச]த்தனைய!ல் ஒன்ற! இருந்தான். 
கேளடா சத்யா, யாசாவதூ 

வெள!நாட்டான் - ஹிந்தியைப் 
யுகழ்ந்தால் சும்மா தலையாட்ட 
Corsini uN Ges) DBI நம்முடைய 
Ssascnr' upp நாம் வெட்கப் 
நெரம். பாதார தன் 
கடையை அணிந்துகொள்ள 
வெட்கப்படு!ஞுனா? . இல்லையே! 
'இன்னும் அவனுக்குள்ள உதிப்பு 
ஜப்படியே தானே இருக்க!ற! 
இவ்வொரு ஆங்க!லேயனும் மாதா 
இகாவ!லுக்குள் துழைய வெட்கப் 

  

**என்னடா 
பள்ளிக்கூடம் விட்டுட்டாங்க?” 

அதுக்குள்ளவா. 

நீதானே அம்மா சொன்னே. 
எல்லாத்திலேலயும் 'பஸ்டா” 
வரணும்னு ? 
  

  

படுவ.த1ல்லையே?: தாமும். இருக்க? 
ஜோமே அர்ச்சகர்கள் நம் நெற்ற 

யால் இிலகமிட வெட்கப்படு 
கஜோம், கூசுகிறோம். கோவிலுக் 

குள் நுழைந்துவிட்டால் நண்பர் 
களிடம் “என்னப்பா. ,செய்வத? 
அம்மாவின் கட்டாயம்' என்று 
சால்ஜாப்பு சொல்லுகறோம்- 
அது ௪௪% சத்ய, என்னட 
யோசனை? சொல்லு. ஏன். 
வேலையை விட்டுவிட்டாய்? எம்: 
பொழு வேலையில் சேர்ந்தாய்£, 
ஏன் விட்டாய்?” 

சத்யன் கண்களைத் த]றந்.தாஸ் 
மனக்கதவு படீரென திறந்தா 

கொண்டதா. 
கடந்தகாலம் கண் முன்னே 

சுழன்ற. 

(தொடரும்) 
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கனவு பல்த்துது! 
[/ ஸரோஜா ராமகூர்த்தி 7 

Fitts Sy இருர்ச புடவைச் 
தலைப்பைச் சரிப்படுச்தஇிக் கொள்ள 
ஸ.ரஸா தன் கணவன் பக்கம் இரும் 
பினான். அதே சமயத்இல் ராஜு 
வும் புஷ்பமாலை தோள் பட்டையில் 
Fits விழமுவதைச் சரிப்படுச்.இச் 
கொள்ள ஸரஸாவின் பக்கம் இரும். 
பினான்.- ஊர்வலம் பிரதான தெருக் 
களை யெல்லாம் கடச்.து ஒறு சிறிய 
சக்தின் வழியாக வர். கொண் 

டிருச், ௪.௮. காஸ்லைட்காரன் தூக்க 
வழிர்து கொண்டே ஊர்கலத் 

அக்கு முன்னாடி விடு விடு என்று 
ஈடச் சான். பின்னால் பெண்கள் 
கூட்டமும் க்கக் கலக்கத்தில் 
ஆடி. அசைந்து வர். கொண்டிருர் 
௪௮. சாசஸ்வரக்காரன், * யாரோ, 
இவர் மாரோ”? என்று உற்சாகமா 
கப் பாடிக் கொண்டு வர்.தவன், ஊர் 
வலத்தில் எல்லோரும் நித இரை 
மயக்க த் இல் இருப்பதை உணர்க்து. 
(தன் கா௫ப்பையும் படிப் படியாகக். 
குறைத்துக் கொண்டு வர்.தான். 

மாப்பீள்ளேயும் பெண்ணும் ஒரு 
வசை ஒருவர் ஈன்றாகக் கவனித்துக் 
கொள்ள எல்லோருமாகச் சேர்க்து 
சச்தர்ப்பம் அளித்,ச.து போல் இருக் 
ததால், ஸரஸாவும் சாஜுஈவும் சட். 
டென்று ஒருவரை ஒருவர் பார்ச் 
தக் கொண்டனர். அப்பொழுது 

பக்கத் இல் சல்யாணப் பெண்ணின் 
சோழியாக வந்து சொண்டிருர்த 
பங்கஜம் சளுக்கென்னு பரிகாசமா 
கச் சிரிக்கவே இருவரும் வெட்கத் 
துடன் தலையைக் குணிர்து கொண் 
டனர். ராஜுவின் மனஇல் கடச்த 
ஒகு மாததஅக்கு மூன்பு ஈடச்ச சம் - 

  

பவங்கள் பனிச் சென்று நினைக்கு 
வக்தன. 

8 /ங்கஜமும் ஸரஸாவும் பால்யச் 

தோழிகள், எட்டு வயஇலிருர்து: 
ஓரே பள்ளியில் படித். இணை பிரி 
யாமல் இருச்தனர். ஸ.£ஸாவையும், 
பங்கஜ,த்தையும் இரவு வேளைகளில் 
தவிர, பகலில் பிரிர். து காணமுடி 
யாத. பங்கஜம் எத்த நிற ஜாக் 
கெட்டும் பாவாடையும் உடுத்திக் 

கொள்ளொளோ அதையே ror 
வும் உடுத்திக் கொள்வாள். OAH 
ஆச்சரியம் என்னவெனில் பங்கஜ,ச் 
Ber தாயாருக்கும், ஸரஸாவிண் 
தாயாருக்கும், தங்கள் பெண்களைப் 
போலவே மன ஒற்றுமை இருர்5௮. 
தான். 

பங்கஜம் மாகிறம். அகன்ஐகண் 
கள், அச்தக் கண்களில் ஒருவித 
சோகபாவம் எப்பொழும் குடி 
கொண்டிருக்கும். தலையில் சாட் 
டைபோல் பின்னல் செளிர்து 
இடக்கும். ஸரஸா தாழை மடல் 
போன் ற. கிற முடையவள். மூக்கும் 

வி.நியும் சலைச்குச் செதுக்கற் 
போல் இருக்கும். தலையில் கட்டுக் 
கடங்காமல் பதர்து தொர்தரவு 
கொடுக்கும் சுருட்டையான கூச் 
சல். முகத்தில் ஈல்ல சாதுர்யம் ; 
'இடீரென்று பார்ப்பனர்கள் ஸ.ரஸா 
வைச் தான் ஈல்ல அழ 
என்று சொல்லுவார்கள். பட பட 

வென்று பேசுவான். இவர்கள் இரு 
வருக்கும் வாத்தியார், பல்கஜ.த்.இண்: 
அத் சான் ராஜகோபாலன். பள்னிக் 
கூடத்தில் கொருக்கும் கீட்டுக் 
கணக்குகளைச் சொல்லிக் கொடுப்ப 
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இதும், * காம்போவீஷன் £ எழுஇக் 
கொடுப்பதிலும் பங்கஜம், ஸ.ரஸா. 
இருவருக்கும் சாஜ-5 உதவி புரிர்து 
அச்தான். 

பங்கஜத்தின் தகப்பனார் ௮வள் 
ஏழு குழச்ையாக இருச் த போதே 
'இறர்து விட்டதால் அவள் தாயாரு 
டன் அத்தை வீட்டில் வ9த்து வர் 
தான். இறு வயதிலிருந்தே ராஜ 
வுக்கும் பங்க ஐத் இற்கும் கல் 
மாணம் செய்து வைக்க வேண்டு 

மென்று பெரியவர்கள் ஆசைப்பட் 
டார்கள். அசேகமாக் இர்மானமூம் 
செய்து கைத் இருர் தார்கள். 

காயில் பழையது சாப்பிட்டு. 
விட்டுப் புஸ்க,ச். சடன் எட்டரை 
மணிக்கே ஸரஸா பம்கஜத்தின் 
வீட்டுக்கு வக். விடுவாள். முதல் 

காள் பள்ளிக்கூடத்தில்: வாத்தியா 
சம்மா கொடுச்ச வீட்டுக் கணக்இல். 
அகேகமாக ஒன்றைக்கூட அவள் 
போட்டிருக்க மாட்டாள். சணச்கு 
என்றால் அவளுக்குப் பிடிப்பதில்லை. 
எத்தனை தரம் வாச்தியாமம்மாவம், 
சாஜு5வுமாக அவளுக்கு அரைச் 
சொல்லிக் சொடுச் தாலும் அவளால் 

அதைக் இரஹித்துக் கொள்ள 
முடியவில்லை. மற்.றப் பாடங்களில் 
இருச்ச சரத்தை, கணக்கில் ௮௮ 
ஞச்கு இல்லை. பங்கஜம் அதற்கு: 
கேர் விரோதம். கணக்கு எ.த்.தணை 
(வேண்டுமானாலும் போட்டு விடு 

வாள். ஸரஸா கணக்குப் புரியாமல் 
விழிக்கும்போ.௪, 4! மக்கு! மச்சு! 
பங்கஜ,சசைப் பார். ஒருதரம் சொல் 
லிக் கொடுத்தால் அப்படியே 
போட்டுவீடுஜொே! உன் மூளையில். 
என்னடி இருக்ற," ஸூஸா ?” 
எண்று கடிச்து கொள்வான் ரால-௩ 

ம. இல்லை, அத்சான்.!! என்று 
ஸரஸா பயச்தூடன் பஇல் அளிப்ப 
சைக் -ண்டதும் ராஜுவின் மனம் 
இள விடும். 

கானும் இப்படித்தான். கணக் 
இல் மக்காக இருச்தேன். இப்போ 
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பாரேன்!?'.என்மு பெருமை அடி 
சுக் கொள்ளும் ராஜுவை 
பங்கஜம் கடிச்ச. கொள் வாள். 

“oor. sat வெறுமனே 
esrag Qrradé கொண்டிருக் 
இரும், ௮,ச்.சான் ? உன்னைப் பற்றி. 
அச்தையைக் செட்டாலல்களா 
தெரியும் 2 உன்னைக் கணக்கு வாச் 
தயார் அடித்ததும். அவரிடம் அடீ. 
படாமல் இழுக்க 8 பக்கச். துப் பைய 
னேப் பார்த்துக் * காபி” அடித்த 
சம், அத்தை எனக்குச் சொல்லி 
யிருக்ிறாள்'? என்று பக்கஜம் , வன். 
குட்டை * உடைத் விடுவான். 
merase அவன் பேரில் 

கோபம் வரும். ௮ச்.த ஜோரில் 
ஸரஸாவின் சணக்குகளை எல்லாம் 
தானே போட்டுச் தர்.*. விடுவான். 

ப்படி பால்யத் இல் பக்கஜமூம், 
ஸ.ரஸாவும் இணைபிரியாமல் இருச் 
sat. இருவருக்கும் வயது ஆக 
நக இரண்டு குடும்பங்களிலும் 
அவர்கள் கல்யாண ச்சைப் பற்றிப் 
பேச்சு ஆரம்பமாயிற்று. ராஜு 
சென்னையில் காலேஜில் படித்த 
வச்.தரன். பங்கஜநூம், ஸ.ரஸாவும் 
பள்ளிக்கூடம் போதை நிறுத்இ 
விட்டனர். ubsgi Ger ders s 
சைப் பற்றி அவள் சாயார் ௮௧ 
கவஃப் படவில்லை, ராஜு இருக் 
கும் போது அவனைவிட வேறு 
உ௰ர்வாக அவளுச்குக் டைச்சு 
விடப் போடருனா என்ன என்று 
நினைச்௪.ச் இருப்தியடனிருர் தாள். 

ஸஸாவின் பெற்னோர். அவளுக் 
காக வரன் தேடுவதில் முனைர்து 
'இருச்சனர். வீட்டில் கஉயாணப் 
பேச்சு அடிபடும் போதெல்லாம் 
ஸரஸாவின் மனஇல் பொல்லாத 
தசை ஒன்று தோன்றி மறையும். 
சாஜு5வின் ANS s முகமும், அவன். 
கள்னவ் கபடமற் த: பேச்சும் அவள் 
மனதை மயக்இ இஞுச் தன. ‘org 
வானது சமக்குக் இடைப்பதாக த !



பங்கஜம்சான் இருக்ருளே 
தற்கு 2? என்று எண்ணி உருகு 
வாள் ஸரஸா. 

2 

ச்த வருஷம் விடுநுறைக்குச். 

Orch ten SIG Fs சாஜு.. அவர் 

கன் ஊருக்கு வச்இருக்தான். 
வண்டியை விட்டு இறங்கும்போதேே 
தெருவில் கின்று கொண்டிருர்ச 

  

பங்கஜம் வேகமாக உன் னே 
சென்ற மறைர்தாள். என்ன 
இ.ச, பங்கஜமா இவள் 2? போன 
வருஷம் இருச்.த.தற்கு இப்பொழுஅ 
எவ்வ மானு தல்| வயர்ச்து, 
கொடி மாதிரி எவ்வளவு அழகாக 
மாறிவிட்டான் 2? எண்று நிணைச் 
அக்கொண்டான். சாஜுஃ 

உள்ளே சென்றவள் வெகு 
கேரம் வரையில் வெளியே இகும்பி 
வரவில்லை. ராஜு: அவளுக்காக 
வும், ஸ.ரஸாவுக்காகவும் சென்னையி 
லிருக்து வரக்இ வர்.இறுச்த ரிப்பண்க 
ளேக்கொடுக்க எண்ணி பங்கஜ.த்ைை 
எதிர்பார்த்து. உட்கார்ச்திராச்சான். 

பங்கஜம், பங்கஜம்? என்று 
கூப்பிட்டுக் கொண்டே எஸ.ரஸா 
உள்ளே வச்தான். அதே சமயச் 
இல் பங்கஜமூம் காப்பியை எடுத் 
க்கொண்டு ஹாலுக்கு வர்தாள். 
ஹாவில் உட்கார்க்திருச்த. orm 
ஸாஸரலைச் கண்டு ஆச்சரிய 
மடைர்தான். தர்தச் இலை போல் 
ஒரு சிமிஷம் அவ்விடத் எல் கின்று 
விட்டுஸரஸா பங்கஜத்தை் தேடிக் 
கொண்டு உள்ளே சென்றுவிட் 

டான். தன் எதிரில் கசப்பியுடன் 
நிற்கும் பங்கஜத்சை இமிது கேம் 
சாஜுவால் கவணிக்க முடியவில்லை. 
அவன் மனம் இவிரமாக ஸரனாவிண். 
செளர்தாயச்சோடு பங்கஜ,ச்தின். 
செளச்சாயச்சை ஒப்பிட்டுப் பார்ப் 
பதில் ஈடுபட்டிருக்க, மூச்சும், 
மூழியும், இவக்,த கிறநூம் ஈடுச்கா 
உயரமுமாக ஸரஸாவின் ௮ழூன் 

முன்னால் பங்கஜம் ஒன்றும் பிரமாத 

மாக அவனுக்குச் தோன் றவில்லை. 
“காப்பி ஆறிப்போடுறதே, ௮௪ 

sre” என்று சொல்லிக் கொண் 
டே மேஜை மேல் காப்பியை வைச் 
சான் பங்கஜம். 

.இச்தா. பங்கஜம் ! உணக்காக 
வும் ஸரஸாவுர்காசவம். ரிப்பன்கள் 
வாங் வர்தேன். நீதான் என் 
கண்ணிலேயே படவில்%௯யே ஈசன் 

வச்ச மூ,சற் கொண்டு என்று 
ரிப்பன்களை ௮வளிடம் கொடுச் 

தான் ராஜு. 

பக்கஜச்சைத் தேடிக் கொண்டு 
பின் சட்டுக்குச் சென்ற ஸாஸா 
இரும்பவும் ஹாலுக்கு வச்சான். 
mg அவளை விழுங் விடுவது 

போல் பார்ச் தான். ஸரஸா ஒரு நிமி 
ஷம் தயங்கி கின்று விட்டு, “கான் 
வரட்டுமா, பங்கஜம் £'”? என்று 
சொல்லிச் கொண்டு புறப்பட்டாள். 

“உனக்கும் உன் சணக்கு வாத்தி. 
யார் ரிப்பன் வ.௩இ வர்.இருச்றொர். 
Sis! அவரிடம் பேசாமல் போ 
றாயே ??' என்று கேட்டாள் பங்க 
ஜம். 

வெட்கத்துடன் .௮வள் அப் 
போத ராஜாவைப் பார்த்த பார் 

வை அவனைப் பரவசப்படும் இய. 
இதற்குப் பிறகு ரஸா பங்கஜ,த் 

Ba விட்டுக்கு அதிகமாக வருவ 
'இல்லை. பங்கஜம் சாஜுவுக்காகக் 
காச்இருக்கும்போது தன் மனஇல். 
இருப்பத பொல்லாத ஆசை என்று 
எண்ணி அவனை அதிகம் சச்இக்க 
வன் ஆசைப்படவில்லை. 
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இரு இனம் பங்கஜம் ஸரனா 
வைக் கோலிலில் பார்த்தபோது 
அவனிடம் ரகமாக, **ஸரஸ-௦.! 
எனக்கும் அச்தானுக்கும் கல்லா 
ணம் நிச்சயம் செய்திறுக்கிறார்க 
எடி! முன்னைப் போல் நி.தான் 
எங்கள் வீட்டுக்கு வருறதில்லை. 
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கல்யாணத்துக்கும். வராமல் இரு 
ச். து விடாதே”? என்றாள். 

ஸாஸாவின் மனம் காரண மில். 
லாமல் வருர்.தியது. பங்கஜுத்துக் 
கும் சாஜுவுக்கும் கல்யாணம் ! 
மாம், இந்த விஷயம் வரு ஷக் 
சணக்சாகச் தெரிர்சசு சானே 2 
இ,சற்காசு இப்பொழு ஒன் தன் 
மனம் திடிரென்று வருந்த வேண் 
டம் ? 

“வருவேன், பங்கஜம்! ஆனால், 
ஒப்பாவை இச் த ஊரை விட்டு 

மாற்றி விட்டார்களே ! இடீரென்று 
இவ்வளவு வகுஷங்கள் இருர்;வசை 
மாற்றி விருக்இமுர்கள். நீயும் or 
னும் பிரிய வேண்டி௰ காலம்போல். 

இருக்ற அ. கல்யாணம் ஆனவுடன். 
எப்படி யிருக்சாலும் நீ அவருடண்: 
போய் விவொய் அல்லவா?!” என்று 
கேட்டாள் ஸரஸா, 

  

பங்கஜத்தினால் ஒரு நிமிஷம் 
பேச முடிய வில்லை. பிள்ளைப் 
பிராயத்திலீருர் அ. ஒன்னாக இணை 
பிரியாமல் வளர்ச்; இருவகும் இப். 
பொழு. கல்யாண சமய்.இல் பிரி 
௫.௫ விடப் போடுறோம் என்பதை 
நினை ச் சவுடன் அவன் கண்களில் 
ஜும் ,சளும்பிய து. 

“citer சனிக்ழமை இங்கு 

ச்.௪ புறப்படுறோம், பங்.க ஜம்”? 
என்று கம்மிய குரலில் பதில் அளிச் 
,சாள் ஸரஸா. 

என் சல்யாணச்அக்கு வரு”. 
யா, ஸரஸா??? என்று ஆவலுடன் 
கேட்டாள் பல்கஜம். - 

“வராமல் இருப்பேனா,பங்கஜம்?”” 
என்றாள் ஸரஸா... 
ஸரஸாவை ஏரயிலேற்றி Ale 

eis பங்கஜம் இரண்டு மூன்று 
இனங்கள் சரியாகச் சாப்பிடக் 

கூட இல்லை. மனஇல் இருச்த எக். 

கம் மூக த். இல் பிரதிபலித௧௮. 
ஆனால், ஸரஸாவின் மனக் கண் 
முன்பு சாஜுஈவின் அழூெ முகம் 
தான் பதச். போயிருச்,த.து. ser 
தோழிச்கு,ச் அசோகம் செய்வ 
சாக அவள் மனம் கூறினாலும் ௮வ 
ளால் அச்சப் பொல்லாத ஆசையை 
விலக்க மூடிய வில்லை. 

ப பங்கஜ,ச்தின் கல்யாணச். அக் 
குப்போகக்கூடாஅ ?' என், தர்மா 
னிச் தக் கொண்டுதான் அன் 
ரயில் ஏறினான். ஸரூகா ஊருக்குப் 
போன இலை சாட்களில் ராஜு 
அவளை மதச் விட்டான். மதச் 
விட்டான். என்றால் அடியோடு 
இனன் நினைவு அற்றுப் une 
வில்லை, ஸ.ரஸாவின் அழகைப்பற் ஜி 
அதிகமாக அவன் மனம் இந்இக்க 
வில்லை. பல்கஜச்தாக்கும் ராஜு 
வுக்கும் விவாசம் ஈடத்தத் யும் 
குறிப்பிட்டு விட்டார்கள். ஸரஸா 
ஊருக்குப் போய் ஒறு பெளர்ணமி 
கழிச், த விட்டஅ. அடுத்த சித்திரா 
பெளர்ணமி அன்று கல்யாணம்.



நிலவில் உட்கார்ச்னு பங்கஜம் வெற்: 
நிலை போட்டுக் கொண்டிருச்சான். 
ராஜும் அவன் தாயாரும் எதிரில் 

உட்கார்ச்திரார் தார்கள். :* இவ்வ 
வு கான் கூட இருச்து விட்டு 
ஸ.ரஸா இல்லாமல் எணக்கு ஒண் 
மே பிடிக்கவில்லை, அத்தை?” 
என்னாள் பங்கஜம். 

எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு வரு 
வாள். வேண்மொனால் அப்பொழு.அ 
பத்துசாள் கூட வைத்துக் கொள் 
சேன்”? என்றாள் Ses. 

“ gecr இருக்க வேண்டுமே, 
அத்தை. மூன்னைப் போல் அவள். 
இப்பொழுதெல்லாம் இல்லை. ௩, 

போட்ட இரண்டு கடி.தங்களுக்கும். 
பதில் கூடப் போடவில்லை '* ums 
ஜம் அக்கம் நிரம்பிய மனச். தடன் 
இதைக் கூறினாள். 
போடி பைத்தியம் 1! உணக்கு. 

ஏதாவது சந்தேகம், புது ஊரா 

  

இல்லையோ, புதுக் குடித் சனம் 
வேற், வேலை ஒழியாமல் இரும்.இ 
Gigi!" என்று சமாதானப் 
படுத்தினாள் ௮.த்தை. 

வாஸ்தவத்தில் அவன். 
சொச்ச போயிருர்,த௮, 
இசவ அக்கத் 
(தில் பங்கஜம் 
ஒரு அதிசயச் 
கனவுகண்டாள். 
சன் அத்தான் 
ராஜுவின் கரம். 
களைப் பற்றி 
ரஸா அழை, 
தப் போவதாக ! 
வும், இவளைப் 
பார்த்துக் கேலி 
செய்து போல 

வும் இருச்சத. 
Hiss sor 

வப்பற்.றி நினை 
Js கினைத்து 
Setar posers 
சுப் போயிற்று. 

மனம். 
அன்ற 

அன்று இரவு பூராவும் தூக்கமில்லா 
மல் வேதனையுடன் கழிச்த பல்கஐ,ச் 
அக்கு அடுத்த காள் ஒரு புத விஷ 
யம் காச்திருச்த.௪. 
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ன்று ஸசஸாவின் தகப்பனா. 
ரிடகிருஈது கடிதம் ஒன்று வச்.௪.௮.. 
ஸரஸாவும், அவரும் பங்கஜத்தின் 
கல்யாணக் கடி.த. தை ஆவதுடன்: 

எதிர்பார்,ச்.ச தாகவும், இ துவரையில் 
கடிசம் ஒன்றும் எராமல் போகனே 

பங்கஐ.்.தக்கும் சாஜுாவுக்கும். 
கல்யாணம் நிச்சய wre AGTH 
ஸரஸாவை ராஜுக்கு. 

விவாகம் செய்௫கொள்ள 
நூடியுமா என்றும் கேட் 
மிருச்தார்.. பங்கஜம் இர் 
தக் கடிதத்தை வேடிக் 
சையாக. சாஜுலிடம் | 
காண்பித்தாள். 

ராஜு கடிதத்தை 
ஆவலுடன். சாலு 
தசம் இருப்பித் 
திருப்பி வாசத் 
சான். 

  

   

    
     

     
    

    

    

 



ப ௮த்தானுக் கென்ன ஸூஸா 
விடத்தில் இவ்வளவு gee?” 
என்று கூட நினைச்சுக் கொண் 
டான். ஸரஸாவின் பேச்சை எடு 
சாலே அத்தானுக்கு மூகத்.இல் சர் 
தேோஷழூம் வெட்கநூம் பொங்கு 
இன் சன. ஆனால், தான் சேருக்கு 
கேர் அவன் கண் எ.$ரில் இருச்.அம் 
தன்னைப் பார்ப்பதிலும் தன்னுடன். 
பேசுவதிலும் தர். ஆனர் தமும். 
அளனுக்கு எற்படுடறதில்லையே ! 

இசற்கேற்றாப் போல் அடுத்த 
வீட்டில், பு.தி,சாகக் கல்யாணம் 
ன: இனச் த/பதிகன் குடி. வள் 
'இருர்சனர். னன் ஒழு இனம் 
பங்கஜத்தின் வீட்டிற்கு வர்திஞர் 
தான். 

“கல்யாணம் ஓூகப்போடுற 
பெண்ணாக வே இல்லையே 82 
உற்சாகமாக இருப்பசாக உண்ணைப் 
பார்த்தால் தோன்ற வில்லையே!”? 
என்று கேட்டாள் அவள். 

  

கல்யாண மென்றால் அப்படி. 
உற்சாகப் படும்படி என்ன இழக் 
2௦௮2 என்று கேட்டாள் 
பல்கஜம். 

பூ, இல்வனவுதானா, எனச்குக் 
கல்யாணம் நிச்சயம் செய்தவுடன். 

வரப்போற அச் எக்காசர் எப்படி 
இருப்பார் என் தெல்லாம் கற்பனை 
செய்து பார்ப்பேன், ஜான்்வாஸ 
ஊர்வலம் வரும்போது ஒருவருக் 

கும் செரியாமல் மாடியில் கின்று 
அவரைப் பார்தேன். கல்யாணம் 
இல் அவர் என் கைகளை பிடித்துச் 

கொண்டிருர்கும். யோ.து என் 
Cssr AN Spe" என்று 
வாணிச்னக் கொண்டிருக் தான் 
9055 வீட்டுப் பெஸ். 

பல்கஜம் யோடித்துப். பார்த் 
தான். தன் அத்தானைப். பார்க்கும் 
போது அவ்வித எண்ணங்கள் 
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குழர்சைப் பருஅச்இவிருர் அ. ஒல் 
றாக அளர்ச் தவர்கள் மண இல் அய். 

மையான அன்பைத் தவிர காத 
ஓச்கு இடம் இருக்காது போலும் 
என்று நினைத்தாள். அனால், ஸரஸா. 
வின் சகப்பனாரிடமிருக்து வர், கடி 
சத்தைப் பாடத்த ராஜு எப்படிப் 
பூரித அப் போனான் 2 

5 

*ர[த்தான் ! இர்தச் PLO 
களில் இசண்டைப் பொறுக்க எடுங் 

கன் 7? என்று சாஜுவின் முன்னி 
லையில் மூன்று சட்டுக்களைக் குலூக் 
இப் போட்டான். பங்கஜம், ராஜு 
எரிச்.௪க் கொண்டே, “Ow 
என்ன விளையாட்டு பங்கஜம் ?” 
என்று கேட்டுக் கொண்டு சட்டுக 
tert) பொறுக்னொன்.. ஒன்றில் 
ஸரஸா என்மும், இன்னொன்றில் 
பங்கஜம் என்றும் எழுஇயிருச்,த ௮. 

ப ஜமைய! நீ தப்பாக எடுத்து 
விட்டாய்... இன்னொரு சரம் எம?! 
என்று மறுபடியும் எட்டுகளைக் 
குலுக்இப் போட்டாள் பங்கஜம். 

Qiss srme ராஜு என்றும் 
ஸ.ஸா என்றும் சட்டுகள் வர்.தன. 

பபரர்த் தாயா, 
என்னாள் பங்கஜம்; 

அத்தான்! 

என்ன பார்த்தாயா?! என்று 
ஒன்றும் புரியாமல் கேட்டான் 
amg 

உனக்கும் ஸரஸாவுக்கும் சான் 
முடி போட்டிருக்கு !'? என்று 
உள்ளே ஓடினான் பங்கஜம். 

. ச . 

நரசஸ்காரச்காசன். புதிதாக 
ஒரு பாட்டை ஆாம்பித் தான். சாஜு 
வின் இத்தனையும் கலர் தது.



  

ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

பேரலல் குப்ரிண்டெண்ட் சர் 
தானம் காப்பியை உறிஞ்சியவாறு 
சமன மகளின் தைரியச்சைப் 
பாசாட்டிக் கொண்டிருச்தார். அவர் 
மருமான் ராமதுரை «Porn Sir 
அளப்பைக் கேட்டு மணனச்குன் 
இரிச்துக் கொண்டிருர்சான்.. 

எ இமாம், அப்பா! இந்த அத்தா 
லுக்கு. இன்ஸ்பெக்டர் வேலை 
வாக்கிச் சாப் போவதாக அடி.்கடி 
சொக்இதீர்களே, ௮.அ.சான் என 
க்கு வேடிக்கையா இருக்கு ! பூனே 
சுத்தப்படுத்த )றறதைக் கண்டு மிரன் 
இருசே இவா!'" என்றாள். சலோ, 
சாமதுரையைக் கேலியாகப் பார்த் 
தக் கொண்டே. 

சக்சானம் சலா கூறியதைக் 

கவணித்சதாகத் தெரிய வில்லை. 

“சலா! மேலே கதாகாயகன் 

என்ன செய்கிறான் என்று கூற 
வில்லையே 2'” என்று கேட்டார். 

“முதலில் விஷத்தைக் கொடுக் 
ஒருன் சன் காசவிக்கு. விஷம் சரி 
யாக வேலை செய்மவில்லை. சாகவும் 
மாட்டாமல், பிழைக்கவும் மாட்டா 
மல் அவள் இண்டாடி, “தாகம், 
தாகம்! என்று பறக்இறாள். மறு 
படியும் ஒரு கோப்பை ஜலத்தில் 
விஷத்தைக் கலர். கொடுக்கிறான். 
நிம்மதியாக மாண மடைவறாள். 
காசலி. சான் செய்க.து கொலை 

என்று தெரியாமல் இருக்க, பாதி 
ரச.ச்திரியில் மாடி அஜையில் அவள் 
உட்லைக் இடத்தி வீட்டையும் 
பறற வைக்இருன். நெருப்பு ஈன் 
Go e659 எரியும்போது HUET 
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wyaurcwore 
செருப்பணைப்ப 
வர்களுக்குப் 
“போன் ”£ செம் 
இரான். ?” 

“போறுமே, 
௪௪! இச்தக் 
கொலை காசர்கள் 

கதைதானா உனக்கு அகப்பட்ட?” 
என்றான் ராமதுமை. 

““பார்.த்தியாப்பா சாமு! உனக் 
கும் இஇிலெல்லாம் சிரத்தை ஏற்பட 
ணும்... அப்பச்சான் போலீஸ் 
டிபார்ட்மெண்டில் வேலை இடைக் 
Gb” என்றார் சந்தானம். 
“ஐயய்யோ! எங்கேயாவது: 

கொலை இலை நடந்தால் அத்தான் 

வேலையை உடனே  ராஜிகாமா 

செய். விடுவாரே, அப்பா !'” என்று 
இசைச் இரிச்தாள் சுலோ. 

குப்ரிண்டெண்ட் சந்தானமும் 
“Gan Can!" என்று இரித்துக் 
கொண்டு, “: அப்படிச் சொல்லாதே, 

சுலோ. இவன் அழு தக்காசன்ஃ 
இல்லையாடா சாமு?” என்று மரு 
மானைப். பார்த்துச் இரித்துக் 
கொண்டே கேட்டார். 

அப்பொழுது ராமதுரை சுலோ 
வின் அசன்.ற நெற்றியையும், ௮.இல் 
ZIRE G புசளும் சுருண்ட கூர்,தலை 
யும் பார்த்.தக் கொண்டிருக் காண். 
“ இவ்வளவு அழகைக் கொடுத்த 
பகவான் இவளுக்குப் பணிவையும் 
கொடுச்திருக்கக் கூடாதா?" என்று 
தோன் றியது அவனுக்கு. 

“காலேஜ் பாடங்களைப் படிக் ற. 
இல்லையா சுலோ நீ?'' என்று ராம 
அரை கேட்டான். 

த! படிக்காமல் என்ன ? ஆனால் 
Pom pms seater மாதரி ஒரு விவச 
மும் தெரியாமல் இருக்க என்னால். 
முடியாது. ஐரோப்பிய சாடுகளைப் 

போல் நம் தேசத்திலும் பெண் 

களைப் போலீஸ் வேலையில் எடுத்தக்



கொள்வதானால் சாளைக்கே கான் 
படிப்பை விட்டு விட்டு வேலையில் 

சேர்ச்.து. விடுவேன். ஆனால், இர்சப். 
புஸ்.சகங்களில் வரும் 'ஸ்காட்லண்ட் 
யார்ட்? அப்பறிபவர்களைப் போல் 
sug சேசத்தில் கெட்டிக்காரர்கள். 

மிகவும் குறைவு '? என்றாள் சலா. 
சக் தானம் ஒரு புன்னகையுடன் 

மகளைத் இரும்பிப் பார்த்தார். 
அப்படி. யெல்லாம். சொல்லி 
விடாதே, சலோ. wes ஊர்த் 
'இருடர்களைப் போல் சாமர்த்தியம் 
வாய்ச்த இருடர்கள் ஈம் சேசத்தில் 
மிகவும் குறைவு '" என்றார். 
1. “அதிலும் ஈம் அத்தானுக்குச் 
தேப்பறிபவர் வேலை இடைத்தால்     இருடர்களுக்குக் கொண்டாட்டம் 

தான் !'' என்றாள் சலா ராமரை 
யக் சடைக் கண்ணால் பார்த்அக் 
கொண்டு. 
௬௪1 சம்மா சாமூவைக் கேலி 

பண்ணாதே, அம்மா. 8 என்ன இரும் 
தாலும் பெண்தானே?'! என்று 
கறிக் கொண்டு அவள் ௮,த்தை 
ஸ்வர்ணம் அங்கே வர்தாள். 

2. 

ப்ரிண்டெண்ட் சந்தானம் 
வேலையில் கெட்டிக்காரர். அவர் 
எந்த ஜில்லாவில் வேலையில் இருர்சா 
லும் அங்கே கு.ற்.றங்கன் குறைவாக 
இருக்கும். உச்சியோக விஷயத் 
Po shang Arias அவருக்கு. 
சாமதுரையும், ஸ்வர்ணநூம் அவர்



தெசாவை காடிவக்சனர். ஸ்வர்ண. 

fer கணவன் இளம் வயில் 
Doig Slur. cog arses 
JOG Qorsrfo Care anh s 

sig விடலாம் என்ற ஈம்பிக்கை 
எற்பட்ட. சுலோவும் சாம மை 
யும் மிகவும் கெரும்இப் பழஇஞார்கள்; 
ஒன்றாக விளையாடினார்கள். எதிலும். 
சாமதுரை சற்று நிசானமாகவே 

கடக். து கொள்வான். அவசரப்பட 
மாட்டான். ௬'௪ல £ படபடப்பு 
கிலறர்தலள்$ * சாம மையை *: பயர் 
சாக்கொள்ளி '' என்று இறு வயதி 
லேயே சேலி செய்வாள். வழச் 
சம்போல் அன்றும் சசப்பனார் மூன் 
ணியில் அவன் ௮.2, சானேக் கேவி 
செய்தாள். வழக்கம் போலச் சான். 
என்றாலும் ௮து அவன் மனதை 
எவ்வளவு புண்படுத்தி யிருச் சது 
என்ப அவள் உணரவில்லை. 

சர்சானம் வெளியே போன 
பிரகு சலோ மாம, ரையைக். கடற் 
கசைச்குக் கூப்பிட்டாள். 

4: நான் வரவில்லை, சு௪ !'' என்று 
அவன் மறுத்த விட்டான். 

இனிமாவுக்குச் தான் வாங்க 
Corer”? என்றாள் சுலோ. 

“இல்லை !?” என்றான் அவன். 
சாமதுரைக்கு அவளையே வரு 

வைகாசி மாசத்தில் கொடுசத 
விவாகம் செய் து விமவசென்று 
பெரியவர்கள் இருவரும் தர்மாணித் 
இருக் சனர். ௮,சளுல் சு£லா அவனை 
லெகு மரியாழையாக, “நீங்கள் !! 
என்று கூப்பிட்டு வர்தாள். 

சுலோ கேலி செய்த ஒரு வாசம் 
வசைச்கும் ராமரை ௮வளுடன். 
அதிகமாகப் பேசவில்லை. ஏதோ 
ஆழ்ந்த. யோ சனை செய்வதில் 
மூனைர்இருந்சான். 

* ஊட்டிக்குப். போயிட்டு வா 
லாம்னு இருக்சென், மாலா” என் 
சன் ஒரு இனம் சர். சான,ச்சடம். 

“என்ன விசேஷம்?! என்னு 
கேட்டார் அவர். 
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ஒன்றுமில்லை. காேலேஜில் 

சாலைக்கு. இகே௫சர்கள் போகிறார் 
கள். அவர்ஈளாடன் சமாஷாகப் 
போய் விட்டு வருேனே! '! 
“sGormay உன்னுடன் 

அனுப்பலா மென்று பார்த்தேன்.” 

செப்படி முடியும், மாமா! 
சான் சாக்த. சிசேதெர்களுடன் 

பொகும்போன 
 ஆமாண்டாப்பா 1 8 சொல்றது 

சரிகாண்'" என்றாள் ஸ்வர்ணம். சாம 
அசை எக்லோர்டமும் விடை பெற் 
னுக் கொண்டான். 

3 

Dé srer sort og ants 
௯௪ கூடச் சொல்லாமல் சென்ற. 
சைக் குறித். ௪வோ வருர்தினான். 
சாமதுரை அவளுடன் டே பழ 
கும்போச ஏற்படாத ஒருவித அன்பு 
வன் பேரில் அப்பொழுது தாண் 
அவளுக்குஏற்பட்ட,த. * ஒ.த்தாணுக் 
குச் சன் பேரில் கோபம் எர்பட்ட 

தால் சான் லீவில் வேறு ஊருக்குப் 
போய் விட்டார்; கண்டிப்பாகக் 

கோபம்தான்” ஏன்று சுலோ ௮ழாக் 
குறையாக வருக்இனாள் . 
சாமரை ஊருக்குப் போன 

usg இனங்கள் சழிச்து மாடியில் 

சுலோ சன் அறையில் உட்சார்ச்து 
தட்பறியும் சாவல் ஒன்றைப் படித் 
தக் கொண்மருந்சாள். இரவு மணி 
givers இருக்கும். Se 
சென்று ஜன்னல் se AIGIZ 
கொய்யா மரச்இல் சலசலவென்று 

சத்தம் கேட்டது. சுலா :டார்ச்' 

விளக்கை எடுத்தா ஜன்னலுக்கு 
வெளியே பார்ததான். “பொத்” 

தென்று ௮வள் காலடியில் ஒரு ஈடி.சம் 
aig விழுர்௪.௮. சூட்ரிண்டெண்ட் 
சந்தானஇன் பெண்ணாக இருக்கா 
லும், என்ன சான் ராமதுசையை 
வாயடி அடித்தாலும், #Far Hts 

நிமிஷத்தில் பயர் த,சான் போனாள். 

 



சடுல்யெ கா்சால் அந்தக் கடி.௪.ச்சை 
எடுச்அப் படிக்க ஆரம்பித்தாள். 

“ழும்மணி, 
தேவைக்கு அதிகமான பணமே, 

சகைகளோ. உங்களைப் போண்ற 
பணக்காசரிடம் இருப்பதால் சான். 
சமூகம் ஏழைசள். - சனவர்தர்கள் 
என்ற இரண்டு பிரிவுகளாக இருக் 
Qn. இர்,ப் பெருங் குறையை 
கிவர்த்திக்க எங்கள் கூட்டம் 
முயன்று. வருறெஐ. சங்களிட 
மிருர். ஐ. நாங்கள் ௮.இகம் ஒன்றும். 
கோசவில்லை. சங்களிடமுள்ள வைர 
மாலையை காளை Gra Qs Cars 
தில் இச ஜன்வவீல் ஒரு அணி 
யில் சற்றி வைச்து விடுங்கள். தவற 
மாட்டீர்கள் என்று நிச்சயமாக கம்பு. 
இரோம். சங்க     

சுலா, கடிதத்தை மூன்று கான்கு. 
முறை படித்தாள். அவள் தகப் 
யனாசோ ஊரில் இல்லை. ௮,ச்தை 
ஸ்வர்ணம் 22 ரமாகச் சாப்பாட்டை 
முடித்தல் கொண்டு பஜனை மடச் 
இல் ராமாயணம் கேட்கப் போயிரும் 
காள். கையில் டிச். அடண் மாடிப் 
படிகளில் இரங்கும்போது கூட 
சலாலின் கெஞ்சு வேகமாக அடித் 
அச் கொண்ட. 

அடே! முன்னாச்தி ஆறு!” 
sap Gores கூப்பிட யத்சனித் 
தாள். உராச்சைகள் வெளி வமாமல், 
முழு? என்று தொண்டை 
யில் ஃக் சொண்டன. மூன் 
sf gm அவஞுசகுச் கணைக் 
காகப் போலீஸ் ஸ்டேஷனிவிருர் அ 
சாயர்திரமே atg, @aofl arrianr 
வில் குறட்டை வீட்டுச் காங் இக் 
கொண்டிருக்சான். 

“மே, முூன்னாச்தி ஆறு! 
இசென்னடா பாழுர் தூக்கம் இதற். 
குள் 2 எழுக்கிரு. Sow ots 
தோட்டத்தில். ஒளிஞ்சண்டிருக். 
கான்?” என்று ௮வன ௬௫ல் சென்று. 

  

கத்தினாள் சலா. * முன்னூ,ச்இ 
ஆறு" உளறி அடித்துக் சொண்டு 
எழுர்சான். 4 என்னம்மா ! எ,சாவ. 
சொப்பனம் இப்பனம் கண்டிங் 
களா 2?” என்று கொட்டாவி விட்டுக் 
கொண்டு அவளைக் கேட்டான். 

* ஆமாண்டா; மூழிசத்சூக்கொண்் 
டே சொப்பனம் கண்டு உளது 
இசேன்! உனக்கு யாரடா போலீ 
ஹில் வேலை கொடுத்த த 77? என்று: 
கோபமாகச் சொல்லிக் கொண்டே, 
“erin! இரண்டு பேருமாகப். 
போய்ப் பார்க்கலாம்!" வண்டு கூப். 
பிட்டாள். முன்னாச்தி ஆறு AAS gg 
விட்டு, “நீல்க இங்சேயே உக்காச்.இ. 
Gos. நீல்க வரவாவ ?'” என்று: 
சொல்லிவிட்டுப் போய். கெய்ய 
மாச்தின் மேல் முன்னூறு தசம் 
*டார்ச'சை* அடித்துப் பார்த்தான். 

2B குண்டு குண்டாகப் பாதி 
பமுச்ச பழங்கள் சான் தொற்கன 1 

“கல்லா பயந்திங்க அம் 1 மணி 
ஒன்ப சான் HH. ease Bo 
டஞாவ.அ. அவ்களவு சைரியமாக 
உள்ளே வருவானா?" என்றான் 
அவன். 

“நாசமாய்ப் போனே $ ! இந்தக். 
காச கூடப் பொய்யா ?'' என்று 
சுலோ கடிசத்தை விட்டெழிர்ன, 
“போய் சப் இன்ஸ்பெக்டரைக் 
கூட்டிவாடா !'" என்றாள். 

இதற்குள் அத்தை ஸ்வர்ணம் 
காலக்ஷேபம் முடிர்து வந்து விட் 
டாள். “என்னணவோடி ம்மா! 
அண்ணாவும் ரில் இல்லை. இவனும். 
வெளியூருக்குப் போயிருக்காண் ” 
என்று. அங்கவாய்ச்தக் கொண் 

டாள். 
ஸப் இன்ஸ்பெச்டர் ஐயாவும், 

ஈம்ம ஐயாகோடுசான் கேஸ் விசா 
ரிக்க ஊருக்குப் போனாங்க ?' என்னு 
சாவதானமாகச் சொல்லி மூடிச் 
சான் முன்னூத்தி ஆல. அண்ணா. 
வாமட்டும் நீ மாடியில் படுச்க வேண் 
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டாம் சலா! ழ் ரூமில் படுத் 
தேக்கோஃ சான் உனக்குத் தணை 
யாகப் படுத்துக் கொள்சறேன்."' 
என்றாள் ஸ்வர்ணம். 

4 

ச்ரப்ரிண்டெண்ட் சந்தான, ச்தை 

ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்த விஷயம் 
ஒன். தான். இருடனுக்குத் தான். 
கெளியே போயிருந்ததும், சன் 
(சங்கை ஸ்வர்ணம் காலக்ஷபத்தக். 
குப் போயிருர்ததம் எட்படிச் 
தெரிச்தத என்பது தான் ௮.௮. 

அடுத்த காள் குறிப்பிட்ட சோர் 
Be சந்தானத்தின் வீட்டில் பாராச் 
சேவகர்கள் ஏூழுட்டு பேர் இருந்த. 
னர். இரண்டு ஸப் இன் ஸ்பெக்டர் 
களும், ஒரு இன்ஸ்பெச்டரும் இருர் 
தார்கள். ஆனால், அன்ற ஒன்றும். 
கிகழவில்லை. அடுத்த இருப 
(இனங்கள் வரையிலும் ஒன்றுமே 

சடக்கவில்லை.. ~ 
எவனோ சோசாப் பைமன் பய 

மூறுத்இிக் கடதாசி போட்டிருச் 
கான் "' என்றார் சர்தானம்.   

எல்லோரும் அச்த விஷயத்தைப் 
பற்றி அசெ.த்தையாக இருச் தவிட்ட 
னர், சுலோவுக்கு வீட்டுக்குள் அடை 
பட்டுக் படர்,ச.௪ என்னவோ போல் 
Doss. Dove Basses 
குப் பிறகு ௮ண்று காரில் இருவல். 
விச்கேணியிலிரும் ச சகேகதி ஒரு் 
'இயின் வீட்டுக்குப் போனாள். அவள் 
இவளைக் சடர்கரைர்குக் கூப்பிட் 
டாள். இருவருமாகச் சென்சனர். 
அப்பொழுது மணி ஏழு இருக்கும். 
சலோ அன்றுசான் இருபது இனம் 
களுக்குப் பிறகு ௮ர்.த வை மாலை 
யை மறுபடி அணிர்கிருக்சாள். 

அதை வீட்டில் பெட்டியில் வைச் 
விட்டெர அவளுக்குப் பயம். 

எகேசிதிகள் இரு வருமாகப் 
பேசிக்கொண்டே கடற்கரை தச 
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மாக வெகு சாரம் சென்று, ஒரு 
பட$ன் பின்னால் உட்கார்ச்சனர். 

அப்பொழுது பின்னால் ஆள் ௮ர 
வம் சேட்டது. இிடுச்ட்டுச சோழி 
இரும்பிஞள். * ஐயோ !?? என்று 
அலற முயன் றவளுக்குத் தொண் 
டை எழும்பவில்லை. அவர்கள் பின்: 
னால் ஒருவன் கையில் அப்பாக்இ 
யுடன் நின்.றிருர்சான். அவன் முகம். 
கண்சள் வரையில் மமைக்கட்பட்டி. 

ருக். த.த. கைத அப்பாக்கயை «For 
வீன் மார்புக்கு நேராக நீட்டி, கழுச் 
இல் தவழ்ர்த வைர மாலையைக் காட் 
டினான் அவன். 
சகோ மழமொழி கூறாமல் 

அதைக் கழட்டி அவன் கையில் 
போட்டாள். மறு நிமிஷம் அவன் 
sree நிறுத்தப் பட்டிருக்ச 
காரில் ஏறிப் போய்விட்டான். 

5 

'இ?தச் சடவை சர்சானத்தக்கு 
என்ன: செய்வது என்று புரிய 
வில்லே. “அசட்டுப் பெண்களா ! 
வாய் விட்டுச் சத்தம் போடாமல் 
இடிசச்.த புளி மாதிரி என்ன செய்தீர் 
கன் 2!” என்று Agius Boos 
கேட்டார் அவர்களைப் பார்,்,அ. 

  

இவ்வளவு அமளிக்ையில் சாம 
துரை ஊரிலிருர்து இரும்பி வர்.௮, 
சர்தானதஇடமிருர்து சகல விவ 
சங்களையும் அ.றிர்து கொண்டான். 
குலாவின் குதப்பும், பரிகா 
சமூம் அடங்கப் போயிருர் சதை 
அவன் கவனித்தான். உண்மையில் 
அத்தானை நிமிர்ச்து. பார்க்கக்கூட 
அவளுக்குத் தைரியம் இல்லை. 
சலா ! சான் வந்ததிவிருந்து: 

என்னுடன் பேசவே மாட்டேன் 
என்றாயே ? என்மேல் உனச்கு 
என்ன கோபம் 2 கோபம் இருடன் 
டேறில் அல்லவா இருக்க கேண் 
இம்?!” என்று கேட்டான் சாம*சை 
அன்று சாயங்காலம்.



1 ஆமாம். அத்தான் 1 உங்கள் 
பேரில் சான் எனக்குக் கோபம்! 
நீங்கள் ஏன் என்னை உங்கள் கூட 

அழைத்துப் போகவில்லை? அத 
னால் சானே சான் இக்கே சனி 
யாக இருக்கும்படி. கேர்ச்ச.த ? என் 
வைச மாலையும் பறி போயிற்று?” 
என்று வருர்இனாள் ௮வள், அவள் 
கண்களிலிருக் து உருண்டு இசண்டு 
தளி 8ீர் கன்னங்களில் apes. 

ராமதுரையின் மனம் இள 
விட்டத. “அசடே! வருத்தப் 
படாதே! கான் கண்டு பிடிக்கமேன். 
உன் ஈகையை. அதைத் இருடின 
வனுச்கு என்ன ,சண்டனை அளித் 
தால் உனக்குத் இருப்தியாயிருக் 
கும்? சொல், பார்க்கலாம் '* என்று 
கேட்டான் ராமதுரை. 

மாம், கண்டு பிடித்இர்கள் !'” 
என்று முகத்தைத் திருப்பினாள். 
அவள். 

“பாரேன், என் சாமர்த்.இ 
யத்தை!" என்றான் ராமதுரை. 

அதற்குப் பதினைச்து இனங்களுக் 
குப் பின் சுலாவுக்கும், மாமத சைக் 
கும் விவாகத்துக்கு முகூர்த்தம். 
வைத்தாயிற்௮. 

6 

வீட்டில் எல்லோகும் அச்ச 
விஷயத்தையே மறத்து விட்டார் 
கள். சுலாவின் மனம் மட்டும், 

சாம,தரையைத் தான் செய்த பரி 
காசச்.தக்கு.,ச் தண்டனை சான் ௮.௮ 
என்று வருச்தியது. 

கல்யாணத்துக்குப் பத். இனம் 
களுக்கு மூன் “மாடியில் இருவரும் 
தனியாக உட்கார்க்திருக்சனர். 

“என்ன சுலோ, எப்பொழுதும் 
உன் முகம் வாடியே இருக் றதே!'' 
என்று கேட்டான் ராமதுரை. 
சலோ விசித்து SASS அழு 

சான், 1 அத்தான் 1! நீங்கள் என்னை 
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மன்னிக்க வேண்டும். உங்களைக். 

கேவி செய்சசன். பலன் தான் 

Qs” என்றான் ௮வள் விம்மல்க 
ஞூக் இடையில். 
சுலோ! நீ இவ்வளவு பைத்திய 

மாக. இருப்பாய் என்று சான் 
நினேக்கவில்லை. ஒன்னே நீ அமக்கடி. 
கேவி செய்தபோது உண் பேரில் 

எனக்குக் கோபம் ஏற்பட்டது 
உண்மை தான். அர்சக் கோபம் 
சான் என்னை ஊட்டிக்குப்' போ௫ 
மென் என்று பொய் சொல்ல 
oases.” 

“* இட்படியானால் நீங்கள் ஊருக். 
குப் பேோகலவில்௯ையா ??' என்று ஆவ 
லஓுடன் கேட்டாள் சுலா. 

இல்! இங்கேயே ஹோட்ட 
லில் தங்க யிருக்பேன்.. உண்ணே மட் 

டக் சட்ட வேண்டும் என்று தான் 
கான் கடி.சம் எழுப் பயமுறு,ச்.இ 
we. பிறகு சடற் கசையில் உண். 

  

மாலையை அபகரித்் தவனும் சாண்: 
சான். அவ்வளவு பயச் தால் 
கொள்ளியாக அதைக் கழட்டிக் 
கொடுப்பாய் என்று கான் நினைக்க 
வில்லை. நீ கூச்சல் போடுவாய் 
உடனே மூகசஇல் சட்டியிருச்த 
கறுப்புச் அணியை அவிழ். தவிட்டு 
உன்னுடன் செசர்க்து சரிச்சலாம் 
என்மு சாண் bor gE GIG soir. 
நீ ஈடுங்கெயெ சைகளால் ககையைக் 
கொடு ச். சவிட்டு என்னைப் பார்க்க 
வும் அ ஞ்சினாய்- காணும் அசட்டுச் 
சனமாக  *டாச்ஹி'யில் ஏறிக் 
கொண்டு போய் விட்டேன். கான் 
செய்தகம் பெரிய பிசகு என்ப 
சைப் பின்னால் சான் உணர்க்பேண்"” 
என்று கூறி முடித்த விட்டுச சன் 
சட்டைப் டையிலிரூனு அவன் 
மாலையை எடுச்துக் கொடுச சாண். 

*அப்ப-வுஃகு.ச். செரிச்தால் 1! 
என்மு டய .தடன் மனைப் பார்் 
துக் சேட்டாள் சலா. 

“அவருக்கு இப் 
பொழுது செர்யா 

  

        
  முதல மனுஷா2 

மகா சததஇய 

அவருக்கு நானு Bo an epsom 

58   

உணாசி அதள 
சைத் தெசியுமா உங்களுக்கு 2. சனுவாசய்யர் னு FH! 
ஸ் சழதர் 1... அடாடாஉச 
விளையாட்டுச்குக் கூடப் பொய் சொல்ல, 

பெண்கள் 1 
ளெல்லாரும் தல்ல 'பொண்ஷன்'லே இருக்கர!!* 

இரண்டாவது ஆசாமி:-:*ஆமா7... இவர் பெண்களுக் 
கெல்லாம் எப்படி& கலியாணம் பண்ணினார் /** 

Bur 

சென்றா. நனம் 
அக் கொண்டிருக் 
Rei? காலேயி 
மேேயே கான் அவ. 
ரிடம் சொல்லி 
விட்டேன் '' எண் 
முன் ராமதுரை. 
புன் சிரிப்புடன். 
பிறகு, “திருடனு 
க்கு என்ன சண் 
டனை கொடுத் 
சால் உனக்குச்: 
திருப்தி? இப் 
போது சொல், 

ம அவ ல் ல 
  

  
ம்மா பான். 

மாட்டார். சுலா வெட் 
பஸ்காக கச்தடன். முகச் 

தைத் இருட்பிக் 
கொண்டாள்.



பரிசு பெற்ற மகன் 
இலைக்கட்டும்,  கறிகரய்கள் 

நிறைந் த கோணிப்பையுடனும் 
சைகளில் வந்.இறற்கய துரை 
சர்மி நெற்றியில் வழிர்,க வியர் 
வையைக் துடைத்துக் கொண் 
டான், 'நிர்க்காவி ஏறிப் பழுப்பு 
நிறமான வேஷ்டியும், பி.த்தான் 
போடாது சட்டையும், முள்ளம். 
பன்றி போல் அிலிர்த்துக் 
கொண்டிருக்கும் இராப்பு தீ தலை, 
யும் கொண்ட துரைசாமியை 
அந்த வீட்டில் யாரும் மதிக் 
கா.ததில் ஆச்சர்யம் ஓன்றும் 
இல்லை, கான். படிப்பு இல்லா 
விட்டாலும், பரம் த அறிவு 
இல்லாவிட்டாலும் நாகரிக மேல் 
பூச்சுகளாக். கண்டு மயங்குகிற 
காலமல்லவா இது ? துரைசாமி 
அந்தக் குடும்பத்தின் மூத்த 
பிள். பிறக்கும் போது: நேரா 
கத்தான் பிறந்தான். குழந்தை 
யின் அழகைக் கண்டுதான் பெத் 
ோர்கள் துரை என்று செல்ல 
மாகப். பெயர் வைக்இருக்க 
வேண்டும். பிள். படித்துப் 
பட்டங்கள் பெற்று பெரிய பெரிய 
ப,தவிகளை வூப்பான் என்று 
பெற்ற வமிறு எ௫ர்பார்,த்து 
ஏமாந்தும்: இருக்கும். தட்புட 
லாகச் செலவழித்த துரை 
சாமிக்கு. அவன்... பெற்றோர் 
வி.த்இயாப்பியாசம் செய் தனர். 

வேகக் கொரு அலங்காரம் 

  

செய்து CO பூச்சூட்டிப் 
பள்ளிக்கு அனுப்பி தாய் மன 
மஒழ்ந்து. போனாள். அரிச்சுவடி 
வகுப்பிலிருக்கு. அவன் ஆரும் 
வகுப்பை. எட்டிப் பிடிப்பகுழ் 
ருள். காலம் மள மன வென்று 
வளர்ந்து விட்டது. அவண் வய 
  

தும் வளர்ந்த.து. உடலும் வளர்க் 
தது. அறிவு மட்டும் வளர 

வில்லை, Boor வயசுப் 
Geir Barr ஆறாவது படிக்கிறான். 
என்று சொல்லிக் கொள்ள 

எந்தப் பெற்றோருக்குத் தான் 
கெளரவமாக இருக்கும் ? படிப் 

பை,க் தவிர இ.தர விஷயங்களில் 
துரைசாமி சூடிகையாக இருக் 
தான். காய்க்கு அடுப்பங்கரை 
வேலைகளில் உ.கவி செய்வதில் 
நிபுணன். கடை கண்ணிக்குப் 
போய்ச் சர்மான்க௧கள் வாங்கிப் 
பேர்டுவதில் கை தெர்ந்தவன். 
விட்டுப் பொறுப்பு ௮.த தனையும் 
அவனால் 'மமையாகள் சமர் 
ளிக்க முடியும். ஆனால் பாழும். 
கணக்கும், பூகோளமும், எரி. 
இரமூம் மட்டும் அவன் மண்டை 
யில். ஏறவில்லை. டர்க்ட 

    

கேட்டால் மூலா பலுினமாக 
இருப்ப தால் விஷயங்களைக் 
கிரகித்துக். கொள்ளும் ஏம. 
எ.ழ்பட வில்லை என்று சொன் 
ஞர்கள். ஜோ.இடர் இருகங்களின் 
குரூரம் என்று சொல்லி ௨ 
டார்... ஓவ்வொருத்தர் ஒவ் 
வொன்_று சொல்லிவிட்டார்கள். 

    

துரைசாமியின் போக்குமட்டும் 
இருந்தவே இல்லை. அவனுக்குப் 
பின் பிறந் தவன் நாகராஜன் பத் 
STUNG) பரிட்சை தெறிவிட்டு 
தொதில் படிப்புப் படிக்க ஆரம் 
பித்தரன். மூக்கது மோழை 
யாகவே பேர்ய்விட்டது. துரை 
சாமியின் தாய் பாகக்கு ரூத்து 
மகனைப் பற்றி ஏற்பட்ட குறை 
வடுவாக மனதில் பதிந்து விட் 
டது, நெருப்புச் சட்ட புண்ணப் 
போல. ஆனால், காகராஜனின். 
  

ஸங்சோஜா ாமறூர் த்தி



சாதுர்யமான பேச்சிலும், கல்வி 
ரில் அவன் சாட்டும் ஆத்தலும் 
அவள் மனப்புண்ணே ஒருவாறு 

ஆத்தி வி. ட்டன எனலாம். காசு 

ராஜனுக்கு இடைவேக உணவு 
எடுத்துப் போவது அரைசாமி 
தான். தம்பி கெட்டிக்காரனாகப் 
படிக்கறான். என்பதில் அவ 
ணுக்கு அளவற்ற பெருமை, 
பெற்ற அன்னையே * அவண் 
படிக்க குழந்தை ? என்று கட் 
டி.ச். தயிரும் ஆடைப் பாலும் 
கொடுத்து காகரா ஜனைப் பரிர்து 
பரிந்து உபசரிப்பான். துரை 
சாமிக்கு நிர் மோரும், காப்பியும் 
தோன் இடைக்கும். அவன் மன 
(இலே அன்சீள காட்டும் இந்தப் 
பேதம் தாங்கவே இல்லை, “படிக் 
இறவன் ஈன்றாகக்,தான் சாப்பிட 
வேண்டும். அவன் ஈன்முக,த் 
தான் உடுத்தவேண்டும். அவண் 
கன்றாக... இருப்பஇல் தனக்கும் 
பெருமைதானே” என்று கித் 
தான். துரைசாமி. அண்ணண் 
படிப்பில்லாமல் ம,தமத வென்று 
வளர்ந்து கூடும்பக்.துக்கே பார 
மாக இருப்பதாகக் தம்பி ௧௬ 
னன். ஏன் அவன் அவ்விதம் 
கரு குவேண்டும்? தாய் காட்டிய 
பெதம் தான் காரணமாக இருக்க 

    

வேண்டும். சலவைக் கடையி 
லிருந்து ஒரு காள் தாமதமாகத் 
அணிகளை  வர்ங்கி வந்தால், 
நேற்றே. வாங்கி வருவதற் 
கென்ன?” என்று அதட்டல் 
போடுவான் நாகரசஜன், துரை 
சாமியை. இடைவேகா உண 
வைக் கொஞ்சம் தாமதமாக 
எடுத்து வந்து விட்டால், *என் 
னடா உனக்கு இவ்வளவு 
காழிகை?? என்று நாலுபேர் 
முன்னாடி. ஏசுவான், அரைசரமி 
ATED AMY செத்துக் 
கொண்டே, “அம்மா காண்டச 
காம தப் பர்க் இனிட்டாள்? 
என். தலையை சொரிந்து 
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கொள்வான். ஆமாம், நீயும் 
உண் டிரஸ்ஸும்!? என்று சம் 

பந். தமில்லாமல் துரைசாமியின் 
துணியின் மேல் பாய்வான் காசு 
ராஜன். 

பாக்கு ஓரொரு சமயம் நாக 
ராஜன் துரைசாமியை அதட்டி. 
உருட்டி. வேலை வாங்கும்போது, 
“ஏண்டா ராஜா! கொஞ்சமாவது 
பெரியவன் என்ற மஇப்பே 
இல்லையேடாஅ௮௨னிடம்ர்' என்று. 
கேட்பாள். 

பெரியவன்!. எ.தில் பெரிய 
வன் அம்மா? உடம்பு தான் பெரி 
சாக-இருக்கறது!?? 
துரைசாமியின் மனசில் யர்ரோ 

ஊசியால் கு,த்தியதுபோல் இருக் 
கம் அவ்வார்,க்ைககக் கேட்ட 
வுடன். இருந்தாலும், கூடப் 
பிறந் தவன் அல்லவா? உடன் 
பிறந்தவன் தானே சொல்லு 
இருன்? சொல்லிவிட்டுப் போகட் 
டும் என்று பொறுத்துப் 
பேர்ய் விடுவான். மண்ணிலே 
நடக்கும் அக்ரமங்களை பூ மாதா 
ச௫த்துச்கொள்கிறாள். அவளும் 
சிக்காமல் குமூறுவது இல் 
லயா? ௮க்இனிப் பிழம்புககளக் 
கக்குவதில்லையா? பச்சப் 
பசேல் என்று கழை)த்இருக்கும் 
இடத்தைப் பாழாக்கி விடுவதில் 
லையா? துரைசாமியின் மன.துக் 
குள்ளும் ஒரு எரிமலை குமுறிக் 
கொண்டே இருந்தது. சாந்தம், 
அடக்கம் என்கிற நீரை வார்,த்து 
அவைகசள அணைத்து வட். தான் 
அவன். 
நாகராஜன் மாகாணத் 

இலேயே முதல் வகுப்பில் தேதறி 
விட்டான். வீட்டிலே ஒரே குதூ 
கலம்,  பா௫க்குப் பெறாமை பிடி 
பட முடியவில்லை. **ரஈஜாவுக் 
கென்ன? அவன் அ.இர்ஷ்டசாலி 
காண். நாண் நி என்னு யரா 
வறு ஈரும் சறப்புமாகப் பெண்



Bore கொடுக்க வருவார்கள்?! 
என்று சொல்லிக் கொண்டே. 
மிருந்தாள். ஒன்னுக்கும் பிரயோ 
சன மில்லர்மல் தண்டச் சோறு 

இன்னும் துரைசாமியைப் பற்றி 
யும் அவள் மனம் புண்பட்டுக் 
கடந்தது. 

ஒரு இனம் வீட்டு எஜமானர். 
பாகியிடம், "ஏண்டி! நாக 

ராஜனுக்கும் வயசு இருபத்தி 

மூன்று ஆகிறதே; கல்யாணம் 
பண்ண வேண்டாமா!” என்று 
கேட்டார். ் 

பண்ண வேண்டும்...... 
மூத்த பிள்கா-- சமந்த புத் இரன் 
பபிரம்மசாரியாக இருக்கும் 
போது இக£யவனுக்கு எப்படிக் 
கல்யாணம் பண்ணுக ற, து? 

சாஸ்திரப்படி. மூத்தவனுக்குதத் 
தானே முதலில் கல்யாணம் 

பண்ண வேண்டும்? அதற்குத் 

  

தான் வழி இல்லாமல் இருக் 
apes.” 

பாகி ser seu@s பெரு 
மூச்சு எறிந்தாள். அவள் கணா 
வரும் வேதனை தேக்கும் முகத் 
துடன் அண்னுந்து பார்த்துக் 
கொண்டு இருக்கார். குழந்தை 
யிலிருந்து துரைசாமி, குடும்பக் 
இல் நடக்கும் எந்த வேலைக்கும் 
தடங்கலாக இல்லை. அவனுக் 

குப் படிப்பு ஏறவில்லை; படிக்க 
வில்லை. படி.ப்பில்லாமையர்ல்: 
வெலை கிடைக்கவில்லை, வீட் 
டுக்கு. உழைத்துக் கொண்டு 
இருக்கிறான். சாப்பாடு போடு 
இருர்கள். ஏதோ துணிமணிகள் 
எடுத்துக். கொடுக்கிறார்கள். 
கூடப் பிறந்தவன் அதட்டி 
உரும்டி வேலையும் வாங்குகிறான். 

னால், நாகாரஜனுக்கு விவா 
'சய்யவேண்டுமென்று பெற் 

நர கத்தே ள்க்கும்போது 
துரைசாமி ஒரு பெரிய முட்டுக் 

கட்டையாக 
0. சான் று இறது. 

அவனுக்குப் போய்க் கல் 
யாண,த்தையும். பண்ணுவார் 
களோ! அவனே குடும்பத்துக் 
குப் பாரமாக இருக்கும்போது 
இன்னென்றையும் விலைக்கு 
வாங்குவார்களோ?' என்னு தகப் 
பனார் அபிப்பிராயப் பட்டார், | 

“என்ன செய்கிறது என்று 
தெரியவில்லையே?” என்று குழம் 
9% பெந்தாள் பாகி, இடீரென்று 
அவளுக்கு நாலும். தெரிந்த 
சங்கர இக்ஷதரைப் பற்றி நினைவு 
வந்தது. மத்தியானம் அடுக் 
காயை இழுத்து மூடி. விட்டு 
சங்கர. இ தரைப் பார்க்கப் 

போனாள் பாகி, கலக்கத்துடன் 
விஷயத்தை அவரிடம் கூறி 

விட்டு, அவர் பஇலையும் எதிர் 
பார்த்து இருந்தாள். சங்கர 
இக்ஷதருக்குத் துரைசாமியிடம் 
விரோதம் ஒன்னும் இருக்க 
நியாயமில்லை. அம்.தக் குழற்தை 
யும் ஈன்றுகத் தான். இருக்க 
வெண்டும் என்று அவர் மன 
மும் விரும்பி இருக்க வேண் 
டும். கூடியும் குடித் தனமுமாக 
வாழ நாலு. காசு வேண் 
டாமா 2 அதைச் சம்பாஇக்க,த் 
(இறன் வேண்டாமா 2 துரை 
சாமிக்கு விம்டுக்குச் சாமான் 
செட்டு வாங்கிப் போட்டுப் 
பணத்தைச் செலவழிக்க,ம் தெரி 

யுமே ஒழிய, அதைச் சம்பாதிக் 
கும் வழி தெரியாது. 

*ராஜாவுக்கு நல்ல இடமாக: 
வந்திருக்கிறது. முடித்து விட 
லாம். என்று பார்க்கிறேன். 
மூத்த பிள்ள. பிரம்மச்சாரியாக 
இருக்கும்போது இளையவனுக்கு 
எப்படிக் கல்யாணம் பண்ணு 
வது 7 சம்பிரதாய விரோதமாக 
இருக்கறதே, Bop gBo? orsir an 
கேட்டாள் பாகி, 

அவர்களுக்குத் 

   
  

ul



*அ தனால் பரவாயில்லை௮ம்மா. 
அவன வன் வழி அவனவனுக்கு. 
அதற்காகப் பார்,த்து முடியுமா? 

  

துல் தோஷமிருப்ப,தாக த் 
தெரியவில்லை. எவ்வளவோ 
சாஸ்திரம் கற்றவர்கள் குடும் 
Ja   பங்களில் எல்லாம் இப்படி கடக் 

கிறது உண்டு. பார்த்தருக் 
இன்? என்றார் சங்கர இரஷைதர். 

நாகராஜனுக்குத் தகுந்த 
இடத்தில் கல்யாணம் ௩டக்தது. 
கல்யாண த்தில் கடடம் பம்பந்இ



விட்டார். எதிரில் துரைசாமியை அழைத்துப் போக 
வில்ல, வீட்டைப் பார்.த்.துக்கொள்ளச் சொல்லி அவ 
ளை ஊரிலேயே விட்டுவிட்டுப் போய்விட்டார்கள். ஊரி 
லிருந்து வந்ததும் நாட்டுப்பெண்ணையும், சம்பந்திகா 
பும் இருஹப்பிரவேசமாக.த் தங்கள் வீட்டிற்கு அழைக்க 
1ஃப் பிரமாதமாக ஏற்பாடு பண்ணினார்கள். 959 

    

      

  

         

      
    

காகத்தான் துரை! 
சாமிகாய்கறிக, 

ளும், வாழை இலை) 
(க்கட்டும் சுமந்து 
கொண்டு வீடு 
(இரும்பி மிருர்



தான். 

சமையலழையில் பாகி பரபர 
வென்று வேலைகக£ச் செய்வ 
BO முனைக் இருந்தாள். சமைய 
லுக்கு வேண்டி. இருந்,த கறிகாய் 
வரத் தாமதமாகவே “துரைசாமி 
இன்னுமர் வரவில்லை? ஆடி. 
அன்றைக்குப் போய்த் தை 
அன்று இரும்புவானே அவன்/ 
ஒன்றிலர்வது சாமர்த்தியம் 
வேண்டுமே. பெட்.ற வயிற்றில். 
பிரண்டையைக் தான் வைத்துக் 

கட்ட வேண்டும்? என்று பாகி 
அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக் 

கும் போதே துரைசாமி வியர் 
வை சொட்ட உள்ளே நுழைந் 
தான். 

துரைசாமி *உஸ்' ஸென்று 
முகத்தில் வழியும் வியர்வை 
யைச் துடைத்துக்கொண்டான். 
வீட்டிலுள்ளவர்கள். ௮,த.கனை 
பேரும் ஸ்கர்னம் செய்வதற்காக 
அவன் கான் வென்னீர்,த் தவலை 
யில் ஜலம் இருக்கிறதர் என்று 
கவனித்தாக வேண்டும். வேலைக் 
காரி கவனிக்கக்கூடா தர்? அவள் 
கூட “அல்லவா பெரிய பிள் 

பாத்துக்கும் அதையெல்லாம்” 

என்று கூறிக் தட்டிக் கழித்து 
விடுகிறாள்! 

துரைசாமி வென்னீர்த் - தவ 
லைக்கு ஜலம் நிறை, த்துக்கொண் 

டிருந் தபோது சம்பந்.இகள் வக்து 
விட்டார்கள். உள்ளே ஏகப் 
பட்ட, அமர்க்களம். பலமான 
உபசாரம். சுடச்சுடக் காப்பியை 
எடுத்துக்கொண்டு பாக நாட்டுப் 
பெண்ணைத் தேடிப்போய் உப 
சாரம் செய்தாள். 

“சர்ப்பிட்டாயித்றே அம்மா” 
என்று. நாகராஜனின் மனவி 
மெதுவாகக் கூறி, பேருக்காகக் 
காப்பியை ஒரு வாய் சாப்பிட்டு 

ம்க் 

ஷிட்டு அருகிலிருந்த ஜன்னல் 
மீது வைத்து விட்டாள். வெயி 
லில். அலைந்துவிட்டு வந்த 
அசட்டுப் பிள்காமிடம் அந்தக் 
காப்பியைக் கொடுக்இருந்தால் 
எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்? 

தம்பி மனைவியின் மென் குர 
லைக் கேட்டுக் துரைசாமி கூடத் 
துக்கு வந்தான். படபடப்பும் 
கோபமும் நிறைந் த நாகராஜ 
ணுக்கு வாய்த்திருக்கும் தர்ம 
பத்இனி எப்படித்தான் இருக் 
இருள் என்னு. பார்ப்பதற்காக 
வும் இருக்கலாம்/ அல்லது 
'இனிமேல் அவளாலும் அந்த 

வீட்டில், தான் ஒரு வேலைக்கார 
ஊப்போல் ௩ட்த் தப்படுவோமோ 
என்ற காரணமாகவும் இருக் 
கக் கூடும். 

ஆரணிப் பட்டுப் புடவையும், 
காஞ்சிபுரம் ரவிக்கையுமாக 
வைரங்கள் மின்ன உலவி வரும் 
மர்மியார் பர்கியைக் கவனித் 
தாள் புது காட்டுப்பெண்... மாம 
னார் கூட 'டிப்டாப்' வாகத் தான் 

  

இருக்கிறார். விட்டில் வேலை 
செய்யும் வேலைக்காரி-உட ஓழுங் 
காக உடுத்திக் கொண்டு 
பெருமை பொங்க உலாவி வரு, 
இருள். ஆனால், தலை பறக்க, 
முகத்தில் எண்ணெயும், வியர் 
வையும் ஒன்றை. யொன்று 
போட்டி போட்டுக்கொண்டு வழி 
யும் துரைசாமியை *யரர் இவர்?” 
என்று கேட்கும் தோரணையில் 
வில்லைப்போல் புருவ 2 Br 
வளைத்து, மை இட்டிய வெகன 
விழிகளால் ஊடுருவி நோக்கி 
ஞாள் அவள். 

பாகி வெகு சாமர்த்தியமாக 

நாட்டுப் பெண்ணின் பார்வையை 

வெறு விஷயங்களில் இருப்ப 

  

முயன்றாள். *மாமனாருக்கு கமஸ். 
காரம் பண்ணினாயோ” என்று 
கேட்டாள்.



‘rr gs BA யெல்லாம் கண் 
விழித்துக்கொண்டு ரயிலில் 
வந்இருப்பாய். சக்கரம் ஸ்கானம் 
செய்து சாப்பிட்டுப் பிறகு ஓய்வு 
எடுத்துக்கொள்” என்றெல்லாம். 

கூறினாள். : 
வீட்டிலிருந்த அவ்வளவு பேர் 

களும் மரியாதை பெறுவதற்கு 
உகர்.தவர்களாக இருக்தார்கள். 
புதுகாட்டுப் பெண்ணிடமும், சம் 
பந்இகளிடமும்  மரியையை 
அடைக்சனர். துரைசாமியின் 
மனசை இச் சம்பவம் ருக் 
கென்று துக்திருக்க வேண் 
டும். மாமனாருக்கும், ஊரிலிருக் 
கும் பாட்டிமார்களுக்கும் நமஸ் 
காரம் செய்து கெளரவித்த 
நாட்டுப் பெண்ணுக்குச் தன் 
மைக்துனளைக் கெளரவிக்கத் 
தெரியவில்லை. தெரிய வைப்ப 
கற்கும் யாரும் தயாராக இல்லை. 

நாகராஜன் மனைவியிடம், “என் அண்ணா ஒரு wr BA 
அசடு. கொஞ்சம் ஜாக்ரத 
யாகவே பழகவேண்டும்" என்று 
டசால்லி எச்சரி,க.சான். 
மத்தியான விருக்இன்போது 

சம்பம்இகளுடன் வந்திருந், த உற 
வினர் ஒருத்,தர் மட்டும் துரை சாமியைப் பற்றி அக்கறையுடன் 
விசாரித்தார். 

“உங்கள் மதக பிள்காயா 
இவன்? என்ன செய்துகொண் 
டிருக்கிறான்?? என்றெல்லாம் 
தகப்பனாரைப் பார்,த.துக் கேட் 
டார். 

விஷயத்தைச் சொல்லாமல் 
அவர் விடமாட்டார் என்ற 
கில்மை ஏற்பட்டவுடன், 
(ஆமாம். என்னத்தைச் செய் 
இறது? படித் தவனுக்கே வேலை 
கிடைக்கர்மல் இண்டாடும் 
போது இவனுக்கு எங்கே 
மிருந்து வேலை . சம்பாஇக்கிற.து, 

சொல்லுங்கள்? என்று தம் 
குறையைத் தகப்பனார் வெளி 
யிட்டுக் கொண்டார். 

உறவினர் வாய்விட்டுக் கட 
கட வென்று சிரித்து விட்டார். 

(பட்டம் பெற்று குமர்ஸ்.தா 
தொழிலில் புகுவதையோ, 
தொழில் கல்வி sho 9S 
துறையில் தொழில் ஆற்று 
வதையோகர்ண் நீங்கள் வேலை 
களாகக் கருதுகிறீர்கள் போல் 
இருக்கிறது. ஹாும்'--என்றார். 

பிறகு என்னவோ இர்மானிசத் 
அக். கொண்டவராகக் துரை 
சாமியை நோக்கி, *என்னுடன் 
ஊருக்கு வருகிறாயா அப்பா? 
எ.தாவது உன் பிழைட்புக்கு வழி 
தேடிச் ,தரு2றன்' என்று 
அவளைச் கூப்பிட்டார். 

இவ்வளவு காலமாக இருந் 
தால் துரைசாமி அவருடன் 
இளம்பி  மிருப்பானா என்பது 
சந்தேகம். ஆனால், வீட்டுக்கு 
வந்திருக்கும் புது மனுஷியண் 
முன்பு, தான் கெளரவமாக வாழ 
வேண்டும் என்கிற எண்ணக் 

தால் உந்தப்பட்டு அவர் கேட்ட 
தற்குத் தலை அசைத்து விட் 
டான். 

* * * 

  

“அசட்டுப் பிள்ளயைச் கெளர 

வமானவருடன் முன்பின் . யோகி 
யாமல் அனுப்பி , விட்டாயே 

என்று நாகராஜன் தாயை 

அடிச்கடி. கடிந்து கொண்டான். 

“பெயரைக் கெடுத்துக் கொள்வ 
தோடு, குடும்பத்தின் பெயரை 
யும் கெடுத்துவிட்டு வரப்போகி 
ரன், பார் என்னு_ தகப்பனார் 
வேறு கிஷ்ரேப்பட்டூக் கொண் 

டார். . 

துரைசாமி யிடமிருந்து எப் 
பொழு தாவது நாண்கு வரிகள் 
கடிதம் வரும். அதில் தான் ௬௧ 
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மாக இருப்பதாக எழுதுவான். 
தன்னை அழை.க்.துப் போனவர் 
கண்ணனிடம் பட்சமாக இருப்ப 
தாக எழுதுவ௱ண். வேறு 
எதைப் பற்றியும் அவன் குறிப் 
IDA DOE. ஒன். நிரண்டு முறை 
அவனை வரச்சொல்லி எழுஇப் 
பார்.க்கார்கள்.. எடுத்த காரி 
யத்ைக முடிக்.துச் கொண்டு 
தான் இரும்புவதாக எழுஇவிட் 
டான். அப்படி. என்ன பிரமாத 
காரியம் அவன் செய்கிறானோ 
என்று எல்லோரும் பயந்து 
கொண்டிருக் கார்கள். 

இடீரென்று ஒரு இனம் துரை 
சாமியை அழைத்துப் போன 
உறவினரிடமிருந்து கடிதம் வங் 
தது. அதில் அவர் துரைசாமி 
மாக. இருப்பதாகவும், தம் 
முடைய விவசாயப் பண்ணையில் 
அவன் பயிற்சி பெற்று வருவ 
காகவும் சூறிப்பிட்டிருக் தார். 

அமாம் -- இகொன்னுதர்ன் 
குறை லாக இருக்.க.து! இங்கே 
Gis REG மாடு கணக்கில் 
உழைத்துச் கொண்டிருந்தான். 
அங்கே வயலிலே மாடு மா.இரி 
வேலை செய்கஇிருனாக்கும்!” எண்று 
பாக சூள் கொ. ள். 

    

பெ மனம் பித்து கொண்டது 
என்பது விளையாட்டுப் பேச்சல்ல. 

அடிக்கடி அவனை நிணைத்துச் சண் 
ணீர் 'பருக்குவாள். 

“ஏன்னா! ஓரு கடுதாசி போட்டு 
அவனை வரவழைச்து விடுங்கள்? 
என்று இனம் கணவனை எச்சரிக்க. 
ஆசம்பித்தாள். அவர் பாடு தர்மசல் 
கடமாக இருக்கது. உறவினரோ சம் 
பந்தி வீட்டைச் செர்க்சவர். வெட் 
டிப் பொழுது போக்கிக் கொண்டி. 
ருந்தவனை அழைத்துப்போய் வேலை 
என்று கோ அற்படுத்இக் கொடுக் 
இருக்கருர். “என் பிள்ளை தேய்ந்த 
போய் விடுவான். அணுப்பி ,விடுவ் 
கள்? என்று அவருக்கு எப்படி. எழு. 
வது 2 
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{rn காலை இனசரி படிக்கும். 
சணவனணிடம் காப்பியைக் கொடுத்து. 
விட்டுப் பா௫ு, “இதோ பாருங்கள். 
இன்றைக்கு நிங்கள் அவருக்குத் 
துளைசாமியை அனுப்பச். சொல்வி 
எழு,சப் போகிறீர்களா இல்லை, சாட் 
இப் பெண்ணை விட்டு எழுசச் சொல். 
லட்டுமா?? என்று ஒரு இடர்ச் சரக் 
கு,தலை ஆரம்பித்தாள். 

*உம்... உம்..." என்று தலையை 
ஆட்டிக் சொண்டே இனசரியின் 
தாள்களைப் புரட்டிக் கொண்டே 
இருந்தார் அவர். பத்திரிகையின் 
ஒரு பக்கத்தில் வெளியாக இருந்த 
புகைப்படம் அவர் இருஷ்டியைக் 
அவர்ந்தது. அவச ர. அவசரமாக 
அதைப் படித்துவிட்டு, “அடியே!” 
என்று உள் பச்சம் இரும்பி ஒரு குரல் 
கொடுத்தார், மனைவியை அழைக்இற 
மாதிரியில்! 

பாச பராபர வென்று கூடத்துக்கு 
வக்காள். கணவன் அருகில் நிண்று. 
அவரிடமிருந்த இனசரியை வாங்கிப் 

பார்த் காள், பார்த்துவிட்டு, “எண் 
னது?! என்னாள், ஆச்சரியத்தால் விழி 
கள் மலர. 

“உன் பிள்ளைச்குப் பரிசு கொடுச் 
கறார். கவர்னர். விவசாயத்திலே 
ஜப்பானிய மூறை என்று புதுசாக 
நம் அரசாங்கம் ஒரு வழியைப் 
புகு,த்இ இருக்இருர்கள். அந்த முறை 
யில் அவன் மிராசுதார் நிலங்களைப் 
பயிரிட்டு இருக்இறானாம். ஏகப்பட்ட 
கொள் முதலாம். மாசாணத்திலேயே 
ஹேதல் பரிசு இடைத்திருக்கறது. 
மிராசுதார் வேறு அவணைப் பதறிப் 
புகழ்ந்து பேசியிருச்கிறார். “தொழில், 
தொழில் என்று இரும்பத் இரும்ப 
ஓசே இடத்தில் போய் விழ வேண் 
டாம். நில. மிருப்பவர்கள் சொந்த 
மாக உழைத்துப் பயன் காணலாம். 
nara படி.த்சவர்கள்கூட இணி 
மேல் ஏர் உழுஅ,சாண் அசவேண்டும்? 
எண்று கூறியிருச்கறார்?? என்றார் பாடி 
யின் அணவர். 

பா௫ியின் வயித்தில் பாலை வார்,4,ச 
மாதிரி யிருந்தது. 

“:குழந்தையைப் பார்க்கப் போக 
ணும்!?? என்றாள். *போசலாம், 

Danby என்றார் அவர். 

  

  

 



மீர்மா அன்றைய 

தினசரி ஒன்றைப் 
படித்துக் கொண்டே, 
சாய்வு காற்காலியில் 

சாய்ர்து கொண்டி 
ருந்தார். உள்ளே 
டுப்பங்கரைபில் அவர் மாட்டுப் பெண்: 

Gade சமைக்கும் அவசாசத்இலிருர்ு 
இன்னும் கொஞ்ச சாழிகைச் கெல்லாம் 
அச்ச வீட்டில் சாப்பாடு முடிர்௪ விடும் 

என்று தோன்திய௫. ருக்மிணி அவசர 
மாகக் காமரா அறைக்குள் வந்தாள். 
அங்கு உட்கார்ச்திருர்தத. அவள் கண 
னை சமையல் அறைக்குள் ௮ழைச்ுச் 
சென்றாள். 

ஈ சடப் போகுதத. குழம்புக்கு எ 
லாம் சரியாக இருக்றெ.தா என்று பார்த் 
சச் சொல்லுல்கள் ?? என்று அவன் 
கையில் கொஞ்சம் மாதிரிக்காகக் 
குழம்பை ஊற்தினாள்.. 

சரியாக. இருக்தெது ?* என்று 
பதிவிட்டு ஜயசாமன் மறுபடியும் 
காமரா அறைக்குப் போய் விட்டான். 

உப்பு இல்லாமல் இருந்தால் ௩ட அவ 
னுக்குத் தெரியா.௪ ! வயிற்றுப் ப௫க்கு 
ஏதாவ. சாப்பிட வேண்டுமே என்று 
னைத்து, மனைவி போட்டசைச் சாப் 
பிட்டு விட்டுப் போய் விலொன் ஜய 
ராமன். 

  

  

இவனுடைய , குணத்துச்கு கேர் 
விரோதமாக இருந்தது, அவனுடைய 
தகப்பனார் சர்மாவின் குணம். சமையலி 
விருக்து ப்ஷணங்கள் செம்வ உ வரை 
wot செரிர்த வைத்திருர்தார். ஒவ் 
வொன்றுல்கும் எவ்வளவு சாமான்கள் 
செலவாகும் என்பதும் அவருக்குத் 
தெரியும் ஒரு மாசத்துக்குர் குடும்பத் 
தக்கு: எவ்ளவு சாமான்சள் சேவை 
என்பது தெரிந்து அர்த அளவுதான் 
வர் வார்இப் போடுவார். மா ச் கடை 
பில் “இல்லை! என்று அவரிடம் சொல்லி 
சாமான்கள் வாங்விடமுடியாஅ. சர்மா 
இவ்வளவு கெட்டிக்காசசாக Bors 
தற்கு அவர் பால்யத். திலேயே: மனை வியை 

மாறுகுல் 
ஸ்ரோஜா ராமமூர்த்தி 

இழச்து கஷ்டப்பட் 
டத தான் காரணம். 
மனைவி Opts Ine 
சமை௰லுக்கு ats 
ஆட்கள் யாரும் அவ 
ரிடம் நிலைக்கவில்லை. 
! குழம்பில் வாஸனை 

இல்லை; ஊறு காம்போட ச் தெரியவில்லை” 
என்று எதாவது குற்றச் சாட்டுகளு 
டன் அவர்கள் மாசம் ஒருவராக மாறிக் 
கொண்டே வர்தனர். அவர்கள் 
வேலையை விட்டுப் போய் விட்டதால். 
சர்மா கவலைப்படவில்லை. பள்ளிக்கூடம். 
போகும் பிள்ளை ஐயசா மனுக்குச் 
சமைத்துப் போட்டுவிட்டுத் சா மும் 
சாப்பிட்டு முடூத்சக் கொண்டு காரியால. 
யத்துக்குக் ளெம்பி விடுவார். அங்கேயும் 
gog சண்பர்களிடம் தாம் செய்யும் 
சமையலைப் பற்றியே பேச அளவளாவு. 
வ.இல் அவருக்குப் பாம இருப். 

இவ்வளவு கெட்டிச்காச மனிதருக்கு 
வந்து வாய்த்த மாட்டுப் பெண்ணுக்கு. 
சமையல் அவ்வளவாகச் தெரியாமல் 
இருத்தது அவருக்குப் பெரிய குறையாக 
இருர் 5௫. தட்டலிலிருர் ஐ ‘Gent? 
வரவழைத்தச் சாபபிடும் இந்தக் காலச் 
இல், யாரும் இதை அவ்வளவாகம் 
பாராட்ட மாட்டார்கள். இருச்தாலும். 
சர்மாவுக்கு மாட்டப் பெண்ணைச் 
சாஷிக்க இ* ஒன்றே முக்யெ காரண 
மாயிற்று, 

கூடத்இல் இருந்த கடிசாரம் பத்து 
அடி,த்த ஓய்ர்.த.௫. சமையல் அறையில் 
இலை போட்டு மணை போடும் ஓசை “டக்” 
சென்று கேட்டது சர்மா தம் மூகிளுக் 
கண்ணாடியைக் கழற்றி வத்து விட்டு 
சாப்பிட எழுக்தார். அவர் உள்ளே வரு 
வதற்குள் ஞச்மிணி இன்னொரு: தடவை 
குழம்பை ௬ பார்க்சச் சொல்லி தன் 
சணவனைல் கூப்பிட்டாள். அவன் மூடி. 
யாசென்று மறத்கு விடவே கோபச் 
இல் மூகம் சிவக்க சமையலறைக்குள் 
சென்று விட்டாள். 

பா.இ உரைக்கும் சாப்பிடு. மட்டும் 
சர்மா வரய் இதக்க வில்லை. * இன்றைச் 
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குச் தப்பி விட்டோம்!” என்று ருக் 
மிணி நினைத்துக் கொண்டு, உள்ளே 
யிருக்த ஊறுகாய் எடுத்துக் கொண்டு 
வக்தாள். 

“1 குழம்பு சன்றாகத் தான் இருக்கு + 
ஆனால் மணம் இல்லை ?” என்றார் சர்மா. 
மாட்டுப் பெண் பதில் பேசாமல் ஊறு: 
காயைப் பரிமாதி விட்டு உள்ளே 
போகத் திரும்பினாள். 

“சாரதா இருக்கறாளே, அவள் ரஸம் 
வைத்தால் கம கமவென்று மணக்கும். 
வள் சமையலை நீ சாப்மிட்டஇல் 
லையே ??? என்று கேட்டார் சர்மா. 

சாரதா சர்மாவின் பெண். தகப்பனா 
ரைப் போலவே அவளும் சமையவி 
லிருந்து மற்ற எல்லா வேலைகளிலும் 
கெட்டிக்காரியாக இருந்ததில் வியப் 
பொன்றுமில்லை. இருந்தாலும் சர்மா 
சொடிக்கொரு தரம் தம் பெண்ணைப் 
புகழ்ச்தும், மாட்டுப் பெண்ணைத் தீரழ்வு, 
படுத்தியும் பேய௫ ஜயராமனுக்கு அவ். 
வளவாகப் பிடிக்கவில்லை. 

தயல்யெபடி. வாசற்படியில் கிற்கும் 
மாட்டுப்பெண்ணைப் பார்தீ.து மறுபடியும், 
சரரதாவை DEG ஒரு மாசம் வாச் 

சொல்லி எழு, சறேன். நீயே சேரில் 
பவள் சமையலைப் பார்த்தால் தான் என் 
பேச்சில் சம்பிச்கை ஏற்படும் உனக்கு ?? 
என்றார் சர்மா; 

அன்று அதிக கோப தாபம் இல்லா. 
மல். சாப்பாடு முடிந்தன, சர்மரவும் 
சாப்பிட்டு விட்டுக் காரியாலயத்தக்குக் 
இனம்பி விட்டார். அவர் புறப்பட்டுப் 
போன பிறகு தான் ஜயராமன் காரியா 
லயச்துக்குக் ளெம்புற வழக்கமாகை 
யால் வெற்றிலை மடிர்.௪.ச் சரம் மனைவி 
யின் முகுவாட்டத்சைக் கவனிச்தான். 
அவன். 

“என்ன ருக்கு ! அப்பா சொல்லு: 
இருரே என்று வருச்சப்படுறாயா ??? 
என்று ஆதரவுடன் கேட்டான் அவன். 

ஈச்சூ?? என்று குள் கொட்டிஞன். 
அவள். 
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இனத்தை விட இன்று என்ன பிர் 
மாதமாகச் சொல்லி விட்டார் ? உங்கள் 
அக்காவின் சமையலைப்பர்தி இனமும் 
,சானே சொல்லிக் கொண்டேயிருக்க 
oi?” 

ஈ அக்காலை இங்கு ௨ரலழைக்கட்: 
போடிருராமே?'? என்று கேட்டான் 
ஜயராமன். 

எ ுக்காவே கேரிக் வந்து பார்த்தால் 
Qshis கொள்இறுள் 7? என்று கூதி. 
வீட்டு ரு*மிணி இரிச்தாள். 

** அக்கா இருச்ற இடத்துக்கு அட். 
பாவை ஒரு மாசம் அனுப்பி வைச்சு 
வேண்டும். அப்பா அவளை சம் இடச்: 
அக்கு அழைப்பதற்கு முன்பே சான் 
அவளுக்கு விஷயத்தை எழுஇ விட 

இழேன்.?? a 
Gate ஒன்றும் விளங்காமல்: 

வெற்றிலை தட்டை எடுத்துக் கொண்டு: 
உள்ளே போய் விட்டாள். 

நரவக்த இனங்கள் கழித்த சர்மா 
வுக்கு சாரதாவிடமிருக்து கடிதம் வள் 
௧௮௪. அதில் அப்பாவைத் தன் இடச் 
'தக்கே வரும்படி அழைச்திருர்சாள். 
வள். இதில் அவருக்குப் பரம இருப். 
சான். இருக்தாலும் குடித்தனம் செம்: 
யச் தெரியாத மாட்டுப் பெண்ணை விட்டு 
விட்டுப் போக முசலில் அவருக்கு 
இஷ்டமில்லை. ஆனால் கொஞ்ச காளைச் 
குக் குடும்பப் பொறுப்பை இருவர் த: 
யிலும் சுமத்இிவிட்ட்ப் போவது ஒரு 

விதத் துக்கு கல்லது என்றும் தோன் 
Bug. ருக்மிணி ஒருவேளை வேலையில்: 
இருந்தக் கடுமல்லவா ? 

பலவித. யோசனைகளில் மூழ்மெ 
சர்மா ஜயராமன் ஆபீவிலிருர்து வரு 
வதற்குக் சாத்இருந்தார். அவன் வந்த 
அம் சாரதாவின் கடி.த.ச்தை அவனிடம். 
கொடுத்து அவன் அபிப்பிராயத்தைச் 
கேட்டார். 

போய்விட்டுத்தான் வாருக்களேன். 
அப்பா, அவளையும் குழர்சைகளையும் 
பார்த்து இரண்டு வருஷங்களுக்கு 
மேலாறெசே. குழர்தைகளை அழைத்



க் கொண்டு சயிலில் வருவது சமம் 
என்று எழுதி இருக்ொளே ?? என்றான். 
ஜயராமன். 

*8ீ வீட்டைக் கவனித்துக் கொள்ள. 
வேண்டுமே 27? என்று கவலையுடன். 
கேட்டார். 

கவனித்துக் கொள்ளேன்”? என்று 
சாக்தமாகவே பதிலளித்சான் அவன். 
உள்ளூ அவருடைய சர்சேகச்தைப்: 
upp அவனுக்குக் கோபம் குமுதிக் 
கொண்டிருர்ச௪. 

“வேளா. வேளைக்குச் சாப்பிட 
வேணுமே?! என்று கேட்டார் சர்மா. 

ருக்மிணி இசைக் கேட்டு சமைய 
லறையில் சரித்.ஐக் கொண்டாள். 

ஈ சரியாகச் சாப்பிடாமல் படுத்து. 
வதற்கு இவர் என்ன குழர்தையா 2"? 
என்று ௮வள் நிணைச்,5.௫ தவறில்லை. 

ஈ அப்பொழு ஒரு பிரயாணம் 
போய் விட்டு வா என்ூராயாக்கும் ?"? 

மரம், இல்லாவிட்டால் சாரதா 
சொம்பஷம் வருத்தப்படுவாள் அப்பா.? 

                

   

சர்மா, வீட்டு வாசலில் வண்டியில்: 
ஏறுஇறவரைக்கும் மாட்டுப் பெண்ணுச் 
GA தாம் இல்லாதபோது sig 
கொள்ள வேண்டிய விதங்களைச் 
சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். 

அவனுக்கு வயிற்றுக்குச் சாப்பிடச் 
கூடச் தெரியாது, ரீ தான் sachs 
தக் கொள்ள வேண்டும் '? என்று பல: 
amass afer. பெற்ற தர்தை 
யின் அஞ்ஞானம் இப்படித்சான் இருக். 
கும் என்று அவர்களுக்குத் தெரிய 
வில்லை. அதற்குப் பதிலாக அவர்கள் 
கோபமடை.ந்தார்கள். ரயிலில் புறப் 
படுற. வரைக்கும் ஜயராமனுக்கும் 
புத்திமதிகள் கூறினார். எல்லாவற்றி.ற் 
கும் தலையை ஆட்டிக் கொண்டிருந்தான் 
ஜயராமன், ரயிலும் புறப்பட்டு விட் 
டத. 

“ உடம்பு ஜாக்ரெதை, உடம்பு ஜாக் 
சரெதை.!?? என்று ரயிலின் சப்தச்தக்கு 
இடையில் சர்மா கூறிக் கொண்டிருச் 

சார். - 
(இரண்மிவகு 
ஷங்களுக்கு 
அப்புறம் சகப் 
பளாரைக் கண் 
டதம் சாரதா. 
சர்தோ ஷம் 
அடைந்தாள். 
 ஐயராமன் 

செள க்இய 
இருக் மாக



கருனா அப்பா ? மாட்டுப் பெண் குடிச் 
'சனப் பாங்குடன் இருக்இறுளா 2?” என்: 
றெல்லாம் விசாரித்தாள் அவள். 

ஈ என்னவோ இருக்கன். சாப்பாடு 
சகமில்லை அவனுக்கு ! அச்சப் பொண் 
ணுக்கு ஒன்றுமே செரியவில்லை.?? 

தகப்பனார் சன்னி. ம்-பிள்ளே, மாட் 
டப் பெண்ணைப் பற்றிக் குற்றப் பத் 
'இரிகை படிக்கவே வந்திருக்கிறார் என்று 
சாசதாவிற்கு,ச் தெரிர்ஐ போயிற்று. 

“Biss sros BO அப்படித்தான் 
இருக்ெ.௫, அப்பா. கொஞ்ச காளைக் 
கப்புறம் தானாக சரியா விடும்!? எண்று 
கூதிக் கொண்டே காப்பி கொண்டு 
வருவதற்கு உள்ளே போய்விட்டான். 
வள். 

அபபட தடப் 
$தய்ந்து 8பான :மோட்டாற் 

bes karo Py yoann tyr 

  

ம்    
செருப்பு அடி தேய்த்து 

; 

YBa use போச்சுங்க... இதைப். 
ணிக் கொடுக்க முடியுங்களா ?...."' 

எட
்க

ா?
 

இது மோட்டார் டயரை புதுசு 
பண்ணுகிற கம்பெணியப்பா.. செரு 5 
ப்புக் கடை பக்கத்துக் கடை ft..." 
அது தெரியுங்க 

ஐ மோட்டார் ச பக்ம பண்ணிய 
£ செருப்பு தானுங்க. அதான் 

ந இங்கே கேட்கி௰றன். 
PRD EPORE PME 

Oi
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சர்மா seas eerie 
படியே பெண்ணின் வீட்டைக் ௧௨. 
ணித்தார். கூடத்து அலமாரியில் yous 
கங்கள் தாறுமாறாக இறைக்து இடச் 
ga. “கோட் ?டை அதன் இடத்தில் 
மாட்டி வைக்காமல் சா.ற்காலியின் வளை: 
வில் மாட்டி. யிருர்தத. ஆபீஸ் அறை. 
யில் மேஜை மேல் காதெக் கட்டுகள் 
gre படிந்து கவணிப்பாசற்றுக் டெச் 
சன, 

'சாசதா இப்பொழு தெல்லாம் வீட்டு 
வேலைகளில் கவனம் செலுத்துவது. 
இல்லை. போல் இருக்றெது ? என்று 
சமக்குள். சொல்லிக் கொண்டார் 
சர்மா. 

காப்பியைக் கொண்டு வக். கொடுத்து 

விட்டு, உஸ்? என்ற பெரு மூச்சுடன் 
தரையில் உட்கார்ர்தாள் சாரதா. 

காப்பியை ர பார்த்த தர்தை, 
மூகச்தை ஒருவாழம களித்துக் கொள்வ 
சைப் பார்,ச்த.தம் சாரதா, '* சர்க்கசை 
போதவில்லையா என்ன ??? என்று கேட் 
டாள். 

எ இல்லை, Gare. மொத்தத்தில் 
காப்பியே ஈன்முக இல்லையே! மூன் 
பெல்லாம் 8 போடு காப்பி கள்ளிச் 

சொட்டு மாதிரி இருக்குமே ??? 

ஈந்த சாளைப் போல் இப்பொழுது: 
இருக்க முடிஇறதா அட்பா ? காப்பிக் 
கொட்டையின் விலையும், பாலின் விலை 

யம் ஏறிக் டெக்றெதே!?? என்றாள். 
சாரதா. 

1: இந்த மாதிரி ஒப்புக்குக் காப்பி சாப் 
டுவதை விட அதை விட்டுத் தொலை) 
(சால் என்ன??? என்று கேட்டார் சர்மா. 

அவருக்குக் காப்பி சான் வேண்டும் 
என்பதில்லை. ரியாக வேறு எர்த 
பானத்தையும் சாப்பிவொர். 

“sro சாப்பிடா விட்டால் 
சறுகுறுப்பாக வேலையே தடு இல்லை, 
இப்பா. ?? 

ஊரில் அவருடைய மாட்டுப் பெண் 
குக்மிணி ஒன்றிரண்டு சடவைகள்.



பயக்துசொண்டே இவ்வாறு கூறியதும், 
காச அவளைக் கண்டிப்பாகக் காப்பி 
:.'பிடக் கூடாது என்று கூதிய௫ம் 
அவர் கினைவக்கு வர்.சன. பாவம், அவள் 
அச்ச சாளே காப்பியை விட்டு விட் 
டாள்! இம்சே சாரதா காப்பியைச் 
கழுரீ் மாஇரியாவது சாப்பிட்டுத்தான் 
ஆகவேண்டும் என்று அடித்துச் 
சொக்லி விட்டான். அவருடைய பெண் 
ஷை இருர்சாலும் அவரால் கண்டிப்பாக 
ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை. 

இவ்விதமே ஒவ்வொரு விஷயர்இ 
ம் சாரசா முன்னைவிட மிகவும் மாறிப். 
போயிருந்தான். ஒரு.இனம் உப்பில்லா 
மலே குழம்பு வைச் இருர்சாள்;வேறொரு 
இனம் வேகாமலே உருளைக் இழல்குக் 
கதி சமைத்இருர்தான். அவளுடைய 
கணவன் உப்பில்லாக் குழமபையும், 
வேகாத உருளேக் இழங்கையும் 
சவைத்தே சாட்பிறவதை சர்மா கவனிச் 
சார். கணவனும் மனைவியும் அண்: 
னியோன்யமாக இல்லறம் சடத்.தவ 
தைக் கண்டு மனசுக்குள் வியந்து 
கொண்டார். 

ஊரில். குச்மிணியும் ஜயசாமனும் 
இவருக்காக ஒவ்வொரு வினாடியும். 
Luts wig அவர்களுடைய ஒற்று 
மையைக் குலைத்துக் கொண்டிருர்சார் 
கள்.  மணிசனுக்கு உணவு எப்படி. 
த்யாவசியமோ ஓவ்விதமே நிம்மதி 
யும் சச்தஷ்டியும் தேவை என்ப௬ சர்மா, 
ஏச்சு இதஉரையீல் தெரியவில்லை. 
“ஊரிலை இருந்து அப்பா வச்.இருக் 

இருரே, ஈல்லகாக ஏதாவ செய்து 
போன் 7? என்று அவள் கணவன்: 
சாசதாவிடம் கூறினான். 

எப்பா. என்ன சம்பர்தியர 2?) 
என்று ஒரே வார்தசையில் பதில் கூதி 
விட்டாள் அவள். 

இந்த வார்த்தைகள் மூசவில் சர்மா 
வுக்கு சரக் சென்று தைத்தன. பிறது 
சான் அதன் அர்த்தத்தைப் புரிந்து 
கொண்டார் அர். கமக்கு கெருங்யெ 
வர்சன், உறவினர்கள் வரும்போது அன. 

4161ம் 

வுக்கு மீதி உபசாரங்கள் Orig அவர்க 
ஞூடைய உறவை மிரைப் படுத்துகறோ. 
மல்லவா ? கேம்துவரை அவர் வளர்த்த 
பெண்ணாக இருர்த சாரதா இன்று 
வேற்று மனுவதி தூவிட்ட:னா 2 அவள் 
அன்புடன் ஒளிக்கும் உணவை விட 
Bis வெற்று உபசாரமா அவரைத் 
இருப்.தி செய்த விடும் 2 

சர்மா ஊரில் இருச்து வந்து uss 
(இனங்களில் புதிய மனிதராக மாஜி. 
விட்டிருச்தார். குநம்பம் என்றால் ஏற். 
ஐச். தாழ்வு எல்லாம் இருக்கத்தான் 
செய்யும். சாரதா எப்படி. இருத்தவள் 
எப்படி. மாறி விட்டாள் என்பசை 
நினைச்சு நினைத்த அவர் ஆச்சர்ய இல் 
மூழ்கனொர். சன்னுடைய ஆசை, விருப் 
பம்... முதலியவற்றை ஓதக்கிவிட்டு 
செர்க்த ஞானியைப் போல் அவள் சட் 
அம் வாழ்ர்கை அவர் மனதில் ஒரு 
விச அமைதியையே கிலை காட்டியது. 

ஒரு கான் பிற்பகல் சிற்றுண்டி சாப் 
பிட்டுக் கொண்டே சர்மா, * ஊருக்குச் 
தான் வநத ஒரு மாசம் இரேன் அம்மா?” 
என்று ஆதங்கச்தடன் அவளைக் கூப் 
பிட்டார். 

    

** கசப்பியாடா இது 1. கேட்டால், உங்: 
கப்பா எழுதிக் கொடுத்தார் என்று வேற. 
சொல்றே 1... யாருடா உங்க அப்பா 2.. 

  

** எங்கப்பா தான். 
ணச் 1 !* 

கண் டாக்டச்,



என்னுடைய இவ்வளவு பெரிய குடும் 

யத்தை இழுத்துக் கொண்டு வருவ.த 

இரமம் அப்பா. ஜயராமனையும் அவன் 

மனைவியையும் ஏதாவது விடுமுறைக்கு 

'இட்கு அனுப்பி வையுங்கள் ” என்று 

கூதிஞள். 
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வர்மா, பெண்ணுடைய 

விருந்து இரும்பியதம் மிகவம் மாதிப் 

போயிருந்தார். சமையல் விஷயத்தில் 
அவர் ருச்மிணியை ஒன்றுமே சொல்ல 

ல்லை. கடு கடுடென்று சதா சோப 

மாக: இருந்து வந்தவர் இன்முகத்துடன் 

அவர்களிடம் ஈடந்து கொண்டார். 

வீட்டி 

எ சாரதா எவ்வளவு மாதி விட்டாள் 

தெரியுமா 2??? என்று வேறு அடிக்கடி 

சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். 
ஈ சாரதா மாதி இருக்கிருளோ இல் 

லையோ, அப்பா ரொம்பவும் மாதி இருக் 

இருர் 7? என்று ஜயராமன் சொல்லிக் 

கொண்டிருர்தான். 

இதெல்லாம் ருக்மிணிக்குப் புரியாச. 
புதிராகவே இருர்தன. அவளுடைய. 

யாத புதிரைப் புர்ய வைக்க சாரதாலீ 

மிருந்து அவளுக்கு ஒரு கடிதம் லக். 
அதில், 

அன்புள்ள ருக்கு, 

அப்பா உக்கள் இருவரிடமும் கொஞ் 

சம் மாறுதலாச கடந்து கொள்வார். 

என்று சம்புிறேன், அப்பாஷுக்காசு 

கான் இங்கு ஒரு பது இனங்கள் மாறி 
சடச்து கொண்டேன். ஆனால், இத ௮ட் 

பாவுக்குத் தெரியாத. எப்படியோ ௮௨ 

Gu, fase இருவரும் ஒத்தப் போக 

வேண்டும் என்றே நான் அசட்டுப் பட் 

டம் கட்டிக் கொள்ளத் தயங்க வில்லை ! 

உன் அன்புள்ள, 

சாரதா. 

என்று எழுதியிருந்தாள் சாரதா. 

ருச்மிணியும் ஜயராமனும் சார, சாலை 

சன்தியோடு வாழ்த்தினர்.



பூர்வ ஜன்ம பலன் 
ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

நான்கு இினல்களுக்கு மூன் மாடி 
வில் குடி. வர்இருச்த ரங்ககாயதொன் 
ரேடியோவில் அடிக்கடி. பாடும் பாட? 
என்பதை அதிர்தவுடன், மாலி இடக் 
ஓட்டுப் போனாள். கவர்ச்கெொமான 
சோற் தமோ, தற்கால சாஈரிசப் பூச்சக் 
களோ, வாக்குச் சா.தர்யமோ இல்லா 
மல் பரம சா.தவாக இருந்த ரங்கசாய 
ஓக்கு, குரலினிமை மட்டும் அமைர்இருச்ச 
காரணம், அவளுடைய பூர்வ ஜன்ம 
பலன்: என்று சான் கற வேண்டும். 

ரங்கசாய சாமான்களுடனும், குழர் 
தைகளுடனும் வண்டியை விட்டு இதல் 
இயதும், உறையிட்ட ஒரு தம்புராவையும். 
வேலையாள் ஒருவன் மாடியில் கொண்டு 
போய் வைத்தான். இவை யெல்லா 
வற்றையும் ஜன்னலின் பூப்போட்ட 
'இரைச் 2லேயைச் £றி.௫ விலக்9 எட்டிப் 
பார்த்தக் கொண்டிருந்தாள், ழே குடி 
மிரர்த மாலதி. பரம சாதுவாக 
வும். பணிவாகவும் இருக்கும் ரங்க 
sru@srer gis un @ என்பதை 
ஏற்க. மாலதியின் மனம் அணிய 
வில்லை. 

சங்கசாயயின் முதல் பெண்ணுக்கோ 
aus gigsG மேல் இராது. ஒரு 
வேளை அவளுடைய கணவர் பெரிய 
பாடகராக இருக்கலாமோ என்று சர்சே 
கப்படுவதற்டில்லாமல் அவர் கட்டைச் 
தொண்டையில் வண் டிக் காரனுடன் 
வாக்குவாதம் செய்து கூலி கொடுத்து 
அனுப்பிய தமே மாலதிக்கு அவர் அப்படி. 
இல்லை என்பு செரிர்த போயிற்று, 

மால.ியின் சர்சேகம் தெளியவில்லை. 
மாடியில் ஒரு வாரம் வரைக்கும் குழர்தை 
கன் அழும் சப்தத்தைச் தவிர சங்தேச் 
இன் சாயல் கூடத் தென்படவில்லை. ஒரு 
சாள் மாலை விளக்கேற்தியதும். தம்புசா 
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sGhyicr @ oh ao 
wer Gre chs, 2 
பாடிக் கொண்டிருர் 
சான், இடையில், அதைப் 
ure’, “இதைப் பாடு? 
என்று கட்டைச் தொண் 

டையில் ௮வள் கணவர் கூறிக் கொண் 
டிருர்ததம் மாலதியின் கா அ களில்: 
விமுர்.த.அ. மாலஇ ஆச்சர்யம் சாங்காமல். 
தெரு வராச்தரவில் கின் திருக்கான். அப். 
பொழு.௪ மாடியிலிருச்து ரங்கசாயஇயின் 
பெண் ழே வர்தாள். 

** பாரப்பா 1! இங்கே வாயேன்! உங்கள் 
வீட்டில் யார்பாடுறத 27? என்று கேட் 
டாள் மாலதி. 

எங்க அம்மா தரண்) மாமி.?' 
எ ணஹமம் டய?! 
“aks அம்மா. சாளன்றைக்கு 

சேடியோவிலே பாடப் போறா, அதக் 
காக முன்னாடி பாடிப் பார்த்துக் கொள் 
இருள்? 

  

மாலதி வியப்புடனும், குழம்பிய மனச் 
டனும் உள்ளே சென்றாள். ரங்க 
சாயலயை விடச் தான் பல விஷயங்களி 
தும் கெட்டிக்காரி என்றே அவன் மன 
தச்சுச் தோன்றியது. வீட்டில் எங்கு 
பார்த்தாலும் பூ வேலை செய்த இஷச் 
எலைகளும், மேஜை விரிப்புகளும், பட் 
டுத் சணியில் பூப்போட்ட இண்டுகளும், 
இட்படியாக வீடே ஒரு அழமெ மலர் 
வனம்போல் காட்ச அளித்த. வித விச 
மாசு பின்னப்பட்ட gre இரைகளும், 
துணிகளை அழகான மா.இிரிகளாகச் 
*சைக்க சையல் இயர்திரம் ஒன்ும் இருச் 
தன,  ஒழிர்த வேளைகளிலெல்லாம். 
மாலதி, எசாவ௫ சைச்சக் கொண்டே 
இருப்பாள். வீட்டை அலங்கரித்துப் 
பார்ப்பதில் அவளுக்கு ஆசை அதிகம். 

மாடியிலிருச்* இன்னும் இன்னிசை 
கேட்டுக் கொண்டிருந்த௪. சாக அலா 
பனமும், தானமும், பல்லவியும் பாடி. 
முடித்தாள் ரங்ககாய௫. 
ஈர வர, அற்புதமாகப் பாடுகிறாய் 

ரங்கம்,!!? என்று அவள் கணலர் சொல்ல



“ஸ்.து.இி செய்யாதீர்கள் ?? என்ன 
ன் அடக்கத்தை வெளியிட்ட சகதர் 
கிணியின் குரல் லேசாக மாலதியின் 
காதுகளில் ஒலித்தஅ: 
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நீங்கசாயகி வீட்டு வேலைகள் எல். 

லாம் நிர்ச்து. ஒழிர்து உட்காகுெது 
என்பதே டையா௮, அப்படிக் கொஞ்ச 
சேம் உட்கார்ச்தாலும் 48 gb Fre 
கம் செய்தால் அந்தப் பொழுதும் சரி 
யா௫ விடும். மாலதியின் வீட்டில் அவன் 

  
கணவனையும் அவளையும் சவீர Cap 
யாரும் இல்லை. மற்ற அலுவல்களைக் 
சுவனிக்க வேலையாட்கள் வேறு இருர் 
தனர்... மாலதிக்குப்பொழுஅ போவ. 
சத்தை ஊர்வது போல் தோன்றும், எசை 
யாவது சைச்துக் கொண்டும் பின்னிக் 
கொண்டும் பொழுசைக் கழிப்பாள். 

“இவ்வளவு சன்றாகப் பாடறுளே. 
முற்ற வேலைகளிலும் கெட்டிக்காரியாகச் 
சான் இருப்பாள் 1? என்று மாலதி ரங்க 
சாயகயைப் பற்றி நினைத்சக் கொண் 

அன்று பகல் 
வேலை Qua 
லாம் முடிந்த 
பின்பு மாடியில் 
கொடிகளில் 
அணி உலர்ச் 
இக் கொண் 
டிருந்தான். ரங்க 
சாய, அவளை 

.திமுகம் 
செய்து கொ 
ன்ன வேண்டும் 
என்று நினைத் 
திருச்ச மாலதி, 
கையில் gre 
பை ஓன்றை 
வைத்துக் கொ 
ண்டு, அழிய 
இரு குட்டைப் 
பைகளில் அவை. 
களைப் பொருச் 
திக் கொண் 
டிருக்தாள். தற். 

் செயலாக இரு 
வர் கண்களும் 
சச்தித்துக் 

. கொண்டன. 
“Care Quer 

லாம் ௮9 வீட் 
டதா??? என்று 
ரங்கசாயஇ மால: 
Bows unig 
*க்கேட்டாள். 

இரு மலச் வனத்துக்கே வத்து விட்டதாக... 
av



** எனக்கு எப்பொழுதுமே வேலை. 
அதிகம். இருப்பதில்லை. பொழுது 
போகாமல் இண்டாடுகறேன் ?? என்று 
பதில் அளித்தாள் மாலதி, 

ஈ இங்சே வாருங்களேன் !*? 
கூப்பிட்டாள் ரக்கசாய௫. 

என். 

மாலதி மாடிக்குச் சென்றாள். அவள் 
கையில் இரர்த பையின்.சால்கள் வெய்யில் 
பட்டுப் பளபளவென்று மின்னிண. மஞ் 
எளும் வெப்பும் சேர். ரோஜா புஷ் 
பங்களைக் கோத்த மாதிறி இருந்தது 
த்தப் பை. 

15 இச்ச மாதிரிப் பை கையால் பின்னு, 
வதானா ? மிவினில் பின்னுவது என்: 
pewar Marg BGI sor! என்று 
சொல்லிக் கொண்டே பையை வரக். 
மேலும் எழும் இருப்பிப் பார்த்தாள். 
சங்கசாய9, 

“பூ! இ என்ன பீரமாதம் 2 சாலே 
சாளில் பின்னி விடலாம். இசை விட 
இன்னும் கஷ்டமான வேலைகள் எல் 
லாம் எனக்குச் தெரியும்.?? 

இவ்விதம் கூறிவிட்டு, மால அச்ச 
வீட்டைச் சுற்றிப் பார்த்தாள். மா.இிரிக் 
காக£்கூட அங்கே ஒரு இரைச்2லேயோ,, 
மேஜை விரிப்போ இல்லை. 

உங்களுக்குள் தையல் வேலை ஒன் 
மம் வராதோ??? என்று ஒரு மா.இரி 
யாகல் கேட்டாள் மாலதி, 
“omg என்பதில்லை. மூய.ற்.௪ 

செய். பார்க்கவில்லை 7? என்று mB 
ஞன் ரங்கசாய௫, 

“என்னோடு வாருங்கள். சான் செய் 
இருக்கும் சையல் வேலைகளைக் காண் 
WRC rer? என்று சொல்லி, ரங்க 
சாயகயைச் சன் வீட்டுக்கு அழை,த்.௮ச் 
சென்றாள். 

சங்கசாயஓ அந்த வீட்டினுள் அழைர் 
சதம், சான் ஒரு மகர் வனத்துக்கே 
வர்௫விட்டதாக உணர்ச்தாள். கண்ணைப் 
பறிக்கும் வர்ணங்களில் கண்ணுக்கும், 
கருத்துக்கும் விருர்சாக இருர்சன 
இவைகள், 
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“sro இருக்கிறோமே, சம்மைப் 
போல இவளும் பெண் சானே 27? ௪௨ 
சங்கசரய௫ கினை2ஐக் கொண்டாள். 

5 இவ்வளவு. சன்றாகச் செய்யச் 
செரியா விட்டாலும் கற்றுக் கொண்: 
டால் சமாசாகவாவ.து ஷச்க வராதா 2 
கொஞ்சம் எனக்கும் சொல்லித் தரு: 
இதீர்களா 27? என்று ரங்கசாமட மால.இ 
யைச் கேட்டாள். 

₹₹இ௫ல் சொல்லிச் சர என்ன இருக் 
இறத 2 ஊகச்தினால் க்க வேண்டி 
யத. தானே 25? என்று மாலஇ வெடுக் 
சென்று கூறியதும், ரங்கசாயலயின் 
மனம் வெட்டு, பேசாமல் Oate 
விட்டாள். 

அன்று இரவு சாப்பாடு முடிச்சதும் 
ரங்கசாயஇியும், அவள் கணவனும் சில: 
வொளியில் உட்கார்ச்திருர் தனர். 

“(ரங்கம் 1! ஏதாவது பாடேன் கேட்க 
லாம் ?? என்றார் அவர். 

வழக்கம் போல் அவள் மனம் உற் 
சாகமாக இல்லை. வீட்டுவேலையைச் தவிர 
இந்தப் பாட்டு ஒன்று, சானே அவளுக்கு: 
உற்சாகம் அளித்து வருத £ ஆனால், 
இன்னும் சண்ணுக்ளொமை அரும் எவ்வ 
வோ விஷயங்கள் கற்றுக் கொள்ள 
லாம். 

“ஹும்... இரும்பத் இரும்ப என்ன 
பாட்டு வேண்டி. யிருக்றத ! Cap 
ஒன்றும் தான் எனக்கும் செரியவில்லை ?? 
என்னு சலிப்புடன் UBS கூறும் மனைவி 
யின் முகத்தை ஆச்சர்ய. சடன் பார்ச் 
சார் அவர். 

“ €6G shoe gaara) சாமானிய 
மாகச் சொல்லி விட்டாயே, ரங்கம்! 
என்று ஆச்சர்யத்துடன் கேட்டார் 
அவர். 

சம் வீட்டின் சழ்ப் பாகத்.இல் குடி. 
இருக்கறுர்களே, அவர்கள் வீட்டைக் 
சவனிச்£ர்களா நீங்கள் 27? 

1 ஐஹோ ! இதென்ன பிரமாசம் 2 
நீயும் அவளிடம் சையல் வேலைகளைச்



.க்துக் கொள்ளேன் ?? என்று கூறினார் 
yet. 

பவர் சாசாணமாகச் சொல்லி விட் 
டார். மாலதி சழ்பெருமை கொண்டவள் 
என்பது அவருக்கு,ச்தெரியா௫ ! ௮92.2. 
காள், மனைவியின் விருப்பப்படி. அழயெ 
வர்ண மூல்களும் துணிகளும் வக்இ 
வச்தார். சங்ககாயடக்குப் பாம திருப். 
அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு wre 2 
அச் சேடிப் போனாள் ரல்கம். மால இல் 
குச் சக்கி வாரிப் போட்ட. * லெழு 
மனே கேட்டதோடு திருப்தி அடையா 
மல் காரியத்திலும் செய்து விடுவாள் 
போல் இருக்கறெதே!? என்று நினைத் 
தும் கொண்டாள் அவள். 
“ஐயையோ ! இதெல்லாம் கொஞ்சம் 

கஷ்டமான வேலையாயிற்றே. அவசரப் 
ப் பணத்தைக் கொட்டி வாமி விட் 

டீர்கனே !*? என்றாள் மாலி. 
“கொஞ்சம் செத்தையுடன். கற்றும் 

கொண்டால் வராசா என்ன 2 7? 

  

மலராத. என்று சொல்லவில்லை, 
ஊகத்இனால் செய்ய வேண்டியது, அவ் 
வளவதான் !?? என்றாள் மாலதி. 

எனகம், ஊகம்?! என்று Agius 
Agi எரைப்பற்றிச் சொல்கிறாள் 
மால.இ: என்பது ரங்கசாயடுக்குப் புரிய 
வில்லை. ஒரு வேளை தனக்கு ஊசம். 
போதாது என்று மறைவாகச் சொல்லு 
கருளோ? அதற்கு மேல் ரங்கசாய 
க்கே இருக்கப் பிடிக்காமல் ஏழே 
இறக்கச் சென்றாள். 

“பத்துப் பதினைர்து ரூபாய் செலவு 
செய்த வாங்யெதுதான் மிச்சம், ரல். 
எல்லாம் அப்படியே டக்றெதே?? 
என்று அவள் சுணவன் அடிக்கடி. 
சொல்லிக் கொண்டிருச்தார். 

இஞ் ரங்கசாயஇக்கும் மாலிக் 
கும் மனஸ். தாபம் ஒன்றும் சேரவில்லை. 
இருவரும் சகஜமாகவே பழட வச்சார் 
கன், ரல்சசாயட மாலதியின் வீட்டுக்குப் 
போய்க் கொண்டு தான் இருர்தாள். 
மாலதியும் சங்கசாயசிமின் வீட்டுக்கு 

வர்.௪ கொண்டிருந்தான். ஆனால், தையல். 
விவயமரக இருவரும் ஓன்றும் பேசுவ 
(இல்லை. 

ஒரு இனம் மால.இ இ.ஃரென்று ரங்க 
சாயகிபிடம், மாமி! காங்கன் வேறு 
வீட்டுக்குக். குடி போடறோம். இங் 
Soin அவருக்கு ஆபீஸ் போய் வர 
செளகர்யமில்லை. வேது வீடு பார்த்தாக 
விட். இன்னும் இரண்டு சானில். 
ஜாகை மாற்றி வி$வோம் ?? என்று 
கூதினள். 

* அப்படியா £ இதவ௯ரக்கும் உங்க 
ளுக்கு ஜாகை மாற்றுகிற உத்தேசம் 
இருப்பசாக என்னிடம் சொல்ல வில் 
லேயே ???-ரங்கசாய௫ வியப்புடன் கேட் 
டாள். 

’ 
விட இடைப்பது நிச்சயம் gs Od 

என்று இருக்து விட்டேன்?! என்று 
சூடறினள் மாலதி. 

LD of வேள வீட்டுக்குப் போய் 
மாதக் கணக்கில் ஆடவிட்டு. ரங்க 
சாயியின் வீட்டு ஜன்னல்களும், வரயில் 

  
சாமான் வாங்கியவர் (இடக்காக) 2 து வாசகன் என்ன. பெரட்டலங்க 2... 

தெரியல்கலையே 7 
கடைக்கார. அடடே 7 உங்களுக்குத் 

தெரியல்லையா 2 தெரியாது. தெரியாது. 
ஃற்பூரம் ஆச்சுங்களே௮.து 7 
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நிலைப்பழகளும், அழயெ இரைச் Fre 
களுடன் விளக்னெ. மேஜை மின 
அழயெ விரிப்பு ஒன்று கா.ற்.தில் பற். 
கொண்டிருந்தது. வெறுமனே வெள் 
ளோ.ச் அணியால் உதையிட்ட தம்புரா 
வுக்குப் பூ வேலை செய்த உறை போடப் 

பட்டிருக்தஅ. 
பாவம், இப்போது மாலஇ இருர் 

தால் மூர்ச்சையாட விடுவான் இவை: 
களைப் பார்த்து!?? என்று ரங்கசாயகியின் 
சணவர் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண் 
டிருச்தார். 

௨ அவன் விலாசம் கூட எனக்குச் 
தெரியவில்லையே, இந்த ஊரில் சான் 

எம்கோ  இருக்கறுள் ?? என்றான். 
சங்ககாயக. 

எப்படியாவது அவளைக் கண்டு 
பிடித்து சம் வீட்டுக்கு அழைத்து stp 
காண்பிக்க வேண்டும் ?? என்றார் அவர். 

சல இனங்களுச்குப் பிறகு ரல்சசாய௫ 
மாலஇயைச் தற்செயலாகக் கடை SH 
We si Os siren. 

“ pre@! ecktorn’ uniés Cac 
டும் என்று அடி.ல்ஈடி. நினைச்துக் கொள் 

வேன், விலாசம் சான் தெரியவில்லை. 8 
ஒருவேளை என்னை மறர்து விட்டாயோ 
என்னவோ ??? என்று சந்தோஷ் 
துடன் கேட்டாள் ரங்கசாய$. 

எ மறக்கவில்லை, மாமி, 7? 

இவ்வளவு அரம் வர்இிருச்றொயே, 
எங்கள் வீட்டுக்குச் தான் வாயேன் !'? 
என்று அழைத்தாள் maser. 

ம00ரல த, ரங்கசாய௫யின் வீட்டுக்குள் 
அழைச்ததும் இகைசத்து நின்றாள். 

என்னைக் கற்றுத் தரும்படி. கேட் 
wiser, மாமி ! நீங்கள் அவைகளைச் 
தெரிர்த. கொண்டான் வெறுமனே 
கேட்டீர்களோ 27? என்றாள் மாலதி. 
அவன் மூகம் வாட்ட weiss. 

எ இல்லை மால. ! உண்ணைப் பார்ப்ப 
தற்கு மூன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரி 
யாது. உண் வீட்டுக்கு வர். போய்க் 
கொண்டிருர்சேனோ, இல்லையோ? நீ 
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தைக்கும் போது பார்த்துப் பார்த் 
சானும் தைத்அப் பார்த்தேன்.” 

மாலதி ஒவ்வொன்றாகக் கவல ஐ 
eign. Aig Car இருவரும் ஒன் 
Dw Curler. 

மாலதி! இன்று வெள்ளிக்மெமை. 
பம் ஏற்றுற சமயம் ஆயிற்று, கொஞ் 
சம் இரேன். இரண்டு பாட்டுக்கள் பாடி. 
விட்டுத் தாம்பூலம் சருேன்?! 
என்று சொல்லிக் கொண்டே சம்பு 
சாவை எடு£்௮, சுருதி சேர்த்துப் பாட. 
ஆரம்பித்தாள் ரல்கசாய. 

வண்டின் ரீங்காரம் போல் இருந்தது 
அவன் கூரல் இனிமை. மாலதி மெய்ம் 
மறந்து உட்கார்ர்இருக்தான். பாட்டு 
முடிச்சதும் மாலஇமைப் பார்த்து ரங்க 
சாய கேட்டாள் : ** மால.இ ! நீ எவ்வ 
எவோ கெட்டிக்காரியாக இருக்இறுயே. 
உனக்குப் பாட்டும் தெரிந்து இருக்க 
வேண்டும். எசேனும் ஒரு . பாட்டும் 

பாடேன் !'? 

“எவ்வளவோ செலவழித்து எனல் 
குப் பாட்டு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். 
சரியாக வரவில்லை, மாமி”? என்று பதில்: 
சொன்னாள் மாலதி, 

ம தமாம், ஆமாம் | சன்றாகப் பாடுவ 
தெல்லாம் பூர்வ ஜன்ம பலனுக்கும் !?? 
என்றாள் ரல்கசாயல. 

இவ்விதம் அவள் கூறியதும் மால. 
யின் மனத்தில் பலவித எண்ணங்கள். 
தோன்றி மறைர்தன. தையல் கற்றுச் 
தரும்படி தன்னிடம் சங்கசாய கேட்ட 
ம், அதற்கு அவள் ₹* அதற்கெல்லாம். 
ஊகம் வேண்டும்.” என்று சொன்னதும் 
அவன் நினைவுக்கு வர்தன. அவைகளை 
யாவது ஊகச்இனால், கண்ணால் பார்ச் 
சால் கூடக் கற்றுக் கொண்டு விடலாம். 
"தனால், வரட்பிரசா,ச,ச்தினால் வர வேண் 
டிய வித்தைகள் பல இருக்இன்றனவே. 
அவை பூர்வஜன்ம பலன் இல்லாவிடில்: 
எவ்வளவு முயன்றாலும் ௪ி.த்இப்ப.இல்லை. 

ரங்கசாயகயின் குரல் இனிமையும், 
ea@gs தெர்ச்சியும் பூர்வ ஜன்ம 
பலன் என்று தான் ற வேண்டும்.



பரி; வதிக்கு மூன்று காட் 
களாக ஐுரம். ஐுர 

வேகத்தில் உடம்பு 
எங்கோ ஆகாயத்தில் 
பரப்பது. போன்ற ஒரு 
உணர்ச்சி, அவள் படுத் 
திருந்த கட்டிலும், அந்த 
அறையும் சுழல்வது 
போ ஸ் ஒரு தம் 
உடம்பு தெம்பாக இருக் 
கி.ஐ வரையில் இன்னொரு 
வருடைய உதவியைத் 
துச்சமாக மதிக்கும் உள் 
எம் படைத்தவர்கள்கூட, 
உடம்பு அயர்ந்து கீழே 
படுத்து விட்டால் இன்: 
னொருவர் வந்துஈமக்கு உதவமாட் 
டார்களா என்று ஏங்குவது இயல்புதானே?" மேழைமீது இருந்த 'பிளாஸ்'ஒலிருக்து வென் 
னீரை டம்ளரில் கொட்டி. ஆற்றித் 
தர அருகில் யாரும் இல்லை, "ஜுர வேகத்தில் நாக்குப் *பொடி'யாக 
ஓட்டிக் கொண்டது. எப்படி 
யாவது மெதுவாக எழுந்து சாப் 
பிடலாம்என்.று தட்டுத் தடுமாறிக் 
கொண்டே எழுந்தாள் பார்வதி. 
பார்வதி டீச்சர். உங்களுக்கு 

என்ன வேண்டும் என்று அம்மா 
கேட்டுக் கொண்டு வரச் சொன் 
னாள்,'' என்று கூறியவாறு பத்து 

* வயதுச் சிறுமி ஒருத்து உள்ளே வம் 
தாள். வந்தவள் பார்வதி தடுமா 
றிக்கொண்டே எழுக்திருப்பதைப். 
பார்த்து, “உங்களுக்கு என்ன 
வேண்டும் டீச்சர்? ஜலமா? நான் 
எடுத்துக் கொடுக்கிடேறன். ‘Geoy 
கோஸ்” போட்டுத் தரட்டுமா?” 
என்று அன்புடன் கேட்டு, அந்தப் 
பெண் பார்வதிக்கு ஐலம் 
கொடுத்து உபசரித்தாள். 

"மூன்று நாட்களாக உங்களுக் 
கெல்லாம் ரொம்பவும் _ சிரமம் 
கொடுத்துவிட்டேன்" விஜயா. 
எனக்கு யாருமே இல்லை uri; 
கதியற்றவளாக இருப்பதால்தான் 
பி.றத்தியாருக்குச் சிரமம் கொடுக்க 
வேண்டி இருக்கறது.” 

பார்வதியின் கண்களி லிருந்து 
கண்ணீர் பெருக வழிந்தது. 
உஷ்ணமா ன பெருமூச்சுடன். 

  

௯ திரமிராஜர ராறழிந்த்தி... 
அவள் 
னவோ பேசிக்கொண்டாள். 

தனக்குள்ளாகவே என் 

“ரர த்திரிக்கு. 8ீங்கள் என்ன 
சாப்பிடுகிறீர்கள் டீச்சர். அம்மா 
கேட்டுக் கொண்டு வரச் சொன் 
னாள். கொய்க் கஞ்சி வேண்டுமா?” 
நாலு குழந்தைகளை வைத்துக் 

கொண்டு உன் தாய் ரொம்பவும் 
சிரமப்படுகிறுள் "விஜயா. கான் 
வேறு அவளுக்குத் தொந்தரவு 
கொடுக்கிறேன்.” 
"அதெல்லாம் ஒன்று மில்லை டீச் 

சர். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணை 
யாக. ஆதரவாக இருக்கவேண்டும் 
என்று அம்மா அடிக்கடி சொல் 
வாள். நீங்கள் தவறுக நினைக்கா 
ர்கள் டீச்சர்.” 
விஜயா இவ்விதம் கூறிவிட்டு 

அந்த அறையை விட்டு வெளியே 
போய் விட்டாள்; டீச்சருக்குக் 
கஞ்சி தயாரித்துக் கொண்டு வரு 
வதற்காக. 

“ஓருவருக் கொருவர் துணையாக 
இருக்க வேண்டும் என்று என் 
அம்மா சொல்வாள்” "ஏன்ற 
வார்த்தைகள் பார்வதியின் மனத் 
தில்" சுழன்று வந்தன. கடவு 
ஞடைய படைப்பில் ஓவ்வொரு 
உயிரும் துணையை காடித்தான். 
வாழ்கின்றன. ஒரு குடும்பத்தில் 
பெண் பிறந்து பதினைந்து வய்சாட 
விட்டால் அவளுக்கு ஓரு துணை 
யைத் கேடி வைக்கப் பெற்றோர் 
கவலைப்படுகறார்கள். துணையோடு 
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தான் வாழ வேண்டும் என்பது 
நியதி. அதிலிருந்து மாறுபட்டு 
வாழ்க்கை ஈடத்த எல்லோராலும் 
முடியாது. 

பார்வதஇிக்குப் பதினைந்தாவது 
வயசில் வாழ்க்கைத் துணைவன் 
ஏற்பட்டான். வெகுஆடம்பரமாக 
தம் ஓரே மகளுக்கு அவள் பெற் 
ஜோர் மண முடித்து வைத்தார் 
கள். அந்த நாளில் சிமைக்குப் 
போய்ப் படித்துப் பட்டம் பெற்று 
வந்த வாலிபர்களுக்குக் கெளரவம். 
அதிகமாக இருந்தது. மூன் று 
பிள்ளைகளுக்கு நடுவில் அருமை 
யாக வளரும் பெண்ணுக்கு, பார் 
வதியின் பெற்றோர். பிரத்யேக 
மாகச். சலுகை அளித்தனர். 
புகுந்த விட்டில் சிறிதும் கஷ்டப் 
படாமல் தங்கள் மகள் வாழ 
வேண்டும்" என்று எண்ணியே 
பெரிய பட்டம் பெழ்.றவனைத் தேடி 
மணமுடித்து வைத்தார்கள். 

பார்வதி சுபாவத்திலேயே சற்று 
கண்டிப்புக்காரி. ஒவ்வொருவரும் 
வாழ்க்கையில் தவறு செய்வது 
சகஜம் என்பதை ஓப்புக்கொள்ள 
மாட்டாள்! 'ஓன்றைச்செய்வதற்கு 
முன்பு யோசித்துச் செய்தால் 
என்ன ?' என்.று தர்க்இக்கும் சுபா 
வம் படைத்தவள் அவள். 

  

கல்யாணத்தின் போதே மாப் 
பிள்ளை சேகரன் யாருடனும் கல 
கலப்பாகப் பழகாமல் “உம்” 
மென்று இருந்ததை ஜாடையாகக் 
கவனித்தாள். அவள். பாதி ஊர் 
வலத்தில் லேசாக மழைத்தூதல். 
போட் ஆரம்பித்தது. காரின் மேல் 
மூடியை மூடிவிட்டார்கள். அப் 
பொழுதாவது கணவன் தன் 
ஏதாவது கேட்கக்கூடும் என்று 
அவள் எதிர்ப்பார்த்து எமாந்தாள். 
ஏதோ ஒன்றைப் பறி கொடுத் 
தவன்போல் அவன்" முகத்தை 
வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டு 
உட்கார்ந்திருந்தான். பார்வதியின் 
உள்ளம் பொறுமிக்கொண்டே 
இருந்தது. கண்களில் தேங்க 
இருந்த கண்ணீர் எந்த நிமிஷத்தி 
லும் கன்னங்களில் வழிங்து 
விடுமோ என்று பயந்து 
கொண்டே காரை விட்டு இறங்கி 

ம்க் 

அவசரமாகத் தன் அறைக்குள் 
போய்விட்டாள் பார்வதி. 

சிறிது நேரத்துக் கெல்லாம் கல் 
யாண வீட்டில் ஒரு சிறு அமளி... 
கல்யாணப் பெண்ணுக்குத் தலை 
வலியாம்! ஓரு வயதான பாட்டி 
முகக்தைத் தோளில் இடித்துக் 
கொண்டே சொன்னாள். 
பிள்ளை வீட்டார் ஓர் அநியா 

யத்தை மறைத்து வைத்துக் கல் 
யாணம் பண்ணிவிட்டார்கள். 
ஒரு வேளை பெண்ணுக்கு அது 
தெரிர்.துவிட்டதோ என்னவோ?" 
ரகசியத்தை மனதுக்குள் வைத் 
துக்காப்பாற்றத் தெரியாத பெண் 
மணி ஒருத்தியின் பேச்சு எல்லோ 
ரையும் திகைக்க வைத்தது. 

இந்த அமளியுடனேயே கல் 
யாணம்முடிர்து விட்டது. மூன்று 
மாதங்களுக்குப் பிறகு பார்வதி 
யும், அவள் கணவன் சேகரனும். 
தனிமையில் சந்தித்த முதல் 
தினம்... 
ஆகாயம் _நிர்மலமாகத்தான் 

இருந்தது; அதில் களங்கம் இல்லை. 
காற்று மென்மையாகத்தான் வீசி 
யது; அதில் படபடப்பில்லை. நிலவு 
குஞமையைத்தான். கொடுத்தது; 
அதில் ஆத்திரப்பட ஒன்றுமே 
யில்லை. கீழே எல்லோரும் பேசக் 
கொண்டார்கள். **இனிமேல் 
சேகரன் நம்மை எல்லாம் மறம்.து 
விடுவான்டி.பார்வதியையேபார்த் 

துக்கொண்டு இருக்கப் போகிருன் 
பார்'' என்று. 
"அவள் மாத்திரம் என்ன? ஆத் 

துக்காரையே சுழற்றிச் கற்றி வரது 
கொண்டிருப்பாள். என்னையும், 
உன்சையும் “யாரென்று! கேட் 
பாள்.”” 

பார்வதிக்கு இவர்கள் பேசுவ 
தெல்லாம். அர்த்த மற்றவைக 
ளாகத் தோன்,நின. சிலவு பொழி 
யும் வானத்தை அண்ணாக்கு 
பார்த்துக்கொண்டே மொட்டை 
மாடியில் நின் .நிரும்தாள் அவள். 

படுக்கை அறையில்: மெர்க்குரி” 
வீளக்கன் பிரகாசம் கண்ணைப் 
பறித்தது. ஊதுவத்தியின் மணம் 
பரவி வந்தது. மல்லிகையின்



  

மனைவி; உங்களுக்குக் குபேரனைப்போல் பணம் இருந்தால் என்ன செய்வீர்கள். 

    

கணவன்: கான் அதைப்பற்றிக் கவலைப்பட வில்லை. குபேரனுக்கு உன்னைப்போல் 
௫ மனைலி வாய்த்இருந்தால் அவன் பணத்துக்கு என்ன செய்இருப்பான் என்று 

  தான் யோ௫ுக்வறேன். 
—_— eee 

வாசனை *கம்'மென்று வீசியது. 
சேகரன் பார்வதியின் தலைப் 
பின்னலையே உற்றுப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தான். கல்யாணத் 
இன்போது 
பாராமல 

டைய 
விழாதா 

ம் 
இன்க் அவள் ஏறிட்டுப் பார்க்க 
மாட்டாளா என்று காத்திருந் 
தான். இதற்காக ஒன்றிரண்டு 
ஹை அவள் வீட்டைத் தேடிப் 
'பானான். பார்வதி அவனுடன் 

அப்பொழுது மூகம் கொடுத்துப் 
பேசவில்லை. இன்று அவள் அவன் 
அருகாமையிலேயே இருக்ஒறுள். 
என்னடி. மாடியிலே சத்தமே 

காணோம்?”” இளம் பெண் ஒருத்தி, 
இன்னொருத்தியைக் கேட்டாள். 

சத்தம். போடுவார்களா ?'* 
மற்றவள் இவ்விதம் கூறிவிட்டுக் 
கலீ'ரென்று சிரித்தாள். 

சேகரன் துணிவுடன். எழுர்.து 
பார்வதியின். அருகில் வந்தான். 
“பார்வதி! யாரோ சொன்னதைக் 
கேட்டுவிட்டு 8ீ என்மேல் கோப 

எவளத் திரும்பிப் 
இருந்தானோ அவளு 

ம் தன் மீது கடாட்சம் 
என்று 
தவழும் 

  

  மாக இருக்கருயே.'” பார்வதியின் 
கைககாச் சுவா தனமாகப் பற்றிக் 
கொண்டான். 

பார்வதி சடாரென்று கைகளை 
உதறிக்" கொண்டாள். :*நான் 
கேட்பதற்குப் பதில் சொல்லுங் 
கள். அவர்கள் சொன்னது உண் 
மைதானே ? அயல் காட்டில் ஒரு 
பெண்ணுடன் உங்களுக்கு GIL 

வாஸ்தவம்தான் 
இதைக்கூட நீங்கள் 

மறுக்கிறீர்களா 2” 
பார்வதியின் கண்களில் வீரா 

வேசம் பொங்ல நின் ற.து. சேகரன் 
மெளனமாக நின்றான். பிறகு 
தாங்க முடியாத துயரத்துடன் 
அவளைப் பார்த்தான். 
பார்வதி? நீ சொல்வது வாஸ் 

தவம்தான். எனக்கும், ஒரு பெண் 
ணுக்கும் அங்கே நட்பு இருந்தது 
உண்மை. தாய்காடு திரும்புகிற 
வரையில் அவளைத்தான் மணக்க 
வேண்டும் என்று உறுதியுடன். 
இருக்தேன். இங்கு வந்த பிறகும் 
எனக்கு அந்த நம்பிக்கை தளர 
வில்லை. என் விருப்பத்துக்குத் 
தடையாக இருந்தவர்கள் என் 
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Wit 

பெற்றோர். வாழ்க்கையில் என்: 
னுடைய செய்கைகளைப் பொறுத் 

ருந்த.து அவர்களுடைய சந்தோ 

  

ஒம். முதலில் அம்மாவிடம் வெளி 
யீட்டபொழு.து,''என்னடா சொல் 
இருய்?'' என்றாள் அவள். அந்த. 

  

முகத்தில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தை 
யும், பயங்கரத்தையும் என்னால் 
வர்ணிக்க முடியவில்லை பார்வதி. 
அப்பா அதைக் கேட்டு விட்டு, 
அப்படியா? எதற்காக ளுக்கு 
வந்தாய்? .. எங்களைச் சம்மதம் 
கேட்டு, ஆசி பெற்றுப் போகவா?" 
என்று உறுமினார். தாயின் கண் 
ணீருக்கு முன்பு. என் உறுதி 
தளர்ந்து போயிற்று. கல்யாணத் 
இன்போ.துகூடப் பழைய நினைவில் 

ab 
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தான் 
வில்ல." 

பார்வதி ஏளனமாக 
'இரும்பிப் பார்த்தாள். 

நான் உன்னுடன் பேச 

அவளைத் 

  

ரங்கள் எல்லாவற்றையும் 
மறந்து விட்டீர்கள். காதல் என்: 
னும் ஒரு மாபெரும் சக்தியை £ங் 
கள் கேவலம் ஒரு பம்பரமாக 
ஆட்டி விட்டீர்கள். கான் அதை 
அவ்விதம் கருதவில்லை. காதல் 
புனிதமானது என்றுதான் கருது 
Oper. கொக்துபோன அந்தப் 

  

      
      

   

பெண்ணின் மனகை எண்ணிப் 
து ஏங்குகிறேன். நீங்கள் 

மறக்து போன விஷயத்தை நான் 
மறக்க விரும்பவில்லை.



வேண்டாத சில விஷயங்க௯ை 
நாம் மறக்துதானே ஆகவேண்டும் 
unig?” 

சேகரன் கனிவு பொங்க இவ் 
விதம் கேட்டான். ல் 
என்னால் மறக்க முடியாது. 

ஒருத்திக்கு அநியாயமாக ங்கள் 
இங்! செய்து விட்டதாகவே 
நினைக்கிறேன்."       பார்வதி!” மறுபடியும் ஆவ 

லுடன் அவள் கரங்களை அவன் 
பற்றினான். 
என்னத் தொடா தீர்கள். 

நான் சுதந்திரமாக இருக்க விரும்பு. 
கேன்.” 

எங்கே போகப் போறாய் பார் 
வதி?!” 

எங்கும். போகவில்லை. இன் 
நிரவு இங்கேதான் இருப்பேன். 

நாளை என் வழி எனக்கு. 
என்னைப்போல் ஏமாற்ற 
மடைந்த பெண்கள் எவ் 
வளவோ பேர் சுதந்திர 
மாகவாழவில்லையா 
என்ன?” 

2 

பார்வதி கணவனைப் 
hig obs Doss 

ண்டுகளுக் மேல் 
Bech or sepa eee 
புரளும் அந்த மஞ்சள் 
சரட்டைத் தவிர கண 
வன், மசனவி உறவைப் 
பற்றி அவள் அராயவே 
இல்லை. படித்தாள். பஃ் 
டம் பெற்றுள். ஆசிரியை 
யாக... வேலை. ஏற்றுச் 
சுத் இரமாக வாழ்ம் 
தாள். பெற்றவர்களையும், 
உடன் பிறந்தவர்களையும் 
அவள் அண்டவே இல் 
லையே. அவர்கள் ஏன் 
அவளை “என்ன, ஏது” 
என்று கேட்கப் போ 
கிருர்கள் ? 
சரீரத்தை யந்திரத்துக் 

குச் சமானமாக ஓப்பிட் 
டிருக்கிரார்கள். «Ff 5 
உழைப்புக்கும், மூளை 
உழைப்புக்கும் ஓர் எல்லை 
வேண்டும். பார்வதி, 
கடக்த இருபது வருஷங் 
களில் உடம்பைப் பற்றி 
அக்கரை கொண்டதே 
இல்லை. இருக்கிற வரைக் 
Go உழைககறறோம். சரி 

ம் கழே விழுந்தால் ஈம் 

  

   

  

  

  

    ரம் 
வேலை முடிந்தது. _யாருக் 
காக அதைப் போற்றி 
வளர்க்க வேண்டும் 
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என்று௮சிரத்தையாகவே இருந்து 
விட்டாள். 
குழந்தை! நாங்கள், இருக்கற. 

வரைக்கும். நம்... வீட்டில்தான் 
வந்து இரேன்” என்று பெற்றோர். 
அழைத்தனர். 

“அவளையும் குடும்பத்தில் ஒரு 
மகனாகப் பாவிக்கறோம். வரட் 
டுமே”” என்றார்கள் உடன் பி.றம் 
தார்கள். 

ந்தச் சலுகைகளையும் பார்வதி 
ஆமோ திக்கவில்லை. "இ Das 
கத்த பிறகு பறந்துதான் ஆக 
வண்டும். ' அம்மாவையும், அப் 

பாவையும் சுற்றிவரத்தான் 
குழந்தை இல்லை என்று அவர்கள். 
கூறுவதை அவள் மறுத்துவிட் 
டாள். தனியாக வாடகைக்கு ஓர் 
அறை எடுத்துக்கொண்டு, தன் 
ஊதியத்தை வைத்துக் கொண்டு 
காலத்தைக் கடத்தினாள் பார்வதி. 

பார்வதி சென்ற பிறகு சேகர 
னின் வாழ்க்கையில் எவ்வித 
மாறுதல்களும் நிகழவில்லை. 
"காதலுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் 
இல்லை. மணவாழ்க்கைக்கும் தனக் 
கும் பிராப்தி கிடையாது. "இனி 
மேல் அவைகளைப் பற்றித் _தான் 
நினைக்க வேண்டிய " அவசியமே 
இல்லை. என்று - தீர்மானித்துக் 
கொண்டான். சேகரன். அதன் 
படி. வாழ்ந்தும் வந்தான். அவன் 
உள்ளத்தில் பார்வதிக்கு நிரந்தர 
மான ' இடம் இருந்தது. அயல் 
நாட்டில் தோன்.றிய காதல்-ஆசை 

    

என்றுதான். அதைச் சொல்ல 
வேண்டும்--மின்னலைப் போல் 
மறைந்து விட்டது. வாழ்க்கைப் 
படி.கனில் ஏற்பட்ட சிறு சறுக்கல் 
அது. என்றுகூட அதைப்பற்றி 
அவன் நினைத்தான். அந்தச் சறுக் 
கல்தான் எவ்வளவு விபரீதமான 
பலனைக் கொடுத்து - விட்டது. 
நிஜமாகவே. சறுக்கி இருந்தால் 
கூடக்காயம் இவ்வளவு ஆழமா கப். 
பட்டிருக்கா.து. ஹிருதய த்திலேயே 
அல்லவா அடி பட்டு விட்டது? 

பார்வதி ஒரு கல்லூரியின் ஆசி 
ரியை. நூற்றுக்கணக்கான குழம் 
களுக்குக் கல்வி போதிக்கும் மகத் 
தான பாக்கியத்தை அடைந்த 
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வள். சேகரன் மிகவும் பெருமை : 
யுடன் இதைப் பற்றி சந்தித்தான். 
அவளை வாழ்க்கையில் ஒரு தரம் 
சந்திக்கவேண்டும் என்பது அவ 

டைய ஆசை. மனைவி என்கிற 
'ஹா.தாவில் அல்ல. பண்பு மிக்க 

பெண்மணி என்௫.ற மரியாதையில் 
அவளைப் பார்க்கவேண்டும் என்று 
ஆவலுற்றுன் சேகரன். 

வகுப்பு நிசப்தமாக ௩ஈடக்து 
கொண்டிருக்கிறது. பார்வதி 
மளமள வென்று பிரசங்கம் புரி 
ஒருள் :-- 

* வால்மீகியின் ச்ரமத்தி 
விருந்து அச்வமேத யாக சாலைக்கு 
மேகரிஷியால்) அழைத்து வரப் 
பட்ட சீதாதேவியை ' ஸ்ரீராமன் 
மறுபடியும் : அக்னிப் பிரவேசம் 
பண்ணச் சொல்லி அக்னி 
பரீகைஷை கடத்த விரும்புகிறான்.'” 

பெண் குழந்தைகள் Far 
தேவிக்கு ஏற்பட்டிக்கும் பரிக்ஷை 
யை நினைத்து, கண்களில் நீர் 
பெருக டீச்சரின் முகத்தையே 
பார்த்துக் கொண்டு உட்காரக் 
திருக்கன் றனர். 
பார்வதி 1 உங்களைப். பார்க்க 

யாரோ வெளியில் வக்.து நி.ற்றார் 
கள். உள்ளே வர. சால்லட் 
டுமா? அங்கே 'கேட்' அருஇல் கிழ் 
ருர்கள்."” தலைமை உபா த்யாயினி 
பார்வதியை இவ்விதம் கேட்டாள். 
“wri 

  

“Gsar@nb! தங்கள் உறவினர் 
தானாம்” 
அவரை இப்பொழுது பார்க்க 

முடியாது”' என்.று சொல்லுங்கள். 
gree உபாத்யாயினி அவளைச் 

து உற்றுப் பார்த்து விட்டு, 
வெளியே போய் விட்டாள். 

அன்னெல்லாம் பார்வதிக்கு ஓரே 
குழப்பம். அறைக்கு வந்த பிறகு 
கழுத்திலே டந்த மஞ்சள் சர 
டைக் கையால் கெருடிப் பார்த் 
தாள். ஆஹா! இதற்குத்தான் 
எவ்வளவு மலமை இருக்கிறது? 
இந்த ஓர் உரிமையை வைத்துக் 
கொண்டல்லவா அவர் என்னைப் 
பார்க்க வருலறார்? இதன் பெரு 
மையால் அல்லவா எல்லோர் முன்



சூப்பும், களைகளுமாய்ப் பரவ? 
நாத்கும். அத்த வாதாம் மசத்த1 
னடியால்தான். எங்கள் ரோஸி: 
திம்மதியாகத் துயின்று கொண் 

டிருக்காறுள். அதன் கழே குழுத் 
தைகள் கோல! அ,தெழுர்கள். 
என் கணவர் தம் நண்பர்கஷூடன் 
அமர்ந்து வட்டமேஜை ஒன்றை 
மையத்த!ல் போட்டுக்கொண்டு 
சாட்டாடுகாறுர்.  எண்ண[தந்த 
குருவாகளும், பச்சைக் கன? 
களும் இசாப் பொழுதைக் கழ£க் 
கும். களர் தருவாக ஓங்க? 
வளர்த்திருக்க]றது அத்த மரம். 

மரத்தால் கணுவுக்குக் கணு 
காய்கள். சல பசுமையானவை. 
சல ச1வப்பானவை. அணிற்: 
யாள்ளைகள் வாதாம். பழத்தைக் 
கோதாக் கோதிக் கழே எற7க1ன் 
தன. அவற்றைப் பொறுக்க? 
வற்று குழந்தைகள் உடைத்து 
வருப்பெடுத்துச் சுவைத்து சசப் 
பகொுர்கள்- 

     ) 
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அடுத்த வாட்டு, லட்சுமம் 
பாட்டி தனம் பகல் நேசத்தில் 
வத்து விடுவான் wr pip seo. 
பழுத்த இலைகளைப் பொறுக்க? 
வாற. மடி நாறையக் கட்டிக் 
கொண்டு இலை தைக்கப் போய் 
வீடுவாள் அந்தக் க1ழுவ1, 

நான்? நான் மட்டும் அந்த 
மாத்தைப் பார்க்கும் பரத 
ஏக்கப் பெருமூச்சு ஓன்று வாடு 
தேன். இதயம் புண்ணாக வலப் 
பது போல் இருக்கறது. ஒரு 
கணம் உலகமே. வெத?ச்சோடி. 
கிடப்பதுபோலக் தோன்றுக7ற.து.- 
மரத்தை அசையுடன். தடவு 
கறேன். ஆம்...மாத்தன். அடிப் 
பாகம் காடுமுசடாகத் தானே 
இருக்கும்? 

“ஆமாம், அப்படித்தான். இருக் 
கும். இது தொயாதா உனக்கு?” 
என்க?றர்களா? 

தான் இலேசாகச் ச771க்க]றேன். 
“இல்லை...இல்லை... பட்டுப் போல 

a



மெத்தூ. மெத்தென்று இலவம் 
பஞ்சைத் தடவுவது போல் இருக் 
கறதே.' அது மட்டுமா? பளபள 
வென்று மன்னும் கருமணரிக் 
கண்கள். வெண்மையாகத் தொங் 
கும் காதுகள்: கறுத்து அர்த்த 
மூக்கு. குட்டையான வால். ஓசே 
வெள்ளை: பஞ்சு மூட்டைப்போல் 
வால் எது முகம் எனு கனத 

தெரியாத தோந்றம்: இவ்வளவு 
அத்த தடித்த மசத்தினடிய 
எனக்குப் OIE Sr 
பார்க்கிறேன் அவளை. பார்த் 

அுக்கொண்டே இருக்கிறேன். பா 
வூடன் அவள் என் அருகில் வரு 
காறுள். தண்ட தாக்கினால் பாதங் 
களை, கைகளை நக்கத் தடவு 

கருள். *சோணி! சோஸி!' என் 
கண்கள் குளமாகின்றன. கண் 
ணுசை வழரத்துச் சுண்டி எற? 
சாறேன். வானத்தை ஏறிட்டு 
தோக்கினுல் அங்குப் பரதக் 
கோளம் தாருமாலின் சக்கரம் 
போல் சுழல்வது தெர7கறது. 
'பாறந்தவன் சாவது த?யெனில், 
செத்தவன் பாறப்பதுநுத7 
Quer ss’ என்கிற கண்ணணின் 
பேருசை நனைவில் எழுக]த.அ. 

சோஸ் - எங்கள் நாய்-இறத்தூ 

விட்டது. ஆத்மா அழரவற்ற அ 
என்க£முன் கண்ணன். அதைத் 
தரங்க) நாத்கும். உடல்தான் அழ? 
யும் தன்மையது. உண்மைதான். 
இருந்தாலும், அத்த வெள்ளை 
உடலுக்குள்ளே இருத்த அந்த 
உயாருக்குக்கான் எங்கள?டம் 
எத்தனை ஆசை, அன்பு எல்லாம்? 
சத திரை மாதத்திலே ஒரு 

நான். அன்று ஞாயாற்றுக்கழமை. 
Banna வெளியே தலைகாட்ட 
முடியவில்லை. மாலை ஐந்த 
மணிக்கு மேலே குழந்தைக 
டன் தாங்கள் கடற்கசைக்குப் 
போவதாகத். திட்டமிட்டிருந் 
தோம். குழந்தைகள் உற்சாகமாக 
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உடுத்திக் கொண்டு கிளம்ப ஆரம். 
யாத்தார்கள். ஆனால் எங்கஸ் 
Our மகன் சவ! மட்டும் புறப் 
பஉவில்லை. 

“ஏன் ந வசவில்லையா?” என்று 
அவன் தகப்பனார் கேட்டார். 

“இல்லை அப்பா...” 
“ஏண்டா?” 
அவன் சரசரத்து. மழுப்பாணுன். 

அவருக்குப் பு.சரத்துவிட்டது. 
“'தெரியுமடா உன் தருட்டுத் 

தனம். Brgy தாட்களாக தாய்க் 
குட்டி, ஒன்று வாங்க? வசத் திப் 
டம் போகொழுய். அதெல்லாம் 
ஒன்றும். இங்கே வேண்டாம்...” 
உறுதியும், கண்டிப்பும் நிறைந்து 
சூசலில் கூதனார் அவர். 

“ஏன் வாங்க! வந்தால் என்ன 
வாம்?” தகப்பனுன் காதுகளால் 
வாழாமல், எனக்கு மீட்டும் கேப்! 
கும்படியாக முணுமுணுத்தான் 
அவன். 

ஆமாம்... சொல்லவிட்டேஸ். 
நாய் கய் என்று ஆசம்பாதி 
தாயோ நான் பொல்லாதவஞக! 

"டுவேன்...? 
“க)டக்க?றது வாடுங்கள். ஏதே 

குழந்தைக் கேட்கமுன்” என் 
சரபார்சு இது. 
'குழந்தையாவது?: இதெல்லாம் 
'வண்டாத பந்தம்.” 
வேண்டிய பத்தம் எது சுவாம? 

களே?' என்று நான் சிராத்த 
வாறு கேட்டேன். 

525) குழத்ஜைகன், இத்த வாடு, 
உற்றம், சுற்றம் எல்லாம்...” நறுக். 
கென்று கூறவிட்டுச் சட்டையை 
எடுத்து உதத!ப் போட்டுக்கொண் 
டார். 
உண்மைதான். ஒரு வருஷக் 

அக்கு முன்ப, அவசே ஒரு நான் 
தாய்க்குட்டி. ஓன்றை அலுவலகத் 
தலாருந்து திரும்ப? வரும்போது. 
கொண்டு வந்தார்; அன்புடண் 
சசசட்டி வளர்த்தார். 31



சென்று ஒரு நாள் அது ஒன்றும் 

சாப்பாடாமல் படுத்துக் க/டத் 

தது. அருகில் சென்று அழைத் 

தால் அவசைப் பசதாபத்துடன் 

பார்த்தது. வாலை ஆட்டவில்லை. 

கண்கள் கலங்க உள்ளே வந்து 

விட்டார். 
சே..சே..இதை யல்லாம் 

எதற்கு வாங்க? வருக] தர்கள்? 

வேண்டாத பந்தம்...” என்று 

நானும் வருந்தினேன். அப்புறம் 

அது 'பொக்'கென்று கண்ணே 

மூடிவிட்டது. அதன் பிறகு 

அவர் முகத்தில் முறுவலைக் 

காண. நான் வெகுவாக ஏங்க? 

னேன். ஆழமாகத் தைத்த முள் 

ஊக் களைய, ஏற்படும் துன்பத் 

தைப் போல் அத்த பந்தம் அவர் 

இதயத்தில் வெகு நாட்கள் வரை 

யல் ஆழப்பத!ந்து போயாருந் 

தன. ஆனால், சவிக்கு இதெல்லாம் 

ஒன்றும் புரியவில்லை: புரத்து 

கொள்க? த வயதுமில்லை. அடுத்த 

சல நாட்களுக்கெல்லாம் அவன் 

வேறு நாய்க்குட்டி வாங்க! வத்து 

வளர்க்க ஆசைப்பட்டான். 

பாலும், சோறும், சொட்டியும் 

கொடுத்துக் காப்பாற்றிய அத்த 

நாயை மறக்க தான் பட்டபா 

கொஞ்ச நஞ்சமல்ல. ஆகவே, 

அவன் வேண்டுகோளை நான் பல 

மரக ந7சாகா]த்துவிட்டேன். 
அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண் 

டஉாமப்பா. பேசாமல் இரு' என்று 

நான் சொன்னதை அவ ன் 

பொருட்படுத்தியதாகத் தோன்ற 

வில்லை. 
என் மன அமைதிக்காக நான் 

அழகிய வெண்புரு ஒன்றை 

வளர்க்கலானேன். அதன!டம் 

கொஞ்சப் பேசுவதில் எனக்கு 

அலாத1யான மகழ்ச்ச? ஏற்பட் 

டது. என் வீட்டின் தோட்டத் 

தில் உள்ள மரக்கிளையில் அது 

அமர்ந்திருந்தால், மர த்தில் 

சாய்ந்தபடி அதன் வெண்மை 

'நறத்தையும் கூர்மையான மூக் 

கையும் அதைத் தாங்கியுள்ள 

கிளையின் பசுமையான 

இலைகளையும் காணும்போதெல் 

லாம். என் உள்ளம் களிக்கும். 

என்னுடைய இத்தப் பொழுதூ



“எனக்கு. இதால் . சம்பதீதமே 
அடையா சார்...எல்லாம் அடு 
த்த... டிபார்ட்மெண்டில் கேட்க 
வேண்டும்' என்று சமையலறை 
யைக் காட்டினார். 
“தாயாலேகூட என்ன ஜாத? 

யைப்பற்ற! ஆசாய்ச்ச?. வேண்டி. 
இருக்கறது? அன்பைப் 115s 
கொண்டு நன்றியோடு இருக்கற. 
தல்ல ஜாத. அவ்வளவுதான்”. 
அடுத்த 'டி.பார்ட்மெண்ட்' பதில். 
OG HB 

Carrom அவர் வங்க 
வந்தாருந்த பாஸ்கோத்துகளைச் 
வைத்துச் சாப்பரீட்வொட்டு 
வாலை ஆட்டித் தன் நன்றியைத் 
OS 7101 SSSI 

நண்பரும் Cre சூட்டிகள் 
சுன்முல் ஓன்று தமக்குத் தரும் 

படிக் கேட்டுக்கொண்டு கிடை 
பெற்றார். நண்பர் புறப்பட்டுச் 
சென்றுவ(ட்டாலும் அவர் எழும் 
யாய அந்தக் கேள்வ? என் அந் 
,தனையைத் தரண்டிவிட்டத. 
சோஸ் வந்து இப்பொழுது 

நான்கைந்து மாதங்கள். சென்று 
விட்டன. 'சோஸி உயர்த்த ஜாத? 
நாய்: அது மத்த சாதாரண ஜாத 
நாய்களுடன் நட்பு கொள்ளுமா?” 
என்கிற என் ச1ந்தனைக்கு ஒரு 
நான் விடை கிடைத்தது. எங் 
கன் வாட்டு மாட்டுக் கொட்டிலில் 
கறுப்பு நாய் ஓன்று வந்து ஒண் 

    

    



போக்கு அவருக்கோ பாள்ளை 
கஞக்கோ பீடிப்ப.தில்லை. சோஸி 
க்குப் பதிலாகப் புதியதொரு 
சோணியை வளர்க்கவேண்டும். 
என்து அவர்கள் விரும்பினார்கள். 
ஒருநாள் நாங்களெல்லாம் 

கடற்கரைக்குப் போகத் தட்ட 
மாட்டிருந்தோம். அன்று சவ? 
எங்களுடன் வசவில்லை. படிக்க 
வேண்டும் என்று கூற? வாட்டி 
லேயே தங்க]விட்டான். அவன் 
அப்பாவுக்கு wr Ord 2 o ow 
பேசில் சந்தேகம். 

“இத்தப் பயல் ஏதோ செய்யப் 
போனிழுன்: அதுதான் வசவில்லை” 
என்று வழ?நெடுகச் சொல்லிக் 
கொண்டே வந்தார். 
இசவ நாங்கள் திரும்பியவுடன் 

கூடத்து மூலையில் பஞ்சு மூட் 
டைப்போல் இன்று தெ.ராந்ததைக் 
கண்டதும் அயர்த்துகான் 
போனோம்: வெள்ளைவெளேர் 
என்று ரோமம் அடர்ந்து இசண்டு 
கருமணா?க் கண்கள்மட்டும் பாச 
காசரக்க கச்சு நாய் ஓன்று வாலை 
ஆட்டிக்கொண்டிருத்தது. 

சான்னஞ் சிறய குட்டி. 
DBS ஒரு மாதம் இருக்கலாம். 
ஆசையுடன் அதை எடுத்து தான் 
மடிமாது வைத்துக்கொண்ட 
வுடன் அவர் என்னை வ7ழ]த்துப் 
பார்த்தார். உன் தானு 

இது? தாயும் இதத்கு டத்தை 
தானா?” என்றார் அவர். 

*ஆமாம்' என்றேன்: 

தாள் பறந்தது: 
நாய் வளர்த்தது. 
நாயா வளர்க்களுய்?” எனறு 

கேட்டுக்கொண்டே லக்ஷ்மிப்: 
யாட்டி ஒரு தினம் வட்டுக்கு 
ap ere 

‘@orreir-.-Gorren-.” என்று ௪] 
சூரல் எழுப்ப சோஸி என்னை 

எச்சசத்தது: அத்த வட்டுக்கு 
வத்த பத்து இனங்களுக்குப் 
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பாறகு முதன் முதலாக ஒரு புத. 
தபசைப் பார்த்து BF Us) pw 
குசலாகவும் இருக்கலாம். 

"ஐயே! இதன் மூஞ்சியும், 
வாலும்! ஏண்டியம்மா! வால் எது. 
மூஞ்ச எ. துன்னு தெசரயலையே...” 
சோஸ் சிலர் த்துக்கொண்டு 

பாட்டிமேல் உசாய்த்துகொள்ளப் 
போயாந்தறு. 

“ஹு...ஹு...சாங்கக் குட்டி மா. 
சன்னா இருக்கு? எங்கே பாீடி,த்தே 
இதை.. : DD “இதெல்லாம் என் 
னத்துக்கு?' என்று பாட்டி கேட்டு 
என்! ஊடுருவிப் பார்த்தாள்: 

சோணி என்னை நிமிர்த்து 
பார்த்தது. தனக்கு வாட்டில்மட் 
டும் எதுர்ப்பு இல்லை: வெளய7 
லாருத்தும் எதர்ப்பு உண்டு என் 
பதை அது புசிந்துகொண்டது.. 
காதுகளை தவிர்த.த7 மாடுக்குடண் 
பரர்த் தவிட்டு ஓதுங்க?ப் போய்ப் 
படுத்தக்கொண்டது. இப்: 
பொழுது வாதாரம் இலைகளை 
ஒன்றுவிடாமல் பொறுக்க? மடி: 

யால் கட்டிக்கொள்கிறுளே அத்தம் 
பாட்டியை அன்று அது லட்ச? 
யமே செய்யவில்லை. பாதகு எம் 
பொழுது பாட்டி வந்தாலும் 

போனாலும் அது ‘omer 
இல்லை. 
எங்கள். காட்டுக்கு உத்முர் உற 

வானர் யாசாவது வந்து போய்க் 
கொண்டேயாுப்பார்கள். வாசல் 
கதவு தறக்கப்படுமுன்பே ரோணி 
தன் அழகிய காதுகளை தயிர்த் 

க்கொண்டு எழுத்தா தற்கும் 
அடுத்த வாதாடி பெருங் ஞாலில் 
ஓசை எழுப்பும்: தான் கூடத் 
துக்கு வந்துவிட்டால் வாலைக் 
குழைத்துக்கொண்டு மேஜையின் 
Spe சென்று படுத்துவாடும். ஒரு 
சமயம் பம்பரய/விருந்து நண்பம். 
ஒருவர் வந்தார். 

“நாயா வளர்க்க?தர்கள்? என்ன 
ஹா.த? sod?



டிக்கொண்டிருத்தத; சுத்தக் 
கறுப்பு: வயறு ஒட்டி, கண்கள் 
இடுங்க? - பார்க்க வேதனையாகத் 
தான் இருந்தத. 

குழந்தைகள் 'சூ...சூ...! என்று 
வாசட்டப். போனார்கள். சோஸி 
யும் வள் வன்னென்று குரைத்துக் 
கொண்டு கொட்டிலுக்குள் ஓடி 

யது: 

கறுப்பு நாய் உடம்பைக் கூனல் 
குறுகிக்கொண்டு எழுந்தா நின் 
தனு. பணிவாக, ஞூழைவாக அதர 

சோஸு முன்பு தன்று அழ 
யே! ந5 நாறத்திலும், தோற்றத் 
தலும் என்னைவிட உயர்வாக 
இருக்கலாம்: ஆனால், நானும் உன் 

இனம்தான் என்பதை மதத்து 
வாட்டாயா? கடவுளின் படைப் 
பாலே இப்படியும் அப்படியுமாகத் 
கான் உயார்கள். படைக்கப்ப 
கின்றன. அவன் செயலுக்கு தாம் 
என்ன செய்ய முடியும்?” என்று 
கேட்டது வள் வள் மொழ?ய?லே- 

சோணி உடனே குசைப்பதை 
தஅுத்தாவாட்டது. ப.சாவுடன் 
அதை நக்கிக் கொடுத்தது. வாலை. 
ஆட்டியது. என்னைத் திரும்பிப் 
பார்த்து, “அம்மா! கறுப்பனுக் 

கும். கொஞ்சம் சோறு 
போடம்மா” என்றது. 

தனம் கறுப்பன் வருவான். 
சோஸ சாப்பாட்ட பாறு சாப் 
பாடுவான். அவளுடன் வாளையாடு 

வான். 

ரய் இனத்திலே ars 
பாசச்னைக்கு இடமில்லை என்கற 
வஷயம் எனக்குத் தெளிவாக? 
விட்டது. 

வாட்டிலே நாங்கள் அனைவரும் 
காட்டும் பசாவைவிட அதற்கு 

வெளய!டத்தலருந்தும் பரிவும், 
அன்பும் அடைத்தன: பத்த!ரகை 
களுக்குக் கதைகள் எழுதுகிற 
அம்மாள் ஒருவர் எனக்குத் 
தோழியாக வத்து வாய்த்தார்- 
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அவருக்குக் கதைக்குக் கருத் அ 
அம் தோன்றாமற் போனால் 
ரணியைத் தன் மடி.ம$தூ வைத் 

அக்கொண்டு “சோஸ்! எனக்கு 
ஒரு நல்ல கதைச் சொல்லேன்” 
என்று கேட்பார். 

“உர்...உர்...” என்று அது உறர 

மாக்கொண்டே அவர்மூது உசஎ 
ச7க்கொள்ளும்- 
“இகோ! ஒரு அற்புதமான 

கதை எனக்குத் BLO iow 
டது' என்று சொல்ல!க்கொண்டே: 
அத்த எழுத்தான! எழுத்து 
சென்றுவவொர்- 

அப்புறம் அத்த அற்புதமான 
sng rrr ஆன அம் அடை 
த்த... சன்மானத்தல். எங்கள் 
சேஸ் வயு புடைக்க சொட்டி. 
யும், பாஸ்கோத்துகளும் சாம் 
பாடும்: 

“இந்தாருங்கள் அம்மா: சோஸி 
மது உங்கள் அன்பைக் கொஞ் 

குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்- சம் 
அதுத்கு உடம்பு சு.ரரய7ல்லை. 

என்று தான் கூறவும், அத்த, 
தோழி அதற்காக என்ம₹து வருத் 
தப்பட்டுக்கொண்டதும் Carnet 

EG நன்றா்ை தெரிந்தது. 
எப்பொழுது அது தின்பண் 

உங்களைச் சாப்பிட்டாலும் தான் 
போதும் என்தவுடன் இறுத்த? 
வாடும்: ஆகவே. எங்கள் நட்பும் 
வளர்பறையபோல் வளர்த்து தான் 

வத்தது: 
சமபத்தாலே. பெரு மழை 

பெய்.ததல்லவா? அப்படி அத்த 

வருஷமும் மழை பெய்தது. எங் 
கும் ஒசே வெள்ளக்காடு: வான 
Onn Gb கனத்த we 
போர்வை. ஊழக்காலம்போல் 
உலகம் இருண்டு அடந்த. வட் 
டிலே எங்கு. பார்த்தாலும் rr 

ண் 'நசத௫ப்பும்: சுவர்கள1ல£௬ 
தூ நார் கசரத்துகொண்டேயாருந் த் 
த இசவெல்லாம் கொட்டு 
கொட்டு என்று மழைக் கொட்டி 

 



யது. காலை மலர்ந்ததும் கழ் 
வானத்தில் வெள்ளக் குழம்பு 
போல் கத7சவன் தோன் தானான். 

வெயால்..-வெயல்... தாங்கள் 
பன்னரக்கூடம் போகாறோம்' என்று 
என் கடைசிப் பாள்ளை. புத்தகத் 
துடன் களம்பவாட்டான். ஆனால், 
பகல் பதானோரு மணிக்குள் அடி. 
aU oI 3 BION GHB தம்போல் 
கறுத் த்த மேகங்கள் தாரண்டு வத்து 
வானத்தை முற்றுகைய/ட்டண. 
இருட்டு. எங்கும் ஒசே இருட்டு. 
LIGHT OW Fatt வாடுவதற்கும் 
பலத்த மழை பெய்வதற்கும் 
௪ச7யாக இருந்தத: 

அன்று என் கணவர் அலுவல 
கம் செல்லவில்லை. “இந்த 
வானத்தை நம்பாக் ஞூழுந்தையை 
அனுப்பானுயே' என்று என்னைக் 
கடிந்துகொண்டார். கவலையுடன் 
தான் கரூடையைப் Lab Bor 
பன்னிக்குக் களம்பானேன்- அவ் 
ema sre சோணி தாவிக் 
குதித்து என்னுடன் மழையில் 
யாய்த்தது. 

‘ort Caro! என்று அழைத் 
தார் அவர்: 

'வருகாறேன் இருங்கள் அப்பா: 
அம்மாவை மழையால் தனியாக 
வரரட்டுகிறர்கள். நான் துணைக் 
குப் பேசகிறேன்' என்றது ௮.௮. 

  

*வன்ஃ..வன்...உர்...உர்...” இந்த 
தான்கு ஒல/கள?ல் அத்த வளக் 
கம் பதுங்க! இருந்தது என்று 
நான் புந. துகொண்டேன். 
கொட்டுக]ற மழையில், வ£௬ 

ap குனார் காற்றால் எனக்கு 
முன்னே பாய்தீது சென்றது 
சோஸ். 

“அத்த அம்மாவுக்குத் அணை 
போவுது பார்த்தியா?” என்று 
காசாம மக்கள் ஒன்ற?ரண்டு பேர் 
மூக்கில் வரலை வைத், DBM BOT 
Dae ay விசேஷம்: நாங்கள் 
இம்மாத7ச7ப் wanpsl ஒன்றும் 
அதற்கு அளர?க்கவில்லை. ஒரு 
குழந்தையை _ வளர்ப்பதுபோல் 
வளர்த்து வந்தோம்: மழையாலே 
தாங்களும் அதேகமாக நனைத்தர 
விட்டோம்: சோஸூ சொட்டச் 
சொட்ட நனைந்து வந்தது. 
“மழையிலே இப்படி தனைத்தூ 

விட்டதே: உடம்புக்கு ஆகுமா?" 
என்று கேட்டு அவர் சோஸியான் 
உடம்பைத் துடைத்துவாட்டார்.. 
ஆஹா! அப்பொழுது அதன் 

முகத்தில்தான் எத்தனை ஆனந் 
Bib? எத்தனை கர்வம்?-.:அவர் 
முகம், புறங்கை, முகவாய், பாதன் 
கள்-பூசாவும் நக்க? வாலை. ஆட் 
ஒத் தன் பரவசத்தை வெள?ூப் 

படுத்தியது. குறுக்கும், நெடுக்கு 
மாக ஓடியது.



"பார்த்தார்களா? அப்பாவுக்கு 
என்ம?து எத். தனை ஆசை என்று? 

அவருடைய அன்பு ஆழமானது 
தோன் அம்மா. ஒரு பிஸ்கோத் 
தாலோ, சொட்டித் அண்டிலோ 
அடங்க?விடுகற அன்பு இல்லை...” 

என்று கூறுவதுபோல என்னைப் 
பெருமிதத்துடன் ¢ unit SSE 
அன்று அதற்கு அனவுகடத்த 
மகிழ்ச்ச?: அப்பா அவ: YT 

வணைத்அுக்கொண்டுத் தன் அன் 
பைப் பொழிந்துவிட்டார் அல் 
லவா? 

வெளியே மழை சற்று ஓய்ந் 

தது. பூதகு திடீரென்று பாடித் 
துக்கொண்டது: பெரு, மழை: 
'இசவு பூராவும் கொட்டித் தர்த் 
தது. எங்கள் ஊர் மையத் 

தல். இருந்த கூளம் ஒனறு 
'நாரம்ப? வழித்து தெருக்களிலே 

ஆறுபோல் பாய்ந்து ஓடிக்கொண் 
டிருந்தது: 

  

மணமகன்: மெஸர்ஸ் 

  

சேஷசாயர 
பாசதர்ணின் பு.துடில்ல? ப7ச,த51௧1. 
யான ஸ்ரீ ஆர். சக்சவர்த்த] அவர் 
களன் புதல்வி செள. ல 

பர. ஏ. (ஹானர்ஸ்) 
மணமகன்: கரருஷ்ணக7ச?) அட்வ 
கேட் ஸ்ரீ பா. டி. வெங்கடாச்சாச. 
யாசான் புத்தரசன் சரச. பா. டி. 
கஸ்.தாரர பர. ஈ. இவர்களது 215 
மணம் சென்னையரல், ஜூலை 9௨. 

'தடைபெந்றது. 
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குழந்தைகள்  ச1ர]த்தார்கள். 
,தண்ணுரில் அலைந்தார்கள்: 

பெசாயவர்கள்கூடக் குடைகளைப். 
பாசித்துத் தாக்கப் பாடித்துக் 
கொண்டு முழங்கால் நரல் 
இறங்க. இப்படியும். அப்படியும் 
"நடந்தார்கள். 

சவியும் தண்ணல் இறங்க? 
ஞான்: சற்று நடந்தான். நின் 
வேகம் 'அத/கமாக இருத்ததால் 
கால் இடற? வழுத்துவிட்டாண்- 
தெருவிலே நின்றிருந்த சோணி 
தரல் பாய்ந்தது. சவரய!ன் சம். 
டையைப் பத்த? இழுக்க ஆரம் 
பாத்தது: அதந்குள்ளாகத் 
தெருவில!ருத்்தவர்களே அவனைத் 

MERON LTT HoT 

அதார்ச்சரயாலும், பயத்தாலும் 
வெளிரிய முகத்துடன் அவன் 
உள்ளே வத்து படுத்துக்கொண் 
டான். சோஸிக்குத்தான் எ.த்.தனை 
கவலை? 

“அம்மா! சவிக்கு என்ன உடம் 
யம்மா?! உண்மையால் அதன். 
கவலை தாசம்பய பார்வைக்கு 
அதுதான் அர்த்தமாக இருக்க 
வேண்டும்: 

வாட்டிலே நடக்கும் ஒவ்வொரு 
செயலிலும் அது பங்கு பெற்று 
எங்கள் உற்ற உறவானரைப்போல் 
பழகத்து: ஊரிலே நாலு பேர்கள். 
பலவ£தமாகப் பேசனனர்கள். 
"இருக்க! பாடுங்கல்கள் போதா 

தென்று இவளுக்கு இது வேறே” 
என்ஞுர்கள். 

‘gl அவர்கள் வாடா? அங்கே 
போனால் ஒரு 'ஜுூ'வே பார்க்க. 
லாமே: இன்னும் கொஞ்ச நாள் 
போனால் அவள் கழுறைகூட: 
வளர்ப்பாள்' என்ருர்கள். 

நாய் வளர்க்கலாம்: ஆனாஃ் 

பணக்காசர்கள்தாம் வளர்க்க 
வேண்டும். அவை உயர்த்த ௪௬ 
நாய்கள். இப்படி நடுத்தர வகுப் 
பானர் வளர்ப்பது அவர்களுக்குப் 
யாடிக்கவில்லை-



  
தாங்கள் சோணியை நாகசரகத் 

க்காக வளர்க்கவில்லை: ஏதோ 

எங்களிடம் வத்த சேர்ந்தது. பத் 

தம், பாசம், விட்ட குறை என்று 
எப்படி, வேண்டுமானாலும் வைத் 
துக்கொள்ளலாம். 

ஊசா சின்: அபரப்.ப1சாயங்களைத் 
காண்டி நன்ற எங்கள் நட்பு 
வளர்த்துதான் வந்தது: சோஸி 

௮ழுகுடன் வளர்ந்து வந்தாள்- 

கொல்லைப் ப 
குத்தல் அவளு 
டன் நண்பனாக 

இருத்த sauces 
னும் 
பொழு அழு 
காகத்தான் 
இருந்தான். ஒரு 
வேளை பழக்கம் 
காசணமாக இரு 
க்கலாம். wise 
ஊனு என்று 
எண் ணெய் 
தேய்த்து விட்ட 
மாதர? ஒரு பள 

பளப்பு அத 
உடம்பால் ஜொத் 
தது 
“இணி ேமல் 

சோரணியைக் 
கவனமாகம் 
பார்த்துக் 
கொள்ள வேண் 

டும்' என்றுச். 
அவர்-. 

“ஏன்?” 

Qunaers 
வளர் த்துவாட் 
LCs. கண்டபடி. 
ஊர் சு.ற்றவிடக் 
கூடாது. நல்ல 
ஜாதி ea 
பழக்கம் 
படுத்தக்கொடுத் 

தால் தல்ல குட்டிகள் 
போடும்...” 

“ஓ? என்றேன் நான்: சோஸி 
யான் உள்ளத் திலே என்ன இருக் 
கறத என்று எனக்கல்லவச 

தெசரயும்? ௮.௮ ஒரு pron spins 
னைக் காணாவீடில் படும் ஏக்கம்? 

“அந்தக் கறுப்பு: தான் வந்தால் 
OBE" ona 

“ஆகட்டும்...” 
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'சொல்லுவாயே தவச, செய்ய 
மாட்டாய்: உனக்கு. எதைப். 
பார்த்தாலும் பரிவும். ஆசையும் 
தான்... 

அப்படித்தான். இருக்கட் 
டுமே..." 
“எப்படியோ தொலை... 
அன்று நடுப் பகலால் கொல்லை. 

யால் முருங்கை wr bw ony ue 
கறுப்பு நாயும், சோஸியும் வாளை 
யாடிக்கொண்டிருந்தன. 

“அழுகும். பெண்ணே! என்னைக் 
கல்யாணம் ,செய்துகொள்க]ு: 
யாடி?' கறுப்பன் கேட்டான். 

“ஓ! அதற்கென்ன? ஆனால், ஒரு 
நாயந்தனை. என்னைத் want, நூ 
யாசையும் கண்ணெடுத்துப் பார்க் 
கக் கூடாது... 

'பார்ப்பேனடி ,தங்கமே!' என் 
ஒன் கறுப்பன் பரவசத்துடன்: 

அப்புறம்? எனக்குக் குடும்ப 
வேலைகள் காத்துக் கிடந்தன. 

சோணி உள்ளே வந்து us" 
வுடன் என் காலடியில் படுத்துக் 
கொண்டது. 

"என்னடி. கண்ணு!” 
அகுற்குத்தான் எத்தனை வெட் 

கம்? போம்மா, போம்மா என்னை 
ஒன்றும் கேட்காதே...?” 

நாட்கள் உருண்டன. சோணி 
யான் உடம்றில் மாதுதல். தாய்மை 
யான் கனத்தலே தன,களவென்று 
பருத்துஒசிட்டான் அவள்: ஆனால், 
அவன் முகத்திலே ஓசே சோகம்: 
அன்றைக்கப்புறம்  கறுப்பனைக் 
கரணவில்லை. 

கறுப்பு நாயைக் காணோமே? 
அடப். விசட்டிவிட்டாயா?” 

சே..நான். ஓன்றும் 
அடி. க்சுவல்லை. அதை ஒரு மாச 
மாகக் காணவில்லை.” 
போணி தளர் நடையுடன் 

இனம் மாட்டுக் கொட்டிலையும், 
முருங்கை. மசத்தடியையும் சற் 
தரச் சற்ற வருவாள்: கருமணாக் 
கண்கை!ல் கண்ணர் சரக்க 
என்னை ஏறிட்டுப் பார்ப்பாள்: 

"உன் கறுப்பனேக் கரணோம் 
என்று ஏன் ஏங்குக?ராய்? போனால் 
போகன் வாடு. நன்ற? கெட்ட 
ஜன்மம்” நான் வாய்விட்டுக் கூற? 
னேன் அதற்குப் புபியுமென்று 
நனைத்து. 

“ஏன் இப்படி இளைத்துவிட்டதர 
தாய்?” என்று என்னைக் கேட்காத 
வர்கள் கிடையாது. 

தாங்கள் பேசக்கொண்டோம்:- 
'ஒரு வேளை அந்தக் கறுப்பு 

நாயை யாசாவது அடித்துப் 
போட்டிருப்பார்களோ?' ஏனெ 
ணில், தெருவில் தன் பாட்டுக்கு * 
ஓடும் நாய்களை அடித்துக் கொல் 
வது எங்கள் ஊரான் பாசச]த்து 
மான 'ஸ்போர்ட்ஸ்'. 

“இருக்கலாம்: அப்படியானால்; 
(நம்ப பையன்கள் தான் ல£வு நாட் 
கனில் ஊசைச் சுற்றுகிமுன்களே



நியூஸ்” கொண்டு வத்தருப்பான். 
Sor: 

“நாம் வண்டி. வந்து ஏற்றிக் 
கொண்டு போயாருக்கும்...” 

“பாவம்...மன£தப். பாறவிகளே 
ஒருவசைப்பற்ற? ஒருவர் கவலைப் 

படாத இந்த யந்திர யுகத். திலே 
தாயரன் உணர்ச்ச1களை யார் ம.க 
கப் போகழுர்கள்? நம் சட்ட 
தட்டங்கள், கட்டுப்பாடுகள் எல். 
லாம் அவைகளுக்கு "எப்படித் 
தெரியும்?! என்றார் என் எழுத் 
காளர் தோழ 
அன்று மாலை 

சவ? வெளரயில் 

போய் வந்தவன் 
ஒரு, நூதனச் 
செய்த? ( கொண்டு 
வந்தான். 
“ஏக்கரை பக் 

சேரஸியை கும் 

அழைத்துப் 
Cur @ ow oF 
அம்மா. அங்கே 
கறு ப்பனைப் 
uri & gon 
டது. இது என்ன 
குசைத்துக் கூப் 
பாட்டாலும் அந் 
தக். கறுப்பன் 
இன் னொரு 
வெள்! தாயு 
டன் வாளையாடிக் 
கொண்டே ஓடி. 
விட்டது...” 

நான் வக்க]த்து நான்றேன். 
சோணி தாண்ணைக்குச் சென்று 
சோர்த்து படுத்தது: இரவு ஏதோ 
சாப்பாட்ட. படுக்கப் போகு 
முன் அதற்குக் கோணிப் பை 
இன்றை உதத?ப் போட்டேன். 
வந்து படுத்துக்கொண்டு: 

வாலை ஆட்டிசுது: கைகளை 
Bas 5 
அத்த முகத்திலே எல்லையால் 

லாத சோகமும், துயசருவும் கவித் 

திருத்தன-   

பெருமூச்சுடன் படுக்கப் போயி 
விட்டேன்: 

பொழுது வீடிந்தது. தெருத் 
,தண்ணைய/லே சுருட்டி. மடக்கிப் 
படுத்துக் கடந்தது சோஸி. 

“அம்மா! அம்மா! நாய் அசைய 
வில்லை...” 

'சோணி/' என்று அழைத்தேன். 
எத்தனைத் தூக்கத்திலும் என் 
Grd கேட்டு எழும் அவள் 
மனாத் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தூ 
காடந்தாள்- 

எப்பொழுது? 
எப்படி? 

எங்களுக்கு 
  விடை அடைக்கு 

வில்லை. 

ua oy Lot 
அணைத்துப் 
பாலூற்ற? வளர் 
த்த. கையானால் 
Lan Gon ex 
அவளை: 

  

குய்?” 
அதட்டிஞர். 
மாத்தையர 

தடவுறேன்? 
அல்ல. வரச£த்து படர்ந்து 

அத்த பசுமாத்தன். 
அடியாலே யூதைந்துவிட்ட,; 
என்னுள்ளே உறைந்துவிட்ட 
அன்பை, நரனைவையல்லவா தட 
வாத் தட்டி எழுப்ப அமைத! 
காண்கிறேன்? 

வாதாம் இலைகள் அசைகின் 
ன: கனிகள் கொஞ்சுகின்றன- 
வழக்கம்போல லக்ஷ்மீம் பாட்டி 
இலைகள் பொறுக்க வருகமான்.. 

* 

அல்ல; 
இத்கும்



-- நீறு விலகினால் -- 
தலைப்பை இழுத்துப் போர்த் 

'இயவாறு வாசலை எட்டிப் பார்த்துக் 
கொண்டிருக்தாள் செல்லம்மாள். 
சற்றைக்கெல்லாம் தஜெதருவில் 
டாக்ஸி ஒன்று வந்து கின்றது. புது 
மணத்தம்பதி இறங்கியதும், ௮ வர் 

களை இழக்கு முகமாக கிற்கச் 
சொல்லி ஆரத்தியைச் சுற்றிவிட்டு 
கிமிர்க்து அந்தப் பெண் ணைப் பார்த் 
தாள் அவள். 

நல்ல சிவப்பான நிறம் அந்தப் 

பெண்ணுக்கு. அகன்ற கெற்றியில் 
சிறிய குங்குமப்பொட்டு காணப் 
பட்டது. மூக்கில் ஆபரணம் ஓன் 
றும் இல்லை. காதுகளில் மட்டும் 
தோடுகள், கழுத்தில் முத்து அட் 
டிகை, ஆனால் கழுத்திலே செல்லம். 
மாள் எதிர்பார்த.த மாங்கல்யச்சரடு 
எங்கே/ 

டாக்ஸி சப்தம் கேட்டு வெளியே 
வந்தார் செல்லம்மானின் கணவர் 
கணபதி அய்யர். * ல் 

சுந்தரேசா / உன். மனை வியை.” 
அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே 
வா அப்பா. செல்லம் / அந்தப் 
பெண்ணை உள்ளே கூப்பிடு!” 
என்றார். 

சுந்தரேசனும், அவன் மனைவி 
வனஜாவும் வீட்டினுள் நுழைந்தார் 
கள். செல்லம்மாள் சமையற்கார 
ருக்கு ஏதேதோ கூறிவிட்டு 
வனஜாவை அழைத்துக் கொண்டு 
அவள் குடியிருக்கப் பேபோகும் 
"போர்ஷனை த்” இறந்து காண்பிக்க. 
ஆரம்பித்தாள். 

“சுந்தரேசன் காகபுரிக்கு வேலை. 
யாக வந்ததிலிருக்து எங்கள் விட்டில் 
இந்தப் “போர்ஷனில்' கான் இருக் 
Duar. முதலில் என்னிடமே சாப். 
பிட்டுக் கொண்டிருந்தான். அவன் 
வேலை ஓரு தனுசானது. வெளி 
யில் போனால் இரவில் அகாலத்தில் 

களப்பு சாப்பாடு ஏற்பாடு செய்து 
கொண்டான் “சிக்கிரம் கல்யாணம் 
பண்ணிக் கொள் அப்பா” என்று 
கானும் மாமாவும் அவனைத் தொக் 
B99 செய்தோம். கல்யாணம் 
செய்துகொண்டு வந்து இருக்கிரறுன். 
நீங்கள் இரண்டு பேரும் ஈல்லபடி 
யாக இருக்கவேண்டும். “உன் மனை 
வியை அழைத்து வருகிற அன்று 
எங்கள் வீட்டில்தான் சாப்பாடு” 
என்று சொல்லி விட்டேன். “அதற்: 
கென்ன மாமி, அப்படியே செய்யுங் 
கள்” என்று ஊரிலிருந்து வருகிற. 
தேதியையும் எழுதினான்.”” என்று. 
பேசியவாறு ஓவ்வொரு அறையை 
யும் காண்பித்துக் கொண்டே செல் 
லம்மாள் வனஜாவுடன். வீட்டைச் 
சுற்றி வந்தாள். இடை இடையே 
வனஜாவின் கழுத்தையும் உற்றுப் 
பார்தீதுக் கொண்டே இருந்தாள், 
வனஜா அதிகமாகப் பேசவில்லை. 
தலையை அசைத்துக் கொண்டே 
அவள் பின்னால் கடக்தாள். 

கொல்லைக் குழாய் அருஇல் கின் 
றிருந்த இருவரையும் கணபதி 
பார்த்துவீட்டு செல்லம் இரண்டு 
காள் ரயிலில் பிரயாணம் செய்து 

களைதீது வக்இிருப்பாள் அந்தப் 
பெண். அவளை உட்காரவிடாமல் 
இழுத்துக் கொண்டு வீட்டைச் 

சுற்றி வருகராயே, ரீ உள்ளே வா. 
அம்மா, அவள் ஒரு கர்னாடகம் /*” 
என்று சிரித்தவாறு கூறினார். 

செல்லம்மாள் தன் கணவரின் 
வார்த்தைக்குக் கட்டுப்பட்டவளாக 
வனஜாவை அழைத்துக் கொண்டு 
உள்ளே சென்றாள். 

“வென்னீர் தயாராக இருக்கறது 
வனஜா. குளித்துவிட்டு வா. சாப் 
பிடலாம். இன்றையப் பொழுதுக்கு 
மம் வீட்டில் சாப்பிட்டுவிடு. காளை க்கு 
வெள்ளிக்மமை. உன் Cuties 
னில் அடுப்பு மூட்டலாம்.'” என்றாள். 

வருவான். எனக் தகலகலலலைககசலமடுகலலகக லந அவள். 
குத் தொக்திரவாக 
இருக்கும் " என்று *சஷ9லலல௨சலலல 

ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 
AS 

வனஜா சந்தன 
அக்ரம சோப்பை எடு
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துக்கொண்டு மற்றொரு கையில் 
புடவை. ரவிக்கையுடன் வென்னீர் 
அறைக்குள் நுழைந்தாள். 

  

சுந்தரேசன் தன் காரியாலயம் 
வரையில் போய்விட்டு வருவதாகக் 
கூறிச் சென்றிருந்தான். செல்லம் 
மாள் பரபரப்புடன் கூடத்துக்கு, 
வக்து தன் கணவன் அருல் நின்று. 
“ஏன்னா... உங்களை ஒன்று கேட் 
கணும் இந்தப் பெண் ௩4ம பக்கத். 
துப் பெண் தானே! ஃல்யாணப் 
பத்திரிசையில் ஊர் பெயரைச் சரி 
யாகப் பார்த்தீர்கனோ 2? என்று 
கேட்டாள், 

“ஏன் ? தீடீரென்று அந்த சம் 
தேகம் என்ன வச்சது இப்போது?” 
என்று சேட்டார் கணபதி. 

  
“கழுத்தில் இருமங்கல்யச் சரட் 

டையே காணோமே,  புதிசாகக் 
கல்யாணம் ஆ வச்த பெண் 
*பளிச்” சென்று மாங்கல்யச்சரடு 
இருக்காதோ ? முத்து கெக்லேசும் 
இன்னொன்றும் எனக்கு வேண்டி 
யிருக்கவில்லை /”” . 

“*தர்னுடகம் / உன்னைப். போல். 
தேர்வடம் மாரி கழுத்திலே கயிற்: 
ops தொரங்கவிட்டுக்கற கால: 
மில்லே இது / தெரிஞ்சுதா ? எல். 
லாம் இருக்கும். கவனித்துப்பார்'” 
என்றார் கணபதி. 

வனஜா வென்னீர் அறைக்குள் 
ளேயே அரைகுறையாகப். புடவை 
யைச் சுற்றிக் கொண்டு வெளியே 
வந்தாள், சரியாகப் பித்தான் 
பொருத்தப்படாமல் * ரவிக்கையின் 
மேல் பக்கம் சற்றே இறக்தருந்தது. 
உள்ளே ஒரு மெல்லிய சரடு காணப். 
பட்டது, , செல்லம்மாள் ஓரக்கண் 

ணால் அதை கவணிததாள் கேரிடை 
யாகப் பார்தீதால் அக்த மாகரீக 
யுவதி ஏதாவது Birdy BO 
வாளோ என்று பயம். பரபர 
வென்று ரவிக்கையின் பித்தான் 
களைப் பொருத்திவிட்டு சரட்டை 
உள்ளே தள்ளினாள் வனஜா. 
பிறகு அரை மணி நேரம் கண்ணாடி 
யின் முன்பு கின்று தன்னை அழகு, 
படுத்திக் கொள்வதில் முனைந்தாள்." 
பளபளவென்று ஜ்வலிக்கும் தங்க 
அட்டிகையை எழுத்து உள்ளங் 
கமுதீஇல் அணிக்து கெற்றியில் சிறு 
பொட்டு ஒன்றை வைத்துக் 
கொண்டு சமையலறைக்குள் வக் 
தாள். 

எந்த மாங்கல்யத்தனால் ஓர 
பெண்ணின் வாழ்வு மலர்ச்சியும் 
பெருமையும் அடைகிறதோ அந்த 
மாங்கல்யத்தை ரவிக்கைக்குள் 
மறைத்துக் கொண்டு திரியும் காகரீ 

கத்தைக் .கண்டு செல்லம்மாளின் 
மனம் துணுக்குற்றது. 

வாசல் வராந்தாவில் சாய்வு நாற் 
காலியில் படுத்திருந்த கணபதியின் 
அருஇல் வந்து கின்ற செல்லம்மாள் 
“ஏன்னா! துப்பொழுதுதான் எனர் 
குப் புரிந்தது”? என்றான். 

 



விலகினால் 

“புரிந்ததோ இல்லையோ மிம்மதி 
யாக. இனிமேல் தூக்கம் வரும் 
உனக்கு”' என்று கூறி கணபதி சிரித் 
தார். 

உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே 
என்னையும், ,, என் _ பேச்சையும் 
கேட்டு அலட்சியம் செய்கிற வழக் 
கம் உண்டு. மாங்கல்யத்தை காலு 
பேருக்குத் தெரியாமல் மறைக்கிற 
கரகரீகம் எனக்குத் தெரிய வேண் 
டிய அவசியமில்லை.” என்று 
கோபத்துடன் , கூறிவிட்டு விருந்த 
ர்களுக்கு இலை போட விரைம் 
தாள் செல்லம்மாள். 

கணபதி மறுபடியும் சிரித்தார், 

2 

வனஜாவும் சுந்தரேசனும் 

அடுத்த போர்ஷனில் தனிக் குடித் 
தனம் ஆரம்பித்தார்கள். புதிதாக 
மணம் புரிந்த தம்பதி உல்லாசமாகத் 
தான் இருந்தார்கள். ஓரு காளா 
வது *பச்' சென்று மஞ்சள் பூசி 
பசுமையாக அந்தப் பெண் இருப்ப 
இல்லை. பலர் முன்னிலையில் பல 
விதிகளின்படி கட்டப்பட்ட அந்த 
மாங்கல்யம் அவள் ரவிக்கைக்குள். 

மறைந்து கடந்தது. வர வர அந்தப் 
பெண் - கழுத்துதீ தெரியாத ரவிக் 
கைகளையே அணிய ஆரம்பித்தாள். 
விதம் விதமாகக் காலர்கள் வைத் 
துச் சங்கு போன்ற அவள் கழுத்தை 
மறைத்துக் கொள்வதில் அவளுக்கு 
என்ன ஆர்வம்தான் இருந்ததோ! 
பகவானுக்கு வெளிச்சம். முதன் 
முதல் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்த 
அன்று அந்த மாங்கல்யச் சரட்டை 
அறைகுறையாகப் பார்த்தாளே 
செல்லம்மாள், அதற்கப்புறம் ஒரு 
இனமாவது "மறுபடியும் அதைப் 
பார்க்கவில்லை அவள். 

கணபதி மட்டும் இதிலெல்லாம் 
அக்கரை காட்டவில்லை. படித்த 
பெண்கள் பல” இனுசாக இருப்பார் 
கள் என்பது அவர் கொள்கை. 
அதே சமயம் செல்லம்மாளின் 
பழைமைக்கும் அவர் மதிப்புக் 
கொடுத்திருந்தார். அவள் அந்த 
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மாங்கல்யச் சரட்டுக்கு வைத்திருக் 
கும் மதிப்புக்கு இணையாக உலகத் 
'இல் எதையுமே அவரால் நிக தீதுப் 
பார்க்க முடியவில்லை. ஓரு, வேளை 
குழக்தை குட்டிகள் இருந்திருந்தால் 
செல்லம்மாளுக்குக் கணவன்மீது 
ஏற்பட்டிருந்த அன்பு பகிர்ந்து 
காணப்பட்டிரக்குமோ என்னமோ, 

அவளுடைய உலகம் அவர்தான். 
அவருடைய அன்புச் சின்னமாக 

மங்களத்தைத்தரும் மகா சக்தியாக 
அந்த  மாங்கல்யச் சரடு அவள் 

இதயத்தில், , இடம் பெற்றிருந்தது. 
ஆகவே வனஜா மாங்கல்யத்துடன் 

விளங்கும் மாங்கல்யத்தை எடுத்து 
ரவிக்கைக்குள் பேபோட்டு மூடி 
மறைத்துவிட்டு, விதஷிதமாக கழுத் 
தணிகள் பூணுவதைப் பார்த்துச் 
செல்லம்மாள் வியப்பும் வருத்தமும்: 
அடைக்தாள். கணவரிடம் கூறி 
ஆற்றிக் கொண்டபோதுதால் சனா
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பதி பைத்தியம்! என்று கூறி அவ 
டைய “தீவிரமான பக்தியைக் 

கண்டு அதிசயித்தார். 

3 

பக்கத்துப் போர்ஷனிலிருந்து 
சிரிப்பின் ஓலி அல அலையாகக் 
காற்றில் மிதந்து வந்தது. கணபதி 
கையில் இருந்த புத்தகத்தை மூடி 
வைத்துவிட்டு, செலலம்/ இங்கே 
வாயேன்...” என்று மிகவும் மெது 
வாக அழைத்தார். செல்லம்மாள். 
அங்கு வந்ததும் இருவரும் சேர்ந்து 
அடுத்த போர்ஷனில் எழுந்த ரிப் 
பின் ஓலிக்குக் காரணம் கண்டு 
பிடிக்க முனைந்தனர். 
“வனஜா ! இன்றைக்கு என்ன 

டிபன் பிரமாதமாக இருக்கிறது? 
எனக்கு இன்று *போனஸ்* வரும். 
என்று உனக்கு எப்படித் தெரியும் 2 
கேற்றுவரை எங்கள் காரியாலயத் 
'இல் யாருக்குமே தெரியாத பரம 
ரகசியமாக இருந்த விஷயமாச்சே/”* 
என்றான் சுந்தரேசன். 

“போனஸ் வந்ததா என்ன?” 
என்று கேட்டாள் வனஜா. 

“ஆமாம்... இடீரென்று மானே 
ஜர் காரியாலயத்தினுள் _ வந்ததும். 
அறிவிப்பு பலகையில் செய்தி ஓட் 
டப்பட்டது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 

ரண்டு மாதச் சம்பளம் இனாமாகக் 
டைக்கிறதென்றால் எவ்வளவு 

மஒழ்சீசியாக இருக்கும்? அப்படியே 
தேனில் விழுந்த ஈக்களைப் போல 
தத்தளித்தார்கள்...'” சுந்தரேசன் 
'இவ்விதம் கூறியவாறு கோட்டுக் 
கற்றைகளை எடுத்து மேஜைமீது 
வைத்தான். 
இந்தா இது உனக்காக ! உன் 

இஷ்டம் போல எது வேண்டுமானா 

லும் செய்து கொள்...”? 
செல்லம்மாளும் கணபதியும் ஒரு 

வரை ஒருவர் பார்த்துப் புன்னகை 
புரிக்து கொண்டார்கள். இளம்: 
தம்பதி இருவரும் இப்படி ஒற்றுமை 
யாக இருப்பதில் அவர்களுக்கு. 
அளவற்ற மஒழ்ச்சி. 

  

நீறு 

சிறிது நேரம் கழித்து வனஜாவும் 
சுந்தரேசனும் கதவைப் பூட்டிக் 
கொண்டு கடைத் தெருவுக்குக் 
கிளம்பினார்கள். 

மேற்கு வானத்தில் கதிரவன் 
மறையும் காக்ஷி கண் கொள்ளாக் 
காட்சியாக இருந்தது. சந்தனக் 
குழம்பை வாரி அப்பியது போல் 
மேற்குவானம் பசுமையாகக் 
காணப்பட்டது. சக்தனக்குழம்பில் 
தோய்க்து எழுக்திருப்பவன் போல் 
சூரியன். பொன்னிறம் காட்டி 
மறைந்து கொண்டிருந்தான் செல் 
லம்மாள் பூஜை அறையில் குத்து 

விளக்கேற்றி, குங்குமம் இட்டு 
லலிதா தோத்திரங்களைப் பாடிக் 
கொண்டிருந்தாள். 

செல்லம்! தென்னிந்திய சங்கத் 
இல் இன்று காலட்சேபம் வரு 
ரயா போய்விட்டு வரலாம்......” 
என்று அழைத்தார் அவர். 

நீங்கள் மட்டும் போய் வாருங் 
கள். விடிந்தால் காரடை நோன்பு. 
வீட்டில் கொள்ளைக் காரியங்கள் 

இடக்கின்றன...'” என்று பதிலளித் 
தாள் செல்லம்மாள். 

கணபதி தனியாகக் கிளம்பினார்” 
அவர் தெருக்கோடியில் செல்லும் 

போது வனஜாவும் சுக்தரேசனும் 
எதிரே வந்தார்கள். 

“நகைக் கடைக்குப் போய்விட்டு 
வருகிறோம் மாமா?” என்று இரு 
வரும் ஏகோபித்த குரலில் கூறினார் 
கள் அவரிடம். 

அப்படியா! சந்தோஷம்...” 
என்று சிரித்தவாறு சொல்லிக் 
கொண்டே கணபதி போய்விட்டார் , 

மறுகாள் உதயத்தில் செல்லம் 
மாள் தெருவில் கோலமிட்டு, 
விளக்கேற்றி பூஜைப் பொருள்களை 
அம்பிகையின் சன்னதியில் சிரப்பி 
வைத்துவிட்டு மஞ்சள் கயிற்றில் 
இரண்டு மல்லிகைப் பூவை வைத் 
துக் கட்டி பூஜைக்கு தயாராக இருக் 
தாள். *பச்” சென்று மஞ்சள் பூசிய 
முகமும் கழுத்தில் பசுமையுடன்



விலஒனால் 

ஒளிரும் மஞ்சள் கயிறும், மாங்கல்ய 
மும் அந்த சுமங்கவிக்கு என்றுமில்: 
லாத சோபையை அளித்தன. 
பூஜை அறையை எட்டிப் பார்த்த 
கணபதி தன் மனைவியின் தோற்றத் 
தைக் கண்டு சற்றே பயபக்தியுடன் 
ஓதுங்க நின்றிருந்தார். செல்லம் 
மாள் அவரைத் திரும்பிப்பார்த் 
தாள். 
“வனஜாவை கூப்பிடுங்களேன். 

அவளும் என்னுடன் சேர்ந்து 
கோபு. செய்வதாகச் சொல்லி 
இருக்தாள். காரடை செய்யத் தெரி 
யாதாம் அந்தப் பெண்ணுக்கு! வரச் 
சொல்லி இருக்தேனே”” என்றாள். 

கணபதி அடுத்த போர்ஷனுக்கு 
விரைக்தார். காலை நேரத்தில் கதவு. 
பூட்டி இருந்தது. அவர்கள் இல்லை. 
என்கற செய்தி தெரிந்ததும், “எண் 
னவோ/ 'இக்தக் காலத்துப் பெண் 
களின் போக்கே எனக்குப் புரிய 
வில்லை?” என்று கூறியவாறு தன் 
பூசையைச் செய்திட்டு Caner ys 
சரட்டை எடுத்துக் கழுத்தில் கட்டிக் 
கொண்டாள். அருகில் கின்றிருந்த. 
கணவரின் பாதங்களில் வணங்கிய 
போது அவக£யுமறியாலல் அவள் 
கண்களில் கண்ணீர் சுரக்திருந்தது. 

4 

வனஜாவும் சுக்தரேசனும் பெரி 
தாகச் சிரித்தப்படி காலை ஒன்பது 
மணிக்கு வீட்டுக்கு வக்கனர். வாச 
லில் செம்மண் கரையிட்ட முத்துக் 
கோலங்கக£ரப் பார்த்ததும் வனஜா, 
“அடாடா!” என்று கத்தினாள் 
என்ன ?'* என்று கேட்டான் 

சுந்தரேசன். 
“இன்றைக்கு மாச பங்சுணி கூடு 

இற Coney இல்லையா? மாமி 
என்னை வரச் சொல்லி இருந் 
தாரே...”' என்றாள். 

“அதனால் என்ன? இப்பொழுது 
தான் போயேன்...” 

அவள் செல்லம்மாளின் வீட்டுக் 
குள் நுழைக்தாள். அக்த அம்மாள் 
தன் கணவரின் எதிரில் இருந்த 

6 

கம 

நுனி வாழை இலையில் அடைகளை 
வைத்து, உருகாத வெண்ணெயை 

இலை நுணியில் எடுத்து வந்து போட் 

டாள். : வாசற்படி அரில் வந்து 
கின்ற வனஜாவைப் பார்த்து, 
*எங்கே.போய் விட்டாய் அம்மா? 
இன்று கோன்பாச்சே ? அதுவும் 
தாலி கோன்பு இல்லையா இது? 
பயபக்தியுடன் செய்ய. வேண்டிய 
தாச்சே 1!” என்று கேட்டவாறு 
செல்லம்மாள். : அவளை ஏறிட்டுப். 
பார்த்தாள். 

வனஜாவின் கழுத்தில் பள பள 
வென்று தங்கக்கொடி ஒன்று மின் 
னிக் கொண்டிருந்தது. 
“இதோ பாருங்கள்! கேற்று என் 

கணவருக்குப் போனஸ்” வந்ததோ 
இல்லையோ ? இந்தக் கொடி வாங் 
கிக் கொண்டேன், இத்தனை மாச 
மாய்க் கயிற்றில் போட்டுக் கொண் 
டிருந்த இருமாங்கல்யத்தை இதில் 
எடுத்து கோர்த்திருக்கறேன். பத்து 
காகாக்கொருதரம் எண்ணெய்ப் 
பிசுக்கேறி அக்தக் கயிற்றைப் பார்க் 
கச். ச௫க்கவில்லை. ? என்று 
கூறியவாறு வனஜா தன் கழுத்தில் 
'இருக்த தங்கக்கொடியை வெளியே 
எடுத்துக் காட்டினாள். 
என்னது?” என்றாள் செல்லம் 

மாள், அவள் விழிகள் இரண்டும். 
வியப்பினால் அசையாமல் இருக்: 
தன, 
என்ன மாமி அப்படி விழித்துப். 

பார்க்கிறீர்கள்?” 

“sre இழமையுமா மஞ்சள்: 
கயிற்றை கழற்றிவிட்டுத் தங்கத்தில் 
கொடி வாங்கி போட்டுக் கொண்ட 
பெருமையா இது ?”” செல்லம் 
மாள் இரைந்து கத்தினள். 
“இதிலே என்ன தப்பு? இரு 

மாங்கல்யம் தானே முக்கியம்? 
அந்த சரட்டிலே என்ன இருக் 
இறது?......”” 

  

  

பேச “உன்னோடு எனக்குப் 
வராது. ரீ போ அம்மா...... 

  

செல்லம்மாள் தனக்கு ஏதோ 
கேர்க்து விட்டது போல் மினைத்து,
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கழுத்தில் புரண்டு கொண்டிருந்த 
மஞ்சள் கயிற்றைக் கண்களில் 
ஒற்றிக் கொண்டாள். 

த் ஆ 

செல்லம்மாளுடைய வீட்டில் 
இனிமேல் இருப்பது e Assad 
என்று வனஜாவுக்குத் தோன்றி 
யது. “உன்னோடு பேச வராது” 
என்று அவள் சொல்லிய பிறகு 
அங்கு இருப்பானேன்? சுந்த 
ரேசன் அவசரமாக வேறு வீடு 
தேடினான். கோன்பு கழித்த கான்கு 
நாளைக்கெல்லாம் வேறு ஜாகை 
மாற்றிக் கொண்டு எளம்பி விட்டார். 
கள். 

“பங்குனி மாதம் அப்பா சித்திரை 
பிறந்ததும் போயேன்”? என்றுகூட 
கணபதி கூறிப் பார்த்தார். 

“மஞ்சள் கயிற்றிலேயே கம் 
பிக்கை இல்லாத எங்களுக்கு 
மாசங்களில் எண்ன கம்பிக்கை 
வைதீஇருக்கறது??? என்று வெடுக்” 
கென கூறினாள் வனஜா. புதுக் 
குடித்தனம் வக்த அன்று மலர்ந்த 
முகத்துடன் மஞ்சள் நீர் சுற்றி வர 
வேற்ற செல்லம்மாளிடம் ஒரு 
வார்த்தைகூட பேசாமல் வனஜா 
விடு விடு என்று வெளியே கடக்து 
வண்டியில் ஏறிக் கொண்டாள். 

உள்ளே கண்ணீர் உகுதீதுக் 
கொண்டிருந்த தன் மனைவியைப் 
பார்த்துக் கணபதி, “*பைத்திய மே 
படித்த பெண்களோடு பழகவே 
உனக்குத் தெரியவில்லையே உண் 
பாட்டுக்கு உன் மஞ்சள் கயிழ்றின் 
மேல் விசுவாசம் வைத்துக் 
கொண்டு பேசாமல் இடப்பது 
தானே? அவளுக்குப் போதனை 
செய்யக் இளம்பி விட்டாய் கடக்க 

ஐதுபோ. எழுக்இருந்து வேலையைப் 
பார்'” என்றார். 

எப்படி அவக கான் என்ன 
சொல்லி விட்டேன் ? அந்த மஞ்சள் 
கயிற்றுக்காகத் தானே சாவித்திரி 
கோன்பு நூற்று கெளரியை வழி 
பட்டாள். ஆயிரம் இருந்தாலும் 
அதற்கு ஈடு ஆகுமா என்று தானே 

by விலஇனால் 

சொன்னேன் ? மாளும், இழமையு 
மாக மஞ்சள் கயிற்றைக் கழற்றி 
எறிக்துவிட்டுத் தங்கச் சங்கிலியில் 
தாலியைக் கோர்த்துக் கொண்டு 
வந்து நின்றால் ?......”? 

  

செல்லம் கிஷ்டூரச்துடன் கணவ 
னிடம் பொரிந்து தள்ளினாள். 

“சரி, சரி, போ... 
  

“அவளுக்கு அதனுடைய மதிப் 
பும், உயர்வும் தெரியவில்லை. ஏதோ 
விகாயாட்டுச் சாமானாக கினைத் 
இருக்கிறான். தெரிக்து கொள்கிற 
காலம் ஓன்று வரும்......' 

செல்லம்மாள் கண்ணீர் வழிந்த 
கண்களை அழுத்தித் துடைத்துக் 
கொண்டு உள்ளே போய் விட் 
டாள், 

* 
செல்லம்மாள் கூறியபடி மாங் 

கல்யத்தின் மகத்துவத்தைத் 
தெரிக்து கொள்கிற காலம் வனஜா 
வுக்குச் சட்டென்று வாய்க்கவில்லை... 
ஆனால் ஆரோக்கியமாக உலவி 
வந்த கணபதி அடிக்கடி கோயில் 
படுத்துக் கொண்டார். காலை 
எழுக்கவுடன் காப்பி சாப்பிடுவது, 
பத்து மணிக்கு கல்ல சாப்பாடு, 
மாலை எற்றுண்டி இரவு சாப்பாடு 
என்று உடலைப் பாதுகாத்து வந்த 
அவருக்கு கோய் வந்தது வியப்புக் 
தான். வயிற்றில் ஓயாத வலியும். 
எரிச்சலும் ஏற்பட்டது. பரங்கிப் 
பழம் போல் தள தளவென்று 
'இருக்தவரின் உடலில் வாட்டம் ஏற்: 
பட்டது. ரியாக சமைத்த உண 
வெல்லாம் சாப்பிடுவாரின் றி வீணா 
ஒப் போயின... செல்லம்மாள் பதறி 
னாள். பெரிய: வைத்தியர்களை 
அழைத்து வைத்தியம் செய்தாள். 
காளுக்கு காள் வியாதி அதிகரித் 
தது. கணபதி வேலையிலிருக்து 
ஓய்வு பெற்ற போது கிடைத்த 

பணத்திலிருக்து வீட்டைக்கட்டி 
இருந்தார். அதன்மீதும் சிறிது 
கடன் இருந்தது. மாதம் வரும் 
பென்ஷனில் தம்பதி இருவரும் 
காலம் தள்ளி வந்தனர். குடலில். 
ஏற்பட்ட புண் சாதாரணமாகத் 
இருவதாக இல்லை. செல்லம்மாள்
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கழுத்தில் இருந்த கெம்பு அட்டி 
கையை விற்று வைத்தியம் செய் 
தாள். வியாதி பணத்தைச் சாப் 
பிட்டு ஏப்பம் விட்டது. ஓவ் 
வொரு நகையாக ‘Gouger 
கடைக்குப். போயிற்று. கடைத் 
தெருவுக்குச் சாமான்கள் வாங்க 
வந்த சுந்தரேசனிடம் ஸேட் மெது 
வாக விஷயத்தைக் கூறினார். 

“மூன்று மாதத்திற்குள் ஏகப்பட்ட 
ககைகளை விற்று விட்டார்கள் அந்த 
அம்மாள்......”” 

சுந்தரேசன் செல்லம்மாளின் 
வீட்டுக்கு வந்தான். கட்டிலின் மேல், 
உடல் வெளுத்து, கள இழந்த 
முகத்துடன் கணபதி படுத்திரும் 
சார். 

“என்ன மாமா இப்படி இருக்கி 
தீர்கள் 2? எனக்கு ஒரு வார்த்தை 
சொல்லி அனுப்பக் கூடாதோ 2”* 
என்று பரிவுடன் கேட்டான் சுந்த 
ரேசன்... 

உள்ளே இருக்து வக்த செல்லம் 
மாகப் பார்த்தான். 

கைகளில் புதையப் புதைய 
இருந்த வக£யல்ககா காணோம். 
ஓரு தங்க காப்பு மட்டும் இருந்தது. 
கழுதீதில் ஒரு ஒற்றைவடம் சங்கிலி 
யும், மஞ்சள் கயிறும் பளிச்” சென்று. 
காணப்பட்டன. 

“சுந்தரேசா / மாமாவைப் பார்த் 
தாயா அப்பா]? என்று கதறினாள். 
செல்லம்மாள். 

சுந்தரேசனின் தொண்டையில் 
ஏதோ அடைத்துக் கொண்ட மாதிரி 
இருக்தது. 

“மாமி! உங்களுக்கு ஒன்றும் 
சூறைவு வராது, அ௮க்த ஏழுமலை 
யான் காப்பாற்றுவான். கவலைப் 
படாதீர்கள் அடிக்கடி மான் வந்து. 
பார்த்துக் கொள்கிறேன்...” 

“வனஜா ஊரில் இல்லையாமே?'* 
என்று ஹீனஸ்வர,$இல் விசாரித் 
தார் கணபதி. 

கீறு 

ஆமாம் மாமா! அடுத்த மாசம் 
அவளுக்கு வளைகாப்பு பிரசவம் 
கழித்துத்தான் வருவாள்......”? 

சுந்தரேசன் அங்கிருந்து சென்ற 
பிறகு செல்லம்மாள் பூஜை அறை 
யில் நுழைந்தாள். அங்கே மாட்டி 
யிருந்த ஏழுமலையானின் DGG 
வப்படத்தின் முன்பு கின்று கண் 
ணீரை ஆருகப் பெருக்கனாள். 

அப்பனே / எனக்கு உலஇல் 
ஓன்றுமே வேண்டாம். அவர் 
பிழைத்து எழுந்து இந்த மஞ்சள் 
கயிறு தக்னால் போதும், உன் 
சன்னதிக்கு வருஒறேன், என் ஈகை 
கள் அனைத்தும் உனக்கு அர்ப்பணம் 
செய்து விடுகிறேன். தங்கத்தால் 
ஆன இந்தத் இருமாங்கல்யத்தைக் 
கூட உனக்குக் காணிக்கையாக்இ 
விடுகிறேன். எனக்கு நீ மட்டும் 
இந்த மஞ்சள் கயிற்றைக் கொடுத்து 
வீடு, போதும் 6 

**செல்லம் 1 அங்கே என்ன 
பண்ணுகருய் ? கொஞ்சம் இப்படி 
வக்கு உட்கார், ஏதாவது படி கேட்க 

றேன்...” என்று கணபதி அழைத் 
தார் அவளை. 

    

  

6 

அன்று சென்னை சென்ட்ரலில். 
டில்வி ஜனதாவுக்கு ஏகப்பட்ட கூட் 
டம். செல்லம்மாளும் கணபதியும் 
எப்படியோ கெருக்கயடித்துக் 
கொண்டு வண்டியில் ஏறினார்கள். 
கணபதியின் உடம்பு முன்னைப் 
போல் இராவிட்டாலும், சற்றுத்தேறி 
கடமாடும் நிலைக்கு வக்இிருக்தார்- 
வண்டிக்குள் ஏறியதும் கணபதிக்கு. 
ஜன்னல் ஓரமாக ஓர் இடத்தைப் 
பிடித்து அவரை உட்காரவைத்தாள் 
செல்லம்மாள். 958 Bass 
இடத்தில் ஒண்டிக் கொண்டு தன் 
னுடன் எடுத்து வந்திருந்த பிரம்பு: 
பெட்டியைத் இறந்து பார்க்க ஆரம் 
பித்தாள் அவள். அதனுள் அலர் 
மேலு மங்கையுடன் கூடிய வெங் 
கடாஜலபதியின் படம் இருந்தது. 
பகவாணின் திலகத்திலிருக்து 
கொடுத்த பிரசாதமான பச்சைக்



விலஒனால் 

கற்பூரம் கமகமவென்று மணத்தது. 
என்ன பார்க்இருய் 2'* என்று 

கேட்டார் கணபதி 
“ஒன்றுமில்லை.  இருச்சானூரில் 

இரண்டு படங்கள். வாங்கனேன் 
எங்கே வைத்தேன் என்று பார்த் 
தேன்......”” 

  

ரயில் இளம்ப பத்து கிமிஷங்களே 
'இருக்கன. ஒரு பெரியவர் ஓர் இளம் 
பெண்ணுடன் ஒவ்வொரு பெட்டி 
யாக பெயர் எழுதி ஓட்டியிருக்கும். 
சீட்டுக்களை ப் பார்வையிட்டுக் 
கொண்டே வக்தார். இவர்கள் 
பெட்டியின் அருகில் வந்ததும் 
சட்டை உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, 
“மிஸஸ் வனஜா நாகபுரி... 
என்று சொல்லிக் கொண்டே, 
**இங்கே வாம்மா குழந்தை / உன் 

  

பெயர் இருக்கறது. மீ முதலில். 
வண்டியில் ஏறிக்கொள்...... Gye 
தையை என்னிடம் கொடு”? 
என்றார். 

அக்தப் பெண் வண்டியில் ஏறிய 
தும் தன் இரு கரங்களையும் நீட்டிக் 
குழந்தையைப் பெற்றுக் கொண்டு, 
““அப்பா/ சீங்கள் உள்ளே வராதீர். 
கள், எப்படியோ கான் இடம் பிடித் 
துக் கொள்வேன் கூட்டம் அதிக 
மாக இருக்கிறது.'” என்று சொல். 
லிக் கொண்டே கூலியாள் கொண்டு 
வந்த சாமான்கக£ப் பலகையின் 
மீது வைத்தாள். 

கிழவர் ஜன்னல் ஓரமாக இருக்த 
கணபதியைப் பார்த்தார். 

sent, என் பெண் நாகபுரிக்குப் 
போடருள் கொஞ்சம் கவனித்துக் 
கொள்ளுங்கள்...... வனஜா /...... 
போய்ச் சோந்ததும் மாப்பிள்ளை 
யின் உடம்புக்குத் தந கொடு...” 

செல்லம்மாள் கூட்டத்தின் ஊடே 
பார்வையைப் பெட்டிக்குள் செலுத் 
'தினாள். பர பரவென்று எழுக்து, 
“வனஜா / இப்படிக் குழந்தையை 
என்னிடம் கொடு. மாமாவின் பக்கத் 
இல் ரீ உட்கார்ந்து கொள். உன் 
இடத்தில் குழக்தையைப் படுக்க 
வைக்கலாம் காண் இக்தப் பெட்டி 
மீது உட்காருகறேன்...”? 
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“யார்? மாமியா?'' எண்று 
வனஜா. தகைத்து வியப்புடன் 
செல்லம்மாளைப் பார்தீதாள்.. 

“ஏன் மாமி இப்படி இருக்கிறீர் 
கள் 2 மாமாவின் உடம்பு இக£த்து 
விட்டதே, எங்கே போய்விட்டு 
வருகிறீர்கள்?” 

எப்படி இருக்கறேன் வனஜா / 
இப்படி இருக்க வேண்டும் எண்று 
'தான் அந்த ஏழுமகையாணிடம் வரம். 
கேட்டேன். அவன் கொடுத்த"மாவி 
கல்யப் பிச்சை இந்த மஞ்சள் 
கயிறு? 

செல்லம்மாள் ஈக௫ம் வண்டியில் 
தன் கழுத்தில் இடம்த மஞ்சள் 
கோர்த்த மஞ்சள் கயிற்றை எடுத்து. 

வனஜாவுக்குக் காட்டினாள். அதை 
பக்தியுடன். கண்களில் ஒற்றிக் 
கொண்டாள். வனஜாவின் கண் 
களில் கண்ணீர் இரண்டது. 

மாமி கானும் மாறி விட்டேன். 
அவர்... எண் கணவர் ஜீப் விபத் 
இல் அகப்பட்டுக் கொண்டு......”” 
மேலே பேச முடியாமல், கூட்டம் 
கிறைந்த இடம் என்றுகூடப் பாரா 
மல் வனஜா “ஹோ” என்று அழு 
தாள், 

“அப்புறம் ? சுக்தரேசன் செளக் 
யமாக. ருக்கரானோ இல் 
லையோ?”” என்று செல்லம்மாளும், 
கணபதியும் பதட்டதீதுடன் கேட் 
டனா. 

வனஜா ஒருவாறு துயரத்தை 
விழுங்கிக் கொண்டு பேச ஆரம் 
பித்தாள். 

“ugg தினங்களுக்கு முன்பு 
'இடீரென்று த்தி வந்தது மாமி. 
அவர் வேலை: விஷயம்தான் உங்க 
ளுக்குத் தெரியுமே. எங்கோ வெளி 
யில் போய்விட்டு வீடு இரும்பும் 
போது இரவு பதினொன்னுக்கு 
மேல் ஆஷிவிட்டதாம். ஜீப் டிரைவர் 
கண்மண் தெரியாத வேகத்துடன் 
வந்திருக்கிறான். Bie வந்த 
காரில் மோதி வலது கால் மடங்இ. 
முட்டியில் எலும்பு வீரிக்து விட்ட 
தாம். மூக்குக் கண்ணாடி கழண்டு.
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தூரப் போய் விழுந்து இடந்த 
தாம். ப 

  

* அப்படியா ? நல்ல காலம்தான் 
“அம்மா கண்ணாடி கொறுங்கி இரும் 
தால் என்ன கதி ஆ௫ இருக்கும் ? 
இம்மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில்தான்- 
கடவுளின். கருணை கமக்குப் புலப் 
படுகிறது” என்றாள் செல்லம்மாள். 

*ஈதந்த வந்ததும் கான் எண்ணா 
(தது எண்ணினேன் மாமி... அந்த 
காரடை கோம்பும், அதை நான். 
உதாசினம் செய்ததும், மங்களகர 
மான மஞ்சள் கயிற்றை மதியாமல் 
தங்கச் சங்கிலியில் மாங்கல்யத்தை 
கோர்த்துக் கொண்டதும் கினைவுக்கு 
வந்து என் மனத்தைக் கலங்க 
அடித்தன, கூடத்திலே மாட்டி 
இருந்த ஏழுமலையான் படத்தின். 
முன்பு கின்று எனக்கு மாங்கல்யப் 
பிச்சை தரவேண்டி மன்றாடினேன். 
தந்தி வந்த அடுத்த இனம் காலையில் 
கடிதம் வந்தது. அவரே எழுதி 
இருக்தார். தனக்கு ஓன்றம் 
உயிருக்கு அபாயமில்லை என்றும், 

கீறு விலகினால்: 

சற்று சாவகாசகாகவரலாம் என்றும் 

குறிட்பிட்டிருக்தார். கானும் திருப் 
பதி போய் எல்லாவற்றையும் 
"காணிக்கை செலுத்இவிட்டு மஞ்சள் 

  

கயிற்றில் மஞ்சளைக் கோர்த்துக் 
கட்டிக் கொண்டுதான் வருக 
ஜேன்......!? 

கணபதி பெருமையுடன் செல்லம் 
மாளைப் பார்த்த, செல்லம் / 
அன்று சொன்னாய் அல்லவா 
வனஜாவுக்கு மஞ்சள் கயிற்றின் 
மதிப்புத் தெரியவில்லை என்று 
அதன் உயர்வைப் பற்றி அவளா 
கவே தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் 
பார்த்தாயா ?”? என்று கேட்டார். 

“இந்த மட்டும் சுந்தரேசன் 
பிழைத்தானே அதுவும் இவளு 
டைய மஞ்சள் கயிற்றின் பலத்தினால் 
தான்?? என்று கூறி அவள் வனஜா 
வின். கழுத்தில்  மங்களகரமாகத் 
துலங்கும் அந்த மஞ்சள் கயிற்றைட் 
பார்த்துப் பூரித்துப் போனாள். நீற 
விலகினால் ' தானே ஒளியின் 
தன்மை புலப்படும், 

 



தவுச் சங்கிலி :இஞங்' கென்று 

ஓசைப்படு இற து. ஒருக்களித்திருந்த 
வாசல் கதவைத் இறந்து கொண்டு 
யாரோ உள்ளே வருகிறார்கள். மெட்டி 
யின் ஒலி சுநாதமாகக் கேட்டிறது. பின் 
தொடர்ந்து மல்லிகையின் மணம் கும் 
மென்று வீசுறது. சலகல வென்று கண் 
ணாடி வளையல்கள் குலுங்குசன் றன. 

மாமீ ! மாமீ/** மெல்லிய, மென் 
மையான குரல் ஒன்று கல்யாணியைத் 
தட்டி எழுப்புகிறது. கையில் வைத்தி 
ருக்கும் பாத்திரத்திலிருந்து புழுங்க 
லரிசிக் கஞ்சியின் மணம் எழும்புகிறது. 
ஆவி சுருள் சுருளாக எழுந்து மேலே 
மிதக்கிறது. 

உம். ....** என்று முனகிக்கொண்டு. 
கல்யாணி மாமி அரைக் கண்களை விழித் 
துப் பார்க்கற. அவள் எதிரே 

scr மினுக்கும், முகத்தில் நெருப்புச் 
சுடர் போல் குங்கும இலகமும் ஒளிர 
அபிராமி கஞ்சிப் பாத்திரத்துடன் நிற் 
கருள். எ.இேர நிற்பவளைப் புரிந்து 
கொள்ளாத ஒருவித மயக்க நிலையில் 
இருக்கிறாள் கல்யாணி. 

நீ யாரம்மா 2** கல்யாணி மாமி, 
கேள்விக் குறியைத் தேக்கிய பார்வை 
யில் எதிரில் நிற்பவளைப் பார்க்கிறாள். 

"நேற்றிலிருந்து உங்களை நான் 
பார்க்கவில்லை மாமி, என்ன அப்படிப் 
பார்க்கிறீர்கள் 2 எதிர் வீட்டில் இருக்கும். 
அபிராமிதான். என்ன உடம்போ 
ஏதோ என்று காலையிலேயே என் பெண் 
ஊைப் பார்த்து விட்டு வரச் சொன்னேன். 
கண்ணைத். இறக்காமல் படுத்திருப்பதா 
கச் சொன்னாள். கஞ்சி கொண்டு வந் 
இருக்கிறேன் மாமி, எங்கே வாயைத் 
'இறவுங்கள். .. .** 
பதமாக ஆற்றிய கஞ்சியைக் கல்யாணி 

மாமியின் வாயில் புகட்டுகருள் அபி 

  

ராமி. அவளைப் பற்றித் தெரிந்து 
கொள்ள கல்யாணிக்கு ஆசைதான். 
எதிர் வீட்டுப் பெண். அடக்கமும், 
அன்பும், இன்முகமு ம் ஒருங்கே அமையப் 

மஞ் .. 

  

பெற்றவள். ஏட்டிலே பலபல படித்து 

அறிவதை விட, அவளைப் பார்த்தே பல 
வற்றைப் படித்துப் பயன் பெற்று விட 
லாம். அந்தக் குளிர்ந்த பார்வை ஒன்றே 
போதுமே! இருந்தாலும் அவளை எப். 
படி அறிமுகப் படுத்திக் கொள்வது ? 

கல்யாணியும் சற்று சங்கோஜி. வலு 
வில் யாருடனும் பேச மாட்டாள். 
கஞ்சி இதமாக நெஞ்சில் இறங்கிய 
வுடன். கல்யாணி பேச ஆரம்பிக் 
கருள். ் 

"1 நேற்று மத்தியானம் படுத்தவள் 
தான்... ஒரே தலைவலி. ராத்திரி ஜுரம் 
வந்து விட்டது. தட்டுத் தடுமாறி 
காப்பி போட்டுச் சாப்பிட்டேன். 
உனக்கு வீண் தொந்தரவு. .. பாவம் ! 
பிள்ளைத்தாச்சியைச் சிரமப்படுத்தி 
விட்டேன். .. .** 

  

  

  

      
அபிராமிக்கு 

எங் இருந்தோ 
வெட்கம் 
வந்து BGA 
ஐது. எத்தனை 
பெற்றாலும், 
ஒவ்வெரு 
தரமும் தாய் 
மை அடையும் 
போது வெட் 

கம் வரத்தான் செய்கிறது. 
தலை குனிந்து நிற்பவளைப் பார்க்கி 

ருள் கல்யாணி. 
1 உட்காரம்மா. 

தனை மாசம் உனக்கு 2 
  நிற்கிருயே ....எத் 

  

  1: நாலு மாசம் மாமி. .** கண்களிலே 
கண்ணீர் மின்னுகிறது. 
“ஏனம்மா. வருத்தப்படுகிறாய் ? 

தாய்மை அடைந்து விட்டோம் என்று 
பொங்கிப் பூரித்து இருக்க வேண்டியது. 
போக, இந்தக் காலத்தில் ஒன்றுக்கு 
மூன்று குழந்தைகள் ஆக விட்டால் 
எல்லாப் பெண்களும் இப்படித்தான் 
அலுத்துக் கொள்வறார்கள். என்னைப் 

பார். ...?! மேலே அவள் பேசவில்லை. 
பார்வை எங்கோ வெறுமையில் போய் 

நிலைத்து விட்டது. உயிரினம் வாழ்ந்து 
”ரிக்கும் இந்.த உலகம் அவளுக்கு மட் 
டும் ஒரே சூன்யமாகத் தோன்றுவா 
னேன் 2 

காரணம் இல்லாமல் இல்லை. ab 
யாணி ஒண்டிக்கட்டை. பரந்த உலகத்: 
இல் அவளுக்கு வேண்டியவர்கள், உற 
வினர்கள். என்று சொல்லிக்கொள்ள 
யாரும் இல்லை. கல்யாணி உலகத்தா 
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ரைப்போல ஒருவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட் 
டாள், சில காலம் வாழ்ந்தாள். ஒரு 
பூவோ, பிஞ்சோ தளிர்க்கு முன்பே தனி 
யாசி விட்டாள். அவளைத் தனிமைப் 
படுத்தியவன் தெருவிலே தநிறுத்.தாமல் 
சோற்றுக்கும், துணிக்கும் வைத்து விட் 
டுப் போனான். சோறும், துணியும். 
மனித வாழ்வின் முதல் தேவையாக 
இருந்தாலும், அது கிடைத்த பிறகும் 
அந்த வாழ்வு பூரணத்துவம் அடைவ 
இல்லை. . 

இப்படித் தனி மரமாக இருக்கிறோமே 
என்று வேதனைப்பட்டு நாட்களைக் கழித் 
துக் கொண்டே வந்து விட்டாள். ஒவ் 
வொரு உயிரும் ஏதோ ஓர் ஆதங்கத் 
துடன் உலகல் பிறக்கறது. நன்றாக 
வாழ்ந்துவிட வேண்டும் என்று துடிக் 
இறது. ஆனால், அவற்றின் வாழ்க்கைப் 
பாதையில் எத்தனை ஏற்றங்கள், இறக் 
கங்கள்? இவள் வாழ்விலே ஏற்றமே 
காணவில்லை. ஒரே பள்ளம்தான். இட்டு 
நிரப்ப முடியாத பிளவு. 

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு 
நாள் அபிராமியும், அவள் கணவனும், 

குழந்தைகளும் அந்த ஊருக்கு வந்தார். 
கள். மாட்டு வண்டியிலிருந்து அவர்கள். 
இறக்கிய சாமான்களைப் பார்த்தவுடன் 
கல்யாணிக்குப் புரிந்து போயிற்று; வளர: 
வேண்டிய அந்தக் குடும்பத்தைப் பற் 
ஸரக்குறையும், பசியும். பாடுபடுத்திப். 
பேயாட்டம் ஆடி இருக்கன்றன என்று. 
ஓடிந்த மணைகள், ஓட்டைத் தகர டப் 
பாக்கள், கழிந்த சாக்கில் நசுங்கிய பாத் 
தரங்கள், படுக்கை என்கிற பெயரிலே. 
வெறும் கந்தல்கள்2 

காற்று வாக்கிலே கல்யாணியின் 
காதில் விழுந்த செய்தி இதுதான். 

பள்ளிக்கூட வாத்தியாராக இருந்து 
வந்தானாம் அபிராமியின் கணவன். ஒரு. 
வார ஜுரத்தில் கால் இழுத்துக் 
கொண்டு விட்டதாம். அபிராமி குடும்ப 
பாரத்தைத் தன் தோளில் ஏற்றுக் 
கொண்டு விட்டாள். இட்டுக்கள் போல: 
துளித் துளியாய் நிற்கும் மூன்று பெண்: 
குழந்தைகளை வீட்டில் விட்டு விட்டு 
அபிராமி ஓடி ஓடி உழைத்தாள். ஒரு 
வீட்டில் பிறந்த நாள் என்றால் விடிய 
நாலு நாழிகைக்கே எழுந்து, கணவனுக் 
கும், குழந்தைகளுக்கும் சமைமத்து 
வைத்து விட்டுப் போய் விடுவாள். 

மாலை. அவள் வீடு இரும்பும்போது 
பையில் இன்பண்டங்களும், முகத்தில். 
மலர்ச்சியும் கொண்டு வரத் தவறியதே 
யில்லை. மூகத்தில் சிரிப்பு ஒன்றுதான். 
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வற்றாமல் இருக்கும். வீட்டில் ஒன்மு. 
மிராது. சமையலறையில் டப்பாக்கள் 
ஒழுங்காகக் கொலுவிருந்தாலும், தன் 
னுள்ளே சூன்யத்தை நிரப்பிக் கொண்டு. 
அமர்ந்திருக்கும். எதிரும், புதிருமாக 
அமைந்திருந்த இவர்கள் இருவருடைய 
வீட்டிற்கும் ஏகப்பட்ட ஓ.ற்றுமை / கல். 
யாணிக்குப் பட்டினி கடக்க வேண்டிய 
அவசியமில்லை. அவளுடன் பஇூர்ந்து. 
உண்ண யாருமில்லையே என்கிற ஏக்கம் 
தான் அவளுக்கு. ப௫ர்ந்து சாப்பிட 
கணவனும், குழந்தைகளும் இருக்கும் 
அபிராமிக்கோ வயிருர உண்ண உண 
வில்லை என்கிற ஆதங்கம். 
எப்படியோ இருவருக்கும் ஒற்றுமை 

இருந்தது! ட 
** கஞ்சி வாய்க்குப் பிடிக்க .தா மாமி? 

ஜுரம், தலைவலி என்றால் என்ன ஒரு 
குரல் கூப்பிடக் கூடாதா 2** அபிராமி 
பரிவுடன் கேட்ஒறாள்.. 

மையல் அறை வலை பீரோவில் 
நேற்று பால் பிரைகுத்தி வைத்திருக் 

  

கிறேன். கறிகாயும் வாடி வதங்கப். 
போகும். எடுத்துப் போம்மா. .** என்: 
Reyer. 

இரு துளியாக ஆரம்பித்த நட்பு, மலை: 
யாக வளருகிறது. நாட்கள் பிறந்து 
மடி௫ன்றன. ஆனால், பாசமும், அன்பும் 
பிணைந்து கொண்டு வளருகின்றன. இரு: 
வரும் மனத்தில் ஒன்றிப் போகிறார்கள். 

கல்யாணிக்குத் தான் ஒண்டிக்கட்டை 
என்கிற எண்ணம் மெல்ல மெல்லத் 
தேய்ந்து வருறது. அபிராமி இருக்க 
ருளே/ 

மாதம் வளர வளர அபிராமி இளைத் 
துக்கொண்டே வருகிறாள். 

1: அடியே அபிராமி ! எட்டு மாசம் 
ஆறைதடி. உனக்கு. பேசாமல் வீட் 
டோடு விழுந்து ட... .** கடுமையா 
கக் கல்யாணி எச்சரிக்கிறாள்.. 

அவள் விழுந்து கிடந்தால் ஐந்து: 
வயிறுகள் நிரம்ப வேண்டுமே !/ ஒரு. 
குடும்பத்துக்கு இன்னொருவர் இட்டு 
நிரப்ப முடியுமா 2? தீராத பிரச்னையாக 
விட்ட இல்லாமையை இந்தக் கல்யாணி 
யின் பரிவும், உதவியும் எப்படிப் போக் 
கடித்து விடும் 2 

இதயம் விம்மித் தணிகிறது அபிரா 
மிக்காக. சூம்பிப்ப போன காலும், 
கோணிய வாயுமாக இருக்கும் அபிராமி 
யின் கணவனைப் பார்க்கும்போதெல். 
லாம் கல்யாணிக்கு வேதனையும், கோப 
மும் கொப்பளித்து எழுகின்றன. 

 



ன்ளிக்கூட வாத்தியார் ஆயிற்றே, 
தாது குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது சொல் 
லிக்கொடுத்து . .. .* கல்யாணி ௫ ஊரில்: 

விசாரித்து நாலு குழந்தைகளை அழை. 
த்து வந்து"விடுகறாள். அபிராமி கல்யா 

யிடம் சண்டைக்கு வந்து விடுகிறாள். 
என்ன மாமி இது ? அவர் இடந்த 

இடைக்கு இந்த மட்டும் தாலிச் சரடு 
தப்பியதே என்று பார்த்தால் 2...'” 

** வயிறும், வாயுமாக நீ அலைவது 
எனக்குப் பெறுக க முடியவில்லை. 
யடி 

அதற்காக 2 என் தலையில் எழுதி 
யது அது...'* துயரம் நெஞ்சிலிருந்து: 
இறங்கி வயிற்றுக்குள் சென்று விடுக 
றது. 

ஒன்பதாம் மாதம் பிறந்து விடுகிறது. 
கூடவே கோடைடயும் பிறக்றைது. 
அனரிலே எங்கு பார்த்தாலும் கொட்டு 
மேளமும், இருவிழாக்களும் அமளிப்: 
படுகின்றன. ' யார் வீட்டிலோ ஏதோ 
விசேஷமாம். அபிராமி வந்து உதவினால்: 
தான் காரியம் நிறத்து மணக்குமாம். 
அபிராமிக்கு ஆகி வந்த கை வேறு, 
அவளை அழைக்க வந்து விட்டார்கள். 

“வீட்டு வரைக்கும் தான் சாப்பாடு. 
இருபது பேர்களுக்குச் சமைக்க வேண் 
டும். கூடமாட எங்கள் பெண்களும் 
உதவி செய்வார்கள். ஐந்து ரூபாய் 
கொடுக்கிறோம் ?* 

ஐந்து ரூபாய் 1! பெரிய தொகைதான். 
அவளுக்கு. நாலு நாளைக்கு ஒரு வேளைச் 
சாப்பாட்டுக்காவது _ கவலைப்படாமல் 
இருக்கலாம். போகிறேன் என்று பறக் 
"இருள் அவள். போய்விட்டுத் தான் வரட் 

டுமே ! மூன்று நாட்களாக அரை வயிற்: 
றுக்குச் சாப்பிட்டுச் சாப்பிட்டு அலுத்து 
விட்டது அவளுக்கு. 

கல்யாணி வேறு ஊரில் இல்லை. அடு 

(த்த ஊரில் ஏதோ திருவிழாவாம். அபி 
ராமியின் _ குழந்தைகளை அழைத்துக் 
கொண்டு போய் இருக்கிறான். அவளைப் 
போகவேண்டாம் என்று கூறித் தடுத்து 
நிறுத்த யாருமில்லை. புறப்பட்டு 
விட்டாள். 

நேரம் நகர்கிறது. தெருவில் மாட்டு 
வண்டி. வந்து நிற்கிறது. மூனூக் 
கொண்டே இறங்குகருள் அபிராமி. 
நெற்றியில் முத்துக்களாக அரும்பியிருக் 
கும் வியர்வைத் துளிகளும், வெளுத்துப் 
போன முகமும், சோர்வும் அவளுக்கு 

உடல் நிலை சரியில்லை என்று காட்டு 
இன்றன. 
1 வாசற்படி ஏறிக்கொண்டே, “சாப்பிட் 

டீர்களா 2 நீங்களே போட்டுக் கொண்டு 

  

  

  

  

  

டேய், எங்க வாத்தியார் 
ரொம்ப ஈல்லவர்டா. கேள்விக்குப் 
பதில் சொல்லலேன்னு,வெளியே போ” 
என்று வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டார்டா ! 

  

  

சாப்பிட்டால் வயிறு நிறையாதே. .. .* 
என்று கணவனிடம் பரிவுடன் கேட்ட 
வாறு உள்ளே சென்று படுக்கிறாள். 

விநாடிக்கு விநாடி அவள் வேதனை ௮இ 
கரிக்கறது. அப்புறம். யார் யாரே 
வருகிருர்கள். அபிராமியின் நினைவில் 
கல்யாணி ஒருத்தியைத்தான் நிறுத்திக் 
கொள்ள முடிகிறது. 
விளக்கு வைக்கும் நேரமாக விட் 

டதே. .. மாமி வரவில்லையா ?'* வாய் 
இறந்து கேட்கிறதாக ஒரு நினைப்பு. 
பேசத்தான் முடியவில்லையே ! 
அதோ 1! அதோ 1! கல்யாணி மாமி 

யின் குரல் கேட்கிறது. ** அபிராமி 1. 
அபிராமி ! என்னிடம் காலையிலேயே ஒரு 
வார்த்தை சொல்லி யிருக்க மாட் 
டாயா 2 உன்னைத் தனியாக விட்டு 
விட்டு நான் போயிருக்கமாட்டேனே. .** 
பரிவும், பாசமும் தோய்த்த சொற்கள் 
அவை. கல்யாணியால் தான் அவ்விதம் 
பேசவும் முடியும். 

அவளைச் சுற்றி எதோ நடக்கறது. 
மயக்கம் . . மருந்து” என்று யாரோ: 

பேசுகிருர்கள். பிறகு 2 அபிராமி தன் 
னிலை நழுவி, புரியாத ஓர் இடத்தில் 
இருக்கிறாள். வலி, இல்லாமை, ப, 
எதுவுமே மனித தேகத்தை ஆட் 

கொள்ள முடியாத ஓர் இடம். அவளுக்கு: 

ஒன்றும் புரியவில்லை. அவ்வளவுதான் / 
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குவா குவா ** உலக வனத்திலே 
அரும்பிய மொட்டு ஒன்று மலர்ந்து விட் 
டது. கல்யாணி குழந்தையைப் பார்க் 
கருள் ஆண் குழந்தை. அபிராமியின் 
அழகையும், தகப்பனின் வாட்ட சாட்ட 
மான உடலையும் கொண்ட அழகுக் 
குழந்தை, சட்டென்று அபிராமியைப் 
பற்றிய நினைவு வருசிறது அவளுக்கு. 
பிராமி 1 அபிராமி! *" 
புதிய ஒன்றைப் பார்க்கும் வேஈத்தில் 

பழைய ஒன்றின் நினைவை மறக்கச் செய் 
யும் மாயை! 

  
டாக்டர் அபிராமியின் கையைப் 

பிடித்துக் கொண்டே நிற்கிறாள். 
உணர்ச்செளைத் தாண்டிய நிலையில் 
அவள் நின்ற நிலை விடை அளித்து விடு. 
றது. ஜனனத்தின் தோற்றுவாய் 
மரணத்தின் விளிம்பிலே நின்று பேய்க்: 
கூச்சல் இடுவதை அறிந்து கொள்கிறாள். 
கல்யாணி. / 

காலையில் தன்னைப் பார்த்துப் பேசச் 
சரித் தவளின் உடல்,அவள் எதிரே இடக் 

இறது. வாழ்ந்து ஓய்ந்து போனவ, 
அருகில் வாழ வந்திருக்கும் புது உயிர், , 
குரலெழுப்பி தன் வரவை அறிவித்துக் 
கொண்டிருக்கறது. 

ஊரார், உறவினர்கள் வத்து காரி 
யத்தை முடிக்கிறார்கள். சம்பிரதாயத் 
துக்காக வந்தவர்கள் அது முடிந்தவுடன் 
விலூ விட்டார்கள். அவனும், அந்தக்: 
குழந்தைகளும் மட்டுமே தனியாக நின் 
ருர்கள்.. 

ூல்யாணி பசும் பாலை எடுத்துக் 

கொண்டு வருகிறாள் குழந்தைக்கு. 
தெளிந்து நெளிந்து அது தாய் பாலுக் 
காக அழுது கொண்டிருக்கிறது. 
பெற்றவனோ இருந்த இடத்தை 

விட்டு அசையாமல் உட்கார்ந்இருக் 
கிரான், பாலைப் புகட்டி விட்டுத் துணி 
யில் வைத்து அணைத்து அதை எடுத்து 
வருகிறாள் கல்யாணி. 

** இப்படி இருந்தால் முடியுமா 
அப்பா? இந்தக் குழந்தையின் வே.தனை 
யைக் கவனிக்காமல் உட்கார்ந்திருக்க 
ரயே ! தந்தையும் தாயுமாக இருக்க 
வேண்டியவனாயிற்றே நீ!. .'* 

எப்பொழுதும் போல முனகுகிறுன் 
அவன். கல்யாணி ஏதோ ஒரு வேகத் 
இலே அதைத் தன் வீட்டுக்குள் எடுத் 
துப் போகிறாள்; நாளை. .மறுதாள். . 
பெற்றவன் வந்து கேட்டால் 2' என் 
இற எண்ணமே அவளுக்கு எழவில்லை. 
மனைவிக்காக அவன் உருகுஇறானா 2 
நாளைக்கு நமக்கு உழைத்துப் போட 
யார் இருக்கிறார்கள் என்று வே.தனைப் 
படுகிறானா 2 புரியவில்லை அவளுக்கு, 
தாயாக வேண்டும் என்று ஒரு 

காலத்தில் அங்கமெல்லாம் உருக 
அவன் அருளை வேண்டிய கல்யாணி 

  

இதோ எளிதில் தாயாக விட்டாள் 
வேண்டுமென்றே யாரோ சுமத்தி? 
விட்ட பதவி ! 

நாட்கள் ஓடுகின்றன. குழந்தை -- 
அபிரா மியின் குழந்தை -- இப்பொ 
முது கல்யாணியின் செல்வனாக வளரு: 

ரன். பல மாதங்கள் வரை அவன் 
பெயரில் குழந்தையாகவே வளருகறான். 
அபிராமியை உரித்து வைத்திருக்கிறது. 
ஏதோ ஒரு பெயர் வைத்து அழைக்க 
வேண்டாமா ? கல்யாணி யோ௫க்கறாள். 
என்னவோ ஒன்று மூளையில் பளிச்சிடு 
கிறது. 

ஸ்ரீராமன் 1! அற்புதமான பெயர். 
*- ஸ்ரீராம். .7*. என்று வாய் நிறைய, 
குளிர அழைக்கிறாள்௮வள் ஸ்ரீராமனுக்கு.



       
முகம் பார்த்துச் சிரிக்கத் தெரிகிறது 
பாவம், தாய் முகம் அறியாத ௮. 
சேய், தாயின் உருவத்திலே தன்னை 
வளர்க்கும் அவளைப் பார்த்துச் சரிக் 
Angi. 

'மெல்ல மெல்ல ஸ்ரீராமனின் தந் x 
யின் மனம் லிழிப்படைவறெது... கால் 
இழுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் சாய் 
த்து நடந்து கொண்டே ஒரு வேலை 
யைத் தேடிக் கொள்கிறான். பெரிய 
பெண் தான் குடும்பத்தைப் பார்த்துக் 
கொள்றைது. கும்மட்டியைப் பற்ற. 
வைக்கறதும், சமைக்கறதும் அசல்: 
அபிராமி தான் வேலையில் ! தன்னு 
டன் பிறந்த இரண்டையும் பார்த்துக் 
கொண்டும் இடையிலே எதிர்வீட்டை 

  

 



  

பழைய நாட்களில் ரஷ்யா 
தேசத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு: 
விவசகம் நடக்கும்போது ஆக 
வேண்டிய சடங்குகளில் 
இது ஒன்று. பெண்ணின் தகப். 
பன் ஒரு புது சாட்டையை 
எடுத்து இலேசாகப் பெண் 
ணுக்கு ஒரு அடி கொடுத்து 
* இது நீ என்னிடம் வாங்கும் 
கடைசி அடி.” என்று சொல்ஸி. 
விட்டு, சாட்டையை மாப். 
பின்ளையிடம் ஐப்படைப்பான்!. 
  

  

யும் எட்டிப் பார்க்கருள் அவள். உடன். 
பிறந்த ரத்தமாயிற்றே ! 

** தம்பிப் பாப்பாவை அப்பாதான். 
தூக்கிக் கொடுத்துவிட்டாரே !** உடன் 
பிறந்த பாசத்தில் கண்ணீர் விடுகிறாள். 
தமக்கை, ஆசையுடன் முத்தமிட, 
அன்புடன் தாலாட்ட, மகிழ்வுடன் 
தூக்கச் சுமக்க அவள் துடிக்கிறாள். 

ஒருநாள்... ஸ்ரீராமனை எடுத்துக் 
கொண்டு கல்யாணி வாசல் இண்ணையில் 
வந்து உட்காருகிறாள். குழந்தை 
எதற்கோ அழுகருன்... 

அந்தத் தொலை வானத்திலிருந்து 
குதித்து வருபவன்போல் அந்த மனிதன். 
வருகிறான். தெருக்கோடியில் வரும் அவ 
னைப் பார்த்துக் குழந்தை சிரிக்கிறது. 

அருகிலே வந்ததும் ஸ்ரீராமனின் 
தந்தை தன் வீட்டு வாயில்படி ஏறுமுன் 
ஒரு தடவை திரும்பிப் பார்க்கிறான். 
குழந்தை சரிக்க, அவன் பார்க்க. . 

கல்யாணியின் நெஞ்சில் -- நிறைந்த 
ருந்த அந்த மனத்தில் வெறுமை நிரம்பு 
இறது. ஏதோ 'பறி போய் விட்டாற் 
போல் இதயம் வெறிச்சென்று ஆஒறது. 
குழந்தையை உள்ளே கொண்டு வந்து 
தொட்டிலில் இடத்திவிட்டு உட்காரு 
கருள், 
வெறிச்சோடிய இதயத்தைக்குழந்தை 

நினைவால் நிரப்பிக் கொள்ள முயல். 
இருள். 
நாளைக்கு ஸ்ரீர£மனுக்குப் பிறந்த 

நாள். அவன் பிறந்த நாள் அவன் 
தாயின் மறைவு நாள் அல்லவா? 
எதிர் வீட்டுக்கு யார் யாரோ வரு 
கரார்கள். இங்கே இவள் குழந்தையின் 
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பிறந்த நாளுக்காகப் பட்டுச் சட். 
வாங்கி யிருக்கிருள். அங்கே Heide see 
மனைவியின் நினைவுக்காகு guid sade 
செய்து கொஸ்டிருக்கருன்.. 

வாசல் குறட்டில் யாரோ ஏறி வரு: 
இருர்கள். கல்யாணி இரும்பிப் பார்க்க 
வில்லை. குழந்தையைப் பறி கொடுத், 
வெறுமையாய். நின்று 3 Gerda 
என்கிற நினைப்பு, தொட்டிலில் ௫ 
வளரும் மதலையின்மீது அவள் பார்வை 
நின்று திலைத்து விடுகிறது. 

ரேழியில் காலடிச் சத்தம் கேட்டுறது? 
கல்யாணி கண்களை இறுக மூடிக் கொள் 
கருள். ஆடாது, அசங்காது துயில்: 
கொள்ளும் பாலகனை அந்த வெற்று. 
இதயத்துள் இருத் இக் கொள்கிறாள். 

முற்றத்தைத் தாண்டிக் கூடத்துக்கே. 
வந்து விடுரார்கள். 

மாமி /7* 
அபிர௱ஈமியின் மூத்த பெண் அல்லவா? 
*- மாமி / அப்பா என் தம்பியை வால். 

இண்டு வரச் சொன்னார் மாமி. .**   

கல்யாணியின் நெஞ்சம் கனக்கிறது; 
சுடந்த சல மாதங்களாக வளர்த்து 
வந்த நம்பிக்கை கரைந்து போகிறது. 
**கேட்டிறேனே மாமி! என் தம்பியை 

அப்பா வாங்கிண்டு வரச் சொன்னார். 
நாளைக்கு எங்கம்மாவுக்கு இதி மாமி: 
அவனை இங்கே விட்டுட்டு. .௮ப்பா எப் 
யடி. மாமி ஒண்டியா காரியத்தைச் 

செய்வா ?** கல்யாணியின் மனம் பதில்: 
தருகிறது. 

*அவன் அபிராமியின் மகன். 
மகன் அல்லவே 2?” 

தொட்டில் அசைகிறது. குழந்தை 
விழித்துக்" கொள்கிறான். வழக்கம் 
போல ஒரே புன்னகைதான். 

அந்தச் சிரிப்பு அவளை ஒன்றும் செய்ய 
வில்லை. 

உன். 

“கண்ணே! உன் அம்மாவுக்குச் 
செய்ய நீ வேண்டுமாம். உன் அப்ப௱ 
அழைக்கிறார். போடா. .** மின்னலைப் 
போல் பாய்கின்றன கரங்கள். குழந் 
தையை எடுக்கின்றன. தமக்கை உரிமை: 
யுடன் குழந்தையைப் பெற்றுக் கொள் 
கிறாள். 

தொட்டில் ஓர் அசைவுடன் தன்னை 
வெறுமைப்படுத்திக் கொள்கிறது. 
தெருத் இண்ணையிலிருந்து பார்த்தால் 
அடிவானத்தில் மாலையில் நடந்த இந்திர 
ஜாலங்கள் மறைந்து இருள் படர்ந்து 
கடக்கறது.



  

இழ்வானத்தில் அருணோதயம் 
ஆகிறது. புள்ளினங்கள் பாடு 

இன்றன. வண்ண மலர்களிலி 
ருந்து வண்டுகள் தேனை உறிஞ் 
௬ன்றன. உலகும் விழித்துக் 
கொள்வது. இடையர்கள் 
ப க்களை மேய்ப்பதற்காக, 
வயல்களுக்கு ஒட்டிப் போக 
minor. எங்கும் விழிப்பு. 
இயற்கையின் விழிப்பால் எல் 
லாரும் தாண்டப்பட்டுத் 
தொழிலில் ஈடுபடுகிருர்கள். 

அதோ! வயல்களின் வரப்பின் 
மேலே இளமங்கை ஒருத்தி, 
தலையில் தயிர்க் கலயத்துடன் 
வருஒஇருள். தென்றலில் அசைந் 
தாடும் பூங்கொடி போன்ற 
தேசத்தைப் படைத் தவள் 
மை இட்டிய விழிகளை 
உடையவள் புன்சிரிப்பால் 
உலகத்தையே மயக்கி விட முய 
MAG. அநாயாசமாக அவள் 
கைகளை வீடி நடந்து வருவதை 
யே ஒரு காவியமாகப் பாடி விட 

லாம். ஒயிலாக அவள் நடத்து 
வரும்போது, எங்கிருந்தோ புத 

ருக்குள்ளிருந்து. கண்ணன் 
வருவருன். கையிலிருந்த வேய்ங் 
குழலை... இடுப்பில் செருஇக் 
கொள்ஒருன். பட்டுப் போன்ற 
யாதங்கள் நோக, மெதுவாசு 
தடந்து, அவளுடைய பின்புறக் 

'இல் வந்து, அவள் மேலாக்கை! 

வேல் 

பற்றி இழுத்துத் குயிர்க்கூடை 
யைத் தள்ளி வடுகிறான். கூடை 
யிலிருந்த பானைத் தயிரும் 
கீழே. பெருக வழிகின்றது 
அள்ளி அள்ளிச் சாப்பிடுகிறான் 
சுண்ணன். உலகம் பூராவும் 
'தன் வயிற்றுள் வைத்தஇருப்பவ 
னுக்கு அடங்காத பூ! தணி 
யாத தாகம்! 

மங்கை கோபத்தால் மலர் 
விழிகளை உருட்டி விழிக்கிராள். 
வாயில் வெண்ணெய் pepe 
மாதவன் பயந்து நடுங்குகிறான். 
இடைச்சி கண்ணனைக் காதைப் 
பிடித்துத் இருக் கன்னத்தில் 
செல்லமாக அடிக்இருள். 

பள்ளிக்கூடத்தின் கூடம் 
ர்ந்துபோகிற மாஇரி கர 

  

கோஷம். “ஆஹா! அற்புதமா 
அபாரம்!* என்று எல்லாரும் 
இ நிகழ்ச்சியைப் பாராட்டி 

  

னார்கள். இடைச்சியாக நடித்த 
பாமாவுக்கு, அன்று அமோக 

மாகப் பாராட்டுதல்கள் இடைத் 
தன. கண்ணனாக வந்து நடித்த 
சிறுவன் மாதவனுக்கு ஏகப்பட்ட 
புகழ்மாலைகள். பள்ளிக்கூட நிர் 
வாகிகளால் சூட்டப்பட்ட மலர் 
மாலைகளுடன் இருவரும் வீடு 

இரும்பினர். 
மாதவனும் பாமாவும் ௪ம 

வயஇனர் அல்ல, பாமாவுக்குப்



yen oe, வயதாக விட்டது. 
மாதவனுக்கு ஆறு வயதுதான் 
இருக்கும். ஆனால், உடன் பிறந் 
ஒவார்களைப் போல், அவ்வளவு 
ஆசையும். பாசமும் ஒருவர் 
மேல் ஒருவர் வைத்இருந்தனர். 
இருவரும் பக்கத்து வீட்டுக்கா 
சர்களாகஇருந்தாலும்,மா.தவன் 
பாமாவைவிட்டு அரைக் கண 
மும் பிரியமாட்டான். உலகத் 
திலே பாமாவைத் தவிர, வேறு 
எதுவும் அவணுக்கு உன்னது 
மாகத் தெரியவில்லை. இதற் 
கெல்லாம் காரணம் வேறு, 

ஃ ௯ ஃ 

ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு... 
ஒருநாள் பொழுது விடியும் 

நேரத்தில், பாமாவின் பக்கத்து 
வட்டில் குழந்தை அழும் குரல் 
கேட்டது. இந்த அதிசயத்தை 
நேரில் பார்க்கவேண்டும் என்று 
நினைத்து அடுப்பங்கரைக்குச் 
சென்ற பாமாவை அவள் தாய். 
“பாமா! பக்கத்து வீட்டு அம்பு 
ஜம். மாமிக்குக் குழந்தை 
சக துவிட்டதே உனக்குத் 
தெரியுமா?!! . என்று விசாரிக் 
தாள். மகிழ்ச்சியால் துள்ளும் 
மனகடன் பாமா அடுத்த வீட் 
டுக்குள் சென்றாள். 

  

     

“வா, வா, பாமா? உணக்கு 
விளையாட ஒரு பாப்பா வத்இ 
ருக்கறான் பார். அத். தள்ளி 

   
    

  

என்று மாறுவனின் ததக 
அவளை வரவேற்றுக் குழந்தை 
யைக் காண்பித்தார். 

கண்களை திம்மதியாக 
உறங்கும் அ முகத்தையே 
உற்றுப் பார்த்தாள். பாமா. 

கனங்கமான. அதன் வது 
தன் மனசைப் பறி. 

  

க்தாள். அன்றைய இனத் 
இலிருந்து பாமாவும். மாதவ 
ணும் இணைபிரியாமல் வளர்ந்து 
வந்தார்கள். 

இந்நிலையில் பரமா வளர்த்து 
பெரியவளாஇவிட்டாள் ஒரு 
இனம் அவள் தன்னைப் பிரத் 
யேசுமாலை முறையில் அலங்காரம் 

பண்ணிக் கொண்டான். தலை 
வில்... ராக்கொடி வைத்துப் 
பின்னிப் பூச்சூடி, மஞ்சன் 

   

பாவடையும், அரக்குத் தாவ 
swell uy id அணித்து, அவள் மாத 
வன் வீட்டுக்கு வந்தான். மாகு 
வண் அப்படியே. வாயைப் 
பிளந்துகொண்டு நின்றான். 

**இன்றைக்கு என்ன அலங் 
ர மெல்லாம் பலமாக இருக் 
றதே?'*” என்று கேட்டுக் 

கொண்டே வத்தார், மாதவ 
னின் தகப்பனார் சேதுராமன். 

**நாளைக்கு எங்கள் பன்னிக் 
கூடத்தில் நடன ஓத்இகை நட 
குப் போகிறது. அதில், நன் 
தான் கோபிகை பாலகி, ருஷ்ண 
ஞை நம் மாதவன் நடிக்கிறான்” * 
என்றாள் பாமா. 

எனக 
நடனம் 

அப்படியா? பேஷ்! 
கெதிரில் கொஞ்சம் 
ஆடிக்காட்டேன்.பார்க்கலாம்** 
என்றார். சேதுராமன். அறிது 
நேரத்திற்குள் மர இவனை & 
கிருஷ்ணனைப்போல் 'அலங்கரிக். 
தாள் அவன் அப்பாவின் பட்டு 

வேஷ்டியும், அம்மாவின் நகை 
களையும். அணிந்து இருஷ்ண 
Garay. BY நின்றான் மாதவன். 
ஆட்டம் ஆரம்பமாயிலற், 
பாட்டின் சாராம்சம் இதுதான் 

“8 எவ்விதம்பண் இசைக் 
இருய். என்பது எனக்குத் 
தெரிய்வில்லையே/ மெளன 
மாக, சந் தையை நிலை 
நிறுத்இ உன் குழலோசையை 
உற்றுக் கேட்டுறேன். 
ஹே பிரபோ! உன் இசை 

உலகத்தை ஓளி மயமாக்கு. 
Am aI. உண். இசையின் 
மூச்சு வான வெளியெங்கும். 
Guinea so நிற்கிறது. கண் 
குழலின் நாகும் கற்பாறை 
களையும் கரைந்து போகச் 
செய்றது. 

     

  

  

உள்ளம் 

DOE 
மாதவா! என் 

கண் இசையோடு 

ஆசைப்படுகிறது. 

மகா சவிதாகூரின் சதோஞ்ச லி 
யிலிருந்து தோர்ந்தெடுக்கம் 
பட்ட வரிகள் அவை. இதற் 

குத் தான் மேடையிலும் ஆடி, 
பாராட்டைப் பெற்றுள். 

or 

 



  
என்னடா பண்ணுவாய்?! 

து கேட்டாள் அவன் தாய் 
'வடிக்கையாசு. 
பாமாவுக்குச் 

து. நானே அவளைக் கல்யாணம் பண் 
றேனே! என்று 

   
   

இதற்குப் பிறகு 
டைய பாசம் மேலும் உற 
பட்டது. ''இப்படி இருக்கி 
லஜாதவா? தாளைக்குப் பாமா 
கலியாணம் பண்ணிக் கொடு 

விடுவார்கள். அப்போது மீ. ணிக் 

68 

  

    
கல்யாணமா? 

   



கபடமில்லாமல் பதில் சொன்னான் அவண். 
*“அமகுகான் போ!!! என்று கூறி, பெற்றோர் இருக 

ரமே பெரிதாகச் சிரித்தார்கள் 
அவர்கள் விளையாட்டாகச் சொன்னது 

உண்மையாகவே... தடக் ஆரம்பித்தது! 
பாமாவைப்.. பெண் யார்க்கு... வடக்கே 
இருந்து ஒரு பிள்ளை வந்தான். இம்லா 
வில் சர்க்கார் வேலையில் ருப்பவன். விடு 
அமர்க்களப்பட்டது. அம்புஜம் பாமாவின் 

வீட்டிலேயே 
ராவும் இரு, 

  

    

பாமாவுக்கு அவங்கள 
ரம் செய்தாண். க் 
வர்களுக்கு. உபசாற் க் 

ச ௪ ன செய்து சிறுறுண்டி பலி     மாறினான்



மாதவன் எங்கே மறமி27* 
என்று கேட்டாள் பாமா. 
“அவனா? வீட்டில்தான் இருக் 

இருன்.. எத்தனைக் கூப்பிட்டா 
லும் வர மாட்டேன் என்கிறான். 
அதென்ன பொல்லாத்தனமோ, 
தெரியவில்லை!" என்றான் அம்பு 
ஜம். 

“அவன் தான் நேற்று சொன் 
னானே, பாமாவை அவனே கல் 
யாணம் பண்ணிக் கொள்கிரு 
ம். அந்தக பொறாமைதான் கார 
ஊம் !* என்றார் சேதுராமன். 

வத்இருந்த கல்யாணப் பின் 
ஊையிலிருந்து உளரார் அனைவரும். 
“கொல்லென்று சிரித்கார்கள். 

எல்லாம் முழடுத்த பிறகு பாமா 
இன்பண்டங்களுடன் அடுத்த 
விட்டுக்குள் சென்றாள். குவ 
யே உருவாய்க் கன்னத்தில் 
கை வைத்து உட்கார்த்திருந்த 
மாதவனின் அருகில் போய் 
தின்றாள். 

"கண்ணே. மாதவா! உனக்கு. 
சன்பேரில் என்னடா. கோபம்? 
இதோ பார், லட்டும் மைசூர் 
பாகும்... கொண்டு வந்திருக் 
இறேன்”” என்று பலகாரக் 
தட்டை அவண் முன் வைத்து. 
அவன் முகத்தைக் இருப்பினான். 

கண்களில் நீர் பெருக உட் 
காரர்த்திருந்த மாதவனின் முகம் 
களையிழந்து வாடிக் கடந்தது. 

"*எகற்காகடா அழுஇஞுய்?”* 
என்று. கேட்டாள் பாமா 

"ஒன்றுமில்லை. உனக்குத் 
தான் கல்யாணமாச்சே!”” எண் 
மூன். மாதவன். வெறுப்புத் 
தொனிக்கும் குரலில். 

"ஆமாம், கல்யாணந்தான். 
அதற்காக நீ அழவேண்டுமா., 
ஷ்ண?” என்று... கேட்டான் 
அவன் 

மாதவன் அவளைப் 
Ca Bum aad ur Ds 
வும் பார்த்தான் 

நீதான் சொல்லேன். பிறந் 
ததிலிருந்து என்னோடு விளை 
வாடிவிட்டு நீ யாரோ இன்று 
வத்தவரோடு கல்யாணம் பண் 
ிக்கொண்டு ஊரையும் விட் 
ஒ.ப் போகிறேன் என்கிருயே!2** 

7௦. 

பாதிக் 
கோபமாக 

குழந்தைதான். அன்றாட 
கேள்வியின் அர்த்தம். ஆழமாண் 
தாகு இருந்தது. கும்ககை கண்ண 
oor Sin ABS Dr wi or HOH BM 
மாண் வீடு கட்டி விளையாடும். 
குழந்தைகள், அத்து வீட்டை 
மண்ணால் ஆனது ன்று நினைத். 
தால்கானே? மரப்யபாச்சியை 
வைத்துக்கொண்டு விளையாடும் 
குழந்தை அதற்குப் யா லூட்டிது 
தாலாட்டி மகிழ்கிறது. யாம 

வின் அன் பில் இளைத்து வளர்த்து 
வந்த மாதவனால் அவள் பிரி 
வைச் ச௫க்கமுடியவில்லை. 

மாதவன் சொன்னதைக் 
கேட்டுப் பாமா கலகல வென்று 
கரித்து விட்டுப் போய் விட் 
டான். 

ஸ் ஃ ஃ 
யாமாவின் கல்யாணம் அமா்கி, 

களப்பட்டது. கரரில் மாம் 
பிள்ளை ஜானவாஸ ஊர்வலம் 
போகும்போதும், அடுத்த நாள் 
உதயத்தில் பாமாவின் கழுத் 
இல் மாலையிட்டு, அவள் கரம் 
பற்றும்போதும் மாதவன் அவண் 
வீட்டு ஜன்னலின் அருகில் உட் 
கார்ந்தே அச்காளைப் பார்த்துக் 
கொண் டிருந்தான். 

"இப்படி ஒரு பொருமையா ஒரு ரூ 
அத்துப். பையணுக்கு??* என்றூ 
யாமாவின்.. தாய். அனுத்துக் 
கொண்டான். 

1: நூற்றுக் இழவன் மாதரி 
நீயும் உன் மூகமும்!/** என்று 
மாதவனின்: தாய். அவனைக் 
கடிந்து கொண்டான். 

  

    

"மாதவா! அடுத்த விட்டில் 
ஜிலேபி பண்ணியிருக்கிஞார் 
கள்... பன்னீர் ஜிலேபி! ஏ ஒன்! 
போய்ச் சாப்பிட்டும். பார்! 
என்றார் சேதுராமன். 

அவண் உள்ளமே கசந்தஇருக் 
கும்போது ஜிலேபி மட்டும் 
இணிக்கவா போகிறது? 

கல்யாணம் முடித்தவுடன், 
யாமா. அவண் கணவணுடன் 

  

ஊருக்குப் புறப்பட்டான். 
வண்டியில் ஏறிப் புறப்படும். 

யோது, அடுத்து விட்இக்குள



QP LLAL POPOL ADS! 

ஒரு தாய் மிக ஆவ 
லுடன் எதிர்பார்க்கும். 
காம்9ி, பள்ளிக்கூடத்இ t 
லிருந்து குழந்தைகளை 

Dor med பஸ்.தான்.. $ 

~~ 
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நுழைந்து. மாதவா! நான் 
ஊருக்குப் போய் வருகிறேன். 
சமத்தாக இருக்கிறாயா ,மா.தவா? 
என்னை... மறந்து விட மாட் 
டாயே?! என்று பாஇக் கேலி 
யாகவும் பாத வருக்குமாகவும் 
கேட்டாள் பரமா. 

மாதவன் மெளனம் சாஇத் 
அத்த மெளனத்தின் 

  

அர்க்கம் என்ன வென்றே ஒரு 
வருக்கும் புரியவில்லை . 

ந௦ப்தவனின் மனத்தில் 
KD RUS wry FU? wer ger 

னும் அதிகம் பேசுவஇல்லை. 
"சல. சல "வென்று சரிப்ப;இல்லை. 
பள்ளிக்குப் போனாலும், மற்றச் 
மிறுவாகளைம் போல் எதிலுமே 
பங்கெடுத்துக் கொள்வதில்லை. 
அவனுடைய போக்கு ஆசிரியா் 
களுக்கும் பெற்றோருக்கும் வியப் 
பையும் வருத்தத்தையும் அளித் 

    

  

  

  

  

: பெண் இப்படி ஒரு 
குழந்தையை அநியாயமாகக் 
கெடுக்க. வேண்டாம்! என்து 
சொல்லி அங்கலாய்த்காள். 

பைத்தியம்! பாமா அவணி 

    

உம் எவ்வளவு அன்பாக இருந் 
தாள்! கண்டபடி யெல்லாம் 
பேசாதே” என்று சேதுராமன் 
அவதர அகட விட்டு, மாத 
வனை. எப்படிக் குழந்தையாக 
மாற்றுவது என்பத ஈடுபட் 
டார். 

இப்படியே ஒன்றரை வரு 
ஷங்களாகிவிட்டன. மாதவன் 
மனசில் ஏற்பட்ட ஏக்கம் குறை 
யவே இல்கல. அப்பொழுதுதான் 
அவர்களுக்கு ஒரு புதுச் செய்த 
வந்தது. பாமர பிரசவத்இற்காக 
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பிறந்தகம் வரம் போ oe 
என்பது தெரிந்ததும், து 
ராமன் மூழ்வடைந்தார். 
பாமா வந்ததை மாதவ! 

தான் முதலில் பார்த்தான். 
உருத் தெரியாமல் இளைத்து! 

'போயிருத்த அவளைப் 
அவன் இகைத்துப் 

வாடிப் 
பார்த்து 
போனாள். 

மாதவா! என்னடா இப்படி 
ஆகிவிட்டாய்?** என்று விசா 

ரித்தாள். மாதவன் பேசவே 
இல்லை. தலையைக் குனிந்து 
கொண்டு உள்ளே போய் விட் 
டான். அப்புறம் அந்த விட்டின் 
வளையல் காப்பும் ஏமந்தமும் 
அமர்க்களப்பட்டீன. அவைகளை 
அந்தப் பிஞ்சு உள்ளம் எப்படி 
வரவேற்றதோ. யாருக்குத் 
தெரியும்! 

ஆனால், ஒரு நாள் உகயத்இன் 
பாமாவின் விட்டிலிருந்து குழநீ 
தையின் அழுகுரல் மிதந்து வரு 
தது. மாதவன் துள்ளி யெழுந் 
தான். விசையாக எறிந்த அம்பு 
போல் அஷ் வீட்டுக்கு. ஓடி 
னான். அங்கே அந்த அறையில். 
ஒரு... சின்னஞ் சிறு பெண் 
குழந்தை வீறிட்டுஅழுதுகொண் 
டிருந்தது. மாதவன் வாயிற்படி 
அருகில் தயங்கி நின்றான். ஒரே 
ஒரு சணந்கான். அடுத்த நிமி 

ஷம் உள்ளே ஓடி அந்தக் குழற 
தையின் பட்டுக் கன்னங்களின் 
முத்குமிட்டான். 

    

**பாமர! இந்தப் பாப்ப. 
எனக்குத்தானே?” என்றூ 
கேட்டான் 

"ஆமாம். மாதவா! அவண் 
உனக்குத்தான்” என்றுன் 
பாமா. 

மாதவனின் முகத்தில்தான். 
எத்தகைய மலர்ச்சி? அவன் 
குமுக வாயில் முகிழ்த்த ரிப் 
புடன் அங்இருந்து துள்ளி விளை 
யாட வெளியில் சென்றான். அவ 
னுடைய ரூன்யமான மனத்தை 
அன்பு மயமாக்க. அவணுக்கு 
ஒரு ஜோடி. கிடைத்து வி 

"குழ்ந்தைகளின் 
Oo URI" என்றார். 
சியைக் சுவனித்த சேத 

    பணமே 
இக்காஈட் 
Brewers 

 



  
விய இன்னும் இரண்டு மணி 

நேரம் இருக்கலாம். 
லேசான காற்று ஜிலுஜிலு என்று 
வீசிக் கொண்டிருந்தது. அந்தப் 
பெரிய தோட்டத்தின் கோடியில் 
அழகிய மாட்டுக் கொட்டகை 
ஒன்று காணப்பட்டது. அழகிய 

என். நுசொன்னதற்குப் பொருள் 
உண்டு, கொட்டகையைச் சுற்றி 
குளிர் தருக்கள், கொட்டகை 
மீது படர்ந்திருந்த சுரைச் செடி 
யில் மஞ்சள் நிற மலர்கள் பாதி 
வெடித்துக்கதிரவனின் வருகைக் 
காக வானத்தை: பார்த்த வண் 
orb காத்திருந்தன. காலைக் 
கன்னி உறக்கம் தெளிந்து தன்னை 
உதறிக் கொள்ளும் நேரம். கொட் 
டிலில் இருந்த பசு விழித்துக் 
கொண்டு குணதிசையைப பார்த் 
துச் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கற்று. 
சற்றுத் தொலைவில் படுத்திருந்த 
கன்றுக்குட்டி காதுகளை நிமிர்த் 
இக் கொணடு தாயைத்திரும்பிப் 
பார்த்தது. *அம்மா விழித்துக் 
கொண்டு  வீட்டாள்.! தனக் 
குள்ளே சொல்லிக் கொண்டது. 
அது. கன்று முணுமுணுத்தது. 
எப்படியோ தாய்க்குத் தெரிந்து 
ante 

அடியே சிவப்பி! விழித்துக் 
தணண என்று தாய் 
கேட்டது. சிவப்பி தலையைப் பல: 

மாகக் குலுக்கியது. கழுத்தில். 
கட்டியிருந்த சதங்கைகள் “இளுங் 
கிஞங்' கென்று ஓசையிட, 
“விழித்துக் கொண்டேன் அம்மா. 
எனக்கு ரொம்பக் குளிராக இருக் 
கிறதே. உன் உடம்போடு ஒட்டிக் 
கொண்டு படுத்தால் தேவலை 
OWT...” என்று குறைப்பட்டுக் 
தொண்டது அது, ' பசு சிரித்தது 

*"அசட்டுப்பெண்ணே! உனக்கு 
ஆசை அதிகம். இந்த மட்டும் ஈம் 
எஜமானன் மிக மிக நல்லவர். 
ஏதோ கொஞ்சம் உன் மீது: 
கருணை இருப்பதால் உனக்குப் 
பால் விட்டு வளர்க்கிறார். 
உனக்குமுன்பு ஒரு மகன் 
தான் எனக்கு......ஹும்...என்ன 
அழகு $ என்ன அழகு?......! 
என்று விசனத்துடன் வியந்தது 
பசு. 

  

  

"அவன் எங்கேயம்மா ?'* என்று: 
கேட்டது சிவப்பி. தாயின் கண் 
களிலிருந்து தாரை தாரையாரகக் 
கண்ணீர் வழிவதை அந்த இருள் 
பரியும் நேரத்திலும் சிவப்பியால் 
பார்க்க முடிந்தது. 

“அழாதே அம்மா, சீ அழுதால் 
எனக்கும் அழுகை வருகிறது. 
ATU PD BEG உணர்ச்சிகளும் 
அற்றுவிட்டாற்போல இந்த மனி 
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வைையவையை வைப கலைய கவை வலைய ககையகவடை | 

அழகு தமிழ் - இனி 
பழகு தமிழ் 

விடை: 

3. இக்னாலட்ஜ்மெண்ட் ட்யூ 
5. புக்போஸ்ட் 
8. அப்பர் டிவிஷன் கிளார்க் 
4, டெண்டர் 

5, ஹைவேஸ் டிபார்ட் 
மெண்ட் 

ஜி பப்ளிக் வொர்க்ஸ் 
டிபார்ட்மெண்ட் 6 

T. லோயர் டிவிஷன் கிளார்க் 
8. டெபுடி சீப் அக்கெளண் 

டண்ட் 

9. ஹைவேஸ் இன்ஜினியர் | 
10. கமிஷனர் | 
11, ரெஜிஸ்டிரார் | 
12. மணிஆர்டர் 
18. கலெக்டர் 
34. டிராப்ட்ஸ்மென் | 
35. அனுப்புபவர் (74௦) | 
36. டைரக்டர் 
17. மேனேஜர் | 
38. பப்ளிக்சர்வீஸ் கமிஷன் *   அவையைகலையகலைய வளைய வலைய வை கையக 
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தர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கி 
றார்கள். சொல்லு அம்மா...” , 

“அவன் வெள்ள. வெளேர் 
என்று இருப்பான். நெற்றியில் 
சூலம் போட்டாற்போல் இரண்டு 
கருப்புக் கோடுகளும், கன்னங் 
கரிய விழிகளுமாக அவன் துள்' 
RS குதித்து என்னிடம் பால் 
உண்ண வரும்போது நான் எத் 
தனை பெருமைப்பட்டேன் தெரி 
யுமா??? பசு வேதசைப்படுவது 
நன்றாகத் தெரிந்தது. 

சிவப்பி பரிவுடன் - தாயைத் 
திரும்பிப் பார்த்தது. 
*'போ...அம்மா...தொடர் கதை 

மாதிரிநீயும் நிறுத்தி நிறுத்திப் பேசுகிறாய். அவன் எங்கே என்று 
சொல்...இல்லாவிட்டால் எனக் 
குக் கோபம் வரும் அப்புறம் 
கான் அழுவேன்......”” 
**சொல்கிறேனடி கண்ணே! 

இதற்கு முன்பு ஒருவரிடம் இருக் தேன். அவருக்கு என்னுடைய 
ஒவ்வொரு சொட்டுப் பாலும் 
விலை மதிப்பற்றதாக இருந்தது. 
சொட்டச் சொட்டக் கறந்து 
கொண்டு வெறும் மடியை விட்டுச் 
சென்றால் பச்சைக் குழந்தை 
எதைச் சாப்பிடுவான் 2? மடியை 
இழுத்துச்சுவைத்துவிட்டுவெறும் 
வாயைக்கூட்டி விழுங்கியபடி என் 

  

முகத்தை அண்ணாந்து பார்ப் 
பான் ' அவன்......எத்.தனையோ 
பச்சைக் குழந்தைகளின் பசி 
ர்க்கும் அமுதமாக : இருக்கும் என் பால் என் குழந்தையின் ப௫ 
தீர்க்க உதவவில்லை.?” 

“அப்புறம்!” 
"பித்துப் பசித்து வாடி ஒரு 

காள் அவன் இறந்து விட்டானடி. 
கண்ணே...” பசுவின் ஓலம் பெரி 
தாகத்தான் இருந்தது. 

“அம்மா! அவன் கையாலாகாத 
வன். கானாக இருந்தால் கட்டுத் 
தறியிலிருந்து அறுத்துக்



   ரண்டு ஓடிவந்து பால் குடித்து 
ஏப்படியோ பிழைத்துக் கொள் 
Baer...” சிவப்பி ரோஷத்துடன் 
சீறிப் பெருமூச்சு விட்டது. 
“அஹா! செய்வாய் ! செய் 

வாய்! எதோ உன்சனக் கட்டி. 
யிருக்கும் கயிற்றை அவிழ்த்துக் 
கொண்டு வாயேன் பார்ப்போம்... 
அதெல்லாம் முடியாது,” 

சிவப்பி என்றோ இறந்துபோன 
தன் உடன்பிறந்தான நினைத்து 
வருந்தியவாறு தலைகுனிந்து 
நின்றது. 

௨பசு ஆதுரத்துடன். 
திரும்பிப் பார்த்தது. 

"என்னடி கண்ணே ! யோசனை 
பலமாக இருக்கிறது?! 

**ஒன்றுமில்லை ௮ம்மா. உன் 
மடியில் இருக்கும் பால் எப்படி 
இந்த மனிதர்களுக்குச் சொந்த 
மானது 2...” பசு கீழ்த் திசை 
யைத் இரும்பிப் பார்த்தது. சீலப் 
பட்டில் பதித்த வை£மணி போல் 
விடிவெள்ளி ஈடர்விட்டது.. 

"எனக்கு மட்டும் என்ன தெரி 
யும்? என் பாட்டி உன்னைப் 

மககத் 

போல் கான் இருக்கும்போது 
இரவு வேளைகளில் எனக்குக் 
கதைகள் சொல்லுவாள். இப் 
படித்தான். கேட்டேன் நானும், 
அவள் கூறியதைச் சொல்கிறேன் 
Saar...” என்று ஆரம்பித்தது 
பசு. 

ஆதி மனிதன் பல விஷயங் 
களில் நாகர்க மற்றவனாகத் 
திரிந்து வந்த காலம் அது, எத் 
தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னால், உலகில் வளமையும், 
செழுமையும் பொங்கிப் பெருகிய 
அந்த நாளிலே காடுகள் பூராவும் 
கெல்மணிகள் இறைபட்டுக் கிடக் 
தன. மரங்களில் கனிகள் பழுத் 
துத். தொங்கின. பூமிக்கடியில் 
கிழங்குகள் புதைந்து பந்தன. 
செடிகளில் மலர்கள் அரித்துக் 
கொஞ்சின. அணும், பெண்ணும் 
தங்களுக்கு என்று ஒரு பெயர் 
கூடச் சூட்டிக்கொள்ளாத காலம். 
ஒருவரை ... ஒருவர் ஊசளயிட்டு 
அழைத்துக் கொண்ட காலம், 
ஆனல், இயற்கை எப்படியோ 
அவர்களுக்குப்போதித்திருந்தது. 
அத்துடன் 'பசி': என்கிற ஒருவித 
உணர்ச்சியும் அவர்களுக்கு ஏற் 

 



பட்டிருந்தது. எதையாவது 

உண்ண வேண்டும் என்கிற ஆவ 

லிலே கையில் அகப்பட்டதை 
உண்டார்கள். சில இனித்தன, 

சில கைத்தன, சில துவர்த்தன. 

சில அவர்களின் உயிருக்கு நஞ் 

சாகவும் அமைந்தன. அதை 

சீக்கு....விஷத்தை நீக்கி....அழமு 
தத்தைத் தேடித் தேடி அலைக் 
தான் ஆதி மனிதன். 

பயங்கரமான காட்டிலே ஓங் 

கிப் பின்னிப் படர்ந்து செழித்து 
வளர்ந்த மரங்களினூடே தன் 
காதலியை அழைத்துக் கொண்டு 
நடந்து சென்று கொண்டே யிருக் 

தான். அவன். 

அங்கே! அவன் எதிரில் வெள்ளை 

உருவத்தில் ஒரு பிராணி நின்று 

கொண்டிருந்தது. அதன் அருகில் 

சின்னஞ்சிறு கன்று ஒன்று 

அ. ண் மடியைமுட்டி மூட்டிப் 

பால் அருந்திக் கொண்டிருந்தது. 

பால் என்றோ, அது உயிர்களைக் 

காக்கும் அமுதமென்றோ அவ 

னுக்குத் தெரியாது. கன்றின் 

வாயிலிருந்த. காம்பைத்தவிர, 
மற்றகாம்புகளிலிருக்து, வெள்ளை 

நிறத் திரவமொன்று பெருகி வழி 
வதைக் கண்டான் ஏசோ ஆவலி 
னால் உந்தப்பட்டு அதைக் கை 
களில் ஏக்திச் சுவைத்துப்பார்த் 
தான் அவன். 

“ஆஹா! ன்ன 

என்ன சுவை ?!” 

வியப்புடன் கூவிக் குதித்தான் 

அவன். 

சுவை ? 

“டிறகு 11% என்று, 
சிவப்பி. 

பிறகு என்ன ? ப௫ தீர்க்கும் 
கடவுளாக நினைத்து அதை 

வணங்கவே ஆரம்பித்து விட் 

டான். ஆனால், ஒன்றை மாத் 
இரம் அவன் சந்ததியினர் 

மறந்தே விட்டனர். பால், பசு 

ஈன்ற கன்றுக்கும் சொந்த மென் 

கேட்டது 
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., பதை அறவே மறந்து ஒட்டக் 
கறந்து விட்டார்கள்.” 5 

“மனிதனின் பேராசையைம் 
பார்த்தாயா அம்மா ?'*? ” 5 

**அதுமட்டுமல்ல சிவப்பி. 

இறந்துபோன கன்றின் உடலில் 
வைக்கோலைத் திணித்து கம்மை 
ஏமாற்றும் பெரும் புரட்டுக்கார 
னஞாகவும் ஆகிவிட்டான் மனிதன்.'" 
உள்ளக் கொதிப்புடன் கூறிய 
பசு மனித வர்க்கத்தையே 
வெறுப்பதுபோல் காணப்பட்டது. 

வெளியே ஆளரவம் கேட்க 
ஆரம்பித்து விட்டது. வெள்ளிக் 
கீற்றுகளென கதிரவனின் ஒளிக் 
கற்றைகள் கொட்டிலுக்குக் 
கோலம் புனைந்தன. 

சிவப்பி உடலைச் சிலிர்த்துக் 
கொண்டு எழுந்து நின்றது. 
அதோ எஜமானனின் எட்டு 
வயதுப் பையன் ஒருத்தன் சவப் 
பியைப் போலவே துள்ளிக் 
குதித்துக்கொண்டு ஓடி வருகி 
Ga. EL OS sD YG AGES 
கன்றை.அவிழ்க்கிறான். “போ... 
போ...உன் அம்மாவிடம் பால் 
குடி போ...” என்று அவிழ்த்து 
விட்டு விட்டு “கான் என் அம்மா 
விடம் பலகாரம் வாங்கிச் சாப் 
பிடப் போகிறேன்!” என்றவாறு 
உள்ளே ஓடிவிட்டான். 

மனிதன் பெரியவனாக வளருவ 
தற்கு மூன்பாகபல அரிய பெரிய 
பண்புகள் அவனிடம் குடி 

கொண்டுதான் விளங்குகின் றன. 
ஆனால், பண்பைப்பற் றி அவன் 

பிரசங்கம் புரிய ஆரம்பித்தவுடன் 

அவை வெறும் பேச்சோடு நின்று 
செயல் பட மறுக்கின்றன. : : 

சிவப்பி தாயின் மடியில் முட்டி 
முட்டிப் பால் அருந்தியது. காலை 

வெயிலில் அதன் வாயினின்று 
ஒழுகும் அமுத வெள்ளத்தைப் 
பார்த்தவாறு நின் றிருந்தான் 
பையன்.



இட வானில் சாய்ந்து (தொங் 

கும் அரை நிலவை வெறித்துப் 

பார்த்தபடி படுத்திருந்தாள் கழவி 
ரங்கம். பொழுது விடிந்தால், 
ஒன்றுடன் ஆறு மாதங்கள் ஆன் 

நன, அவள் மசன் முத்து பட்டா 
எத்தில் சேர்ந்து. கடத்த ஏழு நாட் 

களாசுக் கழவி சரியாகச் சாப்பிட 

வில்லை: தூங்கவு மில்லை. ஓரே 
மகன். பிறந்த நாளாக அவளை லிட். 

டுப் பிரியாத ஒரேபிள்ளை. எப்படித் 
தான் அவனுக்கு மனசு வந்ததோ, 

தெரியவில்லை. 

   

  

      
அவள அருகில் படுத்துத் தாங் 

கும். அந்த அபலைப் பெண்ணைப் 
பார்க்கும் போது மகனின் பரிவு 
மேலும் வேதனையை அளித்தது. 

ரங்கம் படுக்கையில் இரும்பிப் 

படுத்தாள். வானில் சற்று _ முன் 

சாய்ந்து தொங்கிய நிலவு, திரெள 
பதியின் முகத்துக்கு நேராக வந்து 
ஒளி வீச ஆழம்பித்தது. பாவம், 
THES Aor அண்ணன் மகள் அவள். 

குழந்தையிலேயே தாய், தகப்பனை 

  

  

   
இழந்து அத்தையின் விட்டில் 
வளர்ந்து வந்தாள். ஆயிற்று, 

  

பையன் படித்து முடித்து வேலை 
க்குப் போனதும் முகூர்த்தம்வைக்க 
வேண்டியதுதான். 

  

'இரெளபதி ராமத்துப் பெண்ணா 

  

லால் எழுதப் படிக்கக் கூற்றுக் 
*தாள்ளவில்லை. முத்து எவ்வ 

  வோ முயன்றும் ரங்கம் அவளைப் 

  
சரோஜா ராமமூர்த்தி   

       
  

  

     

      

  

பள்ளிக்கு அனுப்பச் சம்மதிக்க 
வில்லை. ட்டில் அத்தைக்கு உதவி. 
யாக வேலைகள் செய்து குடும்பத்தை 
நன்றாக ப௫ிக்கப் பழகிக் கொண் 
டாள் திரெளபதி. அவள் ள்ளத்       

    இல் என்ன கனவுகள் மலர்ந்திருக்கும். 
அவள் முத்துவைக் காதலிக்கிறானா 
இல்லையா என்பதைப்பற்றி ஒருவரும்   

   ரர யலில்லை. 
காலம் அதன் 

கொண்டிருந்,    

 



மூத்து ஒரு நாள் வீரமும், துடிப்பும் 
நிறைந்த முகத்துடன் வீட்டுக்கு வந் தான். திரெளபதி, அத்தான் கைகால், 
கழுவுவதற்காகத் தண்ணீர் மொண்டு. 
வந்து வைத்தாள். சாப்பிடத் தட்டை 
வைத்து விட்டு நின்றாள். 

**அம்மா எங்கே?!” என்று கேட் 

  

டான் முத்து. 
**வெளியே போயிருக்காங்க..."* 
“cra போயிருக்காங்க? உங் 

இட்டே சொல்லிட்டுப் போகலையா. 

"பெரிய நாட்டாமை வீட்டுக்குன் 
ous—” 

   

  

      

“ஓஹோ இந்தம்மாவுக் கென்ன 
வேலை? எப்ப பார்த்தாலும் கல்யாண 
நெனப்புதான்?.. நாள், நட்சத்திரம் 
கேக்கப் போயிருப்பாங்க. இதோ 
பார் திரெளபதி! நான் பட்டாளத் 
திலே. சேர்ந்துட்டேன். நாலு 

  

நாளைக்கு முன்னே நம் பிரதம மத்திரி 
பேசியதை ரேடியோவிலே கேட்ட 
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பிறகு எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்க& 
ஆமாம்....அம்மா. கேட்டா வரு தி 
தப்படுவாங்க, இருந்தாலும் தே சது 
துக்கு என்னாலானதைச் செய்ய yb 
இற ஆவலைத் தடுக்க முடியலே...” 

  

'இரெளபதி அவனையே வெறித், 
பார்த்தாள். உணவுத் தட்டை நகர்த் 
Busy மணையில் உட்கார்ந்தான்” 
மூத்து. 

றீங்கம் திரும்பி வந்தபோது மகன் 
புதிய உடை அணித்து நிற்பதைக் 
கண்டாள். 

  

“என்னடா தம்பி, இதெல்லாம்??? 
என்று அவள் அலறியே 'விட்டாள். 

முத்து அன்னையைத் தட்டிக் 
கொடுத்து ஆறுதல் கூறினான். அவள் தன் கையால் மகனின் நெற்றியில்: 
Bash வைத்து அனுப்புமாறு அவ 
ஞக்குத் தேறுதலும், தைரியமும் கூறி 
ஞான் முத்து?



இத்த ஆறு மாதக் 
கள் எப்படித்தான். சி 
டாகப் பறந்தன வே 
தெரியவில்லை, வாரம் தவ 
Gud முத்துவிடமிருந்து கடிதம் வந்து கொண் 
ஒழுத்து. சண்டை மூம் மரமாக நடக் 
இடையில் பஇினை 
பது தால்சன் ரங் 

     

    

     

  

தம்பி எத்தனை. தரம் 
சொன்னான். இந்தப். 
பொண்ணைப் படிக்கப். 
போடும்படி? திரெளபதி 
நாலு எழுத்துப் படித் இருந்தால் இப்படிக் கடி. 
தத்ைத் தூக்கக் 
கொண்டு அலைய வேண் 
டாமே!” ரங்கம். தன். 
னையே. நொந்து கொண் 

ளியே பேச்சரவம் 
டது. திரெளபதி 
இளைஞன் ஒருவன் 

| 
Sy கந்தான். 
4 உங்களைப் ; ஈரோ வந்திருச் 
3 என்றவாறு 
= எ நுழைந்: 
= தாள். ரங்கம் தன் வேத 

னையை உதறி ALO 
வெளியே வந்தாள் 

யாரு தம்பி?” 
விசாரித்தாள். 
மாக தின்ற அந்த இளை 
Oo தன் கரங்கள் இரண்: 
டையும் குவித்து அவளை 
வணங்கினான். Ine 
மெதுவாகப் பேச ஆரம் 
பித்தான். 

**அம்மா! நாங்கள் கல் 
லூரி மாணவர்கள். பர. 
ட்சை எழுதி விட்டோம். 
விடுமுறையைக் கழிக்க. 
இந்தக் கிராமத்துக்கு 

॥ 

  

பய    



வந்திருக்கிறோம். உங்களுக்குப் புரியும் 
என்று நினைக்கிறேன். கிராமத்தில் 
எத்தனையோ விஷயங்கள் பின் தங்கி 
இருக்கின்றன. இருந்தாலும், இந்த 
எளியவா்களிடம் உள்ள சில இறமை 
களை நாங்கள் கற்றுக் கொண்டு, எங்க 
ளால் முடிந்த சேவையைச் செய்ய 
வந்திருக்கிறோம் ..:.. உங்கள் மகன் 
முத்து, பட்டாளத்தில் செர்ந்திருக் 
கிறாராம். தேசத்துக்காக ஒருவனை 
அர்ப்பணித்த வீரத் தாயைப் பார்த் 
துப் பேசவே வந்தேன், அம்மா...”* 

ரங்கம் மாணவனின் பேச்சைக் 
கேட்டுக் கண்களில் வழிந்த கண் 
ணீரைத் துடைத்துக் கொண்டாள். 
அவனை அண்ணாந்து பார்த்தாள். ஏறக் 
குறைய முத்துவின் வயதுதான் அவ 
னுக்கும் இருக்கும். முத்துவை விட 
சற்று உயரமாகவும், சிவப்பாகவும் 
இருந்தான். கராப்புத் தலையை வாரி 
யிருக்கும் விதம், உடை. அணிந்திருக் 
கும் விதம் யாவுமே முத்துவைப்போல் 
இருந்தன. ரங்கத்தின் உள்ளம் அன். 
பால் நிறைந்தது. 
“உள்ளே வா தம்பி! காப்பி பல 

காரம் சாப்பிடு. அப்புறம் என் மகன் 
இட்டே யிருந்து ஒரு கடுதாசி வந் 
இருக்கு. அதைப் படிச்சுக். காட்டிட் 
டுப் போ. இனிமேல், கடுதா? படிக் 
கக் கண்டவங்களைத் தேடிப் போக 

  

  

  

வேண்டாம்னு சொல்லு... ஒன் பேரு 
என்ன தம்பி?** 

**சண்முசும்."” 
இளைஞன் புன் முறுவலுடன் 

உள்ளே நுழைந்தான். திரெளபதி 
கொண்டு வைத்த காப்பி, பலகாரத் 
தைச் சாப்பிட்டான். . 

ம்பி! உனக்குச் சாப்பாடெல் 
லாம். எங்கே??” என்று கேட்டாள் 
ரங்கம். 

“கூட வந்திருப்பவர்கள் சமைக் 
ஒருர்கள் அம்மா....'? என்றான் சண் 

கும். 
“பரவாயில்லை தம்பி. நீ இங்கே 

இருக்கிற வரைக்கும் நம் வீட்டிலேயே 
சாப்பாட்டை வைத்துக் கொள். உன் 
னப் பார்த்தால்..'” ரங்கம் வார்த் 
தையை முடிக்கவில்லை. அவள் கண் 
கள் மகனின் படத்தில் சென்று நிலைத் 
தன... மிண்டும் அவள் விழிகளைத் 
இருப்பிய போது கண்ணீர் உருண்டது? 

“ஆகட்டும் அம்மா....எனக்கும் 
உங்களைப் போல: வயது சென்ற. 

தாய் இருக்கிறார்கள். நானும் ஏழை 
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தான்... சர்க்காரின் உபகாரச் சம் 
பளத்தில் படித்தவன். அம்மாவைப். 
பார்த்து ஒரு வருஷம் ஆகறது. கிரா 
மத்தில் வேலை முடிந்ததும் ஊருக்கும் 
போக வேண்டும்...” என்றான் சண்: 
மூகம். 

அன்றையிலிருந்து சண்மூகம் அவர் 
கள் குடும்பத்தவன் போல் பழகி வத் 
தான். முத்துவின் கடிதங்களைப் படிப் 
பது மட்டுமல்லாமல், பொழுது 
போக்குக்காகப் பல கதைகளும் கூறு 
வான். கடைத் தெருவுக்குப் போய். 
சாமான்கள் வாங்கி வருவான். கணற். 
Mo நீர் இறைப்பான். இப்படி. 
அத்தக் குடும்பத்தில் ஓட்டி வாழ்வதில் 
அவன் உள்ளத்துக்கும் ஓர் ஆறுதல் 
ஏற்பட்டிருந்தது. 

வைகாசி மாதம் பிறந்து விட் 
டது. கத்தரி வெயிலின் கொடுமை 
ஊரை ஆட்டிப் படைத்தது. ஊரில் எ.த் 
தனையோ வியாதிகள். மாணவர்கள் 
சமூக சேவை செய்வதால் அஊளரில்: 
வியாஇகள் அதிகம் பரவாமல் இருந் 
Bor. வெயிலின் கடுமை தெரியாமல். 
இருக்க சண்முகம், ரங்கத்தின் வீட்டு 
வாயிற்படி அருகில் தென்னங் இற்று 
வேய்ந்து பந்தல் போட்டுக் கொண். 
டிருந்தான்." இரெளபதி கட்டுகளாகக் 
சீற்றுகளை எடுத்துக் கொடுத்து உதவிக் 
கொண்டிருந்தாள். 

ரங்கம் வெற்றிலையைக் குதப்பிய 
படி, பனிவரையின் தனிமையில் காவல் 
புரியும் தன் மகனைப் பற்றிய கற்பனை 
யில் மூழ்கி யிருந்தாள். கழவி தூங்கு 
இருளா, விழித்திருக்கராளா என்று 
சொல்ல முடியாது. உள்ளம் எண் 
ணங்களை அசை போட, அதன் சுகத். 
இலே தன்னையே மறந்திருந்தாள் 
அவள். 

    ரர்! தத்த!....* சிவப்புச் சைக் 
Ris தள்ளிக் கொண்டே தந்திக் 
காரர், நிழலுக்காகத் தென்னை மரத் 
Der கீழே ஒதுங்கினார். 

மேலே இருந்த சண்முகம் குதித் 
துக் ழே இறங்கினான். கையெழுத் 
'இட்டுத் தந்தியைப் பிரித்தான். 

**இ....டிபன்ஸ். மினிஸ்ட்ரி ரிக் 
ரெட்ஸ்ட்..”* என்கிற வாக்கியங்களைப் 
படித்தவன் மலைத்துப் போய் நின் 
ரன். அவன் பூராவும் படிப்பதற்கு 
முன்பு தந்திக்காரரின் சைக்கிள் தூரத் 
தில் சென்று மறைந்தது?



தம்பீ! நல்ல இளநியா பறிக்கச் 
சொல்றேன். வெயிலுக்குச் சாப்பிட 
ஐயா? முத்துவுக்கு இளதின்னா ௨௫௬ 
'தம்பீ** .. என்றவாறு கழவி, தன் 
மோன நிலையிலிருந்து இந்த உலகுக்கு 
வந்து கூறினாள். 

**அம்மா!.....?* 
என்ன தம்பீ? இளநி சாப்பிட 

pur??? 
**அம்மா.. 

  

  

**என்ன தம்பீ? உன் கையிலே என்: 
னப்பா கடுதாசி? தம்பி போட்டிருக் 
கானா 2** 

“அம்மா... என்றவாறு சண் 
மூகம் அலறினான். **அம்மா! உங்க 
மகன் வீரனாக மட்டுமில்லை. அமரன் 
ஆக விட்டான். அம்மா....!” 

**என்ன தம்பீ? நீ என்னப்பா 
சொல்லுறே? தம்பி" எப்போ வரு 
வானாம்?** 

  

சண்முகம் அந்த எளிய, அன்பு 
நிறைந்த அன்னையைப் பார்த்தான். 

“அம்மா, மூத்து சண்டையிலே 
அமரனாகி விட்டானாம்....”” என்று 
விளக்கினான். காலத்தைக் கடந்த 
அமரனைக் காலமாகி விட்டான் என்று 
குறிப்பிட விரும்பாமல் தன் தலையைத் 
தாழ்த்தி வணங்கினான் அவன். 

வேதனை, சோகம் என்னும் சொற் 
களால் இந்தத் துயரை விளக்கிவிட 
மூடியாது, துன்பத்தின் எல்லையைக் 
கண்ட சண்முகம், அடுத்த நாளி 
லிருந்து அந்த வீட்டுக்கே வரவில்லை. 
ஊரிலே அம்மாவைப் பார்க்க வேண் 
டம் என்று களம்பிப் போனான். 

ஊரிலே அவனை நாலு பேர்கள் 
*பிலுபிலு” வென்று பிடித்துச் கொண் 
டார்கள். 

  

“என்னதான் படியேன் தம்பி. 
பெத்தவ ௪ீக்காக இருக்கிறா. எட்டிப் 
பார்க்காம இருந்துட்டியே”” என்றார் 
கள். அவன் தாய் உடல் நலமின்றி 
இருப்பதை அவன் அறியவில்லை. சல் 
லூரி விடுமுறை விட்டவுடன் கராமத் 
துக்குப் போய் விட்டான் அல்லவா? 
கடிதங்கள். ஹாஸ்டலில் அவன் 
அறைக்குப் போயிருக்கும். 

எலும்பும் தோலுமாகஇருந்தவளைப் 
பார்த்த போது அவன் "நெஞ்சில் 
அவளைப் பற்றிய நம்பிக்கை வரண்டு 
விட்டது. மகனை இழந்த தாயின் துய 
ரத்தின் முன்பு, இந்தத் துயரம் அவனை வெகுவாசப்பா.இக்கவில்லை. ஒன்.றினால்   

   
ணமை 

  

3 எரிச்சலற்றது 
3 குளுமையானது 

AD குழந்தைகளுக்கும் 
சிறந்தது 

அரவிந்த் பிந்தி 
மிகச் 

குங்கும சாந்து 

பல கவர்ச்சி 

யான கலர் 

களில் எங் 

கும் இடைக் 
Gb. sues 

இரிய முறை 
யில் தயாரிக் 
கப்பட்டது 

அரவிந்த் லாபரட்டரீஸ் 
P. B. 1415 மதருஸ் - 17. 
  GP,



யாதுச்கப் பட்ட மனம், இன்னொன் 
ஹறைத் தாங்கும் வலிமையை அடைந் 
இருக்கலாம். 

அவன் மனக் சுண் முன்பு அடிக்கடி 
ஏங்கமும், திரெளபதியும் தோன்றிக். 
கொண்டே யிருந்தார்கள். “பாவ 
அந்தக் கழவி எப்படி யிருக்கராளே 
என்று நினைத்துக் கொள்வான். மகன் 
(தன் அருகில் இருப்பது சண்முகத்தின் 
தாய்க்கு ஆறுதலாக இருந்தது. அந்த 
வருடத்துடன் படிப்பு முடிந்து விட்ட 
தென்றும், விரைவில் வேலை கிடைத்து 
விடும் என்று தாயிடம் கூறினான் சண் 
மூகம். 

பெருமையும், களிப்பும் 
மகனைப் பார்த்தாள். காலம் கடத் 
யின் செய்த உதவி போல், வியாதி 
முற்றிய பின் எத்தனை வைத்தியம் 
செய்து என்ன பயன்? சண்முகம் எதிர் 
பார்த்தபடி. அவனுடைய தாய் ஒரு 
நாள் கண்ணை மூடிவிட்டாள். தன்னந் 
தனியனாக அவன் இனி அந்த ஊரில் 
எதற்காக, யாருக்காக இருக்க 
வேண்டும்? 

   

பொங்க 
   

வெறிச் சோடிக் டந்த உலகத்தில் 
அவனுடைய உள்ளத்தைப் பகர்ந்து 
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கொள்ள இருவர் “எப்பொழுதுமே 
தயாராக இருக்கிருர்கள் என்று உன்! 
மனம் சொல்லிக்கொண்டே யிருந்தது... 

ஒரு நாள் இரவு, வீட்டிலிருந்த ஒன் 
நிரண்டு உடமைகளுடன் அவன் ரயி” 
லேறி விட்டான். 

அவனை அறியாமல் ரங்கத்தின் ர 
மத்துக்கே புறப்பட்டான். 

உலகம் அற்புதமாக இருந்தது... சாலையில் நடந்தவன் ஊருக்குள் திரும் 
பினான். எதிரே திரெளபதி, வாய்க்கா 
லில் குளித்து விட்டு புத்தம் புதிய மலராக வந்து கொண்டிருந்தாள்... ஒப்பனை யற்ற அவள் முகம் பளிங்காக: 
இருந்தது. நெற்றியில் மஞ்சள் படிந்த. 
அந்த முகத்தைப் பார்த்தான். பேச 
வில்லை. 

**நீங்களா??* என்று வாயை முதன். 
முதலாகத் திறந்தாள் அவள். 

  

**ஆமாம்..... அம்மா எப்படி யிருக் 
காங்க...** 

திரெளபதி பதில் பேசவில்லை. 
**வீட்டுக்கு வாருங்கள்? என்று: 

மட்டும் கூறினாள். 
சண்முகமும், இரெளபதியும் ஒன்: 
க வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது: 

இடியாப்பத்தின் மணம் வீசியது. 
கூடத்தில் முத்துவின் படத்தின் மீது 
மல்லிகை மாலை மலர்ந்து துவண்: 
டிருந்தது. 

**தம்.பி! வாப்பா... சொல்லாமல்: 
போயிட்டியே!”” ரங்கம் வரவேற்றாள். 
அவனை. கழவி ஒடுங்கிப் போய் விட். 
டாள். 

**உன் அம்மா எப்படி இருக்காங்க 
தம்பி??* 

**அம்மா! இனிமேல் நீங்கதான்...” 
ரங்கம் விஷயத்தைப் புரிந்துகொண் 

டாள். **தம்பி / முத்து சாகவில்லை. 
தம்பி. அவன் இறந்து விட்டான்என்று 

  

  

யார் சொன்னாலும் நான் ஓப்புக் 
கொள்ளவில்லை....அப்படித் தானே 
தம்பி!” 

**ஆமாம்...அம்மா....இனி.. நான் 
தான் உங்கள் மகன்....”” என்றான் 
சண்முகம். 

திரெளபதி முதன் முதலாக சண் 
முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்க. 
வெட்கப் பட்டாள்.



  

ஸூராஜா ராமமூர்த்தி 

இல வானத்தை முகர்ந்து முத்த 
மிடுவது போல நெடி தயச்ந்.து 

நின்ற மலைமுகடு வானத்துடன் 
உறவாடிக் கொண்டிருக்தது. பக 
Bb இரவும் ஒன்றாகக் கலக்கும் 
க்தி வேளை, கழ் வானத்திலே கில 
வும், அடிவானத்திலே கதிரவனு 
மாக உலகை ஒளியில் குளிப்பாட் 
டிக் கொண்டிருக்தனச். 

அப்பொழுது மாரிக்காலம்மூடிக்து 
பனிக்காலம் ஆரம்பமாஇவிட்டதற், 
கறிகுறியாக வான த்.இலிருக் த மெல் 
லிய பனிப்படலம் புகைபோல் உல 
இன் மீது இறங்கி wig கொண்டி 
ரூக்த.து. ஐப்பசி, கார்த்திகையில் 
பெய்த பெரு மழையில் wae 
யெழுக்த உவகையில் மரங்கள் 
பசுமை செழித்து மதர்த்து கின் றன. 
இந்த அழகு மயக்கத்தினுள் மாதங் 
இயின் மனம் புகவில்லை, துயரம் 
தோய்ந்த மூக த்துடன் ஓங்க 
வளர்க் இருந்த ஆலமரத்தின் வேரின் 
மீது உட்கார்ந்து ந்தனையில் 

லயித் இருந்தாள் அவள். 
அவளுக்கும் அவள் தாய் இருந்த 

இடத்துக்கும் இப்பொழுது இடை 
வெளியாக ஐ5.தாறு மைல்கள் இருக் 
(தன. முதல்"நாள் இரவு சென்னை 
எழும்பூரில் அம்மா கட்டிக்கொடுத்த 
தோசை, தயிர் சாதத்துடன் ரயில் 
ஏ.றியவள், அதற்தறத்த நாள் பூரா 
வும் பிரயாணம் செய்து மறுகாள். 
வீடிக்.து எட்டு மணியாகிய பிறகு 
இக்த ஊரை வந்து எட்டிப் பிடித் 
'இருக்கறாள், 

புத்தம் புதிய குழ்சிலை, 

யூ.திய--மிகவும் jus 
மனிதர்கள். வும் வதி 

அவர்களுக்கே ons 
தான. பேச்சு, செயல் 
யாவும்தான். . அவர்கள். 
தம் தலையைச் சாய்த்து 
அங்கு வந்திருக்கும் பெண் 
களைப் பார்ப்பதே புது 
மாதிரியாக இருந்தது. 
கருணை அன்பு ஒளிர 
வேண்டிய முகங்களில் 
ஒருவித அலட்௪யம் 
தோன்ற அவர்கள் நடந்து 

கொள்வதும் மாதங்கிக்கு புது அனு 
பவம்தான். 

மாதங்கக்கு அங்கு எல்லோருமே 
ys முகங்கள். கண்ணைக்கட்டிக் 
காட்டில் வீட்டமாதிரி அவர்களுக்கு 
ஒன்றும் தோன்றவில்லை. அவள் 
அம்மா தாம்பரம் ரயில்வரை அவ 
ஞூடன் கூடவே வக்தாள். 

என்ன? ஜாக்கிரதையாகப் 
போவாயா?'' சமத்தாக நடந்து 
கொள்வாயா? * ரயில் சேத்துப் 
பட்டை அடைந்ததிலிருந்து பல 
தடவைகள் இந்த இரண்டு வினாக் 
களை அவள் தொடுத்துக்கொண்டே 
யிருக்தாள். 

போவேன்...போவேன்... கவன 
மாக ஈடர்துகொள்வேன்...முகம். 
சிவக்க ஆத்திரத்துடன் கூறிவிட்டு 
மாதங் ஜன்னல் வழியாக வெளியே 
எட்டிப் பார்த்தாள், சேத்துப் 
பட்டு ரயில் கிலையத்துக்கு AGTO 
பெரிய குட்டை ஓன்று இருந்தது. 
அதில் நீர் தெரியாமல் ௮2 
மலர்கள் மலர்ஃது மூடிக்கொண்டி 

ருக். தன. மாட்டுக்கார பையன் ஒரு 
வன் கரைமீது உட்கார்ந்து தன் ஒரு 
காலை நீரில் வீட்டுத் துழாவிக்கொண் 
டிருக்தான். நீர் கலங்க இடத் 
இல் ஒரே சேறும், சகதியுமாகக் 
காணப்பட்டது. 

மாதங்கயின் மனகிலையும் இப் 
படித்தான் இருக்கது. உள்ளத் 
இன் மேற்புறத்தில் அவள் எடுக்கப். 
போகும் உபாத்.தியாயினி பயிற்சி 
யைப் பற்றிய எண்ணங்கள், ௮இ 
லிருக்து இகொத்தெழும் ஆசைகள்
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அடியிலே 
அவள் கம் 
யத்தின் வறு 
மை கலை, 

அதை முழு 
அம் புரிக்து 
கொள்ளாத 

G சமூ 
த்தினி டம் 
அவர்க 
குட்டி வாழ 

சேய்தி வர 
வது, எல் 
ரமே ஓ3ர , 
போலித்2 
னம் கிறைம் 
த்து போல் 
காணப்பட் 
டது: 

  

  

மாதங் 
யின் தாம் மத்தியதர குடும் 
பத்துக்கும் கடைசி pss G50 
பத்துக்கும் இடையே ஊசலாடு 
பவள், அவள் பெண்ணாகப் பிறர் 
தது முதற் குற்றமேல்முல் பிறகு 
ஒரு அப்பாவிக்குக் கழுத்தை நீட்டி 
யது. இரண்டாவது குற்றம்; அப் 
பூறம் அடுக்கடுக்காக . காலைக்தை 
பெற்றது பெரிய குற்றம். இப்படி. 
பல குற்றங்கள் அவள்மீது. 

  

எப்படியும் அவள் பொழுது ஓடி 
யாக வேணடும் காளைக்கு முக் 

கால் படி அரிச வெந்தரக வேண்டும் 

மாதங்கியின் அப்பாவித் தந்தையும் 
போய்விட்டார். பிறகு, குடும்ப 
பாரம் மூழுவதும் அவள் தாயின் 
மீது சரிக்த.து. குடும்ப பாரம் என் 
பது லேசுப்பட்டதா என்ன 2 அந்த 
யரரத்தை அவளுடன் புலர்ந்து 

கொள்ளும் உயில் மாதங்கி ஒருத்தி 
தான் இருக்காள். மற்றக் குழந்தை 
கன் சிறியவர்கள், வேளா வேளைக்கு. 
சாப்பீட்டுவிட்டு படித்தரேரம் 
போக காற்றாடி விடவும், கோலி 
ஆடவும்தான் அவர்களுக்குத் தெரி 
யும். அம்மாவின் பற்றுக்குறை, 

    

  

வேதனை எதையுமேபுரிக் தகொள்ள 
மூடியாத வயது அவர்களுக்; 

மாதங் எப்படியோ மூல்ராம்படி 
வம் அரசாங்கப் பரீட்சை பாஸ் 

செய்துவிட்டாள். அன்று அவர்கள் 
ஏதோ கிஇியைக் கண்ட மாதிரிதான் 
குதூகலித்சார்கள், , பாயசம் வைத் 
துச் சாப்பிட்டாள். 

  

மாதங்கியின் தாய் அன்னம்மாள். 
அன்றே. இன்பக் கனவுகள் பல 
சாண ஆரம்பித்தாள், அவள் 
தையல் மிஷினும், அதன் கடகட 
ஒலியும் குறைந்து, மகள் சம்பா 
இத்து வருவது போலவும் அதில் 
தான் சிக்கன மாகக் குடும்பம் நடத்து 
வது போலவும் பல கனவுகள். 

ஆம்... அவர்கள் குடும்பத்தை 
அக்த யந்திரம் தான் காப்பாற்றி ௨௬ 
Bg. நாகரிகம் அடைக்துவிட்ட 
நார் மாதா மாதம் கடைகளில் வந்து. 
குவியும் பல ரகத் துணிகளை வாங் 
வக்து சையழ் கடைகக£த் தேடி 
ஓடிக்கொண்டுதானே இருக்கும்? 
எப்படியும் அவளுக்கு மாதத்துக்கு 
ஜம்பது அறுப.து ரூபாய் வருமானம் 

வந்தது. ஐம்பதும் அறுபதும். 

போதாததான். “ஏதோ அரை 
வயிற்றுக் கஞ்சிதாள். 

'இந்த உடல் உழைப்பு அவளிடத் 
இல் சோர்வை ஏற்படுத்திக் 
கொண்டே இருந்தது. மூட்டுக்கு



பண்பும் பயனும் 

ஆட்டு [வலி என்று படுத்.துவிடுவாள் 
அன்னம்மாள். அன்று தையல் யக் 

(திரம் சோம்பேறியாக மூலையில் 
முடங்கிவிடும். ஐக்.து வயிறுகளும் 
பட்டினிதான். 

அன்னம்மாள் மகள்மீது காய்ந்து : 
விழுந்தாள் “* தடி. மரம் மாதிரி கிக் 
கதியே... ஏதாவது வேலைக்குப் 
போகப்படாது... எட்டாவது படிச் 
அருக்கியே I... 

எட்டாவது படிப்பே எட்டாத 
அஷ்ட ஜஸ்வர்யத்தையும் தனக் 
கனித்திடும் என்று அந்தத் தாய் ஈம் 
அனாள்.” *ஆமரம்...எனக்கு என்ன 
வேலை கொடுப்பாங்க? மேலே 
வாத்தியாரம்மா வேலைக்குப் படிச்சா 
மாசம் எண்பது, எழுபதுன்னு 
வரும்...சேத்து வி3டன்...ம௫ழ்ச்சி 
யுடன் உடனே முயர்சியில் இறங்கி 
விட்டாள் அன்ம்மான். அந்தப் 
பிராக்திய பொது ஈல அதிகாரியை 
பசரீத்துப் பேச பல தடவைகள் 
அலைந்தாள். பல  காஇதங்களில் 
கையெழுத்து வாங்கனாள். அர 
சாங்கத்துச்கு பல 2 OP மொழி 
களில் கையெழுத்திட்டு ஒருவ தியாக 
மாதங்கியை ஆசிரியைப் பயிற்சிக்கு 
தெற்கே ஒரு ஊருக்கு அனுப்பும் 
வரை வந்து விட்டாள்... 
இதவரை தன் பெண்ணைப்பற்றி 

விக௭க் காமல் அவளுக்குக் கிடைக்க 
வேண்டிய வேலையைப் பற்றியே 
கினைத்து வந்தவளுக்கு, மாதங் 
எழும்பூரில் ரயிலில் உட்கார்ந்கதும் 
Aiden வேதனை இதயத்தைப் 
பிளந்தது. 

அவள் அருகே இருந்த அந்தச் 
இ.றிய தகரப் பெட்டிக்குள் மாழ்.றி 
உடுத்த இன்னொரு புடவை, 
இரண்டு ரவிக்கைகள், சிறிய மூகம் 
பார்க்கும் கண்ணாடி, சப்பு இருக் 
தன, 

குழக்தைக்குப் ப௫ித்தால் சாப் 
பிட் வறுத்த கோதுமை மாவும், 
நாட்டுச் சர்க்கரையும் வாங்இத் தந் 
இருந்தாள். அங்கேதான் ரொம்ப 
கன்றாகக் கவனித்துக் கொள்ஒருர்க 
னாமே. காலையிலே கஞ்சியாம். 
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அப்புறம் பகலில் ஈல்ல சாப்பாடாம். 
மாலையில் சிற்றுண்டி உண்டாம். 
பல ஆட்ட பாட்டங்களாம். உல், 
லாசப் பிரயாணம் கூட உண் 
டாமே/ 
அட. மாதங்க ஒரு சுவர்க்க 

பூமிக்குத்தான் போஒருள். முன்பு 
அவள் சென்னையில் அம்மாவுடன் 

வ௫ித்த அந்த எட்டடிக் குச்சில் 
எங்கே? கசகசக்கும் பத்துக் குடித் 
தனங்களுக்கடையே தையல் 'யக்.இ. 
ரத்தன் கட கட ஒலியும், மற்றொரு 
அறையில் பிரசவமும், வாசல் 
'இண்ணையில் வம்பளக்கும் கூட்டமூ£ 
மாக இருந்த அந்த ஈகரத்தை விட்டு. 
போகபுரியில்தான் அவள் 
காலெடுத்து வைக்கப் போறாள். - 

அன்னம்மாள் நூருவது தடவை 
யாகத் தாம்பரத்தில் அவளை, © sal 
னமாகப் பேோய்வா...சமத்தாக 
இரு...என்று எச்சரித்து விடை 
பெற்றுக் கொண்டவுடன், மாதங்கி 
யைத். தனிமை வந்து சூழ்ந்து 
கொண்டது. 

மகழ்ச்சி, துயரம் என்ற இரு 
அனுபவங்களுடன் அவள் இறங்க 
வேண்டிய ரயில் கிலையத்இல் இறங் 
இனாள். அந்த வண்டியிவிருந்து பல 
ஊர்களிலிரர்.து அவளுடன் சேர்க்.து. 
படிக்க அகேகம் பெண்கள் வந்திருந் 
தார்கள். தாங்களாகவே ஒருவருக் 
கொருவர் அ.றிமுகப்படுத் இக்கொண் 
டார்கள். ஒவ்வொருத்தருடன் 
பெரிய பெட்டியை வந்திருந்தன. 
மாதங்க தன் கையில் இருக்கும் 
சிறிய தகரப் பெட்டியைக் குனிக்து 
பார்த்.துக்கொண்டு ௯.௫ கின்றாள். 

உன். *லக்கேஜ' இவ்வளவு 
தானா?'”...என்று ஒரு பெண் தன் 
'இரட்டைப்பின்னலை எடுத்து முன் 
னால் போட்டவாறு வினவினாள்... 

ஆமாம்..." 
எத்தனை புடவை கொண்டு வக் 

BGS23 pr”. 

“இரண்டு...ஹுமம்...அ தா வது. 
கட்டியிருப்பது போகப் பெட்டியில் 
இரண்டு இருக்கறது...” 

 



பெண்சளில் பாதிப்பேர் * குபீர்" 
என்று எரித்தார்கள். *இரண்டு 
புடவை என்றதும் எரிப்பஉர்கள், 
இரண்டு ரவிக்கைகள் என்றுல். 
குஇப்பார்களோ' என்று மாதங்கக் 
குப் பயமாக இருந்தது. 

அவர்கள் பேசிக்கொண்டே பள் 
ளிக்கூடத்துக்கு - வந்து சேர்ந் 
தார்கள், தலைமை ஆசிரியை ஓவ் 
வொரு பெட்டியாகத் இறந்து பாரத் 
தாள், பக்கத்தில் ஒரு பெண் கின்ற 
வாறு ஒவ்வொரு பெண்ணின் பெய 
ரையும் படித்துக்கொண்டே வட். 
தான். அத்துடன் அவள் கொண்டு 
'வக்திருக்கும் பொருள்களின் ஜாபி 
தாவும் படிக்கப்பட்டது. 
சாப்பு ஒன்று. துணிச்சோப்பு 

இரண்டு "கட்டிகள். அலுமினிய 
தட்டு ஒன்று, குவளை ஒன்று, சப்பு 
ஒன்று, கண்ணாடி ஓன்று. தணி 
துவைக்கும் வாளி. ஒன்று...   

தாமரை | 

செம்பு...செம்பு...ஏ பொண்ணே! 
ஏன் சேம்பு வாக்க்கொண்டு வர 
வில்லை?! 

அதிர்ந்து வக்த குரலின் முன்பு 
அடக்க வொடுக்கமாக கின்.றிருந்த 
மாதக்..."செம்பா 2? கொண்டுவர 
வில்லை டீச்சர், மறக்துட்டேன்...'” 
என்று பதிலிறுத்தாள். 

பின்னே. எப்படி குளிப்பா 
யாம்? £ஸ்விம்' பண்ணுவாமோ'? 
அதுக்கு இங்கே தண்ணி கடை 
மாது, இந்த ஜில்லாவீலே தண் 
ணிப் பஞ்சம்... அப்படியே வாளியி 
லிருக்கற தண்ணியைக் கையால் 
இழைச்சு ஊத்திக்கோ...' 

சாப்பாடு விடுதியின் அம்மா 
பட்டை திருரீறுடன் சவப்பழமாகக் 
காட் அளிப்பவர் கூறவும், பெண் 
கள் “கொல் ' லென்று சரீத்தார்கள். 

சாப்பாட்டு விடுதியின் தலைவி 
இவ்விதம் இர்மானமாகக் கூறி 
விடவே, மாதங்கிக்கு அடுத்த காளி 
லிருந்து எப்படிக் குளிப்பது என்பது 
பெரிய பிரச் சீன யா௫விட்டது. 
ஆனால், அவஞடன் படிக்கும் பெண் 
ஹொருத்தி அந்த பிரச்னையை 
இரத்து வைத்தாள். 

அவள் மாதங்கியிடம் சொம்பைக் 
கொடுத்துவிட்டு * இந்தச் சலுகை 
பத்து நாட்களுக்கு மட்டும்தான். 
ஊருக்கு எழுதி உன் அம்மாவிட 
மிருந்து பணம் வரவழைத்து FEB 
ரம் செம்பு வாங்குவதற்கு வழி 
பார்..." என்று எச்சரிக்கை செய் 

rer. 
ஊரிலே தாயின் பரிதாபகரமான 

மூகம் மாதங்கயின் மூன் தோன் 

Bug. அவளை இங்கு அனுப்புவ 
தற்கென்று அவள் அந்த ஊரில். 
ஒருவரிடம் வட்டிக்குப் பணம் வாங் 
இயதும், அசலை வட்டியுடன் ஆறே 
மாதங்களில் அடைப்பதாகக் கூறிய 
தும் மாதாங்க நன்கு அறிந்தவை. 
மேலும். அம்மாவைப் பணம் கேட்க 
வேண்டுமாம். ஒரு வேளை விடுதி 
யின் விதகளுக்குப் புறம்பாக நடக் 
கக் கூடாது என்று இவ்விதம் கண் 
டிப்பாக இருக்கிறார்களோ? அதா 

 



பண்பும் பயலும் 

வது, மனிதத்தன்மை, இரக்கம் 
இவற்றின்மீது " அமையவேண்டிய 
பொதுகலத். தொண்டு, விதிகள், 
சட்டதிட்டங்கள் என்ற வரம்புக் 
கன் அடைக்கப்பட்டு இருக் 
தோ? 
மாதங்கிக்கு விடுதிக்குள். அழைத்த 

அன்றே இவ்வித வரவேற்பு கடைத் 
ததிலிருந்து மனங்குன்.றிவிட்டது. 
எ.திரீகாலம் எத்தனையோ கனவு 
களாக விரிந்த அவள் எண்ணங்கள் 
பேய்க் காற்.றில் பறக்கு குப்பைக் 
கூளங்களாக அவள் மனத்திலிருந்து. 
சிதறின. 

நீண்ட பெருமூச்சுடன் அவள் 

மரத்தை அண்ணாந்து பார்த்ததும், 
நூற்றுக் கணக்கான சிட்டுகள் 
வரிசை வரிசையாகக் கொகளில் 
உட்கார்ந்து ஆலம் பழங்களைச் 
கெசதிக், கோதிச் சுவைப் 
பதைக் கண்டாள். சமுதாய ம் 
அமைத்த வரம்புக்குள் பழக 
வேண்டியவர்களுக்குத்தான் நாக 
ரிகம், அராகரிகம் என்ற வேறு 
பாடுகளைப் புரிக்து கொண்டு 0.யல் 
பட வேண்டியிருக்கு. 

இந்தக். குருவிகள் நாகரிக வர்க் 
கத்தில் சேர்ந்தவையா அல்லவா 
என்பது மாதங்கக்குப் புரியவில்லை. 

சாப்பாடு விடுதியிலிருந்து மாலை 
பிரார்த்தனை மணியின் ஒலி கேட் 
டது. ' மாதங். வாரிச். சுருட்டிக் 
கொண்டு எழுக்தாள். மாணவிகள் 
எல்லோரும் கோயிலின் மூன்பு 
அமைதியாக கின் றிருந்தனர். 
பிரார்த்தனை. முடிந்தது. விடுஇத் 
தலைவி நெற்றியில் நீறு துலங்கக் 
ஒண்களை மூடியவாறு அமர்ந்திருந் 
தாள். 

அவளைப் பார்ப்பதற்கு இரண்டு 
பெண்கள் வக்திருந்தார்கள், பிரார்த் 
தனை மூடி௫றவரை காத்திருந்தனர். 
தலைவி வெளியே வந்ததும் பெண் 
கள் இருவரும் வணங்கினர். 

** யாரம்மா நீங்கள் 7” 
சற்று காகரிகமாகவும், கண்ணிய 

மாகவும் காணப்பட்ட பெண்மணி 
யைத் தலைவி கூர்ந்து கவனித்தாள். 
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நரன்... அங்கேயிருந்து வகு. 
றேன்... என் உறவுப் பெண் ஒருத் 
இக்கு உங்கள் விடுதியில் இடம் 
இருக்குமா என்று தெரிந். துகொள்ள 
வந்தேன்.. சான்...இன்னாருக்கு 
உறவு 

தலைவி இடுக்கட்டு விழித்துக் 
கொண்டாள். 

மர்தங்க......?? 
“ அம்மா. 1! என்றவாறு மாதங்கி 

வந்து கின்றாள். 
"ஒரு நாற்காலி கொண்டு வக்து 

போடு...... 
மாதங்க கொண்டுவந்தாள். 

ம் மீர்களேள...உட்காருங் 

  

  

  

  கள் 
உபசாரம் பெரிய மனுஷிக்கு 

அபாரமாக இருந்தது. அருகில் 
இருந்தவளை யார் மதித்தார்கள் 2 

கதலோரத்தில் கின்று கவனித்த 
மாதங்கிக்கு. அந்தப் பெண்ணின் 
தோற்றம் ிவள்தாயை  கினைவூட்டி. 
யது. அதே சாயம் போன 
eee அமைதியான தோற்றம். 
வாழ்க்கைப் பாசையில் முட்டி. 
மோதிக் கொண்ட பல வடுக்கள் 
அவள் பார்வையிலும் பேச்சிலும் 
தெரிச்சன. அவள் பரம ஏழை 
என்பதை யாருமே அறிமுகப்படுத்த 
வேண்டாம். 

இதுவரை அவளை ஏற இறங்கப் 
பாரத்து வந்த தலைவி *இது: யார்? 
என்கற பாவனையில் புருவத்தை 
சுளித்துக்கேட்டாள். 

1 இந்த அம்மாளுக்கு யாரும் 
இல்லை. ஏதாவது வேவலை கிடைக்கு: 

மானா; நன்றாக சித்திரம் வரை 
வார்கள்...” 

சித்திரம் வரைகறவர்கள் கந்தல் 
புடவையுத்இ எண்ணெய் காணாத 
தலையுடன் அவள் Bie Bee 
அவளால் நம்ப முடியவில்லை, 

“இவளா சத்.திரம் வரைஒருள் ?' 

   
  

என்ற தோரணையில் அந்தப் 
பேச்சை ஓ.துக்கவிட்டு “Bas 
சமையல் அறையில் காய்கறி 
௩.றுக்க, பால் காய்ச்ச ஓர் ஆள்.
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தேதவைப்படுகி தத. சாப்பசடு 
போட்டு மாசம் இருபது தரு 
வார்கள். ஓ.ழிந்த வேளையில் த் 
இரச்கலை mest வராவிட்டால் 
*இனாஸ்” எடுக்கவேண்டும்... * என் 

ருள். 3 
மாதங்இக்கு அங்கே கிற்க முடி. 

வில்லை. அவள் எத்.இரக்கலை டீச்ச 
-ரைத்தான் இனமும் பார்க்கறாளே. 
விதவிமான புடவைகளும் உதட்டுச் 
சரயமூம், உயரக் கொண்டையுமாக/ 
'இக்த எளிமை உருவம் வகுப்பறைக் 
குள் நுழைந்தால், இக்தக் காலத்து 
மாணவிகள் மதித்துப் பணியப் 
போடருர்களா 2 

பாவம் !' அக்த எனிய உருவம் 
கடவுளின் வரப்பிரசாதமாக தனக் 
கமைக்த கலையை மனத்தில்போட்டு 
-மூடியவண்ணம் இருப.து ருபாய்ச் 
சம்பளத்.தக்குச் சமையல் அறைக், 
குள் புகுந்தது. 
USH காட்களுக்குப் பிறகு ஒரு 

நாள். பகல், சாப்பாட்டு விடுதி 
அமளிப்பட்ட.த.' மாதங்க அவள் 
.களரிலிருர்து வந்திருந்த இன்னொரு 
வகுப்பின் பெண்ணுடன் அனுமதி 
இல்லாமல் பேசிவிட்டாளாம்; இலை 
மூன்பு உட்கார்க் இருந்தவளை சாப் 
'பாட்டு விடுதித் தலைவி வந்து எழுந் 
இருக்கச் சொன்னாள். 

“இங்கே வா இப்படி...” 
மாதங்க சோற்றை உததிவிட்டு 

  

    

   

எழுந்தாள். உன் பெயர்?” 
மாதங்கி...” 
“உனக்கு பெற்றோர்கள் இருக் 

அருர்களா 7...” 
ஈ அம்மா மட்டும் . இருக்கறூரீ 

கள். 
“உனக்க. மூன்னே பின்னே 

பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தப் பழக் 
கம் உண்டா 2...” 
ஈளட்டாவது படித்திருக் 

QB por... 
1 உண். வகுப்பு--அதாவது உங் 

கன் பிரிவு மாணவிகளைத் தவிர 
இங்கே யாருடனும் பேசக்கூடாது 

தோம்ரை 

என்று முதல் காளை உனக்குச் 
சொல்லவில்லை? ஏன் அவஞுடன். 
பே௫னாய் 7...” 

ச்சர்... என்று தேம்பினாள் 
அவன், அம்மாவுக்கு உடம்பு சரி 

யில்லையாம் டீச்சர். அவள் எங்கள் 

ஊரிலிருந்து ற்று வந்தவள் 
எனக்குத் தெரிக்தவன்...௮ ம். மா 
எப்படியிருக்ஒருள் என்இற ஆவலில் 
கேட்க கினைத்துப் பேசிவிட்டேன் 

டீச்சர்..." 

'தலைவி தலைகுனிந்து சிறிது நேரம் 
உட்கார்ந் ருந்தாள். 

ரீ இன்னும் சாப்பாட்டுப் பணம் 
கட்டவில்லையாமே...அ ர சாங்கத்த 
லிருக்து பணம் வரும் வரை அவ 
ரவர் கட்ட வேண்டு மென்பது விதி 

  

யாயிற்றே.. வேளா வேணைக்குச் 
சாப்பிட மட்டும் வந்து உட்கார்ந்து. 
விடுஒறாயாமே..."”    

சாப்பாட்டுப் பணம் வரும்வழை 
என்னை இலவசப் பிரிவில் சேர்த்துக் 
கொள்ளச்.சொல்லி சிபாரிசு கடிதம் 
வாங் வக்திருக்கறேன் டீச்சர்..." 

* எங்கே அச்சுக் கடிதம்?!" 
தலைமை ஆசிரியை ar wes 

கொண்டார்'" 
சாப்பாட்டு விதித் தலைவி மாதங் 

யின் சோறு பிசைந்த கை உலர 
கிற்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் 

  

தலைமை  ஆளரியையைத் தேடிப் 
போனாள். அப்புறம் அரைம 
கழித்து வந்தான். 
எபோ... போஃபச௱ப் பிடு 

போ...” 
மாதங்கி அன்று உணவை 

விழுங்கவில்லை. BUTTERS அணு 
அணுவாக விழுக் இனாள் விடுதியில் 
இருந்த மாணவிகள் அவளை ஓரக் 
கண்ணால் பார்த்சனர். SFOS 
வென்று பேசினர் 

அடுத்த காள் உல்லாசப் பிர 
மாணம். Boris வேண்டுமாம். 
அடுக்ககா SANTO AD 

போல் இருந்தது. தயிர்ச்சாதம் 
புளியோதரை, சர்க்கரைப் பொங் 
கல் எல்லாம்மணத்த து.



பண்பும் பயனும் 

மாணவிகள் உடுத்திக்கொண்டு 
இளம்பினார்கள், மாதங்கியும் முதல் 
நாள் துவைத்து மடித்து வைத்த 
சேலையைக் கட்டிக்கொண்டு வந்து 
des Gar. 

"ஏண்டி... மாதங்] உனக்கு 
எதற்கும் இந்த ஒரு புவைதானா 
அகப்பட்டது. வேறு கடை 
யாதா? உடன்படிக்கும் மாணவி 
ஒரு மாதிரியாகச் சரித் துக்கொண்டு. 

கட்டாள், சற்று வசதியுள்ள 
குடும்பத்.துப் பெண் அவள். 

1: இந்தப் புடவை ஒன்றுதான் 
மாதங்இயின் 'டிரேட் மார்க்! அ2தா 
பாருங்கட: நாம் புடவை உலர்த் 
தும் கம்புகளில் எத்தனை புடவை 
கள் இருக்கின்றன ? ஒரே சள்கா 
தான், அவைகளை துவைக்க, 

உலர்த்த, மடித்து வைக்க, இவ 
ளூக்கு அந்த வே௯ஃயே இடையாது. 
அவள் துணி உலர்த்தும் கம்பு காலி. 
யாகவே உடக்வறது... '" 

அந்தப் பெண் அதிகம் வசத 
யுள்ளவள்; 

அப்புறம் மாதங்கக்கு அது உல் 
லாசப்  பிரயாணமாகவே இல்லை. 
ஓற்றுமை நோக்கம் பரவ வேண்டிய 
இடத் இலேயே வேற்றுமை உணர்ச் 
சிகளும் பேதங்களும் ஆரம்பிக்கப் 
ude g விந்தையல்லவா ? 

எண்ணற்ற விஷயங்களைத் துய 
ரம் கிரம்பிய மனத்தில் தேகக் 
கொண்டு மாதங் அந்த ஆண்டு 
கோடை விடுமுறைக்காகச் சென் 
னைக்கு ரயில் ஏறினாள். Dis 9G 
வருட அனுபவத்தில் ஆிரியைப் 
பயிற்சிப் பாடங்களைத் தவிர, குத் 
தல் மொழிகள், பணக்காரன், ஏழை, 
அழகுள்ளவள், அழகற்றவள் 
என்றே வேற்றமை உணர்ச்சிகளை 
யும் அவள் . இதயத்தில் .சுமந்து 
கொண்டு பிரயாணம் செய்தாள். 

எழும்பூரில் தாயும், மாளும் சந் 
தத்துக் கொண்டனர். வீடு செல் 
லும் வரை இதயத்சைக் கல்லாக் 
கொண்டு மெளனமாகவே நடந்தாள் 
மாதங்கி. 
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கல்யாணம் ! 

அச்சாபீஸ்காரர்: என்ன சார்'$. 
கல்யாணப் பத்திரிகை... 
போயும் போயும் ஒரே ஒரு$- 

பத்இரி*கை 'பிரிண்ட்' செய்து 1: 

தர சொல்றீங்களே! ஏன்? 4: 

வந்தவர்: இப்படி யொரு 

கல்யாணம் கிஜமாவே நடக் 
கலை சார்! எங்க ஆபீஸிலே 

சனே௫தென் கல்யாணத்துக்கு]: 
போகணம்ன்னு வீவு .கேட் 
டால் எங்கே? எப்போ கல்யா 

or பத்திரிக்கையை காட்: 
டுன்னு சொல்லரறான் இடியட்! 

அவங்கட்டே சும்மா ஒரு 
பத்திரிக்கையை காட்டினார், 
போதாது? 

  

a RD 

வீட்டிலுள் சென்றதும் இலை 
மூன்பாக அன்புடன் அமுது படை க் 

கும் தாயின் முகத்தை ஏ.திட்டுப் 

பார்த்தான் அவள், ஒரு வருடத்தில்: 

அன்னம்மாள் மிகவும் மாறிவிட் 
டாள். கவலையின் இற்றுக்கள் முக- 

மெங்கும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக: 
ஓடின. தலையில் ஈரை ஓடிவிட்டது. 

அன்னங்கள் வற்.றிவிட்டன. 
“மாதங்கி. எப்படியம்மா இருக் 

ஒறுய்? பரீசைஷ சன்றாக எழுதியிருக் 

இருயோ இல்லையோ? இன்னும் ஒரு- 
வருஷத்தை படித்து மூடித்துவிட் 
டால்... 

அன்னம்மாள் இவ்விதம் கேட்டு 
நம்பிக்கையுடன் மாதங்கயின் மூகத்- 
தைப் பார்த்தாள். 

மணி மணியாகக் கண்ணீர் உகுக் 
கும் மகளின் வேதனை கண்டு அந்தத் 
'தாய் உள்ளம் வெம்பியது. 

ஈ இனிமேல் நான் அங்கே 
போகவே மாட்டேன்...என்னை. 

ஒன்றுமே கேட்காதே; ஏழையாக 
இருப்பவர்களுக்கு சுதந்திரம், வெட் 
கம், ரோஸம் எதுவுமே கூடாது:
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அம்மா...என்னவோ சொல்கருர் 
கள்,சமத்துவம் என்று. காந்திமகான் 
சுலபமாகச் சொல்லி, அவர் வரையில் 
செயலில் காட்டிவிட்டும் சென் றுவிட் 
டசர். அதைப் பின்பற்று கறவர் 
களைத்தான் காணோஃ...அம்மா, 
இனி நான் அங்கே போகப் போவ 
இல்லை; உன்னோட, தையல் 
தைத்தே பிழைத்துக் கொள் 
கிறேன். 

மண்ணில் 

  

புதையுண்டு ஒடந்த 
ரகசியங்களை ஒருவன். தோண்டித் 
தோண்டி எடுத்தவுடன் பளிச் 
சென்று காணமுடிவதைப் போல் 
மாதங்க மனத்தைக் கொட்டி 

விட்டுக் கண்களைத் துடைத்துக் 
கொண்டாள். 

அன்னம்மாள் வாழ்க்கையில் அடி. 
பட்டவள். 

தையலும் இன்னொன்றும் சணிச 
மான வரவைக் கொடுக்குமா எண் 
பதை மாதங்கி உணரவில்லை. அன் 
னம்மாவுக்குத் தெரியும், இந்தக் 
காலத்தில் ஒருநாளை ஒரு ரூபாய், 
இரண்டு ரூபாய்களை வைத்துக் 
கொண்டு ஓட்ட முடியாதென்று, 
அன்னம்மாள் உடலும் உள்ள 
மும் தளராமல் உழைக்கவேண்டும், 
மாதங்கயும் வேலைக்குப் போக 
வேண்டும். அப்பொழு துதான் குடம் 
பச் சகடம் தடையில்லாமல் உரு 
ஞம், 

விடுமுறை முடிந்து மாதங் 
ஊருக்குப் புறப்பட்டு விட்டாள். 

தாயும், மகளும் எழும்பூர் ரயில் 
சிலையத் இல், உட்கார்க்திருக்தனர். 

ருவர் . மனத்திலும், வேதனை 
கொப்பளித்துக் கோண்டிருக்க௮. 

ரயில் பிளாட் பாரத்துக்குள் 
நுழைந்தபோது அன்னம்மாள் 
விருட்டென்று எழுந்தாள். 
இதோ பார்! எதையாவது 

குருட்டு யோசனை பண்ணாத; உல. 
கம் என்றால் அப்படித்தான் இருக் 
கு. சமூக, சேவை என்பது ஓர் 
உ௰ர்ந்த லட்சியம், அதைச் செய 

  

தாமரை 

லாக்குகறவர்கள் எல்லோரையுமே 
காம் லட்சிய வாதிகள் என்று. 
சொல்லிவிட மூடியாது, மனித 
சுபாவப்படி அவரவர்கனிடம் பல 
௩ற்குணங்களும் பல துர்க்குணங் 
களும் தான் இருக்கும், 

சிலர் சமூக சேவை என்கற ஏணி 
யிலே ஏறி, தம்மைத்: ge Gia உயர்த் 
இக் கொள்வார்கள். கீழேயிருக்கும் 
அத்த க்தை் அவர்கள் பார்ப்பதே 
யில்லை. 

ஏழையின் மனத்தைப் yng 
கொண்டு, அவள் ஏழ்ையைக் குத் 
இக் காட்டாமல் அவகர உயர்த்து 
வது என்பது எல்லோராலும் மூடி. 
இற விஷய மில்லை எதையும் 
பொருட்படுத்தரமல் பிழைக்கிற 
வழியைப் பார். . அன்பும் சமூக 
சேவையும் தன்றுடன்' ஒன்று 
இணைந்தால் ஓர் உயர்ந்த wo Aa 
என்றோ கிறைவேதியிருக்கும்....... 
ஹும2...வர..,போகலாம்... 

இடித்து மோதும் கூட்டத்தின் 
இரைச்சலில் அன்னம்மாள் பிரசங் 
கம் செய்ற மாதிரி மகளுடன் 
பேசிக்கொண்டே பெண்கள் பெட் 
டியைத் தேடி மாதங்கியை அதல் 
ஏழற்றிவிட்டாள். 

ரயில் க! வென்று ஊிவிட்டுப் 
புறப்பட்டது. ரயில் நிலையம் தண் 
கலகலப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
இரக்க Mrs ssg. அடுத்த ரயில் இளம்புவதற்குள் சேரும் கூட் 
டத்துக்கு மூன் ஓய்வெடுக்கற 
மாதிரி ஒரு வெறுமை அங்கே. 

அன்னம்மாளின் கண்2ளில் ரயி 
லின் பின்புற விளக்குகள் இரண்டும் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மறைக்.த, 
பிறகு புள்ளிகளாக மாறித் தேய்க் 
தன, ரயில் கண்ணுக்கு wen ps sr 
தும், அது தன் கெழவழிப் பிரயா 
ணத்தைத் தொடர்வது பேரல் 
எதிர்காலத்தில், வாழ்க் கையின் 
தொடர்பில் ௩ம் பிக்கையுடன் 
தாயும், மகளும் வெவ்வேறு திசை 
யில் பிரிந்து போய்க்கொண்டிரு& 

தார்கள். e 

 



   
Sri ores 

மருத்துவ மனை என்று அதை 
யாரும் கூறமாட்டார்கள். மும் 

றும் துறந்த முனிவர் ஒருவரின் 
ஆச்ரமம் என்று வேண்டுமானால் 
சொல்லலாம். ஆனால், காய்ந்த புல். 
லும், மூங்இலும் கொண்டு வேய்ந்த 
பர்ணசாலை எங் 3௧/ நவின வ௫சஇகள் 

அவ்வளவும் வாய்க்கப்பெம்.ற இந்தப் 
பெரிய மாளிகை எங்கே ஐழுங்காக 
இரண்டு வரிசைகளிலும் கோயரணி 
களுக்கென்று அமைக்கப்பட்ட 
அறைகள், நல்ல காற்றோட்டமும். 
வெளிச்சமும் உடையவை. மாடியி 
லும் இம்மாஇரி அறைகள் இருந்தன. 
ஆனால், அவைகளுக்கு வாடகை 
அதிகம்; ஏனெனில், ஒவ்வொரு 
அலைக்தப் பின்னாலையே குளிக்கும். 
அறை இருந்தது, கோயாளியுடன் 
இருப்பவர் படுத்துக்கொள்ள சிறிய 
கட்டிலும் மாடி அறைகளில் உண் 

  

     

அத்துடன் அலங்காரம் செய்து 
கொள்ளும் _ கண்ணாடி. அமைத்த 
மேஜை Sap கொடுத்திருக் 
தார்கள். 

ரமாவும், மோகனும் மருத்துவ 
மனைக்கள் நுழைந்ததும் அதன் கிர் 
வாகி அவர்களை அழைத் 
மாடி அழைகளையும், இழ 
கும் அறைகளையும் காட்டினார் 

   
      

  

  

எலியைத் இரும்பிட் 
பார்த்தான். “மாடியா 2 இமய 2* 
என்றும் கேட்டா மாவுக்கு 
மாடியைவிடக் Bip அறைகளோ 
பிடித்திருக்கன. பதினேழாம் எண் 
ணுள்ள அறையை திறந்துவிட்டு 
கிர்வாகு முன் கூடத்துக்குப் போய் 
விட்டார். 
அடைறயில் இழக்குப் பார்த் 

தாற்போல் ஒரு சன்னல் இருந்த து. 

  

         
   

ஒரு குலையில் சி.றிய அலமாரி ஒன் 
னும். அதை அடுத்து மேஜை ஒன் 

றும் இருந்தன. அறையின் நடுவில் 
பூ இரும்புக் கட்டிலில் கோயாளிக்குப் 
படுக்கை போட்டிருக்தார்கள். எல் 
லாமே ஒரே தாய்மைதான். வெள்ளை 
வெளேர் என்று தும்பைப் பூவைப் 
போல் படுக்கை கண்ணைப் பறித் 
த்து, 

ரமா தன்னுடன் கொண்டுவக் 
இருந்த பைகளிலிருக்து பொருள்களை 
அலமாரியில் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து 
வைத்தாள், ஹார்லிக்ஸ், ஓவல்டின், 
பழங்கள், நுரை பிஸ்கோத்்தகள் 
அடஃகயை டப்பா, குஞ்கோஸ் என்று 
வரிசையாக அவள் வைப்பதைப் 
பார்த்தவுடன் மோகன் ஏரித்தே 
விட்டான். என்ன ரமா? காம் 
இருவரும் தனிக் குடித்தனம் வக் 
இருக்கிறோமா???” என்று கேட்டால 

ரமா வேதனையும்,  மஇழ்வு 
கலக்த புன்சிரிப்பு ஒன்ஹை உதிர், 
தாள். 
“ஐயே? தனிக் குடித்தனம் 

பண்ணி அள்பத்இரியைத் தேடித் 
தான் வர வேண்டுமாக்கும் 2 எனக் 
இருக்கிற கவலையில் நீங்களும், உங் 
கன் ஹாள்யழும்!” என்று சோபித் 
துக் கொண்டாள் அவள், 

மோகன் அவள் பக்கத்இல் வந்து 
கின்றான். 
“இதோ. பார்! இசைப் 

தால் ஆஸ்பத்திரி மாதரி இல்லை. 
ஜன்னலுக்கு வெளி3யே பார், கொத் 

கொத்தாக சோஜா மலர்கள் 
டப்பா!  இல்களே தெரிய 

3 5 தப் பல்கம் எலுமிச்சை 
'தரியாமல் பழங் 

  

    

        

    

தேடி வெள்காக் கலை 
யுடுத்தி ஒரு நர்ஸ் அறைக்குள் வக் 
தாள்; தம்பதி இருவரும் திரும்பிப் 
பார்த்தார்கள். 

அவர்களை த 

bag கடலின் நுரையையக் 
குழைத்து அமைத்த உடலைப்போல்



இருக்கும் சோர்ந்த நிலையில் ஊருக் 
குள் பறந்து செல்லவும் அதனால். 

டியவில்லை, 
கங்கையில் கொஞ்சம் தண்ணீரா 

வது குடித்துக் களைப்பைப் போக் 
இசக்கொள்ளலாம் என்று எண்ணிய 
காச்கை, மரத்தை விட்டுக் 83ழ 

பறக்து வந்தது. 
இந்தச் சமயம், கங்கைப் பிரவா 

கத்தில் ஒரு பிணம் மிதந்து சென்று 
கொண்டிருந்தது. அந்தப் பிணத் 
தைத் தன் கூரிய கண்களால் 
பார்த்துவிட்டது காக்கை, உடனே 
அதன் பச அதிகமாயயெது, நாவில் 
ஜலம் ஊறியது. Zoe, apt) 
புறா, * மாமிசப்பட்சணம் பண்ணக் 
கூடாது !' என்று தடை இத்திருக் 
Bp3a 1... 

காக்கை அவசரமாகச் சுற்றிலும் 
திரும்பிட் பார்த்தது. கங்கை நதி 
யின் இரு கரைகளிலும் சில இழங் 
கெட்டான. மனிதர்கள் உட்கார்க் 
இருக்தார்கள். மற்றப்படி ஒரு புமூக் 
கூட அங்கு இல்லை. 

வெள்ளைக் காக்கை தனக்குத் 
தானே சொல்லிக்கொண்டது? ! சரி 
தான், இந்த. இடத்தில், நாம் மாமி 
சப் பட்சணம் பசித்தால், எங்கோ 
இருக்கும் அந்தப் புறாவுக்குத் தெரி 
யப்போறதா என்ன? அது என்: 
சைப் பார்த்துக்கொண்டா இருக்கப். 
போறது? சட்டென்று போய் 
பிணத்தின் இரண்டு கண்களைமட் 
டம் கொத்திப் பிடங்கித் இன்று 
வீட்டு ஓடிவந்துவிட்டால் என்ன ' 

இதற்குமேல் சிந்தனைக்கு இடம் 
தீராத வெள்ளைக் காக்கை, கங்கை 
யில் மிதந்து வரும் அந்தப் 
பிணத்தை கோக்க ஓ?ர தாவாகத் 

தாவிப் பறந்து சென்று அதன்மேல் 
உட்கார்க்தது. 

al, பாவமே! காக்கையின் பஞ் 

வைத் தாளமாட்டாமலோ என் 
னவோ, மல்லாந்த வாக்கில் மிதந்து. 
வந்த அந்தப். பிணம் சடக்கென்று: 
ஒருக்களித் த் துப் புரளவே,காக்கையும். 

அதனுடன் சேர்ந்து ஆற்றில் 
உருண்டு விழுந்துவிட்டது ! 

    

ஸ்பெயின் ராணி இசபெல்லா 
கருவுற்றிருந்தாள், பத்தாவது 
மாதம் வந்ததும் கருவுற்றிருந்த 
ராணி அந்தப்புறத்திலிருக்கும். 
எல்லா விளக்குகளையும் அணைத்து 
விடுமாறு கட்ட யிட்டாள். 
விளக்குகளை ஏன் அலோக்கவேண் 

(டும் என்று கேட்டபோது '* பிர 
சவ காலத்தில் வலி தாளாது. 
என் முகம் கோணல் மாணலாகப். 
போகும். அதை ஓ நவரும் பார்க் 
கச்கூடாது; அதற்காகத்தான் ?” 

என்றாள். * ராணி அம்மா, 
இடுப்பு உலி அதிகமானால் வாய்? 

  

விட்டுக் சத்தங்கள், வலி கொஞ்) 
மும் தெரியாது!* என்றார்கள் $ 

பணிப் பெண்கள், 48, என்ன] 
யோசகீள சொல்கிறீர்கள்? ராணி 
யாவது அழவாவது, நான் செத் 
தாலும் சாவேனேயன்றி வாய் 
விட்டு அழமாட்டேன் '" என்றாள் 
ராணீ/ 

  

நல்லவேளையாக அதற்கு உயிரா 
பத்து ஒன்றும் ஏற்படவில்லை, 
கங்கை நீரில் ஈன்றாக அமிழ்க்துவிட் 
டாலும், எப்படியோ நெம்பி 
எழுந்து தட்டுத் தடுமாறிப் பறந்து 
போய் தேவதாரு மரத்தின் மேல் 
உட்கார்க்துகொண்டது. 

ஆனால், ஐயோ! சற்று முன்வரை 
தூய .வெண்ணிறமாகக் காட்சி 
யளித்த அந்தக் காக்கை இப்போது 
அசல் நரச்கைக் கறுப்பாக அல்லவா 
மாறிவிட்டிருக்கறது? 
அண்டங்காக்கை தன் பழைய 

கரிய வண்ணத்தைப் பார்த்துப் 
பார்த்துக் கண்ணீர் வடித்தது7
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அழ கிறம் அந்தப் பெண்ணுக்கு. 
புசு. புசு! வென்று அடர்ந்து வளர்க் 
இதந்த கூந்தல். ஒற்றுப் புருவங் 
கள். எறிய கூர்மையான ௩9 
சீண்ட செல்வரி படர்க்த கண்கள். 
செப்பு வாய். உண்மையிலேயே 
அவள் ஈல்ல ௮09. கண்டிப்பாக 
ரமாவைவிட அழகிதான். சந்தேக 
மில்லை, கணவன் வைத்த கண் 
வாங்காமல் அவளைப் பார்ப்பதைக் 
கண்ட. ரமா இமைகளைத் தாழ்த்இச் 
கொண்டு தான் கொண்டுவக்திருந்த 
பைகளை ஆராய் ஆரம்பித்தாள். 

யவர் கேம் பிலரல என்று 
அவள் கேட்டதும், தன்னை ஒரு 
நிலைக்குக் கொணர்க்து சமாளித்துக் 

  

     
  

கொண்டு மோகன்!" என்று கூறி 
னான் மோகன். 

எயுவர் ஏஜ்?"” 
** இருபத்திரண்டு...... 

அவன். 

** என்ன ?'! என்று அவளை ஏ.றிட் 
டப் பார்த்துக் கண்களால் சிரித்தாள் 
அவள், 

* மன்னிக்க வேண்டும், முப்பத்தி 
நாது...... 
மா கணவனை சர ௪௫! வென்று 

ஏறிட்டுப் பார்த்தான். பிறகு அவள் 

அவன் விலாசத்தையும் கேட்டு அங் 
இருக்க பதிவுச்சீட்டில் எழுஇ அதை 
ஒரு பலகையில் பொருத்தி அவ 
னுக்கு எதிராக மாட்டிவிட்டு “நிக்க 
நன்றி?! என்று கூறியவாறு 
வெளியே போய்விட்டாள். 

திடீரென்று வானுலக. இலிருந்து 
அழகிய _மங்கை ஒருத்தி இறங்கி 
வக்து தேவபாஷையில் மிழற்றி 

  

டாக்டர் வாசுதேவன் இறந்த 
கலா ரசிகர் மட்டும் அல்ல, அழகை 

யும் ரசிக்கத் தெரிந்தவர்! என்று: 
நினைத் துக்கொண்டாள். 

ஆமாம்...” என்று... நீட்டி 
  

முழக்கிய ரமா அவன் அருஇல் வந்து: 

நின்று அவன் ஏதோ யோசனையில்.
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ஈடுபட்டிருப்பதைக் கவனித்தாள். 
என்ன யோசனை ?'” என்று கேட் 

டும் வைத்தாள். 
ஒன்றுமில்லை! என்று பீடிகை 

போட்டுவிட்டு, '*அந்தப் பெண் எவ் 
வளவு அழகாக இருக்கிறாள் பார்த் 
தாயா?” என்றான். 

“பார்த்தேன், பார் த் தே. ன், 
ஆமாம். ராத்திரி உங்களுக்கு என்ன 
ஆகாரம் என்று கேட்டீர்களா ?"" 
என்று பேச்சை மாற்றிணன் ரமா. 

இதற்குள் வார்டு பையன் தாமு 
உந்துவிட்டான். 

“சாரீ / இப்படிக் கொஞ்சம் வறீங் 
களா?!” என்று கேட்டு மோககை 
மாடிக்கு அழைத்துச் சென்றான். 

ரமா. வெளியில் வந்து ஒன்றும் 
புரியாமல் நின்றாள். சற்று மூன்வக்து 
தன் அழகை அள்ளித் தெளித்து 
விட்டுப் போன நர்ஸ் வராந்தாவில் 
கையைக் கட்டிக்சொண்டு இப்படி. 
யும், அப்படியும் உலவிக் கொண் 
டிருந்தாள். 

இடம் என்று அவளை என்ன 
வென்று அழைத்து," எதைக் கேட் 
பது என்பது புரியாமல் வீழித்தாள் 
ரமா... என்னதான். படித்திருந்தா 
ஜும். சமயத்தில் விழிக்கத்தான். 
வேண்டியிருக்கற து 1! 
வராந்தாவின் மறு கோடியிலிருந்து 

ஈர்ஸ் இரும்பி வரும்போது ஒரு புன் 
முறுவலை அவள்மீது விக் 
கொண்டே. : இப்ப வந்து அவரை... 
a" serpy அவன் கேட்பதற்கு 
மூன்பாகவே ஈறுக்கென்று பதில் 
கூறிவிட்டாள். நர்ஸ், ந; வேக்கு 
அவருக்கு ஆப்பரேஷன், இல்லையா 7 
முன்னாடி. “எனிமா”... கொடுத்து, 
வயிற்றைக் கட் பிவைக்கவேண்டும்'? 
சொல்லிவிட்டு அவள் நிற்கவில்லை, 
மோகனிடம் பேசியபோது காட்டிய 
மூறுவலும், குழைவும் இல்லை, 

ரமாவுக்கு என்னவோ போல் 
இருந்தது, மூகத்தைத் இருப்பிக் 
கொண்டு உள்பள போய்வீட்டாள். 
ADS கோரத்துக்குப் பிறகு அவள் 
வெளியே வந்தபோது அந்தி வெயி 

    

தாமரை 

லின் தங்க ஓளி சுவரெல்லாம். 
முலாம் பூசியதுபோல் மின்னியது. 
காலாற அந்தக் கட்டிடத்தைச் 

சுற்றி ௨ந்தாள் அவள். தோட்ட 
மெங்கும் வெள்ளையும், சிவப்பும், 
நீலமுமாகக் கொத்துக் கொத்தாக 

மலர்ந்திருக்கும் காசித் தும்பைச் 
செடிகள், அவைகட்கு அரண் கட் 
டிய ௪மைப் பொன்னாங்கணிக்கரை. 

ஒரு சுற்று, இரண்டு சுற்றுகள் 
மூன்று சுற்றுகள் என்று மருத்துவ 
மனையைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தவள், 
மாடிக்குச் சென்.ற கணவன் திரும்பி 
விட்டானா என்று பார்க்க உள்ளே 
வந்தாள். 

கட்டிலில் படுத்திருந்த அவன் 
வலக் கையைப் பிடித்து நாடியைச் 
சே ஈதித்தவாறு நின்றிருந்தாள் 
அந்த ஈர்ஸ், முகத்திலே மென்மு.று 

அவனும் அவளைத்தான் 
பார்க்கிறான் ; பார்த். துக்கொண்டே 

  

இந்த ஆண்களே 
அழகைப் பார்த் இப்படித்தான். 

தால் பல்லைக் காட்டிக்கொண்டு 1" 
உள்ளம் பயங்கரமாகத்தான் அல 

தியது, ஆனால் அந்த அலறல் 
வெளியே வரவில்லை. பேரிரைச்ச 
னுடன் பொங்இவெரும் அலையொன்று 
கரையில் வந்து மோதி வந்த சுவடு 
தெரியாமல் மறைவதுபோல், எண் 
ணம் மனத்திலே உருப்பெற்று 
பொருமி மனத்துக்குள்ளேயே 
மோதி ஈூத்தது. 

"ராத்திரிக்கு பாலும், ரொட்டி 
யும்தான் ஆகாரம். அதுவும் கொஞ்ச 
மாகக் கொடுங்கள்....... 

உத்தரவு இடுவதுபோல் கூறி 
விட்டு. வெளியே போய்வீட்டாள் 
அவள், 

ரமா ஜன்னல் வழியாக வெளியே 
பார்த்தாள். வானம் ஒரே ரீலமாக 
இருந்தது. பொட்டுப் பொட்டாக 
புள்ளி வைத்தாற்போல் தாரகைக் 
கூட்டங்கள் மினுங்க. வெளியே 
வருவோர். போவோரின் சந்தடி 
குறைக்துவிட்டது. கோயாளியுடன்
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இருப்பவர்களில் சிலரே ஆங்காங்கு 
உட்கா/க்இருக் தார்கள். 

இரவு நேரத்துக் கென்று அமர்த் 
தப்பட்ட நர்ஸ் வந்ததும் அந்த 
அழ மாற்றுடையுடன் அங்கு வந் 
தாள். நீவ வாயில் புடவை. அதில் 
மின்னும் ஈக்ஷத்திரப் புள்ளிகள். 

“விரு விரு என்று அவள் புது 
நர்ஸை அழைத்துக்கொண்டு மோக 
னின். அறைக்குள் நுழைந்து. 
“ஹிஸ்டர்! இதுஒரு புது பேஷண்ட் 
காளைக்குஹெரனியா' ஆப்பரேஷன் 
ராத்திரி தூங்க ஒரு மாத்திரை 
கொடுங்க!" என்று கூறிவிட்டு “குட் 
ஈவினிங் மிஸ்டர் மோகன். காலையில் 
சந்இக்கலாம்.. என்றவாறு 
வெளி3ய போய்விட்டாள். 

அவள் போகும் வேகம்தான் 
என்ன? கூட்டிலிருந்து விடு 
பட்ட புருவைப்., போல் ரமா 
மீது உரா௫க் கொண்டு 
அவள் போனதும் ரமா அறைக்குள். 
சென்று 'பொத்'தென்று நாற்காலி 
யில் உட்கார்ந்தாள். 
கணவனுடன் பேசுவதற்குக் கூட 

அவளுக்குத் தோன்றவில்லை. 
“பாலுக்கு சக்கரை போதுமா?'" 
ஈ9ிக்கரம் தூங்குங்கள்! இந்த 

வகையில் உற்சாகமில்லாமல் இரு$* 
தது அவள் பேச்சு. 

மோகன் இரண்டு மூன்று முறை 
கள் அவளைப் பார்த்து முறுவலித் 
தான். 

ரீ என்ன சாப்பிடப் போஒறாய்?'” 
என்று விசாரித்தான். 
ஏதோ ஒன்று, எனக்குப் பசியே 

இல்லை..." 
ஈசே...சே...ீீயும், பாலும் 

ரொட்டியும்  சாப்பிட்டுவிடேன்,'' 
என்றான் அவன். 
“அதொன்று தான்  குழைச்சல் 

எனக்கு; உங்கள் பக்கத்தில் நானும் 
ஒரு. படக்கையைப் போட்டுக் 
கொள்ள வேண்டியதுதான்..."' 

“டுபாட்டுக், கொண்டால் போச்சு- 
இருக்கவே இருக்கிறாள் சுமதி, உன் 
ஊனையும் கவனித்துக் கொள்வறுள்.!” 

  

  

  

சும! அட, பெயர்கூடத் 
தெரிக்து வைத்இருக்இருரே, அது 
வும் இத்தனை சடுதியில் !" 

ரமா சுரத்தில்லாமல் படுக்கையை 
விரித்துக்கொண்டு கட்டிலுக்கு மறு 
புறம் படுத்துக்கொண்டு விட்டாள். 

சிறிது நேரத்துக் கெல்லாம் மோகன் 
அயர்க்.து தூங்குகிறான் என்பதற்கு 
அடையாளமாக மெல்லிய Gp 
டைச் சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்து 
விட்டது. 

ராமாதான் தூங்கவில்லை. ஐன்ன 
லுக்கு வெளி 2யதெரியும் ரீலவான)் 
இல் பொரிக்த. " தாரகைகளையே 
விழித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருந் 
தாள். 

2 
பொழுது எப்பொழுது விந்த 

தென்பதே ரமாவுக்குத் தெரி 
யாது. கண் விழித்துப் பார்த்த 
போது அவள் எ.திரில் நர்ஸ் ரமாவும் 
வார்டு பையன் ராஜுவும் கின்.நிருந் 
தார்கள். 
அம்மா நல்லா தூங்கிட்டாங்க"! 

என்றான் ராஜு. 

 ஆமாம்ப்ப!.. ராத்திரி தாக் 
கமே இல்லை. ஒரே கவலைதான் 
காரணம்...” என்றாள் ரமா. 

* அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க 
நம்ப டாக்டர் ஐயா ஈல்ல 

கைராசி உள்ளவரு..."” சொல்கிற 
வன் ஈம்பிக்கையுடன் சொல்வதைக் 
கேட்டுக் கொள்கறெவளும் நம்பிக் 
கையுடன்தான் கேட்டுக் கொண் 
டாள், 

சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ரமா 
வும், வார்டுப்யையனும் மோகனை 
மாடிக்கு அழைத்துப்போனார்கள். 

இரும்பவும் அறைக்கு அழைத்து 
வரும். வரையில் ' ரமா இருப்புக் 
கொள்ளாமல் தவித்தாள், வெளியே 
நீண்டு நெளி£து செல்லும் பூக்தமல் 
AF சாலை, நெடிதுயர்ந்து கிற்கும் 
மரங்கள், சாலையில் விரைந்துசெல் 
லும் வண்டிகள் எதைக் காணவும் 
அவளுக்குப் பிடிக்கவில்லை. 
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நர்ஸ் ௬மதி குறுக்கும் நெடுக்கு 
மாக அலைந்து கொண்டுதான் இருக் 
தாள். அவளிடம் என்ன பேசுவது 
எதைக் கேட்பது என்பதுதான் 

ரமாவுக்குப் புரியவில்லை. 
அவள்தான் என்ன, கின்று ஒரு 

வார்த்தை சொல்கறுளா ? பறக்க 
ருள்; பறக்ஒறுள் அப்படி / 

மோகன் மறுபடியும் அறைக்கு 
வந்து விட்டான்: 

“உங்கள் மனைவிக்குத்தான் 
ரொம்ப ரொம்ப கவலை......!! சுமதி 
சொல்லிக் கொண்டே அவன் நாடி 
யைப் பிடித்துப் பார்க்கறொள். துன் 
பம், துயரம், ஏக்கம், கவலை, இவை 
களுக்கு நடுவே அரிக்ஒறாள் அவள். 
மூல்லைப் பற்கள் ஒளி விசுவதைக் 
காண்கிறான் மோகன். 

இப்போ ஒன்றும் வலிக்காது. 
மரத்துப் போக ௧9 போட்டிருக் 
Ong. பகல் ஒரு மணிக்கு மேலே 
வலி வரும். ஜோஸ்யக்காரிபோல் 
கூறிவிட்டு பத். துமணிக்கு இரண்டு 
அவுன்ஸ் ஹார்லிக்ஸ் கொடுங்கள்'" 
என்று உத்தரவு இட்டுவிட்டு 
வெளியே நடந்து வீடுஇருள் மத. 

மோகன் ஆயாசத்துடன் கண்களை 
மூடிக்கொண்டு விலறான். :௪மதி 
யைப் பார்த்தால் பேசத் தோன்று 
இற.து இவருக்கு..." மனம் எதைத் 
தான் நினைக்காத? ஆத்திரமும், அன் 

பும் ஒன்றோடொன்று முந்துகின் 
றன. அன்பு வெல்கிறது. ரமா 

பரிவுடன் கணவனின் நெற்றியை 

   

      

  

  

  

வருகிருள். கண்களிலிருந்து 
இரண்டு சொட்டுக் கண்ணீர் 
உருண்டு அவன் நெற்றியில் விழு 
apg . 

எஅழுகறாயா. என்ன. ரமா? 
எனக்கு ஒன்றுமில்லை. அதுவும் 
இந்த ஆப்பரெஷன் இவர் கையில் 
ரொம்பச் சலபமாம்......! மோகன் 
மெல்லிய குரலில் கூறுஒறான். 

நாட்கள் உருண்டு ஓறகின்றன. 
ரமா கணவன் அருஇல் அமர்ந்து 
பணி புரிக்துகொண்டுதான். இருக் 
ஒறுள், இடையில் சுமதி வரும்3போ 
தெல்லாம் அவன் காட்டும் மஒழ்ச்சி 

  

தாமர 

யும் பரிவும் அவள் கெஞ்சைக் 
குடைந்துகொண்டே இருக்கிறது. 
“இன்று உடம்பு துடைக்க 

வேண்டிய காள்!” என்று 
சொல்லிக் கொண்டே சுமதி பீங் 

கான். பாத்திரத்தில் சுிநீரைக் 
கொண்டு வக்து வைத்தாள். 
தோய்மையான அந்த வெள்ளைப் 

புடவையும், ரவிக்கையும் கண்ணப் 
பறித்தன. மழ மழ வென்று 
வாழைத்தண்டுகள் போல் கைகள், 
சங்கு போன்ற கழுத்து, மாசுமறு 
வற்ற முகம், வளைந்து அலை அலை. 
யாய்ப் பரவிக் கடக்கும் குழலைத் 
தூக் வாரிக் கொண்டை போட் 
டி.ருந்தாள். 

செம்மையும், செழுமையும் 
நிறைந்த. அவள் இதழ்களிலை 
ஆரோக்கியம் துள்ளிக் கொண் 
டிருக்கது. 

ரமா அவளை ஆடாமல் அசங்கா 
மல் பார்த்தாள். பார்த துக்கொண் 
டேயருக்தாள். 

“இவள் ஈம் கணவரின் உடலைத் 
தொட்டுத் துடைக்கப் போகிறாள் £ 

“கொஞ்சம் வெளியில் போகிறீர் 
களா?” சம. அறைக் கதவை 
ரமாவை வெளியே அனுப்பிவிட்டு 
மூடத் தயாராக கிள்.றிருக்தாள். 
வெளியே வந்து உட்கார்ந்தவள் 

உள்ளத்தில் பல சிந்தனைகள். ரமா 
படித்தவள் தான். தற்கால நாகரிகம் 
தெரிந்தவள்தான். ந்தாலும், 
அவள் மனம் சக்தேகப்படத்தான் 
செய்தது, ஓன்று, இரண்டு என்று 
நிமிடங்கள் விரைந்தன. பத்து கிமி 
டங்கள் கழித்து சுமதி பீங்கான் 
பாத்திரத்தை ஏந்திக் கொண்டு 
வெளியே வக்தாள். 

விர்ரென்று dy Sure uri gH 

சென்ற ரமாவை சக்தன சோப்பின் 
மணம் வரவேற்றது. 

சுருண்டு படிந்திருந்த காப்புத் 
தலையைத் தடவியவாறு மோகன் 
புத்தம் புதியவனாகத்தென்பட்டான், 

நல்ல கைத்திறன். சுமதிக்கு, 
கொஞ்சம்கூட உடம்பை அலட்டா 
மல் பஞ்சுக் மைகளால் பட்டால் 
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ஒற்றுவதுபோல் குளித்த மாதிரி 
துடைத்து விட்டுவிட்டாளே......"' 

ஈஊஹாம்......அப்படியா 2 
பாவம், நல்ல பெண், ஊர் மங் 

சஷராம், பெற்றோர் இடையாதாம். 
இங்கே அக்கா வீட்டிலிருந்து 
கொண்டு வேலை. பார்க்கிறாளாம் 
ஓரிஃகச் இரிக்கப் பேசுகிறாள்..." 
என்ன பேூனாள்?”' என்று 

கேட்டாளே பார்க்க 3௨ண்டும் ரமா. 
அரசியல், காதல், சினிமா. 

இன்னும் எதை எதைப் பற் 
நியோ..." 

“ஆஹா... அரசியலுக்கும் காத 
லுக்கும் தாவிக் கடைசியில் கலை 
யைக் கொலை செய்ய ஆரம்பித்து. 
விட்டாயாக்கும் /'* 
"என்ன சொல்விறாய், ரமா நீ? 

நான் என்ன சொல்லமுடியும் 2 
மேற்று உங்களுக்குத் தையல் பிரித் 
தாயிற்று, காகக்கு வீட்டுக்குப் 
போகலாமா என்று டாக்டர் வந்த 
தும் கேட்கவேண்டும்... ...! 

அதற்கும், இதற்கும்...'என்று 
தயங்கினான் மோகன். 
௬மஇ *சுரமானி"யை எடுத்துக் 

கொண்டு உள்ளே வத்து விட்டாள். 
மிஸ்டர் மோகன் ! உங்களுக்கு 

ஜுரம் ஓரம் ஒன்றும் இடையாது. 
இருந்தாலும் என் கடமையைச் 
செய்துதான் ஆகவேண்டும் எங்கே 
கையைக் காட்டுங்கள். ஏதோ 
எழுக்து மெதுவாக உட்காருங்கள். 
ஆ.. ஆ...மெதுவாக...'” என்று அவ 
ஊத் தாங்இப் பிடித்துக் கொண் 
டாள் சுமதி. 
வெளியே டால்டரின் 

சத்தம் கேட்டது. 
டாக்டர் வாசுதேவன் புன்முறுவ 

லுடன் வந்து எ.ரில் கின்றார். 
நீங்கள் இன்று மாலை வீட்டுக் 

குப் போகலாம் சார்... அடுத்தவாரம். 
மீண்டும் வர வேண்டும். நாளைக்க 
வீட்டுக்குப் போய் சக்கரைப் பொங் 
கல்"சாப்பிறங்கள், !? 

ரமா சுமதியைப் பார்வையால் 
ஒரு வெட்டு வெட்டினாள். 

   
  

      

காலடிச் 
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ஈம்மவர்களுக்கு ஈம் இலக்கியங் 
1 களை பல்லாயிரம் வருஷங்கள் முக் 
| 'னெவை என்று சொல்லிச்கொள் 

  

வதில் ஒரு பெருமை. டார்வின் 
பரினாம தத்துவப்படி தோன்றிய 
முதல் குரங்கு தமிழ்க் குரங்கு 

; ர்ருல்கான் ஈம்மவர் களுக்கு 
5B. புதுமைப் மித்தன். 

* * * 

  

உண்மையான ஞானி writ? 
ஐயோ காலம் ப.றந்.து கொண்டிருக் 
இறதே என்று உணர்றெவன் 
தான். மகாகளி தாந்தே. 
Nae 
மாலை மங்கிக் கொண்டு வந்தது. 

தெரு விளக்குகள் பளிச் சென்று 
எரிந்தன. மருத்துவமனை மலகலப் 
போடு காணப்பட்டது. பூந்தமல் 
லிச் சாலையில் வாடகைக் கார்களுக் 

குப் பஞ்சமில்லை. ரமா நொடியில் 

  

ஒரு காரை அழைத்து வந்து 
விட்டாள். 

சுமதி பதினேழாம். எண் 
அறையை எட்டிப் பார்த்தாள். 

“வீட்டுக்குப் புறப்பட்டு விட்டீர் 
களா மிஸ்டர், மோகன்... 

ஆமாம் சகோதரி! உங்கள் அன் 
பால்தான் நான் இவ்வளவு சடுதியில் 
குணமடைந்தேன் ...” 

அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை பிர 
தர். எனக்கு உங்கள் வயதின் ஒரு 
சகோதரன் இருக்க வேண்டும். 
சென்ற வருஷம் காலமாகிவிட்டார், 
அந்த ஏக்கத்தின் சுழலில் ஓவ்வொரு 
ஆண்மகனின் முகத்திலும் அவரு 
டைய சாயலைக் எண்டு ஆறுதல் 
அடைகிறேன். போய் வாருங்கள் 
அண்ணா...உடம்பைக் கவனித்துக் 
கொள்ளுங்கள். " 

மோகனும், ரமாவும் வெளியேவக் 
தவுடன் ஆதரவு ததும்பும் தன் கரங் 
களால். இன்னொரு கேயாளியை 
அழைத்து வந்து பதினேழாம் எண் 
அறைக்குள் நுழைந்தான் ௬மஇ 
அதோ அந்த நோயாளிக்கு அன்பும், 
ஆதரவும் நல்க அவள் பட்டுப் பூச்சி 
போல் பறந்து செல்வதைப் 
பாருங்கள். ஓ 

     



ஆடி அசைந்து: 
கொண்டே 
மேமய்ச்சலி 
லிருந்து இரும் 
பிக்" கொண் 
டிருந்தது. கண் 
ணுக் கெட்டிய 
தாரம் ஒரே 
பசுமை ஏரிக. 
ளிலும், குளங் 
களிலும் நீர் 
நிரம்பி அலை 
அடித்துத் 
தளும் பிக் 
கொண் டிருத் 

த்து: அதன் 
song Guim or tit 
களில் புற்கள் 
புதர்களாக 
மண்டிக் இடந் 
தன. 

சி 
ர் 
ppl 

  

“அப் பா! 
வவ! நன வருஷம்: 

நல்ல மழ, 
ee தல்ல விளைச் 

சலும் கூட, 
னா... பயிரிலே வாயை வைக்க 

என்னை விடுவாங்களா? இல்லை, அப் 
யடி மேயறதுதான் நல்லதா? எத் 
(தனை புல்லைச் சாப்பிட்டாலும், ஒரு 
அரி சம்பாக் கதிரைக் கடிச்சு 
மென்று முழுங்கருப்லே ௬9 வருமா! 
என்று ஏக்கத்துடன் நினைத்துக் 
கொண்டே நடந்தது வெள்ளை. 
பெருமிதத்துடன் தன் உடலைக் கவ 
னித்துக் கொண்டது அது. மினு 
மினு வென்று எண்லொய் தேய்த்து 
மெழுக விட்டாற் போல் ஒரு வித 
மினு மினுப்புடன் அழகாகத்தான். 

இருந்தது: தாய்மை, மாட்டிலிருந்து 
10 

மனித வர்சம் வரை அழகிய 
பூரிப்புத்தான்.. 

வெள்ளைக்கு இது ஒன்பதாவது 
மாதம். அதற்கு எப்படி மாதக் 
கணக்கும், இன்னொன்றும் தெரியப் 
போறது என்றுதானே நீங்கள் 
வியக்கிறீர்கள்? ஏன் தெரியாது? ௧௬ 
வுற்ற தாளிலிருந்து ஈனும் நாள் 
வரை அதற்கு நன்றாகத் தெரியும். 
ஏரி மதன் மீது மெதுவாக ஆடி 
அசைந்தவாறு பொன்னாங்கண்ணிக். 
கரையைத் துளிராகக் கடித்துக் 
குதப்பி விழுங்கெது அது, “**அம். 
மாடி! croton GA மதகின் சரி 
விலே கானா வாழைச் செடிகளும் 
குண்டாங்கண்ணி இலைகளும் மண் 
டிக் கடந்தன. 'குண்டாங்கண்ணி 
இலைகள் உடம்புக்கு நல்லது.” என்ற 
வாறு அதன் சொர சொரப்பைக் 
கவனியாது கடித்து விழுங்கியது. 

**கானா வாழை மழமழ வென்று 
வாழைப் பழம் போல் இருக்குமே”? 

ஆனால், அதற்குக் காளா 
வாழையை மென்றுவிட மனம் வர 
வில்லை. கன்றுக் குட்டி தன் இளம்: 
பற்களால் கடித்து விழுங்கும் காட் 
சியை மனத்திலே தட்டிப் பார்த்தது 

அது. அந்த வினாடியே அதன் மனக் 
கண் முன்பாக அழூய வெள்ளைக் 
சன்றுக் குட்டி ஒன்று காதுகளை 
நிமிர்த்திக் கொண்டு, நீலமணிர் 
சுண்களை உருட்டி விழித்தவாறு நின் 
ஐது. தலைமட்டும் கருப்பு. 

அதன் அப்பா அப்படித்தான் 
இருப்பாரு” என்று வெட்கத்துடன் 
நினைத்துக் கொண்டது வெள்ளை. 
முகம் Fads மதகை விட்டு இறங்க 
ஏரியில் தெளிந்திருந்த நீரைப் பரு 
கக் கொண்டே அங்கு மலர்ந்திருந்த 
தாமரை மலர்களை பார்த்தவாறு 
நின்றிருந்தது 

அலர்ந்திருந்த தாமரை மலர்கள் 
கூம்பி இதழ்களை மடித்துக் கொண்டு 
தலையைச் சாய்த்து உறங்குவது 
போல் இருந்தன, **ஒஹோ! சூரி



யன் * மறைகற தேரமாயிடிச்சா'* 
என்று எண்ணி வெள்ளை மேற்கு 
ல்ரனத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தது. 
வானமங்கை செவ்வண்ணச் சாறு 

பூசி, தங்கத் துகில் உடுத்து நின்றாள். 
கதிரவன் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து 
மலைவாயிலுக்குப் போய் விட்டான். 
அதற்குள் வெள்ளையைத் தேடிக் 
கொண்டு சண்பகம் வந்து விட் 
டாள். 

“வெள்ளை! வெள்ளை! ஏண்டி 
கண்ணு! நீ இங்கேயே நின் 
னுட்டே?”' என்றவாறு பரிவுடன் 

பசுவைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தாள் சண் 
பகம். 

“அம்மா! அம்மா!!'என்றழைத்து 
அன்புடன் அவள் கரங்களை நக்கச் 
சொடுத்தது. 

சண்பகம் பரிவுடன் அதை மெது 
வாசு ஓட்டிக் கொண்டு வீடு வந்து 
சேர்ந்தாள். தவிடும், பிண்ணாக்கும் 

கலந்து வைத்தாள். குழந்தைக்கு 
அன்ன மூட்டுவது போல கையில் 

எடுத்து வாயில் ஊட்டி ம௫ழ்ந்தாள். 
அடுத்த வீட்டு பொன்னம்மாளுக்கு 
ஏனோ வெள்ளை என்ருலே பிடிப்ப 
"இல்லை, ஏன்? மனித சுபாவங்கள் 
பலவிதம், சிலருக்கு உலகில் எல் 
லாமே அழகாகவும், கடவுளின் 
படைப்பின் பேரதிசயமாகவும் 
தோன்றும். பலருக்கு இதெல்லாம். 
ஒன்றும் விளங்குவதில்லை. காடாகப் 
படர்ந்திருந்த சுரைச் செடியை நீக்கி 
விட்டு அவள் பொறாமை நெஞ்சை 
அழுத்த அந்தக் காட்சியைப் பார்த் 
தாள். 

முகத்தை நக்கென்று தோளில் 
இடித்துக் கொண்டு உள்ளே போய் 
விட்டாள். அந்த வெள்ளைப் பசுவை 
அவள் வாங்க வேண்டுமென்று 
இருந்ததும், சண்பகம் போட்டி 
பசக அசைக் கூட விலை கொடுத்து. 
வாங்கியதும் பெரிய கதை. வியா 
ஈரமென்றால் போட்டி இருக்கத் 
ஈன் செய்யும்; மாட்டுக்குடைய  



  

தாயை வணங்கி 
தந்தையை வணங்கி 

குருவை வணங்கி 

தெய்வத்தை வணங்கி 

இக்காரியத்தை 
துவங்குகிறேன். 

சேத்தூர் கூத்தன் 

  

வன் முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய்கள் 
விலை சொல்ல, பொன்னம்மாள். 
மூன்னூறு ரூபாய் கேட்டு விட்டு 
நின்றாள். மாட்டின் பொருள் 
மதிப்பைவிட அதன் அழகு சண்ப 

கத்தின் மனத்தை ஈர்த்தது. 
வெள்ளை வெளேர் என்று பால் 
வண்ணமும், வளைந்து தலை உச்சியில் 
ஒடுங்கிய கொம்புகளும், நீண்ட 
அதன் விழிகளும், முகத்திலே 
ததும்பி நின்ற அமைதியும் அதை 
'இருவின் இருப்பிடமாகக் காட்டின. 

முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாயை 
எண்ணி வைத்து விட்டு சண்பகம் 
ழே விழுந்து பசுவின் கால்களில் 
வணங்கி எழுந்தாள். வியாபாரி 
மாட்டை அவளுடன் ஓட்டி விட் 
டார். மூன்று மாதத்திய னைப் 
பசுவை ௩ஈம்பி அந்தப் பேதைப் 
பெண் தன் வருங்காலத்தின் வளப் 
பத்தை கற்பனைக் சண் கொண்டு 
ரசித்தாள். 

வீட்டிலே நோயாளிக் கணவன். 
மாடு என்று பால் கொடுத்தால் 
குடியே விளங்கி விடும் என்பதுதான் 
அவளுடைய திடமான நம்பிக்கை; 

வேலிக்கு அப்பால் ஒரு ஜோடிக் 
கண்கள் தன்னையும், மாட்டையும் 
உற்றுப் பார்த்துக் காய்வது கண்டு 
சண்பகம் பதறிப் போனாள். 
ந்த 

“கண்ணேறு ஏதும் இல்லாம் oh 

யாத்தா புண்ணியத்துலே நல்ல 
படியா கண்ணு போடணுமே/? 
என்று வேண்டியவாறு வெள்ளையின் 
முகத்தைத் தன் இரு கரங்களாலும் 
சுழற்றி திருஷ்டி முறித்துவிட்டு, 
வீட்டு அலுவல்களைக்  சுவனிக்கச் 
சென்று விட்டாள் அவள். பிறகு 

அவள் சோருக்கிக் கணவனுக்குப் 
படைத்து விட்டுத் தானும் உண்டு 
உறங்கப் போகும் போது வெள்ளை 
ணமாக முணகிக்குரல் கொடுத்து 
அவளை அழைத்தது. வெளியே வந்த 

போது சுற்றிலும் நல்ல இருட்டு. 
வானத்தில் நிலவு இருந்தால் தான் 
இந்த எளிய மக்களின் சுற்று வட் 
டாரங்களில் வெளிச்சம் உண்டு. 

அமாவாசைக்கு ஐந்தாறு நாட் 
களுக் 3) மூன்பு மூன் இரவில் நில 
வேது? சண்பகம் உள்ளே சென்று 
காடா விளக்கை எடுத்து வந்து 

மாட்டைப் பார்த்தாள். தளதள 
வென்று சூலுற்றிருந்த அதன் வயிற் 
நில் கருப்புக் கோடுகளாய் சூட்டை 
இழுத்தவர்கள் யாராக இருப்பார் 
கள்? 

அடுத்த குடிசையில் இருட்டு 
தான். ஆனாலும், பொருமைக் சண் 
கள் இரண்டு நெருப்பாய்க் காய்வது 
சண்பகத்துக்கு நன்றாகத் தெரிந்தது. 
“ஐயோ! ஆத்தா?” என்று மச 

மாயிஆத்தாளை அழைத்தவாறு சண் 
பகம் உள்ளே ஓடி கலயத்இல் விளக் 
கெண்ணெயை எடுத்து வந்து சூட் 
டின் மேல் தடவினாள். வெள்ளையின் 
கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பொங்கி 
வழிந்தது.அதுவேதனைத்த ஈங்காமல் 
கட்டுத்தறியில் சுற்றிச் சற்றி வந் 
த்து. 

மறுநாள் பொழுது விடிந்ததும், 
சண்பகம் தானாகவே வவலுவிம் 
பொன்னம்மாளுடன் பேச்ை 
ஆரம்பித்தாள். 
“இதோ பாரு பொன்னம்ம। 

சனை மாட்டின் வயிற்றிலே சூ



படட்டுட்டுப் போயிருக்காங்க 
பாவிங்க--'*என்று Gur Gos 
கொண்டே கூறினாள் சண்பகம். 

் பொன்னம்மா அலட்சியத்துடன் 
சிரித்தாள். 

“இதுக்குப் போய் இப்படி 
மாய்ஞ்சுப்போறியே.யாரும் போட் 
டிருக்க மாட்டாங்க; எங்காச்சும் 
மூள்ளுலே றிக்கிணு வந்திருக் 
கும்... போயேன். மகா மாட்டைக் 
கண்டுட்டே நீ...”” 

சண்பகத்துக்கு ஆத்திரம் எல்லை 
மீறிப் போயிற்று. 

உனக்கு. எம் மரட்டைக் 
கண்டா வவுத்தெரிச்சல். அன்னிக்கி 
சந்தையிலே நீ எங்கிட்டே போட்டி 
போட்டவதானேடி?'? என்று 
இரைந்காள் 

பொன்னம் மாளும் வரிந்து கட் 
டிக் கொண்டு மல்லுக்கு நின்றாள். 

“நீதாண்டி எங்கிட்டே போட்டி 
போட்டவ., முன்னூறு ரூபாய் 

மாட்டை மேலே அம்பது கொடுத்து 
வாங்கயாந்துட்டு எம் பொழைப் 
பிலே மண்ணைப் போட்டவ.--”” 

இந்த இரைச்சலில் கட்டூத்தறி 
யில் இருத்த மாடு பிரசவவே.கனைப் 
படுவதை சண்பசும் கவனிக்கவே 
இல்லை. இரவெல்லாம் சூடு போட்ட 
இடத்தின் எரிச்சல் தாளாமல் அரற் 
நிய மாடு, விடியற்காலையிலிருந்து 
தாய்மை வேதனையில் தவித்துக் 
கொண்டிருந்தது. 
சண்டை ஓய்ந்து சண்பகம் மாட் 

டைக் கவனித்த போது அது வேத 
னையுடன் படுத்து அரற்றியவாறு 
இருந்தது. சண்பகம் பதறிப் 
போனாள். கன்று ஈனப்போகும் அது. 
என்னதான் வேதனை யுற்றாலும், 
முகத்திலே தெளிவும், உற்சாகமும். 
கொண்டு இருப்பது தான் வழக்கம், 

  

ஆனால், வெள்ளை ஏன் கண்கள் 
சொருகப் படுத்துக் க்கிறது? 
வெள்ளை! வெள்ளை! எங்கி



ருந்து அவள் குரல் கொடுத்தாலும், 
*அம்மா” என்று பரிவுடன் அவளுக் 
குப்பதில் குரல் கொடுக்கும் 
வெள்ளை அசையாமல் இடந்தது. 
பொன்னமாள் மறுபடியும் வேலி 

யில் படர்ந்திருந்த சுரைச் செடியை 
நீக்கு மாட்டைப் பார்த்துப் பல 
மாசுத் தலையை அசைத்துத் தன் 
இருப்தியைத் தெரிவித்தாள். 

௪ண்பகம் சைகளைப் பிசைந்து 
கொண்டே, பொன்னம்மா! உன்னை 
என்னென்னவோ சொல்லிப் பூட் 
டேன். அதையெல்லாம் மனசுலே 

வச்சுக்காதே. மாடு என்னவோ. 
கணக்குலே இருக்குது. வந்து 

பாரேன்” என்று அழைத்தாள். 
பொன்னம்மா வேண்டா வெறுப் 

பாகத் தலையை நீட்டிப்பார்த் தாள். 
த! சும்மா ஏன்கூவுறே? கன்னு 

போடற மாடு அப்படித்தான் இருக் 
கும். சும்மாக் இட...'* இப்படிச் 
சொல்லியவாறு பொன்னம்மா தன் 
வீட்டுக் கதவைத் இறந்து தெவில் 

இறங்க எங்கோ சென்றாள். மறு 
படியும் திரும்பி வீட்டுக்குள் போய் 
விட்டாள். 

நேரம் செல்லச் செல்ல மாட்டின் 
நிலைமை மோசமாகிக் கொண்டே 

வந்தது. 
யார் யாரோ வந்து பார்த்தார் 

கள். குக்கிராமமாகிய அந்த ஊரில் 

வைத்திய வசதியோ இன்னொன்றோ 
கிடையாது. 

மாடு இனி பிழைக்காது என்று 
சண்பகத்துக்குத் தெரிந்து விடவே 
அவள் அதன்'அருகிலேயே உட்கார்ந் 
இருந்தாள். மாலை மங்கிக் 
கொண்டே வந்தது, ஏரிக்கரை, 
சுணவாய், மதகு எல்லாம் மஞ்சள் 
குளித்துப் பொன்னாகத் துலங்கின. 

மடி நிறைய அமுதமும், வாய் 
நிறைய அசை போடும் புல்லுமாக 

ஆடி ஆடி அசைந்து வெள்ளை வரு 
வதுபோல் அவளுக்குள் ஒரு பிரமை. 

“வெள்ளை?” என்று அரற்றினாள். 
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சண்பகம்: அதை மீறிக் கெடண்டு 
ஆண் குரல் ஒன்று எழுந்தது. % 

**யாரு வூட்டுலே! மாடு செத்துப் 
போச்சுன்னாங்க; கொடுக்கிறியா?'" 

சண்பகம் பதட்டத்துடன் எழுந் 
தாள். தலைப்பை வரிந்து கட்டிக் 
கொண்டாள் 

**யோவ்! யாரய்யா சொன்னாங்க 
உன்னிடம் அப்படி? அது ப்ராண 
னுக்கு மன்றாடிக்கிட்டு ருக்கிறப் 
பவே செத்துப் போச்சுன்னாங்களா?. 
இல்லை, கேக்கறேன். யாரய்யா 
சொன்னாங்க?! 

அவன் அவளைக் கோபத்துடன் 
நிமிர்ந்து பார்த்தான். **ஏம்மா கத் 
'தறே? உங்க பச்கத்து ஸூட்டுப் 
பொம்பளைதான் சொன்னு..."' 
“சொன்னாளா? ஏய்யா! 

மாட்டை செத்தப்புறம்தான் விலை 
பேசுவாங்க. காச சம்பாறிப்பாங்க. 
அதும் ௨9௫ இருக்க*சே3ய ஏய்யா 
இப்படி அலையுறீங்க?'” 

*- நீங்களும் மனுசன் கணக்கிலே 
சாவடியிலே காந்தி படத்துக்கு மூன் 
னாடி குந்திக்கட்டு கதை வேறே 
கேக்கறீங்க?” 

தன் எஜமானியின் ஆவேசமான 
அன்புக் குரலை வெள்ளையின் செவிப் 
புலன்கள் நுகாந்தனவோ என்னவோ 

“அம்மா!என்று அடிவயிற்றிலிருந்து 
இரைந்துகத்தி தன் கடைசிமூச்சைக் 
காற்றுடன் கலக்கவிட்டு ஓய்ந்தது. 

மனிதத்தனம், பண்பாடு, பாவ 
புண்ணியத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட 
நம் பாரதம் வெறும் வாய்ப் பேச்சு 
டன் செயலாற்றும் வெறும் வியா 
பார நாடாக மாறும்வ” ர அண் 
ணல் இருந்து பார்த்திருந்தால்... 

சண்பகம் படித்தவள் அல்ல. 

ஆனால், பொன்னம்மாளின் உள் 
ளப் பாங்கைக் கண்டதும் ஏனோ 
காந்தியடிகளை நினைத்து நினைத்து 
ஏங்கினாள். 

உயிருக்கு விலையா அல்லது உட 
லுக்கா? 

 



  

இடியும் ஈடச்குமா என்து நாள் 
அடிக்கடி யோசித்தும் பட்டம் 

கஜோல் ; எனக்கு ஒன்றும் விளங்க 
வில்லை, இச்சரியமாகவும் இருக் 
இறத. மங்களம். உண்மையாக 
நடந்ததைத்தான். கூறினளா அல் 
லது எல்லாம். அவள் கற்பனையா? 
கற்ப. என்றும் சொல்வதற் 
கல்லை, உண்மை, வாஸ் தவம் 
என்று பலதடவைகள் கூறிகிறாக் 

வள் சொன்ன கதை 
சொல்லுகிறேன், ரீக்களே 

பாருங்கள். 

ந் நீ ரீ 
சோலையூர் இராமத்தில் என் சண 

வருக்கு கழு மாசம் Cake Bot 
சது. கால் ஈடைகளுக்கு வியாதி 
அதிகரித்திருக்ததால் அர்தகிஇராமத் 
தலேயேதம* வைத்திய செய்யும் 
1-ஒ. சர்க்காரின் உத்தரவு, எனக்கு 
சந்த உந்தானவைல் கேட்டதும் சம் 
தோலும் தாங்கவில்லை. ககரவாசத் 
தலிருகது அலு த்தப்போன எனக்கு 
Ruma என்றவுடன். அதன் ரூழ் 

மறித்து மனம் ஆலுதல 
அமைந்தது. இரமத்துக்கு. நான் 
வருவதா. வேண்டாமா. என்கிற. 
பிழச்சசயை வேறு என் கணவர் 
இளப்பிவீட்டார், a 

    

  

  

  

  

    

“பொறுக்க எடுத்தாத்போல் ஐர் 
தாறு வீடுகள்தான் இருக்கின் றன, 
மற்ற. இடக்களெல்லாம் குடியான 
வாகள் வ௫ிக்கிறுர்கள். இருக்கும் 
mista வீழகளும் ஒன்றுக் 
கொன்று அரால இல்லை, எட்டி 
இருக்கின்றன. உனக்குப் பொழுது: 
போகாழே" என்றார். 

  

பொழுது போகாமல் என்ன? 
எல்லாம் போய்விடும், எணற்று 
ஜலம் இறைத்தக் கொல்லையில் 
கொஞ்சம் "கரிகாய்த் தோட்டம். 
போட்டால் .போமிற்று "' என்று. 
கூறினேன். ்



படர, அப்பு வன்க குறை 
arity உத்தரவு.    

  

சொல்வ 
கொழடும்துவிட்பார. அவர் 
மகயு ருக்கு வந்துவிட்டோம் 

    

சிடுல்படிய முறையில் இருக்கது. 
கெல சண்டாயமானது, வாச 
லில் நு பண்டி மாமமல்கள் 1] கண்ணு. 
பவட பாக்களை இருஷ்டிபரிகாமம் 
பரத! ஒரு பெரிய புளியமரம், 
penpte, அஒ பருத்து வளர்ச் 
தாக அந்த மரத்துக்கு முப்பது 
மெ இருக்கலாம். அதன் வெகு 
ஈமிபத்தில வீட்டின் இண்ணை இருக் 
aw. சாயங்கால வேளைகளில் 
கூளிரந்த கற்றுக்காக. அந்தத் 
ண் ணமில் உட்கரார்திருப்பேன். 
wha ஒரு வாமம் வழமையில் விட் 
டை சூததம் செய்யவே அவகாசம் 
போதவிலலை, வீடு மொப்ப நாளா 
கப் பூட்டி, இருந்தது என்று யாறும் 
சொல்லவேண்டிய அவசியமே 
ல்க. பிறகு காய்கறித் தோட்டம் 
போமுவதில் கொஞ்ச நாட்கள் 
கழிந்தன... எனக்கு. ஒத்தாசைல் 
காக வேலைக்காறி ஒருவல இடைத் 
aren, சம்பா -- வேலைக்காரி.அின். 
பெயர் அதுதான். வீட்டுக்குள் 
அலழந்ததம். வீட்டைச்சு றறி 
இரண்டு மூன்று தடவை பாரத 
தோள, 

எபோயும், போயும் இந்த வீட் 
டையா அம்மாபுஒச்சல்க?!* என்று. 
கேலியாகக் கேட்டாள் அவன், 

வீடு. ஈன்றுசுத்தானே.. இருக் 
றத சம்பா? வாசலைப் பார் கிளி 
கொஞ்சுவது. கொல்லையில் 
கொஞ்ச  தாரத்தில் வாய்க்கால. 

eters. ஆடி. மாசம அிறந்து 
ட்டால் அதில் கொள்ளை ஜலம். 
போகும்!” என்றேன். நாண். பட்ட 
ணத்தில் சொட்டுக்குழாய் ஜலத் 
துக்கு ஏவ்கயவளுக்கு ஜலம், இண த் 
ஜில் ஒரு மூழத்தில் ஜலம, தெருக் 
Bang Geo குளத்தில் ஜலம் என்று 
பார்த்தவுடன் ஆனந்தமாகத்தானே 

இருக்கும?  



  

மாமறர் : மாட்பிள்ளையிடம் டபனுக்கு 
பெரிய வளை அனுப்புடி | 

எழக்தப் புளிய மரத்தை வெட் 
ஒப் பேசட்டாக்க வீடு sae வீடு 
தாண் அம்மா, டளிய மரம் இருக் 
லற வீடி அவ்உளவு சொகமில்லிக்க.. 
நானும் - உங்களைப்போல இந்த 
ஊருக்குப் புகசுதால்க!! என்று தண்: 
அசப்ெரயத்தை மேலும் உறுதி 
யாகச் சொன்னாள் சம்பா. 

“மரம் வைத்தப் பமிராக்க 
வேண்டிய சமயத்தில் மரத்தை 
வெட்டியா போடுவாங்க? ,பசுமை. 
யாய் எப்படி. இருக்கு அந்த மரம்?'" 
என்று கூறிவிட்டு அவள் பேச்சைக் 
காதில் வரக்கரமல் இருக்துவிட் 
டேன். 

சம்பா மட்டும் அவள் சொல் 
வதையே இருப்மித் திருப்பிச் 
சொல்லிக்கொண்டிருக்தாள். 

நற் & & 
கடுப்பகல் வாய்க்காலில் ஸ்கானம் 

செய்தவிட்டு அப்பொழுது தாண் 
வீட்டுக்கு வந்தேன். குழந்தை ரவி 
தொட்டிலில் அயர்ந்து தால் க் 
கொண்டிருந்தான். அவனுக்குத் 
ஆணையாக இதுவரையில் உட்காரக் 
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தருக்த சம்பா வீட்டுக்குப் போய். 
cure. சாப்பாடு முடிந்த 
தம் கெரு உடையை ஒட்டினாழ். 
போல் உள்ள தாழ்வாரத்தில் 
பாயை விரித்துக்கொண்டு அன். 
நைய தனசரியைப் படிக்க 
ஆரம் மித்தேன். 
மாமீ, மாமீ!" சணிரென்று. 

வீணையின் காதத்தைப்போல் 
இருந்தது அந்தக் சூரல். 

என் எதிரில் ஒரு பெண் நின்று 
கொண்டிருந்தாள். தழையத் 
தழைய பச்சைப்புடவை ஒன் 
ஹைக் கட்டிக்கொண்டு, அரக்கு. 
pitas போட்டிருந்தாள் 
அவள், அவள் தலை.மில் அன்று: 
மலர்க்த மல்லிகையும், முல்லை. 
யும் செண்டாக. வைக்கப்பட் 
டிருந்தது. அவள் உடல் தாழம்பூ 

கிறமுள்ளது, கண்கள் சிறியனவாக 
இருந்தாலும் சீண்டுகாதளவு ஓடின 
கருத்த இமைகள் இரண்டும் சத. 
கடித்துப் பறக்கும் வண்டுகளை 
எனக்கு. கிளைப்பூட்டின. அவள் 
மோவாய் சிறிது ரீண்டு, அவள் 
சிரிக்கும்போது அந்த முகத்துக்கே: 
அழகை அளித்தது. பொதுவாக 
கராமாக்திரப் பெண் ஆனதால், 
பதவிசாக மேலாடையைப் போர்த் 
'தக்கொண்டு, பதுமை மாதிரி நின்றி 
ருந்தாள் அவள். 
“வா அம்மா! உட்கார்ந்து 

கொள் '* என்று அவளை உட்காரச் 
சொல்லி உள்ளே அழைத்தேன். 

ப ரவசமில்லை மாமி, இல்கேயே 
காற்றோட்டமாக இருக்கு உட்காரச். 
துகொள்கறேன்'" என்று கூறி 
விட்டு சம்பாவின் கண்களை உறுத் 
இக்கொண்டிருக்த அந்தப் புளிய 
மரத்தின் அடியில் கால்களை மண்டி 
மிட்ட வண்ணம் உட்கார்ந்து 
சொண்டாள. 

சீ இந்த ஊர்தானா? உன் வீடு 
எல்கே இருகஈறக?"' என்று கேட் 
டேன், ௮௨: ஒரு கோணல் புன் 
னகை புரிக்தாள்.. 

காதல்



   

    

   
   
     

,_. “குளத்தங்கரைக்கு தெற்கில் ஒரு 
தெரு இருக்கறது, ௮க்கே போக 
வேண்டும். அம்மாவுக்கு சதா காரி 
யம் । உஸ்'ஸென்று உட்காரமாட். 

'டாள். எனக்குப் பொழுதே போக 
வில்லை மாமி'" என்றாள் அவள். 

எனக்கும் அப்படித்தான் 
அம்மா. உனக்குக் கல்யாணமாக 

விட்டதா? புக்ககத்துக்குப் போக 
வில்லையா இன்னும்?” என்று கேட் 

டேன் அவளை. 
அவள்முகத் 
Ge சலனம் 
தோன்றிய ௫. 
கருதத இம 
aa Qs om 
டும் கண்ணி 
ரால் கம் 
தல. அவள         

கழுத்தை ஊடுருவிப் பார்த்தேன். 
போர்த்தியிருந்த மேலாடையின். 
இடுக்கு வழியாக மாக்கல்யச் #58 
பளிச்சென்று தெரிந்தது. 

எனக்குக் காரணம் விளக்க 
வில்லை. மேலும் அவள் இன்பத்தை 
அதிகப்படுத்த நான் விரும்பவில்லை. 
பேசாமல் இருந்தேன். 

எஉக்களைப் போல் எனக்கும் 
படிக்க. ஆசைதான். அம்மாவுக்கு 
அதெல்லாம் பிடிக்கறதில்லை மாமி. 
படு சுர்னுடகம், மூன்றாவது படிக் 
கும் போதே பள்ளிக்கூடம் போக 
வேண்டாமென்று கிறுத்திவிட் 
டாள்." 

இந்தக் குக்கிராமத்தில் கல்வி 
அறிவு என்கிற ஆவல் ஏற்படுவது: 
இற்து சிரமம்தான் என்று எனக் 
GSC sre Sus. 

   



  

1 ஆத்துக்கரரருக்கு எங்கே 
வேலை?!" என்று கேட்டுவைத்தேன். 

வேலையுமில்லை.. ஒன்றுமில்லை. 
அவர் படித்திராுப்பதே ஆறாவது 
வரைக்கும் தான்!" என்றாள் வெட் 
கத்துடன், இந்தச் சூழ் நிலையில் 
இந்தப் பெண் படிக்க ஆசைப்படு 
இறதே என்று கினைத்துக்கொண்டு. 
பேசசமல் இருந்தேன். 

“அடியே, மக்களம்...!!! என்று 
வாய்க்காலுக்கு அப்பாலிருந்த வீட் 
லிருந்து ரங்கம்மாள் என்னைக் 
கூப்பிட்டாள். 

   

“இரு அம்மா! வரேன்" எண்று 
கான் எழுந்தவுடன் அந்தப் பெண் 
விசுக்கென்று. எழுந்தாள். போக 
மேன் என்று கடடச்சொல்லாமல் 
போய்விட்டாள். ரங்கம்மாள் எத் 
காகக கூப்பிட்டாள் என்று கேட் 
பதற்கு. கானும் அவசரமாகக் கொல். 
லைப் பக்கம் போனேன். 

a of நீ 
கல்பசர் - அததான். அந்தப் 

பெண்ணின் பெயர்-இனம் மு.தவில் 
வத்து கொண்டிருக்கான். சல 

யம் வெள்ளிக்கிழமை, பூஜா 
விசேஷங்கள் முதலிய இனங்களில் 
அவள் வருவது கடையாது சுமன் 
கலிப் பெண் ஆயிற்றே வெத்றிலை 
பழம் கொடுக்கலாமென்று எடுத்து 
வைத்திருந்து காத்திருப்பேன் வு 
வதில்லை. 
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அன்று ஆடி வெள்ளிக்கிழமை, 
அம்பாளுக்கு பூஜை செய்துவிட்டுச் 
சம்பாவிடம் கல்பஈத்தைப் போய் 
அழைத்து வரச்சொன்னேன். 
எக்கே அம்மா இருக்கரல்க?!* 

என்னு கேட்டாள் சம்பா. 
ப குளத்தங்கரைக்கு “ தெ.ற்ஒலே 

ஒரு தெரு இருக்காமே, அதுலே 
எதாவது ஒரு வீடாக இருக்கும்' 
என்றேன். 

சம்பா விழுந்து விழுந்து ரித் 
தாள். 
“gargs as 

  

க்கு Aspen aD 
காடு அல்ல க்குது1! அங்கே 
வீடாவது வரசலாவது!!” என்றாள் 
அவள். 
எபோடி மக்கு! இக்க ஊருக்கு 

வந்து மூணுமாசம் ஆகிறது என்க 
ரூய், ஊரே சரியாகத் தெரியவில்லை 
உனக்கு !* என்று அவைக் 
கோமித்துக் கொண்டேன் காண். 

எ விசாரிச்சுப் பார்க்கறேன் 
அம்மா. சுடுகாட்டுக்கு அப்பாலே 
ஏதாவது ஊரு இருக்கும் '* என்று 
சொல்லி விட்டுச் சம்பா அசுவ 
ரஸ்.யமாக எழுந்து போய் விட் 
டாள். 

அவள் போன அறிது கோத்துக் 
கெல்லாம் வாசலில் சுல்பகம் abs 
உட்கார்ந்து சொண்டாள், அண் 
தும் அதே பச்சைப் புடவை தாண். 
1) இதென்ன உனக்கு இந்தப் புட 
வையைத் தவிர வேறு இடையாதா? 
இல்லை, இந்தப் புடவை மேல் அவ் 
வளவு ஆசையா?” என்று கேட் 

சாதல்.



Laer. அவள் என்சனப் பார்க்க 
வரும் போதெல்லாம். அந்தப் பச் 
சைப் புவையையே கட்டிக் 
சொண்டு வந்தாள். 
“வாழா வெட்டிக்கு யார் மாமி 

Ser தினுசாகப் புடவைகள், 
வாக்கத் தருவார்கள் ?!! எண்று 
அக்கம் தோய்ந்த குரலில் கேட் 
டாள் அவள். 

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளிட 
மிருந்தே அவள் வாழாவெட்டியாக 
இருப்பதின் காரணத்தை அறிந்து 
கொண்டேன். 

யுக்ககம் சென்ற முதல் இரண்டு. 
வருஷல்கள் அவளுடைய 
வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருந்தது. 
சர் வகையருக்களுக்கும், ஈகை 
கட்டுகளுக்காகவும் அவள் புக்ககத் 
தார் அவசிளப் படுத்தவில் 
லே. திடீரென்று எல்இ. 
ருந்தோ ஒரு காள் .பகல் 
கல்பகத்தைஉறவு கொண் 
டாடிக் கொண்டு அத்தை 
Yop ஆக வேண்டிய 
ஒருத்தி சல்பகத்தின்மாமி 
யார் வீட்டைத் தேடிவம் 
தான். கல்பகத்துக்கு முத 
வில் வர்தவளை அடையா 
ளே புரியவில்லை. 

“gr ofr gl எண்டே 
மறந்து விட்டாயாடி? நீ 
என்னை ஐந்து வயசு குழச் 
*தையிலே பார்த்தது, உண் 
அப்பாவே என்னை மறந்து 
விட்டானே"! என்று கேட் 
டாள் கல்பகத்தின் ஒன்று 
விட்ட அத்தை. 

னக்கு ஒன்றுமே 
கினைவிஸ்லையே '* என்று 
பதிலளித்தாள் கல்பகம். 
அக்த அத்தை மூறை ஆக 
வேண்டியவள் அண்று 
அக்கே இருந்து விட்டு மறு 
இனம் போய் விட்டாள். 
அன்று அக்த வீட்டில் 

புயல் அடிக்கவில்லை. கல்பகம் தன். 
கணவனுடன் கடைசியாக இன்பம். 
அனுபவித்த நாள் அது. மறு 
'இனம் அத்தை ஊருக்குப் போன 
பிறகு கல்பகத்தின் மாமியார் 
காவேரிக்குக் குளிக்கப் போயமிருக் 
தாள். திரும்பி எரும்போது அவளு 
டைய முகம் ஒரு அசாதாரண 
அமைதியைக் காட்டியது.ஸ்௩னம். 
செய்து வந்தவள் தன்னுடைய 
பூஜை, புனஸ்காரக்களை முடித்துக் 

கொண்டு வாசல் இண்ணையில்: 
போய்ப் படுத்துக் கொண்டாள். 
கல்பகம், மாமியார் சாப்பிட வரா. 
மல் போகவே திண்ணைக்குப் 
போய்ச் சாப்பிட வரும்படி. அழைத் 
தான். 
Cee கையால் இனிமேல் 

சமைத்தப் போட்டு கான் சாப்பிட 

 



மாட்டேன்!" எள்ரூள் மாமியார். 
கல்பகம் வாயடைத்து நின்றாள். 

அந்த வீட்டில் அன்று கடும் புயல் 

அடித்தது. கெட்டுப்போன இத்தை 

ஒருத்தி இருப்பது தெரிக்திறாக்தால் 
இந்தச் சம்பர்தமே செய்திருக்க 
வேண்டாமே என்பது தான் புய 
வின் காரணம், கல்பகத்தின் தகப் 
பனார் காரணம் தெரிந்து கொண்டு: 
ஊரிலிருந்து வந்தார். இரண்டு 

மூன்று தலைமுறைவிட்ட உறவு 
முறை என்றும், அதற்கும் சம் 

குடும்பத்துக்கும் சம்பர்தம் இல்லை. 

2 யென்றும் மாப்பிள்ளையிடம் முறை: 

18. 
மிட்டார் அந்தப் அப்பாவி, அத்தை: 

z னள மின் பாவத்துக்காக கல்பகம் 
வாழா வெட்டியானாள். 

சமூகத்தின் அர்த்தமற்ற கொடு 

மைகள் என் மனதை உருகள் 

செய்தன.  கல்பகமூம் கானும் 
கொஞ்ச கேரம் பேசாமல் இருர் 

தோம். கல்பசம் விம்மி விம்மி அழு 

தா என் எதிரில் இருந்த ௮மெ 

ரிக்கப் பத்திரிகை gorse ase 

குந்த விவாக ரத்து செய்தி அடம் 

  

    

US இய தாள் ஒன்று என் எதிரில் பிரித் 

pug Boss. அந்த காட்டில் 
மனவி தயமின், கணவண்: 
கேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்தான். 

என்று பலவித கேலிக்கடெமான 
காரணங்களைக்காட்டி. விவாகரத்து 
கோருகின்றனர். ஈம் ஊரில 
கோர்ட்டுக்குப் போக வேண்டிய 
அவசியமில்லாமலே பல இளம் 
பெண்கள் கணவனால் தள்ளி வைக் 
கப்பட்டு கல்பகததைப் போல் 
வாழா வெட்டியாக இருக்கன் தனர். 

  

\ ug gar வீட்டிலேயே அடை 

கல்லான p பட்டுக் ஓடக்கறாய் கல்பகம் '' எஸ் 

/ககீஸ்பரர ஆகில்] காவது பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து 

படிக்கக் கூடாதா?'* என்னு கேட் 

டேன் நான். 

மழும்மாவுக்கு இஷ்ட மில்லை 

மாமி. என்றைக்காவது அவருக்கு 

மனசு இரங்காதா என்று நினைக்க 
முள !* என்றாள் கல்பகம். 

 



அவள் களை பொருந்திய முகத் 
தில் ஆசை தளிர்விட்டது. கணவ 
னுடன் இன்பமாகக் கழித்த காட்க 

னின் கினைவு வந்திருக்க வேண்டும், 

உன்னைத் தள்ளிவைத்து எத் 
தன வருஷங்கள் ஆஃூயிருக்கும் $'! 

நான்கு. வருஷங்கள் ஆஃிற்று 
மாமி, அவர் வேறு கல்யாணம் 
பண்ணிக்கொண்டு. விட்டாராம். 
குழந்தைகூட மிறந்திருக்கிறதாம் | 
ஹூம் !* என்று பெருமூச்சு 

விட்டேன் நான், என் மனதை 
யாரோ வாள்கொண்டு களைப்பது 
போல் இருந்தது கல்பகத்தின் கசை 
யைக் கேட்டபின். 

ப போய்விட்டு வருகிறேன் மாமி!" 
என்றுன் கல்பகம், 

உள்ளே வந்து குக்குமம் இட் 
டுக் கொண்டு போ அம்மா! எண்: 
வேன். 

அதெல்லாம் வேண்டாம்மாமி!"" 
பஜ சுமல்கலிப் பெண் குக்குமம் 

வேண்டாமென்று சொல்லுவாயா $ 
உன் காலம் இப்படியே போகாது, 

   

  

நான் ௮க்.க கோடியை 
கவனிச்சிக்கறேன் 

Bp Bio Ro Cin கட ட 

ஆண்டு மலர் '5L 

   
உனக்கு வாழ்வு காலம் வரும் கல்ப 

என்றேன். 
மாமீ! அந்தக் கொல்லைப்பக்கம் 

இருக்கருளே கல்காமாமி. அவளு 
டன் சகவாசம் வைத்துக் கொள் 
ளாதீர்கள். சுத்த வம்புக்காறி!” 

ப்யக்கரமாக விழித்தபடி 
பகம். 

“கரன் ஒருத்தருடனும் 
பேசுகறதில்லை. கல்பகம். மனிதர் 
களுடைய கஷ்ட சுகங்களை அறி 
யாதவர்களுக்குத்தான் வம்பு வேண்: 
டும்!" என்றேன் கான். 

இப்படிப் பேசிக்சொண்டிருக்கு. 
விட்டுக் கல்பகம் குங்குமம் இட்டுக் 
கொள்ளாமலேயே போய்விட்டான். 

என் கணவர் சாம்மிலிருக்கு 
இரும்பி வந்துவிட்டார். அவருக்கு, 
ஜாதகத்தில் அபார கம்மிச்கை, 
யாமோ அவரை விஷ்ணு சகஸ்ர 
நாமம் செய்யச். த ெசொன்னார் 
களாம். ஒருவாரம் வரையில் எ. 
கள் வீட்டில் பூஜை அமர்க்களப் 
பட்டது. கங்கம்மாள் விசேஷ சரத் 
தையுடன் சாயக்கால வேளைகளில்: 

விஷ்ணுவின் அவதார மக 
மையைர்பற்றி புண்ய 
கதைகள் வேறு சொல்லி 
வந்தாள், கல்பகம் எங்கள் 
வீட்டுப் பக்கமே. வர 
வில்லை. பூஜை முடிந்ததும் 
உத்தியோக உ ய ர்வுடன் 

॥ என் கணவருக்கு வேறு 
ஊருக்கு மாற்றல் உத்தரவு 
வந்தத. கடைசி.அில் கல். 
பகத்தைப் பாரரமலே 
போறோமே என்று கான் 
வருத்தமடைந்தேன். 

சாமான்களைக் கட்டி 
அனுப்பிவிட்டு, கங்கம்மாள் 
வீட்டில் விருந்து சாப்பிட் 
டோம். முன்பிருந்த வீட் 

டைக் காலி செய்தாயிற்று, 
கக்கம்மாளின் வீட்டுத் 
இண்ணையில் உட்கார்ந்து. 
பேசிக் கொண்டிருக் 

  

வம்பு 
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தேன். மாமீ, மாமி! எண்று 
வெண்கலகாதம்போல் கல்பகத்தின் 
குரல் மூன்பிருந்த வீட்டு வாசலி 

-விருந்து கேட்டது. 

கல்பகம் வந்திருக்கிறாள். 
போய்ப் பார்த்து வருகிறேன் !* 
எண்று எழுக்தேன். அன்றுதான் 
கல்பகத்தைப் பற்றி கங்கா மாமி 
மிடம் கூறினேன். கல்பகத்தைப் 
பற்றி வம்பளக்கறுள் என்று கல்ப 
கம் கூறவே அவளிடம் காண் ஒன் 
அறுமே மிரஸ்தாமிக்க வில்லை. 
யாரது கல்பகம்?! என்று 

உரத்த கூரலீல் கேட்டாள் கங்கா 
மாமி. 
“geste அந்த வாழாவெட் 

டப் பெண் *' என்றேன் கான். 

“emt என்றான். கங்காமாமி. 
1 அந்தப் படுபாவி வீட்டுக்கா ரன 
அந்தப் புளியமரத்தை வெட்டிப் 
போடுடா என்றால் கேட்கமாட்டேன் 
என்கிறானே. அந்தச் சனி இன்னுமா 
அங்கே இருக்கறது? அம்மா மக்க 
ளம்! சீ தைரியசாவி!'' என்றாள் 
அவள். 
எண்ன 91 என்றேன் கரன் அச் 

சத்துடன். 

11 அடியே பித்து 1! அவள் மணுஷி 
இல்லையடி பிசாசு!!!" என்றாள் 
கங்காமாமி, என் தேகம் உச்சியிலி 
குந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் 
நடுக்கயது. 

ஆவி 
உமிமேசடு சாதுவாக இருப்ப 

வர்கள், செத்துப்போனதும் 
ஆவி ரூபத்தில் ரொம்ப சுருசுருப் 
பாக பிறர் பிராணனை வாக்கு 
வார்கள், - தாக்கல் 

உடம்பில் ஆவி இருக்கும் 
வரை, அது பலருக்கும் அடிஸம 
யாக வாழ வேண்டியதாகிறது ; 
வீடுபட்டதம் தனக்குத் தானே 
ராஜா. ஹென்லே 
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எமிசாசா ? நிஜமாகவா ?'* 
ஈச இருக்தாயே அந்த வீட்டிலே 

கல்பகம் தூக்கு போட்டுக்கொண்டு 
செத்தப் போனை, வீட்டுக்குள் 
சேயே அலைந்து கொண்டிருந்தது. 
நல்ல மாக்திரிகர்களை வைத்துத் திக் 

பந்தனம் செய்து விட்டார்கள். 
வீட்டைவிட்டுப் போய் மரத்தைப் 
பிடித்துக் கொண்டதாக்கும். வீட் 
லே ஒண்ணுமில்லை யென் றல்லவா 
நினைத்துச் கொண்டேன் !'! 

ஈசல்பகம். Geter? இழந்து 
போன கல்பகத்தின் ஆவியா 95?" 

“நாண் இந்த ஊரிலேயே இருக்கி 
தேனே எனக்குத் தெரியாதா ?"* 
என்றாள் கங்கா மாமி, 

கல்பகம் கூறிய கதையைச் கூறி 
சேன், வாஸ்தவம் எண்ணு கங்கா 
மாமி ஒப்புக் கொண்டாள். 

“நான் அவளைப்பற்றி வம்பு பேச 
வில்லை. மங்களம். ௮௯ தாச்குப் 
போட்டுக்கொண்டு செத்த அப்பும். 
இந்த வாய்க்காக்கரைப் பக்கமே 
தலைகாட்ட முடியவில்லை. எனக்கு 
தேவி உபாஸனை உண்டு. என்னி 
டம் அவள் ஆர்ப்பாட்டம் செல்லாத. 
பந்தனம் செய்துவீட்டேன். அதான். 
உன்னிடம் பொய் சொல்லி இருக் 
aps.” 

விட்டுக்குள் வா என்றால் வர 
வல்லை மாமி" எண்றேன் கான். 

அதெப்படி வரும்? வாஎக்கா 
லுக்கு வாசக்கால் தான் சக்கரம் 
புதைத்திருக்கறதே.'” 
இதென்ன ஆச்சர்யம்? பிசாசு 

Le இரண்டு மூன்று மாசமாக 
ஸ்கேகம் வைத்துக் கொண்டிருக் 
தேன்?!” 

கங்காமாமி உள்ளே போய் தேவி 
மின் ரக்ஷ ஒன்றும், விபூதி, குங்கு. 
மமும் கொண்டு வந்து என்னிடம். 
கொடுத்தாள், வாங் பயபக்தியுடன் 
அணிந்து கொண்டேண். என்கை 
அந்தத் தேவிதான் காப்பாற்றி 
யிருக்கவேண்டும்! 

  

கசல்



    

அவருக்கு வயது எழு 
யத்தி ஐந்து. பூவோ, _பிஞ்சோ. 
என்று யாரும் கலங்க வேண்டிய 
இல்லை. வாழவேண்டிய காலம் 
வாழ்ந்துவிட்டார்.. பொருளும் 
யாக்லயமம் பெற்றே வாழ்ந்தார். 

படார் 

(awe ஜு ராமமாத்தி \ 

Od, அவருடைய வாழக் 
கையில் ஒரே ஒரு குறை இருந் 
தது. அவருக்கு மகப்பேறு இல்லை. 
வாழ்நாள் மூழுவதும், மனைவியும் 
அவருமாக ஒண்டியாகவே காலத் 
நக் கடத்தி வந்தார்கள்? 

**ரகுநாத ஐயர் வீட்டில், அழுவ 
தற்குக் கூட்யாரும் இல்லை!” என்று, 
ஒரு மழவர் தம் வீட்டுத் இண்ணை 
வீல்... உட்கார்த்தவாறு மூணு 
மூணுத்துக் கொண்டார். அவருக்கு 
வயது எண்பதுக்கு மேல் ஆ௫ியிருந்: 
தது. கண்கள் தம் செயலை மறத்து 
பல வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன.காதுசு 
ஞம் தம் உணர்வை இழத்துவிட் 
டன... வாய் மட்டும் மூடவில்லை! 
அவருடைய கொள்ளுப் பேரன் 
கான் காலையில் எழுந்தவுடன். 
ரகுநாத ஐயர் போய் விட்டா. 
என்றை செய்தியை இரைந்து தன் 

  

  

  

  

  

கொள்ளுத் தாத்தாவின் காதல். 
ஓதியவன்2 

ஈத்சொ, த்சொ,  போய்விட் 
டானா? நானும் அவனும் ஒன்றாக. 
விளையாடியவர்கள்; ஒன்றாகப் படித் 
தவர்கள். மூன்னே - பின்னே மண 

  

முடித்துக் கொண்டவர்கள்..:."! 
என்றார் இழவர்.. 

ஈஈஅப்படி எல்லா விஷயங்களி 
துமே உங்களையும் அவளையும் ஒப்: 
இட்டுச். சொல்லிவிட மூடியுமா, 
தத்தா? அவர் விட்டில் அந்த 
சோ மியாரைத் தவிர வேறு '௬, காக். 

காய்! இ: இங்கே வேளைக்குப். 

a4 

  

பஇனஞ்சு. பேர் சாப்பிட இருக்கி 
ஜோமே..!! என்றான் பேர 

Apa GIGS தன்னைப்பற்றிப் 
பெருமையாகத்தால் இருந்தன, 
மண்ணில் நட்ட விதை முளை தூ, 
வளர்ந்து, பெரிதாகி, மரமாக ப் 
பும் இளைசஞகமாகப் படர்ந்து வாழ். 

த்தால், அதில் பெருமை இருக்கத் தானே செய்கிறது? 
கிழவருக்கு ஆறு 
பிள்ளைகள். தற்சம 
யம் மூத்த | wae 

,த்தில்இருக்கறார்2 
அவருடைய பேர 
னுக்குக் கூட ஒன் 
பதுவயதில் பையன் 
இருக்கிறான். அவன் 
தான் இப்பொழுது 
அவருடன் பேசுகிற. 
வன்; 

  

   

  

  

  

abou GT 
வத்துலிட்டுக் கிழவர் பேரனுடன். 
பேச ஆரம்பித்தார். 

“ரகுநாதனுக்கு என்ன இருந்து 
பிரயோஜனம்? அவனுக்குச் சுய 
புத்தியே இல்லை எடுப்பார் கைப் 
பிள்ளை. சிறு வயதிலிருந்தே அவன் 
இப்படித்தான்; கடைசி வரைக்கும் 
ஒருத்தர் பேச்சைக் கேட்டுக்கொண்: 
டே, வாழ்த்தானே தவிர, தானாக 
சுயமாக ஒன்றுமே செய்யத் தெரி 
யாதவன்:.. ** 

கிழவரின் மூத்த மகன் வத்த: 

ஏனப்பா... இண்ணையில் உம். 
கார்ந்இருக்கிறிர்கள்? காலை வெய்: 
யில் சனீ'ரென்று அடிக்குமே. கள். 
ளே. போய் உட்காரக் கூடாதா? 
நான்... ரகுநாத ஐயர் வீட்டுக்குப் 
போய்விட்டு வருகிறேன். அந்த 
அம்மாள் ஒருத்தரையும் வரச் 
சொல்லிக் கூப்பிடவில்லை. என் 

  

  

  

தான் பிள்ளை - குட்டி இடையாது. 

  

இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே; 
அவர் படி. இறங்கித் தெருவில் நடந் 
தார். பேரன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு 
நேரமாஇவிட்டதென்று ஓடி விம் 
டான். ஆனால், கிழவரின் சித்தனை 
கன் மட்டும் முடிவில்லாமல் சுழன் 
நன... ரகுநாத ஜயரைப் பற்றி 
அவர் நினைத்துக்கொண்டே இருத் 
தாரி



      

      

   

    

      

      

   
   

    

   

  

எண்ணல் 
வழ்நு மனப்: 

மோதின. 

ன்று 
வறயில் 

     குட் 
ஏருநாகனுக்கு அப்போது. 

இனைந்து வயசு. களரி. 
இருத்து ஒரு சுல் 

வாணக் கடிதம்வத் 
குது. தகப்ப 

ருக்கு உடல் நிக 
பில்லை. அரு, 
யசொத் 

தத் தம்பிப் 
பெண்ணித் 
குக் கல்யா 
ணம், தமை 
யன் குடும் 

    

        

arp DP 
சூத்தாச். 
தம்மால் 

  

போக மூடியாலிட்டாலும், மனை தன். மனைவிக்கு மட்டும் வைரத் 
வியையும் மகனையுமாவது அனுப்பி காடு வாங்கிப்போட்டது, தன்னை. 
வைக்க பேண்டும் என்று நேரில் வந்தழைக்காகது எல்லாவற் 
ஆசைப்பட்டாள் ரகு நா த னின் றையும் கூறி, அத்தக் கல்யாணத் 

நூ.க.ப்பனார். மனைவியைக் கூப் துக்குப் போகத் தயாராயில்லை என் 
படக் கேட்டார். அத்த அம்மாள் நும் கூறிவிட்டா. 

  

    

    
     

  

மி எழுத்த மைத்துனன்மீது அவர் _. பயந்துவிட்டார்.. 
குற்றச் சாட்டுக்களை-கபகப"வென்று யாக, ரகசியமாக மகனை அன, 

த்துனன் தனக்கு ரகு! என்னுடன் பிறந்தவன் ஒரு. 
ஒரு புடவை ௬ட வாங்கித் தராதது, வன்; அவ என் மகனைப்போல 

லிம்.



வளர்த்தேன்: அவன் அதை நினை 
வில் வைத்துக்கொண் டிருக்கிழுன்.. 
அத்த நாளிலிருந்தே உன் தாய்க்கு 
அவனைக் கண்டால் ஆகாது. நீயா 

வது கல்யாணத்துக்குப் போய்விட்டு 
வா. என்ளூர்.. 

ரகுநாதன் சரி என்று ஒப்புக் 
கொண்டான். ௪ 

சிறிது நேரத்இற். 
தாய் அவனை ரகசியமாக 
**உன் சித்தப்பா கஞ்சல் 
குடும்பத்து உப்பைத் இன்று வளர், 
தவ இந்தக் குடும்பத்துக்குக் 
'சாலணுவுக்குச்  செய்திருக்கமாட் 
டான். அவன் வீட்டுக் கல்யாணத். 
துக்குப் போகாதே.... உன் அப்பா 

    

  

செல்லஈம். 

  

   

    

  

சொன்னால் கேட்காதே..”* என்று 
உபதேசித்தாள். 

"யார். சொல்வதைக் கேட்பது? 
அப்பா சொல்வதையா? அம்மா 
சொல்வதையா?” என்பது புரியாமல் 
'இகைத்தான் ரகுநாதன். 

ரகுநாதன் தாயின் கோபத்துக்குப் 
பயந்தான். சிற்றப்பா வீட்டுக்குப் 
போய் விட்டு வந்த செய்தி எப்படி. 
யாவது அவளுக்குத் தெரித்துவிடு 
பிறகு, அவள் எ.ிரில் தான் நிற்க 
முடியாது. என்பதை "உணர்ந்து, 
கல்யாணத்துக்குப் போகாமலேயே 
இருந்துவிட்டான்.. 

மகன் ஒரு கோழை. எதையும் 
சுய புத்தியுடன் செயலாற்றும் இற. 
மைசாலி அல்ல என்பதை அவன். 
தந்தை அறிந்துகொண்டு, அதே ஏக் 
கத்தில் போய்விட்டார். 

மேற்படி. கல்யாண விஷயமாவது 
ரகுநாதனின் வாழ்க்கையைப் பாதிக் 
குக்கூடியது அல்ல, ஆனால், அவன் 
சொந்தக் கல்யாண விஷயத் திலேயே 

  

பராமுகமாக இருந்தான். அவர் 
கள் வீட்டுக்கு அருகில் அவனுக்கு: 

மனைவியாகப். போடின்றவளின் 
குடும்பத்தினர் வசித்தனர். வேண் 
டிய மட்டும் பொன்னும் பொரு 
ஞம் படைத்தவர்கள். வீட்டுக்கு. 
ஒரே பெண் குழந்தை. 

அளவுக்கு மீறிய சலுகை காண் 
பித்து வளர்த்துவிட்டார்கள். 
பெண்மைக்கு இருக்க வேண்டிய 
இரக்க உணர்ச்சியே அந்தப் பெண் 
ணிடம் வற்றிவிட்டது. யாரைப் 
பார்த்தாலும் அடிப்பாள். எதைப் 
பார்த்தாலும் சிரிப்பாள். தெருப் 
பையன்களைநீயெல்லாம் நையாண்டு. 
செய்வாள். அவளை வாயைத் 
இறந்து யாராவது ஏதாவது கூறி 

விட்டாலோ, இடுப்பில் குடத் 
Be இருக்கும் நீரை, அவர் 
கள் மீது ஊற்றிவிட்டுப் போம் 
விடுவாள். இந்தப் பெண்ணுக் 
கென்று எந்தப் புண்ணியவான். 
பிறந்து இருக்கிரானோ' என்று 
ஊரார் ஏசுவார்கள். hor gm 
Gara Duron ஒரு பெண்ணைத். 
தன்... மகனுக்கென்று தெர்ந்து 
எடுத்தாள் ரகுநாதனின் தாய். 

ரகு! அம்மணியை உனக்கு நிச் 
சயம் செய்தாகிவிட்டது. நாளைக்கு 
"நிச்சய தாம்பூலம்” மாற்ற 
வருகருர்கள்.. 1 எங்கேயாவது 
போய்விடாதே: என்று எச்சரித் 
தாள் அவன் தாய். 
சமையலறை நிலைப்படியைப் 

பிடித்துக்கொண்டு நின்றவன், அப் 
படியே சிறிது நேரம் நின்றான். 
என்னடா! வாயைத் இறக்க 

வில்லை!!! தாய் அதட்டியவாறு 
கேட்டாள். 

  *1சரி. .அம்மா..**.. ரகுநாதன் 
மனத்தில் ஆயிரமாயிரம் போராட் 
டங்களுடன் வெளியே போய்விட் 
டான். அவன் நண்பர்கள் அவனைத் 
தாய்ச் சொல்லைத் தட்டாத தன 
யன்” என்றும், “ஏமாளி? என்றும் 
ஏியதை யெல்லாம் சத்துக் 
கொண்டான். அடுத்த ல நாட் 
களில் அம்மணியின் கரம் பற்றி 
னான் ரகுநாதன். 

அம்மணி அவனுடன் வாழ்க் 
கை நடத்த வந்த சல மாதங்களி 
லேயே, அவள் தன் தாயின் ஸ்தா 
னத்தைக் கைப்பற் றிலிட்டாள் 
என்பதும் அவனுக்குத் தெரிந்து 
விட்டது. 

அங்கே போகாதீர்க 
வராதீர்கள்! அதைச் செய்யாதீர் 
கள்! இதைப் பார்க்காதீர்கள்!” 
என தடை உத்திரவுகளைப் போட்டு 
வந்தாள். “பிள்ளைக்குச் சுயபுத்தி 
இல்லை” என்று ரகுநாதனின் தாய் 
மருமகள் வந்தபிறகுதான் உணர்ந் 
தாள். அதைப் பலரிடம் சொல்லிச் 
சொல்லி ஆற்றிக் கொண்டாள். 

அம்மணியின் ஆட்சிதான். அத்த 
வீட்டில் நடைபெற்றது. அவளை 
அதியாமல் ரகுநாதன் ஒரு காலணா. 
செலவு செய்யமுடியாது. வாய்க்கு 
ருசியாக. ஏதாவது வாங்கச் 
சாப்பிட வேண்டும் creep gy 
அம்மணி மனசு வைத்தால் தா 
தடக்கும், முன்பு அவன் தாய், 

    

இங்கே 

  



ள்ளையைதரதன் கட்டுப் பாட்டுக் 
குள். வைத்திருந்தாலும், அறு 
சுவை . உண்டியோடு மகனை ஆத 
ரித்து வளர்த்தாள். அம்மணிக் 
குப் பொன்னும், புடவைகளும், 
நிலபுலன்களும், வீடு வாசல்களும் 
தான் முக்கியமாகத் தோன்றின. 
வருடங்கள் உருண்டோடின. 

னஞயிருத்த ரகுநாதன் அவரா 
ஞர். காலத்தின் ஓட்டத்திலே 
ஈன்! ர் ஆயிற்றே. தவிர, பெண் 
டாட்டி தாசனாகயிருந்த ரகுநாத 
னின் வாழ்க்கையில் எந்தவிதமான 
மாறுதலும் கடையாது. பழைய 
படியே தாரம்சொல் தட்டா கண 
வராகவே இருந்து வந்தார். 

ரகுநாதனின் உடன் பிறந்தவர் 
கள் யாரும் இல்லை. இருந்தாலு. 

   

  

அவருடைய _இத்தாப்பா . பிள்ளை 
ஒருவன் இருந்தான். அவனாக 
வலுவில் சென்று அவரைப் பாரா 
விட்டாலும், அவன் ஒரு தடவை 
ரகுநா.தனைப் பார்க்க வந்தான். 
ரகுநாதனின் பிரும்மாண்டமான 
வீட்டைப்்பார்த்துப் பிரமித்தான் 
மன்னி அம்மணியின் உடலில் குலுங் 
கும். நகைகள் அவன் கண்களைப் 
பறித்தன... கொல்லையில் நாலு 
கறவை மாடுகள் கட்டி இருந்தார் 
கள். வீட்டுக்குத் தேவைப்பட்ட 
இல் சிக்கனமாகக் கொஞ்சம் எடுத் 
துக் கொண்டு, மீதியை விற்று 
விடுவாள் அம்மணி. அவளுக்குத் 
தொட்டதெல்லாம் பணமாக மாற் 
றும் வித்தை தெரிந்திருப்பதைக் 
கண்டு, கவரிலிருந்து வந்த மைத் 
துனன். ஆச்சரியப்பட்டான். 

அண்ணா? , உன்னைப். 
எத்தனை. வருஷங்கள். 

  

  

“என்ன. 
பார்த்து. 
ஆச்சு. 

புதுக்குரல் கேட்டு அம்மணி 
ள்ளே எட்டிப் பார்த்தாள். 
“உன் சின்ன மர்மனார் பிள்ளை; 

உன் மைத்துனன்!” என்று, TS 
நாதன் மனைவிக்கு நடுங்கிக் 
கொண்டே உறவை விளக்கினார். 

இத் 
சுழித்தரவது 

     

“*அப்படியா? வாருங்கள். 
தனை... வருஷங்கள் 
வந்தர்களே....!* 

“* வராமல் என்ன, மன்னீ?. 
ஏண்ணதான் எங்களை. யெல்லாம். 
றந்துவிட்டாச். . முன்பு பெரி 

யப்பா. போன போது வந்தது. 
அம்புறம். பெரியம்மா போய்விட் 
டாளென்று தெரிஞ்சது... 

  

     

  

*அண்ணாவாவது மறக்கவாவது? 
காரியம் இருந்தால். வருவீர்கள். . '* 

அம்மணி *விசுக்'கென்று உள்ளே 
போய்விட்டாள். வத்.தவருக்கு என் 
னவோ போல் ஆகிவிட்டது. 

“எங்கேடா வந்தாய்?” என்று 
மெதுவாக விசாரித்தார் ரகுநாதன், 
தன் ஒன்றுவிட்ட தம்பியை. 

“நீ தல்ல நிலையில் இருப்பதாக 
எல்லோரும் சொன்னார்கள். நம் 
பையனில்ஓருவனுக்கு மாசாமாசம் 
பள்ளிக்கூடச் சம்பளமாவது கட்ட 

  

ஓப்புக் கொள்ளணும்... ”* 

ரொம்பவும். பவ்யமாக, எண் 
சாண்... உடம்பையும் குறுக்கிக் 
கொண்டு கேட்டான் அவன் 

“சம்பளமா? : . ஆகட்டும். . .- 
அம்மணியைக் கேட்டுப் பார்க் 
இறேன்.”* 

“மன்னி என்ன சொல்லப் 
போகிறாள் அண்ணா? மீ. மனசு 
வைத்தால் அவள் 
மாட்டாள்.” 

றும் சொல்ல 

  

ரகுநாதனின் மனத்தில் அவர 
டைய கெளரவம் குஇத்து எழு, 
தது. தம்மையே ஒருகதுரம் பார்த் 

    

துக் கொண்டார்! ஆயிரக் கணக் 
சல் இரண்டு சைகளாலும் சம் 
பாஇக்கிறவர். அதில் ஒரு இறு 
பகுஇயைக் கூடத் தன்னுடையது. 
என்று உரிமை கொண்டாட முடி 
யாமல் நடுங்கஇக் இடக்கிறார். வீடு, 
மனைவியின் பெயரில் இருந்தது. 
நிலங்கள், ரொக்கம், பாத்திரங் 
கள் பண்டங்கள் யாவும்:அவளன் 
உடமை. கணவன் மனைவி 

யானாலும் இப்படி ஒரு அடிமைத் 

  
ஸ்ரீ டி. என். சுந்தரத்இன் குமாரி செள. 

விஜயலட்சுமிக்கும் இவி, டி. ஏ. ராம௬ுப்ம 
OSG சென்னையில் இறப்பாகத் இரு 
மணம் நடைபெற்றது. 

 



தனம் ஆகாது. இதை, கூயர்த்த 
அன்ப. என்றோ, அரிய பண்பாடு 
sa Cap எவ்விதம் கொள்ள மூடி. 
வும்? 
மெளனமாக உட்கார்ந்திருந்த 

வரை வந்திருந்தவன் பார்த்துக் 
கொண்டே இருந்தான். 

“என்ன அண்ணா? நான் வேண்டு 
  

மானாலும் மன்னியை கேட்டுப் 
பார்க்கிறேன். - 

அதற்குள். அம்மணியே FG 
தாதனைசாப்பிடஅழைக்க வந்தாள். 

இருவரும் ஒன்றாகவே சாப் 
பிட்டார்கள். 

நீங்கள் மட்டும் வந்தீர்களே, 
உங்கள்... மனவி குழந்தைகள். 
வரவில்லையே. .*" என்று விசாரித்த 
வாறு, அம்மணி உணவு பறிமாறி. 
ஞள்.. 

பேச்சு என்னவே தேனொழுசுத் 
தான் இருந்தது. **எங்கே எல்லா. 
ரம் வர முடிகிறது, காலம் இருக் 

  இற இருப்பில். .*” என்று ஆரம்பித் 
தான் மைத்துனன். 

அம்மணி வெகு 
சாலி. 

*ஆமாம். அதை... ஏன் கேம் 

  

இறர்கள்! எங்களுக்கே வீடு கட் 
டிய கடன். அடையவில்லை. நிலத் 
இலே விளைச்சல் இல்லை. என்ன 
வோ நாலு பேருக்குக் கெளரவ 
மாக இருக்கிறோம்.”* 

வத்திருத்தவன்அத்.த ஒரு வேளைச் 
சாப்பாட்டுடன் போய்விட்டான். 

தெம்பும், . திடமுமாக. இருத்த 
ரகுநாத வயோதிகம் அணுக 

ஆரம்பித்தது. தனக்கென்று ஒரு 
பிள்ளையோ, பெண்ணே இல்லையே 
என்று வருற்இஞர். பெரியவா்களி 
டம் அதைக் கூறி வருந்தியபோது, 
அதனால் என்ன, அப்பா? உன்: 
ஒன்றுவிட்ட 'தம்பிக்குத் தான் 
நாலு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களே. 
ஒருவனை நீ தான் வளர்த்து மூன் 
னுக்குக் கொண்டு வாயேன். உனக் 
கும் ஆதரவாக இருக்கும்.."” 
என்று யோசசன கூறினார்கள். 

தயங்கித் தயங்கி மனைவியிடம் 
யோசனை கேட்டார் அவர். **தன் 

இருக்கறது, போங்கள்! இத்த 
் ங்கல்2 

  

    
ஆகட்டும்? 

  

பதினோரு வயசு ஆகிஐதாரமே, அ 
னுக்கு! நம்மிடம் ஓண்டிக்கொஷ் ப 
இருக்குமா அது? எல்லாவற்றையும் 
வாங்கிக் கொண்டு தன்னைப் பெற்று 
வர்களிடம் போய்விடுவான். நமக் 
குக். கொடுத்து வைத்இருந்தால் 
நமக்கென்று பிறந்இருக்காதா. 
என்று தடுத்துவிட்டாள். 

  

  

அவருக்கு அத்த வாழ்க்கை 
அலுத்துவிட்டது. சாப்பிடுவது, 
தூங்குவது, மனைவியின் கைப் 
பொம்மையாகத் தனக்கென்று ஒரு 
சுதந்திரமும் இல்லாமல், . தன் 
மனசையே அடகுவைத்த நிலையில் 
ரகுநாதனின் வாழ்க்கைச் சக்கரம். 
சுழன்று வந்தது. இப்படி. ஒரு 
வாழ்க்கை முறை தமக்கு இருப் 
பதைவிடச் சக்கரம் உலகத்தில் 
இருந்து விடுதலை பெற்றுளிட 
ஆசைப்பட்டார் அவர். 

சடை நாட்களில் wir Pap 
பேசாமல், எதையும் செய்யாம் 
அவர் மனம் ஒரே விஷயத்த. 
லயித்துக் இடத்தது. “காயின் கர்ப் 
பத்திலிருந்து விடுபட்ட மனிதனை 

  

  

   

   

  

ஆசைகளும், பந்தங்களும், பிணி 
களும் சூழ்ந்து" கொண்டாலு 
அவைகளை கதறித் தள்ளி தனக் 
கென வாழ்ந்து பிறருக்கு ௮௨ 
மையாகாத ஓர் உயர்ந்த. நிலை 
தன் மனம் அடையவில்லை 
Ap ஏக்கம் அவளை ௨ 
தூக் கொண்டே வந்தது. 

    

அத்த இன்பமயமான ௬௧ 
ரத்தை அவர் நுகர ஆசைப்ப 

  

டார். அத்த ஆசை அன்று காசை 
நிறைவேறியது. பல் துலக்9, 
வெண்ண்று அணிந்து, இழக்க 
முகமாக உட்கார்ந்து ஆதவனுக்கு 
அர்க்கியம் விடும்போது, TESTS 
னின் ஆத்மா சிறையிலிருந்து விடு 
தலை அடைந்தது. 

சதத்திரமாக வாக வெளியில் 

  

மிதந்து சென்று அந்த இன்: 
பத்தை நுகர்த்தது. 

ரகுநாத ஐயரின்  விட்டிலிருற், 

  

'இரும்பிய இழவரின் மகன் தன் 
தத்தையிடம், **அப்பா!? கங்கள். 

நண்பர் இன்றுதான். ௬தத்இர 
மனிகனாக மாறினார். ** என்முர். 

இழவர் பேசவில்லை. 
மெளனமாகத் தலைமை அசைத் 

தார்.



  

** நாகாக்கு ரீ ஒன்றும் செய்யக் 
கூடாது. உணக்கு தெரியுமா விசா 
லம்? காளைக்கு சூரியனைக்கரகணம் 
பிரிக்கிறது. கர்ப்பஸ்திரீகள் 
வெளியே வந்து இரகணச்சாயையில் 
நிற்கக்கூடாது”? என்று சொல்லிக் 
கொண்டேவகந்தாள் காமாக்ஷி: ஊஞ் 
சலில் படுத்இருந்த தன் மகள் விசா 
லத்தை பார்த்து. 

ஈ வெளியேதான். வரக்கூடாது 
அம்மா. வீட்டுக்குள்ளேயும் வெறு 
மனே எப்படி கொட் கொட்டென்று 
உட்கார்ந்தருப்பது £ அது என்னால். 
முடியவே முடியாதே /”” என்று 
கவலையுடன் கேட்டுக் கொண்டே 
எழுக்து உட்கார்க்தாள் விசாலம். 

அப்படித்தான். பெரியவர்கள் 
சொல்கிறார்கள். வெறுமனே உட் 
காரர்ந்திருக்தால் மட்டும் போதாது 
தரையைக் இறுக்குகறது, உதட் 
டைக் கடிக்கிறது, முகத்தைச் சளிக் 
Ong, sary எதுவுமே செய்யக் 
கூடாது. பூச்சவுக்கம் பின்னு 
கிறேன் என்று நூலையும் ஊசியையும் 
எடுத்து வைத்துக் கொண்டு உட் 
கார்க்துவிடாதே /”” 

காமாக்ஷி அம்மாள் பேசு முடித்து: 
பெருமூச்சு விட்டாள். 

அப்போ, மூச்சுக்கூட தாராள 
மாக விடக்கூடாது என்று சொல் 2** 
என்று கூறிவிட்டு விசாலம் ANS 
தாள். 

“உனக்கு எதற்கும் குதர்க்கம் 
தான் பேசத் தெரியும். காங்கள், 
அந்த நாளில் பெரியவர்கள் இது 
ஆகாது என்று சொன்னால் மறு 
வார்த்தை பேசாமல் சரி யென்று. 
இருந்து விடுவோம். இப்போதான். 
எதற்கெடுத்தாலும் ஆராய்ச்சி மய 
மாக இருக்கறதே,”” என்று பாதி 
கேலியாகவும், பாதி கோபமாகவும் 
கூறிவிட்டுக் காமாக்ஷி தன் 
வேலையைக் சுவனிக்கச் சென்றுவிட் 
டாள். 

விசாலம், பிறந்த வீட்டுக்கு மகப் 
பேறுக்காக வந்இருக்கிறுள். முன் 
னாடி இரண்டு மூன்று குறைப் பிரச 
வங்களுக்குப் பிறகு முழுசாக ஓன் 
றைக் காண்போமா என்று ஏங்கிய 

: உள்ளத்துடன் வக் இருப்பவள் 
அவள். விசாலம் கணவன் விட்டில் 
(இருந்த போது காமாக்ஷிக்கு கடிதம் 
எழுதினால் அதில் வேறு விஷயமே 
அடங்கயிராது. திடீரென்று உடம்பு 
மோசமாகி தான் ஆஸ்பத்திரியில் 
இருந்துவிட்டு வந்த சவரணையை 
விவரித்திருப்பாள். அத்துடன் ஒரு 
“மருந்து சாப்பிடுறேன், ஓய்வு 
எடுத்துக் கொள்கிறேன். இருந்தா 
லும், மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் 
என்னால் தாய்மையைத் தாங்க 
வலுவில்லை போல் இருக்கறது. 
பத்துக் குழந்தைகள் பெபற்று 
வளர்த்த உண் வயிற்றில் கரன் 
எங்கே இருந்து பிறக்தேனோ?” 
என்று வருத்தப் பட்டுக்கொண்டு 
எழுதியிருந்தாள் ஒருதரம். 

அப்படி இருக்கும்போது ஓன்பது 
மாசம் முழுசாக ஆகியிருப்பதை 
ஒரு பாக்கியமாகக் கரு இனாள் 
காமாக்ஷி. 

நாளைக்குக் இரகணம் அம்மா, நீ. 
கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க 
வேண்டும். விசாலம் /*” என்று 
சொல்லிக் கொண்டே அவள் தகப் 
பனார் உள்ளே வக்தார். 

ஈ அதைத்தான். கானும் சொன் 
னேன். அவள் கையும் காலும் துரு 
துருவென்று அலையுமே, இரண்டு 
மணி நேரம் வெறுமனே இருடி. 
என்முல், அது எப்படி முடியும் 7” 
என்று கேட்கிறாள். காமாக்ஷி 
வேதனை தொனிக்க இப்படி கூ.றி 
விட்டு மகளின் முகத்தைப் பாரதீ. 
தாள். 

ae 
அந்த வீட்டுக் கூடத்தில் ஊஞ் 

சலுக்கு எதிரில் குழந்தைக் கண்ண 
ணின் படம் மாட்டி இருந்தது. மீல



நடைபெற தாமதம், இப்பொழுது 

ராகுதசை, சுக்ரபுக்தி, ஆக Ca 

ஸ்வாதி நக்ஷத்ரப் பெண்ணை மணக் 
கலாம். 

குப்புசாமி, கோபி, 
கேள்வி : இருமணம் விரைவில் 

நடைபெறும்”? உமக்கு வயது 29, 
ஆகவே கேள்வியில் '* விரைவில் ?* 
என்னும் வார்த்தையை எழுதியிருப் 

பீர் போலும், வருகிற வைகாசி 
மாதம் நடைபெறம்' உமது ஜாதக 
ரீதியாக 7ம் வீட்டிற்கு சனி சம்பந்த 
மிருக்கவேண்டும். அதனால் தான் 
வெறுப்பு தட்டும் வரை, தாமதம். 
சுருக்காக வராமலிருக்கிறது. 

கணேசன், தஞ்சாவூர். 
தஞ்சையில் பிறந்தவர், பிறந்த 

ர 
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தேதியில் சந்தேகமிருக்கிறறென 
சொல்லி இப்பொழுதுதான் முதல் 

முறை கேள்விப்படுகிறேன். நீர் 

பிறந்த தேத 21-59-1994. அதா 
வது20-9-1994 இரவும் 21-8-94 
விடியற் காலையுமாகும் ஹஸ்தம் 

நக்ஷத்திரம். கன்னி ராசியாம். சில 

மாதங்களில் வேலை மாறும். இடம் 
பெயரும். மேன்மையுண்டு ஈன்மை 

! விரையும். 

[விவரமாகவும் துல்லிபமாகவும் 

ஜாதகம் குறிக்க வேண்டுபவர்கள், 
கணபதி ஜோஸ்யருக்கு ரூ. 4/- 
மணியார்டர் செய்து, பெபற்றுக் 
கொள்ளவும். 

ட்ட 0 ப ப ப ட ட ட்டம்



மேனியில் புரளும் முத்துச் சரங் 
களும், பதக்கங்களும், நெற்றியில் 
சுருண்டு புரளும் கேசமும், ஈடுவில், 

துலங்கும். கஸ்தூரி திலகமும், 
அழகுக்கு அழகு செய்வதே போல 
அமைந்திருந்தது. 

எ அம்மா / இந்தப் படம் புதுசாக 
இருக்கறதே. போன தடவை கான் 
வந்தபோது Beas பராக்கவே 
யில்லையே 7”? படத்தை ஆனந்தத் 
துடன் பராத்துக் கொண்டே விசர 
லம் தாயை இவ்விதம் கேட்டாள். 

** உனக்குத் தரவேண்டுமென்று 
தான் வாங்க வைத்திருக்கிறேன் 
விசாலம். அரையும் குறையுமாக 
இப்படி கோகிறதே, என்று மனைத் 
துத்தான். இதை ' வாங்கினேன். 
இக்தத் தடவை நல்லபடியாய் 
பெற்றுப் பிழைத்தால் எடுத்துப் 
போ... ஆண். குழக்தையானால் 
அவன் பெயரையே வைத்துவிட 
லாம் 72” 

காமாக்ஷிக்குத்தான். எவ்வளவு 
கவலை 2 அத்துடன் அவள் மனதில் 
ஒரு பேரக்குழக்தையைக்காண எவ் 
வளவு ஆவல் இருந்தது என்பதும். 
வெளியாகியது. 

“அதற்குத்தான். சொல்ல வம் 
தேன். ' காகரக்குக் இரஹணமும் 
அதுவுமாக ரீபாட்டுக்கு அலையாதே. 
முழுசாக ஓன்றைக் கண்ணால் 
காண்போமா எண்று இருக்கிற 
கிலையில். மூனி வேறு அமையப் 
போகிறதென்று.” 

காமாக்ஷி பயபக்தியு 
டன் பழணி ஆண்டவ 
னின் இருநீற்றைக் 
கொண்டு வந்து விசா 
லத்தின். நெற்றியில் 
இட்டாள். 

அடுத்தகாள் பொழுது 
விடிந்தது. வழக்கத்தை 
விடப் பிரகாசமாக 
குரியன் உழ்வா 
னில் - தோன்றி 
னான். அடுத்தக் 
கணத்தில் மக்கு 
நேரப் போவதை 
அறியாமல் வாழ். 
க்கையில் வெற்றி “2 
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கண்டு... விட்டதாக இறுமாந்து 
போகிறோமே, அதே நிலையில்தான். 
சூரிய பகவானும் இருந்தார். 

காமாக்ஷி அவசர அவசரமாக 
விசாலத்துக்காகக் காலை ஆகாரம். 
தயார் செய்தாள். அவக£ரக் குளித் 
துச் சாப்பிடச் சொல்லி ஒதுப்புற 
மாக. ஓரு அறையில் சூரியனின் 
சாயை படாமல் படுத்திருக்கச் 
சொன்னாள். 

விசாலத்துக்கு இ தெல்லாம் 
தல... வேதனையாக இருந்தது. 
அகண்டவானில் நிகழும் ந 
கிகழ்ச்சி பூரியில் வாழும் ஓரு கர்ப் 
பஸ்திரியை எவ்விதம் பாதிக்கும், 
என்ற கேள்விதான் அவள் மனத் 
துள் விசுவ ரூபமெடுத்திருந்தது. 
"விசாலம்/ உள்ளேதானே 

அம்மா இருக்கிறாய்??? "என்று. 
அவள் தகப்பனார் வேறு ஈச்ச நச் 
சென்று துணப்பில் கொண்டிரும் 
தார். விசாலம் அறையை வளைய 
வந்தாள். அலமாரியில் இருந்த புத்த 
கங்கள்எல்லாம் படித்தவை. நூலும் 
ஊசியும் கேட்பாரற்று மேஜை மீது 
கிடந்தது. நால் சவுக்கத்தில் தவழும் 
கண்ணனின் உருவம் பாதியில் 
கிறுதீதப்பட்டிருந்தது. அதை முழு 
சாகப்பின்னி முடித்துவிடலாம், -- 
அம்மாதான் அதெல்லாம் ஓன்றும் 
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கூடாது 
இருளே! 

விசாலதீதின் தகப்பனூர் இரக 
ணம் ஆரம்பித்தவுடன் : ஸ்னானம் 
செய்யக் குளத்துக்குப் போய்விட் 
டார். கொல்லைக் கணற்றில் தண் 
ணீர் இழுத்துக்கொண்டே காமாக்ஷி 
ஸ்தோத்திரங்கள் பாடுவது கேட் 
டது. ஜன்னல் வழியாக விசாலம். 
வெளியே பார்தீதாள். கல்ல ஈடுப் 
பகலில் மாலையின் தோற்றம் தெரிக் 
தது. சிலுசிலுவென்று காற்று வீசி 
யது. குளுகுளுவென்று மனத்துக் 
கும் தேகத்துக்கும் இன்பம் தரும் 
ஒரு சூழ்கிலை அமைந்திருந்தது, 
மரங்கணிலிருக்து பட்சிகள் வான 
வீதியில் பறந்து சென்றன. விசாலத் 
துக்கு வெளியே போகவேண்டும். 
இன்பமயமான அந்த சூழ்நிலையை 

என்று சொல்லியிருக் 

அனுபவிக்க வேண்டும் என்று 
ஆவல் எழுந்தது. 
வெளியே கொஞ்சம் எட்டிப் 

பார்த்தால் என்ன? எண்று கூட. 
ஒரு அசட்டுத் தைரியம் தோன்றி 
யது. ஆனால், அம்மாவுக்குப் பயந்து 
கொண்டு வெளியேவர அதைரியப் 
பட்டாள். 

வயிற்றிலிருந்த ௪௬ புரண்டு 
கொடுத்தது. வெளியே போகலாம். 
பார்த்தும் வரலாம். ஆனால், 
காளக்கு மூளியோடு ஓரு பிள்க£. 
பிறந்து வைத்தால் என்ன பண்ணு. 
கிறது? “உன் பிள்காயோ ரீயோ”” 
என்று அவர் பழி பூராவையும் ஈம். 
தலையில்கானே மேபோடுவார்? 
என்று விசாலம் தனக்குள் கூறி 
எச்சரித்துக் கொண்டாள். 
அமைதியான. சூழ் நிலை யை 

கலைத்துக் கொண்டே தபால்காரன் 
கடிதம் ஒன்றை வீசி நடுக்கூடத் 
Bo எறிக்துவிட்டுப் போனான். 
அறையின் வாசலில் நின்று கடி 
தத்தைக் கூர்ந்து கவனித்தாள் விசா 
லம். விலாசத்தில் அவள் பெயர் 
காணப்பட்டது. ஓரே மிமிஷம்தான், 
‘BOW மென வெளியே வந்தாள். 
“கடிதத்தை *லபக்' கென்று எடுத்துக் 
கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள். 
அதன் பிறகு கதவை சாத்திக் 
கொண்டு 'சாவதானமாகப் படிக்க 
ஆரம்பித்தாள். 

*: இன்றுடன் உனக்கு ஒன்பது 
மாசம் முடிந்துவிட்டது. எப்படி 
இவ்வளவு கணக்காகச் சொல்ஒறீர் 
கள் என்று கேட்பாய். அல்லும் பக 
லும் உன் கருவில் வளரும் குழம் 
தையைப் பற்றித்தானே விசாலம் 
கான் எண்ணிக் கொண்டிருக் 
இறேன்? முன்னைப் போல் நீயும் 
அடிக்கடி எனக்குக் கடிதம் போடுவ 
தில்லை. இப்பொழுதே இப்படி 
இருக்கிறாயே விசாலம் 2 பிள்ள 
பிறக்துவிட்டானாகில் & எங்கே 
என்னைக் கவனிக்கப் போஒருய் ?7* 
கணவனின் அன்புக்கடிதம் விசா 

லத்தைப் பரவசத்தில் ஆழ்த்தியது. 
பொழுதுதான் நகரவில், கணவ 
னுக்குக் கடிதம் எழுதினால் என்ன? 
என்று தோன்றியது விசாலத்துக்கு.. 
கணவனின் அன்பினால் தரண்டப். 
பட்டு விசாலம் காகிதமும் பேனா 
வையும் எடுத்து வைத்துக்கொண்டு 
மளமளவென்று. கடிதம் , எழுத 
ஆரம்பித்தாள்.” 

முதலில்கான் ஆரோக்யமாக 
இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டாள். பிறகு 
தன்னுடைய அம்மா அவனுக்காக 
வாங்க வைத்திருக்கும் கர்வண்ண 
னாகிய கண்ணனின் இரு உருவப் 
படத்தைப்பற்றி வரணித்திருந்தாள். 
*: குழந்தை சிவப்பாக மூக்கும் விழி 

யுமாகத்தாண். ருக்கவேண்டும், 
என்று விரும்புகிறோம். வெண் 
ணையை திரட்டி அமைத்த உருவத் 
தைப் போல கொழுவிய கன்னங் 
களும் குமுதச் செவ்வாயும், நீல 
மணிக் கண்களும், தாமரை மலர் 
போன்ற கரங்களும் அமையவேண் 
டும் என்றுதான் தாயுள்ளம் நினைக் 
கிறது. ஆனால் ஸ்ரீகண்ணன் கார் 
மேனி வண்ணன் என்பதை காம் 
மறக்துவிடக்கூடாது. ஆகையால் 
பிறக்கும் குழக்தை மூக்கும் விழியும் 
உங்ககரக் கொண்டு, கருப்புக்கு 
என்னைக் கொண்டால் அது எண் 
குற்றமல்ல. சாக்ஷாத் கண்ணனே 
அவதாரமா௫இவிட்டான். என்று 
தான் கொள்ளவேண்டும் **- 

விசாலம் கடிதத்தைப் படிக்கும் 
போது குறும்பரகச் சிரிததுக்கொண் 
டான். கடிதத்தை முடித்து உரை 
யில் இட்டு ஒட்டி விலாசம் எழுதி 

 



தலையணைக்குக் ழே அம்மாவுக்குத். 
தெரியாமல் வைத்துக்கொண்டாள். 
வெளியே பெச்சக் குரல் கேட்டது. 

"இன்னும் அரைமணியில் இர 
'“ஹணம் விட்டு விடும். பாவம், பிள் 
சோத்தாய்சசப் பெண் பட்டினியாய் 
கடக்கறாள்?” என்று காரமா க்ஷி 
கொல்லை பக்கம் யாருடனோ பேக் 
கொண்டிருந்தாள், 

கடிதத்தை அம்மாவுக்குத் தெரியா 
மல் வேலக்காரியிடம் கொடுத்துத். 
தபாலில் சேர்க்க வேண்டும். என்று 
'கணக்குள் சொல்லிக் கொண்டே 
விசாலம் கண் அயர்ந்து விட்டாள். 

3 
வயிற்றில் இருந்த பாரம் 

குறைந்து விட்டது. வேதனைக்கும் 
விம்மல்களுக்குமிடையே §G ar 
குவா ' என்ற புதுக்குரல் அவள் 
உள்ளத்தை மூம்வித்தது. :: பிள் 
காயா பெண்ணா ?”' என்று Gir wow nf) 
ஆவலுடன் விசாரிக்ஒறாள். 

1* உனக்குப் பேரன் தான் பிறக் 
இருக்கிறான் /7* யாரோ இவ்விதம் 
கூறுகிறார்கள். 

* ஐயையோ / ஏண்டி / கிரஹண 
மூளியாக இருக்கும் போல் இருக்கி 
றதே. உதடு அறுந்துபோய் இருக் 
இறதே/ “த்ஸொ. த்ஸொ” கிரஹ 
ணத்தின் போது எதையாவது பின் 
னம். பண்ணியிருப்பாள் குழந்தை 
யும் மூனியாகப் பிறக்திருக்கிறது./”” 

விசாலம் பக்கத்தில் கட்த குழக் 
தையை. திரும்பிப்  பரரக்கழுள். 
கொழுவிய கன்னங்களையும், இர்நீத 
மூக்கையும், பரந்த விழிககரயும் 
பார்த்து விட்டு அதன் வாயைப் 
பார்க்கிறாள். “ஐயோ ! குமுதச் செவ், 
வாய்/ என்று அவருக்குக் கடிதம்” 

எழுதினோமே/ அவர் வந்து பார், 
கால் என்ன சொல்லமாட்டார் ?' 

விசாலத்துக்கு. உலகமே சூன்ய 
மாகிவிட்டது. இரஹண த்தின் 
போது கடிதத்தை எடுத்துவர நடுக் 
கூடத்துக்கு ஓடியது, பிறகு ஏதோ 
PG ஆவலினால் கணவனுக்குப். 
பதில் கடிதம் எழுதியது எல்லாம் 
படங்களாக மாறி அவள் மனத் 
திரையில் ஓடின. 

9 
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“விசாலம் / விசாலம் 7!" காமாக்ஷி 
யின் குரல் அண்மையில் கேட்டது. 
“விசாலம் / உன். அழகான குழம் 
தைக்குப் பால் கொடு”? என்று 
அம்மா சொல்லுகருளா என்ன? 
ஆனால் கூனோ,குருடோ, மூளியோ. 
சுமந்தவள் ௩ரேனே வெறுத்தால் 
அதன் கதி என்ன ஆவது? பால் 
கொடுத்து வளர்த்துத் தான் ஆக 
வேண்டும். ஆமாம்-- 

4 
**விசாலம்/ எழுந்திரு Bran 

ணம் விட்டுவிட்டது. வென்னீர் 
போட்டிருக்கிறேன். ஸ்னானம் 
செய்து சாப்பிடவா அம்மா 4* 
வாஞ்சையுடன் தட்டி எழுப்பிய 

தாயைக் கண் இறந்து பார்த்தாள் 
விசாலம். இடுப்பில் லேசாக ஓரு 
வலி. கனிந்த பழம் மரத்தில் தான் 
ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. தன் 
வயிற்றுச்சசு இன்னும் பூமியைக் 
காணவில்லை. இவ்வளவும் கனவு 
தான். 

*உஸ்./”* எண்று பெரு மூச்சு விட் 
டாள், 
“எனக்கு உடம் பு சரியில்லை 

யம்மா/**என்றுள் தாயைப் பார்த்து 
கலங்கிய கண்களுடன். 

“இதற்குப் போய் அழுவார் 
களா? எழுக்திரு. குளித்து சாப்பிட 
லாம். அப்பாவை போய் டாக்டரை 
கூட்டிவரச் சொல்லுகிறேன்.” 

விசாலம் வெளியே வக்து ஆகா 
யத்தை அண்ணாந்து பார்ததாள். 
கரஹணக்திலிருந்து விடுபட்டு 
சூரியன் தேஜோமயமாக பிரகாசித் 
துக் கொண்டிருக்தான். ஓரு வேளை 
சற்று முன் சூரியனுக்கு ஏற்பட் 
டிருக்த மூனியைப் போல வயிற்றில் 
வளரும் சிசுவிற்கும் மூளி ஏற்பட் 
டிருக்கறதோ என்னவோ? 
அன்னை பறிமாறிய உணவு கசக் 

தது. மகளுக்கு உடல் நிலை சரி. 
யில்லையென்று காமாக்ஷி பேசாமல் 
இருந்து விட்டாள். மாலை கெருங்கு 
வதற்கு முன்பு விசாலத்திற்கு 
வேதனை அதிகமாகிவிட்டது. டாக் 
டர் கூறினள்.



66 

நீங்கள் ஓன்றும் பயப்படா, 
கள் அம்மா. சுகமாக ஆ௫விடு। 
என்று. 

“சுகமா? என்ன சுகத்தை 
காணப் போகிறேனோ? மூளி இல் 
லாமல் இருந்தால் அதுவே பெரிய 
சுகமல்ல.வா ?** 

விசாலத்தன் மனதில் கனவின் 
எண்ணங்கள் சுழன்ழு வந்து 
மோதின. ் 

சூர்யன் அஸ்தமனத்தின் போது 
அந்த வீட்டில் ஒரு புது ஜீவன் உதய 
மாஇயது. குழந்தையைப் பார்த்து. 
விட்டு டாகடர் ஒரு நிமிஷம் அயரீந்று 
போனாள். பால் போன்ற அதன் 
கெற்றியின் நடுவில் இலக வடிவத் 
(இல் அகலமாக ஒரு மச்சம் இருக் 
தது. செக்கச் செவேல் என்று 
நெருப்புத் தழல்போல் பிரகாசித் 
தது அது. 
“அம்மா! இது என்ன? குழக் 

தையின் கெற்றியில் , இப்படி இருக் 
கறதே. உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக் 
காவது. இம் மாதிரி உண்டா?” 
டாக்டா் பிறந்த சிசுவைக் கையி 
லேந்தி காமாக்ஷியிடம் காட்டினாள். 

காமாக்ஷி கூட தீ.இல் மாட்டி 
யிருந்த கண்ணனின் படத்தை அண் 
ணாக்து பார்த்தாள். கண்ணனின் 
துதலில் துலங்கும் கஸ்தூரி இலகத் 
Ber அழகைப் பார்த்தாள். 

"* உம்... இல்லை... இருக்கிறது. 
அதோ பாருங்கள் அக்தப் படத்தை 
குழந்தை கண்ணனின். நெற்றியில் 
லகம் அமைந்திருக்கும் அழகைப். 
பாருங்கள்.'* 

      

விசாலம். ஆவலுடன் குழக்தை 
யைச் சேர்த்துத் தன்னுடன் 
அணைத்துக் கொண்டாள். BOD 
ணத்தின்போது அவள் மனதில் 
ஓடிய எண்ணங்களையும் கணவ 
னுக்குக் கடிதம் எழுதியதையும் 
நினைத்துப் பார்த்தாள். war Pv 
உருவகமாகும் எண்ணங்கள்.கான் 
செயலில் எப்படிப் பிரத பலிக்கன். 
னை, அச்சில் :பளிச்*சென்று தெரி 
யும் ஓவியம் போல ?: 

வீட்டுக் கூடத்தில் மாட்டியிருந்த 
கண்ணனின் படத்தை அல்லும் 
பகலும் அனவரதமும் பார்த்துக் 
களித்து வந்ததினால் ஏற்பட்ட பல 
னாக இருக்குமோ என்று விசாலம் 
ஆச்சரியப்பட்டாள். அவளுக்குத். 
தன் குழந்தையைப் பார்க்கும்போ 
தெல்லாம் மனதிலே அடக்க முடி. 
யாத வியப்பு ஏற்பட்டது. இரகண 
மூளி ஏற்பட்டு ' விடுமோ? என்று 
அஞ்சியவளுக்கு நெற்றியில் இலகத் 
துடன் குழந்தை பிறப்பானேன் ? 

அவள் மனதில் ஓடும் எண்ணங் 
sit அறிந்து கொண்ட டாக்டா் 
புன்முறுவல் பூதீதாள். 

சமீப காலத்தில் வயிற்றில் 
வளரும் சசுவைப்பற்றியும், படத் 
இல் தவமும் கண்ணனையும் ஓப் 
பிட்டுப் பார்.தீதருக்கறீர்கள். கர்ப்ப 
காலதீதில் தாயின் சிந்தனையைப் 
பொறுத்தே கருவின் வளர்ச்சி 
அமைகிறது என்று வைதீதிய 
நுபுர்ணர்கள் கூறுகிறார்கள். குழந் 
தையின் நெற்றியில் இருக்கும் 
'இலக வடிவத்தில் அமைக்இருக்கும் 
மச்சத்திற்கும், கண்ணனின் நுதலில் 
இருக்கும் தலகத்திற்கும் சம்பந்தம். 
இருக்கிறகா என்பது மனோதத்து 
வம் படிதீதவர்களால்தான் கூறமுடி 
யும். எப்படி இருந்தாலும் அக்த மச் 
சம் உன் குழந்தைக்கு எடுப்பாக 
இருக்கிறது *? என்றாள் டாக்டா். 

டாக்டர் இவ்விதம் கூறிவிட்டுச் 
சென்ற பிறகு வெகு நேரம் வரை 
யில். விசாலம் சிந்தனையில். மூழ்கி 
யிரும்.தாள். அவள் வரையில் கர 
ஹணா மூளி என்பதற்கு அர்த்தம் 
புரியவே இல்லை. அவள் கனவைப், 
போல அவளுக்கு அது அர்தீதமற்ற 
தாகவே தோன்றியது.



gos sid கஞங்' கென்று 

ஓசைப்படுகறெது. ஒருக்களித்திருந்த 
வாசல் கதவைத் இறந்து கொண்டு 
யாரோ உள்ளே வருகருர்கள். மெட்டி 
யின் ஒலி சுநாதமாகக் கேட்கிறது. பின் 
தொடர்ந்து மல்லிகையின் மணம் கும் 
மென்று வீசுறது. கலகல வென்று கண் 
னாடி வளையல்கள் குலுங்குகின் றன. 

"மாமீ ! மாமீ [** மெல்லிய, மென் 
மையான குரல் ஒன்று கல்யாணியைத் 
தட்டி எழுப்புது. கையில் வைத்தி 
ருக்கும் பாத்திரத்திலிருந்து புழுங்க 
லரிசிக் கஞ்சியின் மணம் எழும்புகிறது. 
அவி சுருள் சுருளாக எழுந்து மேலே. 
மிதக்கிறது. 

உம். ....** என்று முன௫க்கொண்டு 
கல்யாணி மாமி அரைக் கண்களை விழித் 
துப் பார்க்கிறாள். அவள் எதிரே மஞ் 
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சள் மினுக்கும், முகத்தில் நெருப்புச் 
சுடர் போல் குங்கும இலகமும் ஒளிர 
அபிராமி கஞ்சிப் பாத்திரத்துடன் நிற் 
கிறாள். எ திர நிற்பவளைப் புரிந்து 
கொள்ளாத ஒருவித மயக்க நிலையில் 
இருக்கிறாள் கல்யாணி, 

நீ யாரம்மா??? கல்யாணி மாமி, 
கேள்விக் குறியைத் தேக்கிய பார்வை 
யில் எதிரில் நிற்பவளைப் பார்க்கிறாள். 

நேற்றிலிருந்து உங்களை நான் 
பார்க்கவில்லை மாமி, என்ன அப்படிப் 
பார்க்கிறீர்கள் 2 எஇர் வீட்டில் இருக்கும் 
அபிராமிதான். என்ன உடம்போ 
ஏதோ என்று காலையிலேயே என் பெண் 
ஊைப்பார்த்து விட்டு வரச் சொன்னேன். 
கண்ணைத் இறக்காமல் படுத்திருப்பதா. 
கச் சொன்னாள். கஞ்ச கொண்டு வந் 
இருக்கறேன் மாமி, எங்கே, வாயைத் 
இறவுங்கள் ?....'* 

ப.தமாக ஆற்றிய கஞ்சியைக் கல்யாணி 
மாமியின் வாயில் புகட்டுகறாள் அபி 
ராமி. அவளைப் பற்றித் தெரிந்து 
கொள்ள கல்யாணிக்கு ஆசைதான். 
எதிர் வீட்டுப் பெண். அடக்கமும், 
அன்பும், இன்முகமும் ஒருங்கே அமையப் 

பெற்றவள். ஏட்டிலே பலபல படித்து 
அறிவதை விட, அவளைப் பார்த்தே பல: 
வற்றைப் படித்துப் பயன் பெற்று விட 
லாம். அத்தக் குளிர்ந்த பார்வை ஒன்றே. 
போதுமே! இருந்தாலும் அவளை எப் 
படி அறிமுகப் படுத்திக் கொள்வது ? 

கல்யாணியும் சற்று சங்கோஜி. வலு 
வில். யாருடனும் பேச மாட்டாள். 
கஞ்சி இதமாக நெஞ்சில் இறங்கிய 
வுடன் கல்யாணி பேச ஆரம்பிக் 
கருள். 

** நேற்று மத்தியானம் படுத்தவள் 
தான். ஒரே தலைவலி. ராத்திரி ஜுரம் 
வந்து விட்டது. தட்டுத் தடுமாறி 
காப்பி போட்டுச் சாப்பிட்டேன். 
உனக்கு வீண் தொந்தரவு. 
பிள்ளைத் தாச்சியைச் 
விட்டேன்....'* 

பாவம் ! 
சிரமப்படுத்தி 

  

அபிராமிக்கு 
எங் இருந்தோ 
வெட்கம் 
வந்து விடுக 
றது. எத்தனை 
பெற்றாலும், 
ஒவ்வொரு 
தரமும் தாய் 
மை அடையும் 
போது வெட் 

கம் வரத்.தான் செய்கிறது பெண்களுக்கு, 
தலை குனிந்து நிற்பவளைப் பார்க்கி 

ருள் கல்யாணி. 
* உட்காரம்மா. ...நிற்கிறாயே ....எத் 

தனை மாசம் உனக்கு 2?” 
“உ நாலு மாசம் மாமி. ."* கண்களிலே 

கண்ணீர் மின்னுகிறது. 
“ஏனம் மா வருத்தப்படுகறாய் ? 

தாய்மை அடைந்து விட்டோம் என்று, 
பொய்ப் பூரித்து இருக்க வேண்டியது. 
போக, இந்தக் காலத்தில் ஒன்றுக்கு 
மூன்று குழந்தைகள் ஆட விட்டால். 
எல்லாப் பெண்களும் இப்படித்தான். 
அலுத்துக் கொள்கிருர்கள். என்னைப் 

பார். மேலே அவள் பேசவில்லை. 
பார்வை எங்கோ வெறுமையில் போய் 
நிலைத்து விட்டது. உயிரினம் வாழ்ந்து: 
“ரிக்கும் இந்.த உலகம் அவளுக்கு மட் 
டும் ஒரே சூன்யமாகத் . தோன்றுவா 
னேன் ? 

காரணம் இல்லாமல் இல்லை, கல். 
யாணி ஒண்டிக்கட்டை. இப் பரந்த உல 
கத்தில் அவளுக்கு வேண்டியவர்கள், உற. 
வினர்கள். என்று சொல்லிக்கொள்ள 
யாரும் இல்லை. கல்யாணி உலகத்தா 
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ரைப்போல ஒருவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட் 
டாள், சில காலம் வாழ்ந்தாள். ஒரு 
பூவோ, பிஞ்சோ தளிர்க்கு முன்பே தனி 
யாகி விட்டாள். அவளைத் தனிமைப் 
படுத்தியவன் தெருவிலே நிறுத்தாமல் 
சோற்றுக்கும், துணிக்கும் வைத்து விட் 
டுத்தான் போனான். சோறும், துணியும். 
மனித வாழ்வின் முதல் தேவையாக 
இருந்தாலும், அது கிடைத்த பிறகும் 
அந்த வாழ்வு பூரணத்துவம் அடைவ 
இல்லையே. 

இப்படித் தனி மரமாக இருக்கிறோமே 
என்று வேதனைப்பட்டு நாட்களைக் கழித் 
துக் கொண்டே வந்து விட்டாள். ஒவ் 
வொரு உயிரும் ஏதோ ஓர் ஆதங்கத் 
துடன் உலகில் பிறக்கிறது. நன்றாக 
வாழ்ந்துவிட வேண்டும் என்று துடிக் 
இறது. ஆனால், அவற்றின் வாழ்க்கைப் 
பாதையில் எத்தனை ஏற்றங்கள், இறக்: 
கங்கள்? இவள் வாழ்விலே ஏற்றமே 
காணவில்லை. ஒரே பள்ளம்தான். இட்டு 
மிரப்ப முடியாத பெரும் பிளவு. 

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு 
நாள் அபிராமியும், அவள் கணவனும், 
குழந்தைகளும் அத்.த ஊருக்கு வந்தார். 
கள். மாட்டு வண்டியிலிருந்து அவர்கள். 
இறக்கிய சாமான்களைப் பார்த்தவுடன் 
கல்யாணிக்குப் புரிந்து போயிற்று; வளர 
வேண்டிய அந்தக் குடும்பத்தைப் பற். 
ருக்குறையும், ப சியும், பாடுபடுத்திப் 
பேயாட்டம் ஆடி இருக்கின்றன என்று. 
ஒடிந்த மணைகள், ஓட்டைத் தகர டப் 
பாக்கள், கழிந்த சாக்கில் நசுங்கெ பாத்: 
'இரங்கள், படுக்கை என்கிற பெயரிலே. 
வெறும் கந்தல்கள்? * 

காற்று வாக்கிலே கல்யாணியின் 
காதில் விழுந்த செய்தி இதுதான். 

பள்ளிக்கூட வாத்தியாராக இருந்து 
வந்தானாம் அபிராமியின் கணவன். ஒரு: 
வார ஜுரத்தில் கால் இழுத்துக் 
கொண்டு விட்டதாம். அபிராமி குடும்ப 
பாரத்தைத் தன் தோளில் ஏற்றுக் 
கொண்டு விட்டாள். ட்டுக்கள் போல. 
துளித் துளியாய் நிற்கும் மூன்று பெண் 
குழந்தைகளை வீட்டில் விட்டு விட்டு 
அபிராமி ஒடி ஓடி உழைக்கறாள். ஒரு 
வீட்டில் பிறந்த நாள் என்றால் விடிய 
நாலு நாழிகைக்கே எழுந்து, கணவனுக் 
கும், குழந்தைகளுக்கும் சமைமத்து 
வைத்து விட்டுப் போய் விடுவாள்.' 

  

மாலை அவள் வீடு இரும்பும்போது 
பையில் இன்பண்டங்களும், முகத்தில். 
மலர்ச்சியும் கொண்டு வரத் தவறியதே 
யில்லை. முகத்தில் சிரிப்பு ஒன்றுதான். 
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வற்றாமல் இருக்கும். வீட்டில் ஒன்று 
மிராது. சமையலறையில் டப்பாக்கள் 
ஒழுங்காகக் கொலுவிருந்தாலும், sé 
னுள்ளே சூன்யத்தை நிரப்பிக் கொண்டு. 
அமர்ந்திருக்கும். எதிரும் புதிருமாக 
அமைந்திருந்த இவர்கள் இருவருடைய 
வீட்டிற்கும் ஏகப்பட்ட ஒற்றுமை! கல். 
யாணிக்குப் பட்டினி கடக்க வேண்டி௰. 
அவசியமில்லை. அவளுடன் ப௫ர்ந்து 
உண்ண யாருமில்லையே என்கிற ஏ..சம் 
தான் அவளுக்கு. பகிர்ந்து சாப்பிடச். 
கணவனும், குழந்தைகளும் இருக்கும். 
அபிராமிக்கோ வயிறார உண்ண உண 
வில்லை என்கிற ஆதங்கம். 
எப்படியோ இருவருக்கும் ஒற்றுமை 

இருந்தது! 
** கஞ்சி வாய்க்குப் பிடிக்கிறதா மாமி? 

ஜுரம், தலைவலி என்றால் என்னை ஒரு. 
குரல் கூப்பிடக் கூடாதா ?”” அபிராமி 
பரிவுடன் கேட்டருள். 
சமையல் அறை வலை பீரோவில்: 

நேற்று பால் பிரைகுத்தி வைத்திருக் 
கிறேன். கறிகாயும் வாடி வதங்கப் 
போகும். எடுத்துப் போயேன் ...** என்: 
Byer. 

இரு துளியாக ஆரம்பித்த நட்பு, மலை 
யாக வளருவறைது. நாட்கள் பிறந்து: 
மடி௫ன்றன. ஆனால், பாசமும், அன்பும் 
பிணைந்து கொண்டு வளருகின்றன. 
வரும் மனத்தில் ஒன்றிப் போறார். 

கல்யாணிக்குத் தான் ஒண்டிக்கட்டை. 
என்ற எண்ணம் மெல்ல மெல்லத். 
தேய்ந்து வருகிறது. அபிராமி இருக்க. 
ருளே/ 

மாதம் வளர வளர அபிராமி இளைத் 
துக்கொண்டே வருவறாள். 

1: அடியே அபிராமி ! எட்டு மாசம் 
ஆறைதடி உனக்கு. பேசாமல் வீட் 
டோடு விழுந்து இட... .** கடுமையா 
கக் கல்யாணி எச்சரிக்கறாள்.. 

அவள் விழுந்து கடந்தால் ஐந்த: 
வயிறுகள் நிரம்ப வேண்டுமே ? ஒரு 
குடும்பத்துக்கு இன்னொருவர் இட்டு 
நிரப்ப முடியுமா £ தீராத பிரச்னையாக 

'ட்ட இல்லாமையை இந்தக் கல்யாணி 
யின் பரிவும், உதவியும் எப்படிப் போச். 
கடித்து விடும் 7 

இதயம் விம்மித் தணிகிறது அபிரா 
மிக்காக. சூம்பிப்ப போன காலும், 
கோணிய வாயுமாக இருக்கும் அபிராமி 
யின் கணவனைப் பார்க்கும்போதெல். 
லாம் கல்யாணிக்கு வேதனையும், கோப: 
மூம் கொப்பளித்து எழுகின்றன. 

 



“பள்ளிக்கூட வாத்தியார் ஆயிற்றே, 
தாலு குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது சொல். 
லிக்கொடுத்து . .. .* கல்யாணி ஊரில். 

விசாரித்து நாலு குழந்தைகளை அழை 
த்து வந்து விடுகிறாள். அபிராமி கல்யா. 

யிடம் சண்டைக்கு வந்து விடுகிறாள். 

ஈ என்ன மாமி இது? அவர் இடந்த 
இடைக்கு இந்த மட்டும் தாலிச் சரடு 
தப்பியதே என்று பார்த்தால் 2...”” 

வயிறும், வாயுமாக நீ அலைவது 
எனக்குப் பெொறுக் க முடியவில்லை 
யடி..?*   

  அதற்காக 2 என் தலையில் எழுதி 

யது அது...*? துயரம் தெஞ்சிலிருந்து 
இறங்க வயிற்றுக்குள் சென்று விடுக 
றத. 

ஒன்பதாம் மாதம் பிறந்து விடுறது: 
கூடவே கோடைடயும் பிறக்றைது. 
கரிலே எங்கு பார்த்தாலும் கொட்டு 
மேளமும், இருவிழாக்களும் அமளிப் 
படுகின்றன. யார் வீட்டிலோ ஏதோ: 
விசேஷமாம். அபிராமி வந்து உதவினால் 
தான் காரியம் நிறத்து மணக்குமாம். 
அபிராமிக்கு ஆக வந்த கை வேறு, 
அவளை அழைக்க வந்து விட்டார்கள். 

"-வீட்டு வரைக்கும் தான் சாப்பாடு. 
இருபது பேர்களுக்குச் சமைக்க , வேண் 
டும். கூடமாட எங்கள் பெண்களும் 
உதவி செய்வார்கள். ஐந்து ரூபாய் 
கொடுக்கிறோம் ?**: என்றார்கள். 

ஐந்து ரூபாய் 1! பெரிய தொகைதான் 
அவளுக்கு. நாலு நாளைக்கு ஒரு வேளைச் 
சாப்பாட்டுக்காவது கவலைப்படாமல் 

ருக்கலாம். போகிறேன் என்று பறக் 
ரன் அவள். போய்விட்டுத் தான் வரட் 

டுமே ! மூன்று நாட்களாக அரை வயிற் 
றுக்குச் சாப்பிட்டுச் சாப்பிட்டு அலுத்து: 
விட்டது அவளுக்கு. 

கல்யாணி வேறு ஊரில் இல்லை. அடு 
த்த ஊரில் ஏதோ இருவிழாவாம். அபி 
ராமியின் குழந்தைகளை அழைத்துக் 
கொண்டு போய் இருக்கிருள். அவளைப் 
போகவேண்டாம் என்று கூறித் தடுத்து 

நிறுத்த யாருமில்லை. புறப்பட்டு 
விட்டாள். 

நேரம் நகர்கிறது. தெருவில் மாட்டு 
வண்டி வந்து நிற்றெது. was 
கொண்டே இறங்குகறுள் அபிராமி. 
நெற்றியில் முத்துக்களாக அரும்பியிருக் 
கும் வியர்வைத் துளிகளும், வெளுத்துப் 
போன முகமும், சோர்வும் அவளுக்கு 
உடல் நிலை சரியில்லை என்று காட்டு 
இன்றன. 

வாசற்படி ஏறிக்கொண்டே, 'சாப்பிட் 
கர்களா ? நீங். களே போட்டுக் கொண்டு 

  

“ரொம்ப 

  

பையன் :-- டேய், எங்க வாத்தியார் 
நல்லவர்டா. கேள்விக்குப் 

பதில் சொல்லலேன்னு,வெளியே போ” 
என்று வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டார்டா ! 

  

சாப்பிட்டால் வயிறு நிறையாதே. .. .* 
என்று கணவனிடம் பரிவுடன் கேட்ட 
வாறு உள்ளே சென்று படுக்கறுள். 

விநாடிக்கு விநாடி அவள் வே.தனை அத 
கரிக்கது. அப்புறம் யார் யாரோ 
வருஒருர்கள்; அபிராமியின் நினைவில்: 
சுல்யாணி ஒருத்தியைத்தான் நிறுத்திக் 
கொள்ள முடிகிறது. 

விளக்கு வைக்கும் நேரமாக விட் 
டதே... மாமி வரவில்லையா a வாய்: 

ந்து கேட்றைதாக ஒரு நினைப்பு. 
சேத்த ,தான் முடியவில்லையே !: 
அதோ 1! அதோ ! கல்யாணி மாமி 

யின் குரல் கேட்டுறது. ** அபிராமி / 
அபிராமி ! என்னிடம் காலையிலேயே ஒரு 
வார்த்தை சொல்லி யிருக்க மாட் 
டாயா? உன்னைத்தி தனியாக விட்டு. 

விட்டு நான் போயிருக்கமாட்டேனே. .** 
பரிவும், பாசமூம் தோய்ந்த சொற்கள் 
அவை. கல்யாணியால் தான் அவ்விதம் 
பேசவும் முடியும். 

அவளைச் சுற்றி ஏதோ நடீக்றைது. 
“மயக்கம் . . மருந்து” என்று யாரோ 
பேசுகருர்கள். பிறகு ? அபிராமி தன். 
னிலை நழுவி, புரியாத ஓர் இடத்தில் 
இருக்கிறாள். வலி, இல்லாமை, ௨9, 
எதுவுமே மனித 87 தேகத்தை ஆட் 
கொள்ள முடியாத ஓர் இடம். அவளுக்கு 
ஒன்றும் புரியவில்லை. அவ்வளவுதான் / 

  

87



** குவா குவா/** உலக வனத்திலே. 
அரும்பிய மொட்டு ஒன்று மலர்ந்து விட் 
டது. கல்யாணி குழந்தையைப் பார்க். 
கருள். ஆண் குழந்தை. அபிராமியின் 
அழகையும், தகப்பனின் வாட்ட சாட்ட 
மான உடலையும் கொண்ட அழகுக். 
மந்தை. சட்டென்று அபிராமியைப், 

  

பற்றிய நினைவு வருகிறது அவளுக்கு. 
கன்ம அபிராமி 
புதிய ஒன்றைப் பார்க்கும் வேகத்தில்: 

பழைய ஒன்றின் நினைவை மறக்கச் செய் 
யும் மாயை! 

                                          

      

      

அபிராமியின் கையைப் டாக்டர், 
பிடித்துக் கொண்டே திற்கிருர். 
உணர்ச்சிகளைத் தாண்டிய நிலையில் 
அவர் நின்ற நிலை விடை அளித்து விடு 
இறது.  ஜனனத்தின் தோற்றுவாய் 
மரணத்தின் விளிம்பிலே தின்று பேய்க் 
கூச்சல் இடுவதை அறிந்து கொள்கிறாள். 
கல்யாணி... 

காலையில் தன்னைப் பார்த்துப் பேசச் 
சிரித்தவளின் உடல்,அவள் எதிரே கிடக் 

கிறது. வாழ்ந்து ஓய்ந்து போனவ்ளிஸ். 
அருகில் வாழ வந்திருக்கும் புது உயிர் 
குரலெழுப்பி தன் வரவை அறிவித்துக் 
கொண்டிருக்கறது. 

ஊரார், உறவினர்கள் வந்து காரி 
யத்தை முடிக்கிறார்கள். சம்பிரதாய. 
துக்காக வந்தவர்கள், அது முடிந்தவுட £ 
விலக விட்டார்கள். அவனும், அந்தக 
குழந்தைகளும் மட்டும தனியாக நின் 
ரூர்கள்.. 

ல்யாணி பசும் பாலை எடுத்துக். 
கொண்டு வருஉிறாள் குழந்தைக்கு. 

தெளித்துதெளிந்து அது.தாய்ப் பாலுக் காக அழுது கொண்டிருக்கிறது. 
பெற்றவனோ இருந்த இடத்தை 
ட்டு அசையாமல் உட்கார்ந்திருக் 

கருன். பாலைப் புகட்டி விட்டுத் துணி 
யில் வைத்து அணைத்து அதை எடுத்து 
வருகிறாள் கல்யாணி. 

** இப்படி இருந்தால் முடியுமா அப்பா? இந்தக் குழந்தையின் வே.தனை 
யைக் கவனிக்காமல் உட்கார்ந்திருக்க. 
ரயே ! தந்தையும் தாயுமாக இருக்க. 
வேண்டியவனாயிற்றே நீ!. .'* 

எப்பொழுதும் போல முனகுகருன் 
அவன். கல்யாணி ஏதோ ஒரு வேகத். 
திலே ௮கைத் தன் வீட்டுக்குள் எடுத். துப் போகிறாள்; “நாளை. .மறுநாள். 
பெற்றவன் வந்து கேட்டால் 2" எ; 
கிற எண்ணமே அவளுக்கு எழவில்லை. 
மனைவிக்காக அவன் உருகுகிருனா 2 
Brass நமக்கு உழைத்துப் போட 
யார் இருக்கருர்கள் என்று வேதனைப் 
படுகிறானா ? புரியவில்லை அவளுக்கு, 
தாயாக வேண்டும் என்று ஒரு 

காலத்தில் அங்கமெல்லாம். உருக: 
அவன அருளை வேண்டிய கல்யாணி 

  

இதோ எளிதில் தாயா? விட்டாள். 
வேண்டுமென்றே யாரோ சுமத்தி 
விட்ட பதவி ॥ 

நாட்கள் ஓடுகின்றன. குழந்தை 
அபிராமியின் குழந்தை -- இப்பொ 
முது கல்யாணியின் செல்வனாக வளரு: 

கருன். பல மாதங்கள் வரை அவன் 
பெயரில் குழந்தையாகவே வளருகறுன்.. 
அபிராமியை உரித்து வைத்திருக்கிறது 
ஏதோ ஒரு பெயர் வைத்து அழைக்க 
வேண்டாமா ? கல்யாணி யோ௫ிக்கறுள். 
என்னவோ ஒன்று மூளையில் பளிச்சிட. 
Angi. 

ஸ்ரீராமன் 1 அற்புதமான பெயர். 
*! ஸ்ரீராம். .1*. என்று வாய் நிறைய, 
குளிர அழைக்கிறாள் ௮வள்.ஸ்ரீராமனுக்கு. 

   

  



     முகம் பார்த்துச் சிரிக்கத் தெரிகிறது. 
பாவம், தாய் முகம் அறியாத அந்தச் 
சேய், தாயின் உருவத்திலே தன்னை 
வளர்க்கும் அவளைப் பார்த்துச் சரிக் 
இறது. 

மெல்ல மெல்ல ஸ்ரீராமனின் தந்ைத 
யின் மனம் விழிப்படைகறது. கால். 
இழுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் சாய்: 
த்து நடந்து கொண்டே ஒரு வேலை 
யைத் தேடிக் கொள்கிறுன். பெரிய 
பெண் தான் குடும்பத்தைப் பார்த்துக் 
கொள்கிறது. கும்மட்டியைப் பற்ற 
வைக்கறதும், சமைக்கிறதும் அசல் 
அபிராமி தான் வேலையில் 1! தன்னு 
உன் பிறந்த இரண்டையும் பார்த்துக் 
கொண்டும் இடையிலே எதிர்வீட்டை 

  

   



  

நாட்களில் ரஷ்யா 
தேசத், ஒரு பெண்ணுக்கு 
விவரகம் நடக்கும்போது ஆக 
வேண்டிய சடங்குகளில் 
இது ஒன்று. பெண்ணின் தகப் 
பன் ஒரு புது சாட்டையை 
எடுத்து இலேசாகப் பெண் 
ணுக்கு ஒரு அடி கொடுத்து 
“இது நீ என்னிடம் வாங்கும். 
கடைசி அடி.” என்று சொல்லி. 
விட்டு, சாட்டையை மாமீ 
பிள்ளையிடம் ஓப்படைப்பான்! 

    

  

  

யும் எட்டிப் பார்க்கிறாள் அவள். உடன் 
பிறந்த ரத்தமாயிற்றே ! 

11 தம்பிப் பாப்பாவை அப்பாதான் 
தூக்கிக் கொடுத்துவிட்டாரே !** உடன் 
பிறந்த பாசத்தில் கண்ணீர் விடுகிறாள். 
(தமக்கை. ஆசையுடன் முத்தமிட, 
அன்புடன் தாலாட்ட, மகிழ்வுடன் 
தூக்கச் சுமக்க அவள் துடிக்கிறாள். 

ஒருநாள். ஸ்ரீராமனை எடுத்துக் 
கொண்டு சுல்யாணி வாசல் இண்ணையில் 
வந்து உட்காருகிறாள். குழந்ைத 
எதற்கோ அழுகிருன். 

அந்தத் தொலை வானத்திலிருந்து 
குதித்து வருபவன்போல் அந்த மனிதன் 
வருகிறான். தெருக்கோடியில் வரும் அவ 
னைப் பார்த்துக் குழந்தை சிரிக்றெது. 

அருகிலே வந்ததும் ஸ்ரீராமனின் 
தந்த தன் வீட்டு வாயில்படி ஏறுமுன் 
ஒரு தடவை இரும்பிப் பார்க்கிறான். 
குழந்தை சரிக்க, அவன் பார்க்க. . 

கல்யாணியின் நெஞ்சில் -- நிறைந்த 
ருந்த அந்த மனத்தில் வெறுமை நிரம்பு 
கிறது. ஏதோ பறி போய் விட்டாற் 
போல் இதயம் வெறிச்சென்று ஆகறது. 
குழந்தையை உள்ளே கொண்டு வந்து 
தொட்டிலில் இடத்திவிட்டு உட்காரு. 
கருள். 
வெறிச்சோடிய இதயத்தைக்குழந்தை 

நினைவால் நிரப்பிக் கொள்ள முயல் 
இருள். 
நாளைக்கு ஸ்ரீராமனுக்குப் பிறந்த 

நாள். அவன் பிறந்த நாள் அவன் 
தாயின் மறைவு "நாள் அல்லவா? 
எதிர் வீட்டுக்கு யார் யாரோ வரு. 
இருர்கள். இங்கே இவள் குழந்தையின்: 
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பிறந்த நாளுக்காகப் பட்டுச் சட்லை 
வாங்கி யிருக்கிறாள். அங்கே அவன் தன் 
மனைவியின் நினைவுக்காக us sae 
செய்து கொண்டிருக்கிறான். 

வாசல் குறட்டில் யாரோ ஏறி வரு 
கஇருர்கள். கல்யாணி. திரும்பிப் பார்க்க. 
வில்லை. குழந்தையைப் பறி கொடுத்து 
வெறுமையாய் நின்று விடுவோமோ. 
என்கிற நினைப்பு. தொட்டிலில் கண் 
வளரும் மதலையின்மீது அவள் பார்வை. 
நின்று நிலைத்து விடுகிறது. 

ரேழியில் காலடிச் சத்தம் கேட்டிறது3 
கல்யாணி கண்களை இறுக மூடிக் கொன் 
கருள். ஆடாது, அசங்காது துயில் 
கொள்ளும் பாலகனை அந்த வெற்று 
இதயத்துள் இருத்திக் கொள்கருள். 

மூற்றத்தைத் தாண்டிக் கூடத்துக்கே. 
வந்து விடுஒறாள்... 

மாமி /7* 
அபிராமியின் மூத்த பெண் அல்லவா? 
“1 மாமி / அப்பா என் தம்பியை வாகி 

இண்டுவரச் சொன்னார் மாமி. .** 
கல்யாணியின் நெஞ்சம் கனக்கிறது: 

கடந்த ல மாதங்களாக வளர்த்து. 
வத்த நம்பிக்கை கரைந்து போறது. 

** கேட்குறேனே மாமி! என் தம்பிலை 
அப்பா வாங்கிண்டு வரச் சொன்னார்? 
நாளைக்கு எங்கம்மாவுக்கு இதி மாமி2 
அவனை இங்கே விட்டுட்டு. .அப்பா எப் 
யடி. மாமி ஒண்டியா காரியத்தைசி 
செய்வா ?** கல்யாணியின் மனம் பதில் 
தருகிறது. 

*அவன் அபிராமியின் மகன். உன் 
மகன் அல்லவே ?* 

தொட்டில் அசைகறது. குழந்தை 
விழித்துக் கொள்கிறான். வழக்கம். 
போல ஒரே புன்னகைதான். 

அந்தச் சிரிப்பு அவளை ஒன்றும் செய்ல: 
ல்லை. 
கண்ணே 1! உன் அம்மாவுக்குக் 

செய்ய நீ வேண்டுமாம். உன் அப்யஈ 
அழைக்கிறார். போடா. .** மின்னலைப் 
போல் பாய்கின்றன கரங்கள். குழற் 
*தையை எடுக்கின்றன. தமக்கை உரிமை 
யுடன் குழந்தையைப் பெற்றுக் கொள் 
கருள். 

தொட்டில் ஓர் அசைவுடன் தன்னை 
வெறுமைப்படுத்திக் த கொள்கிறது. 
தெருத் இண்ணையிலிருந்து பார்த்தால் 
அடிவானத்தில் மாலையில் நடந்த இந்திர 
ஜாலங்கள் மறைந்து இருள் படர்ந்து 
கடக்கிறது.



  

அன்தைய தபால் மேசைம5த 
கடந்தது. கிசாமத்த/லரு த் த 
சங்கசரக்கு வந்த பல கடிதன் 
களில் அத ஓன்று: அவள் கட் 
டாயமாகக் கிராமத்துக்கு வத்த 
,தசவேண்டும் என்ன் அவள் 
பெசாயப்பா உத்தசவு போட்டிருந் 
தார். இம்மாத] ஓரு மாதமாகப் 
te கடிதங்கள் வந்துவிட்டன. 
அவருடைய preps கடிதங் 
களைப் படித்தும் FIST we 

மனம் தெ.ழ்த்துவாடவில்லை: 
ஏனெனில், அத்தப் Quartus 
பரவை அவள் நன்கு பு.ரித்தா 
கொண்டிருந்தான். 
“உன்னைப்போல 

உண்டா... குழ 
ந்தை?” என்பார். 

ஒரு aie அடு 
த்த னாடி யே 
என்றா. கெட்ட 

பெண்' என்று 
சொல்லிவிடு 
வார். முன்னதை 
வாடப் பான்னது 
தான் அவள் 
மணத்தல் நாலைத் 
திருந்தது: 

காசாமத்தூக் 
குப். போய் 
வாட்டு வந்த உற 
வினர்களும், 
'பெசியப்பாவின் 
உடல் நிலை. 

2--24-12-61 

  

  
  

  

மோசமாகத்தான் இருக்க!றத௩ 
அவருக்கு நானைவு இருக்கும் 
போதே போய்ப் பார்த்துவிட்டு 
வத்.துவீடு' என்று சொன்னார்கள்- 

சங்கராயான் மனத்துக்கு 
அதற்குடேமேல் அமைதியாக 
இருக்க முடியவால்லை: பெரியப் 
பாவுக்குப் படித்த இணப்புகள், 
ஊறுகாய்கள் என்று. தாக்கு 
களில் ந7ரப்பக்கொண்டு சயல்: 
ஏ.றானாள். வாட்டில் சின்னதும், 
பெசியதுமாக நாலைந்து குழத் 
தைகள். பட்டண வாசத்தின் அவ 
௪௪ வாழ்க்கை வேறு. காலை ஒன் 
பதூக்குள் சமையலை முடிக்கு 

மற்ற அலுவல் 
களைக் கவணிக்௬ 
வேண்டும்: 

குழந்தைகள் 
மாம்பல த்துக் 
குப் போய்ப் 
படிக்கிறுர் கள்: 
பைகளில் ப1அன் 
கப் பாதுங்கப் 
புத்தகங்கள். 
டைக களில் 
டேச சத்து 
மூட்டை! rust 
லில் ஏறுவதும். 

இதங்குவஅம் 
ஓசே அவசசம்- 

“அட கண்ணா? 
கவனமாக ஏறா 
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Doig அடி. அம்மா லல்லு! 
பாவாடை. தடுக்கப் போக[றது.. 
பார்த்து ஏறு” என்று தினமும் 
குழந்தைகளை எச்ச ரத்து 
அனுப்ப வேண்டியாருந்தது. 

குழந்தைகளை இத்த வாடு 
முறைக்கு சயால் காணாப் பச 

தசம் ஒன்று இருத்தால் அங்கு 
அனுப்ப வேண்டும். பாவம்! அது 
கள் படுக?ற பாடு' என்று - ணவ 
ரம்... மனைவியும் பேச?க்கொள் 
வார்கள். 

இப்படி. அவச.சத்தல் தனைத்தா 
வளர்ந்துவரும் குடும்பத்ைத 
வாட்டு அவளால் அசை நான்கூட - 
வெளியே போக முடியாத. பெர 
யப்பாவையும்,  பெசரயம்மாவை 
யும் பார்த்துப் பத்து வருஷங்கள். 
ஆகிவிட்டன. அவளுக்கு வளை 
காப்பு சாமத்தம் என்று அழைத் 
தப் போய் அவர்கள்தான் செய் 
தார்கள். சங்காயான் grup 
குறையை அவர்களால் ஓசளவு, 
ரர்த்த7 செய்ய முடிந்தது: ஓசளவு 
தான். 

ஆனால், முதல் யாள்ளைப் பேற் 
தூக்குப்... பெரியம்மா. அவனை 
*வா'வென்று அழைக்கவில்லை- 
சாமந்தத்தின்போது நெருங்க? 
உறவு. கொண்டாடிய அவள் 
அடுத்த இசண் டு மாதங் 
கஞக்குள் வேற்று மனுஷ 

'பால் நடந்துகொண்டாள். முதல் 
மகப்பேற்நாலேயே சங்கா? துன் 
பத்தான் எல்லைய/ல் தூண்டு 
மாமியார் வாட்டில் எத்தனையோ. 
சசெசங்களை ஏற்க. வேண்டி 
யாருத்தது. Mp வரசாசாத்த 
போது பாள்ளையில்லாத 

சொத்தை வாச! இறைக்க முடி. 
யுமா என்ன? இவ்வளவு செய்ததே 
மேல் என்று நாணைக்கவேண்டும்' 
என்று பெசர1யப்பா இசைத்தச 

சாம். 
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"உண்மைதான்! என்று நனைத 
சங்கா? ஊத்தைத் தேற்றிக் 
கொண்டு, முதல் குழந்தைப் 
பாதத்து. மூன்று மாதங்களுக்கு 
அப்புறம் பெசாயப்பாவாடம் பேச 
tors கொண்டு போய்க் காண் 
பத்து வந்தாள்: சங்க.ரரக்கு சயால் 
களம்பயஅம் இதெல்லாம் நரன 
வுக்கு வச ஆசம்ப]த்தது. 
“அடேயப்பா! பெ.ரரயப்பா அவ 

சாயமாயாருந்தாலும் காலணா செல 
வழிக்கமாட்டாசே!? 

சங்கர? தனக்குள் அ.த/சய/1த் 
அக்கொண்டாள். அந்தக் காலத் 
தில் பெசரயப்பா வக்கல். கமாஸ் 
'தாவாக இருத்து வந்தார். தனம். 
அவர் ஜோபாய/ல் நோட்டுகளும், 
௪ில்லசைகளும் . கலகலவென்று 
,தசம்ப?. இருக்கும்: வக்கல் 
மனைவ? வட்டில் கறக்கும் பாஷ், 
தயார் என்று. வேறு குமாஸ்தா 
வுக்குக் கொடுத். வரவொள். வக் 
காலைப். பார்க்கவரும் கட்சாக் 
காசர்கள் பங்கு தராமல் போக 
மாட்டார்கள்.  வ!லைவாச] எல் 
லாம் மன!தன் எட்டிப் பிடிக்கும் 
எல்லையால் இருந்தன. என்றூ 
மன[தனுக்கு விண்: ம் 
ஆவல் ஏற்பட்டதோ அன்ற 
லிருந்துதான். இத்தனை பேராசை 
யும், அதாருப்தியும் உலகத்தால் 
ஏற்பட ஆரசம்ப!த்துவட்டகூ 
யாள்ளை குட்டி இசாமற் போகவே 
சிறுகச். சாறுகக் ௧௬ சேர்ப்ப 
தில் முனைந்தார் அவர்- 

“ஒரு நல்ல வேஷ்டி. _கட்டியாருபி 
பாசா அவர்? இதென்ன வாண? 
யன் தூண?! மா.த?ர7 ஓஒண்ணைக் 
கட்டிக்கொண்டு?” என்று Gus 
யம்மா அலுத்துக்கொள்வாள். 

   

  

அவன் காஞ்சூபுரம் பட்டுப் 
புடைவைதான். உடுத்திக்கொள் 
வான். என்ன வல இருக்கும் 
என்க?ற5ர்கள்? பன்ன? ச ண் டு, 
யஜுூனைத்துக்கெல்லாம் ௪71௯௬



இல்லாமல் சாதா புடைவை 

கடைக்கும்: ஆற்றிலும், குளத் 
தாலும் அதைந்து தோய்த்து அல 
சானுவும் மூன்று வருஷங்கள் 
உழைக்கும். சங்கைகூட பட்டுப் 
பாவாடைகள் பல. சகுங்களால் 
கட்டியாருக்கிறுள்: இப்பொழு.அ 
வாதவாதமான துணிகள் என் 
னவா வத்தாருக்கன் றன. ஓரு 
தடும,5௪ குடும்பத்துக்கு. வருஷா. 
வாயில் Lor or YD! BT OF 
என்றுதான் பணம் கொடுத்து 
வசங்க வேண்டியாருக்க]ற து. 
ஆனால், வாங்காய ௬ருக்கால் தண? 
கன் க1ழ1ந்து போகின்றன. ௮௧7௧ 
தான் உழைத்துவிட்டால், அடுத்த 
சக துணியை யார் வாங்குவார் 
கள்: பெரியம்மா 'குழந்தைக்கு, 
குழந்தைக்கு என்று ஓவ்வொரு 
பண்டிகைக்கும் பாவாடை வாங் 
க1த் தருவாள். 

ஹாம்... ஏதடி. முட்டிப் புதுப் 
பாவாடை?! என்று சாப்பாட்டுக் 
கொண்டே கேட்பார் பெசாயப்பா:. 

'பெசாயம்மா வாங்கத் இந்தா...” 
சங்கராக்குப் பதலனர்க்க பயம். 
தான். இருந்தாலும் வாயை ஈ.டி.க் 
கொண்டு இருக்க முடியாதே! 

பெசாயப்பாவுக்கு அதற்கப்புறம் 
எங்கருத்தோ கோபாவேசம் 
உண்டாக வீடும். 
“இதென்ன உன் அப்பன் வாட் 

Os சொத்தா?” என்று. கேட்டு 
இசைய ஆசம்பாப்பார். 
அப்பொழுதெல்லாம் பெசயம் 

மாவான் அன்பு மூகம் வாடி வதங் 
கரக் கூம்பப் போய்வாடும். தன? 
மையில் சென்று கண்ணார்ப் 
பெருக்க சேலைக் தலைப்ப. னல் 
கண்களை அழுத்த1க் அடைத்துக் 
கொண்டோன் வருவாள்- 

“பாவம் பெரியம்மா! பெர 
யப்பா... அப்படியேதான் இருப் 
யார்... அவர் எங்கே மாற! இருக் 
க்ப் போசகழுர்?' சங்கா! இவ் 

வாகம் எண்ணியபடி, ஐன்ன 
னுக்கு வெளாயே எட்டிப் பார்த் 
தாள். 

சத்றுமுன் அல்லியமாக இருந்த 
வானத்தன் 'காடிய/ல் கருத்து 
மேகங்கள் படை குாளம்புக£முற் 
போல் கூட்டங் கூட்டமாய் பச 
வக் கொண்டிருந்தன. 

“மனாகனான் மனமும் இப்படித் 
தான். தொடிப் பொழுதிலே மாதர 
னுலுக் மாறும். பெசாயப்பா மாரு 
வாட்டால் போகிருர். நான் எப் 
படியோ மனம் மாறா வரைப் 
பார்க்கப் புறப்பட்டிருக்கறேனே/ 
பத்து வருஷங்களாக அவர்மேல் 

ஏற்பட்டிருந்த SHAS) wr pr 
தான். கனம்பாயதே வரத்தை ஜாண். 

எனக்கு எப்படி அவர்ம5 அ 
வாசோதம் ஏற்பட்டது? அவருக் 
கருக்கும். பணத்துக்கு அவள் 
'தன்றாகச் செலவழித்து நல்ல 
இடமாக என்னைக் கொடுத்தாருக் 
கக்கூடாதா? இப்படி மாதம் இரு 
தாது. ரூபாய்ச் சம்பனத்தால் 
தாலைத்ஜைக் கட்டிக்கெ உண்டு 
வாய்க்கும், கைக்குமாக அவதம் 
படவேண்டாமே? ஓஒருகுசமாவது 
புடைவை அிடவை நகைநட்டு 
என்னு செய்துிருப்பாசர2 போகி 
மூர் கஞ்சன்!” என்று நானே என் 
னுள்ளே பகைமையை வளர்த் 
அக்கொண்டு அவசைப் போய்ப் 
பார்க்காமல் இருந். துவாட்டேன். 

அவர் வயற்று மகனாக இருத் 
தால் இப்படி இருந்திருப்பானாச 
தத்தை கஞ்சனாக இருந்தாலும், 
தாய் கொடுமைக்காசயாக இருத் 
தாலும் அவர்கள் பாசத்தான் 
பாணைப்பாலே எல்லாவற்றையும் 
மறந்துதான் போயாருப்பார்கள். 
இப்பொழுஅ மட்டுமென்ன? அவச் 
களாடம் கொஞ்சம் பசை இருக் 
கறத. என்று தெசரத்தகான் 
புறப்பட்டிருக்க? ள். வளர்ந்த 
பெருகிவரும் குடும்பத் ௫ க் சூ 
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ஏதாவ.த பெசியம்மா உதவுவாள் என்க?ஐ நம்பாக்கை 
தான் அவளை சய/லேற்ற? அனுப்ப? இருக்க?ற.அ. 

ஊர்  நெருங்கிக்கொண்டிருந்த.து: தொலைவில் 
கோபு த்தான் உச்சய/ல் சுடர்விடும் மின்விளக்கு 

pages BSI சம்பத் துவிட்டது. பாலாற்றங் 
கரையும், ஓங்க? வளர்ந்த பனைமசங்களும்: அப்படியே 
தான் இருந்தன. 

சங்கர? ஜன்னலுக்கு வெளியே எட்டிப் பார்த்துக் 
கொண்டே வத்தான்: பாலாற்றின் வெண் மண?£லமப் 
யார்த்ததும் அவளுக்கு மறுபடியும் எண்ணங்கள் 
எங்கோ சென்றன. 

பசவாடை கட்டிக்கொண்டு மேலே சட்டைகூட 
இல்லாமல் நாலைந்து பெண் குழந்தைகளுடன் ஆற்.றவ். 
கசைக்குக் அளம்பரவரடக1முள் சங்க71. எல்லாரும் மண 
லில் துழாவத் துழாவ? கூழாங் கற்களைப் பொறுக்கு 
காமுர்கள். கழே பஞ்சுப் பாதங்கள் சவப்பதைக்கூட 
அவர்கள் பொருட்படுத் அவதரல்லை. சங்கசியும் அழகழ 
கான குண்டுக் கற்கனாகப் பொறுக்க? மடியால் கட்டிக் 
கொண்டு வாடு திரும்பு.க1ருள்- 

பெசியப்பா குதாரைச் 
சவுக்குடன் வாசல் தண்ண 
யால் உட்கார்த்தருக்கறார். 
வெய்ய/ல(ல் காய்த்த தலை 
எண்ணெய் வற்ற? காற்றில் 
பறக்கற து. ' வியர்வைப் 
பெருக? வழித்து. முகமெல் 

லாம் கருத்துபோயாருக் 
ஆறது. 

“இங்கே வாடி குட்டி...” 
பெச7யப்பாவின் கையா 

லருக்கும் சவுக்கைவ?ட 
அவர் கண்கள் பயங்கசமாக 
"இருக்கன் றன: 

“மடிய/லே என்ன?” 

வத்து; வற்...” 
“என்ன வந்த 

வந்தூ...ஊர் சற். 
ஐப் போனாயா?" 
துதிசைச் சவுக்கு. 
வெற்றுடம்பில் 
ப.டீசென்று ஒரு 
தடவை சொ! 
க்க£விட்டு ஓய்த் 

த்து: 

    

    
   

    
    

   

        

    

          

   

  

   

      

   

 



  

ஒசே ஒரு 
தடவைதான். 
இப்பொழுது 
டை. 
குழத்ைை களை 
வாச]ற1க் காம் 

பால். வெளுத்து வாங்கு 
காழுள்! வரத் தழும்பாக 
வயற்றில் கோடு போட் 
டாத்போல் இருந்ததைப் 

- ரி யார்த்ததும் Fuser 'யான் 
") அமுகை ஐயவே இல்லை. 

அப்புறம் ஊசலலருத்தர 
ககப்பனார் வந்தார்; அ 

லி oi Gunes ன் 
பெசாயம்மாவுக்குமட்டும் 

\ = அவளை அனுப்பவே மன 
VS : மல்லை. 

‘Dros எல்லாம் சொந் 
தமா என்ன? போனால் 
போகட்டும். என்றுசொல்ல? 

~ 

\ see 2 விட்டார் பெசியப்பா. 

  

  

  
  
  

    

  

  

        Ne கல்யாணம் கார்த்தாகை 
ந்தது. இருவரும் வத் த௫ருந்தார்கள். பெசாயப்பா 

, வடம் அவன் ஒரு 
பகை, வார். த்தைகூடப் பேசவில்லை. 

வப் தகப்பனார். அக் 

    

  

கறை காட்டவில்லை. பெசியம்மா 
7 என்ன கூறினுனளோ? தாடும் என்று ( ன் 7 பெசயப்பர். வந்து. அழைத்தும் அனி [ 'பானார். திரும்பவும் ஏனென்று ணை ட் அலறி கேட்கவில்லை. os அவள் உடம்பின் மல 

“2-5. அழி விழுந்த அடி. இதயத்துக்குள் ளும் பலமாக வழுத்துவ£டவே, “Za SRORR, அந்தப் பக்கம் பத்து வருஷங் 
களாக எட்டிப் பார்க்கவில்லை. 

பெசாயப்பாவைப் பற்ற! நண் 
முக அநந்தவள் தான். அந்த ஓ௫



வஞ்சனையும், கொடுமை குறைந்த 
செசற்களும் அவளுக்கு மணப் 
பாடம் ஆனவைதான். 

இருந்தாலும், wera wr 
ணத்தை தோக்க?] அடி அடியாக 
முன்னேறுக1றார். HBSS கம் 
பாசம், அதட்டும் கூரல், உடனே 

காட்டும் பசவு, திரும்பவும் அகங் 
காசம் எல்லாம் ஓடுங்க4வாட்ட 
தாம்: எலும்புக் கூட்டிற்குள் 
உயார்தான்.. ஊசலாடிக் கொண் 
ஒறாக்கறகாம். ஒரு வாய், இரண்டு 
வாய் பால்தான் ஆகா.ரமாம். 

சங்கா? ஜன்னலுக்கு வெளனயே 
இருத்து முகத்தை இழுத்துக் 
கொண்டு தாரும்பியவுடன் அவள் 
வாழாகள் -ந$சை உதார்த்தன. 
கோபுச விளக்கு முன்னேவ!... 
௮,௧7௯ ஒளியுடன் அவள் முன்னே. 
தன்று. 

சயாலும் 

உத. 
ஊருக்கு வத்தூவிட் 

வானமெங்கும் தாசண் 
ஒருத்த கருமேகங்கள் ௪டச௪ட 
வென்று பொழாய ஆசம்ப!ததூ 
On Lor அந்தச் சன்ன ஊரல் 
ஓ.தூங்கக்கூட இடமில்லை. ஈயா 
லடிக்கு வெளியே பூதாகாசமாக 

ஓங்க? வனளர்த்தருந்த அரங்கு 
மூஞ்ச? ம.சங்கள?ன் கழே. இசண்: 
மாட்டு வண்டிகள் இருந்தன. 
அதே வண்டிக்காச க]முவன் கான். 
அவனும் கூனிக் குறுஅத்தாண் 
போயாரருக்கருன்- இருந்தாலும், 
உழைப்பை வடவில்லை. 

“ஊசே மாறவில்லையே!”' என்று 
அத?சயாத்தபடி வண்டிக்கா ரசனைக் 
கூப்பட  வண்டியான். உள்ளே 
பார்த்தான். கரழவன் நன்முகத் 
தூங்கக்கொண்டிருத்தான்-வண்டி. 
யான் கூண்டின் மேலே ச1ன?மா 
வாளம்பசம் பெரிய அளவால் ஓட் 
உப்பட்டிருக்க!ற, ௮: “ஊர் முண் 
Corp sre இருக்க?ற.து. சரண?மா 
வற்தாருக்க]றதே!! என்று வாய். 
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வாட்டுச் சொல்லக்கொண்டே 
க7ழூவனை எழுப்பினாள். 

கழவன் அவளை மறந்துவிட 
ஒருத்தான். அவளும் அவனுக் 
குத் தன்னை ,தானைவுபடு; சு 

  

வரும்பவில்லை: புடைவையைப் 
யாழுத்அவிட்டுக் கொண்டு வண்டி. 
aed | plone. 
பழைய கடை வத? 145) -50% 

வந்தாருக்கும். சனாமாக் கொட் 
உகை எல்லாவற்றையும் காண்டி 
பெசாயப்பாவின் வுட்டு வாச 
லில் வண்டி, போய் நன்று. 
பெசியம்ம லாத்தசைத் அரக் 

கப் பாடி.த்தபடி. அவன் முகத்தை 
உற்றுப் பார்த்தாள். 

‘ems TUT? வா. ம்மா வா: 
எங்களை எல்லாம் ee நானைவு 
இருக்க?றகோ?” THM AFIS 
தரன். 

'ஊஹாம்...நனைவு இருக்குமா 
எனக்கு? மறந்து தான்விட்டேன்! 
௪7ர?த்தபடி சொல்ல?விட்டு 
உள்ளே சென், Souci 

சேம?த் தூண்ணையில் 
யப்பா படுத்தாருந்தார். அவள? 
டம் யார் யாரோ. வந்து சொன் 
னது அவ்வளவும் உண்மைதான். 
அத்தனை பெசாய படுக்கையால் 
எத்.தனையூண்டு உடம்பு? 

“பெராயப்பா/ தான் அத்திருக் 
கிறேன் உங்களைப் பார்க்க. -நெஞ் 
சம் தழதழக்கக் கூறினாள் ௪ங்க.ர1. 

*வத்தரருக்காறுயா அம்மா? ந 
வருவாய் என்று எனக்கும் தெசா 
யும்: இவள்தான், ந? வசமாட்டாய்? 
பணக்காசரயாகவிட்டாய், அம் 
படி. இப்படி. என்று ஓயாமல் குற் 

  

Qua 

றம். சொல்ல!க்கொண்டே இருக் 
wager. 

சங்கசிக்குப். பெசியப்பாவின் 
பசிவைவும், அன்பையும் தம்பவே 
முடியவில்லை. 

“ஆமாம்...சொன்னேன். மனிதர் 
கன் வேண்டிய/ருத்த காலத்தால்



உனக்கு வேண்டிய/ருந்தத: எட் 
டிப் பார்த்தாயா, ஏனென்று 
கேட்டாயா?” 

மேலும், மேலும் வெளியில் 
பெய்த மழையைவாட சொல்மழை 
யான் தாக்குதல் அதிகமாகத்தான் 
இருந்தது. ஈசப் புடைவையுடன் 
'நூற்பவளை பெசியம்மா கவனிிக் 
கவேய?ல்லை. 

சங்கா? உள்ளே சென்று உடை 
மாற்றிக்கொண்டு வந்தாள்: பூறகு 
பெ1ய/ப்பா ஆசம்பத்துவிட்டார். 
“குழத்தை வந்திருக்கான்: நான் 
என்னவோ பாழைக்கப் போவ 
தில்லை. இத்தனைச் சாமான்களும், 
அதுவும், இதுவும் உனக்கு வேண் 
டுமா. என்ன? வேண்டியதை 
வைத்துக்கொண்டு வேண்டாத 
தைக் கொடு...” 
பெசியம்மா முகத்தைத் இருப் 

பாகஃ்கொண்டு உள்ளே போய்வீட் 
டாள். 

on one வசைப் ப!ரியப் 
போகிற வேதனையால் எல்லாமே 
வேண்டியருந்த.து: தேய்த்து 
போன வெண்கலச் செம்பு, ஓட் 
டைத் தகரப்பெட்டி, காது ஒடித்த 
வாணல?,. வளையம் போன தூக் 
குச் செம்பு: 

  

  

இவைகளைப் பெசியப்பா ‘ou 
யோகமில்லை. கடையில் போட்டு 
உனக்கு வேண்டியதை வாங்கிப். 
போ” என்காருர். முன்பு மனம், 
வசரமல் இருந்த  பெசாயப்பா 
தான் சொல்கிறார்! 

பெசாயம்மா எல்லாவற்றையும் 
தனக்கு வேண்டும், கனக்கு வேண் 
டும் என்று எடுத்து வைத்துக் 
கொள்கறுள். 

ஆயராத் து; சங்கா? வத்து நான்கு 
தாட்களுக்குமேல் ஆகிவிட்டது. 

“இன்ன. காலை வண்டிக்குப் 
ஏூறப்பகொறேன்' என்து இருவ 
சடமும் சொல்கிறான். 

‘sorbent! பத்து நாட்கள் 
இருக்க]றமாத7ச1 வாக் கூடாதா?” 
பெச'யப்பாவின். ஏக்கம் இது: 

'குழற்ஸத குட்டிகளை வாட்டு 
வாட்டு இவ்வளவு வந்ததே மேல். 
யுறப்படட்டும்...-பெசயம்மாவின் 
பதில் இற: 

வெத்தலைக் கட்டில் நாலு 
காய்த்த வெற்றலையும், இண்டு. 
பாக்கும்... இண்டு மஞ்சளும். 
வைத்து எடுத்த வருகிருள் பெ? 
யம்மா: 
ஏதாவது சவக்கைத் அண்டு 

கண்டு? ஊஹாம்...ஒன்றையும். 
காணோம் 

'பெசியப்பாவின் வைத்தாயத் 
அக்கே பணம் போதவில்லை; 
அதனால் உனக்கு ஒன்றும் gr 
முடியவில்லை...” 

“பசவாய/ல்லை. 
போதும்...” 
ஏண்டி. ஓ ரூபாயாவது 

வைத்அக் கொடேன்...” 
பெசியப்பா தனமாக இழுக் 

கருர். 
பெசியம்மாவின் காதில் வழுத் 

தால்கானே? 
சயிலால் ஜன்னல் ஓத்தல் உம் 

கார்த்த சங்க? வானத்தைப் 
பமர்க்காருள். ஓசே நாலமாக மா௯ 
மறுவற்று இருக்கறது. அவன் 
மனமும் தெளத்துவட்டது. 
பெசியப்பாவைப் பார்த்தாகி 

வாட்டது. பெசியம்மா ' மாதர 
இருப்பதிலும் நாயாயம் இருக் 
கறத. உலகில் அவளுக்கு எல் 
லாமுமாக இருத்த அவசைப் பரச? 
யப் போகும் அயசில், மற்ற 
எல்லாவற்றையும் இறுகப் பாடித் 
அக்கொண்டு தேற முயற்ச1க் 
காருள்போலும். 
யாவம்7 ச் 
prs பெருமூச்சுடன், சய 

லும் இசைந்துகொண்டு ஓடியது: 
* 

உங்கள் ஆச? 

 



Div பாட்டி ஐந்தாறு நாட்களாக 
  

  

  சுங்சையில் ஸ்னானம் பண்ணப் போக 
முடியவில்லை... வழியில் இருக்கிற. 
ஹனுமானைத் தரிசனம் பண்ண 
முடியவில்லை. மாட்டுப்பெண் குஞ்சரிக்கு. 
ஓத்தாசையாகக் ப்கறி நறுக்கி, 
அரிசி ௨௭ மே 
செய்ய முடியி று. 
படுத்துக். கட போதும் போல் 
ஆூவிட்டது. ' அடுத்த அறையிலிருந்த 
காமுப் பாட்டி வந்து தர்மு பாட்டியின். 
அருகில் நிற்கிறாள். புருவங்கள். கூட, 
நாசி விடைக்க தர்மு பாட்டி இழுத்து 
இழுத்து மூச்சு விடுகிறாள். 

“ஏண்டி குஞ்சரி! என்னியிலேந்து 
இப்படி இருக்கா?”! என்று கேட்டிறாள். 
காமூப் பாட்டி. 

**நேத்தியிலேந்து 

    

  

    

    

    

  

      

  

   

   

  

   

   

அப்பப்போ 
காவேரி'ன்னு 

என்னவோ 
சொல்லின 

மான் கட்டத்துலே அம்மா ஐம்பது * 
டமா வாழ்ந்திண்டிருந்தும் காவேரிக் 
யப் பத்தியே நினைச்சுண்டிருக்கா 

. அவளும் எவ்வளவோ 
பயபக்தியா கங்கையிலே இனம் இனம்: 
தான் முழுசினா. . தாலும் ee 

துவிட்டு வெளியே 

            

   நசரிக்கு. மாமியாரின் 
ரமல் வேலையே ஓட 

இய்ந்த 

ஒத்தாசை 
மில்லை. அடுப்பில் 

வாசனை. வருவது. 

  

ஏதோ 
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அறைகளில். தங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்க | சாஸ்திரிகள் இளம்புகிரார். Tansy 

ளுக்கு சாப்பாடு. இவர்கள் வீட்டில்தான். | டியே அவர் பெண் பாலா, **அப்பா! 
“பட்டணத்துலேந்து வந்இருக்கு௱, | நானும் வரேம்ப்பா..!* என்றபடி 

ஸ்னானம் பண்ண கங்கைக்குப் போயிருக்கா. [ கிளம்புகிறது. 
வந்ததும் காப்பி குடுத்துடு. பதினோரு | **இத்தா! இந்த சனியனைக் கூட 
மணிக்கு மேல் பூஜை ஆனதும் சாப்பாடு | ஒரு இழவும் உனக்குத். தெரியலை, 
போட்டால் போறும். sre கேதார் | அம்மாவான ஒரு அதட்டல் போட்டு 
கட்டத்துக்குப் போயி காய்கறி வாங்கிண்டு | இதை அடக்கி வைப்பா," 

    

குஞ்சரி சிரித்தபடி பெண்ணின்    
     

    

    

    

  

   

  

   

  

   

        

    

   
   

    

    

    

  

   
  

  

  

கையைப் பிடித்து. இழுத்துக் 
கொண்டே,  *'டாக்டரை வேணா 
கூட்டிண்டு... வாங்கோ... எனக்கு 
என்னவோ பயமாயிருக்கு, ." 

**அம்மாவுக்கா? டாக்டரா? நன்னா. 
பாத்துப்பளே வைத்தியம்! விஸ்வேஸ் 
வரனை. விட்டா வேறு வைத்தியம் 
என்னத்துக்குன்னு. சொல்லிண்டிருக். 
இிறவ.விஸ்வேள் 

  

வரம் போய் தரிசனம் 
பண்ணாமல் பச்சைத் தண்ணி பல்லிலே 
குத்தமாட்டா. அவளுக்கு டாக்டரை 
அழைச்சுண்டு வந்து காமிங்கிறியே. 
அவ நம்பிக்கையை நாம்ப பழிக்கிற. 
மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. பார்.” 

  

பாலா அழுதுகொண்டே அவர் 
கூடப் போயிற்று, தயிர்க் கடையில் 
விருந்தினர்களுக்குத். தயிர் வாங்கி 
வைத்து. விட்டு அப்புறமாக 
கேதார் கட்டத்துக்குப் போகலா 
மென்று ஹரிச்சந்திர ரோடுக்குப். 
போனார் சாஸ்திரிகள். 

   

   
கங்கை பிரவாகமாகப் பெருகிக் 

கொண்டிருந்தாள். 
கட்டத்துக்குள் பிரவேசித்து 

$ காமகோடீஸ்வரர் ஆலயத்து 
மதில் சுவரில் மோதிக் கொண் 
பிருந்தா 
அதோ, அந்த மேட்டின் மேலே 

பெரிய மரத்தடியில் "BEDS 
வென்று ஓர் உடல் எரிந்து கொண் 
டிருந்தது. குபீரென்று நிண 
வாடையும் நெய்ப் புகையும் அவர் 
மூக்கைத் துளைத்தது. எத்தனையோ 
ஆண்டுகளாக--அவர். சிறுவன 
இருந்தது. முதல்--இந்தக் காட்டி 
யைப் பார்த்தவர்தாம். காசியில் 
உடலின் நிலையாமையை உணரு 

  

  

          

        

— வதற்சென்ற ஹரிச் சந்திர 
கட்டமும், மணிகர்ணிகை 
கட்டமும். ஊரோடு இணைந்தே 

  

இருப்பதையும் பார்த்தவர். 
சில சமயங்கள் ௨ எரிவதை: 
வேடிக்கையாகப் பார்த்திருக்கிறார்.. 
இல. நேரங்களில் பயத்துடன்



பார்த்திருக்கறார். அப்புறமாக 
பழகிப் போய் _ விட்டது. 
பண்ணாமல் போறதும் உண்டு. 

இன்று அவர் மனத்தில் பயத்தின் 
நிழல் தோன்றியது. "அம்மா ஒருவேளை 
போய் விடுவாளோ! அவளையும் இந்த: 
Dr AN வைத்துவிட்டு.'-- கணேச 
சாஸ்திரிகள் பரபரவென்று கேதார் 
கட்டத்தின் பக்கமாக நகர்ந்தார். 

அது 
லட்சியம் 

  

Frc நிறைய பிஞ்சுப் புடலங்காய் 
களும் பாகற்காய்களும் வாங்கிக்கொண்டு 
வீட்டுக்கு வந்தபோது குஞ்சரி ஒரு 
குழந்தைபோல ஓடி வந்து, '*அம்மா 
கண்ணை முழிச்சிண்டிருக்கார். காப்பி கூட 
இரண்டு வாய் சாப்பிட்டார் ** 
என்றாள். 

"நீதான் கடந்து பயந்தே. அவ. 
௨9௫ கெட்டி. இன்னும் எத்தனை கங்கா 
ஸ்னானம் பாக்கியிருக்கோ !  எல்லா,த்தை 
யும் முடிச்சிண்டுதானே கரை 
ஏறணும்?!” 

காமுப் பாட்டி கங்கையில் ஸ்னானத்தை 
முடித்துக் கொண்டு ஈரப் புடவையோடு 
மறுபடியும் தன் சநேகிதியை வந்து 
பார்க்கிறாள்: ''ஏண்டி குஞ்சரி! கொஞ்சம் 
தெளிவா இருக்காளே. ஏதானும் 
வயித்துக்குக் குடுத்தியோ?'* 

*1உம். காப்பி சாப்பிட்டார்." 
*கங்காதரங்க ரமணீய ஜடாகலாபம். 
கெள நிரந்தர விபூஷித வாமபாகம்* 

என்றபடி காமுப் பாட்டி ஈரப் புடவை 
யைப் பிழிந்து உலர்த்திக். கொண்டே 
மேலும் சுலோகத்தைச் சொல்லியபடி. 
அறையைத் தாண்டிப் போனாள். 

**அடியே -காமு!** என்று இனமான 
குரலில் அழைத்தாள் தர்முப் பாட்டி. 

ஏண்டி தர்மு!'* 

    

ஐப்பசி. இன்னிக்கித்தானே 
பொறந்தது?! * 

**ஆமாம். . துலா ஸ்னானம் பண் 
ணிட்டு வரேன். உனக்குத்தான் ஒடம்பு 
முடியலையே! பேசாமக் கட; .'* 

"துலா ஸ்னானமா? சுங்கை இங்கே 
எங்கே இருக்கா? காவேரியிலே போய்ச் 
சேர்ந்துட்டா. ஹி. .ஹி..”* 
கணேச சாஸ்திரிகளுக்கு. இப்போது 

புரிகிறது; அம்மா காவேரிக் கரை 
ஊருக்குப் போக விரும்புகிறாள் என்று. 

ஆமாம். . காவேரிக் கரை ஊரிலே. 
காவேரி ஒருத் இதான் இவாளை வாவென்று. 
கூப்பிட நிரந்தரமா, ஆதங்கமா 
இருக்கறவள். மற்ற பங்காளிகளின் 
உபத்திரவம் பொறுக்காமல்தானே 

  

அம்மா சின்ன வயசிலே என்னைக் கையிலே 
பிடிச்சுண்டு, ஓலைப் பெட்டியிலே இரண்டு 
புடவைகளோடும், தகர டப்பாவிலே. 
கொஞ்சம் சமையல் சாமான்களோடும். 
காசியைப் பார்க்கக் இளம்பினவள்.. 
அப்புறமா அவர்களுக்கும், இவளுக்கும். 
ஒரு பிடிப்பும் இல்லை. அந்தப் பக்கத்திலே! 
யிருந்து யார் வந்தாலும் இவள் எதைப் 
பற்றியும், ஏன் காவேரியைப் பற்றிக் 
கூடப் பேசுவதில்லை. 

இந்த வாராணசி தலம் ஒன்றே. 
தன்னையும், தன் மகனையும் வாழ வைக் 
கும் என்கிற நம்பிக்கையுடன் இருந்தாள். 
எத்தனை உழைப்பு? எத்தனை. எத்தனை. 
கஷ்டங்கள்? கணேச சாஸ்திரிகள். 
அத்யயனம் பண்ணி விட்டுப் புரோகிதம். 
ஆரம்பித்த பிறகுகூட அவள் உழைப்பு 
ஓயவில்லை. 

நாளடைவில் பிள்ளைக்குத் தானும், 
தனக்குப் பிள்ளையும் என்று இருந்தவள், 
“தனக்குப் பிள்ளை என்பது நியாயம். 
பிள்ளைக்குத் துணையாக இன்னொருத்தி 
வரவேண்டாமா” என்று ஏங்கினாள். 

அவளைப் போல நிராதரவாக எத்த 
னையோ பேர்கள் அங்கு வ௫க்கிருர்கள். 
ஊர்களின் தொடர்பை அறுத்துக். 
கொண்டு, காசியில் சுபிட்சமாக 
வாழலாம் என்கிற நம்பிக்கையுடன் வந்த: 
குடும்பத்தில் குஞ்சரி வளர்ந்து வந்தாள். 
கொஞ்சம் அசடு. பெண்களுக்கு அத 
மான சமர்த்து வேண்டாம் என்பாள். 
sip பாட்டி. 

கணேச  சாஸ்இரிகள் குஞ்சரியைக் 
கல்யாணம். பண்ணிக் கொண்டார். 
கணேச சாஸ்திரிகளின் இலையில் பரிமா 
றிக் கொண்டிருந்த குஞ்சரி, கணவனைப் 
பார்த்து, '*ஆமாம், உங்களுக்கு புடலங் 

  

காய் கூட்டு ரொம்பப் பிடிக்கும்னு 
அம்மா சொல்வாரே. ஏன் சரியா. 
சாப்பிடலை? அம்மா... பண்ற மாதிரி 
மணமாக இல்லையா?' "என்று கேட்டாள். 

“அம்மாதான். மணமாகச் சமைக்க 
ஒனக்குக் குத்துக் குடுத்துட்டாளே. 
அதெல்லாம் இல்லை. இடீல்னு அம்மா 
காவேரிக் கரையை _ நெனச்சுண்டிருக் 
காளே. நாம அங்கேயெல்லாம் எங்கேடி. 
போறது இப்போ?” * 

“போகத்தான். வோணும். நேக்குக் 
கூட ஆசையா இருக்கு. நான் காவேரியே 
பார்த்ததில்லே. நம்ப சுங்கையைவிடப் 
பெரிசா. இருப்பாளா? முங்கி முங்கி 

  

ஸ்னானம் பண்ணலாமோல்லியோ?"” 

**அசடு,  அசடு*' என்று இரித்தார் 

சாஸ்திரிகள்.



"கங்கை எங்கே, காவேரி எங்கே? 
அவ ஒரு மாதிரி, இவ ஒரு மாதிரி. 
எனக்கும் மறந்து போச்சு.” 

**நேக்கு நன்னா நெனவு இருக்குடா. 
சிந்தாமணி படித்துறைப் பிள்ளையார். 
காவில் சுவத்தலே ஏறி 'தொபில் 
தெ௱பில்*னு நீயும் பதினெட்டாம். 
பெருக்கன்னைக்கு குதஇப்பே. அப்படியே 
என் வயித்தைக் கலக்கும்." * 

**ஏம்மா, காலமே *புஸ் புஸ்'னு மூச்சு 
முட்டிண்டு கடந்தே. இப்போ காவேரி 
வர்ணனை பிரமாதமா இருக்கே. சித்தே 
ங்குடி" 

முற்றத்திலே காய்ந்து கொண்டிருந்த: 
வெயில் தாழ்வாரத்துக்கு ஏறிக் கொண் 
டிருந்தது. பெட்டி படுக்கையோடு ஓர் 
ஆணும் பெண்ணும் கணேச சாஸ்திரி 
களின் வீட்டில் நுழைந்தார்கள். 

**யாரு?”* என்று கேட்டா ர் 

சாஸ்திரிகள். 

நான்தான் காவேரி. உன் ஒண்ணு 
விட்ட பெரியம்மா பொண். செர.த்தை 
யார் (சிறிய தாயார்) இருக்காளோ? 
என்னைத் தெரியலையாடா கணேசா?! 

பெரிய சுமங்கலியாய் வாய் கொள் 
omé ரிப்புடன், உடன் பிறந்த 
பாசத்தைவிடப் பெரிய பாசத்துடன் 
“கணேசா என்று உரிமையுடன் அழைத்த 
கத அம்மாளை உற்றுப் பார்த்தார் 
சாஸ்திரிகள். ,தர்மு பாட்டி படுக்கையில்: 
எழுந்து உட்கார்ந்தாள். 

  

யாரு, காவேரியா? அடியே அம்மா, 

உள்ளே வாடி! ஒன்னைப் பார்த்து எத். தனை 
வருஷமாச்சு? என்னை- எங்களை நெனவு 
வச்சுண்டு _ வந்திருக்கயே--அதுதான். 
உன் ஆத்துக்காரரா? மாப்பிள்ளையை 
ஓக்காரச் சொல்லேண்டா. அடியே 
குஞ்சரி! இவ உன் நாத்தனார். 
'நமஸ்காரம் பண்ணு... .** 

ஊர் விஷயங்கள் பேசினார்கள். தர்முப் 
பாட்டியின் அக்கா காலமாகி விட்டா 

  

ளாம்... **அதுக்குக்கூட நீ வரலையே 
சித்தி...2!* 

“நான் எதுக்குடி வரணும்? 
அன்னைக்கு என்னை இப்படி தேசாந்தரம் 
போகாதேன்னு யாராவது தடுத்தாளா? 
பொறந்தவா ஒரு நாளைக்குப் போகத் 
தானே வோணும்?*" 

அம்மா! நீ செத்தே வாயை மூடிண்டு. 
படுத்துக்கோ. நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்து 
சமாசாரங்களை உடனே பேசிப்பிடணுமா? 

காலமே B இருந்த இருப் 
பென்ன? போயிடுவேன்னு பார்த்தேன்”* 
என்று சத்தம் போட்டார் சாஸ்இரிகள்.. 

தர்முப் பாட்டி மெளனமாஞாள். 
“Barend எத்தனையோ கொள்ளை 
கொள்ளையா சமாசாரங்கள் இருக்கே. 
வாயை மூடிக்கோன்னுட்டான்”' என்று 
பொருமியபடி படுக்கையில் சாய்த்தாள். 

காவேரி தான் Bers கொண்டு 
வந்திருந்த இரட்டுப்பாலை எடுத்து 

வந்து, ,தியிடம் கொடுத்தாள். 

  

“ஆத்துப் பால்லே களறினது.கொட்டில் 
நெறய பசுவும், எருமையுமா இருக்கு. ”” 

“ஒனக்கு?! 

“ஒண்ணுமில்லே. போகா.த கோயில் 
இல்லே. குளிக்காத இர்த்தமில்லே. 
பண்ணின பாவத்தைப் போக்கலாம்னு 
கங்கையைத் தேடிண்டு வந்திருக்கேன். '* 

  

“பாரேன், பொறக்கப் போறது. 
கணேசனுக்கு. நீ ஒரு வயசுதானே 
மூத்தவ.  நாப்பத்திரெண்டுதானே 
ஆறது?! 

தம்பதி இருவரும் சயைக்குப் போய் 
வந்தார்கள்.  பிரயாசைக்குப் போய் 
வந்தார்கள். ஊருக்குக் கிளம்புவதீற்குள் 
தார்முப் பாட்டி பழையபடி கம்பை 
ஊன்றிக் கொண்டு வளைய வரலாளுள். 

“ASB! என்னோடு வாயேன். துலா 

  

மாசமா இரு, காவேரி ஸ்னானம். 
பண்ணுவியாம்”” என்று கூப்பிட்டாள். 
காவேரி. 

ஆமாண்டி! போன வாரம் கெடக் 
சுச்சே அதே நெனவா இருந்தது. இவனைக் 
கேட்டா என்ன சொல்லுவானோ?' * 

கணேச சாஸ்திரிகள் உள்ளே வந்து 
கொண்டிருந்தார். 

“என்னவாம்? உன் சித்தி காவேரி 
யைப் பார்க்கக் களம்பறாளாக்கும். . 
ஹும். .வயசாறது. கங்கைக்கரைன்னு 
நான் நெனச்சுண்டு இருக்கேன். இவ 
ளானா காவேரி காவேரின்னு பறக்கிறா..”” 

“இந்தத் துலா மாசம் முப்பது 
நாளும் கங்கை அங்கே போயிடருடா. 
எத்தனையோ வாிச்சிருக்கே. னக்கு. 
இது புரியலையே?” 

ஐம்பது வருஷமா...” என்று 
எதையோ ஆரம்பித்தவர், 'டக்"கென்று. 
நிறுத்தினார். 

**அப்ப 

முடிஞ்சா நானும், 
யோட இந்த மாசக் கடைசி! 
பயணம் வரோம். 

அழைச்சுண்டு போயேன். 
குஞ்சரி குழந்தை 

யிலே ஒரு 
  



தாரமுப் பாட்டி இல்லாமல் காமுப் 
பாட்டி மிகவும் சஷ்டப்பட்டாள்: 

“ஏண்டா கணேசா, அவளை இந்த 
வயசுக் காலத்திலே. அங்கே அனுப் 
சிச்சே?!” என்று இனம் அவரைக் 
கேட்டுக்கொண்டே யிருந்தாள். 

  

“ஆமாம். அம்மா போன வாரத்திலே. 
இடந்த மாதிரி கண்ணை மூடிண்டு 
கெடந்தா, சட்டென்று அந்தக் இழப் 
பிராணன். போயிட்டா  நாமகூடப். 
பக்கத்தில் இல்லையே" என்று நினைத்துக் 
கொண்ட கணேச சாஸ்திரிகள், குஞ்சரி. 
குழந்தையை விட்டு விட்டு இடுமென்று 
தெற்கே போக ரயில் ஏறினார். 

ஊரிலே பலத்த மழை பெய்து 
கொண்டிருந்தது. வயற்காட்டில் 
இரண்டு மைல்கள் நடந்தாக வேண்டும். 
வழியிலே காவேரி நெப்பும் நுரையுமாக 
ஓடிக் கொண்டிருந்தாள். 

மெல்ல இருட்டுப் பிரிந்து வெளிச்சம். 
பரவிற்று. ஊரின் எல்லையை அணுகியவ 
ருக்கு எதிர்ப்பட்ட ஒருவரிடம் காவேரி 
யின் கணவன் பெயரைச் சொல்லி அந்த 
வீட்டின் விலாசம் கேட்டார். 

“-எங்கேயிருந்து வரேள்?”* 
**காசியிலேந்து-'* 

**காவேரியோட சித்தி பிள்ளையா?'* 

“ஆமாம்...” 
“இதைத்தான் பகவத் இருபைங் 

கிறது.'* 
"ஏன்... ஏன்..." 

ங்க அம்மா ராத்திரி காலம் 

  

ஆயிட்டா. படுக்கையிலே படுக்கலே 
காவேரி ஸ்னானம் பண்ணிட்டு ஜபதபங் 
களை முடிச்சுண்டு சாப்பிட்டுட்டு ரேழித் 
'இண்ணையிலே உக்கார்ந்தபடி இருந்தவ 
கீழே சாஞ்சுட்டா. அப்புறமா நெனவு 
இல்லே. ராத்திரி போயிட்டா. நான் 
பக்கத்தார் தபாலாபீசுக்குப் போறேன். 
உங்களுக்குத் ,தந்த குடுக்க. நீங்களானா. 
எதிர்லே நிக்கறேன்.” 

சுங்கையில்  புனிதமாய காவேரிக் 
கரையில் தாயின் உடல் தசனமாவதை 
வெகு நேரம் இமைக்காமல் பார்த்துக் 
கொண்டே நின்றார் கணேச சாஸ்திரிகள், 

“துலா. மாசத்துலே கங்கைதான் 
காவேரிக்கு வந்துடராளே” என்று அவர். 
வாய் முணுமுணுத்தது.   

மமாத்றம் 
ஒரே மாதிரியாக இருந்து தொலைக்க 
வேண்டிய தலையெழுத்து சிலவற்றிற்கு 
உண்டு! அதில் ஒன்று தபால் பெட்டி! 

முதல் தபால் பெட்டியை கருவாக் 

என்பதே இல்லாமல் 

கயவர் அந்தோணி ட்ரோலோப் 
என்ற ஆங்கிலேயர். இங்கிலாந்தில் 
7852-ம் ஆண்டிலிருந்து அவர் ௨௬ 
வாக்கிய தபால் பெட்டிகளை உபயோ 
சிக்க. ஆரம்பித்தார்கள். _ பிறகு 
1957-ல் கப்பலில் முதல் தவணையாக 
ஐம்பது தபால் பெட்டிகள் இந்தியா 
வுக்கு. வந்து இறங்கின. சல சிறிய 
மாற்றங்களைத் தவிர அதே தபால் 
பெட்டியின் அமைப்புத்தான் இன்று 
வரை இருப்பது. 

தபால் பெட்டியில் மட்டும் “இம்ப் 
ரூவ்மெண்ட்” என்பதைச் செய்யவே 
முடியாதா என்ற கேள்வி எல்லோ 
ருடைய மண்டையைக் குடைய, 
1972-ல் ஐ. ஐ. டி. (பம்பாய்), 
தயாரித்து அளித்த ஒரு புது டிசைன் 
நன்றாக எளிமையாக இருப்பதாக 
முடிவு செய்யப்பட்டது: அதை 
யொட்டி 1972 சுதந்திர தினத்தன்று 

டில்லியில், முதல் பதினைந்து புது 
தபால் பெட்டிகள் நிறுவப்பட்டன. 
பிறகு, ௨. பி-யிலும், மகாராஷ்டிரா 
விலும் 119 பெட்டிகளுக்குத் ' இறப்பு 
விழா” நடந்தேறியது. அதோடு சரி! 

பழைய மாடல் தபால் பெட்டி 
யைத் தயாரிக்க ரூ. 320 செல 
வாகும். புது. 'டிசை'னுக்கு 
400 ரூபாய் தேவைப்படுகிறதாம். 
இந்த புது மாடல் தபால் பெட்டிகள் 
வெற்றிகரமாக நடைபாதைகளில் 
நிற்கத் தடையாக இருப்பது இந்த 
விலை. வித்தியாசம் ஒரு முக்கிய 
காரணமாம். லயன்ஸ் டுடே



  

ஜன்னலின். Bogs சிலையை நீக்கிவிட்டு. 

ருக்மிணி அடுத்த வீட்டைப் பார்த்தாள். 
சுதா எப்படியும் பகல் சாப்பாட்டுக்கு வீட் 
டுக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும். என் 
அவசரமான கால்ஷீட்டாக இருந்தாலும் 
பகலில் அவள் தன் கணவனுடன் சேர்ந்து 
சாப்பிடுவதையே விரும்புகிறாள். ருக்மிணிக் 
குத். தெரிந்த விஷயம்: இருவரும் அடுத். 
தடுத்த  வீடுகளில்பு வசிப்பதால் ஏற்பட்ட 
நட்பு அல்ல அவர்களுடையது. அரிச்சுவடி. 
வகுப்பிலிருந்து காலேஜ் வரை ஒன்றாகப் 
படித்தவர்கள். ருக்மிணி தனக்குத் இருமணம் 
ஆனவுடன் சுதாவைத் இருமணம் செய்து 
கொள்ளும்படி கூறி" வற்புறுத்தி செயலில்: 
நடத்தியும் வைத்தாள். 

ருக்மிணியும், சுதாவும் பள்ளிக்கூட 
'நாடகங்களில் ஒன்றாக நடித் தவர்கள். ஆனால், 
நடிப்பைப் பொறுத்தவரை சுதாவுக்குத்தான். 
முதல் மார்க்.  குரலினிமையிலும், இசை 
யிலும் இறமையானவள் ருக்மிணி. 

சுதா தடும்மென்று தன் தோழியிடம் 
ஒரு நாள் தான் தரைப் படங்களில் நடிக்கப் 
போகும் செய்தியை வெளியிட்டாள். என்ன 
தான் ருக்மிணி முன்னேற்றக் கருத்துக்களுக்கு. 
ஆதரவு அளிப்பவளாக இருந்தாலும் *ஷாக்” 
அடித்தாற்போல் சல நிமிடங்களுக்கு ஒன்றும் 
பேசத் தோன்றாமல் நின்றாள். 

“*என்னடீது? ஒரே மெளனம்?** என்று 
சுதா அவள் தோள்களைப்பற்றி உலுப்ப 
வேண்டியிருந்தது. 
௬௫ --அப்பா...உன் அப்பா சரின்னாராடீ?** 
என்று கேட்டு வைத்தாள். சுதாவுக்கு இந்தக் 
கேள்லி பிடிக்கவில்லை. அவள் அப்பாவைம் 
பற்றி இப்படியொரு கேள்வியைத் தன் 
தோழி கேட்டு வைத்ததும் பிடிக்கவில்லை. 

    

இம்மாதிரியான விஷயங்களுக்குத்?தன் PY 
ஆதரவையும் அவர் எப்போதுமே3 அளித்து 

வருகிறவர் ஆயிற்றே! இதென்ன அசட்டுக் 
கெள்வி வேண்டிக் கடக்கிறது! te Ke 

உன் அபிப்பிராயத்தைச் சொல்லித் 
தொலையேண்டி ருக்கு. அதை விட்டுட்டு: 
அப்பா . குப்பான்னு எதுக்குக் குட்டை 
குழப்பறே?* 

என் அபிப்பிராயத்தைக் கேட்டா, 
பள்ளிக்கூட, காலேஜ் நாடகங்களிலேருந்து நீ. 
ரிடையர் ஆகி விடேன். இனிமா கினிமான்னு 
எதுக்குடீ? நான் அதைப்பற்றி மட்டமா 
நினைக்கலே. இருந்தாலும், நம்ப ஜனங்களு 
டைய மதிப்ப சினிமாவைப் பத்தி உசரணும்.. 

 



அதை ஒரு பொழுது போக்குன்னு நினைக் 
Som sat அதை ஒரு கலைன்னு மதிக்கணும். 

மதப்பிட்டில் அது உயரும்போது தாரா. 
மா யார். வேண்டுமானாலும் நடிக்கலா 
மேடி..." 

சுதா சரித்து விட்டுப் போய் விட்டாள். 
அதன் பிறகு பத்து நாட்களுக்குள் சதா நடிக்கப் 
போகும் படத்தைப்பற்றி விளம்பரம் us 

'இரிகைக: வந்தது. இல... மாதங்களில் 

நடித்த படங்களும் திரைக்கு வந்தன. ருக்மிணி 
யும் தன் ஆருயிர்த் தோழிக்கு ஆற்ற வேண்டிய 
கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து, 
தன் கணவர் மூலமாக நல்ல வேகீலயில் இருச் 
கும் ஒருவனைத் தேடி சுதாவுக்கு மணமுடித்து, 
வைத்தாள். 

**நடிப்பு உன் மனத் இருப்திக்காகவாவது 
இருக்கட்டும். இல்லை....உன்னை. அறியாமல் 
அது உன்னைக் கவர்ந்து லிட்டது என்னாவது 
இருக்கட்டும். நீ ஒரு குடும்பப் பெண், மண 
மானவள் என்ற பெயர் உனக்குப் பெரிய 
கவசமாசு இருக்குமடி...'* என்றாள் ருக்மிணி. 

சுதாவும் அவள் ச௪ணவன் ரவியும் இப்: 
போது சேர்ந்து சிரித்தார்கள். 

       

   
  

  

  

      

சாதா இப்போது திரைவாவில் சுடர்விடும். 

தாரகை. பல பட்டங்களும், புகழ் மாலைகளும் 
இவளைத் தேடி வந்து சொண்டே யிருக்கின். 
றன. அவள் எவ்வளவுதான் புகழ் ஏணியின் 
உச்சியில் இருந்தாலும், சமிப காலமாக அவள்: 
அடிக்கடி ஏற்று நடித்து வரும் ஒரு பாத்தி 
ரத்தைப் பற்றிய உறுத்தல் ருக்மிணியைக் 
கலங்க வைத்தது. வெள்ளைப் புடவையும். 
வெறிச்சோடிப் போன நெற்றியும், வெளுத் 
துப் போன முகமுமாக அந்த 'விதவை”ப் 
பாத்திரத்தில் சதா பிரமாதமாக நடிப்பதாகப். 
பத்; 3. ரசிகர்கள் வரவேற்று. 
மகிழலாம். தப் பாத்திரத்தில் நடிப்ப 
தால் ஏற்படும்  புகழ்மாலைகள் சுதாவைத் 
'இணற அடிக்கலாம். 

  

     

அமரோஜா ராமலுர்க்கி _ 
ஆனால், பாரத நா 

ஒரு கோலத்தைக் ௯ 
மாட்டார் 

  

ப் பெண்கள் எந்த 
யிலும் விரும்ப 

ளோ அதை இவள்...” 
ருக்மிணி த புதைத் இருந்த மூகத் 

தைத் இருப்பிக் கண்ணாடியில் பார்த்துக். 
கொண்டாள். பட்டும் படாததுமாகப் பூசப் 
பட்ட மஞ்சள் பூச்சின் நடுவே நெற்றியில் 
ஒளிரும் குங்குமம். இரண்டு மூக்கிலும் சுடர் 
விடும் மூக்ருத்திகள், மஞ்சள் சுயிறு பசும் 
பொன்னால் குளிப்பாட்டிய மாதரி மஞ்சள் 
பூச்சுடன் கழுத்தில் மின்னியது. இத்த மங்கள 
கரமான தோற்றத்தையே ஓவ்வொரு பெண் 
னும் ம௫ழ்ந்து வரவேற்று, பெறற்சுறிய 
பாக்கியமாக அல்லவா கருதுகிறார்கள். இந்த 
அசடு மட்டும் ஏன் வெள்ளைப் புடவையும், 

   
  

ன்னலி;    

    
     

  

     



கழூத்தும், கைகளும், முகமும் வெறிச் 
Gert நடிக்க வேண்டும்? *பயித்தி 

யம்... பயித்தியம்...” என்று முணு 
முணுத்தாள் ருக்மிணி. 

தெருவில் இவள் வீட்டுக்கெதிரே 
காரின் ஒலி *பாம் பாம்” என்று முழங் 
கியது. ருக்மிணி பார்வையை வாசற் 
பக்கம் இருப்பினாள். சட்டென்று 
துணுக்குற்றது அவள் மனம். சதா 
“ஸ்டீயரிங் கைப்பற்றியபடி வெள்ளைப். 
புடவையும், பாழும் நெற்றியும், 
MS  கழுத்துமாக உட்கார்ந்து. 
சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள். 

“ot GIG! 
கார்த்துண்டு. 

  

வீட்டுக்குள்ளே உட். 
ன்னடி. செய்கிறாய்? 

உன்னுடையவர்.தான் *காம்ப்' போயி 
ுக்கிறாரே.  வாயேண்டி. கதவைப் 

டிக் கொண்டு! கொஞ்சம் என் 

     

    

னாடு கம்பனி எப்: பண்ணேன் சாப். 
யாட்டில்/** 

ருக்மிணியின் மூகம் கோபத்தால். 
சிவந்து விட்டிருந்தது. எண்ணெய் 
தேய்த்து முழுகிய தலையைக் கோடாலி 
முடிச்சிட்டு, அம்பாளின் நிர்மால்யப் 
பிரசாதமாகிய WAL ser sos 
மூடிச்சின் மீறு. சுற்றி யிருந்தாள். 
ருக்மிணி. நெற்றிக் ' குங்குமத்துடன் 

  

வட்டுக் குங்குமம். டி. போடு 
வது போல் வகிட்டில் சிவந்து படர்ந் 
இருந்தது. காலைச் சாப்பாட்டுக்கு அப் 
புறம் தரித்துக் கொண்டிருந்த தாம் 
பூலத்தின். வெப்பு அ.தரங்களைப் 
பவழங்களாக்ள யிருந்தன. 

**ஜிலுங்...ஜிலுங்...”* என்று 
சதங்கை... மெட்டிகள்.. தாளமிட 

வரிந்து கட்டிய சேலையைப் போர்த் இய 
வாறு வெளியே வந்தாள் ருக்மிணி. 
இன்னமும் அவளுக்குத் தோழி மீது 

  

  

கோபம்தான்! முகம்தான். கடுகைப் 
போட்டால் வெடிக்கறாற்போல் 
சிவந்து ஜொலிக்கறதே! 

சுதா. கன்னம் குழியச் அரித்துக் 
கொண்டே கோழி மீது கூராசியபடி 

  

காரைக் காம்பவுண்டுக்குள் செலுத்தி 
ger. ஈர் கதவைச் சாத்தியவள். 
.தாழியன் கழுத்தில் "கையைப் 

போட்டு அணைத்தபடி. “அடேயப்பா! 
தேவிக்கு என்ன கோபம் இன்றைக்கு? 
ஒரே ரத்த வர்ணமாக இருக்கறதே 
எல்லாம். அரக்கப் புடவை, சிவப்புக் 
ஃல் தோடுகள், வாயில் வெற்றிலைச் 
இவப்பு வே, முகத்திலே கோபச் 
சிவப்ப! அடேயப்பா]... என்று 
கேலி செய்;ராள் ௪தா.. 

  

    

  

விக்டோரியா மகா 
மாணியார். பேரன் எட் 
வர்டுக்கு மாதா மாதம் 
செலவுக்குப் பணம் _ . 
அனுப்புவது வழக்கம், பேரன் அதிகச் செலவு 
செய்வதாக அவர் காதில் விழுந்தது. பணம்: 
கேட்டு எழுதிய கடி.தத்துக்குத் தம் கைப்பட 
பேனுக்குப். புத்திமதிகள் சொல்லி ஒரு, 
கடிதம் எழுதினார். og ue 

'சில நாட்களுக்குப் பிறகு பதில் வந்தது. 
“ன்றி, உங்கள் கடிதத்தை ஒரு பெரிய: 
மனிதருக்கு ஐம்பது பவுனுக்கு விற்று வி 
டேன்”* என்று எழுதி இருந்தார் எட்வர்ட்! 

      

  

  

ருக்மிணி பட்டென்று தோழியின் 
கரத்தைக் கழுத்திலிருந்து நீக்கி வீ 

ள். 
“சும்மா இடடி! நீயும் உன் பரிகாச 

மும்! உன்னைப் பார்க்கச் சடிக்கவில்லை!' 
தரித்திரம் பிடிச்ச மாதரி. நீயும் உன் 
முகரக்கட்டையும்!* 

“டைனிங் டேபிள்”. மீது சமையற் 
காரி இன்னொரு வெள்ளித் தட்டைக் 
கொண்டு வத்து வைத்து "தம்ளரில் 
தண்ணீர் வைத்தாள். 

“தட்டை எடுத்துப் போங்கள் 
அம்மா... இவளோட என்ன சாப்பாடு 
வேண்டியிருக்கறது எனக்கு!** என்று: 
ருக்மிணி எரிந்து விழவும், அந்த ௮ம். 
மாள் நடுங்கிப் போய் விட்டாள். 

“முதலில் இந்தக்கோர உருவத்தை. 
மாத்திக்கோடி. போய் லட்சணமா 

நெற்றிக்கு இட்டுக்கோ...கழு.த்இலே.. 
அதாண்டி இருமங்கல்யம்...அளை. 
வெளியே எடுத்துப் போட்டுக்கோ 
போடி. இத்தனை பணமும், புகழும் 
அதன் செளயாக்கியத்தி அடங்கி 

  

  

  

  

  

  

யிருக்கறதடி. பாவம், அவர்...உன் 
'ட்டுக்காரர் நூறு வயரு நன்றாச 

இருக்கணும்...கண்ணாானி of DS 
வில்லை. 

சுதா கல கலவென்று சரத் தாள். 
“ஓஹோ! இவ்வளவு தானா விஷ 

யம்? இதெல்லாம் நாமா ஏற்படு, 
இக் கொள்கை நம்பிக்கைகள் "ருக்கு. 

நெற்றியில்: 

    

   

  

  

கொஞ்ச நேரம் நான் 
பொட்டு வைத்துக் கொள்ளவில்லை 
யென்றால், அவருக்கு என்னவா 
விடும்! பிறப்பு, இறப்பு இரண்டும் 
ஆண்டவன் வகுத்த வழி. எனக்கு 

   சாப்பாட்டுக்கு அப்பு இரும்பவும் 
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அமெரிக்காவில் 
வில் ஒரு பாங்கில் வாரா வாரம் 
கொள்ளை நடக்கிறது. துப்பாக்கி முனை 
யில் காஷியரிடமிருந்து பணம் மூட்டை 
மூட்டையாகக் கொள்ளைக்காரர்களால், 
எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. ஆனால் 
யாரும் இதைத் தடுத்து நிறுத்துவதாகக்: 
காணோம்! 

இத்த பாங், அமெரிக்காவின்[துப்பறி 

உள்ள வர்ஜீனியா 

  

யும் துறையான எப். பி. "ஐக்குச் 
(Federal Bureau Of Investigation) 
சொந்தமானது. அனுபவம் Bis 
இன்ஸ்பெக்டர்கள்,  இக்கொள்ளாயை 
நடத்திய பின், சில தடயங்களை விட்டுச். 
செல்வார்கள். பயிற்சிக்காக வந்திருக் 
கும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் அந்தத் தடயங் 
களைத் தாங்களாகவே கண்டு பிடித்து, 

] அவற்றின் மூலம் குற்றவாளிகள் பற் 
திய துப்புகளைத் துலக்க வேண்டும். 

இந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர். 
கள் தாம், பிற்காலத்தில் பயங்கரமான 
பாங்கிக் ' கொள்ளைக்காரர்களை யெல் 
லாம் கண்டு பிடித்து இருக்கரார்களாம்! 

அணி?!     

*கால்ஷீட்* இருக்கிறது. மேக்கப்பைக் 
கலைச்சால் திரும்பிப் போட்டுக் 
கொள்ள நேரமா? விடும்...** என்ற 
வாறு சாப்பிடலானாள் சுதா. 

அவளுடைய மதியச் 
இரண்டு சப்பாத்திகள், கூட்டு, பழ 
ரசம், மோர் இவ்வளவுதான். வீட் 
டில் பிரத்யேகமாக இரண்டு வகை 
கள் சமைக்கப்பட்டிருந்தன. வெண் 
பொங்கல், சர்க்கரைப் பொங்கல் 
என்று. அரிசிச் சாப்பாடு சாப்பிட் 
டால் உடம்பு பருத்து விடுமாம்! 

சாப்பாடு 

ருக்கு ஒன்றும் அதிகமாகச் சாப்பிட 
வில்லை.  சாப்பிட்டதாகப் பெயர் 
பண்ணினாள். இதற்குள் சுதாவின் 
கணவன் ரவி வந்து விட்டான். நல்ல: 
உயரமும், பருமனும் கொண்ட அவன் 
கஷோக்குப் பேர்வழி என்பது தெரிந் 
தது. காதவழிக்குப் பவுடர், செண்ட் 
டின் மணம் குப்பென்று வீசியது. 

**ஹலோ சுதா!** என்றவன் ரக் 
மிணியின் பக்கம் இரும்பி' பவ்யமாக 
**வணக்கம் அம்மா.....பார்த்து. 
நாளாச்சே”* என்று விசாரித்தான். 

ருக்மிணியும் அடக்கமாகச் ANS 
தாள். பதிலுக்கு, **செளக்யந்தானே! 
நான், வீட்டில்தான். இருக்கிறேன். 
உங்களைத்தான் பார்க்க முடியவில்லை” 
என்றாள். *சுகாவின் அந்தத் தோற் 
றத்தை ரவி எப்படி ரசித்திருக்க 
முடியும்? ரசித்தானா, அல்லது கவனிக் 
கவே இல்லையோ? வாழ்க்கையில் நல்ல 
வற்றை ரசிப்பதற்கே நேரமில்லாத 

  

போது, நல்லவை அல்லாதவற்றை 
ரசிப்பானேன் என்று ஓதுங்இயும் 
இருக்கலாம் அல்லவா?” ருக்மிணி 
சிந்தித்தாள். 

சுதா! நீ ஸ்டுடியோவுக்குப் போக 
வேண்டுமே. என்னோடு வாயேன் 

4”... செய்துவிட்டுப் 
  

  

ருக்கு இருவரிடமும் விடை பெற் 
றுக் கொண்டு தன் வீட்டினுள் 
நுழைந்து அதே ஜன்னலின் ஓரத்தில் 
போய் நின்று கொண்டாள். 

சுதாவின் அருகில் ஆஜானுபாகு 
வாக உட்கார்ந்திருக்கும்' ரவியைப் 
பார்த்தாள். “பாவம், அவன் நன்றாக 
இருக்க வேண்டும். ஒரு வேளை தன் 
கணவன் இவ்வளவு நன்றாக இருப்ப 
தால்தான். இத்தனை. அலட்சியமோ 

என்று நினைத்தான். ருக் 
னைவுச் சுழலில் சக்க. 

யிருந்தவள், சதா சிரித்தபடி தன் தந். தக் கரங்களை வீசி இவளுக்கு “டாடா” 
காண்பித்ததை கவனிக்கவே இல்லை/ 
அவள்தான். ' சுதா செளபாக்யவதி 
யாக “இருக்க வேண்டும் கடவுளே” 
என்று அரற்றிக் கொண்டிருந்தாளே! 

சோ.தாவின் பாங்கிக் கணக்கில் பண 
மாகக் குவித்தது. அவளைப்பற்.றி ஒரே 
புகழ்மாலைகள். ஒன்றில் விதவைத் 
தாயாக நடித்தாளாம். அதற்குப் 
பாராட்டுகள். மற்றதில் விதவைச் 
சகோதரி. இன்னொன்றில் விதவைக் 
காதலி! அப்புறம் இர்திருத்த விவாகம்... இப்படி. 

ருக்மிணி இப்பொழுதெல்லாம் அவ 
ஞக்கு அறிவுரைகள் கூறுவதில்லை. 
ஏதாவது சொன்னால் **இவையெல் 
லாம்... அர்த்தமத்த குழப்பங்கள், 
நாமே வகுத்துக் கொண்ட 
பிச்கைகள்!? என்று சிரித்துக் கேலி



செய்பவளிடம் என்ன பேச்சு 
) வேண்டி. யிருக்கிறது? அத்துடன் 
ருக்மிணி தன் கணவனுடன் 
கன்னியாகுமரி வரைக்கும் க்ஷேத்ராட 
னம் போயிருந்தாள். குமரி முளையி 
லிருந்து திருச்செந்தூர், இருவனந்த 
புரம் போய்விட்டுத் திரும்பி ராமேஸ் 
வரம் வந்தார்கள்; 'புயலும், வெள்ள 
மும் பிரளய தாண்டவம் ஆடி ஓய்ந்த 

் வில், மறுபடியும் இட்டுத். 
ஃ குடிசைகளும், கட்டடங் 

களும் முளைக்க ஆரம்பித் இருந்தன. 
ஆலய மண்டபத்தில், இயற்கை 

கோர நடனம் புரிந்தபோது மக்கள் 
அடைக்கலம் புகுந்த சுதையைச் இலர் 

    

கூறிஞர்கள். **பேய்க் சாற்று, கட 
லின். கொந்தளிப்பு, எத்திசையில் 
பார்த்தாலும் இருள். எந்த சீநிமிஷ 
மும் நாங்கள் ஜல சமாதியாக விட் 
டிருக்கலாம். “ராமநா.தா! பிரபோ /* 
என்று முழு மூச்சுடன், இதயங்கலந்த. 
தாபத்துடன், நம்பிக்கையுடன் இவ 
னிடம் சரண் புகுந்தோம்...எப்ப 
டியோ இன்று காப்பாற்றப்பட்டு. 
இருக்கிறோம்”” என்று உணவு விடுதி 
மூதாட்டி. உணவைப் படைத்துக் 
கொண்டே ருக்மிணியிடம் கூறினள். 
நம்பிக்கை எத்தனை பெரிய காரியத். 
தைச் சாதித்து விட்டது? இந்த நம். பிக்கையைச் சுதா துச்சமாக கதறி 
விட்டிருக்கிறாள்.. 
DM இரும்பியதும் அதிர்ச்சரும் 

செய்தியைக் கூறினாள் சுதாவின் வீட்டு. 
சமையற்காரி, மாடி அறையில் ரவி 
உயிருக்கு மன்றாடிக் கொண்டு படுத்: 
இருக்கிறானாம். ஏதோ மலை வாசஸ். 
(தலத்தில் படப் பிடிப்பாம். + OG 
வரும் போயிருந்தார்களாம். விஷ 
ஜூரம் இருவரையும் தொற்றிக் 
காண்டது. சுதா மீண்டு விட்டாள், 

ரவிதான்..... ' சந்தேகமாக இருக் 
கிறதாம். 

ருக்மிணி வேகத்துடன் சுதாவைப் 
பார்க்க வந்தவள், வெறுப்புடன்தான். 
அவளை அணு னன். 

“ஏய் சுதா! எழுந்திரு...இப்படி தரித்திரம் பிடி.தீத வேஷம் போடாதே 
என்று எத்தனை. தடவை... முட்டிக் 
கொண்டேன். எத்த ஒரு கோலத்தை 
தம். பெண்கள் மனமாற வரவேற்! 

அதைக்  காசுக்காகப் 
போட்டுக் கொண்டு, உன் மனச் 
சாட்சியை நீயே சிதைத்துக் கொண் 
டாம். நம் பண்பாட்டுக்குப் புறம்பா 
னது எதையும் நாம் கலை யென்று 

  

  

  

  

  

தக்க 
அன்னியர்கள் 

இந்தியர்களின் பெயர் 

௩சைக்கத் 
அளவு, 

களைச்: சித்திரவதை 
செய்கிறுர்கள். அல். 
லவா? இந்தியப் பெயர் 
களை அன்னியர் எவ் 
வாறு கெடுக்கிறார்கள் 
என்பதற்கு இதோ ஓர் 
உதாரணம்: 

பாரிஸ்டர் பரீட்சை 
யில் தேறியவர்களின் 
பெயர்களைக் கூப்பிடும் 
பொழுது, சேலம் 
பாரிஸ்டர் ஆதிநாரா 
யண செட்டியார் அவர் 
களை “மிஸ்டர் அவர் 
கள்!” என்று அழைத் 
தார்களாம்லண்டனில்! 
ஆதாரம்: 
தமிழ்ப் பெரியார்கள்-வ, ரா. 

தகவல் :: . 
புஷ்பா ஸ்ரீநிவாஸ்.   
  

கெளரவிக்க வேண்டியதில்லை. என்று 
எத்தனை தடவை உனக்குச் சொல்லி 
யிருக்கிறேன்?..."* 

சுதா ரூகமிணியை வெறித்தபடி. 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். 

டாக்டர், அவர் இறமை, வைத்திய 
வசதிகள், . பணத்தின் செழிப்பு 
யாவுமே தோற்று விடுமோ? தான் 

கலைக்காகப் போட்டுக் கொண்ட 

வேஷம் நிரந்தரமாகத் தங்கவிடுமோ? 
ஆஹா! என்ன பயங்கரமான 
சோதனை? வேஷம் என்ற அளவில்



அறை வேடிக்கையாகவும், oP usr i 
உ௱கவூம் ஏற்றுக் கொள்ளா apy 5S SBs- 

    

$< GEG! SG! B எணக்குது கோகோ 
ஊய்டுகில்லை. ap sB FGair5f போன 
Dor ar. எணக்கு. ஓண்ணும் காண், 
வில்லை ராக்கு. எலா்சனை எல்னை செய்யத் 
சொல்லவுணருவயபோ. செய்மைலன். இத் 
BE சோதுனையிவிருந்து. நரன் மனை 
டால் பேர்தும்...*? இருவரும் அசைஇ 
யாகம் ஜை? அறையை அதருங் ணப. 
ma ௬ட-விண் capesreirs Bir 
srorer 1D DADC IDB Darr ctor 
en Gorir? 

மூகதுஇல் விரல் Quirws அவண், 
அணையை விட்டு வவெணியே வத்துாண்- 
உண்மையான LD GST LILLIE Ou LDIT oor 
CGac3rQGartard&é டவுன் sua hes 
பது போல ரவி 1119191117 SS. CSF 
வத தாண். 

அவண் உடம்பு. எற்று துறு வேண் 
ஒம் என்று காதுஇஞுத்கதாறுபோலஸல் பட 
மூதலானிகள் Se BTA | BURT இவ் 
கள் படங்லவிஸல் நடக Peis Bid 
செய்ய வந்தார்கள். ஒரு நடிகை GMM 
ஊட்ட பாதுதஇுரம் ஒன்றில் சோமித்து 
பண் வளுனுக்ளுக் வாறான மாக இருதி 
தாஸ், இரும்பது இரும்பு அமுது ur ss 

ரது. இல் UIT GiyH COUN GOS 
ஒரே வாஇறிக் அலைதையைப் பல. இணு 
FTE wir TED எடுத்து வத்திருத் 
குர்கள் Dart soir. 

BIT BO GSOUILILY  WNBUUT எம் 
1s Gus கவசலைப்ப்டவில்கலை. Qs 
தனை அவலமாக துப "விதை 
பாக நடித்துல் என்ன மலாறு கரு.இய 
வண். ' அதற்குப் Lit & DT BoM Biss DP Ms 

மேகட்டவு டன். நடுங்கினான். Dos 
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பத்தை உலகதுஇற்கு. ௨௨ மதகு 
ஸலாணிகளுக்கு.- அவள் அணவண்ர விக்கு, 
ரகப். பெருமக்களுக்னா . அவளு£ைய 
மறுப்பு ஓழு பூதிராக இருந்துது. 

ரூஃ்டிணிக்கு மட்டும் அறு புதிராக 
இல்லை. எென்னால், அவண் Dears 
யவ GBroras Hay வேண்டும் 
எண்று ரூஃ்கிணி விரூம்பியது eno 
வேரி விட்டது. 

இரை அலஞுக்கு AB இலுப்ப இ 
மவ்தனையாக இருக்கலால். 

அது வில் மணத்துக்கு ௮:௧௯ 
செள்மங்கல்வம் என்பது NDEs 
Qewanbd, wirub எண்டுறு BIT oar 
அவது.
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தாமரை i 

தேவல ரோஜா ராமமூர்த்தி டடம wed 

ஏரிக்கரைக் இணற்றிலிருந்து 
குடிதண்ணீர். எடுத்துக்கொண்டு 
வீட்டுக்குள் வந்தாள் கர்மதா. 
அடுப்பிலே பால் பொங்க வழியக் 
காத்திருந்தது. _௬௫ ௬௫ என்று 
பாத்திரத்தின் மேல் விளிம்பு வரை 
யில் அது பொங்கி யெழுந்து மறு 
கிமிஷ.ம் அடுப்பில் வழியத் தயா 
ராக இருக்தது. குடத்திலிருந்து 
ஓரு கை தண்ணீரை எடுத்துப் 
பாலில் தெளித்து அதன் கோபத் 
தைத் தணித்தாள் அவள். ஆனால் 
அவள். நெஞ்சம் படிப்படியாகக் 
கோபத்தின் உச்சியில் ஏறி உட் 
கார்ச்து கொண்டது. 

வாசல் அறையில் அண்ணா சம். 
பத்தும். மன்னி சுஜாவும் அடிக்கும். 
கொட்டம் அவள் கோபத்தியில் 
கெய்யைப் பொழிக்ததுபோல் இருக் 
தது. வாமா வெட்டியாக, கண 
வன் இருக்தும் வாழ்வை இழந்த 
வளாக காலை மலர்க்து கடுப்பகலி 
லேயே கருகிப் போனவளாக நர் 
மதா தன் தமையண் வீட்டுக்கு 
வந்து கான்கு மாதங்கள் ஆகு இருக் 
Gar. அவள் வந்த பிறகு சுஜா 
வுக்கு வேலை செய்யவேண்டிய கிர்ப்: 
பக்கமே இல்லாமல் போய்விட்டது. 

அண்ணாவும், மன்னியும் எழுச் 
இருப்பதற்கு முன்பே எழுந்து கரப் 
பிப் போட்டு, சமையலுக்கும் ஆரம் 
பித்து விடுவாள் அவள். சாப்பாடு 
முடிம்ததும் சம்பத்து காரியாலயம் 
சென்றுவிடுவான். சு ஜாவுக்கு 
எப்பொழுது பார்த்தாலும் தூக்கம். 
காலை பத்து மணிக்குப் படுத்தால், 
மாலை. சூரியன் மேற்கே சென்று 
விழும் வரையில் கனவுகள் கண்ட 
வாறு தூங்கக்கொண்மேடே _யிருப் 
பாள். கனவுகள் யாவும் இன்பக் 
கனவுகள் / கேட்பானேன். எழுந் 
தருக்க மனமின்றி தலையணையில். 
படுத்துக்கொண்டே பாதி விழிப்பும். 
பாதி தூக்கமுமாக இருப்பதுதான். 
அவள், வேலை. மாலை மஞ்சள் 

வெயில் படர்ந்துவரும்போது எழுக் 
Bots சிற்றுண்டி அருக்இவிட்டு, 
தலைவாரிப் பின்னி அலங்காரம். 
செய்துகொண்டு கணவன் வரு 
கைக்காகக் காத்திருப்பாள். Fb 
பத்தன் கையில் ஓரு புஷ்பக் 
கடையே வீட்டுக்கு வரும். கன 
காம்பரம், கதம்பம், ஜாதி மல்லிகை 
முல்லைச் சரம் என்று எட்டணாவுக் 
குப் பூ வாங் வருவான் அவன், 
அதில் ஓரு துணுக்கைக் இள்ளி தன் 
காத்தியிடம் கொடுத்துவிட்டு, நிலைக். 
கண்ணாடியின் மூன் அமர்ந்து 
அடுக்கடுக்காகத் தன் குழலில் சூட் 
டிக்கொண்டு அழகு ;பார்ப்பாள் 
சுஜா. 

அன்றும் அவன் கட்டுப் புஷ்பம் 
வாங்கி வந்திருந்தான். அத்துடன் 
அவனாகவே அவளுக்கு அதை 
அழகு பெற கூட்டிவிட்டான். 
இதெல்லாம் பெரிய பாக்கயம்தான். 
அன்புக் கணவன் கையால் மலர் 
சூட்டிக்கொள்ள ஆசை மனைவி. 
கொடுத்து வைத்இிருக்கவேண்டும். 
வாழ்வில் நிறைவு பெற்றவர்கள். 
இதைத் தவருக மினைக்கமாட்டார் 
கள். பொருமை படவும் மாட் 
டார்கள். ஆனால், அடுப்பிலிருந்து. 
பொங்கும் பாலை. இறக்கி வைத்த 
நர்மதா பொங்கும் கோபத்துடன் 
வாசல் அறையை விழித்துப் பார்த் 
தாள். அங்கே அண்ணா மன்னிக் 
குப் பூச்சூட்டும் வைபவம் நடந்து 
கொண்டிருப்பதைப் பார்த்ததும். 
அவள் உள்ளம் BEDS என்று 
இப்பற்றி எறிவதுபோல் இருந்தது. 

குபீரென்று சமையலறையை 
விட்டுக் கூடத்துக்கு வக்கு குப்புறப் 

படுத்துக்கொண்டு . தம்பிதீ தேம்பி 
அழ ஆரம்பித்தாள் அவள். அந்த 
விளம்பலின் ஓலி சுஜாவின் காதில் 
அவலக்ஷ்ண்மாக ஒலித்தது. 
வெளியே பர பரவென்று வந்து 
கின்று பார்த்து விட்டு இரும்பவும் 
தன் அறைக்குள் விரைந்தாள்.



96 

அவள். சற்று கேரம் அங்கே 
வாக்கு வாதம். று மனஸ்தாபம்; 
போலி அழுகை ; ஊடல் ; பிணக்கு 
எல்லாமே நிகழ்ந்தன ஓரு கதம்பக் 
காட்சியைப் போல. 

நர்மதா. தானாகவே அழுகை 
தேறி எழுக்து உட்கார்ந்தாள். 

2 

ன்று காட்களுக்கு அப்புறம். 
எங்கள் தெருவோடு சென்ற 
குதிரை வண்டியில் ஓரு அம்மாள் 
உட்கார்ந்திருக்தாள். சம்பத்தின் 
வீட்டில் வண்டி நின்றது. மூட்டை 
முடிச்சுகளுடன் அக். த அம்மாள் 

வீட்டுக்குள் சென்றதையும் கான் 
பார்த்தேன். அக்தக் குடும்பம் 
எங்கள் ஊருக்குக் குடி வந்து ஐம் 
தாறு மாதங்களே ஆ ௬.க்தன.. 

மகனையும், மருமகளையும் வைத்து 
விட்டு அந்த அம்மாள் -- வெங்கு 
லக்ஷ்மி வெளியூருக்குச் சென்று 
விட்டாள். இரண்டு மாதங்கள் 
வரையில் தினம் ஒரு சிணிமாவும், 
வாரம் தவறாமல் கடற்கரை என் 
மும் புதுத் தம்பதி : 5 
கள் தெருவோடு 
போவதைப்பார்த் 
இருக்குறேன். 
திடீரென்று ஒரு 
காள் ஏதாவது 
கதைப் புத்தகம் 

ருக்குமா என்று 
கேட்டு என்னைத் 
தேடிவந்தாள் 
சுஜா. பிறகும் 
அவளும் சிறுகதை 
கள் எழுதுவ 
தாகச் சொல்லிக் 
கொண்டு. ஒரு 
கதைக் கட்டைக் 
கொண்டு வந்து 
என் னிடம் 
கொடுத்தாள். 
* தவறுகள் Qos 
தால் இருத்திக் 
கொடுங்கள்” 
என்று கேட்டாள். 
என் கதைகளை 
வெளியிடும் ஆசி 
ரியர்களின் இண்: 
டரட்டத்தை 

  

    

  

  

  
    

              
  

  
  

  

              
  

    

அவள் ககைகளை கான் படித்த 
போது என்னால் ஒருவாறு ஊக்க 
முடிக்தது / இப்படி எங்கள் ஈட்பு 
மேலெழுந்தவாரியாக வளர்க்து 
வரும் போதுதான் கரமதா ஒரு 
இனம் ஈகடுப்பகலில் கையில் ஓரு 
பெட்டியுடன் கொக்கும் வெயிலில் 
தன் தமையன் வீட்டைத் தேடி 
வக்தாள், பாவியும் வழி கடக்க அஞ் 
சம் பகல் வேளையில். கர்மதார 
கரல்கள் கொப்பளிக்க, வியர்வை 
ஆறாகப் பெருக, கண்களில் அபிரி 
தமான சோகம் கொந்தளிக்க -உல 
கத்தில் ஏன் பெண்ணாகப் பிறக் 
தோம் என்று கொந்து கொண்டே 
எங்கள் வீட்டுப் படியேறி உள்ளே 
வக்தாள். தமையணின் விலாசம் 
கேட்டு விசாரித்தாள். போய் விட் 
டாள். அப்புறம் சில காட்களுக் 
கெல்லாம் மன்னிக்கும், காத் 
இக்கும் ஓத்துக் கொள்ளவில்லை 
என்று காதில் விழுந்தது. இந்த 
அபஸ்வரமான எண்ணத்தை கம் 
பெண் குழந்தைகளுக்கு நாமே 
போதிக்வறோம் என்றுதான் கான் 
நினைக்கறேன். மாமியும், மருமக 
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ளும் ஓட்டமாட்டார்கள். மண்ணி 
யும், காத்தியும் ஒன்றுபட மாட்டார் 
aor என்று காம் பெண் குழந்தை 
கள் பிறந்த அன்றிலிருந்து பேப் 
பேசி அந்த எண்ணத்தை அவர் 
கள் மனத்தில் புகுத்தி விடுறோம். 
நமக்குப் புகு.த்தியவர்கள் ஈம் பெரி 
யவர்கள். இது வழி வழியாக 

வரும் பரம்பரை சொத்தைப் 
போன்றது. 

கர்மதாவும், சுஜாவும் ஓற்றுமை 
யாக இல்லை என்பது ஊரறிந்த 
செய்தியாக விட்டது. இந்த சம 
யதீதில்தான் வெங்கு லக்ஷ்மி அம் 
மாள் ஊரிலிரும்து வந்தாள், தன் 
மகா. அழைத்துக்கொண்டு ஒரு 
தினம் என்னைப் பார்க்க வந்தாள், 

இந்தப் பெண்ணைப்பற்றி விவர 
மெல்லாம் உங்களுக்குத். தெரி 
யமா?” என்று என்னைப் பார்த் 
துக் கேட்டாள் அந்த அம்மாள். 

கான் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்: 

தேன். கான் ஏதும் கேட்காம 
லேயே அந்த அம்மாள் கூறிய 
விவரம் இதுதான் :-- 
“sist வளர்ந்து மணப் பரு 

வத்தை அடைந்தவுடன் எல்லா 
பெற்றோர்களையும் போல் அவள் 
தாயும் கல்ல வரனுக்காக அலைந்து. 

கஷ்டப்பட்டாள்.. 'தவையாகிய 
அவளால் பெரிய பதவியில் இழுப் 

  

பவனையோ, பணக்கார வீட்டுப் 
பிள்ளாயையோ தேடிப் பிடிக்க 
முடியவில்லை. கர்மதாவின் சகோ 
தரனும் உலக அனுபவம் இல்லா 
தவன். இக்கிலையில் வலுவில் ஒரு 
சம்மந்தம் அவர்களுக்குக் கடைத் 
தது. பிள்ள பார்ப்பதற்கு லக்ஷண 
மாக இருந்தான். உடன் பிறந்த. 
வன் ஒருத்தன் மட்டும் அவனுடன். 
வக்இருந்தான். ஓர் ஆயீரம் ரூபாய் 
கொடுத்துவிட்டால் எங்காவது 
கோவிலில் இருமணம் செய்து 
கொள்வதாக அவர்கள் கூறவே, 
யாரிடமோ கடன்பட்டு ஆயிரம் 
ரூபாயை அவர்களிடம் கொடுத் 
தான் நர்மதாவின் சகோதரன். 
கல்யாணம் முடிந்தது. சீர் வரிசை 
களுடன் கார்மதாவை வெங்கு 
லக்ஷ்மி புக்ககம் அனுப்பி வைத் 
தாள். 
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அண்ணன். தனக்காகப் பட்ட 
கடனிலும், தாய் தனக்காக அலைக்த 
அலுச்சலிலும்தான் தன் இன்ப 

வாழ்வு ஆரம்பமாகிறதென்று 
எண்ணியவாறு அன்று கணவணின் 
அறையில் அடி எடுத்து வைத்தாள் 
நர்மதா. 

வானத்தில் நிலவு ருந்தது. 
ஆனால், அகத யுவனின் மனம் 
இருண்டு கஇடக்தது. படுக்கையில் 
படுத்து கிம்மதியாக அவன்தாங்கிக் 
கொண்டிருந்தான். நர்மதா ஜன் 
னல் அருஇல் போய் 
கின்றாள். “ உலகமே அவளுக்குப் 
புதுமையாக இருந்தது. வானத் 
துச் சந்திரன், தாரகைகள், கொடி 
யில் மலர்ந்த மல்லிகை, செம்பிலே. 
மணக்கும் பால், இண்ணத்தில் 
தளும்பும் சந்தனம் யாவுமே அவ 
ளுக்கு அன்று புதுமையானவைகள். 
தான். 

கார்மதா தன் கண்களைத் இருப்பி 
அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தாள். 
சற்று முன் தூங்கியவன் படுக்கை 
யில் எழுந்து உட்கார்க்திருக்தான். 
கணவனைப் பார்க்க. வெட்கப்பட்டு 
அவள் தலை கவிழ்ந்து நின்றிரும் 
தாள். 

“ நர்மதா / இங்கே வா. இந்தா 
இதை வெளியே எடுத்துப் போய்க் 
காலையில் படி. மறுபடியும் இந்த 
அறைக்குள் வராதே...”” ௦௧௮௨ 

சுருட்டி எறியப்பட்ட ஆம்தம். 
ஒன்று அவள் காலடியில் வசஅ்து 

விழுக்தது. அதை எடுத்துக் 
கொண்டு அவள் வெளியேறினாள் 

வானத்து கிலா கொஞ்சங் 
கொஞ்சமாக மங்கு மறையும் வரை 
யில் அவள் கண்ணீர் பெருக்கிய 
வாறு உட்கார்ந்திருக்தாள். 

கூடத்திலிருந்து கொல்லைப் 
பக்கம் சென்றவளைப் பார்த்து 
ஓரகத்தி உதட்டைக் கடித்துக் 
கொண்டு சமையலறைக்குப் 
போனாள். கிழக்கு வெளுத்து 
விட்டது. உலகத்து அக்ரமங்களை ப் 
பார்க்கக் கதிரவன் தோன்றினான். 
கர்மதா கடிதத்தைப் படித்தாள். 
“பெண்ணே / கான் ஒன்றுக்கும். 

உதவாதவன். அளவற்ற பாவங் 
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சுனின் MECH Beg IpeForer 
எடுத்திருக்கறேன். மண வாழ்க் 
கைக்கு அருகதையற்ற அலி மான் ! 
ore dor மண்ணிதீது மறந்து விடு '* 

நர்மதாவின் தேகம் நப்பற்றி 
எனிவதுபோல் இருந்தது. நாற்புற 
மும் தீக் கொழுக்துகள் அவளை உயி 
குடன் விழுங்க வக்தாற்கூட அவள் 
இவ்வளவு வேதனை அடைந்திருக்க 
மாட்டாள். கண்களில் கண்ணீர் 
பெருக சமையலநையில் இருத்த 
ஓரகதுியிடம் கடிதத்தைக் காட்டிக் 
கதறினாள்.அவள்கடிதத்தை வாங்க 
ஒன்றும் கூறாமலேயே எரியும் கும் 
மட்டியில் போட்டுவிட்டு அதன்மீது. 
பால் அடுக்கைத் தாக்கவைத்தாள். 

வெங்குலக்ஷ்மிஅம்மாள் இதுவரை 
யில்கூறிவிட்டுக் கண்ணீர் பெருக்க 
என் இரு கைகளையும் Cri sar 
பிடித்துக்கொண்டு, :* கல்யாணம். 
கல்யாணம் என்று கானே அவள். 
வாழ்க்கைக்கு யமனாக வக்தேனே?” 
என்று அரற்ற ஆரம்பித்தாள். 
கரமதா  கற்சிலையாக உட்கார்ம் 
இருந்தாள். 

“அப்புறம்? பெரியவர்கள் 
யாரிடமும் இதைப் பற்றி நீங்கள் 
கூறவில்லையா ?'? என்று கேட் 
டேன். . 

மாப்பிள்சயின் தமையனிடம் 
கேட்டேன். அவனுக்கு ஏகப்பட்ட 
கடன் தொல்லைகள் இருந்தனவாம். 
அதற்கு தன் தம்பியின் கல்யாணத் 
BEG வந்த ஆயிரம் ரூபாயை 
உபயோகித்துக் கடனை அடைதீ 
தானாம். உங்கள் பெண்ணா Bris 
கள் கூட்டிப் போங்கள். இல்லா 
விட்டால் இங்கேயே வீட்டு வேலை 
கள் செய்துகொண்டு இடக்கட்டும்”* 
என்று சொல்லிவிட்டான். 

கான் எந்தவிதமான யோசனையும் 
கூறமுடியாமல் இகைத்தே ன். 
ஆழங்காண முடியாத பள்ளத்தில் 
வீழ்ந்து தவிக்கும் அந்தப் பெண் 
ணைப் பார்த்ததும் வெங்குலக்ஷ்மி 
அம்மாளின் மீது எனக்குக் கோபம் 
வந்தது. 

மூன்று மணிக்கு ிற்றுண்டி 
செய்யவேண்டும் என்று சொல்லிக் 
கொண்டு தாயும், மகளும் போனார் 
கள். 
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இதன் பிறகு அவர்கள் வீட்டில் 
சண்டையும், சச்சரவும் அதிகமா 
வந்தது. வயது வந்த பெண் 
ணொருத்தி மற்றவனளின் மிறைந்த 
வாழ்வைக்கண்டு மெழுகாக உருகி 
வந்தாள். ஆம்...ர்மதா, சுஜாவின் 
இன்ப வாழ்க்கையைப் பார்த்து. 
தன் மனத்துள் ஆறாத துயரை 
அடைந்தாள். பொருமை 
அவளை நாற்புறமும் சுட்டுப் பொசுக் 
இயது. உடன் பிறந்தவனின் சக் 
தோஷத்தை மிறைந்த மனத்துடன் 
மதுக்கவேண்டிய சகோதரி Pp 
பெருமூச்செறிந்தான்.  சுஜாவின் 
மலாந்த முகத்தைத் தன் அனல். 
கக்கும் விழிகளால் பார்த்து அப்ப 
டியே கருக்கவீட ஆசைப்பட்டாள்... 
எஞ்சியது விரோதமும், சண்டை 
யும்தான். 

வாழா. வெட்டியை 
வைத்துக்கொண்டு யாருமே 
அமைதி காணமுடியவில்லை. 
வெங்கு லக்ஷ்மியால் மகன் பக்கமும் 
பேசமுடியவில்லை. மகனின் கண் 
ணீரையும் துடைக்க முடியவில்லை. 
ஆயுள் காலம் பூராவும் கொடிய 
வியாதியின் பிடியில் அகப்பட்டவ 
காப் போல அந்த அம்மாள் தன் 
வலுவெல்லாம் இழந்து (கைகள் 
மடுங்க, கண்ணீர் சோர கின்றாள். 
Groh துயரமும் பலவீனமும் 
சேர்ந்து அவளை _ யார் பேரிலும் 
எரிந்து விழச் செய்தது. 

இடையில் ஓரு தடவை கான் 
அந்த அம்மாளிடம் கூறினேன் :-- 

பெண்கள் வாழ்வை இழந்து 
விட்டாலும், கணவனால் கைவிடப் 
பட்டாலும் வருந்தி மூலையில் உட் 
கார்ந்திருக்க வேண்டிய காரலமெல் 
லாம் மறைந்துவிட்டது. அவர்கள் 
பல துறைகளில் கல்வி கற்று தல் 
களைத் தாங்களே காப்பாற்றிக் 
கொள்ளலாம். கர்மதாவை எங்கா 
வது கல்ல பள்ளியில் சேர்த்து 
வீடுங்கள் என்று. 

அதற்கு அந்த அம்மாள் கூறிய 
பதில் என்னை வியப்பில் ஆழத் 
தியது. மான் மனோதத்துவம் படி 

  

வீட்டில்



தவண் அல்ல, உடல் இயற் கூறு 
களப் பற்றியும் எனக்கு அவ்வள 
வாகத் தெரியாது. 

கர்மதாவுக்கு படிப்பில் அக்கதை 
இல்லை. அவள் படிக்க வேண்டிய 
காட்களிலேயே ஓழுங்காகப் படிக்க 
வில்லை. அவள் மனம் மணை 
வாழ்க்கையைப் பின்பற்றி நிற் 
கிறது. அவளுக்குத் தானும் மத்த 
பெண்களைப்போல இல்லறம் 
கடதீதவேண்டும். என்று ஆசை 
இருக்கறது * என்றாள் வெங்கு 
லக்ஷ்மி. கணவனுடன் செர்ந்து 
வாழவேண்டும். என்று அவள் 
ஆசைப்படுவதில் தவறு ஒன்று 
மில்லை. முதலில் கட்டிக் கொண் 
உதுதான் ஒன்றுக்கும் உபயோக 
மில்லை. எண்று ஆ௫விட்டதே? 
அவனை விடுதலை செய்து கொண் 
உாலல்லவா இன்னொரு கல்யாணம் 
செய்து கொள்வதற்கு? ஆண் 
பிள்ளையானால். ஒரு கொடியில் 
விடுதலைப் பத்திரம் வாங்கிவிட்டு, 
இன்னொருத்திக்கு ஜாம் ஜாம் 
எண்று தாலி கட்டிவிடுவான். ஒரு 
பெண்ணால் என்ன செய்யமுடியும்? 
விவாகரத்து வேண்டுமானால் செய் 
யலாம், வேறொருத்தனை மணஞ் 
செய்துகொள் என்று முதற் கண 
வன் எழுதிக் கொடுத்த காஇதத் 
தைப் பார்த்து யார் கர்மகாவைக் 
கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளக் 
காததிருக்கருர்கள் ? 
“யாராவது யோக்கியமான. 

பையனாக இருந்தால் உங்களவரி 
டம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணுபங் 
கள், எங்காவது கோவிலில் கல் 
யாணத்தை முடித்துவிடுகிறேன்."? 
வெங்குலக்ஷ்மி அம்மாள் கண்ணீ 
ரும், கம்பலையுமாக என்னிடம் கூறி 
னாள். 
யோக்கியமான பையன்கள் ஆயி 

ரக் கணக்கில் இருக்ஒறார்கள், அவர் 
கள் கற்பனையில் வளர்ந்து வரும் 
கன்னிகைகள் எப்படி எப்படியோ 
இருப்பார்கள், இப்படி ஒருதீதனால் 
ஏமாற்றப்பட்ட பெண்ணாக அந்தக் 
கற்பனைக் கன்னி இருக்க வேண்டு 
மென்பதென்ன 2 

கான் தலையை ஆட்டிவிட்டு, 
வாயை இறுக மூடிக் கொண்டேன்... 
என் இதயத்தில் ஏற்பட்ட துன்ப 
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மூம், துயரமும் ஒரு கெடிய மூச்சாக 
வெளி வந்தது: சற்றைக்கெல்லாம் 
கார்மதாவின் பேரில் ஆத்திரம் வக் 
த்து. 

*: இத்த அழகான பெண்ணுக்கு 
மறு விவாகம் வேதேயா? கல்ல 
ஆசை? அப்படி என்ன வேண்டி 
இருக்கறது 2” என்று கினைத்து 
மான் ஆத்திரம் அடைக்தேன். 
பேசாமல் படித்து பிழப் பையத் 
தேடிக் கொள்ளக்கூடாதா ?' 

வெங்குலக்ஷ்மி இனம் பகல் 
வேளைகளில் என் வீட்டுக்கு வரு 
வதும், இரும்பத் இரும்ப எண்ணை 
ஏதாவது கேட்பதுமாகவே நாட்கள் 
ஓடின... செயல் முறையில் ஓன்றும் 
கடைபெறவில்லை. 

*: படித்த பெண்ணாக இருக்கி 
ருயே. நீயாவது உண் காத்திக்கு 
ஏதாவது வழி தேடக்கூடாதா ** 
என்று சுஜாவைக் கேட்டேன். 
என்ன வழி இருக்கிறது 

சொல்லுங்கள். அவளுக்குப் 
படிப்பு என்னால் கசக்இறது. கைத் 
தொழில் ஏதும் பிடிக்கவில்லை. கக். 
மைப் போல அவளுக்குப் புருஷன், 
வீடு ஓன்று இருக்க வேண்டும் 
என்று ஆசை இருக்கிறது. அதற்கு 
கான் என்ன பண்ண முடியும் 
சொல்லுங்கள் '* என்ராள் அந்தப் 
பெண். 

இதற்குள் அந்த ஊரில் இளம்: 
பிய வம்புகளும், வதக்இகளும் 7 
அடேயப்பா / இந்த பொல்லாத 
வம்புகளுக்குததான். எத்தனை 
வேகம் 2? அவள் மாலையில் 
அலங்கரித்துக் கொண்டு வாசலில் 
கிற்பதைப்பற்றி ஆண்கள் தங்கள் 
ஆபீஸ். * காண்டீன் ' களில் வம்ப 
ளக்தார்கள். இந்தப் பெண்ணைப் 
பார்க்கவே சிலர் ஈண்பர்களைப் 
பார்க்க வருவது போல் வக்து 
போனார்கள். பெண்களைப் பற்றித் 
தான் சொல்லவே வேண்டாம். 
“வாழாவெவட்டிக்குப் பூ 

என்ன.??* 
புருஷனோடு இல்லாமல் வாச 

னையும், பவுடரும் எதற்கு 2?” 
எ கட்டுகிற புடவையெல்லாம் 

ஓசத்தியான வாயல் புடவை /*” 
என்று ஓவவொருத்தி ஓவ்வொரு



விதமாகப் பேச ஆரம்பித்தாள். கர் 
மதாவின் காதுகளில் இத்தனைப். 
பேச்சக்களும் விழுந்தன. பெண் 
ணாகப் பிறக்தவள் உயர்வாக காலு 
பேரால் மதிக்கப்பட்டு இருக்கப் 
புருஷன் அவசியம் என்று அவள் 
மன௫ல் ஆழமாகப் பதிந்துவிட்டது. 
ஆகவே, தான் கட்டாயம் கல்யா 
ணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் 
என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள். 

கான் அவளைக் கேளாமலேயே 
சமூக கல போர்டுக்கு ஒரு கடிதம். 
எழுதினேன். அவர்கள் உடனே 
பதில் எழுதினார்கள். “பெண் 
ணின் நிலைமை என்னவானாலும் 
சரி. விவாக ரதீது விஷயமெல்லாம் 
கோர்ட்டார் தீர்மானிக்க வேண்டிய 
விஷயம். அந்தப்பெண்ணுக்குத் தங் 
களிடம் கல்வி பயில இஷ்டமானால் 
மூன்று வருஷங்களுக்கு அவள் 

வாழ்க்கையில் யாரும் தலையிடா 
மல் இருக்க வேண்டும். காங்கள் 
ஏற்றுக் கொள்ளத் தயார் ** என்று. 

அக்தக் கடிதத்தை காமதாவிட 
மும், வெங்குலக்ஷ்மியிடமும் காட்ட 
வேண்டும். என்று இர்மாணித்து 
கான்... கிளம்பிக் கொண்டிருக்கை 
யில் வெங்குலக்ஷ்மி புயலைப் போல 
வேகமாக உள்ளே வக்தாள். 
அவள் கையில். இனசரி ' ஓன்று 
இருந்தது. அதில் ஒரு பக்கத்தில் 
வக்திருந்த விளம்பரத்தை என்னி 
டம் காண்பித்தாள். 

மைசூர் ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்த 
தனவக்தர் ஒருவருக்கு ஒரு பெண் 
துணை தேவை. வயது ஐம்பது. 
அவர் தற்சமயம் * காஷ்மீர் * என்ற 
ஹோட்டலில் தங் இருக்கரூர். 
கேரில் சந்தித்து விவரங்கள் அறிய 

  

வும். விஷயம் ரகசியமாக இருக் 
கட்டும் .... ஜலகண்டப்பா ...”' என் 
றிருக்தது. 

ஐம்பது வயதுக்கு மேலே ஆற. 
அமர பெண் துணை தேவை என்று 
விளம்பரப்படுத்தி இருந்த அத்த 
தனவக்தர் ஒரு நாதனமான பிறவி 
யாக இருக்க வேண்டும் என்று 
கினைத்துக்கொண்டேன். 
“இதோ பார்த்தீர்களா / சமூக 

கல போாட்டிலிருங்து உங்கள் 
பெண்ணுச்காக எழுதி பதில் வந்தி 

பறித்த தாமரை 

ருக்கிறது. இஷ்டமிருந்தால் 
அங்கே செர்தீது விடுங்கள்” 
என்று கடிதத்தைப் படித்துக் காண் 
பித்தேன். 

கர்மதா அருவருப்புடன் முகத் 
தைச் சுளித்துக் கொண்டாள். மக 
னின் முகத்தைப் பார்த்த தாய் 
அவசரமாக எழுக்துவிளம்பரம் வக் 
இருந்த பத்திரிகையையும் எடுத்துக் 
கொண்டுபோய் விட்டாள். 

பிறகு ஒரு மாதம் வரையில் 
வெங்கு லக்ஷ்மியின் வீட்டார் அங்கு 
'இருக்தார்கள். ஒருதினம். பகல் 
பன்னிரண்டு மணிக்கு வெங்கு 
லக்ஷ்மியும் கர்மதாவும் தஇடீரென்று 
என் வீட்டுக்குள் நுழைக்தார்கள். 
தாங்கள் மதுராந்தகம் போவதாக 
அந்த அம்மாள் கூறினாள். 

* விளம்பரம் என்ன ஆயிற்று 2?” 
என்று விசாரித்தேன். 

“ஹி...ஹி... 7? என்று வெங்கு 
லக்ஷ்மி சிரித்தாள். 

நர்மதா  குறுககை புரிக்தவாறு, 
என்னைப் பார்த்தாள். 

“ என்ன சிரிக்கிறீர்கள் 2 விளம். 
பரத்தைப் படித்தா 2 விளம்பரம் 
செய்த மனிதனை நினைத்தா? 
எதற்கு இந்தச் சிரிப்பு 2”? எண்று 
கேட்டேன். 
“உங்களுக்கே இன்னும் 

கொஞ்ச காலம் போனால் தெரியும். 
இன்னும் இரண்டு வருஷங்கள் 
கழித்து எங்கள் நர்மதாவைப் 
பாருங்கள். தலையோடு கால் வைர 
மாகப் பூட்டிக் கொண்டு ஜிலு 
ஜிலு வென்று காரிலே வந்து இறவ் 
கப் போகிறாள் /”* 

அப்படி யென்றால் அந்தஜல 
கண்டப்பாவுக்கு இவளைக் கல்யா 
ணம் செய்து கொடுத்து விடப் 
போடறீர்களா 2”* 

வெங்குலக்ஷ்மி பதில் கூறுவதற்கு. 
மூன் தெருவில் நர்மதாவின் தமை 
யன் வண்டியுடன் வந்து நின்று 
கூப்பிட்டான். 

அந்தக் குடும்பம் அன்று எங்கள் 
ஊரை விட்டுப் போனதுதான். 
பிறகு அவர்களைப் பற்றி ஒரு தகவ 
லும் எனக்கு எட்டவில்லை.
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கூடலே பிறக்து தவழ்ந்து குதி 

போட்டு வம்தாள் அன்னை 
கண்ணம்பாடியில் எங்கு. 

உடை 
காவி. 

    

  

பார்த்தாலும் ஒரே பசுமை. எப் 
பக்கம் இரும்பினாலும் கேழ்வரகுக் 
கொல்லைகள் காழ்றிலே அசைக் 
தாடி களிப்புடன் நின்றன. உலகம். 
புகழும் பிருந்தாவனத் £ தோட் 
டத்தைப் பார்ப்பதற்காக காங்கள் 
கண்ணம்பாடி சென்றிருந்தோம். 
கையிலே. கொண்டு போயிருக்த 
கட்டுச். சாகத்தைப் பிரித்து எல் 
லோரும் ஒரு மரத்தின் €ழ் உ. 
ஊர்ந்து சாப்பிட  ஆரம்பித்தோ 
அப்பொழுது முதுவேனில் காலம். 
உன்றாக இருட்டிய பிறகுதான் நீர் 
வீழ்ச்சகளில் விளக்குகள் போடு 
வார்கள். சாப்பாட்டை முன்னாடி 
முடித்துக் கொண்டு விடலாம் எண் 
பது எங்கள் தீர்மானம். எனக்கு 
மட்டும் அன்று மனசிலே அமைதி 
இல்லை. ஆழ்ந்த. அமைஇயுடன் 
பெரு ஓடும் அன்னை காவிரியைப் 
பார்தீதும் எனக்கு நிம்மதி ஏற்பட 
வில்லை. தலையிலே பிசு பிசுத்த 
விளக்கெண்ணாயுடன். கன்னடப் 
பெண் ஒருத்தி ஒரு உருண்டை 
சாதத்துக்காக என்னிடம் வத்து. 
கையேக்தினாள். அவள் சாப்பிட்டு 
ஒருகாள் ஆயிற்று என்று கூறினாள். 
* பிருந்தாவனம் * ரட்ட 
லிருந்து கலீரென்று சிரிப்பொலி 
கேட்டது.  * சர்வர் * கள் தட்டு 
தட்டாகக் . குளிர்ந்த பானங் 
களையும், சிற்றுண்டிகளையும் ஏந்திச் 
செல்வது என் கண்களில் பட்டது. 
ஒருபக்கம் பசி, ஒருபக்கம் குறிப் 

    

பும், கொம்மாளமும் அமர்க்களப் 
பட்டது. 

இருட்டிக் கெரிண்டே. வந்தது. 
கூபிரென்று சிப்பற்றுவது போல், 
வண்ண விலக்குகள் எரிய 
ஆரம்பித்தன, ஆஹா ,.. மவரத்றி 
னங்ககீ£யும் வாரி. இறைப்பறு 

போல அப்படியொழு மகேக்திர 
ஜாலம் அங்கு பார்ப்பதற்கு ரம்மிய 
மாக... இருந்தது... தோட்டத்தில் 
இறங்கிச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தோம், 
கூட்டங். ட்டமாக ஆண்களும், 
பெண்களும், குழந்தைகளும் கின்று 
அந்த வர்ண ஜாலத்தைப் பார்த்து: 
வியர்து கொண்டிரும் தார்கள். 

எனக்கு அலுப்புக் நட்டி விட்டது. 
குழந்தைகளை ஈண்பரின் பொருப் 
பில் வி விட்டு அகணக்கட்டின் 
மீதேறி சராமத்தில் பழைய மரத் 
தடிக்கு. கானும், என்கணவரும். 
வக்து சேர்க்$தோம். பிருந்நாவனத் 
Bor ஒளியை விட்டு வெளியே வம் 
ததும் இருளின் கன்மை அலாதி 

யாக இருந்தது. தெருக்களில் எரி 
யும் மின் விளக்குகள்கூட. வெளிச் 
சம் இல்லை போல் தோன்றின. 

மரத்தின் ஏழ் நின்றவாறு துலை 
விலே பெருகி நடை யோடும் 
காவிரியைப் பார்த்தேன். அங்கே 
ஒரு மண்மேட்டின் மீது புள்ளியாக 
ஓரு உருவம் தெரிந்தது, அந்த 
உருவம் மெதுவாக கீழே இறங்க 
ஈகர்க்து டந்து வருவது தெரிக்தது. 
தோட்டத்துக்குள் இருந்த இரைச்ச 

  

   

    

  

லுக்கும், கெரிசலுக்கும் புறம்பாக 
கிராமத்தில் அமைதி கில விக் 
கொண்டிருக்தது. 
அருஇலே வர வர அந்த உருவம் 

ஓரு பெண் என்பது தெரிந்து 
போயிற்று. இடுப்பில் எண்ணச் 
சிக்கேறிய பழைய புடவையும், பல 
இடங்களில் இழிந்து போன ரவிக் 
கையும், காற்றில் அலைமோதும். 
கூந்தலும், ஓட்டி உலர்ந்து போன 
கன்னங்களுமாக அந்தப் பெண் 
தலையைக் குனிந்தவாறு நடந்து 
வந்தாள். 

முதுகைச் சற்றே வகக்து இடது. 
கையை மட்டும் வீடி அவள் நடந்து, 
வந்தது எனக்கு மூதோ நினைவுக்கு. 
வந்தாற் போல் இருக்கது. பழைய 
நினைவைத் தூண்டுவது போல



இரண்டு கிமிஷங்கள் கண்களை 
மூடிக் கொண்டு உட்கார்க்தேன். 
சுரீரென்று அவளைப்பற்றி ஓர் எண் 
ணம் எனக்குள் எழுந்தது. கண் 
களத் இறந்து பார்த்த போது 

நானும், அவளும் கேரடியாகச். சம் 

தத்துக் கொண்டோம். அவளும் 

தயங்க கின்றாள். கான் அவளைக் 
கூர்க்து கவனித்தேன். ; 

“ரீ பரீ ப. நர்மதாதானே ?* 

என்று கேட்டேன். 
ஆமாம் ... மீங்கள் கதழைத 

எழுதுகிற மாமிதானே?”' 
“உ மறக்து விட்டாயா 2 இங்கே 

எப்படி வந்தாய் நீ?” கர்மதா 

முத்து முத்தாக கண்ணீர் உதிர்த்த 
வாறு கின்றிருக்தாள். அவள் உள் 
ளத்தில் கலந்திருந்த வெம்மை 

பூராவும் கண்ணீராக வடிவது 
போல் இருந்தது. அவளே அழு 
கையை மிறுத்தி விட்டுப் பேசினாள். 

ஈதான் அன்றே இங்கு வந்து 
விட்டேன். ?” 

ஈ யாரோடு??? 

“அவரோடு... !' 

“wrt? அந்த ஜலகண்டப்பா 
oj @ 2” 

அவள் தலையைக் குணிந்தவாறு 
பரிதாபமாகத் தலையை அசைத் 

தாள். 
களிப்பை காடி வந்த நான் கதை 

கேட்கும்படியாக இருந்தது. 

4 

ஹோட்டல் * காஷ்மீரி *ன் 

ஒரு அறையில் உலாவிக் கொண்டி 
௬க்கார் தனவந்தர் ஜலகண்டப்பா. 
கொடிக் கொருதரம் அவர் ஜன்னல். 
அரில் சென்று 8ீழே தெரியும் 
ஜனகெரிசலைப் பார்த்துக் 
கொண்டே இருந்தார். 
அழகான பெண்கள், இளம் 

பெண்கள், எழில் ததும்பும் டுத் 
தர. வயது மங்கைகள் இப்படி 
யாராவது தெருவோடு போவதைப் 
பார்த்தால் பல்லைக் காட்டித் தமக் 
குத் தாமே இளித்துக் கொண்டார் 
அக்தப் பெரிய மணிதர். அடிக்கடி 

மேஜை அருகில் சென்று கண்ணா 

டித் தம்ளரில் இருந்த பானத்தைப்டி 
பரு தம் உள்ளத்தின் வப் 
பத்தைதீ . தணித்தக் கொள்ள 

மூயன்றார். அலமாரியைத் இறந்து 
மல்லிகை * சேண்டை ” மேலெங் 

கும் தெளித்துக் கொண்டு, கழுத் 

Srey வளர்ந்திருந்த முடியை சிவிய 

வாறு அலங்கார புருஷனாக அவர் 
காட்சி அளித்ததற்குக் காரணம். 
இருந்தது. கரமதாவின் தாயும், 
'தமையனும் அத்த விளம்பரத்துக்குப் 

பதில் எழுதப் போட்டார்கள். பதி 
லும் வந்தது; தன்னை வந்து 
கேரே சந்திக்கும்படியாக. எதற்கு. 

என்று கடிதத்தில் ஓன்றும் குறிப் 
பிடவில்லை. 

வெங்குலக்ஷ்மி அம்மாள் கவ 
நதியைக் கண்ட மாதிறி அந்தக் 
கடிததீதைக் கையில் வைத்துக் 

குதித்தாள். அடுத்த காளே அலு 
வலகத்துக்கு லீவு எழுதி வீட்டு 
அவன் சமர்த்துப் பிள்ளையும் 
தாயை அழைத்துக் கொண்டு 

கிளம்பினான். பணத்தைப் பற்றி 
யும், அது அளிக்கும் சுகபோகங் 
களைப்பற்றியுமே கனவாகக் கொண் 
டிருக்தவளின் எ.இரில் ஒரு இந்திர 
புரியே தோன்றியது. ஹோட்டல் 
© archi so Der 
தரைகளும், வர்ண விளக்குகளும், 

“அறைகளில் காணப்பட்ட போகப் 
பொருள்களும், கனவு லோகத்தில் 
உலாவும் காதலர்கள் போல் அங்கு 
உலவி வந்த ஜோடிகளும் அவள் 
கண்களை அகல விழிக்கவைத்தன.” 

மாடி அறையில் உட்கார்க்இருந்த 
ஜலகண்டப்பாவிடம் இவர்களை 

அழைத்து போய் கநிறுத்தினான் 
பணிப் பையன் ஒருவன். 

வழ வழப்பான 

அவர்கள் உட்கார்க்த ஆசனஜ் 
தைப். போல இந்த. ஜன்மத்தில் 
தன் விட்டில் பார்க்க முடியாது என் 

பது வெங்குலக்ஷ்.ி அம்மாளின் 
அபிப்பிராயம். கான்கு பக்கங்களி 
லும் வெளிர் நீலத்தில் இரை 
போட்டு வைத்திருந்த கட்டிலின் 
அழகை ரசித்தபடியே மகன் உட் 
கார்க்தருக்தான். 

ம என்ன 9 நீங்கள் மாத்திரம் 
வக்தருக்கறீர்கள் ? ”* என்று



தொண்டையைக் கனைத்துக் 
கொண்டு ஆரம்பித்தார் தனவக்தர். 

ஹி...ஹி...” என்று சரித் 
தாள் அந்த அம்மாள். 

“முதலில் எங்களுக்கு ஒன்றும். 
புரியவில்லை. தெரிந்துகொண்டு 
அவளை அழைத்துவரலாம் என்று 
வக்துவிட்டோம்...”? 

அடே தேவுடா 7/2: 
அலுத்துக்கொண்டார் அவர். 

ஊரிலே ரொம்ப அவசரம். 
மருமகளுக்கு இது பிரசவ காலம். 
கூடமாட ஓதீதாசைக்கு வேண்டு 
மென்றுதான் அப்படி அவசரமாக 

என்று 

விளம்பரம் செய்தேன். நீங்களா 
னால்...” 

ஜலகண்டப்பாவுக்குக். கோபம் 

பொத்துக்கொண்டு வர்தது. 
 அதெற்கென்ன? மறுநாள் பிற 

ந்து விட்டால் கூடவே அனுப்பு 
கிறோம்...” என்று வெங்கு லக்ஷ்மி 
அம்மாள் அவர் பீரோவைத் 
இறந்து * கரன்ஸி” கோட்டுகளை 
உருவியபோது கூறினாள். 

-.. சுமந்த போது பாரமாகத் தோன் 
ரு.க மகள், பிறந்து வளர்க்தபோது 

சுமையாகத் தெரியாத பெண், 
வெங்குலக்ஷ்மி அம்மாளுக்கு அன்று 
பெருஞ்சுமையாகத் தோன்றினாள். 
சரசரவென்று கோட்டுகள் கை 

மாறின. மான்கு சில்க் புடைவை 
களும் ரவிக்கைகளும் பெட்டியோடு 
அவர்களுடன் வந்தன. தலைகிறைய 
பூவைத்து அழகுபெற சிங்காரித்துப் 
புத்தாடை உடுத்தி வளர்த்தவளே 
பலிக்கு ஆட்டைச் ிங்காரித்து 
அனுப்புவதுபோல நர்மதாவை 
பெங்களூர் மெயிலில் ஏற்றி அனுப் 
பினாள். வாரம் தவராமல் கடிதம் 
வரும் என்று ஜலகண்டப்பா கூறி 
னார். தன். மருமகள் கிரம்பவும் 

கருணை உள்ளவள் என்று புகழ்ந்து. 
பேசினார் அவர். கர்மதாவைப் 
பெண்கள் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு. 
தாம் மட்டும் இரண்டாவது வகுப் 
பில் சென்றார் அவர். 

கஞ்சன்கூடின் அருகில் உள்ள 

இராமம் ஓன்றில் பெரிய விட்டில் 
நர்மதாவை அழைத்துப் போய்ச் 

சிறை வைத்தார் ஜலகண்டப்பா. 
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அங்கே கர்ப்ப ஸ்திரீ ஒருத்தியை 
யும். காணோம். சமைத்துப் போட 

AG Opes, அப்பாவியான ஒரு 
தோட்டக்காரனும் இருந்தார்கள். 
இழவி இவளைப் பார்த்ததும் cape 
டுச் சிரிப்பு சிரித்தவாறு உள்ளே 
சென்றாள். இம்மாதிரி எத்தனை 
பெண்களை அவள் பாரீதீதவளோ? 

பங்களாவின் மாடியிலிருந்து 
பார்த்தால் தெரியும் குன்றுகளும் 
வாழைத்தோட்டங்களும், கெளிந்து 
ஓடும் ஆறும் தவிர, வேறு ஒன்றும் 
அங்கு தென்படுவதில்லை. இராமத்து 
ஜனங்கள் கூடைகளில் தயிர், பால் 

சுமந்து செல்வது தெரியும். அண் 
மையில் இருந்த ஈகரங்களுக்கு 
அவர்கள் சென்றுவிட்டால் கிரா 
மமே சூன்யமாகத் தோற்றமளிக் 
Gb. இக் காட்சியைப். பார்த்துப் 
பார்த்து நர்மதாவின் கண்கள் பூத் 
துப் போயின, பாஷை தெரியாத 
ஊர். பேச்சுத் துணை யாருமில்லை. 
ஜலகண்டப்பா அவளைச் சென்னை 
யிலிருந்து அங்கு கொண்டுபோய்ச் 
சேர்த்தவுடன், அன்றே அவசர 
மாக இவசமுத்திரம் சென்றுவிட் 
டார். தலைக்காட்டிலிருந்து ஒரு 
குடகுப் பெண் கிடைத்திருப்பதாக 

வந்த செய்திதான் அவரை அவசர 
மாக வெளியருக்கு அனுப்பியது. 

மனதை மயக்கும் மாலைப் பொழு 
இல் தாரத்துக். குன்றுகளின் * 
இடையே கதிரவன் சென்று விழு 
வதை மாடி அறையில் உட்கார்ந்து. 
பரரீத்துக்கொண்டிருக்தாள் நர்மதா. 
இப்படி உலகத்து அதிசயங்களைக் 
கண் இமைக்காமல் ,காள் தோறம் 
பார்தீதுவிட்டு, மலைவாயிலில் போய் 
விடுவது அவண் வழக்கம்: பொன் 
ஸணிறம் காட்டும் அத்த மாலை கேரத் 

தல் பங்களாவின் வாயிலில் கார் 
ஓன்று வந்து கின்றது. காரின் கத 
வைத் இறந்துகொண்டு வாலிபன் 
ஓருவன் உள்ளே வக்தான். Bip 
வியும், தோட்டக்காரனும் அவனை 
எதிர்ப்பார்க்காதவர்கள்போல் சற்று 
இகைத்து கின்றார்கள். தோட்டக் 
காரன் குடுகுடு என்று ஓடி காரி 
லிருந்த பெட்டி, படுக்கையை 
எடுத்துவந்தான். எஜமானர் வெளி



பூர் சென்றிருப்பதாகவும் அறிவித் 
தான். 

வாலிபன் ஜலகண்டப்பாவின் 
கரே மகன் அலிகர் சர்வகலா 
சாலையில் ஏதோ ஆராய்ச்சித் துறை. 
பில்... படிப்பதற்காகச் சென்றிருக் 
தவன், படிப்பைமுடித்துக்கொண்டு 
இராமத்துக்குத் திரும்பி இருந்தான். 
அகேகமாக அவனைப் பார்த்தால் 
இக்தியன் என்று யாருமே சொல்ல 
மாட்டார்கள். ௩டைட, உடை. 
பாவனைகள் யாவும் அவனை மகம் 
மதியனாகவே. காட்டியது. நெடி 
துயாக்த அவன் கடையும், எலுமிச் 
சம்பழ நிறமும், பளபளக்கும் கண் 
களுமாக அவன் நின்றதை நர்மதா 
மாடி ஜன்னல் வழியாகக் கூடத்தில் 
பார்த்தாள். 
“Q@situr! வீட்டிலே யாரு 

Betoun? அப்பா எப்போது 
வருவார் 2?” என்று விசாரித்தான் 
அவன். 

கெம்ப்பன் தயங்கினான். பிறகு 
இக்குத் தணறிக்கொண்டே மாடி 
யைச் சுட்டிக் காட்டினான். மேலே 
அண்ணாந்து பார்த்தவன் கண் 
களில் மிலவு முகம் ஒன்று தெரிந் 
த்து. 

“wat 992” என்று இழவி 
யைப் பார்த்து கேட்டதும்,*யாரோ? 
எனக்கென்ன தெதரியும் ருத் 
ஈட்பா 2*' என்றாள் அவள். 

வானத்தில் நிலவு ஊர்ந்து வம் 
தது. கைப்பிடிச் சுவரைப் பார்த்த 
வாறு காரமதா ஆழ்க்த சிந்தனையில் 
இருந்தாள். இதயம் பூராவும் ஏக் 
சுமூம், கலவரமும் நிறைக்திருந்தது. 
மனித வாடை அதிகம் வீசாத அந்த 
வீட்டில் தான் சறைப்பட்டிருக்கும் 
விதியை நினைத்துக் கண்ணீர் 
பெருக்கனாள் அவள். காலையில் 
வந்தவன் யாராக இருக்கும் என் 
பது அவளுடைய புதுக் கவலையாக 
அமைந்தது. 

சிந்தனையில் தோய்ந்து போயி 
ரும்த அவளுடைய நினைவைச் 
கலைப்பது போல ருதீரப்பா அந்த 
வராந்தாவின் ஓரமாக உட்கார்ந்து 
அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருக் 
தான். ஆழ்ந்து பள பளக்கும் 
கண்கள், கூரிய நாசி, வீசாலமான 

கெற்றி, எடுப்பான தோற்றம் ; 
யாவும் படைத்த அவன் எழுக்தி 
ருந்து அவளருகில் வந்து கின். 
வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து 
விட்டு, அவள் மதி முகத்தையும் 
கூர்ந்து கவனித்தான். 

கர்மதாவின் தேகம் பயத்தால் 
கிடு கிடுவென்று ஆடியது. தண் 
மையான அந்த இரவிலும், வியர் 
வைத் துளிகள் அவளை தெப்பமாக 
கீராட்டின. 

“யார் 82 என்னைப் பார்த்து 
விட்டு ஏன் இப்படிப் பயப்படு 
ஒருய் ?7* என்று கணிவுடன் விசா. 
ரிதீதான் ரதீரப்பா.. 

நான் ... இக்த வீட்டு எஜமான 
ருடன் வந்தவள். வேறு ஒன்றும். 
எனக்குத் தெரியாது. தன்னு 
டைய மருமகளான சர்ப்ப ஸ்திரீ 
ஒருத்திக்குத் துணை தேவை:என்று 
அழைத்து வந்தார். இங்கே என் 
னைத் தவிர இளம்பெண் யாரை 
யுமே காணோம். மிங்கள் அவர் 

  

மகனா? உங்கள் மனைவி 
எங்கே?... ?” 

பயத்தோடு அரை குறையாக 
உளறினாள் கர்மதா. 

ருத்ரப்பாவுக்குத் தன் தந்ைத 
யின் போக்கு புரிந்து விட்டது. 
துலைதாரம் தன்னை ஓழித்துத் தலை 
முழு வீட்டு அவர் பெண் 
வேட்டை ஆடுகருர் என்பது 
புரிந்து வீட்டது. அவருடைய உல் 
லாச வாழ்க்கைக்கு ஓவ்வொரு 
புதுக் காரணங்கள் அவருக்கு 
இடைத்து வந்தது போலும் என்று 
நினைத்து. அவன் வெறுப்புடன் 
எரித்துக் கொண்டான். 

நர்மதா வியப்புடன் அவனையே 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். 
சிறிது நேரம் மெளனமாக இருந்த 
அவன் மெதுவான குரலில், * மீ 
ஏன் இப்படி வீடு வாசலை விட்டு 
இவருடன் வரவேண்டும் 2 பகட் 
டான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் 
என்ற அற்ப காரணத்திற்காக 
மூன்பின் யோசிக்காமல் வரலாமா? 
வா, இப்படி உட்கார். கான் இவ 
முடைய மகன். எனக்கு இன்னும் 
கல்யாணமே ஆகவில்லை...” 
என்றான். 

 



  

கர்மதா: மேலும் அவனை. ஆச்சரி 
யத்துடன் பார்த்தவாறு உட்கார்த்து 
ருந்தாள். ara sg நிலவு 
மேற்கே சாயும்வரை அவர்கள் 
இருவரும் ஒருவரை ஓருவர் 
பார்த்தவாலு உட்கார்ந்தார்கள்.. 

இரண்டு தினங்களுக்குப் பிழகு 
ஒருகாள் மாலை குதீரப்பா அவளி 
டம் வந்து கேட்டான். '* உனக்கு. 
என்ன மணந்து கொள்ள ஆசை 
'இருக்தால் சொல். காம் இருவரும். 
கஞ்சன் காட்டில் தெய்வத்துக்கு 
முன்பாக மணந்து கொண்டு வெளி 
யூருக்குப் போய் விடுவோம். பிறகு 
உன் உறவினருக்கு விவரங்கள் 
எழுதலாம் '*? என்றான். 

கடுக்கடலில் அகப்பட்ட படகு 
போல். தத்தளித்தாள் காமதா. 

எங்கோ பிறந்து வளாம்த தன்னு 
டைய வாழ்க்கை இப்படித் தசை 
மாறித் தத்தளிக்கிறதே என்று 
அந்தப் பேதை நினைத்துக் கண்ணீர் 
விட்டாள். 

ஆறாகப் பெருகும் அவள் கஸ் 
ணீரைப் பார்த்து ருதீரப்பாவின் 
உள்ளம் உருகியது. . 

நானும் என் தகப்பனாரைப் 
Cure மேர்மையற்றவனாக இருப். 
பேன் என்று கருதுகிறாயா கர்மதா? 
அப்படியெல்லாம் இல்லை. சிறு வப 
இல் தாயை இழக்த காண், தக் 
தையை விட்டுத் தாரவே வில 

வளர்க்கப்பட்டேன். உண்மை 
யாகவே உன்னக். காப்பாற்ற. 
வேண்டும் என்கிற எண்ணம்
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எனக்கு இருக்கறது. '* ருத்ரப்பா 
ஆவேசத்துடன். awe. 

அன்பு, ஆதரவு என்பதேத 
இன்னதென்று அறியாமல் இருந்த 
கர்மதாவின் இதயத்தில் முதன் 
முதலாக அன்பு ஊற்று பெருக 
ஆரம்பித்தது. ஆவல் ததும்ப 
அவனைப் பார்த்து விட்டுத் தலை 
குனிச்து கொண்டாள் அவள். "த் 
ரப்பா மென்மையான அவள் கரங் 
sand gir கைகளில் சேர்த்துப் 
பிடித்தக் கொண்டான். இப்படி 
சில கிமிஷங்கள் அவர்கள் தங்க 
காயே மறக்திருந்தார்கள். 

வாயிற்படியில் யாரோ களைக் 
கும் சதீதம் கேட்டது. எறிப்பாயும் 
சிங்கமென நின்றிருந்தார் அவன் 
தந்த. 

ரீ எப்போடா வந்தாய் 9”? 
* மூன்று காட்கள் ஆயிற்று. * 
“ஓஹோ! உனக்கு ங்கே 

என்ன வேலை ? கேராக மீ மைசூர் 
வீட்டுக்குப் போவதுதானே ?”? 

போயிருந்தால் உண்மை 
தெறிக்திருக்காதே ?'* மகன் மிஞ் 
சிப் பேசுஒருன் என்பது தக்தைக்கு. 
விளங்க விட்டது... 

“துப்பு துலக்க வக்து விட்டாயா 
ரீ? போடா வெளியே. அவ 
ளோடு உனக்கு என்ன பேச்சு 7”? 

“ பே௫னால்தானே: அப்பா உவ் 
ககப்பற்றி எனக்குத் தெரியும் 2? 

ருதீரப்பா கர்மதாவின் கைகளைப் 
பற்றிக் கொண்டு வெளியே 
போகக் இளம்பினன். ஜலகண் 
டப்பா முரட்டுத்தனமாக நர்மதா 
வைப் பிடித்து அறைக்குள் கள்ளி 
ஞர். கதவைத் தாழிட்டுப் பெரிய 
பூட்டாக பூட்டினார். 

4 அப்பா”? 
௪... ௪... போ... உன்னால் 

என்ன முடியுமோ செய்து. 
கொள் Gur...” 

கர்மதா. இதுவரை கூறிவிட்டு 
கத்தைக் கைகளால் 
காண்டு. தேம்பினாள். 
“கதை போல் அல்லவா இருக் 

Bg? என்னால் ஈம்பவே முடிய 
வில்லையே?!” என்றேன் கான். 
ஆனால், விவரங்ககளா மலும் 
அறிய ஆவலுடன் இருந்தேன். 

மூடிக் 

ருத்ரப்பா பிறகு வீட்டில் இல்லை 
ஏதோ இட்டம் போட்டு அவ 
காப்பாற்ற வேண்டும் - என்கிற 
கோக்கதீதுடன் வெளியே போய் 
விட்டான். 

மாலை. தேய்ந்து அந்த ஆற்றங் 
கரை கிராமத்தை இருள் சூழ்ந்து 
கொண்டே. வந்தது. வெளியே 

சென்றிருந்த ரத்ரப்பா அமைதி 
யாக வீடு திரும்பினான். அன்றிரவு 
எப்படியாவது அவக அழைத்துக் 
கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளி 
யேறி வீடுவது. பிறகு பார்த்துக் 
கொள்ளலாம் என்பது அவன் 
முடிவு. 

பூட்டியிருந்த அ௮க்த அறைக்கதவு 
இறம்திருக்தது. உள்ளே அலையக் 
குலைய கர்மதா கழே இடக்தாள். 
வெறிபிடித்த மிருகம் ஒன்று தன் 
இரையைக் குத்திக் குதறி எறிக்தி 
ருப்பது போல் இருக்தது அந்தக் 
காட்சி. ௮ வள் பிரக்ஞையை 
இழக்கவில்லை. Pir மஇப்பற்ற 
கற்பை இழக்த நிலையில் இதயம் 
சூன்யமான நிலையில் ழே இடம் 
தாள். 
,ஜலகண்டப்பா வெற்றிப் புன்ன 

கையுடன் மகனைத் இரும்பிப் பார்த் 
தார். 

“© என்ன இதெல்லாம் ??” என் 
ரான் ௬த்ரப்பா. 

ஹோ... ஹோ ... என்று சரித் 
   தார் அவ, 

** உனக்குத் தெரிய வேண்டிய 
அவசியமில்லை, பேசாமல் போய் 
விடு, என் வயிற்றில் பிறந்த 
தோஷத்துக்காக உன்னைச் சும்மா 
விடுக நன், போடச 
வெளியே ... '” " அந்தனுறையில் 
கொடிப் பொழுதில் யாவும் கடந் 
தன. மேஜை மீது கடந்த பழம் 
கறுக்கும் கதீதி ஜலகண்டப்பாவின் 
இதயத்தில் பாய்க்ததும், ருதீரப்பா 
வெறி பிடித்தவனைப் போல 
ஓடியதும் கர்மதாவுக்குத் தெரிந்தது. 
அவள் அந்த வீட்டை ட்டு 
வெளியேறி மனம் பேசனபடி, 
கடந்து கண்ணம்பாடிக்கு. UbBGE 
தாள். 

கான் அவளையே உற்றுப் பார்த் 
தேன்,



தட்டிய கணவனுடன் வாழ்க்கை 
பத்தி இருந்தால் - அவன் உப 

யோரகமில்லாதவனாக இருக்தாலும் 
ரீ எவ்வளவு பெருமையுடன் இருக் 
கலாம் 2 எதையோ நினைத்துக் 
கொண்டு. உன்னையே நீ பாழ் 
அடித்துக் கொண்டாயே கர்மதா 7? 

அவள் தலைகுணிந்து நின்றிருந் 
தாள். அன்றிரவே மைகூருக்குச் 
சென்று சென்னை போயாக வேண் 
டும் என்று என் கணவர் எனக்கு 
நினைவுபடுத்தவே, அங்கிருந்து காம 
தாவுடன் நாங்கள் இளம்பினோம்... 

மதராஸ் மெயில் தடதடவென்று 

வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது. 
இரவு கெருநேரம் வரையில் எனக் 
குத் தூக்கம் வரவில்லை. ஏதோ 
ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து, வறுமை 
யின் காரணமாக ஒருவனால் ஏமாற் 
ஐப்பட்டு, தனக்கு வாழ்வு எங்கே 
"இருக்கிறது என்று தேடி அலைத்து. 
ஒருகாமுகனின் அயோக்யத்தனத் 

துக்குப் பலியாகி, ஒரு கொலைக்கும். 
தாண்டு கோலாக அமைந்த அந்தப் 
பெண்ணையே. நான் கவனித்துக் 
கொண்டு உட்கார்ந்தேன். 

எங்கள் பெட்டியில் கூட்டம் அத 
கம் இல்லை, இருக் த சில 
ரும் அமைதியாகத் தூங்கக் கொண் 
டிருக்தார்கள், அவள். வாயைத் 
இறந்து ஏதாவது பேசினால் 
தேவலை என்று எனக்குத் தோன். 
றவே, அவளைப் பார்தீது கான், 
படுத்துக் கொள்ளேன். விடிய இன்: 
னும். ரொம்ப. காழிகை இருக்க 
றது '* என்றேன். 

பள பளக்கும் விழிகளால் 
என்னை உற்றுப் பார்த்தாள் அவள். 
ரயில் பெட்டியில் மங்கலாக எரிந்த 

நீல விளக்கின் ஒளியில் அவை பள 
பளவென்று மின்னியது. 

கான் ஆதுரத்துடன் எழுந்து 
அவள் கைகக£ரப் பிடித்து, ** படுத். 

துக் கொள். உன்னை எப்படியா 
வது விசாரித்துக் கொண்டு போய்ச் 
சேர்த்து விடுகிறேன் ”* என்றேன். 

கரீடீதா பயங்கரமாக விழித்தாள். 
“கொலை / கொலை!!! என்று 

அலறியவாறு சரியாகப் பொருத்தப் 
படாமல் இருக்த கதவை நோக்கப் 

க் Oo 

பாய்ந்தாள் அவள். காற்றின் 
வேகத்தில் கதவு படீரென்று 

இறந்து கொண்டது. புது மழையால் 
ழே பொங்கிப் பெருகி வழிந்து 
போய்க் கொண்டிருந்தது பாலாறு. 

தண்ணீரில் தடாலென்று ஒரு சத் 

6b, பெட்டியில் இருக்தவர்கள் 
தூக்கத்தில் அலறிப் புடைத்துக் 
கொண்டு எழுந்தார்கள். : 

அக்தக் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் 
அலை அலையாகப் பரவும் அவளு 
டைய கூந்தல் தெரித்தது. ரயில் 

தட தடவென்று ஓடிகொஞ்ச தாரம் 
சென்று கின்றது. எல்லோரும் 
கழித்துக் கொண்டு ஓடும் அக்த 
ஆற்றைப் பார்த்துக் கொண்டே 
சிறிது கேரம் கின்றோம். யாரோ 
அனாமதேயப் பெண் ஆற்றில் தவறி 
விழுந்ததாக அதிகாரிகள் முடிவு 
கட்டி மேலும் ரயிலைத் தொடர்ந்து 
செல்ல அனுமதித்தார்கள். 

நார்மதா அனாமதேயப் பெண்ணா? 
அவளைப் பெற்ற வெங்குலக்ஷ்மி 
எவ்வளவு கபடமற்றவள் ? அவள் 
உடன் பிறந்தவன் எத் தனை 
வெள்ளை உள்ளம் படைத்தவன் ? 
இவர்கள் எங்கோ இருக்கும் 
போது கர்மதா அனாதையாகப். 
போய் விட்டாள் 1 

இதுதானா இன்றைய சமுதாயத் 
தின் தீர்ப்பு 2? நாகரிகத்தின் முடிவு? 

என்று கான் உள்ளம் வாடி மறுபடி. 
யும்பிரயாணதீதைத் தொடர்ந்தேன். 

காலைக் கதிரவணின் - ஒளியில் 
ரயிலின் இருபக்கங்களிலும் 
இருக்த ஏரித்ீ தண்ணீரின் ஓரத்தில் 
'தரமரை மலர்கள்: மலர்க்து ANS 
தன, தாங்கள் பிறந்த கொடியில் 
அவைகள் மலர்ந்து கிற்கும் போது 
எவ்வளவு கவர்ச்சியாகவும் உன் 
னதமாகவும் இருக்கன் றன? 
அதோ ! ஓரு இடைப்பையன் 
வெடுக்கென்று. ஓரு. தாமரையைக் 
கொய்து இப்படியும் அப்படியும். 
ஆட்டி அலைக்கழித்து ஏரிக்கரை 
மீது வீசியவாறு போவருன். மல 
ரைப் பறித்தவன் மகாதேவனின் 
பாத. கமலங்களில் அதை அர்ப்ப 
ணித்திருந்தால் அது எவ்வளவு 
பெருமை அடைத்திருக்கும் ? 

கரமதாவும். இக்தப் பறித்த தாம 
ரைக்கு ஓப்பாக ஆடவிட்டாள், % 

  

 



ன்று வகுப்பு 

தூம்பிச் சதம் 
பள்னிக்கூடத்து 

ர். சேர்ச்ச பிள்ளைகள். 

வளர்த்த பாசம் 22-௪7 யாக இருக்க மூ 
வேலைக்காரி பாலு a: in? ர்கள் 
லைக் கொண்டு ஸரோஜா ராமமூர்த்த் இன்னம் அம்மி 
வர்துஇண்டாவது ப்ப யும். இல்லையே! 
வகுப்பில் உட்கார வைத்துவிட்டுப் ஈலநிறக் கண்கள், கறுத்த சுண்ட 
போனாள். பாறு உட்கார்ச்ததும், ௮2௪ தலை மயிர், தழு தழவென்று 
பெஞ்சியின் கோடியில் உட்கார்க்திரு்ச சொட்டும் மூகம். எல். 
ரகுவைப் பார்்.த வேலைக்காரி இடுக்கட் 

னால், அவளுக்கு அல்கே ௮.5௧ டாள். அ 
சேம் நிற்க முடியவில்லை, மற்ற அது 
லல்கள் காத்.தக் டெர்சன. இது வரை 
பீல் சோட்டுப் புஸ்தகங்களைப் புரட்டிக்: 
கொண்டு உட்கார்ர்திருர்த உபாச் 
மாமனி ஞானம் நிமிர்ச்து உட்காரச் 
சான். குழர்தைகள் எல்லோரும் புஸ்: 
சகங்களை,ச். இறக்து வைத்துக் கொண்டு 
பாடங்களைப் படிப்பதற்குச் ,சயாராக 
இருந்சனர். 

1G உட்கார்ச்இருக்த பெஞ்சியின் மழு 
கோடியில் இருந்த பாலுவைப் பார்த்த. 
ஞானம் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித் 
சான், 

ஈவன் புதுப் பையன், aes |” 
என்று மற்ப் பிள்ளைகள் கத்இனார்கள். 

உஷ் ?? என்று மேஜையைர் சட்டி. 
விட்டு, * குழர்தைகளே! சத்தம் போடச் 
கூடா௫ !?? என்று கோபத் துடன் கூறி 
விட்டு, “எக்கே, சான் கேட்ட கேள்விக் 
குப் பதில் சொல் பார்க்கலாம் !?? 
என்றாள் ஞானம், மறுபடி பாலு 
வைப் பார்த்து. மறுபடியும் வகுப் 
பில் கொல்லென்.ற சிரிப்பு எழுச் 
திதி. 

“சான் இன்மைக்கு த்தான், 
கீச்சர் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ச் 
சேன் !?) என்றான் பாலு பயத் 
டன், 

ஞானம் ஆச்சர்யத்துடன் வகுப் 
பை ஏறிட்டுப் பார்த்தான், பாலு 
உட்கார்ச்இருச்த பெஞ்சியின் மழு கோடி. 
யில் ரகு உட்கார்ச்து சிரித்துக் கொண்: 
ogists, சனிச் சனி குடும்பத்தைச்: 
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களை 

லாம். ஒரே மாதிரி 

  

   

            

   

    

   

        

   

யாக -- அதுவும் ஜரல், பேசும் மா.இரி 
எல்லாம் -- ரே மாதிரியாக இருச் 
குமா?



ஞானச்தின் தலை சற்.௦ ஆரம்பித்த.2. 
ஈசனின் ருஷ்டி வினோசங்களில் இத 
வம் ஒன்றாக இருக்குமோ, என்னவோ? 
தேவனுடன் பாலுவின் கரங்களைப் பற்தி' 
அழைச்௪ப் போய் ரகுவின் uses BO 
உட்காச வைத்தான். அவளாலேயே 
யார். ரகு, யார் பாலு: என்று கண்டு 
பிடிச்சு முடியவில்லை ! 

அன்று வகுப்பில் மற்.உ பாடங்களைப் 
படிக்கவோ, குழர்சைகளுக்குச் சொல் 

லிக் கொடுக் 
கவோ குழர்தை 
s ert gy 1, 
ஞானச் தாலும் 
மூடிய வீல்லை. 

சனிச் சனி 
குடும் பச்சைச் 
Grits இரு 
பிள்ளைகளும் 

    
    
   

        

    

ஓரே 
மைப் பற்றியே அன்று பூராவும் பேச் 
சாக இருச்த௫. 

மாதிரியாக இருக்கும் Sios 

2 

LF வீட்டுக்குப் 
அவன் அம்மா ஜான பள்ளிக்கடடச் 
சைப் பற்றி அவனிடம் விசாரித்சாள். 

போனகம் 

“அம்மா 1 பள்ளிக்கூடம் எனக்குப் 
பிடிச்சிருக்கு. wi@s என்னைப் 
போலவே ஒறு பையன் படிக்றொன் 
அம்மா ! என்னைப் போலவே அவலும் 
இருக்கான் அம்மா !?? 
ஜான கூடத்தில் உட்கார்ச்ிருக்க 

சன்னுடைய இன்னொரு பிள்ளையைப் 
பார்த்தாள். பாலுவும் சோஞாவும். 

இரட்டைக் குழர்தைகள் 
என்றால் யாராவது ஒப் 
புச் கொள்வார்களா? 
பாலுவின் pid wee 
Qowxiy. Crngp sp 
பாக இருந்தான். ஓரே 
சமயத்தில் ஒன்றாக 
அன்னையின் கர்ப்பத்இல் 
வளர்க்த இறு: குழர்தை 
களுக்கும் கொஞ்சமா 
வத ஒற்றுமை இருக்க 
வேண்டாமா 2. இசைப் 
பற்றி அவளும் அவள் 
கணவனும் பல சடை 
கள் பேசியிருக்கிறூர்கள். 
வியர்தும் இருக்குர்கள். 

ஆனால் பாலுவை விட 
சோழு சன் பெற்றோ 
ரிடம் அதிக அன்பாக 
இருக்கான். அம்மாவை 
விட்டு அவனால் ஒரு நி. 
ஷம் பிரிக்திருக்க முடி 
யாது. அந்தக் காரணர் 
இனால் தான் ஜான 
சோமுலைப் பள்ளிக் 
கூடம் அனுப்ப வில்லை, 
அத்துடன் பாதுவைப் 
பிரிச்சு சோமு. இது 

. வரைக்கும் Bois 
இல்லை. ஆகையால் பாலு வீட்டுக்கு 
வர்சதம் சோமுவுக்கு விளையாட 
வேண்டும் என்று ஆசை உண்டா 
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யிற்று. - இருவரும் விளையாடக எனம 
பினார்கள். 
ஜான, ஒன்றாக விளையாடும் சன் 

இரட்டைப் பிள்ளைகளை மாதி மாதிப் 
பார்த்தான். அண்ணன், சம்பி ஒரே 
மா.இறியாக இல்லாவிட்டால் போலருர் 
கன். குடும்பத்தில் இருக்கும் வேறு 
யாரைப் போலவாவது இருக்க மாட் 

சோழுூவுக்கும் அவர்கள் 
குடும்பத் க்கும் அளிக்கூட சம்பர்தம் 
இருப்பதாக யாரும் ஒப்புக் கொள்ள 
மாட்டார்கள். பாலு பள்ளிக்கூடத்இ 
விஞர்.ஐ வந். சொன்ன வார்.த்தைகளை. 
ஜான நினை அப் பார்த்தாள். 

டார்களா ₹ 

ஈ இங்கே என்னைப் போலவே ஒரு: 
பையன் இருக்கிறான் அம்மா ! என்னைப். 
போலவே அவனும் இருக்கான்!??என்று 
பாறு கூதியது. இரும்பத் இரும்ப 
அவன் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண் 
டிருந்தது. 

(இனம் பள்ளிக்கூடழ்.இலிருக்து வசத 
அம் பாலு சன் அம்மரவிடம் ஓயாமல். 
சகுலைப்பற்திச் சொல்லிவர்,சான். வகுப் 
பிலே திடீரென்று குழப்பம் எற்பட்ட 
சாம், ரகுலைப் போய் பாது என்று 
நினைத்துக் கொண்டு “டிராயிங்? வாசத்.இ 
யார். அவன் போட்டிருச்த சத்.இரம் 
களில் வர்ணம் சரியாக இல்லை என்று 
சொன்னாராம் 1. 

ஜானக்கு ஆச்சர்யம் அ.இகமாயிற்று. 
ஒரே வயிற்றில் ஒரே சமய்.இல் வளர்ச்து 
ஐனி ச் ௪ குழர்சைகளுக்கு இல்லாத 
சாயல் ஓற்றுமை வெவ்வேறு குடும்பல் 
களைச் சேர்ச்த குழர்தைகளுக்கு இருப் 
பதா ஆச்சர்யம் அல்லவா 2 

SG இனம் இந்த ஆச்சர்யத்தை 
சேரில் பார்ப்பதற்காக பாலுவின்பள்ளில் 
கூடத்அக்குப் போனான் அவன். mug 
'தியாயனி ஞானம் Bis Bruges 
பாலுவின் அம்மாவிடம் சொல்ல, வேண்: 
டும் என்று நிணைச்இருர்தாள்.   

ஜான வகுப்புக்குள் முழைச்ததும் 
பெஞ்சியில் உட்கார்ச்இருர் ச. ரகுலைப் 
பார்த்துச் சரித் கொண்டு நின்றாள். 
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ஜுவன சன்றாகப் படி.க்இறானா 2 வீட் 
டிலே ௪௮ ௧௮ வென்று விஷமம் செய் 
இனுனே என்று உங்களைக் கேட்க வச் 
சேன் 17? என்று கூறினாள் ஜானூ, 

1 இலன் உங்கள் பின்ளே இல்லே, 
அம்மா! அதோ இருச்கறான் பாலு ! 
arises இப்படித்தான் sors 
போடுறோம் அச்சடி”? என்று உபா,த்.இ 
யாயணி ஞானம் கூறி கொண்டே 
பாலு இருக்குமிட்சைச் ஈட்டிக் காட்டி 
ஞள். 

பாலு அங்கே Cisne கொண்டு 
உட்கார்ச்இராச்தான். 

இருவருக்கும் எவ்வளவு ஒற்றுமை? 
பெற்ற சாயே cunts போகும்படி 
யான ஒற்றுமை இரு குழர்சைஃளுக்கும் 
Boiss! 

8 

௨இ]த.ற்கு மேல் ஜானஇயின் மனம் 

நிம்மதியாக இல்லை, பாலுவும் சகுவும். 
ஒசே மாதிரியாக இருக்களூர்கள். நிறம், 
சாயல், கூரல் எல்லாவற் திலும் 
ஓற்மு மை இருக்தெ௪. இரட்டைச் 
குழர்சைகள் என்று இவர்களைச்சான். 
கூற வேண்டும். எல்லாவற்திலும் 
விச்தியாசமாக இருக்கும் சச மூ. 
எப்படி. பாலுவின் கூடப் பிறச்ருப். 
பான்? 

இதைப் பற்றி கினை ச் தவ டன், 
ஜானகக்குத் தான் இவ்விரு குழர்தை 
களையும் பிரசவித்த gore Bier 
நினைவு வச்ச. ஒரு சாளைக்குப் பத்து, 
இருபது: என்.ஐ எண்ணிக்கை யில்லாமல் 
பங்கு ஜனிக்கும் மதலைகளின் ஞாபக 
மும் கூடவே எற்பட்ட. 

ஒருவேளை குழர்சை மாதிவிட்டசோ! 
ஜானூயால் அதைக் கற்பணே கூட 
செய்கு பார்க்க முடியவில்லை. பஜ. 
wr gb swig பெற்ற குழர்தை மாதி 
இன்னொருவரிடம் வள£வாவ 2 

அவள் மனம் நிம்மதி இழர்து சவிக்க 
ரம்பித்தது. குழம்பிய மனத்துடன் 
வீட்டை ௮டைச்சாள்.



அவன் வீட்டை அடைவதற்கு முன்பு 
அவள் கணவன் காரியாலயச் திலிருச்௮. 
வர் ூருக்தான்.. “அம்மா என்னை விட் 
Ohad பள்ளிக்கூடம் போயிட் 
டாப்பா !?? என்று அப்பாவிடம் புகார் 
சொல்லிம் கொண்டிருக்தான் சோமு. 

“ஊம். சரம். இண்டு பேரும் 
அம்மாலை விட்டுட்டு னிமாவுக்குப் 
போயிடலாம் ஒரு காளைக்கு 13? என்னு 
பதிலுக்கும் கூறினான் ஜான$ூயின் 
கணவன் சாவேன். 

Biss சேலிப் பேச்சில் ஜான$ூயின் 
மனம் செல்லவில்லை. தன் மனத்தள் 
எழுக்தருக்கும் இர்தப் பு.திறாக்கு விடை 
எப்படிக் கெடச்சப் போதெ.து என்று 
கழம்பியவாறு ஜான), இரவு சாப்பாட் 
9க்கு வேண்டிய அலுவல்களேல் கவ 
னித்தாள். 

  

Far கலகல கேன்௮ குழர்சைகளைப் 
புத்தி gurnd பேசும் அவள் இன்: 
றைக்கு மெளனமாக இருப்பது பற்றி 
சதாசிவெனுக்கு வியப்பாக இரர்தது. 
குழர்தைகள் எல்லோரும் gras விட் 
டார்கள். தம்பதிகள் சாவகாசமாக 

உட்கார்த்து குடும்ப வியவகாரக்கன் 
பேசும் சமயம், யோசனையில் ஆழ்ர் 
இருந்த ஜானூயைப் பார்ச்௪, '* என்ன 
ஜான? சராயக்திரம் பள்ளிச்கூடச்இழ். 
குப் பேரய் வர்த.து முதல் உற்சாக மில் 
லாமல் இருக்றொாயே 27? என்று விசா 

ரித் சான் சதாசிவன். 

“ரொம்ப சாளாக பாலு தன்னுடன் 
படிக்கும் பையன் ஒருத்சனைப் பற்றிச் 
சொல்லிக்கொண்டிருர்தான். அப்படியே 
பாலுவை உரித்து வைச் இருக்கு, அந்தப் 
பையனைப் பார்த்தால் ! குரல், பேச்சு 

எல்லாம் அப்படியே ! எனக்கு அதீதப் 
பையனைப் பார்த்த.இலிருக்து என்னவோ 
குழப்பமாக இருக்கு. ஒரு வேளை இரட் 
டைம் குழர்சைகளில் ஒன்று மாதி, யார் 
குடிம்பத்திலாவது வளருறசோ என்று 
தோன்றுநெது. விசாரித்துப் பார்க்க 
வேண்டும் ?? என்றாள். 

சதாசிவனுக்கு முதலில் இத அர்த்த 
மற்றதாகலே தோன்றியது. ஆளுல், 
ஜானூயின் உறுதியான அபிப்பிராயம் 
அவன் மணத்சையும் குழப்பியது. “* ரகு 
வின் வீட்டுக்குப் போய் அவன் சாயை 
விசாரித்துப் பார் 1?) என்று கூதினான். 

அப்படியே ஒறு இனம் ஜான ரகு 
வின் வீட்டைச் சேடிச் சென்று விசா 
ரித்சாள். அவள் பிறந்த ஆஸ்பத்திரி, 
சேதி முதலிய விவரங்களையும் கேட் 
டாள். 

பர. ஓவும் சோமுவும் பிதர்தஅன்ே 
ரகுவும் ௮தே ஆஸ்பத்இரியில் பி.தச்.இருக் 
சான், ஜானலியின் மணத் லிருந்த சர் 
சேகம் தெளிர்து விட்டத, எண்ணற்,2 
குழர்சைகள் பிறந்து வளரும் இடத்இல் 
குழர்தைகள் அடையாளம் செரியாமல் 
மாதிப்போவது சகஜமாக ஏற்படக்கூடி 

யதுசானே ? சோழு, ரகுவின் தாயாக 
இருக்கும் பங்கஜத்தின் குழர்சைதான் ! 
மூக ஜாடையும், நீண்ட கருவிழிகளும் 
வன் அன்னையைப் போலவே ௮வ 
னுக்கும் இருந்தன.  ஜானூயின் மனச் 
அக்கு ஆறுதல் அளித்த விஷயம் ரகு, 
'சன்னைவிடப் பன்மடங்கு அன்பு செலுத் 
தம் அன்னை" ஒருத்தியிடம் வளர்ச்து 
வருவதுதான். 

ரகுவைச் தன் உயிரினும் மேலாக 
நினைத்து வச்தான் பங்கஜம். இவ்வள 
அழகான  குழர்தையை அடையக் 
கொடுத்து வைத்தவளுள்கு இறைவன் 
செல்வ, ச்தை எசாளமாக அருளவில்லை. 

பள்ளிக்குப் போகும் மற்றச் சுவர்கள் 
ணிர்து செல்லும் வித விசமான'உடை 
களைப்போல் சன் பிள்ளையும் ௮ணிர்து: 
போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட் 
டாள். அவள் கணவன் சம்பாஇ)த்த 
சொற்ப சம்பளத்தால் இவைகளெல் 
லாம் வெரும் கனவுகள் ஆபின. 

முதல் சாள் அவளைப் பார்த்து கு. 
வைப் பற்திய விவரங்களை அதிர்து 
போன ஜான, அவனுக்கு அழமயெ 
சட்டைகளையும், விளையாட்டுச் சாமான் 
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களையும் அடுத்த சான் கொண்டு வரத: 
கொடுத்தாள். தன்னுடன் அவனைக் 
காரில் gor வீட்டுக்கு அழைத்துப் 
போனாள். 

காரியாலய ்இிலிருர்து கணவன் வீடு 
திரும்பியதும், பாலுவையும் ரகுவையும் 
அவன் எதிரில் அழைச்துப் போய் 
foi fe. 
எங்கே சொல்லுங்கள், பார்க்க 

லாம்? உங்கள் பாலு யார்??? என்று 
கேட்டாள் ஜான௫, 

சதாசிவன் கொஞ்ச கேரம் திகைச்சு 
கின்றான். பாலு யார் என்றும், ரகு 
யார் என்றும் அவனுக்கும் அடையாளம் 
தெரிய வில்லை ! * எனக்குப் புரிய வில் 
லையே ! இப்படி. ஓரே மா.திரி உடைகளை 
அணிவித்த என் மூன் கிறுச்.இனால் எப். 
படிச் சொல்ல முடியும் 22 என்றான் 
'இகைட்புடன்.. 
ஜான ரகுவைச் சன் கணவன் அறு 

எல் அழை,த்தப் போனான். “* இங்கே 
பாருங்கள், வலது காதின் பின் புறச் 
BO இருக்கும் மச்சத்தின் அடையா 
எத்தை வைச்.தக் கொண்டு சான் இவர் 
களைக் கண்டுபிடிக்க மூடியும். பாலுவும் 
இவனும் ஒரே அச்சாக இருக்றொர்கள், 
இல்லையா ??? என்று கேட்டாள், 

சதாவென் வியப்பும் சர்தேகரும் 
மேலிட இருவரையும் மாதி மாஜிப் 
பார்த்தான். சற்று தாரத்இல் வேடிக்கை 
பார்த.ஐக் கொண்டிருக்கும் சோமூவை 
யும் பார்த்தான்; 

பூராவும் வேறு சாயலாக இருக்கும். 
சதக் குழர்தை எப்படி. பாலுவுடண் 
சேர்ச் பிறர்தவனாக இருக்க முடியும் 2 
சன்னுடைய மனைவி இதுகாறும் கூதி. 

வர் சதை ஏதோ அலட்சிய பாவத்துடன் 
கனைத்து வர்சவனுக்கு இதில் ரெத்தை 
ஏற்பட்டது. அதற்கு மேல் அவனால். 
பொறுமையாக இருக்க முடியவில்லை. 

4 
ஜுன மாரசவித்ச ஆஸ்பத்திரி 

டாக்டர் லேசாகச் ஏரித்துக் கொண் 
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டாள். குழர்தைகள் இருவரையும் மா.தி. 
wor fs secs srr. 

“Bis விஷயம் சற்று ரெமமான ம 
சான். இருந்தாலும் அலட்சியமாக 
விட்டு வி$றெதற்கில்லை. இரட்டைக் 
குழர்தைகள் லெ ஒரே மாதிரியாகவும், 
சில வெவ்வேறு மாஇரியாகவும் பிறப்ப 
இண்டு, அது அவர்கள் தாயின் கர்ப் 
பத்தில் வளரும் சன்மையைப் பொழாத் 
௫ 7? என்று கூறிவிட்டு, வைத்திய 
முறையில் அதைப்பற்றி எழுத இருட்ப 
தையும் தெரிவித்தாள். 

“உங்கள் சந்தேகம் தர வேண்டு 
மானால் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு 
உங்கள் மனைவி பிரசவித்த தேதியில், 
அச்ச மணிக்குள் வேறு யாராவது 
பிரசவித்திருக்கறார்களா என்று தெரிய 
வேண்டும் ?? என்று கூறி, அவற்றின் 
வரலாறு அடல்மெ புஸ்தகங்களைப் 
பார்த்தாள் டாக்டர், 

அந்த் தேதியில் ஜானடயின் பிரசவம் 
ஆன அரை மணிக்குள் பங்கஜம் எண் 
னும் பெண் ஒருத்தி ஆண் குழர்தை: 
மைப் பெற்றிருந்தாள் ! பங்கஜ.த்தை,ச் 
தவிர சோமுவின் சாய் வேறு யாராக 
வும் இறுக்க முடியான. Cargo spe 
பாக  இருர்தாலும், ஹிருதயத்தை 
ஊடுருவிப் பார்க்கும் புத்திசாலித்தனம் 
நிறைச்த கரு விழிகளைப் பெற் 
'திருர்சான். பங்கஜத்தின் கருவிழி 
களுக்கும், அவனுடைய சண்களுக்கும் 
விதீதியாசமே யில்லை. ஜானூ, சதா 
இவன், டாக்டர் மூவரும் ஒரே உறுதி 
யான அபிப்பிசாமத்துக்கு வர்தனர். 

“ஏதோ அஜாக்கொசையினாலும், இரு, 
வரும் ஒரே அறையில் பிரசவித்து 
இருர்தசாலும் குழர்தைகள் மாதி விட். 
டன. அதுவும் பிறச்த குழச்தைகள் 
ஒன்றைப்போலவே மற்றொன்று இருப்ப 
சாலும் அதை அவ்வளவாகக் கவனிக்க 
வும் மூடிவ.இல்லை ?? என்றார் டாக்டர், 

'இரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது ௪,சா 
சிவன் மணைவியைக் கவனித்தான். 
வள் மூகத்இல் கவலை படர்ச்திருர்த௫,



அப்படியானால் சோமுவை அவர்க 
னிடம் அனுப்பிவிட வேண்டியத தான், 
"நான, பாவம், குழந்தை ரகு இத்தனே 
காலம் எவ்வளவோ ஈன்றாக இருக்க 
வேண்டியவன், ஏழைமையில் வளர்க்னு: 
விட்டான் ! இனிமேலாவது sears 
இருக்க வேண்டாமா 27? 

* என்ன, சோழுவையா 2"? என்று 
ஜான இடுக்கட்டுக் கேட்டாள். 

மாம். 

நினேச்துப் பாருங்கள், அவனுக்காக 
சான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப். 
பேன்...??? என்று கூறிவிட்டு, ஜான 

விசும்பினாள். 
ச 

(ஜுன இந்த விஷயச்தை பக்கஜச் 
Bub கூறியபோது அவள் உணர் 
'விழர்து போனாள். செல்வமும் ரும் 
இல்லாமற் போனாலும் தன்னுடைய 
அன்பு ஒன்றையே ரகுவுக்கு அளித்த. 
வளர்த்தவன் அவன். 

பங்கஜத்தின் கணவன் இந்த ஆச்சர்ய 
மரண: செய்தியைக் கேட்டான். அவ 
னுடைய வறுமை அவனைப் பாசமற்றவ-* ந 
ஞல்மெ.௪. 

-அலர்களுக்கென்ன, பணக்காரர்கள் ! 
காச சொடுச்.து வேண்டுமானாலும் இண்: 
ஜொரு குழர்தையை வாங்க வளர்ச்சு 
மடியும் 1! சோமுவை அவர்களே வைத் 
தக் கொண்டிருப்பசானால் கொஞ்சம் 
பணமும், ரகு சம்மிடம் வனர்வதற்கா 
கக் கொஞ்சம் பணமும் கொடுத்தார்க 
னானால் எதாவது வியாபாரமாவ ௯ 
செய்யலாம். இல்லாவிட்டால் ரகுவை 
அனுப்பிவிட்டு, சோமுவை அழைத்து. 
வந்து விடு?” என்று கூறினான் அவன் 
சன் னைவியிடம். 

ஆசையுடன் சன் அருலல் கித்திரை 
புரியும் பாலகன் ரகுவைப் பார்த்தும். 
பங்கஜத்தின் கண்களில் at arise. 

அரும்பாடுபட்டு வளர்,ச்த குழர்தையை 
கேவலம் பணத்துக்காக அனுப்பி 
விடுலதா 2 கர்ணன் உயர்வா$ wi 
னன் உயர்வா. என்த பிரச்னோயைம் 
Bernd Si ஸ்ரீ இருஷ்ண பரமாத்மா 
வின் கினைவு வரச பங்கஐ.த்தக்கு, 

கர்ப்ப வாசத்தில் மறைக்து வளர்ச்சு, 
பிறர்சவுடன் பிரிர் த வேறு இடச்தில் 
வளரும் சோழு. சன்னுடைய பிள்ளை 
யாக அவளுக்குத் தோன்றவில்லை. 
அர்ஜுனன் சான் பிள்ளை என்று அன்பு 
செலுத்திய குர்தி சேவியின் மனகி. 
(சான் அவளுக்கு எற்பட்ட ௮. 

மதலை மொழிகளும், இளம் பருல,2்.௪. 
விளையாட்டுகளும் விளையாடி,் சன்னை 
மடழ்வித்த ரகுவை அவனால் எப்படிய் 
hes Des முடியும் 2 உயிஸரப் 
பிரிக் உடல் வாழ முடியுமா 2 

கண்ணிர் மல்க பங்கஜம் ரகுலை, 
அணைத்துக். கொண்டான். இன்னும் 
ஏழு ஜன்மங்கள் வறுமையில் உழன்றா 
அம், ரகுவைப் பணத்துக்காக அனுப்ப 
அவளால் முடியா. !' 

Qo வத்     
பையன் ;- எனக்கு மாத்திரம் விளக். 

கெண்ணெய் : கொடுக்கிறயே, 
அப்பசவுக்கும் கொடேன் 1" 

அம்மா. 

அப்பா 2 1 உங்க. அம்மா... எனக்குத் 
தான் காப்பி கொடுத்திருக்கானேடா !"* 
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பேசாமடந்தை 
ஸ்ரோதா ராமமூர்த்தி 

ழீரீமாசரத்தின் தெருக்களில் நிசப். 
தம் நிலவி இருது. தெருக் கோடி 
யில் படுத்திருக்க கறுப்பு கரிய ஒன்று: 
“லொள் லொள் " என்று குசைத்துக் 
கொண்டு தடி வரவும், அதைச் 
தொடர்ந் சரக் சரக்” சென்று செருப் 
பின் சத்தம் சேட்டது. சிறித கேசத் 
துக்செல்லாம் அக்கி தெருவில் பெரி. 
தாகச் கட்டப்பட்டிருர் த பங்களா ஒன் 
றின் கதவைத் இறந்து, தபாற்காரள் 
உள்ளே சென்று அந்த வீட்டு எஜமானி 
யிடம் ஒரு கடிதத்தைக் கொடுத்து 
விட்டு வெளியே சென்றான். மறுபடியும் 
செருப்பின் சத்தம் *ச.ரக் சரக் கென்று 
கேட்டது. கடைசியில் அதுவும் 
ஓய்ச்து போயித்து. 

  

கையில் வைத்திருந்த கடிதத்தை 
இரண்டு மூன்று தடவைகள் படித்து 
விட்டு அலத. துப்போய் அசை மேடை 
மீது எறிந்து விட்டு, சலோ ஜன்னல் 
வழியாகத் தெருவைப் பார்த்தாள். 
சற்று மூன் குரைத்துக் கொண்டிருக்ச 
காயும் அசக்து தாவ்குவதைக் கண்ட 
தும் அவளுக்கு ஏனோ சாசணமில்லா 
மல்: அதன்மேல் சோபம் ஏற்பட்டது. 
இசவில் சிலவி இருக்க வேண்டிய 
அமைஇ அக்தத் தெருக்களில் பசவி 
ஓம் நிலவி இருந்தது அவளுக்கு பய் 
தையும் வெறுப்பையும் அளித்தது. 

ராமக௩ரம் என்பன பெரிய ஊராக 
இருந்த போதிலும். லோ குடியிருக்க 
வீடு ஊருக்கு வெளியே பு.இிதாகச் கட் 
டப்பட்டிருக்த வீடுகளின் மத்தியில் 
இருர்தஅ. பெரும்பாலான வீடுகளுக்கு 
இன்னும் யாரும் குடி வச வில்லை. வக் 
இருந்த ஒன்றிரண்டு வீட்டாரும் தமிழ் 
தெரியாத வடக்கத்இக்காசர்கள். 

ன] 

  

கலாவின் சணவன் இருஷ் 
ணன் காலை ஒன்பது மணிக்கு. 
வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டால் 
மாலை. எழு மணிக்குத்தான் வீடு 
இரும்புவான். மத்தியில் பேச்சுச் 
தணைச்கு யாரும் இல்லாமல் 
தனியாக சலா இந்த வீட்டில். 

மிசவும் சஷ்டப்பட்டாள்.. 
ஈசலா மறுபடியும் ஜன்னல் வழியா 

சப் பச்சத்து வீட்டைப் பார்த்தாள். 
௮.இல் ஒரு ஸேட்டும், அவர் மணைஸியும். 
குடி இருர்சார்கள். ஸேட் ஏதோ ஒலு: 
வலாக வெளியூர் போயிருக்தபடியால், 
ஸேட்டின் மணைவி வீட்டில் வேலை 
ஓன்றும் இல்லாமல் நிம்மதியாகப் படுத் 
அத் அங்கக் கொண்டிருக்காள், ௮க்த 
வீட்டிலும் தெருவில் நிலவி இருக்கும். 
அமைதிதான் காணப்பட்டது. எதிர் 
வீட்டிலாவது யாசரவது இருக்கிறொர் 
களா என்றால், அர்த வீட்டின் வாயிழ் 
கதவில் பெரிய பூட்டு ஒன்று தொய்ிச் 
கொண்டிருந்கது. பக்கத்து வீட்டுக் 
காரிக்குப் பாஷை தெரியவில்லை. or Di 
வீடோ காலியாகக் இடக்தது ! என்ன. 
செய்வாள் சலா 2? 

இந்தச் தனிமை அவளுக்கு அலுத்து 
விட்டது. எவ்வளவு தரம்தான் தோட் 

டத்தைத் சுற்றி வருவது, ரேடியோ 
வலைச் இருப்புவஅ; புஸ்தகங்கள் படிப் 
பது? இரண்டே பேர் இருக்கும் வீட் 
டில் சதா என்ன வேலை இருக்கப் 
Cur@pg? 

அன்று சாயங்காலம் இருஷ்ணன். 
வழக்கத்தை விடச் கொஞ்சம் முன்னா. 
டியே வந்து விட்டான். ௬டச்சுட 
காப்பியையுல், அன்று மத்தியாணம் 
செய்த பஷணத்தையும் கொண்டு வக்து. 
மேஜைமீது வைச்து விட்டு சலா 
தொப்பென்று. சாற்காலியில் உட் 
கார்ச்அு கொண்டாள். தலை கூட வாரிப் 
பின்னிக் கொள்ளாமல், வாடிப் போன 
முகத்துடன் தன் எதிரே உட்கார்ச்.இ. 
ருந்த மனைவியைப் பார்த்ததும் இருவ 
ணனுக்குத் அக்? வாரிப் போட்டது. 
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என்ன சுலோ, என்னவோ போல் 
இருக்கிறாய்! உடம்புக்கு ஒன்று மில் 
wen?” cary அன்புடன் விசாரிச் 
கான் கிருஷ்ணன். 

“உடம்புக்கு ஒன்று மில்லை. மனசு 
(தான் சரியாக இல்லை !'? என்று தலை 
யைக் குனிர்்து கொண்டே பதில் கூறி 
ஞ்ள் அவள். 

“மனம் சரியில்லாமல் போவதற்கு 
அப்படி. என்ன முக்யெமான காரணம் 
இருக்கப் போறது 2? 

₹: ஆமாம், காலையில் நீங்கள் பாட் 
டுக்கு ஆபீஸுக்குப் பேய் வி௫ுஇறீர் 
கள். காள் முழுதும் கொட்டுக் கொட் 
டென்று இந்த வீட்டைச் சுத்தி வர 
எனக்குப் பிடிச்சவே இல்லை." 

1 வீட்டைச் சுற்றி வருவானேன் ? 
வீட்டிலே ரேடியோ இருக்ெ.த. புஸ் 
,தகங்கள் இருக்னெறன. தோட்டத் 
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oso unig sre uéeriu@s@oer 
செடி சொடிகள். ஓவ்வொரு சோஜாச் 
செடியிலும் எவ்வளவு புஷ்பங்கள்! இவ் 
வளவு அழகான வீடு ஈமக்குக் இடைச் 

இருப்பது என் ஈண்பர்களுக்கெல்வாம் 
பொருமை !"” என்து சந்தோஷ் 
டன் கூறினான் இருஷ்ணன். 

₹: உங்கள் ஈண்பர்களையே இத்த 

வீட்டுக்குவரள் சொல்லுங்கள். காள் 

பூசாவும் பைத்தியம் மாதரி கோட்டத 
தைச் சுற்றி வச முடியுமா என்ன 7?” 

சலா அதற்கு மேல் அவனுடன் 
பேச விருப்பமில்லாமல் சமையஉறைக் 
குள் சென்று விட்டாள். 

2 

Dosis சாள் சாலை காட்பியை 

எடுத். அச் சொண்டு சலா இருஷ்ண 

னின் அறைக்குள் ௮ுழைச்தாள். இருஷ். 
ணன் ஆவலுடன் அவள் முகத்தைப் 
பார்த்தான். 

ம கேற்று என் பேரில் அட்படிக் 
கோபித்துக் கொண்டாயே ? பார்த் 
தாயா, எதிர் வீட்டுச்கு யாரோ குடி. 

வருறார்கள் 2? இன்னும் கொஞ்ச சாழி 
யில் உனக்கு ஒரு சேதி கடைச்.து 
விடுவாள். அப்போது இந்த விடும் 

உனக்கு ஜோராகவே தோன்றும் |” 
என்று கேலி செய்தான் இருஷ்ணன். 

அவன் கூறுவதைக் கவணியாமல் 
சலா அவசரமாக ஜன்னல் ௮ருல் 
சென்று எ.தீர் வீட்டைக் sachs sre. 
பெரிய லாரி ஒன்நிலிருந்து சாமான் 
கள் இறல்ஓச் கொண்டிருந் சன. சண 
வனும், மனைவியும் என்று சோன்றிய 
ஒரு தம்பதி காரிலிருந்து இறக, 
சாமான்கள் ஓழுங்கு செய்யப்பலுவஜைக் 
சவனித்துக் கொண்டிருந்தனர். கண 
வன் என்று «Forder மனம் மதிப். 
பிட்ட யுவன் சுமாசான அழகுடையவ 
ஞகத்தான் இருந்தான். ஆனால் மனைவி 
என்று அவள் கினை த்தயுவ.தியின் அழகு 
சவிசள் வர்ணனைக்கு உவமையாக 
இருந்த௫. பிறைச்சக்திரனைப் போன்ற



கெற்றியில் சுருண்டு விழும் கூந்தலும், 
யிரம் வார் ததைகளை ஒரு சொடியில் 
சண்களாலேயே பே௫ிவிடும் இற 
மையை உடைய அந்தம் சண்களும், 

் ௪ மேனியும், அவள் 
ம்பட்டூப் புடவை    

  

    

   

யுய் -லோலின் சண்களேப் பறித்தன. 
Ravers geri பெண் 

exh  எப்படியாவ AC@ ab 
செய்து கொள். என்ற 

  

-லோவுக்கு ஏற்பட்டது. 

னர்கு இனிமேல் இந்த வீடு 
சொம்பவும் பிடித்துவிடும் இல்லையா?" 

என்று சேட்டான் இருஷ்ணன், 

  

   
ர்சப் பெண் எவ்வளவு அழகாக 

இருரகிறாள், சர்களா ₹ கானும் 

எத்தனையோ பெண்களைப் பார்த் இருக் 
AC per. இப்படி எல்லாப் பொருத்த 
மும் அமைச்த பெண்ணைப் பார்த்த 
இல்லை, ஈல்ல அழகு !'” என்று சுசீலா 
வியர்து கொண்டாள். 

  

அவளுக்கு அடுப்பங்கரையில் அன்று. 
வேலையே இடவில்லை. அன்று 
மத்தியானமே எதிர் வீட்டுக் 
காரியுடன் சிகேகம் செய்து 
கொள்ள வேண்டும் என்று: 

சுலோ ரினைத்தாள். 

இதன் வழக்கம் 

போல் அவச அவசரமாகச் 
சாப்பாட்டை முடித்துக் 
கொண்ட ஆபீஸு*ச்குச் சென்: 
ரான். மத்தியானம் வாயிற் 
கதவைச் இறந்து சொண்டு 3 
சலா சோட்டத்தைச் சுற்றி * 
வர்சாள். ஒவ்வொரு செடி 
அருிலும் நின்று அன்று 

மலர்க் இருந்த புஷ்பல்களைக் 
கவனித்தாள். அப்படியே 
oft வீட்டையும் கோக்இ 
னாள். வாயிற் கதவு தாழிடப். 
பட்டிருந்த. கூடத்து ஜன் 
னல் அருகே நின்று அந்தப் 
பெண் இர்த வீட்டைப் பார்த் 
துக் கொண்டிருக்தாள்.. 

சுசீலாவின் மனம் சந்தோஷ மடைச் 
௪. அவளுக்கும் சன்னுடன் சிகேகம் 
செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றெ; 
ஆசை இருப்பதாக அவளுக்குச் தோன் 
ஜிய. இல்லாவிடில் சண் கொட்டா 
மல் இந்த வீட்டையே அவள் பார்ப்பா 
னேன் ? தானாகவே வலுவில் அவ: 
ஞூடள் பேசுவது கெளரவல் குறைவு 
என்று நினைத்துக்கொண்டாள் சலோ; 
பரபரவென்று ஒரு கொத்து மோஜா! 
மலச்களைப் பறிச் துக்கொண்டு உள்ளே! 
போய்க் கதவைத் தாழிட்டுக் கொண்! 

டாள். i 

3 

சரயக்சாலம் இருஷ்ணன் சாரியா! 
லயச்தினின்று வீடு இரும்பினான். 
சலா இனத்தை விடத் சன் அலங்கா 
ரத்தில் அதிகம் அக்கறை சாண்பித் 

    
  



  

எ என்ன ளார் இது 1! ஆச்சரியமாய் 
இருக்கே! நான் வந்.து அரைமணியாற.து. 
உங்க பையன் வாயைத் இறக்கமெ 
சாதுவா உட்கார்ந்துண்டிருக்கானே ?'" 

மமல்.. வரிசையில் இரண்டு பல். 
விழுத்தருக்கு......நீல்சு கேலி பண்ணம். 
போப்றனே. வெட்கம் அவனுக்கு       

இருக்க மாதிரி அவனுக்குத் தோன்றி 
யது. புன்னகை மிளிரும் வதன் 
துடன் காப்பியைக் கொண்டு weg 
கணவன் கையில் கொடுச்சுவிட்டு 
சுசீலா அவன் எ.திரே வந்து உட் 
கார்க். கொண்டாள். 
என்ன; அலங்காசம் பலமாக இருக் 

றது ! எங்காவது வெளியில் போகப். 
போகிறாயா?! என்று கேட்டான் 
கிருஷ்ணன். 

இல்லையே! வெறுமனே தான் ! 
அத்தனை பூவும் செடியிலேயே வாடப் 
போடறைதேயென்று கட்டி. வைத்தும் 
கொண்டேன்.” 

உனக்குப் புது ௫௦.௫ டைச்௮ 
விட்டாள் இல்லையா £ அந்த சந்தோ 
ஷம் தான் இந்த அலங்காசத்துக் 
குச் சாரணம்! உண்மை ௮.௮.தானே?"' 

இன்னும் அவளுடன் ஒரு பேச்சு 
கூடப் பேசவில்லை. அதற்குள் ௫92 
என்று விட்டீர்களே ?” 

* பூ! இதுதானா பிரமாதம்? அதவும் 
பெண்களுக்குப் பேசுவதற்குத்தானா, 
விஷயம் அகப்படாஅ* சசைப் பேச்சு 

8! 

ஆரம்பித்தால் ஒரு யுகம் முடியும் வமை 
பேசலாமே?'" என்றான் இருஷ்ணன். 

நான் ஒன்றும் சகைப் பைச்.இியம் 
இல்லை!'" என்று சலா கோபிழ்துச் 
கொண்டாள். 

பிறகு அவளாகவே, :* மத்தியானம் 
சோட்டத்இல் செடிகளைப் பார்த்துக் 
கொண்டிருர்சேன். அவளுக்கும் என் 
னுடன்' பேசவேண்டும் என்று அசை 
போலிருக்க. ஜன்னல் அருகே 
நின்று கொண்டு ஈம் வீட்டையே பார்த் 
துக்கொண்டிருந்தாள். என்) அவள் 
தான் முதலில் பேசட்டுமே என்று 
ரான் உள்ளே வர்து விட்டேன்" 
என்றாள். 

இருஷ்ணனுக்குச். இரிப்பு வந்தது. 
“பேச்சுத். துணைக்கும் கூட யாரும் 
இல்லை. என்று ஈச்சரித்து வச்தாள். 
இஃபோது எதிர் மீட்டில் பேச்சுத் 
தணைச்கு குடி வர்திருக்சறார்கள். 
ஆனால் அவள் தான் முதவில் பேசட் 
மே என்று பிடிவாதம் பிடிக்கறாளே! 
சொம்ப ஈன்றாக இருக்றெத!'' ௪ 

jig Gu எழெட்டு இனங்கள் 
வரையில் ஒருவரை ஒருவர் ஜன்னல். 
மூலமாகப் பார்த்துக் கொள்வதோடு 
இருர்தது. சுலோவுச்கு ௭.இர் லீட் 
டுக்கு அவர்கள் குடி. வந்த இரண்டு. 
மூன்று இனங்கள் வளை மனச் அக்கு 
உற்சாகமூம் தெம்பும் ஏற்பட்ஒருர் 
சன: மறுபடியும் ௮.து படிப்படியாகக் 
குறைக்து போயிற்று. இருந்தாலும், 
எப்படியாகிலும் அந்தப் பெண்ணுடன் 
சிகேசம் செய்து கொள்ள வேண்டும் 
என்ற. ஆவல் மட்டும் அவளுக்குக் 
குறையவில்லை. 

ஒரு காள், செடியிலிருச்ு பறித்து. 
ஒரு சிறிய கூடை நிறையப் புஷ்பம் 
களை வைச்அத் சன் வேலைக்காரியின் 
மூலமாக எ.திர்வீட்டுக்கு அனுப்பினாள். 
கதவைச் சட்டியதும்) அந்தப் பெண் 
aig கதவைத் இறந்து புஷ்பங்களை 
வாக்குச் கொண்டு உள்ளே போய் 
விட்டாள், படச்கென்று கதவை மூடிச் 
கொண்டு! சுலோ இதை ஆவலுடன்



அவணித்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் 
படக்கென்று கதவை மூடிச் சொண்டு 
போனத அவளுக்கு எசனவோபோல் 
இருந்தது. 4 சொம்ப கர்வக்காரியாக 
இருப்பான் போவிரு3இிறதே! இப்படிப். 
பட்டவளுடன் நாமாகவே வலுவில் 
போய்ப் பேசக்கூடாது !"” என்றெ 
உறு தயான தர்மாணத்தும்கு வந்தாள். 

அன்று சாயங்காலம் இருஷ்ணன் 
சஃரமாகவே வீடு இரும்பி விட்டான். 
சலா ன்னை அலங்கரித் துக்கொண்டு 
வன் வரவுச்காகக் காத்திருந்தாள். 
அவன் வச்சதும் வசா.த.துமாக; ₹ வரு, 
இறிர்சளா 2 டவுனில் ஏதோ புதுப் 
படம் வந்இருக்றதாம். பார்த்து விட்டு 
aig விடலாம்" என்று கூப்பிட் 
டாள் அவள். 

“இனிமாயுக்கா 2 எனக்கு ஆபீஸ்: 
வேலை நைய இருக்நெதே !"” 

எல்லாம். 
கொள்ளலாம்." 

நாளைக்குப் பார்த்துக் 

சரி, சரி, உன் இஷ்டமா என்ன 
இதயும் 2 முக்யெமான அலுவல்கள். 
சாளை என்று தள்ளிப் போட முடி 
யாது.” 

ச லாயுக்குத். இர்சம் தொண் 
டையை அடைதச்தது. அவள் எதற்குப். 
பிரயத் தனப் பட்டாலும் தோல்வியே 
வந்து சொண்டிரறெ.து அல்லலா 2 
எதிர் வீட்டுப் பெண்ணுடன் இரண்டு , 
வாக்களாசச் சேதம் செய்து 
கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப் 
பட்டித் தோற்றுத்தானே போனாள் 7 
இப்போது பொழுது போக்குக்காகக் 
கணவனை இனிமாவுல்கு். கூப்பிட் 
டால் அவன் வர மறுக்கிறான் ! 

சுசிலாவின் கண்களிலிரும்து சண்: 
ணீர் மன மள வென்று பெருயெது. 

1 இந்தப் பாழும் ஊருக்கு வந்த. 
விருந்து உங்களுக்கு ஓயாமல் ஆபிஸ். 
வேலைதான் ! அதுதான் எப்படியாவது 
போகட்டும் என்றால், சறையில்வைத்த 
மாதிரி இர்தப்பாழும் வீட்டைத்தேடிப். 
பிடி.தீது என்னைக்கொண்டு வக்துவைச் 

இருக்கிறீர்கள். அக்கம் பச்சம் என்று 
ஏதாவது உண்டா? பக்கத்து வீட்டிலே. 
என் பேச்சு அவளுக்குப் புரியவில்லை. 
அவள் பேச்சு எனக்குப் புரிய வில்லை. 
எதாவது கேட்க வேண்டுமானால் 
ஊமை ஜாடையில் பேச வேண்டி௰ிருச் 
இறத? சலா அழுது சொண்டே 
கூறி விட்டுப் பேச்சை நிறுத்தினாள். 

“பக்கத்து வீட டெக்றெது! எஇர் 
லீட்டுக்காரியோடு கேசம் செய்து: 
கொள்கிற தானே ? உனக்கு அசட் 
டுப் பீடிவாதம் அதிசம்!” 

“அவள் தான் முதலில் பேசட் 
டுமே! என்னைப் பார்த்து விட்டப்: 
பேசாமல் உள்ளே போய் விடறாளே! 
அவள் என்ன அவ்வளவு ஓசத்இ?? 

1 சங்கோஜமாக இருக்றெசோ என் 
னமோ! உன்னை விடச் சின்னவள் 

மாதிரி தெரிறெதே. 8சான் ஒரு காள் 
போய்ப் பேப் பாரேன்.'" 

நான் ஒன்றும் பேசவில்லை! நீல்: 
கள் சினிமாவுக்கு வருதீர்களா இல் 

  

“என்ன ஸார்! 
துக் பொண்டே வருகிறீர்களே, ஏத/ வது: 
Dynadot Suse?” 

ஏதே முணுமுணுத் 

*ஆமரம் / நரம் போய்ச் சேருகிற இடம் 
வரையில் ஸ்திரீகனளே பஸ்ஸில் ஏறக். 
கூடாதுன்னு ஸ்வசமியை பிரார்த்தித்துக் 
கொண்டு வருகின் 1"! 
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oun 2” 
எழுக்தாள். 

4 வராமல் போனால் சீதான் அழுனு 
ஆசாத்இயம் செய்கிறாயே, போய்விட்டு 
வந்தால் போச்சு, காழிகை ஆூலிட் 
டதோ என்னவோ?” என்று இருஷ் 
ணன் தன் கைச் சடியாரத்தைக் கவ 
னித்தான். அது சாறு! மணியோடு 
நின்று போய் Gea. 

இத்தா சலோ ! கடியாரம் நின்று: 

விட்டத. உன் கடியாரத்தில் மணி 
என்ன தூறெதென்று பார் !? என்று 
மனைவியிடம் கூறினான் இருஷ்ணன். 

சுலோ பரபரவென்று எழுர் 
உள்ளே போனாள். அந்தக் கடியாரமும் 

மூன்றரை மணியோடு ரின்று போயி 
Ges! 

சொம்ப அழகாக இருச்கு ! அம் 
தச் கடியாரமூம் நின்று போய் இருக் 

சுலோ காற்காலியிலிருக்ு. 

சே!” என்னு கூறிச் கொண்டு வர் 
தாள் சுலோ. 

“இனிமா டெக்கிற த! இசண்டு கடி. 
யாரங்களும் ஒபே சமயத்தில் நின்று 

    

எங்க வீட்டிலே ரேடியோ இருக் 
குன்னு பேரே ஒழிய, வைக்கிறதே இல்லை, 
ஸார்.” 
ஏங்க வீட்டிலே ரேடியோ இல்லை. 

டன்னு பேரே ஒழிய, பக்கத்து வீட்டிலே 
வைக்கிறு ஸார் 1! 

8. 

போய் விட்டனவே £ மணி' தெரிய. 
வேண்டுமே, சலோ ! கொஞ்சம் எ.திர 
வீட்டுக்குப் போயாவ.து மணி கேட்டுச் 

கொண்டு என்றான் 
கிருஷ்ணன். 
“என்ன !" என்று sip er 

சலா. “* என்னால் முடியாது ! அவ் 
தான் என்னுடன் மு,சவில் பேசவேண் 
டும் என்று கான் நினைத்துச் கொண் 
டிருக்கிறேன்."' 

: அசடாக இருக்கிறாயே நீ! நீதான். 
முதலில் பேடுப் பாரேன். அவள் சகஜ: 
மாகப் பேசினால் பழகுறஅ. இல்லா 
விடில் விட்டு விடுறது !'! என்று 

விரட்டினான் இருஷ்ணன். 

வாயேன்!" 

௭எலா தயல்கக் கொண்டே சென் 
ள். மெதுவாகக் கதவைத் இத்து 
கொண்டு வாயிற்படி அருகில் போய் 
கின்று சாகுக்காச இரண்டு தடவைகள் 
தட்டினாள். கதவு இறச்கப்படவில்லை.. 
இவ்வளவு அசம் வந்து விட்டுப் பேசா 
மல் இரும்பினால் கணவனின் ஏச்சுக்கு. 
ஆளாக நேரிடுமே என்று பலமாகவே 

இரண்டு முறை சட்டினாள். 

பட்டென்று கதவு இறுந்து கொண் 
டது. அவள் யாருடன் பேச வேண் 
டும் என்று துடித்துக் கொண்டிரும். 
'தாளோ அந்தப் பெண் இறந்த வாய் 
மூடாமல் இவளையே பார்த்துக் 
கொண்டு நின்றாள், வாசற்படியில் ! 

“தடியாசம் ரின்று விட்டது. மணி 
என்ன ஆறது என்று உங்களைச் கேட் 
டப் போக வச்தேதன்"' என்றாள் 
சலா. 

அதற்குப் பதில் கூறாமல் அந்தப் 
பெண் இவளைப் பரிதாபமாகப் பார்த். 
துக் கொண்டிருந்தாள். அவளால் இவ 
ஞூடைய கேள்விக்குப் பதில் கூற முடி 
யாது என்பதை அவளுடைய அழகிய 
சீண்ட ஒரு விழிகளும் தெரிவித்தன. 

பாவம்! அழகுள்ள அந்தப் பெண் 
ஊமை என்பதைச் சலோ புரிக்து 
கொள்ள ௮.௪ கேசம் ஆகவில்லை.



‘ 
பரம்பரை இந்தக் கராமத்தில் 

பரம்பரையாக வ௫த்து வந்தவர்கள். 
எல்லோரும் ஏழைகள். அந்த அர்க் 
கோயிலும் ஏழைக் கோயில் தான். அதில் 
வாசம் புரியும் இறைவனும், அம்பிகை 
யும் ஏழைகள்தாம். அந்த ஊர் மக்கள். 
அந்தக் கோயிலை, ஏழைக் கோயில் என்றா. 
தஎன் அழைத்தார்கள். 

ஆம்...அவர்கள் இருட்டுக் கருவறை 
யிலே, கந்தல் உடுத்தி இருளோடு இரு 
ளாகவே பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து 
பழக்கப்பட்டுப் போனவர்கள். இடீ 
ரென்று புரட்டாசி மாதத்திலே அவ்வூர் 
மக்களின் இதயத்தில் ஒளி வீசி தன்னு 
டைய இருக்கையிலும் ஒளியை நிரப்பிக் 
கொள்வாள் அன்னை. நவராத்திரி விழா 
ஒன்பது இனங்களிலும் அந்தக் கோயி 
விலே விளக்கெரியும். வெறும் எண்ணெய் 
விளக்கள்ல ! ஊருக்குப் புதிதாக வந்து 
குடியேறிய பணக்காரரீஇல்லக்திலிருந்து 
இடைத்த மின்சார வசதியினால் மின் 
விளக்குகள் பளிச்சென்று! எரிய, இங்கே. 

    

  

கோயிலின் ஏழைமையை மேலும் விளக் 
இஃ காட்டும். அபிஷேகம், ஆராதனை, 
ஆர்ச்சனை என்று அமர்க்களப்படும். உவர் 
ஆண்களும், பெண்களும் பிராகாரத்தில்: 
கூடி இருப்பார்கள். பு,தர் மண்டிக் இடக். 
கும் மஞ்சள் அரளிச் செடிகளில் 
குழந்தைகள் கண்ணாமூச்சி ஆடுவார்கள்... 
சாம்பிராணி, கற்பூரத்தின் புகை மண்: 
டஉலதீதின் இடையே, அம்பிகையின் இரு. 
உருவம் மேகம் சூழ்ந்த நிலவுபோல் 
ஒளிர்வதைப் பார்த்துத் “காயே” என்று. 
எல்லோரும் கன்னத்தில் போட்டுக் 
கொள்வார்கள். ச 

பிறகு, சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை நடை 
பெறும்... வடை, பொக்கலுக்காகக் 
குழத்தைகள் காதீதுக் கொண்டிருப் 
வார்கள். பிராகாரத்தில் பெண்கள் 
உட்கார்ந்து அவரவர் வீட்டு விஷயங் 
களைக் கொட்டி அளத்துகொண்டிருப். 

Or Ferran Tropes) <Q2s 

Doss 
என்னய்யா ஐயரே?*? 

பார்கள். அவர்களில் பெரும்பாலே 
ருக்குப்பெரிய குறை ஊரிலே இவ்வளவு 
அழகான கோயில் ஒன்று இருந்தும், 
அல் விளக்குக் கூட எரியஈமல் இருப்ப 
தம், தங்கள் தோழிகளைச் சந்தித்துப் 
பேச மழ இடமில்லாமல் இருப்பதும் 
தான். 
வழக்கம்போல் அந்த வருஷமும் நவ 

ரா.த்இரி விழா ஆரம்பமாயிற்று. மூ.தன். 
நள் விடியற்காலம் கோயிலில் கொட்டு 
மேளம் கொட்டிய, தர்மகர்த்தா 
Sheer பிள்ளையும், கனரில் பிரபலஸ்.த 
ரான ஜம்புலிங்கமூம், ஊர் நலனில் அக் 
குறை கொண்ட கேசவமூர்த்தி என்ற 
இளைஞனும் கருவறைக்கு வெளியே நின் 
நிருத்தார்கள். முத்துசாமி குருக்கள். 
ஒவ்வொரு அபிஷேகமாகச் செய்து. 
கொண்டு வந்தார். பால், தயிர், தேன், 
பஞ்சாமிர்தம், பன்னீர் என்று வரிசை 
யாக நடைபெற்று வந்தது. 

“அடடா7** என்று அலுத்துக் கொண்: 
டார் குருக்கள். 
“என்ன மாமா?** என்று கேட்டான் 

கேசவமூர்த்தி. 
**என்னப்பா?' 

ஜம்புலிங்கம். 

      

என்று வினவினார். 

    
டிககாவிபி 

என்று மிடுக் 
குடன் கேட்டார் கந்தசாமீப் பிள்ளை. 

1: ஒண்ணுமில்லை. .. அம்பரளுடைய 
பீடத்தின் கழே எலியோ என்னமோ 
வளை வைத்திருக்கறது. பெரிய புரை 
சல் ஒன்று தெரிகிறது. கொஞ்சம் 
லேசாக அம்பாள் ஆடுவதுபோலத் தெரி 
இறது”* என்றார் மூத்துசாமி குருக்கள். 

* எத்தனை. நாளாய் இப்படி இருக் 
கிறது மாமா?** என்று கவலையுடன் 
விசாரித்தான் Carat sa. 
“Ae MudeBu aim... orders oi 

சூர் குருக்கள். 
**அவருக்கு ஏன் தெரியப்போவு.து? 

போன நவராத்திரிக்குக் கோயில் கத 
வைக் கொறத்தாரு. இந்த தவராத் 
திரிக்கு இிரும்பவுக் தொறத்திருக்காரு. '* 
'தர்மகாதீ.தா பிள்ளையின் அலட்சியமான 
அபிப்பிராயம் இப்படி எழுத்தது.. 
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“ஆமாமாம் ......சொல்ல மாட்டீங்க 
ன்னே? கோயிலுக்கு நீங்க எண்ணெய் 

கொடுத்து எத்தனை வருஷமாச்ஈ 2 எண்: 
ணெய் இல்லாம நான் என்ன தண்ணி 

யையா ஊற்றி விளக் சேத்தறது?'* 
என்று பாய்ந்தார் குருக்கள். 

ஐயரே !சும்மாப் பேசாதீங்க. நான் 

எல்லாத்தையுல் ஒழுங்காச் சொதுகட்டு 
வந்தவன்தான். நேத்திக்கு, இன்னிக்கி 
எலக்ஷன்லே நின்னுட்டு பதவிக்கு வந்த 
வங்க எல்லாம் எம் மேலே வவுறெரிஞ்சு. 
இட்டு கோயிலுக்குள்ளே வந்து போட்டி 
போட வந்தாங்க. அவங்களே கோயிலை 

நடத்தட்டும்னு நான் ஒதுங்கிக் 
இட்டேன். 

முத்துசாமி குருக்கள் மெளனமாக 
அம்பிகைக்கு மஞ்சள் நீராட்டுவதில் 
முனைந்திருநகார். கந்தசாமிப் பிள்ளை 
கூறுவதிலும் உண்மை இருந்தது. 

ரந்தச் செவன் கோயிலில் ஓகோ 
என்று இருவிழாக்கள் நடக்காவிடினும் , 
மாதா மாதம் இருத்திகை விழாவும், 
தைப் பூசமும், மாசி மசமும், இருவா 
இரையும் ஒழுங்காக நடைபெற்று வந் 
"தன. இரண்டு கால பூஜையை ஒழுங் 
காகவே செய்து வந்தார் குருக்கள். 
மாலை நேரத்தில் சிலர் மன அமைதியை 
நாடிக் கோயிலுக்கும் சென்று வந்தனர்... 
ஆனால், கடந்த சில வருஷங்களாக -- 
ஊரில் தேர்தல் அது இது என்று போட் 
டியும், பூரலும் ஆரம்பித்த பிறகு-- 
கோயிலைக் கவனிப்பார். யாரும் இல்லை.. 
அந்த வருஷம் தேர்.தலில் வெற்றிகண்ட 
சுப்பையா பிரமாதமாக முருகனுக்கு: 
அபிஷேகம் செய்வித்தார். அன்று ஒருத் 
'இகையும் சேர்ந்துவடவே, முருகன் 
விழாக் கோலம் பூண்டு,இரு மாது புடை 
சூழ உலா வர ஆரம்பித்தான். நான்கு 
மாடவீதிகளையும் சுற்றி வத்து கோயிலுக் 
குச் செல்லும் தெருவில் அவன் இரும்பிய 
வுடன் இதுவரையில் அமைதியாக முருக 
னுடன் வந்துகொண்டிருந்த சுப்பையா 
'இடீரென்று கட்டளை ஒன்று பிறப்பித் 
தார். 
ஐயரே சாமி எப்படியும் நம்மஷட்டு 

வாசலுக்கு வந்தாகணும்:” என்றார். 
அவர். 

'தருக்களும் தர்மகர்த்தா பிள்ளையும் 
இடுக்கிட்டார்கள்! 

வழக்கமில்லையே அப்படி'* என்னார் 
சுந்தசாமிப் பிள்ளை. 

-இன்னையிலேந்து வழக்கமாயிருக்கட் 
டுமே பிள்ளை! ஊருக்குப் பெரிய மனு 
ஷன் சொல்றேன், தட்டிப் Cus iar 
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களே...”' என்று வம்புக்கழுத்தார் சுப் 
பையா. 

நீங்க ஊருக்குப் பெரிய மனிசன்தா 

  

னுங்க. அதை நான் ஓத்துக்கடறேன்.. 
ஆனா......நம்மைவிட அவன் பெரியவன். 
என்கிறதை நாம மறுக்கப் படாத 
பாருங்க. அவனைக்கூடவா நம்ப தேர்தல. 

முரை ப்படி ஆட்டிவைக்கறது? யோசனை 
  

  

பண்ணிப் பாருங்க ஐயஈ...** விநயமாக 
தர்மகர்த்தா... மறுக்கவும், சுப்பையா 
வைச் சேர்ந்தவர்கள் கந்தசாமிப்: 
பிள்ளையைத் தாக்கத் தயாராக நின்றார். 
கள். 
“நாலு தெரு சுத்தறவங்க அவர் 

வாசலுக்கும்தான் போவணும்..." என்: 
ரார்கள். 

ஆனால், கந்தசாமிப் பிள்ளை ஒரே 
பிடிவாதமாக மறுத்தார். *வழக்கத். 
துக்கு மாராக இன்று ஒருவர் வீட்டு: 

வாசலுக்குப் பேஎனால், நாளை இன் 
ஜனொருவன் கூப்பிடுவான்.  மனிதருக் 
குள்ளே ஓடுகிற இந்த ஆசைகளுக்கு 
நம்மைப் படைத்தவனைப் பணயம் 
வைக்கக் கூடாது” என்று கூறிவிட்டு 
கோயிலுக்குச் சென்று விட்டார் அவர். 

அப்புறம், சுப்பையா கறுவினாராம் : 
* அடுத்த இருத்இகையிலே சாமி எப்படி. 
தெருவிலே வறது பார்க்சலாம்' என்று. 
அடுத்த இருத்திகை அன்று ஊர்க் காலி 
கள் அனைவரும் கோயிலில் சுற்றிக் 
கொண்டே. யிருந்தார்கள். முருகன் 
விழாக் கோலம் புனைந்து கொண்டு 
மயிலின் மீது ஆரோகணித்திருந்தான் . 
ஆனால், வெளியே கிளம்பவில்லை. 
*வேண்டியவர்களுக்கும், வேண்டாதவர் 

களுக்கும் தான் வேண்டியவன்... என்னை 
அவர்களே வந்து காணட்டும்! என்றே. 
உறுதியுடன் அவன் மனிதப் பி.றவிகளைக் 
கண்டு புன்னகைத்தான். முத்துசாமி 
குருக்கள் மட்டும் மனம் பதைத்தார்- 

நீர் சும்மா இரும் ஐயரே! ஓருத்: 
'இகை விழா கோயிலுச்கு உள்ளா றவே 
நடக்கட்டும். போகப் போகப் பார்த் 

'துக்கலாம். என்றார். கந்தசாமிப்: 

பிள்ளை. அப்புறம் ஒவ்வொரு இருவிழா. 

வாக நின்று விட்டது, ஊரிலே ஒரு 
கோயில் இருப்பதை நவராத்திரியின் 
போது நினைவு படுத்திக் கொண்டு உடனே. 
அதை மறந்தும் வந்தனர் அவ்வூர் மக்: 
கள். தார்மசர்த்தாப் பிள்ளையைப் பார், 
தாலே பெரும்பாலோருக்கு ஒருஏளனம். 
காரணம், *காலத்தோடு அனுசரித்துப் 
போகாதவன். பெரிய மனுஷங்களைப்: 
பகைச்சுக்கட்டுத் இரியறவன். இந்தக் 
காலத்துலே இப்படி இருந்தா முடி 

  

 



  

வுமா 2! என்று பலர் ஏசினார்கள். அவர் அற்.த ஊரை 
விட்டு வெளியூர் சென்று வ௫க்க ஆரம்பித்தார். தவ 
ராத்இரி விழாவின்போதும், எப்பொழுதாவது தம் மன 
_துக்குத் தோன்றியபோதும் கோயிலுக்கு வருவார். 

அப்பனே! தாயே!'* என்று கண்மூடி மெம், 
மறந்திருப்பார். ஆதியும், அந்தமும் இல்லாத அவர்களின் இரு: உள்ளத்தில் என்னதான் இருக்கிறதோ என்று நினைத்து ஏங்க மறுகு 
வார். வெவி வம்பு எதையும் அவர் விலை கொடுத்து வாங்கத் தயா 
ராக இல்லை. ஒருவேளை சட்டம் அது இது என்று அவர் வழக்கறிஞர் 
களைத் தேடி ஓடி. இருந்தால் அவர் செல்வாக்கே தலை தாக்கி இருக்க: 
லாம். உண்மையின், அன்பின் இருப்பிடமான இறைவனிடம் முறை: 
யிட்டு விட்டு ஒதுங்கி நின்றார் பிள்ளை. 

  

Arig வர்ணத்தில் மஞ்சன் கரையிட்ட பசவாடை உடுத்தி, 
சாய்ந்த கொண்டை வேய்ந்து, ரோஜாவும், 
மருக்கொழுந்தும் சேர்த்துக் கட்டிய மாலை. 
புனைந்து, பாதங்களில் சிலம்புகள் தவழ, மார் 
பில் முத்துச் சரங்கள் புரள, நெற்றியில் சிவப் 

௩ புத் இலகத்துடன் மென்னகை புரிந்தாள் 
. அன்னை. அலங்காரம் அன்று அற்புதமாக 

இருந்தது. * ஓம், ஓம்' என்று ஜாலராக்கள் % 
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முழங்க தீபாராதனை நடந்தது. சகஸ்ர 
'தாம அர்ச்சனை ஆரம்பித்தவுடன் ஜம்பு. 
லிங்கமும், கந்தசாமிப் பிள்ளையும், 
கேசவமூரீத்தியும் வெளிப் பிராகாரத் 
(இல் வநீது அமர்ந்து கொண்டார்கள். 

குழந்தைகள் கொம்மாளமிட்டு சுண்ணு 
மூச்சி விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். 
பின்ளையாரின் பின்புறம் ஒளிந்து கொண்: 
டிருந்த சிறுவன் பிடிபட்டு விடவே, 
அவர்கள் போட்ட இரைச்சலில் தேவி 
யின் இருநாமங்களின் ஒலி தேய்ந்து 
விட்டது. 
டேய் வாலுங்கள 1! வெளியே 

பேஈறீங்களா இல்லையா 2? உதைக்கட் 
ஓம?! என்று சொல்லிக் கொண்டே 
எழுந்தார் கத்தசரமிப் பின்ளை. 

1: இருங்கள் பிள்ளை ** என்று கைய 
மர்த்தினான் கேசவமூர்த்தி. 

1: இத்தக் குழந்தைகள் இப்படி இன 
மும் கு.தாகலமாக யாட வ, 
'இல்லசமல் இத்தக் கோயிலைப் பாழாக்கி 
வைத்திருப்பது யார் குற்றம், சொல்லுங் 
கள் 2 நிலவு நாட்களைத் தவிர, மற்ற. 
நாட்களில் கோயிலின் இருண்ட மூலை: 
களும், முட்பு,தர்களும், ஹோவென்று 
ஆடும் மரநிழல்களைத் தவிர, இந்தக் 
கோயிலினுள் அவர்கள் எதையும் 
பசர்க்கவில்லை. அதனால், அவர்கள் 
உள்ளே நுழைவதும் இல்லை. விளக்கு. 
களும், நறுமணமும்கூடிய இந்த ஒன்பது 
நாட்களில் மட்டும் கோயிலுக்குள் விளை 
யா௱டிவிட்டு மறுபடியும் பெரியவர்களைப். 
போல அவர்களும் மறந்து AAG 
கள். எத்த விதத்திலும் நாம்தான் 

காட்டிகளாக இருக் 

    

இறோ. 
ஜம்புலிங்கம் தம் எதிரே இருந்த நாக 

லிங்க மரத்தையே உற்றுப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தார். பச்சை இல்களி. 
னூடே அழகிய மலர்கள் இதழ் வெடித்து 
மணத்தைச் சிந்தின. நான்கு இதழ்க: 
ளுக்கு மேலே ஐந்தாவது இதழ் அரவின். 
,தலைபோல் உயர்ந்து குடை பிடிக்க. 
லிங்க உருவில் சின்னஞ்சிறிய மொட்டு. 
ஒன்று. பெரிய தத்துவத்தைச் சிறிய 
கருவிலே வித்துக் காட்டிய இயற்கை 
யின் பேரதிசயம் ! விஷயம் எவ்வளவு 
பெரிதாக இருந்தாலும், சிறிய மனித 
னால் செய்தும் பார்க்க முடியும் என்று. 
அவருக்குள் ஏதோ ஒன்று கூறிற்தூ. 
ac, see aeainw என்று கையைச் 
'சாடுக்கிக்கொ: = ம்பினார். oro திரும்பினார் ஜம்பு 

“Oss விஜயதசமி அன்று கோயில். 
கும்பாபிஷேகத் தக்கென்று ஊரிலே நிதி 

இரட்ட ஆரம்பிக்கலாம்.....சேர்த்த 
பணத்தோடு, அப்புறம் நாலு பபரிய 
மனுஷங்களைப் போய்ப் பார்க்கறது. 
நல்லதுக்கு நாலுபேர் உதவ மாட்டாங் 
களா 2”” என்று ஜம்புலிங்கம் கூறி மூடிக் 

கவும், கருவறையில் தீபாராதனை நடப் 

பது தெரிந்தது. 7 
விஜயதசமி அன்று காலையில் ஜம்பு 

லிங்கமும், கந்தசாமிப் பிள்ளையும் மட் 
டும் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நிதி திரட்ட 
வெளியே ௫ளம்பிஞர்கள். பத்து, ஐந்து 
என்று இருநூறு ரூபரய்கள் வரையில் 

செர்ந்தது. அத்துடன் ஒரு, வாரத் 
துக்கு மும்முரமாகக் கேசவயூர் த்இயும் 
வசூல் செய்தரன். எல்லாமாகச் 
சேர்ந்து ஐந்நூறு ரூபாய் வரைக்கும் 
எட்டியது. ஊருக்குப் பெரிய மனிதர் 
ஆயிற்றே என்று சுப்பையரவையும் 
இந்த விஷயத்தில் கலந்து ஒரு முடிவுக்கு 
வருவது என்று மூவரும் தீர்மானித்தார். 
கள். அப்படியே போய்ப் பார்.த்தரர்கள்- 

*அதுக்கென்னங்க பிள்ளைவாள். எம். 
பங்குக்கு ஐந்நூறு போட்டுக்குங்க...” 
என்று இறங்கி வந்தார் சுப்பையா, 
அடுத்து என்ன செய்யப்போஷருர்கள். 
என்பதைப் பொது மக்களுக்கு அறிவிக்க 
ஒரு கூட்டமும் போட்டார்கள். மேடை 
யிலே பக்தியைப் பற்றியும், நம் கோயில் 
களில் இருக்கும் கலைச் செல்வங்களைப் 
பற்றியும் மனம் உருகப் பேனர்கள். 
இவற்றை நிர்வ௫க்க ஒரு கமிட்டி 
தேவையல்லவா 2? அந்தப் பிரஸ்தாபம் 
வந்தபோது தான் மறுபடியும் தகராறு 
மூண்டது. '* கும்பஈபிஷேகக் கமிட்டி 
யார் * என்று பொதுவாக இருக்கட்டும் 

என்றான் கேசவமூரத்தி. 
** அதெப்படி முடியுங்க 2 எம்வேரு 

தான். போடுங்களேன். ஊர் ஜனங்க 
ளுக்கு உழைக்கிறவண். அந்.த கெளரதை: 
அடையக்  கூடாதுங்களா 7'* என்று. 
சண்டைக்கு வத்தார் சுப்பையா. 
“பரம்பரை பரம்பரையாக நாங்க 

தர்மகர்த் தாவா இருக்கோம், எம் 
பேருதான் வழங்கட்டுமே. எனம. 
சண்டைக்கு வந்தார் கந்தசாமிப்பிள்ளை. 

சண்டையும், குழப்பமுமாகக் கூட்டப் 
குலைந்து விட்டது. வசூலான பணத்தைம் 
பாங்கியில் போட்டு விட்டு, எல்லோரும் 
ஓய்ந்து விட்டார்கள். அதன் பிறகு 
வழக்கப்படி. நடந்து வந்த திருவிழாக் 
களுக்குப் பிடித்தது சனியன். கந்தசாமிப்: 

பிள்ளையைக் கேட்டால் சுப்பையா.வக்: 
கேள் என்பார்? அவர், பிள்ளையைக் 
கேள் என்பார். முத்துசாமி குருக்கள் 
அலுத்துப் போய் வேறு கோயிலில் வழி 
தேடிக் கொண்டார். 
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இறைவனும், இறைவியும் அந்தக் 
. கோயிலின் இருட்டறையில் இருந்தவாறு 
ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இவர்கள் 
அறியாமையைக் _ கண்டு நகைத்துக் 
கொண்டே இருந்திருக்க வேண்டும் ! 

இரை மூன்று வருஷங்களுக்குப். 

பிறகு ஒரு நாள் மாலை ஒருவர் தாடியும், 
திருநீறும் பூண்டு, வட இந்தியா பூராவும் 
குற்றி அலைந்து விட்டு தென் கடலாடி 

£ண்டும் தன் போக்கில் வந்து அந்தக் 
இராமத்தின் ஏழைக் கோயிலின் முன் 
யாக வந்து நின்றார். ஐப்பசி மாதத்து 
மழைக்காலப் பொழுது. அந்திவானம் 
பொன்னிறம் காட்டவில்லை. வான 
மெங்கும் கனத்த மேகப் போர்வை. 
வெளியே கனத்த மழை பெய்ய ஆரம். 

பித்ததும் பெரியவர் மசோயிலுக்குள். 

சென்று உட்கார்ந்தார். அவரைச் சுற் 
Mab ஒரே இருட்டு. வெளியே கனத்த 
இருள். சிறிது யோ௫த்து விட்டு அவர் 
தமது பையில் இருந்து “டார்ச்! விளக்கு 
ஓன்றை எடுத்து விசையை அழுத்தினார். 
அதைக் சையிலே பிடித்தவாறு தெய்வ 
உருவங்களைப் பார்வையிட்டார். ஓர் 
அறையில் லிங்கமூர்த்தி, மற்றொரு ௧௫ 
வறையில் அம்பிகை. இருவருமே எழி 
லுக்கு. இலக்கணமாக _.. இருந்தனர். 
ஆனால், அவர்களைச் சுற்றி 2? வெளவால் 
களும், தேள்களும், வண்டுகளும் நிரம்பி. 
இருந்தன. பெரியவர் சிறிது நேரம். 
கண்களை மூடியவாறு நின்றிருந்தார். 

உலகத்திலே அவர் எப்படி எப்ப 
டியோ வாழ்ந்து விட்டார். குழந்தைப். 
பருவத்தில் அவருக்கு எதைப் பற்றியும்: 
த்திக்கும் இறன் ஏற்படவில்லை. நடுத் 
தர. வயதில் அத் இறன் ஏற்பட்டும் 
சந்இக்க முடியவில். கறுப்பு மார்க் 
கட்டில் அவர் எவ்வளவோ பணம் 
சேர்த்தார். தம் இஷ்டப்படி செலவு 
செய்தார், உண்டார், களித்தார். அந்த. 
ம௫ழ்ச்சி ஆற்று வெள்ளம்போல் குமிழி. 
யிட்டுப் பெருகி அவர் குடும்பத்தைத் 
திணற வைத்துக் கொண்டிருந்தது... 

ஆற்றின் இசை மாறுவதுபோல் அவர். 
வாழ்க்கையின் இசை திடீரென்று ஒரு 
நாள் மாறியது. மேற் படிப்புக்காக 
வெளி நாடு புறப்பட்ட அவர் ஒரே 
மகன் விமான விபத்தில் உயிரிழந்த 
போது அவர் செய்த பாயங்களின் ௨௬ 
வம் அவர் முன் எழுந்து: கைகொட்டி. 

நகைத்தது. அந்த ஏக்கத்தில் வாழ்க் 
கைத் துணைவியும் மறைந்தபோது அது 
பேய்க் கூச்சல் போட்டு, அவரைத் தடு. 

  

மாற வைத்தது, அப்புறம் தான் அவர் 
சந்திச்கத் தொடங்கினார். அள்ளி அள்ளி 
தருமம் செய்தார். பெரியவர் மனம் 
வெறுத்து தனக்கு அமைதி தேடிக் 
கொள்ளவே அறம் வளர்ப்பதாக ஊரார் 
கருதினர். மேலும் மேலும் அவருக் 
குப் புகழ் வளர்ந்தது. ஒவ்வொரு 
பொதுக் கூட்டத்திலும் அவரைட்போற் 
றிப் புகழ்ந்தார்கள. அவர் இதயத்தி 
னுள் எழும் குரலுக்கு அவரால் அமை, 
'தர முடியவில்லை. மனச்சாட்சி அவரை 
ஓயாமல் துன்புறுத்தியது. இருக்கிற 
சொத்துக்களை விற்று" ரொக்கமாகப் 
பாங்கியில் கட்டி விட்டு ஊரை வட்டே 
இளம்பி வீட்டார் அவர், 

கண்களின் நீர் மணிகள் பளபளக்க 
கோயிலுக்கு வெளியே அவர் வரும் 
போது இரவு பதினோரு மணி இருக்க 
லாம் மழைவிட்டு வெளிறிய வானத் 
இல் மூளிச் சந்திரன் சாய்த்து உறங்கிக் 
கொண்டிருந்தான். பெரியவர் தெரு 
வில் இரங்கி நடக்க ஆரம்பித்தார். 
தெற்கு வடக்காக இருந்த தெரு ஒன்றில்: 
ஒரு வீட்டில் விளக்கு எரிந்து கொண் 
டிருந்தது. அவ்வீட்டுக்கு உரியவர் அத்த 
ஊர் மணியக்காரர். தெருத் இண்ணையில் 
வந்து உட்கார்ந்த பெரியவருக்கு அவ் 
வீட்டு அம்மாள் உணவ அளித்து உப 
சரித்தாள். பெரியவர் கோயிலைப் பற்றி 
விசாரித்தார். எல்லாவற்றையும் புர்ந்து 
கொண்டார். மனிதன் எதிலும் தனக்கு 
முதலிடம் தேடிக் கொள்ள ஆசைப்படு 
வதே இதற்கெல்லாம் காரணம் என்பது 
அவருக்குப். புரிந்து போயிற்று. அங் 
இருந்து அடுத்த நாள் புறப்பட்டுச் சென் 

றவர், திரும்பவும் ஒரு வாரத்துக்கு அப் 
புறம் ஒரு நாள் காலை நேரத்தில் கந்த 
சாமிப் பிள்ளையைத் தேடிக்கொண்டு 
வந்தார். இந்தச் சாமியாரைப் பார்த்த 
போது பிள்ளை பக்தியுடன் அவரை வர 
Carat. 

ஐயாவுக்கு எந்த aot?’ இது 
கந்தசாமிப் பிள்ளை. 

-எல்வா ஊரும் என்னுடையதுதான். 
அனால் எவருக்கும் எதுவுமே சொந்த 
மில்லை என்றுஉணர்ந்து வந்திருக்கிறேன்... 
பக்கத்து இராமத்துக் கோயிலுக்கு 
நீங்கதான் தருமகர்த்தான்னு சொன் 

ர்கள் -** பெரியவரின் தயக்கமான 
பதில் இவ்வாறாக வெளிவந்தது. 

** கோயிலுக்குக் கும்பாபிஷேகம் செய் 
யத்தான் வேணுங்க. கையிலே இருப் 
பது ஆயிரம் ரூபாம்தரங்க. அத்துடன் 
யார். பேரைப் போடறதுன்னு ஒரு 
'இகைப்புங்க......*” கந்தசாமிப் பிள்ளை 
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யும் சாமியார் கோயிலைப்பற்றி விசாரிப் 

பதன் நோக்கத்தைப் புரிந்து கொண்டு 
பதிலளித்தார். பெரியவர் சிரித்தார். 

“ome இரண்டு பேர் 
போட்டுக்குங்க...”” 

*அதெப்படிங்க முடியும்? ஒருத்தர் 
பேரு மேலே, இன்னொருத்தர் பேரு 
சீழே...நல்லா இருக்குதே நியாயம்?..."* 

** அப்படியில்லை பிள்ளைவாள். பத்தா 
யீரம் ரூபாவ் நான் தரு92றன். உங்கள். 
இரண்டு பேர்களுடைய பெயர்களையும் 
ஓரே வரிசையில் போட்டுக் கொள்ளுங் 
கள். 

பேரையும் 

    

11 என்னங்க... என்னங்க? 

யீரமா? அப்ப உங்க 
முதல்லே இருக்கணும் ?...”* 

1: அதுதான் வேண்டாம் என்றேன். 
கும்பசபிஷேகத்தன்று நான் எங்கிருந் 
தாவது இறைவனைத் தரிசனம் செய்து 
சொள்ளுறேன்... இந்தாருங்கள்... பிடி 
யுங்கள்! .....”” 

பத்தாயிரம் ரூபாங்களைக் கந்தசாமிப் 
பிள்ளையின் முன்பாக வைத்து விட்டு 
எழுந்தார் பெரியவர். 

அப்போ உங்க விலாசம்? கு்பாபி. 
ஷேகப் பத்திரீகை அனுப்பணுமே?'* 
என்று வியந்து கொண்டே நோட்டுக் 

பத்தா 
பேருதாங்க 

    

  

கற்றைகளையும், பெரியவரையும் மாறி 
மாறிப் பார்த்தார் பிள்ளை, 

“வேண்டாம் பிள்ளைவாள்! நான். 
ஒரு நாடோடி, எப்படியும் Gourd 

சேகத்தன்று காலை. வந்து தரிசனம். 
செய்து விட்டுப் போவேன்......! என்று 
மொழிந்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்த்து 
விட்டார் பெரியவர். 

  

.7லக் கதிரவன் ஒளியில் தெவீந்த 

வானத்தின் ழே நீட்டிய இத்திரம் 
போல் கோபுரம் புத்தம் புதியதாய்க் 
காட்ட தருகிறது. மக்கள் * ஏழைக் 
கோயிலிலே” இருவிழா என்று சொல்லிக் 
கொண்டு குழுமி இருக்கிறார்கள். முத்து 
சாமி குருக்கள் கருவறைக் கோபுர கல 
சத்தின்மீது அபிஷேகம் செய்கிரார். 
“ஹரஹர சம்போ” என்கிற ஒலி விண்ணை: 

முட்டுறெது. ஒளி வீசும் கருவறையில் 
நின்றவாறு இறைவனும், இறைவியும் 
ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மூறுவலிக் 
கிருர்கள்.. 

சென்னி மேல் கரம் கூப்பி வணங்கிய 
ஒருவர், நெற்றிநிறையத் திருநீறும் வாய் 
நிறையப் பஞ்சாட்சரமுமாக, என்றுமில் 
லாத அமைதியுடன் தாம் வந்தவழியே 

இரும்பி நடந்து செல்கருர்.



நறைசொல்லிக் குறைத்துக்கொள்ளவும் முடியவில்லை. 
போற்றிப் புகழ்ந்து பெருக்கிக்கொள்ளவும் முடியவில்லை. 
இதுகான் பாசந்தின் 

சூ சாய சத்தசன் ந!த்தியவாசம் 
புரியும் அத்தக் கரயேறிய சமைய 
லதையால் அடுப்பான் மது சாய் 
த்த. கொண்டிருந்த தோசைக் 
கல்லில் 'சொய்'யென்று _ மாவை 
ஊற்ற! எண்ணெயை மொண்டு. 
விட்டான் காமு: 
தசைத்த . கூந்தல் பளபள 

வென்று மின்னியது: வற்த? உலர் 
த்தா போன உடல். வாழ்க்கை 
(பூராவும் அமைத1, மகிழ்ச்ச? இச 
ண்டையும் இழந்துவிட்ட ஏக்கம் 
முகத்தில், சூமிழிய/ட காமு 
வெறித்து. அந்தக் கசாயேறாய 

  

சுவர்களை ஏணிப்படிப் பார்க்க! 
ருள்? 

அத்தச். சுவர்களில் அழகிய 
அலமாசகனோ, எவர்சில்வர். 
un gp reson, கண்ணாடி. 
ஜாடிகளைத் தாங்கும். - வலை 
பாரோவோ எதுவுமே இல் 

ஆனால், சுவான் கோடியால் புசை 
ஒன்றால் நசுங்கிப் போன அலும! 
யத் தட்டு ஒன்று வெளியே 
எட்டிப் பார்க்கறது. சற்று வசத! 
யுள்ள வடானால் அந்தத். தட்டின் 
மதிப்பு வேறுவ!தமாக இருக்கும்: 
கொல்லையில் பாத்த?சம்  தூலக்க 
சமம்பலையேஈ, மண்ணையே 

2—20-10.'63 

  

தன்மையோ ₹ 

  

சரோலாராமமாத்தி 
அதில் போட்டு வைத்திருப்பார் 
கன். ஓரங்கள் நசுங்கி, நடுவில், 
பள்ளம் வாழுந்திருந்தாலும். 
அதற்கு இன்னமும் "சாப்பாடு. 
BD என்கித பெயரில் ஒரு 
பதவ! ஓட்டிக்கொண்டிருத்தது- 
காமு அதைத்தான். பார்க்க]முள். 
அப்படி. அத்கக் தட்டும் அசை வதுபோல் இருக்கறத. சோமம் 
அடர்ந்தகசம் ஓன்று தட்டை 
வேகமாக எடுக்கிறது. காமுவின் 
மகன் வாசு அந்தத் தட்டுடன் 
அவள் எதில் வத்து. அமர்த்து 
'கொள்ழுன். கல்லில் அம்பைப் 
பூப்போல, வட்டவடிவகாகத் 
தோசை வெற் கொண்டிருக் 
காதத... அசல் திருநெல்வேலிக் 
கல் தோசை,  கமகமவென்நறர் 
உளுந்தின். மணம் காதும் வா௬ 
கறத: தொட்டுக்கொள்ள ஒன் 
தும் வேண்டாம். பாட்டு வாயால் 
போட்டால் பஞ்சுபோல் ௬௧ 
மாகத் தொண்டைக்குள் இறங்க! 
வயரத்துக்குச் சென்றுவீடும். 
அம்மா! தோசைக்குத் தொப்: 

டுக்கொள்ள  சட்டிணியஈ மாண 
காய்ப் பொடியா?" என்று அதட்டு 
கருன் வாக. 

33



“இரண்டுமே இல்லையப்பா. ந 
பாட்டுக்கு இப்படி இருத்து 
கொண்டே இரு மைனர் erg. 
உனக்கு வயணம் வேறே.” கழுத 
வான் கூரல் ஒங்க? ஒலிக்கிறது. 
அக் துடன் தோசைச் சட்டுவமும் 
ஓங்க! ஆடுக?த.து- 

வாசு அலமாசிய/ல் இருத்த 
தச டப்பாவைத் தறக்கிறுன். 
தானு மாளகாய் வற்றலைப் பொறு 
க்கி எடுத்துக்கொண்டு. உப்பை 
வைத் து அம்மியில் தானே மான 
காய்ப் பொடி. தயார் செய்து 
கொள்கறுன்.. “கடக், குடக்! 
கென்று அம்மிக் குழவி இப்படி. 

யும், அப்படியும் கல்லில் உசாய். 
தீது தேயும் சத்தம் வருக!றது: 
‘option! கடன்காசர] 

குழம்புக்குத் தாள!ச்சுக் கொட்ட 
வைத்தருத்த மானசாயை எடுத் 
துப் போய்விட்டாயே... 

'உஸ்ஸ்...சம்மா சத்தம் 
போடாதே. நாலு மிளகாய்க்கே 
இந்தச் சத்தம் என்றுல் இகோ 
பார் தண்பன் ஒருவன் என்னை 
நம்பர நாற்பத்தைந்து ரூபாய் 
கொடுத்த!ருக்க!ரன்" வாசு 
ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து 
அம்மாவின் முகத்துக்கு தேசாக 
ஆட்கெ'ரன். காமு வியப்புடன் 
அவனைப் பார்த்து, 'எதுக்கடா” 
என்று அத?சயக்காறுள். 
“ஜக்கு இல்லை ஜக்கு? அதாம்மா! 

  

அந்த டாக்டர் பாள்: அவன் 
வெளியூர் போகிழுன். சும்மா 
வைத்திருடா.. வந்தூ வாங்கிக் 
கொள்க!றேன் என்ருன்...வத்த 
கேட்டாலும் கேட்டு வாங்கிக் 
கொள்வான். இல்லை இவருக்கே 
*பக்ஷுஸ் ஆகக். கொடுத்துவிட் 
டாலும் வீடுவான்.” 
உன்னை நம்ப? ஒருத்தன் பணத் 

தைக் கொடுத்திருக்க!ருனே.. 
பணத்தின் அருமை தெரியாத 
வன்: 
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பின்னைய/ன் ரணம் அவளுக்கு 
தன்றுகத் கொளும். 

  

அருமை மல்ல, 
வயசுக்கு. மேல் அடுப்படியில் 
நெருப்பான். (முன்லை கோடைய7 
லம். Gow gud மாராயாலும் 
வற்றிச்சாக/ருளே 
என்கிற எண்ணம் லவலேசபூதம் 
இல்லாமல் வளர்த்து ஆணாக 
யாருப்பவன் வாசு. 

நம் அம்மா” 

குடும்பத்தின். நூத்த waar 
அத்த வறுமைய!லும் வாலிபக் 
தின் எழூலைக் காட்டும் இருபத்தி 
சண்டு வயசாகயவன். இருந்தம். 
வாளையாட்டுப் பிள்ளைதான். 

காமுவின் வெதாத்த நோக்கு. 
குதைய நாலைந்து திமிஷங்கள். 
ஆகின்றன.  சத்றுமுன் அவன் 
கண்ட வாசுவோ. அவன் செய்யும், 
அட்டகாசங்களேச வெறும் ule 
மையாக tor plan am 
தோசை, கல்லில் கரய்ந்தூ தாய்த் 
துக் கருகும் பருவத்தை அடை 
GSoC gs காரு கண்களில் 
கண்ணார் ஆருகப்பெருக,. அடி. 
ANU DW" Cm fo BI நெருப்பாய்த் 
தவித்துக்கொண்டு பாசம் என் 
கற. உணர்ச்ச! பொங்க!ப் பெருக 
வாம்முகிறுன்- 

அடியே மங்கா! 
வாட்டாண்டி. வாசு! வந்த 
பாசேண்டி' பாசத் தாயில் 
வெந்து சொற்கள் சாதைந்தூ 
வெடிக்கின்றன. மங்கா என்கிற. 
அவன் மகள் மங்களம் தாயாண் 
அலறல் கேட்டு ஓடோடி: 
அருகின். அவளை அணைத்துக் 
கொண் ம்மா...அம்ம௪ 
அழாதே. அம்மா” என்று தேற்றி 
தானும் கண்ணார்ப் பெருக்கு 
Bayar: 
"இன்றோடு பதனைத்து நாட்கள் 

ஆகிவாட்டதடி. மங்கா நம்ப வாக 
போய். தோசை என்றால் அவனுக் 
குக் கொள்ளே ஆசை, வார்த்துமி 

வாசு வந்தா 

 



  

போடப் போடத் தின்பாண்டி- 
இதற்கு மிளகாய்ப் பொடி தான் 
வேண்டும் அவணுக்கு-..” 
“அம்மா...இதோ என்னைப் பார்: 

ந இப்ப வெ.றுமனே அவனை 

நனைச்சுண்டு அழாதே அம்மா. 
அவன் பாறக்கவரல்லேன்னு தெனச் 

  

aC aT 'இல்£ல...அவனுக்கு 
முந்த! எத்தனையோ பூவும், 
பாஞ்சுமாய்ப் போச்சுன்னு சொல், 
eur அப்படி நெனச்சுக்கோ. 
அம்மா! உன்னைப் பார்க்கச் ௪க1க் 
கலையே. வரசுவும்-நூயும், எலியும் 
மூனையுமா இருந்ததைப் பார்த்த 
'நான் "அம்மாவுக்கு வாசு பேசரிலே 
ஆசையே இல்லன்னு. தெனச் 
சேனே. இப்படி உருக!ப் போயிட் 
டியே அம்மா... கடன்காசன்7 
போகிற பாட்டிலே உன்ன உருக் 
கலைச் கட்டானே. 

உழைப்பின் உயர்வில் நம் 
பாக்கை. கொண்ட  காமுவுக்கு 
வாசு பிள்ளையாகப் ப!தந்ததே 
அதிசயம்தான். இரண்டு குழந் 
நைகளஞுடன் தார்க்கதியாக 
pron pron ஏழைத்தாய் 
அவள்: தன் குழந்தைகளின் 
வருங்காலம் ச1றப்பாக அமைய 
அவள் சந்தனம். போல் தேய்த்து 
வந்தாள். ஆனால், இம்மாதார! தாய் 
களுக்கென்று பின்ளகள் வந்து 
பாறக்கின்றனவே!  வாசுவுக்குக் 
காழுவின்  உழைப்பான் பெரு 
மையே, இன்னொன்றோ. தெய. 
வால்£ல. அம்மா எப்படியும் வேளா 
வேளக்குச். சாப்பாடு போட்டு 
வாடுவாள் என்க!த த/டமான நம் 
பாக்கையால், அவன் தன்னுடைய 
பொன்னை காலத்தை வாணாக் 
க்கொண்டு எதிலும். ஈடுபாடு 
'இல்லாமல் வளர்த்து விட்டான்: 

உதயத்திலிருத்து அஸ்தமனம் 
வரை. வாசுவுக்கு. அன்றாடப் 
பொழுதே ஒரு வெற்றிப் பொழு 
தாக அமைத்திருத்தது... வாச 

வான் மூகராச?. அவனுக்குப் 
பெய இடத்துப் பின்னைகளின் 
நட்பு காடைத்தது. அவர்கள் தய 
வால் அவன் உல்லாசமாக நாட் 
களைக் கடத்தியும் வற்தான்- 

 



     காமு மாம்பலத்தில் பல பொரிய 
மண!தர் கின் வடுகளில் வாஷ் 
தாட்களில் சமைப்பதற்குச் செல் 
வதுண்டு. யாருடைய காசீலயச 
வது பிடித்து வாசுவை ஒரு வே£ல 
end சேர்த்துவிட ஆசைப்பட் 
டான். அவளுக்குக் கெளமவமாக 
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வாழவேண்டும் என்று இருக்கது. 
எண்ணத்தைப்போல ஓரு அணி 

இருந்தால். 
உருப்பட்டிருப் 

பானே. 
அதையும். கேட்டு 
“non an (up: 5 

யாவது 
அவண் 

வாசுவுக்கு 
என்கோ 

மாகனிடம் 

  

‘aun or! சப் 
கோபால 
உன்டன 

அவர் வட்டுக்கு 
வாச். சொன்ணு 
சப்பா. ஏதாவது 

ஜட்ஜ் 
அரக 

வேலை பார்த் 
இத் HHO 
சாம்... போய் 
வாட்டு வா 
அப்பா.



வாசு அலட்சாயமாகச் சாரிக் :   

  காண், அவணுல் 
am 

க உரித்தான 
ப்புடன். 'என்ன வேலையாம்7 

பாரமாத வேரல்! என்னு கேட் 
டான்... தாய/னல்.. பொறுமை 
வகுக்க முடிய 
வில்லை: 

    

பாசமாதமான 
வேல என்று. 

ஒன்று இருக் 
21950 arenes? 
«oor os 
மான உழைப் 
புக்கும். தனத 
அன. மதப்பு 
"இருக்கத்தான் 
செய்கிறது. 
ஏண், ரநத 
சமைக்க! ருளே 
பலர். வட்டில். 
அகுற்கும். மகர 
ப்பு உண்டு. 
குவையரக 
அவள் சமைத் 
அப் பரரிகாது 
ய்தை ஒரு 
வட்டில் 

  

  

  

ண்டு 
கவாக்கவர்கள், 
அவளைக் தங் 
aon வட்டு 
on Coe op mm 
களுக்கு மணரு 
வந்து அழைக் 
Bligh wan எண் 
wien அவன் 
தாண் செய்யும் 
C an 260 om ws th 
பற்நாய தாழ்வு 
எண்ணத்தை 
உன த் அக்குள். 
வளர்த்துக் 
௦ 

  

கரண்ட 
ல்லை. 

oy Qh ws ot 
கரையால் காடு 
மூ ௪ட்சன 

வேலைகளில் ஈடுபட்டு 
உழைத்து உழைத்துக் காய்த்துப் 
போயாருத்த தன் கைகளைப் 
பார்த்துக்கொண்டே காமு. மக 
ணன் கேள்விக்குப் பதில் கூுமல் 

 



இருந்தாள். வாகு. ஆணியால், 
மாட்டியாருந்த சட்டையை எடு 
தீது மாட்டிக்கொண்டு ஜேபய!ல! - 

    ருந்து ச/கசெட் ஒன்றை எடுத்அப் 
பற்றவைத்தான். சற்றுமுன் 
அடங்காப் போன கோபம் காமு 
வக்குச் ச$றக்கொண்டு வத்து. 
“அடே Ds ஒண்ணுதான் உன் 

  

  

குறைச்சலாக 

நான் பாட்டுக்குப் 
பேசாக்கொண்டே இருக்கிறேன். 
உ எங்கேயோ வெள்ளையும் சன் 
ஊேயுமாக உடுத்திக்கொண்டு 
கிளம்புக/ருயே.. உனக்கு என்னு 
டைய கஷ்டம். கொஞ்சமாவ தர 
தெினறுதாடா. 0591s pars sy 
கேட்கிறேன்..." 

வாசு மிடுக்காக அம்மாவைப் 
பார்த்துக்கொண்டே. நான்றுன்: 
தாயும், மகனும் ஒருவர் மனத்தில் 
ஓடும் எண்ணங்களை இன்னொரு 
வர் அதுந்துவிட முயன்று 
கொண்டிருந்தார்கள். 
இப்போ என்னைத் தடுக்காதே 

  

    

அம்மா...நான் முக்கியமான 
காராயமாக வெளியில் போகா 
ஜேன்... வத்து உன்னோடு பேசக் 
கொள்கிறேன்... விருட்டென்று 
சாகசெட் புகை காற்றால். வாச 
வெளாயே போய்விட்டான் 
அவண்: வாசல்வசை வந்த காமு 
வெத?த்த தோக்குடன். அவன் 
தெருக்கோடி வரைச் செல்வதைப் 
பார்த்தபடி Pot DH PST 
தெருவால் வெயில். நெருப்பாய்த் 
தக/த்தது... தெல்லை அன்னிப் 
போட்டால் பொரத்துவீடும் 
போல் மண் சூபெடித்தூவிட் 
டதுகூட அவளுடைய உரமேதரய 
கால்களுக்கு உறைக்கவில்லை- 

மங்கா தெருக்கோடி திரும்ப 
தோளில் புத்தகப் பையைத் 
தொங்கவிட்டவாறு. வந்து 
கொண்டிருந்தான். அவன் அரு 
கில் வந்து தாயின் கனவைக் 
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தற்கு? 

கலைத்த UMM காமு சுயஉணர்வு 
பெத்ருள். 

“அம்மா! சப் ஜட்ஸ் கோபால 
சாரமியான் வாட்டிலே ஏதோ 
வேலை இருக்குன்னு சொன்னியே, 
போகலையா?” என்று அவள் 
நனைஷட்டியவடன். கரத. ஆஷ் 
சறைப் பெட் ்டியிலாருத்து எல்ல 
ஹறையை ஏடுத்துத் தலைப்பால் 

முடித்தவானு, தெருவில் இறங்க? 
சயாலடியை நோக்க? நடந்தாள். 

மாம்பலத்தால் ஜட்ஜ் வட்டை 
அடைத்தபோது அத்த வாட்டு 
அம்மான் அன்னு காமுவைச் சா? 
யாக வரவேற்கவில்லை. 
“உன் பான்னை வருவான் என்று 
காத்துக்கொண்டிருந்தார். தல்ல 
இடத்தில் ஓரு வேலை கால? 
இருந்ததாம். உன்னையும் 

ணோம்,. உன் பான்ளையையும் 
காணோம்! என்ற தோரணையல் 
பேச்சு நிஷ்டூரமாக எழுந்தது. 

காமு. பதில் பேசாமல் தன் 
வேலைகளில் முனைந்தருந்தான். 
அத்த அம்மாளுக்கு மேலும் ஆத் 
தசம் பற்றிக்கொண்டு வந்தத. 
"என்ன காமு நான் பேச/க் 

கொண்டேயாருக்க!தேன். a 
வாயைத் ததக்கமாட்டேன் என் 
கருய்- நான்தான் கேட்கிறேன். 
,2₹ இப்படி மங்குமங்கென்று ஓடி. 
யாடி. உழைத்துப்... போட்டால் 
அவன்தான் எப்படி. வேலைக்குப் 
போவான்? உன் பிள்ளை கொஞ்ச 
மாகவா அமர்க்களப்படுத்,அு. 
அருன்? ச1கிசெட் ஊதுக!றதும், 
இகெற சயிலில் ஏறுக]றதும்7 
கஷ்டத்தை உணர்த்த! வளர்க்க 
வேண்டாமா பிள்ளையை? பின்னை 
வளர்க்க!றானாம் பன்னை!” 

வாசு பொல்லாதவன்: அயோக் 
கயன்: இருந்தாலும். அவனை 
நான் ஏசுவேன். இந்த அம்மாள் 
யார். அவணைப்பத்றிப் பேசுவ 

மனம் இப்படி ஓயாமல்



பொருபாக்கொண்டு. இருத்தது. 
அத்துடன்... அவன் வாடு தாரும் 
யும்போது அவள் ஏதிய அதே 

பான் வண்டியில் ஆண்கள் பெட்டி 
யால் வாசுவும் தொத்தக்கொண்டு 
ஓடிவத்து ஏதானான். உள்ளே உட் 
arr இடம் இருந்தபோதிலும் 
ஓாத்தாலே. நான்று. வருவதில் 
பெருமைப்பட்டுக் கொள்வ. 
போல... பீடுக்காக  இண்றுன்- 
அதையும் கண்ணாகக் கண்டுவிட் 
டான்... காழுத 
அற்று முன் 
காபாலச ரமி 

யான். மசனவி 
ஏசியதத் கும் 
வாசு. நடந்து 
கொள்வதற்கும். 
சராயாகத்தான் 
இருத்தது. 
இருவரும் 

ஒன்றாகவே 
வத்து 
வல் 

   

சயரலடடி 
Opus 

னார்கள். தன!த் 
BOUT Tuy 
தலைய த் த! லி 
குத்து ஒசே 
வாட்டை நோக் 
ச். சென்றார் 
கண்: 
வாட்டினுள் 

ஒன்முகதுழைத் [ 
தார்கள் 

(வாக இங்கே வாடா இப்படி?! 
காமு. உரத்த குரலில் மகனை 

அழைத்தாள்: i 

‘ane! இணிமேல் தூ தாதான 

மாக. தடந்துகொள்ள வேண்! 
ப்பா... ஓடுகிற சயாலில் ஏறக், 

கூடாது: இங்கே உன் தலனுக்। 
காக ஒருத்த! அல்லும். பகலும், 

வாழ்ந்து... கொண்டிருக்கறேன் | 
என்பதை மறந்துவிடசதேடா.” 

  

புக்துவட்டுச் 

  

அடுத்த நாளிலிருந்து. வாசு 
வேலைக்குப் போக ஆரம்ப!த்கு 
விட்டான். 

மாதம். ஒன்றும் ses Dr 
அன்று இசவு வாசு தன் Brrr 
மும் தங்கைய டமும் தெடநோம் 
பேசா மனழ்த்தான். பிறகு வழல் 
கம்போல் வெள!த் gs eve Cover usd 

_படுத்து தங்கினான். 

காலையரீல் மகன் எழுந்து Ho" 

செல்ல வேண்டு2௦ 
என்பதற்காக 
வழக்கத்துக்கு 
மாக. முன்ன 
தாகவே. எழு 
த்தூ" வெந்தார் 
தயசராத்து 
காமு. மகனை 
எழுப்பச் சென் 
(GO: LIT TOG 
நெஞ்சத்தல் 
தேக்காக் குழை 
த்துக் கூப் 
யாட்டாள். வாசு 
Gran கொடு 
க்க்வில் 
அச வம் 
கட்டவில்லை. 
அவளுக்குப் 
பகசென் ற ரர 
மெதுவாக 
பதற்றத்தோடு 
அருகில் சென் 

ன். விவரிக்க முடியாக அச்சம் 

அவளுக்குத் தோன்ற!விட்ட௩. 
அவனைத் தொட்டெழுப்ப முயண் 
(ருள்: 'வாசு' என்று பெருங்குரலில் 
வாணித்தவன் கண்ணார்ப் பெருக்க! 
அவன் மாதே சாய்ந்தாள். 

மகன் திருந்தவிட்டான்--சம் 
பாதிக்கத் தொடங்கிவிட்டான்- 
இன? வதறுமையில்லை. வாட்ட 
மில்லை என்றெல்லாம் எண்ணிய 
தாய் மனம், பாணமாய்க் கடத்து 

ப மகனைக் கண்டு வெத்து Opn js > sm 
39. 

   



62/22. ௧722ம் 
இீறக்குறைய புவஞவைப் பார்த்து: 

இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிலிட் 
லட்சியங்கள், 

  

டது. அவளுடைய 
கனவுகள் எல்லாம். என்ன ஆயின 
என்று எனக், இெரியாது. சமூக 
சேவை செய்ய வேண்டும். என்கிற 
ஆர்வம் காரணமாக அவள் ராம்ஜி 
என்கிற மராட்டிய வாலிபனைத் இரு 
மணம் புரிந்து கொண்ட செய்தி மட் 
டும் எனக்குத் தெரியும். தெரியுமா 
வது? அவர்கள் திருமணத்தன்று இந் 
தப் பாரத நாடே தந்திர வேட்கை 

கொண்டு பொங்கியெழுந்தது. ௮5௯௮. 
பிறகு ஒரு தடவை சந்இித்து இருக் 
இறேல 

   

   

  

யின்.   

  

       

பருடம் 1948, மகாத்ம 
வள்சாயனே வெளியேறு!” என்த. 

கோஷம். ங்கும். மங்கிக் 
கொண்டி து. நானும் அந்தச் சுதநி 
இர வேட்கையில் முங்கிக் கொண்டு 
தான் இருந்தேன். என்ன செய்ய 
லாம், எப்படி இந்த வெள்ளையர்களை 
விரட்டியடிக்கலாம்' என்பதே. என்: 
சிந்தனை. இத் தருணத்தில் புவ 

  

  

   



-. ௮ மழு 2தது? 
அவசரமாக எங்கள் வீட்டைத் 

இன்று 
௬ 

கேடி 
எனக்கும், 

      

   
அயர்த்து விட்டேன். 

“இந்தச் சமயத்திலா?!” என்று என் 
மானத்தை ஒளிக்காமல் அப்பட்டமாக 
அவளிடம் கேட்டே 

“இதுதான். சரியான தருணம் 
இன்று எங்கள் இருமணம் நடத்தால் 
மான். என். ஆசைகள், di Dust cir 
யாவும் நிறைவேறும். நாளைக்கே 
நானும் அவரும் சத்யாக்ரகம் செய்து 
ஏிறைக்குப். போகப். போகிறோம். .. 
என்று கூறி விட்டு, “என்று தணியும் 
இந்தச் சுதந்திர தாகம்” என்று பாடி. 
கொண்டே அரித்தாள் புவனா. 

அடுத்த நாள் விடிவதற்கு முன்பே 
பம்பாய் நகரம் அமளிப்பட்டுக் கொண் 
டிருந்தது. *பாபுவைக் கைது செய்து. 
விட்டார்கள். மற்றத் தலைவர்களும் 
கைது. இன்று மாலை சிவாஜி பார்க்கில் 
கஸ்துரி பா பெசுவார்' என்று தார் 
ரோடெங்கும் சகண்ணாம்பினால் மாதுங் 
கானில் அழிய இசிழில் எழுதி வைக் 

  

  

    

  

   

இருந்தார்கள். ரில இடங்களில் ஆங்கி. 
WED ytd. பல. இடங்களில் இந்தி 
யிலும் இப்கு வயரகங்கள் காணப்பட் 
டன. 

அன்று கல்லூரிகள் தாமாக விடு 
முறை எடுத்துக். கொண்டு விட்டன. 
கல்லூரிகளில் ஈ, காக்காய் கூட இல்லா 
மல் அவ்வளவு மாணவ, மாணவிகளும். 
வெளியே வந்துவிடவே, நானும் புவனா   

வின் இருமணத்துக்கு “ஜாம் ஜாம்” 
என்று ளெம்பினேன். 

சுற்றிலும் அலைகள் வீச, சுதந்திர 
தாகத்இன் வேட்கைக் குமுறல்களுக் 
இடையே ராம்ஜி மிக எளிய முறையில். 

அம்பிகையின் முன்பு... புவன்வை 
மணந்து கொண்டார்.பிறகு, அவர்கள். 
இருவரும் தங்கள் தேநிலவைக் கழிக்க, 

'இசைக்கொருவராக வெவ்வேறு. 
சிறைக்குக் கொண்டு போகப்பட்டது. 

  

  

  

வேறு கதை. அவர்கள் சிறைக்கும் 
போகும் முன்பாக புவனா, அவளுடைய 
ஓரே தங்கையான பவானியை எங்கள் 
பொறுப்பில் விட்டிருந்தாள். எட்டு. 
வயதுச் எறுமியாகிய பவானியைத் 
தேற்றுவது எனக்கும், என் குடும்பத் 

கும். மிகவும் சங்கடமாக இருந் 

  

புவன. றை. சென்ற அருகி 
இல் என் கல்லூரிப் படிப்புக்கு முற்றுப் 
புள்ளி வைத்துவிட்டு, அவசரமாக 
எனக்குத் தருமணம் செய்து வைதி 
தனர் என் பெற்றோர். எங்கே நானும். 
சத்யாக்ரகம் செய்து, சிறைக்குப் 
போய் விடுவேனோ. என்றை பயம் 
அவர்களுக்கு! 

பிம்பாயிலிருந்து பவானியுடன் 

நான் சென்னை வந்து. செர்ந்தேன்? 
என் கணவர், பவானி என்னுடன் 
இருப்பதற்கு எந்தவிதமான மறுப்பும் 
கூறவில்லை. 

   

  

    

    

   

    

    

    

  

   

    

   

  

    



அவ்வாண்டு நடந்த சத்யாக்ரகத் 
தில் தொண்டர்கள் எண்ணிக்கை 
பெருகி விடவே, அவர்களை அடைத்து 
வைக்க இடமில்லாமல் பிரிட்டிஷ் அர 
சாங்கம் தணறியது. குறிப்பிட்ட 
,கண்டனைக் காலத்துக்குள் ராம்ஜியும் 
புவனாவும் விடுதலை அடைந்து வந்து 
விட்டார்கள். ல் 

சகோதரிகள் இருவரும் ஒன்று 
சேர்ந்த அந்த நாட்கள்? பேச்சற்று, 
கண்கள் இமைக்க மறந்து, துடிக்கும். 
உதடுகளுடன், பரபரக்கும்" கைகளி 
னால் இரண்டு பேரும் சேர்த்துத் தழு 
விக் கொண்ட அந்தக் காட்ச? 

நான்... சண்களைத் துடைத்துக் 
கொண்டேன், மறுபுறம் இரும்பியவ 
ளாக. 

  

**இல்லை, அண்ணா! சகோதர பாசத் 
இன் நெருக்கத்தை இவ்வளவு நெருக்க 
மாக நான் உணர்ந்ததில்லை. புது அனு 
பவத்தின் பேரில் மனம் நெகிழ்ந்து 
விட்டது.* 

**பாசமும் ஓர் எல்லைக்குள், வரம் 
புக்குள் இருக்க வேண்டும் பஹன்ஜி. ** 

எனக்குப் புரியவில்லை. “ஆண் மனத் 
Ber போக்கே விசித்திரமானது. 
பாசத்துக்கு அண போடுவது போல் 
இதென்ன . பேச்சு?” என்றெல்லாம் 
என் சிந்தனைகள் ஓடின. 

ராம்ஜி, பெங்களூரில் ஒரு சேவை 
நிலயம் ஆரம்பிக்கப். போவதாகவும், 
எங்களால் இயன்ற உதவியைச் 
செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை 
யுடன் எங்களிடம் விடை பெற்றுக் 
கொண்டார். 

ஒரு நாள் குடும்ப பேேலைகள் 
முடிந்த பிறகு, இனசரிப் பத்திரி கையைப் படிப்பதற்காகப் பிரித் 
தேன். நடனமாடும் தோற்றத்தில் 
ஒரு பெண்ணின் புகைப்படம் வெளி 
யாகி யிருந்தது. அந்தப் பெண் வேறு 
யாருமில்லை,  பவானிதான்! அட! 
அவள் எப்படி வளர்ந்து மாறி விட் 
டிருந்தாள்? இறு வயதிலேயே அமைப் 
பாக இருந்த கண்கள் இன்று பாவத் 
துடன் ஆயிரம் கதை பேசின. 

நிகழ்ச்சி நடக்குமிடம் சென்னை 
கான் என்று அறிந்ததும் நாஸ். 
மகிழ்ச்சியில் நெகிழ்ந்து விட்டேன். 
நெடு நாளைய நட்பின் நெருக்கம் 
என்னைத் திணற வைத்தது. இந்த 
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அன்பின் ஆழம் வெறும் வார்த்ஜ்த 
சுளிலோ, கடிதப் பரிமாறல்களிலோ 
இல்லை. மனத்தின் அடித்தளத்தில்: பாறைபோல் "அன்பு இறுகி விட்டா 
லும், கல்லிலிருந்து நீர் எந்தச் சமயத் 
திலும் வெடித்துக் கவது போல் 
அன்பு பாய்ந்து வெளி வந்து விடும். 

மாலை அவருக்குக் காப்பி கொடுத்து 
விட்டு செய்தித் தாளைக் காண்பித் 
தேன். கட்டாயம்" கலந்து கொள்ள 
வேண்டிய நிகழ்ச்சிதான் என்று கூறி 
டிக்கெட்டுகள் வாங்குவதாகக் “கூறி 

, விட்டார் என் கணவர். 
“கரன் ரூமுக்குள் சென்றே என் 

தோழியை நான் பார்த்து விட்டேன். 
என்னைக் கண்டவுடன் அவள்தான் எப். 
படி விக்கித்துப் போய் விட்டாள்? 

**அட! சரோவா?”* 
**ஆமம்.. மறந்து விட்டாயா?”* 
**மறதியா?”” என்று கூறி விட்டுச் 

சிரித்தாள் புவனா. **உன்னைப் பார்த்து 
எத்தனை காலம் ஆக விட்டதடி: : 

**காலம், சீலம் என்று கணக்குப். 
போடாதே. 1947 லிருந்து ஐம்பத் 
தொண்ணு வரைக்கும் ஒரு காலமா? 
பத்து வருஷங்கள் தானே?”” 

**உனக்கு அவை சாதாரணப் பத்து 
வருஷங்கள். எனக்கு, எங்களுக்கு. 
அது ஒரு சகாப்தம் போல் தோன்று 
கிறது.” 

வெளியே மேடையில் பக்கவாத்தி. 
யக்காரர்கள் சுருதி சேர்த்துக் கொண் 
டிருந்தார்கள். நலங்கிட்ட பாதங் 
களுக்குச் சதங்கை கட்டிக் கொண் 
டிருந்தாள் பவானி. 

**பவானி! என்னைத் தெரிகிறதோ 
உனக்கு?'* என்று அவள் முகத்தை 
நிமிர்த்திக் கேட்டேன். 

மாதுளங் கனியைப் 
போன்ற சிரிப்பு வெடித்து as, 
**தெரியாமலா? நீங்க சரோ அக்கா 
தானே?'* என்று கேட்டாள் பவானி. 

  

பிளத்தாற் 

கோகலே ஹால் அன்று நிரம்பி 
வழிந்தது. “வருங்கால நடனமணி 
என்று பிரபல நடனக்காரர்களே 
அன்று புகழ்ந்தார்கள். புகழ்மாலை. 
களைச் சூட்டிக் கொண்ட பவானியின் 
முகத்தில் பரபரப்பும், குறுகுறுப்பும். 
நெளிந்தன. பவானி இப்படிப் பிற 
பலமாவதற்குத் துணையாக இருந்த. 
ராம்ஜியும், புவனாவும் மேடைக்கு. 
அழைத்து வரப்பட்டு, பாராட்டப் 
பெற்றார்கள்.



நினைவில் நிற்கும் சூழ்ச்சி 
போஸ்டாபீசல் “மணியார்டர் 

சுவுன்ட்ட'ரில் நல்லகூட்டம்.மா.தத் 
(இன் மு.தல் வாரம். பெற்றவர்களுக் 
கும், கட்டியவளுக்கும்," வாங்கிய 
வர்களுக்கும் பணம் அனுப்பும், 
பெரிய*க்யூ' ஒன்று நின்று கொண் 
டிருந்தது. களர் பெரியதானாலும், 
இருப்பவை மூன்றே தபால் அலுவ 
லகங்கள். அதிலும் ஒன்றுக்கும், மற். 
ொன்றுக்கும் இடையிலுள்ள தூர 
மும் அதிகம். அதிகம் படிக்காத 
தொழிலாளிகள் செய்யும் தவறு. 
களைத் இருத்தித் இருத்திப் பொறு 
மையை இழந்து கொண்டே பணத். 
தைக் கையில் வாங்கிப் போட்டுக். 
கொண்டிருந்தார் அந்த ஊழியர். 
வேலைக்குச் செல்ல வேண்டுமே என 
கவலைப் பட்டுக் கொண்டு, ஆமை 
வேகத்தில் நகரும் அந்தக் “க்யூ” 
வின் மீது எரிச்சல் பட்டுக்கொண்டு 
ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் இருந் 
தனர். 

இத்த நிலையில் திடீரென்று 
ஒருவர் 'க்யூ/வைத் தள்ளிஅடித்துக் 
கொண்டு, முன்னே சென்று பணத் 
தைக் கட்ட முயன்றார். 

**பார்த்தால் படிச்சவன் மாதிரி. 
இருக்கிறான், மூளை இருக்கா? இவ்வ 
ளவு பேர் வரிசையாக நிற்கிறது. 
அவன் கண்ணில் படவில்லையா?”* 

என்றது ஒரு குரல். இதற்கிடையில் 
“என்ன பேச்சு அவனோடு, இழுத் 
துத் தள்ளப்பா!”? என்றது OG 

அந்தப் பையன் பொறுமையாகச் 
சொன்னான்: 

**அவசரப்படாஇீங்க! இந்தப் 
பணம் நான் ரொம்பக் கஷ்டப் 
பட்டுச் சேர்த்தது. என் காலிலே 
அடிபட்டு அதுக்குத் இனம் கட்டுக் கட்டிக் கொள்ள ஆஸ். 
பத்திரிக்குச் செல்வதற்காக என் 
அண்ணா பஸ். செலவிற்காகவும், 
பழம் வாங்கிக் கொடுத்ததிலும் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் சேர்த்து 
இப்போ அதை அனுப்ப வந்திருக் 
கிறேன். என்னாலே அதிக நேரம் 
நிற்க முடியாது. மறுபடியும். 
இந்தப் , பணத்தைக் கொண்டு 
வீட்டிலே வைத்து, அது என் 
அண்ணன் கண்ணிலே பட்டு 
துன்னு, அப்புறம் எனக்கும் 
பணம் வராது, இந்தப் பணமும். 
வராது. அதனால்தான் அவசரப்படு 
BE wen”? 

கூட்டத்தில் ஒருவர், **அப்படிச் 
சேர்த்து யாருக்கப்பா அதை அனுப் 
புகிருய்?** என்று கேட்டார். 
**பஞ்ச நிவாரண நிதிக்காக டில்லி 

அரசாங்க அலுவலகத்துக்கு!” 
என்று அந்தப் பையன் சொன்ன 
வுடன், க்யூவிலிருந்த அனைவரும் 
தங்களுடைய அவசர முடிவிற்காக 
வும், அவனைத் இட்டியதற்காகவும் 
மனம் வருந்தினர். 

_. எஸ். சேஷாத்இரி. 

  

முரட்டு உருவம். நெய்வேலி. 

நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு அவர்களை **அன்று நீ. ராஜ்கட்டத்துக்குப் 
தாங்கள். ஓட்டலில் தங்க விடு போயிருந்தாயா? நான் வானொலிப் 
வோமா? காரில் அவர்கள் சாமான் 
களைத் தூக்கிப் போட்டுக் கொண்டு. 
அவர்களையும் எங்கள் இல்லத்துக்கு 
அழைத்து வந்தோம். 

விருந்துபசாரம் என்று நான் ஒன்றும். 
புவனாவுக்கு விருந்து வைக்கவில்லை. 
விருந்து நடத்தி -உபசரித்தால் தான். 
அவள் மன மகிழ்ந்து போவாள் என்று 
நான் நினைக்கவில்லை. மேல் மாடியில் 
திலா முற்றத்தில் நானும், அவளும் பேசினோம். அவை பழம். கதைகள் 
அல்ல. 1947 லிருந்து 57 வரை இந்திய 
அரசியலில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள், 
இடையில் மகாத்மா, குண்டுக்கு இரை 

யாகிய, வரை எல்லாவற்றையும் 
பேசத் தீர்த்தோம். 

பெட்டியின் அருகில் உட்கார்ந்தவள் 
தான். பேச்சு, செயல், இறன் எல்லா 
வற்றையும் இழந்த நிலை என்று சால்வார்களே, அண்ணல் அமர 
ரான அன்று அந்த நிலையில் நான் மட் 
டும் இல்லை, இந்த நாட்டு மக்கள் அனை 
வருமே இருந்தார்கள்... .** 

புவனாவின் விழிகளில் நீர் பள பளத் 
த்து. ச் 

“*அதற்கு முதல் நாள்தான் அவர் 
எனக்கும், என் கணவருக்கும் ஓர் 
உத்தரவை நல்கியிருந்தார். அரசிய 
லில் நுழைவதற்கு வேண்டிய சாதுர் 
யமோ, மனோ வலிமையோ, சமாளிக் 
கும் இறனோ ராம்ஜியிடம் இருப்பதாக 
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வர் கருதவில்லை. *அன்பும், பணி 
வம். நிறைந்த மனைவியை அடைந் 
இருக்கிறிர்கள். நீங்கள் ஏன் சமூகப் 
பணிக்கு உங்களை அர்ப்பணித்துக் 
கொள்ளக் கூடாது: என்று கேட்டா 

bd. அதைக் குருவாக்கியமாக ஏற்றுக். 
ரண்டு நாங்கள் செவை நிலையத்தை 
சம்பித்தோம், நடத்திஷேம். 

வளியேயும் வந்து விட்டோம்.” 
**இப்போது ௮ங்கே இல்லையா 

?* என்று இடுக்கிட்டவஎ 
ட்டேன் நான். 
**இல்லை. அந்த இடத்துக்கு எங்கள் 

கண்டு தேவைப்படவில்லை!” என்று. 

  

      

   

    

   

  

நீங் 
போல் 

    -க்கமாகப் பதிலளித்தாள் புவ; 
ஓரு ஸ்தாபனத்தின் ஆரம்பமும், 

சடுநிலையும்.. ஒரளவு புரியக்கூடும். 
அறன் வளர்ச்சியைப் பற்றி யாராலும் 
எடுதியில் கணித்துவிட முடிவதில்லை. 
சாலம் ஒன்றுதான் அத்த முறையில் 
ப இிலளிக்கக் கூடியது. 

எதிரே சாய்வு நாற்காலியில் சாய், 
இருந்த ராம்ஜி நிமிர்ந்து உட்கார்ந் 
ark. “பஹன்ஜி! புவனு எதையுமே 
மானசல் போட்டுப் புழுங்கிக் கொள் 
இறவள். அது அவள் சுபாவம். எத 
தம் ஒரு நெருக்கம் வேண்டும். அதே 
நேரத்தில் பற்றற்றும் இருக்க வேண் 
டும். சேவை நிலையத்தோடு ரொம்ப 
வும் ஒட்டிக் கொண்டு வாழ்ந்தாள். 
எணக்கு, பணப் புழக்கம் இது களில் 
தகராறு வந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டு 
ேவளியே வந்தோம். .”* 

சொல்லிவிட்டு 
மெல்ல ஆரம்பித்து 

      

சாதாரணமாகச் 
அவர் “பான்” 
கிட்டார். 

ஒரு ஸ்தாபனத்தில் எதற்காக 
இந்தப் பழிச் சொற்களை ஓருவர். 
மீது ஒருவர் வீசிக் கொள்கருர்கள் 
என்று கேட்க வேண்டியது oud 
யம். மனித மனம் விசித்திரமான 
இயல்புகளைக் கொண்டது. தெளிவான 
இடையைப் போலவும், சகதி குழம் 
பிய குட்டையைப் போலவும் அது அவ் 

போது மாறிக் கொண்டே யிருக் 
கு சுருக்கமாகச் சொன்னால் 
புவனாவையும், ராம்ஜியையும் புகழ். 
வத்து அடைவது இலருக்குப் பிடிக்க 
வில்லை, அவ்வளவுதான். 

“இப்போது என்ன “செய்து 
கொண்டிருக்கிறிர்கள் அண்ணா? உங்க. 
ஞக்கு வேறு எந்தத் தொழிலும் 
யழக்கமில்லையே!?”' 

ராம்ஜி சரித்துவிட்டுப் பேசாமல். 
இருந்து விட்டார். 

      

புவனா பள்ளிக்கூட ஆசிரியையா௯ூ 
இருப்பதாக என்னிடம் கூறினார். 
குழந்தைகள் பெறவில்லையாயினும், 
அவள் சிறு பிராயம் முதற் கொண்டே 
குழந்தைகளிடமும், அவற்றின் வளர்சி 
அியிலும் மாறாத ஊக்கமுடையவள். 

அடுத்த நாளே அவர்கள் அவருக் 
முக் ளெம்பி விட்டார்கள். 

பலானி மட்டும் மென்னையிலிருந்து 
க செல்லும் ரு. நடன 

கோஷ்டியுடன். மென்று நடனமாடி 
விட்டு ஊர் இரும்புவதாக ஓற்பாடு. 
அவ&ர என் பொறுப்பில் விட்டுச் 

ள் புவஞு. பவானி என்னுடன் 
ந அந்தக் குறுசிய இரண்டு நாட் 

பற்றிக் கூறத்தான் வேண்டும். 

கால்களில் சதங்கை கட்டிக் 
கொண்டவுடன் கலையை ஆராதிக்கும் 
அந்தப் பெண், 'மேக்கப்*யைக் கலைத்த. 
வுடன். சாதாரணமான பெண் 
மாறிவிடும் விந்தையைக் சண்டே 
அடுத்த நாள் பகல் வண்டியில் அந்.த 
நடன கோஷ்டி, டில்லிக்குப் புறப்படுவ 
தாக ஏற்பாடு. பவானி, பெட்டியைத் 
'இறந்து வைத்துக் கொண்டு எதையோ 
தேடிக் கொண்டிருந்தாள். 

**என்ன... தேடுஒழுய் 
என்று நான் கேட்டேன். 

    
  

  

  

   

      

பவானி? * 

எலுமிச்சை கலரில் பச்சைக் கரை: 
போட்ட நடன உடையை. ssa 
எடுத்துக் கொண்டு போய் விட்டாள்.. 
நான் அது இல்லாமல் எப்படி நடனம் 
ஆடுவது?'* 

“அடடா! தவறுதலாக எடுத்தும் 
போய் விட்டாளாக்கும். பார்சலில் 
டில்லிக்கு அனுப்பச் சொல்லி எழுதட். 
டுமா?:* 

  

  

  

“அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண் 
டாங்க்கா.. . அங்கே அவளுக்குத் 
தெரித்தவா யாருக்காவது நடன 
நிகழ்ச்சி இருக்கும். அதுக்காக எடுத் 
துப் போயிருப்பாள். . . இப்படித்தான் 
அவள்!”* 

“இப்படித்தான் அவள் ' என்கிற இத் 
தக் குற்றச்சாட்டு நறுக்கென்று என் 
உள்ளத்தில் தைத்தது. 

“உன்னைவிட மற்றவர்கள் அவளுக் 
கென்ன ஓசத்தியா, பவானி?'* என்று 
கேட்டு விட்டேன் நான். பிறகு ஏன் 
சொன்னோம் என்று பரபரத்தேன்.. 

பவானி பெட்டியைப் *பட்*டென்று; 

 



என்னை வெறித்துப் பார்த்து விட்டு, 
**அப்படித்தான் . இத்த " உலகமே 
நினைக்கிறது. நான் ஒண்ணும் அவ 
ளுக்கு ஓசத்தி இல்லை. அவளுக்கு அவள் 
ராம்ஜிதான் ஓசத்தி/?* 

**ஓ.! அப்படியர?”* என்று நான் 
சிரித்தேன். 

**திரிக்காதர்கள் அக்கா! ராம்ஜி 
ஒண்ணு . சொல்லிவிட்டஈ அது அவ 
ளுக்கு வேத வாக்குத்தான் போங் கண்டப் 

கூடத்தில் டெலிபோன் மணி அடித் 
தது. பவானி. விரைந்து சென்று 
போனை எடுத்தாள். சற்று மூன் கடு 
குடுத்த மூகம், மலர்ச்சியால் விரிய, 
**ஹலோ! சங்கர்தானே? நான் இன் 
னும். அரை மணியில் ரெடி. நீங்கள் 
முடிந்தால் இங்கே வாருங்கள். ஓ! 
முடியாதா? நானே வரேன், இடம் 
எங்கே? ஓட்டல் *ஓஷியானிக்: தானே? 
ஆல் ரைம்... சரியோ”? என்று கூறி. 
விட்டுப் போனை வைத்து விட்டாள். 

  

**அக்கா, நான் கொஞ்சம் வெளி 
யில் போயிட்டு வந்துடறேன்... .** 

**பவானி! யார் அம்மா அந்தச் 
சங்கர்2:* 

என்னுடைய கேள்வி அவளுக்குப். 
பிடிக்கவில்லை. அத்துடன் நான் யார் 
அவசரக் கேட்பதற்கு? 

பவானி அன்றிரவு வீடு இரும்பும் 
போது ஒன்பது அடித்து விட்டது. இவ 
ருடைய ஆயிரம் கேள்விகளுக்குப் 
பதினாயிரம் பொய்களை நான் தயார் 
செய்ய வேண்டிய தொல்லையை அனு. 
பவித்துத் இர்த்தேன். அடுத்த நாள் 
ஜி.டி... ரயிலில் அவளை ரயிலேற்றி 
விட்டு, புவனாவுக்கு அவள் டெல்லி 
போவதைப் பற்றித் தந்த கொடுத்த 
பிறகுதான், எனக்கு நிம்மதி ஏற்பட் 
டது. 

பவானி ஒரு கடிதம் கூட மரியா 
தைக்காகப் போடவில்லையே என்று 
நான் உள்ளூற வருந்திக் கொண் 
டிருந்த சமயம், *புவனா”விடமிருந்து 
கடிதம் வந்தது. பவானிக்கும், சங்க 
ருக்கும் இருமணம் ஆகிவிட்ட நற் 
செய்தியை விட, உயிருக்குயிராக 

வளர்த்து, பாசமும், அன்பும். 
சொரிந்து. ஆளாக்கிய புவனாவை, 
பவானி ஒதுக்கியதைப் பற்றிய தகவல் 
தான் அதில் அதிகமாக இடம் பெற் 
இருந்தது. 

புவனாவைப் பற்றி, நான் உள்ளூற. 
வருந்தினேன். 
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அவளுக்கும்,  ராம்ஜிக்கும் 
னேயோ Salted ஆசைகள். 
இருந்தும் அவை முடிவு பெருகு 
கனவுகளாகச் சிதைந்து போய் விடு 
இன்றன. 

எத்த 

சேவையை லட்சியமாகக் கொண்டு 
வாழ்கிறவர்களின் வாழ்க்கையில் 
ஏமாற்றங்களேகான் தோன்றிக் 
கொண்டிருக்கும் போலும். அவ 
ளுக்கு ஆறுதலாக நான்கே வரிகளில் 
"ரொம்பவும் கவலைப்பட வேண்டாம். 
வாழ்க்கை என்பது சேறும் சசுதியும். 
நிரம்பிய குட்டைதான். ஒவ்வொரு 
சமயம் அது கங்கா ஜலததைப்போல் 
தெளிவாகத் தோன்றினாலும், அதை 
நாம். நம்பிவிடக் கூடாது” என்று 
எழுதினேன். 

பல பொறுப்புகளையும் சுவலைகளை 
யும் சுமக்கும் இந்தத் தேகம் ஒரு 
இயந்திர அமைப்பைப் போன்றது 
தான் என்பதை நம்மில் பலர் மறந்து 
விடுஇிருர்கள். எனக்கு நல்ல ஓய்வு 
தேவைப்பட்டது. வைத்தியர், மருந்து 
களைவிட வெளியூர்ப் பிரயாணம் நல்ல. 
தென்று அபிப்பிராயப்பட்டார்.. 

பெங்களூரே. இறந்த இடமென்று 
தேர்ந்தெடுத்துக் கிளம்பினேன். ௮)த 
விடச் சிறந்த இடங்கள் பல இருக்க 
லாம். ஆனால், என் ஆருயிர்த் தோழி 
அங்குதான் இருக்கிறாள் அல்லவா? 

புவன ரயிலடிக்கு வந்இருந்தாள். 
ராம்ஜி வரவில்லை. மெல்லிய *கலஈ 
Cop sor’ நூல் புடவை கட்டியிருத் 
தாள் அவள்.  வகிடெங்கும் நரை 
கண்டு விட்ட கூந்தல். எடுப்பான 
மூக்கில் முத்து மூக்குத்தி அணிந்திருந் 
தாள். தேசிய ஒருமைப் பாட்டின் 
சின்னமாக, மரரட்டியைைை 

மணந்து கொண்டதற்கடையாளமாக 
அந்தப் பாணி நகைகளை அணிந்து, 
தமிழ் நாட்டில் பிறந்தவளாதலால் 
இனிய தமிழில் **சரோ/ செளக்கிய 
மாடி'* என்று என்னை விசாரித்தாள். 
**ஓ! கொஞ்சம் செளக்யம். ரொம்ப 
செளக்யம் அடைய வேண்டு மென்று. 
தான் பெங்களூருக்கு வந்திருக் 
AB nor—" 
Yue என்னுடைய பெட்டியை 

எடுத்துப் போய் டாக்ஸியில் வைத் 
தாள். 

நிறையப். பூத்துக் குலுங்கும். 
“போகன் வில்லா” செடிகளால் வேயப் 
பட்ட வேலி அமைந்த வீட்டின் 
எதிரே கார்-வந்து நின்றது.



ஆக்கம் அழகிற்காக... 

மூன்று வருடங்கள் 
தயாரிப்பதைப் பற்றிப் படித்துப் 
நார்வே வாலிபன் ஒருவனுக்குக் 

மும்முரமாகக் 

கடைசியில் ஒரு கம். 
பெனியில் நல்ல சம்பளத்தில் ஒரு வேலை கிடைத்தது. 
அத்த அலுவலகத்தில். அனாவசியமாக 
கடிதங்களை அகற்றி, அந்தக் காகுதங்களை அழிப்ப 
தற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியதுதான் அந்த 
வலை ! 

காகிதம் 
பயிற்சி பெற்ற 

  

ருக்கும் 

  

-: பேஜண்ட் ” 
  

ராம்ஜி கறுப்புக் கண்ணாடி. அணிந்த 
வராகத் இறந்த வெளியில் தோட்டத் 
தில் அமர்ந்து ஏதோ பொம்மைகள் 

செய்து கொண்டிருந்தார். கார் வந்து 
நின்ற ஒசையினால் எங்கள் வரவை 
அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண் 
டும். பழைய மலர்ச்சியை அந்த முகம். 
அறவே மறந்து விட்டிருந்தது. 

**பஹன்ஜி! வர வேண்டும்..." என்று 
கை கூப்பியவாறு எழுந்து நின்றார் 
அவர். 

**செளக்கியமாக இருக்கிறிர் 
களா??? என்று விசாரித்த என்னைப் 
புவனா மிகவும் மெதுவாக எச்சரித் 
தாள்.  **சரோ! அவருடைய வலது 
கண் அநேகமாகப் பார்வையைஇழந்து 
விட்டது. இடது கண் மிக லேசான 
ஒளியை மட்டும் காண முடியும். அவர் 
இப்போது எந்த வேலையிலும் இல்லை. 
*ப்ளாஸ்டர் சீன்: என்று சொல்லப் 

படுகிற .இந்தக் களிமண் பொம்மை 
களைச் செய்து, பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி 
வைக்கறுர்.”” 

வாழ்க்கை நெடுகிலும் புதிர்களா 
சுவே வந்து கொண்டிருந்தும், அதைக் 
சுடந்து சமாளித்து வரும் புவனாவை 
என்னால் பரிதாபமாகத்தான் பார்க்க 
முடிந்தது. 

சிறிய வீடாக இருந்தாலும், வர 
வேற்பறையில் மேஜை மீது டீயும், 
பிஸ்கோத்துகளும். வைக்கப் பட் 
டிருந்தன. விருந்தினரை உபசரிப் 
பதில் புவனாவுக்கு நிகர் அவளேதான். 
சேவை நிலையத்தில் இனம் விருந்தினர் 
கள் வந்தவாறு இருப்பார்கள். புவனா 
வும் ஓயாமல் வேலை செய்து கொண்டே 
இருப்பாள். 

ராம்ஜி நிதானமாக 
உள்ளே வந்தார். 

    

எழுந்து 

“*பஹன்ஜி!ரொம்ப வருஷங்களுக்கப் 
புறம் வத்திருக்கிறீர்கள். என்னவோ 
சொல்வார்களே  *விதுரன் மனைக்கு 
வத்த பரமாத்மாவைப் போல” என்று. 
எங்கள் வீட்டுக் கஞ்சியும் உங்களுக்கு 
இனிக்க வேஸ்டும். வெறுமனே கூற 
வில்லையம்மா. இப்போது நாங்கள் 
கஞ்சி சாப்பிடக் கூடிய நிலைக்குத் 

** என்று, தாம் தாழ்த்து விட் 
டதாக எங்கே அவர் கூறி விடுவாரோ 

   என்று இடையில் வெட்டிப் பேசி 
னேன் நான். 

தாங்கள் தாழவில்லை. நண்பரே! 
இந் நாட்டு ஆயிரக் சணக்கான மக்கள் 
உண்ணும் உணவை நாமும் பகிர்ந்து 
சாப்பிடுவதனால் உயருவதற்குத் தான் 
வழி தேடியவர்கள் ஆவோ 

அவர் சிந்தனை வயப்பட்டு மெளன 

மாக நின்றிருந்தார். புவனா டீயையும், 
பாலையும் சேர்த்துச் சர்க்கரை போட் 
டுக் கலக்கி அவரிடம் ஒரு கோப்பை 
கொடுத்து விட்டு, ஆதரவுடன் அவ 

ரைப் பற்றி அங்கே இருந்த நாற்காலி 
யில் உட்கார வைத்தாள். 

பிறகு இருவரும் உள்ளே சென் 
றோம். 

அழகிய மர வேலைப் பாடுகளால் 

ஆன தொட்டிலில் மதலை ஒன்று சண் 
வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. புவனா 
கலை உள்ளம் படைத்தவள். குழந்தை 
யின் முன்னுச்சி முடியை இழைய 
வாரிக் கொண்டை போட்டு, முத்துச் 
சரம் ஒன்றைச் சுற்றி யிருந்தாள். 
நெற்றியில் இலகம்' மின்ன, பாதங் 
களில் தண்டை, கொலுசுடன் கண் 
வளரும் அக். குழந்தை கிருஷ்ண 
விக்ரகத்தை நினைவூட்டியது. 

“*பவானியுடைய பையன்... உனக் 
குத் தெரியுமா சரோ? பவானியும், 
அவள் வீட்டுக்காரரும் இங்கேதான் 
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இருக்கிறார்கள்? பத்துப் பன்னிரண்டு 
வருஷங்கள். போல் நாங்கள் ஒருத் 
தரை ஒருத்தர் பார்க்கவே இல்லை. 

கடிதப் போக்கு வரத்தும் இல்லை...” 

“ஏனிப்படி?!” என்று ஆவலுடன் 
விசாரித்தேன் நான். 

“நாம். வாழ்க்கையில் எத 
தையோ உண்மை என்று நம்பிக் 
கொண்டு வாழ முற்படுகிறடம். நாம் 
தம்பும் அத்த உண்மை பொய்யாகி 
விடும் போது, இதயத்தில் அடித்தாற் 
போல் ஆருத புண் ஏற்பட்டு விடு 
இத்த 

புவனா புதிர் போட்டுப் பேசுகிற 

வள் இல்லை. உடன் பிறந்த தங்கை 
யைப் பற்றி யார். தாம் வெளியில் 
வட்டவர்த்தனமாகப் பேசுவார்கள்? 

பவானி இங்கேதான் இருக்கி 
ரூனா புவனா?! 

“இல்லை, அவள் ஓரு நடன கோஷ்டி 
வுடன் மேல் நாடுகளுக்குப் போயிருக் 
இருள்...இது அவளுடைய இரண்டா 
வது... குழந்தை. முதல் குழந்தை 
பறந்து சில நாட்களில் இறந்து விட் 
உது. அதற்கு நான்தான் காரண 
sorb. —"” 

ராம்ஜியும் புவனாவும் இதுவரையில்: 
மூயன்ற பணிகளில் எதுவுமே அவர் 
அளுக்கு நற்பெயரையோ, புகழையோ 
தேடித் தரவில்லை. 

நான் ஏக்கத்துடன் அவள் 
தப் பார்த்தேன். எந்த வார்த்தை 
ளாலும் அவள் இதயத்தின் புண்ணை 
ஆற்ற முடியாது என்பஜை உணர்ந்த 
வள் நான். ஆனால், ஏதாவது சொல்லி 
வாக வேண்டுமே யென்று, '*பவானி 
எப்பொழுதுமே அப்படித்தான் புவனா. 
சட்டென்று அவள் முடிவுகளும், எண் 
ங்களும் உருப் பெற்று விடும். பிறரு. 

            

     

  

டைய எண்ணங்களுக்கு அவள் 

மதிப்புத் தருவதில்லை!” என்றேன் 
தான். 

  

“அவளுடைய அபிப்பிராயங்கள் 
எல்லாவற்றையும் அப்படியே எடுத் 

ஃ கொண்டு விட முடியாது சரோ. 
லவற்றை அவள், தட்டம் வகுத்தே 

செய்வதுண்டு." 
ஒரு குடும்பத்துக்குள் கோப தாபங் 

களும், சண்டை சச்சரவுகளும் சர்வ 
சகஜமாக நடை பெறும் நிகழ்ச்சிகள். 
அவை நாளடைவில் குடும்பத் இனரின் 
மனத்தில் சுசப்பை வளர்க்காமல் 

: மேலெழுந்த வாரியாக விலக விட் 
உால் தேவலை. ஆனால் பவானி, புவனா 

வின் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும், செய்: 
கைக்கும் குற்றம் சுண்டு பிடித்த 
காலம் ஒன்று இருந்தது. 

டெல்லியில் அவளுக்கும், சங்கருக். 

கும் திருமணம் நடந்த பிறகு தன் 
சகோதரியின் உள்ளத்தில் அதைப் 
பற்றிய எதிரொலி எவ்வாறு இருக்கு. 
மென்று பவானி இந்தித்துப் பார்க்க 
வில்லை. 

பெங்களூர் வந்ததும் நேராக ஒட் 
டலில் அறை எடுத்துக் கொண்டு 
கணவனும், மனைவியும் தங்கின; 
யாரோ மூன்றாம் மனிதரைப் பார்க்கச் 
செல்வது போல் இருவரும் புவனாவின் 
வீட்டுக்குச் சென்றனர். இவர்களின் 
இடீர் வரவைச் சற்றும் எதிர்பாராத. 
ராம்ஜியும், புவனாவும் தஇடுச்கிட்டு 
விட்டஸர். 

  

என்ன சொல்லி வரவேற்பது என் 
பது புரியாமல் இருவரும் இகைத்து 

விட்டுப் பிறகு, **வாருங்கள்'? என்று: 
அழைத்தனர். மனம் குறுகி விடும் 

போது எண்ணங்கள் _விசாலமாகம்: 
பொங்க வருவதில்லை. இந்த வரவேற் 
ous சங்கர் அவ்வளவாக FASE 
வில்லை. வேண்டா வெறுப்பாக 
இரண்டு... நாட்கள் தங்கி விட்டு, 
வேறு இடம் பார்த்துக் கொண்டு 
இளம்பினார்கள். 

**முதன் முதலில் குடித்தனம் நடத்: 
தப் போகரும். வேண்டியதை வாங் 
இத் தருகறேன்'' என்று புவனா கடைக் 
குக். கெம்பியதைப் பவானி ஒரே 
சொல்லில் தடுத்து விட்டாள்: 
**நாங்கள் இங்கே ஒன்றும் யாசசும் 
வாங்க வரவில்லை”! என்று. 

ராம்ஜி புவனுவை அழைத்து [கள 
யக் குரலில் எச்சரித்தார். **நீ 
வளர்த்த பவானி இவள் இல்லை. 
ரொம்பவும் மாறிப் போய் விட்டாள். 
அவள் போகிற வழியே விட்டு விடு.”* 

ராம்ஜி எதையுமே சடுதியில் தாங் 
இக் கொண்டு, உள்ளத்தைக் தேற்றிக் 
கொள்ளும் பண்பாளர். ஆனால், 
புவனா அப்படியில்லை. 

“நான் வளர்த்த பூச்சி இது. இக் 
தனையூண்டு இருந்த பெண்ணுக்கு 
நேற்று வந்தவன் இட்டே இருக்கிற: 
அன்பும், பாசமும் என்கிட்டே இல்லா 
மல் போய் விடுகிறதா என்ன?! என்று: 
கறுவிக் கொண்டே யிருந்தாள். 

    

புவனாவுக்குச் சங்கரைக் கண்டால்: 
பிடிக்கவில்லை. தன் கணவனை மதிக்: 
காதவளைப் பவானிக்குப்பிடிக்கவில்லை. 
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“காக்கி” பிறந்த கதை ! 
போர் வீரர்கள் அணியும் “காக்கி! உடைக்கு. அந்தப். 

பெயர் எப்படி வந்தது தெரியுமா? 
சிப்பாய்க் கலகத்தின் போது, தங்களைப் புரட்சிக்காரர் 

களிடமிருந்து பிரித்துக் காட்ட; பிரிட்டிஷ் போலீஸார். 
தங்களது வெண்ணிற உடையில் 'மசாலா”ப் பொடியைத் ₹ 
தூவி “காக்கி! நிறமாக்கிக் கொண்டார்களாம்? 
குழுவினருக்குக் 'காக்கிப் பட்டாளம்! எணப் பெயரிடப்பட். 
டது. இதிலிருந்து காக்கி உடையே போர்வீரர்களின் 
உடையாகி விட்டது! 

  

என்னதான் . உடன் பிறந்தவளாக 
இருந்தாலும் இருவர் உள்ளத்திலும் 
கசப்பு நிரம்பி வழிந்தது. 

இடையில் பவனி கர்ப்பமான 
போது புவனா மகழ்ச்சியடைந்தாள். 
அவளுக்குக் இடைக்காத அந்தத் 
தாய்மைப் பேற்றைத் தன் தங்கை 
அடைய விருக்கிறாள் என்று அவளின் 
நல்ல இதயம் மகழ்ச்சியடைந்தது. 

**முதல் பிரசவம். பிறந்த வீட்டில் 
வைத்துச் செய்ய வேண்டு மென்பார் 
aor”? என்று பழைய விரோதங்களை 
மறந்து பவானியை அனுப்பச்சொல்லி 
சங்கரிடம் கேட்டாள் புவனா. 

அவன் குத்தலாகச் ிரித்தான். 
**இந்தச் சம்பிரதாயங்களை எல்லாம். 

நாங்கள் மறத்து விட்டோம். எனக்கு 
இஷ்டமில்லை. உங்கள் தங்கை வந்தால் 
அழைத்துப் போங்கள்** என்றான். 

பவானியை எப்படியோ சரிக்கட்டி. 
புவனா அழைத்து வந்தாள். அப்பொ 
முதும் அவளுக்குத் தோல்வியே காத் 
இருந்தது. எவ்வளவோ கவனமாக 
இருந்தும், குழந்தை இறந்தே பிறந் 
த்து. 

கடவுள் செயல் என்று சங்கர் 
ஒத்துக் கொள்ளவில்லை. கர்ப்பிணி 
யின் விருப்பத்துக்கு மாறாகச் செய்த 
தால் ஏற்பட்ட விளைவாகவே கருத 
னான். பிறகு பல வருஷங்கள் பவானிக் 
கும், புவனாவுக்கும் போக்கு வரவே 
இல்லாமல் இருந்தது. இப்பொழுது 
பவானி ஒரு நடன கோஸஷ்டியுடன் 
மேல் நாடுகளில் சுற்றுப் பிரயாணம் 
செய்யக் களம்பியிருந்தாள். பொறுப் 
பாகக் குழந்தையைப் : பார்த்துக் 
கொள்ள யாரும் இல்லாததால், புவனா. 
விடம் விட்டு விட்டுப் போக வேண்டி 
யிருந்தது. 

இந்த நிகழ்ச்சளை யெல்லாம் 
புவனா விவரிக்கும்போது என் எதிரே 
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இந்தக் 

தகவல் 2 ஸி. சம்பத் குமார். 
ஒரு சோக நாடகமே நடப்பது போல் 
அக் காட்சிகளை என் மனத் இரையில் 
நன்றாகக் காண முடிந்தது. 
சகோதர பாசம், அதன் விரிவான 

போக்கு, அதில் ஏற்படும் மு.றிவு இவை 
யெல்லாம் கலந்தே வாழ்க்கை என்றல் 
என் ஆருயிர்த் தோழி காலமெல்லாம் 
கண்டது வெறும் தோல்விதான். 

  

தொட்டிலில் துயிலும் குழத்தையை 
அப்ப்டியே விட்டு விட்டு நாங்கள் 
இருவரும் வெளி வராந்தாவுக்கு 
வந்து அமர்ந்தோம். எங்கள் எதிரே, 
"போகன் வில்லா” வகவில் நூற்றுக் 
கணக்கான மலர்கள் மலர்ந்து காற் 
றில் ஆடிக் கொண்டிருந்தன. ஒரு 
நாளில் மலரும் எண்ணற்ற மலர்கள் 
தமக்குன் பேதம் ஏதும் பாராமல் 
மலர்ந்து, நறு மணம் சந், வாடி 
உஇர்ந்தும் விடுகின்றன. 

மனிதர்கள் அப்படியில்லை. ஒரு 
தாம் வயிற்றில் பிறந்தாலும் வேற் 
றுமை எண்ணங்களால் உந்தப்பட்டே 
செயல் படுகின்றனர். பெங்களூரில் 
அப்போது வசந்த காலம். எங்கு 
திரும்பினாலும் இந்த மலர்க் கூட்டங் 
கள் என்னை இப்படிச் சந்திக்க வைத் 
தன. 

நீண்ட மெளனத்துக்கப்புறம் புவனா 
தான் முதலில் பேசினாள். 

**நீ இரவில் என்ன சாப்பிடுவாய்?** 

    

“கோதுமைக் கஞ்சிதான் சாப்பிடு 
கிற வழக்கம். எனக்கென்று பிரத் 
யேசுமாக ஏதும் செய்ய வேண்டாம்.” 

‘ocr அண்ணாவும் கஞ்சிதான் 
சாப்பிடுவார். நல்லதாகப் 
போயிற்று...”” 

**எப்படியும் உனக்காகச் சமைக்க 
வேண்டாமா புவனா? “ஸ்டவ்"வைப் 
பற்ற வைக்கட்டுமா?!* என்று கேட்ட 
படி. எழுந்தேன்..



அவள் கூறிய பதில் என்னைத் 
திகைக்க வைத்தது. 

“pre இரவில் சாப்பிடுவகை 
நிறுத்தி வருஷக் கணக்கில் ஆயிற்று. ஒரு தம்ளர் மோர் சாப்பிட்டு விட்டுப் 
படுத்து விடுவேன்... அதற்கு மேல் 
சாப்பிட எங்கள் வருமானத்தில் இடம் 
இல்லை...** என்றாள் புவனா 

உள்ளே குழந்தை எணுங்கும் சத் 
(தம் கேட்டது. வெளியேயும் இருட்ட 
ஆரம்பித்து விடவே, நாங்கள் இரு 
வரும் உள்ளே சென்றோம். ராம்ஜியும் 
(தம் *ப்ளாஸ்டர்” பொம்மைகளை ஒரு 
தட்டில் வைத்து உள்ளே கொண்டு 
வந்து வைத்தார். “வறுமையும், 
செழுமையும்” என்று பெயரிட்டு ஒரு 
பொம்மை செய்திருந்தார் அவர். 
அடுக்குகள் நிறைந்தமாளிகைக்கு முன் 
யாக. ஒரு குடிசை. அதன் வாயிலில் 

  

மெலித்த மனிதன் ஒருவன். சொறி 
பிடித்த நாய் ஒன்று. 

“மாளிகைக்கு முன்பாகத்தான் 
குடிசையின் எளிமையை நம்மால் நன் 
ராகப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. 
மேல் நாடுகளுக்குச் சென்று விட்டு 
வரும் ஒருவனோ, ஒருத்தியோ தாயகம் 
'இரும்பியவுடன். இங்கு நெடுகிலும் 
பரவியிருக்கும் இல்லாமையைத்தான் 
அதிகமாகக்... காண்கிறார்கள். நம் 

புதைந்து கடக்கும் ஆத்மிகச் 
த அடியோடு மறந்த நிலை 
நாட்டின் செல்வப் பெருக் 

ற்றிப் பேசத் தீர்க்கிறார்கள். 
ரர் ராம்ஜி. 

௧ ஒருத் 
கூட இருக்கலாம்... 

  

  

    
  

  

இ. நம் பவானியாகக் 
* என்றாள் புவனா. 

“கண்டிப்பாக அவள் நான் சொன் 
னதைத்தான் சொல்லப் போகிறாள். 
அவள்" குழந்தையை நாம் கெடுத்து 
விட்டோம் என்று கூடச் சொல்லு 
வாள்.* 

தொட்டிலில் குழந்தையின் அழுகை 
பலமாகக் Cae ஆரம்பிக்கவே 
தான் விரைந்து சென்று குழந்தையை 
எடுத்தேன். அதற்கு உடல் நலம் 
சரியில்லை யென்று தெரிந்தது. புவனா 
யதறிப் போய் விட்டாள். 

  

  

  

**அட ஆண்டவனே? அடுத்த 
வாரத்தில் பவானி . வருகிராளே/ 
குழந்தை இளைத்துப் போயிருந்தால் 
அவள் வாயில் விழுந்து இர்ச்கணுமே** 
என்று புவனா அங்கலாய்த்த போது, 
எனக்குப் புவனாவின் மீது கோபமே 
ஏற்பட்டது. 

  

  

362/2 சிகர 2 

உலகெங்கும் மணம் செய்து 
கொள்ளும் மக்களுக்கு தலை 
மேல் அரிசியையோ, தானியத் 
தையோ தெளிக்கும் 'வழக்கத் 
துக்கு ஓர் ரம் உண்டு. 

உயிர்களைச் செழிக்க வைக்கும் 
அத்த உணவுத் தானியத்தின் வளம், அவர்களுடைய வாழ்க் 
கையிலும் பெருக வேண்டும் 
என்பதுதான் அந்த நம்பிக்கை. 

மணமானதும், மணப்பெண் 
மணமகனின் இடது சையைச் 
சேர்த்துக் கோத்துக் கொள் 
ளும் வழக்கம் மேலை நாரு 
களில் இன்றும் உண்டு. முன் 
பெல்லாம் இப்படி ஒரு இரு 
மணம் முடியும்போது போட்டி 
யிடும் பிற வாலிபர்கள், மண 
மகனைக் கத்திச் சண்டையிட 
அடழைழப்ப்து வழக்கமாம். 
அதற்காக, கத்தியை எடுத்துக் 
கொள்ளட்டும் என்று விட்டு 
வைப்பதே அந்த வலது கை! 
  

பல படிகளில் தோல்விகளை அடுக்க 
கடுக்காக கண்டவள், சற்றும் சளைக் 
காமல் அத்தப் பாதையிலேயே செல்ல 
விரும்புவதை என்னால் புரிந்துகொள்ள 
முடியவில்லை. குழந்தைக்குகடுமையான 
ஜுரம் வந்து விடவே அன்று நாங்கள் 
யாருமே எங்கள் உணவைப் பற்றிக் 
சுவலைப் படவில்லை. டாக்டர் வீட்டுக்கு 
அலைந்து, மருந்து வாங்கி வந்து, கண் 
விழித்துக் கடவுளை வேண்டி, ஒரு 
வழியாக மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறம். 
குழந்தையின் உடம்பு குணமாகியது. 

சிரித்துக் கொண்டே களர் நடை 
பயின்று வரும் மதலையின் அழகில் 
யார். தாம் மயங்க மாட்டார்கள்? 
புவனா, அதன் முன்பாகக் கைகளைக் 
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கொட்டி அதைப் போல நடந்து 
விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள். 

ராம்ஜி தோட்டத்தில் பொம்மை 
கள் செய்து கொண்டு இருந்தார். 
நான் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். 

பீட்டர் உஸ்டினாவ் என்கிற நடிக 
எழுத்தாளரின் வாழ்க்கை _ ஒரு 
நாடகம்! என்ற சிறு கதையைப் 
படித்துக் கொண்டிருந்தேன். நடிகை 
ஒருத்தியின் ஆணவம் . கலந்த 
தன்னம்பிக்கையைப் பற்றிய கதை 
அது. 

புவனாவின் தோல்விகளுக்குள்ளும் 
ஒருவித ஆணவம் இருப்பதாகவே 
எனக்குப் புலப்பட்டது. 1 ௩ 

பவானி அவளை எத்தனை ஒதுக்கி 
னாலும், அவமரியாதை செய்தாலும், 

தான் பெரியவள், தன்னிடம்தான் 
அவள் ஓடி. வருவாள். என்ற ஆண 
வம் புவனாவின் மனத்தில் நிரம்பியிருப் 
யதாகத் தோன்றியது. 

உள்ளேயிருந்து இனிய 
ஒலிக்க ஆரம்பித்தது. 

“ஆடாது அசங்காது வா, கண்ணா!” 
என்று பாடியபடி புவனா குழந்தையை 
அழைத்து, ஆனந்தப் பட்டுக் கொண் 

ருந்தாள். அடுத்த நாள் பவானி 
பெங்களூர். வருவதாகச் சென்னையி 
லிருந்து காலையில் தந்தி வந்திருந் 

சதம் 

தது. 
குழந்தை மூன்று நாள் ஜுரத்தில் 

வாடி... இளைத்துப் போயிருந்தது. 
பவானி வீட்டுக்கு வந்ததும் சகோதரி 
கள் இருவரும் நடத்தப் போகும் 
அந்த விவாதம் என் கற்பனையில் 

மிதந்து கொண்டே யிருந்தது. புத்த 
கத்தை மூடிவைத்துக் கண்களை மூடிக் 
கொண்டு அதை ரூக்க ஆரம்பித் 
தேன். 

உள்ளே ராம்ஜியும், புவனாவும் 

தரீக்கமிடும் ச.த்.தம் கேட்டது. 

  

புவன! நீ ஒரு பைத்தியம், நமக் 
கென்று கடவுள் ஒன்றைக் கொடுக்க 
வில்லை. அந்தப் பொறுப்பற்றவளின். 
குழந்தையைக் காலமெல்லாம் தாம் 
எதற்கு வளர்க்க வேண்டும்? குழந்தை 
யாரிடம் வளர வேண்டும் என்பதைக் 
கோர்ட் தீர்மானம் செய்யும்!” என்று 
இரைந்தார் ராம்ஜி. 

92 

“அவள்தான் சங்கரை Barre 
ரத்து செய்து விடப் போ௫ிராளாமே... 
அவன் வேறு கல்யாணம் பண்ணிகி 
கொள்வான். இவள் பெங்களூர் வரப் 
போவதில்லையாம். இரும்பவும் நடன 
கோஷ்டியுடன் ஐப்பானுக்குப் போகி 
Gor. இவர்கள் சண்டையில் இதி 
தக் குழந்தை இடந்து ,.திண்டாட 
வேண்டாம். இது நம் குழந்தையாக 
இங்கேயே இருக்கட்டும்... '* எண் 
முள் புவனா அழுதபடி. 

   

விவாக ரத்து, கணவன், மனைவி தக 
ராறு பற்றிய சட்ட இட்டங்களையோ. 
இர்ப்புகளையோ அறிந்து கொள்ளும் 
மனப் பக்குவம் அந்தக் குழந்தைக்கா 
வருவதற்கு இன்னும் எத்தனையே 

  

ஆண்டுகள் ஆகும். ஆனால், அது 
அனுபவிக்க வேண்டிய தாயன்பை 
அது இழப்பது நியாயமல்ல என்று 
'தான் எனக்குத் தோன்றியது. 

“எனக்கிருக்கும். குழப்பத்தில் 

குழந்தையை எங்கே விடுவது என்று 
தவிக்கிறேன்” என்று பவானி கடிததி 
தில் எழுதியிருந்தாள். 

குழப்பங்களும், தொல்லைகளும் 
இல்லாத. ஓர் அமைதியான சூழலில் 
வளர வேண்டிய அந்த மதலையின் 

சுதந்திரத்தைப் பறிக்க, யாருக்கும் 
சுதந்திரமில்லை அல்லவா? 

“புவனா! குழந்தை உன்னிடம்தான் 
இருக்கட்டும். நீ வளர்ப்பதாக உன் 
தங்கைக்கு எழுதி விடேன்'* என்றேன் 
நான். 

அவ்லிதமே அவள் எழுதி, ஒப்பு 
தலும் பெற்று விட்டாள். 

“பல தோல்விகள், வெற்றிகளின் 
படிகள்! என்று யாரோ "சொன்ன 
தாக ஒரு நினைவு எனக்கு. 

ராம்ஜி தம்பதி தம் வாழ்க்கையில் 

  

முதன் முதலாக வெற்றிப் பாதையை 
நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்திருந்தா£ 
கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் முதன் 
முதலாக வசந்த காலம் ஆரம்பித் 
திருந்தது. 

பெங்களூரின் இனிய வசந்தத்தை 
விட்டுப் பிரிந்து வ மனம் வரர்ம 
இனிய நினைவைச் சுமந்து கொண்டு 
சென்னைக்குத் திரும்பினேன். 

 



GEG obser! 
Grigor FrinGHg: 

Nop se சாப்பாட்டின் மணம் வாசல்: 

தாழ்வாரம் வரை வி௫ிக் கொண்டிருந்தது. 
சமையல் அறையைக் காமா சோமாவென்று 
போட்டு விடாமல் காமாட்சி துப்புரவாக 

ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தாள். 

அவளுக்குப் பால்யத்தில் நடந்த ஒரு சம்ப 
வம் நினைவுக்கு வரவே இலேசாகச் அரிப்பும் 
வந்தது. சிரித்தவாறு குளியல் அறையி 
லிருந்து மூகம் கழுவித் துடைத்துக்கொண்டே. 
வெளியே வரும் மனைவியைப் பார்த்துச் வெ. 
ராமன், '*என்ன உனக்குள்ளே ஆனந்தத்தை. 
முக்குளித்துக் கொண்டு? என்னிடமும் சொல். 
லேன், விஷயத்தை !'* என்று கேட்டார். 

sore மூன்பு.. நின்று மூகத்துக்கு 
இலேசாகப் பவுடர் போட்டுக் கொண்டாள். 
வட்ட வடிவமான குங்குமப் பொட்டை 
வைத்தவாறு கணவனின் பக்கம் திரும்பி, 
**உங்களுக்குத் தெரியாத விஷயமா, என்ன? 
நீங்கவேணா மறந்து போயிருப்பேள். ' எனக்கு 
'நன்னா ஞாபகம் இருக்கு”? என்று பிடிகை 
யுடன் ஆரம்பித்தாள் அவள். 

'இன்னிக்கி நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிடவரா, 
பாருங்கோ. அதான் என் ஒண்ணுவிட்ட தங். 
கையும், அவள் புருஷனும், குழந்தைகளு 
அவாளைப்பார்த்து ஏழெட்டு வருஷங்களாச்சு.. 

னா அவள் சுபாவம் அப்படியே இருக்கோ. 
இல்லை. மாறிமிருக்கோன்னு  நெனைச்சுண் 
டேன். இரிப்பு வந்தது. எந்தப் பழியையும். 
பிறத்தியார். மேலே... போட்டுட்டுத் தூர 
நின்னு ரசிச்சுச் சிரிக்கிற குணம் அவ 
ளோடது. ஒரு தடவை, அன்னிக்கி வீட்டிலே. 
என்னமோ விசேஷம். பெரியம்மா-அது.தான் 
அவள் அம்மா - என்னைச் சமைக்கச் சொன் 

னாள். சமையலை 'மூடிச்சுட்டு இன்னிக்கு மா. 
ரியே. முகம் அலம்பக் குளியலறைக்குப் 
போயிட்டு வந்தேன். எப்பவுமே எனக்கு 
வர்த்து ' விறுவிறுக்க நின்னாப் பிடிக். 
இல்லை. பளிச்சுனு இருக்கணும். அப்புறமா. 
சாப்பாட்டு நேரத்துலே நானும் அவளுமா: 
பரிமாற ஆரம்பிச்சோம். சாப்பிட உட்கா। 
(தவா மூஞ்சியைப் பார்க்கச் சகிக்கலை. எல். 
லாத்துலேயும் ஒரே உப்பு. பெரியப்பா என்னை: 
அண்ணாந்து பார்த்து, “ஏண்டி, பொண்ணே! 
உம். புக்காத்துப் பக்கத்துலே உப்பளம்: 

க்கா என்ன? உப்பை அள்ளிக் கொட்டி 

யிருக்கியே*ன்னு கேலியும், கோவமுமா கேட். 
டார். அப்போ எல்லாத்துலேயுமா உப்புத் 
தூக்கலாப் போட்டிருப்பேன்? கண்ணுலே. 
'களும்பற ஜலத்தை மறைச்சுண்டு வெளியே 
பார்த்தால் இந்தப் பெண் உக்ராண உள்ளே 
யிருந்து என்னைப் பார்த்துச் சரிக்கறது.. 
அப்பவே புரிஞ்சு போச்சு, எல்லாம் இதன் 
வேலைதான்னு.”” 

**ருக்குவா அப்படிப் பண்ணினா 2! என்று. 
ஆச்சரியப்படுபவர் போல் சிவராமன் கேட். 
டார்... வெள்ளை வெளேர். என்று மொழு 

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

மொழுப்பாய், மூன் உச்சியில். 
படிந்த குழலுடன், பளீர் என்கற. 
அரிப்புடன். கும் ரூக்குவை 
அவர் நினைத்துக் கொண்டாரோ 
என்னவோ ! 

** நான்... எதுக்குப் பொய் 
சொல்லப் போறேன்? அவள் சுபா 

வம் அப்படி. பிறத்தியார் யாரும், அவளை 
விட உசத்தியாய் இருக்கப்படாது. இன்னும் 
கேளுங்கோ. அவள் ,தலை இபாவளிக்கு என்னை 
வரச் சொல்லி நான் போயிருந்தேனா ?"* 
என்று சவெராமனுக்கு அந்த விஷயத்தை இலே 
சாக நினைவுபடுத்திப் பார்த்தாள் காமாட்சி. 

ஆண்களின் போக்கே அலாஇயானது என் 
பது அவளுக்கு மறந்து விட்டது. ருக்குவின் 
வெள்ளை வெளேர் என்ற மொழு மொழுப்பை 
யும், சாட்டை போன்ற  பின்னலையும், 
சுருண்டு தொங்கும் குழற் கற்றைகளையும் 
நினைவு வைத்திருக்கும் கணவர், ருக்குவின். 
தலைபோவளி சமயத்தில் நடந்ததை மறத்து: 
விட்டிருப்பார். என்று. பிரக்ஞையில்லாமல். 
“அவள். இபாவளிக்குப் போயிருந்தேனா?” - 
என்று கேட்டிருக்கக் கூடாது. + 

வெராமன் . சாதாரணமாக . அவளைப் 
பார்த்து, **இதெல்லாம் யாருக்கு. நினைவு 
இருக்கு? அவள் தலை தீபாவளிக்கு நீ போயிருந். 
தயா, என்ன?”* என்று கேட்டார். 

  

    

காமாட்சி அவரை அதிசயத்துடன் பார்த். 
தாள். பிறகு, **ஆமாம்! போயிருந்தேன். 
அப்பவும் “அந்தப் பெரியம்மா பட்சணம் 
செய்யற பொறுப்பை என் தலையிலே போட். 
டுட்டா. மைசூர்பாகு கிளறி வில்லை போட்டு. 
வைச்சதும் பெரியப்பா அந்தப் பக்கம் வந்த: 
வர், “ஏண்டி, பொண்ணே ! நெய் வாசனை 
மூக்கைத் துளைக்கறதே ! எங்கே, ஒரு வில்லை. 
கொடு பார்க்கலாம்னு கேட்டு வாங்க விண்டு 
வாயில் போட்டுண்டார். "கரைஞ்சு போய் 
விடறதே. இப்படீன்னா இருக்கணும், மைசூர்: 

பாகு! அடியே நீயும் பண்றயே/ சுத்தியல்னா. 
தேடணும், நீ பண்ணற மைசூர் பாகை 
உடைக்க என்று அவர் பாணியிலேபேசிண்டே. 
நாலஞ்சு வில்லைசளைத் இன்னுண்டிருந்தார். 
'இதைக் கேட்டுண்டு நின்னுண்டிருந்த ருக்கு: 
அப்போ. ஒண்ணும் பேசலை. இருந்தாலும்: 
அவள் கெடக்கான்னு நானே  வலுவிலே, 
"ஏண்டி, ருக்கு! மாடியிலே மாப்பிள்ளைக்கு 
ரெண்டுவில்லை எடுத்துப் போய்க் கொடேன்” 
னேன்... அவ மூஞ்சயைத் தோளிலே. 
இடிச்சிண்டு, “ஆமா! இந்த மைசூர்பாகு: 
ரொம்ப அபூர்வம் பாரு! அவர்கள் வீட்டிலே. 
பால் கோவா போடாமெ. ஸ்வீட்டும். 
பண்றதில்லையாம். நான் எடுத்துண்டுபோய்க். 
கொடுத்தால் அவர் எம்மூஞ்சியிலே விம். 
டெறிவார்*னு இரைஞ்சு சொல்லிண்டிருந்தா.. 
எனக்கு என்னவோ போல இருந்தது. “ருக்கு! 
ருக்கு! இரையாதே, மாப்பிள்ளை காதுலே. 
விழப் போறது*ன்னு. நான் சொல்லிண்டிருக் 
கச்சே மாப்பிள்ளை கீழே இறங்கி விட்டிருந் 
தார். நான் தலையைக் குனிஞ்சுண்டு காரியத். 
தைப் பார்த்துண்டிருந்தேன். அவர் சமைய 

  

  

லறை. வாசற்படியிலே "நின்று, **நெய 
வாசனை... மூக்கைத். துளைச்சுது... மைசூர் 
பாகா?! என்று டார. நான மம



ஆ இக்குறிமிட்ட 

கடிதங்களுக்குப் 

வர்க 

  a} 

அளிக்கப். 

  

படுறது. 

ணிகைப் புராணத்தில், களவுப் படலத்: 
இல் 244-வது பாடலில் மயில் முறை குலத் 
துரிமை பத்றி வருறைது. அப்பாடலில் உள்ள. 
அவசியமான இரண்டு வரிகள்: 
© pera பொழிலுறை ஒருதாய் உயிர்த்த. 

பலமயிற்கும் 
சுலாவம் புனைந்த களிமயில் மூத்தது !”* 
“இப்பாடலை ஒரு சும்பராஈமாயணச் சொ, 

பொழிவாளரிடம் . கேட்டுத் தெரிந்தபின், 
"ஸயன்டு.பிக்.. அமெரிக்கன்! பத்திரிகையி 
லிருந்து மயில்முறைக் குலத்துரிமைக்கு நான் 
விளக்கம் கண்டு பிடித்து விட்டதாக எனக்கு 

நத. கர்வம் பங்கப்பட்டது'' என்று 
கத் அவர்களே கூறியிருக்கருர்கள்.. 

ஆதாரம்: நாமக்கல் கவிஞர் அவர்கள் 
எழுதிய **கற்றது கைம்மண் அளவு”? என்ற 
கட்டுரையிலிருந்து.. 
நங்கவரம் 
21-12-70 

  

  

  

ப. சாஸ்.தான்குட்டிபிள்ளை 

வாரல் இல்லா 
எலிகள் தண்ணீர் 
குடிக்கும். குடிக்காது என்று கூறுவது. 
தவறு. மருந்துகளைப் 
பரிசோதனை செய்து: 
பார்க்க. இவ்வெலிகள் 
பயன் படுகின்றன. 
இப்பரிசோ.தனைச்சாலை. 
களில் இவற்றுக்குக் 
குடிக்கத் தண்ணீரும். 
இருக்கிறது. தண்ணீர். 

வேண்டும்போது ஒரு குழாயில் வாய் வைத்து 

  

உறிஞ்சி உட்கொள்கின்றன. மற்ற நேரங் 
அனில் தண்ணீர் கழே விழாது, தலை ஏழாக, 
சற்றுச் சாய்த்த நிலையில் இப்பாட்டில் 

இருக்கும். 7 சென்னை - 5 
17-12-70 லி. தாமோதரன் 

* சேரஷலைை இட்டங்களை நிறைவேற்றுவ 
(தற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்ற. அர 
வைல் சட்டத்தைத் தம் விருப்பப்படி இரத்தத் 
தமக்கு. மக்கள் பெரும்பான்மை பலம் தர. 
வெண்டும். என்று சுருதி இந்திரா காந்த 
பாராளுமன்றத்தைக் கலைத்திருக்கருர். இப் 
பொழுது இந்தியாவில் ஜனநாயகத்தைக் காச் 
கும் பொறுப்பு மக்களிடமே விடப்பட்டுள். 
ளது. இந்திரா காத்தி விரும்புகின்ற பெரும் 

பான்மை பலத்தை நாம் அவருக்குக். 
கொடுத்து விடுவோமானால், நமது அரசியல்: 
சட்டம் பாழ்பட்டுப் போகும். சர்வாதிகாரத் 
'தனம் வேரூன்றி, அப்புறம் நாம் கம்யூனிச 
சாத்தானுக்கு அடிமையும் ஆவோம். யானை: 
தன் தலையிலேயே மண்ணை வாரிப் போட்டுக். 
கொள்கிற மாதிரி ஆகாமல், இத்திய மக்கள் 
விழிப்போடு தங்கள் சுதந்திரத்தையும் ஜன 
நாயகத்தையும்.. காப்பாற்றிக் கொள்ள 
வேண்டும். 
அந்தியூர், ட 
30-12-70 ep. garPuscnssr 

® ூம்யூனிஸம் என்பது செழித்த கரும்பை: 

அடியிலிருந்து நுனியை நோக்கத் இன்று வருவ 
தற்கு ஒப்பாகும். அதாவது கம்யூனிஸம் மூ. 
லில்... இனிப்பது போல் தோன்றும். 
போகப் போக அது மக்களைச் சுதந்திரமற்ற. 
விலங்குகளாக்கி விடும். எனவே, கம்யூனிஸப் 
பாதையை நோக்கச் செயல்படும் இந்திரா. 
கத்திக்கு மக்கள் ஆதரவு தரவே கூடாது. 

மார்ச்சு மாதத்தில் புதிய நிதி ஆண்டு 
தொடங்குகிறது. இன்றைய நிலையில் ஏராள: 
மாகத் துண்டு விழும் பட்ஜெட்டைத்தான். 
'இந்திரா அம்மையாரால் சமர்ப்பிக்க முடியும். 
துண்டு விழுவதைச் சரிக்கட்ட அதிக வரி 
போட வேண்டி யிருக்கும். _ இருக்கின்ற வரி 
களுக்கு மேல் இன்னும் போட்டால் மக்க 
ளுடைய மனம் மாறி, அடுத்த ஆண்டு வர: 
விருக்கும் தேர்தலில் அவருக்கு எதிராகச் 
செயல்படுவரே என்ற ஐயத்தினால் பட்ஜெட் 
தொடக்கத்துக்கு முன்பாகவே இன்னும் ஐந் 
தாண்டுக்குத் தம்மை ஸ்திரப்படுத்திக்கொள்ள 
நினைக்கிறார். 'மக்கள் ஏமாத்து விடக்கூடாது. 
காஞ்ச, 
30-12-70 ஆ. ஜெயசந்திரன். 

* தமழ் நாடு அரசாங்கச் செய்தித் துறை. 
இயக்குநரால் வெளியிடப்பட்ட. புலட்டின். 
நெம்பர் 27 செய்திச் சுருளைச் சமீபத்தில் ஒரு. 
இயேட்டரில் நான் காண நேர்ந்தது. அதில் 
வெளிநாடு சென்று திரும்பிய கல்வி அமைச்சர் 
நெடுஞ்செழியன் அவர்களுக்கு மாபெரும் our 
வேற்பு அளிப்பதாகக் காண்பிக்கப்படுகிறது. 
இந்த வரவேற்புக் காட்மெட்டும் ஏறக்குறைய 

இந்து மிடங்கள் காட்டப் படுறைது. 
இருகில அமைச்சர்களும், அதிகாரிகளும் தவிர 
அடைமச்சருக்கு மாலையிடுபவரெல்லாம். 
அவரின் கட்சியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கு மேற்: 
பட்ட மாவட்ட, வட்டச் செயலாளர்கள், 
நகரசபை உறுப்பினர்கள் இத்தியாதி, இத்தி 
யாதி. நாம் சர்க்காருக்குக் கொட்டிக் கொடுக் 
கும் வரிப் பணம் ஓர் அரசியல் கட்சியின் 
முக்யெஸ்தர்களைக் காண்பிக்கவகா எனக்: 
கேட்கத். தோன்றுகிறது. வாயளவு நேர் 
மையைச் செய்கையளவில் எப்போதுதான். 
நம். அரசியல்வாதிகள் காண்பிக்கப் போ 
ரர்களோ 2: 
சென்னை - 34 
31-12~70 களம்பூர் எஸ். கோபிநாத்.



யாதைக்காவது கொடுக்கணுமேன்னு அங். 
இருந்த தட்டிலே. ரெண்டு வில்லை வைச்சுக். 

  

  

      

கொடுத்தேன். ர£ச்சுச் சாப்பிட்டு விட்டு, 
**பேஷாயிருக்கு. 1... என்று பாராட்டி 
விட்டுப் போயிட்டார். ம 

    ப்புறம்? று கதை கேட்பது 
போல் சிவராமன் கேட்டுக் கொண்டு நிமிர்ந்து: 

உட்கார, “அப்புறம் என்ன? அந்தப் 
பொருமை பிடிச்சவ என்னோட பேசவே 
இல்லை......!” என்றாள் காமாட்சி. 

  

இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்ததில் 
நேரம் போனது தெரியவில்லை. மணி பத்தரை: 
யைத் தாண்டியிருந்தது. 

“பத்து மணிக்கே வரேன்னாள்.. 
காணோமே?”” என்றபடி. 
போய்ப் பார்த்தான். தெரு முனை இரும்பி 
க்கவும், அவள் கணவனும், குழத்தைகள் 
இரண்டு பேரும் வத்து கொண்டிருந்தார்கள்.. 

“வாடி, ருக்கு! வாங்க, மாப்பிள்ளை!" 
என்று வாய் குளிர அழைத்த காமாட்சி 
உட்புறம் இரும்பி,  **இங்கே. பாருங்கோ t 
அவாள்ளாம் வரா. 11. என்று குரல் 
கொடுத்தாள். _ வெராமன் எழுந்து வந்து 
'இரித்தபடி. வரவேற்றார். ரூக்கு அதே மாதிரி 
வெளுப்பாக மொழு மொழுப்பாகத்தான். 
இருந்தாள். முன்னைவிட நல்ல பருமன்: 
பணத்திலே புரளுற பாவம் மூசத்திலே 

தெரி, கைகளில் புதையப் புதைய 
வளையல்கள். _ கழுத்தில் புது மாதிரியான 
பச்சைக் கல் ‘Cars நெக்லெஸ். மூக்குத் 
அணியவில்லை. காதுகளில் தாடங்கம் மாதிரி 
பெரிய வைரத் தோடுகள். பெண்கள் 
இரண்டு பேரும் சல்வார், கமீஸ் போட்டுக் 

ிகாண்டிருந்தார்கள்.. 

இன்னும் 
காமாட்டு வாசலில். 

  

  

  

  

  

   

யே, அம்மா 1 உன் வீட்டைக் சுண்டு 
பிடிக்க இத்தனை நாழியாச்சு. இனிமேல் இங்கே 
வரதுன்னா அத்திம்பேர் கார் எடுத்துண்டு. 
வந்து எங்களை அழைச்சுண்டு போகணும்” 
என்றாள். ரூக்கு. அவள் கணவன் அதை 
ஆமோதிப்பவன் போல் இரித்துக் கொண் 
டிருந்தான்.. 

“எங்கட்டே கார். இல்லயேம்மா. 
வேணுமானால் ஒண்ணு பண்றேன். நீ அடுத்த 
"தடவை வர்றதுக்குள்ளே *ப்ளேன்” வாங்க 
றேன். விட்டு வைக்கப் பக்க.த்இலே மீனம்பாக் 
கம் இருக்கு. நீயும் டில்லியிலேயிருந்து நேரா. 
வந்துடலாம்!” என்றார் சிவராமன். 

காமாட்சிக்கு. எரிச்சல் பற்றிக் கொண்டு 
வந்தது... இருந்தாலும் சிரித்தபடி. உள்ளே 
போய் எல்லாருக்கும் குளிர் பானங்கள்: 
கொண்டு வந்து வைத்தாள். ருக்கு வீட்டை 
ஒரு நோட்டம் விட்டாள். 

லிறு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறித்தான் 
இருக்கு. ஆனு, சொம்ப “வில்லேஜ் டைப்: 
இல்லையா?** என்று கணவனைப் பார்த்துக் 
கேட்டாள். 

“இப்படி இருந்தாத்தான். எனக்குப் பிடிக் 
றது. ஜன நெரிசலும், பெட்ரோல் நாற்ற. 
மும், இரைச்சலுமா என்ன நகர: வாழ்க்கை: 
வேண்டியிருக்கு?  வெளிநாட்டிலே ஜனங்கள் 
வாரக். சுடைசியிலே , வராமங்களுக்குப் 
போயிடரறாளாம். மலைகள், ஆறுகள், கடலோ: 
ரம் என்று அமைதியா இருந்தால் மனுஷ 
னுக்கு இத்தனை வியாதிகள் எல்லாம் வராது. 
நமக்கு எப்பவும் ஒரேடென்ஷன்"தான் பிடிக் 
இறது..... இதப் பாருங்க சார் / டில்லியிலே. 
ஒரு வருஷம் இருந்துட்டா எனக்கு எப்ப 
டாப்பா. நம்ப, மோகனூருக்குப் போய் 

  

  

  

   

  

 



வாய்க்கால்லே குளிச்சிட்டுப் பழையது சாப். 
பிடப் போறோம்னு இருக்கு... ஆனா இவள். 
Bays வேறே-”” காமாட்சிக்கு ஒரே வியப் 
பாக இருந்தது. ருக்குவின் கணவன் அவள் 
எதிரில் இவ்வளவு அப்பட்டமா இராமங்க£ 
உயர்த்திப் பெசுவதைக் main sith அவ 
ளால் அதை நம்ப முடியவில்லை. 

காமாட்சி உள்ளே சென்று நுனி வாழை 

    

இலைகளைப் போட்டுத் தம்ளர்களில் ஜலம் 
எடுத்து வைத்தாள். பிறகு கூடத்துக்கு. 
வந்து,  '*எல்லாரும் சாப்பிட வாங்கோ. 

* இப்பவே மணி பதினெண்ணு ஆூறது.....”* 
என்றாள். 

“*வரச்சேதான். ஜேோட்டலிலே டிபன் 
சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்!” என்று அலட்டிக் 
கொண்டாள் ருக்கு. 

"டிபன் சாப்பிட்டு, 
சொல்லு. நான் ஒரு ட 
தான் சாப்பிட்டேன். நீ நன்னா ஒரு புடி. 
யுடிச்சே....'* என்று வெகுளியாகப் பேலனான் 
ருக்குவின் கணவன். 

**அப்ப நீ உன் அக்காவோட. சாப்பிடேன். 
நாங்க மொதல்லே சாப்பிடஜோம். என் 
னம்மா ருக்கு?"* என்று கேட்டார் சிவராமன். 

சுணவனின் தாக்குதலினால் பாஇக்கப் 
ருக்குவின் முகம் soy ஜிவு என்று வந்: 
இருந்தது. “எதையும் மூடி. மறைச்சு நாகரிக 
மாகப் பழகத் தெரியாதவர்” என்று மனத் 
துக்குள் பொருமிக் கொண்டே 
*உர்"ரென்று தன். கணவனைப் பார் 
தானும் ஓர் இலையில் போய் உட்கார்ந்தாள். 

முதலில் அக்கார வடிசல் "என்கிற 
வெல்லப் பாயசம் வைக்கப்பட்டது. 

ய 1! இதென்ன வெல்லமும், இல்ல 

  

டு... வந்தேன்னு. 
ளர் ஐஸ் வாட்டர்     

   

      

  

    

      

மு வெல்லப் பாயசம் சாப்பிட்டு ஒரு, 
மாமாங்கம் ஆச்சுடி, அக்கா... அதெல்லாம் 
நான் நம்ப ஊரோட விட்டாச்சு. இப்ப 

  அணைக்கு கைக கசஷ உவ உ கைசஷட வமாக ணைககடகை, 

கர ஷ்ஸ் 
வெல்ல: 

கட்டோடு 

வெல்லாம். சர்க்கரை போட்ட 
எங்க. வீட்டிலே பண்ணறேன். 
வாடையே எங்களுக்குக் 
பிடிக்காது. 

அதே. வெல்லப் பாயசத்தை ருக்குவின் 
கணவன். கோப்பை. கோப்பையாக வாங். 
உறிஞ்சத் தள்ளுவதைப் பார்த்த ருக்கு முக் 
கால் சாப்பாட்டில் கையை உதறிக்கொண்டு 
எழுந்தாள்... கூடத்தில் வெற்றிலை போட்டுக் 
கொண்டிருந்த... கவெராமனிடம் சென்று, 
**அத்திம்பேரே ! இவர் இப்படி. வெல்லத் 
தைக் கரைச்சுக். ரடிப்பார்னு தெரிஞ்சிரு, 
நால் நான். சளரிலேயிருந்து மணங்கு கணக் 
இலே வெல்லம் வரவழைச்சு வைச்சிருப் 
பேன்... ஊருக்குப் போகச்சே ஒரு மணு 
வெல்லம் வாங்கக் குடுத்திடுங்கோ!** என்று 
அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருந்தாள். 

கொல்லைப்புறத்தில்  கையலம்பிலிட்டுத். 
இரும்பிய ருக்குவின் கணவன் சமையலறை. 

    

  

   

  

    

யில் வேலையாக இருந்த காமாட்சியிடம் 
இரும்பி,  **உங்கள். தங்ைை என்று 
ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தாள். 

அவள் சிரித்துக் கொண்டே, **அவள் 
மாறவில்லையே. 
படிப் போகும்?* 

உடம்போடு பிறந்தது எப். 
என்று கூறியவளாகத் தட் 

பில் வெற்றிலை, பழம், தேங்காயுடன் வந்து 
தங்கையிடம் கொடுத்து ஆசீர்வதித்து அவர் 
களை வழி அனுப்பி வைத்தாள். 

  பாயசம் உனக்கு மிச்சம் இருக்கோ, 
சகாமாட்9?'” என்று கேட்டுக் கொண்டே வந்த 
வராமனைப் பார்த்து, "எப்படி இருக்கும், 
சொல்லுங்கோ 2. ரக்குதான் பாயசம் தான் 

  

  

  

  

   
சரியாகச் சாப்பிடல்லேன்னு தூக்குப் பாத்: 
இரத்திலே போட்டு வாங்கிண்டு போயிட். 
டாளே..!! என்றாள். 

இப்போது இருவரும் சேர்ந்து பெரிதாகச் 
சிரித்தனர். 

  

ககக ஹைக கடக்க கண டஸடகககை





டுத்துப் போன ம௫ழ்ச்சியை, இந்தப். 
இரவாலைடாமை அம்யாணக்குள். வாகு 
மகிழ்வின் மூலமாக வேலுச் செட்டி 
யார். தம். நன்றியைத் தெரிவித்துக் 
கொள்ூரர். 

செட்டியார்வாள் 1 பாவாடை. 
இருக்கு, பாருங்கோ. பார்டர் தனி 
ஏகம். இந்த வருஷத்துப்: புதுப் 
பாஷன் போளிருக்கு?* என்று கணப்திக் 
குருக்கள். மஇழ்ந்து கூற, _ **ஆமாங்க, 
அனுசூயா தேவி இந்த மாரி ஒரு சேலை. 

வாங்கிட்டுப் போனாங்க, அதிலேருந்து 
அம்பாளுக்கும் இது GVO டிசை, 
பாவாடை போடச் சொல்லிக்கொ. டு 
வந்தேன். நல்லா இருந்தா சரிதான்" 
என்றவாறு “தான்” அளித்த உடையைப் 
பார்த்துத் தம்முடையது என்கிற நினைப் 
பில் மூழ்சியிருந்தார் அவர்.. 

இரு புறங்களிலும் தோள்களிலிருந்து 
வழிந்து துவண்ட பெரிய பெரிய ரோஜா 
மாலைகள் இரண்டும். பன்னிர் மணத் 
துடன் கம்மென்று பணத்தன. பூக்காற 
முத்து நெற்றியில் அப்பிய குங்குமத் 
துடன் கரங்களைக் கூப்பியவாறு 
Ee dokent அங்கே. ஓர் 
ரோஜா மலர்கள், இடையில் 
பச்சை, இரும்பவும். ரோஜாக்கள், 
அடுத்த வரிசை தவனம் என்று ரோஜா 
வும். பச்சையுமாக அந்த மாலைகள் 
அபூர்வ வேலைப்பாடுடையவை. தஞ்சை 

யில் ப் பெயர் பெற்ற முத்து 
“மாலை யாருடைய கைங் 

என்று பொற்கொல்லர் ஆறு 
முகம் குருக்களைக் கேட்டார். 

** ஆமாங்க. நல்ல பெயர் வாங்கிய 
ந்தாங்க. தெற்கே எந்கத். 

ற்சவக் காலங்களில் 

ல் அதோ. திழ்: 
eI 

    

         

    

        

  

   
தலத் 
அவா் 

ரூர் 
வைச் 

air. 
வினயத் 

  

  

      பாருங்க, அவர்தாங்க. 
சுட்டிக் காட்டிப் பேசினார் கருஃ 

1 பூக்காரர் முத்து மிகமிக 
துடன். பொற்கொல்; 
தம். விரல்களில் உள்ள மோதிரங்கள் 
யளிச்சிடக் கையெடுத்து வணங்கஞார்.. 
இந்தத் கதொழிலிலே தாம் கைதேர்ந்த 
வா், அகுற்கு அத்தாட்சியாகப் பெற்ற 
சம்மானங்களே. 

       
   

  

என்று கூறுவது போல் சூழல் விளக் 
Her ஒளியில் தகதகவென்று மோதி 
ரங்கள் ஒளியிட்டன. 

} வெளியே நாதஸ்வரத்தின் இசை 
ஷண்முகப்பிரியா _... ரசமாக உரு. 
வெடுத்துப் பெரு வழிந்தது. பந்தல் 
மூதும் ம மக்கள் நிரம்பி இசை அமுதத் 

இல் மழ்கனிகுந்தனர்.. வித்வான். 
அடிக்கடி. “இறந்திருந்த தம் மார்பைக் 

குனிந்து பார்த்துக் கொண்டார். ஆங் 
காங்கு வாங்க பொற் பதக்கங்களை 
மாலையாக அணிந்திருந்தார் அவர். 

ரைப் பார்த்துத். 

இந்த மோதிரங்கள் 

மகாராஜாக்கள். அவர் வித்தையை 
மதித்துப் போற்றிக் கொடுத்த பட்டுச். 
சால்வை ஒன்றை. வரிந்து இடுப்பில்: 
கட்டியிருந்தார். தோற்றம் மிடுக்காக 
இருந்தாலும், தெய்வ சன்னிதியில். 
இருக்க வேண்டிய பணிவு, அடக்கம், 
பக்தி குறைவாகத்தான் காணப்பட்டது. 

வேலுச் செட்டியார் பாட்டை ரத். 
துச் சரக்கம்பம் செய்தார். "பையன் 
யாருங்க? புதுசா இருக்கே?” என்று 
குருக்களிடம் விசாரித்தார். அவர். 

":புதுசா?. நீங்க என்ன. அப்படிக் 
கேட்குறிங்க? உங்க காலத்திலே சங்கரம் 
பிள்ளைன் பிரபலமா இருந்த நாகஸ். 
வர வித்வானைப் பத்திக் கேட்டிருப் 
பீங்க. அவர் மசன்தாங்க.....நம்ப 
ஊரிலே பிறந்த om ts WI oT HIT ore 
பொறந்து எட்டு வருஷம் பேச்சே வரஈ 
மல் இடந்தான். அவன் அம்மா இந்தக். 
கோயிலைச் சுத்திச் சுத்துத் தவம் 
கிடந்தா. அவ என்ன வேண்டிக்கிட் 
டாளோ அந்த அம்பிகைக்குத்.தான் தெரி 
யும். இடுகிடுன்னு இருபத்திரண்டு வய 
சுக்குள் மகா வித்வான். ஆயிட்டான். 
அவன் அம்மா சாககறத்துக்கு முத்தி, 
“குருக்களய்யா/ பையன் பேசணும்னு. 
ஆத்தாளைக் கேட்டேன். பாடவே வச் 

  

   

   

  

   

சுட்டா. வருஷா வருஷம் marr BM 
யிலே ஒரு நாள் அவன் எங்கெயிருந் 
தாலும், அவன் மறந்து பே௱னாலு॥ 
நீங்க... மறக்காமல் அவனை தம்ப ஊர். 

   
கோயிலு 
சொல்லுங் 
ணனை விட்டாள். 

நாள். வாசிக்கச் 
கேட்டுட்டுப் பிரா 
இந்தப் பையனைத். 

தேடிப் பிடிக்கறது பெரிய பாடுங்க. 
இந்த வருஷம்கூட. “ஹாய், ஊய்...2 
எனக்கு அங்கே கச்சேரி, இங்கே கச்சேரி” 
என்று பாய்ச்சான்.. ப்படியோ 
சொல்லி இழுத்து வந்தேன். * 

நாகஸ்வர. வித்வான். ஒரு som 
பாட்டை. நிறுத்தி விட்டுத் தம்மைச் 
சூழ்ந்திருந்த திரளான மக்களைப் 
பார்த்தார். **ஆஹா!. இந்தச் சிறிய 
கோயிலுக்கு இவ்வளவு கூட்டம் கூட 
வருவதுண்டா? என்ன எல்லாம் எண் 
னுடைய இசையின் ம௫மை!** என்று 
நினைத்தவாறு சங்கராபரணத்தில் எர்த் 
தனம் ஒன்றை ஆரம்பித்தார். 

கோயிலின் பிராகாரமெங்கும் முத்து 

  

    

  

    

  

  

முத்தாக... இழை கோலங்கள் மிளிர்ந் 
கன. சிக்குத் தாமரையும், தேர்க் 
கோலமும், மண்டபங்களும், வாழை 
இலைக் கொத்துக்களும், இளிகள் தாங். 
கும் மணி அரங்குகளுமாகச். சுத்தமான 
அரிசி... மாவினால் ஒற்றுக் சற்ற 
அவை மின்னின. நிலவைக் குழை st 
வானத்திலிருந்து" மயன்தான். பூமிக்கு 
இறங்க இந்த மாயா ஜாலங்களை வாரி 
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வாரி இறைத்திருக்க வேண்டும் என்று 
நினைக்கும்படி, இருந்தது. 

கூட்டம் நிரம்பி வழிந்த சன்னிதியில் 
பொற் கொல்லர் ஆறுமுகத்துக்கு அம். 
பிகையின் மாலையை அணிவித்துப் பிர 
சாதம் கொடுத்துக் கெளரவித்தார்கள். 
வேலுச் செட்டியார் தம் இரண்டு கரங் 
களாலும் மாலையைப் பெற்றுக்கொண்டு 
குங்குமத்தை, **அம்மா! தாயே. என்: 
வியாபாரம் செழிக்க வேண்டும்'* 
என்று தம்மைப் பற்றி நினைத்தவாறு 
நெற்றியில் அப்பிக். கொண்டார். 
பூக்கார மூத்து” வாயெல்லாம் பல்லா 
கப் பிரசாதம் பெற்றுக் கொண்டார். 
'நாசஸ்வர  வித்வானுக்கு இன்னொரு 
பொற்பதக்கம் இடைத்தது. 

அதோ... தூண்களின் மறைவில் 
ஏகாக்ர சிந்தனையுடன் அம்பிகையின் 
BG உருவில் தன்னை லயிக்க விட்டுச் 
சுற்றுப்புறத்தை மறந்த ஏழை பார்வதி 
யையும், அவள் மாக்கோலங்களையும். 
யார். சுவனிக்கிருர்கள்? பக்தர்களின் 
கால்சுளில் மிதிபட்டு அழியம் இக்குத் 

-தாமரை, தோர்க் கோலத்தைப் பார்த் 
துப் பெருமூச்செறிந்து பேசியது. 

**இதோ! மெளனமாக மிதிபட்டு 
அழிந்து போகும் நாம் நம்மைப் பற் 
றியோ, நம்மைப் படைத்தவளைப் 
பற்றியோ ஒரு வரர்த்ை பேச 
அருகதையற்றவர்களாக விட்டோம்.” 

தேர்க்கோலம் பெருமையுடன் அதற். 
குப் பதில் கூறும்: - **உன்னையும், என் 
னையும். படைத்தவள் அதோ தூண் 
மறைவில் நிற்கிறாள். ஆனால், அவள் 
அன்னையும், என்னையும் படைத்த வினாடி. 
யில் அதைப்பற்றி மறந்து விட்டாள். 
ஏன்?அவள் தன்னையே மறந்து நிற்ஒருள்.. 
உயிரற்ற நாமும், உயிருள்ள அவளும்” 
இப்பொழுது ஓன்றுதான். Pe: 

தன்னை மறந்த பார்வதிக்குக் குருக்கு 
ளிட்மிருந்து பிரசாதம் பெற்றுக் கொள். 
ளக் கூடத் தெரியவில்லை. அவளுக்குத் 
தான். ஊரார். பிரமை பிடித்தவள், 
அரைப் பைத்தியம் என்ற. பெயரைச் 
சூட்டி யிருக்கிறார்களே? நாம் ஏன் 
அது குறித்து வருந்த வேண்டும்? 

 



உஇதட்டுக் கல்லில் உளுந்தை இம். 
று. குழவியால் சுற்றி 

அரைத்துக்கொண்டிருந்தாள்ஜானவி. 
நெற்றியெங்கும். வியர்வைத் துளிகள் 
அரும்பிப் பொட்டுப். பொட்டாய் 
ந்தன. கூர்மையான 

அதரங்களும். அவளை எழிலுடையவளாக்கிக் 
கொண்டிரு, 

காதில், மூக்க 
அவள் தலையை உயர்த்இினால் நெற்றி தடுவில் 
செஞ்சாந்துக் இலகம் பளபளவென்று மின்னி 
யது, காதோரத்தில் சூழற்கற்றைகள் சரண்டு 
சுருண்டு விகயாடின நன் மேல் புரண்ட சாயம் போன 
மேலாக்கை இழுத்து. இடுப்பில் செருகியிருந் 
தான். அங்கும். இங்கும் இழிந்த ரலிக்கை, 
இடையிலே ௦ துப் : போன ப் 
பாவாடை... த கண் வாங்காமல் தன்: 
னையே உற்றுப் பார்க்கும் அம்புஜத்தை ஏறிட் 
ஒப் பார்த்தான் ஜானவி.. 

"-என்ன மாமி அப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்??? 
““ஒன்றுமில்லையம்மா? இடிரென், 

துப்போயிருக்கிரயே. உடம்புக்கு ஏதாவது. 
அம்புஜம் எரிந்து கொண்டிருந், 

யக் குறைத்தவாறு கேட்டாள். 
ஜானவி ஆட்டுக்கல்லையும், குழுவியையும் 

மாதிமாறிப் பார்த்தாள். பிற்கு ஈரம் கசிந்த 
தன் கண்களை Bini aM end ஒற்றி எடுத்துக். 
கொண்டாள். 

* ஒன்றுமில்லை. மாமி, ஒன்றுமில்லை! ஏழை 
யாகப் பிறக்கக் கூடாது..!.. அம்புஜத்துக்கு 
நறுக்கென்று க.றைக்கிருற்போல் இருந்தது. 

*-ஏன் ஜானவி? பணக்காரராக இருந்து, 
விட்டால் மட்டும் மூழ்சசியோடு வாழ்ந்து: 
விட மூடியுமா, என்ன? மனித ஜன்மத்துக்கே. 
குறையில்லாமல் இருக்க முடியாது... ஒவ் 
வொருத்தருக்கு ஒரு விதத்தில் குறை, 

<4 ஈருத்தருக்கும் ஒருவிதத்தில் குறை. 
்.. "என் ஜன்மத்துக்கு எப் 

பொழுதும் எதற்கும் குறைதான்.” நூற்றுக் 
கிழலி மாதிரி ஜானவி .. பேசிக் கொண்டே 
ந்து விழுதை வழித்து வழித்து அடுக்கில் 

போட்டுக் கொண்டிருந்தாள்... எத்தனையோ. 
ஏழைப் பெண்களில் ஜானலியும். ஒருத்தி. 
தாய் யாருடைய விட்டிலோ சமையல் 
செய்ய, தந்தை இருக்குமிடம் தெரியாமல் 
அவதிப்படும் நித்திய தரித்திரக் குடும்ப 
இல் பிறந்தவள் ஜான்வி. அருமை மக 
ஞக்கு ஆசையாக அழகிய நாமத்தைச் 
சூட்டிய தாய் அன்று பலவாருசக் கனவு. 
கண்டிருப்பாள். எதிர் காலத்தைப் 
பற்றி, இன்று ஜானவி சம்பளமில், 
லாமல் படித்தாலும், மாதா மாதம் . 
நடக்க வேண்டிய எல்லறைள் செலவுக 
ஞக்கே அம்புஜத்தின். வீட்டில் Drip 
லக்கு அரைத்துக் கொடுக்க வேண்டி, 
யிருந்தது... aii அன்று... பத்தாவது -பாட்சைக்குப் 
பணம் கட்டவேண்டிய கடைக். இனம். 
ரத்தம் சொட்டுவது. போல் வியர்வை 
வழிய அடுப்படியில் நெருப்பின் முன்பாக 
வெந்து நீரு. அவன் அன்ன அவளை 
அரும் பாடுபட்டுப் படிக்க. வைத்துக்  



    

      

எப்படியாவத 
தேறி விட்டால் 
பதோ சம்பாதி, 

அரைய, 

  

   
   

    
      
    

  

௫ முன்பு: 
அந்தத் தாய் 

அடுப்ப 
ழைத்து வந்தான் 

த நொண்டித் தம்பியும் 
கையில் சுகம் இன்னதென்றே அறிய 

அவன் நிர 
தோன்றி, 
கருக 
தார்கள். 

  

     

  

  

,தனையோ... முறைகளில் உதலி மிருக்கிறாள். நறுக்கென்று பதினைந்து ரூபாயை எப்படி. அவ. விடம் கேட்பது? 
உளுந்தை அரைத்து எடுத்துவிட்டு உரைத்: தேய்த்துக் சழுலிய ஜானவியைச் சாப்பிட 
த்தாள் அம்புஜம் இங்கேயே சாப்பிட்டு விட்டுப் பள்ளிக் கூடத்துக்குப் போயேன். உன் முகத்தையே 

    

    

    

   

  

   

2ருவனையும் உப், 

      

பார்க்கச் 

    

   

          

வேலை இ 
லி, ன்ன விஷயம்? 

னும் சாலப் 

9த்தரிடம் வாங் 
என்று சொல் 

அம்புஜம். வெளியே 
போய்: விட்டாள். போனவள் அரை மணி 
ஆடியும் வரவில்லை. ஜானளிக்குப் பள்ளிக் 

ம் போவதற்கு தேர; க் கொஷ் 

ந்து. பணம் எங்கும் கிடைக்கவில்லை எ. 
ரிவித்த போது ஜானவியின் சுண்ச 

முன்பாக அவளுடைய எதிர்காலம் இ 
| பரவிக். இட காயின்: 

சிதைந்து 

     
  

ஜானியின் சோர், 
இருந்த முகத் இல் குவித்த துயரச் சாயை 
யின் முன்பாக அம்பு 

இன் உள்ளத்தில் 
    g 

BeGrery gi 
ணம்கதித்தது. '*இ 
ஜானவிஇ) 

 



வந்து விட்டேன்'” என்று கூறிப் புடவைத் 
தலைப்பில் எதையோ மறைத்தவாறு தெருவில் 
இறங்கி வேகமாக நடந்தாள் அம்புஜம். 

மறுபடியும் அவள். இரும்பியதும் ஜானவி 
யிடம் பதினைந்து ரூபாயைத் இணித்தாள் 
**போ....போ...மணி... பத்து 
போடறது. இன்றைக்குப் புதன்கிழமை இல் 
லையா? ஒன்றரை வரை ராகு காலம் இருக் 
சிறது. பிறகு பணம்கட்டு, மறந்துவிடாதே!" 

“*மாமி....மாமி... 
எித்திர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். முரளி 
யின் வெள்ளிக்கிண்டியை எடுத்துப் போய் 
எனக்காக அடத வைத்து armies 
நீர்கள். மாமி,....”" 

தேம்பியபடி நின்ற ஜானவியை, 
போ”” என்று விரட்டினாள் அம்புஜம். 

1 2 2 00 ‘ ஃ ல் 

, கட்டத்தில் இடித்து மோதிக் கொண்டு 
மின்சார வண்டியில் ஏறி "ஜானவி கோடம் 
பாக்கத்தை. அடையும்போது மணி பத்தே. 
கால் ஆ$விட்டது. . 

“எல்லாரும் பணம் கொண்டு வந்திருக் 
இறீர்களா?'! "என்று ஆசிரியை கேட்டதும் 
கடைடப் பெஞ்சியில் உட்கார்ந்திருந்த பெண் 
Geng sD, “weer! ort பணத்தைக் 
கானோம் டீச்சர். இங்கேதான் வைத்து விட்டு 

   

  

  

“Gur, 

நீங்கள் எப்படிச் சமா - 

வெளியே போய வட்டு வந்தேன் டீச்சர்... 
, என்று கூக்குரல் போடவும் சரியாக இருந்தது. 

வகுப்பில் ஒரு விநாடி மெளனம் குடி 
கொண்டது. 

அவள் பக்க 

  

த்தில் உட்கார்ந்திருத்த ஜானவி 
ர் பார்வையும் நிலைத்து 

£ய் வெளுத்த மேலாக் 
2 ரவிக்கையும், சாயம் போன 

பாவாடையும்; சோர்ந்த முகமும், எதிலும் 
நம்பிக்கை, பற்று இல்லாத. தோற்றமும் 
அவளை ஏழைமை என்கிற மீளா நரகத்தில் 
வீழ்த்திக் காட்டின. 

“*எல்லோரும் அவரவர் பெட்டி, பைகளை 
உதறிக் காட்டுங்கள்.” த : 

ஒரு சிலரின் பைகளில் ஒன்றுமில்லை. ஏற். 
கெனவே அவர்கள் பணம் கட்டியவர்கள். சிலர் 
அன்று பணம் கட்டுவதற்கு எடுத்து வந்திருந் 
தார்கள். வசதியுள்ளவர்கள், வாயுள்ள; 
வர்கள். அவர்களில் யாரைக் குற்றம் சாட்ட 
முடியும்? சறிப் பாய்ந்து அடுத்த நாளே 
அவர்கள் . தத்தம் பெற்றோருடன் பள்ளி 
ஆசிரியை மீது போர் தொடுக்கவல்லவர்கள்.. 

ஜானவி தன்னுடைய பையை உதறிஞள். 
பதினைந்து ரூபாய்கள் படபடவென்று பறந்து 
கீழே விழுந்தன. 

“'ஜானவி! ' நீ பணம். 
கொண்டு வந்தாயா ?'* 

      

வீட்டிலிருந்து



ஆமாம், டீச்சர்!” 
**அவள் எங்சேயிருந்து கொண்டு வந்திருக் 

கப்போகறுள். டீச்சர்? எங்களிடம் சல்லிக் 
காசுகூட இல்லை... ஓரு வேளை சாப்பிட்டால். 
ஒரு வேளை பட்டினி... நாளைக்குக் கடைசியாக 
(தரு ஆசை, யாரிடமாவது கெட்டுக் கிடைத் 
தோல் உண்டு. அதுவும் இல்லையென்றால். 
நான் பரீட்சைக்குப்போக முடியாது” என்று. 
என்னிடம் சொன்னாள் டீச்சர். அவள் கான் 
எடுத்தருப்பான்* என்று பணத்தை இழத்த 
பெண் ச்ச ஸ்தாயியில் இரைந்து பேசினாள் 

**உஸ்...இரையா.ர்கள். என்னால் இந் 
தொல்லையெல்லாம். 

  

  

     
  

    

  
  

பட முடியாது. 
வங்கள்... தலைமை அரிரியையின் அறைக்கு. "* 

ஜானி. இதயச் சுமையுடன். தலைமை. 
ஆசிரியையின் அறைக்குள். நுழைந்தான். பட் 

ம், நைலானும்.. கடுத்திப் பணத்தைத். 
'தாலைத்து விட்டு நின்ஐ அந்தப் பெண்ணும். 
சரியை முன்பாக நின்றாள் 
“*“இவள்சொல்கிறது உண்மையா ஜானவி?* 
**இல்லை, ச். நான் விட்டி 

லிருந்து கொண்டு வத்தேன்.". 
ஆசிரியைக்கு. ஒரே 

விட்டது. பணத்தை இழந்த பெண் தாறு 
மாருகப்பேசிக்கொண்டே இருந்தாள். *" இருட் 
டுப் பிழைப்புப் பிழைக்கறவர்கள். துணிந்து 
எதையும் செய்வார்களாம்... நேற்று வரை 
பணத்துக்குப் பஞ்சாகப் பறத்தவளுக்கு இன்று 

       

  

  

  

  

     

  

   

  

இடீரென்று இறக்கை மூளைத்தும். பணம் 
பறந்து வத்ததாக்கும்!!' ் 

பள்ளிக்கு மாணனிகளின்... முன்பாக 
ஜானவி ஒரு குற் மவாளியாசுவும், பரிதாபத் 
துக்குரிய பெண்ணாகவும் நின்றாள். இருட்டுப். 
பணமா, சொந்தப் பணமா என்கிற முடி.வுக்கு: 
வராமல் அவளிடமிருந்து பணக்கைப் பெற். 
றுக் கொண்டு விட்டார்கள். 

மாலை நைத்த உள்ளத்துடன் வீடு இரும்பிய 
'ஜானவி தாயின் மன்பாகச் சோர்வுடன் வத்து 
உட்கார்ந்தாள். 

  

"என்னம்மா? பணம் கட்டினாயா? ௮ம் 
புஜம் மாமி ஏதாவது. ஏற்பாடு பண்ணி 
யிருப்பாலே...."* 

கண்களிலிருந்து, கண்ணராகச் சொரித்த. 
ளை அதரவடன் அணைத்துக் கொண்டாள். 

    

   பைத்தியம்: இந்தப். 
ன்றை நம்பியா உலகத்தில் பிறவி 

எடுத்.இிருக்களொம்? அதுடைக்கறது சனியன். 
அம்மா, நார் ஏழை தானே?” 

  

  

    
Publications Private Limited at 

'குழுப்பமாகப் போய்" 

“ஆமாம். எழைதான். இத்தக் கையைப் 
பாரு, ஜானி, உழைத்து உழைத்துக் கரடும் 
முரடுமாய் ப்பைத. ஏழையாக இருந். 
தாலும் உழைக்கறதில் எனக்கு நம்பிக்கை: 
இருக்கிறது." 2 

அன்மா 
இருடமாட்மே 

ற அமு 

நாம. ஏழையாக இருத்தாலும் 
* இதைக் கெட்டுளிட்டு. 

ன் ginal. 
நாமா? யார் சொன்னார்கள்? 

'வலையில்லை. சோம் 

    
   
   

       
  

கட்டிப் பல 
அறிய விசார 

'இல்வளவு காலம் அடுப்: 

ய நிற்க வைத்துப் பலர் 
ம்மா! 

ப் சூட்டைத் தண் 
  

  

  

    

மையாக, மிசீனத்து உழைத்த அந்தத் தாம். 
விழுந்த மாதிரி துடி துடித்துப்: 

போய்விட்டால். 
"“உன்னையா?. ஏன் ஏதுற்லாக?, நாம் ஏழை 

யாகப் பிறந்துவிட்டோம் என்பதற்காக எதை 
வேண்டுமானலும் பேசி விட்டார்களா?!" எச. 
மலை வெடித்துத் இக்கங்குகளைச் தற விடுவது. 
போல் அவள். நெருப்புத் துண்டங்களாக 
வார்த்தைகளை கூஇர்ததாள்.. 

அம்மா! அம்புஜம் மாமி வீட்டில் வேலைக். 
குப் போய்விடுகிறேன் அம்மா... இந்தப் பரீட் 
சைககாக நான் கட்டிக் கொண்ட இருட்டும் 
பட்டம். போதும். அம்மா. வவுள்ன 
இரண்டு சுரங்கள் இருக்கிற வரையில் நமக்கு. 
உழைப்புக்குப் பஞ்சம் இல்லை... பரிட்சை 
எழுதும்படியான உற்னாகத்தை நான் இழந்து. 

      

  

  

பள்ளிக்கூட தல் ஜானவியைப் பற்றிகே 
பேச்சாக இ| ந்தது. அந்தப் பெண் ஏழையஈ 

தாவது பாஸ் செய்து விட்டான். 
வலையில் ஒண்டிக் கொண்டு குடும்பத் 
கரப்பாற்றுமே! ஆ௫ிரியைகள் பெ௫ிக். 

கொண்டுதான். இருந்தார்கள். . பரிட்சைக் 
கென கட்டிய பணக்தைப் பற்றி ஜானவி 
கவலைப்படவில்லை. அவள் பரீட்ரைக்கும். 
போக வில்ல. 

ஒரு தான். - பரீட்சைகள் முடித்து விரு 
முறையில். ஒரு நாள் - அம்புஜம். மாமியின் 
மகன் முரளியை இடுப்பில் எடுத்துக் கொண்டு 
கோவிலுக்குப் போய் வந்தாள் ஜானவி.. 

எதிரே வருவது யாராக இருக்கும்? ஆம். 
அவளைத் இருடி என்று நாலு பேர்கள் முன் 
னிலையில் இழிவுபடுத்திய அதே பெண்தான். 

ஜானவி! . என் பணம் அகப்பட்டு விட். 
டது ஜானவி.... வீட்டில் ஒரு புஸ்தகத்இன் 
வைத்து விட்டு வந்து விட்டேன். நீதான் 
அடுத்த நாளிலிருந்து பள்ளிக்கு வரவேயிலன்: 
லையே. உன்னிடம் சொல்ல முமய வில்லை.”*. 

அன்று இருடி. என்று கூறிய பெண்ணுக்கு 
எல்லாமே எளிதாக இருந்தது. இழு? 
பட்டம் கட்டுவது, மறுபடியும் இல்லை என்பது. 

*“ஓஹோ?* என்றாள் ஜானவி. 
இதுகாறும் அவள் மனத்தை உறுத்த வந்த. 

அத்த வேதன முன்னை யாரோ பிடுங்கி ஏறித் 
காற் போல் இருந்தது. 

“Die நன்றி!””... என்று, சொல்லிக். 
கொண்டே குழந்தையுடன் நடந்தாள்ஜானவி. 
விட்டை நோக்க... மாகாணத்திலேயே முத 
லாவதாச.ழ் தேறிய மரணவியைவிட அவள். 
முகத்தல். பெருமையும், கர்வமும் ஒங்க. 
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விண்ணெங்கும் வெள்ளிமலர்கள்(பூத்திருந் 
தன. தெளிந்த வானம்தான். ஒரே கருநீலம். 
எங்கோ. பிறந்து தவழ்ந்து வந்துகொண் 
டிருந்த ஆறு ஒன்று அங்கே அமைதியாக: 
நடை பயின்று சொண்டிருந்தது. 

சலசல” வென்று இனிய நாதம் கேட். 
இறதே,. அதுவும் ஆற்றின் ஒலிதான். உய்ய்.... 

ய்ய். என்று காற்று நதியின் மேற்பரப் 
பில் வீசிப் பக்கத்தில் வளர்ந்திருந்த நாணற் 
புதர்களை உரசிச் சென்றவண்ணமாக இருந் 
தது. கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் ஒரே பசுமை. 

நறின் இக்கரையில் பெரிய மஞ்சள் நிறக் 
கட்டடம் காணப்பட்டது. அக்கரையிலோ... 

சிறியதும் பெரியதுமாச். 
காணப்பட்ட சமாதிகள்... 

வாழ்வு என்னை. தத்துவத்தின் மூன்பு 
முரண்பட்ட இரண்டு. கருத்துக்களுக்கு. 
உவமையாக அமைந்திருந்தன. 

நோயிலிருந்து மீண்டு வாமுத் துடிக்கும் 
பல உயிர்களைத் தன்னுள்ளே வைத்துப் பாது: 
காத்து வரும் ஆசுபத்திரிக் கட்டடம் அமை 
'இயே உருவாக அந்த நட்ட நடுநிசியில் கம்பீர. 
மாக நின்றிருந்தது.. 

வாழ்வு என்பது அநித்தியம் என்பதைப் 

பறைசாற்றுவதைப் போல் அக்கரைச் சமாதிக் 
கட்டடங்கள் மெளனமாக நின்றன. 

பாஸ்கரன் வராந்தாக் கட்டிலில் சாய்ந்து 
£ஈர்ந்தவாறு ஆற்றங்கரைச் சமா.இசளைப் 
த்துக் கொண்டிருந்தான். ம் 

நல்ல காற்றும் நோயாளிகளைக் குணப்படுத்தி 
விடும் என்றை நம்பிக்கையில் அங்கே ஆஸ் 
பத்திரியைக் கட்டியிருத்தார்கள். ஆனால் ஓவ் 
வொரு நோயாளியும் ஆற்றின் அக்கரையைப் 
பார்த்துப் பெருமூச்சு விடுவது. ஏனோ அவர் 
களுக்குப் புரியவில்லை. 

மாலை. மயங்கி மஞ்சள் வெயில் காயும் 
போது மட்டும் பாஸ்கரன் அந்தச் சமாதிக் 
கட்டடங்களை விட்டுத் தன் பார்வையை மறு 
புறம் இருப்பினால் அங்கே அவன் நண்பன்: 
ராதா கையில் சாருவைப் பிடித்தவாறு 
நிற்பான். 

சுருள் சுருளாக நெற்றியில் தவழ்ந்து விளை 
பாடும் சேசமும் கருவண்டு விழிகளும், குவிந்த 

  

  

  

நெடுலலும் 
  

   

      

உதடுகளுமாக அந்தக் குழந்தையின் ரோஜாக் 
கன்னங்களை அப்படியே வெறித்துப் பார்ப், 
பான் பாஸ்கரன். 

“மாமா! மாமா! நீ எப்படி இருக்கே?'* 
என்று ஆற்றின் ஒலி போலக் குரலை எழுப் 
பிச் சாரு விசாரிப்பாள். 

“எப்படி யிருக்குராய் பாஸ்கர்? குழந்தை 
கேட்டருள் பார்!** என்று ராஜு: நண்பனின் 
சுவனத்தைத் தன்பால் ஈர்ப்பான்.. 

  

இருக்கிறேன் என்னவோ?! மறுபடியும் 
அவன் பார்வை அந்த வராந்தா, கட்டில், 
ஆற்றங்கரை எல்லாவற்றையும் ' தாண்டித் 
தொலைவில் சென்று நிலைத்துவிடும். 

  

பாஸ்கரனுக்கு உற்றார். உறவு என்று 
அதிகமாகச் சொல்லிக் கொள்ள யாரும். 
இல்லை. அப்படி. இருந்தவர்களும் எங்கோ 
இருந்தார்கள். சிறு வயதில் மாமாவின் விட் 
டில் வளர்ந்த காலத்தில் அவன் இளம் மனத் 
இல் உலகத்தில் காணும் நிறைவுகளை விடக் 
குறைவுகளைத்தான் அதிகமாகப் பதிய வைத்: 
துக் கொண்டிருந்தான். "மாமா பணக்காரர். 
ஏதோ புண்ணியத்துக்குக் கட்டுப்பட்டுத் தன்: 
னைக் காப்பாற்றுகிறார்” என்று நினைத்து அவ 
Aap அவர் குடும்பத்.தாரிடமும் ஓட்ட 
விடாமல் பிரிந்தே யிருந்தான் பாஸ்கரன். 
அவர் போன பிறகு அந்தக் குடும்பத்துடன். 
அவனுக்கு உறவு சத்திரித்து விட்டது. 

மாமா பெண் தோவை இவனே ஒருவேளை: 
மணந்திருக்கலாம். அடே அப்பா? கதுலா 
என்னை மணந்து கொள்கறெவள்? அவளும். 
அவள் ஸ்டைலும்” என்று தன்னையே குறைப்: 
படுத்திக் கொண்டான். கடைசியாக யாரிட. 
மும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஊரைவிட்டு 
வந்தவனுக்கு எப்படியோ ராஜு நண்பனாக: 
வந்து வாய்த்தான். 

'தனியாக வாழ ஆரம்பித்த, . பிறகுதான் 
குடும்பம், நாலு பேர்களுடன் ஒட்டுறவு இவை 
பற்றிய அவசியம் தெரிய ஆரம்பித்தது.. 

காலையில் ஹோட்டலில் காப்பி, பகலில்: 
அங்கேயே உணவு, மாலை இற்றுண்டியும் அங்கு. 
தான். இரவு மட்டும் என்ன வாழ்ந்தது? 
அந்த ஹோட்டலில் சாப்பாட்டு அறையில்: 
ஒரு மூலையில் அமர்ந்து துளிக்கூடப் பரிவோ,, 

 



    

அன்போ இல்லாமல் எவனோ காசுக்காக வீசிய 
சாப்பாட்டைச் சாப்பிட்டு வந்த! 

உறவு என்பது இளமையிலிருந்து: 
வாழ் வேண்டிய ஒன்றல்லவா? இடீரென்று, 
மாமாவையும் மாமியையும் உறவு கொண் 
டாடிக் கொண்டு அவன் போசு விரும்பவில்லை. 
இந்த நிலயில் ராஜு. அவனுக்கு. வேலையும் 
தேடிக் தந்து விட்டான். 

ஹோட்டல் சாப்பாட்டிஞலோ அல்லது. 
,தனிமையினாலோ உடல் நிலை கெட்டுவிட்டது 

£ன் அஸ்பத்திரியில் சேர்த்து விட் 
இத் இனமும் மாலைவேளையில் பார்த்து வட்டுப் 

"என்ன பாஸ்கர்! குழந்தை கேட் 
நீ ஒன்றுமே பதில் கூறவில்லையே. 

வாழ்வு என்கிற ' சொல்லுக்கு இலக்கண 
மாசச் சாரு - அத்தக் குழந்தை-அவள் எதிரே. 
நின்றிருந்தாள். அவள் மட்டும்தானா? அவள் 
இடுப்பிலே அணைத்துப் பிடித்திருந்த அந்தப் பொம்மைகூட உயிர்த் துடிப்புடன் காணப். 
பட்டது. 

குழந்தை சாரு அதைச் சாய்க்கும் போது 
ன் உறங்கியும், நிமிர்ந்த போது கண். 

தும் இந்த உலகத்துடன் வாழ்ந்து விளை 
யாடிக் கொண்டிருந்தது. 

அவனுக்கு எரிச்சல் பற்றிக் கொண்டு வந் 
தது. "ச! என்ன வேண்டியிருக்கறது இதெல் 
லாம்? இனம் இனம் பார்க்கையில் இந்த ஆர். 
ங்கரையில் கண்ணுக்கெட்டிய தாரம் மறைத் 
;தவர்களின் , நினைவுச் இன்னங்கள் முளைத்து! 
எழுந்து கொண்டே யிருக்கும்போது?' 

எல்லாமே பொய் என்னற வேதனையுடன் 
சாருவை அவன் இரும்பிப் பார்த்தான். 
வுக்கு மாமாவின் சண்களில் தெறி, 
அசூயை எதுவும் புரியாவிட்டாலும், மாமா. 
வுக்குத் தன்னைப் பிடிக்கவில்லை என்பது மட் 
டும் ஈன்றாகப் புரிந்த, 

"வாப்பா போக தந்தையின் 
கையைப் பற்றி இழுத்தாள் குழந்தை. 

"'பாஸ்கர்!!* என்று அழைத்தவாறு. 
ராஜ கட்டிலின் மீது உட்கார்ந்தான். 

"இங்கே. பார், பாஸ்கர்! உடல் 
நலம்... சரியில்லாதவர்சள். மனத்தை: 
மிகவும் உற்சாகமாக வைத்துக் கொள்ள 

  

  ஓட்டி     
  

   

    

  தற்கு 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

வேண்டும். நீ எப்பொழுதும் அந்தக். கல். 

  

லறைகளையே பார்த்துப் பொழுதைப் போக். 
குவது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. வேண்டுமானால். 
நர்ஸிடம் சொல்லி உனக்கு இடத்தை. 
மாற்றச் சொல்லட்டுமா..." 

ஆயாசத்துடன் தலையசைத்து விட்டான். 
பாஸ்கரன்... நண்பனிடம் விடைபெற்றுக் 
கொண்டராஜா சாருவுடன் தொலைவில் செ. 
வதைப் பாஸ்கரனுல் நன்றாகக் காண முடி 

இடுப்பில் சாய்த்து அணைத்த குழ, 
பொம்மையுடன் அந்தக் குழந்தை: 

தந்தையின் சரம். பற்றித் துள்ளித் துள்ளி 
வேகமாக ஓடிஞள். 

“நடக்கவே தெரியாதோ இந்தக் குழந்தை 
க்கு? எதற்கும் ஓட்டம்தான். வாழ்ந்து 

முன்னேற வேண்டும் என்கற உயிர்த் துடிப்பு. 
அவைகளுக்கு!" 

பாஸ்கரன் மறுபடியும் ஆற்றங்கரையைப்: 
பார்த்தபோது சோக மெளனத்துடன் மெது: 
வாக நடந்து செல்லும் சிறு கூட்டம் ஒன். 

றைப் பார்த்தான் 
அதோ அவர்கள் கல்லறைத் தோட்டத் 

BAG நுழைகரர்கள். இன்னும் என்ன 
என்னவோ செய்கிருர்கள். கண்ணீர் இந்துவ 
இஞல்தான் முகத்தைத் துடைத்துக் கொள்ள 
வேண்டியிருக்கிறது. திரும்பிப் போகிருர்கள். 
மனத்துக்கு. இனியவராக, கற்றவராக - 
இருந்த ஓர் உறவை இழந்து ஏதும் செய்ய 
முடியாமல் கலங்கியவாறு போகிரர்கள். 

        

    

  

  

    

மாம்...ராஜுவுக்குப் பைத்தியம். எதன் 
மீதும் பற்றோ. பாசமோ வைச்காதே. 
அவனிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் ன்று 

தனக், 'ணுமுணுத்துக் 

  

  

     
கொண்டான். 

இதற்குள் மாலை மயங்கி இருள் சூழத்: 
தொடங்கிலிட்டது. தெரு விளக்குகளெல் 
லாம் குபிரென்று எரிய ஆரம்பித்தன. ஆஸ். 
பத்திரி விளக்குகளும் கூடத்தான். படுக்கை 

யில் டந்த நோயாளி 
கள் அத்த ஒளிப்பிழம்: 

      
  

  

    
  

  

   



மாலை டியூட்டி நர்ஸ் வத்து விட்டாள். 
“மிஸ்டர் பாஸ்கரன்! சற்று மூன் வத்து 

விட்டுப் போனாரே உங்கள். நண்பர். அவர் 
உங்களை இந்த இடத்தை விட்டு மாற்றி வேறு 

  

  

படுக்கைக்கு. அனுப்பச் சொன்னார்... ஏன் 
அப்படி....?”* 

இளமையின் செழிப்பும், வனப்புமாக 
அத்த நர்ஸ் அவனைக் கேட்டவாறு முறுவலித் 
தாள்... வெள்ளை வெளேர் என்கிற உடையும், 
முகத்தில் இலேசாக ஒற்றிய பெளடரின் நறு 
மணமும் அவனைச் சற்று அவள்வசம் ஈர்த்தன. 

அந்த விற்புருவங்களை ஏற்றியும் இறக்கியும். 
அவன் முகத்தைச் சாய்த்து அவனைப் பார்த். 
தாள். ஒரே சீராகத் இட்டிய செயற்கைப் 
புருவங்கள்தாம். இருந்தாலும் அந்தப் பெண் 
கலை உள்ளம் படைத்தவள் என்பதை அவள் 

துக் காட்டியது. 
ர்! நீங்கள் பேச மாட் 

      
நர்ஸ் சிரித்துக் கொண்டே படுக்கை விரிப் 

புக்களின் மடிப்புக்களைப் பிரித்துச் சீர் செய்த 
வாறு அடுத்த கட்டிலை நோக்கி நடந்தாள். 

முத்துச் சரங்களைப் போல் வரிசையாக 
அமைந்த அப்பற்களின் ஒளியில் அவன் மறு 
படியும் தன்னை இழந்தான். . 'இரும்பவும் அவன் எதிரே ஆற்றின் மெல் 
லிய உருவம் மங்கலாகத் தெரிந்தது. விஷமக் 
காரக் குழந்தை மணற்பரப்பில் €றி, விட்ட 
வளைந்த கோட்டைப் போல அது வளைந்தும் 
நெளிந்தும் சென்றது. அதற்கும் அப்பால்: 
சமாதிகள். 

சமாதிக் கட்டடங்கள் (8ீது மரமல்லிகை 
மரங்கள் குடை போல் கவித்து நின்றன. 
காற்றில் ஆடும் போது மலர்களைத் தூவின. 
பாஸ்கரனுக்குச் சற்று முன் பார்த்த நர்ஸின் 
மோகன உருவத்தில் அலுப்பேற்பட்டது.. 

நிலையற்ற இந்த உலகத்தில் வாழும் உயிர்: 
களுக்கு நிலையான எத்தனை எத்தனை ஆசைகள்! 
ராஜுவுக்கு அவன் மகள் மீது நிலையான 

  

   

அன்பு. நர்ஸாக்கு அவள் ஆடை, அலங். 
காரத்தின் மீது ஆசை. எல்லாமே... நிலை 
யானவை என்னும் மயக்கத்தில் இவர்கள். 

ஆழ்த்திருக்இருர்கள். ட்ட 
'இந்த மயக்கம் தெளித்து விட்டால்! இது 

வரை. உலக மக்களில் பெரும்பாலோரில்- 
யாருக்குத் தெளிந்திருக்கறது? தெளியாமல். 
இருப்பதினால்தான் உலகம் வாழ்ந்து கொண்: 
டிருக்கிறது. பாஸ்கரன் எப்பொழுது தரங்கனானோ தெரி 
யாது. காலை வந்தது தான் தெரியும். 

**இரவு நன்றாகத் தூங்கினீர்கள், மிஸ்டர். 
உடல் நிலையும் கொஞ்சம் தேவலை... இன்னும். 
நாலைந்து இனங்களில் உங்களை “டிஸ்சார்ஜ்” 
'செய்து விடுவோம்-.”! மற்ஜொரு நர்ஸ் இவ்: 
விதம் கூறி விட்டுப் புன்னகை பூத்தாள். 

பாஸ்கரன். மெளனமாக இருந்தான். 
ஒருத்தி மாற்றி ஒருத்தி இப்படித்தான் சரித்: 
துச் சிரித்துப் பேசுகிறார்கள். சரிப்பதைத்தவிர 
'இவர்களுக்குவேறெதுவும் தெரியாதுபோ லும்! 

இரும்பவும் ஆற்றங்கரையைப் பார்க்க 
ஆரம்பித்தான். காலையின் _ சுறுசுறுப்போ, 
களிப்போ எதுவும் அங்கு தென்படவில்லை. 
உலகமே ஒரு மாயை என்கற தத்துவத்தின். 
விளக்கம் போல் சமாதிகள் நின்றன. அவற். 
Ber மீது முத்தெனப் பனித்துளிகள். மர: 
மல்லிகை மரங்கள் பூவாகச் சொரிந்து உலகத் 
இன் நிலையாமைத் தத்துவத்தின் சின்னங்க. 
ளக்கு மரியாதை செய்தன. எங்கும் அமைதி. 
அதை அடுத்து வாழும் உலகத்தைத் துச்ச: 
மாகப் பார்க்கும் பார்வை போலச் சமாதிகள்: 
கதிரவன் ஒளியில் உலகை வெறுத்துப்: 
பார்த்தன. 

பாஸ்கரன் இதயம் கனக்க, வே.தனை பொங். 
கும் உள்ளத்துடன் அவைகளைப் பார்த்துக். 
கொண்டிருந்தான். 

'மணிப்படி எல்லாம் நடந்தன. மருந்துகள், 
உணவு. எப்படியோ நடுப்பகலில் அவனைத். 
தூக்கம் ஆட்கொண்டது. விழித்துப் பார்த்த. 
போது துணுக்குற்று எழுந்து உட்கார்ந்தான். 
பாஸ்கரன். 

ஆற்றங்கரை ஓரமாகப் பூப்பல்லக்கல். 
சின்னஞ்சிறு பூ உடலை ஏத்திக் கொண்டு பலர் 

 



விரைந்து கொண்டிருந்தார்கள்: அந்தச் சன்: 
னஞ்சிறு தளிர் இருக்கவா உலக வனத்தில் 
இடமில்லாமல் போய் விட்டது? விளங்காத, 
விடை தெரியாத. இந்த வினாவை எழுப்பித். 
தனக்குள் வெந்தான் பாஸ்கரன். 

என்ன உடம்போ? ஆணோ, பெண்ணோ? 
பெற்றவள் பத்து மாதம் சுமந்து, ஐந்தாறு 
வருடங்கள் வளர்த்;த 'கடனுடன் - எப்படி. 
நீராகக் குமைகருளோ? மலரைக் காட்டி 
மறைத்த மாதிரி இருக்கிறதே இறைவனின் 
இருவிளையாடல். 

'இதெல்லாம் இருவிளையாடல் என்று: கூற 
முடியும்? “பிறத்தல், காத்தல், அழித்தல்” 
செய்யும் இறைவன் இது எதிலும் ஓட்டாத 
வனாம். அவனை எதுவுமே  அண்டுவதில்லை. 
எல்லாவற்றையும் கடந்து நிற்பவன். 
LOM %& மயங்கிக்கொண்டே வந்தது. கால 

தேவனின் தாளத்தில் ஒரு மா.த்திரைகூடப். 
பிசல்லாமல் பொழுதுகள் பிறந்து, வளர்ந்து. 
தேய்த்து வந்தன. அதில் இந்த மாலைப் 
பொழுது ஒன்று. 

ராஜு. வருவான் என்று எதிர்பார்த்தான் 
பாஸ்கரன். அவன் வரவில்லை. அவனுடன் 
அவன் மகளையும் எதிர் நோக்கியிருந்தவனுக்: 
குப் பெருத்த ஏமாற்றம் தான். 

சின்னஞ்சிறிய உருவமாக இருந்தாலும், 
அன்பில் பெரிதாக இருந்தது அந்தக்குழந்தை. 

ஏனோ இன்று அவனுக்கு அந்தக் குழந்தை 
யைப் பார்த்தால் ஆறுதல் ஏற்படும் 

போல் இருந்தது. படுக்கையில் 'அந்தப்புறம். 
சாய்ந்து வராந்தா வழியாக மக்கள் கூட்டம் 
வழிந்தோடும் நெடுஞ்சாலையைப் பார்த்தான் 
பாஸ்கரன். எண்ணற்ற கார்கள், வண்டிகள், 
இனிமா விளம்பரங்கள், சாரி சாரியாக ஆண் 
களும், பெண்களும், ்தைகளும் தா 
நம்பிக்கையின் பேர்ல், விழைந்து, சென்று 
கொண்டிகுத்தார்கள்.இர 

ராஜாவையும், குழந்தையையும் மட்டும் 
காணோம். ஆஸ்பத்திரி விளக்குகள் எரிந்தன. 
வழக்கம் போல மருந்து, விசாரணை, உணவு, 
அன்றையப் பொழுது தேய்த்து விட்டது. 

பாஸ்கரன் எப்படியோ தூங்கி விட்டான். 
நடு இரவில், அவன் விழித்த போது தற் 
செயலாக அவன் ப௱ர்வை ஆற்றின் 
பக்கம் சென்றது. 

புதிய மண் மேட்டின் அடியில் யார் பெற்ற. 
செல்வமோ மீளாத் தூக்கத்தில் துயின்று. 
கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தான். நேற்று 
வரை பெற்றவர்களுக்குச் செல்வமாக இருந் 
தது இன்று மண்ணுடன் இரண்டறக் கலத்து 
உலகம் பொய் என்பதற்குச் சான்று கூறியது. 

“ராஜு ஏன் வரவில்லை? ஒரு. இனமாவது 
(தவற மாட்டானே!” விடை தெரியவில்லை. 

காலை வந்ததையும், பகல் வளர்ந்ததையும், 
மாலை வரப் போவதையும் கடிகாரம் தவரு 
மல் காட்டிக் கொண்டு வந்தது. அன்றும் 
ராஜ. வரவில்லை. 

“ராஜு இன்னும் ஏன் வரவில்லை? வராமல் 
இருக்க மாட்டானே!” அன்றும் பொழுது: 
போய் விட்டது. 

*இன்று கண்டிப்பாக ராஜு வருவான். 
நம்பிக்கை வீசப் பாஸ்கரன் மாலைப் 
பொழுதை எதிர்நோக்க யிருந்தான். 

ஆனால், அன்று ராஜு பகலிலேயே வந் 
"தான்; வெறுங் கையோடு, அவன் கையைப் 
பிடித்து வந்து மழலை மிழற்றும் அந்தச் செல்: 
வம் எங்கே? ராஜ*வின் முகத்தில் வழக்கமாகக் 
காணப்படும் மலர்ச்சி, தெம்பு எதுவும் இல்லை. 

கண்களில் வடிந்த துயரமும் முகமெங்கும். 
தாடியும் மீசையுமாக ராஜு ஒரு நாளும்: 
அப்படி யிருந்ததில்லை. நடை உடை பாவனை 
களில் “டிரிம்” ஆக இருக்க விரும்புகிறவன். 

**என்ன பாஸ்கர்! எப்படி யிருக்கிறாய்! 
குரல் உடைந்து கரகரப்பாக வெளிவந்தது. 
என்னவோ. இருக்கிறேன். நீ ஏன் 

இரண்டு நாட்களாக வரவில்லை ராஜு? 
குழந்தை எங்கே?!" 

சவுக்இன் நுனியால் குரூரமாகச் சொடுக்கி 
விட்டாற் போல் “குழந்தை எங்கே?” என்ற 
வினா ராஜுவின் உள்ளத்தில் சுரீர் என்று. 
வேதனையை எழுப்பி, **பாஸ்கர்! பாஸ்கர்! 
குழத்தை எங்கே? நீதான் சொல்லேன்! என்: 
கண்மணி சாரு எங்கே? தெரியவில்லை பாஸ்: 

குர். அவள் போய் விட்டாள் பாஸ்கர்... ”* 

என்று குமுறிக் கதறினான் ராஜு, கட்டில் 
வளைவைப் பார்த்துக் கொண்டு. 

சற்றுத் தள்ளியிருந்த நோயாளிகள்கூட 
“த்சொ” தசொ” என்று அனுதாபக் குரல்: 
எழுப்பினர். 

பாஸ்கரன் அடித்து வைத்,த சிலையானான்.. 

  

  

 



இந்தும் சிரிப்பேடன் பொம்மையை அணைத் 
துப் பிடித்த சாரு அவனைப் பார்த்து, 
“மாமா நீ எப்படி இருக்கே?” என்று கேட்பது 
'போல் இருந்தது. 

ராஜு ஒரு நிதானத்துக்கு வரச் ல. 
நிமிஷங்கள் ஆயின. 

பிறகு வக்கணையாகக் கூறினான். சாருவும். 
அவனும் ஆபீசுக்கும் பள்ளிக்கும் ஒன்றாகத். 
'தான் சளம்பினர். குழந்தை பின்னாடிதான். 
வருகருளே என்று அசட்டையாக முன்னே 
போய்க் கொண்டிருந்தான். 

எதிரும் புதிருமாக இரண்டு லாரிகள் வந் 
ser. மோதிக் கொண்டன. பின்னால்? 

இரும்பிப் பார்த்த ராஜஈவின் செவிகளில்: 
*பிரேக்'இன் கரீச்சிட்ட ஒலிகளும் பல குரல் 
களின் கத்தலும் ஒரே சமயத்தில் வந்து 
மோதின. 

மலர்ந்த மலராய்ச் சற்று முன் காற்றிலே 
அசைந்த அந்தப் புது மலர் ஒரு நொடியில்: 
நடுத் தெருவில் ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்து 
இடந்தது. 

பாஸ்கரனுக்கு - மூன்று நாட்களுக்கு முன் 
னல் ஆற்றங் கரையில் கண்ட நிகழ்ச்சிகள். 
நினைவுக்கு வந்தன. 

நண்பர்கள் ஒருவரை யொருவர் ஏக்கத் 
துடன் பார்த்துக் கொண்டார்கள். ராஜு. 
தன்னை நன்றாகச் சமாளித்துக் கொண்டு. 
குரல் அடைக்கப் பே9னன். 

**பாஸ்கர்! வீட்டிலே எனக்கு இருப்புக் 
கொள்ள வில்லை. எங்கு போனாலும் எதைப் 
பார்த்தாலும் சாருவின் நினைவு என்னை நிலை 
கொள்ளாமல் அடித்துக் கொண்டே இருந் 
தது. இடீரென்று உன் நினைவு வந்தது. 
B எப்படி இருக்கராயோ என்று பார்த்துப் 
போக வந்தேன்..." 

கையை விட்டு மறைந்த பொருளின் நினைவு 

மனத்தை  அழுத்தினாலும் கண்ணெதிரே 
காணும் பொருளின் வாழ்வைக் கவனித்துப் 
போக வந்திருக்கும் ராஜுவை நன்றியுடன் 
பார்த்தான் பாஸ்கரன். 

ஆற்றங்கரையும் அந்தச் சமாதிகளும், 
அவன் மனத்தில் அருவருப்பை ஏற்படுத்தின. 

தோன்றுதலும், மறைதலும் காலத்தின் 
செயல்களாகப் பரிணமித்தாலும் உலகம் 

வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அந்த 
உலகம் நன்றாக வாழ வேண்டும். 

ராஜுவுக்கு உலக வாழ்க்கை மீது ஆசை 
பிறந்ததற்கு அடையாளமாக அவன் அங்கு 

வந்த நர்ஸை அழைத்தான். 
**மிஸ்.....எனக்கு வேறு இடத்தில் படுக்கை 

கொடுக்க முடியுமா?” என்று கேட்டான். 
“*அதற்கு அவசியமில்லை மிஸ்டர். நாளைக். 

காலையில் உங்களை “டிஸ்சார்ஜ் செய்யும்படி. 
டாக்டர் பணித்திருக்கறார். உங்களுக்கு: 
உடம்பு நன்றாகக் குணமா? விட்டது." 

நர்ஸ் புன்சிரிப்புடன் உயிர்த் துடிப்புடன் 
நடந்து கொண்டிருந்தாள்.



பால்காரர் “போஸ்ட்” 

என்று. குரலை உயர்த்தி 
அழைத்து ஓர் ஐந்து நயா. 
பைசா கார்டை என்னிடம் 

கொடுத்து விட்டு நகர்ந்தார். 
கார்டிலே இருந்தகையெழுத்து 
எனக்கு £வும் பழக்கமான 
எழுத்துத்தான். பம்பரஈ£யி 
லிருந்து என்னுடைய பாட்டி. 
கடிதம் போட்டிருந்தாள் 
வெறும் அட்டைதான் என்றா. 
லும், விலைமதிக்க முடியாத: 
இன்பையுல், பரிவையும் 
தாங்க் அந்தக் கடிதம் வத்திருக் 

. பாட்டி என்னுடன் 
நேரில் உட்கார்ந்து 74 
வதைப் போன்ற பிரமையை 
அந்த எழுத்துக்கள் கண்டிப் 
பாக. "எழுப்பக் கூடியவை. 
ஆனால், தபால்சாரர் கடிதத் 
தைக் கொடுத்தவுடன் படிக்க. 
மூடியாதபடி எனக்கு வீட்டில், 
ஒரே அலுவல்கள். பள்ளிக் கூட 
அவசரம், ஆபீஸ் அவசரம். 
வேறு சேர்ந்து கொண்டன... 

கடித.த்தை வாங்கிச் சமைய 
wap மாடத்தில் வைத்து. 

   

விட்டு என் அலுவல்களைக் 
கவனிக்கப் போய் விட் 
டேன், ஒன்பதரைக்கு வந்த 
கடிதத்தைப் படிக்க அவ: 
காசமில்லாமல் ஒதுக்க 

  

   

    

   

                            

   

  

   

              
   

வைத்து விட்டு, சாப்பிட்டு. 

முடித்தவுடன் Bah Mins 
தட்டுடன் கூடத்துக்கு வந்த 
வளை அலமேலு மாமி குசலம். 
விசாரிக்க வந்து விட்டாள். 

வேறொன்றுமில்லை. மாமி 
கதை எழுதுகிறாளாம். ஒன்று. 
கூடம் பத்திரிகையில் இது 
வரையில் வெளிவரவில்லை 
யாம். அறிக்தவர் எல்லோ 
ருமே கதைகள் ன்றாக இருப்: 
பதாக “சர்டிபிகேட் கொடுத் 
இருக்கிருர்கள். 

ஆனால், இந்தப் பத்திரிகை 
ஆரியர்கள் மட்டும் கதை 
களை வேண்டுமென்றே உடனே 
மறு தபாலில். இருப்பி விடு. 
இரர்களாம்! எப்படியும் தன் 

டைய ஒரு கதையாவது 
பத்திரிகையில் வரத்தான் 
வேண்டுமாம். 

கண்டிப்பாகவும், குழை 
வாகவும் அலமேலு மாமி 
தன்னுடைய குற்றச்சஈட் 
டைக் கூறியவாறு நாலைந்து: 
கதைகளை எனக்கு முன்னால் 
வைத்தாள். 

நோஞ்சான் குழக்ைை 
மாதரி. ஒன்று. இரண்டே. 
பக்கத்தில் கசங்கிப் பரிதாப 
மாகு இருந்தது. கதையைப் 
பிரித்துப் பார்த்தேன். நோஞ் 
சான் குழந்தைக்குத் தேவை 
யான அத்தனை சத்துக்களும். 

இந்த நோஞ்சான் கதைக்குத் 
தேவையாக இருந்தன. நிதா 
மாகப் படித்துப் பார்த்து 

வைப்பதாகச் 
சொல்லி நாஞ்: 
சான் கதையை 
வாங்கி வைக்துக் 

கொண்டேன். 
மாமியும் பரம 
இருப்தியுடனும், 
நம்பிக்கையு ட 

றும் எழுந்து 
பாய் விட் 

டாள். 

பதினே ௫ 
மணிக்கு அமைதி. 
கண்டுவிட்ட 

எங்கள்தெருவை 
எட்டிப் பார்த்து. 
விட்டுத் தெருக் 
குதவைத்தாழிட் 
டுக்கொண்டு கடி 
த்துடன் ஊஞ்



   
   

            

   

   

  

   

                      

   

                

   

      

   

  

சலில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து. 
படிக்க ஆரம்பித்தேன். 
வெ்றுக் சடிதப் படிப் 
பல்ல. பாட்டியுடன் 
நேருச்கு நேர் பேசுவதாக: 
எழுந்த சுற்பனை வெள்ளத் 
இல் இளைக்துக் கடிதத்தை 

நான்கு தடவைகள் ஊன்றிப் 
படித்தேன்: 

“செளபாக்கயவ௫ லக்ஷ்மிக்கு, 
ஆசிர்வாதம். க்ஷம். க்ஷமத் 
BAG எழுது, இப்பவும், நானும், 
உன் மாமா, மாமி, குழந்தை 
யுடன் இத்தமா கம் இருபத்திரண் 
டாம் 339) வாச்சில் சென்னை 

) சேருகறோம். கைச் குழந் 
க் இருப்படுக்கு மூடி கொடுக்க 

ம். மற்றவை தேரில். 

    

பாரதி அம்மாள். 
பாட்டி வருகிருள், பாட்டி வருகிறாள்! 

ஊஞ்சலில். சாய்ந்திருந்தவாறு ஏன் 
னையே நான் மறந்திருந்தேன். அப் 
போது உள்ளத்தில் நினைவு மலர்களாக 
எத்தனை எத்தனை எண்ணங்கள் பூத்துக் 
குலுங்னெ?' 

இடீரென்று நான் பத்து வயதுச் சிறு 
மியாக மாறி விடுகிறேன். காஞ்சி 
புரத்தில் ஏகாம்பரநா தருக்குப். பிரும்ம: 
உத்சவம் என்றும் என்னை அனுப்பும்படி 
யும் இதே மணிமணியான சையெழுத் 
இல் அப்பாவுக்குப் பாட்டியிடமிருந்து: 
கடிதம். வருஇறது. பள்ளிக்கூடம் 
விடுமுறை கடையாதுதான். பங்குனி 
யில் இருவிழா. பரீக்ஷை வந்து விடுமே. 
என்று அம்மா வேண்டாமென்௫ருள். 
நானா கேட்டிறவள்?.. பிடித்தால் ஒரே 
பிடியாயிற்றே. எதிர்ப்புகளைச் சமாளித் 
ge சொண்டு காஞ்சிக்குப் போய்ச் 
சேர்ந்து விடுகிறேன். இரட்டைச்சட்டு 
வீடு. என்னிதித் தெருவில் அமைந்தி 
ருக்கிறது... தெருவில் பெரிய தேர்க் 
கோலம் போட்டுச் செம்மண் பூசியிருக் 

பாசலில் இரண்டு பக்கமும். 
ஈகள். இண்ணைக்குக் கீழே. 

பன்னீர் மரம். இண்ணையில் உட்கார்ந்து 
பார்த்தா. விண்ணை முட்டும் கோபு 
ரம். அதன் உச்சியில் நீல மின்விளக்கு] 

  

   



எதிரே. நாலு கால், 
மண்டபம். 
கோபுர : வாயிலி' 

லிருந்து: தெருவை 
அடைத்து உயரமும், 
நீளமுமான பந்தல்கள் 
போட்டிருக்கறார்கள். 
பந்தலுக்குள் வளை யல். 
கடைகள், ரிப்பன் 
கடைகள், மாக்கல் மரச் 
சொப்புகள் (பிளாஸ்டிக் 

யுகத்துக்கு: முந்தைய காலம்!) மரப்பாச்சிகள், 
கம்மர்கட்டு, எள் 

ண்டை, வண்ண 
ட்டாய்கள். அத்துடன். 

காஞ்சபுரத்து மல்லிகைச் 
செண்டுகள் அடங்கிய 

கடைகள்... | 
காலையிலும், மாலையி ர 

அம் சுவாமிக்கும், அம் [ 
பிகைக்கும் அலங்காரம் 
செய்வதுபோல் எனக்கும் ராக்கோடி,, 
குஞ்சலங்கள் வைத்துப் பின்னி விடுவாள் 
பாட்டி. தலை நிறைய மல்லிகை மணச் 
கும். கையிலே ஏகப்பட்ட காசு, ரிப் 

பொம்மைகள், சொப்புகள் வாங் 
இப் பைகளில் நிறைத்துக் கொள்வேன். 
தாள் முழுதும் பந்தலில் சற்றி விட்டு விளக்கு வைத்ததோ இல்லையோ, தூக் 

  

கம் கண்களைச் செருக... வீட்டினுள். 
துழைத்தவளைத் ' தலையில்: இரண்டு. 
குட்டுக் குட்டித் தயிர் சாதத்தை வாயில் உருட்டி உருட்டி அடைத்து. 
விடுவாள் என்: பாட்டி. ் 

அப்புறம் எப்பொழுது தூங்கினேன். 
என்பதே எனக்குத் தெரியாது. எங்கோ 
கனவு உலகத்தில் பாண்டும், மேளமு: 
மாக மூழக்கிக் கொண்டு, “டுமீல் டுமீல்" 
என்ற சத்தத்துடன் பேரிரைச்சலாய். 
ஏதோ வருகருற்போல் தோன்றும். 
சில்லென்று மூடியிருக்கும் என் இமை 
களைத் தண்ணீரால் தடவி, **லக்ஷ்மி. 

லக்ஷ்மி. .சுவாமி கிளம்பி வரார், பார் 
எழுத்திருடி அசடு...உத்சவம் "பார்க்க. 
வந்தாயா? தரங்க வந்தாயா?”* என்று, 
பாட்டி உலுக்க எழுப்பி விடுவாள். 

எதிரே ஜகஜ்ஜோதியாக ஏகாம்பா 
தாதரும், காமாட்சியும் மாவடி நிழலில் 
அமர்ந்து. ஊர்வலம் வருவார்கள். 
இன்று நினைத்தாலும் மெய் இலிர்க்கும். 
காட்சி, இந்த நினைவு என்கற ஒன்றை. 
மட்டும் இறைவன் ஏற்படுத்தாமல். 
இருந்தானாகில் மனித வாழ்க்கையின். 
தடமே மாறி விட்டிருக்கும். பழைய 
'இன்ப நினைவுகளில் புதிய துன்ப நினைவு, 
களைக் கரைக்க முடிகற;தல்லவா? 

   

எல்லாவற்றையும் விட 
இறைவியின் இருக் 
கல்யாண விழா மிகவும் 
சிறப்பாக இருக்கும். 
காலையில் இட வைராக் 

$கயத்துடன். ஒற்றைப் 
1பச்சர.த்துடன் இருவாப 
'ரணம் ஏதுமின்றி அரனை நோக்கித் தவம் செய்யச் 
சம்பா. நஇக்கரைக்குக் 
இளம்பி விடுவாள். முகத் 
ல் அருளும், தெய்வீகக். 
காதலின் ஒளியும் சுடர 
அன்னையின் அருந்தவக் 
கோலம் என் மனத்தை: 
வெகுவாக ஈர்த்.த நினைவு 
களில் ஒன்று. .. பாட்டி 
அன்று என்னை அந்த 
வயதில் இந்த அருங் காட்சியைக் காண 
அழைக்்திராவிடில் இன்று அதை எண்ணி இறும்பூது எய்தும் வாய்ப்பை நான். கண்டிப்பாக... இழந்திருப்பேன். கா. 

லின் பெருமையும், அதன் தெய்வீகத். 
தன்மையும் தேய்ந்து வெறும் சொல் 
அலங்காரத்திலும், குதிப்பிலும் காதல். 
மலிந்து கடைச்சரச்காகி விட்ட இந்தக் 
காலத்தில் அந்த அரிய காட்டு என் மனத்தில் எப்படிப் பதியப் போகிறது? 

இளமையில் பதிவாகற எண்ணங் களின் எதிரொலிதானே வாழ்க்கை... 
மறுபடியும் இருவிழா கழிந்து நான். ஊர் இரும்பியதும் பள்ளிப் படிப்பில். 

கவனம் சென்றதைவிட, காஞ்சிக் கோயில்களில் என் எண்ணங்கள் தேங்க. 
நின்றன. அங்கேயே ஆண்டு முழுதும் 
இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை. 
அகுற்கு விரைவிலேயே வாய்ப்பும் கட்டி. 
யது. தாய் என்ற செல்வத்தை நான் கதொலைத்துவிட, தாயின் இடத்தில். பாட்டி அமர்ந்து என் முகத்தை ஆதர வுடன் தடவி அணைத்துக் கொண்ட நினைவு எக்காலத்திலும் பசுமையானது.. அத்த அணைப்பிலே அன்பு, கண்டிப்பு, 
ஃடமை ஆகிய பல சட்ட திட்டங்கள் 
ஊடுருவிச் சென்றன. “தாய் இல்லாத 
பெண் தறிதலை” என்று யாரும் என் 
னைச் குற்றம் சொல்லச் கூடாகாம். 
பாட்டியின் கண்டிப்பு அது: 
வைகறைப்பொழுதில் ஒருநாள் பாட்டி 

என்னை அவளுடன் எழுப்பி விட்டாள். 
பல். தேய்த்து மூகம் கழுவிப் பொட்டு 
வைத்து, இருவிளக்கை ஏற்றி விட்டு, 
சமையலதையில் முன்னாள் தோய்த்த. 
கயிர்ஆடையைக் கடைந்து வெண்ணெய் 
எடுக்க வேண்டும். ' ஆமாம்.....உத்கர 
வென்முல் உத்தரவுதான். 

  

 



அந்தப் பழக்கத்தில் இன்று கூடக் 
காலையில் சையில் பிசிறிய வெண்ணெயின் 
நடுவே பாட்டியின் மூகம் பளிச்செனத் 
தெரிந்தது. தாழம்பூ நிறம், படிப்படி 
யான நரைத்த கூந்தல், எடுப்பான 
நா? கண்டிப்பும். குழைவும் கொண்ட 
கண்கள். அவளைப்போல் நான் ஒன்றும் 
அழூயில்லை. அவள் என்னவோ நான் 
அவளைப் போல இருப்பதாகச் சொல் 
லிக் கொண்டிருக்தாள்.. 

“எங்கள் லக்ஷ்மிக்கு முகத்தில் நல்ல. 
களை. அவளை வலிய வந்தே எவனாவது 
கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளப்போகி 
ரன்.” - பாட்டியின் ஜோலயம் இது. 

பிற்காலத்தில் இவர் என்னை வலி. 
யத் தேடி வந்து மணந்து கொண்டார். 
மாலையும் கழுத்துமாக நாங்கள் அவளை 
நமஸ்கரித்த போது அந்த அன்பு உள். 
எம் மனங்கனிய வாழ்த்திய வாழ்த் 
துக்களின் பிரதிபலிப்பை நான் இன்று. 
நிறைவோடு அனுபவித்து வருகிறேன். 

மாலை. என் மகள் இரிஜா பள்ளிச் 
கூடத்திலிருந்து வந்தாள். பறந்து 
கொண்டு ஈமையலறைக்குள் சிற்றுண் 
டிக்காக ஓடினான். தான். அவளுக்கு. 
மூன்பாகச் சென்று, **இதோ பார் 
பம்பாய்ப் பாட்டி இத்த மாசம் இரு 
பத்தாண்டாம். தேதி வருகிருளாம். 
வெண்ணெயை ரொட்டிக்குப் போட்டுக் 
கொள்ளாதே. நல்ல நெய்யாக உருக்க 
வைக்க வேண்டும். ..நமக்குச் கடையில். 
வாங்கிக் கொள்ளலாம்! என்றேன். 

அவள்... உற்சாகத்துடன் வீட்டார் 
எல்லோரிடமும் செய்தியைச் சொல்லி 
விட்டாள். 

**பாட்டியா வருகிஞூர்? 

  

  

  

  

  

கடிதம் வந் 
  

  

   

  

  

      

SS?" என்று கணவர் கேட்டவாறு 
தார். 
**ஆமாம்,** 
**இனிமமல் இந்தத் கேவியின் தரி 

சனம் டைப்பதே அரிதாளிவிடும். 
பாட்டியோடு மாம்பலம், மயிலாப்பூர். 
என்று சுற்றிக் கொண்டே யிருப்பாய். 
பம்பாயில் இருப்பவர்கள் சென்னைக்கு. 

  

வந்தாள்... சென்னையையே விலைச்கூ. 
வாங்கி விடுவார்கள். பாக்குப்பொடி 
காப்பிக் கொட்டையிலிருர்து சயச்காய்ப் 
பொடி வரை வாங்கி மூட்டை கட்டத் 
தான் அவர்களுக்கும் பொழுதிருக்கும்.”” 

நான் மெளனமாக இருந்தேன். பம் 
பாய்க்கா௱ர்கள். வாங்கி வருகிற. “தூத் 
பேடா மட்டும் இவருக்கு அலுக்காது. 
தூக்கு நிறைய இருந்தாலும், போக வர 
ஒரு கை பார்த்து விடுவார். 

  

   

பாட்டியும்... நொடிக் கொருதரம் 
இவருக்கு உபசாரம் செய்தவாறு 
இருப்பாள். 
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“gor, வருகிறவர்கள். வெறு 
மனே. சென்னையுடன். Burd) AHR 
ரூர்களே.. இந்தத் தடவை மகாபவி 
புரம். அழைத்துப் போகு வேண்டும்!” 

ன்றார். இவர் 
"பார்க்கலாம். அவளுக்குத் தள் 

ஸாமை. வந்து விட்டது. நம்முடன் 
வர மூடிய தா. என்னவோ?” 

பாட்டி வருஒழுள் என்பதில் உள் 
நற... ஏற்பட்டிருந்த மகிழ்ச்சியைப். 
£பால் பத்து மடங்கு பயமும் ஏற்பட் 

டிருந்தது. கராணம், அவள் சமைய 
லறையிலிருந்து வாசல் வரை ஒரு 
பார்வை பார்த்து என் குடும்ப நிர்வா 
ஈத்தை எடை போட்டு விடுவாள். 
“இதை இப்படி வைத்தால் எடுப்: 

UTE இருக்கும்... அதை நீ. சரியாகச் 
செய்யவில்லை. * 2 

மாற்றங்களும், இருத்தங்களும் ஏற். 
றுக். கொள்ளக் கூடியவை. அவள் 
சொல்லித் இருத்தும் முறையிலே நான் 
அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொண்டு. 
விடுவேன். இந்தக் கடிதத்துக்கு 
முன்னால் வந்த கடிதத்தில் என் கதை 
ஒன்றைப் பற்றிச் சரியாக விமரிசனம். 
செய்இருந்தாள் 

நீ நன்றாகத்தான் எழுஇயிருந்தாய்.. 
இருந்தாலும், என்னுள்ளே கதையின் 
கருத்து நன்றாகப். பதியவில்லை. மனத் 
இன். நுட்பத்தைக் கதைக் ௧௬ தொட 
வில்லை. என்றன். ஏதோ மேலெ. 

ந்தவாரியாகப்... படிப்பவர்களுக்குப். 
சுமார்தான்.” 

*ஊரல்லாம். “ஓஹோ” 
புஒழ்ந்த ஈதையைப் 
டாரே உன்பாட்டி? 

"சொல்லட்டும். 

    

   

  

    
    

   

் என்று 
பூ! வென்று விட் 
-இவர் கேட்டார். 

சொல்லட்டும். 

  

  

அவள். சொன்னால் சரியாகத்தான். 
இருக்கும். எனக்கே அந்தக் கதை 2 இ,    
   

    

   
   

கமாக இல்லை. இப்படித் தைரிய 
அவளால்கான் சொல்ல முடியும். ** 

நீதான்... ஒத்துக் 
குறும்பு தவழக் 

ன் என்னைப் பார்த்தார். 

நல்லதும் 0 தும் தனித்தனியா 
கப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்கிற. 
வழியை அவள்தான் எனக்காக். ஆற்றுச் 
கொடுத்தவள். 

ஈன். நன்றாக. 
சரி யென் நிருப்பாயா?” 

நான். பதில் சொல்வதற்குள் தெரு 
வில் புடவைக்காரர் வருது நின்றார். 

**பம்பாய் அம்மா எப்போ வரு 
வாங்க. அம்மா! இரண்டு மூன்று புட 
வைகளுச்குக் ராக்கி இருக்கும்னீக...”* 

*"இருபத்திரண்டாம் தேதி வருக 
ரூர்கள். அடுத்த நாள் வாருங்கள். 
பிடித்ததை எடுத்துக் கொள்ளட்டும்/** 

  

  

        

  

இல்லை. என்றால். 

  

 



அவர் போய்விட்டார். 
**அப்படியே. உனக்கும் புட்வை வரும். 

படி. உண்டு. உன் பாடு தேவலை. பாட்டி. 
தன்று, அத்தை ஒன்று என்று ஏகப் 
பட்ட வரும்படி/”* 

வருக்கு ஏன் இப்படிக் குமைச்சல் 
wit கொண்டு. வரவேண்டும்? பாட்டி 
வருகிருள் என்றால் இவருக்கு வயிற் 
ஹெரிச்சல்... இவரை தான் சரியாகக் மவ 
னிக்கு மாட்டேனாம். பாட்டியும் பேத்தி 

ம் ஓயாமல் பல விஷயங்களை AS 
ர்ப்போமாம். 
**இரவும் பகலும் நீங்கள் ஓயாமல் 

என்ன பேசுவீர்கள்?"* என்று கேட்டார். 
**இதெல்லாம் யாருக்கு நினைவிருக் 

கிறது? பேசி முடித்ததும் மறந்து 
விடுகிறது." 

*கெஞ்சமுத்தக்காள் ச சொல்லா 
விட்டால் போயேன்.”* 

அப்புறம் மனுஷன் நாலைந்து நாட் 
களுக்கு என்னுடன் பேசவில்லை. 

என். எதிரே ஒவ்வொரு தாளும். 
விடிந்து மடிந்து வந்தன. தேகித் 
தாள்கள் இன்னும் *வகமாக ஒட 
வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். 
பாட்டி வருகிறாள் என்கிற செய்தி என் 
நினைவில் எத்தனை எத்தனை ஆண்டு 
களைப் பின்னோக்கி ஓட விட்டன? இத 
யத்தின் ஆழத்தில் புதையுண்டு கடந்த 
யால்ய நினைவுகளை நிழற் படம் போல் 
கண்டு ஆனந்திக்கும் வாய்ப்பை ஒரு. 
கடிதம் ஏற்படுத்திவிட்டது 

அன்று இருபத்திரண்டாம் தேதி. 
விடிந்து எழுந்ததும் கண்களைக் ௧௪௧ 
விட்டுக் கொண்டு கேதித்தாளைப் 
பார்த்தேன். அதில் இருபத்தியொன்று. 
இருந்தது. வேண்டுமென்றே இவர் 
என்னைப் பார்த்துச் சிரித்தவாறு தாளைக். 
கஇழித்தெறிந்தார். நான் எதிர்நோக் 
Bu இருபத்திரண்டு என் சுண்கள் 
மூன்பாக மினுக்கி நின்றது. 

மாலை ஆறு மணிச்குப் பம்பாய் 
எக்ஸ்பிரஸ் வருகிறது. வெந்நீர் 

போட வேண்டும்: ஈடச்சுடச் சமைக்க 

வேண்டும். விருந்தாளிகளை வரவேற் 
கும் முறையில் எல்லாமே ஒழுங்காக 
இருக்க வேண்டும். . 

வேலைகளை. முடித்துச் கொண்டு 
கூடத்தில் கடிகாரத்தை எட்டிப் 
பார்த்தேன். ஐந்தரை ஆகியிருந்தது. 

ன்னும் குறைந்தது ஒன்றரை மணி 
நரமாவது அவர்கள் வருவதற்கு 

ஆகலாம். நேரம் நெருங்க நெருங்க 
என்னுள்ளே ஒரு பரபரப்பு. 2 

கணவரி. 'சென்டிரலு'க்குப். போக 
டாக்சி அழைத்து வருவதாகச் சொல்லி. 
யிருந்தார். தெருவில் டாக்சியும் வந்து: 
நின்றது. நான் உடுத்துக் கொண்டு. 
வாசலுக்கு வந்ததும், “தெருக் கோடி. 
யில் சைக்கிளில் தந்திக்காரர் வரு 
கிருரே, urd வீட்டுக்கோ?* என்று, 
தயங்கினேன். 

நேராக அவர் ' எங்கள் வீட்டுக்குத் 
தான் வந்தார். கணவர் கையெழுத் 
இட்டு வாங்கித் தந்இயைப் பிரித்துப் 
படிக்கும்போது அவர் முகமும், கை 
களும் இலேசாகச் வந்து ஈடுங்கெ. 

**என்ன?"" 
**ஒன்றுமில்லை. உள்ளே போகலாம்.** 
ஒன்றுமில்லை. என்கிற சொல்லி 

னுள்ளே விரும்பத் தகாத ரகசியம். 
'ந்திருக்குமோ என்னவோ? 
“இங்கே வா இப்படி -- தைரிய 

மாக இரு. நேற்று பகல் உன் பாட்டி. 
மாரடைப்பால் காலமாக விட்டாள்”? 

**என்ன? என்ன?'* தந்தியை நடுங் 
ம்... என் விரல்களால்  பிரித்தபடி. 

கேட்டு ஊடுருவிப் பார்த்தேன். தவ 
ரக இருக்குமோ, வறு யாருக்கா 
வது வந்த தந்தியோ என்கிற நப். 
பாசை எனக்கு. கா௫தத்தில் இருந்து 
நாலு வார்த்தைகளுக்கு இடையே அதே. 
தாழம்பூ மேனியும், படிப்படியான 
நரைத்த கூந்தலும், எடுப்பான நாசி 
யும், கண்டிப்பும் குழைவும் தோன்றும். 
கண்களும் சில நாளாக நனவிலே பூத்த 
அர்த இன்ப நினைவுக்குள் இத்துன்ப 
நினைவு சுரைந்து சண்கள் குளமாயின...



  

   

  

   

   

    

   

      

தங்கா ரயில் நிலையத்தை அடுத்த சென்டிரல் ஜெயில் மஇற் 
சுவர் ஓரம். மங்கம்மாள் பனா 2 சுவைத்த 
வாறு உட்கார்ந்இ. யடியாகப் 

கொ ஆத்திரம். 
    

          

   
   
   

ட்டி அடும் sera 
இகுதிகு வென்று: 

வென்று. 
) வயதுப் 

ற யில் முனகிக் 
வளைந்து தொங்கிய மரக்கிளையில்: 

சச ஓன்று நிஸ்மதியாகத் தூங்கக் 
  rg. 
Dr பாரதநாட்டிலே sxe கரிமையும்பெற்று மானத். 
(௬வனுடன் வாழும் நங்கைதான் மங்கம்மாள். அவர்கள் 

Tipe பிச்சை யெடுப்பது. எப்படியோ இரண்டு வேணையும். 
அவர்கள் வயிறு நிறைந்துதான் வந்தது. மூன்றாவது வேளையான 
“டீ டைம்” மின்போது டீயும், ரொட்டியும் இடைத்து வந்தன. 
ஆனால் இதெல்லாம் இந்த இரண்டு புது ஜீவன்களின் ovo 
கைக்கு மூன்பு. இப்போதெல்லாம் ஒரு வேளைக்கே. லாட்டிரி 

 



தான. மங்கம்மாவின் கணவன், பொன்னன். 
போக்கே அலாதியாக மாறி விட்டது. சரிவர 
அவன் அவளிடம் துட்டுக் கொடுப்பதில்லை. 
"நாலு இடம்சுத்தும் ஆம்பிள்ளை. அதை நாம 
கண்டிக்க மூடியுமா? ஏதோ இந்த மட்டும் 
என்னை வச்சுக் காப்பத்துதே. அது போதும்” 
என்பாள் அவள்... அவள் குரலில் நன்றி 
பொங்கி வழியும். சண்களில் கண்ணீரின் கரை 
கூட்டும். இரண்டு நாட்களாக மங்கம்மாவுக்கு 
அரை வயிற்றுக்குக் கூடப் போதவில்லை. அத். 
துடன் அவள் பிரசவித்து மூன்று மாதங்கள் 
முழுசாக... ஆகவில்லை. உடலில், உள்ளத்தில் 
ஒரே சோர்வு. ர 

கஞ் கொடுத்துக் கொதித்து அடங்வது. 
அதை இறக்கி வைத்து விட்டு ஒரு மொடா 
வில். தண்ணீரை நிரப்பி அடுப்பின் மேல்: 
வைத்தான்... ஆம்பிள்ளை வந்தால் உடம் 
புக்கு. கணற்றிக் கொள்ளச் சுடு தண்ணி 
Gamer. ஆனால் பானையை அடுப்பின் 
மீது ஏற்றும் போது சற்று 
ஆத்திரத்துடன் நக்கென்று 
தான். வைத்தாள். நல்ல. 
'வேளை! பானை நல்ல பழச. 
விரிசல் காணவில்லை. வாழ்க் 
கையில் அடிபட்டுத் தேறிய 
இண்மையோடு பளபள 
'வென்று கரியுடன் அடுப்பின்: 
மீது ஒய்யாரமாக கட் 
கார்ந்து கொண்டது. 
BIN குழந்தை முனக 

ஆரம்பித்தது. மங்கம்மா. 
குழந்தையை எடுத்து வந்து: 
உட்கார்ந்து பாலூட்ட 
ஆரம்பித்தாள். அதற்கு 
நல்ல பசி. தன் வலிமை. 
யைத் இரட்டி. அன்னையை 
வாட்டி வதைத்தது அந்தச். 
இக... மங்கம்மா உணர்ச்சி 
யற்றவளாகக் குழந்தையின். 
[தலைமயிரைக் கோதில் 
(கோழிப் பேன் பார்க்க ஆரம் 
பீததான். .. வாழ்க்சையின். 
(லட்சயமெல்லாம். அ.த்.த. 
|நிகழ்ச்சியில் அடங்கியது 
மயோல் வெகு சுவனமாக 
]எச்சலைக் கூட விழுங்காமல் 
கையில் தட்டுப்பட்ட _பேன்களைச் சொடுக் 

  

  

  

    

இக் கொண்டே யோசனையில் ஆழ்த்திருந். 
தான் அவள். பக்கத்திலே படுத்திருந்த 
பெரிய பெண் தாக்கம் கலைந்து விழித்துக். 
கொண்டது. 

“யம்மேரவ்!...... தண்ணி 
சேட்டு முனகியது... *யம்மோல்? 
காதல் வாங்கவில்லை... “ஆமாம்.    
கென்ன வேலை” என்ற அலட்சியம் அவள். 
பார்வையில் நிழலாடியது. அதுவும் அவள். 
பெற்ற . செல்வம்தான். ஆனால், 
அவளுக்கே. பாரமாக இருந்தது. 
மூன்று நாட்களாக அதற்கு உடம்! 
என்னவோ ஜுரம். அந்த ஜார.த்துக்கு அது 
இது என்று, பெயரிட்டு. அமைத்து, ஊசி 
பாடப் பெரிய வைத்தியர்கள் யாரும் அந்தப்: 

பெண்ணைப் பார்க்கவும். இல்லை. இவளும். 
அதை வைத்தியரிடம் அழைத்துப்) போய்க். 
காட்டவில்லை. சுக்குத் தண்ணி. சுடுதண்ணி, 
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டீ, பன் இவைதான் அததச காய்ச்சலுக்கு 
மருந்தாகவும், "டையட்"டாகவும் விளங்னெ.. 

**யம்மோல்.,. என்று தன். குரலை: 
உயர்த்திக் கூப்பிட்டது மறுபடியும்... 

“என்னாடி சுளுதை! சும்மா ஏங் கழுத்தை: 

  

   

  

DERG Dr." என்று எரிந்து விழுந்தான். 
மங்கம்மா. ‘ 

**யம்மோவ்! சுடு தண்ணி. *.. என்று. 
பரிதாபமாகத் தாயைப் பறர்த்தவாறு. முன 
கதக் பெண்: ச 

“தரித்திரம் பிடிச்சவ.....!* என்று அலுத் 
துக் "கொண்டே அடுப்பின் மீது காய்ந்து: 
கொண்டிருந்த பானையிலிருந்து "சுடு தண்ணி” 
வைச் தகரக் குவளையில் மொண்டு வந்து: 
'நக்தென்று அதன் முன்னால் வைத்தாள் மங். 
கும்மாள்.  *தன் வ் அளிப்பர், தன்சன்க் 
கரித்துக் கொட்ட வேண்டும்?” அதற்கே எவ் 

வளவு யோசித்தும் ' புரிபடவில்லை... கைகள் 
நடுங்க மெல்ல எழுந்து உட்கார்ந்து. சுடு 

தண்ணியை *மடக் மடக்” 
கென்று குடித்து விட்டு அப் 
படியே சாய்ந்து படுத்துக் 
கொண்டது. அப்படியே 
யோ௫ிக்கவும் ஆரம்பித்தது... 
சந்திக்கத் தொடங்கிய 
வுடன் அதன் சின்னஞ் இறு. 
மூளைக்கும் பல விஷயங்கள். 
விளங்க ஆரம்பித்தன். 
கடத்த நாலைந்து மாதங்க 
ளாக அந்தப் பெண் அடிக் 
கடி... நோயில் விழுந்து, 
குடும்பத்துக்கு எந்தவித 
மான உதவியும் செய்ய 
முடியாத “நிலையில் இருக். 
கவே, "தாய்க்கும் பாரமா. 
விட்ட உண்மை. புலப். 

அம்மா வெட்டிச் சோறு 
போடுகிறாள். _ ஆகேவ, 

அலுத்துக் பகல கு .ந்த கண்களிலிருந்து! 
Goat பரவ வென்று. 
கண்ணீர் வழிய வானத்தை. 
அண்ணாந்து. பார் தீதும் 
பெருமூச்செறிந்தவாறு 
படுத்துக் உடந்தது அது. 

சென்னை நகரின் இரவுதான் எவ்வளவு. 
மனோகரமாக இருக்கறது? "வண்ண வண்ண 
விளக்குகள் எல்லாம் குபீரென்று எறிய, 
நெடுஞ் சாலைகளில் எத்தனை. நாட்கள். 
சையேந்இப் பாட்டுப் பாடி. நயா பைசாக் 
களைக் கொண்டு வந்து கொட்டியிருக்கறது 
அது? சுணீரென்றா "பாலும், பழமும் 
கைகளில் ஏந்தி! என்று அது பாட ஆரம்பித்து: 
விட்டால் மூர்மார்க்கெட் வாசலில் நெரியும் 
கூட்டத்தில் எளிதாசு ஐம்பது புதுக்காசுகளை: 
ஒரு மணி நேரத்தில் சம்பாதித்து. விடும். 
போலீஸ்காரரின் எச்சரிக்கையைக் கூட மந 
யாமல்... அந்தப் பக்கத்இலிருந்து எதிர்ச். 
சாரிக்குத் தாவி ஓடி, பூங்கா ரயில் நிலையத். 
இன் மாடிப் படிகளில் கு.இத்து ஏறி அம்மா 
வடம் காசுகளைக் கொடுத்து விட்டுப். பெரு: 
மிதத்தால் பூரித்து நிமிர்ந்து நிற்குமே! 

"*அடியெங்கண்ணு/ உங்கப்பனும் இருக்: 
கானே... உதவாக்கரை. நாளைக்கு இரண் 

  

  

  

   

 



டணுவுக்குக்கூட வக்கில்லையே!*: 
னுடைய சுன்னத்தை நெரித்து, 
கூற்றுவாளே அவள் காய்? 

“சாமி! என்ன எப்படியாவது காப்பா.த்திக் 
கொடு சாமி. நான் ஓடியாடி எங்கம்மாவை, 
,தங்கச்சியைக் காப்பாத்தி விடறேன்! என்று 
மனத்துக்குள் சொல்லிக் - கொண்டே கை 
யெடுத்துக் கும்பிட்டது அது. 

என்னாடி. செய்யறே? கும்பிடு இம்பிடு 
எல்லாம். பலாமக்கீதே'* என்று எரிந்து விழுந் 
தாள் மங்கம்மா. 

**வெளக்கேத்திப் போச்சே. 
பிடமேன். யம்மோவ்!! என்று இனமாகக் 
கூறியது அது; 

**கும்பிடுவே, கும்பிடுவே. குந்திக்கனே. 
சோறு இங்கறே பாரு. கும்பிடமாட்டே நீ?”* 

மடியில் இருந்த குழந்தை கால்களையும், 
கைகளையும் ஆட்டி. ஆட்டித் தாயைப் பார்த் 
துச் சிரித்தது. 

*-எங்கண்ணு! ராசாத்தி! நீ அந்தப் பீடை. 
யைப் போல் சீக்காளியா இருக்க மாட்டே 
இல்லே? ஆத்தாளுக்குச் சம்பா.றிச்சுப் போடு 
வியா கண்ணு?'* என்று கேட்டாள் மங்கம்மா, 
குனிந்து அதை முத்தமிட்டவாறு. வயிறு. 
நிறைந்திருந்த மகிழ்ச்சியில் குழந்தை அவள் 
முகத்தைத் தன் சிறு கரங்களால் எட்டிப் 
பிடிக்க முனைந்தது... தாய் அதை அள்ளி. 
அணைத்து முத்தமிட, அது சிரிக்க அங்கே. 
தாயன்பின் ஒரு பகுதியை நன்றாகக் காண 

என்று அத 
இருஷ்டி. 

      

  

சாமி கும் 
  

  

  

தன் வயிற்றுப்பாட்டை 
அந்தக் குழந்தையிடம் நம்பி ஒப்படைத்த 
குதூகலம் மங்கம்மாவின் முகத்தில் களும்பி 
வழிந்தது. 

'வெளியே நன்றாக இருட்டி விட்டது. வழக் 
கம் போல் பொன்னன் அன்றும் வரவில்லை. 
அவன் வருவான் என்கிற நம்பிக்கையும் அவ 

  

ளுக்கு இல்லை... காய்ச்சி வைத்திருந்த 
கஞ்ை உப்பிட்டுக் கலக்கிப் பருகினாள் 
மங்கம்மாள். மிகுதியைத் தகரக் குவளையில் 
ஊற்றிப்பெரிய பெண்ணிடம் நகர்த்திஞன் . 

*யம்மோவ்! ஜுரம். விட்டிருச்சி, 
லுன்னு தண்ணியா உடுது ஒடம்பெல்லாம். 
பசிக்குது - ** என்றது அது. 

**அதான் கஞ்சிஊத்இ வைச்சருக்கே. குடிச் 
சுத் தொல்யேன் ம் விட்டா பேதிவரும். 
போடி களுதை-”” அலட்சியமாகக் கூறிவிட்டு 
வெற்றிலை போட ஆரம்பித்தான் அவன். 

ஜெயில் சுவர் ஓரம் கூப்பிடு தூரத், 
இழவி ஒருத்தி இந்த நிகழ்ச்சியை இர. 
நாட்களாக அலுக்காமல் கவனித்து வந்தா. 
பம்மென்று பஞ்சு. போல். இ 
கூந்தலைத் கட்டி மூ 
நோக்கி வந்தாள் 

      

  

     
    

   

      

     
  

    

  

  

    

வ... ஆயா... சாப்பிட்டாயா??? 
என்று விசாரித்தாள் மங்கம்மாள். 

ஆச்சு... ஆமா வும் புருசன் 
வீட்டுக்கு வரதே இல்லைய! 
“வரம என்ன?.. எப்பவாச்சும் வரு. 

வானே?” 
  அப்ப, நீ சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய். 

wp?” 
* அதையேன் கேக்குறே போ. பாதி நாளக் 

கும் பட்டினிதான் ஆயா. கைக்குழந்தை: 
வேறு. சக்காளிப் பொண்ணு வெறு...."”   

  

   

  

   
    

   
    

       

**அதுவும் ஓம் பொண்ணு. 
பெத்தது தானா?! 

**ஏன் ஆயா அப்படிக் கேக்குறே? அதுவும் 
எம் பொண்ணுதான். அது இருந்தும் 
ஒண்ணுதான் .... ?” 

ஆயா. நெருங்கி வந்து உட்கார்ந்தாள். 
குரலை இறக்கி ரசுசியம் பேச ஆரம்பித்தான் 

**நம்ப தொழினு முன்னைப் போல் இல்லைடி. 
மங்கம்மா. போட்டி வலுத்துப் போச்சு. 
ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல குழந்தையா மூணு 
நாலு வச்சுக்கிட்டுப் பொழைப்பை நடத்த 
ரங்க. நீயானா இந்தச் சக்காளிப் பொண்ணை 

வச்சுக்கிட்டு. a 
இழலி மங்கம்மாவின் படியில் இடந்த குழந் 

தையை உற்றுக் கவனித்தாள். 
"இது ஒண்ணை நீ நல்லா வளர்த்தாப் 

போதுமே. அது ஒண்ணு எதுக்குன்னு கேக்கு 
றேன். சும்மா அதை எங்காச்சும். தள்ளி 
விடேன் - 

மங்கம்மாள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தாள். 
**சூளையிலே ஒரு ஆளு ..... நம்பளவன் 

தான்னு... வச்சுக்கோயேன் - இருக்காக 

தானே? நீ 

     

    

புள்ளைங்களை 

  

நல்லபடியா பழக்கி அனுப்பு 
வான். பாட்டா, ஆட்டமா, . வளிப்பா, 
ஊமை போலவா. எது வேணுமானாலும் 
கத்துக் கொடுப்பான். ந 

அது டுக் 
மங்கம்மாள் 

  லா சம்பாதிக்கும். 
ப் பொழிச்சுக்கும்- 
பெரிய பெண்ணைத் இரும்பிப்       

  

  

பார்த்தாள். ஜுரம் நன்றாக இறங்கிவிடவே, 
குஞ்சி தடித்து விட்டு அது நிம்மதியாகத் 
தூங்கிக் கொண்டிருந்தது. 

  

இன்றையப் பொமுதுக்கு. தொய்க்கஞ்சி, 
அவள் பசியைத் தணித்து விட்டது. நாளைக்கு? 
நாளை என்கிற நினைப்பே அவளுக்கு ஒரு 
பிரச்னையாகவும், வேதனையாகவும் இருந்தது. 
வயிற்றில் வேண்டுமானால் சுமந்து விடலாம் 
போலிருந்தது. அது மண்ணில் விழுந்து விட் 
டாலோ அவளுக்குப் பாடாகத்தான் அமைந் 
இருந்தது. பிச்சைக்காரிக்குப் பிறந்துவிட்டு, 
படுக்கையில் கடந்தால் முடியுமா? 

“நீ என்ன சொல்றே ஆயா? குழந்தையை 
யாராச்சும் கொடுப்பாங்களா - 277 

"Gs! சும்மாவா கொடுக்கச் சொல்றேன்? 
அஞ்சோ, பத்தோ வாங்கிக்க - ** 

    
  

  

   



  

       
   

                    

      

          

    

       

சைக்கார உலகத்திலும் *பிஸினஸ்" நடத்தும். 
பேர்வழிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்த. 
வுடன் உலகமே பணத்துக்குள் அடங்கி விடும் 
அதிசயத்தை வியந்தாள் அவள், ஒரு கணம் 
கணவன் அதட்டுவானே என்று யோசித்தாள். 
மறுவினடி அவள் உள்ளத்தில் துணிச்சல் பிறந்: 
தது. *வச்சுக் காப்பாத்த வக்சில்லாதவனுக்கு. 
அதிசாரம் ஒரு கேடா” என்று நினைத்துக் 
கொண்டாள். பசியின் முன்பு பத்தும் பறந்து: 
வீடும் என்று சொல்வார்களே. அது உண்மை. 
தான். அவளுடைய உலசமெல்லாம் வயிற்றுப் 
பாட்டுக்குள் அடங்கி விடுகிற ஒன்றுதான். 

கழவி பலே கெட்டிக்காரி. மங்கம்மாளின் 
உள்ளத்தில் ஓடுகிற எண்ணங்களை அவளுடைய 
மூக அசைவுகளிலிருந்து சுண்டு கொண்டாள். 
இடுப்பில் சொருகியிருந்த _ கருக்குப் பையி 
லிருந்து ஐந்து ரூபாய். நோட்டு ஒன்றை. 
எடுத்து, '“இந்தா பிடி! அட்வான்சு. வச்சு 
நாளைக்குக் காலையிலே என்னோடே அனுப்பிடு, 
அது உடம்பு கடம்பு எல்லாம் சரியாயிடும். 
நல்லபடியா பொழைச்சக்கும்...!" என்றவாறு, 
அவளிடம் கொடுத்தாள் கழவி. 

ஒருநாள் போவது ஒரு யுகமாக இருந்த 
த்தில் புத்தம் புதிய ஐந்து ரூபாய் நோட் 
3 பார்த்தவுடன் அவளை அறியாமல் 

அவள் கைசன் ரீண்டு அதைப் பெற்றுக் 
(கொண்டன. ் 

விடியற் காலத்திலேயே அது வழித்துக் 
கொண்டுவிட்டது. கடம்பு இலேசாக ஒரு, 
விதச் சுறுகறுப்புடன் இருந்தது. படுக்கையில் 
எழுந்து உட்கார்ந்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தது. 
அம்மாவும், குழந்தையும் ஒருவரை ஒருவர். 
அணைத்துப் பிடித்தவாறு நன்றாகத் 
கொஸ்ருந்தார்கள ் 

அது நகர்ந்து நகர்த்து. குழாம் அடிக 
சென்று மூகம் கமுலிக் கொண்ட நெஞ் 
சுக்கு... இதமாக ஏதாவது... சாப்பிட்டா 
தேவலைதாஸ். யார். வாங்கக் கொடுக்கப் 
போசிஞுர்கள்? விடிந்ததும் விடியாததுமாகத் 
தன் வயிற்றுப் பாட்டை யார் சுவனிக்க ௮ல். 
வளவு: அக்கறையுடன் வரப் போ௫ிரூ 
குழாயிலிருந்து சற்று தள்ளி வந்து: 
on hig கொண்டது. 
பரட்டைத் தலைக் இழவி 
யம்மென்றிருந்த.. தலை. 
யைச் கோதி முடிந்து 

குழாயடிக்கு கொண்டு 
தெய்த்து முகம் 

மாடிப்படி 
றி. வெளியே 

சென்றவள் தகரக் குவளை 
யில் ௩. வாங்க வந்தாள். 
பரிவுடன். வந்து... அதை. 
அந்தப். பெண்ணிடம் 
கொடுத்தாள். 

நாலைந்து நாட் 
படுத்துக் இடந்தவளுக்கு 
அது. எவ்வளவோ 
தெம்பை அளித்தது. 

     

            

     

  

    

  
  

   

  

   

குரங்கிக். 

  

   

கழுவினா 

year?” என்று கேட்டது. 
அந்தப் பெண் குழந்தை. 

80 

**ஆமாடு. சுணணு! இங்கே வந்து நாலு, 
நாளாச்சு..." 

**உன்னைப் பாத்துக்க யாருமே இல்லியா 
  

ஆயா? 
**யார் இருச்காங்கடி. அம்மா...** 

கண்ணீரைப் பெருக்க விட்டவாறு 
உறிஞ்சினாள். 

நீ எங்க வட்டுக்கு வத்துடேன் ஆயா 
1*அது எப்படி. மூடியும்? நீதான் என் 

வாயேன்..." 
எங்கே ஆயார் எங்கம்மாவைக்கேக்கணும்'" 
**இப்படி ஒரு சுத்து கத்இக்கிட்டு வந்துட 

லாம் வா...” 
இனம் இனம் பார்த்துப் பார்த்து: அலுத். 

துப் போன மின் வண்டிகளும், ஜெயில் சுவர் 
களும், அரை வயிற்றுக் கஞ்சியும் இதற்கெல் 

லாம் மேலாக அன்னையின் அலட்சியமும் அதன் 
மனத்தில் அந்த இடத்தை ச.தறும்படியான 
வலிவை ஏற்படுத்தின. 

இழவி அதைக் கைத்தாங்கலாகப் பெஞ்சி 
யில் உட்கார வைத்தாள். 

சென்னை. யிலிருந்து தாம்பரம். 
செல்லும் மின்வண்டியில் சழலியும், "அதுவும். 
பிரயாணம் செய்யும் போது அழக்கு வெளுத்து, 
நிலம் தெளிய ஆரம்பித்து விட்டது. 

ஈம்பரத்தில் புகை வண்டியில் ஏறி கட் 
கார்ந்த பிறகுதான். அதற்குச்... சந்தேகம் 
தோன்றியது. 

அயா...எங்கம்மா என்னைத் தேடுமே. 
என்று ஆரம்பித்தது. 

அவ கெடக்கு ஸிடு.....இனிமே நான் 
தான் உனக்கு அம்மா, ஆயா எல்லாம்”* வியப் 
புடன் அது அவளை விழித்துப் பார்த்தது. 

  

கழனி 
மூக்கை, 

  

     

  

  

    

   

    

  

  

  

    

  
  

“ஆமாண்டி, என்னா அப்படிம் பாக்குறே? 
சும்மா அப்படிப் பாத்து ஏதாச்சும் பேசளே, 
ஓடுற ரயில்லேந்து ரே பிடிச்சுத். தள்ளிடு 
வேன். ஆமா....பெத்தவளா ௮வ? ஒன்னை. 
அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்தல.!* 

நாணயத்துடனும், நேர்மையுடனும் வாழ 
வேண்டும். என்று. எதிர்பார்க்கிற சமூகத்து 
லெயே பொய்யும், புரளியும் நிறைந்திருக்க, 

நக் காலத்தில்; பசி ஒன்றையே 
ட, வறுமையின் மடியிலே. 

வாழ்ந்து, மறைத்து வரும். 
பிச்சைக்கார. சமூகத்தில். 
கயர்ந்த... லட்சியங்களை. 
எதிர்பார்க்க முடியுமா? 

  

இழலியும், அதுவும் புகை: 
வண்டியில்... பிரயாணத் 

தைத் தொடர, இனிதாம் 
ரயிலில் பிரயாணம் செய் 
யும்போதெல்லாம் அது 
பாடப் போகும் பாடலைக் 
கேட்டு, அந்தத் தொண்டு 

    

இழனியைப்.. பரிதாபத். 
துடன்... பற நயா. 
பைசாக்களைத் 
குவளையில் போ) 

  

அதைத்தான் நாம் தர்மம், 
புண்ணியம்: என்கிற. பெய 
ரில் செய்து விட்ட சடமை. 
யாக நினைத்து இறுமாந்து: போவோம்.



  

களா வழித்துக்கொண்டு விட்டதா என் 
பதைப் பற்றி மீஞுட்டிப் பாட்டிக்குக் சவலை 
இல்லை. அதுபாட்டுக்கு. மெதுவாக விழித்துக் 
கொள்ளட்டும், நான் இனிமேல் படுக்கையில் 
இருக்க wom ன்பது போல் விடியற் £ஈலம் நாலு... மணிக்கே மீனாட்சிப் பாட்டி 
எழுத்து விடுவான். பல். துலக்கி மூகம் கழல 
கொண்டு, உள்ளே நுழைந்து பூஜை மாட, 

  

  

  

  

    விருந்து 'இருதீற்றை. அள்ளிப் பூசிக்கொள் வான்... பிற்கு. அவளுடைய அலுவல்கள் 

  

ஒவ்வொன்றாக ஆரம்பமாகி விடும். வீட்டில் 
இரண்டு வேலைக்காரர்கள், மீனுட்சிப் பாட்டி, 
யின் பெண், மருமகன், பேரன், அவன் மனைவி 
இத்தனை பேர்களும் இருக்கிருர்கள். சாகிற 
காலத்தில் இவள் வனே என்று இருந்து: 
விட்டுப் போகலாம் இருக்க மாட். 
டாள். அவள் சுபாவம் 

Beye Ae 

  

    

  

அவள் 
(ப்படி. 

ராட்டி எழுந்து வருவது அந்தப் 
பசுமாடுகளுக்கு எப்படியோ தெரிந்து விடும். 
அவை. கட்டுத் தறியில் இருந்தவாறு; 
“தலையை ஆட்டி, உறுமி அவளை வரவேற்கும். 
பொட்டும், பிண்ணாக்கும் கலந்த நீரை அவை. 
களுக்கு. வைத்துக் கொல்லைக் கதவுகளை 
மாடு கறப்பல இறந்து வைத்து 
விட்டுப் போவ இதைப் 
அந்த. வீட்டில் அபிப்பிராய 
சர்ச்சை எல்லாமே நடந்து வந்த 

  

  

     
    

  

       

  

“-எவனவது. கொல்லை. வழியாகப் பருக்க அகப்பட்டதைச் கருட்டி, 
போகருன், பார்”! என்பார் மருமகன் கணே 
சன். அதற்கு, அவள் மறு: 

எத்தனையோ வருஷங் 
களாக... அப்படிக்கான்.. பழக்கம்... எந்தக் இருடனும். எதையும். கருட்டிக். கொண்டு போக... வரவில்லை. என்பது போல் புன்னகை. யுடன் பேசாமல் மாமி 
யாரிடம். தன் ஐம்பம். பலிக்காமல் போகவே 
மனைவியிடம் எரிந்த விழுவார் கணேசன். 

     
  

இன்றுவரை (மொழி abu. 

போம் விடுவான். 

போடறது. உன் அம். 
வக் கொ இருக்கச் சொல். 

லேன். வீட்டில் வேஃலக்காரர்கள் இல்லையா? 
இக்க வாதில் நாலு! மணிக்கே குடைந்து 
கொண்டு எழுந்து விடுகிராளே?”” என்பார் 

“எனக்கு. மானம்         
  

  

   *:அது. அவள் சுபாவம் 
வேலைக்காரர்கள். இருக்கருர்களா 2 
அப்பா இருந்த காலத்தில்கூட இருந்தார்கள். எல்லோரும்... தண்டச் சம்பளம். வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். அநேகமாக அவர்கள் வருவதற்குள்... பாதி வேலைகளை இவன் 
செய்துவிடுவான்?” என்றாள் மரகதம் சோபா 
வில் சாய்ந்தபடியே. 

“8 ஒன்றும். கூடமாட் ஓத்தாசைக்குப் 
போவதில்லையாக்கும்?!* ் 

இங்கேதான். 

  

     
  

  

  

  
  

 



***நான் எங்கே. போடறது? நாலடி ந. டச் 
தால் மூச்சுத். இணறல். மார்பில் வல 
புிசாகக் கேஷஞுங்கள்-..'". 

கழே மாட்டுக் கொட்டிலில் பால் கறக்கும். 
சத்தம் கேட்டது. நிலம். இன்னும் தெளிய 

  

வில்லை. கனத்த இருள் போர்வையை மெல்ல 
மெல்வச் சக்தி வாய்ந்த கரம் ஒன்று நீக்குவது 
போல் இழக்கேயிருந்து ஒளி இலேசாக வந்து 
கொண்டிருந்தது. பால்காரன் கோதண்டன் 

ட்சிப் பாட்டியிடம் பேசிக் கொண்டிருந் 
தன்: வீட்டில் அவன் மனைவி பிரசவத். 
இருக்கானாம். ஆருவதோ.. ஏழாவதோ!! 

"எண்டா பையா! எத்தனாவது குழந்தை?"" 
யோரித்து 

விட்டுப் பதில் கூறுகிறான்... '*ஏழாம் பேறுங்க. 
பத்தியம் போட்டா துண்ணப் பிடிக்கலைங் 
சுரு... பெரியம்மாவைக் கேட்டு வான்னு. 
சொல்லிச்சு. 

“சோக்துக்கென்னடா அவசரம்? பையா? 
புழுங்கலரிரிக் கஞ்டு வைச்சுக் கொடு... கல 

  

   

  

  

    

கலவ்னு.. படிக்கட்டும்... அப்புறம் சோறு 
போடலாம். 

"வீட்டிலே... அதுக்குக்கூடத். தகராறுங்கு 
பெரியம்மா. 

"ஏண்டா பையா! பத்து மாடு வச்சிருக்கே. 
வியாபாரம் பண்றே. கட்டினவளுக்குக் கஞ்சிக். 
குப் பஞ்சம்ங்கறயேஃ... சம்பா இக்கறதை ஓட் 
டலிலும் சினிமாவிலும் கொண்டு தொலைச்சா 
கையிலே காசு. மீறுமாடா?”* 

மாடியிலிருந்து கணேசன் ஜன்னல் வழி 
யாகக் ஏழே எட்டிப் பார்த்தார். மங்கலான. 
ஒளியில் குறுகிய அந்த உருவம் அன்புடனும், 
'தயையுடனும் பால்காரனிடம் ஒரு ரூபாயை 
எடுத்துக் கொடுப்பதைக் கண்டார். 

மாரசுதம்! ஏய். மரசுதம்! இங்கே வா. 
அம்மா தர்மம் செய்கிறதை வந்து பார். 

இந்தக் கோசண்டம் பயல் இப்படி மாய்ம 
லம் செய்து நன்றாகப் பிடுங்கித் Bee Durer 

  

  

    

     
மரகதம். சோபாவில் புதையம் புதையப் 

படுத்தவாறு சுகமாகத் தூக்கிக் கொண்டிரு, 
தான். இந்தப் படுக்கையறைக்கு நேர் 
கோடியில் இன்னெரு பள்ளியறை இருந்தது. 
இதற்கு 'நேர்மாருன ஜோடி ஒன்று அங்கும் 
ஜன்னல் வழியாக இதே காட்சியைப் பார்த் 
துக்கொண்டிருந்தது. மரகதத்தின் செல்வ 

            

மகன் ரனியும், அவன் மனைவி மேனகாவும். 
இனிமா பார்ப்பது போல் இந்தக் காட்சி 
யைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். in. 

“இந்தப் பாட்டிக்கு. ஆனாலும் இவ்வளவு 

  

  தாராளம் வேண். என்று மெல்லிய 
குழலில் மொழிந்தவாறு ஏதோ கொள்ளை 
போவது போல் எட்டிப் பார்.த்தாள் மேனகா. 

மனி உல்லாசமாக மைளியைத். இரும்பிப். 
பார்த்தான். 

சுல்யாணமாகி இரண்டு வருஷங்கள். முழு 
சாக. ஆகவில்லை. அதற்குள் அந்த “ஸ்டாட் 
டிஸ்டில்ஸ்" பி. ஏ. வுக்கு. அவ்விட்டின் பொரு 
ளாதாரத்தில் மிகுந்த. அக்கறை... எத் 
தையோ. வருஷங்களாக ஏழைப் பிள்ளைகள் 
(இரண்டு பேருக்குக் கொடுத்துவரும் பொருளு 
தவி. வேலைக்காரர், பால்காரனுக்கு இருக்கும் 
சலுகை எல்லாமே கண்டம் வேஸ்ட்" என்று 
ஒரு பாட்டம் கணவளிடன் குசுகுசுவென்று. 
UB LY SLAG ஓய்வாள் மேனகா. 

  

**பார்த்தீர்களா! பார்த்தீர்களா! ஒரு 
ரூபாய் போதாதென்று கால் படி புழுங்கல் 

அரிசி நொய் வேறே கானம் செய்கிறதை?...."* 
காதளவு நீண்ட தன் விழிகளைச் சுழற்றிக் 
கடைக்கண்ணால் கணவனைக்... கடாட்டித்த 
வாறு நவின்றாள் அவள். ரவி மனைவியின் இடுப் 
பில் கையைவளைத்து அணை த்தவாறுபே௫ஞன்.. 

**உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. மேனகா. 
பாட்டி செய்யும் எந்தக் காரியத்திலும் ஏதா. 
வது பொருள் பொந்து இருக்கும்..." 

"ஆமாம்... பெரிய..."* மேனகா வார்த் 
தையை. முடிப்பதற்குள் வேலைக்காரி பச் 
சைக்குச் சிறிய செம்பில் சுடச்சுடக் காப்பி 
யைக் கொண்டு வந்து வைத்தாள். மீனுட்சிப் 
யாட்டி. 

குடித்துவிட்டு வேலை. 
குளிரில் வெறும் வயி, 
முடியாதுடி அம்மா 
இல்லையோ??? 

"*விளக்கிட்டேன். 
சொன்னபடி. பொட்டு கூட 
பாருங்க...” 

வேலைக்காரி பச்சையம்மா தன் முகத்தைத் 
இருப்பிக் தெரு விளக்கு ஒனி விழும் பக்கமாக 
நின்று காட்டினான். 

அதுதான் பார்க்க லட்சணமா இருக்கு. 
மகா லட்சணத்தைக். கண்டுவிட்டாள். 

உங்கள் பாட்டி”? என்று முனகினான் மேனகா. 

  

  

  

    

  செய்யடி. இந்தச் 
வேலை செய்ய 
Bona Moy Cyst 

    

  

பெரியம்மா... நீங்க. 
வச்சிருக்கேன். 

  

    
   

      
கண்டுவிட்டார். உங்கள்... பாட்டி... 

என்று இருத்இவிட்டு, ரவி, ' “பாட்டிக்கு எப். 
பொமுதுமே பொட்டு பெரிதாக வைத்துக் 
கொன்ன வேண்டும். எனக்கு நன்றாக நினை 
விருக்றைது. தா.த்.தா இருந்தவரையில் நெற்றி 
யில் அகலக் குங்குமமும் அசன்பீது விபூதியு 
மாகத்தான் பாட்டி இருப்பாள்"* என்றான். 

மேனகாவுக்கு ஒன்றும் கேட்கப் பிடிக்க 
வில்லை. தொப்பென்று படுக்கையில் போய்ச் 
சாய்ந்தாள். 

1: இரும்பவும் தூங்கப் போகிருயா என்ன? 
மணி ஐந்தாக விட்டது...” என்று அவன் 
வாயைக் இண்டினை ரவி. 
ஆறரை வரைச்கும் சுகமாக ஒரு தூரக்கம். 

இந்த விடியற்காலக்தில் வரும். தரக்கம். 
இருக்கிறதே, இதற்கு இண இதுவேகான்.. 
என்ன அழகழகான சனவுகள்!*! என்றவாறு 
தன்... தந்தக் கைகளைக். தலைக்கு. மேல், 
வைத்துச் சோம்பல் முறித்தவாறு கண்களை, 
மூடிக் கொண்டாள் மேனகா. 

  

  

ஆனால். ரவிக்குத் தூக்கம் வரவில்லை. 
மெதுவாக ஓசைப்படாமல் 8ழே... இறங்கிப் 
போனான். 

பாட்டி இதற்குள்ளாகக் . குளித்துவிட்டுப். 
பூஜையறைக்குப்.. போய்விட்டாள். பூஜை 
யறை அழகழகாக அரிசி மாக்கோலங்களினால் 
எழிலாகக் காணப்பட்டது. வெண்கல விளக். 
கல் முத்துச் ஈடர் போல் பம் எரிந்துகொண் 
ருந்தது. விளக்கின் முகத்தில் பாட்டி சிவப் 
பாகக் குங்குமத் திலகம் இட்டிருத்தாள்.. 

காலை வேளையில் ஊளதுவத்திகளின் நறுமண 
மூம் விளக்கின் பொன்னொளியும் பரவசமூட்டு. 
வனவாக இருந்தன... வாயிற்படியில் நிற்கும் 
பேரனைத் திரும்பிப் பார்த்தாள். பாட்டி.



  

""ஏண்டாப்பா! நீ ந்து ரொம்ப 
நாழிகையாச்சோர். பல். தேய்ச்சட்டியோ!"" 

- **ஆச்சு பாட்டி!** என்றான் ரவி, 
**போம் நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள், நான். 

காப்பி கலந்து எடுத்து வரே: மீணுட்டிப் 
பாட்டி குறுயெபடி. விசையாக அடுப்பங் 
கரைக்கு நடந்தாள் 

ரவி அவளை மெளனமாகப் பின்தொடர்ந் 
தான். பேரனின் கையில் ஆவி இதறும். 
காப்பியைக் கொடுத்துக் கொண்டே '*பால். 
வேண்டுமா இல்லை, ூகாக்ஷன் சர்க்கரை: 
வேஸ்டுமா பார், உன் அம்மாவுக்குப் பான 
கம் போல் சர்க்கரை போட வேண்டும். உன் 
தாத்தாவுக்குச் சர்க்கரையே கூடாது, 
என்று விவரித்தாள். 

ரவி ஈரித்துக் கொண்டே காப்பியை உழிஞ் 
சிப் பருக ஆரம்பித்தான். அவன் அப்படி. 
எச்சற்படுத்திச் சாப்பிடுவதைப் பார்த்த. 
பாட்டியிடமிருந்து “கேவலம் ஒரு முகச் சளிப். 
யுக்கூட வெளிவரவில்லை. அதைக் கவனிக்காத 
வள்போல் போய்விட்டாள் அவள். 

   

  

    

  

  

  

    

பொழுது நன்றாக :விடிந்து: விட்டது. 
ஊாடியிலிருந்து... மேனகா. கீழே. இறங்க பத்தான். 'அடுப்பங்கரைக்கு வந்து உட்கார்ந். 
தவளின் முன்பு சுடச் சடக் காப்பி எடுத்து 
வைத்துவிட்டு இரண்டு புடலங்காய்களை படுத்து வைத்தாள். பாட்டி. 

    'கொஞ்சம் இதைப் பொடிப் பொடியாக 
நறுக்கி வைத்துவிடடி அம்மா. உன் மாமி 
யாருக்கு அரை உப்புப் போட்டு கூட்டுச் 

  

க்டுமாம், என்னவே பிரஷராமே?: 

    

கப்பு. சேர்க்கக் கூடாதாம். 
""எனக்கு. இத்தக் காயைப் பார்த்தாலே. 

வயிற்றைக். குமட்டுகிறது. பாட்டி. சப்பு. 
சப்புன்னு என்ன கூட்டோ 2 என்று அலுத்: 
துக் கொண்டே... அரிவாள்மணையின் "முன் 
உட்கார்ந்தாள் மேனகா. 

பாட்டிக்குச் சட்டென்று நினைவுக்கு வந் 
தது; மேனகாவுக்கு மசக்கை யென்று. மூன்று 
குறைப் பிரசவங்களுக்கு அப்புறம் நாலாவது? 
டாக்டர் அவளை அசங்கக் கூடக் கூடாதென் 
இறுளாம்.... நேற்று டாக்சியில் பேரனும். 
அவளும் சினிமாப். பார்த்துவிட்டு வந்ததும். 
அவன் அவளைக் கைத்தாங்கலாக மாடிக்கு, 
அழைத்துப் போனதும் மருமசன் கணேசன் 
இப்படியாவது சினிமாப் பார்க்கவில்லை என்று. 
யார் அடித்தார்கள். என்று முணுமுணுத்த. 

  

  

தும். பாட்டி மட்டும். பரிந்து பேசாமல். 
இருந்தால் அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் சிறு. 
பூசல் வந்இருக்கும். 

  

'டக்கிறது விடு. உனக்கு உப்பு உறைப் 
பாகத் துவையல் அரைத்துப் போடுகிறேன்." 

"*இரண்டு மூன்று இனுசுகள் எதற்குப் பாட்டி இந்த விலைவாசியில்?" என்றாள் புள்ளி 
விவரம். தெரிந்த அந்தப் பெண். 

"விலையும், வாசியும் அப்படித்தான் இருக் 
கும். சாப்பிடுகிற காலத்தில், உடுத்துக்கொள். 
கிற நாட்களில் அதது அனுபவிக்க வேண்டு. மடி பெண்ணே”" என்றாள். பாட்டி. 

மேனகா. அன்றே சுணவனிடம் பாட்டி 
யின் கொள்கைகளைப் பற்றிக் கேலியாகவும், 

  

 



பொருளாதார. ரீதியாகவும் சொல்லிச் 
சொல்கி சரித்தான். ட் 

மரகதம் இதையெல்லாம் காதில் போட் 
டுக் கொள்கிறதில்லை. _ வேளாவேளைக்குத் 
தன்னைக் சுவனித்துச் செய்ய அந்தக் இழ. 
மாவது இருக்கிறதே என்று ஆறுதல். 
அடைந்து வந்தாள். இடையிடையே, கண 
வரின் குத்தல் மொழிகள், சண்டனங்கள் 

|வைகளுக்கும் ஆனாஞள். 
8 பொதுவாகச் சொல்லுமிடத்து (ீஷ்ட்சும் 
பாட்டியின். மனத்தை அந்த வீட்டார். 
புரிந்து கொள்ளவில்லை. 

ரட்கள் நகர்ந்தன; இல்லை இந்த அவசர: 
யுகத்தில் பறந்தன. மீஞட்டிப் பாட்டியின் 
உள்ளம் இளமையாசு இருந்தாலும் உடல் 
மரைகள் சுழன்ற யத்திரமாக ஆட்டம் காண 
ஆரம்பித்து விட்டது. “பாட்டி போய்விட்டால் யார் இந்தக்குடும். 
பயத்தைக் கட்டி. மேய்ப்பார்கள் மேனகா 2° 
என்றான். ரவி மனைவியின் அழகைப் பருகிய 
யடி... பாட்டியின் பராமரிப்பில் மேனகா 
நன்னாகச் செழுமையாகத் தாய்மையின் பூரிப் 
பில் ஆரோக்கியத்துடன் இருந்தாள். 

“பாட்டி குட்டை குழப்பிக் கொள்கிற. 
மாதிரி விடிய நாலு மணிக்கே எழுந்திருந்து: 
ஒன்றும். அவஸ்தைப்பட வேண்டாம். எல். 
லாம் *மாடர்னா*கச் செய்து ஜமாய்த்துவிடு. 
வேன்”* என்றாள். மேனகா. 

பமீடட்சிப்: பாட்டி. அன்று விடிந்தபிறகு. 
கூட எழுந்திருக்கவில்லை.  பால்காரனுடன் 
பேசும் சத்தம் கேட்காமல் மேனகா கண்களை 
மாடியிலிருந்து கூர்மையாகச் செலுத்தியபடி. 
ஒடு நோட்டம் விட்டாள். கொல்லைக் கதவு 
சாத்இயபடி. இருந்தது. எல்லோரும் கீழே. 
இறங்கி வந்து பார்த்தார்கள். பாட்டி படுக் 
சையில் முனகியபடி. படுத்திருந்தாள். எல். 
லாமே. போட்டது போட்டாற்போல் இருந் 
(தன. அதைத் தேடி, இதைத் தேடி மேனகா 
ஓடியாடிக் காப்பி போட ஆரம்பித்தாள். 
மரகதம் எழே இறங்கி வந்துதான் அன்று. 
காப்பி சாப்பிட வேண்டி யிருந்தது. பால். 
காரன் தன் விருப்பம் போல் வர் ஆரம்பித். 

  

  

  

  

  

    

  

தான். பச்சையம்மாள். மட்டும் என்ன? 

'இவர்களின் மனத்தைப் போலவே வேலை. 
'களில் அலட்சியமும், பராமூகமும் மேலிட் 
டிருந்தது. 

அந்தா! இந்தமாகுத்துச் சம்பளம். 
அப்பழ Cu உண்ணிடம் ஒப்படைத்து. 
அட்டன்! சந்சதா வம் தாகா], 

  

ரவிக்கு மட்டும் அந்தப் பூஜை. அறை. 
யைப் பார்த்ததும் கண்களில் கண்ணீர் வந்து: 
விட்டது. உஷத் காலத்தில் விளக்கின் 
பொன்னெளியும், நறுமணமுமாக அங்கே 
எத்தனை தெய்வீகம் ததும்பி வழியும்? 

அப்பா என்ன செய்கிறார்? சாய்வு நாற் 
காலி தேயும்படி படுத்துக்கொண்டு இனசரி 
சுளை ஆரம்ப முதல் இறுஇவரையில் புரட்டிப்: 
புரட்டிப் பார்த்தவாறு மாமியாரை ஏதா. 
வது சொல்வது அவர் வழக்கமாகப் போய். 
விட்டது என்று நினைத்தான். 

பாட்டி நாலைந்து. இனங்கள் ஒன்றும் சாப் 
பிடாமல், அதிகம் பேசாமல் படுத்திருந்தாள். 
மூகம் துல்லியமாக இருந்தது. நோயின் பயங் 
கரமோ, கொடுமையோ. எதுவும் இல்லை. 
யாராவது ஏதாவது கேட்டால் அவசியமாக 
இருந்தால் பதில் கூறிஞள்.. 

“அம்மா... அம்மா... எங்களுக்காக இத் 
தனை காலம் உழைத்தாய். உன்னை உட்கார 
வைத்து ஒரு வேளை நான் சமைத்துப் போட, 

    
வில்லை. வியாதிப் பிண்டமாக மாறிவிட் 
டேன். உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருந்தால். 
சொல். என்று . மரகதம் கண்ணீர் 

  

விட்டுக் கதறிஞள் 
பாட்டி அலுப்புடன். சிரித்தாள். பிறகு 

மெதுவாக, **அடியம்மா! உனக்கு இனிமேல் 
யார்... செய்வார்கள் என்று நான் கவலைப். 
படுறேன். அழாதே... மரகதம். எனக்கு 
என்ன. ஆசை இருக்கப் Burling? Dos 
வீட்டில் என்னைப் புரிந்து கொண்டவன் ரவி 
ஒருத்தன்தான். அதோ பாரடி! நான் 
படுத்த நாளிலிருந்து அவன் தவருமல் விடி 
யற்காலம் எழுந்திருப்பதும், சுவாமிக்கு 
விளக்கேற்றுவதும் எவ்வளவு இன்பமாக: 
இருக்கிறது. அதுதான் என் ஆசை" என்றாள். 

அதன் பிறகு, இரண்டு நாட்களுக்கு 
அப்புறம் பாட்டி. போய்விட்டாள். 

ஊர் விழித்துக் கொண்டாலும் இல்லா 
விட்டாலும் ரவி விழித்துக் கொண்டு ஈழே. 
இறங்க வந்து விடுவான். கொல்லைக் கத. 
வைப் பால்காரனுக்குத் இறந்து வைப்பான். 
பல் துலக்கித் இருநீறு அணிந்து சுவாமிக்கு. 
விளக்கேற்றுவான். பாட்டி விண்ணிலிருந், 
அவனை வாழ்த்துவது போல் ஒர் எண்ணம்; 
நம்பிக்கை. நம்பிக்கைதானே மனிதனை வாழ. 
வைக்கிறது? 

      

அந்தா. சான் பழய எகாமடும் 
ஆட்டும். சாவர்அில்வற் ஆஈரருஆ் 

5 1 
ஞூம்போடு .. வஷ்! பேஷ்! 

வம்ப தங்கம்] 
க௭முங்ககோ 

 



  

ED yu க்கேற்றி 
விட்டுத் தூணின் மாரட்டியிருந்கு எவர்இில்வா் 
இண்டைக்திளிருந்து ங்கும் எடுத்து நெற்றி 
யில் இட்டுக் கொணுடாள். விளக்கேற்றிச் 

அம்பாள் சத்ிஇயில் வி: 

  

   
  

        
    

  

     

  

  

  

சிறிது நேரம் ஆ௫ியிரந்கது. அன்று விசேஷ 
இனம் ஏதுமில்லை; சோயிலில் கூட்ட மமில்லை. 
அர்ச்சகர் அவசரமாக. அபி பண்ணி, 
எண்ணெய்க் கறை. படி Danii js 
புடவையை அம்மனின் இடுப்பில் கற்றி, 
கழுத்தில்... நந்தியாவா டை . மாலையைப் 
போட்டுளிட்டுப் போய்விட்டார். 
இழுத்துப் தளிடுக்கன் 

வழியாகப். பார்வையைச். செனுத்இனள் 
மதுரம். காலம் கரலமாக முகத்தல் தேக்க. 
வைத்த புன்னகை இன்னும் எத்தனையோ 
காலத்துக்கு. நிலைத்இருக்கும். என்பது. போல். 
  சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள். உதடு. 
களைச் கழித்து, கண்டள் கருணை பெய்ய, இந்த. 
உலகக்இல் நட்க்கும் நியாய .அடியாயங்களை 
தர்ம அதர்மங்களைப் பார்4. அவள் அரித்துக் 

      

  

கொண்டே. யிருக்கறாள். பின்னே, வருத்தப். 
பட்டால், எறி எழுந்தால், இத்த உலகம். 
தாங்குமா 2 

*“இரிக்கருயேடி அம்மா. உனக்கு. எப். 
பொழுதும் சரிப்புத் தானா?" _மதுரம் சந்நிதி. 
யில் யாருமில்லாத தைரியத்தில் சற்று உரக் 
கவே இந்த வினாவை எழுப்பினுள்.. 

**நான் சிரிக்கலையே அம்மா... இங்கே வந்து 
பார்; பூச்சி யெல்லாம் தலைகீழாகத் தொய். 

அம்மா!?*. என்று கத்தினாள் விஜி. 
குழந்தை. அங்கிருப்பதை மறந்து பே? விட் 
டதை நினைத்து வெட்கப்பட்டாள் மதுரம். 

விழியும் கண்க மலர்த்தி வெளவால்கள் 
தலை Ripa தொங்குவதைப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தாள்... மதுரம் இருச் சுற்றை. 
வலம் வந்து விட்டு, '*வ௱டி.. போகலாம்!” 
என்று அவளைக் கையைப் பிழந்து அழைத்துக் 
கொண்டு வெளியே வந்நாள். 

  

     
  

    

ஊருக்கு. மையமாக 
குளமும், அதன் 
மாக தரி அழ 
மாலை நேழங்களி 

அமைத்த தாமரைக் 
நடுவில் நீராழி மண்டபமூ 
3 பதியாக இருந்தது. 

ல் ஊரின் அமைதியைக் கலைக். 
      

  

     
  

  

காமள் எயிலிலிருந்து  நாதஸ்வரத்தன் 
இரை காற்றில் இழைத்துவரும். அந்தக் கீதம். 
புண் பட்டுப் போன மதுரத்தின் 
தைத தடி ஆறுதல் அளிக்கும்.     
அரை மணி நேரமாவது, தன். துயர் மறைந்து: 
மனச்சாந்டு பெறுவான் அவள். 

இன்று அந்த வழக்கத்துக்கு மாருக ஒனி 
பெருக்கி ஓன்று. அலறிக் கொண்டிருந்தது. 

  

  

"போனால் போகட்டும் Burr AAG 
புதிதாக ரிலீஸ் ஆன சினிமாப். பாட்டுகள். 
வரை அங்கே அடிபட்டுக் கொண்டிருந்தன. 

மதுரத்துக்குத் இடுமென்றுதான். அன்று 
மாதர் சங்கக் கூட்டத்துக்குப் போக வேண் 
டியது நிலவுக்கு வந்தது. இராமங்களிலே. 
மாதர் நலம் பேணுவதற்காக அந்த ஊரிலும் 
சங்கம் அமம்பிக்கக்கான். லலிபெருக்ியும்,



  

சங்தேப் பேராசிரியை: சங்கதம் ஒரு: 
குடும்பத்தை இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. 
எப்படி?” 

  

  

  

  

மணலி எந்தச் காரியம். சம்பத்து | 
மாகவும் கணவன் மனைவிக்குப் பக்க 

| வாத்தியம் வாடுப்பதால்! 

பாட்டுமாக. அமர்க்களப்பட்டுக் கொண்: 
இருந்தது. ல 

மதுரம் நேராகச் சங்கக் கூட்டத்துக்குப் 
போய் உட்கார்ந்தாள். இராமத்.இனருக்குப். 
பால்வாடி டீச்சரிடம் மிகவும் மதிப்பு, ஒழுகும். 
மூக்கும், பரட்டைத் தலையும் உள்ள குழந்தை 
களைத் துப்புரவாக மாற்றி இரண்டு வேளைகள் 
'தலைவாரவும் குளிக்கவும் பழக்கம் ஏற்படுத்திய 
பெருமை மதுரத்தைச் சார்ந்தது. அடிக்கடி. 
மாதர். நல இலாகா gto wor sow 
பாராட்டிப் பேசுவாள்... *'ஓட்டிவாக்கம். 
இராமத்திலே பால்வாடியும், தையல் செண்ட 
ரும் நன்றாக... “ஓரக்! பண்ணுது. மதுரம் 
weet மாதரி நாலு. உண்மைத் தொண் 
டர்கள் இருந்தால், ஒராமத்தைச் சக்கரம் 
மூன்னுக்குக் கொண்டு வரலாம்! என்று 
அந்த அம்மாள் ஏதாவது பேசிக் கொண்டே. 
யிருப்பாள். 

எந்தப், பெருமையையும், சிறுமையையும் 
மனமுவந்து ஏற்றுக் கொள்ளக். கூடிய பக்கு. 
வத்தை மதுரம் பெற்றிருந்தாள். ஒட்டி 
வாக்கம் இராமம் அவள் சேவையை ஓஹோ. 
வென்று புகழ்ற பெருமையை, அவள் இல. 
வருஷங்களுக்கு முன்பு அனுபவித்து விட்டு 
வெளியே வத்த இறுமைக்கு ஈடு கட்ட 
முடியவில்லை. 

பெருமை பாட்டுக்குப். பெருமை. சிறுமை 
பாட்டுக்குச் சிறுமை! கணவன் மனைவியைத் 
'தள்ளி வைக்க ஆயிரம் காரணங்கள். உண்டு. 
மனைவி சணவனைத் தள்ளி வைக்க இன்னமும்: 
காரணங்கள். அகப்படாது. சத்துப் 
போகவே பழச்சப்பட்டுவிட்ட நம் நாட்டுப். 
பெண்கள் எந்தச் சட்டம் வந்தாலும் அதைக். 
தங்களுக்குச் சாதகமாக, ஆயுதமாகப் பயன் 
யடுத்திக்கொள்ளத் தயங்குகிருர்கள்.. 
அசோக வனத்தில் அன்னையின் பவித்திர 

மான தன்மையை நேரில் கண்டு வந்து 
உரைத்த அனுமான் எதிரிலேயே ஸ்ரீராமன் 

யைச் சுட்டிக் காட்டி அதில் அவளைக் 
குளிக்கச் செய்த நாட்டிலே பெண்களின்: 
ச௫ப்புத் தன்மைக்கு நூற்றுக்கு நூறு 
மார்க்குகள் போட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். 

  

  

  

  

மதுரம் ஒரு குழந்தையுடன் வெளியே 
துரத்தப்பட்டு வந்து விட்டான். காரண 
காரியங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க வேண் 
டாம். அவரிடம் ஓர் அசைக்க முடியாத: 
நம்பிக்கை உண்டு. எங்கே, எந்தத் தொழில்: 
செய்து வாழ்ந்தாலும் தன்னுடைய பெய 
ருக்கு, தன்னுடையவரின் பெயருக்கு இழுக்கு 
இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்கிற உறுதி 
யான எண்ணத்தில் மதுரம் தன்னந்தனியே 
உறவினர் யாருடைய தயவும் இன்றி இந்தக் 
இராமத்தில் ஒதுங்கிக் கொண்டாள். 

மூன்று நான்கு வருஷங்களாக அவளை 
யாரும் வத்து பார்க்கவில்லை; அதைப் பற்றி 
அவள் கவலைப்படவும் இல்லை. 

காலையிலே வீட்டுக் ஆரை மீது காக்காய் 
வந்து உட்கார்ந்து கூவியது. வீட்டுக்காரர் 

  

   

  

மகள், '*அக்கா! அக்கா! உங்கள் வீட்டுக்கு 
விருந்தானி வருவாங்க. அதுதான் காக்கா. 
குத்துது!” என்று கூறியதும் மதுரம் சிரித்துக் 
கொண்டாள்; ' "என் வீட்டுக்கு : விருந்தாளி 
யார் என்னைத் தேடி. வரப் போ௫ருர்கள்?* 

மெல்ல மூணுமுணுத்தவள் பிறகு அதை 
மறந்து விட்டாள். 

மாதர் சங்கக் கூட்டம் ஆரம்பமாயிற்று 
பேச்சுகள், முழக்கங்கள் வழக்கம் போலப் 
பேசப்பட்டன? முழங்கப்பட்டன. 

மதுரம் கூட்டத்தின் சுவாரசியத்தில் ஈடு. 
பட்டிருந்தவள் இரும்பிப் பார்த்த போது: 
விஜியைக் காணோம். பரபரப்புடன் எழுந்து: 
தெருவுக்கு வத்.ததும் அங்கே விஜியின் கையைப். 
பீடித்தவாறு ஓர் இளைஞன் நின்றிருந்தான். 

மதுரம் சிறிது நேரம் அவனை 2. 
பார்த்தான்... எந்தக் கோணத்திலிருந்து, 
பார்த்தாலும் அவனை அவளுக்கு அடையாளம். 

தெரிய வில்லை. 
“என்னைத் தெரியவில்லையா மன்னி, உங் 

களுக்கு...2" 
மதுரம் குழம்பித்தான் போனாள். அவ. 

HFG மைத்துனனே இடையா.து. அவள் 
கணவனுடன் உடன் பிறந்தவர்கள் யாகு. 
மில்லையே...?. 

விஜி அவன் சையைப் பிடித்துச் சுழற்றிய 
பத கண்ற்கத்சான். பெரிய பிஸ்கோத்துப்: 
பொட்டலம் இடைத்த மகிழ்ச்சியில் அவள் 
ஒரு தாட்டியமே ஆடிக் கொண்டிருந்தாள். 

** வாருங்கள், வீட்டுக்குப் போவோம்...2 

  

      

  

     

  

தெருவிலே பேச வேண்டாம்..."   

இருவரும் மெளனமாகவே நடந்தார்கள்? 
தொலைவில் மாதர் உரிமைக் குரல் ஒலி 
பெருக்கியில் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது. 

எந்த உரிமையை யார். பறித்து விட் 
டார்கள் மன்னி? பெண்ணுக்கு நம் புராண. 
இதஇகாசங்களில் இருக்கற--கொடுத்தருக்கிற 
பெருமை வேது எந்த நாட்டுக்கு....'? இளைஞ 
னைப் பேச விடவில்லை மதுரம். 

“அதை யெல்லாம் பற்றி ஆராய வேண. 
டாம். இல்லாத உரிமைகளைத் தேடிக் தரத் 
தான் சட்டங்கள் வந்திருக்கன்றன. இருக்கிற. 
உரிமைகளை இழந்த பிறகுதான் இந்தச் சட். 
டங்கள் உதவிக்கும் வருகின்றன. உரிமைக் 
குரல் அஇகம் ஒலிக்க ஓலிக்க உரிமை இழப்பும் 

 



அதகமாகத்தான். இருக்கும்? 
அது இடக்கிறது. உங்களை யா। 

எனக்குத் தெரியவில், 

    

க க் 

Boron படியேறி வீட்டுக். 
,ச சென்ருர்கள். இளைஞன் அவன். 

ட்டமாகத் 
கச் சாதா. 

சமையலுக்குத் 

கு. 
அறையைக் குண்! 
துழாவினான். மிக 
ரண அறை: 
தேவையான சில உபகரணங்கள்; 
பூஜை. மாடம். ராம பட்டாபி 
ஜேகப் படம், சிறிய விக்கு: 

“என்ன பார்க்கிறீர்கள்? ஏக 
பத்தினி விர.கனாய ஸ்ரீராமனிடம். 
எனக்கு. அளவு. சுடந்த oO 
பா௫ு......!? என்றாள் மதுரம். 

*:ராமனைவிட . சதையிடத்தில்: 
தான் எனக்குப், பக்இ. அதிகம்? 
சினையில்லா விட்டால் ராமனின் 
புகழ் ஒங்கியேயிருக்காது. 

பார்த்தீர்களா? இந்த வாதப் 
(89 இவாதங்க னெல்லாம். வேண் 
டாம். ராமனை. ராமனாகவும்,, 
எதையைச் எதையாகவும் அப்படி. 
பப்படியே ஏற்றுக் கொள்வோம்ஃ 
நம் புதிய விமரிசனம் ஒன்றையும். 
ராமண த்தில்... இணிக்க வேண் 
டாம்... நீங்கள். எப்படி. என் 
தம்பியாகிநீர்கள் 2 அவருக்கு, 

மன்னி! தான் ௨ 
இகாய மாமனாரின். மகன். 

  

  

  

  

  யாணத்இல் தாலி கட்டுவதற்கு. 
உங்கள் தலைப்பையும், அண்ணாவின் உத்தரியத். 

  

   

  

கணவரின். 

  

கள் ஒன்றுவிட்ட 
உங்கள் கலி 

மூன்பே 

  

கலைவாணரின் ஹாஸ்ய 
ஒரு மூறை கலைவாணர் என். எஸ். இருஷ்ணன் 

அவர்களுக்கு, இருச்சி ஜில்லா ஐட்கா வண்டிக் 
காரர் சங்கத் இலிருந்து, தங்கள் சங்க ஆண்டுவிழா 
வுக்குத் தலைமை வ௫க்குமாறு அழைப்பு வந்தது. 
கலைவாணர் அதை ஏற்றுக் கொண்டார். ஆண்டு. 
விழாக் கூட்டம் தொடங்கியது. என். எஸ். கே. 
அவர்களும் பேச்சைத் தொடங்க எழுந்தார். 
அருமையான பேச்சாளரல்லவா கலைவாணர்? 
வந்தருத்தவர்களுக்குக் கலைவாணர். 
வாயின் மேலேயே கண். என். எஸ். 
இருஷ்ணன் தம் பேச்சை ஆரம்பித் 
தார். **உங்கள் சங்கக் கூட்டத்துக்குத். 
"தலைமை வக்கும் வாய்ப்புக் இடைத்த. 
'இல் மிக்க மஒழ்ச்சி...நானும் எங்கெல், 
லாமோ சற்றி யிருக்கிறேன். ஆனாலும். 
உங்களைப் போல்: பரந்த நோக்கம். 
யாருக்கும் இல்லை. எங்கேயும் பொரு 
மையும் பூசலும் உள்ள இந்தக் காலத். 
இல் உங்கவிடத்இல் மட்டும் எல்லாரும். 
மூன்னுக்கு. வர வேண்டும் என்ற. ் 
எண்ணம் இருக்கறது. ஏனென்றால் நீங்கள் யார் 
வண்டியில் ஏறினாலும் சொல்லும் முதல். 
வார்.த்தை, “மூன்னுக்கு வாங்கோ! மூன்னுக்கு 
வாங்கோ? என்பதுதான். இந்தக் காலத்திலே. 
யார்... இப்படிச் சொல்கிருர்கள்?!* 
கலைவாணர் என். எஸ். கே. 

  

  

  

கூட்டம் மூடித்து வீட்டுக்கார அம்மாளும், 
மற்றவர்களும் வந்தார்கள். இளைஞன் வந் 
தற, இருவரும் உள்ளே சென்று பேசியது. 
அனைத்தும் கவனித்தார்கள். 

முகத்தை. ஒரு. மாஇரியாக 
கொண்டு அன்று பேசாமல் இருந்து விட் 

வைத்துக் 

தையும் முடித்தவன்... அந்தச் சம்பவத்தை டார்கள். பதினைந்து நாட்கள் கழித்து 2g 
யும், இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கிற நிலையை படியும் விஜி cu GF சொக்காயும், 
வும் பார்த்தல் வருத்தமாக. இருக்கறது. சோத்துப் பொட்டலமூமாகப் பள்ளியிலிருந்து. 
உங்களுக்கு நினைவு இருக்றைதா என்னைப் ஓடி வந்தாள். 
யற்றி 21 ; தொலைவில் அத்த இளைஞன் வந்து கொண். 

இ டிருந்தான்.. 

  

4.0 தரம். பல. வருஷங்கள். பின்னோக்க 
மனத்தைச் செஜத்தினாள். அவன் கூறிய 

**காம்ப் போயிருந்தேன் மன்னி: அண்ணா. 
வைப் பார்த்தேன். “வருகிற சம்பளம் போத 
வில்லையடா.. அவளுக்கு - அதுதான் அவர். 

  

  

  

சம்பவம் நினைவுக்கு. வந்தது: இன்னொரு இளையாளுக்கு வேறு மூன்று குழுந்தைகள் - 
சம்பவமும் தோன்றியது. மணமான தம்பதி சரியாகக் குடித்தனம் பண்ணத் தெரியவில்லை? 
சாப்பிடும்போது இரண்டு இலைகளையும் விலைவாசி ஏறிவிட்டது" என்றார்.5...?!* 
மாற்றி இழுத்து விட்ட பையன். இவனே .... '*என்னைப் பற்றி ஏதாவது அவரிடம். 
தான். அப்பொழுது பையன்தான். 
வருஷங்கள் ஆகவில்லையா 2 

** நிணேவுன் 
இகாஞன் கேட்டான்; 

  

  

  

பத்து பேசி வைத்தாயா என்ன?! 

வந்து விட்டதா?!* என்று... சே. 

நன்றாக வந்து விட்டது. பெரியவை 
வளர்ந்து விட்டால்"? என்றாள் மதுரம். 

  

என்று கேட் 
டாள் மதுரம். 

சேஃப். இதற்குள்ளாகவா 2 2 
மனுஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இண்டாட 
வேண்டாமா?” 

மதுரம் பேசாமல் இருந்து விட்டான். 

  

பிற்கு அவள் அங்கிருந்து எழுந்து சென்று கணவன் கஷ்டப்படுகறானே என்று மனம் 
எலுமிச்சம். பமுத்தைப் பிழிந்து சர்க்கரை அடித்துக் கொண்டது. படட்டும், நன்றாக 
போட்டுக் கொண்டு வந்து வைத்தாள். வேண்டும் என்றும் தோன்றியது. 
குழந்தை விஜியும் சித்தப்பாவிடம் ஓட 
கொண்டாள். 
புண்பட்ட நெஞ்சுக்கு இந்த உறவு BOIS விடைபெற்றுக்,   ச இருந்தது. )ளைஞன் கொண்டு போனான். 

  டக். இகாஞுன். சென்ற பிறகு வீ! 
அம்மாள் வந்தாள். 

**இத்தாம்மா,.. டீச்சர. யார் அந்தப். 
பையன் 221 என்று _ சுற்று வளைக்காமல் 

நேரடியாகக் கேட்டு விட்டான். 

  

க்கார



துரம் உறவு மூறையை விவரித்தாள்? 
வீட்டுக்கார அம்மான். கன் யவில்லை. 
நேற்று வரையில் மதுரமாக ந்த மதுரம் 
பது பற்றி களரில். fe oe 
அடிபட்ட 

மதுரத்தன். உள்ளல் எரிந்தளு: கணவனால். 
நிராகரிக்கப்பட்டாலும். அவளுடைய பவித் 
'இரமான இறமையைக் காத்துக் கொண்டு 
மறைமுகமாக அவள் அவனுக்கும் பெருமை 
யைத் தேடித் தருவதில்தான். அவளுக்ளுச் 
சிறிதளவாவது ஆறுதல் ஏற்படக் கூடும். 

தென்ன கிணறு வெட்டப் பூதம் இளம்: 
பிய மாஇரி? இவை யார் இங்கே வரச். 
சொல்லி அழைத்தார்கள்? 

மதுரம் துயரை விழுங்க முடியாமல் இத். 
களித்த வண்ணம் கோயிலுக்குச் சென்றாள். 
அம்மான் சந்நிதிக்கு விளக்கேற்றி விட்டு, தரச் 
சுற்றை வலம் வக்க பிறகு வெளியே வந்தாள். 

கோபுர வாசலில் நிழல் தட்டியது... இளை 
ஞன் நின்றுகொண் ருந்தான். அவன் இரு. 
பத்இரண்டு பிராயஇலன்.. மதுரம் முப்பது 
பிராயத்திவள். 

உலக.த்இன் சுள் 

  

  

    
  

      

   

  

ரூடாகிகி கடத்தன. 

  

   

  

   

பிகவத்துமி பராக்கு மூடியும். உலகததால். 
மதுரம் அவனை நிமிர்ந்து பார்த் தாள். 

**என்ன அப்பா சும்மா வத்துகொண்டுருக் 
இருய்??* என்று கேட்டாள் மதுரம். 

இகளைஞன் அதிர்ந்து போனான்... 
**மன்னி! தாங்கள் ஏதோ தவருக...!* 
'தவறுமில்2ல... மண்ணுசில்லை. இதோ 

பார். நான் இதன் புனிதத்துக்குக் கட்டுப். 
பட்டவள்... இது என் கழுத்தில் துலங்கும். 
வரை தனியாகவே காலத்தைக் கடத்திவிட 
மூடியும் என்த உறுகியுள்ளவள். என்னிடம். 
அன்பு - பக்கி எநுவானாலும் சரி உள்ளவனாக 
இருந்தால் என்றாவது: ஓரு நான் உன் அண்ணா. 

ங்கே வா. இல்லை, நான் அவரிடம். 
சென்று சோந்த பிறகு வத்து பார். அதுவரை 
யில் இங்கு வராதே... "* என்று கண்டிப்பான 

ல் கூறிளை வதும். 

    

  

  

    

மதுரத்தன்     புர பிளக்கின். ஒளியில் 
பூகாராரமாகத் தெரிந்தது... ஏதோ 

அஜீனயிடுவது. போல் இரு,    போல். அவன் 
தழலாகவே கணியான். 

    

அலால் AONE 5B 

Wren Rerigad seaside 
மூன் இலுப்ப எண்ணெய் 
ஆமணக்கு எண்ணெய். (விள 
ணெய்) ஊற்றி அறைக்கு அறை 
விளக்குகள் ஏற்றி வைப்பது வழக்கம். 

பெரிய 

  

    

  

  

   

  

மூன். அறையில் மாழ்இரம் 
ஸ்தம்பக் சூத்து விளக்கு. ஏற்றி வைப் 
பார்கள். அதில் இரிசள் பல. எரிந்து 
கொண்டிருக் சாதாரணக் குத்து 
விளக்கில் ஒரே ஒரு இரிதான். 

  குத்துவிள 49. கண்ணுக் 
குக் கெட்டது என்: காலத்துக் 
கருத்து. ஆனால் இ 2 எண்ணெயில் 
எரியும் குத்துவிளக்கில் வாசிப்பது கண் 

ருக்கு நல்லது என்பர் மூதாதையர். 
உண்மையிலேயே மின்சார... விளக்கில் 

எரிச்சலே. உண் 

  

  

     
  

  

           
    

     

  

     

  
    

  

  

வாடுப்பது கண்ணுக்கு 
டாக்குகிறது. (தன். பிரகாசம். ஏல். 
வளவு அதிகமாக இழக்கிறதகொ அந்து. 
அளவுக்கு நம் கண்களுக்குக் கேடு வரும். 

மிழ் நாட்டின் 
குசன் உப 

றல் லையில். இக்கும் 
கைத் இபத ன்று. பண்ணினால். 

விளக்குசுகீக்.. உடையில், 

    

   
வாஸ் வைக்கிருர்கள்.. லை 
குடும், பாராகுனை நடத்துவது 
வழக்கம்... அப்பொழுது! குத்துவிளக்கு     

  

ஒற்றி லை படும், 
. கோவில்களில் மூலஸ்கானங்களில் 

  

   

  

இனந்தோறும் ஏற்றி வைக்கும் கூத், 
விளக்குகளை! உண்டு... சங்கற்பித்த. 
விளக்குகளுக்குப் பக்தர்கள் தேவதானம் 
செற்து வைப்பர்... பச, எருமை தானம் 
செயகால். அவை தூலம் Rani. Gd 
நெய் நித்திய இபங்களுக்குப்... பயண் 
படுகின்றது. 

ஆசார விஇகளுக்குரிய விளக்குகள் பல. 
வகைகளில் உள்ளன. லக்ஷ்மி, தாகம் 
போன்ற விளக்குகள் மிகவும் பாராட்டப் 
படுனெறன.  தஇபங்களை ஸ்கும்பங்களில் 
வைப்பது சகஜம். 
வக்கில் தொங்கவும் விடுகின் றன 

காமாட்சி விளக்குகள் என்று Ke ayy 
» செய்கிஞுர்கள்... (மே படம்] 

ரச்சுக்களை வைத்துக் கொணடு 

  

சிலவற்றை மூலஸ்தா 

  

ரி 
பிகுகுளை 

    

  

குத்து. விளாக்குசவின்  புடுஇஉக உர 
வாக்கி. வார்ப்படம் செய்யப்படுகிறது 
இத்தக குடிசைக் தொழிலக அனர் 
ஆதரவு தேவை. — அன்புமணி



இண ர் பழைமையானது. கணரில் வ௫க்கும் அந்த இரண்டு இழலிகளும் 
பழைமையிலும் பழைமையானவர்கள். ஊரிலிருக்கும் கோளில். 

பழசுதான். கடவுள்? பழைமையானவர் என்மே புதுமையானவர் என்றோ 
வரையறுத்துச் சொல்ல முடியாது. பழைமையான கோயிலுக்குள் புதுமை: 
யான நைலான் (ஜரிகை போட்டது) பாவாடை அணிந்து பழைமைக்குச். 
சான்றாகப் புதுமைக்கு வழிகாட்டியாக. அம்பிகை காட்சி தந்து கொண் 

டிருத்தாள். ் A . 
ஊரில் மேற்டலிருந்து ApsGs ஓடும் ஆறும் பழசுதான். அதன் 

அணைக்கட்டும், பாலமும் புதுசு. பழைய ஆற்றங்கரையில் இருந்த 
அமைதி, எளிமை மறைந்து போய்ப் புதிய பாலத்தின் மீது அடிக்கடி. 
டிரான்ஸிஸ்டரின் ஒலியும் “நடையா இது நடையா” என்று நம் இள: 

    

வல்கள் இளம் பெண்களைப் _ பார்த்துப் பாடுவதும் முற்றிலும் புதுமை. 
என்றுதான் ஒப்புக்கொள்ள. வேண்டும். 

அந்த. இரண்டு இழலிகள் மட்டும் காலத்தால் ஏற்பட்ட மாறுதல். 
களில் அடித்துக்கொண்டு போகாமல், அன்றுபோல் இன்றுவரை அள்ளிச் 
சொருமய முடிச்சும், தொங்கும் கம்மல்களும், காலணாக் குங்குமமும், 
மஞ்சள் பூச்சுமாகத் துலங்கி வருபவர்கள். இழ்விகளுக்கு என்ன புதுமை 
வேண்டியிருக்கறது என்கிறீர்களா? ஏன் வேண்டியிருக்காமல்? நாற்பது 
வயதானவர்களைப் பார்த்தால் அவர்கள் வயதை அறிந்துகொள்ள முடி. 
றதா? அஜந்தாக் கொண்டை யென்ன? சந்தணப் பவுடரின் மணமும், 
சருகுச் சேலையும் சுட்டிக் கொண்டு தங்கள் வயதில் பாதியைக் குறைத் 
"துக் கொள்ள அவர்கள் படுற பாடு. சொல்லத்தரமன்று.. 

இழவிகள் இரண்டு பேருமே ஒரே ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள். எ்இர் 
எதிர் வீட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். களரின் நடு மையத்தில் அமைந்திருந்த 
ஆலயத்தின். மகோன்னத காலத்தைப் ' பார்த்தவர்கள். நாலு கால. 
(ஜை யென்ன? தைப்பூசம், மாசி மகம், இருவாஇரை: உற்சவங்களின்' 
'காலாகலங்களைக் கண்டு களித்தவர்கள். இனம் தவரமல் மாலை நேரங் 

களில் அந்தக் காலத்தில் இருவரும் சைகளில் எண்ணெய்க் இண்ணங்க 
ஞடன் கோவிலில் ஆஜராகி விடுவார்கள். . பிள்ளையார். சன்னிதி. 
தொடங்கி நவக்கிரகங்கள் வரை இருவருமே ஒன்றாகச் சென்று வணங். 
வீடு, இரும்புற வழக்கம். இப்பொழுதும் கோவில் இருக்கிறது. அந்த: 
நாட்களின் வழக்கங்கள் இல்லை. குருக்களுக்கு வரும்படி. போதவில்லை. 
யாம். எட்டுக் கோவில்களில் பூஜையாக வேண்டும், இங்கே சிவன் தலையில், 
தண்ணியை கற்றி விட்டு, அடுத்த தெரு விநாயகருக்குச் சதுர்த்தி 
அபிஷேகத்துக்கு ஓடிப் போய் விடுவார். இரவிலோ அடுத்த களர் மாரி. 
யம்மனுக்கு அலங்காரம் செய்தாக வேண்டும். பாவம், அவர்தான். 
என்ன செய்ய முடியும்? குடும்பத்தைக் கட்டி மேய்த்தாக வேண்டாமா? 

வழக்கம்போல் இழலிகள் கோவிலுக்குப் புறப்பட்டார்கள். "சுவாமி 
தரிசனம் முடிந்ததும் ஆற்றோரமாக நடந்து ஆற்றங்கரை மண்டபத்தில் 
போய் உட்கார்ந்தார்கள். _குமரிகள்தான் உலாவப் போசு வேண்டும். 
என்பதில்லை. இழெவிகளாகய இந்த லக்ஷ்மியும், சீதாவும் உலாவப் போக 
லாம்... ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகம் இல்லை, மழையும், பனியும். போல் 
இளவேனில் ஆரம்பமாக யிருந்தது. படிகளில் பொங்க ஓடிய நீர் இப் 

  

  

  

  

   

      

 



          
      

போது அமைதியுடன் சல: 
சலத்துக் கொண்டிருந்தது. லக்ஷ்மியும். சீதாவும் மண்ட 
பத்தில் போய் உட்கார்ந் 

“ஐப்பசியில் காலப் 
பதித்துக் கொண்டு ஓடிக்? 
சீதா. இப்போ பாரத் 

        

       

    

  

    

  

     
         
    
    

            

   
     

  

“என்று எியத்து 

    

“கல்யாணத்துக்கு இருக் 
Ap இளம் பெண் மாதிரி 
ஒரே ஒட்டமூம் பிடியுமாக 
ஒடித்து இந்த ஆறு: அப் 
புறம் கல்யாணமாடி நாலு. 
குழந்தைகளுக்குத். தாயால் 
விட்ட பெருமையில் அமை௫. 
நடை போடுற மாதிரி 
இப்போ நடை பழருறதடி. 
லக்ஷ்மி!** இழவிகள் இரண்டு. 
பேரும் இரண்டு கைநீரை 
அள்ளிக் குடித்தார்கள். 
'கூரவன் மல வாயிலுக்குப் matt 
போகு நேரம் இருந்தது... தூரத்திலே பெண்ணொருத்தி துள்ளி 
இருட்டுவகுற்கு. முன் ஏழ் ஓடி. வந்தாள்: இருவரும் பேசுகருர்கள் 
வானத்தில் நிலவும் முளைத்து போலும், அற்றங்கரையிலிருந்த .. குழந்: 
விடும், களர்க் குழந்தைகள் தைகள். வீடு நோக்கிப் போன பிறரும் 
மணலில் சடுகுடு Boru பேக் கொண்டிருந்தார்கள். 
டிக் கொண்டிருந்தார்கள். “Girt உனக்கு அவர்களைப் பார்த்தால். 
பாலத்தின் மீது காலத்துக் என்ன தோன்றுறெது?* என்று கேட்டாள் 
கேற்ருந்போல். பல... இனி லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மிக்ருச் 2தாவைவிட நாலைந்து: 
மையான _கா௱ட்டிகள். வயது அஇகமாக இருக்கக். கூடும். சண் 
அவற்றினூடே ஒன்று மட். பார்வை மங்கலாகத். தெரியும்... கண்களை 
இம். பளிச்சென்று தெரிந் இடுக்கு அல்லிருவரையும் கவனித்தாள். 
தது; வாலிபன் ஒருவன் "ஒன்றும் தொன்றவில்லை!* என்று 
“டிரான்ஸிஸ்ட'ரைப் பாட. சென்று, பதிலிறுத்தாள் சீதா: 
விட்டபடி... பாலத்தின் மிது கணும், பையனும் கல்யா. 

சாய்ந்து கொண்டிருந்தான். ணம் ஆனவர்களாக "இருந்தால் குற்ற 
அடிக்கடி அவன். பார்வை மில்லை. இல்லாவிட்டால்?....."” 
கரையை நோக்வெது. **இல்லா விட்டால் என்னவாம்?'*: 

  

    

  

  

  

     
 



லக்ஷ்மி தலையைப் பல. 
மாக ஆட்டிளை. அவள். 
காதுகளில் இருந்த ஜிமிக் 
இகள் அசைந்தன: தலைப் 
பின்னல் ஆடியது. 

"சுவாமி பார்த்துப் 
பார்த்து அலுத்துப் 
போச்சு விட்டல். வருஷா 

  

வருஷம் பார்க்கிற 
சுவாமிதானே 2"* 

இருவரும் Ag வய 
இனர், மிகச் சிறிய வய 
"இனர்: மனத்தில் தோன் 

  

  

  

  

  

     
  

**ர௱யரே!?* என்று 
கர்ஜித்தார் லட்சுமியின் 
தகப்பனார்? 

1 எங்சேய்யா உம். 
பிள்ளை? 

“இங்கேதான் ஸ்வாமி 
ந்தான்..."* 
இங்கேதான். 

லையே ஐயா?” 
ராயர் கையைப் 

பிசைந்தார். பையனுக்கு. 
நாடகப் பைத்தியம். 
அத்துடன் லட்சுமிக்கும் 

   
    

   

i Is 
அதே பைத்தியம் பிடித் 

தும் ஆசைகளுக்கு அணை இருந்தது என்று॥சொல்ல 

போடவோ, தடுத்து அவருக்குப் பயம். 

நிறுத்தவோ மூடியாத: **ராயரே! உம்மைப்: 
வயதினர். பூண்டோடு ஒழித்து விடு: 

லக்ஷ்மியின் தாய் வேன், இதென்னய்யா 

சுவாமிபுறப்பாடு, நேரம். அதர மாருமா _ கார்பர்ட ange அவ்! ron" af 

apse, ர இத்த இங்க தான் சுமி அமான் cup பேச்செல்லாம் 
டித் .க்கம்போடப் SL: a த் ட் ன் Gi ர்கள். விட் 

கட்டிக் தூக்கம்போடப் இது? கான், பாட்டுக்குக். காட்டிண்டிருச் பசாதர்கள். ன 
டாள். 

அப்பா வழக்கம் போல். 
ஐமாவுடன் உட்டா 

டப் போயிருந்தார். 
விட்டலும் லக்ஷ்மியும் 

“இத.. 
ரெட்டைப் பின்னல், 

  

நாடகக் கொட்ட 
   

    

கைக்குப் சாணார்கள். கரை... நாலணா. 
என்கிற அறிவிப்பைப் பல முற கள் க 
வாயிலாகக் கேட்ட லட்சுமி தான் 

வந்திருந்த. நாவணாவை னி 
கொடுத்தாள் 

  

லட்சுமி டிக்கட்டை. வாங்கிக் கொண்டு 
பெண்கள் உட்காருமிடத்துக்குப் போம் 
உட்கார்ந்தாள்... விட்டல் வழக்கம்போல், 
ஆண்கள் பகுதயில் உட்கார்ந்தான். 

இங்கே ஆற்றங்கரை. மண்டப;4௪. 
கார்ந்திருக்கும் லட்சுமிப் பாட்டிக்கு அந்தக் 
காலத்துச் சத்தியவான் - சாவித்திரி மனக் 
கண் முன்பு தோன்றினார்கள். "காலம் எது 
வாசு. இருந்தால் என்ன? அந்த ஆதர்ச 
தம்பதிகளுடைய தெறியும், கற்பும் எந்தக். 
காலத்திலும் நிலைத்து நிற்கக் கூடியதல்லவா? 
'தற்காலத்தைப் போல மேக்கப் வசஇகளோ. 
லைட் வசதிகளோ. இல்லாத காலத்திலும். 
சத்தியவான். வேடதாரி நன்றாகப் "பிர 
காத்தார். சாவித்திரியும் நன்றாகத்தான். 
இருந்தாள். எந்த விதமான புரட்சிக் கருத் 
'துக்களோ, பழைமையைத் தேய்த்துத் துலக்க 

முற்படும் புதுமைப் பிரசாரங்களோ நாட 
குத்தில் இல்லை. பசுவான் வேத வியாசர். 
மகாபாரதத்தில். அருளியிருக்கறபபு. நாடகம். 
இராமியத் தமிழில் நடைபெற்றுக் கொண் 
டிருந்தது. 

இரவு மணி பன்னிரண்டு. வாசலில்: 
லட்சுமி வீட்டு வண்டிக்காரன் வண்டி கட் 
டிக்கொண்டு வந்து நிறு.த்இனான். லக்ஷ்மியின் 
தாய் மகளை வீடு முழுதும் தேடினாள். பதைக். 
தாள். அண்டை அயலார் என்னவோ என்று 
கூட்டமாகக் கூடிவிட்டனர். ராயரும் தலை 
யில் அடித்துக்கொண்டு மகனைத் தேடினார். 

    
  

  

  

  

  

கேன். நீ என்ன பார்க்கறே?! 
சைனா பஜாரிலே எத்த! 

தெரியுது பாருப்பா! 

லுக்கு நாடகப் பைத் 
இயம். நம்ம குழந்தையை 
அவன் அழைத்துப் 
போயிருக்கலாம்...."" 

ஆற்றங்கரை. மண்டபத்தில் லட்சுமிப் 
பாட்டி, தன் உடலை ஒரு தரம் சிலிர்த்துக் 
கொண்டாள். அன்று தன் தாயிடம் விட்டல் 
பட்ட அடிகளும், குற்றத்தைத் 
கறக்தாமல் அவனே ஏற்றுக்கொண் 
குற்றமே... இல்லாத. ஒன்றைக் குற்றமாக 
எண்ணிய அராரின் ஏச்சுக்களும் பாட்டியின் 
உடலில் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தின. 

“என்னடி... லட்சுமி! குளிருகிறதா? 
கிளம்பு போவோம்" என்றாள். சீதா. 

கமியும் சீதாவும். புதுப் பாலத் 
நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். 

னிடம் யுவஇ கூறுஒறாள்:: 
இதோ பாருங்க, சலையார்வம் காரண 

மாகத்தான். நான் உங்களோடு. நாடகம் 
போட வருகிறேன்னு. சொல்றேன். அதை 
எங்க வீட்டார் தான் புரிஞ்சுக்கலை... நீங்களும் 
ட்டிக் கழிக்கப் பார்க்கிறிங்களே... 

தலையார்வத்தின்.. விளிம்பில் நாம் நிற் 
பதை. இந்த மக்களால் உணர மூடியலில்லை, 
ரோமா... பழங் காலத்திலேயே உன் பெற் 

          

         
  

  

  ஜர், என். பெற்றோர். இருக்கிறாங்க. 
நாளைக்கு ஏதாவது வம்பா மூடிஞ்சா என்ன 
பண்றது. சொல்லு... 

  

லட்சுமி! அந்தப் பெண் யாரடி? உனக் 
கத் தெரியுமா?" என்று கேட்டாள் சீதா. 

கலைக்குச் சேவை செய்யப் புறப்பட் 
டிருக்கும் கலாதேவியாக இருப்பாள் சீதா 
இந்த வம்பெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். 
என்றவாறு லட்சுமி எட்டி நடந்தாள். 

கோயில்களும் மாறிவிட்டன. பஜனை, 
நாதஸ்வரம், பரதம், சங்கதம், முதலிய 
வைகள் ஒலிக்க வேண்டிய கோயிலிலிருந்து 
கர்ண சுடரமான சினிமா சங்கதம் காற்றில் 
தவழ்ந்து காதுகளில் மோதியது. 

  

 



 



       ப 

  

   

  

    

       
         
  

கறுத்துப் போய். எ முத்துமாலை. செய்வது ?"* விட்டால் என்ன 
*தறுக்காது ! குறுத்தால் உத்தரவா. 

த்துக்கு நான் இருக்கிறேன் !** 
அதெப்படி. உம்மை உத்தரவாதத்: 

துக்கு. எடுத்துக் கொள்ள மூடியும்? 
நங்களேதான்.. வரவரக் கறுத்துப் 
போய்க் கொண்டிருக்கிறீர்களே!"” 

குப் பெண் பார்த்துக் கட்டி வைக்கத் தெரி 
யாதா?'” என்றார் சாம்பசிவம். 
தேவ வேதனையுடன் சிரித்தாள். 
**இங்கே பாருங்க. பெற்றோராகிய நாம். 

நம் ஆயுட்காலம் முழுவதும் நாம் பெற்ற குழந் 
*தைகளின்  நலனுக்காகத்தான். எல்லாமே 
செய்து வருகிறோம். அவனுக்கு அத்தப் பெண் 
மீதுதான் விருப்பம் என்றால், அதை CS 
வேறு. பெண்ணைக் கட்டி வைத்து அவன் 
வாழ்க்கையைக் செடுப்பானேன்? அதல் நமக்: 
கென்ன ம௫ழ்ச்சி இருக்கப் போறது?" 

சாம்பலவம் மனைவியை நிமிர்த்து நேருக்கு 
நேர் நன்ராகக் கவனித்தார். 

இயாகத்தின், அன்பின் உருவமாக அந்த 
அன்னையைக் சண்டார் அவர். 

சிவாவின் மனைவி சரயூ பிறந்த வீட்டின் 
மஞ்சட்காணியாக அரை லட்சத்துடன் வந். 
தாள். வொ பெரிய மனிதன் ஆசி விட்டான். 
இடும். என்று பனைவியுடன் நடன நிகழ்ச்சி 
களுக்காக “அமெரிக்கா போகிறேன், லண்ட 
னுக்குப் போகிறேன்! என்று அம்மாவிடம். 
சொல்லி விட்டுப் போக வருவான். தன் மடி. 
மீது தலை வைத்துக் கதைகள் சொல்லக்கேட்ட 
மகன் இவன்.தானா? “என் வொவா இவ 
மாறி விட்டான். மாறித்தான் போய் விட் 
டான்." தாய்ப்பாசம் தியாக எண்ணத்தையும். 
வென்றவாறு அவளைக் குலுங்கக் குலுங்க 
அழவைத்து விட்டது. 

   

  

  

  

ஆண்கள் கண்ணீரை கமிழ, பேசாமல் 
உட்கார்த்து _ விட்ட தேவகியை ருக்மிணி 
உசுப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டா: 

தேவகி! என் குழந்தை பானு இருக்கிருள் 
யாரு..." ~ 

ஆமாம்... அவளுக்கென்ன? ராசாத்தி. 
யாட்டம் செக்கச் செவேல்னு. நல்ல இட 
மாகப் பார்த்துக் குடு அவ: ச 

    

  

தேவ . கண்ணீரைத் துடைத்துக் 
கொண்டே சொன்னாள். 
 *அதுதான் சொல்ல வந்தேன். உன் மகன் 
பா£லனுக்கும் அவளை ரொம்பப் பிடிச்சருக் 
காம். இரண்டு பேரும் கல்யாணம் கட்டிக்க. 
ஆசைப்படுகிற மாதிரி தெரியுது தேவக...."" 

தேவ. எதற்குத்தான். மறுத்துப் பேசி 
யிருக்கறாள்?. 

"அப்படியா? 
முடிச்சாப் போச்சு 
தெரியாது ருக்கு. 

சாம்பசிவத்தின் மனமும் இப்பொழுது பக்கு. 
வமாக விட்டது. வார்த்தைக்கு வார்.த்தை 
“தேவிதான் எனக்குக். குரு * என்று தம். 
நண்பர்களிடம்... சொல்லுவார். “குழந்தை 
களைப் பெறுகிறோம். வளர்க்இஜோம். கடமை 
களைச் செய்து முடிக்கிறோம்! என்று வேதாந்த 
மாகப் பேசவும் பழக் கொண்டார். 

அந்தக் குடும்பத்தின் கடைசி மகன் த. 
மனைவியுடன் மாலையும் கழுத்துமாக வந்து 
பெற்றோரை வணங்கினான். மறுவீட்டுக்குப் 
போய் வந்த பாலன் தன் தாயிடம் புதுச் 
செய்தி ஒன்றைத் தெரிவித்தான். 

அவர்கிட்டே. சொல்லி. 
எனக்கு இந்த விஷயமே 

  

  

    

    

“அம்மா! பானுவின் அம்மா அவங்க மகளை 
யும் இங்கே அனுப்பி விட்டு எப்படித் தனியாக 
இருப்பாங்க? அதனால் அவங்க விட். 
டோட வைச்சுக்க ஆசைப் படருங்க...."! 

நாலு பிள்ளைகளுக்குப். பெற்றோராகிய 
அவர்கள் நிலைமை என்ன? ருக்மிணியம்மாள். 
'தனியாக இருக்கிராளாமே? 

   
  

“அதற்கென்ன அப்பா? போய் avr"? 
இரண்டே. வார்த்தைகளில் தன், ஒப்புதல்: 
தெரிவித்த தேவல துயரத்தின் வேதனை தன் 
நெஞ்சைப்  பிழிந்தெடுப்பதைத் தாளாமல் 
மகன் ஊருக்குப் புறப்பட்டவுடன் சோர்ந்து, 
உட்சார்ந்து' விட்டாள். 

தேவல! இவ்வளவு பெரிய வீட்டில் நாம். 
ஏன் ஒண்டிக்கட்டைகளாகக்.. காலம் கள்ள 
வேண்டும்? காலமும், கருத்தும் மாறி வரு 
Ang தேவ. நாம் உலகத்திலிருந்து எத். 
'தனையோ நாகரிகங்களை ஏற்றுக் கொண்டிருக் 
இரோம். குழந்தைகள் மணமாகும். மட்டும் 
தான். பெற்றோருடன் வ௫ப்பார்கள். பிறகு 
அவர்கள் வேறு, இவர்கள் வேறுதான். இது 
மேல் நாட்டாரின் வழக்கம். நம் பண்பாடோ 
தர்மத்தை ஒட்டியும், கடமையைச் செய்ய 
இருப்பதால் பெற்றோர்களுக்கு "மக்கள் _தம் 
கடமையைச் செய்யவில்லையே என்று வேத 
Bars UAHA. இனி வருங்காலத்தில் நம் 
சந்ததியார் அநேகமாக மாறி விடுவார்கள் 
அவனவன். பாட்டை அவனவன் பார்த்துக் 
கொள்வான். அதுதான். பெரிய நாகரிகம். 
என்று சரித்திரத்திலே கூட எழுத வைத்துவிடு 
வார்கள். நான் பத்ரி போவதாக இருக் 
இதேன். நீயும் புறப்படு, நம் கடமை முடிந்து: 
விட்டது. பலனை எதிர்பார்க்கக் கூடாது. 
என்பது கண்ணனின் வாக்கு - ** 
தேவ சலனமற்ற மனத்துடன் பத்ரி 

யாத்திரைக்கு மூட்டை முடிச்சுக்கள் கட்ட 
ஆரம்பித்தாள். 

  

  

 



னேன் என்று எண்ணியுவராகச் சாம்பசிவம். 
அன்றே *பாஸ்* தேவைக்காக அதிகாரிக 
ஞக்கு எழுதி விட்டார். 
தேவ உடனே மூட்டை முடிச்சுகள் கட்ட 

'பித்தாள். எல்லாப் பெரிய மனிதர். 
Cura சாம்பவெம் பகலில் அரிசிச் 

சாப்பாடும், இரவில் கோதுமைச் சாதமும்: 
சாப்பிடுவார். ஆகவே, அவருக்குத் தேவை: 
யான சாமான்களை யெல்லாம் மறக்காமல் 
எடுத்துக் கொண்டாள். 

“தம். இரண்டு. பேர்களுக்கா இவ்வளவு, 
மூட்டைகள்? ஓய்வு. வேண்டுமென்று கேட். 
டாய். அங்கேயும் வத்து சமைக்கப் போகி. 

என? இளப்பிலே சாப்பிட்டுக் கொள் 
என்றார் சாம்பசிவம். 

   
  

   

  

**அதெல்லாம்... கூடாதுங்க. _ “ஸ்டவ்” 
கொண்டு வருகிறேன். சமைக்கறெது ஒரு 
வேலையா? ஒரு நிமிஷத்திலே  முடிச்சுட 
மாட்டேனு?" 
தேவல. அந்தக் குடும்பத்தின் பொறுப் 

பைப் பெரிய மருமகள் வசந்தயிடம் ஒப்பு 
வித்து விட்டு யாத்திரை Dori. Isr. 
வீட்டிலே எல்லா வசதிகளையும். செய்து. 

வீட்டுத்தான் புறப்பட்டாள். 
வசந்திக்கு அத்தனை பெரிய குடும்பத்தை 

'இர்வ௫த்துப் பழக்கமில்லை. கல்லூரியிலிருந்து: 
கணவன் வீட்டுக்குள் நுழைந்தவளுக்கு: 
எல்லாமே பிரமிப்பாக இருந்தன. மாடு 
கன்றுகள், பல்வேறு குணமுடைய மைத் 
துனர்கள். வேளைக்கொரு பொய் பித்தலாட் 
உம் செய்யும் வேலைக்காரர்கள் இவர்களைக் 
கட்டி மேய்க்கும் பொறுப்பை அவள் கல்லூரி 
யிலே படிக்கவில்லை. படித்திருந்தால் புள்ளி 
விவரத்துட்ன் நடத்து ஒழுங்கை ஏற்படுத்தி 
யிருப்பாள்!! 

அன்றலர்ந்த மலர் போல் இருந்த மனைவி 
யின் முகம் வாடியிருப்பதைப் பார்த்த அவள். 
கணவனுக்கு உடனே தன் தாயின் மீது வருத்: 
தம் ஏற்பட்டு விட்டது. வேறு ஒரு காரணமும். 
பிரமாதமாக இல்லை... நண்பர்கள் மூலம் 
வேறு வீடு பார்த்துக் : கொண்டு பெற்றோர். 
வந்தவுடன் கிளம்பி விடுவது என்று காத்துக்: 
கொண்டிருந்தான். 

அவர்களும் யாத்திரையை முடித்துக் 
கொண்டு வந்து சோந்தார்கள். குடும்பத்துக்கு. 

மகன் இப்படித் தனியாகப் பிரித்து, 
தேவியால் தாங்க முடியவில்லை. 

  

      

பைத்தியம்! பைத்தியம்! உன் மகன் 
இன்னமுமா நீ தூளியில் போட்டுத் தாலாட் 
டிய குழந்தை? அவனே இன்னும் இரண்: 
டொரு ஆண்டுகளில் தகப்பன் ஆக 

  

விடுவான். என்னவோ தனியாக இருப்பதல் 
அவனுக்கு ஆசையாக இருக்கறது. போகட். 
டும் விடு...!” என்று சாம்பசிவம் மனைவிக்கு. 
ஆறுதல் சொன்னார். 

ஓவ்வொரு ஞாயிற்றுக் இழமையும் மகன் 
மனைவியுடன் வந்து பெற்றோருடன். விருந்து 
சாப்பிட்டு விட்டுப் போவான். இரவு சாப். 
பாட்டுக்கு வசந்தியிடம் தேவ௫ *காரிய”ரில். 
சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புவாள். இதுவே. 

  

  

  

  

அவளுக்கு நாளடைவில் பழக்கமாக 
விட்டது. 

ரண்டாவது மகனுக்குக் கல்யாணம், 
ஆயிற்று. பெரிய மருமகள் ரொம்பப் .படி.த் 
தவன். அதனால் குடும்பத்துடன் ஒட்டாமல் 
போய் விட்டாள் என்கிற கருத்தில் இரண் 
டாவது மருமகள் தன்றாகப் பாடக் கூடிய 
பெண்ணாகத் தேர்ந்தெடுத்தாள் தேவ. 

அவள் இருமணமர்ன நாளிலிருந்து வெளி 
யூர்களில் கச்சேரி அது இது என்று போய்: 
விட்டு வருவதற்கே சரியாக இருந்தது. மனைவி 
புகழில் தானும் பங்கு பெறக் ரதி அவள் 
கணவன் அவளுக்கு மேலும் புகழ் வளர 
என்னவெல்லாம். . செய்ய வேண்டுமோ, 
அதைக் கவனித்துச் கொண்டிருந்தான். 

மருமகள் கச்சேரிக்குக். இனம்புக௬% 
ரல் மாமியார் முன்னதாகவே தவசுப்பிள்ளை. 
யிடம் பால் காய்ச்சச் சொல்லி ஏற்பாடு. 
செய்ய வேண்டும். 

  

  

தேவ௫ கவலையுடன் சுவரில் சாய்ந்து உட் 
கார்ந்திருப்பதைச் சாம்பசிவம். ஒரு தடவை. 
கவனித்து விட்டு, **தேவ௫! ஏன் ஒருமாதிரி 
இருக்கிராய்?'* என்று விசாரித்தார். 

ஒரு மாதரியுமில்லை, இரண்டு. மாதிரியு. 
மில்லை. எப்பொழுதும் போலத்தான் இருக்: 
கிறேன். “அலுப்புடன் வந்த விடை இது. 

“உன் தோற்றத்திலோ, அன்பிலோ: நீ 
மாறி விடவில்லை. ,என் கண்களுக்கு நீ எப். 
பொழுதும் போலத்தான் இருக்கறுய். இருந் 
தாலும், உன் மனசில் ஏதோ குறை இருக். 
றது -:* என்றார் அவர். 

மனைவியின் கண்களில் மறுபடியும் கண்ணீ. 
ரைக் கண்டார் அவர். 
“இதோ பார்! வடக்கே காசி வரையில். 

போகலாமென்று பாஸ். போட்டிருக்கிறேன். 
இளம்பு, அவரவர் பாடென்று விட்டு விட்டு, 
நாம் பாட்டுக்குப் போய் விடுவோம் - ** 

:*இளம்புறைதா? நீங்கள் என்ன சொல். 
இறீர்கள்? சிவாவும், பாலனும் பாரீகைஷக்குப் 
படித்துக். கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே 
அந்தப் பிள்ளைகளைக் கவனிக்க யார் இருக் 
இருர்கள்....?'" 

  

     



-*பிள்ளைகளுக்கு ஒரு.த்.இ வருகிற வரையில் 
தான். தாய் தந்தையரின் தயவு வேண்டியிருக். 
இறது.. பின்ளைகளாம் பிள்ளைகள்! - ** தந்ைத 
யின் வேதனைப் பொருமல் இது. 

பொத்னோர். இருவரும் காசி யாத்திரை 
அளம்புவ.தற்கு மூன்பே இரண்டாவது மகன் 
(தன் மனைவியுடன் பம்பாய்க்குப் புறப்பட்டு 
விட்டான். வெளி உலகம் என்னவோ சாம்ப 
சிவம் மருமகள் வாசுகியின் சங்கீதத்தை 
அபாரமாகத்தான் புகழ்ந்தது. "AB HO 
சுலைக்குடும்பம்.. கலைக் கோயில். முதல். 
மருமகள் ரொம்பப் படித்தவள். பெரிய 
பெரிய ஆராய்ச்சி யெல்லாம் செய்து வரு 

இருள். இரண்டாம். மருமகள் சங்கத். 
தையே கரைத்துக் குடி.த்,தவள்..* பத்திரிகை: 
களின் புகழ் மாலைகள் இவை. குடும்பம் 
என்பது ஒரு தனி உலகம். அ;தனுன் இருந்து 
அதைக் இறம்பட நிர்வகுத்துப் பணி புரியும். 
தேவகியின் உடல் அலுப்புப் பற்றியோ, உள் 
எச் சோர்வைப் பற்றியோ வெளி உலகம். 
என்ன oar gs? 

மசுனும், மருமகளும். பம்பரயிலிருத்து: 
வந்தவுடன் சாம்பசிவம் அவரரகவே பார்த்து 
அவர்களை வேறு குடித்தனம் வைத்து விட் 
டார். சங்கத்துடன் அவன் மனைவி சமைய 
லும் செய்து கணவனுக்குச் சேவை செய்யட் 
டும் என்றை 'சருத்தாக இருக்கலாம். 

மூன்றாவது மசன் இவாதான் அந்த வீட் 
டிலே அம்மா செல்லம். ' இரவு படுக்கப் 
போகும். முன்பு. அம்மாவின் மடியில் தலை 
வைத்துப் படுத்தபடி குட்டிக் கதைகள். 
சொல்லச் சொல்லிக் கேட்காமல் போசு 
மாட்டான். . 

“Gurr srapsDobsi! cmenBogi. 
குழந்தையாட்டம் என்னடா என்: மடியில். 
உனக்குப் படுக்கை? - ** 

“pres scr குழந்தைதானே அம்மா 2 
கதை சொல்லும்மா - ** இந்தச். செல்லக் 
குழந்தை ஒரு நாள் இடுதிப்பென்று அம்மா. 
விடம் தன் கருத்தை வெளியிட்டது. அவனுக்: 
குத் இடீரென்று காதல் முளைத்து விட்டதாம். 
அவன் காதலி ஒரு நல்ல “டான்சர்!” கல்லூரி. 
யிலே நடனம் ஆடிப் பல பரிசுகளைக் தட்டிய 
வளம். ரொம்ப ரொம்ப அழகாம்.. 

ஏண்டா அப்பா நீதான். குழந்தையா?" 
என்று கேவல மகனைக் கோபத்துடனும், அதே 
சமயத்தில் பரிவுடனும் கேலி செய்தாள்... 
இத்த விஷயத்தைக். கணவரிடம் மெதுவாகப் 
பிரஸ்தாபித்தபோது அவர் வெகுண்டார். 

**நம் வீடு இருக்கும் லட்சணக்தில் நடனம். 
ஒன்றுதான் பாக்கியாக இருக்கறது. அதெ. 
லாம் நமக்குச் சரிப்பட்டு வராது, ததவ!” 
என்றார் அவர் பிடிவாதமாக. 

**சரிப்படுகிறதகோ இல்லையே... சூழத் 
தைக்கு அதுதான்... பிரியம் என்றால் நீங் 
களும், - நானும். அகுற்குத் தடையாக 

இருப்பானேன்?** . 
“ஓஹோ எனக்கு நீ புத்த சொல்ல வந்து 

விட்டாயோ? ... மூதல் இரண்டு பிள்ளைளுக்குப். 
பெண் பார்.த்தவனுக்கு மூன்றாவது மகணுக் 

  

 



**வீண் அபவாதமூம், பழியும் ஏற்றுக் 
கொள்ள வேண்டும். ”” 

**அபவாதமூம், பழியும் வரும் என்று அவர் 
களுக்குத் தெரியாதா என்ன? தெரிந்தருக் 
கும். அதுவும் முன்னேற்றம் என்று முழங்கும். 
இந்தக் காலத்தில் அறிவு முன்னேறியிருக் 
கும் இத்த நாட்களில் இம்மாஇரி விஷயங்களை 
ஒரு முறைக்கு -இரு முறை யோசனை செய்து 
தான் செய்வார்கள்.....!* என்று சற்றுக். 
காரமாகவே சொன்னாள் சீதா. 

லக்ஷ்மி தன்னில் தான் லயித்தபடி. உட் 
கார்ந்திருந்தாள். எத்தனையோ வருஷங்கள் 
at விட்டன. அந்தச் சம்பவம் ஒரு கனவைப் 
பால - மறந்து விட்ட எண்ணத்தைப் 

போல் - அவள் நினைவில் தோன்றியது. 
பாலத்தின் மீது நிற்கிராளே அந்தப் பெண் 
ணின் வயதுகூடஇருக்காது லக்ஷ்மிக்கு. இந்தச் 
காலத்தைப் போல் குதிரைவால் கொண்டை 
போடத் தெரியாது. வழுக்கும் நைலக்ஸ்: 
சேலை உடுத்தும் பழக்கமும் இல்லை, தலையை 
நேர் வூடு எடுத்து இழைய வாரி விட்டிருப் 

  

பாள்... காதுகளில் பட்டைச் சிவப்புக் கம் 
மல்கள். ஆரணியோ, காஞ்சீபுரமோ நினை 
வில்லை. அந்த ஊரின் பட்டுப் பாவாடை. 
பாலத்தின் மீது நிற்கும் பெண்ணைவிட 
இரண்டு மூன்று வயசு குறைவாக இருக் 
கும். பெண்கள் இரண்டாவது மூன்ராவது 
படிப்பதே அதிகம் என்று நினைத்த காலம். 
லக்ஷ்மிக்கு அந்த நாட்களில் நாடகப் பைத் 
இயம் அதிகமாக இருந்தது. சினிமா வராத 
காலமாயிற்றே. இப்பொழுது சினிமா பைத் 
இயம் பிடித்து அலைகிற காலம். வீடு, வாசல், 
குடும்பம், குழந்தை எல்லாவற்றையும் விட்டு 
விட்டு முப்பத்தியோராம் தேதிகூட மாட்னி 
ஷோவில் பெண்கள் அடித்துப் i 
கொண்டு. ஆட்டம் பார்க்கச் சுதந்திரம் 
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அந்த நாட் 
களில் கலையார்வம் ஆண்களுக்கு மட்டுமே. 
உரிமையாக்கப்பட்டிருந்தது. பெண்கள் 
நினைக்க முடியாத ஒன்று. லக்ஷ்மிக்கு வெகு 
நாட்களாக நல்ல் நாடகமாக ஒன்று 
பார்த்துவிட வேண்டும் என்று ஆசை. 
வீட்டிலிருந்து அவள் தந்ைத அடிக்கடி நாட 
கத்துக்குப் போய் வருவார். நாடக மேடை 
யில் தலைமை வ௫ப்பார். வீட்டுக்கு ரோஜா 
மாலைகளாகக் கொண்டு வருவார். அயன் 
ராஜபார்ட்டைப் புகழ்வார். ஸ்திரீபார்ட் 
போட்டவனின் தளுக்கு மினுக்குகளை யெல் 
லாம் மனத்துக்குள் ரசித்துக் கொண்டிருந் 
தாலும் மனைவியின் எதிரில் வெறுப்பவர்போல் 
பாசாங்கு செய்வார். 

லக்ஷ்மியின். வீட்டார் ஆண்டுதோறும் 
சத்ரா பெளர்ணமிக்குப் பாலாற்றில் நடக் 
கும் இருவூரல் உற்சவத்துக்குக் குதிரை வண்டி. 
யில் போய் வருவார்கள். வண்டியின் இருபுற. 
மும். படுதாக்கள். தொங்குற வழக்கம். 
பெரிய மனிதர்கள் வீட்டுப் பெண்கள் அப் 
படித்தான் பத்திரமாகப் போய் வருவார்கள். 
பத்திரம் என்பது வெளித் தோ.ற்றத்இல்தான். 
இருந்தது. மனத்துக்குக் காவல் இருந்ததா 
என்பதைப் பற்றி யாரும் கவலைப்படவில்லை. 

லக்ஷ்மியின் வீட்டிலே ஒரு ராயர் சமைத் 
துக் கொண்டிருந்தார். | அவர் பிள்ளையும். 

          

லக்ஷ்மியின் வயதுள்ளவன்., எடுபிடி. காரியங் 
களுக்காக லக்ஷ்மியின் தகப்பனார் அவனையும். 
தம்முடன். வைத்துக் கொண்டிருந்தார். 
பையன் விகல்பமானவன். இல்லை... அப்படி. 
யெல்லாம் எண்ணக் கூடிய வயதும் அவனுக்கு: 
ஏற்படவில்லை. 

இந்த. அண்டு சித்ரா பெளர்ணமியின் 
போது ஆற்றில் .. திருவிழா: நடந்து கொண் 
டிருந்தது. ஊருக்குள் ச.த்தியவான் .சாவித் 
இரி பிரபல நாடக கோஷ்டியினரால் நடத்த. 
ஏற்பாடாகி யிருந்தது.  சுவரொட்டிகளுக் 
காகக் காசைக் கரியாக்க மாட்டார்கள். 

ஆசுவே., ஆபாசம் இல்லாமல் . தமுக்குப் 
போட்டு நாடகத்தைப் பற்றிக் கண்ணிய 
மாகவே: அறிவித்திருந்தார்கள். லக்ஷ்மிக்குச் 
சுவாமி தரிசனத்தில் மனம், செல்ல வில்லை. 
வருஷா வருஷம். நினைவு தெரிந்த நாட் 
களாகப் பார்த்த சுவாமிதானே? 

ராயர் பிள்ளை விட்டல் கண்டிப்பாக நாட 
சுத்துக்குப் போவான் என்பது லக்ஷ்மிக்குத் 
தெரியும். அன்று வீட்டில் சாதாரணச் 
சமையல். மைசூர் ரசம், சுட்ட அப்பளம். 
உற்சவத்தில் பிரசாதங்கள் கடைக்கும் 
என்ற எண்ணத்தில் லக்ஷ்மியின் தாய் 
சாதாரணமாகவே. ராயரைச் சமைக்கச் 
சொல்லியிருந்தாள். சாப்பாடு முடிந்து விட் 
டது. விட்டல் பின்கட்டில் தன் அறையில் 
தலை சீவி, துவைத்த வேஷ்டியை உடுத்திச் 
சொக்காய் அணிந்து கொண்டிருந்தான். 
கொஞ்சம் பவுடர் போட்டுக்கொள்ள ஆசை; 
லக்ஷ்மியைக் . கேட்டால் கொடுப்பாள். 
அவன்: கேட்பதற்கு முன்பே லக்ஷ்மி பவுடர் 

  

டப்பியுடன் அங்கு வந்தாள். உற்சவத் 
துக்குக் இளம்புவதற்காக அவளுக்கு ராக் 
கோடி, ஐடை பில்லை, குஞ்சலம் வைத்துப் 
பின்னியிருந்தார்கள். தலை நிறைய மல்லிகை 
யும், இருவாட்டியும் மணம் வீசின. கச்சித 
மான. அலங்காரங்களுடன். தன் எதிரில் 
நிற்கும் லக்ஷ்மியை விட்டல் , பார்த்தான். 

'தய்வத் இருவுருவம்போல் நின்று கொண். 
டிருந்த அவள் எழிலை அப்படியே பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தான். 

**என்ன விட்டல்? நாடகத்துக்குப் போகு 
ரயா ? பவுடர் வேண்டுமா 2: 

விட்டல் அசட்டுச் சிரிப்புச் சரித்தான். 
அற்ப ஆசைதான் என்றாலும் இல சமயங்களில் 
அதுவே முச்சியமான ஆசையாகவும் ஆ 
விடுகிற.தல்லவா 2: 

“Dior! பூசிக்கோ '* என்று மேஜை 
மீது பவுடர் டப்பாவை வைத்தாள். *யார்ட்லி 
லாவண்டரின்* வாசனை புகைபோல் அறை 
முழுதும் கமழ்ந்தது.. 

**விட்டல் !/ உன்ன ஒன்று கேட்கிறேன். 
உம்மென்று. சொல்லணும். என்னையும் 
நாடகத்துக்கு அழைத்துப் போ, விட்டல். 
எனக்கு ரொம்ப நாட்களாக நாடகம் பா. 
ணுர்ன ஆசை, விட்டல். 

லக்ஷ்மியைப் பார்த்தான்.**உன் 
நீ அப்பா, அம்மாவுடன் சுவாமி 

கப் போகலை?'*' என்று கேட்டான். 

   

    

  

     

  

விட்டல் 
   



மரப் பொழுது நீண்டுகொண்டே வந் 
தது. சுவர்க் கடிகாரம் ராகம் போட்டுப் பாடி 
நான்கு அடித்து ஓய்த்தது. சமையற்கார: 
ராமன் ஓவல் கரைத்துக் கொண்டு வைத்த: 
வன், "இரவுச் சாப்பாட்டுக்கு...” என்று: 
தலையைச் சொறிந்தவாறு கேட்டான் 

“ஒன்றும் வேண்டாம் போ. அண்ணாவோ 
ஊரில் இல்லை. சூடாக ஒரு டம்ளர் பால். 
கொடு, போதும். உனக்குத் தேவையானால். 
சமைத்துக் கொள்'* என்றேன். 

இதே சமயம் போன் மணி அடித்தது. 
யாராக இருக்கும்? கெளசல்யாவாக இருக் 
Sur? இரண்டு மூன்று நாட்களாக அவள் 
என்னிடம் பேசவேயில்லையே! ரிசீவரை எடுத் 
துக் குரல் கொடுத்தேன். 

“ஹலோ..."" 
"ஹலோர். நான்தான். பாஸ்கா. பேச 

றேன். நானும் செளசல்யாவும் உங்களுடன்: 
மூக்கயமான விஷயம். பற்றிப், பேச இரவு 
ஏழரை மணிக்கு வருஒிறோம்..."” 

“அவளுக்குப் பேச ஒழிலில்லையாக்கும்?"" 
“அதெல்லாம் இல்லை. அதுதான் நேரவே. 

வருகிறோமே! 
"டொக்'கென்ற சத்தத்துடன் இணைப்பு, 

senate : 
ரவு ஏழரை மணிக்கு வந்தால் 

பச லலா சாப்பிட்டு விட்டுத்தான். 
போவாள். எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் 
அவளுக்கு அடுப்பங்கரை ஆராய்ச்சிதான். 
ஆவக்காய் ஊறுகாய்ச் சாதமும், வடசமும் 
போரித்துப் போட்டாக வேண்டும். பெரிய 
சாப்பாட்டுராமி அவள்! 

வாசல் தாழ்வாரத்தில். 
தெரித்தது. 

“ரமா!” என்று அழைத்தேன். 

    

  

  

  

  

ராமனின் தலை 

  

பவ்யமான தோற்றத்துடன். இடுப்பில்: 
வரித்து கட்டிய துண்டோடு ராமன் எதிரில்: 
வந்து நின்றான். 

“ராமா! செளசல்யாவும், பாஸ்கரும் வரு: 
இருர்கள்... உனக்கு வடித்துச் கொள்வதோடு 
கூடக் கொஞ்சம் சாதம் வடித்துலிடு, 
போதும்!” 

தசகம் மக் செய்வ 
தற்கே நேரம் இருக்கறது. ஒரு சாம்பார். 
வைத்து, உருளைக் இழங்கு பொடிமாஸ் செய் 
தால் ஆயிற்று..."! இப்படிச் சொல்லிக். 

போனான். அவன் 
போன றிது நேரத்துக்கெல்லாம் சமைய 
லறையிலிருந்து வெங்காய மணம் வீசிய; 
ராமனுக்கு விருந்தினர் வருஇரு! ல் 
ஒரே உற்சாகம். 

சரியாக ஏழரை மணிக்கு வாசலில் கார். 
வந்து நின்றது. பாஸ்கரின் பக்கத்தில் உட் 
கார்ந்திருந்த கெளசல்யா முன்புறம் சரிந்து, 

    

    

    

விழுந்த பின்னலைப் பின்னால். தள்ளியபடி. 
வெளியே வந்தான். காரின் 'பின்புறுத்தி 
லிருந்து குழந்தைகள் இறங்கினார்கள். 

இறங்கியவர்கள் தங்கள் பெற்றோரைப்: 
பின்தங்க. வைத்துவிட்டுப்... புல்தரையில் 
குதித்தோடி. வந்து ** ஆன்ட்டி** என்று 
கூலியவாறு என் அருகில் வத்து நின்றார்கள். 

கெளசல்யாலுக்கு மூத்தவன். மகன்; 
குமார் என்று பெயர். என் கழுத்தைச் சுற்றி 
வளைத்தவாறு என்னை. நெருக்கான். பெண் 
ணின் பெயர் பத்மா. அவள் என் மடிமீது. 
ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டாள். 

ஹெலோ, சுமித்திரா! உன்னுடைய தனி 
மையை, சத்தனைகளை யெல்லாம் கலைக்க. 
நாங்கள் வந்துவிட்டோம். அடடா! இந்த. 
வால்கள் என்ன இப்படித் தலைமேல் ஒன்றும் 
மடிமேல் ஒன்றுமாக ஏறிக் கொண்டிரும்: 
இன்றன! ஹும்....! பாஸ்கர் புன்முறுவ 

  

  

 



'லுடன் என்னை வணங்கியபடி எதிரில் இருந்த 
நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான். ராமன்தான் 
எல்லோருக்கும் தக்காளி ஜூஸ் கொண்டு 
வந்து வைத்தான். 

குமாரும் பத்மாவும். தக்காளி, 
குடித்துவிட்டுத் தோட்டத்துக்கு ௭ 
போய் விட்டார்கள். 

'குழந்தைகள் வெளியே போய்லிட்டார்கள். 
என்று தெரிந்த தம்பதியர் அர்த்தத்துடன் 
என். முகத்தைக் கூர்ந்து பார்த்தனர். 
கெளசல்யாவின் அழகு மூகந்தில் துயர் 
இன் சாயை படர்ந்திருந்தது. பாஸ்கரனின். 
நெற்றியில் கவலைக் கோடுகள். 

ஜூஸைக்: 
'கயாடப். 

   

  

  

எனக்கொன்றும் _புரியலில்லை... கணவன்: 
மனைவிக்குள் ஏதாவது தகராறு இருக்குமோ?     
அவர்கள் என் எதிரிலையே 9ல்? a 
டைகள் போட்டுக் கொள்வார்கள். பழம், 
காம், என்று “ட*கூட. லீடுலதுண்டு இத்த 
சடலெல்லாம் கணத்தில் மறைந்து சளி 
பில் மூழ்கெயதையும் பார்.த்இருக்கறேன். 

'நான் அவலுடன் அவர் /3॥ நோக்கினேன் 
செளசல்யாதான்.. முதலில் பேச்சை 

ஆரம்பித்தாள். 
“-சமித்திரா.. உன்னிடம் மூக்யெமான 

ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்க நிலைக்கிறோம். 
இவருக்கு விவசாயத் துறையில் மேலும் 
ஆராய்ச்சி செய்யப் பண்ணே அமைப்புகளை 
நேரில் பார்வையிட்டுக் கற்றுக்கொள்ள. 
இவர் பணி புரியும் ஸ்தாபனம் இவரை 
அமெரிக்காவுக்கு. அனுப்ப ஏற்பாடு செய் 
இருக்கறது. நானும் அப்படியே இவருடன் 
சென்று கல்லித் துறையில் மேறும் பட்டம் 
பெற்று வரலாமே. என்று எண்ட 5 
குமுந்தைகள். இருவரையும் உன் பொறு: 
விடலாமென்கிற எண்ணம்...” 

ஓ! வீடலாமே! உன் 
ம் கருத்துமாகப் பா? மக்கன். 

அதென்ன, உன் : குழந்தை. என்றுளிட் 
டாய்? இருவரின் மனமும் இல்லாது ஒட்டிக் 
கொண்டபோது, உனது எனது என்ற பேத 
நிலையிலா பேசுவார்கள்? _நம் குழந்தைகள் 
என்று சொல்" என்றான் கெளசல்யா உணர்ச் 
இப் பெருச்கோடு. 

     

    
  

  

        

  

குழந்தைக        
  

  

  

பாஸ்கர். சிரித்தார். பிறகு கெளசல்யா 
கவலையுடன், **பத்மாவை விடக் குமாரை நீ 
எப்படிச் சமாளிக்கப் போகிருயோ? அவன் 
ரொம்பவும் விஷமக்காரன். எங்கள் காரை 
யும் இங்கேயே விட்டு விட்டுப் போறோம். 
லேண்டுமாஞல் வேலைக்காரியை இங்கே 
ஏந்துவிடச். சொல்லட்டுமா?** என்றாள். 

இற்கு தான். பதில் கூறவில்லை. சாப்: 
யார் என்டு. அறிலிக்க வத்த ராமனே. 

ஒன்: :“ஏதற்கம்மா வேலைக்காரி? 
'ட்டேனு?'*      

        

துறைய ஒரு விருந்தே தயார் செய் 
இருந்த ஈவ்றாமன்-. சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம். 
நேரம். கழித்தே அவர்கள் இம்ட 

      

பத்மாவும். குமாரும் 
இரவைக் கழிப்பதாகக் கஇத்தார்கள். 

**இதக்கட்டுமே, பழக வேண்டுமில்லையா?'*   

      நதைகள் இருவரும் பெற்றோருக்குக் 
ஓசவசைத்து விடட கொழுந்துவிட்டு உள்ளே 
வந்து என்னக் கதை சொல்லும்படி சேட் 
டார்கள்... சுதை கேட்டவர்கள். சொன்ன 
வள் எப்போது தாங்களேமோ தெரியாது. 

தரல மலர்ந்து விட்டிருந்தது. 
Bore சிலையை ஒதுக்கி 
பார்த்தபோது, எதிரே கருவேல 
நாக்னக் கூடு ஒன்று தெரிக்க; 
கரிய குஞ்சுகள் நான்கு வான, 

ஜன்னலின். 
லெ 
மரத்தில் 
xaos 

   

  

      

    

     

  

ஜந்து பா 
மேலை. அரும் புள்ளியாக ஏதே தெரிந்தது 
ஈத றிது சிறிதாக உருவம் பெற்றபோது 

பறவை என்று புரிந்தது. அது தன்: 
எதையோ. சொண்டு. வத்தது. 

ட நோக்கிப் பறந்து வத்து கனிவுடன். 
களின் வாயில் உணஷட்டியது. 
Grp என் பரர்வை.. இரும்பிய்போது,     குழந்தைகள் இருவரும் அயர்ந்து தூங்கிக் 

கொண்டிருந்தார்கள்... தாயில் அரவனைப் 
பில் தூங்குவதாக அவர்கள் எண்ணம். அவர் 
களுர்குச். செவிலித் தாயாக இருக்க வேண்: 
டிய பொறுப்பு என்னைச் சார்த்இருக்கறது. 

         



இப்போது. மகத்தான பொறும்பல்லவா. 
அது? உள்ளங்களின் உறவாடல் மட்டும். 
அல்ல. சதையின் சதையாக, த்தத்தின். 
ரத்தமாக... அது எப்படி மூடியும்? 

ராமன் கதவைத் இறந்துகொண்டு வெந் 
நீர்ச் செம்புடன் உள்ளே வந்தான். குழந்தை 
களை உற்றுப் பார்த்துவிட்டு வெளியே போய் 

விட்டான். அஇகாலையில் வெந்நீரால் 
தொண்டையைச் சுத்தம் செய்தால்தான் 
வலி. குறைவாக இருக்கறது. கழுத்தில் 

  

சுற்றியிருந்த மப்ளரைக் சுழற்றி வைத்து 
விட்டுப் பல் துலக்க வாய் கொப்பளித்தேன்.. 
குழந்தைகளும் எழுந்தார்கள். அன்று ஞாயிற் 
றுக் இழமை. பள்ளிக்கு விடுமுறை. ஆகவே, 
இவர்கள் வீடு செல்வது பற்றியோ, வேறு. 
எதைப் பற்றியுமோ நினையாமல் விளையாட் 
டில் மூழ்கியிருந்தார்கள். 

கெளசல்யா போன் செய்தாள். 
“ஹலோ, சுமித்திரா! குழந்தைகள் உன் 

ஊைப் பாடாய்ப்படுத்இப் பம்பரமாய்ச் சுழல. 
வைத்திருப்பார்களே... மச் டிரபிள்சம். 

  

    

     

  

இல்லையா?” 
“Ge, 

அவர்கள் “டிரே! ட்டம் 'யாடிக் 
கொண்டிருக்கிருர்கன். உன் பிள்ளை இருக் 
இரானே பெரிய பிஸினஸ் புள்ளியாக வரு, 
வாண்டி....”   

  கெளசல்யா கலீரென்று சிரித்தான். “*சரி, 
நாங்கள் இன்று அங்கே வரவில்லை. 'ஷாப் 
பிங்! போகிறோம். கம்பனி உடை வேறு 
தைக்க வேண்டும். அடுத்த வாரம் சளம்ப 
வேண்டுமே!** என்றான். 

கெள்சல்யாவும் பாஸ்கரும் அமெரிக்கா 
வுக்குச் சென்றுவிட்டார்கள். *ஆன்டி'யிடம் 
சமர்த்தாக இருப்பதாகச் சொல்லிக் குழத் 
தைகள் பதவிசாக நடந்து கொண்டது. 
எனக்கு வியப்பாக இருந்தது. விண்ணில்: 
விமானம் பறந்து செல்லச் செல்ல மண்ணில் 
நின்றிருந்த நான் இதயச் சுமையால் அழுத்தி 

ின்தேன். 
என் அருகே என்னுடன் துளியும் சம்பந்தப் 

படாத - உறவற்ற இரண்டு குழந்தைகளின்: 
pote ஏற்றிருப்பது முற்.றிலும் சரியா தவறு: 
என்பதுதான் அந்தச் சுமைக்குக் காரணம். 

  

பால் வடியும் .மூகத்தினனான பத்மாவும். 
ஆண்மைக்குரிய கம்பீரம் இன்னும் அரும்ப 
வயதாகாவிட்டாலும், அதற்குரிய முரட்டுத் 
தனம் நிரம்பிய குமாரும் என் கைகளைப் 
பற்றி வீட்டுக்கு வரும்படி. அழைக்கும்வரை: 
நான் கற்பனையில் மூழ்கியிருந்தேன்.. 

அவர்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவு புரித்திருந்: 
தது. தங்கள் பெற்றோர் ஏதோ காரணமாக 
வெளிநாட்டுக்குப் போயிருக்கருர்கள் என்: 
பதை உணர்ந்திருந்தனர். 

எங்காவது ஒரு சிணுங்கல், ஓர் அழுகை, 
மூணு முணுப்பு எதுவுமே இல்லை. குழந் 
தைகள் குழந்தைகளாக இல்லாமல் ஏதோ 
பெரியவர்களைப் போல் விட்டேற்றியாக 
நடந்து கொண்டார்கள். 

சமையற்கார ரஈமனைக் கூப்பிட்டுக் கேட் 
டேன். **ராமா! உன்னிடம் அவர்கள் ஏதா 
வது படுத்தல் இடுத்தல் செய்கிறார்களா?” 

ராமன். வழக்கம் போல் தலையைச் 
சொழிந்தான்.  **அதெல்லாம் ஒண்ணும் 
இல்லையம்மா. போட்டதைச் சாப்பிடீ.றதுகள்.. 
நாமதான். என்ன, குறைச்சலாகக்  கவனிக் 
'இரோமா இதுகளை? காலம்பற ஜாம், வெண் 
ணெய் தடவிய ரொட்டி, பால். மத்தியானம். 
இரண்டு இனுசு காய்கறியோட சாப்பாடு..... 

  

  

     
     

மாலையில் பிஸ்கட், பழம், டீ... நாத்திரி 
சப்பாத்தி கூட்டு, ல கெளசல்யா. 
அம்மா. இருந்தால்கூட இவ்வளவு அக் 
கறையா கவனிக்க மாட்டார்கள். குறைப். 
பட்டுக் கொள்ள என்ன இருக்கு?”* 

ராமனோடு பேசுவதில் அர்த்தமிருப்ப,தாக 
எனக்குத். தோன்றவில்லை. சாப்பாடு, 

் இவை மட்டும்தானா குழந்தைகளின் 
அவை தம் பெற்றோரிடம் "நடந்து    

கொள்ளும் விதம் எப்படி எப்படியோ 
இருக்குமே ! கெளசல்யா குழந்தைகளின் நலனை 
விசாரித்துக் கடிதம் போட்டிருந்தாள். 
குழந்தைகளுக்கே கடிதம் எழுதியிருந்தான். 
குழந்தைகள் ஏதாவது தங்கள் குறைகளைப் 

யற்றி அவளுக்கு எழுதட்டும் என்று நான் 
அவர்களிடம் தபால் கவரைக். கொடுத்து 
அவர்களே கடிதம் எழுதிப் போட்டு ஒட்டி. 
ராமனிடம் கொடுத்து *போஸ்ட்' செய்யும். 
படி கூறினேன்.



பத்மாவும், குமாரும். கடிதம் எழுதி 
முடித்ததும் என் அறைக்குள் ஓடி வந்தார்கள் 

**ஆன்ட்டி! .. கடிதாசு.. படிக்கட்டுமா 2 

  

கேட்டிறீங்களா?' என்று கேட்டாள் பத்மா. 
'நான் படிப்பேன்...” என்றான் குமார். 
நான் படி.ப்பேன். என்றவாறு பத்மா. 

கடிதத்தைப் படிக்க ஆரம்பித்தாள். 
       

“அன்புள்ள அம்மா, 
நானும், தம்பியும் 

என்று ஆரம்பித்தது கடிதம். 
அப்புறம் “ஆன்ட்டி! அவர்களிடம் அன்பாக 

ப்பது. ராமன் அவர்களைக் கவனித்துக்: 
காள்வது. இவைதாம் கடிதம் மூழுதும். 

வ யெல்லாம். உண் 
மையா? இதற்கும் மேலாக, 
மன அந்தரங்கத்தில் என்னைப் 
பற்றி ஏதாவது குறை இருக்: கா.தா? குழந்தைகளுக்குக்கூட 
ரகசியங்களை வைத்துப் பூட்டி. 
வைக்கத் -தெரியுமோ?. 

"குறை சொல்லும்படியாக 
நாம் நடந்து கொள்ளாததால். 

இப்பட இருக்கிறதுகள் போல. 
க்கு” என்று நினைத்துச் 

சற்றுக் கடுமையாகவே அவர்க 
ளிடம் நடந்துகொள்ள ஆரம். 
பித்தேன்.. 

“பத்மா! குமார்!” என்று, 
அதட்டும் குரலில் கூப்பிட்டுப். 
பள்ளிப் பாடங்களைப் பற்றி 

    

விசாரித்தேன். கணக்கிலும், 
ஆங்லைத்திலும் அவர்கள் தவறு செய் 
இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிக் கோபித்துக். 
கொண்டேன். 

குழந்தைகள் ... தலை. குனித்து. என் 
கோபத்தை வரவேற்றார்கள். “எக்ஸ்கியூஸ் மீ 
ஆன்ட்டி" என்று பத்மா குழைவுடன் மன்: 
னிப்புக். கேட்டுக் கொண்டாள். குமார் 
வெட்கத்தோடு பென்சிலைக். கடித்தபடி. 
நின்றிருந்தான்... அவர்களைப் படிக்கப்: 
போகும்படி. சொல்லிவிட்டு, இரவு சாப். 
பாட்டின் போது அவர்கள் கோபத்துடன் 
இருக்கிறார்களா என்று கவனித்தேன். 
வழக்கம்போல் ராமனுடன் பேசியவாறு சாப். 

பிட்டார்கள். படுக்கப் போகுமுன் என்னைக். 
கதை சொல்லச் சொல்லிக் கேட்டனர். 

இந்தக் குழந்தைகளின் மனத்தைப் பற், 
அறிய நான். என்ன மூயன்றும் முடியவில். 

லையே 1. கொஞ்சமும் அவர்களின் உள் 
சுபாவம் வெளிப்படவில்லை.  *சமர்த்துக் 
குழந்தைகள்" என்று ராமனும், என் அண்ணா. 
வும் வாயாரப் புகழ்ந்தார்கள். 

    

கரலம் விரைந்து ஓடிக் கொண்டிருந்தது. 
கெளசல்யாவும், பாஸ்கரும் ஊர் திரும்பி. 
ஞர்கள். அவர்கள் ஊர் திரும்பும் தகவலைத் 
தாங்கி வந்த கடிதத்தைக் குழந்தைகளுக்குப். 
படித்துக் காட்டினேன். வெகு சாதாரண 
மாக அதை அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டு. 
விளையாடப் போய் விட்டார்கள் 1. 

கெளசல்யாவும் பாஸ்கரும் எனக்குத் 
தங்கள் நன்றியை வண்டி வண்டியாகச் சமர்ப் 

  

  

“உங்கள் நிழலில் தங்க 
அனுமதி கொடுத்ததற்கு 

பித்துவிட்டுக் குழந்தைகளைத் தங்கள் வீட் 
டுக்கு அழைத்துப் போனார்கள். 

அங்கே... அன்றிரவு. எனக்கு விருந்து: 
வேறு. இரண்டு வருஷங்களாக. என்னுடன் 
ஒன்றிலிட்ட குழந்தைகள் இல்லாமல் அந்த 
வீடே என்னவோ போல் இருந்தது. ராம் 

   
     

க்கும் வேலை. ஓடவில்லை. சிக்ரெமே 
அவாகள் வீட்டுக்குச் சென்றேன். அயல்: 

வாங்கி. வந்த கலைப்: 

மற்றும். சமையலறைக்கு: 
பொருள்கள் யாவற்றையும் 

ட கெளசல்யா. _ பிறகு என்னை 
ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளச் ” சொல்லிவிட்டு, 
விருந்து தயாரிப்பைப் பார்வையிடச் 

சென்று விட்டாள். எனக்கு, 
நேரம் போகவில்லை. தோட் 
டத்தைச் சுற்றி வரக் சளம்பி 
னேன். கெளசல்யாவின் 
வீட்டுத் தோட்டம் மிகவும். 
அழகானது. வகை வகையாக 
அங்கே செடிகள், கொடிகள் 
உண்டு. யரா 
மரிக்கப்: 
இருந்தார்கள். 

'இராட்சைப் பந்தலின் 8ழ் 
பத்மாவும், குமாரும் ௨ 
கார்ந்து சுவாரசியமாக ஏதோ. 
பேக் கொண்டிருந்தார்கள்.. 

    

நான் மறைந்திருந்து அவர்கள் 
Sard ற்கு Guéensé Ga Gor. 

என் நன்றி சார்!" ஏண்டா, குமார்! 
அப்பா உன்னைக் கோபிச் 

சுண்டு அடிச்சாளேன்னு வருத்தமா இருக்: 
இயா 7"! என்றாள் பத்மா. 

“சேச்சே! அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லை. 
பின்னே அடிக்க மாட்டாளா? அமெரிக்கா 
விலேயிருந்து வாங்கிண்டு வந்த ரயில்: 
பொம்மையைச் சாவி கொடுக்கத் தெரியாம 
கடைச்சால் நன்னாத்தான். அடிப்பா..... 
உன்னைச்கூடத்தான். அம்மா கன்னத்தைப் 
பிடிச்சு நிமிண்டிஞனே.....!!*   

  869... *ஆன்ட்டி? நம்மை அடிச்சதே 
இல்லைடா; அவா வீட்டுப் புத்தர் பொம். 
மையை உடைச்சப்போக்கூடப் போனாப் 
போறதுன்னுட்டா,.. இல்லையா? தப்பு   

செஞ்சா அம்மா அப்பாதான் கண்டிப்பா. 
நமக்கும் பயம் இருக்கும் . 
“rab இங்கே... பிடிச்சிருக்கா... 

_.*ஆன்ட்டி" வீடு பிடிச்சிருக்கா, பத்மா?*” 
"*சந்தேகமென்ன? இங்கேதான். அங்கே 

விருந்தாளி மாதிரிதானே நாம இருந்தோம்??* 
**அம்மாகூட அப்படித்தான் சொல்றுள்.. 

அந்தத். தேசத்துலே எல்லாம். எத்தனை 
செனகரியம் இருந்தாலும், இங்கே. வந்தப் 
புறம்தான் மனசு நிம்மதியா யிருக்காம். 

நான் இதுவரை. புரிந்து கொள்ளாமல். 
இருந்த வினவுக்கு விடை இடைத்ததும். 
என் மனம் நிறைந்த, குழந்தைகள். 
குழந்தைகளாகவே இருக்கத் தாயின் அதட்ட 
னும், தந்தையின் கண்டிப்பும் தேவைதான். 

அவர்கள் விருந்தானிகளரகவே என்னிடம். 
இருந்தார்கள். 

  

        

  

 



(மேஜை மீது வைக்கப்பட்ட காப்பி 
ஆறிக் கொண்டிருந்தது. ஜக்கு. என்றும் 
அப்படி... இருந்ததில்லை; உற்சாகமாக 
"அம்மா? என்று கூலி அழைத்தவாறு 
அலுவலகத்திலிருந்து இரும்பி வருவான்: ancy, சோர்வு, சிடுசிடுப்பு எதுவுமே 
அவனிடம் அவள் கண்டஇல்லை. வாடா 
மலர். போல்... என்றும் பிரசன்னமாக 

யே நாராயணி பெரி 
அப்படியே அவனை 

எந் 'தரியாமல் ஆளாக்க 
விருக்கிராள். இன்று ஏன் அவன் முகம் 
வாடி வதங்கி. இருக்கிறான் 2 தயங்கிய 
வாது. அருகில் வந்து தின்ரூள் தாரா 
யணி.. மெதுவாக மகனின் தலையை 

ரக் கொண்டே, "ஏண்டா, அப்பா! 
ஒரு _ மாதிரியாக... இருக்கிறாம்?'” 

ஒரு 
அலுப் 

  

  

   
   

  

   

    

   என்றான். ஐக் 
மாதிரியுமில்வை, ஒன்றுமில்லை. 
புடன் வார்த்தைகள் வந்தன. 

இப்பொழுது நாராயணி அலுத்துக் 
கொண்டர்ன், '"எண்டாப்பா! உன்னைப் 
பெற்று வளர்த்து எல்லாப் பொறுப்புக் 
களையும். நானே சுமந்து ஆளாக்க விட் 

( இனிமேல் நீ அலுத்துக் கொள்: 
*. செய்வாய்... அவளும் 

த்தில் கையை கன்.நியபடி. சுத. 
வோரமாக மானுக்கு எதிரில் வந்து உட் 

  

  

  

  

  

    
  

  

   

  

கார்ந்தாள். Qa தாயின் கவலை தேங் 
இய முகத்தைப் பார்த்தான். பார்த்த, 
வுடன் அவனுக்கு இரக்கம் மேலிட்டது. 

re பார், அம்மா! இத்தவை 
காலம்... நீ. என்னை... அதட்டி. உருட்டி 
வளர்த்து விட்டாய்; படிக்க வைத்தாய். 
எப்படியோ வேலையும் இடைத்து விட 
டது. இத்துடன் நீ என்னை. விட்டிருக்க 
வேண்டும்... அதுதான். இல்லை. நான். 
கலியாணம் செய்து கொண்டு. குடியும் 
குடி.த்தனமுமாக இருக்க வேண்டும் என்று 
வேறு ஆசைப்படஆரம்பித்துலிட்டாய்."* 

'ஐக்குவின் குரல் வேதனையுடன் ஒலிப் 
படை நாராயணியால் கரங்க முடிய 

  

  

  

  

     

  

தான் ஆசைப்பட்டது. தவ 
வரு? இல்லை, உன்னைத்தான் 

காலமெல்லாம். உனக்    கேட்டிறே. 
காகவே. வாழ்ந்த நான், ஆசைகளை 
யெல்லாம். அடியோடு குழி வெட்டிப்: 

   புதைத்தவளாக வாழ்ந்த நான் இப்படி 
ஆசைப்படக்கூடாது என்கிராயா?"” பதற். 
த்துடன் காயின் சொற்கள் சூடாகவே 
வெளி வந்தன. ஜக்கு பதறி விட்டான் 
வேகமாக. நாற்காலியிலிருந்து எழுத்த 
வன் அன்னையின் அருகில் வந்து, அவளு, 
டைய எலும்புக் கரங்களைச் சேர்த்துப் 
பிடித்துக் கொண்டு, **அம்மா!. என் 
பேரில் கோபித்துக் கொள்ளாதே. இத 
நாள். வரை. உன் வார்த்தையை 
எதிர்த்தோ, பீ.றியோ நடத்திருக்கறேனா? 
என்னை - ஏன்... நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள 
இத்த அவப்பெயர் இருக்கும் வரை 
எனக்கு யாரம்மா பெண். கொடுப் 
பார்கள்?! என்று. கேட்டு விட்டுக் 
கண்ணீர் பெருக்கினால் அவன். 

    

  

நாராயணி கல்லாகச் சமைந்து விட்டாள்: 
மகனின் கேள்விக்குப் UD) mood weg 
உட்கார்ந்து விட்டாள். கால வெள்ளத்தோடு 
எதர்ரீச்சு போட்டுக் கரையே திவிட்டோம் என்றை 
எண்ணமும் அத்த ய உடைந் 'யது.. 
பெண்ணைப் பெற்றவர்கள் வர தட்டின. கெட்டக் 
கொடுத்துவிடுவார்கள். சர் சிறப்புக்கள் வேண்டு. 
மென்றால் சிறப்புடன் செய்வார்கள். ஆனால். 

  பிள்ளைக்குத் தகப்பனார். கல்லைப் போல் எங்கோ 
இருக்கிறார். என்று கூறினால் ஏன், என்ன என்று. 
கேட்க மாட்டார்களா? வாழாலெட்டி வளர்த்த. 
பிள்ளை என்று ஒரு இனுசாகத்தானே அவர்கள் 
பார்க்கருர்கள் 2 

நாராயணி தன் கணவனை விட்டுப் பி: 
நிமிர்ந்த உள்ளத்துடன் நான்கு வயதுப் 
சையை உறுதியாகப் பற்றியபடி அவளுக்கு உரித் 

  

  

    
 



தாக இருந்து, கணவன் வீட்டுப் படிகளில்: 
இறங்கித் தெருவில் நடந்தாள். உலகம் 
பரந்து கடக்தை; நேர்மையாக, மானத் 

    

துடன் வாழ இந்தப் பரந்த உலகம் இடம் 
கொடாமல் போய் விடப் போகிறதா 
என்றுதான். அன்று நினைத்தாள். அவள் 
அவனை விட்டுப் பிரிய பல காரணங்கள் இருந் 
தன... “இருமணங்கள் சுவர்க்கத்தில் நிகழ்த் 
(தப்படுகன்றன. நம். செயலில் இல்லை” 
என்கிற வாக்கை அப்படியே ஒத்துக்கொள்ள 
ஐக்குவின் தந்ைத தயாராக இல்லை, இரு 
மணம் _ பூமியில்தான். நிகழ்த்தப்படுகிறது. 
௮ல் இப்படித், தோல்வியுறும் இருமணங்கள் 
“பெரும்பாலும் “பணத்தை முதலாக வைத்து. 
ஆடப்படும் சூதாட்டம் போன்றது என்று. 
அவன் அருஇினன்... மரச் அழகியல்ல எண் 
பது மட்டும் அவன் வாதமல்ல; குணப் 
பொருத்தமும் அமையாதவள் என்கிற மூடி. 
வுக்கும் வந்து விட்டான்... நாராயணியின். 
(திண்மையான மணம் கணவனின் போக்குக்கு: 
நெகிழ்ந்து கொடுக்க வில்லை. 

அவன் இழைக்கு. என்னால் இவள் மேற்கு 
என்பாள். இந்த லட்சணத்தில் மகன் பிறந் 
ததை அவன் மஒழ்ந்து வரவேற்கவில்லை. 
இந்த அழகான மனைவியிடம் குழந்தை பிறக்க 
வேண்டும் என்று தவமா இடந்தான்? உலகத் 
இல் எத்தனையோ வேண்டாத உயிர்கள். 
தோன்றுவது. போல். ஜக்குவும் பிறத்தான். 
குழந்தை பிறந்தால் கணவன் மனைவியின். 
உறவு பலமடைந்து விடும் என்று மற்றவர்கள். 
சொன்னதைப் பொய்யாக்குவது போல்அவன் 
ஒழு நாளாவது தன் குழந்தை, தன் உயிரின்: 
உயிர் அது என்று எட்டிக்கூடப் பார்க்கவில்லை. 

மகனுடன் தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கெ.தால் 
நாராயணியின் இண்மை இன்னும் வலுப்: 
பெற்றது... ஜக்குவுக்கு நான்கு. வயதாகும். 
போது அவள் அவனிடமிருந்து வெளிஉலகில் 
குதித்து விட்டாள்: _ எப்படியோ காலம். 
தள்ள முடியாமலா போய் விடும் என்ற. 
நம்பிக்கையில். 

     

  

  

இருபது வருஷங்கள் ஆச விட்டன. ஜக்கு 
அவன் தந்தையைப் போலவே நல்ல உயரம். 
அதற்கேற்ற பருமன். மூக்கு, விழிகள், 
பேச்சு, சரிப்பு எல்லாம். அப்பாவை உரித்து 
வைத்திருத்தன. மகனைப் பார்க்கும்போதெல் 
லாம் நாராயணிக்கு. ஒரு நிறை ஏற்பட்டது. 
அவரை..அந்தக் காலத்தில் மூதன் முதலாகப் 
பார்த்த நினைவு. பளிச்சிடப் பெருமையோடு 
மகனைப் பார்த்துக் கொண்டே யிருப்பாள். 

“என்னம்மா. அப்படிப் பார்க்கிருய் 2:* 
என்று ஜக்கு கேட்பான். ல 

**ஒன்றுமில்லையடா! . என்னவோ பழைய 
ஞாபகம்..." 

“*என்ன ஞாபகம்? அந்த மனிதனைப் பற் 
நிககத்துக் கொண்டிருப்பாய் ee “ae! — iB eresrcer Guia Bayi? 
மனிதன் என்றா அவரை அழைப்பது? 
உன்னைப் பெற்ற தகப்பனுர்டா.. 
சொல்லாதே அப்பா... 

ஹாம், மகா தகப்பன்.” என்று, :கூறிலிட்டு வெளியே போய் விடுவான் அவன். 
நாராயணி. தனக்குள்ளாகவே பேடில் கொண்டான்... “ஐந்து. வயசிலேயே அவன் தகப்பனிடம் தன் குரோதத்தைக் காட்டி. 

  

  

அந்த. 
அவர் 

அப்படிச்   

    

விட்டான். “அந்த மனிதன்” என்று அவன். 
இன்றுதானா புதிதாகச் சொல்கிறான். எப் 
பொழுதுமே அப்படித்தான் பேசுகிறான். இனி 
தகப்பனுக்கும், மகனுக்கும் ஒட்டு உறவு ஏற். 
படுமோ, ஏற்படாதோ?" 

நாராயணி வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 
பிற்கு. ஜக்குவின் தகப்பனார் மலை போலத் 
தம் தாயை நம்பி வாழ்ந்தார். அவர் சம். 
"பாதத்துக் கொடுக்க,  அல்னை சமைத்துப் 
போட இதயக் காலம் ஓடிக் கொண்டிருந் 
தது... இஇல் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் 
அவர் தாம் கடமை தவருமல் வாழ்பவர் என்: 
தும், தம்மைப் பெற்றவர்களிடத்தும், உடன் 
பிறத்தவர்களிடத்தும் மாருத அன்பு கொண். 
டிருப்பவர் என்றும் அத்துடன் தம் கடமை 
முடிந்து விட்டதாகவும் நினைத்து அடியேற்டு. 'தாராயணியை மறந்து விட்டார். சின்னஞ் 
சிறு பையனாக வெளியேறிய ஐக்குவைப் பற், 
அவர் மனத்தில் எதுவும் இல்லை. மனைவிக்கு: 
மாதா. மாதம் Ay தொகை ஓன்று, 
அனுப்பி விட்டுத் தம் கடமையைக் கைகழுவி 
விட்டார் என்று சொல்லலாம். _ - 

முதலில் அந்தப் பணத்தை "நாராயணி 

  

  

  

ஏற்றுக் கொள்ளத் தயங்கினாள். ஆனால், 
மகனை வளர்த்து ஆளாக்க வேண்டிய பொறுப் 
பில் தாயாருக்கு மட்டும் பங்கு இல்லை, 
(தந்தைக்கும் உண்டு என்பதை உணர்ந்த 
வுடன் அந்தப் பொறுப்பு இந்தப் பண உதவி 
யாகத்தான் இருக்கட்டுமே என்று அதை: 
அவள் மறுத்து விடவில்லை. 

உலகில் கணவனும், மனைவியும் ஏதோ 
காரணங்களினால் ஒருவரை விட்டு ஒருவர். 
பிரிந்து வாழ்கிறார்கள். இவர்கள் பிரியும் 
போது நாராயணி வாயிற்படி இறங்குமூன்பு: 
சற்றுக் கடுமையாகப் பே௫னாள்.. 

**என்றைக்காவது என் தயவு உங்களுக்குத்: 

  

தேவைப்படும். அப்படித் தேவைப்பட்டால். 
என்னைக். கூப்பிடுங்கள். வருகிறேன். 
ஆமாம்....கண்டிப்பாக வருகிறேன்."   

அவள் கணவர் அவளைக் கொடுூரமாசப். 
பார்த்தார். “ner தயவு என்றைக்குமே 
எனக்குத் தேவை இல்லை. உன்னை நாடி. நான். 
என்றும் வரமாட்டேன். போ, வெளியே!” 

பிறகுதான் நாராயணி எப்படியோ உல௫ல் 
துன்பங்கள்,  ஏச்சுக்களுடன் போராடித் 
தானும் உயிர் வாழ்ந்து, மகனையும் ஆளாக்கி 
விட்டுவிட்டாளே. இன்று மகனின் திருமணம் 
அவள் மூன் மகத்தானதாக நிற்கிறது. யார் 
பெண் கொடுக்க வந்தாலும், நாராயணியின். 
மஞ்சள் பூசித் இலகமிட்ட முகத்தை வினாக் 
குறியுடன் பார்க்கிரார்கள். கழுத்திலே மஞ்சள் 

. குளித்துத் துவளும் இருமாங்கல்யச் சரட் 
டைப் பார்க்கிருர்கள். அடுத்த கேள்வி ஜக்கு 
வின் தந்ைத எங்கே என்பதுதானே? அவன் 

* என்னவோ ஒரே வார்த்தையில், **அம்மா! 
எனக்காக நீ. உன் பழைய வாழ்க்கையை 
நினைவுபடுத்திக் கொள்ளாதே... அதை அடி. 
யோடு மறக்க முயற்சி செய்'” என்றுதான் 
சொல்லி வருகிழுன். ஆனால், பெற்ற தாயின் 
உள்ளம் அதை ஏற்றுக் கொள்ள. வில்லை. 
இதற்கிடையில், கணவனைப் பற்றி மனைவி 
யின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டிருந்த நினைவு அடி. யோடு போய் விட்டதா என்றால் அதுதான் 
இல்லை. மகனிடம் சொல்லிக் கொள்ள முடி. 
யாத பரம இரகசியமாக அந்த நினைவு அவள்



இதயத்தில் வேரன் றி. 
திலைத்து விட்டது. ge 
தடவை அவள் ஜக்குவின். 
தந்தை உடல் நலம் இல். 
லாமல் இருக்கரார் என்று 
'கேள்வியுற்றுப். பசியும், 
பட்டினியுமாகக் கோயிலை. 
வலம் வந்து ont EDS 
இருக்கிறாள்.  தரங்காமல் 
எத்தனையோ இரவுகளைக் 
சுண்ணீர் வடி.த்தே கழித் 
(இருக்கிறாள். மனத் தளவில். 
கூட அவருக்கு எந்த். 
இங்கு நேர்வதையும் அவள். 
உள்ளம் ஒப்புக் கொள்ள 
வில்லை... பிறகு. யாரோ 
சொன்னார்கள் , அவர் 
உடல்நலம் பெற்றுவிட் 
டார். என். அன்று. 
அவள் ஏனோ. ம௫ழ்த்து 
உற்சாகமாக இருந்தாள். 

அந்த மனிதர்தான் 
என்ன? “வரழ்க்கை,த் துணை 
யின் மதிப்பை உணமாமல் 
இருந்த காலம் தேய்ந்து 
படிப்படியாக அதன் பெரு 

  

மையை உணர்ந்த பேரது மிகமிக ரசுசியமாக 
|நாராயணியை நினைத்துக் கொள்வரர்.. 

யாரோ அவரிடம் வந்து சொன்னார்கள், 
(எங்கோ அனாதை ஆசிரமத்தில் மகன் சாப் 
பாட்டுக்காகக் கையில் அலுமினியத் தட்டை 
வைத்துக் கொண்டு வரிசையில் தின்று உணவு 

அவனை - ஏன் அவளை: 
'அப்படிக் கைவிட்டது. நியாயம்தானா என்று, 
அவரிடம் அவர் உள் மனம் இடித்துக் கேட் 

அவரா கைவிட்டார்? 
தை அவளுக்கு அவர், அளிக்கவில்லையே 

விர, தம் திழலிலிருந்து விலலப்போ என்று 
ல் ம் ர. சொன்னதில்லை. 

பெறுகிறான். என்று. 

டது. 
[இட்   

[ஓரு நாளும் அவர் 
னாசுத்தான். 
பிரிந்து. வெளியே 

ஜக்குவுக்காகப் பெண் கொடுக்க 
வார்கள் ஜக்குவின் தந்தையைப் பற்றி அறிய 

உயிரோடு. 
மனிதர் கட்டிய மனைவியையும், பெற்ற மகனை 

ம் துறந்து விட்டார் என்றால் அதை ௨.௨ 
இப்பக் கொள்ளத் தயாராக இல்லை. அப்படி 
அவா துறவியாகப் போயிருந்தால் சரிதான். 
அவருக்கென்று மற்றவர்கள். விதம் விதமான 
உறவுகளில் நடமாடி. வந்தார்கள். 
களுடன் அவரும் இணைந்து our pay. 

பநாரராயணிக்கு மகன் அவ்வாறு கூறிய 
பிற்கு கனண் உறக்கம் கொள்ள வில்லை, பட்ட 
மரம் போல் நின்று விட்ட தன் வாழ்க்கையில் 

ட ஜக்குவின் இருமணம் 
தான் இனி அவள் குறிக்கோளாக இருக் 

அதற்கு ' அவரைப். 
பார்த்துப் பேச வேண்டும். அவரை எப்படிப்: 

ஆவலாக இருந்தார்கள். 

பசுமை BIT GW) OI BITC   

வேண்டும். 

போய்ப் பார்ப்பது? 
இந்தச் புதுச் செய்தி கடைத்தது. 

மாமியார் வீட்டில் பல மாறுதல்கள் நடந்து, 
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உரிமை கோரி, தன் 
வந்தாள். சே > 

,அனுதை விடுதியில் மகனுடன் வாழ்த்தாள்.. 
அவனை ஆளாக்கியும் விட்டுவிட்டாள். 

  

சமயத்தில்தான். அவளுக்கு ஒரு 

௮2:2295599494949_ஷடிட 

  

ஏண்டாப்பா சவ பாட்டி; 
ராமா நாலு. தடவை பெயி 
லான... உனக்குக் கூட கத 
மோட்சம் ஏற்பட்டு விட் 
டதே! எஸ். எஸ். எல். ௪. 
பரீட்சையை ஆயுசு பூரா எவ் 
வளவு தடவை வேண்டுமானா 
லும் எழுதலாமாமே...என்ன 
மோப்பா ..... இர்க்காயுசா 
இருந்து பரீட்சை எழுதி முடி! 

  

  

என்னமோ 2: 

Ass 

மனைவிக்குரிய அவடன 
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விட்டனவாம். அவருடன் 
பிறந்தவர்களுக்கு. எங் 
செங்கோ வேலையாக, இரு. 
மணமா௫ிக் GP boo 
குட்டிகளுடன் தஸித்தனி 
யாகப் பிரிந்து வஈழ்கிறார்கு. 
ளாம். இவர் மட்டும். 
வேலையிலிருந்து. ஓய்வு 
பெற்று மனச்சாந்இக்காகச் 
சிறு பள்ளிக்கூடம் ஒன்று 
நடத்துகிருராம். பள்ளிக் 
கூடம் என்றதும் நாறா. 
யணி... விரக்தியாகச் சரித் 
துக் கொண்டாள். பள்ளிக் 
கூடக். "குழந்தைகளைப்: 
பார்த்த பிறகுகூட அவர். 
தம் மகனைப் பற்றி நினைக்! 
காதது வியப்புக்குரிய விஷ 
யமாக இருந்தது. பிற. 
ருக்கு இரங்கும் அவர் தம். 
சொந்த விஷயத்தில் கல்லி! 
னும் கடினமா௫விட்ட விந்: 
தையின் இரகசியம் நாரா 

  

  

யணிக்குப்... புரியவில்லை. 
ஒரு வேளை, பள்ளிக்கூடம், 
சேயை ' என்றெல்லாம்! 

தம்மைத்தாமே ஏமாற்றிக் கொள்ளுகறாரோ 

நாள் அலுவலகத்திலிருந்து। 
வந்த ஜக்கு தன் தாயார் எங்கோ வெளியில்” 
கிளம்ப ஆயத்தமாக 
**எங்கேயம்மா பிரயாணம்?"* 
கேட்டு விட்டான். நாராயணி சிறிது நேரம் 
மெளனமாக இருந்துவிட்டுப் பிறகு, முகத்தல் 

நிற்பதைக் 
'என், 

குண்டு, 
கூடக் 

**உன் அப்பாவை அழைத்து. 
வரப் போகிறேனடா” என்றாள். 

“*அவரையா? அந்த மனிதரையஈ 2** 

“டேய், மடையா / கனக்கு. அவர். 
வழி என்னடா. இங்கிழைத்தார்? . அவரிடம் -நீ 

எங்கோ ஓர் பெற வேண்டிய உரிமைகளை, அன்பை 

... ரைத் தேடிப் 
வந்த 

ஒரு: 
  எ. அல் 

உலகம். 

இல்லை. 

என்று சுட்டிக் 

நான்தான் உன்னப் பெற விடாதபடி. பிரித்து. 
அழைத்து வந்தேன். இன்று உனக்காக அவ 

போகும் நான் அன்றே உனக் 
காக:அவர் நிழலில் அல்லல்பட்டோ, அவப் 
பட்டோ வாழ்ந்திருக்கலாம்..... 

'நாரஈயணி ஊருக்குப் பிரயாணம் ஆன. 
றே அவளைத் தேடி. ஒரு கடிதம் ஊருக்குப்! 

பிரயாணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. 
வின் தகப்பனூர்தான் அந்தக் 
எழுதியிருந்தார். பட்ட உறவுகளை உதறி, 

அவர் மறத்து வாழும் எவனுக்கும், 
ஸாலோ, சேவைகளினாலோ இன்பம் கிடைப்ப। 

என்னதான் தன்னலம் கருதாது. 
சேவை செய்தாலும், ஊரும் உலகமும் அவ 
ரைத் தம் கடமையிலிருந்து நழுவி விட் 

256) 
கடிதத்தை 

கடவுளால் ஏற்படுத்தப்: 
(தம் கடமையை, 

மற்றப் பணிக: 

ஆகவே, 
  

காட்டிப் பேசுகிறது. 
இனிமேல் அவரும் நாராயணியைத் தேடு. 
வந்து அவளுடன் தம் சேவை வாழ்க்கையை! 
இணைத்துக் கொள்ள விழைஎரார் 
'தான் கடிதத்தின் சாரமாக இருந்தது. 

என்பது: 

BIS Fy FSH பல முறைகள் பார்த்து 
விட்டு, 

நாராயணியின் 
"பாவம்! 

ரைப் பற்றி முதன் முறையாக அநுதாபத்। 
துடன் நினைத்தான்! 

அப்பா!** என்று அவ:



ழரீற்றஸ்கள் 
௮84இயாமி! நம்ப ரவியின் ௨. 
துக்கு அருண் வருகிரானாம்; கடிதம் போட் 
மிருக்கான். படிச்சுப் பார்!” என்றதும்தான் 
அவள் தன் நினைவு அலைகளிலிருந்து விடுபட் 
டான். "அருண் /. "அவனைப் பார்த்து ஆறு 
ஏழு வருஷங்கள் ஆ௫ியிருக்குமோ? இருக்க. 
லாம். ஆனால், அப்படி. இருக்காது என்று 
அவள் உள் மனம் சொல்லியது. எப்போதே 
அருணைப் பற்றி அவள் நினைத்தே வந்தா: 
வந்து நிமிர்த்த அந்தக் கூரியடநாசி. நெற் 
'நிக்கு மேலே படிய வாரிலிடப்பட்ட கேசம். 
கன்னத்து ஓரங்களில் இறங்கி வரும் கருதா... 
விஷமத்தனம் கொப்பளிக்கும் பார்வை. 

அந்த.அருண் யொமியோடு பழகியபோது 
சியாமி இப்படி. இந்த உருவத்தில் இல்லை. 
தளதளவென்று வளர்ந்து வரும் வாழைக் 
ன்றைப் போல் அப்படி ஒரு வளர்த்தி. 
புசுபுசுவென்று லிர்ப்பிக் கொண்டிருக்கும். 
குழலை. வாரி ரிப்பன் போட்டு வெறுமனே, 
முடிந்திருப்பாள். அழகு சொட்டும் weer 

  
'பநயனத் 

  

  

  

  

அ Ne se 

யான முகத்இல் அலை பாயும் விழிகள்... 
க்சென்று, ம் வக்கணை 

எங்கோ நாகபுரியிலிருக்கும் 
அருணும். சயாமியும் நண்பர்கள். 
ஆனதே பெரிய.கதை. அந்த வருஷம். 

பத்தாவது பரிட்சை எழுதி முடித்துவிட்டுச் 
Burd தன் அத்தையின் வீட்டுக்கு நாகபுரிக் 
(க் இளம்பினாள். சென்னையை விட்டே அவள்: 
எங்கும். போனதில்லை: . அகன்ற நதிகள், 
பெயர்ந்த மரங்கள், மலைகள் இவைகளைத் 
தாண்டி ரயில் விரைந்தபோது கண் இமைக்: 
சமல்... ஜன்னல். சம்பிகளின்... மீது மூகம்: 
புதைத்துப் பார்த்துக் கொண்டே சென்றாள். 

அப்படியே ஜன்னல் சும்பிகளின் மீது முகம்: 
புதைத்துத் தூங்கியும் போனான். ரயில் நாக 
புரியை அடைந்தது. ரயில் நிலையத்தில் 
அருண் வந்திருந்தான். மிகு. எளிமையாக, 
வனப்போடு காணப்பட்டான் அவன். அத்தை 
மின் பெண் ராது ரயிலிலிருந்து காவி அவன் 
தோள்களில் உட்கார்ந்து கொண்டுவிட்டாள். 

அருண்! வீட்டிலே எல்லா ஏற்பாடுகளும் 
ye cena Go sur mah 
இல்லையாமே... “காம்ப்? எப்போ முடியப் 
போறது? இந்த வருஷம் இங்கே வெய்யில். 
அதிதமாமே?" அத்தை கேட்ட கேள்விகளுக் 

    

  

  

  

  

 



செல்லாம் அமைதியாகப் பதில் அளித்தான். 
அருண்... இடையிடையே சியாமியை அவன்: 
சுவனித்தான். என்ன இருந்தாலும் தென் 
னிந்தியப் பெண்களுக்கு. முகத்திலே , ஓர் 
அலாஇ வ௫கரம்: இருக்கத்தான் செய்கிறது. 
என்று அவன் நினைத்திருக்க வேண்டும். அந்தப் 
புன்னகை ,... அப்படி. அவன் நினைப்பதை. 
உணர்த்திக் கொண்டிருந்தது. - டாக்சியில் 
வீட்டுக்குப் போகும்போது அத்தை. அருணைப் 
பார்த்து,  ** அருண்... இவள்தான். என் 
அண்ணா பெண் சியா! என்று அறிமுகம், 
செய்து வைத்து,  '*ஏண்டாப்பா, உன்னை. 

* என்று. 

  

  

   
    

  இவளுக்கு யார் என்று சொல்வது ? 
கேட்டாள். 

** எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்க 
ளேன். ஆண்டாள், அடிமை, சேவகன் என்று. 

ரண் விஷத் எது வேண்டுமானாலும்." 
தனமாகச்' எரித்தான். , அத்தையும், 
தோன். **நல்ல அடிமை. நல்ல சேவகன். 
உன் அத்திம்பேரிடம். வேலை. பார்க்கிறான். 
நம்ப பக்கம்தானாம். ஆனால், அப்பா அம்மா 
உறவுமுறை யாரும் இல்லாதவன்...” 

      

  

    

p ! நோ... அப்பா அம்மா 
இல்லையா? நீங்களும். ஸாரும்.. எனக்குப். 
பின்னே என்ன உறவாம்?”* என்று கேட்டுச் 
சிரித்தான் அவன். 

இயொமியும் அவனும் மனம் விட்டுப் பழகி 
ஞர்கள், பேசினார்கள். அந்தத். தூய நட்பில் 
எவ்விதக் களங்கமும் இல்லை. சியாமி திரும்ப 
வும் சென்னைக்குக் இளம்பியபோது அருண் 
ஏக்கத்துடன் விடை கொடுத்தான் அவளுக்கு... 

சியாமி! கவருக்குப் போனதும் என்னை 
மறந்துவிடாதே. ஒருவேளை உனக்குக். கல். 
யாணம் ஆக் கணவன் விட்டுக்குப் போனா, 
லும் என்னை மறந்து விடாதே...” என்று: 
கேட்டுக் கொண்டான் அருண்... சியாமி நீர் 
நிறைந்த விழிகளுடன் தலையசைத்து அவ. 
விடம் விடைபெற்றுக் கொண்டாள். 

'நாகபுரியிலிருந்து வந்த சியாமியின் வாழ்ச் 
கையில் இடீரென்று மாறுதல் ஏற்பட்டது. 
பள்ளியில் அவசரமாக. மாடிப் படிகளில் 
ஏறியவள் தடுக்கி விழுந்து மண்டையில்: 
பலமாக... அடிபட்டு ரத்த  சேதத்தினால் 
சியாமியின் உடல் நலம் பெரிதும் பாதிக்கப். 
பட்டது. , வெண்டைப் பிஞ்சுகளைப் போல் 
நீண்டிருந்த அவள் விரல்கள் குறுகிப் போய், 
கோல்கள் நடக்க ' முடியாமல் படுக்கையில் 
இடந்தான் சியாமி. பல. பிரார்த்தனைகள், 
வைத்தியம் என்று அவள். பெற்ஜோர் அலைந்த 
அலைச்சல் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல. இடையில். 
அவள் அத்தை வத்து பார்த்து விட்டுப் 
போனாள்... அவளிடம் அருணைப் பற்றிக் கேட் 
டிருக்கலாம். ஏதோ- ஒன்று அவளைக் கேட்க. 
விடாமல் தடுத்தது. அந்தச் சரித், முகம், 
கள்ளமற்.ற பார்வை அவள் மனக் கண் முன்பு 
ஆறுதலாகத் தோன்றி மறையும். அத்தையே 
ஒரு நாள் பேச்சு வாக்கில் சொன்னாள். 
*அருண்கூட அனரில் இல்லை. வீட்டிலே போட் 
டது போட்டபடி வந்து விட்டேன். எக்கிரம். 
இளம்பணும்-”* என்று... **௮ருண் எங்கே. 
போயிருக்கான். அத்தை?** என்று. அவள் 
இனமாக ஒரு நாள் கேட்டே விட்டாள். 

    

   

  

     

   

  

**அவனுக்கு வேலை ஓசந்து.டில்லி. 
லாயி௫த்து, நானே. அவனைப் பார், 
ஷத்துக்கு. மேலாச்சு. ஆள் ரொம்ப்      போயிட்டானாம். 

அன்... முழுதும் அவள் அருணையே நி: 
துக்கொண்டிருந்தாள்... 

**அந்தப் பெண்ணுக்குத் இடீர் இடீர்ஞம் 
பிரமை வந்துடறது. யாரோடும் பேசறதே 
யில்லை....”' என்று அவள் அம்மா அலுத்துக் 
கொண்டாள். நினைவின் அலைகளில் அமுங்கிப் 
போகும்போது அதன் சுகம் அந்த லயிப்பில்: 
இருப்பவர்களுக்குத்தானே புரியும்? 

சியாமி எரித்துக் கொண்டாள். எப்படியோ 
நவரக்கிழி அது இது என்று£மலையாள வைத், 
இயத்துடன். ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுக்குத்_ துலா. 
பாரம் கொடுத்து விட்டு வந்த பிறகு சியாமி 
மெதுவாக எழுந்து நடமாட ஆரம்பித்தாள். 

இருந்தாலும், அத்த அழகிய கைகள்? அவை 
பரபரவென்று கோலம் "புனைந்த அழ்கும், 
மலர் தொடுத்த வக்கணையும் . அவளுக்கு 
நினைவின் அலைகளாகப் போயின. _ சூம்பிப் 
போயிருந்த அந்தக். கரங்கள். இப்போது 
சிறு. சிறு வேலைகளைச் செய்து கொண்டுதான். 
இருந்தன. ஓட்டமும், துள்ளலும் நிரம்பிய 
கால்கள் மெதுவாக நடந்தன. எதிலுமே ஒரு. 
தேக்கம். கண்கள் எங்கோ, எதையோ எதிர். 
பார்த்துக் காத்திருந்தன. . 

தாயிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள முடியாத: 
ஓர் ஏக்கம் அவள் இதயத்தில் குடிபுகுந்தது.. 

OG நாள் அப்பாவும் அம்மாவும். பேசிக் 
கொண்டிருந்தார்கள். .. **சியாமி இருக்கெ. 
இருப்பில் அவள் கல்யாணத்தைப் பற்றியோச 
னையே பண்ண முடியாது. நம்ப ரஈஜாவுக். 
காவது பூணூல் போட்டுவிடலாமே? அவனும் 
வளர்ந்துட்டான்.. இப்பப் போட்டால்தான் 
அழகா யிருக்கும்...."* என்றாள் அம்மா. 

பெற்றோருக்குத் தான் ஒரு பிரச்னையாக 
இருப்பதை அப்போதுதான் உணர்ந்தாள் 
சியாமி. அந்த நினைவில் அவள் லயித்இருந்த. 
போதுதான். அவள் தாயார் அருண் வரப்: 
போவதைக் குறித்து அவளிடம் தெரிவித் 
தாள். 

உபதயனம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. உற 
வினர்கள், . அவர்கள். வீட்டு வாலிபர்கள் 
எல்லோருமே அவளை ஏதோ: ஒரு வித்தைப்: 
பொருளைப் பார்ப்பதைப் போலப் பார்த் 
தார்கள். அந்தப் பார்வைகள்? அவற்றி. 
Shera விடுபட்டுச் சியாமி, தனிமையைத் 
தேடி அலைந்தாள். 

2 கொல்லைப்புறத்திலே மற்றவர்களின் பார் 
வையைத் தாண்டி இருந்த மாமரத்து நிழலில்: 
அவள் சென்று அமர்ந்தபோது அங்கு ஏற். 
கெனவே அருண் வத்து உட்கார்ந்திருப்பதைக் 
சண்டாள். அவன்தான் எப்படி மாறிவிட். 
டொன்? அவனிடம் முன்பிருந்த எளிமை, 
'மென்மை, இரக்கம், எல்லாம்தான் மா. 
விட்டன... மனிதனிடம் நிலையாக எதுவுமே. 
இருக்காது போலும் என்று அவள் நினைத்த 
வுடன் ஒரு கணம் இந்த மனிதப் பிழவி 
யையே. அவள் வெறுத்தாள். ஐந்தாறு வரு. 
டங்களில் ஒருவன் இப்படி. மாறி விட்டான். 
என்றால்? அருணின் கையில் _புகைந்துகொண் 

நிகரெம்டின் நுனி வெப்பாக மின்னி 
எயாமி! உன்னோடு பேச வேண்டும். 
    

 



அதுவும். தனிமையில் பேச வேண்டும் என்று. 
இரண்டு நாட்களாகக் காத்திருக்கிறேன்.” 

**பேசலாமே!*' என்றாள் சியாமி. 
**நீ7இப்படியேதான் இருக்கப் போகிருயா,, 

என்ன?”*. 
**பின்னே நான் பழையபடி. எப்படி மாற. 

முடியும்? இந்த மட்டும் நான் இருப்பதே. 
ஆண்டவனின் கருணை. டர 

**நானும் ரொம்ப மாறிவிட்டேன் சியாமி! 
நாகபுரியை விட்டுக் இளம்பிய பின் எக்கு 
சக்கமான மாறுதல். வாழ்க்கையின் ஏற்றத். 
தில் இருந்ததால்தான் பள்ளத்தை நோக்கி 
என்னால் சடுதியில் இறங்க முடிந்தது. உண் 
மையைச் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கொள்... 
நான் குடிக்கக் கூடக் குடிப்பேன், சியாமி, 
ஒருவேளை எனக்கும் காலாகாலத்தில் சல். 
யாணமா௫ி என்னை : நே?ிக்சவும் ஒருத்தி. 
வத்திருந்தால் இப்படி. மாறியிருக்க மாட் 
டேனோ என்னவோ.” 

**அதனால் என்ன அருண்! உலகத்தில் பரு 
வங்கள் மாறுவது போல் மனித வாழ்க்கை 
யில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதுண்டு. அதைப். 
பற்றி நான் சுவலைப்படவில்லை..." மூன்பு நீ 
பார்த்த யொமியா நான் இப்போது? மாறி. 
விட்டேன் இல்லையா?!” 

. அந்தச் சியாமி எங்கே? அவள். 
என் உள்ளத்திலே நின்று என்னை ஓயாமல்: 
படுத்திய பாடெல்லாம் எங்கே? நீ மாறிவிட் 
டாய் சியாமி?* 

  

  

     

  

**அப்படியானால் இந்த இரண்டு ட்வின் களும் ஒரு நன்மைக்காகத்தான் ஏற்பட்டிருஃ௯ 
வேண்டும்...” 

அருண் சியாமியை ஆவலுடன் பார்த் 
தான். அவள் குறிப்பிடும் அந்த நன்மையைப் 
பற்றி மேலும் என்ன சொல்லப் போகிறாள்? 
அத்த நன்ன அருண் அவளை. ஆசை 
ததும்பப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். 

சயொமி மெளனமாக விட்டாள். காந்றுக். 
கூட அங்கே மெளனமாகச் சியாமி பேசப் 
போவதைக் கேட்க நின்றிருந்தது. சல-மணித் 
துளிகள் மெளனம் நீடித்தாலும் அவர்கள் , 
இதயங்கள் பேக் கொண்டன. அருண்: 
கழே இடந்த மாவிலைகளைக் இள்ளிக்கொண் 
டிருந்தான். பச்சைப் பசேல் என்று அவை. 
சற்று முன் அடித்த காற்றினால் கொத்துக் 
கொத்தாக விழுந்திருந்தன. 

**மாவிலைக்கே. தனி அழகு... கல்யாண 
வாசலாகட்டும், வேறு. எந்த வைபவமாகட் 
டும், மாவிலைத் தோரணம் இல்லாமல் இறப் 
புப் பெறுவதில்லை...'* என்ருள் சியாமி. 

கல்யாணத்துக்கு இந்த 

  

      

   

  

  

**ஆமாம்... நப் 
மரத்து மாவிலைகளை ஓடித்தே.. தோரணம். 
கட்டவேண்டும்...** அருண் இவ்விதம் கூறி. 
விட்டுத். இடுக்கிட்டு அவக£ ஏறிட்டுப் 
பார்த்தான். 

சலனமற்றிருந்த சயாமியின் முகத்தில் 
விநாடியில் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது. ஆம், 
அந்தி வானத்துச் செம்மை அவள் முகத்தில்: 
இறங்கியிருந்தது!



மண்டபத்இன் மூலையில் தூரட்டுக். 
கம்பைச் சாதி வைத்து விட்டுக். 
Giada Doss மலர்களைக். 
Bip கொட்டினர். தங்க அரளி, 
யும், ந்திய. வட்டையும், 
ரோஜா அரளியு மாகப் பல வர். 
ணக குகியல்களாக அவை காணப். 
பட்டன. அருலல் டக்க வாமை: 
நாரை, செம்பில் இருந்த கண் 
ணீசில்' நானத்து,. மலர்களைச் 
சேர்த்து மாலை கட்ட ஆரம்பித்: 
தார் பண்டாரம். 

“-பண்டாரத்தையா 1 இந்தாங்க பலகாரம் ** 
என்று ஆப்பக்காரக் இழவி நாலு. ஆப்பங்கனை 
யும், ஒரு குவளைத் தண்ணீரையும். கொண்டு 
வந்து வைத்தாள் அவர் எதிரிக். 

வேண்டாம், அம்மா!** என்று சொன்னார் பண்டாரம், 
"ஏங்க ஜு, உடம்பு ஏதாச்சும் ௬ம் இச்வீங்களா 7 

என்று மிருந்த அக்கறையுடன் விசாரித்தாள் Bp. 
** உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை, சும்மா, மனசு தான் இன்று, 

விடிந்தஇலிருந்து சரியாக இல்லை, ஒரே கலக்கமும் குழப்பமூ: 
மாக இருக்ற '* என்று கூறி விட்டு அவர் மாலை. 

செய்வறது?”! என்று சொல்லிக் கொண்டே ஆப்பக்காரச். 
ழவி ஆப்பங்களை யெல்லாம். எடுத்து வைத்துக் கொண்டு 
தல் குடிசையை நோக்க நடந்தாள். 

சிற்றம்பலப் பண்டாரம் மாலை கட்டுவதை: 
ிறு.த்ிலிட்டுச் றிது நேரம் அவள் செல்வகை3ய. 
பார்த்துக் கொண்டு உட்சார்ற்டுருந்தார். பிறகு. 
ஒரு பெருமூச்சுடன், **இருச்சிற்றம்பலம்'* என்று. 
சொல்லியவாறு மாலை கட்ட ஆரம்பித்தார். 

கோவிலுக்குள்ளிருந்து மேளச் சத்தம் கேட் 
ஆரம்பித்தது. மா&யை எடுத்துக் கொண்டு 
பண்டாரம் நடராஜர் சன்னைக்குச் சென்றார். 
பயயக்இயுடன் அர்ச்சகரிடம். அதைக் கொடுத்து. 
விட்டு விபூடுப் பிரசாதம் பெற்றுக் கொள்ளும் 
போது அவர் கரம் இலேசாக ஒருதரம் நடுக்கெது-. 

என்ன பண்டாரம்? உமக்கு உடம்பு oy 
சரியிகலையா? ஒரு மாதிரியாக இருக்கறீ1ர/* 
என்று விசாரித்தார். அர்ச்சகர். 

ப் எதிரில். தென்படுறவர்கள் எல்லோரும். 
பள க்சை அந்தக் கேள்வியையே கேட்டார்கள்,  



  

கணவர்: பேசட்டோக்கசச. ஐயச! கேரம். 
கல கொண்டிருக்கங்களெர் என் மகள. 
'ப்படிச் Mads முகமா. சொம்ப நேரம். 

இருக்க. முடியாது. மாதி எடும்... சக்கரம். 
படம் எடுங்க. ஐயா. 

காலையில் எழுந்தவுடன் இருக்குல த்இல் குளித்: 
தார். வழக்கம் போல் கோயில் தோட்டத். 
இல் மலர்களைப் பறித்து மாலை புனைந்து வந்து, 
கொடுத்தார். தலைவலியே,  காய்ச்சலோ. 
வேறெதுவும் இரப்பதாகஅவருக்குத் தோன்ற. 
வில்லை. ஆனால் உள்ளம் மட்டும் கவலையில்: 
ஆழ்ந்திருந்கது. பண்டாரம் சுரத் இல்லாமல் 
கோயில வாகன மண்டபத்தைத் தெடிப்: 
போனார். பெரியதும் சிறியதுமாகப் பல: 
வாகனங்கள் அங்கே இருந்தன. யானியும், 
சிம்மமும், மயிலும், சிஷபமும் வேற்றுமை. 

ல்லாமல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அமர்ந்து 
ருக்கும் அதிசயத்தை நினைத்துப் பார்த்த. 

வாறு பண்டாரம் சுவர் ஓரமாகத் துணியை 
விரித்துப் போட்டுப் படுதிஅக் கொண்டார். 
மேசை சத்தம் கேட்டுக் கொண்டே இருந் 

6B. ஒவ்வொரு சன்னஇயாக அர்ச்சகர் 
தைவேத்தியம் காட்டி, இபாராதனை செய்து, 
கொண்டே வந்தார். மேளத்தின். பின்னால் 
பண்டாரமும் சென்று தரிசனம் செய்து 
விட்டு வருவது வழக்கம். நடராஜரைப்-. 
யார்த்து விட்டு வந்தவர் சிவகாமியைப் 
பாரிக்க மறந்து கவலையில் மூழ்கு மண்டபத்இல்: 
படுத்தக் இடந்தார். பிராகாரத்தில் இருவர்: 
பேசிக் கொண்டே வத்தார்கள்... 

*:சயேசா!. எங்கே உன்னை ஊரிலே நாலைந்து 
தாட்களாய்க் காணவில்லை? இருவாதிரை: 
உற்சவத்துக்குக் கடைத் தெருவில் வசூல் ஆக 
வேண்டும. உன்னைத்தான். அனுப்பவேண்டும் 
என்று நிவைத்திருக்க்றேஸ்** எல்றார் ஒருவர். 

- காமி காரியத்துக்கு. என்னங்க தடை 
சொல்ல இருக்குது? ஆனால், களரிலே எங்க 
அத்தையம்மா  காயலாவா.. இருக்காங்க. 
அவங்களைத்தான் போய்ப் பார்த்து வந்தேன். 
இன்னிக்கோ நாளைக்கோன்னு' இருக்குதுங்க. 
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பாவம், அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு குறையும் 
இல்லீங்க. குழந்தை குட்டிகள், பேரன் 
பேத்திகள் எல்லாம் இருக்குது. மங்கையர்க் 
கரசி, காரைக்கால் அம்மையார் மாதரி சிவ 
யக்இ அதிகம். மூத்த பிள்ளை ஒருவர் இருக் 
தார். குடும்பத்தைத் தாங்குவார். என்று 
அந்த அம்மா எவ்வளவோ நம்பிக்கையோடு. 
இருக்தாங்க. எவ்வளவோ ஆசையா வளர்த். 
தாங்க. அந்தப் பின்௯ளை காஷாயம் வாங்கக் 
'கொஸஷ்டு. பண்டாரமா.. போயிட்டாரு. 
ஊட்டி வளர்த்த பிள்ளை மொட்டைத் தலை 
யும், கோவணமுமாக நின்றால், பெற்ற வயிறு. 
எப்படி இருந்து துடிச்சருக்குமென்று பாருங்க. 
"சிற்றம்பலம்! நான இருக்கச்சே ஏண்டாப்பா. 
இத்கக் கோலம்"னு அமுகார்களாம். "என்னை. 
எடுத்துப் போட்டுவிட்டு நீ எப்படி. வே; 
மானால் இருடா” என்று சொன்னார்களாம். 

அந்தத தாயின் தெய்லிக அன்பின் வார்த். 
*தைகளைச் சொல்ல முடியாமல் சிறிது இணறி. 
ஞான் சபேசன், சுவர ஓரத்தில் படுத்திருந்த. 
பண்டாரம் சோர்ந்த உள்ளத்துடன் விஷயற். 
தைக் ஜரூப்பதற்கு முயன்றார். * 

ம்...."” என்று பெருமூச்சு விட்டார். 
உடன் இருந்தவர். குழந்தையைப் பெற்று, 
வளர்த்து உயிருடன் பறி கொடுட்பதை விடக்: 
குழந்தையே இல்லாமல் இருப்பது எவ். 
கனவோ: நல்லது என்று அவருக்குத் தோன்: 
pug. அவர் வருத்தத்துடன், ** பெற்ற. 
தாய் அப்படிக் கேட்டும் அந்தப் பின்னை. 
சாமியார் ஆயிட்டுதா?”! என்று கேட்டார்$ 

**ஆமாங்க. எனச்குத்தெரியாதுங்கஅவரை. 
நான் சின்னக் குழந்தையாம். துயரம் தாங்கா. 
மல் அழும் தாயைப் பார்த்து அவர் சொன்னா. 
ராம். “தாயே! உனக்கு என்னைத் தவிர: 
இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கரார்கள்; இரண்டு. 
பெண்கள் இருக்கிறார்கள். உன்னைச் சந்தோ. 
ஷப்படுத் இ, உன் சொற்படி கேட்க அவர்கள்: 
போதும். என்னை இறைவன் பணிக்காகக். 
கொடுத்து விடுங்கள் * என்று கூறி அந்த: 
அம்மாளுடைய காலில் விழுந்து கும்பிட்டு 
விட்டுப் போய் விட்டாராம்......"* 

**அப்புறம்?** .என்று விஷயத்தை மேலும் 
கேட்க ஆவலாக இருந்தார். உடன் இருந்த. 
வர்... தாம் வீட்டை விட்டுக் இளம்பிய பிறது. 
அங்கே என்ன நடந்தது என்பதை அறியப். 
யண்டாரமும்தான் ஆவலாக இருந்தார். 
(தம்மை அவர்களுக்குக் காட்டிக் கொள்ளாமல். 
பானி வாகனத்தின் பின்னால் தகர்ந்து சென்று: 
கட்கார்ந்துகேட்க ஆரம்பித்தார்பண்டாரம். 

1) அப்புறம்... என்னங்க? எங்க அத்தை 
யம்மான் சரிவரச் சாப்பிடாமல் பட்டினி 
இடத்தாங்க, "நடராஜா! இப்படி என் குழந் 
தையை ஆண்டி ஆக்கி விட்டாயேன்னு தெய்: 
வத்திடம் முறையிட்டாங்க. அந்தப் பின்னை. 
விட்டை விட்டுப் போன பிறகு அந்த அம்மா: 
ளின் முகத்.இல் சிரிப்பே மறைந்து போச்சாம். 
தெருவிலே எந்தச் சாமியார் வந்தாலும் தன்: 
பிள்ளையின் அங்கஅடையாளங்களைச் சொல்லி, 
“போர்த்திருக்கராயா 7” என்று விசாரிப்பாஸ். 
களாம். ஒரு தடவை, ஒரு ஒழச்சாமியார். 
அந்த மாதிறி பிள்ளையைத் இருவண்ணாமலை 
பத்தில் பார்த்ததாகச் சொன்னாராம். 
அத்தையம்மா பிள்ளயைப் பார்க்கத் இரு. 
வண்ணாமலைக்குக் இனம்பி விட்டாலக..."” 

  

  

  

  

  

  

  

  



பண்டாரம். இருவண்ணாமலைத் தலத்தை: 
கே வுபடு த்திக் கொண்ட எரி, 
வெளிப் பிராகாரத்தில் சன்னஇக்குள். 

போகும் வாசலில் இருந்த பெரிய விநாயகரின். 
முன்பு உட்கார்ந்திருந்தரர் பண்டாரம். 
சமீபத்தில்தான் கார்த்தசை இப உற்சவ 
மூடித்திருந்தது. கோவிலுக்குள் கூட்டம் 
இருத்தது. பெரிய கோபுர வாசலைத் தாண்டி. 
ஒரு பெண் மணி இடுப்பில் இடுக்கெ மூட்டை 
யுடன் பிராகாரத்துக்குள் வந்தாள். பண்: 
டாரம் யதேச்சையாக அந்தப் பக்கம் இரும், 
Ber. அந்தப் பெண்மணி வேறு யாரும் 
இகஃலை, அவர் தாய்தான். ஐரி.தாறு வருஷங் 
சளக்கு அப்புறம் தாய் என்றும் மகன் என்றும் 
விடடுபயோன உறவை ஒட்ட வைத்துக் 
சொள்ள அவர் விரும்பவில்லை. உலகமெலாம் 
ஈன்ற உண்ணாமலை அம்மையே அவருக்குத். 
சாய் என்று வைராக்கியம் பேசியது அகர் 
உள்ளம். *வி௫விட* என்று எழுர்து கோயிலின்: 
பின்புறமாகச் சென்று மறைந்து விட்டார். 
மனைத் தேடி வந்த அந்தத் தாய்--அவரைப் 
பெற்றவன் ஏமாந்து சோரிந்ததான் வீடு 
இருபபி இருக்க வேண்டும். 
**ஐயோ பாவம்! *பிள்ள் மனம் கல்" என்று: 

தெரியாமலா சொன்னாங்க? அப்புறம் அந், 
அம்மாள் மகனைப் பார்க்கவே இல்லையா?..." 

*- பார்க்கவே இல்லையே. மசளுக்குக் கல். 
காணம் என்று யார் மூலமாகவோ தசவல். 
அனுப்பினாங்சளாம். அத்தப் பெண் சிற்றம் 
பலம். அருமையாக வளர்த்த பெண்ணாம்..."* 
என்றால் சபேசன். 

*ிநறம்பலப் பண்டாரம் தம் சகோதரியை 
நினைத்துக் கொஸ்டார்.  ஷண்முகவடிவு 
அழகாவைள். அவர் உடன்பிறந்த அவ்வளவு. 
பேச்சைக் காட்டிலும் அவளிடம் அவருக்கு. 
அலாஇ விசுவாசம். அவள் குழந்தையாக 
இருத்தபோது சிறிது அழுதாலும் பொறுக்க. 
மாட்டார். தொட்டிலை ஆட்டுவார். அப் 
யடியம் அழுகை ஓயவில்லை. என்றால் தாய். 
செய்து கொண்டிருக்கும் வேலைகளைத் தாம் 
செய்வதாகக் கூறி, சழுந்தையை அவளிடம் 
கொடுப்பார். தங்கச்சிககுப் பூ வாங்கத் அரு. 
வதில் அலாதி விருப்பம் கொண்டவர், படிப் 
புச் சொல்லிக் கொடுத்தது அவர்தான். அவர். 
வீட்டை விட்டுக் இளம்பியபோது, அவளுக்குப் 
பத்து வயசு இருக்கும். சின்னச் லை ஒன்று. 
சங்காரித்தக் கொண்டு எதிரே வந்து நிற்பது 
போல் இருந்தது அவள் தோற்றம். அவரைப் 
பார்த்துக் கண்களின் நீர் பெருக, **அண்ணா!”* 
என்று அவள் அழைத்தபோது, அவர் மனம் 
சற்றுப் பேதலிச்கத்தான் செய்தது. அம்மாதிரி 
உடன்பிறப்புக்குக் கல்யாணம் என்று கேள் 
விப்பட்டார். மாப்பிள்ளை சொத்துள்ள 
பையன் என்று சொன்னார்கள். ஆனால், அவர் 
போகவில்லை, தங்கச்சியின் கல்யாணத்தன்று. 
காஞ்சயில் ஏகாம்பரதாதனுக்கும், காமாட் 
சிச்கும் இருமணம். உலஃததின் அன்னைக்கும், 
அப்பனுக்கும் இருக்கல்யாணம். போய், 
பார்த்து ஆனந்தம் அடைந்தார். குடும்பத் 
இல் டல கல்யாணங்கள் நடந்தன. பிறகு. 
யல வருஷங்கள் கழித்து அவர் தந்ைத கால 
மாஇவிடடார் என்று கேள்விப்பட்டார்... 

சிற்றம்பலப் பண்டாரம் * உஸ் * என்று. 
மூச்சு. விட்டுத் தூணில் சாய்ந்து கொண்டு 

  

    

  குடை பிடிப்பலி:-உஷ் அதர போகி 
குரே, பேசிப் “போர் * அடிக்கும் குப்பண்ணா, 
அவச் தேற்றா இரவு தூங்கும்போது Geri 
வத்தில் வத்துளிட்டார், ஐயா 1 ட்ட 

மத்தல1:- யையே! அப்புறம்" நீங்கள். 
என்ன செய்தீர்கள் 1. 
கடைக்காரர்; 2 ட்ெடென்று விழித்துக் 

கொண்டு விட்டேன்! 

மண்டபத்தின் விதானத்தை ஒரு தடவை 
அண்ணாந்து பார்த்தார். 

சபேசன் கூறுவதைக் 
குருந்த பெரியவர், 

  

  

கட்டுக் கொண் 
என்னவோ அப்பா / 

பற்ற தா (வன் மன?ல் என்ன குறை. 
இருக்கிறதோ 7** என்று அங்கலாய்த்தார். 

*'என்ன குறை? சிற்றம்பலம், சிற்றம்பலம்* 
என்று. ஓயாமல் புலப்புஒருங்க, மகனைச் 
சாவதற்கு முன் பார்க்க வேண்டும் என்ற. 
ஆசைதான் அந்த அம்மாளின் மனசில் நிறைஞ் 
சிருக்கு. வேற என்னங்க குறை இருக்கப். 
போவுது? நாங்க எங்கே போய் அண்ணா. 
வைத் தேடறது அப்பஈ. இப்படி ஒரு ஆத்மா 
இடந்து துடிக்கிறதே” என்று பிள்ள களு। 
பெண்களும் சொல்லி வருத்தப்படுகருங்க, 
என்று துயரத்துடன் கூறினான் சபேசன். 

இருவரும் பேசிக் கொண்டே பிராகாரத்தை 
வலம வந்து வெளியே போய் விட்டார்கள், 

சிற்றம்பலப் பண்டாரத்தின் மனம் ஏற். 
கனவே கலங்கிப் போயிருந்தது. அதன் 
காரணம் அவருக்கு இப்பொழுது விளங்கெது? 
அவரைப் பெற்ற தாய் உயிருக்கு மன்றாடிக் 
கொண்டு, சாகும் தறுவாயில் இருக்கிறான். 
தான் ஆடாவிட்டாலும், தன் சதை ஆடும்” 
என்று கூறுவார்கள். 

"தாயைப் போய்ப் பார்த்து வருவோமா?” 
என்று யோித்தார். அவர். அவர் உள்ளம் 
அவரைப் பார்த்துச் சிரித்தது. 

*தாயாவது, தந்ைதையாவது? இந்தப் பந்தகி. 
களெல்லாம் வேண்டாம் எவறு ட்டு வந்து. 
முப்பது வருஷங்களுக்குமேல் ஆலவிட்டனவே?. 
இனிமேல இந்தப் பந்தங்களில் போய்சி 
௪௧௫௧ கொள்ள வேண்டும்? அவரவர் வத்து 

  

    

   



வழியைப் பார்த்துக் கொண்டு போய்ச் சேரு. 
Beis! Bobs orb gor satu 
வேண்டும்?" என்று உள்ளம் அவரைச் சாந்தப். 
படுச்சப் பார்த்தது. 
Appivues பண்டாரத்தின் மனக்கண் 

மூன் அவர் காயின் முசம் தெரிந்தது. அவர். 
வீட்டை விட்டுக் களப்புறபோது அந்த. 
அபிமாள் இளமையோடுதான் இருந்தார்கள். 
பசும் மஞ்சளைப் பூசி நெற்றியில் வட்ட வடிவ. 
மாகக் குங்குமம் எவத்துக், கொண்டிருப். 
யார்கள், காதில் சிவப்புக் கல் தோடுகள், 
மூச்குச்.இகள் பளிச்சென்று ஒளி வீசம். கழுத. 
இல் இருமாங்கல்யத்துடன், மூன்று வடம் 
பிரஸ்டைச் சங்கலி பின்னிக் கொண்டு 
இருக்கும். ஏரித்துச் சரித்துப் பேசுவார்சள்.. 
குரல் மிகவும் மேதுவாசத்கான் இருக்கும். 
இருச் இக உபவாசமும், கார்.த்திகைச் சோம 
வாரமும் விரதம் இருப்பார்கள். 

சிற்றம்பலப் பண்டாரத்தின் உள்ளம். 
அமை இல்லாமல் தவித்தது. என்ன செய் 
வது என்று தெரியாமல் திகைத்தார். எர. 
இருந்த நால்வரின் சிலைகளையும் பார்த்து 
மன்த்துக்குத் . தெளிகைக் சொடுசகும்படி. 
பிரார்த்தனை செய்தார். அப்பொழுது ௮௬3௧ 
இருந்த கோயில நந்தவனத்திலிருந்து தீன: 
மான குரல் ஒன்று கேட்டது. 

**அம்மால்......”* என்று உருக்கமாக அர். 
Bus ஒரு ப௬. பசுவிஸ் குர£லக் கேட்டுச். 
சிற்றம்பலப் பண்டாரம் தூணில் சாத்த. 
யிருந்த கப்பை எடுத்துக் கொண்டு மாட்டை 
விரடடுவதற்காக நந்தவனத்துக்குள் சென்: 
ரர். செடிகள் எல்லாம் சப்புங்களைகளூமாக 
மலர்கள் குலுங்க நின்றிருந்தன. மாடு. 

    

மேய்ந்து விட்டால், ஈடவுளுக்கு மலர்க். 
இல்லாமல் போய் வி$0:22. 

தோட்டத்துள் சவலைப் பச ஒன்று இங்கும் 
அங்கமாக அலைந்து கொண்டிருந்தது. Sip 
மண்டிக் இடந்த புல்லை. அது மேயவில்லை, 
பசுவைக் கவனித்தார் பண்டாரம். தளதள 
வென்று வயிறு பருத்ஒருந்தது. மடியின் 
கனம் தாங்க முடியாமல் பசு தவித்தது. அது 

னைப் பசு. அது தவிக்கும் தவிப்பைப். 
பார்த்துக் கொண்டே நின்றார் பண்டாரம். 
*1அம்மாவ்!” என்று இனமான குரலுடன் அது 
வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக் கத்தியது; 
கழே படுத்துப் புரண்டது. எழுந்தது, நடந் 
தது. மீண்டும் படுத்தது. மறுபடியும் 63D 
யது. அவர் வியப்புடன் பார்த்துக் கொண் 
டிருந்த போது, பசுரின் கரிப்பத் இலிருந்து: 
கன்று வெளிப்பட்டுக் எழ விழுந்தது. ப௬ 
கண்களில்:பெருகும் நீருடன் குதித்து எழுந்: 
தது. 8$ழ ஓடக்கும் தன் கன்றைப் பரிவோடு 
நக்கக் கொடுத்தது. ஆசையுடன் முகர்ந்து: 
பார்த்தது. 'உடமபைச் 9விர்த்துக் கொண்டு 
அதற்குப் பால் ஊட்டியது. பண்டாரம் 
பிரமித்துப் போய் நி௮ரூர்.. 

* மிருகத்தின் தாய்மை உணர்ச்சியே இவ் 
வாருஷல்...?' பண்டார.த்இன் வாயிலிருந்து 
* அம்மா * என்னும் ஓலி அவரை அறியாமல்: 
வெளி வந்தத. 

தன்னைப் பெற்ற தாயின் ஆசையை எப்படி. 
யும் நிறைவேற்றீத்தான் தீர வேண்டும், 
அந்த மசத்தான கடமைக்குத் தாம் தலை. 
வணங்கத்கான் ஆகவேண்டும் என்று BP 
wr Assert பேல் பண்டாரம் தம் தாயைப் 
பார்க்க அந்த ஊரை விட்டுக் இளம்பினர்.. 

  

 



  

   

     

    

    

      

  

   
லையில் சக்கரக் கொண்டையின் மீது 

நீசனகாம்பரத்தை பைக்கோல் பிரி மாதிரி 
சுற்றிக்கொண்டு "முகத்தில் பவுடர் மினு 
மினுவென்று மின்ன, மை தீட்டி பொட். 
டிட்டு மயக்கியவாறு கையை வீசி ஒய்யார. 
நடை நடந்தாள் பச்சையம்மா. 

தன் கறுப்பு நிறத்துக்கு ஒத்தாற் 
G | போல் இளம் பச்சை: 

் சீ வாயல் புடைவை 
அவள் கட்டி இருந்தாள். 
வெள்ளை ரங்கோன் வாயலில்பச்சைப் 
புள்ளிகள் போட்ட ரவிக்கை வேறு. 

! புடைவையின் நிறத்துக்கு ஒத் தாற் போல் வெளிர் நிற ரலிக் 
கைதான். எடுப்பாக இருக்கும்! 
என்று பிரபல சினிமா நட்சத்திரம் 
pout கூறும்போது அதை 
ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருக்க 
முடியுமா ?: 

காதிலே கண்ணாடிக்கல் தோடு 
கள். கழுத்திலே அலுமினியத்தில் 
கில்ட் கொடுத்த பட்டை நெக் 
லேஸ், நாய்க்குப் பட்டை போட் 
டது போல! 

  

இடுப்பிலே கூடை, அதற்குள்ளே புடை வைக் கிழிசல், கருவாடு வாங்கிவர. அ.ந்தக் கிழிசலில். இட்டு முடிச்சுக்கள் போட்டு அதைப் பத்திரமாக எடுத்து வைத்தாலும் சோனிப் பூளை தின்றுத் தொலைத்துவிடுமே! 
பச்சையம்மாவுடன் குழந்தை ஒன்று *வேகு வேகு" என்று நடக்கிறது. மூக்கில் ஒழுக உடம்பு பூராவும் சிரங்கு அழுகிச் சொட்ட அது அவளுடன் நடைக்குப் போட்டியிடுகிறது. பாவம் ! அதனால் முடிய வில்லை.அடிக்கடித் தாயைப் பரிதாபத்துடன் அண்ணாந்து பார்க்கிறது. 
*அம்மா தலையிலே எம்மாம் பூ?" 
வியக்கிறது அத்த இளம் உள்ளம். 
"பூ வச்சுக்கிட்டா அளவா இருக்கும் '— 

என்று கன காண்கிறது மனம். ஊமையன் கண்ட கனவு! ¢ தான் என்று, ஜி 

a 
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ந்தக்குழந்தைக்குத் தெரிய நியாயமில்லை. 
“தே! பச்சையம்மா! தே! உன்னைத் 

தானே ? காலையிலே எங்கே கிளம்பிட்டே. 
இப்படி ?..."” 
கறுப்புக் கைலி கட்டிய முத்து முறுவலித்த 

வாறு விசாரித்தான் அவளை. 
சும்மாத்தான் கடைவீதிக்கு...'' என்று: 

சிரித்துக் கண்களைச் சுழற்றிக் கடைத்: 
தெருவிலிருந்த உள்ளங்களை த் தன் பால்: 
சுண்டி இழுக்கிறாள் அவள். 
குழந்தை கண்ணம்மாவும் தன் கண்களைச்: 
சுழற்றிப் பார்க்கிறது அம்மாவைப் போல !: 
“தே! மூதேவி! வாயேன் சீக் 

arb...” gr pF வென்று அதன் 
கையைப் பிடித்து இழுத்தவாறு: 

  

  

  

  

விரைகிறாள் பச்சையம்மா, 
**அம்மா! முட்டாமி...''கண்ணம்மாவுக்குப் 

பேச வரும். ஏழு வயசு ஆகிறதே! கொஞ். 
சம் கொஞ்சம் உலகம் புரிகிற வயசுதான். 

* பிடை, பீடை, முட்டாய் துண்ணு துண் 
ணுதான் அழுகிச் சொட்டுதே. ஆசுபத்திரி 
டாக்டரம்மா கூட முட்டாமி அது இது 
கொடுக்காதேன்னுங்க... மூதேவி, முட்டாயி 
கேக்குறே நீ...” 

"நறுக்கென்று தலையில் குட்டுகிறாள். 
அம்மா. கண்ணம்மாவுக்கு அது உறைக்க: 
வில்லை. காப்புக் காய்த்துவிட்டது குட்டுப் 

பட்டு, இரு 
barge 
உச்சி மண்: 
டை ஆயிற் 
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Gp. கண்களில் கண்ணீர் கசியத்தான். 
செய்கிறது. அதைக் கசக்கிக் கொண்டு. 
யார்க்கிறதற்கு முன்பே கனகாம்பரத்து.க்கு 
மேலே மல்லிகைச்சரத்தை வாங்கிச் சுற்றிக். 
கொள்கிறாள் பச்சையம்மாள். 

  

*அம்மா ! நேக்கும் பூம்மா 
கொண்டு கேட்கிறது குழந்தை. 
“பூவா? எங்கேடி வச்சுப்பே? உன் 

தலையைத்தான் செரங்குன்னு மொட்டை 
அடிச்சு வச்சிருக்க -- வயத்தெரிச்ச 
பிடிச்சவ--...'” 

“ஆமாம் ஆமாம்... பூவை-எங்கே வச்சுக். 
கிறது 1 அமமா மாதிரி, தல நிறைய ௧௬. 
கருன்னு முடி வளர்ந்தப்புறம் நெறய பூ 

வச்சுப் 2பன்..."” திரும்பவும் கனவு காண் 
கிருள் கண்ணம்மா. 

  

இளித்துக் 

  

  

பூச்சையம்மா காய்கறிக் கடையைத் தாண் 
டிச் சந்துக்குள் நுழைந்து மசாலாக் 

கடை முன்பு வந்து தின்றா. 
கறுப்புக். கைலி முத்துவும் பீடியைப் 

புகைத்துக்கொண்டே வந்து சேர்ந்தான். 
மசாலாக் கடைக் கிழவி கண்களை இடுக்கிக் 
கொண்டு கூர்ந்து கவனித்தாள் பச்சையம் 
மாவை. 

  

“ஆயா! அரையணா கடுவு, காலணா 
பூண்டு, ஓரணா மொளக்கா, பட்டை கொடு. 

கிழவியின் கை யந்திரம் போல் இயங்கச் 

  

  

சிறு சிறு பொட்டலங்களைக் கூடையில். 
போட்டா; 

“Gg... நீ. பச்சையம்மாதானே ?..."" 
கிழவி கேட்டாள். 

 ஆமாம ஆயா 1...!! 
“இந்தப் பொண்ணு உன் மகளா ?...!! 
“ஆமா! 
“ராசப்பனோடு தானே இருக்கிறே? 

கிழவி :வெடுக்'கென்று கேட்டாள். 
பச்சையம்மாளின் முகத்திலே 1 

ஜிவு'ன்னு கோவம் ஏறியது. ஜவ 
தே... கிழட்டு முண்டம், உனக்கு என்: 

ஞத்துக்கு-இத்த வம்பெல் 
லாம? இததா பிடி துட்டு." 

  

இப்பொழுது முத்து 
வின கை அவள் கைககு 
மேலாக இயங்கியது. 
பச்சையம்மா சிரித்துக் 
கொண்டே சில்லறையைச் 
சுருக்குப் பையில மபாட். 

டுக்கொண்டாள். அப்புறம். 
அவர்கள் எடட நடை 
போட்டார்கள், வண்டிக். 
காரன் ஒருவன் “*ஐஸ்கரீம்"' 
விற்று வந்தான். 

      

அமுதசுரபி 
இந்தா துண்ணு...” என்று வாங்கித் 

த்தான் முத்து. கண்ணம்மாவுககும் ஒன்று. 
கிடைத்தது அவன் புண்ணியததுலே. 
மசாலக்கடைக் கிழவிக்குக் கிட்டத்துப். 

பார்வைதான் தெரியாது. தூரத்தில் நடப் 
பது நன்றாகத் தெரிந்தது. 2 
ஈகை மாறிடிச்சி...!” என்று சொல்லிக் 

கொண்டே புகையிலையைக் குதப்பித் துப்பி 
னாள் சாக்கடையில். 
இருவகும் மெளனமாகவே நடத்து அரன் 

மனைக்காரத் தெருவுக்கு வந்து சேர்த் 
தார்கள். பச்சையம்மா நடைபாதையில். 
இருந்த அவள் வீடு என்கிற தகரக் குடிசை 
யின் கீழ்சென்று உட்கார்ந்தாள். கூடையி 
லிருந்த சாமான்களை எடுத்துவைத்தா. 
அடுப்புப் பற்ற வைத்துவிடடுத் தண்ணீர். 

பிடிக்கக் குழாயடிக்குச் சென்றுவிட்டாள். 

உச்சியைப் பிளக்கும் வெயிலில், சிறிது. 
பொறுத்தத் தண்ணீருடன் ஒய்யாரமாக 
இநடந்துவநதாள். 

என்னாதே... சும்மா என்னையே பாக். 
குறே?.."” 
ஏதோ திரைப்படத்தில் ஹாஸ்ய நடிகை 

ஒருத்தி பேசிய வசனத்தை எப்படியோ 
மனப்பாடம் பண்ணிவைத்தது சமயத்துக்கு. 
உதவியது. 

பாக்குறேன் பெண்ணே... கடன் வாங். 
கியும் படடினி'னனு ஒரு படம் பாத்தேன். 
பட்டினியா இருக்கிற கதாநாயகி உன்னைப். 
போலத்தான இடுப்பில குடததை வச்சுக் 
கிட்டு ஒய்யாரமா கைவிசி நடந்துக்கிட்டு, 
ஒரு பாட்டுப் பாடறாபாரு... நீயும் அப்படி 
யேதான் இருக்கே. தே..." 
பச்சையமமா கலகலவென்று சிரித்தாள். 
கண்ணம்மா. தாயைத் திரும்பிப் பார்த் 

தது. “அம்மா சிரிச்சா அன்னிக்குச் சீக்கிரம். 
குழம்புச் சோறு கிடைக்கும் என்று அதற். 
குத தெரியும். நசுங்க்ய தன் அலும்னியச் 
Gerba Jol Qo gis vii Seong) 
அது நாக்கைக் குழைத்துககொண்டது. 

டுப்பில் சோறு 
| கொதித்துக் கொண். 

டிருந்தது. தெரு விளக்கு, 
கள் பளிச்சென்று எரிந் 

'தன. சைனாபஜாரில் நடை 
பாதையில் பகல் ஒரு 
மணிமலிருந்தே பலரக 
வியாபாரம் ஆரம்பமாகி 
விட்டது. ரப்பர் பொம் 
மையிலிருந்து சீப்பு வரை; 
நைலான் துணியிலிருத்து 
செருப்பு வரை; விதம் 
விதமாக, வண்ண வண்ண. 
மாகக் குவிந்து கிடந்தன. 

  

  

 



சேற்றிலே செத்தாமரை 

முத்து வேகமாக நடந் 
தான் சைனா பஜாரைப். 
பார்த்து. ஒரு மாவு டப்பா, 
மைச் சிமிழ், சீப்பு, முத்து 
மாலை, இரணடு முழம் 
கதம்பம் என்று வாஙகி 
னான. 
முழுசாக இரண்டு 8 

ரூபாய்களுக்கு மேல ஆகி ஞீ 
விட்டன. oe 

அவன் திரும்பி வந்த ௫ 
வுடன் கண்ணம்மா ஆவ * 
லுடன் சென்று தாயின 
பக்கத்தில் வநது உட் 
கார்ந்தது. 

“அம்மா! வாசனை மாவு நல்லாக்கீது!..."' 
என்று தன் வியபபைக் காடடியது.. 

உ சி...சீ.. மூதேவி! மொகரக்கட்டைக்கு 
மாவுதான் கொரசசல்...அபபாலே Gur...’ 

என்று சொல்லிக்கொணடே முத்துவின் 
அருகில் நெருங்கி உடகார்த்தாள் அவள். 

கண்ணம்மா கண்களை அகல விழித்துப். 
பார்த்தது. *நம்ப தயினாவும இப்படிததான் 
உக்கா நதாங்க... ஆனா... அவருதான் 

இப்பல்லாம். வர்றத இல்லையே..." 
எனறு என்னென்னவோ த ததது அது. 

சிறு பெண்ணாக இருததாலும அதற்கும் 
உணமை புலப்பட்டது. 

  

அதன் தந்தையாகிய ராசப்பன் தாயுடன் 
சோஞ்சகாவம்' குருந்துவீட்டு மறைந்து 

போன உணமையை அந்தக் குழந்தை 
நெஞ்சம் மறக்கவில்லை. மனச்சாட்சி மறக்க 
வும் விடவலலை. ஒரு வேளை குழந்தையாக 
இருப்பதால் மனச்சாட்சி மக்ப3போ காமல்: 
இருக்கிறசதா என்னவோ ! 

“நயினா எங்கேம்மா?...!" 
தினம கேட்டது அது. 
பங்கே போனானோ பாவி!... சும்மாக் 

கிட நி... தமை கண்ணாலம் கட்டிக்கிட்டு 
வாழப் போயிருக்கான..!” 

என்று ஒரு 

“ஆ! கண்ணாலம் கட்டிக்கப் போயிட்டாரா 
நயினு? நவன இருந்தா எனக்குக்கூட 
கணணுலம் கட்டி வபபாரு...! 

கணணம்மா கனவுதான் கண்டது. 
தாயிடம் கூறவில்லை. அவள் தான் தமினா 
வந்ததையோ போனதையோ லட்சியம்: 
செய்யவல்லை3ய ! 

நசுங்கிய அலுமினியத்தட்டு “தக்'கென்று 
ஓசைப்பட்டதும சி.த்தனையிலிருநது வீடுபட் 
டது அது. துண்டம் துண்டமாக அத்த 
ஆளுஃகுமட்டும் உருளைக்கிடங்குத் துணடங் 
களைப் பொறுக்கிப் பொறுககி வைத்தாள் 
பச்சையம்மா. 
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இதற்கு வெறும் குழம்பு 
தான. இருந்த பசியில் 
அகப்பட்ட வரையில் 

௬ லாபம் தானே...? ‘ous! 
கென்று சாற்றை 

5” விழுங்கிவிட்டுத் தட்டை 

வழித்து நக்கியது. 

“அத்தனையும் முழுங்கி 
விட்டு . இழுக்கிறதைப் 

  

பாரு... துணி ணுட்டியாடி 
மூதேவி... சோத்துப் 
பானையைக் கவிழத்தாக் 
கூட உனக்குப் _பததாது. 

என்று சொலலிக் 
காண்டே பானையைச் 

சுரண்டிச் சோறு எடுத்து வந்து அவன் 
கலத்தில்தான் இட்டாள் அள். ' கூழம் 

    

மிலே பிசிறி உருட்டி அஉள் கையல் 
கொடுத்தான். அவன். இபபொழுது 
கண்ணமமாவை அவன் ஏறெடுத்தும். 
பார்க்கவில்லை. 

“ஐஸ்க்ரிம் வாங்கிக்கொடுத்த ஆளாச்சே 
ஒரு கவளம் சோறு கொடுபபாரோ...! 
என்று அது ஏங்கிமிருந்தால் பெருத்த 
ஏமாற்றம்தான். 

அப்புறம் மின்னல் வேகத்தில் அங்கு 
வேலைகள் நடந்தன. மூலையிலிருந்த 
கோணிப்பை ஒன்றை எடுத்து வீசி எறித் 

தாள் கணணமமாவைப் பாரத்து அவள். 

- இதில் முடங்கு ! _ என்று பொருள் 
அதற்கு. அப்புறம் செனனை நகரத்தின் 
வளககுகள் எலலாம் குபிரென்று பற்றி 
எரிந்தன. பச்சையம்மாவும் முத்துவும் 
அந்த ஒளி வெளளத்தில் முங்கீக குளித்த 

வாறு சினிமாவுஈகுப் போய்விட்டார்கள். 
கிழிந்த கோணியைத் தடயைவாறு உட் 

  

கார்ந்திருந்தாள். கண்ணம்மா, * சிரங்கு. 
பிடித்தவளாக இருந்தாத்தான் என்ன? 

'நான் சினிமா பார்ககக்கூடா தா?! என்று 
அது நினைத்தபோது ஈரம் கசிநதது 
அதன் கண்களில். 

* 

power கண்ணம்மா கண் விழித்த 
போது எங்கும் ஒரே ஒளிமயம். கதிர 

வனின் ஒளிக்கீற்றுக்கள் அந்த இடத்தை 
துப்புரவாக்குவதுமபாலப் பாய்ந்து வந்து, 
ஒளி வீசின. 

முத்து தலை வாரிக்கொண்டிருந்தான். 
பச்சையம்மா வெளியிலிருந்து வந்தாள். 
கண்ணம்மாவின் சாப்பாட்டுததட்டில் இடி 
யாப்பமும் சடடினியும் இருநதது. கண் 
ஸுடித் தம்ளரில் ஆவி வீசும டீ வேறே. 

நீ சாப்பிட்டியா ?'" 
“டி குடிச்சேன்... நீ துண்ணு,   
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முத்து நின்று குடித்துவிட்டுப் போய்விட் 
டான். 

பச்சையம்மா அவன் போவதையேயார்த். 
துக்கொண்டிருந்தவள் சோம்பல் முறித் 
துக்கொண்டாள். 

“யம்மோல்... இன்னிக்கி நானே ஆசு 
பத்திரிக்குப் போகிறேன்...” என்றது கண் 
ணம்மா. இரவெல்லாம் அதற்கு ஒரே 
நமைச்சல், 

“ஏண்டி ?.."” 
“நீ எம்மா வேலைதான் செய்வே ? நான் 

போயி மருந்து வாங்கிட்டு ஓடியாறேன். 

  

தாய் ஒன்றும் பேசவில்லை. கண்ணம்மா 
ஆஸ்பத்திரியை நோக்கி நடக்க ஆரம். 
பித்தது. 
“இனிமே அம்மாவை ஒண்ணும் கேக்கக் 

கூடாது. பாவம். . அந்த ஆளுக்குச் சோறு 
ஆக்கணும். பலகாரம் வாங்கியாறணும். 
நம்ப கையிலே செரங்கு இல்லைன்னா நான் 
போயி பலகாரம் வாங்கியாறலாம். இந்தக் 
கையாலே வாங்கியாந்தா...சே... எனக்கே 
குமட்டுதே..."” 
எண்ணியபடி நடந்தது அது. 

* 
அச்சு ஆஸ்பத்திரியில் கொடுத்த மருந்தி 

: னால கண்ணம்மாவின் சொறி சிரங்கு 
குணமாகவில்லை. உடல் பூராவும் அழுகிச் 
சொட்டுவது போல கசகசவென் நிருந்தது. 
பச்சையம்மா மகளை அருவருப்புடன் பார்த் 
தாள். தன்னுடைய நாக 
ரிகத் தோற்றத்துக்கு. 

எதிரியாகவே அந்தப். 
பெண்ணை அவள் கருதி 
னாள். 

'இது என்னா இப்படிக் 
கீது...? ஒரே வாடை 
வீசதே இந்தப் பொண் 
மேலே ?...!” என்று முகத் 
தைச் குளித்தான் முத்து. 
கோதிரச் ௬ருள் கிராபபு 

வைத்திருந்தான் அவன். ae 
அவனுக்கேது அந்த டாம்பிகச் செலவு, 
களுக்குப் பணம் ? 

  

  

அரன்மனைக்காரத் தெருவிலிருந்து 
கோவிந்தராஜ முதலித் தெருவரை அப். 
படியே ஒரு தரம் நசுங்கும் கூட்டத்தில் 
புகுந்தால கையில் கிடைத்தது வேட்டை 
தான ! அவன் ஏன் மல் ஜிப்பாவும், சுருள். 
கிராப்பும் வைத்துக்கொள்ளமாட்டான் ! 

பச்சையம்மா பல்லைக் கடித்தாள். 
“பீடை, பிடை, மூதேவி! அந்த மூலை 

   
     

அமுதசுரபி 

யில் போய்ப் படுத்துத் தொலையேண்டி. 
நாத்தமா நாறுதே... தூ..." 

லையில் பூக்கடைக் கதம்பமும், முகத்தில். 
ஜீரோஸ் பவுடரும் மின்ன, "கடாவ்! வாயில் 
சேலை உடுத்தியிருந்தாள் அவள். பொங் 
கலுக்கு *ரூபியா" வாயில் ஜாகெட் எடுக்கப் 
போவதாகச் சொல்லிக்கொண்டாள். 

அவளுக்கிருந்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு 
குறைதான். தான் நன்றாக சிவப்பாக 
மொழு மொழு வென்று இருக்கவில்லையே 
என்பதுதான். மூக்கும் முழியும் இருந்தால் 
மட்டும் போதுமா ? 
சினிமாவிலே வர்ற £ஸ்டாரு?ங்கெல்லாம் 

பளபளன்று மொழு மொழுன்னு வெண் 
ணெய்யை உருட்டி வச்சாப்பிலே இருக் 
காங்களே. அவுங்க என்ன பூசருங்க? "" 
என்று முத்துவைக் கேட்டாள் அவள். 
“அவுங்க வெண்ணெய் பூசிக் குளிப்பாங் 

களாம்..."" 
“ஆங்...” என்று அயர்ந்தாள் அவள். 
“வெண்ணெய் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே 

விக்கிதே...'” என்று வியந்தாள். 
“நீ. நல்லாத்தான் இருக்கே புள்ளே. 

கொஞ்சம் கறுப்பு அதிகம். ஆனா...அழவாத் 
தான் இருக்கே...” என்று மெச்சினான் 
அத்த ரசிகன். 

மூலையில் முடங்கிக் கிடந்த கண்ணம்மா 
தன் அம்மாவின் அழகைக் கண்களை AOS 
கிக்கொண்டு பார்த்தது. 

“அவள் அம்மா அழகுதான், சந்தேக 
மில்லை. மீன் போலத் 
துள்ளும் விழிகளும், முத் 
துச் சரம் போல் பற்களும், 
அவள் அழகே அழகு 
தான். இந்த அழகியின் 
வயிற்றிலே இப்படி ஒரு 
தாற்றமெடுக்கும் ஜன் மம் 
வந்துபிறந்திருக்க வேண் 

டாம். அழகுப் பதுமையாக 
ஒருகுழந்தை பிறந்திருக்க 
பேண்டும். இதெல்லாம். 
அந்தச் சாமிக்கு எங்கே 

  

  

ப 
சிறு பெண்ணாக இருந்தாலும் கண்ணம். 

மாவுக்கு இயற்கையிலே அறிவு கொஞ்சம் 
அதிகமாக இருந்ததனால் அதிகப்படியாக 
யோசனை செய்தது. 

முத்துவும் பச்சையம்மாவும் சாப்பிட்டு 
முடித்தார்கள். ஒரு கிண்ணத்தில் சோற் 
றைப் போட்டுக் குழம்பை ஊற்றி மகள் 
முன்பாக வைத்துவிட்டு அவள் வெளியே 
வந்துவிட்டாள். 

*“தே..! இன்னிக்குப் Grr Garson



சேற்றிலே செந்தாமரை 

சினிமா பாக்கலாம்""... என்று கொஞ்சினாள் 
அவள். 

முத்து பீடியை உறிஞ்சினான். 
சினிமா பாக்கணுமா கழுதைக்கு ? இன்: 

னிக்கு உனக்குன்னு இருபத்தஞ்சு ரூவா 

செலவு ஆச்சு புள்ளே...பேசாமெக் கிட...” 

“தே! தே! இந்த ஆட்டம் மாத்திரம். 
'இட்டுக்கினு போயேன்... * பேயானாலும் 

தாயோ..." என்னவோங்கிற ஆட்டமாம். 

“ஓஹோ ! உன்னைப் பாத்துட்டுத்தான் 
படம் எடுத்திருப்பாங்க பச்சை... அப்ப 
பாக்க வேண்டியதுதான்..." முத்து கிண் 
டல் செய்ய பச்சையம்மா கண்களைக் கசக் 
Deeper. 

அப்புறம் ஆணுக்குத் தோல்விதானே ? 
அந்தத் தகரக் கொட்டடியின் கீழ் தன்னந் 
தனியாகக் முடங்கி கிடந்தது கண்ணம்மா. 
அதற்கும் சினிமா பார்க்க வேண்டுமென்று 
ஆசைதான். ஆனால், இப்படி நாறும்போது 
அம்மா மட்டும் கூட்டிப்போக முடியுமா ? 
பக்கத்திலே நாலுபேர் என்ன சொல் 
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வார்கள் 
ஜங்கிருந்தோ கடியாரத்தில் மணியடிக்கும். 

சத்தம் கேட்டது. ஒண்ணு, ரெண்டு... 

  

என்று எண்ணியது அது. - தெருவிலே 
சிறிது சலசலப்பு ஏற்பட்டது. 

பச்சையம்மாவும், முத்துவும் வந்தார். 
கள். அந்தப் படத்தில் நடித்த கதா நாயகி 
போட்டிருந்த கொண்டைதான். அவளை 
வெகுவாகக் கவர்ந்தது. அந்தக் கதையில் 
வந்த 'வில்லன்"தான் முத்துவைக் கவர்ந்: 
தான். 
“படா திரில்லு... அந்த ஆளு செஞ்ச 

வேலையெல்லாம்..." என்றான் முத்து. 
“அது கெடக்கது... அந்தப் பொண்ணு 

முத்துச்சரம் தொங்க ஒரு கொண்டை 
போட்டுக்கிட்டு வந்தது பாரு... நல்லா. 
இல்லே ?..."' என்று கேட்டாள் அவள். 
பொழுது விடிந்த பிறகுகூட அவர்கள். 

தூங்கினார்கள். 

கண்ணம்மா விழித்தெழுந்தது. என்று 
மில்லாத மகிழ்ச்சியும், தெம்பும் அதன் உட 
லிலும் உள்ளத்திலும் ஏற்பட்டிரு ந்தன. 
தெருக் குழாயில் பல் விளக்கிவிட்டு மேலே 
ஒரு கந்தலைப் போர்த்திக்கொண்டு தெரு 
வில் இறங்கிநடநத்தது. இரவு அதற்கிருந்த 
வேதனையில் சாப்பாடு இறங்கவில்லை. 
பசி வயிற்றைப் பிய்த்தெடுத்தது. 
குப்பைத் தொட்டிக்குப். பக்கத்தில் ஆப்பக் 

காரக் கிழவி ஆப்பம் சுட்டுக்கொண்டிருந் 
தாள். 

  

    

   

“ஆயா!...!” என்றது கண்ணம்மா. 

“என்னாடி. பொண்ணே 
கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள். 

“அடிப் பாவிபெத்கவளே; ஏண்டி இப் 
படி அழுகிச் சொட்டுறே? உங்க ஆத்தா. 
இதையெல்லாம் ஏண்டி கவனிக்கப்போரு ? 
பீடை பிடிச்சவ...!” என்று வசை பாட 
ஆரம்பித்தாள் ஆயா. 
“ஆயா ! எங்க அம்மா நல்லாத்தான் 

கவனிக்கிறாங்க...!' என்று தாய்க்குப் பரிந் 
தது கண்ணம்மா. 

“- ஐயே...கவனிக்கிற பவினஷப் பாரேன், 
வாய் ஒரு கேடாடி உனக்கு... போடி 
என்று விறகுக் குச்சியைக் : கையிலெடுப் 
பதற்கு முன்பே தள்ளாடிக்கொண்டு ஆஸ். 
பத்திரிக்குப் போய்விட்டது கண்ணம்மா. 

ன்று ஆஸ்பத்திரியில் ஒரே கூட்டம். 
அ பெரியவர் ஒருவர் வந்திருந்தார், புட்டி, 
புட்டியாக பாலும், பழங்களும் வழங்கப்பட் 

     



    வானத்தில் உலவும் 
வெண் மேகங்களுடன் 
போட்டியிடும் மலைச் 
சிகரங்கள்; மலைச் சரிவிலே. 
ஓர் அழகிய தாமரைக், 

கதிரவனை நோக்கி இதழ் விரித்து 
அழகாக ஆடிக் கொண்டிருந்தன 

,ந்தமலர்கள். மலையிலிருந்து வீழ்ந்த 
ரின் சலசலப்பைத் தவிர, அந்த. 

ir ரீங்காரம், காற்றின். 

    
   

    

   

  

   

  

,தக் கலைப்பது போல் சற். 
ம் ஒரு பெரியவர். தாமரைத் 

  

Ser அருகில் வந்தார். நீண்ட 
த் தாடியும், தும்பைப் பூப் 

முடியும், ஆழ்த்து கருணை 
கும் கண்களும் பெற்றிருந்த 

அவர் குளக்கரையில் உட்கார்ந்து களைப்: 

     
  

கள்ளனும் காவியுடைத் தவசி 
யும் சந்தித்தனர். அதன் விளைவு 
மகத்தானதா யிருந்தது....... 

* 

  

புடன் இரண்டு மிடறு தண்ணீர். 
அருத்தினார். நிம்மதியாகத் தம்முடைய 
திட்டத்தை அவர் அலசி ஆராய்ந்து 
பார்க்க விரும்புகிறார் என்பது நன்றாகத் 
தெரித்தது. 

அடுத்த கிராமத்தில் மக்கள் மழை இன்: 
மையால் விளைச்சல் இன்றி வாடும்போது 
கொள்ளையும் கொடுமையும் நடந்தால். 
அதை எப்படித் தாங்கிக் கொள்வார்கள் ? 
சாவியாகிவிட்ட பமிரை மாட்டுக்குத் தீவன 
மாகும் என்று போர் போட்டு வைத்தால்: 
கொள்ளைக்காரன் கறுப்புச்சாமி வைக்கோல். 
போருக்குத் தீ வைத்து விட்டானாம் ! ஜனங் 
கள் வயிற்றிலும் வாயிலும் அடித்துக் 
கொண்டு அலறுகிறார்களாம். கொஞ்சம் நஞ் 
சம் வைத்திருந்த சோளத்தை எடுத்துத் 
தீயில் வாரி வீசினனாம்; 'சடபட' வென்று 
இவை பொரிந்து கருகிப் போகும்போது,



  

அத்த. உள்ளங்கள் வேதனையால் எப்படிக் 
கருகியிருக்காது !: 

* ஹும்... அவர்களுக்கு எப்படி ஆறுதல். 
கூற முடியும்?.... மறுபடியும் உழைப்பில்: 
ஈடுபடச் சொல்லி அவர்களை நான் திருப்ப. 
முடியுமா 7... 

* வேதனையும் துன்பமும் கலற், லில்: சாமியார் பரமசிவம் தமக்குத் தாமே பேசிக் 
கொண்டவாறு அப்படியே யோசனையில்: 

.ழ்.ந்து போனார், பல அருமையான திட். 
டங்கள் அவர் மனத்தில் உருவாகும்போது 
அவர் அப்படித்தான் மெளனத்தில் ஆழ்த்து: 
விடுவது வழக்க ஒவ்வொரு ஊராகச் 

சென்று, :மக்களின் குறை. 
களைக் கேட்டு ஆறுதல் கூறு. 
வதுகூட அவர் வழக்கம். 

தெடுத் தொலைவு நடந்து 

  

  

  

களைத்துப் போய் அந்தக் குளக் 
கரையில் உட்கார்த்து இளைப்பாறிக் 
கொண்டிருக்கும்போது வழிப்போக் 
கன் ஒருவனைச் சந்தித்தார் அவர். 
தாடிச் சாமியாரைப் பார்த்ததும். 
அவன் பிசாசைக் கண்டவன் போல். 
முகம் வெளுக்க, விழிகள் பிதுங்க. 

அவரையே வெறித்துப் பார்த்தபடி 
நின்றான். 

பரமசிவம் அவனை அன்புடன் பார்த்தார். 
“ஏன் அப்படிப் பயத்து நடுங்குகிறாய் அப் 
பனே? நான் என்ன பேயா, பிசாசா? 
உன்னைப் போல நானும் மனிதன் தானே 3" 

ம.ம.... மனிதன்தான், சாமி; ஆனால். 
நீங்க கறுப்புச்சாமி 'இல்லீங்களே 9 "என்று 
கேட்டுவிட்டுப் பேந்தப் பேந்த விழித்தான். 

அவன்... | 
அப்படி ஒரு சாமி [இருக்குதா 

அவனிட மிருத், முக்கியமான தக. 
வல்களைத் தெரிந்து கொள்வதற்காகவே. 

அம் 

  

    

  அவர் அவனை”அவ்விதம் கேட்டார் 
வழிப் போக்கன் தன்னுடைய பயம் 
தெளிந்து குளத்துப் படிகளில் உட் 

கார்ந்தான். 3 
அதென்ன சாமி அப்படிக் 

கேட்டீங்க? கடத்த ஒரு வாரமா. 
யக்கத்து'க் கிராமம் படுகிற. 
அவஸ்தை உங்களுக்குத் தெரி 
யாதா? தகுந்த போலீஸ் பந்தோ 
யஸ்து இல்லாமல் தங்கமேட்டில் 
கால் வைப்பதே தவறு என்று, 
சொல்கிறார்கள். மக்களை வெறி. 
பிடித்தவர்கள் மாதிரி நட 
கொள்கிறார்களாம், தாடிச் சாமியார் 
என்றால் சீறிப் பாய்த் 
கொன்று போடுவார்கள். 
என்பது பலருடைய அபிப் 
பிராயம். ஏனெனில், கொள் 
ளைக்காரன் கறுப்புச்சாமி தாடி 
வைத்துக் கொண்டுதான் 
அங்கே வந்து அட்டூழியங்கள் 
தடத்தினானம். 

வழிப்போக்கன் பரமசிவத்: 

       

  

   

   

  

  

    

   

  

தைப் பயந்த கூர 
லில் எச்சரித் 
தான். சாமியார் 
பரமசிவம் “உஸ்! 
என்று அலுத்துக் கொண்டார். 

பிறகு நிதானமாக 
“அதனால். என் 
னுடைய தாடியை 
எடுத்து வீட 
வேண்டும். என் 
கிறாயா? கறுப்புச் 
சாமி இன்று ஒரு 
கிராமத்துக்குத் 
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தாடியுடன் வருவான், தாளைக்கு ஒரு இடத் 
துக்கு மொட்டைத் தலையுடன் போவான் ; 
அதற்கடுத்த நாள் தொப்பியும் நிஜாரும். 
அணிந்து வருவான். அவனைப் போல நான் 
உருவத்தில் மாறிக் கொண்டிருக்க முடி 
யுமா?..."” 

“போலீஸ் வேண்டாம்? இரவு தேரத் 
தில் வந்து குத்திப் போட்டால் என்ன 
பண்ணுவீர்கள் ? 

“மனிதனுக்கு மரணம் என்பது அவன் 
வைக்கும் ஒவ்வோர் அடியிலும் பதுங்கிக் 
கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதற்காகப். 
பயந்து முடியுமா அப்பா? நீ ஒன்றுக்கும். 
கவலைப்படாதே. இருட்டுவதற்குள் தங்க 
மேட்டுக்குப் போய்விடலாம். மக்களின் 
அன்பு உள்ளத்துக்குமேல் கனன்று கொண் 
டிருக்கும் பயத்தை, வெறியை, அறியா 
மைய என்: அன்பு நீரால் அவித்துவீட 
முயல்கிறே, 

“கொள்ளைக்காரன். கறுப்புச்சாமி தங்க 
மேட்டில் புகுந்து வீடுகளைச் சூறையாடி, 
வைக்கோல் போர்களுக்குத் தீ. வைத்து, 
களஞ்சியங்களை உடைத்து... இப்படி எத் 
'தனை அட்டுழியங்கள் சாமி? நீங்க தங்க 
மேட்டுக்கா போறீங்க ?"' என்று கேட்டான். 
அவன்... 

“ஆமாம்; அங்கேதான் போகிறேன். 
பாவம், தொத்து போமிருப்பவர்களைப் 
பார்த்து ஆறுதல் கூறவேண்டும். என்று 
போகிறேன் "' என்றார் பரமசிவம். 

வழிப்போக்கன் தன் வழியே சென்றான். 
* * * 

  

ப்பொழுது வானம் பார்த்த பூமியாகிய 
தங்க3மேட்டுக் கிராமத்தைச் சுற்றிச் சுமார் 
எழுபது எண்பது மைல்கள் வரையில் மழை: 
இல்லாமல் கிணறுகள் வரண்டு கிடந்தன. 
ஏரிகள் காய்ந்து வெடிப்புகளுடன் காட்சி 
அளித்தன. மக்கள் கூடி தண்ணீருக்காக 
ஊரிலிருந்து பதினைந்து மைல்கள் தள்ளி 
இருந்த மலை அடிவாரத்துத் தாமரைக் 
குளத்தையும், சிறு ஊற்றுப் போல் குளத் 
தில் வந்து விழும் அருவியையுமே நம்பி 
இருந்தார்கள். வானத்தை நம்பி வயலை: 

உழுது விதைத்து, கிணற்றில் இருத்த நீரை 
இறைத்துவிட்டு, வானத்தை அண்ணாந்து 
பார்த்து மக்கள் மனம் சலித்திருந்த சமயம் 
கொள்ளைக்காரன் கறுப்புச்சாமி திடீரென்று: 
தோன்றி, களஞ்சியங்களில் இருத்த தான் 
யங்களைச் சூறையாடி, இருக்கும் ரொக்கத் 
தையும் கொள்ளை "அடித்துக் கொண்டு 
போனான். அவன் கையில் மின்னிய கத் 
தியும், அவன் தோழர்களின் சாகசச் செயல் 
களும் மக்களை அலற வைத்தன. 

வெண்ணிறத் தாடியும், பட்டை பட்டை 
யாகத் திருதிறும் அணித்து வத்து அவன் 

  

அமுதசுரபி 

செய்த சாகசச் செயல்களால் கிராமத்து, 
ஜனங்கள் தாடிக்காரன் என்றால் துள்ளி 
எழுந்தார்கள். போலீஸ்காரர்கள் தாடி வைத் 
திருந்தவர்களை யெல்லாம் பிடித்துப். 
போலீஸ் சிறையில் கொண்டு வந்து கொட் 
டினார்கள் ! அதில் ஒருவன் கூடக் கறுப்புச். 

சாமி இல்லை. 

இந்தச் சமயத்தில்தான் மக்களின் துன் 
பத்தைத் துடைக்கும் பணியைச் செய்து: 
வந்த சாமியார் பரமசிவம் தங்கமேட்டை 
நோக்கிக் கிளம்பி வந்தார். அவருக்கு ஒரே. 
ஒரு ஆசை : கறுப்புச்சாமியை எப்படியாவது 
சந்தித்துவிட வேண்டும். அவன் மனத்தை 
மாற்ற ஏதாவது உபாயம் தேடவேண்டும். 
“ கறுப்புச்சாமி! என்னை வந்து பார் ! * என்று: 
பத்திரிகையில் விளம்பரம் போட முடியுமா 
என்ன ? எப்படி எங்கே அவனைப் பார்க்க 
முடியும்... என்று யோசித்துக் கொண்டே 
இருந்தார். 

'தாமரைக் குளத்தின் மேற்குப் பக்கத்தில்: 
இருத்த மலைச் சரிவில் சூரியன் இறங்கிக் 

காண்டே வந்தான். சாமியார் பரமசிவம் 
களைப்பு நீங்கப் பெற்றவராக அத்த 
இடத்தை விட்டுக் கிளம்பினார். 3 

  

* * * 

அஸ்தமித்து இரண்டு மணி நேரத்துக் 
கெல்லாம் தங்கமட்டை அவர் அடைத்து 
விட்டார். சென்ற ஆண்டுகளில் * கலகல " 
வென்நறிருத்த அந்தக் கிராமம் தன்னுடைய 
களையை இழந்து, வெறிச்சென்று காணப் 
பட்டது. தைரியசாலிகளான சிலர் மட்டும். 
குடிசைகளை வீட்டு வெளியே வந்து கிராமத் 
துள் வத்திருப்பவரைப் பயத்துடன் கவனித் 
தனர். 

சாமியார் பரமசிவம் அன்புடன் அவர்களை 

அணுகித் தாம் வந்திருக்கும் தோக்கத்தை 
அறிவித்தார். கூடிய விரைவில் கடவுளின் 
கருணையால் மழை பெய்து அவர்களுடைய 
மேழிச் செல்வம் தழைத்துப் பெருகும் என்று 
ஆறுதல் கூறினார், மக்கள் தீய்ந்த வைக் 
கோற் போர்களைக் காட்டினர். சூறையாடப் 
பட்ட தெற்களஞ்சியங்களைக் காட்டி மாய்த்து 
போயினர். துடிப்பும், வலிமையும் உள்ள. 

ளைஞர்கள் கறுப்புச்சாமி தங்கள் கைகளில்: 
க்கினுல் அவனை அப்படியே passe 

தயாராக இருந்தார்கள். அவனைப் போலீ: 
சிலோ, கோர்ட்டிலோ அவர்கள் ஒப்படைக் 
கத் தயாராக இல்லை. 

அவர்களுக்கு. ஆறுதல் கூறி, அவர்கள் 
மணத்தில் கனன்று கொண்டிருந்த கோபத் 
தையும், துவேஷத்தையும் அணைத்துவிட 
முயன்றார் பரமசிவம். ஆனால் ஊர் எல்லையி 
லும் ஊரைச் சுற்றியும் போலீஸ் பாரா 
பலமாகத்தான் இருந்தது.



சாமியார் பரமசிவம் 

“சாமி! இத்தத் தாடியை எடுத்து விடுங். 
புகள், தாடி வைத்திருப்பவர்கள் நல்லவர். 
Barre இருந்தாலும், கறுப்புச்சாமியின் 
நினைவுதான் எங்களுக்கு வருகிறது..." என்: 
ரன் ஒருவன். 

பரமசிவம் சிரித்துக்கொண்டு சும்மா 
இருந்து வீட்டார். 

* * ட 

அது அமாவசைக்கு முத்திய இரவு. 
வானத்தில் சத்திரன் இல்லை. எண்ணற்ற. 
தாரகைகள் சிதறிக் கிடந்தன, பரமசிவம். 
தம் பணியைச் செய்யக் கிராமத்துக்கு வத்து 
“நான்கு இனங்கள் ஆகியிருந்தன. கறுப்புச் 
சாமி மறுபடியும் தீய்த்துபோன அந்தக் 
கிராமத்துள் நுழைந்து கொள்ளையடிக்க. 
அங்கு எதுவுமே இல்லை. பசியால் வாடும் 
மக்களும், அவனை வஞ்சம் தீர்க்க வேண்டும் 
என்று உறுமும் இக£ஞர்களும் மட்டுமே 
எஞ்சி யிருந்தார்கள். பெண்கள் குடிசை. 
குன் பதுங்கிக் கொண்டு நாட்கணக்கில் 
வெளியே வராமல் இருந்தார்கள். 

  

  

  

  

கறுப்புச்சாமியின் * கடாட்சம்" வேறொரு 
கிராமத்தின் மீது விழுந்ததாகத் தங்கமேட் 

டுக்குச் செய்தி வந்தது.அங்கிருந்த போலீஸ். 
பாரா அந்தக் கிராமத்தை நோக்கிச் சென் 
தும், சாமியார் பரமசிவம் ஒருவரே அவர் 
களுக்குக் காப்பாளராக விளங்கினார். 

மைச்சிமிழைத் திறத்து வைத்தாற்போல் 
எங்கும் ஒரே இருட்டு. ஊரில் முக்கியஸ்தர் 
கள் சிலரைப் பார்த்துப் பரமசிவம், '* அன்: 
பர்களே!! நீங்கள் எல்லோ 
ரும் போய்ப் படுத்துத் 

  

  

  

தூங்குங்கள். நான் விழித் 

  

“சாமி! அவன் கையி; 
இருக்கும் கத்தியை நினைச் 
சால் கதி கலங்கிப் 

      

எச்சரித்துவிட்டு அவர்கள் 
சென்றுவிட்டார்கள்.. 

குடிசைக்கு. வெளியே 
திறந்த வெளித் திண்ணை. 
யில் மங்கலாக விளக்கு 
ஒன்றை வைத்துக் டு சாய்த்து உட் 

திருந்தார் பரமசிவம். 
ரவு முதல் ஜாமம் ஆரம் 
ப்பதற்கு அறிகுதியாக 

ஜாமக்கோழி கத்தி pio 
தது. திறந்த வெளியில்: 
கூடக் காற்று இல்லை. 
பாவியின் இதயம் போல. 
அ-16. 
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ஒருவிதப் புழுக்கம். 
* * ச 

பரமசிவம் கண்களை மூடி மூடித் திறத் 
தார். புராண காலத்து அரக்கர்களை யெல் 
லாம் நினைத்துப் பார்த்தார். * அத்த அரக். 
கர்கள் மாய்ந்து விடவில்லை. இந்த யுகத். 
தில் மனிதர்களுக்குள் மறைந்து வாழ்கிறார். 

i விடில், கையில் கத்தி பிடித்துச் 
சண்டை செய்யும் திறமை படைத்த வீரன் 
ஒருவன், நேர்மை அற்றவனுகித் தன் இனத் 
தையே அழிக்கத் தொடங்குவானு ? ' என்று 
எண்ணி வருந்தினர் அவர். சுத்திலும் 
தன்னைச் சூழ்ந்திருந்த அந்தகாரத்தை ஒரு: 
முறை கூர்ந்து கவனித்தார். ஒன்றும் தெரிய 
வில்லை. அருகில் இருந்த செம்பிலிருந்து 
ஒரு வாய் ஜலம் குடித்தார். செம்பைக் கீழே 
வைக்கும்போது பலமான முரட்டுக் கரம்: 
ஒன்று அவர் தோளைத் தொட்டு உலுக்: 
Sug. 

பரமசிவம் அண்ணாந்து பார்த்தவர் அப் 
படியே பேச முடியாமல் திகைத்து விட்டார். 

சாமி! ரொம்பத் தாகமாக இருக்குது. 
ஒரு வாய் தண்ணி குடுங்க......"" 

பரமசிவம் பேசாமல் தண்ணீர்ச் செம்பை: 
எடுத்து அவனிடம் நீட்டினார். ஆவலுடன். 
செம்புத் தண்ணிரையும் குடித்துவிட்டுப் 
பெருமூச்சு. விட்டான் அவன். 

“ஏனப்பா! ஏதாவது சாப்பிடுகிறாயா ? "” 
“சாப்பிடுகிறேன், சாமி. நான் சரியாகச் 

சாப்பிட்டு இரண்டு. நாள் ஆச்சுங்க. 
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பரமசிவம் இரண்டு கம்பு அடைகளையும், 
வாழைப் பழங்களையும் கொண்டுவந்து 
அவன் முன் வைத்தார். அவன் சாப்பிடு 
வதைப். பார்த்துக் கொண்டே இருக்கும் 
அவன், “சாமி! நான் யார் என்று உங்களுக் 
குத் தெரியுங்களா ?"" என்றுன். 

“தெரியாது அப்பா." 
தெரிஞ்சால் எனக்கு இப்படிப் பழமும் 

அடையும் குடுப்பீங்களா ? 
“தெரிந்தாலும் கொடுப்பேன். தீ யார் ?"" 
“கறுப்புச்சாமி ! 
பரமசிவம் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டாலும் 

தன்னைச் சமாளித்துக்கொண்டு, “ அப்பனே! 
உன்னைப் பார்க்க வேண்டுமென்று எத்தனை 

நாட்களாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்! 
(நீயே என்னைத் தேடிக்கொண்டு வந்திருக் 

கிருயே......"' என்று அதிசமித்தார். 
“ஏன். சாமி அப்படி ? அளவு கடந்த 

பாவங்களைச் செய்தவனைப் பார்க்க யாரா 
வது ஆசைப்படுவார்களா ? ' 
பரமசிவத்துக்குச் சந்தேகம் வந்துவிட்டது. 

“ஒரு வேளை மனுஷன் * தண்ணி போட்டு ! 
விட்டுத் ,திசை கெட்டு வந்துவிட்டானோ.! 
என்று நினைத்தார். இருந்தாலும் தம்மைச் 
சமாளித்துக் கொண்டு, எங்கே இப்படி வந். 
தாய் அப்பா ? போலீஸ் வந்து விடுமே..." 
என்றார் கருணை பொங்க. 

  

வத்துவிடும் என்ன சாமி ? வந்தே விட். 
டார்கள் ! குறுக்குப் பாதையில் புகுந்து ஓடி 
வந்தேன்.” 

** எதற்கு அப்பா? உன் உயிரைக் காப் 
பாற்றிக் கொள்ளத்தானே ? இந்தக் கிராமத் 
தில் எத்தனை உயிர்கள்--உன்னால்-- துடிக் 
கின்றன என்பது உனக்குத் தெரியுமா ?..."'   

சாமீ!” என்று உறுமினன் அவன். 
“இப்பொழுது உங்களிடம் உபதேசம் பெற. 
நான் வரவில்லை. இத்தக் குடிசைக்குள் 
ஒளிந்துகொள்ள எனக்கு இடங் கொடுங் 
கள்!" என்று கூறியவாறு மடியில் வைத்: 
திருந்த பொய்த் தாடியை எடுத்து அணித்து 

: கொண்டு, பையிலிருந்து _ திருநீற்றை. 
எடுத்து நெற்றியில் அப்பிக் கொண்டான். 
அவன் போலிச் சாமியாராக மா.ி மிருத்தா 
லும், அந்த வேஷம் அவனுக்கு நன்றாகத் 
தானிருந்தது. 

கறுப்புச்சாமியின் உருவம் எப்படி இருக் 
கும், அவன் எப்படி இருப்பான் என்பதே 
போலீசாருக்குத் தெரியாது. ஓர் இடத்தில் 
அவன் மொட்டைத் தலையுடன் வந்தான். 
என்றார்கள் ; மற்றோர் இடத்தில் தாடிச் சாமி 
யாராகக் காட்சி அளித்ததாகச் சொல்லிக் 
கொண்டார்கள். இன்னொரு இடத்தில் கர. 
தாக் கிராப்பும் நறுக்கு மீசையுமாக வந்து. 
ஜனங்களை ஏய்த்துவிட்ட்ப் போனதாகப். 

அமுதசுரபி 

பேசிக் கொண்டார்கள். போலீசாரின்*பாடு 
ரே திண்டாட்டமாக ந்தது. i மாயாவியை ede Ge, Cops பிண 

மாகவோ பார்த்துத்தான் ஆகவேண்டும். 
என்று அவர்கள் வீருப்புடன் ஈடுபட்டு, அமா. 
வாசை இரவுகளிலும் பின்னிலவுக் காலங் 
களிலும் கிராமம் கிராமமாகப் பீட் சுற்றி 
வந்தனர். 

அன்.நிரவு மறுபடியும் அவன் தாடிச் சாமி 
யாராக ஒரு கிராமத்தில் கொள்ளையடித்து 
விட்டு மறைந்ததும், போலீஸின் ஆத்திரம். 
அளவு கடந்துவிட்டது. காட்டுப் பாதை 
களிலும், கல்லிலும் முள்ளிலும், மலைப் 
பாதைகளிலும் ஓடிக் களைத்துப் பரமசிவத் 
'திடம் அடைக்கலம் தேடி வந்திருந்தான் 
கறுப்புச்சாமி. பரமசிவம் என்ன செய்வது. 
என்பது தெரியாமல் திண்டாடினார். 

  

* * * 

போலீசின் ஊது குழல் இரவின் அமை 
'தியைக் குலைத்தவாறு “உய்ய்,..."' என்று. 
கேட்டது. மறுபடியும் சேர்ந்தாற் போலப் 
பல குழலொலிகள் கேட்டன. _ போலீஸ் 
வெகு அருகாமையில் இருக்கிறதென்று 
தெரிந்து விடவே, கறுப்புச்சாமி பரமசிவத் 
தின் கால்களைப்.பிடித்துக் கொண்டான். 

* சாமி! 
emf...” 

இரவு மூன்றாம் ஜாமம். ஜாமக்கோழி தன் 
வேலையை முடித்துவிட்டுக் குடிசையின். 
கூரை மேல் உறங்கிக் கிடந்தது. நாயும் 
உறங்கும் வேளை. ஆயிற்று ; இன்னும் சற் 
றுப்பொறுத்தால் இருள் பிரிந்து கொண்டே 
வந்து, பொழுது வீடிய வேண்டியதுதான். 
மரங்களிலும் ஏரிக்கரைப் புதர்களிலும் 
போலீசார் பதுங்கி இருக்கிறார்கள் என்பது 
பரமசிவத்துக்குத் தெரிந்துவிட்டது. 

அந்த அந்தகாரத்தில் குடிசைக்குள். 
ளிருந்து ஓர்" உருவம் மெல்ல மெல்ல 
வெளியே வந்தது. தாடியும் மீசையுமாகத் 
தோளில் பையுடன் அது நிதானமாக ஏரிக் 
கரையை நோக்கி நடப்பதைப் போலீஸ். 
புலிகளின் கண்கள் தீட்சண்யமாகக் கவனித்: 
தன. 

  

எப்படியாவது காப்பாத்துங்க, 
  

உருவம் மெதுவாக நடந்து சென்று ஏரிப் 
படுகை ஓரமாகத் திரும்பியது. 

“டும்....டமில்.......! 

இதயத்திலிருந்து ரத்தம் குபு குபு" 
வென்று பெருகஅ.த்த உருவம் கீழே சாய்த் 
தது. போலீசார் இறுமாப்புடன் தங்கள் 
'இலாக்காவை அலைக்கழித்து வந்த கறுப்புச் 
சாமியைப் பிணமாகப் பார்த்ததில் திருப்தி. 

யடைந்தனர்.. ம 

 



சாமியார் 

சுற்றிலும் சூழ்த்திருந்த கிராமத்து ஜனங்: 
கன் வியப்பு மேலிட, “ஆங்... கறுப்புச்சாமி. 
யோடா இரவு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்? 
எனீவளவு நல்லவன் மாதிரி நடிச்சான் ஐயா! 

  பாவி!... செத்து ஒழிஞ்சான்..."” என்றெல் 
லாம் பேசிக் கொண்டார்கள். 

* * * 

குறுப்புச்சாமியின் சாகசச் செயல்களைப்: 
பற்றித் தங்கமேட்டு ஜனங்கள் தங்கள் 
குழந்தைகளுக்குக் கதையாகக் கூறும் அள 
வுக்குக் காலம் ஓடிவிட்டது. தங்கமேடு 
ஏரிப் படுகையிலிருந்து சற்றுத் தள்ளி ஒரு, 
குடிசை காணப்பட்டது.  பரமசிவச் சாமி 
யார் அந்த வட்டாரத்துக்கு வந்து இரண்டு 
மூன்று ஆண்டுகளே ஆகி இருந்தன. 
சாமியாரின் கையால் மந்திரித்த திருநீற்: 
றுக்கு ஏகப்பட்ட மதிப்பு. அவர் மந்திரித் 
'தால் குழ.ந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சில்லறை. 
நோய்கள் தீர்ந்து விடுவதாகக் கிராமத்து 
ஜனங்கள் நம்பினார்கள். பழுத்த கிழமான 
அவர் வெண்ணீறு அணிந்து, மக்களிடம் 
இதமாகப் பேசி, அவர்கள் துயரத்தால் 
வாடும்போது ஆறுதல் கூறியும், அவர்கள் 
களித்துப் பொங்கும்போது அந்த மகிழ்ச்சி 

   

        

   
   

          

    

    

களுக்கு ஈரல் குலைநோய் வரலாம். 

ஈரல் குலைநோய் வருவதேன் ? 
பெற்றோர், குழந்தைகளிடமுள்ள வாஞ்சையினலோ மற்றைய காரணங், 

களிஞலோ கண்ட வேளைகளில் விதவிதமான தின்பண்டங்கள் கொடுப்பதனாலும் 
குழந்தையின் மிகச்சிறுபருவத்திலேயே தாய்ப்பாலை நிறுத்தி மற்றைய ஆகாரங்கள் 
கொடுப்பதனாலும், குழந்தை தாய்ப் பாலைப் பருகும் பருவத்தில் தாயார் தான் 
உட்கொள்ளும் ஆகார விஷயங்களில் அஜாக்கிரதையாக இருப்பதினாலும், குழந்தை 
யின் சிறுவயதில் உடல்நிலை மாறுதல் ஏற்படும்பொழுது சரிவர வைத்திய சிகிச்சை 
செய்யாமல் இருப்பதனாலும், அல்லது இன்னும் பல காரணங்களினாலும் குழந்தை 

ஆயுர்வேத வைத்திய பரம்பரையைச் சேர்ந்தவரும், விஜயநகர ஸமஸ்தான 
வைத்திய பரம்பரையைச் சேர்ந்தவருமான ஸ்ரீ பிள்ளா நரசிம்ம பாத்ருடு அநேக 
ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்த, அசல் விஜயநகர மருந்தான 
பாத்ருடுவின் *' பாலசஞ்சீவினி'' (162ப்.) ஈரல் குலைநோய் ஆரம்ப நிலையில்: 

இருப்பினும் மூற்றின நிலையில் இருப்பினும் குணமளிக்கும். 

உங்கள் குழந்தையின் உடல் நிலையில் எத்தவித மாறுதல் இருந்தாலும், 
குழந்தையின் தற்சமய உடல் நிலையைக் குறித்து, பதினைந்து புதுகாசு ஸ்டாம்புடன். 
மதறாஸ் ஆபீஸுக்கு அனுப்பிச் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்க : 

டாக்டர் பிள்ளா பாபய்ய பாத்ருடு & பிரதர், 
19, தெற்கு மாடவீதி, மயிலாப்பூர்--மதறாஸ் 4. போன்--71354 

பிராஞ்சு 7, சாரங்கபாணி கோவில் கீழவீதி, கும்பகோணம். 
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யில் தாமும் பங்கு கொண்டும் வாழ்ந்து வந் 
தார். அவருக்குப் பணிவிடை புரிய ஓர். 
இளைஞன் எப்பொழுதும் அவருடன். 
இருந்து வந்தான். 

சாமியார். எப்பொழுதும் அதிகாலையில்: 
எழுந்து ஏரிப்படுகை அருகில் சென்று தனி 
யாக உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை செய்வது. 
வழக்கம். அன்று அவர் விடிந்தும் எழுந். 
திருக்கவில்லை. சிஷ்யன் சம்பந்தம் அவரை 
அணுகி உற்றுக் கவனித்தான். 

சாமி! ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் ? 
உடம்புக்கு ஏதும் இல்லையே ? '' 

பரமசிவம் தீனமான குரலில் பேசினார்: 
“என்னவோ அப்பா ! விடியற்காலம் படுக் 
கையை விட்டு எழுந்து பார்த்தேன். மண் 
டையில் ஒரே குடைச்சல்; உடம்பெல்லாம். 
‘Gy Gy" வென்று அனல் வீசிற்று. ஆயி 
ரம் புழுக்கள் சேர்ந்து மண்டையைக் குடை. 
வது போன்ற ஹிம்சை ஏற்பட்டது. சகிக்க. 
முடியவில்லை அப்பா......"'   

சம்பந்தம் பரிதாபத்துடன் அவரைப். 
பார்த்தான். மறுபடியும் பரமசிவம் பேச 
ஆரம்பித்தார். 
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“ அளவற்ற பாபங்கள் செய்தவனை ஆண். 
டவன்: சும்மா விடுவானா அப்பனே ? ‘an 
என் அருகில் வா..." என்று அழைத்தார். 

சம்பந்தம் தயக்கத்துடன் அவர் அருகில்: 
சென்று நின்றான். 

“தான். இன்னும் சில மணி நேரத்தில். 
இறந்து விடுவேன். அதன் பிறகு பரமசிவச் 
சாமியாருக்கு இந்த ஏரிப்படுகை ஓரத்தில் 
அழகிய சமாதி ஒன்று கட்ட வேண்டும். 
கிராமத்தாரிடம் தெரிவித்தாயாகில் அவர். 
கள் அவசியம் முன்னின்று அதை நடத்தி 
வைப்பார்கள்.” சம்பந்தம் திகைத்துப் 
போனான். * தற்புகழ்ச்சியிலும், தன்னைப் பற். 
நிய விளம்பரத்திலும் நம்பிக்கை யில்லாத 
துறவியாகிய சாமியாரா இப்படிப் பேசு 
AG?’ அவன் தயங்குவதைப் பார்த்து, 
“என்ன ? ஒன்றும் பேசமாட்டேன் என்கி 
ராய் ? பரமசிவச் சாமியாருக்குச் சமாதி கட்ட 
முயற்சி செய்வாயா, மாட்டாயா ? '”' என்று. 
மறுபடியும் அழுத்தமாகக் கேட்டார்.  _ 

ம் ம் அப்படியே செய், 
விட்டால் போயிற்று. நான் சொல்லித்தானு 
கிராமத்தார் செய்யப் போகிறார்கள் ? கடந்த 
சில வருஷங்களாக நீங்கள் கொஞ்சமாகவா. 
அவர்களுக்குத் தொண்டுகள் புரித்திருக் 
கிறீர்கள்...? கட்டாயம் செய்வார்கள்......'” 
“எனக்கா சமாதி கட்டச் சொன்னேன் ? 

பரமசிவத்துக்கல்லவா சொன்னேன் ? ”" 

  

   

  

“பளிச்” சென்று தேங்காய் உடைப்பது 
போல் வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டாக. 
அவர் பேசினார். சம்பந்தத்தின் மூளை குழம். 
பியது. மேலும் அவனைக் குழப்பாமல் சாமி 
யார் திணறியவாறு பேச ஆரம்பித்தார். 

“பல வருஷங்களுக்கு முன்பு பரமசிவச் 
சாமியார் சமூகத்தாலும், சட்டத்தாலும்: 
வெறுக்கப்பட்ட கேவலம் ஒரு கொள்ளைக் 
காரனுக்காக அந்த ஏரிப்படுகை ஓரமாக 
உயிர் துறந்தார். நான்தான் அந்தக் 
கொள்ளைக்காரக் கறுப்புச்சாமி... எனக்காக 
அவர் சாவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந் 
தேன். * எப்படியாவது காப்பாத்துங்க சாமி * 
என்று அற்பமான ' என் உயிரின் மீது 
ஆசை வைத்து அவர் _ கால்களை நான் 
பிடித்துக். கொண்ட போது கண்களில். 
கருணை பொங்க அவர், * அப்பனே ! இனி 
மேல் கொள்ளையிடுவதில்லை என்று என்னி 
டம் சத்தியம் செய்து கொடு ' என்று கேட் 

டார். பிறகு * நீ இங்குதான் மறைந் i 
மரமிச சல். நன் வெளியே போகியறன், 
போலீசாரிடம் பிடிபட்டால் நான் யாரென்று 
கூறி, எப்படியாவது தப்பி வந்துவிடுவேன். 
ஆனால் நீ மட்டும் உன் வாக்கிலிருத்து இனி 
மேல் தவறக் கூடாது ' என்று கூறிவிட்டுப். 
பரமசிவம்" வெளியே சென்றார். தாடியும், 
திருநீறுமாக இருந்த அவரை நான் என்று 

நினைத்துப் போலீசார். சுட்டுக் கொன்றனர். 
* கறுப்புச்சாமி செத்து ஒழிந்தான்! என்று. 
நிம்மதியாக இருந்து விட்டனர்......"' 

சம்பந்தம் திறந்த வாய் மூடாமல், ஆச் 
சரியத்தால் கண்கள் மலர, கறுப்புச்சாமி 
கூறுவதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். 

மறுபடியும் பேசினான் கறுப்புச்சாமி : 
“கறுப்புச்சாமி அன்றே செத்துத்தான். 

போனான். மனிதனுடைய துர்க்குணங்கள் 
செத்துப் போகும்போது அவன் மீண்டும். 
மறுபிறவி எடுத்த மாதிரிதானே ? நான் என்: 
உயிரின் மீது இருந்த ஆசையால் பரமசிவ 
மாக உலவி வந்தேன். ஆனால், நெஞ்சிலே. 
களங்கத்துடன் உலகை விட்டுப் போக 
எனக்கு விருப்பமில்லை. நான் செய்த அள 
வற்ற பாவங்களுக்குப் பிராயசித்தமாக இந்த 
எண்ணத்தை உன்னிடம் தெரிவித்துவிட 
வேண்டும். என்று திளைத்துக் கூதிவிட் 

ட 
கறுப்புச்சாமியின் வாய் அதன்பிறகு பேசு 

வதை அடியோடு நிறுத்திவிட்டது. எண்: 
ஊணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் அப்பாற், 
பட்ட ஓர் உலகத்துடன் அவன் தொடர்பு. 
கொண்டவனாக இருந்தான். பெருமூச்சாக 
இழைந்த மூச்சு சிறு மூச்சாக மாறி, ௮௪ 
வும் தேய்ந்து மறைந்தது. 

* * * 

  

  

ஏரிப்படுகையின் ஓரத்தில் ஒரு சிறு 
சமாதிக் கோவில் * பளிச் ? சென்று மின்னி 
யது; சாமியார் கோவிலுக்கு சனங்கள். 
தேங்காய் உடைத்து, சூடம் காட்டி வரம் 
கேட்டனர். சாமியார் வேடத்தில் இருந்த 
கறுப்புச்சாமிக்கும், பரமசிவச்  சாமியாருக்: 
கும் அவர்களுக்குப் பேதம் தெரியா விட்டா. 
லும், அவர்களின் மரியாதை உண்மைத் 
"தியாகத்துக்கு உரியதல்லவா ? ஸ் 
  

  

அமுதசுரபி 
* 

சந்தா விபரம் 

ஆண்டுச்சந்தா (மலர் உட்பட) ரூ. 7.00. 
ஆறு மாதம் 

ல (மலர் இன்றி) ரூ. 
* 

அமுதசுரபி, 
20, சுங்குராம செட்டித் தெரு, 

சென்னை- 1. 

(மலர் உட்பட) ரூ. 4.00 
00   

  

 



சூடல் (குழ்ந்த இவ்வையகத்தை 

இறைவனும் இறைவியும் அளவிலாப். 
பெருமையுடன் பார்த்துக் கொண் 

ருந்தனர். காற்றில், நீரில், நிலத்தில்: 
ஓவ்வொரு விநாடியும் உயிர்கள் 
தோன்றிப் பெருகிக் கொண்டே 
யிருந்தன... இறைவி தன் விழி மலர் 
களை மலர்த்தி, அவற்றை மகிழ்ச்சியு 
டன் நோக்கினாள். இறைவன் இறை 

வியின் மந்தகாச முகத்தைப் பார்த்துப் 
பார்த்து போதை தலைக்கேற, உன் 
மத்தம் பிடித்தவன் போல் அவளை 
இறுகப் பற்றி அணைத்துக் கொண் 
டான். 
இறைவி நாணம். கொண்டான்; 

  

இறைவன் அதை ர௫த்தான், மகிழ்ந் 
தான். அப்பொழுது காற்றில் எங்கி 
ருந்தோ இரு குரல்கள் வந்து அவர்கள் 

'இருச் செவிகளில் மோஇன. இறைவி 
கவலையுடன் நாயகனை நோக்கினாள். 

  

“யாதவா! என் அப்பனோ இல்லை. 
யோ? நான் சொல்கிறதைக் கேளடா. 
உன்னாலே. இந்த வம்சம் விளங்க 
வேண்டுமடா...ஏழையோ, பாழை 
யோ ஒரு பெண்ணைப் பார்த்துக் கல் 
யாணம் பண்ணிக் கொள் அப்பா.... 

உன் வயிற்றில் ஒன்று...அது ஆணோ 
பெண்ணோ பிறந்தால் போதும்... 
பார்த்து விட்டு நான் கண்ணை 
மூடுகிறேண்டா...”” 

தாயின் வற்றிச் சுருங்கிய விரல்கள் 
அவன் மோ'திரச் கருள் இராப்புத் 
தலையுடன். விளையாடின. காய்ச்சிய 
பசும் பாலில் படிந்திருக்கும் லேசான, 
பொன் நிறத்தை உடையவன் மாத 
வன். கூர்மையான மூக்கும், நீண்ட 
விழிகளும் கொண்ட அழகன் அவன்? 
தந்ைத வைத்து விட்டுப் போன 
சொத்து ஏராளமாக இருந்தது. ஏகப் 
பட்ட் செல்வத்தை வைத்துப் போன 

  

  

  

    

er, 

எடிரயோ! தங்கள் படைப்பின் 

வினோதத்தின்.. ரகசியம் எனக்கு 
விளங்கவில்லையே! அதோ அந்தப் 
பையன். சொல்வதைக் கேட்டீர் 
களா?..”* 

:-என்ன சொல்கிறான் தேவி...?!* 

*அவன் சூளுரைப்பதைக் கேளுங் 

கள். அவனுக்குத் திருமணத்தில் ஆசை: 
மில்லையாம். உளுத்துப் போன அவ 
னால். இந்த வையகத்துக்கு வம்ச 
விருத்தி வேண்டாமாம்...இப்படியே 
இருந்து மறைந்து விடப் போகருனாம். 
இப்படி அவன் தன் அன்னையுடன் 
வாதாடுகருன் சுவாமி..."* 

  

உலக நாயகி கூறுவது கேட்டு உலக 
நாயகன் நகைத் தவாறு இறைவியை 
அன்புடன் அணைத்துக் கொண்டான்... 

தந்ைத ஆரோக்கியமுள்ள மகன 
வைத்து அந்த இழத் தாயை மகிழும் 
படிச் செய்யவில்லை. 

மாதவனுக்கு இதய பலவீனம். 
பார்ப்பதற்கு _ஆள் வாட்ட சாட்ட 
மாக அமைந்திருந்தாலும்,அவன் எத் 
கும் உபயோகமில்லாதவன். காலை 
யில் எழுந்தவுடன் மேஜை மீது காப்பி 
தயாராக இருக்கும். தோட்டத்தை 
ஒரு சுற்றுச் சுற்றி விட்டு வந்தாலே 
மார்புக் கூடு பட படவென்று அடித் 
துக் கொள்ளும். கண்களைச் சுழற்றும். 

**மாதவா, 

யறே....”” 
அணைத்துக் 

ஏண்டா இப்படி. அலை 
என்று கூறி ஆதரவுடன் 
கொள்வாள். அன்னை. 

அதெல்லாம் பதினைந்து வயதில். மகன் - 
பெரியவனாக வளர வளர அவனுடைய 
அழகும் போட்டி போட்டு வளர்த்தது.



* ராதா மாதிரி இருக்கிறான். இந் 
தக்... மழலி. கொடுத்து வைக்க 
வில்லை. ன்றே ஒன்று. அது நன்றாக 

தா?” ஊராரின் விமரிசனம். 
இத மராருக் கென்ன? 
கெட்டது... இரண்டையுமே 
கடித்தும் சுவைப்பார்கள்.. 

துய்த்து நிற்கும் மகனின் 
ல் மாலையைப் போட்டு மணக் 

கோலத்தில் காண அன்னையின் மனம். 
துடித்தது. பால்யத்தில் கணவன் 

இருக்கா 
நல்லது 
பல்லில்: 

  

நொ 

      

  

  

  

மறைந்ததும், இரண்டு வயசுப் பிள்ளை 
யின்கையை ஊன்றுகோலாகப் பற்றிக் 
கொண்டு, இருண்டு விட்ட தன் வாழ். 
கையில் ஒளியைக் காண முயன்ற 
அத்த அன்னை, அப்படி. ஆசைப்பட்ட 
இல் தவறொன்று மில்லையே 2 

“மாதூ!...”. என்று அழைத்து, 
ஆவலே உருவாக மசனின் முகத்தை 
நிமிர்த்தி, ஆசையுடன் அவன் என்ன 
சொல்லப் போசிருன் என்பதைக் கவ 
வித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள். 

**அம்மா...அம்மா... உன 

க்கு ஒரு பிள்ள பிறக்கவே 
இல்லை. யென்று நினைத்துக் 
கொள் அம்மா... என்னைக்கல். 

  

  

  

  

  

     

யாணம் செய்து கொள்ளச் 
௫ சொல்லி வற்புறுத் 

் தாதே...'! மாதவன் 
ட. அன்னையின் இரு கர 

மலர்களையும் பற்றிக் 
கொண்டுஓ'வென்று 
அழுது விட்டான். 

  

    
  

  

  

  

    

          

        
  

  

  

  

           



  வத்து விட்டது பாழும் படபடப்பு. 
அது ஓய்வதற்குள் அந்தக்கிழவிஅலங்க 

ங் மார் 

   
மலங்கப் பதறி விட்டாள் 
பைத் தடவி விட்டாள். தன் மேல் 
சாய்த்துக் கொண்ட மகனின் கன்னங். 
களை ஆசையுடன் வருடினாள். 

வேண்டாம் மாது.. வேண்டாம்... 
B எனக்குப் பிள்ளையாக 
நான் அதிகம் ஆசைப்படக் கொடுத்து 
வைக்காத ஜென்மம்..'” அந்த ௮ம். 
மாள் தன் வேதனையை விழுங்கிய 
வாறு மகனிடம் கூறி அவனைத் தேற்றி 
னாள். 

மாதவனுக்குச் சிறிது நேரத்தி 
படபடப்பு அடங்கி விட்டது. எப் 
பொழுதும் போல அவன் அறையில். 
நாற்காலியில் சாய்ந்தவாறு தொடு 
வானத்தையும், ௮ல் அடுக்கடுக்காய் 

  

      

மலைத் தொடர்களைப் போல் பரவிக் 
Ase வெண் மேசங்களையும் 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். 
தொடு வானத்தைத் தவிர மற்ற இட 
மெல்லாம் ஒரே நீலம். காயும் கதிர 
வனின் ஒளி, நீள் விசும்பில் சுடர்விட் 
டுக் கொண்டிருந்தது. 

அத்த ஒளிப் பிழம்பை ஊடுருவிச். 
செல்கிருப் போல். இரு பறவைகள் 
விண்ணில் *விர்'ரென்று சென்றன. 
ஒன்று ஆண், மற்றொன்று பெண். 
பறந்து சென்ற. 'அப்புட்கள் ஓங்கிப் 
பரந்து வளர்ந்திருந்த மாமரத்தின் 
உச்சியில் உட்கார்ந்தன. பெண் 
பறவை ஊட, ஆண் பறவை அதைச் 
சுற்றிச் சுற்றிப் பறக் 
ஆகா! எத்தகைய காட்டு இன் 

பம்?” மாதவன் தனக்குள் சொல்லிக் 

 



கொண்டான். மாமரத்துச் சிட்டுக் 
களின் மேல் லயித்திருந்த அவன் கவ 
னத்தை, வாசல் கேட்டைத் இறந்து 
வந்து, எதிரில் நின்ற மங்கை ஒருத்தி 
கவர்ந்தாள். 

**யார்?*? - இது மாதவன். 
*“இந்த வீட்டில் “அவுட் ஹவுஸில்” 

காலி இருக்கிறதாமே... பார்க்க 
லாமா?” அவள் கேட்டாள். 

“ஓ! தாராளமாக...உள்ளே அம்மா 
இருக்கருள்...'? என்றவன் உள்புறம் 

திரும்பி, என்று அழைத் 
தான். 

அவன் தாயும், அந்தப் பெண்ணும் 
உள்ளே செல்வதைச் றிது பார்த் 
இருந்து விட்டு,மறுபடி மாமரத்தைக் 
கவனித்தபோது சிட்டுக்கள் இரண்டும் 
ஜோடியாக அமர்ந்து Daas Sor. 

உள்ளேயிருந்து கணீரென்ற குர 
லில் அந்தப் பெண் பே௫னாள். 

  

  

  

**எனக்கு மாதச் சம்பளம் எழுபது 
ரூபாய்கான். தாயார் மட்டும் தான். 
இருக்கிறாள்.வேறு யாரும் கடையாது. 
வாடகையில் ஐந்து ரூபாய் குறைத் 
துக் கொள்ளுங்கள்-- * 

**ஆகட்டும் அம்மா. ஏதோ எனக் 
GU பேச்சுத் துணைக்கு என்று இருந் 
தால் போதும். வாடகையைப் பற்றி. 
என்ன இப்போ? வந்து..உன் பெயர் 
என்ன வென்று சொன்னாய்? 

**நிலா..? 
“நீலா” என்று மாதவனின் மனமும் 

அந்தப் பெயரை "வாங்கிப் பதிவு 
செய்து கொண்டது. உள்ளே யிருந்து 
பேச்சுக் குரல் அருகில் நெருங்கி வந் 
த்து. 

*“மாது/இந்தக் குமந்தையும்,இவள் 
அம்மாவும் நம் “அவுட் ஹவுஸுக்கு 
நாளைக்குக் குடி வருகிறார்கள். வாட 
கையில் ஐந்து ரூபாய் குறைக்கச் 
சொன்னாள், சரியென்றுவிட்டேன்-”* 

“oor இஷ்டம் அம்மா...””-மாத 
வன் நீலாவை ஏறிட்டுப் பார்த். தவாறு 
கூறினான். 
“ரொம்ப தாங்ஸ், Bor கூறி 

யது மாதவனுக்குத்தான். இல்லா 
விடில் அந்தக் குரலில் ஒரு குழைவும் 
நளினமும் மிளிர்வானேன்?... 

   

  

  

  

நிலாவும், அவள் தாயும் குடி வந் 
தார்கள். அவளுடைய று சுறுப்பு, 
மகிழ்ச்சி, கலகலப்பு எல்லாம் அவளு 
டன் குடிவந்தன; சாமான்களைத் தவிர 

உடன் வந்தவை நாலைந்து பாத்திரங்' 
கள்,இரண்டுபெட்டிகள், படுக்கை இவ் 
வளவு தான். பெட்டியிலிருந்து வெகு: 
அக்கறையாகப் பக்தியுடன் ஆறுமுக 
னின் திருவுருவப் படத்தை எடுத்து 
அறையில் மாட்டி வணங்கினாள் நீலா. 
அந்தப் படத்தின் சோபை அவர்கள் 
வீடெல்லாம் நிறைந்து விளங்கியது. 

இது காறும் மாதவனின் இதயம் 
நோயின் கொடுமையால் படபடத்து. 
வந்தது. இப்பொழுது நோயின் 
கொடுமையினூடே. இன்ப வேதனை 
யால் துடித்தது. இதயம் துள்ளியது. 
ம௫ழ்ந்து ஏங்கியது. 

**பள்ளிக்கூடத்துக்குக் இளம்பியா 
ச்சா?."* வெளியே கிளம்பும் நீலாவைக் 
கேட்டான் மாதவன். 

இருக் “*இளம்பிக் கொண்டே, . 
இழுத்தவாறு வாக்கி கிறேன்... 

யத்தை முடிக்காமல் அவளைப்பார்த்து. 

  

இள நகை இந்தி விட்டு மறைந்து 
விடுவாள் அவள். 

**பள்ளிக்கூடத் இலிருந்து' வந் 
தாச்சா?..'” கேசம் காற்றில் பறக்க 
சோர்வினூடே மிளிரும் அவள் அழ 
கைக் சுண்களால் விழுங்கியவாறு கேட் 
பான் மாதவன். 

**வந்து கொண்டேயிருக்கிறேன்..* 
என்றபடி முறுவல் காட்டி உள்ளே 
போய் விடுவாள் அவள். 

அவர்களின் காதலின் தோற்றுவாய் 
இவ்வளவுதான். *பார்க்*கைத் 
தேடியோ, கடற்கரையில் ஓளிந்தோ 
அவர்கள் கா.தல் வளரவில்லை. கசத 
மாக, நேர்மையாக, புனிதமாக வளர் 
பிறை மதி போல் வளர்ந்தது. 

மாதவன் பல மாதங்களுக்கு அப் 
புறம் தன் அன்னையின் முன்பாக ஒரு 
நான் வந்து நின்றான். 

அம்மா-. 
*என்னப்பா...?” 

** அம்மா ** என்று தயங்கினான் 
மாதவன். 
“என்ன மாதூ...என்னிடம் எதை 

யும் சொல்ல உனக்கு ஏன் தயக்கம்?*” 
அந்தத் தாய் சாலப் பரிந்து அவனைக் 
கேட்டுக் குழைந்தாள். 

“* வந்து. 
**உம்...வந்து...”? என்று முறுவல் 

காட்டினாள் அன்னை. ஈன்றெடுத்த 
மகனின் போக்கை அவளால் புரிந்து, 
கொள்ள முடியாதா என்ன? ஒன்றி 
லும் கவனமில்லாமல், நாட்ட மில்லா 
மல் இருந்தவன் அடிக்கடி நீலாவைக் 

    

  

 



“கவனிப்பதையும், சிரிப்பையும். 
அவள் எப்படியோ தெரித்து கொண்டி 
ருந்தாள். 

மாதவன் தாயை நிமிர்த்து தேருக்கு 
நேர் பார்த்தான். பிறகு துணிவுடன். 
**அம்மா! நீலாவை நான் கல்யாணம். 
பண்ணிக் கொள்கிறேன். அவள் 
தாயைப் பார்த்துப் பேசி ஏற்பாடு 
செய்யுங்கள் ** என்து கூறி முடித்து. 
விட்டு, அந்த ஆனந்தத்தின் சுமை 
தாங்காமல் அறைக்குள். சென்து 
படுத்து விட்டான். 

ஒரு விநாடி தாயுள்ளம் ம௫ழ்ச்சக் 
கடலில் முங்கி எழுந்தது. உலகத்தா 
ரைப்போல் அவளும் மாமியா௫ி, அப்பு 
றம்பாட்டியாகவும்ஆகிவிடுவாள். மாத 
வனின் பால்ய விளையாட்டுக்களை யெல். 
லாம், அவன் மதலைமூலம் மறுபடியும் 
பார்த்து மகிழலாம். எண்ணி எண்ணி 
அந்தப் பேதை மனம் மகிழ்ந்தாலும், 
கூடவே இதயத்து மூலையிலிருந்து எச் 
சரிக்கை ஓன்று பலமாகக் கிளம்பியது. 

மாதவன் மண வாழச்சைக்கு அரு. 
சுதை யுள்ளவன் தானா? ஏன்: இருக்கக் 
கூடாது? வைத்தியம், எச்சரிக்கை 
இவற்றை மீறிக் கடவுள் சக்தி என்று 
ஒன்று இருக்கறதே? அது பலமாக 
இருப்பதால்தான். இத்தனை. காலம். 
மண வாழ்க்கையில் நாட்ட மில்லாம 
லிருந்தவனின் மனம் புரண்டு கொடுத் 
இருக்கிறது. 

அறு தை வெள்ளிக்கிழமை. 
எல்லாம் பொருத்தமாக அமைந்திருக் 
இறது என்று நினைத்து, அவள் ரோஜா. 
குதம்பமும், வெற்றிலை பாக்கு பழத் 
துடனும் அவுட் ஹவுஸாக்குப் போய். 
விட்டாள் பெண் கேட்க! 

நீலா தழையத் தழைய நெளிந்து 
புரளும் பின்னலும், நெற்றியில் துலங் 
கும் செஞ்சாந்துத் இலகமும் ஒளியிட 
விளக்கேற்றி வணங்கும் வேளையி. 
வீட்டுக்கார அம்மாளை எதிர்பார்க்க 
வில்லை தான்.. சாதாரணமாக அந்த 
அம்மாள் ஏதாவது விஷயம் இல்லாமல் 
எங்கும் பே£வ தில்லை. 

"வாருங்கள் அம்மா? 
மணையைப் போட்டு உபசரித்தாள் 

நீலா. 
**அம்மா இல்லையா? இந்தா! பூ 

வைத்துக் கொள்.."” என்று கதம் 
பத்தை எடுத்துச் சூட்டினாள். அப் 
புறம் எல்லாமே விரைவில் நடந்தன. 

அடுத்த - நாளிலிருந்து மாதவன், 
பள்ளிக்கூடத்துக்குக் கிளம்பி 

  

  

      

  

  

     

      

  

    
  

      

  lahat 

என்ன காஷியர் ஸார்... நீங்கள் 
ரிடையர் ஆகப் போடிநீர்களாமே ?"" 

“ஆமாம் ஸார்...வருறவர்கள் போடு 
றவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நாள் 
தான் பணத்தை வாரிக் கொடுத்துக் 
கொண்டிருப்பது ?..!” 

  

யாச்சா?..!” என்று கேட்டால், அந்தப் 
பொல்லாத பெண் பதிலேதும் கூரு 
மல் கடைக் கண்ணை அம்பு போல் 
பாய விட்டுத் துள்ளி ஓடி விடுவாள். 

நாணமாம் அவளுக்கு! 
"அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகா 

suri’ நிறைந்திருக்கும் பரம் பெஈ 
ருள் மாதவனையும், நீலாவையும் ஒன்று 
சேர்த்துக் கணவனும் மனைவியுமாகப் 
பிணைத்தான். 

கோயில் பிராகாரத்தை தம்பதி 
வலம் வரும் போது மாதவனின் தாய் 
சிந்தை குளிரப் பார்த்துப் பார்த்து 
மஒழ்ந்தாள். மங்கல அரிசி தூவி ஆச 
கூறினாள். இறைவனின் அருள்வேண்டி. 
மெய்யுருக மாதவனின் நலனுக்காக 
முறையிட்டாள். 

ல்யாண அலுப்பு என்று கூறுகிழுர் 
களே அது முற்றிலும் உண்மை. இரு. 
மணத்தை நடத்தி. வைப்பவர்கள் 
மனத்திலிருந்த பாரம் குறைய சரீர 
அசதியினால் அயர்ந்து தூங்கி விட்டார் 
கள். இருமணம் புரிந்து கொண்டவர் 
களோ மனம் அயர்ந்து விடுவதில்லை. 
புதிதாக ஒன்றை, புரியாத ஒன்றை, 
இனம் தெரியாத வை நினைத்து. 
நினைத்து அவர்கள் விழித்துக் கொண்டு.



தான் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஆயிர 
மாயிரம் மைல்களுக்கப்பால் இருந்தா 
னும் இந்த ஏக்கம் இருந்து கொண்டு 
தான் இருக்கும். அருகில் இருந்துவிட் 
டால்?.. 

தை மாதமாகையால் வானத், 
மேகங்கள் இல்லை. அது வளர் பிற, 
பொட்டுப் பொட்டாய் விண்ணெங் 
கும் புள்ளிக் கோலங்களாகத் தாரகை 
கள் கொலுலிருந்தன. றின் 
இடையே சந்திரனின் ஆட்சி 
ஒளியிலே தோய்த்து எடுத்தது. 

இளம் தென்றல் வீலயது. ஆ, 
திருமண வீட்டார் தங்கியிருந்தது ஓழு. 
சாதாரண சத்திர மிக மிகப் பழ 
மையானது.. சண்ணாம்பு SSI 
வெகு காலம் 43 ஆங்கள் ப 
ரில் அழுக் 
காணப் பட்டது. 

சத்திரத்துத் இ 
படுத்து விட்டார்கள். 

கம் அறைகள் காலியாகவே இரு 
மாதவன் கண்களை விழித், 

தலையை உயர்த்தி ஜன்னல் வழியாக 
வெளியே பார்த்தான். அற்து இரக 
என்று மில்லாத புதுமையாக 
னுக்குக் காட்டி தந்தது. அத் 
அவன் இனி “தனியன்” அல் 
எண்ணமும் ஊடே எழுந்; 

“என் நிலா எங்கே?” 
தனக்குள்ளாகவே கேட்டவன் 

இரும்பி, கூடத்தைப் பார்த்தான். 
தலையில் சூட்டிய மல்லிகை மலரும், 

   

   

    

   

  

  

அவ 
துடன் 

என்கிற 
    

  

  

மை கரைந்த நீள் விழிகள் சோர, 
புதுப் புடவை மெருகிட வாழைத் 
தண்டு போல நீண்டிருந்த கையை 
'தலைக்குயரமாக வைத்துக் கொண்டு. 
நீலா கண் வளர்வது நன்றாகத் தெரி 
த்தது. 

"சே! சரியான ஐடம்! என்னதூரக்கம். 
வேண்டி இருக்கிறது? * 

*விசுக்'கென்று எழுந்து விட்டான் 
மாதவன். நீலாவின் பக்கத்தில் ஒரு 
பத்து வயதுப் பெண் படுத்துத் Bri 
இக் கொண்டிருந்தது. 

கனவு உலகத்தில். 

  

  களித் 

  

     

3 
நிலாவின் முசவாயைப் பற்றி வருடி 
எழுப்பிய கரங்கள் வனுடை 
யவை. அவள் கன்னங்கள் 2வத்தன. 

  

G ம 
நரம் ஏற ஏற நிலவு அடிவானத் 

தை நோக்கி கனவேகமாகப் போய்க் 
கொண்டிருத்தது. சற்று முன்பு உல. 
கத்துக்கு அழகு குந்த ஓளி மறைந்து 
இப்போது இருளாகப் பரவி வந்தது. 

    

விடிய இன்னும் எவ்வளவோ நாழி:- 
கை இருக்கிறதே ! ன் 

அந்த இருளின் ஊடே நீலா அலை. 
யக் குலைய வேசுமாக சத்திரத்துத் 
திண்ணையை நொக்இப் பாய்ந்து ஓடி. 
வத்தாள். 

** அம்மா..அம்மா! 
அவளுடைய பயங்கரமான அலறல் 

அந்தப். பிராந்தியத்தையே அலற 
வைத்தது. 

  

  

  

**ஏன் ஏன்?'* 

க் கொன்று சம்பந்த மில்லா 
விகள் பிறந்தன. 

உள்ளே வாருங்களேன்!.. 
பாருங்களே. 75 
'லாரையும் 

ளே Queer. 
தவன் திணறிக் கொண்டிருந் 

வேதனைப் பட்டான். அணு 
அடங்கிக் கொண்டிருந் 

    

   
   
   
    

   
    

  

கூட்டிக் 

  

     

11. என்று. அமைஇயைக் 
ஈண்டு அன்னையின் குறல் 
॥/ர௬கே ழிற்கும் மருமக 

ம்? ஏழே சதெறிக் படக்     

    

  

— அன்னை முட்டிக் 
கொண்டாள். .. மாதவன். முகத்தில் 

நிரம்பி இருந்தது. கண்கள் 
மூடிக் இடத்தன. ஊரே இரண்டு விட் 
டது. ஆறுதலுக்கோ தேறுதலுக்கோ 
அவசியமில்லாத நிலையில் அங்கே ஒரு. 
உண்மையை ஊரார் எல்லோருமே 
பார்த்தார்கள். 

பழுப்பேறிய சுவரில் கரித் துண்டி 
னால் “அவளும்..நானும்.. மனோ வாக்கு 
காயத்தினால். 

வாக்கியம் முடிவு பெறவில்லை. 
ஒரு நாள் வாழ்ந்து ஓய்ந்து விட்ட 

அந்தப் பெண்ணை அவர்கள் எத்தக் 
கண் கொண்டு பார்த்தார்கள் என் 
பது வேறு விஷயம். 

Mos 
அடுத்த பத்தாவது மாதத்தில் மடியில் 
குழந்தையைக் இடத்தியவாறு மாத 
வனின் செய வருடிக் கொண்டிருந். 
SS. குழந்தை மாதவனின் மறு 
அச்சு என்று பாட்டி யுள்ள்ம் எண்ணி 
ம௫ழ்த்தது. 

ஏங்கும் நிறைந்த இறைவன், இறை 
விக்கு. இந்தக் காட்சியைச் சுட்டிக் 
காட்டத் தவறவில்லை. 

   

  

  

உலர்ந்துபோன விரல்கள் 

   



அ/வளை அந்த நிறப் புடவையில் பார்ப்ப அவளிடம் இருப்பதில்லை. காலையில் சூடிக்: 
தற்குத்கான். அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. கொண்டிருக்க மலர்கள் உலர்ந்து சருகாகத் _ வெளிர் நீல நிறப் புடவை, அதே கலரில் தொங்காமல் புத்தம் புதிய மலர்கள் அவள்: 
ரவிக்கை, வளையல்கள், பொட்டு, புஷ்பம் கூந்தலை. அலங்கரிக்கும். 
எல்லாமே. எல்லோரையும் போல அவன்... இரும்பவும் அதே சந்தன வாசனை, மலர்: 
கூந்தலை இழைய வாரிக்கொள்வதில்லை; பின் சளின் மணம், சில சமயங்களில் அவளுடன் 
னிக்கொள்வதில்லை. கழுத்துப் பிடறிக்குக் இன்னொரு பெஸ்ணும் பேசிக் கொண்டு வரு. 
சீழ் கொஞ்சம்தான் கூந்தல் வளர்ந்திருந்தது. வாள். நல்ல கறுப்பு அவன்... கண்களுக்குப் 
ஸ்பிரிங் கற்றைகள் போல் நெளி நெளியாக் பட்டையாக மை. இட்டியிருப்பாள். பெரிய 
இருந்த அதை அவள் வெளிர் நீல ரிப்பனல் பெரிய பூப்போட்ட புடவை கட்டிக்கொண்டு. 

முடித்திருந்தான்.. கைப் பையை வீசியபடி. ஒய்யாரமாக அவ. 
காலையில் 9.03 மின் வண்டியில் தவருமல் நடந்து வரும்போது இவள் குத்துவிளக்கு 

அவளை அவன் பார்த்து வருகருன்.. பெரிய போல் குளுமையாக, அளவோடு சிரித்துப்: 
இடத்துப் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். பேசியபடியே வருவாள், 
அளவோடு பேசி, அடக்கமாக அவன் சிரிப்பது... பெண்களில்தான் எத்தனை வகை?! என்று: 
அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. அவளும் அவை நினைத்துக் கொள்வான் அவன், ஒரு நான். 
ஒருவேகர சவனித்இருக்கலாம். ஒருநாளைப் மாலை இவர்கள் அவனைக் கடந்து போகும். போல் விரல் இடுக்கில் சிகரெட்டும் கையுமாக போது அந்தக் கறுப்புப் பெண் உரக்க இவ 
வெளிர் நீல ஷர்ட்டும், பேண்டும் அணிந்து வைப் பார்த்து, *ரோமியோ" என்று கத்இ. 
கொண்டு பெண்கள் பெட்டிக்கு. எதிராக = 
நிற்பவன். அவள் பார்வையிலிருந்து தப்ப 
முடியாது. அவளைக் கண்டதும் அவள் ஒரு 
விதப் புன்னகையுடன் நெற்றியில் விழும்... 
குழற். கற்றையை ஒதுக்கயவாறு 27 
வெளியே சாலையில் தெரியும். 
மரத்தைப் பார்ப்பாள். 

  

   

  

    
   

  

   

  

   

              

   

    

   

            

  

  

  

     

  
அதற்குள்... ரயில். இளம்பிலிடும்... அவன். 
அவளைத் தொடர்ந்து செல்வதில்லை.. 

அவள் காலை நேரங்களில் சரியாக ஒன்பது 
மணிக்கு அவசரமாகப் பிளாட்பார.த்துக்குள் 

- அவனைக் கடத்து அவள் போகும். 
போது வீசும் அத்த மணம்? சந்தன வாசனை? 
ஓ! அவன் சந்தனப். பவுடர்தான். பூசுவான். 
போலும்! ஜாதி மல்லிகை சூடிக்கொள்வான். 

ஒரு விஞடி அவன் உள்ளம் இறங்கப் 
போகும். இந்த வாசனையைக் காலம் கால. 
மாக. நுகர்ந்த நினைவுகள் அவன் உள்ளத்தில். 
இளர்க்தெழும். அதற்குள் 9.08 ரயில் வந்து 
விடும். அவள் அதில் ஏறி ஜன்னல் ஓரத்தில்: 
உட்கார்ந்து. வெளியே தெரியும் மரத்தில். 
தொற்றிக் கொண்டு இசுசக்கும் குருவிகளை 
வேடிக்கை பார்க்க... ஆரம்பிப்பாள். ரயில் 
புறப்பட்டுப் போன: பிறகு. அவனுக்கு உல 
குமே வெறுமையாகத் தோந்றம் அளிக்கும். 

மறுபடியும் மாலை நேரத்தில் 78.22 ரயிலில் 
தான் அவன் இரும்புகிற வழக்கம். நான் 
முழுதும் வேலை செய்து களைத்த தோற்றமே



, விட்டுப் போனான். அவள் இவனைப் பரிதாப: 
மாகத் இரும்பிப் பார்த்துப் “பேசாமல். 
வாயேன்" என்றபடி முன்னாடி நடத்தாள். 

பரிதாபப்படும் அந்தக் கண்களில் நீர் பள: பளவென்று மின்னுவதைக் கவனித்தான். 
இன்னும் ஏதாவது அந்தக் கறுப்புப் பெண்: 
சொல்லி ghar அவன்... அழுதிகுப் 
பாளோ என்று நினைத்துப் பார்த்தான். அப். 

படி. அழுதிருந்தால் அந்த. முகம். தாமரை 
மலர் போல் சிவந்து வாடிக் கூம்பிப்போகுமே. 
என்றும் நினைத்தான். 

இப்போதெல்லாம். அவனுக்குச் சிகரெட் 
புகைப்பது. பிடிப்பதில்லை. காற்றில். வீசும் 
அத்தச் சந்தன. மணத்தை மூழ்கடித்தபடி 
Bou புகை. புகையிலை வாடையைக் குப். 
'பன்று வீசியது. அப்படியே அந்த மணத்: 

ல் கரைத்து... 
மனத்துக்கு ரம்மியமான, இதமான, 

கவிதை போன்ற வாசனையை, ஒரு 
பேயைப் போல். இத்த. "நிகோடின்" 
மணம் துரத்தி விடுவதாக நினைத்தான். 
ஆனால், புசைப்பவர்களால் அவ்வளவு. 
சடுதியில் அதை விட முடிவதில்லையே. 
அதற்காக, மிட்டாய்கள், அது இது: 
என்று வாயில் எதையாவது  குதப்பிய 
படி அவன் அங்கு நின்றிருப்பான்... 

  

இ.௦5 மீன் வண்டி வந்து நின்றதும் அவன்: 
கண்கள்... பிளாட்பாரத்தைத் _ துழாவின. 
அவகளக் காணோம். கறுப்புப் பெண் மாத் 
(இரம் வத்து கொண் 
ஏதோ ஒரு துணிச்சல் ப் மலர்த்த நித்திய மல்லிகையைச் சரமாகக் 
குட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தான். அவனுக்கு 
மல்லிகையைத் தொடுக்கத் தெரியாது. இதற். 

"காலையிலிருந்து அவன் தங்கையுடன். 
கு தின்று அவளுக்கு இரண்டு ரூபாய். 

மம் கொடுத்தப். பூக் தொடுக்க வைத். 
இருந்தான். ae **யாகுக்கண்ணா இது?" என்று கேட்டாள். 

    

   

   

              

   

  

   

  

   

  

   

  

   
**யாருக்கோ?”* 
**சொல்லண்ணா. 
"அம்பாளுக்கு, 
* "உனக்கு எப்போ பக்தி வத்தது. 

அண்ணா?!*. என்று வியந்தாள். 
தங்கை. 
per, இலவசப் பார்த்துச் 

)த்துவிட்டுப் பூஜை உள்ளுக்குக் 
கோலம் போடப் போனாள். 

"சொல்லேன். நிஜத்தைச் 
சொல்லேன்.” = 

"அவன்தான். சொல்றானே. 
அம்பாளுக்குத்தான்.... இருக்கும். 
அவனுக்கு நல்ல புத்தி வரணும்னு, 
பக்திமானா ஆகணும்னு நான் 
இனமும் அபிராமியை வேண்டிச் 
கொண்டிருக்கேன்.”! அம்மா 
'தகிருதய. கமலம் அழகாகப் போட் 
OF செம்மண் தஇற்றிக் கொண்: 
டிருத்தாள்., 

**கொஞ்சம் ஓர் இணுக்குக் இள்ளி வைச் 
சுட்டுப் போடா. படத்துக்குப் போடணும்."*



**நாளையிலேருந்து போடு. நான் இன்னிக்கு: 
மூழுதும் எடுத்துண்டு போறேன்...! 

“சரி, எல்லாம் அம்பாள்தான்** என்று 
'இருப்திப்பட்டுக் கொண்டாள் அம்மா. 

கறுப்புப் பெண் இவனைக் கடக்கும்போது: 
“மிஸ்” என்று வாய்வரையில் வந்த சொல்லை. 
மென்று விழுங்கியபடி. அவளைப் பார்த்தா. 
அவள் கர்வத்தோடு நடந்து சென்று வண்டி. 
யில் ஏறும்போது பிளாட்பாரத்தின் கோடி. 
யில் இவள் வந்து கொஸ்டிருந்தாள். வண்டி 
போய்விட்டது. நெற்றியில் வியர்வை 
பொடித்திருந்தது. இன்று சந்தண வண்ணப்: 
புடவை கட்டியிருந்தாள். ' முகம் வாடிப்: 
போயிருந்தது. வீட்டிலே ஏதாவது வேலை. 
இருந்திருக்கும். அம்மாவுடன் வாக்குவாதம் 
வந்திருக்கும். தம்பி, தங்கைகள், ரிடையர்டு. 
ஆன அப்பா இவர்களைச் சமாளித்துக் குடும்ப 
பாரத்தைச் சுமப்பவனளாக இருக்கலாம். 

பாவிகள்! ஏன் இப்படி. அனிச்ச மலரைப் 
போன்றவளை வேலைக்கு அனுப்புகிருர்களோ? 
அழகாகக் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக். 
கூடாதோ! 

அவன் குறுக்கும் நெடுக்குமாக உலவி 
னான். ஜேபியில் இருந்த மல்லிகைச் சரம் 
மணத்துக் கொண்டே. யிருந்தது. குட்டைத் 
தலை முடியில் இன்று மலர் இல்லை. **இந்தா 
இதை வைச்சுக்கோ!**” என்று கொடுத்துவிட 
முடியுமா? 

கொடுத்தால்? அவள் சிரிப்பாள். உடனே 
வாங்கத் தலையில் சூடிக் கொள்வாள். இல்லை, 
"இல்லை. அவனை விழித்துப் பார்த்து ‘us! 
ராஸ்கல்!** என்று சத்தம் போடுவாள். 

**அம்பிகே!** என்று நினைவு தெரிந்த நாட் 
களாய் நினைக்காத ஒருத்தியைச் சலிப்புடன். 
அழைத்தான். ரயில் வந்தது. ஏறி அமர்ந் 
தாள். அம்பிகையைப்பற்றி அம்மா அடிக்கடி. 
சொல்லுவாள். * நான். சமீபத்திலே இருக்: 
கடையூருக்குப்' போயிருந்தேன். அம்பாளைப் 
பார்த்தப்போ அவள் தீவிரமாகச் சிந்தனை 
செய்வது போல் இருந்தது. ஞானத்இன் ஒளி 
வீசிக் கொண்டிருந்தது.” 

“Gury. Gur. நான் பல தடவை இருக் 
கடையூர் போயிருக்கேன். அபிராமி சிரித்த 

  

  

  

  

படி இருக்கிறாள்...” அப்பா எதிர்க் கணை 
தொடுப்பார்.. 

இவள் முசுத்திலே வீசுவது ஞானமா? 
நகையா? 

ரயில் இம்பியதும் பூச்சரத்தை வெளியே 
எடுத்தான். குப்பென்று மணம் வீசியது. 
சலிப்புடன் வீட்டுக்குத் இரும்பியவன் எதிரில் 
இராம தேவதை கோயில் தென்பட்டது. 
சன்னிதி. சாத்தியிருந்தது. 'நட்டிருந்த 
சூலத்தின் மீது சர.த்தைப் போட்டுவிட்டு 
நடந்தான். 
EDIT a 7௪.22 ரயிலில் அவளும், கறுப்புப் 

பெண்ணும் வந்தார்கள். இருவரும் அந்த 
ரங்கமாக ஏதோ பேசியபடி. வந்தார்கள். 
கறுப்புப் பெண் ஏதோ சொல்ல இவள் 
நாணித் தலை குனிந்து நடந்தாள். 

இடையில் இரண்டு நாட்கள் விடாமல் 
மழை பெய்தது. இவனுக்கு நல்ல குளிர் 
காய்ச்சல், 9.05 ரயில் வருவதைக் கற்பனை 
யில் பார்த்தபடி. படுக்கையில் இடந்தான். 

வெளிர் நீலப் புடவையில் அவளைக் கண்டான், 
இடீரென்று படுக்கையிலிருந்து துள்ளி எழுநீ 
தான். 

-எங்கேடா??* என்று கேட்டபடி அம்மா. 
கஞ்சியை ஆற்றிக் கொண்டே வந்தாள். 

சும்மா இப்படி-'* ற 
**நன்( ருக்கு. இன்னும் ஜுரம் விட 

வில்வ இந்தக். காதத. மழையிலே 
சும்மா இப்படி!” 

"கஞ்சியை வைச்சுட்டுப் போ!** என்று. 
இரைந்தான் அவன். 

அம்மா பயந்தபடி வெளியே. 
விட்டாள். 

பதினைத்து நாட்களுக்கப்புறம் ஜுரம் விட். 
டது. மேஜை டிராயரைத் இறந்து AH 
ரெட்டை எடுத்துப் பற்ற வைத்தான். 

ஆனால், அது சந்தண மணம் வீசியது. 
இவனுக்கு ஜுரம் விட்ட பிறகு கூட மழை: 

விடவில்லை... “ஆகாயத்திலே இவ்வளவு 
ஜலத்தை எப்படி. ஸ்டோர்” பண்ணினா? 
என்று குழந்தைத்தனமாக மனம் கேட்டது. 

அறையைப் பெருக்க வந்த அம்மா, 
ஏண்டா இப்படிச் செரெட் குடிக்கறே. 
உடம்பு என்னத்துக்காகும்2** என்று ஆதங் 
கப்பட்டாள்.. 

உடம்பைப் பத்தி இப்ப யார் கவலைப் 

  

போய் 

  

  

பெரிய ஞானக் கொழுத்தா. 
மாறிண்டு வரயே...'" என்று ஆச்சரியப் 
பட்டாள் அம்மா. பிறகு நீளமான கவர். 
ஒன்றைக் கொண்டு வந்து **உனக்கு அம்பா. 
னிடம் பக்தி வந்தவுடனேயே வேலை கெடச் 
சுது பார். காசியிலே சர்வகலாசாலையிலே. 
உன்னைப்  புரபொஸரா எடுத்துண்டு இருக் 
காளாம். நேத்திக்சே இந்தக் சுவர் வந்தது. 
உனக்கு தல்ல ஜுரம் இருந்தது. அதனாலே 
காண்பிக்கலை!* என்றபடி. அவனிடம் கொடுத்: 
'தாள். அவன் அதை மேஜையின் மீது வீசி 

  

  

எறிந்தான். மழைக் கோட்டை மாட்டிக் 
கொண்டு வாசலுக்கு வந்தான். 

ஏண்டா. மழையிலே போறே? எங். 
சேடா?'* என்று அப்பா கேட்டார். 

அவன் அவரைத் இர்க்கமாகத் திரும்பிப் 
பார்த்தான். **சுடுகாட்டுக்கு என்று. 
மழையின். 'இரைச்சலையும் மீறிக் கத்திய 
படியே நடந்தான்.   

'பிளாட்பாரத்தில் 9.05 ரயில் வந்து நின் 
றது... அவளுடன் கறுப்புப் பெண்ணும் 
'இன்னொருவனும் நின்றிருந்தார்கள். பெட் 
டிகள், படுக்கை, தகர டப்பாக்கள், எல்லாம் 
அவளுடன் வண்டியில் ஏற்றப்பட்டன. அவ: 
னும் அவளும் வண்டியில் ஏறினார்கள். 
அவள் கழுத்தில் மஞ்சள் சரடு மின்னியது. 
மலர் போன்ற பாதங்களின் விரல்களில்: 
மெட்டிகள் குலுங்கின. கறுப்புப் பெண் 
சுண்ணீர் வழிய அவளுக்கு விடை கொடுத் 
தாள். 

அவனுக்குச் சட்டென்று தன் வீட்டில் 
மேஜையின் மீது வீசியெறியப்பட்ட சவர்: 
நினைவுக்கு வந்தது. எகெரெட் ஒன்றை 
எடுத்துப் பற்றவைத்துச் சுவைத்துப் புகைத் 
தான். அதில் சந்தண மணம்: வீசவில்லை. 
நிகோடின் மணத்தது!



         

  

மமகுதாணி இட்ட விரல்களால் ஸ்தானம். 
செய்த கூந்தலை ஆற்றிக் கொண்டே, மைதிலி ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்தான். தாய்மைப் 
பேற்றை goons, அவன்: முகம் பாரிப்பதற்கு வரனாக இருத்தது. Dees 
இல் அம ததெறுக்கமாதின் அவன் அகன் உருண்டு இரண்டு. இருந்தன... அக் கைகளில் 
நிறையக் கண்ணாடி வளையல்களைப் போட் 
டிருந்தான். மைதிலி,  வககாப்புக்கென்று, 

  

அவள் கணவன் இல்லியிலிருந்து நல்ல 
மாதிரியான வளையல்கள் வாங்கு அனுப்பி. 
மிருந்தான். நீல நிறத்தில் மெல்லிய 
கைத்தறிப் புடவை ஒன்றை உடுத்தி 
வெள்ளை நிறத்தில் சோலி போட்டுக் 
கொண்டிருந்தாள் மைதிலி, புடவையின் 
தில அண்ணம் அவது "வெந்த கன்னங். 

ல் நிழல் அடித்தது. 
'சமையலறையிலிருந்து பார்வதி அம். 

மாள்--மைதலியின் தாய்--ஒரு தட்டில் 
வெற்றிலைப் பாக்கை எடுத்துக் கொண்டு, 
வேஞ்சல் அருலல் வந்து நின்றாள். மைஇலி 
யின் அழகைப் பார்த்து அவள் ஆச்சரியம் 
அடைந்தாள். அவள் கண்ணே பட்டுவிடும். 

   

        

      

 



போல். ருந்தது. வெற்றிலைக்குச் சுண்ணாம்பு தடலிக்கொண்டே பார்வதி யோசித்தாள். 
“இப்படி ஒரு அழகு வந்து உடலை மூடிக் 

கொண்டிருக்கிறதே / இந்தப் பெண் பெற்றுப் 
பிழைக்க வேண்டுமே !* என்று அவள் மிகவும் 
கவலைப்பட்டாள்.. 

** நிற்கிராயே அம்மா! உட்காரேன் !** 
என்று மைதிலி தாயைப் பார்த்துச் சொல்லி 
விட்டு, அவள் அமரச் சற்று நகர்த்தும் உட். 
கார்த்து கொண்டாள். 

பார்வதி அம்மாள் உட்கார், 
டாள். பிறகு மகளின் பக்கம் திரும்பி, *உன். 
புருஷனிடமிருந்து கடிதம் ஏதாவது வந்ததா. 
அம்மா? சீமந்தத்துக்கு நாள் பார்த்தாயிற்று, 
என்று உன்னுடைய அப்பா சொன்னாரே 2" 
என்று கேட்டாள். 

*- வந்தது, ஒரு வாரம் லீவில் இளம்பி வருவ 
தாக எழுதி இருக்கிறார். சீமந்தச் செலவு, 
முழுதும் அவருடையதாக இருக்க வேண்டு. 
மாம். இது அவர்கள் வீட்டுச் செலவு. தானே? 

எனக்கு. மாமி 
யார்,மாமனார் 
இல்லாத கார 
ணத்தால் நீங் 

   

            

   

            

   

        

    

  

பொறுப்பையும் ஏற்றுக் கொண்டு செய்கிறீர் 
கள் ** என்று சொன்னாள் மைதிலி. 

*-யார் செய்தால் என்ன 2. நல்லபடியாக 
முடியவேண்டியது ஒன்றுதானே முக்கியம்? 
உன்னைக் கையும் குழந்தையுமாக மறுபடியும் 
உன் புருஷனிடத்தில் சேர்த்து விட்டால். 
போதும்”? என்றாள் பார்வதி. 

அவள் கண்களில் சண்ணீர் துளித்திருந்தது.. 
அது ஆனந்தக் கண்ணீரா, அல்லது சோகக் 
கண்ணீரா என்பது பார்வதிக்கே புரியவில்லை. 

மகள் சிரித்தாள். 
11 மாப்பிள்ளை. கொடுக்கும். பணத்தைப்: 

பேசாமல் வாங்கிக் கொள், அம்மா / இ 
நீ அதை எனக்குத்தானே தரப் போடருய்?*. 
என்றாள் மைதிலி. 

மைதிலி அவர்களுக்கு ஒரே மகள். ருக்கும், 
சிறப்புக்கும் குறைவுண்டா 2 
வெளியே பேர்யிருந்த தகப்பனார் வந்தார்: 

மகள் அருகில். வாஞ்சையுடன் உட்கார்ந்து 
கொண்டார். கையிலிருந்த மிட்டாய்களை 

எடுத்தக் கொடுத்தார். 4 இட்டன 
** இவ்வளவு எதற்கு அப்பா 2 இகட்டி. 

போகிறதே / எங்கள் இல்லியில் இடைக்வற. 
மாதிரிதான். இங்கே கான்பூரிலும் இடைக். 
கிறது. வேறே புது மாதிரியாக ஒன்றையும். 

  



  

I? என்று சொல்லிக் கொண்டே. 
மிட்டாய்களைச் சாப்பிட்டாள் மைதிலி. 

** கண்டதை யெல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு. 
வந்து கொடுத்துப் பிள்ளைத்தாய்ச்சியின் 
உடம்பைக் கெடுக்கறீர்களே /** என்று பார் 
வதி கோபித்துக் கொண்டாள். 

தில்லியிலிருந்து ராமச்சந்திரன் மந்தத் துக்கு முன்பாகவே வந்து விட்டான். அவன் 
வண்டியிலிருந்து இறங்க உள்ளே நுழைந்ததும். 
கூடத்தில் தின்று கொண்டிருந்த மைதிவினைப் 
பார்த்துப் பிரமித்துப் போனான். இல்லியில் 
மைதிலி இருந்தபோது மசக்கைத் தொந்தர. 
வினால் இளைத்துப் போயிருந்தாள். அதற்கு. மாறாக இப்பொழுது கொழுகொழுவென்று. 
பருத்து, உடலில் வனப்பு மேலிட அவள். 
நின்றபோது அவன் மனத்தில் சந்தோஷம். 
'பொங்லப் பெருகியது. 

சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் மாடியில் இரு 
வரும் தனிமையில் பேசிக் கொண்டிருந் தார்கள். பட்டுப்போன்ற அவளது கரங் 
களைத் தொட்டு அதில் அணிந்திருந்த வளையல் களைப் பார்த்தான் ராமச்சந்திரன், விரல்களில்: 
இட்டிருந்த மருதாணிச் சிவப்பும் கண்ணாடி. 'வளையல்களின் பல வர்ணங்களும் அந்த மென் கரங்களுக்கு அப்படி ஒரு அழகை அளித்தன. 

**ஹாம். அப்புறம் என்ன விஷயம் 2 இது: தான் வளைகாப்பு வளையல்கள் 2 பேஷாக 
இருக்கறதே 2 நான் அனுப்பிய வளையல்கள் எங்கே மைதிலி ?'* என்று கேட்டான் அவன். 

மைதிலி தன்னுடைய மற்றொரு சுரத்தைத் 
தூக்க அவன் ஆசையுடன் அனுப்பிய வளை: யல்களைக் காண்பித்தாள் 

**சரி! உனக்குச்சீமந்தத்துக்கு என்ன வாங்கி. 
வந்திருக்கறேன் தெரியுமா ?"* என்று கேட் 
டான் ராமச்சந்திரன். 

**ஆமாம்/ எனக்குத் தெரியாதாக்கும்! தாத்: பேடாவும் ஹல்வாவும் வாங்க வந்திருப் 
பீர்கள் /** என்றாள் மைஇலி. 

அவன் எழுந்து அறைக்குள் சென்று பெட் 
டியைத் இறந்து ஒரு அட்டைப் பெட்டியை எடுத்து வத்தான். அதனுள் அழகிய பட்டுப். யூடவை ஒன்று இருந்தது. ஆகாச வர்ணத்தில் 
ஜரிகையில் நக்ஷத்திரங்கள் போட்ட அந்தப் 
புடவை நிலவொளியில் * தக” ' 55" 
வென்று மின்னியது. 

** அடேயப்பா 7 என்ன விலை 2!* என்று கேட்டாள் மைதிலி ம௫ழ்ச்சி பொங்க. 
11 நூற்றைம்பது ரூபாய் 1..." 
இப்படி, கணவனும் பெற்றோரும் அன்பைச் 

சொரிந்து வந்தார்கள் மைதிலியின் பேரில். 
சீமந்தம் விமரிசையாக நடந்தது. மாலை. 

யில் மைதிலியை மணையில் உட்காரவைத் 
துப் பாடினார்கள். அவள் கணவன் அன்புடன் 
வாங்கி வந்த நீலப் புடவையை உடுத்திக் 
கொண்டு அவள் உட்கார்ந்திருந்த காட்டி 
'தெய்வலோக மங்கையொருத்தி அலங்கிருதை: 
யாக வீற்றிருப்பது போல இருந்தது. மஞ்சள் 
குங்குமத்துக்கு வந்திருந்த பெண்களே, ** அப்பா 7 என்ன அழகு! இப்படியும் ஒரு 
பெண்ணுக்கு அழகு வருமா? தல்லபடி.யாகப் 
பெற்றுப். பிழைக்க வேண்டுமே!” என்று 
பேசிக் கொண்டார்கள். 

மைதிலியின் தாய் "பார்வதிக்கு மட்டும் 
மனத்துள் * சுரீர்” என்று ஏதோ வேதனை 

  

  

          

செய்து : கொண்டிருந்தது. ராமச்சந்திரன். 
சிமந்தம் ஆனபிறகு இரண்டு இனங்களில்: 
ஊருக்குப் புறப்பட்டான். மனைவிக்கு அவனை 
விட்டுப் பிரியவே மனமில்லை. 

*- மனசிலே ஏதோ சங்கடம் செய்றது. 
லீவு. போட்டு விட்டுப் பிரசவத்தின் போது: 
என்னுடனேயே வந்து தங்கி விடுங்கள் ** 
என்று கேட்டுக் கொண்டாள் மைதிலி, அவ 
ளுடைய சுந்தர வதனத்தில் துக்கம் பரவி: 
யிருந்தது. கண்களிலிருந்து கண்ணீர் த்துளிகள் 
உருண்டு ராமச்சந்திரனின் கரங்களை நனைத்: 
தன. அவன் கைகளை எடுத்துக் கண்களை மூடிக் 
கொண்டு வி௫த்தாள் மைதிலி. 

* பிரசவம் என்றால் பயப்பட வேண்டிய 
காலம் எல்லாம் போய் விட்டது. நம் பாட்டி 
கள் காலத்தைப் போல இந்தக் காலத்தில் 
பிரசவத்தில் கோளாறுகள் ஏற்பட்டு, ஆபத் 
இல் முடிவதில்லை. தைரியமாக இரு *” என்று: 
தேற்றினான் ராமச்சந்திரன். 

எல்லோரும் தெய்வத்தை நம்பியிருந்தார். 
கள். நாள் தவராமல் நல்ல வைத்திய 
ரிடம் உடம்பைக் காண்பித்து ஜாக்கிரதை: 
யுடன்தான் மைதிலி இருந்து வந்தாள். 

* 
தெய்வத்தின் சத்தம் வேறாக இருந்தது. 

அவள் வழக்கமாக உடம்பைக் காண்பித்து: 
வரும் வைத்தியர் ஊருக்குப் போய்விட்டார். 
அவர் வெளியூர் சென்றிருந்த சமயம் மைதி 
லிக்கு உடம்பு சரியில்லை. Seva sono 

வை.த்தியரைக் தேடிப் போனார்கள். அந்த 
வைத்திய விடுதியில் செர்த்து, விடுதியின் 
லேடி டாக்டர் குலாப் வந்து பார்க்க நேர 
மாகி விட்டது. அதற்குள் காலன் அவசரப் 
பட்டு வந்து விட்டான். பிரசவித்து இரண்டு 
மணி நேரத்துக்கெல்லாம், உடம்பெல்லாம் 
நீலமாக விஷம் பரவி அண்மையில் நின்று 
தவிக்கும் பெற்றோரையும் தங்கச் சிலைபோல். 
அப்பொழுதுதான் உலகத்துக்கு வந்திருக்கும். 
யச்சளங் குழந்தையையும் தவிக்க விட்டு. 
மைதிலி கண்ணை மூடிவிட்டாள். 

அவள். தாய்மை அடைந்து பிறந்தகம். 
வந்ததிலிருந்து மனத்திலே வே.தனையைத் 
தாங்கிக் கொண்டிருந்த பார்வதி அம்மான் 
எரிமலை. வெடிப்பது போல் துக்கத்தால். 
குமுறினன்.  கல்லினும் கடினமாக அவள் 
தந்த அசையாமல் உட்கார்ந்து விட்டார். 
தில்லியிலிருந்து விமானத்தில் பறந்து வந்த 
கணவன். தலை உடைந்து போகிற மாதிரி 
துக்கத்தினால் அலறினான். ந அவர்களுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்: 
காலம் மிகக் குறுகயதாக இருந்தாலும் அது 
அவ்வளவு உறுஇப்பட்டு இருந்தது என்பது 
அவனுடைய எல்லை. கடந்த துயரைப்: 
பார்த்தே அறிந்துகொள்ள முடிந்தது. . 

* எல்லாம் முடிந்து விட்டது * என்று ஒவ் 
வொருவருடைய மனமும் இர்ப்புச் சொல்லி. 
விட்டது போல் அவரவர்களுடைய வேலை 
யைப் பார்த்துக் கொண்டு பேசாமல் இருந்து: 
விட்டர்ர்கள். 

டாக்டர் குலாப் ஒரு ஆள் மூலம் தன். 
னுடைய விடுதியில் குழந்தை-அவர்களுடைய 
பேத்தி - இருப்பதாக அறிவித்தாள். 

 



“குழந்தையா அது? என் வயிற்றில் நெருப்பை: 
அள்ளிப் போட்ட எமன் ** என்றாள் பாட்டி. 
um epeare ரி 

ருபது வயது வளர்த்த மகளே 
யில் போய் விட்டாள். இதுதான். 
போறதாக்கும்:" என்றார் தாத்தா. 

*-என் மைதிலியை என்னிடமிருந்து: 
சனியன். அது எக்கேடு கெட்டாவது தொலை. 
யட்டும் ?* என்று கூறிவிட்டு ராமச்சந்திரன்: 
விரக்தியுடன் இல்லிக்குப் போய் விட்டான். 
உலகத்திலே அனுப்பப்படும் ஜீவனைக் காப் 

யாற்ற சர்வாந்தர்யரமியாக ஒருவன் இருக் 
கருன் என்பதை மனித அறிவு மறந்துவிடு 
இறது. எல்லோராலும் வெறுக்கப்பட்ட 
அந்தச் செவை வளர்க்க விஷ்ணுகரே என்கற. 
மராட்டியர் ஒருவரும் அவர் மனைவி இரிஜா 
பாயும் முன் வந்தார்கள். முதலில் டாக்டர் 

லாப் ஆட்சேபணை செய்தாள். குழந்தை 
யின். சொந்தக்காரர்கள். வந்து கேட்டால் 
அவர்களிடம் குழந்தையை ஒப்புவித்துவிட 
வேண்டும். என்றும் கேட்டுக் கொண்டாள். 

மந்தையின் சொந்தக்காரரின் விலாசம். 
வறு கிரிஜாபாயிடம் கொடுத்தாள். 
குழந்தை வேண்டும் என்று தவமிருந்த 

இரிஜாபாய்க்குக்... குழந்தை இடைக்கவே, 
குருடனுக்குக் கண்டுடைத்த மாதிரிஇருந்தது.. 
விஷ்ணுகரே கண்யமான மனிதர், குழந்தை 

யின் தாத்தாவைத் தேடிப் போய்க் குழந்தை: 
தம்மிடம் இருப்பதாகக் கூறினார். அளவுக்கு 
மீறிய துயரத்தை அளித்த ஆண்டவன் அதை 
மறக்க... ஒரு சிசுவைக் கொடுத்திருப்பதை 
அறிந்து குழந்தையை ஏற்றுக் கொள்ள 
வேண்டினார். 

மகளின் பிரிவால் சித்தம் சரியில்லாமல்: 
இருந்த பார்வதியம்மாள். ஒரேயடியாக: 
மறுத்தாள். அவள் மனத்தில் சூன்யம் குடி 
கொண்டு விட்டது. 

அது பாலைவனமாூவிட்டது. பாலைவனத். 
இல் நீர் தெளித்த மாதரி கரேயின் வார்.த்தை 
கள் "எடுபடாமல் போயின. இனி, பகவான். 
ஒருவனால்தான் பாலைவனத்தைப் பசுஞ் சோலை. 
யாக மாற்ற முடியும் என்று தீர்மானித்துக் 
கரே வீடு திரும்பினார். குழந்தை பிறந்த 
வுடன் எல்லோராலும், இரஸ்கரிக்கப்பட்டு 
நிராதரவாக. விடப்பட்டதால் அதற்குச் 
சகுந்தலா” என்று பெயர் வைத்தார்; 
தாமே கண்வராகவும் மாறினர் கரே. 

பார்வதி. தம்பதிகள் கான்பூருக்கே ஒரு: 
முக்குப் போட்டுவிட்டுத் தஞ்சைக்கு வந்து: 
'சர்ந்தார்கள். இனி யாருக்காக மைதிலி 

யின் தகப்பனார் உத்தியோகம் பார்க்க வேண் 
டும்? எல்லாம்தான் முடிந்து விட்டதே ! 

* 
கரலத்துக்குத்தான் எவ்வளவு வேகம் ! 

மைதிலியின் பெற்றோர். கான்பூரை விட்டுக் 
இளம்பும்பொழுது. கார்த்திகை மாதம். 
அதற்குள் தைப்பொங்கல் வத்து சித்திரை: 
வருஷப் பிறப்பும் ஆகிவிட்டது. பண்டிகை: 
களும் பருவங்களும் மாறி மாறி வந்து 
போயின. இலை உதிர்ந்து காய்ந்த சும்பாய். 
நின்ற மரம் தளிர் விட்டுப் பூத்துக் குலுங்கிக். 
காய்த்துப் பழங்களைச் சிந்தின. ஓயாமல்: 

  நொடி 
தங்கப் 

பிரித்த 

  

  

      

சாணிப்பேட்டை கே. வி, ராகவனின் புதல்வி. 
யும், பத்தக்குடி. சாமஸ்வாமியின் மாணவியு: 
மான குமாரி ஹேமமாலினியின் தடன அரங் 
கேற்றம். சமீபத்தில் சென்னை, மியூஸியம் 
'இயேட்டரில் சிறப்பாகக் கொத்தமங்கலம் 
சுப்பு அவர்கள். தகீமையில் நடையெற்றது. 
பேராசிரியர் ஸ்ரீ பி. சாம்பமூர்த்தி அவர்கள். 
ஜேமமாலினியைப் பாரமட்டிப் பேசினாச். 

ஒழியாமல் இயற்கை தன் வேலையைச் செய்து: 
கொண்டே போயிற்று, பார்வதி அம்மாளுக்: 
கும் அவள் கணவருக்கும் உலக வாழ்க்கை 
முதலில் சூன்யமாகத்தான் இருந்தது. 
காய்ந்த மரத்தைப் போல. பிறகு படிப்படி. 
யாக மனத்தில் ஆசைகளும் விருப்பங்களும் 
எழ ஆரம்பித்தன. பதினைந்து வருஷங்களுக்கு. 
மேல் ஆ$விட்ட பிறகு மனத்தில் சுட்ட புண் 
ஆறித்தானே போயிருக்கும் ! 

ஆம் ! மைஇலி இறந்து போய்ப் பினைந்து, 
வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன. இந்தப் பதினைத்து: 
வருஷ காலத்தில் ல சமயங்களில் கான்பூரில் 
சுரேயின் குடும்பத்இல் விட்டு வந்த தங்கள். 
பேத்தியை நினைத்துப் பேக் கொண்டார்கள். 
ஒரு மாதம் கூட நிரம்பாத குழந்தையை 
விட்டு வந்தவர்கள் சாவகாசமாகக் குழந் 
தைக்கு நான்கைந்து: வருஷங்கள் கழித்த 
பிறகு மனச்சங்கடம் ஆறி அதைப்பற்றி 
நினைத்தார்கள். எழு இ  விசாரிக்கலாமா 
என்றும் யோசித்தார்கள். கான்பூரிலிருந்து: 
தஞ்சைக்கு வந்திருந்த தென்னிந்தியக் க 
பத்தனர் ஒருவரைச் சந்தித்து விசாரித்தும் 
பார்த்தார்கள். 
“-கரேயா ! அவரை எங்கோ இிம்லாவுக்கு: 

மாற்றி விட்டார்களாமே ! அவர் ஊரை 
விட்டுப் பேய் இரண்டு வருஷங்களுக்கு மேல் 

இ விட்டதே!” என்று அவர்கள் தகவல்: 
தரிவித்த பிறகு, இருவருடைய ஆசையும். 

நசித்து விட்டது. ** நம் வயிற்றில் பிறந்தது. 
ஒன்றுதான், அதுதான் போய் விட்டதே !'* 
என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்தார்கள். 

அங்கே இல்லியில் ராமச்சந்திரன் மறுமணம்: 
செய்து கொள்ளவேயில்லை. பெயருக்கேற்ப: 
ஏகபத்தினி விரதனாகவே யிருந்து விட்டான். 

  

  

  

  



மைதிலியின் உருவம் அவன் மனத்தல் பதிந்து 
போயிருந்தது. புறத்தில் அவன் வேறொருத் 
Bou மணந்து போலி -வாழ்க்கை வாழ 
ஆசைப்படவில்லை. ஆனால், அவன் மனத்துள் 
அவன் மைதிலிக்கு ஏதோ தீங்கு இழைத்து 
விட்டதாகவே கருதினான். இறந்தவளின். 
ஆத்மா சாத்தியடைந்திருக்குமா என்று ஏங்க 
னான். மனைவியின் உயிரற்ற உடலுக்கருலில்: 
டாக்டர் குலாயின் வீட்டில் 'வீல் வீல்' என்று 
அழுது கொண்டிருந்த சிசுவின் முகம் அவ 

னுக்கு இலேசாக நினைவு வரும். அந்தக் 
குழந்தை ஒரு வேளை அதுவும் போய் 
விட்டதோ என்னமோ என்று நினைத்துக். 
கொண்டான். மனைவி ஒருத்தியால்தான் கண 
வனின் வாழ்க்கை பூர்த்தியடை௫றது என்று, 
pod வத்த அவனுடைய உள்ளத்தில்: 
ஆட்டம் கண்டது. 

'நாற்பது வயதுக்கு மேல் குழந்தைகளின் 
பேச்சும் இன்சொல்லும் மனைவியின் அன்பை 
விட ஆறுதலளிக்க முடியும் என்று நினைத்த 
போது, அவனுடைய உள்ளம் தன் ஒரே 
குழந்தைக்காக ஏங்கியது. 

விஷ்ணு கரேயின் குடும்பத்தில் தான் எத்: 
தகைய மலர்ச்சி? ஒரு மகவுக்காகத் தவமிருந்த 
இரிஜாபாய்க்கு, சகுந்தலா ஈடை.த்த பிறகு 
இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தார்கள். 

3 
அன்று கார்த்திகைத் இருநாள். தஞ்சை 

யில் இருந்த பார்வதி அம்மாள் இரண்டு 
அகல் விளக்குகளைக் கொண்டு வந்து வாசல். 
பிறையில் வைத்து விட்டு உள்ளே போகத் 
இரும்பினாள். இண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த 
அவள் கணவர் அவளை அழைத்தார். 

“*இன்னும் நாலு விளக்குகள் ஏற்றி வைக் 
கக் கூடாதா?”* என்று கேட்டார் அவர். 
“வைக்க வேண்டியதுதான்! என் குடும்ப 

விளக்கை அணைத்த கடவுளுக்கு நாலு என்ன, 
லக்ஷ$பம் கூட ஏற்றத்தான் வேண்டும்!”* 
என்றாள் பார்வதி அம்மாள். சுருங்க அவள் 
கன்னங்களில் கண்ணீர் தாரை தாரையாகப் 
பெரு? வழிந்தது. 
“பொரி உருண்டை வேண்டுமென்று 

அடம் பிடித்தீர்கள். பிடித்து வைத்திருக் 
இறேன். தின்னுங்கள். பேரனும் பேத்தியும் 

  

குதி போட வேண்டிய வீட்டில் இழம்தானே 
துள்ளி விளையாட வேண்டும்!” 

'இழவர் அழவில்லை. கோபித்துக் கொள்ளவு. 
மில்லை. சிரித்தார். 

**மூடமே! நம் குடும்ப விளக்கை பகவான். 
அணைக்க வில்லை. ஒரு பொறி நெருப்பி 
லிருந்து லக்ஷ தீபங்களை ஏற்றுவது போல, ஒரு: 
சிறு பொறியை - குழந்தையை - நமக்குக் 
கொடுத்தான். நாம்தான் அதை அணையாமல். 
பாதுகாக்கத் தவறிவிட்டோம்!'” என்றார். 

பார்வதி அம்மாள் பிரமை பிடித்தவள். 
போல் நின்றாள். பிறகு, *'வருறீர்களா ?'* 
என்று கேட்டாள். 

**எங்கே?!! என்று கேட்டார் இழவர். 
“ஓவ்வொரு தலமாகச் சென்று கடவுளின் 

சன்னிதியில் விளக்கேற்றி வைப்போம். 
குழந்தை எங்கேயாவது உயிரோடு இருந் 
தால் பூரண ஆயுளுடன் வாழமட்டும், (அந்தப்: 
புண்ணியத்தையாவது செய்வோம்" "என்றாள். 
அடுத்தநாளே இரண்டு பேருமாகத் தல: 

யாத்திரை கிளம்பி வீட்டார்கள். 
ல்லி, ஜனதா 'எக்ஸ்பிரஸில் ராமச்சந்தி 

ரன் ஒருவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தா: 
** வாழ்க்கையே சந்து விட்டது சார்! 
தலயாத்திரை போகறேன்'* என்று. 

  

ீரீமேஸ்வரத்தில் மூன்று கடல்களும் கலக் 

இன்றன. பார்வதி அம்மாளும், இழவரும்: 
தலைப்பைச் சேர்த்து மூடிந்துகொண்டு கட 
லில் இறங்க ஸ்நானம் செய்தார்கள். 

ராமச்சந்திரன் கடலில் குளித்துக் கரை 
ஏறியவன் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் ,தன் 
மாமியார் மாமனாரைச் சமுத்திரக் கரையில்: 
கண்டான். இழவருக்கு அடையாளம் புரிந்து: 
கொள்ளவே தாமதமாயிற்று.. 

“*நம்ப மாப்பிள்ளை!** என்றாள். பார்வதி. 
**இன்னும் யார் வந்திருக்கிறார்கள்?'* 

என்று கேட்டார் அவர். 
"*நான்தான் மாமா, மைதிலிக்கு அப்புறம். 

நான் தனிமரம்!**..,.என்றான் ராமச்சந்திரன் 
உணர்ச்சி பொங்கும் குரலில். 

மூவரும் ஒன்றாக ராமநாதசுவாமி ஆலயத் 
துக்குச் சென்றார்கள். சன்னிதியில் கூட்டம்: 
அதிகம் இல்லை. ஒருபுறம் இம்மூவரும் நின் 
நிருந்தார்கள். மற்றொருபுறம் ஒரு வட 
இத்தியக் குடும்பத்தினர் நின்றிருந்தார்கள்.. 

 



    

  

   

   

  

  மாஸ்டிருந்தான்.- தேல்லால், முருங்கைக்கை ; அடை tau nate kg ee படும்போது சொல்ல! சப்தம் இர் சம்புடத்இலிருந்து நெற்றி நிறைய முன்பு தன்று அவனை அழுந்த வாரிய 

  

           

   
   

  

  

  

    

ட அம்மோ? வோளிலுக்கு் போலிட்டு வரேன்! என்று நரல் கொடுத்தான் 
"இதோ அ. மயன் பண்ணிட்டுப். போயா என்றப் 

நட்டல் அடைய ஓ எடுத்து வந்தாள். அம்மா 
இனிக்க ate நயாராதனை nn 

  ak கொன்டே இரண்டு விழுக் காயமினைக் கடிக்ு eS   

  

  

ததர reign. Qamrs ுனிக்வடம் சொல்லிக் கொண்டே. எமையுந்கட்டுக்குள்     

      

   

  

    ie கானல கடம இட க்க இரக பப ன் 

அவட்கு கத கண்டக ப பதம வென 
ழ் அத சனத் அவிக போக rede 2 நக் வன்ன கன்ன இல்ல 
sam 118s ot சப் ல வை பதிவில அபயம் பத அவனா 
sey ல் கன்ன த் வன்க க் மாத கக்கம் வன் அட க் வ் 

படல் பிம் பழத்த கம பக்க ப 
ன்ட் பக ரேதும் பரர்த்தான, தீண்ட தைப் பின்னல். பிடரிவரை: அ கம் வேலை மாக்க, தன த gee ts அப்த, அன்பகம் ககக சம்வம் 

Fa MR கனக் அக்கடிதம் 
Sen Soemare iashase shed em ray a 

River Dipare aay உவமை whe abo ae 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    
கொக் தொய்ர்தே நடத்து சென்றான். 

இரண்டு uated கொடி மரத்தடிகில் தமலஸ்கரி்தார்கள். இவன: 
ics reson   Sa gets eb வலம் வந்தார். 
வேப்பம் பெண், 'தரலில் அபிராமி. அந்தாநியைப் பாடா 
கொண்டிட வந்தான். அந்த இன்னலில் இவனுக்கு அரசரின் கரியர் 
நட்டு எதிர் இருப்பது கடத் தெரியலில்கீட Ene SOAR LM AH. 
Poe சனல் ஒற்றில் கொண்டு rena பெற்றுக் கொண்டான். 
அள் ஒறுமபு அழச் சரித்தான், அறுப்பு. பெண்ணின். விலானில் இடக்கு: 
அவுக்க. சிப்பு, மட்டிஷன்: அந்தப் பென்ட அடகம் இரக்களில்கட ஏ 
நேதன். மூலஸ்தானத்தில் இருந்த அம்பிசையைத் ீலிரமாகம். பாரத் 
berets ener 

  

  





       
    நஜுத்தயான்னம். பன்னிரண்டு மணிக்குத் 

தபால்காரன் கொண்டு வச்து கொடுத். 
துப்போன சடிதத்ரைக் கெளரி அம்மான் 
'இரும்பவும் படிக்க ஆரம்பித்தான். சென்னை 

யில் பெண்கள் சல்லூரியில் படி.த்அக்கொண் 
டிருக்கும் அவன் பெண் சார் சாவிடமிருச்.அ 
கடிதம் வச்இருச்தது. வரப் போறெ. Bur 
வளிக்கு அவன் தன் மூச்ியமான கண்பர்க 
ஞூடன் அம்மாவிடம் வரப்போவதாக எழுதி 
மிருக்தான். அர்தச் சமயத்தில் வீட்டை 
சன்றாக  ஒழுல்குபடு தி வைக்கும்படியும் 
போவனி விரும்,துச் சாப்பாட்டிற்கு ஏற்பாடு 
சன் செய்து வைக்கும்படியும் உத்தரவு 
போட்டிருந்தான் அவன். வயசு சென்ற 
காயிடம் அன்போ, அறுதாயமோ எதுவு 
மின்தி அடம் பிடித். அழும் குழச்ையைப் 
போல் தன்னுடைய பிடிவாத குணத்தாலும். 
முரட்டுத். தனத்தாலும். நினைத்ததைள் 
சாதித் தக்கொள்ளும் குணம் படைத் சவள் 
சாச்தா.. ஒன்றியாக காலைர்அு இனுசுப் பட்ச 
ணங்களைச் செய்யவேண்டும். வீட்டை ஓட் 
டடை அடித்துச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 
பெண்ணுக்குப் பிடி.தீ.த மாதிரியாக வீட்டை 
அலக்கா ரம் செய்தாகவேண்டும். சாம் தாவோ 
ஒரு சான் முச்திகட வரமாட்டாள். 
பொழுது விடிச்தால் இபோவளி என்றால். 
முதல் சான் Oro wes இரக்குவாள். 
அவளுக்குச் கை அலம்பத் சண்ணீர் கொடுக்க. 
வேண்டும். ஸ்சானம் செய்ய வெர்£ீர் பார்... 
வைச்சவேண்டும். போதாக்குறைக்கு அவள் 
சண்பர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கவனிச்அக். 
சொன்ன வேண்டும். என்னதான் வேலைல 
கார்கள் இருச் தாலும் பொறுப்புள்ள மனிதர் 
சன் யாராவது கவனித்துக்கொண்டால் 
தானே வேலைகள் ஒழுல்சாச சடக்கும்?. 

    

  

பார்வதி இந்த நாட்டுப் பண் 

பாட்டின் கொழுந்து. 

சாந்தா. நவீன நாகரிக 
நாரீமணி. சாந்தாவுக்கு॥ 

பார்வதியைக் கண்டால் 

பிடிக்கவில்லை. ஆனால் 
அவள் அருமையை அறிந் 

தவர் இல்லாமலா 

போய்விடுவார்? 

  

கெளரி சலித்த மனச். துடன் கடிதத்தை 
உரையில் போட்டு Commis வைத்து 
விட்டு யோசனையில் ஆழ்ச் தான். சாந்தா. 
கடையாக ஒரு முக்கிய விஷயத்சைக் குறிப் 
பிட்டிரும்தான். "என்னுடைய எரே தியின் 
சமையனாரும் ஈம் ஊரைப் பார்க்ச என்னுடன் 
வருறார். அவர் மிகவும் படி.த்.சவர். பெரிய 
பதவியில் இருப்பவர். ஆகையால் எல்லாவற் 
நையும் ஓழமுக்காகச் கவனித்துச் செய்து 
வைச்கவேண்டும்'” என்று ஒன்தியாக இருச் 
கும் தன்னைப் பார்.தீ.து. இவ்வளவு வேலைகளை 
ஏவும் பெண்ணின் மனத்தை நினைத்து வரும். 
"இனன் கெளரி. ஆனால், சாச்.கா ஒரே பெண். 
அவன் தகப்பனார் Opis Cures BMGED 
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அளவுக்கு மீறிய சலுசை சாண்பித்த் தாயால் 
வளர்க்கப்பட்டவள். “ஐந்தில் வளையாதது 
ஜம்பதில் வளையாது! என்பதுபோல் Aa 
வயடவிரும்தே பிடிவாதமும் ஆடம்பரமும் 
இழைச்திரும்தன . சார்தாவிடம். இனி 
மேல் அவளை ஒன்றும் சொல்ல மூடியா,அு. 
ஹி.தமாகச் சொன்னாலும் கேட்கமாட்டான். 

  

கெளரி தனக்கு: ஒத்தாசைக்காக அடுத்த 
ஊரிவிருக்கும் தன்னுடைய தமையன் பெண்: 
பார்வதியை வரலழைச்சத் தீர்மானித்தாள். 
அன்றே. வண்டியுடன் ஆளையும் அனுப்பி 
வைத்தான். பார்வதிக்கு அத்தை என்றால் 
உயிர், அன்புக்கும் பெரறுமைக்கும் இடமாக 
இருக்கும் அத்தை கெளரியின் வயித்தில் 
சாக்தா. பிறச்.இருப்பதே ஒரு பு.திர் என்று: 
யார்வ.இ: கிணைத்துச் கொள்வான். Bur 
வளிக்கு அத்தை தன்னை அழைத்துவரச் 
சொல்வி இருக்கிறாள் என்பதை அறிர்த 
அடன்  பரர்வதி தயாராகக் Bare 
டான். பார்வதி வ்ததும் சாலைச் பேர் 
தனக்கு உதவிக்கு வச்.ுவிட்ட தாசக் கெளரி 
யின் மனத்துக்கு ஆறுதலாக இருர்தது. 
சாச்தாவிடமிருச்.து வச்.த கடிதத்தைப் படிச் 
கச். சொல்லிவிட்டுக் சண்ணீர் ததும்ப உட் 
சார்ச்.இருக்கும் ௮.த்தை 

யைப் பார்வதி, “Ose 
காக இவ்வளவு சஷ்டப் 
படுவானேன் அத்தை? 
அவள் சுயாவக்தான். 
தெரியுமே உணக்கு. 
அனால், சாச்தாவுக்கு. 
என்னைக்சண்டால்பிடிச் 
இததில்லை அத்தை! 
தபரவளிக்கு மூன் 
இனம்வரை உனக்கு 
வேண்டிய ஒத்தாசை 
களைச் செய்துவிட்டு 
சான் பேரய் ag 
இதேன்''.. என்றாள். 
பாச்வதி. 

“கன்றாக... இருக் 
இததே 8. சொல்று 
Gps! Cameo வாம் 
இக்கொண்டு உன்னை 

விரட்டி அடிக்க வேண் 
இமா கான்? நீபாட்டுக்கு. 
அவளுடன் பேசாமல். 
பண்டிகைக்கு இருச்து. 
விட்டுப் போ, அம்மா! 
gar ass இரண்டு 
சான் கூத்தடித்துவிட்! 
ஒப் போகப் போறாள்.   

கலைமகள் 

அடிக்கொரு தரம் வற்து அத்தை, அத்தை 
என்ன அன்புடன் என்னை நீதானே கவனித் , 
அச்கொள்ளுடுளுய், பார்வ;தி?? என்று கெளரி 

கூறினள். நி 

பார்வ.இ. குடும்பப் பழக்க வழக்கங்களில் 
பழ வளர்ச் தவன். அடச்கமும் அறிவும். 
கிரம்பியவன், சாதாரணக் சொமப் பன்னிச் 
கூடத்தில் எட்டாவது வகுப்பு வரையின் 
படித்தவன்; பட்டணத்து சாகரிகம் ஒன்ரை 
யும் அறியா தவன். அவள் தாழம்பூ மேனிய௰ில். 
பச மஞ்சளைய் பூசக் குளித் ஓவிட்டால் தக்க 
கிற. மேனியனாகக் காட்டி அளிப்பான். _ 
மேஜை ௮௬௬௫ல் காயி சாப்பிட்டிட்டுக் கட் 
OF sired புத்தகங்களைப் படி.த்ஐச் 
குவிக்காமல் ஆற்றல்கமையிலிருர்து ஆஸம். 
கொண்டு ats கறவை மாட்டுக்கு,த் இண்: 
வைத்தக் குளிப்பாட்டி, பால் கறச்.த, மற்றச் 
குடும்ப வேலைகளைச் கவணிப்பதிலேயே பார்வ 
யின் பொழுது போய்விடும். ஒழிச்த. வேளை 
களில் ஏதாவஐ புத்தகங்கள் படிப்பாள். 2. 
மத்இன் சூழ்நிலையும், உடத்பயித்தியுமாகள் 
சேர்ச்.து. பார்வதி கண்ணைக் கவரும் வனப் 
புடன் விளவ்ொன். கூனல் மு.துடல்லாமல் 
குழி விழுந்த கண்கள் இல்லாமல், சாண்: 

  

  

வீணையின் ஒலியுடன்



மலரும் மணமும் 

நீனம் கூர்தல் இல்லாமல், நிமிர்ச்த உடலும், 
அகன்று பேசும் கருவிழிகளும், சாட்டை 
போல் பின்னலும், புன்னகை தவழும் முக 
மும் பார்வஇிக்கு அமைச் இருக் தன: 

பார்வதி வச்த. பிறகு கெளரியின் மனச் 
சோர் குறைக் தவிட்டத. அவளை obs 
வேலையும் செய்யவிடாமல் பார்வஇயே குடும்ப 
வேலைகளில் ஈபெட்டாள். ஜன்னல்களுக்கு 
வேற இரைகள் போட்டான். மேறஜைகளின் 
மேல் விதவிதமாக ஜாடிசனில் yadsr sz 
களைச் செருனொள். இபோவளி மாள் கெருங்க 
கெருங்கப் ப்ணல்கள் செய்வ இல்முனைச் தாள். 
பார்வ, அலுப்புள் சலிப்பின்றி ஆடி. ஐடி. 
வேலைகள் செய்யும் பார்வ. இியைக் சண்டால் 
சார் தாவுக்குப் பீடி.ச்5.ற.இல்லை. தன்னைப்போல்: 
காலேஜ் படிப்புப் படிக்காத பட்டிக்காடென் 
அம், பட்டினத்து நாகரிகம் தெரியாத அசடு 
என்றும் பார்வதியை அவன் இழிவாக எண்ணி 
ஞன். பார்வதியாகவே வலுவில் சென்று அவ 
ஞடன் பேடனாலும் அலட்சியத்தடன் a 
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ஊம் பரர்த்துவிட்டப் போய்விடுவாள் 
சாச்தா. 

இபோவளிக்கு முதல் கான் மத்தியான்னம் 
தன்னுடைய வேலைகளை முடித்துக்கொண்டு 
பார்வதி அத்தையிடம் தான் ஊருக்குப். 
போவதற்கு ௮.நுமதி கேட்டாள். 
அன்றைக்கே சொன்னேனே, பார்வ; 

அவளுச்சாகவா 8 இல்கு வக்இருக்கறாய் 
"இனிமேல் தானே வேலைகள் கிறைய இருச் 
இன்றன? ஒண்டியாக சாண் எப்படியம்மா 
அவன் கோயத்.துக்குச் சமாளிக்க முடியும். 
எப்படியோ பொதுத். துக்கொண்டு சாளை வமை 
யில் இருக் அவிடு'” என்று கெஞ்சினாள் கெளரி. 

அத்தையின் விருப்பத்துக்கு மாறாக கடக்க 
முடியாமல் பார்வதி இருச்.தவிட்டாள். மச 
யான்னம் மூன்றுமணிக்குச் சாச்.தா தன் எரே 
இதர்களுட்ன் வந்து சேர்ச்தாள். வச்தவர் 

களுக்குக் காயீ, பலகாஎம்கொடுத்துஉபசரித்த 
பார்வதியை அவள் கவணிக்கவே இல்லை; பட் 
டண வாசத்.து மனிதர்கள் எதிரில் எப்படிப் 

  

மெல்லிய குரல் இழைந்து வந்தத.
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பழகுவது என்ன தெரியாமல் பயர்.து பயர். 
பலசாரத் தட்டென் வரும் பார்வஇியைச் 
சாக்தாவுடன். வச்இருச்த சல்கரன்தான். 
அதிசமாகச் சவனித்தான். 

என்ன சார்தா,௮ம் தப் பெண்யார் என்றே 
எக்களுக்குச் சொல்லவில்லையே! சாம் வம்.த இ. 
லிருக்து சோர்வில்லாமல் சம் தேவைகளை 
அதிர்.த உயசரிக்சறாளே !'"என்றான்.. 

யாரிவதிக்குச் சாக் தா என்ன கூறுவாளோ. 
என்ற பயத்தால் குப்பென்று வெர்ச் 2௮. 

மேஜைமேல் தட்டை வைச் தவிட்டு அக்கே 
இர்சாமல் உள்ளே போய்விட்டாள். 

ஐ, அவளா? அவள் என் மாமா. பெண். 

அம்மாவுக்கு ஒத்தாசையாக வம்.இருக்கறாள் 
போல் இருக்கறது'' என்று சுருக்கமாகக் கூதி. 

விட்டுப் பேசாமல் இரும் தான் சாந்தா. 
பார்வதிக்கு அன்று அடுட்பல்சரையிலேயே 

வேலை சரியாக இருர்.த.௫. மாலை எல்லோரும். 
ஊரைச் சுற்றிப் பார்க்கக் €ளம்பியபோற 
சங்கரன் பார்வதியை வரும்படி அழைத்தான். 
அவள் தன்னுடன் வருவ.௫ சாச்தாவுக்குப். 
பிடிக்கவில்லை. 

“இரவு விருச் துக்கு ஏதாவது ஏற்பாடுகள். 
செய்ய வேண்டும். அம்மாவுக்கு ஒத் தாசையாக 
அவன் வீட்டில் இருக் தால்தான் முடியும்!” 
என்றான் சாச்தா. சங்கரனின் சோக்கமும். 
அதுதாயமும் . பார்வஇச்குக் டைக்கன். 
pata என்று சாக்தாவுக்குக் சோபமாக 

'இருச்த.த; அழைத்ததற்கு என்ன பதில் கூறு: 
வதென்ன தெரியாமல் தலையைக் குனிர்த 
சொண்டு கற்கும் பார்வதியை, அன்புடன் 
கவனித்தான் அவன். 

“விரும். தச் சாப்பா தானே? ராம். Baad 

வச்தபிதகு: எல்லோருமாக அம்மாவுக்கு 

ஒத்தாசை செய்யலாம், நொடியில் முடிக்கு. 
விடும்” என்றான் சங்கரன் விடாமல். 

“இல்லை, அத்தைக்கு ஒண்டியாக ஒன்றும். 
young aarp gus got or கூறிவிட்டுப். 

பார்வதி உள்ளே போய்விட்டாள். 
பார்வ.இ சாச்தாவின் உதானே த்தைப்பற்றி 

அ.இகமாகப் பாசாட்பவில்லை. இருச் தாலும், 
sui முன்புகூடத் தன்னை அவள் 9G 
வேலைக்காரி மா.இரி ஈடத்.தவ,து பார்வதிக்கு 
வருத்தமாக இருர்,த.௫. கண்ணில் அளித்த. 
நீரை அடச்€க்கொண்டு பார்வதி மற்ற 39! 
வல்களைச் கவனிக்கச் சென்றான். வேலையெல் 
லாம் ஒரு வழியாக முடிச்தபிறகு, அவள் 
மனம்' ஏனோ. சங்கடப் பட்டுக்கொண்டே 
இருக்த,த. பொழுது போகாமல் இருக்சஷே 
மாமிசச அறையில் சவனிப்பாரற்றுத் அச 
படிச்து உடக்த சாச்தாவின் வீணையை 
எடுத்து வைத்துக்கொண்டு பாட ஆரம்பித் 

கலைமகள் 

தான். சாச்தாவும் அவளும் இதுவயசல் got 
os வீணை பயின்தவர்கன். சாச்தா காலேஜ் 
படிப்புப் படிச்ச ஆரம்பித்த பின்பு விணை, 
வாம்பதையே கிறத இவிட்டாள். €சாமத். 
இல் வ௫க்கும் பார்வதிக்கு ௮௮ ஒன்றேதான். 
பொழுது போச்காக இருச்து வச்... 

விளக்கு ஏற்றம் சமயம் ஆ€விடவே, 
வீணையை உரையில் இட்டு வைத்தவிட்டு 
எழுச்தான். பார்வதி, அப்பொழுது அந்த 
அதையின் வாயிர்படியில் சங்கரன் கின்ற 
கொண்டிருக் தான். 

இவ்வளவு. சுத்தமாக உனக்கு வீணை 
வாக்குத் தெரியமா 2 அரைமணியாக கின்று. 
கொண்டே. கேட்டு விட்டேன் உன் 
unto” என்று சந்தோஷத்துடன் 
கூறினன் சல்கரன். பார்வதியின் முகம். 
அம்இ வானம்போல் இவச்த.௫. பதிலொன்றும். 
கூறாமல் மெளனமாக நின்றாள். 

தாது வார்த்தைகள் பளிச்சென்று பேச 
மாட்டேன் என்றாயே!” என்றான் சல்கரன்.. 
இப்போழுதம் தன்னைப் பதில் பேச 
விடாமல் சாந்தா. சங்கரனைத் தேடிச் 
சொண்டு வருவதை அதிர் த.தம் பார்வதி பின்: 

சட்டுக்குப் போய்விட்டாள். 

அன்று. இரவு. உணவுக்குப் பிறகு 
எல்லோரும் முழற்.ற.தீஇில் உட்கார்ச்து பேக் 
கொண்டிருச் தார்கள். பட்டண த்இில் கேட்டுச் 
கேட்டு அலுத்தப் போன விஷயல்சளையே 
சாச்தா இரும்பத், இரும்பப் பேரிக்கொண் 
டிருக்தான். SLO Cares முடிச். 
பார்வதியும் கொஞ்சம் ஒதக்குப்புதமாக: 
உட்காரக் து. இவர்கள் பேச்சைக் கேட்டுக் 
கொண்டிருக்தாள். அசைச் , கவனித்த 
சங்கரன் சாச்தாவின் பேச்சுக்கு முடிவு ஏழ். 

படுத்த நினைத்து, “பார்வதி, வீணையில் 
இரண்டு பாட்சென் வா௫யேன்"' என்றான். 

சாச்தா.. இடுக்டட்டான். பார்வதியின்: 

முகம் பயத்தால் வெளுத்த௫; “பூ! ௮௮ 
ளுக்கு என்ன பாடத் தக்கல்? அவளைவிட 

சான் சன்றாகப் பாடிக்கொண் டிருர்தேன்.. 
பழச்சம் விட்டுப் போய்விட்ட g” என்றாள். 

சாயல்காலம் அவன் பாட்டைக் கேட் 
டேன். சன்றாகத்தான் இருர்.த௫. இரண்டே 
யாட்கெள் பாடிவிடு, பார்வதி!” என்றான். 
சங்கரன் மறபடியும். 

பார்வ.இ தயக்கத்துடன் 
aig வா௫ிக்க உட்கார்க்தாள். முகத்தை 
நிமிர்த்தாமல் வீணையும் கையுமாக உட் 

சசரர்ச் இருக்கும் பரர்வ.இி பதுமைபோல இருர் 
"தான். வீணையின் ஒலியுடன் அவள் மெல் 
லிய குரல் இழைர்து வர்.த,. அ.இிசமாகம் 
பாடினால் சாச்தாவின் கோயம் அதிகமா? 

  

   
விணையை எடுத்து



மலரும் மணமும் 

  

i) 

  

அவளுக்கு மூன்பாகச் சங்கரன் நின்றிருந்தான். 

விடும் என்று கினைத்.ுச் சச்தமாக இரண்டே 
யாட்டுச்சள் பாடி எழுச்.துவிட்டாள் அவள். 

சாச்தாவின் முக.த்.இில் என்னம் கொள்ளும் 
வெடித்தன... இரவு எல்லோரும் படுக்கைச். 
குப் போன பிறகு கெளரியின் படுக்கை அறை. 
யில் சாச்தாவுக்கும் அவளுக்கும் தகராறு. 
ஒத்பட்ட ௮. 

“நீ ஏன் அர்த சாட்டுப்புறத்தை வரவழைத் 
தாய்? சாகரிகமான மனிதர்களுடன் ௮ த. 
குப் பழகத் தெரிகிறதா? இர்த அழல் இவ 
ளுக்குத் தெரிச் த. அரைகுரைப் பாட்டை 
வேற பாடிக் காண்பித்தவிட்டாள்!'” என்று 
கூறினான் சாச்தா. 

“*ஒண்டியாக என்னால் இவ்வளவு வேலே. 
களையும் சமாளிச்சு முடியாதே என்றுதான். 
வ ரவழைத்தே செளரி தன் பெண்ணுக்கு 
எல்கே கோபம் வர்்.துவிடிமோ எண்று: 
யயச்தாள். 

“வேலையெல்லாம். முடிச்துவிட்டதோ 
இல்லையோ? காலையில் யார் கண்ணிலும்: 
படாமல் அவளை ஊருக்குப் போகச் சொல்!!! 
சாச்தா கோபத்அடன் கதவைப் படாரென்று 
மூடிச்கொண்டு வரவும், பார்வ. கண்ணில் 
சண்ணிர் பெருகத் தன் படுச்சை அறையை 
அடைச்தாள். 

விடியத்சாலம் சாலு மணிக்குப் பார்வ.இ. 
தன் பெட்டியுடன் ess அத்தையிடம். 
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தன்னை ஊருக்கு அனுப்பும்படி, கேட் 
டாள். 

“பொழுது விடிக்ததம். இரும்பவும் காது: 
பேர் முன்னாடி ரகளை வேண்டாம், அத்தை! 
ஊசிலேயும் அம்மாவும் அப்பாவும் தனியாகப் 
பண்டிகை கொண்டாகெருர்கள்'' என்றாள். 
பார்வ. 

“சரச்தாவின். குணச்தான். உனக்குத் 
தெரியுமே, பார்வ.” என்றாள் கெளரி, அள. 
வக்கு மீதிய சோகத்துடன். 

“தெறிச் துதான் கேட்டறேன், அத்தை. 
ஒருவர் பிடிவாதமாக இரும்தால் மத்றொரு 
ஏர். விட்டுச் கொடுத்.துத்தானே ஆகவேண் 
டம்? வண்டிக்காரனைக் கூப்பிட்டு என்னை 
ரெயிலடி. வரையில் விட்டுவிடச் சொல்லுக் 
கன், அத்தை.” 

வைகறையின் மல்யெ வெளிச்சத்தில், 
ஸ்சானம் செய்து ஈரம் உலராத கூர் 
தலில் அவள் சூட்டியிருச்த முல்லையின் 
மணம் சம்மென்று வீதயத. அத்தை தன் 
பெண்ணுக்குத். தெரியாமல் பார்வ.இக்குப் 
பரிசாச அனித்திருக்த பட்டுப் புடைவை சர. 
சரக்க வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாள் பார்வ. 

வண்டி. ஸ்டேஷனை அடைவதற்கும். 
பொழுது விடிவதற்கும் சரியாக இருச்,தத. 
டிக்கட்டென் இரும்பிய வண்டிக்காரன், 
“அம்மா! Obs வண்டி பூட்டுதுங்களாம். 
ஏட்டு மணிக்குத்தான் 'வண்டியாம்!'” என்று 
கூதி அவளிடம் டிக்சட்டைக் கொடுத்தான். 

பரர்வ;இி தன் உறுதி மாறாமல் எட்டுமணி 
வண்டிக்காகச் காத்தருக்தான். 

“சாச்தா ஒருவேளை சங்கரனைக் கல்யாணம்: 
யண்ணிக்கொன்றெதாக இருச்சருளோ?. 
அதற்குப்போட்டியாக சாம்வச்.துவிட்ட தாகச் 
சாக்த நினைத்துவிட்டாளோ என்னவோ?” 
என்று நினைத்துத் தனக்குள் இரித்துச் 
கொண்டாள் பார்வ, சங்கரனுடைய மெருச் 
தன்மையும் இனிய சுபாவமும் தன் மனத்தைக் 
சவர்ச்.இருப்பதம் அவளுக்குத் தெரிக்த.. 
பார்வ;இயின் சந்தனையைக் கலைத் துக்கொண்டு. 
செயில் வண்டி ஸ்டேஷனை அடைந்தது. 
பெண்கள் வண்டியில் ஏறி உட்கார்ச் கொண் 
டான் பார்வ... அவன் இதங்க வேண்டிய 
ஊர் வந்ததும் பார்வதி வண்டியிலிருர்,த. 
'இதல்னொள். அல்சே அவளுக்கு முன்பாகச். 
சல்கரன் கின்றுகொண் டிருச்தான்! “என்ன 
அவசரம் உனக்கு? என்னிடம் சொல்லாமலே 
புதப்பட்டுவிட்டாயே!'! என்று கேட்டான். 

பார்வதி புன்னகை பூத்தாள். 
“ஏல்லா விஷயக்களும் எனக்குத் தெரியும். 

சாச்தாவுக்கு உன்னைக் கண்டால் பிடிக்க: 
வில்லை. என்னதான் கற்றாலும் அவனிடம் 

கலைமகள் 

அன்பும் அடக்கமும் இல்லை. மணமில்லாத 
சாட்டு ரோஜா மலரைப்போல!'” என்றா!ன் 
சங்கரன். 

“ஆமாம், அவள் சுபாவம் அப்படி. அதோடு. 
அவள் சான் என்னவோ அவளுக்குப். 
போட்டியாக வச்அவிட்டதாக கினைத்துச் 
கொண்டிருக்கிறாள்." 
ஏன்ன சொல்லுகிறாய்?” என்று சங்கரன்: 

அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான். 
பார்வதி பேசாமல் இருச்தவிட்டாள். 

தர்பாராமல் வசத பார்வதியை அவள் " 
பெற்றோர்கள். ஆச்சரியத்துடன் பார்த் 
தார்கள். 

“அத்தை வீட்டிற்கு இவர் வச்இருந்தார். 
ஈம் ஊரையும் பார்க்க வர்இருக்கறுர்.'” சுருக்க 
மான இச்த அறிமுகம் பார்வதியின் தகப்ப 
ஞசைத் இகைச்க வைத் அவிட்ட ௮. 

“ஊரைப் பார்க்க வேண்டும் என்றெ சார 
ணம் ஒன்று. அத்துடன் உங்கள் பெண் தனி 
யாக வருனொளே என்றும் இருர்தது'' என்: 
ரன் சங்கரன். 

பார்வதியின் தகப்பனார் சரளமான மனம் 
படைத்தவர்.  சங்கரனைப் பற்றிய விவ 
பரல்களை விசாரித்துச்கொண்டார். “உனக் 
குத் தெரிச்த இடமாகப் பார்வ இக்குப் பார்த் 
அச் சொல்லேன், அப்பா! அவளுக்கும் இந்த 
வரஷம் கல்யாணம் பண்ணியாக வேண்டும்!” 
என்றார் அவர் கவலையுடன். 

"இலையில் பார்வ.இ பரிமாதிய போனியைச் 
சுவைத் துக்கொண்டே, “அதற்கென்ன? 
பார்வ.இ ரொம்பச் சமர்த்து, பாட்டும் ஈன்றாகப் 
UOC wer. அவளுக்குக் கல்யாணம் 'ஆசக் 
கேட்ச வேண்மொ?"” என்றான் சங்கரன். 

“இதையெல்லாம். யர் அப்பா சவனிக்9 
முர்கள்? பணம் ஒன்றுதானே பிரதானமாக 
இருக்கறது இக்.தக் காலத்இல்?” என்று கூறி: 
வெத்திலைத் தட்டை அவனிடம் கொடுத்தார் 
அவர், சங்கரன் அப்பொழுதே அவசரமாகக் 
இளம்பிக்கொண் டிருச் ததால், “பார்வதி, 
உன் ஜாதக ஈகல் ஒன்று பெட்டியில் வைத் 
இருக்கிறேன். மஞ்சள் தடவி எடுத்து வா, 
அம்மா”” என்று பெண்ணைக் கூப்பிட்டார். 

வெட்சத்தடன் ஜாதகத்தைத் sate 
ரிடம் கொடுத்த பார்வதியை அன்புடன் 
பார்த்துக்கொண்டே, **ஆகட்டும். என் தகப். 
பனுரிடம் சலர்.துசொண்டு கூடிய இக்கிரம். 
,தசவல் தெரிவிக்கிறேன் உல்களுக்கு'” என்: 
ரன் சங்கரன். 

எதிர்வீட்டில் தலை இபோவளிக்காக சாக 
ஸ்வரக்காரன் இன்னிசையை ஊதிக்கொண். 

டிருர்தான். * 
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(து ஒரு தேய் பிறை இரவு. சற்று முன் 
அசி த௫ின்டு கடந்த, or ah ‘oat 
திலா பூத்திருந்தது. ஆசிரமத்தில் எல். 
லோரும் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண் 
டிருந்தார்கள். மாமரத்தின் கிளைகளினூடே 
(நிலவொளி இறங்கி வந்து பாலா படுத் 
திருத்த வராந்தாவில். ஒனிக்கோலம்: 
வரைந்தது. பாலா மட்டும் உறங்கவில்லை. 
இருண்ட வானத்தையும், பூதம் பூதமாக 

நின்றிருந்த மரங்களையும் பார்த்துக் கொண். 
டிருந்தவள், _ நிலவு" உதயமானதையும் 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் 

அருகே ஜக்கு படுத்து அயர்ந்த தூக்கத்: 
தில் இருந்தான். கலைத்த கேசம் நெற்றி 
யில் புரள, மலர் விழிகள் மூடி இருக்க, உள் 
எத்தில் எண்ணற்ற கேள்விகளை உள்ள 
டக்கிக் கொண்டு அந்தக் குழந்தை தூங்கு, 
வதைப் பாலா உற்றுக் கவனித்தாள். தன். 
எலும்புக் கரத்தை அவன் பஞ்சு போன்ற. 
முகத்தில் சோரவிட்டு ஆசை தீர வருடி 
னாள். ஜக்கு. 'தூக்கததில் முனகினான்; 
முறுவலிதீதான்.. 
அந்த வராந்தாவில் சுமார் முப்பது. 

பெண்கள் படுத்திருந்தார்கள், நல்ல 
கோடைக் காலம் ஆதலால் ஆசிரமத்துள் 
யாரும் _ படுக்கவிலலை, இவர்களுக்குத் 
துணைக்கென்று காவற்காரக் கிழவனும், 
அவன் வளர்ப்பு நாய் ஒன்றும் மா 
மரத்தடியில் படுத்திரு ந் தன। 

பாலா தன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு, 
Yop பார்த்துக் கொண்டாள். 
தூங்குகிற அத்தனை பேருக்கும் 
விழித்த நிலையில் ஒவ்வொரு கவலை: 
இருக்கத்தான் செய்தது. கணவனை 
இழத்தவர்களுக்கு அதைப் பற்றிய 
கவலை) ஒருவனால் ஏமாற்றப்பட்ட 
வளுக்கு அதைப் பற்றிய வேதனை; 
கணவனால் நிராகரிக்கப்பட்ட 
வளூக்கு அதைப் பற்றிய குமைச் 
சல். ஆனால் இவர்கள் எல்லோரும். 
பாலாவைப் போல் அந்த இரவில்: 
தொட்டுக் கொட்டென்று i 
திருக்கவில்லை. 
மறந்துவிட்டிரு, 

பாலாவும் அப்படி. 
பட்டே ஒன்றும் உருகிப் போகிற 
வள் அல்லன். கடைசித். தடவை. 
யாக அவள் கணவன் பலராமன் 

  

  

   

   

வருக்கு... 
சுதராஜா. ராமமுர்த்தி 9 

அவளையும் குழத்தையையும் ரயிலேற்றி * வீட்ட போது, கண் கலங்காமல் தைரிய 
மாகத்தான் இருந்தாள். ரயில் பெட்டி, 
யில் அவளையும் குழந்தையையும் உட்கார. 
வைத்துவிட்டு, பலராமன் ரயிலடியைச் 
சுற்றிச் சுற்றி வந்தான். பாலாவும் குழந் 
தையின் கையைப் பிடித்துக். கொண்டே 
வெளியே வந்தாள். ரயில் கிளம்பும் நேரம்: 
வந்ததும் பலராமன் பெட்டியின் அருகில்: 
வந்து * ஜக்கு, போய் விட்டு வருகிறாயா ? 
எங்கே 'டாட்டா! சொல்லு பார்ப்போம் '* 
என்று கேட்டான். 

“போய்விட்டு வருகிற தென்னடா? 
போகிறேன் என்: 
று... சொல்லடா, 
ஜக்கு. 
சொல்லம்பு 

களால் வீட்டில் 
அவனைத் துளைத் தது போதா 
தென்று மேலும் 
துளைத் தெடுத் 
தாள் பாலா. 
“ef, சரி. 

போகிற இடத் 
தில் இந்த 

    
   

        

   

  

   

  

   
   

   



நம்பினோர் கெடுவதில்லை 

வேலையையும் மனசிலே வச்சிண்டு லீவிலே 
புறப்பட்டேன். ஆனால் வந்திறங்கியதுமே 
கேள்விப்பட்ட ஒரு சமாசாரம் என் காரியம்: 
பழமாயிடும்னு சொல்லித்து, “டில்லியிலே 
உன் பிள்ளையை அடிக்கடி பார்ப்பேன்-- 

ள் சொல்லவேயில்லையே | நீ 

    

உனக்கென்ன லாபம்?" 
ஈவெரிகுட்...அப்ப நீ 

டெல்லி. வர்ரே... உனக்கு அங்கே கை 
மேலே வேலை க க்கு..." 
“என்ன, டில்லிக்கா?..!'' தம்பதிகள் இரு 

வரின் குரல்களும் சேர்த்தொலித்தன. 
“என்னப்பா, மயக்கம் போட்டுடாதே. 

இங்கே உனக்கு வேலை போய் நீ மன 
சொடிஞ்சிருக் ௧ 1 அங்கே நானோ தென் 
னிந்தியர் பள்ளிக் கூபத்துலே, கிளை ஒண்: 
ஊைத்.திறந்துட்டுத் தகுந்த ஹெட்மாஸ்டர் 
கிடைக்காமெ திண்டாடறேன் ! இந்த 
வேடிக்கையை என்ன சொல்ல! என்ன 
யோசனை, பக்கத்துலே பிள்ளை, வேலை கை 
யிலே...ம்...சரின்னு சொல்லு..." 

ருக்கு கணவனைப் பார்த்தான். “நான் 
சொன்னது' சரிதானா? ஒருவழி.அடைச்சா 
தெய்வம் ஒரு வழி .திறக்கும்' என்று பேசா 
மல் பேசின அவள் விழிகள். 

ஐயர் பூஜை மாடத்தைப் பார்த்தார். தீப 
ஒளியின் பின்னால், உருவாய், அருவாய், 

அவ்வ வ கவ வவ ப — 
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உளதாய், இலதாய், மருவாய், மலராட, 
மணியாய், ஒளியாய் நின்ற முருகன் இப் 
போதும் தன் மாயச் சிரிப்பை உதிஈத் 
துக் கொண்டிருந்தான். 

“அப்படியானால் நாங்கள் -உனக்கு முன் 
ன தாகவே -- புதுவருஷப் பிறப்புக்குள் 
ளாகவே- சென்று விடுதரோம்...'" என்றார் 
ஐயர். 

* * * 

oy piel வருஷம் கிருஷ்ணையர்- ருக்கு 
'தம்பத்களுக்குத் தலைதகரிலே விடிந் 

தது. 
உங்கள் விஜயத்தோடு இத்தனை சிறப் 

பாக இவ்வருஷம் பிறக்குமனு நாங்கள் 
நினைக்கமவயில்லை...""என்றான் மகன் நாத் 

Byes... * 
சிடிலலாம் ஈசன் செயல், இறைவளைச் 
சரணடைந்தால் அனைத்தும் பெறலாம். 
நம்பினா கெடுவதிலலை, இது நான்கு 
மறைத் தீர்ப்பு"! என்று முணுமுணுத்தது. 
தந்தையின் வாய். 

மாமியார் தேர்ந்தெடுத்த பட்டுப் புட 
வையை உடுத்திக்கொண்டு வந்து நமஸ் 
கரித்த கமலாவை வாயார வாழ்த்தினார் 
ஐயர். ருக்குவிற்கும் மகிழ்ச்சி பிடிபடவில்லை. 

இளங்கதிரவன் புதுவருடத்தின் ‘pb 
பிக்கை ஒளியை! உலகெலாம் பரப்பியபடி 
தன் பவனியைத் தொடங்கினான். ஃ 

உடபட தட டட 

 



அவருக்கு...? 

வாயை அடக்கிக் கொண்டு இரு. உடம். 
பிலே சீவனைக் காணோம்: "பூ! என்றால். 
காற்றில் பறக்கிற மாதிரி இருக்கிறாய்; வாய் 
மட்டும் நெருப்பாகச் சுடுகிறது..."” 

ஜக்கு, தாயையும் தந்தையையும் மாறி. 
மாறிப் பார்த்தான். அப்பாவுக்கும் அம் 
மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை. அவனுடைய 
சிறிய மூளைக்குக் கூடத் தெரிந்தது. நெடி 
துயர்ந்து, நல்ல சிவப்பாகக் கம்பீரமாகத் 
தோன்றினன் பலராமன். ஆழ்ந்து சுடர் 
வீடும் கண்களும், சுருண்ட கேசமும் 
கொண்ட அவன் நல்ல அழகன். அவன் 
அருகில் அம்மாவை அவன் பல முறைகள் 
யார்த்திருக்கிருன். மூங்கிற் துண்டுகளைப் 
போல் நீண்ட கைகளும் கால்களும்... குழி 
விழுந்த கண்களுமாக அவளுடைய கோரம். 
அவனுக்குத் தெரிந்துதான் இருந்தது. 
அவளுக்கும் அவனுக்கும் எத்துணை வேற் 
றுமை? இயற்கையின் இந்த ஏமாற்று 
வித்தையை மனித அறிவால் புரிந்து 
கொள்ள முடியவில்லையே 1! 

இப்படி ஓர் அபூர்வ தம்பதிக்குப் பிறத்து 
விட்ட தன்னையும் குனிந்து பார்த்துக் 
கொண்டான் ஜக்கு. தகப்பனார் வாங்கித் 
தத்த ஊதலை எடுத்து உதட்டில் பொருத்தி 
அவன் ஊதவும், ரயிலும் ஊதிக் கொண்டு. 
கிளம்பிவிட்டது. 

இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் 
கொண்டே நின்றார்கள், இவர்களைச் சுற்றி 
எத்தனையோ விதமான பேச்சுக்கள், கருத் 
ததுக்கள். 

“ஊர் போய்ச் சேர்ந்து கடிதம் போடு. 
மாம்... திரும்பி வருமயோது உடம்பை 

தற்றிக் கொண்டு வரவேண்டும்." 

ஒருவன் ஒருத்தியிடம் இவ்விதம் கூறி 

  

   

  

விடைபெற்றான்; “நாலும் தான் பெண்: 
ணுகப் பெற்றாய்; இந்தத் தடவை மொக்கு 
மொக்கென்று gor குழந்தையோடு 
திரும்பிவர வேண்டும். இல்லாவிட்டால். 

“இல்லாவிட்டால் என்னவாம் ? என்: 
Ler § தள்ளி வைத்து விடுவீர்களோ ?” 

படி ஒரு பெண் சூரல் மெல்லியதாக 
முந்து உறுதிப்பட்டு நின்றது. 

பாலா திடுக்கிட்டாள், இதோ தன்னைத் 
தன் கணவன் தள்ளி வைத்து விட்டான். 
இப்படிச் சாமானியமாக நடந்து வீடுமா 
என்று அந்தப் பெண் சவால் விடுகிறாளே ! 
இதோ நடந்து கொண்டிருக்கிறதே 1 

இனி அவளுக்கும் அவனுக்கும் என்ன 
உறவு வைத்திருக்கிறது ? 

ரயில் மலைகளையும், காடுகளையும், ஆறு. 
களையும் கடந்து முன்னேறும்போதெல். 
லாம் அவளுக்கு அவன் தொலைவில் தெரி 

  

   

  

யும் நட்சத்திரப், புள்ளியாக மாறிவிட்டான். 
அதோ 1 அவள் கண்களை உறுத்துவதைப் 
போல் ஒரு வானச் சுடர். எட்டாத உயரத் 
தில் அது நின்று அவளை அலட்சியமாகப் 
பார்த்தது." அது போல் தான் அவனும்! 

க்கு புரண்டு படுத்தான். திரும்பவும் அவர் 
'கள் பிரிவுக்குக் காரணத்தை ஆராய்ந் 

தாள் அவள். பெண்மையின் முழுமையை 
எதிர்பார்த்துக் காலமெல்லாம் ஏங்கி 
இருந்தவனுக்கு, பாலா ஒரு முழுமைப் 
பெண்ணாக முடியாது. நீண்ட நீண்ட கை 
கால்களும், சதைப்பிடிப்பில்லாத கன்னங் 
களும், கோரைக் கூந்தலும் கொண்ட அவ 
ளுடைய கழுத்தில் அவன் முடிச்சிட்ட கதை 
விந்தையான து; வேடிக்கையானதும் கூட். 

உற்றார் உறவினர் பெற்றவர் எல்லோ 
ரமே பலராமனைச் சந்தேகத்துடன் பார்த் 
தார்கள். வயது முப்பதுக்கு மேல் ஆகியும் 
"திருமணம் செய்துகொள்ள ஆசைப்பட 
வில்லையே என்பது தான் அவர்கள் குற்றச் 
சாட்டு, ஒழுங்காக இருப்பவன் தானா ? 

இத்தக் கசமுசப் பேச்சுக்கள் பலராம 
ன் தாயை வெகுவாகப் பாதித்தன; 

காதைத் துளைத்தன. 
“பாலு! நான் சொல்வதைக் கேட் 

கிராயா?!! என்று மகனிடம் ஒரு தினம். 
ஆரம்பித்தாள் அவள். 

என்ன அம்மா?..."" 

குடும்பத்துக்குத் தகுந்த ஒரு பெண் 
ஸுகப் பார்த்துக் கல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்ளேன்...” 

   

  

“நீதான் பாரேன், அம்மா. 
அம்மா குடும்பத்துக்கு ஏற்றவளாகத்: 

தானே கேட்கிறாள்; பார்க்கட்டும்! என்று: 
நனைத்தான் பலராமன். 

தாய் அவ்விதமே பார்த்தாள். மகனின் 
கற்பனை உள்ளத்தைப் புரிந்துகொள்ளாத 
அவள் பாலாவின் உயரம் பருமன் இவற் 
றைப் பார்த்துத் திருப்தி அடைந்துவிட் 
டாள். 

“பெண்ணைப் பார்த்தாயாடா பலராமா?"" 
“நீதான் பார்த்தாயே, அம்மா, நான் சரி 

யாகக் கவனிக்கவில்லை..." 
தல்ல உயரமும் பருமனுமாக இருக் 

கிறாள். குடும்ப வேலைகள் நன்றாகச் செய் 
வாளாம்.. '" 
“ஒஹோ! 
அவனுக்குப் பெண்ணைப் பார்த்து முடிவு 

கூற வேண்டுமென்று ஏனோ தோன்ற 
வில்லை. தாயிடம் வைத்திருந்த அபார நம் 
பிக்கை காரணமாக இருக்கலாம்...
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கண்கட்டு வித்தை போல் இவர்கள் திரு 
மணம் நடத்து விட்டது. மணையில் பெண் 
ணையும், பிள் ளையையும பார்த்தவர்கள் அதி 
சயிததார்கள். வயதஃக்கு மீறிய முதிர்ச்சி 
நிறைந்த மணப் பெண்ணைப் பார்த்து மறு 
படியும் கசமசவென்று பேசிக் கொண்டார் 
கள். தனித்துப் பார்க்கும்போது தெரியாத 
பேதங்கள் அவர்களுக்கு மணமக்களைச் 
சேர்த்துப் பார்க்கும்போது நன்றாகப். 
புலப்பட்டது. நல்லதோ கெட்டதோ, நாலு 
பேர்கள் பேசும் போது தானே கூர்ந்து 
கவனிக்கத் தோன்றுகிறது ? 

பலராமன் மனைவியைக் கூர்ந்து கவனித் 
தான். அவன் உள்ளத்தில் ஒரு சிறு நெரு. 
டல். 'இவளையா மனைவி என்று வரித்துக். 
கொண்டோம் ! பொன்னாலும் மணியாலும் 
அணி செய்து பெற முடியாத அழகியை 
யல்லவா மணக்க நினைத்திருந்தேன் !... 

"ஆம் ! நினைத்திருந்தேன்--கற்பனையில்; 
நடைமுறையில் தவறிவிட்டேன்!” 

தலையைக் குனிந் விழிக்கடையில் 
கோத்து, ‘Berm Oe erate சுண்டி 
எறிந்துவிட்டு வேறு பக்கம் திரும்பிக் 
கொண்டான் அவன். 

முதல் பார்வையில் ஏற்பட்ட அந்தக் கலக் 
கம், கல் மேல் பொறித்த சொல் போல். 
அனை இதயத்தில் ஆழமாகப் பதிந்து விட்டது... 

ரறரத்தடியில் படுத்திருந்த நாய் உடலைச் 
அலிர்ததுக்கொண்டது. பாலா புரண்டு. 

படுத்து ஜக்குவின் கைகளை எடுத்த த் தன். மார்பின் மீது வைத்துக் கொண்டாள். 
குழந்தை எல்லாச் சாயலிலும் தகப்பனை யே 
உரித்துக் கொண்டு வந்திருந்தான். அன் 
குவிந்த உதடுகளைப் பார்த்து “அவரும். 
இப்படித்தான் இருப்பார்! என்று நினைத். 
'துக் கொண்டாள் அவள்... 

  

அழிக்க முடியாத எண்ணங்கள் திரும்பவும் 
தொடர்ந்தன... 

பாலா கணவன் வீட்டிற்கு வந்தாள். 
ஆலை அவனைக் கவரவில்லை. முகத்தில் 
ஒற்றிய பவுடரும், கண்களில் தீட்டிய மையு 
மாக அவள் அவனை மாலை நேரத்தில் வர 
வேற்ருள். அஞ்சனமும், வாசனைப் பொடி. 
யும் பெண்ணின் வெளி அழகைச் கவர்ச்சி 
யாக்கிக் காட்டுமே தவிர, பெண்ணின் 
மலர்ச்சியை அவற்றால் அதிகப்படுத்தி 
விட முடியாது. 

பாலா, நாடகத்தில் பெண் வேடம் 
தாங்கிய! நடிகனைப் போலத் தோன்றி 
னாள். அவனுக்குக் கேஈபம் "பற்றிக் 
கொண்டு வத்தது.. 

  

  

அமுதசுரபி 

“இங்கே வா, பாலா! நீ இப்படி வேஷம் 
போட்டுக் கொண்டு நின்றால் தான் மயங்கி 
விடுவேன் என்று நினைக்காதே. நீ பெண் 
ணாகத் தவறிப் பிறந்துவிட்டாய். உன்னி 
டம் பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய 
மென்மை இலலை; குழைவு இல்லை; கவர்ச்சி 
யுமில்லை! நீ எப்பொழுதும்போல் சாதார 
ணமாகவே இரு. அது போதும்...என்னை 
பயமுறுத்தாதே. 

பாலாவுக்கு அவன் கூறுவது புரியவில்லை, 
இத்த நிலையில்தான் ஜக்கு பிறந்தான் ! 

"உன் பிள்ளை உன்னைப் போலவே இருக் 
கிறாளடா...அவளைக் கொள்ளவில்லை... 
என்றாள் தாய். 

“பிழைத்தேன். போ......உணக்குக்கூட 
அவள் பெண்ணாக இல்லை என்று இப்பொழு. 
தாவது புரித்ததே.. 

“பெண் பார்க்கப் போன அன்று நீயும் 
தானே வந்தாய் அம்மா; என்னைப் போய்க். 
குற்றம் சொல்கிருயே !! 

தாய் வேதனையுடன் மகனின் முகத்தைப் 
பார்த்தாள். 

“ஆம்... வந்தேன்; அவளைப் பார்க்கவும் 
பார்தேன். என் கண்ணுக் கெதிரே 
ஏதோ திரையைத் தொங்கவிட்ட மாதிரி 
அவளுடைய அவலட்சணம் எனக்குத் தெரி 
யாமல் போய்வீட்டது, அம்மா..." 

துன்பப் பெருமூச்செநிந்தான் அவன். 
“திருமணங்கள் வானுலகிலேயே தீர் 

மானிஃகப் படுகின்றன! என்று அல்லவா. 
கூறுகிறார்கள். இறைவன் இவர்கள் 
இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்துச் 
கசப்பை வளர்த்து வேடிக்கை பார்த்தான். 

  

     

  

  

  

  

“என்னவோ குடித்தனப் பாங்காக இருக். கிறாளே என்று பார்த்தேன்...உயரமும பரு மனுமாக எப்படி இருந்தாள் ? பிரமாத: 
அழகியில்லா விடினும உடம்பாவது நன்றாக. 
இருக்கக் கூடாதா ?...அவலட்சணம் அதிக 
மாகக் கண்ணுக்குத் தெரியாது...'" 

தாய் அங்கலாய்த்தாள். 
கணவனின் அன்பு கிட்டாமல் போன 

வுடன் பாலா எலும்பும் தோலுமாக ஆகி. 
வந்தாள்... எக்ஸ்-ரே! கருவிகள் உடலைப். 
படம் பிடித்தனவே தவிர, உள்ளத்தில்: 
பொங்கும் ' தணியாத ஆசையைப் படம். 
பிடித்துக் காட்டவில்லை. 

மாமியாரும் கணவனும் அக்கறையுடன். 
வாங்கித் தந்த புஷ்டியான ஆகாரங்கள் 
அவளை வளப்படுத்தனல்லை. 

அன்பு 1-- அன்பு ! -- அது ஒன்றுதான். 
அவள் இதய ஓலமாக இருந்தது. "தாய். மைப் பேற்றை அடைந்தபோது கூட 
அவளிடம் மாறுதல் ஏற்படவில்லை. 

 



அவருக்கு. 

பலராமன் தேர்ந்த ஞானியல்லன்; மிருக 
முமல்ல. 

மென்மையும் நளினமும் கொண்ட ஒரு, 
பெண்ணை எதிர்பார்த்தவனுடைய உள்ளத். 
திற்குப் பாலாவினால் உவவகை யளிக்க 
முடியவில்லை. தன் குழந்தையின் தாய் 
என்கிற முறையில், அவளை வைத்துக். 
காத்து வந்தான் பலராமன். 

அவன்... சீறவுமில்லை--தணியவுமில்லை. 
ஆனால் பெண் உள்ளம் வேறு விதமாக 
இருந்தது. பாலா சீறியெழுந்தாள். 

தான் மனைவியாக நடத்தப்பட வேண்டும் 
என்று அவனுடன் வாதிட்டாள். 
(வானத்து நிலா களையிழந்து காணப் 

பட்டது. மேற்கே நகர்ந்து நகர்ந்து அது 
செல்வதைப் பார்த்தவாறு பாலா சிந்தித் 
தாள்...) 
அன்று ஒரு நாள்-- 

அவனும் அவளும் தனித்து நின்றபோது 
பாலாவின் கண்ணீர் அவனை உலுக்கியது. 
என்னமோ உண்மைதான். ஸல் அது 

இரக்கம் தோய்ந்த கண். பெண் 

என்கிற இரக்கம் ஒன்று தான் அவன். 
உள்ளத்தில் மேலோங்கி யிருந்தது. 

“பாலா, ஏன் அழுகிறாய்? உணக்கு. 
இத்த வீட்டிலே என்ன குறை? நானும் 
அம்மாவும் உன்னுடன் அன்போடு தானே 
இருக்கிறோம் !..."” 

““அன்பா...? 
  

பாலா கணவனைக் கோபத்துடன் விழித் 
துப் பார்த்தாள். “சோறும் துணியும் 
கொடுத்து நடத்தப்படும் வேலைக்காரி. 
என்று சொல்லுங்கள்..." 

அதற்குமேல் பலராமனே அவள் உள் 
சாத்தைப் புரிந்துகொண்டான்.. அவளுக் 
குப் பதில் கூற அவனால் முடியவில்லை. 

  

அன்று அவள் உள்ளத்தில் பொங்கி 
யெழுந்த ஆத்திரம் அவள் உடலையும் மனத். 
தையும் தியாகப் பொசுக்கியது. அப்புறம். 
தான் அவள் பிறந்த வீடு சென்றாள். 
அங்கு அவளுக்கு இருந்த ஒரே ஆதரவு 
அவளுடைய அண்ணன் ஒருவன் தான். 

கணவனுக்குத் தன் கசப்பைக் காட்டிக் 
கடிதங்களாக எழுதிக் குவித்தாள். அத்த 
வீட்டில் அவள் மனைவியாக இருக்க விரும். 

பினு ளையன்றி, இரக்கம் காண்பிக்கப்பட 
வேண்டிய பெண்ணாக இருக்க விரும்ப 
வில்லை," முரண்பட்ட இந்த இரண்டு உள் 
ளங்களும் பெரும் போராட்டத்தை' மாதக் 
கணக்கில் நிகழ்த்திக் கொண்டே இருத் 
தன. முடிவில் பாலா கணவனை விடடுப். 
பிரிந்து, தன் வாழ்க்கையை வகுத்துக் 
கொள்ள ரயிலேறி விட்டாள். 

பலராமனுக்கு முதலில் இவையெல்லாம். 
அதிர்ச்சியாக இருந்தன. அவரவர் கட்சி 
யிலே நியாயம் இருந்தது. இடையிலே 
இருக்கும் ஜக்குவை முதலில் யாருமே 
கவனிக்கவில்லை. பிள்ளை இருவருக்கும் 
பொது தானே ! 
ஜக்குவை நீ அழைத்துப் போய் என்ன. 

செய்வாய் ? அவன் வளர வளர உன்னால். 

  

அவனைக் காப்பாற்ற முடியுமா 1!” என்று. 
கேட்டாள் மாமியார், அவள் கேள்வி நியா 
யமானது. ல் 

“முடியுமோ, முடியாதோ! அவன் என் 
குழந்தை. ...! பாலாவின் மூர்க்கத்தனம் 
ஓங்கியிருந்தது. 
*உனக்காவது ஜக்கு இருக்கிறான், ஆறு 

தலுக்கு, அவன் பட்ட மரமாக நின்று 
விட்டானே..." 

கிழவியின் கண்களில். 
மாகத் தேங்கி தின்றது. 

தாயின் கண்ணீரைக் கண்ட பலராமன் 
வேதனை பொங்க ஜக்குவை அணைத்துக் 
கொண்டான். 

கண்ணீர் குள



பாலா குழந்தையின் கைகளை (வெடுக்! 
சென்று: பற்றி இழுத்தாள்... 

ஸடியற்காலம் வந்துமிட்டது. அது எழுப் 
பும் இன்ப போதையில் எல்லோருமே 

மயங்கிக் கிடந்தனர், பாலா மூணுமுணுத் 
தாள்: *ஆம், அவர் பட்ட மரமாகத்தான் 
நின்று விட்டார். ஜக்கு வளர்ந்த பிறகு 
அவரிடம் ஒட்டவா போகிறான் ? பாசமென் 
பது ஒருவரை யொருவர் சார்ந்து நின்று 
உண்டாவது தானே !" 

பாலா. எப்பொழுது தூங்கினாளோ... 
விழித்துப் பார்க்கும்3போது ஜக்கு ஆசிரம 
விதிகளின்படி குளித்துவிட்டு வேறு உடை 
அணிந்து அவள் பக்கத்தில் வந்து உட் 

கார்ந்திருந்தான். 
“ஏண்டா, எப்பொழுது எழுத்தாய் நீ? 

என்னை எழுப்பக் கூடாதோ ?'" 
அன்புடன் மகனின் கன்னத்தை வருடி 

ஞள் பாலா. குழந்தை முகத்தைச் சுணக் 
கிக்கொண்டு பின்னால் நகர்ந்தான். 

அம்மா, உன் கை ஏனம்மா இப்படி 
"சுள்ளென்று குத்துகிறது 3 எங்க டீச்சரின் 
கை மெத்து மெத்தென்று... 

அவன் வார்த்தைகளை முடிக்கவில்லை. 

அமுதசுரபி 

பாலா தன்னிடமிருக்கும் குறைமை, 
உணராத நிலையில் நேற்றுவரை இருத் 
தாள். ,இன்று அந்த உண்மை தெளிந்த 
வானம் போல் அவள் உள்ளத்தில் பளிச் 
சிட்டது. 
கணவனிடம் அன்பை எதிர்பார்த்து உரி 

மைப் போராட்டம் நடத்திய அவள், அவனு. 
டைய நிலையைப் பற்றி யோசிக்கவேயில்லை, 
அவள் எதிரே பட்ட மரம் ஒன்று (ஹோ 
வென்று நின்று கொண்டிருந்தது. . 

“எனக்கு ஜக்கு இருக்கிறான். 1 ஆறுதலுக்கு, 
அவருக்கு...?! பாலா விருட்டென்று எழுந். 
தாள். 

அன்று முதன் முதலாக--கடைசியாக 
வும்...கணவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாள். 

“தாங்கள் இனிப் பட்டமரமாக இருக்க 
வேண்டாம். தங்களுக்குப் பிடித்தமான 
ஒரு மனைவியைத் தேடிக் கொள்ளுங்கள்; 
எனக்கென்று தாங்கள் அளித்த தளிர் 
ஒன்று -- அதுதான் ஜக்கு. இன்று 
தங்கள் பட்டுப்போன வாழ்க்கையை 
எனக்கு நினைவு படுத்திவிட்டான்......"' 

ஆசிரமத்தின் பிரார்த்தனைக் கூடத்தில் 
காலை மணி ஒலித்தது. ஜக்குவின் தளிர் 
விரல்களைப் பற்றிக்கொண்டு நடந்தாள் 
பாலா, 

     



வானம் மப்பும் 
சமத்தரரநுமாக இருச் 
சீன. Rg A oy 
வென்று. ஊதைச் 
கற்று வே௮ அடிச் 
௪௫... மத்தியானம் 
பன்னிரண்டு. மணி 
Cater என்று அப். 
பொழு யாரும் 
சொல்ல முடியாது. 
வழக்க,த்.௪க்கு வி3ரா 
Bone yay Sine 
,சதிவிருக்து சூரிய 'ஸ்பரிசத்தையே பூமா 
சேவி அறி. ரமல் இருச்தான். 8ண்ட காட் 
களுக்குப் பிறகு--௮,சாவ௫, இரண்டு வரு: 
ஷக்களுக்குப் பிரகு--கான் என் பிறர்த 
விட்டுக்கு வர்திருர்2த, கல்கச்சாலி 
SGig அடிச்சுடி. பிறந்த வீட்டுக்கு வருவ 
'சென்பது லேசான வி௮யமல்ல. ஈகா... 
வாழ்க்கை அறுத்துச் சலி. துப் போய் 
இரண்டு மாதங்கள் கிம்மதியாக Bors 
வீட்டு 
தோண்டப்பட்டு ஒருவாறு பூச்இிடல் வக 
செர்ச்தேன். சாண் பிறந்த ஊரும் அத 
சான். என் சுழர்தைப் பருவத் நிகழ்ச்சிகள். 
தவ்வொன்றும் wie ஊர் மண்ணில் தாண் 
கிசழ்ர்தன. சல்யாணமும் அங்குதான். 
சடர்த. 
கரைமிலுள்ள வெற்றிலைச் தோட்டங்களும், 
பிஞ்சுக்" கத்தரிக்காயும், கள்ளமற்ற எண் 
பால்யத் சோழி லஷ்மியும் கல்கத்தாவில் 
,இடைப்பார்களா, என்ன? 

மீண்ட ஈபில் பிரபாண,த்தால் அலுத்துப் 
"போய்ச் கண்களை மூடிக் கொண்டே படச் 
இருர்சேன். தாக்க நமில்லை, விழிப்பு கில்லே; 
ஒரு வித மயச்சு நிலை 95 “gear!” 
என்று எனக்குப் பழக்கமான சுரல் ஒன்று 
என்னை அழைசச்சது. எச்,சப்பெண்ணுடன். 
புழுஇியில் புரண்டு விளையாடி, வாய்க்காலில். 
swig விஷமம் செய்தேனே, அச்ச 
-ஒஷஷ்மி எண் எஇரில் நின்று கொண்டிருச். 
சான். எங்கள் இருவருடைய உள் ங்களும். 
ஒன் பட்டுப் போயிரும் கன, ஆனால், லகி 
குடிமானவப் பெண்ணாகப் IpiPyis 
தோஷத்தால். என்னுடன் பால்யத்தில். 
ஒன்றாகச் சாப்ிடவோ தூங்கவோ முடி. 
யாமல் ஒன்றுபட்ட உள்ளங்கள் agi fer. 

பாட்டைத்: தலையுடனும், அமுக்கேறிய 
கஉடையுடனும், சோசம் கிரம்பிய முக ச். தட 
னும் அவள் என் ௭.ிரில் -சின்று கொண்: 
மருர்.த காட்டு என் மனதை உறு,்.இற்.௮.. 

  

   

  

ரோஜா ராமதூர்த்து. 

வரவேண்டும் என்ற பேராவலால் 

அழூய எரிக் கரையும், அசன் - 

“வா, வா, ல்ஆஷ்கி!' 
உன்னை வீட்டில், 
ety பார்க்கவேண்டு. 
மென்ன Dor? wor. 
ஒரு வேளை புருஷண் 
வீட்டில் இருக் 
மோ. என்னவோ 
ஏண்று. பேசாமல் 

இருர்௪ விட்டேன் ?? 
என்றேன். 
ஏற்கெனவே 

சோசகுத் இரைக்குள் 
மறைக்இருக்த அச்ச மூகம் மேலும் வாட்ட 
மடைக்க௮.. 

“புருஷன் வீட்டிலே இல்லை, அம்சா! 
இங்கே,சான் இருக்கன் ?? என்று அவன் 
கூறும்போஅ குரல் தழசழ,ச்.தக் கண்ணில் 
நீர் ச.தம்பிற்.ம. 

அசற்குள் உள்ளேயிருர்,து என் தாயார். 
வச்சான். “ets விட்மாயா, லஷ்மி? 
ஜகதா வர் இருக்கராளே, சொல்லி அனுப்ப. 
லாம். என்று இருந்தேன். Iu வரது 
விட்டாயே 27? என்றான். 

“-கள;ச்.௫ மேட்டுப் பக்கம் மாட்டு வண்டி 
யிலே டார்ச்,ச,சாக அண்ணண் சொல்விச்சு, 
அம்மா! வேலையைப் போட்டுட்டு ஐடியாச் 
தேன், ஜகசாவைப் பார்க்க 17? 
“என்னவோ பாவம்! அவளைப் போல 

நீயும் குடியும், கு௨த்சனமுமா இருக்சா என். 
வனவோ  சன்றாபிருச்கும்.  ,அவண்தாண். 
உன்னே வருஷக் கணக்2ல தன்னிவைச் அ. 
விட்டு இருச்கானே !13 என்று அணுதாபப் 
பட்டாள் எண் தாயார். 
லகி மெளனமாகக் கண்ணீர் வடித்து: 

கின்றாள். என் பால்ய ச் தோழியின் அயாம். 
கண்டு என் மணம் வருக்தியஅ. அம்மா ஏதா 
வத சொல்லுவாளோ என்பதையும் மதர். 
அன்புடன் அவள் கரங்களைப் பற்றினேன். 

“வா, 'லஷ்கி! சாம் விளையாடிய இடல்: 
களை யெல்லாம் பார்ச். சவிட்டு வரலாம் ?? 
என்று அவளை அழைத்துக் கொண்டு எரிக்: 
கரைக்குப் புறப்பட்டேன். 

லஷ்மி வழியில் என்னுடன் அஇகமாகம். 
பேசவில்லை. அவள் உர், கண்ணீரைப். 
போல் வாணம் ,அல்வட்போசு சடசட 
வென்று தாறிக் கொண்டிருக்,௪.து. முசலில். 
கூறியபடி ஊதைக் காற்றும் அடித்துக் 
கொண்டிகுக்௪.அ. கற்றி யிருந்த வயல். 
வெளிகளில் உழவர்கள் சாற்று கட்டும் 
கொண்டிருச்சார்கள். உழ,த்திகள் ௪ள௪ள: 
வென்று குடும்ப விஷயங்களைப் பற்றிப்: 

   



பேசிச் கொண்டே சரசர வென்று சாற்று. 
சடவதில் ஈடபட்டிருக்சார்கள். சுற்றிலு: 
மிருத ரொமிய சிகழ்ச்கெளில் ஈஃபட் 
முருர்ச என் மனதை லஷ்பியின் விம்மல் 
அவள்பால் இருப்பிய ௫. 
என்ன, லஷ்கி? ஏண் இப்படி அழு 

ஒரும்??' என்று அவள் கரங்களைப் பற்றிக் 
கொண்டு கேட்டேன். அவள் சோகம். 
நிரம்பிய கதை இததான்? 
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மிக்கக் கல்யாணமா go sap 
வருஷங்கள் ஆ விட எனக்கு விவா 
சம் சடப்பதற்கு மூ எப அவளுக்கு ஈடர்து 
விட்டது. லஷ்கியின் கணவன் கல்ல அழ. 
சன். கிலம், ச்ச, தோப்பு எல்லாம். இரும் 
(சன. வருஷம் பூராயம் வயலில் பாடுப- 
டத்சான் சாப்பிட வேணடும். தாய் தர்தை 
யருக்கு ஓ? பிர்ளை; செல்லமாக வளர்ச்: 
தவன்... வயலிலேகூட அவண் வேலை 
செய்யப் போக மாட்டான். அவனுடைய 
சகப்பன்தான் எல்லா வேலைகளையும் எற்று 
சடச்.சுயவன். பிள்ளையின் சுககாழ்வு, 
ன்கிலேயே சாய் தர்தையரும்கு காட்டம். 
பிள்ளைக்குக் கல்யாணம் பண்ண வேண்டும், 
குடியும் கு௨உச்சணமூம் பெருக வேண்டும். 
அன்ப அவர்களுடைய லட்ியம். 
சாலஷ் சியின் கணவனை முத்து, அப்பா, 
அம்மாவின் வார்த்சையைச் தட்டாதவன். 
வர்கள் Char Saris தாண்ட 
வணுக்குச் தைரியம் இடையாது. ஆபிசம். 
சகுனம் பார்த்த, ஜோஸிபம் பார்த்து. 
லஷ்மிக்கும் முத் தவுக்கும் கல் 
யாணம் சடந்தது. மருமகள் 
வந்ததில் லஷ்கியின் ,,மாமியார். 
'சொர்ணச்.தக்குக் கட்டுக்கடல் 
காத பெருமை. 

என்னடி. சொர்ணம், மரு 
மகன் வச்து விட்டாற்போ விருக் 
இறதே!"என்று என் தாயார் அவ 
ளோக் கல்யாணம் விசாரித்தாள். 

எவர்துட்டர, அம்மா ! எங்க 
குடி பெறா வாழ வேண்டும், 
அம்மா!'? என்று ஆவதுடன். 
கள் பதில் கூறியது இன்று 
எனக்கு நினைவு வருத. 

லஷ்கி கான் பிறந்த வீட்டில் 
இருக்கும்போதே  புக்ககம். 
சென்றுவிட்டான். அவள் ஊருக் 
குப் போகு மூன்பு என்னிடம் 
aig, ஜகதா! உனக்குக் 

கல்யாணமா நீயும் உன் புருஷனுடன் 
சச்தோஷமாக ஊருக்குப் போடுறதைட் 
பார்க்க எனக்கு ஆசையா யிருச்கு, சக்சம். 
கல்யாணம் பண்ணிக் கொள், mean! 
படிச்சமெல்லாம் போதும் '? என்றாள். 

“கூடிய எக்ரெமே அவளுக்கும் கல்யா 
ணம் பண்ணி விட௫பேனடி, லஷ்மி! அப். 
போது உனக்கும் சொல்வி அனு-புறேன்.. 
நீயும் வா !?? எண்று என் தாயார் அவளிடம். 
கூறினாள். 

அன்று மடழ்ச்சியுடன் என்னிடம் விடை 
பெற்ற லஷ்மி இன்று கணவளுல் தள்ளப். 
பட்டுக் கண்ணிருடன் EI என்றால். 
என் மனம் வேதனைப் ப. £மல் இருக்குமா 2 
காரணம் இதுசான்--ஒஷ்மி மா௮யரா. வீட் 
ஓக்ருச் சென்று ஏழு வருஷங்கள் ஆ௫யும். 
அவளு குக் குழச்தை பிறக்கவில்லை. வம்சம். 
பெருக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட 
சொர்ணத் துக்கு இத சங்கடமாக இருர்சத. 
மு.சவில் மருமகளுக்கு ஏதோ காற்று 
சேஷ்டை என்று மச்இரநூம் மாத்திரீகமும். 
செப்.தாள். பிறகு சாட்டு மருர்.து வால்சக். 
கொடுத்தாள். குல தெய்வச் அக்குப் பூஜை 
போட்டாள். ஏழுமலையானை வேண்டிக் 
கொண்டாள். பிறகு பட்டணம் அழை ச.அப் 
போய் ஆஸ்பத்திரியில் இங்லீஷ் வைத இய 
மும்... செய்தாள். ஆனால், அ.ளுக்குப். 
பேசனோ, பேச்தியோ பறக்கற வழியாக: 
இல்லை. இதெல்லாம் சான்கு வருஷங்கள் 
உடக்தன. என் கல்யரணத்தின் போதே 
௧௪௦௪ வென்ழூகர் பேக் கொண்டார்கள். 
சொர்கத்துக்கு. மருமகளைக் கண்டால் 

   



ஆகவில்லையாம்$; கரித்துக் சொட்டிறு 
ளாம்!?? என்று அம்மா என்னிடம் சொன்: 
ஞான். aed என் கல்யாணத்துக்கு வர 
வில்லே. “ஆமாம், பிள்ளை யில்லா,தஉளுக்குக். 
கல்யாணமும் சர்,ச்திகையும் சான் குறைச் 
சல்!) என்று சொல்வீவிட்டிச் சொர்ணம். 
என் : கல்யாணதுக்கு... வச்.தருந்தான். 
“ ஒஷ்மீயை என் அழைத்து வாவில்3 7! 
என்று அஉளிடம் செட்டதற்கு, “அன 
எ.துக்கம்மா இர்கே?” என்று ௮செத்தை: 
யாகப் பதிலள் சசாள் - 

மானும். கக்கச்சாவுக்கு லஷ்மியை. 
பாராமலேயே சென்றுவிட்டேன். 

3 : 

(இல்லிசம் சிச்சனேயில் மூழ்மெவர்க. 
னாக. இருவரும் ஏரிச்சகமையை அடைர்து: 
St8Qis ஓர் sre மாச தடியில் உட் 
கார்ர்தோம்.. சதி.௫ கேசம் இருவரும் டேச: 
வில்லை. ஒஷ்மி வெறிச் செனற பார்வை 
யுடன் ஏரியைப் பார்.தீஅக்கொண்டிருச்சாள்.. 
“eon!” என்று சான் மெதுவாக: 

அவளைத் தொட்டு அழைசசேன். 
என் ஐகதா ?"! என்றாள். அவள். 

“8 பிற்த வீட்டிக்கு வரது எவ்வளவு, 
சாளாச்சு?"? 

“- இரண்டு வருஷம்.2? 
எனக்குச். தக்க வாரிப் போட்டது. 

“முத்து வரலேயில்கையா 2? உன்னை வர்து: 
கூடப்பிடவில் லயா??? என்று கேட்டே. 

பெயர் என்ன ₹ 

        

    

  

ஐயரே! 
பெயர். 

அல்லது கஇருஷ்ணய்யரா?'* 

உமமூடைய முழுப் 
என்ன? ர ாரமய்யரர? 

1: இரண்டுமில்லை, 
பெயர் ஸப்ளையர் ! 
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ஸார்! என்: 

இல், ஜகதா! அவருக்கு என்னைப்: 
பற்றி என்ன அச்சுரை? அவர்,ச - இன்னும்: 
எட்டு சாளில் வேறே சல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்ளப் போறாரெ!"? என் கூறிவிட்டு 
sect SAig SASS Koparcr. 

எனக்குக் கோபமும், ஆச் தரமும் sag 
வர் தன. “சரி, அகன். கல்யாணம் பண்: 
ணிக்கொண்டு டோகட்டும்; & என்னோடு. 
ஊருக்கு வர் விடு !"" என்தேன்.. 

லஷ்சி பரிதாயம-கச் இரித்து விட் 
1 இசெல்லாம். எதற்கு ஐகதா? இம், 
அ.;தரஷ்டக்கட்டை உன் வீட்டில் கவடி. 
எழித.௫ வைக்கக்கூடா.த !? என்றாள். 

அவள் புருஷன் அவளை அடித்த விரட்: 
டியதற்குக் காரணம் என்ன கென்று கேட் 
டேன் மான்... 

11 ஊரிலே இருச்து என் சாத்தனார் வருவ 
தற்கு இருச்சாள். "அவள் ஐர்சாழு மாசம். 
கர்ப்பம், அவள் என் நுக,2.இலே முழிக்கக் 
கூடாசாம். கான் அங்கே இருர்தால் ௮வ 

ச்ருப் பிறக்கும் குழர்தைகூடத் தக்கா 
சாம். மாமியார் ஜாடை மாடையாகச்் நனம்: 
இசைப் பற்றிச் சொல்லீக்ஃகாண்டே இரும் 
தோள். *உன் பிதச்த வீட்டுக்குப் போ!?' 
என்று கழுத்சைப் பிடித்துத் சள்னாத 
குறையாகச் சொல்லி வர்சாள். எனக்கும். 
ஆத்திரமாக இருச்,2.௮. *போய் விடுகதேன்,, 
மாமி!? என்று ஒரு காள் சொல்லிவிட் 
டேன். வயறுக்கு? செர் நிருர்த என் புரு: 
ஷன் வர்,சதம், உன் பெண்டாட்டி Uses 
வீட்டுக்குப் போடிறாளாம், அட்பா! இச்சு: 
வீட்டிலே இருச்சு வாழ அவ.க்கு இஷ்ட 
மில்லைய-ம் 1?) என்று மாமியார் கூறினாள்... 
* போகட்டுமே, கழுதை ! இப்பவே போகச் 
சொல்!? என்று கரகரவென்று என்: 
கையைப் பிடித்து இயூ,ச்து வெளிய சன் 
னிக் கதவைச் சாச்.இவிட்டார், gar!” 

லஷ்மி கூறிய வரலாறு இ சான். கான்: 
இந்தனேயில் மூழ்னேன். பெண்களுக்கு: 
இழைக்கப்படும் கொடுமைகளில் : தள்ளி. 
வைகும் கொடுமையை க்ணைச்து கின் 
என் மணம் புழுங்யெ௮- 

““லஷ்கி!. இச்தக கல்யாணத்தை சடக்க: 
விடாதே! கல்யாணச் சன்று பட்தலில் போய். 
கின்று சாது பேரிடம் முறையிடு !?? என்னு 
அவளிடம் கடதினேன். 

      

இகதா! நீ படிச்ச பெண். எனக்கு 
இசெல்லாம் புரியவில்லை. ஊானோ மல. 
அவருக்கு என்னாலே சுகம் ணணும படை. 

  

மாது, பார் [1] என்றாள் வஷ்ம்ஃ 
ஓவளுடைய பெருர்தன் மை எனக்கு அள 

வில்லா வியப்பை அளித்:



கொ௱ல்ககல் பாத்திரம் தேம்த் 
அக்கொண் ஒருக்க 

கன்னி௰ம்மானின் முகம் வ சடக் 
இடக்துது. வாய்நிறைய வெற்றிலை 
பையும் பாக்கையும் போட்டுக். 
குதப்பிக்கொண்டு முக,த்இல் சரிப் 
யுத். தவழ அவள் வேலைக்கு வந்து 
விட்டசலே எங்கள் வீட்டில் ௮மை.இ. 
கிலவும். அன்றும் வழக்கத்தை 
விடச் சற்று முன்பாகவே அவன். 
வேலைக்கு வந்துவிட்டாள். சிலம். 
தெளியவில்லை. அப்பொழு.து.கான். 
ஒன்றிரண்டு காகங்கள் உதய.த்இன் 
வரவை. அறிந்து ௧த்,த ஆரம்பித் 
(தன... ணெற்றங் கரையில் ஜலம். 
இழுக்கும் ச,த்.தமூம், வாளியின், 
லொடலொடர் ௪.த.தமும் என்னைத் 
தூக்க,ததிலிருக்.து எழுப்பிவிட்டன.. 
ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்த்துக் 
கேட்டென்: என்ன கன்னிமம் மச; 
சக்கரமே வந்துவிட்டாம்?"" என்று. 

1 ஆமாங்க!" என்று சொல்லிவிட்டு 
அவள மெளனம் ௪ச.இத்.தாள். கானும். 
அிர.த்தையாக மறுபடியும் தூக்க,த்இல் 
ஆழ்ந்தேன். மறுபடி கரன் விழித்து 
எழுக்கபேது கன்றாக விடிந்துவிட்டது. 
கொல்லையில் கன்னியம்மாள் கான் முன்பு 
கூறியதுபோல் முக வாட்டித்துஉன் பாத் 
இரம் தேய்த்துக்கொண் ஒருக் காள். 
என்ன கன்னியம்மா, காலையிலேமே 

வக்துவிட்டாய்? முகமும். வாடி. இருக்க. 
ஐதே! எனு மறுபடி அவக£க் தூண் ஒக் கேட்டேன். 

கன்னியம்மாவின் கண்களில் கண்ணிர் 
,இசண்டது. “இன்னிக்5ச் ”க்கரம் போவ 
ணும் அம்மச, என் தங்கச்சி பெண் 
விசாலம் படுத்துக் இடக்குது. தண்ணி, 
ஊத் கக்கூட ஆன இல்லை அம்மச!”? 
உன் தங்கை பெண்ணா? போன மரசம். 

8. படுத்துக் கடக்கும்போது இங்கே. 
வேலை செயய வந்இருக்தாளே, அவள். 
,கானேர்"" என்று கேட்டேன் கான். 

ஆமாம் அம்மா, அந்தப் பசவிப் 
பெண்.கான் அம்மா!” என்றாள் கன்னி: 
வம்மாள்., 

அக்.தப். பாவிப் பெண்'ணைப்பற்றி, 
கான் அப்பொழுதுதான் சாவகாசமாக. 
Br see. ao வசந்த முதுகும், 
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யாருடைய 
சித்தம்? 
ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

முதுகுடன் ஒட்டின வமிறும், Bodie 
கைகால்களுமாக அக்.கப் பரிதாப உரு, 
வம் என் மனத்தைக் கலங்க அடித்தது. 
அவள் போன மாதம் ஒரு காள் சோகமே. 
உருவாக எம்கன் வீட்டுக் கொல்லையில், 
வந்து கின்றுகொண் ஒருக்.தாள். மாரோ 
பிச்சைக்காரி என்றே சான் கி தஇருச் 
தேன். ஆனால், அவள் என்னிடம் கான். 
வேலை செய்ய வக்.இருப்ப, காக 9 DDS 
பொது, கான் ஆச்சரியத்இல் ஆழ்க்து 
பேசனேன்.. 

“எங்க பெரியம்மா அனுப்பிச்சுதுங்க. 
அம்மா; அதுக்கு உடம்பு கல்லா இல். 
Sis” என்றாள் விசாலம், 

கூனிக் குறுக்கொண்டு வந்து நிற். கும் ௮வனசல் இவ்வளவு வேலைகசையும். 
செய்வ முடியுமா என்ற வியப்பு ஒரு பு.தம். 
ஏ.த்பட்டது. எனக்கு, ஆனால் உழைப். 
ப,தற்கென்றே பிறக் தவர்களுக்கு. ஆண்" 
Leer அ.இகமாகச் ௪க்.இ அளிதிதிருக் 
இருனோ என்னவோர் அவர்கள் வறுமை 
யின் கொடுமை கான் அவர்களை அப்படி உழைக்கச் சொல்லுறெோ எனக்குத் தெரிஎவில்லை. விசாலம் கன்னியம்மாகிற. 
விடச் சடுஇமில் வேலைகக£. முடித்து 
விட்டாள். 

அன்றைக் இனத்துக்கு அப்புறம் கான்: அவளை அடியோடு மதக்து போனேன். 
கன்னி௰ம்மான். அவசளைப்பற்றிக் தெரி வித்தபிறகு, கான் கினைவு வக்.கது. 
அன்னு ம.த்இலான்னம் கனனிலம்மசன் 

வேலைக்கு வந்தபோது இரண்டு. Spe 
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நைக அழைத்து வந்தாள். பிறக்கும் 
இடம் வி.த்தியாசப்பட்டதால் அவைகள் 
குழந்தைகளாக இல்ல், பரட்டைத் 
தலையும், மண் பூ,த்,க உடம்பும், அழுக்கு 
கெளியும் ஆடையுமாக அந்தக் 
குழந்தைகள் அழகை, ஆரோக்கெ,தைக 
இழக்து பரி.தவித்தார்கள்.. 
கன்னியம்மச, குழந்தைகள். 

டைய்வை?"" என்று கேட்டேன். 
1 அக்தப் பாவிப் பெண்ணுதுங்க, அவ 

போற போக்கிலே இதுகளை வேறே தலை. 
மயிலே கும்டிவிடுவா போல இருக்குது!” 
என்றாள் அவள் பசி,தாப,த்துடன்.. 

" விசாலத்துக்குக் : கல்யாணமா௫க் 
குழந்தைகள் வேறு உண்டா? புருஷன்: 
எங்கே இருக்கிறான், சன்னிமம்மா?"” 

எங்கே. போவான் அந்தப் பாவி? 
இங்கேதான், அவ இட்டதான். இருக் 
கான், ஒரு காசுக்கு உபயேசசமில்லாம!!” 

எனக்கு அதற்குமேல் அக்கு வர 
லசற்றைக் கேட்க ஆவல் எழவில்லை. 
த. SGP >. 
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கலைமகள் 

பசர;தநாட்டில் லக்ஷக்கணக்கான குடும் 
பங்களின் கதை இதுவாக இருக்கும். 
பேது ஒரு குடும்பத்தின் கதையைக் 
கேட்டுவிட்டால் போதுமா? 

சாயங்காலம் காரியாலமத்இலிருக்து: 
கணவர் வந்தார். வழக்கத்தைப் போல் 
அவர் முகம் மலர்ந் இருக்கவில்லை. ஒரு 
வேகா காரியாலம,த்.இலிருந்து வேலை 
௮.இகமாக இருக்கலாம் என்று ஈசனும்: 
அஇகம் பேசாமல் இருந்துவிட்டேன். 
காபி சாப்பிட்டான தும், "என் ச௫ே௫தன். 
சுந்தர,த்டைக உனக்குத் தெரியுமோல்: 
லியோ?"” என்று பேச்சை அவராகவே 
ஆரம்பித்தார். 

“டுதரியும் தெரியும். பேன வருஷக் 
இல். கானே அவருக்குச் கல்மாணம் 
ஆயிற்று?” என்று கேட்டேன். 

"ஆமாம், அவன் மனைவி கிச்மலா 
படுதச.. படுக்கையாகச், இடக்கிறாளாம்; 
பிரசவத்துக்கு ஊருக்குப் போம் இருந்து 
விட்டு வர்தவள், குழந்தைக்கு மூன்று 
மாதம் ஆகின்றன, குழக்ைகயைப் பார்,த் 
தால் பரிதாபமாக இருக்கறது. குழந்தை 
சய்ப்பசலுக்காக ஏங்கித் தவிக்கிறது!" 
என்றார் என் கணவர். 

ஒரு கணம் என் மனம் இந்தனையில் 
ஆழ்க்தது. 'விசால,த்இன் மரணப் படுக்கை, அவ. 
ஞூடைய இரண்டு குழந்தைகள். அண் 
பற்ற கணவன். எல்லாம் என் மனக்கண்: 
முன்பு, சோக உருவத்துடன் காட் 
அளித்தன. என் கணவர் மேலும் 
பேசிக்கொண்டே போனார்: நிர்மலா 
வைத் தான் கல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்வேன் என்று சுந்தரம் ஒரே பிட. 
வாதமாக இருந்தான். ,தரவசரைக்கூட 
விரோதம் செம் கொண்டான். ஜாதகப் 

கொல்லையில் பாத் 
தீரம் தேய்த்துக் 
கொண் டிருந்த கள் 
வியம்மாலின் முகம் 
adsl psy... 

 



யாருடைய சித்தம்? 
பொரு,த்.தமே சரியில்லையாம்.  அக்தப் 
பெண்ணுக்கு ஆயுஸ் ஈன்றாக Maes 
என்று ஜோஸ்யரச்கள் சொன்னார்களசம், 
இதையெல்லாம் நினைத்து இப்போது, 
வருக கப்படுகறான்!! என்றார் அவர். 

**விய.இ வந்தால் என்ன?மணுஷ்யர்கள். 
பிழைக்கற இல்லைல? போ,கா,க காலச் 
,இல்,கான் கெட்டதை எல்லாம் எண்ணச் 
செசல்லும்!'' என்றேன் கரன், 
அவன் வரைக்கும் கம்பிக்கையைக் 

காணோம். ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை 
வாசித்தான் இறைக்கறான்.!* 

ஆயிரக்கணக்கில் வாரி இறைச்கச் 
சுந்.தர.த் துக்கு ஏராளமான செல்வம் 
இருக்கறது. ஆனால், கிர்மலாவின் 
வயசேயுள்ள விசரலம் மரணாவஸ்ஷ_த. 
யிலும் கவனிப்பாரற்று, காஇியற்றுக் 
டகஒருள். 

சாக்கு 8ீ என்னோடு வருறாயச? 
கிர்மலாவைப். போய்ப் பார்,த்துவிட்டு 

  

   

eer” என்று கூப்பிட்ட£ச். என் 
கணவர். 

“உம்?” என்று தலைமை ஆம்ஒனேன். 
2 

இரவெல்லாம் முடிவம்,உ எண்ணங் 
களும் சந்.தனை,ச் சொடர்களும் என்னைப் 

பைத் இயமாக அடித்தன. மாறி மாறி 
விசாலம், நிர்மலா இவர்கள் இருவரையும். 
ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதிலேயே என் மனம். 
ஈடுபட்டிருந்தது. *9/ இதென்ன கவலை? 
மண்ணிலே பிறந். தவர்கள் மண்ணிலே 
மறைய வேண்டியது தானே? நாமும் ஒரு 
காள்...... என்று எண்ணியபோது என் 
உடல் பயத்தால் ஒரு சரம் குலுவ்கியது. 
என்ன நீ. தூங்கவில்லையா?'! என்று, 

கேட்டார் என் கணவர், 
“என்னவோ. தூக்கம் வரவில்லை!” 

என்று சொல்லிக்கொண்டே இரும்பிப் 
படுத்துக்கொண்டேன். 
உனக்கு எப்பொழுதும் மோசனை 

தான். தூக்க த்டைகக் கெடுத்துக் 
கொண்டு என்ன அசட்டுச், தனம் இது?'* 
என்னு அவர் கடிந்துகொண்டார். 

என் எண்ணங்களுக்கு ஒரு ,தடை ஏழ். 
யமீடதுபோல் சன்னியம்மச, **அம்மச/?" 
என்று அழைத்துக்கொண்டே. வந்தான். 

பரக்கப் பரக்க எமுக்து கொல்லையில் 
சென்றேன். எப்படி இருக்கிறாள் 
விசாலம்?” என்று கேட்டேன் அவரி. 

இருக்இறாள், ௮ம்மச. ௫௭௪ மனசில்லை. 
அவளுக்கு. இக்க அழகான புருச 
னிடமும், வீடு வசசலிடமும் அவளுக்கு. 
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இருக்கற ஆசையிலே o Air துக். இட்டுக் இடக்கு அம்மச.!* Seas 
சச மாருக்கு த கான் மனசு வருமடி உனக்கு ஐம்பது வய்சாகிறதே, உனக்கும் முமியில் இருக்கத். தானே ஆசை!” என்றேன். 
"என்னைப் பேசலவா அம்ம அது? புருஷன் சொல்றான்: பாவி முண்டை Qe berg arr சொகப்பட்டுப். 

பேர்வேன்னு? எதுக்கு poor yen இருக்கணும்? இவன் இட்டே அடியும் உதையும் வரங்க?”” என்று கேட்டான். கன்னி௰ம்மச.. 
சக்கரம் தன் மனைவி பிழைக்க வேண் 

டும் என்று ஆசைப்படுகறுன். Heros இன் கணவன் மனைவி இறக்க வேண்டும். 
என்று ஆசைப்படுகிறான்... கடவுளின் ஆசை எப்ப, இருக்குமோ? என் சண் 
முன்... இண்டு பிரச்னைகள். 9 sex முடிவை என்னால் எப்படித் இர்மாணிக்க 
மூடியும்? 

இன த்தைவிட அன்றும் அவசரமாக வேலைகளைச் செம்து முடித்தாள் சன்னி மம்மா. 
அம்ம, ஒன்னை. ஒண், கேக்கச் சொன்னா?"" என்று. கயங்கினுன், 
என்ன ௮.து?'” என்றேன் கான். 

  

விசாலம் 

  

“அவ குழக்ைங்க குளிர்லே விறைச்சுக் Megs. மொண்டு சொக்கா கேக்கச் சொன்னா. கான் பேயி   

கேக்கமாம்டேன்னேண். 18 கேக்காம்டிப் பேச பெசிமம்மா. சான் Qury dA
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எழுந்தா அம்மாளப் பேய் கரனே 
சேட்டுக்கெறேன்'னு எம்மேலே கோவிச் 
௯க்5ச்சு" என்றாள் கன்னியம்மாள். 

ஆகட்டும், பார்த்துத் தருகிறேன்?” 
என்றேன் கான். அப்புறம் அதைப்பற்றி 
மறந்துவிட்டேன். முதல் காள் ஏன் 
கணவர் சொன்னபடி. சுந்.தர,த்இன் விட் 
டுக்குக் ளெம்பினோம். 

என்னைக் கண்டவுடன் நிர்மலா 
dass விசித்து அழுகாள். (௪௨ 
வுளுக்கு எங்கள ஒ.ற்றுமையிலும் அண். 
யிலும் பொறுமை ஏற்பட்டுவிட்டது. 
அம்மா; என் குழந்தையை யார் கவ 

Ress பேசூறார்கள்?!” என்று வரும் 
இனை அவள். சுந்தரம் துக்கம் தாளாத 
a@s வெளியே சென்று உட்கார்ந்து 
விட்டசன். குழந்தை பெ தெசல்டிலில். 
தோல்கிக்கொண் ஒருந்தது. ஞானிகள் 
மூசுத்.இல் குடிகொண் ஒருக்கும் கிச் 
சலனம். அதன் முகத் இலும் காணப் 
பட்டது. கவலையும் துன்பமும் போகப் 
போக்த்தானே ௮.தற்கு விளங்கப் 
போடுன். றன? 

நிர்மலா சிறிது நேரம் மூச்சு விடு 
வ.தற்குக்கூடக் கஷ்டப்பட்டாள். பிறகு 
'இடரென்று எ தய கினைத்துக் 
கொண்டவள் போல், அவர் எங்கே?"? 
என்று கேட்டாள். 

சுந்தரம். அவள் பக்கத்தில் வந்து 
உட்சார்ச்துகொண்டான்.  - அன்புடன். 
அவள் கரங்களை எடுத்து அவன் கையில். 
வைத்துக்கொண்டான, இருவரும் 
மெளனமாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் 
கொண்டனர். 
என்ன. பார்க்றிர்கள்?'! என்று 

புன்னகையுடன் கேட்டாள் கிர்மலா, 

  

  

ஒன்னும் இல்லை, சற்றுப் பேசாமல் 
Bowen” என்றான் சுந்தரம். 
பஇனிமேல் எனக்குக் தக்கர் 

தானே?!" என்று ஒரு சோகச் இரிப்புச் 
இரி.த்தாள். 
அசடு 8?” என்றான் சுந்தரம். அவன் 

சண்களில் கண்ணிர் பெருகியது. 
பபசவான். ஒருபையால் உணக்கு 

ஒன்றும் ஏற்படாது!” என்று எ.இலும் 
கம்பிக்கை இல்லா, சுந்.கரம் அவளுக்குக். 
தைரியம் கூறினான். 

சங்கள். கான் அசடு! என்: குழந்தை 
கைக் காப்பாற்றுக்கள்!! என்று இக்க 
'இணறி வேண்டிச்கொண்டாள கிர்மலா; 

  

கலைமகள் 

அதுவே அவள் கடைசி வேண்டு 
கோளாக முடிந்தது. அந்தச் சோகக் 
தைக் காணச் ச௫யாமல் மரங்கள் வக்து 
விட்டோம். அங்கே நிர்மலாவின் மரணத். 
தைப் பார்.த,த பிறகு எனக்கு வரும். 
வழியிலெல்லசம் விசால,த்இன் நிக 
வாகவே இருக்கது. கசம் வீடு Ger 
வ,தற்குள் அவளும் இறந்துபோயிருப் 
பாள் என்றே நினைத்தேன். வீட்டை 
அடைந்தபோது நன்றாக இருட்டி 
விட்டது. கன்னியம்மான் வந்து வேலை 
ககச் செய்துவிட்டுச் சரவியை,த் கோட் 
டீக்காரனிடம் கொடுத்துவிட்டுப் போயி. 
ருந்தாள். விசால,த்தைப்பற் றி காண் 
ஒன்னும் அ.நிய முடியவில்லை. 

மறுகாள் வழக்கம்போல் கன்னிமம்மான் 
வேலைக்கு வக்.தாள். முக்இய இனங்களில் 
இருந், சோகம் அவள் முகத்.இல் இல்லை. 
முகத்தில் தெம்பு குறைக் இருக்கது. 
அம்மா, அந்தப் பாவி பொழச்சுக் 

BQdarl” என்முன் அவள். 
அப்படியா! என்னு ஒரே ஆச்சரியப், 

பட்டேன். நான். கடவுளின் செயலை 
அறியும் இறமை ஈமக்கு இல்லை என்ற. 
எண்ணமும் எனக்குச். தோன்றியது. 
கிர்மலா பிழைத்து எழ வேண்டுமென்று. 

மிரம் பாடு பட்டான் சுச்,தரம். அங்கே 
தோல்வி. வி௪சலம் சாகவேண்டும். 
என்று விரும்பினான் ௮வள் கணவன். 
இங்கே வெற்றி. 
எதுக்காக அம்மா இந்தப் பாவி 

பொழச்சா? அவனிடம் உ தயும். 
அகூயும் வசங்கவா?'” என்றாள் கன்னி: 
einer. 

இதெல்லாம். sb இஷ்டப்படியா 
நடக்கும்?” என்று அவளிடம வேதாந்தம். 
பேசினேன். 

இதெல்லாம் கடீக்து ஐக்.தசறு Baris 
களுக்கு அப்புறம் விசாலம் கூனிக் 
குறுக்கொண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு 
வந்இருக்தாள். 
பஅம்மா/ கொழந்தேக்க குளிர்ேல. 

விறைக்குதுங்க, பைழய சொக்கா 
இருக்,கா, பார்த்துச் குடுங்க? என்று 
கேட்டாள் அவள். 

யந்திரம் போல் உள்ளே சென்று. 
இரண்டு சொக்காய்களை அவளிடத்இல் 
கொடுத்தேன். அதை வாங்கிக்கொண்டு 
கும்பிட்டுவிட்டு அவள் சென்ற இக்கையே 
பார்.த் துக்கொண்டு கான் சம்.தனையில் 
HOE Ges ser. *



சிற்பச் சிகரம் 

யின் உன்னத வேலைப்பாடும் கருத்தம் oi 
மைச் சவர்ச்து கலைக்கு அடிமையாசச் செய்உன் 
(ஹன. பழ்பல சடன் இருவுருவல்சன் உள் 
னன, இவை ஈடனக்சலையின் நுட்பல்களைப் 
பசுமரத்தாணி, போல் விளக்கு£ன்றன. 
மேலும் அக்சாலப் பெண்மணிகளின் வீரத். 
குப் போதிய சான்றுகள் உள்ளன. உதார 
மாச அவர்சன் போர்வேட த்தில் உடையணிர்து 
அணி அணியாகக் குதிரைமேல் செல்லுவது. 
போன்ற. எத்திரல்சள் உள்ளன. 
அம்பு எய்வது. . போன்றும் வாளேம் 
(திய கரத்தடனும் லைகள் உள்ளன. பெண்: 
கன் தம் கைகளில் சல்2த வாத்தியங்களை 
ஏந்தி அவற்றை வா௫ச்கும் காட்கெளும் உன். 
ன. எனவே அச்சாலப் பெண்கள் இயற்கை 
வனப்பும் இடகாத்திரமும் பெற்று அழகுச் 
கலைகளை வளர்த்திருக்கின்றனர். தேவை 
யாயின் போர்ச்சோலம் பூண்டு பெண்ணின் 
வீரத்தையும் நிலைராட்டி யிருச்இன் றனர். 
என்ன வேண்டம்? 

இவ்வளவு பெருமைவாய்ச்த. ஈத்பச் செல்ல 
மாகிய பெலூரும் ஹனயபீடும் இன்னும், 
பல கோயில்களும் இன்று கணதசை அடைம், 
இருக்கன் தன. பல இற்பம்சன் பின்னமுற் + 
திருக்சின்ரன. பல இருட்டுப்போயிருக்சன்: 
(றன... இவைகளைக் கேட்பார் அற்று விட்டு. 
விட்டால் ஒரு சான் இவை மண்ணோடு மண்: 
னாவஅ தண்ணம். இச்சோவில்கள் மைசூருக்கு 
மட்டுமல்லாமல் இர்தியாவுக்சே ஒரு தனிப் 
பெருஞ் செல்வமாகும். வெளிகாட்டுக். கலை. 

ஈர் பலச் இதனைச் கண்டு வியர்இருக் 
ச். றனர், இச்கோயில்களை உடனே செப்ப 
ரிடுதல் வேண்டும். இவைசனில் கண்ட கலை. 
வ் புசழை ஈம் மாட்டிலும் பிரசாட்டிலும் 
பறை சாத்ற வேண்டும். 

மல்ல பாட்டைகளும் வசதிகளும் அமை௬, 
வருவோருக்குத் தச்ச நிலையில் பண்டைப். 
பெருமையை விளச்சவேண்டும். எல்லாவற் 
தித்கும் மேலாக அச்சலையை ஈம; சமுதாயம் 
shold மாத்திரம் விட்டுவைப்பது வரும்தத் 
,சக்கத. பேலூர் ௩ம் நாட்டின் வருங்காலச். 
இழ்பியர்களின் சலைச்கடமாக வேண்டும். 
சடனக்கலையின் தனிக்கோவிவாக வேண்டும். 
அழகுக் கலைகளில் காம் ௩ம் மூதாதையர்களை. 
மிஞ்சாவிடினும் அவர்சன் விட்டுச் சென்று 
"இருக்கும் கலைச் செல்வங்களை ராம் ஈண்: 
குணர்க்து அவைகளுக்குப் பு.த்.தயிர் கொடுத் 
தால் சமது வாழ்வு சலை மணம் கமழ்ந்து 
பரிணமிக்கும். * 

  

  

தத்தி மீட்டும் கை. 
பெண்ணின் வீரம், 
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சரோஜா ராமமூர்த்தி 

எவ்வளவே ஆசையோடு 

அவன் அதை எழுதினான். 

அது அவளுக்குக் கோபத்தை 

மூட்டியது. காரணத்தை 

அவன் அறிந்தபோது? 

      'கஸ்வரக்கரரணும் ஓய்ந்து போன 
மாதரிபிருக்க.த, அவன் ஆடி.வழிக்து. 

கொண்டு மத்தியமாவதி ராகம் வா௫ுத்து 
த்த மாதிரியிலிருக்,அ! ஆயிற்.ற, தம்பதிகள் 
பாலிகையைக்.... குளத்தில். விட்டதும் 
அவனும் மங்களம் பாடி.லிட்டுத் தாம்பூல 
gp சம்மானமும் பெற்றுக்கொண்டு 
போவதற்குக் கயசசச.க இருக்கான். 
கல்யாண விட்டில் எல்லோரும் ஓய்ச்து. 
போயிருந்தார்கள். 

“ளல்களால் முடியாது அம்மா, சின்னப் 
பெண்களாக காலுபேர் கூடப் போ 
வாருங்கள்” என்று கூறிவிட்டுப். பெரிய 
வர்கள் சுல்யரணத்தில் பட்ட Ard gd 
குப் பரிகாரம் தேட முயன்றுகொண் 
ஒருக்கார்கள். 

ஐயலகஷ்மிக்கும் சிவாசணுக்கும்-மண 
மகணுக்கும்... மணமகளுக்கும். மட்டும் 
அனுப்பு இல், வாழ்க்கைப் பாதையில் 
முகல் முதல் பிரவே௫க்காம் உற்சாகம், 
அல்லவா அவர்களுக்கு? நா 
பெண்கள் பின்னல் வக்துகொண்டிரருச் 
தார்கள். சாகஸ்வாக்காரன் மத்யமாவதி 
சசகத்தை வா௫ுத்துக்கொண்டு. ஈடக்தான். 
சகிவாசன் ஐயலக்ஷ்மியைக் கடைக்கண் 
2% கவனித்தான். இதற்குள் 
எத்தனையோ கடவைகள் அவன்" கண்களை 
அவன் சக்திக்க முயன்றும் அவள், இவன் 

  

   a சிறிய: 

பக்கமே" இரும்பாமல் உறுதியுடன் 
இருந்தது, அவள் பிடி.வாதக்காரி 
என்பதைச் சிவாசனுக்குச் சொல் 
லரமலே. விளக்கிவிட்டது. ஐய 
லக்ஷ்மியும் அவனை அதே சமயத்தில். 
கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள். 
“என்ன; என்னைப் பார்க்கக்கூட 

மாட்டாயோ?” என்று மெதுவாக, 
POS ஸ்பல்டமாகக் கேட்டான் 
னு அவளைப் பார்த்து. 

அவள். பொன்னிறக் கன்னல் 
கள் வெட்கத்தால் சிவக், தன. அழ 
காக ஆனால். சுருக்கமாக அவனைப். 

துப் புன்முறுவல் செய்து 
விட்டு முகத்தைத் திருப்பிக்கொண் 

டாள் ஜயம். க 
“உன்னைத்தானே? 

கேட்டான் ணு. | 
“BuP@s போயிற்று. கூட எல்லோரும். 

வருகிருர்கள்." பெண்மையின் கிதானத்தை 
அக்கச் சொற்கள் விளக்க, 

இதற்குள் கோவில் வர்துவிட்டத, கூட 
வந்த பெண்கள் குளக்கரையில் பாலிகைக், 
இண்ணங்களை வைத்துவிட்டுப் பிரகார 
தைச் சுற்றப் பேரய்விட்டார்கள். பாலி 
mat செடிகளைக் குளத்தில் அலம்பிக் 
கொண்டே. கலை குனிச்தகொண்் டிருச் 
தாள் ஜயலக்ஷ்மி. அவளுடைய நிதானம். 
இனுவுக்குப் பிடிக்கவில்லை, 

“என்னவோ அக்தக் காலத்துக் கல்யஈ 
ணப் பெண்மாதிரி தலையைக் சனிக்கு 
கொள்கிறாயே! இரண்டு வசர்த்தை டே 
னல் வாய் முத்து உஜர்க்து பேசய்விடும 

  

என்னு மறுபடியும் 

எனுவின்.. வார்த்தைகள் கடுமையாக, 
தோன்றவே ஜயம் அவனை” ODS. 
பார்த்தாள். 

“ரன்ன பேசு. வேண்டும்? ஏதாவது 
கதை இதை சொல்ல வேண்டுமா?" 
படிச் சொல்லிவிட்டு அவள் 
சிரிப்புச் இரித்தாள். 

“இன்றைக்கு மத்யொன்னம் ஊருக்குப் 
போறேன் என்பது தெரியுமா கரக்கும் 

“விட்டில் எல்லோரும் செல்லி 
கொண்டார்கள்" என்னாள் ஐயலக்ஷ்மி, 

மமழுபடியும் இபாவளிரின் போகான் 
கப் போகிறோம்" என்றுன் 

இப் 
பரிகாசச் 

  

அவன் வரர்த்தைகளில் பிரிவின் யர் 
கிரம்பி இருந்தத. ஜயலக்ஷ்மியின் முகமும் 
வாடியது. 
“அப்பொழுது. என்னைக் கட்டாயம் 

உங்கள் விட்டிற்கு. அழைத்துக்கொண்டு. 
போய்விடுவீர்கள். இல்லையா?”



முதல் கடிதம் 

ஈஇப்பொழுதேகூட அழைத்துப் போய் 
விடுவேன். உன் அப்பாதான். சம்பிர 
Brut. எல்லாம். ஈடக்க வேண்டும். 
என்று ஆசைப்படுலொர்.” 

இதற்குள் கோலில்ச் சற்றிப் பார்க்கப் 
போயிருக்த. பெண்கள் தஇரும்பி - வந்து 
கொண்டிருக்தார்கள்.. 
* கரன் ஊருக்குப் போனபிறகு கடிதம் 
போடுகிருயா?" என்.று கேட்டான் எனு. 

ஐ? என்றாள் ஜயலக்ஷ்மி. 
சீனு அவசர அவசரமாகத் தன் விலா 

சத்தை. அவளிடம் கூறி முடிப்பதற்குள், 
ற்றபி பெண்கள் வக்துவிட்டார்கள். 

  

   பாலிகைச்செடிகளைக் 
குளத்தில் அலம்பிக் 
கோண்டே... 
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இனு ஊருக்கு வந்த பிறகு இதுவரை 
யில் தனிமை என்றால் என்ன என்று 
அறியாஇருக்தவனைத்.. தனிமை மிகவும் 
வருத்தியது. ஜயலக்மியின் பேச்சு, புன் 
னகை, பரிகாசம், ஒவ்வொன்றும் மாறி. 
மாறி கினைவுக்கு வக்துகொண்டே இருச் 
தது. இவ்வளவு புத்தொலியாக இருக்கும். 
பெண் கடிதம். எழுதினாலும் புத்திசாலித் 
தனமாகத்தான். எழுதுவாள் என்று கிளைத் 
துக்கொண்டான். தேனூறும். அவள் 
வார்த்தைகளைப்போலவே கடி.தமும்தேனில் 
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தோய்த்து எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று கற். 
பளை செய்துகொண்டான் சீணு, ஆனால், 
சாட்கள் ஒவ்வொன்றாகச் சென்றுகொண். 
டிருக்தன. இனமும் தபால்காரன் இவன் 
எதிர்பார்க்கும். கடிதத்தைத் தவிர வேறு 
கடிதங்களைக் கொண்டு வந்து கொடுக் 
தான். Pennies மனத்தில் தெம்பு 
குறைந்து போயிற்று, இந்தச் சர்தர்ப் 
பதீதில் கல்யாணம் முடிக்து ஊருக்குக். 
இளம்பும்போது ஜயலஷ்மி னுவின் 
தங்கையிடம் ரகசியமாக ஏதோ கூறியது. 
அவன் சினைவுக்கு வந்தது. அவள் பள்ளிக் 
கூடத்திலிருந்து வந்ததும் தங்கையிடம் அந்த 
ரகசயெத்தைப்பற்றிக் கேட்டான் அவன். 

ஈமதனியைக் கடி.தம் போடச் சொல்லி, 
இருக்காயாம் அண்ணா, ஆனால், அவள் 
உனக்கு முதலில் எழுக மாட்டாளாம். 
சீதான் எழுத வேண்டுமாம்” என்று 
அக்தப். பெண் இரித்துக் கொண்டே 
கூறினள். 

சனுவுக்கு இப்பொழுதுதான் புரிந்தது, 
ஜயத்தினிடமிருக்து கடிதம் வராத 
காரணம், கடைசியில் தன்னுடைய பிடி. 
வாதத்தையும் போக்கிரித்தனத்தையும் 
விடவில்லையே என்று தோன்றியது. அவ 
னுக்கு. தான் கடி.ம் முதலில் எழுத்: 
வேண்டும் என்பது தெரிக்துவிட்டது. அப். 
பொழுதுதான் எனுவுக்குத் தான் அவளி 
டம் அவள் விலாசம் கேட்டு வாங்காமல். 
வக்துவிட்டது சினைவுக்கு வர்தது. கடைசி 

யில் அயனம் ஈடத்த வீட்டு விலாசத் 
தப் போட்டு அவளுக், கடிதம். 
மாழுதித் தபாலில் சேமித்த விதகுகான் 
அவன் மனம் ஆறுதல் அடைச்தது. 

ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தபடி. அகன் 
பிறகும் அவளிடமிருந்து அவணுக்குக் 
கடிதம் வரவில்லை! 
கடைசியாக அவன் எஇர்பார்த்திருக்த 

'போவளிக்கு ஒரு வாசம் இருக்கு. 
கணரிலேயிருக்து. உன் வேட்டகத்தார் 

உன்னைத் இபோவளிக்கு அழைப்பார்களே. 
சல்லதாகப் புடைவை ஒன்.று ஜயலக்ஷ்மிக்கு. 
வாங்க வேண்டும். என்னுடன் கடைக் 
வருஒறாயா?” என்று அவன் தாய் அவனைக் 
கூப்பிட்டாள். 

நான் எதற்கு அம்மா? நீங்களே வாங் 
வச்துவிடுவ்கள்” என்றான் Bop). 

ககன் கர்சாடக மணுஷி அப்பா. உன் 
மனசுக்கும் பிடிக்க ேவேண்டுமோ 
'இல்ஸ்யோ!?” என்று தாய் வற்புறுத்தக் 
கூப்பிட்ட பிறகு அவனும் கடைக்குப் 
புறப்பட்டான். 

      

கலைமகள் 

"தாமரை வர்ணத்தில் இருந்த புடைவை: 
அவனுக்கு மிகவும் பிடிதீதிருக தது. ஐய 
லக்ஷ்மியின் சிவந்த மேனிக்கு இது கன்றாக 
இருக்கும் என்று கினைத்துக்கொண்டான்.. 
ஆனல், அந்த ஜயலக்ஷ்மிதான் ஒரு கடி.தன் 
கூடப் போடாமல் இருக்கிறாளே என்பதை 
சினைத்தபோது அவளிடம் அவனுக்குக். 
கோபம் உண்டாயிற்று. இபரவளிக்கு முதல்: 
காள் மாலை ஐயலக்ஷ்மியின் விட்டை அடைச் 
தான் எனு. மாமனுர் பரிந்து பரிக்து உப௪. 
மித்தார், மாமியாருக்கு மாப்பிள்ளை வர்இிருக்: 
கும் சக்தோஷம் பிடிபடவில்லை. மைத் 
துனன் மைத்துனிகளுக்குப் பரிசுகள் 
வாங்க வர்இருப்பவற்றை அவர்களிடம் 
கொடுத்தான் ணு. 

ஜயலக்ஷ்மியும் பின்னல் அசைய ஒய்யார 
சடை சடக்து அவன் எதிரில் போய் வந்து. 
கொண்டிருந்தாள். ஆனல், இவன் இருக்: 
கும் பக்கக்கூட அவள் இரும்பிப் பார்க்க. 

கலகலவென்று குழுக்தைகளுடன் 
Riggs பேசஞன். அந்தச். இரிப்பின் 
ஒலி கேட்டு இவன் உள்ளம் தேனைக். 
குடித்த வண்டுபோல் மயங்கவெது. 

“ஒருவேளை சொம்பவும் கர்வம். பிடித்த 
வளரக... இருப்பாளோ! என்று தன் 
அறையில் உட்கார்ர்துகொண்டு. எண்ண- 

  

'ட்டான் னு. இரவு சாப்பிடக் கூப்பிட 
அவன் மாமஞசே வக்தார்.. ட் 
9க்ரமாகச் சாப்பாட்டை முடித்துக் 

கொள்ளலாம். விடியற்காலம் எழுக்திருக்க 
வேண்டுமே” என்று கூப்பிட்டார் அவர் 
கனவில் ஈடப்ப.தபோல் எழுத்து இலையி௦ 

  

முன்பு உட்கார்க்து கொண்டான். ஐ. 
லக்ஷ்மிதான். பரிமாறினள். *வேண்டாம் 
வேண்டாம்! என்னும்போதே இலையில் 
பரயஸத்தை ஊற்றினாள். பக்கத்தில் உட் 
கரர்ச்திருந்த 'மாமனச் சிரித்துக்கொண்டே 
மாப்பிள்ளையின் அவஸ்தையை மிகவும் 
ரஸித்தார். அந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் னு: 
அவள் கண்களைச் சக்திக்கு முயன்றான். 
அழயெ விழிகள் சிலத்தில் பதியக் குனிர்க 
சல். நிமிராமல் உள்ளே போய்விட்டாள். 
அவள். 

சாப்பிட்டு முடி்த.தும். தன் அறைக்குள் 
சென்று உட்கார்க்தான். ணு, தாம்பூ. 
லத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவன் மைத் 
துனி உள்ளே வக்தாள். யாருக்காக அறு: 
மாசமாகக் காத்திருந்து வக்இருக்கறானோ. 
அவள் தன்னை லட்சியம் பண்ணாமல் இருச் 
தது. அவனுக்கு வேதனையை அளித்தது. 
எதிரில் தட்டில் இருந்த தளிர் வெற்றிலை 
யும், வாசனைப் பாக்கும் அவனுக்குப்: 
பிடிக்கவில்லை,



முதல்,கடிதம் 

“இத்தா! இக்தப் புடைவையை அம்மா: 
ஐயத்துக்காக வாங்ஓ அனுப்பியிருக்கிருள்"' 
என்று தாமரைவர்ணப் புடைவையை 
எடுத்து மைத்துனியிடம் கொடுத்தான். 

சிறிது கேரத்துக்கெல்லாம் புடைவை 
யைப்பற்றி உள்ளே எல்லோரும் பேசுவது 
கேட்டது. ஜயலக்ஷ்மி ஏ.தரவ.து பேசுகருளா 
என்று குறிப்பாகக் கவனித்தான் Pay. 
அவளுடைய பேச்சுக் குரல் கேட்கவில்லை, 
கடையாக அவள் தாய் அந்தப் புடை 
வையைப் பீரோவில் வைக்கச் சொல்லி 
அவளிடம் கொடுத்ததும் அவள் பேசாமல் 
தை வரக்௫க்கொண்டு போனதும் எனு 
வின் வேதனையை அதிகரிக்கச் செய்தன. 

3 
-நாகல்வரக்காரன் பூபாள ராகததுடன் 

பபள்ளியெழுச்சியை ரம்பித்தான். இரவு 

    

    

509 

முழுவதும் சோல்காமல் இருந்து அப் 
'பாழுததான் கண் அயர்க்த னுவை 

அவன் மாமனர் வர்து எழுப்பினாச். 
வேண்டா. வெறுப்பாகப் படுக்கையில் 
எழுக்து உட்கார்க்தான் னு. 

ரெயிலில். வக்தது அலுப்பாக இருக் 
இறது. விட்டில் எல்லோரும் ஸ்கானம். 
செய்து ஆகட்டுமே” என்றான் சீனு. 

ஈமத்தியான்னம் அரவ்கலாம், எழுக்இ 
ரங்கள்" என்று கண்டிப்பாக உத்தர 
விட்டாச் அவர். 
மங்கள ஸ்கானம் ஆயிற்று, தாமரை 

வர்ணப் புடைவை சலச௫லக்கக் கூடத்தில் 
தன் தகப்பனாருடன் உட்கார்க்திருக்த கண 
வனுக்கு... சமஸ்காரம் பண்ண வக்தாள். 
ஐயலக்ஷ்மி, ஈரம் உலராத கூந்தலைப் பின்னிப்: 
பாரதியில் கட்டியிருந்தாள். அதன்மேல் 

**வந்தவனை மதிக்காமல் இருக்கத் 

தெரியும. போட்ட கடிதத்தக்கு...??
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செண்டாகக் கட்டி வைத்தருர்த சோஜா 
வும், மைதட்டிய விழிகளும், புன்னகை 
ததும்பும் முகமும் அவனைப் பரவசத்இல் 
சுழ்த்தின. “மரப்பிள்ளை! mas gE வேண்டு 
மென்று GFpeo gs ஆசைப்பட்டாள். 
செய்து போட்டிருக்கிறேன். ஐயம்! எங்கே 
ஜிமிக்கியைக் கரட்டம்மா" என்னார். அவ 
ஜயம் காதுகளில் சட் விட்ட ஜிமிக்கெளைக் 
கழந்ற ஆரம்பித்தாள். 
வேண்டாம். பார்த்தாகிவிட்டதே!” 

என்று கூறிவிட்டுச் ஊனு தன் அறைக்குப் 
போவதற்கு எழுந்தான். 

சமையல் அறையிலிருந்து abs சம் 
um அவன் காதில் விழுக்தது. 
ஈபாவளிக்கு வந்த புது மசப்பின்ளை மாதிரி 
இல்லையே உன் கணவர்! அவர் வந்ததிலே 
"ருந்து 8 அவர் இருக்கும் பக்குமாவது 

போனால்தானே? சமையல் அறையையே 
கூற்றில் கற்றி வருகிராயே!” என்றாள் ஐய 
லக்ஷ்மியின் தாய். 

“தான் பகதணமும் காபியும் கொண்டு 
போய்க் கொடுக்க வெண்டும். வேறே 
யாரும் போகக்கூடாது; தெரியுமா?" என்று 
வேறு மற்றவர்களுக்குத் தடை உத்தரவு 
போட்டாள் அத்த அம்மாள் 

ஜயலக்ஷ்மி காபியையும். பக்ஷணத்தையும், 
கொண்டுவந்து மேஜைமேல் வைத்தாள். 
யாருடைய வரவை எதர்பார்த்துச் காத்துக் 
இடக்தானோ அவள் பதுமைமாதிரி அவண் 
எதிரில் சின்றுகொண் டிருந்தாள். எனு 
மெதுவாக எழுச்.து ககவை ஐமைப்படாமல்     

தாழிட்டான்.. கைதியைம் சிறைபிடித்த 
அதிகாரியின் உற்சாகம் அவன் முகத்தில் 
இருக்கது. 
எந்தா! இங்கே எதற்காக வக்இருக்கி 

நேன், தெரியுமா? என்று கேட்டான் 
வன். 
ஈழதரியும்?. என்று. பதில் அளித்தாள் 

அவள். 
“என்ன தெரியும்? வந்தவனை மஇிக்காமல் 

இருக்கத் தெரியும். போட்ட கடி.தத்துக் 
குப் பதில் போடாமல் இருக்கத் தெரியும். 

ஜயலக்ஷ்மியின் முகம் கடி.தம். என்ற 
வுடன் கோபமடைந்து சுருங்கியது. 

ஈயோருக்குல்.. கடிதம். எழுதினீர்கள்? 
யார் தல் 'பரடவேண்டும்?" 

“சாக்ஷாத் உனக்றாத்தான். நீதான் எனக் 
பதில் போடவேண்டும். போட் 

   

  

னக்கு ஒன்றும் சீங்கள் கடிதம் எழுத 
வில்லை. 

  

, என்னிடம் கொண்டுவக்தது. 

கலைமகள் 

“பொய்யா சொல்லுகருய்?". 
“ஐயோ! கடிதத்தைப் பற்றி உரக்க: 

வெளியில் பேசாதீர்கள். எனக்கு அவ. 
மானமாக இருக்கறது!" 

எனுவுக்குக் கோபம் 
கொண்டு வந்தது. 

“என் மனைவிக்குக் கடி.தம். எழுதினால் 
அவமசனப்பட என்ன இருக்கறது ஜயம்?” 
ஜயலக்ஷ்மியின் கண்களில் முத்துப் போல் 
நீர் வழிந்தது. “நிங்கள் எனக்கு ஒன்றும். 
கடி.தம் எழுதவில்லை. என் சிற்றப்பா பெண் 
ஜயத்துக்குத்தான் 'இியிருக்கறிர்கள் 
கூடப் பிறந்த சகோதரிகளைவிட காரங்கள் 
ஒற்றுமையாக. இருப்பதால்தான். இந்த. 
விஷயம் பெரியவர்களுக்குத் தெரியாமல் 
மறைக்க முடிக்தது. பாவம்! அவள் 
வேர்க்க விறுவிறுக்க அக்தக் கடி.சாசியை 

கொடுக்காமல் 
இருந்தால் என்ன அதியிருக்கும்?" 

Pay அவள் கையில் இருந்த கவரை 
வரங்கிப் பார்த்தான். ஒன்றும் புரியாமல் 
விழித்தான். 

“ஐயம்! எனக்கு. ஒன்றுமே புரியவல் 
லயே! அந்தப் பெண்ணின் பெயரும் ஜய 
லக்ஷ்மிதானா 

“நமக்குக் கல்யாணம் என் இற்றப்பா 
விட்டில்சானே நடந்தது! அக்க விலாசத் 
தில் என் தங்கை ஐயலக்ஷமி என்று ஒருத்தி 
தானே இருக்கிறாள்?" 

“ஆமாம், என் விலாசம் மட்டும் கேட்டு 
வாங்கிக்கொண்டு உன் விலாசம் கொடுக் 
காமல்... இருக்துவிட்டாயே. mesure 
மூதல் கடிதம் கான் தான் போடவேண்ட 
என்று வேறு சொல்லி அணுப்பியிரு. 
தாய்!” 

ஜயலக்ஷ்மி கன்னம் சூழியச் சிரித்தாள். 
௭இக்தத் தடவையாவது சரியான விலா 

சம் கொடுக்கறாயா ஜயம்?” 
“போதும், போதும், _ முதல். கடிதம் 

போட்ட லட்சணம்! விலாசமும் வேண் 
டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். உங்களுடன் 
என்னை அம்மரவும் அப்பாவும் ஊருக்கு. 
அணுப்பி வைக்கப் போகருர்களாம்.” 

'இப்படி.க் கூறிவிட்டு ஐயலக்ஷ்மி அவனைல் 
கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள். வெளியில் 

குழக்தைகள். கொளுக்தும், மத்தாப்பின் 
ஒளி பட்டு அவள் மதிவதனம் சுடர்விட்டுட் 
பிரகாசித்தது. வைத்த கண் வாங்கா 
மல் அவளைப் பார்த்தான். இருவரும் ஒரே 
சமயத்தில் மேஜைமீது இடந்த முதல் 
கடி.தத்தைப் பார்த்துக் கலகலவென்,ம: 

சிரித்தார்கள். * 

பொத்துக் 

  

  

 



மேத மீது வைக்கப்பட்ட காப்பி 
ஆிக கொண்டிருந்தது. OG என்றும் 
“ப்படி... இருந்தஇல்லை. உற்சாகமாக 
அம்மா? என்று கூவி. அழைத்தவாறு, 
அலுவலகத் இலிருந்து இரும்பி வருவான். 
ககீாப்பு, சோர்வு, சிடுகிடுப்பு எதுவுமே 
அவனிடம் அவன் கண்டதில்லை. வாடா 
மலர் போல் என்றும் பிரசன்னமாக 
அவன் இருப்பதையே நாராயணி பெரி 
Bin விரும்பினாள்... அப்படியே அவனை 
எந்தக் கஷ்டமும் தெரியாமல் ஆளாக்கி 
OAR HST. இன்று ஏன் அவன் மூகம் 

வாடி வதங்கி இருக்கிறான் 2 தயங்கிய 
வாறு அருஇல் வந்து நின்றாள். நாரா 
யணி. மெதுவாக மசனின் தலையை 
வருடிக் கொண்டே, ''ஏண்டா, அப்பா! 
ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாய்?!” 
என்று சேட்டாள் 

ஹும்..." என்றான் ஜக்கு. 
மாதிரியுமில்லை, ஒன்றுமில்லை. 
புடன் வார்த்தைகள் வந்தன. 

இப்பொழுது நாராயணி அலுத்துக்: 
கொண்டாள். * "ஏண்டாப்பா! உன்னைப் 
பெற்று வளர்த்து எல்லாப் பொறுப்புக் 
சையும் நானே சுமந்து ஆளாக்கி விட 
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டேனே! இனிமேல் நீ அலுத்துக் கொள் 
எத்தான். செய்வாய் அவளும் 
கன்னத்தில் கையை ஊன்றியபடி. கத.   

வோரமாக மகனுக்கு எஇரில் வந்து உட் 
நார்ந்தாள்.. ஜக்கு. தாயின் கவலை தேம்: 

    

      

இய முகத்தைப் பார்த்தான். பார்த்த, 
ஏடன் அவனுக்கு இரக்கம் மேலிட்ட்து. 
“இதோட பார், அம்மா! இத்தனை 

சாலம் நீ. என்னை. அதட்டி, உருட்டு 
வளர்த்து விட்டாய்: படிக்க வைத்தாய். 
எப்படியோ வேலையும் இடைத்து we 

அ, இத்துடன் நீ. என்னை. விட்டிருக்க 
வேண்டும்... அதுதான்... இல்லை. தான் 
சலியணம் செய்து கொண்டு. குடியும் 
டு நகனமுமாக இருக்க வேண்டும் என்று 
வேறு ஆசைப்பட ஆரம்பித்துவிட்டாய்.!*   

  

  

     

  

  

     

வின் குரல் வேதனையுடன் ஒலிப்: 
நாராயணியால். தாங்க முடிய 

க்கு! நான் சைப்பட்டது. தவ 
டா? தவரு? இல்லை உன்னைத்தான் 
கேட்கிநேல்.. காலமெல்லாம்... உனக். 
காகவே. வாழ்த்த நான், ஆசைகளை 
யெல்லாம் அடியோடு குழி வெட்டிப்: 

  

த்தவனாக வாழ்ந்த நான் இப்படி 
ஆமைப்படக்கூடாது என்சிறாயா?"" பதற் 
Diagn தாயின் சொற்கள் சூடாகவே 
வெளி வந்தன 5 
வேகமாக நா 

  

  

'ஐக்கு பதறி விட்டான். 
காலியிலிருந்து!      

   
      

  

    

வன் அன்னையின் அருகில் வந்து அவளு, 
டைய எலும்புக் சுரங்களைச் சேர்த்துப் 
பிடித்துக் கொண்டு, '*அம்மா! என்: 
பேரில் கோபித்துக் கொள்ளா ் 
நாள். வரை. உன் ் 
எதிர்த்தோ, மீழியோ நடந்திருக்கறேனா? 
என்னை - ஏன்... நம்மைச் சூழ், 
இந்த அவப்பெயர் இருக்கும் 
எனக்கு. யாரம்மா பெ 
பார்கள்?!" என்று 
கண்ணீர் பெருக்கினால் அவன். 

நாராயணி கல்லாகச் சமைந்து விட்டாள்? 
மகனின் கேள்விக்குப் பதில் கூறாமல் மலைத்து 
உட்கார்ந்து விட்டாள். கால வெள்ளத்தோடு 
எதர்நீச்சு போட்டுக் கரையேறிலிட்டோம் என்ற. 
எண்ணமும் அந்த வினாடியே உடைந்து சிதறியது. 
பெண்ணைப் பெற்றவர்கள் வரதட்ணை கேட்டால். 

கொடுத்துவிடுவா! சர் இறப்புக்கள் வேண்டு. 
மென்றால் இெப்புடன் செய்வார்கள். ஆனால் 

  

     
  

  பிள்ளைக்குத் தகப்பனார். கல்லைப் போல் எங்கோ 
இரக்கமும். என்று கூறினில். ஏன், என்ன என்று 
கேட்க மாட்டார்களா? வாழாவெட்டி. வளர்த்த 
பிள்ளை என்று. ஒரு இனுசாகத்தானை அவர்கள். 
பார்க்கருர்கள். 

நாராயணி கணவனே விட்டுப் பிரிந்தபோது: 
சிமிர்ந்த உள்ளத்துடன். தான்கு வயதுப் பையனின் 
கையை உறுதியாகப் பற்றியபடி அவளுக்கு உரித்: 

  

  

  

   

க



தாக இருந்த கணவன் வீட்டுப் படிகளில். 
இறங்கித் தெருவில் நடந்தாள். உலகம். 
பரந்து உடைக்கிறது. நேர்மையாக, மானத் 
துடன் வாழ இந்தப் பரந்த உலகம். இடம். 
கொடாமல். பேய் விடப் போகிறதா 
என்றுதான். அன்று நினைத்தாள்... அவன். 
அவளை விட்டுப் பிரிய பல காரணங்கள் இருந்: 
"கன... “இருமணங்கள் சுவர்க்கத்தில் நிகழ்த் 
'ப்படுகன்றன. நம் செயலில் இல்லை” 
என்கற வாக்கை அப்படியே ஒத்துக்கொள்ள 
ஜக்குவின் தந்தை தயாராகு இல்லை. இரு 
மணம் பூமியில்தான். நிகழ்த்தப்படுகது. 
அதில் இப்படித் தோல்வியுறும் இருமணங்கள். 
பெரும்பாலும் பணத்தை முதலாக வைத்து 
ஆடப்படும் சூதாட்டம் போன்றது. என்று 
அவன் கருஇனான். மனைவி அழகியல்ல என்: 
பது மட்டும் அவன் வா.தமல், குணப். 
பொருத்தமும் அமையாதவள் என்ற முடி. 
வுக்கும். வந்து விட்டான்... நாராயணியின் 
இண்மையான மனம் கணவனின் போக்குக்கு 
நெகிழ்ந்து கொடுக்க வில்லை. 

அவன் கிழக்கு. என்றால் இவள் மேற்கு: 
என்பான். இந்த லட்சணத்தில் மகன் பிறந் 
ததை அவன் மகிழ்ந்து " வரவேற்கவில்லை. 
இந்த அழகான மனைனியிடம் குழத்தை பிறக்கு 
வேண்டும் என்று தவமா இடந்தான்? உலகத் 
இல் எத்தனையோ. வேண்டாத... உயிர்கள். 
தோன்றுவது போல் ஜக்குவும் பிறந்தான். 

  

   

      

  

  

    
    

குழந்தை தால். கணவன் மனைளியின் 
உறவு பலமடைந்து விடும் என்று மற்றவர்கள். 
சொன்னதைப் பொய்யாக்குவது போல் அவன்   

ஒரு நானாவது தன். குழந்தை, தன் உயிரின் 
உயிர் அதுஎன்று எட்டிக்கூடப் பார்க்கவில்லை. 

மசனுடன் தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கியதால் 
நாராயணியின் இண்மை. இன்னும் வலுப் 
பெற்றது. ஜக்குவுக்கு நான்கு. வயதாகும். 
போது அவள் அவனிடமிருந்து வெளிஉலகில் 
குதித்து விட்டாள்; எப்படியோ காலம். 
தன்ன முடியாமலா போய் விடும் என்இற. 

நம்பிக்கையில். 5 

  

  

இ?ரபது வருஷங்கள் ஆ௫ விட்டன. ஜக்கு 
அவன் தந்தையைப் போலவே நல்ல உயரம். 
அதற்கேற்ற பருமன்... மூக்கு, விழிகள், 
பேச்சு, சிப்பு எல்லாம். அப்பாவை உரித்து, 
வைத்திருந்தன... மகனைப் பார்க்கும்போதெல். 
லாம் நாராயணிக்கு ஒரு நிறை ஏற்ட 
அவரை அந்தக் காலத், 
பார்த்த நினைவு பளிச்சிடப் பெருமையோடு 
மகனைப் பார்த்துக் கொண்டே யிருப்பாள். 

  

  "என்னம்மா. அப்படிப். பார்க்கிறாய் 2** 
என்று ஐக்கு கேட்பான். 

'ஒன்றுமில்லையடா! என்னவோ பழைய 
ஞாபகம்..." 

"என்ன ஞாபகம்? அந் 
நினைத்துக் கொண்டிருப்பாய். 

ஜக்கு... நீ என்ன பேசுகிழய்: 
மனிதன் என்றா அவரை அழைப்ப, 
உன்வைப் பெற்ற தகப்பனார்டா. 
சொல்லாதே அப்பாட"? 

ஹும் மகா தகப்பன்! என்று 
கூறிவிட்டு வெளியே போய் விடுவான் அவன். 

நாராயணி. தனக்குள்ளாகவே.. பேக் 
கொண்டான்... “ஐந்து. வயசிலேயே அவன் 
தகப்பனிடம். தன் குரோதத்தைக் காட்டி 

  

மனிதனைப் பற்றி. 
  

  அந்த: ete 
அப்படிச் 
   

  

  

விட்டான். “அந்த மனிதன்! என்று அவன் 
இன்றுதானா புதிதாகச் சொல்கிருன். எப்: 
பொழுதுமே அப்படித்தான் பேசுகிறான். இனி 
தகப்பனுக்கும், மகனுக்கும் ஓட்டு உறவு ஏற். 

மா, ஏற்படாதோ? 
நாராயணி விட்டை விட்டு வெளியேறிய 

பிற்கு. ஜக்குவின் தகப்பனார் பல. போலத் 
தம் தாயை நம்பி வாழ்ந்தார். அவர் சம். 
பாத்துக். கொடுக்க, அல்னை சமைத்துப் 
போட இப்படிக் காலம் ஓடிக் கொண்டிருந் 
தது... இதல் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால். 
அவர் தாம் கடமை தவருமல் வாழ்பவர் என்: 
றும், தம்மைப் பெற்றவர்களிடத்தும், உடன் 
பிதத்தவர்களிடத்தும் மாறாத அன்பு கொண்: 
ஒிருப்பவர். என்றும் அத்துடன் தம் கடமை 
மூடிந்து விட்டதாகவும் நினைத்து அடியோடு 
'நாராயணியை மறந்து விட்டார். சின்னஞ் 
சிறு பையனாக வெளியேறிய ஜக்குவைப் பற்றி 
அவர் மணத்தில் எதுவும் இல்லை. மனைவிக்கு. 
மாதா. மாதம். Ap தொகை ஒன்று 
அனுப்பி விட்டுத் தம் கடமையைக் கைகழுவி 
விட்டார். என்று சொல்லலாம். 

முதலில் அந்தப் பணத்தை தாராயணி 
ஏற்றுக் கொள்ளத் தயங்கினாள். ஆனால், 
மகனை வளர்த்து ஆனாக்க வேண்டிய பொறுப் 
பில் தாயாருக்கு. மட்டும் பங்கு இல்லை, 
தந்தைக்கும். உண்டு. என்பதை உணர்ந்த. 
வுடன் அந்தப் பொறுப்பு இந்தப் பண உதவி 
யாகத்தான். இருக்கட்டுமே என்று அதை. 
அவள் மறுத்து விடவில்லை. 

உலகில் கணவனும், மனலியும் ஏதோ. 
காரணங்களினால். ஒருவரை விட்டு ஒருவர் 
பிரிந்து வாழ்கிறார்கள்... இவர்கள். பிரியும். 
போது நாராயணி வாயிற்படி. இறங்குமுன்பு 
சற்றுக் கடுமையாகப் பேசினாள். 

"என்றைக்காவது என் தயவு உங்களுக்குத் 
தேவைப்படும். அப்படித் தேவைப்பட்டால். 
என்னைக். கூப்பிடுங்கள்... வருறேன்.. 
ஆமாம்....சண்டிப்பாக வருகிறேன்.” 

அவள் கணவர் அவளைக் கொடுரமாசுப் 
பார்த்தார். “உன். தயவு. என்றைக்குமே 
எனக்குத் தேவை இல்லை. உன்னை நாடி. நான் 
என்றும் வரமாட்டேன். போ, வெளியே!* 

பிறகுதான் நாராயணி எப்படியோ ௨.ல௫ல்: 
துன்பங்கள்,  ஏச்சுக்களுடன். போராடித் 
தானும் உயிர் வாழ்ந்து, மகனையும் ஆளாக்க 
விட்டுவிட்டாளே.. இன்று மகனின் திருமணம்: 
அவள் முன் மகத்தானதாக நிற்குறது. யார் 
பெண் கொடுக்க வந்தாலும், நாராயணியின் 
மஞ்சள் பூசித் இலகமிட்ட மூகத்தை Rens 
குறியுடன் பார்க்கழுர்கள். கழுத்திலே மஞ்சள் 
குளித்துத் துவளும் இருமாங்கல்யச் சரட். 
டைப் பார்க்கிறார்கள். அடுத்,த கேள்வி ஜக்கு: 
வின் தந்ைத எங்கே என்பதுதானே? அவன் 
என்னவோ ஒரே வார்த்தையில், **அம்மா/ 
எனக்காக நீ. உன் பழைய வாழ்க்கையை 
நினைவுபடுத்திக் கொள்ளாதே. அதை அடி. 
யோடு மறக்க cpu Gaur’ என்றுதான் 
சொல்லி வருகிருன். ஆனால், பெற்ற தாயின் 
உள்ளம். அதை ஏற்றுக் கொள்ள. வில்லை. 
இதற்கிடையில், கணவனைப் பற்றி மனைவி 
யின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டிருந்த நினைவு அடி. 
யோடு போய் விட்டதா என்றால் அதுதான். 
இல்லை. மகனிடம் சொல்லிக் கொள்ள முடி. 
யாத பரம இரகசியமாக அந்த நினைவு அவள். 

  

  

  

  

  

    

  

  

 



க (வேரூன்றி 
,த்து விட்டது. ஒரு தடவை அவள் ஜக்குவின். 

(தந்தை உடல் நலம் இல்: 
லாமல் இருக்கறுர் என்று, 
கேள்வியுற்றுப் பசியும், 
பட்டினியுமாகக் கோயிலை, 
வலம். வந்து பிரார்.ததத் 
இருக்கிறாள்... தூங்காமல். 
எத்தனையோ இரவுகளைக் 
சுண்ணீர் வடித்தே கழித் 
இருக்கிறாள். மனத் .தளவில். 
கூட அவருக்கு. எந்தத். 
தீங்கு நேர்வதையும் அவள் 

த
க
்
க
 

பாட்டி: 

பவை) 

  

ஏண்டாப்பா. சவ. 

விட்டன்வாம். அவருடன் 
பிறந்தவர்களுக்கு." எங் - 
கெங்கோ. வேலையாக, இரு, 
மணமாக குழந்டை 
குட்டிகளுடன் தஸித்கனி 
யாகப் பிரித்து வாழ்கிருர்க. 
ளாம். இவர் மட்டும். 
வேலையிலிருந்து. ஓய்வு 
பெற்று மனச்சாத்திக்காகச் 
இறு. பள்ளிக்கூடம் ஒன்று. 
நடத்துகிருராம். பள்ளிக் 
கூடம் என்றதும். நாரா 
wos விரக்தியாகச் சரித், 
துக் கொண்டாள். பள்ளிக் 

  
  

   

உள்ளம் ஒப்புக் கொள்ள ந சாமா! நாலு தடவை பெயி 3 கூடக் குழந்தைகளைப் 
வில்லை. சந்த் யாரோ லான கணக்குக் கூட கதி பார்த்த, pene அவர் 
சொன்னார்கள், அவர் $ மோட்சம் ஏற்பட்டு விட் 3 தம் மசனைப் பற்றி நினைக் 
உடல்நலம் பெற்றுவிட் டதே!. எஸ். எஸ். எல். ௪, காத்து வியப்புக்குரிய விஷ 
டார். என்றது. அன்று, பரீட்சையை ஆயுசு பூரா எவ் யமாக இருந்தது. பிற. 
அவள் ஏனோ. மக௫ழ்ந்து, வளவு தடவை வேண்டுமானா. ருக்கு. இரங்கும் அவர் தம். 
உற்சாகமாக இருந்தாள். 

அந்த. மனிதர்தான் 
என்ன? வாழ்க்கைத் துணை 
யின் மதிப்பை உணராமல் 
இருந்த. சாலம். தேய்ந்து 
படிப்படியாக அதன். பெரு, 
மையை உணர்ந்த போது மிகமிக ரசசியமாசு 
(தாராயணியை நினைத்துக் கொள்வா. 

மாரோ அவரிடம் த்து சொன்னார்கள், 
(எங்கோ அனாதை ஆிரமத்தல் மகன் சாம்: 

காகக் சையில் அலுமிவியத் தட்டை 
வைத்துக் கொண்டு வரிசையில் நின்று உணவு, 
1பெறுஒிருன் என்று. அவனை - ஏன் அவளை. 
அப்படிக் கைவிட்டது. நியாயம்தானா. என்று. 
அவரிடம் அவர் உள் மனம் இடித்துக் கேட் 
டது. அவரா கைவிட்டார்? மனைவிக்குரிய 
[இடத்தை அவளுக்கு அவர் அளிக்கவில்லையே 
| தவிர, தம் நிழலிலிருந்து விலலப்போ என்று. 
19 நாளும் அவர் சொன்ன இல்லை. அவ 
ளாகத்தான். உரிமை கோரி, தன் வழியே 
9 வெளியே வந்தாள் எங்கோ ஓர் 
அனாதை விடுதியில் மசனுடன் வாழ்ந்தான் 
அவனை ஆனாக்கியும் லிட்டுலிட்டாள். 

க்குவுக்காகப் பெண் கொடுக்க. வத்த 
வாகன் ஜக்குவின் தந்தையைப் பற்றி அறிய 
ஆவலாக இருந்தார்கள்... உயிரோடு ஒரு, 
மனிதர் கட்டிய மனைவியையும், பெற்ற மகனை 
யும் துறந்து விட்டார் என்றால் அதை உலகம் 
ஒப்புக் கொள்ளத் தயாராக இல்லை. அப்படி. 
அவர் துறவியாகப்: போயிருந்தால் சரிதான். 
அவருக்கென்று மற்றவர்கள். விதம் விதமான. 
உறவுகளில் நடமாடி. வந்தார்கள்... அவர். 
களுடன் அவரும் இணைந்து வாழ்கிறார். 

தரராயணிக்கு மகன் அவ்வாறு கூறிய 
பிற்கு ஊண் உறக்கம் கொள்ள வில்லை, பட்ட 
மரம் போல் நின்று விட்ட தன் வாழ்க்கையில் 
பசுமை காணவதானால் ஐக்குவின் இருமணம்: 
தோன் அவள் குறிக்கோளாக... இருக்கு 
வேண்டு அதற்கு அவரைப். போய்ப்: 
பார்த்துப் பேச வேண்டும். அவரை எப்படிப். 
போய்ப் பார்ப்பது? 

இந்தச் சமயத்தில்தான். அவளுக்கு ஒரு 
புதுச் செய்தி கிடைத்தது. நாராயணியின். 
மாமியார் விட்டில் பல மாறுதல்கள் நடந்து, 

,2
20

92
00

92
00

29
20

92
99

09
99

99
௮ 

      

     
  

  

  

  

   

ஜும் எழுதலாமாமே. 
மோப்பா .... 
இருந்து பரீட்சை எழுதி மூடி! 

அக்கடி கவ்வ ட வடட வல்லவ வல்லி 

சொத் யத்இல் கல்லி! தர்க்காயுசா. ye eee தற் னும் கடினமா. ட விந் 
தையின் இரகசியம் நாரா. 

  

32
99
22
22
09
99
92
22
22
02
99
09
22
22
02
02
௮ 

  

யணிக்குப்.. புரியவில்லை 
ஒரு வேளை, பள்ளிக்கூட 
சேவை. என்றெல்லாம்! 

தம்மைத்தாமே ஏமாற்றிக் கொள்ளுகராரோ 
என்னமோ 2. 
Ass நாள் அலுவலகத்திலிருந்து। 

வத்த MG தன் தாயார் எங்கோ வெளியில்: 
கிளம்ப ஆயத்தமாக நிற்பதைக் சுண்டு, 
**எங்கேயம்மா பிரயாண। என்று கூடக் 
கேட்டு விட்டான். நாராயணி றிது நேரம். 
மெளனமாக இருந்துளிட்டுப் பிறகு, முகத்தில். 
துணிவுடன், **உன் அப்பாவை அழைத்து. 
வரப் போகிறேனடா”* என்றாள். 

அவரையா ? அத்த மனிதரையா 2: 

  

    

       
  

  

     
"டேம், மடையா 7. உனக்கு. அவர் 

ன்னடா. இங்கிழைத்தார்?. அவரிடம். நீ 
பெற. வேண்டிய . உரிமைகளை, அன்பை,   

  

நான்தான் உன்னப் பெற விடாதபடி பிரித்து 
அழைத்து வந்தேன். இன்று உனக்காக அவ 
ரைத் தேடிப் போகும் நான் அன்றே உனக்: 
காக அவர் நிழலில் அல்லல்பட்டேோ, அவதிப். 
யட்டோ வா, ்ருக்கலா. , 

நாராயணி அளருக்குப் பிரயாணம் ஆண 
அன்றே அவளைக் தேடி ஒரு கடிதம் ஊருக்குப்! 
பிரயாணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. ஜக்கு, 
வின் தகப்பனார் தான். அந்தக் சுடு.தத்தை! 
எழுதியிருந்தார். கடவுளால் ஏற்படுத்தப் 
பட்ட உறவுகளை உதறி, தம் கடமையை! 
மறத்து வாழும் எவனுக்கும், மற்றப். பணிக। 
ளாலோ, சேவைகளினாலோ இன்பம் கடைப்ப। 
இல்லை. என்னதான். தன்னலம் கருதாது. 
சேவை செய்தாலும், களரும் உலகமும் அவ! 
ரைத் தம் கடமையிலிருந்து நழுவி விட்டவர் 
என்று சுட்டிக் காட்டிப் பேசுகிறது. ஆகவே, 
இனிமேல் அவரும் நாராயணியைத் தேடி. 
வந்து அவளுடன் தம் சேவை வாழ்க்சையை| 
இணைத்துக் கொள்ள விழைகிறார் என்பது: 
தான் கடிதத்தின் சாரமாக இருந்தது... ஜக்கு கடிதத்தைப் பல முறைகள் பார்த்து! 

ட்டு, பாவம்! அப்பா!!! என்று அவ. 
ரைய், பற்றி முதன் முறையாக அநுதாபத்। 
துடன் நினைத்தான். 

  

    

    

    

  

 



சூடல் (குழ்ந்த இவ்வையகத்தை 

இறைவனும் இறைவியும் அளவிலாப். 
பெருமையுடன் பார்த்துக் கொண் 

ருந்தனர். காற்றில், நீரில், நிலத்தில்: 
ஓவ்வொரு விநாடியும் உயிர்கள் 
தோன்றிப் பெருகிக் கொண்டே 
யிருந்தன... இறைவி தன் விழி மலர் 
களை மலர்த்தி, அவற்றை மகிழ்ச்சியு 
டன் நோக்கினாள். இறைவன் இறை 

வியின் மந்தகாச முகத்தைப் பார்த்துப் 
பார்த்து போதை தலைக்கேற, உன் 
மத்தம் பிடித்தவன் போல் அவளை 
இறுகப் பற்றி அணைத்துக் கொண் 
டான். 
இறைவி நாணம். கொண்டான்; 

  

இறைவன் அதை ர௫த்தான், மகிழ்ந் 
தான். அப்பொழுது காற்றில் எங்கி 
ருந்தோ இரு குரல்கள் வந்து அவர்கள் 

'இருச் செவிகளில் மோஇன. இறைவி 
கவலையுடன் நாயகனை நோக்கினாள். 

  

“யாதவா! என் அப்பனோ இல்லை. 
யோ? நான் சொல்கிறதைக் கேளடா. 
உன்னாலே. இந்த வம்சம் விளங்க 
வேண்டுமடா...ஏழையோ, பாழை 
யோ ஒரு பெண்ணைப் பார்த்துக் கல் 
யாணம் பண்ணிக் கொள் அப்பா.... 

உன் வயிற்றில் ஒன்று...அது ஆணோ 
பெண்ணோ பிறந்தால் போதும்... 
பார்த்து விட்டு நான் கண்ணை 
மூடுகிறேண்டா...”” 

தாயின் வற்றிச் சுருங்கிய விரல்கள் 
அவன் மோ'திரச் கருள் இராப்புத் 
தலையுடன். விளையாடின. காய்ச்சிய 
பசும் பாலில் படிந்திருக்கும் லேசான, 
பொன் நிறத்தை உடையவன் மாத 
வன். கூர்மையான மூக்கும், நீண்ட 
விழிகளும் கொண்ட அழகன் அவன்? 
தந்ைத வைத்து விட்டுப் போன 
சொத்து ஏராளமாக இருந்தது. ஏகப் 
பட்ட் செல்வத்தை வைத்துப் போன 

  

  

  

    

er, 

எடிரயோ! தங்கள் படைப்பின் 

வினோதத்தின்.. ரகசியம் எனக்கு 
விளங்கவில்லையே! அதோ அந்தப் 
பையன். சொல்வதைக் கேட்டீர் 
களா?..”* 

:-என்ன சொல்கிறான் தேவி...?!* 

*அவன் சூளுரைப்பதைக் கேளுங் 

கள். அவனுக்குத் திருமணத்தில் ஆசை: 
மில்லையாம். உளுத்துப் போன அவ 
னால். இந்த வையகத்துக்கு வம்ச 
விருத்தி வேண்டாமாம்...இப்படியே 
இருந்து மறைந்து விடப் போகருனாம். 
இப்படி அவன் தன் அன்னையுடன் 
வாதாடுகருன் சுவாமி..."* 

  

உலக நாயகி கூறுவது கேட்டு உலக 
நாயகன் நகைத் தவாறு இறைவியை 
அன்புடன் அணைத்துக் கொண்டான்... 

தந்ைத ஆரோக்கியமுள்ள மகன 
வைத்து அந்த இழத் தாயை மகிழும் 
படிச் செய்யவில்லை. 

மாதவனுக்கு இதய பலவீனம். 
பார்ப்பதற்கு _ஆள் வாட்ட சாட்ட 
மாக அமைந்திருந்தாலும்,அவன் எத் 
கும் உபயோகமில்லாதவன். காலை 
யில் எழுந்தவுடன் மேஜை மீது காப்பி 
தயாராக இருக்கும். தோட்டத்தை 
ஒரு சுற்றுச் சுற்றி விட்டு வந்தாலே 
மார்புக் கூடு பட படவென்று அடித் 
துக் கொள்ளும். கண்களைச் சுழற்றும். 

**மாதவா, 

யறே....”” 
அணைத்துக் 

ஏண்டா இப்படி. அலை 
என்று கூறி ஆதரவுடன் 
கொள்வாள். அன்னை. 

அதெல்லாம் பதினைந்து வயதில். மகன் - 
பெரியவனாக வளர வளர அவனுடைய 
அழகும் போட்டி போட்டு வளர்த்தது.



* ராதா மாதிரி இருக்கிறான். இந் 
தக்... மழலி. கொடுத்து வைக்க 
வில்லை. ன்றே ஒன்று. அது நன்றாக 

தா?” ஊராரின் விமரிசனம். 
இத மராருக் கென்ன? 
கெட்டது... இரண்டையுமே 
கடித்தும் சுவைப்பார்கள்.. 

துய்த்து நிற்கும் மகனின் 
ல் மாலையைப் போட்டு மணக் 

கோலத்தில் காண அன்னையின் மனம். 
துடித்தது. பால்யத்தில் கணவன் 

இருக்கா 
நல்லது 
பல்லில்: 

  

நொ 

      

  

  

  

மறைந்ததும், இரண்டு வயசுப் பிள்ளை 
யின்கையை ஊன்றுகோலாகப் பற்றிக் 
கொண்டு, இருண்டு விட்ட தன் வாழ். 
கையில் ஒளியைக் காண முயன்ற 
அத்த அன்னை, அப்படி. ஆசைப்பட்ட 
இல் தவறொன்று மில்லையே 2 

“மாதூ!...”. என்று அழைத்து, 
ஆவலே உருவாக மசனின் முகத்தை 
நிமிர்த்தி, ஆசையுடன் அவன் என்ன 
சொல்லப் போசிருன் என்பதைக் கவ 
வித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள். 

**அம்மா...அம்மா... உன 

க்கு ஒரு பிள்ள பிறக்கவே 
இல்லை. யென்று நினைத்துக் 
கொள் அம்மா... என்னைக்கல். 

  

  

  

  

  

     

யாணம் செய்து கொள்ளச் 
௫ சொல்லி வற்புறுத் 

் தாதே...'! மாதவன் 
ட. அன்னையின் இரு கர 

மலர்களையும் பற்றிக் 
கொண்டுஓ'வென்று 
அழுது விட்டான். 

  

    
  

  

  

  

    

          

        
  

  

  

  

           



  வத்து விட்டது பாழும் படபடப்பு. 
அது ஓய்வதற்குள் அந்தக்கிழவிஅலங்க 

ங் மார் 

   
மலங்கப் பதறி விட்டாள் 
பைத் தடவி விட்டாள். தன் மேல் 
சாய்த்துக் கொண்ட மகனின் கன்னங். 
களை ஆசையுடன் வருடினாள். 

வேண்டாம் மாது.. வேண்டாம்... 
B எனக்குப் பிள்ளையாக 
நான் அதிகம் ஆசைப்படக் கொடுத்து 
வைக்காத ஜென்மம்..'” அந்த ௮ம். 
மாள் தன் வேதனையை விழுங்கிய 
வாறு மகனிடம் கூறி அவனைத் தேற்றி 
னாள். 

மாதவனுக்குச் சிறிது நேரத்தி 
படபடப்பு அடங்கி விட்டது. எப் 
பொழுதும் போல அவன் அறையில். 
நாற்காலியில் சாய்ந்தவாறு தொடு 
வானத்தையும், ௮ல் அடுக்கடுக்காய் 

  

      

மலைத் தொடர்களைப் போல் பரவிக் 
Ase வெண் மேசங்களையும் 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். 
தொடு வானத்தைத் தவிர மற்ற இட 
மெல்லாம் ஒரே நீலம். காயும் கதிர 
வனின் ஒளி, நீள் விசும்பில் சுடர்விட் 
டுக் கொண்டிருந்தது. 

அத்த ஒளிப் பிழம்பை ஊடுருவிச். 
செல்கிருப் போல். இரு பறவைகள் 
விண்ணில் *விர்'ரென்று சென்றன. 
ஒன்று ஆண், மற்றொன்று பெண். 
பறந்து சென்ற. 'அப்புட்கள் ஓங்கிப் 
பரந்து வளர்ந்திருந்த மாமரத்தின் 
உச்சியில் உட்கார்ந்தன. பெண் 
பறவை ஊட, ஆண் பறவை அதைச் 
சுற்றிச் சுற்றிப் பறக் 
ஆகா! எத்தகைய காட்டு இன் 

பம்?” மாதவன் தனக்குள் சொல்லிக் 

 



கொண்டான். மாமரத்துச் சிட்டுக் 
களின் மேல் லயித்திருந்த அவன் கவ 
னத்தை, வாசல் கேட்டைத் இறந்து 
வந்து, எதிரில் நின்ற மங்கை ஒருத்தி 
கவர்ந்தாள். 

**யார்?*? - இது மாதவன். 
*“இந்த வீட்டில் “அவுட் ஹவுஸில்” 

காலி இருக்கிறதாமே... பார்க்க 
லாமா?” அவள் கேட்டாள். 

“ஓ! தாராளமாக...உள்ளே அம்மா 
இருக்கருள்...'? என்றவன் உள்புறம் 

திரும்பி, என்று அழைத் 
தான். 

அவன் தாயும், அந்தப் பெண்ணும் 
உள்ளே செல்வதைச் றிது பார்த் 
இருந்து விட்டு,மறுபடி மாமரத்தைக் 
கவனித்தபோது சிட்டுக்கள் இரண்டும் 
ஜோடியாக அமர்ந்து Daas Sor. 

உள்ளேயிருந்து கணீரென்ற குர 
லில் அந்தப் பெண் பே௫னாள். 

  

  

  

**எனக்கு மாதச் சம்பளம் எழுபது 
ரூபாய்கான். தாயார் மட்டும் தான். 
இருக்கிறாள்.வேறு யாரும் கடையாது. 
வாடகையில் ஐந்து ரூபாய் குறைத் 
துக் கொள்ளுங்கள்-- * 

**ஆகட்டும் அம்மா. ஏதோ எனக் 
GU பேச்சுத் துணைக்கு என்று இருந் 
தால் போதும். வாடகையைப் பற்றி. 
என்ன இப்போ? வந்து..உன் பெயர் 
என்ன வென்று சொன்னாய்? 

**நிலா..? 
“நீலா” என்று மாதவனின் மனமும் 

அந்தப் பெயரை "வாங்கிப் பதிவு 
செய்து கொண்டது. உள்ளே யிருந்து 
பேச்சுக் குரல் அருகில் நெருங்கி வந் 
த்து. 

*“மாது/இந்தக் குமந்தையும்,இவள் 
அம்மாவும் நம் “அவுட் ஹவுஸுக்கு 
நாளைக்குக் குடி வருகிறார்கள். வாட 
கையில் ஐந்து ரூபாய் குறைக்கச் 
சொன்னாள், சரியென்றுவிட்டேன்-”* 

“oor இஷ்டம் அம்மா...””-மாத 
வன் நீலாவை ஏறிட்டுப் பார்த். தவாறு 
கூறினான். 
“ரொம்ப தாங்ஸ், Bor கூறி 

யது மாதவனுக்குத்தான். இல்லா 
விடில் அந்தக் குரலில் ஒரு குழைவும் 
நளினமும் மிளிர்வானேன்?... 

   

  

  

  

நிலாவும், அவள் தாயும் குடி வந் 
தார்கள். அவளுடைய று சுறுப்பு, 
மகிழ்ச்சி, கலகலப்பு எல்லாம் அவளு 
டன் குடிவந்தன; சாமான்களைத் தவிர 

உடன் வந்தவை நாலைந்து பாத்திரங்' 
கள்,இரண்டுபெட்டிகள், படுக்கை இவ் 
வளவு தான். பெட்டியிலிருந்து வெகு: 
அக்கறையாகப் பக்தியுடன் ஆறுமுக 
னின் திருவுருவப் படத்தை எடுத்து 
அறையில் மாட்டி வணங்கினாள் நீலா. 
அந்தப் படத்தின் சோபை அவர்கள் 
வீடெல்லாம் நிறைந்து விளங்கியது. 

இது காறும் மாதவனின் இதயம் 
நோயின் கொடுமையால் படபடத்து. 
வந்தது. இப்பொழுது நோயின் 
கொடுமையினூடே. இன்ப வேதனை 
யால் துடித்தது. இதயம் துள்ளியது. 
ம௫ழ்ந்து ஏங்கியது. 

**பள்ளிக்கூடத்துக்குக் இளம்பியா 
ச்சா?."* வெளியே கிளம்பும் நீலாவைக் 
கேட்டான் மாதவன். 

இருக் “*இளம்பிக் கொண்டே, . 
இழுத்தவாறு வாக்கி கிறேன்... 

யத்தை முடிக்காமல் அவளைப்பார்த்து. 

  

இள நகை இந்தி விட்டு மறைந்து 
விடுவாள் அவள். 

**பள்ளிக்கூடத் இலிருந்து' வந் 
தாச்சா?..'” கேசம் காற்றில் பறக்க 
சோர்வினூடே மிளிரும் அவள் அழ 
கைக் சுண்களால் விழுங்கியவாறு கேட் 
பான் மாதவன். 

**வந்து கொண்டேயிருக்கிறேன்..* 
என்றபடி முறுவல் காட்டி உள்ளே 
போய் விடுவாள் அவள். 

அவர்களின் காதலின் தோற்றுவாய் 
இவ்வளவுதான். *பார்க்*கைத் 
தேடியோ, கடற்கரையில் ஓளிந்தோ 
அவர்கள் கா.தல் வளரவில்லை. கசத 
மாக, நேர்மையாக, புனிதமாக வளர் 
பிறை மதி போல் வளர்ந்தது. 

மாதவன் பல மாதங்களுக்கு அப் 
புறம் தன் அன்னையின் முன்பாக ஒரு 
நான் வந்து நின்றான். 

அம்மா-. 
*என்னப்பா...?” 

** அம்மா ** என்று தயங்கினான் 
மாதவன். 
“என்ன மாதூ...என்னிடம் எதை 

யும் சொல்ல உனக்கு ஏன் தயக்கம்?*” 
அந்தத் தாய் சாலப் பரிந்து அவனைக் 
கேட்டுக் குழைந்தாள். 

“* வந்து. 
**உம்...வந்து...”? என்று முறுவல் 

காட்டினாள் அன்னை. ஈன்றெடுத்த 
மகனின் போக்கை அவளால் புரிந்து, 
கொள்ள முடியாதா என்ன? ஒன்றி 
லும் கவனமில்லாமல், நாட்ட மில்லா 
மல் இருந்தவன் அடிக்கடி நீலாவைக் 

    

  

 



“கவனிப்பதையும், சிரிப்பையும். 
அவள் எப்படியோ தெரித்து கொண்டி 
ருந்தாள். 

மாதவன் தாயை நிமிர்த்து தேருக்கு 
நேர் பார்த்தான். பிறகு துணிவுடன். 
**அம்மா! நீலாவை நான் கல்யாணம். 
பண்ணிக் கொள்கிறேன். அவள் 
தாயைப் பார்த்துப் பேசி ஏற்பாடு 
செய்யுங்கள் ** என்து கூறி முடித்து. 
விட்டு, அந்த ஆனந்தத்தின் சுமை 
தாங்காமல் அறைக்குள். சென்து 
படுத்து விட்டான். 

ஒரு விநாடி தாயுள்ளம் ம௫ழ்ச்சக் 
கடலில் முங்கி எழுந்தது. உலகத்தா 
ரைப்போல் அவளும் மாமியா௫ி, அப்பு 
றம்பாட்டியாகவும்ஆகிவிடுவாள். மாத 
வனின் பால்ய விளையாட்டுக்களை யெல். 
லாம், அவன் மதலைமூலம் மறுபடியும் 
பார்த்து மகிழலாம். எண்ணி எண்ணி 
அந்தப் பேதை மனம் மகிழ்ந்தாலும், 
கூடவே இதயத்து மூலையிலிருந்து எச் 
சரிக்கை ஓன்று பலமாகக் கிளம்பியது. 

மாதவன் மண வாழச்சைக்கு அரு. 
சுதை யுள்ளவன் தானா? ஏன்: இருக்கக் 
கூடாது? வைத்தியம், எச்சரிக்கை 
இவற்றை மீறிக் கடவுள் சக்தி என்று 
ஒன்று இருக்கறதே? அது பலமாக 
இருப்பதால்தான். இத்தனை. காலம். 
மண வாழ்க்கையில் நாட்ட மில்லாம 
லிருந்தவனின் மனம் புரண்டு கொடுத் 
இருக்கிறது. 

அறு தை வெள்ளிக்கிழமை. 
எல்லாம் பொருத்தமாக அமைந்திருக் 
இறது என்று நினைத்து, அவள் ரோஜா. 
குதம்பமும், வெற்றிலை பாக்கு பழத் 
துடனும் அவுட் ஹவுஸாக்குப் போய். 
விட்டாள் பெண் கேட்க! 

நீலா தழையத் தழைய நெளிந்து 
புரளும் பின்னலும், நெற்றியில் துலங் 
கும் செஞ்சாந்துத் இலகமும் ஒளியிட 
விளக்கேற்றி வணங்கும் வேளையி. 
வீட்டுக்கார அம்மாளை எதிர்பார்க்க 
வில்லை தான்.. சாதாரணமாக அந்த 
அம்மாள் ஏதாவது விஷயம் இல்லாமல் 
எங்கும் பே£வ தில்லை. 

"வாருங்கள் அம்மா? 
மணையைப் போட்டு உபசரித்தாள் 

நீலா. 
**அம்மா இல்லையா? இந்தா! பூ 

வைத்துக் கொள்.."” என்று கதம் 
பத்தை எடுத்துச் சூட்டினாள். அப் 
புறம் எல்லாமே விரைவில் நடந்தன. 

அடுத்த - நாளிலிருந்து மாதவன், 
பள்ளிக்கூடத்துக்குக் கிளம்பி 

  

  

      

  

  

     

      

  

    
  

      

  lahat 

என்ன காஷியர் ஸார்... நீங்கள் 
ரிடையர் ஆகப் போடிநீர்களாமே ?"" 

“ஆமாம் ஸார்...வருறவர்கள் போடு 
றவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நாள் 
தான் பணத்தை வாரிக் கொடுத்துக் 
கொண்டிருப்பது ?..!” 

  

யாச்சா?..!” என்று கேட்டால், அந்தப் 
பொல்லாத பெண் பதிலேதும் கூரு 
மல் கடைக் கண்ணை அம்பு போல் 
பாய விட்டுத் துள்ளி ஓடி விடுவாள். 

நாணமாம் அவளுக்கு! 
"அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகா 

suri’ நிறைந்திருக்கும் பரம் பெஈ 
ருள் மாதவனையும், நீலாவையும் ஒன்று 
சேர்த்துக் கணவனும் மனைவியுமாகப் 
பிணைத்தான். 

கோயில் பிராகாரத்தை தம்பதி 
வலம் வரும் போது மாதவனின் தாய் 
சிந்தை குளிரப் பார்த்துப் பார்த்து 
மஒழ்ந்தாள். மங்கல அரிசி தூவி ஆச 
கூறினாள். இறைவனின் அருள்வேண்டி. 
மெய்யுருக மாதவனின் நலனுக்காக 
முறையிட்டாள். 

ல்யாண அலுப்பு என்று கூறுகிழுர் 
களே அது முற்றிலும் உண்மை. இரு. 
மணத்தை நடத்தி. வைப்பவர்கள் 
மனத்திலிருந்த பாரம் குறைய சரீர 
அசதியினால் அயர்ந்து தூங்கி விட்டார் 
கள். இருமணம் புரிந்து கொண்டவர் 
களோ மனம் அயர்ந்து விடுவதில்லை. 
புதிதாக ஒன்றை, புரியாத ஒன்றை, 
இனம் தெரியாத வை நினைத்து. 
நினைத்து அவர்கள் விழித்துக் கொண்டு.



தான் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஆயிர 
மாயிரம் மைல்களுக்கப்பால் இருந்தா 
னும் இந்த ஏக்கம் இருந்து கொண்டு 
தான் இருக்கும். அருகில் இருந்துவிட் 
டால்?.. 

தை மாதமாகையால் வானத், 
மேகங்கள் இல்லை. அது வளர் பிற, 
பொட்டுப் பொட்டாய் விண்ணெங் 
கும் புள்ளிக் கோலங்களாகத் தாரகை 
கள் கொலுலிருந்தன. றின் 
இடையே சந்திரனின் ஆட்சி 
ஒளியிலே தோய்த்து எடுத்தது. 

இளம் தென்றல் வீலயது. ஆ, 
திருமண வீட்டார் தங்கியிருந்தது ஓழு. 
சாதாரண சத்திர மிக மிகப் பழ 
மையானது.. சண்ணாம்பு SSI 
வெகு காலம் 43 ஆங்கள் ப 
ரில் அழுக் 
காணப் பட்டது. 

சத்திரத்துத் இ 
படுத்து விட்டார்கள். 

கம் அறைகள் காலியாகவே இரு 
மாதவன் கண்களை விழித், 

தலையை உயர்த்தி ஜன்னல் வழியாக 
வெளியே பார்த்தான். அற்து இரக 
என்று மில்லாத புதுமையாக 
னுக்குக் காட்டி தந்தது. அத் 
அவன் இனி “தனியன்” அல் 
எண்ணமும் ஊடே எழுந்; 

“என் நிலா எங்கே?” 
தனக்குள்ளாகவே கேட்டவன் 

இரும்பி, கூடத்தைப் பார்த்தான். 
தலையில் சூட்டிய மல்லிகை மலரும், 

   

   

    

   

  

  

அவ 
துடன் 

என்கிற 
    

  

  

மை கரைந்த நீள் விழிகள் சோர, 
புதுப் புடவை மெருகிட வாழைத் 
தண்டு போல நீண்டிருந்த கையை 
'தலைக்குயரமாக வைத்துக் கொண்டு. 
நீலா கண் வளர்வது நன்றாகத் தெரி 
த்தது. 

"சே! சரியான ஐடம்! என்னதூரக்கம். 
வேண்டி இருக்கிறது? * 

*விசுக்'கென்று எழுந்து விட்டான் 
மாதவன். நீலாவின் பக்கத்தில் ஒரு 
பத்து வயதுப் பெண் படுத்துத் Bri 
இக் கொண்டிருந்தது. 

கனவு உலகத்தில். 

  

  களித் 

  

     

3 
நிலாவின் முசவாயைப் பற்றி வருடி 
எழுப்பிய கரங்கள் வனுடை 
யவை. அவள் கன்னங்கள் 2வத்தன. 

  

G ம 
நரம் ஏற ஏற நிலவு அடிவானத் 

தை நோக்கி கனவேகமாகப் போய்க் 
கொண்டிருத்தது. சற்று முன்பு உல. 
கத்துக்கு அழகு குந்த ஓளி மறைந்து 
இப்போது இருளாகப் பரவி வந்தது. 

    

விடிய இன்னும் எவ்வளவோ நாழி:- 
கை இருக்கிறதே ! ன் 

அந்த இருளின் ஊடே நீலா அலை. 
யக் குலைய வேசுமாக சத்திரத்துத் 
திண்ணையை நொக்இப் பாய்ந்து ஓடி. 
வத்தாள். 

** அம்மா..அம்மா! 
அவளுடைய பயங்கரமான அலறல் 

அந்தப். பிராந்தியத்தையே அலற 
வைத்தது. 

  

  

  

**ஏன் ஏன்?'* 

க் கொன்று சம்பந்த மில்லா 
விகள் பிறந்தன. 

உள்ளே வாருங்களேன்!.. 
பாருங்களே. 75 
'லாரையும் 

ளே Queer. 
தவன் திணறிக் கொண்டிருந் 

வேதனைப் பட்டான். அணு 
அடங்கிக் கொண்டிருந் 

    

   
   
   
    

   
    

  

கூட்டிக் 

  

     

11. என்று. அமைஇயைக் 
ஈண்டு அன்னையின் குறல் 
॥/ர௬கே ழிற்கும் மருமக 

ம்? ஏழே சதெறிக் படக்     

    

  

— அன்னை முட்டிக் 
கொண்டாள். .. மாதவன். முகத்தில் 

நிரம்பி இருந்தது. கண்கள் 
மூடிக் இடத்தன. ஊரே இரண்டு விட் 
டது. ஆறுதலுக்கோ தேறுதலுக்கோ 
அவசியமில்லாத நிலையில் அங்கே ஒரு. 
உண்மையை ஊரார் எல்லோருமே 
பார்த்தார்கள். 

பழுப்பேறிய சுவரில் கரித் துண்டி 
னால் “அவளும்..நானும்.. மனோ வாக்கு 
காயத்தினால். 

வாக்கியம் முடிவு பெறவில்லை. 
ஒரு நாள் வாழ்ந்து ஓய்ந்து விட்ட 

அந்தப் பெண்ணை அவர்கள் எத்தக் 
கண் கொண்டு பார்த்தார்கள் என் 
பது வேறு விஷயம். 

Mos 
அடுத்த பத்தாவது மாதத்தில் மடியில் 
குழந்தையைக் இடத்தியவாறு மாத 
வனின் செய வருடிக் கொண்டிருந். 
SS. குழந்தை மாதவனின் மறு 
அச்சு என்று பாட்டி யுள்ள்ம் எண்ணி 
ம௫ழ்த்தது. 

ஏங்கும் நிறைந்த இறைவன், இறை 
விக்கு. இந்தக் காட்சியைச் சுட்டிக் 
காட்டத் தவறவில்லை. 

   

  

  

உலர்ந்துபோன விரல்கள் 

   



அ/வளை அந்த நிறப் புடவையில் பார்ப்ப அவளிடம் இருப்பதில்லை. காலையில் சூடிக்: 
தற்குத்கான். அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. கொண்டிருக்க மலர்கள் உலர்ந்து சருகாகத் _ வெளிர் நீல நிறப் புடவை, அதே கலரில் தொங்காமல் புத்தம் புதிய மலர்கள் அவள்: 
ரவிக்கை, வளையல்கள், பொட்டு, புஷ்பம் கூந்தலை. அலங்கரிக்கும். 
எல்லாமே. எல்லோரையும் போல அவன்... இரும்பவும் அதே சந்தன வாசனை, மலர்: 
கூந்தலை இழைய வாரிக்கொள்வதில்லை; பின் சளின் மணம், சில சமயங்களில் அவளுடன் 
னிக்கொள்வதில்லை. கழுத்துப் பிடறிக்குக் இன்னொரு பெஸ்ணும் பேசிக் கொண்டு வரு. 
சீழ் கொஞ்சம்தான் கூந்தல் வளர்ந்திருந்தது. வாள். நல்ல கறுப்பு அவன்... கண்களுக்குப் 
ஸ்பிரிங் கற்றைகள் போல் நெளி நெளியாக் பட்டையாக மை. இட்டியிருப்பாள். பெரிய 
இருந்த அதை அவள் வெளிர் நீல ரிப்பனல் பெரிய பூப்போட்ட புடவை கட்டிக்கொண்டு. 

முடித்திருந்தான்.. கைப் பையை வீசியபடி. ஒய்யாரமாக அவ. 
காலையில் 9.03 மின் வண்டியில் தவருமல் நடந்து வரும்போது இவள் குத்துவிளக்கு 

அவளை அவன் பார்த்து வருகருன்.. பெரிய போல் குளுமையாக, அளவோடு சிரித்துப்: 
இடத்துப் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். பேசியபடியே வருவாள், 
அளவோடு பேசி, அடக்கமாக அவன் சிரிப்பது... பெண்களில்தான் எத்தனை வகை?! என்று: 
அவனுக்குப் பிடித்திருந்தது. அவளும் அவை நினைத்துக் கொள்வான் அவன், ஒரு நான். 
ஒருவேகர சவனித்இருக்கலாம். ஒருநாளைப் மாலை இவர்கள் அவனைக் கடந்து போகும். போல் விரல் இடுக்கில் சிகரெட்டும் கையுமாக போது அந்தக் கறுப்புப் பெண் உரக்க இவ 
வெளிர் நீல ஷர்ட்டும், பேண்டும் அணிந்து வைப் பார்த்து, *ரோமியோ" என்று கத்இ. 
கொண்டு பெண்கள் பெட்டிக்கு. எதிராக = 
நிற்பவன். அவள் பார்வையிலிருந்து தப்ப 
முடியாது. அவளைக் கண்டதும் அவள் ஒரு 
விதப் புன்னகையுடன் நெற்றியில் விழும்... 
குழற். கற்றையை ஒதுக்கயவாறு 27 
வெளியே சாலையில் தெரியும். 
மரத்தைப் பார்ப்பாள். 

  

   

  

    
   

  

   

  

   

              

   

    

   

            

  

  

  

     

  
அதற்குள்... ரயில். இளம்பிலிடும்... அவன். 
அவளைத் தொடர்ந்து செல்வதில்லை.. 

அவள் காலை நேரங்களில் சரியாக ஒன்பது 
மணிக்கு அவசரமாகப் பிளாட்பார.த்துக்குள் 

- அவனைக் கடத்து அவள் போகும். 
போது வீசும் அத்த மணம்? சந்தன வாசனை? 
ஓ! அவன் சந்தனப். பவுடர்தான். பூசுவான். 
போலும்! ஜாதி மல்லிகை சூடிக்கொள்வான். 

ஒரு விஞடி அவன் உள்ளம் இறங்கப் 
போகும். இந்த வாசனையைக் காலம் கால. 
மாக. நுகர்ந்த நினைவுகள் அவன் உள்ளத்தில். 
இளர்க்தெழும். அதற்குள் 9.08 ரயில் வந்து 
விடும். அவள் அதில் ஏறி ஜன்னல் ஓரத்தில்: 
உட்கார்ந்து. வெளியே தெரியும் மரத்தில். 
தொற்றிக் கொண்டு இசுசக்கும் குருவிகளை 
வேடிக்கை பார்க்க... ஆரம்பிப்பாள். ரயில் 
புறப்பட்டுப் போன: பிறகு. அவனுக்கு உல 
குமே வெறுமையாகத் தோந்றம் அளிக்கும். 

மறுபடியும் மாலை நேரத்தில் 78.22 ரயிலில் 
தான் அவன் இரும்புகிற வழக்கம். நான் 
முழுதும் வேலை செய்து களைத்த தோற்றமே



, விட்டுப் போனான். அவள் இவனைப் பரிதாப: 
மாகத் இரும்பிப் பார்த்துப் “பேசாமல். 
வாயேன்" என்றபடி முன்னாடி நடத்தாள். 

பரிதாபப்படும் அந்தக் கண்களில் நீர் பள: பளவென்று மின்னுவதைக் கவனித்தான். 
இன்னும் ஏதாவது அந்தக் கறுப்புப் பெண்: 
சொல்லி ghar அவன்... அழுதிகுப் 
பாளோ என்று நினைத்துப் பார்த்தான். அப். 

படி. அழுதிருந்தால் அந்த. முகம். தாமரை 
மலர் போல் சிவந்து வாடிக் கூம்பிப்போகுமே. 
என்றும் நினைத்தான். 

இப்போதெல்லாம். அவனுக்குச் சிகரெட் 
புகைப்பது. பிடிப்பதில்லை. காற்றில். வீசும் 
அத்தச் சந்தன. மணத்தை மூழ்கடித்தபடி 
Bou புகை. புகையிலை வாடையைக் குப். 
'பன்று வீசியது. அப்படியே அந்த மணத்: 

ல் கரைத்து... 
மனத்துக்கு ரம்மியமான, இதமான, 

கவிதை போன்ற வாசனையை, ஒரு 
பேயைப் போல். இத்த. "நிகோடின்" 
மணம் துரத்தி விடுவதாக நினைத்தான். 
ஆனால், புசைப்பவர்களால் அவ்வளவு. 
சடுதியில் அதை விட முடிவதில்லையே. 
அதற்காக, மிட்டாய்கள், அது இது: 
என்று வாயில் எதையாவது  குதப்பிய 
படி அவன் அங்கு நின்றிருப்பான்... 

  

இ.௦5 மீன் வண்டி வந்து நின்றதும் அவன்: 
கண்கள்... பிளாட்பாரத்தைத் _ துழாவின. 
அவகளக் காணோம். கறுப்புப் பெண் மாத் 
(இரம் வத்து கொண் 
ஏதோ ஒரு துணிச்சல் ப் மலர்த்த நித்திய மல்லிகையைச் சரமாகக் 
குட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தான். அவனுக்கு 
மல்லிகையைத் தொடுக்கத் தெரியாது. இதற். 

"காலையிலிருந்து அவன் தங்கையுடன். 
கு தின்று அவளுக்கு இரண்டு ரூபாய். 

மம் கொடுத்தப். பூக் தொடுக்க வைத். 
இருந்தான். ae **யாகுக்கண்ணா இது?" என்று கேட்டாள். 

    

   

   

              

   

  

   

  

   

  

   

  

   
**யாருக்கோ?”* 
**சொல்லண்ணா. 
"அம்பாளுக்கு, 
* "உனக்கு எப்போ பக்தி வத்தது. 

அண்ணா?!*. என்று வியந்தாள். 
தங்கை. 
per, இலவசப் பார்த்துச் 

)த்துவிட்டுப் பூஜை உள்ளுக்குக் 
கோலம் போடப் போனாள். 

"சொல்லேன். நிஜத்தைச் 
சொல்லேன்.” = 

"அவன்தான். சொல்றானே. 
அம்பாளுக்குத்தான்.... இருக்கும். 
அவனுக்கு நல்ல புத்தி வரணும்னு, 
பக்திமானா ஆகணும்னு நான் 
இனமும் அபிராமியை வேண்டிச் 
கொண்டிருக்கேன்.”! அம்மா 
'தகிருதய. கமலம் அழகாகப் போட் 
OF செம்மண் தஇற்றிக் கொண்: 
டிருத்தாள்., 

**கொஞ்சம் ஓர் இணுக்குக் இள்ளி வைச் 
சுட்டுப் போடா. படத்துக்குப் போடணும்."*



**நாளையிலேருந்து போடு. நான் இன்னிக்கு: 
மூழுதும் எடுத்துண்டு போறேன்...! 

“சரி, எல்லாம் அம்பாள்தான்** என்று 
'இருப்திப்பட்டுக் கொண்டாள் அம்மா. 

கறுப்புப் பெண் இவனைக் கடக்கும்போது: 
“மிஸ்” என்று வாய்வரையில் வந்த சொல்லை. 
மென்று விழுங்கியபடி. அவளைப் பார்த்தா. 
அவள் கர்வத்தோடு நடந்து சென்று வண்டி. 
யில் ஏறும்போது பிளாட்பாரத்தின் கோடி. 
யில் இவள் வந்து கொஸ்டிருந்தாள். வண்டி 
போய்விட்டது. நெற்றியில் வியர்வை 
பொடித்திருந்தது. இன்று சந்தண வண்ணப்: 
புடவை கட்டியிருந்தாள். ' முகம் வாடிப்: 
போயிருந்தது. வீட்டிலே ஏதாவது வேலை. 
இருந்திருக்கும். அம்மாவுடன் வாக்குவாதம் 
வந்திருக்கும். தம்பி, தங்கைகள், ரிடையர்டு. 
ஆன அப்பா இவர்களைச் சமாளித்துக் குடும்ப 
பாரத்தைச் சுமப்பவனளாக இருக்கலாம். 

பாவிகள்! ஏன் இப்படி. அனிச்ச மலரைப் 
போன்றவளை வேலைக்கு அனுப்புகிருர்களோ? 
அழகாகக் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக். 
கூடாதோ! 

அவன் குறுக்கும் நெடுக்குமாக உலவி 
னான். ஜேபியில் இருந்த மல்லிகைச் சரம் 
மணத்துக் கொண்டே. யிருந்தது. குட்டைத் 
தலை முடியில் இன்று மலர் இல்லை. **இந்தா 
இதை வைச்சுக்கோ!**” என்று கொடுத்துவிட 
முடியுமா? 

கொடுத்தால்? அவள் சிரிப்பாள். உடனே 
வாங்கத் தலையில் சூடிக் கொள்வாள். இல்லை, 
"இல்லை. அவனை விழித்துப் பார்த்து ‘us! 
ராஸ்கல்!** என்று சத்தம் போடுவாள். 

**அம்பிகே!** என்று நினைவு தெரிந்த நாட் 
களாய் நினைக்காத ஒருத்தியைச் சலிப்புடன். 
அழைத்தான். ரயில் வந்தது. ஏறி அமர்ந் 
தாள். அம்பிகையைப்பற்றி அம்மா அடிக்கடி. 
சொல்லுவாள். * நான். சமீபத்திலே இருக்: 
கடையூருக்குப்' போயிருந்தேன். அம்பாளைப் 
பார்த்தப்போ அவள் தீவிரமாகச் சிந்தனை 
செய்வது போல் இருந்தது. ஞானத்இன் ஒளி 
வீசிக் கொண்டிருந்தது.” 

“Gury. Gur. நான் பல தடவை இருக் 
கடையூர் போயிருக்கேன். அபிராமி சிரித்த 

  

  

  

  

படி இருக்கிறாள்...” அப்பா எதிர்க் கணை 
தொடுப்பார்.. 

இவள் முசுத்திலே வீசுவது ஞானமா? 
நகையா? 

ரயில் இம்பியதும் பூச்சரத்தை வெளியே 
எடுத்தான். குப்பென்று மணம் வீசியது. 
சலிப்புடன் வீட்டுக்குத் இரும்பியவன் எதிரில் 
இராம தேவதை கோயில் தென்பட்டது. 
சன்னிதி. சாத்தியிருந்தது. 'நட்டிருந்த 
சூலத்தின் மீது சர.த்தைப் போட்டுவிட்டு 
நடந்தான். 
EDIT a 7௪.22 ரயிலில் அவளும், கறுப்புப் 

பெண்ணும் வந்தார்கள். இருவரும் அந்த 
ரங்கமாக ஏதோ பேசியபடி. வந்தார்கள். 
கறுப்புப் பெண் ஏதோ சொல்ல இவள் 
நாணித் தலை குனிந்து நடந்தாள். 

இடையில் இரண்டு நாட்கள் விடாமல் 
மழை பெய்தது. இவனுக்கு நல்ல குளிர் 
காய்ச்சல், 9.05 ரயில் வருவதைக் கற்பனை 
யில் பார்த்தபடி. படுக்கையில் இடந்தான். 

வெளிர் நீலப் புடவையில் அவளைக் கண்டான், 
இடீரென்று படுக்கையிலிருந்து துள்ளி எழுநீ 
தான். 

-எங்கேடா??* என்று கேட்டபடி அம்மா. 
கஞ்சியை ஆற்றிக் கொண்டே வந்தாள். 

சும்மா இப்படி-'* ற 
**நன்( ருக்கு. இன்னும் ஜுரம் விட 

வில்வ இந்தக். காதத. மழையிலே 
சும்மா இப்படி!” 

"கஞ்சியை வைச்சுட்டுப் போ!** என்று. 
இரைந்தான் அவன். 

அம்மா பயந்தபடி வெளியே. 
விட்டாள். 

பதினைத்து நாட்களுக்கப்புறம் ஜுரம் விட். 
டது. மேஜை டிராயரைத் இறந்து AH 
ரெட்டை எடுத்துப் பற்ற வைத்தான். 

ஆனால், அது சந்தண மணம் வீசியது. 
இவனுக்கு ஜுரம் விட்ட பிறகு கூட மழை: 

விடவில்லை... “ஆகாயத்திலே இவ்வளவு 
ஜலத்தை எப்படி. ஸ்டோர்” பண்ணினா? 
என்று குழந்தைத்தனமாக மனம் கேட்டது. 

அறையைப் பெருக்க வந்த அம்மா, 
ஏண்டா இப்படிச் செரெட் குடிக்கறே. 
உடம்பு என்னத்துக்காகும்2** என்று ஆதங் 
கப்பட்டாள்.. 

உடம்பைப் பத்தி இப்ப யார் கவலைப் 

  

போய் 

  

  

பெரிய ஞானக் கொழுத்தா. 
மாறிண்டு வரயே...'" என்று ஆச்சரியப் 
பட்டாள் அம்மா. பிறகு நீளமான கவர். 
ஒன்றைக் கொண்டு வந்து **உனக்கு அம்பா. 
னிடம் பக்தி வந்தவுடனேயே வேலை கெடச் 
சுது பார். காசியிலே சர்வகலாசாலையிலே. 
உன்னைப்  புரபொஸரா எடுத்துண்டு இருக் 
காளாம். நேத்திக்சே இந்தக் சுவர் வந்தது. 
உனக்கு தல்ல ஜுரம் இருந்தது. அதனாலே 
காண்பிக்கலை!* என்றபடி. அவனிடம் கொடுத்: 
'தாள். அவன் அதை மேஜையின் மீது வீசி 

  

  

எறிந்தான். மழைக் கோட்டை மாட்டிக் 
கொண்டு வாசலுக்கு வந்தான். 

ஏண்டா. மழையிலே போறே? எங். 
சேடா?'* என்று அப்பா கேட்டார். 

அவன் அவரைத் இர்க்கமாகத் திரும்பிப் 
பார்த்தான். **சுடுகாட்டுக்கு என்று. 
மழையின். 'இரைச்சலையும் மீறிக் கத்திய 
படியே நடந்தான்.   

'பிளாட்பாரத்தில் 9.05 ரயில் வந்து நின் 
றது... அவளுடன் கறுப்புப் பெண்ணும் 
'இன்னொருவனும் நின்றிருந்தார்கள். பெட் 
டிகள், படுக்கை, தகர டப்பாக்கள், எல்லாம் 
அவளுடன் வண்டியில் ஏற்றப்பட்டன. அவ: 
னும் அவளும் வண்டியில் ஏறினார்கள். 
அவள் கழுத்தில் மஞ்சள் சரடு மின்னியது. 
மலர் போன்ற பாதங்களின் விரல்களில்: 
மெட்டிகள் குலுங்கின. கறுப்புப் பெண் 
சுண்ணீர் வழிய அவளுக்கு விடை கொடுத் 
தாள். 

அவனுக்குச் சட்டென்று தன் வீட்டில் 
மேஜையின் மீது வீசியெறியப்பட்ட சவர்: 
நினைவுக்கு வந்தது. எகெரெட் ஒன்றை 
எடுத்துப் பற்றவைத்துச் சுவைத்துப் புகைத் 
தான். அதில் சந்தண மணம்: வீசவில்லை. 
நிகோடின் மணத்தது!



         

  

மமகுதாணி இட்ட விரல்களால் ஸ்தானம். 
செய்த கூந்தலை ஆற்றிக் கொண்டே, மைதிலி ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்தான். தாய்மைப் 
பேற்றை goons, அவன்: முகம் பாரிப்பதற்கு வரனாக இருத்தது. Dees 
இல் அம ததெறுக்கமாதின் அவன் அகன் உருண்டு இரண்டு. இருந்தன... அக் கைகளில் 
நிறையக் கண்ணாடி வளையல்களைப் போட் 
டிருந்தான். மைதிலி,  வககாப்புக்கென்று, 

  

அவள் கணவன் இல்லியிலிருந்து நல்ல 
மாதிரியான வளையல்கள் வாங்கு அனுப்பி. 
மிருந்தான். நீல நிறத்தில் மெல்லிய 
கைத்தறிப் புடவை ஒன்றை உடுத்தி 
வெள்ளை நிறத்தில் சோலி போட்டுக் 
கொண்டிருந்தாள் மைதிலி, புடவையின் 
தில அண்ணம் அவது "வெந்த கன்னங். 

ல் நிழல் அடித்தது. 
'சமையலறையிலிருந்து பார்வதி அம். 

மாள்--மைதலியின் தாய்--ஒரு தட்டில் 
வெற்றிலைப் பாக்கை எடுத்துக் கொண்டு, 
வேஞ்சல் அருலல் வந்து நின்றாள். மைஇலி 
யின் அழகைப் பார்த்து அவள் ஆச்சரியம் 
அடைந்தாள். அவள் கண்ணே பட்டுவிடும். 

   

        

      

 



போல். ருந்தது. வெற்றிலைக்குச் சுண்ணாம்பு தடலிக்கொண்டே பார்வதி யோசித்தாள். 
“இப்படி ஒரு அழகு வந்து உடலை மூடிக் 

கொண்டிருக்கிறதே / இந்தப் பெண் பெற்றுப் 
பிழைக்க வேண்டுமே !* என்று அவள் மிகவும் 
கவலைப்பட்டாள்.. 

** நிற்கிராயே அம்மா! உட்காரேன் !** 
என்று மைதிலி தாயைப் பார்த்துச் சொல்லி 
விட்டு, அவள் அமரச் சற்று நகர்த்தும் உட். 
கார்த்து கொண்டாள். 

பார்வதி அம்மாள் உட்கார், 
டாள். பிறகு மகளின் பக்கம் திரும்பி, *உன். 
புருஷனிடமிருந்து கடிதம் ஏதாவது வந்ததா. 
அம்மா? சீமந்தத்துக்கு நாள் பார்த்தாயிற்று, 
என்று உன்னுடைய அப்பா சொன்னாரே 2" 
என்று கேட்டாள். 

*- வந்தது, ஒரு வாரம் லீவில் இளம்பி வருவ 
தாக எழுதி இருக்கிறார். சீமந்தச் செலவு, 
முழுதும் அவருடையதாக இருக்க வேண்டு. 
மாம். இது அவர்கள் வீட்டுச் செலவு. தானே? 

எனக்கு. மாமி 
யார்,மாமனார் 
இல்லாத கார 
ணத்தால் நீங் 

   

            

   

            

   

        

    

  

பொறுப்பையும் ஏற்றுக் கொண்டு செய்கிறீர் 
கள் ** என்று சொன்னாள் மைதிலி. 

*-யார் செய்தால் என்ன 2. நல்லபடியாக 
முடியவேண்டியது ஒன்றுதானே முக்கியம்? 
உன்னைக் கையும் குழந்தையுமாக மறுபடியும் 
உன் புருஷனிடத்தில் சேர்த்து விட்டால். 
போதும்”? என்றாள் பார்வதி. 

அவள் கண்களில் சண்ணீர் துளித்திருந்தது.. 
அது ஆனந்தக் கண்ணீரா, அல்லது சோகக் 
கண்ணீரா என்பது பார்வதிக்கே புரியவில்லை. 

மகள் சிரித்தாள். 
11 மாப்பிள்ளை. கொடுக்கும். பணத்தைப்: 

பேசாமல் வாங்கிக் கொள், அம்மா / இ 
நீ அதை எனக்குத்தானே தரப் போடருய்?*. 
என்றாள் மைதிலி. 

மைதிலி அவர்களுக்கு ஒரே மகள். ருக்கும், 
சிறப்புக்கும் குறைவுண்டா 2 
வெளியே பேர்யிருந்த தகப்பனார் வந்தார்: 

மகள் அருகில். வாஞ்சையுடன் உட்கார்ந்து 
கொண்டார். கையிலிருந்த மிட்டாய்களை 

எடுத்தக் கொடுத்தார். 4 இட்டன 
** இவ்வளவு எதற்கு அப்பா 2 இகட்டி. 

போகிறதே / எங்கள் இல்லியில் இடைக்வற. 
மாதிரிதான். இங்கே கான்பூரிலும் இடைக். 
கிறது. வேறே புது மாதிரியாக ஒன்றையும். 

  



  

I? என்று சொல்லிக் கொண்டே. 
மிட்டாய்களைச் சாப்பிட்டாள் மைதிலி. 

** கண்டதை யெல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு. 
வந்து கொடுத்துப் பிள்ளைத்தாய்ச்சியின் 
உடம்பைக் கெடுக்கறீர்களே /** என்று பார் 
வதி கோபித்துக் கொண்டாள். 

தில்லியிலிருந்து ராமச்சந்திரன் மந்தத் துக்கு முன்பாகவே வந்து விட்டான். அவன் 
வண்டியிலிருந்து இறங்க உள்ளே நுழைந்ததும். 
கூடத்தில் தின்று கொண்டிருந்த மைதிவினைப் 
பார்த்துப் பிரமித்துப் போனான். இல்லியில் 
மைதிலி இருந்தபோது மசக்கைத் தொந்தர. 
வினால் இளைத்துப் போயிருந்தாள். அதற்கு. மாறாக இப்பொழுது கொழுகொழுவென்று. 
பருத்து, உடலில் வனப்பு மேலிட அவள். 
நின்றபோது அவன் மனத்தில் சந்தோஷம். 
'பொங்லப் பெருகியது. 

சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் மாடியில் இரு 
வரும் தனிமையில் பேசிக் கொண்டிருந் தார்கள். பட்டுப்போன்ற அவளது கரங் 
களைத் தொட்டு அதில் அணிந்திருந்த வளையல் களைப் பார்த்தான் ராமச்சந்திரன், விரல்களில்: 
இட்டிருந்த மருதாணிச் சிவப்பும் கண்ணாடி. 'வளையல்களின் பல வர்ணங்களும் அந்த மென் கரங்களுக்கு அப்படி ஒரு அழகை அளித்தன. 

**ஹாம். அப்புறம் என்ன விஷயம் 2 இது: தான் வளைகாப்பு வளையல்கள் 2 பேஷாக 
இருக்கறதே 2 நான் அனுப்பிய வளையல்கள் எங்கே மைதிலி ?'* என்று கேட்டான் அவன். 

மைதிலி தன்னுடைய மற்றொரு சுரத்தைத் 
தூக்க அவன் ஆசையுடன் அனுப்பிய வளை: யல்களைக் காண்பித்தாள் 

**சரி! உனக்குச்சீமந்தத்துக்கு என்ன வாங்கி. 
வந்திருக்கறேன் தெரியுமா ?"* என்று கேட் 
டான் ராமச்சந்திரன். 

**ஆமாம்/ எனக்குத் தெரியாதாக்கும்! தாத்: பேடாவும் ஹல்வாவும் வாங்க வந்திருப் 
பீர்கள் /** என்றாள் மைஇலி. 

அவன் எழுந்து அறைக்குள் சென்று பெட் 
டியைத் இறந்து ஒரு அட்டைப் பெட்டியை எடுத்து வத்தான். அதனுள் அழகிய பட்டுப். யூடவை ஒன்று இருந்தது. ஆகாச வர்ணத்தில் 
ஜரிகையில் நக்ஷத்திரங்கள் போட்ட அந்தப் 
புடவை நிலவொளியில் * தக” ' 55" 
வென்று மின்னியது. 

** அடேயப்பா 7 என்ன விலை 2!* என்று கேட்டாள் மைதிலி ம௫ழ்ச்சி பொங்க. 
11 நூற்றைம்பது ரூபாய் 1..." 
இப்படி, கணவனும் பெற்றோரும் அன்பைச் 

சொரிந்து வந்தார்கள் மைதிலியின் பேரில். 
சீமந்தம் விமரிசையாக நடந்தது. மாலை. 

யில் மைதிலியை மணையில் உட்காரவைத் 
துப் பாடினார்கள். அவள் கணவன் அன்புடன் 
வாங்கி வந்த நீலப் புடவையை உடுத்திக் 
கொண்டு அவள் உட்கார்ந்திருந்த காட்டி 
'தெய்வலோக மங்கையொருத்தி அலங்கிருதை: 
யாக வீற்றிருப்பது போல இருந்தது. மஞ்சள் 
குங்குமத்துக்கு வந்திருந்த பெண்களே, ** அப்பா 7 என்ன அழகு! இப்படியும் ஒரு 
பெண்ணுக்கு அழகு வருமா? தல்லபடி.யாகப் 
பெற்றுப். பிழைக்க வேண்டுமே!” என்று 
பேசிக் கொண்டார்கள். 

மைதிலியின் தாய் "பார்வதிக்கு மட்டும் 
மனத்துள் * சுரீர்” என்று ஏதோ வேதனை 

  

  

          

செய்து : கொண்டிருந்தது. ராமச்சந்திரன். 
சிமந்தம் ஆனபிறகு இரண்டு இனங்களில்: 
ஊருக்குப் புறப்பட்டான். மனைவிக்கு அவனை 
விட்டுப் பிரியவே மனமில்லை. 

*- மனசிலே ஏதோ சங்கடம் செய்றது. 
லீவு. போட்டு விட்டுப் பிரசவத்தின் போது: 
என்னுடனேயே வந்து தங்கி விடுங்கள் ** 
என்று கேட்டுக் கொண்டாள் மைதிலி, அவ 
ளுடைய சுந்தர வதனத்தில் துக்கம் பரவி: 
யிருந்தது. கண்களிலிருந்து கண்ணீர் த்துளிகள் 
உருண்டு ராமச்சந்திரனின் கரங்களை நனைத்: 
தன. அவன் கைகளை எடுத்துக் கண்களை மூடிக் 
கொண்டு வி௫த்தாள் மைதிலி. 

* பிரசவம் என்றால் பயப்பட வேண்டிய 
காலம் எல்லாம் போய் விட்டது. நம் பாட்டி 
கள் காலத்தைப் போல இந்தக் காலத்தில் 
பிரசவத்தில் கோளாறுகள் ஏற்பட்டு, ஆபத் 
இல் முடிவதில்லை. தைரியமாக இரு *” என்று: 
தேற்றினான் ராமச்சந்திரன். 

எல்லோரும் தெய்வத்தை நம்பியிருந்தார். 
கள். நாள் தவராமல் நல்ல வைத்திய 
ரிடம் உடம்பைக் காண்பித்து ஜாக்கிரதை: 
யுடன்தான் மைதிலி இருந்து வந்தாள். 

* 
தெய்வத்தின் சத்தம் வேறாக இருந்தது. 

அவள் வழக்கமாக உடம்பைக் காண்பித்து: 
வரும் வைத்தியர் ஊருக்குப் போய்விட்டார். 
அவர் வெளியூர் சென்றிருந்த சமயம் மைதி 
லிக்கு உடம்பு சரியில்லை. Seva sono 

வை.த்தியரைக் தேடிப் போனார்கள். அந்த 
வைத்திய விடுதியில் செர்த்து, விடுதியின் 
லேடி டாக்டர் குலாப் வந்து பார்க்க நேர 
மாகி விட்டது. அதற்குள் காலன் அவசரப் 
பட்டு வந்து விட்டான். பிரசவித்து இரண்டு 
மணி நேரத்துக்கெல்லாம், உடம்பெல்லாம் 
நீலமாக விஷம் பரவி அண்மையில் நின்று 
தவிக்கும் பெற்றோரையும் தங்கச் சிலைபோல். 
அப்பொழுதுதான் உலகத்துக்கு வந்திருக்கும். 
யச்சளங் குழந்தையையும் தவிக்க விட்டு. 
மைதிலி கண்ணை மூடிவிட்டாள். 

அவள். தாய்மை அடைந்து பிறந்தகம். 
வந்ததிலிருந்து மனத்திலே வே.தனையைத் 
தாங்கிக் கொண்டிருந்த பார்வதி அம்மான் 
எரிமலை. வெடிப்பது போல் துக்கத்தால். 
குமுறினன்.  கல்லினும் கடினமாக அவள் 
தந்த அசையாமல் உட்கார்ந்து விட்டார். 
தில்லியிலிருந்து விமானத்தில் பறந்து வந்த 
கணவன். தலை உடைந்து போகிற மாதிரி 
துக்கத்தினால் அலறினான். ந அவர்களுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்: 
காலம் மிகக் குறுகயதாக இருந்தாலும் அது 
அவ்வளவு உறுஇப்பட்டு இருந்தது என்பது 
அவனுடைய எல்லை. கடந்த துயரைப்: 
பார்த்தே அறிந்துகொள்ள முடிந்தது. . 

* எல்லாம் முடிந்து விட்டது * என்று ஒவ் 
வொருவருடைய மனமும் இர்ப்புச் சொல்லி. 
விட்டது போல் அவரவர்களுடைய வேலை 
யைப் பார்த்துக் கொண்டு பேசாமல் இருந்து: 
விட்டர்ர்கள். 

டாக்டர் குலாப் ஒரு ஆள் மூலம் தன். 
னுடைய விடுதியில் குழந்தை-அவர்களுடைய 
பேத்தி - இருப்பதாக அறிவித்தாள். 

 



“குழந்தையா அது? என் வயிற்றில் நெருப்பை: 
அள்ளிப் போட்ட எமன் ** என்றாள் பாட்டி. 
um epeare ரி 

ருபது வயது வளர்த்த மகளே 
யில் போய் விட்டாள். இதுதான். 
போறதாக்கும்:" என்றார் தாத்தா. 

*-என் மைதிலியை என்னிடமிருந்து: 
சனியன். அது எக்கேடு கெட்டாவது தொலை. 
யட்டும் ?* என்று கூறிவிட்டு ராமச்சந்திரன்: 
விரக்தியுடன் இல்லிக்குப் போய் விட்டான். 
உலகத்திலே அனுப்பப்படும் ஜீவனைக் காப் 

யாற்ற சர்வாந்தர்யரமியாக ஒருவன் இருக் 
கருன் என்பதை மனித அறிவு மறந்துவிடு 
இறது. எல்லோராலும் வெறுக்கப்பட்ட 
அந்தச் செவை வளர்க்க விஷ்ணுகரே என்கற. 
மராட்டியர் ஒருவரும் அவர் மனைவி இரிஜா 
பாயும் முன் வந்தார்கள். முதலில் டாக்டர் 

லாப் ஆட்சேபணை செய்தாள். குழந்தை 
யின். சொந்தக்காரர்கள். வந்து கேட்டால் 
அவர்களிடம் குழந்தையை ஒப்புவித்துவிட 
வேண்டும். என்றும் கேட்டுக் கொண்டாள். 

மந்தையின் சொந்தக்காரரின் விலாசம். 
வறு கிரிஜாபாயிடம் கொடுத்தாள். 
குழந்தை வேண்டும் என்று தவமிருந்த 

இரிஜாபாய்க்குக்... குழந்தை இடைக்கவே, 
குருடனுக்குக் கண்டுடைத்த மாதிரிஇருந்தது.. 
விஷ்ணுகரே கண்யமான மனிதர், குழந்தை 

யின் தாத்தாவைத் தேடிப் போய்க் குழந்தை: 
தம்மிடம் இருப்பதாகக் கூறினார். அளவுக்கு 
மீறிய துயரத்தை அளித்த ஆண்டவன் அதை 
மறக்க... ஒரு சிசுவைக் கொடுத்திருப்பதை 
அறிந்து குழந்தையை ஏற்றுக் கொள்ள 
வேண்டினார். 

மகளின் பிரிவால் சித்தம் சரியில்லாமல்: 
இருந்த பார்வதியம்மாள். ஒரேயடியாக: 
மறுத்தாள். அவள் மனத்தில் சூன்யம் குடி 
கொண்டு விட்டது. 

அது பாலைவனமாூவிட்டது. பாலைவனத். 
இல் நீர் தெளித்த மாதரி கரேயின் வார்.த்தை 
கள் "எடுபடாமல் போயின. இனி, பகவான். 
ஒருவனால்தான் பாலைவனத்தைப் பசுஞ் சோலை. 
யாக மாற்ற முடியும் என்று தீர்மானித்துக் 
கரே வீடு திரும்பினார். குழந்தை பிறந்த 
வுடன் எல்லோராலும், இரஸ்கரிக்கப்பட்டு 
நிராதரவாக. விடப்பட்டதால் அதற்குச் 
சகுந்தலா” என்று பெயர் வைத்தார்; 
தாமே கண்வராகவும் மாறினர் கரே. 

பார்வதி. தம்பதிகள் கான்பூருக்கே ஒரு: 
முக்குப் போட்டுவிட்டுத் தஞ்சைக்கு வந்து: 
'சர்ந்தார்கள். இனி யாருக்காக மைதிலி 

யின் தகப்பனார் உத்தியோகம் பார்க்க வேண் 
டும்? எல்லாம்தான் முடிந்து விட்டதே ! 

* 
கரலத்துக்குத்தான் எவ்வளவு வேகம் ! 

மைதிலியின் பெற்றோர். கான்பூரை விட்டுக் 
இளம்பும்பொழுது. கார்த்திகை மாதம். 
அதற்குள் தைப்பொங்கல் வத்து சித்திரை: 
வருஷப் பிறப்பும் ஆகிவிட்டது. பண்டிகை: 
களும் பருவங்களும் மாறி மாறி வந்து 
போயின. இலை உதிர்ந்து காய்ந்த சும்பாய். 
நின்ற மரம் தளிர் விட்டுப் பூத்துக் குலுங்கிக். 
காய்த்துப் பழங்களைச் சிந்தின. ஓயாமல்: 

  நொடி 
தங்கப் 

பிரித்த 

  

  

      

சாணிப்பேட்டை கே. வி, ராகவனின் புதல்வி. 
யும், பத்தக்குடி. சாமஸ்வாமியின் மாணவியு: 
மான குமாரி ஹேமமாலினியின் தடன அரங் 
கேற்றம். சமீபத்தில் சென்னை, மியூஸியம் 
'இயேட்டரில் சிறப்பாகக் கொத்தமங்கலம் 
சுப்பு அவர்கள். தகீமையில் நடையெற்றது. 
பேராசிரியர் ஸ்ரீ பி. சாம்பமூர்த்தி அவர்கள். 
ஜேமமாலினியைப் பாரமட்டிப் பேசினாச். 

ஒழியாமல் இயற்கை தன் வேலையைச் செய்து: 
கொண்டே போயிற்று, பார்வதி அம்மாளுக்: 
கும் அவள் கணவருக்கும் உலக வாழ்க்கை 
முதலில் சூன்யமாகத்தான் இருந்தது. 
காய்ந்த மரத்தைப் போல. பிறகு படிப்படி. 
யாக மனத்தில் ஆசைகளும் விருப்பங்களும் 
எழ ஆரம்பித்தன. பதினைந்து வருஷங்களுக்கு. 
மேல் ஆ$விட்ட பிறகு மனத்தில் சுட்ட புண் 
ஆறித்தானே போயிருக்கும் ! 

ஆம் ! மைஇலி இறந்து போய்ப் பினைந்து, 
வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன. இந்தப் பதினைத்து: 
வருஷ காலத்தில் ல சமயங்களில் கான்பூரில் 
சுரேயின் குடும்பத்இல் விட்டு வந்த தங்கள். 
பேத்தியை நினைத்துப் பேக் கொண்டார்கள். 
ஒரு மாதம் கூட நிரம்பாத குழந்தையை 
விட்டு வந்தவர்கள் சாவகாசமாகக் குழந் 
தைக்கு நான்கைந்து: வருஷங்கள் கழித்த 
பிறகு மனச்சங்கடம் ஆறி அதைப்பற்றி 
நினைத்தார்கள். எழு இ  விசாரிக்கலாமா 
என்றும் யோசித்தார்கள். கான்பூரிலிருந்து: 
தஞ்சைக்கு வந்திருந்த தென்னிந்தியக் க 
பத்தனர் ஒருவரைச் சந்தித்து விசாரித்தும் 
பார்த்தார்கள். 
“-கரேயா ! அவரை எங்கோ இிம்லாவுக்கு: 

மாற்றி விட்டார்களாமே ! அவர் ஊரை 
விட்டுப் பேய் இரண்டு வருஷங்களுக்கு மேல் 

இ விட்டதே!” என்று அவர்கள் தகவல்: 
தரிவித்த பிறகு, இருவருடைய ஆசையும். 

நசித்து விட்டது. ** நம் வயிற்றில் பிறந்தது. 
ஒன்றுதான், அதுதான் போய் விட்டதே !'* 
என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்தார்கள். 

அங்கே இல்லியில் ராமச்சந்திரன் மறுமணம்: 
செய்து கொள்ளவேயில்லை. பெயருக்கேற்ப: 
ஏகபத்தினி விரதனாகவே யிருந்து விட்டான். 

  

  

  

  



மைதிலியின் உருவம் அவன் மனத்தல் பதிந்து 
போயிருந்தது. புறத்தில் அவன் வேறொருத் 
Bou மணந்து போலி -வாழ்க்கை வாழ 
ஆசைப்படவில்லை. ஆனால், அவன் மனத்துள் 
அவன் மைதிலிக்கு ஏதோ தீங்கு இழைத்து 
விட்டதாகவே கருதினான். இறந்தவளின். 
ஆத்மா சாத்தியடைந்திருக்குமா என்று ஏங்க 
னான். மனைவியின் உயிரற்ற உடலுக்கருலில்: 
டாக்டர் குலாயின் வீட்டில் 'வீல் வீல்' என்று 
அழுது கொண்டிருந்த சிசுவின் முகம் அவ 

னுக்கு இலேசாக நினைவு வரும். அந்தக் 
குழந்தை ஒரு வேளை அதுவும் போய் 
விட்டதோ என்னமோ என்று நினைத்துக். 
கொண்டான். மனைவி ஒருத்தியால்தான் கண 
வனின் வாழ்க்கை பூர்த்தியடை௫றது என்று, 
pod வத்த அவனுடைய உள்ளத்தில்: 
ஆட்டம் கண்டது. 

'நாற்பது வயதுக்கு மேல் குழந்தைகளின் 
பேச்சும் இன்சொல்லும் மனைவியின் அன்பை 
விட ஆறுதலளிக்க முடியும் என்று நினைத்த 
போது, அவனுடைய உள்ளம் தன் ஒரே 
குழந்தைக்காக ஏங்கியது. 

விஷ்ணு கரேயின் குடும்பத்தில் தான் எத்: 
தகைய மலர்ச்சி? ஒரு மகவுக்காகத் தவமிருந்த 
இரிஜாபாய்க்கு, சகுந்தலா ஈடை.த்த பிறகு 
இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தார்கள். 

3 
அன்று கார்த்திகைத் இருநாள். தஞ்சை 

யில் இருந்த பார்வதி அம்மாள் இரண்டு 
அகல் விளக்குகளைக் கொண்டு வந்து வாசல். 
பிறையில் வைத்து விட்டு உள்ளே போகத் 
இரும்பினாள். இண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த 
அவள் கணவர் அவளை அழைத்தார். 

“*இன்னும் நாலு விளக்குகள் ஏற்றி வைக் 
கக் கூடாதா?”* என்று கேட்டார் அவர். 
“வைக்க வேண்டியதுதான்! என் குடும்ப 

விளக்கை அணைத்த கடவுளுக்கு நாலு என்ன, 
லக்ஷ$பம் கூட ஏற்றத்தான் வேண்டும்!”* 
என்றாள் பார்வதி அம்மாள். சுருங்க அவள் 
கன்னங்களில் கண்ணீர் தாரை தாரையாகப் 
பெரு? வழிந்தது. 
“பொரி உருண்டை வேண்டுமென்று 

அடம் பிடித்தீர்கள். பிடித்து வைத்திருக் 
இறேன். தின்னுங்கள். பேரனும் பேத்தியும் 

  

குதி போட வேண்டிய வீட்டில் இழம்தானே 
துள்ளி விளையாட வேண்டும்!” 

'இழவர் அழவில்லை. கோபித்துக் கொள்ளவு. 
மில்லை. சிரித்தார். 

**மூடமே! நம் குடும்ப விளக்கை பகவான். 
அணைக்க வில்லை. ஒரு பொறி நெருப்பி 
லிருந்து லக்ஷ தீபங்களை ஏற்றுவது போல, ஒரு: 
சிறு பொறியை - குழந்தையை - நமக்குக் 
கொடுத்தான். நாம்தான் அதை அணையாமல். 
பாதுகாக்கத் தவறிவிட்டோம்!'” என்றார். 

பார்வதி அம்மாள் பிரமை பிடித்தவள். 
போல் நின்றாள். பிறகு, *'வருறீர்களா ?'* 
என்று கேட்டாள். 

**எங்கே?!! என்று கேட்டார் இழவர். 
“ஓவ்வொரு தலமாகச் சென்று கடவுளின் 

சன்னிதியில் விளக்கேற்றி வைப்போம். 
குழந்தை எங்கேயாவது உயிரோடு இருந் 
தால் பூரண ஆயுளுடன் வாழமட்டும், (அந்தப்: 
புண்ணியத்தையாவது செய்வோம்" "என்றாள். 
அடுத்தநாளே இரண்டு பேருமாகத் தல: 

யாத்திரை கிளம்பி வீட்டார்கள். 
ல்லி, ஜனதா 'எக்ஸ்பிரஸில் ராமச்சந்தி 

ரன் ஒருவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தா: 
** வாழ்க்கையே சந்து விட்டது சார்! 
தலயாத்திரை போகறேன்'* என்று. 

  

ீரீமேஸ்வரத்தில் மூன்று கடல்களும் கலக் 

இன்றன. பார்வதி அம்மாளும், இழவரும்: 
தலைப்பைச் சேர்த்து மூடிந்துகொண்டு கட 
லில் இறங்க ஸ்நானம் செய்தார்கள். 

ராமச்சந்திரன் கடலில் குளித்துக் கரை 
ஏறியவன் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் ,தன் 
மாமியார் மாமனாரைச் சமுத்திரக் கரையில்: 
கண்டான். இழவருக்கு அடையாளம் புரிந்து: 
கொள்ளவே தாமதமாயிற்று.. 

“*நம்ப மாப்பிள்ளை!** என்றாள். பார்வதி. 
**இன்னும் யார் வந்திருக்கிறார்கள்?'* 

என்று கேட்டார் அவர். 
"*நான்தான் மாமா, மைதிலிக்கு அப்புறம். 

நான் தனிமரம்!**..,.என்றான் ராமச்சந்திரன் 
உணர்ச்சி பொங்கும் குரலில். 

மூவரும் ஒன்றாக ராமநாதசுவாமி ஆலயத் 
துக்குச் சென்றார்கள். சன்னிதியில் கூட்டம்: 
அதிகம் இல்லை. ஒருபுறம் இம்மூவரும் நின் 
நிருந்தார்கள். மற்றொருபுறம் ஒரு வட 
இத்தியக் குடும்பத்தினர் நின்றிருந்தார்கள்.. 

 



    

  

   

   

  

  மாஸ்டிருந்தான்.- தேல்லால், முருங்கைக்கை ; அடை tau nate kg ee படும்போது சொல்ல! சப்தம் இர் சம்புடத்இலிருந்து நெற்றி நிறைய முன்பு தன்று அவனை அழுந்த வாரிய 

  

           

   
   

  

  

  

    

ட அம்மோ? வோளிலுக்கு் போலிட்டு வரேன்! என்று நரல் கொடுத்தான் 
"இதோ அ. மயன் பண்ணிட்டுப். போயா என்றப் 

நட்டல் அடைய ஓ எடுத்து வந்தாள். அம்மா 
இனிக்க ate நயாராதனை nn 

  ak கொன்டே இரண்டு விழுக் காயமினைக் கடிக்ு eS   

  

  

ததர reign. Qamrs ுனிக்வடம் சொல்லிக் கொண்டே. எமையுந்கட்டுக்குள்     

      

   

  

    ie கானல கடம இட க்க இரக பப ன் 

அவட்கு கத கண்டக ப பதம வென 
ழ் அத சனத் அவிக போக rede 2 நக் வன்ன கன்ன இல்ல 
sam 118s ot சப் ல வை பதிவில அபயம் பத அவனா 
sey ல் கன்ன த் வன்க க் மாத கக்கம் வன் அட க் வ் 

படல் பிம் பழத்த கம பக்க ப 
ன்ட் பக ரேதும் பரர்த்தான, தீண்ட தைப் பின்னல். பிடரிவரை: அ கம் வேலை மாக்க, தன த gee ts அப்த, அன்பகம் ககக சம்வம் 

Fa MR கனக் அக்கடிதம் 
Sen Soemare iashase shed em ray a 

River Dipare aay உவமை whe abo ae 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    
கொக் தொய்ர்தே நடத்து சென்றான். 

இரண்டு uated கொடி மரத்தடிகில் தமலஸ்கரி்தார்கள். இவன: 
ics reson   Sa gets eb வலம் வந்தார். 
வேப்பம் பெண், 'தரலில் அபிராமி. அந்தாநியைப் பாடா 
கொண்டிட வந்தான். அந்த இன்னலில் இவனுக்கு அரசரின் கரியர் 
நட்டு எதிர் இருப்பது கடத் தெரியலில்கீட Ene SOAR LM AH. 
Poe சனல் ஒற்றில் கொண்டு rena பெற்றுக் கொண்டான். 
அள் ஒறுமபு அழச் சரித்தான், அறுப்பு. பெண்ணின். விலானில் இடக்கு: 
அவுக்க. சிப்பு, மட்டிஷன்: அந்தப் பென்ட அடகம் இரக்களில்கட ஏ 
நேதன். மூலஸ்தானத்தில் இருந்த அம்பிசையைத் ீலிரமாகம். பாரத் 
berets ener 
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"அன்று அவன் வீட்டுக்குள் துழையும்போதே சம்டியடித்துப் பாடியபடி ந்தான்... அல: 
னுக்கும்: அபிராமி அத்தா; தெரியும் "அம்மாட்ட அம்மா! அபிராமி அத்தா. வில் எத்தசையாவது பாட்டுன்போது அபிராமி, தன். தாடங்கத்தை. வான வெளியில் வச் 
எத 2 Oink அடை சாப்பிடவா, இல்கண்ன snide aos mets ணவ கக மங்கத் nis aa, ame Se 

“குடும்பத்துலே யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு. பத தயபக்கலே மாரககாவத சரக்க 
கூடத் இரும்பறஇல்லை, வியாபாரம் அது: இது: அத்த தவத கொலாம் அ பது அத்த த மதத் கோ சாட க 
சகன் கன் nada, oes PPP ears press soles Ane prker wk டக ககன அலவன் ik tee Ores Oh oe se Sitti, Seat Meee ம அகத் கன் பவல் அதக் ete ote! Sura aners இ அவ சாணத்தால் Short Peorie sede க ல் Se aes poles oo aang cue Redes Geet: Sane egchesscasae praia ae, eae ETO BPO eine wom oe site anaes woke Beier Bie அச்சம் அகக் வட அன பய் ஆடு கற 10 வடக் meagre கன் ன் அவக அச் 2 ee oe eee oe $e opener அனைய, aiken இர ee eneetare ச் 
வாகப் பத்தி அசட்டு மனம் எண்ணக் கூடா. ததை எண்ணறதே.... என்று மனத்துக்கு ஒரு: 

  

  

“இன்னி ஏண்டா. சரியாச் சாப்பிட? 
சொன் சொல்றேன். காலாகாலத்துலே ஒரு: 

  

கல்யாணத்தைப் பண்ணிண்டா. 
zis ப ஒடுங்ல் இருப்பே: ட்ட 

பசகதம் போட்டா. சசியா. இருக்கும். எத்தனை. தத்ரக்கு எம் 'யயே பார்த்துண்டு சாப் 2: அம்மா வேடிக்கையும். நிஷ்ரேமூம் கலத்து பேரக் கொண்டிருந்தான். அசாம் சல அவசி ம்பறம் மானுதகான: ஜிஸ்ம் பர்த்தா மணக்கக் செய்யாய் 
ar மனத்துக்குள் ஆமோதித்கப 
சத்தம் கண்டே அக்கால அரக் வத்து சாப்பிடு. என்னாலே மாரு, றி.ஷு முமயாதுட மச்ச வாங்கறது "அரி, சசிபட எனக்கு.  இன்கககப். பால் 
'வேண்டாம். உறை குத்திடு.... நான் ரேடியோ. வீலே கச்சேரி கேட்டுட்டு. தூங்கறேலன். "அமமா இரும்பவும் ஏதோ அலுத்துக் கொண் பன, அவன் அதைக் காதம் வாங்கிக்கொள்ள Ghai. மாடிக்குப் போனான்... மணி ஒன்பதே கோல் அலிுக்தது, உள்ளே, ெடியோனைத் Bo மாட்டை. மாருக்கு வத்து ஆசா. மூத்தைப் பார்த்தான். நிலா பறப்பட்டிருக்தத. தொக்வில் கோபுரம், தெரிந்தது... கூடவே. 
அவளின் முகமும் தெரித்தது. அந்த நிலவொளி. மல. அவனுடன், நெருங்கி. நன்று tases போல் கற்பனை செயது பார்த்தான். வித்வான். ரெடியோலில் ஆரபி பாருக் கொண்டிருந்தார். அதைச் சென்று தறுத்தின்- இரை கானம்: வருத பக்கம் இருப்பினுன். “தங்க ரதம் வத்த. Babe கே மவன். மனசக்கு (இந்த் பாட்டு அன்று மேஷம் பிடித்திர்தத. "காதல் பாட்டுகளுக்கு.. மனசைப் பிடித்து, 
இழுக்கிற சக்” இருக்?றதென்று நினைத்தபடி, 
தடு கடவை. தண்பர்களுடன்... இதைப் பற்றிய, சொச்சையில் ‘bo வெறும் வார்த்தை ஜாலங்கள் 
அழித்த சலானுயவத்தைல் கொடுக்க கடிய, Bate என்து. வாதித்து. நிைவுக்கு, வரவே. சலன் வெட்கமாக போல் 'கஆம் மாறுவன்றன என்பதைகணர்ந்தான். தச்சர் செட்டி வட்சணமா. இது? கழே. whe பால், சாப்பிடக் கூட் முடியாமல். என் ஜலா கேட்டுண்டு... அம்மா உரக்கச் சால் எல் கொகழுடக்கான். 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

கண்கன் : ஒரு nein C09. போன் இபாவனிக்கு “Urns acter Quant அடைச்சட்டு இப்போ சமான வரேன். 
  

"அவல் இல பபடி விடேன்... எதையோ கெட்டுட்டுப் போன்: அப்பா சொன்னுச் “ஆமாம். aa | Se lua விட்டுக் கான் மூப்பத வச் (ர ஒரு தாகக் கட லாக்கப் பார்க்காம இருக்கேன்... "ஜாதகம் என்ன பார்க்கிறது? அவனுக்கும் மீடிச்சவசாச் சொல்லட்டும். கல்யாணத்தைப் பண்ணிப்பிடுலோம். மனப் பொருத்தம்கான். 
  

  

பெரிய பொருத்தம். 
2/அவனுக்குப்... பூலோகத்துலே... பொண்: வரக்கங்கறதையே. பிடிக்கலை. எங்கெலிருந்து ஒரப்போருளோ அவனுக்குன்னு..! “axe அருவா." 

  

sien சடையை மாவ ரத தான் அவன்: இப்படித்தான். அவன் பெரியல். 
ல, அவளை மணந்து கொண்டு பிள்ளை கட்டி 
Uso பிறகு ஒரு நாகாக்குச் சண்டை போட் 

வேண்பமிுக்கும் என்னை தினப்பே அவனுக்க 'அலஞப்பாக இருக்க. 
மேலம் பன்னிரண்டு மணன் வரைக்கும் மாஜி மாமி ஹிந்தி. தமிழ் எனிமா காதல் பாட்டுக் 

காக் செட்டான். மொட்டை மாடியில் படும் 
கையை விரித்துப். படுத்தபடி, ஆகாயத்தைப், பார்த்தான். . மறுபடியும். "அவன்... அவன். 
நகலில் சத்தான அகன் பெயர் என்ன: 
furs இருக்கும்? கதா, சாந்தி, லதா 
நாகரிகமா... இருக்குமா, இல்ல், காமாக், 
மீகைதி என்று பழைமையா இருக்குமா? எந்தப். 
பெயருக்கும் அவள் பொருத்தமானவளாசவே. Spires Beer. 

Fill tude அவன். ஏன் இன்னும் எழுந் 
"இருக்கவில்லை. என்று அம்மா... கவலைப்பட்டு 
ree sae 

“'என்னடா தூக்கம் இப்படி?" அவன். வாரிச். அருட்டிக். கொண்டு. எமுக் 
தோன்: தொல்லில் கோபுரக் கலசத்தில் வெயில் 
பதித்தருந்தது.. 23 போய்ப் பல் தெய்த்து, காப்பி குடித்து, களித்து, லிபூடு. இட்டும் 
கொண்டு, இரண்டு... ஸ்தோத்ங்கக்க் சொல்லினிட்டுச். சாப்பிட்டான்; பகலுக்கு 
ஓபன் வேண்டாம் என்று சொல்லிலிட்டு ஆமி. 
க்குக் ப்பின், நேற்றுச் சென்ற பாதை, £யாகத் இரும்பித் திரும்பிப் பார்த்தபரு 
வேகமாகச் சைக்கிளில் சென்றான். யார் வார். பெண்கள் எதிரே வந்தார்கள். 

"இவர்களிடம்... ஜாதிப். பூ மணக்கலில்லை, அவன்... வெறுப்புடன்... ஆப்சக்குன். நுழைத்: தான், ல தபால்சகீப் பார்த்துவிட்டு, மேல. Eris Be பைல்களை நீட்டிக் கையெழுத்து. வங்க. பிறகு: போர்” அடிக்கவே, பர் 
மிஷன்" பொட்டு விட்டுப் பகல் இரண்டு மணிக். 
கம். பக்கத்தில்" இரகக சினிமாத். இலெட்ட 
Gag whores, 
$ பெண்கள் Baarsin. 7 xe waist ‘ay 
௬௨ நின்றிருந்தான்..." சந்தன். வண்ண காஸி. 
இதக் கடுத்தியிருத்தான். தலையில் மலர்ந்த சற்று வாடிய ஜாதிப் பூ கூடியிரந்தாள்: 

    

  

Kalki Deepavali இமா 1975 
கைகளில் பொட்டிருத்த.. கண்ணாடி, வளையல்: களம் சந்தன வண்ணத்திலேயே இருந்தன. 'நல்ல ரானை உள்ளவன் என்று நினைத்தான். ஏக்கட்டுகள் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். அவளக் சவனித்தபடி, அவனும்... “கயவில் நகந்து கொண்டிருந்தான்..." ஓரிரு முறை, அவளும் அவனைத் திரும்பிப். பார்த்துவிட்டு ரத்த மொண்ருத்தான். கண்டர் அர இல் சென்றதும் அவள் கொடுத்த பத்து ஐபாலக், (ரச சில்லறை இல்லை என்பதை முக்கட் கொடுப் பவர் தெரினித்தார். இவன்: உடனே "எக்ஸ். நஸ் ம் என்றபடி, பத்து ரூபாய்க்குக் இல் லையை. எடுத்துத். தயக்கத்துடன். நின்றவ. வெட்ப கொடுத்தான். ‘gine’ -. அவள். டிக்கட். வாங்கக் கொண்டு பெண்கள் உட்கார்ந்திருந்த பக்கம். போம் உட்கார்ந்து விட்டான். 

  

  

  

படம் விட்டார்கள். அவள் விடுவிடு என்று, 
நடந்து மறைந்து போஷன், இவன் வீட்டுக்குச் சென்று உணட மாற்றி கொண்டு மயிலை ச சாய்பிடாமல். அவசரமாகக்... கோவிலுக்கும். இளம்பிஞன்... அன்று அவன் கோவிலுக்கு வர. வில்கூட.. கருப்பக்கரகத்துக்கு முன்பாக அந்தக் உறுப்புப் "பெண்ணுடன். வயதான அம்மான். 
ஒருத்தி நின்று கொண்டிருந்தாள். அவன் ஏன்: வரில் யாரைக் கேட்பது. 220, பெண்” கையில் அர்ச்சக அட்டை வைத்துக் கொண்டிருந்தான்... அப்போதுதான். இம்மா இவன் வீட்டிலிருந்து ளெப்புலறைபோது: "இன், "எக்கு ஜன்ம நட்சத்திரம்டா. ஜலாமிகக ஒர். அர்ச்சனை பண்ணு எனறு சொன்னது நீக்வுக்கு வந்தது. முன். மண்ட பத்துக்குப் போய். அரிச்சைத். தட்டு வாங்க, வந்தான்... அரச்சகர் இருவரிட்மிருத்தும் ஒரே. சமயத்தில் தட்டுக்களை வால் அடுக்கி வைத்: "தார். கோத்திரம், பெயர் விவரங்களைக் கேட் 
தோற் வேல்லேறுவும் தட்ரக்தாம் ஒன்றுக! பன ம. வரையொருவர்.. பார்த்துக் கொண்டார்கள். 

அரச்சகர் கரப்பூரத் தட்டென் வெளியே வந்து 

  

  

Leechs வழவையபபாது அதத அவமான; 
இந்த வருஷமாவது... குழந்தைக்குக். கல். யாணம். ஆணும். என்றான். 

7 என்று சேம்     “வருவா. 
என். அந்த... அழகுக் குழந்தைக்குக் சல். வாணம் பிக்கள் என்று Saab. அவன்: 

முனம் தடித்தது... பிரகாரத்தை வலம் வரும். பேரது அவன் தயங்வெயடு. கங்கள் பெண் ணுக்கு..." என்றான். 
Serer தச இடம் அக்காதும் 

Beauty, பணம்தான்... காரஸை ரம். ஆயிரமா... பணத்துக்கு. எங்கே. போந்து?!" உங்கள் பெண்தானே?! 
ஆமாம், 

  

இவனை வமான இரககம பணம்தான்... தடையா. இருக்கன்னு. கா: அத்தம் பணத்தை மதிக்க. 
"அதக அம்மாளும் கறுப்புப் பெண்ணும். BOS எட்டுத் இரும்பினார்கள்,... அவர்கள் எதிரே வெத்சகள். இனநித்கான்.. Tatu! என்ன Seam என்று அவன் அயர்ந்து போனான்: “*இவகாலா. சொல்றேன்?" Ser னி 
இலன் என் நாட்டும் பெண்: ன் 

என் பேண்,..?? என்று கறுப்புப். பெண்ணேச் பட்டுக் காட்டினான் அத்த அம்மான், 
ஒது வினடி அவனுக்குக் கோலில், Soar ஜம் கொயுமம் எல்லாமே கழன்றண." கறுப்ப பெண் அவன் கூறிய அதத வார்த்தைகளின் அரத்தத்றல். _ சல்துபகத்தம். தான் அத்தம் பதித மதிக்க. வரித்து செக்ச் காதல் பொங்கப் பார்த்தாள், அவள்: விழிகள்... 'இன்ரமான ஒளியை உமிற்ந்தன்; நமக்" டர் அவன் விதிகள் பக்கல் து, சிவப்புப் பெண் அவன் சி்தக்சவிககுந்து சரப்பூரத்தைப் போலக் கரைத்து போனை 
'கருஉறையிலிருந்த. அம்பிகை ஒரே கறுப்புக் தாண்ட Bion என்ன அவன் Baca என்ற இிருதாமத்தைக்  வாங்கப்வள் என்ன். வெப்ப அம்மாவிடம். விட்டுக்குள் போலக் தனக்குச். 22யாணம். பண்ணி அக்கிப் Sree See a அன்ட் வேகமாக டத்தாண்ட 

 



       
    நஜுத்தயான்னம். பன்னிரண்டு மணிக்குத் 

தபால்காரன் கொண்டு வச்து கொடுத். 
துப்போன சடிதத்ரைக் கெளரி அம்மான் 
'இரும்பவும் படிக்க ஆரம்பித்தான். சென்னை 

யில் பெண்கள் சல்லூரியில் படி.த்அக்கொண் 
டிருக்கும் அவன் பெண் சார் சாவிடமிருச்.அ 
கடிதம் வச்இருச்தது. வரப் போறெ. Bur 
வளிக்கு அவன் தன் மூச்ியமான கண்பர்க 
ஞூடன் அம்மாவிடம் வரப்போவதாக எழுதி 
மிருக்தான். அர்தச் சமயத்தில் வீட்டை 
சன்றாக  ஒழுல்குபடு தி வைக்கும்படியும் 
போவனி விரும்,துச் சாப்பாட்டிற்கு ஏற்பாடு 
சன் செய்து வைக்கும்படியும் உத்தரவு 
போட்டிருந்தான் அவன். வயசு சென்ற 
காயிடம் அன்போ, அறுதாயமோ எதுவு 
மின்தி அடம் பிடித். அழும் குழச்ையைப் 
போல் தன்னுடைய பிடிவாத குணத்தாலும். 
முரட்டுத். தனத்தாலும். நினைத்ததைள் 
சாதித் தக்கொள்ளும் குணம் படைத் சவள் 
சாச்தா.. ஒன்றியாக காலைர்அு இனுசுப் பட்ச 
ணங்களைச் செய்யவேண்டும். வீட்டை ஓட் 
டடை அடித்துச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 
பெண்ணுக்குப் பிடி.தீ.த மாதிரியாக வீட்டை 
அலக்கா ரம் செய்தாகவேண்டும். சாம் தாவோ 
ஒரு சான் முச்திகட வரமாட்டாள். 
பொழுது விடிச்தால் இபோவளி என்றால். 
முதல் சான் Oro wes இரக்குவாள். 
அவளுக்குச் கை அலம்பத் சண்ணீர் கொடுக்க. 
வேண்டும். ஸ்சானம் செய்ய வெர்£ீர் பார்... 
வைச்சவேண்டும். போதாக்குறைக்கு அவள் 
சண்பர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கவனிச்அக். 
சொன்ன வேண்டும். என்னதான் வேலைல 
கார்கள் இருச் தாலும் பொறுப்புள்ள மனிதர் 
சன் யாராவது கவனித்துக்கொண்டால் 
தானே வேலைகள் ஒழுல்சாச சடக்கும்?. 

    

  

பார்வதி இந்த நாட்டுப் பண் 

பாட்டின் கொழுந்து. 

சாந்தா. நவீன நாகரிக 
நாரீமணி. சாந்தாவுக்கு॥ 

பார்வதியைக் கண்டால் 

பிடிக்கவில்லை. ஆனால் 
அவள் அருமையை அறிந் 

தவர் இல்லாமலா 

போய்விடுவார்? 

  

கெளரி சலித்த மனச். துடன் கடிதத்தை 
உரையில் போட்டு Commis வைத்து 
விட்டு யோசனையில் ஆழ்ச் தான். சாந்தா. 
கடையாக ஒரு முக்கிய விஷயத்சைக் குறிப் 
பிட்டிரும்தான். "என்னுடைய எரே தியின் 
சமையனாரும் ஈம் ஊரைப் பார்க்ச என்னுடன் 
வருறார். அவர் மிகவும் படி.த்.சவர். பெரிய 
பதவியில் இருப்பவர். ஆகையால் எல்லாவற் 
நையும் ஓழமுக்காகச் கவனித்துச் செய்து 
வைச்கவேண்டும்'” என்று ஒன்தியாக இருச் 
கும் தன்னைப் பார்.தீ.து. இவ்வளவு வேலைகளை 
ஏவும் பெண்ணின் மனத்தை நினைத்து வரும். 
"இனன் கெளரி. ஆனால், சாச்.கா ஒரே பெண். 
அவன் தகப்பனார் Opis Cures BMGED 
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அளவுக்கு மீறிய சலுசை சாண்பித்த் தாயால் 
வளர்க்கப்பட்டவள். “ஐந்தில் வளையாதது 
ஜம்பதில் வளையாது! என்பதுபோல் Aa 
வயடவிரும்தே பிடிவாதமும் ஆடம்பரமும் 
இழைச்திரும்தன . சார்தாவிடம். இனி 
மேல் அவளை ஒன்றும் சொல்ல மூடியா,அு. 
ஹி.தமாகச் சொன்னாலும் கேட்கமாட்டான். 

  

கெளரி தனக்கு: ஒத்தாசைக்காக அடுத்த 
ஊரிவிருக்கும் தன்னுடைய தமையன் பெண்: 
பார்வதியை வரலழைச்சத் தீர்மானித்தாள். 
அன்றே. வண்டியுடன் ஆளையும் அனுப்பி 
வைத்தான். பார்வதிக்கு அத்தை என்றால் 
உயிர், அன்புக்கும் பெரறுமைக்கும் இடமாக 
இருக்கும் அத்தை கெளரியின் வயித்தில் 
சாக்தா. பிறச்.இருப்பதே ஒரு பு.திர் என்று: 
யார்வ.இ: கிணைத்துச் கொள்வான். Bur 
வளிக்கு அத்தை தன்னை அழைத்துவரச் 
சொல்வி இருக்கிறாள் என்பதை அறிர்த 
அடன்  பரர்வதி தயாராகக் Bare 
டான். பார்வதி வ்ததும் சாலைச் பேர் 
தனக்கு உதவிக்கு வச்.ுவிட்ட தாசக் கெளரி 
யின் மனத்துக்கு ஆறுதலாக இருர்தது. 
சாச்தாவிடமிருச்.து வச்.த கடிதத்தைப் படிச் 
கச். சொல்லிவிட்டுக் சண்ணீர் ததும்ப உட் 
சார்ச்.இருக்கும் ௮.த்தை 

யைப் பார்வதி, “Ose 
காக இவ்வளவு சஷ்டப் 
படுவானேன் அத்தை? 
அவள் சுயாவக்தான். 
தெரியுமே உணக்கு. 
அனால், சாச்தாவுக்கு. 
என்னைக்சண்டால்பிடிச் 
இததில்லை அத்தை! 
தபரவளிக்கு மூன் 
இனம்வரை உனக்கு 
வேண்டிய ஒத்தாசை 
களைச் செய்துவிட்டு 
சான் பேரய் ag 
இதேன்''.. என்றாள். 
பாச்வதி. 

“கன்றாக... இருக் 
இததே 8. சொல்று 
Gps! Cameo வாம் 
இக்கொண்டு உன்னை 

விரட்டி அடிக்க வேண் 
இமா கான்? நீபாட்டுக்கு. 
அவளுடன் பேசாமல். 
பண்டிகைக்கு இருச்து. 
விட்டுப் போ, அம்மா! 
gar ass இரண்டு 
சான் கூத்தடித்துவிட்! 
ஒப் போகப் போறாள்.   

கலைமகள் 

அடிக்கொரு தரம் வற்து அத்தை, அத்தை 
என்ன அன்புடன் என்னை நீதானே கவனித் , 
அச்கொள்ளுடுளுய், பார்வ;தி?? என்று கெளரி 

கூறினள். நி 

பார்வ.இ. குடும்பப் பழக்க வழக்கங்களில் 
பழ வளர்ச் தவன். அடச்கமும் அறிவும். 
கிரம்பியவன், சாதாரணக் சொமப் பன்னிச் 
கூடத்தில் எட்டாவது வகுப்பு வரையின் 
படித்தவன்; பட்டணத்து சாகரிகம் ஒன்ரை 
யும் அறியா தவன். அவள் தாழம்பூ மேனிய௰ில். 
பச மஞ்சளைய் பூசக் குளித் ஓவிட்டால் தக்க 
கிற. மேனியனாகக் காட்டி அளிப்பான். _ 
மேஜை ௮௬௬௫ல் காயி சாப்பிட்டிட்டுக் கட் 
OF sired புத்தகங்களைப் படி.த்ஐச் 
குவிக்காமல் ஆற்றல்கமையிலிருர்து ஆஸம். 
கொண்டு ats கறவை மாட்டுக்கு,த் இண்: 
வைத்தக் குளிப்பாட்டி, பால் கறச்.த, மற்றச் 
குடும்ப வேலைகளைச் கவணிப்பதிலேயே பார்வ 
யின் பொழுது போய்விடும். ஒழிச்த. வேளை 
களில் ஏதாவஐ புத்தகங்கள் படிப்பாள். 2. 
மத்இன் சூழ்நிலையும், உடத்பயித்தியுமாகள் 
சேர்ச்.து. பார்வதி கண்ணைக் கவரும் வனப் 
புடன் விளவ்ொன். கூனல் மு.துடல்லாமல் 
குழி விழுந்த கண்கள் இல்லாமல், சாண்: 

  

  

வீணையின் ஒலியுடன்



மலரும் மணமும் 

நீனம் கூர்தல் இல்லாமல், நிமிர்ச்த உடலும், 
அகன்று பேசும் கருவிழிகளும், சாட்டை 
போல் பின்னலும், புன்னகை தவழும் முக 
மும் பார்வஇிக்கு அமைச் இருக் தன: 

பார்வதி வச்த. பிறகு கெளரியின் மனச் 
சோர் குறைக் தவிட்டத. அவளை obs 
வேலையும் செய்யவிடாமல் பார்வஇயே குடும்ப 
வேலைகளில் ஈபெட்டாள். ஜன்னல்களுக்கு 
வேற இரைகள் போட்டான். மேறஜைகளின் 
மேல் விதவிதமாக ஜாடிசனில் yadsr sz 
களைச் செருனொள். இபோவளி மாள் கெருங்க 
கெருங்கப் ப்ணல்கள் செய்வ இல்முனைச் தாள். 
பார்வ, அலுப்புள் சலிப்பின்றி ஆடி. ஐடி. 
வேலைகள் செய்யும் பார்வ. இியைக் சண்டால் 
சார் தாவுக்குப் பீடி.ச்5.ற.இல்லை. தன்னைப்போல்: 
காலேஜ் படிப்புப் படிக்காத பட்டிக்காடென் 
அம், பட்டினத்து நாகரிகம் தெரியாத அசடு 
என்றும் பார்வதியை அவன் இழிவாக எண்ணி 
ஞன். பார்வதியாகவே வலுவில் சென்று அவ 
ஞடன் பேடனாலும் அலட்சியத்தடன் a 
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ஊம் பரர்த்துவிட்டப் போய்விடுவாள் 
சாச்தா. 

இபோவளிக்கு முதல் கான் மத்தியான்னம் 
தன்னுடைய வேலைகளை முடித்துக்கொண்டு 
பார்வதி அத்தையிடம் தான் ஊருக்குப். 
போவதற்கு ௮.நுமதி கேட்டாள். 
அன்றைக்கே சொன்னேனே, பார்வ; 

அவளுச்சாகவா 8 இல்கு வக்இருக்கறாய் 
"இனிமேல் தானே வேலைகள் கிறைய இருச் 
இன்றன? ஒண்டியாக சாண் எப்படியம்மா 
அவன் கோயத்.துக்குச் சமாளிக்க முடியும். 
எப்படியோ பொதுத். துக்கொண்டு சாளை வமை 
யில் இருக் அவிடு'” என்று கெஞ்சினாள் கெளரி. 

அத்தையின் விருப்பத்துக்கு மாறாக கடக்க 
முடியாமல் பார்வதி இருச்.தவிட்டாள். மச 
யான்னம் மூன்றுமணிக்குச் சாச்.தா தன் எரே 
இதர்களுட்ன் வந்து சேர்ச்தாள். வச்தவர் 

களுக்குக் காயீ, பலகாஎம்கொடுத்துஉபசரித்த 
பார்வதியை அவள் கவணிக்கவே இல்லை; பட் 
டண வாசத்.து மனிதர்கள் எதிரில் எப்படிப் 

  

மெல்லிய குரல் இழைந்து வந்தத.
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பழகுவது என்ன தெரியாமல் பயர்.து பயர். 
பலசாரத் தட்டென் வரும் பார்வஇியைச் 
சாக்தாவுடன். வச்இருச்த சல்கரன்தான். 
அதிசமாகச் சவனித்தான். 

என்ன சார்தா,௮ம் தப் பெண்யார் என்றே 
எக்களுக்குச் சொல்லவில்லையே! சாம் வம்.த இ. 
லிருக்து சோர்வில்லாமல் சம் தேவைகளை 
அதிர்.த உயசரிக்சறாளே !'"என்றான்.. 

யாரிவதிக்குச் சாக் தா என்ன கூறுவாளோ. 
என்ற பயத்தால் குப்பென்று வெர்ச் 2௮. 

மேஜைமேல் தட்டை வைச் தவிட்டு அக்கே 
இர்சாமல் உள்ளே போய்விட்டாள். 

ஐ, அவளா? அவள் என் மாமா. பெண். 

அம்மாவுக்கு ஒத்தாசையாக வம்.இருக்கறாள் 
போல் இருக்கறது'' என்று சுருக்கமாகக் கூதி. 

விட்டுப் பேசாமல் இரும் தான் சாந்தா. 
பார்வதிக்கு அன்று அடுட்பல்சரையிலேயே 

வேலை சரியாக இருர்.த.௫. மாலை எல்லோரும். 
ஊரைச் சுற்றிப் பார்க்கக் €ளம்பியபோற 
சங்கரன் பார்வதியை வரும்படி அழைத்தான். 
அவள் தன்னுடன் வருவ.௫ சாச்தாவுக்குப். 
பிடிக்கவில்லை. 

“இரவு விருச் துக்கு ஏதாவது ஏற்பாடுகள். 
செய்ய வேண்டும். அம்மாவுக்கு ஒத் தாசையாக 
அவன் வீட்டில் இருக் தால்தான் முடியும்!” 
என்றான் சாச்தா. சங்கரனின் சோக்கமும். 
அதுதாயமும் . பார்வஇச்குக் டைக்கன். 
pata என்று சாக்தாவுக்குக் சோபமாக 

'இருச்த.த; அழைத்ததற்கு என்ன பதில் கூறு: 
வதென்ன தெரியாமல் தலையைக் குனிர்த 
சொண்டு கற்கும் பார்வதியை, அன்புடன் 
கவனித்தான் அவன். 

“விரும். தச் சாப்பா தானே? ராம். Baad 

வச்தபிதகு: எல்லோருமாக அம்மாவுக்கு 

ஒத்தாசை செய்யலாம், நொடியில் முடிக்கு. 
விடும்” என்றான் சங்கரன் விடாமல். 

“இல்லை, அத்தைக்கு ஒண்டியாக ஒன்றும். 
young aarp gus got or கூறிவிட்டுப். 

பார்வதி உள்ளே போய்விட்டாள். 
பார்வ.இ சாச்தாவின் உதானே த்தைப்பற்றி 

அ.இகமாகப் பாசாட்பவில்லை. இருச் தாலும், 
sui முன்புகூடத் தன்னை அவள் 9G 
வேலைக்காரி மா.இரி ஈடத்.தவ,து பார்வதிக்கு 
வருத்தமாக இருர்,த.௫. கண்ணில் அளித்த. 
நீரை அடச்€க்கொண்டு பார்வதி மற்ற 39! 
வல்களைச் கவனிக்கச் சென்றான். வேலையெல் 
லாம் ஒரு வழியாக முடிச்தபிறகு, அவள் 
மனம்' ஏனோ. சங்கடப் பட்டுக்கொண்டே 
இருக்த,த. பொழுது போகாமல் இருக்சஷே 
மாமிசச அறையில் சவனிப்பாரற்றுத் அச 
படிச்து உடக்த சாச்தாவின் வீணையை 
எடுத்து வைத்துக்கொண்டு பாட ஆரம்பித் 

கலைமகள் 

தான். சாச்தாவும் அவளும் இதுவயசல் got 
os வீணை பயின்தவர்கன். சாச்தா காலேஜ் 
படிப்புப் படிச்ச ஆரம்பித்த பின்பு விணை, 
வாம்பதையே கிறத இவிட்டாள். €சாமத். 
இல் வ௫க்கும் பார்வதிக்கு ௮௮ ஒன்றேதான். 
பொழுது போச்காக இருச்து வச்... 

விளக்கு ஏற்றம் சமயம் ஆ€விடவே, 
வீணையை உரையில் இட்டு வைத்தவிட்டு 
எழுச்தான். பார்வதி, அப்பொழுது அந்த 
அதையின் வாயிர்படியில் சங்கரன் கின்ற 
கொண்டிருக் தான். 

இவ்வளவு. சுத்தமாக உனக்கு வீணை 
வாக்குத் தெரியமா 2 அரைமணியாக கின்று. 
கொண்டே. கேட்டு விட்டேன் உன் 
unto” என்று சந்தோஷத்துடன் 
கூறினன் சல்கரன். பார்வதியின் முகம். 
அம்இ வானம்போல் இவச்த.௫. பதிலொன்றும். 
கூறாமல் மெளனமாக நின்றாள். 

தாது வார்த்தைகள் பளிச்சென்று பேச 
மாட்டேன் என்றாயே!” என்றான் சல்கரன்.. 
இப்போழுதம் தன்னைப் பதில் பேச 
விடாமல் சாந்தா. சங்கரனைத் தேடிச் 
சொண்டு வருவதை அதிர் த.தம் பார்வதி பின்: 

சட்டுக்குப் போய்விட்டாள். 

அன்று. இரவு. உணவுக்குப் பிறகு 
எல்லோரும் முழற்.ற.தீஇில் உட்கார்ச்து பேக் 
கொண்டிருச் தார்கள். பட்டண த்இில் கேட்டுச் 
கேட்டு அலுத்தப் போன விஷயல்சளையே 
சாச்தா இரும்பத், இரும்பப் பேரிக்கொண் 
டிருக்தான். SLO Cares முடிச். 
பார்வதியும் கொஞ்சம் ஒதக்குப்புதமாக: 
உட்காரக் து. இவர்கள் பேச்சைக் கேட்டுக் 
கொண்டிருக்தாள். அசைச் , கவனித்த 
சங்கரன் சாச்தாவின் பேச்சுக்கு முடிவு ஏழ். 

படுத்த நினைத்து, “பார்வதி, வீணையில் 
இரண்டு பாட்சென் வா௫யேன்"' என்றான். 

சாச்தா.. இடுக்டட்டான். பார்வதியின்: 

முகம் பயத்தால் வெளுத்த௫; “பூ! ௮௮ 
ளுக்கு என்ன பாடத் தக்கல்? அவளைவிட 

சான் சன்றாகப் பாடிக்கொண் டிருர்தேன்.. 
பழச்சம் விட்டுப் போய்விட்ட g” என்றாள். 

சாயல்காலம் அவன் பாட்டைக் கேட் 
டேன். சன்றாகத்தான் இருர்.த௫. இரண்டே 
யாட்கெள் பாடிவிடு, பார்வதி!” என்றான். 
சங்கரன் மறபடியும். 

பார்வ.இ தயக்கத்துடன் 
aig வா௫ிக்க உட்கார்க்தாள். முகத்தை 
நிமிர்த்தாமல் வீணையும் கையுமாக உட் 

சசரர்ச் இருக்கும் பரர்வ.இி பதுமைபோல இருர் 
"தான். வீணையின் ஒலியுடன் அவள் மெல் 
லிய குரல் இழைர்து வர்.த,. அ.இிசமாகம் 
பாடினால் சாச்தாவின் கோயம் அதிகமா? 

  

   
விணையை எடுத்து



மலரும் மணமும் 

  

i) 

  

அவளுக்கு மூன்பாகச் சங்கரன் நின்றிருந்தான். 

விடும் என்று கினைத்.ுச் சச்தமாக இரண்டே 
யாட்டுச்சள் பாடி எழுச்.துவிட்டாள் அவள். 

சாச்தாவின் முக.த்.இில் என்னம் கொள்ளும் 
வெடித்தன... இரவு எல்லோரும் படுக்கைச். 
குப் போன பிறகு கெளரியின் படுக்கை அறை. 
யில் சாச்தாவுக்கும் அவளுக்கும் தகராறு. 
ஒத்பட்ட ௮. 

“நீ ஏன் அர்த சாட்டுப்புறத்தை வரவழைத் 
தாய்? சாகரிகமான மனிதர்களுடன் ௮ த. 
குப் பழகத் தெரிகிறதா? இர்த அழல் இவ 
ளுக்குத் தெரிச் த. அரைகுரைப் பாட்டை 
வேற பாடிக் காண்பித்தவிட்டாள்!'” என்று 
கூறினான் சாச்தா. 

“*ஒண்டியாக என்னால் இவ்வளவு வேலே. 
களையும் சமாளிச்சு முடியாதே என்றுதான். 
வ ரவழைத்தே செளரி தன் பெண்ணுக்கு 
எல்கே கோபம் வர்்.துவிடிமோ எண்று: 
யயச்தாள். 

“வேலையெல்லாம். முடிச்துவிட்டதோ 
இல்லையோ? காலையில் யார் கண்ணிலும்: 
படாமல் அவளை ஊருக்குப் போகச் சொல்!!! 
சாச்தா கோபத்அடன் கதவைப் படாரென்று 
மூடிச்கொண்டு வரவும், பார்வ. கண்ணில் 
சண்ணிர் பெருகத் தன் படுச்சை அறையை 
அடைச்தாள். 

விடியத்சாலம் சாலு மணிக்குப் பார்வ.இ. 
தன் பெட்டியுடன் ess அத்தையிடம். 
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தன்னை ஊருக்கு அனுப்பும்படி, கேட் 
டாள். 

“பொழுது விடிக்ததம். இரும்பவும் காது: 
பேர் முன்னாடி ரகளை வேண்டாம், அத்தை! 
ஊசிலேயும் அம்மாவும் அப்பாவும் தனியாகப் 
பண்டிகை கொண்டாகெருர்கள்'' என்றாள். 
பார்வ. 

“சரச்தாவின். குணச்தான். உனக்குத் 
தெரியுமே, பார்வ.” என்றாள் கெளரி, அள. 
வக்கு மீதிய சோகத்துடன். 

“தெறிச் துதான் கேட்டறேன், அத்தை. 
ஒருவர் பிடிவாதமாக இரும்தால் மத்றொரு 
ஏர். விட்டுச் கொடுத்.துத்தானே ஆகவேண் 
டம்? வண்டிக்காரனைக் கூப்பிட்டு என்னை 
ரெயிலடி. வரையில் விட்டுவிடச் சொல்லுக் 
கன், அத்தை.” 

வைகறையின் மல்யெ வெளிச்சத்தில், 
ஸ்சானம் செய்து ஈரம் உலராத கூர் 
தலில் அவள் சூட்டியிருச்த முல்லையின் 
மணம் சம்மென்று வீதயத. அத்தை தன் 
பெண்ணுக்குத். தெரியாமல் பார்வ.இக்குப் 
பரிசாச அனித்திருக்த பட்டுப் புடைவை சர. 
சரக்க வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாள் பார்வ. 

வண்டி. ஸ்டேஷனை அடைவதற்கும். 
பொழுது விடிவதற்கும் சரியாக இருச்,தத. 
டிக்கட்டென் இரும்பிய வண்டிக்காரன், 
“அம்மா! Obs வண்டி பூட்டுதுங்களாம். 
ஏட்டு மணிக்குத்தான் 'வண்டியாம்!'” என்று 
கூதி அவளிடம் டிக்சட்டைக் கொடுத்தான். 

பரர்வ;இி தன் உறுதி மாறாமல் எட்டுமணி 
வண்டிக்காகச் காத்தருக்தான். 

“சாச்தா ஒருவேளை சங்கரனைக் கல்யாணம்: 
யண்ணிக்கொன்றெதாக இருச்சருளோ?. 
அதற்குப்போட்டியாக சாம்வச்.துவிட்ட தாகச் 
சாக்த நினைத்துவிட்டாளோ என்னவோ?” 
என்று நினைத்துத் தனக்குள் இரித்துச் 
கொண்டாள் பார்வ, சங்கரனுடைய மெருச் 
தன்மையும் இனிய சுபாவமும் தன் மனத்தைக் 
சவர்ச்.இருப்பதம் அவளுக்குத் தெரிக்த.. 
பார்வ;இயின் சந்தனையைக் கலைத் துக்கொண்டு. 
செயில் வண்டி ஸ்டேஷனை அடைந்தது. 
பெண்கள் வண்டியில் ஏறி உட்கார்ச் கொண் 
டான் பார்வ... அவன் இதங்க வேண்டிய 
ஊர் வந்ததும் பார்வதி வண்டியிலிருர்,த. 
'இதல்னொள். அல்சே அவளுக்கு முன்பாகச். 
சல்கரன் கின்றுகொண் டிருச்தான்! “என்ன 
அவசரம் உனக்கு? என்னிடம் சொல்லாமலே 
புதப்பட்டுவிட்டாயே!'! என்று கேட்டான். 

பார்வதி புன்னகை பூத்தாள். 
“ஏல்லா விஷயக்களும் எனக்குத் தெரியும். 

சாச்தாவுக்கு உன்னைக் கண்டால் பிடிக்க: 
வில்லை. என்னதான் கற்றாலும் அவனிடம் 

கலைமகள் 

அன்பும் அடக்கமும் இல்லை. மணமில்லாத 
சாட்டு ரோஜா மலரைப்போல!'” என்றா!ன் 
சங்கரன். 

“ஆமாம், அவள் சுபாவம் அப்படி. அதோடு. 
அவள் சான் என்னவோ அவளுக்குப். 
போட்டியாக வச்அவிட்டதாக கினைத்துச் 
கொண்டிருக்கிறாள்." 
ஏன்ன சொல்லுகிறாய்?” என்று சங்கரன்: 

அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான். 
பார்வதி பேசாமல் இருச்தவிட்டாள். 

தர்பாராமல் வசத பார்வதியை அவள் " 
பெற்றோர்கள். ஆச்சரியத்துடன் பார்த் 
தார்கள். 

“அத்தை வீட்டிற்கு இவர் வச்இருந்தார். 
ஈம் ஊரையும் பார்க்க வர்இருக்கறுர்.'” சுருக்க 
மான இச்த அறிமுகம் பார்வதியின் தகப்ப 
ஞசைத் இகைச்க வைத் அவிட்ட ௮. 

“ஊரைப் பார்க்க வேண்டும் என்றெ சார 
ணம் ஒன்று. அத்துடன் உங்கள் பெண் தனி 
யாக வருனொளே என்றும் இருர்தது'' என்: 
ரன் சங்கரன். 

பார்வதியின் தகப்பனார் சரளமான மனம் 
படைத்தவர்.  சங்கரனைப் பற்றிய விவ 
பரல்களை விசாரித்துச்கொண்டார். “உனக் 
குத் தெரிச்த இடமாகப் பார்வ இக்குப் பார்த் 
அச் சொல்லேன், அப்பா! அவளுக்கும் இந்த 
வரஷம் கல்யாணம் பண்ணியாக வேண்டும்!” 
என்றார் அவர் கவலையுடன். 

"இலையில் பார்வ.இ பரிமாதிய போனியைச் 
சுவைத் துக்கொண்டே, “அதற்கென்ன? 
பார்வ.இ ரொம்பச் சமர்த்து, பாட்டும் ஈன்றாகப் 
UOC wer. அவளுக்குக் கல்யாணம் 'ஆசக் 
கேட்ச வேண்மொ?"” என்றான் சங்கரன். 

“இதையெல்லாம். யர் அப்பா சவனிக்9 
முர்கள்? பணம் ஒன்றுதானே பிரதானமாக 
இருக்கறது இக்.தக் காலத்இல்?” என்று கூறி: 
வெத்திலைத் தட்டை அவனிடம் கொடுத்தார் 
அவர், சங்கரன் அப்பொழுதே அவசரமாகக் 
இளம்பிக்கொண் டிருச் ததால், “பார்வதி, 
உன் ஜாதக ஈகல் ஒன்று பெட்டியில் வைத் 
இருக்கிறேன். மஞ்சள் தடவி எடுத்து வா, 
அம்மா”” என்று பெண்ணைக் கூப்பிட்டார். 

வெட்சத்தடன் ஜாதகத்தைத் sate 
ரிடம் கொடுத்த பார்வதியை அன்புடன் 
பார்த்துக்கொண்டே, **ஆகட்டும். என் தகப். 
பனுரிடம் சலர்.துசொண்டு கூடிய இக்கிரம். 
,தசவல் தெரிவிக்கிறேன் உல்களுக்கு'” என்: 
ரன் சங்கரன். 

எதிர்வீட்டில் தலை இபோவளிக்காக சாக 
ஸ்வரக்காரன் இன்னிசையை ஊதிக்கொண். 

டிருர்தான். * 
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(து ஒரு தேய் பிறை இரவு. சற்று முன் 
அசி த௫ின்டு கடந்த, or ah ‘oat 
திலா பூத்திருந்தது. ஆசிரமத்தில் எல். 
லோரும் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண் 
டிருந்தார்கள். மாமரத்தின் கிளைகளினூடே 
(நிலவொளி இறங்கி வந்து பாலா படுத் 
திருத்த வராந்தாவில். ஒனிக்கோலம்: 
வரைந்தது. பாலா மட்டும் உறங்கவில்லை. 
இருண்ட வானத்தையும், பூதம் பூதமாக 

நின்றிருந்த மரங்களையும் பார்த்துக் கொண். 
டிருந்தவள், _ நிலவு" உதயமானதையும் 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் 

அருகே ஜக்கு படுத்து அயர்ந்த தூக்கத்: 
தில் இருந்தான். கலைத்த கேசம் நெற்றி 
யில் புரள, மலர் விழிகள் மூடி இருக்க, உள் 
எத்தில் எண்ணற்ற கேள்விகளை உள்ள 
டக்கிக் கொண்டு அந்தக் குழந்தை தூங்கு, 
வதைப் பாலா உற்றுக் கவனித்தாள். தன். 
எலும்புக் கரத்தை அவன் பஞ்சு போன்ற. 
முகத்தில் சோரவிட்டு ஆசை தீர வருடி 
னாள். ஜக்கு. 'தூக்கததில் முனகினான்; 
முறுவலிதீதான்.. 
அந்த வராந்தாவில் சுமார் முப்பது. 

பெண்கள் படுத்திருந்தார்கள், நல்ல 
கோடைக் காலம் ஆதலால் ஆசிரமத்துள் 
யாரும் _ படுக்கவிலலை, இவர்களுக்குத் 
துணைக்கென்று காவற்காரக் கிழவனும், 
அவன் வளர்ப்பு நாய் ஒன்றும் மா 
மரத்தடியில் படுத்திரு ந் தன। 

பாலா தன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு, 
Yop பார்த்துக் கொண்டாள். 
தூங்குகிற அத்தனை பேருக்கும் 
விழித்த நிலையில் ஒவ்வொரு கவலை: 
இருக்கத்தான் செய்தது. கணவனை 
இழத்தவர்களுக்கு அதைப் பற்றிய 
கவலை) ஒருவனால் ஏமாற்றப்பட்ட 
வளுக்கு அதைப் பற்றிய வேதனை; 
கணவனால் நிராகரிக்கப்பட்ட 
வளூக்கு அதைப் பற்றிய குமைச் 
சல். ஆனால் இவர்கள் எல்லோரும். 
பாலாவைப் போல் அந்த இரவில்: 
தொட்டுக் கொட்டென்று i 
திருக்கவில்லை. 
மறந்துவிட்டிரு, 

பாலாவும் அப்படி. 
பட்டே ஒன்றும் உருகிப் போகிற 
வள் அல்லன். கடைசித். தடவை. 
யாக அவள் கணவன் பலராமன் 

  

  

   

   

வருக்கு... 
சுதராஜா. ராமமுர்த்தி 9 

அவளையும் குழத்தையையும் ரயிலேற்றி * வீட்ட போது, கண் கலங்காமல் தைரிய 
மாகத்தான் இருந்தாள். ரயில் பெட்டி, 
யில் அவளையும் குழந்தையையும் உட்கார. 
வைத்துவிட்டு, பலராமன் ரயிலடியைச் 
சுற்றிச் சுற்றி வந்தான். பாலாவும் குழந் 
தையின் கையைப் பிடித்துக். கொண்டே 
வெளியே வந்தாள். ரயில் கிளம்பும் நேரம்: 
வந்ததும் பலராமன் பெட்டியின் அருகில்: 
வந்து * ஜக்கு, போய் விட்டு வருகிறாயா ? 
எங்கே 'டாட்டா! சொல்லு பார்ப்போம் '* 
என்று கேட்டான். 

“போய்விட்டு வருகிற தென்னடா? 
போகிறேன் என்: 
று... சொல்லடா, 
ஜக்கு. 
சொல்லம்பு 

களால் வீட்டில் 
அவனைத் துளைத் தது போதா 
தென்று மேலும் 
துளைத் தெடுத் 
தாள் பாலா. 
“ef, சரி. 

போகிற இடத் 
தில் இந்த 

    
   

        

   

  

   

  

   
   

   



நம்பினோர் கெடுவதில்லை 

வேலையையும் மனசிலே வச்சிண்டு லீவிலே 
புறப்பட்டேன். ஆனால் வந்திறங்கியதுமே 
கேள்விப்பட்ட ஒரு சமாசாரம் என் காரியம்: 
பழமாயிடும்னு சொல்லித்து, “டில்லியிலே 
உன் பிள்ளையை அடிக்கடி பார்ப்பேன்-- 

ள் சொல்லவேயில்லையே | நீ 

    

உனக்கென்ன லாபம்?" 
ஈவெரிகுட்...அப்ப நீ 

டெல்லி. வர்ரே... உனக்கு அங்கே கை 
மேலே வேலை க க்கு..." 
“என்ன, டில்லிக்கா?..!'' தம்பதிகள் இரு 

வரின் குரல்களும் சேர்த்தொலித்தன. 
“என்னப்பா, மயக்கம் போட்டுடாதே. 

இங்கே உனக்கு வேலை போய் நீ மன 
சொடிஞ்சிருக் ௧ 1 அங்கே நானோ தென் 
னிந்தியர் பள்ளிக் கூபத்துலே, கிளை ஒண்: 
ஊைத்.திறந்துட்டுத் தகுந்த ஹெட்மாஸ்டர் 
கிடைக்காமெ திண்டாடறேன் ! இந்த 
வேடிக்கையை என்ன சொல்ல! என்ன 
யோசனை, பக்கத்துலே பிள்ளை, வேலை கை 
யிலே...ம்...சரின்னு சொல்லு..." 

ருக்கு கணவனைப் பார்த்தான். “நான் 
சொன்னது' சரிதானா? ஒருவழி.அடைச்சா 
தெய்வம் ஒரு வழி .திறக்கும்' என்று பேசா 
மல் பேசின அவள் விழிகள். 

ஐயர் பூஜை மாடத்தைப் பார்த்தார். தீப 
ஒளியின் பின்னால், உருவாய், அருவாய், 

அவ்வ வ கவ வவ ப — 
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உளதாய், இலதாய், மருவாய், மலராட, 
மணியாய், ஒளியாய் நின்ற முருகன் இப் 
போதும் தன் மாயச் சிரிப்பை உதிஈத் 
துக் கொண்டிருந்தான். 

“அப்படியானால் நாங்கள் -உனக்கு முன் 
ன தாகவே -- புதுவருஷப் பிறப்புக்குள் 
ளாகவே- சென்று விடுதரோம்...'" என்றார் 
ஐயர். 

* * * 

oy piel வருஷம் கிருஷ்ணையர்- ருக்கு 
'தம்பத்களுக்குத் தலைதகரிலே விடிந் 

தது. 
உங்கள் விஜயத்தோடு இத்தனை சிறப் 

பாக இவ்வருஷம் பிறக்குமனு நாங்கள் 
நினைக்கமவயில்லை...""என்றான் மகன் நாத் 

Byes... * 
சிடிலலாம் ஈசன் செயல், இறைவளைச் 
சரணடைந்தால் அனைத்தும் பெறலாம். 
நம்பினா கெடுவதிலலை, இது நான்கு 
மறைத் தீர்ப்பு"! என்று முணுமுணுத்தது. 
தந்தையின் வாய். 

மாமியார் தேர்ந்தெடுத்த பட்டுப் புட 
வையை உடுத்திக்கொண்டு வந்து நமஸ் 
கரித்த கமலாவை வாயார வாழ்த்தினார் 
ஐயர். ருக்குவிற்கும் மகிழ்ச்சி பிடிபடவில்லை. 

இளங்கதிரவன் புதுவருடத்தின் ‘pb 
பிக்கை ஒளியை! உலகெலாம் பரப்பியபடி 
தன் பவனியைத் தொடங்கினான். ஃ 

உடபட தட டட 

 



அவருக்கு...? 

வாயை அடக்கிக் கொண்டு இரு. உடம். 
பிலே சீவனைக் காணோம்: "பூ! என்றால். 
காற்றில் பறக்கிற மாதிரி இருக்கிறாய்; வாய் 
மட்டும் நெருப்பாகச் சுடுகிறது..."” 

ஜக்கு, தாயையும் தந்தையையும் மாறி. 
மாறிப் பார்த்தான். அப்பாவுக்கும் அம் 
மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை. அவனுடைய 
சிறிய மூளைக்குக் கூடத் தெரிந்தது. நெடி 
துயர்ந்து, நல்ல சிவப்பாகக் கம்பீரமாகத் 
தோன்றினன் பலராமன். ஆழ்ந்து சுடர் 
வீடும் கண்களும், சுருண்ட கேசமும் 
கொண்ட அவன் நல்ல அழகன். அவன் 
அருகில் அம்மாவை அவன் பல முறைகள் 
யார்த்திருக்கிருன். மூங்கிற் துண்டுகளைப் 
போல் நீண்ட கைகளும் கால்களும்... குழி 
விழுந்த கண்களுமாக அவளுடைய கோரம். 
அவனுக்குத் தெரிந்துதான் இருந்தது. 
அவளுக்கும் அவனுக்கும் எத்துணை வேற் 
றுமை? இயற்கையின் இந்த ஏமாற்று 
வித்தையை மனித அறிவால் புரிந்து 
கொள்ள முடியவில்லையே 1! 

இப்படி ஓர் அபூர்வ தம்பதிக்குப் பிறத்து 
விட்ட தன்னையும் குனிந்து பார்த்துக் 
கொண்டான் ஜக்கு. தகப்பனார் வாங்கித் 
தத்த ஊதலை எடுத்து உதட்டில் பொருத்தி 
அவன் ஊதவும், ரயிலும் ஊதிக் கொண்டு. 
கிளம்பிவிட்டது. 

இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் 
கொண்டே நின்றார்கள், இவர்களைச் சுற்றி 
எத்தனையோ விதமான பேச்சுக்கள், கருத் 
ததுக்கள். 

“ஊர் போய்ச் சேர்ந்து கடிதம் போடு. 
மாம்... திரும்பி வருமயோது உடம்பை 

தற்றிக் கொண்டு வரவேண்டும்." 

ஒருவன் ஒருத்தியிடம் இவ்விதம் கூறி 

  

   

  

விடைபெற்றான்; “நாலும் தான் பெண்: 
ணுகப் பெற்றாய்; இந்தத் தடவை மொக்கு 
மொக்கென்று gor குழந்தையோடு 
திரும்பிவர வேண்டும். இல்லாவிட்டால். 

“இல்லாவிட்டால் என்னவாம் ? என்: 
Ler § தள்ளி வைத்து விடுவீர்களோ ?” 

படி ஒரு பெண் சூரல் மெல்லியதாக 
முந்து உறுதிப்பட்டு நின்றது. 

பாலா திடுக்கிட்டாள், இதோ தன்னைத் 
தன் கணவன் தள்ளி வைத்து விட்டான். 
இப்படிச் சாமானியமாக நடந்து வீடுமா 
என்று அந்தப் பெண் சவால் விடுகிறாளே ! 
இதோ நடந்து கொண்டிருக்கிறதே 1 

இனி அவளுக்கும் அவனுக்கும் என்ன 
உறவு வைத்திருக்கிறது ? 

ரயில் மலைகளையும், காடுகளையும், ஆறு. 
களையும் கடந்து முன்னேறும்போதெல். 
லாம் அவளுக்கு அவன் தொலைவில் தெரி 

  

   

  

யும் நட்சத்திரப், புள்ளியாக மாறிவிட்டான். 
அதோ 1 அவள் கண்களை உறுத்துவதைப் 
போல் ஒரு வானச் சுடர். எட்டாத உயரத் 
தில் அது நின்று அவளை அலட்சியமாகப் 
பார்த்தது." அது போல் தான் அவனும்! 

க்கு புரண்டு படுத்தான். திரும்பவும் அவர் 
'கள் பிரிவுக்குக் காரணத்தை ஆராய்ந் 

தாள் அவள். பெண்மையின் முழுமையை 
எதிர்பார்த்துக் காலமெல்லாம் ஏங்கி 
இருந்தவனுக்கு, பாலா ஒரு முழுமைப் 
பெண்ணாக முடியாது. நீண்ட நீண்ட கை 
கால்களும், சதைப்பிடிப்பில்லாத கன்னங் 
களும், கோரைக் கூந்தலும் கொண்ட அவ 
ளுடைய கழுத்தில் அவன் முடிச்சிட்ட கதை 
விந்தையான து; வேடிக்கையானதும் கூட். 

உற்றார் உறவினர் பெற்றவர் எல்லோ 
ரமே பலராமனைச் சந்தேகத்துடன் பார்த் 
தார்கள். வயது முப்பதுக்கு மேல் ஆகியும் 
"திருமணம் செய்துகொள்ள ஆசைப்பட 
வில்லையே என்பது தான் அவர்கள் குற்றச் 
சாட்டு, ஒழுங்காக இருப்பவன் தானா ? 

இத்தக் கசமுசப் பேச்சுக்கள் பலராம 
ன் தாயை வெகுவாகப் பாதித்தன; 

காதைத் துளைத்தன. 
“பாலு! நான் சொல்வதைக் கேட் 

கிராயா?!! என்று மகனிடம் ஒரு தினம். 
ஆரம்பித்தாள் அவள். 

என்ன அம்மா?..."" 

குடும்பத்துக்குத் தகுந்த ஒரு பெண் 
ஸுகப் பார்த்துக் கல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்ளேன்...” 

   

  

“நீதான் பாரேன், அம்மா. 
அம்மா குடும்பத்துக்கு ஏற்றவளாகத்: 

தானே கேட்கிறாள்; பார்க்கட்டும்! என்று: 
நனைத்தான் பலராமன். 

தாய் அவ்விதமே பார்த்தாள். மகனின் 
கற்பனை உள்ளத்தைப் புரிந்துகொள்ளாத 
அவள் பாலாவின் உயரம் பருமன் இவற் 
றைப் பார்த்துத் திருப்தி அடைந்துவிட் 
டாள். 

“பெண்ணைப் பார்த்தாயாடா பலராமா?"" 
“நீதான் பார்த்தாயே, அம்மா, நான் சரி 

யாகக் கவனிக்கவில்லை..." 
தல்ல உயரமும் பருமனுமாக இருக் 

கிறாள். குடும்ப வேலைகள் நன்றாகச் செய் 
வாளாம்.. '" 
“ஒஹோ! 
அவனுக்குப் பெண்ணைப் பார்த்து முடிவு 

கூற வேண்டுமென்று ஏனோ தோன்ற 
வில்லை. தாயிடம் வைத்திருந்த அபார நம் 
பிக்கை காரணமாக இருக்கலாம்...
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கண்கட்டு வித்தை போல் இவர்கள் திரு 
மணம் நடத்து விட்டது. மணையில் பெண் 
ணையும், பிள் ளையையும பார்த்தவர்கள் அதி 
சயிததார்கள். வயதஃக்கு மீறிய முதிர்ச்சி 
நிறைந்த மணப் பெண்ணைப் பார்த்து மறு 
படியும் கசமசவென்று பேசிக் கொண்டார் 
கள். தனித்துப் பார்க்கும்போது தெரியாத 
பேதங்கள் அவர்களுக்கு மணமக்களைச் 
சேர்த்துப் பார்க்கும்போது நன்றாகப். 
புலப்பட்டது. நல்லதோ கெட்டதோ, நாலு 
பேர்கள் பேசும் போது தானே கூர்ந்து 
கவனிக்கத் தோன்றுகிறது ? 

பலராமன் மனைவியைக் கூர்ந்து கவனித் 
தான். அவன் உள்ளத்தில் ஒரு சிறு நெரு. 
டல். 'இவளையா மனைவி என்று வரித்துக். 
கொண்டோம் ! பொன்னாலும் மணியாலும் 
அணி செய்து பெற முடியாத அழகியை 
யல்லவா மணக்க நினைத்திருந்தேன் !... 

"ஆம் ! நினைத்திருந்தேன்--கற்பனையில்; 
நடைமுறையில் தவறிவிட்டேன்!” 

தலையைக் குனிந் விழிக்கடையில் 
கோத்து, ‘Berm Oe erate சுண்டி 
எறிந்துவிட்டு வேறு பக்கம் திரும்பிக் 
கொண்டான் அவன். 

முதல் பார்வையில் ஏற்பட்ட அந்தக் கலக் 
கம், கல் மேல் பொறித்த சொல் போல். 
அனை இதயத்தில் ஆழமாகப் பதிந்து விட்டது... 

ரறரத்தடியில் படுத்திருந்த நாய் உடலைச் 
அலிர்ததுக்கொண்டது. பாலா புரண்டு. 

படுத்து ஜக்குவின் கைகளை எடுத்த த் தன். மார்பின் மீது வைத்துக் கொண்டாள். 
குழந்தை எல்லாச் சாயலிலும் தகப்பனை யே 
உரித்துக் கொண்டு வந்திருந்தான். அன் 
குவிந்த உதடுகளைப் பார்த்து “அவரும். 
இப்படித்தான் இருப்பார்! என்று நினைத். 
'துக் கொண்டாள் அவள்... 

  

அழிக்க முடியாத எண்ணங்கள் திரும்பவும் 
தொடர்ந்தன... 

பாலா கணவன் வீட்டிற்கு வந்தாள். 
ஆலை அவனைக் கவரவில்லை. முகத்தில் 
ஒற்றிய பவுடரும், கண்களில் தீட்டிய மையு 
மாக அவள் அவனை மாலை நேரத்தில் வர 
வேற்ருள். அஞ்சனமும், வாசனைப் பொடி. 
யும் பெண்ணின் வெளி அழகைச் கவர்ச்சி 
யாக்கிக் காட்டுமே தவிர, பெண்ணின் 
மலர்ச்சியை அவற்றால் அதிகப்படுத்தி 
விட முடியாது. 

பாலா, நாடகத்தில் பெண் வேடம் 
தாங்கிய! நடிகனைப் போலத் தோன்றி 
னாள். அவனுக்குக் கேஈபம் "பற்றிக் 
கொண்டு வத்தது.. 

  

  

அமுதசுரபி 

“இங்கே வா, பாலா! நீ இப்படி வேஷம் 
போட்டுக் கொண்டு நின்றால் தான் மயங்கி 
விடுவேன் என்று நினைக்காதே. நீ பெண் 
ணாகத் தவறிப் பிறந்துவிட்டாய். உன்னி 
டம் பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய 
மென்மை இலலை; குழைவு இல்லை; கவர்ச்சி 
யுமில்லை! நீ எப்பொழுதும்போல் சாதார 
ணமாகவே இரு. அது போதும்...என்னை 
பயமுறுத்தாதே. 

பாலாவுக்கு அவன் கூறுவது புரியவில்லை, 
இத்த நிலையில்தான் ஜக்கு பிறந்தான் ! 

"உன் பிள்ளை உன்னைப் போலவே இருக் 
கிறாளடா...அவளைக் கொள்ளவில்லை... 
என்றாள் தாய். 

“பிழைத்தேன். போ......உணக்குக்கூட 
அவள் பெண்ணாக இல்லை என்று இப்பொழு. 
தாவது புரித்ததே.. 

“பெண் பார்க்கப் போன அன்று நீயும் 
தானே வந்தாய் அம்மா; என்னைப் போய்க். 
குற்றம் சொல்கிருயே !! 

தாய் வேதனையுடன் மகனின் முகத்தைப் 
பார்த்தாள். 

“ஆம்... வந்தேன்; அவளைப் பார்க்கவும் 
பார்தேன். என் கண்ணுக் கெதிரே 
ஏதோ திரையைத் தொங்கவிட்ட மாதிரி 
அவளுடைய அவலட்சணம் எனக்குத் தெரி 
யாமல் போய்வீட்டது, அம்மா..." 

துன்பப் பெருமூச்செநிந்தான் அவன். 
“திருமணங்கள் வானுலகிலேயே தீர் 

மானிஃகப் படுகின்றன! என்று அல்லவா. 
கூறுகிறார்கள். இறைவன் இவர்கள் 
இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்துச் 
கசப்பை வளர்த்து வேடிக்கை பார்த்தான். 

  

     

  

  

  

  

“என்னவோ குடித்தனப் பாங்காக இருக். கிறாளே என்று பார்த்தேன்...உயரமும பரு மனுமாக எப்படி இருந்தாள் ? பிரமாத: 
அழகியில்லா விடினும உடம்பாவது நன்றாக. 
இருக்கக் கூடாதா ?...அவலட்சணம் அதிக 
மாகக் கண்ணுக்குத் தெரியாது...'" 

தாய் அங்கலாய்த்தாள். 
கணவனின் அன்பு கிட்டாமல் போன 

வுடன் பாலா எலும்பும் தோலுமாக ஆகி. 
வந்தாள்... எக்ஸ்-ரே! கருவிகள் உடலைப். 
படம் பிடித்தனவே தவிர, உள்ளத்தில்: 
பொங்கும் ' தணியாத ஆசையைப் படம். 
பிடித்துக் காட்டவில்லை. 

மாமியாரும் கணவனும் அக்கறையுடன். 
வாங்கித் தந்த புஷ்டியான ஆகாரங்கள் 
அவளை வளப்படுத்தனல்லை. 

அன்பு 1-- அன்பு ! -- அது ஒன்றுதான். 
அவள் இதய ஓலமாக இருந்தது. "தாய். மைப் பேற்றை அடைந்தபோது கூட 
அவளிடம் மாறுதல் ஏற்படவில்லை. 

 



அவருக்கு. 

பலராமன் தேர்ந்த ஞானியல்லன்; மிருக 
முமல்ல. 

மென்மையும் நளினமும் கொண்ட ஒரு, 
பெண்ணை எதிர்பார்த்தவனுடைய உள்ளத். 
திற்குப் பாலாவினால் உவவகை யளிக்க 
முடியவில்லை. தன் குழந்தையின் தாய் 
என்கிற முறையில், அவளை வைத்துக். 
காத்து வந்தான் பலராமன். 

அவன்... சீறவுமில்லை--தணியவுமில்லை. 
ஆனால் பெண் உள்ளம் வேறு விதமாக 
இருந்தது. பாலா சீறியெழுந்தாள். 

தான் மனைவியாக நடத்தப்பட வேண்டும் 
என்று அவனுடன் வாதிட்டாள். 
(வானத்து நிலா களையிழந்து காணப் 

பட்டது. மேற்கே நகர்ந்து நகர்ந்து அது 
செல்வதைப் பார்த்தவாறு பாலா சிந்தித் 
தாள்...) 
அன்று ஒரு நாள்-- 

அவனும் அவளும் தனித்து நின்றபோது 
பாலாவின் கண்ணீர் அவனை உலுக்கியது. 
என்னமோ உண்மைதான். ஸல் அது 

இரக்கம் தோய்ந்த கண். பெண் 

என்கிற இரக்கம் ஒன்று தான் அவன். 
உள்ளத்தில் மேலோங்கி யிருந்தது. 

“பாலா, ஏன் அழுகிறாய்? உணக்கு. 
இத்த வீட்டிலே என்ன குறை? நானும் 
அம்மாவும் உன்னுடன் அன்போடு தானே 
இருக்கிறோம் !..."” 

““அன்பா...? 
  

பாலா கணவனைக் கோபத்துடன் விழித் 
துப் பார்த்தாள். “சோறும் துணியும் 
கொடுத்து நடத்தப்படும் வேலைக்காரி. 
என்று சொல்லுங்கள்..." 

அதற்குமேல் பலராமனே அவள் உள் 
சாத்தைப் புரிந்துகொண்டான்.. அவளுக் 
குப் பதில் கூற அவனால் முடியவில்லை. 

  

அன்று அவள் உள்ளத்தில் பொங்கி 
யெழுந்த ஆத்திரம் அவள் உடலையும் மனத். 
தையும் தியாகப் பொசுக்கியது. அப்புறம். 
தான் அவள் பிறந்த வீடு சென்றாள். 
அங்கு அவளுக்கு இருந்த ஒரே ஆதரவு 
அவளுடைய அண்ணன் ஒருவன் தான். 

கணவனுக்குத் தன் கசப்பைக் காட்டிக் 
கடிதங்களாக எழுதிக் குவித்தாள். அத்த 
வீட்டில் அவள் மனைவியாக இருக்க விரும். 

பினு ளையன்றி, இரக்கம் காண்பிக்கப்பட 
வேண்டிய பெண்ணாக இருக்க விரும்ப 
வில்லை," முரண்பட்ட இந்த இரண்டு உள் 
ளங்களும் பெரும் போராட்டத்தை' மாதக் 
கணக்கில் நிகழ்த்திக் கொண்டே இருத் 
தன. முடிவில் பாலா கணவனை விடடுப். 
பிரிந்து, தன் வாழ்க்கையை வகுத்துக் 
கொள்ள ரயிலேறி விட்டாள். 

பலராமனுக்கு முதலில் இவையெல்லாம். 
அதிர்ச்சியாக இருந்தன. அவரவர் கட்சி 
யிலே நியாயம் இருந்தது. இடையிலே 
இருக்கும் ஜக்குவை முதலில் யாருமே 
கவனிக்கவில்லை. பிள்ளை இருவருக்கும் 
பொது தானே ! 
ஜக்குவை நீ அழைத்துப் போய் என்ன. 

செய்வாய் ? அவன் வளர வளர உன்னால். 

  

அவனைக் காப்பாற்ற முடியுமா 1!” என்று. 
கேட்டாள் மாமியார், அவள் கேள்வி நியா 
யமானது. ல் 

“முடியுமோ, முடியாதோ! அவன் என் 
குழந்தை. ...! பாலாவின் மூர்க்கத்தனம் 
ஓங்கியிருந்தது. 
*உனக்காவது ஜக்கு இருக்கிறான், ஆறு 

தலுக்கு, அவன் பட்ட மரமாக நின்று 
விட்டானே..." 

கிழவியின் கண்களில். 
மாகத் தேங்கி தின்றது. 

தாயின் கண்ணீரைக் கண்ட பலராமன் 
வேதனை பொங்க ஜக்குவை அணைத்துக் 
கொண்டான். 

கண்ணீர் குள



பாலா குழந்தையின் கைகளை (வெடுக்! 
சென்று: பற்றி இழுத்தாள்... 

ஸடியற்காலம் வந்துமிட்டது. அது எழுப் 
பும் இன்ப போதையில் எல்லோருமே 

மயங்கிக் கிடந்தனர், பாலா மூணுமுணுத் 
தாள்: *ஆம், அவர் பட்ட மரமாகத்தான் 
நின்று விட்டார். ஜக்கு வளர்ந்த பிறகு 
அவரிடம் ஒட்டவா போகிறான் ? பாசமென் 
பது ஒருவரை யொருவர் சார்ந்து நின்று 
உண்டாவது தானே !" 

பாலா. எப்பொழுது தூங்கினாளோ... 
விழித்துப் பார்க்கும்3போது ஜக்கு ஆசிரம 
விதிகளின்படி குளித்துவிட்டு வேறு உடை 
அணிந்து அவள் பக்கத்தில் வந்து உட் 

கார்ந்திருந்தான். 
“ஏண்டா, எப்பொழுது எழுத்தாய் நீ? 

என்னை எழுப்பக் கூடாதோ ?'" 
அன்புடன் மகனின் கன்னத்தை வருடி 

ஞள் பாலா. குழந்தை முகத்தைச் சுணக் 
கிக்கொண்டு பின்னால் நகர்ந்தான். 

அம்மா, உன் கை ஏனம்மா இப்படி 
"சுள்ளென்று குத்துகிறது 3 எங்க டீச்சரின் 
கை மெத்து மெத்தென்று... 

அவன் வார்த்தைகளை முடிக்கவில்லை. 

அமுதசுரபி 

பாலா தன்னிடமிருக்கும் குறைமை, 
உணராத நிலையில் நேற்றுவரை இருத் 
தாள். ,இன்று அந்த உண்மை தெளிந்த 
வானம் போல் அவள் உள்ளத்தில் பளிச் 
சிட்டது. 
கணவனிடம் அன்பை எதிர்பார்த்து உரி 

மைப் போராட்டம் நடத்திய அவள், அவனு. 
டைய நிலையைப் பற்றி யோசிக்கவேயில்லை, 
அவள் எதிரே பட்ட மரம் ஒன்று (ஹோ 
வென்று நின்று கொண்டிருந்தது. . 

“எனக்கு ஜக்கு இருக்கிறான். 1 ஆறுதலுக்கு, 
அவருக்கு...?! பாலா விருட்டென்று எழுந். 
தாள். 

அன்று முதன் முதலாக--கடைசியாக 
வும்...கணவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாள். 

“தாங்கள் இனிப் பட்டமரமாக இருக்க 
வேண்டாம். தங்களுக்குப் பிடித்தமான 
ஒரு மனைவியைத் தேடிக் கொள்ளுங்கள்; 
எனக்கென்று தாங்கள் அளித்த தளிர் 
ஒன்று -- அதுதான் ஜக்கு. இன்று 
தங்கள் பட்டுப்போன வாழ்க்கையை 
எனக்கு நினைவு படுத்திவிட்டான்......"' 

ஆசிரமத்தின் பிரார்த்தனைக் கூடத்தில் 
காலை மணி ஒலித்தது. ஜக்குவின் தளிர் 
விரல்களைப் பற்றிக்கொண்டு நடந்தாள் 
பாலா, 

     



வானம் மப்பும் 
சமத்தரரநுமாக இருச் 
சீன. Rg A oy 
வென்று. ஊதைச் 
கற்று வே௮ அடிச் 
௪௫... மத்தியானம் 
பன்னிரண்டு. மணி 
Cater என்று அப். 
பொழு யாரும் 
சொல்ல முடியாது. 
வழக்க,த்.௪க்கு வி3ரா 
Bone yay Sine 
,சதிவிருக்து சூரிய 'ஸ்பரிசத்தையே பூமா 
சேவி அறி. ரமல் இருச்தான். 8ண்ட காட் 
களுக்குப் பிறகு--௮,சாவ௫, இரண்டு வரு: 
ஷக்களுக்குப் பிரகு--கான் என் பிறர்த 
விட்டுக்கு வர்திருர்2த, கல்கச்சாலி 
SGig அடிச்சுடி. பிறந்த வீட்டுக்கு வருவ 
'சென்பது லேசான வி௮யமல்ல. ஈகா... 
வாழ்க்கை அறுத்துச் சலி. துப் போய் 
இரண்டு மாதங்கள் கிம்மதியாக Bors 
வீட்டு 
தோண்டப்பட்டு ஒருவாறு பூச்இிடல் வக 
செர்ச்தேன். சாண் பிறந்த ஊரும் அத 
சான். என் சுழர்தைப் பருவத் நிகழ்ச்சிகள். 
தவ்வொன்றும் wie ஊர் மண்ணில் தாண் 
கிசழ்ர்தன. சல்யாணமும் அங்குதான். 
சடர்த. 
கரைமிலுள்ள வெற்றிலைச் தோட்டங்களும், 
பிஞ்சுக்" கத்தரிக்காயும், கள்ளமற்ற எண் 
பால்யத் சோழி லஷ்மியும் கல்கத்தாவில் 
,இடைப்பார்களா, என்ன? 

மீண்ட ஈபில் பிரபாண,த்தால் அலுத்துப் 
"போய்ச் கண்களை மூடிக் கொண்டே படச் 
இருர்சேன். தாக்க நமில்லை, விழிப்பு கில்லே; 
ஒரு வித மயச்சு நிலை 95 “gear!” 
என்று எனக்குப் பழக்கமான சுரல் ஒன்று 
என்னை அழைசச்சது. எச்,சப்பெண்ணுடன். 
புழுஇியில் புரண்டு விளையாடி, வாய்க்காலில். 
swig விஷமம் செய்தேனே, அச்ச 
-ஒஷஷ்மி எண் எஇரில் நின்று கொண்டிருச். 
சான். எங்கள் இருவருடைய உள் ங்களும். 
ஒன் பட்டுப் போயிரும் கன, ஆனால், லகி 
குடிமானவப் பெண்ணாகப் IpiPyis 
தோஷத்தால். என்னுடன் பால்யத்தில். 
ஒன்றாகச் சாப்ிடவோ தூங்கவோ முடி. 
யாமல் ஒன்றுபட்ட உள்ளங்கள் agi fer. 

பாட்டைத்: தலையுடனும், அமுக்கேறிய 
கஉடையுடனும், சோசம் கிரம்பிய முக ச். தட 
னும் அவள் என் ௭.ிரில் -சின்று கொண்: 
மருர்.த காட்டு என் மனதை உறு,்.இற்.௮.. 

  

   

  

ரோஜா ராமதூர்த்து. 

வரவேண்டும் என்ற பேராவலால் 

அழூய எரிக் கரையும், அசன் - 

“வா, வா, ல்ஆஷ்கி!' 
உன்னை வீட்டில், 
ety பார்க்கவேண்டு. 
மென்ன Dor? wor. 
ஒரு வேளை புருஷண் 
வீட்டில் இருக் 
மோ. என்னவோ 
ஏண்று. பேசாமல் 

இருர்௪ விட்டேன் ?? 
என்றேன். 
ஏற்கெனவே 

சோசகுத் இரைக்குள் 
மறைக்இருக்த அச்ச மூகம் மேலும் வாட்ட 
மடைக்க௮.. 

“புருஷன் வீட்டிலே இல்லை, அம்சா! 
இங்கே,சான் இருக்கன் ?? என்று அவன் 
கூறும்போஅ குரல் தழசழ,ச்.தக் கண்ணில் 
நீர் ச.தம்பிற்.ம. 

அசற்குள் உள்ளேயிருர்,து என் தாயார். 
வச்சான். “ets விட்மாயா, லஷ்மி? 
ஜகதா வர் இருக்கராளே, சொல்லி அனுப்ப. 
லாம். என்று இருந்தேன். Iu வரது 
விட்டாயே 27? என்றான். 

“-கள;ச்.௫ மேட்டுப் பக்கம் மாட்டு வண்டி 
யிலே டார்ச்,ச,சாக அண்ணண் சொல்விச்சு, 
அம்மா! வேலையைப் போட்டுட்டு ஐடியாச் 
தேன், ஜகசாவைப் பார்க்க 17? 
“என்னவோ பாவம்! அவளைப் போல 

நீயும் குடியும், கு௨த்சனமுமா இருக்சா என். 
வனவோ  சன்றாபிருச்கும்.  ,அவண்தாண். 
உன்னே வருஷக் கணக்2ல தன்னிவைச் அ. 
விட்டு இருச்கானே !13 என்று அணுதாபப் 
பட்டாள் எண் தாயார். 
லகி மெளனமாகக் கண்ணீர் வடித்து: 

கின்றாள். என் பால்ய ச் தோழியின் அயாம். 
கண்டு என் மணம் வருக்தியஅ. அம்மா ஏதா 
வத சொல்லுவாளோ என்பதையும் மதர். 
அன்புடன் அவள் கரங்களைப் பற்றினேன். 

“வா, 'லஷ்கி! சாம் விளையாடிய இடல்: 
களை யெல்லாம் பார்ச். சவிட்டு வரலாம் ?? 
என்று அவளை அழைத்துக் கொண்டு எரிக்: 
கரைக்குப் புறப்பட்டேன். 

லஷ்மி வழியில் என்னுடன் அஇகமாகம். 
பேசவில்லை. அவள் உர், கண்ணீரைப். 
போல் வாணம் ,அல்வட்போசு சடசட 
வென்று தாறிக் கொண்டிருக்,௪.து. முசலில். 
கூறியபடி ஊதைக் காற்றும் அடித்துக் 
கொண்டிகுக்௪.அ. கற்றி யிருந்த வயல். 
வெளிகளில் உழவர்கள் சாற்று கட்டும் 
கொண்டிருச்சார்கள். உழ,த்திகள் ௪ள௪ள: 
வென்று குடும்ப விஷயங்களைப் பற்றிப்: 

   



பேசிச் கொண்டே சரசர வென்று சாற்று. 
சடவதில் ஈடபட்டிருக்சார்கள். சுற்றிலு: 
மிருத ரொமிய சிகழ்ச்கெளில் ஈஃபட் 
முருர்ச என் மனதை லஷ்பியின் விம்மல் 
அவள்பால் இருப்பிய ௫. 
என்ன, லஷ்கி? ஏண் இப்படி அழு 

ஒரும்??' என்று அவள் கரங்களைப் பற்றிக் 
கொண்டு கேட்டேன். அவள் சோகம். 
நிரம்பிய கதை இததான்? 
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மிக்கக் கல்யாணமா go sap 
வருஷங்கள் ஆ விட எனக்கு விவா 
சம் சடப்பதற்கு மூ எப அவளுக்கு ஈடர்து 
விட்டது. லஷ்கியின் கணவன் கல்ல அழ. 
சன். கிலம், ச்ச, தோப்பு எல்லாம். இரும் 
(சன. வருஷம் பூராயம் வயலில் பாடுப- 
டத்சான் சாப்பிட வேணடும். தாய் தர்தை 
யருக்கு ஓ? பிர்ளை; செல்லமாக வளர்ச்: 
தவன்... வயலிலேகூட அவண் வேலை 
செய்யப் போக மாட்டான். அவனுடைய 
சகப்பன்தான் எல்லா வேலைகளையும் எற்று 
சடச்.சுயவன். பிள்ளையின் சுககாழ்வு, 
ன்கிலேயே சாய் தர்தையரும்கு காட்டம். 
பிள்ளைக்குக் கல்யாணம் பண்ண வேண்டும், 
குடியும் கு௨உச்சணமூம் பெருக வேண்டும். 
அன்ப அவர்களுடைய லட்ியம். 
சாலஷ் சியின் கணவனை முத்து, அப்பா, 
அம்மாவின் வார்த்சையைச் தட்டாதவன். 
வர்கள் Char Saris தாண்ட 
வணுக்குச் தைரியம் இடையாது. ஆபிசம். 
சகுனம் பார்த்த, ஜோஸிபம் பார்த்து. 
லஷ்மிக்கும் முத் தவுக்கும் கல் 
யாணம் சடந்தது. மருமகள் 
வந்ததில் லஷ்கியின் ,,மாமியார். 
'சொர்ணச்.தக்குக் கட்டுக்கடல் 
காத பெருமை. 

என்னடி. சொர்ணம், மரு 
மகன் வச்து விட்டாற்போ விருக் 
இறதே!"என்று என் தாயார் அவ 
ளோக் கல்யாணம் விசாரித்தாள். 

எவர்துட்டர, அம்மா ! எங்க 
குடி பெறா வாழ வேண்டும், 
அம்மா!'? என்று ஆவதுடன். 
கள் பதில் கூறியது இன்று 
எனக்கு நினைவு வருத. 

லஷ்கி கான் பிறந்த வீட்டில் 
இருக்கும்போதே  புக்ககம். 
சென்றுவிட்டான். அவள் ஊருக் 
குப் போகு மூன்பு என்னிடம் 
aig, ஜகதா! உனக்குக் 

கல்யாணமா நீயும் உன் புருஷனுடன் 
சச்தோஷமாக ஊருக்குப் போடுறதைட் 
பார்க்க எனக்கு ஆசையா யிருச்கு, சக்சம். 
கல்யாணம் பண்ணிக் கொள், mean! 
படிச்சமெல்லாம் போதும் '? என்றாள். 

“கூடிய எக்ரெமே அவளுக்கும் கல்யா 
ணம் பண்ணி விட௫பேனடி, லஷ்மி! அப். 
போது உனக்கும் சொல்வி அனு-புறேன்.. 
நீயும் வா !?? எண்று என் தாயார் அவளிடம். 
கூறினாள். 

அன்று மடழ்ச்சியுடன் என்னிடம் விடை 
பெற்ற லஷ்மி இன்று கணவளுல் தள்ளப். 
பட்டுக் கண்ணிருடன் EI என்றால். 
என் மனம் வேதனைப் ப. £மல் இருக்குமா 2 
காரணம் இதுசான்--ஒஷ்மி மா௮யரா. வீட் 
ஓக்ருச் சென்று ஏழு வருஷங்கள் ஆ௫யும். 
அவளு குக் குழச்தை பிறக்கவில்லை. வம்சம். 
பெருக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட 
சொர்ணத் துக்கு இத சங்கடமாக இருர்சத. 
மு.சவில் மருமகளுக்கு ஏதோ காற்று 
சேஷ்டை என்று மச்இரநூம் மாத்திரீகமும். 
செப்.தாள். பிறகு சாட்டு மருர்.து வால்சக். 
கொடுத்தாள். குல தெய்வச் அக்குப் பூஜை 
போட்டாள். ஏழுமலையானை வேண்டிக் 
கொண்டாள். பிறகு பட்டணம் அழை ச.அப் 
போய் ஆஸ்பத்திரியில் இங்லீஷ் வைத இய 
மும்... செய்தாள். ஆனால், அ.ளுக்குப். 
பேசனோ, பேச்தியோ பறக்கற வழியாக: 
இல்லை. இதெல்லாம் சான்கு வருஷங்கள் 
உடக்தன. என் கல்யரணத்தின் போதே 
௧௪௦௪ வென்ழூகர் பேக் கொண்டார்கள். 
சொர்கத்துக்கு. மருமகளைக் கண்டால் 

   



ஆகவில்லையாம்$; கரித்துக் சொட்டிறு 
ளாம்!?? என்று அம்மா என்னிடம் சொன்: 
ஞான். aed என் கல்யாணத்துக்கு வர 
வில்லே. “ஆமாம், பிள்ளை யில்லா,தஉளுக்குக். 
கல்யாணமும் சர்,ச்திகையும் சான் குறைச் 
சல்!) என்று சொல்வீவிட்டிச் சொர்ணம். 
என் : கல்யாணதுக்கு... வச்.தருந்தான். 
“ ஒஷ்மீயை என் அழைத்து வாவில்3 7! 
என்று அஉளிடம் செட்டதற்கு, “அன 
எ.துக்கம்மா இர்கே?” என்று ௮செத்தை: 
யாகப் பதிலள் சசாள் - 

மானும். கக்கச்சாவுக்கு லஷ்மியை. 
பாராமலேயே சென்றுவிட்டேன். 

3 : 

(இல்லிசம் சிச்சனேயில் மூழ்மெவர்க. 
னாக. இருவரும் ஏரிச்சகமையை அடைர்து: 
St8Qis ஓர் sre மாச தடியில் உட் 
கார்ர்தோம்.. சதி.௫ கேசம் இருவரும் டேச: 
வில்லை. ஒஷ்மி வெறிச் செனற பார்வை 
யுடன் ஏரியைப் பார்.தீஅக்கொண்டிருச்சாள்.. 
“eon!” என்று சான் மெதுவாக: 

அவளைத் தொட்டு அழைசசேன். 
என் ஐகதா ?"! என்றாள். அவள். 

“8 பிற்த வீட்டிக்கு வரது எவ்வளவு, 
சாளாச்சு?"? 

“- இரண்டு வருஷம்.2? 
எனக்குச். தக்க வாரிப் போட்டது. 

“முத்து வரலேயில்கையா 2? உன்னை வர்து: 
கூடப்பிடவில் லயா??? என்று கேட்டே. 

பெயர் என்ன ₹ 

        

    

  

ஐயரே! 
பெயர். 

அல்லது கஇருஷ்ணய்யரா?'* 

உமமூடைய முழுப் 
என்ன? ர ாரமய்யரர? 

1: இரண்டுமில்லை, 
பெயர் ஸப்ளையர் ! 
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ஸார்! என்: 

இல், ஜகதா! அவருக்கு என்னைப்: 
பற்றி என்ன அச்சுரை? அவர்,ச - இன்னும்: 
எட்டு சாளில் வேறே சல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்ளப் போறாரெ!"? என் கூறிவிட்டு 
sect SAig SASS Koparcr. 

எனக்குக் கோபமும், ஆச் தரமும் sag 
வர் தன. “சரி, அகன். கல்யாணம் பண்: 
ணிக்கொண்டு டோகட்டும்; & என்னோடு. 
ஊருக்கு வர் விடு !"" என்தேன்.. 

லஷ்சி பரிதாயம-கச் இரித்து விட் 
1 இசெல்லாம். எதற்கு ஐகதா? இம், 
அ.;தரஷ்டக்கட்டை உன் வீட்டில் கவடி. 
எழித.௫ வைக்கக்கூடா.த !? என்றாள். 

அவள் புருஷன் அவளை அடித்த விரட்: 
டியதற்குக் காரணம் என்ன கென்று கேட் 
டேன் மான்... 

11 ஊரிலே இருச்து என் சாத்தனார் வருவ 
தற்கு இருச்சாள். "அவள் ஐர்சாழு மாசம். 
கர்ப்பம், அவள் என் நுக,2.இலே முழிக்கக் 
கூடாசாம். கான் அங்கே இருர்தால் ௮வ 

ச்ருப் பிறக்கும் குழர்தைகூடத் தக்கா 
சாம். மாமியார் ஜாடை மாடையாகச்் நனம்: 
இசைப் பற்றிச் சொல்லீக்ஃகாண்டே இரும் 
தோள். *உன் பிதச்த வீட்டுக்குப் போ!?' 
என்று கழுத்சைப் பிடித்துத் சள்னாத 
குறையாகச் சொல்லி வர்சாள். எனக்கும். 
ஆத்திரமாக இருச்,2.௮. *போய் விடுகதேன்,, 
மாமி!? என்று ஒரு காள் சொல்லிவிட் 
டேன். வயறுக்கு? செர் நிருர்த என் புரு: 
ஷன் வர்,சதம், உன் பெண்டாட்டி Uses 
வீட்டுக்குப் போடிறாளாம், அட்பா! இச்சு: 
வீட்டிலே இருச்சு வாழ அவ.க்கு இஷ்ட 
மில்லைய-ம் 1?) என்று மாமியார் கூறினாள்... 
* போகட்டுமே, கழுதை ! இப்பவே போகச் 
சொல்!? என்று கரகரவென்று என்: 
கையைப் பிடித்து இயூ,ச்து வெளிய சன் 
னிக் கதவைச் சாச்.இவிட்டார், gar!” 

லஷ்மி கூறிய வரலாறு இ சான். கான்: 
இந்தனேயில் மூழ்னேன். பெண்களுக்கு: 
இழைக்கப்படும் கொடுமைகளில் : தள்ளி. 
வைகும் கொடுமையை க்ணைச்து கின் 
என் மணம் புழுங்யெ௮- 

““லஷ்கி!. இச்தக கல்யாணத்தை சடக்க: 
விடாதே! கல்யாணச் சன்று பட்தலில் போய். 
கின்று சாது பேரிடம் முறையிடு !?? என்னு 
அவளிடம் கடதினேன். 

      

இகதா! நீ படிச்ச பெண். எனக்கு 
இசெல்லாம் புரியவில்லை. ஊானோ மல. 
அவருக்கு என்னாலே சுகம் ணணும படை. 

  

மாது, பார் [1] என்றாள் வஷ்ம்ஃ 
ஓவளுடைய பெருர்தன் மை எனக்கு அள 

வில்லா வியப்பை அளித்:



கொ௱ல்ககல் பாத்திரம் தேம்த் 
அக்கொண் ஒருக்க 

கன்னி௰ம்மானின் முகம் வ சடக் 
இடக்துது. வாய்நிறைய வெற்றிலை 
பையும் பாக்கையும் போட்டுக். 
குதப்பிக்கொண்டு முக,த்இல் சரிப் 
யுத். தவழ அவள் வேலைக்கு வந்து 
விட்டசலே எங்கள் வீட்டில் ௮மை.இ. 
கிலவும். அன்றும் வழக்கத்தை 
விடச் சற்று முன்பாகவே அவன். 
வேலைக்கு வந்துவிட்டாள். சிலம். 
தெளியவில்லை. அப்பொழு.து.கான். 
ஒன்றிரண்டு காகங்கள் உதய.த்இன் 
வரவை. அறிந்து ௧த்,த ஆரம்பித் 
(தன... ணெற்றங் கரையில் ஜலம். 
இழுக்கும் ச,த்.தமூம், வாளியின், 
லொடலொடர் ௪.த.தமும் என்னைத் 
தூக்க,ததிலிருக்.து எழுப்பிவிட்டன.. 
ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்த்துக் 
கேட்டென்: என்ன கன்னிமம் மச; 
சக்கரமே வந்துவிட்டாம்?"" என்று. 

1 ஆமாங்க!" என்று சொல்லிவிட்டு 
அவள மெளனம் ௪ச.இத்.தாள். கானும். 
அிர.த்தையாக மறுபடியும் தூக்க,த்இல் 
ஆழ்ந்தேன். மறுபடி கரன் விழித்து 
எழுக்கபேது கன்றாக விடிந்துவிட்டது. 
கொல்லையில் கன்னியம்மாள் கான் முன்பு 
கூறியதுபோல் முக வாட்டித்துஉன் பாத் 
இரம் தேய்த்துக்கொண் ஒருக் காள். 
என்ன கன்னியம்மா, காலையிலேமே 

வக்துவிட்டாய்? முகமும். வாடி. இருக்க. 
ஐதே! எனு மறுபடி அவக£க் தூண் ஒக் கேட்டேன். 

கன்னியம்மாவின் கண்களில் கண்ணிர் 
,இசண்டது. “இன்னிக்5ச் ”க்கரம் போவ 
ணும் அம்மச, என் தங்கச்சி பெண் 
விசாலம் படுத்துக் இடக்குது. தண்ணி, 
ஊத் கக்கூட ஆன இல்லை அம்மச!”? 
உன் தங்கை பெண்ணா? போன மரசம். 

8. படுத்துக் கடக்கும்போது இங்கே. 
வேலை செயய வந்இருக்தாளே, அவள். 
,கானேர்"" என்று கேட்டேன் கான். 

ஆமாம் அம்மா, அந்தப் பசவிப் 
பெண்.கான் அம்மா!” என்றாள் கன்னி: 
வம்மாள்., 

அக்.தப். பாவிப் பெண்'ணைப்பற்றி, 
கான் அப்பொழுதுதான் சாவகாசமாக. 
Br see. ao வசந்த முதுகும், 

35-19 

யாருடைய 
சித்தம்? 
ஸரோஜா ராமமூர்த்தி 

முதுகுடன் ஒட்டின வமிறும், Bodie 
கைகால்களுமாக அக்.கப் பரிதாப உரு, 
வம் என் மனத்தைக் கலங்க அடித்தது. 
அவள் போன மாதம் ஒரு காள் சோகமே. 
உருவாக எம்கன் வீட்டுக் கொல்லையில், 
வந்து கின்றுகொண் ஒருக்.தாள். மாரோ 
பிச்சைக்காரி என்றே சான் கி தஇருச் 
தேன். ஆனால், அவள் என்னிடம் கான். 
வேலை செய்ய வக்.இருப்ப, காக 9 DDS 
பொது, கான் ஆச்சரியத்இல் ஆழ்க்து 
பேசனேன்.. 

“எங்க பெரியம்மா அனுப்பிச்சுதுங்க. 
அம்மா; அதுக்கு உடம்பு கல்லா இல். 
Sis” என்றாள் விசாலம், 

கூனிக் குறுக்கொண்டு வந்து நிற். கும் ௮வனசல் இவ்வளவு வேலைகசையும். 
செய்வ முடியுமா என்ற வியப்பு ஒரு பு.தம். 
ஏ.த்பட்டது. எனக்கு, ஆனால் உழைப். 
ப,தற்கென்றே பிறக் தவர்களுக்கு. ஆண்" 
Leer அ.இகமாகச் ௪க்.இ அளிதிதிருக் 
இருனோ என்னவோர் அவர்கள் வறுமை 
யின் கொடுமை கான் அவர்களை அப்படி உழைக்கச் சொல்லுறெோ எனக்குத் தெரிஎவில்லை. விசாலம் கன்னியம்மாகிற. 
விடச் சடுஇமில் வேலைகக£. முடித்து 
விட்டாள். 

அன்றைக் இனத்துக்கு அப்புறம் கான்: அவளை அடியோடு மதக்து போனேன். 
கன்னி௰ம்மான். அவசளைப்பற்றிக் தெரி வித்தபிறகு, கான் கினைவு வக்.கது. 
அன்னு ம.த்இலான்னம் கனனிலம்மசன் 

வேலைக்கு வந்தபோது இரண்டு. Spe 
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நைக அழைத்து வந்தாள். பிறக்கும் 
இடம் வி.த்தியாசப்பட்டதால் அவைகள் 
குழந்தைகளாக இல்ல், பரட்டைத் 
தலையும், மண் பூ,த்,க உடம்பும், அழுக்கு 
கெளியும் ஆடையுமாக அந்தக் 
குழந்தைகள் அழகை, ஆரோக்கெ,தைக 
இழக்து பரி.தவித்தார்கள்.. 
கன்னியம்மச, குழந்தைகள். 

டைய்வை?"" என்று கேட்டேன். 
1 அக்தப் பாவிப் பெண்ணுதுங்க, அவ 

போற போக்கிலே இதுகளை வேறே தலை. 
மயிலே கும்டிவிடுவா போல இருக்குது!” 
என்றாள் அவள் பசி,தாப,த்துடன்.. 

" விசாலத்துக்குக் : கல்யாணமா௫க் 
குழந்தைகள் வேறு உண்டா? புருஷன்: 
எங்கே இருக்கிறான், சன்னிமம்மா?"” 

எங்கே. போவான் அந்தப் பாவி? 
இங்கேதான், அவ இட்டதான். இருக் 
கான், ஒரு காசுக்கு உபயேசசமில்லாம!!” 

எனக்கு அதற்குமேல் அக்கு வர 
லசற்றைக் கேட்க ஆவல் எழவில்லை. 
த. SGP >. 

cay 
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கலைமகள் 

பசர;தநாட்டில் லக்ஷக்கணக்கான குடும் 
பங்களின் கதை இதுவாக இருக்கும். 
பேது ஒரு குடும்பத்தின் கதையைக் 
கேட்டுவிட்டால் போதுமா? 

சாயங்காலம் காரியாலமத்இலிருக்து: 
கணவர் வந்தார். வழக்கத்தைப் போல் 
அவர் முகம் மலர்ந் இருக்கவில்லை. ஒரு 
வேகா காரியாலம,த்.இலிருந்து வேலை 
௮.இகமாக இருக்கலாம் என்று ஈசனும்: 
அஇகம் பேசாமல் இருந்துவிட்டேன். 
காபி சாப்பிட்டான தும், "என் ச௫ே௫தன். 
சுந்தர,த்டைக உனக்குத் தெரியுமோல்: 
லியோ?"” என்று பேச்சை அவராகவே 
ஆரம்பித்தார். 

“டுதரியும் தெரியும். பேன வருஷக் 
இல். கானே அவருக்குச் கல்மாணம் 
ஆயிற்று?” என்று கேட்டேன். 

"ஆமாம், அவன் மனைவி கிச்மலா 
படுதச.. படுக்கையாகச், இடக்கிறாளாம்; 
பிரசவத்துக்கு ஊருக்குப் போம் இருந்து 
விட்டு வர்தவள், குழந்தைக்கு மூன்று 
மாதம் ஆகின்றன, குழக்ைகயைப் பார்,த் 
தால் பரிதாபமாக இருக்கறது. குழந்தை 
சய்ப்பசலுக்காக ஏங்கித் தவிக்கிறது!" 
என்றார் என் கணவர். 

ஒரு கணம் என் மனம் இந்தனையில் 
ஆழ்க்தது. 'விசால,த்இன் மரணப் படுக்கை, அவ. 
ஞூடைய இரண்டு குழந்தைகள். அண் 
பற்ற கணவன். எல்லாம் என் மனக்கண்: 
முன்பு, சோக உருவத்துடன் காட் 
அளித்தன. என் கணவர் மேலும் 
பேசிக்கொண்டே போனார்: நிர்மலா 
வைத் தான் கல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்வேன் என்று சுந்தரம் ஒரே பிட. 
வாதமாக இருந்தான். ,தரவசரைக்கூட 
விரோதம் செம் கொண்டான். ஜாதகப் 

கொல்லையில் பாத் 
தீரம் தேய்த்துக் 
கொண் டிருந்த கள் 
வியம்மாலின் முகம் 
adsl psy... 

 



யாருடைய சித்தம்? 
பொரு,த்.தமே சரியில்லையாம்.  அக்தப் 
பெண்ணுக்கு ஆயுஸ் ஈன்றாக Maes 
என்று ஜோஸ்யரச்கள் சொன்னார்களசம், 
இதையெல்லாம் நினைத்து இப்போது, 
வருக கப்படுகறான்!! என்றார் அவர். 

**விய.இ வந்தால் என்ன?மணுஷ்யர்கள். 
பிழைக்கற இல்லைல? போ,கா,க காலச் 
,இல்,கான் கெட்டதை எல்லாம் எண்ணச் 
செசல்லும்!'' என்றேன் கரன், 
அவன் வரைக்கும் கம்பிக்கையைக் 

காணோம். ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை 
வாசித்தான் இறைக்கறான்.!* 

ஆயிரக்கணக்கில் வாரி இறைச்கச் 
சுந்.தர.த் துக்கு ஏராளமான செல்வம் 
இருக்கறது. ஆனால், கிர்மலாவின் 
வயசேயுள்ள விசரலம் மரணாவஸ்ஷ_த. 
யிலும் கவனிப்பாரற்று, காஇியற்றுக் 
டகஒருள். 

சாக்கு 8ீ என்னோடு வருறாயச? 
கிர்மலாவைப். போய்ப் பார்,த்துவிட்டு 

  

   

eer” என்று கூப்பிட்ட£ச். என் 
கணவர். 

“உம்?” என்று தலைமை ஆம்ஒனேன். 
2 

இரவெல்லாம் முடிவம்,உ எண்ணங் 
களும் சந்.தனை,ச் சொடர்களும் என்னைப் 

பைத் இயமாக அடித்தன. மாறி மாறி 
விசாலம், நிர்மலா இவர்கள் இருவரையும். 
ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதிலேயே என் மனம். 
ஈடுபட்டிருந்தது. *9/ இதென்ன கவலை? 
மண்ணிலே பிறந். தவர்கள் மண்ணிலே 
மறைய வேண்டியது தானே? நாமும் ஒரு 
காள்...... என்று எண்ணியபோது என் 
உடல் பயத்தால் ஒரு சரம் குலுவ்கியது. 
என்ன நீ. தூங்கவில்லையா?'! என்று, 

கேட்டார் என் கணவர், 
“என்னவோ. தூக்கம் வரவில்லை!” 

என்று சொல்லிக்கொண்டே இரும்பிப் 
படுத்துக்கொண்டேன். 
உனக்கு எப்பொழுதும் மோசனை 

தான். தூக்க த்டைகக் கெடுத்துக் 
கொண்டு என்ன அசட்டுச், தனம் இது?'* 
என்னு அவர் கடிந்துகொண்டார். 

என் எண்ணங்களுக்கு ஒரு ,தடை ஏழ். 
யமீடதுபோல் சன்னியம்மச, **அம்மச/?" 
என்று அழைத்துக்கொண்டே. வந்தான். 

பரக்கப் பரக்க எமுக்து கொல்லையில் 
சென்றேன். எப்படி இருக்கிறாள் 
விசாலம்?” என்று கேட்டேன் அவரி. 

இருக்இறாள், ௮ம்மச. ௫௭௪ மனசில்லை. 
அவளுக்கு. இக்க அழகான புருச 
னிடமும், வீடு வசசலிடமும் அவளுக்கு. 
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இருக்கற ஆசையிலே o Air துக். இட்டுக் இடக்கு அம்மச.!* Seas 
சச மாருக்கு த கான் மனசு வருமடி உனக்கு ஐம்பது வய்சாகிறதே, உனக்கும் முமியில் இருக்கத். தானே ஆசை!” என்றேன். 
"என்னைப் பேசலவா அம்ம அது? புருஷன் சொல்றான்: பாவி முண்டை Qe berg arr சொகப்பட்டுப். 

பேர்வேன்னு? எதுக்கு poor yen இருக்கணும்? இவன் இட்டே அடியும் உதையும் வரங்க?”” என்று கேட்டான். கன்னி௰ம்மச.. 
சக்கரம் தன் மனைவி பிழைக்க வேண் 

டும் என்று ஆசைப்படுகறுன். Heros இன் கணவன் மனைவி இறக்க வேண்டும். 
என்று ஆசைப்படுகிறான்... கடவுளின் ஆசை எப்ப, இருக்குமோ? என் சண் 
முன்... இண்டு பிரச்னைகள். 9 sex முடிவை என்னால் எப்படித் இர்மாணிக்க 
மூடியும்? 

இன த்தைவிட அன்றும் அவசரமாக வேலைகளைச் செம்து முடித்தாள் சன்னி மம்மா. 
அம்ம, ஒன்னை. ஒண், கேக்கச் சொன்னா?"" என்று. கயங்கினுன், 
என்ன ௮.து?'” என்றேன் கான். 

  

விசாலம் 

  

“அவ குழக்ைங்க குளிர்லே விறைச்சுக் Megs. மொண்டு சொக்கா கேக்கச் சொன்னா. கான் பேயி   

கேக்கமாம்டேன்னேண். 18 கேக்காம்டிப் பேச பெசிமம்மா. சான் Qury dA
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எழுந்தா அம்மாளப் பேய் கரனே 
சேட்டுக்கெறேன்'னு எம்மேலே கோவிச் 
௯க்5ச்சு" என்றாள் கன்னியம்மாள். 

ஆகட்டும், பார்த்துத் தருகிறேன்?” 
என்றேன் கான். அப்புறம் அதைப்பற்றி 
மறந்துவிட்டேன். முதல் காள் ஏன் 
கணவர் சொன்னபடி. சுந்.தர,த்இன் விட் 
டுக்குக் ளெம்பினோம். 

என்னைக் கண்டவுடன் நிர்மலா 
dass விசித்து அழுகாள். (௪௨ 
வுளுக்கு எங்கள ஒ.ற்றுமையிலும் அண். 
யிலும் பொறுமை ஏற்பட்டுவிட்டது. 
அம்மா; என் குழந்தையை யார் கவ 

Ress பேசூறார்கள்?!” என்று வரும் 
இனை அவள். சுந்தரம் துக்கம் தாளாத 
a@s வெளியே சென்று உட்கார்ந்து 
விட்டசன். குழந்தை பெ தெசல்டிலில். 
தோல்கிக்கொண் ஒருந்தது. ஞானிகள் 
மூசுத்.இல் குடிகொண் ஒருக்கும் கிச் 
சலனம். அதன் முகத் இலும் காணப் 
பட்டது. கவலையும் துன்பமும் போகப் 
போக்த்தானே ௮.தற்கு விளங்கப் 
போடுன். றன? 

நிர்மலா சிறிது நேரம் மூச்சு விடு 
வ.தற்குக்கூடக் கஷ்டப்பட்டாள். பிறகு 
'இடரென்று எ தய கினைத்துக் 
கொண்டவள் போல், அவர் எங்கே?"? 
என்று கேட்டாள். 

சுந்தரம். அவள் பக்கத்தில் வந்து 
உட்சார்ச்துகொண்டான்.  - அன்புடன். 
அவள் கரங்களை எடுத்து அவன் கையில். 
வைத்துக்கொண்டான, இருவரும் 
மெளனமாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் 
கொண்டனர். 
என்ன. பார்க்றிர்கள்?'! என்று 

புன்னகையுடன் கேட்டாள் கிர்மலா, 

  

  

ஒன்னும் இல்லை, சற்றுப் பேசாமல் 
Bowen” என்றான் சுந்தரம். 
பஇனிமேல் எனக்குக் தக்கர் 

தானே?!" என்று ஒரு சோகச் இரிப்புச் 
இரி.த்தாள். 
அசடு 8?” என்றான் சுந்தரம். அவன் 

சண்களில் கண்ணிர் பெருகியது. 
பபசவான். ஒருபையால் உணக்கு 

ஒன்றும் ஏற்படாது!” என்று எ.இலும் 
கம்பிக்கை இல்லா, சுந்.கரம் அவளுக்குக். 
தைரியம் கூறினான். 

சங்கள். கான் அசடு! என்: குழந்தை 
கைக் காப்பாற்றுக்கள்!! என்று இக்க 
'இணறி வேண்டிச்கொண்டாள கிர்மலா; 

  

கலைமகள் 

அதுவே அவள் கடைசி வேண்டு 
கோளாக முடிந்தது. அந்தச் சோகக் 
தைக் காணச் ச௫யாமல் மரங்கள் வக்து 
விட்டோம். அங்கே நிர்மலாவின் மரணத். 
தைப் பார்.த,த பிறகு எனக்கு வரும். 
வழியிலெல்லசம் விசால,த்இன் நிக 
வாகவே இருக்கது. கசம் வீடு Ger 
வ,தற்குள் அவளும் இறந்துபோயிருப் 
பாள் என்றே நினைத்தேன். வீட்டை 
அடைந்தபோது நன்றாக இருட்டி 
விட்டது. கன்னியம்மான் வந்து வேலை 
ககச் செய்துவிட்டுச் சரவியை,த் கோட் 
டீக்காரனிடம் கொடுத்துவிட்டுப் போயி. 
ருந்தாள். விசால,த்தைப்பற் றி காண் 
ஒன்னும் அ.நிய முடியவில்லை. 

மறுகாள் வழக்கம்போல் கன்னிமம்மான் 
வேலைக்கு வக்.தாள். முக்இய இனங்களில் 
இருந், சோகம் அவள் முகத்.இல் இல்லை. 
முகத்தில் தெம்பு குறைக் இருக்கது. 
அம்மா, அந்தப் பாவி பொழச்சுக் 

BQdarl” என்முன் அவள். 
அப்படியா! என்னு ஒரே ஆச்சரியப், 

பட்டேன். நான். கடவுளின் செயலை 
அறியும் இறமை ஈமக்கு இல்லை என்ற. 
எண்ணமும் எனக்குச். தோன்றியது. 
கிர்மலா பிழைத்து எழ வேண்டுமென்று. 

மிரம் பாடு பட்டான் சுச்,தரம். அங்கே 
தோல்வி. வி௪சலம் சாகவேண்டும். 
என்று விரும்பினான் ௮வள் கணவன். 
இங்கே வெற்றி. 
எதுக்காக அம்மா இந்தப் பாவி 

பொழச்சா? அவனிடம் உ தயும். 
அகூயும் வசங்கவா?'” என்றாள் கன்னி: 
einer. 

இதெல்லாம். sb இஷ்டப்படியா 
நடக்கும்?” என்று அவளிடம வேதாந்தம். 
பேசினேன். 

இதெல்லாம் கடீக்து ஐக்.தசறு Baris 
களுக்கு அப்புறம் விசாலம் கூனிக் 
குறுக்கொண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு 
வந்இருக்தாள். 
பஅம்மா/ கொழந்தேக்க குளிர்ேல. 

விறைக்குதுங்க, பைழய சொக்கா 
இருக்,கா, பார்த்துச் குடுங்க? என்று 
கேட்டாள் அவள். 

யந்திரம் போல் உள்ளே சென்று. 
இரண்டு சொக்காய்களை அவளிடத்இல் 
கொடுத்தேன். அதை வாங்கிக்கொண்டு 
கும்பிட்டுவிட்டு அவள் சென்ற இக்கையே 
பார்.த் துக்கொண்டு கான் சம்.தனையில் 
HOE Ges ser. *



சிற்பச் சிகரம் 

யின் உன்னத வேலைப்பாடும் கருத்தம் oi 
மைச் சவர்ச்து கலைக்கு அடிமையாசச் செய்உன் 
(ஹன. பழ்பல சடன் இருவுருவல்சன் உள் 
னன, இவை ஈடனக்சலையின் நுட்பல்களைப் 
பசுமரத்தாணி, போல் விளக்கு£ன்றன. 
மேலும் அக்சாலப் பெண்மணிகளின் வீரத். 
குப் போதிய சான்றுகள் உள்ளன. உதார 
மாச அவர்சன் போர்வேட த்தில் உடையணிர்து 
அணி அணியாகக் குதிரைமேல் செல்லுவது. 
போன்ற. எத்திரல்சள் உள்ளன. 
அம்பு எய்வது. . போன்றும் வாளேம் 
(திய கரத்தடனும் லைகள் உள்ளன. பெண்: 
கன் தம் கைகளில் சல்2த வாத்தியங்களை 
ஏந்தி அவற்றை வா௫ச்கும் காட்கெளும் உன். 
ன. எனவே அச்சாலப் பெண்கள் இயற்கை 
வனப்பும் இடகாத்திரமும் பெற்று அழகுச் 
கலைகளை வளர்த்திருக்கின்றனர். தேவை 
யாயின் போர்ச்சோலம் பூண்டு பெண்ணின் 
வீரத்தையும் நிலைராட்டி யிருச்இன் றனர். 
என்ன வேண்டம்? 

இவ்வளவு பெருமைவாய்ச்த. ஈத்பச் செல்ல 
மாகிய பெலூரும் ஹனயபீடும் இன்னும், 
பல கோயில்களும் இன்று கணதசை அடைம், 
இருக்கன் தன. பல இற்பம்சன் பின்னமுற் + 
திருக்சின்ரன. பல இருட்டுப்போயிருக்சன்: 
(றன... இவைகளைக் கேட்பார் அற்று விட்டு. 
விட்டால் ஒரு சான் இவை மண்ணோடு மண்: 
னாவஅ தண்ணம். இச்சோவில்கள் மைசூருக்கு 
மட்டுமல்லாமல் இர்தியாவுக்சே ஒரு தனிப் 
பெருஞ் செல்வமாகும். வெளிகாட்டுக். கலை. 

ஈர் பலச் இதனைச் கண்டு வியர்இருக் 
ச். றனர், இச்கோயில்களை உடனே செப்ப 
ரிடுதல் வேண்டும். இவைசனில் கண்ட கலை. 
வ் புசழை ஈம் மாட்டிலும் பிரசாட்டிலும் 
பறை சாத்ற வேண்டும். 

மல்ல பாட்டைகளும் வசதிகளும் அமை௬, 
வருவோருக்குத் தச்ச நிலையில் பண்டைப். 
பெருமையை விளச்சவேண்டும். எல்லாவற் 
தித்கும் மேலாக அச்சலையை ஈம; சமுதாயம் 
shold மாத்திரம் விட்டுவைப்பது வரும்தத் 
,சக்கத. பேலூர் ௩ம் நாட்டின் வருங்காலச். 
இழ்பியர்களின் சலைச்கடமாக வேண்டும். 
சடனக்கலையின் தனிக்கோவிவாக வேண்டும். 
அழகுக் கலைகளில் காம் ௩ம் மூதாதையர்களை. 
மிஞ்சாவிடினும் அவர்சன் விட்டுச் சென்று 
"இருக்கும் கலைச் செல்வங்களை ராம் ஈண்: 
குணர்க்து அவைகளுக்குப் பு.த்.தயிர் கொடுத் 
தால் சமது வாழ்வு சலை மணம் கமழ்ந்து 
பரிணமிக்கும். * 

  

  

தத்தி மீட்டும் கை. 
பெண்ணின் வீரம், 
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சரோஜா ராமமூர்த்தி 

எவ்வளவே ஆசையோடு 

அவன் அதை எழுதினான். 

அது அவளுக்குக் கோபத்தை 

மூட்டியது. காரணத்தை 

அவன் அறிந்தபோது? 

      'கஸ்வரக்கரரணும் ஓய்ந்து போன 
மாதரிபிருக்க.த, அவன் ஆடி.வழிக்து. 

கொண்டு மத்தியமாவதி ராகம் வா௫ுத்து 
த்த மாதிரியிலிருக்,அ! ஆயிற்.ற, தம்பதிகள் 
பாலிகையைக்.... குளத்தில். விட்டதும் 
அவனும் மங்களம் பாடி.லிட்டுத் தாம்பூல 
gp சம்மானமும் பெற்றுக்கொண்டு 
போவதற்குக் கயசசச.க இருக்கான். 
கல்யாண விட்டில் எல்லோரும் ஓய்ச்து. 
போயிருந்தார்கள். 

“ளல்களால் முடியாது அம்மா, சின்னப் 
பெண்களாக காலுபேர் கூடப் போ 
வாருங்கள்” என்று கூறிவிட்டுப். பெரிய 
வர்கள் சுல்யரணத்தில் பட்ட Ard gd 
குப் பரிகாரம் தேட முயன்றுகொண் 
ஒருக்கார்கள். 

ஐயலகஷ்மிக்கும் சிவாசணுக்கும்-மண 
மகணுக்கும்... மணமகளுக்கும். மட்டும் 
அனுப்பு இல், வாழ்க்கைப் பாதையில் 
முகல் முதல் பிரவே௫க்காம் உற்சாகம், 
அல்லவா அவர்களுக்கு? நா 
பெண்கள் பின்னல் வக்துகொண்டிரருச் 
தார்கள். சாகஸ்வாக்காரன் மத்யமாவதி 
சசகத்தை வா௫ுத்துக்கொண்டு. ஈடக்தான். 
சகிவாசன் ஐயலக்ஷ்மியைக் கடைக்கண் 
2% கவனித்தான். இதற்குள் 
எத்தனையோ கடவைகள் அவன்" கண்களை 
அவன் சக்திக்க முயன்றும் அவள், இவன் 

  

   a சிறிய: 

பக்கமே" இரும்பாமல் உறுதியுடன் 
இருந்தது, அவள் பிடி.வாதக்காரி 
என்பதைச் சிவாசனுக்குச் சொல் 
லரமலே. விளக்கிவிட்டது. ஐய 
லக்ஷ்மியும் அவனை அதே சமயத்தில். 
கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள். 
“என்ன; என்னைப் பார்க்கக்கூட 

மாட்டாயோ?” என்று மெதுவாக, 
POS ஸ்பல்டமாகக் கேட்டான் 
னு அவளைப் பார்த்து. 

அவள். பொன்னிறக் கன்னல் 
கள் வெட்கத்தால் சிவக், தன. அழ 
காக ஆனால். சுருக்கமாக அவனைப். 

துப் புன்முறுவல் செய்து 
விட்டு முகத்தைத் திருப்பிக்கொண் 

டாள் ஜயம். க 
“உன்னைத்தானே? 

கேட்டான் ணு. | 
“BuP@s போயிற்று. கூட எல்லோரும். 

வருகிருர்கள்." பெண்மையின் கிதானத்தை 
அக்கச் சொற்கள் விளக்க, 

இதற்குள் கோவில் வர்துவிட்டத, கூட 
வந்த பெண்கள் குளக்கரையில் பாலிகைக், 
இண்ணங்களை வைத்துவிட்டுப் பிரகார 
தைச் சுற்றப் பேரய்விட்டார்கள். பாலி 
mat செடிகளைக் குளத்தில் அலம்பிக் 
கொண்டே. கலை குனிச்தகொண்் டிருச் 
தாள் ஜயலக்ஷ்மி. அவளுடைய நிதானம். 
இனுவுக்குப் பிடிக்கவில்லை, 

“என்னவோ அக்தக் காலத்துக் கல்யஈ 
ணப் பெண்மாதிரி தலையைக் சனிக்கு 
கொள்கிறாயே! இரண்டு வசர்த்தை டே 
னல் வாய் முத்து உஜர்க்து பேசய்விடும 

  

என்னு மறுபடியும் 

எனுவின்.. வார்த்தைகள் கடுமையாக, 
தோன்றவே ஜயம் அவனை” ODS. 
பார்த்தாள். 

“ரன்ன பேசு. வேண்டும்? ஏதாவது 
கதை இதை சொல்ல வேண்டுமா?" 
படிச் சொல்லிவிட்டு அவள் 
சிரிப்புச் இரித்தாள். 

“இன்றைக்கு மத்யொன்னம் ஊருக்குப் 
போறேன் என்பது தெரியுமா கரக்கும் 

“விட்டில் எல்லோரும் செல்லி 
கொண்டார்கள்" என்னாள் ஐயலக்ஷ்மி, 

மமழுபடியும் இபாவளிரின் போகான் 
கப் போகிறோம்" என்றுன் 

இப் 
பரிகாசச் 

  

அவன் வரர்த்தைகளில் பிரிவின் யர் 
கிரம்பி இருந்தத. ஜயலக்ஷ்மியின் முகமும் 
வாடியது. 
“அப்பொழுது. என்னைக் கட்டாயம் 

உங்கள் விட்டிற்கு. அழைத்துக்கொண்டு. 
போய்விடுவீர்கள். இல்லையா?”



முதல் கடிதம் 

ஈஇப்பொழுதேகூட அழைத்துப் போய் 
விடுவேன். உன் அப்பாதான். சம்பிர 
Brut. எல்லாம். ஈடக்க வேண்டும். 
என்று ஆசைப்படுலொர்.” 

இதற்குள் கோலில்ச் சற்றிப் பார்க்கப் 
போயிருக்த. பெண்கள் தஇரும்பி - வந்து 
கொண்டிருக்தார்கள்.. 
* கரன் ஊருக்குப் போனபிறகு கடிதம் 
போடுகிருயா?" என்.று கேட்டான் எனு. 

ஐ? என்றாள் ஜயலக்ஷ்மி. 
சீனு அவசர அவசரமாகத் தன் விலா 

சத்தை. அவளிடம் கூறி முடிப்பதற்குள், 
ற்றபி பெண்கள் வக்துவிட்டார்கள். 

  

   பாலிகைச்செடிகளைக் 
குளத்தில் அலம்பிக் 
கோண்டே... 
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இனு ஊருக்கு வந்த பிறகு இதுவரை 
யில் தனிமை என்றால் என்ன என்று 
அறியாஇருக்தவனைத்.. தனிமை மிகவும் 
வருத்தியது. ஜயலக்மியின் பேச்சு, புன் 
னகை, பரிகாசம், ஒவ்வொன்றும் மாறி. 
மாறி கினைவுக்கு வக்துகொண்டே இருச் 
தது. இவ்வளவு புத்தொலியாக இருக்கும். 
பெண் கடிதம். எழுதினாலும் புத்திசாலித் 
தனமாகத்தான். எழுதுவாள் என்று கிளைத் 
துக்கொண்டான். தேனூறும். அவள் 
வார்த்தைகளைப்போலவே கடி.தமும்தேனில் 
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தோய்த்து எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று கற். 
பளை செய்துகொண்டான் சீணு, ஆனால், 
சாட்கள் ஒவ்வொன்றாகச் சென்றுகொண். 
டிருக்தன. இனமும் தபால்காரன் இவன் 
எதிர்பார்க்கும். கடிதத்தைத் தவிர வேறு 
கடிதங்களைக் கொண்டு வந்து கொடுக் 
தான். Pennies மனத்தில் தெம்பு 
குறைந்து போயிற்று, இந்தச் சர்தர்ப் 
பதீதில் கல்யாணம் முடிக்து ஊருக்குக். 
இளம்பும்போது ஜயலஷ்மி னுவின் 
தங்கையிடம் ரகசியமாக ஏதோ கூறியது. 
அவன் சினைவுக்கு வந்தது. அவள் பள்ளிக் 
கூடத்திலிருந்து வந்ததும் தங்கையிடம் அந்த 
ரகசயெத்தைப்பற்றிக் கேட்டான் அவன். 

ஈமதனியைக் கடி.தம் போடச் சொல்லி, 
இருக்காயாம் அண்ணா, ஆனால், அவள் 
உனக்கு முதலில் எழுக மாட்டாளாம். 
சீதான் எழுத வேண்டுமாம்” என்று 
அக்தப். பெண் இரித்துக் கொண்டே 
கூறினள். 

சனுவுக்கு இப்பொழுதுதான் புரிந்தது, 
ஜயத்தினிடமிருக்து கடிதம் வராத 
காரணம், கடைசியில் தன்னுடைய பிடி. 
வாதத்தையும் போக்கிரித்தனத்தையும் 
விடவில்லையே என்று தோன்றியது. அவ 
னுக்கு. தான் கடி.ம் முதலில் எழுத்: 
வேண்டும் என்பது தெரிக்துவிட்டது. அப். 
பொழுதுதான் எனுவுக்குத் தான் அவளி 
டம் அவள் விலாசம் கேட்டு வாங்காமல். 
வக்துவிட்டது சினைவுக்கு வர்தது. கடைசி 

யில் அயனம் ஈடத்த வீட்டு விலாசத் 
தப் போட்டு அவளுக், கடிதம். 
மாழுதித் தபாலில் சேமித்த விதகுகான் 
அவன் மனம் ஆறுதல் அடைச்தது. 

ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தபடி. அகன் 
பிறகும் அவளிடமிருந்து அவணுக்குக் 
கடிதம் வரவில்லை! 
கடைசியாக அவன் எஇர்பார்த்திருக்த 

'போவளிக்கு ஒரு வாசம் இருக்கு. 
கணரிலேயிருக்து. உன் வேட்டகத்தார் 

உன்னைத் இபோவளிக்கு அழைப்பார்களே. 
சல்லதாகப் புடைவை ஒன்.று ஜயலக்ஷ்மிக்கு. 
வாங்க வேண்டும். என்னுடன் கடைக் 
வருஒறாயா?” என்று அவன் தாய் அவனைக் 
கூப்பிட்டாள். 

நான் எதற்கு அம்மா? நீங்களே வாங் 
வச்துவிடுவ்கள்” என்றான் Bop). 

ககன் கர்சாடக மணுஷி அப்பா. உன் 
மனசுக்கும் பிடிக்க ேவேண்டுமோ 
'இல்ஸ்யோ!?” என்று தாய் வற்புறுத்தக் 
கூப்பிட்ட பிறகு அவனும் கடைக்குப் 
புறப்பட்டான். 

      

கலைமகள் 

"தாமரை வர்ணத்தில் இருந்த புடைவை: 
அவனுக்கு மிகவும் பிடிதீதிருக தது. ஐய 
லக்ஷ்மியின் சிவந்த மேனிக்கு இது கன்றாக 
இருக்கும் என்று கினைத்துக்கொண்டான்.. 
ஆனல், அந்த ஜயலக்ஷ்மிதான் ஒரு கடி.தன் 
கூடப் போடாமல் இருக்கிறாளே என்பதை 
சினைத்தபோது அவளிடம் அவனுக்குக். 
கோபம் உண்டாயிற்று. இபரவளிக்கு முதல்: 
காள் மாலை ஐயலக்ஷ்மியின் விட்டை அடைச் 
தான் எனு. மாமனுர் பரிந்து பரிக்து உப௪. 
மித்தார், மாமியாருக்கு மாப்பிள்ளை வர்இிருக்: 
கும் சக்தோஷம் பிடிபடவில்லை. மைத் 
துனன் மைத்துனிகளுக்குப் பரிசுகள் 
வாங்க வர்இருப்பவற்றை அவர்களிடம் 
கொடுத்தான் ணு. 

ஜயலக்ஷ்மியும் பின்னல் அசைய ஒய்யார 
சடை சடக்து அவன் எதிரில் போய் வந்து. 
கொண்டிருந்தாள். ஆனல், இவன் இருக்: 
கும் பக்கக்கூட அவள் இரும்பிப் பார்க்க. 

கலகலவென்று குழுக்தைகளுடன் 
Riggs பேசஞன். அந்தச். இரிப்பின் 
ஒலி கேட்டு இவன் உள்ளம் தேனைக். 
குடித்த வண்டுபோல் மயங்கவெது. 

“ஒருவேளை சொம்பவும் கர்வம். பிடித்த 
வளரக... இருப்பாளோ! என்று தன் 
அறையில் உட்கார்ர்துகொண்டு. எண்ண- 

  

'ட்டான் னு. இரவு சாப்பிடக் கூப்பிட 
அவன் மாமஞசே வக்தார்.. ட் 
9க்ரமாகச் சாப்பாட்டை முடித்துக் 

கொள்ளலாம். விடியற்காலம் எழுக்திருக்க 
வேண்டுமே” என்று கூப்பிட்டார் அவர் 
கனவில் ஈடப்ப.தபோல் எழுத்து இலையி௦ 

  

முன்பு உட்கார்க்து கொண்டான். ஐ. 
லக்ஷ்மிதான். பரிமாறினள். *வேண்டாம் 
வேண்டாம்! என்னும்போதே இலையில் 
பரயஸத்தை ஊற்றினாள். பக்கத்தில் உட் 
கரர்ச்திருந்த 'மாமனச் சிரித்துக்கொண்டே 
மாப்பிள்ளையின் அவஸ்தையை மிகவும் 
ரஸித்தார். அந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் னு: 
அவள் கண்களைச் சக்திக்கு முயன்றான். 
அழயெ விழிகள் சிலத்தில் பதியக் குனிர்க 
சல். நிமிராமல் உள்ளே போய்விட்டாள். 
அவள். 

சாப்பிட்டு முடி்த.தும். தன் அறைக்குள் 
சென்று உட்கார்க்தான். ணு, தாம்பூ. 
லத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவன் மைத் 
துனி உள்ளே வக்தாள். யாருக்காக அறு: 
மாசமாகக் காத்திருந்து வக்இருக்கறானோ. 
அவள் தன்னை லட்சியம் பண்ணாமல் இருச் 
தது. அவனுக்கு வேதனையை அளித்தது. 
எதிரில் தட்டில் இருந்த தளிர் வெற்றிலை 
யும், வாசனைப் பாக்கும் அவனுக்குப்: 
பிடிக்கவில்லை,



முதல்,கடிதம் 

“இத்தா! இக்தப் புடைவையை அம்மா: 
ஐயத்துக்காக வாங்ஓ அனுப்பியிருக்கிருள்"' 
என்று தாமரைவர்ணப் புடைவையை 
எடுத்து மைத்துனியிடம் கொடுத்தான். 

சிறிது கேரத்துக்கெல்லாம் புடைவை 
யைப்பற்றி உள்ளே எல்லோரும் பேசுவது 
கேட்டது. ஜயலக்ஷ்மி ஏ.தரவ.து பேசுகருளா 
என்று குறிப்பாகக் கவனித்தான் Pay. 
அவளுடைய பேச்சுக் குரல் கேட்கவில்லை, 
கடையாக அவள் தாய் அந்தப் புடை 
வையைப் பீரோவில் வைக்கச் சொல்லி 
அவளிடம் கொடுத்ததும் அவள் பேசாமல் 
தை வரக்௫க்கொண்டு போனதும் எனு 
வின் வேதனையை அதிகரிக்கச் செய்தன. 

3 
-நாகல்வரக்காரன் பூபாள ராகததுடன் 

பபள்ளியெழுச்சியை ரம்பித்தான். இரவு 
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முழுவதும் சோல்காமல் இருந்து அப் 
'பாழுததான் கண் அயர்க்த னுவை 

அவன் மாமனர் வர்து எழுப்பினாச். 
வேண்டா. வெறுப்பாகப் படுக்கையில் 
எழுக்து உட்கார்க்தான் னு. 

ரெயிலில். வக்தது அலுப்பாக இருக் 
இறது. விட்டில் எல்லோரும் ஸ்கானம். 
செய்து ஆகட்டுமே” என்றான் சீனு. 

ஈமத்தியான்னம் அரவ்கலாம், எழுக்இ 
ரங்கள்" என்று கண்டிப்பாக உத்தர 
விட்டாச் அவர். 
மங்கள ஸ்கானம் ஆயிற்று, தாமரை 

வர்ணப் புடைவை சலச௫லக்கக் கூடத்தில் 
தன் தகப்பனாருடன் உட்கார்க்திருக்த கண 
வனுக்கு... சமஸ்காரம் பண்ண வக்தாள். 
ஐயலக்ஷ்மி, ஈரம் உலராத கூந்தலைப் பின்னிப்: 
பாரதியில் கட்டியிருந்தாள். அதன்மேல் 

**வந்தவனை மதிக்காமல் இருக்கத் 

தெரியும. போட்ட கடிதத்தக்கு...??
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செண்டாகக் கட்டி வைத்தருர்த சோஜா 
வும், மைதட்டிய விழிகளும், புன்னகை 
ததும்பும் முகமும் அவனைப் பரவசத்இல் 
சுழ்த்தின. “மரப்பிள்ளை! mas gE வேண்டு 
மென்று GFpeo gs ஆசைப்பட்டாள். 
செய்து போட்டிருக்கிறேன். ஐயம்! எங்கே 
ஜிமிக்கியைக் கரட்டம்மா" என்னார். அவ 
ஜயம் காதுகளில் சட் விட்ட ஜிமிக்கெளைக் 
கழந்ற ஆரம்பித்தாள். 
வேண்டாம். பார்த்தாகிவிட்டதே!” 

என்று கூறிவிட்டுச் ஊனு தன் அறைக்குப் 
போவதற்கு எழுந்தான். 

சமையல் அறையிலிருந்து abs சம் 
um அவன் காதில் விழுக்தது. 
ஈபாவளிக்கு வந்த புது மசப்பின்ளை மாதிரி 
இல்லையே உன் கணவர்! அவர் வந்ததிலே 
"ருந்து 8 அவர் இருக்கும் பக்குமாவது 

போனால்தானே? சமையல் அறையையே 
கூற்றில் கற்றி வருகிராயே!” என்றாள் ஐய 
லக்ஷ்மியின் தாய். 

“தான் பகதணமும் காபியும் கொண்டு 
போய்க் கொடுக்க வெண்டும். வேறே 
யாரும் போகக்கூடாது; தெரியுமா?" என்று 
வேறு மற்றவர்களுக்குத் தடை உத்தரவு 
போட்டாள் அத்த அம்மாள் 

ஜயலக்ஷ்மி காபியையும். பக்ஷணத்தையும், 
கொண்டுவந்து மேஜைமேல் வைத்தாள். 
யாருடைய வரவை எதர்பார்த்துச் காத்துக் 
இடக்தானோ அவள் பதுமைமாதிரி அவண் 
எதிரில் சின்றுகொண் டிருந்தாள். எனு 
மெதுவாக எழுச்.து ககவை ஐமைப்படாமல்     

தாழிட்டான்.. கைதியைம் சிறைபிடித்த 
அதிகாரியின் உற்சாகம் அவன் முகத்தில் 
இருக்கது. 
எந்தா! இங்கே எதற்காக வக்இருக்கி 

நேன், தெரியுமா? என்று கேட்டான் 
வன். 
ஈழதரியும்?. என்று. பதில் அளித்தாள் 

அவள். 
“என்ன தெரியும்? வந்தவனை மஇிக்காமல் 

இருக்கத் தெரியும். போட்ட கடி.தத்துக் 
குப் பதில் போடாமல் இருக்கத் தெரியும். 

ஜயலக்ஷ்மியின் முகம் கடி.தம். என்ற 
வுடன் கோபமடைந்து சுருங்கியது. 

ஈயோருக்குல்.. கடிதம். எழுதினீர்கள்? 
யார் தல் 'பரடவேண்டும்?" 

“சாக்ஷாத் உனக்றாத்தான். நீதான் எனக் 
பதில் போடவேண்டும். போட் 

   

  

னக்கு ஒன்றும் சீங்கள் கடிதம் எழுத 
வில்லை. 

  

, என்னிடம் கொண்டுவக்தது. 

கலைமகள் 

“பொய்யா சொல்லுகருய்?". 
“ஐயோ! கடிதத்தைப் பற்றி உரக்க: 

வெளியில் பேசாதீர்கள். எனக்கு அவ. 
மானமாக இருக்கறது!" 

எனுவுக்குக் கோபம் 
கொண்டு வந்தது. 

“என் மனைவிக்குக் கடி.தம். எழுதினால் 
அவமசனப்பட என்ன இருக்கறது ஜயம்?” 
ஜயலக்ஷ்மியின் கண்களில் முத்துப் போல் 
நீர் வழிந்தது. “நிங்கள் எனக்கு ஒன்றும். 
கடி.தம் எழுதவில்லை. என் சிற்றப்பா பெண் 
ஜயத்துக்குத்தான் 'இியிருக்கறிர்கள் 
கூடப் பிறந்த சகோதரிகளைவிட காரங்கள் 
ஒற்றுமையாக. இருப்பதால்தான். இந்த. 
விஷயம் பெரியவர்களுக்குத் தெரியாமல் 
மறைக்க முடிக்தது. பாவம்! அவள் 
வேர்க்க விறுவிறுக்க அக்தக் கடி.சாசியை 

கொடுக்காமல் 
இருந்தால் என்ன அதியிருக்கும்?" 

Pay அவள் கையில் இருந்த கவரை 
வரங்கிப் பார்த்தான். ஒன்றும் புரியாமல் 
விழித்தான். 

“ஐயம்! எனக்கு. ஒன்றுமே புரியவல் 
லயே! அந்தப் பெண்ணின் பெயரும் ஜய 
லக்ஷ்மிதானா 

“நமக்குக் கல்யாணம் என் இற்றப்பா 
விட்டில்சானே நடந்தது! அக்க விலாசத் 
தில் என் தங்கை ஐயலக்ஷமி என்று ஒருத்தி 
தானே இருக்கிறாள்?" 

“ஆமாம், என் விலாசம் மட்டும் கேட்டு 
வாங்கிக்கொண்டு உன் விலாசம் கொடுக் 
காமல்... இருக்துவிட்டாயே. mesure 
மூதல் கடிதம் கான் தான் போடவேண்ட 
என்று வேறு சொல்லி அணுப்பியிரு. 
தாய்!” 

ஜயலக்ஷ்மி கன்னம் சூழியச் சிரித்தாள். 
௭இக்தத் தடவையாவது சரியான விலா 

சம் கொடுக்கறாயா ஜயம்?” 
“போதும், போதும், _ முதல். கடிதம் 

போட்ட லட்சணம்! விலாசமும் வேண் 
டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். உங்களுடன் 
என்னை அம்மரவும் அப்பாவும் ஊருக்கு. 
அணுப்பி வைக்கப் போகருர்களாம்.” 

'இப்படி.க் கூறிவிட்டு ஐயலக்ஷ்மி அவனைல் 
கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள். வெளியில் 

குழக்தைகள். கொளுக்தும், மத்தாப்பின் 
ஒளி பட்டு அவள் மதிவதனம் சுடர்விட்டுட் 
பிரகாசித்தது. வைத்த கண் வாங்கா 
மல் அவளைப் பார்த்தான். இருவரும் ஒரே 
சமயத்தில் மேஜைமீது இடந்த முதல் 
கடி.தத்தைப் பார்த்துக் கலகலவென்,ம: 

சிரித்தார்கள். * 

பொத்துக் 

  

  

 



மேத மீது வைக்கப்பட்ட காப்பி 
ஆிக கொண்டிருந்தது. OG என்றும் 
“ப்படி... இருந்தஇல்லை. உற்சாகமாக 
அம்மா? என்று கூவி. அழைத்தவாறு, 
அலுவலகத் இலிருந்து இரும்பி வருவான். 
ககீாப்பு, சோர்வு, சிடுகிடுப்பு எதுவுமே 
அவனிடம் அவன் கண்டதில்லை. வாடா 
மலர் போல் என்றும் பிரசன்னமாக 
அவன் இருப்பதையே நாராயணி பெரி 
Bin விரும்பினாள்... அப்படியே அவனை 
எந்தக் கஷ்டமும் தெரியாமல் ஆளாக்கி 
OAR HST. இன்று ஏன் அவன் மூகம் 

வாடி வதங்கி இருக்கிறான் 2 தயங்கிய 
வாறு அருஇல் வந்து நின்றாள். நாரா 
யணி. மெதுவாக மசனின் தலையை 
வருடிக் கொண்டே, ''ஏண்டா, அப்பா! 
ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாய்?!” 
என்று சேட்டாள் 

ஹும்..." என்றான் ஜக்கு. 
மாதிரியுமில்லை, ஒன்றுமில்லை. 
புடன் வார்த்தைகள் வந்தன. 

இப்பொழுது நாராயணி அலுத்துக்: 
கொண்டாள். * "ஏண்டாப்பா! உன்னைப் 
பெற்று வளர்த்து எல்லாப் பொறுப்புக் 
சையும் நானே சுமந்து ஆளாக்கி விட 
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டேனே! இனிமேல் நீ அலுத்துக் கொள் 
எத்தான். செய்வாய் அவளும் 
கன்னத்தில் கையை ஊன்றியபடி. கத.   

வோரமாக மகனுக்கு எஇரில் வந்து உட் 
நார்ந்தாள்.. ஜக்கு. தாயின் கவலை தேம்: 

    

      

இய முகத்தைப் பார்த்தான். பார்த்த, 
ஏடன் அவனுக்கு இரக்கம் மேலிட்ட்து. 
“இதோட பார், அம்மா! இத்தனை 

சாலம் நீ. என்னை. அதட்டி, உருட்டு 
வளர்த்து விட்டாய்: படிக்க வைத்தாய். 
எப்படியோ வேலையும் இடைத்து we 

அ, இத்துடன் நீ. என்னை. விட்டிருக்க 
வேண்டும்... அதுதான்... இல்லை. தான் 
சலியணம் செய்து கொண்டு. குடியும் 
டு நகனமுமாக இருக்க வேண்டும் என்று 
வேறு ஆசைப்பட ஆரம்பித்துவிட்டாய்.!*   

  

  

     

  

  

     

வின் குரல் வேதனையுடன் ஒலிப்: 
நாராயணியால். தாங்க முடிய 

க்கு! நான் சைப்பட்டது. தவ 
டா? தவரு? இல்லை உன்னைத்தான் 
கேட்கிநேல்.. காலமெல்லாம்... உனக். 
காகவே. வாழ்த்த நான், ஆசைகளை 
யெல்லாம் அடியோடு குழி வெட்டிப்: 

  

த்தவனாக வாழ்ந்த நான் இப்படி 
ஆமைப்படக்கூடாது என்சிறாயா?"" பதற் 
Diagn தாயின் சொற்கள் சூடாகவே 
வெளி வந்தன 5 
வேகமாக நா 

  

  

'ஐக்கு பதறி விட்டான். 
காலியிலிருந்து!      

   
      

  

    

வன் அன்னையின் அருகில் வந்து அவளு, 
டைய எலும்புக் சுரங்களைச் சேர்த்துப் 
பிடித்துக் கொண்டு, '*அம்மா! என்: 
பேரில் கோபித்துக் கொள்ளா ் 
நாள். வரை. உன் ் 
எதிர்த்தோ, மீழியோ நடந்திருக்கறேனா? 
என்னை - ஏன்... நம்மைச் சூழ், 
இந்த அவப்பெயர் இருக்கும் 
எனக்கு. யாரம்மா பெ 
பார்கள்?!" என்று 
கண்ணீர் பெருக்கினால் அவன். 

நாராயணி கல்லாகச் சமைந்து விட்டாள்? 
மகனின் கேள்விக்குப் பதில் கூறாமல் மலைத்து 
உட்கார்ந்து விட்டாள். கால வெள்ளத்தோடு 
எதர்நீச்சு போட்டுக் கரையேறிலிட்டோம் என்ற. 
எண்ணமும் அந்த வினாடியே உடைந்து சிதறியது. 
பெண்ணைப் பெற்றவர்கள் வரதட்ணை கேட்டால். 

கொடுத்துவிடுவா! சர் இறப்புக்கள் வேண்டு. 
மென்றால் இெப்புடன் செய்வார்கள். ஆனால் 

  

     
  

  பிள்ளைக்குத் தகப்பனார். கல்லைப் போல் எங்கோ 
இரக்கமும். என்று கூறினில். ஏன், என்ன என்று 
கேட்க மாட்டார்களா? வாழாவெட்டி. வளர்த்த 
பிள்ளை என்று. ஒரு இனுசாகத்தானை அவர்கள். 
பார்க்கருர்கள். 

நாராயணி கணவனே விட்டுப் பிரிந்தபோது: 
சிமிர்ந்த உள்ளத்துடன். தான்கு வயதுப் பையனின் 
கையை உறுதியாகப் பற்றியபடி அவளுக்கு உரித்: 

  

  

  

   

க



தாக இருந்த கணவன் வீட்டுப் படிகளில். 
இறங்கித் தெருவில் நடந்தாள். உலகம். 
பரந்து உடைக்கிறது. நேர்மையாக, மானத் 
துடன் வாழ இந்தப் பரந்த உலகம். இடம். 
கொடாமல். பேய் விடப் போகிறதா 
என்றுதான். அன்று நினைத்தாள்... அவன். 
அவளை விட்டுப் பிரிய பல காரணங்கள் இருந்: 
"கன... “இருமணங்கள் சுவர்க்கத்தில் நிகழ்த் 
'ப்படுகன்றன. நம் செயலில் இல்லை” 
என்கற வாக்கை அப்படியே ஒத்துக்கொள்ள 
ஜக்குவின் தந்தை தயாராகு இல்லை. இரு 
மணம் பூமியில்தான். நிகழ்த்தப்படுகது. 
அதில் இப்படித் தோல்வியுறும் இருமணங்கள். 
பெரும்பாலும் பணத்தை முதலாக வைத்து 
ஆடப்படும் சூதாட்டம் போன்றது. என்று 
அவன் கருஇனான். மனைவி அழகியல்ல என்: 
பது மட்டும் அவன் வா.தமல், குணப். 
பொருத்தமும் அமையாதவள் என்ற முடி. 
வுக்கும். வந்து விட்டான்... நாராயணியின் 
இண்மையான மனம் கணவனின் போக்குக்கு 
நெகிழ்ந்து கொடுக்க வில்லை. 

அவன் கிழக்கு. என்றால் இவள் மேற்கு: 
என்பான். இந்த லட்சணத்தில் மகன் பிறந் 
ததை அவன் மகிழ்ந்து " வரவேற்கவில்லை. 
இந்த அழகான மனைனியிடம் குழத்தை பிறக்கு 
வேண்டும் என்று தவமா இடந்தான்? உலகத் 
இல் எத்தனையோ. வேண்டாத... உயிர்கள். 
தோன்றுவது போல் ஜக்குவும் பிறந்தான். 

  

   

      

  

  

    
    

குழந்தை தால். கணவன் மனைளியின் 
உறவு பலமடைந்து விடும் என்று மற்றவர்கள். 
சொன்னதைப் பொய்யாக்குவது போல் அவன்   

ஒரு நானாவது தன். குழந்தை, தன் உயிரின் 
உயிர் அதுஎன்று எட்டிக்கூடப் பார்க்கவில்லை. 

மசனுடன் தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கியதால் 
நாராயணியின் இண்மை. இன்னும் வலுப் 
பெற்றது. ஜக்குவுக்கு நான்கு. வயதாகும். 
போது அவள் அவனிடமிருந்து வெளிஉலகில் 
குதித்து விட்டாள்; எப்படியோ காலம். 
தன்ன முடியாமலா போய் விடும் என்இற. 

நம்பிக்கையில். 5 

  

  

இ?ரபது வருஷங்கள் ஆ௫ விட்டன. ஜக்கு 
அவன் தந்தையைப் போலவே நல்ல உயரம். 
அதற்கேற்ற பருமன்... மூக்கு, விழிகள், 
பேச்சு, சிப்பு எல்லாம். அப்பாவை உரித்து, 
வைத்திருந்தன... மகனைப் பார்க்கும்போதெல். 
லாம் நாராயணிக்கு ஒரு நிறை ஏற்ட 
அவரை அந்தக் காலத், 
பார்த்த நினைவு பளிச்சிடப் பெருமையோடு 
மகனைப் பார்த்துக் கொண்டே யிருப்பாள். 

  

  "என்னம்மா. அப்படிப். பார்க்கிறாய் 2** 
என்று ஐக்கு கேட்பான். 

'ஒன்றுமில்லையடா! என்னவோ பழைய 
ஞாபகம்..." 

"என்ன ஞாபகம்? அந் 
நினைத்துக் கொண்டிருப்பாய். 

ஜக்கு... நீ என்ன பேசுகிழய்: 
மனிதன் என்றா அவரை அழைப்ப, 
உன்வைப் பெற்ற தகப்பனார்டா. 
சொல்லாதே அப்பாட"? 

ஹும் மகா தகப்பன்! என்று 
கூறிவிட்டு வெளியே போய் விடுவான் அவன். 

நாராயணி. தனக்குள்ளாகவே.. பேக் 
கொண்டான்... “ஐந்து. வயசிலேயே அவன் 
தகப்பனிடம். தன் குரோதத்தைக் காட்டி 

  

மனிதனைப் பற்றி. 
  

  அந்த: ete 
அப்படிச் 
   

  

  

விட்டான். “அந்த மனிதன்! என்று அவன் 
இன்றுதானா புதிதாகச் சொல்கிருன். எப்: 
பொழுதுமே அப்படித்தான் பேசுகிறான். இனி 
தகப்பனுக்கும், மகனுக்கும் ஓட்டு உறவு ஏற். 

மா, ஏற்படாதோ? 
நாராயணி விட்டை விட்டு வெளியேறிய 

பிற்கு. ஜக்குவின் தகப்பனார் பல. போலத் 
தம் தாயை நம்பி வாழ்ந்தார். அவர் சம். 
பாத்துக். கொடுக்க, அல்னை சமைத்துப் 
போட இப்படிக் காலம் ஓடிக் கொண்டிருந் 
தது... இதல் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால். 
அவர் தாம் கடமை தவருமல் வாழ்பவர் என்: 
றும், தம்மைப் பெற்றவர்களிடத்தும், உடன் 
பிதத்தவர்களிடத்தும் மாறாத அன்பு கொண்: 
ஒிருப்பவர். என்றும் அத்துடன் தம் கடமை 
மூடிந்து விட்டதாகவும் நினைத்து அடியோடு 
'நாராயணியை மறந்து விட்டார். சின்னஞ் 
சிறு பையனாக வெளியேறிய ஜக்குவைப் பற்றி 
அவர் மணத்தில் எதுவும் இல்லை. மனைவிக்கு. 
மாதா. மாதம். Ap தொகை ஒன்று 
அனுப்பி விட்டுத் தம் கடமையைக் கைகழுவி 
விட்டார். என்று சொல்லலாம். 

முதலில் அந்தப் பணத்தை தாராயணி 
ஏற்றுக் கொள்ளத் தயங்கினாள். ஆனால், 
மகனை வளர்த்து ஆனாக்க வேண்டிய பொறுப் 
பில் தாயாருக்கு. மட்டும் பங்கு இல்லை, 
தந்தைக்கும். உண்டு. என்பதை உணர்ந்த. 
வுடன் அந்தப் பொறுப்பு இந்தப் பண உதவி 
யாகத்தான். இருக்கட்டுமே என்று அதை. 
அவள் மறுத்து விடவில்லை. 

உலகில் கணவனும், மனலியும் ஏதோ. 
காரணங்களினால். ஒருவரை விட்டு ஒருவர் 
பிரிந்து வாழ்கிறார்கள்... இவர்கள். பிரியும். 
போது நாராயணி வாயிற்படி. இறங்குமுன்பு 
சற்றுக் கடுமையாகப் பேசினாள். 

"என்றைக்காவது என் தயவு உங்களுக்குத் 
தேவைப்படும். அப்படித் தேவைப்பட்டால். 
என்னைக். கூப்பிடுங்கள்... வருறேன்.. 
ஆமாம்....சண்டிப்பாக வருகிறேன்.” 

அவள் கணவர் அவளைக் கொடுரமாசுப் 
பார்த்தார். “உன். தயவு. என்றைக்குமே 
எனக்குத் தேவை இல்லை. உன்னை நாடி. நான் 
என்றும் வரமாட்டேன். போ, வெளியே!* 

பிறகுதான் நாராயணி எப்படியோ ௨.ல௫ல்: 
துன்பங்கள்,  ஏச்சுக்களுடன். போராடித் 
தானும் உயிர் வாழ்ந்து, மகனையும் ஆளாக்க 
விட்டுவிட்டாளே.. இன்று மகனின் திருமணம்: 
அவள் முன் மகத்தானதாக நிற்குறது. யார் 
பெண் கொடுக்க வந்தாலும், நாராயணியின் 
மஞ்சள் பூசித் இலகமிட்ட மூகத்தை Rens 
குறியுடன் பார்க்கழுர்கள். கழுத்திலே மஞ்சள் 
குளித்துத் துவளும் இருமாங்கல்யச் சரட். 
டைப் பார்க்கிறார்கள். அடுத்,த கேள்வி ஜக்கு: 
வின் தந்ைத எங்கே என்பதுதானே? அவன் 
என்னவோ ஒரே வார்த்தையில், **அம்மா/ 
எனக்காக நீ. உன் பழைய வாழ்க்கையை 
நினைவுபடுத்திக் கொள்ளாதே. அதை அடி. 
யோடு மறக்க cpu Gaur’ என்றுதான் 
சொல்லி வருகிருன். ஆனால், பெற்ற தாயின் 
உள்ளம். அதை ஏற்றுக் கொள்ள. வில்லை. 
இதற்கிடையில், கணவனைப் பற்றி மனைவி 
யின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டிருந்த நினைவு அடி. 
யோடு போய் விட்டதா என்றால் அதுதான். 
இல்லை. மகனிடம் சொல்லிக் கொள்ள முடி. 
யாத பரம இரகசியமாக அந்த நினைவு அவள். 

  

  

  

  

  

    

  

  

 



க (வேரூன்றி 
,த்து விட்டது. ஒரு தடவை அவள் ஜக்குவின். 

(தந்தை உடல் நலம் இல்: 
லாமல் இருக்கறுர் என்று, 
கேள்வியுற்றுப் பசியும், 
பட்டினியுமாகக் கோயிலை, 
வலம். வந்து பிரார்.ததத் 
இருக்கிறாள்... தூங்காமல். 
எத்தனையோ இரவுகளைக் 
சுண்ணீர் வடித்தே கழித் 
இருக்கிறாள். மனத் .தளவில். 
கூட அவருக்கு. எந்தத். 
தீங்கு நேர்வதையும் அவள் 

த
க
்
க
 

பாட்டி: 

பவை) 

  

ஏண்டாப்பா. சவ. 

விட்டன்வாம். அவருடன் 
பிறந்தவர்களுக்கு." எங் - 
கெங்கோ. வேலையாக, இரு, 
மணமாக குழந்டை 
குட்டிகளுடன் தஸித்கனி 
யாகப் பிரித்து வாழ்கிருர்க. 
ளாம். இவர் மட்டும். 
வேலையிலிருந்து. ஓய்வு 
பெற்று மனச்சாத்திக்காகச் 
இறு. பள்ளிக்கூடம் ஒன்று. 
நடத்துகிருராம். பள்ளிக் 
கூடம் என்றதும். நாரா 
wos விரக்தியாகச் சரித், 
துக் கொண்டாள். பள்ளிக் 

  
  

   

உள்ளம் ஒப்புக் கொள்ள ந சாமா! நாலு தடவை பெயி 3 கூடக் குழந்தைகளைப் 
வில்லை. சந்த் யாரோ லான கணக்குக் கூட கதி பார்த்த, pene அவர் 
சொன்னார்கள், அவர் $ மோட்சம் ஏற்பட்டு விட் 3 தம் மசனைப் பற்றி நினைக் 
உடல்நலம் பெற்றுவிட் டதே!. எஸ். எஸ். எல். ௪, காத்து வியப்புக்குரிய விஷ 
டார். என்றது. அன்று, பரீட்சையை ஆயுசு பூரா எவ் யமாக இருந்தது. பிற. 
அவள் ஏனோ. மக௫ழ்ந்து, வளவு தடவை வேண்டுமானா. ருக்கு. இரங்கும் அவர் தம். 
உற்சாகமாக இருந்தாள். 

அந்த. மனிதர்தான் 
என்ன? வாழ்க்கைத் துணை 
யின் மதிப்பை உணராமல் 
இருந்த. சாலம். தேய்ந்து 
படிப்படியாக அதன். பெரு, 
மையை உணர்ந்த போது மிகமிக ரசசியமாசு 
(தாராயணியை நினைத்துக் கொள்வா. 

மாரோ அவரிடம் த்து சொன்னார்கள், 
(எங்கோ அனாதை ஆிரமத்தல் மகன் சாம்: 

காகக் சையில் அலுமிவியத் தட்டை 
வைத்துக் கொண்டு வரிசையில் நின்று உணவு, 
1பெறுஒிருன் என்று. அவனை - ஏன் அவளை. 
அப்படிக் கைவிட்டது. நியாயம்தானா. என்று. 
அவரிடம் அவர் உள் மனம் இடித்துக் கேட் 
டது. அவரா கைவிட்டார்? மனைவிக்குரிய 
[இடத்தை அவளுக்கு அவர் அளிக்கவில்லையே 
| தவிர, தம் நிழலிலிருந்து விலலப்போ என்று. 
19 நாளும் அவர் சொன்ன இல்லை. அவ 
ளாகத்தான். உரிமை கோரி, தன் வழியே 
9 வெளியே வந்தாள் எங்கோ ஓர் 
அனாதை விடுதியில் மசனுடன் வாழ்ந்தான் 
அவனை ஆனாக்கியும் லிட்டுலிட்டாள். 

க்குவுக்காகப் பெண் கொடுக்க. வத்த 
வாகன் ஜக்குவின் தந்தையைப் பற்றி அறிய 
ஆவலாக இருந்தார்கள்... உயிரோடு ஒரு, 
மனிதர் கட்டிய மனைவியையும், பெற்ற மகனை 
யும் துறந்து விட்டார் என்றால் அதை உலகம் 
ஒப்புக் கொள்ளத் தயாராக இல்லை. அப்படி. 
அவர் துறவியாகப்: போயிருந்தால் சரிதான். 
அவருக்கென்று மற்றவர்கள். விதம் விதமான. 
உறவுகளில் நடமாடி. வந்தார்கள்... அவர். 
களுடன் அவரும் இணைந்து வாழ்கிறார். 

தரராயணிக்கு மகன் அவ்வாறு கூறிய 
பிற்கு ஊண் உறக்கம் கொள்ள வில்லை, பட்ட 
மரம் போல் நின்று விட்ட தன் வாழ்க்கையில் 
பசுமை காணவதானால் ஐக்குவின் இருமணம்: 
தோன் அவள் குறிக்கோளாக... இருக்கு 
வேண்டு அதற்கு அவரைப். போய்ப்: 
பார்த்துப் பேச வேண்டும். அவரை எப்படிப். 
போய்ப் பார்ப்பது? 

இந்தச் சமயத்தில்தான். அவளுக்கு ஒரு 
புதுச் செய்தி கிடைத்தது. நாராயணியின். 
மாமியார் விட்டில் பல மாறுதல்கள் நடந்து, 
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ஜும் எழுதலாமாமே. 
மோப்பா .... 
இருந்து பரீட்சை எழுதி மூடி! 

அக்கடி கவ்வ ட வடட வல்லவ வல்லி 

சொத் யத்இல் கல்லி! தர்க்காயுசா. ye eee தற் னும் கடினமா. ட விந் 
தையின் இரகசியம் நாரா. 
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யணிக்குப்.. புரியவில்லை 
ஒரு வேளை, பள்ளிக்கூட 
சேவை. என்றெல்லாம்! 

தம்மைத்தாமே ஏமாற்றிக் கொள்ளுகராரோ 
என்னமோ 2. 
Ass நாள் அலுவலகத்திலிருந்து। 

வத்த MG தன் தாயார் எங்கோ வெளியில்: 
கிளம்ப ஆயத்தமாக நிற்பதைக் சுண்டு, 
**எங்கேயம்மா பிரயாண। என்று கூடக் 
கேட்டு விட்டான். நாராயணி றிது நேரம். 
மெளனமாக இருந்துளிட்டுப் பிறகு, முகத்தில். 
துணிவுடன், **உன் அப்பாவை அழைத்து. 
வரப் போகிறேனடா”* என்றாள். 

அவரையா ? அத்த மனிதரையா 2: 

  

    

       
  

  

     
"டேம், மடையா 7. உனக்கு. அவர் 

ன்னடா. இங்கிழைத்தார்?. அவரிடம். நீ 
பெற. வேண்டிய . உரிமைகளை, அன்பை,   

  

நான்தான் உன்னப் பெற விடாதபடி பிரித்து 
அழைத்து வந்தேன். இன்று உனக்காக அவ 
ரைத் தேடிப் போகும் நான் அன்றே உனக்: 
காக அவர் நிழலில் அல்லல்பட்டேோ, அவதிப். 
யட்டோ வா, ்ருக்கலா. , 

நாராயணி அளருக்குப் பிரயாணம் ஆண 
அன்றே அவளைக் தேடி ஒரு கடிதம் ஊருக்குப்! 
பிரயாணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. ஜக்கு, 
வின் தகப்பனார் தான். அந்தக் சுடு.தத்தை! 
எழுதியிருந்தார். கடவுளால் ஏற்படுத்தப் 
பட்ட உறவுகளை உதறி, தம் கடமையை! 
மறத்து வாழும் எவனுக்கும், மற்றப். பணிக। 
ளாலோ, சேவைகளினாலோ இன்பம் கடைப்ப। 
இல்லை. என்னதான். தன்னலம் கருதாது. 
சேவை செய்தாலும், களரும் உலகமும் அவ! 
ரைத் தம் கடமையிலிருந்து நழுவி விட்டவர் 
என்று சுட்டிக் காட்டிப் பேசுகிறது. ஆகவே, 
இனிமேல் அவரும் நாராயணியைத் தேடி. 
வந்து அவளுடன் தம் சேவை வாழ்க்சையை| 
இணைத்துக் கொள்ள விழைகிறார் என்பது: 
தான் கடிதத்தின் சாரமாக இருந்தது... ஜக்கு கடிதத்தைப் பல முறைகள் பார்த்து! 

ட்டு, பாவம்! அப்பா!!! என்று அவ. 
ரைய், பற்றி முதன் முறையாக அநுதாபத்। 
துடன் நினைத்தான். 
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கவர்த்த தோத்றத்துடன் அமர்த்தருத் 
தார். மகாத்மா. 

படத்தைவாட்டு வழாகளைத் தாருப்பா 
மல்... பார்த்துக்கொண்டேயாருந்தேன். 
அத்த அறையால் மாட்டியாருந்த பல. 
படங்களுக்கும் நநதொயகமாக அமைத் 
இருத்தது அந்தச் சத்தசம். 

உள்ளே ஹோ'வென்று ஸ்டவ்வை. 
enue org புதிதாக ஏதோ தான். 
பண்டம் தயாசாப்பதில் முனைந்தருந். 
தாள் என் தங்கை சுந்.தச?. அவளுடைய 
பொழுது போக்கு வரதவிதமான ஊறு. 
காய்கள் போவெ.து, வற்றல் அப்பளம் 
செய்வது, புதுப் பு. தன்பண்டங்கள் 
தயாரிப்பது போன்றவை. எவர்சரல்வர் 
யாத்தசங்களைத் துலக்க! வசசையாக 
அடுக்க? வைத்து அழகு பார்ப்பதாலும். 
ஆர்வம் கொண்டவள். பொதுவாகச் 
சொல்லுவடத்து நல்ல குடித்தனப் 
யாங்கு உள்ளவள். 
என்னுடைய சுபாவமே தனி. இதி 

லெல்லாம் எனக்கு எந்தவாத ஆசை 
களும் காடையா.அு. பாசத்தில் இம௰த் 
BUNGE கூமச? மூனைவசை யாத் 
pier போக வேண்டும். புனாதக் 
கங்கையாலும், யமுனையாலும் துளைத்து 
ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். தென்னாடு 
enim rotor நம் தருத்தலங்களல். 
தொழுதேத்த வேண்டும். ஆங்காங்கு 
பன்ன!கொண்டும், நன்ற திருக்கோலத் 
தால் காட்ச? தரும் மாலவனேைக் காண 

வேண்டும். இப்படியெல்லாம் நாண் 
வாருப்பப்படுவேன். கணவகும், மற்றவர். 
களம் என்னை 'ஒரு மாதிர?! என்று. 
சொல்வார்கள். சொல்ல!வீட்டுப் 
போகட்டும். ‘Qos அசடைக் கட்டி. 
வைத்தேனே. தியாகு: கல்யாணமில்லா 
மலேயே இருத்தாருப்பானே' என்று 
என்னுடைய மாமியாரும் சொல்லுவார். 

என் எத!சே இருந்த அண்ணலன் 
எடம் மனத்திலே பரவசத்தையும், 
யக் தியையும் கனலாகப் பொங்கச் செய் 
(௧௮. அதைப் பார்த்து நான் என்னைக். 

கொஞ்சம் மறந்தருந்தபோது தொலை 
பேசாயான். மணா கணகணவென்றூ. 

ஒலத்தது. உள்ளேயாருந்தூ சுந்தர: 
பசபசவென்று ஓடிவந்து சாஸூவசைக். 
கையாலெடுத்அுக்கொண்டே, தத் 
தோல மாமிதான் கூப்பாவொர்' என்த. 
வாறு, (ஹலோ! மாம?! அக்காதானே? 
இன்று ஜி. ஒி.யால்: இப்பொழுதுதான். 
aps சேர்ந்தான். வழக்கம்போல 
'இசண்டு மண?! 'லேட்'தான். அதுதான். 
தெரிஞ்ச வாஷயமாயாற்றே, உங்களுக் 
GF சென்னையிலிருந்து பாக்குப் 
பொடி, மாமாவுக்குச் ச£வபுசா7 புகை 
யாலை எல்லாம் வந்திருக்கிறது. ஞானா? 
யல், சாப்பாடு ஆக? ஊர்க் கதைகளைப் 
பேசா முடித்தரக/விட்டது. நாங்கள் எப். 
போது எங்கள் வாட்டுப் பக்கம் வருவ 
தாக உத்தேசம்? மாமாகூட ஊரல். 
"இல்லையே.  வாட்டுக்குள்ளேயே கூற்றில். 
கொண்டு என்ன செய்க?றார்கள்?” அத்த: 
முனையாலருந்து வந்த ஒரு கேள்வாக் 
கும் பதாலாகு நாறு கேள்விகளாகள் 
கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். 
வழக்கம்போல ஊர்சுற்றும் ஆவலில். 

தாகபுரியையும் வாட்டு வைப்பதல்லை 
என்க?ற எண்ணத். துடன் அங்கு சென் 
தாருந்தேன்.. ,தந்தோல?  ௭ண்கற. 
பேட்டை ஒன்றில் வச1ப்பதால் அந்தப்: 
பெயசை  ஊர்ப்பெயசாக அமைக்க 
அவளுடைய தோழிகள் அழைத்தா 
வருவதைச் சுந்தரியைக் கேட்டுப். 
புளத்தகொண்டேன்.. சுந்தா? நெடிய 
மூச்சு ஒன்றைத். கரசாளமாக இழுத்த. 
படி, அக்கா! நாளைக்கு ஜனவ! முகல். 
தேதியாயாற்றே. முதல்தசமான வேலை " 
யாக நான் ஒன்னா. சொல்லப் போக! 
றேன். நாமெல்லாம் நாள வார்தா. 
போகாஜம். தந்தோல! மாம! நாளைக்கு 
உன்னை வார்தாவில் சேவாக?சாமத்: 
தைப் பார்க்க. அழைப்பு வாடுத்தருக். 
wet. அவர்கள் காரிலேயே போகலா. 
torts? 
“போகத்தான் வேண்டும். அ.கற்காகத். 

தான் நான் நாகபுசிக்கே வந்தேன்... 
தான் பேசா முடிப்பதற்குள் அவன்: 

அந்தச் செய்தாயை மாமாக்கு அதர 
வாத் துவிட்டு வார்தா செல்வதற்கு 

வேண்டிய திட்டங்கள் (தின்பண்டங் 
கள்!) போவெதற்காக அடுக்களைக்குப் 
போய்விட்டான்... சநாத. தேசத்தில்.



உள்ளேயாருந்து. இட்டிலிக்கு அரைப் 
யது கடபுடாவென்று கேட்க ஆரம் 
வித்தது. 
'இடையாடையே தத்தோலி மாமியும், 

'இவளும் டிபன் பேச்சைத் தொடர்ந்த 
*போனில்' பேச! என் அசைத் தூக்கத் 
தைக் கெடுத்து வைத்தார்கள். 

மனு தான் அ.த7காலையரல் உடலை ஊச1 
யாகத் துளைக்கும் குள?ர7ல் நெடுஞ்சாலை. 
ஒன்றான். வழரயாகக் கதரவணின் 
எழுச்ச"க்காக வானமெங்கும் வண்ணங் 
களால் மெழுகப்பட்டிருந்த காட்ச! 
யைப் பார்த்தவாறு தாங்கள் காசில் 
பயணமாகவிட்டோம். அடுக்கடுக்காகப் 
யசவ! நின்ற மத்தயப் பாசதேசத்தன். 

அடர்த்த தேக்குமசக் காடுகளில் தவழ். 
"த்து, சோளக் கொல்லைகளில் ந5ந்தாப் 
பணிக்காற்று எங்கள் முகங்களில் பன். 
னார் தெனப்பதுபோல் சு தூறல்களை 
வார? வசய்து. சோளக்கொல்லைகளில்: 

மணுமணியாகக் கொண்டைகள் காற் 
தால் அசைத்தாடின. கோதுமை வயல் 
களில் தேங்க? நின்ற தூரில் த£ளயும் 

மான்களைப் பிடிக்க நாரைக் கூட்டம் 
ஒன்று எழும்பாவரும் கத7சவன!ன் ஒள? 
யால் குள[த்தவாறு விண்ணில் பறந்து 
வந்தது. 
காசோட்டியை மெதுவாகப் 

மாது பணாத்தாருந்தாள் 
மாமா என்க? சாஜம். என் அருகில் 
அமர்த்தருத்த அவளை நான் நாக 
பூமியை. வாட்டுக் காளம்பர கொஞ்ச 
காசம் போவதற்குள் பலமுறைகள் 

பார்த்துவிட்டேன். பார்ப்பவரை மறு. 
முறை பார்க்கச். சொல்ல! தாண்டும் 
சை பொருந்தாய முகம். இதைவிட 
ஒரு குடும்பப் பெண்ணப்பற்றாப். 
யாதாத? கேசம் என்ன வர்ணனை வேண் 
ஒக் கிடக்கிறது? அள்ள?! முடித்திருந்த 
கொண்டையில் ஓசே ஒரு சோஜா மலர். 
வகாட்டிலும், உச்சரய/லும் இழையோ, 
டிய தரையாலிருந்து.. அவள் முப்பதர 
வயசைத் தாண்டியவன் என்று ஊக!த் 
துக்கொண்டேன். தன்னந்தனியனாக, 
யூன்னகை நிரம்பி வழ£ய ஒரு கூடை 
வுடன் அவள் காசில் வத்த உட்கார்ந்த 
வுடன், 'குழந்தைகள்?” என்கிற கேள்வி 
வுடன் என் தங்கையை பொருள் ததும். 
பப் பார்த்தேன். கேட்கவில்லை. 
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பேசாமல் இரு...மாமிக்குக் குழந்தை, 
கள் இல்லை. எதையாவது கேட்டு வைக் 
காதே! என்று சகசியம் பேசரனன் சுற். 
தச்... இதற்குள் சாஜம் கம்ப£ரமான 
'தகைப்பை அன்ன? வச/யபடி, 'வாருன் 
கள். உங்களைப்பத்றரயும், உங்கள் தெய்வ 
பக்தியைப் பற்றியும் சுத்த? சொம்ப 
சொல்லாயாருக்க]முன். புறப்படுவோமா?” 
என்றவாறு காசின் கதவைத் த]தந்து 

வழ?விட்டாள் எனக்கு. 
"இந்த ஊர்க்குள?ர் எப்படி? பல்லைக். 

காட்டுக!றதாக்கும்!” 
'சென்னையைவிடக் குள?ர் அதிகம் 

தான். இருந்தாலும் உடலுக்கும் மனத் 
துக்கும் ஒருவரதத் தெம்பை அணிக்கும். 

சக்த? இந்தக் குளருக்கு இருப்பதாக: 
எனக்குத் தோன்றுக]ற.து.! 

"ஆமாம். தாகபுசய/லேயே 
ரும் விரும்ப வசவேற்கும். 
Db =o பனிக்காலம்தான். எங்கு. 
பார்த்தாலும் பசுமை கொழிக்கும் 
வயல்களும், பச்சைக் காய்கறிகளுமாக: 
ஒசே அழகுதான் போங்கள். அதோ 
பாருங்கள்! என்றூ சுட்டிக் காட்டினாள் 
சாஜம். 
ஏதோ ஓரு க/சாமத்தின் ஊடே கார் 

எல்லோ. 
காலம் 

  

சென்று கொண்டிருந்தது.  வழாயெம் 
கும் அடர்ந்து வளர்ந்திருக்கும். 
சோஜாத் தோட்டங்கள்.  அக்கடுக். 
காய்,  வண்ணவண்ணமாய் இதழ்கள் 

வாசரத்து, காற்றில் ஆடும் சோஜாமலர். 
கன் பணியரில் நனைந்து பனித்துள?கனை 
இதழ்களில் தாங்க? நன்றன. 

“இந்த மலர்களைப் பார்த்தால் உங்க 
ளுக்கு. என்ன தோன்றுக]ற.து?” என்றூ 
கேட்டாள் சாஜம். 

கடவுளின் படைப்பரில் பக்.த1 ஏற்படு 

கிறது. அன்பு தறைக?றது. உடல் புல்ல: 

சரக்கிறது.. மலர்களே அவகதைவும், 

அவனே  மலர்களாகவும் நானைக்கத் 
தோன்றுக?றது.” 

(வேறே ஓன்றும் தோன்றவில்லையா?* 
சாஜம் தன் நார். நிரம்பிய விழாகளை 
என்பால் இருப்ப உதடுகள் துடிக்கக் 
கேட்டாள். நான் பேசாமல் இருந்தேன். 

‘ot அழகிய குழந்தையான். மலர் 
முகம்போல் இல்லையா அவை?” கார். 
மெதுவாகச் சென்று கொண்டி 
குத்தது. வழியில் ஒரு சோஜாத் தோட்



உத்து வேல அருகே. 

இருத்த செடியவரருந்தூ 
பொரிய சவப்பு சோஜா. 
ஒன்று வெளியே எட் 
டப் பார்த்தது. அதைப். 

பார்த்துவாட்டு,' ம் 
அவசவர்.. நனப்பின் 

அதது தோன்று. 
இயற்கைதான். 

உங்களுக்கு 
செல்வத்தை 

வேண்டும்! 

   

யடி 
வது 
கடவுள் 
மக்கட் 
அருள 

சாஜம். தாஸ். கூறிய 
தைக் கவனரத்தநாகல், 
தொயவால்லை. தன். 
தானே. தேதத்றாக் 
கொண்டு, “நான் ஒரு, 
கதை சொல்லட்டுமா 
உங்களுக்கு?" என்று, 
கேட்டாள். 

  

கதை கேட்க நானும் 
ஆவலாகத்தான். இருந் 
தேன். 

சாஜம் மணம்புரிந்து 

  

  

கொண்டு வந்தபோது. 
தண்டும், சாண்டுமாக: 
மூன்று. மைத்துனர். 

கள், இசண்டு தநாத்தாகள் 
அடங்கய குடும்பத்தை நிர்வகிக்க 
வேண்டிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டி. 
யாருந்தது... தாயை இழந்துவிட்ட 
அந்தக் குழந்தைகளுக்குத் தாயாக 
இருந்தாள். பொறுப்புடன் அவர்களை 
வளர்த்தாள். முதல் தாத்தலருக்குத் 
தாருமணமாகரக் கணவன்  வாட்டுக்குச் 
சென்றதும் மைத்துனன்கள் இருவரும் 
வேலையாக வெளியூர் 
கள். 

  

போய்விட்டார். 

அவரவர் குடும்பம் என்று ஆண 
பிறகு மன்னியாடம் அவ்வளவாக அவர் 
கள் ஒட்டுகலுடன் நடத்து கொள்ள 
வாரில்லை. அவளப் பொறுத்தவரை இது 
பெருத்த இருந் 
௧௮... அவளுடைய கணவன் சாமதுசை 
இதையெல்லாம் கவணிக்க]றவர். அல்ல, 
“நம்மைச் சார்ந்த. கடமைகள் சால 
இருந்தன. அவைகளை முடித்துவிட் 
டோம், பறவைக் குஞ்சுகள் இறக்கை 

ஏமாத்றமாகத்தான் 

  

முளைத்தபிறகு கூட்டில் தங்குவதில்லை." 
தம்பாகளும், தங்கைகளும் அவர்களை 
வீட்டு வாலகயபோது மேற்கூறிய 
வாதத்தில் தன்னைத் தேற்தாக்கொண்டு. 
விட்டார். 

சாஜம் வேதனை பொங்கும் மனத்து 
டன் யந்தரமாக/வீட்டாள். உள்ளக் 
குமுறல் முகமெங்கும் 
அவளைப் பார்க்கவே சாமதுரைக்கு 
வேதனையாக இருந்தது. தனிமைத் 
துயரில் தானாகக் கரைந்து நாட்கணக். 
கில் எதுவும் செய்யத் தோன்றாமல், 
இருத்த சாஜத்தன் உள்ளத்துக்கு ஒரு 
வத மாற்றம் தேவையாக இருந்தது. 
எப்பொழுதுமே தனக்கென்று அவள். 
எந்த ஆசையையும் வைத்துக் கொண்ட 
தில்லை. நகை தட்டுகள், புடவைகள் 
என்று எதிலும் அவள் மனம் செல்லுவ 
தில்லை. பொரிய ஆசையாக அவள் உள் 
ளத்தில் வேரூன்றியருந்த குழந்தைச் 
செல்வத்துக்காக ஏங்க?னள். 

பசவியாருக்க 
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சாமதுசை தூவ?சமாகச் #75515 501. 
உத்றுர், உறவினர் அருகால் இருந்தால், 
அவர்கள் அடிக்கடி வற்.து அவளுடைய 
யான்னையால்லாக் குறையைப்பத்த?, 
இரவல் பாளன்ளை வாங்க? வளர்க்க வேண்: 
டய அவசாயத்தைப்பற்றா, வம்சம் வன 
rnd Curie stip) எதையாவது 
பேசாக்கொண்டேயாருந்தார்கள். eet 
யணத்துக்காகத் தங்கள் பான்ளக£ளப் 
பத்றிப் பேசூப் பார்த்தார்கள். அவளு 
டைய ஆத்முமையைத் தார்ப்பதைவிட, 
அவளுக்கு சொக்கமாகப் பணம் எவ்வ. 
வு உண்டு என்பதுதான் அவர்களு 
டைய கவல. 

“எங்கேயாவது மாத்.திக்கொண்டு 
வாடுங்கள். இவர்கள் பாடுங்கல் எனக்குச். 
சகரக்கவால்லை' என்றான் சாஜம் கணவ 
சடம். பாசபல இன்ஜுன*யசாக!ய சாம 
செசையான். பணியும். அப்பொழு 
வார்,தாவரல் கட்டிவத்த தொழாற்கூடம், 
ஒன்றுக்குத் தேவையாக இருந்த.து.. 

தாலைத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ஒரு 
தை மாகுத்தல் சாஜமும், அவள் கணவ 
கும் வார்காவுக்கு வந்.து சேர்ந்தார்கள். 
பெ.சாய தோட்டத்தன் தடுவே இருந்த 
இத்த வாடு அவளுக்கு மாகவும் பாடி.த்,க7. 
ருந்தது. எங்கு பார்த்தாலும் மசங்கள், 
செடிகள், சோஜாச் செடிகளில் பன?த் 

துளிகளைத் தாக்கிய வண்ண வண்ண 
மலர்கள். 

ஒருபுறம் கரும், 
சோலையாக வன 

  

மதர்த்து அடர்த்து 

    

ருந்தது. பருத் 
we செடிகளில் வெள்ளை வெளேர். 
என்று. காய்கள் வெடித்துப் பஞ்சு 
காற்றால் பதத்து வந்தது. வேதனையால் 
பொங்கும் உள்ளத்துக்கு மருந்து மன, 
தர்கள!ன் செசற்கனில் இல்லை. தென?த்த. 
வானத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருந். 
தால் மனத்தில் சாந்த? பாறக்கறறது.. 
நெடிதுயர்ந்த மலை முகட்டைப் பார்த் 
தால் களப்பு ஏற்படுகாறஅு. அடர்த்து 
செறாந்த காடுகளைக் கண்டால் இன்பம் 

யாறக்காறது. புத்தம் புதிய மலர்களைக். 
கண்ணுறும்போ.து. இதை வனின் 

படைப்பால் பக்.த1 ஏற்படுக?றக. 
சாஜம் இத்த இயற்கைச் சூழ்.திலைகளு 

  

. அத்த வட்டுக் 
அமர்த்து பார்த்தால் 

povtos தொடர் ஆங்காங்கு 
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தொடர்ந்தும், விட்டுவீட்டும் காணப் 
பட்டன. அவை நாலவானை puri jon 
பார்த்து வந்தது, வந்துகொண்டிருப் 
பது, வாப்போவ.து என்க?ற முக்காலஸ்: 
கைப் பத்தாயும் வார்த்தையாடுவ.து 
போல் இருந்தது. மத்தியப் பாசதேசத் 

  

   

கான் அடர்த்த. தேக்கு, கருங்கால் 
காடுகள். ம£லக£ளச். சார்ந்த Fo 
வெளயெங்கும். கூட்டங் கூட்டமாய்ப்: 
use அவைகளும். 
தொலை தாசத்தல் தெசாத்தன. பாறகு, 
சமவெளாயெங்கும் சேசளம், கோதுமை 
தெல் கொழுத்து வளர்த்தாருந் தன. 

ஊரல் உற்றார், உறவினச1டம் ஏற். 
படாத நெருக்கம் அங்காருந்த இசண்டு 
பேர்களிடம் சாஜத்.துக்கு ஏற்பட்ட. 
தோட்டக்காரன் பண்டுவும், அவன். 

மனைவ மங்களாவும் மாஜுயடம் அளவு 
கடத்த அன்பு காட்டினார்கள். மங்கள 
வக்கு ஆறேழு வயதில் பெண் ஒருத்தர 
இருந்தாள். பாபுஜூயும், மாஜுயும் 530 
சேர்ந்ததுடனேயே.. மங்களசவின் 
பார்வை... அவர்களின்... காருக்குள் 
சென்று தாரும்பாயது. இரண்டு, மூன்று 
பெட்டிகள், படுக்கைகள், கூடைகள். 
இவற்றைமட்டும்.. கொண்டு வந்தா 
உள்ளே வைத்தான் வேலையாள். ஒரு. 
Caren குழந்தைகள் பெசாயவர்களாகரப் 
படி.த்.அுக்கொண்டிருப்பார்கள். ஊச? 
லேயே... வாட்டு வந்திருப்பார்கள். 
அம்மாவை இதையெல்லாம் போய எம் 
படிக் கேட்பது?” 

    

மங்களாவான். பெண்ணிடம், சாஜம். 
காட்டிய அன்பைச் சாக்காக வைத்தா 
ஒரு தனம். அவனே அம்மாவிடம். 
கேட்டவொட்டான். 

(குழ.ந்தைகள் ஊரிலே. 
கனா பாய??*. 

படிக்கிறார். 

“இல்லை...எனக்குக் 
இல்லை...” சாஜத் தான். இந்தச் சொத் 
கஷம், அவை துயசத்துடன் வெளிவந்த. 
தும் மங்களாவைப் பெசாதும் வருத். 
தன. மெதுவாக மங்களா தன் இடுப்பால் 
கை வைத்துத் தன் வயிற்றைத் Gt ons 
கொண்டாள். 

"உனக்கு இது எத்தனை 
என்று கேட்டாள் சாஜம். 

குழத்தைகளே 
  

மாசம்



வெட்கம் கலந்த சாரிப்புடன், *ஏழோ, 
எட்டோ?... யாரம்மா இதெல்லாம் 
கணக்கு வைத்தருக்கானுர்கள்? ஓரு 
குழத்தைக்கே சோற்றுக்கும், துணிக் 
கும் வதரி இல்லை...” என்று அலுத்துக் 
கொண்டாள் மங்களா. 

மனவாக்கு ஏற்பட்டிருந்த மகழ்ச்சர 
und, தெளாவில் சாமதுசை நிம்மதி 
அடைத்தார். 

"சாஜி! எத். தனை வருஷங்களுக்குப் 
Ling 5 இப்படி மனம்வாட்டுப் பேசச் 
சரசாக்காஷய் தெரியுமா? 

பேச்சுக்கு ஒரு 
ச?ச1ப்புடன். மெளனமாக இருந்தான். 
கணவரின் இந்தப் 

சாஜம்.. 
சாஜம் அங்கு வந்தபோது ச7தாதும், 

பொரகுமாக இருத்த வாழை மசங்கள் 
இப்பொழுது உயர்த்து வளர்த்துவிட் 

இரியல் முனையில் சொர் பார் 
புரியும் ஜீரக ளா, 

டன. ஐந்தாறு மரங்களின் குலைகள் 
செம்பழமாக மஞ்சளும், பசுமையுமாக 
இருந்தன. இன்னும் இரண்டொகு 
தானங்களில். பழங்கள் நன்றாகப் 
பழுத்துவாமொம். பாண்டு, இரண்டு 
வாழைத் sister வெட்டியெடுத்து 
வந்து உள்ளே வைத்தான். 
பொழுது வீடித்ததாலாருந்து அன்று. 

மங்களா வாட்டுப் பக்கமே வரவில்லை. 
பண்டு மாகவும் சங்கோசக்காசன். வெட் 
கம் பாடுங்க]த் தன்காருற்போல் அவன். 
முகத்தையும், உடம்பையும் வளைத்துக் 
கொண்டு தரையைப் பார்த்தவாது,ி 
"அவளுக்கு உடம்பு சுகமால்லை! என்து: 
மாஜூயாடம் கூறனன்.. 

"உடம்பு சசாயால்லை என்று மெ 
வாகக் கேட்ட பாறகு சொல்க!முயே..."' 
சாஜம் அவனைக் கடி.ந்தவாது தோட்டத் 

இபார்பூனெல்கு அனுப்பும் 

 



தக் குடிசைக்கு ஓடிஞன். தாய்மையின். 
வே.தனை ஓனயால் தன்னை மறத்து நின்: 
திருந்தான். சநத தேசம். உள்ளே. 
யாருந்து.. காசாமத்துப் பெண்கள். 
வெளாயே வருவதும், மறுபடி. உள்ளே. 
போவதுமாக இருந்தார்கள். சநாத: 
தேசத்தில் குழத்தையான் அழுகல்: 
கேட்டத. 

மறுபடியும் பண்டு கூனிக் குறுகிக். 
கொண்டு வெட்கத்துடன் அவன் எத! 
சில் வத்து நன்று, அம்மா! ஆண். 
குழந்தை பாறத்தருக்கறது' என்றான். 
சாஜம் ஏதும் பேசுவதற்குள் அவண்: 

அங்கு இருந்தால்தானே? அத்தனே 
வெட்கம் அவனுக்கு. 

சசஜத்தான் உள்ளம் அன்று நிறைந்த. 
பூசித்து. இருந்தது. *என்ன? ஓசே 
ஆனந்தத்தால் ஆழ்ந்துவிட்டாய் சாஜ!?" 
என்று கேட்டார் சாமதுை மனவி. 

பரிமாறிய உணவை ருசாத்துச் சாப்: 
பரிட்டபடி. 

“மங்களா பாரசவத்துவாட்டான். 
யாள்ளை பாறந்திருக்கறது. ஏழையான, 
தும் அவர்கள் பாக்கயசானிகள்' என்று. 
மூச்சுவிடாமல் பேச! வத்தவள் மெது: 
வாக அவர் அருகில் கணித்த, 
“குழந்தை இருக்கறது. பாருங்கள். 
அவர்கள் வயாற்றால் பரறக்கக்கூடியன 
"இல்லை. அவ்வளவு அழகு என்று சொல். 
லிப் பரவசப்பட்டாள்.. 

“அப்படியா? பண்டுவுக்குக் கைச் 
செலவுக்கு ஏதாவதா பணம் கொடுன் 
தாயா?! 
அப்பொழுதே கொடுத்தாக/விட்டது. 

அவன்தான் ஓசே சங்கோசரயாக இருக். 
கருன்...” 

"நம் ஊரைப்போல பாட்டாளிகளும், 
தொழிலாளர்களும் இங்கு பல வாஷயங் 
கனல். முன்னேறவில்லை. சாஜம்! 
கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஓசே மாதர? 
யாக அன்பும், பக்தாயும் தம் எஜமானர். 
களிடம் வைத்தாருக்கறுர்கள். ஒரு 

வாதத்தில் அதவும் நல்லதுதான். ஒன்று: 
அன்பினலாவது அவரவர். கடமையை 
உணர்ந்து செய்ய வேண்டும். மற்றது. 
யண்பானலாவ.து. செய்ய வேண்டும். 
'இசண்டும் இல்லாமல் ஜா.த7, மதங்களைப் 
போட்டுக். குழப்பாக்கொண்டு தேசத்: 
தான் ஆக்க வேலைகளை ஏன் தடை 
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செய்ய வேண்டும் சொல் தேசத்தான். 
wont ee ஒன்று தானே நமக்கு முக்க/ய 
மாக இருக்க வேண்டும்?” 

சாஜத்துக்குக் கணவன் இந்தப். 
பேச்சு சுவாசஸ்யப்படவரல்லை. அவளு 
டைய எண்ணமெல்லாம் வேறெதலோ 
இருந்தது. சாப்பாட்டு முடித்து சாம 
"தசை திரும்பவும் அலுவலகம் களம். 
பூம்போது சாஜ.த்தை அழைத்து அன்று 
மாலை தாம் சேவா க7சாமம் செல்வதாக 
வும், தன்னுடன் அவளைப் புறப்பட 
ஆயத்தமாக இருக்கும்படியும் சொல்ல! 
வாட்டுப் போனார். 

மாலை. நான்கு மளைக்கு. இருவரும். 
சேவாகாசாமத்துக்குப் போய்ச் சேர்த் 

ள். ஆச்சமத்தைச் கூற்றிப் பார்த். 
பாரத. நாட்டில் ஓவ்வொரு 

'நல்லதயத்திலும்  கோயால் கொண்: 
டன்ன பாபுவையும், *பா'வையும் அங்கு. 
நேசால் கண் கூள?சத் தாரச1ப்பதுபோல் 

  

  பாபுவின்... குடிலில் அவள் மெய் 
மறந்து நின்றபோது தற்செயலாக ஓர் 
எண்ணம் அவன் மனத்தில் எழுந்தது. 
வார்தா தரும்பும்போது சாஜம் கணவ. 
சடம் கேட்டான்: *பண்டுவின் குழந் 
தையை நாம் வளர்த்தால் என்ன? அந்த: 
ஏழை. மக்கன் எதற்கும் வச.தயற்றவச். 
களாக இருக்காஞர்களே. குழந்தை தல்ல. 
படியாக வளர்ந்து பெரியவனாகவிட். 
டால் அவர்களுக்கும் நல்லதுதானே?" 

அவர் யோசனையில் ஆழ்த்.து மெளன. 
மாக இருந்தார். 
என்ன பேசமாட்டேன் என்கிறார். 

கன்?" 
பண்வொன் குழந்தை என்று சுலப. 

மாகச் சொல்லிவாட்டாயே, மங்களா. 
வைப்பற்றா.. ந$. யோசாக்கவே இல். 
லேயே..." 
*மங்களாவைப்பற்ற! எனக்குத் தெ. 

யாதா என்ன? கன்ளம் கபடற்ற பெண். 
பணிவான குணம். என் சொல்லுக்கு, 
மறு சொல் பேசமாட்டாள். பண்டுதான் 
ஒரு மாதா. அவனை நாங்கள்தான். 
சசக்கட்ட வேண்டும். குழந்தையை: 
நமக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளப் போக! 
ஜமா. என்ன? இல்லை, அவர்க 
வாட்டைவீட்டு விரட்டிவிடப் போகி 
Copan?



குழந்தை வச வளச 
அது சாஜத்தின் வட் 
முலேயே தங்க ஆரம் 
யாத்துவீட்டது. அவ. 
ளும் வேற்றுமையரின் ற? 
அதற்கு எல்லா veg 
களையும் தன் வாட்டில்: 
செய்து கொடுத்தாள். 
காசீலயில்.. மங்களா 
வேலைக்கு வரும்போது: 
பங்களாவுக்குள். மது: 
வத். கவவொன். - மது 
படியும் இசவாகும்வசை 
சாஜக்கான்.. அன்பால், 
அரவரீணப்பால் வளர் 
நீது. வந்தான். இப் 
யடி.ச் சால மாதங்கள். 
சென்றன. சாஜத்கிடம் 
பெற் அன்னையை 

வ! படிப்புடன் 
ஒட்டிக்கொள்ள வே, 
இசவ நேசங்களில் 
அவளை நனைக்க அழ 
ஆசம்பாத்துவீடுவான். 

னா அவனைத் 
தரக்காக்கொண்டு பங். 
களாவுக்கு ஓடுவாள். 

        

  ல்கனிடம்.. வா 
வேண்டுமாம்... பாயா, 
பாடிவாதம். பாடிக் 
காரன்! என்றவாறு குழந்தையை அவ 
னாடம் வாட்டுச் சென்றுவீடுவாள். 

2 வருத்தத்துக்கு: 
அனளாகாமல் ஒரு குழந்தையை தல்ல 
முறையில் வளர்த்த பெருமையைத் 
தான் அடையப் போவதாக நனைத்து 
மகாழ்ந்தான் சாஜம். 

மங்களாவின் மகன் தங்கள் குழந்தை 
களப்போலில்லாமல் பட்டுச் சொக் 
காயும், உயர்சக உணவுகளையும் உடுத்த7, 
உண்டு மகாழ்வதை அண்டை அயலார் 
வம்பளந்தார்கள். அவன் காசில் சாஜத் 
தன் மடியால் அமர்ந்து வெளியே செல் 
வதை ஒருத்த! கச்சுக் குரலில் வாமா 
சனம் செய்தபடி. தண்ணார் குடத்தை: 
எடுத்.த.,த் தலைம?தா வைத்துக்கொண்டு. 
BL paren. 

மங்களாவின் பெண் மஞ்சு தார் 
யசய்ச்சக் கட்டிய முரட்டுப் புடைவை 

பெற்நோரின். மன 

  

   
   

    

  

    
யும், வயது தெளியும்படியாக சோனி 
யும் அணந்துகொண்டு தாய்க்கு உதவி 
யாகத் தண்ணார் இறைப்பதும், பாத் 
காசங்கள் துலக்குவதும் அவர்களுக்குத் 
தெசாயாதா? 

மஞ்சுவுக்கு ஏனோ அத்த “பாயரியைப் 
பாடிக்கவில்லை. தன் தம்பியை அவன் 
எப்படியும் ஒரு தாள் தருடிக்கொண்டு. 
காசால். பேசய்விடப் போகருள். 
என்றே நானைத்துக்கொண்டாள். இதை 
அவன் எப்படித் தன் பெற்மோசடம். 
சொல்ல முடியும்? அவர்கள்தான் பக்கத். 
துக் குடிசையால் வசாக்கும் ஸோனா 
பாய! சொல்கிறபடி. பணத்தாசையால் 
மூழ்கிவிட்டார்களே. 
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வயறுக்குப். போய்க் குப்பை கூளம். 
களையும்,  சுள்ள/களையும் பொறுக்கி 
வரும்போது மஞ்சு தன் தோழாகளடம். 
வேதுவைப்பற்றாக். கதை அளந்து 
கொண்டு வருவாள். ' “எத்தனையே 
புண்ணியம் செய்ததால் அ.ந்தமாத?ச1. 
அழகுப் பையன் அவர்கள் வாட்டில் 
வாறந்தானாம். அவன் எஜுமாணரும், எஜ 
கோனாயும் புண்ணியம் பண்ணவில்லை. 
யாம். அவர்கள் எப்படி. அவள் தம்பயை 
இசவலாகக் கேட்டு வளர்ப்பது? 
க்கா சமமில்லலையச?* i 
அப்பொழுது பார்க்க வேண்டுமே 

அவள் முகத்தை? உலகத்துத் துயர் 
அனைத்தும் அங்குக் குடியேறவாடும். 
வாந்தையை? 

சாமதுசைமட்டும் தாகை நனைத்துப் 
யார்.த்துக்கொண்டார். "ஊரார் குழந்தை 
மாது இப்படி ஒரு பாசம் வைத்தாருக் 
காருளே சாஜம். என்னகான் ஊட்டி 
வளர்த்தாலும் அந்தக் குழந்தை இவ 
டம் ஓட்டத்தான் போகூறதா?* 

ஒரு நாள் தம் மனைவாயை அழைத், 
*சாஜம்! நாம் ஊர்ப்பக்கம் போய் எத். 
(தன வருஷங்கள் ஆயன? போய் வரு. 
Carin? என்று கேட்டார். 

சாஜம் முகத்தைச் சுளத்தாள். 
'ஊருக்கா? அங்கே என்ன வேலை இப்: 

போது?” 
அவன் மதுவை முத்தமாட்டவாறு. 

கூறியதைக் கேட்ட அவர் குந்த 
வேதனையுடன், *சாஜம்! இப்படி. இந்தக் 
குழந்தையாக பாசம் வைத்தாருக் 
காருயே. இவன் நம்முடைய பொருள் 
அல்ல தெசாயுமா? சாதுவான பண்டுவும், 
அடக்கமான மங்களாவும் என்ன இருந், 
தாலும் தங்கள் குழந்தையை பணத், 
துக்கு pas தயாசாக இருக்கமாட் 
டார்கள்.” 

சாஜம் மதுவை அ£ணத்அப் பீடித்த. 
வானு கணவசை உற்றுப் பார்த்துக். 
கொண்டிருந்தாள். சாமதுசை அறை 
மால் குறுக்கும் நெடுக்குமாக soar 
வாறு, *சாஜம்!. நான் சமாபத்தால் ஒரு, 
அத்தகம் படித்தேன். பகவான் ஸ்ரீ சாம: 
அருஷ்ணான் பொன் மொழாகள் என்று 
தனைக்கறேன். அதைச் சொல்காறேன் 
சகன்: “ஒரு பணக்காச மா.தின் வாட்டி. 
இன்ன வேலலக்காச7, "வாட்டு வேலைகள் 
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எல்லாவற்றையும் செய்கறுள். ஆஸ், 
அவளுடைய எண்ணங்கள் யாவும் அவ. 
ஞூடைய சொத்த வாட்டின்மேல்தான் 
PROS MG GD... என்ன அழகான 
கருத்து பார்த்தாயா சாஜம்2 மது உண் 
டம் வளசட்டுமே என்று அக்கறை 
யுடன் அவள் அவ£ன உனக்குக் கொடுத் 
அருப்பதுபோல் தோன்றானலும் அவன் 
எண்ணம், அன்பு பூசவும் அவனிடம் 
தான் இருக்கும், 

சாஜம் மெளனமாகவே இருந்தான். 
மதுவைப்பற்ற? எத்தவ!தமான கருத்.து 
வேற்றுமையும் அவன் உள்ளத்தில் எழு 
வதை வாரும்பாகவள்போல் வாயை 
இறுக மூடிக்கொண்டு குழந்தைக்கு வாளையாட்டு மோட்டாருக்குச் சரவாக் 
கொடுத்து அதைச் சுற்ற conser 
வேடிக்கை காட்டிக்கொண்டிருந்தான். 

மது தன் குட்டி கைகளைக் கொட்டி 
அனந்தத்தான். 

இப்படியே வருஷங்கள் ஓடின. சான் 
ஊஞ்சாது மதுவுக்கு வயது ஐந்தாக 
வாட்ட. அவன் தாய் மொழயரகாய 
மராட்டியுடன் தமிழும் நன்றாகப் பேச 
வந்தது. 

மன?தர்களின் செயல்கள், எண்ணன் 
கன் ஓசே கதியால் சழல்வதில்லை. அப்: 
படிச் சுழன்ராலும் மனத. வாழ்க்கை 
சாசமற்ற சக்கையாகத் தோன்றுக] அ. 
அவ்வப்போ.அ ஒருவ! மாத்தம் தேவை 
யாக இருந்தது. சாமதுசைக்கு அலுவல 
கத்தல் ஓயாமல் வேலைகள் இருந்து. 
தால், பொறுமையின். இருப்பாடமான 
அவர் தசம்பு.த் ,தளர்ச்சாக்கு ஆளாக! 
யாருந்தார். அலுப்புத்குட்டும் வகையால் 
அவர் உழைத்துவீடவே ஒரு வாத் 
துக்கோ, பத்து நாட்களுக்கோ வேறா 
அமைதியான இடல் ஓன்றை நாடிச் 
சென்று ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள. 
வேண்டுமென்று 'வைத்தாயர் சொல்ல! 
வாட்டார். 

“எங்கே போகாறது? நம் ஊர்ப் பக்கம் 
ஒன்றும் போக வேண்டாம். அது 
என்ன, Dor யார் என்று ஆயாசம். 
கேள்வாகள் கேட்டுத் அ£ைத்துவிவொர். 
கஸ்... 

ன்னே! இங்கு முப்பது மைலில். 
ஒரு கசாமம் இருக்கறது. த௫கூடம் 
பார்த்திருக்கருயே regi. Crow 

  

  

  

  



என்று பெயர். சே௱ஞர் நதாயும், வயல். 
களும் ஒரு குளுமையாக இருக்கும். 
சன்ன வாடு ஒன்று பார்த்தாகிவாட். 

உது. 
*சசாதான். எல்லா ஏற்பாடுகளையும். 

முடித்த. பாறகுதான் விஷயம் என் 
வரைக்கும் வந்ததா? மதுவையும் அழை 
த்து வருவேன். கூடாது என்று சொல் 
லக் கூடாது...” 

“அவன் எதற்கு சாஜம்? வட்டை 

ஓட்டி சே௱ஷர் நதா ஓகோறது. ஒசே 
துருதுருத்த பயல். இங்கே வாட்டி 

லேயே வாஷமம் சகக்கவால்லை. ஒரு 
வாரத்தல் வந்துவிடலாம்.” 

      

   

        

      

    

சாஜம். முகத்தை 
ஒரு திருப்பத் தாருப் 
யாக்கொண்டு உள்ளே 
போய்விட்டாள். 

அன்று பூசாவும் முக, 
தாலே ஒரு Fray, 

    

வாய்ப்பேச்சு. என் 
பதே இல்லை. சாம 
துசைக்கு.. மீனவ 
யான் போக்காலேயே 
அலுப்பு ஏற்பட்டது. 
5௪?! என்ன சுபாவம். 
இவளுக்கு?” என்று 
அலுத்துக்கொண்டார் 
தமக்குள்ளாக, ஆனால். 
சாஜத்தான்.. களங்க 

    

  

மற்ற மணமும், up 
ருக்காக.. இரங்கும் 
பெருங்குணமும் அவ. 
குடைய அத்த எண் 
ணத்தை உடனடியாக 
மாற்றிவிட்டது. தன் 
அறையால் தனியாக 
அமர் 
வியை. நெருங்க? 
சாஜம்! நாக்குப் 
புறப்பட. வேண் 
டாமா எ .தாவது வாய்க்கு களைப் 'பால்! பண்ணிவிட்டாயோர 
வேண்டியதாக சாடை, முறுக் அவன் அம்மாவையும் ஒரு வார்த்தை: 
கென்று செய்யமாட்டாயோ? மூஞ்ச கேட்டவாடு' என்றதும் சாஜம் உற்சாகத். 
யைப் பார், ஒரு புட்டி விளக்கெண் துடன் மங்களாவைக் கூவ! அழைத் 

  

Df மனை 

  

ணெயை வழியவாட்டுக்கொண்டு...” தாள். கொல்லைப்புறத்தில் கோதுகை 
என்று அவளைச் சாண்டினர். பேசாமல் மாவு சலித்துக்கொண்டிருந்த மஞ்சு 
இருந்த wean தாமாகவே, கையை உதறக்கொண்டே எழுந்து வத் 
“மதுப் பயலுக்குச் சட்டை, Zins தான். 
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உன் அம்மா எங்கே : மஞ்சு? ppt 
போய்ச் சாக்காசம் அழைத்து வா..." 

மஞ்சுவின் மனத்தில் பல எண்ணங். 
கன் சுழல குடிசைக்கு ஓடி. பாபசப். 
துடன் தாயை அழைத்து வந்தாள். 
“இதோ பார் மங்களா! நாளைக்கு 

தானும், பாபுஜியும் சேலூவுக்குப் போக! 
நம். பாபுஜிக்கு உடம்பு சசியால்லை. 
ஒரு வாசம் கழித்துத் தாரும்பாவாடு 
வோம். கூட மதுவை அழைத்துப். 
போகிறோம், என்ன? 
Cron காசாமத்துக்கா. மாஜூ?..." 

ஐஞ்சு தாய்க்குப் பதாலாகக் கேட்டு 
வாட்டு தின்றாள். 

மங்களா. கேட்டிருந்தால் சாஜம் 
பொதுத் துக்கொண்டிருந்தாருப்பாே ன £ 
என்னவோ... அவளுக்குக் கோபம். 
பொத்துக்கொண்டு வந்.த,த. 
ஆமாண்டி! சேலூ காராமத்தக்குத். 

தான். நான் என்ன மனுஷிய/ல்லையா?. 
உன் பான்ளையை இத்தனை வருஷங் 
களாகக் கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ள. 
வால்லலையா? அவன் என்னுடன் நாக: 
ஏரிக்கு. வரவில்லையா? அ;த7சயமாகத்: 
தான் உன் பெண் கேட்கறது போ..." 

மங்களா அசண்டு போய் நன்றாள். 
Ling சமாள?த்துக்கொண்டு, *தஹ5... 

தஹு....மா...ஜு.. சேனா. ததா பொல் 
லாத ஆது மா...ஜூ...அ.து. ஓசே வெற 
யாடித்த ஆறு. எத்தனையோ குழந்தை 
சன வாழுங்கரய ஆறு. மதுவும் முன்னைப் 
பேல இல்லை. ஓசே வாஷமக்காசகை! 
வாப்டான்.” 

சாஜத்துக்கு அவள் 
சுகுக்கென்து தைத்தன. 
வாயேன், 

  

    

வார்த்தைகள் 
"தும் தான் 

உன் பாள்ளையைக் கட்டிக் 
காத்துக்கொண்டு. இல்லை, அதோ தத் 
கருனே உன் பெண். அவளை அனுப்பு. 

மஞ்சுவுக்குத்கான் அந்.த பாயா'யைப் 
யாடிப்ப.தில்லையே. 

நான் ஓண்ணும் அங்கே போகலை. 
என்றவாறு அவன் வெளியில் போய். 
வாட்டாள். 

'பண்டுவுக்கு. இசண்டு நாட்களாகக் 
காய்ச்சல். அகவே, மங்களாவும் வருவ 
BIH இல்லை. சாஜத்தின் வார்,த்தைக்கு 
சனுபேச்சு. பேசாமல் மெளனமாகவே 
அவனை ஏதட்டுப் பார்த்.தூவிட்டு wir 
கனா தலையைத் தாழ்த்திக்கொண் 
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டான். இத்தன காலமாக இல்லாத ஓரீ 
உணர்ச்ச] அவள் முகத்தாலும், வ]ழகள? 
அம் தேங்க! இருந்ததை சாஜத்தைவாட 
அவன் கணவர் அ.தகமாகக் கவனத். 
தார். 

அடுத்த நாள் அ.தாகாலையில் க1சாமத்: 
துக்குப் புறப்பட்டார்கள். பன? கொட் 
ஒக்கொண்டிருந்தது. எ.தசே இருந்த 
பாதைகூடச் சரயாகத் தெரியவில்லை. 
இருந்தாலும் சாக்காசம் காளம்பா சாக். 
காசமே ஊர் போய்ச் சேர்ந்துவிட 
லாம் என்கற எண்ணத்தில் புறப்பட்டு. 
வீட்டார்கள். 

  

மது கம்பளிச் சட்டை, குல்லாய். 
போட்டிருந்தான். அவனுக்காக வாத: 
வாதமான தின்பண்டங்கள், பழங்கள். 
'நாசம்பாய கூடையை எடுத்துக் காசில். 
வைத்தாள் சாஜம்.. 

மங்களாவும், மஞ்சுவும் ஒருபுறமாக 
தான் தாருந்தார்கள். 
மத அம்மாவுக்கு டா டா சொல்லு” 

என்றாள் சாஜம். 
ட > 

  

BI AO 6 Me Me NGS. 
என்ன் காச்சுக் குசலரல் ம.து. 

மங்களா சரசரக்க முயன்றான். மஞ்சு 
கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டாள். 
முகத்தைத் தரருப்பாக்கொண்டு.. கார். 

கு முன்பு பண்டு தள்ளாடிய 
யே வந்து நன்றுன். கார். 

எப்பொழுதோ காளம்பச் சென்றுவாட். 
டது. ஆலை, மங்களா பணிப் படலத்: 
தையே வெறிக்கப் பார்த்தவாறு தான்: 
தாருந்தான். யுஎம் யுகமாக மதுவைப். 
யாசாந்துவாட்டாத்போல் ஏக்கம் ஒன்றா 
அவன் மனத்தை இருள்போல் கவாத்து. 
கொண்டகு. மஞ்சு தன் காயை உலுக்க? 
அவன் சரந்தனையைக் கலைத்தாள். 

மா... மதுவை நு அனுப்பரயரருக்கக். 
கூடாது மா...போன வருஷம் Coyne? 
பாயாயான்.. மகன் சோசைலேதானே 
மூமூகரப் போய்விட்டான்?” 

மகனின் வாயைச் சட்டென்று தன் 
கைகளால் பொத்தை. 

"அப்படிச்... சொல்லாதே மஞ்சு. 
குழந்தை நல்லபடியாக வந்தால், நாண். 
மகேஸ்வர் கோயிலுக்கு நெய் விளக்கப் 
போகெ'தேன். இந்த ஏழையின் மகனை 
அவர்கள் சாஜா வட்டுப் பையனைப்: 
பேசல வளர்க்கரிமுச்கள். அதையும் தாம். 

  

   

 



6 நனைத்துப்... பார்க்க வேண்டாமா 
மஞ்சு?” 

குடிசைக்குள் துழைத்தவர்களை உற். 
தும் பார்த்துவிட்டு பண்டு முகத்தைத் 
தருப்பாக்கொண்டான்.. 

கழக்கே எழுந்து வரும் கத1சவனின் 
சாற்றத்துக்கு முன்பு பன கரைந்து. 
போய்க்கொண்டிருந்ததது. கார் சோளக் 
கொல்லைகளை, கரும்புச் சோலைகளை, 
பருத்த? வயல்களை, சோஜாத் தோட்டக். 
க£ள பான்னுக்கு நிறுத்தயவாறு முன் 
(ல் பேசய்க்கொண்டிருந்தது. விடியற். 
காலை எழுத்துவிட்டதால் மது சாஜத் 
தான் மடியால் தலை வைத்துச் சுகமாக 
உறங்காக்கொண்டிருத்தான். கடைவாய 
MGs சாக்லேட் கசை படிந்து வா. 

யாக இருந்தது. முகத்.த]லருந்து உயர் 
௧௪. குழந்தைப் பவுடசான் மணம்: 
லேசாக வ₹ச1ய.து.. 

மதுவின் தளரிர்க் கசங்களைச் சேர்த் 
துப் பாடித்தவானு சாஜம் உட்கார்ந். 
திருத்தாள். 

கார் சேலூ க!சாமத்தை நெருங்குவ. 
(தற்கு. அடையாளமாகக் குடிசைகள் 
அடுக்கடுக்காகத் தெசரந் தன. இருபுறங் 
களாலும் குன்றுகளைப்போல் அமைந்த 
பாறைகளின் விசாலமான சரிவுகளில்: 
ஏழை மக்கன் குடிசை கட்டிக்கொண்டு 
வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்களில் 
பெரும்பான்மையோர்... வீவசாய/கள். 
தாங்கள் உண்டு, தங்கள் மண் உண்டு 
என்று அத்துடன். உறவாடிக் தங்கள் 
உழைப்பால் உலகூட்டும் உத்தமர்கள். 
அவர்களுக்கு. இன்றைய அசச1யலில். 
உள்ள குழப்பங்கள், வேற்றுமைகள் 
எதுவும் தெரியாது. காத்திஜூயாின். 
படத்தைப் பார்த்தால் மனம் உருகப். 
போவார்கள். 

பாதைக்கு இருபுறமும் பசுமையும், 
செழாப்பும்.. ஆற்றுப். பாய்ச்சலால். 
கொஞ்ச! வாளையாடின. வானனாவாய 

  

பெய மங்கள் கூடாரம்போல் கவிந்த 
GU gor பாதையால் வீழாதபடி. 
தடுத்தன. சாஜம் வெளியே பார்த்துக் 
கொண்டே வந்தாள். 
பொழுது நன்றுகப் புலர்ந்துவிட்ட. 

இருள் விலக? ஒன? பறக்கும் நேசத்தில் 
காத்தால் மிதந்து வத்த அந்தப் பாடல் 
கள் உழவர்களுடையது. ஏற்றச்சால். 

  

2. சக்திக் 
மாய் வ்க்க்றே  



   

22 
இ 

A
T
A
 

Ve 
= 

    



களாலருந்து நர் குயுகுபுவென்று 
வழந்து சாறு வாய்க்கால்கள் வழுயாகத். 
தோட்டங்கள் பாய்த்தது. 

கண்ணுக்கெட்டிய ொலைவால், 
சோர் pm பொங்கப் பெருகிக் 
குதத்தபடி. தன் இரு கரைகளையும். 
சாடிக்கொண்டு விசையும் காட்ச1யைப்: 
யார்த்தாள். சாஜம். ஒரு இடத்தில், 
சாறய பாறை ஒன்றின்ம£து ஏத 
அடுத்த இடத்தில் மடுவில் வேகமாக: 
இறங்கச் சுழன்று சென்றது. இளஞ் 
சூசியனின் தங்க ஓள? ஆற்று நாருக்குத் 
தங்க முலாமாட்டது. 

ஆத்றன் எழூலார்ந்த கோத்தத்தைப் 
பார்த்து சாஜம். 
தன்னையே மறந் 
ருந்தாள். கசை: 
யெங்கும் பூத்துக் 
குலுங்கும் சசக் 
கொன்றை மரங்: 
SOMO ig மலர் 

கள். ஆற்றில். 
சாந்த? வேகமாகத் 
தண்ணுருடன் 
ஓடின... 

காசில். மது 
தரங்கக்கொண் 
இருந்தான். சாம 
சை காசை 

erage) நானைவு. 
மண்டபத்தின் 

  

          

   

    

   

          

   

          

   

        

   

      

     



அருகில் தது த்தவிட்டு வெள?யே வந்: 
தோர்... பானாஸ்க்கில் கொண்டு வந். 
குத்த ௯. தர்ந்துவிடவே அவர் சற். 
DS தன்னிய/குந்த டீக்கடைக்குச் 
சென்ஞார். ஒரு நாளைக்குக் கணக்கில்லா 
மல் டூ. சாப்பாகெறவர் அவர். 

கீ குடித்துவிட்டு, 'பான்' (வெத்தல), 
மென்தவாறு அவர் திரும்பவும் காருக்கு, 
வந்து சேர்ந்தார். இதற்குள் சுள் 
ளென்று வெய்யில் அடித்து சாஜ;த்தன் 
மேனயயெங்கும் முத்து முத்தாக. 
வாயர்வை அரும்பாயது. இந்தப் புழுக் 
கம் தச அப்படியே ஆற்று தூரல். 
'இறங்க!த் துந்து வாளையாடினல். 
தண்மையாக . இருக்குமே என்று 
யோசத்தான் சாஜம். 
கிளம்பலாமா? வட்டுக்குப் போம் 

ஓய்வு எடுத்.துக்கொண்டு சாயங்காலம். 
திரும்பவும் வரலாம்... 

“ஓ! கானம்பலாமே. சாயங்காலம் ஆற் 
நடத்து போக 

   

  

தங்களையேசசமாக 
வேண்டும்...” 

ச.ற்றைக்கெல்லாம். எனிமையாண 
வாட்டின் முன்பு கார் சென்று நான்ற... 
ஏழ்மையும், எனிமையும், வறுமையும். 
தாசம்பாய காசாமத்து மக்கள் தங்கள் 
முன்பு வந்து நின்ற இந்தக் குடும் 
யத்தை : ஆவலுடன். கவணர?த்தார்கள்.. 
மூட்டுத் துணியல் பலவ?க கட்டங் 
கள் பேசட்ட கைத்தறிப் புடவையும், 
முழங்கைவசை நாண்டிருந்த சவரக்கை 
யும் அணந்தருந்த க7சாமத்துப் பெண்: 
கன் தங்கள் மூக்கில் மன்னும் நத்தூ 
களைத் துடைத்துவாட்டவாது மெல்லய 
குசலில் கசமசவென்று க/சாமிய 
மசாட்டியால் சகசியம் பேச?ஞர்கள். 

அப்படி. என்ன பேசாயாருக்கப் போகி 
முர்கள்? 

சாஜத்தான்.. காஞ்சாபுரம்.. பட்டுப் 
பூடவையைப் பற்ற, அவள் காது 
கணில் சுடர்வாடும்  வைசக் கம்மல்கள் 
யத்த?, கைகளல் குலுங்கும் தங்க வளை 

யல்கள்பத்றாப் பேசாயாருப்பார்கள். 
அவசைப்போல் அந்தப் பெண்களுக்கும். 
அவைகணில் விருப்பம் எழுந்ததால். 
ஆவலை அடக்கு முடியாமல் எட்டி. எட். 
டிப் பார்த்தார்கள். 

சாஜத்துக்கு சேது கசாமம் மாகவும் 
பாடித்திரும் குது. ஆனால், அங்கு வத 

122 

sore mictenrih Bala. ex saci. 
மாகவும் குறைவு, குழாய் இல்லை. 
கிணற்தலருந்து தண்ணார் இதைத் 
(காக வேண்டும். நாள் முழுவதும் ௧7 
மத்தனருக்கு ஓழிவு ஓய்ச்சல் கடை 
யாது. 
அ.தாகாலலையால் விழாத துக்கொள் 

கின்றனர். சாஜம் சென்றிருந்தபோ.க 
தை மாதமா.தலால் அவர்களுக்கு வயல். 
களில் வேலைகள் காத்துக் க7டத்தன. 
சோளக் கொண்டைகள் பால் படித்த, 
மண? மணியாகச் சோன மணிகள் உரு. 
வாகரக்கொண்டிருத்தன. மன[தன் பண 
மாகவும், பண்டமாகவும் உழைத்துக் 
குவாப்பதில் இல்லாத ஜுவ «lor iw 
ஓவ்வொரு க.த1ச*லும் காணப்பட்டது. 
உலகை  வாழ்வரக்க மண்ணில!ரு, 
தோன்றிய ஆய?சமாய/*சம் அன்புக் கசங்: 
கள்போல் அவை காலை தேசத்தால். 
கடவுளின் அருளை நமக்குக் காட்டியது. 

குடிசைகளின் மேலே புகை சூழ்க. 
சென்ற. உள்ளே குடும்பத் தலலவ 
சோன சொட்டி. சுடும் வாசனை வ₹ச1யஅ.. 
Saloni, கானங்! என்று அவள் மாவைப். 
Lene BI உருட்டும்போதெல்லாம். 
மூசட்டுக் கண்ணாடி. வயல்கள் சத்து. 
மாட்டன. அவள் கணவன் மாடுகளுட 
ஏச் நார்ச்சாலுடன் க1ழக்கே பா. 
கும்பாட்டுவிட்டு வெளியே 
கருன். தெருவசை வந்து வழியனுப்ப 
வந்;த மனைவ, அவள் புடைவைத் தலப் 
பைப் பற்ற! நடந்து வரும் மழலைச் 
செல்வம் யாவும் இன்பத்தரும் காட்ச? 
கள். 

இந்த எழிலார்ந்த குடும்பப் பாங்கு. 
தறைந்த காட்சாகள் மாற வேண்டும். 

    

   

என்று பாபு வீரும்பய/ருக்கமாட்டார்.. 
எல்லோருமே யந்தசங்களைத் தேடி. ஓட 
வேண்டும் என்னோ, ஏசையும், கலப்பை 
யையும் எதித்துவட வேண்டும் என்றோ 

  

தானைத்தாருக்கமாட்டார். wlan மக் 
களின் பொருளாதாசம், கல்வியறிவு, 
வாழ்க்கைத்தரம் உயச வேண்டும் என்றா 
விரும்பானார். 

காடெங்கும் கிட்ட வேலைகள் நடத்து 
வந்தாலும், இந்த ஏழை மக்கனின் வாட் 
டில் அன்ருடத் தேவைகளுக்கே பற்றுக் 
குறை இருந்து வந்தது. பசந்து கடக் 
Gb வயல்வெளரிக்கு அடுத்தாற்போல் 

 



தாற்பனு, ஐம்பது குடிசைகள் வேய்ற்,க. 
கொண்டு. அவர்களாகவே. காணறூ 
எடுத்து, ஆடு மாகெனை வைத்தா ஜவ 
னம் நடத்த? வந்தார்கள். நோய் நொடி. 
எனமுல் அருகாலே வைத்தய aia gt 
இல்லை. ஒவ்வொருவனும் கல்வாயதாவு. 
பெற வேண்டும் என்பது பாபுவான். 
வாருப்பமாக இருத்தலும், என?ய மக் 
களின் குழந்தைகள் கோவணுண்டி. 
களாக. மாடுகள் மேய்த்துக்கொண்டு. 
தாசாந்தார்கள். அப்படி 
அவர்கள் சர்க்கார். உதவா 
பெத்து இலவசமாகக் கல்வி 
கறாவு பெற அடுத்த நகச் 
அக்குச் சென்ரலும், அதை 
ரு நஷ்டமாகவே அவர் 
களன் பெற்றோர் கரு.கனர். 
என்ன அறாயரமை எண்று. 

வாயக்கத் Carer pam 
,தல்லவா?. “அவர்கள் படித் 
துக் குப்பை கொட்டுகாற. 
தேசத்தாலே. வயலாலும், 
வாட்டிலும் பெற்றவர்களு 
க்கு உதவாயாக இருப்பார். 
களே" என்று பெந்றஜோர் 
குரு.கினர். இலவசமாகப் 
போடப்படும் மதாய உண 
வக்கு. அப்புறம். பள்ளாயா 
ONG BB அறுகு. அக்கொண்டு. 
வாட்டுக்குக் குழந்தைகள் 
தடி வந்து வாவொர்கள். 
சல பள்ளிகளில் மதாய 
உணவுக்கென்று அசசாங்கம். 

கொடுக்கும். மான்யம், 
௧7சாஐ. மக்களின் ௪ம உதவ? இரண்டை. 
வும் பயன்படுத்தாமலேயே சர்க்காருக் 
ஞூக் கணக்கு காட்டும் மாயா ஜாலம். 
திகழ்த்தகொண்டிருக்கற.அ.. 

சாஜம், வைகறையாலேயே எழுத்த 
இக்காட்சகளைப் பார்த்து மேற்கூறாய 
வாகம் சாந் தனையரில் த்ந்தாருந்தாள். 
வட்டு வாயை ஓட்டி, சோஷர் நதர. 
வேகமாக. ஓடிக். கொண்டிருந்த. 
அதன் வேகத்தைப் பார்தீ;ததும் அவள் 
உடல் ஓரு தசம் சிலர்த்த.அ. 

“மதுவைக் கவனமாகப் 
கொள்ள வேண்டும்” 

  

பார்த்துக். 
என்று தனக்குள் 

னாக எண்ணமீட்டபடி.. உட்கார்ந்தா 
குத்தான். அவன் கணவரும், மதுவும். 

    

   

    

   

  

இன்னும் தாக்கம் கலந்தா எழுத்த 
ருக்கவரில்லை. கனமான போர்வைக்குள். 
சாமதுசை உடலைச் சுருட்டிக்கொண்டு 
படுத்தருந்ததை நனைத்து சாஜம் 
முறுவல?த்தாள். அவர் எப்பொழுதுமே 
அப்படித்தான். வெயாலைக் கண்டால் 
(அப்பா? என்ன வெய்யால்' என்பார். 
மழையைக் கண்டால் *பாடை மழை” 
என்று கரத்துக் கொட்வொர். 
ஆசம்பாத்துவாட்டால், கம்பள? உடை, 
களைக் கழற்றுவதேயால்லை. வேல. 
காசணமாக ஒரு தரம் உதகை சென்ற 
போது ஒரு வாசத்துக்கென்று நாறா 
ரூபாய்க்கு உடைகள் (கம்பனி) வாங் 
கினார். சாஜம். நாலைந்து. பட்டுப் 
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ues?



புடைவைகள், கெட்டியான சவிக்கைகள் 
"இவைகளுடன் போய்விட்டுக் குஷியா. 
குத்தான் இருத்தாள். 

"உனக்குக் குன?சவால்லை...” 
சாமதுசை. 

*தன்றாக இருக்காறது. கடல் மட்டத் 
தலத்து ஏறக்குறைய எட்டாயாசம் 
இடி உயசத்தில் இருக்காறோம். ora" 
வது? பல்லைக் காட்கொறது. இருந்தா 
லும், அதைப் பத்த! அதாகமாக தனைத் 
தால்தான் அதற்கு வேண்டிய செளகர் 

இது 

யங்கள் அதிகமாகத்  தேவைப்படு 
கான்றண. நாங்கள் இந்த சஜாய், கம்ப 
னியைப்  போத்தக் கொள்ளுங்கள். 
எனக்குக் காஷ்மார் சால்வை, பெட்ஷுட் 
போதும்! என்றாள் சாஜம். 

சேலூவில் உதகைபோல் குளிசாது. 

அத்தக் குளரருக்கும், இதற்கும் வேற் 
நமை உண்டு. முன்னது உட$லை உறைய 
வைக்கும்! பரந்தியது உடலே ஊச 
போல் துளைக்கும். 

கதர் புடவை உறுதியாக இருந்ததால் 
தலைப்பை இழுத்துப் போர்த்தியபடி 
இருத்த சாஜத்திடம்  கசாமத்துப் 

பெண் எருமைப் பால் கொண்டு வந்து 
கொடுத்தாள். 

சாஜம் காப்ப? போடுவதத்கு உள்ளே. 
சென்றாள். 
wing தேசத்தற்குள் மதுவும், 

சாஜத்.தன் கணவரும் எழுற்துவாட்டார். 
கன். எல்லோரும் காப்ப சாப்பாட்ட 
ing வெளாயே  உலவுவதற்காகக் 
காளம்பினார்கள். ஆற்றங்கசை ஓசமாக 
தடத்து சென்று காத்திஜூயான் ஞா 
கார்த்த மண்டபத்தில் வந்து அமர்ந் 
தார்கள். காலை நேசத்தான் குளிர் காற் 
தம், ஆற்று நார் வேகமாகப் பாய்வ 
தால் ஏற்படும் இரைச்சலும், எங்க! 
குந்தோ இசைந்து மாடு மேய்க்கும் 
பையனைக் கூப்பாடும் ஒரு தாயின் 
குசலும் அத்த இடத்தின் மோன நாலை. 
யைச் சற்றே கூலைத்தன. 
சாமதுசை தம் கண்களை மூடியவாறு 

ஓய்வு பெற்றுக்கொண்டிருந்தார். வெகு. 
வரக உழைத்து அலுத்துப்போன அவர். 
உடலுக்கும், மூக்கும் அந்தச் சூழ் 
தலை ஹதமாக இருந்தது. சாஜம் மண்: 
உபத்தைச் சற்ற வந்தான். கரையில் 
உதரர்ந்து கடத்த கொன்றை மலர்களே 
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கைநிறைய அள்ள! அங்கு அசசடியால் 
வாத்தாருத்த வாயைகப் பெருமாணிண் 
பா.தமலர்களில் தூவரஞன். 
அமைதியை அவன் கலைக்க. விரும்பா;கு 

குணவான் 

தால் அவளும் ஒருபுறமாக அமர்த்த 
எதசே ஓடும் ஆற்றைப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தாள். 

மதுவால் இப்படியெல்லாம் அமை? 
பெற முடியவில்லை. எ.திசே பொங்க! 
ஓடும் ஆறு, கால வச? ஓடியாட 
மணல் நிறைந்த இடம், கசையெங்கும். 
செழித்து நிற்கும் சரக்கொன்றை 
மசங்கள், அவைகள் ச]ந்தும் மலர்கள் 
Bs த$த்தியபடி, ஓவெது எல்லாமே 
அவனுடைய வருப்பத்துக்குரிய 
பொருள்களாகத் திகழ்ந்தன. 

மது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆற்றை. 
நோக்க! முன்னேறிஷன். சில்லென்ற. 
Pd முதலால் கைகளைவாட்டுத் ழா: 
வானை. பாறகு கால்களைவிட்டு அளைந் 
தான். 

பெருக! ஓடிவரும் நசான் வேகத்தை 
அத்தச்சான்னஞ்சது. கால்களனால். 
தரங்க முடியவால்லை, மதுவின் கால்கள்: 
'தடம் புரண்டன அவனை ஆற்று நார்: 
வேகமாக இழுத்துச் செல்ல ஆரம்பாத் 
தது. எல்லாம் ஒரு வினாடி காலம்தான். 

மண்டபத்தால் சற்றே. அயர்ந்தருத்த 
சாஜம்... தாடுக்குற்து இக்காட்சயைப் 
பார்தது, ஐயோ! மதா!” என்று அலத 

வாட்டாள். பாறகு யாவும் ஒரு நாடகக் 
காட்சாபோல் இருந்தது. சாமதுசை 
வேகமாக ஆத்தில் குதாத்ததும் மது 

வைக் கரைக்குத் தூக்க? வந்து கடத். 
தயதும், வனடியும் தாமதிக்காது நாக, 

புரா ஆஸ்பத்தாசயால் குழந்தையைச்: 
சேர்த்ததும் சாஜத்தால் வாழ்க்கை பூசா 
வும் மறக்க முடியாத சம்பவங்கள். 

'இதுவசையும் கதைபோல் சொல்ல! 
வந்த சாஜம், கன்னங்களில் முத்தும். 
போல் உருண்ட நாமைச் சுண்டி 
Ou msn Os sorters தான் தேற். 
தாக்கொண்டாள். 

கொஞ்சம் மெளனமாகவே அனைவ 
Gh உட்கார்த்தருந்தோம். “அப்புறம். 
குழந்தை?” என்று நான் 'கட்டேன். 
என் நானைவு பூராவும் மதூவின்பேரல் 
இருந்தது. அவசவர். வகிக்க வேண்டிய 

பொறுப்புகளை, இன்னொருவர் சுமக்கும்.



போது அதனால் ஏற்படும் லாப தஷ்டங். 
களுக்கு, அபவா தங்களுக்கு, புகழுக்கு'் 
,தயாசாக இருக்க வேண்டிய நார்ப்பத்து. 
மும் ஏற்படுக?ற த. என்று நனைத்தேன். 

பாழைத்துவாட்டான்! என்று இரத் 
தினச் சுருக்கமாகக் கூறன் சாஜம். 
மேலும், அவளாகவே மதுவான் நனை 
வாலே நடத்து எங்களுக்குக் 
கதை சொல்ல ஆரம்பித்: 
தான். 
“அவனை ஆஸ்பத்.த7ச7யால். 

செர்த்தவுடன் பண்டுவம், 
மங்களாவும், கஞ்சுவும் 
ஓடோடி வந்தார்கள். மர 
வாதை, பண்பு, அன்பு; 
சானம் எல்லாமே ஒரு 
குறாப்பாட்ட எல்லைக்குள். 
உலவ வேண்டிய உணர்ச்ச1 
கள். அவை ஓர் எல்லையைத் 
தாண்டும்போ௯ பசஸ்பரம். 

உறவு முறைகளையே, 
மேலோர். காழோர். என் 
பகையேச கவணிப்ப தில்லை. 

, மங்களாவும், மஞ்சுவும் எப்படியருற். 
தார்கள். தெசாயுமா? வெறுப்புடன். 
முகத்தை வலித்தவாறு சாஜத்தைப் 
யார்த்தும்,  பார்க்காதவாறு சென்று 
மதுவான் அருகில் உட்கார்ந்தார்கள். 
*மாஜு' என்றும், [பாஜ!' என்றும் சாஜத். 
தடம் குழந்தை மங்களாவான் முக் 
தாலே அளவற்ற சினமும், க்கமும் 
கொப்பளாத்தன.. அவளிடம் சாஜம். 
மன்னீப்புக் கேட்கத் தயாசாக இருந் 
தாள். தவறுதலாக ஏற்பட்ட வரபத்தா 

லும், தவறைத் தன்மாகா ஏற்றுக் 
கொண்டு அவர்கள் முன்பு குற்றவாள? 
வாகத் தாழ்த்து தின்ற சாஜத்தை அவர்: 
கள் ஏறிட்டுப் பார்க்கவில்லை. சாஜம் 
அுயசத்தால் வெந்து தலைகுனிந்த. 
போது, சாமதுசை. ஒன்றுமே நடவா.அ 
போல் இருந்தார். அமைதியாக நல்ல 
வைத்தியர்களைப் பார்த்துப் பேச, 
அவர்கள் பொறுப்பால் மதுவை ஓப் 
படைத்தார். மதுவின் உடல்நாலை ௪7 
வாக நான்கு நாட்கள் ஆயன. அந்து 
தான்கு நாட்களும் சாஜமும், சாமதுசை 
வும் நாகபுரயலேயே தங்காயாருந்தார். 
கன். 

  

    

     

குழந்தை பாழைத்துவிட்டான் என்: 
௧7. தம்பாக்கையல் மறுபடியும் சாஜத்: 
தன் மனத்தால் எண்ணங்கள் sont 
(தன. அவனுடன் ஓட்டி-வாழ வேண்டும். 
என்து ஆசை மேலிட்ட. 

ஆஸ்பத்த?ச?யாலருந்து வர். தாவைக். 
தரும்பவும் அடையும்போது நன்றாக 
'இருட்டிவாட்டது. அமாவாசை நெருன் 
காக் கொண்டிருந்ததால் வாணத்தல். 
புள்ளிகளாக தாரைகள் மானுக்கன. 
யணிப்படலத்தன் மூட்டத்தல் அவற், 
தான் ஒளாயும் மாக மாக லேசாகத்தான். 
Bossa. 

அன்று, எல்லோரும் வீட்டை அடை 
த்ததும் சாக்செமே படுக்கைக்குச். 
சென்றுவிட்டனர். காரிலிருந்து இறங் 
யவுடன் மங்களா தன்பக்கமாக மதுவை 
இழுத்தவாறு, வேகமாகத்தான் வாட்டு 
க்கு நடக்க ஆசம்பாத்தா. 

நெடிய பெருமூச்சு காற்றில் கலக்க 
சாஜம். மெதூவாகப் பங்களாவுக்குள் 
துழைந்தாள். உலகமே ஓரு துன்பச் 
சுமைபோல் இருந்தது. 

உள்ளே விடிவிளக்கன் மிகமான gory 
யில் சாமதுசை தூங்கிக்கொண்டிருத் 
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வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்! 

  

  

சுதந்திச ணத்திலே. 
இனமும் 
கையை என்னய்யா? 

   அதுவுமா ௯ 
வெச்சுண்டு 2 
பின்ன. என்ன?..௬.த.ந். இ.ச 

இனம்னு நான் சாபயாடு ஸ்பெஷ 
லாத் தயாச்பண்ணியிருக்கேன் 
'இர்த தனங்க என்னடான்னா சுதந் 
இரஇணத்தன்ணிக்குஒருவேனை உணவு. 
இயசகம்னு சாப்பாட்டுக்கே ஒத்தும் 
வேசள்லை . எவ்வளவு நஷ்டம் பாரும்! 

ல் சரக்கு மாஸ்டச்! சாதத்தை 
யெல்லாம். நாகக்கு *பகானசபாத்! 
யண்ணிவிடும்!'* 

      

உட கல் 

தார். அவர் என்றுமே எதைப்பற்றியும் 
தன்னை. அலட்டிக் கொள்வதில், 
பெரிய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றும். 
போதும் ௪), plus விஷயமாயாருந்தா. 
லும் சரி ஓசே கஇயில் செல்பவர். காலத் 
துடன் மனிதன் அறிந்தோ, அறியா 
மலோ செயல்களைச் செய்து கொண்டே 
போகாருன். அவன் விரும்பாணாலும், 
வாரும்பாவிட்டாலும் எத1சே வருவஜை 

அவன் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக 
வேண்டும் என்பதுபோல் அவர் மனம்: 
ஓசே நிலையில். பண்பட்டுவிட்டஅ. 

சாஜம். பால்கனியில் சாய்வு நாற்காலி 
வில் சாய்த்தவாறு அவன் எசே கவித் 
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இருந்த இருளைப் பார்.த.துக்கொண்டே 
யிருந்தாள். அப்படியே அயர்ந்தும் 
தூங்கிவிட்டாள். 

பொழுது தன்னாக விடிந்துவிட்டது. 
அதற்கடையாளமாகப் பக்கத்து ஜோதி 
பசயியின் வாட்டிலிருந்து மாவசைக்கும். 
'தாசிகை 'கொய்யென்று சத்தமிட்டது. 
ஜோதபாயி மிகவும் சிக்கனமானவள்.. 
அவளுடைய மாமியார் வைத்.துவிட்டுப் 
போன இரிகையில் தான் கோதுமை 
அசைப்பாள்.. 

சாமதுசை இன்னும் எழுந்இருக்க 
வில்லை. Tren மாடியிலிருந்து க*ழே 
'இறங்க வந்தாள். சமையலறைப் பக்கம். 
ஒரு சிறு சத்தம் கேட்கவில்லை. தோட் 
டத்தில் இந்நேசம் ஏற்றச்சாலை மிஇத்.த 
'நார்பாய்ச்சும். பண்டுவைக் காணோம். 
குத்தரிச் செடிகளும், வெண்டெய்ச் செடி, 
களும்கூடப்  பண்டுவை எதிர்நோக்கிக். 

காத்திருந்தன. : 
பாய்லரிலிருந்து புகை Bort ஓடு, 

களன் வழியாக வென்னார் அறைக்கு. 
மேல் பறந்து செல்லுமே, மங்களா. 
எங்கே போய்விட்டாள்? எல்லாமே. 

போட்டது. போட்டாற்போல் இருக் 
இறதே. மஞ்சு இந்தேசம் பூக்கொய்த. 

வந்து தட்டுகளில் நிசப்பர இருப்பாளே. 
பூவும், குடலையுமாக அந்தப் பெண் நன் 
முக வளர்ந்து நின்ற தோற்றம் ஏகோ 
ஒரு சித்தசத்தை சாஜத்துக்கு நனை 
gus. சே! அஅ.தானா இப்பொ. 
Go passa? 

பண்ட” என்று குசல் கொடுத்தாள் 
சாஜம். 

ஓசே அமை. 
*மங்களா...ஏய்/ மங்களா...” 

சாஜத்தின் சத்தத்தைக் கேட்டு மசத் 
இல் அமர்ந்இருந்த காகம் ஒன்று ஜிவ் 
வென்று வெளியில் பறந்த. அடுத்த. 
வட்டில் இரிகை சுழற்றுவதை ஜோ. 
பாயி நிறுத்தி கவனித்தாள். அங்கே ௧௪ 
மசவென்று சகசாயம் பேசப்பட்டது. 
மறுபடியும் *கொய்'யென்று இரிகை சாக. 
மிசைத்தது. 

சாஜம். பண்டுவின் வீட்டை நோக். 
தடத்தாள்.  இறந்திருந்த வாயிற் 
கதவைத் தாண்டி உள்ளே துழைத்தாள்...


