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அ ம் அம் கள் (நாவல்) - பாகம் 1
அமரர் கல்கி கி ஷ்ண ர்த்தி
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திறந்த !

அத். 6 : ேகாபம் தணிந்த

அத். 22. கிணற்றில் கமலா!

அத். 7 : பிரமிக்க ைவத்த பவானி

அத். 23. கமலாவின் கள்ளம்!
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ச்சு
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அத். 25. விசித்திர வரேவற்

அத். 10 : தைலகீழ் உலகம்!

அத். 26. நீாில் மிதந்த விழிகள்

அத். 11 : சி ர்ப் ம் சின ம்

அத். 27. ெசல்வம் ேபசுகிற !

அத். 12 : யாைர நம் வ ?

அத். 28. வளமான வாழ்வா? வ ைமயா?

அத். 13 : மைலப் பாைத

அத். 29. சிைறக் ைகதி ம்

அத். 14 : ஹிமகிாி எஸ்ேடட்

அத். 30.

அத். 15 : பிாியா விைட!

அத். 31 : மைனயாள் ஆட்சி

அத். 16 : ஜின்னா ேதாற்றார்!

அத். 32 : கமலாவின் க தம்

ட் க் ைகதி ம்

யர அைலகள்!

---------------அ ம் அம் கள்.
ைதயல் கிைடத்த !
என்

ட் ல் ேசாதைன நடந்த ! ஏக அமர்க்களம்!

அமரர் கல்கி அவர்களின் வாழ்க்ைக வரலாற்றிைனத் தி சுந்தா எ தத் ெதாடங்கிய
ேபா என் தகப்பனார் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவற்ைற ம் ெகாண் வந் த மா
ேகாாினார்.
அவ்வள தான். பலமாகச் ேசாதைன நடத்திேனன். சுவர்களில் ஏதாவ ரகசிய
அைறகள் உள்ளனவா என் கூடத் தட் க் ெகாட் ப் பார்த்ேதன். ேதாட்டத்ைதக்
ெகாத்தியதில் எைட சற் குைறந்த !
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அலமாாிகள், ேமைஜ இ ப்பைறகள் எல்லாவற்ைற ம் குைடந்

பார்த்ததில்

த்தகங்கள், குறிப் க்கள், க தங்கள், ைகப்படங்கள், நாளிதழ் ெசய்தித்
ெதாகுப் க்கள் என் பலப்பல கிைடத்தன. அவற் டன் ஒ
ைதய ம் அகப்பட்ட !
ேசாதைன மாெப ம் ெவற்றி!
திைரப்படம் ஒன் க்காக அமரர் கல்கி அவர்கள் தம இ சி கைதகைள
இைணத் நாவல் உ க்ெகா த் எ தியி ந்த ன் ேநாட் ப் த்தகங்கேள
அந்தப் ைதயல். த ல் நாற்ப பக்கங்களில் எ திய கைதைய இரண்டாவ
ைறயாக ேம

ம் விாி ப த்தி 185 பக்கங்களில் வளர்த்தி ந்தார்.

அைதக் கண்ட ம் ப த்த ம் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சிையக் கல்கி ேநயர்க
ெகாள் ம் விதமாகக் கைதையத் ெதாடர்ந் எ தி வ கிேறன்.
இந்த நாவல் உங்க

டன் பகிர்ந்

க்கு அளிக்கப்ேபாகிற ஆனந்தத் க்குக் கல்கிைய

வாழ்த் ங்கள். குைறகள் ஏ ம் ெதன்பட்டால் அ
மன்னித் வி ங்கள்.

என்ைனச் ேசர்ந்த ;

கி. ராேஜந்திரன்,

இைண ஆசிாியர், கல்கி.

----------------அத்தியாயம் 1 -- கமலாவின் மேனாரதம்
"இப்ப ப் பயந் ஓ வ எனக்குக் ெகாஞ்சம்கூடப் பி க்கவில்ைல" என்றாள்
கமலா."என் மனைச இந்தப் பஸ் கூடப் ாிந் ெகாண்
க்கிற . அதனால்தான்
இப்ப ந வழியில் நின் தகறா பண் கிற ."
"இந்தா! கமலா, வாையக் காட்டாேத,அடங்கி இ " என்
காமாட்சி.

அதட் னாள் தாயார்

"எதற்குக் குழந்ைதைய அதட் கிறாய்?எேதா மனத்தில் பட்டைதச் ெசால்கிறாள்.
விளக்கினால் ாிந் ெகாள்கிறாள்" என்றார் மசிலாமணி. "நன்றாக விளக்குங்கள்.
ஆனால் ைடப்பக் கட்ைடையத்தான் எ த் வரவில்ைல.மற்றச் சாமானன்கேளா
அைறயில் ைவத் ப்

ட் யாகி விட்ட . அ

பத்திரமாக இ க்கும் இல்ைலயா...?"

சாி, ஏங்க எல்லாச் சாமான்க

ம்
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"சாிதான்" என்றாள் கமலா சிாித் க் ெகாண்ேட. "ஜப்பான்கார க்குப் பயந்
ெசன்ைனையவிட் ெவளிேயறி வந்ேதாம். இப்ேபா தி ட க்குப் பயந் ம ப
ம்
ெசன்ைனக்ேக ேபாேவாம். அங்ேக எல்லாச் சாமான்க ம் பத்திரமாக இ ப்பைதத்
ெதாிந் ெகாண் ம ப
ம் ஜப்பான்கார க்குப் பயந் ெகாண் பஸ் ஏ ேவாம்.
ம ப
ம் தி ட் ப் ேபாகுேமா என்ற கவைலயில்..."
"ஏண் என்ைனக் கிண்டலா பண்ணேற?" என்
எ ந்தாள்.
"உஷ்!உட்கா " என்

தாயார் காமாட்சி ேகாபத் டன்

அவள் ைகையப் பற்றி அமர்த்திய மாசிலாமணி "கமலா நாம்

ஜப்பான்கார க்குப் பயந் ெவளிேய வதாக நீ ஏன் நிைனக்கிறாய்?" என்றார்." த்த
யற்சிக க்கு நாம் உத கிேறாம்.அவ்வள தான். ஜப்பான்காரன் வந்தால்
பட் னத்ைதப் பா காப்ப மிக க்கியமான காாியமாகிவி ம். அப்ேபா ேபாாில்
உதவக்கூ யவர்கள் தவிர மற்றவர்கள் நகரத்ைதவிட் ெவளிேயறியி ப்ப தான்
அரசாங்கத் க்கு வசதி. ஜப்பானிய விமானங்கள் வ ம்ேபா அவற்ைறச் சுட்
ழ்த் வதா? அல்ல

ஊாில் இ க்கிற கிழம் கட்ைடகைளக் குண்

ச்சி

ந்

காப்பாற்றிக் ெகாண்
ப்பதா? அ பட்ட ேசால்ஜர்க க்குச் சிகித்ைச ெசய்வதா?
அல்ல ெபண்க க்கும் குழந்ைதக க்கும் பாண்ேடஜ் ேபாட் அவர்கள்
அ ைகையச் சமாதானப்ப த்திக் ெகாண்
ப்பதா? அதனால்தான் அரசாங்கேம
நகைரக் கா ெசய் மா எல்லாைர ம் ேகட் க் ெகாண்
க்கிற . த்த யற்சிக்கு
உதவ
யாதவர்கள் ட் க்கட்ைட ேபாடாமல் இ ப்பேத ெபாிய உபகாரம்தான்!"
"அப்பா! நீங்கள் ெசால்வ ெராம்ப நியாயம்! கிழங் கட்ைடகள், குழந்ைதகள்
நகைரவிட் ெவளிேயற ேவண் ய தான். ஆனால் என்ைனப் ேபால் இளம்
வய க்காாி உடம்பில் சக்தி உள்ளவள் த்த யற்சிகளில் பங்ெக த் க் ெகாண்
உதவ ேவண் ேம தவிர ஒ ங்கிக் ெகாண்டா உத வ ?"
" நீ என்னத்ைதய

கிழிக்கப் ேபாகிறாய்?" என்றாள் காமாட்சி.

"ஏன் கிழிக்க மாட்ேடன்? ேவ எ
ம் இல்ைலயானால் பாண்ேடஜ்
ணிையயாவ
னியில் கிழிச்சுக் கட் ப் ேபா ேவன். அ பட்ட ேசால்ஜர்க க்கு
நர்ஸாயி ந் ேசைவ ாிேவன்.ஏர் ெரயிட் வார்டனாக இ ந் பணியாற் ேவன்.
இன் ம் எத்தைனேயா விதங்களில் உதவலாம். மனசு ைவக்க ம்.ைதாிய ம்
இ க்க

ம்.அவ்வள தான்." "சிவ சிவா, ெவள்ைளக்கார ேசால்ஜர்கைளத் ெதாட் க்

கட் ப் ேபாடவா? த்தி ேபாகிறேத, உனக்கு?"
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"ெவள்ைளக்காரா மட் ம்தானா அம்மா? எத்தைனேயா இந்திய சிப்பாய்கள்
உயிைரத் திரணமாக மதித்
உதவிவிட் ப் ேபாகிேறன்."
"கமலா! நீ ெசால்வ

த்தத்தில் ஈ பட்

க்கிறார்கேள, அவர்க

க்கு

ஒ விதத்தில் சாிதான். ஆனால் ேயாசித் ப் பார். நம்ைம

அ ைமப்ப த்தியி க்கிற ஆட்சிக்கு நாம் ஏன் உதவி ெசய்ய ேவண் ம்?" என்றார்
தந்ைத மாசிலாமணி.
"உஷ்! ெமள்ளப் ேபசுங்க.பஸ் பிரயாணிகளிேலேய யாராவ

சி.ஐ.

.இ ந்

ைவக்கப் ேபாகிறான்" என்ற காமாட்சி அம்மாள், நாலா ற ம் மிரள மிரளப்
பார்ைவையச் ெச த்தினாள்.
"அப்ப நீங்கள் நிைனத்தால் எனக்கு ெராம்ப சந்ேதாஷம் அப்பா. இப்ேபா
உத்தர ெகா ங்கள். எப்ப யாவ இந்த நாட்ைட விட் த் தப்பித் க் ெகாண்
ேபாய் சுபாஷ்சந்திரேபாஸ் பைடயிேல ேசர்ந் வி கிேறன். அவர் என்ைனப்
பட்டாளத்திேல ேசர்த் க் ெகாள்ள மாட்ேடன் என்றாள் ெகஞ்சிக் கூத்தா நர்ஸாக
ஊழியம் ெசய்யவாவ அ மதி வாங்கிக் ெகாள்கிேறன்."
காமாட்சி அம்மாள் இப்ேபா ஓேரய யாகப் பயந் ேபாய்க் கமலாவின் வாையத்
தன் வலக் கரத்தினால் ெபாத்தினாள்."காலம் ெகட் க் கிடக்கு . கதர்ச்சட்ைட
ேபாட் க்ெகாண் கூட, சி.ஐ. .கள் உலவி வ கிறார்களாம். ஊர் ேபாய்ச் ேச கிற
வைரயில் ஒ வார்த்ைத ேபசப்படா
மிரட் னாள்.

நீ ! ாிந்ததா? உம்!" என்

ரகசியக் குர ல்

" ேபச ேவண்டாம் என்றாள் ேபசாமல் இ ந் விட் ப் ேபாகிேறன். ஆனால் நாம்
பயந் ெகாண் தான் பட்டணத்ைத விட் ப் றப்பட்
க்கிேறாம் என்ற
உண்ைமையமட் ம் என்னிடம் மைறக்கப் பார்க்க ேவண்டாம். நான் ஒன் ம்
விசுைவப் ேபால் குழந்ைத இல்ைல."
"காமாட்சி! கமலாைவ என்னேவான்

நிைனத்ேதன். எப்ப ப் ேபசுகிறாள்

பார்த்தாயா? இனிேமல் இவைளக் குழந்ைதயாக நிைனக்கக் கூடா . எல்லா
விஷயங்கைள ம் இவ க்கும் ெதாியப்ப த்தி மனம் விட் ப் ேபச ேவண் ய

தான்."

"யார் நிைனத்தார்கள், குழந்ைத என் ? இரண் வ ஷமாகச் ெசால் க்ெகாண்
க்கிேறன். நல்ல வரனாகப் பா ங்கள் என் . நீங்கதான் எப்ப ேகட்டா ம் அவள்
என்ன குழந்ைததாேன இன் ம் இரண் வ ஷம் ேபாகட் ம் என் தட் க் கழித் க்
ெகாண்ட்
ந்தீங்க."
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"கமலா! அம்மா ெசால்வைதக் ேகட்டாயா? அைத ம் உத்ேதசம் பண்ணித்தான்
இப்ேபா கிராமத் க்குக் கிளம்பியி க்ேகாம். என் அண்ணா ேவதாசலத்ைத உனக்கு
ஞாபகம் இ க்ேகா. என்னேமா? ெராம்ப நாளாச்சு அவன் பட் னத் க்கு வந் . அவன்
ட் ேல ேபாய் இந்த த்தம்
கிற வைர இ ந் ெகாண் அப்ப ேய உனக்கும்
ஒ நல்ல வரைனப் பார்த் அங்ேகேய கல்யாணத்ைத
த் விடப் ேபாகிேறன்."
"அப்பா, ஏன் அேதா

நி த்தி விட்டீர்கள்? அப் றம் எனக்கு வைளகாப் சீமந்தம்

நடந் , எனக்குப் ெபண் குழந்ைத பிறப்பைதக் கண் குளிரப் பார்த் , அவ
ஆண்

நிைற

நடத்தி அட்சராப்பியாசம் ெசய் , அப் றம் ெபண்கள் ஆ

கிளாஸுக்கு ேமல் ப க்கக் கூடாெதன்
தைலயிலாவ

க்கு

கட் , அவ

க்கு ஒ

ெசால் ப் ப ப்ைப நி த்தி, அவைள யார்

குழந்ைத பிறந் ......"

"என்னம்மா அ க்கிக் ெகாண்ேட ேபாகிறாய்?"
"பின்ேன? ெபண் ஜன்மத் க்கு ேவ

ேவைல என்னப்பா? அ ப்ைப ஊ வ ம்

குழந்ைத ெப வ ம் தாேன?"
"கமலா! உன் மனம் இப்ேபா சாியில்ைல. உன் ைடய ஆைசப் ைன மா
விட் ப் பிாிஞ்சு வந்த க்கத்திேல என்ெனன்னேவா ேபசுகிறாய்" என்றார்
மாசிலாமணி.

ைவ

"இந்தச் சமயத்தில் அேதா பா ங்க, அேதா!" என்றாள் காமாட்சி.
"என்ன? என்ன?" என்றனர் மற்ற இ வ ம் ஏக காலத்தில். காமாட்சி அம்மாள்
சுட் க் காட் ய திைசயில் பார்த்தார்கள். ஏெழட் க் குரங்குகள் ெந ஞ்சாைலயில் ஒ
பக்கத் மரத்தி
ந் இறங்கிச் சாைலையக் கடந் எதிர்ப் பக்கம் ெசன்றன. அங்ேக
ஒ மரத்தின் ேமல் ஏறத் ெதாடங்கின. அந்த மரத்தில் இ ந்த பறைவ இனங்கள்
தங்கள் அைமதிக்குப் பங்கம் வந் விட்டதாக ஏக காலத்தில் கிறீச்சிட் அலறின.
அந்தக் குரங்குக
ெகாண்

ள் சில தாய்க் குரங்குகள், அவற்றின் வயிற்ைறப் பி த் க்

ந்தன. அைதக் கவனித்த கமலா, "என்ைனப் ேபான்ற ெபண்க

அந்தக் குரங்குக

க்கும் என்ன வித்தியாசம்?" என்

க்கும்

த்தாள்.

அைதக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளாதவர் ேபால், "அந்த இரட்ைட வால் எங்ேக?"
என் சத்தம் ேபாட்டார் மாசிலாமணி.
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குரங்குகைளப் பார்த்த ம்தான் பிள்ைள ஞாபகம் வந்ததாக்கும்?" என்
ேதாளில் இ த் க் ெகாண்டாள் காமாட்சி.
"பஸ்ைஸவிட்

இரங்காேதடா என்

அ த் க் ெகாண்ேடன். ேகட்டானா?

இப்ேபா பஸ் திடீெரன் கிளம்பி ஓட ஆரம்பித்
என் அங்கலாய்த்தாள்.
"நான் பார்த்

விட்

கத்ைதத்

வ கிேறன்" என்

விட்டால் என்ன பண்

வ ?"

கூறிப் ெபற்ேறார் தைட ஏ ம் விதிப்பதற்கு

ன்னால் 'சேரல்' என் எ ந் இறங்கி விட்டாள் கமலா. அவ க்கு உட
உள்ள ம் ேவக ேவக உள்ேள அமர்ந்தி ப்ப ேவதைனயாக இ ந்த .
ெவளிேய ெசன்
நிமிஷங்க

பார்த்தவள்

க்குப் பிறகு ம ப

ம்

கத்தில் ன்னைக அ ம்பிய . சில
ம் பஸ்ஸுக்குள் ஏறி வந் , "அப்பா தம்பி விசு

குைறச்சலா மார்க் வாங்கும் ேபாெதல்லாம் ஒன் க்கும் பிரேயாசனமில்ைல;
உ ப்படாத க ைத என்

திட்

ர்கேள, நீங்க நிைனத்த

தப் . அவன் எப்ப

ம்

பிைழத் க் ெகாள்வான். காி பஸ்தாேன இ ? பின்னாேல இ க்கிற இஞ்சினின்
பி ையப் பற்றிச் சுழற்றிக் ெகாண்
க்கிறான். 'ெஙாய், ெஙாய்' என் சத்தம்
ேகட்கிறேத அ தான். கண்டக்ட க்குக் ைக வ எ த் விட்டதாம். இவன் தன் ைக
வாிைசையக் காட் கிறான்.
"இப்ப எைதயாவ பண்ணிவிட் இராத்திாி
அ
என் பிராணைன வாங்கப் ேபாகிறான்" என்
ெகாண்டாள். "அ

வ ம் ைகவ , கால் வ என்
காமாட்சி அம்மாள் அ த் க்

கிடக்கட் ம், இப்ேபா நிைலைம என்ன? பஸ் றப்ப மா,

இல்ைலயா?"
அவர் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்வ ேபால் பஸ் கண்டக்டர் கத்ைதச் ேசாகமாக
ைவத் க் ெகாண் பஸ்ஸுக்குள் ஏறி வந்தார். "ஸார்! இஞ்சின் ாிப்ேபர். அவங்கவங்க
பஸ் க்கட்ைட எ த் க் ெகா த்தீங்கன்னா பாக்கிப் பணம் வாபஸ் பண் கிேறன்.
அல்ல அ த்த பஸ் வ ம் வைர காத்தி ங்க. இடமி ந்தால் ஏறிக் ெகாள்ளலாம்"
என்றார்.
"அட கட ேள!" என் மாசிலாமணி, "இந்த இழ க்காகத்தானா அத்தைன
பா பட் க ப் மார்க்ெகட் ல் இரண் மடங்கு ெதாைக ெகா த்
க்ெகட்
வாங்கிேனன்!"
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"அ என்ன கல்யாணம்? என்னிடம் ெசால்லேவ யில்ைலேய?" என்றாள் காமாட்சி
அம்மாள்.
"ெசான்னால் நீ எனக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்ைதச் சம்பாதித் த் தந் விடப்
ேபாகிறாயாக்கும்" என் க க த்தார் மாசிலாமணி. ரயில் க்ெகட் கிைடக்கவில்ைல.
'உட்கார இடமி ந்தால் ேபா ம்' என்ேறன். 'ஒண் க் ெகாள்ளக் கூட இடம்
கிைடயா ' என்

ெசால் ட்டான். அப் றம்தான் இந்த பஸ்ஸுக்கு

ெதாைலச்ேசன், அ

க்ெகட் வாங்கித்

ம் பிளாக்கிேல."

"எந்த ேவைளயில்

ட்ைட விட் ப் றப்பட்ேடாேமா?" என்றாள் காமாட்சி. "பஞ்

சாங்கத்ைதப் பார்த்தீங்களா?"
"பார்க்காமல் என்ன?

ட்ைட விட் க் கிளம்பிய

நல்ல ேநரம் தான். ஆனால் பஸ்

றப்பட்ட சாியான ராகு காலத்தில். அதற்கு நான் என்ன ெசய்ய
மாசிலாமணி.

ம்?" என்றார்

--------------------------அத்தியாயம் 2 -- வசீகரப் பார்ைவ
மாசிலாமணி கு ம்பத்தில் அ க்க வாக்குவாதங்கள் நடக்குெமன்றா ம்
ஒ வேரா ஒ வர் அன்பா ம் பாசத்தா ம் பிைணக்கப் பட்
ந்தனர். கமலாவின்
ஆைசகள் லட்சியங்கள் ேவறாக இ ந்தா ம் ெபற்ேறாைர எதிர்த் க் ெகாண்
எைத ம் ெசய்யக் கூ ய ெபண் அல்ல அவள்.
ெசன்ைனயில் அவர்கள் கு த்தனத்ைதக் கா ெசய் விட் நா
க க்கு
அப்பால் ஓர் இல்லத்தில் ஓர் அைறைய மட் ம் வாடைகக்கு எ த் க் ெகாண் அதில்
எல்லாச் சாமான்கைள ம் ேபாட் ப் ட் விட் , அத்தியாவசியமான ம்
விைல யர்ந்த மான உைடைமக டன் மட் ம் றப்பட்
ந்தார்கள்.
அவர்கைளப் ேபாலேவ ஏராளமான கு ம்பங்கள் பட்டணத்ைத விட் க்
கிளம்பியி ந்தன. எனேவதான் பஸ், ரயில்
ெகாம்பாயி ந்த . ஜப்பானியர் குண்
ரயி ல் மட் மின்றிக் குதிைர வண் யி
ெசன்றவர் உண் .

த யவற்றில் இடம் கிைடப்ப

குதிைரக்

சப் ேபாகிறார்கள் என்ற பீதியில் பஸ்,
ம் ேரக்ளாவி ம் ஏன் கால்நைடயாகக் கூடச்
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'வ கிேறன்' என் அண்ணா ேவதாசலத் க்கு ஒ கார் எ திப் ேபாட் விட் ப்
றப்பட் விட்டார் மாசிலாமணி. ஆனா ம் உள் ர அவ க்குக் கவைலதான்.
கிராமத்தில் வரேவற் எப்ப
மன்னி என்ன ெசால்

இ க்குேமா? கு ம்பத்ேதா

வாேளா? நா

வ டக்கணக்கில் கூட ஆகலாம்,

நாளா, ஒ

த்தம்

ேபாய் ேடரா ேபாட்டால்

வாரமா, மாதக்கணக்கில்,

வதற்கு. ஏேதா ேசமித்

ைவத்த பணம்

ெகாஞ்சம் இ க்கிற . அண்ணா த ல், 'இெதல்லாம் எ க்குடா' என்
ம தளித்தா ம் பின்னர் மன்னியின் ேபாதைனக்கு இணங்கப் பணத்ைத வாங்கிக்
ெகாள்வார். நிச்சயம். ஆனால் அ
கல்யாணத்ைதப் பற்றிச் சற்

ம் எத்தைன நாைளக்கு வ ம்? கமலாவின்

ன் ேபசிேனேன, அைத எப்ப

நடத்தப் ேபாகிேறன்?

இப்ப எத்தைனேயா ெபாிய கவைலகள் அவைர ஆட்ெகாண்
ந்த ேபாதி ம்
அைதெயல்லாம் பின் க்குத் தள்ளிக் ெகாண் இப்ேபா ஓர் உடன க் கவைல தல்
கவைலயாக விசுவ பம் எ த்த . இர எங்ேக தங்குவ என்ற பிரச்ைனதான் அ .
பஸ் ேமேல நகரா . அ த்த பஸ் எப்ேபா வ ேமா ெதாியா . வந்தா ம் அதில்
இடமி க்கா . நிற்பேதா ெந ஞ்சாைல. ேநரேமா பிற்பகல்.
"அப்பா, 'கு ம்பம் திண்டா த் ெத வில் நிற்கிற ' என்பார்கேள, அ
என்ப
ாிந் விட்ட " என்றாள் கமலா சிாித் க் ெகாண்ேட.

என்ன

அைதக் ேகட் விட் , இவர்கைளப் ேபாலேவ குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த பயணியர்
சில ம் சிாித்தார்கள். ஆனால் காமாட்சி அம்மா க்குக் ேகாபம்தான் ெபாத் க்
ெகாண் வந்த .
"ேபச்சுதான் வாய் கிழி ம். உ ப்ப யா ஒ

ேயாசைன ேதறா " என்றாள்.

"சாதாரணமாக என் ேயாசைனைய யா ம் ேகட்பேதா, மதிப்பேதா இல்ைல.
அதனால் நா ம் ெசால்வதில்ைல. ஆனால் இப்ேபா நீேய ேகட்பதால் ெசால்கிேறன்"
என்றாள் கமலா. "அப்பா! இப்ப வாங்கேளன்" என் ெபற்ேறாைரச் சற் ஒ க்குப்
றமாக அைழத் ப் ேபானாள்.
அவள் ேபசியைதக் ேகட் விட் , "அ என் தங்கேம!
ேயாசைன ெசால் யி க்ேக" என்றாள் காமாட்சி.

தல் தடைவயாக ஒ

நல்ல

மாசிலாமணி விசுைவ அைழத் க் காேதா ஏேதா கூறினார். விசு, வி விெடன்
அவர்கள் வந்த வழியாகேவ தி ம்பி நடக்கலானான்.
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சற் ேநரம் கழித் அவன் ஒ கட்ைடமாட் வண் யில் வந்தான். அதில்
மாசிலாமணி கு ம்பம் ஏறிக் ெகாண்ட . ாிப்ேபரான பஸ் னால் நிர்க்கதியாக
விடப்பட்ட பயணிகள் சிலர் ெபாறாைமக் கண்கேளா பார்த் க் ெகாண்
க்க அந்தக்
கு ம்பம் மாட் வண் யில் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்த .
"எப்ப என் ேயாசைன?" என்றாள் கமலா. அவள் வ கிற வழியில் ஒ கட்ைட
வண் ையப் பஸ் கடந் ெசல்வைதக் கவனித்தி ந்தாள். அதில் சுைம ஏ ம் ஏற்றி
இ க்க வில்ைல. அ பக்கத்தில் இ க்கும் ஏேதா ஒ கிராமம் அல்ல
நகரத் க்குத்தான் ேபாய்க் ெகாண்
க்க ேவண் ம். பஸ் ாிப்ேபராகிக் காத்தி ந்த
ேநர்ந்த சமயத்தில் அ அவர்கைள ேநாக்கிக் கணிசமாக ன்ேனறி இ க்கும்.
கிட்டத்தில் வந் விட்டால் பஸ் ல் வந்த பயணிக க்கிைடயில் அதில் ஏ வதற்கு
ஏகப் ேபாட் இ க்கும். எனேவ தம்பி விசுைவத் தாங்கள் வந்த பாைதயிேலேய
தி ம்பிப் ேபாகச் ெசால் ச் சாைலயில் ஒ வைள க்கு அப்பால் அந்த வண் ையப்
பி த்
ன்பண ம் ெகா த் அதில் ஏறிவரச் ெசால்லலாம் என்ப தான் கமலாவின்
ேயாசைன. அந்த வண் ேபாய்ச் ேசர்கிற கிராமம் அல்ல நகரத்தில் இர ப்
ெபா ைதக் கழித் விட்டால் பிறகு ம நாள் பயணத்ைதத் ெதாடர ேவ ஏற்பா
ெசய் ெகாள்ளலாம்.
கமலா திட்டமிட்டப ேய எல்லாம் நடந்த . கட்ைட வண் ப் பயணம் வசதிக்
குைறவாக இ ந்தா ம் விசு க்கும் கமலா க்கும் திய அ பவமாக,
உற்சாகமளிப்பதா யி ந்த . மாைல ேநரத் ச் சூாியன் ெசக்கச் சிவந்த பந்தாகச்
சுற்றி ம் மஞ்சள் நிற ஒளி வட்டத் டன் தகதகக்கும் அழைகக் கமலா ரசித்தாள்.
இ
ற ம் வயல்களில் நட
ந் சிறி காலேம ஆகியி ந்ததால் இளம் பச்ைச
நிறப் பயிர் ங்காற்றில் அைலஅைலயாக அைசவ மேனாரம்மியமான காட்சியாக
விளங்கிய . ஆங்காங்ேக ன் நான்கு ெவண் நாைரகள் ஜிவ்ெவன் ேசர்ந்தாற்
ேபால் பறந் வந் ஒய்யார அழகுடன் வயல்களில் இறங்கின
"ைடவ் பாம்பர் மாதிாி இறங்குகிற

பார்த்தியாடா" என்றார் கமலா தம்பி விசுவிடம்.

அவன் அவைள லட்சியம் பண்ணாமல் வண் க்காரனிடம், "நான் ெகாஞ்ச ரம் ஓட்
வ கிேறேன" என் கயிற்ைறப் பி த் க் ெகாள்ள அ மதி ேகாாி ெகஞ்சிக்
ெகாண்
ந்தான்.
மகிழ்ச்சிக் கி கி ப்ெபல்லாம் ராம பட்டணம் எல்ைலைய ெந ங்கிய ம்
ந்
ேபாயிற் . ரதி ஷ்டவசமாக வண் மா களில் ஒன் ப த் க் ெகாண் விட்ட .
வண் க்காரன் மாட்ைட எ ப்பப் பார்த்தான்.
யவில்ைல.
"சாமி! மா
வாடைகைய

இனிேமல் நடக்கா ! அேதா இ க்கிற
சாகக் ெகா த்

ஊர். கூப்பி

விட் , இறங்கிப் ேபாங்க" என்றான்.

ரம் தான்.
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"இறங்கி நடப்ப

ெபாிய காாியம் இல்ைலயப்பா. இத்தைன சாமான்கைள ம்

எப்ப ச் சுமப்ப ?" என்றார் மாசிலாமணி. "இங்ேக ஜாைக வசதிெயல்லாம் எப்ப ?
சத்திரம் சாவ , ஓட்டல் கீட்டல் ஏதாவ

உண்டா?"

"அெதல்லாம் எனக்குத் ெதாியா . ஊ க்கு வர ம் ெசான்னீங்க. ஏத்திக் கிட்
வந்ேதன். இப்ப இறங்குங்க. இந்தப் பக்கமா தலாளி ஐயா வந்தால் ேகாவிப்பார்"
என்றான் வண் க்காரன்.
காமாட்சி அம்மாள் எல்ேலா க்கும் ன்னதாக இறங்கி சாைலேயாரம் நின்றாள்.
சாமான்கைளத் தகப்பனார் வண் யி
ந்தப எ த் த் தர கமலா ம் விசு மாகப்
பி த் ெமல்லக் கீேழ இறக்கி ைவத்தார்கள்.
வண் க்காரன், "ேத, ஏ, உம், ேத! எ ந்தி ங்கேறன்!" என்
தாஜா பண்ணி ம் பார்த் க் ெகாண்
ந்தான்.

மாட்ைட அதட்

ம்

காமாட்சி அம்மாைளத் தவிர மற்றவர்கள் காாியமாக இ ந்ததால் நவநாகாிகமாக
உைடயணிந்த ஒ ெபண்மணி அந்த வழியாகப் ேபாவைத அவர்கள் பார்க்கவில்ைல.
காமாட்சி அம்மாள் மட் ம் அவைள நி த்தி, "ஏண்
தங்க இடம் கிைடக்குமா?" என்
அவள் குரல் ஒ த்த ம் மற்ற

ெபண்ேண! இந்த ஊாில் இராத்

ேகட்டாள்.
வ ம் தி ம்பிப் பார்த்தனர்.

அந்தப் ெபண் மிக ம் அழகான ெயௗவன மங்ைக என்பைத தல் பார்ைவயிேலேய
கண்டாள் கமலா. அடக்கமான ஆனால் நாகாிகமாகத் தன்ைன அலங்காித் க்
ெகாண்

ந்தாள். ைகயி

ந்

ெதாங்கிய 'ஹாண்ட் பாக்' ம த்

ைவத்தி ந்த சி

குைட, நீேராட்டம் ேபான் ெநளிெநளியான பட்ைடக் ேகா கைள உைடய ெமல் ய
ஆ ெகஜ ேசைல. சிறிதள குதிகாைல உ ர்த்திக் காட் ய ஸாண்டல்ஸ். இட
கரத்தில் ைகக்க காரம். வலக் கரத்தில் ஒேர ஒ தங்க வைளயல். க த்தில் டால டன்
ஒற்ைற வடச் சங்கி . காதில் ந ன ேமாஸ்தர் ேதா , பின்னிப் பிச்ேசாடா ேபாட்ட
ேகசம். காத ேக சு ண்

ெதாங்கிய மயிாிைழகள், ப டர்

ெநற்றித் திலகம், ைமதீட் ய விழிகள், எ ப் ம் எழி

சிப் பளிச்ெசன்ற

கம்,

ம் மிக்க ேதாற்றம்

எல்லாவற்ைற ம் ஒேர கண்ேணாட்டத்தில் பார்த் க் ெகாண்ட கமலா, தன் ைடய
பயணக் கைளப் மிக்க கசங்கிய ேகாலத்ைத ம் கர்நாடக பாணிைய ம் கூடேவ
எண்ணிப் ெபா மினாள்.
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'இவள் ஏேதா உத்திேயாகத்தில் இ க்கிறாள்' என்ப உடேன ாிந் ேபாயிற்
கமலா க்கு. கரத்தில் அவள் ம த் ப் ேபாட்
ந்த க ப் க் ேகாட் அவைள ஒ
வக்கீல் என் காட் க் ெகா த் விட்ட .
'அேடயப்பா! இந்த கம்தான் எத்தைன கைளயான ! இந்த விழிகள்தாம் எவ்வள
வசீகரமானைவ! இவள் வழக்காடேவ ேவண்டாம். ேகார்ட் க்குள் வந் நின்
கண்கைளச் சுழற்றி நா
ற ம் ஒ பார்ைவ பார்த்தால் ேபா ம். ேகஸ்
ெஜயம்தான்!" என் எண்ணினாள் கமலா.
'ஆனால் அப்ப ப்பட்ட ெவற்றிைய வி ம் கிறவளாக ம் இவள் ேதான்றவில்ைல.
அறி க் கைள ம் இந்த கத்தில் விகசிக்கிற . இந்தக் கண்களின் பிரகாச ம் ஒளி ம்
ெநற்றி ம் ேதர்ந்த ஞானத்தின் விைள கள்.'
இவ்வா
கட் ய கணத்தில் தான் எப்ப ெயல்லாம் சுதந்திரமாக இ க்க
ேவண் ம். சாதைனகள் ாிய ேவண் ம் என் வி ம்பினாேளா அப்ப ெயல்லா ம்
அதற்கு ேம ம் தன் எதிேர நிற்கும் இந்தப் ெபண் விளங்குகிறாள் என் கமலா க்கு
நிதர்சன மாகப் ாிந்த . அதனால் மகிழ்ச்சி ம் ெபாறாைம ம் ஒேர சமயத்தில் தன்
ெநஞ்ைச நிரப் வைத அவள் உணர்ந்தாள். அந்தப் ெபண் டன் இன் ம் ெந ங்கிப்
பழகி, நட்ைப வளர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்
என்ன ேபச்சு' என்

ேதான்றிய . கூடேவ, 'இவ

டன்

மனம் வினவிய .

"அம்மா, என் ெபயர், 'ஏண் ெபண்ேண'யில்ைல. பவானி. இந்த ஊாில் இராத் தங்க
இடம் ேவண் ெமன்றால் ேஹாம் ல் ேகாபால கி ஷ்ணன் ட் க்குப் ேபாங்கள்"
என்றாள் அந்தப் ெபண்.
"ெராம்பப் பேராபகாாிேயா?"
"அவர் பராபகாாிேயா என்னேமா, அவர் மகன் கல்யாணசுந்தரம் ெராம்ப, ெராம்ப,
ெராம்ப, ெராம்ப நல்லவர். பிற க்கு உதவெவன்ேற பிறந்தவர். நிச்சயம் உங்க க்கு
இடம் ேத க் ெகா ப்பார்" என்ற பவானி கமலாைவப் பார்த் ப் ன்னைக ாிந்தாள்.
அந்தப் ன்னைக நட்பின் அறிகுறியாக ம் ேதான்றிய . ஏளனமாக ம் பட்ட
கமலா க்கு. (ெதாட ம்)
------------
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அத்தியாயம் 3 -- மர்ம மங்ைக
ராமப்பட்டணம் அ

மார்

தியில் ஒ

கட் டத்தின் வாச ல் 'ச

என் தமிழி ம் அதற்கு ேமேல 'Social Service Club' என்
ெபயர்ப்பலைக எ தி மாட் யி ந்த .

க ேசவா சங்கம்'

ஆங்கிலத்தி

ம்

பவானி இந்த இடத் க்கு வந்த ம் சுற் ச் சுவர் ேகட்ட ேக தயங்கி நின்றாள்.
கட் டத்தின் ன் றம் ெடன்னீஸ் ேகார்ட் ல் ஆ விட் வியர்ைவைய ஒ டர்க்கி
டவலால் ைடத் க் ெகாண்ேட அப்பால் ல்ெவளியில் ேபாட்
ந்த சாய்
நாற்கா கைள ேநாக்கி நடந்தார் மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன்.
அப்ேபா

அவர் பார்ைவ

தி ஓரமாய் நின்

ெபயர்ப் பலைகைய அண்ணாந்

ேநாக்கிக் ெகாண்
ந்த பவானி ேபாில் வி ந்த . உடேன, "உள்ேள வரலாேம?"
என்றார். "அங்கத்தினர்க க்கு மட் ம்தான் அ மதி உண்ேடா என்னேமா என் தான்
ேயாசித் க் ெகாண்
ந்ேதன்." பவானி ேபசியப ேய ன்ேனறி அவைர ேநாக்கி
நடந்தாள்.
நாற்கா ஒன்ைற அவ க்காக இ த் ப் ேபாட் விட் , "அதற்ெகன்ன நீங்க
அங்கத்தினராகி விட்டால் ேபாகிற " என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
ைபயைன ஜாைட காட்

அைழத் , இரண்

ஸ்ெபன்ஸர் ெலமேனட் ெகாண் வரச்

ெசான்னார். கூடேவ, "ஐஸ் ேபாடலாமல்லவா?" என்
"எனக்குப் ேபாடலாம்; உங்க

ம்

பவானிையக் ேகட்டார்.

க்கு ேவண்டாம்" என்றாள் பவானி. "இன்

ம்

வியர்ைவ கூட அடங்க வில்ைலேய?"
அந்தக் காிசனம் அவைர ஒ வினா திைகக்க ைவத்த . "தாங்க்ஸ்" என்றார்
ன்னைக டன். அவர் அவைள அப்ேபா பார்த்த பார்ைவயில் நன்றி உணர்ச்சிக்கும்
அதிகமாக ஏேதா ஒன் இ ந்த . அவள் ேயாசைனப்ப ேய ைபய க்கு உத்தர
பிறப்பித்தார்.
"ெபண்கைள இந்தக் கிளப்பில் ேசர்த் க் ெகாள்கிறீர்களா?" என் பவானி
உைரயாட ல் விட் ப் ேபான இடத் க்குத் தி ம்ப வந் ேசர்ந்தாள்.
"இ வைர ேசர்த் க் ெகாண்டதில்ைல. ஏெனனில் எந்தப் ெபண்
வில்ைல."

ம் ேசர

ன்வர
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"க்ளப்பின் விதி ைறகளில் அதற்கு இைட

ஏ மில்ைலேய?"

"இைட றாக இ ந்தால் விதி ைறகைள மாற்றி வி கிேறாம்."
"என்ன அவ்வள

சுலபமாகச் ெசால்

விட்டீர்கள்? மற்றவர்கள் சம்மதிக்க

ேவண்டாமா?"
"பவானிக்காக யா ம் எைத ம் ெசய்வார்கள்!"
"இப்ப ப் ேபசினால் எனக்குக் கவைல அதிகாிக்கிற ."
"என்ன கவைல?"
"இத்தைன மதிப் என் மீ இந்த ஊர்க்காரர்கள் ைவப்பெதன்றால் அதற்குத்
தகுதி ள்ளவளாக நான் விளங்க ேவண் ேம என் தான்."
"உங்கள் தகுதிக்கு என்ன குைறச்சல்? பி.ஏ.பி.எல். ப த்தி க்கிறீர்கள். ேகார்ட் ல்
எல்ேலா ம் பிரமிக்கும்ப வாதா கிறீர்கள். சகஜமாக எல்லா ட ம் பழகுகிறீர்கள்.
அேதசமயம் கண்ணியத்ைத ம் ெகௗரவத்ைத ம் காப்பாற்றிக் ெகாள்கிறீர்கள்.
இவ்வள ம் ேபாதாெதன் பார்ப்பதற்கும் அழகா யி க்கிறீர்கள்!"
பவானி தன் கம் சிவக்காமல் இ க்க ெராம்ப ம் பிரயாைசப்பட் த் ேதாற் ப்
ேபானாள். "இப்ப ப் கழ ஆரம்பித்தால் சகஜமாகப் பழக ேவண்டாம் என்ேற
ேதான்றிவி ம். இந்தக் கிளப்பில் ேசர்வ பற்றி ம் னராேலாசைன ெசய்ய
ேவண் ய தான்."
" கழ்ச்சி பி க்காத ஒ நபைர என் வாழ்க்ைகயில் இப்ேபா தான் நான் தல்
தடைவயாகப் பார்க்கிேறன். அ உங்கள் மதிப்ைப ேம ம் உயர்த் கிற " என்
கூறிய மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் 'ெலமேன'ைடத் தட்

ந்

எ த்

பவானியின் கரத்தில் ெகா த்தார். பிறகு, "நா ம் இனி உங்கைளப் கழவில்ைல;
மற்ற அங்கத்தினர்கைள ம் எச்சாித் ைவக்கிேறன். கிளப்பில் ேசராமல் இ ந்
விடாதீர்கள். இந்தச் சூழ்நிைல ெகாஞ்சம் 'கலர்ஃ ல்' ஆக இ க்கட் ம்" என்றார்.
"இன்

ம் ஒ

நிபந்தைன."
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"என்ன அ ?"
"நீங்கள், ேபாங்கள், வா ங்கள் என் மற்றவர்கள் என்னிடம் ேபசட் ம். ஆனால்
உங்கைளப் ெபா த்தவைர அந்த மாியாைதெயல்லாம் என்னிடம் கூடா ."
மாஜிஸ்திேரட் சிாித்தப ேய, "இ

என் வய க்கு நீங்கள் த ம் ச

ைகயா? அல்ல

பதவிக்கா?" என் ேகட்டார். "இரண் க்கும் ேமேல நம் நட் க்கு ஓர் அைடயாளமாக!"
ேகாவர்த்தனன் தாம் உறிஞ்சிக் ெகாண்
ந்த ெலமேனைட ேமைஜயின்ேமல் ைவத்
விட் , அவைள ேந க்கு ேநர் பார்த் , "உன்ைன ஒ மர்மமான ெபண் என் பலர்
என் கா படக் கூ வதில் உண்ைம இ க்கிற " என்றார். "உன் ேபச்சி ம் மர்மம்
இைழேயா கிற ." "அட ஆண்டவேன! நான் மர்மங்கைள வி விக்கேவ கல்வி
கற்ேறன். ெதாழி ம் பயி கிேறன். மர்மங்கைள சி ஷ் க்க அல்ல. உங்க க்குத்
ெதாியாததா?" "அ

சாி, ஆனால் நீ தி திப்ெபன்

ைளத்தாய்? எங்கி ந்

வந்தாய்? ஏன் வந்தாய்?

ராமபட்டணத்தில் எப்ப
த

ய பல விவரங்கள்

மர்மமாகத்தாேன உள்ளன?"
"யா க்கும் ஒ மர்ம ம் இதில் ேதைவயில்ைல. ஒ
ேவண் மானால் ேபசி வி கிேறன்."

ெபா க்கூட்டம் ேபாட்

"ெபா க்கூட்டம் எதற்கு? ராமப் பட்டணம் அப்ப ெயான் ம் ெபாிய ஊர் இல்ைல.
இங்ேக வ கிறாேன கல்யாணசுந்தரம் என் ஒ ைபயன் அவனிடம் ெசான்னால்
ேபா ம். ஊர்
வ ம் த க்கு அ த் விட் வந் வி வான்."
பவானி ெமளனமானாள். கல்யாணத்ைத அவர் சற்
ஏளனமாகப் ேபசிய அவ க்குப் பி க்கவில்ைல.

அலட்சிய பாவத் டன்

"மர்மமான ெமளனம்" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
"ெமளனத்தில் மர்மம் இ க்கலாம். ஆனால் என்ைனப்பற்றி ஒ மர்ம ம் இல்ைல.
நான் கல்கத்தாவி
ந் வந்ேதன். இங்ேக என் தாய்மாம டன் தங்கியி க்கிேறன்.
அவர் ாிைடயரானவர். மாமி காலமாகி இரண் வ ஷங்களாகின்றன. சைமய க்கு
ஆள் ைவத் க் ெகாண் காலம் தள் கிறார். என் தகப்பனார் பா காப் த் ைறயில்
உயர் அதிகாாி. என்ைன ம் என் தாயாைர ம் த்தத்ைத ன்னிட்
கல்கத்தாவி
ந் இங்ேக அ ப்பிவிடத் தீர்மானித்தார். ஆனால் என் தாயார்
அவைர விட் வரப் பி வாதமாக ம த் விட்டாள். என்ைன மட் ம் இ வ ம்
ேசர்ந் வற்
த்தி ரயிேலற்றி விட்டார்கள்."
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இந்தச் சமயத்தில் கட் டத்தின் உள்ேள இ ந்
வாத்தியங்களின் ஓைச ம் எ ந்த . பவானி

பாட் ச் சத்தம் ேகட்ட . பக்க
வங்கைள உயர்த்தி, "ஏக

அமர்க்களமாய் இ க்கிறேத?" என்றாள். "ஆமாம், இந்தக் கல்யாணம் வந்
ேசர்ந்ததி
ந் ஒேர பாட் ம் கூத் ம் தான். ஏேதா நாடகம் நடத்தப்
ேபாகிறார்களாம்; பண வசூல் ெசய் ஏைழக க்கு உதவப் ேபாகிறார்களாம்.
ேபசாமல் பிாிட்ேஜா ெடன்னிேஸா ஆ விட் ப் ேபாகாமல் இெதல்லாம் என்ன
ேவண் க் கிடக்கிற ?" "ச

க ேசவா சங்கம் என்ற ெபய க்கு ஏற்பக் கல்யாணம்

ஏதாவ ெசய்ய நிைனத்தி ப்பார். நியாயம் தாேன?" என்ற பவானி, "உண்ைமயில்
நான்கூட அவைரத் ேத க் ெகாண் தான் இங்கு வந்ேதன். உங்கைளப் பார்த் ப்
ேபசிக் ெகாண்
ந்ததில் வந்த காாியேம மறந் விட்ட . இேதா ஒ நிமிஷத்தில்
வந் வி கிேறன்" என் கூறி ட் க் கட் டத்ைத ேநாக்கி நடந்தாள்.
ேகாவர்த்தனன் அவள் ேபாவைத
ரசித் க் ெகாண் மி ந்தார்.

கம் சி

ங்கப் பார்த்தா

ம் அந்த நைடயழைக

-----------------அத்தியாயம் 4 - பவானி மந்திரம்!
மா ப த் க் ெகாண்ட இடம் சாைலயில் ஒ
கார் வந் நின்ற . அைத நம் கதாநாயகன்

மதக யில். பின்னால் ஒ

கல்யாண சுந்தரம் பி.ஏ.பி.எல். ஓட் க் ெகாண்
பின்னால் வந் கார் நின்ற . ேமேல ன்ேனற
'ஹாரைன' அ த்தினான் கல்யாண சுந்தரம். வண்

பாாின்

வந்தான். மாட் வண் க்குப்
யாததால் ேகாபத் டன்
நக கிற வழியாக இல்ைல.

"ெகாஞ்சம் கூட 'ேராட் ெசன்ேஸ' கிடாயா . எல்லாம் 'நான் ெசன்ஸ்' தான்" என்
உரக்கக் கூறியப ேய இறங்கி வண் ைய ேநாக்கி நடந் வந்தான்.
"தமிழிேல திட் ங்க சாமி" என்றான் வண் க்காரன்.
அவன் நிைலைமைய உணர்ந்

பாிதாபப்பட்ட கல்யாணம், "ஏம்பா, மா

ப த் க்க

இங்ேகதான் இடம் பார்த் தா?" என்றான்.
"அ மதைகக் கண் தா? பிளஷைரக் கண் தா? ெகாஞ்சம் மாட்ைடத்
வி ங்க சாமி" என்றான் வண் க்காரன்.

க்கி
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"

க்கி விட்
ேவன். ஒண் ம் ெபாிய விஷயமில்ைல.
ல்க் சட்ைட அ க்காகி
வி ேமான் தான் பாக்கிேறன். இன்ைறக்குத்தான் சலைவ பண்ணி வந்த ."
"அ சாி" என்
ஆரம்பித்தான்.

அ

த் க் ெகாண்ேட வண் க்காரன் மாட்ைட அவிழ்க்க

இதற்குள் மாசிலாமணி கல்யாணத்ைத ெந ங்கி, "ஏன் ஸார்? ேஹாம் ல்
கல்யாணசுந்தரத்தின் மகன் ேகாபாலகி ஷ்ணன்
இந்த ஊாில் எங்ேக இ க்கிற
ெதாி ேமா?" என்

ேகட்டார்.

"ெதாியாேத" என்றான் கல்யாணம்.
"அப்பா! மாற்றிச் ெசால்
கி ஷ்ணன்

' என்

விட்டீர்கள், 'கல்யாண சுந்தரத்தின் அப்பா ேகாபால

விசாாி ங்கள்" என்றாள் கமலா.

கல்யாணம் கமலாைவப் பார்த்தான். அவள் தன் தாயா க்குப் பின்னால் மைறந் ம்
மைறயாம ம் நின் ெகாண்
ந்தாள். ஆனால் அவ ைடய அழகிய, ெபாிய, காிய
நயனங்கள் அவ ைடய சுந்தரமான கத்ைத வட்டமிடத் தவறவில்ைல.
கல்யாணசுந்தரம் அந்தப் பார்ைவயில் சில விநா கள் கட் ண்டவனாக நின்றான்.
பிறகு, "எதற்காகக் ேகட்கிறீர்கள்?" என்றான்.
"மதரா
ந் வ கிேறாம். இந்த ஊாில் ன் பின் யாைர ம் ெதாியா . அவ ம்
அவர் மக ம் ெராம்பப் பேராபகாாிகள் என் ேகள்விப்பட்ேடாம். அவர் ட் ேல
இன் இர தங்கிவிட் ..."
"அவர் ட் ேல ஏற்கனேவ நா கு ம்பங்கள் வந் தங்கி ள்ளன. ஒவ்ெவா
கு ம்பத்தி ம் சராசாி ஆ ேபர். வக்கீல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் தம் ைடய ேகஸ்
கட் க்கைள ைவக்கக் கூட இடமில்லாமல் திண்டா கிறார்."
இதற்குள் காமாட்சி அம்மாள் ஓர் அ
என்றாள்.

ன்னால் வந் , "ஏண்டாப்பா நீ யா ?"

"நான் தான் ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் மகன் கல்யாண சுந்தரம்."
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"நிைனச்ேசன்.

கத்ைதப் பார்த்த ேம ெதாிந்த ."

"என்ன ெதாிந்த ?"
"நல்ல பிள்ைள, உபகாாி என் ெதாிந்த . என்னேமா அப்பா நீதான் ெகாஞ்சம்
ஒத்தாைசயாக இ க்க ம். வயசுப் ெபண்ைண ம் அைழத் க் ெகாண் கிளம்பி
விட்ேடாம். இன் இராத்திாி தங்க இடம் பார்த் க் ெகா த்தா ம் ேபா ம்."
காமாட்சி அம்மா க்குப் பின்னால் மைறவாக நிற்ப ேபால் பாவைன ெசய்தப
அதன் லேம தன்பால் கவனத்ைத ஈர்த்த கமலாைவ இரண்டாவ தடைவயாகப்
பார்த்தான், கல்யாணம். ெகாஞ்சம் ேயாசித்தான்.
"இந்த ஊாிேல இப்ேபா ேவ எ கிைடத்தா ம் கிைடக்கும். தங்க இடம்தான்
கிைடக்கா . மதராஸ்காரர்களில் பாதிப் ேபர் இந்தச் சின்னப் பட்டணத் க்கு வந்
ேசர்ந்தி க்கிறார்கள்."
"அப்ப ச் ெசால்லக் கூடா

அப்பா! நீதான் ஏதாவ

ஏற்பா

ெசய்தாக ேவண் ம்."

"ஆகட் ம் பார்க்கிேறன். எனக்குத் ெதாிந்த சிேநகிதர் ஒ வர்
கா யாக
இ க்கிற . வடக்கு தியிேல ேதர சமீபமாக வந் ேச ங்கள். அங்ேக
சந்திக்கிேறன்" என் கூறிய கல்யாணம் காைர ேநாக்கி நடந்தான்.
"பவானி அக்கா ெசான்ன
என்றாள் கமலா.

சாியாகத்தான் இ க்கு. ெராம்பப் பேராபகாாிதான்"

"என்ன ! பவானி ெசான்னாளா?" சட்ெடன்
ேகட்டான் கல்யாணம்.

தி ம்பிக் கமலாைவப் பார்த் க்

கமலா தி திப்ெபன் அவன் ேந க்கு ேநர் தன்னிடம் ேபசேவ பதறியவளாகத்
தாயாாின் பின்னால் மைறந் ெகாண்டாள்.
"ஆமாம், அந்தப் ெபண் பவானிதான் ெசான்னாள். அதனால்தான் உங்கைளப் பற்றி
எங்க க்குத் ெதாிய வந்த " என்றார் மாசிலாமணி.
"ஏன் ஸார்! அைத ன்னாேலேய ெசால்லக் கூடா ! வாங்க, வாங்க! வந்
ஏ ங்க" என் உபசாரம் ெசய்தான் கல்யாணம்.

காாிேல
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"நடந்ேத ேபாயிடலாேம, அம்மா. எ க்காக அவ க்குச் சிரமம்?" என்றாள் கமலா.
பவானியின் ெபயைரக் ேகட்ட ேம கல்யாணத்திடம் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்ைத
அவளால் ரசிக்க
யவில்ைல.
"ேபசாேம அந்த க வடக ன்ைனத் க்கிக் ெகாண் வா, கமலா! இ ட் க்
ெகாண் வ கிற பார்" என் உத்தர விட்டாள் காமாட்சி.
ஆ க்ெகா ெபா ளாகச் சுமந் ெகாண் ேபாய்க் கார் க்கியி
காாியர் ேம ம் ஏற்றினார்கள். கா க்குள் அமர்ந் ெகாண்டார்கள்.
வண் க்காரன் இதற்குள் மாட்ைட அவிழ்த்
விட்
ந்தான்.
கல்யாணசுந்தரம்

ம் கூைரக்

வண் ைய நகர்த்திச் சாைலேயாரம்

ைரவர் ஆசனத்தில் அமரக் கதைவத் திறக்கப் ேபானேபா ,

அவன், "சாமி சாமி! வாடைக!" என்
கல்யாணசுந்தரம் ஐந்
"ேபா" என்றான்.

கத்தினான்.

பாய் ேநாட்ைட அலட்சியமாய் எ த் க் ெகா த் ப்

கா க்குள்ளி ந்தப இைதப் பார்த்த காமாட்சி அம்மாள், "இ என்ன இந்தப்
பிள்ைள இப்ப ஊதாாிச் ெசல பண் கிறாேன" என் கமலாவிடம் கிசுகிசுத்தாள்.
"மாமா ெபாிய பணக்காரர் ேபா

க்கு" என்றான் விசுவம்.

'பணக்காரனா இ ந்தால் ேபா மா? இப்ப

வாாி வழங்க மனசு வந்

வி மா

என்ன? எல்லாம் பவானி என்கிற அந்தப் ெபயர் ெசய்கிற மாயா ஜாலேவைல என்
கமலாவின் அந்தராத்மா கூறிய .
(ெதாட ம்)
-----------------அத்தியாயம் 5 -

ட்

திறந்த !

ட் க் கிடந்த ஒ பைழய ட் ன் வாச க்கு வந் ேசர்ந்த ம் கல்யாணசுந்தரம்
காைர சாைல ஓரமாய் நி த்தினான். "இ தான்
. ெராம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணி
யி க்கிற . மதராஸ்காரர்கள் வந்

தங்குவ

என்றால் சாமானியமா?" என்றான்.
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"ராமப்பட்டணேம அதிர்ஷ்டம் பண்ணியி ப்பதாகச் ெசால் ங்கள். ெசன்ைனயிேல
யி ந் இந்த ஊ க்கு ஏகப்பட்ட ேபர் வந் ேடரா ேபாட்
ப்பதாகக் கூறினீர்கேள!"
என்ற மாசிலாமணி, கார்க் கதைவத் திறக்கத் ெதாியாமல் தவித்தார். அேத ேபால் பின்
ஸீட் ல் காமாட்சி அம்மா

ம் யாேர

ம் கதைவத் திறந் விடக் காத்தி ந்தாள். விசு,

"கார்க் கதைவத் திறக்கக் கூடவா ெதாியா ?" என்
ேகட்

விட் ச் சட்ெடன்

இறங்கி, படீெரன்

ெபாிய ம

ஷ ேதாரைணயில்

தன் பக்கத் க் கதைவச் சாத்தினான்.

கல்யாணத்தின் காதில் அந்த ஓைச நாராசமாக வி ந்த .

கத்ைதச் சு

க்கிக்

கா கைளப் ெபாத்திக் ெகாண் , "அப்பேன, உனக்குக் கார் கதைவத் திறக்கத்
ெதாிகிற ; ஆனால் சாத்தத் ெதாியவில்ைல. ெகாஞ்சம் ெம வா
. என்னதான்
ெவள்ைளக்காரர் தயாாித்த காரானா ம் இந்தப் ேபா ேபாட்டால் தாங்கா " என்
கூறியப ேய இறங்கினான். இதற்குள் விசு மற்றவர்கள் இறங்கக் கத கைளத்
திறந்தான். கல்யாணம் க்கிையத் திறந் விட் விட் க் காாின் கூைரேமல்,
காாியாில் இ ந்த சாமான்கைள இறக்க ஆரம்பித்தான்.
மாஜி ெசன்ைனவாசிகள் ெராம்பக் காிசனத்ேதா , "நீங்கள் சிரமப்பட ேவண்டாம்.
நாங்க இறக்கிக் ெகாண் ேபாய் ைவக்கிேறாம்" என் உபசாரமாகச் ெசான்னார்கேள
ஒழிய கல்யாணசுந்தரம் காாியம் ெசய்வைத யா ம் த க்கவில்ைல. ெபட் ைய ஒ
ைகயி ம் ஒ ெபாிய கூைடைய மற்ெறா ைகயி ம் க்க
யாமல் க்கிக்
ெகாண் நடந்த கல்யாணம், ப
ெகன் ைவத்தான்.

தாங்காததால் கூைடைய திண்ைணயின் ேமல் 'ணங்'

"ஐேயா ேபாச்சு! ேபாச்சு! ஊ காய் ஜா
இதற்குத்தான் அவைரத்

ெயல்லாம் உைடஞ்சி க்கும்.

க்கச் ெசால்லாேத. நீ எ த் க்ேகா என்

ெசான்ேனன்,

ேகட் யா?" என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் கமலாைவப் பார்த் .
"பாதகம் இல்ைல அம்மா! இவர் கார்க் கதைவ விசு உைடத்ததற்கும் இவர் நம்
ஊ காய் ஜா கைள உைடத்ததற்கும் சாியாய்ப் ேபாய் விட்ட " என்றாள் கமலா.
அவள் ஒ ெபட் ைய ம் ப க்ைகைய ம்
ெகாண்
ந்தாள்.

க்கிக் ெகாண்

வாசல் பக்கம் வந்

"இப்ப க் ெகா " என் ைக நீட் னான் கல்யாணம். "ப க்ைகைய
ேவண் மானால் எ த் க் ெகாள் ங்கள். ெபட் என்ன தான் சீைமயிேல
தயாரானதானா ம் உங்க ைடய தகல த் தாக்குதைலத் தாங்கா " என்றாள் கமலா.
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அவன் சிாித் க் ெகாண்ேட ப க்ைகைய வாங்கிக் ெகாண் ேபாய்ப் ப ேயறித்
திண்ைணயில் ெதாப்ெபன் ேபாட் விட் ேவகமாய்த் தி ம்பிய சமயம் கமலா
கைடசிப்ப ஏறிக் ெகாண்
ந்தாள். அவன் மீ இ த் விடாதி க்க அவள் இப்பால்
நகர அவ ம் அேத ேநரத்தில் அேத திைசயில் நகர, இவள் உடேன எதிர்ப் பக்கம் பாய
அவ ம் அைதேய ெசய்ய... இப்ப
ன் நா தடைவகள்
த மா ம்ப யாகிவிட்ட .
"இ

என்ன, இவா இரண்

ேப ம்

ட்

வாசல்ேல பால் ம் டான்ஸ் ஆட

ஆரம்பிச்சுட்டா?" என்றான் விசு, தான் பார்த்த ஓர் ஆங்கிலப் படத்ைத நிைன க்குக்
ெகாணர்ந்தவனாக.
"அச ! தத் ப் பித்ெதன்

ேபத்தாேத" என்

காமாட்சி அம்மாள் அதட் னாள்.

கமலா ெவட்கமைடந்தவளாகப் ப கைள விட்

இறங்கி ஓரமாய் ஒ ங்கி நின்றாள்.

"சற் ேநரம் திண்ைணயில் உட்கார்ந்தி ங்கள். ட் ச் ெசாந்தக்காராிடம் சாவி
வாங்கிக் ெகாண் வ கிேறன்" என் ெசால் விட் க் கல்யாணம் ம ப காாில் ஏறி
அைதக் கிளப்பிக் ெகாண் ேபானான்.
"ெராம்பப் பழங்காலத்
"
ஐம்ப

" என்றாள் காமாட்சி அம்மாள்.

என் கிைடத்தால் ேபாதாதா? இ ேவ ைசதாப்ேபட்ைடயில் இ ந்தால்
பாய் வாடைக ேகட்பார்கள்." என்றார் மாசிலாமணி த யார்.

"இப்ேபா யார் வாடைக ெகா க்கிறார்கள். எல்லா ம்தான் ஜப்பான்கார
பயந் வி ந்த த் க்ெகாண் ஓ கிறார்கேள" என்றாள் கமலா.

க்குப்

"நாம் மட் ம் பயப்படாமல் என்ன ெசய்ேதாமாம்?" என்றான் விசு.
"நாம் எங்ேகடா பயந்ேதாம்? பீதியல்லவா அைடந்ேதாம். ஒேர கி !" என்றாள்
கமலா.
விசுவினால் சும்மா உட்கார்ந்தி க்க
ய வில்ைல. கதவ ேக ேபாய்ப்
பி த் இ த்தான். ட் திறந் ெகாண்ட .

ட்ைடப்
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"பார்த்தீர்களா! ஒ 'மாஜிக்' ெசய்ேதன்.
வா ங்கள்!" என்றான் விசு.

ட் த் திறந்

ெகாண்ட . வா ங்கள்!

எல்ேலா ம் உள்ேள ேபானார்கள். காமாட்சி அம்மாள் வி வி

என்

ட்ைடச்

ேசாதித் விட் வந் , "சைமயலைற ெகாஞ்சம் கூட வசதியாய் இல்ைல. அம்மி,
கல் ரல் ஒன் ம் கிைடயா . அ ப் இ ந் கிடக்கிற . நான்தான் ெசான்ேனேன
ெராம்பப் பழங்காலத்
" என்றாள்.
கமலா கணப்ெபா
ம் ணாக்காமல் பின்கட் ல் அகப்பட்ட ஒ
ைடப்பத்ைதக்
ெகாணர்ந்
ற்றத்ைத ஒட் னாற்ேபா
ந்த இடத்ைதத் ப் ரவாகப்
ெப க்கினாள். ேமைஜ நாற்கா கைளத் ைடத்தாள். சாமான்கைள அவ ம்
விசு மாக உள்ேள எ த் வந் ைவத்தார்கள்.
இன் ம் சில நிமிஷங்களில் நன்றாக இ ட் வி ம் என் உணர்ந்தவளாக
அவசரம் அவசரமாகக் ெகால்ைலப் றம் ெசன் கிணற்றி
ந் ஒ குடம் நீர்
இ த்
கம் க வினாள். ம ப
ம் உள்ேள வந்
கத்ைதத் ைடத் ப்ப டர்
ேபாட் க் ெகாண்டாள். ற்றத்தில் மட் ேம இ ந்த ெவளிச்சத்தில் ெநற்றிக்கு இட் க்
ெகாண்டாள்.
ஸ்விட்ச் இ க்கிற இடேம ெதாியவில்ைலேய?" என்
சுவர்களில் ேத னாள்.
"விளக்கு இ ந்தால்தாேன ஸ்விட்ச் இ க்கும்?
கிைடயா " என்றார் மாசிலாமணி.
"அட கட ேள! ேபா ம் ேபா ம் இப்ப ப்பட்ட
உங்க

காமாட்சி அம்மாள்

ட் க்கு மின் இைணப்ேப

தானா கிைடத்த

க்கு?"

"வாைய

க் ெகாண்

இ . இன்

ராத்திாி தங்குதற்கு இடம் கிைடத்தேத அைதப்

பார்க்கைல? கார்கைள அ க்க ஆரம்பித்

விட்டாள்!" என்றார் மாசிலாமணி.

"நீங்கள் எதற்கு என்ேமல் எாிஞ்சு விழேறள்? அந்தப் பிள்ைளயாண்டான் நல்ல
மாதிாியா இ க்கான். அவனிடத்திேல ெசான்னால் எல்லாம் சாிப்ப த்தித் த வான்.
ஒ நாள் இரண் நாள் இ ந்தா ம் எதற்காக அெசௗகாியப்பட் க் ெகாண்
இ க்க

ம்?"
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"ஆமாம்! இரண்

நாட்க

க்காக விளக்கு மட் மா ேபாட் த் த வா? ெவள்ைள

அ ச்சு, ாிப்ேபர் பார்த் ம் த வா. ேகட் ப் பா " என்றார் மாசிலாமணி.
"ஏன் இரண்

நாட்கேளா

ேபாவாேனன்? ஊ க்கு ஒ

ேபாட்டால்ேபாச்சு. உங்க அண்ணா, 'தம்பி வரக் கா

க தாசு எ திப்

ேம' ன்

உ கவா

ேபாகிறார்?"
மாசிலாமணி ம் ஏறத்தாழ அவைளப் ேபாலேவதான் அப்ேபா

சிந்தித் க்ெகாண்

ந்தார். 'கிராமத் க்குப் ேபாய் அண்ணா க்குப் பாரமாக இ க்க ேவண்டாம்
என்பதற்காகேவ கட ள் இங்ேக நம்ைமக் ெகாண்
என்
பார்த்
என்
ேகட்

வந்

ேசர்த்தி க்கிறாேரா?"

நிைனக்கத் ெதாடங்கி யி ந்தார். என்றா ம், "அைதெயல்லாம் ேபாகப் ேபாகப்
க் ெகாள்ளலாம். எ த்த எ ப்பிேலேய அவர்கைளப் பய
த்தி விடாேத"
மைனவிைய எச்சாித் ைவத்தார். "இர தங்குவதற்கு மட் ம்தான் இடம்
இங்ேக வந்தி க்கிேறாம். அைத மறந் விடாேத" என்றார்.

---------------------------அத்தியாயம் 6 -- ேகாபம் தணிந்த
விசு ம் கமலாவிடம் தைலவாாிக் ெகாள்ளச் சீப் க் ேகட்டான். அவள், "இப்ேபா
ெகா க்க
யா " என்றாள். "அப் றம் அம்மாவிடம் ெசால் வி ேவன்!" "சீ
ேபசாம
டா." "அம்மா! கமலா அதற்குள் அலங்காரம் பண்ணிக் ெகாள்ள ஆரம்பித்
விட்டாள். எதற்காகத் ெதாி மா?"
"சீ, சும்மா இ டா!" என்றாள் கமலா ைகைய ஓங்கிச் சீப்ைப அவன் ேமல் ேகாபத்தில்
விட்ெடறிந்தாள்.
விசுவம் அைத லாகவமாகப் பி த் க் ெகாண் , "ெகா த் ட் ேய, எனக்குக்
கிைடச்சு த்ேத" என்றான். அவள் அவைனத் தாவிப் பி க்க வந்தேபா ந வி வாசல்
றம் ஓ னான்.
அங்ேக கல்யாணசுந்தர ம் ட் ச் ெசாந்தக்காரர் ரங்கநாத
ெகாண்
ந்தனர். விசு ரங்கநாதன் மீ
ட் க் ெகாண்டான்.

ம் வந்

அவர், "இ என்ன அக்கிரமம்?
திறந்தி க்கிற ; என் உத்தரவின்றி யாேரா
என் ட்ைட ஆக்கிரமித்த மட் மின்றி இப்ப என்ைனேய உள்ேள வர விடாமல்
ேமாதி வைதக்கிறார்கேள" என்றார்.
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கல்யாண ம் வியப்பைடந்தவனாக விசுைவப் பி த்
எப்ப த் திறந்த ?" என்

நி த்திக் ெகாண் , "கத

ேகட்டான்.

"எனக்கு மந்திரம் ெதாி ம் மாமா! 'ஓபன் ஸீேஸம்' என்ேறன்! கத
ெகாண்ட ."
"பார்த்தீர்களா ைபயனின் ெகட் க்காரத்தனத்ைத" என்
ெகாண்டான்.

திறந்

கல்யாணம் ெமச்சிக்

"மாஜிக்காவ , ேமதாவிலாசமாவ . சுத்தப் ேபாக்கிாித்தனமா இ க்கிறேத.
ெசாந்தக்காரன் அ மதியின்றிப் ட்ைட உைடத் க் ெகாண்
இைதச் சும்மா விடக் கூடா ! ேகஸ் ேபாடப் ேபாகிேறன்."

உள்ேள ேபாவதா?

"கண் ப்பாகச் ெசய் ங்கள். ஆனால் ஒன் . வக்காலத் என்னிடேம வர
ேவண் ம். உங்க க்குத் தான் ெதாி ேம. இந்த ஊ க்குப் பவானி வந்ததி
ந்
மற்ற வக்கீல்க க்குக் ேகஸ் கிைடப்பெதன்பேத குதிைரக் ெகாம்பாகி விட்ட ."
"ஸார்! ஸார்! அேதா பா ங்கள். வாசற்ப க்கு ேமல் என்ன எ தியி க்கிற ?"
என் விசுவநாதன் ைக காண்பித்தான்.
அவன் சுட் க் காட் ய இடத்தில் "ெவல்கம்" என்
'நல்வர ' என்

எ தியி ந்த . "இப்ப ,

எ திவிட் த் தாத்தா ேகாபித் க்ெகாள்ளலாமா?"

"ஏண்டா பயேல! என்ைனப் பார்த்தால் உனக்குத் தாத்தாவாகத் ேதான் கிறதா?"
"இல்ைல, இல்லேவ இல்ைல. ெகாள்

த் தாத்தாவாகத்தான் ேதான் கிற ."

"ைபயன் சுத்த வாலாக இ க்கிறான். கு ம்பத்தில் மற்றவர்க ம் இப்ப த்தான்
இ ப்பார்கள். இவர்கைள ஒ நா ம் கு ைவக்க
யா . இப்ேபாேத கிளப்பிவிட்
ம காாியம் பார்க்கேவண் ம்" என் கூறியவாேற உள்ேள ைழந்தார் ரங்கநாதன்.
அவர் கால் நிைலப்ப யில் த க்க, விழப் ேபானார். கல்யாணம் சட்ெடன்
அவைரத் தாங்கிக் ெகாண்டான்.
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"பார்த்தீரா? இதற்குத்தான்

ட் க்கு எெலக்ட்ாிக் ைலட் ேபா ம் என்ேறன்.

ேகட்டீரா?" என்றான் கல்யாணம். "ெகாஞ்சம் இ ங்கள். ஓர் அாிக்ேகன் லாந்தர்
இரவல் வாங்கிக்ெகாண் வ கிேறன்."
"ேவண்டாம். இங்ேகேய ஒ லாந்தர் காமிரா அைறயில் இ ந்த " என் காமாட்சி
அம்மாள் குரல் ேகட்ட . "ேடய் விசு! வந் விளக்ைக வாங்கிண் ேபாடா."
"ேவண்டாம், ேவண்டாம். நான் வந்த வழிேய தி ம்பப் ேபாகிறவன்தான்.
கல்யாணம், நீ இ ந்

இவர்கைளக் கிளப்பி விட்

வந்

ேசர்."

"அப்ப ச் ெசால்லாதீர்கள் சுவாமி. இந்தப் ைபயன் ெகாஞ்சம்
க்கு. இவன்
தாயார் தகப்பனார் ெராம்ப நல்லவர்கள். இவ க்கு அக்கா ஒ த்தி இ க்கிறாள்.
கல்யாணம் ஆக ேவண் ய ெபண். அவைளப் பார்த்தால் உங்க க்ேக மனம் இளகிப்
ேபாகும்."
"எனக்ேக மனம் இளகிப் ேபாகும் என்றால் என்ன அர்த்தம்? நான் அவ்வள

கல்

ெநஞ்சக்காரன் என்கிறாயா?"
"இல்ைல இல்ைல. எைதச் ெசான்னா

ம் தப்பாக எ த் க் ெகாள்கிறீர்கேள?"

"தப் ம் எ க்கைல. தாைர ம் எ க்கைல. இன்

ம் அதற்குக் காலம் வரவில்ைல."

இரண் ேப ம் உள்ேள ேபானார்கள். "தாத்தா நல்ல சுபமான வார்த்ைதயாச்
ெசால் ண் உள்ேள ைழயறார்" என்றான் விசு.
மாசிலாமணி

ற்றத்தின் பக்கத்தி

விச்ராந்தியாக விசிறிக் ெகாண்
"இ
என்

ேவேறயா? என்

ந்த பைழய சாய்

நாற்கா யில்

அமர்ந்தி ந்தார். "வா ங்கள், வா ங்கள்" என்றார்.

ட் க்குள்ேள நான் வ வதற்கு 'வா ங்கள் வா ங்கள்'

எனக்ேக உபசாரமா?"

"வந்தவர்கைள வா ங்கள் என்
"ெசாந்தக்காரர் அ
நாட் ப் பண்பாேடா?"

அைழப்ப

மதி இல்லாமல்

நம் நாட் ப் பண்பா . அதனால்..."

ட்ைட உைடச்சு

ட் க்குள்

ைழயற ம் நம்
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கல்யாணம் இப்ேபா கு க்கிட் , "இந்த ட் ன் ெசாந்தக்காரர் ரங்கநாத
த யார் என் ெசான்ேனேன இவர்தான்... ெராம்ப நல்ல மனிதர் பேராபகாாி...."
என்றான்.
"நி த்தப்பா உன் வர்ணைனைய. நான் நல்லவ
நல்லவர்க

க்கு நல்லவன்; ெபால்லாதவர்க

"மன்னிக்க ம். சத்தியமா நாங்க
ட்ைடத் ெதாட்டான்..."

மில்ைல. பேராபகாாி

மில்ைல!

க்குப் ெபால்லாதவன்!"

ட்ைட உைடக்கைல. இந்தப் பயல் ேபாய்ப்

"நான் ெதாடக்கூட இல்ைல. கிட்டப் ேபாேனன். அ
என்றான் விசு.

தானாகத் திறந் ெகாண்ட "

காமாட்சி அம்மாள் ண் மைறவி
ந்தப ேய ேபசினாள்: "அஸ்தமிக்கிற
ேவைளயிேல நாங்க இந்த ஊாிேல வந் அகப்பட் க் ெகாண்ேடாம். கல்யாணம் ஆக
ேவண் ய வயசிேல இந்தப் ெபண் ேவேற இ க்கிறாள். இவைள ம்
அைழத் க்ெகாண்

இனிேமல் இந்த இ ட் ேல நாங்கள் எங்ேக ேபாகிற ? அ

ெபண்ேண, கமலா! மாமா க்கு நமஸ்காரம் பண்ண !"
"ேவண்டாம்; ேவண்டாம்! நமஸ்கார ம் ேவண்டாம். ஒன் ம் ேவண்டாம்!" என்
ெசால் விட் ரங்கநாதன் கமலாைவ பார்த்தார்.
பிறகு, கல்யாணத்ைத ேநாக்கி, "என்னேமா வந் விட்டார்கள். இர
இவர்கைள ட்ைட விட் ப் ேபாகச் ெசால்ல மனமில்ைல" என்றார்.
"இப்ப

நீங்கள் ெசால் ர்கள் என்

ேநரத்தில்

எனக்கு நிச்சயமாய்த் ெதாி ம். இல்லா

விட்டால் இவர்கைள இவ்வள நம்பிக்ைக டன் இங்ேக அைழத்
உங்க ைடய பேராபகார குணம்...."

வந்தி ப்ேபனா?

"சாி! சாி! இப்ப ேய கஸ் தி பண்ணி வாடைகக்கு நாமத்ைதப் ேபாட்
பார்க்காேத. ஒ நாள் தங்கினா ம் ஒ மாத வாடைக!"

விடப்

"ஒ மாத வாடைக என்ன? ன் மாத வாடைகேய வாங்கிக் ெகாள் ங்கள்.
இவர்க ம் அவ்வள அவசரமாகக் கிளம்பப் ேபாவதாகத் ெதாியவில்ைல."
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"மாதம் எ பத்ைதந்
பாய். காலணா குைறக்க
யா . சுவாிேல ஆணி கீணி
அ க்கக் கூடா . சிம்னி விளக்ைக எாிய விட்
ைக அைடயச் ெசய்யக் கூடா .
அ க்க ஒட்டைட அ த் ச் சுத்தமாக ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்."
"அதற்ெகல்லாம் நான் ெபா ப் ; வா ங்கள் ேபாகலாம்" என்
ரங்கநாதைன அைழத் க் ெகாண் ெவளிேயறினான்.
கமலா விசுவிடம், "அந்த மாமா க்கு ஒ

தாங்க்ஸ் ெசால்

கல்யாணம்

டா" என்றாள்.

விசு வாய் திறப்பதற்குள்ளாகக் கல்யாணம் கமலாைவத் தி ம்பிப் பார்த் , "இப்ப ப்
ேபாகிற ேபாக்கில் தாங்க்ஸ் ெசான்னால் ஏற் க் ெகாள்ள மாட்ேடன். ெபாியவைர
அவர் ட் ல் இறக்கி விட் த் தி ம்பி வந் சாவகாசமாகக் ேகட்
வாங்கிக்ெகாள்கிேறன்" என்றான்.
கமலாவின் ெநஞ்சு கி

கி

த்த .

(ெதாட ம்)
-----------------அத்தியாயம் 7 --- பிரமிக்க ைவத்த பவானி
ச க ேசவா சங்கத்தின் கட் டத் க்குள் இரண்
ன் அைறகள் இ ந்தன.
ெபாிய கூடம் ஒன்றில் சீட்டா வதற்காகப் பல ேமைஜகள் ேபாடப்பட்
ந்தன. ஓர்
அைறயில் த்தக அலமாாிகள், சில ேமைஜ நாற்கா கள், ேவ ஒ அைறயில்
பி யர்ட்ஸ் ேடபிைளச் சுற்றிச் சிலர் ேஜாக் அ த் ச் சிாித்தப ேய பந் கைளக்
குச்சியால் தட் க் ெகாண்
ந்தார்கள். ன்றாவதாகப் பின் றம் இ ந்த ஓர்
அைறதான் மிக க்கியமான . அ தான் அங்கத்தினர்க க்கு பன், காப்பி
தயாராகும் சைமயலைற. ராமப்பட்டணம் ேசாஷியல் சர் ஸ் கிளப்பின் ரவா ேகசாி ம்
உ ைளக்கிழங்கு ேபாண்டா ம் சுற் வட்டாரத்தில் ஏெழட் ைமல்க க்கு ெராம்பப்
பிரசித்தி. ேசாஷியல் சர் ஸ் கிளப் என்பதில் 'சர் ஸ்' என்ற பதத்ைத மறந்
ேசாஷியல் கிளப்பாக அ பிரமாதமாக நடந் வந்த .

விட்

கல்யாணசுந்தரம் அதில் ேசர்ந்த பிறகு சமீப காலமாகப் ரட்சி கரமான சில
மா தல்கைளப் குத்தி யி ந்தான். அவ க்கு இளம் அங்கத்தினர்களிைடேய
ஆதர ம் இ ந்ததால் லகத்தில் ஆங்கில நாவல்க டன் பல தமிழ்ப் த்தகங்க
வந் ேசர்ந்தன. அவற்றில் சில ப்பறி ம் அல்ல ச க நாவல்கள். ேவ பல

ம்

'இந்தப் ரட்சி', 'ஏைழ அ த கண்ணீர்', 'உலகம் உ ப்ப வ

எப்ப ?', 'எாிமைல',

'அக்னி ஆ '

ந்தன.

த ய பல பயங்கரப் ெபயர்கைளக் ெகாண்
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இவற் ள் ஒன்ைறப் பாதி ப த் க் ெகாண்

ந்த வா பன் ஒ வன் பட்ெடன்

அைத
விட் , "இந்த உலகம் ஒ நா ம் உ ப்படப் ேபாவதில்ைல" என்ற
மகத்தான உண்ைமையப் பளிச்ெசன் ெசான்னான்.
"உலகத்தின் ேபாிேல உனக்கு என்னப்பா அவ்வள
இன்ெனா வன்.

ேகாபம்?" என்றான்

"எனக்கு என்ன ேகாபம்? எனக்குக் ேகாபேம வரா . உண்ைமையத்தான்
ெசால்கிேறன். இந்த உலகத்திேல ஏைழ- பணக்காரன்,

தலாளி - ெதாழிலாளி;

ேமல்சாதி - கீழ்சாதி, ஆண்சாதி - ெபண்சாதி இப்ப ப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இ க்கிற
வைரயில் இந்த உலகம் உ ப்படப் ேபாகிறேத இல்ைல."
"அ

சாிதானப்பா, இந்த வித்தியாசங்க

என்ன? அைத நீ சிந்தைன ெசய்
ேகட்டான்.

க்ெகல்லாம் அ ப்பைடக் காரணம்

பார்த்தாயா?" என்

ன்றாவதாக ஒ வன்

"சிந்திப்ப என்ப தான் நம்மில் யாாிட ேம கிைடயாேத? அதனால் தாேன இந்தக்
கதிக்கு வந்தி க்கிேறாம்."
"அ ப்பைடயான காரணம்தான் என்ன? சிந்தித்தி க்கிற நீதான் ெசால்ேலன்."
"மதந்தான் அப்பா, காரணம்! மதந்தான். ஹிந்

மதம், இஸ்லாமிய மதம், கிறிஸ்தவ

மதம், த மதம். இவற் க்குள்ேள குட் குட் மதங்கள்! ைசவம் - ைவஷ்ணவம் ேராடஸ்டண்ட் - ேராமன் கத்ேதா க். இப்ப மத ேவ பா களாேலதான் இந்த
உலகம் நாசமாய்ப் ேபாகிற !"
"மதத்ைதச் ெசால்லப் ேபாய்விட்டாேய? அதற்கும் அ ப்பைடயான காரணம் என்ன
என்பைத நீ சிந்தித்தாயா?"
"நீ தான் ெசால்

!"

"கட ள் அப்பா, கட ள்! இந்த உலகத்தி

ந்

கட ைளேய ஒழித் க்

கட் விட்டால் இந்த உலகத்தில் மதம் இல்ைல, சாதி இல்ைல, ஏைழ பணக்காரன்
இல்ைல....."
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"நீ இல்ைல, நான் இல்ைல, உலகேம இல்ைல! ஏேதா உன் ைடய
ைளயிேலதான் தன் த ல் இந்த அ ர்வமான ேயாசைன உதித்தி க்கிற என்
நிைனக்காேத! இரணிய கசி காலத்தி
ந் எத்தைனேயா ேபர் கட ைள ஒழித் க்
கட் யாகி விட்ட ."
"நி த் ங்க அப்பா, உங்கள் ெவ ம் ேபச்ைச! ேபசிப் ேபசி என்ன பிரேயாஜனம்?
ேபச்ைசக் குைற ங்கள்; காாியத்தில் ெசய்

காட் ங்கள்!"

"நாங்களா ேவண்டாம் என்கிேறாம்? காாியத்தில் ஏதாவ ெசய் காட்டத்தான்
இங்ேக கூ யி க்கிேறாம். அந்தக் கல்யாண சுந்தரம் இன் ம் வந்
ெதாைலயைலேய?"
"கல்யாணம் வ ம் வைர நாம் காத்தி ப்பாேனன்! நாம் ஆரம்பித்தால் அவன் வ கிற
ேபா வந் ேசர்ந் ெகாள்கிறான்."
"சாி, ஆரம்பித்

வி ேவாம்."

சிலர் தபலா, ஆர்ேமானியம் த ய வாத்தியக் க விகைளக் ெகாணர்ந்தார்கள்.
சு தி கூட் க் ெகாண் கட ள் வணக்கப் பாட்ைடப் பாட ஆரம்பித்தார்கள்.
திடீெரன் ஒ வன் ெபஞ்சு மீ
ஏைழகள் ப ம் பாட்ைட நிைனத்

ஏறி நின் ெகாண் , "ஆ! ஏைழகள்! ஏைழகள்!
என் ரத்தம் ெகாதிக்கிற ! இதயம் ெவ க்கிற !

என் ெதாண்ைட காய்கிற ! அேட, ைபயா! ஒ
என்றான்.

டம்ளர் தண்ணீர் ெகாண்

வா!"

"அடசீ! ேகட்ட தான் ேகட்டாய். ேசாடாவாகக் ேகட்கக்கூடாேதா? நாடக
ஒத்திைகக்ெகன்

வாங்கி ைவத்தி க்கிற ேசாடாக் கலைர யார் கு ச்சுத் தீர்ப்ப ?"

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அைற வாச ல் வந் நின்ற பவானி, "நாடக ஒத்திைக
ெராம்பத் தீவிரமாக நடக்கிற ேபா
க்கிறேத" என்றாள். அைறயி
ந்த
வா பர்கள் அைனவ ம் அ த்தம் தி த்தமாய் ஒ த்த அந்தப் ெபண் குரைலக்
ேகட் த் தி க்கிட் த் தி ம்பினார்கள். பவானிையப் பார்த்த ம் பிரமித் ப் ேபாய்
நின்றார்கள்.
------------------------
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அத்தியாயம் 8 -- காதைல வளர்த்த கார்!
பவானிையத் ெதாியாதவர்கள் ராமப்பட்டணத்தில் யா ம் கிைடயா . அவளிடம்
ேபசிப் பழகாமல் இ ந்தி க்கலாம். ஆனால் அவைள, அவள் அங்கு வந்த
நாளி
ந்ேத அைனவ ம் அறிவார்கள்.
எனேவ அந்த வா பர்க
ெபண்? என்
ாியாத

ஒ

க்கு வாயைடத் ப் ேபாயிற்ெறன்றால் அ , 'யார் இந்தப்

ாியாததால் அல்ல. 'பவானி இங்ேக எப்ப
காரணம். 'எவ்வள

வந்தாள்? எதற்காக? என்

ேநரமாக இங்கு நிற்கிறாள். தாங்கள் தர்க்கம்

ாிந்தைத ம் நாடக ஒத்திைக நடத்தியைத ம் எவ்வள

ரம் பார்த்தி ப்பாள்?

அப்ப பார்த்தி ந்தால் தங்கைளப் பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் ெகாண்
ப்பாள்?'
என்ெறல்லாம் சிந்தைனகள் அ க்க க்காக எ ந்ததால் வியப் ம் ெவட்க ம் ஒ ங்ேக
அைடந்த மற்ெறா காரணம்.
சில வினா கள் ெபா த் ப் பிரமிப்பி
ந் வி பட்ட ஒ வன், "வா ங்கள்,
உட்கா ங்கள்" என் ஒ நாற்கா ைய எ த் ப் ேபாட் அதைனக்
ைகக்குட்ைடயால் ைடத்தான். அவ்வள தான். அத்தைன இைளஞர்க ம்
திக்பிரைமயி
ந் வி பட்டவர்களாக அவைள உபசாிக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.
"ேடய் ைபயா! காண்டீனில் பாதம் அல்வா பாக்கியி க்கா? இல்ைல
எல்லாவற்ைற ம் வி ங்கித் ெதாைலத்

விட்டார்களா? ேபாய்ப்பா !" என்

அதட்டல் ேபாட்டான் ஒ வன். இன்ெனா வன், "இழ இந்த அைறயில் ஃபாேன
இல்ைல. ெவந்
ங்குகிற . அந்தக் கிழம் கட்ைடகள் சீட்டா வதற்கு எதற்கு
ேடபிள் ஃபான்? சீட் ப் பறக்கும். அைதப் ேபாய் எ த் வ கிேறன்" என்
கூறிவிட் விைரந்தான். ன்றாவதாக ஒ வன் ஆரஞ்சு கலர் ஒன்ைற உைடத் க்
கண்ணா டம்ளாில் ஊற்றினான்.
நாற்கா யில் அமர்ந்த பவானி, "உங்கள் உபசாிப் க்ெகல்லாம் ெராம்ப தாங்ஸ்.
ஆனால் நீங்கள் சிரமப்பட ேவண்டாம். எனக்கு ஒ சின்ன உதவிதான் ேதைவ.
மிஸ்டர் கல்யாண சுந்தரத்ைதப் பார்க்க வந்ேதன். அவர் இங்ேக இல்ைல என்
ெதாிகிற . அவர் வந்தால் ஒ ெசய்தி ெசால் விட்டால் ேபா ம்" என்றாள்.
அவன் வந்தால் ெசால்வ என்ன. அவேன வந்தாச்சு! வாடாப்பா கல்யாணம்!
உன்ைனத் ேத க் ெகாண் அதிர்ஷ்ட ேதவைதேய வந்தி க்கிற !" என் சுரம்
இறங்கிய குரல் ஒன் ஒ த்த .
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பவானி தி ம்பிப் பார்த்தாள். "என் பாக்கியம்! என்ைனத் ேத
கல்யாணம் ேகட்டப ேய அவைள ெந ங்கினான்.

வந்தீர்களா?" என்

"உங்கைளப் ேபான்ற ஒ
நான் நிைனத் க் ெகாண்

என் பாக்கியம் என்

பேராபகாாி நண்பராகக் கிைடத்த
க்கிேறன்" என்றாள் பவானி.

"மிஸ்டர் கல்யாணம்! இப்ேபா கூட ஓர் உதவி ேகாாித்தான் வந்ேதன். எனக்காக
அல்ல. இந்த ஊ க்குப் திதாக ஒ கு ம்பம் வந்தி க்கிற . ஊர் எல்ைலயில்
மதக யில் அவர்கள் திண்டா க் ெகாண்
ந்தார்கள். 'கல்யாண சுந்தரம் என் இந்த
ஊாில் இ க்கிறார். ெராம்ப நல்லவர். உங்க க்கு நிச்சயம் உத வார். நான் ேபாய்
அவைர அ ப் கிேறன்' என் ெசால் விட் வந்ேதன். மாைல ேநரத்தில் இங்ேக
தான் இ ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக. வாச ல் மாஜிஸ்திேரட்ைடப் பார்த்ேதன்.
அவ டன் ேபசிக் ெகாண்
ந்ததில் வந்த காாியம் மறந் தாமதமாகி விட்ட .
நன்றாக இ ட்
ம் விட்டேத! அவர்கள் அங்ேக தவித் க் ெகாண்
ப்பார்கள்!"
"தவிப்பதா? நான் இ க்கும் ேபாதா? அ
பிறகா? ேநா, ேநா! அவர்க
வ கிேறன்!"

ம் நீங்கள் பிாியப்பட் ச் ெசான்ன

க்கு ஜாைக பார்த் க் ெகா த்

விட் த்தான்

"நிஜமாகவா? ஆல்ெர ?"
"எஸ், உங்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் 'எள்' என்பதற்கு
நிற்ேபன்."
"என்னால் நம்பேவ

ன் எண்ெண டன் நான்

யவில்ைலேய?"

"நம்பிக்ைக பிறக்க ம்னா என் டன் வாங்க. அைழத் க் ெகாண் ேபாய்க்
காட் கிேறன். இங்ேக ஒத்திைகக்கு எல்லா ம் காத்தி ப்பார்கள். ெசால் விட் ப்
ேபாகலாம் என் தான் வந்ேதன். தி ம்பி அவர்கள் ேதைவகைள விசாாிக்க
வ வதாகக் கூறிவிட் த்தான் வந்தி க்கிேறன். கம், ெலட் அஸ் ேகா!"
"ஓ.ேக." என்றாள் பவானி மகிழ்ச்சி டன். "ஒத்திைக நடந் ெகாண்
க்கிற
சமயத்தில் கு க்கிட்டதற்காக மன்னித் க் ெகாள் ங்கள்" என் தன்ைனச் சுற்றிக்
கு மி நின்ற வா பர்களிடம் கூறி, கரம் கூப்பி விட்

வாசைல ேநாக்கி நடந்தாள்.
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"நீங்கள் ஒத்திைகையத் ெதாடர்ந் நடத் ங்க. நான் நாைளக்கு வந் ேசர்ந்
ெகாள்கிேறன்" என் கல்யாண ம் நண்பர்கைளப் பார்த் ச் ெசால் விட் ப்
றப்பட்டான்.
"ஆமாம், கல்யாணம் இப்ேபா ேவ

ஒ

நாடகத் க்கு ஒத்திைக பார்க்க

ேவண் யி க்கு. 'காதல் கல்யாண நாடகம்!" என் ஒ வன் கூறிய ம் மற்றவர்
ெகால்ெலன் சிாித்த ம் கல்யாணத்தின் கா க க்கு எட் ய .
' ட்டாள்! காதல் கல்யாண நாடகமா இ ? வாழ்க்ைகேய அல்லவா?' என்
தனக்குள் நண்பைனக் க ந் ைரத்
த்தவாேற பவானிையப் பின்
ெதாடர்ந்தான் கல்யாணம்.
காாில் அவ க்கு பின் கதைவத் திறந் வி வதா? ன் கதைவயா? என்
கல்யாணம் சற் த் தயங்குவதற்குள் பவானிதானாகேவ ன்கதைவத் திறந் அமர்ந்
ெகாண்டாள். கார் கிளம்பி வாசல்ேகட்ைட ேநாக்கிச் ெசன்ற ேபா மாஜிஸ்திேரட்
இன் ம் அேத இடத்தில் அேத நாற்கா யில் அமர்ந்தி க்கக் கண்டாள் பவானி.
காாி
ந்தப ேய, "வ கிேறன் ஸார்! குட் ைநட்" என் கூறி விைட ெபற்றாள்.
ேகாவர்த்தனன் கரம் அைசத்தாேரெயாழிய அவ்வி வ ம் ேசர்ந் ேபாவைதப் பார்க்க
அவர் மனம் எாிமைலயாகக் ெகாந்தளித்த .
இந்தப் பயணத் க்குச் சீக்கிரம்
ஏற்பட ேவண்டாம் என் க தியவனாகக்
கல்யாணம் ெமல்ல காைர ஓட் னான். மாசிலாமணி கு ம்பத்ைதச் சந்தித் க்
கு ைவத்த விவரங்கைளெயல்லாம் சாங்ேகா பாங்கமாகக் கூறினான்.
அவ ைடய பிற க்கு உத கிற குணத்ைதப் ேபாற்றிய பவானி, "இந்த
நாடகத்ைதக்கூட ஏைழ எளிேயா க்கு ஏேத ம் உதவ ேவண் ம் என்ற
ேநாக்கத்தில்தான் நடத்தப் ேபாகிறீர்களாேம? என்
நிச்சயமாகி விட்டதா?" என்

அரங்ேக கிற ? ேததி

ேகட்டாள்.

"ேததி என்னேமா நிச்சயித் விட்ேடாம். ஆனால் கதாநாயகி ேவஷத் க்குத்தான்
ஆள் இல்ைல. ஆண் பிள்ைளையப் ெபண் ேவஷம் ேபாட் க் ெகாள்ளச் ெசால்வ
ட்டாள்தனம் என் எனக்குத் ேதான் கிற . அதில் 'ாியா
' ெகாஞ்ச ம்
இ ப்பதில்ைல. உ க்கமாக அைமய ேவண் ய காட்சிகூட நைகச்சுைவயாகி
வி கிற . கதாநாயகி ேவஷம் ஏற்க யாராவ ஒ ெபண்மணி ன்வந்தால் நாடகம்
'ஸக்ஸஸ்'; இல்ைலேயல் 'ஃெபய் யர்'!"
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"ேமைட ஏறி ந க்க இந்த ஊாில் எந்தப் ெபண்
என்றாள் பவானி.

ன்வ வாள்?

ண் ஆைச"

"அதனால்தான் இந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவர்களாயிராமல் ெபாிய நகரத்தி
ந்
வந்தவர்களாகப் பி த் ப் ேபாடலாம் என் ேயாசைன பண் கிேறன்.
ெசன்ைனயி
ந் வந்தி க்கிறார்கேள என்பதால் உடேன இல்லா விட்டா ம்
இரண் நாட்கள் கழித் க் ேகட் ப் பார்க்க உத்ேதசம். அந்தப் ெபண் கமலா ம்
பார்க்கச் சுமாராக இ க்கிறாள். ேமைட ஏறி ந க்கச் சம்மதிப்பாள் என்
ேதான் கிறதா உங்க

க்கு?"

"சிவசிவா! அவள் ெபண் ஜன்மமாகிய என்

ன்னால் நின்ேற இரண்

ேபச வில்ைலேய. அம்மா க்குப் பின்னால் ஒளிந்

வார்த்ைத

ெகாண்டாள். அவளாவ , ேமைட

ஏறி ந க்கவாவ ?"
இந்தப் பதிைலேய பவானி கூற ேவண் ம் என்
அைடந்தவனாக, "அப்ப யானால் ஒன்
ஏற் ந த் வி ங்கள்" என்றான்.
"அதற்ெகன்ன? ெசய்
இவ்வள

எதிர்பார்த்த கல்யாணம் தி ப்தி

ெசய் ங்கள்; நீங்கேள கதாநாயகி பாகத்ைத

விட்டால் ேபாகிற !" என்றாள் பவானி.

சுலபமாக அவள் சம்மதித்

வி வாள் என்

எதிர்பாராத கல்யாணம்

தி க்கிட்டதால் கார் தா மாறாக ஓட ஆரம்பித்த . பவானி பதற்றமைடந் "ஸ்ெட ,
ஸ்ெட " என் எச்சாித்தப ேய ஸ் யாிங்ைகப் பற்றக் கரத்ைத நீட் னாள். அவள்
சாய்ந்த ேபா அவள் ேதாள்கள் கல்யாணத்தின் ேதாள்கைள உரசின. அவ ைடய
நீண்ட அழகிய விரல்கள் கல்யாணத்தின் விரல்கைளத் தீண் யதில் அவற்றின் மி
த்
தன்ைமைய அவன் உணர்ந்தான்.
அவ்வள தான்! கல்யாணத்தின் உடம்ெபல்லாம் சி ர்த்

ெநளிந்த .

ஸ் யாிங்ைகப் பற்றியி ந்த அவன் கரங்கள் மட் ம் நிதானத் டன் இ க்குமா என்ன?
கார் பாம் ப் பாைத வகுத்

பிறகு அதி

குப்ைபத் ெதாட்

ஒன்றின் மீ

'ணங்' என்

"ஐேயா!" என்
பவானி.

அலறியப ேய கரங்களில்

ந்

பிாிந்

ேபாய்ச் சாைலேயாரக்

ேமாதிக் ெகாண்

நின்ற .

கம் ைதத் க் குனிந்

ெகாண்டாள்
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அவள் ம ப
ம் கண் திறந் நிமிர்ந் பார்த்த ேபா , ெத விளக்கின் மங்கிய
ஒளியில் ஒ விசித்திரமான காட்சிையக் கண்டாள். கல்யாணம் கீேழ இறங்கிக் கார்
எந்த அள க்குச் ேசதம் அைடந்தி க்கிற என் பார்த் த் தி ப்தி டன்
தைலயைசத்

விட்

அதன் 'பாெனட்'

ன் ேமல்குனிந்

அதைன

த்தமிட்டான்.

பிறகு தி ம்பி வந் மீண் ம் பவானிக்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்தான். "ஒண்டர்ஃ ல்,
ஒண்டர்ஃ ல்! நாடகத்தில் நான்தான் கதா நாயகன்! ேவ யார் ேபாட் க்கு வந்தா ம்
விடப் ேபாவதில்ைல" என்றான்.
"கா க்கு ெராம்ப ேசதேமா?" என்

கவைல டன் ேகட்டாள் பவானி.

இட பக்க மட்கார் ல் பலத்த ேசதம். ெசாட்ைட வி ந்தி க்கிற . ெபாிதாக.
ஆனால் நான் அைத ாிப்ேபர் ெசய்யேவ ேபாவதில்ைல. திஸ் இஸ் ைம லக்கி ேட!
அதன் நிைனவாக அந்தப் 'ெபண்' ைட அப்ப ேய ைவத்தி க்கப் ேபாகிேறன்.
பவானி குபீெரன்

அடக்க மாட்டாமல் சிாித்தாள்.

வான வில் ன் வண்ணங்கைள ம் மல் ைக மணத்ைத ம் பட் ன்
ெமன்ைமைய ம் ஜல தரங்க நாதத்ைத ம் ஒ ங்ேக ஒேர சமயத் தில் உணர்ந்தான்
கல்யாணம்.
(ெதாட ம்)
------------அத்தியாயம் 9 -- ெந ப்பாக ஒ

ெந

ச்சு

மாசிலாமணி த யார் தம் மைனவியிடம், "இந்த ட் க்காரர் என்ன, நாம் ஒ
நாள் தங்கினா ம் ஒ மாதத் வாடைக ெகா த்தாக ேவண் ம் என் ெசால்
விட் ப் ேபாகிறாேர, இ

என்ன அநியாயம்?" என்

"அந்தப் பிள்ைள அவைரத்

க்கி அ ப்ப

அ

த் க் ெகாண்டார்.

ேபால் ேபசுகிறான். 'ஒ

மாதெமன்ன

மாத வாடைக ேவ மானா ம் வாங்கிக் ெகாள் ங்கள்' என்கிறான். இந்த
மாதிாி ஊதாாிைய நான் பார்த்தேத இல்ைல" என்றாள் காமாட்சி.
"அவர் விைளயாட் க்காக அப்ப ச் ெசான்னார் அம்மா!" என்றாள் கமலா.
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இதற்குள் ன் பக்கம் சற் நசுங்கிப் ேபான ேகாலத்தில் வாச ல் கார் வந்
நின்ற . கல்யாண ம் பவானி ம் இறங்கி உள்ேள வந்தார்கள்.
"ஆமாம்; விைளயாட்டாகத்தான் ெசான்ேனன்" என்றான் கமலா கூறியைதக்
ேகட் க் ெகாண்ேட வந்த கல்யாணம். "ரங்கநாத த யார் க ைமயாகப் ேபசுகிறாேர
ஒழிய ெராம்ப நல்லவர். நீங்கள் இ க்கிற நாைளக்கு வாடைக ெகா ங்கள் வாங்கிக்
ெகாள்வார்."
பவானி, "உங்க க்கு இங்ேக எல்லாம் வசதியாக இ க்கிறதா?" என் ேகட்டாள்.
கல்யாணத்ைதத் ேத ப் பி த் உங்களிடம் அ ப் வதாகக் கூறிவிட் வந்ேதன்.
ஆனால் இவைர நான் காண்பதற்கு ன் இவேர உங்கைளப் பார்த் விட்டார்."
"அப்ப ெயான் ம் வசதியான
"இந்தப் பைழய

என்

ட் க்கு எ பத்ைதந்

ெசால்வதற்கில்ைல" என்றாள் காமாட்சி.
பாய் வாடைகயாேம?"

"அப்ப த்தான் ெசால்வார். ெகா த்தைத வாங்கிக்ெகாள்வார்" என்றான் கல்யாணம்.
"ஏன் மாமா! சுவாிேல ஆணிேய அ க்கப் படாேதா? அக்காவின் கண்ணா ைய
மாட் வதற்குக்கூட ஆணி அ க்கக் கூடாேதா?" என்றான் விசு.
"அதிகமாக அ க்கக் கூடா . ஒன்றிரண்

அ த்தால் பாதகமில்ைல."

"என்னேமாப்பா நீ நல்ல பிள்ைளயாய் இ க்கிறாய். நாங்கள் இந்த ஊாிேல
இ க்கும் வைரயில் நீதான் எங்கைளக் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் ம்."
"ஆகட் ம். உங்க க்கு ஏதாவ
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன்
"பிரமாதமா ஒண்

ேவண் மானால் இந்தப் ைபயைன அ
என் ேகட்டால் ெசால் வார்கள்."

ம் ேவண்டாம். நா

ப் ங்கள்.

எெலக்ட்ாிக் ைலட் ேபாட் க் ெகா த்

அம்மி, கல் ர க்கு ஏற்பா பண்ணி, சைமயல் அைறயில் அ ப்ைபக் ெகாஞ்சம்
சாிப்ப த்தி விட்டால் ேபா ம்."
"ெசய் விடலாம். நான் ரங்கநாதனிடம் ேபசுகிேறன்.
ம ஷன்."

த் த் த வார். தங்கமான
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"அம்மா பசிக்கிற " என்றான் விசு.
காமாட்சி மாசிலாமணி இ ந்த பக்கம் தி ம்பினாள். "ஏங்க, மார்க்ெகட் க்குப்
ேபாய் ஏதாவ

காய்கறி வாங்கிக்ெகாண்

வ வ தாேன?" என்றாள். பிறகு, "அ

கமலா! ஏன் சும்மா நிற்கிறாய்? உள்ேள ேபாய் அ ப்
"விறகு இல்ைலேய அம்மா!" என்

நிைன

ட் !" என்

அதட் னாள்.

ட் னான் விசு.

கல்யாணம், "இன் ராத்திாி சைமயல் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண்டாம்.
ேஹாட்ட
ந் சாப்பா அ ப்பி வி கிேறன்" என்றான்.
"நீ மகராஜனாய் இ ப்பாய். அ

கமலா! காாியைரத் ேதய்ச்சு ைவச்சயா

இல்ைலயா? எ த் க் ெகாேடன்."
பவானி ம் கல்யாண ம் விைடெபற் ப் ேபானார்கள். "ெராம்ப நல்ல பிள்ைள.
இந்த மாதிாி நமக்கு ஒ

மாப்பிள்ைள கிைடக்கக்கூடாேதா?" என்றாள் காமாட்சி.

"கிைடப்பான், கிைடப்பான். இவன் அப்பா இந்த ஊாிேலேய ெபாிய வக்கீலாம்"
என்றார் மாசிலாமணி.
இந்தச் சமயத்தில் கமலா ெமல்ல ந விக் காமிரா உள்ளில் இ ந்தப ஜன்னல்
வழிேய ெவளிேய எட் ப் பார்த்தாள். கல்யாண ம் பவானி ம் சிாித் ப் ேபசியப
காாின் ன் றம் அ க ேக அமர்வைதக் கண்டாள். கார் கிளம்பி விைரந்த .
ெந
ச்சு ஒன் அவள் ெநஞ்சி
ந் அவைள ம் அறியாமல் எ ந்த . ெந ப்பாக
அவைளத் தகித்த அ .
"இவன் தகப்பனார் ெபாிய வக்கீலா யி ந்தால் என்ன? என் அப்பா கூடத்தான்
தாசில்தார்" என் காமாட்சி ெசால் க் ெகாண்
ந்தாள்.
"ேபா ம்; ேபா ம்! உன் பிறந்த

ட் ப் ெப ைமைய ஆரம்பித்

அவ்வள லஞ்சம் வாங்கிச் ேசர்த்தாேர காலணா மிச்சம் ைவத்
அத்தைனைய ம் அழிச்சு ஒழிச்சார்."

விடாேத!

விட் ப் ேபானாரா?
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"ஐயய்ேயா, அந்த உத்தமைரப் பற்றி அப்ப ச் ெசால்லாதீர்கள். பணம் காைசக்
ைகயா ம் ெதாட மாட்டாேர!"
"லஞ்சம் வாங்குகிற எந்தப் ேபர்வழி ஒத் க் ெகாள்வான். தான் பணம் காசுக்கு
ஆைசப்ப வதாக? அகப்பட் க் ெகாண்டால் வழக்காடக்கூட உண் யல்தான்
கு க்குவான்."
"ேபா ேம அம்மா உன் ேபச்சு! ேபசாமல் ப த் க் ெகாள்ேளன்" என்றாள் கமலா.
"இன்

ம் சாப்பாட் க் கைடேய

"அப்ப யாவ

அவா வாங்கி அ

யைலேய ?"
ப்பிச் சாப்பிட

மா? அவாிடம் காைசயாவ

ெகா த்தி க்கக் கூடாதா? எனக்கு ேவண்டாம் சாப்பா . எனக்குப் பி க்க மில்ைல.
பசிக்க மில்ைல. ேபாய்ப் ப த் க்கேறன்" என்றாள் கமலா.
'இ என்ன இந்தப் ெபண் க்குத் திடீெரன்
ாியாமல் கணவைனப் பார்த்தாள் காமாட்சி.

அ

ப் வந்

விட்ட ?' என்

---------------அத்தியாயம் 10 -- தைலகீழ் உலகம்!
ராமப்பட்டணம் அட்ெவாேகட், 'ேஹாம் ல்' ேகாபாலகி ஷ்ணன்
ேஜ ேஜ
என் இ ந்த . ெசன்ைனயி
ந் வந்த உற்றார் உறவின ம் ெதாிந்த மனிதர்க
மட் மின்றி ன் பின் ெதாியாதவர்கள் கூட ஒ சிலர் அந்தப் ெபாிய ட் ல்
காமிட்
ந்தனர். ற்றத்தின் இ
ற ம் இ ந்த நா ெபாிய அைறகள்
இவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப் பட்
ந்தன.
பின்பக்கம் கிணற்றில் வாளியில் நீர் இ த் க் ெகாட் க் ெகாண் குளித்தபிறகு
தைலையத் வட் யப ேய அப்ேபா மிகப் பிரபலமா யி ந்த தியாகராஜ பாகவதர்
பாடல் ஒன்ைறப் பா யவா
ற்றத் க்கு வந்தான் கல்யாணசுந்தரம். ற்றத்தின் இ
பக்க ம் இ ந்த நா அைறகைள ம் ேநாட்டம் விட்டான். அவற்றின் வாச ல்
ஜப்பான் அைற, ெஜர்மன் அைற, அெமாிக்கா அைற, பிாிட் ஷ் அைற என்
ெபயர்கள் வர்ண சாக்பீஸால் எ தப் பட்
ந்தன. இவர்க ள் யாைர அைழத் க்
குசலம் விசாாிக்கலாம் என்
கைடசியில் ஒ

சற்

ேநரம் ேயாசித்தவனாக நின்ற கல்யாணம்,

க்கு வந்தவனாக, "ஜப்பான் மாமா! ெபா

எ ந்தாச்சா? ராத்திாி நன்றாகத்

ங்கினீர்களா?" என்

வி ந்

குரல் ெகா த்தான்.

ம்
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ற்றத்தின் இட பக்க அைற ஒன்றி
ந் குள்ளமாக ஒ வர் ெவளிப்பட் டார்.
"ஆகா! ஆனந்தமாகத் ங்கிேனன். ேலாேகாபகாாிகளாக நீ ம் உன் அப்பா ம்
இ க்கிறேபா எனக்கு என்ன கவைல? கவைலேய இல்லாததாேல க்கத் க்கும்
குைறவில்ைல. ஆனா... ஒ விஷயம் மட் ம் உன் காதிேல ேபாட் ைவக்க ம்.
கல்யாணம்! பக்கத் அைறயிேல இ க்ேக ஒ க வன் ைன. அவன் விஷயத்தில்
ெகாஞ்சம் ஜாக்கிரைதயாக இ !"
"ஏன்? என்ன நடந்த ?"
"ேநற் இரண்டணா ெகா த் ஒ வாரப் பத்திாிைக வாங்கிக் ெகாண் வந்
ைவத்ேதன். இன் காைலயில் காேணாம். அவன்தான் எ த்தி க்க ம். ஏன்னா
அதி
ந்த ஒ விகடத்
க்ைக இவன் ெபண்டாட் கிட்டச் ெசால் ச் சிாித் க்
ெகாண்
ந்தான். வி ேவனா பி ச்சு வாங்கு வாங்குன் வாங்கிட்ேடன்."
"ஏன் ஜப்பான் மாமா, ெஜர்மன் மாமாேவ அைதக் காசு ெகா த்

வாங்கி யி க்கக்

கூடாதா?"
"அந்தக் கஞ்ச மகாபிர வா வாங்குவான்? ேநற்

சாயந்திரம் ேஹாட்ட

க்குள்

ைழயறான்; எதிேரேய நான் நிக்கேறன். உபசாரத் க்குக்கூட 'வா'ன்
ெசால்லைலேய!"
"இேதா பா ங்க, நீங்க சண்ைட ேபாடற பற்றி எனக்கு ஆட்ேசபைண இல்ைல.
ஆனால் ஜப்பான் மாமாவாகிய நீங்கள் பக்கத் அைறவாசியான ெஜர்மன்
மாமாேவா சண்ைட பி க்கக் கூடா . இரண் ேப மா ேசர்ந் ெகாண் எதிேர
இ க்கும் பிாிட் ஷ் அெமாிக்க அைறகளில் உள்ளவர்கேளா
த்தம் பண் ங்கள்;
ேவண்டாம் என் ெசால்லவில்ைல. ஆனால் சாித்திரத்ைதேய மாற்றி விடாதீர்கள்!
என்ன, ாிந்ததா?"
ஜப்பான் அைற வி ந்தினைரத் தி தி ெவன் விழிக்க ைவத் விட் க்
கல்யாணசுந்தரம் ேரழிக்குப் பக்கத்தில் தன் தகப்பனாாின் காாியாலய அைறைய
அைடந்தான்.
அலமாாிையத் திறந் சட்ைடைய மாட் க்ெகாண்ேட, "அப்பா! உலகேம
தைலகீழாக மாறிப் ேபாச்சு" என்றான்.
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காைலப் பத்திாிைகையச் சாவகாசமாக ராகம் ேபாட் ப் ப த் க் ெகாண்
"ேஹாம் ல்' ேகாபாலகி ஷ்ணன் சாய்
காதில் வி ந்த " என்றார்.

நாற்கா யில் சற்

ந்த

நிமிர்ந் , "கவனித்ேதன்,

"அைதச் ெசால்லவில்ைல அப்பா. அலமாாிக்கு ேமேல பா ங்கள்" என்றான்
கல்யாணம்.
க்குக் கண்ணா ையச் சாி ெசய் ெகாண்
அண்ணாந்

பத்திாிைகைய ஒ

ேநாக்கினார், ேகாபாலகி ஷ்ணன். அங்ேக ெமய்யா

உத

உதறிவிட் ,

ேம உலகம்

தைலகீழாக இ ந்த ."ேச! அந்தக் 'குேளா'ைபச் சாியாக நிமிர்த்தி ைவடா. யார் ெசய்த
விஷமம் இ ?" என்றார் தந்ைத.
"ஒ வ ம் விஷமம் பண்ணவில்ைல. அம்மா ேநற் ஒட்டைட அ த்தாள்.அப்ேபா
அந்த ஒட்டைடக் காம் பட் க் கீேழ வி ந்தி க்கும்.தி ப்பி ைவக்கிறப்ேபா
உலக்கத்ைதேய கவிழ்த் விட்டாள்! இதனால் என்ன விபாீதம் எல்லாம் ேநரப்
ேபாகிறேதா?"
"இேதா இப்ேபாேத விபாீதம் வந் ெகாண்ேட இ க்கிற " என்றார் தம் மைனவி
அைறக்குள் ைழவைதக் கைடக் கண்ணால் ேநாக்கி விட்ட ேகாபாலகி ஷ்ணன்.
"விபாீதம் என்ன, பிரளயேம வந்தா
மாற மாட்டான். நா

ம் நீங்கள் மாற மாட்ேடள், உங்கள் பிள்ைள ம்

ம்தான் ேகட்கிேறன்.இ

என்ன

டா,ஸவைல ராமசாஅமி

த யார் சத்திரமா? ட் ல் கால் ைவக்க இடமில்ைலேய?இப்ப உங்கள் பிள்ைள
அக்கிரமம் பண் கிறான். நீங்க ம் தட் க் ேகட்க மாட்ேடன் என்கிறீர்கள்."
"ஏன் உன் பிள்ைள இல்ைலயா? நீதான் ேகேளன்!"
"நீங்கள்தான் அவ

க்குச் ெசல்லம் ெகா த் க் ெக த்

விட்டீர்கள்."

" நான் ெசல்லம் ெகா த்ேதனா? உன் ேபேர ெசல்லம். என் ேபாில் பழிையப்
ேபா கிறாேய!"
"ஆமாம், எல்லாம் நான் ெசால்கிறப தான் நடக்கிறதாக்கும்?"
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"பின்ேன, அப்பா க்கு 'ேஹாம்

ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன்'

ேபர் வந்தேத

அதனால்தாேன அம்மா?"
"நீ சும்மா இ டா. எனக்கு இன்ைறக்கு இரண் ெலான் ெதாிந்தாக ேவண் ம்.
இங்ேக ேடராப் ேபாட்
க்கிறார்கேள இவர்கெளல்லாம் இன் ம் எத்தைன நாட்கள்
இங்ேக இ க்கப் ேபாகிறார்கள்?"
" த்தம்

கிற மட் ம்."

" த்தம் எப்ேபா

ம்?"

"ஹிட்ல க்குப் ேபான் ேபாட் க் ேகட் ச் ெசால்கிேறன்" என்றார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.தந்ைத மகன் இ வர் கங்களி ம் ன்னைக அ ம்பிய .
"ேகட்கிறைத உடேன ேக
பார்க்க மா என்ன?" என்
ெகா த்தாள் ெசல்லம்.

ங்கேளன். அ க்குக் கூட ேவைள லக்னம் எல்லாம்
ேமைஜ மீ

இ ந்த ேபான் ாிஸீவைர எ த் க்

கல்யாணம் குபீெரன் சிாித்தான்.ஆனால் அவன் தந்ைதக்கு தம் மைனவியின்
அறியாைமைய ம் ெவகுளித்தனத்ைத ம் எண்ணியேபா ெநஞ்சம் ெநகிழ்ந்
விட்ட .
'ேஹாம் ல்' என் ெசால்கிேறாம். இயக்கம் கூட நடத் கிேறாம்.ஆனால் சராசாி
இந்திய மக்கள் இப்ப அறியாைமயில் ழ்கி இ க்கும்ேபா ெவள்ைளக்காரன்
ெபா ப்ைப நம்மிடம் ஒப்பைடத் விட் எப்ப ெவளிேய வான்? அப்ப ேய அவன்
ெவளிேயறினா ம் கிைடக்கும் சுதந்திரத்ைத மக்கள் எப்ப ப் ேபாற்றிக் காப்பாற்றப்
ேபாகிறார்கள்?' என்

சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தார்.

"அப்பா! அம்மா க்கு எல்லாம் விவரமாக விளக்கிச் ெசால் ங்கள். சாயந்திரம்வைர
ெபா
ேபாய் வி ம். அதற்குள் நான் கிளப் க்குப் ேபாய் வந் வி கிேறன்" என்
கூறிவிட் ப் றப்பட்டான் கல்யாண சுந்தரம்.
"காைல ேவைளயில் என்னடா கிளப்?" என்றாள் ெசல்லம்.
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"ஞாயிற் க் கிழைமதாேன அம்மா? நாள்

வ ம் நாடக ஒத்திைக நடக்கிற .

வரட் மா?"
அவள் பதி

க்குக் காத்திராமல் அவன் றப்பட்

விட்டான்.

ச க ேசவா சங்கம் இயங்கிய கட்டடத்தின் வாச ல் காைர நி த்திவிட் க்
கல்யாணம் கீேழ இறங்கிய ம் இறங்காத மாக ஒ ைபயன் ஓேடா வந்தான். "ஸார்!
மாஜிஸ் ேரட் க்கு உங்கைள ஒ நிமிஷம் பார்க்க ேவண் மாம்" என்றான்.
"அப்ப யா? இேதா!" என் கல்யாணம் கூறிவிட் த் ேதாட்டத்தில் ஒ மரத்த
நாற்கா யில் அமர்ந்தி ந்த ேகாவர்த்தனைன ேநாக்கி நடந்தான். "குட் மார்னிங்"
என்ற ம், அவர், "உட்கா ங்கள் மிஸ்டர் கல்யாணம். நாடகெமல்லாம் எந்த மட் ல்
இ க்கிற ?" என்

விசாாித்தார்.

"ஐந்தா நாட்கள்தாேன ஒத்திைக நடந்தி க்கிற ? இன்
ஆகும் அரங்ேகற."

ம் ஒ

மாதமாவ

"கல்யாணம்! ஐ ைலக் . உங்க பேராபகார குண ம் ஊ
க்கப் பிரசித்தி. அைத
நான் வரேவற்கிேறன். சந்ேதாஷப் படேறன். இப்பக்கூடப் பர்மா அகதிக க்காக நிதி
திரட்ட நாடகம் ேபா கிறீர்கள். ெராம்ப 'ேநாபிள் ைமண்ட்' இ ந்தாத்தான் அப்ப
ெயல்லாம் உதவத் ேதான் ம். அைத நான் பாராட்டேறன். நாேன உங்க
நாடகத் க்குத் தைலைம தாங்கி நடத்தித் தரதாக்கூட
ெசய்தி க்ேகன். என்னால்
எவ்வள
ேமா ெஹல்ப் பண்ணேறன்."
"தாங்க் ஸார்! தாங்க் !" என் கல்யாணம் கு கலத் டன் ெசான்னான். "உங்க
ஒத் ைழப் இ ந்தால் எங்க க்குப் ெபாிய பலம்."
"ஆனா ஒண்

, மிஸ்டர் கல்யாணம்! ெகாஞ்சம் ேயாசித் ப் பா ங்க. இ ப

ஆண்பிள்ைளத் த யன்க
ந க்கச் ெசால்ற
பி க்கைல!"

க்கு மத்தியிேல ஒ

ெபண்ைண இ த்

நல்லா இ க்கா? இட் இஸ் நாட் கெரக்ட். அ

நிற்க ைவச்சு,
மட் ம் எனக்குப்

"அழகுதான் ேபாங்கள்!" என் சிாித்தான் கல்யாணம். எங்க நாடகக் கு விேல
இ பேத ேபர் தான். ஆனா இந்தக் கிளப்பிேல இ
ேபர் அங்கத்தினர்கள்.
இ
த யன்க க்கு மத்தியில் அவைள இந்தக் கிளப்பில் ேசர அைழப் வி த்த
நீங்கேள இ ப த யன்க க்கு மத்தியில் அவள் ந க்கக் கூடா என் ெசால்வ
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என்ன நியாயம்? நீங்கள் தினம் அவ
அவ

டன் ேசர்ந்

டன் ெடன்னிஸ் ஆடலாம். நான் தினம்

நாடகத் க்கு ஒத்திைக பார்க்கக் கூடாதா?"

"கல்யாணம்! ாியாத

மாதிாி ந க்காதீர்கள். ந ப்ெபல்லாம் நாடகத்ேதா

நிற்கட் ம். என் டன் அவள் ெடன்னிஸ் ஆ வ
ேமைட ஏறி ந ப்ப ேவ !"
"எப்ப ேவறாக
ேபாக்குத்தான்."

ேவ ; உங்கள் காத யாக அவள்

ம்? இரண் ம் இ வித விைளயாட் த்தான். ெபா

"கல்யாணம் நான் உங்கேளா வாதாட வி ம்பவில்ைல. நீங்க ெசய்வ
நன்றாயில்ைல. எச்சாிக்கிேறன். அப் றம் உங்க இஷ்டம்!"
அவர் தம் ைகயி
ந்த வாக்கிங் ஸ் க்ைக விைளயாட்டாக உதறினார். அதில்
மைறவாகப் ெபா த்தப் பட்
ந்த விைச காரணமாக ேம ைற கழன் எட்டப் ேபாய்
விழ இ கா ம் உள்ேள மைறந்தி ந்த மிகக் கூர்ைமயான ஒ நீண்ட கத்தி
பளபளத்த .
அதன்

ைனைய ஒ

விரலால் கூர் பார்த்த ேகாவர்த்தனன், "என்ன அப்ப

வியப் டன் பார்க்கிறீர்கள் கல்யாணம்? நான்

ப்பாக்கிகூட ைவத்தி க்கிேறன்.

ைகத் ப்பாக்கி, ேவட்ைடத் ப்பாக்கி எல்லாேம இ க்கின்றன. அவற் க்கு
ைலெசன்ஸ்க ம் வாங்கி ைவத்தி க்கிேறன்!" என்றார்.
கல்யாணம் வி ட்ெடன் எ ந்தான். "மிஸ்டர் ேகாவர்த்தனன்! உங்களிடம்
எனக்குள்ள மதிப் க் குைற ம்ப நடந் ெகாள்ளாதீர்கள். ப்ளீஸ்!" என் கூறி
விட் த் தி ம்பி நடந்தான்.
அவைன ந்திக் ெகாண் , காைலச் சூாிய ஒளியில் பளபளத்தவா கத்தி பாய்ந்
ெசன் அவ க்கு ன்னா
ந்த ஒ மரத்தில் பதிந் அதிர்ந்த ! குறி
அைரயங்குலம் பிசகி யி ந்தா ம் கத்தி அவைனத் தாக்கியி க்கும். கல்யாணம்
பிரமித் ப் ேபானான்.
பின்னால் ேகாவர்த்தனன் கலகலெவன்
(ெதாட ம்)
-------------------------

சிாிப்ப

அவன் காதில் வி ந்த !
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அத்தியாயம் 11 -- சி ர்ப் ம் சின ம்
ஞாயிற் க் கிழைம
வ ம் ச க ேசவா சங்கக் கட்டடம் திமிேலாகப் பட்ட .
ஒத்திைக நடந்த ேநரம் பாதி. அரட்ைடயி ம் தமாஷ் ேபச்சி ம் கழிந்த ேநரம் பாதி.
பவானி தங்க டன் வந் சகஜமாகப் பழகி நாடகத்தி ம் ந க்க ஒப் க் ெகாண்டதில்
அைனவ க்கும் ஒேர ஆனந்தம். பதிெனட் மணி ேநரம் இ ந்த இடத்ைத விட்
நகராமல், சீட்டா 'ாிக்கார் ' ஏற்ப த்தியி ந்த பத்மனாபன் கூடச் சீட்டாட் டத்ைதச்
சற் மறந் நாடக ஒத்திைகையப் பார்க்க வந் விட்டாெரன்றால் அதற்குப்
பவானியின் ேதாற்றத்தி ம் சுபாவத்தி ம் இ ந்த வசீகர சக்திதான் காரணம். அந்தச்
சங்கத்தின் அங்கத்தினர் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஏேதா ேதேவந்திர பதவி
கிைடத் விட்ட ேபால் மகிழ்ந் ெகாண்
க்க, ேகாவர்த்தனன் மட் ம் இ க்கிற
பதவிைய ம் இழந் விட்டவர் ேபால் கத்ைதத் க்கிக் ெகாண்
உட்கார்ந்தி க்கிறார்.
அந்தப் பக்கமாகப் ேபான ஒ

வழக்கறிஞைர அைழத் , "என்ன மிஸ்டர்

ேசஷாசலம்! என்னேமா நாடகமாேம? நல்ல தங்காள் கைதயா? அாிச்சந்திரன்
வரலாறா?" என்

ேகட்டார்.

"ேச! அெதல்லாம் பழம் காலம்னா! இப்பல்லாம் ச
ேசஷாசலம்.

கக் கைததான் எ க்கும்" என்றார்

"ஓேகா! காத த்த கமலாசினிையக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்ள
யாத
கதாநாயகன் ஒப்பாாி பாட் ப் பா யப ேய தற்ெகாைல ெசய் ெகாண் ெசத் ப்
ேபாகிறானா?" என்றார் ஏளனமாக, ேகாவர்த்தனன்.
மாஜிஸ்திேரட் ன் மனநிைலைய அவர

ேபச்சின் ேதாரைணயி

ந்

ாிந்

ெகாண் விட்ட ேசஷாசலம், அவர் ேபாக்கிேலேய ேபசி நல்ல ெபயர் தட் க் ெகாள்ளப்
பார்த்தார்.
"அப்ப

ஏதாவ

ந னக் காதல் கைதயாக இ ந்தா

காந்தி பக்தர்கேளால்
ேபா கிறார்கள்."
"பேல, பேல! ச
விபசாாிக

ேயா? அதனால் ச

க ேசைவ பற்றிய இலட்சிய நாடகம்

க ேசைவயா? விதைவக

க்ெகல்லாம்

ச்சுட்

ம் ேதவலாேம. இவர்கள்

க்ெகல்லாம் ெபாட்

ைவத்

அழகு பார்க்கப் ேபாகிறானா கல்யாணம்?"
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"ஹூம்! அப்ப ஏதாவ இ ந்தா ம் ேதவலாம். நாடகத்ைதப் பார்க்க
அ வ ப்பாயிரா . இங்ேக ஆ க்ெகா
ைடப்பக் கட்ைடையத் க்கிக் ெகாண்
கூத்த க்கிறா!"
"அெதன்ன கண்ணறாவி?"
"ராமப்பட்டணம் ேபான்ற ஒ சி பட்டணத்தில் ப த்த வா பர்கள் பலர்
இ க்கிறார்கள். எல்ேலா ம் ேவைல ேநரம் ேபாகப் பாக்கிைய ெவட் ப் ெபா தாய்ப்
ேபாக்குகிறார்கள். சீட்டாட்டம், சில்லைறப் ேபச்சு. இந்தச் சமயம் கல்கத்தாவி
ந்
ஒ ெபண் வ கிறாள். அந்த பட்டணத்தில் கு ேய கிறாள். அவள் மாைல ேநரத்தில்
ஊாில் உள்ள ஏைழக் குழந்ைதகைள அைழத்

ைவத் க் ெகாண்

ப ப் , பாட் ,

டான்ஸ், ைதயல் ேவைல என் ெசால் த் த கிறாள். இைதப் பார்த்த அந்த ஊர்
வா பர்களிடம் மனமாற்றம் உண்டாகிற . அவர்க ம் உபேயாகமாக ஏ ம் ெசய்ய
நிைனக்கிறார்கள். ஊர் சுத்தமாகிற . குளம் ஒன் ெவட் யாகிற . ேசாிக்
குழந்ைதக க்குப் பள்ளிக் கூடம் ஒன் கட் கிறார்கள்..."
"இ

என்ன பிதற்றல்? வாழ்க்ைகக்கு ஒத்

வராத கைத?"

"வாழ்க்ைகயில்தான் ச க ேசைவ என்றால் உடம் வணங்கவில்ைல.
நாடகத்திலாவ ெசய் பார்த் வி ேவாேம என்பதால் இ க்கும்!" என்
ேசஷாசலம் ெபாிதாகச் சிாித்தார்.

கூறி

ஒ ேபா !" என் கூறியப ேகாவர்த்தன்னன் அவர்
கில் ஒ ேபா
ேபாட்ட ம் அவ க்கு அந்தக் க ம் ெவய்யி
ம் உச்சி குளிர்ந் விட்ட .
அன் மாைல பவானி ஒத்திைக
த்
றப்பட்டேபா , ெடன்னிஸ் மட்ைடைய
விர்ெரன் சுற்றிக் ெகாண் அவெளதிேர நின்றார் ேகாவர்த்தனன். "என்ன ஒத்திைக
ஒ

வழியாக

ந்ததா? ஒ

ெஸட் ஆ ேவாமா?"

"இல்ைல ஸார், ெராம்ப 'டயர்ட்'" என் கூறியப ேய பவானி ைகக்குட்ைடயால்
கத்ைத ஒற்றிக் ெகாண்டாள். "நாைளக் காைல ேவ மானால் சந்திப்ேபாம்."
"ஆல்ைரட்" என்றார் ேகாவர்த்தனன். "சீக்கிரம்

ட் க்குப் ேபாய்

ஓய்ெவ த் க்ெகாள். கார் தயாராக இ க்கிற . ேபாேவாமா?"
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"ேவண்டாம். ேவண்டாம். எனக்காக நீங்கள் அவசரப்பட் க் கிளம் வாேனன்?
இ ந் ெடன்னிஸ் ஆ விட் வா ங்கள். கல்யாணாம் என்ைனப் ேபாகும் வழியில்
ட் ல் இறக்கி வி வார்" என்றாள் பவானி.
ேகாவர்த்தனன் தாம் ஆட வி ம்பவில்ைல என்
இைண ேசர்ந் நடப்பைதப் பார்த் ச் சீற்றப் ெப

கூற
யாதவராக அவ்வி வ ம்
ச்சு விட்டப நின்றார்.

காாில் ேபாகும்ேபா , "சுத்த ஃபிராட்" என்றான் கல்யாணம்.
"யாைர இத்தைன நல்ல வார்த்ைத கூறி வாழ்த் கிறீர்கள்?" என்றாள் பவானி.
"எல்லாம் இந்த மாஜிஸ்திேரட்ைடத்தான்."
"ஏன், அவ க்ெகன்ன? மிஸ்டர் கல்யாணம், நீங்கள் அவைர மதிக்காவிட்டா
அவர் பதவிக்கு மதிப் த்தர ம க்கக்கூடா " என்றாள் பவானி.

ம்

"சாி, உன்னதமான, மதிப் க்குாிய, அாிய ெபாிய, உயர் பதவியில் அமர்ந்தி க்கும்
ஃப்ராட் ேகாவர்த்தனன்! - ேபா மா?"
பவானி சிாித்தாள். "என்ன ேகாபம் அவர்மீ

உங்க

க்கு?"

"ெசான்னால் நம் வ கூடக் கஷ்டமாயி க்கும். ஆனால் நான் ெசால்வ
உண்ைம. அந்த ம ஷன் உங்கைள விைலக்கு வாங்கி விட்டதாகேவ

ற் க்கு

நிைனக்கிறார். அவ டன் மட் ம் தான் நீங்கள் ேபசிப் பழக லாம், விைளயாடலாம்.
ேவ யா ட ம் ெதாடர் ைவத் க் ெகாள்ளக் கூடா என் எண் கிறார்.
உங்கைள நாடகத்தில் கதாநாயகியாகப் ேபாட்டதற்காக என்ைனக் கத்திையக் காட்
மிரட்டேவ ெசய்தார்!"
"இஸ் இட்? நிஜமாகவா?"
"ஆமாம். ஆனால் நான் அைத லட்சியம் பண்ணேவ இல்ைல. அவ க்குப்
பயப்பட ம் இல்ைல. அவர் அதிகாரம் எல்லாம் ேகார்ட் வைரதான். ெவளிேய வந்தால்
அவர் மாஜிஸ்திேரட் இல்ைல. ேகாவர்த்தனன்."

46
"அெதல்லாம் சாி. ஒப் க் ெகாள்கிேறன். என்றா ம் அவர் என்னிடம் ெராம்ப
அக்கைற எ த் க் ெகாண்
க்கிறார் என்கிறீர்கேள! அ
ம் உங்க டன் நான்
ெந ங்கிப் பழகினால் ெபாறாைமப்ப ம் அள க்கு! ஐ ஆம் த்ாில்ட்!"
அவள் சி ர்ப் அவன் சினத்ைதத்
என்றான் கல்யாணம் ேகாபமாக.

ண் ய . "வண் ையத் தி ப்பட் மா?"

"எதற்கு?"
"பாவம்! அவ டன் ெடன்னிஸ் ஆடாமல் வந்

விட்டீர்கேள!"

"ஆமாம், பாவம்!" என்றாள் பவானி. கூடேவ, "பரவாயில்ைல. இன்ைறய
ஏமாற்றத்தின் நிைனேவா நாைள விைளயா ம் ேபா அவர் இரட் ப் மகிழ்ச்சி
அைடவார்" என்றாள்.
கல்யாணம் ெபாங்கிய ேகாபத்ைதக் கார் மீ காட் னான். அ
ெயல்லாம் திரட் க் ெகாண் அதிகபட்ச ேவகத்தில் பாய்ந்த .

தன் சக்திைய

"ெம வாக ஓட் ங்கள், குப்ைபத் ெதாட் ையக் கண்டால் உங்கள் கா க்குக் காதல்
பிறந் வி கிற " என் பவானி கூறியைத அவன் காதில் வி ந்ததாகக் காட் க்
ெகாள்ளேவ யில்ைல.
------------------------அத்தியாயம் 12 -- யாைர நம் வ ?
பவானிைய அவள் ட் ல் இறக்கிவிட்ட கல்யாணம், ேநேர தன் இல்லத் க்குத்
தி ம்ப மனம் இல்லாமல் மாசிலாமணி கு ம்பம் இறங்கியி ந்த ஜாைகக்குப்
ேபானான்.
ரங்கநாத த யாாின் அந்தப் பைழய ட் ல் கமலா சுவாில் ஆணி அ க்க
யன் ெகாண்
ந்தாள். விசுவம் சில படங்கைள ைவத் க் ெகாண் நின்றான்.
கல்யாணத்ைதப் பார்த்த ம் சற்

பயந்

ேபான விசு, "பா ங்கள் மாமா! ஆணி

அ க்கக் கூடா என் இந்த ட் க்காரர் ெசான்னாாில்ைலயா? அக்கா ேகட்கேக
மாட்ேடெனன்கிறாள்" என்றான்.
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"ஒன்றிரண் ஆணிகள் அ த்தால் பாதகமில்ைல. அவர் வந் ேகட்டால்
என்ேபாில்பழிையப் ேபா . நான் தான் ஆணி அ த்ததாகச் ெசால் வி .
"ெபாய்யா ெசால்லச் ெசால்கிறீர்கள்?"
"ேவண்டாம். அைதேய நிஜமாக்கிவிட்டால் ேபாச்சு" என்றான் கல்யாணம்.
"நல்ல காாியம். நீங்கேள ஆணி அ த்
அ க்கிறாள், அ க்கிறாள், இன்
"இங்ேக வா, உன்

கிேல நா

கல்யாணம் அவளிடமி ந்
"உன்னால்

வி ங்கள். அக்கா அப்பேவ பி த்

ம் ஒ

ஆணி கூட அ த்தபா ல்ைல."

அ

அ க்கிேறன்" என்றால் கமலா.

சுத்திைய ம் ஆணிகைள ம் வாங்கிக் ெகாண்டான்.

யா , நான் அ த் த் த கிேறன்" என்றான். ஸ் ல் மீ

பார்த் தீர்களா? இப்ப ப் பி த் க் ெகாண்
ப ேய அ க்க ஆரம்பித்தான்.
பிறகு ஒவ்ெவா
இ

வி ம் அ . இ
ேபா

இப்ப

ைற அ க்கும்ேபா ம், 'இ

அவ ைடய ேமனாட்

அ ' என் எண்ணியவா சுத்திைய சியேபா
விரைல நன்றாகப் பதம் பார்த் விட்ட .
கல்யாணம், 'ஆ' ெவன்

அலறியப

கூறிய

மாஜிஸ்திேரட் பதவிக்கு வி ம் அ ,

ேமாகத் க்கு வி ம் அ , இ

ேபாட்டான். கைடசியில், 'இ

ஏறி, "இேதா

அ க்க ேவண் ம்" என்

அவர் காதல் ேமல் வி ம் அ ' என்

ேபாெடன்

ஆணி

அவர் ெபாறாைம மீ

மனசுக்குள் கூறிக் ெகாண்ேட

அவர் தைலமீேத வி ம் பலத்த
அ

ஆணிையத் தாக்காமல், அவன்

ைகைய உதறினான்.

"ஐேயா! விர ல் ரத்தம்" என்றான் விசு. கல்யாணம் பல்ைலக் க த்தப

வ ையப்

ெபா த் க் ெகான் "பாதகமில்ைல,
ேபாய்ச் ேசர்ந் ம ந் ேபாட் க்
ெகாள்கிேறன். இப்ேபாைதக்கு ஒ ெவள்ைளத் ணி இ ந்தால் தண்ணீாில்
நைனத் க் கட்டலாம்" என்றான்.
கதிகலங்கிப் பிரமித் ப் ேபாய் நின்ற கமலா சுய நிைன ெபற்றவளாக ந ங்கும்
குர ல் "இேதா ெகாண் வ கிேறன்" என் கூறி ஓ ச் ெசன் தனக்குப் பி த்தமான
ப்ேபாட்ட ைகக்குட்ைட ஒன்ைற நைனத் எ த் வந்தாள்.
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"இங்ேக ெகா ங்கள். நாேன கட் க் ெகாள்கிேறன்" என்றான் கல்யாணம்.
"இல்ைல. ஒற்ைறக் ைகயால் கட் க் ெகாள்ள வரா . நாேன கட்
வி கிேறன்"என்றால் கமலா.
அவள் கட் ப் ேபாட்ட ேபா தன்ைனத் தாேன கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள
யாமல்
அவைன ஒ
ைற ஏறிட் ப் பார்த்தாள். கல்யாண ம் பாி ேமேலாங்க அவைளக்
குனிந் ேநாக்கினான்.
அந்தக் கண்கைள அதிக ேநரம் உைரயாட அ
"அழகாய்த்தானி க்கிற . காயம் பட்ட இட
ெகாண் கட் ப் ேபா கிறாேள" என்றான்.

மதியாமல், விசுவம்,
ைக, அக்கா வல

ைகையப் பி த் க்

"அேடேட! நான் கூட கவனிக்கவில்ைல" என்றான் கல்யாணம்.
கமலா ெவட்கமைடந்

நாணியவளாக அேத சமயம் இன்ெனா

வாய்ப் க் கிைடத்ததில் மகிழ்ந்தவளாக, நிஜமாகேவ காயம் பட்
கட் ப் ேபாட்டாள்.
இைதெயல்லாம் அவள் ெபற்ேறார் சைமயலைறக் கத
ரசித் க் ெகாண்
ந்தனர்.

கரத்ைத ம் பற்ற
ந்த இடத்தில்

ஓரமாக நின்

பார்த்

மாசிலாமணி கைனத் க் ெகாண்ேட வந் , "அடடா, மாப்பிள்ைள ைகயிேல
என்ன?"என்றார், ஒன் ம் அறியாதவர் ேபால.
"அதற்குள் அவைர மாப்பிள்ைளயாக்கி விட்டீர்களா? நன்றா யி க்கிறேத"
என்றாள்காமாட்சி அம்மாள்.
"அேடேட தவறிச் ெசால்

விட்ேடன்."

"பரவாயில்ைல. ெந ப் என்றால் வாய் ெவந் வி மா?" என்றான் கல்யாணம்.
"அதற்கில்ைல தம்பி; இந்தப் ெபண் க்ேகா கல்யாண வயதாகி விட்ட . இந்தக்
காலத்தில் ெபண்கைள அதிக நாட்கள் கல்யாணம் இல்லாமல் ைவத் க் ெகாள்ளக்
கூடா . இந்த வ ஷேம எப்ப
ம் கல்யாணம் ெசய் விட நிைனத்ேதாம். அதற்குள்
இந்தப் பா ம் ஜப்பான் த்தம் வந் எங்கைள ஊைர விட்ேட கிளப்பி விட்ட ."
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"அதனால் என்ன? கமலா க்கு மாப்பிள்ைள அகப்ப வ தானா கஷ்டம்?
அவ ைடய குணத் க்கும் த்திசா த்தனத் க்கும்...."
"அழகுக்கும்" என் விசு எ த் க் ெகா த்தான். கல்யாணம் ெதாடர்ந் :
".....எத்தைனேயா ேபர் நான் நான் என் ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் வ வார்கள்.
உங்க க்குக் கவைலேய ேவண்டாம். கமலா க்கு நல்ல வரனாகப் பார்த் க்
கல்யாணம் ெசய் ைவப்ப என் ெபா ப் ."
கமலா அவைனப் பார்த்த பார்ைவயில் ேகாபம் ேமேலாங்கி யி ந்ததா? யரம்
ெபாங்கி வந்ததா என் கூற
யா . ஆனால் ஓாி கணங்கேள நீ த்த அந்தப்
பார்ைவ கல்யாணத்தின் அந்தராத்மாைவேய ஊ
வி ஒ கு க்குக் கு க்கி
விட்டெதன்னேவா உண்ைம. அவள் 'வி ட்'ெடன்

தி ம்பி உள்ேள ெசன்றாள்.

"கல்யாணப் ேபச்ெச த்தாேல இந்தப் ெபண் க்கு ஒேர சங்ேகாஜம்" என்
காமாட்சி கூறிய கல்யாணத் க்கு ஏேதா கனவில் ேகட்ப ேபா
ந்த .
ம நாள் காைல பவானி ெடன்னிஸ் உைடயில் மாஜிஸ்திேரட்ைடச் சந்தித்தேபா
மிகுந்த உற்சாகத் டன் இ ந்தாள். "என்ன சாித்திரக் கைதகளில் வ கிற கதாநாயகன்
மாதிாி எனக்காக வாேளந்திப் ேபாாிடேவ ஆரம்பித்
"என்ன ெசால்கிறாய் நீ?" என்
வினவினார்.

விட்டீர்களாேம?" என்றாள்.

ேகாவர்த்தனன் ஒன் ம் ெதாியாதவர் ேபால்

கல்யாணம் கூறியைத ெயல்லாம் பவானி விவாித்த ம், "அடப் பாவேம! அந்தத்
த தைல அப்ப யா ெசான்னான்? ெபாிய கில்லா
"ேச! அவைர அப்ப

தான்!" என்றார்.

ெயல்லாம் ஏசாதீர்கள்" என்றாள் பவானி.

"பின்ேன கைதைய அப்ப ேய தைல கீழாக மாற்றிவிட்டால் என்ன அர்த்தம்?
பவானி! அவன் ேநற் மாைல என்னிடம் வந் என்ன ெசான்னான் ெதாி மா? நீ
தவறாக எ த் க் ெகாள்ள மாட்டாய் என்றால் ெசால்கிேறன்."
"பாதகமில்ைல ெசால்

ங்கள்."
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"அவ க்கு உன்மீ காதலாம். ஆனால் நீேயா என்மீ உயிைரேய
ைவத்தி க்கிறாயாம். அதனால் அவைன லட்சியம் பண்ணேவ மாட்ேடன்
என்கிறாயாம். ஆக, அவன் கண்க
காட்சியளிக்கிேறன்!"
"அழகுதான்!" என்

க்கு நான் ெபாிய வில்லனாகக்

கூறிச் சிாித்தாள் பவானி. "அப் றம்?"

"இவன் அப்பா க்கு இங்ேக பக்கத்தில் உள்ள ஏலமைலயில் ஹிமகிாி எஸ்ேடட்
என் இ க்கிற . அங்ேக ேவைல ெசய்கிற ஆட்கைள விட் என் ைகையக் காைல
றித் ப் ேபாட் விடப் ேபாவதாக மிரட் னான்!"
"ஐையய்ேயா!"
"எனேவதான் கத்திைய உ விக் காட்
ம், ப்பாக்கி ைலெசன்ஸ்கூட
இ ப்பதாகக் கூறி ம் அவைன நான் பய
த்தி ைவக்க ேவண் யதாயிற் " என்றார்
ேகாவர்த்தனன்.
"ேசச்ேச! அவ்வள

ேமாசமானவரா கல்யாணம்? பார்த்தால் சா

ேபால்

இ க்கிறாேர?"
"அவன் ெவ ம் பயந்தாங்குளிதான்... ஆனால் பணத் திமிர் பைடத்தவன். காைச
விட்ெடறிந்தால் அ யாட்கள் பக்க பலமாக நிற்பார்கள் என்ற ைதாியம்" என்றார்
ேகாவர்த்தனன்.
பவானி அங்கு வந்தேபா அவ க்கி ந்த உற்சாகம் இதற்குள் இ ந்த இடம்
ெதாியாமல் மைறந் ேபாயி ந்த . மிகச் சுலபமாக அவள் ெடன்னி ல்
ேகாவர்த்தனனிடம் ேதாற் ப் ேபானாள்.
(ெதாட ம்)
---------------அத்தியாயம் 13 -- மைலப் பாைத
ராமப்பட்டணத்தி
ந் ஏல மைலயின் உச்சி இ ப ைமல் ரம் தான். ெமாத்தம்
வாயிரத் ஐந்
அ உயரம் தான். ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ண த யாாின்
ஹிமகிாி காப்பி எஸ்ேடட் இன் ம் கிட்டத்திேலேய வாயிரத் இ
அ
உயரத்தில் அைமந்தி ந்த . அந்த எஸ்ேடட்ைட ேநாக்கிக் கல்யாணம் உற்சாகமாகக்
காேராட் ப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தான்.
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சாைலயின் இ
ற ம் காப்பிச் ெச களில் ேவணி ெதா த்தாற் ேபால் ெவண்ைம
நிறத்தில் காப்பிப் க்கள் மலர்ந்தி ந்தன. காைலச் சூாியனின் ஒளியில் ெவள்ளித்
தக களாக
ல்வர் ஓக் மரங்களின் இைலகள் தகதகத் மைலயமா தத்தில்
சலசலத்தன. அைவ காப்பிச் ெச க க்கு நிழல் ெகா த்தன. ஆனால் குைட
விாிந்தாற்ேபான் சூாிய ஒளிைய மைறத் விடாமல் ேதைவயான அளவில்
வ கட் க் ெகா த்தன. இப்ப ஒ தாயின் பாி டன் காப்பிச் ெச கைளக்
கவனித் க் ெகாள் ம் பணிையக் காப்பித் ேதாட்டங்களின் இதர சில பகுதிகளில்
ஆரஞ்சு, ேபாி, ெகாய்யா ேபான்ற ேவ சில மரங்கள் ெசய் பழங்க ம் ஈந்
ெகாண்
ந்தன. உயரமான மரங்களில் உ வாகியி ந்த ேதன் கூ களின் மண ம்
பல்ேவ மலர்களின் ந மணங்க ம் பட்சி ஜாலங்களின் இனிய கானங்க ம்
காற்றில் கலந் வந் மைல வாசஸ்தலம் உட க்குத் தந்த கு கு ப் டன்
மனத் க்குக் கி கி ப்ைப ம் ஊட் ன.
கல்யாணம் அ க்க பார்த் ப் பழகிய காட்சிகள்தாம் இைவ என்றா ம்
ஒவ்ெவா
ைற பார்க்கும்ேபா ம்
ப்
கு கல உணர் கைள அவன் அைடவ
வழக்கம். இன்ேறா இந்த எழிைலெயல்லாம் தன் டன் ேசர்ந் பவானி ம்
அ பவிக்கிறாள் என்ற எண்ணமான அவைன எங்ேகா ெசார்க்க வானில் உயேர
உயேர ெகாண் ெசன்ற ! அந்த அளப்பாிய ஆனந்தத்ைதக் காாின் பின் ஸீட் ல்
பவானியின் மாமா குணேசகரன் உட்கார்ந்தி க்கிறார் என்ற நிைனப் கூடக்
குைறத் விடவில்ைல.
குணேசகரன், "பவானி! இத்தைன வ ஷமா நான் ராமப் பட்டணத்தில்தாேன
இ க்ேகன். இவ்வள அழகான மைலக ம் நந்தவனங்க ம் இங்ேக இ ப்பைத
அறியாமேலேய காலத்ைத ஓட் யி க்கிேறன்! கல்கத்தாவி
ந் நீ வந் அைழத் ப்
ேபாய்க் காட் கிறாய்! நல்ல ேவ க்ைக" என்றார்.
"ஆமாம், ெசன்ைனயிேலேய இ ப்பவர்கள் மகாப

ரம் ேபாயி க்க மாட்டார்கள்;

ஏன், ைலட் ஹ ஸ்கூட ஏறியி க்க மாட்டார்கள்" என்றான் கல்யாணம்.
"நான் அப்ப யில்ைல; எல்லா இடங்கைள ம் பார்க்க ஆைசப்ப ேவன். சந்தர்ப்பம்
கிைடக்கா விட்டால் ஏற்ப த்திக் ெகாள்ளவாவ ெசய்ேவன்" என்றாள் பவானி.
இந்தப் பயணத்ைதக்கூட ேமற்ெகாள்ள அவள் தானாகேவதான்

யற்சி எ த் க்

ெகாண்டாள். மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன், 'ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ண க்கு
ஏலமைலயில் எஸ்ேடட் உண் . அங்கி ந் சில குண்டர்கைள அ ப்பி என்ைனத்
தாக்கப் ேபாவதாகக் கல்யாணம் மிரட் னான்' என் ெசான்னதி
ந் இங்ேக மைல
ஏறிப் பார்த் விட அவள் ஆவலா யி ந்தாள். அேதா மாஜிஸ்திேரட் ன்
குற்றச்சாட்ைடச் சற் ஆராய்ந் பார்த் வ ம் எண்ண ம் ஏற்பட்
ந்த .
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எனேவ இரண்
அவ

நாட்க

க்குத் தன் காாில்

க்குப் பிறகு ஒ

சமயம் கல்யாணம் வழக்கம்ேபால்

ஃப்ட் த வதாகக் கூறியேபா , அவள் இனி ம் ஆவைல

அடக்க
யாதவளாக, "நான் உங்கள் காாில் இன்
தல் ஏறப் ேபாவதில்ைல;
உங்கள் ேமல் எனக்குக் ேகாபம்" என் ேபச்ைச ஆரம்பித்தாள்.
"அடடா! நான் என்ன தப் பண்ணி விட்ேடன்?" என்றான் கல்யாணம்.
"உங்க

க்கு இங்ேக ஏலமைலயில் எஸ்ேடட் இ ப்பதாக என்னிடம் ெசால்லேவ

இல்ைலேய?" என்றாள் பவானி.
"ெசால் க் ெகாண்

ப்பார்களா? அைழத் ப் ேபாக ேவண் ம். ேகாைட

வி
ைறயில் ஒ மாதம், இரண் மாதம் என் எங்கள் கு ம்பம் அங்ேக ேபாய்த்
தங்குவ ண் . ஆனால் இந்தத் தடைவ அப்பா அம்மாைவ மட் ம் அ ப்பி விட்
நான் இங்ேகேய இ க்கத் தீர்மானித் விட்ேடன்."
"ஏன்? நாடக ஒத்திைக, ச

க ேசைவ எல்லாம் தைடப்ப ேம என்றா?"

"அப்ப ெயான் ம் இல்ைல. ராமப் பட்டணேம மைல வாசஸ்தலம் ேபால் குளிர்ந்
காணப்ப கிற எனக்கு. நீங்கள் இங்கு கு ேயறிய பிறகு!"
"அழகுதான், எனக்கு மைலச் சாரல்கைளெயல்லாம் பார்க்க ெராம்பப் பி க்கும்.
உங்கள் ெபற்ேறார் எப்ேபா

றப்ப கிறார்கள், ெசால்

ேபாகிேறன்; நீங்கள் ேவ மானால் இங்ேகேய இ ந்
சிரத்ைதயாகக் கவனித் க்ெகாண்
ங்கள்!"

ங்கள். அவர்க
ச

கப் பணிகைளச்

"சாி, அப்ப ேய ெசய்ேவாம்! அந்த விஷயத் க்கு ஒ
இப்ேபா

டன் நான்

கட் யாகி விட்ட .

காாில் ஏறலாம் அல்லவா?" என்றான் கல்யாணம்.

பவானி சிாித் க் ெகாண்ேட அவன் அ கில் அமர்ந்தாள். "நா
கார் வாங்கப் ேபாகிேறன்" என்றாள்.
"ேபாச்சுடா! உங்க

க்கு அவ்வப்ேபா

இ ந்த . அதற்கும் ஆபத்

வந்

ஒ

ம் சீக்கிரத்தில் ஒ

ஃப்ட் த கிற தி ப்தியாவ

விட்டதா?" என்றான் கல்யாணம்.

எனக்கு
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"நீங்கள் தாராள மன ைடயவராக இ ப்பதால் அள க்கு மீறி உாிைம எ த் க்
ெகாள்ளலாமா நான்? கைடசியில் நான் காாில் ஏ வேத ெபாிய ெதாந்தரவாக நீங்கள்
எண் ம் காலம் வந் வி ம்."
"நீங்கள்
க் கார் வாங்கின ம நாேள இந்தக் கார் ாிப்ேபராகிவி ம் பா ங்கள்.
அப் றம் நான் உங்களிடம் அ க்க
ஃப்ட் ேகட்ேபன். அப்ேபா என்ன
பண்

ர்கள்? இ

ஏதடா ெபாிய ெதாந்தரவாப் ேபாச்சு என்

நிைனப்பீர்களா?"

பவானி கலகல ெவன் சிாித்தாள். "உங்கள் தகப்பனார் இந்த வட்டாரத்திேலேய
ெபாிய வழக்கறிஞர் என் ெபயர் வாங்கியதில் அதிசயமில்ைல. நீங்கேள இந்தப்
ேபா ேபா ம்ேபா அவர் எதிர்த்தரப் வக்கில்கைள என்ன பா ப த் வார் என்
ஊகிக்க
கிற ."
"அப்பா, இப்ேபாெதல்லாம் ேகஸ்கைள ெராம்பக் குைறத் க் ெகாண் விட்டார்.
எஸ்ேடட் விவகாரம் எல்லாம் கூட என் தைலயில் கட் விட்டார். மாசத்தில் இரண்
ன் தடைவயாவ மைல ஏறி இறங்க ேவண் யி க்கிற . இங்கி ந் ஒ மணி
ேநரத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந் விடலாம். அ த்த ைற நான் ேபாகும்ேபா நீங்க ம்
வரலாேம?"
"ஆகட் ம், மாமாைவக் ேகட் விட் ச் ெசால்கிேறன்" என்றாள் பவானி.
"அவைர ம் அைழத்

வா ங்கள். அவ க்கும் ஒ

மா தல் ேவண்டாமா?"

இந்த உைரயாட ன் விைள தான் இந்த ஞாயிற் க்கிழைம நாடக ஒத்திைகைய
ஒத்திப் ேபாட் விட் அவர்கள் கிளம்பி யி ந்தார்கள். கல்யாணம் ஒேர குஷியான
மனநிைலயில் இ ந்தான். ஆனால் அவன் கா க்கு அ பி க்கவில்ைல. அவன்
கவனம்

வ ம் தன்னிடேம தி ப்பப்பட ேவண் ம்; பவானிக்கு அதில் பங்கு ேசரக்

கூடா என் க திய ேபால் அ 'மக்கர்' ெசய்
ன் றமி ந் கு கு என் ஆவி அ த்த .
"பார்த்தீர்களா? இதற்குத்தான் நான்
ரமாவ

நின்

விட்ட . காாின்

க் கார் வாங்குகிேறன் என்ேறன். பாதி

வந்தி ப்ேபாமா?"

" க்கால் திட்டத் க்கு ேமேலேய வந்தாகிவிட்ட . இங்ேகேய இ ங்கள். ஐந்
நிமிஷத்தில் வந் வி கிேறன்" என்ற கல்யாணம் ெதாைலவில் ெதாிந்த சில பண்ைண
யாட்களின் கு ைசகைள ேநாக்கி நடந்தான் தண்ணீர் ெபற் வர.
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பவானி காைரவிட் இறங்கினாள். காலாற நடந்தாள். அவள் கரத்தில் ஒ
ைபனாகுலர் ெதாங்கிக் ெகாண்
ந்த . ஒ மரத்தின் நிழ ல் சாைல ஓரமாக நின்
ைபனாகுலர் வழிேய சுற் வட்டாரத்ைத ேநாட்டம் விட்டாள்.
"ெராம்ப ஓரமாகப் ேபாகாேத அம்மா! கி கி
மாமா குணேசகரன் குரல் ெகா த்தார்.
"ஜாக்கிரைதயாக இ க்கிேறன், மாமா!" என்

பள்ளம்!" என்

ள்ேளயி ந்

கூறிய பவானி ைபனாகுலர் வழிேய

ெதாைலவில் பட்சிகள், மி கங்கள் ஏ ம் ெதாிகின்றனவா என்
அவ்விதம் ேநாக்கியேபா
காட்சிையக் கண்டாள்.

காாி

பார்த்தாள்.

அவள் திைகப் ம் வியப் ம் அளிப்பதான ஒ

கீேழ ெவகு ரத்தில் ஒ ெமாட்ைடப் பாைற ேமல் ெபண் ஒ த்தி நிற்ப
ெதாிந்த . அவள் டைவத் தைலப்ைப ெநஞ்ேசா ெகாணர்ந் பின்னால்
ெதாங்கவிடாமல் இடக் கரத்தால் ஒ
ைனைய உயரத் க்கிப் பி த் க்
ெகாண்
ந்தாள். மைலக்காற்றில் அந்தத் தைலப் படபடெவன் அ த் க்
ெகாண்
ந்த .
பவானி ைவத்த கண் வாங்காமல் அவைளச் சற் ேநரம் பார்த்தாள். அவள் ஆத்மப்
பிரதட்சணம் ெசய்வ ேபால் ெமல்லத் தி ம்பி நாலா ற ம் பார்ைவையச்
ெச த் வைதக் கண்டாள்.
ஏேதா கிட்டாத வி தைலக்காக அவள் ஏங்குவ ேபால ம் அங்ேக வந் நின்
ேபா யான ஒ சுதந்திரத்ைதச் சற் ேநரம் அ பவித் விட் த் தி ம்ப எண் வ
ேபா ம் பவானிக்குத் ேதான்றிய . அப்ப சுதந்திரப் பறைவயாயத் தன்ைனச் சற்
ேநரம் பாவித் க் ெகாண் தாற்கா க மன ஆ தைலேய ம் அைடய எண் ம்
அந்தப் ெபண் யார்? ைபனாகுலர் வழியாகப் பார்த்தா ம்கூட இத்தைன
ரத்தி
ந் இன்னார் என் இனம் கண் ெகாள்வ கஷ்டம்.
'ஆயி ம்.....அவள்........ஒ
ேதான்றிய .
உடேனேய அப்ப

ேவைள கமலாவாக இ க்கலாேமா? என்

இரா

என் ம் நிைனத்தாள். 'கமலா தன்னந் தனியாக இப்ப க்

கிளம்பி வ வாளா?.....ஏன் வர
வந்த பிறகு இறங்கிக் ெகாண்

பவானிக்குத்

யா ? பஸ் ஏறி மைலப் பாைதயில் சற் த்

ரம்

க்கலாம் இல்ைலயா? ஆனால் பார்க்கப் பழக அவள்

அத்தைன கட் ப்ெபட் யாக இ க்கிறாேள.....? இ ந்தாெலன்ன? அப்ப ப்
பட்டவர்கள்தான் உணர்ச்சிகைள அடக்கிக் ெகாள் கிற ெநஞ்ச த்தம்
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உள்ளவர்களாக ம் விளங்குவார்கள். யா ம் எதிர் பார்க்க
தி ம்ெமன்

ெசய்

ைவப்பார்கள்....... ேசச்ேச, இ

யாத காாியங்கைளத்

கமலாவாக இ க்க

யா .......ஆனால் இல்ைல......ஏன், கீேழ தி ம்ப ம் இறங்கிச் ெசன்ற ம்
அவைளேய ேகட் விட்டால் ேபாகிற . அவளிடம் ேபசி அவள் மனத்ைத அறிந்
ெகாள்ள

யல ேவண் ம்.'

பவானி பார்த் க் ெகாண்ேட இ க்ைகயில் அந்தப் ெபண் நா பாைறகைள நா
எட் ல் தாண் மைலப் பாைதைய அைடந்தாள். பஸ் வ ம் சத்தம் அவள் காதில்
வி ந்தி க்க ேவண் ம். ஒ வைளவில் தி ம்பி இப்ேபா கண் க்குப் லப்பட்ட
பஸ்ைஸ நி த்தி அவள் ஏறிக் ெகாண்டாள். சற் ேநரத்தில் பஸ் பவானியின் கண்
பார்ைவயி
ந் மைறந் விட்ட .
--------------------அத்தியாயம் 14 -- ஹிமகிாி எஸ்ேடட்
ஏலமைலயில் ேகாபாலகி ஷ்ண

த யாாின் எஸ்ேடட் பங்களா மிக ம் வசதியாக

இ ந்த . சாப்பாட் க் கூடம் தவிர, இரண்
சுற்றிப் ெபாிய ேதாட்டம் எல்லாம் இ ந்தன.

ன்

ெபாிய அைறகள், பங்களாைவச்

ைகேயா
பன் காாியாில் ெகாண் வந்தி ந்த இட்
ேதாைசகைளெயல்லாம்
ஒ ைக பார்த் விட் க் குணேசகரன் கட்
ல் கட்ைடையக் கிடத்திக்
குறட்ைடவிடத் ெதாடங்கி விட்டார். உண்ட மயக்கம்.
கல்யாணம் எஸ்ேடட் விவகாரங்களில் ழ்கி ேமஸ்திாிகள் ன் நான்கு ேபர்கைள
விசாாிப்ப ம் கட்டைளகள் இ வ ம் கணக்குப் பார்ப்ப ம் பணத்ைத
எண் வ மாக இ ந்தான்.
பவானி ேதாட்டத்தில் ெமள்ள வைளய வந்தாள். அதில் ஒ
கல்யாணத்தின் 'டப்பா' கார் நின்ற . 'இ

பக்கமாகக்

இத்தைன உயரம் ஏறி வந்தேத

அதிசயம்தான்' என் எண்ணினாள் பவானி. 'இவ்வள ெபாிய எஸ்ேடட் க்கும்
பங்களா க்கும் ெசாந்தம் ெகாண்டா கிற ெசல்வந்தர்கள் அந்தப் பைழய மாடல் காைர
விற்க மனமின்றி ைவத்தி ப்ப விசித்திரம் தான். உயிரற்ற ெபா ள்களிடம் கூட
நாளைடவில் சில சமயம் பாசம் வளர்ந் வி ம் ேபா ம். ஜடப் ெபா ள்களிடம் கூட
அன் ெச த் ம் கல்யாணமா அ யாட்கள் அ ப்பிக் ைகையக் காைல
றித் வி வதாக மாஜிஸ் ேரட் ேகாவர்த்தனைன மிரட் யி ப்பார்? நம்பேவ
யவில்ைலேய! என்றா ம் காதல் கீதல் என் அசட் த்தனமாக ஏதாவ எண்ணிக்
ெகாண்டால் சில அபத்தக் காாியங்கைள ம் அதன் விைளவாகச் ெசய்யலாம்தான்.
ேயாசித்தப ேய நடந் ேதாட்டத்ைதக் கடந் பிரதான சாைலக்கு வந் விட்ட பவானி
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தி ம்பிப் பங்களாைவ ேநாக்கினாள். கல்யாணம் காாியங்கைள
த் க் ெகாண் ப
இறங்கித் தன்ைன இங்குமங்கும் தி ம்பித் ேத வைதக் கண்டாள். அவன் பார்ைவயில்
ப மா நின் கரம் அைசத்தாள். பங்களா வாச ல் நின்ற காைரத் தட் க்
ெகா த் விட் அவன் இவைள ேநாக்கி நடந்தான். எப்ப ேயா இரண்
ன்
தடைவ குளிர்ந்த நீைரக் ேகட் வாங்கிக் கு த் விட் அவர்கைள இங்ேக ெகாண்
வந்

ேசர்த் விட்ட அ , கடைம

"என்ன ேயாசைன? இங்கு வந்
வந் .

ந்த தி ப்தி டன் நிற்பதாகத் ேதான்றிய .
நிற்கிறீர்கள்?" என்றான் கல்யாணம் ெந ங்கி

"உங்கைளக் கணவனாக அைடயப் ேபாகிறவள் பாக்கியசா என் நிைனத் க்
ெகாண்
ந்ேதன். இந்தப் பைழய காாிடம் இத்தைன அன் ெச த் கிறவர்
மைனவிைய எவ்வள

பிாியமாக நடத்

ர்கள்?"

"மைனவி பழகிப் பழசான பிறகு அவளிடம் எனக்கு அன் ெப க்ெக க்கும்
என்கிறீர்களா? அல்ல

ஒ

கிழவிையப் பார்த் க் கல்யாணம் ெசய் ெகாள்

என்கிறீர்களா?"
"இரண் மில்ைல. இத்தைன ெபாிய எஸ்ேடட்ைட நன்றாகக் கட் ஆளக் கூ ய
திறன் பைடத்தவளாகத் ேத ப் பார்த் த் தி மணம் ெசய் ெகாள் ங்கள்"
என்கிேறன்.
"எஸ்ேடட் க்கு எஜமானியாவதா
ஆ

க்கியம்? கணவனின் மனத்ைத அன்பினால்

ம் சாமர்த்திய ள்ளவளாக இ ப்பதல்லவா விேசஷம்?"

"ஆ நைரேய ஆள்வதற்கு அபாரத் திறைம ேவண் ம். நீங்கள் கலகலப்பாகப்
ேபசும்ேபாேத காாியவாதியாக ம் இ க்கிறீர்கள். இங்ேக வந்த ம் வராத மாக
எஸ்ேடட் விவகாரங்களில் இறங்கி விட்டீர்கேள!"
"இல்லாதேபானால் இங்ேக சில ஆசாமிகள் நம்ைமேய வி ங்கி ஏப்பம்
விட் வி வார்கள். எஸ்ேடட் ல் ேவைல ெசய்பவர்களில் நல்ல மாதிாியானவர்க
உண் . ெபால்லாதவர்க ம் உண் .
"ெபால்லாதவர்கைள ஏன் ைவத் க் ெகாண்

க்கிறீர்கள் ேவைலக்கு?"

ம்
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"அப்ப ப்பட்ட சில ம் நிர்வாகத் க்குத் ேதைவதான். மற்றவர்க க்கும் பயம்
இ க்கும். ஒ ங்காக ேவைல ெசய்வார்கள். ஆனால் அந்தக் குண்டர்களிடம் நாம்
ஏமாந் விடக் கூடா . தைலக்கு ேமல் ஏறிவி வார்கள்."
"குண்டர்கள் என்றால்....?"
"ஆயிரம் பாய்க்காக ஆ
பகுதியில் இ க்கிறார்கள்!"

தைலகைளச் சீவிவிடக்கூ ய

"அப்ப யானால் மாஜிஸ் ேரட் ெசான்னதில் ஓரள
என் ெசால் ங்கள்!"

ரடர்க

ம் இந்தப்

உண்ைம ம் இ க்கலாம்

"ேகாவர்த்தனனா? என்ன ெசான்னார்?"
"'எஸ்ேடட் ல் உள்ள ஆட்கைள அ
ேபாட் வி ேவன்' என்

ப்பிக் ைகையக் காைல

றித் ப்

அவைர மிரட் னீர்களாேம?"

"அடப் பாவேம! அப்ப யா ெசான்னார்? ெபாிய கஜப் ேபாக்கிாியாக இ க்கிறாேர?
இவ க்ெகல்லாம் மாஜிஸ் ேரட் உத்திேயாகம் ேவ த கிறார்கேள அைதச்
ெசால் ங்கள்!"
"மிஸ்டர் கல்யாணம்! நீங்கள் ேகாவர்த்தனைனேயா அவர் வகிக்கிற பதிவிையேயா
இளக்காரமாகப் ேபசுவ தவ . ஏற்ெகனேவ ஒ தடைவ உங்கைள
எச்சாித்தி க்கிேறன். அவ ம் மனிதர்தாம். சில குைறகள் அவாிட ம் இ க்கலாம்.
ஆனால் அதனால் அவர் தம் பதவிப் ெபா ப்ைப ஒ ங்காக நிைறேவற்ற மாட்டார்
என் நிைனப்பதற்கில்ைல."
"நான் எ
ம் ெசால்லேவ ேவண்டாம். கூ ய சீக்கிரம் அவர் சாயம் தானாக
ெவ த் வி ம். அப்ேபா நீங்கேள ாிந் ெகாள் ர்கள்."
"நீங்கள் இ வ ேம ஏேதா அசட் ப் ெபாறாைமக்கு ஆளாகி ஒ வைர ெயா வர்
ஏசிக்ெகாள்கிறீர்கள் என் எனக்குத் ேதான் கிற ."
"அவ க்கு என்மீ ெபாறாைமேயா என்னேவா எனக்குத் ெதாியா . அதனால்தான்
ஒ ேவைள என்மீ
ண்பழிகள் சுமத் கிறார் ேபா
க்கிற . இ க்கலாம். ஆனால்
அவைரப் பற்றி நான் ஏற்கனேவ உங்களிடம் கூறிய - அதாவ கத்திையக் காட்
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விரட் னார் என்ப
ற் க்கு
இப்ேபா ெதாிய வந்தி க்கிற ."
"ஆரம்பித்

உண்ைம. அேதா

விட்டீர்களா? திதாக ஒ

ேவ

ஒ

விஷய ம் எனக்கு

கைதைய?"

"நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள்; ேவண் ெமன்ேற நான் மீண் ம் ண் பழி
சுமத் வதாகக் க
ர்கள். அதனால் உங்களிடம் அ பற்றிப் ேபசேவ ேவண்டாம்
என் தான் சற்
உங்க

ன்வைர கூட எண்ணிேனன். ஆனால் இப்ேபா

க்கு மதிப் க் குைறந்

ேபானா

'என்னிடம்

ம் பாதகமில்ைல; உங்கைள அவாிடமி ந்

காப்பாற்றி எச்சாிக்க ேவண் ய என் கடைம' என் ேதான் கிற . நான்
ேர ேயட்ட க்குத் தண்ணீர் ேத வழியில் ெதன்பட்ட ஒ கிராமத் க்குள்
ைழந்ேதன் அல்லவா? அப்ேபா ..."
"அப்ேபா ...." பவானியால் ஆவைல அடக்கிக் ெகாள்ள

யவில்ைல.

"அங்ேக இரண்
.ஐ. . க்கள் கிராம மக்களிடம் ஒ ஃேபாட்ேடாைவக் காட்
விசாாித் க் ெகாண்
ந்தார்கள். சிைறயி
ந் தப்பிேயா ய ைகதியாம். இந்தப்
பக்கம் வந் தைலமைறவாய் இ க்கலாம் என் சந்ேதகப் ப கிறார்களாம்."
"அந்தப் ஃேபாட்ேடாைவ நீங்க

ம் பார்த்தீர்களா?"

"பார்த்ேதன். அந்தப் படத்தில் இ ந்தவன் ஏறத்தாழ நம் மாஜிஸ் ேரட்
ேபாலேவதான் இ ந்தான். ேகாவர்த்தனன் க்குக் கண்ணா ேபாட் க் ெகாள்
ேவ சில ஜாைட மாற்றங்கைளச் ெசய் ெகாண் மி க்கிறார். ஆனால் நான்
ஏமாறவில்ைல. அந்தப் படத்தில் இ ந்த அவேரதான்!"

ம்

"இல்ைல. இவ்வள ெந க்கத்தில் வந் விட்டார்கள்; அவர்களாகேவ ெதாிந்
ெகாண் வி வார்கள் என் எண்ணிேனன். இன்ெனா காரண ம் உண் ."
"என்ன?"
"மாஜிஸ்திேரட் உங்கள் நண்பர். உங்கள் மதிப்பில் இன்ன ம் வி ந் விடாமல்
நிமிர்ந் நிற்பவர். எனேவ உங்கைள ம் கலந்தாேலாசித் க் ெகாண் ....."
"மிஸ்டர் கல்யாணம்! எனக்கு நீங்கள் ெபாிய உபகாரம் ெசய்ய ேவண் ம்" என்றாள்
பவானி பரபரப் டன்.
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"ெசால்

ங்கள், காத்தி க்கிேறன்" என்றான் கல்யாணம்.

"இந்த விஷயத்ைத ஒ

ஜீவனிட ம் நீங்கள் பிரஸ்தாபிக்கக் கூடா . ைகய த் ச்

சத்தியம் ெசய் ர்களா?"
"உங்க க்கு மகிழ்ச்சி த ம் என்றால் இேதா இப்ேபாேத ெசய்கிேறன்" என்
கல்யாணம் அவள் வலக் கரத்ைதத் தன் இடக் ைகயால் பற்றிப் பின்னர் தன்
வலக்கரத்ைத ம் அவள் உள்ளங்ைகேயா இைணத்தான். இைணத்த கரத்ைத எ க்க
அவ க்கு மனம் வரவில்ைல. பவானிக்கு தன்ைன வி வித் க் ெகாள்ளச் சக்தி
இல்ைல. "தாங்க் மிஸ்டர் கல்யாணம், தாங்க் " என்றேபா
உடல் வண்ட .

அவள் குரல் கரகரத்த .

(ெதாட ம்)
-------------------அத்தியாயம் 15 -- பிாியா விைட!
பவானிக்குப் திதாகக் கார் ெசன்ைனயி
ந் வந் ேசர்ந்த . அவள் ஏற்கனேவ
கார் ஓட்டப் பழகி ைலெசன்ஸும் ெபற்றி ந்தாளாதலால் அ வந் ேசர்ந்த ேம
எங்ேகயாவ
றப்படத் தீர்மானித்தாள். எங்ேக ேபாவ என் எண்ணிய
மாத்திரத்தில் ஏலமைலப் பாைதயில் ம ப
ம் உயேர ஏறிச் ெசல்ல ேவண் ம் என்
ேதான்றிய .
அந்த மைலயில் ஆங்காங்ேக உள்ள குக்கிராமங்களில் இன்ன ம் சி.ஐ. .க்கள்
வந்

விசாாிக்கிறார்களா? அவர்கள் ேத ம் நபர் இன்னார் என்

விட்டார்களா? ேதால்வி அைடந் தி ம்பி விட்டார்களா? அல்ல
தாங்கள் ேத ம் நபர் மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் தான் என்

கண் பி த்
ஒ ேவைள
க்கு வந்

அவைரக் ைக ெசய்யத் தயங்கி ேம டத் உத்தர ெபறத் தி ம்பி யி க்கிறார்களா?
இப்ப ெயல்லாம் பலவிதக் ேகள்விகள் பவானியின் உள்ளத்தில் எ ந்தன. அவற் க்கு
விைடைய அந்தக் கிராமங்களில் விசாாித்தால் அறியலாம் என ம் எண்ணினாள்.
பதில்கைளத் ெதாிந் ெகாள் ம் ஆவைலக் கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள ம் அவளால்
யவில்ைல.
கல்யாணத்ைத ம் பின்ேனா அைழத் ச் ெசன்றால் நல்ல . ேபச்சுத் ைணயாக
இ க்கும். ஆனால் கல்யாணம் ைஹேகார்ட் ல் நடந் வந்த ஒ வழக்கு விஷயமாக
அவன் அப்பாவின் ஆைணைய ஏற் ச் ெசன்ைன ெசன்றி ந்தான். றப்ப வதற்கு
ன் பவானியிடம் வந் விைடெபற் க் ெகாண்ட காட்சிைய இப்ேபா
எண்ணினா ம் பவானிக்குச் சிாிப் வந்த .
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பிாிவாற்றாைமயால் காத

வ ந் வாேளா என்

கலங்கிய காதலன் ேபால,

"கவைலப் படாதீர்கள், இரண்ேட நாட்கள்தான். உடேன தி ம்பி வி ேவன். உங்கள்
நிைனவாகேவ இ ப்ேபன்" என் அவன் தி ம்பத் தி ம்பக் கூறினான்.
பவானி, "எதற்கு இத்தைன சமாதானம் ெசால்கிறீர்கள்? நான் உங்கைளப் பிாிந்
தவித் உ கிவிடப் ேபாவதில்ைல" என்றாள்.
கல்யாணத் க்கு

கம் வா விட்ட . "ேசச்ேச, நான் அதற்குச் ெசால்லவில்ைல.

நாடக ஒத்திைகெயல்லாம் தாமதமாகிறேத, அைத எண்ணித்தான் கவைலப் பட்ேடன்"
என் சமாளித்தான்.
பவானிக்குப் பாவமாக இ ந்த . ஆ தலாகப் ேபசினாள். "பாதகமில்ைல, நீங்கள்
இல்லாவிட்டா ம் இ ப்பதாகேவ பாவித் ஒத்திைககைளச் சாியாக நடத் கிேறாம்.
அரங்ேகற்றம் குறித்த நாளில் ஜாம் ஜாம் என் நடக்கும். ஒ குைற ம் வரா ."
"சாி. அப்ேபா நான் ேபாய் வரட் மா? உம்... வ கிேறன்....சீக்கிரம்
தி ம்பிவி கிேறன்..... வரட் மா?" தயங்கித் தயங்கி நின்றான் கல்யாணம். ேலசில்
கிளம்ப மாட்டான் ேபா
ந்த .
"ெசன்

வா ங்கள்! ெவன்

தி ம் ங்கள். ெவற்றித் திலகமாக ெநற்றித் திலகமிட்

அ ப்பி ைவக்கட் மா?" என்றாள் பவானி நாடக பாணியில். டயலாக் குக்கு ஏற்ப
ந க்க ம் ெசய்தாள் ேவ க்ைகயாக.
கல்யாணத் க்குச் சற்
ன் ஏற்பட்ட தாபம் தீர்ந் உச்சி குளிர்ந் விட்ட .
"சாமானிய ேகஸ் இல்ைல இ . ெபறப் ேபாவ மாெப ம் ெவற்றி. உங்கள் வாழ்த்
என் ெநஞ்சுடன் இ க்குமாதலால் நான் ெவல்வ ம் உ தி" என் உற்சாகமாகக்
கூறிச் ெசன்றான்.
அைதெயல்லாம் இப்ேபா

நிைனத் ச் சிாித் க் ெகாண்டாள் பவானி.

'கல்யாணம்தான் ஊாில் இல்ைல. அவர் அப்பாைவயாவ
என்

அவ

க்குத் தி ம்ெமன்

ேதான்றிய . 'அவர்

பார்த்

ைவத்தால் என்ன?'

ட் க்கு இ வைரயில்

ேபானேத இல்ைலேய நான். இந்த ஊ க்ேக ெபாிய மனிதர்; பிரசித்தி ெபற்ற
வழக்கறிஞர். மாியாைதக்காகவாவ ஒ தடைவ ேபாய்ப் பார்க்க ேவண்டாமா?
ஏலமைலக்கு இன்ெனா சமயம் ேபாய்க் ெகாண்டால் ேபாகிற . இ ள் கவிகிற
ேநரத்தில் மைல ஏ வைத விடப் பகல் ேபாதில் ெசல்வ நல்ல . தக்க ைண டன்
ேபாவ ம் உசிதம்தான். ேகார்ட் வி
ைற நாளில் மாமாைவ ம் அைழத் க்ெகாண்
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ேபாகலாம். இப்ேபா

ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ண

மாியாைதகைளச் சமர்ப்பித்

விட்

த யா க்கு நம

வ ேவாம்.'

எண்ணத்ைத உடேன ெசயலாக்கத் ணிந் கிளம்பினாள் பவானி.
கார்
பாங்காக ஓ ய . உள்ளத்ைதக் குைடந் ெகாண்
ந்த கவைலகைல மீறி ஓர்
உற்சாகம் பிறந்த அவ க்கு.
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் தம் ஆபீஸ் அைறயில் உட்கார்ந் ேகஸ்
கட் க்கைளப் ப த் க் ெகாண்
ந்தார். சற் ேநரம் உன்னிப்பாகப் ப த்த பிறகு
அந்தத் தாள்கைள ன் ம் பின் மாகப் ரட் ேநாட்டம் விட்டப ேய தமக்குத்
தாேம ேபசிக் ெகாள்ள ம் ஆரம்பித்தார்.
"சட்டம் ஒ க ைத என் ெசால்கிற சாியாகத்தான் இ க்கிற . கீழ்க் ேகார்ட்
தீர்ப் இரண் வ டக் க ங்காவல். அப்பீல் ேகார்ட் ேல தீர்ப் குற்றேம சுவாக
வில்ைல; ேகஸ்

ஸ்மிஸ்! ைஹேகார்ட் ேல தீர்ப் ம ப

விசாரைண நடத்த

ம்! எப்ப

ம் அ யி

ந்

இ க்கிற . கைத? சட்டத்ைதக் க ைத என்

ெசால்வதிேல என்ன தப் ?..."
இத்த ணத்தில் கால
நீயா,

ஓைச ேகட்கேவ நிமிர்ந்த ேகாபாலகி ஷ்ணன், "அேடேட!

ைஜ ேவைளயிேல கர

ைழந்த மாதிாி...." என்றார்.

அவர் மைனவி அைழக்குள் ன்ேனறியவாேற, "ஆமாம், க ைத, கர , குரங்கு
இன் ம் என்ெனன்ன ெசால்ல ேமா ெசால் ங்கள்....." என்றாள்.
"அேடேட உன்ைனச் ெசால்லேல

பழ ெமாழிையச் ெசான்ேனன்.....இ க்கட் ம்.

இப்ேபா நீ எதற்காக வந்ேத? நான்தான் ெராம்ப ேவைலயாக இ க்ேகன்
ெதாி ேம? உன் பிள்ைளயானால் ராமா, காலட்ேசபம் ேபாயிடறான். ஒ நிமிஷம்
ட் ேல இ ந் உதவ மாட்ேடன் என்கிறான். அவைன ைஹேகார்ட் ேகஸ்
விஷயமாக ெமட்ராஸுக்கு அ ப் வதற்குள் ேபா ம் ேபா ெமன்றாகி விட்ட .
ஆயிரம் சால்ஜாப் ெசான்னான். எனக்கு ெமட்ராஸுக்கும் ராமப்பட்டணத் க்குமாக
அைலய
கிறதா ெசால் . ஏ டா அப்பா க்கு வயதாகி விட்டேத. நாம் ெகாஞ்சம்
ேகஸ்கைளப் பார்த் உதவி பண் ேவாம் என்ற எண்ணம் ளிக்கூட இல்ைல."
"உங்க

க்கு என்ன அப்ப

வயதாகி விட்ட ?" என்றாள் ெசல்லம்.
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"ேபான வ ஷம் ஐம்ப ; இந்த வ ஷம் நாற்பத்ெதான்ப அவ்வள தான். உன்
இளைமத் ேதாற்றத் க்கு ஏற்ப நான் வ ஷா வ ஷம் வயைசக் குைறச்சுண் தாேன
வர

ம்?"

"ேபா ம் பாிகாசம்! கல்யாணம் என்ைறக்குத் தி ம்பி வ கிறான் என்
ேகட்கத்தான் வந்ேதன். இனிேமல் இந்த ட் ல் ஒ நிமிஷம் கூட என்னால் இ க்க
யா . வந்தி க்கிறவர்க க்ெகல்லாம் பதில் ெசால்ல என்னால்
யவில்ைல.
உங்கள் பிள்ைளக்கு ஒ கல்யாணத்ைதயாவ இதற்குள் பண்ணி ைவத்தி ந்தால்..."
"ைவத்தி ந்தால் என்ன? மாமியா ம் ம மக ம் ஓயாமல் சண்ைட ேபாட் க்
ெகாண்
ப்பீர்கள். உங்கள் ேக ேல வாதாடற க்குத்தான் அப்பா பிள்ைள இரண்
ேப க்கும் ெபா
சாியாக இ க்கும்."
"இப்ேபா மாத்திரம் ரட் வி கிறீர்களாக்கும்? ெபா
கட்சிக்காரைனக் கூடக் காேணாம்."
"நீேய ேபாய் ஊெரல்லாம் ெசால்
நாள் இப்ப த்தான் இ க்கும்."

விட்

வ வாய் ேபா

இத்த ணத்தில் வாச ல் ஹாரன் சத்த ம் ெதாடர்ந்
உ மிவிட் ஓ ம் சத்த ம் ேகட்ட .
"பார்த்தாயா? நீ ெசால்
வாச

ந்

வாய்

"ஸார்!" என்

வி ந் ஒ

க்ேக? என்றாவ

கார் என்ஜின் ஒ

ைற

வதற்குள் கட்சிக்காரர் யாேரா வ கிறார்!"

குரல் ேகட்ட .

"நீ உள்ேள ேபா சீக்கிரம்" என்றார் ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன். "காாிேல
யாேரா ெபாிய மனிதர்கள் வந் இறங்கியி க்கிறார்கள்"
"எதற்கு இப்ப

விரட்டேறள்? ெபண் பிள்ைளக் குரல் மாதிாி இ க்ேக!"

"இ க்கட் ேம! அதனால் என்ன? ெபண்
பிரேமயேம இ க்காதா? இடத்ைதக் கா

க்கு வக்கீைல நாட ேவண் ய

பண்

. சீக்கிரம். உம்!"

ஒ
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ெசல்லம்மாள் தி ம்பித் தி ம்பி இரண் தடைவ பார்த் க் ெகாண்ேட ேவண்டா
ெவ ப்பாக உள்ேள ேபானாள். த யார் மிகக் கவனமாகக் ேகஸ் கட்ைடப் ப க்கத்
ெதாடங்கினார்!
---------------அத்தியாயம் 16 -- ஜின்னா ேதாற்றார்!
வந்தவள் பவானி. அவள் சற் நின் பார்த் விட் ப் ெபஞ்சில் அமர்ந்தாள்.
அப்ப
ம் த யார் தைல நிமிரவில்ைல. ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாண்
"வக்கீல் ஸார் ெராம்பப் பி யாக இ க்கறாப் ேபா
க்கு" என்றாள் பவானி.
த யார் நிமிர்ந்
எ ந்

நின் , "வர

பார்த் த் தி க்கிட்டார்.
ம் வர

ம்... நீங்க வந்தைத நான் பார்க்கேவ இல்ைல. என்ன

ேசதி? எப்ேபா வந்தீங்க? அேட நாற் கா ! பி ைனக் ெகாண்டாடா! ேசச்ேச! அேட
பி ன் நாற்கா ெகாண்டாடா!"
"ேவண்டாம். ெபஞ்ேச ெசௗகாியமாயி க்கு" என்றாள் பவானி.
"அந்த மைடயன் பி ன் யாராவ வ கிற சமயம் பார்த் எங்ேகயாவ
ெதாைலஞ்சு ேபாயிடறான். குமாஸ்தா க்கு இன் தான் திவசம். அவ ம் வரவில்ைல.
"குமாஸ்தா க்கா ஸார் திவசம்? காலமாகி ெராம்ப நாள் ஆச்ேசா?"
"இல்ைல; இல்ைல. குமாஸ்தாவின் தாயா க்குத் திவசம். அ

ேபானால்

ேபாகட் ம். எங்ேக வந்தீர்கள்? என்ன விஷயம்?"
"ஒன் மில்ைல ஸார்! சும்மாத்தான்.
ேபாகலாம் என்

கார் இப்பத்தான் வந்த . ஒ

ைரவ்

கிளம்பிேனன். இந்த ஊாில் என்ன ெமாீனாவா? ம ண்ட் ேராடா?

என்ன இ க்கிற .
க் காைரப் ெப ைம டன் ஓட் ப் ேபாக? ெப ம்பா ம்
கூைடப்
தி எ ப் கிற கப்பி ேரா தான். ஆகேவ ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ண
த யார் ட் க்குப் ேபாய்க் ெகாஞ்சம் ஜம்பம் அ த் க்ெகாண் வரலாேம என்
ேதான்றிய . றப்பட் விட்ேடன். உங்க மகன் கல்யாணத்திட ம்
ெசால் யி ந்ேதன்.
க்கார் வரப்ேபாகிறெதன் ." "ஐஸீ." அவன் ெமட்ராஸ்
ேபாயி க்கான்."
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"ெதாி ேம! என்னிடம் ெசால் க் ெகாண் தான் கிளம்பினார். அவைரப் பார்க்க
நான் வர மில்ைல. உங்க ஆசிர்வாதத்ைதக் ேகாாித்தான் வந்தி க்ேகன். இந்தப்
பக்கத்தில் லீ ங் லாயர் நீங்க. இந்த ஊ க்கு வந்ததி
ந் நான் உங்கைளச்
சந்தித் ப் ேபசினேத இல்ைல. மாியாைதக்காவ வந் பார்க்க ம் என் ெராம்ப
நாட்களாய் எண்ணம். இன்
க் கா ம் வரேவ...."
"எதற்காக என்ைனப் ேபாய்ப் பிரமாதமாகப் கழ்கிறீர்கள்?" என்றார் ேகாபால
கி ஷ்ணன். "ஊர்
ம் பவானி என்ற ெபயைரக் ேகட்டாேல 'ஓேஹாேஹா'
என்கிறார்கள். ேகார்ட் க்கு நான் வ ம் ேபா சில சமயம் உங்கைளச் சுட் க் காட்
இன்னாெரன் என்னிடம் சக வக்கீல்கள் ெசால் யி க்கிறார்கள்."
"நல்ல வார்த்ைதகளாகத்தாேன ஸார் ேபசினார்கள் என்ைனப் பற்றி? குற்றம் குைற
ஒன் ம் கூறவில்ைலேய?"
"கிராஸ் எக்ஸாமிேனஷைனக் கிளாஸா நீங்க நடத்தறதாக் ேகள்விப் பட்ேடன்.
அப்ப ப்பட்டவர் என்ைனத் ேத வ வெதன்றால் அ என் பாக்கியம்தான்" என்றார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.
"விைளயாட் க்குக்கூட இப்ப நீங்க உங்கைளேய குைறத் ப் ேபசிக் ெகாள்ளக்
கூடா . அனாவசியமாக என்ைனத் க்கி ைவக்க ம் ேவண் யதில்ைல. நான் இந்தத்
ெதாழி க்குப்
சு. உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் என்ைன 'ைகட்' பண்ண ம்.
அ க்க ஏதாவ சந்ேதகங்கள் சட்டப் பாயிண் ேல ேதான் ம். நீங்க கிளியர்
பண்ண

ம். உங்கள் மகைளப் ேபால் நிைனத் க் ெகாள்

ங்கள். என்ன சாிதானா?"

"அதற்கு என்ன ெராம்ப சாி!"
"இப்ேபா கூடப் பா ங்க. உங்க அட்ைவஸ்ைஸக் ேகட் க் ெகாண்
என் தான் வந்ேதன். ஒ விஷயமா."
"ெசால்
"'ஏ' வந்

ேபாகலாம்

ங்கள்."
'பி' ையக் கத்தியால் குத்தினால் அ

கத்திையக் காட் ப் பய

த்தினால்...?"

ெகாைல

யற்சி. ஆனால் சும்மா
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"சட்டப்ப

அ

ம் தப் த்தான். ஆனால் 'ேமா வ்' நி பிக்கப்பட

விைளயாட்டாப் ேபசிக்கிட்

ந்ேதாம்

ெசால்

ம். சும்மா

'ஏ' தப்பிக்கப் பார்க்கலாம்.

கத்தியால் மிரட் வி ம்பத் தகாத இன்ன காாியத்ைத 'ஏ' சாதித் க் ெகாண்டான்
என்பதாக நி பிக்க ம்."
"'ஏ' ெசால்கிறார், ''பி' என்ைன எஸ்ேடட் ஆட்கைள விட்
பய
த்தினான். அதனால் தான் நான் கத்திையக் காட்
என் ."

அ க்கப் ேபாவதாகப்

அவைன மிரட் ேனன்'

"என்ன இெதல்லாம்? உங்க நாடகத்திேல வ கிற காட்சியா? கல்யாணம் எ தின
நாடகத்திேல நீங்க சஸ்ெபன்ஸ் ேசர்க்கறீங்களா?"
"இல்ைல சார்! என் வாழ்க்ைகேய ஒ

ெபாிய சஸ்ெபன்ஸாக இ க்கு."

"யார் உங்கைள மிரட் கிறார்கள்? என்ன விஷயம்?"
"எ
ேம எனக்கு நிச்சயமாகத் ெதாியேல. உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள
யாததால்
எந்த ஒ நபர் மீ ம் குற்றம் சுமத்த ம் தயக்கமாயி க்கு. ஆனால் மனம் மட் ம்
கிடந் அ த் க் ெகாள்கிற . ஏேதா விபாீதம் ேநரப் ேபாகிற அ
ம் என்
காரணமாக நிகழப் ேபாகிற என் .."
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் அவைள உற் ப் பார்த்தார். "நீ ெராம்பக் குழப்பம்
அைடந்தி க்கிறாய்" என்றார்.
"அப்பாடா, ாிந் ெகாண் விட்டீர்கேள" என்றாள் பவானி. "என் மனேசா
ஒப்பி ம்ேபா ஜின்னாவின் ஸ்லீம் லீக் ெகாள்ைககள் கூட ெராம்பத்
ெதளிவானதாகத் ேதான் ம். அத்தைன குழப்பம்!"
"ஐேயா பாவம்."
"ஆமாம், ஸார்! ஜின்னாைவ நிைனச்சாேல ெராம்பப் பாிதாபமாகத்தான் இ க்கு"
என் சிாித் க் ெகாண்ேட கூறிய பவானி.
ேகாபாலகி ஷ்ணைன ேநாக்கி அ த்த ேகள்விக் கைணைய
இன்ெனான்

ேகட்கிேறன். ஒ

நபைர உத்தமர் என்

சினாள்; "ஸார்!

நமக்கு மிக நன்றாக,
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உ தியாகத் ெதாி ம். ஆனால் அவர் ெபாிய குற்றம் ாிந்
சாட்சியம் இ க்கிற . அந்தச் சமயத்தில் ஒ
சாட்சியத்தின்ப

நடப்பதா? அல்ல

விட்டதாக நிதர்சனமாகச்

வக்கீ ன் கடைம என்ன?

மனச்சாட்சிப்ப

நடப்பதா?"

ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் தைலையச் ெசாறிந் ெகாண்டார். "நடந்தைத
நடந்தப விவாித்தால் ேதவலாம். இப்ப மர்மமாகக் ேகட்டால் என்ன பதில்
ெசால்வ ?"
"சாி, அ ேவண்டாம். இதற்குப் பதில் கூ ங்கள். ஒ ம ஷன் அவ்வளவாக நல்ல
சுபாவம் உள்ளவன் இல்ைல. அவேனா பழக ேவண்டாம் என் அறி எச்சாிக்கிற .
ஆனால் மனம் அறி க்குக் கட் ப் படாமல் எதனாேலா அவன்பால் ஈர்க்கப் ப கிற .
ஆனால் அைதக் காதல் என் ம் கூ வதற்கில்ைல. ஏேதா ேபான ஜன்மத்தில்
விட் ப்ேபான ெதாடர் இப்ேபா
ப்பிக்கப்ப வ ேபால் ஒ பிரைம. இந்த
மாதிாிச் சந்தர்ப்பத்தில் ஒ

ெபண் எப்ப

நடந்

ெகாள்வ ?"

"'த்ெசா. த்ெசா த்ெசா" என் சத்தம் எ ப்பியப தைலைய அைசத்தார் ேகாபால
கி ஷ்ணன். "உனக்காக நான் ெராம்பப் பாிதாபப்ப கிேறன் பவானி!"
"ஏன் ஸார்? எனக்குப் ைபத்தியம் பி த் விட்ட என் நிைனக்கிறீர்களா?
அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல. ைபத்தியம் பி க்காம
க்க ேவண் ம்
என்பதற்காகத்தான் உங்களிடம் வந் சற் ேநரம் ேபசிேனன். ெபாிய கிாிமினல்
லாயர் என் ெபயெர த்தவர் ஆயிற்ேற. எனக்குத் ெதளி பிறக்கிற மாதிாி ஏதாவ
ெசால் ர்கள் என் எதிர்பார்த்ேதன். கைடசியில் பார்த்தால் உங்கள் ைளைய ம்
குழப்பிய தான் மிச்சம் என் ேதான் கிற .
"உன்ைன என் மகள் ேபால் நிைனத் க் ெகாள்ளச் ெசான்னாய். சாி என்ேறன்.
வார்த்ைத மீற மாட்ேடன். ஆனால் உனக்கு என்ைனத் தகப்பனாக ஏற்கும் மனப்
பக்குவம் இன் ம் வரவில்ைல. அதனால்தான் குறிப்பிட் க் கூறாமல் கு க்தியாகப்
ேபசுகிறாய். உனக்கு எப்ெபா மனம் விட் ப் ேபசத் ேதான் கிறேதா ெசால் .
ேகட்கிேறன். என்னால்
ந்த ேயாசைனகைளக் கூறி உதவிகைள ம் ெசய்கிேறன்.
இதற்கு அதிகமாக நான் என்ன ெசால்ல

ம்?"

"அ ேபா ம் ஸார் எனக்கு" என்ற பவானி எ ந் விைட ெபற் க்ெகாண்டாள்.
அவள் நன்றி கூறவில்ைல. ஆனால் கலங்கி நீர் த ம்ப நின்ற கண்கைள
அவாிடமி ந் மைறத் க்ெகாள்ள அவள் பிரயாைசப் படாதேத நன்றிைய
உணர்த்திய .
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பவானி ெசன்ற ம் ெசல்லம்மாள் ம ப

ம் தன் கணவன் அைறக்குள்

ைழந் ,

"என்னங்க, யாேரா ஒ த்தி வந்தி ந்தாேள அவள் ெபண்தாேன?" என்றாள்.
"ஏன், அதிேல உனக்கு என்ன சந்ேதகம்?"
"அந்தப் ேபா

ேபாட்டாேள! ெபண் என்றால் இப்ப யா இ ப்பார்கள்?"

"பின்ேன எப்ப இ ப்பாள்? அவ க்கு என்ன குைற? அழகாய், இலட்சணமாய்
நாகாிகமாய் இ க்கிறாள். ப த் பி.ஏ. பி. எல். பட்ட ம் வாங்கி யி க்கிறாள்.
எல்ேலா ம் உன்ைனப்ேபால் கர்நாடகமாக இ க்க

மா என்ன?"

"சாியாய்ப் ேபாச்சு; நீங்க ேபசறைதப் பார்த்தால் இந்த
தங்கைவத் வி
ர்கள் ேபா
க்கிறேத!"

ட் ேலேய அவைளத்

"ஏன், அப்ப ச் ெசய்தால் என்ன? அவள் கூட 'என்ைன உங்கள் ெபண்ணாகப்
பாவித் க் ெகாள் ங்கள்' என் தான் ெசான்னாள். ம மகப் ெபண்ணாகக்கூட
ஏற்கலாம். ஆனால்....."
"ேபா ம், ேவெற விைனேய ேவண்டாம். ஏற்கனேவ இந்த ட் ல் நீங்க அப்பா
பிள்ைள இரண் ேபர் வக்கீல் ேவைல பார்த் என்ைனப் ேபச விடாமல் அ க்கிறீங்க.
ம மக ம் வக்கீலாக வந் விட்டால் நான் ஊைமயாகி விடேவண் ய தான்."
"அப்ப நடந்தால் ேதவலாேம. ஆனால் என் கவைல ேவ . ஏற்கனேவ அவள் இந்த
ஊ க்கு வந்த பிறகு அேநகமாக எல்லாக் கட்சிக்காரங்க ம் அவகிட்டதான்
ேபாறாங்க. இந்த ட் க்ேக அவள் வந் கு ேயறி தன் ெபயைர ம் எ தித் ெதாங்க
விட்டால் இப்ேபா எனக்கு வந் ெகாண்
க்கிற ஒன்றிரண் ேகஸ்க ம்
அவகிட்டத்தான் ேபாகும்" என் கூறி ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் இ
இ ெயன் சிாித்தார்.
"என்ன சிாிப் ? எனக்குப் பி க்கேவயில்ைல!" என்
இ த் க்ெகாண் உள்ேள ேபானாள் ெசல்லம்.
(ெதாட ம்)
---------------------

ேதாளில்

கவாைய
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அத்தியாயம் 17 -- "உனக்கும் காதலா?
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் ட்
ந் பவானி ெவளிேய வந்தேபா தன்
காாில் ைரவர் ஆசனத்தில் யாேரா உட்கார்ந்தி ப்ப சாைல விளக்கின் மங்கிய
ஒளியில் அவ க்குத் ெதாிந்த . காைரப் ட்டாமல் சாவிைய மட் ம் எ த் க்
ெகாண் ேபான தவ என் ேதான்றிய . கூடேவ அ மதி இன்றிக் கா க்குள்
ஏறி அமர்ந்தி க்கும் நபர்மீ ேகாப ம் ெபாத் க் ெகாண் வந்த . ஒ வக்கீ ன்
வாதத் திறைமகைள ெயல்லாம் காட் அவ டன் சண்ைட பி க்கும் ேநாக்கத் டன்
அவள் பரபரப்பாக அ ெய த் ைவத்தாள். ஆனால் காைர ெந ங்கியேபா அ
சி வன் விசு என்பைத ம் அவன்
க் காைரத் தான் ஓட் வதாகக் கற்பைன ெசய்
ெகாண் " ர்ர்ர்.... ர்ர்!" என் சத்தப்ப த்தியப ேய ஸ் யாிங்ைக அைசப்பைத ம்
கண்டாள். அவ க்குக் ேகாபிக்க மனம் வரவில்ைல. என்றா ம் விைளயாட்டாக
"யா டா அவன், காாிேல விஷமம் பண்
அதட் னாள்.

கிற ! ேபாலீைஸக் கூப்பிடட் மா?" என்

"ஓ, ேபஷாகக் கூப்பி , பவானி அக்கா! சாைலயின் வல

பக்கம் வண் ைய

நி த்தியி க்கிறாேய, வந் பார்க்கட் ம். ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்டர். பத்
பாய்தான்
ஃைபன். பவானி பி.ஏ. பி.எல். ன் வாதத் திறைம ஒன் ம் அங்ேக ப க்கா !"
என்றான் விசு.
"அட ேபாக்கிாி!
பவானி.
"அ

ல்ஸ்ெஸல்லாம் நல்லாத் ெதாிந்

ைவத்தி க்கிறாேய!" என்றாள்

மட் மில்ேல. கார் ஓட்டேவ எனக்குத் ெதாி ம். ஆனால் சாைல ெதாிந்தால்

கால் எட்டா . மற்றப்ப

கியர், பிேரக், கிளச் சப் ஜாடா கச்சிதமா எனக்குத் ெதாி ம்."

"பேல ேபஷ்! ெகட் க்காரன் தான். நக

ெசால்கிேறன். உன்ைன

ட் ல் விட்

விட் ப் ேபாகட் மா?"
"சாி அக்கா." அவன் நகர்ந்

ெகாண்டான். "ஸ் யாிங்ைகப் பி த் க் ெகாண்

வரட் மா?"
"ஐய்யய்ேயா!
"ஒன் ம் ஆகா
ெகாஞ்ச

கார்! எங்ேகயாவ

ேமாதிவிட்டால்?"

பவானி அக்கா! நீ ம் பி ச்சுக்ேகா, நா

ரம், என்ன? ப்ளீஸ்!"

ம் பி ச்சுக்கிேறன்.
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"ஆல்ைரட், அேதா அந்த இரண்டாவ விளக்குக் கம்பம் வைரதான்" என்ற பவானி
காைரக் கிளப்பினாள். விசு அவள் அ ேக] ஆசனத்தின் மீேத மண் யிட்
ஸ் யாிங்ைகப் பி த் க் ெகாண்டான்.
"அ

சாி, நீ இங்ேக எப்ப

வந்

ேசர்ந்தாய்?" - பவானி ேகட்டாள்.

"கல்யாணம் மாமாதான் என்ன உதவி ேவண் மானா ம் தம்ைம வந் பார்க்கும்ப
ெசால் யி க்கிறாேர. அதனால் தான் வந்ேதன். "நீங்க காைர விட் இறங்கி உள்ேள
ேபாவைதப் பார்த்ேதன்.
க் கார் ேஜாரா இ க்கு அக்கா."
"என்ன உதவி இப்ேபா ேதைவப்பட்ட

கல்யாணத்திடம்?"

"கிணற் ஜகைடக்கு கிாீஸ் ேபாட மாம். கீங் கீங் என் சத்தம் ேபாடறதாம்.
அக்கா க்ேகா எனக்ேகா எட்டைல. கிணற் மதில் ேமல் ஏறி நிற்கப் பயம். அதனால்
கல்யாணம் மாமாைவ அைழத் க்ெகாண் வ மா கமலாக்கா ெசான்னாள். இங்ேக
வந்தா அந்தச் ெசல்லம் மாமி வள் ன் வி ந் விரட்டறா. ேபர்தான் ெசல்லம்
ெவல்லம் என் ."
"இன் ம் இரண் நாட்களிேல வந் வி வார் கல்யாணம் ெமட்ரா
ெசால் அ பேறன்" என்றாள் பவானி.
"இரண் நாெளன்ன இ ப நாட்கள் கழித் ேவ மானா
அவசரமில்ைல" என்றான் விசு. "கிணற் ஜகைட கீங் கீங் என்
ேபாகட் ம். யா க்கு நஷ்டம் அல்ல

ேல ந் ,

ம் வரட் ம், ஒன் ம்
கத்தினால் கத்திட் ப்

கஷ்டம்?"

"அ சாி" என் சிாித்தாள் பவானி. "சாியாக உட்கார், ஊர்வலம் ேபான
ேவகமாய் விடலாம் வண் ைய."
விசு ஸ்டீாிங்கி

ந்

கரத்ைத எ த்

விட்

ேபா ம்.

அமர்ந்தான்.

"கஷ்டேமா நஷ்டேமா இல்ைல என்றால் கிாீஸ் ேபாட எதற்குக் கல்யாணம்
மாமாைவக் கூப்பிட வந்தாய்?" என்றாள் பவானி.
"ஐய்யய்ேய இ கூடப் ாியைலயா உனக்கு? கமலா அக்கா க்குக் கல்யாணம்
மாமா ேமேல லவ்! அவைர அ க்க பார்க்கைலன்னா இவ க்குப் பித் ப் பி த்த
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மாதிாி ஆயி ம். அதனால் தான். ஆணி அ க்க மா கல்யாணம் மாமாைவக் கூப்பி .
ணி உலர்த்தக் கம்பி கட்ட மா கல்யாணம் மாமாைவக் கூப்பி ன் என்
பிராணைன வாங்கறா."
பவானிக்கு அடக்க மாட்டாமல் சிாிப் வந்த . வியப்பாக ம் இ ந்த . "இந்தா
விசு! நீ சின்னப் ைபயன். இப்ப ெயல்லாம் ேபசக் கூடா " என்றாள்.
"கமலா அக்கா க்குக் கல்யாணம் மாமா ேமேல லவ் என்றால் உங்க
இவ்வள
விசு.

ேகாபம் வர ? உங்க

"ஏய், அச ! சினிமா
இ க்க

க்கு ஏன்

க் கும் கல்யாணம் மாமா ேமேல லவ்வா?" என்றான்

ராமாவிேல எைதயாவ

பார்த் விட்

உளறாேத! சமர்த்தா

ம், ாிந்ததா?"

"சாி" என்றான் விசு.
இதற்குள்
வந் விட்ட . விசு கீேழ இறங்கிக் ேகாபத்ேதா ேவகமாகப்
படாெரன் கதைவச் சாத்தினான். பவானிக்குத் க்கி வாாிப் ேபாட்ட ! அவைன
அதட் யதற்குப் பழி வாங்கி விட்டாேன! த்தம்
க் கார். கத கழன் விழாதேத
அதிசயம்தான்.
ஒ பக்கம் ேகாப ம் ஒ பக்கம் அவன் ேபாக்கிாித்தனத்ைத நிைனத் ச் சிாிப் ம்
ெபாங்க அவள் கீேழ இறங்கினாள். ட் க்குள் ைழவதற்கு ன் இம் ைற கார்
இட
றமாக நிற்கிறதா என் பார்த் க் ெகாண் சாியாகப் ட் க் ெகாள்ள ம்
ெசய்தாள்.
–---------------அத்தியாயம் 18 -- அந்தப் ரத்தில் அரசிளங்குமாிகள்
"வாம்மா பவானி! இந்த ஊர் எல்ைலக்குள் ைழந்த ேம மகா லட்சுமி மாதிாி எதிேர
வந் நின்றாய். உடேனேய ஜாைக வசதி கிைடத்த . அந்தப் பிள்ைள கல்யாணம்
தங்கக் கம்பி. ெராம்ப ஒத்தாைசயாக இ க் கிறான்" என் கூறிப் பவானிைய வர
ேவற்றாள் காமாட்சி.
"இன் ம் உங்க க்கு என்ெனன்ன உதவி ேவ
அவைரேய ேக ங்கள்" என்றாள் பவானி.

ேமா எல்லாவற்ைற ம்
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"அப்ப

ஒண்

ம் அதிகமாக உபகாரம் ேதைவயில்ைல. விசுைவப்

பள்ளிக்கூடத்தில் ேசர்த் , 'அவன் அப்பா க்கு ஓர் உத்திேயாகத்ைதப் பார்த் க்
ெகா த் , இந்தப் ெபண்
ேபா ம்."

க்கு ஒ

கல்யாணத்ைத ம் பண்ணி ைவச்சுட்டாப்

" தல் இரண் காாியங்க ம் கஷ்டப் படலாம். ன்றாவ
ந்த மாதிாிதான்.
கட்டாயம் சுலபமாக நடந் வி ம். கல்யாண சுந்தரம் இ க்கிறாேர அவேர
பி ம்மச்சாாி தான். உங்கள் ெபண் க்குத் தகுந்த வரன்."
"ஆனால் அவர்கள் கு ம்பம் பணக்காரக் கு ம்பம் அ

இ

என்கிறார்கேள."

"அதனால் என்ன? மிஸ்டர் கல்யாணசுந்தரத் க்கு ஏைழ பணக்காரர் என்ற
வித்தியாசேம கிைடயா . தீவிர ேசாஷ ஸ்ட் அவர் அப்பா மட் ம் த க்கவில்ைல
என்றால் ெசாத்ைத ெயல்லாம் தானம் பண்ணி வி வார். நாட் ல் ஏைழகள், பரம
ஏைழகள் என்ற இரண்ேட வகுப்பார்தாம் இ க்க ேவண் ம் என்ப அவர் சித்தாந்தம்.
அந்த அள க்குச் ச க சீர்தி த்த ஆர்வம் ெகாண்டவர். உங்கள் ெபண்தான் என்ன
சாமானியப்பட்டவளா, அவள், அழகு, சமர்த் , அறி , ப ப் ..."
"கைடசியாகச் ெசான்ன

மட் ம் அக்காவிடம் கிைடயா .

ஜ்யம்" என்றான் விசு.

"த ப்பயேல! சும்மா இ . நீ ஒ த்தன் ப த் க் குப்ைப ெகாட் னால் ேபா ம்"
என்றார் மாசிலாமணி.
"உண்ைமையச் ெசான்னாேல எல்ேலா க்கும் ேகாபம்தான் வ ம்" என்றான் விசு.
"விசு! அக்கா எ வைர ப த்தி க்கிறாள்?"- பவானி ேகட்டாள்.
"எட்டாவேதா

ப ப் க்குக் ெகாட்டாவி விட் விட்டாள்."

"அதற்கு ேமல் ெபண்க
மாசிலாமணி.

க்குப் ப ப் எதற்கு என்

நி த்தி விட்ேடாம்" என்றார்

"நீ என்ன நிைனச்சுண்டா ம் சாி பவானி. அந்த விஷயத்திேல நாங்க ெகாஞ்சம் கர்
நாடகம்தான்" என்றாள் காமாட்சி.
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"நிைனக்கிற என்ன? இெதல்லாம் அவரவர் மனைச ம் சூழ்நிைல
சந்தர்ப்பங்கைள ம் ெபா த்த . கால மா த க்கு ஏற்ப நாளைடவில் மன
மாற்றங்க ம் நடக்கும். நிதானமாகப் ப ப்ப யாகத் தான் ஏற்ப ம். ஒ விதத்தில்
பார்த்தால் நீங்க கமலாவின் ப ப்ைப எட்டாவேதா நி த்தியேத நல்ல தான்"
"ஏன், எப்ப ?" என்

மாசிலாமணி தம்பதி ஏேகாபித் க் ேகட்டனர்.

"கல்யாணசுந்தரத்தின் தாயா க்குப் ப த்த ெபண்கைளக் கண்டாேல பி க்கா !
அதிகம் ப க்கா , கு த்தனப் பாங்காக இ க்கும் நாட் ப் ெபண்ணாகத் தனக்கு வர
ேவண் ம் என் அந்த அம்மா க்கு ஆைச."
இைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட யி ந்த கமலாவின் ேமனி சி ர்ப்பைதப் பவானி ஓரக்
கண்ணால் பார்த் ப் ன்னைக

த்தாள். அவள் விைடெபற் ச் ெசல்ல

"குங்குமம் ெகாேடன் கமலா!" என்றாள் காமாட்சி. ஏேதா கன லகி
வி பட்டவள் ேபால் தி க்கிட் க் கமலா அவசரம் அவசரமாக எ ந்
குங்குமச் சிழிைழ எ த் வந் நீட் னாள்.
பவானி ெநற்றிக்கு இட் க் ெகாண்
வந்த கமலா, "அ க்க

வந்

ெகாண்

றப்பட்டேபா

ல் ெமாட்ைடப் பாைற ஒன்

ந்
ேபாய்க்

வாசல்வைரயில் வழிய

ப்ப

ங்கள் அக்கா!" என்றாள்.

"வ கிேறன். ஆனால் இங்ேக வரலாமா அல்ல
ைமல் கல்

ற்பட்டேபா ,

ஏலமைலப் பாைதயில் பத்தாவ

இ க்கிறேத அங்ேக சந்திப்ேபாமா?"

என்றாள் பவானி. "அங்ேக ெயன்றால் மனம் விட் ப் ேபசலாம் இல்ைலயா?"
கமலா அதிர்ச்சி அைடந்தவளாக, "நீங்கள் என்ன ெசால்கிறீர்கள்?" என்றாள்.
"அ கள்ளி! எனக்கு ஒன் ம் ெதாியா என் நிைனக்கிறாயா? ைன ேபா
ந்
ெகாண்
ேபால் பாய்கிறவளாயிற்ேற நீ. நாேன காாில்கூடத் தனியாகப் ேபாகத்
தயங்குகிேறன். அம்மாதிாி ஏகாந்தமான இடங்க க்கு நீ பஸ் ல் ஒ வ க்கும்
ெதாியாமல் ேபாய் விட் வ கிறாய்!"
"அக்கா! ெம வாகப் ேபசுங்கள். அம்மா காதில் வி ந்தால் ேதாைல உாித்
வி வாள்."
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குரைலச் சற் த் தாழ்த்திக் ெகாண்ட பவானி, "அ த்த தடைவ இரண் ேப ம்
இந்தக் காாில் ேசர்ந்ேத ேபாேவாம். ெபா ேதா ேபாய்விட் இ ட் வதற்குள்
தி ம்பி வி ேவாம். என்ன ெசால்கிறாய்?" என்றாள்.
"ெசால்ல என்ன இ க்கிற ? நான் எப்ேபா ம் தயார். எனக்ெகன்ன ேகார்ட்டா,
ஆபீஸா? ெவட் ப் ேபா

ேபாக்கிக் ெகாண்

க்கிேறன்" என்

சற்ேற ஆதங்கம்

குர ல் எட் ப் பார்க்கப் ேபசினாள் கமலா. "ஆனால் அப்பா, அம்மா தான்
சம்மதிப்பார்கேளா என்னேவா?"
"நான் அைழத் ப் ேபாகிேறன் என்றால் ம க்க மாட்டார்கள். வரட் மா?" என்ற
பவானி ஆயிரமாயிரம் வண்ணக் கன கள் காணக் கமலா க்கு வழிவகுத் விட் க்
காாில் ஏறிச் ெசன்றாள்.
மைல அரச ைடய ராஜ்யத்தின் தைலநகர் ேபால விளங்கிய அந்தப் பகுதி.
காப்பித் ேதாட்டங்களின் ெசயற்ைக எழில் பல இடங்களில் மேனாரம்மியமாக
இ ந்த என்றால் அந்தப் பகுதிகளின் இயற்ைக அழகு ெகாழித் க் ெகாஞ்சிய .
தைலநகாின் ைமயமான இடத்தில் ஓங்கி நின்ற அரண்மைனயாக ஒ ெமாட்ைடப்
பாைற. அரண்மைனயா அ ? இல்ைல. அங்கு இப்ேபா கு ேயறியி ந்த
அரசிளங்குமாிகள் அந்தப் ரமாகேவ மாற்றி விட்
ந்தனர்! சரக்ெகான்ைற மரம்
ஒன் அவர்கள் மீ ெபான் விதானம் விாித்தி ந்த . திரண் ெகாண்
ந்த காிய
ேமகங்கள் காரணமாய் ாியம் குன்றிய மாைல ேநரத் ெவய்யிைல ம் அந்த
விதானம் வ கட் அ ப்பி அேத காரணத்தால் தன தங்கத் ேதாற்றம் ேம ம்
தகதகக்கக் கண்ட .
அ கிேலேய ஓர் அர்ச மரம் சாமரம் சுவ ேபால் அைசந்தா ச் சலசலத்த .
ராமப்பட்டணத்ைத ெயாட் யி ந்த ெபாியேதார் ஏாி மீதாகத் தவழ்ந் வந்த
மைலயமா தம் இ வர் ேமனிைய ம் குளிர்வித்த . அ மரத்தில் ஒய்யாரமாகச்
சாய்ந்தி ந்த அவ்வி வ ம் அரசிளங்குமாிகளா அல்ல வனேதவைதகேளதானா?
கமலா தன்னிடமி ந்த ெசாற்ப ஆைடகளிேலேய மிக ம் திதான ஒன்ைற
அணிந்தி ந்தாள். இைத ஒ விேசஷதினமாகக் க தி வழக்கத்ைத விடச்
சிரத்ைத டன் ஒப்பைனகைள ம் கவனித் ச் ெசய் ெகாண்
ந்தாள். பவானி இந்தப்
பயணத் க்காக விேசஷ சிரத்ைத ஏ ம் தன்ைன அலங்காித் க் ெகாள்வதில்
காட்டவில்ைல என்றா ம் சாதாரணமாகேவ அவள் ந ன நாகாிகங்களி ம்
அன்ைறய நாகாிகத்ைத அறிந்தவள். ஒன் பச்ைசக் கிளி என்றால் மற்ற மாடப் றா.
ஒன்

மஞ்சள் சாமந்தி, மற்ற

இளஞ்சிவப் ேராஜா. ஒன்

கும்மிக் கீதம், மற்ற

இங்கிலீஷ்
ன்! ஒ த்தி அல் ராணி, மற்ெறா த்தி கிளிேயாபாத்ரா! ஏகந்தச் சூழல்
அளித்த சுதந்திர உணர் அவர்கைள ஏேதாேதா மேனாராஜ்யங்களில் பறக்கச்
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ெசய்த . அேத சமயத்தில் ஒ வித ெந க்கத்ைத ம் பிைணப்ைப ம் அவ்வி வாிட ம்
உண்டாக்கி அ ைமப்ப த்த ம் ெசய்த .
"மைழ வ ேமா?" என்றாள் கமலா.
"வரலாம். இம்மாதிாி சில்ெலன்

காற்

சும்ேபா

உன் பக்கத்தில் நான் இ ந்

என்ன பிரேயாசனம்? கல்யாணம் அல்லவா இ க்க ேவண் ம்?" என்றாள் பவானி.
"அக்கா! உண்ைமயாகத்தான் ேபசுகிறீர்களா? அல்ல
அனாவசியமாக என் ஆைசகைள வளர்த் விட்டால் அ
இதய ம் சுக்கு றாக உைடந் ேபாகும்.
"கமலா! கல்யாணம் உன்ைன ஏற் க் ெகாள்வார் என்

என்ைன ஏமாற் கிறீர்களா?
ேமாதிச் சித ம்ேபா என்

என்னால் சத்தியம் ெசய்

தரவா
ம்? ஆனால் கல்யாணம் உன்ைன மைனவியாக அைடயக் ெகா த்
ைவத்தி க்க ேவண் ம் என்ேபன். அவர் உன்ைன ம க்க எந்தக் காரண ம் எனக்குத்
ேதான்றவில்ைல.
நீங்கள் இ வ ம் தி மணம் ெசய் ெகாண்டால் உங்கள் இல்வாழ்க்ைக ெதளிந்த
நீேராைட ேபால் இனிைமயாகத் தங்கு தைடயின்றி ஓ ம். உங்கைள இைணத்
ைவக்க நான் என்னால்
ந்தைத ெயல்லாம் ெசய்ேவன்."
"அன்
ேபானதி

நீங்கள்
ந்

ட் க்கு வந்

என் ஆைசக்குத்

பம் ேபாட் விட் ப்

நான் இந்த உலகத்திேலேய இல்ைல,அக்கா!"

"கல்யாணத் டன் கரம் ேகாத் க் கற்பைன உலகில் சஞ்சாித் க்
ெகாண்
ந்தாயாக்கும்! என்னெவல்லாம் விைளயா னீர்கள்? எல்லாவற்ைற ம்
ஒன் விடாமல் இப்ேபா ெசால் யாக ேவண் ம் எனக்கு!"
"மகிழ்ச்சிக் கட ல் மிதந்ேதன். திடீெரன்
அதில் ழ்கிப் ேபாேனன்."
" யரமா? என்ன

அ ேவ

யரக் கடலாக ம் மாறிய .

யரம் உனக்கு?"

"இத்தைன அன்பான ஓர் அக்காைவத் ெதய்வமாகப் பார்த் என்னிடம் அ
ைவத்தி க்கும்ேபா அவைளச் சாியாகப் ாிந் ெகாள்ளாமல் அவள் மீ

ப்பி
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சந்ேதகித் க் ேகாபதாபப் பட் ம் ெபாறாைமயால் ெவந்
சபித்ேதாேம என் என்ைன நாேன ெநாந் ெகாண் அ

கி ம் பலவிதமாகச்
தீர்த்ேதன்!"

இப்ப க் கூறி வ ம்ேபாேத கமலா மீண் ம் ெபால ெபாலெவன்
உகுத்தாள்.

கண்ணீர்

"அசேட! எதற்கு என்ைனச் சபித்தாய்? ஏன் இப்ேபா அ கிறாய்? நி த் ,
ெசால்கிேறன்" என் அதட் ம் பாவைனயில் ேபசிய பவானி தன் டைவத்
தைலப்பால் கமலாவின் கத்ைத ஒற்றினாள்.
"நீங்க ம் அவ ம் ேசர்ந் ேசர்ந் காாில் ேபாவ வ வைதப் பார்த் ம் ேபசிப்
பழகுவைதக் கண் ம் ெபாறாைமப் பட்ேடன். அக்கா! என் நல்வாழ்ைவப்
பறித் க்ெகாண் ேபாக வந்த பரம விேராதியாக உங்கைள எண்ணிேனன்.
மனசுக்குள் உங்கைளச் சபித்ேதன். தா மாறாகத் திட் ேனன். அக்கா! என்ைன
மன்னிப்பீர்களா?" என்
ைதத் க் ெகாண் கு

ேகட்ட கமலா பவானியின் ம யில் வி ந்
ங்கிக் கு ங்கி அழலானாள்.

கத்ைதப்

(ெதாட ம்)
------------அத்தியாயம் 19 -- இன்ெனா வர் ரகசியம்
கமலாைவ அவள் இல்லத்தில் விட் விட் ப் பவானி
தி ம்பியேபா இ ட்
ெவகு ேநரமாகி விட்
ந்த . பவானியின் மாமா குணேசகரன் கவைலேயா
வாச ேலேய காத்தி ந்தார். "என்னம்மா, கால தாமதமாகுெமன்றால் வழக்கமாய்ச்
ெசால் விட் ப் ேபாவாேய? ெநஞ்ைசக் ைகயில் பி த் க் ெகாண் நிற்கிேறன்.
ெபற்ேறாைர விட்
ற் க்கணக்கான ைமல்க க்கு இப்பால் என் ெபா ப்பில் வந்
ேசர்ந்தி க்கிறாேய?" என்றார்.
"எதிர்பாராமல் தாமதமாகி விட்ட , மாமா! அந்தப் ெபண் கமலா இ க்கிறாேள,
அவேளா மைலச்சார க்குப் ேபாய்ப் ேபசிக் ெகாண்
ந்ேதன். ேபச்சு
சுவாரசியத்தில் ெபா

ேபானேத ெதாியவில்ைல. இ ள்கிற , கிளம்பலாம் என்

நான் எண்ணிய சமயம் அந்தப் ெபண் 'ஓ' ெவன் அழ ஆரம்பித் விட்டாள். அவைளச்
சமாதானப்ப த் வதற்குள் ேபா ம் ேபா ெமன்றாகி விட்ட ."
"அட பாவேம! எதற்கு அ தாள் குழந்ைத?"
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"குழந்ைதயா? நா

குழந்ைதக

க்கு அவேள தாயாக இ க்கக் கூ ய வயசு!"

"இ க்கட் ேம. ெபற்ேறா க்கு அவள் எப்ேபா ம் குழந்ைததான். நீகூடத்தான்
இ க்கிறாய். கல்யாண வயதாகவில்ைலயா உனக்கு? எனக்கு என்னேமா இன்ன ம்
குழந்ைதயாகேவ ேதான் கிறாய். அதனால் தான் உனக்குத் தி மணம் ெசய் பார்க்க
ேவண் ம் என்ற ஞாபகேம இன் மாைல வைரயில் ஏற்படவில்ைல.
"அடேட! இன் சாயந்திரம் மட் ம் ேபாதி மரத்தின் அ யில் ேபாய்
அமர்ந்தீர்களாக்கும்!" என் கூறிய பவானி சிாித்தாள்.
"ஞாேனாதயம் என்ைன நா
உ வில் வந்த !"

வந்த . பவானி! மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன்

"அ தாேன பார்த்ேதன். இல்லாத ேபானால் உங்கள் தங்கமான மனத்தில் அசட்
ேயாசைனகள் எல்லாம் உதயமாகுமா என்ன?"
"எ

அம்மா அசட் த்தனம்? உன் தி

மணத்ைதப் பற்றி நிைனத் ப் பாராமேலேய

கல்கத்தாவில் உன் ெபற்ேறா ம் இங்ேக நா

ம் காலத்ைத ஓட் கிேறாேம,

அ வல்லவா அசட் த்தனம்? அைதச் சுட் க் காட் மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன்
ெபா ப்ைப உணர்த்திய எவ்வள
த்திசா த்தனம்!"
"பேல! என் கல்யாணத்தில் அத்தைன அக்கைறயா அவ க்கு! உம்... இன்
ெசான்னார்?" உணர்ச்சிகைள மைறத் க்ெகாள்ள
ேபானாள். அவள்

கம் 'ஜிவ்' ெவன்

சிவந்

ம் என்ன

யன்ற பவானி, ேதாற் ப்

ேபான .

"ெசால்ல ேவண் யைத ெயல்லாம்தான் ெசான்னார். 'பவானியின் ப ப் க்கும்
ஆற்ற க்கும் அறி க்கும் அழகுக்கும் ெயௗவனத் க்கும் சாமர்த்தியத் க்கும் ஏற்ற
வரனாகப் பார்க்க ேவண் ம்' என்றார். அைதவிட க்கியம் வழக்கறிஞராகத் ெதாழில்
நடத் ம் உனக்கு அந்தத் ெதாழி ல் ெதாடர்ந் ஊக்க ம் உற்சாக ம் ஊட்டக் கூ ய
கணவனாக அைமவ என்பைத ஞாபகப்ப த்தினார்."
"பவானிக்கு வரப் ேபாகும் கணவன் குைறந்த பட்சம் ஒ

மாஜிஸ்திேரட்டாக இ க்க

ேவண் ம். அவன் வா ப மி க்குடன், அழகனாக, அறிவாளியாக, அ
ேபாகிறவனாக இ க்க ேவண் ம் என் ம் கூறியி பாேர?"

சாித் ப்
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"ெசான்னார் பவானி."
"அதாவ ..."
"அதாவ

தன்ைனேய மாப்பிள்ைளயாக ஏற்கலாம் என்

சங்ேகாஜத்ைத விட் க்

கூறினார் பவானி. ஏனம்மா உன் அபிப்பிராயம் என்ன?"
"நீங்கள் என்ன பதில் ெசான்னீர்கள்? வாக்குக் ெகா த் விடவில்ைலேய?" என்
கலவரமைடந்தவளாகக் ேகட்டாள் பவானி.
"அப்ப ெயல்லாம் ெசய்ேவனா பவானி? நீ என்ன பட் க்காட் ப் ெபண்ணா? உன்
வி ப்பத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்ளாமல் ஒப் தல் அளிப்ேபனா?"
"நல்ல ேவைள!" என்

ெப

ச்ெசறிந்தாள் அவள்.

"நல்ல நா ம் ேவைள ம் பார்க்க ேவண் ய தான்" என்றார் குணேசகரன்.
"மாஜிஸ்திேரட் ெராம்ப நல்லவர். ெகௗரவமான உத்திேயாகம். ைஹேகார்ட் ஜட்ஜ்
வைர பதவி உயரலாம். உன்ைன மனமார வி ம் கிறார் என் நிதாிசனமாய்த்
ெதாிகிற . நிச்சயமாய் நீ ெதாழில் நடத் வதற்கு ட் க்கட்ைட ேபாட மாட்டார்.
இைதவிட நல்ல வரன் எங்ேக கிைடப்பான்? ஒவ்ெவா த்தர் ெபண்ைணப் ெபற்
விட் மாப்பிள்ைள ேத நாயாய் அைலகிறார்கள். இங்ேகேயா தல்தர மாப்பிள்ைள
நம்
ேத வந்தி க்கிறார். ஒ வார்த்ைத "சாி" என் ெசால். உடேன உன்
ெபற்ேறா க்குத் தந்தி அ த் வரவைழக்கிேறன்."
"மாமா! ேமன்ைமதங்கிய பிாிட் ஷ் அரசாின் மகத்தான தபால் தந்தி இலாகா க்கு
ஒன்ேற க்கால் பாய் நஷ்டம். நீங்கள் தந்தி அ ப்பப் ேபாவதில்ைல" என்றாள்
பவானி.
"ஏன் அம்மா? மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனனிடம் என்ன குைறையக் கண்டாய்?"
"அவ க்கு ஒ

குைற ம் இல்ைல. மன்மதன் ேபா

க்கிறார் என்

சர்ட் பி ேகட்

வழங்க ேவண் மா? நான் தயார். ஆனால் எனக்குத்தான் தி மணத்தில் நாட்டம்
இல்ைல."
"ஏன் அப்ப ச் ெசால்கிறாய் பவானி? ஒ

ேவைள.... அந்தப் ைபயன் கல்யாணம்."
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"மாமா! கல்யாணத்ைத ம் என்ைன ம் சம்பந்தப்ப த்திக் ேகாவர்த்தனன் ஏதாவ
பிதற்றியி ந்தால் அைத மறந் வி ங்கள். எனக்கும் அவ க்கும் இைடேய ெதாழில்
ாீதியாக ம் ச கப் பணியாற் வதி ம் உள்ள ெதாடர் தவிர ேவ பிைணப்
எ
ம் கிைடயா . நீங்கள் ஏதாவ கூறப்ேபாக அ அந்தப் ெபண் கமலாவின்
காதில் வி ந் விட்டால் ேபா ம். ேமேல பாய்ந் பி ங்கிவி வாள் உங்கைள."
"அவள் என்ன நாயா?

யா?"

"இரண் ம்தான். கல்யாணம் அவைள ஏற்றால் நன்றி ள்ள நாயாக
வாழ்நாைளெயல்லாம் அவ க்கு அர்ப்பணிப்பாள். கல்யாணத்ைத அவளிடமி ந்
பிாிக்க யல்கிறவர் மீ
யாகப் பாய்வாள். கல்யாணேம அவைள ெவ த்
ஒ க்கி விட்டால் தற்ெகாைல ெசய்

ெகாண்

சாவாள்?

"சற்
ன் ெசான்ேனேன. என் ம யில் கத்ைதப் ைதத் க் ெகாண் அ
தீர்த்தாள் என் . அதற்குக் காரணம் அவ க்குக் கல்யாணசுந்தரத்தின் மீ ள்ள
ஆைசதான். அவர் என்னடா என்றால் அவைள லட்சியம் பண் வேத கிைடயா .
சதா நாடகம், ச
"நாடகம், ச
பின்னா

க ேசைவ என்
க ேசைவ என்

அைலகிறார்."
மட் ம்தான் அைலகிறானா கல்யாணம்? உன்

ம் சுற் கிறான். இல்ைலயா?" என்றார் குணேசகரன்.

"மாமா! நீங்கள் ெபால்லாதவர்! எல்ேலாைர ம் சாியாக அளந் ைவத்தி க்கிறீர்கள்.
அந்தக் கணிப் எனக்குக் கல்யாணத்தினிடம் ஈ பா இல்ைல என்பைத ம்
உங்க

க்கு உணர்த்தியி க்குேம?"

"அைதப் ாிந் ெகாண்
க்கிேறன் பவானி. அதனால் தான் ேகாவர்த்தனன் இங்கு
வந் என்னிடம் ேபசிவிட் ப் ேபானதி
ந் நம்பிக்ைக ம் மகிழ்ச்சி மாக நீ
தி ம்பக் காத்தி ந்ேதன். ஆனால் அந்த ஆைசக்கு நீ அைண ேபா கிறாய். இன் ம்
ஒ தடைவ ேயாசித் ப் பார் பவானி. ேகாவர்த்தனன் உன்மீ உயிைரேய
ைவத்தி க்கிறார் என் ெதாிகிற . ெடன்னிஸ் ஆட வழக்கம்ேபால் நீ வரவில்ைல
என்ற ம் உனக்கு என்னேவா ஏேதா என் பதறித்
த் க் ெகாண்
ேத
விசாாிக்க வந் விட்டார் என்றால் அவர் அன் எத்தைன ஆழமானதாக இ க்க
ேவண் ம்?"
"ேசலம் மாவட்டக் ேகணிையத் ேதாற்க ப்பதாக அத்தைன ஆழம் இ க்குமா?"
என்றாள் பவானி சிாித் க் ெகாண்ேட. குணேசகரன் அவள் ஹாஸ்யத்ைத ரசிக்காத
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கண் , "எனக்குக் ேகாவர்த்தனன் ேபாில் ேகாபதாபேமா ெவ ப்ேபா ஏ ம் இல்ைல,
மாமா! எனக்குத் தி மணத்தில் இப்ேபாைதக்கு வி ப்பமில்ைல. அவ்வள தான்.
ஒன் மட் ம் உங்கள் தி ப்திக்காகச் ெசால் ைவக்கிேறன். என்ைறக்காவ நான்
கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்வ என் தீர்மானித்தால் ேகாவர்த்தனன் ேபான்ற
ஒ வைரத்தான் மணந்

ெகாள்ேவன். சாிதானா?"

"ஊஹூம், எனக்குப் ாியவில்ைல, பவானி!" என்றார் குணேசகரன்.
"ேகாவர்த்தனேன 'இேதா நான் தயார்' என்

ம்ேபா

ேகாவர்த்தனன் ேபான்ற ேவ

ஒ வைரத் ேத வாேனன்?"
"அைதப் பற்றிப் ேபச எனக்கு உாிைம இல்ைல, மாமா! அ
ரகசியம்!" என்றாள் பவானி.

இன்ெனா வர்

-------------------அத்தியாயம் 20 -- இரக்கமற்ற இர கள்
அன்றிர பவானிக்குத் க்கேம வரவில்ைல. அன்
எத்தைனேயா இர கள் அவளிடம் இரக்கமின்றி நடந்
வைதத்தி க்கின்றன.

மட் ம்தானா? இ
ெகாண்

ேபான்ற

மாறனின் மலர்க் கைணகளால் தாக்குண்டவர்கள் இப்ப உரக்கமின்றித் தவிப்ப
சகஜம் என் அவள் ப த்தி க்கிறாள். அ உண்ைமதான். அவள் விஷயத்தில்.
உமாகாந்த ம் இப்ேபா எங்ேகா கண்காணாத இடத்தில் அவைள நிைனத் ஏங்கிக்
ெகாண்
ந்தால் வியப்பில்ைல.
ஆயி ம் அேத மன்மதன் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவசரப்பட் மலர்க்
கைணக க்குப் பதில் அ ம் அம் கைள ஏவிவி வதாக அவ க்குப்பட்ட .
அ தான் ஒ தைலப்பட்சமான காதலாகப் பாிணமித் ப் பல குழப்பங்க க்கும்
யரங்க க்கும் மக்கைள ஆளாக்குவதாக அவள் தர்க்காீதியாக ஒ
க்கு
வந்தாள். தன்ைனச் சுற்றி ள்ளவர்கைளேய அவள் எண்ணிப் பார்த்தாள். 'எவ்வள
விசித்திரமான நிைல! கமலா க்குக் கல்யாணத்தின் மீ காதல். கல்யாணேமா
என்ைன அைடய ஆைசப்ப கிறார். மாமா குணேசகரன் தன் ம மாள்
மாஜிஸ்திேரட்ைடத் தி மணம் ெசய் ெகாண் கு
ம் கு த்தன மாக இ க்க
ேவண் ம் என் வி ம் கிறார். ேகாவர்த்தன க்குக் ெகாஞ்சம் இடமளித்தால்
ேபா ம். அவர் என்ைன வி ங்கி ஏப்பம்கூட விட் வி வார்! அத்தைன ேமாகம்
அவ க்கு என் மீ ! ஆனால் நான் மனமார ேநசிப்பேதா உமாகாந்தைன. அவேரா
எங்ேக இ க்கிறார், என்

தி ம் வார் என்பெதான் ம் ெதாியவில்ைல!'
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இந்தச் சிக்கல்கள் எப்ப த் தீரப் ேபாகின்றன என்

நிைனத்தேபா

பவானிக்குச்

சிாிப் வந்த . கூடேவ உமாகாந்த் இந்த நிமிஷத்தில் எங்கு, எத்தைன கஷ்டப்பட் க்
ெகாண்
க்கிறாேரா என்ற எண்ணத்தில் மனம் ேவதைனப்பட்ட .
உள்ளத்ைத

க்கிப் பிழி ம் இந்தத்

யரத்ைத யாாிடமாவ

ெசால் க்ெகாண்

ஆ தல் ெபறக்கூட அவளால்
யவில்ைல. 'கமலா க்கும் எனக்குமிைடேய இ
விஷயத்தில் எவ்வள வித்தியாசம்! கமலா கிைடத்த தல் சந்தர்ப்பத்தில் மனம் விட்
வாய்விட் த் தன் ஆைசகைள என்னிடம் ெவளியிட்டாேள. அப்ப என்றால்
யாாிடமாவ

ேபச

ெசான்ேனனா? கல்
அள க்கு ஒ ேபா

ந்ததா? பதி

க்குக் கமலா விடம் என் அந்தரங்கங்கைளச்

ாிப் ப ப் ம் வழக்கறிஞராகத் ெதாழில் நடத் வ ம் அந்த
ெகௗரவத்ைத வளர்த் வார்த்ைதக க்கு வரம் கட் கின்றன!

'கமலாைவப் ேபாலேவ நா

ம் பள்ளிப் ப ப்ைபேய பாதியில்

நி த்தியி க்கலாேமா?
ேசச்ேச! கல்
சந்தித்தி க்க

ாிப் ப ப் இல்லாதி ந்தால் உமாகாந்ைத என்னால் எப்ப
ம்? அவர் காதைலப் ெப ம் பாக்கியத்ைத எப்ப

அைடந்தி க்க

ம்? அந்த ஆனந்தமான ஆண் கைள எண் ம் ேபாேத ேமனி சி ர்க்கிறேத!
இப்ேபா அவைரப் பிாிந்
ய ற்றா ம் என்றாவ ஒ நாள் அவைர மீண் ம்
சந்திக்கலாம் என்ற நம்பிக்ைகேய எத்தைன இனிைமயான ஓர் அ பவமாக ம்
இ க்கிற ! கல்கத்தாவில் அவ டன் ெந ங்கிப் பழகிய அந்த இரண் ஆண் கைளத்
தி ம்பத் தி ம்ப நிைன க்குக் ெகாணர்ந்ேத இ ப

வ ஷங்கைள ஓட்

விடலாேம!'

இத்தைனக்கும் அவள் பி.ஏ. ப த்த அந்த இரண் ஆண் களி ம் உமாகாந் டன்
அ க்க ெகாஞ்சிக் குலவி மகிழ்ந் ெகாண்
க்கவில்ைல. அவன் அ கில்
இ க்கிறான். அேத கல் ாியில்ல் எம்.ஏ. வகுப்பில் சாித் திரப் பிாிவில் ப க்கிறான்.
தன்ைன வி ம் கிறான். தன்ைனச் சந்திக்க ேந ம்ேபாெதல்லாம் சிாித் ப் ேபசுகிறான்
என்ற சூழேல ேபா மானதா யி ந்த .
அன்ைறக்ேக அவன் லட்சியவாதி. கதர் தான் உ த் வான். சுதந்திர இயக்கத்தில்
இயன்ற அளவில் பங்ேகற்பான். "ப ப் க்குக் குந்தகம் ஏற்படாத அளவில்
நி த்திக்ெகாள் ங்கள்" என் அவன ெபற்ேறார்க க்கு ேமலாக அவ ம்
வற்
த் வாள்.
"ெபாய்யான சாித்திரத்ைத எ தி ைவத்தி க்கிறார்கள் ஆங்கிேலயர். இைதப்
ப த் ப் பட்டம் ெபற் த்தான் என்ன லாபம்?" என்
"சாித்திரத்ைத ஒ

ேகட்பான் உமாகாந்த்.

நாள் நான் மாற்றி எ திக் காட் கிேறன், பார்!" என்பான்.
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அப்ப ெமய்யா ம் ஒ சந்தர்ப்பம் நிகழேவ ெசய்த ! காலாண் ப் பாீட்ைசயின்
விைடத் தாள்கைளத் தி த்திக் ெகா த்தி ந்தார் ேபராசிாியர். அைதக் ெகாண் வந்
பவானியிடம் காட் னான் உமாகாந்தன். அவன் கத்தில் கு ம் ப் ன்னைக
தவழ்ந்த . ெபாிய ேகாழி ட்ைட சிவப் ைமயால் ேபாட்
ந்தார் ேபராசிாியர்.
திைகத்தாள் பவானி. அவளால் நம்பேவ
யவில்ைல. அறி ச் சுடைர
உள்ளடக்கியதால் ஒளி ம் ெநற்றி டன்கூ ய உமாகாந்தன் ைசபர்மார்க் வாங்குவதா?
இேலசாக ந ங்கிய கரங்களால் ஒ வாி ேபராசிாியர் எ தியி ந்தார்; "எக்ஸலண்ட்
இங்கிலீஷ் பட் ராங் ஹிஸ்டாி!" அவ க்குப் ாிந் விட்ட ! உமாகாந்தன் ஆங்கிலச்
சாித்திர ஆசிாியர்கள் எ தி ைவத்த பாடப் த்தகங்களின்ப பாீட்ைச எ த வில்ைல.
உண்ைமச் சாித்திரத்ைத எ தியி க்கிறான். ஆங்கிேலயாின் ஆ ைகயால் இந்தியா
அைடந்த நன்ைமகைள எ தவில்ைல. இந்தியா அந்த நன்ைமகைள எப்ப
ம்
காலக்கிரமத்தில் தானாகேவ ெபற்றி க்கும் என் வாதா யி ந்தான். அவர்கள்
ெகாணர்ந்த சீர்தி த்தங்களில் எ
ேம அவர்கள் இந்த நாட்ைட அ ைமப்ப த்திய
தீைமக்கு ஈடாகிவிடா . ஆங்கிேலயாின் ரத்ைத அவன் வாழ்த்தவில்ைல. அவர்கள
ஆணவத்ைத ம் பிாித்தா ம் சூழ்ச்சிகைள ம் விவாித்தி ந்தான். வியாபாரம் பண்ண
வந்தவர்கள் நாடா ம் ஆைச ெகாண்ட விந்ைதைய விளக்கியி ந்தான். அவன
ஆங்கில அறி அத்தைனைய ம் பயன்ப த்தி அற் தமாக எ திய கட் ைர!
" 'பிரமாதமான ஆங்கிலம் என்

நீங்கள் தட் க் ெகா த்தி ப்ப

சாி; ஆனால்

இைதத் தவறான சாித்திரம் என் எப்ப நீங்கள் ெசால்லலாம்? என்
ேபராசிாியாிடம் வாதா ேனன். அவர் ெவலெவலத் ப் ேபாய்விட்டார் !" உமாகாந்தன்
கூறி விட் ச் சிாித்தான்.
"அவர் கடைமையச் ெசய்தார்" என்றாள் பவானி கலவரத் டன். அவன் கரங்கைளப்
பற்றிக் ெகாண் , "காலாண் ப் பாீட்ைச இ ; பாதகமில்ைல. இ திப் பாீட்ைசயில்
இப்ப எ தி ேமாசம் ேபாய் விடாதீர்கள். வாழ்க்ைகயின் இரண் ஆண் கள்
ணாகி வி ம்!" என் ெகஞ்சினாள்.
"அ எனக்குத் ெதாியாதா, பவானி? இைதவிடப் பிரமாதமாக ஆங்கிேலயாின்
ஆற்றல்கைள ெமச்சி எ தி ஸ் ங்க்ஷன் வாங்குேவன்! ேபராசிாியாிட ம் அந்த
வாக்கு திைய அளித் விட் த்தான் வந்தி க்கிேறன்!" என்றான் உமாகாந்தன் அவள்
விரல்கைளச் சமாதானமாக வ
யவா .
என்றா

ம் அந்த வாக்கு திைய நிைற ேவற்ற அவனால்

(ெதாட ம்)
--------

யாமேல ேபாயிற் !
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அத்தியாயம் 21 -- பயங்கரக் கன
சில நாட்களாக உமாகாந்தன் கல் ாிக்கு வரேவயில்ைல. பவானி அவைன
வழக்கமாகச் சந்திக்கும் இடத்தில் காத்தி ந் காணாமல் கலங்கினாள். கல் ாி
வ ம் தினம் ஒ
ைற சுற்றிவந் தன சித்திரக் கண்களின் வட்டக்
க விழிகைளக் கள்ளத்தனமாகச் சுழல விட் த் ேத னாள். அகப்படவில்ைல.
ெந
ச்சுக்கள் ெநஞ்ைச வாட்ட அவன வகுப் க்ேககூடப் ேபாய் ஜாைடயாகப்
பார்த்தாள். ஊஹூம், அங்ேக ம் அவன் இல்ைல.
'ஏதாவ
தினம் வந்
ஏதாவ

அவசர காாியமாக ஊ க்குப் ேபாக ேநர்ந்தி க்கும். நாைள அல்ல
வி வார்' என்

சமாதானப் ப த்திக் ெகாண்டாள். 'லீ

வந்தி க்கிறதா?' என்

கல்

ம

ெலட்டர்

ாிக் காாியாலயத்தில் விசாாிக்க அவ

க்குச்

சங்ேகாசமாக இ ந்த . 'நீ யார்? எதற்காகக் ேகட்கிறாய்?' என்ற ேகள்வி பிறந்தால்
என்ன பதில் ெசால்வ என் குழம்பினாள்.
'ஒ ேவைள அவ க்கு ஏதாவ

உடம் அெசௗக்கியேமா? க ைமயான ஜுரம்

கண் ப த்த ப க்ைகயாக இ க்கிறாேரா?' என்
ஆழ்ந்
க்கம் பி க்காமல் தவித்தாள்.

இரெவல்லாம் கற்பைனகளில்

ஐந்தா நாட்க க்குப் பிறகு இந்த நிச்சய மற்ற நிைலைய இனி ம் தாங்கிக்
ெகாள்ள
யா எனத் தீர்மானித்தவளாய் ேநேர உமாகாந்தின் ட் க்ேக ேபாய்ச்
ேசர்ந்தாள்.
அங்ேக அவள் ேகள்விப்பட்ட அவைள ஆச்சாியத்தில் ஆழ்த்தவில்ைல. ஆனால்
வ த்தமாய் இ ந்த . அேத சமயம் ெப ைமயாக ம் இ ந்த . உமாகாந்தின் அப்பா
அவைள வரேவற்றார். கல் ாி தல்வ க்ேக தாம் க தம் எ தியி ப்பதாகச்
ெசான்னார்.
"இ க்கலாம், ஸார்! ஆனால் மாணவர்க

க்கு அந்த விவரம் ஏ ம் ெதாியவர

நியாயமில்ைலேய? அவர் ெராம்பப் 'பாப் லர்'. அதனால் மாணவ மாணவியர்
எல்லா ேம அவர் கல் ாிக்கு வரக் காேணாேம என் கவைலப்ப கிறார்கள். விவரம்
அறிந் வர என்ைனத் ேதர்ந்ெத த் அ ப்பினார்கள்."
"ெராம்ப மகிழ்ச்சி. உங்கள் எல்ேலா க்கும் ெப ைம தரக் கூ ய விஷயம் ெசால்லப்
ேபாகிேறன். உமாகாந்த் கல் ாிக்கு ஒ ங்காகப் ேபாய் வந்தா ம் ப ப்பில் சூரன்
என்றா ம் ரட்சி உள்ளம் ெகாண்டவன் என்ப உங்க க்குத் ெதாிந்தி க்கும்.
அவன் கு ம்பத்தினராகிய எங்க க்ேக ெதாிவிக்காமல் ஏகாதிபத்தியத் க்கு எதிராகச்
சில ரகசிய ேவைலகளில் ஈ பட் வந்தி க்கிறான்.
.ஐ. .க்கள் அைத அறிந்
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ெகாண் விட்டனர். அவைன அெரஸ்ட் ெசய் இரண்ேட நாட்களில் மாஜிஸ்திேரட்
ன்னால் சாட்சியங்கள் சமர்ப்பித் உள்ேள தள்ளிவிட்டனர். ஆ வ ஷ தண்டைன.
ேமல் ேகார்ட் ல் அப்பீ க்குப் ேபாகக் கூடாெதன் உமாகாந்த் என்ைனத்
த த் விட்டான்!" க ணாகரன் கண்கைளக் ைகக் குட்ைடயால் ைடத் க்
ெகாண்டார்.
"அழாதீர்கள், ஸார்! இப்ப ப்பட்ட தல்வைனப் ெபற்றதற்காக ெராம்பப்
ெப ைமப்படலாம் நீங்கள்" என்றாள் பவானி. அவன் எ திய சாித்திர வியாசம் பற்றிச்
ெசான்னாள். அைதக் ேகட் இேலசாகச் சிாித்தார் உமாகாந்தின் தகப்பனார்
க ணாகரன்.
"ெசய்யக் கூ யவன்தான்" என்றார் ெப மிதத் ெதானியில். "எனக்குச் சிாிப்பதா
அ வதா என்ேற ாியவில்ைல!"
"எங்கள் நிைல ம் அ தான் ஸார். மாணவர்க க்கு என் ேம உமாகாந்திடம்
ெராம்ப மதிப் ண் . அவர்கள் அவர் சிைற குந்ததற்காக வ ந் கிறார்கள். அேத
சமயம் அவர
ணிச்சல், ரம், லட்சியப் ேபாக்கு எல்லாம் எங்கைள ேமனி சி ர்க்க
ைவக்கிற ." பவானி ெபாங்கிக் ெகாண் வந்த அ ைகையச் சிரமப்பட் அடக்கிக்
ெகாண்டாள்.
மாமா குணேசகரனிடம் தற்ேபா தனக்குத் தி மணத்தில் நாட்டமில்ைல என்
உ தியாக ம் இ தியாக ம் கூறிவிட் மா யில் தன் தனி அைறக்கு வந் ேசர்ந்த
பவானி, உமாகாந்தைனக் குறித்த இந்தப் பைழய சம்பவங்கைளெயல்லாம்
நிைன ப த்திக் ெகாண்டாள்.
கூடேவ சமீபத்திய மர்மமான நிகழ்ச்சிகளின் மீ ம் அவள் சிந்தைன தி ம்பிய .
உமாகாந்த க்கும் மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தன க்கும் இைடேய உள்ள
விசித்திரமான உ வ ஒற் ைமைய அவள் எண்ணிப் பார்த்தாள். ேகாவர்த்தனன்
கண்ணா ேபாட்
க்கிறார். மீைச கிைடயா . உைட, விஷயங்களில் ேவற் ைம
உண் . எல்லாம் சாிதான் ஆனா ம் கத்தில் உமாகாந்தனின் ஜாைட நிைறய
இ க்கத்தான் ெசய்கிற . ேகாவர்த்தனன்பால் தான் ஈர்க்கப்பட்
ப்பதற்கும்
ெந ங்கிப் பழகி நட்ைப வளர்த் க் ெகாள்வதற்கும் அ ஒ காரணம் என்பைத
ம க்க
யா .
"இந்த மைலச் சாரல்களில்
.ஐ. .கள் தப்பி ஓ ய ைகதி ஒ வைனத்
ேத கிறார்கள். அவர்கள் கரத்தில் இ ந்த ைகப் படத்ைதப் பார்த்ேதன்.
ேகாவர்த்தனன் ேபாலேவ இ ந்த . மாஜிஸ்திேரட் ஒ ேவஷதாாி. க்குக் கண்ணா
ேபாட் க் ெகாண் மீைசைய ம் எ த் விட்டார் என்றா ம் அந்தப் படத்தில்
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இ ந்த ேகாவர்த்தனேன தான்' என் அ த்தம் தி த்தமாக அன்
கூறியைத அவள் எண்ணிப் பார்த்தாள்.

கல்யாணம்

அன் அவள் எப்ப ப் பதறிப் ேபானாள்? ேகாவர்த்தனனிடம் அவள் ஏற்கனேவ
உமாகாந்தனின் சாயைலக் கண்
ந்தாள். ஆகேவதான் அப்ப க் கலவரம்
அைடந்தி ந்தாள். சிைறயி
ந் தப்பி ஓ வந்தி க்கும் அந்தக் ைகதி
உமாகாந்தனாகேவ இ ப்பாேனா என்ற வ வான சந்ேதகம் ஏற்பட்ட . 'அவர்
ஒ ேவைள நான் இங்கி ப்பைத அறிந் ெகாண் இந்த வட்டாரத்தில் ஒளிந்
வாழ்கிறாேரா? என்ைன ரகசியமாக ஓாிடத்தில் சந்திக்கச் சமயம் பார்த்தி க்கிறாேரா'
என்ெறல்லாம் கற்பைன ெசய்தாள். அதனால்தான் கல்யாணத்திடம்
.ஐ. .க்கைளச்
சந்தித் , ைகப்படத்ைதப் பார்த்த
என் மன்றா க் ேகட் க் ெகாண்
பவானி.
இப்ேபா

எண்ணிப் பார்த்தேபா

தலான விவரங்கைள யாாிட ம் கூறக் கூடா
ைகய த் ச் சத்திய ம் ெபற் க் ெகாண்டாள்

எல்லாேம அசட் த்தனமான

களாக

அவ க்குத் ேதான்றிய . 'ஆ ஆண் தண்டைன
ய இன் ம் இ ஆண் கள்
இ க்கின்றன. இந்தச் சயமயத்தில் ேபாய் உமாகாந்தன் சிைறயி
ந் தப்பி ஓ
வ வாரா? அவைரப் ேபான்றவர்கள் சிைற ெசல்வைதத் தியாகம் என் ம் ெகௗரவம்
என் ம் க

பவர்கள் ஆயிற்ேற? தி ட் க் குற்றம் ாிந்தவன் தப்பி வர

தியாக ேவள்வி நடத் பவன் சிைறயின் யரங்க
பார்த்த ைகப்படம் உமாகாந்தனாய் இ க்கேவ
இ க்க ேவண் ம்.
'அப்ப

ஒ

ேவைள உமாகாந்தான் தப்பி வந்த

ேதசபக்தர்களின் ேநாக்கில் அ
அவைர இறங்கத்

ண் ய

யலலாம்.

க்கு அஞ்சுவானா? கல்யாணம்
யா . ேவ யாராவ தான்

உண்ைமயானால்

தகாத காாியமாகிவி ேம? அத்தைகய காாியத்தில்
எ ? சிைறச்சாைல அளித்த

யரங்களா?' அல்ல

காந்தீய மார்க்கங் களில் அவர் நம்பிக்ைக இழந்த காரணமா? சிைறக்கு ெவளிேய
இ ந்தால்தான் ேதசத் க்கு அதிகமாகத் ெதாண்டாற்ற
ம் என் அவர் க த
ஆரம்பித் விட்டாரா? இைவெயல்லாம் இல்ைலெயன்றால் ேவ
பவானிையப் பார்க்க ேவண் ம் என்ற அடக்க

என்ன?

யாத ஆைசயா?'

இப்ப நிைனத்த ேம பவானிக்கு ேமனிெயங்கும் சி ர்த்த . அவ ைடய
வாளிப்பான உடல் ெநளிந்
ரண்டதில் ப க்ைக விாிப் கசங்கிய . நாணத்தில்
சிவந்த கத்ைத மைறத் க் ெகாள்ள அவள் தைலயைணையத் தஞ்சம் குந்தேபா
அ படாதபா பட்ட !
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அவள் ெமல்ல ெமல்ல கத்ைதத் தி ப்பிக் கட்
க்குப் பக்கத்தில் இ ந்த
ெரஸ் ங் ேடபிள் நிைலக் கண்ணா யில் தன் கத்ைத ம்
ந்தவைர தன்
உ வத்ைத ம் ெப மிதம் ெபாங்கப் பார்த் க் ெகாண்டாள். "உமாகாந்த்! இத்தைன
அழகும் உங்க க்காகத்தான் காத்தி க்கிற . சீக்கிரம் வா ங்கள். அள்ளிக்
ெகாள் ங்கள்" என் மி
வான குர ல் ெசான்னாள்.
அவள் கரம் தயக்கத் டேனேய நீண்

ரஸ்

ங் ேடபிளின் சிறிய இ ப்பைற

ஒன்ைறத் திறந்த . அதில் ேமலாக இ ந்த ைகக்குட்ைடகள், உள்ளாைடக க்கு
அ ேயயி ந்த ஓர் உைறையக் கள்ளத்தனமான பாவைனேயா ெவளிேய எ த்த .
ெமல்ல அதைனப் பிாித்த விரல்கள் உள்ேளயி ந்த ஒ
ைகப் படத்ைதச் சிறி
சிறிதாக ெவளிேய உ வின. அைறயின் கத தாளிடப்பட்
க்கிறதா என்
நிச்சயப்ப த்திக் ெகாண் அப் ைகப்படத்ைதத் தன் அதரங்களில் ஒற்றி எ த்தாள்,
பவானி. பிறகு அதைன அப்ப ேய தன் ெநஞ்சில் தவழவிட் க் ெகாண்
ங்கிப்
ேபானாள்.
க்கத்திேல ஒ

விசித்திரமான கன

கண்டாள், பவானி. அந்தக் கனவி

ம் அவள்

ங்கிக் ெகாண்
ந்தாள். அவள் அ கில் வந் உமாகாந்தன் நின் , "பவானி !
பவானி !" என் அைழத்தான். அவள் எ ந்தி க்காத கண் அவ க்குக் ேகாபம்
வந்த . "ஹூம், உனக்காகத்தாேன, உன் பிாிவாற்றாைமயால்தாேன நான்
சிைறயி
ந் தப்பி ஓ வந்ேதன். இப்ப என்ைன அலட்சியம் பண் கிறாேய!
என்ைன
.ஐ. .க்கள் ரத்தி வ கிறார்கள். சீக்கிரம் எனக்கு அைடக்கலம் தந்
மைறத் ைவத் க் காப்பாற் . ங்கிய ேபா ம். விழித்ெத !" என்றான்.
பவானி விழித் க் ெகாண்டாள். ஆனால் எ ந்தி க்க அவளால்
இரண்
.ஐ. .க்கள் சற் த் ெதாைலவில் ெதாிந்தார்கள்.

யவில்ைல.

அவர்கள் உமாகாந்தைனச் சுட் க் காட் யப ஓ வந்தார்கள். உமாகாந்தன்
"பவானி! பவானி!" என் அவள் ெநஞ்சக் கதைவ ஒங்கித் தட் னான். பவானி எ ந்
இதய வாசைலத் திறக்கத்தான் யன்றாள்.
யவில்ைல! அவைள எ ந்தி க்கேவ
விடாமல் அவள் ேதாள்கைள அ த்திப் பி த்தன இ கரங்கள். அவள் கத்ைத இ
அகன்ற சிவந்த கண்கள் ெவறித் ேநாக்கின. அந்தக் கண்க ம் கரங்க ம்
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தன ைடயைவ. அந்தக் கண்கள் ெபாிதாகிப் ெபாிதாகி
அவைளேய வி ங்கப் பார்த்தன. பவானி தன்ைன வி வித் க் ெகாண்
உமாகாந்தனின் உதவிக்குப் ேபாக யன் ேபாரா னாள்; ப க்கவில்ைல.
.ஐ.
க்கள் இ வ ம் விலங்குகேளா உமாகாந்தைன அ கி விட்டனர். "பவானி!
காப்பாற் " என் அலறினான் உமாகாந்தன். அவள் இதய ட் ன் ெவளிேய
இ ந்தவா , "உமாகாந்த்!" என் இயலாைமக் குர ல் விளித்தாள் பவானி, உள்ேள
கட்
ல் கிடந்தவா . பவானி தி க்கிட் விழித் க் ெகாண்டாள். அவள்
ேமனிெயல்லாம் வியர்த் க் ெகாட் க் காற்றில் சலசலக்கும் அரச இைல மாதிாி
ந ங்கிக் ெகாண்
ந்த .
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ெநஞ்சின் மீதி ந்த உமாகாந்தின் படத்ைத எ த் ப் பார்த்தவாேற இரெவல்லாம்
விசித் விசித் அ தாள்.
------------அத்தியாயம் 22 -- கிணற்றில் கமலா!
கமலா அ ப் ஊதினாள். ைக வந்தேத தவிர ெந ப் ப் பற்றவில்ைல. "சனியேன!
இ , இ ! சண் த்தனமா பண் கிறாய்? என்றாவ ஒ நாள் என்னிடம் நா
ேநாட் க் கிைடக்காமல் ேபாகா . அப்ேபா கள்ளச் சந்ைதயிேல பாட் ல் கிரசின்
வாங்கி அத்தைனைய ம் உன் தைலயிேல அபிேஷகம் பண்ணி ெந ப் ைவக்கிேறன்"
என்

க விக் ெகாண்டாள் கமலா, கண்கைளக் கசக்கியப ேய.

"பள்ளிக்கூடத் க்கு ேநரமாச்ேச, சாப்பா
வந்தான் விசு.
"விரட்டறதிேல ஒண்

ெர யா?" என்

ம் குைறச்சல் இல்ேல. காலேம வந்

ேகட் க் ெகாண்ேட

ெகாஞ்சம் கூடமாட

ஒத்தாைச பண்ணப்படாேதா?" என்றாள் கமலா.
"எனக்கு 'ெஹாம் ஒர்க்' இ ந்த ."
"இல்லாட்டா உதவி பண்ணிக் கிழிக்கிறாயாக்கும்?"
"நான் ஏன் உதவ

ம்? நீ இ க்கிற இ ப் க்ெகல்லாம் வைளந்

ெகா க்க நான்

என்ன கல்யாணம் மாமாவா? உன்ைனக் கல்யாணம் பண்ணிக்கப் ேபாகிேறனா?"
"த ராஸ்கல் ! உனக்குச் ேசா கிைடயா , ேபா! பைழய தான்" என் ெபாய்க்
ேகாபத் டன் சீறினாள் கமலா. அவன் கூறியைத அவள் மனம் வ
த் தந்
ெகாஞ்சிய .
"பைழய தான் உடம் க்கு நல்ல ; அேதா
எ ."

சட் த் தயிைர ம் வ மாங்காைய ம்

அவைன மகிழ்விக்க ஆைடத் தயிராக எ த் ப் ேபாட்ட கமலா, "ஏண்டா, ெகாஞ்ச
நாளா கல்யாணம் மாமாைவேய கா

ேம? ஏன் வரேதயில்ைல?" என்

ேகட்டாள்.
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"அவ க்குக் கல்யாணம்!"
"என்ன? எங்ேக? எப்ேபா ?" என்

பதறினாள் கமலா.

"நிஜக் கல்யாணம் இல்ைல, அக்கா. நீ பயப்படாேத. நாடகத்திேலதான்!" என்றான்
விசு.
"ஓ! ஏேதா பர்மா அகதி, அ

இ

என்றார்கேள."

"ஆமாம், ஆமாம்! அந்த அ

இ க்காகத்தான் நாடகம்!" என்

கூறி எ ந்த விசு,

த்தகப் ைபைய இட கரத்தில் க்கிக் ெகாண் , ஓ னான். "இரண் நிமிஷம்
ேலட்டானால்கூட அந்த இரட்ைட மண்ைட ெபஞ்சு ேமேல ஏற்றி வி கிற !" என்
அவன் தன் உபாத்தியாயைர ற்றத்தி
ந் வாழ்த் வ கமலாவின் கா க்கு
எட் ய .
"பர்மா அகதி, பர்மா அகதி!" என்
த் க் ெகாண்டாள் கமலா.
"பர்மாவி
ந் வந்த அகதிக க்குத் தான் ம சு. உள் ர் அகதியாக இ ந்தால் யார்
லட்சியம் பண் கிறார்கள்?" என் தன்ைனத் தாேன ேகாபத் டன் ேகட் க்
ெகாண் குடத்ைத எ த் இ ப்பில் ைவத் க் ெகால்ைலப் றம் நடந்தாள். அைதப்
ளி ேபாட் த் ேதங்காய் நாாினால் அ ந்த அ ந்தத் ேதய்த்தாள். "பர்மா அகதி களாம்,
நாடகமாம், நாடகத்தில் ஒ
வரப் ேபாகிற !"
அவ

கல்யாணமாம். இந்த ஏைழயின் ஞாபகம் அவ

க்குக் ேகாபம் வந்த . குடத்ைதக் க வியேதா

தண்ணீர் தீர்ந்

தாம் க் கயிற்றில் குடத்ைத மாட் , வி ட்ெடன் சு க்ைக இ த்
சேரெலன் கிணற்றில் இறக்கினாள். அந்த ேவகத்ைதச் சமாளிக்க
ஜகைடயி
ந் ந விச் சிக்கிக் ெகாண்ட .

க்கு எங்ேக

விட்ட .

ஆத்திரத் டன்
யாமல் கயி

"தாித்திரம்! நான் ெபண்ணாய்ப் பிறந்தேத அ ப் ப் ைக ட ம் கிணற்
ஜகைட ட ம் ேபாராடத்தான்" என் அ த் க் ெகாண் கயிற்ைறச் சாி ெசய்ய
யன்றாள்; எட்டவில்ைல. கிணற்

மதில்மீ

ஏறினாள். சாய்ந்தாள்.

அேத சமயம் வாச ல், "ஸார்! ஸார்!" என்ற குரல் ேகட்ட . அ
குரல்தான் !

கல்யாணத்தின்
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'ஐேயா! அவர் என்ைன இந்தக் ேகாலத்தில் பார்த் விடக் கூடாேத' என்
மாத்திரத்தில் கமலாவின் உடல் பதறிய .

எண்ணிய

மாசிலாமணி பதில் குரல் தராத கண் அ த்தாற்ேபால் கல்யாணம், "கமலா!"
என் அைழத்தப
ற்றத்ைதத் தாண் வந்தான்.
'கமலா' என்

அவன் அைழப்ப

ேகட்டேதா இல்ைலேயா, இவள் ேமனியின்

மயிர்க் கால்கெளல்லாம் லட்ேசாப லட்சம் குரல்கள் - கல்யாணத்தின் குரல்கள் - 'கமலா'
என் அன் ம் உாிைம ம் த ம்ப அைழக்கும் குரல்கள் - குந்தன. அந்த இன்ப
ஹிம்ைசையத் தாள
யாமல் அவள் ந ங்கினாள். த ல் ஏற்பட்ட கூச்ச பயம்
அ த் உண்டான இன்ப ேவதைன இரண் ம் அவைள உ க்கி எ த் உள்ேள
தள்ளி விட்டன!
கமலா கிணற் க்குள் 'ெதாபீர்' என் வி ந்தாள். "ஐேயா!" என்
அதற்கு ன்பாகேவ ேகட்ட . அப் றம் நிசப்தம்தான் !

அவள் அல வ

(ெதாட ம்)
-----------------அத்தியாயம் 23 -- கமலாவின் கள்ளம்!
ெசாட்டச் ெசாட்ட நைனந்தி ந்த கமலா 'ெவட ெவட' ெவன்

ந ங்கிக்ெகாண்

மி ந்தாள். பயத்தினால் அல்ல; அவ க்கு நீந்தத் ெதாி ம். ேம ம் கிணற்றில் ழ்க
ேவண் ம் என் நிைனத்தா ம்
யா ! அதிகமாக அதில் ஜலம் இல்ைல.
கிணற்றின் சுவாில் குடம் அ பட் க் குடம் நசுங்கிப் ேபாயி ந்த . அைதக் கண்
காமாட்சி அம்மாள் கூச்சல் ேபாடத்தான் ேபாகிறாள். ஆனால் கமலா ந ங்கிய
அதற்காக மல்ல.
அப்ப யானால் அவள் ேமனிெயல்லாம் கு கு ப்பாண் யின் ைக உ க்ைக ேபால்
மாறிய தற்குக் காரணம் என்ன?
கல்யாணம் அவைளக் காப்பாற்றிக் கைர ேசர்த்தி ந்த தான்!
"ஐேயா!" என் கமலாவின் குரல் ேகட்ட ம கணம் அவன் ஓேடா வந் கிணற்
க்குள் இறங்கினான். "பயப்படாேத" என் ெசால் அவைளப் பற்றித் க்கி
விட்டான். கிணற் ப் ப கைளப் பி த் க் ெகாண் அவள் ேமேல ஏறிவர
உதவினான். இ வ ம் ெவளிேய வந்த பிறகு தாம் க் கயிற்ைறச் சாிெசய்
குடத்ைத ம் இ த் ெவளிேய ெகாணர்ந்தான்.
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'ஆபத் க்குப் பாபமில்ைல' என்ற க த்தில் கல்யாணம் சற் ம் தாமதியாமல் கமலா
கைரேயற உதவியேபா , அவன் கரங்கள் அவள் ேதகத்ைதத் தீண் ய இடங்கள்
இப்ேபா ம் அவ க்கு இன்பலாகிாிைய அளித் க் ெகாண்
ந்தன. அந்த இன்ப
ேவதைனேய குற்ற உணர் டன்கூ ய பயமாக ம் மாறி அவைள உ க்கி எ த்த .
தனக்கு நீந்தத் ெதாி ம் என்

அவள் ஏன் கூறவில்ைல? தான் பயப்படவில்ைல

என் அவள் ஏன் காட் க் ெகாள்ளவில்ைல? கிணற் ப் ப களில் கால் ைவத் த்
தன்னால் அவன் உதவி இன்றிேய கைரேயறிவிட
ம் என் அவள் ஏன் அவ க்கு
உணர்த்தவில்ைல?
அவன் வந் தன்ைனக் காப்பாற்ற ேவண் ம் என் அவள் ஆைசப்பட்டாள்.
அதற்ேகற்ப ந த்தாள். அவன் தன்ைனத் ெதாட் த் க்க அ மதித்தாள்.
ஆண் கரம் ஒன்

அவள் மீ

ப வ

இ ேவ

தல்

ைற. நான் அவைன மன

மாரக் காத ப்ப ேபாலேவ, அவ ம் தன்மீ அன் ெகாண்
ந்தால் அவள்
கவைலப்பட்
க்க மாட்டாள். இப்ப ந ங்கிப் பதற ம் ேநர்ந்தி க்கா .
கைரேயறிய பிறகு அவைன ஏமாற்றி விட்டதாகக் கூறிச் சிாித்தி ப்பாள். ஆனால்
கல்யாணத் க்குப் பவானியின் மீ இ ந்த ேமாகம் அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.
அவன் தன்ைனக் காப்பாற்றிய ஓர் உயிர் மற்ேறார் மனித உயிாிடம் காண்பிக்கும்
இயல்பான இரக்க உணர்வின் அ ப்பைடயில்தான். ஆனால் அவேளா அவன
ஸ்பாிசத்ைத வி ம்பிக் கள்ளத்தன மான ைறயில் அைதப் ெபற் ம் இ ந்தாள்.
இந்தக் குற்ற உணர் காரணமாகத் தான் அவள் இப்ேபா ந ங்கிக்
ெகாண்
ந்தாள்!
ேகாயி க்குப் ேபாயி ந்த காமாட்சி அம்மா
ேசர்ந்தார்கள்.

ம் மாசிலாமணி ம் தி ம்பி வந்

"ெகால்ைலப் றம் ஏேதா சத்தம் ேகட்கிறேத!" என்
கிணற்ற க்கு நடந்தாள்.

ெசால் க் ெகாண்ேட காமாட்சி

கமலா ெவடெவடத் நிற்பேதா கல்யாணம் ஈரம் ெசாட்ட நிற்பேதா அவள்
கண்ணில் படவில்ைல. த ல் குடம்தான் அவள் கவனத்ைதக் கவர்ந்த !
"அ

பாவி! கு ையக் ெக த்திேய! ேவ

ெமன்ேற நசுக்கினாயா? ப ப் த்தான்

வரைல,

ட் ேவைலகைளயாவ

அதி

ஜ்யம்தானா?" என்றாள். கமலா அழ ஆரம்பித்தாள்.

ம்

உ ப்ப யாகச் ெசய்வாய் என்

பார்த்தால்
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கல்யாணத் க்கு ேகாபம் ேகாபமாக வந்த . பற்கைள நறநறெவன்
இதற்குள் மாசிலாமணி, "இந்தா என்ன நடந்தெதன்
இப்ப

எாிந்

வி கிறாய்?" என்

நைனத்தி க்கிற ? எப்ப

க த்தான்.

விசாாியாமேலேய எதற்கு

ேகட்டார். "கமலா ஏன் உன் உடம்

குடம் நசுங்கிய ?" என்றார்.

"கிணற்றிேல வி ந் ட்ேடன் அப்பா!"
"ஐயய்ேயா! கிணற்றிேல வி ந்
'காலாகாலத்தில் கல்யாணம் ெசய்
ைவத் க்ெகாண்

விட்டாயா?" என்

அலறினாள் காமாட்சி. "

ெகா க்காமல் ெபண்ைண

ட் ேல

ந்தார்கள். அவள் வாழ்க்ைக ெவ த் க் கிணற்றிேல வி ந்தாள்'

என்

எங்க

க்குக் ெகட்ட ெபயர் வாங்கித் தரத் திட்டம் ேபாட்டாயா? நீயாகேவ

வந்

வி ந் விட்டாயா?"

"இல்ைல! அவளாக விழவில்ைல; நான்தான் பி த் த் தள்ளிேனன்!" என்றான்
கல்யாணம் ஆத்திரத் டன்.
இ

என்ன அநியாயம்?" என்

தம்பதியர் இ வ ம் ஏககாலத்தில் ேகட்டனர்.

"அவர் விைளயாட் க்கு அப்ப ச் ெசால்கிறார் அப்பா! இவர்தான் என்ைனக்
கிணற்றி
ந் கைரேயற்றிக் காப்பாற்றினார்" என்றாள் கமலா.
கல்யாணம் நடந்த கைதைய விவாித்தான். எல்லாவற்ைற ம் ேகட்

விட் க்

காமாட்சி அம்மாள், "நல்ல ேவைள சாியான சமயத்தில் வந் காப்பாற்றினாய்.
இல்லாதேபானால் எப்ேபர்பட்ட அபாண்டெமல்லாம் எங்கள் ேமல் ஊரார் சுமத்தி
யி ப்பார்கேளா! இவ க்கு கல்யாணமாகாததால் மனக் கசப்பைடந் நாேன
இவைளக் கிணற்றில் பி த் த் தள்ளிவிட்டதாகக்கூடக் கைத கட் வி வார்கள்"
என்றாள்.
'ெபண் கிணற்றில் வி ந்

சாகாமல் பிைழத்த

அபவாதம் விழாமல் தப்பிய தான்

ெபாிதாகப் படவில்ைல. தன்மீ

க்கியமாகத் ேதான் கிற

இந்த அம்மா

கல்யாணத் க்குக் காமாட்சியின் ேபச்சு வியப்பளித்த ; கமலாவின் மீ
பாி அதிகாித்த .

அவ

க்கு!' க்குப்
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இந்தச் சமயம் ட் க்கார ரங்கநாத த யார் வந் ேசர்ந்தார். வ ம்ேபாேத
"இரண் மாத வாடைக பாக்கி. ெகா க்க
யவில்ைல என்றால் ட்ைடக் கா
பண்ண ேவண் ய தான்" என் கூறியப ேய வந்தார்.
"நல்ல ஆளய்யா நீர்! கூைர பற்றி எாி ம் ேபா பீ க்கு ெந ப் க் ேகட்ட கைதயாக
இ க்கிற உம ேபாக்கு" என்றான் கல்யாணம்.
"கூைர எாிகிறேதா இல்ைலேயா என் வயி பற்றித் திகுதிகுெவன் எாிகிற ,
கல்யாணம்! உன் ேபச்ைசக் ேகட் இவர்கைள இங்ேக கு ைவத்ேதன் பார்!"

ம

" த யார் ஸார்! நிைலைமையப் ாிந் ெகாள்ளாமல் ேபசுகிறீர்கள். இந்த
ஷ க்கு ஒ வாரமாக உடம் சாியில்ைல. ேவைல கிைடத் ம் கூடப் ேபாக
யவில்ைல. இந்தப் ெபண்ேணா கிணற்றில் வி ந் விட்டாள்."
"ஐையேயா! ஏன்! ஏன்?"
"உங்களால்தான்!"

"இ என்ன ண் பழி? நான் இந்த ட் க்கு வந்ேத ெராம்ப நாளாயிற்ேற.இரண்
மாசத் க்குப் பிறகு இன் தாேன வ கிேறன். வாடைகையக் ெகா த் அ ப்பி
யி ந்தால் இப்ேபா கூட வந்தி க்க மாட்ேடேன!"
"அ தான் நீங்கள் ெசய்த தவ " என்றான் கல்யாணம். "ஏதடா, அய
மனிதர்கள் வந்

நம்

ட் ல் தங்கியி க்கிறார்கேள, அ க்க

கவனித் க் ெகாள்ேவாம் என்

ேதான்றாேதா ஒ

"நீதான் கவனித் க் ெகாள்கிறாேய என்

ம

ஷ

வந்

ாி

ந்

பார்த் க்

க்கு?"

இ ந் விட்ேடன்." "அதன் விைளைவப்

பா ங்கள். பாவம், இவள் கிணற்றில் விழ ேநர்ந்த !"
"அெதப்ப

நான் இங்கு வராததற்கும் அவள் கிணற்றில் வி வதற்கும் என்ன

சம்பந்தம்?"
"நீங்கள் அ க்க வந் பார்த்தி ந்தால் தண்ணீர் இ க்க இவள் ப ம் சிரமத்ைத
உணர்ந்தி ப்பீர்கள். ஒ பம் ெசட் ைவத் க் ெகா த்தி ப்பீர்கள். குழாையத்
திறந்தால் ஜலம் வந்தி க்கும். இவள் கிணற்றில் நீர் இ க்கப் ேபாயி க்க மாட்டாள்.
கிணற் க்குள் வி ந்தி க்க ம் மாட்டாள்!"
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"வாஸ்தவம்தான். நாைளக்ேக நான் ஏற்பா
கமலாைவக் கனி த ம்பப் பார்த்தார்.
"பாவம்! கமலா ஈரத்ேதா

பண்ணி வி கிேறன்" என்ற ரங்கநாதன்

நிற்கிறாேள! உடம் ெவட ெவடெவன்

ந ங்குகிறேத.

ேபாம்மா, ேபா! உள்ேள ேபாய் ேவ
டைவ மாற்றிக்ெகாள்" என்றார். கல்யாணம்
ரங்கநாத த யாைர அ கி அவர் காேதா ேபசினான்: "ேவ மாற் ப் டைவ
இ க்ேகா என்னேமா யார் கண்ட ? இந்தச் சமயத்தில் நீர் வாடைகைய வசூல்
பண் கிேறன் என் ேவ வந் விட்டீர்."
ரங்கநாத த யார் உடேன மாசிலாமணிையப் பாரத் , "பாவம், உங்கள்
நிைலைமைய ேயாசித்தா ம் பாிதாபமாகத் தான் இ க்கிற . இன் ம் ஒ மாசம்
தவைண த கிேறன். அதற்குள் ன் மாத வாடைகைய ம் ேசர்த் க் ெகா த்
வி ங்கள்!" என்றார்.
"அதற்ெகன்ன கூட இரண் மாச அட்வான்ஸும் ேசர்த் த் த கிேறன்" என்றார்
மாசிலாமணி ைதாியம் அைடந்தவராக.
கல்யாணம் அந்தக் கு ம்பத் க்கு அ த்த த்

ன்

உதவிகைளச் ெசய் விட்ட

தி ப்தி டன் றப்பட்டான். கமலாைவக் காப்பாற்றியாகி விட்ட ; பம் ெசட் க்கு
ஏற்பா

ெசய்தாகி விட்ட ; வாடைக ெகா க்க ஒ

விட்ட ! "நான் வ கிேறன்;
என் கூறிப் பிாிந்தான்.

மாச அவகாசம் ெபற் த் தந்தாகி

ட் க்குப் ேபாய் உைட மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம்"

---------------அத்தியாயம் 24 -- "ேவ
கல்யாணம் ெசன்ற பிறகு ரங்கநாத

த யார் மாசிலாமணிையப் பார்த் , "ஏன்

சுவாமி, அந்தப் பிள்ைளயாண்டான் ெசால்
உங்க

க்கு ேவைல கிைடத்

"உம்... உம்... ஐம்ப

நல்ல வரன்!"

விட் ப் ேபாவ

உண்ைமதானா?

விட்டதா?" என்றார்.

சதம் கிைடத்த மாதிாிதான்."

"அெதன்ன ஓய், வாத்தியார் மாதிாி மார்க்குப் ேபாட் ப் ேபசறீர்?"
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"வாத்தியார் ேவைலக்குத்தான் ம ப் ேபாட்ேடன். ம ப் ேபாட்டதில் ஐம்ப
சத த ேவைல
ந்த . அவர்கள் என்ைனத் ேதர்ந்ெத க்க ேவண் ய ஐம்ப சத த
ேவைலதான் பாக்கி. ஆக ஐம்ப
ரங்கநாத

சத தம் ேவைல கிைடத்த மாதிாிதாேன?"

த யார் சிாித்தார்.

"இப்ப ச் சிாித் எாிச்சைலக் கிளப் வதற்குப் பதில் சிபாாிசு ெசய் என் மனைசக்
குளிர்விக்கலாம்" என்றார் மாசிலாமணி. "இந்த ஊர்ப் பள்ளிக்கூட நிர்வாகக்
கமிட் யில் நீ ம் அங்கத்தினராேம?"
"ஆகட் ம் சுவாமி, ஆகட் ம்! ேபஷாகச் சிபாாிசு ெசய்கிேறன். ஆனால் பலன்
இ க்குெமன் ேதான்றவில்ைல. சின்னப் பசங்க எத்தைனேயா ேபர் பி.ஏ., பி. .
எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட் ம ப் ேபாட்
க்காங்க. உபாத்தியாயர் பயிற்சி ெபறாத
உமக்கு அ
ம் இந்த வயதில் எப்ப ேவைல கிைடக்கும்? என்ைனக் ேகட்டால்
உங்கள் கஷ்ட ெமல்லாம் தீர ஒ வழி ெசால்ேவன்...."
"ேபஷாய்ச் ெசால்

ங்கள். கு ட

க்க ேவண் ய

கண்தாேன. அைத யார்

ெகா த்தால் என்ன?"
"ஏேதா கட ள் உங்க க்கு க்கும் ழி மாகப் பார்க்க லட்சணமாக ஒ
ெபண்ைணக் ெகா த்தி க்கிறார். அவ க்குக் கூ ய சீக்கிரம் ஒ கல்யாணத்ைதப்
பண்ணி ைவத் விட்டால்.... அ
ம் நல்ல பணக்கார இடமாகப் பார்த் விட்டால்..."
"அைதப் பற்றி நாங்க ேயாசிக்காமலா இ ப்ேபாம்? இப்ேபா வந் விட் ப்
ேபாறாேன கல்யாணம் அவ க்குக் ெகா க்க லாம் என் கூட எண்ணி யி ந்ேதாம்."
"அழகுதான். கல்யாணமாவ

கமலாைவக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்ளவாவ !"

"ஏன் அப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்? அந்தப் ைபயன் இவளிட ம் எங்களிட ம்
பிாியமாகத்தாேன இ க்கிறான்? இவ

ம்...."

"தய ெசய் அந்தப் ேபச்ைசேய இனிேமல் எ க்காதீர்கள். ஏற்கனேவ ஊெரல்லாம்
ஒேர வதந்தியாக இ க்கு..."
"என்ன வதந்தி?"
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"ஒ

வா பன் அ க்க

ஒ

வதிைய வந்

பார்த் க் ெகாண்

ந்தால் என்ன

வதந்தி பர ம்? எல்லாம் காதல், கல்யாணம் என்கிற வதந்திதான்."
"அப்ேபா நாங்க ேபாட்ட கணக்குச் சாிதாேன!"
"சுத்தத் தப் ! அவன் ஒ நா ம் கமலாைவக் கல்யாணம் ெசய் ெகாள்ளப்
ேபாவதில்ைல. என்ைனக் ேகட்டால் அவைன ம ப
ம் உங்கள் ட் ல்
அ ெய த் ைவக்கேவ அ மதிக்கக் கூடா என்ேபன்!"
"ஏன் அப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்? இங்ேக ஒ தப் ம் நடந் விடவில்ைல. நடப்பதற்கு
நாங்கள் விட ம் மாட்ேடாம். நாங்கள் ெகௗரவமான கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்."
"அ

ெதாிந் தான் நா

ம் ெசால்கிேறன். இந்தக் கல்யாண சுந்தரம் இ க்கிறாேன,

சுத்தக் கா ப்பயல்! பவானி என் ஒ ெபண் வக்கீல் வந்தி க்கிறாேள; எப்ேபா
பார்த்தா ம் அவள் பின்னாேலேய சுற் கிறான். அவள் காலாேல இட்டைதத்
தைலயால் ெசய்யக் காத்தி க்கிறான். சீக்கிரம் அவர்கள் இரண் ேப க்கும்
கல்யாணம் நடந்தா ம் நடக்கும் என் ஊாிேல ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள்...."
"பார்த்தீர்களா! நான் ெசான்ன
தன்
ஷனிடம் ெசான்னாள்.

சாியாய்ப் ேபாயிற் !" என்

"நாைளக்கு சர்ச்சில் ெஜயிக்கட் ம்; ஜப்பா
பிரளயம் வந்

உலகேம அழிந்

காமாட்சி அம்மாள்

ம் ெஜர்மனி ம் ேதாற்கட் ம். அல்ல

ேபாகட் ம். அப்ேபா ம் நீ, 'பார்த்தீர்களா, நான்

ெசான்ன சாியாப் ேபாயிறாறா?' என்பாய். நீ ெசால்லாத விஷயேம கிைடயா . அ
சாியாகப் ேபாகாத நிைலைம ம் இல்ைல" என்றார் மாசிலாமணி. பிறகு ரங்கநாத
த யாைர ேநாக்கி, "உங்கள் ேயாசைன தான் என்ன?" என்

ேகட்டார்.

"ேவ நல்ல வரனாகப் பார்த் க் கமலா க்குக் கல்யாணம் பண்ணிவிட
ேவண் ய தான்."
"நீங்கேள பார்த் இந்தப் ெபண் க்கு ஒ
ண்ணியமா யி க்கும்" என்றாள் காமாட்சி.

வழி காட்

வி ங்கேளன். உங்க

க்கு
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"அதற்ெகன்ன பண்ணி விட்டால் ேபாகிற . நாைளக்ேக நல்ல நாள்தான்.
ராகுகாலம் கழித் நம் ட் க்கு வா ங்கள். சாவகாசமாகப் ேபசலாம்" என்
விட் ரங்கநாத த யார் ெசன்றார்.

ெசால்

அவர் ேபான ம் மாசிலாமணி தம் மைனவிையப் பார்த் , "அ ேய இனிேமல்
அந்தக் கல்யாணம் இந்த ட் ேல கால் ைவச்சால்...." என் க வினார்.
"இந்தாங்க, உங்களால் நிைறேவற்ற
யாத சபதம் எைத ம் பண்ணாதீர்கள்!
கல்யாணத்தின் காைல றிக்க உங்களால் ஆகா . ேவ மானால் இந்த
நாற்கா யின் காைல றிச்சு அ ப்பில் ைவக்கிறதா சபதம் எ த் க்குங்க. நாற்கா
ட் ன் ெசாந்தக் கார ைடய தான். நம் ைடயதில்ேல!"

ரங்கநாத

த யா க்கும் தன் ெபற்ேறா க்கும் இைடயில் நடந்த உைரயாடைல

ெயல்லாம் உள் அைறயி
ந் ேகட் க் ெகாண்
ந்த கமலா, த ல்
தி க்கிட்டாள். பிறகு ெமௗனமாய் கண்ணீர் ெப க்கி அழத் ெதாடங்கினாள்.
(ெதாட ம்)
---------------அத்தியாயம் 25 -- விசித்திர வரேவற்
ச க ேசவா சங்கத்தின் ெடன்னிஸ் ேகார்ட் ல் பவானி ம் மாஜிஸ்திேரட்
ேகாவர்த்தன ம் ஆ க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
கல்யாணம் அப்ேபா அங்ேக வந் , "மணி ஐந்தைரயாகப் ேபாகிறேத! ஒத்திைகக்கு
ேநரமாகிறேத!" என்றான்.
"ஒத்திைகைய ெயல்லாம் நீங்கள் நடத் ங்கள். பவானி அப் றம் வ வாள்" என்றார்
ேகாவர்த்தனன்.
"ேநா, ேநா! பவானி ெராம்ப பங்ச்சுவல். ஐந்தைர மணிக்கு ஒத்திைகெயன்றால்
டாண்ெணன் அத்தைன மணிக்கு வந் வி வாள்" என்றான் கல்யாணம்.
"வாட் நான்ெஸன்ஸ்! இவ க்கு எதற்கு ஒத்திைக? ந க்கத் ெதாியாதவர்கள்தாம்
தி ம்பத் தி ம்ப ஒத்திைக பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நாடகம் என்
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அரங்ேக கிற
ேசர்வாள்!"

என்

ேநரம், ேததி ெசால்

விட் ப் ேபா. பவானி பங்ச்சுவலாக வந்

"நீங்க ெகா க்கிற சர்ட் ஃபிேகட்ைடக் ேகட் த்தான் இவ ைடய ந ப்பாற்றைல
நான் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதில்ைல. எனக்கு ஏற்கனேவ ெதாிந்த தான்.
இவைள நான் அைழப்ப மற்றவர் ந ப்ைப அபிவி த்தி ெசய்ய."
"ஓ! கதாநாயகியாக ந க்குமா

அைழத் விட்

இப்ேபா ைடரக்ஷன்

ெபா ப்ைப ம் இவள் தைலயிேல கட் யாகிவிட்டதா? இன்

ம் கைத, வசனம்,

பாட் , இைச எல்லாம் பவானிதானா? மற்றவர்கள் எல்லாம் ேசர்ந்

திைர

க்கி

இறக்கு ர்களாக்கும்?"
இதற்குள் பவானி கு க்கிட் , "அப்ப ெயல்லாம் ஒன் ம் இல்ைல. ஏேதா என்னால்
ந்த அள உத கிேறன். எல்லா ைடய ஒத் ைழப் ம் ேவண் ம். நாடகம்
ெவற்றிெபற மாஜிஸ்திேரட் ஸாாின் ஒத் ைழப் ம் கூட அவசியம் ேதைவ" என்றாள்.
"நான் என்ன ெசய்ய

ம், ெசால்

" என்றார் மாஜிஸ்திேரட்.

"அபத்தமான ைறயில் குற்றம் குைற ெசால்லாமல், ட் க்கட்ைட ேபாடாமல்
இ ந்தால் அ ேவ ெபாிய உதவி" என்றான் கல்யாணம்.
"இப்ேபா நீதான் எங்கள் விைளயாட் க்கு
என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
"ஐ ஆம் ஸாாி கல்யாணம். இந்த ெஸட்ைட
ஐந்ேத நிமிஷம்" என்றாள் பவானி.
"சீக்கிரம்

ய

ட் க்கட்ைட ேபாட்

த் க் ெகாண்

ம் எனபதற்காக விட் க் ெகா த்

கல்யாணம். ெதாடர்ந்

கிறாய்"

வந் வி கிேறன்.

ஆடாதீர்கள்" என்றான்

அவள் பந்ைதத் தட் ய ேபாெதல்லாம், "ஒண்டர் ஃ ல் ஷாட்",

"பி ட் ", "ஸ்பிெளண்ட் ட்" என்ெறல்லாம் உற்சாகப் ப த்தினான். மாஜிஸ்திேரட்
ஆ யேபா ெமௗனம் சாதித்தான்.
ெமய்யா

ேம பவானி பிரமாதமாகத்தான் ஆ னாள். ஆனால் எதிராளியின்

பலத் க்கு அவளால் ஈ ெகா க்க
சமயம் அ ேகார்ட்ைடவிட் ெவகு

யவில்ைல. கைளப் டன் ஒ 'ஷாட்' அ த்த
ரம் திைச தப்பிப் ேபாய் வி ந்த .
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கல்யாணம் பலமாகக் ைகதட்

"எக்ஸலண்ட்" என்றான்.

"எதற்குக் ைகதட் கிறீர்கள்? எனக்குத்தான் ஆட்டம் ேபாய்விட்டேத" என்றாள்
பவானி.
"ஆட்ட ம் ேபாய்விட்ட . அத் டன் பந் ம் ேபாய்விட்ட . நாம் நாடக
ஒத்திைகக்குப் ேபாகலாம்."
மாஜிஸ்திேரட் மரத்த

நாற்கா கைளக் காண்பித் , "ஒ

கப் டீ சாப்பிட் விட் ப்

ேபாகலாம், பவானி!" என்றார்.
"ேவண்டாம், ஸார்! ' ெராட் ஸ க்குக் ேகாபம் வந் வி ம். அப் றம் அ த்த
நாடகத்தில் எனக்கு 'சான்ஸ்' தர மாட்டார். கதாநாயகிக்கு ேவ

யாைரயாவ

' க்'

பண்ணி வி வார்" என் சிாித் க் ெகாண்ேட கூறிய பவானி, டர்க்கி டவலால்
கத்ைத ஒற்றிக் ெகாண் கல்யாணத் டன் நடந்தாள்.
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் மரத்த
ேபா அவர் வழக்கம்ேபால் டீ அல்ல
ேசாடா ெகாண் வரச் ெசான்னார்.
ஒத்திைக

ந்

நாற்கா யில் அமர்ந்தார். ைபயன் வந்த
ெலமேனட் 'ஆர்டர்' ெசய்யவில்ைல. விஸ்கி

பவானி றப்பட்ட ேபா

விட் ப் ேபாகிறீர்களா?" என்

கல்யாணம், "என்ைன

ட் ல் விட்

ேகட்டான்.

"ஏன் உங்க கார் என்ன ஆயிற் ?" என்றாள் பவானி.
"அதற்கு உங்க
க் கார் பக்கத்தில் வந்
ெஷட்ைட விட் ப் றப்படமாட்ேடன் என்

நிற்க ெவட்கமாயி க்கிறதாம். காைலயில்
ஒேர பி வாதம்!"

"ெபாய்! தனித்தனிேய நாம் ேபானால் வம்பளக்க
ட் ேலேய விட் விட் வந்தி க்கிறீர்கள்."

யா . அதனால் உங்கள் காைர

"உண்ைமதான் பவானி! உங்க டன் தனிேய மனம் விட் ச் சற் ேநரம் ேபசிக்
ெகாண்
ந்தால்தான் இர எனக்குத் க்கேம வ கிற " என் கூறிய கல்யாணம்
காாின் ன் றம் ேபாய் ஏறிக் ெகாண்டான்.
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ச

க ேசவா சங்கத்தின் ெவளி மதிைலத் தாண் ய ம் பவானி ேகட்டாள். "அந்தப்

ெபண் கமலா கிணற்றில் வி ந்
"ஆமாம். அ

உங்க

விட்டாளாம். நீங்கள் காப்பாற்றினீர்களாேம?"

க்கு எப்ப த் ெதாிந்த ?"

"மிஸ்டர் கல்யாணம், ராமப்பட்டணம் ெராம்பச் சின்ன ஊர். இங்ேக ேநதாஜி ல்
ெசங்ேகாட்ைடையப் பி த்தார் என்பதாகப் பத்திாிைகயில் ெசய்தி ப க்க
ேநர்ந்தால்கூட ஒ வித சலசலப் ம் இரா . கிணற்றில் வி ந்த கமலாைவக் கல்யாணம்
காப்பாற்றினார் என்றால் ெபாிய பரபரப் ஏற்ப ம். காட் த் தீ ேபால் அந்தச் ெசய்தி
பர ம்!"
"அ சாி, நீங்க இப்ேபா எங்ேக ேபாகிறீர்கள்?" என்றான் கல்யாணம். பவானி
மாற் த் திைசயில் காைரத் தி ப் வைதப் பார்த் விட் .
"கமலாவின்

ட் க்குத்தான்."

"எதற்கு?"
"சாிதான். அந்தப் ெபண் கிணற்றில் வி ந் சாகப் ேபானவள். னர்ெஜன்மம்
எ த்தி க்கிறாள். அவைள நான் பார்த் ஆ தலாக இரண் வார்த்ைதகள் ெசால்ல
ேவண்டாமா?"
கல்யாணம் தைலயாட் ச் சம்மதித்தான்.
அங்ேக அவர்க

க்கு ெராம்ப விசித்திரமான வரேவற் காத்தி ந்த . கமலாைவக்

கண்ணிேலேய காேணாம். வந்தவர்கைளப் பார்த் க் காமாட்சி அம்மாள், "என்ன
இரண் ேப மாகச் ேசர்ந் எங்ேக இப்ப க் கிளம்பினீர்கள்?" என்
கிண்டலாக ம் பாதி அலட்சியமாக ம் ேகட்டாள்.

பாதி

"உங்க ெபண் கிணற்றில் வி ந் விட்டதாகக் ேகள்விப்பட்ேடன்...." என்

பவானி

ஆரம்பிப்பதற்குள்,
"ஆமாம், வி ந் விட்டாள். அப்ப ேய ேபாயி ந்தால் ேதவலாம். ஒ கவைல
விட்
க்கும். ஏைழக க்ெகல்லாம் ெபண் ம் பிறக்கக் கூடா . பிள்ைள ம்
இ க்கக் கூடா " என்றாள் காமாட்சி.
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"என்ன வந்தவர்கைள 'வா' என்
மாசிலாமணி.

ெசால்லாமல் ஏேதேதா உள கிறாய்" என்றார்

"கமலா எங்ேக?" என்றாள் பவானி.
"உடம் சுகமில்ைல. காமிரா அைறயில் இ த் ப் ேபார்த்திக் ெகாண்
ப த்தி க்கிறாள்."
"ஒன் மில்ைல. தைலவ
என்றார் மாசிலாமணி.

ம் குளிர் காய்ச்ச

ம்தான். நாைளக்குச் சாியாகிவி ம்"

"டாக்டர் என்ன ெசால்கிறார்?"
"டாக்டர் எங்ேக வந்

பார்த்தார்? அவர் வ வதானால் சும்மா வ வாரா?

பணத் க்கு எங்ேக ேபாகிற ?"
"ஒ

வார்த்ைத விசுவிடம் ெசால்

அ

ப்பியி ந்தால் நான் அைழத்

வந்தி ப்ேபேன?" என்றான் கல்யாணம்.
"ேவண்டாம், ேவண்டாம்! எதற்கு உங்க க்குச் சிரமம்? ஏற்கனேவ நாங்கள்
உங்க க்கு ெராம்பத் ெதாந்தர ெகா த் விட்ேடாம். எனக்குத் ெதாிந்த சுக்கு
திப்பி ைவத்தியம் பண் கிேறன். சாியாகிவி ம்."
"பவானி! வா ங்கள், ேபாகலாம்" என்றான் கல்யாணம் அவன் அங்ேக ஒ
தமதிக்க ம் வி ம்பவில்ைல.
"ஆமாம், ஆமாம். றப்ப ங்க, உங்க
ேகார்ட் , நாடகக் ேகார்ட்

என்

வினா

க்கு மாஜிஸ்திேரட் ேகார்ட் , ெடன்னிஸ்

ஏகப்பட்ட ேவைல" என்றாள் காமாட்சி.

"கல்யாணம்! நீங்க கா க்குப் ேபாங்க. நான் ஒ நிமிஷம் கமலாைவப் பார்த் விட்
வந் வி கிேறன்" என்றாள் பவானி. பிறகு காமாட்சியின் அ மதிக்குக் காத்திராமல்
காமிரா அைறக்குள் ேபாய்த் தைரயில் பாயில் ப த்தி ந்த கமலாைவ அ கினாள்.
"கமலா, இப்ேபா எப்ப

இ க்கிற ?"
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"எனக்கு ஒன் ம் இல்ைல" என்றாள் கமலா ந க்ெகன் . பவானி அவள் க த்தில்
கரம் ைவத்தாள், ஜுரம் இ க்கிறதா என் பார்க்க. சேரெலன் அைத உதறிவிட் க்
கமலா தைலைய ம் ேசர்த் இ த் ப் ேபார்த்திக் ெகாண் சுவர் பக்கம் தி ம்பிக்
ெகாண்டாள்.
"கமலா! என்னிடம் உனக்கு என்ன ேகாபம், திடீெரன் ?"
"எனக்கு யார் மீ ம் ஒ
எனக்குக் ேகாபம்."

ேகாப ம் இல்ைல. என்ைனப் பைடத்த கட ளிடம்தான்

"கமலா! உன் மனைச யாேரா ஏேதா ெசால் ப் ண்ப த்தியி க்கிறார்கள்.
என் டன் உனக்குப் ேபசப் பி க்கவில்ைலயானால் ேவண்டாம். நான் வ கிேறன்.
ஆனால் நான் எப்ேபா ம் உன் நலைன நா கிறவள்; என்னிடம் நீ ேகாபப்ப வதில்
அர்த்தமில்ைல. இைத இப்ேபா நீ ாிந் ெகாள்ளா விட்டா ம் சீக்கிரேம
உணர்வாய்!"
மளமளெவன் இைதச் ெசால் விட் ேவகமாகக் கிளம்பிய பவானி, மாசிலாமணி
தம்பதிையத் தி ம்பிக்கூடப் பாராமல் வாச க்குச் ெசன்றாள். காாில் ஏறிக் ெகாண்
அைதக் கிளப்பினாள்.
-----------------அத்தியாயம் 26 --- நீாில் மிதந்த விழிகள்
சற் த்

ரம் ேபாகும் வைர இ வ ம் ேபசவில்ைல. பிறகு இ வ ம் ஒேர

சமயத்தில், "ஏன் இவர்கள் இவ்வள ேமாசமானவர்களாக..." என் ேபச்ைச
ஆரம்பித்தார்கள். உடேனேய இ வ ம் மற்றவர் ேபச அ மதித் வாக்கியத்ைதப்
பாதியில் நி த்திக் ெகாண்டார்கள். மீண் ம் இ வ ம் ஒேர சமயத்தில், "என்ன
ெசான்னீர்கள் ?" என்
இைதய த்

ேகட்டார்கள்.

இ வ க்கும் சிாிப் வந்

விட்ட . பலமாகச் சிாித்த பவானி,

ஒ வா அ ஓய்ந்த ம், "சிாிக்கேவ கூடா , நான். அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தால்
அத்தைன பாிதாபமாக இ க்கும்ேபா நான் சிாிப்பேத பாவம்" என்றாள். அப் றம்
த ல் ேகட்க ஆரம்பித் ப் பாதியில் நி த்திய ேகள்விைய மீண் ம் ேகட்டாள். "ஏன்
இப்ப

இவர்கள் இவ்வள

ேமாசமாகத் திடீெரன்

நடந்

ெகாண்டார்கள்?"
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"விட் த் தள்

ங்கள், அநாகாிகமான ஜனங்கள். ப ப் க் கிைடயா , நாகாிகம்

கிைடயா , நல்ல மனிதர்கேளா
என்றான் கல்யாணம்.
"அெதான் மில்ைல. ேநற்

பழக்கம் கிைடயா . ெதாிந்த லட்சணம் அ தான்"

வைர நல்லப யாகத்தாேன நடந்

"தாித்திர ம் கஷ்ட ம் இப்ேபா

அதிகமாகிவிட்ட . அ

ெகாண்டார்கள்?"

காரணமாயி க்கலாம்."

"இந்தக் கு ம்பத்ைதப் பார்த்தால் எனக்கு 'ஐேயா பாவம்' என்றி க்கிற . நீங்கள்
ஏ ம் உதவி ெசய்யக் கூடாதா?"
"ஓரள க்குத்தான் உதவலாம். எவ்வள தான் ெசய்ய

ம்? ஒ

கு ம்பத்ைத

என்ெறன்ைறக்கும் தாங்குவ சாத்தியமா? அவரவர் காாியத்ைத அவரவர்தான்
பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்."
"எனக்கு ஒ

ேயாசைன ேதான் கிற ."

"என்ன ேயாசைன?"
"நீங்கள் அந்தப் ெபண் கமலாைவக் கல்யாணம் ெசய்
கஷ்டெமல்லாம் தீர்ந் வி ம்."

ெகாண் விட்டால் அவர்கள்

"என்ன விைளயா கிறீர்கள்?"
"விைளயாட் என்ன வந்த ? உங்க க்ேகா இன் ம் கல்யாணம் ஆகவில்ைல.
அந்தப் ெபண்ேணா கஷ்டப்ப கிறாள். ஒவ்ெவா சமயம் அந்த அம்மாள் கமலாைவ
நடத் வைதப் பார்த்தால் ெசாந்தத் தாய் இல்ைலேயா, மாற்றாந் தாேயா என் கூடத்
ேதான் கிற ."
"நா ம் அப்ப நிைனத்த ண் . ஆனால் தாித்திரத்தின் ெகா ைமதான்
அப்ப ெயல்லாம் ேபசச் ெசால்கிற என் சமாதானப் ப த்திக் ெகாண்ேடன்."
"ஏதாவ இ க்கட் ம். நான் ெசான்ன ப நீங்கள் ெசய்தால் நல்ல . கமலா ம்
ெராம்ப நல்ல ெபண். கண் க்கு லட்சணமாய் இ க்கிறாள். உங்கள் தாயா க்கும்
அதிகமாகப் ப க்காத, கு ம்பப் பாங்கான ெபண் தான் நாட் ப் ெபண்ணாக
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வரேவண் ம் என் ஆைச. ேபாதாக்குைறக்கு அவைள நீங்கள் கிணற்றி
எ த் க் காப்பாற்றியி க்கிறீர்கள்!"

ந்

"அதனாேல என்ன? ஒ ெபண்ைணக் கிணற்றி
ந் எ த் க் காப்பாற்றிய
குற்றத் க்காக நான் க த்திேல கல்ைலக் கட் க் ெகாண் கட ேல விழ
ேவண் மா?"
"ேசச்ேச! அப்ப ச் ெசால்ேவனா? 'சம்சார சாகரத்தில் கமலா டன் கரம்
ேகாத் க்ெகாண்

இறங்குங்கள்' என் தான் ெசால்கிேறன்."

"இேதா பா ங்கள்! கமலா ேவ மானால் ம ப
ம் என் எதிேரேய கிணற்றில்
விழட் ம். நான் காப்பாற்றாமல் ைகையக் கட் க் ெகாண் நிற்கிேறன். ஏேதா
மனிதாபிமானத் டன் நடந் ெகாண்டதற்காக எனக்கு இத்தைன ெபாிய
தண்டைனையக் ெகா க்காதீர்கள்!"
"கல்யாணம் என்றால் உங்க க்கு அவ்வள ெவ ப்பா? எனக்குத் ெதாியாமல்
ேபாச்ேச. எனக்கும் கல்யாணத்தின் ேபாில் ெவ ப் த்தான்!"
"என்ன ? உங்க
ேகாபத் டன்.

க்கு என் ேமேல ெவ ப்பா?" என்றான் கல்யாணம் ெபாய்க்

பவானி சிாித்தாள். "இல்ைல, இல்ைல! உங்கைளப் ேபாலேவ எனக்கும்
தி மணத்தின் மீ

ெவ ப் ' என்

ெசால்

இ க்க ேவண் ம்."

"உங்கள் நிைலைம எப்ப ேயா, எனக்ெகான் ம் தி மணத்தின் மீ
ெவ ப்பில்ைல. என் ெபயேர கல்யாணம் என்றி க்கும்ேபா தா கட்டத்
தயங்குேவனா? என் மனசுக்கு உகந்த ெபண்ணாயி க்க ேவண் ம் என்ற ஒேர ஒ
நியாயமான நிபந்தைனதான்.... உதாரணமாய் நாம் இரண் ேப ம்தான்
இ க்கிேறாம்.... சும்மா ஓர் உதாரணத் க்கு..... ேபச்சுக்குச் ெசால்கிேறன்."
"ேபச்சுக்குக்கூடச் ெசால்ல ேவண்டாம். எனக்குக் கல்யாணம் என்றால் ெராம்ப
ெவ ப் . அைத மறக்காதீர்கள்" என்றாள் பவானி.
கல்யாணம் அவள் குர ல் எட் ப்பார்த்த க ைமையப் ாிந் ெகாண்
ெமௗனமானான். இதற்குள் அவன்
வந் விட்ட . கதைவத் திறந் ெகாண்
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இறங்கப் ேபானவைன, "மிஸ்டர் கல்யாணம்" என்ற கனிவான அைழப் த த்
நி த்திய .
"என்ன ெசால்

ங்கள்!"

"கமலா கிணற்றில் வி ந்தாேள, எப்ப ?"
"தாம் க் கயி ஜகைடயில் சிக்கிக் ெகாண்டதா ம் அைத வி விக்கக் கிணற்
மதில் மீ தான் ஏறியதாக ம் த மாறி வி ந்ததாக ம் ெசான்னாள்."
"சுத்தப் ெபாய்!"
"என்ன !"
"ஆமாம் அ

சுத்தப் ெபாய்யாகத்தான் இ க்க ேவண் ம். நான் ெசால்கிேறன்.

அவள் உங்கள் குரைல வாச ல் ேகட் விட் ேவண் ெமன்ேற, "ஐேயா!" என்
அலறியப கிணற் க்குள் குதித்தி க்கிறாள்!"
"உங்க

க்கு எப்ப த் ெதாி ம்?"

"பாம்பின் கால் பாம்பறி ம்! ெபண் மனத்ைதப் ெபண்ணால்தான் ாிந் ெகாள்ள
ம். உங்களால் காப்பாற்றிக் கைர ேசர்க்கப்பட ேவண் ம் என் ஆைசப்பட்
வி ந்தி க்கிறாள். கல்யாணம் உங்கள் மீ உயிைரேய ைவத்தி க்கும் அந்தப்
ெபண் க்கு ஏமாற்றம் அளிக்காதீர்கள்!"

கல்யாணம் கீேழ இறங்கிக் கதைவச் சாத்தினான். பிறகு குனிந் ஜன்னல் வழிேய
பவானிையப் பார்த்தான். ரண சந்திரனின் பாெலாளி அவள் கத்ைத மற்ெறா
சந்திரனாகப் பிரகாசிக்கச் ெசய் ெகாண்
ப்பைதக் கண்டான். அந்த
மதிவதனத்தி
ந் தன் விழிகைளப் ெபயர்க்காமல் ேபசினான்: "கமலாைவப்
ேபாலேவ நா ம்தான் ஒ வர் மீ உயிைரேய ைவத்தி க்கிேறன். ஆனால் அந்த
ஒ த்தி கமலாவாக இல்ைலேய நான் என்ன ெசய்ய?" என்
நான்கு விழிகள் நீாில் மிதந்தன.
(ெதாட ம்)
-------------

ேகட்டான்.
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அத்தியாயம் 27 -- ெசல்வம் ேபசுகிற !
ரங்கநாத த யார் குறிப்பிட்
ந்த தினத்தில் அவர் ெசான்ன ேபாலேவ ராகு
காலம் கழித் மாசிலாமணி த யா ம் மைனவி காமாட்சி ம் அவர் ட் க்குப்
ேபானார்கள். அந்தப் ெபாிய ட்ைட ம் அதி
ந்த ஐசுவாியத்ைத ம் கண்
பிரமித்தார்கள்.
விசாலமான ேதாட்டத்தில் குேராட்டன்ஸ்,
இ வாட்சி என்

பல ரகச் ெச களில்

கன்விலா, மல் , ேராஜா, ெசம்ப த்தி,

க்கள் சிாித்தன. பின் றம் வாைழ, மா, பலா,

என் பல ரக பழ மரங்கள் காட்சியளித்தன. 'ேபார்ட் ேகா' க்கு ன்னால்
வட்டமான ல்தைர. அதற்கு நீர் ெதளிப்ப ேபால் அதன் ைமயத்தில்ல் சுழன்ற
'ஃப ண்டன்' நான்ைகந் ேதாட்டக்காரர்கள் சு சு ப்பாக இயங்கிக் ெகாண்
ந்தனர். ேதாட்டத்ைதக் கடந் ப ேயறிய ம் வாசல் கதவ ேக இ
ற ம்
பி ம்மாண்டமான இரண் யாைனத் தந்தங்கள். உள்ேள கூடத்தின் சுவாில்
, மான்
தைலக ம் சில ைகப்படங்க ம் காணப்பட்டன. தைரயில் கர த் ேதால் விாிப்பாகி
யி ந்த . அதன் பக்கத்தில் தந்தம் இைழத்த ேவைலப்பா க டன் கூ ய ெபாிய
கனமான பன் ேமைஜ. அதன் ன்
றங்களி ம் அமர்ந்தால் ஆள் இ க்கிற இடம்
ெதாியாமல் அ ங்கிவி கிற மாதிாியான உயர் ரக ேசாபாக்கள். நிைலவாசல்களில்
ெதாங்கிய மணித் திைரகள், கூைரயி

ந்

ெதாங்கிய லஸ்தர் விளக்குகள்.

தங்கள் கால் பட் த் தைர அ க்காகி வி ேமா என் அஞ்சியவர்களாக
வராந்தாவில் நின்றார்கள் மாசிலாமணி ம் காமாட்சி ம்.
"ஸார்!" என்

குரல் ெகா த்தார், மாசிலாமணி.

"யா ?" என்

ேகட் க் ெகாண்ேட வந்தார் கணக்குப்பிள்ைள.

"ரங்கநாத த யார் இ க்கிறாரா? எங்கைள இன்
வரச்ெசான்னார்."
அவர்கைள ேம
ஒ வர் வ வார்ன்
"ஆமாம்."

இந்த ேநரத் க்கு

ம் கீ மாகப் பார்த்த கணக்குப்பிள்ைள, "மாசிலாமணி என்
ஐயா ெசான்னார். நீர்தானா அ ?" என்

ேகட்டார்.
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"நிஜமாகத்தானா? நீர்தான் மாசிலாமணியா?"
"'இவ்வள

சாமானிய மனிதராய் இ க்கிறாேர, இவைரயா வரச் ெசால்

யி ப்பார்?' என்

ேயாசிக்கிறீங்களா?"

"அதில்ைல" என்

கணக்குப்பிள்ைள கூறிய ேதாரைணேய, 'அ தான்' என்

உணர்த்திய . பிறகு அவர், "வாங்க" என்

அைழத் ச் ேசாபாவில் அமரச் ெசய்தார்.

அவர்கள் அதன்

ம் தயக்கத் டன் அமர்வைதப் பார்த் ,

ைனயில் பட் ம் படாம

"ெசௗகாியமாக உட்கா ங்க, ஐயா இப்பத்தான்

ங்கி எ ந்தாங்க, இப்ப வ வாங்க.

நான் ேபாய்ச் ெசால்கிேறன்" என்றார். அப் றம் தி ெமன ஞாபகம் வந்தவர் ேபால,
"அ சாி, நீங்கதான் ஐயாேவாட ஷ்பவனம் ெத
வினவினார்.

ட் ேல கு யி க்கிறதா?" என்

"ஆமாம், எதற்காகக் ேகட்கிறீர்கள்?"
"இரண் மாதங்களாக வாடைக வரவில்ைல; ன்பண ம் ஏ ம் தரவில்ைல..."
என் கணக்குப்பிள்ைள கூறி வ ம்ேபாேத மாசிலாமணிக்கு ஜுரம் கண்ட
ேபாலாயிற் . அவர் எ ந் ெகாண்டார்.
"ஏன் எ ந் ட்டீங்க?" என் அதட்டலாகக் ேகட்டார் கணக்குப்பிள்ைள. அந்தத்
ெதானிேய மாசிலாமணிைய மீண் ம் உட்கார ைவத் விட்ட .
"ஐயாவிடம் ஞாபகப் ப த்திவிட் ப்ேபாய் வாடைக வசூல் பண்ணிக் ெகாண்
வ கிேறன் " என்

கிளம்பினால், ஒவ்ெவா

தடைவ ம், 'அங்ேக நீ ேபாக

ேவண்டாம். நாேன பார்த் க் ெகாள்கிேறன்; மற்ற ேவைலகைளக் கவனி" என்பார்.
இவராவ

வசூல் ெசய்வாரா என்றால் அ

ம் கிைடயா . ெவ ம் ைகேயா

தி ம்பி, 'மறந் ட்ேடன்' என்பார்.அவ க்கு எங்ேக ஞாபகம் இ க்கும் இெதல்லாம்?
நான்தான் நிைன ைவத் க் ெகாண் பிராணைன விட ம்."
"வாடைகப் பணம் ...?" என்
மாசிலாமணி.

இ த் ப் பறித் க் ெகாண்

ஆரம்பித்தார்
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"அைத அவாிடேம ெகா ங்கள். இல்லாத ேபானால் இந்த விஷயத்ைதத்தான் நாேன
கவனிச்சுக்கிேறன் ெசான்ேனேன. நீ ஏன் ைக நீட் ேன'ன் எங்கிட்ட பின்னால்
பாய்வார். நான் ேபாய் ஐயாவிடம் நீங்கள் வந்தாச்சுன் ெசால் விட் வேரன்."
கணக்குப் பிள்ைள அப்பால் ெசன்ற ம், மாசிலாமணி மைனவிையப் பார்த் ,
"இப்ப ேய ந வி ேவாேம! தி ம்பத் தி ம்ப வாடைக வாடைகன்
ப த்திக் ெகால்கிறாேன!" என்றார்.

நிைன

"அழகுதான்" என்றாள் காமாட்சி. கணக்குப் பிள்ைளக்கு என்ன ெதாி ம்?
அவ க்குக் கணக்குத்தான்

க்கியம். மனிதர்களா பிரதானம்? அவர் அப்ப த்தான்

ேபசுவார்: அவ க்கு அ தான் நியாயம். நாம் அவைரயா பார்க்க வந்ேதாம்? ரங்கநாத
த யார் ெராம்ப நல்ல மாதிாி. நீங்க ேவ மானால் பா ங்கள். அவர் நம்மிடம்
வாடைகையப் பற்றி வாய் திறக்கமாட்டார். அப்ப ேய ேபசினா ம் சமாதானம்
ெசால் ச் சமாளிக்களாம்" என் ைதாியம் ெகா த்தாள்.
இத்த ணத்தில் கண்ணா
"வாங்க, வாங்க!" என்

மணித்திைரகள் அகன் , கலகலெவன்

வரேவற்றப ேய கூடத் க்குள்

சப்தப்ப த்த,

ைழந்தார் ரங்கநாத

த யார். மாியாைதக்காக எ ந்தவர்கைளப் பார்த் , "உட்கா ங்க, உட்கா ங்க!
நமக்குள்ேள என்ன உபசாரம்? அட, உட்கா ங்ேகா ெசால்ேறன்!" என்
அவர்கைள அமரச் ெசய் விட் ப் பிறகுதான் தாம் உட்கார்ந்தார்.

வற்

த்தி

"கணக்குப் பிள்ைள! கணக்குப் பிள்ைள" என் அவர் அைழத்த ம் "இேதா, வேரன்!"
என் குரல் ெகா த்தப ேய ஓட்ட ம் நைட மாக வந்
ண்டால் வாையப்
ெபாத்திக் ெகாண் நின்றார் அவர்.
"எங்ேகய்யா, பலகாரம்? இவர்கைளச் சும்மா உட்கார ைவச்சி க்கிேய?"
"இேதா வந் கிட்ேட இ க்ேக. ஐயா க்கும் ேசர்த் க் ெகாண் வரச் ெசான்ேனன்."
என்றார் கணக்குப்பிள்ைள. அேத சமயத்தில் தவசிப் பிள்ைளகள் இ வர் ெபாிய
ெவள்ளித் தட் க்கள், ெவள்ளி டம்ளர்கைளத்

க்கிக்ெகாண்

வந்தனர்.

அ த்தாற்ேபால் ட் , ஜாங்கிாி, ேதங்காய்ப் பா ல் மிதக்கும் ஆப்பம், இட்

,

ெபாங்கல், மிக்ஸ்சர் இவற் குத் ெதாட் க் ெகாள்ளக் ெகாச்சு, சாம்பார், சட்னி,
மிளகாய்ப் ெபா - த ய எல்லாவற்ைற ம் ெவள்ளிப் பாத்திரங்களிேலேய எ த்
வந் பாிமாறினர். காப்பி ம் ெவள்ளி டபரா டம்ளர்களிேலேய வந்த . கைடசியில்
ேதால் சீவி ந க்கிய மாம்பழம். ஆப்பிள் ஆகியன ெகாண் வந்
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ைவத்தனர்.கணக்குப் பிள்ைள பலமாக உபசாரம் ெசய்தார்.ஆனால் மாசிலாமணி
தம்பதியைரப் ெபா த்தவைர அதற்கு அவசியேம இ க்கவில்ைல.
"இெதன்ன ெபாிய வி ந் க்ேக ஏற்பா ெசய்
ஏப்பத்ைத அடக்க யன் ேதால்வி ற்றவராக.
"இ

விட்டீங்க!" என்றார் மாசிலாமணி

என்னங்க, பிரமாதம்? 'பலகாரம் சாப்பிட வாங்க'ன்

உங்கைளக்

கூப்பிட்ேடன். பல-ஆகாரம் இ க்க ேவ மா இல்ைலயா? இந்த ஆப்பம் பா ங்ேகா,
இைத ெவள்ளித் தட் ேல ேபாட் த் ேதங்காய்ப் பால் விட் ச் சாப்பிடலாம். ஆனால்
மண் பாண்டத்திேலதான் ெசய்ய ம்.ேவ எந்தப் பாத்திரத்தில் வார்த்தா ம் சுகப்
படா . இதற்காக நான் தனிேய அளவான பாத்திரம் தயார் பண்ணச் ெசால்ற . நம்
ட் த் தயி ம் அப்ப த்தான். கட் த் தயிராக இ ந்தால் ேபாதா , அ சட் த்
தயிராக ம் இ க்க ம்.அதிேல ஓர் அலாதி சி.இந்த எண்ெணய் என்ன மணமா
இ க்கு பா ங்ேகா. கைடயிேல வங்கினா கிைடக்குமா? நம்ம நிலத்திேல எள்
பயிராகிறதில்ைலயா? கணக்குப் பிள்ைள ேபாய்க் கிட்டத்தி
ந் ஆட் எ த்
வந் வி வார்..." என் கூறிக் ெகாண்ேட ேபானார் ரங்கநாத த யார்.
காப்பி ஆற்றிக் ெகாண்
ந்த மாசிலாமணியின் கரம் இேலசாக ந ங்கத்
ெதாடங்கிய . ெசல்வச் ெசழிப் என் அவர் ேகள்விப்பட் இ க்கிறார். ஆனால்
இன் தான் ேநாில் பார்க்கிறார். அேடயப்பா, என்ன ேபச்சு ேபசுகிற
பா ப த் கிற !
ஒ வா உணவ ந்தி
என்றார் ரங்கநாதன்.

ந்த ம், "வாங்கேளன்,

அ ! என்ன

ட்ைடச் சுற்றிப் பார்க்கலாம்"

--------அத்தியாயம் 28 -- வளமான வாழ்வா? வ ைமயா?
வி ந்தினர் அைற, ஆபீஸ் அைற, சைமயல் அைற, உக்கிராண அைற என் கீேழ
பல அைறகைளக் காண்பித் விட் அவர்கைள மா க்கு அைழத் ப் ேபானார்
ரங்கநாதன். அங்ேக பி ம்மாண்டமான கட் ல்கள் ேபாடப்பட்
ந்த இரண்
ப க்ைக அைறகள் இ ந்தன. அவற் ள் ஒன்றில், ஓர் ஓரமாகக் கனமான எஃகு
அலமாாி ஒன் இ ந்த . 'அைதத் திறந் காட்ட மாட்டாரா? என்ற ஆவல்
கு கு ப்ைப அடக் கிக் ெகாள்ள
யாதவளாகக் காமாட்சி அம்மாள் அதன்பால்
அவர் கவனத்ைத ஈர்த் ப் ேபசினாள். "நல்ல கனமான இ ம் பீேராவாகேவ
வாங்கிட்டீங்க ேபா
க்கு. அ ைமயான ேயாசைனதான். மர அலமாாி ெயல்லாம்
எத்தைன நாைளக்கு உைழக்கப் ேபாகிற ?"
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"உைழக்கிறதாவ , உ

க்கிறதாவ ? அ வா பிரச்ைன? இரண்

ெப மான ள்ள நைககைள யாராவ
என்றார் ரங்கநாதன்.

மர அலமாாியில் ைவத் ப்

லட்ச

பாய்

ட் வாங்களா?"

காமாட்சிக்கு அப்ேபாேத ர்ச்ைச ேபாட் வி ம் ேபாலாகிவிட்ட . நைககைளப்
பார்க்க
யாமல் ேபாய்வி ேமா என்ற கவைலதான் அவைள மயங்கிச் சாயாமல்
நிற்க ைவத்த .
"இ க்கும், இ க்கும். பரம்பைரயாக வந்த நைகக
என்றாள்.

க்கு அந்த மதிப் இ க்காதா?"

"பரம்பைர நைகக ம் இ க்கின்றன. நாேன ெசய்த ம் உண் . ஏேதா கல்யாணம்
ெசய் ெகாண்ட
சில் ஆைசயாய்ப் பண்ணிப் ேபாட் அழகு பார்த்ேதன். அவள்
என்னடா என்றால் இத்தைன ஐசுவாியத்ைத ம் அ பவிக்க ஒ வாாிைசக் கூடக்
ெகா க்காமல் ேபாய்விட்டாள். யாராவ
ரத் த் தாயாதிக்காரர்கள்தான் வந்
அத்தைனைய ம் ெகாண் ேபாவாங்க ேபா
க்கு."
"என்னத்ைதச் ெசால்ற ேபாங்க. ஆண்டவன் லீைலேய இப்ப த்தான். ஒன்
ெகா த்தா இன்ெனாண்
தரமாட்டான். ெசாத் இ ந்தா சந்ததி இல்ைல. சந்ததி
இ ந்தால் ெசாத் இல்ைல!"
"நான் அப்ப நிைனக்கவில்ைல. பகவான் எனக்குச் ெசாத்ைத ம் ெகா த் ,
சந்ததிைய ம் தரத்தான் உங்கைளச் ெசன்ைனயி
ந் கிளப்பி
ராமப்பட்டணத் க்குக் ெகாண் வந் ேசர்த்தான் நம்பேறன்."
"நீங்க என்ன ெசால்றீங்க?" என்றாள் காமாட்சி. அவ க்கு ஆனந்தத்தில்
அந்தரத்தில் மிதப்ப ேபால் இ ந்த . சுந்தாி கமலாைவக் ெகா த் ப் பதி
இத்தைன ெசாத் க்கைள ஆண்

அ

பவிக்கப் ேபாகிேறாமா? அப்ப

க்கு

ஓர்

அதிர்ஷ்டம் அ க்கப் ேபாகிறதா மாசிலாமணி கு ம்பத் க்கு? விசுப் பயல் அவ்வள
ெகா த்

ைவத்தவனா?

"இன் ம் ெதளிவா நான் எப்ப ப் ேபசற ? என் ெபண்ஜாதி காலமாகிப் பத்
வ ஷமாச்சு. அப்ேபா பா யமாகத்தான் இ ந்ேதன். எத்தைனேயா ேபர் ெசான்
னாங்க. 'ம ப
ம் கல்யாணம் ெசய் ெகாள்' என் . பி வாதமாக ம த்
விட்ேடன். அந்த உத்தமி இ ந்த இடத்திேல இன்ெனா த்திையக் ெகாண்
ைவக்க மாட்ேடன் தீர்மானமா யி ந்ேதன்..."

வந்

109

"அடடா! எத்தைன தங்கமான மனசு!" என்றாள் காமாட்சி.
"ஆனால் இப்பத்தான் ெகாஞ்ச நாட்களாக மனசு சஞ்சலப்ப கிற . இவ்வள
ெசாத்ைத ம் கட் ஆள ஒ த்த ம் இல்ைலேய என் கவைலப்ப கிற . தர்மத் க்கு
எ தி ைவச்சுடலாம். ெபாிய காாியமில்ேல. இ ந்தா ம் நமக்கு ேவ ம்கிறவங்க
நா ேபர் இ ந் , அவங்க நாம் சம்பாதிச்சைத ெயல்லாம் அ
கிைடக்கிற நிம்மதி அலாதிதான்."

பவித்தால் அதிேல

"இப்ேபாகூட உங்க க்கு அப்ப என்ன வயசாகிவிட்ட ? ஐம்ப இ க்கலாம்.
ஆனால் நாற்ப தான் மதிக்கத் ேதான் ம். ஜாம் ஜாம் என் கல்யாணம் பண்ணிக்
ெகாள்ள ேவண் ய தான்!"
"அ பத்திரண் ஆகிற . ஆனால் நீங்க ெசான்ன மாதிாி நாற்ப இல்ேல,
ப்பத்ெதட் ன் மதிப் ப் ேபாட்டவங்க ம் உண் . அ கிடக்கக் கல்யாணம்
என்ற எண்ணேம எனக்கு இ வைரயில் ஏற்பட்டதில்ைல. இப்பத்தான் அ
ம் உங்க
ெபண் கமலாைவப் பார்த்த பிறகுதான்... மனைச விட் ச் ெசால்கிேறன்... நீங்க தப்பா
நிைனக்கக் கூடா . உங்கைள நான் கட்டாயப் ப த்தவில்ைல. நீங்க நன்றாக
ேயாசித் ச் ெசான்னால் ேபா ம்!"
"ஆகட் ம் ேயாசிக்கிேறாம்" என்றார் மாசிலாமணி.
"ேயாசிக்கிற

என்ன, ேயாசிக்கிற . சற்

'எங்கைளச் ெசன்ைனயிேலயி ந்
ேசர்த்தான்' என் . அ

ன்னால் நீங்கள் ெசான்னீங்க,

கிளப்பி இங்ேக ஆண்டவன் ெகாண்

ஆயிரத்தில் ஒ

வார்த்ைத. ெமய்யா

ேம இ

வந்

கட ள்

சித்தம்தான். இல்லாத ேபானால் எப்ப இவர் ெசாந்த ஊரான கிராமத் க்குப் ேபாய்,
இவர் அண்ணா டன் தங்க ேவண் ய வங்க இங்ேக வந் ேசர்ந்தி ப்ேபாம். ெசால்
ைவத்தாற் ேபால் இந்த ஊர் அ கில் வ ம் ேபா பஸ் ஏன் ாிப்ேபராக ேவண் ம்.
அ தான் ேபாகட் ம். அந்தப் பிள்ைள கல்யாணம் எங்கைளப் பார்த்
உங்க

ட் ேலேய ெகாண்

வந்

விட் , ேநேர

ஏன் இறக்கினான்?

கா யாக இ க்கிற ேவ யார் ட் க்காவ அைழத் ப் ேபாயி க்கக் கூடாதா?
இைதெயல்லாம்தான் ெதய்வ சங்கல்பம் என் ெசால்கிற .
"அவசரப்பட ேவண்டாம். கமலாைவ ம் கலந் ஆேலாசி ங்கள். கணவைர ம்
ேகட் க் ெகாள் ங்கள்" என்றார் ரங்கநாதன். "கமலாவின் சம்மதம் இல்லாத ேபானால்

110
பிரேயாஜனமில்ைல. அவைளக் கட்டாயப் ப த்த நான் ஒப்ப மாட்ேடன். ஆனால்
ஒன் மட் ம் ெசால்கிேறன். எனக்கு இந்த ஊாிேல ஆ

கள் இ க்கின்றன; நா

காணி நன்ெசய் நிலம். பாங்கில் ெராக்கமாக ன் லட்சம். அப் றம் இந்த
,
இதி ள்ள ஐசுவாியங்கள் - இவ்வளைவ ம் ஆள ஒ கி கலட்சுமி இல்ைலேய என்
எனக்கு ெராம்பக் குைற. அைத ம் இப்ேபா சமீபத்தில்தான் உணர
ஆரம்பித்தி க்கிேறன். இ ந்தா ம் கமலாவின் சம்மதமில்லாமல் எ
ம் நடக்கக்
கூடா ."
"நன்றாயி க்கிற . இைதப் பற்றி அவைளக் ேகட்கப் ேபாவாேனன்? அவள் சி
ெபண். அவ க்கு என்ன ெதாி ம். பாவம்! நாம்தான் நல்ல ெகட்ட எ த் ச்
ெசால்ல ேவண் ம். நாம் ஒ நல்ல
க்கு வந் விட்டால் அவ ம் ேபஷாகச் சாி
என்கிறாள். மாட்ேடன் என்றா ெசால்லப் ேபாகிறாள்?"
"அப்ப இல்ைல, அம்மா. இந்தக் காலத்திேல ெபண்கள் தங்கள் உாிைமகைள
உணர ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள். அப்ப ேய அவர் க க்குத் ெதாியவில்ைல என்றா ம்
ஊாிேல இ க்கிற விடைலப் பயல்கள் - ச க ேசைவ அ இ என் ேநரத்ைத
ண த் க் ெகாண்
க்கிறார்கேள அவர்கள் - சும்மா இ க்க மாட்டார்கள். ஏதாவ
கிளப்பி விட் அவள் மனைசக் கைலத் ேவ க்ைக பார்ப்பார்கள் .... இ க்கட் ம்
வந்த வந்தீர்கள். இந்த நைககைள ஒ பார்ைவ பார்த் விட் ப் ேபாங்கள். நீங்க
கைல உள்ளம் ெகாண்டவர்கள். சிறந்த ேவைலப் பாட்ைட ரசிக்கக் கூ யவர்கள்.
அதனால் காட் கிேறன். என் ெப ைமைய உணர்த் வதற்காக இல்ைல."
"ஆமாமாம். சிறந்த கைல ேவைலப்பா
வி ேவன்" என்றாள் காமாட்சி.

என்றால் நான் உயிைரேய விட்

அவர் பீேராைவத் திறந்தப ேய, "இந்தக் காலத்தில் ெபண்களின் இஷ்டமின்றி ஒ
காாிய ம் ெசய்வதற்கில்ைல" என்றார்.
பீேரா க்குள் தகதகத்த நைககைள அகன்

விாிந்த கண்களால் பார்த் த்

திைகப்பிைனெமன் வி ங்கியப ேய, "ஏன் இஷ்டமில் லாமல் இ க்க ம்?
எல்லாவற்ைற ம் என்னிடம் விட் வி ங்கள். உங்க இஷ்டம் ேபாலேவ நடத்தி
வி ேவாம். உங்க இஷ்டந்தான் கமலாவின் இஷ்ட ம்" என்றாள் காமாட்சி.
ரத்தின ம் ைவர ம் மாறி மாறிப் பதித்த ஓர் அட் ைகைய எ த்
ைவத்

உள்ளங்ைகயில்

எைட பார்ப்ப ேபால் கரத்ைத அைசத்த ரங்கநாதன், "நம்ம இஷ்டத்திேல

என்ன இ க்கு? எல்லாம் ஆண்டவன் வி ப்பம் எப்ப ேயா அப்ப

நடக்கும்" என்றார்.
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"உங்கைளப் ேபான்ற நல்ல இதயம் பைடத்தவர்களின் இஷ்டத் க்கு மாறாக
ஆண்டவனின் வி ப்பம் இ க்குமா என்ன? ஒ நா ம் இரா !" என்றாள் காமாட்சி,
வியர்த்த உள்ளங்ைகையப் டைவயில் தடவியப .
"அ த்த

ைற நம்ம

ட் க்கு வ ம் ேபா

கமலாைவ ம் அைழத் க் ெகாண்

வாங்க. அவள் இைதப் ேபாட் க் ெகாண் வரட் ம்" என்
நீண்ட காமாட்சியின் கரத்தில் அட் ைகைய ைவத்தார்.

ரங்கநாதன், தயாராக

இ ம் ப் பீேராைவப் ட் யான ம், சாியாகப் ட் யி க்கிறதா? என் காமாட்சி
ஒ தடைவ அ த்திப் பார்த்தாள். ரங்கநாத த யாாின் ெசாத்ைதெயல்லாம் கட் க்
காக்க ேவண் ய ெபா ப் தனக்கு இப் ேபாேத வந் விட்ட ேபால!
வ ம் கீேழ இறங்கிச் ெசன்
"வாடைக..." என்

மாசிலாமணி தம்பதி விைட ெப ம்ேபா

கணக்குப்பிள்ைள ஞாபகப்ப த்தினார். ெம

ந்த குர ல், "ஆமாம்,

மறந்ேத ேபாய் விட்டேத. இரண் மாச வாடைக, இரண் மாத அட்வான்ஸ் ஆக,
ந்
பாைய அ ப்பி வி ங்கள். அைத வாங்க வில்ைல ெயன்றால் நம் கணக்குப்
பிள்ைளக்குத் க்கேம வரா " என்றார் ரங்கநாத த யார்.
தைலயாட் ப் ெபாம்ைம ேபால் தைலைய ஆட்
கிளம்பினர்.

விட் க் கணவ

ம் மைனவி ம்

--------------அத்தியாயம் 29 -- சிைறக் ைகதி ம்

ட் க் ைகதி ம்

ரங்கநாதன் ட் ல் மாசிலாமணி தம்பதிக்கு ராேஜாபசாரம் நடந் ெகாண்
ந்த
அேத ேநரத்தில் பவானி ம் கமலா ம் அவர்கள் வழக்கமாகப் பல ைற அமர்ந்
அளவளாவிய அேத ெமாட்ைடப் பாைறயில் ம ப
ம் சந்தித் க் ெகாண்டார்கள்.
கமலா, இர சைமய க்குத் தீப்ெபட்
ம் ம வாக ஏதாவ காய்கறி ம் வாங்கி
வர ேவண் யி ப்பதாகத் தம்பி விசுவிடம் கூறிவிட் ப் றப்பட்
ந்தாள். " ட்ைட
ஜாக்கிரைதயாகப் பார்த் க் ெகாள். உள்பக்கம் தாளிட் க் ெகாள். ஜன்னல் வழியாக
ெவளிேய பார்த் இன்னார் என் ெதாிந் ெகாண்ட பிறேக கதைவத் திறக்க
ேவண் ம். சமர்த்தாக இ ந்தால் நான் வ ம்ேபா சாக்ேலட் வாங்கிக் ெகாண்
வ ேவன்" என்ெறல்லாம் ப த் ப் ப த் ப் பலவிதமாக ம் ெசால் விட் க்
கிளம்பியி ந்தாள்.
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பவானிேயா ேகார்ட்
ந்த ம் காாில் ஏறியவள், ட் க்குப் ேபாகாமல்,
உமாகாந்தின் நிைன இதயத்ைத
ைமயாக ஆக்கிர மித் க் ெகாள்ள ஏலமைலப்
பாைதயில் அதைன ஓட் ச் ெசன்றாள். பஸ் ல் வந் ேசர்ந்தி ந்த கமலா அந்தப்
பாைறயில் ஏற்கனேவ அமர்ந்தி க்கக் கண் , "அடேட! நீ இங்ேக எப்ேபா
வந்

ேசர்ந்தாய்?" என்

"வந்

பத்

எதற்காக

ேகட்டாள்.

நிமிஷங்கள் ஆயிற் . என் தைலவிதிைய நிைனத்

அ வதற்குத்தான்

வந்ேதன்" என்றாள் கமலா. "நீங்கள் எதற்கு வந்தீர்கள்?"
"நான் தைலவிதிைய நிைனத்

அ பவர்கைளத் ேதற் வதற்கு வந்ேதன்!"

"குழந்ைதைய ம் கிள்ளிவிட் த் ெதாட் ைல ம் ஆட் வ
பட்

என்

ேகள்விப்-

க்கிறீர்களா?"

"நான் அப்ப

நடந்

ெகாள்கிேறன் என்கிறாயா? உன் மனத்தில் யார் இந்த

எண்ணங்கைள விைதத்தார்கள்? உனக்காக நான் கல்யாணத்தினிடம் எவ்வள

ரம்

வாதா யி க்கிேறன், ெதாி மா?"
"ெபாிய வக்கீலாயிற்ேற, வாதாடாமல் இ ப்பீர்களா? அவ ம் ெராம்பப் ெபாிய
வக்கீல். எனேவ, உங்கள் வாதத் திறைமயில் ெசாக்கித்தான் ேபாயி ப்பார்."
"கமலா! நீ இப்ப ெயல்லாம் ேபசுவதானால் நான் உடேனேய தி ம்பிப்
ேபாகிேறன்."
"ெராம்ப சாி, ேபாய் வா ங்கள். நா

ம் விைடெபற் க் ெகாள்கிேறன்."

"நீ எங்ேக ேபாகப் ேபாகிறாய்?"
"எமேலாகப் பட்டணத் க்கு!"
"இ

என்ன உளறல் கமலா?"

"உள வ

என்ன, வழக்கறிஞர்களின் ஏகேபாக உாிைமயா? நா

விட் ப் ேபாகிேறேன?"

ம்தான் உளறி
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"அப்ப யானால் ெராம்ப சந்ேதாஷம். நிைறய உள . ஆனால் உளறியப ேய
ெசய் மட் ம் விடாேத!"
"ெசய் பார்த்தால் மட் ம் நிைனத்த நிைறேவறி வி கிறதா? கிணற்றில் வி ந்
சாக நிைனத்ேதன். யன் ம் பார்த்ேதன். கல்யாணம் வந் காப்பாற்றி விட்டார்.
இங்ேக பள்ளத்தாக்கில் வி ந்தாலாவ உயிர் ேபாகுமா என் பாீட்சித் ப் பார்க்க
எண்ணிேனன். நீங்கள் தைடயாக வந் ேசர்ந் விட்டீர்கள்."
"நல்ல ேவைளயாகப் ேபாயிற் " என்றாள் பவானி. பிறகு, "கமலா, இப்ப நீ
ேகாைழயாகி விடாமல் வாழ்க்ைகைய அர்த்த ள்ளதாக்கிக் ெகாள்ளப் ேபாராட
ேவண் ம்" என்றாள். "அர்த்த ள்ளதாக மட் ம் இல்ைல அக்கா, லட்சிய வாழ்வாகேவ
அைமயப் ேபாவதாகக்கூட எண்ணிேனன். சி மியாக இ ந்தேபாதி
ந்ேத எ
எதற்ெகல்லாேமா ஆைசப்பட்ேடன். எல்லாம் பகற்கனவாக
ந் ேபாயிற் ."
"அந்தக் கைதகைளத்தான் ெசால்ேலன், ேகட்ேபாம்" என்றாள் பவானி.
"அக்கா! ஒ நாள் நாங்கள் கடற்கைரக்குப் ேபாயி ந்ேதாம். காற் வாங்கத்தான்.
ஆனால் அங்ேக நாங்கள் எதிர்பாராதவா காங்கிரஸ் ெபா க்கூட்டம் ஒன் நடந்
ெகாண்
ந்த . ஒ பிரசங்கி - அவர் ெபயர் கூட இந்தப் ப ப்பறிவற்ற டத் க்கு
நிைனவில்ைல - சுதந்திரம் சீக்கிரேம வ ம் என் ம் அதற்கு ன்பாகேவ அதைன
வரேவற்க நம்ைம நாேம தயார்ப் ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் ெசான்னார்.
ச க மா தல்கள் பல ஏற்பட ேவண் ம் என்றார். ெபண்க க்குச் சம உாிைமகள்
தரப்பட ேவண் ம். தீண்டாைம ஒழியேவண் ம், ஜாதி வித்தியாசங்கள் ேபாக
ேவண் ம். விதவா விவாகங்கள் நடக்க ேவண் ம் என்ெறல்லாம் அ க்கிக் ெகாண்ேட
ேபானார். அவற் ள், 'ெபண்கள் ஆண்க
சிறந்தவர்களாகேவ பல
மனத்தில் ஆழப் பதிந்

க்குச் சமமாக மட் மின்றி அவர்கைளவிடச்

ைறகளில் பிரகாசிக்க ேவண் ம்' என்

அவர் கூறிய

என்

விட்ட . சேராஜினி ேதவி, விஜயலட்சுமி பண் ட், அன்னி

ெபசண்ட், ராஜகுமாாி அமிர்தெகௗர் என்

அவர் பல ெபயர்கைள அ க்கினார்.

அந்த நிமிஷத்தில் நான் ெபாிய ப ப் ப் ப த் விஞ்ஞானியாகேவா,
டாக்டராகேவா நா ேபாற் ம் நிைலயில் உயரப் ேபாவதாகக் கற்பைன ெசய்
ெகாண்ேடன். அெதல்லாம் ெவ ம் கற்பைனயாகி விட்ட . எனக்குப் ப ப்
வரவில்ைல என்பதால் எட்டாவ டன் நி த்திவிட்டதாக அம்மா ெசால்வாள். அ
உண்ைமயில்ைல அக்கா. நான் எல்லாவற்றி ேம ற் க்கு
வாங்கி
விடவில்ைல. ஆனால் நான் மக்காக ம் இ ந்ததில்ைல. 'வய க்கு வந்த ெபண்ைணப்
பள்ளிக்கூடத் க்கு அ

ப் வ தாவ ' என்

ெசால்

அம்மா தைட விதித்

விட்டாள்.
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'ெபண்

க்கு எதற்குப் ப ப் ? கு ம்பப் பாங்காக இ க்கத்தான் கற் க் ெகாள்ள

ேவண் ம், அ தான்
அக்கா! நீங்கேள ெசால்

க்கியம்' என்ெறல்லாம் சந்தர்ப்பத் க்கு ஏற்ற ப

ேபசுவாள்.

ங்கள், நான் உங்கைளப் ேபால் பிரகாசிக்கா விட்டா

ப த் ப் பட்டம் ெபற்றி ந்தால் அவர் என்ைன இப்ப
கமலா நாத் த த க்கக் ேகட்டாள்.

அலட்சியப்ப த்

ம்

வாரா?"

"இப்ேபா கூட கல்யாணம் உன்ைன அலட்சியப்ப த்தவில்ைலேய?" என்றாள்
பவானி." நீ கல் ாியில் ப த்தி ந்தால் இன் ள்ளைத விட அதிகமாக உன்னிடம்
அவ க்கு மதிப் உண்டாகலாம். ஆனால் காதல், கல்யாணம் என்பெதல்லாம் ேவ
விஷயம் அல்லவா?"
"வாஸ்தவம்தான், அக்கா! அவைர அைடய எனக்கு இந்த ஜன்மத்தில் ெகா த்
ைவக்கவில்ைல. அவ்வள தான். என் தைலவிதி ேவ விதமாக இ ந்தி ந்தால் நான்
நிர்

டமாக இ ந்த ேபாதி

ம் அவர் என்ைனக் கல்யாணம் ெசய்

ெகாண்

ப்பார்,

இல்ைலயா?"
"விதி, உன் விஷயத்தில் என்ன நிர்ணயித்தி க்கிறேதா, யா க்குத் ெதாி ம்? இப்
ேபா கூட என்ன கு
கிப் ேபாய்விட்ட ? உன் ெபற்ேறாாிடம் வந் உன்ைன
ேமேல ப க்க ைவக்குமா நான் வாதா கிேறன். கல்யாணத்தினிட ம் ம ப
ம்
ேபசிப் பார்க்கிேறன்."
" ண் ேவைல அக்கா. என் ெபற்ேறார் சம்மதிக்கப் ேபாவ ம் இல்ைல; அவர் மனம்
மாறப் ேபாவ ம் இல்ைல. ேபசாமல் அவைர மணக்க நீங்கள் சம்மதித் வி ங்கள்.
அவர் மகிழ்ச்சிையக் கண்டாவ நான் ஆ தல் ெப கிேறன் !"
"அ சாி, அப்ேபா
பவானி.

என்

யரத்ைதக் கண்

யார் ேவதைனப்ப வ ?" என்றாள்

கமலா விரக்தியாகச் சிாித்தாள். பிறகு, "அக்கா!
ராமப்பட்டணம்
ேகட்டாள்.

தியில் சந்தித்தேபா

தன்

தலாக நான் உங்கைள

என்ன நிைனத்ேதன், ெதாி மா?" என்

"என்ன எண்ணினாய்? அம்மாமி வயதாகி
தாேன?" என்றாள் பவானி ன்னைக டன்.

ம் இத்தைன அலங்காரமா என்
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"இல்ைல, அக்கா. உங்கள் அழைக ம் அலங்காரத்ைத ம் அப் றம்தான் நான்
கவனித்ேதன். த ல் என் ெநஞ்ைசக் கவர்ந்த உங்களிடம் விகசித்த
அறிெவாளிதான்.
'என் ைடய நிைறேவறாத ஆைசகள் அத்தைனைய ம் நிைறேவற்றிக் ெகாண்ட
ெபண்ெணா த்தி இேதா இ க்கிறாள்" என் என் மனம் உடேன உணர்ந்த .
உங்களிடம் எனக்கு மதிப் மிகுந்த . உயர்ந்த ப ப் , நல்ல உத்திேயாகம், ெபாிய
ெபாிய வக்கீல்க

டன்

ணிந்

ேமா கிற வாதத் திறன், அத் டன் அழகு,

ெயௗவனம், அலங்காரம் இைதெயல்லாம் பார்த்தேபா
கூட இ ந்த !

எனக்குப் ெபாறாைமயாகக்

"ஆனால் அக்கா உங்களிடம் ெவட்கத்ைத விட் ச் ெசால்வதற்கு என்ன?
கல்யாணத்ைதச் சந்தித்த வினா யில், ப க்கவில்ைலேய, ெபாிய உத்திேயாகம்
பார்க்கவில்ைலேய என்ற என் ஏக்கங்கள் எல்லாம் இ ந்த இடம் ெதாியாமல் மைறந்
விட்டன. 'ப ப்பாவ , பதவியாவ ? யா க்கு ேவண் ம்? இவ் க்குப் பணிவிைட
ெசய் ெகாண் இவர் கால யிேலவி ந் கிடக்கிற பாக்கியம் கிைடத்தால்
ேபாதாதா?' என்
யவில்ைல!"

ேதான்றிய . இந்த மா தைல என்னாேலேய ாிந்

ெகாள்ள

"இதில் ஒன் ம் அதிசயம் இல்ைல, கமலா! காதல் இைத விடப் ெபாிய
தியாகங்க க்ெகல்லாம் நம்ைமத் தயார்ப த்தக் கூ ய தான்" என்றாள் பவானி.
"அ எப்ப உங்க க்குத் ெதாி ம்? நீங்கேளா கல்யாணத்ைத வி ம்பவில்ைல.
அப்ப யானால் ேவ யாைரக் காத த் அவ க்காக என்ன தியாகத்ைதச்
ெசய்தீர்கள்?"
"அைதப் பற்றி நான் ேபசுவ தற்கில்ைல, கமலா. அ
என்றாள் பவானி.

இன்ெனா வர் ரகசியம்"

"அப்ப யானால், அக்கா! உங்கள் நிைலைம என் ைடயைதவிட
ேமாசமான தான். நானாவ மனம் விட் ப் ேபசி உங்க டன் எண்ணங்கைளப்
பகிர்ந்

ெகாள்கிேறன். உங்களால் அ

"ஆக, உன்ைனவிடத்
ெதாிகிறதல்லவா?

ம்

யவில்ைலேய?"

ரதிர்ஷ்டசா கள் உலகில் இ க்க

ம் என்
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அப்ப யி க்கும்ேபா

மனம் தளர்ந்

ேபாய் உயிைர வி வ

பற்றிெயல்லாம்

ேயாசிக்கலாமா? வா, ேபாகலாம்" என் பவானி எ ந்தி ந்தாள். குனிந்
கமலா க்குக் ைகெகா த் அவைள ம் நிற்க ைவத்தாள்.
காாில் தி ம் ம்ேபா

சற் ேநரத் க்குப் பிறகு, திடீெரன்

ெகாண்டவள் ேபால் பவானி ேகட்டாள். "அ
இங்ேக அ க்க

சாி, என்

நிைனத் க்

ைணகூட இல்லாமல் நீ

வ கிறாயா என்ன? ஜாக்கிரைதயாக இ க்க ேவண் ம் ! உனக்குத்

ெதாி ேமா, என்னேமா, இந்தப் பக்கத்தில் தப்பி ஓ ய ைகதி ஒ வன் வைளய
வ கிறானாம். சில சி.ஐ. .கள் அவைனத் ேத க் ெகாண்
கிறார்களாம். கல்யாணம்
அவர்களிடம் அந்தக் ைகதியின் ைகப்படம் இ ப்பைதக்கூடப் பார்த்தி க்கிறார்.
அந்தக் ைகதியிடம் நீ அகப்பட் க் ெகாண்டால் என்ன ஆவ ?...."
"ஆவ

என்ன அக்கா? அந்தக் ைகதிையப் பார்த் , 'ஏ, ைகதிேய! உன்ைனப் ேபால்

ஓர் அச கிைடயா ; சிைறயி
ந் தப்பி வந்தால் சுதந்திரம் என் நிைனத்தாயா?
இப்ேபா சி.ஐ. .க்க க்குப் பயந் ப ங்கிப் ப ங்கி வாழ்வதிேல என்ன சுதந்திரம்
இ க்கிற ?' என்

ேகட்ேபன். பிறகு நா

ம் ஒ

ைகதிதான் என்

என்ைன

அவ க்கு அறி கம் ெசய் ைவப்ேபன். 'நீ ெஜயில் ைகதி, நான் ட் க் ைகதி. நீ
அரசாங்கச் சிைறயி
ந் தாற்கா கமாகத் தப்பி இங்கு வந்தாய். நான் ட் ச்
சிைறயி
ந் தாற்கா கமாகத் தப்பி இங்கு வந் தி க்கிேறன்' என்ேபன். ஒ ைகதி
மற்ெறா ைகதியிடம் காண்பிக்க ேவண் ய நியாமமான பாிைவ ம் அன்ைப ம்
அவனிடம் நான் காட் ேவன்."
"அப்ப யானால் ேபாலீ
"ேசச்ேச, ஒ

நா

டம் அவைனக் காட் க் ெகா த் விட மாட்டாய்?"

ம் மாட்ேடன். அ

இனத்

ேராகம்!"

"அப்ப யானால் ஒன் ெசய், கமலா! அந்தக் ைகதிையக் காண ேநர்ந்தால்
அவ க்கு உத வதாகச் ெசால் . அவன் மைற விடத்ைதக் ேகட் த் ெதாிந்
ெகாண் என்னிடம் வா. இ வ மாக அவ க்கு நம்மால் இயன்ற உபகாரத்ைதச்
ெசய்யலாம்."
"ஐையேயா! உங்கைள ேவ
அக்கா? ைகதிக்கு உத வ

இதில் எதற்கு இ த்

குற்றமாயிற்ேற!"

மாட்

ைவக்க ேவண் ம்,
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"நான் ஒ வக்கீல் என்பைத மறந் விட்டாயா, கமலா? சட்ட ர்வமாகேவகூட
அவ க்கு நான் உதவ
ம். ஒ ேவைள அவன் நிரபராதியாக இ ந் அவ க்கு
என்னால் வி தைல ெபற் த் தர ம்
ந்தால் நான் எவ்வள
க ம் பிராபல்ய ம்
அைடேவன்! அ

என்

ன்ேனற்றத் க்கு ெராம்ப ம் வசதி ெசய் ம் இல்ைலயா?"

"அேடேட, ஆமாம்! எனக்கு இ

" என்

பதறினாள்.

பவானி சிாித் க் ெகாண்ேட, "பரவாயில்ைல; நிதானமாக ஒவ்ெவான்றாக எல்லா
அசட் த் தனங்கைள ம் ஞாபகப்ப த்திக் ெகாண் ெமாத்தமாகச் ெசால் !"
என்றாள்.
கமலா, விசுவிடம் நான் மார்க்ெகட் க்குப் ேபாவதாகக் கூறி விட் வந்தைதச்
ெசான்னாள். "ெவ ம் ைபைய உதறிக் ெகாண் ேபானால் என் குட்
ெவளிப்பட் வி ம், அக்கா!"
பவானி காைரத் திைச தி ப்பினாள். "மார்க்ெகட் க்குப் ேபாேவாம். காய்கறி
வாங்கிக் ெகாண் வா. பிறகு உன்ைனத் ெத
ைனயில் இறக்கி விட் விட் நான்
கம்பி நீட் கிேறன்" என்றாள்.
-------------அத்தியாயம் 30 --

யர அைலகள்!

கமலா காய்கறிப் ைப டன் ட் ன் ப ேயறியேபா உள்ேள ெபற்ேறார் ஏேதா
விவாதத்தில் ஈ பட்
ப்ப ேகட்ட . தன் ெபய ம் அ படேவ கமலா சற் த்
தயங்கினாள். ஒட் க் ேகட்ப தவ என் மனம் இ த் க் காட் னா ம் அவளால்
ஆவைல அடக்கிக் ெகாள்ள
யவில்ைல. ஜன்னல் ஓரமாக நின்றாள்.
"அந்த ம
நடந்

ஷன் ரங்கநாதன் பாைலக் ெகா த் க் ேகாைல ம் காட் கிற மாதிாி

ெகாண்டார் பார்த்தியா?" என்றார் மாசிலாமணி. "பத்தாயிரம் ெப மானம்

உள்ள அட் ைகைய உன் கரத்திேல ைவத் விட் , ஐந் நிமிஷம் ஆவதற்குள்
வாடைக ம் ன் பணமாக ன்
பாய் அ ப்பச் ெசான்னாேர. அதற்கு என்ன
அர்த்தம் ெதாி மா?"
"ெதாியாம என்ன? 'உங்க ெபண்ைண எனக்குக் கட் க்ெகா த்தால் எப்ேபர்ப்பட்ட
ஐசுவாியங்கள் காத்தி க்கின்றன என்பைதத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள். கூடேவ
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உங்க

ைடய ஏைழைம நிைலைய ம் ாிந்

ெகாள்

ங்கள்' என்

சுட் க்

காட் னார்..... வாடைக ெகா க்க வக்கில்லாமல்தாேன, இ க்கிேறாம்.
"என்னதான் இ ந்தா
எப்ப

மணம் ெசய்

"ஊர்க்காரர்க

ம் பதினா

வய ப் ெபண்ைண அ ப

ெகா க்கிற ? ஊாிேல நா

க்கு என்ன, எைத ேவ

கஷ்டப்ப கிேறாேம ஊர்க்காரங்க வந்

மானா

வயசுக் கிழவ

ேபர் என்ன ெசால்

க்கு

வாங்க?"

ம் ேபசுவாங்க. நாம் இப்ப க்

ஒத்தாைச ெசய்கிற தாேன?

நான் ெசால்கிேறன் ேக ங்க.
வயசிேல கமலாைவ எ த் வளர்க்க
ஆரம்பிச்ேசாம். பதின் ன் வ ஷங்களாக அவ க்காக நாம் படாத கஷ்ட
நஷ்டங்களா? இப்ேபா நமக்குக் கஷ்ட காலம் வந் விட்ட . தினம் ேபா வி ந்தால்
இன்ைறயச் சாப்பாட் க்கு என்ன வழி என் ேயாசைன. அவ கஷ்டப்படாம நாம்
வளர்த்ேதாம். இப்ேபா நம் கஷ்டம் அவளால் தீர
,

காணி நிலம். பாங்கில் ெராக்கமாக

பணத்ைதெயல்லாம் ஒேர பாங்கியிேல ேபாட்

ம்
ன்

இ ந்தால் தீரட் ேம? ஆ
லட்சம்..... ஏங்க

ைவக்கிறாேர? திடீர்

பாங்கு

"சாியாப் ேபாச்சு. நீ இப்ேபா அந்தக் கவைலயிேல இறங்கிட் யா?
ேபாடறைதப் பற்றி த ல் ேயாசித்
ெசய்!"

ச்சுப்

ழிகிப்

ேபாயி ச்சுன்னா?"

"ேயாசைன என்ன வந்த , ேயாசைன? சாின் ெசால்ல ேவண் ய தான். ஆனால்
பல்ைலக் காட் க்கிட் ஓடாமல் ெகாஞ்சம் கிராக்கி ெசய் ெகாள்ளலாம். ெராம்ப ம்
அலட்சியம் பண்ணினா ம் ஆபத் . சந்தர்ப்பம் ைகந விப் ேபாய்வி ம்."
"கமலாைவக் ேகட்க ேவண்டாமா, ஒ
"அவைள என்ன ேகட்கிற ? பதின்

வார்த்ைத?"
ன்

வ ஷங்களாக அவைளக் ேகட் க்

ெகாண்டா எல்லாம் ெசய்ேதாம்? அப்ப க் ேகட்க ேவண் ம் என்றால் நான் ேகட் க்
ெகாள்கிேறன். நீங்க ேபசாமல் இ ங்க."
இந்தச் சம்பாஷைனைய ெவளித் திண்ைணயில் இ ந்தப ேகட் க் ெகாண்
ந்த
கமலா க்குத் தைரயி
ந்
மி ந விச் ெசல்வ ேபால் இ ந்த . யரக் கட ன்
ஆழம் காண
யாத அ வாரத்ைத ேநாக்கி அவள் ழ்கிச் ெசன் ெகாண்
ந்தாள்.
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நன்றாகப் ப த் ப் ெபயர் ெபற்ற விஞ்ஞானியாகேவா டாக்டராகேவா விளங்க
ேவண் ம் என்ற அவள் லட்சியக் ேகாட்ைட அவள் எதிேரேய இ ந் தகர்ந் மண்
ேமடாகிய .
'ப ப் ம் ேவண்டாம். பதவி ம் ேவண்டாம். பணம், கழ் எ
ம் ேவண்டாம்.
கல்யாணத்தின் கால யில் இ ந் அவ க்குப் பணிவிைடகள் ெசய் ம் பாக்கியம்
கிட் னால் ேபா ம்' என்ற அவ
மண் வி ந்த !

ைடய அளப்பாிய ஆைசயில் கூைட கூைடயாய்

அம்மா தன்னிடம் சற் க் க ைமயாக நடந் ெகாள்வதற்கு அவள் சுபாவம்தான்
காரணம் என் தான் இ வைரயில் நம்பி வந்த அசட் த்தனம் என்ப
ாிந்
ேபாயிற் . அவள் தன் அம்மாேவ அல்ல; மாசிலாமணி தன் அப்பாேவ அல்ல! தான்
ஒ

அனாைத; கல்யாணம் ஏேதா நாடகம் நடத் கிறாேர. பர்மா அகதிக

திரட்ட என் . அந்த அகதிகைளவிடக் ேகவலமான ஜன்மா தன்

க்கு நிதி

ைடய ! 'நான்

யா க்குப் பிறந்தவேளா, எப்ப ப் பிறந்தவேளா? குழந்ைதப் பிராயத்தில் காணாமல்
ேபானவேளா, அல்ல

அவமானச் சின்னேமதாேனா? இப்ப ப்பட்ட நான்,

கல்யாணத்தின் கரம் பற் வ

பற்றி நிைனத் க்கூடப் பார்த்தி க்கலாமா?

'என்ைன வளர்க்கும் பணியில் கடந்த பதின் ன் வ ஷங்களாக அைடந் வந்த
கஷ்ட நஷ்டங்க க்குப் பிரதியாக இன் என்ைன அப்பா ம் அம்மா ம் விற்கத்
தீர்மானித் விட்டார்கள். ஆட்ைடக் ெகா க்க ைவத் க் கசாப் க் கைடக்காரனிடம்
தள் வ ேபால் என்ைன ம் ஒப்பைடக்கத் தீர்மானித் விட்டார்கள். அவர்கைள
ெநாந்

ெகாண்

என்ன பயன்? என் தி மணத்ைத ஒ

இ க்க அம்மா என்ன, என்ைனப் பத்

மாதம் சுமந்

வியாபாரமாகக் க தாமல்

ெபற்றவளா? இல்ைலேய?"

மாைல மாைலயாகக் கண்ணீர் ெப க்கிப் பிரைம பி த்தாற் ேபால் நின்
ெகாண்
ந்த கமலாைவ விசுவின் குரல் உ க்கி எ ப்பிய .
"அக்கா, அக்கா! உனக்கு ஒ
ெகா த் அ ப்பினார்!"
"என்னடா பாிசு?" ேகவ

பாிசு ெகாண்

வந்தி க்கிேறன். கல்யாணம் மாமா

க்கிைடேய ெவளிப்பட்டன வார்த்ைதகள்.

" தல் நாள் அன்ேற நாடகம் பார்க்க நா
கைணயாழியின் கன - அட்மிட் ஒன்! இ

க்ெகட்! இேதா பார்த்தியா?
ராமா ேநாட்டீஸ்!"
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கமலா பார்த்தாள். விளம்பரத் தாளில் கல்யாணத்தின் படம். ன்னைக தவ ம்
சுந்தரமான கம். அதன் அ ேகேய கதாநாயகியாக ந க்கும் பவானியின் சிாிப் க்
குமிழியி ம் அழகிய வதனம்!
அவள் மனக் கண் க்கு மற்ெறா
ேபா எ த்த ைகப்படம்.

படம் ெதன்பட்ட . அ

ஒ

தி மணத்தின்

மணமகள் கமலா. மணமகன் அ பத் திரண்ேட வயதான தி வாளர் ரங்கநாதன்!
கமலா க்கு ஆத்திரம் ெபாங்கி வந்த . நாடக க்ெகட் க்கைள ம் ேநாட்டீைஸ ம்
விசுவின் கரத்தி
ந் சேரெலன் பி ங்கிச் சுக்கு றாகக் கிழித் த் ெத வில்
பறக்க விட்டாள். அ த்த கணம் தன் சக்திெயல்லாம் இழந்தவளாகத்
திண்ைணயிேலேய சாிந் வி ந் விசும்பி விசும்பி அழ ஆரம்பித்தாள்.
அவள் அ ைகக்கும் ேமலாக நாடகத் க்குப் ேபாகும் வாய்ப்ைப இழந்த விசு,
'ைஸரன்' அல வ

ேபால் ஊைளயிட ஆரம்பித்தான்.

(ெதாட ம்)
------------அத்தியாயம் 31 -- மைனயாள் ஆட்சி
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ண த யார் தம் அைறயில் உட்கார்ந் ைஹேகார்ட்
வழக்குகள் அடங்கிய த மனான த்தகம் ஒன்ைறப் ரட் க் ெகாண்
ந்தார். அேத
ேநரத்தில் சன்னக் குர ல் பலமாகத் தைலயாட் யப ஆேபாகி ராகத்ைத ஆலாபைன
ெசய் ெகாண் ம் இ ந்தார்.
எதிேர ஒ

பட் க்காட்டான் ெபஞ்சில் ைகையக் கட் க் ெகாண்

அமர்ந்தி ந்தான்.

சற்

ேநரம் இப்ப
ம் அப்ப
மாகப் த்தகத்ைதப் ரட் விட் 'டப்'ெபன் அைத
ய ம் சி எ ம்பி அவைரத் ம்ம ைவத்த . ைகக்குட்ைடையத் ேத அ
அகப்படாமல் ேமல் ண் ல் க்ைகச் சிந்தித் ைடத் க் ெகாண்டார். ந விரலால்
சாிந்தி ந்த க்குக் கண்ணா ையத் க்கி விட் க் ெகாண் எதிேரயி ந்த
பட் க்காட்டாைனப் நிமிர்ந் பார்த்தார்.
"என்னங்க, ெசால்
, த்தகம்? நம்ம வழக்குகுச் சாதகமாகத்தாேன ேபசு ?"
என் ேகட்டான் அவன்.
"உம்... ஒண்
ெரண் பாயிண்ட் பாதகமாக இ க்கு. மற்றப்ப
எல்லாம் வாதாடற விதத்திேலதான் சமாளிக்க ம்."

பரவாயில்ைல.
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"ஐயா க்குத் ெதாியா ங்களா?"
"அ

சாி, நீ இந்ேநரம் ெசான்னெதல்லாம் சத்தியம்தாேன?"

"ஆமாங்க, மாாியாத்தா ேமேல ஆைணயா ெசால்ேறன்."
"பின்ேன, ேகஸ் தாேன ெஜயிச்சுடற .ஏன் கவைலப்படேற?"
உள்ேள பாத்திரங்கள் 'தடார் டார்' என் உ
ம் சத்தம் ேகட்ட . ேஹாம் ல்
ேகாபாலகி ஷ்ணன் கண்கைள
ஆள் காட் விரைல ம் கட்ைட விரைல ம்
ெநற்றி யில் ைவத் ச் சைதையக் கிள்ளிப் பி த் க் ெகாண் ெப
ச்சுடன்
ேகாபத்ைத ம் ெவளிேயற்றினார்.
பட் க்காட்டான் ேபசினான். "ேகஸ் தாேன ெஜயிச்சு ம்னா ைஜயாகிட்ேட ஏ
நான் வேரன்? சத்தியத் க்கு அவ்வள

ங்க

மதிப் இ ந்த ன்னா ேகார்ட் , ஜட்ஜு,

வக்கீல் எல்லா ம் எ க்குங்க? ேபசப் ேபாறேயா சாகப் ேபாறேயா என்
ெசான்னாப்பேல, வாய

அ க்கிறவ

க்குத்தான் இ

காலமா இ க்குங்க."

"என்னப்பா, நீ அநாகாிகமாப் ேபசேற! என் ைடய ேபச்சாற்றலால் வாதத்
திறனால்தான் ேகஸ் ெஜயிக்க ம் ெகாஞ்சம் ெகௗரவமா ெசால்ேலன். ேகட்க
நல்லா இ க்கும்."
"ஆமாங்க, அ

தா

ங்க; நீங்க நல்லா ஓங்கி அ ச்சுப் ேபச

ம்."

"அ ச்சும் ேபசேறன். ேமைஜயிேல ஓங்கிக் குத்தி ம் ேபசேறன்."
"அந்த அம்மா ெபாம்பிைள வக்கீல் வாையத் திறக்க

யாதப

அ ச்சுட

ங்க."

"என்ன? அட்ெவாேகட் பவானி வாதிக் கட்சியிேல ேபசப் ேபாகிறாளா?"
"ஆமாங்க."
"அப்ப யானால் ஃபீஸ்

பாய் ேசர்த் த் தர

ம், அப்பா! அந்த அம்மாேவா

'ஆர்க் ' பண்ணினால் ெதாண்ைடத் தண்ணி வத்திப் ேபாயி ம். பத் க் ேக
ேபசற ேபச்ைச ஒ ேக ேலேய ேபசும்ப யாகிவி ம்."

ேல
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"அ க்ெகன்ன

பாய் அதிகம் வாங்கிக்குங்க. ேகஸ் மட் ம் ஜயிச்சால்....."

"ேகஸ் ஜயிச்சால் எனக்குக் கனகாபிேஷகம் பண்ணிவி வாயாக்கும்? தி ம்பிக்
கூடப் பார்க்கமாட்டாய்...."
உள்ேள பாத்திரங்கள் உ

ம் ஓைச அதிகாித்த .

"சாி சாி, நீ ேபாய் வா. எல்லாவற்ைற ம் நான் பார்த் க்கேறன். ேநரமாகிற "
என்றார் ேகாபாலகி ஷ்ணன். "இப்ேபா இங்ேக ெமய் ர் ஜமீந்தார், ெபாய் ர்
மிட்டாதார், காட் ர் பண்ைணயார் எல்லா ம் வரப் ேபாறாங்க,

க்கியமான ேகஸ்

விஷயமா, நீ ேபாகலாம்." கு யானவன் எ ந் , "நம்ம ேகஸும்
அலட்சியமா இ ந் டாதீங்க" என்றான்.

க்கியம்தாங்க.

"அலட்சியமா இ ப்பதா? ேசச்ேச! உன் ேக
மாதிாி ேபசப் ேபாகிேறன்.

ேல ேகார்ட்ேட கி கி த் ப் ேபாகிற

"எல்லாம் இங்கிலீஷிேலேய ேபசுங்க.... தமிழிேல கிமிழிேல ேபசிடாதீங்க...."
"ஆகட் ம், ேபா!"
கு யானவன் சுவாில் ேகாட் ஸ்டாண் ல் இரண்
மாட் யி ப்பைதப் பார்த்தான். ஒன்
தைலப்பாைக.
"ஏ
வ

தைலப் பாைககள்

சாதாரணத் தைலப்பாைக; ஒன்

ங்க, நம்ம ேகஸுக்கு இந்த இரண்

சாிைகத்

தைலப்பாைககளிேல எைத ைவச்சுக்கிட்

ங்க?"

"சாதா தைலப்பாைகையத்தான் ைவச்சுப்ேபன். ெராம்ப ஸ்ெபஷல் ேகஸுக்குத்தான்
சாிைகத் தைலப்பாைக. அைத ைவச்சுண் வந் ேபச ம்னா பீஸ் இன் ம் ஐம்ப
பாய் அதிகமாகும்!"
"என்னங்க. இப்ப
ைவச்சுக்குங்க!"

ஒேர ேபாடாகப் ேபாடறீங்க? இ பத்ைதஞ்சுகூடத் தேரன்.
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உள்ேள பாத்திரங்களின் சத்தம் இன்

ம் அதிகமாகிய .

கலவரம் அைடந்த ேகாபாலகி ஷ்ணன், "சாி, சாி; உனக்காக ஃபீஸ் அதிகம் வாங்கா
மேல சாிைகத் தைலப்பாய் ைவச்சுண்
"சாிங்க, ேபாய் வேரன். ஆனால் மறந்

வேரன். நீ கிளம் , சீக்கிரம்" என்றார்.
ேபாய்த் தைலப்பாைகைய மாத்திடாதீங்க!"

கு யானவன் ேபான ம் ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் கல்யாணி ராகத்ைதச்
சித்திரவைத ெசய் ெகாண்ேட ஒ ேகஸ்கட்ைட எ த்
ச்ைச அவிழ்க்க
ஆரம்பித்தார்.
ெசல்லம்மாள் கரண் க் கரத் டன் உள்ேள ைழந்தவள் சற்
நின்றாள். ேகாபாலகி ஷ்ணன் தைலைய நிமிர்த்தவில்ைல.

ேநரம் அைசயாமல்

"நான் என்ன மரமா? ணா? ம ஷியாத் ெதன்படைலயா?" என்றாள் ெசல்லம்.
"உங்க ேபாில் தப்பில்ைல. உங்கைளத் ேத வந் எங்கப்பா என்ைனக் ெகா த்தாேர
அவைரச் ெசால்ல ம்!"
"ஓ! நீங்களா, வாங்ேகா அம்மா, வாங்ேகா. உட்கா ங்ேகா. என்ன வழக்கு. என்ன
நடந்த ன் விவரமா ெசான்னால் சட்டப் பாயிண்ட் சாதகமா பாதகமான்
ேயாசிக்கலாம்."
"எனக்கு எப்ப ம் எ
ம் பாதகம்தான். இந்த ட் க் கு த்தனத்ைதச் சமாளிக்க
இனிேமல் என்னால்
யா . ஐந் கு ம்பங்க ம் ேசர்ந் ப த்தற பாட்ைடத்
தாங்காமல் தவிசுப் பிள்ைள ஓ ப் ேபாயிட்டான். ன் நாைளக்கு ஒ
ேவைலக்காாி ேதட ேவண் யி க்கு."
"அதனாேல ஓ ப் ேபாக
யாத ேவைலக் காாியா ஒ த்திையத் ேதடேற.
மக க்குச் சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆக ங்க்ேற!"
"வ கிறவள் என்ைன ஓட ஓட விரட்டாமல் இ ந்தால் ேபாதாதாக்கும். நீங்க
உங்க பிள்ைள ம்தான் அந்த ராங்கிக் காாிைய எப்ப யாவ இந்த ட்ேடா
த விச்சுக்கிற ன் திட்டம் ேபாட்
க்ேகேள!"
"நான் ஒ திட்ட ம் வகுக்கைல ெசல்லம். கல்யாணம் ஆைசப்படறான்
ெதாியற . ம த் ச் ெசால்ல எனக்கு மனமில்ைல. உன் சம்மதமில்லாமல் நடந்
என்ன?"

ம்

மா
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இந்தச் சமயம் பார்த் க் கல்யாணம் உள்ேள
"வாடாப்பா,

ைழந்தான்.

ஆ சு" என்றார் ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"தந்ைதேய! அன்ைனேய! இந்த அறியாச் சி வைனப் பற்றித் தாங்கள் யா
இயம்பிக் ெகாண்
"இ

ந்தீர்கள்? யான் அறிந்

ெகாள்ளலாமா?"

என்னடா, நாடக டயலாக்கா?"

"ஆம், எந்ைதேய, அ ேய

க்குத் தாங்கள் இ ம் கட்டைள யா ? பக ங்கள்!"

"ஒண் ம் ெபாிய விஷயமில்ேல! உன் அம்மாைவத் தி ப்திப்ப த்த நீ ஒேர ஒ
கல்யாணம் பண்ணிக்க ம். அவ்வள தான்."
"நாடகம்
கல்யாணம்.

யட் ம். அப் றம்தான் தி மணம் பற்றிய சிந்தைன!" என்றான்

"ஏண்டா, இன்ைறக்குக் ேகார்ட் க்காவ
"எல்லாம் நாடகம்
"ஏண்ட, நீ ெசால்ற
"கைதயா? ெசால்

வ வாயா?"

ந்த பிற்பா தான்."
எப்ப

இ க்கு ெதாி மா?"

ங்ேகா. ேவ

வழியில்ைல. ேகட் க்கேறன்."

"நம்ம பக்கம் பட் க்காட்டான் ஒ வன் ைஹேகார் ேல அப்பீல் ேபாட் விட்
அதற்காக ரயிேலறினானாம். ரயி ல் நிைறய இடம் இ ந்ததாம்...."
"ெபாய்! ெபாய்! ரயி லாவ
"இ ந்த

என்

இடம் இ க்கவாவ ?"

ைவத் க் ெகாள்ேளன். பட் க்காட்டான் நின்

இ ப்பைதப் பார்த் விட்

ஒ

ெகாண்ேட

பயணி, 'ஏம்பா, நிற்கிறாய்? இடம் இ க்ேக,
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தாேன' என்றான். அதற்கு அந்தப் பட் க் காட்டான், 'நாைளக்குப்

பட்டணத்திேல ேகஸு. அ

ம் வைர உட்கார மாட்ேடன்' என்றானாம்!"

"அவன் ைவராக்கியத் க்குத் தி டப் ேபாக ம். நீங்களாயி ந்தால் இடம்தான்
இ க்ேகன் சப்ளிக்க உட்கார்ந்
ேவள்" என்றாள் ெசல்லம்.
பிறகு கல்யாணத்ைதப் பார்த் , "நாடகம் என்னிக்கிடா? எங்கைள அைழச்சுண்
ேபாவிேயா இல் ேயா?" என்றாள்.
"அைழத் ப் ேபாவதா? சாிதான்! உங்க க்கு வர வழி ெதாியாதா? ஐந் , பத்
பாய் க்ெகட்ெடல்லாம் விற் ப் ேபாச்சு. பதிைனந்ேதா இ பத்ைதந்ேதா ெகா த்
நாடகம் பா ங்கள். இ

ஒ

நல்ல காாியத் க்கு நிதி திரட்ட நடக்கும் நாடகம்;

ெதாி ம் இல்ைலயா?"
"ஏங்க, ேபாேவாமா? ஐம்ப

பாய் ெசலவாகுேமன்

ேயாசிக்காதீங்க. கல்யாணம்

ந ப்பைதப் பார்க்க ேவணாமா?"
"ேபஷாய்ப் ேபாய்ப் பார்; உன் பிள்ைள ந ப்பைத. நான் வரவில்ைல."
"ஏன்? ஏன்?" என்

தாய், மகன் இ வ ம் ஏககாலத்தில் ேகட்டனர்.

"பின்ேன என்ன? எனக்கும் ஒ ேவஷம் ெகா டான் ஆன மட் ம் ேகட் ப்
பார்த்ேதன். மாட்ேடன் ட்டான். எனக்கு ந ப் வராதாம்! ேநற் ப் பிறந்த இந்தப்
பசங்க க்குத்தான் வ மாம்!"
"அந்த வைரக்கும் கல்யாணம் த்திசா தான்" என்
தி ஷ் கழித்தாள்.

கூறிச் ெசல்லம் மக

க்குத்

"நீதான் ெமச்சிக்க ம்! பிள்ைளயாம் பிள்ைள, அணிப்பிள்ைள! ெதன்னம்பிள்ைள!
எனக்கு ந க்கத் ெதாியாதாம்! இவன் கண்டான்! நான் மட் ம் ேமைடேயறி
மேனாஹரனா ந க்க ஆரம்பித்தால்...."
"ெகாட்டைகேய கா யா யி க்கும்" என்

த்தான் கல்யாணம்.

ேகாபாலகி ஷ்ணன் சைளக்கவிள்ைள. மேனாஹரன் டயலாக் ேபச ஆரம்பித்தார்.
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"உங்க ேபாிேல யா ம் ெகாைலக்குற்றம் சுமத்தி ேகஸ் ெகாண்
வரமாட்ேடங்கறாேள, அ தான் அதிசயம்! காைலயில் கர்நாடக சங்கீதக் ெகாைல.
மத்தியானம் மேனாகரா வசனக் ெகாைல" என் கூறியப ேய காைதப் ெபாத்திக்
ெகாண் உள்ேள ெசன்றாள் ெசல்லம்.
---------------அத்தியாயம் 32 -- கமலாவின் க தம்
"மகாஶ◌்ாீஶ◌்ாீ கல்யாணம் அவர்க
தி வாளர் கல்யாணம் அவர்க
நமஸ்காரங்கள்....."

க்கு, அ யாள் கமலா எ திக் ெகாண்ட ..."

க்கு அபாக்கியவதி கமலா அேநக ேகா

"வணக்கம்... இந்தக் க தம் தங்க

க்கு வியப்பளிக்கலாம்..."

இப்ப ப் பலவிதமாகக் க தம் எ த ஆரம்பித் க் கிழித் ப் ேபாட் க் ெகாண்ேட
இ ந்தாள் கமலா. நாற்ப பக்க ேநாட் ப் த்தகத்தில் பாதித் தாள்க க்கு ேமல்
அ ப்ெபாிக்கக் குவிந் விட்டன. பாக்கிப் பத் த் தாள்கைளப் பார்த் ஒ ெப
ச்சு
விட் விட் , 'இ தான் கைடசி
எ த ஆரம்பித்தாள்.
"என் இன்

யற்சி' என்

யிர்க் காதலர் கல்யாணம் அவர்க

தனக்குத் தாேன கூறிக் ெகாண்

க்கு,

ஆம், இந்தக் க தத்திலாவ ஒேர ஒ
ைற இப்ப த் தங்கைள அைழக்க அ மதி
கிைடக்கும் என் நம் கிேறன். தய ெசய் இந்தக் க தத்ைதப் ப த்
த்த ம்
உடன யாகக் கிழித் ப் ேபாட் வி வ டன் என்ைனப் பற்றிய நிைன கள் தப்பித்
தவறித் தங்கள் மனத்தில் ஏ ம் இ ந்தால் அவற்ைற ம் அ த் வி மா
ேகா கிேறன்.
இக்க தம் தபால் லம் தங்க க்கு வந் ேச ம்ேபா நான் இந்த ஊைரவிட்ேடா
அல்ல உலைக விட்ேடா (எ என் இன் ம்
ெசய்யவில்ைல) கிளம்பிப்
ேபாய் நீண்ட ேநரமாகி விட்
க்கும்.
சி வயதி
ந்ேத ெபாிய ப ப்ெபல்லாம் ப த் உலகம் வியக்க விளங்கப்
ேபாவதாகக் கன கண்டவள் நான். கைடசியில் அ ப் ஊ வ தவிர ேவ
எதற்கும் லாயக்கற்றவள் என்பதாக என் தாய் தகப்பனார் தீர்மானித் விட்டனர்.
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தங்கைள தன் தலாகப் பார்த்த கணத்தி
ந் பட்டம் பதவிெயல்லாம் ஒ
மண் ம் ேவண்டாம் தங்கள் மைனவி என்ற பட்ட ம் தங்கள் இதய சிம்மாசனப்
பதவி ம் கிைடத்தாேல நான் ெபாிய பாக்கியசா என் க திேனன். அதற்கும் நான்
ெகா த் ைவக்கவில்ைல.
இரண்

ஆைசக

ேம நிைறேவறாவிட்டா

ம் பாதகமில்ைல. ஏேதா

ட்ேடா

இ ந் ெபற்ேறா க்குச் சைமத் ப் ேபாட் க் ெகாண்
ந்தாேல, எனக்குப் ேபா ம்.
ஆனால் அ
ம்
யா ேபா
க்கிற . அப்பா ம் அம்மா ம் என்
ெபற்ேறார்கேள இல்ைல என்ப ம் நான் வளர்ப் மகள்தான் என்ப ம் சமீபத்தில்
எனக்குத் ெதாியவந்த . அத் டன் இவர்கள் சுயநலம் க தி என்ைனப் ெப ம்
பணக்காரரான ஒ கிழக் ேகாட்டா க்கு விற் விடத் தீர்மானித் விட்டார்கள்.
குதிைர கீேழ தள்ளிய ம் அல்லாமல் குழி ம் பறித்ததாம் என்ற கைதயாகி விட்ட
என் வாழ்க்ைக.
இந்த அநீதிகைள எதிர்த் ப் ேபாரா ம் ஆற்றல் எனக்கு இல்ைல. பவானி
அக்காவாக இ ந்தால் பணிந் ெகா க்கேவ மாட்டாள். ஆனால் நான் பவானி
இல்ைலேய? இந்தத் ன்பங்கைளச் சகித் க்ெகாள் ம் சக்தி ம் எனக்கு இல்ைல.
எனேவ நான் யா மறியாமல் ஓ விடப் ேபாகிேறன். தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்
சாேவேனா, பிச்ைச எ த் ப் பிைழப் ேபேனா அல்ல
யார் ட் லாவ பத் ப் பாத்திரம் ேதய்த் ப் ேபாட்
ெதாியா . இைறவன் விட்ட வழி.

எங்ேகா கண் காணாத ஊாில்
வயி வளர்ப்ேபேனா

உங்களிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் கிளம்ப மனம் இடம் தரவில்ைல. அதனால்தான்
எ திேனன். தவறானால் மன்னித் வி ங்கள். என் நிைனவால் தாங்கள் அல்லல் .."
**** கமலா ைகெய த் ப் ேபாடப் ேபான சமயம் வாச ல் யாேரா கதைவத் தட் ம்
சத்தம் ேகட்ட . பரபரப் டன் எ ந் ெசன் ஜன்னல் வழிேய பார்த்தாள். "யார்
அ ?"
"நான் தான் ரங்கநாதன்" என்

பதில் கிைடத்த .

"அப்பா-அம்மா இல்ைலேய?"
"பரவாயில்ைல. நான் உன்ைனப் பார்க்கத்தான் வந்ேதன்."
கமலா க்குக் 'குப்' ெபன்
திறப்பதா, கூடாதா?'

வியர்த் விட்ட . 'இப்ேபா

என்ன ெசய்வ ? கதைவத்
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கணங்கேள ேயாசித்த கமலா மனத்ைதத் ேதற்றிக் ெகாண்டாள்.

'இந்தப் பட்டப் பக ல் என்ைன என்ன ெசய்
தனக்குத்தாேன ைதாியம் ெசால் க் ெகாண்

வி ம் அந்தக் கிழம்?' என்
வாசல் கத ைவத் திறந்தாள். 'ஏண்

மாப்பிள்ைளைய வாச ல் நிற்க ைவச்ேச ேபசி அ

ப்பிவிட்டாயா? அவர் தன்ைன

அவமதித் விட்டதா எண்ணிக் ெகாண்
ந்தால் என்ன பண் வ ?' என் அம்மா
ேகட் த் தன்ைனக் ேகாபித் க் ெகாள்வாேள என்ற பய ம் கமலாைவ இயக்கிய .
கதைவத் திறந்த ேம சில்ெலன்ற வாைடக் காற் ரங்கநாத க்கு ன்பாக
ட்
ள் ைழந்த . ேமைஜ ேம
ந் காகிதங்கள் பறந்தன. "அடடா! ஏேதா
க தம் எ திக் ெகாண்
ந்தாய் ேபா
க்கிற . எல்லாம் பறந் விட்டேத" என்ற
ரங்கநாதன், ஒ
நடந்தார்.

ைலயில் ேபாய் வி ந்த, எ திய தாைளப் ெபா க்கி எ க்க

"பாதகமில்ைல, இ க்கட் ம். நான் எ த் க்ெகாள்கிேறன்" என் பதறினாள்
கமலா. வாய் குளறிப் ேபசியேத தவிர உடல் ெசயலற் ப் ேபாயிற் . ரங்கநாதன்
ெசல்கிற அைறயின் அந்த ைலக்கு அவசரமாகத் தா ம் விைரந் அவர் மீ பட் ம்
படாத மாக ெந ங்கி நின் தாைளப் ெபா க்க அவ க்குக் கூச்சமாக ம்
பயமாக ம் இ ந்த . தான் அந்தக் க த்தத்தில் எ தி ள்ள ஏேதா ஒன்ைற
அவாிடமி ந் மைறக்க யல்வதாக அவர் க திவிடக் கூடாேத என்ற கவைல ேவ .
அவள் நின்ற இடத்ைத விட் நகராமேல பதறிக் ெகாண்
தாைளக் குனிந் எ த் விட்டார்.
கமலா க்கு உள்ளெமல்லாம் ெவல ெவலத் ப்ேபாக உட
"யா க்குக் க தம்?" என்
ரங்கநாதன்.
(ெதாட ம்)
---------------

ேகட்ட ப ேய நிமிர்ந்

க்க அவர் ேபாய் அந்தத்

ம் ந ங்க ஆரம்பித்த .

அவைளப் பார்த்தார்

