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---------------அத்தியாயம் 33 -- "சம்மதம்"; "சம்மதம்!"
கமலாவின் உடல் ெவட ெவட ெவன்
ரங்கநாத

க்குப் ாிந்

ந ங்குவைதப் பார்த்த ம

கணேம

ேபாயிற் ; 'அவள், அந்தக் க தத்ைதத் தான் ப த் ப்

பார்த் விடக்கூடாேத என்ற கவைலயில் தான் பயப்ப கிறாள்!' அவர் ன்னைக டன்
க த்தத்ைத இரண்டாக ம் பிறகு நான்காக ம் ம த்தார்.
"கமலா! உன் உடம் க்கு என்ன? ஏன் இப்ப

ந ங்குகிற ?" என்றார்.
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அவ க்குக் க தத்ைதப் ப க்கும் உத்ேதசம் இல்ைல என்பைத அவர் அைத ம த்த
விதத்தி
ந்ேத உணர்ந் விட்ட கமலாவின் ந க்கம் குைறந் விைரவில் நின் ம்
விட்ட .
"ஒன் மில்ைல" என்

தைலகுனிந்

த்தாள் அவள்.

"உடம் க்கு ஒன் மில்ைலயா? அப்ப யானால் என்ைனக் கண்
பயந் ேபாய்த்தான் ந ங்கினாயா? நான் என்ன பார்ப்பதற்கு அவ்வள
பயங்கரமாகவா இ க்கிேறன்?"
"அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல" என்றாள் கமலா.
"உடம் க்கும் ஒன் மில்ைல. என்ைனப் பார்த்தா

ம் பயமா யில்ைல. பிறகு உடல்

ந ங்குவாேனன்? ஒ ேவைள இந்தக் க தத்ைத நான் ப த்

வி ேவன் என்ற

பயத்தால் உன் உடல் அப்ப ப் பதறியதா? கவைலப்படாேத கமலா! பிறர்
க தங்கைளப் ப த் ப் பார்க்கும் ெகட்ட பழக்கம் எனக்குக் கிைடயா !"
கமலா க்குத் திடீெரன்

ணிச்சல் எப்ப த்தான் வந்தேதா? கிண்ட

ம் ேக

ம்

ேகாப ம் ஆங்கார ம் ெகாப்பளிக்க, "அடடா, அ எனக்குத் ெதாியாதா? நீங்கள்
எப்ப ப்பட்ட உயர்ந்த மனிதர்! எவ்வள ெபாிய பணக்காரர்! உங்க க்ெகல்லாம்
அற்பத்தனமான ெகட்ட பழக்கங்கள் இ க்குமா என்ன?" என்றாள்.
ரங்கநாதன் சிாித்தார். " ாிகிற கமலா, ைநயாண் நன்றாகப் ாிகிற . பிறர்
க தத்ைதப் ப க்கும் ெகட்ட பழக்கம் எனக்கு இல்ைல என் தான் ெசான்ேனேன
ெயாழிய என்ைனப் பரம உத்தமமான, ெதய் க
ஷனாக நான் வர்ணித் க்
ெகாள்ளவில்ைல. நான் சாமானிய மனிதன் தான். பலவித ஆசாபாசங்க ம்
பல னங்க ம் உைடயவன் தான். அேத சமயம் பிறர் க தத்ைதப் ப ப்ப ேபான்ற
சில ெகட்ட பழக்கங்கைள அண்ட விடாமல் என்ைன நாேன காத் க் ெகாள் ம்
மேனாபல ம் ெபற்றவன். கமலா நீேய ேயாசித் ப் பார். எனக்கு இ க்கிற
ெசல்வத் க்கு நான் எவ்வளேவா தீய பழக் கங்க க்கு அ ைமயாகிக்
ெகட்டைலயலாம். என்ைனக் ேகட்பார் இல்ைல. ஆனா ம் நான் இந்த ஊாில்
நற்ெபயர் எ த் க் ெகௗரவமாக வாழவில்ைலயா? என்ைன யாேர
ெவ க்கும்ப ேயா இழித் ைரக்கும்ப ேயா நடந்

ெகாண்

கமலா க்கு அவர் கூ வதில் உள்ள நியாயம் ாிந்தேபா
அவைரக் கிண்டல் பண் வ ேபாலத் தான் ேபசிய தவ

ம்

க்கிேறனா? ெசால்!"
ஆங்காரத் டன்
என் உணர்ந்
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வ ந்தினாள். ரங்கநாதனிடம் ெகட்ட பழக்கங்கள் ஏ ம் கிைடயா

என்ப டன்

பேராபகாாி என் ம் ஊாில் நற்ெபயர் எ த்தி ந்தார். 'ல
மிகடாச்சத்ைதப் ெபற்றவர்,
ெசல்வம் ஈட் ம் ஆற்றைல உைடயவர் என்பதற்காகேவ ஒ வைர ெவ ப்ப
அநியாயமல்லவா? தம

ெசாத் க்ெகல்லாம் ஒ

வாாிசு ேவண் ம் என்

ஆைசயால்

அவர் என்ைன மணந் ெகாள்ள வி ம்பியதில் என்ன தவ ? அவர் இஷ்டத் க்குப்
பணி மா அவர் என்ைனேயா அல்ல அப்பா-அம்மாைவேயா
வற்
த்தவில்ைலேய? இவர்கள்தாேம அந்தச் சம்பத் க்கைள ெயல்லாம் பார்த்
மைலத் ப் ேபாய்ப் ேபராைசப்பட் இராப் பகலாக அைதப்பற்றிேய ேபசிக்
ெகாண்

க்கிறார்கள்?'

அவ ைடய மனம் இளகி ள்ளைதப் ப த் விட்டவராக அவர் ெதாடர்ந்தார். "உன்
ெபற்ேறாைர நான் என் பங்களா க்கு வரச் ெசால் என் ஐசுவாியத்ைதக் காட் ய
கூடத் தவேறா என் என் மனத்தில் ஓர் உ த்தல் கமலா? இரண் நாட்களாக அந்த
உ த்தைல அ பவித் விட் இனி ம் தாளா என்ற நிைலயில்தான் இப்ேபா
இங்ேக வந்தி க்கிேறன். நீ ட் ல் தனியாக இ ப்பேத ஒ விதத்தில் அ கூலமாய்ப்
ேபாயிற் . உன் ெபற்ெறார் இ ந்தால் உன் ைனப் ேபசேவ விடமாட்டார்கள்.
'அவ

க்கு என்ன ெதாி ம்? ெபாியவர்கள் பார்த் ச் ெசான்னால் சாி என்

கூறிவிட் ப் ேபாகிறாள்.' என்ப ேபால் எைதயாவ ெசால் ேய என்ைனச்
சாிகட் வி வார்கள். ஆனால் எனக்கு உன் ைடய மனப் ர்வமான சம்மதம் இந்தத்
தி மணத் க்கு இ க்கிறதா என் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அ உன் ைடய
சுதந்திரமான
வாக ம் இ க்க ேவண் ம். அப்ப த் ெதாிந் ெகாண்ட பிறகுதான்
இந்தக் கல்யாணம் நடக்கும். இல்லாதேபானால் அச்ச த்த தி மண அைழப்பிதழ்கைள
அ ப்பிேல ேபாட் விட் ச் சிவேன என் இ ந் வி கிேறன்."
கமலாவின் மனம் கைரந்
இவர்தாம் ெபாிய மனிதர்' என்
கூ வ என்பெதான் ம் அவ
'தி மணம் ெசய்
விைளந்
அல்ல

ெகாள்ள

கிற் . 'ெமய்யா

ேம ெபாிய மனிதர் என்றால்

எண்ணினாள். ஆனால் அவ க்கு என்ன பதில்
க்குத் ெதாியவில்ைல. ஒேர குழப்பமாக இ ந்த .
யா

என்

கூறிவிட்டால் மட் ம் என்ன நன்ைம

விடப் ேபாகிற ? கல்யாணம் ைகயில் தா

டன் ஓ

வரப் ேபாகிறாரா?

இந்தக் கு ம்பத்தில் தாித்திரம் நீங்கிவிடப் ேபாகிறதா? நான் தான் ெபாிய

ப ப் ப் ப த்

உத்திேயாகத்தில் அமர்ந் விடப் ேபாகிேறனா? அல்ல

அம்மா

என்ைனத் தாித்திரப் பீைட என் காித் க் ெகாட் வைத நி த்திவிடப் ேபாகிறாளா?
வச ம் திட் ம் அதிகாிக்கப் ேபாகிற . அவ்வள தான். வ ய வந்த
ேதவிைய
உைதத் த் தள்ளிேனன் என்பதாக அப்பா க்குக்கூட என் மீ ஆதங்கம் உண்டாகி
ெவ த் ப் ேபசலாம்.'
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"நான்... நான்" என்

தட் த் த மாறித் தயங்கினாள் கமலா.

"ேவண்டாம் கமலா, அவசரமில்ைல. நீ இன்
ேவ

மானா

ம் பதில் ெசால்

ம் ெகாஞ்சம் ேயாசித் விட்ேட

. பாதகமில்ைல." என்றார் ரங்கநாதன். ெதாடர்ந் ,

"இேதா பார், நீ பதிேல கூற ேவண்டாம். இந்தக் க தத்ைதப் பிாித் ப் ப த்தால் உன்
மனம் எனக்கு உடேன ெதாிந் ேபாய்வி ம் என் என் உள் ணர் கூ கிற .
ஆனால் நான் அப்ப ச் ெசய்யப் ேபாவதில்ைல. க தத்ைத இேதா ேமைஜயில் ேமல்
ைவத் அ ம ப
ம் பறந் விடாம
க்க இந்தப் த்தகத்ைத ம் அதன் ேமல்
ைவக்கிேறன். இைத மறந் வி ேவாம். என்ைன ம் என் ஆைசகைள ம்கூட சிறி
ேநரம் மறந் வி ேவாம். உன் வாழ்க்ைக, உன் எதிர்காலம் இவற்ைறப் பற்றிச்
சிந்திப்ேபாம். நான் உனக்கு வழங்க எண் கிற எதிர்காலத்தில் வா ப மி க்குைடய
கணவன் என்ற ஓர் அம்சத்ைதத் தவிர உனக்குச் சகலத்ைத ம் என்னால் ெகா க்க
ம். அன் ம் ஐசுவாிய ம் சாதிக்கக்கூ ய சகலத்ைத ம் நீ ெபற லாம். ெயௗவனம்
என்னிடமி ந் விைட ெபற் விட்டேதெயாழிய நான் இன்ன ம் திடகாத்திரமாகேவ
இ க்கிேறன். ஊர் ஊராகப் ேபாக ேவண் மா? உல்லாசமாக உலைகச் சுற்றி வர
ேவண் மா? நைக நட்
ண ேவண் மா? எ வானா ம் ெசால். உன்
ஆைசகைளெயல்லாம் கட்டைள களாக மதித் நிைறேவற் ேவன். இதற்ெகல்லாம்
பிரதியாக நான் உன்னிடம் ேகட்ப மைனவி என்ற ஸ்தானத்தில் அமர்ந்
அன்ைப ம் ேதாழைமைய ம் எனக்குக் கிைடக்கச் ெசய்ய ேவண் ம் என் தான்
கமலா! அபாிமிதச் ெசல்வம் என்ற கட க்கு மத்தியில் தனிைம என்ற ஏகாந்தத் தீவில்
இ க்கிேறன் நான். என்னிடம் ெகாஞ்சம் இரக்கம் காட் வாயா?"
கமலாவின் ெநஞ்சம் ெநகிழ்ந்த . கண்களில் க ைண ெபாங்கிய . அேத ேநரத்தில்
தன்னால்கூட ஒ வ க்கு உதவ
ம். தன்னிடம்கூடக் ெகஞ்சிக் ேகட்கிற
மாதிாியாக ஏேதா ஓர் அம்சம் இ க்கிற என்ற எண்ணத்தில் கர்வம் எட் ப் பார்த்த !
'
யா என்
கத்தில் அ த்த ேபால் இவ க்குப் பதில் கூறி வி வ ெபாிய
காாியம் இல்ைல. பிறகு அம்மா அப்பாவின் ேகாப தாபங்க க்கு ஆளாகாதி க்க
ட்ைட விட் ஓ வி வ ம் ெபாிய விஷயமல்ல.
அப்ப ஓ ச் ெசன்ற பிறகு பிச்ைச எ ப்பேதா அல்ல ேவைல ெசய்
பிைழப்பேதா கூடச் சிரமமில்ைல. ஆனால் அப்ப த் தன்னந்தனியாகப் பா காப்பின்றி
உலகில் வா ம் ேபா

தன்ைனப் திய ஆபத் க்கள் சூழா

என்ப

என்ன நிச்சயம்?

இந்த த்த காலத்தில் உண க்குத்தான் பஞ்சேம ெயாழியக் கயவர்க க்கா பஞ்சம்?
இந்தப் பா ம் உலைகேய றந் ெசத்ெதாழியலாம்தான் ஆனால் அதனால்
என்னத்ைதச் சாதித்ததாகும். எைத நி பித்ததாகும்? அைதவிட....அைதவிட....'
ஒ

க்கு வந்தவளாக ரங்கநாத

த யாைர நிமிர்ந்

பார்த்தாள் கமலா.
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"நீங்கள் எனக்காக ஒ காாியம் ெசய் ர்கள் என்றால் நான் இந்தத் தி மணத் க்கு
மனப் ர்வமாகச் சம்மதிக்கிேறன்" என்றாள்.
"என்ன?" என்

ேகட்டார்

த யார்.

"என்ைனப் ப க்க ைவக்க ேவண் ம். எஸ். எஸ். எல்.
மட் மில்ைல. அதற்கு
ேமேல கல் ாிப் ப ப் ம் நான் ெபற ேவண் ம். டாக்டராக அல்ல வக்கீலாக
என்ைன நீங்கள் உ வாக்க ேவண் ம். இந்த ராமப்பட்டணத்திேலேய எல்ேலா ம்
அதிசயிக்க நான் ெதாழில் நடத்த ேவண் ம். ெசய் ர்களா?"
ரங்கநாத த யார் தாம் சற் ம் எதிர் பார்க்காத இந்தக் ேகாாிக்ைகையக் ேகட் ச்
சில விநா கள் பிரமித் ப் ேபானார். பிறகு ெபாிதாகச் சிாித்தார்.
"எதற்குச் சிாிக்கிறீர்கள்? ைபத்தியக்கார ஆைச என்றா?"
"ேசச்ேச! அெதல்லாம் இல்ைல, கமலா. நீ ேகாாிக்ைக என்ற ம் நான் ஏேதேதா
அபத்தமான கற்பைனகளில் இறங்கிவிட்ேடன். உன் ைடய பாிசுத்தமான மனத்ைத
உணராத
என்

டனாக, ெசாத்ைதெயல்லாம் உன் ெபய க்கு எ தி ைவக்க ேவண் ம்

நீ ேகட்கப் ேபாகிறாய் என்

நிைனத்

விட்ேடன். என்ைன மன்னித் வி ,

கமலா. இத்தைன எளிய, சாமானியக் ேகாாிக்ைக என்ற ம் மகிழ்ச்சி தாங்கவில்ைல
எனக்கு. கமலா! டாக்ட க்கு உன்ைனப் ப க்க ைவப்ப மட் மில்ைல. நீ பட்டம்
ெபற் வந்த ம் தைலவியாக விளங்கிப் பணியாற்ற இந்த ராமப்பட்டணத்தில் ஒ
தர்ம ஆஸ்பத்திாிேய கட் த் த கிேறன். ேபா மா?"
கமலா சட்ெடன் கிழக்கு கமாக அவர் ன் வி ந் வணங்கினாள். அவள்
நிமிர்ந்த ேபா அவர வலக்கரம் அவள் சிரத்ைதத் ெதாட் ஆசிர்வதித்த .
-----------------
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அத்தியாயம் 34 -- தி மண அைழப்பிதழ்
வாச ல் விளக்கு ஏற்றிவிட் வந்த கமலா ெவகு உற்சாகமாகச் சைமயல்
காாியங்களில் ஈ பட்டாள். அ ப்
ட்டத் தான் கைடசியாக எ திய க தத்ைத ம்
அதற்கு ன்பாக அைரகுைறயாக எ திக் கிழித் ப் ேபாட்ட க தங்கைள ம்
பயன்ப த்திக் ெகாண்டாள்.
ைகயில் கண்ைணக் காித்தேபா
பிறந்ேதேன' என்

அ

'சனியன்' என்

ைவயவில்ைல. 'ெபண்ணாய்ப்

த் க் ெகாள்ளவில்ைல. அதற்கு மாறாக, 'இன்

ம் ெகாஞ்ச

நாட்கள்தான் அ ப் ஊ கிற வாழ்க்ைக' என் எண்ணிக் ெகாண்டாள்.
ரங்கநாத த யார் பங்களாவில் பட் ப் டைவ சரசரக்க இ ப்பில் சாவிக் ெகாத்
கலகலக்கத் தான் வைளய வ வைதக் கற்பைன ெசய் ெகாண்டாள். சாதம் ெவந்
இறங்குவதற்குள் கமலா ெமட்ாிக் எ தித் ேதறிவிட்டாள். சாம்பார் ெகாதி வந்
இறங்குவதற்கு ன் அவள் பட்டணத்தில் ஜாைக ைவத் க் கல் ாியில் ேசர்ந் எஃப்.
ஏ. ப த்
த்தாகிவிட்ட . தயிர் கைடந்
ப்பதற்குள் அவள் ம த் வக்
கல் ாியில் ேசர்ந் ப த் ப் பட்ட ம் ெபற் விட்டாள். அப்பா, அம்மா, விசு க்குச்
சாப்பிடத் தயாராகத் தட் ேபாட் தண்ணீர் எ த் ைவப்ப தற்குள் ேமநா க க்குப்
ேபாய் எம். . பட்ட ம் ெபற் த் தி ம்பி விட்டாள். கைடசியாக அப்பளாம் சுட் க்
ெகாண்
ந்தேபா அவ க்காக ராமப்பட்டணத்தில் ெபாிய ஆஸ்பத்திாி
உ வாகிவிட்ட ! அதில் அவள் மி க்குக் குைறயாத பாி டன் வைளய வந்
நற்பணியாற் ம் ேநர்த்திையக் கண் பவானி பிரமித் ப் ேபானாள். கல்யாணம்
ஆனந்தக் கண்ணீர் த ம்ப நின்றான்.
குமட் த் தண ல் ைகையச் சுட் விட்ட . கமலா உதறிக் ெகாண்ேட
நிமிர்ந்தேபா வாசல் கதைவத் தட் ம் சத்தம் ேகட்ட . க கிய அப்பளம் காமாட்சி
அம்மாள் கண்ணில் படாதவா அ ப் க்குப் பின்னால் ஒளித் ைவத் விட் , சூ
பட்ட விரைல உத க க்கிைடயில் ைவத் ச் சப்பிக் ெகாண்ேட ஓட்ட ம்
நைட மாகச் ெசன் கதைவத் திறந்தாள்.
விசுப் பயல்

ச் சட்ைட,

ராயர் அணிந்த ேகாலத்தில்

ைழந்தான். "என்னடா, இ , ஜ ளிக் கைடயிேலேய
என் கமலா ன்னைக டன் ேகட்டாள்.

த ல் உள்ேள

ரஸ் பண்ணிக் ெகாண்டாயா?"

ெபாிய ெபாிய ெபாட்டலங்க டன் உள்ேள ைழந்த காமாட்சி அம்மாள், "அள
பார்க்கிேறன் பைழய ணிக்கு ேமேலேய ேபாட் க் ெகாண்டான். அப் றம் கழற்ற
மனசு வரைல. குழந்ைததாேன?" என்றாள்.
மாசிலாமணி குதிைர வண் க்குக் கூ

ெகா த் விட் ப் ப ேயறி வந்தார்.
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"ஏண்டா, அக்கா ைடய கல்யாணத் க்கு ேபாட் க்க

ரஸ் வாங்கிவிட்

இப்பேவ

அ க்கா அ க்கலாமா?" என்றாள் கமலா.
"ேசச்ேச! இ வா கல்யாண ரஸ்? அதற்கு ஸூட் ைதக்கக் ெகா த்தி க்கு. இ
சும்மா பள்ளிக்கூடத் க்குப் ேபாட் க் ெகாண் ேபாகத்தான்" என்றான் விசு.
"கைடத் ெத ைவேய உன் அம்மா விைலக்கு வாங்கியாச்சு" என்றார் மாசிலாமணீ.
காமாட்சி அம்மாள் கூடத்தின் ைமயத்தில் அமர்ந்
ணி ட்ைடைய அவிழ்த் த்
தன் பட் ப் டைவைய எ த் ெநஞ்ேசா ைவத் க் கண்ணா யில் அழகு பார்த் க்
ெகாண்டாள்.
"இந்த மாதிாி அழகு பார்க்க உள்ளங்ைக அகலக் கண்ணா
நிைலக் கண்ணா ேதைவ" என்றார் மாசிலாமணி.
"அ க்ெகன்ன. மாப்பிள்ைள

ேபாதா . ஆ

யர

ட் ல் இல்லாத கண்ணா களா?"

அவிழ்ந்த ட்ைடயில் கூைரப் டைவ ெதாிந்த . பக்கத்தில் ஒ சி நைகக்
கைடப் ெபட்
ம் இ ந்த . தா யாகத்தான் இ க்கும். தன அர்த்த ள்ள
எதிர்காலத்தின் அழகுமிக்க சின்னங்கள் என எண்ணினாள் கமலா.
"கமலா! உட்கார்ந் பாேரன். உனக்குப் பி ச்சி க்கா என் " - மாசிலாமணி
ண்டேவ கமலா அமர்ந்
டைவையத் ெதாட் த் தடவிப் பார்த்தாள். "ெராம்ப
பி ச்சி க்கு அப்பா. அம்மா ேதர்ந்ெத த்தால் குைற இ க்குமா என்ன?"
அவள் குர ல் ெதானித்த தி ப்தி மாசிலா மணிையத்
என்ன, இந்தப் ெபண் சி மியாக இ ந்த ேபா
விைளயா னாேள, அ தான் இ

ம் என்

க்குற ைவத்த . 'இ

கல்யாண விைளயாட்
நிைனக்கிறாளா? அல்ல

காணாதைதக்

கண்ட மகிழ்ச்சியில் ேபசுகிறாளா?'
" ட் க்காரர் வந் விட் ப் ேபானார், அப்பா!"
"ப ப் த்தான் வரைலேய தவிர கமலா ெகட் க்காாிதான். ' ட் க்காரர்' என்
இரண் அர்த்தம் ெதானிக்கப் ேபசுகிறாள் பா ங்க" என்றாள் காமாட்சி.
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"கல்யாண அைழப்பிதழ்கைள அச்ச த் விட்டாராம். ெகாண் வந் ெகா க்க
வந்தாராம். நீங்கள் இல்லாததால் என்னிடம் தந் விட் ப் ேபானார். ெசால் க்ெகாண்ேட கட்ேடா அவற்ைற எ த் வந்தாள் கமலா. "அளவாகத்தான்
அச்ச த்தாராம். அ
ம் இந்த ஊாில் இல்ைல. ெமட்ராஸுக்கு எ தி அச்ச த் த்
தபா ல் அ ப்பச் ெசால் யி க்கிறார். இந்த ஊாில் யா க்கும் அைழப்பிதழ் தர
ேவண்டாம் என் ெசால்லச் ெசான்னார். ெவளி ாில் இ க்கிற ெந ங்கிய
உற க்காரர்க க்கும் க்கிய நண்பர்க க்கும் மட் ம் அ ப்பச் ெசான்னார்.
இல்லாத ேபானால் ஊர் வம்ைப விைலக்கு வாங்கியதாகும் என்றார்."
"ெராம்ப சாி, யாைரத் ெதாி ம் நமக்கு இந்த ஊாிேல? எஞ்சி மிஞ்சிப் ேபானால் அந்த
ராங்கிக்காாி பவானி; அவைளவிட்டால் அந்தப் பிள்ைளயாண்டான் கல்யாணம்.
இவர்க க்குத் ெதாிவிக்கைலன்னா என்ன கு
கிப் ேபாயி ம்? ேடய், விசு!
நாைளக்குப் பள்ளிக் கூடத்தில் ேபாய் என் அக்கா க்குக் கல்யாணம் என் டமாரம்
அ த் ைவக்காேத! பிச்சு இ த் ப்பி ேவன். ன்றாம் ேப க்குத் ெதாியாமல்
கல்யாணம் நடந்
ய ம்" என்றாள் காமாட்சி.
இதற்குள் கட்ைடப் பிாித் ஓர் அைழப்பிதைழ எ த் ப் பிாித் ப் ப க்க
ஆரம்பித்தி ந்தார் மாசிலாமணி.
"......தி நீர் மைல ேக்ஷத்திரத்தில் நடக்கிறப யால், தாங்கள் இஷ்டமித்திர
பந் க்க டன் வந்தி ந் ......"
"அப்பா, ேததி என்ன என்

ப த்தீர்கள்?" என்

ேகட்டான் விசு. "நாடகம் நடக்கிற

அேத ேததியா?"
"ஆமாம், அதனால் என்னடா?

க்ெகட்தான் கிழிந்

"அந்த ஓசி க்ெகட் கிழிந்தால் என்ன? நா
நமக்குத் ெதாியாதாக்கும்" என்றாள் காமாட்சி.
அவள் அப்ேபா

ேபாய்விட்டேத!"

க்ெகட் காசு ெகா த்

பாக்கிப் பணத்ைத எண்ணிக் ெகாண்

வாங்கிக்க

ந்தாள்.

நாடகம் நடக்கும் தினேம நல்ல கூர்த்த நாளாக அைமந்த ெராம்ப வசதி என்
ரங்கநாத த யார் க தியி ப்பார் என்ப கமலா க்குப் ாிந்த . ராமப்பட்டணம்
ஊேர நாடக அரங்ேகற்றம் பற்றித்தான் ேபசிக் ெகாண்
க்கும். இைளஞர்களின்
சிந்தைனெயல்லாம் அங்ேக ஒ
கப்பட்
க்கும் ேபா இவர்கள் தல்நாள் தி நீர்
மைலக்குக் கிளம்பிச் ெசல்வைத யா ம் கவனிக்கமாட்டார்கள். வா ப மி க்குைடய
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சீர்தி த்தவாதிகளின்
நடந்ேத ம்!

ட் க்கட்ைட ஏ மின்றித் தி மணம் 'ஜாம்ஜாம்' என்

"என்னடா, பிரமாத நாடகம்? கமலாவின் கல்யாணம் நடந்
நாடகம் அல்ல சினிமா பார்க்கலாம்" என்றாள் காமாட்சி.
"என்ன தான் இ ந்தா
இவர் இரண்டாவ

யட் ம். தினம் ஒ

ம் 'கைணயாழியின் கன ' நாடகம் ேபால் ஆகுமா அப்பா?

ைற நாடகம் ேபாடறாேளா இல்ைலேயா? கல்யாணம் மாமா ம்

பவானி அக்கா ம் ேசர்ந்

ந க்கறைத ம ப

ம் பார்க்க

ேமா என்னேவா?"

அந்த விநா யில் கமலாவின் ெநஞ்சில் ஒ ேவதைன ஏற்பட்ட . 'தனக்குத்
தி மணம் நிச்சயமாகி பி த்தமான ஓர் எதிர்கால ம் உ தியான பிறகும் தன் மனம்
இவ்வா

சங்கடப்படக் கூடா ; பவானி அக்கா ம் கல்யாணம் மாமா ம் ேசர்ந்

ந க்கிறார்கள் என்

தம்பி கூறிய ேம ஒ

ன்பம் இதயத்ைத ஊ

வக் கூடா ;

இ தவ ' என் அவள் நிைனத்தாள். ஆயி ம் அவள் அறி கூறியைத மனம்
ஏற்காமல் ெதாடர்ந்
யரப்பட் க் ெகாண் தான் இ ந்த !
(ெதாட ம்)
------------அத்தியாயம் 35 -- இ ள் நிலவாகுமா?
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் தம பங்களா வாசல் ேபார்ட் ேகாவில் காைர
நி த்திவிட் இறங்கி உள்ேள வந்தார். ெடன்னிஸ் ெரஸ் ல் இ ந்தவர் ேநராக
மா யில் தம ப க்ைக அைறக்குப் ேபாய் அவற்ைறக் கைளந் விட் ஹ ஸ் ேகாட்
ஒன்ைற அணிந் இ ப்பில் நாடாைவ
ந்தப ேய மீண் ம் கீேழ இறங்கி வந்தார்.
வரேவற் அைறயில் இ ந்த அலங்காரமான அலமாாி ெயான்ைறத் திறந்தார். உள்ேள
ேநாட்டம் விட்

விட் , "மணி! மணி!" என்

"ஸார்! வந் ட்ேடன்" என்
மணி, ேதாளி

ந்

அதற்கு ஒ

பதில் ெகா த்தப ேய சைமயலைறயி

ெதாங்கிய அ க்குத்

"ேசாடா இ க்கான்

உரக்க அைழத்தார்.

பார்த்

ண் ல் ைகையத்

வாங்கிக் ெகாண்

ேபாராட்டம் நடத்த ேவண் மா நான்?"

வந்

ைடத்தப

ந்

வந்த
நின்றார்.

ைவக்கப்படா ? தின ம்
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"ேசாடாதாேன? ெர யா இ க்ேக? மார்க்ெகட் க்குப் ேபாய் வாங்கி வந்த
சாமான்கேளா அ ப்பங்கைரயிேலேய ைவச்சுட்ேடன். சைமய க்கு ேநரமாகி
விடேவ அதில் கவனம் ேபாய்விட்ட ."
"சாி, சாி! சீக்கிரம் ெகாண் வந் இங்ேக அ க்கு. ஒவ்ெவா தடைவ ம் நான்
ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் பிளாட்பார வியாபாாி மாதிாி ேசாடா ேசாடான் அலற
ேவண் யி க்கு!"
மணி சைமயலைறக்குச் ெசன் ஒ ெபாிய
அதி
ந் ஸ்ெபன்ஸர் ேசாடாக்கைள எ த்

ணிப் ைப டன் தி ம்பினார்.
அலமாாியில் வாிைசயாக

அ க்கினார். கூடேவ, "ஸார்! நான் ெசால்ேறன் ேகாபிக்கப் படா . நீங்க இங்ேக
உத்திேயாகத்ைத ஏற் வந்தேபாேத உங்க அப்பா என்னிடம் ெசால்
அ ப்பினார்...." என் இ த்தார்.
"ஷட் அப்!"
"நான் வாைய
க் ெகாண்
ெசய்தவனாேவன்."

ேபாய்விட்டால் உங்க அப்பா க்குத்

ேராகம்

"அவரா உனக்குச் சம்பளம் த கிறார்? நக !"
மணி அப்பால் ெசன்
ணிப் ைபைய ம த் க் ெகாண்ேட ேபசினார். "இன்
நீங்கதான் சம்பளம் ெகா க்கிறீங்க. ஆனா என் பன்னிரண்டாவ வயதி
ந்ேத
உங்க அப்பாகிட்ேட ேவைல ெசய் வந்தவன் நான். 'மணி! ேகாவர்த்தனன் ெதற்ேக
ைணயில்லாமல் ேபாகக் கூடா என்பதற்காகத்தான் உன்ைன ம் பின்ேனா
அ ப்பேறன். எவ்வள நல்லவனானா ம் தனிேய இ க்கும்ேபா மனசு சில சமயம்
த மாறிப் ேபாய்வி ம். அவன் பிறந்த தினத்தி
ந்ேத அவைன உனக்குத் ெதாி ம்.
அவ க்குச் சைமத் ப் ேபா வ மட் ம் உன் ேவைல இல்ைல. என்
ஸ்தானத்தி

ந்

அவைன நீ கவனித் க் ெகாள்ள

ம்' என்றார்.

"ெலக்சர்
ந்ததா?" - ேகட் க் ெகாண்ேட அலமாாிக்குள்ளி ந் ஒ கண்ணா க்
ேகாப்ைபைய எ த் த் தன் ெநஞ் சுயரத் க்கு வந்த அலமாாியின் ேமல் பரப்பில்
ைவத்தார் ேகாவர்த்தனன். அ த்
ேசாடா ஒன்ைற உைடத்தார்.

விஸ்கி பாட் ைல ம் எ த்

ைவத் விட் ,

"எனக்கு இங்ேக சில வார்த்ைதகைளக் கூறச் சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்காக நன்றி
கூறி விைடெப கிேறன், வணக்கம்" என்

ெசாற்ெபாழிைவ

த்தார் மணி.
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ேகாவர்த்தனன் சிாித்தார்.
"குளிக்க ெவந்நீர் ெர ; சாப்பா ம் தயார்!"
"ெவந்நீாில் நீ குளி. உனக்குத்தான் பச்ைசத் தண்ணீர் உடம் க்கு ஒத் க்
ெகாள்ளா . ெவய்யில் காலத்தி ம் ெவந்நீர் ேவண் ம். எனக்கு எதற்கு? இப்பத்தான்
ெடன்னிஸ் ஆ ட் வந்ேதன். வியர்ைவ அடங்கிய ம் குளித் விட் ச் சாப்பிட
வேரன். நீ ேபாய் ேடபிைள 'அேரஞ்ச்' பண் ." மணி ெசன்ற ம், ேகாவர்த்தனன்
மீண் ம் அலமாாிக்குள் கண்ேணாட்டம் விடக் குனிந்தார். அதில் ஃபிேரம் ேபாட்
நிமிர்த்தி ைவத்தி ந்த பவானியின் இ படங்கைள ம் எ த் அலமாாி மீ
பார்ைவயாக ைவத்தார். ம ைவ அ ந்தியப ேய அவற்ைற மாறி மாறிப் பார்த்தார்.
ஒன்றில் அவள் வக்கீல் உைடயில் இ ந்தாள்; மற்ெறான்றில் ெடன்னிஸ் உைடயில்
ைகயில் மட்ைட ஏந்தி நின்றாள். உத கைளக் குவித் இ படங்கைள ம் ேநாக்கிக்
காற்ைற த்தமிட்டார்.
ேகாவர்த்தனன். பிறகு ெடன்னிஸ் உைடயி
ந்த பவானி படத்ைத ஒ ைகயில்
எ த் க்ெகாண் மற்ெறா கரத்தில் ம க் ேகாப் ைப டன் நடந் ெசன்
ேசாபாவில் அமர்ந்தார்.
அந்தப் படங்கைளத் த மா அவர் த ல் பவானிையத்தான் ேகட்டார். அவள்
கண் ப்பாக ம த் விடேவ அவர் ேவ வழிைய நாட ேவண் யதாயிற் . கிளப்
ஸூவனியாில் ேபா வதற்காக எ க்கப் பட்ட படங்கள் அைவ என்ப
ேகாவர்த்தன க்குத் ெதாி ம். அவற்ைற எ த்த ஸ்
ேயா ெசாந்தக்காரைர ம்
ெதாி ம். ெவகு சுலபமாக, பவானிக்குத் ேதைவ என் கூறிேய அவற் க்கு ம
பிரதிகள் ேபாட் க் காசு ெகா த் வாங்கி வந் விட்டார். ஃபிேரம் ேபாட் ம்
ைவத் க் ெகாண்டார்.
பவானி இப்ேபாெதல்லாம் அ க்க ெடன்னிஸ் ஆட வ வதில்ைல. ஒ நாள்
வந்தால் இரண் தினங்கள் நாடக ஒத்திைகயின் தீவிரத்ைதக் காரணம் காட் த்
தப்பித் க் ெகாண்டாள். மாஜிஸ் ேரட் ேவ யா டனாவ ஆ விட்
தி ம்ப
ேவண் யி ந்த . அவ டன் ஆ ம்ேபா ஏற்படாத ேசார் ேவ யா டனாவ
ஆ விட் வந்தால் உண்டாயிற் . எைதேயா பறிெகா த் விட் த் தி ம் வ
ேபால் காணப்ப வார் ேகாவர்த்தனன். பவானி கல்யாணத்ைதக் காத க்கிறாள்
என்பதற்ேகா அல்ல தம்ைம ெவ க்கிறாள் என்பதற்ேகா எந்த விதமான சாட்சிய ம்
மாஜிஸ் ேரட் க்குப் லப்படவில்ைல. என்றா ம் அவள் தம்ைம விட் விலகி
விலகிப் ேபாவ ேபால் ேகாவர்த்தன க்கு ஒ பிரைம ஏற்பட்ட . இந்த இழப்ைப
மறக்கத்தான் அவர் ம வின் ைணைய நா னார். கிளப்பில் ஆரம்பித்த பழக்கம்
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ட் க்ேக கு வந் விட்ட . மணிைய விட்ேட ேசாடா ம் ஸ்காச் விஸ்கி ம்
வாங்கிக் ெகாண் வந் ைவக்கச் ெசால் ம் அள க்கு வளர்ந் விட்ட .
அந்தப் ெபாிய ட் ல் தாம் தன்னந் தனியாக இ க்க ேநாிட்டைத ஏேதா ெபாிய
ர்ப்பாக்கியமாகக் க தினார் ேகாவர்த்தனன். பவானி மட் ம் இங்ேக தம் டன்
இ க்குமா வந் விடக் கூ மானால் இந்தப் ெபாிய ட் ல் தனிைம அவைரத்
தி ம்பிய பக்கெமல்லாம் தாக்கா .
மட் மல்ல; வாழ்க்ைகேய ெவ ைம ம்
ெவற்றிட மாகத் ேதான் ம் நிைல வினா ப் ேபாதில் மாறிவி ம். பவானியின்
ெவள்ளி மணி நாதச் சிாிப்ெபா இவற்றில் நிரம்பி மங்களகரமாகி வி ம். சூன்யங்கள்
ஓவியங்களாகும், வறட்சிகள் அ விகளாகும்; இ ள்கள் நில களாகும்; ெவம்ைமகள்
தண் லன்களாகும்!
எல்ேலா மாகச் ேசர்ந் ெகாண் , ஏேதா சதி ெசய்கிறார்கள். தமக்குத் ேராகம்
இைழக்கிறார்கள். நியாயமாக ம் இயல்பாக ம் தமக்குக் கிைடக்க ேவண் ய
மகிழ்ச்சிகைள இல்லாமல் ெசய் ெநஞ்சில் அ க்கிறார்கள்!
அவர் ம ைவ இன்

ம் ஒ

மிட

வி ங்கினார்.

"ெவ ம் வயிற்றில் அைதக் கு க்க ேவண்டாம். ெக தல்; சாப்பிட் த்தான் ஆக
ேவண் ெமன்றால் இைத அவ்வப்ேபா ெகாாித் க் ெகாள் ங்கள்" என் கூறி ஓர்
அகன்ற கிண்ணத்தில் மிக்சர் ெகாண் வந் ைவத் விட் ப் ேபானார் மணி. ெநய்
விட் ப் ெபான்னிறமாக வ த்த ந்திாிப் ப ப் க்கைளத் தாராளமாகேவ அதில்
கலந்தி ந்தார்.
ெபாிய ெவள்ளி ஸ் னில் அைதச் சிறி அள்ளி வாயில் ேபாட் க் ெகாண்ட
ேகாவர்த்தனன் ெநஞ்ேசா அைணத்தி ந்த பவானி யின் படத்ைத எதிேர பி த் ப்
பார்த்தார். 'பவானி! ஏன் என்ைன இப்ப ச் சித்திரவைத ெசய்கிறாய்? உன் மனம்
ெகாஞ்சம் இரங்கினால் ேபா ம். என் வாழ்க்ைக எத்தைன ஆனந்த மயமாகி வி ம்!
உன் கண்கள் த ம் ேபாைதக் கிறக்கம் இ க்கும்ேபா ம ைவ நான் ஏன் நாடப்
ேபாகிேறன்? மணிக்கு என்ைனக் ேகாபித் க் ெகாள்ளக் காரணேம அகப்படாமல்
தவிப்பான், பவானி!"
வாச ல், "ஸார்!" என்

குரல் ேகட்ட .

ேகாவர்த்தனன் ேகாப்ைபையக் கா
ேகட்டவாேற எ ந்தார்.
------------------

ெசய்

ைவத்

விட் , "யார் அ ?" என்
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அத்தியாயம் 36 -- பாங்குக் ெகாள்ைள!
ேபார்ட் ேகாவில் கா க்குப் பக்கத்தில் நின்ற இ வ ம் ேகாவர்த்தன
ெசய்தனர்.

க்கு சல் ட்

"என்ன விஷயம்?" என்றார் ேகாவர்த்தனன் வராந்தாவில் நின் .
இ வ ம் பாக்ெகட் களி
" .ஐ. ." என்றனர்.

ந்

அைடயாளச் சீட் க்கைள எ த்

அைடயாளச் சீட் க்கைளப் பார்க்க அவசியமில்ைல என்ப
அைசத் விட் , "என்ன ேவ

நீட் யவாேற

ேபால் கரம்

ம்?" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.

"கல்கத்தா ெசன்ட்ரல் ெஜயில்ேலயி ந் ஒ ைகதி 'எஸ்ேகப்' ஆகிவிட்டான் ஸார்!
ெசன்ைனக்கு அவன் வந்தி க்கலாம் என் சந்ேதகப்பட் ஃேபாட்ேடா ம்
ெமஸ்ேஸஜும் அ ப்பி ைவச்சாங்க. ெமட்ரா ல் அலர்ட்டாகி அலசியதிேல இந்தப்
பக்கம் அவன் வந் தைலமைறவாகி யி க்கலாம்
ப் க் கிைடச்சு .
"ேஸா? அெரஸ்ட் வாரண்ட் ேவ

மா? நாைளக்கு ேகார்ட் க்கு வாங்க."

"ேநா ஸார். ஏற்கனேவ வாங்கி ைவத்தி க்கிேறாம்."
"பின்ேன? ஆசாமிையக் கண் பி ச்சீங்களா இல்ைலயா?
" இன் ம் இல்ைல ஸார். ேபாட்ேடாைவக் காட்
அவர்களில் சிலர்...."

விசாாிச்சுக்கிட்

வ கிேறாம்.

"என்ன ெசால்றாங்க?"
"அந்தப் படத்ைதப் பார்த்தால் உங்கைளப் ேபாலேவ இ ப்பதாகச் ெசான்னாங்க."
"நான்ெஸன்ஸ்! என்ன விைளயாடறீங்களா? இல்ேல கு ச்சுட்
டயத்ைத ேவஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ெகட் அ ட்!"

வந்தீங்களா? என்
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"எக்ஸ்கி ஸ் மி ஸார்! ேகாபப்படாதீங்க. அவங்க ேபச்சுக்கு நாங்க மதிப் க்
ெகா க்கைலதான். ஆனா ம்
ட் ையச் ெசய்தாக ேம!"
ேகாவர்த்தன க்கு எாிச்சலாக வந்த . இன் ஒேர கடைம ரர்கள் மயம். பவானி
நாடகத்தில் ந க்க ஒப் க் ெகாண் விட்டதால் ஒத்திைகக்குப் ேபாக ேவண் ய தன்
கடைம என்கிறாள். ட் க்கு வந்தால் மணி கு க்கக் கூடா என் எச்சாிப்ப தன்
கடைம என்கிறான். ேபாதாக் குைறக்கு இந்த
.ஐ. .க்கள் ேவ கடைமையச் ெசய்ய
வந்

விட்டார்கள்! "சாி,

ட் ையச் ெசய்தாச்சுல்ல? என்ைனப் பார்த்தாச்சு. நான்

அவைனப் ேபா ல்ைல யல்லவா? நீங்கள் கிளம்பலாம். எனக்கு ேவைல இ க்கு."
"ஸாாி ஸார். அவங்க ெசான்னதிேல அவ்வளவா தப்பில்ைலன் தான் உங்கைளப்
பார்த்த ம் ேதான் கிற . அந்த ஃேபாட்ேடா கிட்டத்தட்ட உங்கைளப் ேபாலேவதான்
இ க்கு. உங்க

க்கு மீைச இல்ைல, கண்ணா

ேபாட்

க்கிங்க, ெகாஞ்சம் 'யங்' காத்

ெதாியறீங்க. ஆனால் இவற்றால் ஒற் ைமகைள மைறக்க
ேகாவர்த்தன

க்குத் தி ம்ெமன்

உடல் ெந க ஒ

யவில்ைலேய?"

மின்னல் பாய்ந்த

ேபால்

இ ந்த . நிைல வாசைல ஒ ைகயால் பி த் க் ெகாண் , "எங்ேக ெகா ங்கள்
அந்தப் படத்ைத" என் ேகட் வாங்கிப் பார்த்தார். அவர் கரம் ேலசாக ந ங்கிய .
தைலையச் சுற்ற ம் ஆரம்பித்த . அ ம அ ந்தியதன் விைளவா அல்ல இந்தப்
படத்ைதப் பார்த்ததனால் உண்டான கலக்கமா? உட ன் பதற்றத்ைதேயா மனத்தின்
உைளச்சைலேயா அவர்களிடம் காட் க் ெகாள்ளாதி க்கப் ெப
யற்சி ெசய்
இயல்பாக நடப்ப ேபால் அ ெய த் ைவத் , அவர் வராந்தாவில் இ ந்த பிரம்
நாற்கா க ள் ஒன்றில் அமர்ந்தார். படத்ைத ஒ
ைறக்கு இ
ைறயாகப்
பார்ப்ப ேபா ம் ேயாசிப்ப ேபா ம் சற் ேநரத்ைதக் கடத்தினார். பிறகு "பாங்க்
ராபாியா?" என்றார்.
.ஐ. .க்கள் வியப்பைடந்தனர். "ஆமாம் ஸார்! பாங்குக் ெகாள்ைளதான்.
உங்க

க்கு எப்ப த் ெதாி ம்?" என்றார் அவர்களில் ஒ வர்.

"நான் சம்பவம் நிகழ்ந்தேபா கல்கத்தாவில்தாேன இ ந்ேதன்?" என்றார்
ேகாவர்த்தனன் "எனக்கு இந்தக் ேகஸ் நன்றாகத் ெதாி ம். நான் லா பிராக் ஸ்
ஆரம்பித் நன்றாக ன் க்கு வந் ெகாண்
ந்த சமயம். எங்கள் வக்கீல்கள்
வட்டாரத்திேல ஒேர ெஸன்ேஸஷன். இவன் ெகாள்ைளய ச்சான், அகப்பட் க்
ெகாண் கம்பி எண்ணினான் என்பதால் இல்ைல. அ சகஜம். இந்தப் பயேலாட
அப்பா ஊாிேல ெபாிய ம ஷன். ெசல்வாக்குள்ளவன். ெபா ஜனங்க க்கு ஒ
விவர ம் ெதாிய வராதப நி ஸ் ேபப்பர் ஆபிஸ் தலாளிங்க க்ெகல்லாம் ஃேபான்
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பண்ணி விஷயத்ைத அப்ப ேய அ க்கிட்டான். அ தான் எங்கைளப் ெபா த்த
மட் ல் ெபாிய பரபரப்ைப ஏற்ப த்திய . ாி தா?"
"எஸ் ஸார்!"
"வழக்கறிஞர் வட்டாரத்திேல அதிகமாக இவைனப் பற்றிப் ேபச மற்ெறா

காரணம்

இவன் ஒ தீவிர ேசாஷ ஸ் , ரட்சி இயக்கத் க்குப் பணம் ேவண் ம்
என்பதற்காகேவ பாங்ைகக் ெகாள்ைளய த்தான் என்ப என்ன நான் ெசால்ற்
சாிதானா?"
ஆமாம் ஸார். ெமட்ராஸுக்கு வந்த ெமஸ்ேஸஜிேல அப்ப த்தான் கண்
க்கிற ."
"ெபாிய கிாிமினல் அப்பா இவன். எப்ேபர்ப்பட்ட கில்லா யா யி ந்தால்
சிைறயி
ந் தப்பி வந்தி ப்பான்! சீக்கிரேம பி ச்சு ம ப
ம் உள்ேள
தள்ளேலன்னா ச கத் க்ேக ஆபத் . அண்டர் கிெரௗண்ட் இயக்கத் க்கு ஆதரவா
இவன் என்ன ேவ மானா ம் ெசய்வான். ெகாைலக்குக் கூடத் தயங்க மாட்டான்.
நீங்க என்ன இப்ப

அலட்சியமா இ க்கீங்க?"

"இல்ைல ஸார்! எங்களால்
இ க்கிேறாம்."

ந்த்தைதெயல்லாம் ெசய் க்கிட் த்தான்

"அப்ப ச் ெசால் ப் பிரேயாஜனமில்ேல! இப்ப எங்கிட்ட எ க்கு வந்தீங்க?
இவைனக் கண் பி க்க
யல்ேலன் ஒப்பாாி ைவக்கவா? மஸ்ட் ஃைபண்ட்
ஹிம். அ
ம் சீக்கிரமாப் பி க்க ம். இல்ேலன்னா ேபா ஸ் இலாகா க்ேக
அவமானம். நாேன உங்கைளப் பற்றி கார் பண் ம்ப யி க்கும். இப்ேபா த்தம்
நடந் ெகாண்
க்கிற . ெதாி மல்லவா? த்த யற்சிக்கு இந்த அண்டர்
கிெரௗண்ட் ேபர்வழிங்க ெபாிய ட் க்கட்ைட என்பைதப்
ாிஞ்சுக்கிட்
க்கீங்களா!"
"ஆமாம் ஸார்; ெதாி ம் ஸார்."
"என்னய்யா தைலயாட் ப் ெபாம்ைம மாதிாி எைதச் ெசான்னா

ம் 'ஆமாம் ஸார்,

எஸ் ஸார்' ேபசறீங்கேள ெயாழிய காாியத்திேல ஒண்ைண ம் காேணாம்?" படத்ைத
அவர்கள் பக்கமாகக் ேகாபத் டன் சினார் ேகாவர்த்தனன். ஒ வர் குனிந்
ெபா க்கிக் ெகாண்டார்.

17
"இன் ம் ஒ வாரத் க்குள் எனக்கு நிைலைம பற்றி ாிப்ேபார்ட் பண்
இல்லாத ேபானால் நான் கவர்ன க்கு இ பற்றி எ
ம்ப இ க்கும்."
"அதற்கு அவசியம் ேநரா
பி ச்சுடேறாம்."

ஸார். அவசரப்படாதீங்க. நாங்க எப்ப

ங்க.

ம் கண்

"யாேரா உளறினான் என்பதற்காக நான்தான் இந்தக் ைகதியா என்

ேசாதித் ப்

பார்க்க வந்தீங்களா?அப்ப நீங்க வந்த ம் ஒ விதத்தில் நல்லதாப் ேபாச்சு.
பார்ட்ெமண்ட் எவ்வள ேமாசமா ெசயல்ப கிற என்பைத எனக்குப் ாிய
ைவச்சீங்க. ஏம்பா அசப்பிேல பார்த்தா ஒேர மாதிாியா அைமயற ஆண்டவன்
பைடப்பிேல உண்
உங்க

என்ப

உங்க

க்குத் ெதாியாதா? எத்தைன வ ஷ சர் ஸ்

க்கு?"

"பதிைனஞ்சு வ ஷம்."
"எனக்குப் பன்னிரண் ."
"அவ்வள சர் ஸ் ஆனவங்க மாதிாி ெதாியைலேய. நடத்ைதயிேல அ
சு சு ப்ேபா திறைமேயா கா ேம."
"இன் ம் கஷ்டப்பட் த் ேதடேறாம் ஸார்!" ெசய் ங்க. உங்கள்
பலைன எனக்கு ஒ வாரத் க்குப் பிறகு வந் ெசால் ங்க."

பவத்தின்

யற்சியின்

அவர்கள் ேபான பிறகு உள்ேள வந்த ேகாவர்த்தனன் ேசாடா கலப்பதற்காக
விஸ்கிையக் ேகாப்ைபயில் ஊற்றப்ேபானார். சட்ெடன் மனம் மாறியவராக ஒ வாய்
பாட் ேலா கவிழ்த் க் ெகாண்டார் எாிச்ச டன் ெதாண்ைடயில் ம
இறங்கியேபாதி ம் அவர மன எாிச்சைல விட அ அதிகமாகத் ெதாியவில்ைல.
(ெதாட ம்)
----------------அத்தியாயம் 37 -- கப்பல் ேபான்ற கார்
கல்யாணம் தன

காாின் ஹாரைன அ த்தினான். இஞ்சின் ேபாட்ட கட டா

சத்தத் க்கும் ேமலாக அ , "பாம்! பபாம்! பாம்" என்
ஹாரைன உற்சாகமாக

ஒ த்த . அப்ப

அவன்

ழக்கியதற்குக் காரணம், சாைலயின் கு க்ேக மாட்
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மந்ைதேயா அல்ல அதிகமான மனித நடமாட்டேமா இ ந்ததால் அல்ல, ெத
ஓரத்தில் ெசன் ெகாண்
ந்த விசுவின் கவனத்ைதக் கவரேவ.

அ

விசு ஒ
ைற தி ம்பிப் பார்த் விட் அலட்சியமாக நடந் ெகாண்
ந்தான்.
கல்யாணத்ைத வியப்பில் ஆழ்த்திய . வழக்கமாகக் கல்யாணம் காாில்

ெசல்வைதப் பார்த்தால், ைக காட் நி த்தி, "மாமா! மாமா! ஃப்ட் மாமா?
பள்ளிக்கூட வாச ல் விட ேவண்டாம். அந்தத் ெத
ைனயில் நி த்திண்டால்
இறங்கிக்கேறன். நீங்க ேநேர ேகார்ட் க்ேகா, கிளப் க்ேகா ேபாய் விடலாம்" என்
ெகஞ்சுவான் விசு. கல்யாணம் சும்மாவாவ சற் ேநரம் பிகு பண்ணிக் ெகாண்
ந்
விட் ப் பிறகு ஏற்றிக் ெகாள்வான். ஆனால் இன்

விசு வண் ைய நி த்தாத டன்,

கல்யாணம் அைழத் ம் தி ம்பிப் பார்க்கவில்ைல. 'என்ன திடீர் கர்வம் வந்
இந்தப் பய

க்கு? அல்ல

யாேர

ம் என்ைனப் பற்றி ஏதாவ

விட்ட

தா மாறாகக் கூறிப்

ேபசிப் பழகுவதற்குத் தைட உத்தர ேபாட்
க்கிறார்களா?' ெதாிந் ெகாள்ளாமல்
ேமேல ெசல்வதற்குப் பி க்கவில்ைல கல்யாணத் க்கு. சி வன் தாேன என்
அலட்சியப்ப த்த அவன் சுபாவம் இடம் தரவில்ைல.
காைரச் சாைல ஓரமாகச் ெச

த்தி நி த்தினான். இடப் பக்கத் க் கதைவத் திறந்

விட் , "ஏறிக்ெகாள் விசு" என்றான்.
"ேவண்டாம் மாமா! எனக்கு டப்பா கார் பி க்கா ! நீங்க ேபாங்க!" என்றான் விசு.
"ஆமாம், நீ ெபாிய ேகாமகன் பா ! உனக்கு
வந் நிற்கும்!"

ன்னால் ேரால்ஸ் ராய்ஸ் கார்

"ேரால்ஸ் ராய்ஸ் இல்ேல மாமா; பிளிமத்! ெபாிய்ய்ய்ய கார்! கப்பலத்தைன ெபாிசு!
அதிேலதான் இனிேமல் ேபாேவன்!"
கல்யாணம்

க்குற்றான். 'என்ன ெசால்கிறான் இவன்? திடீெரன்

அத்தைன

ஐசுவாியம் இந்தக் கு ம்பத் க்கு எப்ப க்கிைடத்த ?'
"பேல! ேலட்டஸ்ட் மாடலா? ஸ்டீாிங் கீரா?" விசுவிடம ேபச்ைச வளர்க்க
அவ க்குப் பி ச்ச திைசயிேலேய உைரயாடைலத் ெதாடர்ந்தான் கல்யாணம்.
"ஆமாம் மாமா! மாக் மம் ஸ்பீட் மணிக்கு 120 ைமல். ஆனால் இந்த ஊ க்குள்
அத்தைன ேவகமாகப் ேபாக
யா . இங்ேக எ ைம மா க ட ம்
க ைதக ட ம் ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் ம ஷா ம் ந ேராட் க்குச்
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ெசாந்தம் ெகாண்டாடறாேள. ெமட்ராஸ் ட்ரங்க் ேரா ேல ஓட்

னால்

ைமல்

ேவகத்திேல பிய்ச்சுக்கும் கார்! மைல ேமேல எல்லாம் 'அலாக்கா' ஏ ம். உங்க டப்பாக்
கார் மாதிாி இஞ்சின் ஹீட் ஆகி ேர ேயட்டர் ெகாதிக்கா ."
கல்யாணத் க்குச் சந்ேதகம் தட் ய . 'ராமப்பட்டணத்திேல ெபாிய கார்
ைவத்தி ப்பவர்கள் எண்ணி இரண்ேடா ன்ேறா ேபர்கள்தாம். அவர்களில் பிளிமத்
ெசாந்தக்காரர் ரங்கநாத

த யார்!'

"நீலக் கலரா?"
"இல்ைல, பச்ைச! ைலட் கிாீன்."
'சந்ேதகேம யில்ைல. ரங்கநாத
"ரங்கநாதன் ஜா

த யார் காைரத்தான் குறிப்பி கிறான், விசு!'

ைரட் அைழச்சுண்

ேபானாரா?"

"இல்ைலேய. கைடத் ெத
க்குப் ேபாகக் கார் ேவ ம் ேகட்ேடாம்.
அ ப்பிச்சார். அப் றம் தி நீர்மைலக்குப் ேபாகப் ேபாகிேறாம்."
'ரங்கநாதனா கார் அ ப்பினார்! அ க்காகி வி ம் என் தாேம அதில் ஏறத்
தயங்குபவ ராயிற்ேற! ராமப்பட்டணத் க்குள் க்கால் வாசி இடங்க க்கு நடந்ேத
ேபாய் வி வாேர! அவர் இவர்க

க்குக் கார் த வவாவ ? அ

ம் தி நீர்மைலக்குப்

ேபாக?'
"அங்ேக என்னடா விேசஷம்?"
"அைத மட் ம் ேகட்காதீங்க மாமா! அ
"ேடய், ேடய்! ேநக்கு மட் ம் ெசால்

டாப் ஸீக்ெரட்!"

டா!"

கல்யாணம் அந்த விஷயத்ைதத் ெதாிந் ெகாண்ேட ஆக ேவண் ம் என்ற நிைலக்கு
வந் விட்டான். அவ க்கு ஏேதா ாிந்த ேபா
ந்த . ஆனால் உ திப்ப த்திக்
ெகாள்ள ம் ேவண் யி ந்த .
"ஐேயா, அம்மா என்

கிேல ேதாைச வார்த்

வா!"
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"ேடய்! நான் பிராமிஸ் பண்ணேறன். சத்தியமா ஒ த்தாிட ம் கூறமாட்ேடன்."
"ரகசியத்ைதச் ெசான்னால் எனக்கு என்ன த ேவ?"
"சாக்ேலட்!"
" ! எங்க
அம்மா!"

ட் ேல ேநற் தான் ெபாிய டப்பா நிைறயச் சாக்ேலட் வாங்கி இ க்கா

'ஆமாம், ஆமாம்! பிளிமத் காாிேல ேபாகிறவ க்கு சாக்ேலட் என்ன பிரமாதம்!
ரங்கநாதன் சாக்ேலட் ெதாழிற்சாைலையேய வாங்கிக் ெகா த் வி வாேர! அவரால்
ெகா க்க

யாத விஷயமாச் ெசால்

"உன் பள்ளிக்கூடம் இ க்கிற ெத
வரலாம்" என்றான் கல்யாணம்.
விசுவின்

இவ

க்கு ஆைச காட்ட ேவண் ம்.'

ைன வைரயில் இந்தக் காைர நீ ஓட்

கம் உடேன பிரகாசமைடந்த . "கியர் ேபாடலாமா?"

"ஓ எஸ்! ஆனா நான் ெசான்னப
ஆக் ெடண்ட் ஆயி ம்."
"ேசச்ேச! ஐயா ஓட் ம்ேபா

ஆக்

ேகட் ச் சமர்த்தா நடக்க

ம். இல்லாதேபானால்

ெடண்ட் ஆகிறதாவ ! எத்தைன வ ஷ சர் ஸ்

எனக்கு? ஹூம்" என் ெபாிய மனித ேதாரைணயில் ேபசியவா காாில் ஏறிக்
கல்யாணத் க்கு மிக அ ேக இடப் றமாக மண் யிட் அமர்ந்தான் விசு. "கிளட்ச்ைச
அ த் ங்க மாமா! காைர ஸ்டார்ட் பண்ணி கியர் ேபாடேறன்" என்றான்,
வலக்கரத்தால் ஸ் யாிங்ைகப் பற்றியப .
'பிள்ைளயாரப்பா! ஆபத்
ெகாண்டான் கல்யாணம்.
-----------------

ஒன் ம் ேநராமல் காப்பாற் ' என்

ேவண் க்
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அத்தியாயம் 38 -- பைட கிளம்பிய !
இரண்

நாட்கள் கழித் க் கல்யாணம் ச

நி த்திவிட் உள்ேள ேபானேபா
அைதவிட ேமாசமாக இ ந்த .

அவன்

க ேசவா சங்கக் கட் ட வாச ல் காைர
கம் ேபயைறந்த மாதிாி இல்ைல;

"என்ன ஆயிற் உங்க க்கு? இன் ஃைபனல் ெரஸ் ாிகர்சல் என் ெதாிந்
தாமதமாக வந்தீர்கள். எைதேயா பறி ெகா த் விட்ட ேபால் நிற்கிறீர்கள்.
டயலாக்ைக உளறிக் ெகாட் கிறீர்கள்!" என்றாள் பவானி.
"ஆமாம். எனக்கு மனேம சாியில்ைல" என்றான் கல்யாணம். "உங்க

க்ெகல்லாம்

நான் எ த்தி க்கிற
ைவ எப்ப விவாிக்கிற ; அைத நீங்கள் எந்த விதமாக ஏற் க்
ெகாள்ளப் ேபாறீங்க என்பைத எண்ணினால் ஒேர குழப்பமா யி க்கு."
"ேபாச்சுடா! ஸ்கு
"ப

ஸா? தி ப் ளி ெகாண்

பார்க்கப்பட ேவண் ய

" ாி ம்ப தான் ெசால்

ைள ரங்கநாத

வரட் மா?"
ைடய " என்றான் கல்யாணம்.

ங்கேளன். சுற்றி வைளப்பாேனன்?" என்றாள் பவானி.

"ஆமாம் பவானி, ெசால்லத்தான் ேவண் ம்! ெசால்ல ேவண் ய ேநரம் வந் ம்
விட்ட . விசுவிடம் ரகசியத்ைத ெவளியி வதில்ைல என் சத்தியம் ெசய் தந்ேதன்.
ஆனால் அைதக் காப்பாற்றப் ேபானால் என் மனச்சாட்சி என்ைனச் சும்மா விடா ;
வைதத் வி ம். மாசிலாமணி கு ம்பத்ைத ரங்கநாதன் ட் ேல கு ைவத்தேத
நான்தான் என்பதால் எனக்கு இதில் ெராம்ப ம் ெபா ப் உண் . நண்பர்கேள
ேக ங்கள்! பவானி! நீங்க ம் ேக ங்கள்!
"ரங்கநாதன் அந்த ஏைழக் கு ம்பத்தின் அநாதரவான நிைலையத் தமக்குச்
சாதகமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாண் அவர்கைள விைலக்கு வாங்கி விட்டார்! அந்தப்
ெபண் கமலாைவ மணந் ெகாள்ளப் ேபாகிறார். அ ப வய க் கிழவ க்கும்
பதிெனட் வய க் குமாிக்கும் தி மணம்!"
"ஆ! அக்கிரமம், அநியாயம். இைத அ மதிக்கேவ கூடா " என்ப ேபால் பல
குரல்கள் பரபரப் டன் எ ந்தன. பவானி மட் ம் அைமதியாக இ ந்தாள்.
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"தி நீர்மைலயில் இரகசியமாகத் தி மணத்ைத நடத்தத் திட்டம். அ
நாடகம் இங்கு அரங்ேக ம் அேத தினத்தில் கல்யாணத்ைத ைவத் க்

ம் நம

ெகாண்
க்கிற அந்த கிழக் ேகாட்டான்! ஏன் ெதாி மா? எல்ேலா ைடய கவன ம்
நாடகத்தில் இ க்கும். கல்யாணப் பார்ட் கிளம்பிப் ேபாவைத யா ம் கவனிக்க
மாட்டார்கள் என்ற க த்தில் தான்! ஆனால் நாம் ஏமாந் ேபாகப் ேபாவதில்ைல. இந்த
நீசத்தனமான காாியத்ைதத் த த் நி த்திேய தீ ேவாம்!"
"ஆமாம்! கிளம்பலாம்! ேபாகலாம்! உடேன றப்ப !" என்
"பவானி! நீங்க

குரல்கள்எ ந்தன.

ம் வ கிறீர்களல்லவா?" என்றான் கல்யாணம்.

"நான் வ வ ம் வராத ம் என் ேகள்விக
ெபா த்தி க்கிற !"
"இதில் ேகட்க இன்

க்கு நீங்கள் அளிக்கும் பதிைலப்

ம் என்ன இ க்கிற ?"

"எவ்வளேவா இ க்கிற . கமலாைவ நீங்கள் காத க்கவில்ைல என்
ன்
நீங்கள் ெசான்னீர்கள். இப்ேபா உங்கள் மனம் மாறிவிட்டதா என் ெதாிய
ேவண் ம். அப்ப ெயன்றால் எனக்கு ெராம்ப சந்ேதாஷம். ரங்கநாத த யாைர
அவள் மணந் ெகாள்ளக் கூடாெதன்றால் நீங்கள் அவைளக் கல்யாணம் ெசய்
ெகாள்ளத் தயாரா யி க்கிறீர்கள் என்
ேபாகப் ேபாகிறீர்கள்? எப்ேபா

உங்க

நான் நம்பலாமா? தி நீர்மைலக்கு எப்ப
க்கு இந்தச் ெசய்தி ெதாிய வந்த ? இந்தச்

சந்ேதகங்க ெளல்லாம் நீங்கள் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். கைடசியாக, இந்தத்
தி மணத்ைத எப்ப த் த த் நி த்தப் ேபாகிறீர்கள் என்பைத ம் ேயாசிப்ப
நல்ல !"
"பவானி! எளிதான ஒ

பிரச்ைனைய நீங்கள் சிக்க

ள்ளதாக்குகிறீர்கள். கமலாைவ

நான் ன் ம் காத க்கவில்ைல, இப்ேபா ம் காத க்கவில்ைல. ஆனால் அதற்காக
ஒ கிழக்ேகாட்டான் ஒ பச்ைசக் கிளிையக் ெகாத்திக் ெகாண் ேபாவைதப்
பார்த் க் ெகாண் நான் சும்மாயி க்க
யா . இந்தச் சங்கத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்க க்குச் சில லட்சியங்கள் உண் . அந்த லட்சியங்க க்கு மாறாகக்
காாியங்கள் நடக்கும்ேபா ைக கட் ச் சும்மா நிற்ப ேகாைழத்தனம்.
தி நீர்மைலக்குப் ேபாக ஒ பஸ்ஸுக்கு ஏற்பா ெசய்தி க்கிேறன். இன் ம் ஒ
மணி ேநரத்தில் இந்தச் சங்கத்தின் வாச க்கு வந் வி ம். இரேவா இரவாகப்
றப்பட்டால் தி நீர்மைலக்கு அதிகாைலயில் கூர்த்த ேநரத் க்கு ன்பாகேவ
ேபாய்ச் ேசர்ந் விடலாம். தி மணப் பந்த ல் நாம் அைனவ ம் ேபாய் நின் ,
ேதைவயானால் சத்தியாக்கிரகேம ெசய் கமலாைவக் காப்பாற்றலாம். எனக்கு
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எப்ேபா இந்தச் ெசய்தி ெதாியவந்த என்
ன்பாகத் தான் ெதாிந் ெகாண்ேடன்.

ேகட்டீர்கள். இரண்

தினங்க

க்கு

இந்தக் கல்யாணத்ைத எப்ப த் த ப்ப என் ேயாசித் ஒ
க்கு வந்த
பின்னர் உங்கள் எல்ேலாாிட ம் ேபச நிைனத்ேதன். இைடயில் பஸ்ஸுக்கும் ஏற்பா
பண்ணிேனன். ரங்கநாத த யா ம் மாசிலாமணி கு ம்ப ம் ெமய்யா ேம கிளம்பிச்
ெசல்கின்றனரா என் கண்காணிக்க ம் ெசய்ேதன். இன் பிற்பகல் அவர்கள் றப்
பட் ச் ெசன் விட்டார்கள். விசு க்கு நான் ெகா த்த வாக்கு தி ம் என்ைன
உடேன ேபச விடாமல் த த்த . ேபா மா பவானி? தி ப்திதானா? இப்ேபாதாவ
நாம் றப்படலாமா?"
பவானி சிாித்தாள். "கல்யாணம்! அ ம் ெப ம் சாதைனகைளப் ாிந்த

ரைனப்

ேபால் ேபசுகிறீர்கேள! உம்? உங்கைளப் பற்றி நான் எவ்வளேவா உயர்வாக எண்ணி
வந்ேதன். இன் எனக்குப் ெபாிய ஏமாற்றம் அளித் விட்டீர்கள்!"
"எந்த விதத்தில்? நான் என்ன தவ ெசய்ேதன்? தய ெசய்
என் சற் விைரப் டன் வினவினான் கல்யாணம்.

விளக்கினால் நல்ல "

"சத்தியாக்கிரகம் என்ற ெசால்ைல உபேயாகித்தீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ெசய்ய
எண்ணி ள்ள காாியம் ராக்கிரகம்தான். இரண் நாட்க க்கு ன்ேப உங்க க்கு
இந்த விவரம் ெதாி ெமன்றால் நீங்கள் உடேன ரங்கநாத த யாைர அ கி
நயமாகப் ேபசி அவர் மனத்ைத மாற்ற யன்றி க்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அப்ப ச்
ெசய்யவில்ைல. தி மண தினத்தன் கல்யாணப் பந்த ல் கலாட்டா ெசய் ஒ
பரபரப்ைப ஏற்ப த்த ஆைசப்ப கிறீர்கள். ரங்கநாத த யாைர அப்ேபா தான்
நன்றாக அவமானப்ப த்தியதாகும். ெவட்கித் தைல குனிய ைவத்ததாகும் என்
திட்டம் ேபாட்
க்கிறீர்கள்."
"ரங்கநாத

த யாாிடம் நான் நயமாகப் ேபசியி ந்தால் அவர் உடேன என்

ெசாற்ப ேகட் நடந் ெகாண்
ப்பாராக்கும்? பவானி! ரங்கநாத த யாைர
உங்கைளவிட நான் நன்றாக அறிேவன். அவர் உடேன ேபாலீஸ் பா காப்ைப
நா யி ப்பார். நம்மால் ஒன் ேம ெசய்ய
யாமல் ேபாயி க்கும்."
"அப்ப

நீங்கள் க

த்த ல் உங்க

வதா யி ந்தால் சத்தியத்தின் ெவற்றியில், தார்மிக வற்

க்கு நம்பிக்ைக இல்ைல என்

அர்த்தம்" என்றாள் பவானி. "கமலா,

அவள் ெபற்ேறார், ரங்கநாதன், உங்கள் தகப்பனார், அவசியமானால் ஊாி ள்ள
மற்றப் ெபாியவர்கள் எல்லாாிட ேம நாம் ேபசியி க்கலாம். இப்ப ஒ தி மணம்
நடக்க அ மதிப்ப தவ என் ஆேராக்கியமான ஓர் எதிர்ப் ணர்ச்சிைய
வளர்த்தி க்கலாம்."
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"ேபாகாத ஊ க்கு வழி ெசால்

கிறீர்கள். இரண்

காாியமா, ெவகுஜன அபிப்பிராயத்ைத வளர்ப்ப
"நாைளக்கு நாடகம் என்
காசு ெகா த்தவர்க

நாட்களில் நடக்கக் கூ ய

என்ப ?"

அறிவித்தி க்கிறீர்கேள;

க்கு எவ்வள

க்கட் விற்றி க்கிறீர்கேள;

ஏமாற்றமாக இ க்கும்?"

"நாடகத்ைத ஒ வாரம் ஒத்திப் ேபா வதில் ஒன் ம் கு
ழ்கிப் ேபாய் விடா .
இப்ேபா வாங்கியி க்கிற க்ெகட்ைட ைவத் க் ெகாண்ேட எல்ேலா ம் அ த்த
ஞாயிற் க் கிழைம வரலாம் என் அறிவித் விடலாம். ஆனால் கல்யாணத்ைத
நாைளக்கு நி த்தாமல் ேபானால் ேபான தான். அந்த அநீதிைய அப் றம்
ேநராக்கேவ
யா ."
"அநீதி என்

எப்ப த் தீர்மானித்தீர்கள்? கமலாேவ இதற்கு மனப் ர்வமாகச்

சம்மதித்தி ந்தால்?"
"ஏ , நீங்கேள பக்கத்தி

ந்

நிச்சயதார்த்தம் நடத்தி ைவத்த

மாதிாிப்

ேபசுகிறீர்கேள?"
"இல்ைல. ஆனால் ஒ ெபண்ணின் மனத்ைத இன்ெனா ெபண்ணால் ாிந்
ெகாள்ள
ம். அதி ம் கமலாவின் மனம் எப்ப ச் ெசயல்ப ம் என்பைத நான்
நன்றாக உணர
ம்."
"அப்ப ேய அவள் சம்மதித்தி ந்தா ம் அ ெபற்ேறாாின் வற்
த்தலால் அல்ல
ஒ
ம் க்காகத்தான் இ க்கும். பின்னால் அதற்காக அவள் ெராம்ப வ த்தப்
ப வாள்."
"மிஸ்டர் கல்யாணம்!
வாகச் ெசால்கிேறன். நீங்கள் ெசய்யப் ேபாகும் காாியம்
அநாகாிகமான . எனக்குச் சம்மத மில்ைல. சட்ட ாீதியிேலா அல்ல தார்மீக
ாீதியிேலாகூட உங்க க்கு இைதச் ெசய்ய அ கைத இல்ைல. நான் ேபாய்
வ கிேறன். நாடக ஒத்திைகையத் ெதாடர்வதானால் என் ட் க்குச் ெசால்
அ ப் ங்கள்."
பவானி வி வி ெவன்
ஏறினாள்.

நடந்

சங்கக் கட் டத்தின் வாச

க்கு வந்

காாில்
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அவள் ெசன்ற பிறகு கல்யாணம் தன் நண்பர்கைளப் பார்த் , "என்ன
ெசால்கிறீர்கள்?" என்

ேகட்டான்.

அவன் குர ல் இப்ேபா
ன்பி ந்த ேவகம், உ தி ஏ மில்ைல. பவானிக்கு
இந்தக் காாியம் பி க்கவில்ைல. ேகாபித் க் ெகாண் ேபாய் விட்டாள் என்ற ம்
அவ க்கு உற்சாகம் குைறந் விட்ட . அவள் பிரமாதமாகத் தன் ஏற்பா கைளப்
பாராட் வாள் என் எதிர்பார்த் வந்ததற்கும் அவள் உண்ைமயில் நடந் ெகாண்ட
விதத் க்கும் எவ்வள வித்தியாசம்! "நன்றாக ேயாசித் ச் ெசால் ங்கள். நான்
யாைர ம் வற்
த்தத் தயாராயில்ைல. நாம்பாட் க்கு இந்தத் தி மணத்ைதப் பற்றிய
விவரம் ஒன் ேம ெதாியாத ேபால இ ந் விடலாம். நாடகத்ைதத் ெதாடர்ந்
நடத்தலாம்"என்றான்.
ஓாி

விநா கள் ெமௗனம் நிலவிய . அைதய த்

ஒ

தீவிரவாதி, கணீெரன்

ேபசினான். "ஏன் தயங்குகிறீர்கள்? உங்கைள ெயல்லாம் பார்த் த்தான் மகாகவி பாரதி,
'வாய்ச் ெசால் ல்
திற

ரர ' என்

பா னான். 'ெநஞ்சில் உர மின்றி ேநர்ைமத்

மின்றி வஞ்சைன ெசால்வார ' என்றான். கமலா க்கு இப்ப

நீங்கள் வஞ்சைன

ெசய்யலாமா? ன் ைவத்த காைலப் பின் ைவக்கலாமா? அந்தப் பவானி, தாேன
கமலாவின் க த்தில் கல்ைலக் கட் க் கட
ம் தள் வாள் ேபால் இ க்கிற . அவள்
ேபச்ைசக் ேகட் மயங்கி விடாதீர்கள். ஒ ெபாிய அக்கிரமம் நமக்குத் ெதாிந்
நடக்கும்ேபா சும்மா இ ப்ப ேப த்தனம்" என் ஆேவசத் டன் ெசான்னான்.
"ஆமாம். றப்ப ங்கள், ேபாகலாம்" என்றான் இன்ெனா வன். உடேன அைதத்
ெதாடர்ந் , "பஸ் வந்

விட்டதா? கிளம்பலாமா?

நாடகம் ஒத்திப் ேபாடப்பட்

கூர்த்தம் எத்தைன மணிக்கு?

ப்பதாகத் தண்ேடாராப் ேபாடச் ெசால்

ேவாமா?

அவரவர் ட் க்குப் ேபாய் ஒ 'ெஸட்' ணி மணிக டன் அைர மணி ேநரத்தில்
இங்கு தி ம்பி வந் வி ேவாம்" என்ெறல்லாம் பலவாறாகப் ேபசி
க க்கு
வந்தார்கள்.
கல்யாணம் இனி நான் நிைனத்தா ம் அவர்கைளக் கட் ப்ப த்த
யா என
உணர்ந்தான். தான் அைணைய உைடத் விட்ட ேபால ம் அந்த ெவள்ளம்
தன்ைனேய அ த் ச் ெசல்வ ேபால ம் அவ க்குத் ேதான்றிய !
(ெதாட ம்)
-----------
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அத்தியாயம் 39 -- தந்திரம்!
பவானி
தி ம் ம் ேநாக்கில் காாில் ஏறிப் றப்பட்டவள், பாதி ரம் ேபான
உடேனேய மனம் மாறியவளாக ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ண த யார்
இல்லத் க்குச்ெசன்றாள்.
பவானிையப் பார்த்த ேம அவர், "வாங்க, வாங்க! ஒ
அ ப்பியி ந்தால் நாேன வந்தி ப்ேபேன" என்றார்.
"அழகுதான் நீங்கள் எவ்வள
கூப்பிட் அ

வார்த்ைத ெசால்

ெபாிய ஸீனியர் லாயர்! உங்கைள நான்

ப் வதா?"

"வயதால் ெபாியவனாக இ ந்தால் ேபா மா? ெசல்வாக்கு என்
இ க்கிறதல்லவா? அேதா ெபண்ைமக்குாிய ச ைகக
அைத மதிக்க ேவண் ய கடைம எனக்கு இ க்கிற ."

ம் உங்க

ஒன்
க்கு உண் .

"உங்கள் வாதம் இரண்ைட ம் நான் ஏற்பதற்கில்ைல. இந்த ஊாில் உங்க
இல்லாத ெசல்வாக்கு ேநற்

க்கு

வந்த எனக்கு என்ன இ க்கிற ?" என்றாள் பவானி.

"இரண்டாவ , ஆண்கேளா சாிநிகர் சமானமாகக் க தப்பட ேவண் ம் என் தான்
என்ேபான்றவர்கள் ஆைசப்ப ேவாேம யன்றிப் ெபண் என்பதற்காகத் தனிச் ச ைக
காண்பிப்பைத வி ம்ப மாட்ேடாம்."
"சாி, உங்கள் விஜயம் அ ேய

க்கு நீங்கள் அளித்த ெகௗரவமாகேவ இ க்கட் ம்.

என்ன சாப்பி கிறீர்கள்? காப்பி, டீ,ஓவல் ன்...."
உள்ேள ெசல்லத்தின் குரல் உரக்கக் ேகட்ட . "நா
ெகாண்

க்கிேறன். 'காப்பிக் ெகாட்ைட வாங்க

ம் இரண்

நாட்களாக

ம்' என் . யாராவ

ேபாட் க் ெகாண்டால்தாேன? ஒ த்தர் சட்டப் த்தகேம சரணாகதின்

ட் க்

காதில்
அைடஞ்சு

கிடக்கிறார். இன்ெனா த்தன் 'நாடகம், நாடகம்' என் கூத்த க்கிறான். இந்த
லட்சணத்தில் வரவங்க ேபாறவங்க எல்ேலா க்கும் எப்ப யாவ நான் காப்பி
ேபாட் க் ெகா த்தாக ேவண் ம்! நான் என்ன மந்திரக்ேகால் ைவச்சுக்கிட்
இல்ைல, குழாையத் திறந்தால் காப்பியா ெகாட் மா?"
பவானி கலவரம் அைடந்தவளாக, "ேநா, ேநா! எனக்கு ஒன் ேம ேவண்டாம்
ஸார்!"என்றாள்.

க்ேகனா,
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"காப்பி ேவண்டாம். ேமார்? சாத்தீர்த்தம்? தண்ணீர்?"
"எ
ம் ேவண்டாம். நான் இப்பத்தான் நம் ைடய சங்கத்தில்
சாப்பிட் விட் வந்ேதன்."
"நாடக ஒத்திைக நடக்கிறேதா இல்ைலேயா,
த் க் ெகாள் ர்கள் ேபா
க்கு."

பன், காப்பி

பன் காப்பிைய எல்லா ம் கச்சிதமாக

"ேநற் வைர ஒத்திைக சாியாகத்தான் சார் நடந்த . இன் தான்
தகராறாகிவிட்ட . நா ம் கிளம்பி வந் விட்ேடன்."
"ஏன் என்ன விஷயம்?"
"கல்யாண விஷயம்தான்."
"என்ன பண்ணினான் அவன்? வர வர அவன் ேபாக்ேக எனக்குப் பி க்கவில்ைல.
ெராம்ப அதிகப்பிரசங்கியாக இ க்கிறான். பா ங்க, 'ஏண்டா, நாடகத்தில் எனக்கு ஒ
சான்ஸ் தர ேவண்டாமா? என்றால் சிாிக்கிறான். எனக்கு ந க்கத் ெதாியாதாம். நீங்க
பார்த்தி க்கிறீங்களா? ஹாம்ெலட்.... '
ஆரம்பிச்சா....."

பீ ஆர் நாட்

பீ'....ன்

நான்

"அடடா! நான் உங்க மகன் கல்யாணத்ைதக் குறிப்பிடவில்ைல. அவர் 'அக்கிரமக்
கல்யாணம்' என்

க

கிற ஒ

தி மணத்ைதப் பற்றிப் ேபச வந்ேதன்."

"அெதன்ன
மாதிாி கல்யாணம்? ைவதிகக் கல்யாணம், சீர்தி த்தக் கல்யாணம்
என்ெறல்லாம் தான் உண் . அக்கிரமக் கல்யாணம் என்
திதாக ஒன்
ைளத்தி க்கிறதா?"
"ஸார்! ேவ க்ைகக்கு இ

ேநரமில்ைல. ரங்கநாத

த யார் உங்க 'கிைளயண்ட்'

தாேன? அதனால் உங்களிடம் ேபசிவிட் ப் ேபாவ நல்ல என் நிைனத்ேதன்.
அவர் கமலாைவ மணந் ெகாள்ளப் ேபாகிறார். நாைளக்குத் தி நீர்மைலயில் யா ம்
அறியாமல் தா கட் விட ஏற்பா . ஆனால் இந்த விஷயம் உங்கள் பிள்ைளக்குத்
ெதாிந் விட் ட . தம நண்பர்கேளா ெப ங்கூட்டமாகப் பஸ் ல் றப்பட் ப்
ேபாய்க் கல்யாணத்ைத நி த்திவிடத் தீர்மானித்தி க்கிறார்."
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"நி த்திவிட் ப் ேபாகட் ேம, உங்க
"ரங்கநாத

க்கு அதனால் என்ன நஷ்டம்?"

க்கு நீங்கள்தாேன வக்கீல்?"

"ஆமாம், அதனால் அவர் ெசய்கிற அக்கிரமத் க்ெகல்லாம் பக்கபலமாக நிற்க
ேவண் மா?"
"நான் அப்ப ச் ெசால்லவில்ைல."
"மிஸ் பவானி, உங்க

க்குக் கமலா மீ

என்ன ேகாபம்? அவள் அந்தக் கிழவ க்கு

வாழ்க்ைகப்பட் விட ேவண் ம் என்பதில் உங்க

க்கு என்ன அவ்வள

அக்கைற?"

"நீங்கள் என்ைனத் தவறாகப் ாிந் ெகாண்
க்கிறீர்கள். கமலாவின் உள்ளம்
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அவளிடம் எனக்குள்ள அக்கைறயால்தான் நான்
வாதா கிேறன். அவள்
ச் சம்மதத் டன் இந்தத் தி மணம் நடக்கிற என்ேற நான்
நம் கிேறன். அப்ப யானால் இவர்கள் ேபாய்க் கல்யாணத்ைத நி த்த என்ன உாிைம
ெபற்றி க்கிறார்கள்? ேம ம் ரங்கநாத த யாாின் வக்கீல் என்ற ைறயில்
அவ க்கு மணப் பந்த ல் ேநரக்கூ ய அவமானத்ைத நீங்கள் எண்ணிப் பார்ப்பீர்கள்
என் நிைனத்ேதன். ஆனால் நீங்கேளா என் ேநாக்கத்ைதேய சந்ேதகிக்கிறீர்கள்."
"கல்யாணம் வரட் ம். விசாாிக்கிேறன்" என்றார் ேகாபால கி ஷ்ணன்.
"உங்க க்குப் பழெமாழி ெதாி ம் இல்ைலயா? 'குைரக்கும் நாய் க க்கா ' என் .
இவர்கள் வாய்ச் ெசால் ரர்கள்."
"அப்ப த் ேதான்றவில்ைல. தீவிரமாய் இ க்கிறார்கள். இவர்கள் ரத்தம்
ெகாதிக்கிறதாம்."
'அடடா! அ

ஆபத்தாயிற்ேற! ஆற ைவத் விட ேவண் ய தான்."

"ஆறாதாம்! இவர்கள் உட ல் ஓ வ

தமிழ் ரத்தமாம்!"

"அேடேட! அப்ப யானால் மற்றவர் உடம்பில் ஓ வ

இங்கிலீஷ் ரத்தேமா?"
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"இன் மாைலேய அவர்கள் பஸ் ல் றப்ப கிறார்கள். வி வதற்கு ன்
தி நீர்மைல ேபாய்ச் ேசர்ந் விட உத்ேதசம்."
"நா

ம் ேபாகிேறன். பின்ேனா ."

"அவர்கள் கல்யாணத்ைதத் தா கட் ம் சமயத்தில் நி த்திவிடப் ேபாவதாகச்
ெசால் க் ெகாள்ள மாட்டார்கள். ஊாில் இரண்டாம் ேபர் அறியாமல் தி மணத்ைத
த் க் ெகாள்ளத் தீர்மானித்த ரங்கநாதைன வியப்பில் ஆழ்த்தேவ ேபாவதாகப்
பாவைன ெசய்வார்கள். ேபாய், 'அத்தைன ேப க்கும் கல்யாண வி ந்
ெசய்தால்தான் ஆச்சு' என்

ஏற்பா

பி வாதம் பி க்கப் ேபாவதாகச் ெசால்வார்கள்."

"நியாயம்தாேன! அவ ைடய வக்கீலான எனக்ேக விஷயம் ெதாிவிக்கவில்ைலேய
அவர். நா ம் இவர்கேளா ேபாய் நிற்கத்தான் ேபாகிேறன். தா கட்
ந்த பிறகு
இரண் ெதான்ைன பாயசமாவ உறிஞ்சிக் கு க்காமல் ஊர் தி ம்பப்
ேபாவதில்ைல."
பவானி ன்னைக டன், "ெபஸ்ட் ஆஃப் லக், நான் வரட் மா?" என்றாள்.
"சீக்கிரம் கிளம் ங்கள். கல்யாணம் வ ம் ேபா
நல்லதில்ைல."
பவானி வாச

க்கு வந்தேபா

நீங்கள் இங்கி ப்ப

உள்ேளெசல்லத்தின் குரல் ெபாிதாக ஒ த்த .

"அந்த ராங்கிக்காாி மி க்கிக் ெகாண் வந் நம்ம குழந்ைதையப் பற்றி
என்ெனன்னேமா பழி சுமத்திட் ப் ேபாறா. நீங்க ம் பல்ைல இளிச்சுக்கிட் க்
ேகட் க்கிட்
க்கீங்கேள!"
"இந்தா, வாைய
!" என் அவ க்கும் ேமேல குரைல உயர்த்தி அதட் னார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன். "உன் பிள்ைளக்கு ஏகமாய்ச் ெசல்லம் ெகா க்கப் ேபாக இப்ேபா
அவன், நான் ெவளிேய தைலகாட்டேவ
யாதப ெசய் வி வான் ேபா
க்கு.
இங்ேக பவானி வந் ேபானைதப் பற்றி நீ ச்சு விடப்படா . மீறி வாையத் திறந்ேத
உன்ைனத் தள்ளி ைவச்சுட் அந்தப் பவானி ையேய இரண்டாம்தாரமாய்க் கல்யாணம்
ெசய்

ெகாண் வி ேவன்! ெதாிந்ததா? உம்!"

30
பவானி காாியசித்தியாகிவி ம் என்ற நம்பிக்ைக டன் காாில் ஏறினாள்.
'இப்பத்தான் உண்ைமயான ேஹாம் ல் என் அவள் வாய்
த்த .

ட்ைட ஆ

ம் - ேகாபாலகி ஷ்ணன்!"

---------------அத்தியாயம் 40 -- எதிர்த் தந்திரம்!
ராமப்பட்டணத்தி
ந் பஸ்
திையக் கிளப்பிக்ெகாண்
றப்பட்ட . ஆனால்
கிளம்பிய ேவகத்தில் அதனால் ெவகு ரம் ேபாய்விட
யவில்ைல. ஊர்
எல்ைலையத் தாண் ய ேம உள்ள கு கிய பாலத்ைதக் கடக்க
யாமல்
நின் விட்ட . காரணம் பாலத்தில் ஒ மாட் வண் ைமயத்தில் நின்றி ந்த தான்.
அதி

ந்

ேகாபாலகி ஷ்ணன் ஒ

பஸ்ைஸேநாக்கி நடந்

வந்

ெபட் , கூஜா சகிதம் இறங்கினார்.

அதில் ஏறியப ேய, "என்ைன ஏமாற்றிவிட் ப்

றப்படலாம் என் பார்த்தீர்களா? அெதல்லாம் இந்த ேஹாம் ல் ேகாபால
கி ஷ்ணனிடம் ப க்கா . தம்பிங்களா!" என்றார்.
அப் றம் ஜன்னல் வழியாகத் தைலைய நீட் ,"ஆ
கம்! வண் ைய
தி ப்பி ஓட் டா! பஸ் ேபாகட் ம்!" என் உரக்கக் கத்தினார்.

ட் க்குத்

"அம்மாவிடம் கல்யாண ம் நா ம் இன் ம் இரண் நாட்களில் தி ம்பி
வி ேவாம் ெசால் ..... ைணக்கு ேவ ம்னா ம ரவல்
ட்ேடா வந்
இ க்கட் ம்."
"சாிங்க" என்றான் ஆ

கம். பஸ் ெதாைலவில் வ வைதப் பார்த் விட் ப்

பாலத்ைத அைடத் ச் சற்
விட்

'ஜல் ஜல்' என்

ன் வண் ைய நி த்தியவன், இப்ேபா

பஸ்ஸுக்கு வழி

சதங்ைக ஒ க்கச் ெசன்றான்.

"ேபாகட் ம், ேபாகட் ம்! ைரட்!" என்றார் ேகாபாலகி ஷ்ணன். பஸ் மீண் ம் நகரத்
ெதாடங்கிய ம், "ஏண்டா, கல்யாணம்! நல்ல பிள்ைளக்கு அைடயாளமா
ெசால் க்காமல் கிளம்பி விட்டாயாக்கும்"என்றார்.
"எப்ப ப்பா, உங்க

க்கு விஷயம்ெதாிஞ்சு ?"
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"நீதான் சங்கத்தின் காண்டீன் ைபயைன உன் அம்மாவிடம் ரகசியமா அ

ப்பி

ைவச்சிேய? அவன் உன் அம்மாவின் உ ட்டல், மிரட்டல் ேபச்சு காதில்
வி ந்த டேன அவள் தான் ட் எஜமானனாக இ க்க ேவண் ம் என்
தீர்மானித் , உன் உத்தர ப்ப எஜமானியம்மாைளத் ேத ேநேர என்னிடம்
வந் விட்டான்! ஒ ெபட் யிேல உனக்கு இரண் சட்ைட ேவஷ் ைவத் க்
ெகா க்குமா

ேகட்டான். 'எ க்குடா' என்ேறன்."

"உடேன எல்லாவற்ைற ம் உளறிக் ெகாட்
பதற்ற ம் ேகாப மாகக் ேகட்டான்.

விட்டானா?" என்

கல்யாணம்

"பின்ேன? ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணனின் கு க்கு விசாரைணயில் யாராவ
தப்ப
மா, என்ன? அவன் காப்பி ஆற்றிக் ெகா த் க் ெகாண்
நீங்க உங்க திட்டத்ைத உ வாக்கினீங்களாம்!"

ந்த ேபா தான்

"என்னப்பா, ெசான்னான்?"
"நீங்க இப்ேபா ெசய்

ெகாண்

க்கும் காாியத்ைதத்தான் விவாித்தான்.

'தி நீர்மைலயில் ரங்கநாத த யார் யா க்கும் ெதாியாமல் தி மணம் ெசய்
ெகாள்ள உத்ேதசித்தி க்கிறார். ஆனால் கல்யாணம் ஸா க்கு எப்ப ேயா விஷயம்
அம்பலமாகி விட்ட . நண்பர்கேளா ேபாய் அவைர அதிசயத்தில் ஆழ்த்தப்
ேபாகிறார்' என்றான்."
"அவ்வள தானா, அப்பா?"
"இவ்வள ேபாதாதா? இன் ம் என்ன? ரங்கநாத த யார் என் ஆப்த நண்பர்.
அவ க்கு நான்தான் வக்கீல். அப்ப யி ந் ம் அவர்தான் எனக்கு விஷயத்ைதத்
ெதாிவிக்காமல் ஏமாற்றினார் என்றால் நீ மா அப்பா க்குத் ெதாியாமல் கம்பி நீட்டப்
பார்க்க

ம்?"

நிம்மதிப் ெப
ச்சு விட்டான் கல்யாணம். "அதற்கில்ைல, அப்பா! உங்க
நன்ைமைய உத்ேதசித் த்தான் நான் கூற வில்ைல. உங்க க்கு விஷயம்
ெதாியவந்தால் வராம
க்க உங்க மனசு ேகட்கா . ஆனால் பஸ் பயணம் சிரமம்.
உட்கார்ந்தப ேய ேபாக ம். அ
ம் இர ேநரம். கண் விழித்தால் உடம் க்கு
ஆகுமா?"
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"உன் காிசனம் கிடக்கட் ம். கல்யாணம். சாீரத் க்காகப் பார்த் ச் சிேநகத்ைத
விட்

விட

மா? எத்தைன வ ஷப் பழக்கம் எனக்கும் ரங்கநாத

க்கும்!"

"நீங்க வந்தேத நல்லதாப் ேபாச்சுப்பா" என்றான் கல்யாணம், ஈனஸ்வரத்தில்.
"ஆமாம். எல்ேலா ேம தி ம்ெமன் ேபாய் நிற்கிேறாம். அதனால் மத்தியானச்
சாப்பா எப்ப யானா ம் இர வி ந் பிரமாதமாய் அைமய ம் ேபான ேம
ெசால் விடலாம். லட் மைல, பாதாம்கீர் ஆ , சாம்பார் ச த்திரம்! கல்யாணம்
உனக்குப் பாதாம்கீர் ெராம்பப் பி க்குேம!" என் கூறிச் சிாித்தார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.
கல்யாணத் க்கு அப்ேபாேத விளக்ெகண்ெணைய வி ங்கிய

ேபா

ந்த .

அவன் நண்பர்கள் யா ம் ேபசவில்ைல. என்ன ெசய்வ ? எப்ப நடந் ெகாள்வ
என்ப ெதான் ம் ாியாமல் ேயாசித் க் கைளத் ப் ேபாய் உட்கார்ந்தப ேய ங்க
ஆரம்பித்தார்கள். சிறி ேநரத் க்குப் பிறகு, ேகாபாலகி ஷ்ணன் தைல ம் ஆ விழ
ஆரம்பித்த . மனம் பைதக்கக் கண் விழித் அமர்ந்தி ந்தவன் கல்யாணம்
ஒ வன்தான்.
நண்பர்கள் எல்ேலா ைடய
அவமானப்பட்

நிற்ப

ன்னிைலயி

ம் தான் ஒ

ைகயாலாகாதவனாக

ேபால் உணர்ந்தான். 'நிைனத்த காாியம் என்ன? நடப்ப

என்ன? அப்பாைவப் பக்கத்தில் ைவத் க் ெகாண்

கல்யாணத்ைத நி த் வ

எப்ப ச் சாத்தியம்? அவர் அதட்ட க்கு எல்ேலா ம் அடங்கிப் ேபாய் விட
ேவண் ய தான். யா க்குேம ைதாியம் வரா ! அப் றம் அப்பாேவ குறிப்பிட்ட
ேபால் லட் மைலக்கும், பாதாம்கீர் ஆ க்காக ேம ஆைசப் பட் இந்த இைளஞர்
பட்டாளம் கல்யாணத் க்குச் ெசன்றதாகும். பின்னால் இந்தத் ேதால்விையச் சுட் க்
காட் நண்பர்கள் என்ைனக் கிண்டல் ெசய் ம்ேபா அைத எப்ப ப் ெபா த் க்
ெகாள்வ ? அ தான் ேபாகட் ம், அத்தைன
பவானியிடம்! அவள் கத்தில் இனி எப்ப
கல்யாணத்தின் மனம் பதறிய .

ரம் மார் தட் ப் ேபசிவிட்

வந்தாேய,

விழிப்ப ?' நிைனக்க நிைனக்கக்

ன் மணி ேநரப் பயணத் க்குப் பிறகு ஒ சின்ன ஊாில் பஸ் நின்ற .
ைரவ ம் கண்டக்ட ம் டீ சாப்பிட் வர இறங்கினார்கள். கல்யாணம் பஸ்ஸுக்குள்
ேநாட் டம் விட்டான். ேகாபாலகி ஷ்ண த யார் குறட்ைட விட் க்
ெகாண்
ந்தார். கல்யாணம் பஸ்ைஸ விட் இறங்கி ைரவர், கண்டக்டைரப்
பின்ெதாடர்ந்தேபா அவ டன் அவன் நண்பர்கள் இ வர் மட் ேம வந்தார்கள்.
மற்றவர்கள் அைரத் க்கத்திேலா ஆழ்ந்த உறக்கத்திேலா இ ந்தனர்.
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டீ அ ந்திக் ெகாண்
ந்த ைரவர், கண்டக்டைரத் தனிேய அைழத்தான்
கல்யாணம். அவர்களிடம் அந்தரங்கமாகச் சில வார்த்ைதகள் ேபசினான் இ பத்
பாய் ேநாட் கைள எ த் இ வர் பாக் ெகட்
ம் ம த் ச் ெச கினான்.
பஸ்ஸுக்கு அைனவ ம் தி ம்பிய பின்னர் இைளஞர்களிைடேய சங்கி த்
ெதாடர்ேபால் ஒ ெசய்தி அந்தரங்கமாகப் பரவிய .
தி நீர்மைலைய அைடய இன்
'தி ம்' ெமன் நின் விட்ட .
அவர் ஜம்பம் சாயவில்ைல.

ம் பதிைனந்

ைமல்

ரம் இ க்கும்ேபா

பஸ்

ைரவர் கிளப்பிக் கிளப்பிப் பார்த்தார். ஊஹூம்!

"எல்ேலா ம் ெகாஞ்சம் கீேழ இறங்கித் தள்ளறீங்களா?" என்றார் தி ம்பிப் பார்த் .
"அப்பா! நீங்கள் இறங்க ேவண்டாம். நாங்கள் வா பர்கள் இறங்கித்
தள் கிேறாம்"என்றான் கல்யாணம்.
"அழகுதான்! எனக்கு அப்ப என்ன வயசாகி விட்ட ? நா ம் ஒ ைக
ெகா க்கிேறன்" என் ெகாட்டாவி விட் க் ெகாண்ேட இறங்கினார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.
எல்ேலா ம் பஸ்ைஸ தள்ளினார்கள். பஸ் றப்பட்ட . நகர்ந்த ! "ஸ்டாப்! ஸ்டாப்!"
என் கத்திக் ெகாண்ேட இைள ஞர்கள் அதன் பின்னால் ஓ னார்கள். பஸ் நகர்ந்
ெகாண்
க்கும்ேபாேத அதில் ெதாத்திக் ெகாண் ஏறினார்கள். பஸ் நிற்கேவ
யில்ைல. வா பர்கள் ஓ வந் ஏறிக் ெகாள் ம் ேவகத்தில் நகர்ந் க் ெகாண்ேட
யி ந்த . "அப்பா சீக்கிரம் வாங்க! சீக்கிரம்!" என் கூறியப கல்யாண ம் ஓ னான்.
பஸ் ல் பாய்ந் ஏறிக் ெகாண்டான்.
ேகாபாலகி ஷ்ண

த யார் பத்த

ஓ னார். அதற்கு ேமல் அவரால்

யவில்ைல; இைரத்த ."ேஹால்டான்! ேஹால்டான்!" என் கத்தினார். பஸ்
ைரவர் அவர் கூச்சைல லட்சியம் ெசய்யாமல் ேவகத்ைத அதி காித்தார். வா பர்கள்
அைனவ ம் பஸ் ல் இ ந்தார்கள். வேயாதிகர் மட் ம் தியில் நின்றார்!
(ெதாட ம்)
--------------
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அத்தியாயம் 41 -- கல்யாணத்தில் கலாட்டா!
கமலாைவப் பாயில் அமரச் ெசய்

தைலவாரத் ெதாடங்கினாள் காமாட்சி அம்மாள்.

"அநாவசியமா உனக்குச் சிரமம். தைல சாமாெனல்லாம் ைவத் ப் பின்ன ேவண்
யி க்கு. இல்லாத ேபானால் நாேன பின்னிக் ெகாண் வி ேவன்" என்றாள் கமலா.
"சாி, சாி! ெராம்பத்தான் பிகு பண்ணிக் ெகாள்ளாேத! நாைளக்குத் தைலவாாிப்
பின்ன ஒ த்தி, டைவ கட் விட ஒ த்தின்
ெகாள்வாய். நான் பின்

வ

ேவைலக்காாிகைள நியமித் க்

இ தாேன கைடசித் தடைவ?" என்றாள் காமாட்சி.

' தல் தடைவ ம் இ தாேன' என் கூற நிைனத்தாள் கமலா. ஆனால் ெசால்ல
வில்ைல. அவ க்கு நிைன ெதாிந் காமாட்சி அம்மாள் அவ க்கு எண்ெணய்
ேதய்த் க் குளிப்பாட் விட்டேதா தைலவாாிப் பின்னியேதா எ
ம் கிைடயா .
எனேவ இன்ைறய திடீர்க் காிசனம் அவ
இல்ைல.

க்குப் ாிய ம் இல்ைல; பி க்க ம்

"இந்தா, இப்ப க் குனிஞ்சுண்டா எப்ப ப் பின்

கிற ? தைலைய நிமிர்த் .

மைணயில் உட்கார்ந்த பிறகு ெவட்கப்பட் க் ெகாள்ளலாம்" என்ற காமாட்சி,
கமலாவின்
கிேல உள்ளங்ைகைய ைவத் ஓர் அ த் அ த்தினாள். வி பட்ட
ஸ்பிாிங் சு ள் ேபால் 'விண்'ெணன் நிமிர்ந்தாள் கமலா. எதிேர யி ந்த
கண்ணா யில் அவள் கம் காமாட்சிக்குத் ெதாிந்த .
"அ

பாவி! நல்ல நா

ம் அ

மா எ க்கு

இப்ப

அழேற? கண்ணீைர

மைறக்கத்தான் அப்ப க் குனிந்த தைல நிமிராமல் இ ந்தாயா? அங்ேக ேபாய்
மைணயில் உட்கார்ந்த பிறகு இப்ப க் கண்ணீர் விட் க் கலங்கினாேயா ெதாி ம்
ேசதி! எதற்கு இப்ப எைதேயா பறி ெகா த் விட்ட ேபால் கத்ைத ைவத் க்
ெகாள்கிறாய்? உனக்கு என்ன ேக

வந் விட்ட ? ேகாடீசுவரன் வந்

குப்ைபயிேல

கிடந்த உன்ைன அரண்மைனயிேல ைவக்கிேறன் என்கிறான். அதற்குக் கசக்கிறேதா?
நாைளக்கு அந்த மாளிைகயின் எசமானியாக இ க்கும்ேபா என்ைனத் தி ம்பிகூடப்
பார்க்க மாட்டாய்!"
"நான் ஒன் ம் அப்ப நன்றி ெகட்டவள் இல்ைல, அம்மா! நாைளக்கு நீங்கேள
ெதாிந் ெகாள் ர்கள்."
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"நாைளக்கு எங்க க்கு நீ சாதிக்கப் ேபாவ கிடக்கட் ம்; இன்ைறக்கு எங்கள்
மானத்ைதக் காப்பாற் . ஏதாவ ஏ மாறாக நீ ெசய் விட்டால் உன் அப்பா ம்
நா ம் கல்ைலக் கட் க் ெகாண் கட ேல விழ ேவண் ய தான். அந்தப்
ண்ணியத்ைதக் கட் க் ெகாள்ளாேத! மாைல மாற் ம் ேபாதி
ந்ேத சிாித்த
கமாகச் சந்ேதாஷமாக இ க்க ேவண் ம். ாிந்ததா?"
"சாியம்மா" என்றாள் கமலா.
கல்யாணப் பந்த ல் ரங்கநாத ம் கமலா ம் பட் ப் பாயில் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.
ேமளம் ழங்கிற் . ேராகிதர் உரக்க மந்திரம் ெசான்னார்.
"என்னய்யா, கல்யாணப் ெபண்

க்குேமல் நீர் ெவட்கப்ப கிறீேர! நிமிர்ந்

ஜம்

ெமன் உட்கா ேமன்" என்றார் ரங்கநாதனின் ெந ங்கிய உறவினர் ஒ வர்,
உாிைமேயா . "விைரப்பாக உட்கா கிற ேஜாாிேலேய ஒ பத் வயைசக்
குைறச்சுடலாங்கிேறன்!"
ரங்கநாதன் கத்தில் வாட்டம் படர்ந்த . 'வய விஷயத்ைத இத்த ணத்தில் அந்த
உறவினர் ேவண் ம் என்ேற நிைன ட் னாரா அல்ல மனப் ர்வமான நல்
ெலண்ணத்தில் ேபசினாரா? இந்தச் ெசால்லம் கமலாைவ எப்ப ப்
பாதித்தி க்குேமா? அவர் கவைலேயா கமலாைவ ஒ
ைற தி ம்பிப் பார்த்தார்.
அவள் தைல குனிந்தி ந்ததால் கத்ைதப் பார்க்க
யவில்ைல. என்றா ம் அவள்
அமர்ந்தி ந்த நிைலயி ம் அழைக ரசிக்க
ந்த . தைலெகாள்ளாத ஆபரணங்கள்.
ஷ்பம்;
ப் பட் ரவிக்ைகயின் 'பஃப்' ம ப் க்குக் கீழி ந்
றப்பட்
ழங்காைலச் சுற்றி வைளத்த வாைழத் தண் க் கரங்கள். டைவக் ெகாசுவங்க க்கு
இைடயி
ந் நீண்ட ெசம் பஞ்சுக் குழம்
சிய பாதங்கள். அவற்றின் ஐந்
விரல்கைள ம் தனித் தனிேய ெதாட் ப் பார்த் அவற்றின் ெமன்ைமைய ரசிக்க
ேவண் ம் என் எண்ணினார் ரங்கநாதன். 'விரல்கைள மட் ம்தானா?' என்
எண்ணியேபா அவ க்கு ேமனி சி ர்த்த . கமலா தன்னிடம் மனப் ர்வமாகத்
தி மணத் க் குச்சம்மதம் ெதாிவித்த தினத்ைத எண்ணிப் பார்த்தார் அவர்.
"ஒட் ம் ைதய மாக இ ந்த அந்தப் பழம் டைவயிேலேய அவள் எத்தைன
அழகாகக் காட்சி அளித்தாள்! இனி அவைள எப்ப ெயல்லாம் அலங்காித் ஆைச
தீரப் பார்க்கலாம்!"
"தி மாங்கல்யதாரணம் ஆகலாமா?" என் மாப்பிள்ைளைய ம் அ கி
ந்த ேவ
இ ெபாியவர்கைள ம் ேகட் அ மதி ெபற் க் ெகண்டார் ேராகிதர்.
அச்சமயத்தில் சத்திரத்தின் வாச ல் பஸ் வந் நின்ற . கல்யாண ம் அவர்
நண்பர்க ம் இறங்கித் தி தி ெவன் ஓ வந்தார்கள். சிலர் ேநேர ேமளகாராிடம்

36
ேபாய் நாயனத்ைத ம் தவிைல ம் பி ங்கிக் ெகாண் ெத ப்பக்கம் ெசன்றார்கள்.
ஒ வன் சர்க்கைரத் தட்ைட எ த் த் தைரயில் சிதறினான். இன்ெனா வன் சந்தனக்
கிண்ணத்ைதக் கவிழ்த்தான். ேவ ஒ திடகாத்திர ேதகம் உள்ளவன் ேராகிதைரத்
க்கி நி த்தி மண்டபத் க்கு ெவளிேய தள்ளிக்ெகாண் ேபானான். ஒ வன்
ரங்கநாதன் கரத்தி
ந்த தா ைய ெவ க் ெகன் பி ங்கிக்ெகாண்டான்.
மற்ெறா வன் விாித்தி ந்த ஜமக்காளம் ஒன்ைற இ த் ரங்கநாதனின் மீ
ேபாட்டான்.
பந்த ல் இ ந்தவர்கள் எ ந் இைரச்ச ம் கூச்ச ம் இட் க் ெகாண் அங்குமிங்
கும் ஓ னார்கள். பந்தல் ஒ
ைலயில் சாிந் வி ந்த . ஒ வன் "ெந ப் ! ெந ப் !"
என் கத்தினான். "ஜப்பான்காரன் வந் விட்டான்" என் கூட ஒ ேக க் குரல்
எ ந்த ! ஜப்பான்காரன் வந்

விட்டதாக நம்பினார்கேளா இல்ைலேயா, வா பர்கள்

சிலர் 'ெரௗ ' களாக மாறிக் கல்யாணத்ைதக் கைலப்பைத எல்லா ம் ாிந்
ெகாண்டார்கள். ரங்கநாத த யாாின் அைழப்ைப ஏற் வந்தி ந்த ெசாற்ப
வி ந்தின ம் பரபரப்பைடந் கிளம்பினார்கள். அந்த வா பக் கூட்டத்ைத
எதிர்க்க ம் அச்சம்; அங்ேக இ க்க ம் பயம். தப்பினால் ேபா ம் என்
சத்திரத்ைதவிட் , வாசல் பந்தைலவிட் ெத ைவவிட் , ஊைரவிட்ேடகூட
ஓ னார்கள். ஊர் எல்ைல தாண் ய பிறகுதான் நின் தி ம்பிப் பார்த்தார்கள்.
அமர்ந்த நிைலயில் இ ந்த, ரங்கநாத த யார் மீ வி ந்த ஜமக்காளம் அவைர
நாலா ற ம் நன்றாக
ய . நா ேபராகச் ேசர்ந் அவைரக் குண் க் கட்டாக
ட்ைட க்குவ ேபால் க்கிக் ெகாண் வாச க்குப் ேபானார்கள். பஸ் ன்
உள்ேள உ ட் விட்டார்கள். பின்ேனா தாங்க ம் ஏறிக்ெகாண் ஜமக்காளத்தின்
ச்ைச இ க்கினார்கள்.
காமாட்சி அம்மாள் கமலாைவத் ேதாளில் சார்த்தியப
ந ங்கியவா

நின்றாள். கமலா விம்மி விம்மி அ

ஒ

ெகாண்

ைலயில் பயந்
ந்தாள். விசு, "அப்பா!

எனக்குப் பயமாக இ க்கு, அப்பா!" என் தி ம்பத் தி ம்பக் கூறியப
மாசிலாமணியின் கால்கைளக் கட் க் ெகாண் நின்றான். அவேரா ஏெதான் ம்
ாியாமல் பிரமித் ப் ேபாயி ந்தார்.
கல்யாணம் சுற்
ெதாிந் ெகாண்
ெந ங்கினான்.

ற் ம் பார்த் விட் த் திட்டம் சாி வர நிைறேவறியைதத்
ைலயில் இ ந்த கமலாைவ ம் அவள் தாயாைர ம்

"கமலா! நான் இப்ேபா இங்ேக தாமதிப்பதற்கில்ைல. உடேன ராமப்பட்டணம்
தி ம்ப ேவண் ம். இன் ம் சற் ேநரத்தில் என் அப்பா இங்ேக வ வார்.
உங்கைளெயல்லாம் பத்திரமாக ஊ க்கு அைழத் க் ெகாண் வந் ேசர்ப்பார். நீ
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கவைலப் படாேத! உனக்கு இனி அந்தக் கிழக் ேகாட் டான் ரங்கநாதன் ஒ
ெதாந்தர ம் தரா . நன்றாக அவ க்குப் பாடம் கற்பித் விட்ேடாம்!"
விசும்பி விசும்பி அ
ெகாண்
ந்த கமலா க்குத் திடீெரன் எங்கி ந் தான்
அத்தைன ணிச்ச ம் ஆேவச ம் வந்தேதா ெதாியா . கண்ணீர் வ ந் கைர ப ந்
தி ந்த

கத்ைத வி ட்ெடன்

நிமிர்த்தினாள். ேகாப ம் தாப ம், ஏக்க ம்

ஏமாற்ற ம் பிரதிப க்கக் கல்யாணத்ைத ேந க்கு ேநர் பார்த்தாள். பிறகு, "சீ! நீ ம்
ஓர் ஆண்பிள்ைளயா?" என்றாள்.
கல்யாணத் க்குத் தன் தைலயில் இ ேய வி ந் விட்ட ேபால் இ ந்த . அவன்
என்ன பதில் ெசால்வ . எப்ப நடந் ெகாள்வ என்
ாியாமல் திைகத்தான்.
இதற்குள் வாச ல் பஸ் ஹாரன் ஒ

ேகட்ட . பஸ்

ல் ஏறாமல் அவ

டன் நின்ற

வா ப நண்பர்கள் ஓாி வர், "கல்யாணம்! சீக்கிரம் வாப்பா! விளக்க உைரெயல்லாம்
அப் றம் நடக்கலாம்" என்
ாிதப் ப த்தினார்கள். அங்ேக காலதாமதம் ெசய்வ
ஆபத் என் நிைன ட் னார்கள்.
கல்யாணம், கமலாைவ, 'என்ைன மன்னித் வி ' என்ப

ேபால் ஒ

ைற

பார்த்தான். "எல்லாம் உன் ைடய நன்ைமக்குத்தான் ெசய்ேதன், கமலா!
இப்ேபாதில்ைல யானா ம் என்றாவ ஒ நாள் இைத நீ ாிந் ெகாள்வாய்"
என்றான். பிறகு 'வி ட்ெடன்
பஸ் ல் ஏறிக் ெகாண்டான்.

தி ம்பிச் ெசன்

வாச ல் றப்படத் தயாராக இ ந்த

தி நீர்மைலயி
ந் கிளம்பி ராமப்பட் னம் ேநாக்கிச் சுமார் அைர மணி ேநரம்
பயணப்பட்ட பிறகுதான் பஸ்ஸுக்குள் இ ந்த ட்ைடைய இைளஞர்கள்
அவிழ்த்தார்கள். ரங்கநாத த யார் கத்தில் எள் ம் ெகாள் ம் ெவ க்க ெமல்ல
எ ந் அவ க்கு ஒ க்கப்பட்ட ஆசனத்தில் அமர்ந்தார். வாய் திறந் ஒ வார்த்ைத
ேபசவில்ைல அவர். அவர் ேகாபமாய்ச் சீறியி ந்தால் வா பர்க க்கும் பதி க்கு ஏச
வாய்ப்பி ந்தி க்கும். ஆனால், அவேரா பாய்வதற்கு
காணப்பட்டார். 'கிழட் ப்
யானா
அவர் நடந் ெகாண்டவிதம்.

ம்

ன் ப ங்கும்

தான்' என்ப

யாகக்

ேபால் இ ந்த

-----------அத்தியாயம் 42 -- "பழிக்குப் பழி!"
"ரங்கநாத த யாரா? என்ைனத் ேத
என்றாள் பவானி.

வந்தி க்கிறாரா? இேதா வந்

விட்ேடன்"
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மா யில் அவள் தன் தனி அைறயில் உள் பக்கம் கதைவத் தாளிட் க் ெகாண்
உமாகாந் டன் உைரயா க் ெகாண்
ந்தாள். ஏன் ெகாஞ்சிக் குலாவிக்
ெகாண்
ந்தாள் என் கூடச் ெசால்லலாம்! அவள் கட்
ல் குப் றப் ப த்தி க்க
எதிேர தைலயைண மீ உமாகாந்தின் படம் நிமிர்த்தி ைவக்கப்பட்
ந்த . ஒ சமயம்
அவள் பவானியாக இ ந் ேகாபிப்பாள். உடேன உமாகாந்தாக மாறிச் சமாதானம்
கூ வாள். மீண் ம் பவானியாக மாறி வம் க்கு இ ப்பாள். அல்ல
அந்தரங்கங்கைளப் பறிமாறிக் ெகாள்வாள்.
பவானியாக ம் உமாகாந்தாக ம் மாறிமாறி விளங்கிய நிைல மாறி ஒேர
த ணத்தில் அவேள இ வராக ம் இ ப்பாள். அப் றம் நீ, நான் என்ற ேபதமின்றி
உமாகாந்தின் நிைனவில் தன்ைன அ ேயா கைரத் க் ெகாண் வி வாள்.
இப்ப அவள் ஏேதா ஓர் இனம் ாியாத இன்ப உலகில் சஞ்சாித் க்
ெகாண்
ந்தேபா தான் அவள் மாமா குணேசகரன் கதைவத் தட்
ரங்கநாத த யார் வந்தி க்கும் விஷயத்ைதக் கூறினார்.
பவானிக்கு உடேன அவர் எதற்காக வந்தி க்கிறார் என்
ாிந் விட்ட .
ஏெனனில் அவர் அவள்
ேத வ வதற்கு ன்பாகேவ தி நீர்மைலயில் நடந்த
கலாட்டா பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் அவைள நா வந் விட்டன. அவைள
மட் மா? ராமப்பட்டணம் ஊர்
வ ேம அ பற்றித்தான் ேபச்சு. எனேவ, ரங்கநாத
த யார் எதற்காக வந்தி க்கிறார் என்ப
ாிந்தா ம் அவர் தன்ைனத் ேத வந்த
பவானிக்கு வியப்பாக இ ந்த . 'நியாயமாக அவர் தம

வக்கீல் ேஹாம் ல் ேகாபால

கி ஷ்ணைனயல்லவா நா ப் ேபாயி க்க ேவண் ம்? ேகாபாலகி ஷ்ணனிடம் தான்
கூறி எச்சாித்

அ

ப்பிய

என்னவாயிற் ? ஏன் அவரால் தம

மகனின் ேபாக்ைகத்

த த் நி த்த
யவில்ைல?' இந்தக் ேகள்விகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மனத்தில் எழ
அவள் உமாகாந்தின் படத்தில் அப்ேபாைதக்கு கைடசி ைறயாகக் காதல் த்திைர
பதித் விட் அதைன ேமைஜயின் இ ப்பைறயில் ணிமணிக்கு அ யில் மைறவாக
ைவத்தாள். கீேழ இறங்கி வந்தாள்.
"வா ங்கள், வா ங்கள்!" என்

ரங்கநாத

த யாைர வரேவற்

ஃபாைன இயக்கி

விட் விட் அவர் எதிேர அமர்ந்தாள் பவானி. அவர் எப்ப ஆரம்பிப்ப , என்ன
ேபசுவ என் தயங்குவார் என எதிர்பார்த்தவளாகத்தாேன வழிவகுத் த் தந்தாள்.
"ரங்கநாதன் ஸார்! தி நீர்மைலயில் ஏேதேதா அ சிதமான காாியங்கள் நடந்
விட்டதாகக் ேகள்விப்பட்ேடன். வாஸ்தவம்தானா? என்ைன உங்கள் மகள் ேபால்
பாவித் க் ெகாண் ெசால் ங்கள். பாரம் குைற ம்" என்றாள்.
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இதற்காகேவ காத்தி ந்தவர் ேபால் ரங்கநாத த யார் மைட திறந்தெவள்ளமாக
அங்கு நடந்தவற்ைறெயல்லாம் ெகாட் த் தீர்த்தார். ைற
க க்கிைடயில்
கல்யாணத்ைத ம் அவன் ேதாழர்கைள ம் ஐந்தா
ைற ைவ ைவத்தார். "அந்த
விடைலகள் உங்கைளக்கூடப் பின்ேனா வ மா அைழத்தார்களாேம?
ேகள்விப்பட்ேடன். ஆனால் இ தகாத ெசயல் என் கூறி அவர்க டன் ேபாக
ம த் விட்டீர்களாம். அதற்காக உங்கைளப் பாராட் விட் அப்ப ேய எனக்காக
நீங்கள் ேகஸ் நடத்தி என் மானத்ைதக் காப்பாற்ற ேவண் ம் என் ேகட் க்
ெகாள்ளத்தான் வந்ேதன்" என்
த்தார் ரங்கநாதன்.
"அ

எப்ப

சாத்தியம், மிஸ்டர் ரங்கநாதன்? ேநற்

வைர ேஹாம் ல் ேகாபால

கி ஷ்ணன் தாேம உங்க க்கு வக்கீல்! அவைரேய ேகஸ் நடத்தச் ெசால்லலாேம?
அவர் மகன்தான் இந்தக் கலாட்டாவில் சம்பந்தப் பட்
க்கிறார் என்றா ம்
ேகாபாலகி ஷ்ணன் ேநர்ைமயானவர். ெசாந்த வி ப் ெவ ப் க்கள், பாசங்கள் தம
ெதாழிைலப் பாதிக்க விடமாட்டார்."
"அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல" என் பவானியின் க த்ைத ம த்தார் ரங்கநாதன்.
"அவேர இவர்கைளக் கிளப்பி விட் விட் ப் பின்னணியில் இ ந் ேவ க்ைக
பார்த்தி க்கிறார். பஸ் ல் அவ ம் கூடேவ ஏறி வந்தாராம். ஆனால் தி நீர்மைலைய
ெந ங்கிய ம், 'நான் வந்தால் நன்றாயிரா . ரங்கநாதன் என் ெந ங்கிய நண்பன்.
அதனால் இங்ேகேய இறங்கிக் ெகாள்கிேறன்ல். நீங்கள் ேபாய்க் காாியத்ைத
ங்கள்' என்றாராம்.
"அப் றம் இவர் ேவ

பஸ் பி த் ப் ேபாயி க்கிறார். அதற்குள் இந்தக் கலாட்டா

ெவல்லாம் நடந்
ந் விட்ட . ேகாபால கி ஷ்ணன், மாசிலாமணி கு ம்பத்ைத
ராமப் பட்டணத் க்குப் பத்திரமாகத் தி ப்பி அைழத் க் ெகாண் வந்
ேசர்த்தி க்கிறார்."
"என்னால் இைத நம்பேவ
"ேகாபாலகி ஷ்ண

யவில்ைல" என்றாள் பவானி.

க்கு இவர்கள் திட்டத்ைதப் பற்றி நான்தான் கூறிேனன். 'இந்த

வா பர்களின் விபாீதப் ேபாக்ைகத் த த் நி த்த உங்களால்தான்
ம்'
என்ேறன். அவ ம் அவர்கேளா கல்யாணத் க்குக் கிளம் வ ேபால் ெசன்
கண்காணித் க் ெகாள்வதாக வாக்களித்தார்."
"அப்ப க் கூறி உங்கைள ஏமாற்றினாேரா அல்ல
உதவாக்கைரக

டன் ேசர்ந்

வழியில் மனம் மாறி அந்த

ெகாண்டாேரா, எப்ப யானா

ம் அவர் கலாட்ட நடந்த

சமயம் தி மண மண்டபத் க்கு வரேவயில்ைலேய. ஏன்? என்ைன அவமானப்ப த்த
ேவண் ம் என்ேற தகம்பனா ம் மக ம் எத்தைன காலமாகத் திட்டம்
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ேபாட்
ந்தார்கேளா, எனக்குப் பழிக்குப் பழி வாங்கியாக ேவண் ம்" என்றார்
ரங்கநாதன்.
பவானி சற் ேநரம் ேயாசித் விட் , "நீங்கள் ேகஸ் ேபா வதற்குப் பதிலாக கமலா
ட்டார் ேபாட்டால் நன்றாயி க்குேம" என்றாள்.
"எப்ப ேயா ெபா ப்ைப உங்களிடம் ஒப்பைடத்தாகி விட்ட " என்
ெசான்னார் ரங்கநாத த யார்.

தீர்மானமாகச்

(ெதாட ம்)
----------அத்தியாயம் 43 -- நீதிமன்றம்
ேகார்ட் வாச ல் பவானியின் பளபளெவன் பா ஷ் ஏறிய கார் வந் நின்ற .
வக்கீல் உைடயிேலேய பவானி இறங்கினாள். அங்கு மிங்குமாக நின் ேபசிக்
ெகாண்
ந்த கட்சிக்காரர்க ம் ேகார்ட் ேசவகர்க ம் வி வி ெவன் காைர
ேநாக்கி வந் அவைளச் சூழ்ந் ெகாண்டார்கள். அவர்க ள் ரங்கநாத த யாாின்
கணக்குப் பிள்ைள ம் ஒ வர். ைகப்ெபட் ைய ஒ வர், தஸ்தாேவஜுக் கட் கைள
ஒ வர், சட்டப் த்தகங்கைள ஒ வர் என் ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் வாங்கிக்
ெகாண்டார்கள். பவானி நடக்கத் ெதாடங்கியேபா கூட்டம் விலகி வழி விட்ட . ஓர்
அரசி ராஜ பாிவாரங்க டன் ெசல்வ
அவைளப் பின் ெதாடர்ந்தனர்.

ேபால் பவானி கம்பீரமாக நடக்க, மற்றவர்கள்

"பார்த்தீராங்கா ம், அம்மா க்கு நடக்கிற உபசாரத்ைத?" என்
நின்ற வக்கீல்க ள் ஒ வர் கூறினார்.

தாழ்வாரத்தில்

"பிறந்தால் ெபண்ணாய்ப் பிறக்க ேவண் ம்" என்றார் இன்ெனா வர்.
"ெபண்ணாய்ப் பிறந்தால் மட் ம் ேபா மா? எல்லாப் ெபண்க

க்கும் இப்ப

கு ன் விக்ேடாாியா மாதிாி ராஜமாியாைத நடக்கிறதா? பிறந்தால் பவானி என்கிற
ெபண்ணாய்ப் பிறக்க ம் என் ெசால் ம்" என்றார் ன்றாமவர்.
"கட்சிக்காரர்கள் எத்தைன ேபர் மிட்டாய்க் கைடயில் ஈ ெமாய்ப்ப ேபால் அவைளச்
சுற்றி வ கிறார்கள் பார்த்தீரா? வாதி, பிரதிவாதி இரண் ேப ேம பவானியிடம்
ேகைஸக் ெகா த் வி வார்கள் ேபா
க்கு. வயிற்ெறாிச்சல்!"
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இதற்குள் ப ேயறித் தாழ்வாரத்ைத அைடந் விட்ட பவானி, அங்கு நின்
ெகாண்

ந்த வக்கீல்கைளப் பார்த் , "குட் மார்னிங்! எல்லா ம் ஏன் வராந்தாவில்

நிற்கிறீர்கள்?" என்றாள்.
"நீங்கள் விஜயம் பண்
ஒ வர்.

கிற ைவபவத்ைதப் பார்க்கத்தான் நிற்கிேறாம்" என்றார்

"தாங்கள் மட் ம்தானா? மாஜிஸ்திேரட் கூடத்தான் வந்
ெகாண்
க்கிறார். இன்ைறக்கு
என் ேகட்டார் மற்ெறா வர்.

தல் ேகஸ் தங்க

ேசம்பர்

ல் காத் க்

ைடய தான். ெதாி மல்லவா?"

"ெவாி ஸாாி, ஆனால் என்னால் ஒன் ம் தாமதமாகா . இன் ம் ஐந்ேத
நிமிஷங்களில் நான் ேகார்ட் ல் ஆஜராகி வி ேவன்" என்ற பவானி விைரவாகத் தன்
அைறைய ேநாக்கி நடந்தாள்.
அவள் அப்பால் ெசன்ற ம், "இன்ைறக்கு என்ன கல்யாணசுந்தரத்ைதக் காேணாம்?"
என்ற சந்ேதகத்ைதக் கிளப்பினார் ஒ வம் வி ம்பி. "வழக்கமாய்ப் பவானி
வ ம்ேபா
ெகாண்

அவைள 'ாிஸீவ்' பண்ணத் தயாராக

ன்னால் வந்

நின்

ப்பாேன?"

"மதரா

ந்

'எவாகு ' கு ம்பம் ஒன்

வந்தி க்கிறதல்லவா? அவர்கள்

ட் க்குக் காய்கறி, உப் - ளி வாங்கிக் ெகா க்க மார்க்ெகட் க்குப் ேபாயி ப்பான்"
என் ஏளனமாய்க் கூறிச் சிாித்தார் இன்ெனா வர்.
"நீர் என்னங்கா ம் பழங் கைத ேபசிக் ெகாண்
க்கிறீர்? அவர்க க்கும்
கல்யாணத் க்கும்தான் ஒத் க் ெகாள்ளாமல் ேபாய் விட்டேத! அவர்கள் இவன் ேபாில்
ேகஸ் ேபாட்
க்கிறார்கேள. பவானிதாேன அந்தக் கு ம்பத்தின் சார்பில்
ஆஜராகிறாள். உமக்கு ஒன் ேம ெதாியாதா?"
"ஓ, ஆமாம், ஆமாம். நான் ெகாஞ்ச நாட்களாய் ஊாில் இல்ைல. மறந்
"என்ன மறந்

ேபாச்சு? வழக்கு விஷயமாகக் ேகள்விப்பட்டதா? அல்ல

இல்ைல என்பதா?"
"இரண் ேமதான்!"

ேபாச்சு."
நீர் ஊாில்
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"ஆமாம், ஆமாம். பவானிையப் பார்த்தால் சில க்கு எல்லாேம மறந் வி கிற .
இ
ேலாகமா ெசார்க்கமா என்ப கூட மறந் வி கிற . நா நாட்கள்
சிரமப்பட் த் தயாாித் க் ெகாண் வந்தி ந்த க்கியமான சட்டப் பாயிண் கைள
ெயல்லாம் மறந் விட் த் த மாறத் ெதாடங்குகிறார்கள்!"
"ஓய், நீர் என்ன ெபா ப்பைடயாகப் ேபசுகிறீரா? உம்ம அ
ெசால்கிறீரா?" என்ற ேகள்வி பிறக்கக் குபீெரன்ற சிாிப்ெபா
கி கி க்கச் ெசய்த .
"உஷ்! ேகார்ட் கூ கிற ேநரம்!" என்
"அ

சாி, ரங்கநாத

மீ ம் ேகஸ் ேபாட்
ேபர்வழி.

பவத்ைதச்
ேகார்ட் கட் டத்ைதக்

எச்சாித்தார் ஒ வர்.

த யார் அல்லவா ேகாபாலகி ஷ்ணன் மீ ம் அவர் மகன்
ப்பதாகச் ெசான்னார்கள்?" என்

மீண் ம் ஆரம்பித்தார் மறதிப்

"நாசமாய்ப் ேபாச்சு! தி நீர்மைலயில் கல்யாணம் நின் ேபானதில் ஆரம்பித்
இவ க்கு ம ப
ம் எல்லாவற்ைற ம் ஆதிேயா அந்தமாக விளக்க ேவண் ம்
ேபா
க்கிறேத!"
"ேவண்டாம் ஐயா! எதற்கு
ம ப

ண் சிரமம்? அ த்த ஐந்தாவ

நிமிஷத்தில் அவர்

ம் எல்லாவற்ைற ம் மறந் விடப் ேபாகிறார். இதற்கு விவாிப்பாேனன்?"

"அகதிகள் நிவாரணத் க்கு நாடகம் நடத்தேறன் என் ஊாிேல இ க்கிறவன்
தைலயிெலல்லாம் க்ெகட்ைட வ க் கட்டாயமாகக் கட்டற . அப் றம் நாடகத்
ேததியன் கல்யாணத்ைத நி த்தத் தி நீர்மைலக்குப் ேபாய்வி கிற . இ என்ன
நியாயங்கேறன்?"
"அைத ம் ஒ

பாயிண்ட்டாகப் பவானி ேசர்த் க் ெகாண்

க்கிறாள், சுவாமி!

ேமாச க் குற்றச்சாட் , கல்யாணத்ைத நி த் வதற்காக அந்த வா பக் கும்பல்ேமல்
தாம் ேகஸ் ேபாட்டால் நன்றாயிரா என்பதால் கமலாவின் கு ம்பத்ைதப் ேபாடச்
ெசால் யி க்கிறார் ரங்கநாதன். ஆனால் பவானிக்கு ஃபீஸ் அவர்தான் த கிறார்.
எவ்வள

ெதாி மா?"

"எவ்வள ?"
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"ஐந்

இலக்கம்!"

"என்ன, என்ன? எனக்கு

ர்ச்ைச ேபாட்

விழ

ம் ேபா

க்கு!"

"எங்க க்காகப் பார்க்க ேவண்டாம். ேகார்ட் தாழ்வாரமாச்ேசன் ேயாசிக்க
ேவண்டாம். ர்ச்ைச ேபாட் வி
ம்னா தாராளமாய் நீர் விழலாம்! ேகா
ேசாடா க்கு நான் ேகார்ட் பி னிடம் காசு த கிேறன்!"
இந்தச் சமயத்தில் ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் ேகஸ் கட் க

டன் வியர்க்க

வி வி க்க வந்தார். அங்ேக நின்றவர்கைளப் பார்த் , "கல்யாணம் வந்
என்றார்.

விட்டானா?"

"இல்ைலேய?"
"அவ க்காகக் காத்தி ந்ததில் எனக்கும் ' ேல' ஆகிவிட்ட " என்
ேவகமாய் ேமேல நடந்தார் ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

ெசால்

விட்

---------------அத்தியாயம் 44 -- வழக்கு
நீதி மன்றத்தி

ள்ேள எல்ேலா ம் கூ னார்கள்.

"மாஜிஸ்திேரட் வ கிறார்; ைசலன்ஸ்!" என்
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் கம்பீரமாக வந்

டேபதார் கத்தினார்.
ஆசனத்தில் அமர்ந்தார்.

பவானிையப் பார்த் ப் ன்னைக ாிந் , "ேகஸ் எ த் க்ெகாள்ளலாமா?" என்றார்.
"எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஆனால் இந்தக் ேக
கல்யாணத்ைதக் காேணாம்."

ல் பிரதிவாதிக

ள் ஒ வரான

"என்ன கல்யாணம் வரவில்ைலயா? ேகார்ட் உத்தரைவ மீ வதா? ஆயிரம் பாய்
அபராதம்!" என்றார் ேகாவர்த்தனன். இப்ப ஒ சந்தர்ப்பத் க்காகேவ ஆவ டன்
காத்தி ந்தவராயிற்ேற!
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" வர் ஆனர்! வர் ஆனர்!" என் அலறிப் ைடத் க் ெகாண் எ ந்தார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன். "தாங்கள் தய ெசய் தண்டைனைய ம பாிசீலைன ெசய்ய
ேவண் ம். அவன் எனக்கு ன்ேப ட்ைட விட் ப் றப்பட் விட்டான். ஏன் தாமதம்
என்
ாியவில்ைல. இன் ம் சற் ேநரத்தில் வந் வி வான். என் மீ ம்
கல்யாணத்தின் மீ ம் இன் ம் பத் இைளஞர்கள் மீ ம் வழக்குத்
ெதா க்கப்பட்
க்கிற . எல்ேலார் சார்பி ம் நான்தான் ஆஜராகிேறன்.
எனேவ கல்யாணம் வ வதற்குத் தாமதமானைதப் ெபா ட்ப த்தாமல் வழக்ைக
நடத்தலாம். நான் தயாராக இ க்கிேறன்."
இந்தச் சயயம் கல்யாணம் வி வி ெவன் நடந் வந் தந்ைதக்கு அ கில்
அமர்ந் ெகாண்டான். அவன் வந் விட்டைதக் கவனியாதவர் ேபால் ேகாவர்த்தனன்
கூறினார். "நீர் தயாராய் இ ப்பதால் உம மகன் ெசய் ம் தவ சாியாகி விடா .
'கன்ெடம்ப்ட் ஆஃப் ேகார்ட்' மிகப் ெபாிய குற்றம் என்ப

உமக்கா ெதாியா ? சாி,

தண்டைனையக் ேகார்ட் கைல ம் வைர 'சஸ் ெபண்ட்' பண்ணி ைவத்தி க்கிேறன்.
அதற்குள் அவன் வந்

ேசர்ந்தால் பார்க்கலாம். எதற்கும் இந்த எச்சாிக்ைகையச்

ெசால் ம்; 'ேகார்ட் உத்தரைவ இ ேய வி ந்தா ம் மீறக் கூடா ' வக்கீலாகப்
பிராக்டீஸ் ெசய்ய நிைனக்கும் இைளஞன் சட்டப் ப ப்பின் அாிச்சுவ ையேய
மறப்பதா?"
"எஸ்

வர் ஆனார்!... அதாவ

ேநா

வர் ஆனார்.... அதாவ

நான் என்ன ெசால்ல

வ கிேறன் என்றால், உங்கள் எச்சாிக்ைகையக் கல்யாணத்திடம் கூ கிேறன்.
'அாிச்சுவ ைய மறக்கலாகா ' என் ம் ெசால்

ைவக்கிேறன்."

ேகாவர்த்தனன் ன்னைகைய மைறத் க்ெகாண் , பவானி பக்கம் தி ம்பி, "
ெராஸீட்" என்றார்.

ேம

அவைர ெவறித் ப் பார்த் க் கல்யாணம் நறநறெவன் பற்கைளக்
க த் க்ெகாண்ட ேவ யா க்கும் ேகட்கா விட்டா ம் அவன் கா களில்
ெதளிவாக வி ந்த .
வழக்கில் சாட்சியங்களின் விசாரைணகெளல்லம்
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் வாதித்தார்.

ந்த பிறகு, 'ஸம்மிங் அப்பில்'

"இந்தக் கல்யாணத்ைத நி த்திய இைளஞர்கள் ெபாியெதா ச க ேசைவ
ெசய்தி க்கிறார்கள். சின்னஞ் சி ெபண்ைணத் தைல நைரத்த கிழவ க்குக்
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கல்யாணம் ெசய்

த வ

த மமா?

ைறயா? அழகிய கிளிைய வளர்த் ப்

ைனயிடம் ஒப்பைடப்பதா? அறியாப் ெபண்ைணப் பலவந்தமாக ஒ கிழவ க்குக்
கட் க் ெகா ப்பைதக் காட்
ம் அவ ைடய க த்தில் கல்ைலக் கட் க் கட ல்
தள்ளி விடலாம் அல்லவா? இப்ப ப்பட்ட அக்கிரமத்ைதத் த த்த இைளஞர்க க்குச்
ச கம் நன்றி ெசால்லக் கடைமப் பட்
க்கிற . சட்டத் க்குப் றம்பானதாக
இ ந்தா ம் அ குற்றமாகா .
"என்ைன ம் ஒ
ச

கப்பணி' என்

பிரதிவாதியாக்கி யி ந்த ேபாதி

ம் 'இைளஞர்கள் ஆற்றிய

என்ைன உட்ப த்திக்ெகாள்ளாமேல ேபசுகிேறன்.

காரணம், நான் இதில் ேநர யாக ஈ படவில்ைல என்பைதச் சாட்சிகள்
உங்க க்குச் சுட் க் காட் னார்கள். ஆனால் நான் பஸ்ைஸத் தவற விடாமல்
அவர்க டேனேய ெசன்றி ந்தா ம் இைளஞர்கைளத் த த்தி க்க மாட்ேடன்.
தி மணத்ைத நி த்தத்தான் நா ம் யன்றி ப்ேபன். ஒ ேவைள நான் அந்த
இைளஞர்கைளப் ேபால் அமர்க்களப்ப த்தி யி க்கமாட்ேடன். மாசிலாமணியிட ம்
ரங்கநாத த யாாிட ம் நல்லப யாகப் ேபசி அைமதியான ைறயில் தி மணத்ைத
நி த்த யன்றி ப்ேபன்.
"ேநற் வைரயில் ஏன், இன் கூட - இந்த ஒ ேக ல் தவிர - நான் ரங்கநாதனின்
வக்கீல் என்பைதக் கனம் ேகார்ட்டார் ேயாசித் ப் பார்க்க ேவண் ம். அவ க்கு வக்கீல்
என்பைத விட அவ க்கு ஆ யிர் நண்பன் என்பதில் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அைடபவன்
நான். நண்பன் தவ ெசய்தால் சுட் க் காட் வ என் கடைம அல்லவா? எனேவ
ரங்கநாத த யார் ெசய்த ஒ காாியத் க்கு எதிராக இந்த வழக்கில் நான் ேபச
ேநர்ந்ததற்கு அவர் வக்கீல் என்ற

ைறயில் வ த்தப்பட்டா

ம் அவர் நண்பன், அவர்

நலைன நா கிறவன் என்ற ைறயில் மகிழ்கிேறன். மீண் ம் ெசால்கிேறன், இந்த
இைளஞர்கள் ெபண் குலத் க்கு அாிய ெபாிய பணியாற்றி ள்ளனர். காலம் ேவகமாக
மாறி வ கிற . ெபண்களின் சம உாிைமகள் மதிக்கப்ப கின்றன. ஒ கட்டாயக்
கல்யாணத்ைத நி த்திய தீரர்கள் ேபாற் த க்கு உள்ளாகாமல் தண்டைன ெபற்றால்
பிற்ேபாக்காளர்களாேவாம். சட்டாீதியாக மட் மன்றி, ச கப் பிரக்ைஞ டன் இந்த
வழக்ைக அ குேவாம். ேதசத் க்ேக வழிகாட் ம் ரட்சிகரமான தீர்ப் இங்ேக
உ வாகட் ம்!"
மாறாத ன்னைக டன் ேஹாம் ல் ேகாபால கி ஷ்ணனின் ேபச்ைசக் ேகட் க்
ெகாண்
ந்த பவானி இப்ேபா ேபச எ ந்தாள்.
"என சேகாதரர் ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன்.... அேடயப்பா! அபாரமாகப்
ேபசினார். ெபண்களின் சம உாிைமகைள மதிப்பதில் நான் ேகாபாலகி ஷ்ண க்குச்
சிறி ம் சைளத்தவள் அல்ல. அதனால் அவர் ேபச்ைச நான் ெராம்ப ம் ரசித்ேதன்.
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ஆனால் அவர் ேபச்சில் ஆேவசம் இ ந்தேதயன்றி விஷயம் ஒன் மில்ைல. அவர்
ேபச்சு காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் கதர் சட்ைடயணிந் ேமைட ஏறி ஆற்ற ேவண் ய
ெசாற்ெபாழி . ேகார்ட் ல் ேபசுகிற வார்த்ைதகள் அல்ல.
"கல்யாணம் என்ப தனிப்பட்டவர்கைளப் ெபா த்த விஷயம். மணமக ம்
மணமக ம் சம்மதித் மணம் ாிந் ெகாண்டால் அதில் கு க்கிட யா க்கும் உாிைம
இல்ைல. இந்த வழக்கில் அறியாப் ெபண்ைணப் பலவந்தம் ெசய்தார்கள் என்
ெசால்வ
த் தவ . சற்
ன் கமலா சாட்சிக் கூண் ல் சாட்சியம் ெசான்னைத
எல்ேலா ம் ேகட்ேடாம். தன்ைன யா ம் நிர்ப்பந்திக்கவில்ைல என் ெசான்னாள்.
தாேன வி ப்பப்பட் ரங்கநாத த யாைர மணந் ெகாள்ளச் சம்மதித்ததாகக்
கூறினாள். தன்ைனத் த க்க யா க்கும் உாிைம இல்ைல என்றாள்......"
"அவள் ெசான்ன சாிதான்" என் கு க்கிட்டார் ேகாபால கி ஷ்ணன். "ஆனால்
அைதெயல்லாம் அவள் தாேன ெசான்னாளா அல்ல யாேரா ெசால் க்
ெகா த்தைதப் பயத்தில் அப்ப ேய ஒப்பித்தாளா என்ப தான் ேகள்வி!"
"கமலா க்குச் ெசால் க் ெகா ப்பதற்கு என் மதிப்பிற்குாிய நண்பர்
ேகாபாலகி ஷ்ண க்கு ஒ வாய்ப் த் த கிேறன். ேவ விதமாக அவைளப்
ேபசும்ப அவர் ெசய் விட்டால் நான் இந்த வக்கீல் ெதாழிைலேய விட்
வி கிேறன். உண்ைமயில் கமலாவின் தகப்பனார், தி மணம் நின்றதால் பட்ட
அவமானம் ேபா ம், ேகார்ட் க்கு ேவ ேபாய் ஊர் சிாிக்க ேவண்டாம் என்
ேயாசித்தார். ஆனால் இந்தப் ெபண்தான் ேகார்ட் ல் வந் சாட்சி ெசால்லத் தான்
தயார் என்
ன் வந்தாள். அைதக் ேகட்ட பிறகுதான் இவள் ெபற்ேறா க்கும் சூ
பி த் என்ைன அ கினார்கள். கமலா க்கு அதிக வயதாகா விட்டா ம் அவள்
பச்ைசக் குழந்ைதயல்ல. உலக இயல்ைப நன்கு அறிந்தவள். ச க ேசவா சங்கத்ைதச்
ேசர்ந்த இைளஞர்கைளப் ேபால் நம நாட் ல் பிற க்கு வாத்தியாராக இ க்க
வி ம் கிறவர்கள் ஏராளமாக உண் . ஆனால் தங்க க்கு என் வ ம்ேபா
சுயநலமிகளாகி வி கிறார்கள். இந்தத் தி மணத்ைதச் சட்ட விேராதமான ைறயில்
ஆர்ப்பாட்டம் ெசய் த த் விட இவ்வள வா பர்கள் ேவைலெமனக் ெகட் பஸ்
ைவத் க்ெகாண் ேபானார்கேள - இவர்கள் நாடகத் க்கு க்ெகட் வாங்கிய ஆயிரக்
கணக்கானவர்கைள ேமாச ெசய்கிேறாம் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாமல் கிளம்பிச்
ெசன்றார்கேள - கிழவ க்கும் குமாிக்கும் தி மணமா என் சீ கிறார்கேள
இவர்களில் யாராவ
மாட்டார்! அப்ேபா
வி ம்!...."

ஒ வர் இந்த ஏைழப் ெபண்ைண மணப்பதற்கு

ன்வ வாரா?

பணம், பதவி, ெசாத் , அந்தஸ் , ஜாதி எல்லாம் கு கிட்

கல்யாண சுந்தரம் எ ந்
அவன் சட்ைடையப் பி த்

நிற்க யன்றான். ேஹாம் ல் ேகாபால கி ஷ்ணன்
இ த் உட்கார ைவத்தார்.
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பவானி, "மிஸ்டர் கல்யாண சுந்தரம் ஏேதா கூற ஆைசப்ப கிறார் ேபா
என்றாள்.

க்கிறேத!"

(ெதாட ம்)
----------அத்தியாயம் 45 -- கமலாவின் கல்யாணம்
தி நீர்மைலயி

ந்

கிளம்பிய நாளாகக் கல்யாணத்தின் மனம் நிைல

ெகாள்ளாமல் தவி்த்த .சதா சர்வ கால ம் இர ம் பக ம், க்கத்தி ம் விழிப்பி ம்
ஒ
கம் அவன் மனக்கண் எதிேர ேதான்றி அவைன அைலக்கழித்த . ஒ
ேவைல ம் ெசய்யாமல் ஒன்றி ம் ஈ படாமல் அந்த ஒ
கத்ைத அகக் கண்ணால்
பார்த் க்ெகாண்
ப்பேத காாியமாகக் காலத்ைத ஓட் னான் அவன்.
அந்த ஒ
கம் பவானியின் அறிெவாளி சும் அழகிய கமாக இ ந்தி ந்தால்
அவன் அதிசயப்பட்
க்கமாட்டான். ஆனால் அந்த கம் கமலாவின் கமாக
இ ந்த தான் அவைன வியப்பி ம் பிரமிப்பி ம் ஆழ்த்திய . அதி ம் ேவதைன ம்
ேகாப ம் தாப ம் மிக அவைனப் பார்த் , "சீ! நீ ம் ஓர் ஆண்பிள்ைளயா?" என்
ேகட்டாேள அப்ேபா அவள் எப்ப த் ேதாற்றமளித்தாேளா அேத பாவத் டன் கூ ய
வதனம்!
'கமலாவின்
அர்த்தம்? என்

கம் என்ைன இப்ப ப் பாடாய்ப் ப த் கிறெதன்றால் அதற்கு என்ன
ைடய குற்ற உணர்ச்சியின் பிரதி ப ப்பா? அவளிடம் ஏற்பட்ட

க ைணயா அல்ல

அதற்குப் ெபயர்தான் காதலா?

'அப்ப யானால் பவானிையத் தான் இத்தைன நாட்களாக வி ம் வதாக எண்ணிக்
ெகாண்
ந்ேதேன? அ தவறா? ெவ ம் ேமாகம்தானா அ , காதல் என்ப
கல்யாணம் ஒ
க்கு வர
யாமல் தவித்தான்.

ேவறா?

இரண் தினங்களாக நீதி மன்றத்தில் வழக்கு நடந் வந்தேபாெதல்லாம் அவன்
இதயத்தில் இேத ேபாராட்டம்தான். ன்றாவ தினம்--ஸம்மிங் அப் நடந்த அன்
காைல அவனால் இனி ம் ெபா த் க்ெகாள்ள
யவில்ைல. கமலாைவ அவள்
ட் ல் ேபாய்ப் பார்த் இரண் வார்த்ைதகளாவ ேபசாவிட்டால் ெநஞ்சு
ெவ த் வி ம் ேபால் இ ந்த .
ஆனால் கமலாவின் ெபற்ேறார் அவனிடம்

கம் ெகா த் ப் ேபசாத

மட் மல்ல;

'எதற்கு வந்தாய்?' என்ப ேபால் ேகட் ம் விட்டார் மாசிலாமணி. உள்ேள
சைமயலைறயில் இ ந்த கமலாைவ அவனால் பார்க்கக் கூட
யவில்ைல.
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ஏமாற்ற ம் ெவட்க ம் அவமான ம் ெபாங்க அவன் அந்த ட்ைட விட்
ெவளிேய வந்தான். காாில் ஏறி அதைனக் கிளப்பினான். ைக ேபான ேபாக்கில் கார்
தி ம்பிச் ெசன்ற . ெவகு ேநரத் க்குப் பிறகு அப் றம்தான் அவ க்கு ஏலமைல
எஸ்ேடேட க்குப் ேபாகும் மைலப்பாைதயில் கார் ஏறிக்ெகாண்
ப்ப அறி க்கு
எட் ய .
கமலா ம் தா ம் அ க்க சந்தித் உைரயா ம் பாைறைய பவானி ஒ சமயம்
அவ க்குச் சுட் க் காட் யி ந்தாள். பவானி ம் கமலா ம் தனித் தனிேய ம் அங்கு
வ வ ண்டாம்; ேசர்ந் ம் வ வார்களாம்: தனித் தனிேய வந்த பிறகு ஒ வர், மற்றவர்
அங்ேக ஏற்கனேவ இ ப்பைதப் பார்த் மகிழ்ச்சி ம் ஆச்சாிய ம் அைடவ ண்டாம்.
'அந்தப் ெபண்ைண அவ்வள

ரம் கவ ம்ப

இங்ேக என்னதான் இ க்கிற ,

பார்த் வி ேவாேம' என் தீர்மானித் க் காைர விட் இறங்கினான் கல்யாணம்.
குைட விாித்தாற்ேபால் நிழல் பரப்பிய சரக்ெகான்ைற மரம். பாைறயின் ேமல் பரப்
தண்ெணன் இ ந்த . காைலச் சூாியனின் ஒளியில் ெகான்ைறப் க்கள் சிறிய சிறிய
பசும்ெபான் மணிகளாக ெஜா த்தன. மரத்தின் அ யில் பாைற ேமல் அமர்ந்தான்
கல்யாணம்.
' த்த க்கு ேபாதி மரத்த யில் ஞாேனாதயம் ஏற்பட்டதாம். எனக்கு இந்தச் சரக்
ெகான்ைற மரத்த யில் ெதளி

பிறக்கக் கூடாேதா?'

எத்தைன ேநரம் அப்ப அமர்ந் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தாேனா? சூாியன் உச்சி்
வானத்ைத ெந ங்கியேபா கிைளகளி ேட இ ந்த இைடெவளியில் ஒ கிரணம்
இடம் மாறிப் குந் ேநராக அவன் கத்ைதத் தாக்கிக் கண்கைளக் கூசைவத்த .
சட்ெடன் நகர்ந் ெகாண்ட அவன் ைகக்க காரத்ைதப் பார்த்தான். மணி பத்
ஐம்ப ! ' அடடா இன்

ம் பத்

நிமிஷங்க

க்குள் ேகார்ட் ல் இ க்க ேவண் ேம.

இல்லாத ேபானால் நீதிமன்றத்ைத அவமதித்ததாகி வி ேம' என்
எண்ணியவனாகப் பரபரப் டன் எ ந்

ஆைடயி

ந்

சி, இைலச் ச குகைளத்

தட் னான். ைகக்குட்ைட, கார் சாவி எைதயாவ விட் விட் ப் ேபாய்விடப்
ேபாகிேறாம் என் சுற்
ற் ம் ேநாக்கிய சமயம் ஓர் எ த் பாைறேயாரமாகத்
ெதன் பட்ட . 'பாைறயின் ேமற்குப் பக்கம் சட்ெடன் யார் கண்ணி ம் படாதப க்கு
யாேரா என்னேமா ெச க்கி யி க்கிறார்கள்.அ என்னவாக இ க்கும்!"
கல்யாணம் இரண்ட எ த் ைவத் ப் பாைறயின் மைறவான பக்கத்ைத
அைடந்தான். இப்ேபா எ த் க்கள் ெதளிவாகத் ெதாிந்தன. இரண்ேட
வார்த்ைதகள்தாம். கமலாவின் கல்யாணம்.
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கல்யாணத்தின் ேமனி சி ர்த்த . அவைளத் தான் வி ம் வதாகக் ெகாஞ்சம் கூடக்
காட் க் ெகாள்ளாத ேபாதி ம் பவானியிடம் தன் மனம் ஈ பட்
ப்பைத அவளிட
மி ந் மைறக்காத ேபாதி ம் இப்ப அ த்தம் தி த்தமாகப் பாைறயில்
ெச க்குவெதன்றால் அவள் எவ்வள உ திேயா இ ந்தி க்க ேவண் ம்?
எத்தைன ஆைசகள் எத்தைன எதிர்பார்ப் கைளச் சுமந் ெகாண் அவள் நாள்
கணக்கில் ெசயல்பட் க் கூாிய கல்லால் அந்தப் பாைறயில் ஆழச் ெச க்கியி க்க
ேவண் ம்! அழியாத் தன்ைம எ த்தில் மட் மா இ ந்த ? அதன் அர்த்தத்தி

ம்

அல்லவா ெதானிக்கிற ! 'கமலாவின் கல்யாணம்.' 'வின்' என்ற விகுதியிேல எத்தைன
உ தி!
அத்தைன உ திேயா இ ந்தவள் கிழவைன மணக்கச் சம்மதிப்பாேனன்?
தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்வ பாபம் என்ப மட் மல்ல அதனால் கல்யாணத் க்குக்
ெகட்ட ெபயர் வ ம் என்ற காரணமாகத்தான் இ க்கும். 'கல்யாணத்ைத நம்பி ேமாசம்
ேபானாள்' உயிைர விட்டாள்' என்

ஊரார் கைத ேபசாமலா இ ப்பார்கள்?

கல்யாணத்ைதக் கரம் பி க்க ம்
யா ; தற்ெகாைல ம் சாத்தியமில்ைல என்
நிச்சயமாகி விட்டபிறகு அவள் தன் எதிர்காலப் பா காப் க்காக மட் ேம தி மணம்
ாிந் ெகாள்ளச் சம்மதித்தி க்கிறாள். மனத்தால் கல்யாணத்ைத வாித்த பின்னர்
அவள் ேவ
ரங்கநாத

ஓர் இைளஞ

டன் எப்ப

வாழ்க்ைக நடத்த

ம்? அைதவிட

த யாைர மணப்பேத ேமலல்லவா?

இைதெயல்லாம் உத்ேதசித்ேத 'கமலா மனப் ர்வமாகச் சம்மதித் த்தான் இந்தக்
கல்யாணம் நடக்கிற ' என்
ாியாமல் ேபாய்விட்ட .

பவானி ம் தன்னிடம் கூறியி க்கிறாள். தனக்குத்தான்

தி மணத்ைத நி த்தியேபா கமலாவின் நன்றிக்குப் பாத்திரமாவதற்குப் பதில்
ேகாபத் க்குத் தான் உள்ளானதற்குக் காரணம் ெதளிவாயிற் கல்யாணத் க்கு.
கடந்த இரண்
ன் தினங்களாகத் தன்ைனச் சதா சர்வ கால ம் வட்டமிட்
வந்த கத்தின் பாவம் அர்த்தமாயிற் .
ஒ
க்கு வந்தவனாகத் தி ம்பிக் காாில் ஏறினான் கல்யாணம். கார் ேவகமாக
நீதிமன்றத்ைத ேநாக்கி விைரந்த என்றா ம் காலதாமதமாகித்தான் விட்ட . அவன்
நீதிபதி ேகாவர்த்தனன் தன்ைனக் கண் ப்பைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட உள்ேள
ைழந் தன் தகப்பனார் அ ேக அமர்ந்தான்.
-------------
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அத்தியாயம் 46 -- பவானியின் பதில்
பவானி தன கட்சியின் வாதங்கைளக் ேகாைவயாக எ த் ைரத் , "இங்குள்ள
இத்தைன இைளஞர்கள் சட்டவிேராதமாகக் கமலாவின் தி மணத்ைத நி த் வதில்
அத்தைன தீவிரம் காட் னார்கேள, அவர்களில் யாேர

ம் இந்த ஏைழப் ெபண்ைண

மணக்க ன் வ வாரா? அப்ேபா சுயநலம்தான் ன் நிற்கும்; பணம் பதவி ெசாத்
அந்தஸ் எல்லாம் கு க்கி ம்" என் குத்தலாகப் ேபசிய ேபா கல்யாணத்தின்
உள்ளத்தில் ஓர் உண்ைம பளிச்சிட்ட .
கமலாவின் தி மணத்ைதத் தான் நி த்திய அவள் ேபாி ள்ள க ைணயினால்
மட் மல்ல. அவைனத் தவிர ேவ யா ம் அவைள அைடவைதத் தன்னால் சகித் க்
ெகாள்ள
யாததா ம்தான்! இைத அவன் மனம் ாிந் ெகாண்ட ம வினா
அவன் ஏேதா கூற எ ந் நின்றான். தகப்பனார் ேகாபால கி ஷ்ணன் அவன்
சட்ைடையப் பி த் இ த் உட்கார ைவத் விட்டார்.
ஆனால் பவானி விடவில்ைல. "மிஸ்டர். கல்யாணசுந்தரம்! ஏன் எ ந்
விட் ச் சும்மா உட்கா கிறீர்? ேகார்ட்டாாிடம் ஏதாவ

நின்

கூற வி ம்பினால்

தாராளமாகச் ெசால்லலாம். நீ ம் பிரம்மச்சாாிதாேன? கமலாவின் கல்யாணத்ைதத்
த க்க ன் வந்தீேர? இப்ேபா
என்றாள்.

கமலாவின் கல்யாணமாவதற்கும்

ன் வ

ரா?"

கல்யாணசுந்தரம் தகப்பனார் சட்ைடையப் பி த் இ ப்பைதப் ெபா ட்ப த்தாமல்
ம ப
ம் எ ந் நின்றான். "ேபஷாக ன் வ ேவன். ன் ைவத்த காைலப் பின்
ைவக்கும் வழக்கம் எனக்கு இல்ைல. கமலா சம்மதித்தால் அவைள மணந் ெகாள்ள
நான் தயார்" என்றான்.
ேகார்ட் ல் ஒேர ஆரவாரம், கரேகாஷம், "ஹியர்! ஹியர்!" என்ற ஆேமாதிப் ; ஹிப்
ஹிப் ஹுேர!" என் இைளஞர்களின் கூப்பா !
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் மணி அ த்தார். ேகார்ட் ேசவகன், "ைஸலன்ஸ்!
ைஸலன்ஸ்!" என் ெதாண்ைட கிழியக் கத்தினான்.
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன் எ ந் , " வர் ஆனர்! இப்ேபா கல்யாணம்
ெசான்னைதத் தாங்கள் பதி ெசய்யக் கூடா . அதற்கும் இந்த வழக்குக்கும்
சம்பந்தமில்ைல. ஏேதா ெதாியாத்தனமாக உள கிறான்" என்றார்.
"நான் ஒன் ம் உளறவில்ைல" என்றான் கல்யாணம்.
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"ெதாிந் தான் ேபசினான். சாியாகத்தான் ெசான்னான்" என்றார் ஒ
வக்கீல்.

ஜூனியர்

"நீங்கள் சும்மா இ ங்கள். ஊ க்கு இைளத்தவன் ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன்
என்ற எண்ணம் ேபா
க்கு எல்லா க்கும்" என் படபடத்த தன் தகப்பனார் காதில்
கல்யாணம் எ ந் நின் ஏேதா ெசான்னான்.
அவர் ேகாப மிகுதியில் உரத்த சத்தமாக, "என் வாைய

டப் பார்க்கறாேயடா,

ட் ேல உன் அம்மாவாைய யாரடா டற ?" என் ேகட்ட
காதி ம் வி ந் பலத்த சிாிப்ெபா ைய எ ப்பிய .

ேகார்ட் ல் எல்லார்

மாஜிஸ்திேரட் மணி அ த் , "பவானி! ேமல் உங்கள் விசாரைண நடக்கட் ம்!"
என்றார்.
ேஹாம் ல் ேகாபாலகி ஷ்ணன், " வர் ஆனர்! இெதல்லாம் ஏேதா சூழ்ச்சியாகத்
ேதான் கிற . நான் பலமாக ஆட்ேசபிக்கிேறன்" என்றார்.
பவானி மாசிலாமணி த யாாிடம் கலந் ேபசிவிட் , " வர் ஆனர்! வழக்ைக
ஒத்தி ைவக்கும்ப ேகட் க்ெகாள்கிேறன். இப்ேபா ஏற்பட்
க்கும் நிைலைமயில்
இ கட்சி ம் சமரசமாய்ப் ேபாவதற்கு வழி இ க்கிறதா என் பார்க்கலாம்.
மாசிலாமணி வழக்ைக வாபஸ் ெப வ கூடச் சாத்தியமாகலாம்" என்றாள்.
வழக்ைக ஒத்திைவத்
ெசன்றார்.

அறிவித் விட்

மாஜிஸ்ட்திேரட் எ ந்

தம் அைறக்குச்

ேகார்ட் கைலந் நீண்ட ேநரமான பிறகும் கமலா பவானியின் ேதாளில்
ைதத் விசும்பி விசும்பி அ
ெகாண்
ந்தாள். பவானி எவ்வள
சமாதானப்ப த்தி ம் ஓயவில்ைல. "அசேட! எல்லாம் நல்லப யாக
பார். இன்
"இ

கம்

ந்தி க்கிற ,

ம் ஏன் அ கிறாய்?" என்றாள் பவானி.

ஆனந்தக் கண்ணீர் அக்கா!" என்

---- ----- ----------------- ------------

தட் த் த மாறி ெசான்னாள் கமலா.
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அன்றிர

பவானி ரங்கநாத

த யாைர அவர்

ட் ல் சந்தித்

நீதிமன்றத்தில்

நடந்தனவற்ைற ெயல்லாம் விவாித்தாள். "ஏேதா தவ ேநர்ந் விட்ட ; ேபானைத
ெயல்லாம் மறந் வி ங்கள். கமலா க்கும் கல்யாணசுந்தரத் க்கும் தி மணம்
நடப்ப தான் ெபா த்தமாய் இ க்கும். அவர்கைள ஆசீர்வதி ங்கள்" என்றாள்.
அந்தப் ெபண்ைணேய ேகட்ேடன்; அவேள என்ைன மணந்

ெகாள்ளச் சம்மதம்

என்றாேள? ஏன் அப்ப ச் ெசான்னாள்? அைத விசாாித் விட ேவண் ம்" என்றார்
ரங்கநாதன்.
"அைதப் ேபாய் அந்தச் சி

ெபண்ணிடம் ேகட்

அவைள ேம

ம் குழப்பி மனத்

ய க்கு உள்ளாக்கலாமா? கல்யாணம் அவைள உதாசீனம் ெசய்ததால் ஏற்பட்ட
ஏமாற்றம். ெபற்ேறாாின் வற்
த்தல் எல்லாமாகச் ேசர்ந் அவைளச் சம்மதிக்க
ைவத்தி க்கும்" என்றாள் பவானி.
இ ந்தா ம் என்ைன இப்ப அவமானப்ப த்தியி க்க ேவண்டாம். ேபாகட் ம்,
ெகாஞ்ச நாள் யாத்திைர ேபாய்விட் வ கிேறன். அ வைர என் ெசாத் க்கைள
ெயல்லாம் நீங்கேள கவனித் க் ெகாள் ங்கள்" என்றார் ரங்கநாதன்.
அந்தப் ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாண் பவானி
தி ம்பியேபா மாஜிஸ்திேரட்
ேகாவர்த்தனன் அவள் மாமா குணேசக டன் ேதாட்டத்தில் நாற்கா கள் ேபாட்
அமர்ந் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்.
"வாம்மா, பவானி! மாஜிஸ்திேரட் றப்ப வதாகச் ெசான்னார். நான்தான் 'சற்
இ ங்கள். பவானி வந் வி வாள்' என்
குணேசகரன்.

கூறி உட்கார்த்தி ைவத்ேதன்" என்றார்

"ெராம்ப நல்லதாய்ப் ேபாயிற் " என்றாள் பவானி. "மாசிலாமணி வழக்ைக வாபஸ்
ெபற் க் ெகாள்வ நிச்சயம் என்பைத மாஜிஸ்திேரட் க்கு இப்ேபாேத
ெதாிவித் வி கிேறன்."
"வழக்கில் பிரமாதமாக வாதா னாய். கங்கிராஜுேலஷன்ஸ்" என்றார்
ேகாவர்த்தனன்.
"கல்யாணத்ைதப் பார்த்
தயாரா' என் ஒ ேபா
பிரமச்சாாிதான்!"

'நீ ம் ஒ

பிரமச்சாாிதாேன? கமலாவின் கல்யாணமாகத்

ேபாட்டாேய! அ

எனக்குக் கூடப் ெபா ந் ம். நா

ம் ஒ

53
"அேடேட! கமலா க்கு இத்தைன ேபாட் யா? அ

ம் இத்தைன ெபாிய

இடங்களி
ந் , 'கமலா சுயம்வரம்' என் கூட ைவத் விடலாம் ேபா
என்றாள் பவானி.

க்கிறேத!"

"நான் அந்த அர்த்தத்தில் கூறவில்ைல. கமலாவின் கல்யாணம் என்ப தான்
வாகிவிட்டேத. நா ம் ஒ பிரமச்சாாிதான் என்பைதக் கமலாவின் வக்கீ க்கு
நிைன ப த் கிேறன்!" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
"அம்மா, பவானி! நல்ல பதிலாகச் ெசால்லம்மா. நான்தான் ஏற்கனேவ உன்னிடம்
ேகாவர்த்தனனின் வி ப்பத்ைதத் ெதாியப்ப த்திப் ேபசி யி க்கிேறேன!" என்றார்
குணேசகரன்.
"ஒ ேவைள உனக்கும் கல்யாணத் க்கும் இைடயில் அன் வளர்ந்தி க்கிறேதா
என்ற சந்ேதகத்தில் நான் இ நாள் வைர ெராம்ப வற்
த்தாமல் இ ந்ேதன். ஆனால்
இப்ேபா தான் அவன் கமலாைவக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்வ
நிச்சயமாகிவிட்டேத. அதனால் இனி ேமல் உன்ைன நான் இேலசில் விடமாட்ேடன்"
என் கூறிவிட் க் ேகாவர்த்தனன் தம ஹாஸ்யத்ைதத் தாேம ரசித் ச் சிாித்தார்.
" வர் ஆனர்! இந்தக் ேகைஸ ம் ெகாஞ்சம் தள்ளி ைவ ங்கள்; இரண்
தவைண ெகா ங்கள்" என்றாள் பவானி.

வாரம்

"ஆல்ைரட்! இரண் வாரம். சாியாகப் பதிைனந்தாம் நாள் நான் ம ப
ம் இங்ேக
வ ேவன். நல்ல பதிைல எதிர்பார்த் வ ேவன்" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
அவர் ேபான பிறகு மாமா குணேசகரன் பவானிையப் பார்த் , "நீ இப்ப அடம்
பி ப்ப நன்றாயில்ைல. உன்னால் அந்த ம ஷன் வாழ்க்ைகேய பாழாகிக்
ெகாண்
க்கிற . ேகார்ட்ைடவிட்
ட் க்குத் தி ம்பினால் சதா உன் படத்ைதப்
பார்த் க் ெகாண் பித் ப் பி த்தவர் ேபால் உட்கார்ந்தி க்கிறாராம். ஏக்கத்ைத
மறக்கக் கு யி ம் இறங்கி விட்டாராம். அவாிடம் ேவைல பார்க்கும் சைமயல்காரன்
மணி ேநற் வந் ஒ குரல் அ
விட் ப் ேபானான். பாவம், அவன் ேகாவர்த்தனன்
ேபாில் உயிைரேய ைவத்தி க்கிறான். அவைரக் காப்பாற்றிக் கைரேயற் ம்ப
மன்றா னான். நீ ேகாவர்த்தனைன ஏற்க ம த் விட்டால் அவர் எதிர்காலேம
ெகட் க் குட் ச்சுவராகிவி ம்ேபா
க்கிற " என்றார்.
"அவ ைடய எதிர்காலத்தில் அத்தைன அக்கைற காட் கிறீர்கேள, என் எதிர்காலம்
பாழானால் பாதகமில்ைலயாக்கும்" என்றாள் பவானி.
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நான் எண்

ேவனா, பவானி. ேகாவர்த்தனைன உனக்குப்

பி க்கவில்ைலெயன்றால் உன் மனத்தில் ேவ
அைதயாவ

யாைரயாவ

ெசால். கல்கத்தாவில் இ க்கும்ேபா

ஏதாவ

வாித்தி க்கிறாயா?
நடந்ததா? உன்

ெபற்ேறார் சம்மதம் கிைடக்கவில்ைலயா? விவரமாகச் ெசான்னால் உனக்காக
அவர்களிடம் நான் வாதா ப் பார்க்கிேறன்."
"என் காதல க்கு ேவ ஒ த்தி டன் தி மணமாகிவிட்ட , மாமா! நாட் ப்பற்
என் ம் நங்ைகைய மணந் ெகாண் நா வ ஷங்கள் மாமியார் ேட கதி என்
இ க்கிறார். வி தைல ெபற் வர இன் ம் இரண் ஆண் கள் பாக்கியி க்கின்றன"
என் கூறி குணேசகரைனத் திைகப் கலந்த ெமௗனத்தில் ஆழ்த்திவிட் த் தன்
அைறக்குச் ெசன்றாள் பவானி.
(ெதாட ம்)
-----------------அத்தியாயம் 47 -- அவமானத்தின் எதிெரா
ேஹாம் ல் ேகாபால கி ஷ்ண
நடந்த .

க்கும் கல்யாணத் க்கும்

ட் ேல மண்டகப்ப

"ேபர்தான் ஊெரல்லாம் அமர்களப்ப கிற . 'வக்கீல் திலகம்' 'கு க்கு விசாரைண
மன்னன்' என்ெறல்லாம் வர்ணிக்கிறார்கள். ஆனால் தனக்ெகன்

வ ம்ேபா

ஒ

சின்னக் ேகைஸ ெஜயிக்கத் ெதாியைலேய" என்றாள் ெசல்லம், தன் கணவைரப்
பார்த் . "ேகவலம் ஒ ெபண்பிள்ைளயிடம் ேதாற் விட் த் தைலையத் ெதாங்கப்
ேபாட் க் ெகாண் வந்தி க்கிறீர்கள்!"
"இ அப்பா க்குத் ேதால்வி இல்ைல, அம்மா" என்றான் கல்யாணம். "மாசிலாமணி
வழக்ைக வாபஸ் ெபற் க் ெகாண் விட்டார். ஒ விதத்தில் அப்பா க்கு இ ெவற்றி
என்ேற ைவத் க் ெகாள்ளலாம்.."
"ேபா ண்டா, சமர்த் வழியற " என்றாள் ெசல்லம். "அ தான் அந்தப் ெபண்ைண
நீேய கல்யாணம் ெசய் ெகாள்கிறரதாகக் ேகார்ட் ல் சத்தியம் பண்ணிக்
ெகா த் விட் வந்தி க்கிறாேய. வாக்கு திைய வாங்கிக் ெகாண்ட பிறகுதாேன
அவர்கள் ராஜியாகப் ேபாகச் சம்மதித்த்தார்கள். இதற்குப் ெபயர் ெவற்றியா?
ெவட்கக்ேக !"
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ெவ த் க் ெகாள்கிறாய் அம்மா? நீதாேன

ட் க்குப் பதவிசாக,

அடக்கமாக ஒ நா ப் ெபண் வர ேவண் ம் என் ஆைசப் பட் க் ெகாண்
ந்தாய்?
பவானி பற்றி நாேனா அப்பாேவா பிரஸ்தாபித்த ேபாெதல்லாம் பயந் ேபாய்
'ேவண்டாம், ேவண்டாம்' என் பதறினாேய. இப்ேபா உன் ஆைசப்ப
ெபண்ைண மணந் ெகாள்ளச் சம்மதித்தி க்கிேறன்."

அடக்கமான

ெசல்லம், " கஷ்டம், கஷ்டம்" என் ெநற்றியில் தட் க் ெகாண்டாள். "கு ம்பப்
பாங்கான ெபண் ேவண் ம் என் நான் ெசான்ன வாஸ்தவம். அதற்காக
இரண்டாந்தரச் சரக்ைகயா ஏற்ேபன்? அவள் எவ
வந்தவள், இந்த

ட் ல் அ ெய த்

ேதாஷேமா, சாியாக

க்ேகா க த்ைத நீட் விட்

ைவப்பதா? அவள் ஜாதகத்தில் என்ன

கூர்த்த சமயத்தில் கல்யாணம் நின்

ேபாச்சு. அவைளப் ேபாய்

இங்ேக கு ேயற் வதா?"
கல்யாணம் திைகத் ப் ேபானான். தன் தாயார் தி ம்ெமன்
ேநாக்கில் கமலாைவப் பார்ப்பாள் என்
ஜாதகத்தில் ஏதாவ
தாயா க்கு எப்ப

இப்ப

ஒ

திய

அவன் எதிர்பார்க்கேவ யில்ைல. 'கமலாவின்

ேதாஷம் இ ந்தால் அ

கல்யாணமாகிய தான்தான்' என்

தன்

எ த் க் கூறிப் ாிய ைவப்ப ? ேதாஷம், கல்யாணத்தின்

வ விேல ேதான்றித்தாேன தி மணத்ைத நி த்திய ?
"ேகட் யாடா?" என்றார் ேகாபாலகி ஷ்ணன். "இைதெயல்லாம் ேயாசித் த்தான்
நான் ேகார்ட் ேலேய உன் சட்ைடையப் பி த் இ த் உட்கார ைவக்கப்
பார்த்ேதன். நீ என்னடாெவன்றால் ராதி ரனாக உன்ைனக் காட் க் ெகாள்ள
என்னெவல்லாேமா உளறி ைவத்தாய்."
"நான் ஒன் ம் உளறவில்ைல, அப்பா!நன்றாக ேயாசித் , இ தான் சாியான
என்ற தீர்மானத் க்கு வந்தி க்கிேறன். உங்க க்காகேவா அல்ல
அம்மா க்காகேவா நான் இனி மாறப் ேபாவதில்ைல. உங்க க்குக் கமலாைவப்
பி க்கவில்ைலெயன்றால் நான் தனிக் கு த்தனம் ைவத் க் ெகாள்ளத் தயார்." என்
உ தியாகக் கூறிய கல்யாணம், ேகாபம் கலந்த ேவகத்ேதா சட்ைடைய மாட் க்
ெகாண் வி விெடன்
றப்பட்டான். நாடகத் க்கு மாற் த் ேததி நிர்ணயித் ச்
ச க ேசவா சங்கத்தில் ம ப
ம் ஒத்திைககள் ஆரம்பமாகி யி ந்தன.
"ஐேயா! இப்ப ப் ெபாிய கல்லாத் க்கிப் ேபாட் ட் ப் ேபாறாேன! நீங்க
ேகட் ண் சும்மா இ க்கிறீர்கேள!" என்
லம்பினாள் ெசல்லம்.

ம்

ேகாபாலகி ஷ்ணன், ட்
த்தம் எப்ப யாவ ேபாகட் ம்; உலக த்தத்ைதக்
கவனிப்ேபாம் என் எண்ணியவராக அன்ைறய நாளிதழில் ஆழ்ந்தார். - - - - - -
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மாசிலாமணி

த யார்

ட் ல் காமாட்சி அம்மாள் அங்கலாய்த் க்

ெகாண்
ந்தாள்: " டாவ ,
! அரண்மைன மாதிாி இ ந்தேத! ன்
அலமாாிகள் நிைறய ெவள்ளிச் சாமான். ஒேர ஒ ெவள்ளிக் கூஜாைவத்

க்கிப்

பார்த்ேதன்; கனமாவ கனம்! இந்தக் ைகயாேலேய இ ம் அலமாாி ட்
இ க்கிறதா என் அ த்திப் பார்த் விட் வந்ேதேன! எல்லாம் ேபாச்சு. அைத
ெயல்லாம் ஆள இந்தத் க்கிாிப் ெபண் க்குக் ெகா த் ைவக்கவில்ைல."
"அைதப் பற்றி இப்ேபா ேபசி என்ன ெசய்ய? எல்லாேம நன்ைமக்குத்தான் என்
ைவத் க் ெகாள். மாப்பிள்ைள என் பார்த்தாள் கல்யாணசுந்தரம் எவ்வளேவா
உசத்தி. இளம் வயசு, நல்ல ப ப் , பார்க்க ம் இலட்சணமாய் இ க்கிறான். பணம்
காசு, ெசாத்

சுதந்திரம் எதற்கும் குைறவில்ைல: ஒேர ைபயன்.... "

"இத்தைன இ ந் ம் என்ன ண்ணியம்? அம்மா ேகாண் வாக அல்லவா
இ ப்பான் ேபா

க்கிற ?

ஷப் பிள்ைளக

"சுய த்தி இல்லாமலா அவ்வள
கல்யாணம் ெசய்

க்குச் சுய த்தி ேவண்டாேமா?

ேபர் ந வில் ேகார்ட் ல் 'நான் கமலாைவக்

ெகாள்கிேறன்;" என்றான்.

"அவன் சமர்த்ைத நீங்கள்தான் ெமச்சிக் ெகாள்ள ேவண் ம். நாைளக்கு அவேன
வந்

நின்

'எங்கம்மா இந்தக் கல்யாணம் ேவண்டாெமன்கிறாள், நான் என்ன

பண்ணற ?" என்
அப்ேபா
நீட்

ைகைய விாித்தா

ம் விாிப்பான்.

ரங்கநாதனின் நைகப் ெபட்

"இைதக் ெகாண் ேபாய் ெகா த்

காமாட்சி அம்மாள் சேரெலன்

ெயான்ைற எ த்

வந்

தகப்பனாாிடம்

வி ங்கள், அப்பா!" என்றாள் கமலா.

இைடயில் பாய்ந்

அைதப் பி ங்கிக் ெகாண்டாள்.

"இப்ேபா ஒண் ம் அவசரமில்ைல; எங்ேக ஓ ப் ேபாற ? பார்த் க் ெகாள்ளலாம்."
என்றாள். " ேதவிக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்தால் ன் நாைளக்கு நிைலக்கும் என்பார்கள்.
உனக்கு ஒ நாள்கூட நிக்கைலேய."
"அப்பா! ெவ மேன அம்மா என்ைன ைவயறாேள? நான் என்ன தப் ெசய்ேதன்?"
என் விசும்பினாள் கமலா.
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நின்றாேய, அ

ேபாதாதா?" என்றாள் காமாட்சி.
இந்தச் சமயம் வாச ல் யாேரா வ ம் சத்தம் ேகட்ட .
"இந்தா, காமாட்சி வாைய அடக்கு! யாேரா வ கிறார்கள்" என்றார் மாசிலாமணி. "
அப் றமா உன் பிரலாபத்ைத ைவத் க் ெகாள்ளலாம்."
"யார் வந்தால் எனக்கு என்ன? எதற்கு நான் பயப்பட ேவண் ம்?"
"நன்றாயி க்கிற ; உங்க க்கு என்ன பயம்? நீங்கள்தான் மானம், ெவட்கம்
எல்லாத்ைத ம் விட்டவர்கள் ஆச்ேச!" என் கூறிக் ெகாண்ேட ெசல்லம் உள்ேள
ைழந்தாள்.
"பார்த்தீர்களா, நான் ெசான்ன

சாியாய்ப் ேபாச்சா?" என்றாள் காமாட்சி.

"நீ என்ன ெசான்னாய்?" என்றார் மாசிலாமணி.
"ெசான்ேனன் சுைரக்காய்க்கு உப்பில்ைல என் ! ஏண்
ெசால்ேலன். இல்ேல உனக்கும் மறந்
ெகாண்

கமலா, நீதான்

ேபாச்சா?' அம்மாவின் தைலப்ைபப் பி த் க்

வைளய வ கிற அந்தப் பிள்ைள, ேகார்ட் ேல சவடாலாகப் ேபசின தான்

மிச்சம்; காாியத்தில் உ தியாக இ க்கமாட்டான்'

ெசான்ேனனா இல்ைலயா?"

"அவன் எதற்காக உ தியாக நிற்க ம்? ஊாிேல உங்கைளப் பற்றி நா ேபர்
நல்லவிதமாகப் ேபசினால் அவ ம் தான் ெகா த்த வாக்ைகக் காப்பாற்றக்
கடைமப்பட்
க்கான்.
ஆனால் கா

ெகா த் க் ேகட்க

யாத விஷயெமல்லாம் உங்கைளப் பற்றி

அ ப கிறேத!" "அப்ப என்னமா ெசால்றா, எங்கைளப் பற்றி?" என்
சற் க் ேகாபமாகேவ ேகட்டார்.

மாசிலாமணி

'அைத என் வாயாேல ெசால் த்தான் ஆக ம் என்கிறீர்களாக்கும்; ெசால்ேறன்.
நீங்கள் இந்தப் ெபண்ைண அைழத் க் ெகாண் ஊர் ஊராகப் ேபாகிற : அங்கங்ேக
யாராவ ஒ கிழவைன மயக்கி இவைள அவ க்குக் கல்யாணம் ெசய்
ெகா க்கிற ; அவனிடத்தில் பண ம் நைக மாகப் பறித் க் ெகாண்

இன்ேனார்
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ஊைரப் பார்க்கப் ேபாய்வி கிற் .இ ேவ உங்கள் ெதாழில் என்

ேபசிக்

ெகாள்கிறார்கள், ேபா மா?"
"சிவ சிவா!" என்
"சிவைன ம் விஷ்

கா கைளப் ெபாத்திக் ெகாண்டார் மாசிலாமணி.
ைவ ம் கூப்பி வாேனன்? இேதா, உங்க ெபண்டாட்

ைகயிேல இ க்ேக, நைகப் ெபட்
இன்

அ

யா ைடய ? எங்கி ந்

வந்த ? அ

ஏன்

ம் அதன் ெசாந்தக்காராிடம் ேபாய்ச் ேசரவில்ைல?"

"ஐையேயா! இெதன்ன அபாண்டம்" என்றார் மாசிலாமணி.
"அபாண்டேமா பி ம்மாண்டேமா, எனக்கு அைதப் பற்றிக் கவைல இல்ைல. எனக்கு
இ க்கிற ஒேர பிள்ைள. ேகார்ட் ேல அவன் ஏேதா க்ஷண ேநர ேவகத்திேல ஏேதா
ெசால் விட்டான் என்பதற்காக அவன் க த்திேல இந்தப் ெபன்ைன கட் விடலாம்
என் பார்க்காதீகள். என் உடம்பில் உயிர் உள்ளவைர அ நடக்கா . நாங்கள்
ெராம்ப ஆசாரம் பார்க்கிறதில்ைல; என்

ட் க்காரர்

ற்ேபாக்குக் ெகாள்ைககைள

உைடயவர்தான்; அதற்காக எச்சில் பண்டங்கைளத் ெதாட் க்
ெகாண்டா கிற்தில்ைல!" ெசல்லம்மாள் படபடெவன் இப்ப ப் ெபாாிந்
தள்ளிவிட் த் தி ம்பி வி வி என் நடந் விட்டாள்.
மாசிலாமணி அவமானம் தாங்காமல் ேமல்

ண்டால்

கத்ைத

க் ெகாண்டார்.

நைகப் ெபட் ைய அப்ேபா ம் விட மனமில்லாமல் இ க அைணத் க் ெகாண்ட
காமாட்சி, "கிணற்றிேல வி ந்திேய - அப்பேவ ேபாயி க்கக்கூடாதா நீ! இன்

ம்

என்னெவல்லாம் அவமானங்கைள எங்க க்குத் ேத ைவக்கப்ேபாகிறாேயா? நானாக
இ ந்தால் மைலயிேலயி ந் குதித் ப் பிராணைன விட் வி ேவன்" என் கூறிக்
கமலாவின் கன்னத்தில் ஒ
ைற குத்தி நிமிண் விட் உள்ேள ெசன்றாள்.
கமலா அழவில்ைல. அ

அ

கண்ணீெரல்லாம் வற்றி வறண் விட்ட

நின்றாள். 'நானாக இ ந்தால், மைலயிேலறிக் குதித்தாவ
விட் வி ேவன்' என் காமாட்சி கூறிய
எதிெரா த் க் ெகாண்
ந்த .
------------

பிராணைன

தி ம்பத் தி ம்ப அவள் மனத்தில்

ேபால்
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அத்தியாயம் 48. -- ேவதைனயில் ஒ
ம நாள் காைல தீப்ெபட் யில் பாக்கியி ந்த நா

வா

பன்.

குச்சிகைள கமலா யா ம்

அறியாமல் குப்ைபயில் ேபாட் விட் , ெந ப் ப் ெபட் வாங்கி வ வதாகக்
கூறிவிட் ப் றப்பட்டாள். "விசுைவ அ ப்ேபன்" என்றாள் காமாட்சி. " ட் ல்
தைலக்கு ேமல் காாியம் இ க்ேக."
"எனக்கு ேஹாம் ஒர்க் இ க்கு" என்

எதிர்ப் க் குரல் ெகா த்தான் விசு.

"சமர்த் " என் தனக்குள் அவைள வாழ்த்தினாள் கமலா. கண்ணா யில் தன்
அழைக இன்ெனா தடைவ பார்த் க்ெகாண்டாள். சாகும்ேபா பிரமாதமாகத்
தன்ைன அலங்காரம் பண்ணிக்ெகாண் இறக்க ேவண் ம் என் அவள்
இரெவல்லாம் ேயாசைன ெசய் தீர்மானித்
ந்தாள். எனேவதான் இன் காைல
குளித் விட் த் தனக்குச் சமீபத்தில் வாங்கப்பட்ட திய டைவக ள் அதிக
ஆடம்பரம் இல்லாத ஒன்ைறப் பார்த் உ த்திக் ெகாண்டாள். வழக்கத்ைதவிட
அதிகமாகேவ இரண்டாவ
ைறயாகப் ப டைரப் ேபாட் க்ெகாண் அப் றம்
விகாரமாகிவிட்ட என்
ண்டால் ஒற்றி எ த்தாள். குங்குமம் 'பளிச்'ெசன்
ெநற்றியில் இலங்கிய . ைம தீட் ய விழிகள் மானின் பார்ைவைய ெவன்றன. ெசண்ட்
மணம் கமகமத்த !
இர ப த்தி க்கும்ேபா ஒ தீர்மானத் க்கு வரத்தான் தாமதமாயிற் .
தீர்மானத் க்கு வந்த பிறகு அவள் அைமதியாக உறங்கினாள். இப்ேபா
உற்சாகமாகக் கிளம்பினாள். அவள் நைடயிேல எல்லாத் ன்பங்களி
ந் ம்
வி தைல ெபறப் ேபாகிற உல்லாசத் ள்ளல் இ ந்த . இந்த உலைக, அதன்
அழகுகைள தல் தடைவயாகப் பார்ப்பவள் ேபால் அகன் விாிந்த கண்களால்
ேநாக்கி ரசித்தாள். சூாிேயாதயம், பட்சிகளின் கானம், சற் த்
மைலகள், அவற்றின் பசுைம, மைல

ரத்தில் ெதாிந்த

க களில் சிரமப் பாிகாரம் ெசய்ய அம ம் ேமகக்

குவியல்கள் எல்லாவற்ைற ம் 'இ தான் கைடசித் தடைவ' என்

எண்ணியப ேய

பார்த்தாள். கூடேவ, மனத் திைரயில் கல்யாணத்தின் சுந்தரமான வதனம் ெதாிந்த .
அதைன ம் உள்ளத்தின் கள்ளத்தால் அள்ளி வி ங்குபவளாகப் பார்த்தாள். "ேபாய்
வ கிேறன்" என் அவனிடம் விைடெபற் க் ெகாண்டாள்.
மைலப் பாைதயில் சற் த் ரம் ஏறிய பஸ், ஒ குக்கிராமத்தில் நின்ற .
அங்ேகதான் வழக்கமாகக் கமலா இறங்கிக் ெகாள்வாள். அங்கி ந் சிறி
ரம்
நடந்தால் அவ ம் பவானி ம் அ க்க சந்திக்கும் இரகசிய இடமான அந்த
ெமாட்ைடப் பாைறைய அைடயலாம். அந்த இடத்தி
ந் அவள் ெதாைலவில்
ெதாிந்த ராமப்பட்டண திகைள ம் ெபட் ெபட் யான
கைள ம் ேநாக்கினாள்.
அேதா, கல்யாணத்தின்

அ தானா? அல்ல

இ வா? இப்பால் ெபாிய ஏாி
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தகதகத் க் ெகாண்
ந்த . அ ேக அவள் எத்தைனேயா தடைவ ரசித்
மகிழ்ந்தி ந்த சரக்ெகான்ைற மரம். இந்தப் பக்கம் ெமாட்ைடப் பாைறயில் அவள்
ஆைசேயா ெச க்கிய வார்த்ைதகள்: "கமலாவின் கல்யாணம்!" அவற்ைற அவள்
ஒ
ைற தடவிக் ெகா த் விட் ப் பாைற மீ ஏறினாள். 'பகவாேன, இரண்
ைற
உயிைர விட யன்ற என்ைனக் காப்பாற்றி அ ளினாய். இந்தத் தடைவ அப்ப ஏ ம்
ெசய் விடாேத! தல் தடைவ கல்யாணத்ைத ம் இரண்டாவ
ைற பவானிைய ம்
அ ப்பி என்ைன மரணத்தின் வாயி
ந் காத்த ேபால் இப்ேபா ம் யாைரயாவ
அ ப்பிவிடாேத! இன் எனக்குத்தான் ெவற்றி கிட்ட ேவண் ம்!' இப்ப
எண்ணியவா கமலா பாைறயி
ந் பாய்வதற்குத் தயாரானாள். கல்யாணத்தின்
உ வம் மனெமல்லாம் நிைறந்தி க்க அதைன அகக் கண்ணால் பார்த்தப ேய
குதிக்கத் தீர்மானித்தாள்.
அந்தச் சமயம் அவள் கா களில் அந்த னகல் சத்தம் ேகட்ட . "ஹூம், ஹூம்"
என் தாங்க
யாத ேவதைனைய ெவளிப்ப த் ம் னகல் ஒ .
கமலா பரபரப் டன் இப்ப
ம் அப்ப
ம் பார்த்தாள். பிறகு பாைறயி
இறங்கிச் சத்தம் வந்த திைசைய ேநாக்கி விைரந்தாள்.

ந்

கீேழ

அங்ேக மற்ெறா சிறிய பாைறக்குப் பின்னால் அவள் கண்ட காட்சி அவைளத்
திைகக்க ைவத்த !
கதர் ஜிப்பா ம் ைபஜாமா ம் அணிந்த ஒ வா பன் அங்ேக ஒ கல் ன் மீ
தைல ைவத் க்கண்கைள
னகிக் ெகாண்
ந்தான். அவன் வ்ல ேதாளில்
இரத்தம் கசிந் ம் உைறந் ம் ஜிப்பா சிவந் காணப்பட்ட . அேதா க ைமயான்
ஜுர ம் அவ க்கு இ ப்பதாகத் ேதான்றிய . கமலா தயங்கி அவன் ெநற்றியில்
உள்ளங்ைகைய ைவத் ப் பார்த்தாள். அனலாகச் சுட்ட .
கமலாவின் உள்ளத்தில் பச்சாத்தாபம் ெப கிய ,பயமாக ம் இ ந்த . சுந்தரமான
கைளயான கம் இப்ப வா விட்டேத' என் எண்ணி இறங்கினாள்.
காயத்தி
ந் ரத்தம் ெப கி ஜிப்பா நைனந்தி ப்பைதப் பார்த் க் கலக்கம்
அைடந்தாள். கமலாவின் கரம் ெநற்றிையத் ெதாட் வ
ய ம் அந்த வா பனின்
கண்கள் மிகுந்த பிரயாைசப்பட் ெமல்ல ெமல்லத் திறந்தன.
(ெதாட ம்)
-------------
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அத்தியாயம் 49. -- தப்பிேயா ய ைகதி.
'நமக்குத்

ன்பம் ேந ம்ேபாெதல்லம் நம்ைமவிட அதிகத்

யரத்தில்

ஆழ்ந்தி ப்ேபாைரப் பற்றிச் சில கணங்கள் நிைனத் ப் பார்த்தால் ேபா ம், நாம்
எவ்வள பாக்கியசா கள் என்ப உடேன ாி ம். இவ்விதம் எண்ணாமல் நம
யரம்தான் உலகிேலேய மிகப் ெபாி என்பதாகக் க திக் ெகாண் அைதப்
ெபா க்கேவா சகிக்கேவா திராணியின்றி உயிைர மாய்த் க் ெகாள்ள ற்ப வ
எவ்வள அபத்தம்?' - ேவதைன டன் னகிக் ெகாண்
பார்த்த ம் இவ்வா நிைனத்தாள் கமலா.
அவன் அ கில் அமர்ந் . "நீ யார்? எப்ப
உனக்கு? ஒ

இவ்வள

ந்த அந்த வா பைனப்

பலமான காயம் பட்ட

டாக்டைரத் ேத ப் ேபாகாமல் ஏன் இங்ேக

னகியப

ப த்தி க்கிறாய்?" என்ெறல்லாம் வினவினாள்.
"நீ யார்? அைத த ல் ெசால்
"உன்ைன நான் நம்பலாமா என்ப

" என்றான் அந்த வா பன் ஈனசுவரத்தில்.
த ல் எனக்குத் ெதாிய ேவண் ம்."

"ேபஷாக நம்பலாம். ஏெனன்றால் நா ம் உன்ைனப் ேபால் மரணத்தின் வாயி ல்
நிற்பவள்தான். அேதா அந்த ெமாட்ைடப் பாைறயி
ந் பள்ளத்தாக்கில்
குதிக்கவி ந்த என்ைன உன் ைடய னகல் சத்தம் தான் த த் நி த்திய !"
எ ற்காக அப்ப

ஒ

ேகாரமான

ைவத் ேத க்ெகாள்ள எண்ணினாய்,

ெபண்ேண?"
"எனக்கு வாழ்க்ைக ெவ த்
அவன் ேவதைனைய ம் மறந்

விட்ட !"
ன்னைக ாிந்தான். "வாழ்க்ைகயில் ெவ ப்பா?

அப்ப என்ன ெபாிதாகத் ன்பம் அ பவித் விட்டாய் நீ? இேதா, என்ைனப் பார்!
நா வ ஷங்கள் சிைறக் ைகதியாகப் படாத பா பட்ேடன். சுதந்திர ஆர்வத்தால்
தப்பிக்ெகாண் ம் வந்ேதன். சதா
. ஐ. . களால் பின் ெதாடரப்பட் ஓ கிேறன்.
இைதவிட உன் ன்பங்கள் ெபாிதா? என் ேதாளில் ஒ
.ஐ. .யின் ப்பாக்கிக்
குண் பாய்ந் அ பட் ரத்தமிழந் தவிக்கும் ேபா ம்கூட எனக்கு உயிாின் ேமல்
ஆைச விடவில்ைலேய!"
"நீ என்ன தி டனா? எதற்குச் சிைற ெசன்றாய்? ஏன் தப்பித்

ஓ

வந்தாய்?"
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"ெபண்ேண, அெதல்லாம் ெபாிய கைத. கூற எனக்குச் சக்தியில்ைல."
"ேவண்டாம், ேவண்டாம்! நீ ேபசேவ ேவண்டாம்!" என்

பயந்

பதறினாள் கமலா.

"ெபண்ேண, பிற க்கு உபகாரம் பண்ணக் கற் க் ெகாள். வாழ்க்ைகயில்
எல்லாம் மைறந் இதயத்தில் மகிழ்ச்சி நிரம்ப அ தான் வழி!"

ன்பங்கள்

"சாி, அப்ப ேய ெசய்கிேறன். உன்னால் நான் அைடந்த விேவகத்ைத த ல்
உனக்ேக பயன்ப த் கிேறன். உனக்கு உதவ ஓ ப் ேபாய் ஒ டாக்டைர அைழத்
வ கிேறன்."
அவன் கத்தில் கலவரம் ேதான்றிய . "கூடேவ கூடா ! டாக்டர் வந்
பாிேசாதித்தால் த ல் ேபாலீசுக்குத்தான் தகவல் ெதாிவிப்பார்."

என்ைனப்

"பின்ேன, டாக்டைர அைழக்காமல் இ ந் விட்டால் நீ சாகத்தான் ேபாகிறாய். எம
தர்களா, அல்ல ேபாலீஸா? இ வாில் யார் ேதவலாம் என்பைத நீதான்
தீர்மானிக்க ேவண் ம். உனக்குத்தான் இ விஷயங்களில் அ பவம்
அதிகமாயி க்கிற !"
"ெபண்ேண வ , என் ேதாைளக் கடப்பாைறயால் தாக்குவ
தரவில்ைலயானால் நான் உன் ேபச்ைச ரசித் ச் சிாிப்ேபன்."

ேபால் ேவதைன

"நான் ேபச ம் ேவண்டாம்; நீ ரசிக்க ம் ேவண்டாம்! நான் என்ன ெசய்யட் ம்?
உனக்கு எப்ப

உதவட் ம்? அைதச் ெசான்னால் ேபா ம்."

"என்ைனக் காட் க் ெகா க்க மாட்டாயல்லவா?"
"சத்தியமாகத் ேராகம் பண்ண மாட்ேடன். ெதய்வேம, நம் இ வைர ம் இங்ேக
ஒேர சமயத்தில் ஒ வ க்குக்கு ஒ வர் உதவ அ ப்பியதாய் எண் கிேறன். இல்லாத
ேபானால் அத்தைன ேநரம் நிைனவிழந்
விழப்ேபான த ணத்தில் மயக்கம் ெதளிந்
ெசால்

கிடந்த நீ, நான் பாைறயி

ந்

னகி என் கவனத்ைதக் கவ வாேனன்?

! நான் என்ன ெசய்யட் ம்?"

"ெபண்ேண! நீ எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவள்? ராமப்பட்டணமா?"
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"அங்ேகதான் இப்ேபா

கு யி க்கிேறாம்."

"அந்த ஊாில் பவானி என்

ஒ

ெபண் வக்கீல் இ க்கிறாளாேம, ெதாி மா?"

கமலா அளவிட
யாத ஆச்சாியத் டன், " ஆமாம், நன்றாகத் ெதாி ேம, பவானி
அக்காைவ!" என்றாள்.
"அக்கா என் அைழக்கும் அள சிேநகமா?" என் ேகட்ட அந்த வா பனின் கம்
மலர்ந்த . இந்தப் ெபண் தன்ைனக் காட் க் ெகா க்க மாட்டாள் என்ற உ தி ம்
பிறந்த .
"அவளிடம் ேபாய் உனக்கு உமாகாந்தைன நிைனவி க்கிறதா?" என்
'நிைனவி க்கிற

' என்

அவள் ெசான்னால் , 'அவன் ஒ

பார்க்க வி ம் கிறான்' என் கூறி இங்ேக அைழத்
ெதாியேவ கூடா விஷயம்!"

ேகள்.

நிமிஷம் உன்ைனப்

வா. ஆனால் யா க்கும்

"பவானி உனக்கு உறவா?"
"இ வைர இல்ைல" என் ேசாகப் ன்னைக ாிந்தான் உமாகாந்தன்.
"சிேநகம்தான். நாங்கள் இ வ ம் கல் ாியில் ஒன்றாகப் ப த்தவர்கள். இன் ம் ஒ
மணி ேநரத்தில் அவள் உன் டன் இங்ேக வரவில்ைல என்றால் என்ைனப் பார்க்க
அவ க்கு வி ப்பம் இல்ைல என்
ாிந் ெகாண் என் வழிேய ேபாேவன்" என்
ைகக் க காரத்ைதப் பார்த்தான்.
"ஒ வழி ம் ேபாக ேவண்டாம். இங்ேகேய இ . அக்காைவக் கண் ப்பாக
அைழத் வ கிேறன்."
"பவானிைய வற்

த்த ேவண்டாம், நீ" என்றான் உமாகாந்தன். "என்ன

இ ந்தா ம் நான் சிைறவாசம் ெசய்தவன் அல்லவா?" என்ற ேபா அவன் விழிகளில்
அத்தைன உடல் ேவதைனயி ம் ேதான்றாத கண்ணீர் த ம்பி நினற .
"இல்ைல, இல்ைல! பவானி அக்கா அப்ப ஒ நா ம் நிைனக்கேவமாட்டாள்.
இந்தப் பக்கம் தப்பி ஓ ய ைகதி ஒ வன் வைளய வ வதகா ம்
. ஐ. . கள்
அவைனத் ேத வதாக ம் ேகள்விப்பட் அக்காேவ என்னிடம் கூறியி க்கிறாள். அ
மட் மில்ைல; ஒ

ேவைள அக்ைகதிைய நான் காண ேநர்ந்தால் உடேன தன்னிடம்
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வந் தகவல் ெதாிவிக்க ேவண் ம் என் ம், வக்கீல் என்ற ைறயில் தன்னால்
இயன்ற உதவிையச் ெசய்வதாக ம் ெசான்னாள். அதனால் நான் ேபாய்ச்
ெசான்ன டேன அவள் ஓேடா வ வாள். ஆனால் ஒன் வக்கீல் என்ற ைறயில்
மட் ம் அவள் உனக்கு உதவப் ேபாவதாக நான் க தவில்ைல. இன் யிர்க் காத
என்ற உாிைமேயா ம் உதவப் ேபாகிறதாக எண் கிேறன். என்ன நான் ெசால்வ
சாிதானா?"
உமாகாந்தன் பல னமாகப் ன்னைக ாிந் கண் சிமிட் னான். பிறகு ேபச ம்
சக்தி இழந்தவனாய் இைமகைள
க் ெகாண்டான்.
கமலா அவன் அ ேக குனிந் , "ெகாஞ்சம் தாமதமானா ம் கவைலப் படாேத.
ைதாியமாக இ !" என் கூறிவிட் மைலப்பாைதைய நாேல எட் ல் அைடந்
ஓட்ட ம் நைட மாகக் கீேழ இறங்க ஆரம்பித்தாள். பஸ் வரத் தாமதமானால் ேவ
யாராவ காாிேலா அல்ல ேமாட்டார் ைசக்கிளிேலா அந்தப் பக்கமாக வர
மாட்டார்களா? ராமப்பட்டணம் வைர தன்ைன ஏற்றிக் ெகாண்

ேபாக

மாட்டார்களா?" என் ஏங்கினாள். அேத சமயம் தன் அவசரத் க்கு அவர்களிடம்
என்ன காரணம் கூ வ என் ம் குழம்பினாள்.
நல்ல ேவைளயாக அவைள அதிகம் தவிக்க விடாமல் பஸ் ஒன் இறக்கத்தில்
வந்த . அதிர்ஷ்ட வசமாக அதில் இடமி ந் அவள் ஏறிக் ெகாள்ள ம்
ந்த .
-----------------அத்தியாயம் 50 -- பவானியின் காதலன்
உமாகாந்த

க்குத் ேதாளில் ம ந்

ைவத் க் கட் ப் ேபாட்

விட்

நிமிர்ந்த

டாக்டர், பவானிையத் தி ம்பிப் பார்த் ப் ன்னைக ாிந்தார். "உயி க்கு
ஆபத்தில்ைல" என்றார்.
"என் வயிற்றில் பாைல வார்த்தீர்கள்" என் கூறிப் பவானி விழிேயாரம்
ளிர்த்தி ந்த கண்ணீைர ந விரலால் ைடத் க் ெகாண்டாள்.
"ஓய்

ேதைவ; ஒ

வாரம் பத்

நாட்கள் ஆகும் உடம் நடமா கிற அளவில் ெதம்

ெபற. ஏராளமாய் இரத்தம் இழந்தி க்கிறான் அல்லவா?" என்றார் டாக்டர். "ெராம்ப
தாங்ஸ்" என்ற பவானி, ைகப் ைபையத் திறந்
எ த்தாள்.

அதி

ந்

ஒ

மணிபர்ைஸ
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"இ க்கட் ம். ஃபீஸ் ஒன் ம் இப்ேபா ேதைவயில்ைல" என்றார் டாக்டர்.
"நாைளக்குப் ேபா சார் என் மீ வழக்குத் ெதா த்தால் நீங்கள் என் சார்பில் வந்
இலவசமாக வாதா ங்கள் ேபா ம்."
பவானி ாியாத ேபால் ந த் , "ேகஸா, உங்கள் மீதா? எதற்கு?" என்றாள்.
டாக்டர் சிாித்தார். "பவானி! எனக்கு வய நாற்பத்ைதந் ஆகிற . இ பத்திரண்
வ ஷசங்களாக பிராக் ஸ் பண் கிேறன். கல் குத்தியதால் ஏற்பட்ட காயத் க்கும்
ப்பாக்கி ேதாட்டா கிழித் ச் ெசன்ற காயத் க்கும் வித்தியாசம் ெதாியாமல்
ேபாகுமா? மைலச் சாிவில் ச க்கி வி ந்
இவ

கூாிய பாைற குத்திக்காயம் பட்

க்கு என்கிறாய். இவன் யார்? தி ெமன்

ைளத்தான்? உனக்கு எவ்வா

விட்ட

ராமப் பட்டணத்தில் எப்ப

சிேநகமானான்? கமலா ம் நீ ம் இவ

மாக

ஏலமைலச் சாிவில் எதற்காக ஏறிப் ேபாக ேவண் ம்?
அங்ேக இவன் எதற்காக வி ந் ெதாைலக்க ேவண் ம்? அப்ப ேய வி ந்
ெதாைலத்தா ம் இயற்ைகயான விதத்தில் தைலயிேலா ழங்ைக ழங்கா ேலா
அ பட்

க்கக் கூடாதா? வல

ேதாளில் சற் ம் ெபா ந்தாத விதமாக எதற்கு

அ பட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? பவானி! இைதெயல்லாம் ேகட்க வக்கீ
ேவண் யதில்ைல. டாக்ட க்குக் கூட எழக் கூ ய சந்ேதகங்கள்தாம்."

க்குப் ப க்க

பவானி, "டாக்டர் ... வந் ...." என் ஏேதா கூற ஆரம்பித்தாள். அவள் ேமேல
ேபசுவதற்கு ன் உள்ளங்ைகையக் காட் நி த்தச் ெசான்னார்.
"இேதா பார்! நான் ேகள்வி ம் ேகட்க ேவண்டாம்; நீ பதி ம் கூற ேவண்டாம்! அ
ேம ம் ேம ம் என்ைன இந்தக் ேக ல் சிக்க ைவத் ப் ேபாலீஸாாின்
அதி ப்திைய ம் சம்பாதித் த் த ம்! பவானி! நான் ேபாலீஸுக்கு உடேன தகவல்
ெகா க்கக் கடைமப் பட்டவன்.நியாயமாக அவர்களிடம் ெசால்லாமல் இவ க்குச்
சிகிச்ைச ெசய்ய ஆரம்பித்தேத தவ . ஆனால் இந்த ஊாில் அேநகமாக எல்லா ேம
பவானியிடம் உள்ள ஒ வசீகர சக்திக்கு அ ைமயாவ ேபால் நா ம்
வசப்பட்
க்கிேறன். அதனால்தான் உன் ேகாாிக்ைகக்கு இணங்கிேனன். இங்கு நான்
வந் ேபானைத யா க்கும் ெசால்ல மாட்ேடன்; நீ ம் மறந் வி . இல்லாத ேபானால்
எனக்கு மட் மில்ைல. உன் பராமாிப்பில் உள்ள இவ க்கும் ஆபத் .
"ஜுரம் வ ம் இவ க்கு. ற்றிரண் க்கு ேமல் ேபானால் இந்த தல் ம ந்ைதக்
ெகா த் க் குைறக்க ேவண் ம். இரண்டாவ ம ந்ைத நாைளக்கு ன் ேவைள
ஒ வாரத் க்குச் சாப்பிட ேவண் ம்."
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"ஆகட் ம் டாக்டர்" என்றாள் பவானி, " ர்வ ஜன்ம ஜாப் பலனாகத்தாத்தான்
எனக்குக் கமலா ம் நீங்க ம் ஆபத்பாந்தவர்களாக உதவ வந்தீர்கள்." ேமேல ேபச
யாமல் அவ க்குத் க்கம் ெதாண்ைடைய அைடத்த .
அவர் அப்பால் ேபான ம் அ வைர அடக்கி ைவத்தி ந்த

க்கெமல்லாம் பீறிட்

எழ, அவள் உமாகாந்தின் கட் ல ேக மண் யிட் அமர்ந் தைலயைணயில் அவன்
கத் க்கு அ ேக தன் வதனத்ைத ம் ைவத் க் ெகாண் விம்மி விம்மி அழலானாள்.
கமலா பதறிக் ெகாண்

தன்ைனத் ேத

வந்த , அவள் கூறியைதக் ேகட் த் தான்

த்த , அவசரம் அவசரமாகக் காைர ஓட் க் ெகாண் ெசன்ற , அைர மயக்க
நிைலயில் இ ந்த உமாகாந்ைத இ வ ம் இ
ற ம் தாங்கிக் ெகாண் ெமல்ல
நடத்திக் கா க்கு அைழத்

வந்த , காாில் ப க்க ைவத்த , பிற கு

ேசர்ந்த ம்

மாமா உதவி டன் உமாகாந்ைத மா க்குத் க்கிச் ெசன்ற , தன் அைறயில் தன்
கட்
ேலேய அவைனப் ப க்க ைவத்த . அங்ேக அவன் நிைனவிழந்
ர்ச்ைசயான ம் உள்ளெமல்லாம் பதற, ஊெனல்லாம் ெநக்கு க டாக்ட க்குப்
ேபான் ெசய்த , அவர் வந்
ேபா

பார்த் விட் த் தி ம்பிய

எல்லாம் கனவில் நடந்தைவ

ந்தன. ஆனால் அைவ கனவல்ல, உண்ைமேய என்பதற்குச் சாட்சியமாய்

உமாகாந்தன் அவள் ப க்ைகயிேல சயனித்தி ந்தான். 'எப்ப
ேமனி எப்ப

உ த் ெதாியமல் ெம ந்

எழில் வதனம் இன்

இ ந்த ெச ைமயான

வா யி க்கிற ? எப்ப

இ ந்த சிவந்த

ெவளிறிக் கிடக்கிற !'

அந்த வினா வைரயில் கடைமயில் கண் ம் க த் மாயி ந்த பவானி இனி ெசய்ய
ஒன் மில்ைல. உமாகாந்தன் கண்விழிக்கக் கட ைளப் பிரார்த்தித்தப்ப காத்தி க்க
ேவண் ய தான் என்ற நிைலயில் கண்ணீர் ெப குவதற்கு இடம் அளித்தாள். அ
கைர உைடத் ப் ெபாங்கிய .
கமலா அவைள ெந ங்கி ெமல்ல அவள் ேதாளில் கரம் ைவத்தாள்.
"இல்ைல கமலா! என்ைனச் சமாதானப்ப த்த யலாேத! அழவி . இ நா
வ ஷங்களாக நான் ேதக்கி ைவத்தி க்கும் பிாி த் யர்" என்றாள் பவானி.
"அ தான் வந் விட்டாேர அக்கா!"
"ஆமாம். வந் தான் விட்டார் கமலா. நா
என்ைனத் ேத க் ெகாண்
.ஐ. .களால்

வந்தவர் எப்ப

ஆண் க
வந்

க்குப் பிறகு ஞாபகமாக

ேசர்ந்தி க்கிறார் பார்த்தாயா?

ரத்தப்பட் , ெவய்யி ல் காய்ந் , மைழயில் நைனந் , நாயாக
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அைலந் , மைறந்

திாிந் , ெம

ந்

ேதய்ந் , கைடசியில் அவர்கள்

ப்பாக்கிக்

குண் ன் தாக்குத க்கும் ஆளாகி, மயங்கிய நிைலயில் எனக்குத் தி ம்பிக்
கிைடத்தி க்கிறார் கமலா! அப்ேபா ம்கூட எத்தைன கைளயாக இ க்கிற
பார்த்தாயா, இவர் கம்!" என்ற பவானி உமாகாந்தின் கன்னங்கைள ெமல்ல
வ
னாள். ெதாடர்ந் கண்ணீைரப் ெப க்கி விசித் விசித் அ தாள்.
சற் ேநரம் ெபா த் க் கமலா, "அக்கா! என்ைன மன்னித் க் ெகாள் ங்கள்.
உங்கைள இந்த நிைலயில் விட் விட் ப் ேபாக எனக்கு மனமில்ைல. ஆனால் எனக்கு
ெராம்ப ேநரமாகிற . 'தீப்ெபட்

வாங்கி வ வதாகக் கூறிப் றப்பட்ட ெபண் என்ன

ஆனாள், எங்ேக ேபானாள்?' என்
ெகாண்

ப்பாள். எனக்குச் சீக்கிரம்

ாியாமல் அம்மா என்ைனச் சபித் க்
தி ம்ப ேவண் ம். வரட் மா?"

"நா ம் வ கிேறன் கமலா. உன்ைனக் காாில்
வி கிேறன்."

ட் ல் இறக்கி விட்

"ேவண்டாம் அக்கா! இவைரக் கவனித் க் ெகாள்ள ேவண் ய
ெபா ப் . நான் ேபாய்க் ெகாள்கிேறன்."

விட்

உங்கள்

வந்

தல்

"இவைரத் எனக்குத் ேத த் தந்த உன்ைனக் கவனித் க் ெகாள்வ ம் என்
ெபா ப் த் தான். மாமா இவைரச் சற் ேநரம் பார்த் க் ெகாள்வார். ேம ம் இவ க்கு
நான் ம ந் வாங்கி வர ம் ேவண் ம். வா, ேபாகலாம்" என்ற பவானி கத்ைதத்
ைடத் க் ெகாண்
ட்
ந்த பிாிக்கப்படாத இரண் ெந ப் ப் ெபட் கைள
எ த் க் ெகாண்
றப்பட்டாள்.
கமலாவின் ட்ைட அைடவதற்கு ன் உமாகாந்த் பற்றிய ரகசியத்ைதக்
காப்பதாக அவளிடம் உ தி ெமாழி ெபற் க் ெகாண்டாள் பவானி. அவ்வாேற
வாக்களித்த கமலா, "அக்கா! இந்தப் பக்கம் தப்பிேயா ய ைகதி உலா வதாக ம்
.ஐ. .கள் அவைனத் ேத வதாக ம் ேபச்சு வந்தேபா , 'சட்டாீதியாக அந்தக்
ைகதிக்கு உதவ
மா என் பார்ப்ேபன்' என் தான் ெசான்னீர்கேள ெயாழிய
அந்தக் ைகதி உங்கள் காதலனாக ம் இ கக் கூ ம் என்பதாகப் பிரஸ்தாபிக்கேவ
யில்ைலேய? அப்ப நீங்கள் சந்ேதகித்தைத என்னிடம் மைறத் த்தாேன விட்டீர்கள்"
என் ஆதங்கத் டன் ேகட்டாள்.
"உண்ைமதான் கமலா. எங்கள் காதல் விவகாரம் ஒ
சாவகாசமாகச் ெசால்கிேறன்" என்றாள் பவானி.

ெபாிய கைத. ஒ

நாள்
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"உங்கள் காதல ம் இப்ப ேயதான் எனக்கு வாக்களித்தி க்கிறார்! தம் ேதகத்தில்
சக்தி தி ம்பிய ம் தம்ைமப் பற்றிய விவரங்கைள ஆதிேயா அந்தமாக
விவாிப்பதாய்க் கூறினார். அதன் பிறகுதான் உங்கைள அைழத் ப் ேபாக நான்
வந்ேதன்."
"அவர் வாழ்வின் சமீப நிகழ்ச்சிகளில் எனக்ேக ாியாத சில மர்மங்கள் இ க்கின்றன
கமலா. ெகாஞ்சம் ெதம் ெபற் அவர் அந்தப் திர்கைள வி விக்க ேவண் ம்
என் தான் நா ம் ஆவ டன் காத்தி க்கிேறன்" என்றாள் பவானி.
(ெதாட ம்)
------------அத்தியாயம் 51 -- அ படாத மான்!
கமலாவின் ட்ைடப் பவானியின் கார் ெந ங்க ெந ங்க உள்ேள அமர்ந்தி ந்த
ெபண்கள் இ வ ம் மனத்தால் ெந ங்கி ெந ங்கி வந் ெகாண்
ந்தார்கள். ஒ வர்
மனம் மற்ெறா வ க்கு ஒளி மைற ஏ மின்றிப் லனாகி விட்டதால் ஏற்பட்ட
தியெதா பந்த பாசத் டன் அவர்கள் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.
"சீக்கிரேம உமாகாந்த் சுகமைடந் உங்கள் இ வைர ம் மாைல ம் க த் மாகப்
பார்க்க ேவண் ம் என் எனக்கு ஆைசயாக இ க்கிற அக்கா!" என்றாள் கமலா.
"அ சுலப சாத்தியமாகத் ேதான்றவில்ைலேய?" என் பவானி ெசான்னேபா
குர ல் ஏக்கத்ைத விடக் கவைல அதிகமாகத் ெதானித்த . " .ஐ. .கள் இ வர்
இவைரத் ேத க் ெகாண்ேட இ க்கும்ேபா ஊரறிய எப்ப த் தி மணம்
நடக்க

ம்?"

"அப்ப யானால் ரகசியமாக ஒ ேகாயி ல் விவாகம் பண்ணிக் ெகாள் ங்கள்!
சுவாமி சந்நிதி ன் மாைல மாற்றிக் ெகாள் ங்கள். சாட்சிக்கு என்ைன மட் ம்
ைவத் க்ெகாள் ங்கள். நாத்தனார் ஸ்தானத்தி
ந்
ன்றாவ
ச்ைச நான்
அ த்தமாகப் ேபா கிேறன்!"
"ரகசியமாகக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்

விடலாம். ஆனால் ரகசியமாக

இல்வாழ்க்ைக எத்தைன காலம் நடத்த
ம்? ட் ேலேய சதா ஒளிந்தி ந்
காந்த் என் சம்பாத்தியத்தில் வாழ வி ம் வாரா என்ப ெதாிய ேவண் ம்."
"அப்ப யானால் நம் இ வ க்கு மிைடயில் கல்யாண விஷயத்தில் ெராம்ப
ஒற் ைம அக்கா. இ வ க்குேம தி மணம் நடக்கேவ ேபாகிறதில்ைல!"

உமா
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"ஏன் கமலா அப்ப ச் ெசால்கிறாய்? என்ன ஆயிற்
மணப்பதாகக் ேகார்ட் ேலேய உ தி கூறினாேர!"

உனக்கு? கல்யாணம் உன்ைன

"அவர் தயாராக இ க்கலாம். அவர் தாயார் கு க்ேக நிற்கிறாேர! ஊரார்
இல்லாதைத ம் ெபால்லாதைத ம் ேபசுவைதக் ேகட் க் ெகாண் அந்த அம்மாள்
எங்கள் ட் க்கு வந் ெராம்ப ம் அவமானப் ப த்தி ஏசிப் ேபசிவிட்டார் அக்கா!"
கமலா ெதாடர்ந் விவாித்தைத ெயல்லாம் ேகட்ட பவானி, கைடசியில், "அ
அசேட! இதற்காக நீ உயிைர விட நிைனத்த சுத்த தப் . கல்யாணம் உண்ைமயில்
உன்னிடம் ெராம்ப ஆைசயாக இ க்கிறார். அவர் அம்மாைவ நீ கல்யாணம் ெசய்
ெகாள்ளப் ேபாவதில்ைலேய? அவள் ஏேதா உளறியதற்காக நீ ஏன் கவைலப்பட
ேவண் ம்?" என்றாள்.
"அக்கா! உங்கள் சமாதானம் ெகாஞ்சம் கூட அர்த்த ள்ளதாகேவா ஏற்கக் கூ ய
தாகேவா இல்ைல. ஆனா ம் நீங்கள் எனக்குச் சமாதானம் ெசால்கிறீர்கேள, அ ேவ
எனக்குப் ெபாிய ஆ தல். எ எப்ப ப் ேபானா ம் உங்கள் அன் ம் நட் ம் எனக்குக்
கிைடக்குெமன்றால் அதற்காகேவ எத்தைன ஜன்மா ேவ மானா ம் எ த்
அவற்றில் எத்தைன ன்பங்கள் ேவண் மானா ம் அ பவிக்கலாம். அப்ப ப்
பார்க்கும்ேபா நான் உயிைர விட நிைனத்த வ கட் ன அசட் த்தனம்தான்"
என்றாள் கமலா.
ட்

வாச ல் பவானியின் கார் நின்றேபா

அங்ேக ஏற்கனேவ கல்யாணத்தின்

'டப்பா மாடல்' கார் நின் ெகாண்
ந்த . "அடேட! கல்யாணம் வந்தி க்கிறார்
ேபா
க்கிறேத" என்றாள் பவானி.
"அக்கா! தீப்ெபட் க க்கு ெராம்ப நன்றி. மறக்காமல் ம ந்
ேபாங்கள்" என் கூறிவிட் இறங்கினாள் கமலா.

வாங்கிக் ெகாண்

ஆனால் பவானி அவைள வாச ல் இறக்கிவிட் ப் ேபாகத் தயாராக இல்ைல. "அ
கள்ளி! காதலன் வந்த டன் என்ைன ைநஸாக அ ப்பிவிடப் பார்க்கிறாயா?
யா ! உள்ேள வந் விட் த்தான் ேபாேவன்" என் கூறியப ேய இறங்கினாள்
பவானி. உண்ைமயில் இவ்வள கால தாமதமாக வந்ததற்காகக் கமலா க்கு
'அர்ச்சைன' நடக்கப் ேபாகிறேத என்ற கவைலயில்தான் அவைளப் பின்ெதாடர்ந்தாள்
பவானி.
****
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கல்யாணம் ேரழிையத் தாண்
சாய்

வந்

நின்றான்.

நாற்கா யில் சயனித்தி ந்த மாசிலாமணி, அந்த இடத்ைத விட்

அைசயாமல், "எங்ேக வந்தாப்ேபால?" என்றார்.
"சும்மாத்தான், பார்த்

விட் ப் ேபாகலாம்

..." என்றான் கல்யாணம்.

"பார்த்தாச்சுல்ல?"
கல்யாணத் க்கு ேராஷமாக இ ந்த . 'வி ட்'ெடன் தி ம்பிவிட ேவண் ம்ேபால்
இ ந்த . ஆனால் சிரமப்பட் அந்த எண்ணத்ைத அடக்கிக் ெகாண்டான். தன் தாயார்
மீ தவ இ க்கலாம்; தா ம் அவர்க க்கு அவமானம் ேத த் தந்தவன்தான்.
எனேவ பல்ைலக் க த் க் ெகாண் தன்மானத்ைத ெமன் வி ங்கிவிட் ப்
ேபசினான்.
"இைதக் ேக ங்க, மாசிலாமணி! நீங்க வ த்தப்படறதிேல நியாயம் இ க்கு. சற்
ன்னால் பள்ளிக்கூடம் ேபாய்க் ெகாண்
க்கும் விசுைவச் சந்தித்ேதன். என் அம்மா
ேநற் இங்கு வந் விட் ப் ேபானதாக அவன் ெசான்னான். அவ க்கு விஷயம்
ஒன் ம் சாியாக விளங்கவில்ைல. ஆனால் குரல் உயர்ந் வாக்குவாதம் நடந்த என்ற
அள க்குப் ாிந் ெகாண் ெசான்னான். அப் றம் நீங்க யா ம் இர சாப்பிடைல
என் ம் கமலா அக்கா அ
ெகாண்ேட தனக்கு மட் ம் சாதம் ேபாட்டதாக ம்
கூறினான். அதி
ந் ஏேதா விபாீதமாக நடந்தி ப்பதாகப் ாிந் ெகாண்ேடன்.
நான் இப்ேபா இங்ேக வந்ததற்ேக அ தான் காரணம். என்ன நடந்த என் நீங்கள்
எனக்கு விவரம் ஏ ம் ெசால்ல ேவண்டாம். எனக்கு அைதக் ேகட்கப் பி க்கைல. என்
தாயாைர நீங்க ஷிக்க நான் ேகட் க் ெகாண்
ப்ப நாகாிகமாகா . ஆனால் ஒ
விஷயம் மட் ம் தீர்மானமாக ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அன்ைறக்குக் ேகார்ட் ல்
நான் ெகா த்த வாக்கு திப்ப நான் நடந் ெகாள்ளத் தயார். என் தாயார் என்ன
ெசால் யி ந்தா ம் அைதப் ெபா ட்ப த்தாமல் உங்கள் ெபண்ைண நீங்கள் எனக்கு
மணம்
த் க் ெகா ப்பீர்களானால் நான் ஏற்கக் காத்தி க்ேகன். அவைள
நல்லப யாக ைவத் க்ெகாள்ேவன். இதனால் என் ெபற்ேறாாிடம் நான் சண்ைட
ேபாட் க் ெகாள்ள ேநர்ந்தா ம் கவைலப்பட மாட்ேடன். நாளைடவில் என்
அம்மாவின் மனம் மாறிவி ம். அவ க்கு நான் ஒேர பிள்ைள. கமலா தங்கமான ெபண்
என்பைத ம் அவள் சீக்கிரமாகேவ ாிந் ெகாள்வாள்."
"தங்கேமா, ைவரேமா இந்தப் ெபண்ைணேய காேணாேம" என்
லம்பினாள்
சைமயல் அைறயி
ந் ெவளிப்பட்ட காமாட்சி. "ேவைல இங்ேக எனக்கு இ ப்
ஒ யற . அவள் என்னடா ெவன்றால் ெபா
வ கிேறன்' என்

ேபானவள்தான்.

ல ம்ேபா

'வத்திப் ெபட்

வாங்கி
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மணி பத்தைர ஆகிற , அவைளக் காேணாம். எனக்கு ஒேர கவைலயாக இ க்கிற ,
உங்க அம்மா ேபசிய ெபா க்காமல் அவள் எங்ேகயாவ குளம் குட்ைடையத் ேத ப்
ேபாய் விட்டாேளா என் ."
"ேசச்ேச! அப்ப ெயல்லாம் ஒன் ம் இரா . நான் ேபாய்த் ேத ப் பார்த்
வ கிேறன்" என்றான் கல்யாணம்.
இந்தச் சமயத்தில் பவானி ம் கமலா ம் ஒன்றாக உள்ேள

அைழத்

ைழந்தார்கள். வந்த

இ வைர ம் இந்த வ ம் வியப் டன் பார்த்த பார்த்தப இ க்க, பவானி
ெசான்னாள்: "நல்லேவைளயாகக் கல்யாண ம் இங்ேக இ க்கிறார்! வ ம்
நன்றாகக் ேகட் க் ெகாள் ங்கள். இந்தப் ெபண்ைண இனிேமல் தனியாக எங்ேக ம்
அ ப்பாதீர்கள்! இவள் பாட் க்கு எைதேயா கு ட்டாம்ேபாக்கில் ேயாசைன
பண்ணிக் ெகாண் என் காாிேல வந்
ட் க்ெகாண் பயத்தில் ர்ச்ைசயாகி
வி ந் விட்டாள். காயம் ஒன் ம் படாமல் கட ள்தான் காப்பாற்றினார். நல்ல
ேவைள நான் காைர ெராம்ப ெம வாக ஓட் வந்ேதன். சட்ெடன் பிேரக் ேபாட்
நி த்திேனன். இவ க்கு பயம் பாதி, மனக் கிேலசம் பாதி. மயங்கி வி ந் விட்டாள்.
காாில் க்கிப் ேபாட் க் ெகாண் என் ட் க்குப் ேபாய் ஆசுவாசப்ப த்தி அைழத்
வந்ேதன். ெபண்ைண ஜாக்கிரைதயாகப் பார்த் க்ெகாள் ங்கள். கல்யாணம்!
உங்க

க்கும்தான் ெசால்கிேறன், கமலா இனி உங்கள் ெபா ப் !"

"நான் அப்பேவ ேபாக ேவண்டாம்

ட் ண்ேடன்! 'விசுைவ அ

ப் டீ'ன்ேனன்.

ேகட்டாளா? இல்ைலேய! இனிேமல் ஒ நிமிஷம்கூட இவைள ைவத் க்ெகாண்
சமாளிக்க
யா !" என்றாள் காமாட்சி.
"அதற்ெகன்ன இனி கல்யாணம் ைவச்சுச் சமாளிக்கிறார்!" என்றாள் பவானி.
---------------அத்தியாயம் 52. -- அ பட்ட

!

நிைறய இரத்தம் இழந்தி ந்த ேபாதி ம் க ைமயான ஜுரம் அ த்தேபாதி ம்
உமாகாந்த் இரண்
ன் தினங்களில் குணமைடந்தான். டாக்டாின் ம ந்ைதவிடப்
பவானி ம் அவளிடம் மிக ம் பிாிய ள்ள மாமா குணேசகர ம் பார்த் ப் பார்த் ச்
ெசய்த பணிவிைடகளினால்தான் பிைழத்தான் உமாகாந்த்.
தன் தலாக அவன் கண் இைமகள் படபடத்தேபா பவானி அ கில் இ ந்தாள்.
அவைளக் கண்ட ம் கமலர்ச்சி டன் எ ந்தி க்க யன்றான். அந்த
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யற்சியிேலேய அவன் ம ப
பதறினாள், விம்மினாள்,

ம் பல னமைடந்

ர்ச்ைசயானான். பவானி

த்தாள்.

மாமா குணேசகரன், "நீ இப்ப த் தவிப்பதால் அவ

க்கு எந்த உபேயாக ம்

இல்ைல. எவ்வளேவா ப த்த ெபண்ணாகிய உனக்கு இ
க ந் ெகாண்டார். "'நாட் ப் பற்

ஏன் ாியவில்ைல?" என்

என்ற நங்ைகைய மணந் , மாமியார்

என் இ க்கிறான் என் காதலன்' என்றாேய, இவன்தானா?" என்
தண்ணீைர உள்ளங்ைகயில் எ த் அவன் கத்தில் ெதளித்தார்.
உமாகாந்த

ேட கதி

ேகட்ப ேய சிறி

க்குப் பிரக்ைஞ வந்த . பவானிையப் பார்த் ப் ன்னைக ாிந்தான்.

பவானி அவன் ம ப
ம் மயக்கம்ேபாட் விடப் ேபாகிறாேனா என்ற
கவைல டன் ெசார ெசாரெவன்
ரட் த்தனமாக இ ந்த அவன் கரத்ைத எ த் த்
தன் பளிங்குக் கன்னத்தில் ஒற்றிக் ெகாண்டாள். கண்ணீரால் அந்த விரல்கைளக்
குளிப்பாட் னாள்.
"பவானி! உன்னிடம் ஓர் உண்ைமையச் ெசால் விட் ப் ேபாவதற்காக வந்ேதன்"
என்றான் உமாகாந்தன், ஈன சுரத்தில்.
"நீங்கள் ஓர் உண்ைமைய ம் கூற ேவண்டாம். நா வ ஷங்க க்குப் பிறகு நீங்கள்
என்னிடம் தி ம்பி வந் ேசர்ந் விட்டீர்கள். எனக்கு இந்த உண்ைம ஒன்ேற ேபா ம்!"
என்றாள் பவானி.
அப்ப யில்ைல பவானி, என்ைனப் பற்றி நீ என்ன நிைனத் க்
ெகாண்
க்கிறாேயா என் எனக்கு ஒேர கவைல. இந்த நா ஆண் க
சிந்தைன!"

ம் அேத

"என்ன எண்ணிேனன்? ேதச பக்த தியாகி என் ெப ைமப்பட்ேடன். ப ப்ைப ம்
பட்டத்ைத ம் ெதாடர்ந் கிைடக்கக்கூ ய ெபாிய உத்திேயாகத்ைத ம்
ம்பாக
மதித் உதறிவிட் ப் ேபான ரர் என் நிைனத் நிைனத் ப் ாித்ேதன். என்னிடம்
ஒ வார்த்ைதகூடச் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் என்ைன விட் ப் பிாிந் ேபான
எனக்கு ஒேர ேகாபமாக ம் வ த்தமாக ம் இ ந்தா ம் அேத சமயம் என்னிடம்
ெசால் யி ந்தால் நான் உங்கைளத் த த்தி க்க மாட்ேடனா என் ம் எண்ணிப்
பார்த்ேதன். எனேவ என்னிடம் ெசால்லாமேல நீங்கள் சுதந்திர ேதவிக்குப் பணிவிைட
ெசய்த ம் நியாயேம என்ற
க்கு வந்ேதன். கடைமக்காகக் காதைல ம் றந்த
உங்கள் திட சித்தம் என் ைனப் ளகாங்கிதம் அைடயச் ெசய்த . நீங்கள் வி தைல
ெபற் த் தி ம்பி வ ம்தினத்ைதக் கணக்குப் ேபாட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ெபா ைமேயா ம் ஆவேலா ம் காத்தி ந்ேதன்."
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பவானி ேபசப் ேபச உமாகாந்த்
படர்ந்த !

கத்தில் ஏேதா திைர வி விக்க

யாத பாவம்

"பவானி! ேதச பக்தத் தியாகியாக நான் சிைறெசன்றைத யார் உனக்குச்
ெசான்ன ?"
"ேவ யார்? உங்கள் தகப்பனார்தான்!" என்றாள் பவானி. "நீங்கள் கல் ாிக்குச் சில
நாட்கள் வராம
க்கேவ என்னால தாங்கிக்ெகாள்ள
யவில்ைல. கூச்சத்ைத விட்
உங்கள் ட் ல் என்ைன யாராவ தப்பாக நிைனத் க் ெகாண்டா ம் பாதகமில்ைல
என்ற தீர்மானத் டன் ேபாய் விசாாித்ேதன். உங்கள் தகப்பனார் அன்ெபா க
என்னிடம் ேபசினார். 'உன் கல்

ாி நண்பர்கள் எல்லா ேம ெப ைமப்படக் கூ ய

விஷயத்ைதச் ெசால்லப் ேபாகிேறன்' என் ஆரம்பித் நீங்கள் ைகதான விஷயத்ைதச்
ெசான்னார். கு ம்பத்தினாில் கூட யா க்குேம ெதாியாமல் நீங்கள்
ஏகாதிபத்தியத் க்கு எதிரான சில சதிச் ெசயல்களில் ஈ பட்
ந்தீர்களாேம!
அண்டர்கிர ண்ட் ேபர்வழிகள் சில க்கு உதவினீர்களாேம!
.ஐ. .கள் அைதத்
ெதாிந் ெகாண் உங்கைள அெரஸ்ட் ெசய் ஓர் ஆங்கிேலய மாஜிஸ் ேரட் ன்
ெகாண் ேபாய் நி த்தினார்களாம். அவன் ஒேரய யாக ஆ ஆண் கள் தீட்
விட்டான். 'அப்பீல்' ெசய்தி ந்தால் தண்டைன குைறந்தி க்கும். ஆனால் நீங்கள் ேமல்
ேகார்ட் க்குப் ேபாவ ேதச பக்த க்கு இ க்கு என் கூறிவிட்டீர்கள். எத்தைன
வ ஷங்களானா ம் தண்டைனைய இன் கத் டன் ஏற்ேபன் என் அ த் ச்
ெசான்னீர்கள். இைதெயல்லாம் விவாித்தேபா உங்கள் அப்பா க ணாகரன் கண்
கலங்கி விட்டார்!"
திர் நீங்கிய பாவத்தில் ன்னைக மலர்ந்த உமாகாந்தின் கத்தில். நிம்மதி
ெபற்றவனாகக் கண்கைள
க் ெகாண்டான். அவன் ெநற்றிைய இேலசாக
வ

னாள் பவானி. "எவ்வளேவா ேகட்க ேவண் ம்; எத்தைனேயா ேபச ேவண் ம்"

என்றான். "இப்ேபா என்ன அவசரம்? ெமல்லப் ேபசலாம்; ஓய்வாக இ ங்கள்" என்
அவன்
வங்கள் மீதாக ஒ விரலால் ேகா இ த்தாள். அவன் ங்கிவிட்டதாக
எண்ணி ெநற்றியில் இதழ் பதித்தாள்.
"அவ்வள தானா? கன்னத்தில் ஒன் ?"
"அதற்கு இன் ம் சிறி காலம் காத்திதி க்க ேவண் ம் நீங்கள்! த ல் இந்த
எட் நாள் தா ைய வழித்ெத ங்கள்! கிட்ட ெந ங்க விேடன் என்கிற " என் கூறிச்
சிாித்தாள் பவானி.
மாறாத ன்னைக டன் கண்ணயர்ந்தான் உமாகாந்தன்.
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'என்னதானி ந்தா

ம் என்னிடம் மட் மாவ

விவாித்தி க்கலாம்' என்

அவன்

உங்கள் ரகசிய நடவ க்ைககைள

கத்ைதப் பார்த்தவாேற தனக்குத் தாேன ேபசிக்

ெகாண்டாள் பவானி. 'எந்தச் சிைறயில் இ க்கிறீர்கள் என்ப கூட எனக்குத்
ெதாியவில்ைல. ெதாிந்தி ந்தால் எப்ப யாவ ெகஞ்சிக் கூத்தா அ மதி ெபற்
உங்கைளப் பார்க்க வந்தி க்க மாட்ேடனா? யா ம் உங்கைளச் சிைறயில் வந்
பார்க்கக் கூடா என் கூறி விட்டீர்களாம். அப்ப வந்தால் உங்கள் மன உ தி
தளர்ந் வி ம் என் அஞ்சினீர்களாம். எனேவ உங்கள் அப்பா நீங்கள் சிைறப்
பட்
க்கும் ஊைரக் கூற ம த் விட்டார். உங்கள் ேகாாிக்ைகக்கு மதிப் க் ெகா க்க
ேவண் யவளாேனன் நான். நீங்கள் அைடந் கிடக்கும் சிைறச்சாைல எ என்
கண் பி க்க எந்த யற்சிைய ம் ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. ஒ க தமாவ நீங்கள்
எனக்குப் ேபாட்

க்கக் கூடாதா? அப்ேபா

நீங்கள் இ க்குமிடம் எனக்குத் ெதாிந்

ேபாய்வி ேம என்றா?
'ஆனால் அப்ப ப்பட்ட க ைமயான தவத்ைத ேமற்ெகாண்ட நீங்கள், பிறகு
அத்தவத்ைதக் காப்பாற்ற
யாமல் தண்டைனக் காலம்
ன்னேர
சிைறயி

ந்

தப்பி ஓ

வ வாேனன்? அ

உங்கள் இயல் க்கு ஒத்

இல்ைலேய? மகிழ்ச்சி டன் சிைற வாசத்ைத ஏற்கும் கர்ம
இ ? சிைறயி

ந்

தப்பி

ேதாட்டா பாய அ பட் , ஓ
வந்

.ஐ. .களால் பின்
ஒளிந்

வ வதாக

ரன் ெசய் ம் காாியமா

ரத்தப்பட் , அைலந்

ப்பாக்கித்

சா டன் ேபாரா கிற நிைலயில் என்னிடம்

ேச வாேனன்?

'உமாகாந்த்! உங்கள் சிைறவாசத் க்குப் பின்னால் எனக்குத் ெதாியாத விவரங்கள்
ஏேத ம் இ க்கிறதா? அைவ என்ன?... ெமல்லத் ெதாிந் ெகாள்கிேறன்...
அவசரமில்ைல. இப்ேபா நீங்கள் ஆழ்ந்த நிம்மதி டன் உறங்குங்கள். இழந்த
ெதம்ைபப்ெப ங்கள். அ தான்

க்கியம்.'

இத்த ணத்தில் கீேழ ட் வாச ல் கார் வந் நிற்கும் ஓைச ேகட்ட . பவானி
ஜன்னல் வழிேய எட் ப் பார்த்தாள். மாஜிஸ் ேரட் ேகாவர்த்தனன் காாி
ந்
இறங்கிக் ெகாண்
ந்தார்!
'இவர் எங்ேக இப்ேபா

வந்

ேசர்ந்தார்?

ைஜ ேவைளயில் கர

ைழந்த

மாதிாி?' என் நிைனத் ெகாண்ட பவானி அவசரம் அவசரமாகத் தன் அைறக்
கதைவச் சாத்தித் தாளிட் விட் மா ப்ப இறங்கிச் ெசன்றாள். இயல்பான் கத்
ேதாற்றத்ைதச் சிரமப்பட் த் த வித் க் ெகாண் அவாிடம் ேபசினாள்.

75
"வா ங்கள்! என்ன, இரண்
அதற்குள் வந்

வாரங்கள் கழித்

நிற்கிறீர்கேள? என்

அவசரப்பட்டால் எப்ப ?" என்

வ வதாகச் ெசால் விட்

ைவத் ெதாிந்

ெகாள்ள இவ்வள

சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டாள்.

"நான் அதற்காக வரவில்ைல, பவானி! ஒ
க்கிய ெசய்திையச் ெசால் உன்ைன
எச்சாித் விட் ப் ேபாகலாம் என் வந்ேதன். அ பட்ட
ஒன் இந்த ஏலமைலச்
சார ல் உலவி வ கிறதாம். நீ அ க்க அந்தப் ெபண் கமலா டன் அங்ேக
ெயல்லாம் ேபாகிறாயல்லவா? அைத இனிேமல் நி த்திக் ெகாள்!" என்றார்
ேகாவர்த்தனன்.
'அ பட்ட

' என்ற ேம மா யி

ந்த உமாகாந்தைன நிைனத்

உள்ளம்

ந ங்கினாள் பவானி. இந்த மாஜிஸ் ேரட் ெபால்லாதவர். 'அ பட்ட
' என்
உமாகாந்தைனத்தான் வர்ணிக்கிறார் என் அவள் மனம் உணர்த்திய .
(ெதாட ம்)
---------------அத்தியாயம் 53 -- ெகா ரப் ன்னைக
ந ப் க் கைல சிரமமானதாக நாடக ஒத்திைககளின் ேபா ேதான்றேவ இல்ைல.
ச க ேசவா சங்க அங்கத்தினர்கள் பல ம் பார்த் ப் பிரமிக்கும்ப அவள் ெவகு
இயல்பாகத் தான் ஏற்ற பாத்திரத் க்கு உயிர் ெகா த் ந த்தாள். ஆனால் இப்ேபா
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன் கூ வ ஒன் ேம தனக்குப் ாியாத ேபால் ந க்க
ேநர்ந்த ேபா தான் அந்தக் கைல உண்டைமயில் எவ்வள சிரமமான ஒன் என்பைத
அவள் உணர்ந்தாள். "நீங்கள் எங்ேக, எப்ேபா

ேவட்ைடக்குப் ேபானீர்கள்? அதி

ம்

ஒ
ையச் சு ம் அதிர்ஷ்டம் உங்க க்கு எப்ப அ த்த ? ஏலமைலக் காட் ல்
அதிகபட்சம் நாி அல்ல ஓநாய் ேபான்ற ஷ்ட மி கங்கள்தாம் உண் என்
ெசால்வார்கேள?" என்றாள்.
"இ இரண் கால்
" என்றார் மாஜிஸ்திேரட், அவைளக் கூர்ந் ேநாக்கியவா .
"நா கால்
ையவிடப் பயங்கரமான ! கதர்ச் சட்ைட ேபாட் க்ெகாண் சா
ேபால் ஊைர ஏமாற் ம்!"
பவானி தன் உணர்ச்சிகைள மைறத் க் ெகாள்ள மிக ம் சிரமப்பட் , "நீங்கள்
என்ன ெசால்கிறீர்கள்? எனக்கு ஒன் ம் ாியவில்ைலேய?" என்றாள்.
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" ாிய ைவக்கிேறன், பவானி! இப்ப உட்கார்" என் கூறி, ேகாவர்த்தனன் ேசாபா
ஒன்றில் அமர்ந் பவானிைய அ கில் உட்கா மா ஜாைட காட் னார்.
"எனக்கு இப்ேபா ேநரமில்ைலேய? ைஹேகார்ட் க்குப் ேபாக ேவண் ய ஒ
வழக்ைக ஆராய்ந் குறிப் கள் எ த் க் ெகாண்
க்கிேறன்" என்ற பவானி அவர்
காட் ய இடத்தில் அமராமல் எதிேர ஒற்ைற ேசாபாவில் அமர்ந்தாள்.
"பாதகமில்ைல. இ

ம் ெராம்ப

க்கியமான விஷயம்தான். ெராம்ப ேநரம்

உன்ைனத் தாமதப்ப த்த மாட்ேடன், சு க்கமாக
த் க் ெகாள்கிேறன்...பவானி!
இ நாள் வைர நான் உன்னிடம் கூறத் தயங்கிக் ெகாண்
ந்த விஷயங்கைள
இப்ேபா ெசல் ேய தீரேவண் யி க்கிற . இனி ம் தாமதிப்பதற்கில்ைல.
என்ைனப் பற்றி இ வைர உன்னிடம் ஒ
இப்ேபா கூ கிேறன், ேகள்! நா
வந் ேசர்ந்தவன்தான்!"
"அப்ப யா!" என்

விவர ம் நான் ெசான்னதில்ைல அல்லவா?

ம் உன்ைனப் ேபால் கல்கத்தாவி

ந்

இங்கு

அளவற்ற ஆச்சாியத் டன் வினவினாள் பவானி.

"ஆமாம்" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
"இன்
நீ!"

ம் ேகள்! என் தகப்பனார் ெபயைரக்கூறினால் ேம

ம் ஆச்சாியப்ப வாய்

"க ணாகரனா?"
"கெரக்ட்! என் தம்பி உமாகாந்தன் தான் உன் கல்
பவானியின் இதயம் படபடெவன்

ாிக் கதாலன்!"

அ த் க் ெகாண்ட . "அவர் தமக்கு ஓர்

அண்ணன் இ ப்பதாக என்னிடம் ெசால்லவல்ைலேய?"
"தனக்கு ஒ காத இ ப்பதாக ம் அவன் எங்களிடம் கூறேவ இல்ைலேய?
உங்கள் இ வர் இைடயி ம் கல் ாியில் ஏற்பட்ட சிேநகம் காதலாக மலர்ந்த
என்பதற்கு

தல் அைடயாளம், நீ எங்கள் தகப்பனாைரத் ேத க் ெகாண்

ட் க்கு வந்தாேய, அப்ேபா தான் கிைடத்த !"

எங்கள்
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"நான் க ணாகரைனத் ேத
வியப் டன்.

வந்த

உங்க

க்குத் ெதாி மா?" என்றாள் பவானி

"அப்ேபா ெதாியா . அச்சமயம் நான் ெவளிேய ேபாயி ந்ேதன். தி ம்பி வந்த ம்
என் தகப்பனார் ெசான்னார்."
"என்ன ெசான்னார்?"
"'நல்லவன் ேபால் ந த்

நம்ைமெயல்லாம் ஏமாற்றிய

இந்த இளம் ெபண்ைண ேவ
அ தாபப்பட்டார்."

ேபாதாெதன்

பாவம்,

உமாகாந்த் ஏமாற்றியி க்கிறான்' என்

"என்ன ! ஏமாற் வதா?"
"ஆமாம், பவானி! என் அப்பா உமாகாந்த் பற்றி உன்னிடம் என்ன கூறினார்?
ேதசபக்தத் தியாகி; ஏகாதிபத்தியத் க்கு எதிராக ரகசிய சதித் திட்டத்தில் ஈ பட்டதால்
உள்ேள தள்ளிவிட்டார்கள் என் தாேன?"
"ஆமாம்."
"அ

ம் ஓர் ஏமாற்

ேவைலதான்! அவர் கூறிய

"ெபாய்யா? எதற்காகப் ெபாய் ெசால்

ப் ெபாய்!"

என்ைன ஏமாற்ற ேவண் ம்?" ------------

128.jpg "பின்ேன, தம் மகன் பாங்கில் ெகாள்ைள அ த் விட்
ெகாண்டான்; கம்பி எண்
தகப்ப

கிறான் என்

ஒ

அகப்பட் க்

ெபண்ணிடம் ஒப் க் ெகாள்ள எந்தத்

க்கு மனம் வ ம்?"

"எனக்குத் தைலையச் சுற் கிற " என்றாள் பவானி.
"ஸ்ெட ! ஸ்ெட !" என் அன் ம் ஆதர மாகக் கூறியப ேய பாி டன் எ ந்
வந் தன் சட்ைடப் ைபயி
ந்த ைகக்குட்ைடயால் அவள் ெநற்றியில் த்
த்தாய்
அ ம்பியி ந்த வியர்ைவையத் ைடத்தார் ேகாவர்த்தனன். உாிைமேயா உள்ேள
சாப்பாட் அைறக்குச் ெசன் அங்கி ந்த மண் கூஜாவி
ந் ஜில்ெலன்ற தண்ணீர்
ெகாண் வந் உபசாித்தார்.
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"இப்ப

நீ கலங்கிப் ேபாவாய் என்பதால்தான் இத்தைன நாள் வைர உன்னிடம்

இைதெயல்லாம் ெசால்லாமேல இ ந்ேதன், பவானி. என் தம்பி பற்றி
அவமானத் க்குாிய விஷயங்கைளப் ேபச எனக்கு மன ம் வரவில்ைல.
"இப்ேபா மட் ம் மனம் வந்ததாக்கும்" என்றாள் பவானி, ேகாபத்ைத மைறத் க்
ெகாள்ளாமல்.
"ேவ வழியில்ைல, பவானி! நீ ேகாபப் பட்டா ம் நான் கூறித்தான் ஆகேவண் ம்.
உமாகாந்த் ெஜயி
ந் தப்பிவிட்டான். அவைனப் பின் ரத்திக் ெகாண்
இரண்
.ஐ. .கள் அவன் ைகப்படத் டன் வந்தி க்கிறார்கள். சில காலம் ன்
எனக்கும் உமாகாந் க்கும் இைடயில் உள்ள உ வ ஒற் ைம பற்றிக் ேகள்விப்பட்
என்ைனப் பார்க்க வந்தார்கள். 'பயங்கரக் குற்றவாளி அவன்; சீக்கிரம்
கண் பி
ங்கள்' என் ஓர் அதட்டல் ேபாட் அ ப்பி ைவத்ேதன். இன்
அந்தக் ைகயாலாகாத ேபர் வழிகள் ம ப
ம் என்னிடம் வந்தார்கள்."

காைல

"வந் ....?" - ெநஞ்சத்
ப் டன், ஆனால் அைமதி இழந்ததாகக் காட் க்
ெகாள்ளாமல் வினவினாள் பவானி.
"ஏலமைலக் காட் ல் அவன் ஒளிந் திாிந்தி க்கிறான். இவர்க ம் விடாமல்
ேத யி க்கிறார்கள். மைலச் சார ல் உள்ள சின்னச் சின்ன கிராமங்களிெலல்லாம்
விசாாித்தி க்கிறார்கள். கைடசியில் ப்பறிந் ஒ கு ைசக்குள் இ ந்தவைனப்
பி க்கப் ேபானேபா அவன் தப்பி ஓ யி க்கிறான். ஒ
.ஐ. . அவைன ேநாக்கிக்
ைகத் ப்பாக்கியால் சுட்
க்கிறான்...."
ஏற்கனேவ பவானிக்குத் ெதாிந்த விஷயம்தான் என்றா
க்கிவாாிப் ேபாட்ட .

ம் அவ

க்கு இப்ேபா ம்

"பவானி! நீ உன் காதலனாகக் க தி வந்த ஒ வைனப் பற்றி இப்ப ெயல்லாம் நான்
ேபச ேநர்ந்ததற்காக எவ்வள வ த்தப்ப கிேறன், ெதாி மா? என் தம்பிையக் குறித்
மட்டமாகப் ேபச ேவண் யி க்கிறேத என்பைதவிட அதிகமாக உன் காதலைனப்
பற்றிச் ெசால்ல ேவண் யி க்கிறேத என்பதால் நான் கலங்கி நிற்கிேறன். ஆனா ம்
உண்ைமகைள எத்தைன நாள் மைறக்க
ம்? மனைசக் கல்லாக்கிக் ெகாண்
ேவண் ய த ணம் வந் விட்ட . நீ ம் உள்ளத்ைதத் திடப்ப த்திக் ெகாண்
ேகட் த்தான் ஆக ேவண் ம்."

கூற
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"ெசால் ங்கள்! அ பட்ட
என் ஆரம்பத்திேலேய நீங்கள் குறிப்பிட்டதால்
அவர் உயி க்கு ஆபத்தில்ைல என் ஊகிக்கிேறன்" என் நாத் த த க்கப்
ேபசினாள் பவானி. அவள் கண்களில் த ம்பி நின்ற நீைரக் ேகாவர்த்தனன் ைடக்க
அ மதியாமல் ஒ
றம் தி ம்பிப் டைவத் தைலப்பால் கத்ைத மைறத் க்
ெகாண்டாள்.
ேகாவர்த்தனன் ஏமாற்றம் அைடந்தவராக ஒ
இ க்ைகயில் அமர்ந்தார்.

ெப

ச்சுடன் தி ம்ப வந்

தம

" ப்பாக்கித் ேதாட்டா உராய்ந் ெசன்ற காயத் டேனேய அவன் தட் த் த மாறி
ஓ யி க்கிறான். ஏலமைலக் காட் ப் பகுதிக்குள் குந் இவர்க க்கு மிக்கிக்
ெகா த் விட் மாயமாய் மைறந் விட்
க்கிறான். இ கள் இரண் ம் ைகையப்
பிைசந் ெகாண் இன் காைல என்னிடம் வந்
ெகா த் அ ப்பிேனன்."

நிற்கின்றன. நன்றாக 'ேடாஸ்'

"ஏன், தம்பி தப்பி விட்டாேன என்

சற்

"அ

வக்கீலாக இ ந்

எப்ப

ம், பவானி? ஒ

சந்ேதாஷப்படக் கூடாதா?"
ெகாண்

இப்ப க்

ேகட்கிறாேய? சட்டத் க்கு ன் எல்ேலா ம் சமம் அல்லவா? என் தம்பி என்பதால் ஒ
குற்றவாளி தப்பித் க் ெகாண்டதற்காக நான் சந்ேதாஷப்பட

மா?"

"அப் றம்?"
"அப் றெமன்ன? அவ

க்குப் பலமாக அ பட்

க்கிற ; அதிக

யா ; ைவத்திய உதவி இல்லாமல் அதிக நாட்கள் உயிர் தாிக்க
இந்த வட்டாரத்திேலேய யாாிடமாவ

ரம் ேபாக
யா . எனேவ

'தஞ்சம்' என் வந் சரணைடய் ேவண் ய தான். எந்த டாக்டர் அவைனப்
பாிேசாதித்தா ம் குண் பட்ட காயம் என் உடேன ாிந் க் ெகாண் ேபாலீசுக்குத்
தகவல் ெகா த் வி வார். சீக்கிரேம அவன் அகப்பட் க் ெகாள்வான். ஆனால்
அ பட்ட
ஆபத்தான ம்கூட. ேபாகிற பிராணன் எப்ப இ ந்தா ம் ேபாகப்
ேபாகிற , பின்ேனா இன் ம் நா ேபைர எமேலாகப் பட்டணத் க்கு அைழத் ப்
ேபாகலாம் என் பழி வாங்கும் உணர்ச்சி எ ம். அதனால்தான் க்கியமாக உன்ைன
எச்சாிக்க வந்ேதன். அவன் இங்ேக வந்தா ம் வரலாம். ேபாலீஸ் பா காப் க்கு
ஏற்பா ெசய்யட் மா?" என்ற ேகாவர்த்தனன் பவானிைய ம ப
கவனித்தார்.

ம் கூர்ந்
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"அெதல்லாம் ஒன் ம் ேவண்டாம். ேதாட்டக்காரன், சைமயல்காரன் எல்லா ம்
இ க்கிறார்கள். மாமா குணேசகர
பயம்? ஒ

ம் இ க்கிறார். எனக்ெகன்ன கவைல, அல்ல

ஃேபான் ெசய்தால் நீங்க

ம் ஓ

வரப் ேபாகிறீர்கள்!"

"ேயாசைன பண்ணாேத, பவானி! ஏதாவ உதவி ேதைவ என்றால் உடேன
ஃேபான் பண் !" பவானி அதற்கு ஆகட் ம் என் பதில் கூறவில்ைல. அதற்கு
பதிலாக, "எனக்கு இத்தைன நாட்களாகப் ாியாம
அர்த்தமாகிற " என்றாள்.

ந்த ஒ

விஷயம் இப்ேபா தான்

"என்ன அ ?" "உங்கைள தன் தலாக ராமப்பட்டணத்தில் பார்த்த ேபா
எங்ேகேயா பார்த்த மாதிாி இ க்கிறேத என் நிைனத்ேதன்.
என்ைன ம் அறியாமல் உங்களிடம் ஒ மதிப் ம் மாியாைத ம் என்னிடம் ஏற்பட்
வளர்ந்த . உமாகாந்தின் ஜாைடகைள உங்களிடம் நான் கண்டதால்தான் என் மனம்
அப்ப உங்களிடம் கவர்ந் இ க்கப் பட்
க்கிற ."
"மதிப் ம் மாியாைத ம் உ வாக்கிய கவர்ச்சி மட் ம்தானா பவானி? அதற்கு
அதிகமாக ஒன் மில்ைலயா?" என்

ஏக்கத் டன் ேகட்டார் ேகாவர்த்தனன்.

பவானி இதற்கும் பதில் கூறாமல், "எனக்குப் ாியாமல் இ க்கும் இன்ெனா
விஷயத்ைத ம் ெசால்கிேறன்" என்றாள். "உமாகாந்த் பாங்கில் ெகாள்ைள அ த்தார்
என்பைத என்னிடம் ேவ மானால் உங்கள் அப்பா மைறக்கலாம். ஆனால் ஒ
ெபாிய பாங்குக் ெகாள்ைளைய எப்ப
பத்திாிைககள், ேர ேயா எதி

உலகின் பார்ைவயி

ேம அப்ப

ஒ

ந்

மைறப்ப ?

ெசய்தி இடம் ெபற வில்ைலேய?"

"என் அப்பா க்குக் கல்கத்தாவில் இ ந்த ெசல்வாக்கு உனக்குத் ெதாியா பவானி.
இந்தச் ெசய்தி பத்திாிைகக க்கு எட்டேவ இல்ைல. ேபாலீசுக்குச் சில பத்திாிைக
நி பர்கள் ஃேபான் ெசய் ேகட்டேபா அவர்கள் ேகள்விப்பட்ட வதந்தியாக
இ க்கும் என் ேபாலீஸார் கூறிவிட்டனர். ஏன் ெதாி மா? ேபாலீஸ் ஐ.ஜி.யிடம்
விஷயத்ைதப் பத்திாிைகக க்கு ெவளியிட ேவண்டாம் என் என் அப்பா ேகட் க்
ெகாண்டார். அவ ம் சம்மதித் அப்ப ேய உத்தர பிறப்பித் விட்டார். பாங்கு
நிர்வாகிக ம் விஷயம் ெவளியாவைத வி ம்ப வில்ைல. அவர்க க்ெகன்னேவா
பணம் தி ம்பக் கிைடத் விட்ட . தி ட ம் ைக ம் கள மாகப் பி பட் விட்டான்.
பத்திாிைகயில் ெசய்தி ெவளியானால் பாங்குக்கு

ணான அவப் ெபயர்தாேன?

எனேவ, விஷயத்ைத அ க்கிவிட்டார்கள். மாஜிஸ்திேரட் ேகார்ட் ல் ேகஸ் நடந்த
ேபா கவனித்த ஓாி பத்திாிைக நி பர்கைள என் அப்பா விைலக்கு வாங்கிவிட்டார்!"
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"எல்லாவற் க்கும் சாியான பதிைலத் தயாராக ைவத்தி க்கிறீர்கள்!" என்றாள்
பவானி.
"உண்ைம எப்ேபா ம் ெதளிவான . குழப்பம் இல்லாத . ஒ

வக்கீலான உனக்குத்

ெதாியாததா?" என்றார் ேகாவர்த்தனன். "பவானி! உமாகாந்திடம் நீ இனி ம் ஏமாந்
ேபாகக் கூடா . சிைறயி
ந் தப்பி ஓ வந்த ஒ வ க்கு என் ேம
நிம்மதியில்ைல. அவனால் எங்கும் ேவைல ேத க் ெகாள்ளேவா, உத்திேயாகம்
பார்க்கேவா
யா . சுதந்திரமாக நா ேபர் அறியவைளய வ வ அவ க்குச்
சாத்தியமில்ைல. யாராவ அவ க்கு அைடக்கலம் தந் அவைன மைறத் ைவத்
ேவளா ேவைளக்குச் சாப்பா ேபாட் க் ெகாண்
ந்தால்தான் உண் . இைத
எதிர்பார்த் உமாகாந்தன் உன்னிடம் வ வான். சிைறயி
ந் தப்பிய ம் அவன்
ேநேர கல்கத்தா ெசன் உன்ைனப் பற்றி விசாாித்தி ப்பான். நீ இங்ேக சுயமாகச்
சம்பாதிக்கிறாய் என் அறிந்த ம் அ தனக்கு அ கூலமாயிற் என்ற
எண்ணத் டன் இந்தப் பக்கம் வந்தி க்கிறான்.
.ஐ. .கள் சதா பின் ரத்தியதால்
இ வைர உன்ைன அவனால் அ க
யாமல் இ ந்தி க்கிற . ஆனால் எப்ப
ம்
அவன் உன் டன் ெதாடர் ெகாள்ள யல்வான் என்ேற எனக்குத் ேதான் கிற . நீ
அவைன மைறத் ைவத் க் காப்பாற்ற ம த்தால் அவ க்குக் ேகாபம் வ ம். அந்தக்
ேகாபத்தில் அவன் என்ன ெசய்வான், எப்ப நடந் ெகாள்வான் என்ேற ெசால்ல
யா ! அேத ேநரத்தில் ஒ பாங்குக் ெகாள்ைளக்காரன் உன்ைன மிரட் ப் பணிய
ைவக்க ம் நீ அ மதிக்க
யா . உன் நிைலைம தர்ம சங்கடமான தான்.
ஜாக்கிரைத!"
"என்ைன எச்சாிப்பதற்காக ம் எனக்குப் பா காப் அளிப்பதற்காக ேமதான்
நீங்கள் கல்கத்தாவி
ந் என்ைனப் பின் ெதாடர்ந் இந்த ஊ க்கு வந்
ேசர்ந்தீர்களா என்ன? நீங்கள் ேபசுவைதப் பார்த்தால் அப்ப யல்லவா நிைனக்கத்
ேதான் கிற ?"
"அ

ம் வாஸ்தவம்தான், பவானி. நீ என் தகப்பனாைர வந்

பார்த் விட் ப்

ேபானாய், உமாகாந்ைதப் பற்றி அன் டன் விசாாித்தாய் என்பைத அறிந்ததி
ந் நீ
உமாகாந்தின் காத யாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என் ஊகித்ேதன். தகாத ஒ வன்
மீ காதல் ெகாண்ட உன்னிடம் எனக்கு அ தாபம் ெபாங்கிய . உன்ைனப் பற்றி
உன் கல் ாி மாணவ மாணவியர்கள் சிலாிடம் ேபச்சுக் ெகா த் த் ெதாிந்
ெகாண்ேடன்.
அப் றம் உன் ட் ேவைலக்காரன் ஒ வைன என் ைகக்குள் ேபாட் க் ெகாண்
அவ்வப்ேபா அங்கு நடப்பனவற்ைற அறிந்ேதன். தண்டைனக் காலம்
ந்த ம்
உமாகாந்த் ேநேர உன்ைனப் பார்க்கத்தான் வ வான் என் உணர்ந்தி ந்ேதன்.
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அச்சமயம் என் தம்பியால் உனக்கு ஏ ம் ஆபத் ேநர்ந் விடக் கூடா என்ற கவைல
எனக்கு இ ந்த . உன்ைனக் காப்பாற்ற ேவண் ய கடைமைய நாேன ஏற் க்
ெகாண்ேடன். நீ பி.எல். ேதறிய ம் ெதாழில் நடத்த இந்த ஊைரத் ேதர்ந்ெத த்தாய்.
ஜப்பான்காரன் வ ம் ேபா நீ கல்கத்தாவில் இ க்க ேவண்டாம் என் உன்
ெபற்ேறார் க திய தான் க்கிய காரணம் என் எனக்குத் தகவல் கிைடத்த .
உடேன நா ம் அங்கி ந்
றப்பட் வந் இங்ேக எனக்கு உத்திேயாகம்
கிைடக்குமா

ஏற்பா

ெசய்

ெகாண்ேடன். உனக்காக எவ்வள

சிரமப்ப கிேறன்,

பார்த்தாயா?
"இங்ேக வந்த பிறகு ெதாழில் ைறயி ம் ச க ேசவா சங்கத்தி ம் அ க்க நாம்
ெந ங்கிப் பழக ேநர்ந்த . என் கடைம உணர் நாளாவட்டத்தில் காதலாக ம்
அ ம்பி விட்ட . மலர்ந் மணம் பரப்ப ம் அந்தக் காதல் காத்தி க்கிற . ஆனால்
பவானி என்ற வன ேதவைத அந்த அ ம் மலர அ மதி தர ம க்கிறாள்! என்ன
ெசய்ய?" - ஒ ேசாகமான ெந
சாய்ந்தார் ேகாவர்த்தனன்.

ச்சுடன் தாம் அமர்ந்தி ந்த ஆசனத்தில் சாிந்

பவானியின் ெநஞ்சம் ேகாவர்த்தன

க்காக ெநகிழ்ந்

ெகா த்த . மா யில்

இ க்கும் காதலைன எண்ணி அவள் மனம் பைத பைதத்த . என்ன ெசய்வ , என்ன
ேபசுவ என்
ாியாமல் தயங்கினாள்.
கைடசியில், "இவ்வள
நான் உங்க

ரம் என்னிடம் சிரத்ைத எ த் க் ெகாண்

க்கு ெராம்ப ம் கடைமப் பட்

ப்பதற்காக

க்கிேறன். நன்றி ெசால் கிேறன்,

வந்தனம் ெதாிவிக்கிேறன்! தி ம்பத் தி ம்ப இ தானா? இவற்ைற இவ்வள
சுலபமாகச் ெசால்கிற உன் வாயில் காத க்கிேறன் என்ற ெசால் மட் ம்
ைழயமாட்ேடன் என்கிறேத, ஏன்?" - எாிச்ச ம் ஆத்திர மாகக் ேகட்டார்
ேகாவர்த்தனன். பவானிக்கு அ ைகேய வந் வி ம் ேபாலாகி விட்ட . அவைர
எப்ப யாவ அ ப்பி ைவத்தால் ேபா ம் என்கிற நிைலயில்ல், "இந்தக்
கேளபரெமல்லாம் ஒ வா அடங்கட் ம். தப்பிேயா ய ைகதி ம ப
ம்
சிைறப்படட் ம். அப் றம் நம்ைமப் பற்றி ேயாசிக்கலாம்" என்றாள்.
"அ
ம் சாிதான்" என்றார் ேகாவர்த்தனன். "இங்கு வந் ள்ள
.ஐ. கள் ெவ ம்
உதவாக்கைரகள். ெசன்ைனயில் கமிஷன க்கு ஃேபான் ேபாட் க்
ெகட் க்காரர்களாக இன் ம் நா ேபைரத் ேதர்ந் ெத த் அ ப்பச் ெசால்கிேறன்"
என் கூறியவாேற எ ந் வாசைல ேநாக்கி நடந்தார் ேகாவர்த்தனன். "நான்
வரட் மா, பவானி? உமாகாந்த் பற்றி நான் கூறிய ெதல்லாம் ஞாபகமி க்கட் ம். ஹி
இஸ் அேடன்ஜரஸ் ஃெபல்ேலா! சிைறப்ப வதற்கு ன் ஒ ேபாலீஸ்
கான்ஸ்டபிைளக் குத்திக் காயப்ப த்தியி க்கிறான். சிைறயி
ந் தப்பிய ேபா ம்
இரண் காவலர்கைளத் தாக்கிக் காயப்ப த்தியி க்கிறான். ம ப
ம்
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பி பட்டால்...." ேகாவர்த்தனன் காாில் ஏறிக் கதைவச் சாத்திக் ெகாண்டார்..... "எந்த
ஜட்ஜானா ம் குைறந்தபட்சம் பத் வ ஷம் தீட் வி வார்! விஷயம் ெதாிந்
அவ க்குப் பா காப் அளிப்பவர்கள் யாரானா ம் அவர்கள்பா ம் அகப்பட் க்
ெகாண்டால் திண்டாட்டம்தான். ஹார்பாிங் அ கிாிமினல். இரண் வ ஷமாவ கம்பி
எண்ண ேவண் யி க்கும்!"
பவானியின் ேமனி இைதக் ேகட் ந ங்குவைதப் பார்த்தார் ேகாவர்த்தனன்.
ெகா ரமான ஒ தி ப்திப் ன்னைக டன் காைரக் கிளப்பிச் ெச த்திக் ெகாண்
ேபானார்.
(ெதாட ம்)
----------------அத்தியாயம் 54 -- "பவானியின் காதலன்"
இரண்

நாட்கள் கழித் க் கல்யாணசுந்தரம் ம ப

ம் கமலாவின்

ட் க்குப்

ேபானான். கமலா ம் விசு ம் மட் ம் இ ந்தார்கள். 'நல்ல ேவைளயாகப் ேபாயிற் ,
கமலா டன் சற் மனம் விட் ப் ேபசலாம்' என் அவன் சந்ேதாஷப்பட்ட தப்பாகப்
ேபாயிற் . கமலா அவனிடம் கம் ெகா த் ப் ேபசவில்ைல. கம் காட்டாமல் தைல
குனிந் ெகாண்ேடா அல்ல ெவட்கப்பட் க் கத க்குப் பின் மைறந்தி ந்ேதா
ேபசினாளா என்றால் அ
ம் கிைடயா .
"அப்பா ம் அம்மா ம் ேகாவி

க்குப் ேபாயி க்காங்களாக்கும்?" என்றான்

கல்யாணம். பதில் இல்ைல. "தி ம் வதற்கு ேநரமாகுேமா?" என்றான். அதற்கும் பதில்
இல்ைல. "இப்பத்தான் ேபானார்களா? அல்ல கிளம்பி ெராம்ப ேநரமாச்சா?" என்
மீண் ம் ஒ ேகள்விையப் ேபாட் ப் பார்த்தான்.
"என்னேவா ேகட்கிறாேர, பதில் ெசால்ேலண்டா" என்றாள் கமலா விசுைவப்
பார்த் .
"ஓ! ேபச வ கிறேத! திடீெரன்
நிைனத்ேதன்!"

ஊைமயாகி விட்டாளாக்கும் உன் அக்கா என்

"ஊைமயாவ , ஒண்ணாவ ! கல்யாணம் மாமா! இன்ைனக்குக் காைலயிேல அக்கா
ம ப
ம் சுத்திையக் ைகயில் ேபாட் க் ெகாண்டேபா ெகா த்த சாபங்கைள ம்
வச கைள ம் ேகட்காமல் ேபாயிட்ேடேள! மிஷின்கன்ேல ந் குண் கள் பறக்கிற
மாதிாி சடசடெவன் ெபாழிந் தள்ளினா! அம்மாேவ அசந் ேபாயிட்டாள்னா
பார்த் க் ெகாள் ங்கேளன்!"
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கல்யாணம், விசு ேபசி

க்கும் வைர காத்திராமல், பதறி, பாய்ந் , கமலாவின்

அ ேக ெசன் அவள் ைகையப் பி த் ப் பார்த் , "எங்ேக காயம்? எங்ேக? எங்ேக?"
என் ேகட்டான்.
"ேபா ம் உங்கள் காிசனம்" என்

கமலாைகைய உதறினாள். "காயம் ைகயில்

ஒன் மில்ைல, ெநஞ்சில்!"
"ஐயய்ேயா! ெநஞ்சில் எப்ப

அ பட்ட ?"

"உங்களாேலதான். மனத்தில் இ ப்பைத
ஊர் சிாிக்கும்ப

ன்னாேலேய ெசால்

யி ந்தால் இப்ப

யாகியி க்குமா?"

"ஊராெரல்லாம் எதற்குச் சிாிக்கிறார்கள்?"
"விசுைவக் ேக

ங்கள்!"

"என்னடா பயேல அக்காவிடம் என்னடா உளறிக் ெகாட் னாய்?"
"நான் ஒன் ம் உளரவில்ைல; உண்ைமையத்தான் ெசான்ேனன், மாமா! பள்ளிக்
கூடப் பசங்கள் உங்கைளத் ரத்தில் பார்க்கிறேபாேத, 'கமலாவின் கல்யாணம்' என்
கூறிச் சிாிக்கிறாங்க. அைதச் ெசான்ேனன். இவ க்கு அ அவமானமாய் இ க்காம்!"
"இதிேல என்ன அவமானம்? பசங்கள் ேபசறதிேலதான் என்ன தப் ? நான்
கமலாவின் கல்யாணம்தான்!"
"நீங்கள்

த ேலேய உங்கள் மனத்ைதச் சாியாகப் ாிந்

இவ்வள ம் நடந்தி க்காதல்லவா? ஒன்றி
தப்பபிப்பிராயங்கள், எவ்வள

ந்

ெகாண்

ேபசியி ந்தால்

ஒன்றாக எவ்வள

ேவண்டாத நிகழ்ச்சிகள் எத்தைன ஏச்சுப்ேபச்சுக்கள்

ேகாபதாபங்கள்?"
"நீ ம்தான் அவசரப்பட்
கல்யாணம் ெசய்

அசட் க் காாியம் ெசய்தாய்! அந்தக் கிழவைரக்

ெகாள்ள ஏன் சம்மதித்தாய்?"
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"நீங்கள் அந்தப் பவானியின் ேமாக வைலயிேல சிக்கித் தவித் க்
ெகாண்
ந்தீர்கள். என்ைனத் தி ம்பிக்கூடப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்
நிைனத்ேதன்."
"இேதா பார், கமலா! நீ என்ன ேவ
பவானிையப் பற்றி மட் ம் தப்பாக எ

மானா ம் ெசால்
ம் ேபசாேத!"

. ஆனால் மிஸ்

"அேடயப்பா! பவானி என்கிற ெபயைரச் ெசால்வதற்குள்ேள இத்தைன ேகாபம்
ெபாத் க் ெகாண் வ கிறேத! நான் அப்ப என்ன தகாத வார்த்ைத
ெசால் ட்ேடன்?"
"இன் ம் என்ன கூற ேவண் ம்? ேமாகவைல சினாள், மயக்கு ெமாழி ேபசினாள்
என்ெறல்லாம் ஊாிேல இ க்கிற கா ப் பசங்கள் தான் ஏேதா உள கிறார்கள்
என்றால் அத்தைகய ெசாற்கைள நீ ம் பயன்ப த்தலாமா? என் மனத்ைதேய நான்
சாியாகப் ாிந் ெகாள்ளாத என் தவ . அதற்காகப் பவானியின் நடத்ைதக்குக்
களங்கம் கற்பிப்ப ேபால் எ
ம் ெசால்லக் கூடா ! அ மகாபாவம்! அவைளப்
ேபால் ஒண்டர்ஃ ல் ேல ைய நான் பார்த்தேத இல்ைல! என்ன ப ப் . என்ன அறி !
அவ்வள ஞானம் இ ந் ம் எத்தைன அடக்கம்! எவ்வள இனிய சுபாவம்!"
"ஒேரய யாக வர்ணிக்கிறீர்கேள!"
"உண்ைமையத்தான் கூ கிேறன். உன்ைனப் பற்றிப் பவானி எவ்வள
ேபசுகிறாள் ெதாி மா? நீ இப்ப ச் ெசான்னாய் என்
ப வாள்!"

ெதாிந்தால் எவ்வள

உயர்வாகப்
வ த்தப்

"அடடா! நான் அக்காைவப் பற்றி என்ன தகாத விஷயமாகக் கூறிவிட்ேடன் என்
இப்ப ப் பத கிறீர்கள்? உங்கைளப் பற்றித்தாேன நான் ெசான்ேனன்? நீங்கள்
பவானியிடம் ேமாகம் ெகாண்
ெகாண்
க்கலாம்...."
வாக்கியத்ைத

ப்பதற்கு

க்கலாம்; பவானி அக்கா ேவ

ன்ேப, 'ஐேயா! தவ

ெசய்

ஒ வாிடம் ேமாகம்

விட்ேடாேம; பவானி

அக்கா க்குக் ெகா த்த வாக்ைக மீறிவிட்ேடாேம!' என் கமலா க்குத் ேதான்றிய .
அேத கணத்தில் சுளீெரன் அவள் கன்னத்தில் வ ெதாிந்த !
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வ ைய உணர்ந்

கண்களில் கண்ணீ ம் பீறிட்ட பிறகுதான் வ யின் காரணத்ைத

உணர்ந்தாள் கமலா. 'கல்யாணம் தன்ைனக்ைக நீட் அ த்தி க்கிறான்!' விண் விண்
என் இன்ன ம் ேவதைன த ம் அள க்குப் பலமாக வி ந்த அைற!
'தம்பி விசு க்கு எதிேர இப்ப
ெபாிய தவ

அவமானப்ப த் மள க்கு நாம் என்ன அப்ப ப்

ெசய் விட்ேடாம்? உண்ைம ேபசியதற்கு இவ்வள

தண்டைனயா?' கமலா பிரமித்

ெபாிய

நின்றாள்.

கல்யாணத் க்கும் கஷ்டமாகப் ேபாய்விட்ட . என்னதான் தனக்குப் பவானி மீ
மதிப்பி ந்தா ம் கமலாைவக் ைகநீட் அ க்கத் தனக்கு உாிைம இல்ைல என்பைத
உணர்ந்தான். "மன்னிச்சு , கமலா! உன்ைன அ த்த இந்தக் ைகைய ெவட் விடலாம்
என் ஆத்திரமாக வ கிற எனக்கு. இ ந்தா ம் நீ மற்றவர்கைளப் பற்றி, அ
பவானிையப் பற்றி அவ றாகப் ேபசுவைத என்னால் ெபா த் க் ெகாள்ளேவ
யவில்ைல" என்றான்.

ம்

"நான் ஒன் ம் கற்பைன ெசய் கைத அளக்கவில்ைல; நிஜத்ைதத்தான் கூறிேனன்.
ேவண் மானால் பவானியின் ட் க்ேக ேநாில் ேபாய்ப் பார்த் க் ெகாள் ங்கள்!"
என்றாள் கமலா. பவானியிடம் ெகா த்த வாக்ைகக் காப்பைதவிடக் காதலனிடம் தான்
ெபாய் ேபசாதவள் என்பைத நி பித் க் ெகாள்வ அவசரமாக ம் க்கியமாக ம்
பட்ட அவ க்கு.
"என்னத்ைதப் பார்க்கிற ?" என்றான் கல்யாணம், ஆத்திரத் டன்.
"பவானியின் காதலைன" என்றாள் கமலா ேராஷத் டன்.
"சீச்சி! ைபத்தியம் ற்றிப் பிதற் கிறாய்! நான் வ கிேறன். உன்ைன மதித் உன்
ட் வாசைல மிதித்தேத தவ !" கல்யாணம் ேகாபத் டன் தி ம்பி வாசல் பக்கம்
ேபானான். கமலா ஓ ப் ேபாய் வழி மறித்

நின் , அவன் கரங்கைளப் பற்றிக்

ெகாண்டாள். கண்களில் நீர் ெப கித் தாைர தாைரயாகக் கன்னங்களில் வழிந்ேதாட,
"நான் ெபாிய தவ ெசய் விட்ேடன்; ேகாபத்தில் ஏேதா ேபசிவிட்ேடன். என்ைன
மன்னித் க் ெகாள் ங்கள். பவானி அக்கா எனக்குத் ெதய்வம் மாதிாி பல
சந்தர்ப்பங்களில் உதவியி க்கிறார்கள். அக்காவிடம் ேபாய் எைத ம் ேகட்
விடாதீர்கள்! உங்கள் கா ல் வி ந் ெகஞ்சிக் ேகட் க் ெகாள்கிேறன்" என்றாள்.
"கண் ப்பாக இைதப் பற்றிக் ேகட் விட் த்தான் ம காாியம் பார்க்கப்
ேபாகிேறன்! இப்ேபாேத ேநேர பவானி ட் க்குத்தான் ேபாய்க் ெகாண்
க்கிேறன்!"
என்றான் கல்யாணம்.
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"ஐேயா! நான் அக்கா க்குச் சத்தியம் ெசய்
ஏேதா உளறி விட்ேடன். அைத மறந்
"ஒ

நா

ம் மறக்க

ெகா த்தி க்கிேறேன; ஆத்திரத்தில்

வி ங்கேளன்; பிளீஸ்!" என்றாள் கமலா.

யா ! எப்ப

மறக்கும்? சாமானிய விஷயமா இ ?"

"இேதா பா ங்கள், ஒவ்ெவா வர் வாழ்க்ைகயி ம் ஏதாவ ஒ ரகசியம் இ க்கும்.
அதற்காக அவர்கைளத் தவறாக எண்ணக் கூடா . இப்ேபா என்ைனேய எ த் க்
ெகாள் ங்கள். என் வாழ்க்ைகயி ம் கூட ஒ ரகசியம் இ க்கத்தான் ெசய்கிற ."
கல்யாணம்

க்கிவாாிப் ேபாட்ட ேபால் அவைளத் தி ம்பிக் கூர்ைமயாகப்

பார்த்தான். "ஆ! என் அம்மா கூறிய
என்

நிஜம்தானா? 'வாையக் க விக் ெகாண்

அவளிடம் சீறிேனேன நான்; அ

வா'

தான் தப்பா?"

"ஐேயா! நான் அைதச் ெசால்லவில்ைல. அ
கமலா. "ஊாிேல ேவைலயற்ற விடைலகள் நா

ப் ெபாய்!" என் அலறினாள்
ேபர் கட் விட்ட கைத. என்ைனப்

பார்த்தால் அவ்வள ேகவலமானவளாகவா ேதான் கிற , உங்க க்கு?" ெநஞ்சு
ெவ த் வி ம் ேபால் அவன் கால்கைளக் கட் க் ெகாண் அ தாள் கமலா.
கல்யாணத்தின் உள்ளத்தில் க ைண ெபாங்கிய . "இல்ைல, கமலா! நான் அைத
நம்பேவயில்ைல. 'பணத் க்கு ஆைசப்பட்

ஊர் ஊராகப் ேபாய்க் கிழவர்களாகப்

பார்த் க் கல்யாணம் ெசய் ெகாள்வேத உனக்குக் காாியம்' என் கட ேள என்
எதிாில் வந் ெசான்னா ம் நான் நம்ப மாட்ேடன்." அவன் குனிந் அவள்
ேதாள்கைளப் பற்றி எ ப்பிக் ைகக் குட்ைடயால் அவள் கண்ணீைரத் ைடத்தான்.
"கபடமில்லாத இந்தக் கண்கள், மாசு ம வற்ற இந்த கம், அவமானம் தாங்காமல்
வ ம் இந்த உடல் எல்லாம் எனக்கு உண்ைமைய உணர்த் கின்றன
கமலா....ஆனால்......ேவ

என்ன ரகசியம் இ க்க

"வந் ....வந் ...." விசும்ப
"ெசால்

ம் உன் வாழ்க்ைகயில்?"

க்கிைடயில் வார்த்ைதகள் ெவளிப்பட ம த்தன.

, கமலா!" அவன் ஆதரவாக அவள்

"நான் ....நான்....எனக்கு...."
கல்யாணத் க்குச் சிாிப் வந்

விட்ட .

ைகத் தடவினான்.
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"நான்.... நீ...... எனக்கு.....உனக்கு! என்ன ரகசியம் ெபாதிந்

கிடக்கிற

இதற்குள்ேள?"
"அப்பா ம் அம்மா ம் என்... ெசாந்தப் ெபற்ேறார்கள் இல்ைல.... அநாைதயான
என்ைன எ த் வளர்த்தார்கள். எனக்ேக இந்த விவரம் சமீபத்தில்தான் ெதாி ம்.
"ஓ! இவ்வள தாேன!" என்றான் கல்யாணம். "இைத நா ம் பவானி ம் என்
ைறக்ேகா ஊகித் விட்ேடாம். அவர்கள் உன்ைன நடத் ம் விதத்தி
ந் இைதத்
ெதாிந் ெகாண் பல தடைவ எங்க க் குள் ேபசிக் ெகாண்
க்கிேறாம்."
"இைத அறிந்தால் நீங்கள் என்ைன ெவ த் வி
'யா க்குப் பிறந்தவேளா, என்ன ஜாதிேயா?' என்
ஒேர கவைல."
"ேசச்ேச! அப்ப ெயல்லாம் எண்

ர்கேளா என் தான் பயந்ேதன்.
அ வ ப்பைட ர்கேள என்

கிறவனாயி ந்தால் ச

க ேசவா சங்கம் என்

எதற்காக நடத் கிேறன்? சீர்தி த்த நாடகம் ஏன் ேபாடப் ேபாகிேறன்? அசேட!
அைதெயல்லாம் நிைனத்

நீ இனி ம் கவைலப் பட் க் ெகாண் ராேத! எங்ேக, சிாி

பார்க்கலாம்?" கல்யாணம் கமலாவின்

கவாையப் பற்றினான். அவள் நாணிக்

ேகாணித் தன் கத்ைத எங்ேக ைதத் க் ெகாள்வ
சிாித்தப அவன் ெநஞ்சிேலேய சாய்ந்தாள்.

என்

ாியாமல் 'க

க்' ெகன்

"ஆல் இஸ் ெவல், தட் எண்ட்ஸ் ெவல்!" என் விசு தன் ஆங்கிலப் பாடம் ஒன்றின்
கைடசி வாிையக் கூறிய ேபா தான் அவன் அங்கி ப்ப அவர்கள் நிைன க்கு
வந்த . தி க்கிட் விலகிக் ெகாண்டார்கள்!
-------------------அத்தியாயம் 55 -- யாைர நம் வ ?
தண்மதி விாித்த ெவள்ளி நில . இர க் கன்னிக்கு இதமளிக்கெவன்
சிய
ெதன்றல் காற் . ெமாட்ைட மா யில் உமாகாந்த ம் பவானி ம் அவள் மாமா
குணேசகர ம் விச்ராந்தியாக அமர்ந்தி ந்தார்கள். பவானி ெராம்ப உற்சாகமாக
இ ந்தாள். உமாகாந்த் இவ்வள சீக்கிரம் எ ந் நடமாட ஆரம்பிப்பான் என்
அவள் எதிர்பார்க்க வில்ைல. டாக்டர் ெகா த்த நல்ல ம ந் உமாகாந்தின்
இயற்ைகயான திடகாத்திரமான ேதக வாகு, பவானியின் பணிவிைட எல்லாம் ேசர்ந்
அவைனத் ாிதமாக உடல்ேதற ைவத்தன. கம் மட் ம் சற்ேற ெவளிறியி ந்தா ம்
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அவன் வதனத்தில் அவள்
கைள தி ம்பியி ந்த .

ன் பார்த் த் தன் மனத்ைதப் பறி ெகா த்தி ந்த ஜீவ

"பவானி! ஏதாவ பாேடன்" என்றார் மாமா குணேசகரன். அப்ப ஓர்
அைழப் க்காகேவ காத்தி ந்தவள் ேபால் உடேன மகிழ்ச்சிேயா பாட ஆரம்பித்தாள்
பவானி.
அந்தத் ேதாட்டத்தில் ஒ மாமரத்தில் வாசம் ாிந்த குயில் ஏற்கனேவ பகெலனக்
காய்ந்த ெவண்மதியால் குழப்பம் அைடந்தி ந்த . இப்ேபா பவானியின் இனிய
சாாீரம் ஒ க்கேவ, தன் இனத்ைதச் ேசர்ந்த சகாக்கள் வி ந்
அ
ம் பதி க்கு குரெல த் ப் பாட ஆரம்பித்த .
பாட்

ந்த ம் உமாகாந்தன் ெந

கூ வதாக எண்ணி

ச் ெசறிந்தான்.

"கைளப்பாக இ க்கிறதா? பால் ெகாண்
ெகாள்ளலாேம" என்றாள் பவானி.

வ கிேறன். சாப்பிட் விட் ப் ப த் க்

"இ ந்த ெகாஞ்சநஞ்ச ேசார்ைவ ம் உன் பாட் ேபாக்கிவிட்ட பவானி. ஆனால்
இன் ம் எத்தைன நாட்கள் இந்த ஆனந்த வாழ்க்ைக எனக்குக் கிட்டப் ேபாகிற
என் எண்ணியேபா தான் ஏக்கத்தில் ெப
ச்சு பிறந்த . என் உடம்
குணமாகிவிட்ட . பவானி, உன்னிட ம் உன் மாமாவிட ம் நான் விைடெபற
ேவண் ய த ணம் வந் விட்ட !"
"இ

என்ன அசட் த்தனம்?" என்

சற் க் ேகாபமாகக் ேகட்டாள் பவானி.

"நான் இங்ேக ெதாடர்ந் இ ப்ப தான் அசட் த்தனம்" என்றான் உமாகாந்த்.
"உங்கைள ஆபத் க்குள்ளாக்க நான் வி ம்பவில்ைல. என்ைன
.ஐ. .கள் பின்
ெதாடர்கிறார்கள் என்ப உங்க க்குத் ெதாி ம். நீங்கள் ஒ குற்றவாளிக்கு
அைடக்கலம் அளிப்ப தவ என்ப எனக்குத் ெதாி ம்.
"சட்டத்தின் உ ம் ப் பி யி
ந் ஒ வைன எப்ப மீட்ப என் பவானிக்குத்
ெதாி ம்" என்றார் குணேசகரன். உமாகாந்த் இைதக் ேகட் ச் சிாித் விட்டான்.
பவானி அந்தச் சிாிப்பில் மகிழ்ந்
ன்னைக ாிந்தாள். பால் நிலவின் ெவண்
த் க்கள் பிரகாசித்தன.
"குணேசகரன் ஸார்! உங்கள் ம மகளின் ஆற்றைல நான் குைறத் மதிப்பி வதாக
எண்ணாதீர்கள். ஆனால் என்ைனக் காப்பாற்ற பவானியின் சட்ட ஞானம்கூடப்
ேபாதா . அவைள ஓர் இக்கட்டான நிைலயில் ைவக்க நான் வி ம்பவில்ைல. எனக்கு
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நீங்கள் உதவியதற்ெகல்லாம் நன்றி கூறிவிட் என் வழிேய ேபாக ேவண் யவன்தான்
நான். ஆனால் அதற்கு ன்பாக என்ைனப் பற்றிப் பவானி மனத்தில் ஏ ம்
தப்பபிப்பிராயங்கள் ஏற்பட்
ந்தால் அவற்ைற நீக்கிவிட மட் ம் வி ம் கிேறன்.
"ஆமாம், தப்பபிப்பிராயம் ஏற்பட் த்தான் இ க்கிற " என்றாள் பவானி.
"தண்டைனக் காலம்
ம் ன்னர் உங்கைள யார் தப்பித் க் ெகாண் வரச்
ெசான்ன ? இன்

ம் இரண்

வ ஷங்கள் ெபா த் க் ெகாண்

க்கக் கூடாதா?

ஆக்கப் ெபா த்தவ க்கு ஆறப் ெபா க்கவில்ைலேய? சிைற கத் தயங்காத ேதச
பக்தத் தியாகிக்கு
த் தண்டைனக் காலத்ைத ம் அ பவிக்கும் ெநஞ்சுரம்
ேவண்டாமா?"
"ேதச பக்தனாகச் சிைற ெசன்றி ந்தால் அந்த ெநஞ்சுரம் எனக்கு நிச்சயம்
இ ந்தி க்கும் பவானி!"
"அப்ப யானால் உங்கள் தகப்பனார் என்னிடம் கூறியெதல்லாம் ெபாய்தானா?"
திைகப் ம் வியப் மாகக் ேகட்டாள் பவானி.
"பவானி! நான் பாங்கில் ெகாள்ைள அ த்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்ெபற் ச் சிைற
ெசன்ேறன். ஆனால் சந்தர்ப்பக் ேகாளாறினால் சில சமயம் குற்றமற்றவ ம் சிைற க
ேநர்வ ண் என்ப வக்கீலாகிய உனக்குத் ெதாி ேம!"
"எனக்கு ஒ விஷயம் நிச்சயமாகத் ெதாிகிற . நீங்கள் சிைற கக் காரணம்
எ வானா ம் சாி. அதனால் என் காதல் மாறப் ேபாவதில்ைல என்ப தான் அ ."
உமாகாந்தனின் ேமனி சி ர்த்த . "குணேசகரன் ஸார்! என்ைனப் ேபான்ற
பாக்கியசா

இந்த உலகில் ேவ

யார் உண் ?" என்றான்.

"எனக்கு ஒேர குழப்பமாக இ க்கிற " என்றார் குணேசகரன். "உன் அப்பா
இவளிடம் ஒன்ைறச் ெசால்ல, இப்ேபா

நீ ேவ

ஒ

கைத கூறப் ேபாகிறாயா?"

"ஆமாம், ஸார்! கைத ெசால்லத்தான் ேபாகிேறன். ேகட் விட் எைத நம் வ
என் நீங்கேள தீர்மானிக்க ேவண் ய தான். என்னிடம் நான் குற்றமற்றவன் என்
நி பிக்க எந்தச் சாட்சிய ம் இல்ைல" என்றான் உமாகாந்தன். (ெதாட ம்)
-------------
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அத்தியாயம் 56 -- ைகதியின் கைத
மகால
மி பாங்கின் பிராஞ்சு மாேனஜர் க ணாகர க்கு இரண் பிள்ைளகள்.
த்தவன் சட்டப் ப ப்
த் க் ெகாண் உத்திேயாகம் ஏற்கும் நிைலயில்
இ ந்தான். இைளய ைபயன் உமாகாந்தன் கல் ாியில் ப த் க் ெகாண்
ந்தான்.
அவன் ேதசபக்தி மிக்கவன். இரண்ெடா
ைற மறியல் ெசய் த ய பட்
ஆஸ்பத்திாியில் இ ந் விட் வந்தான். இன் ம் சிைற ெசல் ம் பாக்கியம்
கிைடக்கவில்ைலேய என் ஏங்கிக் ெகாண்
ந்தான்.
'பிள்ைள இப்ப

நடந்

ெகாள்கிறாேன, நாைளக்கு இவன் சிைறக்குப் ேபாகும்ப

ேநர்ந்தால் என்ன ெசய்வ ?' என் ெராம்ப ம் கவைலப் பட் க் ெகாண்
ந்தார்
க ணாகரன். அவன் சிைற ெசன்றால் அ தனக்குப் ெபாிய அவமானம் என்
நிைனத்தார். 'ஆனமட் ம், "மறியல், ேபாராட்டம் இெதல்லாம் ேவண்டாம்.
சிரத்ைதயாகப் ப த் த் ேதறி நல்ல உத்திேயாகத்தில் அமர்கிற வழிையப் பார்" என்
எ த் ச் ெசான்னார். ஆனால் உமாகாந்தன் அைதெயல்லாம் காதில் வாங்கிக்
ெகாள்ளேவ யில்ைல. சுதந்திரப் ேபாாில் தா ம் இயன்றமட் ம் ஈ பட்ட டன்
ரட்சியாளர் பல க்கு இரகசியமாக உதவி ம் வந்தான்.
அவ

ைடய இந்தப் ேபாக்கினால் மிக ம் பாதிக்கப்பட்

ந்த க ணாகர

க்கு

இ ந்த ஒேர ஆ தல், த்த மகனாவ சமர்த்தா யி க்கிறாேன, சட்டப் ப ப்ைப
த் க் ெகாண் நல்ல உத்திேயாகத்தில் அமரத்தயாராய் இ க்கிறாேன
என்ப தான். உமாகாந்தைன உள்ளத்தி
ந் ஒ க்கிக் ேகாவர்த்தனைன அ க்க
எண்ணிப் ெப ைமப்பட் க் ெகாண்
ந்தார்.
ஆனால் உண்ைமயில் தைமயன் ேகாவர்த்தனன் ெகட்ட சகவாசங்களால் கு ப்ப ,
பணம் ைவத் ச் சீட்டா வ ேபான்ற காாியங்களில் இறங்கி மார்வாாிகளிடம்
ஏகமாகக் கடன்பட்

ந்தான். இ

தகப்பனா க்குத் ெதாியா . ஒ

"உடேன கடைனத் தி ப்பித் தராவிட்டால் வாரண் " என்
எச்சாிக்ைக ெசய்

விட்டான். 'அவன்

ட்

வாச

க்ேக வந்

கட்டத்தில்,

மார்வாாி கைடசி
ரகைள ெசய்தால்

என்ன நடக்கும்? என்ைனப் பற்றிப் ெபாிதாக நிைனத் க் ெகாண்
க்கும் அப்பா
மன ைடந் ேபாய் அதிர்ச்சியில் இறந்ேத வி வார். அப்ப ஒ ேவைள இந்தச்
ெசய்தி ேகட் அவர் இதயம் நின் ேபாக வில்ைல என்றா ம் ஒ
ழக் கயி
ேத வார். அவர் மானஸ்தர். இந்த இக்கட்
ந்
ேகாவர்த்தனன் ேயாசித் க் ெகாண்
ந்தான்.

எப்ப த் தப் வ ?' என்

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவன் சற் ம் எதிர்பாராத விதமாக உமாகாந்த க்கும்
தகப்பனார் க ணாகர க்கும் இைடயில் ெபாிய வாக்குவாதம் ஒன் நிகழ்ந்த .
அைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட இ ந்த ேகாவர்த்தனன், தான் மார்வாாியின் இ ம் ப்
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பி யி
ந் தப்பிக்க ஒ வழி லப்பட் விட்ட என் எண்ணினான்.
தகப்ப க்கும் பிள்ைளக்கும் இைடயில் நடந்த ெசாற்ேபாைரக் கா ெகா த் க்
ேகட்டான்.
காயம் பட்ட ேதசத் ெதாண்டர்களின் உதவி நிதிக்காகத் தன் தகப்பனாாிடம்
கணிசமான ெதாைகைய நன்ெகாைடயாகக் ேகட்டான் உமாகாந்தன்.
க ணாகரேனா, "ஊாில் இ க்கிற நன்றி ெகட்ட நாய்க்ெகல்லாம் சிகிச்ைச பண்ண
இங்ேக என்ன பணம் ெகாட்

ைவத்தி க்கிறதா?" என்றார்.

"அப்பா! நீங்கள் ேதசபக்தர்கைள அவமாியாைதயாகப் ேபசியைத மறந்
வி கிேறன், பணம் ெகா த்தால்!" என்
ேபசினான்.

உமா காந்தன் பல்ைலக் க த் க் ெகாண்

"பணத் க்குத் தி டப் ேபாக ேவண் ய தான்" என்றார் க ணாகரன்.
"அைத நீங்கள் சுலபமாகச் ெசய்யலாேம? மகால
தாேன நீங்கள்!" என்றான் உமா.
தகப்பனா க்குப் ெபால்லாத ேகாபம் வந்

மி பாங்கின் பிராஞ்சு மாேனஜர்

விட்ட . "அடப் பாவி! என்ைனப்

பார்த்தா அப்ப ச் ெசான்னாய்? நான் ேவைல ெசய்கிற பாங்கில் நாேன
ெகாள்ைளய க்க ேவண் ம் என்
மிகுந்த ஆத்திரத்ேதா ேகட்டார்.

ெசால்ல உனக்கு நாக்குக் கூசவில்ைலயா?" என்

"ெகாள்ைளய த்தால் என்ன?" என்

க்காகப் ேபசினான் உமாகாந்தன்.

"பாங்கில் இ க்கும் பணெமல்லாம் எங்ேகயி ந்
ய த்

வந்த ? ஏைழகைளக் ெகாள்ைள

அைடந்த பணத்ைதப் பணக்காரர்கள் பாங்கில் ேபாட்

ைவத்தி க்கிறார்கள்,

அவ்வள தாேன?" என்றான்.
உமாகாந்தன் ஒ தீவிர ேசாஷ ஸவாதி. ஆகேவ அவன் விைளயாட்டாக இப்ப ப்
ேபசவில்ைல. இளைம ேவகத் டன் அன் அவன் மனப் ர்வமாக நம்பியைதேய
கூறினான்.
அவன் தகப்பனாேரா நன்றி விசுவாசம், தர்ம நியாயம் த ய பண் களில் ஊறித்
திைளத் வளர்ந்தவர். எனேவ அவரால் தம் மக ைடய ேபச்ைசப் ெபா த் க்
ெகாள்ளேவ

யவில்ைல. ெரௗத்திராகாரமானார். "அட, சண்டாளா! நீ உ ப்பட
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மாட்டாய் என் நான் என்ைறக்ேகா தீர்மானித் விட்ேடன். உன் ப ப் க்கும்
அதற்கும் இதற்குெமன் இத்தைன காலம் நான் ெசலவழித்தெதல்லாம் தண்டம். என்
கத்திேலேய இனி விழிக்காேத! ட்ைட விட் ெவளிேய ேபா!" என்
ஆேவசத் டன் கத்தினார். அவர் மைனவி ம் த்த மக ம் அவைரச்
சமாதானப்ப த்த யன் ேதாற்றனர். அவர் பி வாதக்காரர். அந்தப் பி வாதத்ைதக்
குைறயின்றி மகன் உமாகாந்த ம் ெபற்றி ந்தான். எனேவ அவன் ெவளிேயறி
விட்டான்.
அன்றிர க ணாகர க்குத்
ெகாள்ைள ய ப்ப ேபால் கன

க்கம் பி க்கவில்ைல. யாேரா பாங்கிையக்
கண்டார். தி க்கிட் விழித் க் ெகாண்டவர்

பாங்கின் வாசல் சாவி, இ ம் அைறச் சாவி எல்லாம் பத்திரமாக இ க்கின்றனவா
என் ஒ தடைவ பார்க்க நிைனத்
ட் ன் இ ம் பீேராைவத் திறந்தார்.
அவ க்கு பகீெரன்ற . பாங்குச் சாவி வழக்கமாக அவர் ைவக்குமிடத்தில் காேணாம்!
அவ க்கு உடேன உமாகாந்தன் ஞாபகம்தான் வந்த . அவன்தான் பழி வாங்கும்
ேநாக்கத் டன் பாங்குச் சாவிையத் தனக்குத் ெதாியாமல் ெகாண் ேபாய் விட்டான்
என் தீர்மானித் விட்டார். பாங்கிைய ேநாக்கிப் பரபரப் டன் ஓ னார். அந்த இர
ேநரத்தில் வாகன வசதி ஒன் ம் கிைடக்கா . நல்ல ேவைளயாக பாங்கு ெராம்ப
ரத்தி ம் இல்ைல. கிைள அ வலகம் அைமந்தி ந்த அேத ேபட்ைடயில் தான்
அவ க்கு
. என்றா ம் வய க் கால்த்தில் பழக்கமில்லாத விதமாக ஓட ேநர்ந்ததில்
அவ க்கு ஒேரய யாக வியர்த் க் ெகாட் , இைறக்க ம் ெசய்த . அைதெயான் ம்
ெபா ட்ப த்தாமல் அவர் விைரந்தார். பாங்கிைய ெந ங்கிய ேபா யாேரா ஒ வன்
சுவர் ஏறிக் குதித் ெவளிேய வ ேபால் நிழலாகத் ெதாிந்த . "யார் அ ?" என்
அதட் னார். பதில் இல்ைல. ஓ ப் ேபாய்ப் பார்த்தார். பாங்கியின் இ ம் அைற
திறந் கிடந்த . பணப்ெபட் கா யாக இ ந்த . ெநஞ்சம் பதறித்
க்க அவர்
வாச க்கு வந்தார். வாட்ச் ேமன் அ பட் மயங்கி வி ந்தி ப்பைதப் பார்த்தார்.
'தி தி ' ெவன் யாேரா ஓ ம் சத்தம் ேகட்ட . இவர் கூடேவ, "தி டன்! தி டன்! பி ,
பி !" என் கத்திக்ெகாண் ஓைச ேகட்ட பக்கமாகச் சாைலயில் விைரந்தார்.
உமாகாந்தன் ட்ைட விட் ெவளிேய ம் ேபா அவன் தாயார் அவைனத் தனிேய
சந்தித் அ தாள். "அப்பாதான் ேகாபத்தில் ஏதாவ ெசால்கிறார் என்றால் நீ ம்
உடேன பந்த பாசங்கைள அ த் க்ெகாண்
றப்பட் வி வதா?" என்
லம்பினான். உமா காந்தன் பி வாதமாக இ ந்தான். கைடசியில் அவள் அவனிடம்
ஒ வாக்கு தி வாங்கிக் ெகாண்டாள். அன்றிர அவன் அப்பா ம் அண்ணா ம்
ங்கிய பிறகு அவர்க

க்குத் ெதாியாமல் அவன்

தி ம்ப ேவண் ம்; அவள்

ைகயால் இன் ம் ஒ ேவைள சாப்பாடாவ சாப்பிட ேவண் ம்; அப் றம் அவளிடம்
சற் ேநரம் ேபசிக் ெகாண்
ந் விட் ப் ேபாக ேவண் ம். உமாகாந்தன் மனம்
இளகி இதற்குச் சம்மதித்தான்.
தாயா க்குக் ெகா த்த அந்த வாக்கு திைய நிைறேவற்ற அவன் ட் க்குத் தி ம்
பியேபா தன் தகப்பனார் ட்ைட விட் எங்ேகா தைலெதறிக்க ஓ வைதப்
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பார்த்தான். அவைரப் பின்ெதாடர்ந் அவர் அறியாமல் ெசன்றான். அவ ம்
அப்ேபாதி ந்த பரபரப்பில் தி ம்பிப் பார்க்கேவ ேதான்றாமல் ஓ க் ெகாண்
ந்தார்.
அவர் பாங்ைக ெந ங்கியேபா உமாகாந்தன் சற் த் தயங்கி ஒ மரத்தின் பின்னால்
மைறந் ெகாண்டான்.
அவ க்கு அவர் ேபாக்கு விசித்திரமாகப்பட்ட . சீக்கிரேம தி க்கு விைட ம்
கிைடத்த . பாங்கின் உள்ேள யி ந் ஒ ெபாிய ேதால் ைப டன் மதில் ஏறிக்
குதித் ெவளிப்பட்ட ஒ வன் எதிர்த் திைசயில் ஓட ஆரம்பிப்பைதப் பார்த்தான் உமா
காந்தன். க ணாகரேனா "யார !" என் அதட் னாேர ெயாழிய அவைனத்
ெதாடராமல் பாங்கின் உள்ேள ெசன்றார், கவைலேயா . கள ேபாயி க்கிறதா
என் பார்ப்பேத தல் காாியமாக எண்ணினார் ேபா ம். ஆனால் உமாகாந்தன்
அந்தத் தி டைன விட வில்ைல. பின் ரத்தினான். ஒ சில வினா களில் தி ட் ப்
ேபானைதப் ாிந் ெகாண் , ெவளிேய வந்த க ணாகர
ெதாடர்ந் ஓ வந்தார்.

ம் உமாகாந்தைனப் பின்

"தி டன்! தி டன்!" என் அவர் ேபாட்ட கூச்சல் ஒ பீட் கான்ஸ்ேடபிள் காதில்
வி ந்த . அவன் விசிைல ஊதிக் ெகாண் க ணாகரைன ம் ந்திக்ெகாண்
ஓ னான்.
உமாகாந்த க்கு, பின்னால் தன் தகப்பனா ம் ேபாலீஸ்கார ம் ரத்தி வ வ
ாிந்த . தன்ைனேய தி டன் என் நிைனத் வி வார்கேளா என் உள் ற
அவ க்குப் பயம். இ ந்தா ம் உண்ைமத் தி டைனவிடக் கூடா என் ேவகத்ைத
அதிகாித்தான். கைடசியில் ஒ தா த் தாவித் தி டைனப் பி த்ேத விட்டான். ெத
விளக்கின் மங்கலான ஒளி அவன் மீ வி ந்த . ேகாவர்த்தனன்!
"தம்பி! என்ைனக் காப்பாற் ! இ

ெவளிேய ெதாிந்தால் என் வாழ்க்ைக பாழாவ

மட் மல்ல; நம் தந்ைதயின் இதயம் உைடந்

வி ம்" என்றான் தைமயன்.

உமாகாந்த க்கு ஒன் ம் வழி ேதான்றவில்ைல. ேபசாமல் பணம் அடங்கிய ேதால்
ைபைய ம் பாங்குச் சாவிகைள ம் தான் வாங்கிக்ெகாண்டான். "நீ ஓ ப்ேபா! நான்
எப்ப யாவ சமாளித் க் ெகாள்கிேறன்" என்றான். அவன் ெசன் மைறந்த திைசக்கு
எதிர்த் திைசயில் உமாகாந்தன் ஓடத் ெதாடங்கினான் - அண்ணைனத்
தப் விப்பதற்காக. ஓாி நிமிஷங்க க்குள் பின் ரத்தி வந்த ேபாலீஸ்காராின்
குண்டாந்த பறந் வந் அவன் தைலயின் பின் றத்ைதத் தாக்கிய . அவன்
அப்ப ேய சு ண் வி ந்தான். ைக ம் கள மாகப் பி பட்ட தி டன் தம் மகன்
உமாகாந்தன் எனக் கண்டார் க ணாகரன். அன்

மாைலதான், 'பாங்ைகக்

ெகாள்ைளய ப்ப தாேன?' என் அவன் ேகட்ட அவர் நிைன க்கு வந்த . "சீ!
உன்ைனப் ெபற்ற பாபத்ைதக் க வ ஏ ஜன்மம் எ த்தா ம் ேபாதா !" என்றார்.
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தனக்கும் தகப்பனா க்கும் இைடயில் பாங்குக் ெகாள்ைள பற்றி வாக்குவாதம்
நடந்த ம் அைதத் ெதாடர்ந் தான் ட்ைட விட் ெவளிேயறிய ம்தான் தன்
அண்ணன் ேகாவர்த்தன க்கு பாங்கில் தி டத் ைதாியம் அளித்தி க்கிற என்ப
உமாகாந்த க்குப் ாிந்த . பாங்கு ெகாள்ைளய க்கப் பட்
ப்ப ம நாள் காைல
ெதாிய வ ம்ேபா உமாகாந்தன் மீ தான் இயல்பாகத் தகப்பனா க்குச் சந்ேதகம்
எ ம் என் ேகாவர்த்தனன் எண்ணியி க்கிறான். ஆனால் ேகாவர்த்தனன் ேபாட்ட
திட்டம் திைச மாறிப் ேபாயிற் . உமா காந்தைன ம நாள் காைல ேபாலீஸார் ேத க்
ெகாண்
ப்பதற்குப் பதில் அன்றிரேவ ைக ம் கள மாகப் பி பட் விட்டான்.
ேகாவர்த்தனன் பற்றி உமாகாந்தன் வாய் திறக்கவில்ைல. தன்ைனேய
குற்றவாளியக்கிக் ெகாண்டான். ஆ வ ஷங்கள் தண்டைன கிைடத்த .
--------------அத்தியாயம் 57 -- பவானியின் கட்டைள
தான் ைகதியான கைதையக் கூறிவிட் க் கைடசியாக உமாகாந்தன் ெசான்னான்.
"பவானி! நீ நம் கிறாேயா இல்ைலேயா, நடந்த

இ தான். ேதசபக்தன் என்ற

ைறயில் ஆ ட் காலத் க்குச் சிைறயி
ப்ேபன்; ஆனால் தி டன் என்ற
பட்டத் டன் ெசய்யாத குற்றத் க்குச் சிைற வாசத்ைத அ பவித் க் ெகாண்
க்க
என்னால்
யவில்ைல. ேவதைன பி ங்கித் தின்ற . அதனால் கிைடத்த தல்
சந்தர்ப்பத்தில் தப்பித் க் ெகாண் வந்ேதன். இந்த நாட்ைட விட் ெவளிேய
ன்
உன்ைன ஒ தடைவ பார்த் என் கைதையக் கூறிவிட ேவண் ம் என்ப தான்
எனக்கு ஒேர ஆைச. அ நிைறேவறி விட்ட . இனி நான் கள்ளத் ேதாணி ஏறலாம்"
என்றான்.
"கள்ளத் ேதாணியா?' என்
பவானி.

வியப் க்கு ேமல் வியப்பைடந்தவளாகக் ேகட்டாள்

"ஆமாம், பவானி! ரயிேலறிச் ெசன் பிறகு ேகா க்கைரைய அைடந் விட்டால்
அங்கி ந் படகில் இலங்ைகக்குப் ேபாய் வி ேவன். அப் றம் எப்ப யாவ மலாய்
நாட்ைட அைடந் வி ேவன். அங்ேக ேநதாஜி சுதந்திரப் பைட திரட் வ கிறார்
அல்லவா? அதில் ேசர்ந்
ேநாக்கத்தில்தான்!"

வி ேவன். நான் சிைறயி

ந்

தப்பியேத அந்த

பவானியின் கம் ெவளிறிற் . ேதகம் ந ங்கிய . பதற்றத் டன், "அழகுதான்!
அத்தைன ஆபத்தான பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளக் கூ ய உடல் நிைலயிலா நீங்கள்
இ க்கிறீர்கள்?" என் அதட்டலாகச் ெசான்னாள். தவமி ந்
அ கிைடத்த கணத்திேலேய ைகந விப் ேபாய்வி ம் ேபா
பறி ெகா ப்பதா? என்

தவித்த

அவள் உள்ளம்.

ெபற்ற ெபாக்கிஷம்
ந்த . அப்ப அைதப்
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"பவானி! உடம்பில் பலம் ேசரட் ம் என்

ெசால் க் ெகாண்

இங்ேக

உட்கார்ந்தி ந்தால் மட் ம் ஆபத் இல்ைலயா?" என் ேகட்டான் உமாகாந்தன்.
"உன்ைன ம் ேசர்த்தல்லவா ஆபத் க்கு உள்ளாக்கிய வனாேவன்! என்ைனப் ேபாக
வி , பவானி! அதற்கு

ன்

ன்

வரங்கைளக் ெகா !"

"நான் தான் என்ைனேய ெகா த்தி க்கிேறேன?" என்
அவள் கரங்கைளப் பற்றி விரல்கைள வ
பவானி? நான் இப்ேபா

விம்மினாள் ேபைத.

னான். "எனக்குத் ெதாியாதா அ

ெசான்ன கைத உங்கள் இ வ டன் மட் ம் இ க்க

ேவண் ம். இ
தல் வரம். இரண்டாவ , உன் ைகப்படம் ஒன்
ேபாட் த் தர ேவண் ம். ன்றாவ ..... ன்றாவ ...."
"

ைகெய த் ப்

ன்றாவ ....?"

"ெகாஞ்சம் பணம் ேவண் ம். நீண்ட
பவானி அ

ரப் பயணம் அல்லவா?"

ெகாண்ேட சிாித்தாள்.

"அப்பாடா! இைதக் ேகட்க நீங்கள் இவ்வள

தயங்க ேவண் மா? அ

ம்

என்னிடம்?" என்றாள். ெதாடர்ந் , " ன் வரங்கைள நான் த கிேறன்; பதி
நீங்கள் எனக்கு ஒேர ஒ வரம் ெகா ங்கள்" என்றாள்.
"என்ன பவானி? தி ட் ப் பட்டம் சுமத்தப்பட் ப் ேபாலீஸா க்குப் பயந்
ஒளிந்

திாிந்

ெகாண்

க்கும் நான் உனக்கு என்ன வரம் தர

"நீங்கள் ேபாகும் இடத் க்கு என்ைன ம் அைழத் ச் ெசல்
ேவண் ம் வரம். உங்களால்
"பவானி!" என்
அதட் னார். "இ

க்கு

சதா ஓ

ம்?"
ங்கள். அ தான் நான்

யாத காாியமில்ைலேய?"

அ வைரயில் ெமௗனமாக இ ந்த அவள் மாமா குணேசகரன்
என்ன அசட் த்தனம்?"

உமாகாந்தேனா ேதகெமல்லாம் ல்லாித் ப்ேபாகச் சி ர்த் க் ெகாண்டான்.
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"பவானி! நிஜமாகவா ெசால்கிறாய்? நான் ேமற்ெகாள்ளப் ேபாகும் பயணம்
எவ்வள

ஆபத்தான

பரேதசிேயா

என்ப

றப்பட்

ஆழமானதா? எவ்வள

உனக்குத் ெதாியாதா? ெதாிந் ம் இந்தப்

வரத் தயாராக இ க்கிறாயா? உன் காதல் அவ்வள
பாக்கியசா

"உமாகாந்த்! நீ ெசய்வ

நான்!"

ெகாஞ்ச ம் சாியில்ைல. உன் வாழ்க்ைகையத்தான் ஏேதா

அண்ண க்காக ம், ேதசத் க்காக ம் தியாகம் ெசய்வதாகக் கூறிக்ெகாண்
பாழ த் க் ெகாண்டாய். பவானியின் வாழ்க்ைகைய ம் குட் ச்சுவராக்க உனக்கு
என்ன உாிைம இ க்கிற ?" என்

ேகாபமாகக் ேகட்டார் குணேசகரன்.

"மாமா! இ என்ன இப்ப ப் ேபசுகிறீர்கள்? ஒ ெபண் தன் மனம்
வி ம்பியவ டன் இ ந் அவன் வாழ்க்ைகயின் சுக க்கங்கைளப் பகிர்ந்
ெகாள்வ தவறா? அவள் தன் மாமாவின் ெசாற்ப ேகட் ஒ ெகாள்ைளக்காரைன,
தம்பிையக் குற்றவாளி யாக்கிய ேகாைழையக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்டால்
அவள் வாழ்க்ைக குட் ச்சுவராகாதா?"
"ேகாவர்த்தனன் அப்ப ப்பட்டவர் என்பதற்கு என்ன சாட்சி? இவன் வார்த்ைத
தாேன?"
"நீதிமன்றத் க்குத்தான் மாமா சாட்சியங்கள் ேவண் ம். உள்ளம் என்கிற நியாய
ஸ்தலத் க்கு மனச்சாட்சிேய ேபா ம்" என்றாள் பவானி நாத் த த க்க.
"ேகாவர்த்தனைன நீ கல்யாணம் ெசய்
இ க்கிறானா?" என்

ெகாள்வதா? அவன் இந்த ஊாில்தான்

உமாகாந்த் அதிசயத் டன் ேகட்டான்.

"ஆமாம் உமா! நீங்கள் சிைறயி
ந் வி தைல ெபற்ேறா அல்ல தப்பித் க்
ெகாண்ேடா வ ம்ேபா ேநேர கல்கத்தா ெசன் அங்கு என்ைனப் பற்றி விசாாித்
என்ைனத் ேத க் ெகாண் இங்ேக தான் வ
ர்கள் என் அவ க்குத் ெதாி ம்.
அதனால் இந்த ஊ க்கு வந் சதா என்ைனக் கண்காணித் க் ெகாண்
க்கிறார்.
என்ைன எப்ப யாவ கல்யாணம் ெசய் ெகாண் விட்டால் பிறகு இந்த ஜன்மத்தில்
உங்களால் அவ க்கு எந்த ஆபத் ம் ேநரா அல்லவா? அந்த நிம்மதிையப்
ெப வதற்காகத் தம்மாலான யற்சிகைள ெயல்லாம் ெசய் பார்க்கிறார். நா ம்
அவர் தாக்குத க்கு ஈ ெகா த் இ நாள் வைர தட் க் கழித் க் ெகாண்ேட
வந்தி க்கிேறன்.
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"உங்கைளப் பின் ெதாடர்ந்

காயப்ப த்திய சி.ஐ. க்கள் கூட அவ டன் அ க்க

ெதாடர் ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள். உங்கைள 'அ பட்ட
' என் வர்ணித்
உங்க க்கு அைடக்கலம் ெகா ப்ப ெபாிய குற்றம் என் என்ைன எச்சாித்
விட் ப் ேபானார். அப்ேபா நீங்கள் க்க ம ந் சாப்பிட் விட் மா
அைறயில்தான் நன்றாகத் ங்கிக் ெகாண்
ந்தீர்கள்."
"நான் இங்கி ப்ப
உமாகாந்தன்.

ெதாிந்

விட்டதா அவ

க்கு?" கலவரத் டன் ேகட்டான்

"இல்ைல. ஆனால் நீங்கள் இங்ேக என்ைனத் ேத
சந்ேதகிக்கிறார்."

வரலாம்; தஞ்சம் கலாம் என்

"பவானி! நான் இனி இங்ேக ெதாடர்ந் இ ப்ப ெராம்ப ஆபத் . எனக்கு
மட் மல்ல. உனக்கும் மாமா குணேசகர க்கும் கூடத்தான். எனக்கு விைட ெகா !
நான் கிளம் கிேறன்."
"நான் ேகட்ட வரம்?"
"வரம் ேகட்பவர் தாழ்ந்த நிைலயி ம் வரம் ெகா ப்பவர் உயர்ந்த நிைலயி ம்
இ க்க ேவண் ம் பவானி. இன் நான் உன்னிடம் அைடக்கலம் குந்தவன்."
இந்தச் சமயத்தில் வாசல் கதைவ யாேரா தடதடெவன்
"பவானி, பவானி! குணேசகரன் ஸார்!" என்

தட் ம் சத்தம் ேகட்ட .

கூப்பி ம் குர

ம் அ த்

ஒ த்த .

"கல்யாணம் அல்லவா வந்தி க்கிறான்! நீங்கள் இங்ேகேய ேபசிக் ெகாண்
ங்கள்.
நான் கீேழ ேபாய் என்ன விஷயம் என் ேகட் அவைன அ ப்பி விட் வ கிேறன்"
என்றார் குணேசகரன்.
"நாம் அதிகாைலயில் எ ந் காாில் றப் படலாம். இப்ேபா சீக்கிரம் ப த் க்
ெகாள் ங்கள்" என் ெசால் ப் பவானி உமாகாந்தைனக் ைகத்தாங்கலாகப் பற்றிப்
ப க்ைக அைறக்கு அைழத் ப்ேபானாள்.
கீேழ ெசன்ற குணேசகரனிடம் "பவானி எங்ேக?" என்
"அவள் மா யில் ப த் க் ெகாண்
குணேசகரன்.

வினவினான் கல்யாணம்.

விட்டாள். என்ன விஷயம்?" என்றார்
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"ெராம்ப அவசரம்! அவைள நான் உடேன பார்த்தாக ேவண் ம்" என் கூறிப்
ப ேயறத் ெதாடங்கினான் கல்யாணம். த க்கப் ேபான குணேசகரைன
ரட் த்தனமாய் ஒ க்கித் தள்ளிவிட் ப் ப கள் மீ பாய்ந் ஏறினான்.
(ெதாட ம்)
-----------------அத்தியாயம் 58. -- ரங்கநாதன் மனமாற்றம்.
கமலாவிட ம் அவள் தம்பி விசுவத்திட ம் விைட ெபற் க் ெகாண்
கல்யாணத்தின் மனம் ஒ

தி ம்பிய

நிைலயில் இல்ைல. 'நீங்கள் பவானியிடம் காதல்

ெகாண்
க்கலாம்; பவானி அக்கா ேவ ஒ வர்மீ ஆைச ைவத்தி க்கலாம்' என்
கமலா கூறிய தி ம்பத் தி ம்ப அவன் நிைன க்கு வந் அவைன அைலக்கழித் க்
ெகாண்

ந்த . 'அ

உண்ைமயாக இ க்குமா? அதனால்தான் தன் காதைல ஏற்கப்

பவானி ம த் விட்டாளா? கமலா கூறிய
'ேவண் மானால் அவள்

நிஜமாகத்தான் இ க்கும். இல்லாமலா

ட் க்கு இப்ேபாேத ேபாய்ப் பா ங்கேளன்!' என்

ஒ

ேவகத்ேதா

இ

பரம ரகசியம்' என் ம் ெகஞ்சினாேள! சீச்சீ! இதிெலல்லாம் என்ன ஒளி

கமலா

கூறினாள்? கூடேவ, 'பவானி அக்காவிடம் ஏ ம் ேகட் விடாதீர்கள்.

ேவண் க் கிடக்கிற ? பவானி ஒ வைன வி ம்பினால் அ

மைற

பற்றி

ெவளிப்பைடயாகக் கூறி அவைன மணந் ெகாள்வ தாேன? யா க்கும் ெதாியாமல்
ரகசியமாக அவைன ட் க்குள் ைவத்தி ந் உபசாிப்பெதன்ப எவ்வள
ேகவலம்? இைதச் சும்மா விடக்கூடா . பவானிையக் ேகட் விடத்தான் ேவண் ம்.
ஆனால் எனக்கு எப்ப

விவரம் ெதாிய வந்த

என்

அவள் ேகட்டால்? கமலாைவ

இதில் இ ப்பாேனன்? ேவ ஏேதா காரணமாகப் பவானி ட் க்குப் ேபாவ
ேபால ம் அங்ேக அவள் காதலைன யேதச்ைசயாகச் சந்தித் விட்ட ேபால ம்
ந க்க ேவண் ய தான்! என்ைன பவானி மணந்

ெகாள்ளாவிட்டால் ேபாகட் ம்,

பாதகம் இல்ைல; அதற்காக அவள் ஓர் அந்நியைனத் தன்
ெகாண்

ெகாஞ்சிக் குலா வைதச் சும்மா பார்த் க்ெகாண்

ட் ல் ஒளித்
க்க

ைவத் க்

யா !'

பவானி கல்யாணத்தின் காதைல ஏற்காததால் அவன் மனம் விகாரப்பட் ப்
ேபாயி ந்த . பவானியின் ரகசியக் காதலைன எப்ப யாவ பார்த் விட ேவண் ம்
என்
த்தான். 'உன் ரகசியம் அம்பலமாகி விட்ட பார்' என்
காண்பித் க்ெகாள்வதில் தன் பழிவாங்கும் உணர்ச்சிக்குத் தீனி ேபாட் க் கு ரத்
தி ப்தியைடய ஆைசப் பட்டான். ஆனால் இதைன ெயல்லாம் அவன் உள்ளம்
ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல. ேவ ஏேதா நல்ல சமாதானங்கைளக் கற்பித் க் ெகாண்ட !

100
'என்ன காரணத்ைதக் கூறிக் ெகாண் இப்ேபா அவள் ட் க்குச் ெசல்வ ?'
என் ேயாசித் க் ெகாண்
ந்தேபா அவ ைடய இந்தப் பிரச்ைனையத் தீர்த்
ைவப்பேத ேபால ரங்கநாத த யாாிடமி ந் அைழப் வந்த ! ஸ்தல யாத்திைர
கிளம்பியி ந்த அவர் பாதியிேலேய தி ம்பி வந்தி ந்தார். வந்த ம் வராத மாகக்
கல்யாணத்ைதப் பார்க்க ேவண் ம் என் ஓர் ஆளிடம் ெசால் அ ப்பினார்.
கல்யாண ம் பரபரப்பைடந்தவனாக அவர் பங்களா க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான்.
ரங்கநாத த யாாின் மனப் ேபாக்கில் ெபாிய மா தல் காணப்பட்ட . அவர்
இரண்ெடா ேக்ஷத்திரங்க க்குத்தான் ேபானாராம். அதற்குள் ஞாேனாதயம்
ஏற்பட் விட்டதாம். ேமேல யாத்திைரையத் ெதாடராமல் தி ப்பி விட்டாராம். ம ைர
மீனாட்சிக்குத் தீபாராதைன நடக்கும் சமயம் மனத்தில் உதித்த ேயாசைனைய
நிைறேவற்றிவிட் ப் பிறகுதான் யாத்திைரைய மீண் ம் ெதாடரப் ேபாகிறாராம்!
"அப்ப என்ன ரட்சிகரமான எண்ணம் உதயமாகி விட்ட உங்க க்கு?" என்
ேகட்டான் கல்யாணம். "ெசால்கிேறன் ேகள். கமலா எவ்வள சின்னப் ெபண்!
எனக்குப் ெபண்ணாகேவ இ க்கக் கூ யவள் இல்ைலயா?'
"இல்ைல, ேபத்தியாகேவ விளங்கக் கூ யவள்" என்றான் கல்யாணம்.
"ெராம்பச் சாி. அப்ப த்தான் எனக்கும் ேதான்றிய . என் ைடய ேபத்திக்குச்
சமைதயாக எண்ண ேவண் யவைள நான் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்ள நிைனத்த
எவ்வள ெபாிய பாவம்! ஆனால் அைதேய நான் ண்ணியெமன் கூட நான்
க திேனன். அந்தக் கு ம்பத் க்கு நன்ைம ெசய்யேவ அவைளத் தி மணம் ெசய்
ெகாள்வதாக என்ைன நாேன சமாதானப் ப த்திக் ெகாண்ேடன்."
"அவர்கள ஏைழைம நீங்கும் என் கணக்குப் ேபாட்
ப்பீர்கள். ெராம்பப்
ெப ந்தன்ைம டன் நடந் ெகாள்வதாக நிைனத்தி ப்பீர்கள்."
"அ மட் மில்ைல கல்யாணம்; அந்தப் ெபண்ைணப் ப க்க ைவப்பதாகச்
ெசான்ேனன். டாக்ட க்குப் ப த் ேமல்நா க க்குக்கூட அவள் பயற்சி ெபறச்
ெசல்லலாம் என் ஆைச காட் ேனன். அவள் தி ம்பி வந்த ம் இங்ேக ஒ தர்ம
ஆஸ்பத்திாி ெதாடங்க உத வதாக ம் கூறிேனன். ஆக ெமாத்தம் அவைள மணந்
ெகாள்வதன் லம் அவ க்கு மட் மின்றி இந்த ஊ க்ேக ெபாிய ேசைவ ாிவதாக
என்ைன நாேன ஏமாற்றிக் ெகாண்ேடன்."
"ம ைர மீனாட்சிையப் பார்த்த ம் இெதல்லாம் தப் க் கணக்கு என்
ாிந் விட்டதாக்கும்!"
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"அதற்கும் ேமேல கூட ஓர் உண்ைம பளிச்சிட்ட ."
"என்ன அ ?"
"உண்ைமயில் அந்தப் ெபண்
நன்ைம ாிய வி ம்பினால்..."

க்கும் அந்தக் கு ம்பத் க்கும் இந்த ஊ க்கும் நான்

"வி ம்பினால்....?"
"அந்த நல்ல காாியங்கைளக் கமலாைவ மணந் ெகாள்ளாமேலேய நான்
நிைறேவற்றலாேம என் மீனாட்சி என்னிடம் ெசான்னாள்!"
"ேதவலாேம! ெகட் க்காரக் கட ள்தான்! சாியான ேபா
என்றான் கல்யாணம்.

ேபாட்

க்கிறாள்"

"ஆமாம் அப்பா, ஆமாம்! மீனாட்சியல்லவா? என் அகக் கண்கைளத் திறந்
விட்டாள். எனக்குப் த்தி வந்த . கமலாைவக் கல்யாணம் ெசய் ெகாண்டால் நல்ல
காாியங்கைளச் ெசய்வ . இல்லாத ேபானால் இல்ைல என் இ க்கக் கூடா ;
கமலாைவக் கல்யாணம் ெசய் ெகாள்ளாமேலேய இவற்ைற நிைறேவற்ற ேவண் ம்
என் அறிந் ெகாண்ேடன்!"
"பேல! பேல! ரங்கநாதன் ஸார்! நான்மட் ம் இந்தியாவின் ைவஸ்ராயாக இ ந்தால்
ஓர் அவசரச் சட்டம் உடேன பிறப்பிப்ேபன்! இந்த நாட் ன் பணக்காரர்கள் யா ம்
ம ைர மீனாட்சிையத் தாிசனம் பண்ணக் கூடா என் உத்தர ேபா ேவன்!"
"அடப் பாவேம! ஏனப்பா அப்ப ?"
"பின்ேன என்ன ஸார்? எல்லா ம் உங்கைளப் ேபால் மீனாட்சிையத் தாிசனம்
பண்ணப்ேபாய், அவ

ம் எல்லாச் ெசல்வந்தர்களின் அகக்கண்கைள ம் திறந்

விட்டாளானால், அப் றம் என்ைனப் ேபான்ற ச
ஆைசப்ப கிறவர்களின் கதி என்ன ஆவ ? எங்க
வி ம் அல்லவா? ச

கப் பணியாற்ற
க்கு ேவைலேய இல்லாமல் ேபாய்

கப் பணி, சீர்தி த்தம் எல்லாவற்ைற ம்

ட்ைட கட்

ைவத்

விட் , வயிற் ப்பாட் க்கு ஒ ங்காகச் சம்பாதிக்கிற வழிையப் பார்க்க ேவண் ய
தாகிவி ேம!"
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"விைளயாட் இ க்கட் ம் கல்யாணம். நான் கமலாைவ என் மகளாகத் தத்
எ த் க் ெகாண் என் ெசல்வத்தில் ெப ம் பகுதிைய அவ க்கு எ தி ைவப்ப
என் தீர்மானித் விட்ேடன். நீ அவைள அவசியம் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாள்.
ேவண்டாம் என் ெசால்லவில்ைல. ஆனால் உடேன குழந்ைத குட் , கு ம்பக்
கவைல என் ஏற்ப த்திவிடாேத! அவைளப் ப க்க ைவ. என் மகள்
டாக்டராகாவிட்டா ம் நா டாக்டர்கைள ேவைல வாங்குகிற அள க்குச்
சாமர்த்திய ம் அறி ம் ெபற்றாக "விைளயாட் ேவண்டாம், இதி
ந் விைளயப்
ேபாகும் ஒ விைனையேய ெசால்கிேறன். என் அம்மா க்கு நான் கமலாைவக்
கலயாணம் பண்ணிக் ெகாள்வதில் வி ப்பமில்ைல.
குற்றங்கைளச் ெசால் க்
ெகாண்
க்கிறாள். ஆனால் இப்ேபா நீங்கள் கமலா க்குச் ெசாத் எ தி
ைவத் விட்டதாகத் ெதாிந்தால் உடேன தி மணத் க்குச் சம்மதித் வி வாள்.
'கமலாைவப் ேபான்ற கண்ணான ெபண் கிைடப்பாேளா!' என்

ெப ைமப்

பட் க்ெகாள்வாள். ஆனால் ஊரார் என்ன ேபசுவார்கள்? பணத் க்கு ஆைசப்பட் ப்
பண்ணிக் ெகாள்கிறார்கள் என் தாேன ெசால்வார்கள்?"
"ஊரா க்கு என்ன? நான் கமலாைவக் கல்யாணம் ெசய் ெகாண்
ந்தால்
என்ைனத் திட் த் தீர்த்தி ப்பார்கள். நீ பண்ணிக்ெகாண்டால் அதற்கும் ஓர்
உள்ேநாக்கம் கற்பித் உன்ைன ஏசுவார்கள். நீ ஊரார் வாய்க்குப் பயந் வாழப்
ேபாகிறாயா? ஊ க்கும் உனக்கும் உகந்த

என்

ேதான் வைதச் ெசய்யப்

ேபாகிறாயா?"
"ம ைர மீனாட்சி ேபாில் பாரத்ைதப் ேபாட் விட்
கவனிக்க ேவண் ய தான்!" என்றான் கல்யாணம்.

ேமேல ஆகேவண் யைதக்

"பேல! அப்ப ச் ெசால் டா சிங்கக் குட் !" என் ஆேமாதித்தார் ரங்கநாதன்.
"அப்ப யானால் ஒன் ெசய். இப்ேபாேத ேபாய்ப் பவானியிடம் அவைள நான்
உடேன பார்க்க வி ம் வதாக்க் கூறி அைழத் வா. சட்ட ர்வமாக எல்லாம்
ஒ ங்காக நான் ெசய்ய ேவண் ம். நீ எனக்கு மாப்பிள்ைளயாக வரப் ேபாவதால் இந்த
விஷயத்தில் உன் அப்பாவின் உதவிைய நான் ேகா வ சாியாகா " என்றார்
ரங்கநாதன்.
இந்தக் ேகாாிக்ைகைய அவர் ெவளியிடேவ காத்தி ந்தவன் ேபால் கல்யாணம்
"இேதா இப்ேபாேத ேபாகிேறன்; பவானிையக் ைகேயா
என் கூறிவிட் ப் றப்பட்டான்.
-------------------

அைழத்

வ கிேறன்"
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அத்தியாயம் 59 -- கல்யாணத் க்கு அவமானம்.
பவானியின் மாம குணேசகரன் தன்ைனத் த ப்பைதப் ெபா ட்ப த்தாமல்
தடதடெவன் மா ப் ப களில் ஏறினான் கல்யாணம்.
அதற்கு

ன் ெமாட்ைட மா யி

ந்

உமாகாந்ைதக் ைகத்தாங்கலாகப் பற்றிப்

ப க்ைக அைறக்குள் அைழத் ப் ேபாயி ந்தாள் பவானி. கதைவச் சாத்தினாள்,
ஆனால் தாளிடவில்ைல. மாமா குணேசகரன் கல்யாணத்ைத வாச ேலேய நி த்தச்
சாக்குப்ேபாக்குக் கூறி அ ப்பி வி வார் என்ற நம்பிக்ைகயில் உமாகாந்ைதப்
ப க்கைவத்தாள். "நாைளக் காைலயில் நாம் சீக்கிரேம றப்பட் விடலாம்.
நிம்மதியாகத் ங்குங்கள்" என்றாள். உமாகாந்தன் அவள் கரத்ைத எ த் க்
கன்னத்தில் ஒத்திக் ெகாண் உள்ளங்ைகயில் இதழ்கைளப் பதித்தான்.
அேத சமயம், "பவானி! பவானி!" என் அைழத்தப ேய கதைவப் 'படா' ெரன்
திறந் ெகாண் உள்ேள வந்தான் கல்யாணம். பவானிைய ம் கமலா குறிப்பிட்ட
அவள் காதலைன ம் ஒ ேசரப் பார்த் ஓாி விநா கள் பிரமித் நின்றான்!
பின்னாேலேய குணேசகரன் இைரக்க இைரக்க ஓ
த த் ம் ேகளாமல் என்ைன ஒ க்கித் தள்ளி விட்
என்றார்.

வந்தார். "நான் எவ்வளேவா

வந்தி க்கிறான், பவானி!"

பவானி திைகப் நீங்கியவளாகக் ேகாபத் டன் எ ந்
இ யட்! ெகட் அ ட்!" என்றாள்.
"ஆமாம், நான்

ல்

நின்றாள். "

ல்

இ யட்தான்! ெதய்விகமான உன் ெபயைர ம் அழகான

ெவளித்ேதாற்றத்ைத ம் அறிவாற்றைல ம் பார்த் ஏமாந் ேபாேனன் அல்லவா?
அத்தைனகத்தைன உன் மனம் விகாரமான என்ப எனக்குப் ாியாமல்
ேபாய்விட்ட

அல்லவா?"

"ெகட் அ ட், மானர்ெலஸ்
ட்!" என் கத்தியவா
இரண் அ
ன்னால் எ த் ைவத்தாள் பவானி.
"ேபஷாகப் ேபாகிேறன்! ஆனால்

ெரௗத்திராகாரத் டன்

த ல் நான் வந்த காாியத்ைதக் கூறிவிட் ..."

அவைனத் ெதாடர விடாமல் பவானி, "ேபசாேத! நீ ெசால் ம் ஒ
வார்த்ைதையக்கூட நான் ேகட்க வி ம்பவில்ைல" என்றாள். "மாமா! எதற்காகப்
பார்த் க் ெகாண்

க்கிறீர்கள்? கிக் ஹிம் அ ட்!"
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பவானி ன்ேனற ன்ேனறக் கல்யாணம் அவ க்கு இடம் ெகா த் ப் பின்வாங்கி
அைறக்கு ெவளிேய வந்தி ந்தான். மா ப்ப கைள ெந ங்கி ம் விட்டான். ஆனால்
அவன் பார்ைவ பார்ைவ மட் ம் பவானிைய ேநாக்கித்தான் இ ந்த .
குப்
றம்தான் மா ப் ப கைளப் பார்க்க இ ந்த . "பவானி!" என் மீண் ம் ஏேதா கூற
ஆரம்பித்தான் கல்யாணம். இப்ேபா அவ க்குத் தான் அத் மீறிப் பிரேவசித்த
தவ என் ம் மன்னிப் க் ேகட்க ேவண் ம் என் ம் ேதான்றிவிட்
ந்த . ஆனால்
பவானி எைத ம் ெசவி ம க்கும் மனநிைலயில் இல்ைல. ேகாபத்தின் உச்ச கட்டத்ைத
அைடந்தி ந்தாள். "ஏனய்யா? உனக்கு ெவட்கம் மானம் இல்ைலயா?
ேவைலக்காரைனக் கூப்பிட் க் க த்ைதப் பி த் ெவளிேய தள்ளினால் தான்
ேபாவாயா?" என்

ேகட்டப ேய ேம

ம் இரண்ட

எ த்

ைவத்தாள்.அவ

க்கு

வழி விட் ஓர பின்னால் நகர்ந்தான் கல்யாணம். அவ்வள தான், மா ப் ப யில்
இசகு பிசகாகக் காைல ைவத் த் தி தி ெவன் உ ண் வி ந்தான். ப க்கட் ல்
இைடயி
ந்த ஒ தி ப்பத்தில்தான் அவன் சலனம் தைடப்பட் நின்ற .
சுவாில் ேமாதிக் ெகாண்டதில் அவன் மண்ைடயில் 'விண், விண்'ெணன் வ
ெதறித்த . ஆனால் அைத விட ம் அதிகமாக இ ந்த அவமானம் பி ங்கித்
தின்றதால் ேவதைன. மிச்சமி ந்த ப க்கட் ல் வி விெடன்

இறங்கி, வாசைலத்

தாண் , ேதாட்டத்ைதக் கடந் , தியில் தான் நி த்தியி ந்த காாில் ஏறி, அதைனக்
கிளப்பினான். அந்தச் சமயம் பார்த் அ கிளம்ப ம த் அவன் ெபா ைமையச்
ேசாதித்த . "சீ நன்றி ெகட்ட ஜன்ம்ேம! இப்ப க த்த ப்பதற்குப் பவானி டம்
கற் க்ெகாண்டாயா?" என்

ஆேவசத் டன் ேகட் க் கீேழ இறங்கிப் 'படா'ெரன்

கதைவச் சாத்தி, ேபாதாக் குைறக்குக் காைர ஓர் உைத ம் விட்டான்!
நடக்க ஆமர்பித்த கல்யாணத்ைத அவன் கால்கள் ேநேர மாஜிஸ்திேரட்
ேகாவர்த்தனன் ட் க்கு அைழத் ப் ேபாயின. அவர் வராந்தாவில் அமர்ந் நிலாைவ
ெவறித் ேநாக்கியப எட்டாவ ேகாப்ைப ஸ்காட்ச் விஸ்கிையக் கண்டத்தில்
கவிழ்த் க் ெகாண்
ந்தார்.
'எதற்காக இங்கு வந் ேசர்ந்ேதாம்?' என் அவைர ெந ங்கிப் பார்த்த ம்தான்
ேயாசித்தான் கல்யாணம். "இனம் இனத்ைதச் ேச ம் என்பதற்கு ஏற்பப் பவானியால்
அவமதிக்கப் பட்ட நீ பவானியின் நிராகாிப்பால் குன்றிப் ேபாயி க்கிற
ேகாவர்த்தனைனத் ேத வந்தி க்கிறாய் என் அவன் மனம் சாியாகேவ பதில்
கூறிற் .
ஆனால் "என்ன கல்யாணம்? எங்ேக வந்தாய்?" என்
"சும்மாத்தான் இப்ப

ேகாவர்த்தனன் ேகட்ட ேபா ,

வந்ேதன்" என் தான் ெசான்னான் கல்யாணம்.

105
"தமிழ் அகராதியி
ேகாவர்த்தனன்.

ந்ேத 'சும்மா' என்ற வார்த்ைதைய நீக்கிவிட ேவண் ம் என்றார்

"என்ன சார் அப்ப ச் ெசால் விட்டீர்கள்! 'சிந்ைதைய அடக்கிேய சும்மா இ க்கிற
திறமாி , அாி !' என்

தா மானார் அலறியி க்கிறாேர.

"அவர் சும்மா இ ப்ப தாேன? எதற்காக அத்தைன பாடல்கைள எ தி ைவத்
பிராணைன வாங்குகிறார்? ேபானால் ேபாகட் ம். நீ வந்த காாியத்ைதச் ெசால்
"காாியம் என் அப்ப
என் வந்ேதன்."
"பார்த்தாயிற்

ஒ

!"

ஒன் மில்ைல. உங்கைளப் பார்த் விட் ப் ேபாகலாம்

அல்லவா? ேபாகலாேம?"

"இன்ைறக்கு என் ஜாதக விேசஷம் ேபா
மாதிாி இ க்கிற ."
இன்

நம்

க்கிற , எங்ேக ேபானா

ம் வரேவற்

ம் எங்ேக ேபாயி ந்தாய்?"

"பவானி

ட் க்குப் ேபாேனன்."

"எனக்குப் பி க்காத காாியம். ெதளிவாகச் ெசால்கிேறன். இனிேமல் பவானி
ட் க்குப் ேபாவைத நீ நி த்தி வி !"
"தீர்மானம் ஏகமனதாக நிைறேவறிய !"
"அப்ப

ெயன்றால்"

"இனிேமல் அவள்
ெசய்ேதன்."

ட் க்குப் ேபாவதில்ைல என்

"ஓ! பவானிேய வாசல் பக்கத் க்கு வழிகாட்

நா

ம் சற்

ன் தான்

விட்டாளா? அவள் ெசான்ன உடேன

கிளம்பி விட்டாயா? இல்ைல ேவைலக்காரைனக் கூப்பிட ேவண் யி ந்ததா?"
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"அவ்வள க்கு நான் ைவத் க் ெகாள்ேவனா? மா ப் ப யில் பின்னங் கால்கைள
ைவத்ேதன்; ேநேர கீேழ வந்
ேகாவர்த்தனன் சிாித்

ேசர்ந்

விட்

விட்ேடன்!"

"சாி, இனிேமலாவ

அந்தப் ப க்கம் தைல காட்ட

ேவண்டாம்" என்றார். பிறகு "பவானிக்கு உடம் எப்ப
வினவினார்.

இ க்கு? ேதவலமா?" என்

"உடம்பா? நான் பார்த்தவைரயில் சாியாகத்தாேன இ ந்தாள்? என்றான் கல்யானம்.
"இல்ைல, இல்ைல! உனக்குத் ெதாியா . பவானிக்கு இன்ஃ
ெயன்ஸா. அதனால்
ேகார்ட் க்கு வர
யவில்ைல என் ெசால் அ ப்பினாள். அவள் சம்பந்தப்பட்ட
ேகைஸக்கூட இரண் வாரங்கள் ஒத்திப் ேபாட்
க்கிேறன். நாேன அவைளப் ேபாய்
விசாாிப்பதாக இ ந்ேதன். ஆனால் டாக்டர்கள் 'விசிட்டர்கள் யா ம் வராம
நல்ல ' என் உத்தரவிட்
ேபாகவில்ைல."
"ஆமாம், ஆமாம்! இன்ஃப்
"என்னப்பா கிண்டல் பண்

ந்தால்

ப்பதாக அவள் மாமா ெசான்னார். அதனால்தான்

யன்ஸா வந்தி க்கிறார். நா
கிறாய்? 'இன்ஃப்

ம் கூடப் பார்த்ேதன்!"

யன்ஸா வந்தி க்கிறார்' என்றால்

என்ன அர்த்தம்?"
"நான் பார்த்த இன்ஃ
யன்சா க்கு இரண் கால், இரண் ைக, இரண்
எல்லாம் இ க்கு என் அர்த்தம்! மிஸ்டர் இன்ஃப் யன்ஸா பவானியின்

கண்

ப க்ைகயில் சயனித் , அவைளப் பக்கத்தில் உட்கார்த்தி ைவத் க் ெகாண் , அவள்
ைககைளப் பி த் க் கன்னத்தில் ஒற்றிக் ெகாண் , அவைளத் தன் இ
கண்களாேல ம் வி ங்கி வி கிறவைரப் ேபால பார்த் க் ெகாண்
ந்தார்! மிஸ்டர்
இன்
யன்ஸா ெராம்ப ஆபத்தான ேபர்வழிதான்!"
ேகாவர்த்தனன் ம க் ேகாப்ைபைய 'ஸ் ல்' மீ ைவத் விட் எ ந்தார். அவ க்கு
உடல் தள்ளா ய . கல்யாணத்ைத ெந ங்கி அவன் சட்ைடைய
க்கிப் பி த் க்
ெகாண்டார். "அேடய்! நீ ெசால்வ நிஜம்தானா! ெபாய்யாக இ ந்தால் உன்ைன
ஷூட் பண்ணி வி ேவன்!" என்றார்.
பிறகு ெமள்ளத் தி ம்பி ம ேபாைத ஏறியதால் ஏற்பட்ட இேலசான
த மாற்றத் டன் நடந்
ட் க்குள்ேள ெசன்றார். அவர் ம ப
ம் வாச

க்கு வந்த
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ேபா அவர் கரத்தில் இ ந்த
மின்னிய !

ப்பாக்கி, சந்திரக் கிரணம் ஒன்

பட் த் ெதறித்ததால்

(ெதாட ம்.)
-----------அத்தியாயம் 60 -- தப்பிேயாடத் திட்டம்
பவானி பற்றி அவ றாகப் ேபசியதாகக் க தி அதற்காகத் தன்ைனச் சு வதற்காகத்
தான் ப்பாக்கி ெகாண் வ கிறார் ேகாவர்த்தனன் என்
த ல் கல்யாணம்
நிைனத்தான். ஆனால் அவேரா, "கல்யாணம்! இன்

யன்ஸாைவ ஒழித் க்

கட் னால்தான் பவானிக்கு நல்ல . ஏன், உலக மக்கள் எல்ேலா க்கும் நிம்மதி.
அதனாேல நான் ேபாய் மிஸ்டர் இன்

யன்ஸாைவ விரட்

விட்

வ கிேறன்,

ஓேக?" என் கூறியப ேய தம் காாில் ஏற ெஷட்ைட ேநாக்கி நடந்தார். "அவன்
தகரா பண்ணினால் ஐ வில் ஷூட் ஹிம்!"
கு ேபாைதயில் இ க்கும் அவாிடம் ேபாய்த்தான் பவானி
கூறிேய இ க்க ேவண்டாம் என்

கல்யாணத் க்கு இப்ேபா

விபாீதம் இதனால் நிகழப் ேபாகிறேதா?' என்
இவர் ெசய்யாதி க்க ேவண் ேம' என்
ெசல்வ உசிதம் என் க தினான்.
ெஷட் பக்கமாகப் ேபாய்க் ெகாண்
"இப்ேபா

ட் ல் பார்த்தைதக்
ேதான்றிய . 'என்ன

பயந்தான். 'ஏதாவ

எண்ணியேபா

தா

ந்த அவர் பின்ேனா

தா மாறாக

ம் பின்ேனா

நடந்தப ேய,

என்ன அவசரம்? காைலயில் பார்த் க்ெகாள்ளலாேம?" என்றான்.

"என்ன! நீதிக்குக் கு க்ேக நிற்கிறாயா? சட்டம் தன் கடைமைய ஆற்ற விடாமல்
ட் க்கட்ைட ேபா கிறாயா?" என்
ந்த மட் ல் குர ல் கம்பீரத்ைத
வரவைழத் க் ெகாண் ேகட்டார் ேகாவர்த்தனன். "இதற்குத் தண்டைன என்ன
ெதாி மா? ஐ வில் ஷூட்

!"

"அட பாவேம! எல்லாவற் க்கும் ஒேர தண்டைன தானா? எதற்ெக த்தா
வில் ஷூட்

' தானா?" என்

ம் 'ஐ

த் க் ெகாண்ட கல்யாணம், அவைரத்

தனிேய அ ப்ப அஞ்சியவனாக, "அப்ப யானால் நா
வில் ெஹல்ப் " என்றான்.

ம் பின்ேனா

வ கிேறன்; ஐ
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காேராட்ட அவைர அ

மதிக்கக் கூடா

ெகாண் வ கிேறன், நீங்கள் இப்ப
கதைவத் திறந் பி த்தான்.

என்

கட் யவனாக, "நான் ஓட் க்

உட்கா ங்கள்" என்

அவர் காாின் பின்

"தாங்க் ைம ஃபிரண்ட்!" என்றார் ேகாவர்த்தனன். ஆனால் ப்பாக்கி மட் ம்
கல்யாணத்தின் தைலையக் குறி பார்த்த ப ேய இ ந்த . "இன் ம் இரண்ேட
நிமிஷத்தில் நாம் பவானி ட் ல் இ க்க ம். இல்லாதேபானால் ஐ வில் ஷூட்
என்றார்!

"

கல்யாணம் கனத்த இதயத் டன் கார் ஓட் ச் ெசன்றான். பவானிக்கும் கமலா க்கும்
தான் ெபாிய ேராகம் இைழத் விட்டதாக அவன் மனம் இ த் க் காட் ய .
அதற்குப் பாிகாரமாகத் தான் என்ன ெசய்ய
ம் என் ேயாசித்தான். ஒ வழி ம்
லப்படவில்ைல.
"சீக்கிரம்! சீக்கிரம்! ேவகமாகப் ேபா!" என்
தட் த் ாிதப்ப த்தினார் ேகாவர்த்தனன்.

ப்பாக்கி

ைனைய அவன் தைலயில்

பவானி ட் வாச ல் கார் நின்ற சமயம் ேகாவர்த்தன க்கு
கல்யாணம் பாய்ந் ஓ னான் பவானிைய எச்சாிக்க வி ம்பி.

ன்பாகக்

"தம்பி! இப்பத்தாேன பவானியிடம் வாங்கிக் கட் க்ெகாண்டாய்! அைர மணி கூட
ஆகவில்ைலேய! அதற்குள் தி ம்பி வந்தி க்கிறாேய?" என்றார் மாமா குணேசகரன்.
"இந்தத் தடைவ உன் பாச்சா ஒன் ம் என்னிடம் ப க்கா . அப்ேபா ெகாஞ்சம்
ஏமாந் ட்ேடன். ம ப
ம் என்ைன ஒ க்கித் தள்ளிவிட் மா ப் ப களில்
பாய்ந்ேதறப் பார்க்காேத!
எனக்கு ெகாஞ்சம் மல்

த்தப் பயிற்சி உண் .

க்கிப் பிழிந்

ெகா யிேல

உலர்த்தி ேவன்" என் ேகாபமாகக் கூறி வந்தவர், மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த் தனன்
ப்பாக்கி சகிதம் உள்ேள வ வைதப் பார்த் ெமௗனமானார்.
"பவானி எங்ேக?' என்றார் ேகாவர்த்தனன் த த்த குர ல்.
" ங்குகிறாள். நான் தான் ெசான்ேனேன உங்களிடம். அவ
அவைளத் ெதாந்தர ெசய்வதற்கில்ைல.

க்கு ஜுரம் என் .
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"ேவணாம். அவள் ஓய்வாக இ க்கட் ம். ெரஸ்ட் இஸ் குட் ஃபார் ஹர். மிஸ்டர்
இன்
"இன்

யன்ஸா எங்ேக? அவைன அைழத் வா!"
யன்ஸாவாவ ? இ

ப்பக்காவாவ ? யாைர அைழத்

வ வ ? என்ன

உள கிறீர்?" என்றார் குணேசகரன். ஆனால் மாஜிஸ்திேரட் கூறிய அவ க்குப்
ாியாமல் ேபாகவில்ைல. அவர் கரத்தில் இ ந்த ப்பாக்கி அவைர மிரட் ய .
ேகாவர்த்தனனின் பதவி அவைர அச்சு த்திய .
"மிஸ்டர் குணேசகரன்! என்ைன ஏமாற்றப் பார்க்காதீர்!" என்ற மாஜிஸ்திேரட்
ஒவ்ெவா அைறயாக ேநாட்டம் விட ஆரம்பித்தார். கல்யாணம் கு ேபாைதயில் அவர்
ஏதாவ ஏடாகூடமாகச் ெசய் விடப்ேபாகிறாேர என்ற கவைலயில் பின்ேனா
ெசன்றான்.
மா யில் பவானி ம் அவள் காதல ம் தங்கியி ந்த அைற கா யாக இ ப்பைதப்
பார்த்த ம் கல்யாணத் க்கு நிம்மதிப் ெப
ச்சு வந்த . ஆனால் மாஜிஸ்திேரட்
பவானியின் அைறைய அ பவப்பட்ட பாணியில் ஆராயத் ெதாடங்கினார்.
ெரஸ் ங் ேடபில் இ ப்பைறகைளத் திறந் பார்த்தார். ேமைஜ ராயர்கைளக்
குைடந்தார். ப க்ைகையப் ரட் ப் ேபாட்டார். திைரச் சீைலக க்குப் பின்னால்
கண்ேணாட்டம் ெச த்தினார். அைறயின் ஒ
ைலயி
ந்த அ க்குத் ணிக்
கூைடையக் காலால் உைதத் த் தள்ளி உ ட் னார். திறந் ெகாண்ட
அத ள்ளி ந் பவானியின் டைவ ஒன் டன் ெவள்ைளக் கதர்த் ணி ம் எட் ப்
பார்த்த . "ஆகா!" என் வியப்ெபா எ ப்பியவா ேகாவர்த்தனன் அந்த கதர்த்
ணிைய ெவளிேய உ வினார். அ க்குப் ப ந்த ெவள்ைளக் கதர் ஜிப்பா, ைபஜாமா
ெவளிப் பட்ட . ஜிப்பாவின் ஒ பக்கத் ேதாளில் ரத்தக் கைற படர்ந் ப ந்தி ந்த !
"ேத ஹாவ் எஸ்ேகப்ட்! ேத ஹாவ் எஸ் ேகப்ட்" என் தி ம்பத் தி ம்பக்
கூச்ச ட்டப ேய கீேழ ஃேபான் இ ந்த அைறைய ேநாக்கி விைரந்தார்
ேகாவர்த்தனன்.
பவானியின் த்திசா த்தனத்ைத தமக்குள் ெமச்சிக் ெகாண்டார் அவள் மாமா.
கல்யாணம் வந் விட் ப் ேபான ம கணேம அவள், "மாமா! இந்த ம ஷன்
ஏற்கனேவ என்னிடம் காதல் வயப்பட் ஏமாற்றம் அைடந்தவர். ேபாதாக் குைறக்கு
இங்ேக இப்ேபா அவமானப்பட் த் தி ம் கிறார். அதனால் கு க்தியாக அவ க்கு
ஏதாவ ெசய்யத் ேதான் ம். ஒ கல்யாணத்ைத நி த்த பஸ் ஏற்பா
ெசய் ெகாண் ேபான வராயிற்ேற! அதனால் இப்ேபா என்ைன வம்பில் மாட்
ைவக்க அவர் நிைனத்தால் வியப்பதற்கில்ைல. நா ம் உமா ம் நாைளக்
காைலவைரயில் காத்தி க்க
யா . இப்ேபாேத உடேன றப்பட ேவண் ம்" என்
கூறிவிட் மளமளெவன் ஒ ஸூட் ேக ல் அவசியமான ெபா ள்கைள எ த்
ைவத் க் ெகாண்டாள். ட் ல் இ ந்த பணத்ைத எ த் க் ெகாண்டாள். குண
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ேசகரனிடம் ஒ 'ெசக்' எ தித் தந் ம நாள் பாங்கி
ந்
ராஃப்ட் வாங்கி
அ ப் மா ெவளி ர் வக்கீல் நண்பர் ஒ வாின் விலாச ம் ெகா த்தாள். உமாகாந்
த க்காகக் குணேசகரனின் ணிமணிகள் சிலவற்ைறேய ெபட் க்குள் திணித்தாள்.
உமாகாந்தைன அைழத் க் ெகாண்
றப்பட் விட்டாள். கல்யாணம் வந் ேபான
பத்தாவ நிமிஷம் அவள் ஓட் க் ெகாண் ெசன்ற கார் ேதாட்டத்ைதக் கடந் சுற் ச்
சுவர் வாசைலத் தாண் ச் சாைலயில் ஓடத் ெதாடங்கிற் .
அவள இந்த ன்ேயாசைனைய ம் ெசயல் திறைன ம் ஒ பக்கம் நிைனத் ப்
ெப ைமப் பட்டா ம் கூடேவ குணேசகரைனப் பலவித அச்சங்கள் பீ த்தன.
'ேகாவர்த்தனன் இப்ேபா

என்ன ெசய்யப் ேபாகிறான்? பவானி ேபாலீஸாாிடம்

பி பட்டால் நாம் என்ன பண்

வ ? அகப்பட் க் ெகாள்ளாமல் மேலயா க்குக்

கப்பேலறி விட்டாெளன்றா ம் அவள் ெபற்ேறா க்கு நாம் என்ன பதில் ெசால்வ ?'
என்ெறல்லாம் பல ேகள்விகள் அவர் மனத்ைதக் குைடந்ெத த்தன.
சுமார் ஐந்தா

மணி ேநரத் க்குப் பிறகு 'பவானி ேபாலீஸாாிடம்

அகப்பட் க்ெகாள்வாளா, மாட்டாளா?' என்ற ேகள்விக்குப் பதில் கிைடத்
பல பலெவன்

வி ந் , சுாிய கிரணங்கள் எங்கும் பரவி இ ைள விரட்

ஒளி பரப் ம் ேவைளயில், பட்சிகள் எல்லாம் மற்ெறா
கீதமிைசக்கும் த ணத்தில் 'பவானி ம் உமாகாந்த
வந் ேசர்ந்த .

விட்ட .
நம்பிக்ைக

தினத்ைத வரேவற் க்
ம் பி பட்டார்கள்' என்ற ெசய்தி

ரத்தக்கைற ப ந்த ணிையப் பார்த்த ம் "தப்பிவிட்டார்கள், தப்பி விட்டார்கள்"
என் கூறிக் ெகாண்ேட கீேழ ஃேபான் இ ந்த இடத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்ற
மாஜிஸ்திேரட் ேகாவர்த்தனன், தம பதவி அளித்த ெசல்வாக்ைகப் ேபாலீஸ் உயர்
அதிகாாிகளிடம் பிரேயாகித்ததில் அவர் வி ம்பிய நல்ல பலன் கிைடத் விட்ட .
ராமப் பட்டணத்தி
ந் ெசல் ம் பிரதான சாைலகள் ஒவ்ெவான்றி ம் ஆங்காங்ேக
உள்ள ஊர்களில் ேபாலீஸ் ஸ்ேடஷன்க க்குத் தகவல் ெகா த் கார் நம்பைர ம்
கூறியதில், பாைதக்குக் கு க்ேக த ப் ஏற்ப த்தி, பவானிைய ம் உமாகாந்தைன ம்
பி த் விட்டார்கள். ேபாலீஸ் பா காப் டன் அவர்கள் தி ம்ப ம்
ராமப்பட்டணத் க்ேக வந் ெகாண்
க்கிறார்கள்!
ேகாவர்த்தனன் உறக்கத்தால் கனத்த கண்ணிைமகைளச் சிரமப்பட் த் திறந்
குணேசகரனிடம் கூறினார்;
"மிஸ்டர்! என் ேவைல
ெகாண்

ந்த . நான் இேதா

க்கிேறன். ஆனால் அதற்கு

ன் உங்க

ட் க்குப் ேபாய்க்
க்கு ஒ

' ப்' ெகா த் விட் ப்
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ேபாகிேறன். பவானி இரண் வ ஷங்கள் சிைற வாசம் அ
ேவண் மானால் ஒேர ஒ உபாயம்தான் இ க்கிற .

பவிக்காமல் இ க்க

அந்தப் பயல் - அதாவ மிஸ்டர் இன்ஃ
யன்ஸா - ஒ ேதசத் ேராகி,
சிைறயி
ந் தப்பி வந்தவன் என்பெதல்லாம் தனக்குத் ெதாியா என் ம் அவைன
இதற்கு ன் தன் வாழ் நாளில் தான் பார்த்தேத இல்ைல என் ம் பவானி எ தித்
தரேவண் ம். காயம் பட்
க்கும் ஒ வ க்குக் க ைண காட் ம் எண்ணம் தவிர
தனக்கு ேவ ஓர் உள் ேநாக்க ம் இல்ைல என் வாக்கு லம் தரேவண் ம். அவன்
தன்ைனப் பலவந்தமாகக் கார் ஓட் வ மா பணித்தான். தப்பிக்க
உதவவில்ைலயானால் ெகான் வி வதாக மிரட் னான் என் எ த ேவண் ம்.
ாிந்ததா? இப்ப ஒ 'ஸ்ேடட்ெமண்ட்' எ தி ேமன்ைம தங்கிய பிாிட் ஷ்
ஆட்சியிடம் மன்னிப் க் ேகாாினால் அவைள உடேன வி வித் விட நான் ஏற்பா
ெசய்கிேறன். அப்ப ஒ வாக்கு லம் எ தி வாங்கும் ெபா ப் உம் ைடய .
இைதச் ெசய்யாமல் சட்டப்ப காாியம் நடக்கட் ம் என் ேபசாமல் இ ந்தீரானால்
உம ம மகைள ம ப
ம் இரண்ேடா ேணா வ ஷங்க க்குப் பிறகுதான்
கண்ணால் பார்க்க
ெபற்

ம். ாிந்ததா? எவ்வள

சீக்கிரம் அந்த வாக்கு

லத்ைதப்

வ கிறீேரா, அவ்வள க்கு நல்ல !"

இவ்விதம் கூறிவிட் மாஜிஸ்திேரட் வாச ல் நின்ற தம காாில் ஏறிச் ெசன்
விட்டார். வ ம்ேபா தம் டன் வந்த கல்யாணத்ைத அவர் அ ேயா மறந் தான்
விட்டாேரா அல்ல ேவண் ெமன்ேற அலட்சியம் ெசய்தாேரா, உபசாரத் க்குக்கூட
அவன் தம் டன் வ கிறானா என் ேகட்காமல் ேபாய்விட்டார்.
அவர் ேபான ம் கல்யாணம் குணேசகரன் பக்கம் தி ம்பி "ஸார்.....!" என்
ஆரம்பித்தான்.
" ராஸ்கல்! நீ ஏண்டா இன்
அவர்.

ம் இங்ேக நிற்கிறாய்!" என்

எாிந்

வி ந்தார்

கல்யாணம் ேபசாமல் தி ம்பி வ த்தத்ேதா ம் ேராஷத்ேதா ம் வி வி ெவன்
நடந் சாைலக்கு வந் ேசர்ந்தான். அங்ேக அவன் விட் ச் ெசன்ற டப்பாக் கார்
பாிதாபமாக நின் ெகாண்
ந்த . உலகின்மீேத தனக்கு ஏற்பட்ட
ெவ ப்ைபெயல்லாம் ஒன் திரட் அதன் மீ காட் கிறாற்ேபால 'பாெனட்' மீ ஒ
குத் விட்டான். அதில் ஒ ெசாட்ைட வி ந்த . வ த்த ைகையத் தடவி விட் க்
ெகாண்டவன் என்ன நிைனத்தாேனா, ஏறி அமர்ந் , 'ஸ்டார்ட்' ெசய்தான். அ
பண்ணாமல் உடேன உ மிக்ெகாண்
எண்ணிக் ெகாண்டான் கல்யாணம்.
----------------------

றப்பட்ட !

'நல்ல சகுனம்தான்' என்

'மக்கர்'
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அத்தியாயம் 61 -- பயணம்
"இந்த ஆபத்தான பயணத்ைத என்
என்பைத என்னால் நம்பேவ
என்றான் உமாகாந்தன்.

டன் ேசர்ந்

ந்த !
நீ ம் ேமற்ெகாண்

யவில்ைல, பவானி! ஏேதா கன

ேபா

க்கிறாய்
க்கிற "

காைர ெவகு ேவகமாக ஓட் ச் ெசன் ெகாண்
ந்த பவானி, "கனவாகேவ
ந்
ேபானா ம் ஆச்சாியப்ப வதற்கில்ைல. கல்யாணம் ெராம்பக் ேகாபமாகத் தி ம்பிப்
ேபாயி க்கிறார். என்ன ெசய்வாேரா ெதாியா . ேகா க்கைரைய நாம் அைடந்
உங்கள் திட்டப்ப கள்ளத்ேதாணியில் ஏறிய பிறகுதான் எைத ம் நிச்சயமாகத்
தீர்மானிக்கலாம்" என்றாள்.
"பாவம், உன் மாமா குணேசகரன் நிைலைமதான் ெராம்ப தர்மசங்கடமாகப்
ேபாய்விட்ட . அவைர நம்பித்தாேன உன் ெபற்ேறார் உன்ைன ராமப்பட்டணத் க்கு
அ

ப்பி ைவத்தார்கள்? ெபாிய ெபா ப் இல்ைலயா அவ க்கு? உன் ெபற்ேறா க்கு

அவர் என்ன பதில் ெசால்வார்?"
"ஆ

ெப ெக த்ேதா க் கட ல் சங்கமமாகிவிட்ட

என்

கூறட் ம்; ெமாட்

ெவ த் மலர, மணம் காற்ேறா கலந்த என் ெசால்லட் ம். ப வ மைழ உாிய
காலத்தில் ெபய்த . மி குளிர்ந்த என் விளக்கட் ம். இந்த இயற்ைக நியதிகைள
மாற்ற
மானால்தான் நான் உங்கைள அைடவைத அவர்களால் த க்க
ம்."
கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள
இடக்கரத்ைதப் பற்றினான்.

யாத ஆர்வத் டன் உமாகாந்தன் பவானியின்

"உம்....உம்...! விைளயாட்ெடல்லாம் இப்ேபா
பா ங்கள்! என் இரண்
பவானி.

கரங்க

ேவண்டாம். 'ஸ்பீடா மீட்ட'ைரப்

க்கும் 'ஸ் யாிங்'கில் ேவைல இ க்கிற " என்றாள்

"எப்ப யாவ நாம் மேலயாைவ அைடந் வி வதாக ைவத் க் ெகாண்டா ம் நம்
வாழ்க்ைக அங்ேக ம் நிம்மதியின்றித்தான் ெதாட ம் பவானி! "இங்ேக
.ஐ. .க க்குப் பயந் வாழ்ந்ேதாெமன்றால் அங்ேக ஜப்பானியர்களின் குண்
ச்சுக்கு அஞ்சி வா ம்ப இ க்கும்."
"இதற்கு அ எவ்வளேவா ேமல். இங்ேக நீங்கள் ம ப
ம் சிைறப்பட்டால்
தனிைமைய என்னால் தாங்கேவ
யா . அங்ேக வாழ்ேவா சாேவா எ வானா

ம்
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நாம் ேசர்ந்

அ

பவிக்கலாம் இல்ைலயா? சுதந்திரமாக வாழ்ந்

பாரதத்தின்

சுதந்திரத் க்கும் இயன்றவைர உைழக்கலாம் அல்லவா?"
"ேதவலாேம! நீ இவ்வள
ேபாயிற்ேற!"

தீவிர ேதச பக்ைத என்ப

எனக்கு இ வைர ெதாியாமல்

"எல்லாம் சகவாச ேதாஷம்தான்!"
"அப்ப எத்தைன நாள் என் டன் பழகி விட்டாய்? கல் ாியில் பட் ம் படாம ம்
ஏேதா நண்பர்களாகப் பழகிேனாம். பிறகு நான் சிைறக்குப் ேபாய்விட்ேடன். இப்ேபா
ம ப

ம் சந்தித்

சாக ஒ

வாரம்கூட ஆகவில்ைலேய?"

"அெதன்ன அப்ப க் ேகட் விட்டீர்கள்? கம் கமாக உங்க
ெந ங்கிப் பழகிக் ெகாண்
க்கிேறன்" என்றாள் பவானி.
"அப்பப்பா! ஒ
உமாகாந்தன்.

டன் தாேன நான்

தடைவகூடப் ேபச்சில் என்ைன ெஜயிக்க விடமாட்டாய்!" என்றான்

பவானி சிாித்தாள். "சிைறயி
ெசால் ங்கள். கைளப்ைப ம்

ந் எப்ப நீங்கள் தப்பினீர்கள்? அைதச்
க்கத்ைத ம் விரட்ட உத ம்."

"அதற்கும் ஜப்பான்காரன்தான் உதவினான் பவானி. ஒ நாள் மாைல
சிைறச்சாைலச் சுவர் ஓரமாக நாங்கள் ேவைல ெசய் ெகாண்
ந்ேதாம். திடீெரன்
அபாய அறிவிப் சங்கு அலறிய . அவ்வள தான், வார்டர்களானால் என்ன,
ைகதிகளானால் என்ன, உயி

க்குப் பயப்படாதவன் யார்? அவரவ ம் சிைறக்குள்ேள

அைமக்கப் பட்
ந்த ' ெரன்ச்சு'க்குள் ப ங்குவதற்காக ஓ னார்கள். இ ேபான்ற
ஒ சந்தர்ப்பத் க்காகேவ காத்தி ந்ேதன் நான். ன்ேனற் பாட் ன்ப நா ம் ேவ
ன் ைகதிக ம் நாங்கள் உைடத் க் ெகாண்
ந்த க ங்கள் ஜல் க்
குவியல்க க்குப் பின்னாேலேய ப ங்கிக் ெகாண்ேடாம். வார்டர்கள் தைல
மைறந்த ம் அந்த வ ம் ேகா ரம் ேபால் நின் எனக்குத் ேதாள் ெகா த் த் க்கி
விட்டார்கள். பதிைனந்த ச் சுவாின் மீ அவர்கள் உதவி டன் ஏ வ சிரமமாக
இல்ைல. அந்தப் பக்கம் குதிப்ப தான் அச்ச மளிப்பதாய் இ ந்த . வந்த வரட் ம்
என் கண்கைள
க் ெகாண் குதித்ேதன். நல்ல ேவைள ைககால் ஏ ம்
றியவில்ைல.
"அப் றம்?"
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"நன்றாக இ ள் கவி ம்வைர ஒ பாதாளச் சாக்கைடயின் உள்ேள இ ப்பள
நீாில் ர்நாற்றத்ைதச் சகித் க் ெகாண் நின்ேறன். அபாயம் நீங்கியதற்கு
அறிகுறியாகச் சங்ெகா ப்ப ம் ேபாலீஸார் என்ைனத் ேதட இங்குமங்கும் விைரவ ம்
இேலசாகக் ேகட்டன. மனசு கிடந் திக் திக்ெகன் அ த் க்ெகாண்ட . ெகாஞ்ச
ேநரத் க்குப் பிறகு சந்த ெயல்லாம் அடங்கி விட்ட . நன்றாக இ ட் யி க்கும்
என் ேதான்றியேபா ெமல்ல ெவளிேய வந் இ ளில் ப ங்கிப் ப ங்கி நடந்ேதன்.
கங்ைகயில் இறங்கிச் சாக்கைட அ க்குப் ேபாகக் குளித்ேதன்.
"அந்த அதிகாைல ேநரத்தில் ஆற்றங்கைரயில் ஒ ெபாியவர் குளித் விட் ச்
சந்தியா வந்தனம் ெசய் ெகாண்
ந்தைதப் பார்த்ேதன். அவர் கண்கைள
த்
தியானத்தில் இ ந்த சமயம் கைரயில் இ ந்த அவர் ணி மணிகைள எ த் க்
ெகாண் சந்த யின்றி ஓ விட்ேடன். சிறி
ரம் ேபாய் ஒ மரத் க்குப் பின்னால்
உைடகைள அணிந் ெகாண் ைகதி உைடகைள ஒ ெபாிய பாறாங்கல்ைலச்
சுற்றிக் கட் ஆற்றில் எறிந் விட்ேடன். மகராஜன் ணிமணிகைள எனக்குத் தந்த
மட் மல்ல; அதில் ஒ மணி பர்ஸும் ைவத்தி ந்தான். அதி
ந்த பணம் என்
தாயாாின் ெசாந்தக் கிராமத் க்கு நான் வந் ேச ம்வைர எனக்குப் ேபா மானதாய்
இ ந்த . நல்லேவைள! பர் ல் விலாச ம் இ ந்த . அம்மாவிடம் பணம் ேகட் ப்
ேபாஸ்டல் ஆர்டர் வாங்கி அ ப்பி விட்ேடன்."
"உங்கள் தாயார் கல்கத்தாவி

ந்

கிராமத் க்கு வந்

விட்டாரா? ஏன்?"

"அ உனக்குத் ெதாியாதா? ஆம்; ெதாிய நியாயம் இல்ைலதான். நான் ைக ம்
கள மாகப் பி பட்டேத என் தகப்பனா க்குப் ெபாிய அதிர்ச்சி. அ
ம் அவர்
ேவைல பார்த் வந்த பாங்கியிேலேய அவர் மகன் ெகாள்ைளய த் விட்டைத - அந்த
அவமானத்ைத அவரால் தாங்கிக்ெகாள்ளேவ
யவில்ைல. ேபாதாக் குைறக்கு
இரண் வாரங்க க்குப் பிறகு ஒ நாள் என் அண்ண க்குக் கடன் ெகா த்த
மார்வா
ட் க்கு வந் கத்தியி க்கிறான். இந்த இரண்டாவ அதிர்ச்சி
ஏற்பட்டேபா என் தகப்பனார் இதயம் பாதிக்கப்பட் விட்ட . எப்ப ேயா
சமாளித் க் ெகாண் தம் ேசமிப்ைபெயல்லாம் ைடத்ெத த் மார்வா யிடம்
ெகா த் அ ப்பினார். ஆனால் அப்ேபா ப க்ைகயில் வி ந்தவர் பின்னர்
எ ந்தி க்கேவ இல்ைல. சீக்கிரேம இரண்டாவ 'ஹார்ட் அட்டாக்' ஏற்பட் உயிர்
றந்தார். ைவதவ்ய நிைல அைடந்த என் தாயார் கல்கத்தாவில் வாழப்
பி க்காதவளாகத் தன் ெசாந்தக் கிராமத் க்குப் ெபற்ேறா டன் வசிக்கப்
ேபாய்விட்டாள். அங்கி ந் அவள் தன் யரத்ைத ெயல்லாம் வ த் எ திய க தம்
எனக்குச் சிைறச்சாைலயில் கிைடத்த .
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"பவானி! நான் சிைறயி
ந் தப்ப
ெசய்ததற்கு என் தாயாாின் கண்ணீர்க்
கைற ப ந்த கம் சதா என் நிைனவில் ேதான்றிக் ெகாண்
ந்த ஒ காரணம்"
என்றான் உமாகாந்தன்.
"பாவம்! அவைர ஒ தடைவ சந்தித் ஆ தல் கூடச் ெசால்லாமல் மேலயா க்கு
உங்க டன் கப்பேலறிவிடப் ேபாகிேறேன என் எண்ணினால் எனக்ேக ெவட்கமாக
இ க்கிற " என்றாள் பவானி. அங்கி ந் பத்தாவ ைமல் கல் ல் அவர்கள் பயணம்
ந் விடப் ேபாவைத அக்கணத்தில் அறியாதவளாக.
(ெதாட ம்)
-----------அத்தியாயம் 62 -- லட்சிய ெவறி
பவானி தன் தாயாைரப் பற்றி ெநகிழ்ந்
காந்தன் உ கிப் ேபானான்.
"உண்ைமயிேலேய அந்த ஒ

கூறிய வார்த்ைதகைளக் ேகட்

விஷயத்தில் நீ

தாயா டன் ெந ங்கிப் பழக உனக்குக் ெகா த்
நாட்கள்தான் இப்ேபா

அவ

உமா

ரதி ஷ்டசா தான் பவானி. என்
ைவக்கவில்ைல அல்லவா? இரண்

டன் இ ந்ேதன். அதற்கு ேமல் தங்க பயம். எனக்கு,

அவ க்கு, அவள் ெபற்ேறா க்கு எல்ேலா க்கும் ஆபத் என்ற எண்ணத்தில்
கிளம்பிவிட்ேடன். ஆனால் அந்த இரண் நாட்க ம் அவள் அள்ளிக் ைகயில் ைவத்த
பைழய சாப்பிட்ட தி ப்தி என் வாழ்நாெளல்லாம் இ க்கும். அமிர்தம்தான் அ .
நான் றப்பட்ட ேபா அவள் ெபட் ையத் திறந் அ யில் பத்திரமாகப் பா காத்
ைவத்தி ந்த என் கதர் ைபஜாமா ஜிப்பாக்கைள எ த் த் தந்தாள். ' அம்மா! நான்
எப்ப
ம் உன்ைனத் ேத வ ேவன் என் எதிர்பார்த் இவற்ைறப் பின்ேனா
எ த்

வந்தாயா?' என்

ேகட்ேடன். 'நீ எங்ேகடா என்ைன விட் ப் பிாிந்தாய்?

அண்ணன் தம்பி இரண் ேப ம் சாி, உன் அப்பா ம் சாி. சதா என்ேனா தான்
இ க்கிறீர்கள்! என்றாள்.
" 'அம்மா அண்ணா ம் நா

ம் இவ்வள

ெபாிய தவ கைளச் ெசய்தி க்கிேறாேம

என்ேறன்.' "
" 'ெதாி ேம! என்ைன இந்தக் ேகாலத்தில் நி த்தி ைவத்தி ப்பேத நீங்கள் இரண்
ேப ம் பண்ணின காாியங்கள் தாேன' "
" 'அப்ப

இ ந் ம் இவ்வள

அன் காட் கிறாேய, அம்மா' "
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" ' அதற்குப் ெபயர்தான் தாய்ப் பாசம் என்கிற டா, இ

ெதாியாதா?' " என்றாள்.

இைதச் ெசால் வ ம் ேபா உமாகாந்த க்குத் ெதாண்ைட கரகரத்த .
பவானிக்ேகா கண்களில் நீர் திைரயிட் எதிேர பாைதைய மைறத்த . கண்ணீைர
விரல்களால் ைடத்தவள், ெபாறாைம எட் ப் பார்ப்ப ேபான்ற ெதானியில், " என்ன
இ ந்தா ம் அம்மா என்றால் உசத்திதான். சிைறயில் இ ந்தேபா இத்தைன
காலமாக எனக்கு ஒ
என்றாள்.

க தம்கூடப் ேபாடாமல் இ ந் விட்டீர்கள் அல்லவா?"

" எப்ப எ
ேவன் பவானி? என் அப்பா உன் கண்க க்கு என்ைனத்
ேதசபக்தனாக்கியி ந்த எனக்குத் ெதாியா . தி ட் ப் பட்டத் டன் கம்பி எண்ணச்
ெசன்றவன் நான். அந்த அவமானத்ைத தாங்கிக் ெகாண் உனக்கு எப்ப
எ
ேவன்? உண்ைமைய ெவளியி வதில்ைல என் ம் என் அண்ணைனக்
காப்பாற் வ என் ம் தீர்மானித்த பிறகு என் நிைலைமைய ஒ க தத்தில் எப்ப
விளக்குேவன்?"
" என்ைனப்பற்றி எப்ப

அறிந்தீர்கள்? நான் ராமப்பட்டணத்தில் இ ப்ப

எப்ப த்

ெதாிந்த ?"
" கல்கத்தாவி
ந்
றப்ப வதற்கு ன் உன் ட் க்கு ஃேபான் ெசய்ேதன்.
ெநம்பர் நிைனவி ந்த . எப்ப யாவ சில நிமிஷ ேம ம் உன்னிடம் தனியாகப் ேபச
ஆவல். இடத்ைதச் ெசால் க் குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் அங்ேக உன்ைன
வரச்ெசால்லலாம் என் எண்ணிேனன். உன் ெபற்ேறார் ேபசியி ந்தால் ஒ ேவைள
சந்ேதகப்பட் , ' நான் யார்? என்ன விஷயம்? என்ெறல்லாம் ேகட்
ப்பாரகேளா
என்னேமா! ஆனால் என் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் ட் ேவைலக்காரன் ேபசினான்:
'பவானி அம்மாவா? அவங்க ராமப்பட்டணத்தில் மாமா

ட் க்குப் ேபாய்

மாசக்கணக்கா ஆகிறேத' என்றான். அவ்வள தாேன எனக்கு ேவண் ய ? ஆனால்
உன்ைனத் ெதாடர்ந் என் அண்ணா ம் ராமப் பட்டணத் க்ேக வந்தி க்கிறான்
என்ப உன்ைனச் சந்தித்த பிறகுதான் எனக்குத் ெதாி ம். என் தாயா டன்
ேபசிக்ெகாண்
ந்த ேபா ேகாவர்த்தனன் பற்றி நான் எ
ேம ேகட்கவில்ைல.
அவளாக ஏேதா கூற வந்த ேபா ம் நான் சுவாரசியம் காட்டவில்ைல. ' அவன் கைத
எனக்கு எதற்கு அம்மா?' என் அந்தப் ேபச்சுக்கு ற் ப் ள்ளி ைவத் விட்ேடன்.
ஆனால் அவன் கைததான் ெதாடர்கைதயாக என்ைனப் பின் ெதாடர்கிற !"
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பின் ெதாடரவில்ைல. ந்திக் ெகாண்ேட ேபாய்விட்ட . நம் வ ைகக்காகக்
காத்தி க்கிற . அேதா பா ங்கள்! சாைலக்குக் கு க்ேக த ப் ஏற்ப த்திவிட் ப்
ேபாலீஸ்காரர்கள் நிற்பைத" என்றாள் பவானி. காாின் ேவகத்ைதத் தணித்தவாேற.
பவானிைய அவள் மாமா குணேசகரன் லாக்-அப்பில் காண வந்தார். அவளிடம்
மாஜிஸ்திெரட் ேகாவர்த்தனன் கூறிய ேயாசைனைய விவாித்தார். " 'உமாகாந்தன்
சிைறயி

ந்

தப்பிய குற்றவாளி என்

மனிதாபிமானத்தால் காயம்பட்டவ
ெசல்ல ேவண்

என்ைனக் காேராட்

இணங்கா விட்டால் ெகான்
நீ வி தைல ெபற அ

எனக்குத் ெதாியா ; ஏேதா

க்கு உதவ
வ மா

ற் பட்ேடன்; பிறகு அவன் தப்பிச்
கட்டாயப்ப த்தினான்; அதற்கு

வி வதாக மிரட் னான்' என்

நீ எ தித் தரேவண் ம்.

ஒன் தான் வழி, பவானி!"

"அப்ப ப் ெபாய்யான ஒ

வாக்கு

லம் எ தித் தந்

நான் வி தைல ெபற

வி ம்பவில்ைல, மாமா! நீங்கள் உமாவிடம் ேபசுங்கள். அவர் வழக்ைக நான் நடத்தச்
சம்மதிக்க ேவண் ம் என் வற்
த் ங்கள். ேகார்ட் ல் அவர் உண்ைமகைளக் கூற
ஒப் க் ெகாள்ளச் ெசய் ங்கள். அதற்கு மட் ம் அவர் சம்மதித்தால் கு க்கு
விசாரைணயில் மாஜிஸ்திேரட்ைடச் சந்தி சிாிக்கப் பண்ணி வி ேவன் நான்.
உமாகாந்த் நிச்சயம் வி தைல ெபற் வி வார்."
குணேசகரன் உமாகாந்திடம் ேபாய் நடந்தைதெயல்லாம் விவாித்தார். மாஜிஸ்திேரட்
ேகாவர்த்தனனின் ேயாசைனைய ம் பவானியின் பதில் ேயாசைனைய ம் கூறினார்.
"குணேசகரன் ஸார்! ஆபத்தான ஒ கட்டத்தில் அண்ண க்கு நான் ெகா த்த
வாக்கு திைய ஒ நா ம் மீறமாட்ேடன். அப்ப நான் ெசய்தால் இத்தைன நாட்கள்
நான் சிைறயி

ந்

பட்ட அவதிக்ெகல்லாம் என்ன அர்த்தம்? அத்தைன ம்

வியர்த்தமாக அல்லவா

ம்?"

"குற்றமற்றவன் சிைறயில் வா வ ம் குற்றவாளி ெவளிேய சுதந்திரமாக
உலா வ ம் என்ன நியாயம்?"
"தண் ப்ப

கட ள் ெபா ப் . மன்னிப்ப

மனிதன் பாக்கியம்."

"உன் லட்சிய ெவறி எனக்ெகான் ம் ாியவில்ைல" என்றார் குணேசகரன்.
"இத்தைன நாட்களாய் உன்ைன நீேய வ த்திக் ெகாண்டாய். இப்ேபா உன்ைனக்
காத ப்ப தவிர ேவ ஒ தவ ம் ெசய்தறியாத என் ம மகைள ம் சிைறயில் தள்ளி
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விடப் ேபாகிறாய். இெதான் தான் எனக்குத் ெதளிவாகிற ."

"நீங்கள் ெகாஞ்சம்கூடக் கவைலப்பட ேவண்டாம், ஸார்! மாஜிஸ்திேரட் ேகட்ட
ேபான்ற வாக்கு

லத்ைதப் பவானி எ தாவிட்டால் என்ன? நான் எ தித் த கிெறன்.

ேபாலீஸா க்கு அ ேவ ேபா ம். 'பவானிக்கு நான் சிைறயி
என்

ந்

தப்பிய ைகதி

ெதாியா ; க ைணயினால் உதவினாள்; நான் சற் க் குணமைடந்த ம்

.ஐ. களிடமி ந்

தப்ப அவள் காைரப் பயன் ப த்திக் ெகாண்ேடன்; பவானிைய

மிரட் க் காேராட் வரச் ெசய்ேதன்' இவ்வள
ேபனா ம் தா ம் ெகா ங்கள்!"

தாேன எ த ேவண் ம்? எங்ேக, ஒ

"ஐயய்ேயா! நான் அப்ப ஒ க தத்ைத உன்னிடமி ந் எ தி வாங்கிப் ேபாய்
மாஜிஸ்திேரட் டம் ெகா த்ததாகத் ெதாிந்தால் அப் றம் பவானி என்ைனச் சும்மாவிட
மாட்டாள். அக்கினியாகச் ெசாற்கைளக் ெகாட் என்ைன வ த்ெத த் வி வாள்.
ேவண்டாமப்பா, ேவண்டாம்!"
"நீங்கள் வாங்கிக் ெகாள்ளாவிட்டால் என்ன? இங்ேக வ கிற இன்ஸ்ெபக்டாிடம்
எ திக் ெகா த் அ ப் கிேறன். ேகாவர்த்தன க்கு"
"என்னேமா ெசய், என் காதில் மட் ம் ேபாடாேத! நான் வ கிேறன்" என்றார்
குணேசகரன்.
சில மணி ேநரம் கழித் ப் பவானி இ ந்த லாக்-அப் அைறக் கத
ேபாகலாம்" என்றார் இன்ஸ்ெபக்டர்.

திறந்த . "நீங் கள்

பவானிக்கு என்ன நடந்தி க்க ேவண் ம் என் உடேன ாிந் விட்ட .
உமாகாந்தனின் வக்கீல் என்ற ைறயில் அவைனப் பார்க்க அ மதி ெபற் உடேன
ேபானாள்.
"நீங்கள் இப்ப ச் ெசய்த ெகாஞ்சம் கூடச் சாியில்ைல. இப்ேபா கூட ஒன் ம்
கு
கிப் ேபாய் விடவில்ைல. உங்கள் வக்கீலாக இ ந் வாதாட அ மதி
ெகா ங்கள். ேகார்ட் ல் விசாாிக்கும்ேபா என் ேகள்விக க்கு உண்ைமகைளப்
பதிலாகச் ெசால் ங்கள். நீங்கள் நிச்சயம் வி தைல ெபறலாம்" என்றாள்.
"உன் வாதத் திறைமெயல்லாம் எனக்குத் ெதாி ம். ஆனால் உன் ேவண் ேகா
நான் ஒ நா ம் சம்மதிக்க மாட்ேடன்." என்றான் உமாகாந்தன்.

க்கு
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"உங்க க்கு உங்க ைடய அர்த்தமற்ற, அபத்தமான வாக்கு திதான் க்கியம்.
நான் எக்ேக ெகட் ப்ேபானா ம் உங்க க்குக் கவைல இல்ைல"என் பவானி
கூறி விம்மினாள்.
"என்ைன மன்னித் வி , பவானி!" என்றான் உமாகாந்தன்.
"இப்ேபா

மன்னிக்கமாட்ேடன். இன்

ம் நா

வ ஷேமா ஆ

வ ஷேமா

தண்டைன ெபற் ம ப
ம் சிைறயி
ந் விட் ெவளிேய வ ம்ேபா , பவானி
என்ற தைல நைரத்த கிழவி ஒ த்தி உங்க க்காக இங்ேகேய காத்தி ப்பாள்.
அவைளக் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள் ங்கள். அப்ேபா தான் மன்னிப்ேபன்" என்
அ
ெகாண்ேட ெசான்னாள் பவானி.
உமாகாந்தன் ெமய்சி ர்த்தான். "எத்தைனேயா கற் க்கரசிகைளப் பற்றிப்
ராணங்களில் ப த்தி க்கிேறன். உனக்கு நிகராக யா மில்ைல" என்றான்.
" நா ம் எத்தைனேயா சத்தியசந்தர்கைளப் பற்றிப் ராணங்களில்
ப த்தி க்கிேறன். உங்கைளவிட அசடான ஒ த்தர் கிைடயா " என் கூறிப் பவானி
கண்ணீ க் கிைடயில் ன்னைக த்தாள். மைழ ஓய்ந்த ம் கதிரவைனப்பார்த் ச்
சிாிக்கும் மலராக விளங்கிய அவள் கம். "ேபாகட் ம். ஒ வாக்கு தி ெகா ங்கள்"
என்றாள்.
"என்ன பவானி?"
" நா வ ஷேமா ஆ வ ஷேமா தண்டைனக் காலம் எ வானா
அ பவித் விட் வா ங்கள். ம ப
ம் தப்பி ஓ வந் வம்பில்
மாட் க்ெகாள்ளாதீர்கள்!"

ம்

க்க

உமாகாந்தன் உரக்கச் சிாித்தான். " அப்ப ேய ஆகட் ம், பவானி! ஆனால் இந்த
ைற தண்டைனைய அ பவிப்ப எனக் ெகான் ம் அவ்வள சிரமமாக இரா .
உன் ஆழ்ந்த அைசக்க
யாத காதைலப் ாிந் ெகாண்
க்கிேறன். என்ைன நீ
தவறாக எண்ணவில்ைல என் ம் ெதாிந் ெகாண்
க்கிேறன். இைவ ேபா ம். ஆ
வ ஷமானா ம் ஆ நாட்களாக ஓட் விட் ஓ வந் வி ேவன்" என்றான்.
------------------
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அத்தியாயம் 63 -- உல்லாச ேவைள
அன் மாைல வாங்கிய ஓர் உயர் ரக விஸ்கி பாட்
டன் ேகாவர்த்தனைனப்
பார்க்கப்ேபானான் கலயாணம். மல் ைக மலர்ந் மணம் பரப் ம் ேநரம்.
ேகாவர்த்தனன் ட் த் ேதாட்டத்தில் மல் ைக டன் ைநட் கு ன் மலர்களின்
மண ம் ேசர்ந் ந மணம் கனமாகச் சூழ்ந்தி ந்த .
"எங்ேகப்பா வந்தாய் ம ப

ம்?" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.

"உங்கள் ெவற்றிையக் ெகாண்டாடத்தான் ஸார்!" என் ெசால்
ெகாண் வந்தி ந்த ெபாட்டலத்ைதப் பிாித்தான் கல்யாணம்.

க் ெகாண்ேடதான்

"எைதச் ெசால்கிறாய்? என்ன ெவற்றி ெபற் விட்ேடன் நான்?" " என்ன ஸார்,
அப்ப க் ேகட் விட்டீர்கள்? மிஸ்டர் இன்ஃ

ெவன்ஸாைவப் பி த்

உள்ேள

தள்ளவில்ைலயா? இனிேமல் பவானிைய நீங்கள் அைடயத் தைட என்ன இ க்கிற ?
கூர்த்த நாள் பார்க்க ேவண் ய தாேன பாக்கி?" என்ற கல்யாணம் பிாித்த
ெபட் க்குள்ளி ந் ம ப் பாட் ைல எ த் ேமைஜயின் மீ ைவத்தான்.
சும்
மலர்ந்த .

சுமான ஜானிவாக்கர் ட் ையப் பார்த்த ம் ேகாவர்த்தனன்

கம்

"அைதச் ெசால்கிறாயா? பவானி அந்தத் த யனிடமி ந் காப்பாற்றப்பட்டதற்குச்
சந்ேதாஷப்படேவண் ய தான். கம் ெலட் அஸ் ெஸ பேரட்! மஸ்ட் ஜாயின் மி"
என்றார் ேகாவர்த்தனன். ேதாட்டக்காரைன அைழத் வராந்தாவி
ந்த வசதியான
நாற்கா கள் இரண்ைடத் ேதாட்டத்தில் எ த் ப் ேபாடச்ெசான்னார். "இந்தாப்பா!
அந்தக் காஃபி ேடபிைள ம் இப்ப ெகாண் வந் ேபா . அப் றம் மணிையக்
கூப்பி " என்றார்.
"இத்தைன மல் மலர்களின் வாசைன ம் இனி ண்ேபாகா ஸார். சரம் சரமாகத்
ெதா க்கச் ெசய் பவானிக்குக் ெகாண்ைடையச் சுற்றி நீங்கேள உங்கள் கரத்தால்
சூட்டலாம்" என்றான் கல்யாணம்.
ேகாவர்த்தனன் அவன் ேதாள்கைளத் தட் க் ெகா த்தார். உற்சாகமாக, " உன்ைன
என்னேமா என்
சைமயல் அைறயி

நிைனத்ேதன். ெராம்ப சாமர்த்தியமாகப் ேபசுகிறாேய" என்றவர்,
ந்

வந்

வா. அப்ப ேய ெகாாிக்க ஏதாவ

நின்ற மணிையப் பார்த் ," ேசாடா,ஐஸ் ெகாண்
ைவச்சி ப்பிேய, அைத ம் எ த்

வா" என்றார்.
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"கூடேவ ெகாஞ்சம் சர்க்கைர ம் ேவண் ம்" என்றான் கல்யாணம். மணி தன்ைன
அப்ேபா பார்த்த பார்ைவயில் ஒ வித எதிர்ப் கு ெகாண்
ப்ப
கல்யாணத் க்குப் ாிந்த . ஆனால் ஏன், எதற்காக என்பைத அவனால் உணர
யவில்ைல.
"சர்க்கைர எதற்கு?" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
"கமலா க்கும் எனக்கும் கல்யாணம். பவானிக்கும் உங்க க்கும் கல்யாணம். நீங்கள்
என் வாயில் சர்க்கைர ேபா ங்கள். நான் பதி க்கு உங்கள் நாைவ இனிக்கச்
ெசய்கிேறன்"
"ேபஷ், ேபஷ்!" என்

தைலயைசத்தார் ேகாவர்த்தனன்.

சில வினா களில் உ ைளக்கிழங்கு வ வல்,வ த்த
ஐஸ் ேசாடா, சர்க்கைர எல்லாம் வ்ந்
அவற்ைற ைவத் விட்

ந்திாிப் ப ப் , காரா

ேசர்ந்தன.

ஏேதா கூற வி ம்பியவர் ேபால ஒ

மணி. அதற்குள், " நீ ேபாகலாம்" என்

ந்தி,

அவைர அ

கணம் தயங்கினார்

ப்பி விட்டார் ேகாவர்த்தனன்.

" இந்த சைமயல்காரைர எங்ேக பி த்தீர்கள்?" என்றான் கல்யாணம்.
"ெராம்ப காலமாக எங்கள் ட் ேலேய இ க்கிறான். என்ைனத் க்கி வளர்த்
எல் லாம் ெசய்தி க்கிறான். அதனால் அவ க்குக் ெகாஞ்சம் ச ைக அதிகம். இப்ேபா
நீ இங்கி ப்பதால் வாைய
க் ெகாண் ேபாய் விட்டான். இல்லாத ேபானால் நான்
கு க்கக் கூடா , சிகெரட் பி க்கக் கூடா என் சண்ைட பி த்தி ப்பான். அப் றம்
ஓர் அதட்டல் ேபாட் த்தான் அவைன அடக்க ேவண் யி க்கும். தின ம் இவ டன்
இ விஷயத்தில் ஒ ேபாராட்டம் நடத் கிேறன். ஆனால் ம ஷன் ெராம்ப நல்ல
மாதிாி. கமான் ெஹல்ப் வர் ெஸல்ஃப்" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
"எஸ், ஐ வில் ெஹல்ப் ைம ெஸல்ஃப்" என் கல்யாணம் தன
ாிங்ைகத் தாேன
தயாாித் க் ெகாள்ள ஆரம்பித்தான். பாண்ட் பாக்ெகட்
ந் இரண் எ மிச்சம்
பழங்கள் ெவளிப்பட்டன. சாவிக்ெகாத்தி
ந்த ேபனாக் கத்தியால் ஒ பழத்ைத
ெவட் ச் சா பிழிந்தான், இரண் ஸ் ன் சர்க்கைர ேபாட் ச் ேசாடாைவக்
கலந்தான். ெலமேனைடக் கரத்தில் ஏந்தி "சீர்ஸ்" என்றான்
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ேகாவர்த்தனன் அசட் ச் சிாிப் சிாித்
வி ங்கினார்.
"பவானிக்கு வி தைல கிைடக்கச் ெசய்
சாதித்தீர்கள்? நீங்கள் வி மபியப

விட்

"சீர்ஸ்" என்

கூறி விஸ்கிைய

விட்டீர்களாேம, எப்ப

அவள் வாக்கு

ஸார் அைதச்

லம் எ திக் ெகா த்

விட்டாளா?"
" அவள் தரவில்ைல, அதனால் என்ன? உமாகாந்தேன எ திக் ெகா த் விட்டான்.
அ

ேபாதாதா?"
"ேபஷாகப்ேபா ம். இப்ேபா
" பைழய பாக்கி இரண்
ன் வ ஷங்கள்....."
" ஆக ெமாத்தம் ஐந்

உமாகாந்தன் நிைல என்ன?"

வ ஷங்கள். இப்ேபா தப்பி ஓ ய குற்றத் க்காக ேம

ம்

வ ஷங்கள்."

" அவசரப்படாேத, அப்பா! அவைனப் ேபாலீஸார் பி த் ச் ேசாதித்தேபா
அவனிடம் ேநதாஜியின் இயக்கம் பற்றிய பிரசாரப் பிரசுரங்கள் பல இ ந்தன.
ேநதாஜியின் படங்கைள ம் ஏராளமாய் ைவத்தி ந்தாள்.
அவற்ைற ரகசியமாக விநிேயாகிக்க எண்ணியி க்கிறான். ராஜத் ேவஷக்
குறச்சாட் ம் ேசர்ந் ெகாள்கிற ."
"அதற்கு ேம ம் இரண் வ ஷங்கள் தீட் விட ேவண் ய தாேன! ஏ
வ ஷங்க க்குக் கவைல இல்ைல" என்ற கல்யாணம் திடீெரன் நிைனத் க்
ெகாண்டவன் ேபாலக் ேகட்டான்: "ஏன் சார், நான் ேகட்டால் தப்பாக எ த் க்
ெகாள்ள மாட்டீர்கேள...... உங்க க்கும் உமாகாந்த க்கும் இைடயில் க
ஜாைடயில் நிைறய ஒற் ைம இ க்கிறேத?"
"அ விஷயம் ெதாியாதா, உனக்கு?" என்றார் ேகாவர்த்தனன். "அவன் என்
ெசாந்தத் தம்பிதான்."
"அதாேன பார்த்ேதன். அவைனத் ேத க் ெகாண்
.ஐ. கள் அவன்
ேபாட்ேடாைவ ஒ சமயம் என்னிடம் ஏலமைலக் கிராமம் ஒன்றில் காண்பித்தார்கள்.
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'இவைன எங்காவ

பார்த்த ண்டா?' என்றார்கள். எனக்கு உடேன உங்கள் ஞாபகம்

வந்த . ஆனால் நான் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. 'எதற்கு வம் ' என்ற ேபசாமல்
இ ந் விட்ேடன்."
அதனால் என்ன? அவர்கள் ேவ பலாிடம் விசாாித் க் ெகாண் கைடசியில்
என்ைனத் ேத ேய வந் விட்டார்கள். அப்ப வந்தேத நல்லதாயிற் . நான் என்
அதிகாரத்ைதக் காட் யதில்தான் அவர்கள் சு சு ப்பைடந்தார்கள். இல்லாத
ேபானால் அந்தச் ேசாம்ேபறிகளாவ
அ

உமாகாந்தைனப் பி ப்பதாவ ?"

சாி சார், ெசாந்தத் தம்பிையப் பி ப்பதில் நீங்கள் இவ்வள

தீவிரம் காட்ட

ேவண் மா? அவ

க்குக் க ைமயான தண்டைன வழங்கத்தான் ேவண் மா?

தம்பியாச்ேச என்

இேலசான தண்டைன டன் விட் விடக்கூடாதா?"

இப்ப க் ேகட்ட கல்யாணம் ேகாவர்த்தன க்குப் பின்னால் அடர்ந் உயர்ந்
வளர்ந்தி ந்த குேராட்டன்ஸ் ெச யின் மைறவில் ஏேதா அைசவ உணர்ந்
க்குற்றான். அ சைமயல்காரர் மணி என்ப ெதாிந்த ம் அவ க்குப் பரபரப்
ஏற்பட்ட . 'எதற்கு அவன் இப்ப

ஒளிந்தி ந்

சம்பாஷைணைய ஒட் க்

ேகட்கிறான்?" மணி மைறந்தி ப்பைதக் கவனியாத ேபால் நடந்
கல்யாணம்.

ெகாண்டான்

இதற்குள் இரண் தடைவ பாட் ைலக் கண்ணா டம்ளாில் கவிழ்த்த
ேகாவர்த்தனன் கல்யாணத்தினிடம் ஏற்பட்
ந்த மா தல் எைத ம் கவனிக்கவில்ைல.
அவ க்குப் பதில் கூ ம் கமாகப் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்.
"மிஸ்டர் கல்யாணம்! சட்டம் என் வ ம்ேபா அங்ேக அண்ணன் தம்பி உற க்கு
இடேம ம் இல்ைல. ன் க்கு வந் ெகாண்
க்கும் வக்கீலாகிய உனக்கு இ
ெதாிய ேவண்டாமா?"
" வாஸ்தவம்தான் ஸார்" என்றான் கல்யாணம். அேத சமயம் மைறவி
தன் ைககைளப் பிைசவைத ம் கவனித் விட்டான்.
(ெதாட ம்)
------------

ந்த மணி
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அத்தியாயம் 64 -- கைடசி பானம்!
பவானிக்கும் கமலா க்கும் தான் இைழத் விட்ட நம்பிக்ைக ேராகத் க்குப்
பாிகாரமாக ஏதாவ ெசய்ய நிைனத்தான் கல்யாணம். ேகாவர்த்தனன் உமாகாந்திடம்
காட் ம் ெவ ப் க்குப் பின்னணியில் கடைம உணர்ச்சிக்கும் ேமலாக ஏேதா
அந்தரங்கம் இ க்க ேவண் ம் என் ேதான்றிற் அவ க்கு. ஏற்கனேவ
.ஐ. .க்கள் உமாகாந்தின் படத்ைத அவனிடம் காட் யேபா ேகாவர்த்தனின் க
ஜாைடைய அதில் கண் அவன் அதிசயித்தி ந்தான். உமாகாந்தைனப் பவானி
ட் ல் ேநாில் சந்தித்த பிறகு அவன் குழப்பம் அதிகாித்தி ந்த . எனேவதான் ஒ
பாட் ல் விஸ்கி டன் ேகாவர்த்தனைனத் ேத வந்தான் கல்யாணம். அவர் நாைவத்
தளர்த்தி ஏதாவ ேபசைவக்கலாம் என்ற அபிப்பிராயம் அவ க்கு இ ந்த .
ஆனால் ேகாவர்த்தனன் நிைறயப் ேபசிய ேபாதி ம் கல்யாணம்
எதிர்பார்த்த ேபால் திய தி ப்பம் ஏ ம் ஏற்படக் கூ ய தகவலாக ஒன் ம் ெதாிய
வரவில்ைல. உமாகாந்தைனத் தன் தம்பி என்ேற ஒப் க்ெகாண்ட ேகாவர்த்தனன்,
அதற்காக அவனிடம் க ைண காட்ட
யா என் அ த்தமாகக் கூறினார்.
இைதெயல்லாம் ஒளிந்

ேகட் க்ெகாண்

ந்த சைமயல்காரர் மணி

நடந் ெகாண்டவிதம் மட் ம் கல்யாணத் க்கு ஆச்சாியம் அளித்த . 'இந்த ம ஷன்
எதற்காக மைறந்தி ந் நான் ேகாவர்த்தனனிடம் ேபசுவைத ெயல்லாம் ேகட் க்
ெகாண்

க்கிறார்? உமாகாந்தன் ெபயைரக் குறிப்பி ம் ேபாெதல்லாம்

ைகையப்பிைசகிறாேர எதற்கு?" என் எண்ணினான். மணியின் ேகாபத்ைத அல்ல
தாபத்ைத ேவண் ெமன்ேற ேம ம் ண் விடத் தீர்மானித் ப் ேபசினான்.
"நன்றாகச் ெசான்னீர்கள் சார்! ம நீதிச் ேசாழன் அல்ல சிபிச் சக்கரவர்த்தி
பரம்பைரயில் உதித்தவரா யி க்க ேவண் ம் நீங்கள்! ெசாந்தத் தம்பி என்பதற்காகச்
சட்டத்ைத மறந்
ேபாகட் ம்' என்

நீங்கள் காாியம் ெசய்ய

மா? 'ஐேயா பாவம்! பிைழத் ப்

பாங்குக் ெகாள்ைளக் காரர்கைள ம், ராஜத்

ேராகிகைள ம்

ெவளிேய நடமாட விட்டால் என்னவாகிற ? அராஜகம் தாண்டவமா ம்! இந்த மாதிாி
ஆசாமிகைளச் சிைறயில் தள்ளினால் கூடப் ேபாதா ஸார். நாற்சந்தியில்
நிற்கைவத் த் தண் க்க ேவண் ம்!"
இத்த ணத்தில் கல்யாணம் எதிர்பார்த்த நற்பலன் கிைடத்த . இதற்குேமல் ெபா த்
தி க்க
யாதவனாக மணி ன்னால் பாய்ந் வந்தார். "வாைய
ய்யா! ஏேதா
ேபாகட் ம் என் பார்த்தால் ேமேல ேமேல ேபசிக் ெகாண்ேட ேபாகிறாேய!"
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ேகாவர்த்தனன் தி க்கிட்டார். மணி அங்ேக மைறவி
ந் உைரயாடைலக்
ேகட் க்ெகாண்
ந்தி க்கிறார் என்ப அவ க்கு அப்ேபா தான் ெதாிந்த . "மணி
உள்ேள ேபா!" என் அதட் னார்.
"
யா !" என்றார் மணி! "
யேவ
யா . இத்தைன நாட்களாக எனக்கு
க்கணாங் கயி ேபாட் ைவத்தி ந்தாய். இப் ேபா நான் அைத அ த் க்
ெகாண் வி தைல ெபற் விட்ேடன். இனி என்னால் சும்மா இ க்க
யா !
உமாகாந் க்கு ம ப
ம் நீ க ைமயான தண்டைன விதிக்கப்ேபாவைதப் பார்த் க்
ெகாண் நான் ேபசாமல் இ க்க மாட்ேடன்."
"மணி! நீ எனக்குக் ெகா த்த வாக்கு தி என்னவாயிற் ? சத்தியத்ைத மீறலாமா நீ!"
"இத்தைன நாட்களாக அதற்குக் கட் ப் பட் த்தான் இ ந்ேதன். ஆனால் இப்
ேபா உன் நடத்ைத எல்ைல மீறிப் ேபாகிற . நான் ெபா ைம இழந் நிற்கிேறன்."
"அப்ப யானால் சாி, நடந்தைத ெயல்லாம் விவரமாகச் ெசால்

" என்

அைமதியாகக் கூறினார் ேகாவர்த்தனன். பிறகு கல்யாணம் பக்கம் தி ம்பி, "அப்பேன!
நீ ம் பவானி ேபாலேவ உமாகாந்தைன வி விக்க மிக ம் ஆவ ள்ளவனா யி ப்ப
எனக்குத் ெதாி ம். சற் ேநரமாகச் சும்மா என்னிடம் ந த் க் ெகாண்
ந்தாய்
இல்ைலயா? உமாகாந்தைன வி விக்க ஏதாவ

சாட்சியம் அகப்ப மா என்

பார்க்கத்தாேன என் வாையக் கிளறிக் ெகாண்

ந்தாய்? இேதா கிைடத்

மணிையச் சாட்சிக் கூண் ல் ஏற் ; உமாகாந்தைன வி வித்

விட்ட .

விடலாம் நீ!"

அளவற்ற வியப் ம் திைகப் ம் அைடந்தவனாகக் கல்யாணம் மணிைய ம்
ேகாவர்த்தன்ைன ம் மாறி மாறிப் பார்த்தான். ேகாவர்த்தனன் மணிைய ேநாக்கி,
"ெசால்ேலனப்பா ஏன் தயங்குகிறாய்? ெசால்

!" என்றார்.

"கூ கிேறன்! கல்யாணம் ஸார், ேக ங்கள்!" என்ற மணி ஆேவசம் வந்த
படபடெவன் பல வ ஷங்க க்கு ன் ஒ நாள் இர நடந்தவற்ைறச்
ெசால்லலானார்.

ேபால்

மணி ெராம்பக் காலமாகக் க ணாகரன் ட் ல் சைமயல்காரராக ேவைல
பார்ப்பவர். ேகாவர்த்தனைன ம் உமாகாந்தைன ம் ேதாளில் க்கி வளர்த்தவர்.
உமாகாந்தன் தன் தகப்பனா டன் சண்ைட ேபாட் க் ெகாண்
ட்ைட விட்
ெவளிேயறிய அன்றிர மணிக்குத் க்கம் பி க்கேவயில்ைல. ரண்
ரண்
ப த்தார். நள்ளிர சுமா க்கு ஏேதா அரவம் ேகட்க, எ ந் ேபாய்ப் பார்த்தார்.
க ணாகரன் பாங்குச் சாவிைய வழக்கமாக ைவக்கும் இடத்தில் ேத விட் அ
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காணாமல் பரக்கப் பரக்க ஓ வைதக் கவனித்தார். உடேனேய அவர் மன ம்
க ணாகரன் உள்ளத்ைதப் ேபாலேவ த ல் பாங்குச் சாவிக்கும்
உமாகாந்த க்கும்தான்
ச்சுப் ேபாட்ட . என்றா ம் ஏேதா சந்ேதகம் உதித்த .
க ணாகரன் வாசல் கதைவப் பரபரப் டன் திறந் ஓ னாேர தவிர தாழ்ப்பாைள
நீக்கவில்ைல. ஆகேவ அவ க்கு ன்பாகேவ யாேரா வாசல் கதைவத் திறந்
ெகாண் ெவளிேயறியி க்கிறார்கள்! யார் அ ? மணி ேகாவர்த்தனன் அைறயில்
எட் ப் பார்த்தார். அவைனக் காேணாம்.
க்கத் ேத னார். எங்கும் அவன்
இல்ைல. க ணாகரனின் மைனவி, தன் பிள்ைள உமாகாந்த க்குக் கைடசியாக ஒ
ைற தன் ைகயால் சாப்பா ேபாடேவண் ம் என்ற ஆைசப்பட் அவைனத் தன்
கணவ க்குத் ெதாியாமல் வரச் ெசால் யி ந்தாள். அவ க்காகக் ெகால்ைலக்
கதைவத் தாழ்ப்பாள் ேபாடாமல் சாத்தி ைவத் விட் ச் சைமயலைறயில் ப த்தவள்
இேலசாகக் கண் அயர்ந் விட்டாேளா என்னேமா மணிக்குத் ெதாியா . எட் ப்
பார்ப்ப கூட மாியாைதக் குைறவாக அவ க்குத் ேதான்றிய .
ெகாஞ்ச ேநரம் கழித் வாசல் பக்கமாக வியர்க்க வி வி க்கச் சந்த யின்றி
ஓ வந் தன் அைறக்குள் ேகாவர்த்தனன் ைழந் இ த் ப் ேபார்த் க் ெகாண்
ப ப்பைத மணி பார்த்தார். அவைன உ

க்கி எ ப்பி உட்கார ைவத் , "எங்ேக

ேபாயி ந்தாய்?" என் அதட்டலாகக் ேகட்டார். ேகாவரத்தனன் அரண்
ேபாய்விட்டான். "உனக்குப் ண்ணியமாகப் ேபாகட் ம். இன்றிர நான்
ட்ைடவிட் ெவளிேயறியதாக யாாிட ம் ெசால்லாேத" என் ெகஞ்சினான். ேம
வி விசாாித்தேபா ேகாவர்த்தன க்கு உண்ைமைய ஒப் க் ெகாள்வ தவிர
ேவ வழி இ க்கவில்ைல. உமாகாந்தன் தக்க சமயத்தில் வந் குற்றத்ைதத் தான்
ஏற் க் ெகாண் இவைனத் தப் வித்தைதக் கூறினான்.

ம்

ெதாடர்ந் ெசான்னான். "உமாகாந்தன் எப்ப யானா ம் இந்த ட் ல் இனி அ
எ த் ைவக்க மாட்டான். அதிேலேய அப்பா மன ைடந் ேபாயி க்கிறார்.
இப்ேபா நா ம் தி ட் ப் பட்டம் சுமந் சிைற ெசன்றால் அப்பாவின் இதயம்
ெவ த் வி ம். அவைர உயிேரா ெகான்ற பாபத்ைதக் கட் க் ெகாள்ளாேத. நான்
ட்ைட விட் ெவளிேயறியைத ெவளிவிடாேத! எனக்குச் சத்தியம் பண்ணிக் ெகா !"
மணி மானஸ்தரான க ணாகர க்கு மாரைடப் ஏற்பட் வி ம் என்ற பயத்தில்
சத்தியம் பண்ணிக் ெகா த்தார். ஆனால் எமன் ேவ உ வத்தில் வந்
க ணாகரைன அைழத் ப் ேபாய்விட்டான். சில நாட்க க்குப் பிறகு ேகாவர்த்தனன்
கடன்பட்
ந்த மார்வா வந் அட்டகாசம் ெசய்தேபா க ணாகரன் ப க்ைகயில்
வி ந்தார். பிறகு அவர் எ ந்தி க்கேவ யில்ைல.
இந்த நிகழ்ச்சிகைள விவாித்த மணி, கைடசியில் ெசான்னார்; "நா வ ஷங்களாகப்
பல்ைலக் க த் க் ெகாண் இவ க்குக் ெகா த்த வாக்கு திையக் காப்பாற்றி
வ கிேறன். இன் ம் இரண் வ ஷங்கள்தான்; உமாகாந்தன் வி தைல ெபற்
வந் வி வான் என் நாட்கைள எண்ணிக் ெகாண்
க்கிேறன். அவைனச் சந்தித்
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மன்னிப் க் ேகட்கும் தினத்ைத எதிர்பார்த் க் ெகாண்
க்கிேறன். ஆனால் சற்
ன்
நீங்கள் ேபசிக் ெகாண்
ந்தைதக் ேகட்டதி
ந் இவன் ேம ம் ஏெழட் வ ஷம்
உமா க்குச் சிைறத் தண்டைன ெகா த் விட உத்ேதசித்தி ப்ப ெதாிகிற . இந்தச்
சூழ்ச்சிைய நான் றிய த்ேத ஆகேவண் ம்."
"ேகட் க் ெகாண்டாயா கல்யாணம்?" என்றார் ேகாவர்த்தனன். இ வைர உமா
காந்தைன வி விக்க உனக்ேகா பவானிக்ேகா சாட்சியேம இல்லாதி ந்த . இப்ேபா
அ அகப்பட் விட்ட " என் கூறிச் சிாித்தப ேய தம சட்ைடப் ைபயி
ந்
இரண் உைறகைள எ த் ேமைஜயின் மீ ேபாட்டார். "இவற்ைற இன்ேற தபா ல்
ேசர்க்க ேவண் ம் என் எண்ணி யி ந்ேதன். ஆனால் தபா க்கு ேநரமாகி விட்ட .
உன்னிடம் ஒப்பைடக்கிேறன் கல்யாணம், நீேய உாிய அதிகாாிகளிடம்
ேசர்ப்பித் வி !"
"என்ன இைவ?" என்றான் கல்யாணம் திைகப் டன்.
"ஒன்
ெகாண்

என் ராஜிநாமாக் க தம். மற்ெறான்
எ திய வாக்கு லம்."

"மாஜிஸ்திேரட் ஸார்! இ என்ன தாக்குத
என்றான் கல்யாணம் நாத் த த க்க.

என் குற்றத்ைத நாேன ஒப் க்

க்கு ேமல் தாக்குதலா யி க்கிறேத!"

மணி நின்றப ேய விசும்பி அ தார்.
"கல்யாணம், நான் ெசால்வைதக் கவனி. மணி, நீ ம் ேகட் க் ெகாள்!" என்றார்
ேகாவர்த்தனன். "இந்த வாக்கு லத்ைத ம் ராஜிநாமாக் க தத்ைத ம் கல்யாணம்
இங்கு வந்த பிறகு நான் எ தவில்ைல. அதற்கு ன்ேப எ தி என் பாக்ெகட் ல்
ைவத்தி ந்ேதன். அந்த மட் ல் ஒப் க்ெகாள் ர்களல்லவா?"
"உண்ைமதான் ஸார், நான் இங்ேக வந்த பிறகு, நீங்கள் விஸ்கி டம்ளைரத் தவிர
ேபனாைவேயா தாைளேயா ைகயால் ெதாடவில்ைலேய?" என்றான் கல்யாணம்.
"கெரக்ட்! ஆக, மணியின் சாட்சியம் உனக்கு அகப்பட் விட்டப யால் இனி நான்
தப்ப
யா என்ற நிைலயில் இவற்ைற நான் எ தவில்ைல. அதற்கு ன்ேப எ தி
விட்ேடன். எ தத்

ண் ய

"ெதாியவில்ைலேய ஸார்!"

என்ன ெதாி மா?"
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"என் தம்பி உமாகாந்தனின் தியாகம்தான்! இப்ேபா அவன் பி பட்ட ம் பவானி
அவைன வழக்கா மா ேவண் னாள். அவன் ம த் விட்டான். இரண்டாவ
தடைவயாகத் தி ட் க் குற்றத்ைதத் தன்மீேத சுமத்திக் ெகாண்டான்.
அ மட் மில்ைல. பவானிைய வி விக்க ேவண் ம் என்பதற்காக ம ப
ம் திய
குற்றச்சாட் க்கைள தன்மீேத சுமத்திக் ெகாண்டான். அவ க்குத் தன்ைன யார் என்
ெதாியா என் ம் தப்பிச் ெசல்லத் தனக்கு உத மா அவைளத் தான்தான்
நிர்ப்பந்தப்ப த்தியதாக ம் வாக்கு லம் எ திக் ெகா த்தான். இந்த வாக்கு லம்
அவ க்குக் கிைடக்கக்கூ ய தண்டைனைய ேம ம் அதிகாிக்கும் என்பைத
பவானிேயா அவ க்காகத் தன் இளைமைய உணர்ந்தி ந் ம் இப்ப ச்
ெசய்தான்.ெயல்லாம் தியாகம் ாியத் தயாரானாள்.
சிைறத் தண்டைனகைள
ைமயாக அ பவித் விட் அவன் தி ம் ம்வைர
தான் காத்தி க்கத் தீர்மானித்தாள். இந்தத் தியாகப் ேபாட் ைய அறிய வந்தேபா
எனக்கு என் ைடய நீசத்தனத்தின் பயங்கரம் ாிந்த . அந்தக் காதலர்கைளப் பிாித்
ைவப்ப மாபாதகம் என் பட்ட . அதனால்தான் இந்தக் க தங்கைள எ திேனன்.
கல்யாணம்! இைத நன்றாக நிைனவில் ைவத் க்ெகாள். பவானியிட ம்
உமாகாந்தனிட ம் மறக்காமல் ெசால் ! என் மனம் மாறிய உமாகாந்தன் பவானியின் பரஸ்பரத் தியாகங்களால்தான்; மணி சாட்சியம் கூற
அல்ல."

ன் வந்ததால்

கல்யாணம் கண் கலங்கக் கனத்த இதயத் டன் க தங்கைள எ த் ப் பாக்ெகட் ல்
ைவத் க் ெகாள்ளப் ேபானான்.
"என் எதிாிேலேய ஒ
ைற ப த் ப்பார்த் வி கல்யாணம்; அப் றம் ேவ
உைறகளில் ைவத் க்ெகாள்ளலாம்" என்றார் ேகாவர்த்தனன்.
கல்யாணம் உைறகைளக் கிழித் ப் ப த்தான். சு க்கமாக ம் ெதளிவாக ம்
இ ந்தன இ க தங்க ம்.
பாக்ெகட் ல் அவற்ைற ைவத் க்ெகாண் ேகாவர்த்தனன் கரங்கைளப் பற்றினான்
அவன். அவேரா அவைனத் தம் மார் ற இ கித் த விக்ெகாண்டார். "கல்யாணம்!
நான் உன்னிடம் பல தடைவகளில் க ைமயாக நடந் ெகாண்
க்கிேறன்.
அைதெயல்லாம் மறந் வி " என்றார்.
"ஆகட் ம் ஸார், வ கிேறன்" என்

கூறி விைடெபற்றான் கல்யாணம்.

ேகாவர்த்தனன், தாைர தாைரயாகக் கண்ணீர் உகுத்தப நின்ற மணி பக்கம்
தி ம்பிச் ெசான்னார்: "மணி! நான் கு க்கக் கூடா என் அ க்க வற்
த்தி
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வந்தாயல்லவா? நாைள நான் ெஜயி க்குப் ேபானால் எப்ப க் கு க்க
ம்?
அதனால் திஸ்வில் பி ைம லாஸ்ட் ாிங். இந்தக் கைடசி பானத்ைத நீேய உன்
ைகயால் ஊற்றிக் ெகா , பிளீஸ்!" என்றார்.
ேகட்ைட ேநாக்கி நடந்த கல்யாணத்தின் காதில், "திஸ் வில் பி ைம லாஸ்ட் ாிங்"
என் ேகாவர்த்தனன் கூறிய வி ந்த . ஆனால் அைத அவன் அப்ேபா சாியாக
அர்த்தம் பண்ணிக் ெகாள்ளவில்ைல. அந்தக் கைடசி ம பானத்ைத மணி ஊற்றிக்
ெகா த் விட்
விஷயம் அவர்

அப்பால் ேபான பிறகு, ேகாவர்த்தனன் அதில் விஷத்ைதக் கலந்த
ச்சுப் பிாிந்த பிறகுதான் பரவிய .

அ சம்பந்தமாக ம் யாெதா சந்ேதக ம் யா க்கும் ஏற்படாதி க்க ன்றாவதாக
ஒ க தத்ைத ம் ன்ேனற்பாடாக எ தித் தம சட்ைடப் ைபயில் ைவத்தி ந்தார்
ேகாவர்த்தனன்.
---------------அத்தியாயம் 65 -- மலர் அம் கள்!* ***
(அமரர் கல்கியின் ைகெய த்தில் உள்ள அத்தியாயம்)***
கல்யாணத் க்கும் கமலா க்கும் பிரமாத ஆர்ப்பாட்டங்க
நடந்த .
அதற்கு பவானி ம் உமாகாந்த
ேபாகிறார்கள்.

டன் கல்யாணம்

ம் வந்தி ந்தார்கள். அவர்கள் தி ம்பிக் காாில்

"இந்தமாதிாிெயல்லாம் ண் ஆடம்பரம் இல்லாமல் நம் கல்யாணத்ைத ெசய்
ேவண் ம்" என்றான் உமா.
"நமக்குத்தான் கல்யாணம் ஆகிவிட்டேத! இன்
பவானி.
"எப்ேபா

விட

ம் என்னாத்திற்கு?" என்றாள்

ஆயிற் ?"

"இதற்கு ன் எத்தைனேயா ஜன்மங்களில் நமக்குக் கல்யாணம் ஆகியி க்கிற !"
என்றாள் பவானி.
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(*கைடசி அத்தியாயத்ைத அமரர் கல்கியின் ைகெய த்திேலேய சு க்கமாகக்
காண்கிேறாம்.)
சுபம்.
--------------------

