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ச தாய விதி (வரலாற் ப் தினம்)  :  நா. பார்த்தசாரதி 
அத்தியாயம் – 1 

 
    பட் னத்திற்கு வந்தபின் அவ ைடய வாழ்  மாறித்தானாக ேவண் யி ந்த . 
கந்தசாமி வாத்தியாாின் கானா த நடன விேநாத நாடக சபாவில் பாடல்க ம், 
வசன ம் எ திச் சமயா சமயங்களில் - ேமைடேயறி ந த் ம் வந்த காலத்தில் 
அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் இவ்வள  ேவக மில்ைல, பிரகாச மில்ைல. 
ம ைரயி ம் ெசன்ைனயி ம் வாழ்க்ைகயின் ஏற்றத்தாழ் கள் இவ்வள  ேவ படக் 
காரணம் என்ெனவன்  சிந்திப்பதற்கு ேவண் மானால் இடம் இ க்கலாம். ெவளிச்சம் 
அதிகமாக இ க்கிற இடத்தில் சிறிய வாழ்  கூடப் ெபாியதாகத் ெதாியலாம்; 
ெவளிச்சம் குைறவாயி க்கிற இடத்தில் ெபாிய வாழ்  கூடச் சிறிதாய் மங்கிப் 
ேபாகலாம். 
 
    "ெவளிச்சம்தானா வாழ் ?" என்  ேகட் ப் பயனில்ைல. பட் னத்தில் சூாியனின் 
ெவளிச்சம் மட் ம் வாழப் ேபாதா . மனிதன் ேபா கிற அல்ல  மனிைதனச் சுற்றிப் 
ேபாடப்ப கிற ெவளிச்ேசம சில சமயங்களில் சூாியனின் ெவளிச்சத்ைதவிடப் 
ெபாிதாயி க்க ேவண் ய அவசியம் இங்கு உண் . 
 
    ம ைர கந்தசாமி வாத்தியாாின் கானா த நடன விேநாத நாடக சபாவில் 
இ ந்ேதபா  அவ ைடய ப் ெபயர் த் க்குமாரசாமிப் பாவலர். 'நாடக சபா' 
ைகலக்கப்பட் ப் பட் னத் க் ைகல லகத்தில் பஞ்சம் பிைழக்க வந்த ஆளாக 

ைழந்ேதபா  வாழ்க்ைக வசதிகள் சு ங்கிய  ேபாேலவ ெபய ம் சு ங்க ேவண் ய 
நியதிக்கு அவன் தைல வணங்கியாக ேவண் யி ந்த . 
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    ' த் க்குமரன்' - என்ற ெபயர் நாகாிகமாேகவ ேதான்றிய  அவ க்கும் 
மற்றவர்க க்கும். ேசத் ர், சிவகிாி ஜமீன்தார்கைள அண் ப் பிைழத்த அவன் 

ன்ேனார்கள் ேவண் மானால் 'அகடவிகட சக்ர சண்டப்பிரசண்ட ஆதிேகசவப் 
பாவலர்' - என்ப  ேபான்ற நீண்ட ெபயர்கைள விட் க் ெகா க்க ம் குைறக்க ம் 
அஞ்சியி க்கலாம். ஆனால், இன்  இந்த ற்றாண் ல் அவனால் அப்ப  வாழ 

யவில்ைல. பாய்ஸ் கம்ெபனி டப்பட் ப் பத்  மாதம் ம ைரயில் ஒ  பாடப் 
த்தகக் கம்ெபனியில் சந்தி ம், குற்றிய கர ம் தி த்தித் தி த்திப் ஃப் ாீடராக 

உழன்ற பின் நாடகத்தின் த்த பிள்ைளயாகிய சினிமா உலகத்ைதத் ேத ப் 
பட் னத் க்குத்தான் ஓ  வந்தாக ேவண் யி ந்த  அவன். 
 
    ம ைரயி ந்  த் க்குமரன் - பட் னத் க்கு ரயிேலறிேயபா  - அவனிடம் சில 
அெசௗகாியங்க ம் இ ந்தன - சில ெசௗகாியங்க ம் இ ந்தன. 
அெசௗகாியங்களாவன; 
 
    பட் னத் க்கு அவன் தி ; கஸ் தி ெசய்ய அவன் பழகியி க்கவில்ைல. 
அவனிடம் யா க்கும் அறி கக் க ேதமா சிபாாிசுக் க ேதமா இல்ைல. ைகயி ந்த 
பணம் நாற்பத்  ஏ  பாய்தான். ைகல லகத் க்கு மிகுந்த தகுதியாகக் க தப்பட்ட 
எந்தக் கட்சியி ம் அவன் உ ப்பிேனரா, அ தாபிேயா இல்ைல. 
ெசௗகாியங்களாவன : 
 
    ஆனால் த் க்குமர க்ேகா மைழயில் நைனந்த பட் னம் மிகமிக அழகாகத் 
ெதாிந்த . நீரா  நைனந்த ைடேவயா  நாணிக் ேகாணித் தயங்கி நிற்கும் ஒ  
சுந்தாிையப் ேபால் அன்  ெசன்ைன அழகாயி ப்பதாக அவ க்குத் ேதான்றிய . 

ைக ேபான்ற ேமக ட்டத்தில் கட் டங்க ம், சாைலக ம், மரங்க ம் மங்கலாகத் 
ெதாிந்தன. 
 
    அதிகம் நைனந்  விடாமல் ேபாய்ச் ேசர வசதியாக எ ம் ர் நிைலயத் க்கு ேநர் 
எதிேர இ ந்த ஒ  லாட்ஜில் ேபாய் இடம் பி த் த் தங்கினான் த் க்குமரன். 
 
    ன்  அேவனா  நாடக சபாவில் ஸ்திாீ பார்ட் ேபாட்ட ைபயன் ஒ வன் அப்ேபா  
ெசன்ைனயில் ெபாிய ந கனாக இ ந்தான். ேகாபாலசாமி என்ற ெபய ைடய 
அவ க்கு இப்ேபா  'ேகாபால்' என்  ெபயர் சு ங்கியி ந்த . குளித்  உைட 
மாற்றிக் ெகாண்  காபி கு த்த பின் ேகாபா க்கு ஃேபான் ெசய்ய எண்ணியி ந்தான் 
அவன். 
 
    அந்த லாட்ஜில் எல்லா அைறகளி ம் ெட ேபான் கிைடயா . லாட்ஜ் ாிஸப்ஷனில் 
மட் ேம ஃேபான் உண் . தன் ைடய காாியங்கைள எல்லாம் த் க் ெகாண்  
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அவன் ஃேபா க்காக ாிஸப்ஷ க்கு வந்த ேபா  மணி காைல 
பதிெனான்றாகியி ந்த . 
 
    ெட ேபான் ைடரக்டாியில் எவ்வேளவா ேத ம் ந கன் ேகாபா ன் நம்பர் 
கிைடக்கவில்ைல. ைகடசியில் ேவ  வழியில்லாமல் ேபாேகவ ாிஸப்ஷனில் 
உட்கார்ந்தி ந்த ஆளிடம் ேகாபா ன் நம்பைரப் பற்றிக் ேகட்டான் த் க்குமரன். 
 
    அவன் தமிழில் ேகட்ட ேகள்விக்கு அவர் இங்கிலீஷில் பதில் கூறினார். 
ெசன்ைனயில் அவன் இந்தப் ைமையக் கண்டான். தமிழில் ேகட்பவர்க க்கு 
ஆங்கிலத்தில் பதில் ெசால்பவர்க ம், ஆங்கிலத்தில் ேகட்பவர்க க்குத் தமிழில் 
மட் ேம பதில் ெசால்லத் ெதாிந்தவர்க மாகக் கிைடத்தார்கள். ந கன் ேகாபா ன் 
நம்பர் ெட ேபான் ைடரக்டாியில் ' ஸ்ட்' ெசய்யப்பட் ரா  என்ப  அவர் கூறிய 
பதி ந்  அவ க்குத் ெதாிந்த . சில விநா க க்குப் பின் ெட ேபான் ேலம 
விசாாித்  அந்த நம்பைர அவ க்குத் ெதாிவித்தார் ாிஸப்ஷனில் இ ந்தவர். 
ெசன்ைனக்கு வந்த டன் ஒவ்ெ◌வா  விநா ம் அந்த விநா யின் நிைலைமக்குத் 
தகுந்தாற்ேபால் தன்ைன மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண் யி ப்ைபத அவன் உடன யாக 
உணர்ந்தான். விநா கைளத் தனக்குத் தகுந்தாற்ேபால மாற்றிக் ெகாள்கிற பழக்கமான 
வாழ்வி ந்  விநா க க்குத் தகுந்தாற்ேபாலத் தாேன மாேறவண் ய வாழ் க்கு 
இறங்குவ  சிறி  சிரமமாகத்தான் இ ந்த . அவன் யா ைடய ஃேபான் நம்பைர 
விசாாித்தாேனா அந்தப் ெபயாி ந்  பிறந்த மாியாைத ம் பிரமிப் ம் உந்த, அவன் 
ேம ம் சிறி  மாியாைதையச் ெச த்தினார் அந்த ாிஸப்ஷனிஸ்ட். 
 
    ஃேபானில் ந கன் ேகாபால் கிைடக்கவில்ைல. அவன் ஏேதா ஷூட் ங்குக்காக 
ெபங்க ர் ேபாயி க்கிறாெனன் ம் பிற்பகல் ன்  மணிக்கு விமானத்தில் 
தி ம் கிறான் என் ம் ெதாிந்த . இவன் பால்ய சிேநகிதத்ைத எல்லாம் எதிர்ப் றம் 
ேகட்டவர் கா  ளிக்க விவாித்த பின், "நாைலர மணிக்கு ேமல் ேநாில் வா ங்கள்! 
சந்திக்கலாம்" என்  ேவண்டா ெவ ப்பாகப் பதில் ெதாிவிக்கப்பட்ட . அந்த 
வினா யில் உடேன அந்தப் பதி க்குத் தகுந்த மாதிாி அவன் மாற ேவண் யி ந்த . 
பதிைல மாற்ற அவனால் யா ; எங்கும் ேபாக ம் வழியில்ைல; மைழ நிற்கும் 
என் ம் ேதான்றவில்ைல. பகல் சாப்பாட் க்குப் பின் நன்றாகத் ங்க 
ேவண் ெமன்  ேதான்றிய . இர  இரயில் பயணத்தில் இழந்த க்கத்ைதப் ெபற 
ேவண் ம் ேபா ந்த  அவ க்கு. திய ஊாில், திய கட் டத்தில், திய அைறயில் 
உடேன க்கம் வ மா என்  தயக்கமாக ம் இ ந்த . ெபட் ையத் திறந்  

த்தகங்கைள ெவளிேய எ த்தான். 
 
    இரண்  நிகண் , ஓர் எ ைக யகராதி, நாைலந்  கவிைதப் த்தகங்கள் 
இை◌வதான் அவ ைடய ெதாழி க்கு லதனம். 'க'கர எ ைக, 'த'கர வ க்க எ ைக, 
என்  ப ப்ேபறிய பக்கங்கள் ரண்டன. திறந்தி ந்த அைற வாச ல் எதிர்த்த 
அை◌ைறயப் ட் க் ெகாண்  ெவளிேய றப்படத் தயாராகும் ஓர் அழகிய வதியின் 
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பின் றத் ேதாற்றம் த் க்குமரனின் கண்கைள வசீகாித்த . அந்த இைடயின் ெபான் 
நிறம், கின் வாளிப் , நீலப் டைவ எல்லாம் அழகுச் சூைறயாயி ந்தன. 
 
        "ேமகம் ம ங்கணிந்  
        மின்னல் வரக்கண்ேடன் 
        ேயாகம் உ க்கனிந்  
        வதி வரக் கண்ேடன்" 
 
    என்  பாட் க் கட்ட ேவண் ம் ேபா ந்த . ெந ல் எ ைகயில் ேயாகம் ேமகம் 
ஆகிய ெசாற்க க்குப் பின் என்ன வார்த்ைதகள் இ க்கின்றன என்ைபத அவன் 
கண்கள் த்தகத்தில் ழாவின. நாடகக் கம்ெபனியின் ேதைவக்கு எந்த நிைலயி ம் 
எந்த அவசரத்தி ம் பாட்  எ திப் பாட்  எ தி - எதற்ெக த்தா ம் எ ைக 
நிகண்ைடப் பார்க்கிற பழக்கம் வந்தி ந்த  அவ க்கு. எ ைககள் கிைடத்தன. பாகம், 
ேவகம், ேதாைக என்  ன் ெசாற்க க்குப் ெபா த்தமான எ ைககள் கிைடத் ம் 
பாட்ைட ேமேல எ வதில் மனம் ெசல்லவில்ைல. தன் வாழ்க்ைக நிைல ம், தான் 
பட் னத்திற்குப் பிைழப் த் ேத  வந்தி க்கிற அவல ம் ந ேவ நிைன  வரேவ, 
பாட்  எ வதற்குாிய நிைலைமக்காக மனம் எவ்வள  உயரம் ேமேல ேபாக 
ேவண் ேமா அவ்வள  உயரம் ேமேல ேபாக ம த்த . ஆேகவ பாட் ல் ஈ பா  
குன்றிய . 
 
    அந்தப் ெபான் மின் ம் இைடயின் ஒ வாிச் சைத, வாளிப்பான கு, 
க த் க்குக் கீேழ அைர வட்டமாகத் ெதாிந்த ெபாற்குவ களின் ெசழிப் , எல்லாம் 
அவன் மன க்கு உணவாயி ந்தன. இைடேய இன்ெனா  சிந்ைதனக்கும் அவன் 
மனம் தாவிய . ம ைரயிேலா, திண் க்கல் ேலா, இத்ைதன உடற்கட் ம் வாளிப் ம் 
உள்ள ெபண்கைள அவன் அதிகம் சந்திக்க ேநர்ந்ததில்ைல. அதற்கு என்ன காரணம் 
என்  அவன் மனம் தற்ெசயலாகச் சிந்தித்த . உண , பழக்கவழக்கங்கள் 
ஆகியவற்றில் நகர்ப் றத் ப் ெபண்கள் ணிந்த அள  நாட் ப் றத் ப் ெபண்கள் 

ணிவதில்ைல. நகர்ப் றத் ப் ெபண்களில் ெப ம்பாேலா க்கு, உைட அணிவதி ம், 
பிைறரக் கவர்வதி ம் இ க்கிற அவ்வள  அக்ைகற நாட் ப் றத் ப் ெபண்க க்கு 
இல்ைலயா - அல்ல  இ க்க வசதி இல்ைலயா என்  நிைனத்தான் அவன். 
பட் னத்தில் ஒ  தாய்க்குக் கூடத் தான் நாைலந்  குழந்ைதக க்குத் தாய் 
என்ைபதவிடப் ெபண் என்ேபத அதிகமாக ஞாபகம் இ க்கிற . நாட் ப் றத்தில் 
அப்ப  இல்ைல. ஒ  ெபண்ைணத் தாயாராக உண ம்ேபா  - மனம் 
விகாரப்ப வதில்ைல. ெபண்ணாக உண ம்ேபா  மனம் விகாரப்படாம க்க 

வதில்ைல. கர்ப்பிணிகைள எங்ேக கண்டா ம், எவ்வள  அழகாகக் கண்டா ம், 
காம உணர்  ஏற்ப வதில்ைல என்ப  நிைன  வந்த  த் க்குமர க்கு. 
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    பகல் உண க்குப்பின் - உறங்க யன்  உறக்க ம் வராத காரணத்தினால் 
லாட்ஜுக்கு மிக அ கில் இ ந்த மி யம், ஆர்ட் காலாி, கன்னிமரா ல் நிைலயம் 
ஆகியவற்ைறப் பார்த்  வரலாெமன்  றப்பட்டான் அவன். மைழ நின்  சி  

றலாகி இ ந்த . பாந்தியன் ேரா ல் ெதன்பட்ட கர்ப்பிணிகைளக் கண்ேடபா  
பக ல் தான் சிந்தித்த சிந்ைதன நிைன க்கு வந்த . அவ க்குச் சில ைடய 

கங்கைளப் பார்த்தால் பட் னம் ேபாக மியாயி ப்ப ேபால் ேதான்றிய ; ேவ  
சில ைடய கங்கைளப் பார்த்தால் பட் னம் சிரமப்பட் க் ெகாண் ப்ப  ேபா ம் 
இ ந்த . சில இடங்கைளப் பார்த்தால் பட் னம் அழகாக ம், ஆடம்பரமாக ம் 
இ ப்ப  ேபால் ேதான்றிய ; ேவ  சில இடங்கைளப் பார்த்தால் பட் னம் 
ஆபாசமாக ம், அ வ ப்பாக ம், ேவைதனயாக ம் இ ப்ப ேபால் ேதான்றிய . 
எ  உண்ைம, எ  ெப ம்பான்ைம என்  வந்த டன் அவனால் கண் பி க்ேகவா 
கணிக்ேகவா யாமல் இ ந்த . 
 
    அவ க்கு இன் ம் தி மணமாகவில்ைல. இதன் ெபா ள் அவன் 
தி மணத்ை◌ேதயா ெபண்ை◌ேணயா ெவ த்தான் என்பதில்ைல. ஒ  நாடகக் 
கம்ெபனி ஆ க்குப் ெபண் ெகா க்ேகவா, மதிக்ேகவா அன்ைறய ச கத்தில் யா ம் 
தயாராயில்ைல என்ப தான் காரணம். பின் றமாக அை◌லையலயாய்க் க ைம 
மின் ம்ப  சு ளச் சு ள வாாிவிட்ட அெமாிக்கன் கிராப், கிேரக்க வாீ ர்களில் 
சுந்தரமான ேதாற்ற ைடய ஒ ைவனப் ேபான்ற எ ப்பான கத்தில் இைடயறாத 

ன் வல், நல்ல உயரம், அளவான ப மன், இரண்டாம் ைறயாகத் தி ம்பிப் 
பார்க்க யா ம் ஆைசப்ப கிற கைளயான ேதாற்றம், கெண◌ீெரன்ற குரல் - இை◌வ 
அவனிடம் இ ந்தைவ. 
 
    எ ம் ர் நிைலயத்தில் அவன் வந்  இறங்கிய தினத்தன்  மைழ ெகாட்  
ெகாட்ெடன்  ெகாட் த் தீர்த் க் ெகாண் ந்த . ஒ  ெதன்பாண் ச் சீைம கவி 
பட் னத்தில் வந்  இறங்குைவதக் ெகாண்டா வதற்காக மைழ ெபய்ததாக யா ம் 
அதற்குள் தப் க் கணக்குப் ேபாட ேவண் யதில்ைல. அ  சம்பர் மாத 
பிற்பகுதியாதலால் வழக்கம் ேபால் ெசன்ைனயில் மைழ ெகாட் க் ெகாண் ந்த . 

சம்பர் மாதத்தில் மட் மில்ைல; எந்த ஒ  மாதத்தி ேம பட் னத் க்கு அப்ப  ஒ  
மைழ ேதைவயில்ைல. மைழ ெபய்தால் பட் னத்தில் எ ம் விற்பதில்ைல. 
திேயட்டர்களில் கூட்டம் குைறகிற . கு ைசப் பகுதிகளில் நீர் ஏ கிற . அழகிய 
ெபண்கள் மி மி ப்பான டைவகளில் ேச  ெதாிக்குேம என்  பயந்  ெகாண்ேட 
ெத க்களில் நடக்க ேவண் யி க்கிற . ெவற்றிைல பாக்குக் ைகட தல் டைவக் 
ைகட ைவர வியாபாரம் மந்தைமடகிற . குைடகள் மறதியால் தவறிப் ேபாகின்றன. 
ஏை◌ழப் பள்ளி ஆசிாியர்கள், குமாஸ்தாக்களின் ெச ப் க்களில் திடீெரன்  வார் 
அ ந்  ேபாகிற . டாக் க்காரர்கள் எங்ேக கூப்பிட்டா ம் வரம க்கிறார்கள். 
இப்ப  மைழக்குப் பயப்ப கிற பட் னத்திற்கு எதற்காக மைழ ேவண் ம்? 
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    மி யம் திேயட்டாின் வட்டவ வமான அழகிய சிறிய கட் ட ம், ஆர்ட் 
காலாியின் கலாயபாணி கலந்த கட் ட ம் அைவன வியக்கச் ெசய்தன. 
மி யத்ைதச் சுற்றிப் பார்க்க ஒ  மணி ேநரமாயிற் . வந்த திதில் ெசன்ைனயில் 
ெபா  இடங்களில் சுபாவமாக அவன் ஒ  பிரச்ைசைனய மீண் ம் மீண் ம் 
எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி ந்த . அவன் தமிழில் ேகட்ட ேகள்விக்கு எல்லாம் 
ஆங்கிலத்தில் பதில் கிைடத்த . தமிழிேலேய பதில் கூறியவர்கள் ாிக்ஷாக்காரர்கள், 
டாக்  ைரவர்கள் மட் ேம. அந்தத் தமி ம் அவ க்குப் ாியவில்ைல. ம ைரயில் 
மிகச்சிறிய ைபயனாக இ ந்தா ம், நீங்க, வாங்க, ேபாங்க என் தான் 
மாியாைதயாகப் ேபசுவார்கள். ெசன்ைனயிேலா பதிைனந்  வய ப் ைபயன் எ ப  
வய க் கிழைவனப் பார்த் க்கூட 'இன்னாப்பா' என் தான் ேபசினான். ஆங்கிலம் 

த் க்குமர க்கு அேறவ ெதாியா . தமிழி ம் - ெசன்ைனத் தமிழ் ாியச் 
சிரமமாயி ந்த . பெலமாழிக் கலப்பில் ெசன்ைனத் தமிழ் கதம்பமாயி ந்த . 
 
    மைழ காரணமாக மி யத்திேலா, ல்நிைலயத்திேலா, ஆர்ட் காலாியிேலா 
கூட்ேடம இல்ைல. எல்லாவற்ைற ம் பார்த்  த்தபின் ெவளிேய வந்ேதபா  
ம ப  மைழ பி த் க் ெகாண்  விட்ட . ெட ேபான் ைடரக்டாியில் ந கன் 
ேகாபா ன் கவாி ெதாியாததால் ேஹாட்டல் ாிஸப்ஷனிஸ்ட் விசாாித் க் ெகா த்த 

கவாிைய ஒ  ண் க் காகிதத்தில் குறித் ச் சட்ைடப் ைபயில் ம த்  
ைவத்தி ந்தான் த் க்குமரன். 
 
    தற்ேபா  எ த் ப் பார்த்ேதபா , அ  மைழச்சார ல் சிறி  நைனந்  
ஈரமாகியி ந்த . இந்த மைழயில் ேகாபா ன் ட் க்கு எப்ப ப் ேபாவ  என்  
ெதாியாமல் சில வினா கள் மனம் குழம்பினான் அவன். பக்கத்தில் நின்  
ெகாண் ந்தவாிடம் மணி ேகட்ட ேபா , அவர் ைகக்க காரத்ைதப் பார்த்  ன்ேற 

க்கால் என்  ெதாிவித்தார். நாைலர மணிக்கு ேகாபா ன் வட்◌ீ ல் இ க்க 
ேவண் மானால் இப்ேபாேத றப்ப வ  தான் நல்ெலதன்  ேதான்றிய . பஸ் ல் 
ேபானால் இடம் ெதாிந்  இறங்குவ  சிரமமாயி க்கும். பஸ் ஸ்டாப்பி ந்  
ேகாபாலன்  ைவர மைழயில் நைனந்  ெகாண்ேட ேபாேகவண்  இ க்கலாம். 
பஸ் ஸ்டாப்பிங் அ கிேலேய ேகாபாலன்  இ க்குமா அல்ல  சிறி  ெதாைல  
தள்ளி இ க்குமா என்ெபதல்லாம் அவ க்குத் ெதாியாதைவ. 
 
    இப்ேபா  டாக் யில்தான் ேபாக ேவண் ெமன்  க்கு வரேவண் ய 
நிைலயி ந்தான் அவன். ைகயில் மிகக் குைறந்த பணவசதி ள்ள நிைலைமயில் 
டாக் யில் ேபாய்க் கட் ப்ப யாகுமா என்ற கைவல ம் கூேடவ எ ந்த . 
'டாக் யில் ேபாகாவிட்டால் இன்  ேகாபாைலப் பார்க்ேகவ யா ' என்ற 
கைவல ம் ேசர்ந்  உண்டாயிற் . ேகாபாைலப் பார்க்காவிட்டால் ேவ  பல 
அெசௗகாியங்கைளத் தாங்கிக் ெகாள்ள ேவண் யி க்கும் என்பதால் அைவனப் 
பார்ப்ப  உடேன அவசியம் என்ற டன் டாக் க்காக பாந்தியன் ேரா  
பிளாட்பாரத் க்கு நைனந்  ெகாண்ேட வந்தான் அவன். 
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    மைழ ேநரமாதலால் கா  டாக் கள் ெதன்பேடவ இல்ைல. பத்  நிமிஷத்திற்குப் 
பின் ஒ  டாக்  கிைடத்த . அவன் ஏறி உட்கார்ந்த ம் மீட்ைடரப் ேபாட்  விட்  
டாக் க்காரன், "எங்ேக?" - என்  ேகட்டான். சட்ைடப் ைபயில் ம த்  ைவத்தி ந்த 

ண் த்தாைள எ த் ப் பிாித் , "ேபாேகரா  - மாம்பலம்" என்  த் க்குமரன் 
ப த்த ம் டாக் க்காரன் தி ம்பிப் பார்த்  ஒன் ம் ாியாமல் விழித்தான். உடேன 

த் க்குமரன் தன் ைகயி ந்த ண் த் தாைள அப்ப ேய டாக் க்காரனிடம் 
நீட் னான். 
 
    டாக் க்காரன் அைத வாங்கிப் ப த் விட் , "ேபாக் ேரா ன்  ெசால் ங்க சார். 
மைழயில் நைனஞ்சு 'க்'கன்னாவிேல ேமல் ள்ளி ேபாயி க்கு" என்  - கமலர்ந்  
சிாித் க் ெகாண்ேட தாைளத் தி ப்பிக் ெகா த்தான். த் க்குமர ம் அச  வழியப் 
பதி க்குச் சிாித் க் ெகாண்ேட அைதத் தி ப்பி வாங்கிப் பார்த்ேதபா  'ேபாக்' 
என்பதில் ேமல் ள்ளி அழிந்  'ேபாக' என்றாகியி ப்ப  ெதாிந்த . ேகாபால் 
கு யி க்கும் ேரா  'ேபாக' ேரா  ஆகத்தான் இ க்க ேவண் ெமன்பதில் அவ க்குச் 
சிறி ம் சந்ேதகமில்ைல. மீண் ம் தனக்குத் தாேன ஒ ைற அவன் சிாித் க் 
ெகாண்டான். டாக்  விைரந்த . 
 
    "ந கர் ேகாபாைல உங்க க்குத் ெதாி ங்களா...?" என்  ந ேவ ஆேவலா  ஒ  
ேகள்வி ேகட்டான் டாக் க்காரன். 'ெதாி ம்' என்  ஒ  வார்த்ைதயில் பதிைல 

க்கத் ெதாியாமல் - பாய்ஸ் கம்ெபனியில் தா ம் ேகாபா ம் ேசர்ந்ததி ந்  
ெதாடங்கிக் ேகாபால் ெசன்ைன வந்  சினிமா உலகில் ஐக்கியமான  ைவர 
விவாிக்கத் ெதாடங்கி விட்டான் த் க்குமரன். 'இந்த ஆள் ெவளி ர் மட் மில்ைல; 
நாட் ப் ற ம்கூட' - என்ைபத அந்த விாிவான பதி ந்ேத டாக்  ைரவர் 
அ மானித் க் ெகாள்ள ந்த . 
 
    அழகிய ெபாிய ேதாட்டத் க்கு ந வி ந்த ேகாபா ன் பங்களாவின் கப்ைப 
டாக்  அை◌டந்த ேபா , 'ேகட்' ேலேய கூர்க்கா டாக் ையத் த த்  நி த்தி 
விட்டான். கூர்க்காவிடம் என்ன ெசால்  மைழயில் நைனயாமல் உள்ேள ேபாகலாம் 
என்ற பிரச்ைசைனய த் க்குமரன் சிந்தித்  க்கு ன் டாக் க்காரன் சாதித்  

த்  விட்டான். 
 
    "உங்க ஐயா க்கு ெராம்ப நாள் சிேநகித  இவ ..." என்  டாக் க்காரன் 
கூறிய ம், 
    "படா ஸாப்... பச்பன்... ேதாஸ்த்..." என்  ஏேதா சில இந்தி வார்த்ைதகைள உதிர்த்த 
கூர்க்கா - விைறத்  நின்  ஒ  சலா ம் ைவத்  டாக் ைய உள்ேள விட்  
விட்டான். த்தி ள்ளவர்களாகத் தங்கைளக் க திக் ெகாள்கிறவர்கள் சிந்தித் க் 
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குழம்பித் தயங்கிக் ெகாண் க்கிற ஒ  காாியத்ைதப் த்தி குைறவாக ம் சேமயாசித 
ஞானம் அதிகமாக ம் உள்ளவர்கள் ெசய்  த்  வி கிறார்கள் என்பதற்கு 
எ த் க்காட் ப் ேபால் அந்த டாக்  ைரவர் நடந்  ெகாண்ைடத த் க்குமரன் 
ெவகுவாக ரசித்தான். 
 
    ேபார் ேகாவில் டாக்  நின்ற ம் மீட்டாில் ஆகியி ந்தப  பணத்ைதக் ெகா த்  
மீதி சில்ைலற வாங்கிக் ெகாண்  த் க்குமரன் தயக்கத்ேதா  ப  ஏறினான். ன் 
ஹா ல் ெபாிதாக ந கன் ேகாபால் ஒ  ைய ேவட்ைடயா க் ெகான்  

ப்பாக்கி ம் ைக மாக மிதித் க் ெகாண்  நிற்கும் ைலஃப் ைசஸ் படம் அைவன 
வரேவற்ற . 
 
    பனிய ம் ங்கி ம் அணிந்த ஒ  ந த்தர வய  ஆள் வந்  த் க்குமரனிடம் 
"யாைரப் பார்க்க ம்? என்ன ேவ ம்?" என்  விசாாித்தான். த் க்குமரன் 
தன்ைனப் பற்றிய விவரம் கூறிய ம், "இங்ேக உட்கார்ந்தி ங்க..." என்  ாிஸப்ஷன் 
ஹா ல் ெகாண்  ேபாய் அைவன உட்காரச் ெசய்தான். அந்த ஹா ல் த் க்குமரன் 
ேஹாட்ட ல் பார்த்த ேபால் ஏன் அைத விட ம், அழகான கவர்ச்சியான பல 
ெபண்கள் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். தான் உள்ேள ைழந்த ம் - அவர்களில் பல ைடய 
கவனம் தன்ேமல் தி ம்பிையத அவ ம் கண்டான். அந்த அைறயில் ைழந்த ம் - 
இ ளி ந்  திடீெரன்  கண்ைணக் கூச ைவக்கும் ெவளிச்சத்திற்கு வந் விட்ட  
ேபா ந்த  த் க்குமர க்கு. அங்ேக ந கர் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய சில இளம் 
ஆண்க ம் காத்தி ந்தனர். சிறி  ேநரம் அவர்கள் ேபசிையதக் கா  ெகா த் க் 
ேகட்டதி ந்  - ந கன் ேகாபால் தாேன ெசாந்தத்தில் ெதாடங்க இ க்கும் ஒ  
நாடகக் கு வின் ந கர் - ந ைகயர் ேதர் க்கான 'இண்டர்வ் ' அன்  மாைல ஐந்  
மணிக்கு அங்ேக ைநெடபற இ ப்பதாக அவனால் அ மானிக்க ந்த . அவர்கள் 
ேபசிக் ெகாண்டதி ந்  ேகாபாேல அந்த 'இண்டர்வி 'ைவ ேநாில் நடத்தித் 
ேதைவயானவர்கைள 'ெசலக்ட்' ெசய்யப் ேபாகிறாெனன் ம் ெதாிந்த . 
 
    அங்ேக வந்  அமர்ந்தி ந்த ெபண்கள் யாைவர ம் பகிரங்கமாக ம் 
இரகசியமாக ம், பல ைற தி ம்பத் தி ம்பப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ஆை◌ைசய 
அவனால் அடக்கிக் ெகாள்ள யவில்ைல. ஒ ேவைள அவர்களில் சில ம் 
அப்ப ேய அைவனப் பார்க்கத் தவித்தி க்கக் கூ ம். அங்கி ந்த ஆடவர்களிேல 
தாேன சுந்தரமான ேதாற்ற ைடயவன் என்ற நம்பிக்ைக மற்றவர்கைளப் பார்த்த ேம 
அவ ள் உ திப்பட் விட்ட . உண்ைமயில் அ ம் ஒ  நியாயமான கர்வந்தாேன? 

த ல் அவன் சாதாரணமாக உட்கார்ந்தி ந்தான். அப் றம் அவன் ைதாியமாகக் 
கால் ேமல் கால் ேபாட்  உட்கார்ந்தான். இை◌ரந்  ேபசிக் ெகாண் ந்த 
ெபண்ணழகிகள் அைவனக் கண்ட ம் ெம வாகப் ேபசலானார்கள். சிலர் 
தங்க க்குள்ேள நாணப்ப வ  ேபால் அவ க்காக நாணப்பட்டார்கள்; பழங்கள் 
உள்ேள கனிந்தால் ெவளிேய நிறம் சிவக்கும். 'ெபண் க்குள் ஏதாவ  கனி ம் ேபா  

கம் இப்ப த்தான் சிவக்கும் ேபா ம்' - என்  கற்ைபன ெசய்யத் ேதான்றிய  
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த் க்குமர க்கு. இை◌ரந்  சிாித் க் ெகாண் ந்தவர்கள் அவ ைடய 
பிரேவசத் க்குப்பின் ெமல்லப் ன்ைனக ாிந்  ெகாண்  மட் ேம ேபசிக் 
ெகாள்ளலாயினர். 
 
    ேபர்பாதிச் சிாிப்ைப அவ க்காக உள்ேள ாிசர்வ் ெசய்  ெகாண்டாற் ேபான்ற 
அவர்கள் ெசையல அவன் ரசித்தான். அவர்களில் சில க்கு உத கள் மிகமிக 
அழகாயி ந்தன. சில க்குக் கண்கள் மிகமிக அழகாயி ந்தன. சில ைடய 
ைகவிரல்கள் மிக ம் நளினமாயி ந்தன. சில க்கு க்கு அழகாயி ந்த . சில க்கு 
எ  அதிக அழகு என்  பிாித் ச் ெசால்ல யாமல் எல்லாேம அழகாயி ந்தன. 
ெபண்கள் யாாிடம் ன்ைனக, கண்களின் பார்ைவ, ேபச்சு எல்லாவற்ைற ம் ேந க்கு 
ேநர் ைமறக்க யல்கிறார்ேகளா அவ க்குத் தனிேய தர அவர்களிடம் ஏேதா 
இ க்கிெறதன்  தான் அர்த்தம். 
 
    ங்கி - பனியன் ஆள் மீண் ம் ாிஸப்ஷன் ஹா ல் பிரேவசித்தான். எல்லார் 
கவன ம் அவன் பக்கம் தி ம்பிய . 
---------------   
 

அத்தியாயம் – 2 
 
    "மைழயினாேல ெபங்க ர் ப்ேளன் அைரமணி ேலட்  ெசால்றாங்க... ஐயா வர 
அைரமணி தாமதமாகும்." 
 
    எல்ேலா ைடய க ம் அந்தத் தாைமர அங்கீகாிப்ப  ேபால் மலர்ந்தன. 
 
    அ த்  ன்  வந்தைவனப் ேபாேலவ - ைக , பனியன், ேமேல ைசமயல் அ க்குப் 
ப ந்த ண் டன் - ைகயி ந்த ெபாிய ேரயில் பத் ப் பன்னிரண்  'கப்'களில் 
ஆவி பறக்கும் காப்பி டன் ைசமயற்காரன் ஹா ல் ைழந்தான். எல்ேலா க்கும் காபி 
கிைடத்த . 
 
    காபி ந்த ம் ஒ  ெபண் ணிந்  எ ந்  வந்  த் க்குமரனின் ேசாபாவில் 
அ ேக உட்கார்ந்தாள். அவள் வந்  உட்கார்ந்த ம் சந்தன அத்தர் வாைசன 
கமகமத்த . "நீங்க ம் 'ட் ப்'ேல ேசர அப்ளிேகஷன் ேபாட் க்கீங்களா சார்...?" 
என்  அவள் ேகட்ட ேகள்விையக் காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளாமல் அவ ைடய 
குர னிைமைய மட் ம் காதில் ஏற் க் ெகாண்  அயர்ந்  விட்ட த் க்குமரன், 
 
    "என்ன ெசான்னீங்க...?" என்  ம ப ம் அைவளக் ேகட்டான். அவள் சிாித் க் 
ெகாண்ேட ம ப ம் தன் ேகள்விையக் ேகட்டாள். 
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    "ேகாபாைல நல்லாத் ெதாி ம்! என்ேனாட அந்த நாளிேல பாய்ஸ் கம்ெபனியிேல 
ஸ்திாீ பார்ட் ேபாட்டவன். சும்மா பார்த் ட் ப் ேபாகலாம்  வந்ேதன்." 
 
    ஹா ல் இ ந்த மற்ற எல்ேலா ைடய கவன ம் தங்கள் இ வர்ேமல் மட் ேம 
குவிந்தி ப்ைபத அவன் கவனித்தான். ெபண்கள் அை◌னவ ம் தன்ேனா  வந்  
ேபசிக்ெகாண் ப்பைவளப் ெபாறாைமேயா  பார்க்கிறார்கள் என்  அவ க்குத் 
ேதான்றிய . 
 
    பக்கத்தில் அமர்ந்  ேபசிக்ெகாண் ந்தவள், "உங்கள் ெபையர எனக்குச் 
ெசால்லலாமா?" என்  ேகட்டாள். 
 
    " த் க்குமரன்..." 
    "ேபர் ெராம்ப பி ச்சி க்கு..." 
    "யா க்கு...?" 
 
    அவள் கம் சிவந்த . உத களில் ன்ைனக ேதான்ற ம், ைமறய ம் யன்  
ஒே◌ர சமயத்தில் இரண்ைட ம் ெசய்த . "இல்ேல... நாடகத் க்குப் ேபர் ெபா த்தமா 
இ க்கும்ேனன்." 
 
    "அப்ப யா? ெராம்ப சந்ேதாஷம். உங்க ேபைர நான் ெதாிஞ்சுக்கலாமா...?" 
    "மாதவி..." 
    "உங்க ேபர் கூட ெராம்ப நல்லாத்தான் இ க்கு." 
    ம ப ம் அவள் உத களில் ன்ைனக ேதான்ற ம் ைமறய ம் யன்ற . 
 
    ன் றம் ேபார் ேகாவில் கார் சீறிப் பாய்ந்  வந்  நிற்கும் ஓை◌ச ேகட்ட . காாின் 
கத  ஒன்  திறந்  டப்பட்ட . 
 
    அவள் அவனிடம் ெசால் க் ைககூப்பிவிட் த் தன் ைபழய இடத் க்குப் ேபானாள். 
ஹா ல் அசாதாரண அை◌மதி நிலவிய . 'ேகாபால் வந் விட்டான் ேபா க்கிற ' 
என்  த் க்குமரனால் ஊகிக்க ந்த . 
 
    விமான நிைலயத்தி ந்  வந்த ேகாபால் உள்ேள ேபாய் கம் க வி உைட 
மாற்றிக் ெகாண்  ாிஸப்ஷன் ஹா க்கு வரப் பத்  நிமிஷம் ஆயிற் . அந்தப் பத்  
நிமிஷ ம் ஹா ல் இ ந்த யா ம் ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக்ெகாள்ளவில்ைல. 
கண்கள் யா ம் ஒே◌ர திைசயில் இ ந்தன. எப்ப  உட்கார ேவண் ெமன்  
நிைனத்தப ேய திட்டமிட்  எல்ேலா ம் உட்கார்ந்தி ந்தனர். அசாதாரண ெமௗனம் 
நிலவிய . ஒவ்ெ◌வா வ ம் ேநர இ க்கும் விநா க்குத் தகுந்தவா  தங்கள் மனம் 
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ெமாழி ெமய்கைள மாற்றித் தயாராகிக் ெகாண் ந்தார்கள். ேபேசவண் ய 
வார்த்ைதக ம், வாக்கியங்க ம் ேயாசிக்கப்பட்டன. எப்ப ச் சிாிப்ப , எப்ப க் 
ைககூப் வ  என்ெறல்லாம் சிந்தித்  உள்ேளேய திட்டமிடப்பட்டன. அரசர் ைழ ம் 

ன் ள்ள ெகா  மண்டபம் ேபால் மாியாைத கூ ய அை◌மதியாயி ந்த  அந்த 
ஹால். 
 
    நண்பன் ேகாபா க்காகத் தா ம் அத்ைதன ெசயற்ைககைள ேமற்ெகாள்வதா, 
ேவண்டாமா என்  த் க்குமரனின் மனத்தில் ஒ  ெபாிய ேபாராட்ேடம நடந்  
ெகாண் ந்த . தா ம் இத்ைதன அதிகப்ப  மாியாைத பதற்றங்க டன் நண்ைபன 
எதிர்ெகாள்ள ேவண் ய  அவசியம்தானா என்  தயங்கினான். அவன் நண்பன் 
தன்னிடம் எப்ப  நடந்  ெகாள்கிறான் என்ைபதப் ெபா த்ேத தான் அவனிடம் 
எப்ப  நடந்  ெகாள்வ  என்ைபத  ெசய்யலாம் என்  ேதான்றிய  அவ க்கு. 
கம்ெபனியில் நாடகங்கள் ைநெடபறாத காலத்தில் இர  இரண்டாவ  ஆட்டம் 
சினிமா பார்த் விட்  வந்  மீதியி க்கும் ஒே◌ர பாயில் இ வராகப் ப த் த் தா ம் 
ேகாபா ம் உறங்கிய ைபழய இர கைள நிைனத்தான் த் க்குமரன். அந்த 
அந்நிேயாந்நியம், அந்த ெந க்கம், அந்த ஒட் ற  இப்ேபா  அவனிடம் அப்ப ேய 
இ க்கும் என்  தான் எதிர்பார்க்கலாமா, கூடாதா என்ேபத த் க்குமர க்குப் 

ாியவில்ைல. பணம் மனிதர்கைளத் தரம் பிாிக்கிற . அந்தஸ் , ெசல்வாக்கு, கழ், 
பிராபல்யம் இை◌வக ம் பணத்ேதா  ேசர்ந் விட்டால் வித்தியாசங்கள் இன் ம் 
அதிகமாகி வி கின்றன. வித்தியாசங்கள் சிைலர ேமட் ன் ேம ம் சிைலர 
பள்ளத்தி ம் தள்ளிவி கின்றன. பள்ளத்தில் இ ப்பவர்கைள ேமட் ப்பவர்கள் 
சமமாக நிைனப்பார்களா? கம்பத்தில் சமைதர ேமடாக ம், ேம  பள்ளமாக ம் 
ஆவ  ேபால் பணவசதி என்ற கம்பத்தில் சில ேம கள் உண்டாகின்றன. அந்த 
ேம கள் உண்டாவதனாேலேய அைதச் சுற்றி இ ந்த இடங்கள் எல்லாம் 
பள்ளமாகிவிட ேநாி கிற . பள்ளங்கள் உண்டாக்கப்ப வதில்ைல. ேம கள் 
உண்டாகும்ேபா  - ேமடல்லாத இடங்கள் எல்லாம் பள்ளங்களாேகவ ெதாிகின்றன. 
ேம கள், பள்ளங்கள் ேநர்கின்றன. கவிைதயின் இ மாப் ம், தன்மானத்தின் 
ெச க்கும் நிைறந்த அவன் மனம் ேகாபாைல ேமடாக ம் தன்ைனத்தாேன 
பள்ளமாக ம் நிைனக்கத் தயங்கிய . கவிைத விைளகிற மனத்தில் கர்வ ம் 
விைள ம். கர்வத்தில் இரண்  ைவக உண் . அழகிய கர்வம், அ வ ப்பான கர்வம் 
என்  அவற்ைறப் பிாிப்பதனால் ஒ  நளினமான கவியின் மனத்தில் விைளகிற 
கர்வங்கள் அழகிையவ. அரளிப் வின் சிவப் நிறம் கண்ைணக் குத் கிற . 
ேராஜாவின் சிவப் நிறம் கண் க்குக் கு ைமயாயி க்கிற . கவி அல்லாதவன் 
அல்ல  ஒ  ரடனின் கர்வம் அரளியின் சிவப்ைபப் ேபான்ற . கவியாக இ க்கும் 
இங்கிதமான உணர்ச்சிகைள ைடய ஒ வனின் கர்வம் ேராஜாப் வின் சிவப்ைப 
ேபான்ற . த் க்குமரனின் உள்ளத்தி ம் அப்ப  ஒ  ெமல் ய கர்வம் 
அந்தரங்கமாக உண் . அதனால்தான் அவன் நண்பன் ேகாபாைல அந்நியமாக ம், 
தன்ைனவிட உயரத்தி ப்பவனாக ம், நிைனக்கத் தயங்கினான். அவன் - தன  
உயரத்ைத மறக்ேகவா, குைறக்ேகவா தயாராக இல்ைல. 
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    தான் அமர்ந்தி ந்த ேசாபா, அந்த ஹால், அந்த பளிங்குத் ைதர, பாங்கான 
விாிப் கள், அங்ேக ெசௗந்தாிய ேதைவதகளாக அமர்ந்தி ந்த அந்த வதிகள், 
அவர்க ைடய விதவிதமான வ வ வனப் கள், ேமனி வாைசனகள், எல்லாம் ேசர்ந்  
- எல்ேலா ம் ேசர்ந்  - அவ ள் சுபாவமாக உை◌றந்  கிடந்த அந்த ெமல் ய கர்வம் 
ெப ேகவ ைண ாிந்தார்கள். மலராத க்குள் எங்ேகா இ க்கும் வாைசன ேபால் 
ேத க் கண்  பி க்க யாத இனிய கர்வம் அ . 
 
    ேகாபால் இன் ம் ஹா ல் பிரேவசிக்ேகவயில்ைல. அவன் எந்த விநா ம் 
உள்ேள பிரேவசிக்கலாம். த் க்குமரனின் மனத்திேலா ேகாபாைலப் பற்றிய ைபழய 
சிந்ைதனகள் கிளர்ந்தன. சில நாடகங்களில் கதாநாயகன் ேவஷம் ேபா கிறவன் 
வர யாத சமயங்களில் தாேன கதாநாயகனாக ந த்ேதபா  ெசயற்ைகயாக 
நாணிக்ேகாணி அ கில் ெபண் ேவஷத்தில் நின்ற ேகாபாைல ம் இப்ேபா  அந்த 
ஹா க்குள் பிரேவசிப்பதற்கி ந்த ேகாபாைல ம் இை◌ணத் க் கற்ைபன ெசய்ய 

யன்ற  அவன் மனம். அந்தப் ைபழய ேகாபால் ேவஷம் கட்டாத ேநரத்தி ம் 
அவ க்கு ன்னால் நாணிக் ேகாணிக் கூச்சத்ேதா தான் நடந்  ெகாள்வான். ஓர் 
அடங்கிய சுபாவ ள்ள ைமனவி கணவ க்குக் கட் ப்ப வ  ேபால் 

த் க்குமர க்கு அந்த நாட்களில் ேகாபா ம் கட் ப்ப வான். 
 
    'நீ ெபண் பிள்ைளயாகப் பிறந்  ெதாைலத்தி ந்தால் த் க்குமார் 
வாத்தியாை◌ேரய கட் க்கிடலாம்டா ேகாபா ' என்  சில சமயங்களில் நாடக 
ைசபயின் உாிைமயாளரான நா  கிாீன் க்குள் வந்  ேகாபாைலக் ேக  
ெசய் மி க்கிறார். ஸ்திாீ பார்ட் ேவஷத்தில் ேகாபால் மிகமிக அழகாக இ ப்பான். 
ேவஷம் கட்டாத ேநரங்களில் கூட, 'நாதா! தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம்' - என்  
கிண்டலாகக் ேகாபா ம், 'ேதவி! இன்  இரண்டாவ  ஆட்டம் சினிமா க்குச் 
ெசல்லலாமா!' - என்  ேக யாக த் க்குமர ம் பரஸ்பரம் ேபசிக் ெகாள்வ ண் . 
 
    'பசித்தவன் பழங்கணக்குப் பார்ப்ப  ேபால் இவற்ைற எல்லாம் இப்ேபா  
நிைனத் ப் பயன் என்ன?' என்  உள்மனம் த் க்குமைரனக் கண் த்த . 
 
    அ ர்வமாெனதா  'ெசண்ட்' ன் வாைசன ன்ேன வந்  கட் யம் கூற ல்க் 
ஜிப்பா ம் - ைபஜாமா ம் அணிந்  ெகாண் ந்த ேகாலத்தில் ேகாபால் உள்ேள 

ைழந்தான். அவன் பார்ைவ ஒவ்ெ◌வா வர் ேம ம் பதிந்  மீண்ட . ெபண்கள் 
நாணினாற்ேபால் ெநளிந்தப  ன் வல் த் க் ைககூப்பினார்கள். ஆண்க ம் 

கம் மலரக் ைககூப்பினர். த் க்குமரன் ஒ வன் மட் ம் உட்கார்ந்த  
உட்கார்ந்தப ேய கால்ேமல் கால்ேபாட்ட நிைலயிேலேய கம்பாீ மாக வற்◌ீ 
றி ந்தான். ேகாபால் ைக கூப் ன் தான் எ ந்  நின்  ைககூப்ேபவா, பதேறவா 
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அவன் தயாராயில்ைல. ேகாபா ன் பார்ைவ இவன் ேமல் பட்ட ம் அவன் கம் 
வியப்பால் மலர்ந்த . 
 
    "யா ! த் க்குமா  வாத்தியாரா? என்ன இப்ப ச் ெசால்லாமக் ெகாள்ளாமத் 
திடீர்  வந்  ஆச்சாியத்திேல ழ்க அ க்கிறீங்ேகள?" 
 
    த் க்குமரன் கம் மலர்ந்தான். ேகாபால் அந்நியமாக நடந்  ெகாள்ளவில்ைல 
என்ப  அவ க்கு மகிழ்ச்சிைய அளித்த . 
 
    "ெசௗக்கியமா இ க்கியா ேகாபா ? ஆே◌ள மாறிப்ப த் ப் ேபாயிட்ேட...? இப்ப 
உனக்கு... ஸ்திாீ பார்ட் ேபாட்டா அ  உலகத் ல இ க்கிற ஸ்திாீ வர்க்கத்ை◌ேதய 
அவமானப் ப த்தறாப்பிேல இ க்கும்..." 
 
    "வந்த ம் வராத மாகக் கிண்ைடல ஆரம்பிச்சுட் யா வாத்தியாேர?" 
 
    "ஓே◌கா! கிண்டல் கூடாேதா? 'ந க மன்னர் ேகாபால் அவர்ேகள' - என்  
மாியாைதயாகக் கூப்பிடட் மா?" 
 
    "மாியாைத ம் வாண்டாம் மண்ணாங்கட் ம் வாண்டாம். இப்ப என்ன ெசால்ேற? 
இவங்ைகெளயல்லாம் இண்டர்வி க்கு வரச் ெசான்ேனன். பார்த் ப் ேபசி 
அ ப்பிடட் மா? இல்ைல... நாைளக்கு வரச்ெசால்லட் மா? நீ ெசால்றப  
ெசய்ேயறன் வாத்தியாேர..." 
 
    "ேச! ேச! ெராம்ப ேநரமாகக் காத்தி க்காங்க... பார்த்  அ ப்பிட்  வா ேபா ம்... 
எனக்ெகாண் ம் இப்ப அவசரமில்ேல..." என்றான் த் க்குமரன். 
    "அ  சாி! நீ எப்ப  வந்ேத? எங்ேக தங்கியி க்ேக?" 
 
    "அெதல்லாம் அப் றம் ெசால்ேறன். தல்ேல அவங்கைள எல்லாம் பார்த் ப் ேபசி 
அ ப் ..." 
 
    த் க்கும்ரனின் க ைணக்கு நன்றி ெச த் வ  ேபால் பல ேஜா க் கயல் 
விழிகள் அவன் பக்கமாகத் தி ம்பி அைவன வி ங்கிடாத குைறயாகப் பார்த்தன. 
அத்ைதன வதிகைள ஒே◌ர சமயத்தில் கவர்ந்ததற்காக ம் ேசர்த்  அவன் ெநஞ்சு 
கர்வப்படத் ெதாடங்கிய . 
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    நாடகக் கு க்கான ந கர், ந ைகயர் ேதர்தல் ெதாடங்கிய . ரத்தில் 
ேசாபாவில் அமர்ந்  விலகியி ந்தப ேய அந்த இண்டர்வ் ைவ ேவ க்ைக 
பார்க்கலானான் த் க்குமரன். ேமற்கு நா களில் ெசய்வ ேபால் ெநஞ்சள , 
இைடயள , உயரம் என்  ெபண்கைள அளக்காவிட்டா ம், ேகாபால் கண்களால் 
அளக்கும் ேபராை◌ேசயா கூ ய அைளேவய த் க்குமரனால் கவனிக்க ந்த . 
ஏேதா ந ப் க்கு ேபாஸ் ெகா க்கச் ெசய்வ  ேபான்ற பாைவனயில் சில மிக அழகிய 
ெபண்கைள விதவிதமான ேகாணங்களில் நிற்கச் ெசால் ப் பார்த்  மகிழ்ந்தான் 
ேகாபால். அந்தப் ெபண்க ம் தட்டாமல் அவன் ெசான்னப  எல்லாம் ெசய்தார்கள். 
ஆண்கைள இண்டர்வ்  ெசய்ய அவ்வள  ேநேரம ஆகவில்ைல. சு க்கமாக சில 
ேகள்விகள் - பதில்ேகளா  ஆண்கள் இண்டர்வ்  ந் விட்ட . தபா ல்  
ெதாிவிப்பதாகச் ெசால்  எல்ேலாைர ம் அ ப்பி ைவத்தபின் - கணவ க்கு அ கில் 
அடக்கமாக வந்  அம ம் ைமனவிையப் ேபால் த் க்குமர க்க ேக பவ்யமாக 
வந்  உட்கார்ந்தான் ேகாபால். 
 
    "ஏண்டா ேகாபா ! ெநஜமாேகவ நாடகக் கம்ெபனி ைவக்கப் ேபாறீயா... அல்ல  
தினசாி குஷாலாக நா  ப் ெபண்களின் கங்கைள ம், அழகுகைள ம் 
பார்க்கலாம்  இப்ப  ஓர் ஏற்பாடா? ஒ ேவைள, அந்தக் காலத்தில் நாடகத்திேல 
ஸ்திாீ பார்ட் ேபாடப் ெபண்ேகள கிைடக்காம நீ ஸ்திாீ பார்ட் ேபாட ேநர்ந்ததற்காக 
இப்ப தினம் இத்தினி ேபைர வரைவழச்சு பழி வாங்கறீயா, என்ன? இல்ேல... 
ெதாியாமத்தான் ேகக்ேகறன்?" 
 
    "அன்னிக்கி இ ந்த அே◌த கிண்டல் இன் ம் உங்கிட்ட அப்ப ேய இ க்கு 
வாத்தியாேர! அ  சாி...! எங்ேக தங்கியி க்ேகன்  இன் ம் நீ ெசால்ேலவ 
இல் ேய?" த் க்குமரன் எ ம் ாில் தான் தங்கியி ந்த லாட்ஜின் ெபையரச் 
ெசான்னான். 
 
    "நான் நம்ம ைரைவரப் ேபாய் பில் பணத்ைதக் கட் ப்பிட்  உன் ெபட்  
ப க்ை◌ைகய எ த்தாறச் ெசால் ேடறன். இங்ேகேய ஒ  அ ட் ஹ ஸ் இ க்கு - 
வாத்தியார் அதிேல தங்கிக்கலாமில்ேல...?" 
 
    "வாத்தியார் என்னடா வாத்தியார்? நாதா! தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம்  
ைபழயப  ஸ்திாீ பார்ட் குரல்ேலதான் ஒ  தரம் ெசால்ேலன்." 
 
    ேகாபால் அப்ப ச் ெசால்ல யன்  குரல் சாியாக வராததால் பாதியில் 
நி த்தினான். "உன் குரல் த ச்சுப் ேபாச்சுடா ேகாபால்." 
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    "குரல் மட் ெமன்ன? ஆ ந்தான்" ெசால் க் ெகாண்ேட ைரைவரக் கூப்பிட 
ெவளிேய ேபானான் ேகாபால். அைவனப் பின் ெதாடர்ந்  ெசன்ற த் க்குமரன், 
" ைம நல்லாப் பார்த்  என் ஐசுவாியம் எை◌த ம் விட் விடாேம எல்லாவற்ைற ம் 
எ த் க்கிட்  வரச்ெசால் . நிகண் , எ ைக வாிைசப் த்தகம் ெரண்   
இ க்கும்..." என்  எச்சாித்தான். 
 
    "அெதல்லாம் ஒண்  விடாேம வந்  ேச ம்; நீ கைவலப்படாேத..." 
    "லாட்ஜ் க்கு வாைடகப் பணம் தர ேம?" 
    "அைத நீ தான் ெகா க்க ேமா? நான் ெகா க்கப்படாதா வாத்தியாேர?" 
 
    த் க்குமரன் பதில் ெசால்லவில்ைல. ேகாபா ன் ைரவர் சிறிய கார் ஒன்றில் 
எ ம் க்குப் றப்பட் ப் ேபானான். அைவன அ ப்பி விட் த் தி ம்பி வந்த 
ேகாபால் நண்ைபன மிக ம் பிாியத்ேதா  அ கி, "ெராம்ப நாள் கழிச்சு வந்தி க்ேக. 
நல்லாச் ேசர்ந்  சாப்பிட ம். ராத்திாி என்ன ைசமயல் ெசய்யச் ெசால்லட் ம்?... 
சங்ேகாசப்படாேம ெசால்  வாத்தியாேர?..." 
 
    "ப ப் த் ைவயல், ெவந்தயக் குழம் , மாங்காய் ஊ காய்..." 
 
    "ேச! ேச! அ த்த பிறவி எ த்தால் கூட நீ அந்த பாய்ஸ் கம்ெபனியின் நிரந்தர 
'ெம 'ைவ மறக்க மாட்ேட ேபா க்ேக... மனித குணங்களாகிய காதல், ேசாகம், வாீ 
ம் எ ேம நமக்கு உண்டாகி விடாதப  பத்தியச் சாப்பாடா வில்ேல 
ேபாட் க்கிட் ந்தான் அந்த நா !" 
 
    "அந்தச் சாப்பாட்ைடச் சாப்பிட்டாேல உனக்கு 'நல்ல சாப்பா ' ேபா ன்  
நா ைவ எதிர்த் க் ேகட்கச் சத்  இ க்காேத." "அ க்காகத்தான் அப்ப ச் சாப்பா  
ேபாட்டானா பாவி ம ஷன்?" 
 
    "பின்ேன? ே◌ேவற எ க்காக? சாப்பி கிற சாப்பா  - நா ைவ எதிர்த் ப் ரட்சி 
ெசய்யிற எந்தக் ெகா ப்ைப ம் உனக்குள்ளற உண்டாக்கிடப் பிடா ங்கிற  தாேன 
அவ  ேநாக்கம்?" "எப்ப ேயா அைத ம் சாப்பிட் த்தாேன காலங் கடத்திேனாம். ஒ  
நாளா ெரண்  நாளா? ஒ  டஜன் வ சத் க்கு ேமேலயில்ல ப ப் த் ைவய ம் 
ெவந்தயக் குழம் ம் மாங்காய் ஊ கா ம் வ த் க்குள்ளாறப் ேபாயி க்கு?" 
 
    "அந்த ஒ  டஜன் வ சத்ைத அப்ப  அங்ேக கழிச்சதிேல இ ந் தாேன இன்னிக்கி 
இங்ேக இப்ப  ன் க்கு வந்தி க்ேகாம்." 



 17

 
    "அ  சாிதான்! அைத நான் ஒண் ம் மறந் ேடல; நல்லா நிைனவி க்கு..." 
    - என்  ேகாபால் கூறிேயபா  அவ ைடய கத்ைதக் கூர்ந்  கவனித்தான் 

த் க்குமரன். அவன் இைதக் கூ ம்ேபா  அவ ைடய கண்கள் எந்த அள க்கு ஒளி 
நிைறந்  ெதாிகின்றன என்ைபதக் காண த் க்குமரன் வி ம்பினான். 
நன்றி ை◌ைடைமய ம், ைபழய நிைன கைள ம் பற்றிய ேபச்சு எ ந்த ேபா  
ேமேல ேபசுவதற்கு எ ம் விஷயமில்லாமற் ேபான  ேபாலச் சிறி  ேநரம் 
இ வ க்குமிை◌ேடய ெமௗனம் நிலவிய . 
 
    அந்த ெமௗனத்தின் ெதாடர்பாகக் ேகாபால் எ ந்  ெசன்  ைசமயற்காரனிடம் 
இர ச் ைசமய க்கானவற்ைறச் ெசால் விட்  வந்  உட்கார்ந்தான். 
 
    ஹா க்கு அப்பா ள்ள அைறயில் யாேரா ேர ேயாைவப் ேபாட் க்க ேவண் ம். 
இனிய வாத்திய இை◌ச ஒ க்கு ன் ேபாில்லாத அநாதி தத் வத்தில் 
ஐக்கியமாகிவிட்டவர்களாகிய 'நிைலய வித்வான்களின்' - காாியம் இ  என்  
அறிவிக்கப்பட்ட . "உனக்குத் ெதாி மா வாத்தியாேர? பாய்ஸ் கம்ெபனியிேல 
'காயாத கானகம்' பா  அப்ளாஸ் வாங்கிக்கிட் ந்த கி ஷ்ணப்ப பாகவத  இப்ப 
ஏ.ஐ.ஆர்ேல நிைலய வித்வான் ஆயிட்டா ." "ஒ  காலத்திேல சமஸ்தானங்கைள ம், 
ஆதினங்கைள ம், நாடகக் கம்ெபனிகைள ம் நம்பிக்கிட் ந்த ைகலஞர்க க்கு 
இப்ப ேர ேயாதான் கஷ்ட நிவாரண மடமாயி க்கும் ேபாலத் ெதாி ...?" 
 
    "நான் கூட ஒ  நாடகக் கம்ெபனி ஸ்டார்ட் பண்ணப் ேபாேறன். நம்ைம 
அண் க்கிட் க்கிறவங்க க்குச் ேசா  ணி கு க்க ஏதாவ  ெசய்ய 
ேவண் யி க்கு..." 
    "இப்ப பண்ணின 'இண்டர்வ் ' எல்லாம் அ க்குத்தாேன!" 
    " 
    ஆமா... இந்த நல்ல சமயத்திேல 'வாத்தியார்' ெமட்ராஸ் வந்ைததக் கும்பிடப் ேபான 
ெதய்வம் கு க்ேக வந்த மாதிாின்  தான் ெசால்ல ம்..." 
 
    "அ  சாி! நாடகக் கம்ெபனிக்கு என்ன ெபயர் ைவக்கப்ேபாேற...?" 
 
    "நீதான் நல்ல ெபயரா ஒண்  ெசால்ேலன்..." 
    "ஏன் 'ஐயா'ைவக் கூப்பிட்  ஒ  நல்ல ெபயர் சூட்டச் ெசால்லற தாேன!" 
 



 18

    "ஐை◌ேயயா! நமக்கு கட்டா  வாத்தியாேர. அவ  குழந்ைதக்குப் ெபயர் 
ைவக்கிற க்ேக 'ேரட்ைட' உசத்திப்பிட்டா ..." "சாமி ெபய  வரலாமில்ல...?" 
 
    "கூ யைவர பகுத்தறி க்குப் ெபா ந்தி வர்ராப்பில இ ந்தா நல்ல ன்  
பார்த்ேதன்..." 
 
    "ஏன்?... அந்த ேலபிள்ேளதான் நீ ெமட்ராசிேல காலந்தள் றியாக்கும்..." 
 
    இந்தக் கிண்டல்தாேன ேவணாம்கிற ...?" 
    "பகுத்தறி ச் ெசம்மல்  உனக்குப் பட்ேடம ெகா த்தி க்காங்ேகள...?" 
    "வம்பளக்காேத... ெபையரக் கண் பி ச்சுச் ெசால்  வாத்தியாேர...?" 
 
    "'ேகாபால் நாடக மன்றம்'ேன ைவயி! இந்தக் காலத்திேல ஒவ்ெ◌வா த்த ம் 
கும்பிட ே◌ேவற ெதய்வம் இல்ேல; தாேன தனக்குத் ெதய்வம்  மனிதன் நிைனக்கிற 
காலம் இ . கண்ணா யிேல தன் உ வத்ைதப் பார்த் த் தாேன ைககூப் கிற காலம் 
இல்ைலயா?" 
 
    "'ேகாபால் நாடக மன்றம்'  என் ெபையேரய ைவக்கிறதிேல எனக்குச் 
சம்மதம்தான். ஆனா ஒ  விசயம் ெசக்ரட்டாிையக் கலந் க்கிட ம். 'இன்கம்டாக்ஸ் - 
ெதாந்தர  இல்லாமப் ேபாக வழி ண்டான்  ெதாிய ேவண் ய  க்கியம். அந்தத் 
ெதாந்தைரவ ஓரள  குைறக்கிற க்காகத்தான் இைதத் ெதாடங்கினதினாேல அ  
அதிகமாயிடப்பிடா ." 
 
    "ஓே◌கா! ஒ  ைகலக்குப் பின்னால் ைகலயல்லாத இத்ைதன காரணங்கைள 
ேயாசிக்க ம்... என்ன?" "ைகலயாவ  ஒண்ணாவ . ை◌ைகயப் பி க்குமா, 
பி க்காதான்  தல்ேல பார்க்கத் ெதாிஞ்சுக்க ம்?" "ஓே◌கா! சா இப்பத்தான் 
நான் இெதல்லாம் ேகள்விப்பேடறண்டா ேகாபா ." 
 
    என்னதான் சுபாவமாக ம் சகஜமாக ம் பழகினா ம் ேகாடீஸ்வரனாக ம், ந கர் 
திலகமாக ம் ஆகிவிட்ட தன்ைன த் க்குமரன் 'அடாபிடா' ேபாட் ப் ேபசுைவதக் 
ேகாபால் ரசிக்கவில்ைல. ஒவ்ெ◌வா  'டா' ம் ள்ளாகக் குத்திய . ஆனால், அே◌த 
சமயத்தில் த் க்குமரனின் கவிைதச் ெச க்கும், தன்மான ம், பி வாத ம் 
அவ க்கு நன்றாகத் ெதாிந்தைவ ஆேகவ, த் க்குமர க்கு அவன் பயப்பட ம் 
ெசய்தான். பதி க்குப் பழி வாங்குவ  ேபால் தா ம் அைவன 'அடா' ேபாட் ப் 
ேபசலாமா என்  ஒ  கணம் குேராதமாகத் ேதான்றினா ம் அப்ப ச் ெசய்யத் 
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ைதாியம் வரவில்ைல. நீ, நான் ேபான்ற ஒ ைமச் ெசாற்க ம், 'வாத்தியாேர' ேபான்ற 
ெபய ம்தான் ைதாியமாகக் கூற வந்தன. த் க்குமரன் என்ற ைதாியசா ேயா  
ே◌ைமடயில் ஸ்திாீ பார்ட் ேபாட்ட காலங்களில், 'நாதா! தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம்' 
என்  நாணிக் ேகாணிக்ெகாண்  அன்  கூறிய நிை◌ேலய இன் ம் நீ த்த . 

த் க்குமைரன மீறி நிற்க யாத மனநிைல இன் ம் அவனிடம் இ ந்த . அந்தப் 
பிைரமயி ந்  அவனால் இன் ம் வி பட யவில்ைல. எதிேர வந்  கால் ேமல் 
கால் ேபாட்  உட்கார்ந்  ெகாண்  எ த்ெதறிந்தாற் ேபான்ற கர்வத் ட ம், ஒ  
கவிஞனின் ெச க்குட ம் ேபசும் த் க்குமரனின் உாிை◌ைமேயயா ணிை◌ேவயா, 
அந்தக் ேகாடீஸ்வர ந கனால் நிராகாிக்க யாம ந்த . லாட்ஜி ந்  கா  
ெசய்  சாமான்கைள எ த்  வந் விட்டதாக ைரவர் வந்  ெதாிவித்தான். 
 
    "ெகாண்  ேபாய் அ ட் ஹ சிேல ைவ. நாயர்ப் ைபையனக் கூப்பிட் க்கிட் ப் 
ேபாய் அ ட் ஹ ஸ் பாத் மிேல டவல், ேசாப், எல்லாம் ைவக்கச் ெசால் . 
'வாத்தியா ' ெசௗகாியமா இ க்கிற க்கு எல்லா ஏற்பா ம் ெசய்யச் ெசால் ." 
 
    ைரவர் சாி என்பதற்கு அை◌டயாளமாகத் ைதலயாட் விட்  நகர்ந்தான். ம ப  
ஏேதா நிைன  வந்தவன் ேபால் ேகாபால் அைவனக் கூப்பிட்டான். 
 
    "இந்தா உன்ைனத்தாேன! அ ட் ஹ சிேல ெவந்நீ க்கு வசதியில்ைலன்னா 
உடேன 'ேஹாம் நீட்ஸ்' கம்ெபனிக்கு ஃேபான் பண்ணி ஒ  'ெகய்ஸா ப்ளாண்ட்' 
ெகாண்டாந்  பிக்ஸ் பண்ணச் ெசால் ." 
 
    "இப்ேபவ ஃேபான் பண்ேறன் சார்." 
    ைரவர் ேபான ம் மீண் ம் நண்பனிடம் ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தான் ேகாபால். 
 
    " தல் நாடகத்ைத நீதான் ைகத - வசனம், பாட்  உள்படத் தயாாிச்சுக் 
ெகா க்க ம் வாத்தியாேர?" 
 
    "நானா? இெதன்னப்பா வம்பா இ க்கு? எத்தினிேயா கழ்ெபற்ற 
நாடகாசிாிய ங்கள்ளாம் ெமட்ராஸ்ேல இ க்காங்க? என்ைன யா ன்ேன இங்ேக 
யா க்கும் ெதாியா . எம்ேபைரப் ேபாட்டா எந்த விளம்பர ம் ஆகா ! நான் 
எ த ம்னா ெசால்ேற?" என்  ேகாபா ன் மனநிை◌ைலய அறிய யன்றவனாகக் 
ேகள்வி ேகட்டான் த் க்குமரன். 
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    "அெதல்லாம் நான் பார்த் க்ேகறன். நீ எை◌த எ தினா ம் ேபர் வர்ராப்பிேல 
ெசய்யிற  என் ெபா ப் " என்றான் ேகாபால். "அப்படீன்னா?... அ க்கு அர்த்தம்!" 
என்  சந்ேதகத்ேதா  பதி க்கு வினவினான் த் க்குமரன். 
    ======== 
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அத்தியாயம் – 3 
 
    "நீ சும்மா எ  வாத்தியாேர! அெதல்லாம் நான் பார்த் க்கிேறன். 'ந கர் திலகம் 
ேகாபால் ந க்கும் நவரச நாடகம்'  ஒ வாி விளம்பரப்ப த்தினாப் ேபா ம், தானா 
'ஹ ஸ் ல்' - ஆயி ம்... சினிமாவிேல கிைடக்கிற கைழ நாடகத் க்குப் 
பயன்ப த்த ம். அ தான் இப்ப 'ெடக்னிக்'." 
 
    "அதாவ  எ தறவன் எந்தப் பயலாயி ந்தா ம் உன்ேபர்ல நாடகம் 
தட டலாகிவி ம்  ெசால்றியா?" 
 
    "பின்ெனன்ன? சும்மாவா?" 
 
    "அப்ப யானா நான் எ த யா !" 
 
    த் க்குமரனின் குர ல் க ைம நிைறந்தி ந்த . சிாிப்  கத்தி ந்  மைறந்  
விட்ட ! 
 
    "ஏன்? என்ன?" 
 
    "உன் ைடய ேலபிளில் மட்டமான சரக்ைக ம் அேமாகமாக விற்க ம் 
என்கிறாய் நீ! நாேனா நல்ல சரக்ைக மட்டமான ேலபிளில் விற்க வி ம்பவில்ைல." 
 
    இைதக் ேகட்ட டன் ேகாபா க்கு கத்தில் அைறந்த  ேபாலாகிவிட்ட . 
ேவெறா த்தன் இப்ப ச் ெசால் யி ந்தால் கன்னத்தில் அைறந்  'ெகட் அ ட்' என்  
கத்தியி ப்பான். ஆனால், த் க்குமரனிடம் ஓர் அடங்கிய மைனவி கணவ க்குக் 
கட் ப்ப வ  ேபால் கட் ப்பட்டான் அவன். சிறி  ேநரம் நண்ப க்கு என்ன பதில் 
ெசால்வெதன்ப  ெதாியாமல் திைகத்தான் அவன். ேகாபமாகப் ேபச யவில்ைல. 
நல்லேவைளயாக த் க்குமரேன கம் மலர்ந்  ன்சிாிப் டன் ேபசத் 
ெதாடங்கினான். 
 
    "கவைலப்படாேத ேகாபால்! உன் ைடய அகங்காரத்ைத ஆழம் பார்க்கத்தான் 
அப்ப ப் ேபசிேனன். உனக்கு நான் நாடகம் எ கிேறன். ஆனால், அ  நீ ந க்கிற 
நாடகம் என்பைத விட நான் எ திய நாடகம் என்பைதேய நிைன  ப த்திக் 
ெகாண் க்கும்." 
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    "அதனால என்ன? நீ ெப ைம அைடந்தால் அதில் எனக்கும் உாிைம உண்  
வாத்தியாேர?" 
 
    " தல் நாடகம் - ச கமா? சாித்திரமா?" 
 
    "சாித்திரமாகேவ இ க்கட் ம்! ராேஜந்திரேசாழேனா சுந்தரபாண் யேனா 
எ ேவணா இ க்கட் ம். அ ேல ந ந ேவ பார்க்கிறவங்க ைகதட்டறாப்பல சில 
டயலாக்ஸ் மட் ம் கண் ப்பா ேவ ம்! நீங்க சாித்திரத்திேல எந்த ராஜாைவ 
எ தினா ம் இ  ேவ ம்! எம் மன்னர் காமராஜர், கன்னியர் மனங்கவ ம் அழகுக் 
ெகாண்டல், இரப்ேபார்க்குக் க ணாநிதி, இைளஞர்க்குப் ெபாியார், தம்பியர்க்கு 
அண்ணா - என்ப ேபால அங்கங்ேக வசனம் வர ம்." 
 
    "அ  யா ?" 
 
    "ஏன்? ஏன் யா ?" 
 
    "ராஜராஜேசாழன் காலத்தில் இவங்கள்ளாம் இல்ைல. அதனாேல யா ." 
 
    "மாஸ் அப்பீலா இ க்கும்  பார்த்ேதன்." 
 
    "இப்ப  எ தினா மாஸ் அப்பீல் என்பைதத் தி த்தி 'மாசு அப்பீல்' தான் 
ெசால்ல ம்." 
 
    "பின்ேன என்னதான் எ தப்ேபாேற? எப்பி  எ தப் ேபாேற?" 
 
    "நாடகத்ைத - நாடகமாகேவ எ தப்ேபாேறன். அவ்வள தான்." 
 
    "அ  எ க்க ேம...?" 
 
    "எ க்கற ம் - எ க்காத ம் நாடகத்ைதச் 'சிறப்பா' அைமக்கிற ேலதான் இ க்ேக 
ஒழிய நாடகத் க்குச் சம்பந்தமில்லாத ேல மட் ம் இல்ேல." 
 
    "எப்ப ேயா உன்பா ... நீ வாத்தியார். அதனாேல நான் ெசால்றைதக் 
ேகட்கமாட்ேட?" 
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    "எந்தக் கதாபாத்திரத்ைத யார் யார் ந க்கிற ங்கறதில இ ந்  எத்தினி சீன் 
வர ம், எவ்வள  பாட் , எல்லாத்ைத ம் நீ என் ெபா ப்பிேல வி . நான் ெவற்றி 
நாடகமாக இைத ஆக்கிக் காட்டாட்  அப் றம் என் ெபய  த் க்குமார் இல்ேல..." 
 
    "சாி! ெசய்  பாேரன்... இப்ப சாப்பிடப் ேபாகலாமா?" 
 
    இ வ ம் இர  உணைவ த் க் ெகாண்  அப் ற ம் சிறி  ேநரம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். அதன் பின் ேகாபால் தன் அலமாாிையத் திறந்  - வண்ண 
வண்ணமாக அ க்கியி ந்த பாட் ல்களில் இரண்ைட ம் - கிளாஸ்கைள ம் 
எ த்தான். 
 
    "பழக்கம் உண்டா வாத்தியாேர?" 
 
    "நாடகக்கார க்கும், சங்கீதக்கார க்கும் இந்தக் ேகள்விேய ேவண் யதில்ேல 
ேகாபால்." 
 
    "வா! இப்ப  உட்கா  வாத்தியாேர" என்  கூறிக் ெகாண்ேட ேடபிளில் 
கிளாஸ்கைள ம், பாட் ல்கைள ம் 'ஓபனைர' ம் ைவத்தான் ந கன் ேகாபால். அதன் 
பின் அவர்கள் ேபச்சு ேவ  திைசக்குப் ேபாயிற் . மாைலயில் இண்டர்வ் க்கு 
வந்தி ந்த ெபண்கைளப் பற்றி அவர்கள் தங்க க்குள் தாராளமாக ம், 
சுதந்திரமாக ம் விமர்சித் க் ெகாண்டார்கள்; பாட் ல்கள் கா யாகக் கா யாக - 
அவற்றில் இ ந்த அள  குைறயக் குைறயப் ேபச்சின் தரம் குைறந்  ெகாண்ேட 
வந்த . தனிப்பாடல், திரட்  த ய பைழய ல்களி ந்  சில விரசமான 
கவிைதகைள ம், சிேலைடகைள ம் ேகாபா டம் ெசால் , விவாிக்கத் 
ெதாடங்கினான் த் க்குமரன். ேநரம் ேபாவேத ெதாியவில்ைல. இேத 
பாட் க்கைள ம், ேபச்சுக்கைள ம், அவர்கள் பாய்ஸ் கம்ெபனியி ந்த காலத்தி ம் 
ேபசிக் ெகாண்ட  உண் . ஆனால், அப்ேபா  ேபசிக் ெகாண்டதற்கும் இப்ேபா  
ேபசிக் ெகாள்வதற்கும் இைடயில் எவ்வளேவா ேவ பா  இ ந்த . பாய்ஸ் 
கம்ெபனியில் ம  மயக்கத்ைத அைடய வசதிகள் கிைடயா . இப்ப  விஷயங்கைளப் 
பயந்  பயந் தான் ேபசிக் ெகாள்ள ேவண் ம். ெபண் வாைடேய சாத சூனியப் 
பிரேதசம் ேபால் கம்ெபனி இ க்கும். இப்ேபா  அப்ப  இல்ைல. 
 
    பன்னிரண்  மணிக்குேமல் தள்ளா  தள்ளா  அ ட் ஹ ைஸ ேநாக்கி நடந்த 

த் க்குமரைனப் பாதி வழியில் விழிந் விடாமல் நாயர்ப் ைபயன் தாங்கிக் ெகாண்  
ேபாய்ப் ப க்ைகயில் விட்டான். 
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    "ஞான் ெட ேபான் கீ ேபார் க்குப் பக்கத்திேல உறங்கும். ஏதாவ  ேவ ம்னா 
ஃேபானில் பறயட் ம்" என்  கூறிப் ப க்ைக அ ேக இ ந்த ஃேபான் 
எக்ஸ்ெடன்ஷைனக் காண்பித் விட் ப் ேபானான் ைபயன். அவன் ேபசிய குர ம், 
காட் ய ஃேபா ம் மங்கலாக த் க்குமர க்குக் ேகட்டன; ெதாிந்தன. உட ல் 
அங்கங்கள் ெவட் ப் ேபாட்ட  ேபாலேவா அ த் ப் ேபாட்ட  ேபாலேவா, 
ேசார்ந்தி ந்தன. க்கம் கண்களில் வந்  ெகாஞ்சிய . அந்த ேவைள பார்த் ச் 
ெசாப்பணத்தில் ேகட்ப  ேபால் அைறக்குள் ெட ேபான் மணி ேகட்ட . இ ட் ல், 
ெட ேபாைனத் ேத  எ ப்ப  சிரமமாக இ ந்த . தைலப்பக்கத்தில் இ ந்த 
ஸ்விட்ைச அ த்தி விளக்ைகப் ேபாட்  விட்  ெட ேபாைன எ த்தான் 

த் க்குமரன். எதிர்ப் றம் ஓர் இனிய ெபண் குரல் - பய ம், நாண ம், கலந்த 
ெதானியில் 'ஹேலா' என்  இங்கிதமாக அைழத் , 'என்ைன நிைனவி க்கிறதா?' 
என்  வினாவிய . அந்தக் குரைல நிைனவி ந்தா ம் அப்ேபாதி ந்த நிைலயில் 
யாெரன்  பிாித்  நிைன  கூற யாம ந்த . அவன் பதில் ெசால்லத் 
தயங்கினான். 
 
    அவேள ெதாடர்ந்  ஃேபானில் ேபசினாள். 
 
    "...மாதவி ... இண்டர்வ் க்கு ன்னால் உங்கேளா  ேபசிக் ெகாண் ந்ேதேன; 
நிைனவில்ைலயா?" 
 
    "ஓ... நீயா...?" 
 
    ேபாைதயில் ஏகவசனமாக 'நீ' என்  வந் விட்ட . ஓர் அழகிய சமவய ப் 
ெபண்ணிடம் அவள் ெயௗவனத்ைத ம், பிாியத்ைத ம் அவமானப்ப த் வ  ேபால் 
'நீங்கள்', 'உங்கள்' - என்  ேபச யாதவனாக அவன் அப்ேபா  இ ந்தான். அவன் 
ப கியி ந்த ம ைவக் கசப்பாக்குவ  ேபால் ெட ேபானில் அவள் குரல் இங்கிதமாக 
நளினமாய்த் ேதனாகப் ெப கி வழிந்த . 
 
    "மன்னிக்க ம்... நீங்களா...?" - என்  தன்ைன நிதானப்ப த்திக் ெகாண்  அவன் 
உைரயாடைல ம ப  ெதாடர்ந்தேபா , 
 
    " தல்ல கூப்பிட்டாப்பிேலேய கூப்பிடலாம்! அ  எனக்கு ெராம்ப பி ச்சி க்கு..." 
என்  எதிர்ப் றம் அவள் குரல் ஒய்யாரமாய்க் குைழந்த . அந்தக் குைழ , அந்த 
இங்கிதம், எல்லாம் ேசர்ந்  த் க்குமரைன ேம ம் ேம ம் கர்வப்பட ைவத்தன. 
வ ய அைணக்கும் சுகம் ேபா ந்த  அவ ைடய ேபச்சு. 
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    "இந்த அகாலத்தில் எங்ேகயி ந்  ேபசேற? நான் இந்த அ ட் ஹ ஸ்ேல 
ஃேபானில் கிைடப்ேபன்  எப்பி  உனக்குத் ெதாி ம்...?" 
 
    "அங்ேக ேகாபால் சார் ட் ேல ெட ேபான் ேபார் ேல இ க்கிற ைபயைனத் 
ெதாி ம்..." 
 
    "அவைனத் ெதாி ம்கிறதனாேல இந்த அகாலத்திேல ஒ  ெபண் இப்ப  ஃேபானில் 
குைழயலாமா? நா  ேபர் என்ன நிைனப்பாங்க..." 
 
    "என்னேவணா நிைனக்கட் ேம? என்னாேல ெபா த் க்க யேல. 
கூப்பிட்ேடன்... அ  தப்பா?" 
 
    கைடசி வாக்கியத்தில் ேகள்வியின் ெதானி ெவல்லமாய் இனித்த . ேகட்பவ க்கு 
அந்த நயம் ம வின் ேபாைதையவிட அதிகமான ேபாைதைய அளித்த . உலகின் 

தல் ம ேவ ெபண்ணின் இதழ்களி ம், குர ம் தான் பிறந்  ஊற்ெற த்தி க்க 
ேவண் ம் ேபா ம். த் க்குமர க்கு அவேளா  ேபசி த்த ேபா  மனம் 
நிைறந்  ெபாங்கி வழிகிறாற் ேபா ந்த . ெகாஞ்சம் சுயப்ரக்ைஞேயா  அவள் 
எதற்காக ஃேபான் ெசய்தாள் என்  நிைனத்தேபா  நிைனவில் அவள் தான் மீதமாகக் 
கிைடத்தாேள ஒழிய, அவள் ஃேபான் ெசய்த காரணம் கிைடக்கவில்ைல. தனக்கு 
ஃேபான் ெசய்  தன் ைடய அன்ைப ம், தயைவ ம், பிாியத்ைத ம், சம்பாதித் க் 
ெகாண்டால் - தான் அவைள நாடகக் கு வில் ஓர் ந ைகயாகத் ேதர்ந்ெத க்கச் 
ெசால்  ேகாபா டம் சிபாாிசு ெசய்யலாெமன்பதற்காக மைற கமாய் இப்ப  
ஃேபான் ெசய்  ண் கிறாேளா என்ற சந்ேதகம் ஒ  கணம் எ ந்த . அ த்த 
கணேம அப்ப  இ க்காெதன் ம் ேதான்றிய . தனக்கு அவள் ேபான் ெசய்ததற்குத் 
தன்ேமல் அவள் ெகாண் க்கும் பிாியத்ைதத் தவிர ேவெற ம் காரணமாக இ க்க 

யாெதன்  நிைனத்த உ தியில் ன் நிைன  அ பட் ப் ேபாய்விட்ட . 
அன்றிர  மிக இனிய கன க டேன உறங்கினான் அவன். வி ந்தேபா  மிக ம் 
அவசர அவசரமாக வி ந் விட்ட  ேபா ந்த . நாயர்ப் ைபயன் ெபட் காபிேயா  
வந்  எ ப்பிய பின் தான் அவன் எ ந்தி ந்தான். வாையக் ெகாப்பளித் விட் ச் 
சூடான காபிையப் ப கினான். மனநிைல மிக மிக உற்சாகமாக ம், உல்லாசமாக ம் 
இ ந்த . அ ட் ஹ ன் வராந்தாவில் வந்  நின்  எதிேர ேதாட்டத்ைதப் 
பார்த்தேபா  அ  மிக ம் அழகாக இ ந்த . பனியில் நைனந்த ஈரப் ல்தைர மரகத 
விாிப்பாகப் பசுைம மின்னிக் ெகாண் ந்த . அந்தப் பசுைமக்குக் கைர கட் னாற் 
ேபால் சிவப்  ேராஜாப் க்கள் த்தி ந்தன. இன்ெனா  ைலயில் ல்தைரயில் 

க்கைள உதிர்த் விட்  - அப்ப  உதிர்த்த தியாகத்ேதா  நின்  ெகாண் ந்த  
பவழ மல் ைக. எங்கி ந்ேதா ேர ேயா கீதமாக - "நன்  பா ம்ப"...வில் ேமாகனம் 
காற்றின் வழிேய மிதந்  வந்த . 
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    எதிேர ெதாிந்த ேதாட்ட ம் காைல ேநரத்தின் கு ைம ம் அந்தக் குர ன் ேமாகன 
மயக்க ம் ேசர்ந்  த் க்குமரைன மனம் ெநகிழச் ெசய்தன. அந்த ெநகிழ்ச்சியின் 
விைளவாக மாதவியின் நிைன  வந்த . தல் நாளிர  அகாலத்தில் ெட ேபானில் 
ஒ த்த அவள் குர ம் நிைன  வந்த . சிலர் பா னால் தான் சங்கீதமாகிற . 
இன் ம் சிலேரா ேபசினாேல சங்கீதமாயி க்கிற . மாதவிக்ேகா வாய் திறந்  
ேபசினாேல சங்கீதமாயி க்கிற குரல். குயில் ஒவ்ெவா  கூவலாகக் கூ வதற்காக 
அக வ ேபால் ெசாற்கைள அகவி அகவிப் ேபசினாள் அவள். அவ ைடய குரைலப் 

கழ்ந்  ஒ  கவிைத பா ப் பார்க்க ேவண் ம்ேபால் ேதான்றிய  அவ க்கு. 
 
        "ெதன்றல் சி ம் சுக ம் - ந ந் 
        ேதைனக் குைழக்கும் நய ம் 
        ஒன்றிப் ேபசி ம் குரலாயின் - அ  
        உைரக்கும் இன்னிைசயாகாேதா? 
        மன்றில் பா ம் பாடல் ேபால் - சிலர் 
        மனத்திற் பா ம் பாட் ண்  
        ஒன்றிக் ேகட்கும் இைச ண்  - இவ் 
        உலகிற் ேகளா இைச ண் ..." 
 
    இந்தப் பாடைல ஒவ்ேவார் அ யாக வாயினாேலேய இட் க் கட் ச் ேசர்த்தேபா  
சில இடங்கள் கச்சிதமாக ம் வ வாக ம் வரவில்ைல என்பைத அவேன 
உணர்ந்தான். ஆனா ம் பா ய அளவில் ஓர் ஆத்மதி ப்திைய அவன் அைடய 

ந்த . 
 
    இப்ப  த் க்குமரன் வராந்தாவில் நின்  ேதாட்டத்ைத ம், மனத் ள் 
நிைனவைலயாகச் சி ர்த்த மாதவியின் குரைல ம் இரசித் க் ெகாண் ந்தேபா , 
ேகாபாேல 'ைநட் ேகாட்' கைளயாத ேகாலத்தில், த் க்குமரைனப் பார்ப்பதற்காக 
அ ட் ஹ சுக்குத் ேத க் ெகாண்  வந்தான். 
 
    "நல்லாத் ங்கினியா வாத்தியாேர?" 
 
    " க்கத் க்ெகன்ன குைறச்சல்...?" 
 
    "அ  சாி! இப்ப நான் உங்கிட்டப் ேபச வந்த விஷயம் என்னன்னா...?" 
 
    "என்ன?" 
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    "ேநத்  வந்த ெபாண் ங்களிேல உனக்கு யாைர ெராம்பப் பி த்தி ந்திச்சு 
வாத்தியாேர?" 
 
    "ஏன்! கல்யாணம் கட்  ைவக்கலாம்  பார்க்கிறியா?..." 
 
    "அட அ க்கில்ேலப்பா...! நம்ம நாடகக் கு வின் ெதாடக்க விழாைவச் சீக்கிரேம 
நடத்தி தல் நாடகத்ைத அரங்ேகத்திட ங்கிற ேல நான் ெராம்பத் தீவிரமா 
இறங்கியி க்ேகன். அ க்கான 'ெசலக்ஷன்'லாம் பட்பட்  ய ம்." 
 
    "சாி ேயன்." 
 
    " க்கிற க்கு ன்ேன உன் ேயாசைனைய ம் ேகட்கலாம்  தான் வந்ேதன் 
வாத்தியாேர?" 
 
    "இந்த விசயத்திேல 'ந கர் திலகத் க்கு' நானா ேயாசைன ெசால்ல ம்...?" 
 
    "இந்தக் கிண்டல்தாேன ேவணாம்கிற ..." 
 
    "கிண்டலா? ேச! ேச! உள்ளைதத்தாேன ெசான்ேனன்?" 
 
    "இண்டர்வ் க்கு வந்தி ந்தவர்களிேல ஆம்பிைளங்க ெரண்  ேபைர ம் 
அப்ப ேய எ க்கிறதா  பண்ணிட்ேடன். ஏன்னா சங்கீத நாடக அகாெடமி 
ெசக்ரட்டாி சக்ரபாணிேயாட ெரகமண்ேடஷேனாட வந்தி க்காங்க அவங்க ெரண்  
ேப ம்..." 
 
    "சாி! ஜமாயி... அப் றம்..." 
 
    "வந்தி ந்த ெபாம்பைளகளிேல...?" 
 
    "அத்தினி ேப ேம அழகுதான்..." 
 
    "அப்ப ச் ெசால் விட யா ! அந்த 'மாதவி' தான் சாியான வாளிப் . நல்ல 
உயரம், சாீரக் கட் , கைளயான கம்..." 
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    "அப்ப யா! ெராம்ப சாி..." 
 
    "அவைள ெபர்மனன்ட் 'ஹீேராயினா' வச்சிக்க ேவண் ய தான்..." 
 
    "நாடகத் க்குத் தாேன..." 
 
    "வாத்தியாேர! உன் கிண்டைல நான் தாங்க மாட்ேடன்... இத்ேதா  விட் ." 
 
    "சாி பிைழத் ப்ேபா?... ேமேல ெசால் ..." என்  நண்பைன ேமேல ேபசுமா  
ேவண் னான் த் க்குமரன். ேகாபால் ேமேல கூறத் ெதாடங்கினான். 
 
    "வந்தி ந்த மத்தப் ெபாண் ங்களிேல சிலைர நாடகங்களிேல வர்ர உப 
பாத்திரங்க க்காக எ த் க்கலாம்  பார்க்கிேறன்..." 
 
    "அதாவ  சாித்திரக் கைதயானால் ேதாழி - ேச . ச கக் கைதயானால் கல் ாி 
சிேநகிதி... பக்கத் ட் ப் ெபண் இப்ப  எல்லாம் ேவண் யி க்கும்... சமயத்திேல 
அந்த உப பாத்திரங்கள் வாழ்க்ைகக்குக்கூடத் ேதைவப்படலாம்..." 
 
    கிண்டல் ெபா க்க யாமல் ேபசுவைத நி த்திவிட்  த் க்குமரனின் கத்ைத 
உற் ப் பார்த்தான் ேகாபால். உடேன ேபச்ைச மாற்றக் க திய த் க்குமரன் 
சிாித் க் ெகாண்ேட, "அெதன்னேமா, ேகாபால் நாடக மன்றம்  ெபயர் 
ைவக்கிற க்கு ன்ேன, உன்ேனாட ெசக்ரட்டாிைய இன்கம்டாக்ஸ் விஷயமாகக் 
கலந்  ேபச ம்னிேய? ேபசியாச்சா?" என்  வினவினான். அதற்குக் 
ேகாபா டமி ந்  பதில் கிைடத்த . 
 
    "அெதல்லாம் ெசக்ரட்டாிக்குக் காைலயிேல ஃேபான் ெசய்  ெதாிஞ்சுக்கிட்ேடன். 
'ேகாபால் நாடக மன்றம்'ேன ெபயர் ைவக்கலாம். அைதத் ெதாிஞ்சுக்கிட் த்தான் 
உன்ைனப் பார்க்க வந்ேதன்..." 
 
    "சாி! ேமேல என்ன ெசய்ய ம்?" 
 
    "இந்த அ ட ஹ ேல உட்கார்ந்  எவ்வள  சீக்கிரமா ேமா, அவ்வள  
சீக்கிரமா வாத்தியார் நாடகத்ைத எ தி க்க ேவண் ய தான் பாக்கி. இங்ேக 
எல்லாம் வசதியா இ க்கும். எ  ேவ ம்னா ம் உடேன அந்த நாயர்ப் ைபயனிட்ட 
ஒ  வார்த்ைத ெசான்னாப் ேபா ம். இந்த அ ட் ஹ ஸ் வடநாட்  ந கர் திலகம் 
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'பி ப்குமார்' இங்க வந்தப்ப அவர் தங்கறத் க்காகக் கட் னதாக்கும். அவ க்கப் றம் 
இ ேல தங்கற தல் ஆள் நம்ம வாத்தியார் தான்..." 
 
    "வாத்தியாைர இைதவிட அதிகமா அவமானப்ப த்த ேவேற எந்த 
வாக்கியத் னாேல ம் யா ன்  பார்க்கிறயா?" 
 
    "ஏன், இ ேல என்ன அவமானம்?" 
 
    "இல்ேல பி ப்குமார் ஒ  ந கன். நாேனா ஒ  கர்வக்காரக் கவிஞன்!... அவன் 
தங்கிய இடத்ைத ஒ  ேக்ஷத்திரமாக நான் நிைனக்க யா . நீ அப்ப  
நிைனக்கலாம். நாேனா நான் தங்கிய இடத்ைத மற்றவர்கள் ேக்ஷத்திரமாக நிைனக்க 
ேவண் ம் என்  எண் கிறவன்." 
 
    "எப்ப  ேவ மானால் எண்ணிக்ேகா வாத்தியாேர! நாடகத்ைதச் சீக்கிரமா எ தி 

..." 
 
    "எ திப்ேபாடற ஸ்கிாிப்ைட நீட்டா தமிழிேல ைடப் பண்ண - ஓர் ஆள் ேவ ம்டா 
ேகாபால்!" 
 
    "எனக்கு ஒ  ஐ யா ேதா ! மாதவிக்கு நல்லா 'ைடப் ைரட் ங்' ெதாி ம்  
ேநத்தி இண்டர்வ் விேல ெசான்னா. அவைளேய ைடப் பண்ணச் ெசால்ேறன். ைடப் 
ெசய்யறப்பேவ வசனம் அவ க்கு மனப்பாடம் ஆயி ம்..." 
 
    "நல்ல ஐ யா தான்... இப்ப க் 'கதாநாயகிேய' கூட இ ந்  'ெஹல்ப்' பண்ணினா 
எனக்குக்கூட நாடகத்ைத ேவகமா எ த வ ம்..." 
 
    "நாைளக்ேக த் தமிழ் ைடப்ைரட் ங் ெமஷி க்கு ஆர்டர் ெகா த் டேறன்..." 
 
    "நீ ஒவ்ெவாண்ணா ஆர்டர் ெகா த்  வரவைழக்கப் ேபாற மாதிாி நான் 
கற்பைனக்கு ஆர்டர் ெகா த்  வரவைழக்க யா ! அ  ெமல்ல ெமல்லத்தான் 
வ ம்." 
 
    "நான் ஒண் ம் அவசரப்ப த்தேல. ஞ்சவைர சீக்கிரமா எ தினா 
நல்ல ன் தான் ெசான்ேனன்... கு க்கிற க்கு காபிேயா, டீேயா, ஓவேலா எ  
ேவ ம்னா ம் ஃேபான்ேல ெசான்னா உடேன இங்ேக ேத  வ ம்..." 
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    "காபிேயா, டீேயா, ஓவேலா... தான் கு க்கற க்குத் ேத  வ மா அல்ல  
கு க்கிற க்கு ேவேற 'அயிட்டங்க ம்' ேகட்டாத் ேத  வ மா?" 
 
    "கண் ப்பா! உடேன ேத  வ ம்..." 
 
    "என்ைன ஏறக்குைறய உமர்ைகயாமாகேவ ஆக்கேற...? இல்ைலயா...?" 
 
    "சாி! சாி! எைதயாவ  ெசால் க்கிட் ... நான் ேபாக ம்... பத்  மணிக்கு 
'கால்ஷீட்' இ க்கு. வரட் மா!" என்  ேகட் க் ெகாண்ேட எ ந்  றப்பட்  
விட்டான் ேகாபால். த் க்குமரன் இன் ம் அ ட் ஹ ன் வராந்தாவிேலேய 
நின்  ெகாண் ந்தான். ற்களில் பனியால் விைளந்தி ந்த ைக நிறம் மாறி 
ெவயிலால் ேம ம் பசுைம அதிகமாகிய . ேராஜாப் க்களின் சிவப்ைபப் பார்த்த 
ேபா  மாதவியின் உத கைள நிைன  கூர்ந்தான் த் க்குமரன். உள்ேள ஃேபான் 
மணிய ப்ப  ேகட்ட . விைரந்  ெசன்  எ த்தான். 
 
    "நான் தான் மாதவி ேபசேறன்." 
 
    "ெசால் ! என்ன சங்கதி!" 
 
    "இப்பதான் 'சார்' ஃேபான் பண்ணிச் ெசான்னா . உடேன உங்கைளக் 
கூப்பிட்ேடன்..." 
 
    "சார்னா யா ?" 
 
    "அவர்தான் ந கர் திலகம் சார். ஃேபான் பண்ணிச் ெசான்னா . நாைளயி ந்  
'ஸ்கிாிப்ட்' ைடப் பண்ண வந்தி ேவன். நான் வ ேவன்  ெதாிஞ்ச ம் உங்க க்குச் 
சந்ேதாஷமா இல்ைலயா, சார்?" 
 
    "வந்தப் றம் தாேன சந்ேதாஷம்." 
 
    எதிர்ப் றம் சிாிப்ெபா  ேகட்ட . 
 
    "இந்தா... மாதவி! உன்ைனெயத்தாேன? ைடப் பண்ற க்கு நீதான் வ ேவன்  
ேகாபால் ெசான்னப்ப நான் அவன்கிட்ேட பதி க்கு என்ன ெசான்ேனன் ெதாி மா?" 
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    "என்ன ெசான்னீங்க?" 
 
    "ேகட்டா நீ ெராம்ப சந்ேதாஷப்ப ேவ, 'கதாநாயகிேய கூட இ ந்  ெஹல்ப் 
பண்ணினா நாடகத்ைத ேவகமா எ திடலாம்ேனன்'..." 
 
    "ேகக்கிறப்பேவ எனக்கு என்னேவா ெசய் ..." 
 
    "என்ன ெசய்யி ன்  ெசால்ல வர யாக்கும்...?" 
 
    "நாைளக்கு ேநேர வாரப்ப ெசால்ேறன்..." - என்  இனிய குர ல் கலக்கும் இன்பக் 
கு ம்பின் விஷமத்ேதா  பதில் ெசால்  ஃேபாைன ைவத்தாள் அவள். 

த் க்குமர ம் ஃேபாைன ைவத் விட்  நிமிர்ந்தேபா  அைற வாயி ல் நாயர்ப் 
ைபயன் காத் க் ெகாண் ப்ப  ெதாிந்த . அவன் ைகயில் ஒ  சிறிய கவர் 
இ ந்தைதக் கண்ட ம் - "என்ன ? ெகா த்திட் ப் ேபாேயன்" - என்  அவைனக் 
கூப்பிட்டான் த் க்குமரன். 
 
    ைபயன் கவைரக் ெகாண்  வந்  ெகா த்தான். கவர் கனமாக இ ந்த . ேமற் றம் 
ஒட் யி ந்தேதா  த் க்குமரனின் ெபய ம் எ தியி ந்த . ைபயன் கவைரக் 
ெகா த் விட் ப் ேபாய்விட்டான். அவசர அவசரமாக த் க்குமரன் அைதப் பிாித்த 
ேபா  உள்ேள த்தம் திய பத் பாய் ேநாட் க்கள் ம், ேமலாக ஒ  ண் க் 
க த ம் இ ந்தன. க தத்ைதப் ப ப்பதற்காகப் பிாித்தான் த் க்குமரன். க தத்தில் 
இரண்ேட இரண்  வாிகள் தான் எ தப்பட் ந்தன. கீேழ ேகாபா ன் ைகெய த் ம் 
இ ந்த . இரண்டாவ  ைறயாக ம், ன்றாவ  ைறயாக ம், தி ம்பத் தி ம்ப 
அைதப் ப த்தான் த் க்குமரன். அவன் மனத்தில் பலவிதமான உணர் கள் அைல 
ேமாதின. நண்பன் ேகாபால் தன்ைன நண்பனாக நிைனத்  அன் ாிைமேயா  
பழகுகிறானா அல்ல  பட் னத் க்குப் பிைழக்க வந்தி க்கும் ஒ வனிடம் 
அவ ைடய எஜமான் பழகுவ  ேபால் பழகுகிறானா என்பைதக் கண் பி க்க 

யன்றான் த் க்குமரன். 
 
    ேகாபால் அந்தத் ெதாைக டன் தன் ெபய க்கு ைவத்தி ந்த க தத்ைதப் ப த்  
அதி ந்  ேகாபா ன் மனத்ைத நி த்திப் பார்த் விட ம் என்  ேதான்றிய  

த் க்குமர க்கு. க தம் என்னேவா மிகமிக அன்ேபா ம் பாசத்ேதா ம் 
எ தப்பட் ந்த  ேபாலத் ெதன்பட்ட . 
    ---------- 
 
     



 32

அத்தியாயம் – 4 
 
    "அன் ள்ள த் க்குமார் என் ைடய ெசயைலத் தவறாக நிைனக்காமல் - 
இத டனி க்கும் ஆயிரம் பாையக் ைகச்ெசல க்கு ைவத் க் ெகாள். சமயத்தில் 
நான் ஊாி ந்தா ம் இல்லாவிட்டா ம், யாாிடம் ேகட்ப , எப்ப க் ேகட்ப , 
என்  திய ஊாில் திய இடத்தில் நீ ெசல க்குத் திண்டாடக் கூடா  என்ற 
நல்ெலண்ணத் டேனேய இைத உனக்குக் ெகா த்த ப் கிேறன்" என்ெற திக் கீேழ 
ேகாபால் ைகெயாப்பம் இட் ந்தான். 
 
    - இந்தச் சிறிய க தத்ைதப் ப த் விட்  - உடனி ந்த பாய் ேநாட் க்கைள ம் 
பார்த்தேபா  நண்பனின் ெசய்ைகக்கு ஆத்திரப்ப வதா அன்  கூ வதா என்  

ாியாமல் மீண் ம் குழம்பினான் த் க்குமரன். 'தன்னிடம் பணம் இ க்கிறெதன்ற 
திமிாில் தாேன இப்ப க் ெகா த்த ப் கிறான்' ...என்பதாக நிைனத்தேபா  
ேகாப ம்... 'பாவம்! நான் சிரமப்படப் ேபாகிேறேன என்ற எச்சாிக்ைக ணர்ேவா  
குறிப் ணர்ந்  ெகா த்த ப்பி இ க்கிறான்'...என்பதாக நிைனத்த ேபா  வியப் ம் 
அன் ம் மாறி மாறி உண்டாயின. தங்க இடம், உண்ண உண , நாடகம் எ த 
வசதிகள், எல்லாம் ெசய்  ெகா க்கப்பட்  விட்ட பின் தனக்குப் பணம் ேதைவ 
இல்ைல என்றா ம்... தி ப்பிக் ெகா த்த ப்பினால் நண்ப ைடய மனம் ண்ப ேம 
என்ற தயக்கம் த் க்குமர க்கு ஏற்பட்ட . உடன யாக ேதைவ இல்லாத ஒ  
காகிதக் கற்ைறைய ராய க்குள் திணிப்ப  ேபால் ேமைஜ ராயாில் அந்த 
உைரைய ம் க தத்ைத ம் பணத்ேதா  எ த் ப் ேபாட்  ைவத்தான் அவன். 
மனேமா நண்ப க்கு எ திக் ெகா க்க ேவண் ய நாடகத்ைதப்பற்றிச் சிந்திக்கத் 
ெதாடங்கிய . ெசன்ைனையப் ேபான்ற ஒ  ெபாிய கஸ்மாபா டன் நகரத்தில் - 
ேகாபாைலப் ேபான்ற கழ்ெபற்ற ந கன் ஒ வன் தயாாித்  அளிக்கிற தான் எ ம் 
நாடகம் எத்தைன ெப ைமக்குாியதாக அைமய ேவண் ேமா அத்தைன 
ெப ைமக்குாியதாக அைத அைமக்க ேவண் ெமன்ற தீர்மானம் த ல் அவ க்குள் 
ஏற்பட்ட . ம ைர கந்தசாமி நா கா வின் சைபக்கு எ திக் ெகா த்த பைழய 
பாலவிேநாத நாடகங்க க்கும், இப்ேபா  எ தப்ேபாகிற இந்த நாடகத் க்கும் 
என்ெனண்ண வித்தியாசங்கள் இ க்க ேவண் ம் என்பைத த ல் அவன் 
சிந்தித்தான். உத்தி, அைமப் , உைரயாடல், சம்பவக் ேகாைவ, நைகச்சுைவ 
எல்லாவற்றி ேம பட் னத்திற்கும் காலத்திற்கும் ஏற்ற ைறயில் இந்த நாடகம் 
அட்வான்ஸாக இ க்க ேவண் ெமன்  அவ க்ேக ேதான்றிய . அதனால்தான் 
அவன் தி ம்பத் தி ம்ப அந்த நாடகத்ைதப் பற்றிச் சிந்தித்தான். நாடகேமா, வசனேமா, 
பாடல்கேளா எ வ  அவ க்குக் ைகவந்த பழக்கம்தான் என்றா ம் அந்தப் 
பழக்கத்ைத ஒ  திய உலகுக்குப் பயன்ப த்திக் காண்பித்  ெவற்றிெபற 
ேவண் யவனாகத் தான் இ ப்பைத இப்ேபா  அவன் உணர்ந்தி ந்தான். 
சிந்தைனக்கும் தயக்கத் க்கும் அ தான் காரணமாக இ ந்த . பட் னத் க்கு 
வந்த ம் வராத மாக நண்பன் லம் இப்ப  ஒ  வாய்ப் க் கிைடக்கும் என்  அவன் 
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எதிர்பார்க்கவில்ைலயாயி ம் - கிைடத்த வாய்ப்ைப ெவற்றிகரமாகச் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்பதில் இப்ேபா  அக்கைற பிறந்த . அ  சம்பந்தமான திட்டங்கைள 
மனத்தில் ேபாடத் ெதாடங்கினான் அவன். 
 
    காைல ஒன்பதைர மணிக்கு நாயர்ப் ைபயன் - இட் ம் காபி ம் ெகாண்  வந்  
ைவத் விட்  "சார்! உங்க 'ப்ேரக்ஃபாஸ்ட்' ெர " - என்றான். 
 
    "ஐயா இ க்காரா! ஸ் ேயா க்குப் றப்பட் ப் ேபாயிட்டாரா?" - என்  
அவனிடம் விசாாித்தான் த் க்குமரன். 
 
    "இன் ம் றப்படேல! பத்  நிமிசத்திேல றப்பட் வா " - என்  பதில் 
கிைடத்த . "சா க்கு எ  ேவ ம்னா ம் உடேன ெசய்யச் ெசால்  ஐயா உத்திர  
ேபாட் க்கு" - என்  த் க்குமரன் ேகட்காத ஒன்ைற ம் ேசர்த் த் தன் 
ம ெமாழியில் கூறினான் ைபயன். 
 
    த் க்குமரன் சிற் ண் ைய த் விட்  காபி அ ந்திக் ெகாண் க்கும்ேபா  
ஃேபான் மணி அ த்த . பங்களாவி ந்  ேகாபால்தான் கூப்பிட் ப் ேபசினான். 
 
    "நான் ஸ் ேயா க்குப் றப்படேறன் வாத்தியாேர! எ  ேவ ம்னா ம் 
ைபயனிட்டக் கூச்சமில்லாமக் ேகட் க்கலாம். ஸ் ேயாவி ந்  அப் றம் ஃேபான் 
பண்ேறன்...நாடகம்...ஜல்தி தயாராகட் ம்..." 
 
    "அ  சாி! இெதன்னேமா கவர்ேல ேபாட்  அ ப்பிச்சி க்கிேய, இ க்ெகன்ன 
அர்த்தம்  ாிய ேய! உங்கிட்ட நிைறய இ க்குங்கறைத எனக்குக் காமிக்கிறியா?" 
 
    "ேச; ேச! எைதயாவ  உளறாேத வாத்தியாேர...சும்மா ைகச் ெசல க்கு இ க்கட் ம் 
வச்சுக்க..." 
 
    "ெவள்ைளத் தாளா இ ந்தா ம் கவிைத எ தலாம். பாய் ேநாட்டாவில்ல 
இ க்கு  இ ?" என்  த் க்குமரன் பதில் கூறியைதக் ேகட்  எதிர்ப் றம் ேகாபால் 
கலகலெவன்  வாய்விட் ச் சிாித்தான். உைரயாடல் ந்த . ேகாபால் 
படப்பி ப் க்குப் றப்பட்  விட்டான். த் க்குமர ைடய மனநிைல, அகம்பாவம் 
எல்லாம் ேகாபா க்கு நன்றாகத் ெதாி மாதலால் "படப்பி ப் ப் பார்க்க வா - 
ஸ் ேயாைவச் சுற்றிப் பார்க்க என் கூட வா" - என்ெறல்லாம் உபசாரத் க்காகக் கூட 
அவைனக் கூப்பிடவில்ைல. சாதாரணமாக ெவளி ாி ந்  தல் தடைவயாகப் 
பட் னத் க்கு வ கிறவன் ஒ  சினிமா ஸ் ேயாைவப் பார்க்க ேவண் ெமன்பைத 
எவ்வள  ெபாிய ஆர்வமாகக் ெகாண் ப்பாேனா அவ்வள  ெபாிய ஆர்வமாக 

த் க்குமரன் அைதக் ெகாண் க்க மாட்டான் என்ப  ேகாபா க்குத் ெதாி ம். 
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    - பகல் பன்னிரண்  மணிக்குள் ேபசுவதற்கு விஷயத் டேனா, விஷயமின்றிேயா, 
மாதவி நான்ைகந்  ைற த் க்குமர க்கு ஃேபான் ெசய் விட்டாள்... 
 
    - ம ைரயில் இ ந்தவைர ெட ஃேபான் என்ற க விைய இப்ப  இத்தைன 
விதமாக இத்தைன அவசியமாகப் பயன்ப த் கிற வாய்ப்ைபேயா, வசதிையேயா 

த் க்குமரன் அறிந்ததில்ைல. ந ன வாழ்க்ைகயில் ெசன்ைனையப் ேபான்ற ஒ  
நகரத்தில் அதன் அவசியத்ைத இப்ேபா  அவன் நன்றாக உணர ந்த . 
வாழ்க்ைகயின் ேவகேம ம ைரக்கும் ெசன்ைனக்குமிைடேய ேவ பட்ட . 
ஒற்ைறய ப்பாைதயில் நடந்  ெகாண் ந்தவன், திடீெரன்  கார்க ம் லாாிக ம் 
சீறிப் பாய்கிற ேராட் ற்கு வந்தால் த மாற ேநாி கிற மாதிாி ெசன்ைனயின் 
பரபரப்பிற்கும் ேவகத்திற்கும் அவன் சு சு ப்பாகத் தயாராக ேவண் யி ந்த . 
ெட ஃேபானில் ஒ வாிடம் ேநாில் ேபசுகிற மாதிாிேய சிாித் ம் மலர்ந் ம் ேகாபித் ம் 
குலாவி ம், சுபாவமாகப் ேபசுவதற்கு அவ க்கு வரவில்ைல. ேபாட்ேடா க்கு நிற்கிற 
மாதிாி ஒ  ெசயற்ைக உணர் டேனேய ேபச வந்த  அவ க்கு. ேகாபாேலா, 
மாதவிேயா ஃேபானில் ேபசும் ேபா  அப்ப ச் ெசயற்ைக எ மில்லாமல 
சுபாவமாயி ப்பைத ம் அவன் கவனித்தான். தா ம் அப்ப  ஃேபானில் ேபசிப் 
பழகிவிட அவ க்கும் ஆைசயாகத் தான் இ ந்த . பல விஷயங்களில் அவ க்குள் 
அகம்பாவம் நிரம்பியி ந்தா ம் சில விஷயங்களில் அவன் ெசன்ைனயின் 
சூழ்நிைலயில் அகம்பாவப்பட யாம ம் இ ந்த . 
 
    நீண்ட ேநரச் சிந்தைனக்குப் பின் ம் எைத எ வ  என்ப  பி படவில்ைல. 
குளித்  உைட மாற்றிக் ெகாண்  பகல் உணைவ ம் த்தாயிற் . ேகாபால் 
ஸ் ேயாவி ந்  ஃேபான் ெசய்தான். 
 
    "  மணிக்கு நீ தயாராய் இ க்க ம் வாத்தியாேர! நம்ம  நாடகத்ைதப்பத்தி 
ேபசறத் க்காகச் சாயங்காலம் நா  நாலைர மணி சுமா க்கு எல்லா ப்ரஸ் 
ாிப்ேபாட்டர்ைஸ ம் வரச்ெசால் யி க்ேகன். ஒ  சின்ன டீ பார்ட் . அப் றம் 
எல்லா ம்  நாடகத்ைதப் பத்தி இன்ஃபார்மலா உன்னிடம் ேபசுவாங்க...ேகள்விகள் 
ேகட்பாங்க... ேகள்விக்ெகல்லாம் நீதான் ேகாபப்படாமல் பதில் ெசால்ல ம். என்ன 
சாிதானா?" 
 
    "நாடகேம இன் ம் தயாராகேல; அ க்குள்ேள...இெதல்லாம் ேவற எ க்கு?" 
 
    "இந்த ஊர்ல இெதல்லாம் ஒ  ைற. ன்கூட் ேய ஒ  பப்ளி தான். 
ேவெறன்ன? திட் னா ம் பன், காபி, பீடா எல்லாம் கு த்திட்  அப் றம் 
திட் னாத்தான் இங்ேக ேகட்பாங்க..." 
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    "ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா என்ைன ெமட்ராசுக்குத் தயாராக்கப் பார்க்கேற! இல் யா?" 
 
    "தயாராக ேவண் ய தாேன?" 
 
    "இெதல்லாேம ஒ  நாடகமாவில்ேல இ க்கு?" 
 
    "அப்ப த்தாேன இ க்க ம்!" 
 
    "யாரா  வ வாங்க?" 
 
    "சினிமா நி பர்கள், பிரபல கைத வசன கர்த்தாக்கள், ைடரக்டர்கள். நம்ம 
கு க்குத் ேதர்ந்ெத த்தி க்கிற ஆ ங்க...மற்ற ந க ந ைகயர்களிேல சில 
ேப ...எல்லா ம்...வ வாங்க..." 
 
    "என்ைன என்னேவா ேகட்பாங்கன்னிேய; என்ன என்ன ேகட்பாங்க்...?" 
 
    "தப்பா ஒண் ம் ேகட்க மாட்டாங்க? 'நீங்க எ தப் ேபாகிற நாடகம் எைதப் பற்றி? 
எப்ப  எப்ப தயாராகும்?'  ேகட்பாங்க 'தமிழகத்தின் மேகான்னதமான 
ெபாற்காலத்ைதச் சித்தாிக்கும் மேகான்னதமான வரலாற்  நாடகமாக இ  அைம ம். 
இ வைர யா ம் இப்ப  ஒ  நாடகத்ைதத் தமிழகத் ேல மட் மில்ேல; 
இந்தியாவிேலேய தயாாித்தி க்க யா ன் ' பதில் ெசால் விேடன்." 
 
    "ேகள்விைய ம் ெசால் ப் பதிைல ம் நீேய ெசால் க் 
ெகா த் ப் ட்ேட...அப்ப த்தாேன?" 
 
    "ஆமாம்! நீ என்ன பதிைலச் ெசான்னா ம் 'மேகான்னதமான'ன்  ஒ  வார்த்ைத 
ேசர்த் க்க, அ  ேபா ம்..." 
 
    "மேகான்னதமான ேகாபால் கு வினாின் மேகான்னதமான வரலாற்  நாடகம் 
மேகான்னதமாக வர இ க்கிறாக்கும்...?" 
 
    "கிண்டல் ேவண்டாம்; ஸீாியஸ்ஸாகேவ ெசால்ேறன் நான்..." 
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    "ெரண் க்கும் வித்தியாசம் இங்ேக எப்ப ம் ாிய மாட்ேடங்கு ? எ  ஸீாியஸ்? 
எ  கிண்டல்ேன ெதாியேல கிண்டலானைத ம் ஸீாியஸ்ஸாகச் ெசால்றாங்க 
இங்ேக?" 
 
    "அ  இ க்கட் ம்! நீ தயாராயி . நா ம்  மணிக்கு வந்தி ேவன். 
மாதவிையக் கூடக் ெகாஞ்சம் ன்னா ேய வரச்ெசால்  ஃேபான் பண்ணியி க்ேகன்" 
- என்  கூறிப் ேபச்ைச த்தான் ேகாபால்; த் க்குமரேனா மனத்தில் ேகாபாைல 
வியக்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    ெசன்ைனக்கு வந்  ேசர்ந்தபின் இந்தக் ேகாபால் தான் வாழ்க்ைகைய எவ்வள  
ேவகமாகப் ப த்தி க்கிறான்! இத்தைன உலகியைல இவன் எப்ேபா  கற்றான்? 
இவ்வள  சமேயாசிதத்ைத இவன் எப்ப ப் ப த்தான்? யாாிடம் ப த்தான்? 
சமயத்திற்குத் தகுந்த ஏற்பா கைளச் ெசய்  ெகாள் ம் இந்த அரசியல் சாணாக்கியம் 
கைல வாழ்விேலேய இவ க்குக் கிைடத்தி ப்ப  ெபாிய ஆச்சாியம்தான்! - 
என்பதாகத் ேதான்றிய  த் க்குமர க்கு. 
 
    காைலயில் நாடகம் எ தச் ெசால் விட் ப் பக ல் பத்திாிைகக்காரர்கைளக் 
கூப்பிட்  விளம்பரம் ெசய் ம் இந்தச் சாமார்த்திய ம், ேவக ம்தான் பட் னத்தில் 
ெவற்றி ெபற வழிகள் ேபா ம் என்  ஒ  கணம் அவ க்குள்ேளேய ஒ  மைலப்  
உண்டாயிற் . ஒ  திறைமயான காாியத்ைதச் ெசய்வேதா  ஒ ங்கிவிடாமல் 'நான் 
ெசய்வ தான் திறைமயான காாியம்' - என பத் ப் ேபைரக் கூப்பிட்  ைவத்  
வி ந் பசாரத்ேதா  அ த்திக் கூறி அ ப் ம் சாமர்த்திய ம் இந்த நகாில் ேவண் ம் 
ேபா ம் என்  நிைனத் க் ெகாண்டான் அவன். பகல் இரண்  மணியி ந்  ஒ  

க்கால் மணி ேநரம் ப க்ைகயில் ப த் ப் ரள்வதில் கழிந்த . க்க ம் 
வரவில்ைல. நாயர்ப்ைபயன் ெகாண்  வந்  ேபாட் ந்த தமிழ் காைலத் தினசாிையப் 
ப ப்பதில் அந்த ேநரம் ேபாயிற் . 
 
    இரண்ேட க்கால் மணிக்கு எ ந்  கம்க வி உைட மாற்றிக்ெகாண்  
தயாரானான் அவன். அைறக் கதைவ யாேரா ெமல்லத் தட் னார்கள். 
 
    த் க்குமரன் கதைவத் திறந்தான். மல் ைகப்  வாசைன குப்ெபன்  வந்  
தாக்கிய . பிரமாதமாக அலங்காித் க் ெகாண்  வந்தி ந்தாள் மாதவி. இதழ்களில் 
' ப்ஸ் க்'ைகப் சி அழித்த  ேபா ந்த . த் க்குமரன் கம் மலர்ந்  அவைள 
வரேவற்றான். 
 
    "நீயாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என்  நிைனத்ேதன்..." 
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    "எப்ப ?" 
 
    "கதைவத் தட் ய விதம் மிக நளினமாக மி தங்கம் வாசிப்ப  ேபால் இ ந்த ." 
 
    "வைள ஒ  கூடக் ேகட் க்கலாேம?" 
 
    - ேகட்ட  என்  பதில் ெசால்லலாமா, ேகட்கவில்ைல என்  ெசால்லலாமா என 
ஒ  கணம் தயங்கி அவ க்கு ஏமாற்றமளிக்க வி ம்பாமல், 
 
    "ேகட்டேத!" என்றான் த் க்குமரன். 
 
    "ெபண்களின் ைக வைளகள் ஒ க்கும்ேபா  கவிஞர்க க்குக் கற்பைன 
ெப குெமன்கிறார்கேள? உங்க க்கு ஒன் ம் கற்பைன ேதான்றவில்ைலயா?" 
 
    - இந்தக் ேகள்வியின் ணிவி ம் க்குத்தனத்தி ம் அயர்ந் விட்ட 

த் க்குமரன் தன்ைனச் சமாளித் க் ெகாண்  ம ெமாழி கூறச் சிறி  ேநரமாயிற் . 
 
    "பிரத்யட்சேம ேநாில் வந்  விட்டபின் கற்பைன எதற்கு மாதவி?" 
 
    அவள் அவன் கத்ைத ேந க்கு ேநர் பார்த் ப் ன் வல் த்தாள். அந்த 
அலங்காரத்தில் ஒ  வனேதவைதேபால் அவள் அவைன மயக்கிக்ெகாண் ந்தாள். 
அவன் அவைளப் ப கிவி வ ேபால் பார்த்தான். 
 
    "என்ன பார்க்கிறீர்கள்...?" 
 
    "ஒன் மில்ைல. கதாநாயகி எப்ப  இ க்கிறாள் என்  பார்த்ேதன்?" 
 
    அவள் கம் சிவந்த . 
 
    வாயிற் பக்கம் யாேரா ெமல்லக் கைனத் ச் ெச ம் ஒ  ேகட்ட . இ வ ம் 
தி ம்பிப் பார்த்தார்கள். ேகாபால் சிாித்தப  நின்  ெகாண் ந்தான். 
 
    "உள்ேள வரலாமா?" 
 
    "இெதன்னடா ேகள்வி? வாேயன்." 
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    "அ க்கில்ேல! ெரண்  ேப ம் ஏேதா குஷாலாப் ேபசிக்கிட் க்கீங்க. ணாவ  
ஆ ம் கலந் க்க ஞ்ச ேபச்சா அல்ல  ெரண்  ேபர் மட் ேம ேபசற ேபச்சான்  
ெதாிய ேய?" 
 
    "எந்த ெரண்  ேபர் ேபச்சி ம் ணாவ  ஆள் கலந் க்கலாம்..." 
 
    "ஒண் ேல மட் ம் யா ." 
 
    "எ ேல?" 
 
    "காதலர்கள் ேபச்சிேல...!" 
 
    ேகாபால் இப்ப க் கூறியைத மாதவி தவறாக எ த் க் ெகாள்ளப்ேபாகிறாேள 
என்ற தயக்கத்ேதா ம், பயத்ேதா ம் அவள் கத்ைதப் பார்த்தான் த் க்குமரன். 
அவள் கு ம் ச் சிாிப் ச் சிாித் க் ெகாண் ந்தாள். ேகாபால் அப்ப ச் 
ெசால் யதிேல அவ க்கும் உள் ற மகிழ்ச்சிதான் என்  ெதாிந்த . 
 
    ேகாபா ம் தி மணமாகாதவன். மாதவி ம் தி மணமாகாதவள்; தா ம் 
தி மணமாகாதவன் - என்ெறண்ணி வ ம் இப்ப  ெவளிப்ைடயாகத் ணிந்  
காதைலப் பற்றிச் சிாித் ப் ேபச ம், உற  ெகாண்டாட ம் வைத ம் 
எண்ணியேபா  பட் னத் க் கைல லகம் மிக மிகத் ணிந்  ன்ேனறியி ப்பதாகத் 
ேதான்றிய  த் க்குமர க்கு. அந்தத் ணி க்கும், ேவகத் க்கும் ஏற்ப உடேன 
தயாராக யாமல் திணறினான் அவன். எல்லாம் கன  ேபா ந்த  அவ க்கு. 

ன்றைர மணிக்கு அவ ம், ேகாபா ம், மாதவி ம் ேதாட்டத் க்கு வந்தார்கள். 
ேதாட்டத்தில் வி ந் பசாரத் க்கு ெவள்ைள விாிப் டன் கூ ய ேமைஜ நாற்கா கள் 
ேபாடப்பட் ந்தன. ேமைஜகளில் க்கள் ெசா கிய ஜா க ம், கிளாஸ்க ம் 
வாிைச பி த்த ேபால் அழகாக அளவாக ைவக்கப்பட் ந்தன. 
 
    ஒவ்ெவா வராக வரவர அவர்கைள த் க்குமர க்கு அறி கப்ப த்தி ைவத்தான் 
ேகாபால். மாதவி சுற்றிச் சுற்றி த் க்குமர க்குப் பக்கத்திேலேய சிாித் க் ெகாண்  
நின்றாள். ெபண் வி ந்தினர்கைள எதிர் ெகாண்  அைழத்  வந்  அவள் அவ க்கு 
அறி கப்ப த்தி ைவத்தாள். வி ந் க்கு வந்தி ந்த வசனகர்த்தாக்களிேல ஒ வன் 

த் க்குமரைன ஏேதா மட்டந்தட்ட வி ம் கிற பாணியில் ேகட்பவன் ேபால், 
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    "இ  தான் உங்க தல் நாடகமா? இல்ேல... ன்ேன ஏதாவ  
எ தியி க்கீங்களா..." - என்ப  ேபால் ேகட்டான். த ல் ேகள்விையக் காதில் 
வாங்காத  ேபாலேவ ேகாபத்ேதா  சும்மா இ ந்தான் த் க்குமரன். 
 
    ம ப ம் அேத அலட்சியத்ேதா  அேத ேகள்விையக் ேகட்டான் வசனகர்த்தா. 

த் க்குமரன் அவைன மடக்க வி ம்பினான். 
 
    "உங்க ேபெரன்னன்  ெசான்னீங்க?... 
 
    "வசனப்பித்தன்." 
 
    "இ வைர எத்தினி படத் க்கு வசனம் எ தியி க்கீங்க...?" 
 
    "நாற்ப க்கு ேம க்கும்..." 
 
    "அ தான் இப்ப க் ேகக்கறீங்கேளா?" - என்  அந்த ஆைளப் பதி க்கு 
மடக்கிய ம் அவன் மிரண்  ேபானான். திமிேரா  ேகள்வி ேகட்ட அவைன 

த் க்குமரன் பதி க்கு மடக்கிக் ேகட்ட ேபா , ஓர் ஆசிாிய க்கு ம ெமாழி கூ ம் 
மாணவைனப் ேபால் அவன் பயந்  பயந்  பதில் கூறியைத மாதவி அ கி ந்  
இரசித்தாள். த் க்குமரனின் அகம்பாவத்ைத ம், கர்வத்ைத ேம அவள் 
காத த்தாள். அந்த அகம்பாவ ம், கர்வ ேம அவைள அவ க்காக ெநகிழச் 
ெசய்தன. காபி, சிற் ண்  ந்த ம் ேகாபால் எ ந்  த் க்குமரைன 
வி ந்தினர்க க்கு அறி கப்ப த் கிற விதத்தில் சில வார்த்ைதகள் ேபசினான். 
 
    " த் க்குமர ம் நா ம் பாய்ஸ் கம்ெபனிக் காலத்தி ந்ேத இைண பிாியாத 
நண்பர்கள். எனக்குத் ெதாிந்த தல் தமிழ்க் கவிஞன் த் க்குமரன்தான். அவ ம் 
நா ம் அந்த நாளில் பாய்ஸ் கம்ெபனி ட் ல் ஒ  பாயில் ப த்  
உறங்கியி க்கிேறாம். அவைன நான் 'வாத்தியார்' என்  ெசல்லமாக அைழப்ப  
வழக்கம். அப்ப ப்பட்ட வாத்தியார் அன் ம் சாி, இன் ம் சாி, பல விஷயங்களில் 
எனக்கு ஆசிாியனாகேவ இ ந்  வ கிறான். அவைனத் ைணக் ெகாண்  நான் 
ெதாடங்கும் இந்த நாடக மன்றம் ெவற்றிகரமான பல நாடகங்கைளத் தயாாித்  
அளிக்கும் என்  உங்க க்கு உ தி கூ கிேறன். உங்கள் அன் ம் ஒத் ைழப் ம் 
எங்க க்கு எப்ேபா ம் ேதைவ" - என்  ேகாபால் ேபசிய ம் அவைன ம் 

த் க்குமரைன ம் அ க ேக நிற்கச் ெசால்  'பளிச்' 'பளிச்' என்  சில 
பத்திரைகக்காரர்கள் படம் பி த் க் ெகாண்டனர். அந்தப் படங்கைள எ க்கும் ேபா  
அ கில் சிறி  தள்ளி நின்ற மாதவிையக் கூப்பிட் , 'என்ைன ம் உன்ைன ம் ேசர்த்  
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ஒ த்த ம் படம் எ க்க மாட்டான் ேபா க்ேக' - என்  சிாித் க் ெகாண்ேட அவள் 
காத கில் ெமல்லக் கூறினான் த் க்குமரன். 'நாேம எ த் க்கிட்டாப் ேபாச்சு' - 
என்  அவள் அவனிடம் பதி க்குக் கூறி நைகத்தாள். அவள் அப்ப ப் பதில் கூறிய  
அவ க்கு மிக ம் பி த்தி ந்த . வி ந்தினர்க க்கு அவ ம் சில வார்த்ைதகள் ேபச 
ேவண் ெமன்  ேகாபால் ேகட் க் ெகாண்டான். த் க்குமரன் ேபசினான். சிாிக்கச் 
சிாிக்கப் ேபசினான். இரண்  ன்  நிமிடத்திேலேய வி ந்தினர்கைளத் தன் 
ேபச்சினால் வசியப்ப த்தி விட்டான் அவன். அவ ைடய ேபச்சி ந்த 
நைகச்சுைவ ம், குத்த ம் கூட்டத்திற்கு வந்தி ந்த வி ந்தினர்க க்கு மிக ம் 
பி த்தி ந்தன. 
 
    "நான் ெமட்ராசுக்குப் சு" என்ற ெகாச்ைச வாக்கியத் டன் ெதாடங்கிய அந்தப் 
ேபச்சு அைரமணி ேநரம் நீண்ட . அந்த அைரமணி ேநரத்தில் எல்லாைர ேம தன் 
ேபச்சினால் ெகாள்ைள ெகாண்  விட்டான் அவன். வி ந்தின் வில் மாதவி ஒ  
பாட் ப் பா னாள். 
 
    "ஒளி பைடத்த கண்ணினாய் வா வா..." 
 
    தன்ைன வரேவற்ப  ேபாலேவ அவள் அந்தப் பாட்ைடப் பா கிறாள் என்  
அவ க்குப் ாிந்த . அவ க்குச் சங்கீத ம் நன்றாகத் ெதாி ம் என்  அவன் உணர 

ந்த . மிக ம் சுகமான குர ல் உ க உ கப் பா னாள் அவள். அந்தக் குர ம் 
அவள்ேமல் அவைன அதிகப் பிாியம் ெகாள்ளச் ெசய்தன. 
 
    வி ந்  ந்  விைட ெபற் ப் ேபாகும் ேபா  எல்லா ம் த ல் ேகாபா ட ம், 
பின்  த் க்குமரனிட ம் ைககு க்கிச் ெசால் க்ெகாண்  ேபானார்கள். 

த் க்குமரனிடம் விைட ெபற்றவர்களில் அவன் ேபச்ைசப் பாராட்ட மறந்தவர்கள் 
ஒ வர்கூட இல்ைல எனலாம். மிக விைரவிேலேய வாத்தியார் எல்லாைர ம் 
கவர்ந் விட்டைதக் கண்  ேகாபால் ெப மிதப்பட்டான். வி ந்தினர்கள் யாவ ம் 
விைடெபற் ச் ெசன்றபின், 
 
    "பிரமாதமாப் பாடறிேய நீ! அப்பி ேய ெசாக்கிப் ேபாயிட்ேடன்...ேபா" என்  
மாதவிையப் பாராட் னான் த் க்குமரன். 
 
    "பாட்  மட் ம்தானா? அ க்குப் பரத நாட் யம் கூட நல்லாத் ெதாி ம்..." என்  
கூறினான் ேகாபால். 
 
    - தனக்குத் ெதாிந்தைத எல்லாம் அவனறியச் ெசால்வதற்குக் கூசியவள் ேபால் 
மாதவி நாணி நின்றாள். த் க்குமரன் அவள  ஒவ்ேவார் உணர்வி ம் ஓர் அழைகக் 
கண்  மனம் மயங்கினான். அவள் ணிவாக ெவ க்ெகன்  ேபசும்ேபா  
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அழகாயி ந்தாள். நாணித் தைலகுனி ம் ேபா ம் அழகாயி ந்தாள். பா ம்ேபா ம் 
அழகாயி ந்தாள். ெமௗனமாயி க்கும் ேபா ம் அழகாயி ந்தாள். 
 
    'இன்னிக்கு நீங்க ெராம்ப நல்லாப் ேபசினீங்க' - என்  அவ ம் அவைனப் கழத் 
ெதாடங்கியேபா , 'என்னிக்குேம நான் ேபசற  நல்லாத்தான் இ க்கும்' - என்  
அகங்காரத்ேதா  பதில் ெசான்னான். அவள் கு க்கிட்டாள்: 
 
    "நான் ேகக்கற  இன்னிக்குத்தாேன?" 
 
    "ேவ ம்னா இனிேம - நீ ேகக்கறப்பல்லாம் ேபசேறன் ேபா மா?" 
 
    அவள் சிாித்தாள். மின் ம் அந்தப் பல் வாிைசயின் நிறத்தி ம், ெம கி ம் அவன் 
வசமிழந்  கிறங்கினான். இப்ப ப்பட்ட ெபண்ணழைக இதற்கு ன் காவியங்களின் 
வர்ணைனகளில்தான் அவன் கண் க்கிறான். ேகாபால் அவன ேக வந்தான். 
 
    "நாடகம் இனிேம ற் க்கு  சத தம் ெவற்றிதான்..." 
 
    "ஏன்? அெதப்ப  இப்பேவ நீ ெசால்ல ம்...?" 
 
    "வந்தவங்க ெசால்றாங்க. நானா ெசால்ேறன்?" 
 
    "அெதப்ப ?" 
 
    ஆைளப் பி ச்சுப் ேபாயிட்டா...அப் றம் எல்லாேம நல்லா க்கும்பாங்க. ஆைளப் 
பி க்க ேயா நல்லாயி க்கிறைதக்கூட ேமாசம்பாங்க...அ தான் இந்த ஊர் வழக்கம் 
வாத்தியாேர..." என்றான் ேகாபால். த் க்குமர க்கு அந்த வழக்கம் 
ேவ க்ைகயாக ம், விேநாதமாக ம் ேதான்றிய . ஆனா ம் அவன் அ  
விஷயமாகக் ேகாபா டம் எதிர் வாதி வதற்கு வி ம்பவில்ைல. அன்  மாைலயில் 
ஆறைர மணிக்குக் ேகாபால் த் க்குமரைன ம் மாதவிைய ம் 
உடனைழத் க்ெகாண்  ஓர் ஆங்கிலத் திைரப்படம் பார்க்கப் ேபானான். 
திேயட்டர்கார க்கு ன்னாேலேய ஃேபான் பண்ணி - நி ஸ் ாீல் ேபாட்ட ம் உள்ேள 

ைழந்  ஏற்பா  ெசய்தி ந்த 'பாக் ல்' ேபாய்ப் படம் பார்த் விட் ப் படத்தின் 
கைடசிக்காட்சி ன்ேப எ ந் வர ேவண் யி ந்த . இல்ைலயானால் கூட்டம் 
கூ க் ேகாபாைலப் படம் பார்க்க விடமாட்டார்கெளன்  ேதான்றிய . ேகாபா ன் 
இந்த நிைலைம த் க்குமர க்கு வியப்ைப அளித்த . ெபா  இடங்களில் 
சுதந்திரமாக நடக்க யாத அந்தப் கழ் மனிதைனச் சிைறப்ப த் வைத அவன் 
வி ம்பவில்ைல. ேகாபாேலா அதற்காகேவ ெப ைமப்ப வதாகத் ெதாிந்த . 
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    "ஆைளத் தன்னிச்ைசயாக நடக்க விடாத கழ் என்னாத் க்குப் பிரேயாசனம்?" - 
என்  ேகாபமாகக் ேகட்டான் த் க்குமரன். ேகாபால் அதற்குப் பதில் ெசால் ன் 
கார் பங்களாைவ அைடந்  விட்ட . வ ேம இறங்கினர். இர ச் சாப்பாட்ைட 

வ ம் அங்ேகேய த் க் ெகாண்டபின் த் க்குமரன் தன் அ ட்ஹ ஸுக்கு 
வந்தான். 
 
    "சாாிட்ட ஒ  நிமிஷம் ேபசிட்  வேரன்" - என்  ேகாபா டம் கூறிவிட்  மாதவி ம் 

த் க்குமரேனா  வந்தாள். அந்தக் குளிர்ந்த இரவில் அவள் உடன் நடந்  வர 
அ ட்ஹ ஸுக்குச் ெசல் ம்ேபா  அவன் மனம் உற்சாகமாயி ந்த . அவள் ைக 
வைளகள் ஒ க்கும் ேபா  அதன் எதிெரா  அவன் மனத்தில் ேகட்ட . அவள் 
சிாிக்கும்ேபா  அதன் நாதம் அவன் இதயத்தில் குந்  கிறங்கச் ெசய்த . இதமான 
குளிர் நில ம் ேதாட்டத்தில் அந்த ன்னிர  ேவைளயில் 'ைநட்குவின்' ெச  ஒன்  
நட்சத்திரங்கைள அள்ளிக் ெகாட் ய  ேபால் த்  வாசைன பரப்பிக் 
ெகாண் ந்த . அந்த வாசைன ம் குளி ம் அவன் மனத்தில் அ ராக கீதம் 
இைசத்தன. 
    -------------- 
 

அத்தியாயம் -5 
 
    நடந்  வ ம்ேபாேத அவளிடம் நிைறயப் ேபசேவண் ம் ேபா ந்த  அவ க்கு. 
அ ட்ஹ ஸ் ப ேயறி அைறக்குள் வந்த ம்... தயங்கி நின்றாள் மாதவி. அவ ைடய 
மி வான சாீரம் அ த்த கணம் த் க்குமர ைடய அைணப்பில் சிக்கிய . 
 
    "என்ைன வி ங்க. நான் ெசால் க்ெகாண்  ேபாவதற்குத்தான் வந்ேதனாக்கும்..." 
 
    "இப்ப ம் ெசால் க்ெகாண்  ேபாகலாமில்ைலயா?" 
 
    -அவள் தன்ைன அவ ைடய பி யி ந்  ெமல்ல வி வித் க் ெகாண்டாள். 
ஆயி ம் அவள் உடேன அங்கி ந்  ேபாக அவசரப்படவில்ைல. ேம ம் ஏேதா 
ஒப் க்குச் சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண்  நின்றாள். 
 
    "உனக்கும் ேபாக மனசு இல்ேல! எனக்கும் உன்ைன விட மனசு இல்ைல. 
இப்ப த்தான் உட்காேரன்..." 
 
    "ஐையேயா மாட்டேவ மாட்ேடன். ஒ  நிமிஷத்திேல வேரன்  சாாிட்டச் 
ெசால் ட்  வந்ேதன். சந்ேதகப்படப் ேபாறா ; நான் உடேன ட் க்குப் ேபாக ம்." 
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    த் க்குமரன் ம ப ம் வைள கு ங்கும் அவ ைடய ேராஜாப் க் ைககைளப் 
பற்றினான். கைடந்  திரட் ய பசுெவண்ெணய் ேபால் அந்தக் ைககள் மிக 
ெமன்ைமயாக ம் கு ைமயாக ம் இ ந்தன. 
 
    "உன்ைன விடேவ மனசு வரவில்ைல மாதவி"- 
 
    "எனக்கும் கூடத்தான்...ஆனால்" இப்ப  ெமல் ய குர ல் அவன் காத ேக 
கி கி த்த ேபா  அவள் குர ல் சங்கீத நயத் க்கும் அப்பாற்பட்டேதார் இனிைம 
நிலவியைத அவன் உணர்ந்தான். 
 
    அவனிடமி ந்  பிாிய மனமில்லாமல் பிாிந்  விைடெபற் ச் ெசன்றாள் அவள். 
இர  அவ ம் தனியாக விடப்பட்டான். அவள் நின்ற இடத்  மல் ைகப்  
வாசைன ம் சிறி  நிலவிய . அவைள அவன் அைணத்த ேபா  உதிர்ந்த 
இரண்ெடா  க்கள் தைரயில் இ ந்தன. அைதத் திரட்  எ த்  ம ப ம் அந்த 
வாசைனைய நிைனவிற் பதிக்க யன்றான் த் க்குமரன். திறந்தி ந்த ஜன்னல் 
வழியாக வாைடக் காற்  சில்ெலன்  சிய . அவன் ஜன்னைல அைடத் த் 
திைரைய இ த்  விட்டான். 
 
    ெட ேபான் மணி கி கி த்த . ெசன்  எ த்தான். 
 
    "நான்தான் மாதவி, இப்பத்தான் ட் க்கு வந்ேதன்..." 
 
    "அைதச் ெசால்ற க்கு ஒ  ஃேபானா?" 
 
    "ஏன்? நான் அ க்க  ஃேபான் ேபசற  பி க்கைலயா உங்க க்கு?" 
 
    "அப்ப  யார் ெசான்னா? நீயா ஏன் சண்ைடக்கு இ க்கேற?" 
 
    " ட் க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதேனா இல்ைலேயான்  கவைலப்பட் க்கிட் க்கப் 
ேபாறீங்கேளன்  ஃேபான் பண்ணினாச் சண்ைடக்கு இ க்கேறங்கிறீங்க...?" 
 
    "எனக்ேக உன்கிட்டச் சண்ைட ேபாட ம்  ஆைசயாயி க்குன்  வச்சுக்கேயன். 
ஆனா இப்ப  ஃேபானிேல...இல்ைல." 
 
    "பின்ேன எப்ப ?" 
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    "ேநாிேல சண்ைட ேபாட ம். 'ெசால்றப  ேகட் க்கிட்  ஒ ங்கா இ ன் ' உன் 
கன்னத்திேல ஒண்  ைவக்க ம்..." 
 
    "ெசய் ங்கேளன். எனக்குக்கூட உங்ககிட்ட அப்ப  ஓர் அைற வாங்க ம்  
ஆைசயாயி க்கு..." 
 
    - இப்ப  ெவகு ேநரம் நீண்ட  அவர்க ைடய உைரயாடல். இ வ ம் ேபச்ைச 

க்க வி ப்பமில்லாமேல த் க் ெகாண்டார்கள். அவளிடம் ேபசுவதற்கு இன் ம் 
நிைறய மீதமி ப்பதாக உணர்ந்தப ேய அவ ம், அவனிடம் ேபசுவதற்கு நிைய 
மீதமி ப்பதாக உணர்ந்தப ேய அவ ம் மனமில்லாமேல ஃேபாைன ைவத்தார்கள். 
 
    மனம் களிப்பினால் ெபாங்கி வழிந்த அந்த ேவைளயில் - நாடகத் க்குப் 
பிள்ைளயார் சுழிேபாட்  எ தத் ெதாடங்கினான் த் க்குமரன். பாண் ய மன்னன் 
ேமல் காதல் ெகாண்ட ஒ  கைழக் கூத்திையப் பற்றிய கைதைய மனத்தில் அைமத் க் 
ெகாண்  எ ப்பாக ம் - பிரமாதமாக ம் அைமய ேவண் ய தற் காட்சிைய 
உ வாக்குவதில் அவன் ஈ பட்டான். பாண் ய மன்னன் தன் அைமச்சர், லவர், 
பாிவாரங்க டன் கைழக் கூத்ைதப் பார்க்கும் காட்சி. அதில் கைழக் கூத்தா கிறவள் 
பா வதாக ஒ  பாடைல ம் எ த ேவண் யி ந்த . கைழக் கூத்தியான அந்தக் 
கதாநாயகிையக் கற்பைன ெசய்ய ேநர்ந்த ேபாெதல்லாம் அவன் மனக் கண்ணில் 
மாதவி சிாித் க் ெகாண்  நின்றாள். கதாநாயகைனேயா அவன் கற்பைனேய 
ெசய்யவில்ைல. தன்ைனேய பாவித் க் ெகாள்வைத அவனால் தவிர்க்க யவில்ைல 
என்  தான் ெசால்ல ேவண் ம். ந  இர க்கு ேமல் ேநரம் சாியாகத் ெதாியாத 
ேவைளயில் பங்களாவி ந்  ேகாபால் ஃேபான் ெசய்  த் க்குமரைன 
அைழத்தான். 
 
    "என்ன வாத்தியாேர! இங்ேக வர்ாியா! 'ேசாம பானம்'லாம் ெர யாயி க்கு. ஒ  ைக 
பார்க்கலாம்..." 
 
    "ேவண்டாம்பா...நான் எ திக்கிட் க்ேகன். நல்லா எ த வர்ரப்ப பாதியிேல 
விட் ட்  வரேவண்டான்  பார்க்கிேறன்." 
 
    "அங்ேகேய ெகா த்த ப்பட் மா?" 
 
    "ேவண்டாம்; ெசான்னாக் ேக ..." 
 
    "சாி! அப் றம் உன் இஷ்டம்" - என்  கூறி ஃேபாைன ைவத் விட்டான் ேகாபால். 
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    - த் க்குமரனின் மனத்திேலா மாதவிேய ெபாிய ேபாைதைய உண்டாக்கி 
அப்ேபா  அவைன எ வித் க் ெகாண் ந்தாள். அவ ைடய நாசியில் இன் ம் 
அவள் ேமனியின் ந மணம் நிைன  இ ந்த . அ பவம் நிைறந்தி ந்த . 
அவ ைடய ெபான் ேமனியின் ெமன்ைம இன் ம் அவ ைடய ைககளில் 
நிைறந்தி ந்த . அவற்ைற விட அதிகமான எந்தச் ெசயற்ைக ம மயக்க ம் அப்ேபா  
அவ க்குத் ேதைவயாயி க்கவில்ைல. அவேள அவ ைடய இதயத்தின் எல்லாப் 
பகுதிகைள ம் நிைறத் க் ெகாண்  ஒ  ெபாிய ம  மயக்கமாக உள்ேள உைறந்  
ேபாயி ந்தாள். அவைள அற் தமாக அலங்காித் ப் பாண் யப் ேபரரச ைடய 
தி க்ெகா வில் கைழக் கூத்தாட ைவத்  இரசித் க் ெகாண் ந்தான் அவன். கைழக் 
கூத்தின் ேபா , கைழக்கூத்தி பாண் யைன ேநாக்கிப் பாட ேவண் ய பாட ம்கூட 
நன்றாக வந்  விட்ட . 
 
    "ெநஞ்சின் எல்ைலயில் நீயாட நீள் கைழயினில் நானா ேவன்" 
 
    - என்ற பல்லவிேயா  மிக இனிய இராகெமான்றில் ெமட்டைமத்  அந்தப் பாடைல 
அவன் இயற்றியி ந்தான். அன்றிர  அவன் ப க்கப் ேபாகும் ேபா  ஏறக்குைறய 
வி காைல ன்  மணிக்கு ேமலாகி விட்ட . 
 
    ப க்ைகயில் கைளப்ேபா  வி ந்தேபா  அ ட்ஹ ஸுக்கு அ கில் 
ேதாட்டத்தி ந்  பவழ மல் ைகப் க்களின் ஈர வாசைன குளிர்ந்த காற் டன் 
கலந்  வந்த . அந்த வாசைனைய உள்வாங்கி மனத்தி ந்த மாதவிையப் பற்றிய 
நிைன க க்குச் சூட் க்ெகாண்  உறங்கினான் அவன். 
 
    ம நாள் காைலயில் வி ந்தேத அவ க்குத் ெதாியா . அவன் எ ந்தி க்கும் ேபா  
ஏறக்குைறய மணி ஒன்பதாகிவிட்ட . அப்ேபா  அ ட்ஹ ன் வராந்தாவில் - 
மாதவியின் குர ம், ேகாபா ன் குர ம் கலந்  ேகட்ட . மாதவி வந்தி க்க 
ேவண் ெமன்ற அ மானத் டன் குளியலைறக்குள் ைழந்தான் த் க்குமரன். 
பதிைனந்  இ ப  நிமிஷங்க க்குப் பின் அவன் ம ப  ெவளிேய வந்தேபா  - 
நாயர்ப் ைபயன் காபி சிற் ண் ையத் தயாராக ைவத் க் ெகாண்  காத்தி ந்தான். 
 
    சிற் ண் ைய த் க் ைகக விக் ெகாண்  வந்  அவன் காபிைய 
பிளாஸ்கி ந்  டம்ளாில் ஊற்றிப் ப கிக் ெகாண் ந்த ேபா , மாதவி உள்ேள 
வந்தாள். 
 
    "எனக்குக் கிைடயாதா?" 
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    அவ ைடய குரல் அவைனக் ெகஞ்சிய ; ெகாஞ்சிய . த் க்குமரன் 
பிளாஸ்ைகக் கவிழ்த் ப் பார்த்தான். அதில் காபி இல்ைல. அவன் ைகயி ந்த 
டம்ளாில் க்கால் வாசி ப கிய  ேபாக மீதமி ந்த . 
 
    "இந்தா, கு ..." - என்  கு ம் த்தனமாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட அைதேய அவளிடம் 
நீட் னான் அவன். 
 
    "நான் ேகட்ட ம் இைதத்தான்" - என்  ன் வேலா  அைத அவனிடமி ந்  
வாங்கிப் ப கினாள் அவள். அவள் அப்ப ப் பிாியத்ேதா ம், பாசத்ேதா ம் தன்ைன 
ெந ங்குவ ம் பழகுவ ம் அவன் மனத்தில் கர்வத்ைத வளர்த்தன. அவ ைடய 
மனத்ைத ெவன்  தன் பக்கமாகச் ேசர்த் க் ெகாண்டதற்காக அவன் 
உண்ைமயிேலேய கர்வப்படத் தகுந்தவனாகத்தான் இ ந்தான். பத்ேதகால் மணிக்கு 
நாயர்ப்ைபயன் ன்னால் வழி காட்  அைழத் க் ெகாண்  வர, காக்கி உைடயணிந்த 
- ைடப்ைரட் ங் ெமஷின் கம்ெபனியின் ஆள் ஒ வன் - திய தமிழ்த் தட்ெட த்  
ெமஷிைனக் ெகாண்  வந்  ைவத்  விட் ச் ெசன்றான். 
 
    "ஸ்கிாிப்ட்ைடத் தர்ாீங்களா? ைடப் ெசய்யத் ெதாடங்கலாம்  பார்க்கிேறன்..." 
என்  மாதவி ெமஷிைனத் திறந்   ாிப்பைன மாட் க் ெகாண்ேட அவைனக் 
ேகட்டாள். 
 
    அப்ேபா  ஸ் ேயா க்குப் றப்படத் தயாராகி விட்டக் ேகாலத்தில் ேகாபால் 
வந்தான். 
 
    "ைடப்ைரட்டர் ெர ! உன் கதாநாயகி ம் ெர ...! இனிேமலாவ  நீ ேவகமாக 
நாடகத்ைத எ த ம் வாத்தியாேர." 
 
    " தல் காட்சி ெராம்ப நல்லா வந்தி க்குடா ேகாபால். நாடகம் நல்லப  

ம்கிற க்கு இ ேவ நல்ல அைடயாளம்." 
 
    "சபாஷ்! ேவகமா எ ! இப்ப நான் ஸ் ேயா க்குப் றப்படேறன். ெசால் ட் ப் 
ேபாகலாம்  வந்ேதன். சாயங்காலம் பார்க்கிேறன் வாத்தியாேர?" - என்  கூறிவிட்  
மாதவியின் பக்கம் தி ம்பி, 
 
    "ஒன் பிளஸ்  அல்ல  வந்தால் ஒன் பிளஸ் திாீ எ . ேமேல ேதைவயானா அப் றம் 
எ க்கலாம்! நீ உற்சாகப்ப த்தற 'ேஜார்'ல தான் வாத்தியார் நாடகத்ைத 

க்க மாக்கும்..." - என்  ெசால் ச் ெசன்றான் ேகாபால். 
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    "அப்ப ேய கவனித் க் ெகாள்கிேறன்"- என்ற பாவைனயில் தைலைய ஆட் ச் 
சிாித்தாள் மாதவி. 
 
    - எ தி த்தி ந்தவைர தன் ைகெய த் ப் பிரதிகைள அவளிடம் ெகா த்  - 
ைடப் ெசய்யச் ெசான்னான் த் க்குமரன். அவள் அைத வாங்கிப் பார்த்த ேம 

த ல் அவன் ைகெய த்ைதப் கழத் ெதாடங்கினாள்; 
 
    "உங்க ைகெய த்ேத த்  த்தா ெராம்ப நல்லாயி க்குேத!' 
 
    "அந்தக் காலத்திேல ஏட் ேல எ த்தாணியாேல எ திப் பழகின ைகயாச்ேச? நல்லா 
இ க்காேம பின்ேன ேவற எப்ப யி க்கும்?" என்  அவ ம் தற்ெப ைமயாகச் 
ெசால் க்ெகாண்டான். அவள் ேம ம் அவைனப் கழ்ந்தாள். 
 
    "உங்க தற்ெப ைமதான் எனக்கு ெராம்பப் பி ச்சி க்கு." 
 
    "உலகத்திேல கஷ்டப்படற க்குன்ேன பிறக்கப்ேபாற கைடசிக் கைலஞன் வைர 
ெசாந்தம் ெகாண்டாடறத் க்கு அவேனாட ெச க்கு ஒண் தான் அவ க்குன்  
மீதமி க்கு." 
 
    "எத்தைனேயா ேபாிடம் ெச க்கு இ ந்தா ம் சில ேப க்குத்தான் அ ேவ ஒ  

ரமாக ம் கம்பீரமாக ம் இ க்கும்..." 
 
    "' கழாபரணன்'  பைழய தமிழில் ஒ  ெதாடேர உண்  மாதவி!" 
 
    "ெசால்ற க்கு ெராம்ப நல்லாயி க்கு. கைழத் தனக்கு ஆபரணமாக 
அணிஞ்சிக்கிறவங்கன்  தாேன இ க்கு அர்த்தம்?" 
 
    "ஆமா! ' கேழ இன்னார் க த்திேல நாம் ஆபரணமாக அணி ெசய்ய ம்  
ஆைசப்படற ஆள்' ம் அர்த்தம் ெசால்லலாம்" - என்  அதற்கு விளக்கம் கூறினான் 

த் க்குமரன். ைடப் ெசய்வதற்கு ன் அவன் தன்னிடம் ெகா த்த ைகெய த் ப் 
பிரதிைய நிதானமாக ஒ  ைற ப க்கலானாள் மாதவி. ப த்  ந்த ம் 

த் க்குமரைன அவள் பாராட் னாள்: 
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    "நல்லா வந்தி க்குங்க! கைழக்கூத்தா ப் ெபண் பாடறதாக ஒ  பாட்  
எ தியி க்கீங்கேள! அ  ெராம்பப் பிரமாதம்..." 
 
    "அந்தப் பாட்ைடத்தான் உன் குர ேல ஒ  தடைவ பாேடன்; மனசு குளிரக் 
ேகட்கிேறன்?" 
 
    "இப்ப நான் பா னா அ னாேல ஒ  அைரமணி ேநரத் க்கு ணா உங்க ேவைல 
ெக ேம...?" 
 
    "உன் பாட்ைட ேகட்கிறைதவிட ேவற ேவைலகூட இ க்கா எனக்கு?" 
 
    - அவள் பாடத் ெதாடங்கினாள். ெதாண்ைடையக் கைனத் க் குரைலச் சாி ெசய்  
ெகாண் , 
 
    "ெநஞ்சின் எல்ைலயில் நீயாட 
    நீள் கைழயினில் நானா ேவன்" 
 
    என்  அவள் பல்லவிைய எ த்தேபா  ேதன் ெவள்ளம் மைட திறந்த . அவேள 
கதாநாயகியாக ம், அவேன கதாநாயகனாக ம் மாறி விட்டாற் ேபான்ற ஒ  
சூழ்நிைலைய அந்தப் பாடல் அங்ேக உ வாக்கிவிட்ட . தன் ைடய ெசாற்கள் 
அவ ைடய குரல் என்ற இங்கிதத்தில் அ தமாகப் ெப கி வ வைதக் கண்  
கட் ண்  ேபாய் ற்றி ந்தான் த் க்குமரன். அவள் பா  த்த ேபா  
அ தமைழ ெபாழிந்  நின்ற மாதிாி இ ந்த . 
 
    -பா  ந்த ம் ஓ ச் ெசன்  ஒ  ச்ெசண்ைடத் க்குவ  ேபால் அவைளக் 
கட் த் க்கினான் அவன், அவள் அவைனத் த க்கவில்ைல. அவ ைடய பி யில் 
சுகம் கண்டவள் ேபால் இ ந்தாள் அவள். 
 
    பகல் உணைவ அங்ேகேய அ ட் ஹ ஸுக்குக் ெகாண் வரச் ெசால்  இ வ ம் 
சாப்பிட்டார்கள். அவ க்கு ேடபிளில் இைல ேபாட்  அவள் பாிமாறினாள். 
 
    "இப்ப  எனக்கு நீ இைல ேபாட் ப் பாிமா ம் காட்சிையத் திடீர்  யாராச்சும் 
பார்த்தா என்ன நிைனச்சுப்பாங்க..." 
 
    "ஏன்? எ க்காக இப்ப க் ேகட்கிறீங்க?"- 
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    "ஒண் மில்ேல! இந்த ெரண்  ேப ம் எப்ப  இவ்வள  சீக்கிரம் 
ஒண் பட்டாங்கன்  பார்க்கிறவங்க க்குப் பிரமிப்பாக ம் ெபாறாைமயாக ம் 
இ க்காதான்  ேகட்ேடன்..." 
 
    "இப்ப த் திடீர்  சந்திக்கற க்காக ம் - ஒண்  ேசர்ற க்காக ம் உலகத்தின் 
எந்த இரண்  ைலயிேலா எந்த இரண்  ஆண் ெபண்கேளா எந்தக் காலத்தி ம் 
மீதமி க்கிறார்கள்  தான் ெசால்லத் ேதான் கிற ." 
 
    "அ  சாி! என்ைனப் பார்த்த ேம உனக்கு ஏன் என் ேமேல இவ்வள  பிாியம் 
வி ந்திச்சு..." 
 
    "இந்தக் ேகள்வி ெராம்ப அக்கிரமமான ; அகங்காரமான . எப்ப ேயா வந்  ராஜா 
மாதிாி கால்ேமேல கால் ேபாட்  உட்கார்ந்  ெகாண்  என்ைன மயக்கின மில்லாேம 
இப்ப ஒண் ேம ெதாியாத அப்பாவி மாதிாிக் ேகள்வி ேகட்கறைதப் பா ...?" 
 
    "அப்ப யா? நான் உன்ைன மயக்கிப்பிட்ேடனின்னா குற்றஞ் சாட்டேற?" 
 
    "என்ைன மட் மில்ேல! உள்ேள கம்பீரமா ைழஞ்சு கால்ேமல் கால் ேபாட்  
ராஜாவாட்டமா உட்கார்ந்தப்ப அங்ேக இ ந்த அத்தினி ேபைர ம் தான் மயக்கினீங்க. 
ஆனால் என்ைனத்தவிர மத்தவங்க க்குத் ைதாியமில்ேல. உங்ககிட்ேட வந்  
பக்கத்திேல ெந ங்கிப் ேபசற க்குப் பயப்பட்டாங்க. நான் ஒ த்திதான் ைதாியமாகத் 
ேத ப் பக்கத்திேல வந்  அந்த மயக்கத்ைத உங்ககிட்டேவ ஒப் க் ெகாண்ேடன்..." 
 
    "அடேட அப்ப யா சங்கதி! இ  ெதாிஞ்சி ந்தா ெகாஞ்சம் அப்பேவ பிகுவா, 
ெடஸ்ட் பண்ணியி ப்ேபேன? அத்தினி ெபாிய ைதாியசா யா நீ?" 
 
    "இல்ைலயா பின்ேன? உங்கைளப் ேபால இ க்கிற மாெப ம் ைதாியசா ையேய 
அைடய ம்னாக் ெகாஞ்சமாவ  ைதாியம் எனக்கு இ ந்தாத்தாேன ம்?" 
 
    "சாி, அ  ேபாகட் ம்! ைபயன் ஒ  இைலதாேன ெகாண்டாந்தி க்கான். இப்ப நீ 
எப்ப ச் சாப்பி ேவ? இன்ெனா  இைல ெகாண்டாரச் ெசால்லட் மா? அல்ல  

பன் ேகாியர் ேய சாப்பிடறியா?" 
 
    "நீங்கேள ேவ ம்  ஒ  இைல ெகாண்டாரச் ெசால் யி ப்பீங்க..?" 
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    "ேச! ேச! நான் ஒண் ம் ெசால்லேல." 
 
    "என்ன பண்ணித் ெதாைலக்கிற ! இந்த இைலயிேலேய சாப்பிட ேவண் ய தான். 
காைலயிேல காப்பி கு க்கிறப்பேவ அப்ப த்தாேன ெசஞ்சிங்க...? ம ஷாைள 
உங்க க்கு அ ைமயாக்கிறதிேல அத்தைன அகங்காரம் உங்க க்கு, இல்ைலயா?" 
 
    "அப்ப ச் ெசால்லாேத மாதவி! உன்ைன என் மனத்தின் ெசௗந்தாிய ராணியாகக் 
ெகா  ைவத்தி க்கிேறன் நான். நீயாகேவ ஏன் உன்ைன அ ைமெயன்  ெசால் க் 
ெகாள் கிறாய்? அ ைம எங்காவ  ராணியாகப் பதவி ெபற மா?" 
 
    "நீங்கள் எனக்கு ராணிப்பட்டம் ெகா த்தி க்கிறீர்கேள...? அ ைமக ம் ராணியாக 

ெமன்பைதத்தாேன இ  காட் கிற ?" 
 
    - ஆதர டன் அவன் அ கில் உட்கார்ந்  பாிமாற அவன் சாப்பிட்  மீதமி ந்த 
இைலயிேலேய அவள் அன்  பக ல் சாப்பிட்டாள். அப்ப  உண் ம்ேபா  
அவ ைடய நாணத்ைத ம், அன்ைப ம், வசப்ப ம் ஓர் அ ைம ேபான்ற 
பிாியத்ைத ம் - தாங்க யாத அள  அவன் மனம் திடீெரன்  சிறியதாகிவிட்ட  
ேபால உணர்ந்தான் அவன். அவ்வள  மகிழ்ச்சிகைள, அவ்வள  இனிய 
அ பவங்கைளச் ேசர்த்  ைவத் க்ெகாண்  தாங்க மனத்தில் இடம் குைறந் விட்ட  
ேபால் மகிழ்ச்சிக ம் இனிைமக ம் ெபாிதாகத் ேதான்றின அவ க்கு. 
 
    சாப்பா  ந்த ம் நாயர்ப்ைபயன் வந்  பாத்திரங்கைள எ த் க்ெகாண்  
ேபானான். அவள் ைடப் ெசய்வதற்காக உட்கார்ந்தாள். 
 
    "இந்த விரல்களால் ைணயின் நரம் களில் இைடவிடாமல் எந்த இனிய 
பண்ைணயாவ  நீ வ க் ெகாண்ேட இ ந்தால் நான் ேகட் க்ெகாண்ேட 
இ ப்ேபன். ைண வாசிக்கேவண் ய உன் ைடய நளின ம், சா ாிய ம் நிைறந்த 
விரல்கள் ைடப் அ ப்பதால் இந்த மிஷின் பாக்கியம் ெசய்ததாகிற , மாதவி!" 
 
    "நீங்கள் என்ன ெசால்கிறீர்கள் இப்ேபா ? என்ைனப் கழ்கிறீர்களா? அல்ல  
ேக  ெசய்கிறீர்களா? நான் ைண வாசித்தா ம் ைடப் அ க்கிற  மாதிாிதான் 
இ க்கும் என்பைதச் ெசால் க் கிண்டல் ெசய்கிறீர்களா? ைடப் அ க்கிற மாதிாி 

ைண வாசித்தால் நரம் கள் அ ந்  ேபாகும். ைண வாசிக்கிற மாதிாி ைடப் 
அ த்தால் எ த் க்கேள காகிதத்தில் பதியா ." 
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    "உனக்குத்தான் இரண்  காாியத்ைத ேம நல்லாச் ெசய்யத் ெதாி ேம?" என்றான் 

த் க்குமரன். மாைலயில் அவைள ம் அைழத் க் ெகாண்  எங்காவ  
கடற்கைரக்ேகா கைட திக்ேகா ேபாக ேவண் ெமன்  ஆைசயாயி ந்த  
அவ க்கு. அவ ைடய அன்  என்ற இங்கிதத்தில் ழ்கிக்ெகாண்ேட 
உ வாக்கினால் அந்த நாடகம் மிகச் சிறப்பாக வாய்க்குெமன்  ேதான்றிய  
அவ க்கு. தற்காட்சி ைமைய ம் இரண்டாங் காட்சியில் சில பகுதிகைள ம் 
அவன் எ தி த்தி ந்தான். பிற பகுதிகைள இரவில் ெதாடர்ந்  எ தினால் 
காைலயில் அவள் வந்  'ைடப்' ெசய்ய வசதியாயி க்கும் என்  எண்ணினான் 

த் க்குமரன் - ன்  மணியான ம் நாயர்ப்ைபயன் அவர்கள் இ வ க்கும் 
மாைலக் காபி சிற் ண்  ெகாண்  வந்  ெகா த்தான். 
 
    "இப்ப  எங்ேகயாவ  ெவளியிேல ேபாய்ச் சுற்றிவிட்  வரலாம்  பார்க்கிேறன். 
நீ ம் வர்றியா மாதவி?" 
 
    "ஒ  நிபந்தைனக்கு ஒப் க்கிட்டீங்கனா வேரன்" 
 
    "என்ன நிபந்தைனன்  ெசான்னா ஒப் க்ெகாள்ள மா இல்ைலயான்  
பார்க்கலாம்..." 
 
    "பீச்சுக்குப் ேபாய் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிக்கிட் ப்ேபாம் - அப் றம் வர்ர வழியிேல 
ராத்திாிச் சாப்பா  எங்க ட் ல... இப்பேவ அம்ைமக்கு ஃேபான் பண்ணிச் 
ெசால் டப் ேபாேறன்..." 
 
    "உங்க  எங்க இ க்கு?" 
 
    "ெசாந்த  இல்ேல; வாடைக  தான். லாயிட்ஸ் ேரா ேல ஒ  பங்களா 
'அ ட்ஹ ஸ்'ேல நா ம் அம்ைம ம் இ க்ேகாம்..." 
 
    "ேகாபாைலக் கூப்பிடைலயா?" 
 
    "அவ  வரமாட்டா ..." 
 
    "ஏன்?" 
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    "எங்க  ெராம்பச் சின்ன . இன்ெனா த்தேராட பங்களாவின் 'அ ட்ஹ ஸ்.' 
தவிர, நான் அவர் நாடகக் கம்ெபனியில் மாசச் சம்பளத் க்கு 'ஆர்ட் ஸ்டா' ஒப்பந்தம் 
பண்ணிக் ைகெய த் ப் ேபாட்டவ. 'ஸ்ேடட்டஸ்' பிரச்ைனெயல்லாம் ேவற இ க்கு. 
அவ க்குத் ெதாிஞ்சா உங்கைளேயகூடப் 'ேபாக ேவண்டாம்' பா ." 
 
    "அ க்கு ேவேற ஆள் பார்க்க ம். ஒ த்தன் ெசால் த் தைலவணங்கற ஆ  
இல்ேல நான். இந்த ேபாக்ேரா  ேகாடீயிேல இ க்ேக டீக்கைட; அ க்கு வான்  நீ 
என்ைனெயக் கூப்பிட் னாக்கூட உங்கூட குசாலாக் ைக ேகாத் க்கிட்  வர நான் 
தயாராயி க்ேகன் மாதவி." 
 
    அவள் கத்தில் நன்றி ம் அன் ம் கனி ம் ன் வல் ேதான்றிய . 
 
    "நான் கண் ப்பாச் சாப்பிட வேரன். உன் நிபந்தைனைய ஏ க்கேறன். இப்பேவ 
உங்க அம்ைமக்கு ஃேபான் பண்ணிச் ெசால் ..." 
 
    "இ ங்க! தல்ேல நாயர்ப் ைபயைனக் கூப்பிட்  ெவளிேய றப்படற க்குக் காைர 
எ க்கச் ெசால்ேறன்..." 
 
    "ேவண்டாம் மாதவி! ேகாபாேலாட கார்ல ேபாக ேவண்டாம்! டாக் யிேல 
ேபாேவாம். அல்ல  பஸ்ேல ேபாேவாம்..." 
 
    "ேச! ேச! அவ்வள  வித்தியாசமாகப் ேபானா அப் றம் அவ க்குக் ேகாபம் வ ம். 
கார் எ த் க்கிட் ப் ேபாறைத அவர் தப்பா நிைனக்க மாட்டா . 'எங்க 
ேபாக ம்னா ம் ைரவாிட்டச் ெசால்  சின்ன வண் யிேல அைழச்சிட் ப் 
ேபா'ன்  ேபாறப்பக்கூட அவ  என்கிட்டச் ெசான்னா ..." 
 
    "ஒ ேவைள அவேனாட கார் உன் ட்  வாசல்ேல நிற்கிற கூட ஸ்ேடட்டஸ் 
குைறவாயி க்குேமா என்னேவா?" 
 
    "அப்ப ெயல்லாம் ஒன் ம் இல்ைல" - என்  த் க்குமர க்குப் பதில் கூறிவிட்  
ஃேபானில் நாயர்ப்ைபயைனக் கூப்பிட்  மைலயாளத்தில் ேபசினாள் மாதவி. சில 
விநா களில் அ ட்ஹ ன் ன் சிறிய 'பியட்' ஒன்  வந்  நின்ற . றப்பட் க் 
ெகாண்ேட அவளிடம் த் க்குமரன் ஒ  ேகள்வி ேகட்டான்: "மாதவி உனக்கு 
மைலயாளத்தில் எந்த ஊ ?" 
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    "மாேவ க்கைர..." - என்  பதில் கூறினாள் அவள். கார் றப்பட்ட . த ல் 
தன் ட் ல் ேபாய்ச் சாப்பிட வ வ  பற்றிச் ெசால் விட்  அப் றம் கடற்கைர 
ெசல்லலாெமன்றாள் அவள். பிறப்பினால் மைலயாளியாயி ந் ம் அதிக வித்தியாசம் 
ெதாியாமல் அவள் தமிழ் ேபசிய ம் ைடப் ெசய்த ம் அவ க்கு ஆச்சாியத்ைத 
அளித்தன. தமிழ் வசனத்ைதேய மைலயாள வசனம் ேபால ம், ெத ங்கு வசனம் 
ேபால ம் மாற்றி உச்சாிக்கும் சில ந ைககைள அவனறிவான். 
அப்ப ப்பட்டவர்களிைடேய மாதவி ைமயாகத் ேதான்றினாள் அவ க்கு. 
    -------------- 
 

அத்தியாயம் -6 
 
    ஒ  ெபாிய பங்களாவின் ேதாட்டத்தில் வல  ஓரமாக இ ந்த சிறிய 
அ ட்ஹ ஸுக்கு மாதவி அவைன அைழத் ச் ெசன்றாள். ட் ன் வரேவற்  அைற, 
கூடம், சைமயலைற யா ம் கச்சிதமாக ம் ந னமாக ம் அலங்காிக்கப்பட்  
இ ந்தன. வரேவற்  அைறயில் ஒ  ைலயில் ெட ேபான் இ ந்த . ட் ல் 
மாதவியின் தாைய ம் ஒ  ேவைலக்காாிைய ம் தவிர ேவெறவ ம் இல்ைல. மாதவி 
தன் தாைய த் க்குமர க்கு அறி கம் ெசய்  ைவத்தாள். அந்த வயதான அம்மாள் 
மைலயாள பாணியில் காதில் ஓைலயணிந்  பட்ைடயாகச் சாிைகக் கைரயிட்ட 
பாலராம ரம் ேநாியல் - ண்  தாித் க் ெகாண் ந்தாள். எவ்வளேவா ெசால் ம் 
காபி கு க்காமல் அங்கி ந்  தப்ப யவில்ைல. 
 
    "கடற்கைரக்குப் ேபாய்விட்  ம ப  இர  சாப்பாட் க்கு இங்ேகதான் தி ம்ப 
வரப்ேபாகிேறாம் இப்ேபாேத காபிையக் ெகா த்  அ ப்பி விடலாெமன்  
பார்க்காதீர்கள்" - என்  த் க்குமரன் ேக யாகக் கூறி ம் அந்த அம்மாள் 
ேகட்கவில்ைல. அவ க்கும், மாதவிக்கும் சக்ைக வ வல், காபி ெகா த்த பின்ேப 
கடற்கைரக்குப் ேபாக விட்டாள். அவர்கள் கடற்கைரக்குப் றப்ப ம் ேபாேத "எட்  
எட்டைர மணிக்குள் சாப்பாட் க்கு வந் விட ேவண் ம்" - என்பைத ம் வற் த்திச் 
ெசால் ய ப்பினாள். கூட்டம் குைறவாக இ க்கும் என்ற காரணத்தினால் 
'எ யட்ஸ்' கடற்கைரக்குப் ேபாகலாம் என்றாள் அவள். அவேனா அதற்கு ேநர்மாறாக 

ரண்  பி த்தான். 
 
    "கூட்டத் க்குப் பயப்படற க்கும், அைதக் கண்  விலகி ஓடற க்கும் நம்ம ெரண்  
ேப ம் ேகாபாைலப் ேபால அவ்வள  பிரபலமாயிடைலேய?" 
 
    "அ க்குச் ெசால்லேல... உட்கார்ந்  ேபசற க்கு வசதியா இ க்கும் தான் 
பார்த்ேதன்." 
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    "எந்த இடத்திற்குப் ேபானா ம் வசதியாகத்தானி க்கும். இந்தக் குளிர் காலத்திேல 
எவன் கடற்கைரக்கு வரப்ேபாறான்?" - என்றான் த் க்குமரன். சாைலயிேலேய 
காைர நி த்திக் ெகாள் மா  கூறிவிட் க் கடற்கைர மண ேல நடந்தார்கள் 
அவர்கள். எ யட்ஸ் பீச்சில் அந்தக் குளிர் மிகுந்த சம்பர் மாத ன்னிரவில் கூட்டேம 
இல்ைல. ஒ  ைலயில் ெவள்ைளக்காரக் கு ம்பெமான்  அமர்ந்  உைரயா க் 
ெகாண் ந்த . அந்த ெவள்ைளக்காரக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த குழந்ைதகள் பல 
வண்ணப் பந் க்கைள (பீச் பால்) சி எறிந் ம் பி த் ம், விைளயா க் 
ெகாண் ந்தார்கள். த் க்குமர ம் மாதவி ம் மணல் சுத்தமாக இ ந்த ஒ  
பகுதியாகத் ேத ப் பி த்  அமர்ந்  ெகாண்டார்கள். கட ம் வான ம், சூழ்நிைல ம் 
அப்ேபா  அங்ேக மிக மிக அழகாயி ப்பதாக இ வ க்குேம ேதான்றிய . 
திடீெரன்  த் க்குமரன் மாதவிைய ஒ  ேகள்வி ேகட்டான். 
 
    "மாேவ க்கைரயி ந்  ெமட்ராசுக்கு வந்  இந்தக் கைலயிேல ஈ பட ேவண் ய 
நிைல உனக்கு எப்ேபா ஏற்பட்ட ?" திடீெரன்  ஏன் அவன் இப்ப த் தன்ைனக் 
ேகட்கிறான் என்  அறிய வி ம்பிேயா அல்ல  இயல்பான தயக்கத் டேனா - அவன் 

கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தாள் அவள். 
 
    "சும்மா ெதாிந்  ெகாள்ளலாம் தான் ேகட்ேடன். உனக்கு வி ப்பமில்ைலன்னாச் 
ெசால்ல ேவண்டாம்" - என்றான் அவன். 
 
    "ேசட்டன் - நல்ல வா பத்தில் இறந்  ேபானப் றம் - அம்ைம ம் நா ம் ெமட்ராஸ் 
வந்ேதாம். சினிமா க்கு 'எக்ஸ்ட்ராக்கள்' ேசர்த் வி ம் ஆள் ஒ வன் எங்கைள 
ஸ் ேயாக்களில் ைழத் விட்டான். அங்ேக ேகாபால் சாேரா  பழக்கம் 
ஏற்பட்ட ..." 
 
    "பழக்கம்னா...?" 
 
    - அவள் பதில் ெசால்லவில்ைல. அவள் கம் கலவரமான மனநிைலையப் 
பிரதிப த்த . அவ ம் ேமேல அ த்திக் ேகட்கத் ைதாியமற்றவனாக இ ந்தான். 
சிறி  ேநரம் இ வ க்குமிைடேய ெமௗனம் நிலவிய . பின்  அவேள ேம ம் 
ெதாடர்ந்தாள்: 
 
    "நான் இந்த லயன்ேல ஓரள  ன் க்கு வந்  வசதியாயி க்ேகன்னா அ க்கு 
அவர்தான் காரணம்." 
 
    "ஊாிேல ேவேற யா ம் இல்ைலயா?" 
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    "அச்சைனப் பறிெகா த்தப் றம், ேசட்ட ம் ேபானபின் - அம்ைம ம் நா ம் தான் 
எல்லாம்" என்றாள் அவள். குரல் கம்மிய . 
 
    அவ ைடய தைமயன் ஒ வன் கு ம்பத் க்குச் சம்பாதித் ப் ேபா ம் ப வத்தில் 
நல்ல வா ப வயதிேல காலமாகி விட்ட ெசய்திைய த் க்குமரன் அறிந்தான். அழகும், 
உடற்கட் ம், குர ம் மைலயாளமாயி ந் ம் வித்தியாசம் ெதாியாமல் இயல்பாகத் 
தமிழ் ேபசும் திறைம ம் ேசர்ந்ேத அவ க்குத் தமிழகத் க் கைல லகில் இடம் ேத க் 
ெகா த்தி க்க ேவண் ம் என்பைத ம் அவனால் அ மானிக்க ந்த . சராசாியாக 
ஒ  ந ைகக்கு இ க்க ேவண் யைதவிட அதிகமான இயற்ைகயழகு அவளிடம் 
இ ந்த . ெசன்ைனக்கு வந்த டன் இ ந்த நிைலக்கும், ப ப்ப யாக சினிமா 
எக்ஸ்ட்ராவாக மாறிய நிைலக்கும் ந ேவ அவ ைடய வாழ்க்ைக எப்ப  எப்ப க் 
கழிந்தி க்கும் என்பைத அவளிடமி ந்ேத அறியேவா, ண் த் ைளத் க் 
ேகட்கேவா அவன் வி ம்பவில்ைல. அப்ப க் ேகட்பதால் ஒ ேவைள அவ ைடய 

கத்தில் ன் வல் மைறய ேநாி ேமா என்  அவ க்குத் தயக்கமாயி ந்த . 
அவ ைடய மனத்ைதப் ண்ப த் ம் அல்ல  அவைளத் தர்ம சங்கடமான நிைலயில் 
ைவக்கும் எந்தக் ேகள்விைய ம் அவன் ேகட்கத் தயங்கினான். எனேவ ேபச்ைச ேவ  
திைசக்குத் தி ப்பக் க தித் தயாராகிக் ெகாண் க்கும் நாடகத்ைதப் பற்றிச் ெசால்லத் 
ெதாடங்கினான். அவள் ஆவேலா  ேகட்கலானாள். எல்லாவற்ைற ம் ேகட் விட் , 
"இந்த நாடகத்தில் நீங்கேள என்ேனா  கதாநாயகனாக ந த்தீர்களானால் நன்றாக 
இ க்கும்" - என்  சிாித் க் ெகாண்ேட அவனிடம் கூறினாள் அவள். 
 
    அவன் சிாித்தப ேய பதில் கூறலானான்: 
 
    "நாடகேம ேகாபால் கதாநாயகனாக ந ப்பதற்காகத்தாேன தயாராகிற ! 
அ ப்பைடயிேல ைகைவத்தால் அப் றம் ஒன் ேம நடக்கா ..." 
 
    "இ க்கலாம். எனக்ெகன்னேமா நீங்கள் என்ேனா  ந க்க ேவண் ம் ேபால 
ஆைசயாயி க்கிற ." 
 
    "நீ இப்ப க் கூ வைதேய நான் இன் ம் ஆழமாக ம் அ த்தமாக ம் கூற 
நிைனக்கிேறன். நீ என்ேனா  ந க்க ேவண் ெமன் தான் ஆைசப்ப கிறாய்... 
நாேனா உன்ேனா  வாழ ேவண் ெமன்ேற ஆைசப்ப கிேறன்." 
 
    - இப்ப க் கூ ம்ேபா  அவன் உணர்ச்சி வசமாகி ெநகிழ்ந்தி ந்தான். ப்ேபான்ற 
அவள் வலக்ைகையத் தன் ைகேயா  பிைணத் க் ெகாண்  ேபசினான் அவன். வாழ 
ேவண் ெமன்ற அவன் வி ப்பத் க்கு அப்ப ேய அப்ேபாேத இணங்கித் தன் 
மனத்ைத ம் உடைல ம் அளிப்பவள் ேபால் அந்த விநா யில் இைசந்  இ ந்தாள் 
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அவள். அவ ைடய ெமௗன ம், இைச ம், இணக்க ம், நாண ம், ன்னைக ம் 
அவ க்கு மிகமிக அழகாயி ந்தன. 
 
    இ ட்  ெவகுேநரமான பின் ம் அவர்கள் கடற்கைரயி ந்  எ ந்தி க்கேவ 
இல்ைல. 
 
    "சாப்பா  ஆறிப்ேபாகுேம! றப்படலாமா?"என்  அவள் தான் த ல் 
நிைன ட் னாள். அவன் கு ம் த்தனமாக சிாித் க் ெகாண்ேட அவ க்கு ம ெமாழி 
கூறினான். 
 
    "சில வி ந் கள் மிக அ கி க்கும் ேபாேத ெவகு ெதாைலவி க்கும் ேவ  சில 
வி ந் கைள மறந் விடத்தான் கிற ..." 
 
    "நீங்கள் எ ம் வசனங்கைளவிடப் ேபசும் வசனங்கள் மிக ம் 
நன்றாகயி க்கின்றன..." 
 
    "அ  கைல! இ  வாழ்க்ைக! கைலையவிட வாழ்க்ைக அழகாக ம், சுபாவமாக ம் 
இ ப்ப  இயல் தாேன?" 
 
    ேபசிக்ெகாண்ேட இ வ ம் றப்பட்டார்கள். மாதவியின் ட் ல் இர  வி ந்திற்கு 
மைலயாளச் சைமயல் பிரமாதமாகத் தயாாிக்கப்பட் ந்த . ேதங்காய் எண்ெணய் 
மணம் கமகமத்த . ந க்கூடத்தில் ெபா த்தி ைவத்தி ந்த சந்தன வத்தியின் 
ந மண ம், மாதவியின் கூந்த ல் சூ யி ந்த மல் ைகப்  மண ம், சைமய ன் 
வாசைன மாகச் ேசர்ந்  அந்த சிறிய ட் ற்குத் தி மண ட் ன் சூழ்நிைலைய 
உண்டாக்கியி ந்தன. 
 
    ைடனிங் ேடபிள் எளிைமயாக ம் அழகாக ம் அலங்காிக்கப்பட் ந்த . தான் 
பாிமா வதாகக் கூறி அவர்கள் இ வைர ேம சாப்பிட உட்கார ைவத்  விட்டாள் 
மாதவியின் தாய். 
 
    ைடனிங் ேடபிளில் மாதவியின் தாய் பறிமாறிக் ெகாண் ந்த ேபா  - ஹா ன் 
சுவாில் மாட் யி ந்த படங்கைள ேநாட்டம் விட்டான் த் க்குமரன்.எல்லாப் 
படங்கைள ம் விட ஒ  படம் அவன் அமர்ந்தி ந்த இடத்திற்கு ேநர் எதிேர நிமிர்ந்தால் 
உடேன பார்ைவயிற்ப கிற விதத்தில் இ ந்த . அந்தப் படத்தில் ந கன் ேகாபா ம் 
மாதவி ம் சிாித் க் ெகாண் ப்ப  ேபால் ஏேதா ஒ  திைரப்பட 'ஸ் ல்' பிேரம் 
ேபாட்  மாட்டப்பட் ந்த . த் க்குமரனின் பார்ைவ அ க்க  அந்தப் படத்தின் 
ேமேலேய ெசல்வைதக் கண்  மாதவிக்குத் தர்மசங்கடமாக இ ந்த . அவன் மனத்தில் 
அநாவசியமாக ஏேத ம் சந்ேதகம் எழக்கூடா  என்  விளக்கக் க தியவளாக, 
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"மணப்ெபண் என்ற ச கப் படத்தில் கதாநாயகிக்குத் ேதாழியாக நான் 
உபபாத்திரத்தில் ந த்ேதன். அப்ேபா  ேகாபால் சார் என்ைனச் சந்தித் ப் ேபசுவதாக 
வந்த காட்சி இ " எனக் கூறினாள் மாதவி. 
 
    "அப்ப யா? அன்  தன் தலாக உன்ைன 'இண்டர்வ் 'வில் பார்த்தேபா , 
உனக்கும் ேகாபா க்கும் அதற்கு ன் அறி கேம கிைடயா ; எல்லாைர ம் ேபால் 
நீ ம் திதாகத்தான் வந்தி க்கிறாய் என்றல்லவா நான் நிைனத்ேதன்? நீேயா 
ெமட்ராசுக்கு நீ வந்த நாளி ந்  உன் ன்ேனற்றத்திற்குக் ேகாபால் தான் எல்லா 
உதவி ம் ெசய்ததாகக் கூ கிறாய்?..." 
 
    "நாடகக் கு க்கான ந ைககள் பகுதியில் என்ைனத்தான் ேதர்ந்ெத க்க 
ேவண் ம் என்  அவர் ன்னாேலேய  ெசய் விட்டா ம் - ஒ  ைறக்காக 
எல்லாேரா ம் ேசர்ந்  என்ைன ம் அங்ேக 'இண்டர்வ் க்கு' வரச் ெசால் யி ந்தார். 
அவர் அப்ப ச் ெசால் யி ந்ததனால் நா ம் நாடகக் கு க்கான இண்டர்வ் வின் 
ேபா  ற்றி ம் தியவைளப் ேபால அங்கு வந்  உட்கார்ந்தி ந்ேதன்." 
 
    "ஆனால் திடீெரன்  என்னிடம் மட் ம் ேத  வந்  ெராம்ப நாள் பழகியவைளப் 
ேபால சுபாவமாகப் ேபசிவிட்டாய்." 
 
    அவள் பதில் ேபசாமல் ன்னைக த்தாள். வி ந்  மிக ம் சியாக ம் 
வாசைனயாக ம் இ ந்த . ளிச்ேசாி, எறிேசாி, சக்ைகப் பிரதமன், அவியல் என்  
மைலயாளப் பதார்த்தங்கள் பாிமாறப்பட்டன. ந ந ேவ மாதவி ஏதாவ  ெசால் ய 
ேபாெதல்லாம் அவ க்குப் பதில் ெசால்லத் தைல நிமிர்ந்த த் க்குமரனின் 
கண்களில் அந்தப் படேம ெதன்பட்ட . மாதவி ம் அைதக் கவனிக்கத் தவறவில்ைல. 
 
    இந்த ஒ  படத்ைதத் தவிர அங்ேக மாட்டப்பட் ந்த மற்றப் படங்கள் எல்லாம் சாமி 
படங்களாயி ந்தன. கு வா ரப்பன் படம், பழனி கன், ேவங்கடாசலபதி படங்கள் 
மாட்டப்பட் ந்தன. அவற்றினிைடேய ெதன்பட்ட இந்த ஒ  படம் மட் ம் அவன் 
கண்கைள உ த்திய . மாதவி அவன் சாப்பிட்  ப்பதற்கு இரண்  ன்  
நிமிஷங்க க்கு ன்ேப த்தி ந்ததனால் அவன் அ மதி டன் எ ந்  ேபாய்க் 
ைகக வி விட்  வந்தாள். பின்னால் சிறி  தாமதமாகப் ேபாய்க் ைகக விவிட்  வந்த 

த் க்குமர க்கு அந்த ஹா ல் இப்ேபா  ஓர் ஆச்சாியம் காத்தி ந்த . மாதவி ம் 
ேகாபா ம் சிாித் க்ெகாண்  நின்ற ைகப்படத்ைத அங்ேக காணவில்ைல. படத்ைத 
மாதவி கழற்றியி க்க ேவண் ெமன்  அவனால் அ மானிக்க ந்த . அவேளா 
ஒன் ம் வாய் திறந்  கூறாமல் அைதக் கழற்றி விட்ட தி ப்திேயா  சிாித் க்ெகாண்  
நின்றாள். அவன் ேகட்டான்: "ஏன் படத்ைதக் கழற்றி விட்டாய்?" 
 
    "உங்க க்குப் பி க்கவில்ைல என்  ேதான்றிய . கழற்றிவிட்ேடன்..." 
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    "எனக்குப் பி க்காத எல்லாவற்ைற ம் நீ விட்  வி வெதன்ப  சாத்தியமா 
மாதவி?" 
 
    "சாத்திய அசாத்தியங்கைளப் பற்றிக் ேகட்காதீர்கள். உங்க க்குப் பி க்காதைத 
நான் விட் விட ஆைசப்ப கிேறன்." 
 
    பழங்கள் நிைறந்த தட்ைட ம், ெவற்றிைலப் பாக்குத் தட்ைட ம் அவன் ன்ேன 
ைவத்தப ேய ேபசினாள் அவள். மாதவியின் பிாியமைனத்ைத ம் உட க்குடேன 
தாங்கிக் ெகாள்ள இடம் ேபாதாமல் தன் மனம் சிறிதாயி ப்ப  ேபான்ற உணர்ச்சிைய 
மீண் ம் அவன் அைடந்தான். அவள் ஒவ்ெவா  விநா ம் தனக்காகேவ 
உ கிக்ெகாண் ப்பைத அவன் உணர்ந்தான். றப்ப ம்ேபா  அவ ம் மாம்பலம் 
வைர கூட வந் விட் த் தி ம் வதாகக் கூறினாள். அவன்தான் பி வாதமாக அவள் 
வரேவண்டாெமன்  ம த்தான்: 
 
    "வந்தால் நீ ம ப ம் ேகாபா ைடய காாிேலேய தி ம்ப ேவண் யி க்கும்; 

ைரவ க்கு அநாவசியமா ெரண்  அைலச்சல் ஆகும்." 
 
    "உங்கேளா  வந் விட் த் தி ம்பிேனாம்  என் மனசுக்கு ஒ  தி ப்தியி க்கும்  
பார்த்ேதன். அவ்வள  தான்..." 
 
    "ராத்திாியிேல ணா அைலய ேவண்டாம். காைல தான் பார்க்கப் ேபாகிேறாேம?" 
 
    "சாி! உங்க இஷ்டப்ப ேய நான் அங்ேக வரேல." 
 
    த் க்குமரன் மாதவியின் தாயிடம் ெசால்  விைடெபற் க் ெகாண்டான். அந்த 

தாட்  அன் மயமாயி ந்தாள். மாதவி வாயில் வைர வந்  அவைன 
வழிய ப்பினாள். மணி இர  ஒன்பதைரக்குேமல் ஆகியி ந்த . கார் றப்ப வதற்கு 

ன் கதவ ேக குனிந்  அவ க்கு மட் ேம ேகட்கிற ெம வான குர ல், "நாம் 
கடற்கைரக்குப் ேபான  வந்த  எல்லாம் அங்ேக ஒண் ம் ெராம்பச் 
ெசால்லேவண்டாம்" என்றாள் மாதவி. ாிந் ம் ாியாத ேபால், "அங்ேகன்னா 
எங்ேக?" என்  சிாித் க்ெகாண்ேட அவைளக் ேகட்டான் அவன். அதற்கு அவள் பதில் 
ெசால்வதற்குள் கார் நகர்ந் விட்ட . அவள் அப்ப க் கூறியைத அவன் அவ்வளவாக 
இரசிக்கவில்ைல. தா ம் அவ ம் கடற்கைரக்குச் ெசன்ற , ேபசிய , திாிந்த  
எ ேம ேகாபா க்குத் ெதாிய ேவண்டாம் என்  அவள் பயந்தாற் ேபாலக் கூறிய  
அவ க்குப் பி க்கவில்ைல. ஆனா ம் இவ்வள  ன்ெனச்சாிக்ைகேயா  அவள் 
அைதப் பற்றிக் கூறியதன் உட்க த்  என்னவாக இ க்குெமன்  அவன் சிந்திக்கத் 
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ெதாடங்கினான். அவள் வாழ்வதற்கு வழி ெசய்  ெகா த்தி ப்பவன் ேகாபால். 
அவனிடம் அவ க்கு மாியாைத ம், பய ம் இ ப்பைத தப்பாக நிைனக்க யா . 
ஆயி ம், ெம வான குர ல் றப்ப வதற்கு ன் பதற்றத்ேதா  அவள் கூறிய அந்தச் 
ெசாற்கைள அவனால் மறக்கேவ யவில்ைல. 
 
    அவன் பங்களா க்குத் தி ம்பியேபா  ேகாபால் ட் ல்ைல. ஏேதா அல்ஜீாியக் 
கைலக்கு வின் நடன நிகழ்ச்சி ஒன்ைறக் காண்பதற்காக அண்ணாமைல 
மன்றத்திற்குப் ேபாயி ப்பதாகத் ெதாிந்த . தி ம்பி வந்த டன் த் க்குமர க்கு 
உறக்கம் வரவில்ைல. ஒ  மணி ேநரம் எ திவிட்  அப் றம் உறங்கப் ேபாகலாம் 
என்  ேதான்றிய . ஏற்கனேவ, எ தி த்தவைர நாடகப் பகுதிைய ஒ  ைற 
ப த் ப் பார்த் க்ெகாண்  ேமேல எ தத் ெதாடங்கினான். எ தினவைர ஸ்கிாிப்ைட 
மாதவி ெதளிவாகத் தமிழ்த் தட்ெட த் ப் பிரதி எ த்  ைவத் விட் ப் 
ேபாயி ந்ததனால் ப க்க வசதியாயி ந்த . எ தி த்த பகுதிகைளப் பல ைற 
தி ம்பத் தி ம்பப் ப த்த பின்ேப ேமேல எ த ேவண் ய பகுதிகைள எ தத் 
ெதாடங்குவ  அவன் வழக்கம். எ திக் ெகாண் ந்ேத ேபாேத ேகாபால் 
அண்ணாமைல மன்றத்தி ந்  தி ம்பிய ம் தன்ைன ஃேபானில் கூப்பிட்டா ம் 
கூப்பி வான் என்  நிைனத் க்ெகாண்ேட எ தினான். ஆனால் அவன் எ த 

ந்தவைர எ திவிட் த் ங்கப் ேபாகிறவைர ேகாபால் தி ம்பி வந்தானா 
வரவில்ைலயா என்பைதப் பற்றி ஒ  தகவ ம் ெதாியவில்ைல. 
 
    காைலயில் த் க்குமரன் எ ந்  காபி கு த் க் ெகாண் ந்தேபா  ேகாபால் 
அங்ேக வந்தான். 
 
    "என்ன? வாத்தியா க்கு ேநத்  ெராம்ப அைலச்சல் ேபாேல க்கு. எ யட்ஸ் பீச், 
வி ந் ச் சாப்பா ன்  ஒேர 'பி 'ன்  ேகள்விப்பட்ேடன்..." 
 
    - இப்ப க் ேகாபால் ேகட்ட ெதானி ம் - சிாித்த சிாிப் ம் விஷமமாகத் ெதன்படேவ - 

த் க்குமரன் ஓாி  விநா கள் பதில் ெசால்லாமேல ெமௗனம் சாதித்தான். 
 
    "உன்ைனத்தான் ேகட்கிேறன் வாத்தியாேர? மாதவிகிட்ட மணிக்கணக்கா 
உட்கார்ந்  ேபசினப் றம் எங்கிட்டப் ேபசற க்குப் பி க்க யா? பதில் ெசால்ல 
மாட்ேடங்கறிேய?" 
 
    - இந்த இரண்டாவ  ேகள்வி இன் ம் விஷமமாகத் ேதான்றிய . ேகள்வியில், 
'என்னிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாம ம், ேகட்காம ேம நீங்களாக ெவளியில் சுற் கிற 
அள  வந் விட்டீர்கேள' என்  வினா கிற ெதானி ம் இ ந்தைத த் க்குமரன் 
கண்டான். ேம ம் ெதாடர்ந்  ெமௗனம் சாதிப்ப  நன்றாக இரா  என்ற டன், 
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    "யார் ெசான்னாங்க? சும்மா ெவளியிேல ேபாய்ச் சுற்றி விட்  வராலாம்  
ேதாணிச்சு ேபாயிட்  வந்ேதாம்" - என்றான் த் க்குமரன். ேபச்சு இவ்வளேவா  
நிற்கவில்ைல; ெதாடர்ந்த . 
 
    "அ  சாி நீேயா, மாதவிேயா எங்கிட்டச் ெசால்லாட் ம் எனக்குத் ெதாியாமப் 
ேபாயி ம்  பார்த்தியா வாத்தியாேர!" 
 
    "ெதாிஞ்ச க்காக இப்ப என்ன ெசய்ய ம்கிேறடா ேகாபா ? ஏதாவ  
சிரசாக்கிைனயா என்ன?" 
 
    "சிரசாக்கிைனக்கு எல்லாம் கட் ப்படற ஆளா நீ?" 
 
    ஒ வ க்ெகா வர் ேவ க்ைகயாகப் ேபசிக்ெகாள்வ  ேபாலேவ ேபச்சுத் 
ெதாடர்ந்தா ம் - இரண்  ேப ைடய ேபச்சுக்கு ந ேவ ேவ க்ைகயல்லாத ஏேதா 
ஒன்  நிச்சயமாக இட வ  ெதாிந்த . ேபசிக்ெகாண் ந்த இ வ ேம அப்ப  
ஒன்  ந ேவ இட வைத உணர்ந்தார்கள். ஆனா ம் ெவளிேய காண்பித் க் 
ெகாள்ளாமல் பரஸ்பரம் நாசூக்காக ம் சு கமாக ம் சிாித் ப் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். ேகாபாேல இர  அண்ணாமைல மன்றத்தில் அல்ஜீாியா நடனம் 

ந்  தி ம்பிய டேனேயா, காைலயிேலேயா ைரவாிடம் அைதப் பற்றி 
விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாண் க்கக் கூ ம் என்ப  த் க்குமர க்குப் ாிந்த . 
ஆனா ம், 'யாாிடம் ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்டாய்' என்பைதக் ேகாபா டம் 
வினாவவில்ைல அவன்; பத் ப் பதிைனந்த நிமிஷ அைமதிக்குப் பின் ேகாபாேல 
மீண் ம் ேபசினான்: 
 
    "நாடகம் எந்த நிைலயி க்கிற ? எத்தைன பக்கங்கள் எ தியி க்கிறாய்?" 
 
    பதில் ெசால்லாமல் ைகெய த் ப் பிரதி ம், ைடப் ெசய்யப்பட்ட பகுதிக மாக 
இ ந்த ேமைஜைய நண்ப க்குச் சுட் க் காண்பித்தான் த் க்குமரன். ேகாபால் 
அந்தப் பிரதிகைள எ த்  அங்கும் இங்குமாகப் ப க்கத் ெதாடங்கினான். ப த் க் 
ெகாண் க்கும் ேபாேத ந  ந ேவ சில அபிப்பிராயங்கைள ம் கூறலானான். 
 
    "ெசல  ெநைறய ஆகும்  ெதாி . தர்பார் ஸீன், அ  இ ன்  ஏராளமான 
ஸீன்ஸ் எ திக்க ம், இப்பேவ ெதாடங்கினாத்தான் ம். 'காஸ்ட் ம்ஸ்' ேவேற 
ெசலவாகும்..." 
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    இந்த அபிப்பிராயங்கைள விமர்சிக்கும் ாீதியிேலா, இவற்றிற்குப் பதி ைரக்கும் 
ாீதியிேலா த் க்குமரன் வாய் திறக்கேவ இல்ைல. 
 
    - சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந் விட் க் ேகாபால் ேபாய்விட்டான். நாடகம் 
எ ப்பாக ம் நன்றாக ம் வாய்த்தி ப்பதாக அவன் பாராட் விட் ப் ேபான 
வார்த்ைதகைளக் கூட அவ்வள  ஆழமானைவகளாக த் க்குமரன் எ த் க் 
ெகாள்ளவில்ைல, அப்ேபா  அவன் மனத்ைத அாித் க்ெகாண் ந்த விஷயம் 
ேவறாக இ ந்த . தன் ட் ல் வந்  தங்கியி க்கும் வி ந்தினர் ஒ வர் எங்ேக 
ேபாகிறார் வ கிறார், யாேரா  ேபசுகிறார் என்ெறல்லாம் - தன்னிடம் ேவைல 
பார்க்கும் ைரவாிடம் விசாாிப்பவன் எவ்வளவிற்குப் பண் ள்ளவனாக இ க்க 

ம்? அப்ப  விசாாிக்கப்ப ம் நிைலைமக்கு ஆளான வி ந்தினைனப் பற்றி அந்த 
ைரவர் தான் எவ்வள  மதிப்பாக ம் மாியாைதயாக ம் நிைனப்பான் என்ெறல்லாம் 

சிந்தைன ஓ ய  த் க்குமர க்கு. ஒ ேவைள ேகாபால் இரவிேலயாவ , 
காைலயிலாவ  மாதவிக்ேக ஃேபான் ெசய்  விசாாித்தி ப்பாேனா என்  அவன் 
நிைனத்தான்; அந்த நிைனப்  சாத்தியமில்ைல என்ப ம் உடேன அவ க்ேக 
ேதான்றிய . மாதவிக்குக் ேகாபாேல ஃேபான் ெசய்  விசாாித்தி ந்தா ம் கூட அவள் 
தன்ைனேய எச்சாித்  அ ப்பியி ந்த நிைலயில் ேகாபா க்கு ஒன் ம் பி  
ெகா த் ப் பதில் ெசால் யி க்க மாட்டாள் என்  நம்ப ந்த . திடீெரன்  
ேகாபால் ாியாத திராகியி ப்ப  ேபால் த் க்குமர க்குத் ேதான்றிய . 
 
    'என் ைடய ெசல க க்கு நான் திண்டாடக் கூடா  என்  குறிப்பறிந்  ஆயிரம் 

பாய் பணத்ைத உைரயி ட் க் ெகா த்த ப் கிற இந்த நண்பன் ஒ  சின்ன 
விஷயத்திற்காக ஏன் இப்ப க் கீழ்த்தரமாக இறங்கிப் ேபாகிறான்; நான் ெவளிேய 
உலாவப் ேபாகேவா, மாதவி தன் ட் க்கு என்ைனச் சாப்பிட அைழக்கேவா 
உாிைமயில்ைலயா என்ன? இதற்காக ஏன் இவன் இவ்வள  ரம் அலட் க் 
ெகாள்கிறான்? இ  ஒ  ெபாிய விஷயமாக ஏன் இவ க்குத் ேதான் கிற . ஒ  
ேவைள இவைனப் பற்றி இவேன இரகசியம் என்  நிைனத் க் ெகாள்கிற எந்த 
விஷயங்கைளயாவ  மாதவி என்னிடம் கூறியி ப்பாெளன்  சந்ேதகப்ப கிறானா? 
அந்தச் சந்ேதகத்ைத ேநர யாகக் ேகட் த் தீர்த் க் ெகாள்ள யாமல் தான் சுற்றி 
வைளத்  இப்ப ெயல்லாம் ேகட்கிறாேனா?'- 
 
    என்ெறல்லாம் த் க்குமரனின் மனத்தில் சிந்தைனகள் ஓ ன. காைலச் 
சிற் ண் ைய ைபயன் ெகாண்  வ வதற்குள் குளித்  உைட மாற்றிக் ெகாண்  
வந் விடலாம் என்  'பாத்' க்குள் ைழந்தான் அவன். பல் லக்கும் ேபா ம், 
நீரா ம் ேபா ம், உடம்ைபத் ேதய்த் க் ெகாள் ம் ேபா ம் நண்பைனப் பற்றிய அேத 
சிந்தைன ெதாடர்ந்த . 
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    'ஷவைர' விட் த் ைடத் க் ெகாண் , பாத் ைம அ த்த பகுதியில் உள்ேள 
இ ந்த ெரஸ் ங் ேடபி க்கு ன் அவன் வந்தேபா  அைறக்கு ெவளியில் 
ேமைஜயில் 'ைடப்' அ க்கும் ஒ ம், வைளகள் கு ங்கும் நாத ம் ேகட்டன. மாதவி 
வந்தி க்க ேவண் ம் என்  உணர்ந்  ெகாண்டான். தனக்குக் காத்திராம ம், 
தன்ைன எதிர் பார்க்காம ம் வந்த டேன அவளாக ைடப் ெசய்யத் ெதாடங்கிய  
என்னேவா விட் த் ெதாிவ  ேபால் ேதான்றிய  அவ க்கு. 
 
    உைடமாற்றிக் ெகாண்  ெவளிேய வந்தவன் மாதவி அைமதியாக இ ந்தைதக் 
கண்டான். தான் ெவளிேய வந்த ம் அவள் ைடப் ெசய்வைத நி த்திவிட் த் தன்னிடம் 
ேபசாமல் - ெதாடர்ந்  அைமதியாக ைடப் ெசய்  ெகாண்ேட இ ந்தைதக் கண்ட ம் 
நிைலைமைய அவனால் உய்த் ணர ந்த . ேகாபால் அவளிடம் ஏேதா 
ேபசியி க்கக் கூ ெமன் ம் அவ க்குப் ாிந்த . ேகாபால் ேபசியிராத பட்சத்தில் 
திடீெரன்  அவள் அவ்வள  ெசயற்ைகயாக மாற வழியில்ைல என்ப ம் அவ க்குப் 

ாிந்த . அ ேக ெசன்  அவள் ைடப் ெசய்  ேபாட் ந்த தாள்கைளத் 
ைகயிெல த்தான் த் க்குமரன். அப்ேபா ம் அவள் அவனிடம் ேபசவில்ைல; 
ெதாடர்ந்  ைடப் ெசய்  ெகாண் ந்தாள். 
 
    "என்ன மாதவி! எ ம் ேபசக்கூடாெதன்  ேகாபமா! அல்ல  இன்ைறக்கு மட் ம் 
ெமௗன விரதமா?" - என்  அவேன த ல் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினான். 
 
    அவள் ைடப் ெசய்வைத நி த்திவிட்  அவன் பக்கமாகத் தி ம்பினாள். அவள் குரல் 
சீறினாற் ேபால ஒ த்த . 
 
    "நான் அவ்வள  ரம் ெசால் ய ப்பியி ந் ம் ேகாபால் சாாிடம் ேபாய் நீங்கள் 
இைதெயல்லாம் ெசால் யி ப்ப  எனக்குக் ெகாஞ்சம் கூடப் பி க்கவில்ைல." 
 
    அவ ைடய சந்ேதகத் க்கும் ேகாபத்திற்கும் காரணம் இப்ேபா  அவ க்கு ெமல்ல 
ெமல்லப் ாியத் ெதாடங்கிய . அவள் தன்ைனப் பற்றி அத்தைன அவசரமாக ஒ  

க்கு வந்  ேகாபித் ப் ேபசியைதக் கண்  அவ ள் ம் ஆத்திரம் கிளர்ந்த . 
அவ ைடய வங்க ம் வைளந்  கண்கள் சினத்தால் சிவந்தன. 
    ---------- 
 

அத்தியாயம் – 7 
 
    "ெபண் த்தி பின் த்திதான்" - என்பைத அப்ேபா  த் க்குமரன் நன்றாக 
உணர்ந்தி ந்தான். தன்ைனப்பற்றி ஏன் அவள் சந்ேதகப்பட ேநர்ந்தி க்கிற  என்ற 
காரணத்ைத அப்ேபா  அவனால் அ மானிக்க ந்த . காரமாக ம் சு க்ெகன்  
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உடேன அவள் மனத்தில் ைதப்ப  ேபால ம் ஏதாவ  பதில் ெசால்ல ேவண் ெமன்  
ேதான்றிய  அவ க்கு. 
 
    "உன்ைனப் ேபால் பயந்  சாகிறவள் ேவண் மானால் அப்ப ச் ெசய்யலாம். நான் 
ஏன் அப்ப ச் ெசய்கிேறன்?" 
 
    அவள் பதில் ெசால்லவில்ைல. அவ ைடய ைகவிரல்கள் ைடப் ெசய்வைத நி த்தி 
விட்டன. ெமௗனமாகத் தைல குனிந்தப , நின்  ெகாண் ந்த அவைன ம் பாராமல் 
இ ந்தாள் அவள். அவைள அப்ப  ெமௗனமாக ஆக்கியைத அவனா ம் ெதாடர்ந்  
வி ம்ப யவில்ைல. 
 
    "என்ன நடந்தெதன் தான் ெசால்ேலன்?" - என்  ம ப ம் ேகள்வியில் 
ேகாபத்ைதக் குைறத் ப் ேபச்ைசச் சு கமாகத் ெதாடர்ந்தான் த் க்குமரன். அவள் 
ேகட்கத் ெதாடங்கினாள். 
 
    "ஏேதா, ெசான்னீர்கேள; அைத ம ப  ெசால் ங்கேளன் பார்க்கலாம்!" 
 
    "எைதச் ெசால்கிறாய் மாதவி? நான் தப்பாக ஒன் ம் ெசால்லவில்ைலேய?" 
 
    "ஏன் ெசான்ன வார்த்ைதகைள மைறக்கிறீர்கள்? 'உன்ைனப்ேபால் பயந்  
சாகிறவள்' - என்  சற் ன் ஏேதா கூறினீர்கேள?" 
 
    "ஆமாம், ேநற்றிர  நான் உன் ட் ந்  றப்ப ம்ேபா  நீ காாில் என்ன ேக 
வந் ெசான்ன வார்த்ைதகள் எனக்குக் ெகாஞ்சம் கூடப் பி க்கவில்ைல." 
 
    "அப்ப  நான் என்ன ெசால்  விட்ேடன்?" 
 
    "நாம் கடற்கைரக்குப் ேபான  வந்த  எல்லாம் 'அங்ேக ஒண் ம் ெராம்ப ெசால்ல 
ேவண்டாம்'  ந ங்கினிேய; அைதத்தான் ெசான்ேனன்..." 
 
    "ந க்கம் ேவேற, ன்ெனச்சாிக்ைக ேவேற..." 
 
    "ெரண் க்கும் வித்தியாசம் நீ ெசால் த்தான் எனக்குத் ெதாிய ம் 
ேபாேலயி க்கு..." 
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    "அவசரப் படறவங்க க்கும், ஆத்திரப்படறவங்க க்கும் எப்ப ச் ெசான்னா ம் 
எ ம் ாியப் ேபாறதில்ைல..." 
 
    - திடீெரன்  இரண்  ேப ேம இந்த விதமாகக் க ைம டன் உைரயாடைலத் 
ெதாடர்வைத வி ம்பாமல் ச ப்பைடந்தான் த் க்குமரன். 
 
    "சண்ைட ேபாட் க்கற கிழட் ப் சன் ெபண்சாதி மாதிாி எவ்வள  ேநரம்தான் 
ெரண்  ேப ம் இப்ப ப் ேபசிக்க ம்  நீ நிைனக்கிேற?" 
 
    - இந்த உதாரணத்ைதக் ேகட்  மாதவி ேகாபம் கைலந்  கலீெரன்  
சிாித் விட்டாள். நாற்கா யில் உட்கார்ந்தி ந்த அவள் ேதாள்பட்ைடகளில் ைககைள 
ஊன்றி அ த்தினான் த் க்குமரன். 
 
    "சும்மா வி ங்க...ேவைல ெசய்யிறவங்கைளத் ெதாந்தர  ப த்தப்படா ..." 
 
    "இ ம் ஒ  ேவைலதாேன?" 
 
    "ஆனால் ேகாபால் சார் இந்த ேவைலக்காக நம்ைம இங்ேக உட்கார்த்த ேய...? 
வி வி ன்  எ ங்க... நாடகம் ய ம். அவ  அரங்ேகற்றத் க்கு தைலைம 
வகிக்க மினிஸ்டாிட்ேட ேடட் வாங்கியி க்கா ..." 
 
    "அ க்காக நான் என்ன ெசய்ய ம்?" 
 
    "ேவகமா எ த ம்...அப் றம் அரங்ேகற்றத் க்குத் தைலைம வகிக்க மினிஸ்டர் 
கிைடக்கமாட்டா ..." 
 
    "அவ்வள  அவசரம்னா மினிஸ்டைரேய ஒ  நாடகம் எ தச் 
ெசால் யி க்க ம்..." 
 
    "இல்ேல இன்னிக்கிக் காைலயிேல நான் வந்த ம் 'சும்மா பீச், அங்ேக, இங்ேகன்  
சுத்தாேத...நாடகத்ைதச் சீக்கிரமா ச்சு வாங்கு. மினிஸ்டர் ப்ாிைஸட் பண்ணத் ேததி 

 பண்ணியி க்ேகன்'  ெசான்னா ." 
 
    "ஓேகா...அதனாேலதான் பீச்சுக்குப் ேபான  வந்த  எல்லாத்ைத ம் 
ேகாபால்கிட்ேட நாேன ெசால் யி ப்ேபனின்  உனக்கு என் ேமேல ேகாபம் 
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வந்ததா? இன்னிக்கு காைலயிேல எ ந்திாிச்ச ேம அவன் எங்கிட்ட வந்  'என்ன 
வாத்தியாேர? 'பீச்'ேல சுத்தினியாேம?ன்  ஒ  தி சாக் ேகட்டான். அப்ப நான் 
என்ன ெநைனச்சு சந்ேதகப்பட்ேடன் ெதாி மா? நீதான் ேகாபா க்கு ஃேபான் 
பண்ணியி ப்பிேயான்  நிைனச்ேசன். உண்ைம என்னன்னா அவேன ைரவைரக் 
ேகட் த் ெதாிஞ்சுக்கிட் க்கான்." 
 
    "அ  எப்ப யாவ  ேபாகட் ம், இப்பக் காாியத்ைதக் கவனி ங்க..." 
 
    "எப்ப  அவ்வள  சுலபமா விட் ட ம்? இத்தினி ேபச்சும் அதனாேல தான் 
வந்த !" 
 
    "இ க்கட் ேம; அப் றம் தனியா நாம ெரண்  ேப ம் ேபசிக்கலாம். இப்ப - "ஜில் 
ஜில்" ஆசிாியர் கனியழகேனாட ேகாபால் இங்ேக வ வா . எல்லா மா நாடக சீன்கள் 
பார்க்கறத் க்காக ஆர்ட் ஸ்ட் அங்கப்பேனாட எடத் க்குப் ேபாேறாம்." 
 
    "ேகாபால் உங்கிட்டச் ெசால் ட் ப் ேபானானா!" 
 
    "ஆமாம். இப்பக் ெகாஞ்ச ேநரத்திேல ஜில்ஜில்ேலாட வந் வா ..." 
 
    "அ  யா  ஜில்ஜில்? எதாவ  ஐஸ்ஃேபக்டாி வச்சி க்கானா என்ன?" 
 
    "இல்ேல! 'ஜில் ஜில்' ங்கற  அவ  நடத் ற சினிமாப் பத்திாிக்ைக. 'ஆர்ட் ஸ்ட்' 
அங்கப்ப க்கு அவ  ெபஸ்ட் ஃபிெரண்ட்." 
 
    "ெரண்  ேப க்கும் நம்ம ேகாபால் ஃபிரண்டாக்கும்." 
 
    "ஆமாம்! இவ  ஒ  வார்த்ைத நாக்கு அைசச்சார்னா எத்தைனேயா 
ஸ் ேயாக்கராங்க பிரமாதமான ஸீன்ஸ் - ெஸட் ங்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணிக் 
ெகா ப்பாங்க...அைத விட் ட்  ஆர்ட் ஸ்ட் அங்கப்பனிட்டப் ேபாயித் தைலையக் 
ெகா க்கிறா . அவன் சாியான இ பறிப் ேபர்வழி. 'ஸீன்ஸ்' எ தி 
வாங்கறத் க்குள்ேள திண்டாடப் ேபாறா ..." 
 
    "அ  சாி! அங்கப்பன் ட் க்கு அவன் ேபாற  சாிதான். நா ம் ேபாக மா 
என்ன?" 
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    "ேகாபால் சார் விடமாட்டா , வற் த்திக் கூப்பி வா ..." 
 
    "நீ என்ன நிைனக்கிேற? எனக்கு நாம ெரண்  ேப ேம ேபாக ேவண்டாம்  
ேதா ." 
 
    "அ  நல்லா க்கா . ஏற்ெகனேவ ேநத்  விஷயத்திேல அவர் மனசுக்கு எாிச்சலாகி 
இ க்கு. இன்னிக்கு ேவற ெரண்  ேப மாச் ேசர்ந்  வரமாட்ேடாம்னா ஒ  மாதிாி 
விட் த் ெதாி ம். நீங்க ம் வரத்தான் ேவ ம். ஒ  ேவைள நீங்க வரமாட்ேடன்  
பி வாதம் பி ச்சா ம் நான் அவசியம் ேபாகத்தான் ேபாேவன். இல்லாட்  ண் 
மனஸ்தாபம் வ ம்..." 
 
    "நீ ேபாகக்கூடா ன்  நான் த த்தால், அப்ப என்ன ெசய்ேவ?..." 
 
    "இங்கிதம் ெதாிஞ்சவராயி ந்தா நீங்கேள என்ைன அப்ப த் த க்க மாட்டீங்க." 
 
    "நான் இங்கிதம் ெதாியாத ஆ ன்  ெசால்லவர்றியா நீ?" 
 
    "அப்பி  நான் ெசால்லமாட்ேடன். நீங்க ெசால்றைத எல்லாம் நான் ெசய்யக் 
காத்தி க்ேகன். நான் ெசய்ய யாதைத நீங்க ெசால்  அன்ைப உைறச்சுப் பார்க்க 
மாட்டீங்கன்  நான் நம்பலாமில்ைலயா?" 
 
    "சாி! நா ம் வந்  ெதாைலக்கிேறன். 'ஜில் ஜில்'ைல ம் அங்கப்பைன ம் 
நா ம்தான் பார்க்க ேவண் டாமா?" - என்  அவைள ேவதைனக்கு ஆளாக்காமல் 

த் க்குமர ம் வ வதாக அவளிடம் சம்மதித்தான். ெதய்வத்தின் வரத்ைதத் தனக்குச் 
சாதகமாகப் ெபற் விட்ட ஒ  பக்ைதயின் களிப்ேபா  அவள் அவன் வர 
இணங்கியதற்காக அவைனப் பாராட்டலானாள். 
 
    "உங்களிடம் ெராம்பப் ெப ந்தன்ைம இ க்கிற . அ க்காக நான் 
சந்ேதாஷப்ப கிேறன்." 
 
    "யா க்காக ம் ெசலவிடாத ெப ந்தன்ைமைய உனக்காக நான் ெசலவி கின்ேறன் 
என்பைத நீ ாிந்  ெகாண்டால் சாி"- என்  சிாித் க் ெகாண்ேட அவளிடம் கூறினான் 
அவன். இப்ப  இவர்கள் ேபசிக் ெகாண் ந்த ேபாேத, ேகாபா ம், ஜில் ஜில் - 
கனியழக ம் வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
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    "இவர்தான் 'ஜில் ஜில்' எ ட்டர் கனியழகு. இவர் த் க்குமார். நம்ப நண்பர். இப்ப 
 நாடகம் நமக்காக எ தறா " என்  பரஸ்பரம் இ வ க்கும் அறி கம் ெசய்  

ைவத்தான் ேகாபால். 
 
    "ஏற்கனேவ சம்பர் மாதம் ஒேர குளிர். நீங்க ேவற 'ஜில் ஜில்'  வந்  நிற்கிறீங்க. 
இன் ம் ெராம்பக் குளி ..." என்  த் க்குமரன் வந்த ஆைள வம் க்கு 
இ த்தேபா  மாதவி வாையப் ெபாத்திக்ெகாண்  தனக்குள்ேளேய அடக்க யாமல் 
சிாிக்கத் ெதாடங்கினாள். 
 
    "சார் ெராம்ப ஹாஸ்யமாவில்ல ேபசறா ...பிரமாதம் - பிரமாதம்" - என்  ஹாஸ்யம் 
தைட விதிக்கப்பட்ட தீவி ந்  வந்தவன் ேபால் ஆச்சாியப்படத் ெதாடங்கினான் 
ஜில் ஜில். அவ ைடய உ வத்தில் - ேவஸ்  ஜிப்பாைவத் ெதாங்கப் ேபாட் ந்த  
என்  தான் ெசால்லலாேம ஒழிய அவன் உ த்திக் ெகாண் ந்தான் என்  ெசால்ல 

யாதப  அத்தைன ஒல் யாக இ ந்தான். ஜில் ஜில் வாயில் ெவற்றிைலச் சிவப் , 
ைகவிரல்களிைடேய ைக ம் சிகெரட், அவைனவிடச் சற் ப் ப மனாகக் ைகயில் 
ஒ  ெலதர் பாக். இந்தக் ேகாலத்தில் 'ஜில் ஜில்' ஒ  ேகள்விக் குறிேபால் கு கூனி 
நின்றான். 
 
    "இவன் சட்ைட ேபாட் க் ெகாள்ளவில்ைல. இவன் கில் யாேரா சட்ைடையத் 
ெதாங்கவிட்  அ ப்பியி க்கிறார்கள்"...என்  மாதவியின் காத ேக ேபாய் 

த்தான் த் க்குமரன். அவள் ேம ம் அடக்க யாமல் சிாிப்பைதக் 
கண் , 
 
    "வாத்தியார் என்ன 'ேஜாக்' ெசால்றா ?"...என்  அவைள வினவினான் ேகாபால். 
 
    "ஒண் மில்ேல! ஏேதா நாடகத்திேல வந்த ஹாஸ்யம்..." - என்  மாதவி 
ம ப்பினாள். 
 
    "நாைளக்கு உங்கைள ஒ  ேபட்  கண்  'ஜில் ஜில்' ேல ேபாட ம்  இ க்ேகன். 
நீங்க ெபாிய ஜீனியஸ்  ந கர் திலகம் ெசான்னா " - என்  ஜில் ஜில் 

த் க்குமரைன கஸ் தி ெசய்யத் ெதாடங்கினான். சிறி  ேநரத்தில் அவர்கள் 
நால்வ ம் ஆர்ட் ஸ்ட் அங்கப்பைனப் பார்க்கச் ெசன்றார்கள். ஆர்ட் ஸ்ட் 
அங்கப்ப ைடய ஓவியக்கூடம் சிந்தாதிாிப்ேபட்ைடயில் ஒ  பைழய கால பாணி 

ட் ல் இ ந்த . தைலைம ஓவியனான அங்கப்ப க்குக் கீேழ ஐந்தா  குட்  
ஓவியர்கள் ேவைல ெசய்  ெகாண் ந்தார்கள். வர்ணக் கைற ப யாத சுவர்கேள 
அந்த மாளிைகயில் இல்ைல. கூட்டம் கூ  விடாதப  கவனமாக அந்த மாளிைக 
ஓரமாகத் ெத வில் காைர நி த்திவிட்  அவர்கள் இறங்கி உள்ேள ேபாயி ந்தார்கள். 
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    ஜில் ஜில் கனியழகன் அங்கப்பைன நீ, நான் என்  உாிைமேயா  ேபசினான். 
 
    "பார்த்தியா அங்கப்பன்? எத்தினி ெபாிய ந கைர உன்ைனத் ேத க் 
கூட் யாந்தி க்ேகன்? மாமண் ர்ச்சிங்கன் உைலக்களத்ைதத் ேத  ம் ர்த்திகேள 
வ வார்கள் என்  கம்பர் பா  வச்சமாதிாி உன்ைனப் பத்தி ம் பாடலாம். 
அப்ப ப்பட்டவங்கல்லாம் உங்கிட்ட வந்தி க்காங்க இன்னிக்கி." 
 
    காதில் ெசா கியி ந்த ெபன்சிைல விஷமம் ெசய்  ெகாண்ேட அங்கப்பன் 
அவர்கைள வரேவற்றான். அந்தக் காலத்திேல கன்ைனயா கம்ெபனி ஸீன்ஸ் எப்ப  
இ க்கும் என்ப  ெதாடங்கி, சிந்தாதிாிப்ேபட்ைடயிேல க்கால் கப் காப்பி என்ற 
'எகானமி ாிங்க்' வசதி இ ந்த ெபாற்காலம் வைர அங்கப்பனின் வரேவற் ைரயில 
அடங்கியி ந்தன. ந வில், 
 
    "அந்த நாளிேல ராமா ஜு  நா  கம்ெபனியிேல பலராம ஐயர்  ஒ த்தர் ஸ்திாீ 
பார்ட் கட் வா , இந்த அம்மா மாதிாிேய, பார்த்தாேலா ேபசினாேலா கிளி ெகாஞ்சும். 
சிாிச்சா த்  உதி ம் ேபாங்க" - என்  மாதவிையச் சுட் க் காட் ச் 
சம்பந்தமில்லாமல் மாதவிையப் கழ்ந்  ைவத்தான் அங்கப்பன். 
 
    "நம்ம சார்கூட ம ைரயிேல ஒ  பிரமாதமான பாய்ஸ் கம்ெபனியிேல 'ஸ்திாீ பார்ட்' 
தான் ேபாட் க்கிட்  இ ந்தா " - என்  அப்ேபா  ஜில் ஜில் கு க்கிட் க் 
கூறியைதக் ேகாபால் அவ்வளவாக ரசிக்கவில்ைல. 
 
    "எைத மறந்தா ம் நான் 'ஸ்திாீபார்ட்' ேபாட்டைத மறக்க மாட்டீ  ேபா க்கு 
உனக்கு ஏன்யா எப்பப் பார்த்தா ம் ஸ்திாீகைளப் பத்திேய நிைனப் ?" என்  தன் 
ேகாபத்ைத ஹாஸ்யம் ேபான்ற ெசாற்களின் வ விேல மாற்றி ெவளியிட்டான் 
ேகாபால்; அப்ேபா  மாதவி ம் த் க்குமர ம் ஒ வைரெயா வர் குறிப்பாகப் 
பார்த்  நைகத் க் ெகாண்டனர். 
 
    "சார் ெபாிய கவி. ெராம்பப் பிரமாதமான கவிராயர் பரம்பைரயிேல வந்தவ . இப்ப 
நம்ம ேகாபால் சாேராட கம்ெபனிக்கு நாடகம் எ தறா . பாட் க் கட்டறதில ம் 
ெகட் க்கார " என்  ஜில் ஜில் த் க்குமரன் ேமல் தன் க ைணையப் ெப க 
விட்டேபா , 
 
    "ஆகா! அந்தக் காலம் இனிேம வ மா? கிட்டப்பா ேமைடக்கு வந்  'காயாத 
கானகம்'  ஒ  பி  பி ச்சார்னா அந்தக்குரல் சைபையேய நிைறக்குேம; ஐேயா! 
என்ன காலம் அ ?" - என்  ஆரம்பித்  விட்டான் அங்கப்பன். தன்ைனப்பற்றி ஜில் 
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ஜில் கூறியைதத் தவறாகக் காதில் வாங்கிக்ெகாண்  'பாட் க் கட்டறதிேல 
ெகட் க்கார ' - என்ப  ேபால் நிைனத்  அங்கப்பன் கிட்டப்பாைவப் பற்றிப் 
ேபசியைத த் க்குமரன் ேகட் க் ெகாள்ள ேவண் யதாயிற் . தனக்கு ேவண் ய 
தர்பார் ஸீன், நந்தவன ஸீன், ராஜ தி, அரண்மைன ற்றம் ேபான்ற சில 
ஸீன்கைளக் ேகாபால் விவாித்த பின் தன்னிடம் திதாகேவ இ ந்த சில ஸீன்கைள 
விாித் க் காண்பித்தான் அங்கப்பன். என்ெனன்ன மாதிாியான ஸீன்கள் ேதைவப்ப ம் 
என்பைத த் க்குமரனிடம் அங்ேக ைவத்ேத ேகட்டான் ேகாபால். ேகட் விட் ப் 
பதிைல எதிர்பாராமல் த் க்குமரன் பதில் ெசால்வதற்குள் தானாகேவ, 'இன்னின்ன 
ஸீன்கள் அவசியம் ேதைவயாயி க்கும்' - என்  ஜில் ஜில்ைல ம் அங்கப்பைன ம் 
ேநாக்கி விவாிக்க ஆரம்பித்  விட்டான். த் க்குமர க்கு இ  பி க்கவில்ைல. 
ஆயி ம் சும்மா இ ந்தான். அ த்  பத்  நிமிஷத்தில் ம ப ம் ேகாபால் 

த் க்குமரன் பக்கமாகத் தி ம்பி ஸீன்கைளப் பற்றி ஏேதா ேயாசைன ேகட்ட ேபா , 
"என்ெனன்ன ஸீன்கள் வாங்குகிறாேயா அதற்குத் தகுந்த மாதிாிக் கைதைய எ திட்டா 
நல்லாயி க்கும்" - என்  சிாித் க்ெகாண்ேட பதில் ெசான்னான் அவன். ேகாபாேலா 
இந்த வார்த்ைதகளில் இ ந்த தாக்குதைலப் ாிந்  ெகாள்ளாமல், "சில சமயங்களில் 
அப்பி க்கூடச் ெசய்ய ேவண் யதாகத்தான் இ க்கும்" - என்  பதில் கூறினான். 

த் க்குமர க்கு அ  ேகாப ட் னா ம் அவன் ேபசுவைத நி த்திக் ெகாண்டான். 
ஜில் ஜில் அங்கப்பனிடம் ேகாபாைலப் பற்றி அளக்கத் ெதாடங்கினான்: 
 
    "இந்தா அங்கப்பன்! நம்ப சார் ஒ  வார்த்ைத ெசால்  அ ப்பிச்சார்னா ஆயிரம் 
ஸ் ேயாக்கார க ஸீன்ஸ், ெஸட் ங்ஸ்லாம் தயார் பண்ணி  ேத க் ெகா த்  
அ ப் வான்கள். ஆனால், சாேர பாய்ஸ் கம்ெபனியிேல இ ந்தவரானப யாேல 
உன்ைன மாதிாி ைறயா நாடக ஸீன்ஸ் எ தற ேல ெராம்ப வ ஷமாப் பழகின 
ஒ த்தாிட்டேவ வாங்க ம்  ஆைசப்படரா ." 
 
    "ேபஷா வாங்கட் ம்! எனக்கும் ெப ைமதான். அம்மா மகாலட்சுமி மாதிாி 
வந்தி க்காங்க... அவர்கைளப் பார்க்கறப்பேவ லட்சுமி கடாட்சம் ெபாங்கு ..." - 
என்  சம்பந்தமில்லாமல் ம ப ம் மாதவிையப் பற்றிப் கழத் ெதாடங்கினான் 
அங்கப்பன். 
 
    "இவ க்கு உன்ைனத் தவிர இங்ேக வந்தி க்கிற யா ேம கண் ேல படேல!"- 
என்  மாதவியின் காத கிேல த்தான் த் க்குமரன். சிறி  ேநரத்தில் 
அங்கப்பனிடம் இ ந்த திய, பைழய ஸீன்கைள எல்லாம் பார்த்  த்தாயிற் . 
விைலக்கு வாங்குவ  பற்றிய ேபரம் ெதாடங்கிய . வந்தி க்கிற ந கர் திலகத்தின் 
பணச்ெசழிப் க்கும், ெகௗரவத்திற்கும் ஊ  ேநராமல் விைல ெசால்ல ேவண் ெமன்  
நிைனத்ேதா என்னேவா, அரண்மைன விைலையவிட அதிக விைலைய அரண்மைன 



 70

க்கும், மற்றவற்றிற்கும் கூறினான் அங்கப்பன். விைலகைளக் ேகட்ட ம் 
ேகாபால் தயங்கினான். 
 
    "இந்த விைலக்குப் சாேவ எ தச் ெசால்  ஆர்டர் ெகா க்கலாம் 
ேபா க்ேக?"- 
 
    "ேபஷாக் ெகா ங்க... எ தித் தர்ேறன்"- என்  அந்த ேயாசைனைய ம் விடாமல் 
ஏற் க் ெகாண்டான் அங்கப்பன். 
 
    - ம ப ம் திய ஸீன்கள் எ வதற்கான ேபரம் ெதாடங்கிய . ஸீன்கைள 

த் த் த வதற்குாிய காலம் பற்றி அங்கப்பன் கூறியைத ேகாபால் ஏற் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. ம ப ம் ஏற்கனேவ எ தி ைவத்தி ந்த ஸீன்கைளப் பற்றிய 
ேபரம் தி ம்பி ஒ விதமாக நிைறேவறிய . ஜில் ஜில் இரண்  பக்க ம் மாறி மாறிப் 
ேபசி ஒ  வழியாகப் ேபரத்ைத த்  ைவத்தான். அவர்கள் அங்கி ந்  

றப்ப ம்ேபா  பகல் ஒ  மணிக்கு ேமலாகிவிட்ட . 
 
    "ஜில் ஜில்" அன்  பக ல் ேகாபா டன் சாப்பிட்டான். 'ைடனிங்' ேடபிளில் 
ேகாபால், ஜில் ஜில், த் க்குமரன் வ ம் அமர்ந்த டன் பாிமாற வந்த 
சைமயற்காரைனத் த த் விட் , 'நீ பாிமாேறன் மாதவி!' என்  திடீெரன்  
மாதவிக்குக் கட்டைளயிட்டான் ேகாபால். த் க்குமர க்கு அ  மிக ம் 'சீப்' ஆகத் 
ேதான்றிய . மாதவி அதற்கு இணங்கக் கூடா  என்  அவன் எதிர்ப்பார்த்தான். 
கதாநாயகியாக ந ப்ப , பாட் ப் பா வ , ைடப் ெசய்வ , ைடனிங் ேடபிளில் 
பாிமா வ  ஆகிய எல்லாக் காாியங்கைள ம் ஒ த்திையேய ெசய்யச் ெசால்  
அடக்கி ஆ ம் தன்ைம தனக்கு இ ப்பதாகக் ேகாபால் மற்றவர்க க்குக் காட்ட 
வி ம் வைத த் க்குமரன் கண்டான். த் க்குமரன் நிைனத்தைதப் ேபால் மாதவி 
அந்தக் காாியத் க்கு இணங்க ம க்கவில்ைல. உற்சாகமாகப் பாிமாறத் 
ெதாடங்கினாள். அவள் அப்ப ச் ெசய்த  த் க்குமர க்குப் பி க்கவில்ைல. அவன் 

கத்தில் மலர்ச்சி குன்றிய . சிாிப்  அறேவ மைறந்  விட்ட . பாிமாறிக் 
ெகாண் ந்த மாதவி ம் த் க்குமரனின் மா தைல ம் ாிந்  ெகாண்டாள். ஜில் 
ஜில் ம் ேகாபா ம் அட்டகாசமாகச் சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண்ேட சாப்பிட்டார்கள். 

த் க்குமரேனா சாப்பிட்  க்கிறவைர ெமௗனத்ைதக் கைலக்கேவ இல்ைல. 
த் க்குமரனின் ெமௗனத்ைதக் குறிப்பிட்  ஜில் ஜில் ேகாபாைலக் ேகட்டான்: 

"என்ன, சார் ஒண் ம் ேபசேவ மாட்ேடங்கிறா ..." 
 
    "அவ  ஏதாவ  ேயாசைன பண்ணிக்கிட் ப்பா " என்றான் ேகாபால். அப்ப  
அவர்கள் இ வ ம் தன்ைனப் பற்றிப் ேபசிய ேபா கூட த் க்குமரன் வாய் 
திறக்கவில்ைல. 
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    வாஷ்ேப ன் வைர எ ந்தி ந்  ேபாய்க் ைக க வி வரச் ேசாம்பல்பட்டவனாகக் 
"ைக க வதற்கு ஒ  கும்பாவில் தண்ணீர் ெகாண்  வா" என்  குரல் ெகா த்தான் 
ேகாபால். ைகக வதற்கு நாயர்ப் ைபயன்தான் தண்ணீர் ெகாண்  வ வான் என்  
எதிர் பார்த்தான் த் க்குமரன். ஆனால் அப்ப  நடக்கவில்ைல. ஒ  சிவப் நிற 
பிளாஸ் க் கும்பாவில் மாதவி தான் ைகக வதற்குத் தண்ணீர் ெகாண்  வந்தாள். 
அவள் ைடனிங் ேடபிள் அ ேக வந்  அந்தக் கும்பாைவக் ைகயில் ஏந்திக் ெகாண்  
நின்ற ம் - ேகாபால் உட்கார்ந்தப ேய அதற்குள் ைககைள விட் க் க வினான். 

த் க்குமர க்கு மனம் கு றிய . அந்த உபசாரம் தன்ேனா  ேபாகாமல், 
 
    "சும்மா நீங்க ம் இப்ப ேய க விவி ங்க" என்  ஜில் ஜில்ைல ம் 

த் க்குமரைன ம் ேவ  ேவண் னான் ேகாபால். ஜில் ஜில் ம த்  விட்டான். 
த் க்குமரன் "என்னாேல வாஷ்ேப ன் வைர நடந்  ேபாக ம்  

நிைனக்கிேறன்" என்  பதி ம் ெசால்  விட் த்தான் எ ந்தி ந்தான். ேகாபா ன் 
திமிைரக் கண்  அவன் மனம் ேகாப ம் ெகாதிப் ம் அைடந்தி ந்த . சாப்பா  

ந்த சிறி  ேநரத்திற்ெகல்லாம் ேகாபா ம் ஜில் ஜில் ம் றப்பட் ப் ேபாய் 
விட்டார்கள். ேபாகும் ேபா  ஜில் ஜில் கூறிவிட் ப் ேபானான். "சார்! உங்கைள ஒ  
நாள் இண்டர்வ்  பண்றத் க்கு வர ம்." 
 
    பதில் ெசால்லாமல் ஜில் ஜில்ைல ேநாக்கித் தைலைய அைசத்தான் த் க்குமரன். 
அவர்கள் ேபான ேம அவன் அ ட்ஹ ஸுக்கு வந்  தன் ேவைலையக் கவனிக்கத் 
ெதாடங்கினான். மாதவி இன் ம் வரவில்ைல. அவள் சாப்பிட் விட்  வர அைரமணி 
ேநரம் ஆகுெமன்  ேதான்றிய . அவள் வரைவ எதிர்பார்த்  அவன் மனம் 
இ ந்ததனால் - எ த்தில் கவனேம ெசல்லவில்ைல. இத்தைன அ ைமப் த்தி 
அவ க்கு எப்ப ப் பழகியெதன்  சிந்திக்கும் ேபாேத அவனால் ெபா ைமயாக 
இ க்க யவில்ைல. தன் ைடய அன்பிற்கும், பிாியத் க்கும் உாியவள் 
இன்ெனா வ க்கு ன் அ ைம ேபால ேசைவ ெசய்  நிற்பைத அவனால் சகித் க் 
ெகாள்ள யவில்ைல. உடன் உட்கார்ந்  சாப்பி ம்ப  ேகட்கப்பட ேவண் யவைள 
- உத்தரவிட்  ேவைல வாங்கும் ெகா ப்ைப அவன் ெவ த்தான். 'ேகாபால் இத்தைன 
ெபாிய கிராதகனாக மாறியி ப்பான்' என்பைத அவனால் நம்பேவ யவில்ைல. 
இப்ப  அவன் ேயாசித் க் ெகாண் ந்த ேபா  மாதவிேய ைகயில் ெவற்றிைல - 
பாக்குப் பழங்கள் அடங்கிய ெவள்ளித் தட் டன் வந்  ேசர்ந்தாள். 
 
    "உங்க க்காக ெவற்றிைல பாக்கு எ த் க் ெகாண்  வந்ேதன். நீங்கள் அவசரமாக 
வந்  விட்டீர்கள் ேபா க்கிற ." 
 
    "எச்சில் கிண்ணம் ஏந் கிற ைககளால் - ெவற்றிைலத் தட் ம் ஏந்திவர 

மானால் நான் எப்ப  அைதப் ேபாட் க் ெகாள்வ ?" 
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    "உங்க க்கு என்ேமல் ெராம்பக் ேகாபம் ேபா க்கிற . சாப்பி ம் ேபாேத 
கவனித்ேதன்." 
 
    "ேகாபம் வராமல் பின் என்ன ெசய் ம்? நீ ெராம்பதான் ேகாபா க்குப் பயந்  
சாகிறாய்!" 
 
    "என் நிைலைமயில் இ ந்தால் நீங்கள் என்ன ெசய் ர்கள் என்பைதத் தய  ெசய்  
சிந்தித்  விட்  அப் றம் ேபசுங்கள்." 
 
    "அவன்தான் கம்பீர ஜன்னியில் திமிர் பி த் ப்ேபாய் அைலகிறான். உனக்கும் ஏன் 
அ க்ெகல்லாம் தைலயாட்ட ம்  ேதா ? சாப்பாட்ைடத்தான் பாிமாறிேன? 
எச்சிக் கிண்ணத்ைதக் கூடவா ஏந்திக்கிட்  நிக்க ம்?" 
 
    "என் நிைலைமயிேல நான் ேவற என்ன ெசய்ய ம்?" 
 
    "ஒண் ம் ெசய்ய யா ன்னா - எக்ேக ம் ெகட் த் ெதாைல - அ ைமகள்தான் 

மியிேலேய நரகத்ைதப் பைடக்கிறார்கள்." 
 
    "உண்ைமையச் ெசால்லப் ேபானால் என் மனத்ைத நான் ஒேர ஒ த்த க்குத்தான் 
அ ைமப்பட விட் க்ேகன். அந்த ஒேர ஒ த்த ம் இப்ப க் ேகாபிச்சுக்கிட்டா என்ன 
ெசய்யற ?" 
 
    "நீ யாாிட்ட மனைசப் பறிெகா த்திட்டதாகச் ெசால்றிேயா அந்த ஒ த்தன் உன் 
ெசயல்களாேல ெப ைமப்படறாப்பல ம் கர்வப்படறாப்பல ம் இ க்க ம். அந்த 
ஒ த்தன் நீ ெசய்யற காாியங்களாேல தைலகுனியறாப்பல இ க்கப்படா ." 
 
    அவளிடமி ந்  இதற்குப் பதில் இல்ைல. த் க்குமரன் தைலநிமிர்ந்  அவைளப் 
பார்த்தான். 
 
    அவ ைடய வசீகரமான விழிகளில் ஈரம் பளபளத்த . நீர் கலங்கிக் 
ெகாண் ந்த . 
 
    "உன்ைனச் ெசால் ம் குத்தமில்ைல. அந்த ராஸ்கைலேய ேகக்க ம். ந ப் ம், 
பாட் ம், அழகும், லட்சுமிகரமான கைலகள். அந்தக் கைலகைள ஆ ம் ைககைள 
எச்சில் க்கும்ப  விட்டாேய, நீ நாசமாய்ப் ேபாயி ேவடான்  ேகாபால் கிட்டேவ 
ெசால்ேறனா இல்ைலயா பாேரன்..." 
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    - என்  த் க்குமரன் ஆேவசமாகக் கத் வதற்குத் ெதாடங்கிய ேபா , 
அவ ைடய ெமல் ய ெபான் விரல் அவன் வாையப் ெபாத்தின. 
 
    "தய  ெசய்  ேவண்டாம்! எனக்குப் ெப ைம ேத த்தர யன் , அந்த யற்சியால் 
நீங்கள் உங்கள் ெப ைமைய இழந் விடக் கூடா ." 
 
    இேலசாக அ ைக விசும் ம் குர ல் இவ்வா  ேவண் னாள் அவள். மீண் ம் 
கண்கலங்கி நிற்கும் அவ ைடய எழில் கத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தான். 
    -------------- 
 
    அத்தியாயம் - 8 
    மாதவியின் ேவண் ேகா க்கிணங்கி அவைளப்பற்றிக் ேகாபா டம் 
விசாாிக்காமேல விட்  விட்டான் த் க்குமரன். 
 
    'மாதவிைய நீ சாப்பா  பாிமாறக் கட்டைளயி வ , எச்சிற்ைகையக் க வதற்குத் 
தண்ணீர் ஏந்தி வரச் ெசய்வ  ேபான்ற காாியங்கள் எனக்குப் பி க்கவில்ைல. அைவ 
உன் திமிைரக் காட் கின்றன' என்  ேகாபா டம் கண் த் ப் ேபச ேவண் ம் என்  
நிைனத்தி ந்த த் க்குமரன் - மாதவியின் ேவண் ேகா க்காகேவ அந்த 
நிைனைவக் ைகவிட ேவண் யதாயிற் . 
 
    'அவேராட ெராம்ப நாளாகப் பழகிக் ெகாண் க்கிற என்னிடம் அவர் 
மாியாைதயாக நடந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்  திடீெரன்  இப்ேபா தான் நீங்கள் 
கண் க்கப் றப்ப வ  என்னேவா ேபா க்கும். அ  ேவண்டாம்' - என்றாள் 
மாதவி. அவைளப் பாிமாறச் ெசால் ய , ைகக வத் தண்ணீர் ெகாண் வரச் 
ெசால் ய  ஆகியவற்ைறப் பற்றி நண்பன் ேகாபா டம் தான் கண் ப்பேதா, 
விசாாித் ப் ேபசுவேதா மாதவிையப் பாதிக்கும் என்ப  அவ க்குப் ாிந்த . 
ேகாபாைல ம் நாளாக நாளாகத்தான் த் க்குமரனால் கணித் ப் ாிந்  ெகாள்ள 

ந்த . வந்த தல் தினத்தன்  சந்தித்த ேகாபா டம் எவ்வள  ெப ந்தன்ைம 
இ ந்ததாக அவ க்குத் ேதான்றியேதா அந்தப் ெப ந்தன்ைம அவ்வள ம் தவறான 
கணிப்  என்  இப்ேபா  ேதான்றிய . ெவளியில் ெப ந்தன்ைம உைடயவைனப் 
ேபால ேதான்றினாேன ஒழியக் ேகாபாலனிடம் உள் ற வஞ்சக ம், சி ைம ம், 
தற்ெப ைம ேம நிரம்பியி ப்பைதேய கண்டான் த் க்குமரன். ெசன்ைனையப் 
ேபான்ற ெபாிய நகரங்களில் மனிதர்களின் ெப ந்தன்ைமையப் பற்றிச் சராசாி 
ெவளி ர்க்கார க்கு ஏற்ப கிற ஆரம்பகால அ மானம் நாட்பட நாட்படப் 
ெபாய்யாகி வி கிற  என்பைத த் க்குமரன் இப்ேபா  ாிந் ெகாண் ந்தான். 
ெப ந்தன்ைம ம், க ைண ம், அன் ேம த ல் ெதாிந்  அவற்றின் காரணங்கள் 
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பின்னால் ேபாகப் ேபாகத் ெதாி ம்ேபா  த ல் ஏற்பட்ட அ மான ம், கணிப் ம் 
தவேறா என்  தயங்க ேவண் யி க்கிற . ேகாபாைலப் ெபா த்த அளவில் 
இப்ேபா  அேத தயக்கம்தான் வாக த் க்குமர க்கு ஏற்பட் ந்த . 
 
    ச கத்தில் நாகாீகமைடந்த திகள் எல்லாம் அழகாக ம் அலங்காரமாக ம் 
பட் னத்தில் ேதான்றினா ம் - அந்த திகளில் - களில் ஆற்றல் நிைறந்த 
சந்தர்ப்பவாதிக ம், ெகா யவர்க ம், ஆதரவற்ற நியாய வாதிக ம்; நல்லவர்க ம் 

ைறமாறிய சாிசமமற்ற பலத்ேதா  நிரந்தரமாகப் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கிறார்கெளன்ேற ேதான்றிய . 
 
    சிந்தாதிாிப்ேபட்ைட அங்கப்பனின் ஓவியக் கூடத்திற்கு எல்ேலா மாகப் ேபாய்ப் 
பார்த்  'ஸீன்கள்' ேதர்ந்ெத த்  விட்  வந்த தினத்திற்குப் பின் ஓர் இரண்  
வாரங்கள் ேகாபாேலா  ெந க்கமாகேவா, அ க்க  சந்தித் ப் பழகேவா 
வாய்ப்பின்றிப் ேபாகும்ப  தானாகேவ ஒ  வசதி ேநர்ந்த  த் க்குமர க்கு. 
 
    அ த்த நாேள, ஏேதா ஒ  படத்தின் ெவளிப் றக் காட்சிப் படப்பி ப்பிற்காகக் 
ேகாபால் விமானம் லம் கு வின டன் காஷ்மீ க்குப் றப்பட்  விட்டான். தான் 
தி ம்ப இரண்  வாரமாகுெமன் ம் - அதற்குள் நாடகத்ைத எ தி த்  
ாிஹர்ஸைலத் ெதாடங்குவதற்கு ஏற்ற ைறயில் ைவத்தி க்க ேவண் ெமன் ம் 

த் க்குமரனிட ம், மாதவியிட ம் ேகாபால் தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால் விட் ப் 
ேபாயி ந்தான். அதனால் த் க்குமரன் கடற்கைரக்ேகா, ேவ  
ெவளியிடங்க க்ேகா ெசல்வைதக் குைறத் க் ெகாண்  நாடகத்ைத தீவிரமாக எ தி 

ப்பதில் ஈ பட்டான். மாதவி ம் அவன் எ திய ைகெய த் ப் பிரதிைய ைடப் 
ெசய்வதில் தீவிரமாகக் கவனம் ெச த்தினாள். அந்த ேவகமான நாட்களில் 

த் க்குமரன் இரவி ம் கண்விழித்  எ தினான். இரவில் அவன் எ திக் 
குவித்தவற்ைற ம் ேசர்த் ப் பக ல் பிரதி எ க்க ேவண் ய க ைமயான ேவைல 
மாதவியின் தைலயில் சுமந்த . இதனால் ஒ  பத் ப் பன்னிரண்  நாட்கள் எப்ப  
கழிந்தனெவன்ேற ெதாியாமல் ேவகத்தில் ேபாய்விட்ட . 
 
    ேகாபால் ெவளிப் றக் காட்சிப் படப்பி ப்பிற்காகக் காஷ்மீர் றப்பட் ச் ெசன்ற 
பன்னிரண்டாவ  நாள் அவனிடமி ந் , 'நாடகம் எந்த நிைலயில் இ க்கிற ெதன்  
விசாாித்  த் க்குமர க்கு ஒ  க தம் வந்த . அந்தக் க தம் தன் ைகக்குக் 
கிைடத்த சமயத்தில் த் க்குமரன் நாடகத்தின் கைடசிக் காட்சியில் எல்லா மாகச் 
ேசர்ந்  பாட ேவண் ய பாடைல ம் எ திக் ெகாண் ந்தான். அ த்த நாள் 
காைலயில் த் க்குமரன் வைரயில் நாடகம் எ தப் ெபற்  ந் விட்ட . மாதவி 
தான் ைடப் ெசய்  க்க ேவண் யி ந்த , அவ ம் காைலயி ந்  நண்பகல் 
வைர ைடப் ெசய்வதற்கான ேவைலதான் மீதமி ந்த . அவள் காைலயில் ைடப் ெசய்ய 
வந்தேபா  'ேஹர் கட் ங்குக்காக' த் க்குமரன் ஸ க்குப் றப்பட் க் 
ெகாண் ந்தான். ெசன்ைன வந்ததி ந்  ெவட் க் ெகாள்ளாததா ம். அதற்கு 
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ந்தி ம் ஒ  மாத காலமாக  வளர்ந்  காடாகியி ந்ததா ம் அவன் அன்  
கண் ப்பாக அந்தக் காாியத்ைத த் க்ெகாண்  வந்  வி வெதன்  
கிளம்பியி ந்தான். ேபாகும்ேபா , "நான் தி ம்பி வ கிறவைர ைடப் 
ெசய்யப்ேபா மான ேவைல உனக்கு இ க்கிற . நீ ைடப் ெசய்  ப்பதற்குள் நான் 
ஸ னி ந்  அேநகமாகத் தி ம்பி வந் வி ேவன்" என்  மாதவியிடம் அவன் 
ெசால் விட் த்தான் ேபானான். 
 
    ேகாபா ன் ைரவர் பாண்  பஜாாில் ஓர் ஏர்க்கண் ஷன் ெசய்த நவநாகாிக 
ஸ னின் ன்னால் ெகாண் ேபாய் த் க்குமரைன இறக்கிவிட்டான். 

த் க்குமரன் உள்ேள ைழந்த ேம - ன் பகுதியில் சிறி  ேநரம் காத்தி க்க 
ேவண் யி ந்த  அந்தக் காத்தி க்கும் இடத்தில் தமிழ்த் தினசாிகள், வார, மாத 
சினிமா இதழ்கள், ஆங்கில இதழ்கள் எல்லாமாக ஒ  குட்  ைலப்ராிேய இ ந்த . 
ேமேல சுவாின் நாற் ற ம் குளிக்கிற ெபண்களின் காலண்டர்க ம் - 
குளிக்காவிட்டா ம் - குளிப்பைதவிடக் குைறவாக உைடயணிந்த ெபண்களின் 
ஓவியங்க ம் மாட்டப்பட் ந்தன. ஒேர சமயத்தில் உலகத்தி ள்ள அத்தைன 
ெபண்க ம் குளித் க் ெகாண் ப்பைதத் தவிர ேவேற எைத ம் ெசய்ய 

யாெதன்ேறா, குளித் க்ெகாண் ப்பேத ஒ  ' னிவர்ஸல் ெபண்ைம இலட்சியம்' 
என்ேறா காலண்டர்காரர்கள் க திய  மிக ம் ேவ க்ைகயாகத் ேதான்றிய  

த் க்குமர க்கு, சுவைர ம், படங்கைள ம் பார்ப்பதில் அ த்தவனாக அங்ேக 
கிடந்த பளபளப்பான அட்ைட ள்ள தமிழ் வாரப் பத்திரைக ஒன்ைற எ த் ப் 

ரட்டலானான் அவன். அதி ம் அட்ைடயி ந்  உள்ேள ெதாடர் கைதகள், 
சி கைதகள் வைர எல்லாவற்றி ம் ெபண்கள் இன் ம் குளித் க் ெகாண் தான் 
இ ந்தார்கள். நல்ல ேவைளயாக ேம ம் அவ ைடய ெபா ைமையச் ேசாதிக்காமல் 
உள்ேள ெவட் க்ெகாள்ள வ மா  ஸ னின் வரேவற்  ஆள் வந்  கூப்பிட்  
விடேவ அவன் உள்ேள ேபாய் உட்கார்ந்தான். ன்னா ம், பின்னா ம் பக்க 
வாட் மாக அவ ைடய கங்கள் பத்தி ப  கண்ணா களில் ெதாியலாயின. 
திடீெரன்  கர்வப்படலாம் ேபால அத்தைன சுகமாயி ந்த  அவ க்கு. இரண்  
கண்ணா க க்கு இைடேய ஓர் இைடெவளியில் ெபாிதாக பிேரம் ெசய்யப்பட் க் 
ேகாபா ன் பட ம் அந்த ஸ னில் மாட்டப்பட் ந்த . ஆள் தைலயில் 
கத்தாிக்ேகாலால் ெவட் க் ெகாண் க்கும் சுகத்தில் க்கம் ெசாக்கும் கண்களால் 
ேகாபா ன் அந்தப் படத்ைத பார்த்தான் த் க்குமரன். படத்ைதப் பார்த்தைத ஒட் க் 
ேகாபாைலப் பற்றிய ஒ  சிந்தைன ம் அவன் மனத்தில் ஓ ய . 
 
    'ேகாபால் சாைர எனக்கு ெராம்ப நாளாய்ப் பழக்கம், ேப க்குத்தான் அவ  என்ைன 
இண்டர்வ் க்கு வரச் ெசால் ப் திதாக அப்ேபா தான் சந்திப்பவர் ேபால் 
ேகள்விகைளக் ேகட்டார்! சும்மா அ  ஒ  கண் ைடப் ' - என்  மாதவி தன்னிடம் 
உண்ைமைய ஒப் க்ெகாண்ட ம், ேகாபால் இ வைர அப்ப  ஒப் க்ெகாள்ளாமல் 
மைறப்பைத ம் இைணத்  நிைனக்கலானான் த் க்குமரன். ேகாபாேலா - 
இண்டர்வ் வின்ேபா  தான் தன் தலாக மாதவிையேய தான் சந்திப்ப  ேபால் 
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தன்ைனேய நம்ப ைவத் ப் ேபசிக் ெகாண் ப்பைத த் க்குமரன் உணர்ந்தான். 
மாதவிக்குத் தமிழ் ைடப்ைரட் ங் ெதாி ம் என்  ெசால்ல வந்தேபா  கூட, 
 
    "மாதவிக்கு நல்லா ைடப்ைரட் ங் ெதாி ம்  இண்டர்வ் விேல ெசான்னா, 
அவைளேய ைடப் பண்ணச் ெசால்ேறேன?" - என் தான் ெசால்  
ஏமாற்றியி ந்தாேன ஒழிய அவைளத் தனக்கு ெராம்ப நாளாகத் ெதாி ம் என்பைதக் 
ேகாபால் தன்னிடம் மைறக்கிறான் என்பதாகேவ த் க்குமர க்குப் ாிந்த . 
 
 
    ஸ னி ந்  தி ம்பி வந்தேபா  காைல பதிேனா  மணிக்கு ேமலாகிவிட்ட . 
அப்ேபா  மாதவி ைடப் ெசய்ய ேவண் ய ேவைலைய த்  த ந்  ைடப் 
ெசய்த தாள்களில் பிைழயாக ைடப் ஆனவற்ைறத் ேத ப் பார்த் த் தி த்திக் 
ெகாண் ந்தாள். த் க்குமரன் உள்ேள ேபாய்க் குளித்  உைடமாற்றிக் ெகாண்  
வந்தான். மாதவி அவைன உற் ப் பார்த் விட் க் கூறினாள்: 
 
    "திடீர்  இைளச்சுப்ேபான மாதிாித் ெதாியறீங்க... ைய ெராம்பக் குைறச்சு 
ெவட் ட்டாங்க ேபா க்கு." 
 
    "கவனிக்கேல!  ெவட்டறப்ப நல்லா உறக்கம் வந்திச்சு...உறங்கிட்ேடன்..." 
 
    "நாடகம் நல்லா ஞ்சி க்கு. தைலப்  இன் ம் எ த ேய? என்ன ேபர் ைவக்கப் 
ேபாறீங்க இந்த நாடகத் க்கு?" 
 
    "கைழக் கூத்தியின் காதல்'  ைவக்கலாம்  பார்க்கிேறன். நீ என்ன 
நிைனக்கிேற?..." 
 
    "எனக்கும் அ  சாின் தான் ேதா ..." 
 
    "ேகாபால் என்ன ெசால்வான்  ெதாியேல..." 
 
    "அதான் நாைளக் கழிச்சு ம நா வந் வாேர? அப்பத்தாேன ெதாி ?" 
 
    "ஒ  ேவைள அவன் இன் ம் ைமயான ேபரா ைவக்க ம்  ஆைசப்பட்டா ம் 
ப வான்..." 
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    "இப்ேபாைதக்கு நான் இந்த ஸ்கிாிப்ட்ேல ம், ைடப் அ ச்சதிேல ம், 'கைழக் 
கூத்தியின் காதல்'ேன எ தி ைவக்கிேறன்." 
 
    அவ ம் அதற்குச் சம்மதித்தான். பகல் உண க்குப் பின் அவேளா  
அரட்ைடய த் க் ெகாண் ந்த ேபா  "இன்னிக்கு நாடகம் ஞ்சி க்கு...அைதக் 
ெகாண்டாட ம்; நாம ெரண்  ேப மா ஒ  சினிமா க்குப் ேபானா என்ன?" என்  
அவைளக் ேகட்டான் த் க்குமரன். 
 
    "மாட்னி ேஷா க்கானா நான் வர்ேரன்..." என்றாள் அவள். அவ ம் அைத 
ஏற்றான். இ வ மாகப் திதாய் அப்ேபா தான் ாிலீஸாகியி ந்த ஒ  தமிழ்ப் 
படத்திற்குப் ேபானார்கள். அ  ஒ  ச கப் படம். வங்காளிக் கைதயின் த வல் என்  
ெவளிப்பைடயாக ைடட் ல் காட் ம் ேபாேத பாவமன்னிப் க் ேகட் விட் த் 
ெதாடங்கிய  படம். வசனத்ைத ம் பாடல்கைள ம் திைரக்கைதைய ம் 
ைடரக்ஷைன ம் ஒ வேர ெசய்தி ந்தார். ேகாபாைலப் ேபால் ேவெறா  பிரபல ந கர் 
அதில் ஹீேராவாக வந்  - பைழய வள்ளி தி மண நாடகத்தில் ேவலன், ேவடன், 
வி த்தன் ேவடங்கைள ஒ வேர ேபா வ  ேபால் - இந்தப் திய ச கப் படத்தில் 
பஞ்சாபி பட்டாணி, வட்  வாங்கும் மார்வாாி ஆகிய பல ேவடங்களில் ேதான்றினார். 

த் க்குமரன் படம் பார்த் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத மாதவிைய ஒ  ேகள்வி 
ேகட்டான்: 
 
    "எல்லாப் படத்திேல ம் ஏன் ஒ த்தேர பல ைறயி ம் திறைமசா ன்  காமிக்க 

யற்சி பண்ணி எல்லாத் ைறயி ம் தான் அைரகுைறதான்  நி பிக்கிறாங்க?" 
 
    "தமிழ்ப்படத் தயாாிப்பிேல - யாராேல ம் ேபாக்க யாத குைற அ ! இங்ேக 
ைடரக்டேர திடீர்  ஒ  படத் க்கு கைத எ வா . அவ  ேநாக்கம் தனக்குக் கைத 
எ த ம் ெதாியறைத நி பிக்க ம்கிற தான். க றவங்க ம் அைத 
உபசாரத் க்குப் க வாங்க. பார்க்கிறவங்க ம் அைத உபசாரத் க்குப் பார்ப்பாங்க. 
எ தறவங்க ம் அைத உபசாரத் க்குப் கழ்ந்  எ வாங்க." 
 
    "ஏன் நி த்திட்ேட? ேமேல ெசால்ேலன்! ைடரக்டர் கைத எ தறப்ப நாம் ஏன் 
எ தக் கூடா ன்  ந க க்குத் ேதா ம். உடேன ந க ம் ஒ  கைத எ வா , 
அைத உபசாரத் க்குப் க வாங்க..." 
 
    "ஆமாம்! அப் றம் திடீர்  ஸ் ேயா ைலட்பாய் ஒ  நாள் ஒ  லவ் ஸ்ேடாாி 
எ வான். ஜனநாயகத்திேலதான் யா ம் எைத ம் ெசய்யலாேம? அ ம் படமாகும். 
ஒ ேவைள அ  ைடரக்டர், ந கெரல்லாம் எ தினைதவிட ாியலாக ம் 
பிராக் கலாக ம் இ ந்தா ம் இ க்கும்." 
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    பின் ஸீட் ல் இ ந்த பரம ரசிகர் ஒ வர் படத்தில் கவனத்ைதச் ெச த்தாமல் 

த் க்குமர ம் மாதவி ம் ேபசிக் ெகாள்வைதப் பற்றிச் சூள்ெகாட்  க்கத் 
ெதாடங்கேவ மாதவி ம் த் க்குமர ம் ேபசுவைத நி த்தினார்கள். படத்தில் 
கதாநாயகியின் கன  ஸீன் ஓ க்ெகாண் ந்த . ஜிகினா மரங்கள் ஒவ்ெவான்றி ம் 
ெவள்ளிக் கனிகள், கதாநாயகி ஒவ்ெவா  மரத்தி ம் ஏறி ஊஞ்சலா ம் - ஒ  
மரம்கூட றியவில்ைல. அவ்வள  கனமான அவள், ஒ  ெபாிய பாட் ம் பா கிறாள்; 
அவள் எல்லா மரங்களி ம் ஏறி ஊஞ்சலா  கிறவைர யாதப  அத்தைன 
நீளமாக அந்தப் பாடல் இயற்றப்பட் க்கிற . 'டங்காி ங்காேல ங்கிாி டங்காேல' 
என்ற பாட ல் வந்த சில வாிகள் எந்த ெமாழிையச் ேசர்ந்தைவ என்  ாியாமல் 
மாதவிையக் ேகட்டான் த் க்குமரன். 
 
    "சினிமா ெமாழி - அல்ல  காதலர் ெமாழிையச் ேசர்ந்தைவயாயி க்கும்" - என்  
அவன் காத ேக த்தாள் மாதவி. 
 
    "சும்மாப் ேபசிக்கிட்ேடயி ந்தீங்கன்னாப் படத்ைதப் பார்க்க யேல. ேவ ம்னா 
ெவளியிேல ேபாய்ப் ேபசுங்க சார்?" - என்  பின் ஸீட்காரர் ம ப  உாிைமப் 
பிரச்ைனையக் கிளப்பினார். ம ப ம் அவர்கள் ெமௗனமானார்கள். 
 
    படம் கிறவைர அவர்களால் இ க்க யவில்ைல. பாதியிேல றப்பட 
ேவண் யதாயிற் . ம ண்ட்ேரா ல் ஒ  ேமற்கத்திய பாணி ஏர்க்கண் ஷன் 
ேஹாட்ட க்குச் சிற் ண்  சாப்பிடச் ெசன்றார்கள் அவர்கள். ப க்கு ஆர்டர் 
ெகா த் விட்  அவர்கள் ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். த் க்குமரன் அவைளக் 
ேகட்டான். 
 
    "ஆமாம்! நான் ெவ க்கிற மாதிாிேய இந்த அைர ேவக்காட் ப் படங்கைள நீ ம் 
ெவ க்கிறிேய? அப்பி  இ ந் ம் எப்பி  இந்தத் ைறயிேலேய ெதாடர்ந்  
உன்னாேல காலந்தள்ள ?" 
 
    "ேவேற பிைழப்  ஏ ? ெகாஞ்சம் ப ச்சி க்கிற காரணத் னாேல - இ  ேமாசம்  
ெதாி . ஆனா ேவற யாாிட்ட ம் ேமாசம்  ஒத்த க்ெகா த்தர் ெசால் க்க ம் 
மாட்டேம? இங்ேக கமன் வார்ைதக்கும் - கழ்ச்சிக்கும் ஆழமான வித்தியாசம் 
ஒண் ம் கிைடயா . அதனாேல கவைலப்பட ேவண் யதில்ைல. தன்னாேல நல்லாச் 
ெசய்ய யற ஒ  காாியத்ைத மட் ம் க த் ன்றிச் ெசய் விட்  மற்றைத 
மற்றவங்ககிட்ேட விட ம்கிற ெப ந்தன்ைமெயல்லாம் இங்ேக கிைடயா . 
எல்லா ம் எல்லாத்ைத ேம ெசய்யலாம்கிற ஒ  மனப்பான்ைம இங்ேக உண் . அந்த 
மனப்பான்ைமைய யா ம் அத்தைன சுலபமாகப் ேபாக்கிட யா ..." 
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    "ேகாபால் எப்ப  இதிேல?" 
 
    "நீங்க ேகட்கிறதினாேல இப்ப நான் உபசாரப் கழ்ச்சி ெசய்யக் கூடா ..." 
 
    "உள்ளைதச் ெசால்ேலன்." 
 
    "ஃபீல் க்கு வந்தப்ப ன் யரா உைழச்சா ங்கறாங்க...இப்ப அவ ம் 
எல்லாைர ம் ேபாலத்தான் ஆயிட்டா ..." 
 
    "கைலயிேல ஆத்ம ேவதைனப் பட ம்..." 
 
    "அப்படீன்னா?" 
 
    அசல் சிரத்ைத ேவ ம்  ெசால்ேறன்..." 
 
    "ெராம்பப் ேப  இங்ேக உடம்  ேவதைனப்பட்ேட உைழக்கிறதில்ேல. நீங்க 
என்னடான்னா ஒ  ப  ேமேல ேபாய் ஆத்ம ேவதைனப்பட ம்ேன ெசால்றீங்க..." 
 
    "உள்ளைதச் ெசால்ேறன்! ஆத்ம ேவதைனப்படாம என்னாேல ஒ  வாி பாட்  எ த 

யேல. ஆத்ம ேவதைனப்படாம என்னாேல ஒ  வாி கைத எ த யேல. ஆத்ம 
ேவதைனப்படாம என்னாேல ஒ  வாி நல்ல வசனம் எ த யேல..." 
 
    "இ க்கலாம்! உங்க க்கு உங்க கைல ேமேல அத்தைன சிரத்ைத 
இ க்கிற னாேல அப்ப த் தவிக் கிறீங்க! ஆனா இங்ேக பல ேப க்கு 'ஆத்ம 
ேவதைன'ன்னாேல என்னான்  ெதாியா ! 'கிேலா' என்ன விைலயின்  
ேகட்பாங்க..." 
 
    "பாிதாபம்தான்! இத்தைன ேபா கள் ேசர்ந்  எப்ப  லட்ச லட்சமாப்பணம் 
பண்றாங்கங்கற  ெபாிய ஆச்சாியமாகத்தான் இ க்கும்..." 
 
    - பன் வந்த , இ வ ம் ேபசிக் ெகாள்ளாமல் சாப்பிட்  த்தார்கள். காபி வர 
சிறி  தாமதமாயிற் . ெம வாக ம், நிதானமாக ம், ேகட்  - ஆர்டர் எ த் க் 
ெகாண் , பின் ஒவ்ெவான்றாகக் ெகாண்  வந்  ைவத்ததன் காரணமாக அங்ேக 
சிற் ண்  - காபி சாப்பிட்  க்கேவ ஒ  மணி ேநரத்திற்கு ேமேல ஆகியி ந்த . 
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தி ம் ம் ேபா  மாதவிைய அவள் ட் ல் ெகாண்  ேபாய் விட்  விட் த் 
தி ம்பினான் த் க்குமரன். 
 
    ம நாள் காைல யா ம் எதிர்பாராமல் ஒ நாள் ன்னதாகேவ தி ம்பி வந்  
விட்டான் ேகாபால். வந்த டேனேய நாடகத்ைதப் பற்றிய ேவகத்ைத ம், 
அவசரத்ைத ம் அவன் தன் ேபச்சில் காண்பித்தான். காஷ்மீாி ந்  தி ம்பிய 
தினத்தன்  ேகாபால் எங்கும் ெவளிேய ேபாகவில்ைல. நாடகப் பிரதிைய 
வாங்கிக்ெகாண்  ேபாய்த் தன் அைறயில் ைவத் ப் ப த் விட்  ம ப ம் மாைல 
ஆ  மணிக்கு த் க்குமரைனத் ேத  அ ட்ஹ ஸுக்கு வந்தான். அப்ேபா  

த் க்குமரேனா  மாதவி ம் உட்கார்ந்  ேபசிக் ெகாண் ந்தாள். ேகாபால் 
திடீெரன்  உள்ேள பிரேவசித்த டன் மாதவி பயபக்தி டேன எ ந்  நின்றாள். 
அவள் அப்ப  எ ந்  நின்றைத த் க்குமரன் ரசிக்கவில்ைல. 
 
    "நாடகத்ைதப் ப ச்சாச்சு..." 
 
    "........." 
 
    "தைலப்  ேவற மாத்த ம். ேபர் ைமயா இ ந்தா நல்லா இ க்கும். 
ஹாஸ்யத் க்கு ஒண் ம் ஸ்ேகாப் இல்ைல. அைத ம் உண்டாக்க ம்." 
 
    "........" 
 
    "என்ன வாத்தியாேர! நான் ெசால் க்கிட்ேட இ க்ேகன். நீ ஒண் ம் பதில் ேபச 
மாட்ேடங்கிறீேய?" 
 
    "பதில் ேபசற க்கு என்ன இ க்கு? அதான் உனக்ேக எல்லாம் ெதாி ேத?" 
 
    "நீ குத்தலாக பதில் ெசால்ற மாதிாியல்ல இ க்கு?" 
 
    "........" 
 
    "கவர்ச்சியா ஒ  ேப  ைவக்கிறதி ம் ந ந ேவ ஹாஸ்யம் வ கிறாப்பிேல 
ெசய்யறதி ம் நம்ம ஜில்ஜில் எமகாதகன்! அவன்கிட்ட இந்த ஸ்கிாிப்ைடக் ெகா த்  
சாி பண்ணி வாங்கலாம்  பார்க்கிேறன்..." 
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    "ேச! ேச! அவன் எ க்கு? ஜில் ஜில்ைலவிட - இந்த மாதிாி ேவைலக க்கு 
உன்ேனாட பாண் பஜார் - ஏர்க்கண் ஷன் ஸ ன்காரன்தான் ெராம்பப் 
ெபா த்தமானவன்..." 
 
    "நீ ேக  பண்ேற?" 
 
    "ேடய்; ேகாபால் - நீ என்னன்  நிைனச்சிட் க்ேகடா? இெதன்ன நாடகமா, 
அல்ல  ேரா ேநாட்டா?" 
 
    த் க்குமரன் இந்தத் திடீர் சிம்ம கர்ஜைனயில் ேகாபால் அப்ப ேய 
ஒ ங்கிப்ேபானான். த் க்குமரைன எதிர்த் ப் ேபச அவ க்கு வாய் வரவில்ைல. 
அதிக ேநரம் பதிேல ெசால்லாமல் ஆத்திரமானெதா  ெமௗனத்ைதச் சாதித்த 

த் க்குமரன் திடீெரன்  வாய் திறந்  சீறியேபா  ேகாபா க்கு வாயைடத் ப் 
ேபாயிற் . த் க்குமரனின் ேகாபம் திடீெரன்  யலாக வந்த ேவகத்ைதப் பார்த்  
மாதவிேய அதிர்ந்  ேபானாள். 
 
    "ஜில் ஜில்ைலவிட உன் ைடய பாண் பஜார் ஆள்" - த் க்குமரன் ெகா த்த 
பதில் ேகாபாைலச் ச க்க யாக விளாசி விட் ந்த . சிறி  ேநரத் க்குப் பின் 
சுபாவமாக ஒன் ேம நைடெபறாத  ேபாலக் ேகாபாைலப் பார்த் , "நாைளயி ந்  
நாடகத் க்கு ாிஹர்சல் இங்ேக இந்த அ ட் ஹ சிேல நடக்கும்...நீ ம் வந்  ேசர்" - 
என்  கட்டைளயிட்டான் த் க்குமரன். அைத ம் ேகாபால் ம த் ச் ெசால்ல 

யவில்ைல. 
    ------------- 
 

அத்தியாயம் – 9 
 
    "இன்னிக்கு உனக்குப் பணம், பவிஷு எல்லாம் வந்திட்ட னாேல நாடகம்னா 
என்னன்  நீ கைரகண்  விட்டதாக நான் ஒப் க்ெகாண்  விடமாட்ேடன். 
நாடகம்னா என்னன்  எனக்குத் ெதாி ம். அைதக் ேகட்  அதன்ப  நடக்கிறைதவிட 
ேவேற எைத ம் நீ ெசய்ய ேவண் யதில்ைல. திடீர்  உன்ைன நீ ெராம்பப் ெபாிய 

த்திசா யா நிைனச்சுக்க ேவண் ய அவசியமில்ேல" - என்ெறல்லாம் ேகாபாைலக் 
கண் க்க நிைனத்தி ந் ம் மாதவியின் ன் அைதச் ெசய்  ேகாபா ன் மானத்ைத 
வாங்க வி ம்பவில்ைல அவன், 
 
    - ெவளிேய ம்ேபா  நாடகப் பிரதி ஒன்ைற ம் ைகயிெல த் க்ெகாண்  
ெவளிேயறிய ேகாபாைல "இந்தா அைத எங்ேக நீ ெகாண்  ேபாேற? இப்ப க் 
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ெகா த்திட் ப் ேபா" - என்  உரத்த குர ல் அதட்  வாங்கி ைவத் க் ெகாண்டான் 
த் க்குமரன். அந்த அதட்டைல ம் மீற யாமல் ேகாபால் கட் ப்பட்டான். 

 
    இ வ ைடய இந்த நிைலக க்கு ந ேவ தான் நின்  காண வி ம்பாமல் மாதவி 

ட் க்குப் ேபாய் விட்டாள். அவள் ெசன்ற சிறி  ேநரத்திற்ெகல்லாம் ேகாபா ம் 
பங்காளா க்குப் ேபாய்விட்டான். ேபாகும் ேபா  த் க்குமரனிடம் ெசால் க் 
ெகாண்  ேபாகவில்ைல, அ  த் க்குமர க்கு ஒ  மாதிாி விட் த் ெதாிந்த . 
ஆனா ம் சுபாவமான அகங்காரத்தினால் அவன் அைதப் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. 
இர  ஏ  மணிக்குச் சாப்பா  ெகாண்  வந்த நாயர்ப் ைபயன், "ஐயா உங்ககிட்டக் 
ெகா க்கச் ெசால் ச்சு." - என்  ஓர் உைறயி ட்  ஒட் ய க தத்ைத ம் ேசர்த் க் 
ெகாண்  வந்தி ந்தான். த் க்குமரன் ஆவேலா  அந்தக் க தத்ைத வாங்கிப் 
பிாிக்கத் ெதாடங்கினான். ைபயன் சாப்பாட்ைட ேமைஜ ேமல் ைவத்  விட் க் 
கிளா ல் தண்ணீ ம் ஊற்றியபின் பதிைலக்கூட எதிர்பாராமல் பங்களா க்குப் 
ேபாய்விட்டான். 
 
    ***** 
 
    "அன்பிற்குாிய த் க்குமர க்குக் ேகாபால் எ திய . நீ மாதவியின் 

ன்னிைலயில் என்ைன எ த்ெதறிந்  ேபசுவ ம், ேக  ெசய்வ ம், கண் ப்ப ம் 
உனக்ேக நன்றாக இ ந்தால் சாி. என்னிடம் அடங்கி ேவைல ெசய்ய 
ேவண் யவர்க க்கு ன்னால் நீ என்ைன அவமானப்ப த் வைத நான் வி ம்ப 

யா . அைத உன்னிடம் ேந க்கு ேநர் ெசால்ல நிைனத் ம் தயக்கத்தினால் எ தி 
அ ப்ப ேநாி கிற . இைத நீ ாிந்  ெகாண்டால் நல்ல . நாடகத்ைத 
எ தியி ப்ப  நீ என்றா ம் அைத நடத்த ம் ந க்க ம் ேபாகிறவன் நான்தான் 
என்ப  நிைனவி க்க ேவண் ம். 
 
    இப்ப க்கு, 
    ேகாபால்" 
 
    என்  எ தப்பட் ந்த அந்தக் க தத்ைதக் ேகாபத்ேதா  கசக்கி ைலயில் 
எறிந்தான் த் க்குமரன். ேகாபா ன் சுய பம் ெமல்ல ெமல்ல அவ க்குப் ாிய 
ஆரம்பித்த . தனக்கு ன்னால் ேகாைழையப் ேபாலப் பயந்  சாகும் அவன் - 
பின்னால் ேபாய் என்ெனன்ன நிைனக்கிறான் என்பைதக் க தம் சுட் க் காட் வ  
ேபால் இ ந்த . ேகாபா ன் ேமல் ஏற்பட்ட ெகாதிப்பில் சாப்பிடக்கூடத் ேதான்றாமல் 
சிறி  ேநரம் கடந்த . அப் றம் ேப க்கு ஏேதா சாப்பிட் க் கடைன கழித்த பிறகு 
சிறி  ேநரத்தில் ப க்ைகயில் ேபாய் சாய்ந்தான். மாதவி தன்னிடம் ெந ங்குவேதா, 
ஒட் க் ெகாண்டாற் ேபாலப் பழகுவேதா ேகாபா க்குப் பி க்கவில்ைல என்பைத ம் 
இப்ேபா  அவனால் ாிந்  ெகாள்ள ந்த . 
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    இர  ெந ேநரம் உறக்கம் வராமல் தன்ைனப் பற்றி ம் மாதவிையப் பற்றி ம் 
ேகாபாைலப் பற்றி ம் அரங்ேகற ேவண் ய திய நாடகத்ைதப் பற்றி ேம சிந்தித்தப  
ப க்ைகயில் ரண்  ெகாண் ந்தான் அவன். 'ம நாள் ாிஹர்ஸ க்காகத் தான் 
குறிப்பிட் ச் ெசால் ய ப்பிய ேநரத்தில் ேகாபால் அங்ேக வ கிறானா இல்ைலயா?' 
என்பைத அறிவதில் அவன் ஆவலாயி ந்தான். அப்ப  ஒ  ேவைள தான் 
ெசால் ய ப்பியி ந்தப  ாிஹர்ஸ க்குத் தன்ைனத் ேத  வராமல் ேகாபால் 

றக்கணிப்பானானால் எ திய நாடகத்ேதா  அந்த ட்ைட விட்ேட ெசால்லாமல் 
ெகாள்ளாமல் ெவளிேயறிவிட ேவண் ம் என்ற கு ரமான பழிவாங்கும் ஆைச ம் 
அவ ள் கிளர்ந்த  அப்ேபா . 
 
    ஆனால் ம நாள் காைலயில் அப்ப  எல்லாம் ேநரவில்ைல. ாிஹர்ஸ க்ெகன்  
அவன் குறிப்பிட் ச் ெசால் யி ந்த ேநரத்திற்கு அைரமணி ன்னதாகேவ ேகாபால் 
அ ட்ஹ ற்குத் ேத  வந்  விட்டான். மாதவி ம் சாியான ேநரத்திற்கு அங்ேக 
வந்  விட்டாள். ேகாபால் அவ்வள  ரம் விட் க் ெகா த் க் கட் ப்பட்ட  

த் க்குமர க்கு ஓரள  வியப்ைப அளித்தா ம் அவன் அைத ெவளிேய 
காண்பித் க் ெகாள்ளவில்ைல. சுபாவமாக தான் ெசய்ய ேவண் ய காாியங்கைளச் 
ெசய்யத் ெதாடங்கினான் அவன். நாடகக் கம்ெபனி நைட ைறப்ப ேய எல்லாம் 
நிகழ்ந்தன. ைஜ ேபாட்  நாடகத்தின் ஒத்திைகையத் ெதாடங்குவதற்கு ன் 
கைதயின் இயல்  - கதாபாத்திரங்களின் இயல்  பற்றிக் ேகாபா க்கும் மாதவிக்கும், 
விளக்கிச் ெசால்லத் ெதாடங்கினான் த் க்குமரன். அைதச் ெசால்  விளக்கி விட் க் 
கதாபாத்திரங்களின் ெபயர்க க்கு ேநேர ந ப்பவர்களின் ெபயர்கைள நிரப்பிக் 
ெகா க்குமா  ேகாபா டம் தாள்கைளக் ெகா த்தான் அவன். 
 
    கைழக்கூத்தி - மாதவி 
    பாண் யன் - ேகாபால் 
 
    லவர்கள் - சடேகாபன், ஜயராம் என்  ெதாடங்கி ெமாத்தம் பதிெனட்  
கதாபாத்திரங்களி ம் ந ப்பவர்களின் ெபயர்கைளப் ர்த்தி ெசய்  த் க்குமரனிடம் 
ெகா த்தான் ேகாபால். 
 
    "இந்தப் பதிெனட் ப் ேபர்ேல நாம ைடப் ெசய்தி க்கிற பிரதி  ேப க்குத்தான் 
வ ம். பாக்கி ஆ ங்க வசனம் மனப்பாடம் பண்ண இைதப் பார்த் ப் பிரதி 
எ த் க்கிட் ப் ேபாக ம்" என்றான் த் க்குமரன். ேகாபா ம் உடேன "ஆமாம்! 
அப்ப த்தான் ெசய்ய ம். அவங்க பிரதி எ த் க்கிட் ப் ேபாக நான் ஏற்பா  
ெசய்யிேறன்" - என்  அதற்கு ஒப் க்ெகாண்டான். ேகாபா க்கும், மாதவிக்கும் காைல 
ேநரத்தில் ஒத்திைக என் ம், மற்ற எல்லாக் கதாபாத்திரங்க க்கும் மாைல ேநரத்தில் 
ஒத்திைக என் ம் ஏற்பா  ெசய்  ெகாள்ளலாெமன்  த் க்குமரன் ெதாிவித்த 
க த்  ஒப் க் ெகாள்ளப்பட்ட . ேகாபால் ஒத்திைகயின் ேபா  திடீெரன்  நாடக 
வசனத்தில் ஒ  பகுதிையத் தி த்த ேவண் ெமன்  அபிப்பிராயம் ெதாிவிக்க 

ற்பட்டான். 
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    "கதாநாயகியாயி க்கிற கைழக்கூத்திக்கு "கமலவல் "ன்  ேபர் வச்சி க்ேக; 
கதாநாயகன் கதாநாயகிையக் கூப்பிடற எல்லாக் கட்டத்தி ம் "கமலவல் !" 
"கமலவல் "ன்  ப்ெபயைர ம் நீட்  இ த் க் ெசால் க் கூப்பிடறதாகேவ 
வ . "கமலா"ன்  கூப்பிடறதா மாத்தினா நல்ல . கூப்பிடற க்கு அழகாக ம் 
சு க்கமா ம் வாய் ெநைறய ம் இ க்கும்." 
 
    "கூடா ! கமலவல்லீன் தான் கூப்பிட ம். 
 
    "ஏன்? 'கமலா'ன் ன்  கூப்பிட்டா என்ன?" 
 
    "இ  சாித்திர நாடகம்! "கமலவல்லீ"ங்கிற ெபயைரக் "கமலா"ன்  சு க்கிக் 
கூப்பிடறப்பேவ ஒ  ச க நாடகத் தன்ைம வந் ம்." 
 
    "உனக்கு ஏன் ாியப் ேபாகு ?" என்  த் க்குமரன் பதி க்கு வினவியேபா  
ேகாபால் கம் சிவந்தான். தான் எதிர்த் ப் ேபசுவைத அவ ைடய ஆணவம் 
அ மதிக்க ம க்கிற  என்பைத த் க்குமரன் உணர்ந்தான். ஆயி ம் ஒத்திைக 
ெதாடர்ந்  நடந்  ெகாண் ந்த . த் க்குமரன் ேகாபா க்காக எைத ம் 
மாற்றேவா விட் க் ெகா க்கேவா இல்ைல. வசனத்தி ம், ந ப்பி ம், ஒத்திைகயி ம், 
தான் கூ வைதக் கண் ப்பாக வற் த்தினான் அவன். தல் நாள் ஒத்திைகயில் 
ேவ  அதிகமான தகரா கள் எைவ ம் ேகாபா டன் த் க்குமர க்கு 
ஏற்படவில்ைல. மாதவிேயா ேகாபா க்கு ன் ையக் கண்ட மான் ேபால் பயந்  
ந ங்கினாள். அவைள ம் ைவத் க்ெகாண்ேட ேகாபா டம் க ைமயாகேவா அள  
மீறிேயா ேபசுவதற்கு த் க்குமரன் தயங்கினான். ந்திய தினத்தன்  இர  ேகாபால் 
ைபயனிடம் எ திக் ெகா த்த ப்பியி ந்த க தம் நிைன  வந்  அவைன ஓரள  
தயங்கச் ெசய்த . ேகாபால் அசம்பாவிதமானைவ ம் அபத்தமானைவ மான 
ேகள்விகைளக் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் அவைனக் க ைமயாகத் திட்ட ேவண் ெமன்  
ேகாபம் வந்  கூடப் ெபா ைமயாகப் ேபாய்விட யன்றான் அவன். 
 
    அன்  பகல் இரண்  மணிக்கு ன்ேப தனக்கு ேவ  "கால் ஷீட்" இ ப்பதாகக் 
கூறி ேகாபால் றப்பட் ப் ேபாய் விட்டான். மாதவி மட் ம் இ ந்தாள். அவள் 
அவைனக் க ந்  கூறினாள். 
 
    "உங்க க்கு ஏன் இந்த வம்ெபல்லாம்? நாடகத்ைத எ திக் ெகா த்தால் அவர்கள் 
இஷ்டப்ப , ேபாட் க் ெகாண்  ேபாகிறார்கள்?" 
 
    "நாடகத்ைத எ தியி ப்பவன் நான் என்பைத நாேன அத்தைன சுலபமாக 
மறந் விட மா என்ன?" 



 85

 
    "மறந்திட ெசால்லைல, ஓேரய யா மன்றா வாேனன்?" 
 
    "அப்ப யில்ேல, பி வாதத்தினாேலதான் சில நல்லைதயாவ  இந்த நாளிேல 
காப்பாத்திக்க ." 
 
    "நல்லைதக் காப்பாத்த யார் ஆைசப்படறாங்க? பணத்ைதக் காப்பாத்திக்கத்தான் 
இப்ப எல்லா ேம ஆைசப்படறாங்க." 
 
    "நீ ெரண்டாவதாகச் ெசான்ன  ேகாபா க்குப் ெபா த்தம்தான்! அ  சாி. 
சாயங்காலம் மத்தவங்க க்கு ாிஹர்சல்  ெசால் ட் ப் ேபானாேன; மத்தவங்க 
யாரா ? எப்ப வ வாங்க? எப்பி  வ வாங்க? ஒண் ேம ெதாிய ேய?" 
 
    "ெசால் ய ப்பிச்சி ப்பா . 'ேவன்' ேபாய்க் கூட் க்கிட்  வ ம். நாடகங்களிேல 
ைஸட் ேரால் ந ப் க்குன்ேன பல கு ம்பங்கள் இங்ேக கஷ்ட ஜீவனம் நடத் . 
ஆ க்ெகன்ன பஞ்சம்?" 
 
    "அ  சாி? ஆனா பஞ்சத் க்கு வந்த ஆ ங்கள்ளாம் கைல ணர்ச்சிையக் 
காப்பாத்திட யாேத?" 
 
    "கைலையக் காப்பத்தற க்காக யா ேம பட்டணத் க்கு வர மாட்டாங்க. வயித்ைதக் 
காப்பாத்திக்கிற க்காகத்தான் வ வாங்க...வந்தி க்காங்க." 
 
    "அ தான் பட்டணத் ேல "கைல'ங்கள்ளாம் இப்ப  இ க்குப் ேபா க்கு." 
 
    இதற்கு மாதவி பதில் ெசால்லவில்ைல. சிறி  ேநரத்தில அவள் கூறிய  ேபாலேவ 
ஒ  'ேவன்' நிைறய ஆண்க ம் ெபண்க மாகப் பத் ப் பதிைனந்  ேபர் வந்  
இறங்கினார்கள். ஏேதா கைளெய க்க வந்தவர்கள் மாதிாிக் கூப்பாட் டன் 
வந்தவர்கள் 'ேவன்' அ ேக வந்த த் க்குமரைன ம் மாதவிைய ம் பார்த்த ம் 
அவர்களாகேவ அடங்கிக் கட் ப்பட்  நின்றனர். அவர்கைள அ ட் ஹ ஸ் 
வராந்தா க்கு அைழத் ப் ேபாய் யார் யா க்கு எந்தப் பாத்திரம் தரலாம் என்  
தீர்மானம் ெசய்ய அைரமணி ேநரத் க்கு ேமலாயிற் . 
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    "எம  மாமன்னாின் வாைளச் சுழற்றினால் இப் மண்டலேம சுழ ெமன்பைத நீ 
அறிய ேவண் ம்?" என்ற வசனத்ைதப் பைடத் தன் ேவடமிட இ ந்த ஒர் 
இைளஞைனப் ப க்கச் ெசால் க் ேகட்டான் த் க்குமரன். 
 
    "எம  மாமன்னாின் வாைலச் சுலற்றினால் இப் மண்டலேம சுள ம்" என்  ப த்த 
அந்த இைளஞைன ேநாக்கி, "ஏன்? உம  மாமன்னாின் வால் அத்தைன நீளேமா?" 
என்  த் க்குமரன் கிண்டல் ெசய்  பதி க்குக் ேகட்டேபா  அந்தக் கிண்டல் கூடப் 

ாியாமல் ம ண்  நின்றான் அந்த இைளஞன். "கிரகசாரேம" என்  தைலயில் 
அ த் க் ெகாள்வைதத் தவிர த் க்குமரனால் ேவெற ம் ெசய்ய யவில்ைல. 
அவர்களில் பலர் ெதளிவாக வசனங்கைள உச்சாித் ப் ேபசுவதற்ேகா 

கபாவங்கைளக் காட் ம், மாற்றி ம் ந ப்பதற்ேகா தகுதி அற்றவர்களாக 
இ ந்தார்கள். நாடக உப பாத்திரங்களில் ந ப்பதற்கு நாட் கூ கைளப் ேபால 
இப்ப ப் பலர் ெசன்ைனயில் ம ந்தி க்கிறார்கள் என்பைத த் க்குமரனால் 

ாிந் ெகாள்ள ந்த . அவரவர்கள் பகுதிைய அங்ேகேய உட்கார்ந்  பிரதி 
எ த் க் ெகாள் மா  கூறித் தா ம் ெபன்சி ம் ெகா த்தாள் மாதவி. அதில் 
சில க்குப் பிைழ இல்லாமல் தமிழில் எ ம் பழக்கம்கூட இல்ைல என்ப  ெதாிய 
வந்த . 
 
    "பாய்ஸ் கம்ெபனியில்கூட வயிற் க்கு வ ைம உண் . ஆனால் கைல 
வ ைமையேயா ெதாழில் சூன்யங்கைளேயா அந்தக் காலத்தில் பார்க்க யா . 
இங்ேக இ க்கிற ெநலைமையப் பார்த்தால் அந்தக் காலேம 
நல்லாயி ந்தி க்குன் தான் ேதா ..." என்  மாதவிையத் தனிேய உள்ேள 
அைழத்  ஏக்கத்ேதா  அவளிடம் கூறினான் த் க்குமரன். 
 
    "என்ன ெசய்யிற ? இங்ேக அப்பி த்தான் இ க்கு. கஷ்டப்படறவங்கதான் இப்ப  
ேவைலையத் ேத  வர்ராங்க. இைதத் கைலன்  ெநனச்சுத் ேத  வர்ரவங்கைளவிட 
பிைழப் ன்  ெநைனச்சுத் ேத  வர்ரவங்க தான் அதிகமா இ க்காங்க" என்றாள் 
மாதவி. ஒத்திைகயின் ேபா  அந்த ந கர்களிடம் இன்ெனா விதமான ெதாத்  
ேநா ம் பரவி இ ப்பைத த் க்குமரன் கண்டான். திைரப்படத் ைறயில் பிரபலமாக 
இ க்கிற ஏதாவெதா  ந கனின் குரல், ேபசும் ைற, கபாவம் அத்தைனைய ம் 
இமிேடட் ெசய்வேத ெதாழில் இலட்சியமாக ம், திறைமயாக ம் அவர்களால் 
க தப்பட்ட . கைலயி ம், கைலையப் பற்றிய எதிர்கால ேநாக்கத்தி ம் 
பக்குவமைடயாத தன்ைமகள் அதிகமாக இ ந்தன. இரண்  ன்  மணி ேநரம் 
அவர்க க்குப் பயற்சியளிப்பதில் ெசலவழித்தான் அவன். ஒவ்ெவா  உப ந க க்கும் 
ஒ  நிமிஷம் ேமைடயில் ேதான்றினா ம், தான் ேதான் கிற ஒ  நிமிஷத்தில் 
கதாநாயகைனவிட அதிக க்கியத் வத்ேதா  ேதான்றிப் ேபசி அட்டகாசம் 
ெசய் விட் ப் ேபாய்விட ேவண் ெமன்ற ஆைச இ ப்பைத த் க்குமரன் 
கண்டான். கைலயில் எந்தத் ைறயி ம் குைறவான ஆத்ம ேவதைன ம், அதிகமான 
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ஆைச ம் உைடயவர்கேள நிைறந்  ெதன்ப வைதச் ெசன்ைனயில் கண்டான் அவன். 
ஏதாவெதா  ன்னணி ந க ைடய பண ம், க ம், கார்க ம், பங்களாக்க ேம 

ன்னணிக்கு வராத ஏைழ உபந கனின் கனவில் இ ந்  ெகாண்  ண் னேவ 
தவிர, உைழப்பின் ைனப்ேபா, திறைம அைடய ேவண் ேம என்ற ஆர்வேமா 

ண்டவில்ைல. கைலத் ைறக்கு இப்ப ப்பட்ட ண் தல் ெப ங் ெக தல் 
என்பைத த் க்குமரன் உணர்ந்தான். ஆனா ம் எ ம் ெசய்ய யாத நிைலயில் 
அவன் இ ந்தான். ம நா ம் ஒத்திைகக்காக அவர்கைள வரச்ெசால்  விைட 
ெகா த்  அ ப் ம்ேபா  மாைல ஆ மணிக்கு ேமல் ஆகிவிட்ட . உப ந கர்கைள 
கூட்டமாக ஏற்றிக் ெகாண்  வந்த 'ேவன்' ம ப ம் ஒ  மந்ைதைய உள்ேள 
அைடப்ப ேபால் தி ப்பி ஏற்றிக்ெகாண்  ெப த்த ஓைச டன் பங்களாவி ந்  
ெவளிேயறிய . றப்பட் ப் ேபாகிற ேவைனப் பார்த்தப  மாதவியிடம் 

த் க்குமரன் கூறினான்: 
 
    "ஒவ்ெவா  ந க ம் தன்ைனச் ேசர்ந்த பத் ப்ேப க்கு ேவைல 
ெகா க்கலாம் தான் இப்ப  ஒ  நாடகக் கு ேவ ஏற்ப த்திக்கிறாங்கண்  
ெதாி ." 
 
    "உண்ைம அ தான்! ஆனா - அப்ப  நிைனக்காேம நல்ல கைல ேநாக்கத்ைத 
ைவத் த் ெதாடங்கறவங்ககூட நாளைடயில் நீங்க ெசான்ன மாதிாி ஆயிடறாங்க..." 
 
    "உப ந கர்க க்கு மாதச் சம்பளமா? அல்ல  நாள் கூ யா? எப்ப  இங்ேக நைட 

ைற?" 
 
    "ேவண் யவங்களா இ ந்திட்டாங்கன்னா - ஒ  ேவைல ம் ெசய்யாட் க்கூட மாதச் 
சம்பளம் ெகா த் வாங்க, மத்தவங்க க்கு நாடகம் நடக்கிற தினத்தன்னிக்கு மட் ம் 
சம்பளம் இ க்கும். அ  பத்  பாயிேலயி ந்  ஐம்ப  பா வைர இ க்கும். 
ஆைளப் ெபா த் , ேவஷத்ைதப் ெபா த் , பிாியத்ைதப் ெபா த்  - எல்லாம் 
வித்தியாசப்ப ம்..." 
 
    "நாடகங்கள் ெப ம்பா ம் எப்ப  நடக்கும்? யார் அ க்க  கூப்பிடறாங்க? எதிேல 
நல்ல வசூல்?" 
 
    "ெமட்ராசிேல சபாக்கைள விட்டால் ேவற வழி இல்ைல. இங்ேக அேநகமா 
ஒவ்ெவா  ஏாியாவிேல ம் ஒ  சபா இ க்கு. ெவளி ர்ேல ம் பம்பாய், கல்கத்தா, 

ல் யிேல நம்ம ஆ ங்க க்கு சபாக்கள் இ க்கு. மத்தப  னிசிபல் ெபா ட்காட்சி, 
மாாியம்மன் ேகாயில் ெபா ட்காட்சி. கட்சி மாநாட்  அரங்கம்  விதம் விதமா - 
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நடக்கற  உண் . ெவளி ர் நாடகம்னா ஸீன்கைள ம் ஆட்கைள ம் ெகாண்  
ேபாய் தி ம்பற க்குள்ள உயிர் ேபாயி ம்..." 
 
    "நடத் கிற சபாக்கள், ெபா ட்காட்சிகள், அரங்கங்கள் எல்லாம் ெப கியி ந்தா ம் 
- அன்னிக்கு இந்தக் கைலயிேல ஈ படறவ க்கு இ ந்த ஆத்ம ேவதைன இன்னிக்கி 
இல்ேல. இன்னிக்கு வயிற் ப் பசி மட் ேம இ க்கு. கைலப்பசி ெகாஞ்ச 
நஞ்சமி ந்தா ம் அைத மிஞ்சற அள க்கு வயிற் ப் பசிதான் எங்ேக ம் ெதாி ." 
 
    "நீங்க ெசால்ற  உண்ைமதான்." - மாதவி ெப ச்சு விட்டாள். சிறி  ேநரத் க்குப் 
பின்  அவேள ேம ம் கூறலானாள். 
 
    "கல்கத்தாவிேல தினசாி ெரகுலரா நாடகேம நடத்தற திேயட்டர்கள் இ க்கு, 
நாடகங்களிேல ம் நீங்க ெசால்ற ஆத்ம ேவதைன இ க்கு. நான் ஒ  தடைவ ேகாபால் 
சாேராட கல்கத்தா க்குப் ேபாயி க்கிறப்ப 'பசி'ன்  ஒ  வங்காளி நாடகம் 
பார்த்ேதாம். ெராம்ப நல்லா இ ந்த ! 'டயலாக்' ெராம்பக் ெகாஞ்சம், "ஃேபஸ் 
எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்'தான் அதிகம். நாடகம் கச்சிதமா பட் க் கத்தாிச்ச மாதிாி இ ந்திச்சு..." 
 
    "ேகாபால் சாேராட எதற்காகக் கல்கத்தா ேபாயி ந்தாய் நீ" - என்  ேகட்க 
நிைனத்  வாய் னி வைர வந் விட்ட அந்தக் ேகள்விைய அப்ேபா  நாசூக்காக 
அடக்கிக் ெகாண்  விட்டான் த் க்குமரன். 
 
    சிறி  ேநரம் இ வ க்குமிைடேய உைரயாடல் ெதாடராமல் ெமௗனம் நிலவிய . 
தான் ேகாபா டன் கல்கத்தா ேபாயி ந்தைத அவனிடம் ெசால் யி க்கக் 
கூடாெதன்  உணர்ந்  அடங்கினாற்ேபால் தைலகுனிந்  சில விநா கள் 
ெமௗனமாயி ந்தாள் அவள். ைக தவறி வாசித் விட்ட அபஸ்வரத்திற்காக உள் ற 
வ ந் ம் நல்ல வாத்தியத்தின் ெசாந்தக்காரைனப் ேபான்ற நிைலயில் அப்ேபா  
இ ந்தாள் அவள். அபஸ்வரத்ைதக் ேகட் விட்  உட்கார்ந்தி ந்தவ க்ேகா இன் ம் 
சிரமமாக இ ந்த . ெமௗனத்ைத நீ க்க வி ம்பாமல் ேபச்ைச ேவ  திைசக்குத் 
தி ப்ப யன்றாள் அவள். 
 
    "நாைளக்கு எங்க ெரண்  ேபேராட ாிஹர்ஸ ம் காைலயிேல வழக்கம் 
ேபாலத்தாேன? நாள் ெராம்பக் குைறச்சலா இ க்ேக?"- 
 
    "எ க்கு நாள் குைறச்சலா இ க்கு?"- 
 
    "நாடக அரங்ேகற்றத் க்குத்தான், மந்திாி "ேடட்" ெகா த்தி க்காேர?" 
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    "நாடகம் அரங்ேகறப் ேபாகு ங்கறைதவிட மந்திாி ேததி ெகா த்தி க்கா ங்கற  
தாேன எல்லா க்கும் ஞாபகமி க்கு..." 
 
    "தப்பாயி ந்தா மன்னிச்சுக்குங்க. நான் அந்த அர்த்தத்திேல ெசால்லேல." 
 
    "எந்த அர்த்தத்திேல ெசான்னா என்ன? இன்னிக்கி எந்தக் கைல ம் அந்தக் 
கைலக்காகேவ இ க்கிறதாகத் ெதாியைல. மந்திாி தைலைம வகிக்கிற க்காக ம் 
ேபப்பர்ேல நி ஸ் வர்ற க்காக ம்தான் எல்லாேம இ க்கிறதாகத் ேதா ..." 
 
    "இன்ெனா  விஷயம்... உங்ககிட்ட ெராம்பப் பணிவாகக் ேகட் க்கிேறன். நீங்க 
தப்பா ெநைனக்க மாட்டீங்கன்னாத்தான் அைத நான் உங்களிடம் ெசால்லலாம்." 
 
    "விஷயத்ைதேய ெசால்லாம இப்ப க் ேகட்டா உனக்கு நான் எப்ப ப் பதில் ெசால்ல 

ம்?" 
 
    "நீங்க ேகாபப்படாமல் ெபா ைமயாகக் ேகட்க ம். அைத எப்ப  உங்ககிட்டச் 
ெசால்ல ஆரம்பிக்கிற ன்ேன எனக்குத் தயக்கமா இ க்கு. நல்ல ேவைளயா 
இன்னிக்கு தல் நாள் ாிஹர்ஸல்ேல அப்ப  எ ம் நடக்கைல..." 
 
    "எ  நடக்கைல?" 
 
    "ஒண் மில்ேல! ாிஹர்ஸ ன்ேபா  ேகாபால் சார் என்ைனத் ெதாட்  
ந க்கிறைதேயா, ெந க்கமாகப் பழகறைதேயா, திடீர்  நான் எதிர்க்கேவா, 
க ைமயாக உணர்ந்  கத்ைதச் சுளிக்கேவா யா . அைதெயல்லாம் நீங்க தப்பா 
எ த் க்கக் கூடா . நான் அபைல, என்ைனத் ெதாடறவங்கைள எல்லாேம நா ம் 
ெதாட வி ம்பறதா நீங்க நிைனச்சுக்கக் கூடா ." 
 
    இப்ப க் கூறியேபா  ஏறக்குைறய அ  வி வ  ேபான்ற நிைலக்கு அவள் குரல் 
பல னமைடந்  விட்ட . கண்களின் பார்ைவ அழாத குைறயாக அவைன 
இைறஞ்சிய . அவன் அவைளக் கூர்ந்  கவனித்தான். அவ ைடய ேவண் ேகாளில் 
நிைறந்தி க்கும் ன்ெனச்சாிக்ைக ம் தற்காப் ம் அவ க்குப் ாிந்தன. அவ ைடய 
அந்த ன்ெனச்சாிக்ைகேய அவள் உண்ைமயில் தனக்குக் கட் ப்பட் க்கிறாள் 
என்பைதப் ாிய ைவத்தா ம், குழந்ைதத்தனமான மழைலத் தன்ைம ட ம் 
ெபண்ைமக்ேக உாிய ேபதைம ட ம் அவள் அைதத் தன்னிடம் ேவண் யைத ம் 
அவன் உணர்ந்தான். அவ க்குப் ெப ைமயாக ம் இ ந்த ; அவைள எதிர்க்க 
ேவண் ம் ேபால ம் இ ந்த ; அவைளக் ேகாபித் க் ெகாள்ள ேவண் ம் ேபால ம் 
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இ ந்த ; அவ க்கு அபயமளித் த் த விக்ெகாள்ள ேவண் ம் ேபால ம் இ ந்த . 
அவன் ம ப ம் அவள் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தான். அவள் கண்கள் இன் ம் 
அவைன இைறஞ்சிக் ெகாண் தான் இ ந்தன. 
    ------ 
 

அத்தியாயம் – 10 
 
    அவள் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தப ேய த் க்குமரன் கூறலானான்: 
 
    "என்ன காரணேமா ெதாியவில்ைல, ஒ  ெபாிய சக்கரவர்த்திக்கு ந ங்குகிற மாதிாி 
நீங்கெளல்லாம் ேகாபா க்கு ந ங்குகிறீர்கள் -" 
 
    "ச கத்தின் ேமற்ப களில் பணம் பைடத்தவர்க ம் கழ் பைடத்தவர்க ம் தான் 
சக்கரவர்த்திகளாக இன் ம் அமர்ந்  ெகாண் க்கிறார்கள் என்பைத நீங்கள் மறந்  
விட்டீர்கள் ேபா க்கிற !" 
 
    "எந்தச் சக்கரவர்த்திக க்கும் எங்ேக ம் ந ங்கிப் பழக்கமில்ைல எனக்கு. 
ஏெனன்றால் நாேன என்ைன ஒ  சக்கரவர்த்தியாக நிைனத் க் ெகாண் ப்பவன்." 
 
    "அதனால்தாேனா என்னேவா இப்ேபாெதல்லாம் நான் உங்கைள நிைனத் ம் 
ந ங்க ேவண் யி க்கிற ." 
 
    "ேகாபாைலக் கண்  ந ங்கும் ந க்கத்திற்கும் இந்த ந க்கதிற்கும் ஏதாவ  
வித்தியாசம் உண்டானால்தான் நான் ெப ைமப்படலாம்..." 
 
    -இப்ப க் கூறிய டன் அவள் அவன் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தாள், ன்னைக 

த்தாள். 
 
    "நீங்கள் ெராம்பப் ெபால்லாதவர்..." 
 
    "ஆனா ம் என்ைனவிட ெபால்லாதவர்க க்குத்தான் நீ பயப்ப வாய் என்  
ெதாிகிற ." 
 
    "அன் க்குப் கட் ப்பட் ப் பயப்ப வதற்கும் ஆட்சிக்குக் கட் ப்பட்  
பயப்ப வதற்கும் வித்தியாசமி க்கிற ." அவள் ேபச்சு உண்ைமப் பிாியத் ட ம் 
மனப் ர்வமாக ம் ஒ ப்பைத அவன் ாிந்  ெகாள்ள ந்த . 
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    ம நாள் காைலயி ந்  ஒத்திைககள் ேவகமாக ம் தீவிரமாக ம் நைடெபறத் 
ெதாடங்கின. மந்திாி ெகா த்தி ந்த ேததியில் அவ ைடய தைலைமயிேலேய 
நாடகத்ைத அரங்ேகற்றிவிட ேவண் ம் என்பதில் ேகாபால் அதிக அக்கைற 
காட் னான். குறிப்பிட் ந்த நாட்க க்கு ன்பாகேவ ஒத்திைககைள த்  
நாடகத்ைதத் தயாராக்கிவிட ஏற்பா கள் நடந்தன. பாடல்கைள எல்லாம் பின்னணிப் 
பாடகர் - பாடகிகைளக் ெகாண்  ப்ாீ ாிக்கார்ட் ெசய்  விட்டான் ேகாபால். 
சினிமாத் ைறயி ந்த மி க் ைடரக்டர் ஒ வர் தான் பாடல்க க்கு 
இைசயைமத் க் கவர்ச்சியான ட் ன்கள் ேபாட் ந்தார். நாடகம் - ெமாத்தம் 
எவ்வள  ேநரம் வ ம் என்பைதத் திட்டமாக அறிந்  ெகாள் வதற்கும்; ஒ  
ஃைபனல் ஸ்ேடஜ் ாிஹர்ச க்கும் பக்கா அரங்கத்திேலேய ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ந்த . பிரஸ் ப்ாிவ் ைவ ம் அன்ேற ைவத் க் ெகாள்ளலாெமன்  
ேகாபால்  ெசய்தி ந்தான். நாடக அரங்ேகற்றத்தன் ம், அைதத் ெதாடர்ந்  பல 
காட்சிக க்கும் - ஹ ஸ்ஃ ல் ஆவதற்ேகற்றப  அத்தைன சிறப்பாக எல்ேலா ம் 
பத்திாிக்ைககளில் கழ்ந்  எ தி வி வதற்கான சூழ்நிைலைய ம் ேகாபாேல 
உ வாக்கி இ ந்தான். அேதா  இந்த நாடகத்ைத அரங்ேகற் வதில் ேவ  ஒ  
திட்ட ம் ேகாபா ன் மனத்தில் இ ந்த . மலாயாவி ள்ள பினாங்கி ந்  
அப் ல்லா என்கிற பணக்கார இரசிகர் ஒ வர் ெசன்ைனக்கு வந்தி ந்தார். 
மலாயாவி க்கும் பிரபல வியாபாாிகளில் ஒ வரான அப் ல்லா இந்திய நாடகக் 
கு வினாின் கைல நிகழ்ச்சிகைள - மலாயாவில் ‘காண்ட்ராக்ட்’ எ த்  ஊர் ஊராக 
ஏற்பா  ெசய் ம் ெபா ப்ைப நடத் வதில் சாமர்த்தியசா . ேகாபால் நாடக 
மன்றத்தின் தல் நாடகமான ‘கைழக்கூத்தியின் காதைல’ மந்திாி தைலைம வகித்  
அரங்ேகற் ம் தல் தினேம பினாங்கு அப் ல்லா ம் அைதப் பார்ப்பதாக இ ந்த . 
பார்த்தபின் ேகாபாைல ம், நாடகக் கு வினைர ம் மலாயா, சிங்கப் ாில் - 
நாடகங்கள் நடத்த ஒ  மாதச் சுற் ப்பயணத்திற்கு ‘காண்ட்ராக்ட்’ ேபசி அப் ல்லா 
அைழப்பாெரன்  எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட . அப் ல்லா உடேன ஆர்வத்ேதா  வி ம்பி 

ன் வந்  - ‘கைழக்கூத்தியின் காதைல’ - ஒ  மாத காலம் மலாயாவில் நடத் வதற்கு 
உடன்பட ேவண் ெமன்  ேகாபாைலக் ேகட்கத் ண் கிற அளவிற்கு தல் நாள் 
நாடகேம அைமய ேவண் ெமன்  வி ம்பினார்கள் கு வினர். 
 
    அந்த நாடகத்திற்காக நாடகம் ெவற்றி ெபறாமல் - ேவ  பல காரணங்க க்காக 
நாடகம் ெவற்றி ெபற ேவண் ெமன்  ேகாபால் ைனந்தி ப்பைத த் க்குமரன் 
அவ்வளவாக வி ம்பவில்ைல. அரங்ேகற்றத்திற்கு ந்திய தினம் ‘ஜில் ஜில்’ 

த் க்குமரைனப் ேபட்  காண ேவ  வந்  விட்டான். அந்தப் ேபட்  அப்ேபா  
ெவளிவ வ  ெபா த்தமாயி க்கும் என்  ேகாபால் ேவ  சிபாாிசுக்கு வந்தான். 
ஆனால் ‘ஜில் ஜில்’ ேகட்ட ேகள்விக க்கு எல்லாம் த் க்குமரன் இடக்காகேவ பதில் 
கூறினான். எவ்வளேவா யன் ம் ‘ஜில் ஜில்’ த் க்குமரனிடமி ந்  மாியாைதைய 
எதிர்பார்க்க யவில்ைல. த் க்குமரன் ‘ஜில் ஜில்’ைல மிக ம் அலட்சியமாக ம் 
அநாயாசமாக ேம எதிர் ெகாண்டான். 
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    "நான் எத்தினிேயா ெபாிய ெபாிய ஆ ங்கைள எல்லாம் ேபட்  கண் க்ேகன். 
தியாகராஜ பாகவத , பி. . சின்னப்பா - . ஆர். ராஜகுமாாி - எல்லாைர ேம எனக்கு 
நல்லாத் ெதாி ம்..." 
 
    "நான் அத்தைன ெபாியவன் இல்ேல." 
 
    "எங்க ‘ஜில் ஜில்’ ேல ஒ  ேபட்  வந்திட்டா அப் றம் தாேன ெபாிய 
ஆளாயிடறீங்க." 
 
    "அப்ப ெபாிய ஆ ங்கைளத் தயார் பண்ற காாியத்ைத ெராம்ப நாளாக 
ெசஞ்சுகிட் க்கீங்கன்  ெசால் ங்க..." 
 
    "நம்ம ‘ஜில் ஜில்’ பத்திாிக்ைகக்ேக அப்ப  ஒ  ராசி உண் ங்க." 
 
    "அப்ப யா? இ க்காதா பின்ேன?" 
 
    "சாி! எைதேயா ேபசிக்கிட் க்ேகாேம? நம்ம ேபட் ையக் கவனிக்கலாமா இப்ப?" 
 
    "ேபஷாக் கவனிக்கலாேம! என்ன ேவ ம்? ெசால் ங்க?" 
 
    "உங்க கைல லக வாழ்க்ைகைய எப்பத் ெதாடங்கினீங்க?" 
 
    "கைல லகம்னா என்னான்  தல்ேல ெசால் ங்க. அப் றம் நான் பதில் 
ெசால் கிேறன். எனக்குத் ெதாிஞ்ச  ஒேர உலகம்தான். பசி, தாகம், வ ைம, நிைற , 
ஏக்கம் எல்லாம் அந்த உலகத்திேலதான் இ க்கும் - நீங்க ேவேற ஏேதா உலகத்ைதப் 
பத்திச் ெசால் றீங்க..." 
 
    "என்னங்க இப்ப ச் ெசால்றீங்க? கைல உலகத்திேல தாேன நீங்க, நான் ேகாபால் 
சார் எல்லா ேம இ க்ேகாம்". 
 
    "அெதப்ப ? நீங்க ம், நா ம் ேசர்ந்  ஒேர உலகத்திேல இ க்க மானா 
அப்ப  ஒ  உலகம் நிச்சயமா இ க்கேவ யா ?" 
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    "என்ன சார் இ ? ெரண்  ேப ம் இப்ப ேய ேபசிக்கிட் ந்ேதாம்னாக் கைடசி 
வைர ேபட்  ஒ  வாி கூட எ திக்க யா ." 
 
    "வ த்தப்படாதீங்க. உங்க க்குத் ேதைவயானைதச் ெசால் டேறன். என்ன 
ேவ ம்  ேக ங்க இப்ேபா?" 
 
    "அ தான் அப்பேவ ேகட் ப் ட்ேடேன? நீங்கதான் இன் ம் பதிேல ெசால்லைல. 
இல்லாட்  இன்ெனான்  ெசய்யலாம் நீங்க பதில் ெசால்ற மாதிாி ம் - நான் ேகள்வி 
ேகக்கற மாதிாி ம் நாேன ஒ  ேபட் க் கட் ைர எ திக்கிட்  வர்ேறன். 
அதிேல...நீங்க ஒ  ைகெய த் ப் ேபாட் க் கு த்தி ங்க...ேபா ம்." 
 
    "ப ச்சுப் பாத்திட்டா இல்ேல ப க்காமேலயா?" 
 
    "ஏன்? ப ச்சிட்ேட ேவணாக் ைகெய த் ப் ேபா ங்கேளன்..." 
 
    த் க்குமர க்கு இைதக் ேகட்  அடக்க யாமல் ேகாபம் வந்த . ஆனால் ஜில் 
ஜில்ைல ஓர் ஆளாகப் ெபா ட்ப த்தி அவன்ேமல் ேகாபப்படேவண் ெமன்  
நிைனக்கிற நிைனப்ைபக்கூட அலட்சியப்ப த்த ேவண் ெமன்  அவ க்குத் 
ேதான்றிய . ெகாஞ்ச ேநரம் ஜில் ஜில் ன் வாையக் கிளறி வம்  ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  அவ க்கும் ஆைசயாகேவ இ ந்த . தல் ேகள்விக்குப் பதிலாகப் 
பிறந்த ேததி, கு ம்பப் ெப ைம, ம ைரயில் பாய்ஸ் கம்ெபனியில் ேவைல பார்த்த  - 
ஆகிய விவரங்கைளக் கூறிவிட்  அ த்த ேகள்விைய ஜில் ஜில் டமி ந்  
எதிர்பார்த்தான் த் க்குமரன். இரண்டாவ  ேகள்விையத் ெதாடங்குவதற்குள்ேளேய 
ெராம்ப ம் ேசார்ந்  விட்டவைனப்ேபால ஜில் ஜில் பாக்ெகட் ந்  ஒ  
சிகெரட்ைட உ விக் ெகாண்  த் க்குமரனிட ம் ஒன்ைற நீட் னான். 

த் க்குமரன் ம த்  விட்டான். "ேவண்டாம், ேதங்க்ஸ்....ெராம்ப நாைளக்கு 
ன்னா ப் பழக்கம் உண் . இப்பக் ெகாஞ்ச நாளா விட் ட்ேடன்." 

 
    "அேடேட? கைல லகுக்கு ேவண் ய தகுதி ஒண்  கூட உங்ககிட்ேட 
இல்ைலேய." 
 
    "இப்ப ச் ெசான்னீங்கேள மிஸ்டர் ஜில் ஜில்! இ க்ெகன்னா அர்த்தம்?" 
 
    "ெபா , ைகயிைல, ெவத்திைல பாக்கு, சிகெரட், ம , மா  ஒண் ேம இல்லாேம 
ஒ த்த  எப்ப க் கைலஞராயி க்க ம்?" 
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    "இ ந்தா ஒத் க்க மாட்டீங்கேளா?" 
 
    "ேச! ேச! அப்ப ச் ெசால் விட ங்களா?"- என்  ெசால் யப ேய 
சிகெரட்ைடப் பற்ற ைவத் க் ெகாண்டான் ஜில் ஜில். 
 
    அவ ைடய ெகாக்கி ேபான்ற உ வம் ைகைய இ த்  உள்ேள ம் 
ெவளிேய மாக வி வைத த் க்குமரன் ேவ க்ைக பார்த்தான். அதற்குள் ஜில் ஜில் 
தன் ைடய இரண்டாவ  ேகள்விையத் ெதாடங்கிவிட்டான். 
 
    "நீங்கள் எ திய அல்ல  ந த்த தல் நாடகம் எ ?" 
 
    "ஏேதா ஒ  நாடகத்ைத நான் எ தியி க்க ம் அல்ல  ந ச்சி க்க ம்கிற  
மட் ம் நிச்சயம் ஞாபக மி க்கு. ஆனா அ  என்னன்  மட் ம் ஞாபகம் இல்ேல." 
 
    "சார்! சார் இப்ப ப் பதில் ெசான்னா எப்ப  சார்? எல்லாப் பதி ேம ஒ  
மாதிாியாகத் ெதாி ங்கேள! ப க்கிறவங்க க்கு நல்லாயி க்க ேவண்டாமா?" 
 
    "நிச்சயமா இந்த மாதிாிப் பதில்கள் ைமயாகத் தான் இ க்க ம் மிஸ்டர் ஜில் 
ஜில்! ஏன்னா இ வைரக்கும் எல்லாப் ேபட் களிேல ம் வாசக ங்க ஒேர தி சான 
பதிைலப் ப ச்சுப் ப ச்சி அ த் ப் ேபாயி ப்பாங்க (சிறி  தணிந்த குர ல்) பதி  - 
ேகள்வி எல்லாேம இ வைர நீ  எ தின தாேன?" 
 
    "வாஸ்தவம்தாங்க..." 
 
    சிறி  ேநரம் ஏேதா எ திக் ெகாண்டபின் ஜில் ஜில் தன் ைடய அ த்த 
ேகள்விையக் ேகட்டான். 
 
    "உங்க க்கு ெராம்ப ெராம்பப் பி த்தமான வசனகர்த்தா யா ?" 
 
    "நான் தான்..." 
 
    "அப்ப ச் ெசால் ட்டா எப்ப ? ெகாஞ்சம் பணிவா இ ந்தா நல்ல ..." 
 
    "எனக்ேக என்ைனப் பி க்கேலன்னா? அப் றம் ேவேற யா க்குப் பி க்கப் 
ேபாகு ?" 
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    "சாி, ேபாகட் ம்! இப்ப அ த்த ேகள்விையக் ேகட்கிேறன். கைல உலகில் உங்கள் 
இலட்சியம் என்ன என்பைதக்கூற ன் வ ர்களா?" 
 
    "இலட்சியம் என்ற வார்த்ைத ெராம்பப் ெபாிசு! அைத நீங்க சுலபமாக ம், 

ணிச்சலாக ம் உபேயாகப் ப த் கிறைதப் பார்த்  எனக்குப் பயமாயி க்கு மிஸ்டர் 
ஜில் ஜில்! இந்த வார்த்ைதைய உச்சாிப்பதற்கு ேயாக்கியைத உள்ளவர்கள்கூட 
இன்ைறக்கு இந்தக் கைல லகில் இ ப்பார்களா என்ப  சந்ேதகேம..." 
 
    -இப்ப  த் க்குமர ம் ஜில் ஜில் ம் ேபசிக் ெகாண் ப்பைதக் ேகட் க் 
ெகாண்ேட மாதவி அந்தப் பக்கமாக வந்  நின்றாள். 
 
    "அம்மா வரப்பேவ ெதன்றல் சுேத" - என்  ஜில் ஜில் பல்ைல இளித்தான். 

கத்தில் ண்திறந்  ய  ேபான்ற அவ ைடய மாமிசப் ன்னைக 
த் க்குமர க்கு அ வ ப்ைப அளித்த . 

 
    "சாி, இப்ப அ த்த ேகள்விக்கு வர்ேரன். நீங்க ஏன் இன் ம் க யாணம் 
ெசய் க்கைல?" 
 
    "ஓர் ஆண் பிள்ைளையப் பார்த் க் ேகட்கப்ப கிற இப்ப ப்பட்ட ேகள்வியினால் 
உங்கள் வாசகர்கைள நீங்கள் எந்த விதத்தி ம் கவர யா , மிஸ்டர் ஜில் ஜில்." 
 
    "பரவாயில்ைல! நீங்க ெசால் ங்க." 
 
    "ெசால்லத்தான் ேவ மா?" 
 
    "சும்மா ெசால் ங்க சார்!" 
 
    "இவைளப் ேபால (மாதவிையச் சுட் க் காட் ) ஒ  ெதன்றல் சினால் 
கட் க்கிடலாம்  பார்க்கிேறன்"- 
 
    "அப்ப ேய எ திக்கிடட் மா சார்?" 
 
    "அப்ப ேய என்றால் எப்ப ?" 
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    "மாதவிையப் ேபால் மங்ைக நல்லாள் கிைடத்தால் மணப்ேபன் - வசனகர்த்தா 
த் க்குமரனின் சபதம்  எ திக்கிேறன்." 

 
    "இ  ஆைசதான்! ஆைச ேவேற, சபதம் ேவேற, சபதம்  இைதச் ெசால்ற  தப் ." 
 
    "பத்திாிைக நைட ைறயிேல நாங்க அப்ப த்தான் ெசால் ேவாம்..." 
 
    "உங்க பத்திாிைக நைட ைறையக் ெகாண் ேபாய் உைடப்பிேல ேபா ங்க..." 
 
    "ேகாபிச்சுக்காதிங்க சார்..." 
 
    "ேச! ேச! இெதல்லாம் ஒ  ேகாபமா? நான் நிசமாகேவ ேகாபிச்சுக்கிட்டா நீ  
கி கி த் ப் ேபாயி ..." 
 
    "ெபாிய மனசு பண்ணிக் ேகாபமில்லாேம அ த்த ேகள்விக்குப் பதில் ெசால் ங்க. 
உங்க எதிர்காலத்திட்டம் என்ன?" 
 
    "அ  என் எதிர்காலத் க்குத்தான் ெதாி ம், எனக்குத் ெதாியா ..." 
 
    "ெராம்ப ஹாஷ்யமாப் ேபசறீங்க சார்!" 
 
    "ஹாஷ்யமில்ேல...ஹாஸ்யம்..." 
 
    "ஹாஷ்யம் தான் ெசான்ேனன்..." 
 
    த் க்குமரன் மாதவியின் பக்கமாகத் தி ம்பிப் ன்னைக ாிந்தான். ஜில்ஜில் 
குனிந்  ஏேதா எ தத் ெதாடங்கினான். 
 
    "ஒ  நிமிஷம் இப்ப  உள்ேள வாங்கேளன்" என்  அவைன அ ட்ஹ ஸ் 
வராந்தாவி ந்  உள்பக்கமாகக் கூப்பிட்டாள் மாதவி. அவன் அவைளப் பின் 
ெதாடர்ந்தான். 
 
    "அ  ஏன் அந்த ஆ கிட்டப் ேபாயி அப்ப ச் ெசான்னீங்க?" 
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    "எப்ப ச் ெசான்ேனன்?" 
 
    "இவைளப்ேபால ஒ  ெதன்றல் சினால் க யாணங் கட் ப்ேபன்...  
ெசான்னீங்கேள?" 
 
    "ஏன் இவைளேய கட் ப்ேபன்  உ தியா அ ச்சிச் ெசால் யி க்க ம்கிறியா? 
அப்ப ச் ெசால்லாத  என் தப் த்தான் மாதவி." 
 
    "நான் அைதச் ெசால்லேல -" 
 
    "பின்ேன எைதச் ெசால்ேற?" 
 
    "மாதவிையப் ேபால் மங்ைக நல்லாள் கிைடத்தால் மணப்ேபன் - வசனகர்த்தா 

த் க்குமரனின் சபதம்  எ திக்கிட் க்காேர அந்த ஆ ? இைதக் ேகாபால் சார் 
பார்த்தா என்ன ெநைனப்பா ?" 
 
    "ஓேகா! நீ ேகாபால் சா க்கு ந ங்க ஆரம்பிச்சாச்சா. உ ப்பட்டாப்லதான் ேபா..." 
 
    "ந ங்கேல, சும்மா ஒ  ‘இ ’க்குச் ெசான்னாேல இப்ப க் குத்திக் காட்டறீங்கேள?" 
 
    " க க்கு ந ங்கும் மான்கைள எனக்குப் பி ப்பதில்ைல..." 
 
    "அப்ப யானால் நான் ந ங்கற அந்தப்  இங்ேக தான் இ க்காக்கும்..." என்  
அவ ைடய ெநஞ்ைசத் ெதாட் க் காண்பித்  விட் ச் சிாித்தாள் மாதவி. 

த் க்குமர ம் பதி க்குச் சிாித்தான். ஆனா ம் அவன் மனத்தின் அந்தரங்கத்தில் 
அவள் ந கன் ேகாபா க்காகப் பயந்  சாகிறாள் என்ப  ாிந் தான் இ ந்த . 
அவ ைடய ேபதைமைய அள க்கு மீறிச் ேசாதித் ப் பய த்த அஞ்சிேய இவன் 
அப்ேபா  சிாித் விட் ச் சும்மா இ ந்தான் என்  ெசால்ல ேவண் ம். அவேளா 
அவ ைடய கம்பீரத் க்கு ன் தன் ைடய பயம் என்ற சி ைமைய ைவப்பதற்கு 
அஞ்சித் தயங்கி நின்  விட்டாள். ஜில்ஜில் ேம ம் சில உப் ச்சப்பில்லாத 
ேகள்விகைளக் ேகட் ப் பதில்கைள ம் வாங்கிக் கட் க்ெகாண்  ேபாய்விட்டான். 
 
    அன்றிர  ஸ்ேடஜ் ாிஹர்சல் நாரத கான சபா கீத் க் ெகாட்டைகயில் நடந்த . 
ாிஹர்சல் அபார ெவற்றிதான். ம்ேபா  இர  பதிேனா  மணி. எட்  மணிக்குத் 
ெதாடங்கிப் பதிேனா  மணிக்குக் கச்சிதமாக நாடகம் ந்த . ன்  மணி ேநரேம 
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இ க்கலாமா, இரண்டைர மணி ேநரமாகக் குைறத் விடலாமா என்  த் க்குமரன், 
மாதவி, ேவ  சில நண்பர்கள் ஆகியவர்கேளா  கலந்  ேபசினான் ேகாபால். 
 
    "சினிமாைவ  ணைர மணிேநரம் உட்கார்ந்  பார்க்கிறவங்க - சுைவ 
குன்றாத நல்ல நாடகத்ைத ன்  மணி ேநரம் நல்லாப் பார்க்கலாம். எந்தக் 
காட்சிைய ம் குைறக்கப்படா . நாடகம் இப்ப ேய இ க்கட் ம். ஏதாவ  ைகவச்சா 
இப்ப இதிேல இ க்கிற உ க்க ம் கட் க்ேகாப் ம் ெகட் ப்ேபாயி ம்" - என்  

த் க்குமரன் அ த் ச் ெசால்  விடேவ ேகாபால் ேபசாமல் இ க்க 
ேவண் யதாயிற் . 
 
    ம நாள் மாைலயில் மந்திாி தைலைமயில் நாடக அரங்ேகற்றம். ஆைகயினால் 
அன்றிர  எல்லா ேம நன்கு உறங்கி ஓய்  ெகாள்ள ேவண் யி ந்த . அ த்த நாள் 
மாைல ஐந்  மணிக்ேக எல்லா ம் அண்ணாமைல மன்றத்தில் இ க்க ேவண் ம். ஆ  
மணிக்கு நாடக ஆரம்பம். கைடசிக் காட்சிக்கு ன்பாக மந்திாி தைலைம வகித்  
நாடகத்ைதப் பாராட் ப் ேபசுவதாக ஏற்பா . எல்லா நிகழ்ச்சிக ம் ேசர்ந்  நாடகம் 

ய இர  பத்  மணி ஆகிவி ம் என்  ெதாிந்த . நாடகத்ைதக் காணப் 
பிர கர்க ம், ேவ  நாடகக் கு வின ம், பினாங்கு அப் ல்லா ம் சிறப்பாக 
அைழக்கப்பட் ந்தார்கள். அதனால் ஸ்ேடஜ் ாிஹர்சல் ந்த இரவிேலா அ த்த 
நாள் காைலயிேலா ஒ வ க்கும் நாடகத்தின் ேநர அளைவக் குைறப்ப  பற்றிேயா, 
ேவ  தி த்தங்கள் ெசய்வ  பற்றிேயா - ேயாசிக்கேவா ேநரம் இல்ைல. ஸ்ேடஜ் 
ாிஹர்ஸைலப் பார்த்தவர்களில் ஜில்ஜில் மட் ம் ேபாகும் ேபா  எல்லாாிட ம், 
"நாடகத்தில் ஹாஷ்யம் குைற ...ெகாஞ்சம் கூட இ ந்தால் நல்ல " - என்றான். 
 
    "ஹாஸ்யம் ேபா மான  இ க்கு? ஹாஷ்யம்தான் இல்ேல. ேபசாமல் ேபாயிட்  
வா ம்" - என்  த் க் குமரன் பதில் கூறி ஜில்ஜில் ன் வாைய அைடத்தான். 
 
    ம நாள் மாைல அண்ணாமைல மன்றத்தில் ஹ ஸ் ல். ெப ங்கூட்டம் க்கட் 
ெபற யாமேல தி ம்பிய . நாடகம் சாியாக ஆ  மணிக்குத் ெதாடங்கிய . 
மந்திாி ம், பினாங்கு வியாபாாி அப் ல்லா ம் ஐந்ேத க்கால் மணிக்ேக வந்  
விட்டார்கள். ஒவ்ெவா  காட்சியி ம் வசனத் க்கும், ந ப் க்கும், பாட க்கும் மாறி 
மாறி கரேகாஷம் எ ந்த . நாடக இைடேவைளயின் ேபாேத பினாங்கு வியாபாாி 
அப் ல்லா கிாீன் க்கு வந் , ேகாபா டம் "ஜனவாி மாதம் தமிழர் தி நாள் 
ெபாங்கல் தல் ஒ  மாதம் மலாயா க்கு வந்  இேத நாடகத்ைத ஊ ராப் ேபா ங்க. 
ெரண்  லட்ச பாய் காண்ட்ராக்ட். பிரயாணச் ெசல , தங்க ஏற்பா  எல்லாம் எங்கள் 
ெபா ப் . இ க்கு அவசியம் நீங்க ஒப் க் ெகாள்ள ம்" - என்  ேவண் ேகாள் 
விட்டார். ேகாபா க்கு மகிழ்ச்சி பி படவில்ைல. தன் ேநாக்கம் நிைறேவறி விட்ட  
என்ற ெப மித ம் வந்த . இைடேவைளக்குப் பிறகு நாடகம் தி ப் ைனச் 
சம்பவங்களால் ெம ேகறிப் பிரகாசித்த . மாதவியின் நடன ம், ந ப் ம், பாட ம் 
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ைகதட்டலால் திேயட்டைரேய அதிரச் ெசய்தன. கைடசிக் காட்சிக்கு ந்திய காட்சியில் 
மந்திாி ம், அப் ல்லா ம் ேமைடேயறினர். மந்திாிக்கு ன் ைமக் ைவக்கப்பட்ட . 
மாைல ேபாடப்பட்ட . அவர், ேபசினார்: 
 
    "தமிழர்களின் ெபாற்காலத்ைத இந்த நாடகம் நி பிப்ப  ேபால் இ வைர 
ேவெறந்த நாடக ம் நி பிக்கவில்ைல. இனி ம் இப்ப  ஒ  நாடகம் 
வரப்ேபாவதில்ைல. இ  ர ம் காத ம் நிைறந்த தமிழ்க் காவியம். இைதப் 
பைடத்தவைரப் பாராட் கிேறன். ந த்தவர்கைளக் ெகாண்டா கிேறன். 
பார்த்தவர்கள் பாக்கியசா கள். இனிேமல் பார்க்கப் ேபாகிறவர்க ம் 
பாக்கியசா கள்" - என்  மந்திாி கழ்மாைல சூட் னார். உடேன த் க்குமரன் 
தப்பாக நிைனக்கக் கூடாேத என்  உள் றப் பயந்த ேகாபால் கீேழ ன் வாிைசயில் 
ேநர் எதிேர அமர்ந்தி ந்த அவைன ேமைடக்கு அைழத் ப் பினாங்கு அப் ல்லாவிடம் 
ஒ  மாைலையக் ெகா த்  அைத த் க்குமர க்கு அணிவிக்கும் ப  ேவண் னான். 

த் க்குமர ம் ேமைடக்கு வந்  அப் ல்லா அணிவித்த மாைலைய பலத்த 
கரேகாஷத்தினிைடேய ஏற்றான். அேதா  அ த்த காட்சிக்குப் ேபாயி ந்தால் 
வம்பில்லாமல் ந்தி க்கும். "நீ இரண்  வார்த்ைத ேபேசன் வாத்தியாேர" - என்  

த் க்குமர க்கு ன்னால் ைமக்ைக நகர்த்தினான் ேகாபால். த் க்குமரேனா 
அப்ேபா  நிகரற்ற அகங்காரத்தில் திைளத்தி ந்தான். அவன் ேபச்சு அைத 

ைமயாகப் பிரதிப த்  விட்ட . "இப்ேபா  இந்த மாைலைய எனக்குக் 
சூட் னார்கள். எப்ேபா ேம மாைல சூட் வைத ெவ ப்பவன் நான். ஏெனன்றால் ஒ  
மாைலைய ஏற்பதற்காக அைத அணிவிப்பவ க்கு ன் நான் ஒ  விநா  தைலகுனிய 
ேநாி கிற . என்ைனத் தைலகுனிய ைவத்  எனக்கு அளிக்கும் எந்த மாியாைதைய ம் 
நான் வி ம் வதில்ைல. நான் தைல நிமிர்ந்  நிற்கேவ ஆைசப்ப கிேறன். ஒ  
மாைலைய என் க த்தில் சூட் வதின் லம் சாதாரணமானவர்கள் கூட ஒ  விநா  
என்ைனத் தங்க க்கு ன் தைலகுனிய ைவத் விட கிறேத என்பைத 
நிைனக்கும்ேபா  வ த்தம்."- 
 
    ேபச்சு ந்  விட்ட . பினாங்கு அப் ல்லா க்கு கம் சி த் ப் ேபாய்விட்ட . 
ேகாபால் பதறிப் ேபானான். த் க்குமரன் எைதப் பற்றி ம் கவைலப்படாமல் 
சிங்கநைட நடந்  தன் இ க்ைகக்காக கீேழ இறங்கிப் ேபாய்க் ெகாண் ந்தான். 
    ----------------- 
 

அத்தியாயம் - 11 
 
    த் க்குமரன் ேமைடயில் அப்ப  நடந்  ெகாண்டைதக் ேகாபால் ஒ  சிறி ம் 
வி ம்பவில்ைல. பினாங்கு அப் ல்லாவின் மனம் ண்ப ம்ப  ேநர்வதனால் 
மேலயாப் பயண ம் நாடக ஏற்பா க ம் ணாகி வி ேமா என்  அவன் பயந்தான். 
நாடகத்தின் இ திக் காட்சியில் ந க்கிறேபா கூட இந்த எண்ண ம் பய ேம அவன் 
மனத்தில் இ ந்தன. 
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    நாடக க் காட்சியில் கூட்டம் ெமய்மறந்  உ கிய . திைர வி ந்த பின் ம் 
ெந ேநரம் ைகதட்டல் ஓயேவ இல்ைல. மந்திாி ேபாகும்ேபா  த் க்குமரனிட ம் 
ேகாபா ட ம் ெசால் ப் பாராட்  விட் ப்ேபானார். அப் ல்லா ம் பாராட் விட் ப் 
ேபானார். அப்ப ப் ேபாகும்ேபா  அவைர ம நாள் இர  தன் ட் ல் வி ந் க்கு 
அைழத்தான் ேகாபால். 
 
    ேமைடயில் ேபாட்ட ேராஜாப்  மாைல உதிர்ந்த  ேபாலக் கூட்ட ம் சிறி  
சிறிதாக உதிர்ந்  ெகாண் ந்த . 
 
    நிகழ்ச்சி எல்லாம் ந்  ேத  வந்  பாராட் ய ஒவ்ெவா வ ைடய 
பாராட் க்கும் கம் மலர்ந்த பின் அண்ணாமைல மன்றத்தி ந்   
தி ம் ம்ேபா  காாில் மாதவியிட ம் த் க்குமரனிட ம் குைறபட் க் ெகாண்டான் 
ேகாபால். 
 
    "அ த்தவங்க மனசு சங்கடப் படறாப்பிேல ேபசற  எப்ப ேம நல்லதில்ைல. 
அப் ல்லா கிட்ட ஒ  ெபாிய காாியத்ைத எதிர்பார்த்  நாம் அவைர இங்ேக 
அைழச்சி க்ேகாம். அவ  மனம் சங்கடப்பட்டா நம்ம காாியம் ெகட் ப் 
ேபாயி ேமான் தான் பயப்பட ேவண் யி க்கு- " 
 
    இதற்கு மற்ற இ வ ேம பதில் ெசால்லவில்ைல. மீண் ம் ேகாபாேல ெதாடர்ந்  
ேபசலானான்: 
 
    "ேமைடயிேல ெகாஞ்சம் பணிந்ேதா பயந்ேதா ேபசறதிேல தப்  ஒண் மில்ேல..." 
என்  ேகாபால் கூறிய ம் அ வைர ெபா ைமயாயி ந்த த் க்குமரன் 
ெபா ைமயிழந் , 
 
    "ஆம்! அச்சேம கீழ்கள  ஆசாரம்" - என்  ெவ க்ெகன ம ெமாழி கூறிவிட்டான். 
 
    ேகாபா க்கு கத்தில் அைறந்த  ேபாலாகிவிட்ட . இரண்  ேபாில் யா க்குப் 
பாிந்  ேபசினா ம் மற்ெறா வ ைடய ேகாபத் க்கு ஆளாக ேநாி ம் என்  அஞ்சி 
மாதவி ெமௗனமாயி க்க ேவண் யதாயிற் . ேகாபாேலா கார் பங்களாைவ 
அைடகிறவைர க ங்ேகாபத்ேதா  வஞ்சகமானெதா  ெமௗனத்ைதச் சாதித்தான். 

த் க்குமரேனா அைதப் ெபா ட்ப த்தேவ இல்ைல. 
 
    இர  சாப்பி ம்ேபா  ஒ வ க்ெகா வர் அதிகம் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல. 
சாப்பிட்  ந்த ம் மாதவி ட் க்குப் றப்பட்  விட்டாள். த் க்குமரன் 
அ ட்ஹ ஸுக்கு வந்  விளக்ைக அைணத் விட் ப் ப த் க் ெகாண்டான். பத்  
நிமிஷங்க க்குள் ஃேபான் மணி அ த்த . பங்களாவி ந்  நாயர்ப் ைபயன் 
ேபசினான்: 
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    "ெகாஞ்சம் இங்ேக வந்  ேபாக மான்  ஐயா ேகக்கறா ." 
 
    "இப்ப ங்கியாச்சு, காைலயிேல பார்க்கலாமின்  ெசால் " என்  பதில் கூறி 
ஃேபாைன ைவத்தான் த் க்குமரன். சிறி  ேநரம் கழித்  ம ப  ஃேபான் மணி 
அ த்த . மாதவி ேபசினாள்: 
 
    "அப்ப ெயல்லாம் எ த்ெதறிஞ்சு ேபசுறதிேல உங்க க்கு என்னதான் 
சந்ேதாஷேமா ெதாியைல. ணா அ த்தவங்க மனைசச் சங்கடப்ப த்தறதிேல என்ன 
பிரேயாசனம்?" 
 
    "நீ எனக்குப் த்திமதி ெசால் க் ெகா க்கிறியாக்கும்..." 
 
    "ேச! ேச! அப்ப ெயாண் மில்ைல. அந்த மாதிாி நிைனச்சீங்கன்னா நான் ெராம்ப 
வ த்தப்ப ேவன்." 
 
    "வ த்தப்பேடன். அதனாேல என்ன?" 
 
    "என்ைன வ த்தப்படச் ெசய்யறதிேல உங்க க்கு என்ன அத்தினி சந்ேதாஷம்!" 
 
    "ேபச்ைச வளத்தாேத, எனக்குத் க்கம் வ ..." 
 
    "நான் ேபசத் ெதாடங்கினாேல க்கம் வந் வி ம் ேபா க்கு." 
 
    "காைலயில் இந்தப் பக்கம் வாேயன்." 
 
    "சாி! வேரன்..." 
 
    -அவன் ஃேபாைன ைவத்தான். தல் நாள் ஸ்ேடஜ் ாிஹர்ஸ ன் ேபா  ேவ  

க்கம் விழித்தி ந்த காரணத்தினால் த் க்குமர க்குத் க்கம் கண்ைணச் 
ெசா கிய . நன்றாகத் ங்கிவிட்டான். ெசாப்பனம் கூடக் கு க்கிட யாதப  
அத்தைன அயர்ந்த க்கம். காைலயில் எ ந்த ேம ேகாபா ன் கத்தில் தான் அவன் 
விழிக்க ேநர்ந்த . தல் நாள் ஒன் ேம நைடெபறாத  ேபால் சுபாவமாகச் சிாித் க் 
ெகாண்ேட வந்தான் ேகாபால். 
 



 102

    "காைலயில் எ ந்தி க்கிற க்குள்ளாகேவ அஞ்சா  சபா ெசகெரட்ாீஸ் ஃேபான் 
பண்ணிட்டாங்க, நம்ம நாடகத் க்கு அ க்குள்ேளேய ஏகப்பட்ட ' மாண்ட்' 
வந்தி க்கு." 
 
    "அப்ப யா?" - என்பதற்கு ேமல் த் க்குமரன் அதிகமாக எ ம் பதில் 
ெசால்லவில்ைல. தன்ைனக் ேகாபித் க் ெகாள்ள யல்வ ம் யற்சி 
ேதால்வியைடந் , தன்னிடேம சரணைடய வ வ மாகக் ேகாபால் இரண் ங்ெகட்ட 
நிைலயி ப்பைத த் க்குமரன் உணர்ந்தான். 
 
    "இன் ம் ெரண்  வாரத்திேல மேலயா றப்பட ம். ஒ  மாசம் நாடகக் 
கு ேவாட அங்ேக ேபாக ம்னா அ க்கு எவ்வளேவா ஏற்பா  ெசய்ய ம், 
இப்பேவ பி ச்சுத் ெதாடங்கினால்தான் ம்" - என்  மறப ம் ேகாபாேல 
ேபச்ைசத் ெதாடங்கினான். 
 
    "அதற்ெகன்ன? கூப்பிட்டால் ேபாக ேவண் ய  தாேன?"- என்  இதற்கும் 

த் க்குமரனிடமி ந்  மிகச் சிக்கனமான பதிேல கிைடத்த . இப்ப  அவன் கூறிய 
ஒவ்ெவா  சிக்கனமான பதி ம் ேகாபாைல என்னேவா ெசய்த . 
 
    "நீ ேபசின ேபச்சாேல அப் ல்லா மனசு சங்கடப்பட் க்குேமான் தான் நான் 
பயந்ேதன். நல்ல ேவைளயா அவ  அப்பி  எ ம் காண்பிச்சுக்கேல. ஆனா இப்பப் 
பார்க்கறப்ப நான் ேபசின ேபச்சாேல உன் மனசு சங்கடப்பட் க்கும் ேபாலத் 
ெதாி ." 
 
    "........." 
 
    "நான் ஒண் ம் தப்பாச் ெசால் டைல." 
 
    "நான்தான் ேநத்ேத ெசான்ேனேன, அச்சேம கீழ்கள  ஆசாரம் "- 
 
    "அைதப் பத்திப் பரவாயில்ைல. நான் பயந்தாங்ெகாள்ளீன்  நீேய திட் னா அைத 
நான் ஒப் த் க்க ேவண் ய தாேன?" 
 
    "நான் உன்ைனேயா இன்ெனா த்தைரேயா குைற ெசால்ல ேய? 'அச்சேம 
கீழ்கள  ஆசாரம்'  ஒ  பைழய பாட் ச் ெசான்ேனன், அவ்வள தான்." 
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    "இ க்கட் ேம! இப்ப அைதப்பத்தி என்ன? மேலயா க்கு நீ ம் வர ம். மாதவி, நீ, 
நான்  ேப ம் பேளன்ல ேபாயிடலாம். மத்தவங்க கப்பல்ேல ன்னாேலேய 
ெபாறப்பட் வாங்க. ஸீன்ஸ்ெயல்லாம்கூட ன்னா ேய கப்பல்ேல 
அ ப்பிச்சிட ம்." 
 
    "நான் மேலயா க்கு வந்  என்ன ெசய்யப் ேபாேறன் இப்ப? நீங்கள்ளாம் 
ந க்கிறவங்க, நீங்க ேபாகாட்  நாடகேம நடக்கா ; நான் வந்  எைதச் சாதிக்கப் 
ேபாகிேறன்?"- என்றான் த் க்குமரன். 
 
    "அப்ப ச் ெசால்லப்படா . நீ ம் வர ம், நாைளக்ேக பாஸ்ேபார்ட் க்கு அப்ைள 
பண்ண ஏற்பா  ெசஞ்சிக்கிட் க்ேகன். இன்னிக்கு ராத்திாி அப் ல்லாைவ இங்ேக 
நம்ம பங்களா க்கு ன்ன க்கு அைழச்சி க்ேகன். அவாிட்ட ெரண்ெடா  விஷயம் 
ேபசிக்கிட்டா எல்லா ஏற்பா ம் ஞ்ச மாதிாிதான்." 
 
    "அ க்ெகன்ன? ெசய்ய ேவண் ய தாேன?" 
 
    "இப்ப  யா க்கு வந்த வி ந்ேதான்  பட் ம் படாம ம் பதில் ெசான்னா 
பிரேயாசனமில்ைல, எல்லாம் நீ ம் ேசர்ந் தான்!" 
 
    திடீெரன்  ேகாபா டம் தன்ைனச் சாிக்கட் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற உணர்  
வளர்ந்தி ப்பைத த் க்குமரன் கண்டான். காாியத்ைத எதிர்பாத் ச் ெசய்யப்ப ம் 
இத்தைகய ெசயற்ைகயான வி ந் கைள த் க்குமரன் எப்ேபா ேம ெவ த்தான். 

த் க்குமரனின் மனநிைலகள் இ  மாதிாி விஷயத்தில் எப்ப  இ க்கு 
என்பெதல்லாம் ேகாபா க்கு நன்றாகத் ெதாி ம் என்றா ம் சிறி  ேநரம் ேபசிக் 
ெகாண் ந் விட் ப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான் ேகாபால். அவன் ெசன்ற சிறி  
ேநரத்திற்ெகல்லாம் மாதவி வந்  ேசர்ந்தாள். அவ ம் அன்றிர  பினாங்கு 
அப் ல்லாைவ வி ந் க்கு அைழத்தி ப்பைதப் பற்றிேய ேபசினாள். பினாங்கு 
அப் ல்லா எவ்வள  ெபாிய ேகாடீசுவரர் என்பைதப் பற்றி ம் விவாித்தாள். 
 
    "பத் ப் பதிைனஞ்சு வ ஷத் க்கு ன்னாேல ெரண்  சங்கீத வித்வாேனா, ெரண்  
நாடகக்காரேனா சந்திச்சுக்கிட்டாங்கன்னா - தங்கள் தங்கள் கைலகைளப் பத்தி 
அக்கைறயாப் ேபசிக்குவாங்க. இப்ப என்னடான்னா 'யா க்கு வி ந்  ேபாடலாம்! - 
யா க்கு எ  ெசய்  என்ன காாியத்ைதச் சாதிக்கலாம்'  தான் ேபசிக்கிறாங்க. 
கைலத் ைற அ கிப் ேபாயி க்கற க்கு இைதவிட ேவெறன்ன நிதர்சனமான சாட்சி 
ேவண் ம்?" 
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    "அப்ப ேய அ கிப் ேபாயி ந்தா ம் அைத நீங்க ஒ த்தேர சீர்தி த்திப்பிட 
ம்  நிைனக்கிறீர்களா?" 

 
    "நிச்சயமா இல்ேல! உலகத்ைதச் சீர்த்தி த்தற க்காக நான் அவதார ம் எ க்கைல. 
ஆனா இரண்  தைல ைறகைள ெநைனச்சுப் பார்க்கிேறன். ராஜாதி ராஜன்லாம் 
தன்ேனாட ட்ைடத் ேத வரச் ெசய்த கம்பீரமான பைழய கைலஞர்கைள ம், 
மந்திாிகைள ம் பிர கர்கைள ம்  ேத  ஓ ம் கூன் வி ந்த குடன் கூ ய 
இன்ைறயக் கைலஞர்கைள ம் ேசர்த்  நிைனக்கறப்ப எனக்கு ேவதைனயாயி க்கு 
மாதவி.” 
 
    -அவன் இந்த வாக்கியங்கைளச் ெசால் ய உ க்கமான குர க்குக் கட் ப்பட்  
என்ன பதில் ெசால்லெதன்ேற ெதாியாமல் அமர்ந்தி ந்தாள் மாதவி. சிறி  ேநர 
ெமௗனத்திற்குப்பின் ேபச்ைச ேவ  திைசக்கு மாற்றினாள் அவள். 
 
    "நாடகத்ைதப்பத்தி ஜனங்க ெராம்ப நல்லாப் ேபசிக்கத் ெதாடங்கிட்டாங்க. எனக்கு, 
ஒனக்குன்  சபாக்காரங்க இப்பேவ 'ேடட்' ேகக்கிறாங்க! நல்ல கட் க் ேகாப்ேபாட 
கைதைய எ தியி க்கீங்க, அ தான் காரணம்..." 
 
    "நீ கூட ெராம்ப நல்லா ந ச்ச மாத . இப்ப  வாய் விட் ப் கழற  எனக்கு 
அவ்வளவாப் பி க்கா . நீ அைதச் ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்ட னாேல நா ம் ெசய்ய 
ேவண் யி க்கு..." 
 
    "நல்லா இ க்கிறைத நல்லா இ க்குன்  ெசால்ற  கூடத் தப்பா என்ன?" 
 
    "இந்தக் காலத்திேல ெராம்ப ேமாசமா இ க்கிறைதத்தான் ெராம்ப ெராம்ப நல்லா 
இ க்குன்  அ த்தி அ த்திச் ெசால்றாங்க. அதனாேல நிஜமாகேவ நல்லாயி க்கிற 
ஒண்ைணப்பத்தி நாம எ ேம ெசால்லாம இ க்க ேவண் யி க்கு." 
 
    "இ க்கலாம்! ஆனா எனக்கு, உங்கைள எல்லா ம் கழறைதக் ேகட்டாேல 
சந்ேதாஷமா இ க்கு. இ பத்தி நா  மணி ேநர ம் உங்கைள யாராவ  

கழமாட்டாங்களான்  நான் ேகக்கற க்கு ஏங்கிட் க்ேகன்." 
 
    -இப்ப க் கூறியேபா  அவள் குர ல் தாப ம் தாக ம் நிைறந்தி ந்த . அவள் 
ஜீவகைள த ம் கிற வா பப் ப வத் க் கவிைதயாய் அவன ேக நின்  
ெகாண் ந்தாள். அவ ைடய கண்களின் வசீகரமான ஒளி, இதழ்களின் கனி , 
எல்லாம் ேதான்றித் ேதான்றி அவைன மயக்கின. அ ேக ெந ங்கி நின்ற அவள் 
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ேமனியின் ந மணம் அவ ைடய நாசிைய நிைறத் க் கி கி க்கச் ெசய்த . கூந்தல் 
ைதலத்தின் வாசைன ம், சாதிப் வின் மண ம், ப டர் கமகமப் ம் பரப்பிய 
வி வி ப்பில் அவன் கிறங்கினான். ெநகிழ்ந்  வ ம் ஓர் இனிய சங்கீதத்ைதப் ேபால் 
அவள் அழகுகள் அவைன வசப்ப த்தின. அவைளத் தாவி இ த்  இ க அைணத் க் 
ெகாண்டான் அவன். ெகாய்  சூ க்ெகாள்ள ந்தவளின் ைகக க்குள் இலகுவாக 
ெநகிழ்ந்  ேபாய் வி ம் ஒ  குைழந்த ைவப்ேபால் அவ ைடய த வ ல் 
இ ந்தாள் அவள். அவன் காதில்  உதிர்வ ேபால் அவள் குரல் ஒ த்த . 
 
    "இப்ப ேய இ ந் ட ம் ேபால இ க்கு - " 
 
    "இப்பி ேய இ ந் விட ஆைசப்பட்ட தல் - ஆ க்கும் ெபண் க்கும் 
ந ேவதான் உலகேம பைடக்கப்பட்ட ..." 
 
    "அவள் ைககள் அவன் கில் மாைலகளாய் இ கித் ேதாளின் ெசழிப்பான 
பகுதியில் பி ைய அ த்தின. 
 
    சிறி  ெதாைலவில் பங்களாவி ந்  அ ட்ஹ ஸுக்கு வ ம் பாைதயில் யாேரா 
நடந்  வ ம் ெச ப்  ஓைச ெந ங்கிக் ேகட்கலாயிற் . 
 
    "ஐேயா! ேகாபால் சார் வர்ரா  ேபா க்கு...வி ங்க... விட் ங்க..." என்  மாதவி 
பதறிப் பரபரப்பைடந்  அவன் பி யி ந்  திமிறி விலகிக் ெகாண்டாள். 

த் க்குமரன் இைத ெவ ப்பவன்ேபால் அவைள உ த் ப் பார்த்தான். அவன் 
கண்கள் சிவந்தன, ேகாபமான குர ல் அவன் ெசாற்கைள உதிர்த்தான். 
 
    "ேநற்  ராத்திாி நாடகம் ஞ்சு தி ம்பி வர்ரப்ப ேகாபால் கிட்ட அவ க்காகச் 
ெசான்னைதேய இப்ப உனக்காக ம் உங்கிட்டத் தி ம்பச் ெசால்லேவண் யி க்கு. 
'அச்சேம கீழ்கள  ஆசாரம்!'" 
 
    அந்தச் சமயத்தில், "என்ன ேநத்  ராத்திாியி ந்  வாத்தியா  எல்லாைர ம் 
கவிைதயிேலேய திட் க்கிட் க்கா ?" என்  வினவிக் ெகாண்ேட ேகாபால் உள்ேள 

ைழந்தான். மாதவி கத்தில் சிாிப்ைப வரவைழத் க் ெகாண்  சுபாவமாகக் 
ேகாபாைல எதிர்ெகாண்டாள். 
 
    "மாதவி! உன் ேபாட்ேடா காப்பி ெரண்  ேவ ம். பாஸ்ேபார்ட் 
அப்ளிேகஷ க்குத் ேதைவ. நாைளக்குள்ேள அத்தைன அப்ளிேகஷைன ம் 
அ ப்பிட ம்  பார்க்கிேறன். அேதாட நம்ம சாைர ம் ( த் க்குமரைனச் 
சுட் க்காட் ) ஸ் ேயா க்கு அைழச்சிட் ப் ேபாயி - பாஸ்ேபார்ட்ைசஸ் படம் 
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எ த் ட ம். மத்தியானத் க்குள்ளார நீேய அைழச்சிட் ப் ேபாயிட்  வந் ட ம். 
நாள் ெராம்பக் குைறச்சலாயி க்கு," 
 
    "எங்ேக? நம்ப பாண் பஜார் ஸன்ைலட் ஸ் ேயா க்ேக அைழச்சிட் ப் 
ேபாகட் மா?" 
 
    "ஆமாம். அங்ேகேய அைழச்சிட் ப்ேபா. அவன் தான் சீக்கிரம் எ த் க் 
ெகா ப்பான்..." 
 
    உைரயாடல் மாதவிக்கும் ேகாபா க்கும் இைடேய ெதாடர்ந்தேத ஒழிய 

த் க்குமரன் அதில் கலந்  ெகாள்ளேவ இல்ைல. 
 
    சிறி  ேநரத்திற்குப் பின் ேகாபால் அங்கி ந்  றப்பட்டேபா , வாசற்ப  வைர 
ேபாய்த் தி ம்பி, "மாத ! இேதா ஒ  நிமிஷம்..." - என்  கண்ண ப்ப  ேபால் ஒ  
கண்ைணச் சிறக்கணித்  அவைளக் கூப்பிட்டான் ேகாபால். அவன் அப்ப  
மாதவிையக் கண்ண த் க் கூப்பிட்டைத த் க்குமரன் மிக ம் அ வ ப்ேபா  
கவனித்தான். அவ ள்ளம் கு றிய . மாதவி ம் ேபாவதா, ேவண்டாமா என்  
தயங்கியவளாக த் க்குமரன் பக்க ம் ேகாபால் பக்க மாக மாறி மாறிப் பார்த்தாள். 
அதற்குள் ம ப ம் ேகாபால் ெதளிவாக அவைள இைரந்  ெபயர் ெசால் ேய 
கூப்பிட்  விட்டான். ேபாவைதத் தவிர ேவ  வழி அவ க்குத் ேதான்றேவ இல்ைல. 
அவள் ெவ ப்  உமி ம் த் க்குமரனின் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்க்கப் பயந்தப ேய 
அைற வாச ல் நின்ற ேகாபாைலப் பார்த்  வரச் ெசன்றாள். ேகாபாேலா அவைள 
அங்ேகேய நி த்திப் ேபசி அ ப்பாமல் கூடேவ அைழத் க் ெகாண்  பங்களா 

கப் வைர வந்  விட்டான். அவ க்ேகா உள் ற ஒேர பதற்றம். 
 
    ேகாபால் கண்ணைசத் க் கூப்பிட்ட ம், தான் அவேனா  கூடேவ றப்பட்  
பங்களா வைர வந்  விட்ட ம் த் க்குமரனின் மனதில் என்ெனன்ன எண்ணங்கைள 
உண்டாக்கும் என்  நிைனத்  அஞ்சியப ேய ேகாபால் கூறியவற்ைற மனமில்லாமல் 
காதில் வாங்கிக் ெகாண்  நின்றாள் அவள். 
 
    "பினாங்கு அப் ல்லா ஒ  தி சான ேபர்வழி. நீதான் கவனிச்சுக்க ம். அவைர 
'ஓஷியானிக்'ேல ந்  கூட் யார க்ேக உன்ைனத்தான் அ ப்பப்ேபாேறன்." 
 
    "........" 
 
    "என்ன ! நான் பாட் க்குச் ெசால் க்கிட்ேட இ க்ேகன், நீ எங்ேகேயா பராக்குப் 
பார்த் க்கிட்  நிக்கேற?" 
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    "இல்ேல; நீங்க ெசால்றைதக் ேகட் க்கிட் த்தான் நிக்கிேறன். 'ஓஷியானிக்' 
ேஹாட்ட ேல ேபாயி அப் ல்லாைவக் கூட் யார ம். அப் றம்?" 
 
    "அப் றம் என்ன? அவ  மனசு சந்ேதாஷப்படறாப்பல பார்த் க்க ம். உனக்கு 
நான் ப ச்சுப் ப ச்சுச் ெசால்ல ம்கிற அவசியமில்ேல? நீேய எல்லாம் பார்த் க் 
குறிப்பறிஞ்சு ெசய்யக்கூ யவ..." 
 
    "........" 
 
    "வி ந் க்கு யார் யாைர அைழச்சி க்ேகன்கிற ஸ்  விவரம்லாம் 
ெசகெரட்டாிகிட்ட இ க்கும். அைத வாங்கித் தி ம்பப் பார்த்  உன் குரலாேல ஒ  
தடைவ 'ாிைமண்ட்' பண்ணினயின்னா பிரமாதமா இ க்கும்" - என்  ெசால்  விட்  
ம ப ம் கண்கைளச் சிமிட் க் ெகாண்ேட ெசழிப்பான அவள் கில் சுபாவமாகத் 
தட் க் ெகா த்தான் ேகாபால். வாழ்வில் இ வைர இப்ப  ஓர் ஆடவன் தட் க் 
ெகா ப்பதில் பயிர்ப்ேபா, நாணேமா, கூச்சேமா அைடந்திராத அவள் இன்  அவற்ைற 
அைடந்தாள். ேகாபா ன் ைகபட்ட இடம் இன்  அவ க்கு அ வ ப்ைப அளித்த . 

த் க்குமரன் அவைள அந்த அள  மாற்றியி ந்தான். 
 
    தான் கில் தட் க் ெகா க்கும் ேபாேதா கண்கைள அைசக்கும் ேபாேதா அந்த 
உற்சாக கு கு ப்பின் எதிர் விைளேவா, வரேவற்ேபா அவள் கத்தில் இல்லாதைதக் 
ேகாபால்கூட அன்  கவனித்தான். ேகட்க ம் ெசய்தான். 
 
    "ஏன் என்னேவா ேபால இ க்ேக?" - 
 
    "ஒண் மில்ேல. எப்ப ம் ேபாலத்தாேன இ க்ேகன்?" - என்  சிாிக்க யன்றாள் 
மாதவி. 
 
    "ைரட்ேடா! அப்ப நான் ஸ் ேயா க்குப் றப்படேறன். ெசான்னைதெயல்லாம் நீ 
கவனிச்சுக்க" - 
 
    அவன் றப்பட் ப் ேபாய் விட்டான். அவள் மனத்திேல ஒ  சிறிய ேபாராட்டேம 
நடந்  ெகாண் ந்த . பினாங்கு அப் ல்லாைவக் ேகாபால் இர  ன்ன க்குத் 
தான் அைழத்தி ந்தான். இர  ன்ன க்கு அைழத்  வரேவண் மானால் அவைர 
மாைல ஏ  மணிக்கு ேமல் அைழக்கப் ேபானால் ேபா ம். ஆனால் ேகாபாேலா - 
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' ன்னாேலேய ேபாய் அவாிடம் உல்லாசமாகக் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந்  
விட் , - அைழத் க் ெகாண் வா' என்கிற ெதானி இ ந்த . 
 
    ெப ம்பா ம் ேகாபால் தன்ைன, 'ஒ  நிமிஷம் இப்ப  வந் ட் ப் ேபாேயன்' - 
என்  கண்ைணச் சிமிட்  அைழத் க் கூப்பிட் ச் ெசால்  விட் ப் ேபான 
சமயங்களில் தான் எங்ெகங்ேக ேபாய் என்ெனன்ன ெசய்தி க்கிேறாம் என்பைத 
எல்லாம் இந்த விநா யில் நிைன  கூர்ந்தாள் அவள். அவற்ைற இரண்டாவ  

ைறயாக நிைனப்பதற்கு இன்  அவேள அ வ ப் ம் கூச்ச ம் அைடந்தாள். 
த் க்குமரன் என்கிற கைலக் கர்வம் மிகுந்த கம்பீர நாயகைன அவள் சந்தித் ப் பழக 

ேநரவில்ைல என்றால் இன் கூட அந்தக் கூச்ச ம் கர்வ ம் அவ க்குப் ாிந்தி க்கப் 
ேபாவதில்ைல. சிலைர நிைனத்  வாழத் ெதாடங்கிவிட்டபின், அதற்கு ன்னால் 
வாழ்ந்த விதங்கைள இரண்டாம் ைறயாக நிைன க் கூர ம் தயங்கும்ப  அவர்கள் 
ெசய்  வி கிறார்கள். மாதவி ம் த் க்குமர டன் பழகியபின் அப்ப த்தான் 
இ ந்தாள். 
 
    ேகாபால் ெசால் விட் ப் ேபாயி ந்த வார்த்ைதகளி ந்  ெதானித்த 
அர்த்தத்தின்ப  ெசய்வதாயி ந்தால் மாதவி அப்ேபாேத ேஹாட்ட க்குப் றப்பட் ப் 
ேபாய் அப் ல்லாைவச் சந்தித்தி க்க ேவண் ம். பின்  அப்ப ேய அங்கி ந்  மாைல 
ஏ  மணிக்கு ேமல் அப் ல்லாைவ அைழத் க் ெகாண்  வரேவண் ம். ஆனால் 
அவள் அன்  இப்ப ச் ெசய்யவில்ைல. ேநேர த் க்குமர க்கு எதிேர ேபாய் 
நின்றாள். அவன் கண்கள் அவைள ேநாக்கி ெந ப் க் கங்குகளாகக் கனன்றன. குரல் 
இ யாக அதிர்ந்த . 
 
    "என்ன, ேபாயிட்  வந்தாச்சா? ைர மகன் ைமனர் கணக்கா கண்ண ச்சுக் 
கூப்பிட்டாேன!" 
 
    "நான் ெசய்த பாவம், உங்க க்குக்கூட என்ேமல் ேகாபம் வ கிற . 
 
    "அவன் கண்ைணச் சாய்ச்சுக் கூப்பிட்டவிதம் எனக்குக் ெகாஞ்சம்கூடப் 
பி க்கவில்ைல. 
 
    "நான் என்ன ெசய்யட் ம் அதற்கு?" 
 
    "என்ன ெசய்யட் ம்னா ேகட்கிேற. அதான் நாய்க்குட்  மாதிாி பின்னா ேய 
சிாிச்சுக்கிட்  ஓ ப்ேபானிேய! அைதவிட ேமாசமா இன் ம் ேவேற ஏதாவ  
ெசய்ய மா என்ன?" 
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    "திட் ங்க, நல்லாத் திட் ங்க...நீங்க எைத திட் னா ம் எப்ப த் திட் னா ம் 
எனக்குப் பி க்கும்? நாய்க்குட்  ேபய்க்குட் ன்  என்ன ேவண் ம்னா ம் 
ெசால் ங்க...ேகட் க்கேறன்..." 
 
    "மானமில்லாட்  எைத ேவணாக் ேகட் க்கலாம், உைறக்கேவ உைறக்கா ." 
 
    "உங்ககிட்டப் பழகிப் பழகித்தான் எவ்வளேவா மாறிக்கிட் க்ேகன். நீங்கேள 
இப்ப ப் பழி ெசான்னா எப்ப ?" 
 
    "ெதாைலயட் ம்! இப்பக் ேகக்கற க்குப் பதில் ெசால் . அந்த 'அேயாக்கியன்' 
எ க்காகக் கூப்பிட்டான் உன்ைன?" 
 
    "ஒண் மில்ைல, அப் ல்லாைவ வி ந் க்கு அைழச்சிட்  வர்ற க்குப் 
ேபாக மாம்..." 
 
    "யா ?" 
 
    "ேவற யா ? நான் தான்," 
 
    "நீ எ க்குப் ேபாக ம்? அவன் ேபாகட் ேம? அவ க்கும் ேபாக யாட்  
ெசகெரட்டாி எவனாவ  ேபாய்க் கூட் க்கிட்  வரட் ேம?" 
 
    "எங்கிட்டக் கூப்பிட் ச் ெசால்றா ...நான் எப்ப  மாட்ேடங்கற ?" 
 
    " மா? அதான் ேநத்தி ந்ேத ெசால் க்கிட் க்ேகேன 'அச்சேம கீழ்கள  
ஆசாரம் '." 
 
    "........" 
 
    "கைலயிேனாட எல்லாப் பிாிவிேல ம் இன்னிக்கு வியாபாரம் கலந் ாிச்சி. இனிேம 
இைதத் தி த்தேவ யா . விற்கக் கூடாதைத எல்லாம் விற் ச் சாப்பிடத் ணி ம் 
பஞ்சப்பட்ட கு ம்பம் ேபால இழக்கக்கூடாதைத எல்லாம் இழந்  கைலஞர்கள் கூன் 
வி ந்த குக டன் பணத்ைதத் ேத  இன்  அைலந்  ெகாண் க்கிறார்கள். 
கர்வப்பட ேவண் ய அள  மேனாதிடத்ைதத் தன்னிடம் மீதம் ைவத் க்ெகாள்ளாத 
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கைலஞர்கைளேய இங்ேக பட் ணத்தில் நான் அதிகமாகப் பார்க்கிேறன். இ  இந்தக் 
காலத்ைதப் பி ச்சி க்கிற ேநாய் ேபா க்கு." 
 
    "நீங்கள் ேபசுவைத எல்லாம் ேகட்கப் பத்  வ சத் க்கு ன்னா ேய நான் 
உங்கைளச் சந்திச்சி க்க ம்  ேதா ." 
 
    - அவள் குரல் கம்மிப் ேபாய் வந்த . அதி ந்த கழிவிரக்கத்ைத அவ ம் 
உணர்ந்தான். அவ ைடய ெநகிழ்ந்த குரல் அவன் உள்ளத்ைத உ க்கிய . அவன் 
அவள் கத்ைதப் பார்த்தப  சில விநா கள் ஒன் ம் ேபசத் ேதான்றாமல் இ ந்  
விட்டான். அவள் அவைனக் ேகட்டாள்: 
 
    "இப்ப, நான் என்ன ெசய்ய ம்  ெசால் ங்க..." 
 
    "எங்கிட்ட ஏன் ேகட்கிேற?" 
 
    "உங்ககிட்டத்தான் ேகட்க ம். அவ  ெசான்னப  நான் இப்பேவ அப் ல்லாைவப் 
பார்க்கப் ேபாறதில்ைல. ேவ மானா சாயங்காலம் கூப்பிடப் ேபாகலாம்  
இ க்ேகன். அ ம் நான் தனியாப் ேபாகப் ேபாறதில்ேல. உங்கைள ம் 
கூட் க்கிட் ப் ேபாகப் ேபாேறன்." 
 
    "நானா? நான் எ க்கு?" 
 
    "எங்கூட நீங்க வராேம ேவேற யார் வ வாங்க?" - இந்த வாக்கியத்ைதக் ேகட்  

த் க்குமர க்கு ெமய் சி ர்த்த . 
    ------------ 
 

அத்தியாயம் - 12 
 
    ஒ  ெபண்ணின் நளினம் என்பேத தன் அன்ைப அவள் அழகாக ம், 
சா ாியமாக ம் ெவளியி வதில்தான் இ க்கிறேதா என்  ேதான்றிய  

த் க்குமர க்கு. அவள் கூறிய அந்த வாக்கியம் அவைன ற்றி ம் ெநகிழச் 
ெசய் விட்ட . 
 
    'எங்கூட நீங்க வராம ேவேற யார் வ வாங்க?' - இந்த வாக்கியத்தில் இைழந்  
ஒ த்த ஏக்க ம், தாப ம் அவன் உள்ளத்ைத உ க்கின. அவள் தன்ேனா  என் ம் 

ைணயாகக் கூடவ வதற்கு அவைனத் தவிர ேவெறவ ேம இல்ைலெயன்  
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நம்பிக்ைகேயா  நிைனப்பைத அந்தக் குர ல் ெதாிந்  ெகாள்ள ந்த . அவளிடம் 
அவ்வள  உாிைமேயா  ேகாபப்ப வதற்கும் தாபப்ப வதற்கும் தான் யார் என் ம் 
எவ்வள  காலமாகத் தான் அவேளா  பழகுகிறவன் என் ம் நிைனத் ப் பார்த்த 
ேபா  அ  அவ க்கு ேவ க்ைகயாகேவ இ ந்த . அவ ைடய உாிைமகைளக் 
கட் ப்ப த்த ம், தளர்த்த ம் ெசய்கிற அளவிற்குத் தான் அவள்ேமல் அத்தைன 
பி ப்ைப ம், பற்ைற ம் எப்ேபா  ெகாண்ேடாம், எப்ப க் ெகாண்ேடாம் 
என்ெறல்லாம் எண்ணியேபா , அந்த மா தல் அவைனேய அயரச்ெசய்த . 
பிாியத்ைத ம், ஆைசைய ம் விட யாத அள க்கு அவள் தன் மனத்தில் 
இைணபிாியாத ெபா ளாகியி ப்பைத அவேன திதாக அப்ேபா தான் ாிந்  
ெகாள்வ ேபால் உணரத் தைலப்பட்டான். 
 
    மாைலயில் அப் ல்லாைவ அைழத் வரச் ெசல்வதற்கு ன்னால் த் க்குமரைன 
ேபாட்ேடா ஸ் ேயா க்கு அைழத்தாள் அவள். 
 
    "நான் மேலயா க்கு வரைல. இப்ப படம் ஒண் ம் எ க்க ேவண்டாம்" என்றான் 

த் க்குமரன். 
 
    "நீங்க வரைலயின்னா நா ம் ேபாகப் ேபாறதில்ேல" என்றாள் அவள். 
 
    அவள் ெசால் யைத அவன் சிாித் க்ெகாண்ேட ம த்தான்: 
 
    "நீ நாடகத் க்குக் கதாநாயகி, நீ ேபாகாட்  நாடகேம நடக்கா . அதனாேல நீ 
ேபாய்த்தான் ஆக ம்." 
 
    "கதாநாயகேர வராட்டாக் கதாநாயகி ேபாய் என்ன பிரேயாசனம்?" 
 
    "ேகாபால்தான் வர்ராேன." 
 
    "நான் ேகாபாைலப் பத்திப் ேபசைல, இப்ப என்ேனாட கதாநாயகைரப் பத்திப் 
ேபசேறன். 
 
    "அ  யா ?" 
 
    "ெதாிஞ்சு உணர்ந்  ேவ ம்ேன ேகட்கறீங்க இைத, அப்பி த்தாேன?" 
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    அவள் தன்ைனேய ஆத்மார்ததமான கதாநாயகனாக வாித் ப் ேபசும் அந்தப் 
ேபச்ைசக் ேகட்  உள்ளம் ாித் ப் ேபசத் ேதான்றாமல் ெமௗனமாயி ந்தான் அவன். 
அதன்பின் சிறி  ேநரத்தில் அவள் கூப்பிட்டதற்கு ம ப்  எ ம் ெசால்லாமல் 
அவேளா  ேபாட்ேடா ஸ் ேயாவிற்குச் ெசன்றான் அவன். ேபாட்ேடா 
ஸ் ேயாவில் பாஸ்ேபார்ட் க்காக படம் எ த்  ந்த ம், அவள் வி ம்பியப ேய 
அவ ம் அவ ம் ேசர்ந்  ஒ  படம் எ த் க் ெகாண்டார்கள். 
 
    மாைலயில் அப் ல்லாைவ அைழத் வர ஓஷியானிக் ேஹாட்ட க்குப் 

றப்பட்டேபா  அவன் மனநிைலைய அறிந்  அவள் - தனிேய ெசல்லவில்ைல. 
காாில் அவைன ம் உடனைழத் க் ெகாண்ேட றப்பட்டாள். அவ ம் அவ ம் 

றப்பட்ட கார் பங்களா காம்ப ண்ைடத் தாண்  ெவளிேய வதற்குள்ேளேய 
ேகாபால் இன்ெனா  காாில் எதிேர வந்  விட்டான். அவள் அப்ேபா தான் 
அப் ல்லாைவ அைழத் வரப் ேபாகிறாள் என்  ாிந்  ெகாண்ட ேகாப ம், தான் 
ஏற்ெகனேவ ெசால் யி ந்தப  தனிேய ேபாகாமல் மாதவி த் க்குமரைன ம் 
உடன் அைழத் க் ெகாண்  ேபாகிறாள் என்பைதக் கண்  எாிச்ச மாகக் 
க க ப்பான கத்ேதா  அவைள எதிர்ெகாண்டான் அவன். 
 
    "அப்பேவ ேபாகச் ெசால் யி ந்ேதேன உன்ைன? நீ இப்பத்தான் ேபாறியா?" 
 
    " யைல. இவைர ேபாட்ேடா ஸ் ேயா க்கு அைழச்சிட் ப் ேபாேனன். 
ேநரமாயி ச்சு. இப்பத்தான் றப்பட ஞ்சி ." 
 
    "அ  சாி! சாைர ஏன் ணா சிரமப்ப த்தேற? நீ மட் ம் அப் ல்லாைவக் கூப்பிடப் 
ேபாயிட்  வந்தாப் ேபாதா ?" என்  நாசூக்காக த் க்குமரைனக் கத்திாித் விட 

யன்றான் ேகாபால். 
 
    அந்த நிைலயில் த் க்குமரேன ன் வந்  ேகாபா க்குப் பதில் ெசால்  
மாதவிையத் தர்மசங்கடமான நிைலயி ந்  தப் வித்தான். 
 
    "இல்ேல! நாேனதான் 'ஓஷியானிக்' - எப்ப  இ க்கும்  பார்க்கலாம்  

றப்பட்ேடன். நா ம் இப்ப க் காத்தாடப் ேபாயிட்  வேரேன..." 
 
    ேகாபா க்கு ேமற்ெகாண்  எப்ப  த் க்குமரைனச் சமாளித் க் கீேழ இறக்குவ  
என்  ெதாியவில்ைல. 
 
    "சாி! ெரண்  ேப ேம ேபாய் அவைர அைழச்சிட்  வாங்க. வண் யிேல வர்றப்ப 
அவ ட்ட விவாதம் ஒண் ம் வச்சுக்க ேவண்டாம். நமக்கு அவாிட்டக் காாியம் 
ஆக ம். ணா அவர் மனசு ண்படக் கூடா " என்  ெபா வாக எச்சாித்  விட்  
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உள்ேள ேபானான் ேகாபால். ஆனால் உள் ற மாதவியின் ேமல்தான் 
க ங்ேகாபத்ேதா  ேபானான் அவன். மாதவிக்கு அ  ஓரள  ாிந்  விட் ந்தா ம் 

த் க்குமரனிடம் அவள் அைதக் காண்பித் க் ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    "பய க்கு என்ைனக் ைகையப் பி ச்சு இ த் க் காாி ந்  இறக்கி 
விட் ட ம்  ஆைச. யல்ேல..." ேகாபத்ேதாட சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்னான் 

த் க்குமரன். 
 
    நல்ல ேவைளயாக அப்ேபா  மாதவிேய காைர ஓட் க் ெகாண்  வந்ததனால் 
அவர்கள் இ வ ம் சுதந்திரமாகப் ேபசிக் ெகாண்  ேபாக ந்த . 
 
    பினாங்கு அப் ல்லாவின் அைறயில் இவர்கள் ேபாகிற ேபா  நாைலந்  
விசிட்டர்கள் இ ந்தார்கள். இவர்கைள ம் வரேவற்  உள்ேள அமரச் ெசய்  
ெகாண்டார் அவர். 
 
    "ேகாபால் என்ைன ைநட் ன்ன க்குத்தாேன 'இன்ைவட்' பண்ணினா ! எட்டைர 
மணிக்கு வந்தாப் ேபாதா ? இப்ப ஆறைர மணிதாேன ஆகு ?" என்  க காரத்ைதத் 
தி ம்பிப் பார்த் க் ெகாண்ேட ேபச்ைச இ த்தார் அப் ல்லா. 
 
    மாதவி அவ க்கு ம ெமாழி கூறினாள்: 
 
    "இப்பேவ வந்திட்டீங்கன்னாக் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிக்கிட் ந்திட்  அப் றம் 
சாப்பிடலாம்  பார்க்கிறார். ேபசிக்கிட் ந்தா ேநரம் ேபாறேத ெதாியா . நிமிஷமா 
மணி எட்டைர ஆயி ம்." 
 
    "ாிய  அன்னிக்கி உங்க ந ப்  பிரமாதமா இ ந்திச்சு. மேலயாவிேல உங்க க்கு 
ெராம்ப நல்ல ேப  கிைடக்கும்" என்  மாதவிைய அவள் ெவட்கப்ப கிற அள க்கு 
ேநேர கத் க்கு எதிேர கழத் ெதாடங்கினார் அப் ல்லா. ஏற்கனேவ இ ந்த 
விசிட்டர்கள் ஒவ்ெவா வராக விைட ெபற் ச் ெசன்றனர். 
 
    த் க்குமரைன அ கில் ைவத் க் ெகாண்ேட தன்ைன மட் ம் அவர் கழ்வைத 
வி ம்பாமல் கூச்சமைடந்த மாதவி, 
 
    "எல்லாம் சாேராட ெப ைமதான். நாடகத்ைத அவ்வள  நல்லா 
எ தியி க்கிறதினாேலதான் நாங்க - ந ச்சிப் ேபர் வாங்க ..." என்றாள். 
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    "இ ந்தா ம் ந க்கிறவங்க திறைமதாேன எ தறவங்க க்குப் ெப ைமையத் 
ேத த்த ம், என்ன நான் ெசால்ற . ாி தில்ேல?" என்  அப் ல்லா தான் 
ெசால் யைதேய ேம ம் வற் த்தினார். 
 
    த் க்குமரன் விவாதத்தில் கலந்  ெகாள்ள வி ம்பவில்ைல. ஆணி அ த்தா ம் 
இறங்காமல் காய்ந்த மரம் ேபாலாகிவிட்ட சில வியாபார ஆசாமிகளிடம் கூ யவைர 
கைலையப் பற்றிப் ேபசுவைதேய தவிர்க்க வி ம்பினான் அவன். அப் ல்லாைவப் 
ெபா ட்ப த்தி அவேரா  கைலையப் பற்றி விவாதிப்பேத கைலக்குக் ெசய்கிற 

ேராகம் அல்ல  பாவம் என்  க தியவனாகக் கால்ேமல் கால் ேபாட்டப  அவன் 
சும்மா உட்கார்ந்தி ந்தான். அவன் அப்ப  மேனாபாவத்தில் இ ப்பைத மாதவி ம் 

ாிந்  ெகாண்டாள். அப் ல்லாவின் ேபச்ைச ேவ  திைசக்குத் தி ப்ப யன்றாள் 
அவள். 
 
    "ேபான மாதம் 'கங்கா நாடகக்கு ' மேலயா க்கு வந்தி ந்தாங்கேள? அவங்ககூட 
உங்க 'காண்ட்ராக்ட்ேல' தான் வந்தாங்க ேபா க்கு? அவங்க க்கு அங்ேக நல்ல 
ேபர்தா ங்களா?" 
 
    "அப் ல்லா 'காண்ட்ராக்ட்'னாேல ேப  தாேன வரா ! எங்க கம்ெபனி இ பத்தஞ்சு 
வ சமா தமிழ் நாட்  நாட் யக்காரங்க. நாடகக் கைலஞர்கைள மேலயா வரவைழக்க 
ஏற்பா  பண்ணிக்கிட் க்கு. இ வைர நாங்க ஏற்பா  பண்ணி மேலயாவிேல 
எ ம் ேசாைட ேபானதில்ைல. சும்மா ெப ைமக்கு ெசால்றதா நீங்க 
நிைனக்கப்பிடா , நம்ம ேப க்ேக அப்பி  ஒ  ராசி உண் ." 
 
    "அெதல்லாம் ெநைறயக் ேகள்விப்பட் க்ேகாம்." 
 
    "நமக்கு வியாபாரம் டயெமண்ட் ெமர்ச்சண் ங்க, ஒ  ெபா  ேபாக்குக்காகத்தான் 
இந்தக் கைல நிகழ்ச்சிகைள ஏற்பா  பண்ேறாம்." 
 
    த் க்குமர க்கு அந்தப் ேபச்சு அ ப் த் தட் ய , மாதவிக்கு ஜாைட 
காண்பித்தான். 
 
    " றப்படறலாங்களா? நீங்க தயாராகுங்க. ேகாபால் சார் உங்க க்காகக் 
காத் க்கிட் ப்பா . சீக்கிரமாப் ேபாேனாம்னா நல்ல " என்  அப் ல்லாைவ 
ெமல்ல அவசரப்ப த்தினாள் அவள். அப் ல்லா உைட மாற்றிக் ெகாள்ள உள்ேள 
ேபானார். 
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    அைறயில் ரஸ் ங் ேடபிள் கண்ணா ய ேக ெபாி ம் சிறி மாகப் பலவைக 
'ெசண்ட்' பாட் ல்கள் அ க்கப்பட் ந்தன. அப் ல்லா உைட மாற்றிக் ெகாண்  
வந்  அந்தக் கண்ணா ய ேக நின்  சிக்ெகாண்ட ஒ  'ெசண்ட்' ன் மணம் 
மின்சாரம் ேபால ேவகமாக அைற வ ம் பரவிய . பாட் ேலா  
இைணக்கப்பட் ந்த ஸ்பிேர ெசய் ம் குமிழால் அவர் அந்த வாசைனப் ெபா ைளக் 
க த்தி ம், சட்ைட ேம ம் பல ைற அ த்தி அ த்தி ஸ்பிேர ெசய்  ெகாண்டார். 
உைட மாற் வதி ம், தயாராவதி ம் ஒ  ேஜம்ஸ்பாண்ட் ேவகம், ஃேபன்  எல்லாம் 
நிரம்பியவராக இ ந்தார் அப் ல்லா. 
 
    அவர் ேஹாட்டல் ைபயைனக் கூப்பிட்  அவர்கள் ப குவதற்கு டீ வரவைழத்தார். 
அவர்கள் எவ்வளேவா ம த் ம் ேகட்கவில்ைல. அவேர டீைய 'மிக்ஸ்' ெசய்  ன்  
ேகாப்ைபகளி ம் நிரப்பத் ெதாடங்கிய ேபா  மாதவி ம் அவ க்கு உதவி ெசய்தாள். 
டீைய 'மிக்ஸ்' ெசய்வதில் அவள் தனக்கு உதவ ன் வந்ததில் அப் ல்லா க்கு 
மகிழ்ச்சி. 
 
    த் க்குமரன் ெபா ைமயாக உட்கார்ந்தி ந்தான். டீையப் ப கிய ம் அவர்கள் 

வ மாகப் றப்பட்  விட்டார்கள். றப்ப வதற்கு ன் அந்த வாசைன ஸ்பிேர 
பாட் ைலப் பற்றி விசாாித்தாள் மாதவி. உடேன அப் ல்லா 'ஐ வில் கிவ் ... ஸ் 
இட்..." என்  அைத அவளிடேம ெகா த்  விட்டார். 
 
    "இல்லீங்க, நான் சும்மா விசாாிச்ேசன். அவ்வள  தான்" என்  அவள் ம த் ம் 
ேகட்காமல், "ேநா ேநா கீப் இட்...ேடாண்ட் ெரஃப் ஸ்" என்  அவளிடேம அைதக் 
ெகா த் விட்டார். 
 
    த் க்குமர க்கு மாதவிேமல் ேகாபம் ேகாபமாக வந்த . அவள் வாைய 
ைவத் க்ெகாண்  சும்மா இராமல் அப் ல்லாவிடம் ேபாய் ெசண்ட் பற்றி 
விசாாித்ததனால் அவர் ஏேதா ஒ  பிச்ைசக்காாிக்குத் க்கிக்ெகா ப்ப ேபால் 
மாதவியிடம் பாட் ைலத் க்கிக் ெகா த்தைத த் க்குமரன் அவ்வளவாக 
ரசிக்கவில்ைல. 
 
    வாசைனப் ெபா க்கும், க்கும், டைவக்கும், பகட் க்கும் சபலமைடயாத 
அழகிய ெபண்கேள உலகில் இ க்க யா  ேபா ம் என்  நிைனத் க் 
ெகாண்டான் அவன். எப்ப  ஒ  கு ம்பப் ெபண் வாசைனப் ெபா ள், , டைவ 
ேபான்றவற்ைறப் பற்றி அந்நிய ஆடவனிடம் விசாாிப்ப  விரசேமா, அப்ப ேய 
மாதவி அப் ல்லாவிடம் விசாாித்த ம் ெகாஞ்சம் அடக்கக் குைறவாகேவ ேதான்றிய  
அவ க்கு. சினிமாத் ைறயில் ஊறியதனால் வந்த விைன இ  என்  நிைனத்  
உள் ற அவைள அவன் மன்னிக்க ம் ெசய்தான். காாில் மாம்பலம் ெசல் ம்ேபா  
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அப் ல்லா மேலயாப் பயணத்ைதப்பற்றி ஒவ்ெவா  ேகள்வியாகக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்தார். 
 
    "உங்க கு விேல ெமாத்தம் எத்தினி ேபர் வ வாங்க? யார் யார் பிேளன்ல 
வ வாங்க? யார் யார் கப்ப ேல வ வாங்க." 
 
    மாதவி தனக்குத் ெதாிந்த அளவில் அவ ைடய ேகள்விக க்குப் பதில் 
ெசால் க்ெகாண்  வந்தாள். ன்ஸீட் ல் அவள ேக த் க்குமரன் 
அமர்ந்தி ந்தான். அப் ல்லா பின் ஸீட் ல் தனியாக உட்கார்ந்தி ந்தார். 
 
    பங்களா வாச ல் ேபார் ேகாவிேலேய ேகாபால் அப் ல்லாைவ எதிர்ெகாண்  
வரேவற்றான். வரேவற்கும் ேபாேத ம்பிக்ைக ப ம க்கு ஒ  ெபாிய ேராஜாப்  
மாைலைய ம் அப் ல்லா க்குச் சூட் னான். வி ந் க்கு வந்தி ந்த மற்ற ந கர் 
ந ைககைள ம், தயாாிப்பாளர்கைள ம், சினிமாத் ைற சம்பந்தப்பட்டவர்கைள ம் 
அப் ல்லா க்கு அறி கப்ப த்தி ைவத்தான் ேகாபால். வி ந் க்கு ன் எல்ேலா ம் 
உட்கார்ந்  கலகலப்பாகப் ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    ேகாபா ைடய வி ந்  ஏற்பாட் ம், தட டல்களி ம் அப் ல்லா ஓரள  
நன்றாகேவ மயங்கிப் ேபானார். என்ன காரணேமா ெதாியவில்ைல, த் க்குமரன், 
மாதவி இ வாிட ேம அன்  ேகாபால் க க ப்பாக இ ந்த ேபால் ெதாிந்த . 
வி ந்தின்ேபா  அப் ல்லா ந ைககள், எக்ஸ்ட்ராக்கள் அடங்கிய கூட்டத்தினிைடேய 
அமர்த்தப்பட்டார். ஒ  பணக்கார ேஷக் தன் ைடய ேஹாத்தில் 
அமர்ந்தி ப்ப ேபால் அந்தச் சமயத்தில் அவர் காட்சியளித்தார். ந ைககளின் இங்கித 
சிாிப்ெபா க க்கு ந ேவ அப் ல்லாவின் ெவ ச்சிாிப் ம் கலந்  
ஒ த் க்ெகாண்ேட இ ந்த . 
 
    வி ந்  ந்  தி ம்பப்ேபாகும்ேபா  அப் ல்லாைவ யார் ஓஷியானிக்கில் 
ெகாண்  ேபாய்வி வெதன்ற பிரச்ைன எ ந்த . தான் ெகாண்  ேபாய்விட 
ேவண் யி க்குேமா என்ற தயக்கத்ேதா  ேகாபா க்கு ன்னாேல ேபாய் நின்றாள். 
 
    "நீ ேவண்டாம். நீ ேபாய் உன் ேவைலையப் பா . உனக்குக் குறிப் த் ெதாியா . நீ 
ஊைர எல்லாம் ைணக்குக் கூட் க்கிட் ப் ேபாேவ" என்  சிறி  க ைமயாகேவ 
பதில் கூறிவிட்டான் ேகாபால். மாதவிக்கு கத்தில் அைறந்த  ேபாலாகிவிட்ட . 
ஆனால், அந்தத் ெதால்ைல தன்ைனவிட் ப் ேபானதற்காக உள் ர மகிழ்ச்சி 
அைடந்தாள் அவள். ேவ  யாேரா ஒ  ைண ந ைகேயா  ேகாபால் அப் ல்லாைவ 
ஓட்ட க்கு அ ப்பி ைவப்பைத அவேள கண்டாள். அவள் ேபசாம ந்  விட்டாள். 
அப் ல்லா எல்லாைர ம் ேநாக்கிக் ைககூப்பிவிட் ப் றப்பட்டார். 
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    சாப்பிட்  ந்த ேம த் க்குமரன் அ ட்ஹ ஸுக்குப் றப்பட் ப் ேபாய் 
விட்டான். மாதவி மட் ம் பங்களாவின் ஃேபார் ேகாவில் மற்றவர்கைள வழிய ப்ப 
நின்  ெகாண் ந்தாள். தி ம்பக் ெகாண்  ேபாய்வி வதற்காக தான் 
அப் ல்லாேவா  தனிேய ேபாய் வி கிேறேனா, இல்ைலேயா என்பைதச் ேசாதைன 
ெசய்வதற்காகேவ, அவர் அ ட்ஹ ஸுக்கு அவசர அவசரமாகப் ேபாயி க்க 
ேவண் ெமன்  மாதவி நிைனத் ப் ாிந்  ெகாண்டாள். தான் தனிேய 
அப் ல்லாைவத் தி ம்பக் ெகாண்  ேபாய்விடப் ேபாகாத  த் க்குமர க்குத் 
தி ப்தி அளிக்கும் என்ற மகிழ்ச்சிேயா தான் அப்ேபா  அவள் அங்ேக நின்றி ந்தாள். 
 
    ஒவ்ெவா வராகக் ேகாபா டம் ெசால்  விைடெபற் க்ெகாண்  றப்படத் 
ெதாடங்கினர். மாதவியிட ம் சிலர் ெசால் க் ெகாண்டார்கள். எல்ேலா ம் ெசால் க் 
ெகாண்  ேபானபின்  ட் ல் ேவைல பார்ப்பவர்கள், ேகாபா ன் ெசகெரட்டாி, 
மாதவி ஆகிேயார்தான் அங்ேக மீதமி ந்தனர். நாயர்ப்ைபயன் ெட ேபான் அ ேக 
அடக்க ஒ க்கமாக நின்  ெகாண் ந்தான். திடீெரன்  அத்தைன ேபர் 

ன்னிைலயி மாகக் ேகாபால் மாதவியிடம் சீறத் ெதாடங்கினான். அ வைர அடக்கி 
ைவத்தி ந்த ேகாபெமல்லாம் அவனிடம் ெவளிப்படத் ெதாடங்கிய . 
 
    "வர வரப் ெபாிய பத்தினியாயிட்ேட! உனக்குத் திமிர் அதிகமாயி க்கு. ெரண்  

 மணிக்ேக அப் ல்லாகிட்டப் ேபாயிட்  அவேராட ெகாஞ்ச ேநரம் 
ேபசிக்கிட் ந் ட்  அப் றம் அவைர கூட் க்கிட்  வான்  நான் ப ச்சுப் ப ச்சுச் 
ெசான்ேனன். நான் ெசான்னைதக் காதிேலேய வாங்கிக்காேம என்ெனன்னேமா 
பண்ணியி க்ேக. இ  எல்லாம் ெகாஞ்சங்கூட நல்லா இல்ேல. வாத்தியார் இந்த 

ட் க்கு வந்தப் றம் உன் ேபாக்ேக மாறியி க்கு. நா ம் பார்க்கத்தான் 
பார்க்கிேறன்." 
 
    மாதவி பதில் ெசால்லாமல் தைல குனிந்  நின்றாள். ஆனால் அவ க்கு கண் 
கலங்கிவிட்ட . ன்ெபல்லாம் நா ேபர் ன்னிைலயிேல ேகாபால் இப்ப ப் 
ேபசினா ம் அவ க்கு உைறக்கா ; உைறத்ததில்ைல. ைடத்ெதறிந்  விட்  
ம ப  அவேனா  பழகத் ெதாடங்கி வி வாள். இப்ேபா  அவள் யா க்கு 
ஆட்பட் ந்தாேளா அவனிடமி ந்த மான ம், ேராஷ ம், அவ ள்ேள ம் 
கிளர்ந்தி ந்ததனால் அப்ப த் ைடத்ெதறிந்  விட்  அவளால் இ க்க 

யவில்ைல. அவ க்கு ெநஞ்சுகு றிய . பழக்கத்தின் காரணமாக அவளால் 
ேகாபாைல எதிர்த் ப் ேபச யவில்ைல. ஆனால் அதற்கு ன்ெபல்லாம் இப்ப  
வார்த்ைதகைளக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளாமல் மரமாக நின்ற ேபால் நிற்காமல் 
இன்  அவள் மனம் ெகாதித்தாள். பத்  நிமிஷத்திற்கு ேமல் ேகாபம் தீரக் கத்தித் 
தீர்ந்தபின் ேகாபால் உள்ேள ெசன்றான். அவள் ஏறக்குைறய கம் சிவந்  
ேகாெவன்  கதறிய கிற நிைலக்கு வந் விட்டாள். ேநேர அ ட்ஹ ஸுக்கு 
விைரந்தாள் அவள்; ந ேவ ைரவர் வந் , "ஐயா உங்கைள ட் ேல ெகாண்  
ேபாயி ' ராப்' பண்ணிட்  வரச்ெசான்னா ..." என்றான். ேகாபா டம் காட்டத் 
தவறிய ேகாபத்ைத அந்த ைரவர் ேமேல காட் னாள் மாதவி. 
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    "அவசியமில்ைல! நீ ேபாய் உன் ேவைலையப் பா , எனக்கு ட் க்குப் ேபாயிக்கத் 
ெதாி ம்..." 
 
    "சாிங்க...ஐயாகிட்டச் ெசால் டேறன்..." 
 
    அவன் ேபாய் விட்டான். அ ட்ஹ ல் ைழ ம் ேபாேத அவ க்கு அ ைக 

ட் க் ெகாண்  வந்த . த் க்குமரைனப் பார்த்த ம் அவள் அ ேத விட்டாள். 
விக்க ம், விசும்ப மாக அ ைக ெவ த் க் ெகாண்  வந்த . அ ெகாண்ேட 
அவன் மார்பில் வா ய மாைலயாக சாய்ந் விட்டாள் அவள். 
 
    "என்ன? என்ன ? என்ன ஆச்சு? யார் என்ன ெசான்னாங்க? எ க்காக இப்ப ?" - 

த் க்குமரன் பதறினான். சில நிமிஷங்கள் அவளால் ேபசேவ யவில்ைல. 
ெவளிப்ப ம் வார்த்ைதகைள அ ைக உைடத்த . அவைளத் த விக் ெகாண்  
ஆதரவாக அவள் கூந்தைல நீவினான் அவன். ெமல்ல ெமல்லப் ேபசும் நிதானத் க்கு 
வந்தாள் அவள். 
 
    "நான் ட் க்குப் ேபாக ம். பஸ் ேநரம் ஞ்சி ேபாச்சு. டாக் க்கு எங்கிட்டப் 
பணம் இல்ேல. நீங்க ைணக்கு வர்ரதா இ ந்தா நடந்ேத ேபாகலாம். ேவற யா ம் 
எனக்குத் ைண இல்ைல. நான் அநாைத..." 
 
    "என்ன நடந்திச்சு? ஏன் இப்ப ப் ேபசேற? நிதானமா நடந்தைதச் ெசால் ..." 
 
    "நான் பத்தினி ேவஷம் ேபாடேறனாம். அப் ல்லாைவக் கூட் யாறத் க்கு நான் 
தனியாப் ேபாகைலயாம். நீங்க வந்தப் றம் என் நடத்ைதேய மாறிப் ேபாச்சாம்..." 
 
    "யார் ெசான்னா? ேகாபாலா?" 
 
    "ேவ  யார் ெசால் வாங்க இப்ப  எல்லாம்?" 
 
    - த் க்குமரன் கண்களில் ேகாபம் சிவந்த . சில விநா கள் அவன் ேபசேவ 
இல்ைல. சிறி  ேநரத் க்குப் பின் அவன் வாய் திறந்தான். 
 
    "சாி! றப்ப . உன்ைன ட் ேல ெகாண்  ேபாய் விட்  வேரன்..." 
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    த் க்குமரன் அவைள அைழத் க் ெகாண்  நடந்ேத றப்பட்டான். பங்களா 
காம்ப ண்ைடக் கடந்  அவர்கள் இ வ ம் ெவளிேய வதற்குள்ேளேய ேகாபால் 
வந்  வழி மைறத் க் ெகாண்டான். 
 
    " ைரவர் வந்  ெசான்னான். நீ ஏேதா ெராம்பக் ேகாபிச்சுக்கிட் ச் 
ெசால் ய ப்பிச்சியாம். நான் ஒண் ம் தப்பாப் ேபசிடைல. எவ்வளேவா 
ேபசியி க்ேகாம், பழகியி க்ேகாம்; இப்பல்லாம் உனக்கு உடேன ேராஷம் வந்தி . 
ேராஷத்ைத ம், ேகாபத்ைத ம் காட்டற அள க்கு என்ைன அந்நியனாக்கிட்டா, நான் 
அப் றம் ஒண் ேம ெசால்லற க்கில்ேல - " 
 
    மாதவி அவ க்குப் பதில் ெசால்லாமல் தைலகுனிந்  நின்றாள். த் க்குமர ம் 
ேபசவில்ைல. ேகாபால் ைககைளத் தட்  யாைரேயா அைழத்தான். ைரவர் காைர 
எ த்  வந்  மாதவியின ேக நி த்தினான். இந்த நிைலயில் அவள் எப்ப  நடந்  
ெகாள்கிறாள் என்  த் க்குமரன் அைமதியாக நின்  கவனிக்கலானான். 
 
    "ஏறிக்ெகாள். ட் ல் ேபாய் இறங்கிக் ெகாண்  காைரத் தி ப்பி அ ப் . என்ைன 
மனச்சங்கடப்படச் ெசய்யாேத" என்  ேகாபால் ெகஞ்சினான். மாதவி 

த் க்குமரனின் கத்ைத, 'என்ன ெசய்வெதன்ற' பாவைனயில் பார்த்தாள். 
த் க்குமரன் அைதக் கவனிக்காத  ேபால் ேவெறங்ேகா பராக்குப் பார்க்கத் 

ெதாடங்கினான். 
 
    "நீ ெசால்  வாத்தியாேர! மாதவி எம்ேமேல அநாவசியமாகக் 
ேகாவிச்சுக்கிட் க்கு. சமாதானப் ப த்தி ட் க்கு அ ப்பி ைவ" - என்  ேகாபால் 

த் க்குமரைனேய ேவண் னான். 
 
    த் க்குமரன் அந்த ேவண் ேகா க்கும் ெசவிசாய்க்கவில்ைல. சிாித் விட் ப் 
ேபசாம ந்  விட்டான். மாதவி எந்த அள க்கு மனத்திட ைடயவள் அல்ல  
இல்லாதவள் என்பைத அப்ேபா  கவனித் ப் பார்த்  விட வி ம்பியவன் ேபால் 
நின்  ெகாண் ந்தான் த் க்குமரன். 
 
    திடீெரன்  ேகாபால் ஒ  காாியம் ெசய்தான். ைசைக ெசய்  ைரவைர 
ஆசனத்தி ந்  இறங்கிக் ெகாள்ளச் ெசால் விட் , "வா! நாேன உன்ைனக் 
ெகாண்  வந்த ராப் ெசய்கிேறன்" என்  மாதவிையக் ெகஞ்சத் ெதாடங்கினான் 
ேகாபால். அவன் வார்த்ைதகைள மீற யாமல் ெமல்ல ெமல்லத் தயங்கித் தயங்கி 

த் க்குமரன் நின்ற பக்கத்ைதப் பார்த்தப ேய ன் ஸீட் கதைவத் திறந்  ஏறிக் 
காாில் அமர்ந்தாள் மாதவி. ேகாபால் காைரச் ெச த்தினான். 
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    வ கிேறன் என்பதற்கு அைடயாளமாக அவள் த் க்குமரைன ேநாக்கிக் ைகைய 
உயர்த்தி ஆட் னாள். அவன் பதி க்குக் ைகைய ஆட்டவில்ைல, கார் அதற்குள் 
பங்களா 'ேகட்'ைடக் கடந்  ெவளிேய ேராட் க்கு வந்  விட்ட . தான் இப்ப ச் 
ெசய்த  த் க்குமர க்குப் பி க்கா  என்பைத அவள் ாிந்  ெகாண்  விட்டாள். 
கார்  ேபாய்ச் ேச கிற வைர ேகாபா டன் அவள் ேபசவில்ைல. ேகாபா ம் 
அப்ேபாதி க்கும் அவள் மனநிைலைய அ மானித்தவனாக அவேளா  எ ம் ேபச 

யவில்ைல. லாயிட்ஸ் ேரா  வைர வந்  அவைள அவள் ட் ல் ' ராப்' 
ெசய் விட் த் தி ம்பிவிட்டான் அவன். இறங்கி ட் க்குள்ேள ெசன்ற ம் பத ம் 
மன டன் ெநஞ்சு படக் படக்ெகன்  அ த் க் ெகாள்ள த் க்குமர க்கு ஃேபான் 
ெசய்தாள் அவள். 
 
    "நீங்க தப்பா நிைனச்சுக்க ேய? அவ  அவ்வள  மன்றா னப் றம் எப்ப  நான் 
மாட்ேடங்கற ?" 
 
    "ஆமாம்! தல்ேல கிைடச்சைதவிட நல்ல ைண அப் றம் கிைடச்சிட்டா - அைத 
விட் டலாமா?" - என்  அ த்தமான குர ல் எதிர்ப் றமி ந்  பதில் கூறினான் 

த் க்குமரன். குர ல் உள் அடங்கிய சினம் ஒ த்த . 
 
    "நீங்க ெசால்ற  ாியேல. நீங்க ம் ேகாபமாகேவ ேபசறீங்கன்  மட் ம் ெதாி . 
 
    "அப்ப த்தான் வச்சுக்கேயன்" - என்  க ைமயாகேவ பதில் ெசால் விட்  
ாிஸீவைர ஓைச எ ம்ப  அ த்தி ைவத்தான் த் க்குமரன். மாதவிக்கு ெநஞ்சில் 
ஓங்கி அைறந்த  ேபா ந்த . நைட பிணமாக அவள் ேசார்ந்  ேபாய் ஃேபாைன 
ைவக்க ம் ேதான்றாமல் நின்றாள். பின்  ஃேபாைன ைவத் விட்  ப க்ைகயில் 
ேபாய் வி ந்  கு றிக் கு றி அ தாள். தன் ைடய ேபாதாத காலம்தான் 

த் க்குமர ம் தன்ைனத் தவறாகப் ாிந்  ெகாள்ளச் ெசய்கிற  என்  ேதான்றிய  
அவ க்கு. த் க்குமரனிடம் ேபாய் அ  ெகஞ்சி அவைனத் ைணயாகக் 
கூப்பிட் விட் ப் பாதி வழியில், ேகாபாேலா  காாில் ஏறி வந்த  அவன் மனத்ைத 
ேவதைனப்ப த்தியி க்கும் என்ப  அவ க்குப் ாியத்தான் ெசய்த . 
    ----------- 
 

அத்தியாயம் - 13 
 
    அன்றிர  அவள் உறங்கேவ இல்ைல. கண்ணீரால் தைலயைண நைனந்த . 
'என்ைன ட் ல் ெகாண்  ேபாய்ச் ேசர்க்க ஒ  ைண ேவண் ம்' - என்  

த் க்குமரைனக் கூப்பிட் விட்  அவன் நடந்ேத உடன் றப்பட்  வந்த பின் 
ேகாபா டன் காாில் கிளம் கிற அள  தன் மனம் எப்ப  எங்ேக பல னப்பட்ட  
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என்பைத இப்ேபா  அவளாேலேய அ மானிக்க யாம ந்த . தான் ெசய்தைத 
நிைனத்த ேபா  அவ க்ேக அவமானமாயி ந்த . ம நாள் த் க்குமரனின் 

கத்தில் விழிப்பதற்ேக பயமாக ம், கூச்சமாக ம் இ ந்த . அவ க்கு ேகாபால் 
தாேன ட் ல் ெகாண்  ேபாய் வி வதாகக் ெகஞ்சியேபா  தான் எப்ப  உடேன 
மனம் ெநகிழ்ந்  அதற்கு இணங்கிேனாம் என்பைத நிைனத் ப் பார்த்தேபா  
அவ க்கு வியப்பாகேவ இ ந்த . 
 
    காைலயில் எ ந்த ம் இன்ேனார் அதிர்ச்சி ம் காத்தி ந்த . இந்த இரண்டாவ  
அதிர்ச்சிக்குப் பின் ேகாபாைலச் சந்திப்பதற்கும் அவள் கூசினாள்; பயப்பட்டாள் என்ன 
ெசய்வெதன்ேற அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. 
 
    த் க்குமரைனக் கனியழகன் ேபட்  கண்  ெவளியிட் ந்த ஜில் ஜில் இதழ் 
அன்  காைல தல் தபா ல் அவ க்குக் கிைடத்த . ஜில் ஜில் கனியழகன் அந்தப் 
ேபட் யின் இைடேய ஒ  ைகப் படத்ைத ம் பிரசுாித்தி ந்தான். த் க்குமரனின் 
தனிப் படத்ைத ம் மாதவியின் தனிப் படத்ைத ம் - ெவட்  இைணத்  அ க ேக 
நிற்ப  ேபால ஒ  'பிளாக்' தயாாித்  ெவளியிட் ந்தான். 'ஜில் ஜில்' 'மாதவிையப் 
ேபால ஒ  ெபண் கிைடத்தால் மணந்  ெகாள்ேவன்' - என்  த் க்குமரன் 
கூறியதாக ம் ேபட் யில் ெவளியிட் ந்த . அந்தக் கனியழகன் ேமல் ேகாபம் 
ேகாபமாக வந்த  அவ க்கு. ேகாபா க்கும் அேத பத்திாிைக அன்  காைலத் 
தபா ல் கிைடத்தி ந்தால் என்ன உணர்ைவ அவன் அைடந்தி ப்பான் என்  
அ மானிக்க யன்றாள் அவள். ஜில் ஜில் கனியழகன் ேபட் க்குாியவர் என்ற 

ைறயில் த் க்குமர க்கும் அேத இதைழ அ ப்பி ைவத்தி ப்பான் என்  
அவ க்குப் ாிந்த . 
 
    தான் த் க்குமரேனா  ேசர்ந்  நிற்ப  ேபான்ற அந்தப் பட ம், தன்ைனப் 
ேபான்ற ஒ த்திையேய மணந்  ெகாள்ள வி ம் வதாகக் கூறிய த் க்குமரனின் 
ேபட்  வாக்கிய ம் - ேகாபா க்கு எவ்வள  எாிச்ச ட் ம் என்பைத உணர்ந்தாள் 
அவள். இ வைர ேம அன்  சந்திக்கப் பயமாக ம் கூச்சமாக ம் இ ந்த  
அவ க்கு. 
 
    ேகாபாைல ம் த் க்குமரைன ம் சந்திக்கத் தயங்கி அன்  மாம்பலத் க்குப் 
ேபாகாமேல இ ந் விட  ெசய்தாள் அவள். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாகப் 
பதிேனா  மணிக்குக் ேகாபால் அவ க்கு ஃேபான் ெசய்  விட்டான். 
 
    ''பாஸ்ேபார்ட் அப்ளிேகஷன் ம் ேவ  ெரண்ெடா  ேபப்பர் ம் ைகெய த் ப் 
ேபாட ம். ஒ  நைட வந்திட் ப்ேபானா நல்ல .'' 
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    ''எனக்கு உடம்  நல்லாயில்ேல. அவசரம்னா யாாிட்டவாவ  கு த்த ப்பி ங்க, 
ைகெய த் ப் ேபாட்  அ ப்பிடேறன்'' என்  அங்ேக ேபாவைதத் தட் க் கழிக்க 

யன்றாள் அவள். அவ ைடய யற்சி ப த்த . அவள் ைகெய த் ப்ேபாட 
ேவண் ய பாரங்கைள ைரவாிடம் ெகா த்த ப்ப ஒப் க்ெகாண்டான் ேகாபால். 
 
    த் க்குமரன் அவ க்கு ஃேபான் ெசய்ய வி ம்பவில்ைல என்  ெதாிந்தா ம் 
அவேள அவ க்கு ஃேபான் ெசய்வதற்குப் பயமாக ம் தயக்கமாக ம் இ ந்த  
அவ க்கு. தல் நாளிர  அவன் கூறிய பதில் இன் ம் அவள் மனத்தில் 
உ த்திக்ெகாண்ேட இ ந்த . அவன் க ைமயாகப் ேபசிவிட்டான் என்ற 
உ த்தைலவிடத் 'தான் தவ  ெசய் விட்ேடாம்' என்ற உ த்த ம் பதற்ற ம் தான் 
அவளிடம் அதிகமாக இ ந்தன. அவளால் த் க்குமரனின் ேகாபத்ைதக் 
கற்பைனெசய்  பார்க்க ம் யாமல் இ ந்த . 
 
    அன்  அவள் மனக்குழப்பத் ட ம் ேபாராட்டத் ட ம் ட் ேலேய இ ந்  
விட்டாள். இரண்  மணிக்கு ேமல் ேகாபா ன் ைரவர் வந்  அவளிடம் ைகெய த்  
வாங்க ேவண் ய பாரங்களில் ைகெய த்  வாங்கிக்ெகாண்  ேபானான். அேத 
ேபால த் க்குமரனிடம் பாரங்கைளப் ர்த்தி ெசய்  வாங்கியி ப்பார்களா 
இல்ைலயா என்பைத அறிய யாமல் தவித்தாள் அவள். தல் நாளிர  நிகழ்ச்சியால் 
தன் ேம ம் ேகாபால் ேம ம் ஏற்பட் க்கும் ேகாபத்தில் த் க்குமரன் 
மேலயா க்கு வரம த்தா ம் ம க்கலாம் என்  அவ க்குத் ேதான்றிய . ஓர் 
அப்ப க்கற்ற ரனின் தன்மான ம் கவிஞனின் ெச க்கு ள்ள த் க்குமரைன 
நிைனந்  நிைனந்  உ கினா ம் சில சமயங்களில் அவைன அ குவதற்ேக 
அவ க்குப் பயமாக இ ந்த . அவன் ேமல் அளவற்ற பிாிய ம், அந்தப் பிாியம் 
ேபாய் வி ேமா என்ற பய மாக அவள் மனம் சில ேவைலகளில் இ தைலக் ெகாள்ளி 
எ ம்  ேபாலத் தவித்த . த் க்குமரன் மேலயா க்கு வரவில்ைல என்றால் தா ம் 
ேபாகக்கூடா  என்  எண்ணினாள் அவள். அப்ப  எண் கிற அளவிற்குத்தான் 
அவள் மனத்தில் ணி  இ ந்த . அந்தத் ணிைவ ெவளிக்காட் க் ெகாள் ம் 
ெநஞ்சுரம் அவ க்கு இல்ைல. 
 
    ஜனவாி தல் வாரத்தி ந்  ன்  வார காலம் மேலயா - சிங்கப் ாில் சுற்ற 
ேவண் ெமன்  ஏற்பாடாகியி ந்த . த் க்குமரன் உடன் வராமல் தான் மட் ம் 
தனியாக ேகாபா டன் ெவளி ாில் சுற் வதற்குப் பயப்பட்டாள் அவள். 
வாழ்க்ைகயில் தன் தலாகச் சமீபகாலத்தில் தான் ேகாபா டம் இப்ப ப்பட்ட 
ேவற் ைம ம் பய ம் அவ க்கு ஏற்பட் ந்தன. 
 
    ேகாபா ன் பங்களாவில் ேவைல ெசய் ம் நாயர்ப்ைபயைன அந்தரங்கமாக 
ஃேபானில் கூப்பிட் , 'மேலயா க்கு வசனகர்த்தா சா ம் வ வாாில்ல? அவர் வர்ராரா 
இல் யாங்கிற விவரம் உனக்குத் ெதாி ேமா?' என்  ெசய்தி அறிய யன்றாள் 
மாதவி. ைபய க்கு அந்த விவரம் அவ்வளவாகத் ெதாிந்தி க்கவில்ைல. அதற்குேமல் 
அவைன வற் த்தி விசாாித்தால் 'அவேராட ஃேபான்ல ேபசிக்கங்கம்மா' என்  
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லயைன அ ட்ஹ ஸுக்ேக ேபாட்டா ம் ேபாட்  வி வான் என்  ேதான்றிய . 
த் க்குமரேனா  ேபசச் ெசால்  லயைன அ ட்ஹ ஸுக்குப் ேபாட்டால் - 

அவேனா  என்ன ேபசுவ ? எப்ப ப் ேபசுவெதன்ற பய ம் கூச்ச ம் அவள் 
மனத்தில் அப்ேபா ம் இ ந்தன. 
 
    ''என்ைன ட் ல் ெகாண்  ேபாய் வி ங்கள் என்  த் க்குமரனிடம் 
ேகட் விட்  ேகாபா டன் றப்பட்  வந் விட்ட குற்றம் அவள் மனத்திேலேய 
கு கு த்த . அ த்த நா ம், 'உடம்  ெசௗகாியமில்ைல' என்ற ெபயாில் அவள் 
மாம்பலத் க்குப் ேபாகவில்ைல. 
 
    ''அவசரமில்ைல! உடம்  சாியான ம் வந்தால் ேபா ம்'' என்  ேகாபால் ஃேபான் 
ெசய்தான். அவள் எதிர்பார்த்த ஃேபான் மட் ம் வரேவயில்ைல. தாேன ேபான் ெசய்  

த் க்குமரைனக் கூப்பிடத் தவித்தாள் அவள். ஆனால் பயமாயி ந்த . அவேனா 
பி வாதமாக அவ க்கு ஃேபான் ெசய்யாம ந்தான். அவேனாட ேபசாத நிைலயில் 
அவ க்குப் ைபத்தியேம பி த் வி ம் ேபா ந்த . அ ட்ஹ ல் அவ ைடய 
ஃேபானி ந் ம் அவன் தன்ேனா  ேபசாத  அவைள ஏங்கித் தவிக்கச் ெசய்த . 
ேகாபா டம், 'உடம்  ெசௗகாியமில்ைல' என்  கியைத ம் மறந்  றப்பட் ப் 
ேபாய் ேநாிேலேய த் க்குமரைனச் சந்தித்  விடலாமா என்  கூடத் த்தாள் 
அவள். மாைல ஐந்  மணிவைர தன் ைடய கவைலைய ம் மனத்தின் பரபரப்ைப ம் 
கட் ப்ப த்த யன்  அவள் ேதாற்றாள். 
 
    மாைல ஐந்தைரமணிக்கு கம் க வி உைடமாற்றிக் ெகாண்  - அவள் 

றப்பட் விட்டாள். ேகாபா டம் கார் அ ப்பச் ெசால் க் ேகட்க அவ க்கு 
வி ப்பமில்ைல. டாக் யிேலேய ேபாய்க் ெகாள்ளலாெமன்  தீர்மானித்தி ந்தாள் 
மாதவி. டாக்  ஸ்டாண் ல் அவள் ேபான சமயத்தில் டாக்  ஒன் ம் இல்ைல. 
ேசாதைன ேபால் டாக்  கிைடப்பதற்கு ேநரமாயிற் . அந்த ெவ ப்பில் 

த் க்குமரன் ஒ வன் மட் மின்றி உலகேம தன்னிடம் ைறத் க் 
ெகாண் ப்பைதப்ேபால் உணர்ந்தாள் அவள். எல்லா க்கும் எல்லாவற் க்கும் தன் 
ஒ த்தி ேமல் மட் ம் ேகாப ம் குேராத ம் ஏற்பட் ப்பதாகத் ேதான்றிய  
அவ க்கு. 
 
    ட் ந்  'அஜந்தா ேஹாட்டல்' வைர நடந்  வ வதற்குள்ேளேய ெத வில் 
வ கிறவர்க ம் ேபாகிறவர்க ம் ைறத்  ைறத் ப் பார்ப்பைத உணர்ந்  
கூசியவள், டாக்  கிைடக்காமல் ெத வில் நிற்க ேநர்ந்த ேபா  இன் ம் அதிகமாகக் 
கூசினாள். 
 
    உயர ம் வாளிப் மாக - நா  ேபர் பார்ைவையக் கவ கிற விதத்தில் இ ப்பவர்கள் 
ெத வில் நடந்தாேல உற்  உற் ப்பார்க்கிற உலகம் அழகு, கவர்ச்சி ஆகியைவ தவிர 
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நட்சத்திரக் கைள ம் உள்ள ஒ த்தி ெத வில் வந் விட்டால் சும்மா வி மா? பார்க்கும் 
ஒவ்ெவா  ேஜா க் கண்க ம் அவைளக் கூச ைவத்தன? தைலகுனியச் ெசய்தன. 
 
    அைரமணி ேநரத் க்குப் பிறகு ஒ  டாக்  கிைடத்த . நல்ல ேவைளயாக 'ேபாக் 
ேரா ' தி ம் ம் ேபாேத எதிேர காாில் ேகாபால் எங்ேகா ெவளிேய ேபாவைத 
டாக் யி ந்  அவள் பார்த் விட்டாள். அவள் தான் ேகாபாைலப் பார்த்தாள், 
ேகாபால் அவைளப் பார்க்காத  அவ க்கு வசதியாய்ப் ேபாயிற் . டாக் ைய 
பங்களா கப் க்கு விடச் ெசால்லாமல் ேநேர 'அ ட்ஹ ஸ் கப் க்கு 
விடச்ெசான்னாள் அவள். அ ட்ஹ ஸ் ஜன்னல்களில் விளக்ெகாளி பளிச்சிட்ட . 

த் க்குமரன் ெவளிேய எங்கும் ேபாயி க்கவில்ைல என்பைத அவள் அ மானித் க் 
ெகாள்ள ந்த . றப்ப ம்ேபா  பட்ட ெதால்ைலைய ம ப  பட 
ேநாிட் விடாமல் இ க்க - வந்த டாக் ையேய 'ெவயிட் ங்'கில் நி த்திக் 
ெகாண்டாள். 
 
    நாயர்ப் ைபயன் வாசற்ப  அ ேக நின்றி ந்தான். ஏறக்குைறய அ ட்ஹ ஸ் 
வாயிற்ப ைய வழி மறிப்ப  ேபாலேவ அவன் நின்  ெகாண் ந்தாற்ேபாலத் 
ேதான்றிய . 
 
    ''யார் வந்தா ம் உள்ேள விட ேவண்டாம்  ஐயா ெசால்  இ க்கு...'' 
 
    அவ ைடய பார்ைவயின் க ைமையத் தாங்க யாமல் அவன் வழிையவிட்  
விலகிக் ெகாண்டான். உள்ேள ைழந்த ம் அவள் தயங்கி நின்றாள். 
 
    த் க்குமர க்கு ன்னால் டீப்பாயில் பாட் ம் கிளாஸ்க ம் ேசாடா ம் 
'ஓபன' ம் ைவக்கப்பட் ந்தன. அவன் கு ப்பதற்கு தயாராயி ப்ப ேபால் 
ேதான்றிய . வாசல கிேல தயங்கினாற் ேபால மாதவி அவைன ஒ  ேகள்வி 
ேகட்டாள். 
 
    ''ெராம்ப ெபாிய காாியத்ைதச் ெசய்யத் ெதாடங்கியி க்கீங்க ேபா க்கு. உள்ேள 
வரலாமா, கூடாதா?... பயமாயி க்ேக.'' 
 
    ''அவங்க அவங்க க்கு, அவங்க அவங்க ெசய்யிற  ெபாிய காாியம் தான்.'' 
 
    ''உள்ேள வரலாமா?'' 
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    ''ெசால் ட் ப் ேபாறவங்கதான் ம ப  ேகட் க்கிட்  வர ம். ெசால்லாமேல 
எங்கெகங்கிேயா எவெனவேனாடேவா ேபாறவங்க வர்றவங்கைளப் பத்தி என்ன 
ெசால்ற க்கு இ க்கு?'' 
 
    ''இன் ம் என்ைன உள்ள வரச் ெசால்  நீங்க கூப்பிடைல.'' 
 
    ''அப்பி க் கூப்பிட ம்  ஒண் ம் கண் ப்  இல்ேல.'' 
 
    ''அப்ப யானா நான் ேபாயிட்  வேரன்.'' 
 
    ''அ க்ெகன்ன? இஷ்டம்ேபாலச் ெசய் க்கலாம்.'' 
 
    ஓர் அசட் த் ைதாியத்தில் ேபாய்விட்  வ வதாகச் ெசால்  விட்டாேள ஒழிய 
அவளால் அங்கி ந்  ஓர் அங்குலம் கூட ெவளிேய நகர யவில்ைல. அவ ைடய 
அலட்சிய ம் ேகாப ம் அவைள ேம ம் ேம ம் ஏங்கச் ெசய்தன. கம் சிவந்  
கண்களில் ஈரம் பளபளக்க நின்ற இடத்திேலேய நின்  ெகாண் ந்தாள் அவள். 
 
    அவன் கு ப்பதற்குத் தயாராகிக் ெகாண் ந்தான். அவன் ற்றி ம் எதிர்பாராத 
விதமாகத் திடீெரன்  அவள் பாய்ந்  வந்  கீேழ குனிந்  அவ ைடய பாதங்கைளப் 
பற்றிக்ெகாண்டாள். அவ ைடய கண்களின் ஈரத்ைத அவன் தன் பாதங்களில் 
உணர்ந்தான். 
 
    ''நான் அன்ைனக்கி ெசஞ்ச  தப் தான்? ெபாிய மனசு பண்ணி என்ைன 
மன்னிச்சி ங்க.'' 
 
    ''என்ைனக்கு ெசஞ்ச ? எ க்கு திடீர்  இந்த நாடகம்?'' 
 
    ''உங்கைளத் ைணக்கு வரச்ெசால்  கூப்பிட்டப் றம் - நான் ேகாபால் சாேராட 
காாிேல ட் க்குப் ேபாயி க்கப்படா . திடீர்  அவைரப் பைகச்சுக்கேவா, கத்ைத 

றிச்சுக்கேவா யாமப் ேபாயிட்ட .'' 
 
    ''அதான் அன்னிக்ேக ெசான்ேனேன யார் ைணயாக் ெகடச்சா ம் உடேன கூடப் 
ேபாறவங்க யாேராட ேபானாத்தான் என்ன?'' 
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    ''அப்பி ச் ெசால்லாதீங்க...நான் ன்னா  அந்த மாதிாி இ ந்தி க்கலாம். இப்ப 
அப்பி  இல்ேல? உங்கைளச் சந்திச்சப் றம் நீங்க தான் எனக்கு ைணன்  நான் 
நிைனச்சிட் க்ேகன்.'' 
 
    ''.........'' 
 
    ''ஒண்  என் வார்த்ைதைய நம் ங்க. அல்ல  இப்ப வி ந்  கத ம் 
கண்ணீைரயாவ  நம் ங்க. நான் மனசறிஞ்சு உங்க க்குத் ேராகம் ெசய்ய 
மாட்ேடன்.'' 
 
    மீண் ம் அவ ைடய ப்ேபான்ற க ம், இதழ்களின் ஈர ம், கண்ணீ ம் தன் 
பாதங்கைள நைனப்பைத த் க்குமரன் உணர்ந்தான். அவ ைடய மனம் இளகிய . 
அவைள மறப்பதற்காகத்தான் எதிேர இ க்கும் ம ைவ அவன் நா னான். அவேளா 
சில விநா க க்குள்ேள ம ைவேய மறக்கச் ெசய்  விட்டாள். எதிேர ம  இ க்கிற  
என்ற நிைனேவ இல்லாதப  தன் ைடய கண்ணீரால் அவைன இளகச் 
ெசய்தி ந்தாள் அவள். 
 
    தன் கால யில் மண் யிட்  அமர்ந்தி க்கும் அவ ைடய கூந்த ன் 
ந மணத்தி ம், ேமனியின் வாசைனகளி ம் கிறங்கினான் அவன். கண்ணீர் மல்கும் 
அவ ைடய அழகிய விழிகள் எ திய சித்திரத்ைதப் ேபால் அவ ைடய 
உள்ளத்திற்குள் குந்  பதிந்  ெகாண்டன. 
 
    ''நடந்தாவ  ட் க்குப் ேபாகலாம். ஆனா நீங்க மட் ம் ைணக்குக் கூட 
வர ம்  ெசான்னப்ப இ ந்த ேராஷம் அப் றம் எங்ேக ேபாச்ேசா ெதாியேல?'' 
 
    ''நல்லா ேயாசைன பண்ணினீங்கன்னா உங்க க்ேக ெதாி ம்! ஒ  ம ஷன் 
காைரக் ெகாண்டாந்  பக்கத்திேல நி த்திக்கிட் , ' றப்ப  ேபாகலாம்'  தார்க்குச்சி 
ேபாடறப்ப எப்பி  மாட்ேடங்கற ?'' 
 
    ''அ ைமப்பட் ப் ேபாயிட்டா அப்பி ச் ெசால்ல யா  தான்...'' 
 
    ''யா ம் யா க்கும் அ ைமப்பட் ப் ேபாயிடைல! அ க்காகச் சாதாரண 

கதாட்சண்யத்ைதக்கூட விட் ட யா .'' 
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    - கூறிக்ெகாண்ேட அவள் எ ந்  நின்றாள். வாசற் பக்கம் ேபாய் ைகதட்  நாயர்ப் 
ைபயைனக் கூப்பிட்டாள். அவன் வந்தான். 
 
    ''இெதல்லாம் இங்ேக ந்  எ த் க்கிட் ப் ேபா. ேவணாம்'' என்  

த் க்குமரைனக் ேகட்காமேல பாட் ைல ம் கிளாஸ்கைள ம் எ த் க் ெகாண்  
ேபாகும்ப  ைபய க்குக் கட்டைளயிட்டாள் அவள். அவ ைடய கட்டைளைய 
அவன் ம க்கவில்ைல. 
 
    அவன் ஒ ேவைள அந்த பாட் ல்கைள ம் கிளாஸ்கைள ம் எ த் க் ெகாண்  
ேபாகக் கூடாெதன்  த ப்பாேனா என்ற தயக்கத்தில் ைபயன் ஓாி  விநா கள் 
பின்வாங்கினான். எ த் க் ெகாண்  ேபா' என்ற உத்தர  த் க்குமரன் 
வாய்ெமாழியாக வந்தாெலாழிய ைபயன் அவற்ைற எ த் க் ெகாண்  
ேபாகமாட்டான் ேபாலத் ேதான்றிய . த் க்குமர ம் வாய் திறந்  அப்ப ச் 
ெசால்லவில்ைல. ெமௗனம் எல்லாத் தரப்பி ம் நீ க்கேவ ைபய ம் தயங்கி 
நின்றான். 
 
    ஐந்  நிமிஷத் ப்பின், 'எ த் க் ெகாண்  ேபாய்த் ெதாைலேயன், ஏன் நிக்கிேற' 
என்ற பாவைனயில் ைகயால் ைபய க்கு ஜாைட காண்பித்தான் த் க்குமரன். 
ைபயன் உடேன ேரேயா  கிளாஸ்கைள ம் பாட் ைல ம் எ த் க் ெகாண்  
ேபானான். அவள் பிாியத்ேதா  அவைனக் ேகட்டாள்: 
 
    ''ஏன் இந்தக் ெகட்டப் பழக்கம்? அள க்கு மீறினா உடம்  ெகட் ப் ேபாயி ேம?'' 
 
    ''ஓேகா! நீ ெராம்ப ெராம்ப நல்ல பழக்கங்கள்ளாம் உள்ளவ. அதனாேல எங்கிட்ட 
என்ெனன்ன ெகட்ட பழக்கம்லாம் இ க்குன்  நீ கண் பி ச்சுச் ெசால்ல ேவண் ய  
தான்.'' 
 
    ''அப்பி  நான் ெசால்ல வரேல, நான் ெராம்ப ெராம்பக் ெகட்டவன்ேன நீங்க 
ெசான்னா ம் நீங்க எனக்கு நல்லவர்தான்.'' 
 
    அவன் கிண்டலாக ஒ  வாக்கியம் ெசான்னான்; 
 
    ''காக்காய் பி க்க ம் உனக்குத் ெதாிஞ்சி க்ேக...?'' 
 
    ''விடலாமா பின்ேன? உங்க தயைவ நான் எப்ப ம் அைடஞ்சாக ம்-'' 
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    ''வாயரட்ைடயிேல ஒண் ம் ெகாைறச்சல் இல்ேல?'' 
 
    ''இவ்வள  பயப்படறப்பேவ - உங்ககிட்டக் காலந்தள் ற  சிரமமாயி க்கு! 
வாயரட்ைடன்  ேவற ெசால்றீங்கேள?'' 
 
    இவ்வள  ேநரத்திற்குப்பின் ஒ வ க்ெகா வர் தாக்குதல் இன்றி சுபாவமாகப் 
ேபசிக் ெகாள் ம் நிைல ஏற்பட்ட . தன் மனத்ைத உ த்திக் ெகாண் ந்த 
சந்ேதகத்ைதக் ேகள்வியாகேவ அவனிடம் ேகட்டாள் அவள். 
 
    ''மேலயா ேபாற க்கான பாஸ்ேபார்ட் அப்ளிேகஷன்ல எல்லாம் ைகெய த் ப் 
ேபாட் க் கு த்திட் ங்களா?'' 
 
    ''நான் அங்ெகல்லாம் வராம இ ந்தா உங்க க்ெகல்லாம் ெராம்ப 
ெசௗகாியமாகயி க்குமில்ேல?'' 
 
    ''சும்மா இப்ப  எல்லாம் குத்தலாகப் ேபசாதீங்க. நீங்க வந்தாத்தான் எனக்கு 
ெசௗகாியமாகும் - '' 
 
    தன் காதில் க்களாக உதி ம் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட் க் ெகாண்ேட அ கில் 
நின்ற அவ ைடய ெசழிப்பான ேதாள்கைளப் பற்றினான் த் க்குமரன். அந்தப் பி  
இ கி வ ப்ப  ேபால் - அதன் சுகத்தில் ழ்கிக் ெகாண்ேட சி ங்கினாள் அவள். 

ங்குவியலாய் அவள் ேமனி அவைனப் பிைணத்  இ க்கிய . ச்சுக்கள், பரஸ்பரம் 
திண ம் ஒ கள் சுகத்ைதப் பிரதிப ப்பனவாக ஒ த்தன. இ வர் காதி ம் அந்த 

ச்சுக்கேள ம ர சங்கீதமாக நிைற ம் நிைலயில் அவர்கள் இ ந்தனர். அவள் குரல் 
அந்த ம ர சங்கீதத்தின் அைலகளாக அவன் ெசவிகளில் ெப கிய . 
 
    ''அந்தப் பத்திாிைகயிேல நம்ம படம் ேபாட் க்கான் பார்த்தீர்களா?'' 
 
    ''வந்த ! படத்திேல என்னா இ க்கு?'' 
 
    ''ேநரதான் எல்லாம் இ க்கா?'' 
 
    ''சந்ேதகமில்லாம....'' 
 
    அவன் பி  அவைளச் சுற்றி இ கிய . 
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    ''ேதாட்டத்தில் ேபாய் ல் தைரயிேல உட்கார்ந்  ேபசுவேம?'' என்  ெம வாக 
அவன் காத ேக வந்  த்தாள். 
 
    திடீெரன்  ேகாபால் அங்ேக வந்  வி வாெனன்  அவள் பயப்ப வதாகத் 
ேதான்றிய  அவ க்கு. ஆனா ம் அவள் கூறியதற்கு இணங்கி அவேளா  
ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்றான் அவன். 
 
    அவர்கள் ேதாட்டத்தில் அமர்ந்  ேபசிக் ெகாண் ந்த ேபா  ேகாபால் 
ெவளிேயயி ந்  தி ம்ப வந்  விட்டான், அ ட்ஹ ல் ேபாய்த் ேத விட்  
அவ ம் ேதாட்டத்தில் அவர்கள் உட்கார்ந்தி ந்த இடத்திற்கு வந்  ேசர்ந்தான். அவன் 
ைகயில் அந்தப் பத்திாிைக இ ந்த . 
 
    ''இைதப் பாத்தியா வாத்தியாேர? உன்ைனப் பத்தி ெராம்பப் பிரமாதமா ஜில் ஜில் 
எ தியி க்காேன?'' 
 
    ''பிரமாதமா ஒண் மில்ேல. நான் ெசான்னைதத் தாேன எ தியி க்கான்? 
பிரமாதமா இ க்கிறைதப் பிரமாதமா எ த ேவண் ய தாேன?'' 
 
    ''அப்ப யா? அப்ப எல்லாேம நீ ெசான்னைதத்தான் எ தியி க்காங்கன்  
ெசால் .'' 
 
    இந்த ேகள்விையக் ேகாபால் கு ம் த்தனமான குர ல் வினவினான். எதற்காக 
அவன் இைத இவ்வள  ரம் வற் த்திக் ேகட்கிறான் என்ப  அவர்கள் இரண்  
ேப க்குேம விளங்கவில்ைல. சிறி  ேநரமாகிய பின்ேப இ வ க்கும் அவன் அப்ப க் 
ேகட்டதன் உள்ளர்த்தம் ெமல்ல ெமல்லப் ாியத் ெதாடங்கிய . ' த் க்குமரன் 
மாதவிைய மணந்  ெகாள்ள ஆைசப்ப கிறார்' - என்ற அர்த்தத்தில் அந்தப் 
பத்திாிைகப் ேபட் யில் காணப்பட்ட ஒ  பகுதிதான் ேகாபா ன் எல்லாக் 
ேகள்விக க்கும் காரணெமன்  ெதாிய வந்த . 
 
    சிறி  ேநரம் வ க்குமிைடேய ெமௗனம் நிலவிய . 
 
    ''இந்தப் ேபட் யில் இ க்கிற படம்கூட சமீபத்திேல எ த்த தான் ேபா க்கு'' - 
என்  அவர்கள் இ வ ம் இைணந்ததாக ெவளியாகியி ந்த ைகப்படத்ைதக் 
காட் க் ேகாபாேல மீண் ம் ெதாடங்கினான். 
    ------------- 
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அத்தியாயம் - 14 

 
    அந்தப் பத்திாிைகப் படத்ைதப் பற்றிய கவனத்ைத ேகாபா டமி ந்  ேவ  
திைசக்குத் தி ப்பிவிட யன்றாள் மாதவி. த் க்குமரன் ேகாபா ன் ேகள்விகைளப் 
ெபா ட்ப த்தாமேல இ ந்  விட்டான். இப்ப ப்பட்ட ேகள்விகைளத் 
தங்களி வைர ம் ேத வந்  அவன் ேகட்பேத சி பிள்ைளத்தனமாகத் ேதான்றிய  

த் க்குமர க்கு; த் க்குமரன் ேகாபால் இ வ ேம ேகாபித் க் ெகாண்  
விடாமல் நாசூக்காக நிைலைமையச் சமாளித் விட வி ம்பினாள் மாதவி. 
அவ ைடய யற்சி பயனளிக்கவில்ைல. 
 
    சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந்தபின், "இராத்திாி பிேளன்ல அப் ல்லா ஊ க்குத் 
தி ம்பரா . நான் வழிய ப்ப 'ஏர்ப்ேபார்ட்' ேபாேறன். நீங்க யாராச்சம் வாீங்களா?" 
என்  ேகாபால் ேகட்டான். 
 
    த் க்குமரன், மாதவி இ வ ேம ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்டனேர 
ஒழிய அவ க்கு ம ெமாழி கூறவில்ைல. அவர்கள் தயக்கத்ைதப் ாிந்  ெகாண்ட 
அவன், 
 
    "சாி நான் ேபாயிட்  வேரன்" - என்  விமான நிைலயத் க்குப் றப்பட்டான். 
ேபாகும் ேபா  அந்தப் பத்திாிைகைய அவன் எ த் ச் ெசல்லவில்ைல. அங்ேகேய 

ல்தைரயில் மறந்தார்ப் ேபாலப் ேபாட்  விட் ப் ேபாய் விட்டான். 
 
    "அப் ல்லாைவ வழிய ப்பறத் க்கு நீ ேபாவிேய? ேபாக யா?" - என்  

த் க்குமரன் ேகாபால் தைலமைறந்த ம் மாதவிையக் ேக  ெசய்தான். 
 
    அப்ேபா  நாயர்ப் ைபயன் ஓ  வந் , "டாக்  ெராம்ப ேநரமா ெவயிட் ங்கில் 
இ க்கு. ைரவர் சத்தம் ேபாடறான்" - என்  அவள் நி த்தி விட்  வந்த டாக் ையப் 
பற்றி நிைன ட் னான். தான் ஒ  டாக் யில் வந்தைத ம் அ  ெவகு ேநரமாக 
ெவயிட் ங்கில் நிற்பைத ம் அவள் அப்ேபா தான் நிைன  கூர்ந்தாள். உடேன 

த் க்குமரனின் பக்கம் தி ம்பி, 'நான் றப்படட் மா? இல்ைல இன் ம் ெகாஞ்ச 
ேநரம் இ ந்திட் ப் ேபாகட் மா?' என்  ேகட்ப  ேபான்ற பாவைனயில் பார்த்தாள். 

த் க்குமரன் அவைளப் ேபாகச் ெசான்னான். 
 
    "டாக்  நிற்கிற ன்னாப் றப்பட் ப் ேபாேயன். நாைளக்குப் பார்த் க்கலாம்." 
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    அவள் ேபாக மனமின்றிேய றப்பட்டாள். அவனிடம் இன் ம் நிைறயப் ேபச 
ேவண் ெமன்  மனத்தில் ஒ  குைறேயா தான் றப்பட்டாள் அவள். அவன் 
ேதாட்டத்தி ந்  எ ந்  அ ட்ஹ ஸு க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். 
 
    ம நாள் காைலயில் பிரயாணத் க்காகப் திய பட் ப் டைவகள் எ த் க் 
ெகாள்ளச் ெசால்  - அவ க்கு ெட ேபான் ெசய்தான் ேகாபால். பாண் பஜாாில் 
ஏர்க்கண் ஷன் ெசய்த பட்  ஜ ளிக்கைட ஒன்றில் ேகாபா க்கு அக்க ண்ட் உண் . 
நாடகங்க க்கு ேவண் ய பட் ப் டைவகைளக்கூட அவள் அங்ேக ேபாய்த்தான் 
எ த் க் ெகாள்வ  வழக்கம். பில் ேநேர அங்கி ந்  ேகாபா க்கு 
அ ப்பப்பட் வி ம். "பதிெனா  மணிக்கு நீ அங்ேக வ ேவயின்  
கைடக்காரர்க க்கு ஃேபான் பண்ணிச் ெசால் டட் மா?" - என்  ேகாபால் 
அவளிடம் ேகட்ட ேபா  அவள் சாி என்  ெசால் யி ந்தாள். அதனால் அவசர 
அவசரமாகக் குளித்  உைட மாற்றிக் ெகாண்  றப்படத் தயாரானாள் அவள். 
 
    சிங்கப் க்குப் றப்ப வதற்கு இன் ம் சில நாட்கேள இ ந்தன. அதற்குள் எல்லா 
ஏற்பா கைள ம் ெசய்தாக ேவண் ம். ஸீன்கள், ெஸட் ங் அயிட்டங்கள் 
ஆகியவற் ட ம் - விமானத்தில் ெகாண்  ேபாக யாத ேவ  கனமான நாடகப் 
ெபா ள்க ட ம் பதிைனந்  இ ப  ேபர் இன் ம் இரண்  நாட்களில் கப்ப ல் 

றப்பட இ ந்தார்கள். விமானத்தில் குைறந்த கன ள்ள ெபா ள்கைள மட் ேம 
ெகாண்  ேபாக ேவண் ெமன்  திட்டமிடப்பட் ப்பதால் - ஒ  ேவைள 
அதிகப்ப யான டைவ ணிமணிகைளக்கூடக் கப்ப ல் ன்கூட் ேய 
ெகா த்த ப்பிவிட ேவண் யி க்கும். ஆகேவதான் ேகாபால் ெசான்ன டன் தட் ச் 
ெசால்லாமல் உடேன டைவ கைடக்குப் ேபாக ஒப் க் ெகாண் ந்தாள் அவள். 
ேகாபா ன் கு  மேலயாவில், த் க்குமரனால் எ திப் திதாக அரங்ேகற்றப்பட்ட 
சாித்திர நாடகத்ைதத் தவிர ேவ  இரண்ெடா  ச க நாடகங்கைள ம் ேபாட 
ேவண் யி ந்த . அந்த ச க நாடகங்கைள எப்ேபாேதா ெதாடக்க நாட்களில் 
ேகாபா ம், மாதவி ம் ந த்தி ந்தார்களாயி ம் ம ப  அவற்ைற ந ப்பதற்குத் 
தயாராக ேவண் ய நிைலயில் அவர்கள் இ ந்தார்கள். 'கைழக் கூத்தியின் காதல்' - 
என்ற சாித்திர நாடகத்ைத மட் ேம அப் ல்லா பார்த்  ஒப்பந்தம் ெசய்தி ந்தா ம் 
ெதாடர்ந்  ஒ  மாதத்திற்கு ேமல் ெவளிநாட்  நகரங்களில் அந்த ஒேர நாடகத்ைத 
நடத் வதி ள்ள சிரமங்கைள உணர்ந்ேத ேவ  நாடகங்கைள ம் இைடயிைடேய 
ேசர்க்க ேவண் யி ந்த . ச க நாடகம், சாித்திர நாடகம் எல்லாவற்றி ம் மாற்றி 
மாற்றி மாதவிதான் கதாநாயகியாக ந க்க ேவண் ம். அதனால் அந்தப் 
பாத்திரங்க க்ேகற்றப  நவநாகாிகப் பட் ப் டைவகள் எ த் க்ெகாள்ள 
ேவண் யி ந்த . பகல் பதிெனா  மணிக்குப் ேபானால் ஒ  மணி வைரயாவ  
ஆகும். ேபாக் ேரா  - பங்களாவிற்குப் ேபாய்த் தன்ேனா  த் க்குமரைன 
உடனைழத் க் ெகாண்  ேபாக வி ம்பினாள் அவள். தன்ேனா  த் க்குமரைனப் 

டைவக் கைடக்கு உடன் அைழத் ச் ெசல்ல எண்ணிய ேபாேத அந்த எண்ணத்தின் 
ம றம் தயக்கமாக ம் இ ந்த  அவ க்கு. அவன் உடன்வர ம த்  வி வாேனா 
என்  பயந்தாள் அவள். 
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    "ஐயா உங்கைளப் ைடைவக் கைடக்கு அைழச்கிட் ப் ேபாகச் ெசான்னா " என்  

ைரவர் பத்ேதகால் மணி சுமா க்ேக அவள் ட்  வாச ல் காைரக் ெகாண்  வந்  
நி த்திவிட்டான். 
 
    அவள் காாில் ஏறி உட்கார்ந்த ம், "ேநேர பாண்  பஜா க்குத்தாேன" என்  ேகட்ட 

ைரவாிடம், 
 
    "இல்ேல! பங்களா க்ேக ேபா. அ ட்ஹ ஸ்ேல ந்  வசனகர்த்தா சாைர ம் 
கூட் க்கிட் ப் ேபாயி ேவாம்" - என்றாள் மாதவி. கார் ேபாக் ேராட்ைட ேநாக்கி 
விைரந்த . 
 
    - அவள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தேபா  த் க்குமரன் அ ட்ஹ ஸ் வராந்தாவில் 
உட்கார்ந்  அன்ைறய காைலத் தினசாிையப் ப த் க் ெகாண் ந்தான். அவள் 
காாி ந்  இறங்கி அ ேக ேபாய் நின்ற ம் அவன் ேபப்பாி ந்  தைலைய 
ெவளிேய நீட்  எட் ப் பார்த்தான். 
 
    "வாசைன ஜமாய்க்குேத? அப் ல்லா ெகா த்த ெசண்ட் ேபாேல க்கு..." 
 
    "இன்னார் ெகா த்தான்  கூட வாசைனேய எ த் ச் ெசால் மா என்ன..." 
 
    "ெசால் ேத! சும்மாவா? கமகமனில்ல ெசால்  - " 
 
    அவள் பதிெலான் ம் ேபசாமல் ன்னைக ாிந்தாள். 
 
    "எங்கிேயா ெவளியிேல கிளம்பிட்டாப்ல இ க்கு." 
 
    "ஆமாம்! உங்கைள ம் அழச்சிட் ப் ேபாகலாம்  தான் வந்தி க்ேகன்." 
 
    "நானா? நான் எ க்கு? இப்ப என்ைனக் கூப்பிட்டப் றம் பாதி ரம் ேபான ம் 
ேவற யாேராடவாவ  காாிேல ஏறிப் ேபாயிடற க்கா?" 
 
    "உங்க க்கு என் ேமேல ெகாஞ்சம்கூட இரக்கேம கிைடயாதா? இன் ம் அைதேய 
ெசால் க் குத்திக்காட் க்கிட் க்கீங்கேள..." 
 



 133

    "நடக்கறைதச் ெசான்ேனன்." 
 
    "அப்ப  அ க்க  ெசால் ச் ெசால் க் காட்டறதிேல என்னதான் இ க்ேகா! 
ெதாியேல..." 
 
    "நீ ெசய்யலாம்? அைத நான் ெசால் க் காட்டக் கூடாதா என்ன?" 
 
    "தப் ச் ெசய்யறவங்கைள மன்னிக்கிற தான் ெப ந்தன்ைமம்பாங்க..." 
 
    "அந்தப் ெப ந்தன்ைம எனக்கு இல்ைலன் தான் வச்சுக்கேயன்..." 
 
    "சும்மா ரண்  பி க்காதீங்க...நான் ஆைசேயாட கூப்பிடேறன்... மாட்ேடன்  
ெசால்  என் மனைசச் சங்கடப்ப த்தாேம றப்பட்  வாங்க..." 
 
    "அப்பப்பா...இந்தப் ெபாம்பைளங்கேளாட பழகற  எப்ப ேம..." 
 
    "ெபாிய வம் தான்  வச்சுக்குங்கேளன்" என்  அவன் ெதாடங்கி அைர குைறயாக 
நி த்தியி ந்த வாக்கியத்ைத அவள் த்தாள். 
 
    சிாித் க்ெகாண்ேட சட்ைடைய எ த் ப் ேபாட் க் ெகாண்  அவேளா  றப்படத் 
தயாரானான் அவன். 
 
    றப்பட் ப் ப யிறங்குகிறேபா தான். "எங்ேக ேபாக ம்கிேற இப்ப?-" என்  
ேபாக ேவண் ய இடத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டான் அவன். 
 
    "ேபசாேம எங்கூட வந்தீங்கன்னாத் தாேன ெதாி " என்  உாிைமேயா  அவைன 
வற் த்தினாள் அவள். 
 
    -கைட வாச ல் ேபாய் இறங்கிய பின் தான் அவள் தன்ைனப் ைடைவக் கைடக்கு 
அைழத் க் ெகாண்  வந்  விட்டாள் என்ப  அவ க்குப் ாிந்த . அவன் அவைளக் 
ேக  ெசய்யத் ெதாடங்கினான். 
 
    "ஓேகா! இப்பேவ வற் த்திப் ைடைவக் கைடக்கு இ த் க்கிட்  வர்ர 
அள க்குப் ேபாயாச்சா? உ ப்பட்டாப்லதான் ேபா - " அவன் இவ்வா  கூறிய  
அவ க்கு மிக ம் பி த்தி ந்த . 
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    "நீங்கள் பார்த்  எ  எ  பி க்கிற  என்  ெசால்கிறீர்கேளா, அைத ம  ேபச்சுப் 
ேபசாமல் எ த் க் ெகாள்ளப் ேபாகிேறன்." 
 
    " ைடைவகைளக் கட் க் ெகாள்ளப் ேபாகிறவன் நான் இல்ைலேய; 
கட் க்ெகாள்ளப் ேபாகிறவர்கள் அல்லவா பி த்தமானைதக் ேதர்ந்ெத க்க 
ேவண் ம்!" 
 
    "உங்க க்கு எ  பி க்குேமா அ தான் எனக்கும் பி த்ததாயி க்கும்." 
 
    கைடக்காரர்கள் அவர்கள் இ வைர ம் அ ர்வமாக வரேவற்றனர். 
 
    "ேகாபால் சார் ஃேபான் பண்ணிச் ெசான்னா ம்மா. அப்ப ந்  தயாரா, எப்ேபா 
வரப்ேபாறீங்கன்  எதிர்பார்த் க் காத் க்கிட் க்ேகாம்" என்  வாெயல்லாம் 
பல்லாக எதிர்ெகாண்டார் கைட தலாளி. 
 
    கீேழ விாிக்கப்பட் ந்த  ஜ க்காளத்தில் ம ப்  ம ப்பாகப் பட் ப் 

ைடைவகள் அ க்கப்பட் ந்தன. த் க்குமர ம் அவ ம் ஜ க்காளத்தில் 
அமர்ந்  ெகாண்டனர். 
 
    "சார் தான் எங்க  நாடகத்ைத எ திய ஆசிாியர். ெராம்பப் ெபாிய ப ப்பாளி. 
ெபாிய கவிஞர்" என்  மாதவி அவைன அவர்க க்கு அறி கப்ப த்தத் 
ெதாடங்கியேபா , "ேபா ம்! காாியத்ைதப் பார்..." என்  அவள் காத ேக 

த்தான் அவன். 
 
    குளிர்ந்த ேராஸ் மில்க் இரண்  கிளாஸ்களில் அவர்கள் எதிேர ெகாண்  வந்  
ைவக்கப்பட்ட . 
 
    "இெதல்லாம் எ க்குங்க...?" என்றாள் மாதவி. 
 
    "உங்கைளப் ேபாெலாத்தவங்க நம்ம கைடக்கு வர்ரேத அ ர்வம்..." என்  
ேமாதிரங்கள் அணிந்த ைகையக் கூப்பி உபசாரம் ெசய்யலானார் கைடக்காரர். 
 
    பட்  ேவஷ் , சில்க் ஜிப்பா, ெவற்றிைலக் காவிேயறிய ன்னைக - பட் ன் 
வழவழப்ைபவிட அதிகம் ெமன்ைம ள்ள கமன் வார்த்ைதகள், ஆகியவற்ேறா  
கைடக்காரர் அவர்களிடம் மிக ம் நாசூக்காக ம் விநயமாக ம் பழகினார். 
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    நிறங்க ம், மி மி ப் ம், கைரக ம், அைமப் ம் ஒன்ைறெயான்  விஞ்சுகிறாற் 
ேபான்ற விதத்தில் ைடைவகள் அவர்க க்கு ன்னால் குவிக்கப்பட்டன. 
 
    "இ  உங்க க்குப் பி ச்சி க்கா?" என்  கிளிப்பச்ைச நிறப் பட் ப் ைடைவ 
ஒன்ைற எ த் க் காண்பித்தாள் அவள். 
 
    "கிளிக க்கு எல்லாம் பச்ைச நிறம் பி ப்ப  நியாயமான தாேன?" என்  

ன் வேலா  ம ெமாழி கூறினான் த் க்குமரன். ைடைவ எ த் க் 
ெகாண் ந்தவள் அவன் கத்ைத உற் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட ெசான்னாள்; 
 
    "இந்தக் கு ம் தாேன ேவண்டாம்  ெசான்ேனன்." 
 
    " ைடைவையப் பத்தி ஆம்பிைளகிட்டக் ேகட்டா என்ன ெதாி ம்?" 
 
    சுமார் ஒ  மணி ேநரத்திற்கு ேமல் பல கட் க்கைள விாித் ம், உைலத் ம் 
பார்த்தபின் - பன்னிரண்  ைடைவகைளத் ேதர்ந்ெத த்தாள் மாதவி. 
 
    "நீங்க ஏதாவ  பட் ேவஷ்  எ த் க்கிறீங்களா?" 
 
    "ேவண்டாம்." 
 
    "சாிைகக்கைர ேபாட்ட ேவஷ்  உங்க க்கு ெராம்ப எ ப்பா இ க்குங்க...'' இ  
கைடக்காரர். த் க்குமரன் ம த் விட்டான். கைடயி ந்  அவர்கள் 
தி ம் ம்ேபா  பகல் இரண்  மணிக்கு ேமல் ஆகிவிட்ட . அவர்கள் பங்களா க்குத் 
தி ம்பியேபா  ேகாபா ன் காாியதாிசி ாீஜனல் பாஸ்ேபார்ட் ஆபீ ந்  
பாஸ்ேபார்ட்கைள வாங்கிக் ெகாண்  வந்தி ந்தார். சிறி  ேநரத்தில் பாஸ்ேபார்ட்கள் 
அவரவர்கள் ைகவசம் ஒப்பைடக்கப்பட்டன. கப்ப ல் ன்கூட் ேய 

றப்ப கிறவர்கள் பிரயாணத் க்காகத் தயாராகிக் ெகாண் ந்தார்கள். ஸீன்கள், 
நாடகப் ெபா ள்கள், ெஸட் ங்குகள் எல்லாம் கப்ப ல் ெகாண்  ேபாவதற்குாிய 

ைறயில் கட்டப்பட்டன. 
 
    ந கர் சங்கம் ஒ  வழிய ப்  உபசார வி ந் க்கு எற்பா  ெசய்தி ந்த . ேகாபால் 
கு வினர் மேலயா ெசல்வைத ன்னிட்  நைடெப வதாக விளம்பரப் 
ப த்தப்பட் ந்த அந்த விழாவில் கப்ப ல் ேபாகும் கைலஞர்க டன் ேகாபால், 
மாதவி, த் க்குமரன் அைனவ ேம கலந்  ெகாண்டனர். சங்கத்தின் தைலவர், 
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ேகாபால் கு வினர் - தங்கள் கைலப் பயணத்ைத ெவற்றி கரமாக நடத்திக்ெகாண்  
வரேவண் ெமன்  வாழ்த் க் கூறினார். 
 
    நாள் ெந ங்க ெந ங்கத் ெதாிந்தவர்கள் ட் ல் வி ந் , வழிய ப்  உபசாரம் 
என்  தட டல்கள் அதிகமாயின. சிலவற்றில் த் க்குமரன் கலந் ெகாள்ளவில்ைல. 
ஒ நாள் மாைல மாதவிேய அவைன ஒ  வி ந் க்கு வற் த்தினாள். தனக்கு மிக ம் 
சிேநகிதமான ஒ  ந ைக ெகா க்கிற வழிய ப்  உபசார வி ந்  அ  என்  அவள் 
எவ்வளேவா எ த் ச் ெசால் ம் அவன் ேபாகவில்ைல. விமானத்தில் பயணம் 

றப்பட ேவண் ய தினத்திற்கு ந்திய நாள் இர  - த் க்குமரைன ம், 
ேகாபாைல ம் தன் ட் ற்குச் சாப்பிடக் கூப்பிட் ந்தாள் மாதவி. 
 
    த் க்குமரன் வி ந் ண்ண இ ந்த தினத்தன்  மாைலயிேலேய மாதவியின் 

ட் க்கு வந் விட்டான். மாைலயில் காபி சிற் ண்  கூட அங்ேகதான் 
சாப்பிட்டான். அவ ம் அவ ம் அன்  மிகப் பிாியமாக உைரயா க் 
ெகாண் ந்தாள். இைடயிைடேய சி  சி  நட்சத்திரங்கேளா  கூ ய க ப்  நிறப் 
பட் ப் டைவைய அன்  அவள் அணிந்தி ந்தாள். அவ ைடய ேமனியின் ெபான் 
நிறத்ைத அந்தப் டைவ நன்கு எ த் க் காட் ய . ேபசிக் ெகாண் க்கும்ேபாேத 
அவ ைடய ேகாலத்ைதப் கழ்ந்  அவன் ஒ  கவிைத வாி கூறினான்: 
 
    "இ ைளப் ைனந் த்தி 
    இளமின்னல் நடந் வ ம்-" 
 
    அந்தக் கவிைத வாி அவைள மிக மிக மகிழச் ெசய்த . "ெராம்ப அழகாகப் பா  
என்ைனப் பிரமாதமாய்ப் கழ்ந்தி க்கீங்க! அட்சரலட்சம் ெகா க்கலாம் இ க்கு." 
 
    "நிஜமாச் ெசால்றீயா, அல்ல  உன்ைனப் கழ்ந்த க்காகப் பதி க்கு என்ைனப் 

கழ ம்  கழறியா?..." 
 
    "நீங்க அைதச் ெசால்றப்ப ேகக்கற க்கு அழகாயி ந்திச்சு, கழ்ந்ேதன்-" 
 
    அவர்கள் இ வ ம் இவ்வா  ேபசிக் ெகாண் ந்த ேபா  ேகாபா டமி ந்  
ஃேபான் வந்த . மாதவி தான் ஃேபாைன எ த் ப் ேபசினாள். 
 
    "இன்கம்டாக்ஸ் விஷயமா ஒ த்தைர அவசரமாப் பார்க்க ேவண் யி க்கு. நான் 
இன்னிக்கு அங்ேக வர்ரத் க்கில்ேல மன்னிச்சுக்க..." 
 
    "இப்ப ச் ெசான்னா எப்ப ? நீங்க அவசியம் வர ேம! நா ம் வசனகர்த்தா சா ம் 
ெராம்ப ேநரமா உங்கைள எதிர்பார்த் க் காத் க் கிட் க்ேகாம்." 
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    "இல்ைல! இன்னிக்கு ம்  ேதாணைல எனக்கு, த் க்குமா  வாத்தியாாிடம் 
ெசால் ." 
 
    - அவள் கம் ெமல்ல இ ண்ட . ஃேபாைன ைவத் விட் . "அவ  வர யாம். 
யாேரா இன்கம்டாக்ஸ் ஆைளப் பார்க்கப் ேபாக மாம்" என்  த் க்குமரைன 
ேநாக்கிக் கூறினாள் மாதவி. 
 
    "அ க்ெகன்ன உனக்கு இவ்வள  சைட ?" 
 
    "சைட  ஒண் மில்ேல, வர்ேறன்  ெசால்  ஒப் க் ெகாண்டப் றம் திடீர்  
இப்ப ச் ெசால்வைதக் ேகட்டா என்னேவா ேபா க்கு." 
 
    "நான் ஒண்  ேகக்கேறன் மாதவி, வித்தியாசமா நிைனச்சுக்க மாட் ேய?" 
 
    "என்ன?...ேக ங்கேளன்..." 
 
    "இன்னிக்கு வி ந் க்கு ேகாபால் வந்  நான் மட் ம் வராமப் ேபாயி ந்ேதன்னா 
எப்ப  நிைனப்ேப நீ? -" 
 
    "அப்ப  ஒண்ைணக் கற்பைன ெசய்யேவ என்னாேல யேல - " 
 
    "அப்ப  நடந்தி ந்தா என்ன ெசய்ேவ? அைதத்தான் நான் இப்பக் ேகக்கிேறன்!" 
 
    "அப்ப  நடந்தி ந்தா என் கத்திேல சிாிப்ைபேய பார்க்க யா . நான் 
ஏறக்குைறய நைடப்பிணமாப் ேபாயி ப்ேபன்..." 
 
    "என்ன இ ந்தா ம் இப்பக் ேகாபால் இங்ேக வரேலங்கற ேல உனக்கு 
ஏமாற்றம்தான்...." 
 
    "அப்ப த்தான் வச்சுக்குங்கேளன் - " 
 
    "........" 
 



 138

    "நான் வந்தி க்ேகன்ங்கிற  ஒ  ெப ைமயா என்ன, ேகாபாைலப் ேபால 
ஸ்ேடட்டஸ் உள்ள ெபாிய ந கன் வந்தா உனக்கும் ெப ைம, அக்கம்பக்கத்தா க்கும் 
அ  கம்பீரமாகத் ெதாி ம்..." 
 
    "நீங்க சும்ம.. இ க்காேம என் வாையக் கிண்டறீங்க? ேகாபால் சார் 
வரேலங்கிறதிேல எனக்கு வ த்தந்தான். ஆனா அவ  வராத அந்த வ த்தம் நீங்க 
இப்ப இங்ேக வந்தி க்கிற சந்ேதாஷத் க்கு ஈடானதான்  ேகட்டீங்கன்னா 
இல்ைலன் தான் ெசால்ேவன்." 
 
    "நீ ஒ  உபசாரத் க்கு இப்ப ச் ெசால்ேற. அப்ப த்தாேன?" 
 
    "என் பிாியத்ைதச் சந்ேதகிச்சா நீங்க நிச்சயமா நல்லா இ க்க மாட்டீங்க..." 
 
    "இப்ப  ஒ  சாபமா எனக்கு?" 
 
    "சாபம் ஒண் ம் இல்ேல. நீங்க ைணக்கு வர்ாீங்கங்கற நம்பிக்ைகயில தான் நான் 
இந்தப் பிரயாணத் க்ேக ஒப் த் க்கிட்ேடன்- " 
 
    "ேகாபிச்சுக்காேத. சும்மா உன் வாையக் கிளறிப் பார்த்ேதன் -" 
 
    த் க்குமரன் அவள் கத்ைத ம் உயிர்க்கைள திக ம் அந்த வனப்  நிைறந்த 
விழிகைள ேம இைமயாமல் பார்த்தான். அவற்றில் அவள் சத்தியமாகத் தனக்கு 
அர்ப்பணமாகியி க்கிறாள் என்ற உணர்வின் சாயைல அவன் கண்  ெகாள்ள 

ந்த . அந்தச் சத்தியமான உணர்ைவக் கண் பி த்த ெப மிதத்ேதா  அவள் 
ட் ல் வி ந் ண்ண அமர்ந்தான் அவன். 

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

அத்தியாயம் - 15 
 
    இன் ம் ன்  நாள், இன் ம் இரண்  நாள் என்  எண்ணி எண்ணிக் கைடசியில் 
பிரயாண தினேம வந்  விட்ட . பகல் ஒ  மணிக்கு விமானம். சிங்கப் ர் ேபாகிற ஏர் 
இந்தியா ேபாயிங்கில் பயணத் க்கு ஏற்பாடாகியி ந்த . த ல் பினாங்கில்தான் 
நாடகங்கைள நடத்தப்பட ேவண் ெமன்  அப் ல்லா கண் ப்பாகச் 
ெசால் யி ந்ததனால் சிங்கப் ாில் இறங்கிய ம் உடேன ேவ  விமானத்தில் மாறி 
அவர்கள் வ ம் பினாங்கு ேபாக ேவண் ம். அவர்கைள எதிர்ெகாண்  அைழத் ச் 
ெசல்வதற்காக அப் ல்லா சிங்கப் ர் விமான நிைலயத்திற்ேக வந்தி ப்பார். 
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    பிரயாண தினத்தன்  ேகாபால் மிகமிக மகிழ்ச்சியாயி ந்தான். மாதவியிட ம், 
த் க்குமரனிட ம் கூட கத்ைதத் க்கிக் ெகாள்ளாமல் கலகலப்பாகப் பழகினான். 

பங்களாவில் வ ேவா ம், ேபாேவா மாக ஒேர கூட்டம். ேபார் ேகாவி ம், 
ேதாட்டத்தி ம் இடம் ேபாதாமல் - ெத வி ம் 'பார்க்' ெசய்யப்பட் க்கும் 
அள க்குச் சிறி ம் ெபாி மாக ஏராளமான கார்கள் 'ேபாக் ேராேட' நிைறந்  
காணப்பட்டன. 
 
    'ஜில் ஜில்' ம், ேவ  பத்திாிைகக்காரர்க ம் ைகப்படங்கைள எ த் த் தள்ளிய 
வண்ணமி ந்தனர். ேத  வந்தி க்கும் யாைர ம் தன் கவனத்தி ந்  தவறவிட்  
விடாமல் எல்லாாிட ம் ெசால்  விைடெபற் க் ெகாண்டான் ேகாபால். ெபாிய 
ெபாிய மாைலகைள படத் தயாாிப்பாளர்க ம், சக ந கர்க ம், நண்பர்க ம் 
ெகாண்  வந்  ேபாட்ட வண்ணமாயி ந்தனர். ஹால் வ ம் தைரயில் ேராஜா 
இதழ்கள் ெநற்களத்தில் ெநல்ைலப்ேபால சிதறியி ந்தன. 'ெபாக்ேக'கள் ஒ  ைலயில் 
மைலையப் ேபால் குவிந்  விட்டன. பதிெனான்ேற க்கா க்கு விமான 
நிைலயத்திற்குப் றப்பட ஏற்பாடாகியி ந்த . 
 
    விமான நிைலயத்திற்குப் றப்ப ம்ேபா  ேகாபா டன் அேத காாில் சக 
ந கர்க ம் பட தலாளிக ம் ேசர்ந்  ெகாண்டதால் த் க்குமர ம் மாதவி ம் 
ேவெறா  காாில் தனிேய ெசன்றனர். 
 
    மீனம்பாக்கத்தி ம் பலர் மாைலயணிவிக்க வந்தி ந்தனர். கூட்ட ம் நிைறய 
இ ந்த . த் க்குமர க்கு அ  தல் விமானப் பயணம். அதனால் பயணத்ைதப் 
பற்றிய கு கு ப்  மனத்தில் இ ந்த . வழிய ப் கிறவர்களின் கூட்டம் ேகாபாைல 
ெமாய்த் க் ெகாண் ந்த . வழிய ப்ப வந்தி ந்தவர்களில் பலைர மாதவி 
அறிந்தி ந்தா ம் அவர்கேளா  ேபசுவதற்காக ம் ெசால்  விைட ெப வதற்காக ம் 
ேகாபால கிேல ேபாய் நின்றால் த் க்குமரன் தனிேய விடப்ப வான் என்பைத 
உணர்ந்  அவன கிேலேய இ ந்தாள் அவள். ந ந ேவ ேகாபால் தன் ெபயைரச் 
ெசால்  கூப்பிட்  ஏேதேதா ேகட்ட ேபா ம் கூட அதற்குப் பதில் ெசால் விட்  
ம ப  த் க்குமரனின் அ கிேலேய வந்  நின்  ெகாண்டாள் அவள். 
 
    ஆடம்பர ம் பரபரப் ம் நிைறந்த அந்தக் கூட்டத்தில், 'தான் தனிேய விடப் 
பட் க்கிேறாம்' - என்  த் க்குமரன் எண்ணாதப  அவன ேக இ க்க ேவண் ய 
கடைம தனக்கு இ ப்பைத மாதவி உணர்ந்தாள். அவ ைடய இதயம் அவ க்கு 
நன்றாகப் ாிந்தி ந்த . தான் அப்ப  த் க்குமரனின் அ கிேலேய ஒட் க் 
ெகாண்  நிற்பைதக் ேகாபால் வித்தியாசமாக எ த் க் ெகாள்வாேனா என்ற பயம் 
இ ந்தா ம் அவள் அைதப் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. 
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    'கஸ்டம்ஸ்' சடங்குகள் ந்  அப்பா ந்த ெவளிநாட் ப் பிரயாணிக க்கான 
ல ஞ்சில் அமர்ந்தி ந்த ேபா , ''நீ நாடகத்தின் கதாநாயகி, ேகாபால் நாடகத்தின் 
கதாநாயகன், ன்றாவதாக நான் எதற்கு இப்ேபா  சிங்கப் ர் வ கிேறன் 
என்ப தான் எனக்ேக ாியவில்ைல'' என்  மீண் ம் அவளிடம் வம் க்கு இ த்தான் 

த் க்குமரன். 
 
    மாதவி த ல் ஓாி  விநா கள் இதற்கு ம ெமாழி கூறவில்ைல. சிாித் விட் ப் 
ேபசாம ந் விட்டாள். சில விநா கள் கழித்  அவன் காத ேக ெம வான குர ல் 
அவள் கூறினாள்: ''ேகாபால் நாடகத் க்குக் கதாநாயகர். கதாநாயகிக்குக் கதாநாயகர் 
நீங்கள்தான்!'' அவன் கத்தி ம் இைதக் ேகட் ச் சிாிப்  மலர்ந்த . ேகாபா ம் 
அ ேக வந்  அதில் கலந்  ெகாண்டான். 
 
    ''என்ன வாத்தியாாிட்ட இரகசியமா ேஜாக் அ க்கிேற...'' 
 
    ''ஒண் மில்ேல! சா க்கு இ தான் தல் விமானப் பயணமாம்...'' 
 
    ''ெமய்டன் ஃப்ைளட் இல்ைலயா?'' ேகாபால் அள க்கு மீறிய பிரயாண 
உற்சாகத்தி ந்தான். திடீெரன்  அவர்களிடம் வந் , ''ஜமாய்ச்சுப்பிட ம், 
இத்தைன பிரமாதமான நாடகம் இ வைர பார்த்தேத இல்ேலங்கிற மாதிாி மேலயா 

வ ம் ேபசிக்கிறாப்பல பண்ணிட்  வர ம்'' என்றான் அவன். 
 
    சிங்கப் ர் ேபாகிற 'ஏர்- இந்தியா ேபாயிங்' பம்பாயி ந்  கம்பீரமாக வந்  
லாண்ட் ஆகிய . ஓைச கிறீச்சிடப் பிரம்மாண்டமான 'ேபாயிங்' விமானம் இறங்கி 
வ கிற காட்சிையப் பிரமிப்ேபா  பார்த்தான் த் க்குமரன். அவைனப் ேபான்ற 
நாட் ப் றத் க் கவிஞ க்கு இைவெயல்லாம்  அ பவங்கள். ைம ம் கர்வ ம் 
கலந்த உணர் கள் அவன் மனத்தில் நிைறந்தி ந்தன. மாதவி அன்  ெவளிநாட் ப் 
பிரயாணத் க்காக பிரமாதமாக அலங்காித் க் ெகாண் ந்தாள். யாேரா ஒ  திய 
அந்நியப் ெபண்ைணப் பார்ப்ப  ேபால் அவைளத் தி ம்பத் தி ம்பப் பார்த்  
மகிழ்ந்தான் அவன். சிறி  ேநரத்தில் விமானத்தில் வந்  அம மா  பிரயாணிகள் 
அைழக்கப்பட்டார்கள். 
 
    மாதவி, த் க்குமரன், ேகாபால் வ ம் விமானத்ைத ேநாக்கி நடந்தார்கள். 
விமானத் க்குள்ேள ைழந்த ம் மிக ம் ரம்மியமான வாசைன ம் ெமல் ய வாத்திய 
இைச ம் காதில் ஒ த்த . த் க்குமரன், மாதவி, ேகாபால் வ ம் அ த்த த்  

ன்  ஸீட் களில் உட்கார ஏற்பாடாகியி ந்த . ந வில் மாதவி ம் இந்த ஓரத்தில் 
த் க்குமர ம் அந்த ஓரத்தில் ேகாபா ம் அமர்ந்தார்கள். ேபாயிங் விமானம் 

கம்பீரமான ஒ  ழக்கத் டன் கிளம்பியேபா  மண்ைணவிட்  ேமேல பறக்கும் 
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உற்சாகம் வர் மனத்தி ம் நிைறந்தி ந்த . மண்ைணவிட்  ேமேல பறப்ப தான் 
எவ்வள  உற்சாகமாக இ க்கிற ? 
 
    விமானம் ேமெல ம்பிய ேம ேகாபால் விஸ்கி வரவைழத் க் கு த்தான். 

த் க்குமர ம் மாதவி ம் ஆரஞ்சு ஜூஸ் கு த்தார்கள். வ ேம எகானமி 
கிளா ல் பிரயாணம் ெசய்ததனால் ஜூஸுக்கும் விஸ்கிக்கும் பணம் ெகா த்தான் 
ேகாபால். ஒ  சிறிய உலகேம நகர்வ  ேபால் விமானத்திற்குள்ேள யா ம் 
அழகாயி ப்பைத உணர்ந்தான் த் க்குமரன். உற் க் கவனிக்காத ேவைளயில் 
விமானம் விைர ம் உணர்  கூட இன்றி அப்ப ேய அந்தரத்தில் மிதப்ப  
ேபா ந்த . அந்த அ பவத்தின் ைமைய ம் சுகத்ைத ம் இரசிப்பதில் ஈ பட்ட 
அவன் மாதவிேயா ம் ேகாபாேலா ம் அதிகம் ேபசவில்ைல. 
 
    விமானத்திற்குள்ளி ந்த ைமக், நிேகாபர் தீ க க்கு ேமேல பறந்  
ெகாண் ப்பதாக அறிவித்த . கீேழ ள்ளிகளாகத் ெதன்ைன மரங்க ம் ஓட் க் 
கட் டங்க ம் மங்கித் ெதாிந்தன. ஸ்எம்பார்ேகஷன் கார் கள் ெகா க்கப்பட்டன. 

வ ைடய கார் கைள ம் மாதவிேய ர்த்தி ெசய்  ைகெய த்  வாங்கி 
ேஹாஸ்ட டம் ெகா த்தாள். பக ண  விமானத்திேலேய வழங்கப்பட்ட . 
ம ப ம் விஸ்கி வாங்கிக் கு த்தான் ேகாபால். விமானத்தி ந்த 
ெதாண் ற் க்கு ேமற்பட்ட பிரயாணிக க்கு ேஹாஸ்டஸ் ெபண்கள் வண் கள் 
ேபால் சு சு ப்பாக அைலந்  க்கால் மணி ேநரத்திற்குள் உண  வழங்கிய 
அதிசயம் த் க்குமர க்கு ேவ க்ைகயாயி ந்த . இவர்க ைடய ைவ ஊ வ  
ேபான்ற ெமல் ய குர ம், உத கைளக் குவித்  அழகாக அதிராமல் வின ம் அழகும் 

த் க்குமரைன வியக்கச் ெசய்தன. 
 
    விமானம் வ ம் ெமல் ய குளிேரா  ஓ ெகாேலான் வாசைன நிரம்பியி ந்த . 
அவன் அ  பற்றிக் ேகட்டேபா  ''ஒவ்ெவா  ஃப்ைளட் க்கு ன்னா ம் 
'ஏர்க்கிராப்ஃட்' ள்ேள வாசைன ஸ்பிேர ெசய்வார்கள்'' என்  விளக்கினான் 
ேகாபால். 
 
    கீேழ அ க்க க்காகக் கட் டங்க ம், கட ல் கப்பல்க ம் ெதன்பட்டன. 
விமானத்தில் சிங்கப் ர் ேநரம் அறிவிக்கப்பட்ட . ஏறக்குைறய இரண்  மணி 
ேநரத்திற்கு ேமல் இந்திய ேநரத்திற்கும் அதற்கும் வித்தியாசமி ந்த . பிரயாணிகள் 
உடேன ைகக்க காரங்கைளச் சாிெசய்  ெகாண்டார்கள். 
 
    விமானம் சிங்கப் ர் விமான நிைலயத்தில் இறங்கிய . மீனம்பாக்கத்தில் 

றப்ப ம்ேபா  உதவி ெசய்த  ேபாலேவ த் க்குமரன் ஸீட் ெபல்ட்ைடக் கட் க் 
ெகாள்வதற்கு மாதவி உதவி ெசய்தாள். 
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    சிறி ம் ெபாி மாக அந்த நிைலய ரன்ேவயில் அங்கங்ேக நின்ற விமானங்கைளப் 
பார்த்தேபா  ஒேர பிரமிப்பாயி ந்த . அபிமான நட்சத்திரங்கைளப் பார்க்க 
நிைலயத்தின் உள்ேள ம் ெவளிேய ம் பால்கனியி ம் கூட்டம் கூ யி ந்த . 
அப் ல்லா வரேவற்றார். ஏராளமான மாைலகள். விமான நிைலய ல ஞ்சிேல 
மாதவி ம் ேகாபா ம் ெட விஷ க்கு ஓர் இண்டர்வ்  ெகா த்தனர். ரசிகர்கள் 
ஆட்ேடாகிராப் ேவட்ைடக்கு ெமாய்த்தனர். 
 
    த் க்குமர ைடய ெபயேரா வ ைகேயா அதிகமாக 
விளம்பரப்ப த்தப்படாததால் மாைல, வரேவற் , தட டல் கூட்டம் எல்லாம் 
ேகாபாைலச் சுற்றி ம் மாதவிையச் சுற்றி ேம இ ந்தன. த் க்குமர ம் அைதத் 
தவறாக நிைனக்கவில்ைல. தன்ைன உலகுக்கு விளம்பரப்ப த்திக் ெகாள்ளாதவன் 
தட டலான வரேவற்ைப எதிர்பார்ப்ப  நியாயமில்ைல தாெனன்  ேதான்றிய  
அவ க்கு. நட்சத்திர அந்தஸ் ப் ெபற்றவர்க க்கு உள்ள 'கிளாமர்' இப்ேபா தான் 
பட் னத் க்கு வந்  ேகாபா ன் தயவில் நாடகம் எ தத் ெதாடங்கியி க்கும் தனக்கு - 
அ ம் அந்நிய ேதசத்தில் - இ ப்பதற்குக் காரணமில்ைல என்பைத அவன் 
உணர்ந்தான். ஆனால் தன  ேதாற்றப் ெபா வின் காரணமாகத் தன்ைன ம் ஒ  
ந கைனப் பார்ப்ப ேபால் எல்லா ம் உற்  உற் ப் பார்ப்ப  அவ க்குப் 
ெப ைமயாயி ந்த . 
 
    மாதவியிட ம், ேகாபா ட ம் பழகிய  ேபால் அப் ல்லா த் க்குமரனிடம் 
அத்தைன மலர்ச்சியாகப் பழகவில்ைல. அதற்குக் காரணம் ெசன்ைனக்கு அவர் 
வந்தி ந்த ேபா  நிகழ்ந்த சம்பவங்களாக இ க்கலாெமன்  ேதான்றிய . 

த் க்குமரன் மாதவியிடம் கூறினான்: 
 
    ''கூட்டத்திேல நான் எங்கியாவ  தவறிப் ேபாயி நீங்க ம் அைத மறந்  ேபசாம 
இ ந்திட்டா  ஊர்ல என்ன ெசய்யிற ன்  பயமாயி க்கு...'' 
 
    ''அப்ப ெயல்லாம் ஒண் ம் ஆயிடா . எங்கண் தான் ேநராக ம் 
தி ட் த்தனமாக ம் இைடவிடாம உங்கைளப் பார்த் க்கிட்ேட இ க்ேக...'' 
 
    ''எல்லார் கண் ம் உன்ைனப் பார்க்கறப்ப நீ என்ைன மட் ேம எப்ப க் 
கவனிச்சுக்கிட் க்க ம்?'' 
 
    ''கவனிக்கிேறேன! அ தான் எனக்ேக ாியேல. என்ன ெசாக்குப்ப  ேபாட்  
என்ைன மயக்கினீங்கேளா ெதாிய ேய - '' 
 
    அவள் இப்ப ப் ேபசிய  அவ க்குப் ெப ைமயாயி ந்த . சிங்கப் ர் விமான 
நிைலயத்தில் ல ஞ்சிேலேய க்கால் மணி கழித்தபின் ேவ  விமானத்தில் 
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பினாங்குக்குப் றப்பட்டார்கள் அவர்கள். பினாங்குக்குப் றப்பட்ட மேலஷியன் 
ஏர்ேவஸ் விமானத்தில் அப் ல்லா ம் ேகாபா ம் ேகபின் அ கில் ன் வாிைசயில் 
தனிேய அமர்ந்  ேபசத் ெதாடங்கிவிட்டதால், த் க்குமர ம் மாதவி ம் பின்னால் 
நா  வாிைச தள்ளி அமர்ந்  ேபச ந்த . விமானத்தில் கூட்டேம இல்ைல. மாதவி 
அவனிடம் ெகாஞ்சலாகப் ேபசினாள். 
 
    ''எங்ேக பார்த்தா ம் பச்ைசப் பேசல்  இ க்கு. இந்த ஊர் ெராம்ப நல்லா இல்ேல?'' 
 
    ''ஊர் மட் ெமன்ன? நீ கூடத்தான் இன்னிக்கு ெராம்ப ெராம்ப நல்லா இ க்ேக. 
உன்ைனப் பார்க்கிறப்ப ஒ  வனேதவைத மாதிாியி க்கு.'' 
 
    ''ஏ  ெராம்பப் கழறீங்கேள?'' 
 
    ''ஏதாவ  கிைடக்காதான் தான்...'' 
 
    அவ ைடய வல  ைக ஸீட் பின் றமாகப் பின்னால் மாைலேபால் வைளந்  
அவ ைடய வல  ேதாள் பட்ைடையத் தடவிக் ெகா த்த . 
 
    ''ெராம்ப சுகமாயி க்கு.'' 
 
    ''இ  ஏேராப்ேளனாக்கும்! உங்க அ ட்ஹ ஸ் இல்ேல! இஷ்டம் ேபாலல்லாம் 
இ க்கிற க்கு - '' 
 
    ''நீ ேபசறைதப் பார்த்தா அ ட்ஹ சுக்கு நீ வந்தப்ப எல்லாம் நான் ஏேதா என் 
இஷ்டம்ேபால நடந் கிட்டதாவில்ேல ஆகு .'' 
 
    ''தப் ! தப் ! எனக்கும் இஷ்டம்தான் ராஜா'' - என்  அவன் காத ேக 

த்தாள் மாதவி. த் க்குமரன் அவைள ேவெறா  ேகள்வி ேகட்டான்: 
 
    ''கப்பல்ேல றப்பட்டவங்கள்ளாம் இன்னிக்குப் பினாங்கிேல 
கைரயிறங்கியி க்க மில்ேல?'' 
 
    ''இல்ேல! நாைளக் காைலயிேலதான் வந்  ேச வாங்க. அவங்க க்ெகல்லாம் 
நாைளக்கு  ெரஸ்ட். நம்ம  ேப க்கும் நாைளக்கு ப்ேராக்ராம் 'ைஸட்ஸீயீங்.' 
நாளன்னிக்கித்தான் தல் நாடகம்.'' 
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    ''எங்ெகங்ேக எல்லாம் நாடகம் ஏற்பாடாகியி க்கு?'' 
 
    '' தல் நா  நாள் பினாங்கிேல நாடகம். அ த்த ெரண்  நாள் ஈப்ேபாவில் நாடகம். 
அதற்க த்த ஒ  வாரம் ேகாலா ம் ர். அ த்த  நாள் மலாக்கா. ம ப  ெரண்  
நாள் ேகாலா ம் ர். அப் றம் ஒ  ெரண் நாள் ைஸட்ஸீயீங், ேர ேயா ெட விஷன் 
ேபட் . கைடசி ஒ  வாரம் சிங்கப் ாில் நாடகம். சிங்கப் ர்ல ந்ேத ம ப  
ெமட்ராசுக்கு ப்ேளன் ஏறிடேறாம்...'' - என்ற ேராகிராைம அவனிடம் ஒப்பித்தாள். 
அவேளா  உல்லாசமாகப் ேபச ேவண் ம் ேபா ந்த  அவ க்கு. 
 
    ''இன்னிக்கு ஏன் உன் உத  இத்தினி சிவப்பாயி க்கு.'' 
 
    ''........'' 
 
    ''ஏன்  ெசால்ேலன்...'' 
 
    ''உங்க ேமேல ெராம்ப ஆைசயினாேல...'' 
 
    ''ேகாபத்திேல கூடப் ெபாம்பிைளங்க க்கு உத  சிவக்கிற  உண் ...'' 
 
    ''அப்பி ம் இ க்கலாம்! ஏனின்னாக் ெகாஞ்ச ேநரத் க்கு ன்ேன சிங்கப் ர் 
ஏர்ப்ேபார்ட்ேல உங்கைளப் ேபால ஒ  ேமைதைய வான் கூடச் ெசால்லாம 
அப் ல்லா ெவ ம் கூத்தா களாகிய எங்கைளேய சுத்திச் சுத்தி வந்தாேர! அப்ப 
எனக்கு இந்த உலகத்  ேமேலேய தாங்க யாத ேகாபம் வந்திச்சு...'' 
 
    ''உனக்கு வந்தி க்கலாம். ஆனா எனக்கு ேகாபம் வரேல. நம்ம மாதவிக்குட் க்கு 
எத்தினி கவர்ச்சி, எத்தினி வனப் , எவ்வள  கூட்டம்  நான் ெப ைமப்பட்ேடன். 
அத்தினி கூட்டத் க்கு ந ேவ அரண்மைன மாதிாிப் ெபாிய ஏர்ப்ேபார்ட் ல ஞ்சிேல 
ைகயிேல தாங்க யாம மாைலகைளத் தாங்கிக்கிட் ப் பட் ப் ச்சி மாதிாி நீ 
நின்ன  எவ்வள  நல்லாயி ந்திச்சுத் ெதாி மா?'' 
 
    ''பக்கத்திேல யார் யாேரா நின்னாங்க. நீங்க நிக்க ம்  எம் மனசு தவித்த .'' 
 
    ''அ  எனக்குத் ெதாி ம்! ெரண்  மனசும் ஒண்  தாேன?'' 
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    ''ேகக்கிற க்கு ெராம்ப சந்ேதாஷமா இ க்கு - வசிஷ்ட  வாயாேலேய பிரம்ம 
ாிஷின்  வந்திாிச்சு...'' 
 
    ''எைதச் ெசால்ேற?'' 
 
    ''உங்க வாயாேலேய நாம ெரண்  ேப ம் ஒண் ன்  ஒப் க்கிட்டைதச் 
ெசால்ேறன்...'' 
 
    - வாயினால் ேபசுவைத நி த்திவிட்  அவைள அப்ப ேய ஆரத் த விக்ெகாள்ள 
ேவண் ம் ேபா ந்த  அவ க்கு. 
 
    அந்த ேநரம் பார்த்  அப் ல்லா ம் ேகாபா ம் வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
 
    ''மாதவி! சார் உங்கிட்டக் ெகாஞ்சம் ேபச மாம். ெகாஞ்சம் அப்பி  ன்ஸீட் 
பக்கமா வாேயன்'' என்  அப் ல்லாைவக் காண்பித் க் கண்கைளக் 
கு ம் த்தனமாகச் சிமிட்  அவைள அைழத்தான் ேகாபால். அவள் த் க்குமரனின் 

கத்ைதப் பார்த்தாள். 
 
    ''ெகாஞ்சம் மன்னிச்சுக்க வாத்தியாேர! என்  ேகாபால் த் க்குமரைனேய 
ேவண் னான். ஏேதா அவ ைடய உடைமைய ஒ  விநா  இரவல் ேகட்ப ேபால் 
ேகாபா ன் குரல் ெகஞ்சிய . அவன் ஏன் தன்ைன அ மதி ேகட்கிறாெனன்  

த் க்குமர க்கும் ஆச்சாியமாயி ந்த . அவன் கண்ைணச் சிமிட்  அைழத்த விதம் 
ேகாப ட் வதாக ம் ெவ ப் ட் வதாக ம்கூட இ ந்த . ேகாபால் ேகட்டதற்கு 
ஏற்றாற்ேபால் மாதவி ம் த் க்குமரன் வாய் திறந்  'ேபாயிட்  வாேயன்' என்  
ெசான்னாெலாழிய ஸீட் ந்  எ ந்தி க்க ம ப்பவள் ேபால் அவன் கத்ைதேய 
பார்த் க்ெகாண்  உட்கார்ந்தி ந்தாள். அப் ல்லாவின் கம் க ைமயாகிய . 
 
    அவர் கனமான குர ல் ஆங்கிலத்தில், ''ஹு இஸ் ஹீ  ஆர்டர் ெஹர்? ெவாய் ஆர் 

 அன்ெனஸஸ்ஸாி  ஆஸ்க்கிங் ஹிம்'' என்  ேகாபாைல இைரந்தார். 
 
    ''ேபாேயன்! ஏேதா இங்கிலீஷ்ேல கத்தறான் ம ஷன்'' என்  மாதவியின் காத ேக 
கூறினான் த் க்குமரன். அ த்த நிமிஷம் மாதவி ெசய்த காாியம் த் க்குமரைனேய 
திைகக்க ைவப்பதாயி ந்த . 
 
    ''நீங்க ேபாங்க, சித்ேத ெபா த்  அங்ேக வேரன். சாாிட்டப் ேபசிக்கிட் ந்த 
ேபச்ைச ச்சிட்  வந்திடேறன்'' என்  அப் ல்லா க்ேக பதில் கூறினாள் அவள். 
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ேகாபா ன் க ம் க ைமயாகிய . இ வ ம் ேகபின் பக்கமாக நடந்தார்கள். 
அவர்கள் விமானத்தின் ன்வாிைச இ க்ைககைள ேநாக்கி நகர்ந்த ம், 
 
    ''ேபாயிட் த்தான் வாேயன்...வந்த இடத்திேல எ க்கு வம் !'' என்  மீண் ம் 
கூறினான் த் க்குமரன். மாதவிக்கு உத கள் த்தன. 
 
    ''நான் ேபாயி ப்ேபன், ஆனா அவன் இங்கிலீஷ்ல என்ன ெசான்னான் ெதாி மா?'' 
 
    ''என்ன ெசான்னான்?'' 
 
    ''இவ க்குக் கட்டைளயிட அவன் யா ? அவைன ஏன் ேகக்கிேறன்  
ேகாபா ட்ட உங்கைளப் பத்திச் ெசான்னான் அவன்.'' 
 
    ''அதிேல தப்ெபன்ன? அவன் ெசான்ன  வாஸ்தவம் தாேன?'' 
 
    அவள் இதழ்கள் இரத்தப் க்களாகச் சிவந்  த்தன, கண்களில் ஈரம் கசிந்த . 
தன்ைன ேவற் ைமப்ப த்தி அவன் விைளயாட் க்காகப் ேபசினா ம் அவளால் 
அைதத் தாங்கிக் ெகாள்ள வதில்ைல. 
 
    ''நான் அப் ல்லாகிட்டப் ேபாகப் ேபாற  இல்ேல'' என்ற உத  க்கச் 
ெசால் விட் க் ைகையக் கட் க் ெகாண்  உட்கார்ந் விட்டாள் அவள். 
 
    விமானம் ஏேதா ஒ  நிைலயத்தில் இறங்கிய . 'ேகாத்தபா  ஏர்ேபார்ட்' என்ற 
எ த் க்கள் தைரயில் ெதாிந்தன. அந்த விமானம் ேகாத்தபா , குவாந்தான், 
ேகாலா ம் ர், ஈப்ேபா ஆகிய இடங்களில் எல்லாம் இறங்கிக் கைடசியாகத்தான் 
பினாங்கு ேபாகுெமன்  ெதாிந்த . ெமல்ல இ ட் க் ெகாண்  வந்த அந்த ம ள் 
மாைலப் ெபா தில் அந்த நிைலய ம், சுற்றி மைலகளின் பசுைம ம் மிக 
அழகாயி ந்தன. 
 
    எங்குப் பார்த்தா ம் மரகதப் பசுைம மின்னிய . மைலக க்குக் கர் ங் ைவத் க் 
'கிராப்' ெவட்  விட்டாற்ேபால் எங்கு பார்த்தா ம் ரப்பர்த் ேதாட்டங்கள், வாைழகள், 
ரம் த்தான் மரங்கள், வானளாவிய கா கள் நிைறந்தி ந்தன. ரம் த்தான், ெடாாியான் 
ேபான்ற மேலயாவின் பழங்கைளப் பற்றி ஊாிேலேய ஒ  ெசட் நாட்  நண்பனிடம் 
ேகள்விப்பட் ந்தான் த் க்குமரன். உ வி விட்ட  ேபால், ன் பக்க ம் பின் 
பக்க ம் வித்தியாசம் ெதாியாத ஒ  மலாய்க்காாி - அந்த விமானத்தின் ேஹாஸ்டஸ் - 



 147

ேகபி க்கும் - வால் பக்கத் க்குமாக ேரேயா  ேபாய் வந்  ெகாண் ந்தாள். 
அவ ைடய கண்கள் மட் ம் ெவள்ைள ெவல்ெவட் ணியில் க நாவற் பழத்ைத 
உ ட் னாற்ேபால் அழகாயி ந்தன. 
 
    விமானம் அந்த நிைலயத்தி ந்  றப்பட் விட்ட . ம ப  ேகாபால் மட் ம் 
தனிேய அவர்கள் இ ந்த இடத் க்கு வந்தான். 
 
    ''நீ ெசய்யிற  உனக்ேக நல்லாயி ந்தாச் சாி மாதவி.'' 
 
    கண்கைளத் ைடத் க்ெகாண்  ஸீட் ெபல்ட்ைட அவிழ்த் விட்  எ ந்  
நின்றாள் அவள். இம் ைற த் க்குமரைனக் ேகட்காமேல, அவன் கத்ைத ஏறிட் ப் 
பார்க்காமேல அப் ல்லா இ ந்த ஸீட்ைட ேநாக்கி நடந்தாள் அவள். த் க்குமரன் 
தனிைமைய உணராம ப்பதற்காக மாதவி உட்கார்ந்தி ந்த ஸீட் ல் ேகாபால் 
உட்கார்ந்  ெகாண்  - அவனிடம் ேபச்சுக் ெகா க்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    ''அ ல பா  வாத்தியாேர; அப் ல்லா ஒ  குஷால் ேபர்வழி. நல்ல பணக்காரன், ஒ  
நட்சத்திரத்ேதாட பக்கத்திேல உட்கார்ந்  ேபசிப்பிட ம்  உயிைர விடறான். 
ெகாஞ்சம் ெபாம்பைளக் கி க்கும் உண் ! ேபாய் உட்கார்ந்  ேபசினாக் ெகாறஞ்சா 
ேபாயி ம்? அவேனாட காண்ட்ராக்ட்ல தாேன இந்தத் ேதசத் க்ேக வந்தி க்ேகாம்? 
இெதல்லாம் மாதவிக்குப் ாியமாட்ேடங்கிற ! க்கப் ாியேலன் ம் ெசால்ல 
மாட்ேடன். ெராம்ப சூட் ைகயான ெபாண்  அவ. த்திசா , கண்ணைசச்சாேல 
அர்த்தம் ாிஞ்சிக்கிறவதான். வாத்தியார் இங்க வந்தப் றம்தான் ஒேரய யா 
மாறிப்ேபாயிட்டா. ரண் , ேகாபம், உதாசீனம் எல்லாேம வந்தி க்கு...'' 
 
    ''அவ்வள ம் என்னாேலதான் வந்தி க்காக்கும்?'' 
 
    ''நான் அப்பி ச் ெசால்லேல! அப் றம் உங்ேகாபத்ைதத் தாங்க யா .'' 
 
    ''பின்ேன என்ன அர்த்தத் ேல அப்ப ச் ெசான்ேன ேகாபா ?'' 
 
    - த் க்குமரனின் குர ல் சூேட வைதக் கண்  ேகாபால் ேமேல ேபசுவதற்குப் 
பயப்பட்டான். த் க்குமரேனா சீறத் ெதாடங்கி விட்டான். 
 
    ''ெபாண்ைணப் ெபாண்ணா நடத்த ம். வியாபாரம் பண்ணப்பிடா . யாேரா 
ெசய்யற ேவைலைய உன்ைனையப்ேபால ஒ  கைலஞன் ஏன் ெசய்ய ம் தான் 
எனக்கும் ாியேல. நீ இப்ப பைழய நாடகக் கம்ெபனி ேகாபாலாக இல்ைலங்கிற  
மட் ம் எனக்குப் ாி . உன்ைன அப் ல்லாேவா அல்ல  எவேனா ஒ  ேதாலான் 
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த்திேயா மதிக்க ம்னா, நீ ஒ  கைலஞன்கிற க்காக மதிக்க ேம ஒழிய - 
உன்கிட்ட இ க்கிற நா  ெபாம்பைளகைள அந்தத் ேதாலான் த்திக்கு ன்னாேல 
நி த்திப் பல் ளிக்க வச்சு அதிேல ந்  நீ மதிப்ைபத் ேத க்கிட் க்ேக.'' 
 
    அவர்கள் ேபச்சினிைடேய எங்ெகங்ேக விமானம் இறங்கி ஏறியெதன்  கூடக் 
கவனிக்கவில்ைல இ வ ம். 
 
    விமானம் ேகாலா ம் ாில் சுபாங் இண்டர்ேநஷனல் ஏர்ப்ேபார்ட் ல் இறங்கிய 
ேபா  மட் ம், 
 
    ''இங்ேக சிலேபர் மாைலேபாட வந்தி ப்பாங்க, ல ஞ்சி வைர ேபாயிட் த் 
தி ம்பி வம் வாங்க'' என்  அப் ல்லாேவ வந்  கூப்பிட்டார். ேகாபால் ேபானான். 
மாதவி தயங்கி நின்றாள், த் க்குமரன் ஸீட் ந்ேத எ ந்தி க்கவில்ைல, அவன் 
மாதவிக்கு கூறினான். 
 
    ''நான் வரேல! எனக்கு யா ம் மாைல ெகாண்டாந்தி க்க மாட்டாங்க. நீ ேபாயிட்  
வா.'' 
 
    ''அப்ப நா ம் ேபாகேல.'' 
 
    அப் ல்லா ம ப  விமானத்திற்குள் ஏறி, ''ேடாண்ட் கிாிேயட் எ ஸீன் ஹியர், 
பளீஸ்  கம்'' - என்றார். 
 
    அவள் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தாள். அவ ம் மாதவிைய மட் ம் கூப்பிட்டாேர 
ஒழிய த் க்குமரன் பக்கம் தி ம்பிக் கூட பார்க்கவில்ைல. 
 
    ேகாலா ம் ர் விமான நிைலயத்தில் சந்திக்க வந்தி ந்தவர்கள் ேபாட்ட 
மாைலக ட ம், ெகா த்த ச்ெசண் க ட ம் ேகாபால், அப் ல்லா, மாதவி 

வ ம் மீண் ம் விமானத்தில் ஏறி வந்தார்கள். ேகாபால் அப்ேபா தான் 
த் க்குமரன் விமானத்திற்குள்ேளேய இ ந்  விட்டைதக் கவனித்தவன்ேபால், 

''அடேட! வாத்தியார் கீேழ இறங்கி வரேவயில்ைலயா?'' - என்  ேபா யான அ தாப 
வார்த்ைதகைள உதிர்த்தான். த் க்குமரன் அதற்குப் பதில் ெசால்லவில்ைல. 
 
    விமானம் றப்பட்ட . பைழயப  ன்வாிைச ஆசனத்தில் அப் ல்லா ம், 
ேகாபா ம் அ க ேக அமர்ந்  ேபசத் ெதாடங்கியி ந்தார்கள். மாதவி ன்  
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உட்கார்ந்தி ந்த ேபாலேவ த் க்குமர க்கு அ ேக உட்கார்ந்  ெராம்ப ம், 
ேசார்ந் விட்ட  ேபால் கத்ைதக் ைகக்குட்ைடயால் க் ெகாண்டாள். சிறி  
ேநரம் ஒ வ க்ெகா வர் ேபச எ மில்ைல. யாேரா ெமல்ல விசும் கிறார், 
ேபா ந்த . பின் ஸீட் ல் பார்த்தான் த் க்குமரன். பின் ஸீட் பக்கத்  ஸீட் 
எல்லாம் கா யாயி ந்தன. ஏேதா சந்ேதகம் தட் ய  மனத்தில். அவள் கத்தி ந்த 
ைகக்குட்ைடைய எ க்க விைரந்த  அவன் ைக. அவள் அந்தக் ைகையத் த த்தாள். 
மீறி அவன் அந்தக் ைகக்குட்ைடைய அவள் கத்தி ந்  எ த்தேபா  அவள் 
கண்ணீர் வ த்  ெமல்ல அ  ெகாண் ப்ப  ெதாிந்த . 
 
    ''இ  என்ன காாியம்? வந்த இடத்திேல ஊர் சிாிக்க மா?'' 
 
    ''எனக்கு ெநஞ்சு ெகாதிக்கு ...'' 
 
    ''ஏன்? என்ன வந்த  இப்ப? 
 
    ''ஒ  மாியாைதக்குக் கூட அந்தத் த யன் நீங்க ம் இறங்கி வாங்க 'சார்'  
உங்கைளக் கூப்பிட ேய?'' 
 
    ''அவன் யா  என்ைனக் கூப்பிடற க்கு?'' ேகட் க் ெகாண்ேட அந்தக் 
ைகக்குட்ைடயால் அவள் கண்ணீைரத் ைடத் க் ெகா ப்ப ேபால், அவள் 
தைலையக் ேகாதிக் ெகா த்தான் த் க்குமரன். 
 
    ''இந்த நிமிஷேம ெசத் ப் ேபாயிட ம் ேபா க்கு. ஏன்னா நீங்க இந்த விநா  
எம்ேமல ெராம்பப் பிாியமாயி க்கீங்க. அ த்த விநா  உங்க ேகாபத்ைதத் 

ண்டறாப்பல ஏதாவ  நடக்கற க்குள்ேள நான் ேபாயிட்டா நல்ல ...'' 
 
    ''இந்தா...ைபத்தியம் மாதிாி உளறாேத. ேவ  விஷயம் ேபசு. அப் ல்லா கிட்டப் 
ேபானிேய என்ன ெசான்னான்? ஏதாச்சும் உளறினானா?'' 
 
    ''என்னேவா பத்  நிமிஷமா உளறிக்கிட் ந்தான். 'ஐயம் எ ேமன் ஆஃப் 
ஃேபஷன்ஸ் அண்ட் ஃேபன்ஸீஸ்' - னான். 
 
    ''அப்பிடீன்னா என்ன அர்த்தம்?'' 
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    அவள் அர்த்தத்ைதச் ெசான்னாள். அவன் ேபசுவைத நி த்திவிட்  ஏேதா 
ேயாசைனயிலாழ்ந்தான். விமானம் ஈப்ேபாவில் இறங்கிய . அங்கு மாைல ேபாட 
ஆட்கள் வந்தி ந்தார்கள். ஆனால் ேகாபால் மட் ேம அப் ல்லாேவா  இறங்கிப் 
ேபானான். மாதவி தைலைய வ ப்பதாகச் ெசால் த் தப்பித் க்ெகாள்ள யன்றாள். 
    ------------- 
 

அத்தியாயம் -16 
 
    ஈப்ேபா விமானநிைலயத்தில் அப் ல்லாேவா  ன்னால் இறங்கிப் ேபான 
ேகாபால் ம ப  தி ம்பி வந்  மாதவிைய ம் கூப்பிட்டான். 
 
    "மாதவி! நீ ம் ஒ  நிமிஷம் வந்  தைலையக் காட் ப்பிட் ப் ேபாயி . இந்தக் 
காலத்திேல ஆம்பிைளங்க மட் ம் ேபானா எந்த ரசிகன் மதிக்கத் தயாராயி க்கான்? 
'உங்க கு விேல ந ைககள் யா ேம வர யா'ன்  ேகட்கிறாங்க," 
 
    "நான் ஒண் ம் வரைல, எனக்குத் தைலவ யாயி க்கு..." 
 
    "ப்ளீஸ்...ெராம்பப் ேபர் பாவம் - மாைலேயாட காத் க்கிட் க்காங்க..." 
 
    ேபாவதா, ேவண்டாமா என்  ேகட்ப ேபால் த் க்குமரன் பக்கம் தி ம்பி அவன் 

கத்ைதப் பார்த்தாள் அவள். 
 
    "ேபாயிட் த்தான் வாேயன். வந்  மாைல ேபாடக் காத்தி க்கிறவங்கைள ஏன் 
ஏமாத்த ம்?" - என்  அவளிடம் காத ேக கூறினான் த் க்குமரன். 
 
    அவள் ேவண்டா ெவ ப்பாக மீண் ம் எ ந்  ெசன்றாள். விமானத்தின் 
கண்ணா ப் பலகணி வழிேய ெவளிேய இ ந்த கூட்டத்ைதப் பார்த்தான் 

த் க்குமரன். ஐந்தா  நிமிஷங்களில் அவர்கள் ஒ  கத்ைத மாைலகேளா  தி ம்பி 
வந்தார்கள். விமானம் றப்பட்ட . கண் த் திறப்பதற்குள் 'பினாங்கு' வந் விட்ட 
மாதிாி இ ந்த . பினாங்கு - விமான நிைலயத்திற்கும் நிைறயக் கூட்டம் வந்  
காத்தி ந்த . வரேவற் க்கள் தட டலாயி ந்தன. மாதவி ம், ேகாபா ம்தான் 

த் க்குமரைன யாெரன்  வந்தி ந்தவர்க க்குச் ெசால்  அறி கம் ெசய்  
ைவத்தார்கேள ஒழிய அப் ல்லா த் க்குமரைனப் ெபா ட்ப த்தேவ இல்ைல. 

த் க்குமர ம் அப் ல்லாைவப் ெபா ட்ப த்தவில்ைல என்றா ம் - தங்கைள அந்த 
நாட் ற்கு வரேவற்றி க்கும் 'ேஹாஸ்ட்' ஆகிய அவர் அப்ப த் தன்னிடம் மட் ம் 
பாரா கமாக இ ந்த  அவ க்கு வ த்தத்ைத அளித்த . விமான நிைலயத்தி ந்  
பினாங்கு ஊ க்குள் ேபாகும் ேபா  நன்றாக இ ட் விட்ட . 
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    அன்றிர  பினாங்கு ஹில் ல் உள்ள தம் ைடய பங்களாவில் அவர்கள் தங்க 
ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார் அப் ல்லா. எனேவ விமான நிைலயத்திற்குள்ளி ந்  

றப்பட்ட கார்கள் ேநேர பினாங்கு ஹில் ரயில் றப்ப ம் இடத்திற்கு வந்  நின்றன. 
அந்தச் சிறிய ரயி ல் ெசங்குத்தாக ேமேல ஏறிப் பயணம் ெசய்வ  மிகமிக 
உற்சாகமளிக்கும் அ பவமாயி ந்த . அந்தச் சிறிய அழகிய ெபட்  இரயி ல் 
மாதவி ம், த் க்குமர ம் அ க ேக அமர்ந்  ெகாண் ந்தனர். கீேழ தி ம்பிப் 
பார்த்தேபா  ரயில் றப்ப மிடத் க் கட் ட ம், நகாின் சில விளக்குக ம் சிறிய 
சிறிய ள்ளிகளாய் மங்கித் ெதாிந்தன. 
 
    மைலேமல் ஏறிய ம் அப் ல்லாவின் பங்களாவிற்குப் ேபாகிற வழியி ந்  கீேழ 
பள்ளத்தில் கட ம், பினாங்கு ைற க ம், பிைறயி ந்  பினாங்குக்கும் 
பினாங்கி ந்  பிைறக்குமாக வந்  ேபாகும் ஃெபாி ஸர் ஸுக மாக விளக்குகள் 
மி க்கின. நகாின் பல வண்ண விளக்குக ம் நியான்ைஸன் காட்சிக ம் 
கண்ெகாள்ளா வனப்ைப அளிப்பனவாயி ந்தன. பினாங்கு ஹில் பார்க்கில் சிறி  
ேநரம் உட்கார்ந் விட்  அப் ல்லாவின் பங்களாவிற்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள் 
அவர்கள். அப் ல்லாவின் பங்களா மைல ச்சியில் அைமதியாக ம் அடர்த்தியாக ம் 
இ ந்த பகுதி ஒன்றில் அைமந்தி ந்த . மா யில் தங்கிக் ெகாள்ள ஒவ்ெவா வ க்கும் 
சகல வசதிக ள்ள தனித்தனி அைறகள் ஒ க்கப்பட்டன. 
 
    இர  உண க்குப் பிறகு ஹா ல் எல்ேலா ம் அமர்ந்  ேபசிக்ெகாண் ந்த ேபா , 
"என்ன மிஸ்டர் ேகாபால்! 'காக்ெடய்ல்' மிக்ஸ் பண் வதில் இந்த மேலயா 'ெஸெட 
ெரயிட் ' ேலேய நான் எக்ஸ்ெபர்ட் என்  ெபயர். பல மாநில சுல்தான்கள் தங்கள் 
பிறந்த தின விழாக்கைளக் ெகாண்டா ம்ேபா  காக்ெடயில் மிக்ஸ் 
பண் வதற்ெகன்ேற எனக்கு விேசஷ அைழப்  அ ப் வார்கள்" - என்றார் 
அப் ல்லா. 
 
    "அந்தப் பாக்கியத்ைதத் தய  ெசய்  எங்க க்கும் அளிக்கலாமல்லவா?''- என்  
அவைரக் ெகஞ்சத் ெதாடங்கினான் ேகாபால். மாதவி ம் த் க்குமர ம் ஒன் ம் 
ேபசாமல் இ ந்  விடேவ, "நீங்க மட் ம் தாேன ெசால்றீங்க மிஸ்டர் ேகாபால், மாதவி 
ஒண் ேம ெசால்ல வில்ைலேய? இந்த ப்ராவின்ஸ் ெவல்ெலஸ் யிேல ந்  என் 
ைகயாேல காக்ெடயில் கலந்  கு க்க ம்  தினம் எத்தினிேயா ேகாடீசுவரன் 
இங்ேக ேத  வந்திட் ப் ேபாறான். மாதவியம்மா மட் ம் வாையத்திறக்கேவ 
மாட்ேடங்கிறாங்க..." 
 
    "அவ க்குப் பழக்கமில்ேல. வாத்யா  ேவணா ஒ ைக பாப்பா " - என்  

த் க்குமரன் பக்கமாகப் பார்த் க் கண்கைளச் சிமிட் னான் ேகாபால். ஆனால் 
அப் ல்லா சிறி ம் அயராமல் மீண் ம் மாதவிையப் பற்றிேய ேபசலானார். 
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    "அெதப்ப  இத்தினி காலமா மாதவியம்மா சினிமாத் ைறயிேலேய 
இ ந்தி க்காங்க...இன் ம் இந்தப் பழக்கம் இல்ேலங்கிற  ேவ க்ைகயாவில்ல 
இ க்கு?" 
 
    மாதவி இதற்கு ம ெமாழி எ ம் கூறவில்ைல. அப் ல்லாவின் ேவைலயாள் 
ேடபிளில் காக்ெடய்ல் மிக்ஸ் பண் வதற்காக பலவைக ம ப் பாட் ல்கைள ம் 
ேகாப்ைபகைள ம் ெகாண்  வந்  ைவத்தான். பளீெரன்  பல வண்ணங்களில், பல 
வ வங்களில் மின் ம் அந்த கிளாஸ்கைள ம், ேகாப்ைபகைள ேம கண்களில் ஒற்றிக் 
ெகாள்ளலாம் ேபா ந்த . ெபான்நிறக் ேகா களால் சித்திர ேவைலப்பா கள் 
ெசய்தி ந்த அந்தக் ேகாப்ைபகைள ம், அவற்றின் நளினத்ைத ம், அழைக ேம 
ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த் க் ெகாண் ந்தான் த் க்குமரன். 
 
    அப் ல்லா எ ந்  ேடபிள ேக ெசன்  காக்ெடய்ல் மிக்ஸ் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். 
ேகாபால் மாதவிய ேக வந் , "ப்ளீஸ்! கீப் கம்ெபனி. இன்னிக்கு மட் ம் 
அப் ல்லாேவ ஆைசப்படறப்ப மாட்ேடன்  ெசால்ற  அவ்வளவா நல்லாயி க்கா !" 
என்  காக்ெடய்ல் பார்ட் யில் அவைள ம் கலந்  ெகாள்ளச் ெசால்  வற் த்தத் 
ெதாடங்கினான். மாதவிேயா பி வாதமாக ம த்தாள். அப் ல்லாேவா 
எைதப்ேபசினா ம், எப்ேபா  ேபசினா ம், எப்ப ப் ேபசினா ம் மாதவிையப் 
பற்றிேய ேபசிக்ெகாண் ந்தார். அவ ைடய மன ம், வி ப்ப ம், ைநப்பாைச ம் 
ேகாபா க்கு நன்றாகப் ாிந்தன. ஆனால் மாதவிேயா பி வாதமாக அைதப் ாிந்  
ெகாள்ளாத  ேபாலேவ ஒ ங்கி இ ந்தாள். அவள் பி வாதம் வளர வளர 
ேகாபா க்கு அவள் ேமல் ேகாபம் வ வதற்குப் பதில் அவைள இவ்வள  மான 
உணர்ச்சி உள்ளவளாக மாற்றிய த் க்குமரன் ேமல் தான் ேகாப ம் ஆத்திர ம் 
வந்த . த் க்குமரைனப் ேபால் தன்மான ம் பி வாத ம் நிைறந்த ஓர் ஆணழகன் 
வந்  அவைளக் கவர்ந்தி க்கவில்ைல என்றால் மாதவி, தான் ெசான்னப ெயல்லாம் 
ேகட் த்தான் ஆகேவண் ம் என்ப  ேகாபா க்குத் ெதாி ம். 
 
    'இந்தப் ப பாவி வாத்தியார் வந்த பின்னல்லவா இவ்வள  மான ம் ேராஷ ம் 
இவ க்குப் ெபாத் க் ெகாண்  வ கின்றன' என்  தனக்குத் தாேன நிைனத் க் 
ெகாண்டான் ேகாபால். 
 
    மாதவிையக் ெகாஞ்சம் ெந ங்கிப் பழகவிட்டால் அப் ல்லா பணத்ைதக் 
ெகாட் வான் ேபாலத் ேதான்றிய . அப் ல்லாவின் பார்ைவ ேபச்சு எல்லாேம சபலம் 
நிைறந்தைவயாகத் ேதான்றின. எதற்ெக த்தா ம் 'மாதவியம்மா ம் கூட 
வர்ராங்களில்ேல?' 'மாதவியம்மா க்கு எப்ப  இஷ்டம்?' - என்  அவைள ைமயமாக 
ைவத்ேத ேபசினான் அப் ல்லா. மாதவிேயா இன்ெனா த்தர் கத்ைதப் பார்த்  ஒ  
சிாிப் ச் சிாிக்க ேவண் ெமன்றால் கூட இப்ேபாெதல்லாம் அதற்கு அ மதி ேகட்ப  
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ேபால் த ல் த் க்குமரனின் கத்ைதத் தயக்கத்ேதா  ஏறிட் ப் பார்க்கிறாள் 
என்பைதக் கவனித்  ைவத்தி ந்தான் ேகாபால். சூழ்நிைல இப்ப ெயல்லாம் தி ம் ம் 
என்பைத அவன் எதிர்பார்க்கவில்ைல, எதிர்பார்த்தி ந்தால் த் க்குமரைன அவன் 
இந்தப் பயணத்திற்குக் கூப்பிடாமேல தவிர்த்தி க்க ம். ன்ேப திட்டமிட்  
அப்ப ச் ெசய்யாத  தன் தவ தான் என்  இப்ேபா  அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
    'காக்ெடய்ல்' மிக்ஸ் ெசய்  ேரயில் நான்கு அழகிய கிளாஸ்களில் 
எ த் க்ெகாண்  தி ம்பிய அப் ல்லா அங்ேக ேகாபாைலத் தவிர ேவ  யாைர ேம 
காணாமல் திைகத்தார். 
 
    "அ ங்க எங்ேக? நா  ேப க்குக் கலந்திட்ேடேன?" 
 
    "ெதாியேல? கீேழ இறங்கிப் ேபானாங்க. உலாவப் ேபாயி ப்பாங்கன்  
நிைனக்கிேறன்..." 
 
    "இ க்கச் ெசால்  நீங்கேள வற் த்திச் ெசால் யி க்கலாேம மிஸ்டர் 
ேகாபால்...? அந்த வசனக்காரன்... அதான் ஒ  திமி  பி ச்ச ஆ  - அவைள விடாமல் 
சுத்திக்கிட் க்காேன; அவ க்கு ஒ  கிளாைஸக் ெகா த்  ெரண்  மடங்கு உள்ேள 
தள்ளச்ெசான்னா அப் றம் அவ ம் தானா வழிக்கு வ வா..." 
 
    ேகாபால் இதற்கு ம ெமாழி கூறவில்ைல. அப் ல்லாேவ மீண் ம் கூறலானார்: 
    "இந்த மாதிாி ' ாிப்'ேல இப்ப  ஆட்கள் இ ந்தாங்கன்னா ' ாிப்ேப' குட் ச் 
சுவராயி ேம; 'கம்ெபனி'க்கு ஒத் ப்ேபாற ஆளா இ க்க ம். ரண் ம் திமி ம் 
பி ச்ச ஆளா இ ந்தா பிரயாணேம குட் ச் சுவராயி ம்..." 
 
    "என்ன ெசய்யிற ? ைனைய ம யிேல கட் க்கிட் ச் சகுனம் பாத்தாப்பில அந்த 
ஆைள ம் கூட் க்கிட்  வந்தாச்சு. கூட் க்கிட்  வந்த பாவத் க்கு அ பவிக்கிறைத 
அ பவிச்சுத்தான் ஆக ம்." 
 
    இ வ ம் எதி ம் தி மாக அமர்ந்  'காக்ெடயி ல்' கினர். 
 
    ேபச்சு ேவ  திைசக்குத் தி ம்பிய . பினாங்கு நகரத்தின் அழைக ம், சுத்தத்ைத ம் 
பற்றித் தன் வியப்ைப அப் ல்லாவிடம் ெவளியிட்டான் ேகாபால். 
 
    "சும்மாவா? ெவள்ைளக்காரன் இந்த ஊைரப் பிரமாதப்ப த்தி 'ஜார்ஜ் ட ன்'  
ெகாண்டா யி க்காேன?" 
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    "நம்ப தமிழ் ஆ ங்க க்கு அ த்தப யா இந்த ஊர்ேல எந்த ஜனங்க அதிகமா 
இ க்காங்க?" 
 
    "ைசனீஸ்தான். ெஸன் யீன்  நம்ம ஃபிரண்  ஒ த்தர் இ க்கா . அவர் ட் க்கு 
நாைள லஞ்சுக்குப் ேபாேறாம். ெபாிய ம்பர் ெமர்ச்சண்  அவர். ஹாங்காங்ல கூட 
பி னஸ் இ க்கு அவ க்கு, பழகற க்குத் தங்கமானவ ." 
 
    "நம்ம நாடகங்க க்குத் தமிழ் ஆ ங்க மட் ம்தான் வ வாங்களா? அல்ல  
ைசனீசும், மலாய்க்காரங்க ம் கூட வர்ர  உண்டா?" 
 
    "வர்ர  உண் தான்! இங்ேக ெபா வா எல்லா ேம வ வாங்க. ஆனா 
நாடகத் க்குத் தமிழா ங்கைளத் தான் அதிகமா எதிர்பார்க்கலாம். நாட் யம், 
ஓாியண்டல் டான்ஸ், அ  இ ன்னா ெகாஞ்சம் அதிகமாகேவ ைசனீஸ், 
மலாய்க்காரங்கைள எதிர்பார்க்கலாம். உங்க க்குச் சினிமா கழ் இ க்கிறதினாேல 
வசூல் நல்லா ஆகும். பினாங்ைகப் ெபா த்த வைர தல் ெரண்  நாடகத் க்கும் 

க்கிங் இப்பேவ ஹ ஸ் ஃ ல் ஆயி ச்சி..." 
 
    "மத்த ஊர் ஏற்பாெடல்லாம் எப்பி ேயா?" 
 
    "ேகாலா ம் ர், ஈப்ேபா, மலாக்கா, சிங்கப் ர், எல்லாேம ேராகிராம் ெராம்ப 
நல்லா இ க்கும். எல்லா ஊர்ேல ம் உங்க ஃேபன்ஸ் நிைறய இ க்காங்க..." 
 
    ேகாபால் இன்ெனா  கிளாஸ் காக்ெடயிைல ம் உள்ேள தள்ளினான். 
 
    அப் ல்லா ேவைலக்காரைனக் கூப்பிட்  மாதவி ம் த் க்குமர ம் எங்ேக 
ேபானார்கள் என்பைதப் பற்றி விசாாித்தார். பினாங்கு ஹில் ன்ேமல் அப் ல்லாவின் 
பங்களாவிற்கு அ ேக ஒ  பார்க் இ க்கிற . மாதவி ம் த் க்குமர ம் அந்தப் 
பார்க்குக்குப் ேபாயி க்கலாம் என்  ேவைலக்காரைன விசாாித்ததில் ெதாிந்த . 
ெகாஞ்சம் அதிகமாகேவ ேசார்ந்  ேபானதன் காரணமாக ேகாபால் தள்ளா த் தள்ளா  
நடந்  தன் அைறயில் ேபாய்ப் ப க்ைகயில் வி ந் விட்டான். அப் ல்லா ைநட்க ன் 
அணிந்  'ைபப்' எ த் ப் பற்ற ைவத் க்ெகாண்  வாயிற்ப ய ேக உட் றமாக 
ேசாபாைவப் ேபாடச் ெசய்  அமர்ந்  ெகாண்டார். 'ைபப்' ைக வைளயம் 
வைளயமாக ேமெல ம்பி ேசாபா க்கு ேமேல ைகக் ேகா ரெமான்ைறச் சைமப்ப ம் 
அழிப்ப மாக க்ஷணத் க்கு க்ஷணம் மாறிக் ெகாண் ந்த . 
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    அவ ைடய மனத்தில் மாதவிையப் பற்றிய நிைன களின் சுக ம் கிறக்க ம் 
தணியவில்ைல. பினாங்கு ஊ க்குள் இ ந்த பங்களாவில் தம் ைடய கு ம்பத்தினர் 
எல்லா ம் இ க்கிறார்கேள என்ற எண்ணத்தில்தான் - ஹில் பங்களா க்குத் தங்க 
வந்தி ந்தார் அவர். அப்ப  இ ந் ம் மாதவிைய வசப்ப த்த யாத  ேவதைனைய 
அளித்த  அவ க்கு. மாதவியிடம் எப்ப யாவ  எைதயாவ  ேபசி வசப்ப த்த யல 
ேவண் ெமன் தான் அவள் தி ம்பி வ கிற வழியில் உட்கார்ந்  காத் க் 
ெகாண் ந்தார் அவர். வாச க்கு ெவளிேய பனி ட்டம் ைகேபால் யி ந்த . 
குளிர் ேவ  ெமல்ல ெமல்ல உைறக்கத் ெதாடங்கியி ந்த . கீேழ கட ல் 
அக்கைரைய ம் பினாங்கு தீைவ ம் இைணக்கும் ஃெபர்ாிேபாட் வந்  ேபாகும் 
ைஸரன் ஒ கள், ேவ  சப்தங்கள் யா ம் மங்கலாகக் ேகட்கத் ெதாடங்கின. 
அக்கைரயில் 'பிைற'யின் விளக்குகள் மங்கலாக மி க்கின. கடல் நீாில் ஒளி கைரந்த 
நிழல் ேபால் ெநளிந்த . 
 
    நீண்ட ேநரத்திற்குப் பின் மாதவி ம் த் க்குமர ம் ைகேகாத்தப  வந்  
ேசர்ந்தார்கள். எதிேர அப் ல்லா அமர்ந்தி ப்பைதப் பார்த்த ம் அவர்கள் ைககள் 
விலகின. இ வ ம் தங்க ைடய சுபாவமான ெந க்கத்ைதச் ெசயற்ைகயாகப் 
பிாித் க்ெகாண்  விலகி வந்தாற் ேபாலத் திடீெரன்  அப் ல்லாவிற்கு ன் 
தனித்தனிேய வந்தார்கள் அவர்கள். அவ ைடய கூந்த ல் பினாங்கு ஹில்பார்க்கில் 

த்தி க்கும் ெவள்ைள ேராஜாப்  வைகயில் ஒன்  இரண்  இைலகேளா  ேசர்த் க் 
ெகாய்  சூட்டப்பட் ப்பைத அவர் கவனித்தார். ேபாகும்ேபா  அவ ைடய 
கூந்த ல்  எ ம் இல்ைலெயன்ப ம் அவ க்கு நிைன  வந்த . ெபாறாைமேயா  

த் க்குமரைன ஓரக் கண்களால் பார்த்தார் அவர். யாைனப் பார்ைவயாகக் கீேழ 
சாய்ந் ப் பார்க்கப்பட்ட பார்ைவயாய் இ ந்த  அ . 
 
    "எங்ேக, திடீெரன்  காணவில்ைல? 'காக்ெடய்ல்' மிக்ஸ் ெசய்  ைவத் க்ெகாண்  
பார்த்தால் திடீெரன்  நீங்கள் ெரண்  ேப ம் காணாமல் ேபாய்விட்டீர்கள், 
பார்க்குக்குப் ேபாயி ந்தீர்கள் ேபா க்கிற ..." 
 
    "ஆமாம்! காற்றாடப் ேபாய்விட்  வரலாம் என்  'இவ ' கூப்பிட்டார்... 
ேபாேனாம்..." - என்  ேவண் ெமன்ேற அந்த 'இவாில்' ஓர் அ த்தம் ெகா த்  
ம ெமாழி கூறினாள் மாதவி. த் க்குமரேனா அவெரதிாில் நிற்கேவ 
வி ம்பாதவைனப்ேபால் வி வி ெவன்  ன்னால் நடந்  ஹா க்குள் 
ேபாய்விட்டான். 
 
    மாதவிையப் ேபாகவிடாமல் நிற்கச் ெசய்  ேபச்சுக் ெகா க்க வி ம்பினார் அவர். 
 
    "பார்க்குக்குப் ேபாறதாகச் ெசால் யி ந்தீங்கன்னா நாங்ககூட வந்தி ப்ேபாேம?" 
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    "நீங்க ம் ேகாபால் சா ம் 'காக்ெடயில்ேல' தீவிரமா இ ந்தீங்க... வ ங்கேளா 
மாட்டீங்கேளான்  தான் நாங்கேள றப்பட்ேடாம்..." 
 
    "ெசால் யி ந்தா ைணக்காவ  யாைர ம் அ ப்பியி ப்ேபேன?" 
 
    " ைணக்கு எ க்கு; அ தான் வசனகர்த்தா சார் கூட வந்தி ந்தாேர?" 
 
    "........." 
 
    "உங்க க்கு ஏதாவ  நல்ல 'ெஸண்ட்ஸ்' ேவ ம்னா தேரன். பிரமாதமான 
'ெஸண்ட்ஸ்' எல்லாம் எங்கிட்ட இ க்கு!" - என்  ேபச்ைச வாசைனேயா  ேவ  
திைசக்குத் தி ப்பினார் அப் ல்லா. மாதவி பதில் ஒன் ம் ெசால்லாமல் அவ ைடய 
மனநிைலைய அறிந்  சிாித்  ம ப்பினாள். 
 
    "சானல் நம்பர் ஃைவவ், பாட்ரா, ஈவினிங் இன்பாாிஸ் எ  ேவ ம்னா ம் இ க்கு. 
தேரன், உங்க க்கு வாசைன ெராம்பப் பி க்கும்  ெதாிகிற . ேகாபால் சார் கூடச் 
ெசால் யி க்கார்." 
 
    "பரவாயில்ேல? இப்ப எனக்குத் ேதைவ இல்ைல. ேவ ம்னா உங்ககிட்டக் ேகட்  
அவசியம் வாங்கிக்கேறன்' - என்  கத்தாித்தாற் ேபால அவ க்கு ம ெமாழி கூறினாள் 
அவள். அவர் தன்ைனப் பார்க்கிற பார்ைவ ம் ேபசுகிற ேபச்சும் பி க்காமல் - அவள் 
விைரவில் தப்பித் க் ெகாண்  அைறக்குப் ேபாய்த் ங்க வி ம்பினாள். 
அப் ல்லாேவா அவைளக் ெகஞ்சாத குைறயாக ேவண் னார்: "ெகாஞ்சம் உட்கார்ந்  
ேபசிக் ெகாண் க்கலாேம மிஸ் மாதவி! அதற்குள் க்கம் வந்  விட்டதா என்ன?" 
 
    "காைலயில் ேபசிக் ெகாள்ளலாம் சார், குட்ைநட். வ கிேறன்" - என்  அைறக்குள் 
ேபாய்க் கதைவத் தாழிட் க் ெகாண் தான் நிம்மதியாக ச்சுவிட்டாள் மாதவி. 
 
    காைலயில் வி ந்த ம் 'பிேரக் ஃபாஸ்ைட' த் க் ெகாண்  அவர்கள் யாவ ேம 
பினாங்கு ஹில் ல் இ ந்  கீேழ இறங்கி விட்டார்கள். ஊாி ந்  கப்பல் லம் 

றப்பட் ந்த மற்ற ந கர்க ம், ஸீன்கள் த ய நாடகப் ெபா ள்க ம் அன்  
கப்ப ல் வ வதால் அவர்கைள ம், ெபா ள்கைள ம் கைர ேசர்த்  அைழத்  வரச் 
ெசல்ல ேவண் யி ந்த . பினாங்கு ஹில் ல் இ ந்  தி ம் ம்ேபா ம், அதன் 
பின் ம் அப் ல்லா - த் க்குமரனிடம் மிகமிக அலட்சியமாக நடந்  ெகாள்ளத் 
ெதாடங்கியி ந்தார். என்ன காரணெமன்  ெசால்லாமேல த் குமரனிடம் அவர் 
ெவ ப்ைபக் காட்டத் தைலப்பட்டார். ேகாபால் அப் ல்லாைவப் பைகத் க் ெகாள்ளப் 
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பயந்  அைதக் கண்  ெகாள்ளாதவன் ேபால் இ ந் விட்டான். மாதவிக்குத்தான் மிக 
மிக ேவதைனயாக ம் தர்மசங்கடமாக ம் இ ந்த . த் க்குமரன் ேமல் 
அப் ல்லா க்கு அலட்சிய ம் ெவ ப் ம் அதிகமாவதற்கு என்ன காரணம் என்  
மாதவிக்குப் ாிந்  ெகாள்ள ந்த . த் க்குமரன், ேகாபால் எல்லா ேம அைத 
ஜாைடயாகப் ாிந்  ெகாண் தான் இ ந்தனர். ேகாபால் அப் ல்லாைவ ம் 
பைகத் க்ெகாள்ள யாமல் த் க்குமரைன ம் பைகத் க் ெகாள்ள யாமல் - 
ஆனால் அேத சமயம் உள் ற த் க்குமரன் ேமல் க ங்ேகாபத் டன் இ ந்தான். 
மாதவி எல்லாாிட ம் சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண் ந்தா ம் - உள் ற ேகாபால் ேம ம் 
அப் ல்லா ேம ம் மிகமிக க ங்ேகாபத்ேதா ந்தாள். த் க்குமரேனா நண்பன் 
கூப்பிட்டான் என்பதற்காகத் தனக்குச் சம்பந்தமில்லாத இந்தப் பயணத்தில் தான் 
தைலயிட் க்கக் கூடாெதன்  நிைனக்கத் ெதாடங்கியி ந்தான். நிைனப்பின் 
இைடேய அ க்க  நண்பனின் ேவண் ேகா க்காக மட் மின்றி மாதவியின் - 
அன்பான வற் த்த க்காக ம் தான் வந்தி ப்பைத அவனால் மறந் விட 

யவில்ைல. உண்ைமயில் க் காரணத்ைதக் கூற ேவண் மானால் திதாக ம் 
ெமய்யாக ம் கிைடத்த அவள் பிாியத்ைத உதற யாமல்தான் அவன் இந்த 
ெவளிநாட் ப் பயணத் க்கு உடன் றப்பட் ந்தான். 
 
    ெசன்ைனயில் தல் தலாகச் சந்தித்த சந்தர்ப்பத்தி ந்ேத அப் ல்லாைவத் 
தனக்கும், தன்ைன அப் ல்லா க்கும் பி க்காமல் ேபாக ேநர்ந்த கசப்பான 
சம்பவங்கைள எல்லாம் இப்ேபா  பினாங்கு மண்ணில் வந்  இறங்கிய பின் 
ஒவ்ெவான்றாக நிைனத் ப் பார்த்தான் த் க்குமரன். அப்ேபா  நடந்தவற் க்கும் 
இப்ேபா  நடப்பவற் க்கும் சம்பந்தமி ப்ப  ாிந்த . அந்த ெவ ப் களி ந்  
தான் இந்த ெவ ப் க்கள் பிறந்தி க்க ேவண் ம். அந்த அலட்சியங்களி ந் தான் 
இந்த அலட்சியங்க க்கான ண் தல்கள் கிைடத்தி க்க ேவண் ம் - என்  
ேதான்றிய . 
 
    மற்ற ந கர்கைள ம் பிறைர ம் கப்ப ந்  இறங்கச் ெசய்  அைழத்  
வ வதற்காகப் றப்பட்ட ேபா  - அப் ல்லாேவா, ேகாபாேலா, த் க்குமரைன 
இலட்சியம் ெசய்ய மில்ைல; வரச்ெசால் க் கூப்பிட ம் இல்ைல; வர 
ேவண்டாெமன்  ெசால்ல மில்ைல. மாதவிைய மட் ம் ' றப்ப - றப்ப ' - என்  
அவசரப்ப த்தினார்கள். 
 
    நிைலைம மாதவிக்குப் ாிந்த . அப் ல்லா ம் ேகாபா ம் திட்டமிட் க் ெகாண்  

த் க்குமரைன வந்த இடத்தில் அவமானப்ப த்தேவா, அலட்சியப்ப த்தேவா 
யல்வ ேபால் ேதான்றிய  அவ க்கு. த் க்குமரனின் ேராஷ ம் தன்மான ம் 

கு றினால் அதற்கு ேமல் மற்றவர்கள் இ வ ம் தாங்கமாட்டார்கள் என்ப  
அவ க்குத் ெதாி ம். ஆனால் த் க்குமரன் தன் சுபாவத்ைத மீறி அதிகமான 
அடக்க ம் அைமதி ம் காட் வைதக்கண்  அவேள வியந்தாள். ேபசேவா, பழகேவா 
யா மில்லாத  இடத்தில் த் க்குமரைனத் தனிேய விட் விட் த் தான் மட் ம் 
கப்ப ல் வ கிறவர்கைள எதிர்ெகாள்ளப் ேபாக வி ம்பவில்ைல அவள். தைலவ  
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என்  ெசால்  வர ம த் விட்டாள். அப் ல்லா ம் ேகாபா ம் எவ்வளேவா 
ெசால் ம் ேகட்கவில்ைல. கைடசியில் அவர்கள் மட் ேம கப்ப க்குப் றப்பட 
ேவண் யதாயிற் . 
 
    மாதவி ம் த் க்குமர ம் மட் ம் ட் ேலேய தங்கி விட்டார்கள். அந்தத் 
தனிைமயில் அவனிடம் எப்ப  எந்த வாக்கியத்தால் ேபச்ைசத் ெதாடங்குவெதன்  
ெதாியாமல் தவித்தாள் மாதவி. இ வ க்குமிைடேய சிறி  ேநரம் ெமௗனம் நிலவிய . 
 
    "என்னால்தான் உங்க க்கு இவ்வள  கஷ்ட ம்! நா ம் வந்தி க்கப்படா , 
உங்கைள ம் என்ேனாட இங்ேக வந்  இப்ப க் கஷ்டப்பட விட் க்கக்கூடா ..." 
    - அவன் பதில் ெசால்லவில்ைல. தீவிரமான சிந்தைனயில் ஆழ்ந்தி ந்தான். 
அவ ைடய ஒவ்ெவா  விநா  ெமௗன ம் அவ க்கு ேவதைனைய அளித்த . 
சிறி ேநர ெமௗனத்திற்குப் பின், "கஷ்டம் ஒண் மில்ைல! என்ைனக் 
கஷ்டப்ப த்தற க்கு இ வைர ம ஷன் ஒ த்த ம் பிறந் டேல. ஆனா உன்ைனப் 
ேபால ஒ த்தி ேமேல பிாியம் வச்சு அந்தப் பிாியம் எதிர்த்தரப்பிேல ந் ம் சத்தியமா 
எனக்குத் தி ப்பிக் கிைடக்கறப்ப நான் என்ேனாட மானம், ேராஷம், ேகாபதாபம் 
எல்லாத்ைத ம் கூட அடக்கிக்க ேவண் யி க்கு. காத க்காக இவ்வள  ெபாிய 
உாிைமகைள எல்லாம் கூடத் தியாகம் ெசய்ய ேவண் யி க்குங்கறைதேய 
இன்னிக்குத் தான் ாிஞ்சி க்ேகன் நான்! அ தான் எனக்கு ஆச்சாியமா இ க்கு." 
 
    "இந்த விஷயத்தில் அப் ல்லா இவ்வள  அநாகாிகமா இ ப்பார்  நான் 
நிைனக்கவில்ைல...'' 
 
    "நீ நிைனக்காட்  அ க்கு யார் என்ன ெசய்யிற ? அநாகாிகம்தான் இன்ைனக்கு 

க்கால்வாசி ம ஷ க்குள்ள இ க்கு. நாகாிகம்தான் ேபார்ைவ. ேதைவப்பட்ட 
ேபா  அைத எ த் ப் ேபார்த்திக்கிறான் ம ஷன்" - என்  விரக்திேயா  அவளிடம் 
கூறினான் த் க்குமரன். 
 
    கப்ப ந்  இறங்கியவர்கள் வந்  ேசர்ந்த ம் நண்பகல் வைர ஓய் க்குப் பின் 
பிற்பக க்கு ேமல் அவர்கள் எல்லா ம் தனித் தனிேய கார்களில் பினாங்கு நகைரச் 
சுற்றிப் பார்க்கக் கிளம்பினார்கள். ஆயிரத்தாம் த்தர் ேகாயில், பாம் க் ேகாயில், 
பினாங்கு மைலப்பகுதிகள், கடற்கைர ஆகிய இடங்க க்குப் ேபானார்கள். தல் 
நாளிர ம் காைலயி ம் நடந்தவற்ைற நிைனத்  த் க்குமரன் ஊர் சுற்றிப் 
பார்க்கக்கூட வரமாட்ேடெனன்  ம ப்பாேனா என அவள் பயந்தாள். ஆனால் அவன் 
அப்ப ெயல்லாம் ரண்  பி க்காமல் அைமதியாக உடன்வர இணங்கிய  
அவ க்கு ஆச்சாியத்ைத அளித்த . ேபான இடங்களில் அங்கங்ேக ந கர்கைளப் 
பார்க்கும் ஆர்வ ம் தவிப் ள்ள கூட்டம் அவர்கைள ெமாய்த்த . ைகெய த் க்கும் 
ேபாட்ேடா க்கும் பறந்தார்கள். மைலேமல் பல அ க்குகைளக் ெகாண்டதாகக் 
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ேகா ரம் ேபால் உயரமாக அைமந்தி ந்த  ஆயிரத்தாம் பேகாடா, சுற்றிச் சுற்றி அந்த 
மைல வ ம் த்தர் ேகாவிலாக இ ந்த . ேகாயில் நிைறய ஊ பத்தி சாம்பிராணி 
வாசைன கமகமத்த . ைகத்த யின் ப ம க்கும், உலக்ைகயின் ப ம க்கும் ராட்சத 
ஊ பத்திகள் அங்ேக ெபா த்தி ைவக்கப்பட் ந்தன. ேபாட்ேடா - எ த்  
ேவண் யவர்க க்கு விற்கும் சீனர்கள் சு  சு ப்பாக ஓ யா க் கிராக்கிகைளத் 
ேத க் ெகாண் ந்தார்கள். ம ைர -  மண்டபக் கைடகள் மாதிாி ம், பழநி 
மைலேய கிற பாைத மாதிாி ம் - த்தர் ேகாவி க்குப் ப ேய ம் வழியில் 
இ ற ம் ெந க்கமாகச் சீனர்களின் கைடகள் இ ந்தன. விைளயாட் ச் 
சாமான்களி ந் , பிரேயாசனப்ப கிற பிரேயாசனப்படாத என்ெனன்னேவா 
பண்டங்கெளல்லாம் அந்தக் கைடகளில் இ ந்தன. சீனர்களின் உைழப் ம், ெதாழில் 

க்க ம் அந்தக் கைடகளில் ெதாிந்தன. 
 
    ஆயிரத்தாம் பேகாடா ப களிேல ேமேல ம்ேபா  ஓாிடத்தில் மாதவி ச்சுத் 
திணறித் தள்ளா னாள். அவள் ப களில் வி ந்  விடாமல் பின்னால் ெதாடர்ந்  
ப ேயறிக் ெகாண் ந்த த் க்குமரன் தாங்கிப் பி த் க் ெகாண்டான். 
 
    "ெசத் த் ெதாைலக்காேத! உனக்காக நான் இவ்வள  சிரமப்ப வ  எல்லாம் 
என்ன ஆவ ?" என்  தன் இ ப்பில் இ கும் பி ேயா  காத ேக அவன் ெம வாகக் 
கூறிய ெசாற்கள் - அவள் உணர்வில் ேதன் ெபய்த  ேபால் இனிைமயாயி ந்தன. 
அவள் பதி க்கு அவனிடம் ேகட்டாள்: 
 
    "சாவதா? அ ம் நீங்கள் அ கி க்கும்ேபாதா?" 
 
    இப்ப க் ேகட்கும்ேபா  அவ ைடய கத்தில் மிக நளினமாக மலர்ந்த அந்த 
அழகிய ன் வைல அவன் மிக ம் இரசித்தான். அேத விதமாக ம ப  அவள் 

கத்தில் ஒ  நளினப் ன்னைகைய காணத் தவித்தான் அவன். இப்ப  ஒ  
ன்னைகக்காக அப் ல்லாவின் அலட்சியம், ேகாபா ன் பாரா கம் எல்லாவற்ைற ம் 

ெபா த் க் ெகாள்ளலாம் ேபா ந்த  அவ க்கு. 
 
    ஆயிரத்தாம் பேகாடாவி ந்  ேநேர பாம் க் ேகாவி க்குச் ெசன்றார்கள் 
அவர்கள். அந்தக் ேகாவி ல் கதவில், வாயிற்ப யில், ஜன்னல் கம்பியில் - எங்கு 
பார்த்தா ம் பச்ைசப் பாம் களாக ெநளிந்  ெகாண் ந்தன. வராந்தாவில் 
ைவத்தி ந்த ந்ெதாட் களி ம், குேராட்டன்ஸ் ெச களி ம், ேமல் 
விட்டத்தி ந் ம் கூடப் பாம் கள் ெதாங்கிக் ெகாண் ந்தன. பழகிய மக்கள் 
பயப்படாமல் ேபாய்க் ெகாண் ம், வந்  ெகாண் மி ந்தார்கள். திதாகச் 
ெசன்றவர்களாகிய அவர்க க்குத்தான் பயமாக இ ந்த . ைதாியசா களாகிய சிலர் 
அந்தப் பாம் கைளக் ைககளில் ெதாங்கவிட் க் ெகாண் ம், க த்தில் மாைல 
ேபாட் க் ெகாண் ம் ைகப்படம் எ த் க் ெகாண்டார்கள். அப்ப ப் 
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ைகப்படங்கைள எ த் க் ெகா ப்பதற்ெகன்ேற சில சீனர்கள் அங்ேக திாிந்  
ெகாண் ந்தனர். படம் பி த்  ந்த ம் படம் எ த் க் ெகாண்டவர் தம் ைடய 
நிரந்தர விலாசத்ைத ம், பணத்ைத ம் ெகா த்  விட்டால் ைகப்படம்  
ேத க்ெகாண்  வ ம் - என்  பாம் க் ேகாவி க்கு வ ம் ஒவ்ெவா  திய 
மனிதைன ம் எதிர்ெகாண்  உற்சாகமாகக் கூறினார்கள் அந்தச் சீனப் 

ைகப்படக்காரர்கள். 
 
    ேகாபால் அந்தக் ேகாவி க்குள்ேளேய வரமாட்ேடெனன்  பி வாதமாக வாச ல் 
நின்  ெகாண்டான். மாதவிக்குக்கூட உள் றப் பயந்தான், ஆனால் த் க்குமரன் 
ைதாியமாக உள்ேள ைழந்தேபா  அவளால் பின் ெதாடராமல் இ க்க 

யவில்ைல. 
 
    "நம்ைமச் சுற்றி ள்ள மனிதர்களிேலேய விஷப் பாம் கைளவிடக் 
ெகா ைமயானவர்கள் எத்தைனேயா ேபர் இ க்கிறார்கள். அவர்க க்ேக நாம் 
பயப்ப வதில்ைல. ணாக இந்த வாயில்லாப் பிராணிக க்குப் பயப்ப வாேனன்?" 
என்  அவள் காத ேக த் க்குமரன் கூறினான். 
 
    "ஏேதா பழக்கத்தின் காரணமாக இந்தக் ேகாவி க்குத் ெதாடர்ந்  பாம் கள் வந்  
ெகாண் க்க ேவண் ம். அைவகைளத் ன் த்தினால் ஒழிய அைவ யாைர ம் 
க ப்பதில்ைல" என்  கு வின க்கு வழிகாட்ட வந்தி ந்த அப் ல்லாவின் ஆள் 
ஒ வன் விளக்கம் கூறினான். பாம் க் ேகாவி ந்  பினாங்கு நகர திக்குள் 
இ ந்த த்தர் ேகாவில் ஒன்றிற்கு அவர்கள் ெசன்றார்கள். ப த்த ேகாலத்தில் 
பிரம்மாண்டமான த்தர் சிைல ஒன்  அந்த ஆலயத்தில் இ ந்த . மைலக்குப் ேபாகிற 
வழியில் ராதனமான இந் க் ேகாயில் ஒன்ைற ம் அவர்கள் பார்த்தார்கள். மைலேமல் 
ஒாிடத்தில் கார்கைள நி த்தி ெடாாியான், ரம் த்தான் பழங்கைள வாங்கிக் 
ெகா த்தான் வழிகாட்ட வந்தவன். ெடாாியான் பழத்தின் நாற்றத்ைத கர்ந்த ம், 
குமட் க் ெகாண்  வந்த  மாதவிக்கு. த் க்குமரேனா அந்தப் பழத்தின் ஒ  
சுைளையச் சாப்பிட்  விட் த் ேதனாக இனிப்பதாகக் கூறினான். க்ைகப் 
பி த் க்ெகாண்  'பிசுபிசு' என்  பால் தன்ைம ள்ளதாய் இ ந்த ஒ  ெடாாியான் 
சுைளைய மாதவி ம் உள்ேள தள்ளி ைவத்தாள். பலாச்சுைளையவிட 
ெவண்ைமயாக ம், க னமாக ம் இ ந்த ெடாாியான் சுைள மிகமிக இனிப்பாக 
இ ந்த . அத்தைன இனிப் ம் சுைவ ள்ள அந்தப் பழத்திற்கு ஏன் அவ்வள  
க ைமயான ர்நாற்றத்ைத ம் கட ள் பைடத்தார் என்ப தான் விந்ைதயாக 
இ ந்த . மைலேரா  வழிேய பினாங்குத் தீவின் எல்லாப் பக்கங்கைள ம் ஒ  சுற் ச் 
சுற்றி வந்  விட்டார்கள் அவர்கள். ேகாபால் சுற்றிப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் 
தன் ைடய தனி அந்தஸ்ைத ம், கு வின் தைலைம ந கன் என்ற ெகௗரவத்ைத ம் 
காண்பிக்க வி ம்பியவைனப் ேபால விலகிேய இ ந்தான். யாாிட ம் அதிகம் 
ஒட்டவில்ைல. அவன் மட் ம் ஏறி வ வதற்ெகன்  அப் ல்லா ஒ  'கா லாக்' 



 161

ஸ்ெபஷல் கஷ்டம் காைர ஏற்பா  ெசய்  அ ப்பியி ந்தார். எல்லா இடங்க க்கும் 
அந்தக் கார்தான் த ல் ெசன்ற ; மற்ற வாகனங்கள் அைதேய பின் பற்றின. 
    ----------- 
 

அத்தியாயம் - 17 
 
    ம நாள் மாைல அவர்கள் கு வின் தல் நாடகம் நைடெபறேவண் ய 
தினமாைகயினால் காைலயில் அவர்கள் எங்குேம ெவளிேய ெசல்லவில்ைல. பக ல் 
ேமைட ஏற்பா கள், ஸீன்ஸ் - ஆகியவற்ைறச் சாி பார்ப்பதற்காக ேகாபா ம் ேவ  
சில ம் நாடகம் நைடெபற இ ந்த இடத்ைதப் ேபாய்ப் பார்த் விட்  வந்தார்கள். 
அன்  பக ண  ெஸன்யீ என்ற அப் ல்லாவின் நண்பரான சீனாக்காரர் ட் ல் 
நடந்த . 'காண்ட்ராக்ட்காரர்' அப் ல்லா ஏதாவ  ஒ  சாக்கு ைவத் க்ெகாண்  
அைட காப்ப ேபால் மாதவிையேய சுற்றிச் சுற்றி வந்தார். த் க்குமரன் அவேளா  
கூடேவ இ ந்த  அவ க்குப் ெபாிய இைட றாக இ ந்த . நா க்கு நாள் அவன் 
மீ  அவ ைடய ெவ ப்  அதிகமாகிக் ெகாண்ேட வந்த . தான் மாதவிேயா  
ேபசேவா ெந ங்கிப் பழகேவா யாமல் அவன் ெபாிய ேபாட் யாகேவ 
இ க்கிறாெனன்  அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
    தல் நாள் நாடகம் ெவற்றிகரமாக நடந்  ந்த . அன்றிர  அப் ல்லா க்கும் 

த் க்குமர க்கும் ேநாிைடயாகேவ ஒ  மனஸ்தாபம் ேநர்ந்த . நல்ல வசூல் 
ஆகியி ந்ததனா ம் நகரமண்டபம் ெகாள்ளாமல் கூட்டம் நிைறந்தி ந்ததனா ம் 
அத்தைனக்கும் காரணமான அப் ல்லாவின் ேமல் ேகாபா க்கு மிகுந்த பிாியம் 
உண்டாகியி ந்த ; நாடகம் ம்ேபா  இர  பதிெனா  மணி ஆகிவிட்ட . 
நாடக வில் எல்லாைர ம் ேமைடக்கு வரவைழத்  மாைல சூட் ம், 
அறி கப்ப த்தி ம் நன்றி கூறிய அப் ல்லா - த் க்குமரைன மட் ம் 
மறந்தாற்ேபால் விட் விட்டார். அவ க்கு மறக்கவில்ைல என்றா ம் பிறர் அைத 
மறதியாக எண்ணிக் ெகாள்ளட் ம் என்ப ேபால் ேவண் ெமன்ேற விட் விட்டார். 
ேகாபா க்கு நிைனவி ந்த , அப் ல்லாவின் ெசய்ைககளில் கு க்கிட் க் கூறப் 
பயந்தவன் ேபால அவ ம் சும்மா இ ந் விட்டான். மாதவி மட் ம் மனம் 
கு றினாள். அவர்கள் எல்லா ம் திட்டமிட் க்ெகாண்  சதி ெசய்வ  ேபாலத் 
ேதான்றிய  அவ க்கு. 
 
    நாடகம் ந்தபின் பினாங்கி ள்ள ெபாிய பணக்காரர் ஒ வர் ட் ல் அன்றிர  
அவர்கள் வி ந் ண்ண ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார் அப் ல்லா. 
 
    நாடகம் நடந்  ந்த ம் அங்கி ந்ேத அவர்கைள அைழத் ச் ெசல்ல வந்தி ந்தார், 
வி ந் ண்ண அைழத்தி ந்த ெசல்வந்தர். 
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    ேமைடயில் நடந்ததில் மனம் கு றியி ந்த மாதவி த் க்குமரைனக் கிாீன் 
க்ேக வரச் ெசால் த் தனக்கு மிக ம் ேவண் ய ைண ந ைக ஒ த்தியிடம் 

ெசால் ய ப்பியி ந்தாள். அவ க்கும் மைலயாளத் ப் பக்கம் தான். 
 
    "மாதவி விளிச்சு" என்  ேமைடய ேக கீேழ நின்  ெகாண் ந்த த் க்குமரன் 
காத ேக வந்  கூறினாள் அந்தத் ைண ந ைக. அைதக் காதில் வாங்கிக் 
ெகாள்ளாதவன் ேபா ந்த த் க்குமரனிடம் மீண் ம் அ கில் வந்  "ஞான் 
வரட்ேட?" என்  ேகட்டாள் அந்தத் ைண ந ைக. த் க்குமரன் அவள் ேபாகலாம் 
என்பதற்கு அைடயாளமாகத் தைலைய ஆட் னான். அவள் ேபாய்விட்டாள். 
சிறி ேநர இைடெவளிக்குப்பின் அவ ம் கிாீன் க்குச் ெசன்றான். மாதவி 
அவன ேக வந்  கு றினாள். 
 
    "இங்கு நடந்த இந்த அக்கிரமத்ைத என்னால் ெபா த் க் ெகாள்ள யவில்ைல. 
நாம் வி ந் க்குப் ேபாக ேவண்டாம்." 
 
    "தன்மானம் ேவ ! அற்பத்தனம் ேவ ; அவர்கைளப் ேபால் நா ம் அற்பத்தனமாக 
நடந் ெகாள்ளக்கூடா . மாதவி! இந்த மாதிாி விஷயங்களில் நான் ெராம்ப 
ேராஷக்காரன். அசல் கைலஞன் ஒவ்ெவா வ ேம இப்ப  ேராஷக்காரன்தான். 
ஆனால் அ  ேராஷமாக இ க்க ேவண் ேம ஒழிய மிக ம் அற்பத்தனமான 
குேராதமாக இ க்கக் கூடா .  நாட் ல்  ஊாில் நாம் ெப ந்தன்ைமேயா  
நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம்." 
 
    "அ  சாி! ஆனால் மற்றவர்கள் நம்மிடம் அப்ப ப் ெப ந்தன்ைமேயா  
நடந் ெகாள்ளவில்ைலேய? அற்பத்தனமாக அல்லவா நடந்  ெகாள்கிறார்கள்." 
 
    "பரவாயில்ைல! இன் ம் நாம் ெப ந்தன்ைமயாக நடந்  ெகாள்வதற்குத்தான் 
அவசியமி க்கிற ." 
 
    - இதற்குேமல் மாதவி அவேனா  வாதிடவில்ைல. அன்றிர  அவர்கள் வி ந் க்குப் 
ேபானார்கள். 
 
    வி ந்  ற்றி ம் ேமனாட்  ைறயில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ந்த . 
இன்விேடஷன்கள் ெராம்ப ம் காஸ்மாபா டனாகக் ெகா க்கப்பட் ந்தன. சில 
மலாய்க்காரர்கள், சீனர்கள், ெவள்ைளக்காரர்கள், அெமாிக்கர்கள்கூடத் தத்தம் 
கு ம்பத்ேதா  வி ந் க்கு வந்தி ந்தார்கள். 
 
    - வி ந்  ந்த ம் ேவெறா  ஹா ல் வந்தி ந்தவர்கள் ஆ ம் ெபண் மாகக் 
ைகேகார்த்  டான்ஸ் ஆ னார்கள். த் க்குமர ம் மாதவி ம் ஓர் ஓரமாகப் 
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ேபாட் ந்த நாற்கா களில் உட்கார்ந்  ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். டான் ல் 
கலந் ெகாள்ளவில்ைல. ேகாபால் கூட ஒ  சீன வதிேயா  - டான்ஸ் ஆ க் 
ெகாண் ந்தான். அந்தச் சமயத்தில் அப் ல்லா வந்  தன்ேனா  டான்ஸ் ஆட 
வ மா  மாதவிையக் கூப்பிட்டார். 
 
    "எக்ஸ்க் ஸ் மீ சார்; நான் இவேரா  ேபசிக் ெகாண் க்கிேறன்'' - என்  மிக ம் 
மாியாைதயாகப் பதில் கூறிப் பார்த்தாள் மாதவி. அப் ல்லா விடவில்ைல. இந்த 
ைநப்பாைசையத் தீர்த் க்ெகாள்ளேவ அந்த வி ந் க்கு அவர் ஏற்பா  ெசய்தி ப்பார் 
ேபா ந்த . அவேளா  அ ேக அமர்ந்  ேபசிக்ெகாண் க்கும் த் க்குமரைன 
ஓர் ஆளாகேவ ெபா ட்ப த்தாத  ேபாலத் தி ம்பத் தி ம்ப அப் ல்லா அவளிடேம 
வந்  ெகாஞ்சத் ெதாடங்கிப் பதிலளித்தார். த் க்குமரன் அநாவசியமாகத் தான் 
கு க்கிட்  அவ க்குப் பதில் ெசால்ல ேவண்டாம் என்  ஆனமட் ம் ெபா த் ப் 
பார்த்தான். 
 
    ஒ  நிைலக்குேமல் அப் ல்லா ெவறிெகாண்  தம்ைமக் கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள 

யாமல் மாதவிைய ெமல்ல ைகையப் பி த்  இ க்கேவ ஆரம்பித்  விட்டார். 
 
    "வரமாட்ேடன்கிற ெபாம்பிைளையக் ைகையப் பி ச்சு இ க்கற தான் உங்க ஊர் 
நாகாிகேமா?" - என்  அப்ேபா தான் த் க்குமரன் தன் தலாக வாய்திறந்தான். 
அப் ல்லா க ங்ேகாபத்ேதா  அவைனப் பார்த்  ைறத்தார். 
 
    "ஷட் அப் ஐயாம் நாட் டாக்கிங் வித்  - " அப் ல்லா த் க்குமரைன இப்ப  
இைரந்த பின் மாதவி அவைர இன் ம் அதிமாக ெவ க்கத் ெதாடங்கினாள். அப் றம் 
ேகாபால் அவைளத் ேத வந்  அப் ல்லா க்காக வக்காலத்  வாங்கிப் ேபசினான். 
 
    "இவ்வள  ெசலவழிச்சுக் கூப்பிட் க்கா . நாம் இந்த நாட்ைடவிட்  ஊர் 
தி ம்பற க்குள்ள நமக்கு இன் ம் என்ெனன்னேவா ெசய்ய ம்  இ க்கா . அவர் 
பிாியத்ைத ஏன் ெக த் க்கேற?" 
 
    "நான் யா  -" என்  க ைமயாக அவள் ம த்ததற்குக் காரணேம அ கில் 

த் க்குமரன் நிற்ப  தான் என்பதாக, ேகாபால் ாிந்  ெகாண்டான். த் க்குமரன் 
அ கில் இல்லாவிட்டால் அவள் தன்னிடம் இவ்வள  க ைமயாகப் பதில் 
ெசால் யி க்க மாட்டாள் என்பைத ம் ேகாபாலால் அ மானிக்க ந்த . எனேவ 
அ பட்ட ேபால் சீறினான் ேகாபால். 
 
    "நீ பயப்படறைதப் பார்த்தா வாத்தியாைர அம்மி மிதிச்சு அ ந்ததி பார்த் க் 
க யாணங்கட் க்கிட்ட மாதிாியில்ல இ க்கு? அப்ப க் க யாணங்கட் க்கிட்டவங்க 
கூட இந்தக் காலத்தில் ச க்கு இப்பி  இவ்வள  ந ங்கறதில்ேல." 
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    த் க்குமரன் அ கில் நின்  இ வர் உைரயாடைல ம் கவனித் க் 
ெகாண் ந்தா ம் ேபச்சில் தான் கு க்கிட வி ம்பவில்ைல. மாதவிக்குத்தான் 
ேகாபா ன் ேபச்சு ஆத்திர ட்  விட்ட . 
 
    "சீ! நீங்க ம் ஒ  ம சனாட்டம்...? ஒ  ெபாம்பிைள கிட்ட வந்  இப்பி க் ேகட்க 
ெவட்கமாயில்ைல உங்க க்கு?" என்  ற்றி ம் எதிர்பாராதவிதமாக அவள் 
தன்னிடேம சீறியைதக் கண்  ேகாபால் திைகத்தான். இ வைர அவள் தன்னிடம் 
இவ்வள  க ைமயாக ம், மாியாைதக் குைறவாக ம் ேபசியதில்ைல என்  கடந்த 
காலத்ைத நிைனத்  விட்  - இன்  எவ்வள  க ைமயாகப் ேபச ேமா 
அவ்வள  க ைமயாகப் ேபசி ம் விட்டாள் என்பைத உணர்ந்தேபா  ேகாபா க்குத் 
திைகப்பாக இ ந்த . எ  ெசய்யச் ெசான்னா ம் தான் காலால் இட்ட கட்டைளையத் 
தைலயால் ெசய்  ெகாண் ந்தவள் இன்  இவ்வள  ேராஷ ம் மான ம் அைடந்  
சீ வதற்கு யார் காரணம் என்  எண்ணியேபா  மீண் ம் த் க்குமரன் ேமல் 
அவ ைடய அவ்வள  ேகாப ம் தி ம்பிய . 
 
    "வாத்தியாேர! இெதல்லாம் உன் ேவைலமானம் ேபாேல க்கு...?" 
 
    "அ க்குத்தான் அப்பேவ ெசான்ேனன்; நான் உங்க கூட இங்ேக வரைலயின் ..." - 
என்  த் க்குமரன் ேகாபா க்கு ம ெமாழி கூறியைதக் ேகட்  மாதவிக்கு 

த் க்குமரன் ேமேலேய ேகாபம் வந் விட்ட . 
 
    "இ க்கு என்ன அர்த்தம்? நீங்க வந்ததினாேலதான் நான் மானம் - ேராஷத்ேதாட 
இ க்ேகன்? நீங்க வராட்  நான் மானங்ெகட் ப் ேபாய்த் திாிேவன்  அர்த்தமா?" 
என்  த் க்குமரைனப் பார்த்ேத மாதவி சீறத் ெதாடங்கினாள். சண்ைட அவர்கள் 
இ வ க்குள்ேள ேம ண்  விடேவ ேகாபால் ெமல்ல அங்கி ந்  ந வி விட்டான். 
மாதவி த் க்குமரைன விடவில்ைல. 
 
    "நீங்கேள இப்ப  என்ைன விட் க்ெகா த் ப் ேபசினீங்கன்னா அப் றம் மத்தவங்க 
ெகாண்டாட்டத் க்குக் ேகட்பாேனன்?" 
 
    "என்ன விட் க்ெகா த் ப் ேபசிப் ட்ேடன் இப்ப? ெபாிசாச் சத்தம் ேபாடறிேய! 
சும்மா 'உன்னாேலதான் எல்லாம், உன்னேலதான் எல்லாம்'  ெசால் க் 
காட் க்கிட் க்கான் அவன். அ தான் 'என்ைன ஏண்டா கூட் க்கிட்  வந்ேத'ன்  
ேகட்ேடன். அ க்கு நீ ஏன் என்ேமேல ேகாபப் பட ம் தான் எனக்குப் ாியைல." 
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    "நீங்க வந்தி க்காட்  நான் என் இஷ்டம் ேபாலத் தா மாறாகத் திாிேவன்  
ெநைனச்சுச் ெசான்ன  ேபால இ ந்திச்சு, அ தான் நான் அப்பி க் ேகட்ேடன்..." 
 
    "அப்ப த் திாியறவள்  தாேன இன் ம் அ ங்க உன்ைனப்பத்தி 
ெநைனச்சுக்கிட் க்கிறதாத் ெதாி ?" 
 
    "யார் என்னேவணா நிைனக்கட் ம், அைதப்பத்தி எனக்குக் கவைல இல்ேல. ஆனா 
நீங்க சாியா நிைனக்க ம், நீங்க ம் என்ைனத் தப்பா ெநைனச்சா என்னாேல 
அைதத் தாங்கிக்க யா ." 
 
    "இவ்வள  நாள் தாங்கிக்கிட் த்தாேன இ ந்தி க்ேக..." 
 
    "இப்பத் திடீர்  இப்பி  நடந் க்கப் ேபாகத்தாேன அவன் திைகக்கிறான்...?" 

த் க்குமரன் இப்ப ப் ேபசிய  பி க்காமல் அவள் அவ டன் ேபசுவைத ம் 
நி த்திவிட் த் தைல குனிந்  கீேழ பார்த்தப  இ ந்தாள். 
 
    வி ந்  நடந்த இடத்தி ந்  தி ம் ம்ேபா  அவர்கள் ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக் 
ெகாள்ளவில்ைல. ேகாபா ம் அப் ல்லா ம் ெமாத்தமாக இவர்கள் இ வைர ேம 

றக்கணித்த  ேபால் நடந்  ெகாண்டார்கள். இவர்கேளா தங்க க்குள்ேளேய 
ஒ வைர ஒ வர் றக்கணித்த ேபால் நடந்  ெகாள்ளத் ெதாடங்கினர். 
 
    அதன் பின் பினாங்கில் நாடகம் நடந்த ன்  தினங்க ம் இேத நிைலயில் 
பரஸ்பரம் - ேகாபால் மாதவிேயா ம் மாதவி த் க்குமரேனா ம் - சு கமாகப் ேபசிக் 
ெகாள்ளாமேல கழிந்தன. ஆ  மணியான ம் திேயட்ட க்குக் கார்களில் கூட்டமாகப் 
ேபாக ம், கிாீன் க்குள் ைழந்  ேமக்கப் ேபாட ம், ேமைடயில் ந க்க ம் 
நாடகம் ந்த ம் தி ம்ப மாக நாட்கள் ேபாயின. 
 
    அப் ல்லாவின் ைநப்பாைசைய ேவெறா  வைகயில் திைச தி ப்பிவிட் ச் 
சமாளித் க் ெகாண் ந்தான் ேகாபால். தன் ைடய கு விேலேய உபந ைகயாக 
இ ந்த 'உதயேரகா' என்ற கட்டழகி ஒ த்திைய அப் ல்லாேவா  காாில் தனிேய 
ேபாக ம், அவ ைடய அன்ைபப் ெபற ம் ஏவினான். உதயேரகா ணிந்த கட்ைட. 
அவள் 'தாராளமாகேவ' அப் ல்லாைவத் தி ப்தி ெசய்  ேடப்ெரகார்டர், 

ரான் ஸ்டர், ஜப்பான் ைநெலக்ஸ் ைடைவகள், ெநக்ெலஸ், ேமாதிரம் என்  
அவாிடமி ந்  பறித் க் ெகாண் ந்தாள். தல் நான் அ பவத் க்குப் பின் 

த் க்குமரன் - நாடகம் நைடெபற்ற இடத்திற்குப் ேபாவைத நி த்திவிட்  
மாைலயில் அைறயிேலேய இ க்கத் ெதாடங்கினான். தனிைமயில் அவனால் சில 
கவிைதகள் எ த ந்த . மற்ற ேநரங்களில் - மேலயாவில் ெவளி வ ம் - இரண்  
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ன்  தமிழ்த் தினசாிகைள ம் ஒ  வாி விடாமல் அவன் ப த்தான். நல்ல 
ேவைளயாக - அந்த நாட் ல் ெவளியாகும் ஒவ்ெவா  தமிழ் தினசாி ம் நாள் தவறாமல் 
பத் ப் பன்னிரண்  பக்கங்க க்குக் குைறயாமல் ெபாி  ெபாிதாக ெவளிவந்  
ெகாண் ந்த . ன்  தினசாிகைள ம் ப க்க அதிக ேநரம் ெசலவழிக்க ந்த . 
பகல் ேநரத்தில் கு  ந கர்கள் சிலர் அவனிடம் வந்  ேபசிக் ெகாண் ப்ப ம் 
உண் . இரண்டாவ  நாேளா ன்றாவ  நாேளா ேகாபால் நாடக மன்றத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஒ  ைண ந கன், "ஏன் சார், நீங்க நாடகத் க்கு வரைதேய நி த்திட்டீங்க?... 
உங்க க்கும் ேகாபால் அண்ண க்கும் எதினாச்சும் மனஸ்தாபமா?" என்  

த் க்குமரனிடம் ேகட்ேட விட்டான். த் க்குமரன் அவ க்குப் சி ெம கினார் 
ேபால் பதில் ெசான்னான். 
 
    "ஒ  நாள் பார்த்தாப் ேபாதாதா என்ன தினம் பார்க்க மா? நாம எ தின நாடகம், 
நாேம ேசர்ந்  ந க்கிேறாம். தினம் பார்க்கற க்கு என்ன அவசியம்?" 
 
    "அப்பி ச் ெசால் டலாமா சார்? நாடகம் சினிமா மாதிாியில் ேய! சினிமா 
ஒ வாட்  காமிராவிேல ச்சு ஓட விட் ப்பிட்டா அப் றம் அப்ப ேய 
ஓ க்கிட் க்கும். நாடகம் உசிர்க் கைலயாச்ேச? ஒவ்ெவா  நாைளக்கு ந ப்பிேல  
நயம், பாட் ேல  நயம் , நயம் நயமா வந் கிட்ேட இ க்குேம?" 
 
    "வாஸ்தவம்தான்..." 
 
    "இப்ப பா ங்க... ேநத்  நீங்க வரேல. தல் நாள் நீங்க வந்தி ந்தீங்க... நீங்க வந்  
பார்த்த அன்னிக்கி மாதவியம்மா ந ப் ப் பிரமாதமா இ ந்திச்சு, நீங்க வராத னாேல 
ேநத்  ெராம்ப டல்லா இ ந்தாங்க. ந ப்பிேல உற்சாகேம இல்ைல..." 
 
    "நீ என்ைனப் ெப ைமப் ப த்தறதா நிைனச்சுச் ெசால்ேற தம்பீ! ஆனா அப்பி  
ஒண் ம் இ க்கா . 'மாதவி'க்கு ஒ  திறைம உண் . அ  எப்ப ந ச்சா ம் எதிேல 
ந ச்சா ம் ஒேர தரமா இ க்குேம?" 
 
    "நீங்க விட் க் ெகா த் ப் ேபசமாட்டீங்க சார்! ஆனா நான் கவனிச்சுப் பார்த் ச் 
ெசால்ேறன். நமக்குப் பிாிய ள்ளவங்க கீேழ சைபயில் உட்கார்ந்  பார்த்தா அ  
நமக்கு ஒ  'டானிக்' மாதிாி இ ந்  ேவைல ெசய் ங்கிற  உண்ைமதான். ஒ  தடைவ 
பா ங்க... வி  நகர் மாாியம்மன் ெபா ட்காட்சிக்கு நான் ன்ேன ேவைல பார்த்த 
கம்ெபனி ட் ப்ேபாட ேபாயி ந்ேதன். அந்த ஊர் எனக்குச் ெசாந்த ஊ . என் அத்ைத 
மகள் - அ தாங்க எனக்கு ைறப் ெபாண்  - வந்  நாடகத்ைதப் பார்த் ச்சு. 
அன்னிக்கு நான் ெராம்ப உற்சாகமா ந ச்ேசன்." 
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    "அ  சாிதான்; உனக்கு உன் அத்ைதமகள் ேமல் காதல் வந்தி க்கும்." 
 
    "அப்ப  வாங்க வழிக்கு! அேத மாதிாிதான் மாதவிக்கும் உங்க ேமேல..." 
 
    - உடேன த் க்குமரன் தன்ைனப் பார்த்த பார்ைவையத் தாங்க யாமல் ேமேல 
ெசால்வைதத் தயங்கி நி த்திவிட்டான் அந்தத் ைண ந கன். 
 
    அந்தத் ைண ந கன் ெசால் யதில் உள்ள உண்ைமையத் தாேன உணர்ந்தா ம் 
அவனிடம் ஒ  சிறி ம் மாதவியின் ேமல் தனக்குப் பிாியமி ப்பைதக் காண்பித் க் 
ெகாள்ளாமேல ேபசினான் த் க்குமரன். ஆனால் தன் ைடய கம் எதிேர 
ெதன்படாமல் இ ப்ப  அவ ைடய ந ப்ைபப் பாதிக்கத்தான் ெசய் ம் என்  

த் க்குமரன் நன்றாக உணர்ந்தி ந்தான். உள் ற அந்த உணர்ச்சி இ ந்தா ம் 
மாதவிைய உற்சாகப்ப த் வதற்காகக்கூட பினாங்கில் காம் இட் ந்தவைர 
நாடகங்க க்கு அவன் ேபாகேவ இல்ைல. பினாங்கில் கைடசி நாடக ம் ந்த பின் 
- பண்டங்கள் அங்கு மிக ம் ம  என்பதனால் கு வில் ஒவ்ெவா வ ம் தனியாக ம், 
கூட்டமாக ம் 'ஷாப்பிங்' ேபானார்கள். 'ஃப்ாீேபார்ட்' ஆைகயால் பினாங்குக் கைட 

திகளில் ைகக்க காரங்களின் வைகக ம், ந ன ெடாிலீன், ெரயான், ெடாிகாட், 
ல்க் ணிக ம், ேர ேயாக்க ம் ெகாள்ைள ம வாகக் குவிந்  கிடந்தன. 

அப் ல்லாவிடம் அட்வான்ஸ் வாங்கிக் கு ைவச் ேசர்ந்த ஒவ்ெவா  ந க க்கும் 
ந ைகக்கும்  ெவள்ளி பணம் ெகா த்தான் ேகாபால். த் க்குமர க்கும், 
மாதவிக்கும் தைலக்கு இ ற்ைறம்ப  ெவள்ளி தம் ஐந்  ெவள்ளிைய ம் ஒ  
கவாில் ேபாட்  மாதவியிடேம ெகா த்  விட்டான் அவன். த் க்குமரைன ேநாில் 
எதிர்க் ெகாண்  ேபசி அவனிடம் பணத்ைதக் ெகா ப்பதற்குப் பயமாக இ ந்த  
ேகாபா க்கு. மாதவியிடம் ெகா த்தேபாேத தயங்கித் தயங்கித்தான் அைத வாங்கிக் 
ெகாண்டாள் அவள். 
 
    "எ க்கும் அவாிட்ட ம் ஒ  வார்த்ைத ெசால் ங்க... நானாப் பணத்ைத 
வாங்கிட்ேடன்  அவர் ேகாபிச்சா ம் ேகாபிப்பார்" - என்  மாதவி ேகாபா டம் 
ெசால் யேபா , 
 
    "அவர் அவர்  ஏன் ந ங்கேற? த் க்குமார்  ேபைரத்தான் ெசால் த் 
ெதாைலேயன்" என்  க ைமயாக அந்த 'அவாி'ல் குரைல ஓர் அ த்  அ த்தி 
இைரந்தான் ேகாபால். 
 
    - மாதவி இதற்குப் பதில் எ ம் ெசால்லவில்ைல. ேகாபால் அவைளக் க ைமயாக 
உ த் ப் பார்த் விட் ப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ஆனா ம் அவளிடம் க ைமயாகப் 
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ேபசிய  ேபாலேவ த் க்குமரைன அவன் றக்கணிக்கத் தயாராயில்ைல. ன்  
நாட்களாகத் தனக்கும் அவ க்கும் இைடேய நிலவிய ெமௗனத்ைத ம் 
மனஸ்தாபத்ைத ம் தவிர்ப்ப ேபால், அவனிடம் ேபாய்ப் ேபச்சுக் ெகா த்தான். 
 
    "எல்ேலா ம் ஷாப்பிங் ேபாறாங்க! பினாங்ைகவிட்  இன்னிக்கி ராத்திாிேய நாம் 

றப்படேறாம். நீ ம் ேபாய் ஏதாவ  வாங்கிக்க ம்னா வாங்கிக்க. மாதவிகிட்ட 
உனக்காக ம் ேசர்த் ப் பணம் ெகா த்தி க்ேகன். கார் ேவ ம்னா எ த்திட் ப் 
ேபாயிட்  வந்தி ங்க. ெரண்  ேப ம் ேசர்ந்ேத ேபாய் ஷாப்பிங் ச்சிக்கலாம். 
அப் றம் றப்படற ேவைளயிேல டயம் இ க்கா " 
 
    "......." 
 
    "என்ன ? நான் ேவைல ெமனக்ெகட் ப் ேபாய் உங்கிட்டச் 
ெசால் க்கிட் க்ேகன். பதில் ெசால்லாேம இ க்கிேய...?" 
 
    "நீ ெசால்றைதச் ெசால் யாச்சில்ேல...?" 
 
    "எனக்ெகாண் மில்ேல! உனக்காகத்தான் ெசான்ேனன்..." 
 
    "அதாவ  - என்ேமேல உனக்கும் அக்கைறயி க்குன்  காமிக்கிேற! இல் யா - ?" 
 
    "இப்ப க் குத்தலாகப் ேபசாேத வாத்தியாேர! எனக்குப் ெபா க்கா - " 
 
    "ெபா க்காட்  என்ன ெசய்யிறதா உத்ேதசேமா?" 
 
    "சாி! சாி! உங்கிட்ேட இப்ேபா ேபசிப் பயனில்ைல. நீ ெராம்பக் ேகாபத்திேல 
இ க்கிற மாதிாித் ெதாியி " - என்  கூறிவிட்  த் க்குமரனிடம் ேமேல ஒன் ம் 
ேபசாமல் ந வி விட்டான் ேகாபால். 
 
    அவன் ேபான சிறி  ேநரத்திற்ெகல்லாம் மாதவி வந்தாள். அப்ப  வந்தவள் 

த் க்குமரைன ேந க்குேநர் பார்க்கப் பயந்  தயங்கியவளாக எங்ேகா பார்த் ப் 
ேபசினாள். அவள் ைகயில் ேகாபால் ெகா த்த பணம் அடங்கிய கவர் இ ந்த . 
 
    "பணம் ெகா த்தி க்கா ... ஷாப்பிங் ேபாக ம்னா வச்சுக்க மாம்..." 
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    "யா க்குப் பணம்?" 
 
    "உங்க க்கும் எனக்கும்..." 
 
    "உனக்காக நீ வாங்கிட்ட  சாி! எனக்குன்  நீ எப்ப  வாங்கலாம்?" 
 
    "நான் வாங்கேல! அவராக் ெகா த்திட் ப் ேபாறா ." 
 
    "ெகா த்திட் ப் ேபானா வச்சுக்க. எனக்கு எந்தக் கைடக்கும் ேபாகேவண்டாம். 
எ ம் வாங்க ேவண்டாம்..." 
 
    "அப்பி யானா எனக்கும் ேபாக ேவண் யதில்ைல..." 
 
    "ேச! ேச! சும்மா நீ ம் அப்பி ச் ெசால் க்காேத ேபாய் ேவண் யைவ வாங்கிக்க - 
'உதயேரகா' ைவப்பா , ெரண்  நாளாப் ப்  ைநலான், ைநலக்ஸ்லாம் 
கட் க்கிறா... அவ க்குக் குைறவான ணிைய நீ கட்டலாமா...? ஹீேராயினாச்ேச 
நீ?" 
 
    "இந்தாங்க! நீங்க இப்பி ப் ேபசற  உங்க க்ேக நல்லா இ க்கா?... 
உதயேரகாைவ ம் என்ைன ம் ஒண்ணாப் ேபசற அள  உங்க மனசு என் 
விஷயத்திேல ெகட் ப் ேபாயி க்கு..." 
 
    "யார் மனசும் ெகட் ப் ேபாகேல! அவங்க அவங்க மனைசத் ெதாட் ப் பார்த்தாத் 
ெதாி ம்." 
 
    "என்ன ெதாி ம்?"- 
 
    "ெரண்   நாளா எப்பி  நடந் கிட்ேடாம்  ெதாி ம்." 
 
    "இேத ேகள்விைய நா ம் உங்ககிட்டத் தி ப்பிக் ேகட்க ம்." 
 
    "........" 
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    அவள் அவன ேக வந்  அவ க்கு மட் ேம ேகட்கிற ெமல் ய குர ல், 
ெகஞ்சுவ  ேபால் ேவண் னாள்: 
 
    "இந்தாங்க! ணா மனைசக் ெக த் க்காதீங்க. நான் இனி ஒ க்கா ம் 
உங்க க்குத் ேராகம் பண்ணமாட்ேடன். இப்ப இந்த இடத் ேல நான் அநாைத, 
நீங்க ம் இல்ேலன்னா எனக்கு யா ேம ைணயில்ேல." 
 
    "சக்தியில்லாதவனிடத்தில் அைடக்கலமாவதில் என்ன பயன்?" 
 
    "உங்க க்குச் சக்தியில்ேலன்னா இந்த உலகத்திேலேய அ  இல்ேல, ணா 
அ க்க  என்ைனச் ேசாதிக்காதீங்க..." 
 
    "ஏன்  நாளா எங்கூடப் ேபசேல?" 
 
    "நீங்க ஏன் ேபசேல?" 
 
    "நான் ேகாபக்காரன், ஆண் பிள்ைள.." 
 
    "அ  ெதாிஞ்சுதான் நாேன ந்திக்ெகாண்  வந்  இப்பக் ெகஞ்சேறன்..." 
 
    "நீ ெராம்பக் ெகட் க்காாி..." 
 
    "அ ம் உங்களாேலதான்..." 
 
    - க ைம மைறந்  அவன் கத்தில் ன் வல் மலர்ந் விட்ட . அதற்குேமல் 
அவளிடம் அவனால் க ைமையக் காட்ட யவில்ைல. 
 
    அ ேக இ த்  அவைள ெநஞ்சாரத் த வினான் அவன். அவள் குரல் அவன் 
காத ேக கி கி த்த . 
 
    "வாசற் கத  திறந்தி க்கிற ." 
 
    "ஆமாம்! ேபாய் அைடத்  விட் வா! அப் ல்லா பார்த் த் ெதாைலக்கப் 
ேபாகிறான், 'பணத்தின் ராஜாவாகிய நமக்கு கிைடக்காத  இந்தப் பஞ்ைசப் 
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பய க்குக் கிைடக்கிறேத - என்  அப் ல்லா என்ேமல் ெபாறாைமப்படப் ேபாகிறான் 
- " 
 
    "அெதாண் மில்ேல! எனக்கு நீங்கதான் ராஜா" - 
 
    "ெசால்றைத மட் ம் இப்பி ச் ெசால் ப்பி . ஆனா ேமைட ேமேல கதாநாயகியா 
வர்ரப்ப ேவற எந்த ராஜா க்ேகாதான் ராணியா நீ ந க்கிேற?" 
 
    "பார்த்தீங்களா, பார்த்தீங்களா? இ க்குத்தான் நான் ன்னா ேய பயந்  பயந்  
அப்பப்ப ேவண் க்கிேறன். ேமைட ேமேல நான் யாேராட ந க்கிேறன், எப்ப எப்ப 
ெந க்கமா ந க்கிேறன்  கவனிச்சு என்ைனக் ேகாவிச்சுக்காதிங்கன்  பல தடைவ 
ெசால் யி க்ேகன். இ ந் ம் நீங்க அைதேய தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால் க் 
காமிக்கிறீங்க. அ க்கு நான் என்ன பண் ேவன்? ேமைடயிேலகூட நீங்கதான் 
என்ேனாட கதாநாயகரா ந க்க ம்  நான் ஆைசப்படத்தான் ெசய்யிேறன். நீங்க 
கதாநாயகரா ந க்கிறதா இ ந்தா உங்க அழகு ேவெறந்தக் கதாநாயக க்கும் வரா ..." 
 
    "ேபா ம்! ெராம்ப அதிகமாகக் காக்காய் பி க்காேத..." 
 
    "இனிேமல் காக்காய் பி த்  ஆகேவண் யதில்ைல. உங்கைள ஏற்ெகனேவ நான் 

க்க க்கக் காக்காய் பி ச்சாச்சு." - 
 
    "சாி! சாி! ேபா ம், உன் ேபச்சும் நீ ம். நாம் கைடக்கு எ க்கும் இங்ேக ேபாக 
ேவண்டாம். எல்லா 'ஷாப்பிங்' ைக ம் றப்படறப்ப சிங்கப் ர்ேல வச்சுப்ேபாம்..." 
என்  அவன் கூறியைத அவள் ஒப் க் ெகாண்டாள். தங்களிடம் அப் ல்லா ம் 
ேகாபா ம் எவ்வள  வித்தியாசமாக நடந்  ெகாண்டா ம் தாங்கள் 
ஒ வ க்ெகா வர் விட் க் ெகா க்க கூடா  என்  அப்ேபா  அவர்கள் இ வ ேம 
பரஸ்பரம் தங்க க்குள் பிரதிக்ைஞ ெசய்  ெகாண்டார்கள். அன்  மாைலயிேலேய 
ஈப்ேபா க்குப் றப்ப ம்ேபா  ஒ  ேசாதைன வந்  ேசர்ந்த . 
 
    நாடகங்களின் ெமாத்தக் காண்ட்ராக்ட்காரரான அப் ல்லா தன் டன், 
ேகாபா க்கும் மாதவிக்கும் மட் ம் விமானத்தில் ஈப்ேபா ெசல்ல ஏற்பா  ெசய்  
ெகாண்  மற்றவர்கள் அைனவ ேம - காாில் பயணம் ெசய்யட் ம் என்  திட்டம் 
வகுத்தி ந்தார். அதன்ப  த் க்குமர ம் காாிேல ேபாகிறவர்கேளா  ேசர்ந்  
ெகாள்ள ேவண் யி ந்த . 
 
    றப்ப வதற்குச் சிறி  ேநரத்திற்கு ன் தான் இந்த ஏற்பா  மாதவிக்குத் 
ெதாிந்த . அவள் உடேன ேகாபா டம் ெசன்  ைதாியமாக ம த் விட்டாள். 
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    "நா ம் காாிேலேய வேரன். நீங்க ம் அப் ல்லா ம் மட் ம் ப்ேளன்ல வாங்க..." 
 
    "அ  யா ! ஈப்ேபாக்காரர்கள் ஏர் - ேபார்ட்ல வரேவற்க வந்தி ப்பாங்க..." 
 
    "வந்தி க்கட் ேம, அ னாேல என்ன? நீங்கதான் ேபாறீங்கேள..." 
 
    "அ  எப்ப யி ந்தா ம் நீ ம் ப்ேளன்லதான் வந்தாக ம்." 
 
    "நான் கார்லதான் வ ேவன்..." 
 
    "அெதன்ன? அப்பி  ஒ  பி வாதமா?" 
 
    "பி வாதம்தான்." 
 
    "வாத்தியா க்குப் பிேளன் க்கட் வாங்கேலங்கிற க்காகத்தான் நீ இப்ப 
வல்வழக்காடேற?" 
 
    "அப்ப த்தான் வச்சுக்குங்கேளன். நான் அவேராட தான் காாிேல ஈப்ேபா 
வரப்ேபாேறன்..." 
 
    "இந்த வாத்தியார் ஒண் ம் ஆகாசத்திேல ந்  உனக்கு ன்னாேல திடீர்  
அ ர்வமாக வந்  குதிச்சுப் டேல, என்னாேலதான் உனக்கும் பழக்கம்..." 
 
    "இ க்கட் ேம, அ க்காக..." 
 
    "நீ ெராம்ப எதிர்த் ப் ேபசேற? உனக்கு வாய்க் ெகா ப்  அதிகமாயி ச்சு." 
 
    "........" 
 
    "வந்த இடத்திேல உன்கிட்ட ஒண் ம் பண்ண யைல. ெமட்ராஸா இ ந்தா 
' ரப்ேபா  க ைதன் ' தள்ளிப் ட்  ஒேர நாளிேல ேவேற ஹீேராயி க்கு வசனம் 
மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு உன்ைன ெவளிேய அ ப்பி ேவன்." 
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    "அப்பி ச் ெசய்ய ேவண் ய அவசியம் இ ந்தா அைத ம் ெசய் க்க 
ேவண் ய தாேன?" 
 
    இைதக் ேகட் க் ேகாபால் அதிர்ச்சியைடந்தான். இவ்வள  க்காக அவள் 
தன்னிடம் எதிர்த் ப் ேபச ேநர்ந்த அ பவம் இதற்கு ன் அவ க்கு ஏற்பட்டேத 
இல்ைல. த் க்குமரன் என்ற ெகா ெகாம்பின் பற் த ல் மாதவி என்ற ெமல் ய 
ெகா  எவ்வள  இ க்கமாகப் பற்றிப் படர்ந்தி ந்தால் இந்தத் ணி  அவ க்கு 
வந்தி க்க ெமன்  எண்ணியேபா  அவன் திைகத்தான். கைடசியில் 
அப் ல்லா ம், அவ ம் உதயேரகா ம்தான் விமானத்தில் ெசன்றார்கள். மாதவி, 

த் க்குமரேனா ம் மற்றக் கு வின ட ம் காாில் தான் ஈப்ேபா க்கு வந்தாள். 
 
    மாதவிக்கு உைறக்க ேவண் ெமன்பதற்காகத்தான் அவ க்கு ாிஸர்வ் ெசய்தி ந்த 
விமானப் பயணச் சீட்ைட உதயேராகாவின் ெபய க்கு மாற்றி அவைள விமானத்தில் 
அைழத் க்ெகாண்  ேபானார்கள் அவர்கள். மாதவிேயா அவர்கள் யாைர 
விமானத்தில் அைழத் ப் ேபாகிறார்கள் என்ப  பற்றிக் கவைலப்பட்டதாகேவ 
காண்பித் க் ெகாள்ளவில்ைல. உதயேரகாதான் ம நாள் காைல எல்லாாிட ம் 
பினாங்கி ந்  விமானத்தில் தான் அப் ல்லாேவா  வந்ததாகப் பைறயைறந்  
ெகாண் ந்தாள். தன் ைடய அந்தஸ்  உயர்ந்தி ப்பைதக் கு வி ள்ள 
மற்றவர்க க்குத் ெதாிவித் விட ஆைசப்பட்டாள் அவள். அப்ப த் ெதாிவதால் 
கு வி ள்ள மற்றவர்கள் தனக்குப் பயப்பட ம் மாியாைத ெசய்ய ம் வழி உண்  
என்  அவ க்குத் ேதான்றிய  ேபா ம். 
    ------------- 
 

அத்தியாயம் - 18 
 
    ஈப்ேபாவில் தல் நாள் நாடகத்திற்கு நல்ல வசூல் ஆயிற் . இரண்டாம் நாள் 
நாடகத்தன் ம் பரவாயில்ைல. பினாங்கில் ஆன வசூல் ஈப்ேபாவில் ஆகவில்ைல 
என்  ேகாபா டம் குைறபட் க் ெகாண்டார் அப் ல்லா. இரண்டாம் நாள் 
நாடகத்தன்  மாைலயில் நல்ல மைழ பி த் க் ெகாண்ட தான் வசூல் குைறவிற்குக் 
காரணம் என்  க தினான் ேகாபால். 
 
    ஈப்ேபாவில் தங்கியி ந்த இரண்  நாட்களில் பகல் ேநரங்களில் சுற் ப் றப் 
பகுதிகளில் பார்க்க ேவண் ய இடங்கைளப் பார்த்  விட்டார்கள் அவர்கள். அ த்  
நாடகம் நடத்த ேவண் ய ஊர் ேகாலா ம் ர். இைடயில் ஒ  நாள் ஓய்  
ெகாள்வதற்கு மீதம் இ ந்த . 
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    அப் ல்லா ம், உதயேரகா ம், ேகாபா ம் 'ேகமரான் ைஹலண்ட்ஸ்' - என்ற மைல 
வாசஸ்தலத்திற்குப் ேபாக வி ம்பினார்கள். ஆனால் அந்த ஒ  நாள் ஓய்விற்குக் 
கு வினர் அைனவைர ம் அைழத் ச் ெசல்ல அவர்கள் தயாராயில்ைல. 
 
    "நீ வி ம்பினால் வரலாம்" - என்  மாதவியிடம் மட் ம் ெதாிவித்தான் ேகாபால். 
"நான் வரவில்ைல" - என்  சு க்கமாகப் ேபச்ைச த்  அவைன அ ப்ப 

யன்றாள் மாதவி. ஆனால் ேகாபால் அேதா  விடாமல் ேம ம் ேபச்சுக் 
ெகா த்தான். "உதயேரகாைவ அ ப்பிச்சும்... அப் ல்லா உன்ைனேய ெநைனச்சு 
உ கிப் ேபாயிட் க்கா ..." 
 
    "அ க்கு என்ைன என்ன ெசய்யச் ெசால்றீங்க? நான் ேகமரான் ைஹலண்ட்ஸுக்கு 
வரைலயின்  ெசான்னப் ற ம் நீங்க ேமேல ேமேல ேபசிக்கிட் ந்தா அப் றம் 
நான் பதில் ெசால்ற க்கு ஒண் மில்ைல." 
 
    "அ க்கில்ேல; அப் ல்லா ேகாடீஸ்வரன். மனசு வச்சுட்டான்னாக் ேகா  
ேகா யாப் பணத்ைதக் கால்ேல ெகாண்டாந்  ெகாட் வான்." 
 
    "எங்ேக ெகாட்ட ேமா ெகாட்டட் ேம?" 
 
    "நீ ணாக ெராம்ப மாறிப் ேபாயிட்ேட." 
 
    "ஆமாம் மாறித்தான் ேபாயிட்ேடன். அைத நீங்க ாிஞ்சிக்கிட் ந்தாச் சாிதான். 
 
    "வாத்தியார் என்னேமா மாயமாகச் ெசாக்குப் ெபா  ேபாட்  உன்ைன 
மயக்கிப் ட்டான்..." 
 
    தன் அைறையத் ேத  வந்  தனிைமயில் ேகாபால் நீண்ட ேநரம் ேபசுவைத அவள் 
வி ம்பவில்ைல. அவன் வாயி ந்  சிய நாற்றத்தில் அப்ேபா  அவன் 
கு த் விட்  ேவ  வந்தி க்கிறான் என்  ெதாிந்த . ஆகேவ நீண்ட ேபச்ைசத் 
தவிர்க்க வி ம்பினாள் அவள். அவேனா என்ன ெசால் ம் ேபாகிற வழியாயில்ைல. 
ேபசிக் ெகாண்ேட நின்றவன் திடீெரன்  ஒ  பயங்கர மி கத்தின் ெவறிேயா  தாவி 
அவைளத் த வ யன்றான். அைத ற்றி ம் எதிர்பாராத மாதவி தன் ைககளின் 

ப் பலத்ைத ம் பிரேயாகித்  அவைனப் பி த் க் கீேழ தள்ளிவிட்  அைறக் 
கதைவத் திறந்  ெகாண்  ெவளிேய ஓ விட்டாள். ேநேர த் க்குமரனின் 
அைறக்குப் ேபாய்க் கதைவத் தட் னாள் மாதவி. த் க்குமரன் எ ந்  வந்  
கதைவத் திறந்தவன் அவளி ந்த பதற்றமான நிைலையக் கண்  திைகத்தான். 
 
    "ஏன் இப்ப  உடம்  ந ங்கு ? என்ன நடந் ச்சு?" 
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    "உள்ேள வந்  ெசால்ேறன்" - என்  கூறிவிட்  அவேனா  அவனைறக்குள் 
ெசன்றாள் மாதவி. 
 
    கதைவத் தாழிட் விட்  உள்ேள ெசன்  அவைள உட்காரச் ெசான்னான் 

த் க்குமரன். கு க்கத் தண்ணீர் ேகட்டாள் அவள். அவேன எ ந்  ெசன்  
'ஜக்'கி ந்  தண்ணீர் எ த் க் ெகா த்தான். தண்ணீைரப் ப கிய பின் 
நடந்தைதெயல்லாம் ஒன் விடாமல் அவனிடம் ெசான்னாள் அவள். 
 
    எல்லாவற்ைற ம் ேகட் ப் ெப ச்சு விட்டான் அவன். சில விநா கள் அவ க்கு 
என்ன ம ெமாழி ெசால்வெதன்ேற அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. அவள் திடீெரன்  
விசும்பி விசும்பி அழத் ெதாடங்கினாள். ெவ த் ப் ெபாங்கி வந்த அ ைக அவன் 
இதயத்ைதப் பிைசந்த . அவள் அ ேக ெசன்  பட் க் க ங்கூந்தைலக் 
ேகாதியப ேய ஆ தலாக அரவைணத்தான் அவன். அவ ைடய அரவைணப்பில் 
அவள் பா காப்ைபக் கண்ட  ேபால் உணர்ந்தாள். நீண்ட ேநரத்திற்குப்பின் அவன் 
அவளிடம் கூறினான்: 
 
    "ச கத்தின் ஒவ்ெவா  ைற ம் இன்ைறக்கு ஒ  ெபாிய தியாக நீண் க்கிற . 
அவற்றில் சில திகளில் நடந்  ெசல்கிறவர்க க்குப் பா காப் க் குைற ; பிரகாசம் 
அதிகம். ச கத்தின் இ ண்ட திகளில் நடப்பைத விட அதிகமான தி ட் க்க ம் 
வழிப்பறிக ம் பிரகாசமான தியில் தான் மிகுதியாக நைடெப கின்றன. 
பிரகாசங்களின் அ யில்தான் அந்தகாரம் வசிக்கிற . கைல லகம் என்ற தி இர ம் 
பக ம் பிரகாசமாக மின் கிற . கழால் மின் கிற . வசதிகளால் மின் கிற . 
ஆனால் இதயங்களால் மின்னவில்ைல. எண்ணங்களின் பாிசுத்தத்தால் மின்னவில்ைல. 
அந்த தியின் பிரகாசத்தில் மிக வனப் ைடய பல ைடய சாீர அழகும், மன அழகும், 
ெமௗனமாக ம் இரகசியமாக ம் ப யாகிக் ெகாண்ேட இ க்கின்றன." 
 
    "ஊ க்குப் ேபான ம் 'ேபா  க ைதன் ' என்ைனக் க த்ைதப் பி ச்சு ெவளியிேல 
தள்ளிடப் ேபாறாராம்." 
 
    "யார்? ேகாபால் உங்கிட்டச் ெசான்னானா?" 
 
    "ஆமாம், ஈப்ேபா க்குப் பிேளன்ல வரமாட்ேடன்  ெசான்னப்ப எங்கிட்டச் சத்தம் 
ேபாட்டா !" 
 
    "கைல ஒ  ெபண்ணின் வயிற் க்கும் வசதிக க்கும் பா காப்பளிக்கிறேத ஒழிய 
உடம்பிற்கும் அதன் கற் க்கும் பா காப்பளிப்பதில்ைல". 
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    "........." 
 
    அவளால் இதற்குப் பதில் எ ம் ெசால்ல யவில்ைல. அவன் கத்ைத ேநேர 
பார்ப்பதற்குத் ணிவின்றிக் கீேழ தைரைய ேநாக்கிக் குனிந்த  அவள் கம். 
 
    உதயேரகா சகிதம் அப் ல்லா ம் ேகாபா ம் ேகமரான் ைஹலண்ட்ஸுக்குப் 
ேபாய்விட்டார்கள். அவர்கள் ேகமரான் ைஹலண்ட் ந்  தி ம்பிய ம் கு வினர் 
அைனவ ம் ஈப்ேபாவி ந்  தி ம்பிய ம் றப்பட ேவண் ெமன்   
ெசய்யப்பட் ந்த . 
 
    அன்  பக ல் மாதவி ம் த் க்குமர ம், கு ைவச் ேசர்ந்த ைண ந கன் 
ஒ வ ம், ஒ  டாக்  வாடைகக்குப் பி த் க் ெகாண் , ஈப்ேபாைவச் சுற்றியி ந்த 
சுங்ைக, சுங்ைக சிப் ட், கம்பார் த ய ஊர்க க்குப் ேபாய்விட்  வந்தார்கள். 
'சுங்ைக சிப் ட்' ல் கூட் ற  ைறயில் நடத்தப்ப ம் ஒ  ரப்பர்த் ேதாட்டத்ைத ம், 
மகாத்மா காந்தி ெபயாில் கட்டப்பட் ந்த காந்தி கலாசாைல என்ற பள்ளிக் 
கூடத்ைத ம் அவர்கள் பார்த்தார்கள். ேபாகும் ேபா ம் வ ம்ேபா ம் சாைலய ேக 
ெம குவர்த்தி உ கி வ வ ேபால் ெகா  ெகா யாகச் சாிந்த ஒ வைக மைலகள் 
பார்க்க மிக அழகாக இ ந்தன. எல்லா இட ம் சுற்றிப் பார்த் விட்  ஏழைர 
மணிக்குள் அவர்கள் தி ம்பி விட்டார்கள். ேகமரான் ைஹலண்ட்ஸ் ேபாயி ந்தவர்கள் 
தி ம்ப இர  இரண்  மணிக்கு ேமலாகி விட்ட . 
 
    ம நாள் அதிகாைலயில் ேகாபால், அப் ல்லா, உதயேரகா வ ம் விமானம் 

ல ம், மற்றவர்கள் கார் ல ம் ேகாலா ம் ர் றப்பட்டனர். ஸீன்கள், 
ெஸட் ங்ஸ் எல்லாம் ஓர் ஊாி ந்  இன்ெனா  ஊ க்குப் பத்திரமாக வந்  ேசர, 
அப் ல்லா லாாி ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார். அதனால் அைவ ஒ ங்காக உாிய 
காலத்திேல அந்தந்த ஊ க்கு வந்  ேசர்ந்தன. 
 
    உதயேரகாைவத் ெதாடர்ந்  அவர்கள் விமானத்தில் அைழத் ப் ேபாவதி ந்  
தான் அைதப் பார்த்  ஏங்கி வழிக்குவர ெமன அப் ல்லா எண் வதாகத் 
ேதான்றிய  மாதவிக்கு. அவள் அப் ல்லாைவ நிைனத் ப் பாிதாபப்பட்டாள். அவள் 

த் க்குமரனிடம் கூறினாள்: 
 
    "எங்ேகா ைலயில் கிடந்த உதயேரகா க்கு மேலயாவிேல வந்  இப்ப  ஒ  
ேயாகம் அ க்க ம்  தைலயிேல எ தியி க்குப் பா ங்க..." 
 
    "ஏன்? அவேமேல ெபாறாைமயாயி க்கா உனக்கு?" 
 



 177

    "ேச! என்ன ேபச்சுப் ேபசறீங்க நீங்க?... நான் ெசால்ல வந்த  அவேயாகத்ைதப் 
பற்றிேய தவிர, எனக்கு அதிேல ெபாறாைமயின்  அர்த்தமில்ைல. அவ 
வரக்கண் தான் நான் பிைழச்ேசன்..." 
 
    "இல்ேலன்னா?" 
 
    "........." 
 
    அவள் பதில் ெசால்லவில்ைல. அவ்வள  க ைமயாக அவைளக் 
ேகட் க்கக்கூடாெதன்  அவ ம் அந்தப் ேபச்ைச அவ்வளவிேலேய நி த்தினான். 
தான் அப்ப க் க ைமயாகப் ேபசும் ஒவ்ெவா  தடைவ ம் அவள் தனக்கு ன் 
ெமௗனம் சாதிப்பைதப் பார்த்  அவ க்ேக அவள் ேமல் உள் றக் க ைண சுரந்த . 
நிரா தபாணியாக எதிேர நிற்கும் பல னமான எதிாிைய ஆ தங் ெகாண்  

ன் த்தியைதப் ேபால உணர்ந்தான் அவன். 
 
    அவ ம் மாதவி ம் எதிர்பாராமேல ேகாலாலம் ாில் அவர்க க்கு ஒ  வசதி 
கிைடத்த . அப் ல்லா ம் உதயேரகா ம், ேகாபா ம் மாீ ன் ேஹாட்டல் என்ற 

தல் தரமான உல்லாச ேஹாட்ட ல் தங்கிக் ெகாண்  மற்றவர்கைள ேவேறார் 
இடத்தி ந்த சாதாரணமான 'ஸ் ெரயிட்ஸ் ேஹாட்ட' ல் தங்கச் ெசய்தனர். ஏற்பா  
ெசய் ன் ேகாபால் மாதவிையக் ேகட்டான். 
 
    "உனக்கு ஆட்ேசபைணயில்ேலன்னா நீ ம் எங்ககூட மாீ ன் ேஹாட்டல்ேல 
தங்கலாம். ஆனா வாத்தியா க்கும் ேசர்த்  இங்ேக ஏற்பா  ெசய்ய யா ." 
 
    "அவசியமில்ைல! நான் இங்ேக தங்கல்ேல. அவர் தங்கற இடத்திேலேய நா ம் 
தங்கிக்கிேறன்..." என்றாள் மாதவி. 
 
    உயரமான கட் டங்க ம், சீன எ த்தி ம், மலாய் எ த்தி ம், ஆங்கிலத்தி மாக 
மின் ம் நியான்ைஸன் விளக்குக மாகக் ேகாலா ம் ர் ற்றி ம் தியெதா  
ேதசத் க்கு வந்தி க்கிேறாம் என்ற உணர்ைவ அவர்க க்கு அளித்த . சாைலகள் 
எல்லாம் பளீெரன் ம் கச்சிதமாக ம் இ ந்தன. ெமட்ரா ல் பார்த்திராத தி சுகளில் 
சிறி ம் ெபாி மாகப் திய திய கார்கள் நிைறயத் ெதன்பட்டன. மலாய்க்காரர்கள் 
யார், சீனர்கள் யார் என்  வித்தியாசம் கண் பி ப்ப  ஆரம்பத்தில் க னமாக 
இ ந்த . 
 
    அவர்கள் அங்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந்த தினத்தன்  ம நாள் காைலயில் உள் ர்க் 
காைலத் தமிழ்த் தினசாியில் ந கர் ேகாபாைலப் ேபட்  கண்  ெவளியிட் ந்தார்கள். 
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அந்தப் ேபட் யில், "இங்ேக நீங்கள் நடத்த இ க்கும், 'கைழக் கூத்தியின் காதல்' என்ற 
நாடகத்திற்கு ன் அைத உ வாக்கும் யற்சியில் ஈ பட ேநர்ந்த  பற்றி மேலயாத் 
தமிழர்க க்கு எ ம் கூ ர்களா?'' என்  ஒ  ேகள்வி இ ந்த . 
 
    " க்க க்க நாேன திட்டமிட்  மேலயாத் தமிழர்க க்காகத் தயாாித்த நாடகம் 
இ ! இதன் ெவற்றிைய நான் என் ெவற்றியாகேவ க ேவன்" - என்  அந்தக் 
ேகள்விக்கு ம ெமாழி கூறியி ந்தான் ேகாபால். அைதப் ப த்த ேபா  மாதவிக்கும் 

த் க்குமர க்கும் தாங்க யாத ஆத்திரம் வந்த . 
 
    "உபசாரத் க்குக் கூட இ  நீங்க எ தின நாடகம்  ஒ  வார்த்ைத ெசால்லைல, 
பார்த்திங்களா? அவ க்கு எத்தினி திமி  இ ந்தா இப்ப ப் பதில் ெசால் யி ப்பார்." 
 
    "நீ ெசால்ற  தப்  மாத ! அவ க்குத் திமி ம் கிைடயா , ஒ  எழ ம் கிைடயா . 
சுபாவத்திேல அவன் ெபாிய ேகாைழ, ெவளியிேல ெபாிய தீரன் மாதிாி ந க்கிறான். 
இந்தப் ேபட்  விஷயம் ேவேற மாதிாி நடந்தி க்கும், பத்திாிக்ைககாரங்கைள 
அப் ல்லாதான் 'மாீலீ' க்குக் கூட் க்கிட்  வந்தி ப்பார். ேபட்  எ க்கறப்ப 
அவ ம்கூட இ ந்தி க்கார்  இந்தப் ேபட் யிேலேய ேபாட் க்ேக படம், 
அ ேல ந்  ெதாி . இேதா பா  படத்ைத. தல்ேல ேகாபால், ந விேல 
உதயேரகா. அப் றம் அப் ல்லான்   ேப மா நிக்கறாங்கேள. 
அப் ல்லா க்குப் பயந்  அவன் உன் ெபயைரேயா என் ெபயைரேயா ெசால்லாமல் 
விட் ப்பான். அவன் உன் ேபைர ம், என் ேபைர ம் ெசால்  அப் ல்லா அைத 
ேவண்டாம் க்க ம்." 
 
    "இ ந்தா ம் இ க்கும்! ஆனா இ  அ க்கேவ அ க்கா . நாடகத்ைத எ தி 

க்க க்க 'ைடரக்ட்' பண்ணின உங்கைள அவர் மறந்  ேபான பாவம் அவைரச் 
சும்மா விடா ." 
 
    "பாவ ண்ணியத்ைதப் பார்க்கிறவங்க இன்னிக்கி உலகத்திேல யார் இ க்காங்க?" 
என்ற அவ க்கு விரக்தியான குர ல் ம ெமாழி கூறினான் த் க்குமரன். 
 
    அவர்கள் தங்கியி ந்த 'ஸ் ெரயிட்ஸ் ேஹாட்ட' ல் ைசனீஸ் உண ம் 
காண் ெனண்டல் உண  வைகக ம்தான் இ ந்தன. எனேவ காைலச் சிற் ண் ம் 
பக ண ம், இர  உண ம் அம்பாங் ஸ் ாீட் ந்  ஒ  இந்திய ேஹாட்டல்காரர் 
அ ப் வதற்கு ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ந்தார். காபி, கூல் ாிங்ஸ், ஐஸ்கிாீம் 
ேபான்றைவகைள மட் ம் அவர்கள் தங்கள் ேஹாட்ட ேலேய ஏற்பா  
ெசய் ெகாண்டார்கள். 
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    வந்த தினத்தன்  இர  எங்கும் ேபாகவில்ைலயாயி ம் ம நாள் காைல அவர்கள் 
மகாமாாியம்மன் ேகாவி க்கும், பத்  மைலக்கும் ேபாய்விட்  வந்தார்கள். அவர்கள் 
பத்  மைலக்குப் ேபாயி ந்தேபா  நீண்ட நாட்க க்கு ன் ம ைரயில் ெராட் க் 
கைட ைவத்தி ந்த த்ரபதி ெரட் யாைரத் தற்ெசயலாக அங்ேக சந்திக்க ேநர்ந்த . 
அவ ம் உடேன அவைன அைடயாளம் கண்  ெகாண்டார். ெபட்டா ங் ெஜயாவில் 
ெராட் க்கைட ைவத்தி ப்பதாக ம், இரண்  வ ஷத் க்கு ஒ தரம் ஆ மாதம் 
ஊர்ேபாய் வ வதாக ம் ெதாிவித்தார் ெரட் யார்.  ேதசத்தில் எதிர்பாராத விதமாக 
ஒ  ெதாிந்த மனிதைரச் சந்தித்த  மிக ம் இன்பமாயி ந்த . மாதவிைய அவ க்கு 
அறி கம் ெசய்  ைவத்தேதா  தான் ெசன்ைனக்கு வந்  ேகாபால் நாடகக் கு வில் 
இ ப்பைத ம் ெதாிவித்தான் த் க்குமரன். 
 
    "ெமல்ல சினிமா க்கு ஏதாவ  எ தப் பார்க்கக் கூடாேதா? சினிமாதான் 
இன்னிக்குக் ைக நிைறயக் காசு த ம்" - என்  எல்லா ம் வழக்கமாகக் கூ வைதேய 
ெரட் யா ம் கூறினார், அைதக் ேகட்  த் க்குமர க்குச் சிாிப் த்தான் வந்த . 
சிாித் க்ெகாண்ேட அவ க்குப் பதில் கூறினான் அவன்: 
 
    "சினிமா எங்ேக ஓ ப்ேபாற ? பார்த் க்கலாம்." 
 
    "சாி! நாைள மத்தியானம் உங்க ெரண்  ேப க்கும் நம்ம ட் ேல சாப்பா . 
ெபட்டா ங்ெஜயா க்கு வந் ங்க... அ  சாி; எங்ேக தங்கியி க்கீங்கன்  
ெசால்லேவ இல் ேய?" 
 
    "ஸ் ெரயிட்ஸ் ேஹாட்டல்ேல இ க்ேகாம். சாப்பா  பலகாரம்லாம் அம்பாங் 

ட்ேல ந்  ெகாண்டாந்  தராங்க..." 
 
    "நம்ம ட் ேலேய வந்  தங்கி ங்கேளன்." 
 
    "அ  யா ! நாடகக் கம்ெபனி ஆட்கள் எல்லாேராட ம் ேசர்ந்  
தங்கியி க்ேகாம். தனியாப் ேபாற  நல்லாயி க்கா . விட ம் மாட்டாங்க..." 
 
    "சாி! ஸ் ெரயிட்ஸ் ேஹாட்ட க்கு நாைள மத்தியானம் கார் அ ப்பேறன். 
வந் ங்க" - என்  கூறிவிட்  விைட ெபற் க்ெகாண்  ேபாய்ச் ேசர்ந்தார் த்ரபதி 
ெரட் யார். அவர் ெசன்ற பின்  சிறி  ேநரம் அவைரப் பற்றி ம் ம ைரயில் பத்  
வ டங்க க்கு ன் அவேரா  பழக ேநர்ந்த  பற்றி ம் அவ ைடய குணாதிசயங்கள் 
பற்றி ம் சிறி  ேநரம் மாதவியிடம் வியந்  ெசால் க் ெகாண் ந்தான் 
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த் க்குமரன். பத்  மைலயி ந்  அவர்கள் தி ம்பி ேஹாட்ட க்கு வந்தேபா  
எதிர்பாராத விதமாகக் ேகாபால் அங்ேக வந்தி ந்தான். 
 
    "என்ன வாத்தியாேர! இந்த ேஹாட்டல்ேல எல்லாம் வசதியா இ க்கா? ஏதாவ  
ேவ ம்னாச் ெசால் ங்க. நான் ேவேற எடத் ேல தங்கிட்ேடன்கிற க்காக உங்க 
குைறகைளச் ெசால்லாம விட் டப்பிடா -" என்  ஒ  ேரட் னியன் லீடாிடம் 
அவ ைடய குைறகைளத் ெதாழில் நடத் கிறவன் ேகட்ப  ேபால் ேகட்டான் 
ேகாபால். 
 
    உண்ைமப் பிாியமில்லாமல் ஓர் உபசாரத் க்காகக் ேகட்கப்ப ம் அந்த 
வார்த்ைதகைள த் க்குமரன் ஸீாியஸாக எ த் க்ெகாள்ள மில்ைல; பதில் 
ெசால்ல மில்ைல. அவன் ேபான பிறகு மாதவி த் க்குமரனிடம் ேகட்டாள்: 
 
    "விசாாிக்கிற லட்சணத்ைதப் பார்த்தீங்களா? உதட் ேல கூட ஒட்டாேம 
வார்த்ைதகைளப் ேபசறா ..." 
 
    "விட் த்தள்  அவன் ேபச்ைச, நாம எல்லாம் இங்ேக அவைனப் பத்தி என்ெனன்ன 
ேபசிக்கிேறாேமான்  திடீர்  பயம் வந்தி க்கும். அந்தப் பயத்திேல பார்த்திட் ப் 
ேபாகலாம்  வந்தி ப்பான்." 
 
    "உதயேரகாதான் இந்தப் பக்கம் தைலையேய காட்டேல, ஒேரய யா 
அப் ல்லாகிட்டேவ இ ந் ட்டா..." 
 
    "அப் ல்லா விட்டால்தாேன?" 
 
    மாதவி இைதக் ேகட் ச் சிாித்தாள். 
 
    த் க்குமரன் ேம ம் ெதாடர்ந்தான்: 
 
    "அப் ல்லா ம் விடமாட்டா . அவ க்கும் இங்ேக வந்  நம்ம கத்ைதெயல்லாம் 
பார்க்கிற க்கு ெவட்கமாக இ க்குமில்ேல..." 
 
    "ெவட்கெமன்ன இதிேல? ேகாபால் சாாிட்ட வர்ரத் க்கு ந்தி ைஹதராபாத்திேல 
அவ எப்ப  இ ந்தாேளா அப்பி  இ க்கிறத் க்கு இப்ப மட் ம் என்ன ெவட்கம்?" 
 
    " ணா ஏன் அ த்தவங்கைளக் குைற ெசால்ேற...? அவைளக் குைற ெசால் ப் 
பிரேயாசனமில்ேல. த தல்ேல யாராவ  ஒ  அேயாக்கியன் அவைள இந்த 
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லயன்ேல ெகாண்டாந்  விட் ப்பான். வயித் க் ெகா ைம நல்ல  ெகட்ட  
அறியா !... இப்ப ப்பட்டவங்க ேமேல எனக்கு எப்ப ேம ஒ  அ தாபம் உண்  
மாதவி." 
 
    அவள் உதயேரகாைவப் பற்றிப் ேபசுவைத அவ்வளவில் விட்  விட்டாள். இன் ம் 
சிறி  ேநரத் க்கு அேத ேபச்ைசப் ேபசினால் இ தியில் அ  தன் வைர வந்  நின்  
வி ேமா என்  அவ க்ேக உள் ர ஒ  பயம் இ ந்த . 
 
    த் க்குமரன் ேவ  தன் ேபச்சில், " த த ேல யாராவ  ஒ  அேயாக்கியன் 
அவைள இந்த 'லயன்ேல' ெகாண்டாந்  விட் ப்பான்" என்  அ த்திக் 
கூறியி ந்தான். ன்  எப்ேபாேதா தான் த் க்குமரனிடம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தேபா , "என்ைன இந்த லயன்ேல ெகாண்டாந்தேத ேகாபால்தான்" 
என்  தான் கூறியேபா  'இந்த லயன்ேலன்னா என்னா அர்த்தம்?' என்ற பதி க்கு 
இவன் ேகாபமாகக் ேகட் ந்த  இப்ேபா  அவ க்கு ஞாபகம் வந்த . அேத மாதிாி 
இன் ம் 'இந்த லயன்ேல' என்ற வார்த்ைதைய அவேன உபேயாகித்  விட்டான். 
சாதாரணமாக அந்த வார்த்ைதைய அவன் உபேயாகித்தானா அல்ல  ஏதாவ  
உள்ளர்த்தத்ேதா  உபேயாகித்தானா என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள யாமல் 
உள்ேளேய ங்கினாள் அவள். இந்நிைலயில் உதயேரகாவின் நடத்ைதையப்பற்றி 
ேமேல ேபச்ைச வளர்ப்ப  இ வ ம் சு கமாகப் ேபசிக் ெகாண் க்கும் 
அைமதியான சூழ்நிைலையக் ெக ப்பதாக ம் என்  எண்ணிப் பயத்ேதா  
அந்தப் ேபச்ைச நிறத்தினாள் அவள். 
 
    ***** 
 
    ேகாலா ம் ாில் தல் நாள் நாடகம் நல்ல வசூைலத் தந்த . ெதாடர்ந்  ஒவ்ெவா  
நா க்கும் ெஹவி ' க்கிங்' இ ப்பதாக அப் ல்லா கூறிக்ெகாண் ந்தார். வந்த 
இரண்டாவ  நாள் மத்தியானம் த்ரபதி ெரட் யாாின் கார் ஸ் ெரயிட்ஸ் 
ேஹாட்ட க்கு வந்  அவர்கைள வி ந் க்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாயிற் . 

த்ரபதி ெரட் யார் கு யி ந்த ெபட்டா ங்ெஜயா பகுதி திய திய ந னக் 
கட் டங்கைளக் ெகாண் ந்த . ேகாலா ம் ாில் திய அழகிய எக்ஸ்ெடன்ஷன் 
என்  அைதப் பற்றி த்ரபதி ெரட் யாாின் ைரவர் விவாித் க் கூறினான். த்ரபதி 
ெரட் யார் மேலயா க்கு வந்  ெப ம் பணக்காரராகியி ப்பதாகத் ெதாிந்த . தல் 
தரமான பாண் ய நாட் ச் ைசவச் சைமயல் வி ந்தில் கிைடத்த . 
 
    வி ந்  ந்த ம் மாதவிக்கு ஒ  ெமல் ய தங்கச் சங்கி ைய ம், 

த் க்குர க்கு ஓர் உயர்தரமான ஸீேகா ைகக்க காரத்ைத ம் அன்பளிப்பாக 
வழங்கினார் ெரட் யார். அவர் மாதவியிடம் தங்கச் சங்கி ைய ெவற்றிைல பாக்குப் 
பழத்ேதா  ைவத் க்ெகா க்க ன் வந்தேபா  அைத வாங்கிக் ெகாள்ளலாமா 
கூடாதா என்ப  பற்றி த் க்குமரன் என்ன நிைனக்கிறான் என்  அறிய 
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வி ம்பியவள்ேபால தயக்கத்ேதா  அவன் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்தாள் அவள். 
த் க்குமரன் அவள் பயத்ைத கண்  சிாித்தான். 

 
    "சும்மா வாங்கிக்க. ெரட் யார் நம்ம அண்ணன் மாதிாி. அவாிட்ட நாம வித்தியாசம் 
பாராட்டக்கூடா ." 
 
    அவள் வாங்கிக் ெகாண்டாள். க காரத்ைத ெரட் யாேர த் க்குமரனின் ைகயிேல 
கட்  விட்டார். 
 
    "ஏேதா கட ள், ண்ணியத்திேல இங்ேக கடல் கடந்  வந்  நல்லா இ க்ேகாம். 
நல்லா இ க்கறப்ப நமக்கு ேவண் யவங்கைள மறந் டப்பிடா " என்ற ெரட் யார் 
கூறினார். 
 
    "மாதவி! ெரட் யார் இப்ப இப்பி  இ க்காேரன்  நிைனக்காேத. ம ைரயிேல 
இ க்கறப்ப நாங்க ெரண்  ேப ம் ெராம்ப சிேநகிதம். கவிராயர் கு ம்பத்திேல 
பிாியம். எங்க நாடக சபா நா க்கு அந்தக் காலத்திேல இவ தான் வல  ைக." 
 
    "அப்ப ன்னா இவ க்குக் ேகாபால் சாைர ம் நல்லாத் ெதாிஞ்சி க்க ேம?" 
 
    "ெதாி ம் அம்மா? ஆனா, அவ , இப்ப உச்சாணிக் ெகாம்பிேல இ க்கா . இந்த 
ேதசத்திேலேய ெபாிய ைவர வியாபாாி அப் ல்லாேவாட 'கஸ்ட்டா' வந்  
தங்கியி க்கா . நம்ைமப் ேபாெலாத்தவங்கைள மதிப்பாேரா, மாட்டாேரா? மாீ ன் 
ேஹாட்ட க்குப் ேபாற ன்னாேல பயம். அங்ேக டவா யி ந் , ெவயிட்டர் வைர 
அத்தினிேப ம் இங்கிலீஷ்ேலதான் ேபசுவாங்க. எனக்ேகா இங்கிலீஷ்னாேல பயம். 
ேபச ம் வரா . ேகட்க ம் ாியா ..." 
 
    "என்ைன மாதிாீன்  வச்சுக்கேயன்..." என்  த் க்குமரன் மாதவியிடம் 
கு க்கிட் க் கூறினான். 
 
    "பழகினாத் தாேன வந்திட் ப் ேபாகு ." 
 
    "அப்ப யிேலேலம்மா! ஒ  தபா பா ; என் வியாபார சம்பந்தமா ஹாங்காங் 
ேபாற க்காக - பிேளன் க்கட் வாங்கற க்காக மாீ க்குப் ேபாயி ந்ேதன். பி. ஓ. 
ஏ. . பிேளன் கம்ெபனிக்காரன் ஆபீஸ் அந்த மாீ ன் ஒட்டல்ேலதான் 
கிர ண்ட்ப்ஃேளார்ல இ க்கு. அங்ேக ாிஸப்ஷன்ல ஒ  சீனச்சி - சின்ன வயசுக் குட்  
இ ந்தா! அவ கீச் ச்  இங்கிலீஷ்ல ேபசினப்ப எனக்கு ஒண் ேம ஓடேல. 
ெகாஞ்சம் மலாய்ெமாழி ம், சீனக்காரன் பாைஷ ம் எனக்குத் ெதாி ம். ணிந்  



 183

ைசனீஸ் பாைஷ ேபசிேனன். அ க்கப்பறம் தான் அந்த சீனச்சி ம் சிாிச்சுக்கிட்ேட 
ைசனீஸ் ேபசினா. க்கட்ைட வாங்கிக்கிட்  வந்  ேசர்ந்ேதன். எ க்குச் 
ெசால்ேறன்னா இங்கிலீஷ் ேவண் ய  தான், ெதாியாதவங்ககிட்ட அைதப் ேபசிச் 
சங்கடப்ப த்தறாங்கேளங்கிற  தான் வ த்தமாயி க்கு?" 
 
    "மாதவிக்கு அந்தக் கஷ்டேம இல்ேல ெரட் யார் சார்! அவ க்கு இங்கிலீஷ், 
மைலயாளம், தமிழ் எல்லாேம நல்லாப் ேபசத் ெதாி ம்; எ த ம் ெதாி ம்..." 
 
    "ஆமாமா! மைலயாளத்திேல எல்லா ேம இங்கிலீஷ் நல்லாப் ப ச்சி ப்பாங்க..." 
 
    ெரட் யாாிடமி ந்  அவர்கள் விைடெபற் ப் றப்ப ம்ேபா  மாைல ன்றைர 
மணி ஆகிவிட்ட . மாைலக் காபி சிற் ண் ைய ம் த் க் ெகாண்  தான் 
அவர்கள் ெபட்டா ங்ெஜயாவி ந்  றப்பட்டார்கள். றப்ப ம்ேபா  ெரட் யார், 
"இந்தா த் க்குமார்! இங்ேக இ க்கிறவைர எ  ேவ ம்னா ம் என்கிட்டக் 
கூசாமக் ேகக்கலாம். ெவளியிேல சுத்தற க்குக் கார்கீர் ேதைவயின்னா ம் ஃேபான் 
பண் ..." என்  பாசத்ேதா  கூறினார். 
 
    அவ ைடய அன்  த் க்குமரைன வியப்பிலாழ்த்திய . மீண் ம் ஸ் ெரயிட்ஸ் 
ேஹாட்ட க்குத் தி ம் பியேபா  அவர்க க்கு ஓர் அதிர்ச்சி த ம் ெசய்தி 
காத்தி ந்த . 
 
    அன்  பக ல் அள க்கதிமாகக் கு த்ததினால் ேகாபால் பாத் மில் வ க்கி 
வி ந்  ழங்கா ல் ஒ  சி  ஃபிராக்சர் - வந்  ஆஸ்பத்திாியில் 
ேசர்க்கப்பட் ப்பதாக ம் ைண ந கர்கள் அைனவ ம் ேகாபாைலப் பார்க்க 
ஆஸ்பத்திாிக்குப் ேபாயி ப்பதாக ம் ஸ் ெரயிட்ஸ் ேஹாட்டல் ாிஸப்ஷனில் 
கூறினார்கள். அந்த ாிஸப்ஷனிஸ் டேம ேகாபால் ேசர்க்கப்பட் ந்த பிைரேவட் 
நர் ங் ேஹாமின் விலாச ம் இ ந்த . அைத எ தி வாங்கிக் ெகாண்  
ெரட் யாாின் காாிேலேய அங்ேக விைரந்தார்கள் அவர்கள். 
 
    நர் ங்ேஹாம் ம ண்ட்பாட்டன் ேரா ந்த . அவர்கள் ேபானேபா  ைண 
ந கர்க ம், கு ைவச் ேசர்ந்த மற்றவர்க ம் கூட்டமாகத் தி ம்பிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். அவர்கள் அைனவ ம் அன்ைறக்கு மாைலயில் நைடெபற 
ேவண் ய நாடகம் உண்டா இல்ைலயா என்பைதப் பற்றிேய குழப்பமைடந்தி ப்ப  
ெதாிந்த . ேகாபா ன் கா ல் ஃபிராக்சர் ஏற்பட்  - ந க்க யாமற் ேபானதனால் 
அன்ைறய நாடக ம் அ த்த நாட்க க்கான ேராகிரா ம் கான்ஸல் ெசய்யப்ப ம் 
என்  அவர்கள் ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள். நிைறய வசூலாகி ஏராளமான 

க்கட் க்கள் விற்  திேயட்ட ம் வாடைகக்குப் ேபசியி ப்பதனால் நாடகங்கள் 
கான்ஸலாவதனால் தமக்குப் ெப த்த நஷ்டேமற்ப ம் என்  அப் ல்லா 
கவைலயைடந்தி ப்பதாக ம் அவர்கள் கூறினார்கள். 



 184

 
    ேகாபா ன் கா ல் கட் ப்ேபாட் ப் ப க்ைகயில் கிடத்தியி ந்தார்கள். க்க 
ம ந்  ெகா த்தி ந்ததனால் அவன் அயர்ந்  ங்கிக்ெகாண் ந்தான். 
 
    "ெராம்ப ைமனர் ஃபிராக்சர்தான்; ஹி வில் பி ஆல் ைரட் வித் இன் ஏ க் ைடம். 
ேடாண்ட் ெவார்ாி" என்  டாக்டர் அப் ல்லாவிடம் கூறிக்ெகாண் ந்தார். 
அப் ல்லா ம் உதயேரகா ம் கவைலேயா  நின்  ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    "ஹி ேஹஸ் ஸ்பாயில்ட் எவ்வாிதிங், ஈப்ேபாவிேலேய ேஹவி லாஸ் எனக்கு. 
ேகாலா ம் ாி யாவ  அைத 'ேமக் அப்' பண்ணிடலாம்  பார்த்ேதன். ஏ  
நாைளக்கும் ெஹவி க்கிங் இ க்கு இங்ேக..." என்  அப் ல்லா மாதவிடம் அழாத 
குைறயாக ஒப்பாாி ைவத்தார். அ பட் க் கிடப்பவன் ேமல் சிறி ம் இரக்கப்படாமல் 
அவர் அப்ப ப் ேபசிய  மாதவிக்கும் த் க்குமர க்கும் ெகாஞ்சங்கூடப் 
பி க்கவில்ைல. த் க்குமர க்குக் ேகாபேம வந்  விட்ட . 
 
    "இந்தாய்யா பணம் பணம்  பறக்காேத. உனக்கு நாடகம் தாேன நடக்க ம்? அ  
கச்சிதமா நடக்கும். ஆ  மணிக்குத் திேயட்ட க்கு வந் ேச " என்  தீர்க்கமான 
குர ல் அப் ல்லாவிடம் கூறினான் த் க்குமரன். 
 
    அப் ல்லா அப்ேபா ம் சந்ேதகத் டன், "அ  எப்பி  சாத்தியம்?..." என்  ஏேதா 
ேகட்க ஆரம்பித்தார். 
 
    "ேபசாேத! நாடகம் நடக்கும். திேயட்ட க்கு வா. ேகாபா க்குக் கால்ேல 
ஃபிராக்சர்ங்கற நீ ஸ் இன்னிக்குச் சாயங்காலம் மட் ம் எந்தப் ேபப்பர் ம் வராம 
ெகாஞ்சம் பார்த் க்க" என்  த் க்குமரன் ேபாட்ட சத்தத்திேல மிரண்  பதில் 
ேபசாமல் வாய்  ெமௗனியானார் அப் ல்லா. 
 
    மாதவிக்கு த் க்குமரனின் திட்டம் ாிந்த . அவேன கதாநாயகனாக ந க்கப் 
ேபாகிறான் என்பதில் அவ க்குப் ெப மகிழ்ச்சி. அவேனா அவேளா  தான் ந க்க 
இ ப்பதற்கு மகிழ்ந்தான். சமேயாசிதமாக அவ க்கு ேதான்றிய ேயாசைனைய ம் 
நிைலைமைய அயராமல் சமாளிக்கும் அவ ைடய தீர ம் மாதவிக்கு மிக ம் 
பி த்தி ந்தன. அவ ைடய அந்தத் தீரம்தான் அவைள அவன்பால் ஏக்கம் ெகாண்  
உ கச் ெசய்த . காதல் ெகாண்  ெநகிழ ைவத்த . 
    ---------------- 
 

அத்தியாயம் - 19 
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    அன்ைறய நாடகத் க்கு ன்  அவசர அவசரமாக வசனங்கைள ம் காட்சிகளின் 
வாிைச அைமப்ைப ம் ஒ ைற ரட் ப் பார்த்தான் த் க்குமரன். அவேன 
வசனங்கைள எ தி ைடெரக்ட் ெசய்தி ந்ததனா ம் சில ைற நாடகங்கைளச் 
சைபயில் அமர்ந்  பார்த்தி ந்ததனா ம் எல்லாம் நன்றாக நிைனவி ந்த . தவிர 
அவேன ஒ  கவியாக இ ந்ததனால் மேனா தர்மத் க்கு ஏற்ப அப்ேபாேத வசனத்ைத 
இடத் க்குப் ெபா த்தமாக ேமைடயிேலேய இயற்றிச் ெசால் விட ம் என்ற 
நம்பிக்ைக ம் இ ந்த . உடன் ந ப்பவள் மாதவியாைகயினால் ஒத் ைழப்  
பாி ரணமாகக் கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைகக்கும் குைறவில்ைல. 
 
    அப் ல்லா க்கு மட் ம் பயம் இ ந்த . ேகாபால் ந க்கவில்ைல என்  ெதாிந்  
ஜனங்கள் எ ம் கலாட்டா ெசய்  ேமைட ேமல் நாற்கா ையத் க்கி சுகிற நிைல 
ஏற்பட்  விடக்கூடாேத என்  பயந்தார் அவர். ஆனால் கூடேவ ஒ  நம்பிக்ைக ம் 
அவ க்கு இ ந்த . ேகாபாைல விட த் க்குமரன் அதிக அழகன் என்ப ம் 
பார்க்கிறவர்கள் கவனத்ைதத் தன் பக்கம் கவ ம் வசீகரமான கம்பீர ஷன் என்ப ம் 
அவ க்குத் ைதாியம் அளித்தன. 
 
    த் க்குமரைனப் ெபா த்தமட் ல் எந்த அவநம்பிக்ைக மின்றி இ ந்தேதா  
ஓரள  அலட்சியத்ேதா ம் இ ந்தான். ேகாபால் கு த் விட்  மாீ ன் ேஹாட்டல் 
பாத் மில் வ க்கி வி ந்  கா ல் ஃபிராக்சர் ஆகிப் ப த்த ப க்ைகயாயி ப்ப  
கூட்டத்தில் அந்த விநா  வைர யா க்கும் ெதாியாதைமயினால் கூட்டம் 
அைமதியாயி ந்த . ேகாபா க்கு இ க்கிற 'ஸ்டார் வால் ' த் க்குமர க்கு 
இல்ைலேய என்ப தான் அப் ல்லாவின் ெகாஞ்ச நஞ்சக் கவைலயாயி ந்த . 
ேகாலா ம் ாில் தல் நாள் நாடகத்தில் ேகாபால் ேதான்றி ஜனங்கள் அவைன ம் 
அவன் ந ப்ைப ம் நன்கு கண்  ெகாள் ம்ப  ெசய்தி ந்ததனால், ேகாபா க்கும் 

த் க்குமர க்கும் உள்ள வித்தியாசத்ைதப் ாிந்  ெகாள்வார்கேளா என்  ேவ  
சந்ேதகமாக இ ந்த  அவ க்கு. இந்தச் சந்ேதகம் எல்லாம் நாடகம் ெதாடங்குகிற 
வைர தான். 
 
    ஆனால் நாடகம் ெதாடங்கிய ம் கூட்டத் க்கும் - அவ க்கும் இெதல்லாம் மறந்ேத 
ேபாயின. மன்மதேன ராஜா ேவடந்தாித்  தர்பாாில் வந்  அமர்வ  ேபால் 

த் க்குமரன் ேமைடக்கு வந்  தர்பாாில் அமர்ந்தேபா  தல் நாள் அேத காட்சியில் 
ேகாபால் பிரேவசித்த ேபா  இ ந்தைத விட அதிகமான ைகதட்டல் இ ந்த . 
மாதவி ம் அன்  மிக அழகாயி ப்ப  ேபால் பட்ட . பளபளெவன்  ேமனி மின் ம் 
அரபிக் குதிைர பாய்ந்  வ வ  ேபால் அன்  வாளிப்பாயி ந்தாள் அவள். 
 
    'ெநஞ்சின் எல்ைலயில் நீயாட நீள் கைழயினில் நானா ேவன்'... என்ற 
பாட் க்ேகற்ப அவள் ஆ யேபா  பிரமாதமாக இ ந்த . த் க்குமரன் உடன் 
ந க்கிறான் என்பதால் மாதவி ம், மாதவி உடன் ந க்கிறாள் என்பதால் 

த் க்குமர ம் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  பிரமாதமாக ந த்தார்கள். கூட்டத்தில் 
ஒவ்ெவா  காட்சி வின் ேபா ம் ைகதட்டல் கட் டேம அதி ம்ப  ஒ த்த . 
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அன்ைறய நாடகம் பிரமாதமான ெவற்றியாக அைமந்த . சக ந கர்க ம் 
அப் ல்லா ம் த் க்குமரைன வாய் ஓயாமல் பாராட் னார்கள். 
 
    "இதிேல பாராட்ட என்ன இ க்கு? என் கடைமைய நான் ெசய்ேதன். பணம் 
ெசலவழித்  அைழத்தி க்கிறீர்கள். ைக நஷ்டப்ப ேமா என்  உங்க க்குப் பயம் 
வ கிற . உங்கள் பயத்ைதப் ேபாக்க ம், என் நண்பைனக் காப்பாற்ற ம் நான் என்ன 
ெசய்ய ேவண் ேமா அைதச் ெசய்ேதன்" என்  சுபாவமாக அப் ல்லா க்கு ம ெமாழி 
கூறினான் அவன். ம நாள் காைலத் தினசாிகளில் ேகாபால் குளியலைறயில் வ க்கி 
வி ந்  கா ல் எ ம்  றிந்  ப த்த ப க்ைகயாயி க்கும் ெசய்தி ம் ந்திய தினம் 
இர  நடந்த நாடகத்தில் ேகாபால் ந க்க ேவண் ய பாகத்ைத அந்த நாடகத்தின் 
ஆசிாியராகிய த் க்குமரன் என்பவேர ஏற்  ந த்தார் என்ற ெசய்தி ம் ெவளியாகி 
விட்டன. 
 
    ம நாள் காைல த் க்குமர ம், மாதவி ம் ேகாபாைலப் பார்ப்பதற்காக 
ஆஸ்பத்திாிக்குப் ேபானார்கள். 
 
    "சமயத்திேல ைகெகா த்  என் மானத்ைதக் காப்பாத்தினத் க்கு நன்றி 
வாத்தியாேர" - என்ற ைக கூப்பினான் ேகாபால். 
 
    "நான் உன் மானத்ைதக் காப்பாத்த ம் தாேன நீ வந்த இடத்திேல ெவளிநாட் ச் 
சரக்காச்ேசன்  காணாதைதக் கண்ட ேபால மட் ல்லாமக் கு ச்சு மானத்ைதக் 
கப்பேலத்திக்கிட் க்ேக. நல்ல ேவைள ேபப்பர்காரன்லாம் 'குளியலைறயிேல வ க்கி 
வி ந் 'ன்  மட் ம் தான் ேபாட் க்கான். எதினாேல வ க்கி வி ந்தான்  
ேசர்த் ப் ேபாட் ந்தாேனா எல்லா ம் சிாிடா சிாின்  சிாிப்பாங்க" - என்  
நண்பைனக் க ந் ெகாண்டான் த் க்குமரன். 
 
    "வாத்தியாேர! தப் த்தான். த்தியில்லாமச் ெசய் ட்ேடன், இப்ப நிைனச்சு என்ன 
பிரேயாசனம்! கு க்கிற க்கு ன்னா  நிைனச்சி க்க ம். அப்ப எனக்குச் சுய 

த்தியில்ேல..." 
 
    "எப்பத்தான் உனக்குச் சுய த்தி இ ந்திச்சி? அ  ேபாகட் ம், இப்ப எப்பி  
இ க்கு? ேநத்  நல்லாத் ங்கினியா?" 
 
    "நல்லாத் ங்கிேனன். காைலயில் வி ந்த ம் நாடகம் கான்ஸலாயி ச்ேசான்  
கவைலேயாட இ ந்ேதன். நல்ல ேவைளயா நீ காப்பத்திட்ேட, பத்திாிைகையப் 
பார்த் த் ெதாிஞ்சுக்கிட்ேடன், அப் ல்லா ம் வந்  ெசான்னா , என்ைனவிடப் 
பிரமாதமா ந ச்ேசன்னா ..." 



 187

 
    "ேச! ேச! அெதல்லாம் ஒண் ம் இல்ேல. தப்  இல்லாமச் ெசய்ேதன். 
அவ்வள தான்..." 
 
    "நீ சும்மா அடக்கமா மைறக்கப் பார்க்கிேற வாத்தியாேர! ஏகப்பட்ட ைகதட்டல்  
அப் ல்லா ஒேரய யாப் கழ்ந்  பிரமாதமாகக் ெகாண்டாடறா . ேபப்பர்க்கார ம் 
உன்ைனப் பாராட்  எ தியி க்கான். 
 
    "ஆயிரம் இ க்கலாம்டா ேகாபா ! நீ அ க்குன்ேன பிறந்தவன்; உன்ைன மாதிாி 
ஆகுமா!" 
 
    - இவ்வளவில் 'ெராம்பப் ேபச ேவண்டாம்; ேபஷன் க்கு ெரஸ்ட் ேவ ம்' - என்  
நர்ஸ் வந்  க ந்  ெகாள்ளேவ அவர்கள் றப்பட்டனர். த் க்குமர ம் மாதவி ம் 
ஸ் ெரய்ட்ஸ் ேஹாட்ட க்குச் ெசன்றேபா  ெரட் யாாிடமி ந்  ஃேபான் வந்த . 
 
    "ேநத்  நா ம் நாடகத் க்கு வந்தி ந்ேதன். ேநத்  உன்ைன ேவஷத்திேல 
பார்த்தப்பேவ எனக்கு சந்ேதகமா இ ந்த . ஆனா நம்ப யேல. இன்னிக்குக் 
காைலயிேல ேபப்பைரப் பார்த்தப்பதான் என் சந்ேதகம் சாிதான்  ெதாிஞ்சு . 
பிரமாதமா இ ந்திச்சுப்பா உன் ந ப் ... சும்மா ெசால்லப்பிடா . ஜமாய்ச்சுப்பிட்ேட. 
ஆமா இப்ப ேகாபா க்கு எப்ப  இ க்கு ? நான் ேபாய்ப் பார்க்கலாமா?" 
 
    "இன்னிக்கி ேவணாம் ெராம்ப ெரஸ்ட் ேதைவங்கிறாங்க. நாைளக்கிப் ேபாய்ப் 
பா ங்க. ம ண்ட்பாட்டன் ேரா ேல இ க்கா " என்  ெரட் யா க்குப் பதில் 
கூறினான் அவன். அதன்பின் கு  ேகாலா ம் ாில் காமிட் ந்த ஏ  நா ம் 
ேகாபா ன் பாத்திரங்கைள எல்லாம் த் க்குமரேன ந த்தான். பிரமாதம் என்  
ேப ம் வாங்கினான். பாராட் க ம் பாிசுக ம் குவிந்தன. பத்திாிைககள் பத்தி 
பத்தியாகப் கழ்ந்  எ தின. சிலர் த் க்குமரன், மாதவி ேஜா ப் ெபா த்தத்ைதப் 

கழ்ந்  ெகாண்டா னார்கள். 
 
    "வசனம் மறந்  ேபாறப்ப நீங்கேள ேமைடயிேல வசனம் ேபசிக்கிறீங்க. அ  சில 
சமயம் ஏற்கனேவ எ தி வச்சி ந்த வசனத்ைதவிட நல்லா அைமஞ்சி " என்றாள் 
மாதவி. 
 
    "இ ேல அதிசயப்படற க்கு என்ன இ க்கு மாதவி? எல்ேலா ம் 
அதிசயப்படறைதப் ேபால நீ ம் அதிசயப்படறதிேல அர்த்தமில்ேல. பிறந்ததி ந்  
இதிேலேய உழன் க்கிட் க்ேகன். பாய்ஸ் கம்ெபனிக் காலத்தி ந்  இன்  வைர 
பார்த்தாச்சு. என்னாேல இ  கூட யேலன்னாத்தான் ஆச்சாியப்பட ம் நீ." 
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    "உங்க க்கு இ  சாதாரணமாகத் ேதான்றலாம். ஆனால் எனக்கு உங்கேளாட 
ஒவ்ெவா  சாதைன ேம ெப சுதான். ஒவ்ெவா  திறைம ேம ஆச்சாியந்தன். நான் 
அைத இனிேம மாத்திக்க யா " - என்றாள் மாதவி. 
 
    "சும்மாயி ! நீ ஒ  ைபத்தியம்." 
 
    "ைபத்தியம்ேன வச்சுக்கங்கேளன். ஆனா எல்லாப் பித் ம் உங்கேமேலதான்! நீங்க 
சிங்கப் ர் ஏர்ப்ேபார்ட்ல இறங்கினப்ப, தனியா யா ேம கவனிக்காேம அநாைத ேபால 
நின்னப்ப என் வயிெறாிஞ்சு . அ க்குப் பலன் இப்பத்தான் கிட் யி க்கு. 
அப் ல்லலா ம் ேகாபா ம் பினாங்கிேல அநாவசியமா உங்கைளக் ெகாதிக்கக் 
ெகாதிக்கப் ப த்தினாங்க, இன்னிக்கு நீங்க தான் அவங்க மானத்ைதக் காப்பாத்த 
ேவண் யி க்கு." 
 
    "சாி! சாி! ேபா ம் இேதாட வி , என் தைலைய ெராம்பக் கனக்கப் பண்ணாேத. நீ 

கழ்ந்தால் தைல ெராம்பக் கனமாகிவி கிற  மாதவி..." 
 
    "அ  சாி. ேநத்  அப் ல்லா ஏேதா தனியா உங்கைளப் பார்க்க ம்னாேர?..." 
 
    "அ வா? எங்கிட்ட வந் , 'சமயத் ல ைகெகா த் க் காப்பாத்தினீங்க! பழசு 
ஒண்ைண ம் மனசுேல வச்சுக்காதீங்கன்'  ெசால்  ஒ  ைவர ேமாதிரத்ைத 
நீட் னார்." 
 
    "ஐயா! நான் உங்க க்காக எைத ம் ெசய்யைல, என் நண்ப ைடய மானத்ைதக் 
காக்கேவ என் கடைமைய நான் ெசய்ேதன். எ  ெசய்ய ம்னா ம் ேகாபா க்கு 
ெசய் ங்க. எனக்கு உங்கேளாட ேநேர ேபச்சில்ைலன்  ம த்திட்ேடன்." 
 
    "நல்லா ேவ ம்? உங்கைள எத்தினி பா  ப த்தினா . இங்கிலீஷ் ெதாியா ன்  
உங்கைளக் கிண்டல் ேவேற பண்ணினா ," 
 
    "எ  ெதாிஞ்சா என்ன, ெதாியாட்  என்ன? மனிதேனாட உயர்ந்த ெமாழி பிறாிடம் 
ெப ந்தன்ைமயாக நடந்  ெகாள் ம் ேபா  தான் ேபசப்ப கிற . அ  ெதாிஞ்சாேல 
ேபா ம். அ  ெதாியாதவங்க க்கு எத்தைன ெமாழிகள் ெதாிந்தா ம் பயனில்ைல. 

க்கப்படறேபா  ெரண்  ெசாட் க் கண்ணீ ம் சந்ேதாஷப்படறேபா  ஒ  
ன்னைக ம் பதிலாக எங்கி ந்  கிைடக்குேமா அங்ேகதான் எல்லா ெமாழிக ம் 
ாியற இதயம் இ க்கு." 
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    ேகாபால் ேம ம் ஒ  வாரம் ஒய் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  டாக்டர் கூறிவிடேவ 
மலாக்காவில் நைடெபற ேவண் ய நாடகங்களி ம் த் க்குமரேன ந க்க ேவண் ய 
நிைல ஏற்பட்ட . த் க்குமர ம் கு வின ம் காாிேலேய மலாக்கா க்குப் 

றப்பட்டனர். ேகாபாைலக் கவனித் க்ெகாள் ம் ெபா ப்  த்ரபதி ெரட் யாாிடம் 
விடப்பட் ந்த . 
 
    மலாக்காவில் தங்கியி ந்தேபா  ஒ  நாள் பக ல் ேபார்ட் க்ஸன் கடற்கைரக்குப் 
ேபாய் சுற்றிப் பார்த்  விட்  வந்தார்கள் அவர்கள். மலாக்காவி ம் நாடகங்க க்குப் 
பிரமாதமான வசூல் ஆயிற் . த் க்குமரனின் ந ப்  நா க்கு நாள் ெம ேகறிய  - 
கு க்கு நல்ல ேபர் கிைடக்க அவன் ஒ வேன காரணமாயி ந்தான். மலாக்காவில் 
நாடகங்கள் ந்த ம் தி ம் கிற வழியில் சிரம்பானில் ஒ  நண்பர் ட் ல் 
வி ந் க்கு அைழத்தி ந்தார்கள். வி ந்  ந்த ம், அந்த வி ந்ைத அளித்தவர் 

லமாக அப் ல்லா தாம் ன்  ெகா த்  ம க்கப்பட்ட அேத ைவரேமாதிரத்ைதத் 
தி ம்ப ம் ெகா க்கச் ெசய்தார். த் க்குமர க்கு அவர் ஏற்பா  ாிந்த . தாம் 
ேநேர ெகா த்தால் ம க்கிறாேன என்  சிரம்பான் நண்பர் லம் வி ந் க்கு ஏற்பா  
ெசய்  அப் ல்லா சுற்றி வைளத்  அேத ேமாதிரத்ைதக் ெகா க்க வ வைத அவன் 
அறிந்தி ந் ம் பல க்கு ன்ேன அவைர அவமானப்ப த்த வி ம்பாமல் வாங்கிக் 
ெகாண்டான். 
 
    சிரம்பானி ந்  ேகாலா ம் ர் தி ம்பிய ம் தல் ேவைலயாக அைத அவாிடம் 
தி ப்பிக் ெகா த்தான். 
 
    "இேதா பா ங்க மிஸ்டர் அப் ல்லா! நீங்க எைதக் ெகா த் ம் என் பிாியத்ைத 
விைலக்கு வாங்க யா . நான் உங்ககிட்ேட இ ந்  எைத ம் எதிர்பார்த்ேத 
ந க்கைல. எனக்கு உங்க ைடய காண்ட்ராக்ட் லாபமா, நஷ்டமாங்கிறைதப் 
பத்திக்கூட கவைலயில்ைல. என் சிேநகிதேனாட நான் மேலயா க்கு வந்ேதன். அவன் 
ஒ  கஷ்டத்தில் இ க்கறப்ப உதவற  என் கடைம. அைதத் தவிர ேவெறந்த 
ஆைசக்காக ம் இைத நான் ெசய்யேல. நீங்க எ  ெசய்ய ம்னா ம் 
ேகாபா க்குத்தான் ெசய்ய ம். சிரம்பானிேல நா  ேபர் ன்னாேல உங்கைள 
அவமானப்ப த்தக்கூடா ன்  தான் இைத வாங்கிக் ெகாள்வ ேபால் ந த்ேதன். 
எனக்கு இங்கிலீஷ் ெதாியா . ஆனால் ெப ந்தன்ைம ெதாி ம். நான் ெராம்ப 
மானஸ்தன். ஆனா அ க்காக இன்ெனா த்தைன அவமானப்ப த்த மாட்ேடன். 
மன்னிச்சுக்குங்க. இைத நான் தி ப்பிக் ெகா க்கத்தான் ேவண் யி க்கு -" 
 
    "என்ைன ெராம்பச் சங்கடப்ப த்தறிங்க, மிஸ்டர் த் க்குமார்!" 
 
    "ேச! ேச! அப்ப ெயல்லாம் ஒண் மில்ேல..." 
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    அப் ல்லா தைலையத் ெதாங்கப் ேபாட்டப ேய ேமாதிரத்ைத வாங்கிக்ெகாண்  
ேபானார். ஆேணா ெபண்ேணா விைலக்கு வாங்க யாத மனிதர்கைளச் சந்திக்கும் 
ேபாெதல்லாம் அவ ைடய தைல இப்ப த்தான் ெதாங்கிப் ேபாயி க்கிற . 
 
    அன்  மாைல ேகாபால் த் க்குமரைனக் கூப்பிட்ட ப்பினான். த் க்குமரன் 
ம ண்ட்ேபட்டன் ேரா க்குப் ேபாய் அவைனச் சந்தித்தான். "உட்கார்" என்  தன் 
அ ேக ப க்ைகைய ஒட் ப் ேபாடப்பட் ந்த நாற்கா ையச் சுட் க்காட் னான் 
ேகாபால். த் க்குமரன் உட்கார்ந்தான். 
 
 
    "நீ அப் ல்லா ெகா த்த ேமாதிரத்ைத ேவண்டாம்  தி ப்பிக் ெகா த்தியா?" 
 
    "ஆமா, ஒ வாட்  மட் மில்ேல, ெரண் வாட்  ெகா த்தா . ெரண் வாட் ம் 
தி ப்பிக் ெகா த்திட்ேடன்." 
 
    "ஏன் அப்ப ச் ெசய்ேத?" 
 
    "அவ க்கும் எனக்கும் ஒ  சம்பந்த ம் இல்ேல. நான் உன்கூட இங்ேக 
வந்தி க்ேகன். உனக்கு யைலங்கிறத் க்காகத்தான் நாடகத்திேல பதி க்கு 
ந க்கிேறன். அவர் யார் என்ைனப் பாராட்ட ம் பாிசு ெகா க்க ம்!" 
 
    "அப்பி ச் ெசால்லப்படா . அன்ைனக்கு அண்ணாமைல மன்றத்தில் நாடக 
அரங்ேகற்றத்தின்ேபா  அவர் உனக்கு மாைல ேபாட்டார். 'ஒ வ ைடய மாைலைய 
ஏற்கும்ேபா  அவ ைடய ைககளின் கீேழ என் தைல குனிய ேநாி கிற , அதனால் 
மாைலகைள நான் ெவ க்கிேறன்' - என்  ெசால்  அவர் மனம் சங்கடப்ப ம்ப  
ெசய்ேத. இன்னிக்கி ைவரேமாதிரத்ைதத் தி ப்பிக் ெகா த்  அவைர அவமானப் 
ப த்தேற. இப்பி  நடந் க்கிறதிேல உனக்கு என்ன ெப ைம? ணா ஒ  ெபாிய 
ம சைன மனசு ேநாகப் பண்றதிேல என்ன லாபம் இ க்க ம்  நிைனக்கேற?" 
 
    "ஓேகா! அப்பி யா சங்கதி! ஒ  ெபாிய ம ஷன் நம்ைம அவமானப்ப த்தினா 
ெமௗனமா இ க்க ம். ஒ  ெபாிய ம ஷைன நாம் பைகச்சுக்கக் கூடா . 
அப்பி த்தாேன?" 
 
    "அப் ல்லா உன்ைன அவமானப்ப த்தியி க்கார்ேன வச்சுக்க. 
அப்ப யி ந்தா ம்..." 
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    "ேச! ேச! இன்ெனா வாட்  ெசால்லாேத. என்ைன அவமானப்ப த்தற க்கு அவன் 
இல்ேல, அவேனாட பாட்டன் வந்தா ம் யா . அவமானப்ப த்தறதா 
ெநைனச்சுக்கிட்  ஏேதேதா சில்லைற விஷமங்கள் பண்ணினா ; அவ்வள தான்." 
 
    "இ ந்தா ம் இவ்வள  ேராஷம் உனக்கு ஆகா  வாத்தியாேர!" 
 
    "அ  ஒண் தான் ஒ  கைலஞ க்கு நிச்சயமா மீதமி க்கப் ேபாற விஷயம். 
அைத ம் விட் ட்டா அப் றம் எப்பி ?" 
 
    "அப் ல்லா எங்கிட்ட வந்  ெசான்னா , ேமாதிரத்ைத எப்பி யாவ  அவைர 
வாங்கிக்கச் ெசய்ய ம்னா ." 
 
    "அ தான் நான் அவாிட்டேவ ெசான்ேனேன. எ  ெசய்ய ம்னா ம் 
ேகாபால்கிட்டச் ெசய் ங்க. எனக்கும் உங்க க்கும் ேநேர ஒ  சம்பந்த ம் 
இல்ேலன்ேனேன? ெசால்ல யா உங்கிட்ட?" 
 
    "ெசான்னா . ெசால் ட்  ேமாதிரத்ைத ம் எங்கிட்ட ெகா த்திட் ப் 
ேபாயி க்கா ..." 
 
    "அப்ப யா?" 
 
    "அப் ல்லாகிட்ட ேமாதிரத்ைத வாங்கிக்கக்கூடா , த்ரபதி ெரட் யாாிட்டக் 
ைகக்க காரம் வாங்கிக்கலாமா?" 
 
    " த்ரபதி ெரட் யா ம், அப் ல்லா ம் ஒண்ணாயிட மாட்டாங்க. ெரட் யா  
இன்னிக்கிக் ேகாடீசுவரனாகி ம் எங்கிட்ட ஒ  வித்தியாச ம் இல்லாமப் பழகறா ." 
 
    ேகாபாலால் இதற்குப் பதில் ெசால்ல யவில்ைல. "சாி! உங்கிட்டப் ேபசிப் 
பிரேயாசனம் இல்ேல! ேபாயிட்  வா!" என்றான் ேகாபால். 
 
    த் க்குமரன் ேகாலா ம் ாில் ேம ம் இரண்  நாடகங்கள் ந த்தான். அதற்குள் 
ேகாபால் எ ந்  நடமாடத் ெதாடங்கி விட்டான். இரண்டாவ  நாள் நாடகத்ைத, 
ேகாபா ம் சைபயில் ன்வாிைசயில் அமர்ந்  பார்த்தான். அவ க்கு ஆச்சிாியம் 
தாங்கவில்ைல. த் க்குமரனின் ந ப்ைபப் பார்த்  அவன் க்கில் விரைல 
ைவத்தான். 
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    நாடகம் ந்த ம் த் க்குமரைனக் கட் த் த விப் பாராட் னான் ேகாபால். ம  
நாள் ேர ேயா க்கும் ெட விஷ க்கும் அவர்கள் ேபட் யளித்தார்கள். ேபட் க்கு 

த் க்குமரன், ேகாபால், மாதவி வ ம் ெசன்றார்கள். இன்ெனா  நாள் சுற்றிப் 
பார்ப்பதில், ேவண் யவர்களிடம் ெசால்  விைட ெபற் க் ெகாள்வதில் கழிந்த . 

றப்ப கிற தினத்தன்  மாீ ன் ேஹாட்ட ல் ேகாபால் கு வின க்கு ஒ  ெஸண்ட் 
- ஆஃப் பார்ட்  ெகா க்கப்பட்ட . அதில் எல்லா ேம த் க்குமரைன வாயாரப் 

கழ்ந்தனர். உபசாரத் க்கு நன்றி ெதாிவித் ப் ேபசும்ேபா  ேகாபால் கூட 
த் க்குமரைனேய பாராட் ப் ேபசினான். மாதவி விழாவில் கு வினாின் சார்பில் 

ஒ  பாட் ப் பா னாள். 'ஒளி பைடத்த கண்ணினாய் வா வா'... பா ம்ேபா  அவள் 
கண்கள் எதிேர உள்ள வாிைசயில் அமர்ந்தி ந்த த் க்குமரைனேய பார்த்தன. 
 
    வழக்கம்ேபால் சிங்கப் க்கு யார் யார் விமானத்தில் ேபாவ  என்ற பிரச்ைன 
வந்தேபா  த் க்குமர ம், மாதவி ம் ம த் விட்டனர். 
 
    "அப்ப யானால் நா ம் ப்ேளன்ல ேபாகேல. உங்கேளாட கார் ேய வேரன்" - 
என்றான் ேகாபால். கால் சாியாகி எ ந்தி ந் ம் அவன் ' க்' ஆக இ ந்தான். 
 
    அவன் காாில் இ  ைம க்கு ேமல் பயணம் ெசய்வெதன்ப  யாத காாியம். 
எனேவ த் க்குமரன் அவைன வற் த்தி விமானத்திேலேய வரச் ெசால்ல 
ேவண் யதாயிற் . 
 
    "இடங்கைள ம், இயற்ைக வளத்ைத ம் நல்லாப் பார்க்கலாம் தான் நாங்க 
ெரண்  ேப ம் கார்ேல வரதாகச் ெசால்கிேறாம். அைத நீங்க யா ம் வித்தியாசமா 
ெநைனக்கக் கூடா . நீ இப்ப இ க்கிற நிைலைமயிேல கார்ேல வர லாய்க்குப்படா . 
ெசான்னாக் ேக " - என்  த் க்குமரன் விளக்கிய பின்  ேகாபால் ஒப் க் 
ெகாண்டான். அப் ல்லா க்கு இன் ம் உதயேரகாவிடம் மயக்கம் தீரவில்ைல. 

ன்  ேப ம் மேலஷியன் - ஏர்ேவஸ் விமானத்தில் சிங்கப் ர் பறந்தார்கள். 
த் க்குமரன் உட்பட மற்றவர்கள் ேஜாகூர் வழிேய கார்களில் சிங்கப் ர் 

ெசன்றார்கள். த்ரபதி ெரட் யார் பன் காாியர்களில் பக ண  தயாாித் க் கட் க் 
ெகா த்தி ந்தார். ந ேவ ஓாிடத்தில் எல்லா ம் கார்கைள நி த்திவிட் ப் 
பக ணைவ ஓர் காட்  ஓைடக்கைரயில் த் க் ெகாண்டார்கள். பிரயாணம் மிகமிக 
இன்பமாக இ ந்த . ேஜாகூர் பாலம் தாண் ம்ேபா  மாைல ஆறைர மணிக்கு 
ேமலாகிவிட்ட . இ ட் கிற ேநரத்தில் சிங்கப் ர் மிக அழகாயி ந்த . குளி க்கும் 
இ க்கும் பயந்  ஓர் அழகிய நவநாகாிக வதி ஒ ங்கி ஒளிவ  ேபால் நகரம் அந்த 
ேவைளயில் மங்கலாக ம் அழகாக ம் ெதாிந்த . அவர்க ைடய கார்கள் க்கிட் மா 
ேராட்ைடக் கடந்  ெபன்குவின் ெத வி ள்ள ஓர் ேஹாட்டைல அைட ன் நன்றாக 
இ ட்  விட்ட . அட்ைடயில் அ க்கிய மாதிாிப் பல மா கைளக் ெகாண்ட 
வானளாவிய ஒேர மாதிாிக் கட் டங்கள் எங்கும் ெதன்பட்டன. ஊர் 
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ேகாலா ம் ைரவிடப் பரபரப்பாக ம் ேவகம் மிகுந் ம் காணப்பட்ட . கார்கள் 
சாைலயில் எ ம்  ெமாய்ப்ப ேபால் ெமாய்த்தன. மஞ்சள் நிற ேமற் பகுதிேயா  
டாக் கள் விைரந்  ெகாண் ந்தன. இர  உண க்கு எல்லா ம் சிரங்கூன் 
ேரா ந்த ேகாமளவிலாஸ் ைசவக் கைடக்குப் ேபாய்விட்  வந்தார்கள். 
 
    இம் ைற ேகாபா ம் அவர்க டேனேய தங்கிவிட்டான். அப் ல்லா ம் 
உதயேரகா ம் மட் ேம காண் ெனண்டல் ேஹாட்ட ல் தங்கியி ந்தார்கள். 
சிங்கப் ர் நாடகங்களில் எல்லாம் ேகாபால்தான் ந த்தான். சிங்கப் ர் நாடகங்களி ம் 
நல்ல வசூல் ஆயிற் . கைடசி இரண்  தினங்கள் மட் ம் வசூல் ெகாஞ்சம் சுமாராக 
இ ந்த . மைழ வந்  ெக த் விட்ட . ஆனா ம் நஷ்டம் எ மில்ைல என்றார் 
அப் ல்லா. சிங்கப் ாி ம் அவர்கள் சில இடங்கைளச் சுற்றிப் பார்த்தார்கள். ஜுேராங் 
ெதாழில் ேபட்ைட, ைடகர்பாம் கார்டன்ஸ், குவின்ஸ்ட னின் உயரமான கட் டங்கள் 
எல்லாவற்ைற ம் பார்த்தார்கள். ைடகர்பாம் ேதாட்டத்தில், சீனப் ராணத்ைத 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  உலகில் பாவம் ெசய்தவர்கள் எப்ப  எப்ப  எல்லாம் 
தண் க்கப்ப கிறார்கள் என்ப  பற்றிப் பல கு ரமான காட்சிகைளச் சுைத ேவைலச் 
சிற்பங்களால் ெந கச் சித்தாித்தி ந்தார்கள். பாவம் ெசய்த ஒ வைன நரகத்தில் 
ரம்பத்தால் அ ப்ப  ேபால ம், தைலயில் இ ம்  ஆணிகைள அைறவ  ேபால ம், 
ெந ப் க் ெகாப்பைரயில் நிர்வாணமாகத் க்கிப்ேபா வ  ேபால ம் 
சித்தாிக்கப்பட் ந்தன. அைதப் பார்த் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட த் க்குமரன், 
"ெமட்ரா ேல இ க்கிற அத்தினி சினிமாக்காரங்கைள ம் கூட் யாந்  இந்தக் 
காட்சிகைள அ க்க  காமிக்க ம் மாதவி?" என்றான். 
 
    "ேவண் யதில்ைல..." 
 
    "ஏன் அப்ப ச் ெசால்ேற?" 
 
    "ஏன்னா இெதல்லாம் அங்ேகேய தினம் தினம் நடந் க்கிட் க்கு!..." 
 
    அவன் வாய்விட் ச் சிாித்தான். அந்தச் சிாிப்பில் அவ ம் கலந் ெகாண்டாள். 
ஊ க்குப் றப்ப கிற தினத்தன்  காைலயில் அவரவர்கள் 'ஷாப்பிங்' ேபானார்கள். 
ஒ  டைவக் கைடக்குச் ெசன்றி ந்தேபா : 
 
    "நான்கூட ஒ  டைவ வாங்கேவண் யி க்கு. உனக்கு ண்  ெகா க்க ேம" 
என்றான் த் க்குமரன். அவள் கம் நாணத்தில் சிவந்த . மாைலயில் சிங்கப் ாி ம் 
ஒ  பிாி பசார வி ந்  இ ந்த . அைத த் க் ெகாண்  கு வினர் அைனவ ம் 
வ வதற்கான கப்பல் பயண ஏற்பா கள் பற்றி அப் ல்லாவிடம் கூறிவிட்  ேகாபால், 

த் க்குமரன், மாதவி வ ம் விமான நிைலயம் றப்பட்டனர். ெசன்ைன ெசல்கிற 
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ஏர் இந்தியா விமானம் ஆஸ்திேர யாவி ந்  சிங்கப் ர் வந்  அப் றம் அங்கி ந்  
ெசன்ைன றப்பட ேவண் ம். அன்றிர  அ  ஆஸ்திேர யாவி ந்  
தாமதமாகத்தான் வந்த . அப் ல்லா ம், கு வின ம், சிங்கப் ர் ரசிகர்க ம், 
அகாலத்ைத ம் ெபா ட்ப த்தாமல் விமான நிைலயத் க்கு வழிய ப்ப 
வந்தி ந்தார்கள். 
 
    விமானம் சிங்கப் ாி ந்  றப்ப ம்ேபாேத அதிக ேநரமாகிவிட்டதனால் 
ெசன்ைனைய அைட ம்ேபா  இந்திய ேநரப்ப ேய இர  பன்னிரண்டைர மணி 
ஆகியி ந்த . கஸ்டம்ஸ் ஃபார்மா டீஸ் ந்  ெவளிவர ஒ  மணி ஆகிவிட்ட . 
அந்த ேநரத்தி ம் ேகாபா க்கும் மாதவிக்கும் வரேவற் க்கூற இரசிகர்க ம், 
விசிறிக ம், மாைலக டன் காத்தி ந்தார்கள். அதில் ஒ  அைரமணி கழிந் விட்ட . 
 
    ேகாபா ன் பங்களாவி ந்  கார்கள் வந்தி ந்தன. ஒ  கார் நிைறய சாமான்கள் 
ஏறின. ம  காாில் அவர்கள் வ ம் ஏறிக்ெகாண்டனர். ேபாய்ச் ேச ம்ேபா  
ஏறக்குைறய இரண்  மணி ஆகிவிட்ட . 
 
    "இந்ேநரத் க்குேமேல ட் க்குப் ேபாவாேனன்? இங்ேகேய ங்கிட் க் 
காைலயிேல ேபாேயன் மாதவி" என்  ேகாபால் அவைள ேவண் னான். மாதவி 
தயங்கினாள். 
 
    "நீ ஆேள மாறிப்ேபாயிட்ேட! ன்ேன மாதிாி இல்ேல" என்  அவ ைடய 
தயக்கத்ைதப் பார்த் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்னான் ேகாபால். அவள் அதற்கு 
ம ெமாழி கூறவில்ைல. ேகாபால் சிாித் க் ெகாண்ேட உள்ேள ேபாய்விட்டான். 
 
    "அவன் ஏன் சிாிக்கிறான்...?" த் க்குமரன் அவைளக் ேகட்டான். 
 
    "நான் ெராம்ப மாறிட்ேடனாம்?" 
 
    " ட் க்குப் ேபாக மா? இங்ேகேய தங்கறியா? ெராம்ப ேநரமாச்ேச?" 
 
    "தங்கலாம்! ஆனா உங்க அ ட்ஹ சிேல ஒ  ைலயிேல 
இடங்ெகா த்தீங்கன்னாக்கூடப் ேபா ம். மத்த எந்த இடத்தி ம் இந்தப் 
பங்களாவிேல தங்க யா . இ  ஒ  பிசாசு  மாதிாி. சிங்கப் ாிேல ேநத் க் 
காட் னீங்கேள நரகத்தில் நடக்கும் கு ரங்கைள, அைத ம ப ம் 
நிைனச்சக்குங்க..." 
 
    "அ ட் ஹ ஸ்ேல ஒேர கட் ல்தாேன இ க்கு. தைர ஜில்  இ க்குேம?" 
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    "பரவாயில்ேல! உங்க கால ேல கீேழ தைரேயாரமா ெகாஞ்சம் இடம் ெகா ங்க 
ேபா ம்." 
 
    அவள் பின்ெதாடர அவன் அ ட்ஹ ைஸ ேநாக்கி நடந்தான். அன்  அவர்கள் 
எல்லாம் சிங்கப் ாி ந்  தி ம் கிற ெசய்தியறிந்  நாயர்ப்ைபயன் 
அ ட்ஹ ைஸப் ெப க்கிச் சுத்தப்ப த்திப் பாைனயில் தண்ணீர் எ த்  ைவத் ப் 

திய தைலயைண விாிப் கள் எல்லாம் ேபாட் ப் ப க்ைகைய ம் சுத்தமாக விாித்  
ைவத் விட் ப் ேபாயி ந்தான். 
 
    அவர்கேளா  வந்த சூட்ேகஸ்கள் எல்லாவற்ைற ம் தனித்தனிேய பிாித்  
மாதவிக்கும் த் க்குமர க்கும் உாியவற்ைற அ ட்ஹ ஸ் வராண்டாவில் ைரவர் 
ஏற்ெகனேவ ெகாண் வந்  ைவத்தி ந்தான். இ வ ம் அவற்ைற எ த்  உள்ேள 
ைவத்தார்கள். 
 
    ேகாபால் என்ன நிைனத் க்ெகாண்டா ம் நிைனத் க் ெகாள்ளட் ம் என்  மாதவி 

த் க்குமரேனா  அ ட்ஹ ேலேய தங்கிவிட  ெசய்தாள். 
 
    த் க்குமரன் விாிப்ைப ம் தைலயைணைய ம் அவ க்குக் ெகா த் விட் க் 
கட் ல் இ ந்த ெவ ம் ெமத்ைதயில் ப த்தான். 
 
    மாதவி கீேழ விாித் ப் ப த்தாள். "இந்தாங்க ஒ  தைலயைணதான் இ க்கு 
ேபா க்ேக, எனக்கு ேவண்டாம், நீங்கேள வச்சுக்குங்க..." என்  மாதவி சிறி  ேநரம் 
கழித் த் தைலயைணையக் ெகா ப்பதற்காக அவன ேக வந்தாள். அவன் இேலசாகத் 

ங்கத் ெதாடங்கியி ந்தான். அப்ேபா  ெட ேபான் மணி ேவ  அ த்த . தான் 
எ க்கலாமா, கூடாதா என்  மாதவி தயங்கி நின்றாள். த் க்குமரன் ப க்ைகயில் 
எ ந்  உட்கார்ந்  ெட ேபாைன எ த்தான். எதிர்ப் றம் ேகாபால் ேபசினான். 
    -------------- 
 

அத்தியாயம் - 20 
 
    குர ந்  ேகாபால் நன்றாகக் கு த்தி க்கிறான் என்  ெதாிந்த . 
 
    "மாதவி அங்ேக இ க்காளா? ட் க்குப் ேபாய்விட்டாளா?" ெசாற்கள் குழறின. 
ேகாபா ைடய ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லாமல் ெட ேபாைன அப்ப ேய 
மாதவியின் காத ேக ைவத்தான் த் க்குமரன். அேத ேகள்வி குழறலாக அவள் 
காதி ம் ஒ த்த . அவள் கத்தில் பைழய பயம் இன் ம் இ க்கிறதா என்  கூர்ந்  
கவனித்தான் த் க்குமரன். கவனித்தப ேய அவைள வினவினான்: 
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    "என்ன பதில் ெசால்லட் ம்? ன்ேன நாம ெரண்  ேப ம் ேசர்ந்  பீச்சுக்குப் 
ேபானன்னிக்கி, 'பீச்சுக்குப் ேபானெதல்லாம் அங்ேக ஒண் ம் ெசால்ல ேவண்டாம்'  
ேகாபா க்கு ந ங்கினிேய; அப்பி ேயதான் இன்னிக்கும் இ க்கியா? அல்ல ..." 
 
    "சும்மா அைதேய குத்திக்காட் ப் ேபசாதீங்க. இன்னிக்கி நான் எ க்கும் யா க்கும் 
பயப்படேல, அவ க்கு நீங்க என்ன பதில் ெசால்ல ேமா அைதச் ெசால்லலாம்." 
 
    அவள் குர ல் ைதாியம் இ ந்த . அந்தத் ைதாியம் அவ க்கும் ாிந்த . 
 
    ெதாடர்ந்  ேபானில் ஒேர ேகள்விைய மந்திரம் ேபால் ஜபித் க்ெகாண் ந்த 
ேகாபா க்கு த் க்குமரன் தீர்க்கமான - ெதளிவான குர ல் பதில் கூறினான்: 
 
    "ஆமா இங்ேகதான் இ க்கா..." 
 
    உடேன எதிர்ப் றம் பதில் ெசால்லாமல் ெட ேபான் ெரஸ் ல் 'ணங்' என்  
ைவக்கப்பட்ட . 
 
    "இ க்குத்தான் அப்பேவ நான் ெசான்ேனன்; நீங்க இடம் ெகா த்தாத்தான் இங்ேக 
தங்கலாம் !" 
 
    "ெநஞ்சிேலேய இடம் ெகா த்தாச்சி! இங்ேக இடம் தர்ரத் க்கு என்ன? பி வாதமா 
நீ ேகட்  வாங்கிக்கிட் ேய." 
 
    சிங்கப் ாில் ஷாப்பிங் ேபானேபா  வாங்கிக் ெகாண்  வந்த ெஸண்ட்ைட 
விமானத்திற்குப் றப்ப ன் சியி ந்தாள் மாதவி. இ ளில் அவள் ஒ  வனேதவைத 
ேபால் ந மணத்ேதா  எதிேர நிற்பைத அப்ப ேய திதாக அப்ேபா தான் 
பார்ப்ப ேபால் ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தான் த் க்குமரன். 
 
    "இந்தாங்க தைலயைண..." 
 
    "ேவண்டாம்! எனக்கு ெராம்ப ெம வான தைலயைண ேவண் ம்" - என்  
அவ ைடய தங்க நிறத்ேதாைளத் ெதாட் க் காண்பித் க் கு ம் த்தனமாகச் 
சிாித்தான் அவன். 
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    "சாிதான்! இந்த ட் ேல இந்த ஒ  ம் யாவ  பா காப் க் கிைடக்கும்  
நிைனச்ேசன். இ ம் ேமாச மாகத்தான் இ க்கும் ேபாேல க்கு." அவள் ெபாய்க் 
ேகாபத்ேதா  இப்ப க் கூறியேபா  அவ ைடய உத களில் ன்னைக ம், க ம் 
மிக மிக அழகாயி ந்தன. அவன் மகிழ்ச்சியிேல திைளத்தான். 
 
    "தைரயிேல ஜில்  ஈரம். ணா நாைளக்கு ஜுரம் வந்  கஷ்டப்படப் ேபாேற..." 
"இப்ப நீங்க என்ன பண்ண ம்கிறீங்க - ?" 
 
    "ெராம்ப நாளா ந ச்சு ந ச்சு ந க்கற  உனக்கும் அ த்தி க்கு, எனக்கும் 
அ த்தி க்கு. இனிேம நாம வாழ ம் - " 
 
    த் க்குமரன் எ ந்  நின்  அவ ைடய கரங்கைளப் பற்றினான். அவள் 

ைணயாக வைளந்  அவன் ேமற் சாய்ந்தாள். அவ ைடய பரந்  விாிந்த மார் ப் 
பகுதி ம், திரண்  ப த்த ேதாள்க ம் அவ டய ங்ைககளால் வைளக்க யாத 
அள  ெபாியைவயாக இ ந்தன. த் க்குமரன் அவள் காத ேக த்தான்: 
 
    "என்ன ஒண் ம் ேபச மாட்ேடங்கிேற?" 
 
    உலகத்தின் தல் ெபண் ேபால் அவள் அவன் ன் நாணிக் கண் ைதத்தாள். 
 
    "ஏன் ேபச மாட்ேடங்கிேற?" 
 
    அவள் ெப ச்சு விட்டாள். ச்சு வி வ கூட அ ராக சப்தமாக அவன் ெசவியில் 
ஒ த்த . 
 
    "சம்சாாிக்கும் பா ல்லா?" என்  தனக்குத் ெதாிந்த ெகாஞ்ச மைலயாளத்திேலேய 
அவன் ேகட்டேபா , அவ க்கு அடக்க யாமல் சிாிப்  வந் விட்ட . 
அவ ைடய ங்ைககள் அவன் ேதாள்களில் இ ந்தன. இ வ க்குமிைடேய 
சந்ேதாஷத்தின் எல்ைல ேபான்றெதா  ெமௗனம் நிலவிய . 
 
    அந்த ேதாள்களில் ஒன்றில்தான் அன்  இர  மாதவி பத்திரமாக உறங்கினாள். 
 
    வி ந்த ம் அவள் அங்ேக நீரா னாள். திய ைடைவைய ம் கட் க்ெகாண்  
அவள் எதிேர வந்தேபா  அழகிய உஷத்காலேம சிாித் க்ெகாண்  வ வ  
ேபா ந்த  த் க்குமர க்கு. அப்ேபா  ேகாபால் ைநட்க ேனா  
அ ட்ஹ ஸுக்கு வந்தான். மாதவியின் பக்கம் ெசன்ற அவன் பார்ைவ ெவ ப்ைப 
உமிழ்ந்த . அவேளா  அவன் ேபசேவ இல்ைல. அவன் தன்ேமல் ெராம்பக் ேகாபம் 
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அைடந்தி க்கிறான் என்ப  அவ க்கும் ஒ வா  ாிந்த . திடீெரன்  ேகாபால் 
த் க்குமரனிடம் ெராம்ப ம் பி னஸ்ைலக்காகப் ேபசலானான். 

 
    "நீ எனக்குப் பதிலா ேகாலா ம் ாில் எட்  நாடக ம், மலாக்காவிேல  
நாடக ம், ஆக ெமாத்தம் பதிேனா  நாள் ேவஷங் கட் யி க்ேக..." 
 
    "ஆமா! அ க்ெகன்ன இப்ப?" 
 
    "இல்ேல பண விஷயத்திேல அண்ணன் தம்பிக க்குள்ேள கூடச் சண்ைட 
வ ம்பாங்க..." 
 
    "திடீர்  உனக்கு இப்ப என்ன வந்திாிச்சிடா, ேகாபா ..." 
 
    "பதிெனா  நாடகத் க்காக ம் ேசர்த் ப் பதிைனயாயிரம் பா ம் ேசர்த்  
இ பதாயிரத் க்கு ஒ  'ெசக்' ராத்திாி எ தி வச்ேசன். இந்தா." 
 
    த் க்குமரன் த ல் சிறி  தயங்கினான். அப் றம் மன க்குள் ஏேதா ஒ  

க்கு வந்தவைனப்ேபால் ம க்காமல் அந்தச் 'ெசக்'ைக உடேன 
ேகாபா டமி ந்  வாங்கிக் ெகாண்டான். அ த்த நிமிஷம் ேகாபால் ற்றி ம் 
எதிர்பாராத இன்ெனா  ேகள்வி ம் த் க்குமரனிடமி ந்  எ ந்த : 
 
    "மாதவி கணக்கு என்ெனன்  பார்த்  அைத ம் இப்பேவ தீர்த் விட மா?" 
 
    "அைதக் ேகக்கிற க்கு நீ யா ?" 
 
    திடீெரன்  த் க்குமரேன எதிர்பாராத விதமாகக் ேகாபா ன் குர ல் சூேடறித் 

த்த . 
 
    "நான் யாரா? நான் தான் இனிேம அவ க்கு எல்லாம். அ த்த ெவள்ளிக்கிழைம 
கு வா ர்ேல எனக்கும் அவ க்கும் க யாணம், இனிேம அவ உங்கூட 
ந க்கமாட்டா." 
 
    "அைத அவள்னா ெசால்ல ம் எங்கிட்ட, நீ யா  ெசால்ற க்கு?" 
 
    "அவ உங்கிட்டப் ேபச வி ம்பைல. நான்தான் ெசால் ேவன்." 
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    "உன்ைன ெராம்ப ெந ங்கின சிேநகிதன்  ெநைனச்சு இந்த ட் ேல ைழய 
விட்ேடன்..." 
 
    "அ க்கு நான் எந்தத் ேராக ம் ெசஞ்சுடைலேய?" 
 
    "சாி! சாி! அைதப்பத்தி இப்ப என்ன? ஒேர உைறயிேல ெரண்  கத்திகள் இ க்க 

யா . அஞ்சு நிமிஷம் இ ! மாதவி கணக்ைக ம் தீத் டேறன்." என்  பதில் கூறி 
விட் த் தன் ைடய ெபர்ஸனல் ெஸகெரட்டாிக்கு அங்கி ந்ேத ஃேபான் ெசய்தான் 
ேகாபால். பத்ேத நிமிஷத்தில் அவ ைடய ெபர்ஸனல் ெஸகெரட்டாி இன்ெனா  
'ெசக் லீஃப்' ெகாண்  வந்தார். அவள் ெபய க்கு ஓர் இ பதாயிரம் பாய்க்கு எ திக் 
ெகா த்தான். 
 
    "பணம் ெகா த்திட்ேடடா ேகாபால்! ஆனா ம ஷன் சில சமயங்களிேல ெசய்த 
உதவி, பணத்தால் மதிப்பிட யா ங்கறைத மட் ம் நிைன  வச்சிக்க. பணத்ைத 
உன் கத்திேல சி எறியாேம நான் வாங்கிக்கிற க்கு ஒேர காரணம் - இன்னிக்கி 
இந்த உலகத்திேல பணத்ைத விட உயர்ந்த விஷயங்களான மானம், மாியாைதையக் 
காப்பாத்திக்கிற க்கும் இந்தப் பாழாய்ப் ேபான பணம் தான் ேவண் யதாயி க்கு. 
அந்த ஒேர காரணத் க்காகத்தான் பணத்ைதக் கணக்காக நா ம் ேகட்  
வாங்கிக்கிேறன்." 
 
    ேகாபால் இைதக் காதில் ேபாட் க் ெகாள்ளமேல எ ந்  ேபாய்விட்டான். 

த் க்குமரன் தன் ைடய ெபட்  ப க்ைககைளக் கட்  ைவத்தான். மாதவி 
அவ க்கு உதவி ெசய்தாள். பத் ப் பதிைனந்  நிமிஷத்தில் அந்த அ ட்ஹ ைஸக் 
கா  ெசய்  சாமான்கைள வராண்டாவில் ெகாண்  வந்த ைவத் விட்டார்கள் 
அவர்கள். மாதவி அவனிடம் கூறினாள்: 
 
    "சண்ைட வந்தேத என்னாேலதான். நான் ராத்திாி ட் க்ேக ேபாயி க்க ம்." 
 
    "ம ப ம் உன் ேபச்சிேல பயம் வர்ராப்பிேல ெதாியிறேத மாதவி! இப்பி  ஒ  
சண்ைட வந்த க்காக நான் சந்ேதாஷப் பட் க்கிட் க்ேகன். நீ என்னடான்னா... 
ம ப ம் அநாவசியமாகக் கவைலப்படறிேய! இனிேம இவங்கிட்ேட நாம இ க்க 

ம்னா நீ நிைனக்கிேற? சும்மா ந ச்சுக்கிட்ேட இ ந்தா இப்ப த்தான் த்தி 
வக்கிரமாகப் ேபாகும். ெகாஞ்சமாவ  வாழ ம். ஒ த்தன் வாழாேம ந ச்சா அ  
நல்ல கைலயாக ம் இ க்க யா . ேகாபால் ஒ ங்கா இ க்க ம்னா க யாணங் 
கட் க்கிட்  ஒ  கட் ப்பாடான வாழ்க்ைகைய தல்ேல அவன் பழகிக்கி ம். 
இல்லாட்  அவன் இைதவிட இன் ம் ேமாசமாகச் சீரழிஞ்சுதான் ேபாவான். இந்த 
பங்களாைவத்தான் பாேரன், ேபய்  மாதிாி. வாசல்ேல ெரண்  இைழக் ேகாலம் 
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ேபாட ஒ  சுமங்க  இதிேல இல்ேல. ேவைலயாட்க ம், கா ம், ேதாட்ட ம், பண ம் 
இ ந்  பயெனன்ன? ஒ  குழந்ைதயின் மழைலகூட இந்தப் பங்களாவிேல இ வைர 
ேகட்கேல. ெகாஞ்சமாவ  லட்சுமிக்கைள இங்ேக இ க்கா பாேரன்?" 
 
    அவன் கூறியைவ அைனத்ைத ம் ஒப் க்ெகாள்வ  ேபால் மாதவி ெமௗனமாக 
இ ந்தாள். அ ட்ஹ ஸ் வாச ல் நின்  அவர்கள் இப்ப ப் ேபசிக் ெகாண் க்கும் 
ேபாேத நாயர்ப் ைபயன் அங்கு வந்தான். அவைன ஒ  டாக்  ெகாண் வ மா  
அ ப்பினாள் மாதவி. டாக்  வந்த . ைபயன் மாதவியிடம் தனிேய ஏேதா ேபசிக் 
ெகாண்  நின்றான். அவன் கண்கள் கலங்கியி ந்தன. 
 
    "உங்ககிட்ட ஒ  அஞ்சு பா இ ந்தாக் கு ங்க..." 
 
    - என்  மாதவி த் க்குமரைனக் ேகட்  ஓர் ஐந்  பாய் வாங்கி அந்தப் 
ைபயனிடம் ெகா த்தாள். ைபயன் இ வ க்கும் ஒ  கும்பி  ேபாட்டான். அவன் 
கண்கள் மீண் ம் கலங்கின. 
 
    "அ த்த வாரம் பினாங்கிேல ந்  கப்பல் வந்த ம் உதயேரகா இங்ேக இந்த 
அ ட்ஹ ஸ்ேல வந்  தங்கப்ேபாறாளாம்...! ேகாபால் தன்னிடம் ெசான்னதாகப் 
ைபயன் எங்கிட்டச் ெசான்னான்" என்றாள் மாதவி. 
 
    "அ  சாி! அப் ல்லா அவைளப் பினாங்கிேல ந்  இங்ேக வரவிட்டால்தாேன?" 
இைதக் ேகட்  அவ க்கு சிாிப் ப் ெபாங்கிக் ெகாண்  வந்த . 
 
    "வி  அசிங்கத்ைத! ேவேற நல்ல விஷயம் ஏதாவ  ேபசுேவாம்" என்றான் 

த் க்குமரன். இ வ ம் டாக் யில் ஏறி அமர்ந்தனர். ைபயன் த் க்குமர ைடய 
ெபட்  ப க்ைகைய ம், மாதவியின் சூட்ேகஸ்கைள ம் டாக் யில் எ த்  
ைவத்தான். த் க்குமரன் அவைளக் ேகட்டான்: 
 
    "எங்ேக ேபாகலாம்? உன்ைன ட்ல விட் ட்  நான் பைழயப  எக்ேமார் லாட்ஜு 
க்ேக ேபாயிடட் மா?" 
 
    "ேஹய்... ஆைளப் பா ! லாட்ஜுக்காவ  ேபாறதாவ ? நான் விட்டா ம் உங்க 
மாமியார் விடமாட்டாங்க. வம்  பண்ணாம ட் க்ேக வந்  ேச ங்க..." இப்ப  
அவள் ேபசிய  அவ க்கு மிக ம் பி த்த . டாக்  விைரந்த . டாக் க்கார க்கு 
லாயிட்ஸ் ேராட் ல் இடம் அைடயாளம் ெசால் விட்  த் க்குமரனிடம் ேபசத் 
தி ம்பினாள் மாதவி. அவன் அவைளக் ேகட்டான்: 
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    "உன்ைன இன்ெனா  ேகள்வி ேகட்க ேம?" 
 
    "என்ன , ேக ங்கேளன்?" 
 
    " ட் ேல எத்தைன கட் ல் இ க்கு!" 
 
    "ஏன்? ெரண்  இ க்கு?" 
 
    "இ க்கப்பிடாேத...?" 
 
    "சீ கு ம்ெபல்லாம் ேவணாம்" என்  உதட் ல் விரைல ைவத் க்காட்  அவைன 
அதட் பவள் ேபால் அவள் பாவைன காட் ய  மிகமிக அழகாயி ந்த . ஒவ்ெவா  
கு ம்பி ம் அவைள ரசித்தான் அவன். நிைறய உள்ளர்த்தங்க ம், வியங்கிய ம், 
வசீகர ம், அணிக ம் நிைறந்த ஒ  கவிைதையப் ேபா ந்தாள் அவள். அவள் 
இரண்  உதட் ன் ேம ம் விரைல ைவத் த் தன்ைன அதட் வ  ேபால் பாவைன 
காட் ய சமயத்தில் அவள் கத்தில் ெதாிந்த கு ம் ம் அழகும் கலந்த வசீகரத்ைத 
அப்ப ேய ஒ  கவிைதயாக எ தேவண் ம் ேபா ந்த  அவ க்கு. மாதவியின் 
தாய் அவர்கைள மகிழ்ச்சிேயா  வரேவற்றாள். பணம் ெகா த்  அ ப் ன் 
டாக் க்காரன், 
 
    "அவங்க சினிமாப் படத்திேல ந ச்சி க்காங்கள்ேள சார்?'' என்  த் க்குமரைனக் 
ேகட்டேபா , "ஆமா, இனிேம ந க்கமாட்டாங்க" என்  நிர்த்தாட்சண்யமான குர ல் 
ம ெமாழி கூறினான் த் க்குமரன். மாதவி ன்ேப இறங்கி உள்ேள ேபாயி ந்தாள். 
உள்ேள ெசன்ற ம் தல் ேவைலயாக டாக் க்காரன் ேகட்டைத ம், அதற்குத் தான் 
ெசான்ன பதிைல ம் அவளிடம் கூறினான் த் க்குமரன். மாதவி சிாித்தாள். 
 
    "உங்களாேல நட்சத்திர உலகத் க்கு எத்தினி ெபாிய நஷ்டம்  உங்க ேமேல 
ேகாபத்ேதாட ேபாயி ப்பான் அந்த டாக்  ைரவர்..." 
 
    "அப்பி யாகிவிடா ! நஷ்டத்ைத ஈ ெசய்ய எத்தைனேயா உதயேரகாக்கள் 
வ வார்கள்." 
 
    - அவள் மீண் ம் சிாித்தாள். 
 
    ***** 
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    அ த்த ெவள்ளிக்கிழைம கு வா ர் ேகாவி ல் மாதவிக்கும், த் க்குமர க்கும் 
நிகழ்ந்த தி மணத்திற்கு எங்கி ந் ம் எந்த ரசிகர்க ம் வாழ்த்த ப்பவில்ைல; எந்தப் 
பட லகப் பிர கர்க ம் வரவில்ைல. தி மணம் ந்த ம் அவர்கள் வணங்கிெயழ 
மாதவியின் தாய் மட் ேம அவர்கேளா  உடனி ந்தாள். அன்றிர  அவர்கள் 
மாேவ க்கைரக்கு ஒ  டாக் யில் அங்கி ந்  ெசன்றார்கள். மாேவ க்கைர 
மாதவியின் ெசாந்த ஊர் ஆயி ம் அங்ேக அவ க்கு  வாசல் இல்ைல. 
ெசாந்தக்காரர்கள் ட் ல் அவர்கள் அன்றிர  தங்கினர். இர ச் சாப்பாட் ற்குப் பின் 
தனிைமயில் அவள் அவனிடம் வந்தாள். 
 
    "பார்த்தீங்களா? இங்ேக எல்லா மாகச் ேசர்ந்  சதி பண்ணி இந்த அைறயில் ஒேர 
கட் ல்தான் ேபாட் க்காங்க..." 
 
    அவன் சிாித்தான். அவள் அவன ேக வந்தாள். ந மணம் நிைறந்த மைலயாள 
மல் ைக அவள் கூந்தைலச் சூழ்ந்தி ந்த . அவன் அவைளத் தன்ன கில் இ த்  
உட்கார ைவத்  அந்தப் வின் ந மணத்ைத நாசி நிைறய கர்ந்தான். 
 
    "மாதவி! ச கத்தின் நீண்ட திகளில் எங்கும் பயப்படாமல் நடக்க ேவண் மானால், 
ெபண் இப்ப  ஒ  பா காப்பான கட் ந் தான் கீேழ இறங்கி நடக்க ம் 
என்ப  பல்லாயிரம் தைல ைறக க்கு ன்ேப வாகிவிட்ட விஷயம். ச தாய 

தியில் நிரந்தரமாக இராவணர்கள் இன் ம் சுற்றிக்ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள்." 
 
    "அப் ல்லாைவச் ெசால்றீங்களா?" 
 
    "அப் ல்லா, ேகாபால், எல்ேலா ம்தான்! ஒ த்த க்ெகா த்தர் ேபாட்  
ேபாட் க்கிட்  ந க்கிறாங்கேள!" 
 
    அவள் பதில் ெசால்லாமல் அவன் ெநஞ்சில் சாய்ந்தாள். 
 
    தன் ைடய ெசாந்தக்கட் ல் உறங்குவ  ேபான்ற சுகத்ைத அந்த ெநஞ்சு 
அவ க்களித்த . ெபண் உறங்குவதற்கு இப்ப  ஒ  கட் ம் இப்ப  ஒ  ைண ம் 
ேவண் ெமன்ப  ஆண்மக்களில் தல் இராவணன் ேதான்றியேபாேத உலகில் 

வாகிவிட்ட . இராவணன்கள் இ க்கிறவைர அவள் ச கத்தின் தி ப ந்த 
திகளில் ைணயின்றித் தனியாக நடக்கேவ யாேதா என்னேவா? 

    ------------- 
, 


