
வீமன் பூட்ட

- தி. வேல்முருகன

- கார்த்த், ஏ கார்த்திவ்தியேய?

- ஏன மாமா கத்துற?

- எவேய ககால்லேக்கு தண்ணி தண்ணி லேக்கனும்டா! வாா! ோப்பாா

- நான ேரே மூனு நாளாா ராத்திரிே இழுத்துட்டு அலே்தியேற. 
எேனாேது தண்ண்ி  லேக்க நாம காே இருக்கனுமா? நான ேரே

- இங்க இருந்து ம்தியேதண்ணிரா புடுங்கப் வபாாற?,

எனற சத்தம் ே்ட்டு உள்ளாு உள்ளிருந்து ேந்ததும் மாமா திரும்பா, 

- ோச்வசாறுப்பாா ோப்பாா பா்தியேதண்ணிர்வோ கா்தியேதண்ணிறத பாார்க்க முடி்தியேே.

நான ககாடி்தியேதண்ணில் இருந்து ஒரு வதாரணி ம் வபாால் ேலளாந்தும் 
கநளாு உள்ளிந்தும் கதரிந்த சால்லேத் துண்லடா! வா எடுத்வதன. முழுேதும் 
உல்ேன. குளாு உள்ளிருக்கு கதகதப்பாாக இருக்கும்.

- லேட்லடா! வா எடுத்துக்கப்பாா

எடுத்து ககாண்டு கேளாு உள்ளி்தியேதண்ணில் ேந்வதன, மாமா ோந்தரில் எண்கணி ய 
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பாார்த்து பாத்த லேத்ததும் குப்கபானறு பாத்தி முழுேதும் எரிந்தலதச் 
ச சீராக்கி மினுக்கும் அளாவு லேத்தார் ோந்தலர என லக்தியேதண்ணில் 
ககாடுத்து ேதண்ணிட்டு முதேில் அலர்தியேடி இலே அகேம் உள்ளா 
கட்டா! வாகுட்டு மம்டில்தியே கேளாு உள்ளி்தியேதண்ணில் எடுத்து வதாளாு உள்ளில் மாட்டிக்ககாண்டு 
கமாட்லடா! வாக்கத்தில்தியே இடுப்பாதண்ணில் கசாருகி ேதண்ணிட்டு ஏேத்தில் எடுத்த 
கருத்த, இரண்டு புறமும் சிேப்பு கேள்லளா்தியேதண்ணில் வகாடு வபாாட்டா! வா 
மம்பாட்டி்தியோன வபாார்லேல்தியே வதாளாு உள்ளில் சுற்றிக் ககாண்டா! வாார். கேள்லளாத்
துண்லடா! வா எடுத்து காலத மலறத்துக் கட்டி இரண்டு ச சீனு உள்ளி சாக்லக 
எடுத்து தலே்தியேதண்ணில் லேத்தார். சர்ே அேங்காரம் முடிந்தும் ஏவதா 
குலற கதரிந்தது எனக்கு.

- காசு ேச்சிருக்கி்தியோடா! வாா?

- இல்லே மாமா டீ குடிக்கதான இருக்கு

- அப்பாாட்டா! வா வகவளான?

- ...

- ோணி ாம்டா! வாா ோ வபாாவும் பாார்த்துக்கோம் 

லக்தியேதண்ணில் தனது கழில்தியே எடுத்து ககாண்டா! வாார். அேங்காரம் பூரணி மாகி 
நகர்ேேம் கதாடா! வாங்கி்தியேது. ர்தியேதண்ணிேடி ேந்ததும் சண்முகம் கலடா! வா்தியேதண்ணில் 
நினறு, தன தலே்தியேதண்ணிேிருந்து சாக்லக க சீவழ இறக்கி,
 
- அண்வணி  இரண்டு காளாு உள்ளி சுருட்டும் ேத்திப்புட்டியும் குடுண்ணி 

சுருட்லடா! வாப் பாத்த லேத்து ககாண்டு,

- ஏனணி ன தண்ண்ி  பாாக்க ்தியோராேது வபாானாங்களாா?
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- ஏய சாமி ந்னும்தான பாத்து நாளாா வபாாற, ோயக்கால்ே தண்ணி தண்ணி 
சுருண்டு வபாாச்சு. இனலனக்கும் ்தியோலரயும் காணும். வபாா்தியேதண்ணி 
ோயக்காே பாாக்காம ககால்லே ேலரக்கும் வபாா்தியேதண்ணி ோங்கடா! வாா

மாமா ஒனறும் கசால்ேேதண்ணில்லே. வமலும் இரண்டு இழுப்பு 
இழுத்துேதண்ணிட்டு சுருட்லடா! வா மண்ணி தண்ணில் வதயத்து அலணி த்து வபாப்பாரில் 
சுற்றி முடிந்து மடி்தியேதண்ணில் லேத்துக் ககாண்டா! வாார். டிங் டிங் டிங் எனறு 
ராகத்வதாடு பாத்து மணி தண்ணி ேண்டிக்கு மணி தண்ணி அடித்து முடிந்ததும் 
ர்தியேதண்ணில்வே வகட் சாத்த கதாடா! வாங்கினர். வகட் க சீவழ இறங்குேலதப் 
பாார்த்து தூரத்தில் பாஸ் மிக சத்தமாக ஹாரன் அடிாரன அடித்துக் ககாண்டு 
ேந்தது. வகட் பாாதி்தியேதண்ணிவே நினறது.

- ஏய ோடா! வாா சாத்தறதுக்குள்ளா அந்தாண்டா! வா வபாா்தியேதண்ணிடும்,

எனறு மாமா சாக்லக எடுத்துக் ககாண்டு வேகமாக நடா! வாந்தார் நாங்கள் 
வகட்லடா! வாத் தாண்டி்தியேதும் எதிர்ப்புறமிருந்து கடா! வாலூர் கசல்லும் இந்துமதி
பாஸ் எங்கலளாக் கடா! வாந்து கசனறவுடா! வான வகட் இறங்க ஆரம்பாதண்ணித்தது. 
சாலேக்கலர மாரி்தியேம்மனு உள்ளின சரேதண்ணிளாக்கு கேளாு உள்ளிச்சம். கண்ணி தண்ணில் 
கதரிந்தலத மனதில் ேணி ங்கி வமற்வக திரும்பாதண்ணிவனன. சிதம்பாரம் 
நடா! வாராஜர் வகா்தியேதண்ணிேின நானகு வகாபுர உச்சி்தியேதண்ணிலும் கேள்லளா 
ேதண்ணிளாக்ககாளாு உள்ளி கதரிந்தது. ேணி ங்கிக் ககாண்டு பாார்லேல்தியேத் 
தாழ்த்திவனன. ககால்லே்தியேதண்ணின இரண்டு குண்டுக்கு வமற்வக இருந்த 
கூந்தல் பாலனயும் பாஞ்சு மரமும் சுத்தமாகத் கதரி்தியேேதண்ணில்லே. 
முனனு உள்ளிரவு நிோ க சீவழ இறங்க ஆரம்பாதண்ணித்திருந்தது. மார்கழி மாத கர்ப்பா
ஓட்டா! வா மாசி அலத மலறத்து மலறத்துச் கசனறது.

- ஏன மாமா க சீரிப்பாள்ளாம் எவ்ேளாவு தூரம் இருக்கும்?

- வகட்டுே இருந்து சரி்தியோ இரண்டு லமலு நலடா! வா்தியே எட்டி வபாாட்டினா 
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ஒரு மணி தண்ணி வநரத்திே வபாா்தியேதண்ணிடுோம்

- ந் வபாாே வபாாே... இந்த கிழேனுே இங்க வராட்வடா! வாாரம் பாார்த்து 
ோங்காம எங்க வபாா்தியேதண்ணி ோங்கி இருக்கானுே பாாரு

- ஏய பாழிக்காதடா! வாா கதற்கு ோயக்கால் நிேகமல்ோம் இரண்டு வபாாகம்
ேதண்ணிலளாஞ்சது, இப்பாதான ஒரு வபாாகம் சம்பாாவுக்வக ேழி்தியேக் காணும் 

- ந் ஏதாேது பாலழ்தியே கலத்தியே கசால்ோத மாமா

- ஆமாண்டா! வாா நா கசால்றது உனக்கு பாலழ்தியே கததான நம்மகிட்டா! வா 
ேரதராசு ககால்லே இருந்தது ஞாபாபாகம் இருக்கா உனக்கு?

- ஆமாம் அதுக்ககனன மாமா?

- அதுக்கும் க சீழ பூர்ே்க நிேம் காகாணி தண்ணி இருந்தது கதரியுமா?

- கதரியும் கதரியும் உனக்கு வசாறு எடுத்துட்டு வசாறுவமாடு களாம் 
ேழி்தியோ ேந்து ோயக்காமலன்தியேதண்ணிே ோயக்கால்ே தண்ணி தண்ணி அதிகமா 
இருக்குனனு திரும்பாதண்ணி லசமன கட்லடா! வாக்கு வநர இறங்கி ஏற முடி்தியோம 
வசாத்த ோளாு உள்ளிவ்தியோடு தண்ணி தண்ணி்தியேதண்ணிே வபாாட்டுட்டா! வான மானம்பாடி்தியோர்தான 
ோளாு உள்ளி்தியே எடுத்துக் ககாடுத்தார். அழுத எனனப் பாாத்து, வபாா்தியேதண்ணி வசாறு 
ககாட்டிப்புடுச்சுனனு கசால்றா, ேரப்பா பாார்த்துக்கிட்டு -பாசிவ்தியோடா! வா 
இருப்பாாங்கனனு கதருத்துனாரு

- இனனும் ஞாபாபாகம் ேச்சிருக்கி்தியோடா! வாா?

- நல்ோ ஞாபாபாகம் இருக்கு. ஏன மாமா, வசாறுவமாடு களாம் எவ்ேளாவு 
தூரம் க சீரிப்பாள்ளாத்துவேருந்து?
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- ஒரு லமலு. முதல்ோம் களாம் வசாறுவமாட்டுே தான லேக்கறது 
பூரா களாு உள்ளிமண் தர வசாத்துே ஒரு கல்லு இருக்காது பாாழாப்வபாான 
எறாக்குட்லடா! வா ேந்துதான வராட்டுே களாத்லத ேச்சி கல்ேத் 
திங்கவறாம்

- ்தியோரு மாமா எறாக்குட்லடா! வாக்கு நிேம் ககாடுத்தது முதல்ே?

- நிலற்தியோ நிேம் ேச்சிருந்தேங்க பாாக்க முடி்தியோம ககாடுத்தாங்க 
இலடா! வா்தியேதண்ணில் ஒரு காணி தண்ணி., அலர காணி தண்ணி ேச்சிருந்தேனும் வேற 
ேழி்தியேதண்ணில்ோம காசுக்கு ஆலசப்பாட்டு ககாடுத்துட்டா! வாானுே. 
ோங்குனேனுக்கு ேருசம் ஆனா வோனும் மானு உள்ளி்தியேமும் தள்ளுபாடியும்
அரசாங்கம் ககாடுத்ததும் அேன பா்தியேதண்ணிர் ேளார்ற மாதிரி அேனுே 
ேளாந்துட்டா! வாான. வமாட்டு ோயக்காலுக்கு கதக்க கேள்ளாாத்து 
ஆரம்பாதண்ணிச்சு அஞ்வச ேருசம் ோயக்கா மாலன திரும்பாதண்ணி அஞ்சு கண்ணு
மதுவு ேர ேந்துட்டா! வாான. ்தியோரு அேன வகப்பாா? இங்வக இருக்குற 
ஏலழ பாாலழேளுக்கு வேே குடுத்ததும் அேனேன கபாாழப்பாப் 
பாார்க்குறான. இது மட்டுமா? கரண்டு மூணு மமூணு மீட்டா! வார் பாள்ளாம் வநாண்டி 
ஆத்துவேருந்து உப்பு தண்ண்ி  ஏத்தி இறா ேளாக்கறான க சீவழ 
ந்வராட்டா! வாம் எல்ோம் உப்பு தண்ண்ி  ஏறி நிேம் எல்ோம் சவுராேதண்ணி 
அேனட்லடா! வாவ்தியே எல்ோரும் ேதண்ணிக்கிறானுே.

- ்தியோம் மாமா, அரசாங்கம் தான பார்மிசன தருது?

- அரசாங்கம் ம்தியேதண்ணிரு தருது. இங்க இருக்கற பாடிச்சேனோம் எனனடா! வாா 
பாண்றிங்க? காேம் காேமாய கபாாலழச்சேனோம் ேழி்தியேதண்ணில்ோம 
வகரளாா வபாாறானுே. எனன ஆவுவமா வபாாேப் வபாாே...

- சரி சரி வபாச்லச வுடு ந் வகாேமா இருக்க

- இதுக்குத்தான மனசு வகக்காம தண்ணி தண்ணி்தியேப் வபாாட்டு கிடா! வாந்துறன
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- சரி கட்டா! வாமதுவு வபாாவுமா இல்ே இப்பாடிவ்தியே இறங்கி சிேவோகம் 
ககால்லே ேழி்தியோ வநர் ேரப்புே வபாாவுமா

- சித்த இரு

தலே்தியேதண்ணில் சாக்க இறக்கிேதண்ணிட்டு மடி்தியேதண்ணிேிருந்து சுருட்லடா! வாப் பாத்த 
லேத்துக் ககாண்டு சரிேதண்ணில் இறங்கி சிறுந்ர் கழித்தார் மாமா. நான 
எதிரில் கசனறு இருந்துேதண்ணிட்டு எழுந்வதன. சிதம்பாரம் கசல்லும் 
சாமி்தியோர்ப்வபாட்லடா! வா பாஸ் வேகமாக கடா! வாந்து கசனறது பாஸ்சில் ஆக 
கமாத்தம் பாத்து வபாவர இருந்தனர். சாலேவ்தியோரம் இருந்த இரண்டு 
கதனலன மரத்து மட்லடா! வாகளும் காற்றில் ஆடின. கதாலேேதண்ணில் 
கசனற பாஸ் கேளாு உள்ளிச்சத்தில் புளாு உள்ளி்தியே மரங்கள் ேரிலச்தியோகத் கதரிந்தன. 
எதிர்ப்புறம் கேள்ளாாற்லற ஒட்டி இரண்டு பாக்கமும் இருந்த இறால் 
பாண்லணி களாு உள்ளின டியூப் லேட்கள் கேளாு உள்ளிச்சத்தில் ோயக்கால் ேரப்பு 
கதரி்தியோத அளாவு இருள் சூழ்ந்து இருந்தது

- கராம்பா இருட்டா! வாா இருக்கு, காேடி கதரி்தியோது மாமா

காேின சுண்டு ேதண்ணிரல் கட்லடா! வா அேதண்ணிழ்த்துக் ககாண்டு,

- தினம் வபாாற பாாலததான பாார்த்துக்கோம் ோ

- எப்பாடி மாமா ஆச்சு கா்தியேம்?

- தண்ணி தண்ணி இல்ோம ேரப்பு ோயக்கால் காஞ்சு கிடா! வாக்குல்ே, கட்டி்தியேதண்ணிே 
நடா! வாந்தது ேதண்ணிரலு ஊட்டி அரந்து வபாாச்சு

- இப்பா ஏன அத அவுக்கற?
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- இருடா! வாா ரே மண்கணி ண்கணி ய லேக்கிறன

- அயவ்தியோ கசப்டிக் ஆ்தியேதண்ணிடா! வாப் வபாாவுது மாமா

- அகதல்ோம் ஆோது. ந் இந்த எண்கணி ய வபாாடா! வாறத நல்ோ திருேதண்ணி 
ோந்தர லக்தியேதண்ணிே எடுத்துக்க லக லேட்டா! வா ஏங்கிட்டா! வா கூடு

- ்தியோருவம காணும மாமா, தண்ண்ி  ேரேனனு நிலனக்கிவறன

- மலேக்காம ோடா! வாா வபாா்தியேதண்ணி பாார்ப்வபாாம்

மாமா லேட்லடா! வா அடித்துப் பாார்த்துேதண்ணிட்டு ேடிோயக்காேில் இறங்கி 
வமவடா! வாறி ேரப்பாதண்ணில் லேட் கேளாு உள்ளிச்சத்தில் நடா! வாந்தார். நான 
பாதண்ணினகதாடா! வார்ந்வதன இருேரது நிழலும் கநற்பா்தியேதண்ணிர் மமூணு மீது ந்ண்டு ேதண்ணிழுந்தது.
ேரப்பாதண்ணில் இருந்த தேலளாகள் துள்ளாு உள்ளி ே்தியேேில் குதித்தன. சிறிதும் 
தண்ண்ி ர் இல்லே

- ந்ர்முள்ளு இருக்கு பாாரு பாார்த்து ோ வமே குத்துச்சுனனா பாதண்ணிறகு 
பாழுத்துதான கேளாு உள்ளிே ேரும்

- இது ்தியோரு ககால்லே மாமா பூரா கதிரு ேந்துட்டுது?

- ேடா! வாக்கத்தி்தியோன வூட்டுது புஞ்லச்தியேதண்ணிே ேதண்ணிர உட்டு நட்டா! வாது லத 
முதேிவேவ்தியே அரக்கோம்

நிேவு ேதண்ணிழுந்து ோனத்தில் ஒனறும் இரண்டுமாக வமகங்கள் வமற்கு 
வநாக்கிச் கசனறு ககாண்டிருந்தன. ேரப்பாதண்ணில் திரும்பாதண்ணி்தியே மாமா 
எனலனப் பாார்த்து ேதண்ணிட்டு,
 
- ேரப்பா பாாத்து ோடா! வாா ராத்திரிே மானத்லத பாார்க்காம...
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- வமகம் இருக்கானனு பாாத்வதன

- ேழக்கமா மார்கழி கர்ப்பா ஓட்டா! வாத்திே பூமி நலன்தியே மலழ வபாயும் 
இப்பா அடிக்கற கே்தியேதண்ணில்ே பா்தியேதண்ணிர் பாச்லசல்ோம் பாதண்ணிடிச்சு எரி்தியோம 
இருக்கிறவத ஆச்சரி்தியேம்தான... ஏய கசமதாங்கி ேந்துட்டுது குனு உள்ளிஞ்சு 
பாாரு தண்ணி தண்ணி நவுருதானனு

- க்கும் உனக்குதான ஆலச ககட்டா! வா வகடு அடிச்சுக்குது ஒனனும் 
காணும்

- ஒவர ஒரு மலழ வபாஞ்சா வபாாதும், எனன கசய்தியேறது... ஏய இரு இரு
ஏவதா சத்தம் ேரே?

- இல்ேிவ்தியே மாமா

- நல்ோ உத்துக் வகளு

- ஆமாம் மாமா வமாட்டுோயக்கால்ே ஆளுே இருக்கு

- ககால்லேத் தளாவமாடு வபாாறேலரக்கும் வபாச்சு ககாடுக்காம ோ

- சரி மாமா

மாமா வபாச்சு ககாடுக்காமல் அலமதி்தியோகி நலடா! வால்தியே துரிதப்பாடுத்தினார்
நான பாதண்ணின கதாடா! வார்ந்வதன, முதேில் புத்திரங்கனனு உள்ளி அடுத்து 
கசட்டிக்கனனு உள்ளி வேகமாக நடா! வாந்து தாண்டி்தியேதும் வமற்கு வநாக்கி 
திரும்பாதண்ணி நடா! வாந்து தாயோயக்கால் வராடு அலடா! வாந்வதாம். ோந்தலரக் 
குலறத்து ேதண்ணிட்டு லகலேட்லடா! வா வதலேப்பாடும்வபாாது மட்டும் அடித்துக்
ககாண்டு வேகமாக நடா! வாந்வதாம் ககால்லேத் தளாவமாடு ேந்தது. மாமா
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அேங்காரத்லதக் கலேத்து சுருட்டு பாத்த லேத்ததும் நான லேட் 
ஒளாு உள்ளில்தியே க சீவழ குனு உள்ளித்து புல் நுனு உள்ளில்தியே கிள்ளாு உள்ளிப் வபாாட்வடா! வான தண்ண்ி ர். 
கிழக்கு ோயக்காேில் எறும்பு ஊறுேது வபாால் சிறு அலசவு மாமா 
கிட்வடா! வா கநருங்கிப் பாார்த்தார் ஒவர சுருட்டு கநடி.

- ம்தியேதண்ணிரு, ேந்தாலும் ேரேனனாலும் பாரோல்ே கட்றா கரண்டு 
ோயக்காலேயும்,

எனறு சட்லடா! வால்தியேக் கழட்டினார். வேட்டில்தியே தார்ப்பாாயந்து கட்டி 
ககாண்டு மண் கேட்டில்தியே ககாண்டு பாத்லத கேட்டா! வா ஆரம்பாதண்ணித்தார். 
நான ோயக்காேில் இறக்கி பாத்லதல்தியே ோங்கி கமறித்து அடுக்க 
ஆரம்பாதண்ணித்வதன சிறிது சிறிதாக வமவேழுந்து ேந்ததும் ோயக்காேில் 
ஒதுங்கி இருந்த வசலற அள்ளாு உள்ளிப் பூசிேதண்ணிட்டு ஓரம் கிடா! வாந்த 
பாலனமட்லடா! வால்தியேயும் எடுத்து அனவுக் ககாடுத்து அதன வமலும் 
வசலற அள்ளாு உள்ளி லேத்வதன. கிழக்கு ோயக்கால் ககாண்டா! வாம் 
கட்டி்தியோ்தியேதண்ணிற்று பாதண்ணிறகு கதற்கு ோயக்காலேயும் கட்டா! வாவேண்டும். 
எங்கள் ககால்லே இரண்டு ோயக்காேின தலேப்பாதண்ணில் இருக்கிறது 
இரண்டு ோயக்காலும் கட்டா! வாாேதண்ணிட்டா! வாால் தண்ண்ி ர் பாா்தியோது. ஒவ்கோரு 
முலறயும் தண்ண்ி ர் லேக்கும் வபாாதும் க சீழ் ககால்லேகாரர் ேந்து, 
தாய ோயக்காலே கட்டா! வாாவத, எனறு திறந்து ேதண்ணிடுோர். அலரமணி தண்ணி 
வநரம் ஒரு மணி தண்ணிவநரம் அேர்களாு உள்ளிடா! வாம் ககஞ்சித்தான லேக்க வேண்டும்
ோயக்கால் வமவேறி கதற்கு ோயக்கால் உள்வளா இறங்கி மாமாேதண்ணிடா! வாம்
மண்பாத்லதல்தியே ோங்க ஆரம்பாதண்ணித்து ேதண்ணிட்வடா! வான. வேலே எனறு 
ஆரம்பாதண்ணித்து ேதண்ணிட்டா! வாால் நானும் மாமாவும் ஒவர ச சீராக இழுக்கும் உழவு 
மாடுவபாால்தான. இந்தப் பாழக்கம் மாமாலே பாார்த்வத எனக்கும் 
ேந்தது. முடியும் ேலர வபாச்வச இருக்காது.

கட்டா! வா மதுேதண்ணில் இருந்து உரமுட்லடா! வால்தியேத் நிறந்து கட்டி தூக்கி 
ேருவோம். ோயக்கால் வமாட்டில் இருக்கும் நாயுருேதண்ணி, ந்ர்முள் 
எல்ோம் ேதண்ணிேக்கி ஒவர ச சீரான கமல்வோட்டா! வா நலடா! வா்தியேதண்ணில் ககால்லே 

9



ேந்து வசர்ந்து க சீவழ இறக்குவோம் சிறிது வநரத்துக்கு தலேல்தியே 
அலசக்க முடி்தியோது. நான அப்பாடிவ்தியே இடுப்பாதண்ணில் லகல்தியே ஊனறி 
நிறவபான. மாமா அப்பாடிவ்தியே அமர்ந்து சுருட்லடா! வாப் பாத்த லேப்பாார். பாதண்ணிறகு
அடுத்த நலடா! வா கசனறு ேருவோம். உரத்லத கூலடா! வா்தியேதண்ணில் அள்ளாு உள்ளிக் 
ககாடுப்வபான மாமா பாட்டா! வா இலடா! வாகேளாு உள்ளி்தியேதண்ணில் நடா! வாந்து இருபுறமும் மாறி 
மாறி ே்சுோர். மமூணு மீந்தலத நான லக்தியேதண்ணில் ோமலடா! வாவ்தியோரம் பா்தியேதண்ணிரில் 
ே்சுவேன. கமாத்த பா்தியேதண்ணிரிலும் அதன ேளார்த்தி தனு உள்ளி்தியோக கசழித்து 
கதரியும். மாமா அப்பாடி நான கசயயும்வபாாது எல்ோம் எனலனச்\ 
சத்தம் வபாாடுோர் ோமலடா! வா்தியேதண்ணில் மருந்லதப் வபாாவடா! வாாவத அலத 
பாார்த்ததும் ேதண்ணிலளாச்சல் அதிகம் எனறு நிலனப்பாார்கள், கசய்தியோவத 
எனபாார். நான சிறுபாதண்ணிள்லளா வபாால் அப்பாடிவ்தியே கசயவேன

பூச்சி மருந்து அடிக்கும் வபாாது மருந்லத கேந்து ஸ்பாதண்ணிவர்தியேரில் நிரப்பாதண்ணி 
முதுகில் ஏற்றிக் கட்டி ேதண்ணிடுேது என வேலே. மாமா காற்று ோட்டா! வாம்
பாார்த்து பா்தியேதண்ணிரில் இறங்கி அடித்து ேருோர் நான கலர்தியேதண்ணில் அமர்ந்து 
பாகல் கனேதண்ணில் மூழ்கியும் பாறக்கும் பாறலேகள் கருோட்டு ோல் 
குருேதண்ணி அல்ேது ககாக்கு மலடா! வா்தியோலனப் பாார்த்துக் ககாண்டும் 
இருப்வபான. மாமாேதண்ணின 'ம்க்ரும்' எனறு கலனப்புச் சத்தம் வகட்கும் 
அப்பாடி வகட்டா! வாால், 'முடிந்து ேதண்ணிட்டா! வாது ோ' எனறு அர்த்தம். இப்வபாாதும் 
அப்பாடிவ்தியே, 'ம்க்ரும்' எனகிறார்

- ஏன மாமா

- தூரத்தில் ேண்டி ேருது பாாரு

நான ககாண்டா! வாத்தின ஓரமாகவும் மாமா கலர்தியேதண்ணில் அமர்ந்த 
நிலே்தியேதண்ணிலும் சிலே்தியோக இருந்வதாம். ேண்டி்தியேதண்ணின ஒளாு உள்ளி்தியேதண்ணில் ்தியோரும் 
கதரி்தியேேதண்ணில்லே. புத்திரங்கனனு உள்ளிக்கு வநர் வமற்வக தாோயக்காேில் 
ேரிலச்தியோக பாலன மரங்களும் மூங்கில் புதரும் வமாட்டுோயக்கால் 
வமல் இருந்த கூந்தல் பாலனயும் இேேம் பாஞ்சுமரமும் அதற்குப் பாதண்ணின
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இருந்த கதனனந்வதாப்பும் ேதண்ணிட்டு ேதண்ணிட்டு கதரிந்தன.. ேண்டி எங்கலளா 
வநாக்கி ேந்து பாதண்ணிறகு தாண்டிச் கசனறது பாதண்ணினனால் டீசல் வகன 
இருந்தது எறா குட்லடா! வா்தியேதண்ணில் வேலே பாார்க்கும் கேளாு உள்ளியூர் ஆள் வபாாே. 
இருட்டில் சரி்தியோக கதரி்தியேேதண்ணில்லே

- ஏய ்தியோரும் ேரே இனலனக்கு ோ தாோயக்காேில் நடா! வாந்து வமே 
வபாா்தியேதண்ணி கசட்டிக்கனனு உள்ளி, புத்திரங்கனனு உள்ளி, கசமதாங்கி எல்ோத்திலும் 
குறுக்வக ககாண்டா! வாம் வபாாட்டு ேருவோம் தண்ணி தண்ணி ேந்தாலும் சரி 
ேராட்டியும் சரி

- சரி அப்பா சாக்கு ோந்தர் எல்ோம் எனன பாண்றது மாமா

- எல்ோத்லதயும் எடுத்து ககால்லே ேரப்புே லே ோ மலடா! வா 
கதாரந்து இருக்கா பாாரு

- அதான பாத்து பாதிலனஞ்சு நாளாா கதாறந்து தான கிடா! வாக்கு

- சரி ோ வபாச்சு ககாடுக்காத காத்து ோட்டா! வாத்தில் ககாரலு கராம்பா 
தூரம் வகக்கும்... கத்தியும் மம்டியும் நான எடுத்துக்கறன, 
லகலேட்லடா! வா தலர்தியேதண்ணிே தாழ்த்தி அடிச்சுகிட்டு 
எட்டிப் வபாா.

நடா! வாந்து கசனறு கசட்டிக்கனனு உள்ளியும் புத்திரங்கனனு உள்ளியும் ககாண்டா! வாம் 
வபாாடும்வபாாது ஒனறும் கதரி்தியேேதண்ணில்லே சிரமமில்ோமல் முடித்வதாம் 
ஆனால் கசமதாங்கி ோயக்கால் உள்வளா திரும்பாதண்ணி்தியே உடா! வான ஒரு 
ஆட்காட்டி வமகேழுந்து பாறந்து தலேக்கு வமவே ேட்டா! வாமிட்டு ட்ரட்டீ, 
ட்ரட்டீ, ட்ரட்டீ  எனறு கத்திக் கூப்பாாடு வபாாட்டா! வாது. மாமா ோயவமல் 
ேதண்ணிரலே லேத்து 'உஷ...' எனறு கசால்ேி உட்காரச் கசானனார். 
இருேரும் அலச்தியோமல் ஒரு நிமிடா! வாம் இருந்வதாம். ஆட்காட்டி குருேதண்ணி 
ச சீராக தலர்தியேதண்ணில் அமர்ந்து சிறிது தூரம் ஓடி அதன கூட்டில் 
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அலடா! வாந்தது.

- ந் இங்க இருக்கி்தியோ குடும்பாமா? உனன ஒனனும் பாண்ணி  மாட்வடா! வாாம்
நாங்க அப்பாடிவ்தியே வபாா்தியேதண்ணிடா! வாவறாம் ந் ககாஞ்சம் சத்தம் வபாாடா! வாாத,

எனறார் மாமா. சிறிது குனு உள்ளிந்த ோட்டா! வாத்தில் கசனறு ோயக்காேில் 
இறங்கி்தியேதும் தான கதரிந்தது முள் இருக்கு எனறு காகேல்ோம் 
குத்தி கிழித்து ேதண்ணிட்டா! வாது

- ஆ... அம்மா... மாமா  இரண்டு பாக்கமும் முள்ளா அலணி ச்சி 
ேச்சிருக்கு ்தியோரும் கட்டா! வா கூடா! வாாதுனனு
"
- ககட்டா! வா ேக்காே ஒழிவோதான இந்த மாதிரி பாண்ணுோன ந் வமே 
ஏறு நான கட்டா! வாவறன"

- ோணி ாம் ந் வேற கிழிச்சுப்பா மாமா வபாசாம கேட்டிக் ககாடு நான 
ககாண்டா! வாத்த வபாாடா! வாறன

- கட்டுனாலும் ேண்லடா! வா ேண்லடா! வா்தியோ வபாசுோனுவோடா! வாா... தாய 
ோயககாலே கேட்டா! வா ோங்கடா! வாானனா ஒரு பா்தியேலும் ேரமாட்டா! வாான 
கிலளா ோயக்காே பூரா ககாலடா! வாஞ்சுதான ேச்சிருக்கானுே

சரி்தியோக வேலே ோங்கி ேதண்ணிட்டா! வாது முடித்து கலரவ்தியேரும் வபாாது 
இருேருவம வசார்ந்து இருந்வதாம்.

- ஏய ோடா! வாா, அப்பாடிவ்தியே ோயக்கால் வமவே சுற்றி வபாாய தண்ணி தண்ணி 
ேருதானனு பாார்த்துட்டு முட்லூர்ே டீ குடிச்சுட்டு ேரோம் குளாு உள்ளிருக்கு 
ககாஞ்சம் கதம்பாா இருக்கும் பாாரு

எனக்கும் சரிக்தியேனறு வதானறி்தியேது.
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- ஏம் மாமா முதல்ே கசால்ேி இருந்தா லசக்கிள் எடுத்து 
ேந்துருக்கோம் இப்பா எவ்ேளாவு தூரம் நடா! வாக்கிறது?

- ஏய அப்பாடி இல்ேடா! வாா நடா! வாந்து வபாானாதான குறுக்வக கட்டி இருந்தா 
பாார்த்து கதாறக்க முடியும், மலேக்காம ோடா! வாா

கட்டா! வாமதுவு பாடித்துலற்தியேதண்ணில் இறங்கி லக கால் கழுேதண்ணி சுத்தம் கசயது 
சட்லடா! வால்தியே வபாாட்டுக் ககாண்டு நலடா! வால்தியே எட்டிப்வபாாட்வடா! வாாம். முள் 
கிழித்திருந்தது. சிறிது எரிச்சல் இருந்தது. முதேில் ோயக்கா 
வமாட்டுவமல் நிற்கும் தூங்குமூஞ்சி மரம் பூதம் வபாால் கதரிந்தது. 
அதற்கு வமற்வக இருக்கும் சிறு காட்டில்தான முத்துமினு உள்ளி வகாேதண்ணில் 
இருக்கிறது. பாகேில் கூடா! வா பூசாேி மற்றும் பாலடா! வாப்பாேர்கள் தேதண்ணிர வேறு
்தியோரும் கசல்ே மாட்டா! வாார்கள். பாார்லே தனனு உள்ளிச்லச்தியோகச் கசனறு 
அதிர்ந்தது பாதண்ணிறகு உடா! வான க சீவழ தாழ்த்தி பாாலதல்தியேப் பாார்த்துச் கசல்ே 
ஆரம்பாதண்ணித்வதன. மாமாேதண்ணிடா! வாம் இருந்து வபாச்சு ஒனறும் இல்லே . 
கிட்டா! வாத்தட்டா! வா ஒரு மணி தண்ணி வநரம் நடா! வாந்த பாதண்ணிறகு ஓரு மணி தண்ணி வநரம் பாத்லத 
கேட்டித் தந்தார், ககாண்டா! வாம் கட்டுேதற்கு அதனால் ே்தியேதண்ணிற்றில் 
ஒனறும் இல்லே வசார்ோக கதரிந்தார். அது மட்டும் அல்ே 
கேள்ளாாத்து ஒரம் உப்பாங்காத்து ஒவர ச சீராக அடித்துக் ககாண்டு 
இருக்கும், அதுவும் ே்தியேலுக்கு ேந்து ேதண்ணிட்டா! வாாவே தனு உள்ளி்தியோக ஒரு பாசி 
ேந்து ேதண்ணிடும் எவ்ேளாவு சாப்பாதண்ணிட்டா! வாாலும் ஒனறும் கலர காணி ாது. 
பாாலத்தியேதண்ணில் வகா்தியேதண்ணில் தாண்டி அடா! வார்ந்த முந்திரி வதாப்பும் ோயக்காேில்
ேரிலச்தியோக பாலனமரமும் ேந்தன சற்று நலடா! வா்தியேதண்ணில் வராடும் ேந்து 
ேதண்ணிட்டா! வாது. வராடு ஏறி்தியேதும்,

- எனன மாமா ஒருத்தலனயும் காணும் ஆச்சரி்தியேமா இருக்வக?

- அதானடா! வாா எனக்கும் கதரி்தியேே ஒருக்கா வமே ஆதானாவூர்ே 
ககாண்டா! வாம் வபாாட்டு இருப்வபாானுவோவளாா?
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- மாமா சும்மா எனனாே இனு உள்ளி முடி்தியோது கால்ோம் முள்ளு 
காலே்தியேதண்ணிவே பாாத்தாதான கதரியும்

கசால்ேிக் ககாண்டு இருக்கும்வபாாவத ஒரு சுவமா ேண்டி எங்கலளா 
அலணி த்தது வபாால் ேந்து நினறது. ேண்டி்தியேதண்ணில் இருந்து, 'ோங்கடா! வாா 
இங்க,' எனறு அதிகார குரல் அலழத்தது. கசனறு பாார்த்தவபாாது சுவமா 
முனபாக்க கண்ணி ாடி்தியேதண்ணில் காேல் எனறு காகிதத்தால் ஒட்டி இருந்தது 
டிலரேர் ச சீட்டிேிருந்தேர் வமல் கூலர லேட்லடா! வா வபாாட்டா! வாதும் இருேர் 
முகமும் கதரிந்தது. டிலரேர் ச சீட்டில் இருந்தேர் காக்கி நிற கதாப்பாதண்ணி 
அணி தண்ணிந்து இருந்தார் கானஸ்டா! வாபாதண்ணிள் முகம் மிக அதிக ேதண்ணிலரப்பாாக 
அடிக்க ேருேது வபாால் கடுலம்தியோக கதரிந்தது. டிலரேர் பாக்கத்து 
ச சீட்டில் இருந்தேலரப் பாார்த்ததும் கதரிந்தது, அேர் தான அந்த 
அதிகாரக்குரல் எனறு.. க சீவழ இறங்கி,

- திருட்டு பா்தியேல்களாா எங்கடா! வாா வபாா்தியேதண்ணிட்டு ேரிங்க? 

அதிகாரி கபா்தியேர் கனனு உள்ளி்தியேப்பான எனறு கேள்லளா நிற ேதண்ணில்லே்தியேதண்ணில் 
ஆங்கிேத்தில் கதரிந்தது. ேருடா! வாக் கலடா! வாசி. வகஸ் பாதண்ணிடிக்க எங்கலளா 
நிறுத்தி ேதண்ணிசாரிக்கிறார்கள். அப்வபாாதுதான எங்கள் நிேலமல்தியேப் 
பாார்க்கிவறன என லக்தியேதண்ணில் கமாட்லடா! வாக்கத்தியும் மாமா லக்தியேதண்ணில் 
லகலேட்டும் இருந்தது கதரிந்தது. கத்தில்தியே சும்மா ேச்சிருக்காமல் 
ஒரு பாச்லசக் கழில்தியே கரும்பு கேட்டுேது வபாால் கேட்டி ககாண்டு 
ேந்ததும் கதரிந்தது. இருேரும் ஒவர குரேில் அனு உள்ளிச்லச்தியோய, 
ககால்லேக்கு ேந்வதாம் சார், எனறு நானும், ேந்தங்க, எனபாலத 
மாமா ககாஞ்சம் கூட்டியும் கசானவனாம். டிலரேர் ச சீட்டில் இருந்த 
ேதண்ணிலறப்பு வபாாேிஸ், ்தியோர்ட்டா! வா கலத கசால்றிங்க?, எனறு லேட்லடா! வா 
எங்கள் வமல் அடித்தார் அதிகாரி வபாாேிஸ், 

- லக கால் எல்ோம் சுத்தமா இருக்கு ந்ங்க இரண்டு வபாரும் கத்தி 
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கழி்தியே காட்டி ேழிப்பாறி பாண்ற்ங்கனனு கசால்வறன எனன 
பாண்ணுே்ங்க? ேண்டிே ஏறுங்கடா! வாா எதா இருந்தாலும் ஸ்வடா! வாசனுக்கு 
வபாா்தியேதண்ணிட்டு வபாசிக்கோம்

நான நிலேலம்தியேதண்ணின ேதண்ணிபாரீதத்லத உணி ர்ந்து, 'கதயேவம' எனறு 
கேங்கி, எனக்கு வபாச நா எழேதண்ணில்லே. மாமா,

- இல்லீங்க சாரு. நான பாத்து நாளாா நடா! வாக்குறன இந்தப் புள்ளா நாலு 
நாளாா ேரான எல்ோம் சூல் பா்தியேதண்ணிரு சாரு, கதிரு எல்ோம் 
கதாண்லடா! வா்தியேதண்ணிே நிக்குது சுருண்டு காயுது சாரு தண்ணி தண்ணி 
லேக்கேனனா மாட்டுக்குதான சாரு ஆவும் ோயக்கால் கநடுக்க 
பாார்த்து ோவராம் குண்டி கழுே தண்ணி தண்ணிே இல்ே சாரு. பானு உள்ளி்தியேதண்ணிே 
நினனது குளாு உள்ளிருதுனனு டீ குடிக்கத்தான ேந்வதாம்  எங்களா வசாதலன 
பாண்ணி தண்ணிக்க சாரு, எனறார்

- கலத்தியேதண்ணிோம் கசால்ோத பாாக்ககட்டில் இருக்கிறத காட்றா

மாமாவும் நானும் பாாக்ககட்டில் லக ேதண்ணிட்டு எடுத்து சுவமா 
பாாவனட்டில் லேத்வதாம். வேலே கேட்டி இல்ோத என பாாக்ககட்டில்
சிே கேளாு உள்ளிநாட்டு வேலே ோயப்பு துண்டுச் ச சீட்டும் ஒரு டிராேல்ஸ் 
ேதண்ணிசிட்டிங் கார்டும் மாமாேதண்ணிடா! வாம் ஒரு சுருட்டும் இரட்லடா! வாக் கிளாு உள்ளி 
ேத்திப்கபாட்டியும் இருந்தது. மாமா வேட்டில்தியேயும் நான 
லகேில்தியேயும் உதறிக் காட்டி ேதண்ணிட்டு கட்டிவனாம்.

- கபா்தியேர் எனன?

- கார்த்திவக்தியேன சார் 

- ே்தியேசு?
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- 25 சார்

- வ்தியோவ் உம்வபாரு?

- சாமிங்க

- எனனது வபார்?

- சாமி சாரு

- ே்தியேசு?

- அது தமிழ் ேருசம் ஒரு சுத்து முடிஞ்சு இரண்டு ேருசம், 62 ே்தியேசு 
சாரு

-லகல்தியே காட்டுங்கடா! வாா

இருேரும் கத்தில்தியேயும் லேட்லடா! வாயும் வபாாட்டு ேதண்ணிட்டு வேகமாக 
மாமா கேட்டு ச சீட்டு வபாால் இரண்டு உள்ளாங்லகல்தியேயும் ேதண்ணிரித்தார். 
நான சாதாரணி மாகக் காட்டிவனன. ேதண்ணிலறப்பு வபாாேிஸ் அேரது 
லேட்லடா! வா ககாண்டு இருேர் லக்தியேதண்ணிலும் கேளாு உள்ளிச்சத்லதக் காண்பாதண்ணித்தார்,
அதிகாரி பாார்த்து ேதண்ணிட்டு எனனு உள்ளிடா! வாம்,

- எனன கசய்தியேற?

- பாடிச்வசன வேலே இல்லே கேளாு உள்ளிநாடு வபாாக பாாத்துக்கிட்டு 
இருக்வகன

சிறிது லதரி்தியேம் கபாற்று,
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- சார் அதுே டிராேல்ஸ் ேதண்ணிசிட்டிங் கார்டும் ச சீட்டுகளும் இருக்கு 
பாாருங்க சார்.

ேதண்ணிலறப்பு வபாாேிஸ் பாார்த்துேதண்ணிட்டு, ஆமாம் எனறதும், அதிகாரி ஒரு 
கபாருமூச்சு ேதண்ணிட்டா! வாார் பாதண்ணிறகு மாமா லகல்தியேப் பாார்த்து ேதண்ணிட்டு,

- எனன வேலே கசயயுற இவ்ேளாவு காயப்பு இருக்கு?

- இல்ேிங்க சாரு நான முப்பாது நாற்பாது ேருசமா கூேி வேலேயும் 
இப்பா சூலளாக்கு கல் அறுக்க மண்ணு ககாத்தி கல்ேருத்துத்தான 
சாப்பாதண்ணிடுறன

எனலன அறி்தியோமல் கண்கள் கேங்கி ந்ர் குேலளா கட்டி்தியேது. 
கதாடா! வார்ந்து மாமா,

- சாரு முதல்ோம் இப்பாடி இல்லே ே்ராணி ம் தண்ணி தண்ணி்தியே நம்பாதண்ணி நாங்க 
பா்தியேதண்ணிர் பாண்ணுவறாம். இப்பா ே்ராணி ம் தண்ணி தண்ணி கமட்ராசுக்கு குடிக்கப் 
வபாாவுது இல்லே, அதுவேருந்து எங்க ஊரு பாரங்கிப்வபாட்லடா! வா 
பாதண்ணில்ேம்பாரகேளாு உள்ளிக்கு தண்ணி தண்ணி கிலடா! வாக்க மாட்வடா! வாங்குது 
கலடா! வாமலடா! வா்தியோச்சில்ே, அதான சாரு வபாார் வபாாடா! வாவும் முடி்தியோது 
பாக்கத்திவே கேள்ளாாரு சவுரு தண்ணி தண்ணி. காேகமல்ோம் இத 
நம்பாதண்ணித்தான இருக்வகாம். எல்ோம் அலரகாணி தண்ணி காகாணி தண்ணிக்காரனதாம் 
நகர் வபாாடா! வாற பாாண்டிச்வசரிகாரனுேட்டா! வா ேதண்ணித்துட்டு கபாாழப்புக்கு 
கேளாு உள்ளியூர் கேளாு உள்ளிநாடுனனு வபாாறானுே சாரு. குடிதண்ண்ி  தடுக்கக் 
கூடா! வாாதுனனு எல்ோம் கேங்கி பாார்த்துட்டு இருக்வகாம் பா்தியேதண்ணிருவோலும்
கேங்குது சாரு, எந்தக் காேம் ேதண்ணிடிவு கபாாறக்கும்னனு கதரி்தியேே 

ேதண்ணிலறப்பு வபாாேிஸ் தளார்ந்து கதரிந்தார் அதிகாரி மவுனமாகி 
தலே்தியோட்டி, வபாாகச் கசானனார். இருேரும் மவுனமாகி கனத்த 
மனத்துடா! வான நடா! வாந்வதாம். முதேில் சுவமா ேண்டி தாண்டிச் கசனறது. 
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பாதண்ணினனால் கதாடா! வார்ந்து வேளாாங்கண்ணி தண்ணி வபாருந்து கசனறது. அதன 
கேளாு உள்ளிச்சத்தில் முட்லூர் முக்கூட்டு ஆேமரமும் அதன க சீவழ 
கட்லடா! வா்தியேதண்ணில் இருேர் அமர்ந்து இருந்ததும் கதரிந்தது. இந்த மாதிரி 
குட்டி வபாாட்டா! வா நாய மாதிரி அலே்தியேறதேதண்ணிடா! வா வபாசாம ேதண்ணித்துட்டு 
வபாா்தியேதண்ணிடா! வாோம் மாமா., எனறதும் மாமா கடுங் வகாபாத்துடா! வான, ேதண்ணித்துபுட்டு
வபாா வபாா்தியேதண்ணி கபாாரி உண்லடா! வா ோங்கி தினனுங்க, எனறார். மாமாேதண்ணின 
ேதண்ணிரக்தி புரிந்து மவுனமாக நடா! வாந்வதன கலடா! வா்தியேதண்ணில் டீ பாதண்ணிஸ்கட் 
சாப்பாதண்ணிட்டா! வாதும் காலசக் ககாடுத்து ேதண்ணிட்டு கிளாம்பாதண்ணிவனாம். மாமா சற்று 
தூரம் ேந்ததும் நினறு சுருட்லடா! வாப் பாத்த லேத்தார் இரண்டு இழுப்பு 
முழுேதும் இழுத்து ேதண்ணிட்டு, 'ம்க்ரும்', எனறார். நான நினறு திரும்பாதண்ணிப் 
பாார்த்வதன. மாமா குனு உள்ளிந்து சுருட்லடா! வா வராட்டில் வதயத்து அலணி த்து 
ேதண்ணிட்டு,
 
- ஏனடா! வாா கார்த்தி அந்த கேளாு உள்ளிநாடு கசயதி எனனதானடா! வாா ஆச்சு?

- ப்ச் 

கதிர் அறுக்கும் இ்தியேந்திரம் வராட்டு ஓரம் நினறு ககாண்டிருந்தது.

- மாமா, இந்த ேருடா! வாம் மிஷிின ேச்சி அரப்வபாாம், கநல்லு கூடா! வா 
கிலடா! வாக்கும்

- ம்தியேதண்ணிரு கிலடா! வாக்கும்! ந் எல்ோம் எனன பாடிச்சிவ்தியோ? மிஷிின அரக்கர 
லேக்க கூோம் வபாாே ஆ்தியேதண்ணிடும். மாடு திங்காதுரா. லக்தியோே அறுத்தா
நாலு வபாரு ோ்தியேதண்ணிே பாடும் சிந்தரத குருேதண்ணிவோ திங்கும் அதிவேயும் 
மண்ணு வபாாடா! வா பாார்க்கறி்தியோ, ஏண்டா! வாா?

- சரி மாமா தண்ண்ி  ேச்சி ேதண்ணிலளா்தியேட்டும் பாார்ப்வபாாம் மாமா 
ஏமாத்தறேனுக்குதான காேம் ந்தான தர்ம நி்தியோ்தியேம் வபாசுே ஒரு 
பா்தியேலுே வகட்க மாட்டா! வாான
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- அப்பாடி கசால்ோதடா! வாா நான பாாரதம் பாடிச்சேனடா! வாா எனக்கு 
கதரியும்டா! வாா

- கேறும் இரண்டா! வாாேது பாடிச்ச ந் தருமம் வபாசர... நிலற்தியே பாடிச்சேன 
எல்ோம் திருடா! வாறான. இனலனக்கு இந்த வபாாேிஸ் நம்மளா எனன பாாடு
பாடுத்துனான?

- இந்த ம்தியேதண்ணிரு வபாச்சு வபாசுனாக்கதான நான கடுப்பாாேவறன 
வபாாேிசுக்கு ஆளாப் பாார்த்தாவே கதரியும்

- சரி சரி வகாேப்பாடா! வாாத மாமா ந் பாாரதம் எப்பாடி கத்துக்கிட்டா! வா?

- ஏய, ே்தியேசுே நல்ே ோட்டா! வாசாட்டா! வாமா இருப்வபான. ஊருே 
திவராபாதி்தியேம்மன வகா்தியேதண்ணில் திருத்தி கும்பாாபாதண்ணிவஷிகம் பாண்ணி தண்ணி பாாரதக் 
கூத்து கட்டா! வாறதுக்கு ஊர் கூடி முடிோச்சு. அப்பாோம் ஊருக்கு ஊர்  
கூத்தும் நாடா! வாகமும்தான நடா! வாக்கும் அதுே நடிக்கறேங்களுக்கு தனு உள்ளி 
மரி்தியோலத தான. எனக்கு பாத்கதானபாது இருபாது ே்தியேசு இருக்கும் 
திங்கறது மானங்கானு உள்ளி்தியோ திரி்தியேதுனனு இருந்வதன. அந்தபாந்தமா 
லகக்கு அடா! வாங்காத கனனங்கவரரு வகா்தியேதண்ணில் சிலே நிறத்துக்கு 
இருப்வபான. எனன கேனு உள்ளிச்சுக்கிட்டு இருந்த பாாரத ோத்தி்தியோர், 'ஏ 
காட்டா! வாான இங்வக ோடா! வாா.'னனு கூப்பாதண்ணிட்டா! வாார்

- ஊம் வபாரு காட்டா! வாானா?

 அடா! வா குறுக்வக வபாசாம வகள்றானனா

- கசால்லு மாமா

- ‘எோனடா! வாா அது’னனு ேந்த வேகத்திே கநாடிே க சீவழ தள்ளாு உள்ளி வமே 
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ஒக்காந்து ஒரு புடி்தியேப் வபாாட்டுட்டா! வாாரு. -எனனாே அலச்தியே முடி்தியேே. 
'இதான ே்மன பூட்டு, கசால்ேித் தரன நடிக்கிறி்தியோ?"னனாரு. கசால்ேி
ககாடு சாமி கத்துக்கவறனன பாதண்ணிறகுதான உட்டா! வாாரு  ஒரு மாசம் ேேி 
இருந்தது முதுவுே.

- அப்புறம் மாமா?

- இராப்பாகலு அேர் கூடா! வா்தியே கிடா! வாந்து கத்துகிட்வடா! வான. ேதண்ணிராடா! வா பாருேம் 
அரங்வகற்றம் முதல்ே. பாஞ்சபாாண்டா! வாேர் அஞ்சு வபாரும் ேனனு உள்ளி 
மரத்துே ஆயுதங்கலளா ேச்சிட்டு ேதண்ணிராடா! வான சலபாக்கு ேவராம் நான 
ேடா! வாோரிவ்தியோடு ேந்து பா்து பீமனு உள்ளின சலம்தியேல் கூடா! வாத்தில் வேலே 
கசயதேன எனறு தலேலம சலம்தியேல்காரனாக பாணி தண்ணி அமர்ந்வதன. 
மறுநாள் கூத்தில் திவராபாதி எனனு உள்ளிடா! வாம் க சீசகன மானபாங்கம் 
கசயேதாகப் புேம்பா நான அேளாு உள்ளிடா! வாம் என திட்டா! வாத்லத கசால்ேிப் 
வபாார்லேல்தியே வபாாத்திகிட்டு க சீசகனுக்காக கட்டிேில் காத்திருக்வகன. 
க சீசகன ேந்து எனலனப் பாதண்ணினனாடி இருந்து கட்டி அலணி க்கிறான, 
நான அந்த வபாார்லே்தியோவேவ்தியே அப்பாடிவ்தியே அேன கட்டி அடித்து 
துலேக்கிவறன, திலர இறங்குது.

மாமா உணி ர்ச்சி வமேிட்டு இருந்தார் எதிர் திலச்தியேதண்ணில் இருந்து ேண்டி 
ஒனறு ேந்தது. அதன ஒளாு உள்ளி்தியேதண்ணில் ேரிலச்தியோக இருந்த மரங்கள் ேதண்ணிட்டு 
ேதண்ணிட்டு கதரிந்தன. ேண்டி மிக வேகமாக எங்கலளாக் கடா! வாந்து கசனறது 
வகரளாாவுக்கு கசல்லும் மமூணு மீன ேண்டி அது தண்ண்ி ர் கநடுக்கச் கசாட்டி 
மமூணு மீன கவுள் அடித்தது

-சரி மாமா நா ஒத்துக்கிவறன

- இந்த ேளாவுே இருக்கற நிேம் பூரா பாாண்டிச்வசரிக்காரனுே நகர் 
வபாாடா! வா ோங்கி இருக்கானுே. நம்ம ஊருக்கு குடிக்க தண்ண்ி ர் தர 
மாட்வடா! வானகாரனுே ஒழுங்கா. இேனுே ஆச காட்டினால் காசு 
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இருக்கறேன குடி தண்ண்ி ர் கிலடா! வாக்குவமனனு ோங்கப் வபாாறான. 
கட்டா! வாமதுவு ேந்துட்டுது பாாரு மம்டி கழி்தியே எடு

எடுத்துக் ககாண்டு மவுனமாகி அேரேர் கேலே்தியேதண்ணில் ஆழ்ந்து நடா! வாக்க 
ஆரம்பாதண்ணித்வதாம்

- நில்லுடா! வாா

- ஏன மாமா?

புத்திரங்கனனு உள்ளிவ்தியோரம் இருந்த பாலன்தியேடி்தியேதண்ணில் இருந்து கழி்தியோல் தள்ளாு உள்ளி 
மட்லடா! வால்தியே எடுத்தார்

- ஏன மாமா இது?

- கசால்வறன ோ

ககால்லேத் தலேமாட்லடா! வா அலடா! வாந்ததும் ேழில்தியே ேதண்ணிட்டு சாக்லக 
உதறிப்வபாாட்டு அமர்ந்வதாம். பானு உள்ளி சனனமாக இறங்கிக் 
ககாண்டிருந்தது. சுருட்லடா! வாப் பாத்த லேத்து இரண்டு இழுப்புடா! வான க சீவழ 
த்ற்றி அலணி த்தார். ோயக்கால் தண்ண்ி ரிேிருந்து சுள்ளாான ேந்து 
வமல் அப்பாதண்ணி்தியேது நான ச்ச எனறு லக்தியோல் அடித்வதன. மாமா 
மட்லடா! வால்தியே பாற்ற லேத்து வபாாட்டு எரியும் அதன வமல் பா்து பீக்காேத்தி 
கசடில்தியே கேட்டி வபாாட்டா! வாார் நாற்றம் குடா! வாலே புரட்டி்தியேது

- எனன மாமா கசய்தியேற?

- ஏவேய இனு உள்ளி ேதண்ணிடி்தியேற ேலரக்கும் சுள்ளாான ேராது பாாரு. அப்பாடிவ்தியே 
சாக்குே பாடு
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- பூச்சி கபாாட்டு ேராதா மாமா?

- பா்து பீக்காேத்தி நாத்தத்துக்கு ஒனறும் கிட்டா! வா ேராது பாடுரா

நாற்றம் தலேேேில்தியேக் கிளாப்பாதண்ணி ேதண்ணிட்டா! வாது சாக்கு கணி கணி \ப்பாதண்ணில் 
பாடுத்து லகேில்தியேயும் துண்டு சால்லேல்தியேயும் வபாார்த்திக் 
ககாண்வடா! வான குளாு உள்ளிர் கதரிந்தது மாமாவும் பாடுத்தார் எனக்கு தூக்கம் 
ேரேதண்ணில்லே ோனத்லதவ்தியே கேறித்துப் பாார்த்துக் ககாண்டு இருந்வதன
கடா! வாந்த ேருடா! வாம் எல்வோரும் தண்ணி தண்ணி வநரத்துக்கு ேரேதண்ணில்லே எனறு 
ேதண்ணிலரகால் ேதண்ணிட்டு அறுத்தனர் நாங்கள் ேதண்ணிலத ேதண்ணிடா! வாாமல் நாற்று 
ஆேப்பாாக்கம் கசனறு ோங்கி ேந்து நட்வடா! வாாம் பூ ேரும் தருணி த்தில் 
அடித்த பு்தியேற்காற்றில் பாாதி பாதராகப் வபாாய சாப்பாாட்டுக்வக 
ஒப்பாதண்ணிடி்தியோகேதண்ணில்லே ேருசம் தேறாமல் கடா! வாலூரிலும் 
நாகப்பாட்டினத்திலும் ே்சும் பு்தியேல் இலடா! வா்தியேதண்ணில் இருக்கும் எங்கள் ஊர் 
கேள்ளாாத்து முகத்தூேரத்தில் புகுந்து அதகளாப்பாடுத்திச் கசல்லும் 
பா்தியேதண்ணிர்கள் ஆடுமாடுகள் கூலரகள் வசதப்பாடுத்தி்தியேது வபாாக மிச்சம் மமூணு மீதி 
எல்ோம் ஆற்வறார நாணி லேப் வபாால் ேலளாந்து பாதண்ணிறகு அடிக்கும் 
கே்தியேதண்ணிேில் நிமிரும் இந்த ஆண்டு அந்த அதகளாம் ஐப்பாசி முதல் 
ோரத்திவே முடிந்து மலழ ஏறக்கட்டி ேதண்ணிட்டா! வாது பாே ஆ்தியேதண்ணிரம் கன அடி 
தண்ண்ி ர் கேள்ளாத்தில் கசனறது இந்த ேருடா! வாம் தண்ணி தண்ணி ேந்து ேதண்ணிலத 
ேதண்ணிட்டு நாற்று நட்டா! வாவபாாது பாதண்ணிந்திேதண்ணிட்டா! வாது ஆரம்பாத்திேிருந்வத இந்த 
ேருடா! வாம் தண்ணி தண்ணிப் பாஞ்சம் நலடா! வா்தியோய நடா! வாந்துதான பா்தியேதண்ணிலர ேளார்த்து 
இருக்கிவறாம் இந்த ஒரு தண்ணி தண்ணி கிலடா! வாச்சாப் வபாாதும் இல்லே 
எனறால் நிலனக்கவே பா்தியேமாக இருக்கிறது எட்டு வபார் ேருச 
சாப்பாாடுக்கு ோங்கி ஆக்குேது எனறால் கடா! வாவுவளா எனறது மனம் 
எப்வபாாது உறங்கிவனன எனறு கதரி்தியேேதண்ணில்லே உறக்கத்திவேவ்தியே ஒரு 
ந்ேநிற டிராேல் வபாலக ர்தியேதண்ணிேில் லேத்துேதண்ணிட்டு ோசேில் நினறு 
லகல்தியே ஆட்டுகிவறன ர்தியேதண்ணில் பாாம் எனறு ஓலசயுடா! வான புறப்பாடுகிறது 
எங்வகா வரடிவ்தியோேதண்ணில் பாக்திப் பாாடா! வால் ஒேிக்கிறது திரும்பாவும் பாாம் 
எனற ஒேியும் தடிர் தடிர் எனறு சத்தமும் வகட்டு ேதண்ணிழிப்பு ேந்து 
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பாார்க்கிவறன எங்கும் அதிகாலே கேம்லம பாரவுகிறது ர்தியேதண்ணிேடி்தியேதண்ணில் 
எக்ஸ்பாதண்ணிரஸ் ர்தியேதண்ணில் கசல்லும் ஓலச வகட்கிறது பானு உள்ளிமூட்டா! வாத்தால் ர்தியேதண்ணில்
கதரி்தியேேதண்ணில்லே புரண்டு பாடுத்வதன. மாமாேதண்ணிடா! வாமிருந்து சனனமாக 
குறட்லடா! வா ஒேி ஒரு வதலர ந்ரிேிருந்து பாாயந்து ோயக்காேில் 
இருந்த சம்புேதண்ணில் அமர்ந்தது சம்புதட்லடா! வா வமலும் க சீழும் ஆடி்தியேவபாாது 
சம்புேதண்ணின முலன ந்ரில் தட்டித் தட்டி ேட்டா! வாம் உண்டா! வாாக்கி்தியேது. வதலர 
ஆடுேலதப் பாார்த்தும் சிறுே்தியேதில் ஊஞ்சேில் ஆடி்தியேது ஞாபாபாகம் ேந்து
புனனலகவ்தியோடு ந்ரில் கதரிந்த ேட்டா! வாத்லதப் பாார்த்வதன அதில் அலே 
அலே்தியோக கேண்வமகத்தின அடி்தியேதண்ணில் ககாக்குகள் ககாக்குகலளாப் பாதண்ணின
கதாடா! வார்ந்த பாார்லே ககாண்டா! வாத்தின வமல் நிலேகுத்தி்தியேது அதற்குப்பாதண்ணின
கதரிந்த காட்சிகள் ஆகா என ோழ்நாளாு உள்ளில் இதற்கு இலணி ்தியோகக் 
காணி ப் வபாாேதில்லே குருடா! வானுக்குப் பாார்லே கிலடா! வாத்தலதப் வபாால் 
பாதண்ணிறந்த குழந்லதல்தியே தாய பாார்க்கும் முதல் கணி ம் வபாால் இருந்தது 
இரண்டு ககாண்டா! வாத்துக்கு இலடா! வா்தியேதண்ணிலும் கேள்ளாம் வபாால் தண்ண்ி ர் 
வதங்கி ே்தியேேில்  தண்ண்ி ர் சேசே எனறு பாாயந்து ககாண்டு இருப்பாது
உணி ர்ச்சி வமேிட்டு நான மாமா மாமா எனகிவறன எரிச்சேில் கம்னு 
இர்றா எனறேலர ோய குளாரி இங்வக பாாரு எனகிவறன அதிர்ந்து 
எழுந்தேர் ந்லரப் பாார்த்து ேதண்ணிட்டா! வாார் கதயேவம அங்காளாம்வம எனறு 
கிழக்கு வநாக்கி கும்பாதண்ணிட்டா! வாார் கிழக்கின ஒளாு உள்ளி அேர் மமூணு மீது பாட்டா! வாது இரவு 
க சீசகலனத் கதாளாு உள்ளில் கிடா! வாத்தி முதுலக உலடா! வாத்தவபாாது கூர்லம்தியோன 
மூக்கும் கண்ணி மும் துடிக்க ககாவ்லே பாழம் வபாால் சிேந்திருந்த 
கண்ணி தண்ணில் இப்வபாாது சாந்தமும்  அருளும் ஆச்சரி்தியேமும் ஒரு வசரத் 
கதரிந்தது

- எகேய கார்த்தி ஓடுப்பாா நடு குண்டு மலடா! வா்தியே நல்ோ கேட்டி 
ேதண்ணிடுப்பாா 

நான கேட்டிேதண்ணிட்டுக் ககாண்டு மாமாலேப் பாார்க்கிவறன அேர் 
பா்தியேதண்ணிர்கலளா லககளாால் அலணி த்து அலணி த்துக் ககாடுக்கிறார். 
லகபாடா! வாாத பா்தியேதண்ணிர்கள் எனலனயும் ககாஞ்சம் கதாவடா! வான எனறு அேர் 
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பாக்கம் சாயேது வபாால் எனக்கு ஒரு பாதண்ணிரலம. ோமலடா! வால்தியே அழுத்தி 
கேட்டி ேதண்ணிட்வடா! வான. நடுகுண்டும் பாாயந்து ேதண்ணிட்டா! வாது. இனு உள்ளி கலடா! வாசி 
குண்டு ோமலடா! வால்தியே அழுத்தி கேட்டா! வா வேண்டும். மாமா கலடா! வாசி 
குண்டில் இறங்கி குறுக்வக நடா! வாந்து,

- ஏவேய கார்த்தி இனனும் ஒரு கேோ பாா்தியேணும் அழுத்தி கேட்டி 
ேதண்ணிடு அலர மணி தண்ணி வநரம் ஒடுனா பாாஞ்சிடும் 

அப்வபாாது ோயக்கால் தேவமாட்டில் அரேம் வகட்டு மாமா, ்தியோருப்பாா 
அது ஏய ககாண்டா! வாத்லதத்  கதாறக்காத, எனறு சத்தமிட்டா! வாார். நான 
மண்கேட்டிவ்தியோடு தடுமாறி ஓடிவனன ோயக்காலே எட்டுேதற்குள் 
இருேர் கிழக்கு ோயக்காலே முழுலம்தியோகத் திறந்து ேதண்ணிட்டு 
ேதண்ணிட்டா! வானர் 

- அலர மணி தண்ணிவநரத்திே பாாயஞ்சிடும் சித்த ேதண்ணிட்டு ககாடுங்கப்பாா, 
எனறார் மாமா

ோயக்காேின ந்ர்மட்டா! வாம் கதாடா! வார்ந்து தாழவும் நான முதேில் 
ககால்லே ேரப்பாதண்ணின ோயமலடா! வால்தியே தூக்கி கமறித்துக் கட்டி ேதண்ணிட்டு 
வகாேத்வதாடு கிழக்கு ோயக்காேில் இறங்கி ககாண்டா! வாத்லதக் கட்டா! வா 
மண் இழுத்து லேத்வதன. க சீவழ கசனற இருேரும் திரும்பா 
ககாண்டா! வாத்லத வநாக்கி ேந்து அலமதி்தியோக நினறனர் நான வமலும் 
மண்லணி  கேட்டி அலணி த்வதன. மாமா அேர்களாு உள்ளிடா! வாம்,

- ஏம்பாா ஒரு அலரமணி தண்ணி வநரம் கபாாறுக்கக் கூடா! வாாது? இப்பாடி 
பாண்ணி தண்ணிட்டிங்கவளாப்பாா, இனு உள்ளி எப்பா பாா்தியேறது? ஏய கார்த்தி, ோ வபாாவும் 
அேங்க லேக்கட்டும்

நிதர்சனம் புரிந்து நான வகாேத்துடா! வான அேர்கலளா முலறத்துப் பாார்த்து
ேதண்ணிட்டு வமவேறிவனன. அேர்கள் வபாாய ேதண்ணிட்டா! வானர். மாமா எனனு உள்ளிடா! வாம்,
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- ோடா! வாா அேனுேளாது நம்மளாேதண்ணிடா! வா வமாசமா காஞ்சு இருக்கு. இந்த 
ேருசம்தான ஏவதா வபாாக்கி்தியேம் புடிச்சு நட்டு இருக்கானுே வபாானாப் 
வபாாறானுே ோ. நமக்கு ஒரு கேோவும் ஊறி ஓடிக் கேந்துடும் ந் 
ோடா! வாா

இருேரும் அேங்காரத்வதாடு திரும்பாதண்ணி நடா! வாந்வதாம்.
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