தாலி
மீ ன்காரி பபான்னி மகள் சினத்தங்கத்துக்கு வயது இருபது. ஊரில் நடக்கும்
அழகு ராணி பபாட்டியில் தங்கம் பங்பகற்றிருந்தால் அவளுக்குத்தான் தங்கப்
பதக்கம் . சினிமாக்காரனின் பார்வவயில் அவள் பட்டிருந்தால் அவள் வாழ்க்வக
பவறு. பபான்னிக்கு அவள் ஒபர ஒரு மகள். வயது வந்த காலத்தில்
மூட்வடவயச் சுமந்து பகாண்டு யாழ்ப்பாணம் பபரிய கவடக்குப் பபாய் மீ ன்
விற்கமுடியாத நிவல பபான்னிக்கு. பபான்னியின் கணவன் பபான்வனயன்;
பத்துவயது மகவையும், மவனவிவயயும் நிர்க்;கதியாக விட்டு விட்டு,
பகாழும்புக்கு வியாபாரம் பசய்யப் பபானவன், பபானவன் தான் வடு
ீ திரும்பபவ
இல்வல.
பபான்வனயவன பகாழும்பிவல கண்ட பபான்னியின் தூரத்துச் பசாந்தக்காரன்
சண்முகம்; பசான்னான் “பபான்னி, உண்வடப் புருஷன் பபான்வனயன்
பகாழும்பவல சீலாவதி என்ற பணக்கார சிங்கைத்திபயாவட குடும்பம்
நடத்துவவத நான் கண்டனான். இனி அவன் திரும்பி உன்னிடம் வருவான் என்று
எதிர்பாராபத” .
“சண்முகா நீ பசால்வது உண்வமயாக இருக்கலாம். நான் எப்பபவா அவவனத்
தவல முழுகி விட்டிட்படன.; அவன் கட்டிய தாலிவயக் கூட கைட்டி எறிந்து
விட்படபன. இப்ப எனக்கு உறவு எண்டு இருப்பது என் மகள் தங்கம் ஒருத்தி
மட்டும் தான். இந்த தள்ைாத வயசிவல நான் பபரியகவடக்கு கூவடவயச்
சுமந்து பகாண்டு பபாய் மீ ன் விற்கமுடியாத நிவல. இவள் தங்கம் தான், மீ ன்
பகாண்டு பபாய்; விற்கிறாள். என்வனவிட அவைிடம் மீ ன் வாங்க வரும்
வாடிக்வகயாைர்கள் எண்ணிக்வக அதிகம். அதாவல எபதா வரும்
வருமானத்திவல தங்கத்தின்வட கலியாணத்துக்குக் காசு மிச்சம் பிடித்து
பகாண்டு வாறன்” என்று பபான்னி சண்முகத்துக்குச் பசான்னாள்.
பபான்னி மகள் சின்னத்தங்கம் நைினச் சிரிப்புக்காரி. நறுக்பகன்ற பபச்சுக்காரி.
ஆடவர் கண்வச்சுக்கு
ீ
அலட்சியப் பார்வவக்காரி. காவையவரக் கவரும்
கட்டுடலும், திரண்டு புவடத்த பின்னழகும். முத்துபபால்; பல்வரிவசயும,;
பகாவ்வவச் பசாண்டுகளும். கிள்ைத் பதான்றும் கன்னங்களும். தவலபமல் மீ ன்
கூவடபயாடு, தாைம் தவறாத நவட பயாடு; வகவச்சும்,
ீ
அதற்பகற்ப அவசபபாட்டு
ஒடிந்துவிடும் இவட பதரிய, பபரிய கவடவய நாடி ஒயிலாகப் பபாய்ச் பசர்வாள்.

மீ ன் கவடயில் வியாபாரம் பசய்த பல பபண்கைில் தங்கத்துக்கு; மீ ன் வாங்க
வருபவர்கைிவடபய ஒரு தனி இடம் இருந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் சிரித்து
மீ வனப் பபரம் பபசும் அவள் அழகுதான். அவள் சிரிப்பிலும், பார்வவயிலும்
அவைின் வகப்பட வாங்கும் மீ வனச் சவமத்தாபல தனிச்சுவவ எனக் கருதி
அவைிடம் மீ ன் வாங்குவதற்காகபவ நான் முந்தி நீ முந்தி என்று மல்லுக் கட்டிக்
பகாண்டு நிற்பார்கள் அவள் அழவக இரசித்தபடி வாடிக்வகயாைர்கள். அவத
பார்த்து மற்ற மீ ன்காரிகளுக்குப் பபாறாவம பவறு. ஆனால் அவள் அருபக
இருந்து மீ ன வியாபாரம் பசய்யும் மீ னாட்சிக்கும் மட்டும்; தங்கத்தின் பமல் ஒரு
தனிப்பற்று. காரணம் அவள் உள் பநாக்கம் பவறு. பஸ்டிவரவராக இருக்கும்
ஆண் அழகனான தன் அண்ணன் சுந்தரத்துக்கு தங்கம்தான் பபாருத்தமானவள்
என்று எப்பபவா மீ னாட்சி தன் மனதுக்குள் தீர்மானித்துவிட்டாள். அதனால்
அடிக்கடி தன் தவமயன் சுந்தரம் தன் பமல் எவ்வைவுக்குப் பற்றுதல்
வவத்திருக்கிறான் என்றும், சிகரட், பீடி ,குடி என்று பகட்ட பழக்கங்கள் இல்வல
என்றும், சிக்கனக்காரன் என்றும் தவமயவன அடிக்கடி புகழ்பாடுவாள் மீ னாட்சி.
தங்கம் அவதக் பகைாதவள் பபால்; தன் வியாபாரத்தில் கவனமாக இருப்பாள்.
வமனர் மாணிக்கம் கழுத்தில் தங்கச் சங்கிலிமின்ன, தன் தங்கப் பல்வல
சிரித்துக் காட்டியபடி , தினமும் தங்;கத்திடம் மீ ன் வாங்க வரும் முக்கியமான
பிரமுகர்கைில் ஒருவன்.
“ என்ன தங்கம் நீ உடுத்திருக்கிறது புதுச் சீவல பபாலத் பதரியுது. அதுக்கு ஏற்ற
பிைவுசு பவவற பபாட்டிருக்கிறாய். உண்வட நிறத்துக்குப் பபாருத்தமான
சீவலதான். சீவல விவல அதிகபமா? நான் தரட்பட சீவலயின்வற காவச”,
இைித்தபடி பகட்டான் வமனர் மாணிக்கம்.
“அய்பயா பவண்டாம் வமனர் உம்முவடய காசு. நான் உவழத்து; மிச்சம் பிடிச்சு
வாங்கின பசவல இது”இ நறுக்பகன்று தங்கம் பதில் பசான்னாள். முகத்வத
சுழித்துக்பகாண்டு பபசாமல் பபானார் மாணிக்கம்.
மாணிக்கம் பபான பின், மீ ன் வாங்க வந்தார் வட்டிக் கவட வடிபவலு. “என்ன
தங்கம் எப்படி இண்வடக்கு வியாபாரம்? அதிக மீ ன் வாங்கி விற்கக் கடனாய்
பணம் வட்டியில்லாமல் நான் தரட்பட. நீ நிவனத்த பநரம் திருப்பித்தாபவன்”
சிரித்தபடி பகட்டார் வடிபவலு.
“ ஐபயா பவண்டாம் உம்முவடய காசு வடிபவலு ஐயா.. அவதச்சாட்டி அடிக்கடி

என்பனாவட பபச நீர் வருவர்.”
ீ
தங்கம் குனிந்தபடி பதில் பசான்னாள்;. தங்கம்
பார்வவ தன் பமல் விழாதவதக் கண்ட வடிபவலு ஏமாற்றத்பதாடு மீ ன்
வாங்காமல் அவ்விடத்வத விட்டு நகர்ந்தார்.
அடுத்து வந்தார் மீ ன் வாங்கக் வகயில் உமபலாடு விதாவனயார் வினாசித்தம்பி.
இரு தடவவ திருமணம் பசய்து விவாகரத்து பசய்தவர். பபண்கவைக் கண்டாபல
சபலப் புத்தி அவருக்கு.
“என்ன தங்கம் உண்வட முகத்தில் இண்வடக்கு வாட்டம். பவவல என்ன
உனக்கு கனத்துப் பபாச்பசா? நான் வரட்பட உனக்கு உதவி பசய்ய”?.
கரிசவனபயாடு பகட்டார் விதாவனயார் வினாசித்தம்பி.
“ ஐபயா பவண்டாம் விதாவனயார் எனக்கு உம் உதவி. பகட்டதுக்கு மிகவும்
நன்றி.’ நறுக் என்று பதில் பசான்னாள் தங்கம் தன் முகத்வத உம்பமன்று
வவத்தபடி.
“என்ன குஞ்சுவவ கனகாலாம் காபணாம். காய்ச்சல் ஏதும் வந்தபதா உனக்கு?
மருந்து வாங்கிக் பகாண்டு வந்து நான் தரட்பட உனக்கு இது அடுத்து வந்த
கவவலயுடன் கலியாணமாகாத கந்வதயர் பகட்டார்.
“மருந்தும் பவண்டாம் ஒண்டும் பவண்டாம். தினமும் நான் மீ ன் கூவட சுமந்து
மீ ன் விற்கக் கவடக்கு வருகிபறன். உமக்கு நான் இருப்பது பதரியவில்வலபயா”
பகாபத்பதாடு பதில் பசான்னாள் தங்கம்.
அடுத்து மீ ன் வாங்க வந்தவர் பபாஸ்ட் மாஸ்டர் சின்வனயர். அவர் பகட்டார்
தங்கத்வதப் பார்த்து “ என்ன தங்கம் வகயிவல கிைிட்டு வவையல்? தங்கத்துக்கு
இரண்டு பவுனிவல நல்ல தங்க வவையல் நான் வாங்கித்தரட்பட”?.
“நீர் முதலிவல உம்முவடய மனுசிக்கு வவையல் வாங்கிக் பகாடும். நூன்
அவவுக்கு பசால்லுகிறன நீர் எனக்கு வவையல் வாங்கித்தரபவா என்று
பகட்டதாக” என்றாள் சிரித்தபடி தங்கம்.
ஒன்றும் பபசாhமல மீ ன் வாங்காமல் பபானார் சின்வனயர்.
“ என்ன விவல கயல்மீ ன் தங்கம்? மீ னின் கண்கள் உன் விழிகள் பபால
இருக்கிறபத” நக்கல் நடராசர் பகட்டார் தங்கத்வதப் பார்த்து.

மீ னின் விவலவயக் கூட்டி பசான்னாள் தங்கம்.
“உனக்கும் பசர்த்பதா மீ னின் விவல. அப்படி என்றால் நீ பசான்ன விவலக்கு
நான் வாங்கத் தயாh” என்றார்; நக்கல் பபர்வழி நடராசர்;
.
“ நான பசான்ன விவலக்கு நீர் காசு தந்தாலும் மீ ன் உமக்கு நான் ; தரப்பபாவது
இல்வல. திரும்பிப் பபாம் வந்த வழிபய.” பகாபத்பதாடு பதில் பசான்னாள்
தங்கம்.
,
வாடிக்வகயாைர்கைின் பவடிக்வகக் பகள்விகள் அம்பு பபால் அவவைத் வதத்து
நின்றன. என்ன கரிசனம் அவள் பமல் அவர்களுக்கு. அவர்கள் பபச்சினில் தான்
எத்தவன வம்பு.
தங்கம் தன் பிைவுசுக்குள்; வகவய வவத்தாள். அவதப் பார்த்த அவள்
வாடிக்வகயாைர்கள் ல்பலாரும் விட்டனர் பபருமூச்சுக்கள். பவைிபய எடுத்தாள்
தங்கம் தன் மார்பகத்பத மவறத்து வவத்திருந்த தாலிக்பகாடிவய.
சத்தம் பபாட்டு எல்பலாரும் பகட்க தங்கம் பசான்னாள் “என் புருஷன் தந்த
பாதுகாப்பு இது. அவர் வகயால் கட்டிய தாலியிது. இப்ப நான் ஒருவனுக்குச்
பசாந்தம். பகாஞ்ச பநரத்தில் என் அத்தான் வருவான் என்வன கூட்டிப் பபாக.
அப்பபா பகளுங்கள் பகள்விகவை அவரிடம் மறக்காமல். சரியான பதில்கவைத்
அவர் தக்கபடி தருவார்”.
பகள்வி பகட்டவர்கள் அவனவவரயும் அடுத்த வினாடி அந்த இடத்தில்
காபணாம். பவறு தங்கத்வத பதடிப்பபாயினபரா? தங்கத்தின் மச்சான் வரமுன்
விவரந்து ஓடினபரா?
மீ னாட்சிக்பகா தங்கம் பசான்னவதக் பகட்டு ஒபர அதிர்ச்சி. “என்னடி தங்கம்.;
உனக்குத் திருமணம் எப்பவடி நடந்தது? உண்வமவய எனக்குச் பசால்லடி”.
பகள்வி பகட்ட மீ னாட்சிவயப் பார்த்து பகக்கட்டம் விட்டுச் சிரித்தாள்
சின்னத்தங்கம்.
“என்ன அக்கா உனக்குத் பதரியாமலா எனக்குத் திருமணம்? விரலி மஞ்சைில்
கயிற்றால் கட்டிய தாலியும், ஒரு பகாஞ்சம் குங்குமமும் பலர் பார்வவயிலும்
பகாஞ்சலிலுமிருந்து என்வனக் காக்கத்தான் இந்தத் பபாலித் தாலி. இந்தத் தாலி
எனக்கு ஒரு பவலி”.

(பி.கு: நான் எழுதிய கவிவதவய மாற்றத்பதாடு உருவாக்கிய சிறுகவத இது)
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