
    வேலுவின் வேள்வி  

 

  ப ொன் குலேந்திரன் கனடொ  

 

 

“கிளி… கிளி.. என்ன பெய்துபகொண்டு இருக்கிறொய்? பகொஞ்ெ லநரமொய் ப ொண்டட கிழிய 

கூ ்பிடுகிறன். ஏன் அம்மொ எண்டு நீ லகடக்ிறொய் இே்டே”  ொய் மரக ம் ெற்று 

லகொ  ்ல ொடு மகள் மலனொகரிடய கூ ்பிட்டொள். 

 

மலனொகரியின் பெே்ே ் ப யர ் “கிளி”. அ ் டி ் ொன் அவடள வீட்டிே் கூ ்பிடுவொரக்ள். 

யொழ் ் ொண ்திே் குஞ்சு, இரொெொ ்தி, ல பி,   ொ. மணி என்ற பெே்ே ் ப யர ் பெொே்லி 

அடழ ் து ல ெச்ு வழக்கிே் உள்ளது. அூணொயிருந் ொே் ரொென்,  ம்பி, குஞ்ென், என்ற 

ப யர ் பெொே்லி அடழ ் ொரக்ள். மலனொகரிக்கு அந்   பெே்ே ் ப யர ் வரக் 

கொரணமுண்டு. சிறுவயதிே் கீெச்ிட்டக் குரலிே் க ்தி ் ல சுவொள். அ னொடே மொமன் 

அவடள கிளி எனறு பெே்ேமொகக் கூ ்பிட ் ப ொடங்கினொர.் அந்  ் ப யர ்

கொே ்ல ொக்கிே் நிடே த்ுவிட்டது. சிறு வயதிே் மலனொகரி ெரியொன பிடிவொ க்கொரி. 

 னக்கு விடளயொட ் ப ொம்டம  ரெப்ெொே்லி கீெச்ிட்ட குரலிே் க ்தி அடம்பிடி த்ு 

அழுவொள்.  ொயின் அடழ ்புகள் அவளின் ப ொறுடமடயெ ்லெொதி ் து. 

“ அம்மொ இ ்  என்ன லவண்டு;ம் உனக்கு?. ஏன் உயிர ் ல ொகிற மொதிரி க ்திறொய்”? 

மலனொகரி அலு ்ல ொடு  ொடயக் லகட்டொள். 

“மருந்ட  விழுங்க  ண்ணி பகொஞ்ெம்  ொவன். மருந்து எடுக்கிற லநரமொெச்ு” ொய் மரக ம் 

 ொன் அடழ ்  ன் கொரண ்ட ெ ்பெொன்னொள். 

“பகொஞ்ெம் ப ொறு அம்மொ. அடு ்பிடே க ் ரிக்கொய் கறி டவ ்திருக்கிறன். இறக்கி ் 

ல ொடட்ு வொறன்.”  திலுக்கு உர ்  குரலிே் மலனொகரி  திே் அளி ் ொள். அவளுக்கு  ொய் 

திரும்  ் திரும்  அடழ ் து எரிெெ்டேக் பகொடு ் து.  னக்கு இருக்கிற லவடேகடள 

சுடட்ிக்கொடட்ி முணுமுணுக்க ப ொடங்கினொள். அவளின் முணுமுணு ்பு 

மரக  த்ுக்லகட்டது. 

“ஓம். என் ல கம் இடம் பகொடு ் ல ொது உங்களுக்கு மொடொய் உடழ த்ு 

ெடம த்ு ்ல ொட்லடன். வீடட்ு லவடே முழுவதும் பெய்ல ன். இ ்  நொன் உனக்கு ப ொந் ரவு 

குடுக்கிறன் என்கிறொய். லவடற என்ன பெொே்லுவொய்” மரக ம், மலனொகரியின் 

முணுமுணு ்பு லகடட்ு  திே் அளி ் ொள். 

“அம்மொ நொன் இ ்   ண்ணி பகொண்டுவரமொட்டன் என்று பெொன்னனொலன?. பகொஞ்ெம் 

ப ொறு கறிடய இறக்கி டவ த்ு ் ல ொடட்ு  ண்ணி பகொண்டு வொறன். படொக்டர ்உனக்கு 

பெொே்லியிருக்கிறொர ் லகொ  ்  டக் கூடொப ன்று. பிளட் பிரெர ் கூடுமொம். அது உண்டட 

இரு ய த்ுக்கு நே்ே ே்ே”, ெமொ ொன  ்ல ொறடனயிே்  திே் அளி ் ொள் மலனொகரி. 



 

                  ழூழூழூழூழூ 

 

இயற்டகயொன அழகும், யொழ் ் ொண குடொ நொட்டின் ஒலர ஒரு  ருவ கொே ஆறொன 

வழுக்டக ஆறும்,  ெட்ெ  லெே் என்ற வயே்பவளிகளும் உள்ள ஊர ் அளபவட்டி. 

பிரசி ் மொன நொ சுவர மற்றும்  விே் கடேஞரக்ள் வொழ்ந்  ஊரொன அளபவட்டிடயெ ்

லெரந்்  லவலு ்பிள்டள - மரக ம்  ம் திகளின் இரு பிள்டளகள், மலனகரியும், 

பெே்வகுமொரும்;. மலனொகரிக்கு இரு து வயதிருக்கும். குமொர ் இடளயவன். வயது 

 திபனடட்ு. லவலு எடட்ு ஏக்கர ் நிே ்திே் புடகயிடே, பவங்கொயம், மரக்கரி 

விவெொயம்பெய்து குடும்  ்ட க் கவனி ்துக பகொண்டொன். பெொந்  ்திே் கிணறு 

இருந் து. மகன் குமொரொே்   ் ொம் வகு ்புக்கு லமே்  டிக்க முடியவிே்டே  க ் னுக்கு 

ல ொட்ட ்துக்கு உ வியொக இருந் ொன்.  ங்டக மலனொகரி, இரு டடவ ஏ பேவே்  ரீடட்ெ 

ப யிே். ஆனொே் ட யே் லவடே பெய்வதிலும், பின்னுவதிலும்; பகட்டிக்கொரி. 

“நீ  டி ் ல ொதும் ட யே் லவடே பெய்து வருங்கொே ்திே் பிடழ ்ட  ் ல டிக்பகொள்” 

என்று மகடள லமலே  டிக்க விடொமே் லவலு நிறு ்திவிட்டொன்;.  ொய் மரக ம் லநொய்வொய் 

 டட்ு இருந் து மலனொகரி  டி ்ட  நிறு ்திய ற்கு மற்ற ஒரு கொரணம். ப ண்களுக்கு ஏன் 

லமே்  டி ்பு என்ற லநொக்கம் உள்ளவன்  ழடமவொதி லவலு என்ற லவலு ்பிளடள. ஊரிே் 

உள்ள லகொவிலிே் பகொடிலயறி ல ர ் தீர ்் ம் முடியுமடட்ும் மொமிெம் வீட்டிே் ெடமக்க 

விடமொட்டொன். அவன் பிடிக்கொ  விர ங்கள் இே்டே. எ ்ல ொதும் திருநீறும் 

பநற்றியுமொகலவ கொட்சியளி ் ொன். இந்து ம ெ ்ெடங்குகளிே் முழு நம்பிக்டக உள்ளவன். 

அவனுக்கு ் டவரவர ் லகொவிே் பூெொரி வொக்லக லவ வொக்கு. ஒவ்பவொரு 

பவள்ளிக்கிழடமயும் லகொயிலுக்கு  வறொது ல ொய் வருவொன். ஊரிே் உள்ள பிள்டளயொர ்

லகொவிே் ல ருக்கும் தீர ்்  ்துக்கும் கொவடி எடுக்க  வறமொட்டொன். 

 

கிரொம த்ு டவரவர ் ஆேயம்;, ஊர ் மக்களின் மதி ்ட  ப ற்றிருந் து. வருடொ வருடம் 

டவரவருக்கு ் ப ொங்கி, ஆடட்ுக் கிடொய், லெவே்  லிபகொடு ் து ஊரவ்ழக்கம். டவரவடர 

அடமதி டு ்  இந் ெ ்ெடங்கு பெய்வது அவசியம் அே்ேொவிடிே ஊரிே் ப ொக்களி ் ொன, 

ப ரியம்டம, சின்னம்டம, கூவக்கடட்ு, சின்னமு ்து ல ொன்ற ப ொற்று லநொய்கள் 

ல ொன்றொமே் இருக்க டவரவரின  ொதுகொ ்பு கருதி ஊரம்க்கள் வருடொ வருடம் ,ப ொங்கி 

லவள்வி நட ்துவொரக்ள். 

  

ழூழூழூழூழூ 

 

  “மணி  திபனொன்றொகி விட்டது. மீன்கொரி ல வி வருகிற லநரமொெச்ு. எங்டக அவள் குரே்  

இன்னும் லகடக்விே்டே” என்று மரக ம் பெொே்லி வொய் மூடுவதுக்குள்,    “மீலனொய் மீன். 

நே்ே துடிக்க ் துடிக்க திரளி, விடளமீன், கிளக்கன், ஓரொ, கும் ளொ இருக்குது. பகொஞ்ெம் 

நண்டு;ம் இரொலும் பகொண்டு வந்திருக்கறின்” என்று ல வி சுருக்கமொக  ொன் பகொண்டு 



வந்திருந்  மீன் வடககடள வொடிக்டகயொளரக்டளக் கவரும் வி  ்திே் கூவி அடழ ் ொள். 

மீன்கொரி ல வியின் நடடயிே் சினிமொக்கொரிகள் நட ் து ல ொே் ஒரு நளினம் இருந் து. 

மீன் நிடறந்   ொரமொன கூடடெ ்சுடமலயொடு எ ் டி நடந்து வியொ ொரம் பெய்கிறொலளொ 

ப ரியொது. அவளது  ே வருட வொடிக்டகயொளரக்ளொக இரு ் வரக்ள் சுன்னொகெ ்

ெந்ட க்கு ் ல ொய் மீன் வொங்குவதிே்டே. கொரணம் சிே ெமயங்களிே்  டழய மீடன 

கடடயிே் விற் டன பெய்துவிடுவொரக்ள். ல வி அ ் டியிே்டே. ல விடயக் கண்டொே் 

அவடள வரலவற்க, லவலியே் இருக்கும் பூவரெமர ்திே் இடேகள் நொடேந்ட  ஆய்ந்து, 

மீன், இரொே் வொங்கும்  ொ ்திரமொக மரக ம் பகொண்டு பெே்வது வழக்கம்;.  ொடய ் 

 ொர ்த்ு மகள் மலனொகரியும் அ ் ழக்க ்ட க் கற்றுபகொண்டொள். 

 

“கிளி இண்டடக்கு எனக்கு ்   ்திய த்ுக்கு கிழக்கன் அே்ேது திரளி மீன வொங்கி வொ. கொசு 

அலுமொரி ேொெச்ிக்குள்டள இருக்குது” என்று மகளுக்கு கட்டடளயிட்டொள் மரக ம். 

வளவுக்குள் கட்டியிருந்  பகொழு ் , கறு ்புநிற ஆடட்ுக்கிடொய் மரக  ்தின் கட்டடளடய 

ஆலமொதி ் து ல ொே்   ன் குரடே ம்மொ.. என்று பவளி ் டு ்தியது. அக்குரே் “ கிளி 

எனக்கும்  சிக்கிறது. என்டனயும் கவனி ்துக் பகொள்” என் து ல ொே இருந் து. மரக ம் 

கிடொயின் ெ ் ம் லகடட்ு “கிளி மீன் வொங்கி ்ல ொடட்ு ல ொய் வீரனுக்கு  இடே, புே் டவ. 

அவன்  சியிடே க ்துறொன்” என்றொள் மரக ம். “ வீரன்” என் து லவள்விக்கொக லவலு 

வொங்கிய கறு ்பு நிற ஆடட்ுக் கிடொயுக்கு மரக ம் சூட்டிய ப யர.் சிே மொ ங்களுக்கு 

முன்பு லவலு சுன்னொகெ ் ெந்ட யிே் ஐயொயிரம் ரூ ொய் பகொடு த்ு வொங்கி வந்  அந்  

வொயிே்ேொ ஜீவனொன முரடட்ுக் கிடொய், ல ொற்ற ்திே் ஒரு வீரடன ் ல ொேலவ இருந் து . 

இரண்டு கூரிய வடேந்  பகொம்புகள். பகொழு ்   கறு ்  உடம்பு. திமிரொன  ொரட்வ. 

லநர த்ுக்கு உணவு வீரனுக்கு கிடட ் து. குமொருக்கு வீரன்லமே  னி பிடி ்பு. வீரடன 

லவலு குடும் லம கவனம் எடு த்ு கவனி ் து. லவலு வீரனுக்கு அவ்வளவு  ணம் பகொடு ்து 

வொங்கிய ற்கு கொரணம் இருந் து. மரக  த்ுக்கு இரு ய லநொய் வந்து  ே 

மொ ங்களொகியும் முன்லனற்றமிே்டே. அவளின் ெொ க ்ட  பகொண்டு ல ொய் ஊர ்

ெொ ்திரியொரிடம் கொட்டிய ல ொது “  ய ் டொல  லவலு. உங்கள் குடும்  த்ுக்கு யொர ்

கண் ட்டல ொ ப ரியொது.  க்க த்ு கொணிகொரலனொடு கொணி ஆக்கிரமி ்பு லகடெயும் 

பவன்றிட்டொய். நீ பெேவு பெய்  இரு  ொயிரம் கொசும் கிடட த்ுவிட்டது. ஆனொே் உண்டட 

மடனவி மரக  த்ுக்கு வந்  லநொய்  ொன் ல ொகுதிே்டே. இவ்வளவு நொளும் மரக  த்ுக்கு 

வியொழன் எட்டிடே. இன்னும் ஒரு கிழடமயிே், வியொழன் மொற்ற ்ல ொடு மரக  த்ுக்கு 

ஒன் துக்கு ல ொக ் ல ொறொன்.” ல க நேம் சீரடடயும் என்று உறுதி பெய் ொர ் ஊர ்

ெொ ்திரியொர.் டவரவர ் லகொயிே் பூெொரி கூட அட லய உருவந்து பெொன்னது லவலுவின் 

ஞொ க த்ுக்கு வந் து. அவர ் சிே மொ ங்களுக்கு முன் அவர ் பெொன்ன வொக்கின் டிலய 

லவலு  க்க த்ு கொணிக்கொரன் மொணிக்க ்ல ொடு ப ொடரந்்  எே்டே ஆக்கிரமி ்பு வழக்கு 

 ே கொேம் இழு டட்ு ஒரு  டியொக லவலுக்கு ெொர ்ொக தீர ்்பு வழங்க ் டட்ு வழக்கு பெேவு 

இரு  ொயிரமும் எதிரியிடம் இருந்து கிடட ் து. அந்  கிடட ்   ண ்திடே  ொன் 



ஐயொயிரம்; பகொடு த்ு வீரடன லவலு சுன்னொகெ ் ெந்ட யிே் வொங்கினொன். ஐவரவர ்

லகொயிே் பூெொரி வொக்கின் லமே் லவலுவுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்டக. “மரக  ்தின உடே் 

குணமடடய லவண்டு பமன்றொே் ஒரு கழி ்பு பெய் ொக லவண்டும். பவகு விடரவிே்; 

டவரவர ் லகொயிே் ப ொங்கலும்,; லவள்வியும் நடக்க இருக்கிறது. நீ ஒரு கிடொடய வொங்கி 

டவரவருக்கு மரக  ்தின் ப யரிே்  லி பகொடு.  டவரவடர ெமொ ன ் டு ்தினொே் உன் 

குடும்  த்ுகலக நே்ேது. மரக  ்தின் லநொய் இருந்  இடம் ப ரியொமே் ல ொய்விடும். இது 

டவரவர ்எனக்குெ ்பெொன்னட   ொன உனக்குெ ்பெொே்லுகிறன்” என்றொர ்உருவந்  பூெொரி.  

இது பூெொரி வொக்கே்ே, ப ய்வ ்தின வொக்பகன தீரம்ொனி ் ொன் லவலு. முடிவு, டவரவர ்

லகொயிே் லவள்விக்கு ்  லி பகொடுக்க அவ்வளவு  ணம் பகொடு த்ு கறு ்பு நிறக் கிடொய் 

ஒன்டற வொங்கி, வீரன் என்ற ப யர ்டவ த்ு வளர ்் ொன். லவள்விக்கு; முன், ல டவயொன 

உணவு பகொடு த்ு; கிடொடயக் பகொழுக்க டவ ் ொன். லவள்விக்கு வரும் கிடொய்கடள விட, 

வந் ொவரக்ள்  ொர ்த்ு வியக்கும் அளவுக்கு  ன் கிடொய் இருக்க லவண்டும் என் து 

லவலுவின் எண்ணம்.  ொவம்  னக்கு மரண ண்டடன நடக்க ்ல ொகுல  என்று ப ரியொது 

வளரந்் ொன் வீரன். டவரவர ் லகொவிலிே் வருடொ வருடம் லவள்வி நட ் துண்டு. லவள்விடய 

நிறு த்ும் டி முற்ல ொக்குவொதிகளொன சிே இடளஞொகள் புரட்சி பெய்தும்  யனிே்டே. 

ல ொன வருடம் 400 கிடொய்கள் டவரவருக்கு  லி பகொடுக்க ் டட்து.  லி பகொடுக்க ் ட்ட 

ஒரு கிடொய் ஐம்  ொயிர த்ுக்கு விடே ல ொனது.  

 

 ே லவள்விகளுக்கு முன்பு ஒரு அதிெயம் அக்லகொயிலிே நடந் து. இது ஊரிே் ெனம் ல சிக் 

பகொண்ட கட . ஒரு லவள்வியிே் மு ே் பவட்டிய ஆடட்ுக்கிடொயின் இர ்  ்ட  

ப ொங்கலேொடு லெர ்த்ு லமலே எறிந்  ல ொது லெொற்றின் ஒரு  ருக்டகயொவது கீலழ 

விழவிே்டே. டவரவர,் பகொடு ்  உணடவ ஏற்றுக்பகொண்டல  அ ன் அர ்் ம் என்று ஊர ்

ெனம் விளக்கம் பகொடு ் ொரக்ள். அந் க் கட  உண்டமலயொ ப ொய்லயொ என் து 

 ேருக்கு ் ப ரியொது. ஆனொே் லவலு குடும் ம் மடட்ும் டவரவர ் லமே் முழுநம்பிக்டக 

டவ ்திருந் து. 

 

    ****** 

 

அன்று டவரவருக்கு ப ொங்கே். அட   ் ப டரந்்து லவள்வி. நூற்றுக்கணக்கொன 

ஆடட்ுக்கிடொய்களும், லெவே்களும் மரண ண்டடனடய எதிர ்ொர ்த்ு கொ ்திருந் ன. 

 லியிட ் டும் ஆடு, லகொழி மு லியனடவ ஆண்  ொே் இன ்ட ெ ் லெரந்் டவயொக 

இருக்கும். லகொழியொகயிருந் ொே் லெவேொகவும், ஆடொக இருந் ொே் கிடொயொகவும் இருக்கும். 

 லியிடும் கிடொயும், லெவலும் பவள்டள நிறமொக இருந் ொே் அடவ 

நிரொகரிக்க ் டுகி;ன்றன.  லி பகொடுக்க முன்னர ்  லியிட ்  யொரொக உள்ள கிடொய் 

அே்ேது லெவே் மீது மஞ்ெள் கேந்  நீர ்ப ளிக்க ் டட்ு, அடவ கழு ்திே் சிறு மேர ்மொடே 



அணிவிக்க ் டுகிறது.  கிடொய் மூன்று  டடவ  டேடயக் குலுக்கினொே் டவரவருக்கு 

 லியிடெ ்ெம்ம ம் ப ரிவி ் ொக கருதி  லியிடுகிறொரக்ள். 

 

 லி பகொடுக்க வந்திருந்  சிே ஆடட்ுக்கிடொய்களின் கழு த்ுக்கடள பூமொடே 

அேங்கரி ் து. பநற்றியிே் குங்குமம் லவறு. அடவற்றின் உரிடமயொளரக்ள்  ங்களது 

ஆடட்ுக்கிடொய்களின் மதி ்ட   ற்றி புகழந்து ல சிக் பகொண்டொரக்ள். வந்திருந் து  

கிடொய்களிே் லவலு  லியிடக் பகொண்டு வந்  வீரனின்  வளரெ்ச்ியும் ல ொற்றமும்  ேடர 

கவரந்் து. சுமொh நூறு கிலேொவுக்கு லமலே நிடற இருக்கும் என்று அ ன் ஏடடடயக் 

கணி ் னர.் 

 

ஆடுகள் ல ொடும் அவேக் குரே் ென ்திரலின் ெ ்  ்ல ொடு கேந்து மடறந் து. பூெொரி 

வந்து, எே்ேொ  லி பகொடுக்கவிருக்கும் ஆடுகளுக்கும், லெவே்களுக்கும் மந்திரம் பெொே்லி 

தீ  ஆரொ டன பெய் ொர;். ஒரு பவள்டள நிறக்கிடொயொவது  லி பகொடுக்க இருக்கவிே்டே. 

ஒரு மிருக டவ ்தியர ்வந்து கிடொய்கடள  ரிலெொதி த்ு ெொவ ற்கு அடவகள் பரடி என்று 

ெரட்ிபிக்கட் பகொடு ் ொர.் கொரணம் லவள்விக்கு பின்னர ் லநொயுள்ள கிடொயின் இறெச்ிடய 

ெொ ்பிடட்ு ெனங்களுக்கு வரு ் ம்  ஏதும் வரக்கூடொ ே்ேவொ.  

 

திடகொ ்திரமொன இருவரக்ள் கூரிய க ்திகலளொடு,  ங்கள் பநற்றியிே் குங்கும ் ப ொடட்ும்  

திருநீற்லறொடுடனும்  ம் ெொ டனடய ென த்ுக்கு எடு த்ுக்கொட்ட  யொரொக நின்றனர.் ஒலர 

பவட்டிே்  டே லவறு உடே்லவறொக லவண்டும். லவள்விகளிே அவொகள் கூலிக்கு லவடே 

பெய் ொரக்ள். ஒரு கிடொடயபவட்ட இவ்வளவு கூலி என் து ல ெச்ு. 

பெௌதி அலரபியொவிே் மரண ண்டடன ப ற்ற குற்றவொளிகளின்  டேடய பவடட்ுவது 

ல ொே லவள்வி இருந் து. அது பெௌதி அலரபியொவிே் நட ் து பவள்ளிக்கிழடம 

பிரொ ் டனக்கு ் பின். அட  இரசி த்ு  ொரக்்க ென ்திரள் லவறு. அல  ல ொன்று 

கிடொய்கடள பவட்ட ் டுவட   ொhக்க ஒலர இடி டட்ு ெனம் கூடிநின்றது. கிடொய்களின 

உரிடமயொளொகளுக்கு முன்னிடம் பகொடுக்க ் ட்டது.  

 

 லிபகொடுக்க ் டும் மு ற் ஆடட்ுக் கிடொயொக வீரடன ் பூெொரி ப ரிந்ப டு ் ொர.் 

லவலுவும் மகன் பெேவகுமொரும் வீரடன  லி லமடடக்கு அடழ ்துெப்ென்றனர.் குமொருக்கு 

வீரடன  லிபகொடு ் திே் விரு ் மிே்டே.  ன் பெொே்டே அ ் ொ லகடட்க ்ல ொவதிே்டே 

என்று அவுனுக்கு ப ரியும். வீரடன அவன் அன்ல ொடு வளர ்் வன். இடே  டழகள் 

பவட்டி ் ல ொட்டவன். வீரன் அவரக்ள் குடும்  ்திே் ஒருவனொகிவிட்டொன்.  

 

 டே பவடட்ு வரக்ளிே் மீடெ வ ்  ஒருவன், வீரடன லவலுவிடம் இருந்து வொங்கி  லியிட 

அடழ த்ுெ ் பென்றொன். வீரன்  லியட ்ல ொவ ற்கு முன்  னது குரடே உயர ்்தி க ்தி 

எதிர ்்பு ப ரிவி ் து.  டே பவடட்ும் மற்றவன் க ்திலயொடு  யொரொக நின்றொன். கண் 

சிமிடட்ும் லநர த்ுக்குள் வீரனின்  டேயும் உடலும் ஒலர பவட்டிே் லவறொக்க ் ட்டது. 



வீரனின் உடலிே் இருந்து இர ் ம் பீறிடட்ுெ ் சீறியடி ் து. இர ் ம் நிே ்திே் ல ொய் 

வீணொகமே் இருக்க, லவலுவின நண் ன் சிவரொெொ ஒரு ொ ்திர ்திே விரனின் குருதிடய 

ஏந்தினொன். குமொர ் அட ெ ் பெய்ய மறு த்ுவிட்டொன். அந்  குருதியிே் கறி பெய்து 

மரக  த்ுக்கு பகொடு ் ொே் லநொய் சீக்கிரம் குணமொகும் என்று யொலரொ லவலுவுக்கு 

பெொன்னொரக்ள். அ ற்கொக வீரனின் இர ் ம் கீலழ சிந் ொமே்  ொ ்திரபமொன்றிே் 

சிவரொெொவொே் ஏந்  ் ட்டது. இட  மற்டறய கிடொய் உரிடமயொளரக்ள்  ங்கள் கிடொய்கள 

பவடட்ும் ல ொது பெய் ட  அவ ொனிக்க முடிந்; து. வீரiனின்  டேடயயும் உடடேயும் 

மற்டறய பிலியிட ் ட்ட கிடொய்கலளொடு வரிடெயிே் கிட ்  ் டட்து. 

 

 லியட ் டட் வீரனின் இடறெச்ிக்கு அறு  ொயிரம் ரூ ொய் மதி ்பிட ் டட்து. லவலு 

வீரடன வொங்கிய விடேடய விட  ே மடங்கு இறந் பின் அ ற்கு மதி ்பிட ் டட்து. லவலு 

வீரனின் உடடே விடேக்கு லகட்டவரக்ளுக்;கு பகொடுக்க மறு த்ுவிட்;டொன். லவள்வி 

முடிந் தும,; வீரனின்  டேடயயும் உடடேயும் ஒரு  ள்ளு வண்டியிே் சிவரொெொ 

உ விலயொடு ஏற்றினொன் லவலு. மடனவி  மரக மும் மகள் மலனொகரியும்; வீரனின் உடடே 

 ொரக்்க லவண்டுமே்ேவொ. அ ன பிறகு  ன் குடும்  த்ுக்கும், சிவரொெொ குடும்  த்ுக்கும், 

கிட்ட ்து உறவினரக்ளுக்கும் வீரனின் இறெச்ிடய கூறுல ொடட்ு பகொடு ் து என் து 

லவலுவின் திட்டம். வீரனின் உடடே சுமந்து பகொண்டு  ள்ளுவண்டி லவலுவின  விடட்ட 

லநொக்கி நகரந்் து. 

 

    ******* 

லவலு, வீரனின் உடலேொடு வீடட்ுக்கு அருலக வந் ல ொது ஒ ் ொரி ெ ் ம் லகட்டது. 

வீரனுக்கொக  ன் குடும் ம் ஒ ் ொரி டவக்கிறது என லவலு நிடன ் ொன். அெெ்மயம் 

லவலுவின் இரு டம த்ுனரக்ளும் இன ் வரக்லளொடு அழுது பகொண்டு  ன்டன லநொக்கி 

ஓடி வருவட க் கண்டொன்.  

“ ஐலயொ மெெ்ொன் மரக ம் அக்கொ எங்கடள விட்டிடட்ு வீரலனொடு ல ொயிட்டொ. டவ ்தியரும் 

டகடய விரி ்திட்டொர.் பகதியிடே வீடட்ுக்கு வொங்லகொ” என்று க றி அழு  டி ஓடி 

வந் ொரக்ள். வீடட்டெ ்சுற்றி அழுடகலயொடு ஒலர ெனம். கூலிக்கு மொரடிக்கும் கூடட் ்தின்  

ஓ ் ொரிக் குரலேொடு மகள் மலனொகரியின் அழுடகயும் லகட்டது. லவலுவும், குமொரும் 

திடக த்ு ்ல ொய் வொயடட த்ு நின்றொரக்ள். டவரவர ் மரக  ்ட யும்  லி 

வொங்கிவிட்டொரொ. டவரவர ் லகொயிே் பூெொரியும், ெொ ்திரியொரும் பெொன்னது பிடழ ்து 

விட்ட ொ?  

 

*******  

 

 



 


