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----------------சமர்ப்பணம்
ெபா ைமயின் இ ப்பிடமான என் யிர் மைனவி ரஞ்சனி
என் எ த் ப் பணிக க்கு ெப ம் ஆதரவாக ஒ க்கும் எனதன் மகன் சஞ்சய்ன்
என் மீ அளவில்லாத பாசம் ெகாண்ட ஆைச மகள் ைவேதகி
ஆகிேயா க்கு இந் ல் சமர்ப்பணம்

பதிப்பைர
'யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர்' என்ப சங்க காலத் ெசந்நாப் லவன் ஒ வன்
கற்பித்த இனிய உலகம். அந்த உலகளாவிய மனித ேநயம் ேபாற்றப்பட்ட சங்கச்
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சான்ேறார்ன் ஈழத்

தன் ேதவனார். இவர் ஈழத் தமிழாின் தாய்ெமாழி ேநசிப்ைப

நாட் னார் என ஈழத் தமிழர் ெகாண்டா வர். இ
ெசால்வா ம் உளர். ஆனால், ெசன்ற

வரலாறல்ல; ஐதிகேம என்

ற்றாண் ல் ஆ

கன் என்

ம் இைளஞன்

தமிழ்நா ெசன்றான். தன ெசால் வன்ைமயினால் 'நாவலர்' என் மகிைம ெபற்றார்.
அவ ைடய தமிழ் வசன ஆ ைமையத் தமிழ்நா
ஏற்ற . இந்த
ற்றாண் ல்
வி லாந்த அ களாைர, அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகம் தன
ேபராசிாியராய்

சிறப்பித்த ,

ஆஹா,

தமிழகத்திற்கம்

தலாவ

ஈழத் க்கும்

தமிழ்

இைடயில்,

எத்தைகய நாகாிகமான ாிந் ணர் ம், பரஸ்பர வித் வ அங்கீகாிப் ம் நிகழ்ந்த !
பிறகு, சமன்பா கள் மாறின. தமிழகத்திேல, வியாபாரத்திேல
சஞ்சிைககள் சில, தமிழ் இலக்கியப் பைடப் த் தங்க

தன்ைம ெபற்ற

ைடய ஏகேபாகம் என்

சத்தம்

ேபாட்டன. இலங்ைக அரசிய ல் 'காலாள்கள்' ேபால நகர்த்தப்பட்ட ஈழத்தமிழர் சிலர்,
'தமிழகச்

சஞ்சிைகக

க்குத்

ஆர்ப்பாித்தனர். இரண்
தான் உண்ைம.
இப்ெபா

தைட

விதி ங்கள்'

தவ கள் இைணத்

ஒ

என்ற

ேகாஷங்கள்

சாியாகி வி மா? இல்ைல என்ப

மீண் ம் சமன்பா கள் மாறி ள்ளன. தமிழ்நா

நா களின் எல்ைலக க்கு அப்பா ம்,
நைடெப ம் நிதர்சனம் வி ந் ள்ள .

ைவத்

- ஈழம் ஆகிய இ

தமிழ் இலக்கியப் பைடப் ம் பகிர் ம்
உலகளாவிய இந்தத் தமிழ் இலக்கிய

வியாபித்த னால், தமிேழ ெசழிப் ம் ேசம ம் ெப ம் என்கிற இதம் தமிழ் நாட் ல்
கனிந் ள்ள . இத்தைகய ஒ சகாயச் சூழ ேல, லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமிழ ைடய
இலக்கியப் பைடப் கள் உாிய வைகயிேல தமிழ் நாட் ல் பிரசித்தமாகுதல் ேவண் ம்.
அவ்வாேற தமிழ் நாட் ன் ஆதர்சமான பைடப் கள்
லம் ெபயர்ந்த ஈழத்தமிழ்
வாசகர்கைளச் ெசன்றைடதல் ேவண் ம். இந்தப் பணியிைன
ன்ென த் ச்
ெசல்வைத ம் மித்ர ெவளியீ தன இலக்கிய ஊழியமாக வாித் ள்ள .
'வம்ச வி த்தி'யில் உள்ள கைதகள் பல, தமி க்குப்

தி . இ வைர தமிழ்

எ த்தாளர்கள்
அறி கப்ப த்தாத
திய
கைதக்
களங்கைள ம்,
கைதப்
ெபா
க்கான
திய
அக்கைறகைள ம்
இத்ெதாகுதியின்
லம்
தமிழ்
இலக்கியத்திற்கு அ.
த்
ங்கம் அறி கப்ப த்தி ள்ளார். தமிழ்ச் சுைவஞர்கள்
மட் மன்றி,
தமிழ்க்கைதப்
பைடப்பாளிக
பயனைடவார்கெளன் நம் கின்ேறன்.
டாக்டர் ெபான். அ ர
---------------------------

ம்

'வம்சவி த்தி'

யினாேலேய
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என்

ைர

'ஒஸ்கார் ெவாயில் ' என்ற சிறந்த ஆங்கில அறிஞர் ஒ நாள்
க்க எ த்
ேவைலகளில் ம் ரமாக இ ந்தார். அவர் மதிய உண அ ந் வதற்காக வந்தேபா
அவ ைடய
ேபா

நண்பர்

'நீங்கள்

நிைறய

எ தி

க்கிறேத?' என்றார். அதற்கு ஓஸ்கார் ெவாயில்

ேபாட்ேடன்' என்
'இர

ஒ வர்

வந்த

இன்ெனா

கூறினாராம். அன்

இர

கூடத் ெதாியாமல் வி ந்

வி ந்

காமா ேபாட்டீரா?' என்

ெவாயில் ,

ம ப

த்

விட்டீர்கள்

'ஆமாம், ஒ

காமா

ம் அேத நண்பர் அவாிடம்

எ திக் ெகாண்

ந்தீேர! என்ன?

கிண்டலாகக் ேகட்டார். அதற்கு ஓஸ்கார்

ச்சுவி ம்ேநரம் கூட எ க்காமல், 'இல்ைல, ஏற்கனேவ ேபாட்ட

காமாைவ மீண் ம் அ த் விட்ேடன்' என்

கூறினாராம்.

இந்த நிைலதான் அேநகமான எ த்தாளர்க க்கு. ஆனால் என் ைடய
நிைலைமேயா இன் ம் ேமாசமான . நான் தமிழ் பண் தன் அல்லன். என்
அ பவங்கைள ம், க த் க்கைள ம் வாசகர்க டன் பகிர்ந்
ெகாள்ளேவண் ம்
என்ற அடக்க
யாத அவாவிேல றப்பட்ட சாதாரணன். ஒவ்ெவா வார்த்ைதயாக
ெபா க்கி எ த் அவற்ைற
வ வங்களாக த வதற்க பல
மனதிேல ங்கிக் ெகாண்
வ வத்திேல ெகாண்
வ
வந் விட்ட .
ப்ப

ேநர்த்தியாகக் ேகாத் , நகாசு ேவைல ெசய் சி கைத
மாதங்களாகிவிட்டன. இந்தக் க க்கள் வ வமின்றி என்
ந்த காலேமா மிகப் ெபாிய . ஆனால் அவற்ைற எ த்
வதற்குத்தான் இவ்வள
ஆக்கிைனப் படேவண்

வ ட அஞ்ஞாதவாசத்திற்குப் பிறகு தி ம்ப ம் இலக்கியம் பைடக்க வந்த

ஏன்? இ தான் பல ைடய ேகள்வி? தமிழ்கூ ம் நல்

லகம் நட்டப்பட்

மிக ம் ஆேராக்கியமாகத்தாேன இ க்கிற . அப்ப யி க்க,
ேவண் ம் என்ற உத்ேவகம் பிறந்த

ேபாகாமல்

திடீெரன்

எ த

எப்ேபா ? சம்பந்தைரப்ேபால ஞானப்பால்

கு த்
பிறக்கவில்ைல என்ப
நிச்சயம்; காளேமகப் கவிையப்ேபால எச்சில்
தம்பலத்ைத
சுைவத்தபின்
எ ந்த
உற்சாகத்தில்
எ த்தாணிைய
எ க்கவில்ைலெயன்ப ம் நிகம். பிரம்மாேவ வந்
வால்மீகிக்கு சந்தம் எ த் க்
ெகா த்த ேபான்ற பாக்கிய ம் எனக்கு கிட்டவில்ைல; எனக்குக் கிைடத்தெதல்லாம்
ஒ நண்ப ைடய ழங்ைக இ தான்.
தமிழ்நாட் ல்
ஓர்
இைசவிழாக்
கச்ேசாிைய
உன்னிப்பாக
ேகட் க்
ெகாண்
ந்தேபா பக்கத்தி
ந்த நண்பர் சள்ைளயிேல ஒ இ இ த் இதற்கு
கால்ேகாள் விழா நாட் னார். அவர் உசுப்பிவிட்டைதத் ெதாடர்ந் மற்ற நண்பர்கள்
ெகா த்த ஊக்க ம் உசா ம்தான் இதற்குக் காரணம்.
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நான் சி வனாக இ ந்தேபா

அம்ம எனக்கு அ க்க

அந்தக் கைதகைள 'கைத ம்

கைதகள் ெசால்

ந்த , கத்தாிக்கா ம் காய்த்த ' என்

வார்.

ெசால்

ப்பார்கள். கைதக்கும், கத்தாிக்காய்க்கும் ஏேதா ெதாடர் இ ப்பதாக நான் பல
நாட்களாக கற்பைன ெசய் ைவத்தி ந்ேதன். கத்தாிக்காய் காய்த்தால் காய்த் விட்
ேபாகட் ம். ஆனால் என் கைதகள் '
'நிைற

ெப வைதேய'

நான்

வ ' எனக்கு சம்மதமில்ைல. அைவகள்

வி ம் கிேறன்.

தமிழ்

வாசகர்களின்

கற்பைன

விலாசத்தி ம், மதி கத்தி ம் எனக்கு நிைறய நம்பிக்ைக இ க்கிற . எனேவ என்
கைதகளின் கைடசி வாிகைளப் ப த்த வாசகர்களின் கற்பைன ஓட்டத்திேல அந்தக்
கைதகள்
ர்த்தியைடவைதேய நான் இச்சிக்கிேறன். அைவதான் சிறப்பான
கைதகெளன் ம் எண் கிேறன்.
நான் அளப்பாிய மாியாைத ைவத்தி க்கும் ஓர் எ த்தாளர், அண்ைமயில் ஒ
பத்திாிைகயில் ஒ சி கைத எ தியி ந்தார். கைத ப க்க மிக ம் ரசமாக இ ந்த .
நைகச்சுைவ இைழேயா சில இடங்களில் வாய்விட் ச் சிாிக்கக்கூடத் ேதான்றிய .
ஆனால் கைடசி வாக்கியம்
விகடத்
உாித்

ந்தேபா

கைத ம் '

ந் விட்ட '. ஒ

க்ைக ப த்த ேபாலத்தான் எனக்கு இ ந்த . ெவங்காயத்ைத உாித் ,
கைடசியிேல ஒன் ேம இல்லாமல் ஆகிய ேபால எனக்கு ெப ம்

ஏமாற்றமாகப் ேபாய்விட்ட . இவ்வள க்கும், அந்த கைதயான
இலக்கணத் க்குள் மிக ம் கச்சிதமாகப் ெபா ந்தித்தான் இ ந்த .
இப்பெவல்லாம் அ க்க
அழகுப்

நீண்ட

சி கைத

அழகுப் ேபாட் கள் நடப்பைதப் பார்க்கிேறாம். உலக

ேபாட் கெளல்லாம்

Beauty

with

a

Purpose

என்ற

ைறயில்

நைடெப கின்றன. 'அழகுக்கு ஒ குறிக்ேகாள்' என்
ெசால் க் ெகாண் இந்த
அழகிகள் பல்ேவ
நா க க்கும் பயணம் ெசய்
மனிதவளத்ைத ேமம்ப த் ம்
நற்பணிகளில்

ஈ ப கிறார்கள்.

ன் ேபால்

உடல்

அழைகேயா,

க

லட்சணத்ைதேயா ஆராதித்த சகாப்தம் ேபாய் தி வாத ரர கள் ேபாற்றிய 'சித்தம்
அழகியவைர' உலக அழகியராக ேதர்ந்ெத க்கும் காலம் வந் விட்ட .
'இ ேபால நாங்கள் எ

ம் கைதகளி

ம் ஏன் ஒ

'குறிக்ேகாள்' இ க்கக்கூடா ?

அ என்ன அப்ப ஒர்அபவித்திரமான வார்த்ைதயா? இப்ப த்தான் ஒர் எண்ணம்
எனக்கு அ க்க வரலாயிற் .
இதன் காரணமாகத்தான் இந்தத் ெதாகுதியில் நீங்கள் ப க்கும் கைதகள் சிறி
மா பட்டைவயாக இ ப்பைதக் காண்பீர்கள், இந்தியா, இலங்ைக, அெமாிக்க, கனடா
ஆகிய நா கள் எல்லாம் கைதக் களங்களாக அைமக்கப்பட் இ க்கின்றன. கைத
மாந்தர்க ம் அப்ப ேய. கைதயின் க ப்ெபா
ம் சிறி
வித்தியாசமானதாகேவ
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இ க்கும்.
நைகச்
சுைவக்காகேவா,
வாசகர்கைள
கிச்சுகிச்சு ட்டேவா
எ தப்பட்டைவயல்ல இந்தக் கைதகள். ெபா
ேபாக்கிற்காக எத்தைனேயா கைதகள்
ெவளிவ கின்றனேவ! அந்தக் கணக்கில் இைவ தவறி ம் ேசர்ந் விடக் கூடா என்ற
எச்சாிக்ைகயில் பைடக்கப்பட்டைவ.
அெமாிக்காவில் ஒ தைலசிறந்த நாவிதாிடம் ஒ வர் தைல அலங்காரம் ெசய்
ெகாள்ளப் ேபானாராம். அந்த நாவிதர் ஐந் நிமிடங்களிேலேய காாியத்ைத
த்
விட்

ெடாலர் ேகட்டாராம். தி க்கிட் ப் ேபான அந்த வா க்ைகயாளர் 'என்ன

இ ? நா
நாவிதர்

ைய ெவட் யதற்கு
'ஐயா,

இந்த

ெடாலரா?' என்

சன்மானம்

தீர்மானிக்கப்படவில்ைல;

ெவட் ய

ெவட்டாமல்

ைவத்தல்லேவா நிர்ணயிக்கப்பட்

தைல

தைலயிேல

க்கிற ' என்

ேகட்டார். அதற்கு அந்த
யின்

அளைவ

விட் ைவத்த

ைவத்
சிைகைய

கூறினாராம்.

நான் இந்தக் கைதகைள அந்தக் கண்ேணாட்டத்தில்தான் பார்க்கிேறன். ெசால்ல
வந்த விஷயத்ைத ெதம்பாகப் பி த் க்ெகாண் மீதிையத் தய தாட்சண்யம் இன்றி
நீக்கிவிட்

க்கிேறன்.

இதன்

காரணமாக,

என்

மனதிற்கு

ெவகு

பிாியமா ம்,

இதயத்திற்கு கிட்ட
ள்ள 'உயிர் ேநயம், பிரபஞ்சேநயம்' ஆகியைவ இந்தக்
கைதகளில் ெகாஞ்சம்
க்கலாக இ ந்தால் அதற்கு என் ேபராைச தான் காரணம்.
வாசகர்க ைடய மன்னிப்ைப அச்சாரமாக இப்பேவ ேகட் க் ெகாள்கிேறன்.
சமீபத்தில் ஒ
ப த்ேதன்;

தமிழ்நாட்

மிக ம்

நண்ப டன் கைதத்த ேபா

நன்றாக

ெகா க்கவில்ைல' என்

இ ந்தன.

அவர் 'உங்கள் கைதகைள

யாழ்ப்பாணத்

தமிழ்

ெதால்ைல

கூறினார். எனக்கு சிாிப்பாக வந்த . யாழ்ப்பாணத் தமிழ்

இப்ப தமிழ்நாட் வாசகர்கைள 'ஆட் ைவக்கும்' விஷயம் எனக்கு அன் வைர
ெதாியா . இந்தத் ெதாகுப்பில் வ ம் கைதக்களங்கள் அேநகமாக அந்நிய நா களில்
ஊன்றியி ந்தா

ம், 'கைத ெசால் ' மாத்திரம் ஒ

யாழ்ப்பாணத்தவன் என்றப யால்

இைடக்கிைட ஓர் உண்ைமத் தன்ைமைய நிைலநாட்ட 'அந்தத் தமிழ்' தைலகாட் ம்.
கைதயில் உண்ைமக்கும்,
நம் கிேறன்.

அழகுக்கும்

சத்தியத் க்கும்

அைவ

உத ம்

என்ேற

சி கைதயின் உ வம் மாறிக்ெகாண்ேட வ கிற . அதில் சந்ேதகேம இல்ைல.
ஆனால் 'இ தான் சி கைதயின் வ வம்' என்

யாரால்தான் திட்டவட்டமாகக் கூற

ம்? ஒ 'கைதெசால் ' தான் ெசால்லவந்த கைதைய வாசக க்கு ேநர யாகப்
ேபாய்ச் ேசர ேவண் ய ைறயில் ெசால்ல ேவண் ம். ெசால்ல வந்த விஷயத்ைதப்
ெபா த்
வ வம் சில ேவைளகளில் சிறி
மா படலாம். கைதப்ெபா ள்தான்
க்கியம். உ வத் க்காக வில் க்கத்திைய மடக்குவ ேபால கைதைய ம த் ப்
ேபாட் விட்டால் கைதயின் ேயாக்கியத் தன்ைம ெகட் வி ம்.
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இ
பற்றி நான் மிக ம் மதித்
ேபாற் ம் இந்தியாவின் தைலசிறந்த
எ த்தாளர்க ள் ஒ வரான தி . கி.ராஜநாராயணன் என்ன கூ கிறார் என்
பார்ப்ேபாம். "ஒ
சம்பவத்ைத (நடப்ைப) அப்ப ேய ெசாகமாக வர்ணித்
க்கிறீர்கள். விமர்சகர்கள் இைதச் சி கைத வ வம் இல்ைல என் ெசால்வார்கள்.
'இப்ப

ம் எ தலாம்' என்பேத என் க த் . சி கைத வ வம் உைடந்

எ ப்ப என்ப இப்ப த்தான்;
ஒ கிைளைய ெவட் எ த்

ம வ வம்

க்கவிைதேபால. மரத்தி
ந் வித்தியாசமான
ன் ம் பின் ம் தறித் விட் அைத வரேவற்

அைறயில் நி த்தி ைவக்கிேறாம். அதில் ெச க்கல் இல்ைல; சிறப்மில்ைல; என்றா
அதில் ஒ

ம்

அ ர்வ வ வம் ெதாி ம்; அ ேபால."

க்கைளத் ெதா த் க் ெகாண் நிற்கும் நார்ேபால ஓர் ஒ ைமத் தன்ைம டன்
கைதயி க்க ேவண் ம். நா
வ டங்கள் நடந்த ஒ
கைதைய நா
வாியில்
ெசால்லலாம்; நா

நிமிடங்களில் ேநர்ந்த ஒ

சம்பவத்ைத நாற்ப

பக்க கைதயாக ம்

விாிக்கலாம். ஆனால் கைதயி ைடய 'ெதாணி' மாத்திரம் மாறாமல் கைதைய ஊ
நிற்கேவண் ம். இப்ப த்தான் நான் அர்த்தம் பண்ணிக் ெகாண்
க்கிேறன்.
காகித விரயத்தில் எனக்கு உவப்பில்ைல. ஒ

காகிதத்ைத கசக்கி எறி ம்ேபா

வி

ஒ

மரத்தின் இைல கண்ர் வ க்கிற
என்
நிச்சயமாக நம் கிறவன் நான். இந்தத்
தாள்களில் அச்சாகி வ ம் கைதகளால் ஒ
வித பய மில்ைல என்றால் இந்தக்
காகிதங்கைளத் த வதற்காக அழிக்கப்பட்ட மரங்க
ஓ மரங்கேள! என்ைன மன்னிப்பீர்களாக!

க்காக நான் கண்ர் வ க்கிேறன்.

இந்தப்
த்தகத்ைத ெவளிக்ெகாண்
வ வதற்க உ
ைணயாக இ ந்த
அன் ள்ளங்கைள நான் மறக்க
யா . தைலக்குேமல் இ ந்த ேவைலத்
ெதால்ைலக க்கிைடயி ம்
இந்தத்
ெதாகுப்பில்
இடம்
ெபற்ற
கைதகள்
ஒவ்ெவான்ைற ம்
ப த்
அ ைமயான
ைறயில்
ன் ைர
வழங்கிய
ெப மதிப்பிற்குாிய தி .மாலன் அவர்களக்கும், நண்பனாய், வழிகாட் யாய் என்ைன
உற்சாகப்ப த்தி,
ெவளியி வதற்க
ெபான்
ப

இந்தப்
த்தகத்ைத
சிறப்பாக
என் ெந நாைளய நண்பர் எஸ்

த் ைரக்கும், தக்க படங்கள் வைரந் தவிய ஓவியர் ம

ைவத் தன் ப

ஓயா

ஆேலாசைனகள்
தந்
ண் ேகாளாக இ ந்த

க்கம், என்

ேபால் சுமந்த நண்பர் வி.சுந்தர ங்கத் க்கும், தன்னலம் க தா

உைழத் தவிய கவிஞர் எஸ்.ைவதீஸ்வர

க்கும், அச்சி ம் ேவைலகைள

அககைற டன் கவனித்த இளம்பிைற எம்.ஏ.ரஹ்மா க்கும், த்தகத்ைத ெசம்ைமயாக
பதிப்பித்த மித்ர நி வனத்தா க்கும் என மனமார்ந்த நன்றி.
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அ. த்

ங்கம்

19ம் நாள், ைத மாதம், 1996.

House no.32 street 4 F 8/3. Islamabad PAKISTAN.
-----------------------ன்

ைர (மாலன்)

இன்ைறக்கு வந்த தபால்கைள உைடத்

ேமைசயில் ெகாண்

வந்

ைவத்தார்கள்.

"இன்டர் ெநட் ேபான்ற வசதிகள் வந் விட்டனேவ அைவ நம
சமாதி கட் வி ேமா, தினம் என்பேத அழிந்
ேகள்வி எ ப்பியி ந்தார்.

கற்பைனக்குச்

ேபாகுேமா?" என்ெறா

வாசகர்

ேயாசிக்க ைவத்த ேகள்வி.
தமிழன்

வி ம்பினா

ம்

வி ம்பாவிட்டா

லம்ெபய ம் நிர்ப்பந்தங்கள், அவன

ம்,

ெதாழில்

ட்ப

அதிசயங்கள்,

கைலயாத கல்விக்கும் குைலயாத திறைமக்கும்

பாிசுகளாகக் கிைடத்த அயல் கலாசார சிேநகங்கள், இைவெயல்லாம் தமிழன பைழய
வாழ்க்ைகைய ெமல்ல ெமல்லத்
ர்த்
வ கின்றன. அவன
வாழ்க்ைக இனி
யாழ்ப்பாணத் ப்
ெசன்ைனப்

பனங்காட்
தியி

கிடக்கவில்ைல. அ

ம்,

ம்,

ெகா ம்

காிசல்

காட்

நார்ேவப் பனியில் உைறந்

திைணக்களத் க்
ெவக்ைகயி

ம்

கிடக்கிற ; நீ

கதிைரகளி

மட் ம்

ம்,

விாிந்

ெஜர்சி ஷாப்பிங்

மால் ட்ரா களில் நகர்ந்
வ கிற ; ஆப்ாிக்க
ளம் களின் ாீங்காரத்தில்
எதிெரா க்கிற . இனி நமக்குள்ேள பழங்கைதகள் ெசால்வதிேலார் மகிைமயில்ைல.
களங்க

ம், தளங்க

ம், மனங்க

ம்கூட மாறிவிட்ட இந்தப்

த் தமிழைனப் பதி

ெசய்ய யார் இ க்கிறார்கள்?
இந்தக் கைதகைளப் ப த்தேபா
ேதான்றிய .

அ

த் க் ெகாள்ள அவசியமில்ைல என் தான்

இந்தத் ெதாகுதியில் உள்ள கைதகள் தமி க்குப்
அ பவம் த பைவ.
தாழ் ற்ற வ ைம மிஞ்சிய சியாரா

தி . தமிழ

க்குப்

ேயாைன வாழ்விக்க வந்த இத்தா

பற்றி, மீந்த பழங்கைள ந ச்சாமத்தில் நீாில் அலம்பித் தின்

திய

யைனப்

ம் ரக்கூன் என்ற
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மி கத்ைதப் பற்றி, இட ற்ற உயிாினம் என்ற அறிவிக்கப்பட்
விட்ட மைல
ஆட்ைடப் பி க்க பாகிஸ்தானின் வடக்கு மைலப் பிராந்தியத்தில் அைலகிறவனின்
வம்ச வி த்திையப் பற்றித் தமிழில் எத்தைன கைத வந்தி க்கும்?
ெபா ள் தி . தமிழ்நாட் ப் பத்திாிைக வாசக க்கு ெசால் ம் திதாகத்தான்
இ க்கம் ("இந்த ேநரத்தில்தான் அவள் ஆத்தாமல் ேபாய் கீழிறங்கி வந்
சங்ைக
ெகட்ட ஹ ஸ் ெமய்ட் ேவைலக்க ம ப் ேபாட்டாள்.")
எனக்கு நைட மிக ம் பி த்தி ந்த . கடேலார

ட் ல் காற்

உல வ

ேபாலச்

சுகமான, லகுவான நைட. ஒ சாம்பிள் பா ங்கேளன். "
க்கப்
க்க அவைளப்
பார்ப்ப
ேபா
ந்த
அவ க்கு - இவர் அவ ைடய கண்கைளேய பார்த்தார்.
அவள்
க்குற ம் இல்ைல. கீேழ பார்க்க ம் இல்ைல. தி ப்பி அவர் கண்கைள
நிதானமாகப் பார்த்தாள். நல் ர் சப்பரம் ேபால ெமள்ள ெமள்ள நகர்ந்
இவர்
இ க்ைகக்குக் கிட்ேட வந்தாள்."
ைமப் பித்தன் தன்
ெசால் க் ெகாள்வ ண் .

ைடய நைடையத் தவைளப் பாய்ச்சல் நைட என்
த்

ங்கத்தின் நைட ம் அப்ப த்தான், ேமேல உள்ள

விபரைணக்கு அ த்த பத்தி எப்ப
ஆரம்பிக்கிற
ெதாி மா? "அவர்க
தி மணம் ஆடம்பரமின்றி ஓ கிராமத் ச் சர்ச்சில் நைடெபற்ற ."

ைடய

கிண்ட ம்கூட
ைமப்பித்தன் ஜாைடயில் இ க்கிற . குழந்ைதேயா ,
கணவனால் ைகவிடப்பட்ட ெபண் ம க் கைடயில் நடனமா ம் ேவைலயில்
ேசர்கிறாள். "அப்ெபா
தான் அவ க்கு இரண்டாவ
பிள்ைள பிறந்த . இ
எப்ப என் சமத்காரமான ேகள்விகள் ேகட்கக்கூடா . கற் பற்றித் தி க்குறைள ம்
சிலப்பதிகாரத்ைத ம்
ேமற்ேகாள்கள்
காட்
வியாக்கியானங்கள்
இல்லாத
ஆப்ாிக்காவில் அப்ப த்தான்."
இதழிய ல் show. don't tell என்

ஒ

உத்தி உண் . இப்ப

நடந்த , அப்ப

நடந்த
என்
வார்த்ைதகைளக் ெகாட்
அளந்
ெகாண் ராமல், நடந்தைதக்
காட்சியாகத் தீட் க் காண்பிப்ப
வ வான தாக்கம் ஏற்ப த் ம் என்ப
அதன்
பின் ள்ள
நம்பிக்ைக.
வார்த்ைதகைள
அளந்ெத த் க்
கச்சிதமாகப்
பயன்ப த்தினா ம்
த்
ங்கம்
வார்த்ைதகைள
மட் ேம
நம் வதில்ைல.
சின்னச்சின்ன காட்சிகைளக் கூர்ைமயாகத் தீட் க் கைத ந வில் ெச கிவி கிறார்.
வி க்காட் ல், இைலயான்

எ க்கும் காட்சி,

ாியில் கா க்குள்

ாிேயாதனன்

தவிக்கும் காட்சி, வம்சவி த்தியில், மிர்ஸாைவ இப்ராஹ’ம் சுட் க் ெகால்
எல்லாவற்றி

ம் தனிெயா

சி கைத மட் மல்ல, ெகாஞ்சம்

ம் காட்சி

ராமா ம் இ க்கிற .
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இலங்ைக எ த் க்களின் வாசைனைய நான் ெகாஞ்சம் ேலசாக அறிேவன் என்ற
ேபாதி

ம், இந்த

லாசிாியாின் பிற

ல்கைளப்

ப த்ததில்ைல, அவைரச் சந்தித்தேதா, அவர
இல்ைல. அவர

ெபயைரத் தவிர ேவெற

தினங்கைள இதற்கு

ெபாழி

ன்

நான்

எதைன ம் ேகட்டேதாகூட

ம் அறிேயன். ஆனால்,

லாசிாியாின்

ப ப்பிற்கும், இலக்கிய ரசைனக்கும் மனித ேநசத்திற்கும் கூட இந்தப்
த்தகம்
சாட்சியளிக்கிற . ஒ
பிரமிப்ேபா
இந்தப்
த்தகத்ைதப் ப த்ேதன். நீங்க ம்
அப்ப த்தான் ப க்கப் ேபாகிறீர்கள்.
ெசன்ைன -41

மாலன்

18 மார்ச் 96

--------------------------ன்னீ
வம்ச வி த்தி, நண்பர் அ. த்

ங்கத்தின்

ன்றாவ

கைதத் ெதாகுதி.

தலாவ

ெதாகுதியான 'அக்கா
ப்ப
ஆண் களக்க
ன்னர் ெவளிவந்த . யாழ்ப்பாண
வாழ்க்ைகயின் அழகி ம் சலனங்களி ம் ேதாய்ந்தவா
அவர் எபதிய பதிெனா
கைதகள் அதில் அைமந்தன. உலகளாவிய வாழ்க்ைக அ பவங்களிேல
ன்
தசாப்தங்கள்

திர்ந்தவராக, அவர் எ திய பதிெனா

கைதகைளக் ெகாண்ட ெதாகுதி

இ . இைடயில், 'திகடசக்கரம்' என்கிற கைதத் ெதாகுதிைய ம், இரண்
ல்கைள
ஆங்கிலத்தி ம் தந் ள்ளார். ஆங்கில
ல்கள் ெதாழில் சார்ந்த ட்பத்திேல அவர்
ெபற்ற ஞானப்பகிர்வின் ஆைச பற்றிய ஆக்கங்கள். இந்த ' ன்னீ 'ைவ எ
பணியில் அமர்ைகயில், அவ ைடய ஆங்கில

ம்

ேல (Getting to know visual basic

procedures - an introduction to macro language) வ ம் பகுதி ஒன்
மின்னல் ெசா க்கின்ற .

மனசிேல

The king is seated on the golden throne. Shakuntala raises her eyes and sees her
beloved. For a moment she forgets everything. The earth stands still. And then in a
clear voice she says: `My son, make your obeisance to the king, your father'. They
are direct simple and precise, without waste. A good macro should be like that.
விரயமற்ற,

ேநரான-எளிைமயான-திட்டமான

ெசால்திறன்!

கம்

ட்டர்

பயன்பாட் ற்கு உத ம் MACRO ெமாழி பற்றிய ேதட ேலகூட, சகுந்தலாவின்
ஆ ைம
ச்சுக்கு
த்
ங்கம் மசிகிறார். பைடப்பாளியின் உள்ளத்திேல வா ம்
சுைவத்திறன் உறங்குவேத இல்ைல. அவ ைடய ேதடல்க க்கு அந்த ம் இல்ைல....
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ேதடல் அற் தமான அ பவேம! ெதாைலந்
ேபான இனத் வ ெகௗரவம்,
சுயம் வான சுயமர
ஆகியன ேதடல்களில் ஈ பட்
க்கும் பரேதசி நான்.
ெதாைலந் ேபான நிைன ப் ெபா ளின் ேதட ம் காவியமயமான . அல்ைலேயன்,
ஆயிரத்
ஐ
ஆண் க க்கு
ன்னேர தன
சி ஷ் அற் தத்தினால் உலக
மஹாகவியாக உயர்ந்த காளிதாஸனின் 'அபிஞாத சகுந்தலா' உலக இலக்கியச்
சுைவப் க்கு வாய்த்தி க்குமா? அப்சரஸ் மகளான சகுந்தலா அழகுக் ெகா ந்தாய்;
இயற்ைகயின்

ெசப்பம்;

விண்ைண ம்

மண்ைண ம்

ஒ ைமப்ப த் ம்

தத் வ

விளக்கம்; மன அைமதி; வாழ்க்ைகயின் தைலயாய இலட்சியம்; - எனப் பல
சு திகளாய் இந்நாடகக் காவியம் நம் சுைவத் தாகங்கைள அசத் ம். மனிதம் பற்றிய
ேதட ன் ஒ
சாயலாக, மனிதன் அைடயக்கூ ய இன்பங்க க்கு ஆதாரமாய்
அைமவ
இயற்ைக டன் கூ ய வாழ்க்ைக என்
இயற்ைகயின் உறைவ
ைமயான உவைமப் ெபா த்தங்க டன் நி
ம் காளிதாஸனின் சி ஷ்
ட்பம்
ஓர் ஆதர்ஷம். ேசக்ஸ்பியாின் பைடப் ஓர்மத் க்குத்
தி பா தல் வஞ்சகமற்ற
இலக்கிய நயப்

என்

ஞானப் பகிர்விைன அக த் க் ெகாண், காளிதாஸனின்

கலாேமைதைய ஆாிய மாைய என்

நிந்தித்தல் ஞான அறத் க்கு ஏற்றதா? அதைன

இந்திய சி ஷ் ப் பண்பாட் ன் அைடயாளமாக இனங்கண் , அந்தத் தனித் வேம
அதற்கு சமஸ்தத்திைன ம் அமரத் வத்திைன ம் அ ளின எனப்
ாித்
என்
வசப்ப த் தல் என் அறத் க்கும் என் ேதட க்கம் உகந்த ; இலக்கியத்தின்
பரமார்த்த பக்தனான பரேதசி என்கிற என் தளத்திற்கும் ஏற்ற . விஞ்ஞானம் பற்றிய
ப்

ைன கள் பற்றிய ேதடல்கள் நம

ெசௗகாியங்கைளப்

ெப க்கித்

ஞானத்ைத அக ப்ப டன், வாழ்க்ைகயின்

தரத்ைத

உயர்த் வன

உண்ைம.

இ ப்பி

ம்,

நி ட்டன் இல்லாவிட்டால், இன்ெனா வன். அவன் தத் வத்ைதத் தி த்திச் ெசப்பம்
உைரப்பதற்கு ஐன்ஸ்டீன் இல்லாவிட்டால், இன்ெனா வன். வான் பறப்பிேல ைரட்
சேகாதரர்கள்
ந்திக் ெகாண்டார்கள். அவ்வள தான். ஆனால் காளிதாஸனின்றி,
இலக்கியத்திைனச் சதா வளப்ப த் ம் அபிஞாத சகுந்தலா ேதான்றியி த்தல்
சாத்தியேம அல்ல. இலக்கிய ஞானியின் பைடப்பாற்றல், பல்ேவ பட்ட ச
காரணிக

க்கும்

அ பவங்க

க்கும்

உட்பட்ட

ேபாதி

ம்,

சில

கக்

ேவைளகளில்

அவற்றின் வைனவிேலேய ஸ் ல வ வம் ெபற்றா ங்கூட, பைடப்பாளியின்
தனித் வ ஆ ைம என்கிற ஓர்ைம அவ க்ேக உாிய . அந்த ஓர்மத்ைத
வாலாயப்ப த் த

ம்,

அதன் உபாசகனாய உைழத்த

ம் இந்தப் பரேதசிக்கும்

உவப்பான மதமாய் அைம ம். மதத் க்கு அ ஷ்டானங்கள் மட் மல்ல, ெவறி ம்
உண் .
'வம்ச வி த்தி' என்

ம் இக்கைதத் ெதாைகக்கு

ன்னீ

எ

ம் ேயாகத்திேல

ஈ ப ம்ெபா
, என் மனசு இப்ப ெயல்லாம் குதியன் குத் கிற . அ த்த
ற்றாண் ன் கைத யற்சிக க்குக் கட் யமாக அைம ம் பைடப் கள் சிலவற்ைற
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இதில் ப க்க ேநர்ந்ததினா
உாிய

ம், இந்த அவதி. இக்கைதகைளத் தமிழ்ச் சுைவஞர்கள்,

ைறயிேல தாிசித்தைலத் த க்கும் நந்திகள்,

தமிழ்நாட்

ம்

உண் .

ஈசுரார்ப்பண

த்திஜ“விகள் ேபார்ைவயில்,

ஈ பா ம்,

தமிழ்நாட்

ம்

உண் .

ஈசுரார்ப்பண
ஈ பா ம்,
பரமார்த்த
பக்தி ம்
ெஜயிக்க ம்.
நந்தன்
கைடத்ேதறேவண் ம்! அைதத் த க்கும் ெகா ைமயிேல நந்திகள் ெவற்றி சுகித்தல்
கூடா . இந்த விேநாதப் த்திஜ“விகள் நாைளையச் ெசன்றைடய ேவண் இலக்கியத்
தரத்திைன நிர்ணயிக்க வல்ல ஏகேபாகம் தங்கள் வசத்ேத என் சாமி ஆ தல் மகா
ெகா ைம. '....பாரதியார் க த்

தல்வாதி; இ ப்பி

ம் இயங்கியல் பார்ைவ

இ ந்த ; பாரதி மார்க்ைஸ ப த்தி ப்பதாகக் க தச் சான் களில்ைல....' என்
பாரதியாாின் கவிதா
காளிதாஸைன எப்ப
ெரௗ களின்

நாட்

நச்சுர ஸம், ாிய

ாியத்திைனேய உைரத் ப் பார்க்கும் இவர்கள்,
எல்லாம் மிதித் த் தள்
ெவ குண்டாக்கப்பட்ட

பாவம்

வார்கள்? மார்க்ஸ’ய ேவதம் ேபட்ைட
அவலம்

ஒ

றம்.

ஸம், ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸம், ேசாஷ ஸ்ட் ாிய

ெராமன் ஸம்,
ஸம் (இட )

ஸர்ாிய ஸம், மஜிக் ாிய ஸம், எக்ஸ’ஸ்ெடன்ஷ’ய ஸம், ஸ்ட்ரக்சுர ஸம், ேபாஸ்ட்
மார்டனிஸம்
என்
ேமைலத்
திைசயிேல
உ ண்ேடா ய
பதங்கைள
ைவத் க்ெகாண்
தமிழ் இலக்கிய விமர்சனத்
ைறயிேல ெசாக்கட்டான் ஆ ம்
கி சேக
ம
றம். அந்த வார்த்ைதகள் சுமக்கும் க த் வங்கள் பற்றிய ஞானம்
வியர்த்தம் என்பதல்ல என் கட்சி. அறி சார்ந்த ேசகரம் என்பதற்கு அப்பால், அைவ
தமிழ் மர க ட ம் நிகழ் காலத் தமிழர்தம் அ பவங்க ட ம் ெசமிபாடைடந்
பைடப்
ாியமாக
கிழவில்ைல என்ப தான் என் வியாகூலம். அைவ பிறந்த
மண்ணிேலேய
வ விழந்
நீர்த் ப்ேபான
நிைலயிேலேயஇ
தமி க்குப்
ெபயர்க்கப்ப கின்றன.
இலக்கியத்தின் சங்கதி-உள்ளீ -உயிர்ப்

இைடயறாத ேதட ன் விைள . அஃ

ந பவத்தினா ம், பக்குவத்தினா ம் வைனயப்ப வ . ேநர்த்தியான கைலப்
பைடப்பாகப் பட்ைட தீட்
எ ப்பதற்கு உபகாரமாய் அைம ம் பாங்கத்திற்கேகாலத்திற்கு-உ வத்திற்கு அைவ எவ்வா
உதவலாம் என்கிற உசாவ ம்
யற்சி ங்கூட இவர்க க்குப்
ஜ்யம். menopause எய்திய க ப்ைபயிேல
தியனவற்றின் பைடப் என் வற்
த் தல் வித் வ வக்கிரஞ் சார்ந்த என்கிற
பிரக்ைஞகூட இந்தக் ேகாஷதாாிக க்குக் கிைடயா . இந்தப்
த்தி ஜ“விதத்
தண்டால்கைள ஒ க்கி ைவத் விட் . ெப வணிகச் சஞ்சிைககளம் பத்திாிைகக ம்
பைடப்பிலக்கியத்ைத அற்ப கர் ெபா ளாக்கி, எ த்தாளர்கைள 'ேலபிள்' ஒட் ம்
சிற் ழியர்களாக மாற் ம் வணிகப் பணியில் ஈ பட் ள்ளன. அரசிய ேல லஞ்ச
ஊழல்கள் கூட நியாயப் த்தப்ப வ
ேபாலேவஇ ந ந்
ேபான ேகாஷங்கள்
இலக்கியத்திற்கான ெதானிப் ெபா ள்களாக வற்
த்தப்ப கின்றன. இவற் க்கு
'அேராகரா' ேபா ம்
க்க ம் ெப கி ள்ளன. சினிமா வாய்ப் கள் என்கிற
அங்கலாய்ப் க ம் அவர்கைள அைலக்கழிக்கின்றன. உலகளாவியதாக ைளவி ம்
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தமிழ் இலக்கிய ஓர்மத் க்குத் தைலைம தாங்கும் தத் வத்திைனத் தமிழ்நா இவ்வா
நிராகாிக்கும்
பாைதையத்
ேதர்ந்ெத த்தி ப்ப
மகா
விசனத் க்குாிய .
இப்ேபாக்குகளினால் ெபா வாகேவ தமிழ் இலக்கியம்
ட் ப்ப ம் என்ப ம்
ெமய்தான்!
'இ பத்திேயாராம்

ற்றாண் ன் தமிழ் இலக்கியம் சர்வேதச மயப்ப ம். அதற்குப்

லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமிழர்க ைடய பைடப்பாற்றல் தைலைம தாங்கும்' என்கிற
சுவிேசஷத்ைத இரண்
ஆண் களக்கு
ன்னர் நான் ேமற்ெகாண்ட இலக்கிய
யாத்ராவின்ேபா
பிரசித்தஞ் ெசய்ேதன். இ
மண்பற்றி ம் அதீத இனமான
உள் ணர்
என்
ெபாய் ெசப்ப ஒப்ேபன். தமிழ் நாட்
இலக்கியக் களத்திேல
உ வாகி ள்ள அவலங்கள் என்கிற பின்னணியில், ' திய வானம்,
தின ம்

திய

அ பவங்களின்

சூழல்களின் அசுர வசதிக
அைடயாளங்கைளத் தங்க
ெகாள்

க்கு
ட

தாக்கங்க
ற்றி

க்கு

உட்பட் ,

திய

மி' என்

ஆனா

ம்

திய

ம் அ பணியா , தமிழ் இனத்தின் தனித் வ

ம், தங்கள் வம்ச ேவர்க

தல் ேவண் ம் என்கிற வி தைல ெவறியி

ட

ம் தக்க ைவத் க்

ம், பக்திச் ெசறிவி

ம்

லம்

ெபயர்ந் ள்ள ஈழத் தமிழ் எ த்தாளர்கள் ஈ பட் ள்ள இைடயறாத ேதடல்கள்,
இதைனச் சாத்தியப்ப த் ம் என்பைத மட்
ேதைவயில்ைல.

வதற்குப்

அந்த இலக்கிய யாத்ராவின்ேபா , இ பத்திேயாராம்

த்தி ஜ“வித மி க்குத்

ற்றாண் ன்

திய கைதக்

கைலயின் சாங்கங்கைளச் சுட் ம் வைகயில்,
ப்பத்ெதான்ப
கைதகைளத்
ெதாகுக்கும் பணியிேல ஈ பட்டைம தற்ெசயேல. அந்தப் பணியிேல நண்பர்
இந்திராபார்த்தசாரதியின்
ஒத் ைழப் ம்
ைண
நின்ற .
அத்ெதாகுதியில்
இடம்ெபற்ற ஆக்கங்கள் பலவற்ைற வரேவற் , மதிப்பீ
ெசய் , அவற்ைறப்
பிரசித்தப்ப த் வதிேல நண்பர் சுஜாதா
தன்ைமயான அக்கைற காட் னார்.
'பனி ம் பைன ம்' என்கிற அத்ெதாகுதியில் கைத பைடத்த ஒ
சிலேர ம்,
இ பத்திேயாராம்
ற்றாண் ன் தமிழ் இலக்கியத் க்கு வள ட்டக்கூ யவர்களாகத்
ேத வார்கள் என்கிற நம்பிக்ைக ஊட் பவர்கள். ஆனா ம், அத்தைகயவர்க ைடய
வைக சிறந்த ஆக்கங்கள் அதிேல இடம்ெபற்றன என உாிைம பாராட் வதற்கில்ைல.
ஒ
காலக்கூறின் இைடெவளியிட்
இப்ெபா
அதைன வாசிக்கும்ெபா
,
ெப ம்பாலான கைதகளிேல
குந் ள்ள பல னங்கள் ெதாிகின்றன.
திய
நா க

க்குப்

லமெபயர்ந்

ெசல்

ம் எத்தனங்களிேல கு க்கி ம் இடர்கள்;

திய

நா களிேல வதிவிட உாிைம கிைடக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்பின் சஞ்சலங்கள்;
ெசாந்த மண்ணிேல விட் வந்த கடன்கள்-கடைமகள்-உற கள் ஆகியன ெதாற்றிய
சுைமகள்;

திய

தட்பெவட்பச்

சூழல்கைள ம்

ெதாழில்

எதிர்ெகாள்வதி ள்ள சவால்கள்; இனப்ப ெகாைல ேமலாதிக்கத்தி
தனித் வத்ைதப் ேபணி அ த்த தைல ைறயிடம் ஒப்பைடக்க

உற கைள ம்
ந்
எந்தத்
மா என்கிற
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சந்ேதகங்கள்; - இைவ அைனத் ேம அவர்க ைடய நிகழ்கால எ த் க்கைளப்
பாதிக்கின்றன. அவலங்கள்-ஏக்கங்கள்-ஆைசகள்-இச்சாபங்கள்-இயலாைமகள் ஆகிய
உணர் களி
ந் வி பட இயலாத ஆக்கிைன! இதனால், யர்-ேசாகம்-ஏலாைம
ஆகிய சு திகளின் ஓங்காரம் மிகும். அகதி
காம்களிேல வா ம் கு க்கத்தின்
க்கம்

ெவளிப்ப ம்.

ேமேலாங்கச் ெசய் ,

self-pity

என்கிற

பல னம்,

நம்பிக்ைக வரட்சிையத்

pessimistic

பார்ைவைய

லமாகத் ெதானிக்கும். இந்தக்

ேகாலங்கள் தவிர்க்க இயலாத passing phase மனித ேநயத் ேதட ேல, வாழ்ைகைய
நம்பிக்ைக டன்
அ கும்
தாிசனேம
ஆகுமான .
அந்த
நம்பிக்ைகதான்
நாைளைய ம் வாழ்க்ைகைய ம் அர்த்த ள்ளதாக்கும்.
வாழ்க்ைக என்ப
ெகாதிக்கும் ெகாப்பைரயி
ந் , எாி ெந ப் க்குள்
ழ்ந்
க குவதல்ல.
திய
நிர்ப்பந்தங்களின்
அ ைமயாவதல்ல.
திய
சூழைல
வசப்ப த் தல்! திய சூழ
ம் நாம் இழக்கத் தயாராக இல்லாத தனித் வத்ைதத்
தக்க ைவத் க் ெகாண்ேட,

திய சூழ ேல குதி ம் வாகான

திய சு திகைள

இனங்கண் , அவற்ைறத் தமிழின் அைனத் உயர் க க்கும் இைசவாக்கிப் திய
நம்பிக்ைககைள ெவன்ெற த்தல்! அவலங்கைள-அக்கிரமங்கைள-அட் ழியங்கைளஅவ
நம்பிக்ைககைள
நாணைவக்கும்
ேதடல்கள்
நம
பைடப் களிேல
கைதப்ெபா ள்களாகக் கனிதல் ேவண் ம். எனேவ, 'பனி ம் பைன ம்' ெதாைகயிேல
இடம் ெபற்ற கைதகள் பலவற்ைற pilot-project ஆகத் தாிசித்தேல ெபா ந் ம். ந ங்க
ைவக்கும் குளிர் பணிையத் ெதாடர்ந் , ேகாைடெவயில் எாிக்கேவ ெசய் ம்!
லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமிழ ைடய இ பத்திேயாராம்
ேகாலங்க

ற்றாண் ன் கைதக்

க்கு ெவள்ேளாட்டமாக அைம ம் கைதத் ெதாகுதிையத் ேத கிறீர்களா?

கவைலையவி ங்கள். இேதா, அ. த்
ங்கத்தின் வம்ச வி த்தி இ க்கிற . நான்
க வியாய் அைமந் பரம்பிய சுவிேசஷத்தின் சத்தியத்ைத எண்பிக்கும் வைகயில் பல
கைதகைள இத்ெதாகுதியிேல பைடத் த் தந் , ெவள்ேளாட்டத்திைன அவர்
ெவற்றியாக நடத்தியி த்தல் மிகுந்த மன மகிழ்ச்சிையத் த கின்ற . மகிழ்ச்சிையப்
பகிர்த ம் மனிதம்!
நான் தசாப்தங்க
பண்ைணயிேல
கைதக்கு
மண

தல்

ட் ய ,

அவ ைடய

க்கு

த்
பாிசு

ன்னர், 'ஊர்வலம்' என்ற சி கைத

ங்கம் கைதஞராய் அறி கமானார். 1960இல் 'பக்குவம்'
ெபற்றார்.

இவ்வா ,

பதிெனா

லம் 'தினகரம்'

தமிழ்

ஈழத் க்

கைதகள்

விழா

கைதஞர்
அடங்கிய

மல க்கு

அவ ைடய

வாிைசயிேல
'அக்கா'

ெகௗரவம்

ெதாகுதி

'அக்கா'
ெபற்ற

அ ப களின்

ந ப்பகுதியில் ெவளிவந்த . 'நான் கண்ட, ேகட்ட, அ பவித்த சம்பவங்கைள ம்
உணர்ச்சிகைள ம் என் வாசகர்க

டன் பகிர்ந்

ெகாள்

கிேறன்' எனத் தம்ைமச்
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சாமானியனாக
சுைவஞர்க

அறி கப்ப த்திக்

ைடய

ெகாண்டா

'அக்கா'

தமிழ்ச்
ேபான்ற

விமர்சகர்க ைடய பாராட்ைட ம் சம்பாதித்தார். பிறகு, அவர் எ த்
ஒ க்கம் காட் ய காலத்தில். அவ ைடய
கவாிையத் ெதாைலத்

ழியத்திேல
விட்ேடன்.

ஆபிாிக்க நாெடான்றில்,

மட் மன்றி,

லம்

ைகலாசபதி

விசாாித்ததில்,

அபிமானத்ைத

ம்,

உயர் உத்திேயாகம் ெபற் ச் ெசன்

விட்டதாகத் தகவல் கிைடத்த . ஆபிாிக்கா எங்ேக? மட்டக்களப் எங்ேக? ஊழ்
என்ைன ம் ரத்திய . ஆபிாிக்க இலக்கியம் கற்பிக்கும் ஆசானாய் நான் ஆபிாிக்க
நாெடான் க்குச் ெசல்ல ேநர்ந்த . பக்கத்
ட் க்குக் கு ேயறிய மேனா நிைலயில்
மீண் ம்
கவாிையத்
ேத ேனன்.
அவர்
உலகவங்கி
உத்திேயாகத்திேல
ெசன் விட்டதாகத் தகவல் கிைடத்த ம் என் ேத தல் ஓய்ந்த .
கைடசியாக 'பனி ம் பைன ம்' ெதாகுதி
மீ யிர்ப் ப் ெபற்ற ! ேத
வைகயில் ெபாசிப் !

லம் எங்க

ைடய இலக்கிய உற

ஓய்ந்த , ேதடாத ேவைளயிேல கிட் ம் அஃ

ஒ

ெதாைலேபசி, Fax ேபான்ற ந ன ெதாடர் ச் சாதனங்கள் லம், பாகிஸ்தா க்கும்
அ ஸ்ேர யா க்கும் இைடப்பட்ட
ரம் கு கிய . இைடக்காலத்தில் அவர்
ெவளியிட்ட 'திகட சக்கரம்' என்ற கைதத் ெதாகுதிைய என் சுைவப்பிற்கு அ

ப்பி

ைவத்தார். ைகவசமி ந்த என் ல்கைள அவ க்கு அ ப்பிேனன். 'பனி ம் பைன ம்'
ெதாகுதியி ள்ள குைற நிைறகைளப் பற்றிப் ேபசிேனாம்.
ன்
தசாப்த
இைடெவளியில் நடந்த இலக்கிய சமாசாரங்களிேல சல்லாபித்ேதாம்.
திய
பைடப் கள் பற்றிய கன களிேல ஈ பட்ேடாம். அ த்த
ற்றாண் ன் கைதக்
கைலயின் ேகாலங்கள் பற்றி உரத் ச் சிந்தித்ேதாம். யாழ்ப்பாண வாழ்க்ைகயி ம்,
ஆபிாிக்க அ பவங்களி ம் நன களி ம் ேதாய்ந்ேதாம். ஆபிாிக்க வாழ்க்ைக
அ பவங்கைளத் தமிழ் இலக்கிய மாக்குவதி ள்ள பயன் குறித் ப் ேபசிேனாம்.
ெதாைலந்தன கிட் தல் காளிதாஸனின் சகுந்தலா க்கு மட் மல்ல, மனித
இனிைம த ம்.

க்குேம

த ல் ஆபிாிக்கப் பின்னணியில் எ தப்பட்ட கைதகைள என் சுைவப் க்கு
அ

ப்பி

ைவத்தார்.

ெதாடர்ந்

ஏைனயன,

என்

' ன்னீ ' டன்

இைணத் ,

இவ்வா
ெவளியி தல், நாைளய இலக்கியப் பணிகளிேல இ வ ம் இைணந்
பணியாற் ம்ேவாம் என்கிற சங்ைகயின் ெவளிப்பாடாகக்கூட இ க்கலாம்.
இனி, வம்ச வி த்தியில் இடம்ெப ம் கைதக

க்குள்

ைழேவாம்.

த்
ங்கம் ஆசியா, ஆப்பிாிக்கா, ஐேராப்பா, அெமாிக்கா ஆகிய நான்கு
கண்டங்கைளச் ேசர்ந்த பல நா களிேல வாழ்ந் தம அ பவங்கைளப் ெப க்கிக்
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ெகாண்டவர்.
இந்நா கள்
இ பத்திேயாராம்
ற்றாண்

பலவற்ைறக்
கைதக்
களங்களாகக்
ெகாண் ,
ம் வாழக் கூ ய தமிழ்க் கைத மாந்தர் சிலைர

அறி கப்ப த்தி அவர்க ைடய கைதகைள இங்கு ெசால்
ள்ளார். serious writing
என்ப
விளக்ெகண்ெணய் சாப்பி ம்
கத்ைத ம் உணர்ைவ ம் எ த்திேல
ஏற்ப த் வதல்ல. வாழ்க்ைகயின் எந்த நிைலயி
ேநாக்கும் Optimism
கண்

த்

ம் வாழ்க்ைகைய Positive ஆக

ங்கத்தின் கைதப் பாணியிேல மிளிர்கின்ற . இ க்கண்

நகும் ஓர் உ தி; மனித ேநய நட் ணர் கைள அைணக்கும் அட்டகாசமில்லாத

நைகச்சுைவ; கைதக் களங்களின் யதார்த்தம்; கைத நிகழ் க டன் ஒட் ப் பயணிக்கும்
அக்கைற ஆகியன அவ ைடய கைத சித்தாிக்கும் உபாயத்திற்குக் ைக த கின்றன.
' ாி',

'ஒ

சாதம்'

ஆகிய

இரண் ம்

அேமாிக்காைவ ம்

கனடாைவ ம்

பின்னணியாகக் ெகாண் , அந்நா களின் வாழ்க்ைக அ பவங்கைள இைணத் க்
ெகாள் கின்றன. 'வி க்கா ', '
விலக்கு', 'ஞானம்' ஆகிய
ன் ம் ேமற்கு
ஆபிாிக்க நா களின் வாழ்க்ைகக் ேகாலங்க ள் நம்ைம அைழத் ச் ெசல்கின்றன.
'கிரகணம்', 'வம்ச வி த்தி' ஆகிய இரண்

கைதக

பின்னணிையக் ெகாண்டன. 'ப த்திப்

' வட ஆபிாிக்க சுடான் நாட் ன், பாாிய

நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் அய

ம் பாகிஸ்தான் நாட் ன்

ஸ் ம்

க்கு அைழத் ச் ெசல்கின்ற . 'பீஃனிக்ஸ் பறைவ'

சு டன் நாட் ைனப் பின்னணியாகக் ெகாண்
எ தப்பட்ட ேபாதி ம், சுற் ச்
சூழைல இயற்ைக நிைலயில் ைவத்தி க்கும் பக்குவத்திைன வசப்ப த் ம்
இ பத்ேதாராம்
ற்றாண் ன் மிக
ன்ேனறிய மனித ச கத்திேல ஏற்படக்கூ ய
திய பிரச்சிைனகேள கைதக் களேமா என்கிற நிறப்பிாிைக ஜால ம் காட் கிற .
மனிதம் பற்றிய இைறயறாத ேதடலாக ம் இலக்கியத்திைனச் சம்பாவைன
என் சுபாவம். மனிதனின் வி தைல அல்ல வி க்தி ஆநந்த. அ ேவ
ெபா ள்-இன்பம் ஆகியன அந்த
ட் ைன அைடவதற்கான ெசம்ைமகள்
நம்பிக்ைக நம
மரபின்
ெசாம். பைழயன கழிந்
தியன ைனத

ெசய்தல்
! அறம்என்கிற
ம் மர .

மாறாத சீர்ைம ம் மர . சுழ ம் சக்கரத்தின் அைசயாப் ள்ளி! பிறி பிறிதாகி விடா ,
வாழ்க்ைகத் ெதாடர்ச்சிைய ம் ன்ேனார் அளித்த அ ஞ்ெசல்வங்க க்கு நம்ைம ம்
உாிைமக்காரராய் நியமிப்பதற்கான தகுதிைய ம் மர நமக்கு அளிக்கின்ற . இதைன
ஒ க்கும்
ைமகள் ெவ ம் Fads! பித்தங்ெகாண்
சந்நதமா ம் ேவகத்திேல
மைறந் வி ம் ேபா கள். இந்த அவதானம் இ பத்திேயாராம்
ற்றாண் ன்
இலக்கியப் பைடப்பாளிக்கு அவசியம். இந்த அவதானம் இத்ெதாகுதியின் கைதகள்
பலவற்றி ம் பற்றிப்படர்கின்ற . இந்தப் படர்ேவ ஒ நிைற ம்.
அேத சமயம், இத்ெதாகுதியி

ள்ள சில கைதகேள

ம் மனித ேநயத் க்குப்

திய

பாிமாணந் ேத கின்றன. ெதாகுதியின் கப் க் கைத ' ாி' அேமாிக்க வாழ்க்ைகயின்
ேகாலங்கைளத் தாிசிப்பதற்கு ாி என்றைழக்கப்ப ம் நாய் நாயக பாத்திரமாக உயர்
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ெப கின்ற . அேமாிக்க நாய்க்கும்,
மகாபாரதத்தில் வ ம்
ாிேயாதனன்
பாத்திரத்திற்கம் அ ர்வ
ச்ெசான்
ேபாடப்ப கின்ற . உயிர் ேநசிப்பிேல
நட் க்கும் ேதாழைமக்கம் உள்ள உற கள் ஆராவாரமின்றி இக்கைதயில் பிரஸ்தாபம்
ெப கின்றன. நாைய நண்பனாய்-ேதாழனாய்ப் பாராட் தல் எத்தைகய மானிட
ேநசிப் ! 'ஞானம்'கைதயிேல, Ph.D. பட்டம் ெப வதற்கான ஆராய்ச்சிகைள
நடத் வதற்கான அேமாிக்கப் பல்கைலக் கழக மாணாக்கர் இ வர் ஆபிாிக்க
நாெடான் க்கு வ கிறார்கள். அங்கு வா ம் ெகாலபஸ் குரங்குகைளப் பி த்
ஆராய்ச்சி நடத்த வந்தவர்கள், ஆபிாிக்க மக்க ைடய ட நம்பிக்ைகயினால் சாகப்
ேபாகும் ஆந்ைதைய ம் குஞ்சுகைள ம் காப்பாற் ம்
யற்சியில் ஈ ப கிறார்கள்.
அந்த ஆந்ைதகள் ஆபிாிக்க உண உற்பத்திப் ெப க்கத் க்கு உத கின்றன. அைவ
வாழேவண் ம். அவற்ைற வாழைவப்பதற்காக ஏற்ப ம் பின்னைட கள் ஒ
ெபா ட்டல்ல. 'உயிர் ேநயம்' என்கிற சங்கதி இக்கைதயிேல எத்தைகய விஸ்வ பம்
ெப கின்ற . மானிட ேநசிப்
உயிர் ேநசிப்பாக ம் பிரபஞ்ச ேநசிப்பாக ம்
விாிவைடதல் ேவண் ம் என்ற அக்கைறகைளப் பிரசாரத் ெதானியின்றிச் சில கைதகள்
ஏற்ப த் கின்றன. 'வம்ச வி த்தி'யிேல பாகிஸ்தானின் வடமைலப் பிரேதசத்தில்
பயணிக்கிேறாம்.
இக்கைதயில்
இஸ்லாமிய
மக்க ைடய
ஆசாராங்க ம்
அ ட்டானங்க ம்
விரவிக்கிடக்கின்றன.
இைவ
அைனத் ேம
கைதயின்
பின்னணியாகப் பின் தள்ளப்பட் , இட ற்ற உயிாினத்தின் Endangered species)
பா காப்
கைதயின் இ தியிேல ஓங்காரம் ெப கின்ற . பிரபஞ்ச ேநசிப்பின்
இன்ெனா
வ வமாக இந்த அக்கைறைய நாம் தாிசித்தல் தகும். மனிதைனப்
ப வாங்கும் லீ என்ஃபீல்

ப்பாக்கி, 'ரத்தப் பணம்' என்கிற ெகாைல நாகாிகத்தின்

உடாக அைழத் ச் ெசன் , மைல ஆட் ன் மரணம் மகா அநியாயமான

என்கிற

உள்ளக்கிளர்ச்சிைய ஏற்ப த் தல் சீர்ைம நிைறந்த கைலத்திறன். 'இலங்ைகயில்
தமிழன் ஓர் (Endangeed Species) என்கிற ஓர் எண்ணம் என்பிடாிையக் க த்த .
சுைவஞனின் கற்பைன விகசிப் இன்ெனா பாிமாணம். ஆக்கிேயானின் தயாளம்
இத்தைகய சி ர்ப்பிைன அ மதிக்கும். பாகிஸ்தாைனக் களமாகக் ெகாண்ட
இன்ெனா கைத 'கிரகணம்' இந்தக் கைதயிேல வ ம் பஸ்மினாவின் பாத்திர வார்ப்
கைத
வைத ம் அப் கிற . அவள் எ ப் ம் மதி ட்பக் ேகள்விகள் மைலக்க
ைவக்கின்றன. சாதாரண sentiments மண் ய கைதேயா என்
ஏறபடக்கூ ய ஓர்
உணர்ைவ பஸ்மினாவின் பாத்திர வார்ப் வி ங்கி ஏப்பமிட் வி கின்ற ! இதன்
வாகு இ .
'வி க்கா ' சியரா

ேயாைனப் பின்னணியாகக் ெகாண்ட கைத. சுபீட்ச நிைலயில்

அ மட்ட நாடான அங்ேக, ஐக்கிய நா கள் நி வனம் எ க்கும் நடவ க்ைககள்
வியர்த்தமாகும் பின்னணியிேல, அந்நாட் ன் வாழ்க்ைக அவலங்கைளப் பிரசாரத்
ெதானியின்றிச் சித்தாித் , அந்த அவலங்களின் மத்தியிேல, ஆண்-ெபண் உறவாகக்
கனி ங் காதல்கூட மனித ேநசிப்பின் இன்ெனா
ஸ்திதியாக இக்கைத ேகாலங்
காட் கிற .

ேமற்கு

ஆபிாிக்க

அ பவங்களின்

மிகுதியால்,

உ வாகி ள்ள
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இன்ெனா

கைத '

விலக்கு'. 'பாம் தின்

ம் ஊ க்குப் ேபானால் ந

றி எனக்கு'

இ பழெமாழி ஆபிாிக்க நாெடான்ைற லம் ெபய ம் நாடாக வாித் க் ெகாண்டால்,
உண ப் பழக்கம் எவ்வா அைம ம் என்ப நயமான நைகச்சுைவ. ெதாகுக்கப்ப ம்
மலர்கள் நளினமான சிாிப்ைப எ ப் பைவ. அவற்ைறத் ெதா க்கும் நாாிேல ேசாகச்
சு தி மண் க் கிடக்கிற . இஃ அசாதாரண உபாயம். Menopause ஏற்ப த் ம் உளஉடல் பாதிப் கைள இ விசாரைண ெசய்கிற . சங்கீதாைவச் சுற்றி எ ம் ேசாக
அைலகள்கூட ஒ

positive note சிேலேய

அர்த்த ள்ளதாக சிறப்பிப்ப

ற் ப்ெப கின்ற . மனித வாழ்க்ைகைய

இந்த அ ங்குப்பி யான நம்பிக்ைகதாேன? கு ேயறிய

நாட் ன் நன்ைமக்கும் ேதைவக்கும் ஏற்ப இைசவாக்கம்' ெப வைத
சித்தாிக்கின்ற

'ஒ

சாதம்' food clothing and shelter ஆகிய

இைசவாக்கம்!

இந்த

இைசவாக்கம்

வாழ்க்ைகைய

ன்றி

ட்பமாகச்
ம் ஏற்ப ம்

வசதிப்ப த் ம்;

அ ேவ

வாழ்க்ைகயின் ெவற்றியல்ல. அறிவாற்றைலப் பிரேயாகித் , ன்ேன ம் யற்சியில்
சதா நடத் ம் ேதடேல ெவற்றிையச் சம்பாதித் த் த ம் என்கிற நம்பிக்ைகைய
இக்கைத பிரசித்தஞ் ெசய்கின்ற . Oru Satham என்ப

ஒ

சாதமா அல்ல

ஒ

சத்மா? நல்ல பசு !
'ப த்திப்

'வின் நாயக பாத்திரம் குணசிங்கம் யாழ்ப்பாணத்

மண்ணிேல விைளந்த அசல் 'கிழங்கு'! ஆயிரம் கன்

உ ம்பிராய்

வாைழத் ேதாட்டத் க்கு பாத்தி

ேகா ய
காலத்திேலேய,
தண்ாின்
ெசட்டான
உபேயாகத்திற்கும்
உயிர்
வாழ்த க்கு ள்ள ஆத்மார்த்த ெதாடர்பிேல ஞானம் ெபற்ற சம்பந்த ம் இன்
என்ஜினியர், நீர்வள நி ணர், கண் ப் -க ன உைழப் , ேநர்ைம-சிக்கனம் ஆகியன
அவ ைடய வாழ்க்ைகைய ஒ ங்கு ெசய்பைவ. ஆனால், ெதற்கி
வடக்ேக

லம் ெபயர்ந்

ந்

அகதியாக

வந்த அந்தக் கு யானவக் கிழவிைய 'எஃத்திராம்' என

வாஞ்ைச பாராட் அைழக்க ைவத்த எ ? அக்கிழவியின் வாழ்க்ைக உயர் க்காக,
தம
ேவைலைய ம் ெகௗரவத்ைத ம் இழக்கத் தயாராக இ க்கும் அவ ைடய
ெசயல், மானிட ேநசிப்பின் உந்நதம் அல்லவா? கைதைய வாசித்
த்த பிறகும்,
குணசிங்கம் நம
ெநஞ்சத்திேல உைறந்
ெகாள் கிறார். அவைரப் பற்றிய
உலகெமான் நம பிரக்ைஞைய வசீகாித் க் ெகாள்
குதிக்கும் ஒ வன் இறங்கிய பின் ம் ரயி டன் சிறி

கிற . 'ஓ ம் ரயி ல் இ ந்
ேநரம் ஓ கிறான் அல்லவா!

அ ேபால, ஒ

ைடய சிந்தைனயான

ந்த பின்

நல்ல சி கைதையப் ப க்கும் வாசக
ம் சிறி

ரம் ஓட ேவண் ம்....இ

என்

கைத

ைடய சித்தாந்தம்' என்

'திகடசக்கரம்' என்ற தம
சி கைதத் ெதாகுதியின்
ன் ைரயில்
த்
ங்கம்
குறிப்பி கின்றார்.
இந்தக்கைதயில்
அவ ைடய
சித்தாந்தம்
ெவற்றி
ெப கின்ற . நல்லெதா கைதைய வாசித்த தி ப்தி பல நாள்களாக என் மனைச
மகிழ்வித்த .
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'பீஃனிக்ஸ் பறைவ' நாைளய இ பத்திேயாராம்
ற்றாண் ன்
தல் தசாப்தம்
கழிந்த ஒ நாைளய உலகத்திற்குள் நம்ைம லாகவமாக அைழத் ச் ெசல்கின்ற .
சுற்றாடைல மாசுப த்தாச் ெசம்ைமயிேல ெவற்றி கா ம் அந்த உலகத்திேலகூட,
நிைறேவறாத மனித ஆைசகள்
திய பாிமாணங்கைள ம் ேதடல்கைள ம்
ெகாண்
க்கும் என்கிற ெதானிப் ெபா ைள இந்தக் கைத சாமர்த்தியமாகச்
சித்திாிக்கின்ற .
நாைளய
உலகின்
சித்திாிப்பிேல
விஞ்ஞான
ஞானம்
விஸ்வ பத்திற்குள் இந்த விஞ்ஞானம் ஞான ஒ க்க ம் ெப கிற .
இவற்றி
ந்
ேவ பட்ட
களங்கைள
மற்ைறய
இரண்
கைதக ம்
ெகாண் ள்ளன. கிேரக்க ராணங்களிேல பிரஸ்தாபிக்கப்ப ம் ேகார் யன்
ச்சிேல
வங்கி, இைடயில் 'ெநா கள்' ேபால, கந்ைதயா வாத்தியார், ெஹன்றி ெமாஸ்ேல,
நம

'ெதாந்தி'

விநாயகர்

அறி கத் டேனேய '
கைத.
ச்சுகள்
தி வண்ணாமைல
அவாிடமி ந்

ஆகிேயார்

சம்பந்தப்பட்ட

பல

ச்சு' ஆரம்பிக்கின்ற . இந்த ஆரவாரங்க

என்கிற குைகயின்
வைர நீ கின்ற .

அறி ைரேயா,

ஊடாக,
அங்ேக

ஆசிேயா

ச்சுகளின்
க்குப் பிறகுதான்

ஒளிைய நா ய ேதடல்
விசித்திரமான ேயாகியார்.

கிட்டா .

சம்பந்தா

சம்பந்தம்

இல்லாத ேபால ேபசி, அறிைவத் ண் வி தல் ேயாகியாாின் speciality! இந் தர்ம
சிந்தைனகள் தீர் கள் அல்ல. மன ஒ க்கத் க்கம் ஞான வி
க்கும் ெதாடர்
இ க்கலாம்.
ேத ம்ெபா
ஞானம்
எத்தைகய
அற்பங்களி
ந்
ெவளிப்ப கின்ற !

ச்சுகைள அவிழ்க்க நடத் ம் ேதடல் ஞான மாம். 'சிலம்

ெசல்லப்பா' 'இலங்ைக மண்ணின் வாழ்க்ைகக் ேகாலங்க க்குள் ஆசிாியர்
மீள்பிரேவசம் ெசய் ம் எத்தனம். பைழய சம்பவங்கைள அைசேபா ம் ேகால ம்
குந்
ெகாள் கிற . சமாந்திரமாகேவ சிலப்பதிகாரம் பற்றிய உசாவல்க ம்.
ஆனால், சுழல் பாவிப் ப் பற்றிய awarenessஐ, தயிர்ச் சட்
டன் ெதாடர் ப த்தி
சுழல் பாவிப் க்கு மாதவி எ திய ஓைலயின் சுழல் பாவிப் க்கும் அ ர்வ
ச்சுப்
ேபாட் ,

நம்ைம

கு

க்கி

எ க்கிறார்.

பி மானத் க்குள் சிக்கவில்ைல. உங்க

சிாிப்பிலா?

சிந்தைனயிலா?

என்

க்கு?

அைனத் க் கைதகளி ம், கைத நிகழ் களங்களின் வாழ்க்ைக அழகுகளிேல,
பிராசாரத் ெதானி இல்லாமல் பைடப்பாளியின் சுய வி ப் -ெவ ப் கைளத்
திணிக்காமல், நம்ைம ம் பயணிக்கச் ெசய் ,

திய அ

பவங்களிேல ேதாய்த்

எ ப்பதில் ஆசிாியர் ெவற்றி ெபற் ள்ளார். அேத சமயம், தம மனசுக்கு உவப்பான
வாழ்க்ைகைய ம் வி மியங்கைள ம் அ த்திச் ெசால்வதற்கும் அவர் தயங்கவில்ைல.
அதிேல ந வல் கிைடயா . சுற் ப் றச் சூழ ன் பா காப் , சுழல் பாவிப் , மானிட
ேநயம், பிரபஞ்ச ேநயம் ஆகியன பற்றிய ஆசிாியாின் அக்கைற சத்தியமான

என்கிற
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உணர்ைவ அவர் பதிக்கின்றார். இதைன, 'ஒ
எங்ேகா ஒ

மரத்தின் இைல கண்ர் வ க்கிற

என்

'என்

தம

ைர'யிேல மீள வ

காகிதத்ைதக் கசக்கி எறி ம்ேபா
என்

நிச்சயமாக நம் கிறவன் நான்'

த்த ம் அவர் ெவட்கப்பவில்ைல.

இந்தக் கைதகள் அைனத் ம் சி கைத இலக்கண விதிக
குறித்

விவாதிக்கும் அாிப்

க்குள் அைம மா என்ப

சில க்கு ஏற்படலாம். அைர

1940-ஆம் ஆண் ல்,
ெவளிவந்த . அதற்கு ரா.

ற்றாண் க்கு

ன்னேர,

ைமப்பித்தனின் சி கைதகள் அடங்கிய ெதாகுதி
.ேதசிகன் அவர்கள் காத்திரமான
ன் ைர ஒன்

எ தியி ந்தார். 'இலக்கியம் ஓர் அகண்ட நந்தவனம்' எனத்

வங்கி, 'ஜனங்கள்

சி கைத மலர்களின் மனத்ைத அதிகமாய் வி ம்பேவ, இலக்கிய நந்தவனத்திேல
அந்தப்

க்கள்

அதிகமாகப்

பயிாிடப்பட்டன'

எனக்கூறி,

சி கைத

வ வத்தின் உலகளாவிய ேதாற்றம் என் ம் ப தாவிேல,
ைமப்பித்தனின் தமிழ்ச் சாதைனைய அவர் சிலாகித்தார்.

இலக்கிய

' கம்'
தமிழ்ச்

அறியாத
சி கைத

இலக்கியத்தின் வளர்ச்சிக் கட்டத்திேல அதற்கு ஒ தனிக் ெகௗரவம் சம்பாதிப்பதி ம்,
ேமைல நாட் ேல பயின்ற உ வ அைமதிக்குத் தமிழ்
மம் வ ப்பதி ம்
ைமப்பித்தன் அைடந்த ெவற்றி, அாிய இலக்கியச் சாதைனேய. சந்ேதகமில்ைல.
ஆனால்இ அன் சி கைத உ வத் க்கு உலக அங்கீகாரம் ெபற உைழத்தவர்கள்
(மாபஸான் உட்பட) வாழ்ந்த நா களிேலேய சி கைத இலக்கிய வ வம் தன
ம சிைன இழந் விட்ட . 'அவசர கத்திேல சி கைத இலக்கியேம நின் வா ம்'
என
ன் ைவக்கப்பட்ட க
ேகாள்கூடப் ெபாய்த் விட்ட . அவசரத்தி ம்
அவசர கம் இ . இ ப்பி

ம், நீள் கைதக

க்கும் நாவல்க

க்குத்தான் வரேவற் .

விஷயம் இ தான். காளிதாஸ க்கும் ஆயிரமாயிரம் ஆண் க க்கு
ன்பி ந்ேத,
கைத ெசால்ல ம் ேகட்ட ம் மனித ரஸைனக்கு ஏற்றதாகேவ இ ந் வந்த . கைத
ெசால் ம்
ைனப் ம் கைத ேகட்கும் (அல்ல
வாசிக்கும் அல்ல
பார்க்கும்)
ஆர்வ ம் ெதாட ம். வித் வ-தத் வக் கைடசல்க
என்
ளதான மனித ரஸைன இ .

க்கு 'ேடாக்கா'

ெகா க்கும்

நாங்கள் ெகா த் ைவத்தவர்கள்.
ைமப்பித்தனின் ேதாள்களிேல நின் கைதக்
ேகாலங்கைளப் பார்க்கும் வசதி நமக்கி க்கிற .
திய கைதக் ேகாலங்கைள
உ வாக்கும்
நிர்ப்பந்த ம்
ேதைவ ம்
இ பத்திேயாராம்
ற்றாண் ன்
கைதஞ க்கும் நிச்சயம் ஏற்ப ம். திய ேதைவகள் இலக்கிய சமாசார சல்லாபம்
மட் மல்ல. வாழ்க்ைகயின் திய அ பவ ஞானப் பகிர்விைனப் பகிர்ந் ெகாள் ம்
அவதி ம். கைதக் கைலயிேல திய வ வங்கள் உ வாக ேவண் ம். உ வாகும்.
அவற்ைற ஏற்கும் சுைவ விசாலம் தமிழ்ச்சுைவஞர்க
பித்தைன

விட்டால்

ெபாச்ச த்தல்கூட,
ெகாச்ைசப்ப த்த

ஆளில்ைல'
தமிழ்

ம் சா

என்

நாட் ன்

பழசிேல
த்திஜ“வித

ம். இத்தைகய ைவதீக வயிற்

க்குத் ேதைவ. '
ெதாங்கிக்
வித் வ
வ க்கு,

ைமப்

ெகாண்
வக்கிரமாகக்

திய ஆக்கங்கள்
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ப யாகிவிடக்கூடா . இந்தத் ெதாகுதியிேல
உண்ைம

ஆனால்,

மர

ாீதியான

திய வ வங்கள் அறி கமாகவில்ைல.

சி கைத

இலக்கணம்

பல

இடங்களிேல

ெநகிழ்த்தப்பட்
க்கின்ற . இந்த ெநகிழ்த்தேல, திய வ வங்க க்கு வழி சைமக்கும்
என்கிற ேசதைந
த்
ங்கத்திற்கு இ க்கலாம். உ வம்-உள்ளீ -பாணி-பாங்கம்சித்திாிப் -கைலத் வம் ஆகியன எ த்தாளனின் சுதர்மத்திற்கும் சுயாதீனத் க்கும்
உாியன என்ப என் கட்சி. என் அறத்ைதப் பறிப்பதற்கு எந்த இலக்கியக் ெகாம்ப ம்,
விமர்சன வித் வானக்கும் உாிைம இல்ைல என்ப ம் என் இலக்கிய மதம். இத்தைகய
மத ர்க்கம், என்னி ம் பார்க்க, அ த்த
அதிகமாகேவ இ க்கும் என் எதிர்பார்ேபாமாக!

ற்றாண் ன்

பைடப்பாளிக

க்கு

லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமிழ்ப் பைடப்பாளிக ைடய இலக்கிய ஊழியத்ைத உாிய
ைறயிேல தாிசிப்பதற்கு உத ம் இன்ெனான்ைற ம் இங்கு பிரஸ்தாபித்தல்
அவசியம்.
ெதாைலந் ேபான நிைன ப் ெபா ளின் ேதடல், சகுந்தலா, பைடப் க்கு

ன்னேர

இ ந் வந் ள்ள ஒன் தான். ஆனால், இந்த
ற்றாண் ன் இ தி கந்தாயத்திேல,
ெதாைலத்த ம் ேதட ம் ஈழத் தமிழர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் திய அர்த்த ம்
சு தி ம் ெகாண் ள்ளன. இலங்ைகயின் த்த ஹா த் க்கள் த்த பகவான் ேபாதித்த
அகிம்ைஸ-தைய-கா ண்யம் தர்மம்-சீலம் அைனத்ைத ம் ெதாைலத் விட்டார்கள்.
ஆட்சியாளர்கள்
இைறமாட்சி
அறத்ைத ம்
ஜனநாயக
நாகாிகத்ைத ம்
ெதாைலத் விட்டார்கள். சமதர்மம் ேபசிய இட சாாிகள் மார்க்ஸ’ய ேவகத்ைதத்
ெதாைலத் விட்டார்கள். இந்த அைனவ ம் ேமலாதிக்க உன்மத்தத்தில், மானிடத்தின்
அ ப்பைட உாிைமகள் பற்றிய நிைனைவேய ெதாைலத் விட்டார்கள். இவற்றால்,
ஈழத் தமிழர்கள் தர்ம நியாயம்-மனநிம்மதி-தாயக மண்-தமிழ்ெமாழி-சுய ெகௗரவம்மனித வாழ்க்ைக.... என நிரல்ப த்தக்கூ ய அைனத்ைத ம் ெதாைலக்க ேநர்ந்த .
ெதாைலக்கவில்ைல.

ெகாள்ைளய க்கப்பட்டன!

ெசாந்த

மண்ணி

ம்

அகதிகள்;

குந்த நா களி ம் அகதிகள். தனித் வ அைடயாளங்கைள மட் மல்ல, கத்ைத ம்
இழந்த மனிதர்கள். ெதாைலத்தவற்ைறத் ேத க்ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள். ேதடேலா
ெந ய ;
ெகா ய .
இத்ேதடல்
ெதாற்றிய
ேசாகங்கள்-இழப் கள்-சமர்கள்அ பவங்கள்-யாகங்கள்-தவங்கள் அைனத் ேம இன்ைறய தமி க்குப் தி . இந்தப்
தி ம் இைணந்த தான் இ பத்திேயாராம் ற்றாண் ன் தமிழ் இலக்கியம்.
ஒ

விஷயத்தில், ெசந்தமிழ் நாட் னர் பாக்கியவான்க

ம்! 'நீலத் திைரக்கடல்

ஓரத்தில் நின் தவஞ் ெசய்குமாி; வடமாலவன் குன்றம்' என் தம தாயக மண்ணின்
எல்ைலகைளக் கவித் வமாக நிைனத் க் ெகாள் ம் உாிைம அவர்க க்கு
இ க்கிற .
நிலவினில்ற

தந்ைத ம்

தா ம்

மகிழ்ந்

ட் த் த விய மண்ணிேல, ரா.

குலாவி

இ ந்த

மண்ணிேல,

.ேதசிகன் ஆற் ப்ப த்தியவா ,
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அகண்ட நந்தவனங்கள் அைமப்பதற்கும், அதன் பாங்காிேல சி கைதத் ேதாட்டங்கள்
அைமத் ப் பராமாிப்பதற்கும் ேதா ம் வசதி ம் அவர்க க்கு வந் ெபா ந்தலாம்.
ெபண்ணியத்திற்கு ஒ
என்

'கைத

திய பாய்ச்சல்; த த் இலக்கியத் க்கு ஒ

அளப்பத'ற்கும்

ஓய்

உண் .

சினிமா

திய பாிமாணம்
நாயக-நாயகியைர

இரட்சகர்களா ம் கட ளர்களா ம் உயர்த் வதற்கு 'விசில்' அ த் க்ெகாண்ேட,
'ஜூனியர் விகடன்' 'நக்கீரன்' ஆகியன த ம் investigative கைதகைள வி ந்

வி ந்

வாசித் க் ெகாண்ேட, மாதவியா-கண்ணகியா-ேகாப்ெப ந்ேதவியா கற்பிற் சிறந்தவள்
என்ற மிகு ஆராய்ச்சிகள் நடத்திக் ெகாண்ேட, serious இலக்கியம் பற்றி ஒ
changeற்காகப்
ேபசுவதற்கும்
அவர்க க்கு
வசதிக ம்
உள.
இத்தைகய
சுகேபாகங்கள் அவர்க க்குக் ெகாள்ைளயாகக் கிைடப்ப பற்றி அ க்கா ெகாள்ளத்
தா

ம் ஈழத் தமிழ க்கு ேநரமில்ைல. பாவம், அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்க

இ ப்பி

ம், தாங்கள் ேமற்ெகாண் ள்ள இரட்சண்ய யாத்திைரைய ம், தங்க

ேதடல்கைள ம் மனித ேநயத் டன்

ாிந் ெகாள்

ம்!

ைடய

ம் பக்குவம் or at leat அ தாப

மேனாநிைல, ேபசும் ெமாழியால் உடன்பிறப் களான ெசந்தமிழ் நாட் ன க்கு
ஏற்ப தல் ேவண் ெமன்
பிரார்த்திக்கும் உாிைமயாவ
ஈழத் தமிழ க்குக்
கிைடயாதா?
'தமிழ்

எங்கள்

உயி க்கு

ேநர்'

என்

ேமைடகளிேல ஒ ப்ப டன் தமிழ்ப்பற்
ெசௗகாியம்

ஈழத்

உலகைனத் ம்

தமிழர்க

இகழ்ச்சி

க்கு

ெசால்லப்

மக்கள்

voteற்குத்

ண் ல்ேபா ம்

ஓய்ந் விடலாகா ,

ஓய்தல் ெசய் ம்

இல்ைல.

'விலங்குகளாய்

பான்ைம

ேகட்

அ ைமகளாய்,

வாழமாட்ேடாம்'

சினந்ெத ந்தவர்கள், ஈழத்தமிழர்கள்! ேபாேர தர்மமாக அவர்கள்மீ

என்

திணிக்கப்பட்ட

ெபா
, அதைன ஏற்றார்கள். தர்ம ஆேவசத் டன் ஏற்றார்கள். வி தைல அவர்கள்
ெவறியாகிய . தமிழின் ேசவிப்ேப அவர்கள
மத ம் பக்தி மாகிய . இந்த
ற்றாண் ேல, ெமாழியின் நிமித்தம் இத்தைகய ஆக்கிைனகைள எந்த மனித இனம்
எதிர்

ெகாண்ட ?

இந்த

ஆக்கிைனக

க்கு

அவர்கள்

பணியவில்ைல.

பகர்களாகவில்ைல. ரட்சிப் க்காக
ள்
தாித் , சி ைவ சுமந்
திாிகிறார்கள்.
ள்
ம் சி ைவ ம் குறியீ கேள. குறியீ களின் அர்த்தங்கள் பக்குவத் ககும்
ஞானத் க்கம்
ஏற்ப
விாி ம்.
ஆக்கிைனகளின்
சங்காரத்திேல
வி தைல
ெவறியானவனவன் எதற்கும் அஞ்சான். மானிடத்தின் வி க்தி அவன் வாழ்க்ைக
ஊாியமாய்க் கனி ம். இந்நிைலயில் அவ ைடய பைடப்பின் சரஸ் பிரவகிக்கும்.
இலக்குப் தி ' பார்ைவ தி . இந்நிைலைய ல், 'ேதம ரத் தமிேழாைச உலகெமலாம்
பர ம் வைக ெசய்தல்ேவண் ம்' என்ப
தமிழின் பிாிக்க ஒண்ணா அம்ஸம்!

ேகாஷமல்ல; வாழ்க்ைகயின்-எ த்தின்-
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இத்தைகய எண்ணங்கள் என்ைனப் பரவசப்ப த் ம் நிைலயிேல, 'வம்ச வி த்தி'
கைதத் ெதாகுதிைய இன்ெனா

தடைவ

ேபான் வந்த பக்கத்தில்,
ேசர்ந் வாசிக்க ஆைச:

ங்கம் என்ன எ

த்

ரட் கின்ேறன். 'ெலாட்ேடா' எண்ைணப்
கின்றார்? அதைன உங்க

டன்

'அ த்த நாள் அதிகாைலயிேல சத்தம் ேகட் விழித் க் ெகாண்ேடாம். ஆரவாரம்
காைதப் பிளக்க ெவளிேய வந் பார்த்ேதாம். தைலக்கு மகைன கயிற் ப் பல்லக்கில்
க்கியப பல்லக்குக் காவிகள் ஓட்ட ம் நைட மாகச் ெசன் ெகாண்
ந்தார்கள்.
மைலையப் ேபான்ற உடம்ைப நிமிர்த்தி ைவத் இட ம் வல ம் பார்த்தப ேபானார்
தைலக்கு மகன்.
'சூரன்ேபார் தி விழாவில் சூரன், சிங்க கன், பா

ேகாபன் என்

மாறி மாறி

வ ம். உடம் ஒன் ; தைல மாத்திரம் மா ம். சகைடயில் ைவத் த் தள்ளி வ ம்
ேபா
ன்னாைலக் கட் வன் தச்சனார் பின்னா
ந்
சூர ைடய கா கைள
இ க்கிப் பி த்
இட ம் வல ம் ஆட் யப ேய இ ப்பார். அதற்ேகற்றப
ைகவா ம் ேம ம் கீ ம் ஆ ம். நாங்கள் சூப் த்த ைய நக்கியவா
பயத் டன்
இந்த
பா

ைவபவத்ைதப்
ேகாபன்' என்

ப மேகாமைளக்குப்

பார்த் க்ெகாண்

இ ப்ேபாம்.

சத்தம் ேகட்கும். என்
பிறந்தவன்,

அப்ப

'பா

சத்தம் ேகட்கும். சூர

சி பிள்ைளயாக

ேகாபன்,

ைடய மகன்,

இ ந்தேபா

ேகாபத்தில்

சூாியைனேய பி த் ெதாட் ல் கா டன் கட் யவன், தைலைய இரண் பக்க ம்
ஆட் யப வ வான். நாங்கள் பயத் டன் ெபாியவர்க ைடய ைகையப் பி த் க்
ெகாள் ேவாம்.
'அ

ேபாலத்தான் தைலக்கு மகன் வந்

லம் ெபயர்ந் , அேமாிக்காவி

ள்ள க

ெகாண்

ந்தார்....'

ேபார்னியா பல்கைலக் கழகத்தில் ப த் க்

ெகாண்ேட, ஆபிாிக்கக் காட் ேல ஆராய்ச்சியில் ஈ பட்

க்கும் ஈழத் தமிழன்

'ஞானம்' என்ற கைதயிேல தன் அ பவத்ைத ேமற்கண்டவா
இன்ைறய அ பவத்ைதச் சித்தாிக்கும் ெபா

ெசால்

கிறான்.

, பிறந்த மண்ணின் நிைன கள்

இயல்பாகேவ, கு க்கிைழயில் ஓட, ேகாலச் சித்திரம் ெநசவாகின்ற . அந்த இடத்தில்
ெகாக்குவிலானான

த்

ங்கம் ம ஜனனம் எ த்

விட்டான்! சூப் த்த

ெபாய்ைம அறியாப் பாலகன். சூரன்ேபார், சகைட, தச்சனார் என்

காவிய மயமான

ஓவிய சுகம் அவன் ெநஞ்ைச நிைறக்கின்ற ! அந்த ேநரத்தில், அவன் எ த்
கன ேல

னிதம் கண் , அழகியல் காயகல்பத்தில் இளைம

நக்கும்,

ண் ...அஃ

சத்தியக்
எ த்தின்

அமரநிைல. இந்த அமர நிைல, பிறந்த மண்ணின் நிைன கள். தாயின் ம யி

ம்,
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மண்ணின்

தியி

ம் பயின்ற தமிழிேலதான் சாத்தியப்ப ம். மண்

நிைன ம், அந்த நிைன கள் கூத்தா ம் ெமாழி ம்

ம், அதன்

லம் ெபயர்ந்தவனின் நித்திய

தியானத்தில் மண் க் கிடப்பைவ. அைவ இன்றி அவன் ெவ ைம; ெவ ம்
எனேவ, இவ்வா

சித்திாிப்பேத இயல் ; அழகு; உண்ைம. 'எந்த இடத்தில் அழகும்

உண்ைம ம் தாண்டவமா கின்றேவா, அவ்விடத்ைதக் ைக கூப்பித்ெதா
அ தான்

ஜ்யம்.

ேகாயில்'

என்

ரா.

.ேதசிகன்

அைர

ற்றாண் க்கு

ேவண் ம்;
ன்னேர

மகிழ்ந்தார். எத்தைகய ரஸைனப் பக்குவம்! இதைன வி த் , லம் ெபயர்ந்த ஈழத்
தமிழ் எ த்தாளர்களிடம் தங்கள் வட்டார வழக்ைகத் ெதாடர்ந்
பயன்ப த் ம்
பி வாதம் இ க்கிற என் ம்; இதனால், சில சமயங்களில் கைதகள் மற்ற நாட் த்
தமிழர்க க்குப் ாிவதில் சிரமமி ந் அைவகளின் சர்வேதசத் தன்ைமைய இழந்
வி கின்றன என் ம் ைறயீ ெசய்வ வ வில்ைல.
`ேகாைவத்
திட் ம்ேபா

தமிழ் க ம் . கல் ப் ேபா
ந்தா ம் அத்தைன ம் இனிப் .
கூடத் தித்திப்ைப விட் விடாதவர்கள் அவர்கள். ந ராத்திாியில்

அவித் க் ெகா க்கும் இட் ையப்ேபால ம ைரத் தமிழ் ெமன்ைமயான . ஆனால்,
அவர்கள விமர்சனேமா மிளகாய்ப்ெபா . என்ன இ ந்தா ம் நக்கீரன் நடமா ய
தலம் அல்லவா? ெநல்ைலத் தமிழ் கவிைதத் தமிழ். ஒ நய ம் உவைம ம் ஊ ம்
பா மாய் ஓ ம் தமிழ். திட்டேவ ெதாியா

தி ெநல்ேவ க்காரர்களக்கு' என்

வட்டார வழக்குச் சிலவற் க்குச் 'கு த'மான பாராட்

உண் . ெசன்ைனத் தமிழ்,

அக்ரகாரத் தமிழ், காிசல் காட் த் தமிழ், நாஞ்சில் தமிழ், த த் தமிழ்....இைவ
அைனத் ம்
தனித் ம்,
இைணந் ம்
ெசந்தமிழ்
நாட் ன்
இன்ைறய
பைடப்பிலக்கியத்தின் க விகளாய் உயர்ந் ள்ளன. இந்த வட்டார வழக்கினால்
ேதசியம் சங்ைக ெகட்ட

என்

ெசால்வா ம் உளேரா? ஈழத் தமிைழ உாிய

ைறயிேல அங்கீகாிப்பதிேல, கைலமகள் கி.வா.ஜ.காலத்தி
ந்ேத ஒ வித பஞ்சி
தமிழ்நாட்
இலக்கியவாதிகள் பல க்கு இ க்கிற . இதற்கான ஏ
என்
பி மானத்திற்குள் சிக்குப்ப வதாக ம் இல்ைல. தாம் லந் தாித் நாேநாகாத் தமிழ்
சல்லாபம் லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் சுகிக்க
யாத ஒன் . எ ைக ேமாைன
ெசய் , பட் மன்றங்களிேல வித் ம் ஊன் ம் 'ேப ' அவர்க க்கு இல்ைல.
இலக்கிய ம் அதன் பைடப் ம் அவர்க க்க ெசௗந்தர்ய உபாசைனயல்ல. கைல
ஆராதைன மல்ல. எ த் க் கைல அவர்க க்குக் கிளர்ச்சியின் ெவளிப்பா .
ஞானத்தின் பகிர் . சத்தியத்தின் பதி . சுயமானத்ைத இழந்
விடாத அக்கைற.
மானிட ேமன்ைமயின் ேதடல். வி தைலயின் உள்ெளாளி. இைவேய அவர்க ைடய
எ த் ஊழியத்திற்கான உந் விைசகள். பண ம் க ம் வி தைலக்கு ஈ அல்ல.
பைடப்
ைனப் க்கூட வி தைலயின் இன்ெனா ஸ்திதி என்கிற சம்பாவைனேய!
ெதாழி
ம் றவாழ்வி ம் அந்நிய ெமாழிகளின் ஆதிக்கத்ைத ஏற்றவர்கள்.
ட்
ெமாழியாக மட் ேம தமிைழ வசப்ப த் ம் நிர்பந்தம். ஆனால், தமிைழ மறப்பதினால்
தம ஆன்மாைவேய இழந் விடலாம் என்கிற அச்சத் டன் வாழ்கிறார்கள். தாயிடம்
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பால

அ ந்திய

காலத்திேல

பயின்ற

தமிழ்,

குஞ்சுப்

காட்சிகளி ம், அ பவித்த ேகாலங்களி ம் உைறந்
வாலாயப்ப த் ம் தமிழ். அ வித் வத்தினால் ப

ப வத்திேல

பார்த்த

நின்ற ெமாழிதான் அவர்கள்
படா . ேவ
தமிழில் எ த

ைனந்தால் உண்ைமயின் அழைக ம், சத்தியத்தின் ஒர்ைமைய ம், ஆன்மாவின்
உள்ெளாளிைய ம் அவர்க ைடய பைடப்
இழந் வி ம் அபாயம் உண் .
'ெபாியவர்கள்' இதைனப் ாிந்

ெகாள்ள ஏன் பஞ்சிப்பட ேவண் ம்?

இலக்கியத் க்கு சுத்த சுயம் வான சர்வேதசத்தன்ைம எ

ம் கிைடயா . சர்வேதச

இலக்கிய அள ேகால்கள் ைவத் க் ெகாண்டா காளிதாஸன் 'அபிஞந சகுந்தலா'ைவப்
பைடத்தான்? தாகூாின் கீதாஞ்ச , வங்காள ெமாழியின் ஆள் பயிற்சிக்காகவா உலக
இலக்கிய அங்கீகாரத்ைதச் சம்பாதித்த ? ெமாழியின் ெசம்ைமயான பயன்பாட் னால்
மட் ம் சர்வேதசத் தன்ைமைய இலக்கியத் க்கச் சம்பாதித்த ? ெமாழியின்
ெசம்ைமயான பயன்பாட் னால் மட் ம் சர்வேதசத் தன்ைமைய இலக்கியத் க்குச்
சம்பாதிக்கலாம் என்ப
பிரைம. உலகத்தின் மிகக் கு கலான ஒ
ைலயிேல
ஒளிந்

கிடக்கும் மானிடத்ைத ஒளிரச் ெசய் ம் இலக்கியப் பைடப் , அ

மக்கள் கூட்டத்திேல பயிலப்ப ம் ெமாழியிேலதான் பைடக்கப்பட்ட
அஃ

மிகச் சிறிய
என்றா

ம்,

உலக இலக்கியமாக உய ம். ெமாழியின் வல்லபமல்ல; பைடப்பின் வல்லபம்,

மானிடத்தின் வல்லபம்! ஒ காலத்தில், மாட்சிைம ெபா ந்திய ெபாிய பிாித்தானிய
மன்னர்
ன்னிைலப்ப த்திய ஆங்கிலேம சர்வேதச இலக்கியம் ேதான் வதற்கான
ெமாழி
என்
நிைனத்தி ந்தார்கள்.
அந்தக்
காலத்தில்,
அெமாிக்கக்
கு ேயற்றவாசிக ம் அவ்வாேற நிைனத்தார்கள். ெபாிய பிாித்தானியாவின்
மாட்சிைம ெபற்ற ஆங்கிலத்தின் இலக்கிய ஆதிக்கம் நீண்ட காலத் க்கு நின்
பி க்கவில்ைல. ' திய வானம்
அங்கு வழக்கில்

திய

மி' என

கிழ்ந்த தம

திய அ பவங்கைள,

கிழ்ந்த ெமாழியில், ேதசிய இலக்கியமாகப் பைடத்தார்கள். ஒ

விதத்தில், அந்த ெமாழி வட்டார வழக்ேக! வட்டார வழக்கில் அவர்கள் ஊன்றிய
பி வாதத்தினா ம் அேமாிக்கத் ேதசிய இலக்கியம் உ வாயிற் . அ ப்பைடயில்
ேதசியத் தன்ைமகைள நிைறவாக உறிஞ்சிக் ெகாள்
சர்வேதச

இலக்கியமாக

அங்கீகாரம்

ம் இலக்கியேம, கால ஓட்டத்தில்

ெப கின்ற !

எனேவ,

இ பத்திேயாராம்

ற்றாண் ன் தமிழ் இலக்கியப் பரப் உலகளாவியதாக அக க்கும் ெபா
, ஈழத்
தமிைழ ம் இைணத் த்தான் அதன் ெமாழிவளம்
ெகாள் ம். இ ேவ நியதி. இ
சமத்காரமான நியாயப்ப த் தல் அல்ல; சத்தியம்!
ேம

ம், இ பத்திேயாராம்

ற்றாண் ன் தமிழ் கைதகளின் களங்கள் பைன

வளராப் பனி ெபய் ம் நா களி ம்,
த்
ங்கம் ேபான்றவர்க க்கு sub-sahara
நா களி ம் அைசக்க
யாத நம்பிக்ைக ம் மனித ேநய ம் ஒளி ம். ெமாழி-
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ேகளிர் - KIN - சுற்றத்தார் என

ேவ பா க

ம் இற் , எல்ேலா ம்

கிழ்ந்தி ம் மானிடம்! யாரவன்?

லவனா?

சான்ேறானா? யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர்' என்றல்லவா பா னான்? ஒேமாம்.
கணியன்
ஆராய் க

ங்குன்றன்! அந்த அற் த DYLLஇன் கிளர்ச்சிைய, உலகத் தமிழ்
க்கான ஒ ேகாஷமாக எல்ேலார் வாயி ம் மனசி ம் ஒ க்கச் ெசய்தவர்

தனிநாயகம் அ களார்.

த்திஜ“வித வக்கிரங்களினால் ேதசப் பிரஷ்டம் ெசய்யப்பட்ட

ஈழத்தமிழர் அவர். அவர் ேதட ேல,

ங்குன்றன்,

திய உயிர்ப் ம்

ாிய ம்

சுகித்தான். ேகளிைரக் ேகளீராக்கி, ஆராய் கைள அரசியற் சி
ெதய்வங்களில்
பாதேசைவக் ேகளிக்ைககளாக்கும் ேபைதய க்கு அந்தப் பாட ன் ஆன்மா
சிக்கமாட்டா . லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமிழர்தம் இ பத்திேயாராம்
ற்றாண் ன்
தமிழ்ப் பைடப் ஊழியம், அந்தப் பாட ன் இ தி வாிகைள ம் ஆதார சு திகளாக
இைணத் க் ெகாள் ம்.
'.....................
வியத்த
இ

காட்சியில்

ெதளிந்தனம்;

ஆக ன்

ம் இலேம; சிறிேயாைர இகழ்தல் அதனி
எத்தைகய

vision-தாிசனம்'

மாட்சியிற்

ெபாிேயாைர

ம் இலேம!'

'....அைனத் லகும்

இன்ப ற

எத்திைச ம்

கழ்மணக்க இ ந்த ெப ம் தமிழணங்ேக, உன் சீாிளைமத் திறன் வியந்
மறந்

வாழ்த்

ேம' என்

ஒப்பாசாரத் க்காக, எ ந்

ெசயல்

நின் , தமிழணங்ைக

வாழ்த் வேதா
தமிழ் பற்றிய அக்கைர சம் ர்ணம் ெபற்றதா?
சீாிளைமத்
திறைன
வளர்ப்பதி ம்
வளப்ப த் வதி ம்

தமிழணங்கின்
லம்ெபயர்ந்த

ஈழத்தமிழர்க ம் இைணந் ள்ளார்கள் என்பைத மதித் , ெசந்தமிழ் நாட் ன ம்
அவர்கைளக் ேகளிராக அைணத்தல் எத்தைகய ஆனந்த நிைல!
அ த்த
பாணிகளி

ற்றாண் ன் கைதக் களங்க ம், ெபா ள்க ம் இவற்ைற இைசக்கும்
ம் உபாயங்க ம் உத்திக ம் மா ம். மாற்றேம வளர்ச்சி மாம். இைவ

பற்றிய ேதடல்களின் ேகாலங்கைள 'வம்ச வி த்தி'யிேல தாிசிக்கின்ேறன். நாைளய
ற்றாண் ன்,

நாைளய

கைதகளின்

சாங்கங்கைளப்

பதி ெசய்வதினா

'வம்சவி த்தி'ைய ெவள்ேளாட்டம்-lanch எனக் குறித்ேதன். நண்பர்

த்

ம்,

ங்கம் ஒ

சாமான்யனாகேவ வசப்ப த்தி ள்ள சாமான்யத் தமிழிேல, கடந்த சில தசாப்தங்களா
ேமற்ெகாண்ட ஒ வைக நாேடா வாழ்ைகயிேல திரட் க் ெகாண்ட அ பவங்களிேல
கா ன்றி, இந்தத் ெதாகுதிக்கான கைதகைளப் பைடத் ள்ளார் என்கிற சங்கதி
சட்ெடன் வாசகனின் பி மானத்திற்குள் சிக்கிக் ெகாள் ம். இவற்றின் மத்தியிேல
தாம் ஒ
கசந்தியிேல வாழ்ந் ெகாண்
க்கும் பிரக்ைஞைய அவர் றக்கவில்ைல.
'இ ப

வயசிேல அறிந்த உண்ைமகளின் ேபர்பாதி நாற்ப

வயசிேல உண்€த்
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தன்ைமைய இழந்
இ ப

வி கின்றான்; நாற்ப

வயசிேல அறிந்

ெகாள்

ம் உண்ைமகள்

வயசிேல அறியப்படாதைவயாக இ ந்தன' என்கிற ஞான உைதப்

பலவற்றிேல

கைதகள்

டகமாக ைவக்கப்பட் ள்ளன. ஆனால் 'சாமான்யன்' என்பதிேல அவர்

ண்
க்கும் ேதாரைண, அன்
ெகாக்குவில் அய ேல ேசகரஞ் ெசய்த அந்த
இனிைமகைள இழக்காத ஓர் இயல்ைப ம் இைணக்கின்ற . இ
கசந்திப்
பிரக்ைஞேய! இந்தப் பிரக்ைஞ ைடய ஓர் எ த்தாளனாேலதான்,
அ த்த
ற்றாண் ன் கைதக்கைல உலகிைன வரேவற்கும் ைழவாயி ேல ேதாரணங்கள்
கட் தல் ஏ

ம். ஏ

ம் மட் மல்ல, தகுதி ம்

இ க்கின்ற . எனேவ, அவ ைடய
பாராட் வதில் மகிழ்கின்ேறன்.

தமிழ்

த்

ங்கத்திற்கு நிைறவாகேவ

ஊழியத்ைத

நா -நிறம்-இனம்-மதம் ஆகிய கு க்கங்கைள எகிறிய ஒ

ெநஞ்சம்

மண்ககப்

ேதடலாய் அைமந் ள்ள

'வம்ச வி த்தி' நாம் ஊன்றேவண் ய அக்கைறகள் சிலவற்ைறச் சுட் கின்ற . திய
அ பவங்கைள ம் கற்பிதங்கைள ம் இைணக்கின்ற . லம் ெபயர்ந்த நா களின்
நாைளய தமிழ் எ த்தாளர்களைடய சிரத்ைதகைள ெநறிப்ப த் கின்ற . இவற்ைற
நாம் உாிய
ைறயில் தாிசித்தல் ேவண் ம் என்ற ஆசியினா ம்,
ன்
தைல ைறக்கு ேமலாக ம் எ த் ஊழியத்ைதச் ேசவிக்கும் தமிழ்த்தவனம் மறக்காத
பரேதசி என்ற ேஹதாவித
என் தமிழ்ப் பித்

ம், இந்த

ன்னீ

இவ்வா

சைமந்த . தைலக்ேகறிவிட்ட

எனக் ெகாண் , இதன் நீளத்ைதப் ெபா த்த ள்க.

'ஓ மரங்கேள, என்ைன மன்னிப்பீர்களாக!' என்

த்

ங்கம் பாவமன்னிப் க்

ேகாரேவண் ய அவசியேம இல்ைல. அவ ைடய தமிழ் ஊழியம், நாைளய நம
எ த்தாளர்க க்கும் பயன்ப ம். அவ ைடய தமிழ் ஊழியம் ெதாடர ம், நின்
நிலவ ம் என் ஆசிகள்.
எஸ்.ெபா
அ ஸ்ேர

யா 16.4.1996

---------------------------
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வம்ச வி த்தி
1.

ாி

நான் வழக்கம்ேபால என் கதிைரயிேல சாய்ந்தி ந்ேதன். அந்த இைல திர்
ப வத்தின் ெமௗனமான மாைல ேவைளயில் மின்கணப்
ெம வாக எாிந்
ெகாண்
ந்த .
ாி என் கால யில் ப த்தி ந்த . அன்
க்க அ
சாப்பிடவில்ைல. சாப்பாட்ைட ேபாய்
கர்வ ம், ம ப
ம் வந்
ப ப்ப மாக
இ ந்த . என் ைடய மகன் கல் ாிக்கு ேபான நாள் ெதாடங்கி இப்ப த்தான்.
இரண்
நாள்
ன் நா ம் என் மைனவி ம் காாிேலேபாய் எங்கள் மகைன
அெமாிக்காவின் ேமற்குப் பகுதியில் இ க்கும் ேபர்க்
கல் ாியிேல ேசர்த் விட்
வந்தி ந்ேதாம். அந்தக் கல்
இ ந்த .

ாி எங்கள்

ட்

ந்

3000 ைமல் ெதாைலவில்

எங்கைளப்ேபால இன் ம் பல ெபற்ேறா ம் அெமாிக்காவின் பலபகுதிகளி ம்
இ ந்
அங்ேக வந்தி ந்தனர். பதிேன
வய
தாண் ய பிள்ைளகைள இப்ப
ெபற்ேறார் கூட் வந் கல் ாிகளில் ேசர்ப்ப இங்ேக ஒ சடங்கு. பிள்ைளக டன்
ெபற்ேறா ைடய உற கள் ண் க்கப்ப ம்
க்கியமான நாள் இ . இதன் பிறகு
ெபற்ேறார் ேவ , பிள்ைளகள் ேவ
வி வார்கள்.

என்

தங்கள் பாைதயில் பிாிந்

ெசன்

என் மக ைடய சாமான்கள் எல்லாவற்ைற ம்
க்கிக்ெகாண்
ேபாய்
அவ க்காக ஒ க்கப்பட்ட அைறயிேல ைவத்ேதாம்.
தன் ைறயாக எங்கைளப்
பிாிந்
இ க்கப் ேபாவதால் அவன் கண்கள் கலங்கிவிட்டன. அைதக் காட்டாமல்
இ க்க அவன் ெபாி ம் பிரயத்தனப்பட்டான். என் மைனவிேயா ெபாங்கிவந்த
அ ைகைய அடக்கத் ெதாியாமல் விம்மத் ெதாடங்கினாள். ெசய்வதறியா
ாிைய
வாாிெய த் தி ப்பித் தி ப்பி ெகாஞ்சினான் என் மகன். அவ ைடய பத்தாவ
வயதிேல பிறந்த நாள் பாிசாக நாங்கள் ெகா த்த நாய்தான்
ாி. கடந்த ஏ
வ டங்கள் அவன் ாிையவிட் பிாிந்தி ந்தேத இல்ைல. தன் ைறயாக இப்ப
பிாிவ எங்கள் எல்ேலா க்கும் வ த்தமாகத்தான் இ ந்த .
நாங்கள்
வந் ேசர்ந்தேபா
ஓெவன் சு கா ேபால காட்சியளித்த .
மனம் ேகளாமல் மக டன் ெட ேபானில் கைதத்ேதாம். அவன் ாிையப் பற்றித்தான்
விசாாித்தான். நாங்கள்
ாிைய ெட ேபான் வாய்க்க ேக ெகாண் ேபாய் பி க்க
அ

'வள், வள்' என்

குைரத்

தன் ஆற்றாைமைய ெதாியப்ப த்திய . என்

மக ைடய அைறக்குள் ஓ ப்ேபாய் அவன் ப க்ைகைய ம்,
த்தகங்கைள ம்,
உ ப் கைள ம் மணந்
மணந்
பார்த் விட்
ம ப
ம் தி ம்பி வந்
என்
கால யில் ப த் க்ெகாண்ட . நீர் ேதங்கிய கண்கைள உயர்த்தி
கத்ைத என்
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ம யிேல

ேதய்த்

'ங்...ங்'

என்

னகிய .

அத

ைடய

க்கத்ைத

யார்

ேதற் வார்கள்?
அந்த நாய்க்குட் பிறந் ஆ வாரங்களிேலேய எங்கள்
கால்கைளத்
க்கி ஆண் நாய் என் நிச்சயித் க் ெகாண்

ட் க்கு வந் ேசர்ந்த .
என்ன ெபயர் ைவப்ப

என்ற விசாரத்தில்
ழ்கிேனாம். பல ெபயர்கைள நிராகாித்த பின் ' ாிேயாதனன்'
என்ற ேபைர நான்தான்
ன்ெமாழிந்ேதன். என் மகன் என்ைன கீழ்க்கண்ணால்
ஊ

விப் பார்த்தான். ேபர்கைள ' ட்ேடா' பண்

'ஆ,

ாி என்

கூப்பி ேவாம்' என்

ம் உாிைம அவனிடம் இ ந்த .

இ தியில் ெசால்

அப்ப ேய நிைலத் விட்ட . லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ’ல் இ ந்
வ ம்

நண்பர்

ஒ வ க்கு

அந்தப்

ேபர்

விட்டான். ெபய ம்

எங்கைளப் பார்க்க அ க்க

பி க்கவில்ைல.

'ஏன்,

ேவ

ேபர்

கிைடக்கவில்ைலயா? என் ேகட்டார். நான் 'இல்ைல, த ல் தி தராட் னன் என்
ைவப்பதாகத்தான் இ ந்ேதாம். ஆனால் அந்தப் ேபாில் நாய்க்கு அவவளவாக
சம்மதமில்ைல; அ தான் ' ாிேயாதனன்' என்
அதற்கு நன்றாகப் பி த் க்ெகாண்ட ' என்
வாேய திறக்கவில்ைல.

ைவத்தி க்கிேறாம். இந்தப் ேபர்

ெசால் விட்ேடன். பிறகு அந்த நண்பர்

இடக்காக அவ க்கு பதில் கூறினா ம்,
ாிேயாதனன் என்
காரணம் இல்லாமல் இல்ைல. மகாபாரதத்திேல சிறப்பாக

ேபர் ைவத்ததற்கு
ேபசப்ப ம் நம்

கி ஷ்ணன், அர்ஜுனன் நட் தான். இரண் ேப ேம ராஜவம்சம்; ெந ங்கிய உற .
இதிேல

என்ன

அதிசயம்?

உண்ைமயில்,

எங்கள்

இதிகாசங்களில்

மிகச்சிறந்த நம் க்கும், விசுவாசத்திற்கம், அன் க்கும் இலக்கணம்

கூறியப

ாிேயாதனன்தான்.

அர்ஜுன டன் வந்த த்தம் ெதாடங்க ன் 'உன் குலத்ைத உைரப்பாயாக' என்
சைப ந ேவ ேகட்ட ம் தைலகுனிந்த கர்ணைன கட் த் த வி அந்தக்கணேம
அவைன அங்கதேதசத்
அரசனாக அபிேஷகம் ெசய்த
ாிேயாதனைன மறக்க
மா? ெசாக்கட்டான் விைளயாட் ன் உச்சக்கட்டத்தில் பா
அவள்
உள்ேள

மதிெய ந்த ம்

ந்தாைனைய கர்ணன் பி த்
இ க்க,
த் மாைல அ த்
திறிவிழ,
வந்த வணங்கா
மன்னன்
ாிேயாதனன்
ழங்கா ல் இ ந்

'ெபா க்கவா, ேகாக்கவா' என்

ேகட்ட அவ

ைடய ஆழ்ந்த நட்பின் அைடயாளமாக

ைவத்த ெபயரல்லவா இ ? இந்த வியாக்கியானம் எல்லாம் கழி நீர் கால்வாய்
தி த் ம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நண்ப க்கு விளங்கவா ேபாகிற
என்
நா ம்
ேபசாதி ந் விட்ேடன்.
ாி சி வயதிேல ெசய்த கூத்ைத இங்ேக வர்ணிக்க
யா . அ வந்த நாளில்
இ ந் எங்கள் ட் நைட ைறகள் எல்லாம் மாறிவிட்டன. எங்கள் எல்ேலா ைடய
ெசயல்பா க

ம் அைத ைமயமாக ைவத் த்தான் நடந்தன. அதற்கு பால் ப க்குவ ,
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சாப்பா
ஊட் வ , குளிக்க வார்ப்ப
என்
எல்லாவற்ைற ம் ேபாட்
ேபாட் க்ெகாண் ெசய்ேதாம். என் மக டன் ெசய்த ஒப்பந்தப்ப
ாியன் கழி
உபாைதகைள
அவேன
பார்த் க்ெகாண்டான்.
ப க்கப்
ேபாகு ன்
பத்திாிைககைளெயல்லாம்
பரப்பி
தகுந்த
பா காப்
நடவ க்ைககள்
எ த் க்ெகாண்ேடாம். பனிக்குளிர் அ க்கும் இர ேநரங்களில் என் மகன் ாிையக்
கூட் க்ெகாண்
ெவளிேயவிட்
ந க்கத் டன் காத் க்ெகாண்
ப்பான். அந்தக்
காட்சி என் மனைத ெவகுவாக உ க்கிவி ம்.
சில ேவைளகளில்
ாி தவ தலாக விைல யர்ந்த கார்ெபட் ல் ஒன் க்குப்
ேபாய்வி ம். நாங்கள் அைத அதட் ம்ேபா
அ
மிக ம் ெநாந் ேபாகும்.
அவமானப்பட் ேபாய் உடைலக் கூனிக்கு கி ஒ
ைலயிேல அ ங்கிக்ெகாண்ேட
ஒளியப் பார்க்கும். அ
த்திசா யான நாய் என்றா ம் சி பிள்ைளக க்ேக உாிய
விஷமத்ேதா அ ெசய்த லீைலக க்கு அளவில்ைல.
த ல் இ ந்ேத சில
ல்ைஸ நாங்கள்
ாிக்காக ஏற்ப த்திக் ெகாண்ேடாம்.
அதிேல ஒன்
ாிக்கு நாங்கள் சாப்பி ம் உண ெகா ப்பதில்ைல என்ப தான்.
காைலயிேல இரண்
உணைவ அளேவா
பாய்ந்த த்

கப் பால்; பின்ேனரம் ஐந் மனியளவில் ன்னிேல வ ம் நாய்
எ த்
ாி ைடய பிேளட் ல் ேபாட்
வி ேவாம். அ

சாப்பிடா ; ைவத்

ைவத்

ேவண் யேபா

சாப்பிட் க் ெகாள்

ஒ நாய் தன் சாப்பாட் ற்காக ெகஞ்சுவேதா, வாையப் பார்த் க்ெகாண்
அத ைடய தன்மானத்திற்கு இ க்கு என்ப எங்கள் க த் .
குட்

நாயான

ம்.

நிற்பேதா

ாிக்கு குழந்ைதப் த்தி சுபாவம் அதிகம். ப ங்கி ப ங்கி வந்

நாங்கள் அணி ம் 'ெசாக்ைஸ' தி
க் ெகாண் ேபாய் ேதாட்டத்திேல ைதத் வி ம்.
இப்ப யாக எங்கள் ெசாக்ஸ் எல்லாம் அதிதீவிரமாக மைறந் ெகாண்
வந்தன.
ஒ நாள் பி பட்

விட்ட . 'எங்ேக? என்

உ க்கி ேகட்ட ம் ேதாட்டத்திேலேபாய்

பரபரப்பாகத் ேதாண் ய . சுந்தர ர்த்தி நாயனார் பரைவயைர 'இம்பிெரஸ்'
ெசய்வதற்காக ஆற்றிேல ேபாட்ட ெபாற்காச தி வா ர் தாமைரக்குளத்தில் எ த் க்
ெகா த்தாரல்லவா?
எங்க ைடய
ாி ம்
எங்கைள
இம்பிெரஸ்
ெசய்ய
எ த் க்ெகாண்ட
யற்சிகெளல்லாம் ப ேதால்வியைடந்தன. அதற்குப் பிறகு
நாங்கள் எல்லா ம் எங்கள் ெசாக்ைஸ கண் ம் க த் மாக காவாந்
ெசய்யத்
ெதாடங்கிேனாம்.
ஆனால் இைத எதிர்பார்த்த ாி இன்ெனா ப
ன்ேனறி விட்ட . ஒ நாள் இர
என் மக ைடய காலணிைய க த் ைவத்தி ந்த . அன் நாங்கள் இ எங்க க்கு
ஒப்பான விஷயம் இல்ைல என்பைத மிக ம் கஷ்டப்பட்
ாிக்கு விளங்க
ைவத்ேதாம். ஆனால், அ த்த நாலாம் நாேள என் ைடய
ற்றி நாற்ப ெடாலர்
சப்பாத்ைத இ க த் ஓட்ைட ேபாட் விட்ட . இ ஒ சீாியஸ் விஷயம் என்பைத
ாிக்கு எப்ப

உணர்த் வ ? அ த்த நாள் சாப்பாட்

ேநரத் க்கு

ாியி

ைடய
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பிேளட் ல்
உபேயாகத்தில்
இல்லாத
பைழய
சப்பாத் கள்,
ெச ப் கள்
எல்லாவற்ைற ம் ேபாட் அதன் ன்னால் ைவத்ேதாம். ாி தி க்கிட் விட்ட .
இரண்
நாள் ெதாடர்ந்
இப்ப ேய ெசய்
ெகாண்
வந்ேதாம். அ
ம்
சிவபட் னியாகக் கிடந்த . இந்தச் சம்பவத்திற்கு பிறகு ாி சப்பாத்ைத கண்டால்
பக்கமாக ஓ ம்.
ாிைய வாங்கும்ேபா
எங்க க்கு அத ைடய ெபடகிறி கார்ைட ம்
தந்தி ந்தார்கள். ெப கிறி கார்
என்ப
அந்த நா ைடய ர்வாங்கத்ைத கூ ம்
அட்ைட. அ ஒ ஓஸ்ட்ேர யன் ெசப்பர்ட். அத ைடய
தாைதயர் ஸ்ெபயினில்
இ ந்
ஓஸ்ேர யா ேபாய் அங்ேகயி ந்
வ டங்க க்கு
ன்பாக
அெமாிக்கா க்கு வந்தைவ. பிறக்கும்ேபாேத ஒட் ய வா டன் பிறக்கும் இந்த
நாய்கள் ஓட்ஸ்ேர யாவில் ஆட்
மந்ைதகைள சீராக ைவத்தி ப்பதற்கு ஒ
காலத்தில் பயன்ப த்தப்பட்டைவ. நீலநிறக் கண்க ம், ம ந்த கா க ம்,
ெமத்ெதன்
பத்ைதயாக இ ககும் மயி ம் இந்தச் சாதி நாைய சட்ெடன்
இனம்
காட் வி ம். அ ப ப ண்ட் எைட ம் இரண் அ உயர ம் ெகாண்ட இ
மனித க்கு கட ளால் அளிக்கப்பட்ட விசுவாசமான ஒ ேதாழன்.
ாி ைடய
கீழ்கால்க

ேமல்

ெசாக்ேலட்

கலாில்

ம் மாத்திரம் ேதக்குமர நிறம்;

ெவள்ைளப் பிரேதசம். கண்கள் கனிந்

அடர்த்தியாக

இ க்கும்.

க ம்

அதன் க த் க்குக் கீேழ ெகாஞ்சம்

இ க்கும்; அண்ணாந்

பார்க்கும்ேபா

'என்ைன அைண' என் ெகஞ்சவ ேபால ேதான் ம். கண்க க்கு ேமேல இரண்
வட்டங்கள். அ ப த் நித்திைர ெகாள் ம்ேபா ம் கண் விழித்தி க்கிற ேபான்ற
பிரைமைய உண் பண் ம். ஆட் மந்ைதகைள ேமய்க்கும்ேபா
ஆ கள் இ
ங்கும்ேபா ம் விழித்தி க்கிற
என்
நிைனத்
மயங்கி பயபக்திேயா
ெசயல்ப மாம்.
ேமய்ச்ச ல் இ க்கும்ேபா
இ
மந்ைதைய சுற்றிச் சுற்றி வந்
ஆ களின்
கால்கைள ெமல்லக் க த் அவற்ைற ஒ ங்கு ப த் ம். அந்தப் பழக்கத்ைத இ
இன் ம் ற்றி ம் மறக்கவில்ைல. நாைலந் ேபேரா இ ஆட்கைளச் சுற்றிச்சுற்றி
வந் குதிக்காைல ெமல்லக் க த் ஒ ங்குபண்ணப் பார்க்கும். இன்ெனா பரம்பைர
விேசஷ ம் இதற்கு உண் . ஆட்
மந்ைதயின் ஒ
பக்கத்தி
ந்
இன்ெனா
பக்கத் க்கு ேபாக ேவண் ெமன்றால் இ
சுற்றி வந்
ேபாகா . ஒ
ஆட் ன்
ேமேலறி அந்தக் கைர ேபாய் ேசர்ந்
வி ம். இந்தப் பழக்கம் இன்ன ம் இதன்
ரத்தத்தில் ஊறி இ க்கிற . ஒ
பக்கத்தில் இ ந்
இன்ெனா
பக்கத் க்கு
ேபாவதற்கு இன் கூட இ தன் குலாசாரப்ப எதிர்ப்பட்ட ெதல்லாவற்ைற ம் ஏறிப்
பாய்ந் பாய்ந் தான் ேபாய்ச் ேச ம்.
நான் வளர்த்த நாய்களில் ாி ேபான்ற அறி க் கூர்ைம ள்ள நாைய நான் கண்ட
கிைடயா . ஆனா ம் அதற்கு ஒ
வய ப் பிராயம்
வதற்கிைடயில் தகுந்த
ட்ெரயினாிடம் பயிற்சி ெகா ப்பெதன்
ெசய்ேதாம். ட்ெரயினர் ெசான்ன
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வாசகம் எனக்கு இன்ன ம் ஞாபகத்தில் இ க்கிற . 'நாய்கள் நல்ல த்திகூர்ைம
உைடயைவ. அைவக்கு ட்ெரயினிங் ேதைவயில்ைல. ட்ெரயினிங் எல்லாம்
உங்க க்குத்தான்' என்
அந்த ெமக்ஸ’க்ேகாக்காரன் என்ைனச்
கூறினான். எவ்வள உண்ைமயான வார்த்ைதகள்.
நாேல நா

வார்த்ைதகள்தான் எங்க

சுட் க்காட்

க்கு கற்பித்தான். அதன் பிறகு

ாியில்

எவ்வள மாற்றம். 'கம்'வா என்ப ; 'சிட்' இ என்ப ; 'ஸ்ேட' நில் என்ப ; இைவ
எல்லாவற்ைற ம் நா ம்
ாி ம் ெவகு சிரத்ைதயாகக் கற் க்விட்ேடாம்.
ட் ப்பாடம் கூட சாியாக ெசய்ேதாம். ஆனால் 'ஹ“ல்' என்ப
எங்கள் இரண்
ேபைர ம் வாட்
எ த் விட்ட . இட
ைகயிேல நா ைடய சங்கி ைய
பி த் க்ெகாண்
நாைய ம் இட
பக்கமாக நடத்திச் ெசல்லேவண் ம். ெசய்
பார்த்தால் ெதாி ம் விைன. நடக்கும்ேபா
நாய் என் ைடய குதிக்கா டேனேய
வந்
ெகாண்
க்க ேவண் ம். நான் நிற்கும்ேபா
அ
ம் நிற்க ேவண் ம்;
நடக்கும்ேபா
அ
ம் நடக்கேவண் ம். ெகாஞ்சம்
ந்தி ம் ேபாகக்கூடா .
பிந்தி ம் வரக்கூடா . நா ைடய ேவகத் க்கு ஏற்ப நான் என் ைடய ேவகத்ைத
மட் ப்ப த்த பார்ப்ேபன். ெமக்ஸ’ேகாக்காரன் கத் வான். நாய்தான் அட்ஜஸ்ட்
பண்ண ேவண் ம்; நானல்ல. காைச ம் ெகா த்
இந்த ெமக்ஸ’ேகாக்காரனிடம்
இப்ப ேபச்சு வாங்க ேவண் யி க்கிறேத என் நான் என்ைன ெநாந் ெகாள்ேவன்.
கைடசியில் ஒ வாறாக பாீட்ைசயில் இ வ ேம பாஸாகி விட்ேடாம்.
இ
தவிர ெமக்ஸ’ேகாக்காரன் ஒ
விஸ’ ம் தந்தி ந்தான். அந்த விஸ’ைல
ஊதினால் சத்தேம ேகட்கா . அந்தச் சத்தம் நாய்க்கு மாத்திரம்தான் ேகட்கும். அ
எங்ேக இ ந்தா ம் ஓ வந்
வி ம். அதற்கு பிறகு
ாி டன் வாக் ேபாவ ம்,
பார்க்கிற்கு ேபாய் விைளயா வ ம் எனக்கும் என் மக க்கும் ெசார்க்க வாசைலத்
திறந் விட்ட ேபால ஆகிவிட்ட . இந்த நா வார்த்ைதக ம் எங்க க்கு ஒ
திய
உலகத்ைத அறி கப்ப த்திவிட்ட என் தான் ெசால்லேவண் ம்.
'ேபா' என்

ெசால்வதற்கு ெமக்ஸ’ேகாக்காரன் ட்ெரயினிங் இல்ைல என் ம்,

நாைய அந்தவார்த்ைத குழப் ம் என் ம் கூறியி ந்தான். 'ேபா' என்ற வார்த்ைத
உண்ைமயில் ேதைவயில்ைல என்பைத நாங்கள் ெவகுநாள் கழித் த்தான் கண்
ெகாண்ேடாம்.
எங்கள் ட் ற்கு வி ந்தினர் வந்தால் ாி அவசரமாக வந் அவர்கைள ஒ
ைற
கர்ந்
பார்க்கும். பிறகு ேபாய் வி ம். அத ைடய கம்ப் ட்டர்
ைளயில்
வி ந்தின ைடய மணம் பதிவாகி எஜமான க்கு இவர்கள் ேவண் யவர்கள் என்ற
ெசய்தி ஆ
க்கும் நிச்சயமாகிவி ம். சூப்பர் மார்க்கட் ேபானால் ாி எங்க க்காக
ெவளிேய காத் நிற்கும். எவ்வள தான் அதற்கு ெதாந்தர வந்தா ம் அைசயா .
ஒேரஒ
ைற மாத்திரம் அதற்கு ஒ ேசாதைன ஏற்பட்ட .
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ாி இப்ப ஒ நாள் ெவளிேய இ க்கும் சமயம் பார்த் சைட ைவத் சி ப்பிய
ெபண் நாய் ஒன்
அைத மயக்கி விட்ட . ேவத அத்யயனத்தில் கவனமாயி ந்த
ாிஷ்யசி ங்கைரப்ேபால விஷபா பவங்கள் ெதாியாமேல இ
வளர்ந்
விட்ட .
இதற்கு ன் இப்ப யான உணர்ச்சிகைள அ
அ பவித்ததில்ைல. அந்தச் சைட
நாையக் கண்ட ம் அதன் பின்னாேலேய சுற்றிக் ெகாண் ேபாய் விட்ட . நாங்கள்
ாிையத் ேத க் கண் பி த்தேபா

எங்கைள அந்நியர்ேபால பார்த்த . 'ங், ங்' என்

அ
ெகாண்þ எங்க டன் ேவண்டா ெவ ப்பாக வந்த . அந்தச் சைடக்கார சி க்கி
ாியின் மனத்ைத அப்ப ெக த் விட்ட .
அப்ேபா

நான் ஒ

பைடக்கப்பட்ட ஒ

ேராகமான காாியத்ைத ெசய்யேவண்

வந்த . கட ளால்

ஜ“வனின் பால் உணர்ச்சி டன் விைளயாட எனக்கு என்ன

உாிைம இ க்கிற . சுயநலம் க தி மி க ைவத்தியாிடம் ேபாய்

ாிக்கு 'நலம் அ த் '

(பால்நீக்கம்-neutering) வந்ேதாம். ஆண் நாய்கள் ெபண் நாய்க க்குப் பின் தறிெகட்
அைலயாமல்
இ ந்
ட்ைட
நலமாகக்
காப்பதற்காக
யாழ்ப்பாணத்தில்
ெதான் ெதாட் கைடப்பி த் வந்த உபாயம். நாங்கள் ெசய்த ேராகம் ெதாியா
என் ெசல்லக்கட்
ாி எங்கைள நக்கியப ேய விசுவாசமாக பின் ெதாடர்ந்த என்
மனைத மிக ம் கஷ்டப்ப த்திய .
ஒ நாள் இப்ப த்தான் ாிைய காாிேலேய விட் விட் கண்ணா ைய ம் உயர
ேபாட் விட் ஒ அவசர காாியமாக பார்ட்ெமண்டல் ஸ்ேடார்
ஒன் க்குள்
ேபாய்விட்ேடன்.
'ஐந்
நிமிடங்களில்
வந்
வி ேவன்'
என்
தான்
நிைனத்தி ந்ேதன். அங்ேக கனநாள் காணாத ஒ நண்பைர கண் ேநரம் ேபாவ
ெதாியாமல் ேபசிக்ெகாண் இ ந் விட்ேடன். அவ ைடய வற்
த்த க்கு இணங்கி
அவ டன் ேசர்ந்
சாப்பிட் விட்
தி ம் ம்ேபா தான்
ாியி ைடய ஞாபகம்
ச தியாக வந்த .
அ

ஒ

ேகாைடகாலம். பைதத் க்ெகாண்

நான் ஓ வந்தேபா

காைரச் சுற்றி

இரண்
ன்
ேபர்; ஓ
ேபாலீஸ்காரர். பாண் ேபாறைண ேபல ேவகிக்
ெகாண்
க்கும் காாிேல இப்ப வாயில்லாத பிராணிைய விட் ப்ேபாவ எவ்வள
பாபமான காாியம் என்ப
எனக்குத் ெதாி ம். தவ தலாக நடந் விட்ட
என்
ெபாலீஸ்காராிடம் கா ல் விழாத குைறயாக மன்னிப் ேகட் க்ெகாண்ேடன். ஆனால்
எந்த
கத்ைத ைவத் க்ெகாண்
ாியிடம் மன்னிப் ேகட்ேபன்?
ாி
கத்ைத
உயர்த்தி நீர் கசிந்த கண்களால் என்ைனப் பார்த் விட் தைலைய என் ம யில் உரசி
தன் மன்னிப்ைப அறிவித்த ; ஆனால் நான மாத்திரம் என்ைன மன்னிக்கேவ இல்ைல.
இந்த சமயத்தில்தான் ாி தன் வாழ்நாளில் மறக்க
யாத ஒ பாடத்ைதக் கற்ற .
நாங்க ம் தான். எங்கள்
ட் ல் பின்னால் மரங்களடர்ந்த ஒ ேதாப் இ ந்த .
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மரங்கெளன்றால் கைவயாகிக் ெகாம்பாகி வளர்ந்த ஓக் மரங்க ம், அெமாிக்கன்
ைஹேவ ேபான் வைளேவ இல்லாத சிவப் மரங்க ம் அந்தத் ேதாப்ைப நிைறத்
இ ந்தன. நிமிர்த்தி ைவத்த நாதஸ்வரம் ேபான்ற டக்ளஸ் மரங்களில் வண்ணக்கலர்
மரங்ெகாத்திகள் ேநர் ேநராய் ஓட்ைடகள் ைளத் அவற்றிேல வரப் ேபாகும் பனிக்
காலத் க்கு ஓக் விைதகைளச் ேசமித் ைவத்தி ப்ப பார்ப்பதற்கு அழகாக இ க்கும்.
ேதன் சிட் க ம், மரங்ெகாத்திக ம், ெகாண்ைடக் கு விக ம், ஹம்மிங்
பறைவக ம் அங்ேக நிரந்தரமாக கு யி ந்தன. அைவக ைடய சலசலப்
அதிகாைல ேவைளயிேலேய எங்கைளெயல்லாம் எ ப்பிவி ம்.
ாிக்ெகன் ஒ சிறிய மரக்கத ரப்பர் வைளயம் ேபாட் எங்கள் ட் சுவாிேல
ெபா ந்தியி ந்ேதாம்.
ாி ேவண் ய ேநரம் ேபாக ம் வர ம் அ
வசதியாக
இ ந்த .

ாி அ க்க

ேதன் சிட் க

ெவளிேய ேபாய் தன் கீழ் பிரைஜகளாகிய அணில்க

க்கும், மரங்ெகாத்திக

க்கும் காட் ம்

க்கும்,

கமாக ராஜநைட நடந்

தன்

ராஜ்யத்ைத பாிபாலனம் ெசய் தி ம் ம். அைவ ம் இைதக் கண்ட டன் 'கீ, கீ,'
என் சத்தமிட் மாியாைத ெசய் ஒ ங்கி நிற்கும். ாி இப்ப
லாடம் அ த்த
குதிைரேபால தைலைய நிமிர்த்தி நகர் வலம் வ ம்ேபா
அந்தந்த
ைலகளில்
ஓெரா ெசாட் சி நீர் ெதளித் தன் எல்ைலகைள தி ம்ப ம் வ
த்தி ைவக்கும்.
ஒ

நாள் இர பதிெனா மணியி க்கும். என் மகன் ைஹஸ்கூல் ேசாதைனக்கு
வி ந் வி ந் ப த் க் ெகாண்
ந்தான். நா ம் மைனவி ம் ெதாைலக்காட்சி
பார்த்தவா
இ ந்ேதாம். எங்கள் கால யில்
ாி கதகதப்பாக ப த்தி ந்த .
திடீெரன் ஒ வாைட சிய . நாங்கள் இதற்கு ன் அறிந்திராத ஒ ெந . நாங்க
ளஆைளயாள் பார்ப்தற்கிைடயில்
ாி விசுக்ெகன்
எ ம்பி நாய்க்கைதைவ
தள்ளிக்ெகாண்
ெவளிேய பாய்ந்த
அங்ேக ேவ
பார்க்க வந்த வாிேபாட்ட
ேதவாங்கு (Stiped Skunk) ஒன்ைற ாி ரத்தியப ேபாய்க் ெகாண்
ந்த . ஒ
ெநா தான் அந்தக் காட்சிைய பார்த்தா ம் மனைத விட்டகலாத காட்சிய . அந்த
ேதவாங்கு ஒன்றைர அ உயரம் தான் இ க்கும். க ப் நிறத்தில்
கிேல மட் ம்
ெவள்ைளக்ேகா ; அத்ேதா

குஞ்சம் கட் ய ேபால அடர்த்தியான வால் அதற்கு.

'இனி
ஆத்தா '
என்
ெதாிந்த ம்
கால்கைளத் க்கி
இப்ப யான
ஆபத்

ேதவாங்கு
சமயங்க

பக்கவாட் ல்
நின்
க்ெகன்
கட ளால்

ெகா க்கப்பட்ட, பின்னாங்கால்க க்கிைடயில் இ க்கும் கண் க்குத் ெதாியாத இ
சுரப்ைபகளில் இ ந்
ஒ
திரவத்ைத பீச்சிய த்த .
ாியின் கண்கைள
ேநாக்கித்தான் இந்த திரவம் வந்த .
ாி எவ்வள
யன் ம் அதனால் இைதத்
தவிர்க்க
யவில்ைல. ாி ல்தைரயிேல வி ந் உ ண் உ ண் கதறிய .
நாங்கள் ஓ

அதனிடம் வந்தேபா

ெவளிர் மஞ்சள் கலாிேல இ ந்த அந்தத் திரவம்

அதன் உடம்
ரா ம் பரவி விட்ட . 'ஓ,ஓ' என்
ஓலமிட் ஊைரக் கூட் ய .
நாங்கள் ாிையக் கிட்ட அ காதப அந்த ெந எங்கைள ம் தாக்கிய . ரப்பைர
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எாிக்கும்ேபா

வ ேம

அப்ப யாக

நாசித் வாரத்ைத

அாித் க்

ெகாண்

ேபாகும்ப யான
ர் ெந அ .
ாிைய உள்ேள ெகாண்
வந்
அ
ஓலமிட,
ஓலமிட குளிக்க வார்த்
அதன் ேவதைனைய தீர்க்க
யன்ேறாம்.
யவில்ைல.
கைடசியில் தக்காளிப் பழச்சா பிழிந் அதில் அைத க்கி க்கி எ த்ேதாம். ன்
நாள் வைர அதன் ரணம் ஆறவில்ைல;
ட்ைடச் சுற்றி அப்பியி ந்த மண ம்
ேபாகவில்ைல. ேதவாங்கு அதற்குப் பிறகு என்ன நிைனத்தேதா ெதாியவில்ைல.
ாியின் ராஜ்யத்தில் அதனைடய மணம் கம ம் பைடெய ப்
மீண் ம்
நைடெபறேவயில்ைல.
ஆனால் இந்த சமயத்தில்தான்

ாி ேவெறா

ெகாண்ட . பின் ேதாட்டத்திேல பறைவக
ைவத்தி க்கும். பறைவக
கு த்

இைளப்பாறி ெசல்

ம், அணில்க

நிரந்தரமான எதிாிையத் ேத க்

க்காக ஒ

தட் ேல எப்ப ம் தண்ர்

ம், ேதன்சிட் க

ம் வந்

இந்த தண்ைரக்

ம். சில ேவைளகளில் இந்த தண்ர் மண் கலந்

ேசற் த்

தண்ர் ேபால கலங்கி இ க்கும்.
த ல் நான் இ

பற்றி சட்ைட ெசய்யவில்ைல. ஆனால் நாளாக நாளாக எனக்கு

அதிசயமாக இ ந்த . இரவிேல ெதளிந்த ஓைடேபால இ க்கும். தண்ர் இப்ப
சகதியாவ

எப்ப ?

ஒ நாள் தற்ெசயலாக இதற்கான விைட கிைடத்த . ந ச்சாமம் ேபால நாங்கள்
பின்னால் ைவத்தி க்கும் குப்ைப வாளிைய அ க்கும் சத்தம் ேகட்ட . நல்ல நிலா
எாி ம் ேமாகனமான இர ேவைள அ . ஒ றக்கூன் (Reccoon) வந்
குப்ைப
வாளிைய உ ட் ைகைய விட் எைதேயா ேத க் ெகாண் இ ந்த . ைகயிேல
கிைடத்த மிச்சம் மீதி பழவைகைய ெகாண் வந் தண்ாிேல அலம்பி சாப்பிட்ட . ஒ
சிறிய நாய் அள க்கு உயரமாக அ இ ந்த . க ப் ம் ெவள்ைள ம் கலந்த நிறம்.
வா ேல ம், கண்களி ம் மஞ்ச ம் ெவள்ைள மான
கண்க க்கு ேமேல இ ந்த க ப் வட்டம் க
ேபாட்ட
இ ந்த .

வைளயங்கள். இதன்
ேபால பார்க்க அழகாக

இ
ஒ
இர ப்பட்சணி. பழங்கள், தானியங்கள், தவைள, கு வி
ட்ைட
ேபான்றவற்ைற ேத ெய த்
சாப்பி ம். ஆனால் இதில் ஒ
விேசஷம்.
எ ப்பவற்ைற
தண்ாில்
க வித்தான்
இ
சாப்பி ம்.
மி கங்களிேலேய
றக்கூ க்குத்தான் இப்ப சுகாதாரத்தில் இவ்வள ஈ பா . கர ையப்ேபால இந்த
ரக்கூ ம் எல்லாவிதமான சாப்பா ம் ஒ வித தயக்க மின்றி சாப்பிட வல்ல .
தானம் தன்பா மான இ ந்த
ாிக்கு இப்ப யாக றக்கூன் வந்
தன் ைடய
ராஜ்யத்தில் தைலயி வ
பி க்கவில்ைல. அன்றி
ந்
அதிதீவிரமாக அ
தன் ைடய கடைமகைள கவனிக்கத் ெதாடங்கிய . இர
ேநரங்களில் றக்கூன்
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ரகசியமாக வந்

குப்ைப வாளிையத் தட்

உண

ேத வ ம், கிைடப்பைத தண்ாில்

அலம்பி சாப்பி வ ம், ஆற்ற
யாத ஆேவசத் டன்
ாி
இப்ேபா வழக்கமாகி விட்ட . அச்சவாரம் கு த் பி த்த இ

ரத்திப் ேபாவ ம்
வில் தவில் ெசட்

'டம்டம்' என் விடாப்பி யாக அ ப்ப ேபால ந
இர
ேவைளகளில் தவறாமல்
குப்ைப வாளி சத்தம் நீட் க்கு ேகட்கத் ெதாடங்கிய . அந்த ேநரங்களில் ாி பிய்த் க்
ெகாண்

நாய்க் கத

திறப்ப ம்,
விட்ட .

வழியாக ஓ வ ம், நாய்க் கத

வ ம் இப்பெவல்லாம் என் கா க

டக்ெகன்ற சத்தத் டன்

க்கு ேகட் க் ேகட்

பழக்கமாகி

ாிேயாதன க்கும்
ம க்கும் நடந்த
ேபான்ற இந்த
வந்த
த்தம்
ேவயின்றி ஒவ்ெவா
இர ம் நைடெபற்ற . பகல் ேநரங்களில் நிர்ப்பந்தமாக
ஒத்தி ைவக்கப்பட்
இர
ேநரங்களில் பைழய
ர்க்கத் டன் இ
ெதாடர்ந்த .
ாி ம், றக்கூ ம் அந்த ஆேவசமான இர
ேநரங்க க்காகேவ வாழ்வ ேபால
எனக்குப் பட்ட .
ாி பகல் ேநரங்களில்
சி
சி நித்திைர ெகாண்
இர ேநரங்க க்காக தன்ைனத் தயார் ெசய் ெகாண்ட .
எங்கள் தியில் ஆயிரம் பஸ்கள் ஓ யப ேய இ க்கும். ஆனால் என் மகன் வ ம்
பள்ளிக்கூட பஸ் சத்தம் மட் ம்
ாிக்கு நிதர்சனமாகத் ெதாிந் வி ம். ஓ ப்ேபாய்
வாச ல் நின் அவைனக் கூட் வ ம். அவன் வந்த பிறகு அவ ைடய கா க்கு
பின்னேலேய ேபாய்க்ெகாண்
பிறகு அவன் வந்

க்கும். ெவளிேய ேபாய் அவ

ப க்கும்ேபா

டன் விைளயாட ம்,

அவன் கா ன் கீழ் ப த்தி க்க ம், காைல

ேநரங்களில் அவன் காைல நக்கி எ ப்ப ம், வாச ேல வி ம் ேபப்பைர ஓ
எ த் க்ெகாண் வர ம் பழகியி ந்த .
நண்பனாக, ஆசானாக,விைளயாட் ப் பிள்ைளயாக எங்கள்
ட்ைட ாி
க்க
ஆக்கிரமித்த இந்த இனிைமயான ேநரத்தில்தான் என் மகன் இப்ப
ச தியாக
எங்கைளெயல்லாம் விட் கல் ாிக்கு ப க்கச் ெசல்ல ேவண் வந்த . அதற்குப்
பிறகு
ாி
எவ்வளேவா

ற்றி ம் ஒ
திய
ாியாக மாறிவிட்ட . நா ம், மைனவி ம்
யன் எங்கள் மக ைடய இடத்ைத ஈ கட்ட யன்ேறாம். த ல்

என் மகன் இரண்
கிழைமக்கு ஒ
ைற வந்
ேபானான்; பிறகு, மாதத்திற்கு
ஒ
ைற என்றான . அதற்குப் பிறகு ஒவ்ெவா ெசமஸ்டர்
வி ம் வந் ேபாகத்
தைலப்பட்டான்.
ாி ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக இந்த
ச் சூழ நிைலைய ஏற் அதற்ேகற்றமாதிாி
தன்வாழ்க்ைகைய அைமத் க் ெகாண்ட . என் மகன் கல் ாிைய
த் நல்லெதா
தனியார் கம்ெபனியில் ேவைலயில் ேசர்ந் விட்டான். இப்ெபா
அவன் ேவைல
பார்க்கும் இடேமா இன் ம்
ரமான .
ட் ற்கு வந்
ேசர்வதற்கு அைர நாள்
எ க்கும். சில ேவைளகளில் ெட ேபானில் கூப்பி ம்ேபா
ாிையப் பற்றி
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ேகட்பான்; நாங்க
ைவப்ேபாம்.

ம் அவ்வப்ேபா

ாிையப் பற்றிய

தினங்கைளச் ெசால்

சூாியன் யா ைடய உத்தரைவ ம் எதிர்பாராமல் மாைல ேநரங்களில் ஒளிவ
ேபால ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல் ாிய ைடய ெயௗவனப் பிராயத் ேசட்ைடக ம்
மைறயத் ெதாடங்கின.
ந்திய
ர்யம்ேபாய் சில மாற்றங்கள் ெதன்பட்டன.
வி
ம்ேபா
அதனால்
ன் ேபால்
ள்ளிக்ெகாண்
எ ம்ப
வதில்ைல.
கால்கைள நிமிர்த்தி வைளத் ெம வாகத்தான் ேசாம்பல் றித்த . இ ந்தா ம் அ
தன் கடைமகைளச் சாிவர ெசய்வதில் குறியாகவி ந்த . தன் ைடய ஆட்சிக்குட்பட்ட
பிரேதசத்தில் மற்ற பிராணிகேளா, பறைவகேளா ஆக்கிரமிக்காமல் இ ப்பதில் மிக்க
கவனமாக ெசயல்பட்ட . ஓர் அணிைலேயா, கு விையேயா
ரத்தியபின் மிகக்
ெகப்ப டன் நடந் தன் ைடய ராஜ்யத்தின் ைலகளில் ேபாய் ஒவ்ெவா ெசாட்
சி நீர் பாய்ச்சி சுற் லா வந் கம்பீரமாக ப த் க் ெகாள் ம்.
இந்த ேநரங்களில் றக்கூன்
ாிைய ஒ
விதமான
ர்க்கத் டன் தாக்கத்
தைலப்பட்ட . அ க்க
வந்
ெதால்ைல ெகா த்த .
ாி அடக்க
யாத
ஆங்காரத் டன் எ ம்பி அைதத்
ரத்திவிட் மீண் ம் வந்
ப த் க்ெகாள் ம்.
ம ப
ம் றக்கூன் ேவண் ெமன்ேற வந்
இைதச் சீண்டத் ெதாடங்கிய . அ
ேவகத் டன் மரத்திேல ம் வல்லைம பைடத்ததால்
ாி ெதாண்ைட வறளக்
குைரத் ம், உ மி ம் தன் பாத்தியைதைய நிைல நாட் விட்ேட தி ம் ம்.
ஒ

நாள் த ணம் பார்த்

ாியி

ைடய பரம எதிாியான றக்கூன் ஒ

வஞ்சகமான

சூழ்ச்சி ெசய்த . அதிகாைல ஐந் மணி இ க்கும். 'டங்டங்' என்
வாளிச் சத்தம்
ேகட்ட . ாி வழக்கம்ேபால் தன் வாசல் வழியாக பாய்ந் ஓ ய . அ அப்ப
கடக்கும்ேபா அதன் கத 'டக்' என் சத்தத் டன் திறந்
க்ெகாள் . றக்கூ ம்
இங்கும் அங்கும் ஓ வ
ேபால் பாய்ச்சல் காட் விட்
வழக்கம்ேபால் மரத்தில்
ஏறாமல் ேவ யிேல அ
ெசய் ைவத்த ஒர் ஒட்ைட வழியாக பாய்ந்
ேபான .
த்தத்தின் உத்ேவகத்தில் அறி ம ங்க ாி ம் அைதத் ரத்திக்ெகாண் ேராட்ைடக்
கடந்
ஒ ய . அந்த ேநரம் பார்த்
ேவகமாக வந்த ஒ
கார்
ாியின் ேமல்
ஏறிவிட்ட .
நான் ஓ ப்ேபாய்
ாிைய அள்ளி எ த்தேபா
அத ைடய
ச்சு இைழேபால
ஓ க்ெகாண்
ந்த . அதன் பனித்த கண்கள் என்ைனேய பார்த்தப இ ந்தன. என
நீண்டகால நண்பனான
ாியி ைடய கைடசி சுவாசம் என் ைககளில் ெம வாக
ஊர்ந்
ந்த . ாிேயாதனன் என்ற தைல வணங்கா மன்னன் அறியாயமாக இட
ெதாைடயில் அ பட் இறந்த ேபால ாி ம் தன இட ெதாைட நசுக்கப்பட்
என் ம யில் உயிைர நீத்த .
என் மக க்கு உடேனேய ெட ேபானில் அறிவித்ேதன். அன்
பின்ேனரேம
அவன் வந் விட்டான். ஒ பைழய கம்பளியில் ாிைய சுற்றி பின் ேதாட்டத்தில் ஒ
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கிடங்கு ேதாண்

அங்ேக ைதத்ேதாம். கண்கைள பிறங்ைகயால்

ைதத்த இடத்தில் அதன் ஞாபகமாக என் மகன் ஒ
அன்

ைடத்தப

'ஓக்' ெச ைய நட்

ாிைய

ைவத்தான்.

இர ம் குப்ைப வாளிச் சத்தம் ேகட்ட . அைதத் ெதாடர்ந்

தண்ணியில்

சளசளெவன் அலம் ம் ஓைச வந்த . வழக்கமாக நாய்க் கத 'படக்' என் திறக்கும்
ஓைச ம் அைதத் ெதாடர்ந்
ாி ச க்கி ச க்கி ஓ ம் சத்த ம் ேகட்கும். இனிேமல்
ாியின் உயிர்ப் என் கா க க்கு ேகட்கப்ேபாவதில்ைல.
ஓ! என் இனிய நண்பேன! நீ ம் ெதாைடயிேல அ பட்

இறக்கக்கூ ம் என்கிற

சி ச சயமாவ எனக்கு இ ந்தி ந்தால் ' ாிேயாதனன்' என்கிற ேபைர உன்மீ
சுமத்த நான் பிாியப்பட்
க்க மாட்ேடேன!
***
2. 'ஒ
பாைதைய நிைறத்
ைமனஸ் 20
நின்ற .

பனி

யி ந்த . கனடாவின் அன்ைறய ெவட்பநிைல

காி. டாக்சி ெம வாக ஊர்ந்

ட் ன் ெபயர் 'ஒ

ேஹாட்ட

சாதம்'

ல் இ ந்

சாதம்' என்

ேபாட்

அங்ேக வர பரமனாத

32ம் நம்பர்

ட்

வாச ல் ேபாய்

ந்த .
க்கு இ ப

ெடாலர் ஆகிவிட்ட .

காைசக் ெகா த் விட்
ஓவர் ேகாட், மப்ளர், ெதாப்பி,
ட்ஸ் என்ற
சம்பிரமங்க டன் ைகயிேல ைபைய ம்
க்கிக்ெகாண் டாக்சியில் இ ந்
பனி
ச க்காத இடமாக காைல ைவத்
சிவதாண்டவம் ெசய்
ஒ
மாதிாி
இறங்கிவிட்டான்.
ட்

ள்ேள சிவ ங்கம் ஒ

சார ம், பனிய

மாக நின்றான். கனடாவில்

கைள அந்தமாதிாிக் கட் யி ந்தார்கள்; குளிர் அண்டேவ

யா . பரமனாதன்

'ஸ்ாிப் ாீஸ்' ேபால ஒவ்ெவான்றாகக் கழற்றி வாச ேல குவித்தான்; ஓவர் ேகார்ட்,
மப்ளர், ெதாப்பி,

ட்ஸ், அப்பா! அைரவாசி பாரம் குைறந்

விட்ட .

சிவ ங்கத்தின் மைனவி
ர்ணிமா வந்தாள். அவ ைடய அழகு அழிவில்லாத
அழகுதான். சிவ ங்க ம் ர்ணிமா ம் பாிமாறிய காதல் க தங்கைள எல்லாம் அந்தக்
காலத்தில் எ ட் ெசய்தேத பரமனாதன்தான். பதின் ன்
வ டங்க க்கு பிறகு
அவர்கைள பரமனாதன் தன் ைறயாக கனடாவில் பார்க்கிறான். சிவ ங்கத் க்கு
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இப்ேபா

இரண்

ெபண்

இ க்கலாம்; அ த்தவ

குழந்ைதகள்;

க்கு நா

பரமனாதன் ேகட்டான்: "இ

த்தவ

க்கு

வய

பன்னிரண்

.
என்ன

விதமான

ட் ப் ேபர்? 'ஒ

சாதம்' என்

ைவத்தி க்கிறாய்?"
"அ வா? இந்தப் பனிக் குளிாில்
ேபாட ேவ

வாறைவக்கும் ஒ

என்ற

ெவண்ெண ம்,

ைடய

வார்த்ைதையக்

பி க்கவில்ைல. கடந்த பத்
பழங்க

த்த மகள் 'க

ேகட்ட

க்' என்

பரமனாத

சாதமாவ

ெகாண்டா' என்

மாகச்

சாப்பிட் ,

ேகட் க் ெகாண்

காணவில்ைல. "என்ன?

சாப்பிட்

கைதைய

மாற்றப்

ேசா

அவ

க்கு

ைடய வயி

அ

ம்,
த் ப்

'ெகாண்டா,

ந்த . சாதத்ைத அவன் அங்ேக கண்ணால் கூட
கறி வைககள் எல்லாம் இங்ேக தாராளமாகக்

கிைடக்குமா?" என்றான் பரமனாதன். அவன் மனமான
மீன் குழம் கறிைய ம் நிைனத் ப் பறந்த .
ர்ணிமா,

க்கு

சிாித் க்ெகாண்ேட

நாட்களாக ேஹாட்ட ல்தான் அவன் வாசம். ெராட்

ேபாய்விட்ட . கனடாவின் ப பயங்கரக் குளி க்கு அவ

இதற்கு

பி

ம் என்ற பி வாதத்தில் ைவத்த ேபர்," என்றான் சிவ ங்கம். இைதக்

ேகட் க் ெகாண்
ந்த அவ
உள்ேள ஓ விட்டான்.
'சாதம்'

ேத

"இெதன்ன

இப்பி க்

சம்பா அாிசிச் ேசாற்ைற ம்,

ேகக்கிறியள்?

இ

ஒ

சின்ன

யாழ்ப்பாணம்தான்; யாழ்ப்பாணத்தில் கிைடக்காத கூட இங்ேக கிைடக்கும். அப்ப
பா ங்ேகா" என்றாள். பதமனாத ைடய வாய் அப்பேவ ஊறத் ெதாடங்கி விட்ட .
அப்ேபாெதல்லாம்

சிேலானில்

பரமனாத

ம்

சிவ ங்க ம்

அ க்க

'கிாின்லாண்ட்ஸ’ல்' சாப்பி வார்கள். சிவ ங்கத்தின் காதல் உச்சக் கட்டத்தில் இ ந்த
காலம் அ . இ வ ம் சார்டர்ட் அக்க ண்டண்ட் ேசாதைனக்கு ப த் க்
ெகாண்
அைலந்

ந்தார்கள். சிவ ங்கம் ப க்கேவ மாட்டான்; ெபட்ைடயின் பின்னாேலேய
ெகாண்
ந்தான்.

ப ப்ைபத் தவிர மற்ற எல்லாம் ெசய்

வந்தான்; ப க்காத

த்தகங்கள் இல்ைல;

எல்லாம் அறி
சார்ந்த
த்தகங்கள். அந்தக் காலத்திேலேய அறி
ஜ“வி. ஒ
விஷயத்ைத ஒ க்கால் ெசான்னால் பி த் க் ெகாண் வி வான். அபாரமான ஞாபக
சக்தி. அவேனா வாதம் ெசய் ெவல்வ என்ப நடக்காத காாியம்.
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எல்ேலா ம் அதிசயிக்கும் ப ஒேர ைறயில் ேசாதைன பாஸ் பண்ணிவிட்டான்.
அவன்
ச்சாகப் ப த்த
என்னேவா இரண்
வாரங்கேள! மிகப் ெபாிய
தனியார் கம்ெபனி ஒன்றில் ேசர்ந்
கி கி ெவன்
ேம க்கு வந்
விட்டான்.
ர்ணிமாைவ, ெபற்ேறாைர எதிர்த்
இப்ப

அந்தரேலாக சுகேபாகத்தில் ெசன்

வந்த . இவ
நா

மண

க்கு ஒ

த்தான். அவ
ெகாண்

பிரம்மாண்டமான

ேவைலக்காரர்கள், ேதாட்டக்காரன்,

ைடய வாழ்க்ைகயான

ந்த ேபா தான் 1977 கலவரம்

கம்ெபனி ெகா த்தி ந்த ; அத் டன்
ைரவர், காவல்காரன் என்

பலேபர்.

அந்தக் கம்பணியிேல பத்தாயிரத் க்கு ேமலான ேபர் ேவைல ெசய்தார்கள். அங்ேக
ேவைல ெசய்த தமிழர்கைள விரல்விட்
எண்ணலாம். எல்லாம் சிங்களவர்கள்.
இவ ைடய பதவிேயா மிகமிக உயர்ந்த . கலவரம் வந்தேபா எல்லாவற்ைற ம்
றந் விட் 'உயிர் தப்பினால் ேபா ம்' என்
வந் விட்டான்.

இந்தியா க்கு

ர்ணிமா டன் ஓ

அங்ேக சிவ ங்கம் பட்ட இன்னல்கைள இங்ேக விவாிக்க இயலா . ஒ உயர்ந்த
பதவியில் சகல ெசௗகாியங்க ட ம் வாழ்க்ைக நடத்திவிட்
அகதியாக வந்
இம்ைசப் ப கிற அவதி ெசால் விளங்கா . கைடசியில், எவ்வளேவா கஷ்டப்பட் ,
அவ ம் ர்ணிமா ம் கனடா க்கு அகதிகளாக வந் தஞ்சம் குந்தார்கள். இத்தைன
வ டங்க க்கு பிறகு பரமனாதன் தன் ைறயாக அவர்கைளப் பார்க்கிறான்.
பசி பி ங்கிய
பரமனாத க்கு. ஆனால்
ர்ணிமா அவர்க டன் இ ந்
சுவாரஸ்யமாகப் ேபசிக் ெகாண்
ந்தாள். சாப்பா
அ க்குகள் ஒன்ைற ம்
காணவில்ைல.

த ல் பரமனாத

பி த் விட்ட . 'சாப்பாட்ேட ஒ
ெதாடங்கி விட்ட .

க்கு ெகாஞ்சம் பயமாக இ ந்த ; பிறகு திகில்
ேவைள கிைடக்காேதா? என்

ர்ணிமா ச தியாகச் ெசான்னாள்: "இஞ்ச ங்ேகா!

ெநஞ்சு அ க்கத்

ேபார் ஒன்ைள (241)

ெட ேபானில் கூப்பி வமா?" பரமனாதன் பாவம், ஒன் ம் ாியாமல் இ வைர ம்
மாறி மாறிப் பார்த்தான். சிவ ங்கம் விளங்கப்ப த்தினான்: " ேபார் வன் நம்பைர
டயல் பண்ணி ஒ

ெபாிய பீஸா ெராட்

ஓடர் பண்ணினால், ஒ

காசுக்கு இரண்

ெராட் ெகாண் வந் ெகா ப்பார்கள்; ஒன் ெபாிசு, மற்ற சிறிசு. சிறிய ெராட்
இலவசம்.
ேபார் வன் (ஒ காசுக்கு இரண் ). பதிைனந் நிமிடங்க க்கிைடயில்
ட் ற்ேக ெகாண் வந் த வார்கள். அ பிந்தினால் ெராட் இலவசம். அைதத்
தான்

ர்ணிமா ேகட்கிறா? ஓடர் பண்

வமா?"

பரமனாத க்கு இ வி ந்த . "என்னடா! வந்திறங்கிய டன் ஏேதா ஒ பி சாதம்
என்ெறல்லாம் கைதத்தாய். இப்ப ெமல்ல ெராட் க்கு தாவப் பார்க்கிறாேய!" என்றான்.
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"ஓ, ஓ மறந்

விட்ேடன். சாதம்தான், சாதம் தான்" என்

பார்த்தான், சிவ ங்கம்,
ெதாடங்கினாள்.

ர்ணிமா ம்

கூறிவிட்

ன்சிாிப் டன் ம ப

மைனவிையப்

ம் டயல் பண்ணத்

சிவ ங்கம் விஸ்தாரமாக கனடாக் கைதகைளச் ெசால் க் ெகாண்
சாப்பா
வந்த விட்ட
பரமனாத க்கு தன் கண்கைளேய நம்ப

ந்த ேபாேத
யவில்ைல.

'ஆஹா! என்ன சாப்பா . சம்பா அாிசிச் ேசா , மீன்குழம் , கத்தாிக்காய் ெபாாியல்,
மாசுச்

சம்பல்,

ங்ைகக்காய்

யாழ்ப்பாணமா?
ெகாண்

வந்

கூட் ,

சி, மணம் எல்லாம்

ெகா த்

இ

என்ன

க்கி அ த்த . இவ்வள

கனடாவா,
சீக்கிரம்

அல்ல
ட் க்ேக

விட்டார்கேள?"

எல்ேலா மாக ேமைசயில் சுற்றி வர இ ந்
சுடச்சுட சாப்பிட்டார்கள்.
பரமனாத க்கும் உலகேம மறந்
விட்ட . அவன் பசிக்காகச் சாப்பி கிறவன்
அல்ல;ராக்குக்காகச் சாப்பி ம் ேபர்வழி! விட்

ைவப்பானா?

ர்ணிமா ெசான்னாள்: "இங்ேக
சன் ெபண் சாதி இரண் ேப ேம அேநகமாக
ேவைலக்குப் ேபாகினம். அதனாேல இஞ்ச கன கு ம்பங்களில் இப்பி த்தான் ஓடர்
பண்ணிச் சாப்பி கினம். நல்ல சாப்பா , விைல ம் பரவாயில்ைல."
"நாங்கள் இங்கு வந்த

ட்டம் அகதிகள் உதவிப் பணத்தில்தான் மிக ம் சிக்கனமாக

சீவித்தனாங்கள்; பிள்ைளகள் கனடா உண பழகி விட்டார்கள். இப்ப நாங்கள் ஓடர்
பண்ணிச் சாப்பி வ இப்ப ெகாஞ்ச நாளாய்த்தான்" என்றான் சிவ ங்கம்.
சாப்பா
ந் த வாயில் ர்ணிமா, "உங்கைட ப்ரண்
ட் ப் ேபைரப் பற்றி
ேகட்டார். நீங்கள் ஏேதா ெசால் சமாளித் ேபாட் யள். இவ க்கு நாங்கள் இஞ்ச
வந்
பட்ட பாட்ைடக் கட்டாயம் ெசால்ல ேவ ம்" என்றாள சிவ ங்கத்திற்கு
விஸ்தாரமாக கைத ெசால்

வ

என்றால் அளவற்ற பிாியம், வி வானா?

"இஞ்ச எல்ேலா க்கும் நடக்கிற

ேபாலத்தான் எங்க

எங்கைட கஷ்டம் ெகாஞ்சம் வித்தியாசமான ; அ
"இ பத்ைதந்

வ டங்க

க்கு

க்கும் நடந்த . ஆனால்

பவித்தால்தான் ெதாி ம்.

ன் சிேலானில் நடந்த சம்பவம் இ . அப்ப ஒ

கம்பனிக்கு கணக்காய்
(Audit) ெசய்யப் ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக ெபான் ச்சாமி
என்ெறா கிழவர் நாற்ப வ டமாகேவ ேவைல பார்த் வந்தார். ேபேர கைளத்
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தயாாித் ரயல் பாலன்ஸ் எ த் கணக்காய்வாளாிடம் (Auditor) ெகா ப்ப அவர்
ெபா ப் . கணக்கு எ
வதில் அவர்
. எந்தக் கஷ்டமான சிக்கல் என்றா ம்
அவிழ்த் வி வார்.
"நாற்ப

வ ட காலமாக வராத ஒ

கஷ்டம் அவ க்க அப்ேபா

அவ ைடய ரயல் பாலன்ஸ் அந்த வ டம் ெபா ந்தவில்ைல; ஒ
ெநாட் க் ெகாண் நின்ற .

வந்த .

சதம் வித்தியாசத்தில்

"ெபான் சாமிக்கு இ ஒ ெபாிய சவால். இைத எப்ப அவர் ஏற்பார்? இர
பகலாகக் கண் விழித்
க கணக்குகைள ம் இன்ெனா
ைற சாி பார்த்தார்.
அந்த ஒ சதத்ைத அவரால் கண்
யவில்ைல. ெபாிய மானப் பிரச்சைனயாக இ
உ ெவ த்
விட்ட . கணக்காய்
தள்ளிப்ேபாய்க் ெகாண்ேட வந்த . ரயல்
பாலன்ஸ் சாி வராமல் கணக்குகைள

க்க

யாேத?

"ஏர்னஸ்ட் ெஹமிங்ேவ எ திய ஒ கைத ப த்தி ப்பாய். ஒ கிழவன் தன் சி
வள்ளத்தில் மீன் பி க்கப் ேபானான்.
ண் ல் ேபாட் மீைனப் பி த் விட்டான்.
ஆனால் அகப்பட்டேதா ஒ ராட்சச மீன். பலத்த ேபாட் . கிழவன் மீைன வி வதாக
இல்ைல; மீ ம் பி
ெகா ப்பதாக இல்ைல. இந்தச் சண்ைட நாள் கணக்காக
நீ க்கிற . ஒன்றில் மீன் சாக ேவண் ம் அல்ல
கிழவன் சாக ேவண் ம்.
அப்ப யான ஒ நிைல.
"அ
ேபாலத்தான் ெபான் ச்சாமிக்கும் ேபேரட் க்கும் நடந்த ேபாராட்டம்
வில்லாமேல நீண் ெகாண் ேபான . ஒ திங்கள் காைல நான் ேபாகிேறன்.
ெபான் ச்சாமி தைலவிாி ேகாலமாய் என் ன்ேன வந் நிற்கிறார். அவர் கண்கள்
எல்லாம் சிவந் காணப்ப கின்றன. சனி, ஞாயி வி
ைறக்கு அவர்
ட் க்ேக
ேபாகவில்ைல. இர பகலாக ேபேர கைள மீண் ம் மீண் ம் சாி பார்த்தி க்கிறார்.
"அவ ைடய கண்கள் கீேழ பார்த்தப

இ ந்தன. தன் ைபக்குள் ைகைய விட்

சதக் காைச எ த் என் ேமைச ேமல் ைவத்தார். 'தம்பி, இந்த ஒ
ெகாள் ங்கள். என்னால் இந்த வித்தியாசத்ைதக் கண் பி க்க

ஒ

சதத்ைத ைவத் க்
யேவ இல்ைல.

இ எனக்கு ஏற்பட்ட மிகப் ெபாிய ேதால்வி. என்ைன விட் வி ங்கள்' என்றார்.
ெபான் ச்சாமி ைடய கஷ்டம் எனக்கு அப்ெபா
ற்றாக விளங்கவில்ைல.
ஆனால் அேத ேபான்ற ஒ சங்கடம் எனக்கம் இங்ேக கனடாவில் ஏற்பட்ட .
"நாங்கள் அகதிகளாக வந்
சீரழிந்த கைத நீண்
ெகாண்ேட ேபாகும். அைத
விட் வி ேவாம். என் ைடய விண்ணப்பத்ைத எ திக் ெகாண்
கம்பனி
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கம்பனியாக ஏறி இறங்கிேனன்.
ற் க்கணக்கான விண்ணப்பங்கைளத் தபா
அ ப்பிேனன். அகதிகள் உதவிப் பணத்தில் சிக்கனமாக வாழ்க்ைக நடத்திேனாம்.
"இங்ேக ெபண்க க்கு ேவைல கிைடப்ப
கிைடத் விட்ட . ஆனால் அவள் அப்ேபா
ெகாள்ள
யவில்ைல.
"சில ேபர் எனக்கு கு க்கு

ம்

ெவகு சுலபம். ர்ணிமா க்கு ேவைல
கர்ப்பம். அதனால் ேவைலைய ஏற் க்

ைள ெசால் த் தந்தார்கள். கனடா அரசாங்கத்ைத

ஏமாற்றி உதவித்ெதாைக அதிகாிப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகள் இ க்கின்றன; அதில் ஒன்
மைனவிைய தற்கா கமாக நீக்கிைவப்ப . என் மனம் உடன்படவில்ைல. ெசாந்த
நாட்
ந்
ரத்தப்பட்
அகதிகளாக வந்
தஞ்சம் குந்த நாட்ைட இப்ப
ஏமாற் வதா?
"கனடாவில் மீண் ம் ஒ
ைற ப த்
கணக்காளர் ேதர்
எ தி
த்ேதன்.
ேவைல கிைடப்ப
இப்ேபா
இன் ம் கஷ்டமாகி விட்ட . விஷயம் இ தான்.
என் ைடய ப ப் க்கும், அ பவத் க்கும் ஏற்ற ேவைல எ த்த
ச்ேச
தரமாட்டார்களாம். கீழ் மட்டத்தில் ேசர்ந்
ப ப்ப யாகத் தான் உயரேவ ம்.
அப்ப க் கீழ்மட்டத்தில் எ ப்பதற்கும் கம்பனிகள் பயப்பட்டன.
"நீ ெசான்னால் நம்ப மாட்டாய், கைடசியில் எனக்குக் கிைடத்த ேவைல வாட்ச்ேமன்
உத்திேயாகம்தான். அதற்கும்கூட எவ்வள

கஷ்டப்பட்

ப்ேபன். ெதாி மா? ஒ

இந்தியக்காரர், சுந்தரம் என் ேபர், அவர்தான் எனக்கு அந்த ேவைலைய எ த் க்
ெகா த்தார். அதற்ெகன் பிரத்திேயகமான பயிற்சிகள் எல்லாம் தந்தார்கள். எங்கள்
ஊாில்
காாில்
இப்ப
ெநாந்

ைசக்கிள் கைட ைவத்தி ந்தவர்க ம், ேபப்பர் ேபாட்ட ெப யன்க ம் BMW
இங்ேக உலா வந்
ெகாண்
ந்தார்கள். நான் இவ்வள
ப த் விட்
யாக காவல்கார ேவைல ெசய்
ேவண் வந்
விட்டேத! விதிேய என்
ெகாண்ேடன்.

"எங்கள் கம்ெபனி பிெரஸ’ெடண்ட் ேபாகும். ேபா ம் வ ம் ேபா ம் நான் அவ க்கு
தவறாமல் சலாம் ெசய்ேவன். அவ ைடய கவனத்ைத எப்ப
ம் ஈர்க்க ேவண் ம்
என்பதில் ஆர்வமாக ெசயல்பட்ேடன். அவ ைடய கைடக்கண் பார்ைவபட்டால் என்
கஷ்டெமல்லாம் தீர்ந் வி ேம!
"என் ேவைலேயா மிக ம் க ைமயான .
பழக்கவில்ைல. இர

வ ம் ேராந்

வந்

ன் பின் எனக்கு அப்ப

ேவைல ெசய்

ெமஷ’ைனப் பஞ்ச் பண்ணிய ப ேய

இ க்க ேவண் ம். பனிெயன்றால் ஓவர் ேகாட்ைட ம்,
மீறி குளிர் உள்ேள ேபாய் உயிைரத் ெதா ம்.

ட்ைச ம் ேமலாைடகைள ம்
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"ஒ நாள் என் ட் க்கு ேபாய் கா ைறையக் சுழற்றியேபா கா ைறெயல்லாம்
இரத்தம். ர்ணிமா அ
விட்டாள். அன் இர ெவகு ேநரமாக ஒ விண்ணப்பம்
தயாாித்ேதன் எங்கள் கம்ெபனி பிெரஸ’ெடண் க்கு. எப்ப
ம் ஒ
சின்ன
ேவைலயாவ ேபாட் த் த மா
என் தகுதிகைள எல்லாம் காட் விளக்கிேனன்.
த ணம் பார்த்தி ந் ஒ நாள் அைத அவர் ைகயி ம் ேசர்த் விட்ேடன்.
"அதன்பிறகு ஒவ்ெவா நா ம், அவர் ேபாகும் ேபா ம் வ ம் ேபா ம், அவ ைடய
கத்ைதேய பார்த்தப
இ ப்ேபன். ஏதாவ
ஒ நாள் அவர் வாயி
ந்
நல்ல
வார்த்ைத வ மா என் பார்த் ப் பார்த் ஏமாந்ேதன்.
"அந்தச் சமயத்தில்தான் James Gleick எ திய Chaos என்ற
எங்கும் பரபரப்பாகப் ேபசப்பட்ட . அறி
த்தகம் அ என் உனக்குத் ெதாி ம்.

ஜ“விக

த்தகம் ெவளியாகி

க்காக மட் ேம எ தப்பட்ட

"நான் சிேலானில் இ ந்தேபா
த்தகங்கைள வாங்கி வாங்கி குவிப்ேபன்.
வாங்கின
த்தகங்கைள இர
பகலாக வாசித்
த்
வி ேவன். இங்ேக
த்தகங்களின் விைலேயா எக்கச்சக்கம். ஒ
த்தகம் கூட வாங்க
வதில்ைல. த்தக
கைடகைளப் பார்த் ப் ஏங்குேவன்.
"ஒ நாள் பிெரஸ’ெடண்ட் ைகயில் அந்த Chaos
நாேள

த்தகக் கைடயில் ேபாய் நா

ம் ஒன்

த்தகத்ைதப் பார்த்ேதன். அ த்த

வாங்கி விட்ேடன். விைலேயா 12

ெடாலர். ர்ணிமா என் டன் சண்ைட ேபாட்டாள், எங்கள் வ ம்ப க்கு அ
அநாவதியமான ெசல
என் . த்தகத்ைத
த ல் இ ந்
கைடசிவைர
தடைவ ப த்ேதன்; சில பகுதிகைளக் கைரத் ம் கு த்
"அதற்குப் பிறகு அந்தப்

"என்

ைடய

விட்ேடன்.

த்தகத்ைத ைவத் க் ெகாண்

பிரஸ’ெடண்ட் வ ம் சமயம் பார்த்
அங்குமிங்கும் அைலந்ேதன்.

ஒ
ன்

உலாவத் ெதாடங்கிேனன்.

த்தக அட்ைட ெதாியக்கூ யதாக பி த்த பி ேய

க்தி ஒ நாள் ப த்த . அவரசமாய் ேபான பிெரஸ’ெடண்ட் நின்

உற் ப் பார்த் விட் 'ஆஹா! James Gleick?' என்றார். அவர் வாய்
ன் நான்
அந்த எ த்தாளர் கூறிய தத் வங்கள் பற்றி என் க த்ைத எ த் விட்ேடன். குளத்தின்
ந ேவ ஏற்ப ம் சி சலனம் எப்ப விாிந் விாிந் கைரைய அைடகிறேதா அேத
ேபான்
வளிமண்டலத்தில் ஏற்ப ம் அ ப்பிரமாணமான சி
மாற்றம்கூட
வானிைலைய ஏன்
தாகரமாகப் பாதிக்கிற
என்பைதப் பற்றி விளக்கிேனன்.
அதனால்தான் கிரகணம். நீர்மட்ட ஏற்ற இறக்கம் பற்றிெயல்லாம் கச்சிதமாக
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ன்கூட் ேய கூறிவி ம் விஞ்ஞானம், ப வ நிைலைய மாத்திரம்
ெசய்வதற்கு திக்கு க்கா கிற என்ப பற்றி கூறிேனன்.
"'எங்கள் நாட் ல் ஓளைவயார் என்
அவர் ஒ

ஒ

மிகப் ப த்த ெபண்

அரசைன வாழ்த்தப் ேபாய் 'வரப் யர' என்

ன்னறிவித்தல்

லவர் இ ந்தார்.

மட் ம் கூறி ேபசாமல் இ ந்

விட்டார். அதன் தாற்பாியத்ைத பின் அவேர விளக்கினார்.'
'வரப் யர, நீர் யா ம் நீர் உயர, ெநல் உய ம் ெநல் உயர, கு

உய ம் கு

உயர,

ேகால் உய ம் ேகால் உயர, ேகான் உயர்வான்?
"'ஒ

ளி காாியம் எப்ப ப் பிரம்மாண்டமான ஒ

என்பதற்கு இ

சான் . இ

ச்சுவிடாமல் ெசால்

தாக்கத்ைத உண்டாக்குகிற

எனக்கு மிக ம் பி த்தமான

நி த்திேனன். பிெரஸ’ெடண்ட் ஆ

வியாக்கியானமாய் இ க்கிறேத! குட், குட்' என்
விட்டார்.

ஒ

க த் ' என்

விட்டார். 'அட! மிக நல்ல

ெசால் விட்

ேவகமாய் ேபாய்

"அ த்த நாள் எனக்கு ஓர் அதிசயம் காத்தி ந்த . கணக்காளர் பிாிவில் ஒ
அ மட்ட ேவைல எனக்கு கிைடத் விட்ட . எனக்குண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அளேவ
இல்ைல. ேவைல என்ப
பத்தாம் வகுப்
ப த்தவைன பாலர் வகுப்பில்
ேபாட்ட ேபாலத்தான். ஆனால் அைத நான் ெபா ட்ப த்தவில்ைல இரண் நாள்
ேவைலைய இரண்
மணி ேநரத்தில்
த்
வி ேவன். ஒய்
ேநரங்களில்
மற்றவர்க ைடய ேவைலைய ம் இ த் ப் ேபாட் க் ெகாண் ெசய்ேவன். இரண்
மாதத்தில் அந்தப் பிாி ேவைலெயல்லாம் எனக்கு தண்ணிபட்ட பா .
"என் ைடய ெசக்ஷனில் எல்ேலாாிட ம் கம்ப் ட்டர் இ ந்த ; எனக்கு மட் ம்
இல்ைல. ெசக்ஷன் தைலவாிடம் வழவழெவன்
ஒ கம்ப் ட்டர். அந்த வழியால்
ேபாகும்ேபாெதல்லாம் அைதத் ெதாட் த் தடவி விட் த்தான் ேபாேவன். ேநரம்
கிைடக்கும்ேபாெதல்லாம்
மற்றவர்க ைடய
கம்ப் ட்டாில்
வ ம்
சிறிய
பிரச்சிைனகைள எல்லாம் தீர்த் ைவப்ேபன்.
"இதற்கிைடயில், ஐம்ப

ெடால க்கு நான் ஒ

ஓட்ைட கம்ப் ட்டர் வாங்கி

விட்ேடன். மற்ற கம்ப் ட்டர்கள் ெபன்ஸ் கார் என்றால் இைத 'தி க்கல்வண் ' என்
ெசால்லலாம். அவ்வள
ெம வாகப் ேபாகும். கம்ெபனியில் சிக்கலான சில
ேவைலகைள ட் ல் ெகாண் வந் இதில் தட் சாி ெசய் வி ேவன்.
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"அப்ேபா

ஒ

நாள் எங்கள் ெசக்ஷன் தைலவர் சில நாள் லீ

பகுதி ேவைலகள் எல்லாத்ைத ம் நான் பார்க்கும்ப
அந்த கம்

ட்டாில் ேவைல ெசய்யக் ெகா த்

ெசய் ம்ேபா தான் ஒ
சதம் தவறியி ந்த .

"இ
ெபாிய விஷயமில்ைல. ஆனால் இ
ெசய் ம் ேபாகவில்ைல. குத் க்கரணம் அ த்
வித்தியாசம் ேபாவதாகத் ெதாியவில்ைல.
"கம்

ட்டர் என்ப

வந்த . வி ேவனா? அதி

ைவக்க ேவ

நாள் கவனித்ேதன்; கம்

ேபாட்டார். அந்தப்
ேம? அப்ப

ட்டர் பிாிண்ட் பண்

ம்

ேவைல

ம்ேபா

ஒ

தி ப்பித் தி ப்பி நடந்த . என்ன
வித்ைத காட் னா ம் அந்த ஒ சத

கணக்குகைளச் சாியாக ம், ேவகமாக ம் ேபா வதற்ெகன்ேற

பிறவிெய த்த . இப்ப பிைழ நடக்கலாமா? 'விேடன், ெதாேடன்' என்
ரகஸ்யத்ைத உைடக்க ற்பட்ேடன்.

நான் இந்த

"ஒ நாள் பிெரஸ’ெடண்ட் தனியாக இ க்கும் சமயம் பார்த் அவர் ன் ேபாய்
நின்ேறன். அந்த ஆதி லத் க்குள் என் ேபான்ற சாதாரண மனிதப் பதர்கள் கால
எ த் ைவக்க
யா என்றா ம் நான் ணிந் ேபாய்விட்ேடன்.
" த ேலேய மன்னிப்
பற்றி

அவாிடம்

ேகாாி, இப்ப

விஸ்தாித்ேதன்.

அவர்

அ க்க

வ ம் ஒ

அைதப்

சத வித்தியாசத்ைதப்

ெபா ைமயாக

ேகட் விட் ,

ன்சிாிப் டன் 'அைத பார்த்
விட்டாயா? உண்ைமதான். நாங்கள் கடந்த ஆ
வ டங்களாக யன் ம் அந்த ஒ சதம் உைரப்பைத நீக்க
யவில்ைல. சில ெவளி
இடத் நி ணர்கள்கூட வந் பிைழையத் தி த் வதற்காக எண்பதாயிரம் டாலர்வைர
ெசல

ெசய் விட்ேடாம். இ
தவிர, இ
என்ன, ஒ
க்கமாகப் பார்க்கப் ேபாகிறார்கள். இ ேவஸ்ட் என்

சதம் தாேன! இைத ஆர்
ெசய் விட்ேடாம்.

இதில் கவனத்ைதத் தி ப்பாேத' என்றார்."
அந்த ேநரம் பார்த்
சந்ேதகம் ேகட்டாள்.

சிவ ங்கத்தின்
த்த மகள் வந் கணக்குப் பாடத்தில் ஒ
சிவ ங்கம் ெபா ைமயாக அவ க்கு அந்தக் கணக்ைக

விளக்கப்ப த்தினான்; பிறகு ம ப

ம் ெதாடர்ந்தான்:

"மகாத்மாகாந்தி இங்கிலாந் அரசுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத் வதற்காக லண்டன்
பயணமானார். எப்ேபா ம்ேபால சாதாரண இந்தியக் கு மகன் ேபால நா
ழத் ண் ம்,

ேமற்ேபார்ைவ ம்,

ெச ப் ட

ம்

ெவளிக்கிட்டார்.

அவ ைடய

உண ப் பழக்கேமா உலகம் அறிந்த . ேபாிச்சம் பழம், ஆட் ப் பால், ெவண்ெணய்
இப்ப ெவகு எளிைமயான . இங்கிலாந்
அரசாங்கம் அவ ைடய சாப்பாட் ல்
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அக்கைற
ெகாண்
ஒ
வரவைழத்தி ந்த . அப்ேபா

ஆட்ைட ம்
கப்ப ல்
அவ டன்
லண்டன்
லண்டன் ேபப்பர்களில் இப்ப ஒ ெசய்தி வந்ததாம்:

'மகாத்மா காந்திைய அவர் ஏற் க்ெகாண்ட ஏழ்ைம நிைலயில் ைவத்தி ப்பதற்கு
இங்கிலாந் அரசு நாெளான் க்கு ற் க்கணக்கான ப ண் ெசல ெசய்ய ேவண்
இ க்கிற .'
"அ

ேபாலத்தான் இந்தக் கைத ம் இ ந்த . நான் ைதாியத்ைதெயல்லாம்

வரவைழத் க்ெகாண் . 'ஐயா,
ெகா ப்பீர்களா?' என்
"அவர் சிறி

எனக்கு ஒ

ைற இைதப் பார்க்க அ

ேகட்ேடன்.

ேயாசித்தப

இ ந்தார். அந்த ஒ

நின்ற . கைடசியில் என்ன நிைனத்தாேரா 'சாி' என்
"அன்றிர

மதி

நிமிடத்தில் என்
கூறிவிட்டார்.

என் ேபாராட்டம் ஆரம்பித்த . கிழவ

ேபான்ற ேபாராட்டம்; பீம
வில்லாத ஒ
த்தம்.

க்கும் ஜராசந்த

ச்சு ஓடாமல்

க்கும் மீ

க்கும் நடந்த

க்கும் நடந்த

வந்த த்தம் ேபான்

"170 பக்கங்கள் ெகாண்ட ப்ேராகிராம் அ .
க்கமாக, வாிவாியாக அைதச்
ேசாதித்தப ேய வரேவண் ம். ைல
க்ெகல்லாம் தடவித் தடவி ேத க் ெகாண்ேட
வ கிேறன். எங்ேகா ஒ
ைலயில் அந்த தவ
ஒளித்தி ந் ெகாண் என்ைனப்
பார்த்தப ேய இ க்கிற .
கள்ளி க்கும் மலர்க் கூந்தல் ஜானகிைய கரதலத்தில் கவர்ந்த காதல் உள்ளி க்கம்
என நிைனந் உடல் குந் தடவியேதா ஒ வன் வாளி!
என்ற கம்ப

ைடய பாடல் ஒன்

இ க்கிற . ஜானகிையக் கவர்ந்த காதல் எங்ேக

ஒளிந்த்தி க்கிற என் ராவ
ைடய உடைல கூாிய அம்பினால் ஒட்ைட ேபாட் ,
ஒட்ைட ேபாட்
தடவிப் பார்க்கிேறாம் ராம ைடய பாணம். அ ேபாலத்தான்
எங்ேகேயா ஒளிந்தி க்கும் அந்த பிைழையத்
வித்
வி ேத ப் பார்க்கிேறன். என்
கண் க்கு அ ெதன்படேவ இல்ைல.
"என் நண்பர்கள் என்ைனப் பார்த் பாிகசிப்ப ண் ; கம்
ட்டைர இயக்க
நான் வழக்கம்ேபால ெசால் ம் ஸ்ேதாத்திரத்ைதச் ெசால்
திக்கிேறன்:

ன்

மனிதைன உய்விப்பதற்காக அவதாித்த கம்
ட்டேர! உனக்கு அேநக ேகா
வணக்கங்கள்! உன் ைடய விஸ்வ பத்தின்
ன் நான் சி
ளி. உன் பாி ரண
கடாட்சம், என் மீ

பாயட் ம்! சகல கத கைள ம் திறந்

உன் ரகஸ்யங்கைள என்
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வசமாக்குவாயாக! உன் வாச ேல
நமஸ்காரம்!

க அ மதி ேகட்

நிற்கிேறன். நமஸ்காரம்!

இப்ப யாக அைத வணங்கி இயக்குகிேறன். அ கிர்ெரன்ற சத்தத் டன் உயிர்
ெப கிற . தன் பரந்த உலகத்ைத என் ன்ேன விாிக்கிற . ஒவ்ெவா கதவாகத்தட்
விைடையத் ேத க்ெகாண்ேட வ கிேறன். விைட ம் என் ைகக்குள் சிக்காமல்தப்பிக்
ெகாண்ேட ேபாகிற .
"ஒ நாள் அல்ல, இரண் நாள் அல்ல. பல நாட்கள் இப்ப யாக பயனின்றி ஓ
விட்டன. கந்ேதாாி
ந்
வந்த ம் ேநராகப் ேபாய் கம்
ட்டாின்
ன் இ ந்
வி ேவன். இர இரண் மணி,
ன் மணி வைர ேவைல ெசய்ேவன். கைளத் ப்
ேபாய் அப்ப ேய ப த்
ங்கி ம் இ க்கிேறன். ம நா ம் இ ேபாலேவ ேபாய்
வி ம். ஆனால் அந்த ஒ சதம் என் ைகக்குள் அகப்படாமல் தப்பிக்ெகாண் வந்த .
"நான் உண்பதில்ைல; வ வாக உறங்குவதில்ைல. ேவ

ஒன்றி

ம் கவனமில்ைல.

என் த்திெயல்லாம் இதிேலேய ெசலவழிந்த . உன்மத்தம் என்
அப்ப யான ஒ நிைலதான். கம்
ட்டர் ேதவைத என்ைன
அைலக்கழித் க் ெகாண்
ந்தாள்."

ெசால்வார்கேள,
உதாசீனப்ப த்தி

இந்த இடத்தில் சிவ ங்கம் கைதைய நிற்பாட் விட்
ைவத்த காபிைய சிறி

ப கினான்; பிறகு ம ப

"நாங்கள் கலாசைலயில் ப த்தேபா

மைனவி ெகாண்

வந்

ம் ெதாடர்ந்தான்:

ேவதியியல் ேபராசிாியர் கூறிய

உனக்கு

ஞாபகமி க்கிறதா? ெபன்சீ ைடய (Benzene) அ
அ க்கு
ைறையக்
கண் பி க்க விஞ்ஞானிகள் பட்டபா . அதி ம் பிரெடாிக் ேககுேல என்ற விஞ்ஞானி
ஒன்றல்ல. இரண்டல்ல ஏ வ டங்கள் இதற்காகப் ேபாரா னார். எப்ப த்தான் படம்
ேபாட்டா ம் ஆ
கார்பன் அ க்கைள ம், அ
ைஹட்ரஜன் அ
விகித ைற தவறாமல் அவரால் அ க்க
யவில்ைல.

க்கைள ம்

"கைடசியிேல ஒ நாள் மாைல அவர் கைளப் டன் குதிைர வண் யில் பிரயாணம்
ெசய் ெகாண்
ந்தேபா சிறி அயர்ந் விட்டார். அப்ேபா அந்த விஞ்ஞானியின்
கனவிேல பாம் கள் ேதான்றினவாம். அதிேல ஒ பாம் தன் வாைலப் பி த் த்
தாேன வி ங்கத் ெதாடங்கிய . அந்தச் சமயம் பார்த்
இவ க்கு விழிப் வந்
திடீெரன்
எ ந் விட்டார். அந்தக் கனைவத் ெதாடர்ந்
அ க்கைள வட்டமாக
வாிைசப் ப த் ம் எண்ணம் உதித்த . அப்ப ேய ெசய் பார்த்தேபா அந்த அ
அைமப் சாியாக வந் விட்ட .
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"இ மாதிாியான சம்பவம்தான் எனக்கும் இங்ேக ஏற்பட்ட . ஆ
மாத காலம்
இப்ப ேய விரயமாகக் கழிந்த . ேபாராட்டத்திற்கு
ேவ இல்ைல. என்
மைனவிக்கும் ெவ த்
விட்ட . ஒ நாள் கம்
ட்டைரத்
க்கி எறிவதற்கு
கூடத் ணிந்
விட்டாள். ஒ
சரஸ்வதி ைச நாள். மைனவி
ம் ரமாக ைச
அ க்குகள் ெசய்கிறாள். கம்
ட்டாில் ழ்கி இ ந்த என்னிடம் வந் ெசால்கிறாள்:
"இண்ைடக்காவ

இைத வி ங்ேகா!

ைளக்கு ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட்' ெகா த் ப்

பா ங்ேகா. ஒ நாள் ேபானால் என்ன; நாைளக்கு ேவைல ெசய்யலாம் தாேன" என்
என்ைன இ த் க் ெகாண் ேபாய்விட்டாள். நா ம் கம்ப் ட்டைர ெதா வதில்ைல
என்

சத்தியம் ெசய்

விட்ேடன். ஆனா

ம் என்ன பயன்?

"சாமி கும்பி ம் ேபா ம் சாி, மைனவி டன் ேபசும்ேபா ம் சாி, குழந்ைத டன்
விைளயா ம் ேபா ம் சாி என் மனமான
கம்
ட்ட டேனேய ரகஸ்யமாகச்
சல்லாபித் க் ெகாண் இ ந்த .
"அன்றிர
வழக்கத் க்கு மாறாக பத்
மணிக்ேக ப க்கப் ேபாய் விட்ேடன்.
நித்திைரயிேல எனக்கு ஒ கன வந்த . அப்ேபா பளீர் என் என்
ைளயிேல
ஒ மின்னல த்த . அந்த தப் க்கான விைட அங்ேக என் ன்ேன குதித் க் ெகாண்
நின்ற . எ ம்ப விட்ேடன். ேநரம்
ன் மணி காட் ய . ப்ேராகிராைம எ த் ப்
பார்த்ேதன். பதிேனழாவ
பக்கம், நாலாவ
வாியில் நான் நிைனத்த மாதிாிேய
இ ந்த . என் கண்கைள நம்பேவ
யவில்ைல.
" ரங்கநாதர் நீண் சயனிப்ப ேபால் அந்தப் பிைழயான நீளவாட் ல் ப த் க்
ெகாண்
ந்த . இேத பாைதயால் ன்
தடைவயாவ ேபாயி ப்ேபேன! நான்
பார்க்கவில்ைலேய! இன்
என்ன இவ்வள
ல் யமாகத் ெதாிகிற . இவ்வள
கால ம் ஏன் என் கண்கள் இைதக் கவனிக்கவில்ைல?
"என் ெநஞ்சு படக்படக்ெகன்

ேவகமாக அ க்கத் ெதாடங்கிய . ெவளியிேலேயா

பனி ெகாட் கிற . மைனவி, குழந்ைதேபால அைமதியாகத்
இ க்கிறாள். ெம வாக ஓவர் ேகாட்ைட ம்,
ர்ணிமா க்கு ஒ சி குறிப் எ தி ைவத் விட்

ங்கிக் ெகாண்

ட்ைஸ ம் எ த் க் ெகாண்
ஓைசப்படாமல் ந
கிேறன்.

"அப்ேபா
என்னிடம் காாில்ைல. டாக்ஸ’ ஒன்ைற ெட ேபானில் கூப்பிட்
என் ைடய கந்ேதா க்கு ேபாய் இறங்கிேனன். சுந்தரம்தான் காவல் காக்கிறான்.
ெசக்கி ாிட் கார்ட்ைட கதவி க்கில் ெசா கி கதைவத் திறந் ெகாண்
உள்ேள
ேபாகிேறன். 'கம்ப் ட்டர் ேதவைதேய! இன்
ேவண் க்ெகாண்ேட அைத இயங்குகிேறன்.

எனக்கு நீ இணங்கி வி ' என்
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"கம்ப் ட்டர் கிர்ெரன்
உயிர்ெபற்
தன் வாசல்கைள எனக்குத் திறக்கிற .
ஒவ்ெவா
வாசலாகத் தட் க்ெகாண்ேட ெசல்கிேறன். அங்ேக கஷ்டப்பட்ட என்
அணங்கு ைககைளப் பரப்பிக்ெகாண்
எனக்காகக் காத்தி ந்தாள். பதிேனழாவ
பக்கத்திேல அந்தப் பிைழயான
வியாபித்
நிற்கிற . நிமிடத்தில் அைதச் சாி
ெசய் விட்

ஓட் ப் பார்க்கிேறன். ஒ

சதம் ேபாய் விட்ட ; விளம்பரங்களில்

ெசால்வ ேபால் 'ேபாேய ேபாய்' விட்ட .
"என்னால் என் கண்கைள நம்ப
யவில்ைல. இன் ம் ஒ இ ப
தடைவ
தி ப்பித் தி ப்பி ஓட் ப் பார்த்ேதன். ஒ
சத வித்தியாசம் மைறந் விட்ட .
யாாிடமாவ

ெசால் க் கதற ேவண் ம் ேபால இ ந்த . 'சுந்தரம் சுந்தரம்' என்

ஓ ேனன். அவைனக் கட் ப் பி த் க் ெகாண்

உளறிேனன். 'என்ன தம்பி, என்ன

ஆச்சு? கம்ப் ட்டைர உைடச்சுப்பிட் யா?' என்றான். 'இல்ைல, சுந்தரம் ஒ
ஒன்
இவ்வள
நா ம் காணாமல் ேபாச்சு. இன்
கூறிேனன். அவன் ஒன் ம் ாியாமல் விழித்தான்.

சதம்

கிைடத் விட்ட ' என்

"நான் அந்த ப்ேராகிராைம தி ப்பித் தி ப்பி ஓட ைவத்

அதன் லாவண்யத்ைத

ரசித்தப ேய இ ந்ேதன். அந்த அழகு ெகாள்ைள அழகு; அைத எத்தைன தரம்
பார்த்தா ம் ஆைச தீரா .
"அந்தச்

சமயம்

விைளயாட் க்கு

பார்த்
எங்கள்

இன்ெனா

அதிசயம்

பிெரஸ’ெடண்ட்

நடந்த .

அ க்க

பனி

ச க்கு

ேபாவ ண் .

அன்

சனிக்கிழைம. அதிகாைலயிேலேய அவர் கந்ேதா க்கு வந்தி ந்தார், தன்
உபகரணங்கைள
என்

எ ப்பதற்காக.

என்ைனக்

கண்ட ம்

திைகத்

ைடய குழம்பிய தைலைய ம், சிவந்த கண்கைள ம் பார்த்

அவர் அதிர்ந் விட்டார். 'என்ன நடந்த ?' என்
"'அந்த

ஒ

ெசான்னேபா

சதம்,

அைதக்

விட்டார்;

உண்ைமயாகேவ

ேகட்டார்.

கண் பி த் விட்ேடன்'

என்ேறன்.

அைதச்

எனக்கு நாக்கு குழறிய ; கண்களிேல ெபாலெபால ெவன்

கண்ர்.

'எங்ேக பார்ப்ேபாம்?' என்றார். ஒட் க் காட் ேனன். 'இன்ெனா
கம்ப் ட்டர் ம ப
எங்கைள

ைடய

ம் ஓ

அைலக்கழித்த

காங்கிரஜுேலசன்ஸ்' என்றார்.

ைற' என்றார்.

ஓய்ந்த . 'ஆஹா!, ேபாய்விட்டேத. ஆ
இன்ேறா

ஒழிந்த ;

எக்சலண்ட்

வ டமாக
ேவர்க்;
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"என் மனதில் ஏேதா ஒன்
தங்க
'இந்தப்

ெந

ய . 'ஐயா, இதன் உண்ைமயான தாத்பாியம்

க்கு ெதாிகிறதா?' என்ேறன். 'என்ன' என்
பிைழ

அதிகமாகிற ;

நீக்கத்தால்

இந்த

ேபான வ டம்

வ டம்

இன்ெனா

மட் ம்

இந்தத் தவறினால்

384,000

ெடாலர்

லாபம்

292,000 ெடாலர் இழந்

விட்ேடாம். அ ேபான தான். அ த்த வ ட பட்ஜட் ன்ப
மிைகயாக வ ம் என்ேறன்.
"ெதாடர்ந்

ைற ேகட்டார்.

அதற்கான கணக்குகைள ம் படபடெவன்

483,000 ெடாலர் லாபம்

ேபாட் க் காட் ேனன்.

ஆ தலாக அைமதியாக எல்லாவற்ைற ம் ேகட்டார். அவர்

கத்தில் அவமானம்,

அதிர்ச்சி, மகிழ்ச்சி எல்லாம் ஓ ய . ேபாய்விட்டார்.
"அ த்த நாேள எனக்கு ஒ

ப்ரேமாஷன் காத் க் ெகாண்

ந்த . எங்கள்

கம்பனியில் இ ந்த எட்
பினான்ஸ’யல் ெகாண்ட்ேராலர்களில் ஒ வராக நான்
நியமிக்கப்பட்ேடன். இ தான் என் சாித்திரம்" என்றான்.
"மிச்சத்ைத ம் ெசால்

ங்ேகா" என்றாள் மைனவி.

"இ மனசுக்கு ெகாஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்.
ேவைலயில் உயர்த்தப்பட்ட
உடேனேய என் வழக்கப்ப
எல்ல ேவைலகைள ம் இ த் ப் ேபாட்
கற்
விட்ேடன். கம்ப் ட்டர்
லம் ேவைலகைள
குைறத் லாபத்ைத விாிவைடயச் ெசய்ேதன்.

எளிைமயாக்கிேனன்;

நஷ்டத்ைத

"ஒ
ைற ஒ
ேசாதைனயான காலம். கம்ப் ட்டர் பிாி
தைலைம அதிகாாி
லீவிேல ேபாய்விட்டார். சில அந்தரங்க அறிக்ைககள் தயாராக ேவண் இ ந்த .
கம்ப் ட்டாில் ஒ
சிக்கல். ஆேலாசகர்கைளத் த விக்க ேநரமில்ைல. அவர்கள்
ஒட்டாவாவில் இ ந்
வரேவண் ம். இரண் நாட்களாக கம்பனி இயக்குணர்கள்
ஓ ஓ தாங்களாகேவ அைத நிவர்த்தி ெசய்யப் பார்த்தார்கள்.
யவில்ைல. ெக
நா ம் ெந ங்கிக்ெகாண்ேட வந்த .
"பிெரஸ’ெடண்ட் என்ைனத் தனிைமயில் அைழத்

'இைத பார்க்க

மா? இதில்

ஏேதா ெபாிய சிக்கல், நாைளக்ேக ாிப்ேபார்ட் தயாராக ேவண் ம், உங்கள் உதவி
மிக ம் அவசியம்' என்றார்.
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"அந்தரங்கமான அறிக்ைககள் அைவ. என் ேபான்றவர்கள் அவற்ைறப் பார்க்க
அ கைத இல்ைல. 'ஆபத் க்கு பாவம் இல்ைல'
வந் விட்ட . கட ளாக அ ப்பிய பிரசாதம்.

என்

என்

ைகயில்

அ

"ெப ம் காப்பியங்கைள எ
ம்ேபா
'காப் ' என்
கட ள் வாழ்த் ப் பா
பின்ேப காப்பியத்ைத ெதாடங்குவார்கள். அ ேபால இந்தக் ப்ேராகிராமி ம் காப்
ேபால ஒன்
"நான்

இ ந்த . அதற்கு பிறேக
ப்ேராகிராைமப்

காப்பிேலேய பிைழ. கன
ெசால்ல வாய் திறந் விட்

€றான ப்ேராகிராம் ெதாடங்கும்.

பார்த்ேதன்.

பார்த்த டேனேய

ெதாிந்

விட்ட .

ரம் ேபாகத் ேதைவயில்ைல. 'ஆஹா!, இேதா' என்
சடாெரன்

க் ெகாண்ேடன். 'இ

ெகாஞ்சம்

சிக்கலாக இ க்கும்ேபாலத் ெதாிகிற . நாைளவைர ைரம் ெகா ங்கள்' என்
ப்ேராகிராைம ெபற் க் ெகாண்ேடன்.

ெசால்

" தல் ஒ
நிமிடத்திேலேய பிைழையத் தி த்திவிட்ேடன், மீதி இரெவல்லாம்
ப்ேராக்கிராைம அ
அ வாக ஆராய்ந் மனதில் பதித் ைவத் க் ெகாண்ேடன்.
இப்ப யான சந்தர்ப்பம் இனிேமல் கிைடக்காதல்லவா?
"அந்த சம்பவத்திற்கு பின் தான் எனக்கு Deputy Finance Director பதவி கிைடத்த .
அதற்கு ன் அந்த ேவைலயில் இ ந்தவைர நீங்கி விட்டார்கள். அவர் நல்ல மனிதர்.
அன்பான சுபாவம். என்ைனப் ேபால அகதியாக வந் உயர்ந்தவர். அவைர நீக்கி
எனக்கு அந்த ேவைலையக் ெகா த்தேபா மிக ம் சங்கடமாகி விட்ட ."
"இப்ப ம் அேத ேவைலதானா?
பரமனாதன் ேகட்டான்.

இனி

எப்ப

அ த்த

ப்ேராமஷன்?

என்

"சூரபத்மன் ஒ வரம் வாங்கினான். சாகாத வரம், ெதாி மல்லவா? அவன் ெசய்த
ெகா ைமகள் ெபா க்க
யாமல் ேதவர்கள் ைறயிட்டார்கள்.
கப் ெப மா ம்
மனமிரங்கி ேவலா தத்ைத எறிந்
சூரைன இ கூறாக்கினார். அவன் ஒ பாதி
ேசவ

ம், ம

பாதி மயி

மாக மாறினான். இறக்கவில்ைல; உ வம்தான் மாறினான்.

கப்ெப மான் ேசவைல ெகா யாக தன் தைல ேம ம், மயிைல வாகனமாக கா ல்
கீ ம் ைவத் க் ெகாண்டார். சூர ைடய தைல ம் (ேசவல் வா ம் (மயில்)
என்ைறக்கும் ஆடாமல் தன் ைடய ேநர க் கண்காணிப்பில் ைவத் க் ெகாண்டதாக
அர்த்தம். ெகாஞ்சம் அசந்தால் சூரன் தன் பைழய குணத்ைதக் காட்டத்
ெதாடங்கிவி வான் என்ப
க க்குத்தான் ெதாி ம்.
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"என் நிைல ம் அ தான். என்ைன நிமிரவிடாமல் ஒ

கப்ெப மான் எனக்கு

ேமேல, அ தான் Finance Director. என்ேமல் அவ க்கு எப்ப ம் ஒ பயம். என்னால்
தன் ைடய ேவைலக்கு ஆபத்
வந்
வி ேமா என்
நித்த ம் கலங்கியப
இ க்கிறார். நான் இதற்கு என்ன ெசய்யலாம்" என்றான்.
"எனக்கு உன்ைனத் ெதாியாதா? நான் உன்ைன அ த்த
உன் ேமலதிகாாியின் ேவைலக்கு ெவ ைவத் விட்
கண் ைவத்தி ப்பாய்" என்றான் பரமனாதன்.
அப்ப ச் ெசால் விட்

ைற பார்க்கும்ேபா

பிெரஸ’ெடண் ன் ேவைலயில்

பரமனாதன் தன் நண்பைனப் பார்த்

சிவ ங்கத்தின்ேமல் அவ

க்கு ஒ

நீ

ன்னைக ெசய்தான்.

அளவில்லாத மாியாைத ம், அன் ம் சுரந்த .

"ெவ ம் ைகேயா அகதியாக ஓ வந்த எங்கைள கனடா அரவைணத் வாழ
இடம் ெகா த்த . இந்த ட்ைட நான் அ மட்ட ேவைலயில் ேசர்ந்தேபா கட க்கு
வாங்கிேனன். என் ைடய சம்பளம் பத் மடங்கு ெப கிவிட்ட . இ என் ெசாந்த
. நான் மிக்க சந்ேதாஷமாக இ க்கிேறன்" என் சிவ ங்கம் கண்கலங்கியப ேய
கூறினான்.
அப்ேபா

அவ

ைடய இைளய மகள்,

ெபாம்ைமைய தைலகீழாக இ த்தப

அப்ேபா

அவ

ைடய

வய

இ க்கும்;

க்கி அைணத்

ள்ளி ஏறி இ ந்

ெகாண்

ைவச்சால் ேபாச்சு' என்றான் சிவ ங்கம்

ந்தவர்,

"அப்ப எனக்கு,

த்தம்

ட் க்கு என்ன ேபர் ைவக்க ேபாறீங்க? என்றாள் அவள்.

சதம்' என்

ைடய

" என்றான்.

சிவ ங்கம் ெசான்னான்: "உனக்கு இல்லாமலா என்ைர மகேள!
ஒன் உனக்குத் தாேன வாங்கப் ேபாேறன்."

" 'பத்

கர

ைவத் க் ெகாண் ,

த்த மகள், ேமைசயில் ப த் க் ெகாண்

ஓேடா வந் தகப்பனின் மற்ற ம யில்
அப்ப எனக்கு" என்றாள்.

"அப்ப என்ைர

ஒ

அைர நித்திைரயில்வந் , தகப்ப

ம யில் தாவி ஏறினாள். சிவ ங்கம் அவைளத்
"என் ஆைச மகேள, உனக்குத்தான் இந்த

நா
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பரமனாதனின்
ட் ன் ெபயர் `ஒ

ைளயில் பளீெரன்

ஒ

மின்னல் அ த்த . சிவ ங்கத்தி

ைடய

சதம்' (ORU SATHAM). பரமனாதன்தான் எப்ேபா ம் ேபால

ட்டாள்தனமாக அவசரப்பட்

'ஒ

பரமனாதன் நண்பைனப் பார்த்
ன்
வல் த்தான்.

சாதம்' என்
அர்த்தத்ேதா

நிைனத்

விட்டான்.

சிாித்தான். சிவ ங்க ம் பதி

க்கு

***
3. கிரகணம்
நான் மண
த்
லண்ட க்கு கு வந்
ஐந்
வ டங்கள் பறந்
விட்டன.
அப்ேபா தான்
ஒ
வசந்தகாலத்
காைலப்ேபாதில்
அ ர்வமாக
வ ம்
சூாியகிரகணத்ைத பார்ப்பதற்காக என் கணவர் என்ைன கூப்பிட்டார்.
நான் ேபாகவில்ைல; என் கணவர் மிக ம் வற்

த்தினார்;

யவில்ைல. சனங்கள்

கும்பல் கும்பலாக எதிர் இ க்கும் 'பார்க்' ல்ெவளியில் நின்
பா காக்கப்பட்ட
க ப் நிற கண்ணா யின் ஊடாக ேமல்ேநாக்கி பார்த்த வண்ணம் இ ந்தார்கள்.
நான் பார்க்காத கிரகணமா? ஒ
ைற பார்த்தால் ேபாதாதா? இ ப
வ டங்களாக அல்லவா பாகிஸ்தானில் நடந்த அந்த சம்பவத்ைத நான் மறக்க யன்
வ கிேறன்.
பஸ்மினாைவ அப்பா

தன் தலாக எங்கள்

ட் க்கு கூட்

வந்த

ஞாபகம்

வந்த . அப்ேபா
பஸ்மினா க்கு எட் வய
இ க்கும்; என்னி ம் ஒ
வய
குைற . எ ம் ம் ேதா மாகத்தான் இ ந்தாள். கண்கள் மாத்திரம் பச்ைச நிறத்தில்
ெபாிதாக இ ந்தன. அவள் உ த்தியி ந்த உைடயில் இ ந் ஒ ெகட்ட நாற்றம்
வந்த . தைல மயிர் சைடபி த் ப் ேபாய் ஒட் க்ெகாண் கிடந்த .
எங்கைள ம்
ட்ைட ம் பார்த்
பிரமித் ப் ேபாய் நின்றாள் பிஸ்மினா. ேநேர
பார்க்கக் கூசி கீேழேய பார்த்த வண்ணம் இ ந்தாள்.
அம்மா ெசய்த
தல் ேவைல அவ ைடய தைல மயிைர ஒட்ட வழித்
ெவட் ய தான். அ த்
அவ க்கு குளிக்க வார்த்
சல்வார் கமிஸ்ேபாட்
விட்டாள். எனக்கு அவைளப் பார்க்க தினமாக இ ந்த . அவ க்கும் அப்ப த்தான்
இ ந்தி க்க ேவண் ம்.
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அவ க்கு ஸ் பாைஷதான் ெதாி ம்; எனக்ேகா தமி ம் ஆங்கில ம். அவளிடம்
கைதக்கப்ேபான ேபாெதல்லாம் மற்றபக்கம் தி ம்பிக்ெகாண்டாள்.
அப்ேபா
அப்பா மனித உாிைமச் சங்கம் ெதாடர்பாக பாகிஸ்தானில் 'மர்தான்'
என் ம் ஊாில் ேவைல பார்த் வந்தார். ேபாலீசாாின் உதவிேயா நடத்திய திடீர்
ேசாதைனயில் ஆ சி மிகள் மீட்கப்பட்டனர். அதில் பஸ்மினா ம் ஒ த்தி.
ன்
வ டங்களாக ஒ
ட் ேல ட் ைவக்கப்பட்
மற்றப் ெபண்க டன் ேசர்ந்
கம்பளம் ெநய் ெகாண் இ ந்தாளாம் அவள்.
அந்தப் ெபண்களிேல இவ ைடய கண்கைளப் பார்த்
அப்பா மயங்கி எங்கள்
ட் க்கு கூட் க் ெகாண்
வந் விட்டார். அவைள மற்றப் ெபண்கைளப்ேபால்
'டா ல் அமானில்' ெகாண் ேபாய் வி வதற்கு அப்பா வி ம்பவில்ைல. ம ப

ம்

அவள் தகப்பனார் இப்ராஹ’மிடம் ஒப்பைடக்க ம் தயங்கினார்கள். இப்ராஹ’மிக்கு
ஒன்ப பிள்ைளகள். அவர் ம ப
ம் பணத் க்கு ஆைசப்பட் பஸ்மினாைவ விற்
வி வாேரா என் பயந்தார் எங்கள் அப்பா.
அதனால் அப்பா ஒ
'மா யாக'

மாறினார்.

ஒப்பந்தம் ெசய்தார். அதன்ப
மாதாமாதம்

வ ம்ேபா பஸ்மினாைவக் கூட்
ேபாகலாம். பஸ்மினா என் ஐந்
ஏற்பா .

சம்பளம்

இப்ராஹ’ம் எங்கள் ட்

அவ க்கு

கிைடக்கும்.

தின ம்

வரேவண் ம்; பின்ேனரம் ேபாகும்ேபா கூட் ப்
வய த் தம்பி டன் விைளயா வ
என் தான்

இன் ெமா
அ கூலம். அப்பா என்னிடம் ெசான்னார்: "சுகன்யா, நீ
பஸ்மினா டன்
ஸ் விேலேய ேபசிப் பழகிக்ெகாள். நீ ம் ஒ
திய பாைஷ
சுலபத்தில் கற் விடலாம்" என்றார். இந்த ஏற்பா எவ்வள விபாீதமான என்
பின்னாேல தான் எங்க க்கு ெதாிந்த .
பஸ்மினா வந்த

திதில் எங்கள்

ட் ல் சாப்பிட்டெதல்லாம் வாந்தி எ த்தாள்.

அச்சப்ப ம் கண்கைள அகல விாித் , ைசைகயினாேலேய ேபசினாள்: மிக ம்
ெவட்கப்பட்டாள். எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் ஆச்சாியத்ேதா ெதாட் த் ெதாட் ப்
பார்த்தாள்.
இரண் வாரத்திேலேய பஸ்மினாவில் ெபாிய மாற்றம் ெதாிந்த . கண்களில் உயிர்
வந்த . உடம்பின் கலர் ெபான்னிறமாக மாறிய . தம்பியிட ம் என்னி ம் கூச்சத்ைத
விட்

ேபச

ற்பட்டாள். ஸ் வில் அல்ல ; தமிழ் அல்ல

ஆங்கிலத்தில்.

அவ ைடய திடீர் கண் பி ப்
த்தகம்தான்; அ த்
ேயாவில் படம்
பார்ப்ப . தம்பி டன் ேசர்ந் அவ ைடய நர்ஸாி ைரம் எல்லாம் கைரத் பாடமாக்கி
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விட்டாள்; படத்ைதப் பார்த் ெசால் க் ெகாண்ேட இ ப்பாள். த்தகத்தில் அப்ப
ஒ ேமாகம். ஒ
ைற
ேயாவில் படம் பார்த்தால் அவள் நிைனவில் ஒவ்ெவா
ப்ேர ம் அைசயா நிற்கும். மறப்பெதன்பேத கிைடயா .
ஆ
மாதத்தில் ஆங்கில ம் தமி ம் சரளமாகப் ேபசப் பழகிக் ெகாண்டாள்.
என் ைடய
ஸ்
இ ப்பிடத்ைத விட்
றப்படேவ இல்ைல. பஸ்மினாவின்
அறி த்தாகம் எல்ைலயில்லாமல் விாிந் ெகாண்ேட ேபான . ஓயாமல் என்ைனக்
ேகள்விகள் ேகட்
ைளத் க் ெகாண்ேட இ ப்பாள். ஒ
படம் பார்க்கும்ேபா
விளங்காத சம்பவங்கைள ம் ெசாற்கைள ம் ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்வாள். தம்பிக்கு
வாங்கும்
ப் த்தகங்கைள ஆவ டன் வாசித்
த்
வி வாள். தம்பி டன்
ேசர்ந் ெமள்ள ெமள்ள ஆங்கில ம் தமி ம் தானாகேவ எ த ம் கற் க்ெகாண்
விட்டாள்.
ஒ
என்

நாள் நான் பள்ளியில் இ ந்
வந்
இவைளத் ேத ப் ேபாேனன். இவள்
ைடய ஒ ஆங்கிலக் கைதப் த்தகத்ைத தம்பிக்கு வாசித் க் காட் க்ெகாண்

இ ந்தாள். அ
மாத்திரமல்ல; அைதத் தமிழி ம் தம்பிக்கு அப்பப்ப ெமாழி
ெபயர்த்தப ேய வந்தாள். எனக்கு ஆச்சாியமான ஆச்சாியம். நான் ெம வாக ஓ
அம்மாைவக் கூட் வந் இந்த அசியத்ைதக் காட் ேனன். அம்மா ம் திைகத் நின்
விட்டாள்.
அவள் பஸ்மினாவிடம் "நீ எப்ப
ெகாண்டாய்"

என்

ேகட்டாள்.

இவ்வள
அதற்கு

சீக்கிரம் வாசிக்க ம் எ த ம் கற் க்
பஸ்மினா

"தம்பி ம்,

ப க்கும்ேபாெதல்லாம் பக்கத்திேலேய நிற்ேபன்; பார்த் ப் பார்த்
என்றாள் சர்வ சாதாரணமாக. என்னால் நம்பேவ
யவில்ைல.

சுகன்யா ம்
பழகிவிட்ட "

இந்தச் சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் அப்பா பஸ்மினாைவ விைரவிேலேய ஒ
பள்ளியில் ேசர்க்க ேவண் ய அவசியத்ைத உணர்ந்தார். ஆனால் அதில் ஒ சிக்கல்
இ ந்த . அவைள எந்த வகுப்பில் ேசர்ப்ப
என்ப தான் பிரச்சைன. அவள்தான்
மாதம் ஒன் க்கு ஒவ்ெவா கிளாஸாக ேமேல ஏறிக் ெகாண்
ந்தாேள!
நான் என் ைடய த்தகங்கைள அவ க்கு ப க்கக் ெகா த்தேதா பள்ளிக்கூட
ைலப்ராியி
ந் ம் த்தகங்கைள அள்ளிவரலாேனன். அவ ம் அசுர ேவகத்ேதா
அவற்ைற வாசித்
த் வி வாள்.
ஒ நாள் நான் சி வர்க க்கான ைபபிைளக் ெகாண் வந்ேதன். அதிேல வண்ணப்
படங்க டன் கைதகைள அழகாகச் ெசால் யி ந்தார்கள். அைத வாசித் விட்
அவள் அப்பாவிடம் ேகட்டாள்; "ைபபிள் ேவகத்தில் கூறியதன்ப

கட ள் ஒளிைய

தன் நாள் பைடத்தார்; ஆனால் சூாியைன ம் சந்திரைன ம் நாலாம் நாள் தாேன
பைடத்தார், இ

எப்ப

சாத்தியம்?" என்றாள்.
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அப்பா த ல் ெகாஞ்சம் ஆ விட்டார் என் தான் நிைனக்கிேறன். ஆனால் பிறகு
சமாளித் க் ெகாண்ேட கூறினார்: "ைபபிைளப் பற்றி விமர்சிக்க எங்க க்கு என்ன
தகுதி?

ைபபிைள

ெசால் யி க்கும்
அதனால்தான் ஒளி

விஞ்ஞானக்

கண்ேணாட்டத்தில்

தத் வத்ைதத்தான்

ேயாசிக்க

த ல் வந்த ; சூாிய

அல்லவா? அதனால்தான் சூாிய

பார்க்கக்கூடா ;

ேவண் ம்.

ஒளிதான்

அதில்
ஜ“வன்.

க்ேக ஒளிையக் ெகா த்தவர் கட ள்

ைடய பைடப் பின்னால் வந்த ."

ைபபிைள நான் எத்தைன தரம் ப த்தி ப்ேபன்? எனக்கு அந்த
ெதாியவில்ைலேய! பஸ்மினா எப்ப

அைத ஓ

ரண்பா

கணத்தில் கண் ெகாண்டாள்?

பின்ேனரம் ஆன ம் பஸ்மினா வழக்கம்ேபால் தகப்பன் இப்ராஹ’ டன்
ட் க்குேபாய் வி வாள். க்கி டப் ேபாகும் ைகதிேபால கால்கைள இ த்தப ேய
வி ப்பமின்றி ேபாவாள். அவள் ேபானா ம் அவ ைடய நிைனெவல்லாம் எங்கள்
ட்ைடச் சுற்றியப ேய இ ந்தி க்கும். அவ ைடய த்தகங்கைள விட்
அவள்
எப்ப ப் பிாிவாள்?
அந்த சமயத்தில்தான் ஒ
சூாியகிரகணம் பாகிஸ்தானில் ெதாியப் ேபாவதாகப்
ேபப்பர்களில் ெசய்தி வந்த . அைதப் பார்ப்பதற்காக நாங்கள் எல்ேலா ம்
ஆர்வத் டன் ெவளிக்கிட்ேடாம். என் மனம் மட் ம் சங்கடப்பட் க் ெகாண்ேட
இ ந்த ; காரணம் ெதாியவில்ைல. அப்பா ம், அம்மா ம் தம்பி ம்

ன் சீட் ல்;

நா ம் பஸ்மினா ம் காாின் பின் சீட் ல் உட்கார்ந்
'ரக்ஸ்பாய்' என் ம் சி
மைலயின் உச்சிைய ேநாக்கி ேபாய்க் ெகாண்
ந்ேதாம். அங்ேக ஏற்கனேவ சனங்கள்
நிைறந் விட்டார்கள்.
மறக்க
யாத நிகழ்ச்சி அ . ஒளிெவள்ளத்தில் மிதந் ெகாண்
ந்த மி கண
ேநரத்தில் இ ண் விட்ட . பஸ்மினா ஒ
குழந்ைதயின் ஆர்வத் ட ம் ஒ
விஞ்ஞானியின்
த்தி சா ர்யத் ட ம் ேகள்வி ேமல் ேகள்வியாகக் ேகட்டாள்.
அப்பா ம் ெபா ைமயாக பதில் ெசால் க் ெகாண் வந்தார். தி ம்பி வ ம்ேபா
'சர்சதா' என் ம் இடத்தில் ஆற்றின் கைரேயாரமாக இ ந் 'சப்ளி ெகபாப் ம்' 'நான்'
ெராட்
ம் சாப்பிட் பின்ேனரம் ஆ மணி ேபால
தி ம்பிேனாம்.
வந் ேகட் ன்னால் நின் ஹார்ன் அ த் ம் மா
இப்ராஹ’ம் கதைவத்
திறக்கவில்ைல. ஐந்
நிமிடம் கழித்
அப்பா ேகட் ேமல் ஏறிப் பாய்ந்
குதித்
உள்ேள ேபானார். அங்கு அவ க்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி எப்ப இ ந்தி க்குெமன்
இப்ேபா ேயாசித் ப் பார்க்கிேறன்.
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இப்ராஹ’ம் ெகாைல ெசய்யப்பட் 'சார் ேபாயில்' குப் றக் கிடந்தார். கத்தியால்
ன்
நான்கு இடங்களில் ப
காயம். அம்மா ம் அப்பா ம் என்ைன ம்
தம்பிைய ம் பஸ்மினாைவ ம் அைதப் பார்க்கவிடாமல் மைறத்தார்கள். பஸ்மினா
கதறிக் கதறி அ தாள்; அம்மா ம் அ தாள்; நா
பார்த் .
இரண்

ம் அ ேதன், பஸ்மினா அ வைதப்

நாட்களாக ேபாலீஸ் வந்த விசாரைண எல்லாம் நடந்த .

தைல ைறயாக இப்ராஹ’ம் கு ம்பத்திற்கும், இன்ெனா

ன்

கு ம்பத்திற்கும் இைடயில்

ெதாட ம் இரத்தப்பைகதான் (blood feud) இதற்கு காரணம். சாப்பிட வழியில்ைல;
ஆனால் ெகாைல ெசய்வதற்க மாத்திரம் தயங்க மாட்டார்கள். ெகாைல ெசய்த கு ம்பம்
பிராய்ச்சித்தமாக இரத்தக் காசு (Blood money) ெகா த்தாெலாழிய இந்தச் சண்ைட
தைல ைற தைல ைறயாகத் ெதாடர்ந்
ெகாண்ேட இ க்கும். அப்பா இைத
எங்க க்கு அப்ேபா விளக்கிய ஞாபகம் இ க்கிற .
இப்ெபா
ெபா ப்

அப்பாவின் தைலயில் பஸ்மினா க்கு ஒ

வழிெசய்ய ேவண் ய

வந் ேசர்ந்த . அப்பா இப்ராஹ’மின் தம்பிையக் கூப்பிட்

கைதத்தார்.

அப்பா ெதாடர்ந் மாதம் மாதம் இப்ராஹ’ க்கு ெகா த்த சம்பளத்ைத இப்ராஹ’மின்
கு ம்பத் க்கு ெகா ப்பதாக ம் பஸ்மினா எங்க டன் நிரந்தரமாக தங்குவதாக ம்
ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட . இ எல்ேலா க்கும் நல்ல தீர்வாகப்பட்ட .
இந்தச் சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் பஸ்மினா அ க்க மயங்கி விழத் ெதாடங்கினாள்.
அம்மா அவைள ைவத்தியாிடம் அைழத் ச் ெசன் பாிேசாதைன ெசய் ம ந் கள்
வாங்கிக் ெகா த்தாள். பஸ்மினா ம் கிரமமாக அவற்ைற சாப்பிட்
குணமாகி
வந்தாள். ஆனால் ைவத்தியர் அவ ைடய இ தயத்தில் ஒ பிசகு இ ப்ப ேபாலப்
ப வதாக ம், அவள் ெகாஞ்சம் ெபாியவளான ம் இைத இன்ெனா
ைற
பாிேசாதிக்க ேவண் ம் என் ம் கூறினார். அம்மா வழக்கம்ேபால் இைதப் ெபாி
ப த்தி கவைலப்பட ஆரம்பித்தாள். அப்பாேவா "அவ க்குத்தான் இப்ப எல்லாம்
சாியாகி விட்டேத, பயப்ப வதற்கு இனி ஒன் மில்ைல" என்
அடக்கிவிட்டார்.

கூறி அம்மாைவ

இப்ெபா
பஸ்மினா எங்கள் கு ம்பத்தில் ஒ த்தியாகி விட்டாள். நல்ல வசதி ம்
ேநரத்திற்கு சாப்பா ம் அைமதி ம் ேசர்த்
அவள் உடம்பில் ஒ
வனப்ைப
ஏற்ப த்திய . கூந்தல் க க ெவன்
வளர்ந்
விட்ட . கண்களில் அறி
ஒளி
மின்னிய . அவள் வ ைவ பார்த் க் ெகாண்ேடயி க்கலாம்.
நான் பள்ளியில் இ ந்
வ ம் வரத்ைத பார்த்த ப
வாச ேலேய நிற்பாள்
பஸ்மினா. நான் வந்த ம் எங்க க்குப் பி த்தமான பீபள் மரத்தின்கீழ் இ ந்
விைளயா ேவாம். மணிக்கணக்காக விைளயா ேவாம். விைளயாட்
என்பைத
த ல் அவள் அறிந்தேத எங்கள்
ட் ல்தான். "ெமானெபா " அவ க்கு மிக ம்
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பி த்த விைளயாட் . அதில் அவைளத் ேதாற்க க்கேவ
எத்தைனேயா ைற அவளிடம் ேதாற்றி க்கிறார்.

யா . அப்பாகூட

ஒ
ைற இப்ப த்தான் நாங்கள் எங்கள் வழக்கப்ப
பீபள் மரத்தின் கீழ்
விைளயா க் ெகாண்
ந்தேபா
பஸ்மினா திடீெரன்
என் ைகயிரண்ைட ம்
பிடத்தாள். அவள் கண்கள் கலங்கியி ந்தன. என்ைனப் பார்த் , "சுகன்யா, நீ என்ைன
மறக்கமாட்டாேய?" என்
நான் "உன்ைன எப்ப
என்ேறன்.

ேகட்டாள்.
நான் மறப்ேபன். உயிர்ேபாகும்வைர மறக்க மாட்ேடன்"

"யா ைடய உயிர்?" என்றாள் அவள்; ெசால்

விட்

அழத் ெதாடங்கினாள்.

அப்ேபா நான் கூறிேனன், "பஸ்மி, நீ எனக்கு கூடப்பிறக்காத சேகாதாி. உன்ைன
நான் என் உயிராகவல்லவா நிைனக்கிேறன்.
பளீெரன் அவள் கத்திேல ஒ பிரகாசம் வந்த . அந்த பச்ைச நிறக் கண்களிேல
நிரந்தரமாகக் கு யி ந்த அச்சம் ெகாஞ்சம் விலகிய ேபாலத்தான் எனக்குப் பட்ட .
எங்க

ைடய ப க்ைக அைறயில் பஸ்மினாவின் கட் ல் கிழக்குப் பார்த்

இ க்கும்; என் ைடய
எதிர்ப் றம். பஸ்மினாவின் கட்
க்கு பக்கத்தில் ஒ
சின்னப் ெபட்டகம். அதிேல அவள் தன் ைடய சாமான்கைள ேபாட்
ைவத்தி ப்பாள்.
ஒ நாள்
ஏேதா
ேத ம்ேபா
தற்ெசயலாக
அவ ைடய
ெபட்டகத்ைத
திறக்கேவண் வந்த . திறந்த நான் அதிர்ந்
ேபாய் சில நிமிடங்கள் நின்ேறன்.
ஒ விதமான
ர்நாற்றம் வந்தப ேய இ ந்த . அந்தப் ெபட்டகத் க்குள் பாதி
சாப்பிட்ட ெகாய்யாக்காய், பத் ப் பதிைனந்

காய்த்

ேபான பாண்

ண் கள்,

கடைல,
க்கு, பிஸ்கட் என்
பலவிதிமான உண ப் ெபா ட்கள் அைடந்
கிடந்தன. நான் ஓ ப் ேபாய் அம்மாைவக் கூட் வந் காட் ேனன்.
அம்மா ம் நம்ப

யாமல் ெகாஞ்ச ேநரம் அைதப் பார்த்தப ேய நின்றாள்.

பஸ்மினா இப்ப
சாப்பாட்ைட யாராவ
ைவப்பார்களா? பஸ்மினா அப்ேபா
எங்க டன் நா மாத காலம் இ ந்
விட்டாள். எதற்காக சாப்பா
களெவ க்க
ேவண் ம்? ேபாதிய சாப்பா
ைவத்

ட் ககு களவாக அ

அவ

க்கு கிைடக்கவில்ைலயா? அல்ல

ப் கிறாளா? ஏன் இந்த த்தி?

ேசர்த்
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இ
பற்றி அம்மா தீர ேயாசித் விட்
பஸ்மினாைவ கூப்பிட்
விசாாித்தாள்.
பஸ்மினா இைத எதிர்பார்க்கவில்ைல. நிலத்ைதேய பார்த்தப
ெகாஞ்சேநரம்
இ ந் விட் விம்மி விம்மி அழத்ெதாடங்கி விட்டாள். எவ்வள ேகட் ம் அ ைக
தான் பதிலாக வந்த .
கைடசியில் இதற்கு ற் ப் ள்ளி ைவத்த அப்பாதான். "பஸ்மினா, பயப்படாேத.
நாங்கள் ஒன் ம் ெசய்ய மாட்ேடாம். உனக்கு இங்ேக சாப்பா
ேபாதிய
கிைடக்கவில்ைலயா? ெசால்" என்றார். அ த்
எங்கள் ெநஞ்ைச உ க்குவதாய் இ ந்த .

பஸ்மினா ெசான்ன வாசகங்கள்

"எனக்கு நிைன ெதாிந்த நாளில் இ ந் நான் நிைனப்பெதல்லாம் சாப்பாட்ைடப்
பற்றித்தான். இ ட்டைறயில்
ட்
ைவக்கப்பட்
ஒ
நாைளக்கு பதினா
மணிேநரம் ேவைல ெசய்
வ டங்கள்.

பக

வ ெய த் வி
உலர்ந்த ெராட்
கிைடக்கா . வி
கவைல வந் வி
என்ற கவைல.

ம்

வந்ேதன். ஒ நாளா, இரண்

ெதாியா ,

இர ம்

ெதாியா .

நாளா?

ன்

ைகவிரல்கள்

நான்கு
எல்லாம்

ம்; கண்கள் குத்திக்ெகாண்ேட இ க்கும்: சாப்பிடக் கிைடப்ப ேவா
ம் ேதநீ ம்தான். அ
ம் சீனி ேபாடாத ேதநீர். அ கூட ேபாதிய
ய சாப்பிட் க் ெகாண்
க்கும் ேபாேத மத்தியானச் சாப்பாட் க்
ம். சாப்பாட் கிைடக்குமா என்ற கவைல. எவ்வள கிைடக்கும்
மத்தியானம் ம ப
ம் காய்ந்த ெராட் த்
ண் ம் ப ப் ம்

ெகா ப்பார்கள்; ேவைலயில் பிைழவிட்டால் அ

ம் கிைடயா . இர

ஒன் ேம

இல்ைல; ேதநீர் மாத்திரம்தான்.
"உணைவப் பற்றிய ஸ்மரைணதான் எங்க க்கு எந்த ேநர ம். இந்த ஏக்கம்தான்
என்ைன உயிேரா
ைவத்தி க்கிற . உயிர் வாழ்வதற்கு ஏக்கம் மிக ம்
க்கியமான . அந்த நரகத்தில் இ ந்
மீட்கவில்ைல.
"என் தகப்பனா டன் நான் இர

என்ைன மீட்டீர்கள்; ஆனால் பசியி

ந்

ட் க்குப் ேபாேவன். அங்ேக என் தகப்பனா ம்,

ன்
அண்ணன்மா ம், காக்கா ம் (தகப்பனாாின் தம்பி) இ ப்பார்கள். அம்மா
சைமத்த உணைவ அவர்க க்கு ேபாட் ஹுஸ்ரா க்கு அ ப்பி வி வாள். தா ம்
மற்ற அக்காமா ம்-எங்களில் எல்லாமாக ஆ ெபண் குழந்ைதகள்-அம்மாைவச் சுற்றி
உட்கார்ந்தப ேய
காத் க்ெகாண்
இ ப்ேபாம்.
அவர்கள்
சாப்பிட்டபிறகு
மிஞ்சியி ப்பைத நாங்கள் பங்குேபாட் க் ெகாள்ேவாம். கால் வயிற் க்கும் காணா .
"சில ேவைளகளில் எங்கள் தகப்பனார் சாப்பிட உட்கா ம்ேபா
வி ந்தினர்கள்
வந்
வி வார்கள்.
அவர்க ம்
சாப்பிட்டால்
மீதமி க்கா . அன்

யாராவ
எங்க க்கு

நாங்கள் எல்லாம் பட் னிதான். தண்ைரக் கு த் விட்

ப த்
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வி ேவாம். அவர்கள் சாப்பிடக் குந்திய டன் நா
பிரார்த்தித்தப ேய இ ப்ேபாம், யாராவ
கூடாெதன் .
" தன் ைறயாக

என்

இ க்கிேறன்; நம்ப

ம் என் அக்காமா ம் அல்லாைவப்

வி ந்தினர்கள் அன்

வாழ்க்ைகயில்

இப்ெபா

யவில்ைல, என்றா

தான்

நான்

வந்

விடக்

பசியில்லாமல்

ம் எனக்கு பயமாயி க்கு. ேமைசயில்

குவித் சாப்பாட்ைடக் கா ம் ேபாெதல்லாம் 'நாைளக்கு கிைடக்குமா?' என்ற பயம்
பி த் வி ம். எவ்வள தான் ரத்தினா ம் இந்தப் பயம் ேபாவதில்ைல. எப்ப
ம்
சாப்பாட்ைடத் தி
க் ெகாண் வந் ைவத் வி கிேறன். நான் என்ன ெசய்ேவன்"
என் விக்கினாள்.
அம்மா

அவ

ைடய

பிைழயில்ைல, இன்றி
நிைறய பழங்க
வி கிேறன்.

கண்கைளத்
ந்

ைடத்

நீ ேமைசயி

ம், பிஸ்கட் ம், கடைல ம்,

நீ ேவண் ம்ேபா

ந்

"அதற்ெகன்ன,

நீ

ெசய்த

தி டத் ேதைவயில்ைல. நாேன
க்குமாக உன் ெபட் ைய நிைறத்

சாப்பிடலாம். நீயாகேவ ேவண் யைத எ த் ம் ைவத் க்

ெகாள்ளலாம்; ஆனால் களெவ க்கத் ேதைவயில்ைல" என்
ேதற்றினாள்.

ெசால்

பஸ்மினாைவத்

அதன்பிறகு பஸ்மினா உண தி
வதில்ைல. அவ ைடய ெபட் யில் எப்ப ம்
சாப்பா
இ க்கும். இ ந்தா ம் பஸ்மினா இ திவைர அந்தப் பயத்தில் இ ந்
வி பட்டாளா என்ப ஐயம்தான்.
ஒ நாள் இர நாங்கள் எல்ேலா ம் சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்ேதாம். அப்ேபா
பஸ்மினா "அப்பா" என்றாள். இப்ேபாெதல்லாம் பஸ்மினா என் ைடய அப்பாைவ
"அப்பா" என்ேற அைழக்கத் ெதாடங்கி இ ந்தாள். நான் அம்மாைவப் பார்த்ேதன்.
அம்மா ம் என்ைனப் பார்த்தாள். சாப்பி ம் ேநரங்களில் இப்ப
பஸ்மினா
அைழத்தால் ஏேதா குண்
விழப் ேபாகிற
என் தான் அர்த்தம். அன்
பகல்
வ ம்
அவள்
ஏேதாெவா
த்தகத்ைத
வி ந்
வி ந்
ப த் க்
ெகாண்
ந்தாள்.
"அப்பா, ேதவர்க

ம் அசுரர்களம் பாற்கடைலக் கைடந்தேபா

மந்தார மைலைய

மத்தாக ம், வாசுகிைய கயிறாக ம் இ த்தார்கள் அல்லவா? கைடசியில் ஆலகால
விஷம் ேதான்றிய ேபா
எல்ேலா ம் அதன் உக்கிரம் தாங்காமல் பயத்தில்
ஓ விட்டார்கள். அப்ெபா
சிவெப மான் ேதவர்களின் கஷ்டம் நீங்குவதற்காக
அந்த விஷத்ைத ைகயிேல எ த்
உண்டார். அந்த விஷ ம் சிவெப மா ைடய
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கண்டத்தில் நிரந்தரமாகத் தங்கி விட்ட ; அவ ம் நீலகண்டன் என்
சகல ஜ“வராசிக

ெபயர் ெபற்றார்.

ம் ரட்சிக்கப்ெபற்றன."

"ஆமாம், அப்ப த்தான் ெசால் யி க்கிற ."
"சிவெப மான் அப்ப

உண்

ம்ேபா

வி ந்த . அதன் பிறகுதான் பாம் க

ஒ

சி

ளி விஷம் தவறி

மியிேல வந்

க்கு வாயிேல விஷம் வந்த , இல்ைலயா?"

"அெதற்ெகன்ன?"
"அப்ப யானால்

பாற்கடைல

தாங்காமல் விஷம் கக்கிய

என்

கைடந்தேபா
வ கிறேத! அ

ஆரம்பத்தில்

வாசுகி

ேவதைன

எப்ப ?' என்றாள்.

எங்கள் எல்ேலா க்கும் ஒேர அதிர்ச்சி. அப்பா அப்ப ேய ஸ்தம்பித்
விட்டார்.
அம்மா சாப்பிட வாையத் திறந்தவள் அப்ப ேய
டாமல் பஸ்மினாைவப்
பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தாள்.
எனக்கு பஸ்மினா ேகட்டதன் அர்த்தம் அப்ேபா
ரணமாக விளங்கவில்ைல.
அப்ேபா அவ க்கு வய பத் இ க்கும். ைறயாகப் ப த்தெதன்ப கிைடயா .
ஆனால் அவ ைடய த்திக் கூர்ைமயான
கட் க்கடங்காத குதிைரையப் ேபால
திமிறிக்ெகாண் ஓ ய .
அன்றிர
அப்பா
அம்மா க்கு
தனிைமயில்
ெசான்னார்:
"நான்
என்
ெதாழில் ைறயி ம் சாி மற் ம்ப
ம் சாி எத்தைனேயா குழந்ைதகைளப்
பாத்தி க்கிேறன். ஆனால் பஸ்மினா ேபான்ற ஒ அறி த் தாக ள்ள குழந்ைதைய
நான் இ வைர பார்த்தேத இல்ைல.
அம்மா "இ

கட ளாகப் பார்த்

அவ

க்கு ெகா த்த . நாங்கள் எங்களால்

ந்தமட் ம் பஸ்மினாைவ ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம்' என்றாள்.
"ேமைலநா களில் exceptionally gifted children என்

ஒ

பிாி

இ க்கிற .

பஸ்மினா இதிேல அடங்குவாள். இவள் வந் இங்ேக பிறந் இ க்கிறாேள? அ
ம்
ஐந்
வயதிேலேய ெபற்ேறார் ேகவலம்
ற்றிஐம்ப
பாய்க்கு கம்பளம் ெநய்ய
விற்
விட்டாேள! அெமாிக்கா ேபான்ற நா களில் இதற்ெகன்
பிரத்திேயகமான
பள்ளிகள் எல்லாம் உண் . ஸ்ெபஷல் ஆசிாியர்க ம் பயிற்சிக ம் கூட
இ க்கின்றன. என்ன ரதிர்ஷ்டம்." என்றார் அப்பா.
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"அப்ப நீங்கள் இவ

க்கு ஏதாவ

ெசய்ய

யாதா?"

" யற்சி ெசய்
பார்ப்ேபாம். அ வைரயில் எங்களால் இயன்ற வசதிகைள
இங்ேகேய ெசய் ெகா ப்ேபாம்" என்றார் அப்பா.
இப்ெபா ெதல்லாம் அப்பா
த்தகம்
த்தகமாகக் ெகாண் வந்
குவித்தார்.
ஆங்கிலப் த்தக ம் தமிழ் த்தக மாக பஸ்மினா வாசித் தள்ளினாள்.
ப்பட் னி
கிடந்த ஒ த்தி ஆவ டன் சாப்பி வ ேபால அவசர அவசரமாக வாசித்
த்தாள்.
ப ப்பெதன்றால்
னிப் ல் ேமய்வ ேபால் அல்ல. ஆழமாகக் கிரகித் த்தான்
ப த்தான். அ க்க அப்பா டன் ப த்தைதப் பற்றி விவாதம் ெசய்வதி
ந் அைத
நான் ஊகிக்கக் கூ யதாக இ ந்த .
அவ ைடய ஞாபகசக்தி அசாதாரணமான . ஒன்ைறப் ப த்தால் அ அவ ைடய
மனத்தில் படம்ேபால ஒட் க்ெகாள் ம். இயற்ைக ெகா த்த வரப்பிரசாதம். ஒ
த்தகத்ைத இன்ெனா
தடைவ ப ப்ப
என்பேத கிைடயா . ேதைவயில்ைல.
எனக்குத் ெதாிந் ேகக்ஸ்பிய ைடய கிங் யர் என்ற கைதைய மாத்திரம் இரண்
தரம் ப த்தாள். அவ க்கு அந்தக் கைதயில் அேமாகமான பி ப் .
கம்

ட்டர் விஷய ம் அப்ப த்தான். அப்பா ைடய கம்

நிைனப்பவற்ைற ைடப் பண்ணி ைவத் க் ெகாள்வாள். அவ

ட்டாில் அ க்க

தான்

ைடய ைகவிரல்கள்,

கம்பளம் ெநய்த அேத விரல்கள், கம்
ட்டர் விரல் கட்ைடகள் மீ அதீத விைச டன்
நர்த்தனமா ம். பள்ளிக்கூடத் வாசைலேய மிதிக்காத அவ ைடய மனத்தி
ந்
சிந்தைனக் ேகாைவகள் அழகிய ஆங்கிலத்தில் ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் ெவளிேய
வந்தவண்ணம் இ க்கும்.
ஒ
ைற அப்பா ஆபீஸ’ல் இ ந் வ ம்ேபா தமிழ் கம்
ட்டர் ப்ேராகிராம்
ஒன்
ெகாண்
வந்தார். அைத எங்கள்
ட் க் கம்
ட்டாில் மாட்
எப்ப ச்
ெசயல்ப த் வ
என்
எனக்கும் பஸ்மினா க்கும் விளக்கினார். இ ப
நிமிடங்களில் எங்க க்கு அ ேவைல ெசய் ம் விதம் ாிந் விட்ட .
அப்பா என்னிடம் "எங்ேக ஒ வசனம் தமிழில் ைடப் ெசய் பார்ப்ேபாம்" என்றார்.
நா ம் "இ ஒ தமிழ் கம்
ட்டர் ப்ேராகிராம்" என் எ திக் காட் ேனன். இதற்கு
ஒ
ஐந்
நிமிடங்கள் எ த் க் ெகாண்ேடன். ெதாடர்ந்
பஸ்மினாைவ
எ தச்ெசான்னார் அப்பா. அவள் எ திய வாசகம் கிட்டத்தட்ட பின் வ மா
இ ந்த .
"மரம் மனித

ைடய மிகச் சிறந்த நண்பன்; கட

உயிர் வாழ்வனவற்றில் எல்லாம் மிக ம் ெபாிய

க்குச் சமானம். உலகிேலேய

மரம்தான்; மிக அதிக காலம் உயிர்
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வாழ்வ

ம் அ தான்; ஐயாயிரம் வ டங்கள்கூட சில மரங்கள் உயிர்வா ம். மரம்

இல்லாவிட்டால் மனித க்கு உண ஏ ? மனித ைடய உயிர்நா ேய மரம்தான்.
ெபய் ம் மைழகூட மரம் ெகா த்த வரம்தாேன! ஒ மரத்ைத ெவட் ம்ேபா மனிதன்
தன்ைனேய அழித் க் ெகாள்கிறான். மரம் ேபானால் அவ ம் ேபாய்வி வான்."
இைத ஒ

நிமிடத்தில் ஒ

பார்த்தார். "பஸ்மினா ேவ
பார்ைவ.

பிைழ மில்லாமல் எ தி
எப்ப

எ

வாள்?" என்ப

த்தாள். அப்பா என்ைனப்
ேபால இ ந்த

அந்தப்

அப்பாவின் ேவைல ஒப்பந்தம்
ய இன் ம் ஆேற மாதங்கள்தான் இ ந்தன.
அப்பா
ேவைலயாக பஸ்மினாைவ தத் எ ப்பதற்கு ேவண் ய ஆயத்தங்கைளச்
ெசய்யலானார். இத் டன் அெமாிக்காவில் அவைள ஒ
பிரதிதிேயகமான
பாடசாைலயில் ேசர்ப்பதற்கும் பல க தங்கைள எ தியப ேய இ ந்தார்.
ஆனால் இ
மிக ம் க னமான ேவைல. பாகிஸ்தானில் ஓர் இளம்
ஸ் ம்
ெபண்ைண தத்
எ ப்பெதன்றால் அ
அப்ப
ஒன் ம் ேலசான காாியமல்ல.
எத்தைனேயா ேபைரப் ேபாய் பார்க்க ேவண் ம்; ேபப்ப க்கு ேமல் ேபப்பராக நிரப்பிக்
ெகா க்க ேவண் ம் க தத்திற்கு ேமல் க தம் எ தி நிைன ட்ட ேவண் ம்.
இந்த ேவைலகள் ஆைம ேவகத்தில் நகர்ந்தன. எனக்கு பஸ்மினாைவ விட்
ேவண் வந் வி ேமா என்ற கவைல பி த் ஆட்டத் ெதாடங்கிவிட்ட .
பஸ்மினா க்கு

இந்தக்

கவைல

இல்ைல.

பகல்

க்க

அவள்

ேபாக

ப த் க்

ெகாண்
ப்பாள்; அல்ல
கம்
ட்ட டன் விைளயா க் ெகாண்
ப்பாள். சில
ேவைளகளில் தம்பிக்கு நீண்ட நீண்ட கைதகள் ெசால் விைளயாட் க் காட் வாள்.
அப்ப த்தான் ஒ நாள் சனிக்கிழைம. மஸ்பாஹ’ன் ெதா ைக அைழப்
ரத்தில்
ேகட்ட . மத்தியான உண
ந் சற் ஓய்வாக இ ந்த ேநரம். ஆனி மாதத்
ெவய்யில் அனலாகக் ெகாதித் க் ெகாண்
இ ந்த . விைளயாட் க்கைளப் .
வழக்கமாக நான் அந்த ேநரம்
ங்குவேதயில்ைல. ப த்தப
என்ைனயறியாமல்
சிறி
கண்ணயர்ந்
விட்ேடன். யாேரா உ க்குவ ேபால இ ந்த . தி க்கிட்
விழித்ேதன். ஏேதா இனம் ெதாியாத பயம் என்ைனச் சூழ்ந் ெகாண்ட .
"பஸ்மி, பஸ்மி" என் கூப்பிட் க் ெகாண்ேட ெவளிேய வந்ேதன். பஸ்மினாைவக்
காணவில்ைல. கம்
ட்டர் அைறக்கு ஓ ேனன். அங்ேக பஸ்மினா தைலைய
ேமைசேமல் ைவத்
சு ண்
ேபாய்கிடந்தாள். அவள அப்ப த்
ங்கி நான்
கண்டேதயில்ைல.

65
"பஸ்மி" என் ெமள்ளத் ெதாட் எ ப்பிேனன். அவன் தைல வண் வி ந்த .
உடம்ெபல்லாம் பதற "பஸ்மி" என்
கத்திக்ெகாண்ேட அம்மாவிடம் நான் உள்ேள
ஓ ேனன்.
பிறகு நடந்த
எனக்கு
வ ம் ஞாபகமில்ைல. கன ேபால் எல்லாம் நடந்
ந் விட்ட . என் உயி க்குயிரான பஸ்மினா ச தியில் என்ைனவிட் ப்
ேபாய்விட்டாள். வந்த மாதிாிேய ேபா ம் விட்டாள்.
பஸ்மினாவின் உடைல இஸ்லாம்
ைறப்ப
அடக்கம் ெசய்தார்கள். அப்பா
அவ ைடய ஜனாஸாவில் எந்தவிதமான குைற ம் ைவக்கவில்ைல. எல்லாம்
ந்தபிறகு பிற்பா என் தம்பிதான் அைத எனக்கு சுட் க் காட் னான்.
கம்ப் ட்டர் ஒ க் ெகாண்
ந்த . பஸ்மினா இறப்பதற்கு சில வினா கள்
எ திய வாசகங்கள் அதில் மின்னிக் ெகாண் இ ந்தன.

ன்

"சூாிய கிரகணம் எனக்குப் பி ப்பதில்ைல. சில நிமிடங்கள் மிைய அந்தகாரம்
சூழ்ந் ெகாள்கிற . சூாிய க்கும் மிக்குமிைடயில் சந்திரன் குந் சூாிய ைடய
சக்தி ெவள்ளத்ைத ஏழைர நிமிடங்கள் த த்
வி கிற . இ
இர
வ வ
ேபான்றதல்ல. எங்க க்கு இர
நடந்
ெகாண்
க்கும்ேபா
இந்தப்
மியின்
இன்ெனா
பகுதிைய சூாிய ைடய ஒளிக் கதிர்கள் தாக்கிக் ெகாண்
க்கும்.
கிரகணத்தின்ேபாேதா, அந்த ஏழைர நிமிடங்கள், சூாிய ைடய உயி ட் ம் சக்தி
மிைய அைடவேதயில்ைல! தைடபட் ேபாகிற . மி அந்த சக்திைய நிரந்தரமாக
இழந் வி கிற . அ ஈ ெசய்ய
யாத ஒ நட்டம்.
"உஃகாப் பறைவைய எனக்குப் பி க்கும். அதன் அழைகப் பார்த் க் ெகாண்ேட
இ க்கலாம். அதன் நீண்ட சிறகுகளம், வைளந்த
பறைவக்கும் வ ம்?

ஆகாயத்தில்

க்கும், கம்பீர ம் ேவ

ள்ளிேபால வட்டமிட் க் ெகாண்

எந்தப்
நின்

இைரையக் கண்ட ம் இறாஞ்சிக் ெகாண் சிறைகக் குவித் க் கீேழ வி ந் , கூாிய
நகங்களால் அைதப் பற்றி ேமெல ம் ம் லாவகம் இதற்கு மாத்திரேம அைமந்த .
உஃகாப் பறைவ ம் இதற்கு மாத்திரேம அைமந்த . உஃகாப் பறைவ ம் என்ைனப்
ேபாலத்தால் அதற்கும் சூாியகிரகணம் பி ப்பதில்ைல. ஏெனனில்...."
நான் கம்ப் ட்டைர பரபரப்பாகத் தட்
எ திய கைடசி வாசகங்கள் அைவதான்.

ேம

ம் கீ ம் ேத ப் பார்த்ேதன். பஸ்மினா

விஞ்ஞானிகள் பல ம் சூாியகிரகணத்ைதப் பற்றி ஆராய்ந்தி க்கிறார்கள். ஆனால்
அவர்களில்
ஒ வர்கூட
இந்த
சக்தியிழப்ைபப்
பற்றி
கவைலப்பட்டதாகத்
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ெதாியவில்ைலேய! பஸ்மினா க்கு என்ன அ

பற்றி அவ்வள

கவைல, அந்த

வயதில்? ேபாகட் ம். உஃகாப் பறைவக்கும் சூாிய கிரகணத் க்கும் என்ன சம்பந்தம்?
நா ம் பின்னால் ேமற்ப ப்
ப த்தேபா
இ பற்றி ஆராய்ச்சிெசய்த ண் .
எல்லாப் த்தகங்கைள ம்
வித்
வி ப த் விட்ேடன். பஸ்மினா விட் ப்ேபான
திர் அவிழ்க்காமேல கிடக்கிற .
சூாிய கிரகணங்கள் வந்

வந்

ேபாய்க்ெகாண்

ந்தன. பஸ்மினாைவ நான்

மறக்க
மா? சி பிள்ைளத்தனமாக நா ம் அவ ம் அவசரமாக பீபள் மரத்தின்
கீழ் ெசய் ெகாண்ட பிரதிக்ைஞயின்ப அவைள நான் மறக்காம
க்க பஸ்மினா
ெசய்த சூழ்ச்சியா இ ?
வாழ்க்ைக என்ற நீண்ட பயணத்தில் சூாியகிரகணத்தின் நிழல் ேபால பக ஸ்மினா
என்

டம் சிறி

ரம் நடந்

வந்தாள்; பிறகு மைறந்

விட்டாள். பஸ்மினா

க்காமல் விட்ட வாசகத்தின் தாத்பாியம் என்ன? இ ப
நிம்மதியில்ைல.

வ டங்களாக எனக்கு

இதற்கு யார் விைட கூ வார்கள்?
***
4. வி க்கா
ன்குறிப் :- நான் ஆபிாிக்காவில் ஐ.நா. க்காக ேவைல ெசய்தேபா
இ . ஊ ம், ேப ம் சம்பவங்களம்

ற்றி

நடந்த கைத

ம் உண்ைமயானைவ. அதற்கு நான்

ெகாஞ்சம் உப் - ளியிட் , க கு தாளித் , கறிேவப்பிைல ேசர்த்
மணம்
கூட் யி க்கிேறன்.
ேவெறான் மில்ைல.
தய ெசய்
கைத
ந்தபிறேக
பின்குறிப்ைபப் ப க்க ம்.
--அவ ைடய ெபர் ெஹன்றிேக ேலாடா. இத்தா யர். ஐ.நாவின் பிரதிநிதியாக
ேமற்கு ஆபிாிக்காவி ள்ள சியரா ேயா க்கு வந்தி ந்தார். நாற்பத்ெதட்
வய க்காரர்.

உயரம்

ஐந்தைர

அ

ம்,

எைட

ற்றி ப்ப

கிேலா மாக

உ ண்ைடயாக இ ப்பார். கண்
வங்கள் அடர்த்தியாக ம், வசீகரமாக ம்
இ க்கும். அவர் நடந்
வ வ ம் உ ண்
வ வ ம் ஒன் ேபாலத்தான்
ேதாற்றமளிக்கும்.
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அேநக வ ங்க க்கு
ன் அவர் ஓர் இத்தா யப் ெபண்ைண மணந்
பத்
வ டங்கள் வைர வாழ்க்ைக நடத்தினார். பிறகு அ த் ப்ேபாய் அவைள விவாகரத்
ெசய் ெகாண்டார். இப்ெபா
பதிெனட் வயதில் மகன் ஒ த்தன் கல் ாியில்
ப த் க் ெகாண்

ந்தான். அதற்கு பின் , அவ க்கு பி ப்ைபன்ஸ் நாட் க்கு

மாற்றல் கிைடத்த ேபா

அங்ேக அவர் ஒ

பி ப்பிேனா ெபண்ைண, அவள்

ேதங்காய்ப்பா ல் ெசய் ம் ேகாழிக்கறியில் ேமாகித் , மணந்
இரண்

ெகாண்டார். அ

வ டம்தான் நீ த்த ; பிறகு அவைள ம் ேகாழிைய ம் ரத்

ெகாண்டார். இப்ெபா
பிரம்மச்சாாியாக

'ாீ ைபண்ட்' ெசய்த

ப்பித் க் ெகாண்

த்தகம்ேபால ம ப

ம்

ெசய்

ம் தன்ைன

'மாயப்ெபாய் பல கூட் ம்' ெபண்களின்

சகவாசத்தில் இனிேமல் எ வாி ம் 'வி வேத' இல்ைலெயன்ற திட சங்கல்பத் டன்
வந்தி ந்தார். சிய்ரா ேயானில் ஒ பிரம்மச்சாாி தன் கற்ைபக் காப்ப
எவ்வள
க னம் என்ற விஷயத்ைத அவ க்குயா ம் அப்ேபா உபேதசம் ெசய்தி க்கவில்ைல.
அவர் பிரதிநிதியாக ேவைல ஏற்ப

இ தான்

தல் தடைவ. இதற்கு

ன்

பலநா களில் அவர் உபபிரதிநிதியாக இ ந்தி க்கிறார். நல்ல ப ப்பாளி; ேவைலயில்
உலக அளவில் பிரக்கியாதி ெபற்றவர். சியரா ேயா க்கு வ ம்ேபா அவாிடம் ஒ
விேசஷமான ெபா ப் ஒப்பைடக்கப்பட்
ந்த. அதில் ரண ெவற்றி ெபற ேவண் ம்
என்ற ெவறியில் அவர் தல் நாளி
ந் ஆேவசத்ேதா ஈ பட்டார்.
உலகத்தின்

ற்றி அ பத்திேய

ஐ.நா கணித்ததில், கனடா

நா களின் சுபிட்ச நிைலைய எச். .ஐ

தலாவ

ைறயில்

நாடாக ம், அெமாிக்கா இரண்டாவதாக ம்,

ஜப்பான்
ன்றாவதாக ம், சியரா
ேயான்
ற்றி அ பத்தியாறாவதாக ம்
வந்தி ந்தன. ஒ நாட் ன் தராதரத்ைத எச். .ஐ என்
ெசால்லப்ப ம் மனிதவள
ேமம்பாட்

சுட்ெடண் (Human Development Index)

ைறயில் கணிப்ப

இந்தக்

காலத்திய வழக்கம். இந்தக் கணிப்பில் மனித ைடய சராசாி வ மானம், ப ப்பறி ,
வா ம் வய எல்லாம் அடங்கும். சியரா
ேயா ைடய சுபிட்ச நிைலைய தன
பதவிக் காலத்தில் ஒ
ள்ளியி ம் ள்ளியளவாவ உயர்த்திவிட ேவண் ம் என்ற
ேமலான குறிக்ேகா டன்தான் ேலாடா அந்த நாட் ன்
ங்ேக விமான நிைலயத்தில்
வந் தன வல காைல ைவத் இறங்கியி ந்தார்.
அவ க்கு ஒ
ஒ

நல்ல

ஓ.ஏ.

வில்ேலஜில் அரசாங்கம் ஒ க்கியி க்கிற . அ

பக்கம் 'சியரா' மைலையப் பார்த்தப

அைணத்தப

ம்

ஒய்யாரமாக

இ ந்த .

ம், ம பக்கம் 'லம் ' கடற்கைரைய
ஒ

'ெமன்ேட'

சைமயல்காரைன ம்,

' ஃல்லா' காவல்காரைன ம், 'ாிம்னி' ேதாட்டக்காரைன ம் அவர் ஏற்பா
ெசய் விட்டார். இந்த இந்த ேவைலக க்கு இன்ன இன்ன இனத்தவைரத்தான்
ஏற்பா ெசய்ய ேவண் ெமன்ப அங்ேக ெதான் ெதாட் வந்த மர . ஆனால் ஒ

68
நல்ல 'ஹ ஸ் ெமய்ட்' மாத்திரம் அவ க்கு கிைடக்கவில்ைல.

ட்ைட சுத்தமாக

ைவத்தி க்க ம், அவ ைடய ஆைடயணிகைள கவனிக்க ம், ேவ ம் அத்தியாவசிய
ேதைவகைளப் பார்க்க ம் நம்பிக்ைகயான ஒ
ெபண் ேவைலயாள் அவ க்கு
ேதைவப்பட்ட .
இத் டன் பல ெபண்கைள அவர் ேநர் கத் ேதர் க்கு அைழத்
பாீட்சித் ப்
பார்த் விட்டார். ஒ வராவ அதில் ேதறவில்ைல. சியரா ேயானில் இப்ப யான
ேவைலக க்கு
மிக ம்
ேதர்ச்சி
வாய்ந்த
ெபண்கள்
பலர்
அைலந்
ெகாண்
ந்தார்கள். ஆனால் அவர் வி ம்பிய குணாதிசயங்கள் ெகாண்ட ெபண்
மட் ம் அவ க்கு எேனா ேலசில் கிைடக்கவில்ைல.
அப்ெபா
தான் அவ ைடய அ வலக ெசயலதிகாாி அமீனாத் ைவ அவ க்கு
அறி கப்ப த்தினார். அவள் ேதர் க்கு வந்தேபா
ஊழியர்கள் எல்ேலா ைடய
கண்க ம் அவேளா ேபாய்விட்டன. 'சலீர், சலீர்' என்
அவ ைடய பாதங்கள்
ேகட்காத ஒ தாளத் க்கு நடந் வ வ ேபால இ ந்த . அவள் உ த்தியி ந்த
சாதாரணமான ஏைழ ஆபிாிக்கர்கள் அணி ம் 'லப்பா' உைடதான். தைல
ைய
சி சி பின்னல்களாக பின்னி வைளயம் ைவத் க் கட் யி ந்தாள்.
ைக ேநராக
நி த்தி, கால்கைள எட் ைவத்
வந் விட்ட ேபால இ ந்த .

அவள் நடந்த

க ப்

ஆபிாிக்கப் ெபண்களின் அழைகப் பற்றி ஒன்
ெமல்ல

நட,

ேமனி

என்னவாகும்?'

என்ற

ேவைலயில்ைல. நிலத்திேல 'தாம், தாம்' என்
சாமத்தியச்சடங்கு ேநரத்தில்,

ேதவைத ஒன்

வழி தவறி

ெசால்லேவண் ம். 'ெமல்ல நட,
கவிைதக

க்ெகல்லாம்

அங்ேக

சத்தம் அதிரத்தான் நடப்பார்கள்.

ப்ெபய்திய ெப ம்ைபக்கு ேசைல

த்தி, ேசா த் ,

நைக நட்ெடல்லாம் ேபாட் அலங்காரம் ெசய் , தைலநிைறயப்
ைவத் 'குனிய '
என்
தாய்மார் தைலயிேல குட்
மணவைறக்கு அ ப்பி ைவக்கும் கற்பின்
க

லங்கைள ஆபிாிக்காவில் காண

யா . ேதர் வடம் ேபால 'உ ண்

திரண் '

வஜ்ரமாகத்தான் அவர்க க்கு ைகக ம் கால்க ம் இ க்கும்.
கு நிமிர்ந் ,
கண்கள்
ேநராக
ேநாக்கும்.
பச்சாிசிைய
குத்தி
வ த்ெத த்த
ேபால
ெபா நிறத் க்கும் ேமலான ஒ
க ப் . பார்க்கப் பார்க்க
ண் ம் அழகு.
அப்ப த்தான் இ ந்தாள் அமீனாத் .
ஆனால்

அப்ேபர்ப்பட்ட

'ஏேராபிக்ஸ்'

அழகு

கூட

ேலாடாவிடம்

விைல

ேபாகவில்ைல. பாவம், ேபாதிய ன் அ பவம் இல்ைலெயன் அவ க்கும் அந்த
ேவைலைய ேலாடா ெகா க்க ம த் விட்டார். சியரா ேயானின் ஜனத்ெதாைகயில்
வ ைமக் ேகாட் ன் கீழ் இ க்கும் எண்ப
தத்தில் அமீனாத் வின் கு ம்ப ம்
அடங்கும். பதிெனா
ேபர் ெகாண்ட அவ ைடய கு ம்பம் அவள் ஒ த்தியின்
உைழப்ைபேய நம்பியி ந்த . இரண்
மாதகாலமாக அவள் இந்த ேவைலக்காக
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அைலந் ெகாண்
ந்தாள். இந்த ேவைல ம் கிைடக்காவிட்டால் அவள் கு ம்பம்
பட் னி கிடந் சாகேவண் ய தான்.
பிறந்தநாளி
ந்
இன் வைர அவள் கண்ட
கஷ்டம்தான். ஒ
மங்கிய
வி ெவள்ளிைய இன்ன ம் தீவிரமாகத் ேத க் ெகாண்
ந்தாள். ெசக்பீமா என் ம்
குக்கிராமத்தில்தான் அவள் பிறந் வளர்ந்தாள். பரம ஏைழயாகப் பிறந்தா ம் அவள்
வனப்பில்
ேகாடீசுவாியாக
இ ந்தாள்.
அவள்
பதின் ன்
வயதிேலேய
பண
த்ததற்கான காரணம் அவ ைடய மயக்கும் அழகுதான்.
அ வைட
ந்த ைகேயா
அந்த வ டம் ப வமான ெபண் பிள்ைளகைள
காட் ல் ெகாண்
ேபாய் ைவத்
தனிக் கு ைச ேபாட்
சில ரகஸ்ய சடங்குக
ெசய்வ ஆபிாிக்காவில் வழக்கம். அந்த வ ட சடங்குப் ெபண்களில் அமீனாத்
ம்
ஒ த்தி. சடங்கு
ந்த ம் ஊர் வழைமப்ப இ ப்பில் மட் ம் ேலஞ்சியள ஒ
ணிையக் கட் க் ெகாண் உடம்
க்க கசாவா மாைவப் சி நிர்வாணமாக
ஊைரச் சுற்றியப
இந்தப் ெபண்கள் வரேவண் ம். ஊ க்கு
த்த ெபண்கள்
ஆ க்ெகாண் ம், அவர்கள் பிரலாபத்ைத உரத் பா க் ெகாண் ம் ன்ேன ெசல்ல
ஆண்கள் எல்லாம் ஓ
ெபண்ைண யாராவ
ஆண்பிள்ைள பார்த்
விட்டால்
உடேனேய அந்தப் ெபண்ைண அவன் மணம்
க்கேவண் ம் என்ப சம்பிரதாயம்.
அவள் ஊர்வலம் வந்த அ த்த நாேள ம்பாேயா என்பவள் நா
ஆ கைள
சீதனமாகக் ெகா த்
அவைள மண
க்க வந்
விட்டான். அமீனாத் வின்
தகப்பனார் நா
ஆ கைள ஒ மிக்க ேசர்த் அவர் ஆ சிேலேய பார்த்ததில்ைல.
அவ ைடய

மகிழ்ச்சிக்கு

ேகட்க

ேவண் மா?

அப்ப த்தான்

அவ

ைடய

இல்வாழ்க்ைக திடீெரன் ஆரம்பித் ஒ பிள்ைள ம் பிறந்த . ஆனால், ெயங்கிமா
ஆற்ைற கடந்
ேவைல ேத ப்ேபான அவ ைடய
ஷன் மீண் ம் தி ம்பி
வரேவயில்ைல.
அமீனாத் பிள்ைளைய ம்
எ த் க்ெகாண்
ம ப
ம்
ெபற்ேறா டன் வந் ேசர்ந் ெகாண்டாள்.
அதற்கு பிறகுதான் ஒ
ம க்கைடயில் நடனமா வாக அவள் ேசர்ந்தாள். ம
கு க்க வ ம் ஆடவர்க டன் நடனமா வ தான் அவள் ேவைல. நடனம்
அவ ைடய ரத்தத்தில் ஊறியி ந்த கிைடக்கும் 'சம்பாவைன' அவள் கு ம்பத்ைத
பராமாிக்க ேபா மானதாக இ ந்த . அப்ெபா
தான் அவ க்கு இரண்டாவ
பிள்ைள பிறந்த . ('இ

எப்ப ?' என்

சமத்காரமான ேகள்விகள் எல்லாம் ேகட்கக்

கூடா . 'கற் ' பற்றி தி க்குறைள ம், சிலப்பதிகாரத்ைத ம் ேமற்ேகாள் காட்
வியாக்கியானங்கள் ெசய்பவர்கள் இல்லாத ஆபிாிக்காவில் அப்ப த்தான். இப்ப
ம்
நடக்கும்.)
ெடாங்கா ைவரச் சுரங்கத்தில் ேவைல ெசய்ய
கிராமத்ைத விட்
அள் ப்பட்
ேபானேபா

ற் க் கணக்கான ேபர் அவ ைடய
ம க்கைட வ மானம் வி ந்த .
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அமீனாத்

என்ன ெசய்வாள்? வ ைமயின் ெகா ைம தாளாமல் தன

கு ம்பத் டன்

தைலநகரமான 'ப்ாீ ெரௗ க்கு வந்
ேசர்ந்தாள். அப்ேபா
அவ க்கு வய
பத்ெதான்ப
தான். ஆனால் இங்ேக பார்த்தால் இன் ம் ேமாசம். சி
ெபண்கெளல்லாம் நடன மா க்களாக ேபாட் ேபாட் க்ெகாண் ஆ னர். இவளால்
அவர்க க்கு ஈ
ெகா க்க
யவில்ைல. ஒ
ேநரச் சாப்பாட் ற்குக்கூட
வழியில்ைல என் வந் விட்ட . இந்த ேநரத்தில் அவள் ஆத்தாமல்ேபாய் கீழிறங்கி
வந் சங்ைகெகட்ட 'ஹ ஸ் ெமய்ட்' ேவைலக்கு ம ப்ேபாட்டாள். இப்ப யான ஒ
ேவைலயில் ேசர்ந்தாலாவ
அவ ைடய தாித்திரம் நிரந்தரமாக தன்ைனவிட்
ஓ விடக் கூ ம் என்ற அளவில் அப்ப ச் ெசய் விட்டாள். பசிையத் தீர்ப்பதற்காக
இந்த அவமானத்ைதக்கூட அவள் தாங்குவதற்கு சித்தமாக இ ந்தாள்.
காைலயில் காாில் அ வலகத் க்கு ேபாகும் ேபா ம், மாைலயில் தி ம் ம்ேபா ம்
அந்தப் ெபண் அவர் ட் வாச ேல பழியாய் கிடப்பைத ேலாடா அவதானித்தார்.
கடந்த நா
நாட்களாக இ நடந் வந்த . கைடசியில் ஒ நாள் கார் சாரதியிடம்
ெசால்

காைர நி த்தி அவளிடம் 'என்ன ேவண் ம்?' என்

"மாஸ்டர், எங்கள் நாட்

ேகட்டார். அதற்கு அவள்

வ ைமையத் தீர்ப்பதற்காக வந்த கட ள் நீங்கள் என்

ேபப்பர்கள் எ
கின்றன. நாேனா ஒ
றி 'கசாவா க்கும்' ஒ
கரண்
'பாம்'
எண்ெணய்க்கும்கூட வழியில்லாத பரம ஏைழ. என்ைன நம்பி பத் ேபர் பட் னி டன்
காத்தி க்கிறார்கள். எனக்கு ேவைல கிைடத்தால் பதிெனா
ேப ைடய வ ைம
தீ ம். மாஸ்டர், எனக்கு இந்த ேவைலைய ஒ வாரத்திற்கு சம்பளமின்றி தந்
பா ங்கள். அதற்குப்பிறகு உங்கள்
" என்றாள்.
ேலாடா க்கு அவ
குைழயாமல் நிமிர்ந்

ைடய ேநர்ைம பி த் க் ெகாண்ட . ஏைழெயன்றா ம் அவள்
நின்
கண்கைளப் பார்த்
ேபசிய
பி த் க் ெகாண்ட .

மிக ம் ெசாற்பமான ஆங்கில வார்த்ைதகைள உபேயாகித் , சிக்கனமாகத்தான்
ெசால்ல ேவண் ய க த் க்கைள நிதானமாக நி த்தி நி த்தி ெசான்ன பி த் க்
ெகாண்ட . எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக அவ ைடய அறிவான கண்க
ணிச்ச ம் அவ க்குெமத்தப் பி த் க் ெகாண்ட .

ம், ஆர்வ ம்

இப்ப த்தான் அமீனாத்
அங்ேக ேவைலக்கு ேசர்ந்தாள். ஒ
வார காலத்தில்
ட்ைடேய மாற்றி அைமத்
விட்டாள்.
எப்ப ம் பளிச்ெசன்
இ ந்த .
ேலாடா ைடய பழக்க வழக்கங்கைள அவதானித் அதற்ேகற்ற மாதிாி அவ ைடய
உைடகைளப் ேபணி அந்தந்த ேநரத் க்கு அணிவதற்கு தகுந்தவற்ைற ேதர்ந்ெத த்
ைவத்தாள். ஒ
ைற ஒன்ைற ெசான்னால் ஆணிய த்த ேபால அவ ைடய
ைளயில் அ பதிந் வி ம். ேலாடா க்கு தான் ெசய்த
மிகுந்த சந்ேதாஷத்ைத
ெகா த்த . அமீனாத் ம் அவ ைடய நல்ெலண்ணத்ைத கவர்வதில்
ச்சுடன்
ெசயல்பட்டாள்.
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மைனவி இல்லாவிட்டா ம் ேலாடாவின் ட் நிர்வாகம் இப்ப சீராகப் ேபாய்க்
ெகாண்
ந்த . ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக அ வலகத் ேவைலயில்
ஒ ங்கீனங்கள் ம ந்
கிடந்தன. ஒ
அ
ஏறினால் ஒன்பத
வ க்கிய .
எச். .ஐைய
எப்ப
ம்
உயர்த்தி
விடேவண் ம்
அவர்
ஆைசயில்
மண்
வி ந் வி ம்ேபால
இ ந்த .
அவ ைடய
அபிவி த்தித்
திட்டங்களில்
தன்ைமயானைவ ெபண்கள் நலன்ேப ம் திட்டங்க ம், வ ைம ஒழிப்
திட்டங்க ம்தான். இைவெயல்லாம் அரசாங்க ஒத் ைழப் டன் நடக்க ேவண் யைவ.
ஆனால் அதிகாாிக க்கு இவற்றினால் ஒ வித லாப ம் இல்ைலெயன்றப யால்
கிளித்தட் விைளயாட் ேபால ேகாப் கைள இங்குமங்கும் மாற்றி மாற்றி அ ப்பிக்
ெகாண்
ந்தார்கள். இ தியில் ஒ பய ம் காணவில்ைல.
அதிகாாிக டன் ஒயா
சண்ைட ேபாட் விட்
ளம் க டன் இவ ைடய ேபாராட்டம் ெதாட ம்.

ட் க்கு வந்தால் அங்ேக
ட்ைடச் சுற்றி ம ந் கள்

அ த் ம்,
ளம் வைலக்குள் ப த் ம் கூட ஒன்றிரண்
ளம் கள் அவைரப்
பிாிய டன் ேத வந் வி ம். சியரா ேயான் ளம் கள் மேலாியா ம ந் க க்கு
பயப்படாதைவ. மேலாியா ம ந்ைத மிகக் கிரமமாக சாப்பிட் ம் அவ க்கு ஒ நாள்
மேலாியா வந் விட்ட . இந்தக் காய்ச்சல் ந்திப்பிந்தி ேலாடா க்கு வந்ததில்ைல.
அங்ேக அ எல்லா க்கும் அ க்க த மன் காய்ச்சல்ேபால வந் வந் ேபாகும்.
இவைரப் ேபாட் இ கண் ம் க த் மாகப் பார்த்தாள். மேலாியா ம ந்ைத ேநரம்
தவறாமல் ெகா த்தாள். குவிைனன் மரப்பட்ைடகைள ம், ேதாஃறா' இைலைய ம்
ேபாட்
அவித்த கு நீைர காைல ம் மாைல ம் அவ க்கு வ க்கட்டாயமாகப்
கட் னாள். அவ ைடய காிசனம் ேலாடாவின் மனைத ெநகிழைவத்த .

உண்ைமயான

ஊழியத் க்கு

எப்ப ம்

பயன்

உண்

அல்லவா?

ேலாடா

அவ ைடய சம்பளத்ைத உயர்த்தினார்; ச ைககைள அதிகாித்தார். அமீனாத் உச்சி
குளிர்ந் ேபானாள். அவ க்கு தன் எஜமானாிடம் உண்ைமயான பக்தி ம் அைசக்க
யாத விசுவாச ம் ஏற்பட் விட்ட . ' ம்பா' இனத் ப் ெபண்கைளப்ேபால் அவள்
இனிேமல் ேலாடா க்காக தன் உயிைர ம் ெகா ப்பதற்கு தயங்க மாட்டாள்.
ம்பா இனத்தவர்கள் ெபா வாக அழகுக்கும், விசுவாசத்திற்கும் ேபர் ேபானவர்கள்.
அதி ம் ெபண்கள்
ற்றி ம் ப க்காத நாவல் பழம் ேபான்ற நிற ம், ெச க்கிய
சிைல ேபான்ற அழகும் ெகாண்
ப்பார்கள். ந்திய ஜனாதிபதி பதவிேயற்ற சமயம்
ம்பா இனத்தவர் எல்லாம் ஒன் ேசர்ந் அவ க்கு ஒ பதினா வய நிரம்பாத
ெயௗவன அழகிைய பாிசாக அளித்தார்களாம். ேலாடா ம் இந்த
ம்பா அழகியின்
உண்ைமயான ேசைவயில் மகிழ்ந் ேபானார்.
ளம்ைபத்

ெதாடர்ந்

கு க்கிவிட்ட . சியரா

இப்ெபா

ஒ

இைலயான்

அவர்

வாழ்க்ைகயில்

ேயானில் அம்பாரமாகக் காணப்ப ம் இதற்கு ேபர் ' ம் '
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இைலயான். பார்த்தால் மாட்
இைலயான் ேபான்
ெபாிதாகத் ேதான் ம். அ
ஈரமாயி க்கும்
ணிமணியில் வந்
ைநசாக
ட்ைட இட் விட்
ேபாய்வி ம்.
அந்தத்
ணிைய யாராவ
அணிந்தால் அந்த
ட்ைட ச மத் க்குள் ேபாய்
அங்ேகேய ெபாாித் வி ம். ஐந்தா நாட்களில் ஒ ெகாப் ளம் ேதான்றி உபாைத
ெகா க்கத் ெதாடங்கும். ெகாப் ளம் சுண்ைடக்காய் அள ம மன் ஆன ம் வ ேயா
தாங்க
யாமல் ேபாகும். சியரா
ேயா க்கு திதாக வ பவர்கள் இந்த
ம்
இைலயானிடம் தப்பி ேபான கிைடயா .
ஆனால் ஆபிாிக்கர்க க்கு இ
சர்வ சாதாரணம். அவர்கள் ஆ ள் பாியந்த ம்
இந்த இைலயா டேனேய கு த்தனம் ெசய்
பழக்கப்பட்டவர்கள். ேலாடா க்கு
இந்த ம் இைலயான் பற்றிய சாித்திரம் ஒன் ம் ெதாியா . அ ஒ நாள் அவர்
ந
கிேல கு வந் ெபாிய ெகாப் ளமாகி நைமச்சல் ெகா க்கத் ெதாடங்கிய .
இவர் ஒ நாள் கண்ணா ைய தன் பின் றம் ைவத்
ைகப் பார்ப்பைதக் கண்ட
அமீனாத்
தி க்கிட் விட்டாள்.
உடேனேய
இவ ைடய
உத்தைவக்கூட
எதிர்பாராமல் வாஸ்ைலன் ெகாண் வந் ெம வாக தடவிவிட்டாள். சிறி ேநரத்தில்
நாவல்பழம் ேபால ப த்த ெகாப் ளத்தில்
ெநளிவ
அவள் கண்க க்கு
ெதாிந்த . இரண் ெப விரல்கைள ம் ேசர்த் ந
கில் ைவத் அ க்கிய டன்
குண் மணியள ெகா த்த
ஒன் ெவளிேய வந் வி ந்த . அவ க்கு இ
சர்வ சாதாரணம். இ
ேபால் ஆயிரம் தடைவ இதற்கு
ன்
அவள் இைதச்
ெசய்தி க்கிறாள். ேலாடாதான் பாவம், ெகாஞ்ச ேநரம் 'ெலாடெலாடெவன் ' ஆ ப்
ேபாய்விட்டார். தாங்க
யாத
கு ேநா கனேநரத்தில் மைறந் விட்ட .
அவள்
ரட் த்தனமாக
கிேல அ க்கிய ஸ்பாிசம் இவர் ெநஞ்சிேல ேபாய்
இனித்த . இப்ேபாெதல்லாம் ேலாடா ைடய சிந்தைனைய அ க்க
அமீனாத்
வந்
நிைறக்கத் ெதாடங்கினாள். ஒ
பதிேன
வய ப் ெப யைனப்ேபால
அவ ைடய இதயம் அல்லா ய . இ என்னெவன் அவ க்கு வியப்பாக இ ந்த .
ஒ நாள் சனிக்கிழைம பகல் ேநரம். அன்
ஹமட்டான் காற்
பலமாக
சிய .
ஆகாயம்
வைத ம் சிப்படலம் மைறத் விட்ட . பத்த தள்ளி நிற்பவைரக்கூட
பார்க்க
யாதப வானம் இ ண் ேபாய் கிடந்த . அவர் வழக்கம்ேபால ேகால்ப்
விைளயாடப் ேபாகவில்ைல. ேமற்கத்திய இைசைய ஒ நாடாவில் ஓடவிட் சுகமாக
ரசித்தப ஏேதா எ த் ேவைலயில் ஈ பட்
ந்தார்.
அமீனாத்
தன் நீளமான கால்கைள எட்
ைவத் விட்
ேவைலகைளக்
கவனித் க் ெகாண்
ந்தாள். இக்கிாிப் பத்ைதேபால் அடர்த்தியாய் வளர்ந்தி ந்த
சு ள்
ைய இ ம்பினால் ெசய்த சிக்குவாங்கியால் ஒட்ட இ த்
சி சி
பின்னல்களாகப் பின்னி ம த்

லப்பாத்

ணியினால் இ க்கி கட் யி ந்தாள் அவள்;

ெதன்னம்பாைள ெவ த்த ேபான்ற அவள் பற்க க்கு 'மாட்ச்சாக' க ப் க த்திேல
ஒ
ெவண்சங்கு மாைல ெதாங்கிய . தன்ைன மறந்
இைசக்ேகற்ப மாைல
ெதாங்கிய . தன்ைன மறந்
இைசக்ேகற்ப தன் உடைல அைசத்தப
இயங்கிக்
ெகாண்

ந்தாள். நடனமா

அல்லவா? நடனம் தானாகேவ அவளிடம் ஓ

வந்த .
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ேலாடா அவைளப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தார்.
க்கப்
க்க அவைளப் பார்ப்ப
ேபா
ந்த
அவ க்கு. ஆபிாிக்க அழைகெயல்லாம் ெமாத்தமாக குத்தைக
எ த்த ேபால அவள் காணப்பாட்டாள். சி
பிள்ைளேபால அவள் தன்ைனமறந்
ஆைடைய ஆரவாரமின்றி அைசத்தா வ
அழகாக இ ந்த . இவர் அவ ைடய
கண்கைளேய பார்த்தார். அவள்
க்குற ம் இல்ைல; கீேழ பார்க்க ம் இல்ைல.
தி ப்பி இவர் கண்கைள நிதானமாகப் பார்த்தாள். நல் ர் சப்பரம் ேபால ெமள்ள
ெமள்ள நகர்ந்
இவர் இ க்ைகக்கு கிட்ட வந்தாள்; சாவதானமாக இவ ைடய
ேமைசைய ம ப
ம் சுத்தம் ெசய்யத் ெதாடங்கினாள். அப்ெபா
ேலாடா எட்
அவ ைடய ைகையப் பி த்தார். அவள் அப்ப ேய அவர்ேமல் சாிந்தாள்.
அவர்க

ைடய தி மணம் ஆடம்பரமின்றி ஒ

கிராமத்

சர்ச்சில் நைடெபற்ற .

ெவகு ெந ங்கிய சிேனகிதர்க ம், உற க்காரர்க ம் மட் ேம வந்தி ந்தனர்.
அமீனாத் வின் வி ப்பத்திற்கிணங்க ேலாடா ெகா த்த மாெடான்ைற அ த் ஒ
ெபாிய வி ந்

ெகா த்தார். 'ெஜாலஃப் ைரஸ”ம்',

ைகேபாட்ட 'ெபாங்கா' மீ

ம்,

'பாம்' எண்ெணய்க் குழம் ம் அந்த ஊர்
க்க மணத்த . அந்த வி ந்ைதப் பற்றிேய
அவர்கள் ஒ வார காலமாக கைதத்தார்கள். அவ க்கு அ த்த ேயாகத்ைத நம்ப
யாதவர்களாக அந்த எளிய கிராமத் மக்கள் பிரமித் ப் ேபாய் நின்றார்கள். பரம
ஏைழயான அமீனாத்
தான் ஊதியத் க்கு ேவைல ெசய்த அேத
ட் ல்
இல்லத்தரசியாக பதவிேயற்றாள்.
ேலாடா தன் அந்தஸ் க்கு ஏற்ப வாழ்வதற்கு அவைள ெவகு சீக்கிரேம பழக்கி
ைவத்தார்.
அமீனாத்
விதவிதமான ேமல்நாட்

காேராட்ட
உைடகள்

பழகிக்ெகாண்டாள்;
இங்கிலாந்தி
ந்
த வித்
அணிந் ெகாண்டாள். அவள்

அவற்ைறப் ேபாட்டேபா
கைடந்ெத த்த க ப்
'மாடல்' ேபால இ ந்தாள்.
சீக்கிரத்திேலேய மீன்குஞ்சு நீத்தப் பழகுவ ேபால ெவகு இயற்ைகயாக அவ ைடய
ச க அந்தஸ் க்கு ஏற்ப அவள் தன்ைன உயர்த்திக்ெகாண்டாள். ஆனா ம் அவள்
தன இல்லத் ேவைலகைள தாேன ெதாடர்ந்
ைவப்பதற்கு மட் ம தீர்ககமாக ம த் விட்டாள்.

ெசய்தாள்; ஒ

ேவைலக்காாிைய

ேலாடாவி ைடய வாழ்க்ைகயான
இப்ப யாக திடீெரன்
கந்தர்வேலாக
வாழ்க்ைகயாக மாறிவிட்ட . தன் வாழ்நாளிேலேய இவ்வள சந்ேதாஷமாக இ ந்த
அவ க்கு ஞாபகமில்ைல. கிஷ்கிந்ைதயிேல சுக்கிாீவன் மாாிகாலம்
ந்தபின் ம்
ராமகாாியத்ைத
ற்றி ம் மறந்
அந்தப் ர ேபாகத்தில்
ழ்கிக் கிடந்த ேபால
ேலாடா ம் தன் அ வலக காாியங்கைள அறேவ மறந்தார். அவேளா வா பத்தின்
உச்சியில்
அவ

இ ந்தாள்;

இவ ைடய

'பாட்டாிேயா'

கைடசி

ச்சில்

இ ந்த .

ைடன் சுகித்தி ப்பேத ேமாட்சம் என்ற நிைலயில் 'வி தல் அறியா வி ப்பனன்

ஆகி' அவள்
தவறிவிட்டார்.

கால யில்

உலகத்ைத

தாிசித்தவர்

அ

வலகத்ைத

தாிசிக்கத்
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சியரா
ேயானின் எச். .ஐைய அ வளேவனம் உயர்த்தி விடேவண் ம் என்ற
அவ ைடய ஆரம்ப காரத் ஆர்வெமல்லாம் ேபான இடம் ெதாியவில்ைல. இவாின்
கீழ் ேவைல பார்த்த அதிகாாிகள் எல்லாம் சங்கீத சீஸனில் ன்வாிைசயில் உட்கார்ந்
சிரக்கம்பம் ெசய் ம் மகா ரஸ’கர்கள்ேபால இவர் ெசான்னதற்ெகல்லாம் தைலைய
'ஆட் ' 'ஆட் ' என்
ஆட் னார்கேள ஒழிய காாியத்தில் ெதாழில்கள்
லம்
கிராமத் ப் ெபண்களின் வ வாைய அதிகாிக்கும் அவ ைடய சிலாக்கியமான திட்டம்
ப ேதால்வி
ெபா ட்க

அைடந்த .

லதனமாக

அவர்கள்

ெகா த்த

உபகரணங்க

ம்,

ம் கூட தி ட் ப் ேபாயின. குதிைரைய தண்ர் காட்ட இ த் ப்

ேபாகலாம்; கு க்கப் பண்ண
ேதற்றிக் ெகாண்டார்.

மா? இப்ப யாக ேலாடா தன் மனைத தாேன

அவ ைடய பதவிக்காலம்
ந் ேவ நாட் க்கு மாற்றல் வந்தேபா ேலாடா
தி க்கிட்
விழித் க் ெகாண்டார். தான் சாதித்த
அவ க்கு ெப ைம த வதாக
இல்ைல. ஆனா ம், அ வலகத்தில் ெசய்ய
யாதைத தன் ெசாந்த வாழ்க்ைகயில்
சாதித்த அவ க்கு ெகாஞ்சம் சமாதானமாக இ ந்த . ச தாயத்தின் அ மட்டத்தில்
தாித்திரத்தில் உத்தாித்த ஒ ெபண் க்கு அவர் வாழ் ெகா த்தி ந்தார் அல்லவா?
அவள் இன் ெசல்வத்தில் திைளப்ப மட் மில்லாமல் அவ ைடய இல்லத் க்கும்
அரசியாகிவிட்டாள். அவ க்கு ன்சிாிப் வந்த . இப்ப யான ஓர் அழகி அவர்
ட் க்கும், அவ ைடய இதயத் க்கும் ராணியான
இந்த ஒ

விஷயத்திலாவ

சியரா

அவ ைடய அதிர்ஷ்டம்தான்.

ேயானின் எச். .ஐ சிறி

உயர்ந்தி க்குமல்லவா?

ள்ளி விபரங்கைள கரதலப் பாடமாக உய்த்தி ந்த ேலாடா இங்ேகதான் ஒ
மிகப்ெபாிய தவ ெசய்தார். அந்த வ டம் ெவளியான எச். .ஐ விபரங்கைள சிறி
அவதானித் ேநாக்குவாராயின் அவ க்கு தான் ெசய்த தவ
ாிந்தி க்கும். அவர்
அமீனாத்தைவ மணம் ாிந்ததினால் உள்ளப யாக எச். .ஐ. அ ப்பிரமாணமான
அளவில் வி ந் தான் ேபான ; கூடவில்ைல.
காதல் கண்ைண மைறக்கும் என்
ைளைய ம் மைறத் விட்ட .

ெசால்வார்கள் ேலாடா விஷயத்தில் அ

அவர்

பின்குறிப் :- உலகத் நா களில் தராதரத்ைத கணிப்பதற்கு எச். .ஐ ைறைய
ஐ.நா. கைடபி க்கிற . ஒ
ெபண் ஊதியத் க்கு ேவைல ெசய் ம் ேபா
அவ ைடய ஊழியம் எச். .ஐ கணக்கிேல ேசர்க்கப்ப கிற . அேத ெபண் தனக்கு
சம்பளம் ெகா க்கும் எஜமானைர மணம்
த்
அந்த ேவைலைய சம்பளமின்றி
ெசய்ய ேநர்ைகயில் அவ ைடய உைழப்
கணக்கில் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்
ப வதில்ைல. இதனால் எச். .ஐ வி க்கா
அைடகிற . ெபண்க ைடய
ஊதியமில்லாத உைழப்ைப கணக்கிேல ேசர்க்காததால் ஏற்ப ம்
ரண்பாட்ைட
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இந்தக் கைத சுட் க்காட் கிற
நம்பாத ம் உங்கள் ெபா ப் .

என்

சிலம் ெசால்லலாம். அைத நம் வ ம்

***
5. பீஃனிக்ஸ் பறைவ
நான் தி ேகாணமைல சர்வேதச விமான நிைலயத்தி
ந்
ெவளிக்கிட்
அர்லாண்டா
விமான
நிைலயத்தில்
வந்திறங்கிேனன்.
இதற்கு ன்
நான்
ெவளிநாட் க்கு பிரயாணம் ெசய்தவளல்ல. விமானக் கூடத்தில் இ ந்த ஜனத்திரளில்
என் மக ைடய கத்ைதத் ேத யேபா எனக்கு பயம் பி த் க்ெகாண்ட .
ஸ்ேடாக்ேஹாமில் நான் வந்திறங்கிய வ டம் 2018. என் மகன் என்ைன விட்
பிாிந் ஸ் ட க்கு ப க்கப்ேபான வ ம் 1998. அப்ப அவ கு வய 15. என்னால்
நம்பேவ
யவில்ைல. இ ப
வ டங்கள் என் ஒேர மகைனப் பிாிந்
வாழ்ந்தி க்கிேறன். இப்ேபா
மக ம் உண் .

அவ

க்கு வய

நான் கண்கைள நாலா பக்க ம் சுழட்

35; மணமாகி ஆ

வயதில் ஒ

ேத யப ேய வந்ேதன் காணவில்ைல.

என்ைனப் பிாி ம் ேபா
அவன் குழந்ைததான்; மீைச கூட அ ம்பவில்ைல.
வி ம்ேபா
ஏர்ேபார்ட் ல் என்ைனக் கட் ப்பி த்
கசக்கி அ அ ெவன்
அ தான். என் மனம் என்ன பா பட்ட ! அப்ேபா அவர் இ ந்தார். இப்ப அவ ம்
ேபாய்விட்டார். நா ம் ேவைலயி
ந்
ஓய்ெவ த்
விட்ேடன். என் மகன்
எத்தைனதரம் ெட ேபானில் கைதத்தான்; எவ்வள

க தங்கள். "அம்மா! நீங்கள்

அங்ைகயி
ந் என்ன ெசய்யப் ேபாறியாள்; இஞ்ச எங்கேளாைட வந்தி ங்ேகா;
உங்க க்கு ஒ குைற ம் வராமல் பார்ப்ேபாம்" என் ெகஞ்சியப ேய இ ந்தான்.
எனக்கும் ேவ
விட்ேடன்.

யார் இ க்கிறார்கள்? பிறந்த மண்ைணவிட்

ஓர் இளம் கணவ

ஒேரய யாக

றப்பட்

ம் மைனவி ம் என்ைன உற் ப் பார்த்தப ேய கடந்

ேபானார்கள். என் மக ைடய கண்கள் எப்ப இ க்கும்? குழந்ைதயாக இ ந்தேபா
ம யிேல கிடத்தி மணிக்கணக்காக அவன் கண்கைளேய பார்த்தப
இ ப்ேபன்.
மகாபாரதத்தில் வ ம அர்ஜுன் என்ற ேபைரேய அவ க்கு ைவத்தி ந்ேதன். என்
மகன் என்னிடம் "உள்ள குப்ைபெயல்லாம் ெகாண் வர ேவண்டாம். ேதைவயானைத
மாத்திரம் ெகாண்
வாங்ேகா; இஞ்ச ைவக்க ம் இடமில்ைல" என்
பத் த்
தடைவயாவ
ெசால் யி ந்தான்.
அதனாேல
வாழ்நாள்
க்க
ேசகாித்தெதல்லாவற்ைற ம் மனமின்றி றந் விட் இரண்ேடெரண் சூட்ேகசுடன்
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வந்திறங்கிேனன். என்

ைடய

ணிமணிகள்,

த்தகங்கள், இவர் ஞாபகமாக சில

ெபா ள்கள், அவ்வள தான்.
தள்

வண் ையத் தள்

ந வி கீேழ வி ந்தப

வ

கூட கஷ்டமாக எனக்குப் பட்ட . ஒ

சூட்ேகஸ்

இ ந்த . எங்ேக ேபானான் இவன்? எனக்கு பதட்டமாக

வந்த . ஐந் வ டமாக இவ ம் பாவம்; என்ன கஷ்டப்பட் விட்டான்? ஸ் டன்
நா மற்ற நா கள் ேபால அல்ல. ஜனத்ெதாைக விஷயத்தில் சாியான கண் ப் .
அவர்கள் ஜனத்ெதாைக 110 லட்சம். அந்தத் ெதாைக இந்தத்தானத்ைத தாண்டாமல்
ெவகு கவனமாகப் பார்த் க் ெகாண்டார்கள். ெப ம் ேபாராட்டத்திற்கு பிறகுதான்
எனக்கு நிரந்தர கு
ாிைம ெகா த்தார்களாம்!
'அம்மா' என்ற குரல் ேகட்ட . தமிழ்க் குரல்தான். ேதனாக அ என் காதில் வந்
வி ந்த . என் மகன்தான் ஓேடா
வந்
ெகாண்
ந்தான். என்ன கண்கள்!
ஆற க்கும் ேமேல உயரமாக வளர்ந்
விட்டான். தர்ேபால கட் க்கடங்காமல்
இ க்கும் தைலமயிைர அடக்கி வாாி அழகாக விட்
ந்தான். ஒ டீ ேசர்ட் ம் ஜ
“ன்ஜும் அணிந்தி ந்தான். அவ க்கு குளிேர இல்ைல. என்ைனத் ெதாட் த் ெதாட்
பார்த் விட்
அப்ப ேய ஆகாயத்தில்
க்கிவிட்டான். ெமத்ெதன்
ெவல்ெவட்
ேபால இ ந்த அவ ைடய ேதகம் இப்ப வஜ்ரமாக இ ந்த . பின்னாேலேய அவள்
நின்றாள். ெபயர் ஸ்ெவன்கா.
தன் ைறயாக பார்க்கிேறன். இவைனப் ேபால
அவ ம் உயரம்தான். இயற்ைகயான சிாிப் அவ க்கு இ ந்த . ெபான் நிறத்தில்
தைலமயிர். அசப்பில் பார்த்தால் சினிமாவில் ந க்கக் கூ ய அழேகா ெதன்பட்டாள்.
நான் அதிசயப்பட்ட அவ ைடய இைடையப் பார்த் த்தான். ஒ ைகப்பி க்குள்
அடங்கும். நீண்ட வ வ ெவன்ற ைககள் என்றா ம் உ ண் திரண் வ வாக
இ ந்தன.
'ெமார்ேமா,
ஆைச டன்

ெமார்ேமா'
க்கி

என்

கர்ந்ேதன்.

என்

ேபரன்

ைகைய

இ த்தான்.

அவைன

கத்ைதச் சுழித்தான். 'ேஹார்கன்' என்

ேபர்

ைவத்தி ந்தார்கள்; வாயில் வராத ேபர்.
நாங்கள் கைதத் க்ெகாண் நிற்கும்ேபாேத என்ம மகள் சிட் ப்ேபால ஓ ப்ேபாய்
காைர எ த்
வந்தாள். குதித்
இறங்கி கிேலா சூட்ேகசுகைள
ைவத்
க்குவ ேபால பட்பட்ெடன் ஒன்ைறக் ைகயால் க்கி காாிேல ைவத்தாள்.
ஸ்ெவன்காதான் ஓட் னாள். அர்ஜுன் ஒ பக்கத்தில் இ ந்
என் ைககைளப்
பி த்தப வந்தான். மற்றப் பக்கத்தில் என் ேபரன். என் கண்களில் நீர் பனித்த .
ந் ேபான இ ப வ டங்கள் இனி தி ம்ப ம் வரப் ேபாவதில்ைல.
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கார் சின்னதாக அடக்கமாக இ ந்த .
அ

ற்றி

ம் சூாிய சக்தியிேலேய இயங்கிய

'குங்ஸ்காடன்' பிரதான ேராட் ேல ேபாய்க் ெகாண்

உலகப்

ந்த . ஒ

நாடாவில்

கழ்ெபற்ற 'இங்வார் கார்ல்ஸன்' பா ய 'ஸ்வாலா, ஸ்வாலா' என்

ம் பாடல்

ைபரவி ராகத்தின் சாய ல் ஒ த் க் ெகாண்
ந்த . ெபட்ேரால், டீசல் வாகனங்கள்
ேபாய் இப்ப எவ்வளேவா காலம். சாைலயின் இ ம ங்கி ம் அடர்த்தியான மரங்கள்.
பாைதெயல்லாம் வழித் த் ைடத்த ேபால நல்ல ப் ரவாக இ ந்த .
நான் வியந்த இன்ெனா
காட்சி வழியிேல விளம்பர ேபார் கள் ஒன் ம்
இல்லாத தான்.
அர்ஜுனிடம்
அ
பற்றி
விசாாித்ேதன்.
அரசாங்கம்
விளம்பரங்கைளெயல்லாம் பத்
வ டங்களாக ஒழித்
விட்டதாக அவன்
ெசான்னான். அதனால் ெபா ள்கள் மக்க க்கு இ ப
தம் ம வாகேவ
கிைடக்கிறதாம். வர்த்தகத் ைற ெதாடர்ந் மஞ்சள் பக்கங்கள் லம் விளம்பரங்கைள
இலவசமாக ெசய்வதற்கு அரசு எல்லா வசதிகைள ம் ெசய் ெகா த்தி க்கிறதாம்.
'இந்தப் த்தி ஏன் ம
ெகாண்ேடன்.
வந்

ச

ேசர்ந்ேதாம்.

க்கு

ன்ேப ேதான்றவில்ைல' என்

ம் மரச்ேகாைலகளி

நான் நிைனத் க்

ேட ஆடம்பரமின்றி அடக்கமாக

இ ந்த . என் மகன் தன் இ ப்பி
ந்த 'ஐ.டீ. ெபல்ட்
ந் ' ஒ
ெமல் ய
நீளமான பிளாஸ் க் குச்சிைய இ த்தான். கதவி க்கில் அைத உரசி கதைவத் திறந்
ெகாண்டான்.
நான் வந் ேசர்ந்த உடேனேய அர்ஜுன் ெசய்த
ஐ.டீ.ெபல்ட் க்கு
விண்ணப்பம்
ெசய்த தான்.

தல் காாியம் என் சார்பாக ஒ
இ தான்
இங்ேக
எனக்கு

அதிசயத்தி ம்
அதிசயம்.
இ
பற்றி
ேகள்விப்பட்
இ க்கிேறன்;
ப த் மி க்கிேறன். ஆனால் ேநாில் பார்த்தேபா தான் அதன் உண்ைமயான தாக்கம்
ாிந்த . கர்ணனின் கவசகுண்டலம் ேபால இந்த ஐ.டீ. ெபல்ட்ைட எல்ேலா ம்
கட் யப ேய திாிவார்கள், ப க்கும் ேநரம் தவிர. ஐந் வய க் குழந்ைதயி
ந்
அ ப வய க் கிழவர் வைர இைதக் கட்டாமல் ஒ வ ம் ெவளிக்கி வதில்ைல.
இங்ேக

காசு,

கிெர ட்

கார்ட்

எல்லாம்

ற்றாக

ஒழிந்

பல

ஆகிவிட்டன. காைசேயா, கிெர ட் கார்ைடேயா கண்டால் அைத ஆவ
ெதாட்

ெதாட்

வ டங்கள்
டன் வாங்கித்

பார்க்கிறார்கள். 'எங்கள் நாட் ல் எதற்கும் நாங்கள் கிெர ட்

கார்ட்தான் பா க்கிேறாம்' என்

ெசான்னால் நம்ப ம க்கிறார்கள். ஒ

மனித உயிர்

பிறந்த டேனேய
அதன்
டீ.என்.ஏைய ம்,
ைகேரைகைய ம்
ராட்சஸ
கம்ப் ட்டர்களில் பதிந் ஒ ஐ.டீ.நம்பர் ெகா த் வி வார்கள். அதன்பிறகு அந்த
மனிதன் இறக்கும்வைர அவைனப் பற்றிய சகல விபரங்க ம் அந்த நம்பாில் பதிவாகி
வி ம்.
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என் ைடய அைடயாள அட்ைட வந்தேபா தான் நான் அதன் மகாத்மியத்ைத
உணர்ந்ேதன். எங்ேக ேபானா ம் என் அைடயாளத்ைத நி பிக்க இைதக்
ெகா த்தால் ேபா ம். அவர்கள் அைத கம்ப் ட்டர்
ைனயில் ெசா கினால்
என்
கத

ைடய சாதகம் ரா ம் ெதாிந் வி ம். ட் க் கத , அ வலகக் கத , கார்க்
இப்ப
எந்தக் கத
திறப்பதற்கும் இைத ப்ேராகிராம் பண்ணி ைவத் க்

ெகாள்ளலாம். ஒ வர் கார்ைட இன்ெனா வர் பாவிக்க
யா ; ைகேரைக காட்
ெகா த் வி ம். ஆனால் இத ைடய
க்கியமான தாக்கம் என்னெவன்றால் இ
வந்தபிறகு அேநகமான வங்கிகைள இ த்
ட ேவண் வந்த தான்.
பாைதக் கைடயிேல ஒ ' ல் ல்' ஐஸ் கிாீம் வாங்கினா ம் சாி, இரண் மா க்
கட் டம் வாங்கினா ம் சாி உங்கள் அட்ைடைய கம்ப் ட்டர்
ைனயில் ெசா க
ேவண் ய தான். உங்கள் கணக்கி
ந் அவர்கள் கணக்குக்கு பணம் மாறிவி ம்.
வங்கிகள் அேனகமாக ெவளிநாட் ன க்கும், வணிகத் க்கும் மட் ேம பயன்பட்டன.
தவைண ைறயில் பணம் கட் வதற்குக்கூட ஒ
ைற ஆைண ெகா த் விட்டால்
ேபா ம் மாதாமாதம் பணம் மாறியப ேய இ க்கும்.
இைதவிட இன்

ம் இரண்

எந்தக் கா , மைல, ேமட்
இ க்கிற . ஒ
ைனயில்
ேகட் வி ம். உலகின் எந்த

விேசஷங்கள் இந்த அைடயாள ெபல்ட் ல் இ ந்தன.
ந் ம் ெட ேபான் பண்ண ம், கிைடக்க ம் வசதி
த்தாேல ேபா ம். ம பக்கத்தில் ல் யமாகக்
ைல
க்கி
ந் ம் ெதாடர் ெகாள்ளலாம். அ த்த

விேசஷம், இந்தக் கார்ைட ைவத்
ஒ வர் தன் இ ப்பிடத்ைத கனகச்சிதமாக
சட் ைலட்
லம் கணித் விடலாம். ஒ
ஐந்
வய க் குழந்ைதைய ஸ் டனில்
கண்காணாத ஒ பகுதியில் ெகாண் ேபாய் விட்டா ம் அ இந்தக் கார்ைட ைவத்
ேத
வந் விடம். இங்ேகெயல்லாம் ெதாைலந்
ேபாவ
என்ப
மிக ம்
கஷ்டமான காாியம். ட் சன் ைவத்தால்கூட
யா .
இப்ெபா
எங்க ைடய ம்
ன்ேனறிய நா தான். ஆனால் இவர்கைளப்
பார்த்தால் நாங்கள் இன் ம் இ ப
வ டம் பின்தங்கிவிட்ட
ேபாலத்தான்
எனக்குப் பட்ட . கண்ணால் பார்ப்பெதல்லாேம தினமாக இ ந்த . ச தியாக
இந்தச் சூழ்நிைலைய என்னால் சாிக்கட்ட
யவில்ைல. என் மகன் என் ைடய
வசதியில் மிகுந்த அக்கைறேயா தான் இ ந்தான். இ ந்தா ம் சின்னச் சின்ன
விஷயங்கள்கூட என்ைனத் த மாற ைவத்தன.
இவர்க

ைடய ஆதாரசக்தி சூாியன்தான். ஒ

ட் ேல பி க்கும் சூாியசக்தி அந்த

ட் ற்கு ேபா மானதாக இ க்கிற . தண்ர் ேபாதிய

இ ந்தா

ைறதான்; மீதமான நீர் ேதாட்டத் க்கு ேபாய்வி ம். ெசாட்

ம் சுழல் பாவிப்

நீர் ைறயில்

ச்ெச க ம், மரங்க ம் ெசழிப்பாக இ க்கின்றன. இ ந்தா
தண்ணிைய தி ப்பித் தி ப்பி கு க்கிேறாம் என்
ெதாிந்த ம்
அ வ ப்பாகத்தான் இ ந்த .

ல்

ம்,

ம் எனக்கு ஒேர
த ல் ெகாஞ்சம்
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என்ைன

உண்ைமயில்

தி க்கிட

ைவத்த

'கதிற்ேறான்' கதிர் அைலகளில் குளிப்ப
இ ந்தா

வ மா?

இ

கி மிகள் உட

எங்க

இ க்கா .

என்

ேபரன்

க்கு மிக ம் நல்லதாம்; பக்டீாியாக்

க்குடன் ெசத் வி கின்றன; ச மம்

தண் ம் மிச்சப்ப கிறதாம். ஆனால் குளித்த

ைறதான்.

குளிர்ந் , நைனந் , ேசாப் ேபாட்

குளித்த ேபாலேவ

ெசால்கிறான் கதிாியக்கத்தில் குளிப்ப

குளிக்கும்

எனக்கு சங்கடமாக இ ந்த . என்ன

ம் நிைறயத் தண்ாில் ேசாேசாெவன்

குளிப்ப ேபால

விஷயம்

ஊட்டச் சக்தி ெப கிற ;

ேபாலேவ இல்ைலேய?

மற்ற , சாப்பாட்
ைறகள். சைமயல் அ ப்ெபன்பேத கிைடயாேத. எல்லாம்
கதிாியக்கத்தில் சைமத்த தான். அ
ம் கம்ப் ட்டாில்
த ேலேய ப்ேராகிராம்
பண்ணியப . சாப்பா
சப்ெபன்றி க்கிற . ஆனால் எல்லாம் அள டன் ெசய்த
சத் ள்ள உணவாம். ஆைசக்கு ஒ
ேகாப்பி கூடப் ேபாட வழியில்ைல. அ
ம்
கம்ப் ட்டர் ேபாட்ட தான். ஒ
ைற, நல்ல பா ம் சீனி ம் ேபாட் இஞ்சி கலந்த
க ங்ேகாப்பிெயான் கு க்க ஆைசயாக இ ந்த . கம்ப் ட்டைர தி ப்பித் தி ப்பி
நாைலந் தடைவ ப்ேராகிராம் பண்ணிப் பார்த்ேதன்; சாிவரவில்ைல. அ
அப்ப ேய விட் விட்ேடன்.
இ

த் ப் ேபாய்

எல்லாத் க்கும் ஈ கட் வ ேபால என் ேபரன் இ ந்தான். அவன்

கத்ைத

பார்த் க் ெகாண்ேட இ க்கலாம். ஆைச தீரா , சின்ன வயதில் என் மகன்
இ ந்த ேபால அச்சாக இ ப்பான். வந்த நாளில் இ ந்ேத என்ேனா
ஒட் விட்டான். எப்ப ம் அவ க்கு ஏதாவ
கைத ெசால் க்ெகாண்ேட இ க்க
ேவண் ம்.
"ெமார்ேமா, ெமார்ேமா! ெசால்
ெமார்ேமா" என்றான் ஒ நாள் என் ேபரன்.
"ேஹார்கன்" என்ற அவன் ேபைர நான் எவ்வள
யற்சி ெசய்
சாியாக
உச்சாித்தா ம் சிாித் வி வான். ஆனப யால் இனிேமல் நான் அவைன 'ெசாக்கன்'
என்ேற கூப்பி வதாக ரகசிய ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாண்ேடாம். அவ ம் சம்மதித்தான்.
இவன் எனக்கு ெசாக்குப் ெபா ேபாட் விட்டதால் ெசாக்கன் ெபா த்தமாகத்தான்
இ ந்த .
அவ ைடய கண்க ம் என் மக ைடய
ேபாலேவ அகன்
இ க்கும்.
தைலமயிர் தாயி ைடயைதப்ேபால் தங்க நிறம். அவ ைடய ச மம் கைடந்ெத த்த
ெவண்ெணய் என்பார்கேள அப்ப இ க்கும். பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் வாாிக் ெகாஞ்ச
ேவண் ம்ேபால ஆைச
ண் ம். ஆனால் இடம் ெகா க்க மாட்டான். லஞ்சம்
ெகா த்தால்தான் உண் .
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இங்ேக பள்ளிகள் வாரத்திற்க ஒ
ைறதான். மற்ற ேநரங்களில் கம்ப் ட்டர்
லமாக பாடங்கைள ப த்
வி வார்கள். கம்ப் ட்டர்
லமாகேவ ஆசிாிய ம்
ெதாடர் ெகாண்
ட் ப் பாடங்கைள ெகா ப்பார். ெலமிங் என்ற மி கம் பற்றி ஒ
ப்ெராெஜக்ட் எ தேவ ம் என்றான் ெசாக்கன். என்னிடம் அ பற்றி ெசால் ம்ப
ெதாந்தர

ெசய்

ெகாண்ேடயி ந்தான். "நீ கம்ப் ட்டைரப் பார், பிறகு

த்தகத்ைத

ப . அதற்குப் பிறகு நான் ெசால் த் த கிேறன்" என்ேறன். "இல்ைல, ெமர்ேமா! நீ
ெசால். கைதேபால ெசால்; நான் பிறகு எ

கிேறன். ப்ளீஸ்" என்றான், கண்கைள

அகல ம ட் , இதற்கு ம ப் ெசால்ல என் இதயம் இடம் ெகா க்குமா?
"ெலமிங் ஒ

அப்பாவிப் பிராணி. ஸ் டன் ேநார்ேவ ேபான்ற நா களில் மிகுந்

காணப்ப ம். ஐந்

அங்குல நீளம்தான் இ க்கும். கட்ைடக்கால், உ ண்ைடயான

தைல, சாம்பல் நிறம், இப்ப யாக பார்ப்பதற்கு 'ஐேயா' என்
தாவரம் எல்லாம் சாப்பி ம். எவ்வள
வ டத்திற்கு பத் குட் கள் வைர ஈ ம்.

குட் கள்

இ க்கும்.

ேபா ம்,

ல்,

ெதாி ேமா?

ண் ,
ஒ

"ஆனால், பாவம் அைவக்கு ெபாிய ேசாதைன.
ன்
நா வ டங்களில்
அைவக ைடய ெப க்கம் நா தாங்கா . சாப்பா ேபாதாமல் ேபாய்வி ம். அப்ப
அைவெயல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாகச் ேசர்ந் ேபாய் அப்ப ேய கட ல்
ஷ்கிச்
ெசத் ப்ேபாகும்."
"ஐேயா, பாவம்! ெமார்ேமா, எல்லாம் ெசத் ப் ேபாகுமா?" என்றான் ேஹார்கன்.
அவன் கண்கள் இப்ப ெகாஞ்சம் கலங்கி விட்டன.
"கட க்குப் ேபான எல்லாம் ெசத் ப் ேபாகும். மிஞ்சியி க்கிறைவ ம ப
ம்
ெப க ஆரம்பிக்கும். நா
வ டங்களில் பைழயப
நா
தாங்கா . அப்ப ேய
அைவ ம் ேபாய் கட ல் வி ந் வி ம். இப்ப ேய இ ெதாட ம்."
ெசாக்கன் ெகாஞ்சேநரம் ேயாசித்தப ேய இ ந்தான். நான் கைதைய மாற்ற
எண்ணி ெசான்ேனன். "எங்கள் ஊாில் ெப ம் லவர் ஒ த்தர் இ ந்தார். அவ க்கு
ெலமிங் என்றால் உயிர். அவர் அைதப் பற்றி பா இ க்கிறார். நீ அைத எ தினால்
ப்ெராெஜக் ல் உனக்குத்தான் அதிக மதிப்ெபண் கிைடக்கும்" என்ேறன்.
ஆர்வத்ேதா

"சீக்கிரம் ெசால், ெமார்ேமா" என்றான்.

சீ ஓ, என் ெலமிங்குகேள, ஆயிரக் கணக்கில் கூட்டம் ேசர்த்
குதித் க் குதித் எங்ேக ெசல்கிறீர்கள்?
ைவத்த சாமாைன எ க்க ேபாவ ேபால் வழிேமல் குறிைவத்
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ஓ கிறீர்கேள, ஏன்?
ேபாகும் வழியில் உள்ள ல்,
வதம் ெசய்
அைரெநா

ண்

தாவரம் எல்லாம்

விைரகிறீர்கேள என்ன அவசரம்?
ம் ஆறாமல் வயல்ெவளி தாண்

ஆற்ைற ம், குளத்ைத ம் நீந்திக் கடந்
ஓ க் ெகாண்
க்கிறீர்கேள ெகாஞ்சம்
உங்கைள ஆசுவாசப்ப த்திக் ெகாள்ளக் கூடாதா?
கடைல நீங்கள் அைடந்த ம் கால்கள் வள
நீந்தி நீந்தி மாய்ந் ெகாள்ளப் ேபாகிறீர்கேள!
வ ம் சந்ததிக க்கு வழிவி ம் தியாகிகேள!
சற் நில் ங்கள் உங்கள் கங்கைள நான்
இன்ெனா

ைற பார்த் க் ெகாள்கிேறன், நிைனவில் ைவக்க.

ெசாக்கன் ேயாசித்தப ேய இ ந்தான். அவ
"ெமார்ேமா, ஏன் இந்த ெலமிங்குகள் இப்ப

ைடய சிறிய வதனம் வா விட்ட .
சாக ேவ

"இைவ அ ர்வமான பிராணிகள். தங்கள் சந்ததிக
அழித் க் ெகாள்
"ெமார்ேமா, ேவ

கின்றன. எவ்வள

ம்?"
க்கு வழிவிட தங்கைளேய

தியாக மனப்பான்ைம?"

மி கங்கள் அல்ல

பறைவகள் இப்ப

இ க்கா?

"எனக்கு ெதாிந்த மட் ல் மி கம் கிைடயா . ஆனால் கிேரக்க

ராணங்களில் ஒ

கற்பைனப் பறைவ உண் ; ெபயர் பீஃனிக்ஸ். அேரபியாவின் பாைலவனங்களில் இ
காணப்ப ம். ஒேர ஒ

பறைவதான்; இதற்கு

ைண ம் இல்ைல;

ட்ைட ம்

இல்ைல. ஐந்
வ டங்கள் வைர ஜ“விக்கும். அதற்குப் பிறகு தாேன சுள்ளிகள்
ெபா க்கி அ க்கி சூாிய ெவப்பத்தில் பற்ற ைவத் அந்த சிைதயில் வி ந் தன்ைன
மாய்த்
சாம்பலாகிவி ம். அதற்கு பிறகு அந்த சாம்ப ல் இ ந்
இன்ெனா
பீஃனிக்ஸ் பறைவ ேதான்றி இன்ெனா ஐந்
வ டங்கள் வா மாம்."
"என்ன ெமார்ேமா, எல்லாம் இப்ப
அ த் க் ெகாண்டான்.

ெசத் ப் ேபாகிற கைத ெசால்கிறாய்!" என்

"என் குட் ப் ேபரேன, பிறக்கும் உயிர்கள் எல்லாம் ஒ நாைளக்கு இறக்கத்தாேன
ேவண் ம். அ
ம் இந்த உயிர்கள் எவ்வள உயர்ந்தைவ. இைவ தங்கள் சந்ததி
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வளர்வதற்காக தங்கைளேய மாய்த் க் ெகாள்கின்றன. பழசு ேபானால்தான்
வ ம்."
என் ேபரன் ெகாஞ்ச ேநரம்

கத்ைத உம்ெமன்

"ஹால் காவ்ரன்! நீ பழசு, ேபா" என்
இ த் விட் ஓ ப் ேபானான்.

ெசால்

ைவத் க்ெகாண்

திய

ந்தான். பிறகு

என் கன்னத்தில் தன் சின்னக் ைகயால்

நான் ெசான்ன கைதயின் உண்ைமைய ேசாதிக்கும் ப யான ஒ
தி க்கி ம்
சம்பவம் சீக்கிரத்திேலேய நடந்த . உலகிேலேய மிக ம் ன்ேனறிய நா ஸ் டன்.
அெமாிக்கா ம், ஜப்பா

ம்கூட சில விஷயங்களில் பத்

வ டங்கள் பின் தங்கி

விட்டார்கள் என் தான் ெசால்ல ேவண் ம். அதற்கு க ைண மரணம் (Euthansia) ஒ
உதாரணம்.

ஆற்ெறாணாக்

ெகா ேநாயினால்

ன்

பவர்க

ம்,

தீராதவியாதி

வந்தவர்க ம், க ைண மரணத் க்கு விண்ணப்பிக்க ஸ் டனில் ச ைக உண் . அ
எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த தான். ஆனால் உலகத்திேல எங்கும் காணாத ஒ
ஆச்சாியமான வழக்கம் கடந்த சில வ டங்களாக அரசாங்கத்தின்
ஆதரேவா ம்
இங்ேக நடந் ெகாண்
ந்த .
எனக்கு இந்த நா
எப்ப
ாிதமாக

பி த் விட்ட . என்ன மாதிாி சுற் ச்சூழைல ேபணிகிறார்கள்?
விஞ்ஞானக்
கண் பி ப் கைள
தங்கள்
ேமம்பாட் க்கு

பயன்ப த் கிறார்கள்? ஆனா ம், சில விஷயங்கைள என்னால் ஜ“ரணிக்க
யவில்ைலேய! பக்கத்
ட் ேல ஒ
பிறந்த தின ெகாண்டாட்டம் நடந்த .
தன் ைறயாக எனக்கும் ேசர்த் ஒ அைழப் வந்தி ந்த . அ என்ன மாதிாி
ெகாண்டடாட்டெமன்
யாராவ
ன்ேப எனக்கு எச்சாிக்ைகெசய்தி க்கலாம்.
அப்ப யானால் நான் ேபாவைதத் தவிர்த் இ ப்ேபன்.
ெஹன்னிங்ஸன் அவ ைடய ெபயர். எ ப
வய க் கிழவர். அவ க்குத்தான்
பிறந்த தினம். இ ப ேபர் மட் ல் வந்தி ந்தார்கள். ெபாிய ேகக்கில் ஏ
ெம குவர்த்திகள்

ெகா த்தி

ைவக்கப்பட்

ந்தன.

எல்ேலா ம்

பாட் ப்

பா ,

வழக்கம்ேபால ேகக் ெவட் சாப்பிட் , அதற்குப் பிறகு அதிவிேசஷமான சாம்ெபய்ன்
ம
அ ந்தி ெவண்ெணய் கட்
ம் சாப்பிட்ேடாம். பிற்பா ெஹன்னிங்ஸன் ஒ
சிற் ைர ஆற்றினார். அதில் தான் எ ப

ஆண் ப்பிராயம் அைடந்

விட்டதாக ம்,

ரண ஆேராக்கியத் டன் நிைறந்த வாழ்
வாழ்ந்ததாக ம், இனிேமல் க ைண
மரணத்ைத த வ
ெசய்ததாக ம் ெசான்னார். எல்ேலா ம் எ ந்
நின்
ைகதட்
தங்கள் மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவித்தார்கள். ஒ வர் கண்களி ம் நீாில்ைல.
அவ ைடய ெசாந்தப்பிள்ைளகள்கூடகவைலப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. எனக்கு
அந்தக் காட்சி மனைசப் பிழிந்த .
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வழக்கமாக வந்த வி ந்தினர்தான் பாிசுகள் த வ வழக்கம் இங்ேக பிாியாவிைட
கமாக கிழவர்தான் பாிசுகள் ெகா த்தார். ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒவ்ெவான்
பாிசளித்தார். ன்பின் ெதாியாத எனக்குக்கூட ன்றாம் குஸ்ராவ் மன்னர் காலத்திய
நாணம் ஒன்ைற தந்தார். குஸ்ராவ் மன்னர் பில்லாத நாயணம் அ என் பின்னால்
ெதாிந் ெகாண்ேடன். வி ந்தின்
வில் இரண் டாக்டர் தயாராக இ ந்த ஒ
வாகனத்தில் ஏற்றிச் ெசன்றார்கள்.
அன்றிர

எனக்கு

க்கம்

வரவில்ைல.

ஆேராக்கியத் ட

ம்,

த்தி

சுவாதீனத் ட ம் உள்ள ஒ வர் இப்ப ப்பட்ட
எ ப்ப சாிதானா? அரசு கூட
இைத ஆதாிக்கிறேத! அரசாங்கத்தின் வாதேமா ஆணித்தரமாக இ ந்த . ஸ் டனில்
இப்ேபா
சராசாி வய
ஐம்ப க்கு ேமல் ேபாய்விட்ட . இைளஞர் ச தாயம்
ெவகுவாக குைறந் விட்ட . ஆனப யால் அரசு எ ப வயதிற்க ேமற்பட்டவர்கள்
இப்ப விண்ணப்பம் ெசய்வைத வரேவற்கிற . ஒ வர் இறந்த டன் அவ ைடய
எண் கம்
ட்டாி
ந்
நீக்கப்ப கிற . உடேன அந்த இடத்ைத ஒ
திதாகப்
பிறக்கும் குழந்ைத நிரப்பிவி கிற . ெஹன்னிங்ஸன் ஒ
விஞ்ஞானி. அவர்
கண் பி த்த சித்தாந்தங்கள் இன் ம் பாடப் த்தகங்களில் இ க்கிறதாம். அவர்
சாகேவண் அப்ப என்ன அவசியம்? எனக்கு இ மிக ம் அநியாயமாகபட்ட .
எங்கள் இதிகாசங்களில் பிராேயாபேவசம் என்
ெசால் யி க்கிற . பாரதப்ேபார்
வில்
தர்ப்ைபமீ

வில்

க்கு

ப த்

அதிபதியான

வி ரன்

என்ன

ெசய்தார்?

காட் ேலேபாய்

பிராேயாபேவசம் ெசய் ெகாண்டார். ஏன், சந்திர வம்சத்

மன்னர் யயாதி ெசய்த
என்ன? எவ்வள
சுகம் அ பவித்தா ம் யயாதிக்கு
ேபாதவில்ைல. ெகஞ்சிக்கூத்தா மகனிடம் இளைமைய கடன் வாங்கிக் ெகாண்டார்.
இன்ெனா
ச்சு அ பவிக்க ேவண் ம் என் ஆைச. பிறகு ஒ ஆயிரம் வ டங்கள்
அ பவித்தார். அப்ப
ம் ேபாதவில்ைலயாம். கைடசியிேல எல்லாவற்ைற ம் றந்
காட் ற்கு ேபாய் உயிைரவிட்டார்.
இர இரண் மணி. ெவளிேய பார்த்ேதன். சூாிய ைடய கதிர்கள் கீழ்வானத்தில்
பரவிக் கிடந்தன. அப்ப ேய உறங்கி விட்ேடன். இந்த சம்பவம் ெபாிய தாக்கத்ைத
என் ள் ஏற்ப த்தி விட்ட . ஆனால் மகேனா, என் ம மகள் ஸ்ெவன்காேவா இைத
ெபாி ப த்தவில்ைல. என் ம மகள் ேபால ஒ ெபண் இந்த உலகத்தில் கிைடப்ப
அ ர்வம். எப்ப ம் அவ க்கு சிாித்தப யி க்கும் கண்கள். ஆனால் சில சில்லைற
விஷயங்கள்தான் எனக்குப் பி ப வதில்ைல. ெசாக்கன் பதிெயன்
ஓ வந்
சாப்பா ேகட்பான். ஸ்ெவன்கா கம்
ட்டர் நம்பைர மட் ேம ெசால் வாள். பாவம்,
அவேன ெசய்
சாப்பிட ேவண் மாம். தங்கள் ேவைலகைள தாங்கேள
ெசய்யேவண் ம் என்பதில் மிக ம் பி வாதமாக இ ந்தாள்.
ன்
ெகாண்

நாள் ெசன் ெஹன்னிங்ஸ ைடய சாம்பைல ஒ மரப்ேபைழயில் ைவத்
வந் பக்கத்
ட் ல் ெகா த்தார்கள். அைத ேதாட்டத்திேல ஒ நல்ல

இடமாகப் பார்த்

அவர்கள்

ைதத்

அதன் ேமல் ஒ

'ேபர்ச்' ெச ைய ம்
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நட்டார்கள். வில் யம் கிறிஸ்ரர் ெஹன்னிங்ஸன் என்ற விஞ்ஞானி தானாகேவ 'ேபர்ச்'
ெச க்கு உரமாகத் தன்ைன அர்ப்பணித் க் ெகாண்டார்.
எங்க
ெதாண்

ைடய
தம்

ட்ைடப்பற்றி நான் ஒன் ேம ெசால்லவில்ைல. ஸ் டனில்
கள் எங்கள்
ட்ைடப்ேபாலேவ இ க்கின்றன. ந
ட் ல்

வரேவற்பைற ம், சைமயல், சாப்பாட்
இ க்கும். ேமேல ப க்ைக,
லமாகேவ நைடெப ம்.

அைறக

குளியல்

ம், ஜிம் (ேதகப்பியாசம்) அைற ம்

அைறகள்.

எல்ேலா க்கும்

கம்

ட்டர்

ஸ்ெவன்கா
கம் சுழித்ேதா, மனம்வ ந்தி அ ேதா நான் கண்ட
கிைடயா .
ன்ேப கூறியப
அவ க்கு எப்ப ம் மலர்ந்த
கம்தான். தற்ெசயலாக அவள்
ஒ
ைற அ தைத நான் பார்க்க ேநாிட்ட . எனக்கு அ வயிற்ைற என்னேவா
ெசய்த .
ஒ நாள் வழக்கம் ேபால
ன் ேப ம் கீேழ ள்ள ஜிம்மில் எேராபிக்ஸ் ஒ
மணித்தியாலம்வைர ெசய் விட் வந்தார்கள். மரக்காலணிக டன் அவர்கள் நடந்
வந்தேபா . 'டக், டக்' என் வ வாகத்தான் இ ந்த . என் மகைனப் பார்த்ேதன்.
என்ன அழகாக இ க்கிறான். அந்தக் கண்க ைடய ஒளி என்ன சுபாவமாக சுகிற .
ஸ்ெவன்கா ' ேயாரார்ட்' உ ப்பில் உயராமாக ேதான்றினாள். என் கண்ேண
பட் வி ம் ேபால இ ந்த . சி
ளி வியர்ைவ பிரகாசிக்க அப்ஸரஸ் ேபாலத்தான்
வந்தாள். அவ க்கு ஆ வய ப் ைபயன் இ ப்பதாகச் ெசான்னால் யாராவ
நம் வார்களா? கனநீர் பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்கிறாேள என்

எண்

ேவன்.

இவ ைடய இைட என்ன இப்ப இ க்கிற . பதிேன வயசுப் ெபண்ேபால? ஒ
நாள் நான் ேகட் விட்ேடன். அவள் சிாித் விட் ெசான்னைதக் ேகட்ட நான்தான்
அதிர்ச்சியைடந்ேதன்.
அர்ஜுன்கூட
எனக்கு
இ வைர
இைதப்பற்றி
ெசால்லவில்ைலேய!
என் மக க்கு 29 வய நடக்கும்ேபா இவர்கள் மணம்ெசய் ெகாண்டார்கள்.
த ல் என்னமாதிாி குழந்ைதேவ ம் என்
தீர்மானித் க் ெகாண்டார்களாம்.
இவள் தங்கநிறத் தைலமயில் ேவண் ம் என்றாள்; அர்ஜுேனா ெபாிய நீலக்கண்கள்
ெகாண்ட ஒ ஆண்மக என்றானாம். க வங்கியிேல ேபாய் தங்கள் க க்கைளக்
ெகா த்தார்கள். அவர்கள் லேபாரட்டாியில் க க்கைள இைணத் கம்
ட்டர் லம்
கணித் சிசு எதிர்காலத்தில் எப்ப பாிமளிக்கும் என் கூறிவி வார்கள். இவர்கள்
ேபாய் சிசுக்கைளக் காட் னார்களாம். ேநாய், ெநா
நிைலயில் தங்கத்தைலமயி ம், நீலக்கண்க
ெதாி ெசய்தார்களாம்.

இல்லாத ஆேராக்கியமான

ம் ெகாண்ட ஒ

ஆண்சிசுைவ இவர்கள்
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அதற்கு பிறகு இரண் மாதம் சிசு லேபாரட்டாியிேலேய வளர்ந்த . பிறகுதான்
சங்கடம். ெசவி த்தாையத் ேதட ேவண் ம். ரஸ்யாவில் இ ந்
ஏைழப்பட்டாளம்
இதற்காகேவ வ வார்கள். ஒ பிள்ைளைய ஐந் மாதம் வைர சுமப்பதற்கு சுைவ கூ
ேகட்பார்கள். ஐந் மாத
வில் பிள்ைளைய சிேசாியன்
ைறயில் ெவளிேய
ெகாண் வந் வி வார்கள். பிறகும் இன்ெனா இரண் மாதம் குழந்ைத சூட் ப்
ேபைழயில் வள ம். அதற்குப் பிறகுதான் குழந்ைதைய ைகயிேல
க்கி
ெகா ப்பார்கள். அப்ப த்தான் ேஹார்கன் பிறந்ததாக அவள் கூறினாள்.
"அப்ப, நீ ெபறேவ இல்ைலயா?" என்

ேகட்ேடன், அதிர்ந் ேபாய்.

"ேஹார்கன் உங்கள் மக

ம், என்

பிள்ைள.

க்க

ைடய க

க்க

கூ க்காாிதான். அவ

எங்கள்

ைடய க

பிள்ைள;

க்கு நாங்கள் ஒப்பந்தப்ப

ம் ேசர்ந்

ரஸ்யாக்காாி
ஐந்

உண்டான

ெவ ம்

மாதங்க

சுைவ

க்கு 20000

ேராெடாலர் ெகா த்ேதாம். அவ க்கு இ
ெபாிய காசு; இரண் வ டத்திற்கு
ேபா மான "
என்றாள்.
ஸ்ெவன்காவின்
உடம்பின்
லாவண்யம்
எனக்கு
அப்ேபா தான் ற்றி ம் ாிந்த .
அன்
ஜிம்மி
ந்
வந்
கம்
ட்டாில் அன்ைறய
க்கிய ெசய்திகைளப்
ப த்தாள். இங்ேக பத்திாிைககள் ட் க்கு வ வ கிைடயா . சந்தா கட் விட்டால்
ேவண் ய ெசய்திகைள
ட் ேலேய பார்த் க் ெகாள்ளலாம். எவ்வள
ேபப்பர்
மீதமாகிற ?
அ த் , கம்
ட்டாில் வந்த ஈெமயில் க தங்கைள ப த் விட் திடீெரன் அழத்
ெதாடங்கிவிட்டாள். அர்ஜுன் ஓ வந்தான். அவ ம் பார்த் விட் திைகத் ப்ேபாய்
சிறி ேநரம் நின்றான். பிறகு ஸ்ெவன்காைவத் ேதற்றினான். அவ ைடய அ ைக
அடக்க
யாமல் நீண் ெகாண்ேட ேபான .
விஷயம் இ தான். இவர்கள் இரண்டாவ
அரசாங்கம் நிராகாித் விட்ட . அ

ஒ

பிள்ைள ெப வதற்கு ேபாட்ட ம
ெபண் குழந்ைதயாம்; உயரம் ஐந்

ைவ
அ

எட் அங்குலம். க ப் தைல மயி ம், கபிலநிறக் கண்க மாக இ க்குமாம். க
உற்பத்தியான நாளி
ந்
ன் வ டமாகிவிட்டதாம். "எப்ேபா இவர்கள் அ மதி
தரப்ேபாகிறார்கள்?

இ

என்ன அநியாயம்! என் சிேநகிதிகள் எல்ேலா க்கும்

கிைடத் விட்டேத! எனக்கு மட் ம் ஏன் இப்ப ? இைதக் ேகட்பாாில்ைலயா?" என்
விம்மி விம்மி அ தாள்.
அர்ஜுன்
அவர்கள்

அவைளத்
விண்ணப்பம்

ேதற்றி

எல்லாவற்ைற ம்

இ க்கிற .

ஒவ்ெவா

விளக்கினாள்.
பிறப் ம்,

கம்

இறப் ம்

ட்டாில்
அங்ேக
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பதிவாகிற . கம்
ட்டர் இவற்ைற கணக்குப் பண்ணிக்ெகாண்ேட வ ம், அவர்கள்
ைற வந்த ம் அ மதி தானாகேவ கிைடத் வி ெமன்
ஆ தல் கூறினான்.
எனக்கு ஸ்ெவன்காைவ பார்க்கப் பாவமாக இ ந்த . அவ ைடய ெநஞ்சுக்குள்
இப்ப யான ஒ தீராக கவைல இ க்கும் விஷயம் எனக்கு அன் வைர ெதாியா .
இ நடந் பிறகு ஒ குளிர் காலத்ைத ம் நான் ற்றி ம் பார்த் விட்ேடன். குளிர்
காலத்ைத ம் நான் ற்றி ம் பார்த் விட்ேடன். குளிர்காலத்ைத நிைனத் மிக ம்
பயந் ெகாண்ேட இ ந்ேதன். ஆனால் தப்பிவிட்ேடன்.
ட்ைட சூாிய சக்திைய
பயன்ப த்தி

தகுந்த

ெவப்பநிைலயில்

ைவத்தி ந்தார்கள்.

அத் டன்,

இப்பெவல்லாம் ஏேராபிக்ஸ”ம் ெசய்ய பழகிக்ெகாண்ேடன். என்

ைடய கு

நான்
ேவ

யார்? ெசாக்கன்தான். நல்ல ஆேராக்கியமக இ க்க
கிற . சுவாமிக்கும் காற்
மிக ம் சுத்தம். காற் ச் சூழைலப் ேப வதற்கு அதிக க்யத்வம் ெகா க்கிறார்கள்.
இயற்ைகேயா ஒட் ய வாழ்க்ைக. எனக்கு சந்ேதாஷமாக இ ந்த .
ஒ நாள் கம்

ட்டாில் எனக்கு ஒ

ெசய்திவந்த . நான் ஆச்சாியப்பட்

விட்ேடன்.

அ தான் எனக்கு

தன் ைற அப்ப ச் ெசய்தி வ வ . விட்டமின் 'டீ' சத் க்

காணா

ரதச்சத்ைதக் குைறக்கும்ப

என் ம்,

ந்தான் ெசய்தி. எனக்கு வியப் த்

தாங்கவில்ைல. என் மகன்தான் விளக்கினான். "கம்

ட்டர், நாங்கள் சாப்பி வைதக்

கணித்தப ேய இ க்கிற . அத் டன் மாதா மாதம் எங்கள் இரத்தம், சி நீர், இரத்த
அ க்கம்,

இதயத்

ப்

த ய

கணிப் கைள

கம்

ட்டாில்

பதி

ெசய்

ெகாண்ேட வ கிேறாமல்லவா? இவற்ைறெயல்லாம் கம்
ட்டர் கிரகித் அப்பப்ேபா
ேநாய்
வ வைதத்
த க்க
குறிப் கள்
ெகா த்த
வண்ணேம
இ க்கும்.
இங்ேகெயல்லாம் வ
ன் த ப்பதில் அரசாங்கம் மிக ம் எச்சாிக்ைகயாக
ெசயல்ப கிற " என்றான்.
ஒ

ைற

அர்ஜுன்,

ஸ்ெவன்காைவ ம்,

என்ைன ம்

க வங்கிக்கு

கூட் ச்

ெசன்றான். அங்ேக ேசமித்
ைவத்த இவர்க ைடய 'க நிைல சிசுக்கைள'
கம்
ட்டாில் ேபாட் ப் பார்க்க அ மதிகிைடத்த . எல்லாமாக பதிேன
ெபண்
க க்கள் தயார் நிைலயில் இ ந்தன. ஸ்ெவன்கா, தான் ெதாி

ெசய்த ெபண்

குழந்ைதக்கு 'காமாட்சி' என்ற ேபைரப் பதி
ெசய்தி ந்தாள். அ
என் ைடய
தாயா ைடய ெபயர். என் மனம் ெநகிழ்ந்த . அந்தப் பதிேன
குழந்ைதகளி ம்
காமாட்சிதான் கண்ைணப் பறிக்கும் அழகியாக இ ந்தாள். இ பத்ெதா
வய
வைரக்கும் கம்
ட்டாில் அவ ைடய பாிணாம வளர்ச்சிைய அவதானித் க்
ெகாண்ேட வந்ேதாம். விதவிதமன தைல அலங்காரம் ெசய் , ெவவ்ேவ உைடகளில்
அவைளக் கண் குளிரப் பார்த்ேதாம். ெடன்னிஸ் ேபான்ற விைளயாட் களில் அவள்
ராங்கைனயாக விளங்குவாளாம்; மனிதவியல் ேபான்ற பாடங்களில் அவ க்கு
இயற்ைகயான திறைம இ க்குமாம். அப்ப ேய ெகாஞ்ச ேநரம் பார்த் க்
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ெகாண்
வந்த .

ந்ேதாம். ஸ்ெவன்காவின் கண்களில் நீர்த்

அப்ேபா

ஸ்ெவன்கா ஒ

ளி. எனக்ேக அ ைகயாக

ெசய்தி ெசான்னாள். இப்ேபாெதல்லாம் ெசவி த்

தாய்மார் மிக ம் ம வாகக் கிைடக்கிறார்களாம். ரஸ்யா, லட் ன் அெமாிக்கா, அர
நா களில் இ ந்ெதல்லாம் ெபண்கள் வந்
குவிந்தப ேய இ க்கிறார்கள்.
சூாியசக்தியின் உபேயாகம் உலகத்தில் ேவகமாகப் பரவி விட்டதால் அர நா களில்
எண்ெணய் விைல ேபாகாமல் வ ைம பீ த் விட்டதாம். அங்ேகெயல்லாம் ெசவி ப்
ெபண்க

க்கு பஞ்சமில்ைல; ஸ் டன் அரசாங்கத்தின் அ

மதியில்தான் பஞ்சமாம்.

அப்ப என் மகன் இன்ெனா ஆச்சாியமான தகவைல ம் ெசான்னான். ஸ்விடனில்
அேநகமாக எல்ேலா ம் ெசவி த் தாய்
ைறையத்தான் ைகயா கிறார்கள்.
குழந்ைதகைள ம் சிேசாியன்
ைறயில்தான் பிறக்க ைவக்கிறார்கள். இ தான்
தாய்க்கும் ேசய்க்கும் சிறந்த ைற என் க தப்ப கிற . இப்ெபா
அெமாிக்க,
ஜப்பான் ேபான்ற இடங்களில் இ ந் கூட சில ெபண்கள் வ கிறார்கள். ஒப்பந்தம்
இல்லாமல் இலவசமாகேவ பிள்ைளையச் சுமக்க அவர்கள் சம்மதிக்கிறார்களாம்.
ஆனால், பிள்ைள இயற்ைக
ைறயில்தான் பிறக்க ேவண் மாம்; சிேசாியன்
ஆகாதாம். அவர்களக்கு பிள்ைள ெப ம் அ பவத்ைத உண்ைமயிேலேய அ பவிக்க
ஆைச. ஓர் அெமாிக்க ெபண்மணி தான் நிஜமாகேவ பிள்ைள ெபற்ற அ பவத்ைத
த்தகமாக எ தி நிைறயப் பணம் சம்பாதித் விட்டாளாம்.
"இந்தியா, சீனா,
மாட்டார்களா?" என்
"அைவெயல்லாம்

லங்கா ேபான்ற இடங்களி

ந்

ெசவி த் தாய்மார் கிைடக்க

ேகட்ேடன், நான்.
ன்ேனறிய நா கள். அங்ேகயி ந்ெதல்லாம் ம

வாகக் கிைடக்க

மாட்டார்கள்," என்றான் அர்ஜுன்.
நாங்கள் தி ம்பி வ ம்ேபா நான் இேத ேயாசைனயாக இ ந்ேதன். நான் என்
மகைன வயிற்றிேல பத் மாதம் சுமந்தைத நிைனத் ப் பார்த்ேதன். அப்ேபா எனக்கு
வய

ப்ப . மண

தவமி ந்

த்

1983ம் ஆண்

ஐந்
ஆ

வ டங்கள். கணக்கில்லாத விரதங்கள் அ ஷ் த் ,
மாதக் கலவரத்தில் அவைனப் ெபற்ேறன். அ

எவ்வள
கஷ்டமான காலம்! ெதஹ’வைள ஆஸ்பத்திாியில் என்மகன் பிறந்த
இரண்டாவ
நாேள கலவரம் ெதாடங்கிவிட்ட . அந்த வார் ல் நான் ஒ த்தி
மாத்திரேம தமிழ். பயந்
ந ங்கிக் ெகாண்
இ ந்ேதன்.
ன்றாம் நாள் இர
நர்ஸ்மார் என்ைனச் சுட் க்காட் எேதா ேபசிக் ெகாண்
ந்தார். எனக்குப் பயம்
பி த் விட்ட . அன்
இரேவ ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் பிள்ைளைய ம்
எ த் க்ெகாண் ஓ விட்ேடன். இன் கூட அைத நிைனக்கும்ேபா எனக்கு குைல
ந ங்கும். அன்

அைத எப்ப ச் ெசய்ேதேனா ெதாியா ?
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பத் மாதம் சுமப்ப என்ப கைதயாகி விட்ட . இப்ேபா ஐந் மாதம் என்
ஆகிவிட்ட . விஞ்ஞானிகள் இன் ம் ெதாடர்ந் ேவைல ெசய்கிறார்கள். இந்த ஐந்
மாதம்கூட ேம ம் சு ங்கி
ன்
மாதம்கூட ஆகலாம்; ஒ ேவைள ஒேரய யாக
பிள்ைளப் ேபேற ேதைவயில்லாமல் ேபாகலாம். விஞ்ஞானம் ேபாகிற ேபாக்கில் என்ன
நடக்கும் என்

யாரால் கூற

ம்?

கார் பல ெவ ைமயான கட் டங்கைள தாண்

ேபாய்க் ெகாண்

ந்த .

திதாகக்

கட் டங்கள் கட் வ
எப்பேவா நின் ேபான ஒ
காாியம். ஆக, ெசப்பனி ம்
ேவைலகள்தான் இப்பெவல்லாம் ெசய்கிறார்கள். பைழய கட் டங்கைள என்ன
ெசய்வ
என்
அரசாங்கம் இன் ம்
எ க்கவில்ைல.
ந்தின வங்கிக்
கட் டங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், அ வலகங்கள் எல்லாம் சீந் வாாின்றிக் கிடந்தன.
ஆஸ்பத்திாிகள்கூட குைறந்
விட்டனவாம். எல்ேலா ம்
ட்
ந்ேத அ வலக
ேவைலகைளப் பார்க்கிறார்கள்; வாரத்தில் ஒ
வங்கிகள் பத்திேல ஒன்ப
சங்கங்க

ைறதான் ேபாய் வ கிறார்கள்.

விட்டன. கா யான கட் டங்கைள ச தாய நலச்

க்க விட் விட்டார்கள். அனாைதகேள கிைடயா , ஆனப யால் அனாைத

ஆச்சிரமங்க

ம் இல்ைல.

பிறப்பதில்ைல;

ன்

ேபால கூன், கு

ஜனத்ெதாைக ம்

கட் டங்கைளெயல்லாம்

இ த் ப்

கூடப்

, ெசவிடாக ம் ஒ த்த ம்

ேபாவதில்ைல.

ங்காக்களாக

ஒேர

மாற் வ தான்;

வழி,

அ தான்

அரசாங்கம் இ பற்றி தீவிரமாக சிந்தித் ெகாண் வ கிறதாம். மனிதன்
ன்ேனற பிரச்சிைனக ம் திதாகத் ேதான்றிய வண்ணம் இ க்கின்றன.

ன்ேனற,

ஸ்ெவன்கா இயற்ைகயிேலேய ஒ
கு கலமான ெபண். ஆனப யால் ெபண்
குழந்ைத இல்லாத குைறையப் ெபாி ப த்தி எப்ப ம் மனைதப்ேபாட் வ த்திக்
ெகாள்பவல்ல. இ ந்தா ம் சில ேவைளகளில் இந்த ேசாகம் அவைள மிக ம்
பாரத் டன் தாக்கும். அந்த சமயங்களில் ஸ்ெவன்கா சிறி ஆ வி வாள். மற் ம்ப
தன்

ைடய ஆராய்ச்சியி

ம், கு ம்பத்ைத பராமாிப்பதி

ேம கவனமாக இ ந்தாள்.

ஆனா ம் ஸ்ெவன்கா தன் ேபாராட்டத்ைத தளர்த்தவில்ைல; தன் ைடய
விண்ணப்பத்ைதப் பற்றி அரசாங்கத் க்கு தி ப்பித் தி ப்பி நிைன ட் க் ெகாண்ேட
இ ந்தாள். ஆ
வ டங்களாக தன் ேகாாிக்ைக கவனிப்பாரற்
கிடப்பைத ெவகு
தயவாக பத்
வய
நிரம்பி விட்ட . நாங்கள் எல்ேலா ம்
ற்றி ம் நம்பிக்ைக
இழந்

விட்ேடாம்;

ஆனால்

ஸ்ெவன்கா

அயரவில்ைல.

ஸ்ெவன்கா க்கு மாத்திரமல்ல, இன் ம் எத்தைனேயா
விேமாசனம் அளிக்கும் வைகயில் ஒ
திய சட்டம் பிறந்த .

இளம்

அப்ெபா

தான்

தம்பதிய க்கும்
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சட்டம் இ தான்; எ ப
வய க்கு ேமலான ஒ வர் க ைண மரணத்ைத
த
வாராயின் அவர் தன்னால் ஏற்ப ம் கா ஸ்தானத்ைத தனக்கு ெந ங்கிய ரத்த
உற ள்ள ஒ வ க்கு அளிக்கலாம், அவ்வள தான். இந்தச் ெசய்தி அறிக்ைகைய
ெதாைலக்காட்சியில் தி ப்பித் தி ப்பிக் காட் னார்கள். இளம் தம்பதிய ம்,
இைளயதைல ைறயின ம் கூட்டம் கூட்டமாக நின் இந்தச் சட்டத்ைத வரேவற்
ெகாண்டா னார்கள். சில பார்களிேல இலவச சாம்ெபய்ன் வழங்கி கு த்
இர
க்க ஆ மகிழ்ந்தார்கள். இந்தச் சட்டம் இவ்வள பார ரமான விைள கைள
ஏற்ப த் ம் என் அரசாங்கம் கூட எதிர்பார்க்கவில்ைல.
இ
நடந்த வ டம் 2022. இந்த வ டத்தில் இன்ெனா
க்கியமான சம்பவம்
நிகழ்ந்த . இ
வ டங்களாகத் ெதாடர்ந்த
யாட்சி ஒழிந் கிறிஸ்டீனா ராணி
றந்த ம் இந்த வ டம்தான். சில வாரங்களில் என் ைடய பிறந்தநாள் வந்த .
நான் இப்பெவல்லாம் ெசாக்க டன் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ஸ்
ஷ் ெமாழியில்
ேபசக்கற் க் ெகாண்ேடன். அவன் 'ஹால் காவ்ரன்' என்றால் நா
காவ்ரன்' என்
ெசால்
மகன் சி வயதில் எப்ப

ம் தி ப்பி 'ஹால்

வி ேவன். எங்க க்குள் எவ்வளேவா ரகஸ்யங்கள். என்
இ ந்தாேனா அப்ப ேய இவ ம் அச்சாக இ ந்தான்.

ெசாக்கன்தான் ெசான்னான், இன்ைறக்கு எனக்கு 'ெபாிய வி ந் ' என் . நான்தான்
ட்டாள்ேபால அைத ற்றி ம் கிரகிக்க தவறி விட்ேடன்.
அன்

இர

எங்கள்

ட் ல் ஓர் இ ப

ேபர் மட் ல் கூ விட்டார்கள். ெபாிய

வட்டமான ேகக். ஏ
ெம குவர்த்திகள் அைத அலங்காித்தன; ாிப்பன் கட் யப
பக்கத்திேல ஒ கத்தி. நான் என்னிடம் இ ந்த ேசைலகளில் மிக ம் உயர்ந்தைதக்
கட் க் ெகாண்ேடன். கண்ணா யில் பார்த்ேதன், எ ப
வய ேபால் ேதாற்றேம
இல்ைல. எனக்கு என் கணவ ைடய ஞாபகம் வந் கண் கலங்கிய .
நான் அைறக்குள் கால
ைவத்த ம் எல்ேலா ம் எ ந்
நின்
ைகதட்
ஆரவாாித்
என்ைன வரேவற்றார்கள். ேகக்ைக ெவட் ேனன். வி ந்தினர்கள்
ஒவ்ெவா
ண்
ெவண்ெணய்க் கட்

எ த் க் ெகாண்டார்கள்.
ம் பாிமாறப்பட்ட .

அதன்

பிறகு

சாம்ெபய்

ம்,

அப்ெபா
தான் என் மக ைடய கண்கைளப் பார்த்ேதன். அந்தக் கண்களின்
ஆழத்ைத என்னால் என் ம் காணேவ
யா . சி பிள்ைளயாக ம யில் கிடத்தி
அவன் கண்கைளேய நான் பார்த் க் ெகாண்
ந்த எனக்கு ஞாபகத் க்கு வந்த .
என் அன் மகேன, உன் கண்கள் என்ன ெசால்கின்றன? என் கால்கள்

வண்டன.

என் சிற் ைரைய வழங்க நான் வி ந்தினர்கைள ேநாக்கி ெம வாக நடந்ேதன்.
***
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6.

விலக்கு

கேணசானந்த க்கு தன் ைடய ெபயைரப் பி த்தி ந்த ; ஆனால் அ
ஆபிாிக்கா க்கு வ ம் வைரக்கும்தான். இங்ேக அவ ைடய ெபயர் ெசய்தகூத்ைத
விவாிக்க
யா . ேபாகிற இடெமல்லாம்
ப் ெபயைர ம் எ
ம்ப
ேகட்பார்கள். 'தாேமாதிரம்பிள்ைள கேணசானந்தன்' என்
ப்பதற்கிைடயில் அவர்கள் தங்கள் சு ண்ட தைல

விஸ்தாரமாக இவன் எ தி
ைய பிய்த் க் ெகாண்

நிற்பார்கள். கு ம்பப் ெபயர், ந ப்ெபயர், கிறிஸ் யன் ெபயர்,
மாறி மாறி சில ேவைலகளில் 'தைலயா,

வா' ேபாட்

ஒ

தற்ெபயர் என்

ேபைர எ தி ைவப்பான்.

சில சமயங்களில் சண்ைட ேபாட் ம் பார்ப்பான். "நான் இந் ; எனக்கு கிறிஸ் யன்
ெபயர் கிைடயா " என்
ெகஞ்சினா ம் விடமாட்டார்கள். ஏதாவ
ஒன்ைற
எ தச்ெசால் நிர்ப்பந்திப்பார்கள்.
ஒ

ைற உச்சக்ேகாபத்தில் தன்

ைடய

எ தி "ஐேயா, என் ைடய எல்லாப் ெபயர்க
எந்ெதந்தப் ெபயர் ேதைவேயா அவற்ைற இதி
என்
ஒ

கூறிவிட்டான். கைடசியில், வந்

ப் ெபயைர ம் இரண்

வாிகளில்

ம் இதற்குள்ேள அடக்கம்; உங்க க்கு
ந் பிய்த் எ த் க் ெகாள் ங்கள்"

பல வ டங்க

க்கு பிறகுதான் இதற்கான

சுலபமான வழிையக் கண் பி த்தான். 'கேணசானந்தன்' என்ற ெபயைர

ன்

பகுதிகளாக பிாித்
'கேண சா நந்தன்' என்
அைமத் க் ெகாண்டான். அவர்கள்
வி ப்பப்ப ேய எல்லாப் ெபயர்க ம் அத ள் அடக்கம். இவ க்கும் ெதால்ைல
விட்ட .
ஆபிாிக்காவி ள்ள அந்த கு வர அ வலகத் க்கு இத் டன் பல ைற அவன்
வந் விட்டான். ெகா த்த பாரங்கைளெயல்லாம் ெவகு ேநர்த்தியாக ர்த்தி ெசய்தான்.
ெபயர்கள் இப்ேபா
ெதால்ைல ெகா ப்பதில்ைல. பத்
வ டங்க க்கு ேமலாக
ெதாடர்ந் ஆபிாிக்காவிேலேய தங்கி விட்டதால் நிரந்தரக் கு
ாிைம விைரவிேலேய
கிைடத் வி ம் என்
எதிர்பார்த்தான். ேமலதிகாாிையப் பார்ப்பதற்காக அவன்
காத்தி ந்தான்.
அ வலகம் இப்ேபா
ெகாஞ்சம் சு சு ப்
அைடயத் ெதாடங்கியி ந்த .
ஒவ்ெவா வராக வந்
தங்கள் இ க்ைககளில் அமர்ந்
ைபல்கைள இ த்
சு
தட்டத் ெதாடங்கினார்கள். ேதாடம் பழக் கூைடக்காாி ஒ த்தி உள்ேள வந் ேமைச
ேமைசயாகப் ேபாய் விைலேபசி விற்ற பேய வந் ெகாண்
ந்தாள். எல்லாேம ேதால்
žவி ைவத்த ேநர்த்தியான பழங்கள். த மா ேபான்ற ஒ த்தன் வந் இலவசமாக ஒ
பழத்ைத ைகவிட் எ த் விட்டான். ைகைய நீட் அ த் அைதப் பறித் விட்
இ ப்பிேல ைகைய ைவத் 'ஆர்த்த குரெல த் ' அவ ைடய குலதர்மம் பிசகாமல்
அவைனைவயத் ெதாடங்கினாள் அவள். நல்ல நல்ல அசிங்கமான வார்த்ைதகைள
ெபா க்கிெய த் திட் னாள். ஒ வ ம் கண் ெகாள்ளவில்ைல. எல்லா ம் தங்கள்
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தங்கள் ேதாடம்பழங்களில் க மேம கண்ணாயி ந்தனர். பழத்தில் சி
ைளத் , ஒேர உறிஞ்சிேல

ஓட்ைட

ச்சாற்ைற ம் உளிளி த் , ெகாட்ைடகைள '

என் கால யில் ப்பி, நிமிடத்தில்
கைலயில் அவர்கள் சூரர்கள்.

ன்

'

நான்கு பழங்கைள கணக்குத் தீர்க்கும்

சங்கீதா ஆபிாிக்கா க்கு வந்
கேணசானந்தைன பதி த் தி மணம் ெசய்
இரண்
வ டங்களாகிவிட்டன. ஆனால் இவ ைடய சங்கடம் இன் ம்
தீர்ந்தபா ல்ைல. நிச்சயமாக கு
ாிைம கிைடக்கும் வைர பிள்ைள ெபற் க்
ெகாள்வதில்ைல என்
சங்கீதா பிரதிக்ைஞ ெசய்தி ந்தாள். எத்தைனேயா ேபர்
எத்தைனேயா விதமான பிரதிக்ைஞ எ க்கிறார்கள். ஆனால் இவள் மங்கம்மா ெசய்த
ேபால் அவசரப்பட் இப்ப ஒ சபதம் ெசய் விட்டாேள! இவ ம் எவ்வளேவா
ெசால் ப் பார்த்தான். காைல டக்கி ரண் ெசய் ம் மா ேபால ம த் விட்டாள்.
இவர்க ைடய காதல் யாழ்ப்பாணத்தில் ேவம்ப யில் அ ம்பிய . கேணசானந்தன்
அப்ெபா
ெசன்ட்ரல் கல் ாியில் ப த் க் ெகாண்
ந்தான். அவ ைடய பள்ளி
விட்டேதா இல்ைலேயா ேவம்ப பள்ளி வி ம் ேநரமாகப் பார்த்
த் க் ெகாண்
ைசக்கிளிேல பாய்ந் ேபாய்வி வான். மணிக்கூட்
தி வழியாக அவன் ேவகமாக
மிதிக்க ம் அவள் வர ம் ேநரம் சாியாக இ க்கும். ெவள்ைள மலைர அள்ளி
சிய ேபால ெவள்ைளச் ž ைட ேதவைதயர்கள் வந்
ெகாண்
ப்பார்கள்.
அவர்களிேல இவள்தான் உயரம். வாைழத்தார் ேபால திரண்
க்கும் கூந்தைல
இரட்ைடச் சைடயாகப் ேபாட்
ப்பாள். அவ ைடய விேசஷம் கண்கள்தான்.
சஞ்சலப்ப ம் கண்கள் என்
ெசால்வார்கேள, அப்ப
ஒ
நிைலயில் நில்லாத
கண்கள். நிமர்ந்
ஒ
ைற கண்ைண
சிவிட்
ேபாய்வி வாள். அந்தக்
காலத்திேலேய விடா யற்சிக்கு ேபர் ேபானவன் கேணசானந்தன். ஒ வ ட காலம்
இப்ப த்தான் கண்ணிேலேய ெசலவழிந்த .
ட் க்கு ேதங்காய் ேபாட்ட ேபால விட் விட் ெதாடர்ந்த ெப ைம ெகாண்ட
இவர்கள் காதல். பல்கைலக் கழகத்தில் இவன் ப க்கப் ேபான பின் காதல் ெதாடர
வழியின்றி ேதங்கிவிட்ட . ப ப்ைப
த் விட்
ேவைல ேத க் ெகாண்
ந்த
சமயம்தான் ம ப
அவ ைடய தாிசனம் கிைடத்த . கி கி ெவன்
வளர்ந்
விட்டாள். கண்கள்
கத்தில் சாிபாதிைய அைடத் க் ெகாண்
கிடந்தன.
தல் ைறயாக அவ டன் ேபசினான். இரண்
ைற பல்கைலக் கழக ேதர்
எ தி ம் சாிவரவில்ைலயாம். ெபற்ேறா க்கு மாத்தைறக்கு ேவைல மாற்றம்
கிைடத்தப யால் ெகா ம்
வி தி ஒன்றில் தங்கி கம்
ட்டர் ப க்கிறாளாம்.
கம்
ட்டர் ஒ பாஷனாக இ ந்த காலம் அ .
அந்த நா வ டங்கள் கேணசானந்த க்கு நிரந்தரமான ேவைலயில்ைல. ெதாட்
ெதாட்
தற்கா கமாக நிைறய ேவைலகள் பார்த்தன். சங்கீதா ஒ
வங்கியிேல
ேவைலக்கு ேசர்ந்
விட்டாள். அந்த சமயம்தான் அவ க்கு ஒ
நண்பனின்
உதவியால் ஆபிாிக்காவில் ஒ வாத்தியார் உத்திேயாகம் கிைடத்த .
ன் வ ட
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ஒப்பந்தம். நல்ல சம்பளம். சங்கீதாவிடம் தன் காதைல ெவளியிட ன் நிைலயான ஒ
ேவைல கிைடக்கேவண் ம் என்ற அவன் பிரார்த்தைன நிைறேவறி விட்ட .
றப்ப
ன் இவன் ேபாய் சங்கீதாவிடம் விைட ெபற்ற . ஒ சுைவயான சம்பவம்.
அைத
எத்தைனேயா
தடைவ
தனிைமயில்
நிைனத்
நிைனத்
அ பவித்தி க்கிறான். வி தியிேல இவன் ேபாய் கீேழ அவ க்காக காத் க்
ெகாண்
ந்தான். ேமல் ட்
ந் ப களிேல குதித் குதித் அவள் சுபாவப்ப
இறங்கி வந்தாள், ேதவைத ஒன்
வா லகில் இ ந் இறங்குவ ேபால. இவன்
இ ப்பைத அவள் காணவில்ைல. கீேழ இ ந்த ஒ நிைலக் கண்ணா யின்
ன்
இைளக்க இைளக்க ஒ ெசகண்ட் நின்
தைல
ைய சாி ெசய்
ெகாண்டாள்;
இைமைய நீவி விட்டாள். தி ம்பியவள் இைவைனக் கண் ெவட்கித் ப் ேபானாள்.
ஒ
ெபண் ஒ வ க்காக தன்ைன ெசம்ைமப் ப த் கிறாள் என்ற நிைன
அவ க்கு எவ்வள
களிப் ட் ம்! அன்
தனிைமயில் இ வ ம் ெந ேநரம்
கைதத் க் ெகாண்
இ ந்தார்கள். அ த்த நாள் அவன் ெவளிநா
ேபாவதாக
இ ந்தான். அன் எப்ப
ம் தன் காதல் மாளிைகயின் ேமல் கதைவத் தட் வ என்ற
தீர்மானத்ேதா தான் அவன் வந்தி ந்தான். மனத்தில்
ணி
இ ந்த அள க்கு
ைகயில் பலமில்ைல. கைடசியில் பிாி ம் சமயத்தில், ைமமலான அந்த மைழ நாளில்
ஒ
ைலயில் அவைள தள்ளிக் ெகாண்
ேபாய் ைவத் , உத்ேதசமாக அவள்
இதழ்கைள ேத ஒ
த்தம் பதித் விட்டான். ெபட்ைடக்ேகாழி ெசட்ைடகைளப்
படபடெவன் அ ப்ப ேபால் அவள் இரண் ைககளா ம் அவன் க த்ைதக் கட்
உதறினாள். அவள் தள்ளினாளா அல்ல
அைணத்தாளா என்ப
கைடசிவைர
அவ க்கு ெதாியவில்ைல.
பிேளனில் பறக்கும்ேபா அவ ைடய சிந்தைனயாகேவ இ ந்தான். விமானத்தில்
ேயாசித்
ைவத்
பதில் எ
ம்ப அவள் ஒ வி கைத ம் ெசால் யி ந்தாள்.
அவர்களைடய காத க்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இ க்கிறதாம்.
'ஒ

மரம், ஆனால் இரண்

அந்த மரம் என்ன?

என்ன?'

இவ ம் ேயாசித் , ேயாசித் பார்த்தான்; ாிபடவில்ைல. பன்னிெரண்
அவைனக் காக்க ைவத் விட் த்தான் விைடையக் கூறினாள்.
'மரம்: ெதன்ைன மரம்.

வ டம்

: ெதன்னம் , ேதங்காய் '

அவன் ஆபிாிக்கா ேபான பிறகு அவர்கள் காதல் வ ப்ெபற்ற
க தங்கள்
லமாகத்தான். ணிந் இவன் தன் காதைல பிரகடனப்ப த்தினான். ன் வ ட
ஒப்பந்தக் காலம்
ந் இரண் மாத வி ப்பில் வந்தேபா எப்ப
ம் அவைள
மண
த்
தன் டன் அைழத் ப்ேபாவ
என் தான் வந்தி ந்தான். அந்தச்
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சமயத்திேலதான் அவன் தன் வாழ்நாளிேலேய மறக்க
ெசய்ய ேநாிட்ட .
இவ

க்ெகன்

யாத ஒ

மிகப்ெபாிய தவ

க யாணம் ேபச ெபாிசாய் ஒ வ ம் அங்ேக இல்ைல. சங்கீதாவின்

தகப்பனார் சபாபதி நல்ல ம

ஷன். தா ம், தகப்ப

ம் பாி ரண சம்மதத்ைத

தந் விட்டனர். ஒேர மகைள பிாிந்தி ப்ப கஷ்டம்தான்; ஆனால் அவர்கள் அைதத்
தாங்குவதற்கும்
சித்தமாக
இ ந்தனர்.
மைடத்தனமாக
காைல
இ த்த
கேணசானந்தன்தான்.
பத்
மணியளவில் இவைன உள்ேள கூப்பிட்டார் அதிகாாி. ஜன்னல்கள்
கண் பி க்க ன் கட் ய கட் டம் அ . அைதக் கட் ய ெகாத்தனா க்கும்
சூாிய க்கும் ெஜன்மப் பைக. கன்னங்கேரெலன்
கதிைரைய நிைறத்
இ ந்த
அதிகாாிையப் பார்ப்பதற்கு கண்கைளப் பழக்கப்ப த்த சிறி ேநரம் எ த்த . ரசு
ெதாிய பளிச்ெசன்
பற்கைளக் காட்
சிாித்தார்.
கம் சிேநகமாக இ ந்தா ம்
கண்கள் தீர்க்கமாக கணக்குப் ேபாட்டப ேய இ ந்தன.
இந்த அதிகாாிைய இதற்கு

ன் ம் பல தடைவ பார்த்தி க்கிறான்; இ வ ம்

தங்கள் ேசம நலன்கைள 'ஹவ்தி ெபா , ெபா
ெபா
ைபன், குேஸ, குேஸ' என்
ெகாண்டார்கள். இந்த ேசம விசாாிப்
'உங்க

ைபன், குேஸ, குேஸ', 'ஹவ்தி ெபா ,

தி ப்பித் தி ப்பி ெசால்
விசாாித் க்
ஐந்
நிமிடங்கள் வைர ெதாடர்ந்த .

ைடய நலம் எப்ப ?', 'ெபற்ேறார் நலம் எப்ப ?', 'மைனவி நலம் எப்ப ?',

'பிள்ைளகள் நலம் எப்ப ?', 'பக்கத்
விசாாிப் கள் எட்
ழ ேவட் ேபால

ட் க்காரர் எப்ப ?' என்ற இந்த நலன்
வில்லாமல் நீண் ெகாண்ேட ேபாகும்.

அதிகாாி ேகாப்பிேல ஒ
சிறிய சிக்கல் இ க்கிற
என் ம் அதற்கு தான்
விைரவிேலேய சட்டவிலக்கு அளிப்பதாக ம் நிரந்தர கு
ாிைம இரண்ேட மாதத்தில்
கிைடத் வி ம் என் ம் உ தி கூறினார்.
கேணசானந்தன்
ட் க்கு வந்
நடந்த விபரத்ைத மைனவியிடம் கூறினான்.
அவ க்கும் சப்ெபன் ஆகிவிட்ட . இந்த ைற கட்டாயம் கிைடக்கும் என் அவள்
மிக்க எதிர்பார்ேபா இ ந்தாள்.
அன்றிர
சங்கீதா' வ் வ்
ம், ஓக்ரா சூப் ம்' ெசய்தி ந்தாள். இந்த இரண்
வ டத்திேல அவள் ஆபிாிக்கச் சாப்பாட்
ைறகைள ஒ ஆேவசத் டன் கற் த்
ேதர்ந் விட்டாள். அவள் ஒ காரணம் ைவத்தி ந்தாள். ஆபிாிக்காவிேலேய நிரந்தர
பிரைஜயாக தங்கிவி வ

என்

அவ்வள

ைடய பழக்கவழக்கங்கள், சாப்பா , கலாச்சாரத் டன்

ஒன்றிவிட

žக்கிரம் அவ
ேவண் ம்

என்ப

ெவ த்த பிறகு எவ்வள
அவள்

வாதம்.

'உங்க

žக்கிரம்
ைடய

ேமா
ேதசத்
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பழக்கவழக்கங்கள் அவ்வள உயர்ந்தெதன்றால் ஏன் நா
என்ப தான் அவ ைடய ேகள்வி.

விட்

நா

வந்தீர்கள்?'

'வ் வ் ' என்ப யாழ்ப்பாணத் களிமாதிாி. ஆனால் பத் மடங்கு பவர் கூட,
விஷயம் ெதாியாதவர்கள் அவசரப்பட் ஒ விள்ளல் எ த் வாயிேல ேபாட்டால்
அ
ேம

ெதாண்ைடக் குழியிேல ேபாய் அங்ேகேய தங்கிவி ம். கீ க்கும் இறங்கா ,
க்கும் ேபாகா . அ வயிற்றில் ேபாய் ேசர்வதற்கிைடயில் உயிர் பிாிந் வி ம்.

இதற்ெகன்
பிரத்திேயகமான ஒ
சூப். அ தான் ஓக்ரா சூப்; வ வ ெவன்
இ க்கும். வ் வ்ைவ எ த்
இந்த சூப்பில் ேதாய்த்
வாயில் ேபாட்டால் அ
அப்ப ேய ந விக் ெகாண் ேபாய் வயிற்றிேல வி ந் வி ம்.
ெதாடக்கத்தில் இ

நல்லாகத்தான் இ ந்த . ஆனால் ஒவ்ெவா

மா? ேதவாமிர்தெமன்றா

ம் ஒ

நாைளக்கு அ

இவன் நாக்கிேல சனி. "ெமய்ேய, ஒ
நாைளக்கு
சாப்பிட் " என் ெசால்
விட்டான். அவ க்கு அ
ெகாண்ட ேவங்ைகேபால žறினாள். "உங்க

க்கு

நா

ம் சாப்பிட

க்கத்தாேன ெசய் ம். ஒ

நாள்

ட்
ெசய் ெமன்; கனநாள்
பி க்கவில்ைல. ெவஞ்சினம்

ட் ம்

சுட்ைட இைல வைற ம்,

விைளமீ ம், பலாப்பழ ம் ேவ ெமண்டால் என்னத் க்கு சிேலாைன விட்
ெவளிக்கிட்ட நீங்கள். அங்ைகேபாய் அ வாங்கிக் ெகாண்
குசாலாய் இ க்க
ேவண் ய தாேன? இ
எங்க க்கு தஞ்சம் ெகா த்த நா . இவர்க ைடய
சாப்பா தான் இனிேமல் எங்க ைடய சாப்பா " என்
அ த் க் கூறிவிட்டாள்.
'அந்தச் சிவபிராேன ேகவலம் உதிர்ந்த
ட் க்காக மண் சுமந்
அாிமர்த்தன
பாண் யனிடம் ெபாற்பிரம்ப வாங்கினாேன! இங்ேக நான் ேகவலம் ெசாற் பிரம்ப
தாேன ெபற்ேறன்? என்
மல்லாக்காக ப த் க் மனைத ேதற்றிக்ெகாண்டான்.
அதற்குப் பிறகு கேணசானந்த க்கு ட்
சாப்பி ம் ஆைசேய ேவேரா
ேபாய்
விட்ட .
ட் ம், ேதங்காய்ப்
ம் ேபான்ற அவ
எட் வ டங்கள் ேதங்காய்ப் வாக ேதய்ந்

ைடய காதல் வாழ்க்ைக இப்ப த்தான்
ேபாயிற் . இரண்டாவ ஒப்பந்தத்ைத

ஏற் விட் கேணசானந்தன் பயணச்žட் ம், விசா ம் ஒ ங்கு பண்ணிய பிறகு தான்
அந்த இ வந் வி ந்த . இவள் தன்ைன மறந் வி ம்ப
ம் தனக்கு க யாணேம
ேவண்டாெமன் ம் எ தி விட்டாள். எண்பத்தி ன்
கலவரத்தில் சபாபதி
அநியாயமாக மைனவிையப் பறிெகா த் விட்டார். அதி
ந்
த்தி ேபத த்தவர்
ேபால சத்திக் ெகாண் திாிந்தார். சங்கீதாவால் அவைர அந்த நிைலயில் தனித்
விட்
விட்
வர
யவில்ைல. எந்தப் ெபண்தான் அப்ப
ெபற்ற தகப்பைன
நிர்க்கதியாக விட்

வர சம்மதிப்பாள்?

சங்கீதா நக்கீரர் பரம்பைரையச் ேசர்ந்தவள் என்பைத
தல்
கேணசானந்தன் உணர்ந்த
அப்ேபா தான். அவளில் அவன்

தடைவயாக
உயிைரேய
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ைவத்தி ந்தான். அவ ம் அப்ப த்தான். ஆனால் அவ ைடய பி வாத குணம்தான்
அவனால் நம்ப
யாததாக இ ந்த . அந்த எட் வ டங்க ம் அவைள அைசக்க
யவில்ைல.
இரண்
வ டங்க க்கு
ன்
அவ ைடய
தகப்பனார்
இறந்தேபா தான் கண்ாில் ேதாய்த் ஒ க தம் எ தியி ந்தாள். அப்ெபா
தன் ைறயாக அவ க்கு அவ ைடய காத ன் ஆழம் ெதாிந்த .
கு

தான்

ாிைமக்கும், பிள்ைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? இப்ப

பி வாதமாக இ க்கிறாேள? குழந்ைதகள் என்றால் அவ க்கு உயிர். ேநரம் ேபாவ
ெதாியாமல்
விைளயா க்ெகாண்
ப்பாள்.
ஆனால்
கு
ாிைம
கிைடப்பதற்கிைடயில் க த்தாிக்காமல் இ க்கேவண் ம் என்பதில் எதற்காக
இவ்வள

எச்சாிக்ைக?

'பன்னிெரண்

ேயாசைனகூட இல்ைலயா அவ
மீன்காாி ஒ த்தி அவர்கள்

வ டங்கள்

பாழாகிவிட்டேத'

என்ற

க்கு? என்ன பி வாதம்?

ட் க்கு வா க்ைகயாக வந் ேபாவாள். ெதாைட ைசஸ்

'கூட்டா' மீன்கைள கூைடயிேல ைவத்
க்கிக்ெகாண் ஒயிலாக நடந் வ வாள்.
தைலயிேல
ைவத்த
கூைடைய
ைகயாேலேய
பி த் க்ெகாண்
வ ம்
பழக்கெமல்லாம் அங்ேக கிைடயா . கரகாட்டக்கார ைடய கரகம்ேபால கூைட
தைலயிேல ஒட் ைவத்த

ேபால இ க்கும். இப்ப

எைடைய தைலயில் சுமந்தப ,
கிேல ஒ
இரண்

ம த்த வில்

மீன்காாிகள், நாப்ப

க்கத்திைய நிமித்திய

குழந்ைதைய ம் கட் க்ெகாண் , 'ைக

ைககைள ம்

சம்மா ைக

சிக் ெகாண் , ஆபிாிக்காவின் சிவப்

மண்

கிேலா
ேபான்ற
சு' என்
திைய

கிளப்பியப , பரந் விாிந்த 'டம்பளா' மரங்களின் நிழைல ஆற அமர அ பவித்தப
வ ம் இந்த அதிசயத்ைத உலகத்திேலேய ஆபிாிக்காவில் மட் ம் தான் பார்க்கலாம்.
கூட்டா மீன் குழம் நல்ல
சியாக இ க்கும். ெபாிய ெபாிய
ண்டங்களாக
ெவட் த்தான் அைத குழம் ைவப்பார்கள். ஆபிாிக்காவில் ஒ மிளகாய் இ க்கிற .
ெபயர் 'ஸ்ேமால்ெபப்ேப'. உ ண்ைடயாக, சிவப்பாக பார்த்தால் ெவக சா வாக
இ க்கும். காரம் நாலைரக்கட்ைடக்கு
க்கும். 'பாம்' எண்ெணேயா ரத்தச் சிவப்பாக
இ க்கும். பதமாக ெவட் ய மரவள்ளி இைலைய ம மீன் ண்டங்கைள ம் இந்த
என்ெணயில் மிதக்கவிட் , மிளகாைய ம் வதக்கிப்ேபாட் , ெகா க்காப் ளி ம்
ேசர்த் , ஒ

குழம் ைவத்தால் அந்த வாசைனேய ஊைரக் கூட் வி ம்.

சங்கீதா க்கு மீன் என்றால் பி க்கும்; அதி ம் மீன்காாி டன் ேபரம் ேபசுவ
இன்ெனா சுைவயான விஷயம். ேபரம் என்றால் சங்கீதத்தில் வ ம் நிரவல் ேபால்
சூ பி த் க் ெகாண்ேட ேபாகும். அ மட்ட விைல தைரதட் ய டன் மீன்காாி
ஆத்தாமல் " லவ்மீ" என் ஓலமி வாள். அவ ைடய பாைஷயில் " நீ என்ைனக்
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காத க்கிறாயல்லவா! இப்ப என்ைன ப த்தலாமா?" என்
சரணாகதி அைடந்த பிறகுதான் ேபரம்
ெப ம்.

ெபா ள். அப்ப

அவள்

சங்கீதா மீன்காாிக்கு ' லவ்மீ' என்ேற ெபயர் ைவத் விட்டாள். இவர்க ைடய மீன்
ேபரச் சண்ைடைய ஆர்வத்ேதா
அவதானித்தப
இ க்கும் அவள்
கத்ேதா
ஒட் க்ெகாண்
க்கும் குழந்ைத. அ
சி ங்கி சங்கிதா கண்டதில்ைல. இரண்
கண்க ம் இரண்
ெவள்ளி மணிகள்ேபால மி ங்கும். சங்கீதா அந்தக்
குழந்ைதைகக்ம் ஒ ெபயர் ைவத்தி ந்தாள். காிக்கு வி.
கேணசானந்தன் பள்ளியில் இ ந் வந்த ம் சங்கீதா படபடெவன் வாய்ப்பா
ஒப்பிப்ப ேபால அன்ைறயச் சங்கதிகைளச் ெசால் வாள். அதிேல காிக்கு விையப்
பற்றி ம் ஒ
'இப்ப

அத்தியாயம் கட்டாயம் இ க்கும். அப்ெபா ெதல்லாம் கேணசானந்தன்,

குழந்ைதேமேல ஆைச ள்ளவள் எப்ப த்தான் இந்த விஷயத்தில் மட் ம்

இவ்வள

உஷாராக இ க்கிறாேளா!' என்

காிக்கு வி உண்ைமயிேலேய

நிைனத் க் ெகாள்வான்.

லவ்மீயின் குழந்ைதயல்ல; அவ

ஓைனஸாவின் பிள்ைள. ஓைனஸா க்கு வய
ேபால இ ப்பாள்; இன்

ைடய தங்ைக

பதிைனந் தான்; ஓட்

மாங்கன்

ம் பள்ளியிேல ப க்கிறாள். பள்ளிக்குப் ேபாகும்ேபா ம்

வ ம்ேபா ம் 'மன்ஸாேர' என்ற மன்மதனின் ேமாகத்தில் வி ந் அவ டன் சரசமா
ெசய்
ெகாண்ேட கந்தர்வ தி மணத்தின் ெப ேப தான் காிக்கு வி. காிக்கு வி
பிறந்தேபா ஓைனஸாவின் ெபற்ேறார்க க்க அளவற்ற சந்ேதாசமாம்.
களவாய்ப் ேபாட்ட žட் க்காைசத் ைதலாப் ெபட் யில் ைவத்
காப்ப ேபால
விரதம் காக்கும் கற் க்கரசிகைள ஆபிாிக்காவில் காண
யா . ஒ
ெபண்
ப வமைடந்த ம் எவ்வள
žக்கிரம்
ேமா அவ்வள
žக்கிரம் அவள் தன்
க வளத்ைத உலகுக்கு காட் விட ேவண் ம். ஒ பிள்ைள ெபற் விட்டால் அவள்
அந்தஸ் உயர்ந் வி ம். அவைள
ப்பதற்கு ஆடர்கள் ேபாட் ேபா வார்கள். ஒ
ெபண்ணின் உண்ைமயான விைலமதிப் அவ ைடய பிள்ைள ெபறம் தகுதிைய
ைவத் த்தான் அங்ேக நிர்ணயிக்கப்ப கிற .
அ

ஒ

ெபண்வழிச் ச தாயமானப யால் அங்ேகெயல்லாம் ஒ

ஆைணப்பார்த்

'உனக்கு எத்தைன பிள்ைளகள்?' என் மறந் ேபா ம் ேகட்கக்கூடா . அ க்க வந்
வி வார்கள். அவர்க க்ேக அ ெதாியா . கேணசானந்தன் ப ப்பிக்கும் பள்ளியிேல
இப்ப த்தான் அ க்க

ெபண் பிள்ைளகள்

ன் , நான்கு மாசங்க

க்கு மைறந்

வி வார்கள். ேகட்டால் 'பிரசவம்' என் ெவகு சாதாரணமாக ெசால் விட்
தைலைய குனிவைதப் பார்த் சிாிப்பார்கள்.

இவன்
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ஆனால்
ேசர்ந்ததில்

லவ்மீக்கு ஏற்கனேவ ஏ

பிள்ைளகள். அவ

ெகாஞ்சம்

'யாராவ

கஷ்டம்தான்

க்கு காிக்கு வி ம் வந்

இந்தப்

பிள்ைளைய

ேகட்டால்

ெகா த் வி ேவன்' என்
பய
த்திக் ெகாண்
ந்தாள். அவ ைடய தங்ைக
ப ப்ைப
க்கும்வைர காிக்கு விைய லவ்மீதான் வளர்த்ெத க்க ேவண் மாம்.
கேணசானந்தன் தன் மைனவிக்கும் ஆசிாிையயாக ஒ சிறிய பள்ளியிேல ேவைல
பி த் க்ெகா த்தி ந்தான். வங்கியிேல ேவைல ெசய்தவள் இப்ப
வந்
ஒ
ஓட்ைடப் பள்ளியிேல ேவைல பார்க்கேவண்
வந் விட்டேத என்
இவ க்கு
ஆதங்கம்தான். ஆனால் சங்கீதா மிக ம் மகிழ்ச்சி டேனதான் அந்த ேவைலைய
ஏற் க்ெகாண்டாள். இவ ைடய பாடங்கள் சுகாதார ம், ஆங்கில ம். அந்தச்
சின்னச் சின்ன கங்கைள பார்த் க்ெகாண்ேட பாடம் ெசால் க் ெகா ப்பதில் தான்
பட்ட கஷ்டங்கைள எல்லாம் மறந் வி வாள். பள்ளி
ந்த ம் இந்தப்
பாலர்கெளல்லாம் தங்கள் தங்கள் கதிைரகைளத்
த்தகங்கைள ம்
பறந் ேபாகும்ேபா

கில் கட் யப , சிட் க்கள் ேபால கூவிக்ெகாண்
இவள் வயிற்ைற என்னேவா ெசய் ம்.

கேணசானந்தன்
பரத்ைதயிடம்

தி நீலகண்ட

இவர்

தி நீலகண்டம்மீ

க்கி தைலேமல் ைவத் க்ெகாண் ,

ேபாய்

நாயனா ைடய
வந்த

ஆைண' என்

திண்டாட்டத்தில்

ெதாிந்த ம்

'எம்ைமத்

ட் க்கு

இ ந்தான்.
ெதாடாதீர்;

சாபம் இட் விட்டாள் மைனவி. கேணசானந்தன்

என்ன நாயனாரா ெதாடாமல் இ க்க? பன்னிெரண் வ டம் காத்தி ந் அைடந்த
மைனவிைய பக்கத்திேல ைவத் க் ெகாண்
பிரம்மச்சாியம் கைடப்பி ப்ப
எவ்வள

ெகா ரம்?

கு வர அ வலகத் பதிகம் அதிகாாி கூறிய ேபால இரண் மாதத்திேலேய
கு
ாிைம பத்திரம் கிைடத் விட்ட . தி வாைனக்காவில் பா ய டன் ேகாயில்
கத

திறந்

ெகாண்ட

அல்லவா? கு

ாிைமச் žட்

இவன் ைகயிேல இ ந்த .

இனிேமல் எந்தக் கத கள் அவ க்கு சாத்தியி க்கும்? இரண்
வ டங்கள்
இப்ப யாக அநியாயமாகப் ப ேபாய் விட்டேத! அைவ எப்ப ப்பட்ட மகத்தான
இரண்
வ டங்கள் என்பைத பின்னாேலதான் கேணசானந்தன் உணர்ந்
ெகாள்வான்.
தி வாைனக்கா க்கு

க்ெகட்

கிைடத்த ம்

மாறிவிட்டான். 'அைடயா ெந ங்கதைவேய'
நிைனப் தான்

மற்ற-ல்லாம்

பிள்ைளகைள மறந்தான்;
நிைலதான் அவ க்கும்.

ஜபித் க் ெகாண்

மறந் விட்டான்.

ஹ’ஸ்டாி

கேணசானந்தன்

பாடத்ைத

பள்ளிக்கூடத்ைத
மறந்தான்.

ற்றி

ம்

ந்தான். ஒேர
மறந்தான்;

இராவண

ைடய
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'கரைன ம் மறந்தான்; தங்ைக

க்கிைனக் க ந்

நின்றான் உரைன ம் மறந்தான்;

உற்ற பழிைய ம் மறந்தான்; ெவற்றி அரைன ம் ெகாண்ட காமன் அம்பினால்,
ன்ைனப்ெபற்ற வரைன ம் மறந்தான்; ேகட்ட மங்ைகைய மறந்திலாதான்'
கம்பைரப் ப க்காத ஆபிாிக்கப் பிாின்ஸ’பா

க்கு இ

எல்லாம் எங்ேக விளங்கப்

ேபாகிற ? பள்ளிக் கூடம் விட்ட ம். கேணசானந்தன் ேகாட த்த ேபால ேநராக
ட் க்கு ஓ யதன் மர்மம் அவ க்கு ாியவில்ைல. ஒ
ைற அவசரமாக ேநர
அட்டவைண ேபாட ேவண் யி ந்த . இவன் கவைலப்படாமல்
ட் க்கு
ஓ விட்டான். ேநர அட்டவைன ேபா வதில் கேணசானந்தன் அ க்க ஆளில்ைல.
இந்த திறைமைய ைவத் த்தான் அவன் கடகடெவன்
ஆபிாிக்காவில்
ன் க்கு
வந்தவன். இவ

ைடய பிாின்ஸ’பா

க்கு இந்த ஒ

விஷயம் மாத்திரம் ஓடா . India

man has magic என் அ க்க ெசால் க் ெகாள்வார். ஒ
ைற அவர் அட்டவைண
ேபாட்ட விண்ணாணத்ைத இப்ப ம் ெசால் ச் ெசால்
சிாிப்பார்கள். அந்த
அட்டவைணயின்ப ஒ கிளாஸ’ல் ன் வாத்திமார்கள் ஒேர சமயத்தில் ப ப்பிக்க
வந் விட்டார்களாம்.
அைத
கேணசானந்தன்தான்
பிறகு
ஒ மாதிாி
சாிக்
கட் னானாம்.
கேணசானந்தனின் பிரயாைச கைடசியில் ஒ நாள் ப த்த . ஆேற மாத காலத்தில்
சங்கீதாவிடம் அவன் ஆவ டன் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ெதாியத் ெதாடங்கிய . ன்
வி ம்பிச் சாப்பிட்டெதல்லாவற்ைற ம் இப்ப
க்கி எறிந்தாள். மீன்குழம் என்றால்
பி ப்பதில்ைல;
ஒ

லவ்மீைய

ரத்தில் பார்த்தாேல ஒ

ஒழிந்

ெகாள்வாள்.

நல்ல நாளில் தன் மைனவிையக் கூட் க் ெகாண்

நர்ஸ’ங்ேஹா க்கு

'ெசக்கப்பிற்கு' ேபானான் கேணசானந்தன். பிரசவத்ைத அங்ேகேய ைவப்பெதன்
நிைனத்தி ந்தான். ஆபிாிக்காவில் வசதிகள் அேமாகமாக இ க்கும் என் எதிர்பார்க்க
யா . ெவளிநா களில் ப த்த டாக்டர்க

ம், நர்ஸ்மார்க

ெசய்தார்கள். ஆனா ம், 'ேபாதிய உபகரணங்க
என்ற கவைல அவ க்கி ந்த .
சங்கீதா இவன் பக்கத்தில் இ ந்
இவ

க்காகப் பன்னிெரண்

ம், ம ந் க

ம்தான் அங்ேக ேவைல
ம் இல்லாவிட்டால்?'

ெநளிந்தாள். இவன் தி ம்பிப் பார்த்தான்.

வ டங்கள் தவம் ெசய்தவளல்லவா? எந்தப் ெபண்தான்

இப்ப யான தியாகத்ைத ெசய்ய
அவள்ேமல் அன் சுரந்த .

ன்வ வாள்? நிைனக்கும்ேபாெதல்லாம் இவ

க்கு

ெமய்கண்டான் கலண்டர் ெபாய் ெசால்லா . இப்ப அவ க்கு
ன்
மாதம்
தள்ளிப்ேபாய்விட்ட . அ க்க
வாந்தி ேவ
வ கிற
என்கிறாள். மாங்காய்
பிஞ்ைச ம், 'ேகாலா நட்ைட ம்' ஆர்வத்ேதா

சப்பியப ேய இ க்கிறாள். நடக்க
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அவ

க்குத் ெதாியா .

ள்ளித்தான் திாிவாள்; இப்ேபா

அ க்க

ேசார்ந் ேபாய்

காணப்ப கிறாள்; ' க்கம் வ வதில்ைல; தைல சுற்றி மயக்கம் வ கிற ' என்
ெசால்கிறாள். பாடசாைலக்கு கூட இரண் நாளாக ேபாகவில்ைல.
அவ

ைடய வயிற்ைற பார்த்தான். அ

ஆ ைல அள க்கு சி த்

வ வெழன்

இ ந்த . இந்தச் சிறிய வயிற்றி
ந் எப்ப இன்ெனா உயிர் வ ம்? சைடையப்
பார்த்தான். அ எப்ேபா ம் ேபால் இப்ப ம் க நாகமாக ைகப்பி க்குள் அடங்காமல்
இ ந்த . காேதார மயிர் கற்ைறகைள ஆபிாிக்கர்கள் ெசய்வ ேபால எ வாலாகப்
பின்னி னியில் நீளமாக மணிகள் ேகாத்
கட் யி ந்தாள். அ
ம் பார்க்க ஒ
அழகாகத்தான் இ ந்த . குனிந் அவள் காத ேக "உம்ைமப் பார்க்க ஒ சின்னப்
ெபட்ைடேபால இ க்கு" என் கண்ைணச் சிமிட் க் ெகாண் ெசான்னான். அவள்
கீழ் கண்ணால் பார்த்தப
தைலைய ெவ க்ெகன்
தி ப்ப அந்த மணிகள்
கி கி ெவன் ஆ ன.
அந்த ேநரம் பார்த்

டாக்டர் ைகயிேல கனாிப்ேபார் க

டன் அவசரமாக வந்தார்.

கேணசானந்தன்
எதிர்பார்த்த ேபால
'கன்கிராட்ஜுேலசன்ஸ்'
என்
அவர்
கூறவில்ைல. சிறி
ேநரம் இவர்கைளேய பார்த்தப இ ந்தார். பிறக ம ப
ம்
ாிப்ேபார் கைள சாிபார்த் க் ெகாண்டார். இன்ெனா
ைற இவர்கள்
கத்ைத
ேநாக்கி ேயாசித்தப ேய ெம வாக "நீங்கள் எதிர்பார்ப்ப ேபால இல்ைல" என்றார்.
கேணசானந்தன் அதிர்ச்சியைடந்தவனாக "என்ன? கர்ப்பம் இல்ைல என்றால் ேவ
ஏதாவ

வ த்தமா?" என்றான்.

அவர் சிறி
மாதவிடாய்

ெமௗனம் சாதித் விட்
ற்றி

"இல்ைல, இல்ைல உங்கள் மைனவிக்கு

ம் நின் விட்ட , அதாவ

menopause" என்றார்.

விக்கித் ப்ேபாய் இவர்கள் ஆைளயாள் பார்த் க் ெகாண்டார்கள். "என்ன டாக்டர்,
உண்ைமயாகவா? என் மைனவிக்கு 39 வய தான் ஆகிற " என்றான்.
"ஆசியப் ெபண்க
வி கிற . அவர்கள்

க்கு ெபா வாக 40-45 வயதிேலேய
ப்ெபய்திய காலத்தி
ந்
அேநகமாக

க வளம் ெதாட ம். உங்கள் மைனவி எத்தைனயாவ
என்றார்.

விலக்கு வந்
ப்ப
வ டங்கள்

வயதில் ப வமைடந்தார்?"

கேணசானந்தன் தன் மைனவிையப பார்த்தான். அவள் கண்களிேல இப்ேபா
கட் விட்ட . சன்னமான குர ல் "பத் " என்றாள்.

நீர்
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"அ தான் ெசான்ேனன்,
ப்ப
வ டங்கள் உங்கள் மைனவி
உள்ளவராக இ ந்தி க்கிறார். இனிேமல் க த்தாிக்கும் சாத்தியக் கூ
என்றார் டாக்டர்.
தல்

க வளம்
இல்ைல"

ைறயாக அவன் மைனவி டாக்டாிடம் ேவசினாள். "இதற்கு ம ந் கள்

ஒன் ம் இல்ைலயா, டாக்டர்? நாங்கள் மணம்
ஆகின்றன."

த்

இரண்ேட வ டங்கள்தான்

அப்ெபா
டாக்டர் ெசான்னார்: "இதற்கு ம ந் கேள இல்ைல. அம்மா. ஒ
ெபண் பிறக்கும் ேபாேத அவ க்கு எத்தைன க
ட்ைடகள் என்
அவ ைடய
கர்ப்பப் ைபயில் நிர்ணயிக்கப்பட் வி கிற . என்னதான் தைலகீழாக நின்றா ம்
அைத மாற்ற
யா ."
அவனால் தன் மைனவியின்
கத்ைத பார்க்கேவ
வ ம்ேபா வழிெந க விம்மிக்ெகாண்ேட வந்தாள். திடீெரன்

யவில்ைல. தி ம்பி
அவள் அரற்றினாள்:

"ஐேயா! பிரம்மா எல்லா க்கும் தைலயிேல எ
வான்; எனக்கு மட் ம் கர்ப்பப்
ைபயில் எ திவிட்டாேன!" என்
இரண்
ைககைள ம் தைலயிேல ைவத் க்
ேகாெவன் கதறினாள்.
ஒ நாள் கேணசானந்தன் நித்திைரயாய் இ ந்தேபா இவள் அவைன உ க்கி
எ ப்பினாள். அவன் எ ம்பி பார்த்தேபா இவள் தைலவிாி ேகாலமாக அ தப
இ ந்தாள். "பன்னிெரண்

வ டங்களாக ப த்ேதன்; பாீட்ைச எ தவில்ைலேய!

பன்னிெரண் வ டங்களாக சைமத்ேதன்; சாப்பிடவில்ைலேய! நான் என்ன ெசய்ய?"
என் தைலயிேல அ க்கத் ெதாடங்கி விட்டாள்.
இப்ப

அ க்க

இவர் தைலயிேல அ க்கத் ெதாடங்கிய ம் கேணசானந்த

என்ன ெசய்வெதன்

ெதாியவில்ைல. 'திடீர், திடீர் என்

இவள் நடக்கிறாேள!இ
டாக்டாிடம்
ேபாய்
ெசய் ெகாண்டான்.

க்கு

சன்னதம் வந்த ேபால

ப த்தலாமா? இப்ப ேய கட் க்கடங்காமல் ேபானால்
ேயாசைன

ேகட்க

ேவண் ய தான்'

என்

சில காலம் இப்ப ேயா ேபாய்விட்ட . அவள் ேப க்கு ம ப
ம் பள்ளிக்கூடம்
ேபாய் வரத் ெதாடங்கினாள். ஆனால் சிற்சில ேவைளகளில் அவ ைடய நிைலகுத்திய
பார்ைவ ம், அசாதாரணமான ெசய்ைக ம் இவைனக்கூட அச்சப்பட ைவத்தன.
ஒ
வந்

நாள் அதிகாைல ன் மணியி க்கும். கேணசானந்தன் திடீர் என் விழிப்
எ ந்தான். பக்கத்திேல தடவிப் பார்த்தான். இவைளக் காணவில்ைல.

ேத ப்ேபான இவன் கண்ட காட்சி அதிர்ச்சி த வதாக இ ந்த . சைமயலைறக்கும்,
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வரேவற்பைறக்கும் இைடயில் உள்ள ஓைடயில் இவள் சுவாிேல தைலையச் சாய்த்
உட்கார்ந்தி ந்தாள். இவள் உடல் எல்லாம் ேவர்த் ெதப்பமாகியி ந்த .
இவன் ஒன் ேம ேபசவில்ைல. பக்கத்திேலேபாய் அமர்ந்
தைலைய வ
னான். ச தியாக தி ம்பி அவைனப் பார்த்
பி த் க் ெகாண்

ெகாண்டான். அவள்
ெநஞ்சு சட்ைடையப்

ெசான்னாள்; "நீங்கள் என்ன பாவம் ெசய்தீர்கள்? பன்னிெரண்

வ டங்கள் எனக்காக காத்தி ந்தீர்கேள? இதற்காகத்தானா? உங்கள் பிள்ைளைய என்
வயிற்றில் சுமக்கேவண் ம் என் தவம் ெசய்ேதேன!என் அசட் ப் பி வாதத்தினால்
எல்லாத்ைத ம் இழந் விட்ேடேன!"
"ச்ž, கண்ைணத்

ைட ம். ஏேதா உலகம் கவிழ்ந்த ேபால? இ

"குதிைர ேபானபின் லாயத்ைதப்

ட்

என்ன?"

என்ன பயன்? நான் இப்ெபா

என்ன?

ெபண்ணா? இல்ைல, ஆணா? அல்ல

ேப யா? ெபண்ைம இல்லாத ஒ

எப்ப அைழப்ப ? இனி நான் ஒ
பிரேயாசன ம் கிைடயா ."

எண்ணிக்ைகக்கு மாத்திரேம; என்னால் ஒ

"இ

என்ன

கணக்கின்ப

விசர்க்

இ

ஏழாவ

கைத?

எல்லா க்கும்

வாசல்; அதாவ

வாழ்க்ைகயின்
சிேய ெதாியப் ேபாகிற "
வ க்கட்டாயமாக வரவைழத்த ன்சிாிப் டன்.

வ கிற தாேன!

ெபண்ைண

சங்ககாலக்

'ேபாிளம்ெபண்'. இனிேமல்தான்
என்றான்

அவன்,

கத்தில்

"உங்க க்கு எங்ேக விளங்கப் ேபாகு ? நீங்க ம் ஒ ஆண்தாேன! இ கட ள்
எனக்குக் ெகா த்த தண்டைன. எனக்கு ேவ ம். கட
ைடய வரப்பிரசாதத்ைத என்
ஆணவத்தினால் ேவண்டெமன்ேற இரண் வ டங்கள் தள்ளி ைவத்ேதன். க வளம்
இ ந்தேபா
நான் அைத மதிக்கவில்ைல. ஆபிாிக்கர்கள் அைத எப்ப
ேபாற் கிறார்கள்! இல்லாவிட்டால் எங்கள் நாட்
சி ைமகள் தாங்க
யாமல்
க டம் ஓ
ேகட்
வந்த இந்த நாட் ல் எங்க க்கு பிறக்கும் பிள்ைள
ஆபிாிக்கனாக இ க்க ேவண் ெமன்
பி வாதமாக இ ந்ேதன். ஆனால் ஒன்ைற
மறந்

விட்ேடேன?"

"என்ன?"
"பிள்ைள பிறந்

ஆண் என்றால் 'அரவிந்தன்' என் ம் ெபண் என்றால் 'அபிராமி'

என் ம் அகரவாிைசயில் ேபர் ைவப்பதாக தீர்மானம் பண்ணிேனாேம? அ
பிைழ? நாங்கள் மனத்தளவில் மாறவில்ைலெயன் தாேன அர்த்தம்."

எவ்வள
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கேணசானந்த க்கு ஒன் ம் ெசால்லத் ேதான்றவில்ைல. அவள் ெசால்வதில் ஞாயம்
இ ப்பதாகப்பட்ட .
"ெபண்

எவ்வள

ேகவலமாகப்

பைடக்கப்பட்

க்கிறாள்.

த

ல்

ப வம்

அைட ம் ெதால்ைல; பிறகு மாதா மாதம் வ ம் உபத்திரவம். கர்ப்பம் அைட ம்ேபா
ஒன்ப
மாதம் அவள் பிள்ைளைய சுமக்கிறாள். அைதத் ெதாடர்ந்
அவள் ப ம்
பிரசவ ேவதைன. ஆனால் இ எல்லாவற்றி ம் ேகவலமான அவ க்கு ஏற்ப ம்
ெபண்ைம நீக்கம் தான். இந்த அவஸ்ைதெயல்லாம் ஆ க்கில்ைலேய!"
இப்ப யான ேநரங்களில் கேணசானந்தன் ஆ தல் கூற யற்சிப்பதில்ைல. அ
வியர்த்தம். ஆற்ேறாட்டத் டன்தான் ேபாய் அ த்த கைரைய அைடய ேவண் ம்
என்ப
அவன் சித்தாந்தம். ஆனால் அவ ைடய மைனவி கூறிய
ற்றி ம்
உண்ைமதான் என்
அவ க்குப்பட்ட . ஒ
பசுஞ்ேசாைல க கி அவன் கண்
ன்ேன பாைலவனமாகிக் ெகாண்
அ ெய த்
இந்தக்

ைவத்த . ஓளைவயார் ஒ

ெகா ைம

லவரல்லவா?

ெதன்படவில்ைல? 'ெகா
பா னார்.
ஒ

ந்த ; ப வத் ேதாப்ெபான்

, ெகா

பிராயத்திேல ெபண்

ெபண்

ப்ைப ேநாக்கி

லவரல்லவா? அவ க்குக் கூடவா

அவ க்குக்

கூடவா

வ ைம ெகா

இந்தக்

' என்

ெகா ைம

தாேன அவர்

க்கு ஏற்ப ம் இந்த அநீதி பற்றியல்லவா அவர்

பா யி க்க ேவண் ம்?
உள்ளி த்த தைலைய ஆைம ெமள்ள ெமள்ள ெவளிேய வி வ ேபால் சங்கீதா ம்
ெம வாக ெவளிேய வரலானாள். பள்ளிக்கு
த் ெதன் டன் வந் ேபானாள். தன்
உைடகளி ம் ஒப்பைனகளி ம் ன் ேபால் கவனம் ெச த்தினாள். இைடக்கிைட
அந்த ட் ல் அவ ைடய குபீர் சிாிப் ம ப
ம் ஒ க்கத் ெதாடங்கிய .
ேகாப்பி என்றால் ஐாிஷ் ேகாப்பி,

க்கி ேகாப்பி, இந்தியா ேகாப்பி என்

இப்ப

பலவைக உண் . ஆனால் ' ட்ைட ேகாப்பி' என்ப
இந்த உலகத்திேலேய
யாழ்ப்பாணத்தில்தான் அகப்ப ம். இந்த அதிகாைல ேவைளயில் கடந்த ஐந்
நிமிடங்களாக சங்கீதா அைதத்தான் ேபாட்

'இந்த அ ' அ த் க் ெகாண்

ந்தாள்.

தாய்மார்கள், சாமத்தியப்பட்ட ெபண்க க்கும்,
மணப் ெபண்கள் தங்கள்
கணவன்மா க்கும் தவறாமல் ெகா த் வந்த பாரம்பாியமான காயகல்பம் இ .
சங்கீதா இவ்வள
கர்மசிரத்ைதயாக
ட்ைடக்ேகாப்பி ேபா வ
அவ க்கு
அதிசயமாயி ந்த .
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ஆனால் இைதவிட அதிசயம் அன்
அங்ேக காத்தி ந்த . அவன் ட்
ஒ த்த .

பள்ளியி
ந் தி ம்பி வந்தேபா அவ க்கு
ந் ஓர் ஆபிாிககப்பாடல் ெமல் ய குர ல்

ராலம் தாங் கீ
ரா ஆ லம்
ெரல் பாபா ேகாட் தாங் கீ
வட் ஈ பாஃர் மீ
ஐேகா ெரல்
தாங் கீ
'கட ேள நன்றி, என்ைன மீட்டதற்கு நன்றி' என்ற 'கிறிேயால்' பாடைல
த்தப சங்கீதா சைமயல் ேவைலயில் ம் ரமாக ஈ பட்
ந்தாள். அதிேல
இன்ெனா

விேசஷம், இவள்

கிேல ஒட் க் ெகாண்

லப்பாத்

ணியினால்

விாிந்
கட்டப்பட்
ந்த
ஒ
ஆபிாிக்கக் குழந்ைத. அ
ேவ
யா மில்ைல,
காிக்கு விதான். க த்த உ ண்ைடயான கண்கள் அதற்கு. அற்தக் கண்கைள மலர்த்தி
தைலைய இரண் பக்க ம் ஆட் அைசந் ெகாண்
ந்த .
சங்கீதா கால்கைள தைரயில் ேதய்த் ேதய்த் உடம்ைப அைசத் பாட் ற்ேகற்ப
ஆ க்ெகாண்
ந்தாள். பரத நாட் யத்திற்கு பரம சத்
ஆபிாிக்க நடனம். பரத
னிவர் பரதநாட் ய சாஸ்திரம் எ
ம்ேபா இைடயின் கீழ்ப்பகுதி அைசயாமல்
ேநராக நிற்க ேவண் ம் என்பைத 'அண்டர்ைலன்' பண்ணி எ தி இ ந்தார். ஆபிாிக்க
நடனம் அப்ப யல்ல. இைடக்குேமல் உடம்
ேநராக நிமிர்ந்
நிற்கும்;
ேவைலெயல்லாம் பி ஷ்டத் க்குத்தான் ெபண் லம் ேபால அ
இட ம் வல ம்
அைசந் மனைச அலங்ேகாலப்ப த் ம்.
சங்கீதா அப்ப த்தான் தன்ைன மறந்
ஆ க் ெகாண்
ந்தாள். இந்த மாதிாி
கு கலத்ைத கேணசானந்தன் அவளிடம் கண் பல மாதங்களாகிவிட்டன. அன்றிர
அவர்கள் ப க்ைகக்கு ெசன்றேபா

'காிக்கு விைய' ப க்ைகயின் ந ேவ அவள்

கிடத்தியி ந்தாள், "அப்ப, என்ன ேபர் ைவத்தி க்கிறீர்? அபிராமியா?" என்றான்
அவன், கண்கைளச் சிமிட் க்ெகாண்ேட. "ச்ž, இல்ைல; 'அய்சாத் ', என்ன இனிைம
பா ங்ேகா! அசல் ஆபிாிக்க ேபர்."
"ஆஹா" இ
இடமி க்கு."

ம்

அகர

வாிைசதான்;

அப்ப

இன்

ம்

பதிெனா

ேப க்க
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"ஏன்,

ெமய்ெய த்ைத ம்

ேசர்ப்ப தாேன!

'அய்சாத் '

பாைஷயில் என்ன ெபா ள் ெதாி மா?" என்றாள்
என் மில்லாதப ெவட் க் ெகாண் இ ந்தன.

என்றால்

சங்கீதா.

அவள்

ஆபிாிக்க
கண்கள்

"நீேய ெசால்" என்றான் அவன், அவள் கண்கைள அள்ளியப ேய.
"நம்பிக்ைக" என்றாள் சங்கிதா, மந்தகாசமாக சிாித்தப .
சிறி

ேநர ெமௗனத்திற்க பிறக அவன் ெசான்னான்: "கட ள் ெபண்ைமக்குத்தான்

ஒர் எல்ைல ைவக்க

சி

ம்; ஆனால் தாய்ைமைய எ க்க

யாதல்லவா?"

இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட அவைள ெமல்ல தன் பக்கம் இ த்தான். அவள்
ங்கிக்ெகாண்ேட ெந ங்கினாள்.
அவள்

கத்திேல ெபண்ைம வந்

கவிழ்ந்த .

***
7.
கிேரக்க

ச்சு

ராணங்களில் கூறி ள்ள ேகார் யன்

ச்சு என்ப

ப்ாிகியா ேதசத்

அரசன் ேகார் யஸ’னால் ேபாடப்பட்ட
ச்சாகும். ேகார் யஸ் அரசனாவதற்க
ன்
சாதாரண கு யானவனாக இ ந்தவன். ஒ நாள் அவன் தன் வண் ைய
ஒட் க்ெகாண்
தன்
ைறயாக ப்ாிகியா நகரத் க்குள்
ைழந்தேபா
ெதய்வ
வாய்ெமாழிப் பிரகாரம் அவைன அரசனாக அந்த நாட் மக்கள் ஏற் க் ெகாண்டனர்.
தன் நன்றிக் கடனாக žயஸ் என்ற கட
க்கு அந்த வண் ைய ேகார் யஸ்
அர்ப்பணித்
வண் யின்
கத்த ையச் ேசர்த்
ச்சுப் ேபாட்டான். அந்த
ச்சான க ஞ்சிக்கல்கள் ெகாண்ட ஒ
தனமான
ச்சு. அந்த
ச்சிைன
அவிழ்ப்பார் ஆசியா க்கு மகுடாதிபதியாவர் என்ப ெதான் ெதாட் வந்த வாக்கு.
ஆண்டாண்
காலமாக அந்த
ச்ைச அவிழ்க்க பல ம்
ைனந்
ேதாற்றப்
ேபாயினர். மா ரன் அெலக்சாந்தர் இதைனக் ேகள்வி ற் அந்த
ச்சின் ன்னால்
வந்
நின்றான்; நிதானமாகப் பார்த்தான்; தன் உைடவாைள உ வி ஓங்கி ஒேர
ச்சில்
ச்ைச இ கூறாக்கினான்.
- ைகக்கிேராெசாப்ட் - என் காத்தா
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நான் எட்டாம் வகுப்

ப த் க்ெகாண்

ந்தேபா

கந்ைதயா வாத்தியார் ெகா த்த

கணக்கு இ தான்; "இரண்
மரங்க க்கிைடயி
க்கும்
ரம் பத்
ைமல். ஒ
மரத்தி
ந் ஒ மனிதன் மணிக்கு ஐந் ைமல் ேவகத்தில் மற்ற மரத்ைத ேநாக்கி
நடக்கிறான். அேத ேநரத்தில் மற்ற மரத்தில் இ ந்
றப்பட்ட நாய் ஒன் மணிக்கு
இ ப
ைமல் ேவகத்தில் மனிதைன ேநாக்கி ஓ கிற . நாய் மனிதனிடம் வந்
ேசர்ந்த ம் தி ம்ப ம் தான் றப்பட்ட மரத்ைத ேநாக்கி ேபாகிற . மரம் வந்த ம்
தி ம்ப ம் மனிதைன ேநாக்கி ஓ கிற . இப்ப ேயா மாறி மாறி அ
ஓ க்ெகாண்ேடயி க்கிற . கைடசியில் மனித ம் நா ம் மற்ற மரத்த யில் வந்
ேச கிறார்கள். நாய் ஓ ய
கந்ைதயா

ரம் எவ்வள ?"

வாத்தியார்

இைதச்

ெசய்பவ க்கு

ஒ

பா

ெகா ப்பதாக

அறிவித்தி ந்தார். கடந்த இரண்
வாரங்களாக 'ேநர ம்,
ர ம்' கணக்குகைள
உச்சந் தைலயில் அ த்த த் உள்ேள இறக்கியி ந்தார். ஆனால் இந்த நாய்க் கணக்கு
என்ைன நாயாய் அைலத் விட்ட . இரண்
நாளாக இைதத்
க்கிக்ெகாண்
திாிந்ேதன். அப்பதான் இந்த 'மண்ைடயன்' வந்தான். சூல்ெகாண்ட ேதங்காய் ேபால
அவ க்கு ெபாிய தைல. தைல
க்க அவ க்கு
ைள என்
பரவலாக ஒ
ேபச்சுமி ந்த .
கட் க்ெகாண்

இரண்

கால்கைள ம்

பரப்பிைவத் ,

ைககைள

பின்னால்

"என்ன கணக்கு?" என்றான். நான் ெசான்ேனன். ேயாசிப்ப ேபால்

ெகாஞ்சம் கண்ைண

"இன்ெனா க்கால் ெசால்" என்

அதிகாரம் ெசய்தான்,

நானம்

இன்ெனா

அவன்

'சிவேன'

என்

ைற

கூறிேனன்.

"ஆ!

விைட

நாப்ப ைமல்" என்றான். நான் "எப் , எப் ?" என்
பறந்ேதன். மண்ைடயன்
ஏளனமான ஒ
சிாிப்ைப உதிர்த்
விட்
ெசான்னான்: "பத்
ைமல்
ரத்ைத
மனிதன் இரண் மணி ேநரத்தில் கடக்கிறான். நாயின் ேவகேமா மணிக்கு இ ப
ைமல்; இரண்

மணியில் நாய் நாற்ப

நான் வாையப் பிளந்

ெகாண்

ைமல்

சிறி

ரத்ைதக் கடக்கும்."

ேநரம் திைகத் ப் ேபாய் நின்ேறன். இந்தச்

சிறிய கணக்ைக என்னாேல ெசய்ய
யவில்ைலேய? அந்த ேநரம் கந்ைதயா
வாத்தியார் ெசான்ன ஞாபகத் க்கு வந்த . "எந்தெவா சிக்கலான கணக்குக்கும்
இலகுவான ஒ பாைத இ க்கிற ; உன் விேவகத்தால் அந்தப் பாைதைய நீ கண்
பி க்க ேவண் ம்."
கணக்கிேல நான் ப
ெயன்றா ம் இப்ப பலதரம் ல்ைல சாப்பிட ேவண்
வந்தி க்கிற . ஒவ்ெவா
ைற ம் எனக்கு நாேன ேத தல் கூறிக்ெகாள்ேவன்.
கலாசாைலயில் தல் வ டம் ப க்கும்ேபா இப்ப த்தான் ஒ கணக்கு என் காைல
வாாி விட்ட .
"ஒ

காதலன்

தன்

காத ேயா

ஆற்றின்

ேபாகிறான். ஆற்றின் ேவகம் மணிக்கு பத்

ஓட்டத் க்கு

எதிராக

படகிேல

ைமல்; படகின் ேவகேமா மணிக்கு ஐந்
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ைமல். காதலைர வ
ய ெதன்றல் காற் காதலன் ேபாட்
ந்த ெதாப்பிைய நீாிேல
தள்ளி வி கிற . (ஏன் இவன் காதல் ெசய்வதற்கு ெதாப்பி ேபாட் க்ெகாண்
ேபானான்,

ட்டாள்) காதல் ேவகத்தில் ேநரம் கழித்

ேத கிறான். காணவில்ைல. படாெரன்
வந்த வழிேயா ேபாகிறான். எவ்வள

பைதபைதத்

ெதாப்பிையத்

படைகத் தி ப்பிக்ெகாண்

(க மி, க மி)

மணி ேநரத்தில் அவன் ெதாப்பிைய மீட்பான்?"

இந்தக் கணக்கிேல ம் நான் அேத தவைறத்தான் ெசய்ேதன்.
ைளையக் கசக்கி
விைடையத் ேத ேனன். ஆற்றிேல ேபாட் விட்
குளத்திேல ேத னால் விைட
கிைடத்

வி மா? அ த்த நாள் எங்கள் ேபராசிாியர் கணக்ைக விளக்கிய ேபா

தான்

'அேட' என்
எனக்குப் பட்ட ; அவமானமாகப் ேபாய்விட்ட . விைட: அைர
மணிேநரம் [ இந்த விைட காரணத்ைத இங்ேக விளக்கினால் இ ேவ ஒ கணக்குப்
த்தகமாகிவி ம். ேமேல ெதாட ேவாம்.]
சாதாரண மனிதர்க க்குத்தான் இப்ப ெயன்றில்ைல. ஒ
நடந்தைதப் பார்ப்ேபாம்... பாாிஸ் நகாில் ேஜார்ஜ் உர்ெபய்ன் என்

விஞ்ஞானிக்கு
ஒ தைலசிறந்த

விஞ்ஞானி இ ந்தார். இவர் பல வ டங்களாக ைளையச் ெசலவழித் ம், பணத்ைத
இைறத் ம் மிக அாிதான நா
தனிமங்கைள ெபா ெசய்
குழம்பாக்கி பிறகு
அவற்ைற விஞ்ஞான ைறப்ப ேவ ப த்தி தனிமங்கைள கண் பி க்கும் அ ர்வ
வித்ைதையத் ெதாிந்
ைவத்தி ந்தார். இவர் இந்தக் குழம்ைபத்
க்கி நளாயினி
ேபால தைலயிேல ைவத் க்ெகாண் ஒவ்ெவா விஞ்ஞானியாகத் ேத ச்ெசன்றார்.
இந்தக் குழம்ைபத் தனிப்ப த்தி தனிமங்களின் ெபயைரச் ெசால் ம்ப இவர் மற்ற
விஞ்ஞானிக க்கு சவால் விட்டார்.
ெஹன்றி க்வியின் ெமாஸ்ேல என்ற ஆங்கிேலய விஞ்ஞானி மாத்திரம் யா ேம
எதிர்பாராத விதமாக ஒ காாியம் ெசய்தார். அந்தக் குழம்பின் எலக்ட்ரான்கைளப்
பாய்ச்சி அதி
ந்
றப்பட்ட எக்ஸ்ேர அைலகளின் நீளத்ைத கணித் அந்த நா
தனிமங்களின் ெபயர்கைள ம் கடகடெவன் இரண்ேட நிமிடத்தில் கூறிவிட்டாராம்.
இ பத்தியா வய கூட நிரம்பாத இைளஞர் ெமாஸ்ேல. உர்ெபய்ன் ஆ விட்டார்;
இத்தைன வ டத் ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் வியர்த்தமானதில் அவ க்கு தாங்க
யாத
வ த்தம்தான். எனி ம் விஞ்ஞானத் க்கு ஒ
வழி கிைடத் விட்டேத என்
மகிழ்ந் ேபானாராம்.
சாதாரண விஞ்ஞானிகைள வி ேவாம்; கட ள க்கு வ ேவாம். நாத ைடய
ைகயிேல ஒ அழகிய மாம்பழம் இ ந்த . விநாயகர் அந்தப் பழம் ேவ ெமன்
'தாம் தாம்' என் குதித்தார்;
கன் தனக்குத்தான் ேவ ெமன் அடம் பி த்தார்.
நாரதர் ெசான்னார்: "யார் த ல் உலகத்ைத சுற்றி வ கிறார்கேளா அவர்க க்குத்
தான் பழம்."
கன் ேயாசிக்கவில்ைல. அந்தக்கணேம மயில் வாகனத்ைத உலகத்ைத
வலம்பர

றப்பட்டார். பிள்ைளயார் 'ெடாங்கு, ெடாங்கு' என்

எ யிடம் ஓ னார்.
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எ

அவைர ஏற்றிக் ெகாண் இரண் அ ைவப்பதற்கிைடயில் ' சு சு' என்
ச்சு வாங்கிய . அப்ப ேய நசுங்கி நிலத்ேதா ப த்
விட்ட . "என்ன நின்

விட்டாயா? இப்ப
இங்ேக வாசற்ப

கன் ஆபிாிக்காவின் ேமல் ேபாய்க் ெகாண்
கூடத் தாண்டவில்ைல" என்

ெப

கிறாேன! நான்

ச்சு விட்டார். "ஸ்வாமி,

நீங்கள் ெகாஞ்சம் ஓவர் ெவயிட்; காரட் ஜுஸ் மட் ம் இனி சாப்பிட் பா ங்கள்"
என்ற எ . விநாயக க்கு ேகாபம் ெபாத் க்ெகாண் வந்த . உடேன ேவ ஒ
க்தி பண்ணினார். "அம்ைம ம், அப்ப மல்லேவா உலகம்; நான் அவர்கைள வலம்
வந்தாேல ேபா மான " என் நிைனத் அம்ைமயப்பைன வலம்வந் மாம்பழத்ைத
ைகயிேல வாங்கும் த ணம்

கன் மயி ேல

ச்சாக வந்

நின்றார். விநாயகர் அவ்வள க்கும் நிற்பாரா, என்ன?
பழத்ைதப் பறித் க் ெகாண் ெமள்ள நகர்ந் விட்டார்.

'சடன் பிேரக்' ேபாட்
ம்பிக்ைகைய எட் ப்

நான் இப்ப யான ஒ சிக்க ல் மாட் க் ெகாண்
ெப ம் அவஸ்ைதப்பட் க்
ெகாண்
இ ந்ேதன். நான் ஹாவார் ல் ப த் க் ெகாண்
ந்த ேபா
எங்கள்
ேபராசிாியர் அ க்க கூ வார். ' ட் ச் ெசய்தவன் சாவி ம் ெசய்தி ப்பான்" என்
சாவிையத்தான் நான் ேத க் ெகாண்
ந்ேதன். மனக்கண்ணினால் ஐந்தாம் வகுப்பில்
இ ந்
பட்டப்ப ப்
வைர நான் ப த்த
எல்லாவற்ைற ம் அலசிப் பார்த்
விட்ேடன்.

இதிகாசங்கைள ம்,

ராணங்கைள ம்

ேத யாகிவிட்ட .

கணிதவியைல ம், ெபா ளியைல ம் ஆராய ம் தவறவில்ைல.
மனிதர்கள் இரண் விதமானவர்கள்.

தலாவ

ரகம், சாதாரணமான ேநரங்களில்

சாதாரண ேவைல ெசய்வார்கள், க த்ைதப் பி க்கும் ெந க்க

சமயம் சுடர்விட்

பிரகாசிப்பார்கள். இரண்டாவ
ரகம்,
சாதாரண ேநரங்களில் அசாதாரண
திறைம டன் ெசயல் ப வார்கள். ஆனால் ெந க்க யான சந்தர்ப்பங்களில் தைலைய
ெதாங்கப்ேபாட் க் ெகாண் ெசய்வதறியாமல் திைகப்பார்கள்.
இதில் இரண்டாவ
ரகம் இதிகாசத்தில் கர்ணன். வில் வித்ைதயில் கர்ணன்
அர்ஜுனைனவிட ஒ இைழேமல் என்ேற ெசால்லலாம். ஆனால் உக்கிரமான ேபார்
நடந் ெகாண்
க்கும் சமயங்களில், பாவம் கர்ணன் ெசய்வதறியா த மாறி நின்
ேபாய் வி வான். இந்தக் கால உதாரணம் ேவண் ெமன்றால் ெடன்னிஸ்
ரன்
ேகாரன் இவானி ேஸவிக்ைக ெசால்லலாம். இவ ைடய சர் ஸ் 135 ைமல் ேவகத்தில்
ேபாகும். கண் ெவட் வதற்கிைடயில் மளமளெவன்
ள்ளிகைளக் குவித்
வி வான். ஆனா

ம் என்ன பயன்? ெவற்றித் ேதவைத அைணக்கவ ம் ேநரத்தில்,

பாவம் இவ க்கு ைககால்கள் ேசார்ந் வி ம். சர் ஸ் 'ெபாத், ெபாத்' என் வி ம்
எதிராளி தட் க்ெகாண்
ேபாய்வி வான். இவன் விைளயாட்ைடப் பார்க்கும்
ேபாெதல்லாம் எனக்கு அ ைகயாக வ ம்.
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நான்
தலாவ
ரகம். அசாதாரண ெந க்க க க்கு தீர்
காண்ப தான் என்
விேசஷத் திறைம. அதற்காகேவ ப த் ப் பட்டம் ெபற்றவன். சூறாவளி என்றால்
அதற்கு ஒ ைமயம் இ க்கும்; மகாவி ட்சகம் என்றால் அதற்கு ஒ ஆணி ேவர்
இ க்கும். எந்தவிதமான சங்கடத் க்கும் ஒ உயிர் ைமயம் இ க்கும். அைதத்தான்
ேத க் ெகாண்
ந்ேதன்.
ம ப
ம் ேபராசிாியர் ெசான்ன ஞாபகத்திற்கு வந்த . ஒ ெபாிய பாழைடந்த
பத் மா க் கட் டம். இைத உைடத்ெதறிய உத்தர வந் விட்ட . நாங்கள் தகர்ப்
விற்பன்னர்கைளக் கூட்
இந்தக் காாியத்ைத ஒப்பைடக்கிேறாம். இ
சாதாரண
காாியமில்ைல. ஒ கட் டத்ைதக் கட் வதி ம் பார்க்க மிக ம் சிரமமான . அவர்கள்
இந்தக் கட் ட வைரபடத்ைத த ல் ஆராய்ச்சி ெசய் கட் டத்ைதத் தாங்கம் ஆதார
ைமயங்களில் ெவ ம ந் கைளப் ெபா த் வார்கள். அ
ெவ த்த ம் கட் டம்
ஆடாமல், அசங்காமல் ெசான்னப
ேகட்
அேத இடத்தில் ேவ
ேசதம்
விைளவிக்காமல் ெபாத்ெதன்
வந்
வி ம். உன் ைடய வில்லங்கங்கைள
ஒட் ெமாத்தமாக
தீர்க்க
ேவண் மானால்
பிரச்சைனயின்
உயிர்நா ையக்
கண் பி க்க ேவ ம். அல்லாவி ன் மேலாியாக் காய்ச்சல்கார க்கு மாதவிடாய்
நிற்க ம ந் ெகா த்த ேபால அனர்த்தம்தான் விைழ ம்.
விஷயம் இ தான். மிக ம் ெபாிய ஒ கம்பனியின் மாேனஜிங் ைடரக்டராக நான்
இரண் வ ட காலத்திற்கு ன்பாக பதவி உயர் ெபற்றி ந்ேதன். எனக்கு வய
ப்பத்ைதந் ; எனக்கு
ன் இ ந்தவர் வயதானவர்; திடீெரன்
மாரைடப்பில்
இறந்
ேபானார். கம்ெபனி இயக்குனர்கள் என் ேபாில்
நம்பிக்ைக ைவத்
இந்தப் ெபாிய ெபா ப்ைப என்னிடம் ஒப்பைடத்தி ந்தனர். எல்லாம் நல்லாய்த்தான்
ேபாய்க் ெகாண்
ந்த . ஆனால் திடீெரன்
சனிதிைச பி த்
ஆட்டத்
ெதாடங்கிய .
விற்பைனகள் சாியத் ெதாடங்கின. ெதாழிலாளர்கள் அதி ப்தி காட்

க்க

ஆரம்பித்தார்கள். ன்பி ந்த மாேனஜிங் ைடரக்டாின் ம மகன், ெஜயந்தன் என்பவன்
கம்ெபனிக்கு எதிராக நாசகார ேவைலகள் பார்க்கிறானாம். இவன் என் ைடய
பதவியில் கண்ைவத் ஆவலாக எதிர்பார்த் இ ந்தவன் சில இயக்குணர்கைள ம்
தன் ைகக்குள் ேபாட் க் ெகாண்
க்கிறானாம். பங்கு மார்க்ெகட் ல் கம்ெபனியின்
பங்குகள் சாியத் ெதாடங்கின. ஆனால் இ எல்லாத்ைத ம் விட ேமாசம் கிட்ட யில்
வந்த ெசய்திதான்.
கம்பனியின்
ச்சு ஏற் மதிதான். அெமாிக்கா, பிரான்ஸ் ேபான்ற நா க க்கு
ஏற் மதி ெசய் ம் சரக்கு மாத்திரம் எ ப
தம். சமீப காலங்களில் வந்த ஓடர்கைள
ற்றி ம் நிைறேவற்ற
யாமல் கம்பனி தத்தளித்த . எதிராளிக் கம்பனி ஒன்
இந்த ஓடாில் ஒ பகுதிைய தன் வசமாக யற்சிகள் ெசய் வந்த . இ அவர்க க்கு
ேபானால் ேவ விைனேய ேவண்டாம்; கம்ெபனிைய இ த்

ட ேவண் ய தான்.
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தைலக்குேமேல தண்ணி ேபாய்விட்ட . இனி என்ன ெசய்யலாம் என்
க்ைகப்
பி த் க் ெகாண் ேயாசித்த ேபா தான் தி வண்ணாமைல ஞாபகம் வந்த . அங்ேக
மகாேயாகி இ க்கிறார். எனக்கு இப் யான இக்கட் கள் வ ம்ேபா அவாிடம்தான்
ஓ ேவன். இேத மாதிாி இரண்

ைற

ஆசிெயன்ெறால்லாம் வழங்க மாட்டார்;
வி வார்.

ன்

ேபாயி க்கிேறன். அவர் அறி ைர,

உங்கள் சிந்திக்கும் திறைனத்

ண்

அ த்த நாேள தி வண்ணாமைல ேபாய் விட்ேடன். இரண் நாளாக ேயாகியாைர
எங்குேத
ம் காணக் கிைடக்கவில்ைல. கைடசியில் யாேரா ெசான்னார்கள்
ேயாகியார் பதினா கால் மண்டபத்தில் இ ப்பதாக, ேயாகியாாிடம் ஓ ேனன். அவர்
சிாித்தப ேய இ ந்தார். அந்தச் சிாிப்பிேல எத்தைனேயா அர்த்தங்கள் எனக்கு
ெதாிந்தன. ஸ்வாமிையப் பார்த்த டன் எனக்கு வந்த காாியம் எல்லாம் மறந் விட்ட ;
அ
மாத்திரமல்ல, என் கஷ்டெமல்லாம் அர்த்தம் இல்லாததாக ம் பட்ட . என்
கண்கள் பனித் விட்டன. ஸ்வாமி என்ைனேய பார்த்தப இ ந்தார்.
"ஆதி

லத்ைத அறிந்

விட்டாயா?" என்றார்.

"ஸ்வாமி, அைதத்தான் ேத க் ெகாண்
என்ேறன்.

க்கிேறன்; நீங்கள்தான் காட்டேவ

"மைடயா, நான் என்னத்ைதக் காட் வ ? நீதான் ேத ப் பி க்க ேவ
"ஸ்வாமி, எனக்கு சமீபத்தில் பதவி உயர்

ம்"

ம்" என்றார்.

கிைடத்த ...."

"என்ன, சா ஜ்யபதவியா?" என்றார், ஸ்வாமி சிாித்தப .
"இல்ைல, இ
சாதாரண பதவிதான். மிக நல்லாக
ன்ேனறி வந்த கம்பனி
காரணமின்றி படபடெவன் சாியத் ெதாடங்கி விட்ட . நாலா பக்கத்தி ம் இ ந்
எனக்கு ெதால்ைலகள். தைல
ெதாியவில்ைல" என்ேறன்.

நிமிர்த்தேவ

யவில்ைல;

மீ ம்

வழி ம்

"நாலா பக்க ம் பிரச்சைனகள் இல்ைல; பிரச்சைனயின் லம் ஒன் தான். நீதான்
நா
பக்க ம் பார்க்கிறாய். ஸ்ெபய்ன் நாட் ல் நடக்கும் மாட் ச் சண்ைட பற்றி
ேகள்விப்பட்
"ெசால்

க்கிறாயா?"

ங்கள், ஸ்வாமி"
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"ேமரேடார் என்பவன் எ
டன் சண்ைட ேபாட்
அைதக் ெகால்வதற்காக
ஏற்ப த்தப்பட்ட ரன். எ
க்கும் இவ க்கும் ஒ நீண்ட ேபார் நடக்கும். இ தியில்
எ
கைளத் , தைலையத் தாழ்த்தி ேசார்ந் ேபாய், ஆனால் கைடசி
ச்சின்
ஆங்காரத்ேதா
சண்ைடேபா ம். எ
தைல குனிந்தி க்கும் அந்தக் கணத்தில்
ேமரேடார் என்பவன் தன் நீண்ட வாைள உ வி மாட் ன் ேதாள் பட்ைடகளில்
இைடேய உள்ள ஒ
ண்ணிய வாரத்தில் வாைள ைழத் அதன் ஆதார நா ைய
ேசதித் வி வான். இந்த ேநரம்தான் மகத்தான உண்ைமயான ேநரம். எ
அந்தக்
கணேம வி ந் இறந் வி ம்."
"ஸ்வாமி, எனக்கு எல்லாம்
என்

ாிகிற . ஆனால் அந்த ஆதாரநா

எங்ேக இ க்கிற

ெதாியவில்ைலேய? திைச ெதாியாத பறைவேபால அல்லவா சுற்றிச் சுற்றி

வந் ெகாண்

க்கின்ேறன்! ஒ

வழி காட்ட

யாதா?"

ஸ்வாமி யாேரா பக்தர்கள் ெகா த் விட் ப் ேபான ஒ

žப்

வாைழப்பழத்தில்

இ ந் இரண் பழங்கைளப் பிய்த்தார். "இந்தா, இைதக் ெகாண் ேபா. இரண்
நாைளக்கு இ தான் உனக்கு சாப்பா . ெகாஞ்சம் பால் ேவண் மானால் மட் ம்
ப கலாம். ன்றாம் நாள் காைல இங்கி ந் ேபாய் வி " என்றார். நா ம் பழத்ைத
எ த் க்ெகாண் என் ைடய மடத்ைத ேநாக்கி றப்பட்ேடன்.
அ த்த நாள் காைல. ஒ

பழ ம் ஒ

அண்டா பா

ம் சாப்பிட்ட பிறகும் பசி ம்

ஆறவில்ைல; பிரச்சைன ம் தீரவில்ைல. நான் ப த்தெதல்லாவற்ைற ம் ம ப
அைசேபாட்

பார்த்ேதன். பீட்டர் ட்ரக்கர் கூறியைத ம், ெகன்னத் கல்பிெரய்த்

ெசான்ன
சித்தாந்தங்கைள ம்,
பிரெடாிக்
நிைன கூர்ந் பார்த்ேதன். மனமான சுழன்
கிைடக்கவில்ைல.

ெடய்லர்
எ தி
ைவத்தைத ம்
சுழன் வந்தேத ஒழிய ஒ பி
ம்

சிந்திப்ப
ன் வைகப்ப ம். ஒன் ெசக்கு மாட் வைக; ஒன்ைறேய தி ப்பித்
தி ப்பி அைசேபா வ . இ
பிரேயாசனமில்லாமல் நீன்
ெகாண்ேட ேபாகும்.
இரண்டாவ
ெதாடர் சங்கி
சிந்தைன
ைற. இ
ஒன்ைறத் ெதாடர்ந்
இன்ெனான்றாக தர்க்க ாீதியாக வ வ . ன்றாவ பரவல் சிந்தைன. அறிவிய க்கு
ஆதாரமான பல சித்தாந்தங்கைள பரவல் சிந்தைன
லம்தான் விஞ்ஞானிகள்
கண் பி த்தார்கள். ஆகாய விமானத்ைத கண் பிடத்த ைரட் சேகாதரர்களாகட் ம்,
ெபனிசி ைனக் கண் பி த்த அெலக்சாந்தர் பிெளமிங் ஆகட் ம் பரவல் சிந்தைன
லம்தான் தங்கள் மகா கண் பி ப் கைள உலகத்திற்கு அளித்தார்கள்.
இத்தா
மகாவிஞ்ஞானி கலீ ேயா ஒ
நல்ல கிறிஸ் வர். அவர் தன்
சித்தாந்தங்கைள ெவளியிட்டேபா அைவ அன்ைறய கிறிஸ் வ நம்பிக்ைகக க்கு
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ரணாக இ ந்தன. இ ந் ம் அவர் க த் க்கைள அவசரமாக பகிரங்கப்
ப த்திவிட்டார். ேதவாலயத் மதகு க்க க்கு அவர் கூறிய சங்கடமாக இ ந்த .
ேவ

என்ன? அவர் ' மி சூாியைனச் சுற்றி வ கிற ' என்

அவர்க

அபத்தமான உளறினால்

க்கு ேகாபம் வராமல் என்ன ெசய் ம்? அவ க்கு அ பத்ெதான்ப

நடக்கும் ேபா
ம த க்கும்ப

வய

ேதவாலயத்தினர் அவைரக் சிைறயில் இட்டனர்; ெசான்னைத
வற்

த்தினர். கலீ ேயா " மி சூாியைன சுற்றவில்ைல,

சூாியைன சுற்றவில்ைல" என்

உரத் ச் ெசால் விட்

மிக்கும் மட் ேம ேகட்கும்ப , "என்றா

ம் சுற் கிற " என்

மி

மனத்திற்குள், தனக்குள்
கூறினாராம்.

உலகத்தின் இன்ைறய
ன்ேனற்றத்திற்க காரணம் கலீ ேயா ேபான்ற
விஞ்ஞானிகளின்
பரவல்
சிந்தைனகள்
லம்
பிறந்த
அ ைமயான
கண் பி ப் கள்தான். நான் ேத க்ெகாண்
க்கும் விைட ம் இப்ப யான
சிந்தைனகளில்தான் தங்கியி க்கிற
என்
எனக்குப்பட்ட . மனைதக் குவித்
'ஏகாக்கிரக சிந்தைன' என்
ம ப

ெசால்வார்கேள அப்ப

ேநர்ப்ப த்திேனன்.

ம் ேயாசித் ப் பார்த்ேதன். ெதாழிற்சாைலயில் ேபாதிய ஓடர்கள் வந்

குவிந்தன; உற்பத்தி ேவக ம் குைறந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. விற்பைனகள் சாிவதின்
காரணெமன்ன? ெஜயந்தன் ெசய் ம் நாச ேவ€ைலகளாக இ க்குமா? அவன்
இப்ேபாெதல்லாம் ஒவ்ெவா
நா ம் கம்ெபனியி
ந்
ஒ
ெபண்ணாக
கூட் க்ெகாண்
ெஜயந்த

திாிகிறாேன, இதற்கு ேநரம் இ க்குமா?

டன் ேநர் ேமாதைல நான் தவிர்த் வந்ேதன். ஒ
நாைளக்கு ஒ

ெபண்

ைற ேகட் விட்ேடன்:

"ெஜயந்தன், நீ என்ன இப்ப

ஒ

டன் சுற் கிறாேய! இ

உனக்கும் நல்லதல்ல. ெபண்

க்கும் நல்லதல்ல; கம்ெபனிக்கும் நல்லதல்ல?"

அதற்கு அவன் கூறிய பதில் விசித்திரமாக இ ந்த . "எனக்கு பதின் ன்
வயதாகியதி
ந் நான் இப்ப ஒ விரதம் காத் வ கிேறன். எப்ப ம் கன்னிப்
ெபண்கள் பா காப்பில் இ க்கேவண் ெமன்ப தான் அ . எனக்கு கிைடக்கம்
அந்தப் பா காப்ைப இப்ப

ச தியாக

றக்கச் ெசால்கிறாேய. இ

நியாயமா? நீ

அதற்குப் ெபா ப்ேபற்பாயா?" என்றான். நான் அவ க்கு ைபத்தியம்
ேபாய்விட்ட என் நிைனத் ேபசாமல் இ ந் விட்ேடன்.

ற்றிப்

உண்ைமயிேலேய இவன் ைபத்தியக்காரத்தனமான ேவைலகள் ெசய்வாேனா?
ெதாழிலாளர்க க்கு ேவண் ய ச ைககெளல்லாம் ெசய் ெகா த்தி க்கிேறாேம! சக
ெதாழிலாள டன் ஒப்பி ம்ேபா
இவர்களைடய சம்பள ம் வ மான ம் மிகக்
கூ தலாகவல்லவா
இ க்கிற !
இ ந் ம்
அவர்க ைடய
அதி ப்திைய
ண் வி வதற்கு இவன் காரணமாக இ ப்பாேனா?
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தி ப்பித் தி ப்பி ெசக்குமா ேபாலத்தான் சிந்தைன சுழன் ெகாண்ேட வந்த .
இரண் நான் இரண்
கம் ேபால ெசன்ற . மிஞ்சிய பசி ம் கைளப் ம்தான்.
ன்றாம் நாள் அதிகாைலேய எ ப்பிவிட்ேடன். நான் வந்த வியர்த்தம் ேபாலத்தான்
பட்ட . பிரச்சைன அப்ப ேய ெகா க்கட்ைடேபால்
சாக இ ந்த . நல்ல பசி.
சாப்பிட் விட் தி ம் ேவாம் என்ற
ேவா
றப்பட்ேடன்.
பாைதேயாரத்தில்
அந்தக்
கிழவி
சுடச்சுட
ேதாைச
வார்த்
விற் க்
ெகாண்
ந்தாள். நான் ேபானேபா அங்ேக ஒ சி மி மாத்திரம் ேதாைசைய ஒ
ெபட் யில் அ க்கிவிட் அைத ல யற்சி ெசய் பார்த்தாள். வாைழ இல் ேநராக
நட் க்ெகாண்

நின்ற . அப்ேபா அந்த சி ெபண் "பாட் , வாைழ இைலைய

ம த்
, ம த் வி " என்
மணிய ப்ப ேபால ெசால் க் ெகாண்
ந்தாள்.
அைதக் ேகட் க்ெகாண்
ந்த எனக்கு
ைளயிேல ஒ
மின்ெபாறி தட் ய
"அப்ப

ம் இ க்குமா?" என்

மனசு ேபாட்

அ த் க்ெகாண்ட .

அவசர அவசரமாக சாப்பிட் விட்
உடேனேய
றப்பட்ேடன். வழிெந க
சிந்தைன ெதாடர்ந்த . ஒ ெபாிய ேகள்விக்கு சிறிய விைட ெகா பப ம் ஒ சிறிய
ேகள்விக்கு ெபாிய விைடெயான்
த வ ம் சில ேவைளகளில் நடப்ப தான்.
மிக ம்ப த்
இ மாந்த ஓளைவக் கிழவி ஒ
மா ேமய்க்கும் சி வனிடம்
ேதாற்கவில்ைலயா? கிழவி, சி வன்தாேன என்
ஆழ்ந்

பாராமல் அவ

ைடய ேகள்விக்கு

ேயாசித்தி ந்தால் சாியான விைட கூறியி ப்பாள் அல்லேவா? ஓளைவயார்

பழத்ைத எ த்

" ,

" என்

சு கிறதா?" என்

ேகட்

சிாித்த அந்தத் த ணத்தில் ஒளைவயா ைடய மனம் என்ன

பா

பட்

க்கும்? ஒ

கணத்தி

ஊதியேபா

சி வன், "என்ன பாட் ! பழம்

ம் கணம் சிந்திக்கத் தவறியதன் விைளவல்லவா

இ ?
ெதாழிற்சாைலைய வந் அைடந்த ம் தல் ேவைலயாக கணக்கு வழக்குகைளச்
சாி பார்த்ேதன். நான் நிைனத்த
சாிதான். ஓடர்கள் எல்லாம் உாிய காலத்தில்
ெதாழில்சாைலயில்
க்கப்பட்
விட்டன. ஏற் மதியில் தான் பிரச்சைன.
ைற கத்திேல

ேதக்கம்;

ைற கத் க்கு

எ த் ப்

பற்றாக்குைற; ஆனப யால் ெதாழிற்சாைல கிடங்கி
குவிந் கிடந்தன.

ேபாகும்

வாகனங்களின்

ம் ஏற் மதிப் ெபா ட்கள்

எங்கள் ெதாழிற்சாைலயில் நாங்கள் உற்பத்தி ெசய்த
உயர்ந்த ரச சைமயல்
பாத்திரங்கள். சைமயல் பாத்திரங்கள் என்றால் சாதாரண ட் சைமயல் பாத்திரங்கள்
அல்ல. இைவேயா மிகப்ெபாிய ேஹாட்டல்களி ம் சைமயல் வி திகளி ம் பாவிக்கும்
உ தியான எஃகுப் பாத்திரங்கள்; ெசப்
பாத்திரங்கள். நா
ப மன்களின் ஒன்ப

அ த்தக ைவத்த ெபன்னம்ெபாிய
ரக பாத்திரங்கைள நாங்கள் ெசய்
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ெகாண்
ந்ேதாம். இதற்காக தயாாித்த விேசஷமான ெபாிய அட்ைடப் ெபட் களில்
அவற்ைறப் ேபாட் அைடத் ஏற் மதி ெசய்வ தான் வழக்கம்.
இந்தப் பாத்திரங்களின் ைகபி கள் ெபாிதாக ேமேல நீட் க்ெகாண் நிற்கும் தல்
ேவைலயாக கம்பனி வைரபட வல் னைரக் கூப்பிட்
இந்தப் பாத்திரங்களின்
ைகபி கைள ம த் விடக் கூ யதாக ெசய்ய
மா என் ேகட்ேடன். அவர் சிறி
ேநரம்
ேயாசித்தார்.
அவ ைடய
சிந்தைன ம்
என் ைடய ேபால
ஒேர
ேநர்க்ேகாட் ல் ேபாயி க்கேவ ம். ஒ
ன்சிாிப்ைப உதிர்த் விட்
ஒன் ம்
ேபசாமேல ேபாய்விட்டார். அ த்த நாள் அவர் ெகாண் வந்த
ைசனில் ஒ
பாத்திரத்ைத ெசய் பார்த்ேதாம். அ நல்லாகேவ வந்தி ந்த .
அதிர்ஷ்டவசமாக 'பக்கிங்' ெபட் களில் ஒ
சி
மாற்றம்தான் ெசய்ய
ேவண் யதாக இ ந்த . அ
கன அ யில் ன்ெபல்லாம்
பாத்திரங்கள்
அைடத்
அ ப்ப
ந்த . இந்தப்
ைசன்ப
ற்றி நாற்பத்தி ன்
பாத்திரங்கள் அைடக்கக் கூ யதாக இ ந்த . எங்கள் வா க்ைகக்காரர்கள் இந்தப்
ைசைன வரேவற்றார்கள்.
என் ைடய
ஊகம்
சாிதான்.
உற்பத்தி
குைறயவில்ைலெயன்றா ம்
ஏற் மதியில்தான் பிரச்சிைன. ெதாழில்சாைலயில் இ ந்
கப்ப க்கு ேபாவதில்
சுணக்கம்;
ைற கத்தில் கப்ப ல் ஏற் மதி ெசய்வதில் தடங்கள். பாத்திரங்களின்
ைகபி ைய மடக்குவதால் இப்ேபா
ந்திய கனஅளவில் கூ ய பாத்திரங்கைள
அ ப்பக்கூ யதாக இ ந்த .
எங்கள்
ைசைன நைட ைறக்கு ெகாண்
வந்ேதன். கி கிெடன்
ைற கத்தில் ேதங்கியி ந்த ெபட் கள் குைறயத் ெதாடங்கின. ெதாழில் சாைல சூ
பி த்த . ஆேற மாதத்தில் ேதங்கி நின்ற ெபா ட்கள் எல்லாம் கப்பேலறிவிட்டன.
ஓடர்கள் வரவர அைவ உற்பத்தியாக்கப்பட் அேத ேவகத் டன் 'பக்' ெசய்யப்பட்
அ ப்பப்பட்டன. ஏற் மதியின் ேவகம் பார்த்
ஓடர்க ம் வந் குவிந்தன.
இதற்கிைடயில் ெதாழிற்சாைல ேபானஸ்
ைறயி ம் சி
மாற்றம் ெகாண்
வரப்பட்ட . ன்ெபல்லாம் உற்பத்தியில் ேபானஸ் ெகா க்கப்பட்ட . இப்ேபாேதா
ஏற் மதி அல்ல
விற்பைன என்ற அ ப்பைடயில் கூ ய விகிதத்தில் ேபானஸ்
வழங்கப்பட்ட . விைள ? ெதாழிலாளாிடம் கூ ய ஒற் ைம இ ந்த ; எல்ேலா ம்
ஒேர ேநாக்கத்ேதா

பா பட்டார்கள்; ேதக்கம் என்பேத அாிதாகிவிட்ட .

எங்கள் வைரபட வல்

னாின் ெபயர் சின்னபாரதி. அவ ைடய தகப்பனார்

பாரதியின் ரஸ’கனாக இ ந்தி க்கக் கூ ம் அவர் அதிசயித் ப் ேபானார். அவர்
ப்ப வ டமாக அங்ேக ேவைல பார்த் வ கிறார். அவர் ேகட்டார்: "இத்தைன
வ ட கால ம் ஏன் ஒ வ ம் இ

பற்றி சிந்திக்கவில்ைல?"
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அதற்கு நான், "சில ேபர் சில விஷயங்கைள ஓர் இக்கட்டான சமயம்
வ ம்ேபா தான் கண்
ெகாள்கிறார்கள். இப்ப யான கஷ்டம் எங்க க்கு
ன்
வந்ததில்ைலேயா" என்ேறன்.
ஆனால் எனக்கு இன்
மீட்பதற்கும்,
வா க்ைகக்காரர்களின்

ெமா

ேவைல இ ந்த . இழந் ேபான ஓடர்கைள

ஓடர்கைளத்
ெதாடர்ந்
நன்மதிப்ைப ெப வதற்கும் ஒ

ஸ்திரப்ப த் வதற்கம்:
வித அ குமைற

ேதைவப்பட்ட . ெஜயந்தன் அதற்கு மிக ம் தகுந்த ஆளாகப் பட்டார். அெமாிக்க,
ஐேராப்பா ேபான்ற நா களில் சுற் ப்பயணம் ெசய் கம்பனிக்கு ஒ
கத்ைத
தயார் பண்ணேவண் ய ெபா ப்ைப அவாிடம் ெகா க்க
ெசய்ேதன்.
சின்னபாரதி இைதக் ேகள்விபட்ட ம் அசந் விட்டார். அவர் அ பவஸ்தர்;
நம்பகமானவர். அவ ைடய அறி ைரகைள நான் அவ்வப்ேபா ேகட்ப ண் . அவர்
ெசான்னார்: "ெஜயந்த ைடய அைசந்தா ம் ெநஞ்சில் எனக்கு அைசக்க
யாத
நம்பிக்ைக இ க்கிற . அவனிடம் இப்ப ெயா
ெபா ப்ைப ஒப்பைடக்கலாமா?
அர க் குதிைரேபால் நிமிர்ந் திாி ம் ெவள்ைளக்கார ேமாகினிகளின் கண் ச்சிேல
இவ

ைடய த்தி சிதறிவி ேம! இ

இன்

ம் žரழிைவயல்லேவா ெகாண்

வ ம்."

ஆனால் என் ைடய உள்மன க்கு நான் ெசய்வ சாிேபால பட்ட . ணிந்
இந்தக் காாியத்ைத ெஜயந்தனிடம் ஒப்பைடத்ேதன். ெஜயந்த க்கு அளவற்ற மகழ்ச்சி.
அவ க்கு இப்ப யாக கம்பனி ெசலவில் உலகம் சுற் வ மிக ம் பி த்த காாியமாகப்
ேபாய்விட்ட . இ தவிர இன் ெமா
க்கிய காரண ம் இ ந்த .
அவ ைடய மாதச் சம்பளத்ைத தவிர அவர்பி க்கும் ஓடர்களின் பிரகாரம் அவ க்கு
ஒ
ஸ்ெபஷல் ேபானஸ் இப்ேபாெதல்லாம் வழங்கப்பட்ட . ெஜயந்தன் ஒ
வ டத்தில் பத் மாதங்கள் ெவளிேய தங்கினார். ஓடர்கள் வந் குவிந்த வண்ணேம
இ ந்தன. ெதாழிற்சாைலயில் ெதாழிலாளர்கள் ெவகு ம் ரமாக ேவைலயில்
ஈ பட்டார்கள். அவர்க க்கு ேவ
விஷயங்க க்கு ேநரேம இல்ைல. ஏற் மதி
ேபானஸ் லம் அவர்கள் வ ம்ப நல்லாக விாிவைடந்தி ந்த .
என்

ைடய கல்யாண குணங்களில் சிேரட்டமான

அடக்கம். என் எதிாிகள்

எத்தைன 'மகா ேமதாவி' என் ம் 'அறி ஜ“வி' என் ம் திட் ம்ேபாெதல்லாம் நான்
ம ப்பதில்ைல;
ேபசாமல்
இ ந் வி ேவன்.
ஆனப யால்
என் ைடய
தனித்திறைமயால் கம்பனிைய அதலபாதாளத்தில் இ ந்
மீட்
விட்ேடன் என்
நான் ெசால் க்ெகாள்ளமாட்ேடன். அ தற்ெப ைமேபால் ேதான் ம்.
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ஆ
மாதத்தில் கம்பனி இழந்த விற்பைனகைள எல்லாம் மீட் விட்ட . நடப்
வ டத்
விற்பைன
ந்திய வ டத்
அதிகாித்
விட்ட .
ன்
வ டங்களில்
கம்பனியின் விற்பைன இரண்
மடங்காகி விட்ட ; லாபம் எ ப
தம்
கூ விட்ட . பங்கு விைலகள் கி கிெறன்
ஏறிவிட்டன. இயக்குனர்கள் எல்லாம்
ஒன் கூ என் திறைமைய சிலாகித்தார்கள். கம்பனிைய இன் ம் ெதாழிற்சாைலைய
விாி
ெசய்ய ம்,
ெமசின்கள் வாங்க ம் ஆேலாசைனகள் தர ெவளிநாட்
நி ணர்கள் த விக்கப்பட்டார்கள்.
இப்ப யாக என்
அரம்ைபயர் சாமரம்

ைடய வாழ்க்ைகத் ேதர் அந்தரேலாகத்தில் பவனி வந்த .
சி பன்னீர் ெதளித்தனர். ேதவ

தர்கள்

ந் பி

ழங்கினார்கள்;

ேதவ திகள்
ம்
(அ
என்ன
ம்
?) வாசித்தார்கள். இந்த மயக்கத்தில்
ெவள்ைள
யல் ேபான்ற ேமகக்கூடட்டங்களில் சங்சாித் க் ெகாண்
ந்த
ேபா தான் நான் எதிர் பார்க்காத சம்பவம் ஒன் நடந்த .
அரசாங்கம் திடீர் என்
ெகாண் வந்த ஒ
திய சட்டத்தினால் கம்பனியின்
ஏற் மதிகள் ெப ம்பா ம் பாதிக்கப்பட்டன. எங்க க்கு கிைடத்த சில ச ைககள்
நீக்கப்பட்டன. பார்த் க் ெகாண்
க்கும்ேபாேத கம்பனி கடகடெவன்
கவிழத்
ெதாடங்கிய . இந்த சமயத்தில் நான் கற்ற வித்ைத ஒன் ம் பயன் தரவில்ைல.
தைலக்குேமல் தண்ணி ேபானபின் எனக்கு ம ப
ம் தி வண்ணாமைல
ஞாபகம்தான் வந்த . ஓேடா
ம் ெசன்ேறன்.
அங்ேக

ேயாகியார்

என்ைன

எதிர்பார்த்

இ ந்த

ேபால

ன்சிாிப் டன்

வரேவற்றார். இந்த ைற எனக்கு வாைழப்பழம்கூட இல்ைல; ெவ ம் தண்ணி தான்.
ேயாகியார் நான் ெசான்ன எல்லாவற்ைற ம் ெபா ைம டன் ேகட்டார். பிறகு என்
கண்கைளப் பார்த்தப ேபசத் ெதாடங்கினார்.
அ

இன்ெனா

கைத

க தத்திேல ஆர்வ ள்ள வாசகர்களக்கு மாத்திரம்: பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட கணக்குக்கு
விைட
ஆற்ைற உைறய ைவக்க ேவண் ம் அதன்பிறகு படகின் ேவகம் மணிக்கு
பதிைனந்
ைமல். ெதாப்பி வி ந்தேபா
அ
ஆற்றில் அப்ப ேய இ க்கும்.
அைரமணியில் ஏழைர ைமல் ேபானபடகு தி ம்ப ம் அேத
ரத்ைத கடக்க அைர
மணி ஆகும்.
***
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8. ஞானம்
அெமாிக்காவின் நாஷனல் சயன்ஸ் ப ண்ேடஷனின் ஆதரவில் நாங்கள் இ வ ம்
ேமற்க ஆபிாிக்காவின் சியாரா ேயா க்கு வந்தி ந்ேதாம். எங்கள் பி.எச். ப ப்பில்
இ
ஒ
க்கியமான கட்டம். அ ர்வ குரங்கு ஜாதியான ெகாலபஸ் பற்றிய
ஆராய்ச்சிக்காக கடந்த ஐந் வ டங்களாக பி.எச்.
மாணவர்கள் ஆபிாிக்கா க்கு
வந்
ேபாய்க் ெகாண்
ந்தார்கள். இம் ைற நானம் ேடமிய ம் இந்த
ஆராய்ச்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்பட்
ந்ேதாம். டார்வினில் சித்தாந்தப்ப குரங்குகள்
எங்கள் தாைதயரல்லவா? அந்த ேகாட்பாட் ல் உள்ள ஓட்ைடகள் சிலவற்ைற இந்த
ஆராய்ச்சி நிரப் ம் என்
நாங்கள் நம்பிேனாம். இ
என் ைடய இரண்டாவ
வ டம்; ேடமிய

க்கு இ தான்

தல் தடைவ.

கலவரத்தின் உச்சத்தில் ம ையப் பி த்தப
அகதிகளாக ெதறித்

ஐேராப்பா,

அெமாிக்காெவன்

ஓ , நிைலைம žரைடந்த சமயங்களில் தி ம்ப ம் யாழ்ப்பாண

மண்ணில் மிதித் , தம

த்த தைல ைறயினைர பார்த்

க்கின்ேமல் விரைல ைவத்

வியந்

ேகட் , 'இ தான் ேகாத்ைத வித்த

'இ

என்ன ேகாணாக் ேகாணாக் காய்?' என்

ளியங்காய்' என்

பதில பட் ,

ைவத்த விரைல எ த் , ஆராய்ச்சிக்கான குறிப் கைள
ச யா தி ம் பவர்கள்ேபால, நாங்க ம் எங்க
ஆராய்ச்சிகைள ம் இரண்ேட மாதங்களிேல
க யினாின்
லஸ்தானத்
வந்தி ந்ேதாம்.

அதிசயித் , ஆராய்ந் ,
க்கின்ேமல்

ட்ைடகட் க் ெகாண்

க்கு கிைடத்த நிதி தவியில் சகல
ர்த்தி ெசய்
எங்கள்
ாி க

ரகஸ்யங்கைள உலகத் க்கு 'ஆைச பற்றிய அைறய'

ேடமியன் அெமாிக்கனாக இ ந்தா ம் உயரத்தில் சராசாிதான். ெம ந்த ேதகம்.
த்திக் கூர்ைமயான கண்கள். எைத ம் ஆராய்ந் அறி ம் ேவட்ைக இயல்பாகேவ
அவ க்கு இ ந்த . கால்கள் ஒ இடத்தில் நிற்கா . எப்ப ம் சாகசமாக எைத ம்
சாதிப்பதற்கு த ணம் பார்த்தி ப்பான். கற்பாைறகைள ெவ ம் ைகயால் பி த்
ஏ ம் வித்ைதயில் ெகட் க்காரன். அதற்ேகற்ற உடல்வாகு அவ க்கு இ ந்த .
ெபண்க

ம், ஆண்க

ம் சமமாக பங்ேகற்கும் விைளயாட்

இந்த உலகத்திேலேய

இ ஒன் தான். இதற்கு உடல் அைமப் சிறியதாக ம், ைகவ ைம ெபாியதாக ம்
இ க்க ேவண் ம். இந்த தகுதி ேடமிய க்கு இ ந்த . ெசங்குத்தான பாைறகளில்
ெவ ம் ைககைள
லாதாரமாகப் பற்றி இவன் கி கி ெவன்
ஏ ம்ேபா
பார்ப்பவர்கள் ெநஞ்சம்
க்கு ம். இரண் மாதகாலம் ஆபிாிக்கக் காட் ல் ேவைல
ெசய்வதற்க அளவில்லாத ஆர்வத்ைத அள்ளிக்ெகாண்
இவன் என்ேனா
வந்தி ந்தான்.
இந்த இரண்
குரங்குகளின்

மாத கால ம் நாங்கள் ந க்காட் ல் கைடபரப்பி ெகாலபஸ்
ர் கத்ைத ம், ச தாய வாழ்க்ைக விபரங்கைள ம் அவதானித்
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குறிப் கள் ேசகாிக்க ேவண் ம். லம்ெபயர் , உண
ைற, கு ம்பம், குட் கைளப்
பராமாித்தல் எல்லாம் இவற்றில் இடங்கும். இ தியில் அந்தப் பிராந்தியத்தில் உள்ள
ெகாலபஸ் கு ங்குகைளக் ைகபற்றி PIT
ைறயில் அைடயாள எண்ணிட்
அைவகைளப் பற்றிய குறிப் கைள கம்
ட்டாில் பதிந் ெகாண்
காட் ேலேய
அைவகைள தி ப்பி விட் விட ேவண் ம். அ த்த வ ட ெதாடர் ஆராய்ச்சியில்
இந்தக் குரங்குகளின்
ெதளிவாகி வி ம்.

லம் ெபயர் , பழக்கவழக்க மாற்றங்கள் எல்லாம் இலகுவில்

PIT என்றால் Passive Integrated Transponders. குரங்குகைளப் பி த்த ம்
இஞ்ெசக்ஷன்
லம் குண் சி தைலயள ப ம ள்ள கைள அந்தக் குரங்குகளின்
ேதா ன் கீேழ ெச த்திவிடேவண் ம். எங்கள் ஊர்களில் மா கைள சாய்த் ப்
ேபாட் , ெகால்ல ைடய உைலயில் ப க்கக் காய்ச்சிய இ ம்பினால் நாமம்
சு வ ேபால இ
ம் ஒ அைடயாள நம்பர் ைறதான். ஆனால் இந்த ைறயில்
குரங்கு சூ பட்
க்கத் ேதைவயில்ைல. அந்தக் குரங்கின் நம்பர் அந்தத் களில்
இ க்கும். இதற்ெகன் இ க்கும் எலக்ட்ேரானிக் க விைய அந்த குரங்குக்கு கிட்ட
ெகாண்
வந்த ம் அந்த நம்பர் பளிச்ெசன்
ெதாி ம். குரங்குக்கு ஒ
ேநா ம்
இல்லாமல் அந்தத் கள் அதன் உடம்பில் ஆ ள் பாியந்த ம் இ க்கும். அந்த நம்பாில்
குரங்கு பற்றிய விபரங்கெளல்லாம் க ேபார்னியாவில் உள்ள ஒ
கல் ாி
கம்
ட்டாில் பதிவாகிக் ெகாண்
க்கும்.
நாங்கள் காட் ேலேய வாழ்ந் எங்கள் ேவைலகைள கண் ம் க த் மாக பல
வாரங்கள் ெதாடர்ந்ேதாம். ஒ விக்கின ம் இன்றி ஆராய்ச்சிகள் நன்றாக நைடெபற்
ந் த வாயில் இ ந்தன. எங்கள் கு ைசயிேல எங்ேக பார்த்தா ம் கத்ைத
கத்ைதயாக குறிப் க

ம், டயாிக

ம்,

த்தகங்களம், ேகாப் க

மாக கிடந்தன.

இனிேமல் எல்லாக்குறிப் கைள ம் žர்ப த்தி க ேபார்னியாவில் ேபாய ஆய்ைவத்
ெதாடர ேவண் ய தான். குரங்குகைளப் பி க்கேவண் த ணம் இ தியில் வந்த .
தைலக் கு மகனிடம் ேபாய் ந்திய வ டம்ேபால குரங்குகைளப் பி க்க ேவண் ய
உதவிகள் ெசய் மா
ேகட் க் ெகாள்வெதன்
தீர்மானித்ேதாம். அங்ேகதான்
எங்க க்கு ஒ வில்லங்கள் காத்தி ந்த .
நாங்கள் அவைரப் பார்க்கப் ேபானேபா

அவர்

ன் விறாந்ைதயில் இ ந்த ஒ

'வைல ஏைணயில்' (Hammock) ஒய்யாரமாக சாய்ந் ெகாண்
இ ந்தார். க ப்
மைலைய உ ட் விட்ட ேபால இ ந்த அந்தக் காட்சி. வண்ணப் க்கள் ேபாட்ட
நீண்ட ெவள்ைள அங்கி ம், அேத கலர் ெதாப்பி ம் அணிந்தி ந்தார். அவ ைடய
வாய் ஓயா
'ேகாலாநட்ைட' சப்பியப ேய இ ந்த . ேமேல கூைரயில் இரண்
ேகாழிகள் கா ல் கட்டப்பட் தைல கீழாக ெதாங்கிக்ெகாண் இ ந்தன. அைவ
அ க்க
ெசட்ைடகைள அ க்கும்ேபா
ெமல் ய காற்
வந்
அவ ைடய
பி ம்மாண்டமான
உடம்ைப
ஆற்றிய .
ேகாழிகள்
கைளப்பைடந்
ஓய்ெவ க்கும்ேபா

இவர் தன் ைகயி

க்கும் 'பாம்' ஓைலவிசிறியால் விசிறிக்
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ெகாண்டார். அப்ேபா
அவர்
எல்லாம் ஒன் கூ எ ந்
ஒ
தங்கள் 'žட்களில்' உட்கார்ந்

கத்திேல அப்பிக் ெகாண்
ந்த இைலயான்கள்
வட்டம் அ த் விட்
தி ம்ப ம் வந்
தங்கள்

ெகாண்டன.

ஆரவாரத் டன் எங்கைள வரேவற்றவர்
ன்ெபன் ம் இல்லாத மாதிாி பற்கள்
ெதாிய அட்டகாசமாக சிாித்தப ேய குரங்குகள் பி க்கும் ெசலவிற்கும் ேபரம் ேபசத்
ெதாடங்கினார். அந்தக் கால அரசர்களிடம் அஸ்வசாஸ்திரம் ெதாிந்த விற்பன்னர்கள்
பக்கத்திேலேய இ ப்பார்களாம். அ ேபால இவாிட ம் குரங்கு சாஸ்திர நி ணா
ஒ வர் நீண்ட ெந மரமாக ஒ
பக்கத்திேல நின் ெகாண்
அவ்வப்ேபா தன்
ஞானக்கண்ைணத் திறப்ப ம்
வ மாக இ ந்தார். கத்தி படாத தாைடைய
ெசாறிந் ெசாறிந் ஒன்றிரண் ஞான த் க்கைள உதிர்த்தார். மற்றப் பக்கத்திேல
அைடப்ைபக்காரன்
ேபால
வண்ணம்
அவ்வப்ேபா
ேகாலாநட்
சப்ைள
ெசய்தவண்ணம்

இ ந்தார்.

குத்திய ேபால கன்னங்களி

இவர்

கத்திேல,

ம், ெநற்றியி

காவ

ம், கண்க

எ ப்பவர்கள்

க்குக் கீேழ ம், உதட் ன்

ேமேல ம், நா யி ம் மீன் ெசதிள் ேபான்ற 'ெமன்ேட'
வி ப் ண்களாக பரவிக் கிடந் அழகூட் ன.
ஒ

குரங்கு பி ப்பதற்கு காசு இ

ெச ல்

இனத்

சின்னங்கள்

ேயான்வைர தயங்காமல் ேகட்டார்

தைலக்கு மகன். இவர்கள் இ வ ம் ஒேர 'கரண் ல்' ேவைல ெசய்வ
ேபால்
ேவகமாக ஆேமாதித் தைலயாட் னார்கள். இ ேபான வ டத்தி ம் பார்க்க பத்
மடங்கு அதிகம். நாங்கள் என்ன, குரங்ைகப் பி த்

ட்ைட கட்

அெமாிக்கா க்கு

ஏற் மதி ெசய்யப் ேபாகிேறாேமா? பி ப்பதற்குத்தாேன பணம்; ம ப
விட் டத்தாேன ேபாகிேறாம்!
கைடசி விைல நாற்ப
ஆெவன்

ேயான் என்

வாையப் பிளந்தார். அங்ேக

சானல்க ம் ெதாிந்தன, நீண்ட
தைலக்கு மகன் இறங்கி வந்தார்.
இ க்கத் ெதாடங்கிவிட்ட ; என்றா
மா? நாங்கள்
சம்மதித்ேதாம்.

அவர்

ேநர

நான் ெசான்ன ம் தைலக்கு மகன்
ப்பத்திரண்

பற்க

ம், அ பத்திநா

மந்திராேலாசைனக்குப் பிறகு ஒ வா
ெயா க்கு ேபரம் ர்த்தியான . பட்ெஜட்

ம் ேவ

ேகட்ட

ம் காட் ேல

வழிெயன்ன? பாதி சவாாியில் இறங்க

அக்கிரமமான

விைலைய

ெகா ப்பதற்கு

ஆபிாிக்கக் காட் ல் இரண் மாங்கள் ஓ விட்டன. ஆரம்பகாலத் ஆர்வெமல்லாம்
மைறந் எங்கள் கங்கள் கைளயிழந் காணப்பட்டன. ளம் கள் க த் பண்பட்ட
எங்கள் உடம்
திட் த் திட்டாகத் த த்
த க்குப் பாய்ேபால ஆகியி ந்த .
பசைளயில்லாமல் பயிாிட்ட பாவக்காய் ேபால

கி, ' ஃல்லாபிரட்' என்

சிறப்

நாமேதயம் ெபற்ற ெராட் ைய ம், அவித்த கடைலைய ம், வ த்த ேசாளத்ைத ம்
சாப்பிட் ,

சாப்பிட்

வாய்

மரத் விட்ட .

கைடசி

மாவிேல

பி த்த
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ெகா க்கட்ைடேபால

'ெமாக்கட் ,

ெநக்கட் யான'

ப க்ைகயிேல

ஒ

கண்

நித்திைரகூட வரம த்த . 'ப க்ைக ெநாந்தப ' என்ற பாடல் வாிகளின் அர்த்தம்
ைளயில் இறங்கிய . குைலயீனா வாைழக் கு த் கள் ேபான்ற இளம் ஆபிாிக்கப்
ெபண்கள் காைல ம், மாைல ம் தண் க்கும், விறகுக்குமாக அைலந்
திாிந்
தைலச்சுைமேயா
அைசந்
நடந்
வ ம் அழைக காத்தி ந்
பார்ப்ப கூட
எங்க க்கு இப்பெவல்லாம் அ த் விட்ட .
இப்ப யாக மன ைடந்தி ந்த சமயத்தில்தான் ஒ
நாள் அதிகாைல தைலக்
கு மகனிடம் இ ந்
நாங்கள் எதிர்பார்த்த ெசய்தி வந்த . சி வர்க ம்
ெபாியவர்க மாக தாைர தப்பட்ைடகைள தட் ய ப ேய குரங்கு கூட்டத்ைத ரத்தி
வந்
ஒ
ெப ம் மரத்திேல ஏற்றி விட்டார்கள். நாங்கள் அங்ேக ஓ வந்தேபா
பக்கத்திேல வளர்ந்தி ந்த சி மரங்கைள ம் ெச கைள ம் தறித் ெவ ைமயாக்கி
ெகாண்
ந்தார்கள். குரங்குகள் பாவம் 'கீயாமாயா' என்
கத்தியப
கீேழ ம்
ேமேல ம் ேபாய் அலறத் ெதாடங்கின. ேபச வழியில்ைல என் ெதாிந்த ம் அலறல்
அ ைகயாக மாறத் ெதாடங்கிய . மரத்தின் கீேழ வைலப்பரப்பி தயார் நிைலயில்
இ ந்த . குரங்கு சாஸ்திர விற்பன்ன ம், அைடப்ைபக்கார ம் ஓ யா
ெசய் ெகாண்
ந்தார்கள்.

ேமற்பார்ைவ

அந்தக் காட்சி ஓர் அ ர்வமான காட்சி. வாழ்நாளிேல காணக் கிைடக்காத காட்சி.
சின்ன ம் ெபாி மாக எத்தைன நிறத்தில் எத்தைன விதமான குரங்குகள். திகி டன்
கிைளக்கு கிைள பாய்ந் 'கீகீ' என் ேகாஷமிட் அைவ ெசய்த கூத்ைத விவாிக்க
ஏலா . தவ்வல் குட் கள் தாயின் ம ைய இ க்கிப் பி க்க தாய் குரங்குகள்
த மாறியப கிைளக்கு கிைள தாவி தப் வதற்கு வழி ேத ன. சின்ன விரல் ைசஸ்
கிைளகளில்

னியில் குரங்குகள் ெதாங்கியப

ஆகுேமா?' என்

பயந்

ஊஞ்சல் ஆ ன. மனம் 'என்ன

க்குற்ற . 'என்ைன விைரந்ேதற் க் ெகாள்ளாத

ெகாம் ?' என்ற கம்பர் கூற்றின் உட்க த்

எனக்கு லனாகிய .

ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்தப குரங்குகள் ெபாத் ெபாத்ெதன் எங்கள் ைககளில்
வந்
குதிப்பதாய் ெதாியவில்ைல. அப்ெபா
அைடப்ைபக்காரர் ெபாிய
ேகாடாாிெயான்ைற எ த்
மரத்ைத 'டம், டம்' என்
அ க்கத் ெதாடங்கினார்.
அ பவமில்லாத ஒ
குரங்கு மரத்ைத யாேரா ெவட் கிறார்கெளன்
பயந்
அவசரமாக குதித்த . அைதத் ெதாடர்ந்
ெவள்ைள ம் சிவப் மாக குரங்குகள்
குதிக்கத் ெதாடங்கின. அந்தக் காட்சி ெவள்ைள மலர்கைள ம் சிவப் மலர்கைள ம்
ேதவர்கள் ஆகாயத்தி
ந்
ெகாட் வ ேபால இ ந்த . 'ஸ் ட் ஜ“சஸ்' என்
கத்தியப
ேடமியன் ெசய்வதறியா
அங்குமிங்கம் ஓ னான். அள க்கு மீறிய
பரபரப்பான சமயங்களில் ேடமியன் இப்ப கத் வ வழக்கம். குரங்குகள் குதிக்க
குதிக்க ஆபிாிக்க சி வர்கள் 'ெபாக்கு பிெளன் ! ெலவ்வாம், ெலவ்வாம்!' என்
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கூவியப
ேகாழிக்குஞ்ைச
அ க்குவ
ேபால்
பக்ெகன்
பி த் க்ெகாண் ஓ ேயா ப்ேபாய் ங்கில் கூட் ேல அைடத் விட்

அவற்ைறப்
வந்தார்கள்.

ெகாலபஸ் குரங்குகளில் இரண் விதம் இ ந்த . ஒன்
சிவப் வைர; மற்ற
க த்திேல ெவள்ைள வைளயம் ேபாட்ட . தவ தலாக வைலயில் பி பட்ட சாதாரண
குரங்குகைள நாங்கள் தி ம்ப ம் ெகாண்
ேபாய் காட் ேல விட் விட்ேடாம்.
ஒன்றிரண்
ெகா த்த
குரங்குகைள
அவர்கள்
சாப்பாட் க்காக
ைவத் க்ெகாண்டார்கள். குரங்கு இைறச்சிைய ஆபிாிக்காவின் ெமன்ேட இனம்
வி ம்பிச் சாப்பி ம். நாங்கள் எதிர்பார்த்ததற்கும் ேமலான ெவற்றி. ஆஹா, என்ன
நிம்மதி! இனி எங்கள் ேவைலகள் இரண் நாளிேலேய சுலபமாக
ந் வி ம்.
ேடமிய க்கு சந்ேதாஷம் தைலகால் ாியவில்ைல. அைதக்காட் ம் கமாக 'பாம்'
மரங்களில் ஏறி ஏறி இறங்கினான். அவ க்கு பாம் மரங்களில் ஏ வ ம்
எஸ்கேலட்டாில் ேமேல ேபாவ ம் ஒன் தான். மரத்தின் உச்சிக்குப் ேபான ம்
ட் களில் வ ந்தி க்கும் பாம் ைவைன ஒ மிட கு த்
சி பார்த் விட் ேபான
ச்சில் இறங்கிவி வான். கற்பாைறகைள ெவ ம் ைகயால் பி த் ஏ பவ க்கு
பாம் மரம் ஏ வ

ஒ

காாியமா? ேவைலகள் தைலக்குேமல் இ க்கும்ேபா

இவன்

இப்ப
சி
பிள்ைளத்தனமாக விைளயா க் ெகாண்
ந்த , எனக்க எாிச்சலாக
இ ந்த . அவ ைடய மரம் ஏ ம் வித்ைதக்கு விைரவிேலேய ஒர் உபேயாகம்
வரப்ேபாகும் விஷயம் எனக்கு அப்ேபா ெதாியவில்ைல.
ஆபிாிக்கக் கா களின் உட்பகதிகளில் கட் யி க்கும் சில கு ைசகளின் பக்கம்
அந்நிய மனிதர்கள் அ க
யா . களி மண் ம் ைவக்ேகா ம் ேசர்த் பிைசந்த
ஒ கலைவயால் கட் ய கு ைசகள் அைவ. ைவக்ேகால் கூைர. இந்தக் கு ைசகளில்
தான் ஆபிாிக்க சி வர்க க்கான சில ரகஸ்ய சடங்குகள் நைடெப ம். மிக ம்
ரகஸ்யமாக நடக்கும் இந்த சடங்கின் பின்தான் ஒ
சி வன் மனிதன் ஆகிறான்
என்ப இங்ேக ஐதீகம். அந்த சடங்கிற்காக ேபாடப்பட்ட பைழய கு ைச ஒன்றிேல
ெபாியவர்கள் ஓர் ஆந்ைதைய ம் இரண் குஞ்சுகைள ம் கண் விட்டார்கள். ஆந்ைத
என்றால் ஆபிாிக்காவில் ேபய் பறைவ என் ேபர். அங்ேக கண்டா ம் அைத அந்தக்
கணேம ெகாண் விட ேவண் ம்.
ப் ம் பாம்ைபக்கூட சட்ைட ெசய்யாமல்
கிட்டப்ேபாய் ெவ ம் ைகயால் பி த் வி ம். ஆபிாிக்கர்கள் ஆந்ைதையக் கண்டால்
ஒ கட்ைட ரம் ஓ வி வார்கள்.
ஆந்ைத அவர்க க்கு ெக தல் விைளவிக்கிற என்
ச்சுடன் நம்பினார்கள்.
ஒ
ைற ஆந்ைதயினால் அந்த கிராமத்தில் ேபதி வந் அைரவாசிப் ேபர் இறந்
ேபானார்களாம். இன்ெனா
தடைவ உாிய ேநரத் க்கு மைழ வராமல் பயிர்கள்
எல்லாம் அழித் விட்டனவாம்.
கிராம ம் ஒன் கூ இ பற்றி நீண்ட ேநரம்
விவாதம் ெசய்த .
வாக கு ைச டேனேய ேசர்த் ஆந்ைதைய ம் குஞ்சுகைள ம்
ெகா த்தி வி வ என் தீர்மானமாகிய .
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இந்த ெசய்திகள் அவ்வப்ேபா
எங்க க்கு ெமண்ேட சி வர்கள்
லம் வந்
ெகாண்
ந்தன. எனக்கு ெதாிந்த ெகாஞ்சம் ெமண்ேட பாைஷைய ைவத் அவர்கள்
கூ வைத ாிந்
ெகாண்ேடன். இைத நான் ேடமிய க்குச் ெசான்ன ம் அவன்
'ஸ் ட் ஜ“ஸஸ்' என்
தைலயிேல ைகைவத்
கத்தினான். ஆந்ைதகைளப் பற்றி
அவ ைடய ஞானம் அபாரமான . தீவிர ஆராய்ச்சிகள் ெசய்
சயன்ஸ்
பத்திாிைககளில் கட் ைரகள் எல்லாம் எ தியி க்கிறான். அவனால் இந்த அநீதிைய
ஜ“ரணிக்க

யாமல் இ ந்த . எப்ப

ம் அந்த ஆந்ைதகைள காப்பாற் வ

என்

அவன் மனதிேல தீர்மானித் க் ெகாண்டான்; இதற்கு அவன் என் தயைவேயா,
கட்டைளையேயா எதிர்பார்க்கவில்ைல.
கட ளால் பைடக்கப்பட்ட அத்தைன ஜ“வராசிகளி
ஆந்ைத என்ப

அவன் க த் .

ம் மிக ம் அற் தமான

தலாவதாக, பறைவ இனத்திேல அ

ஒன் தான்

இர
பட்சிணி. ெவளவால் பறைவயல்ல, மி கம். ஆகேவ அைதக் கணக்கிேல
ேசர்க்கக்கூடா . இரண்டாவதாக கண்கைள தி ப்பாமல் க த்ைத மட் ம்
ற்றியம்ப
கிாி தி ப்பி தன் இைரையத் ேத ம் வல்லைம பைடத்த . ேவெறா
மி கத் க்ேகா பறைவக்ேகா இந்த ச ைக கிைடயா . கண்கள் ெபாிதாக இரவிேல
பார்ப்பதற்கு ஏ வாக இ க்கும். கா கள் இரண் ம் ஒன் ேமல் பார்த் ம் மற்ற கீழ்
பார்த் ம் இ ட் ேல திைறயறிவதற்கு ஏற்றமாதிாி அைமந்தி ந்தன. அ
மாத்திரமல்ல, உடம்பின் ஒவ்ெவா
தகுந்தமாதிாி இதற்கு அைமக்கப்பட்

பகுதி ம் ஒ ைய வாங்கி திைசயறிவதற்கு
ந்த .

இ
பறக்கும் விசித்திரத்ைத விஞ்ஞானிகள்
ேதறவில்ைல. மற்றப் பறைவகள் பறக்கும்ேபா
அ த்
பறக்கும். இர
ேவைளகளில் இப்ப

இன் ம்
ற்றி ம் கற் த்
சடசடெவன்
ெசட்ைடகைள
ஆரவாரம் ெசய்
பறந்தால்

இத ைடய இைர ஓ மைறந் ெகாள் ம் அபாயம் உள்ள . ஆகேவா, இ பட்டம்
பறப்ப ேபால் ஒ வித சத்த ம் ேபாடா ல் விசுக்ெகன்
இறாஞ்சி வி ந்
இைரையப் பி த் வி ம். கும்மி ட் ேல கா களின் ஒ ைய மட் ேம ைவத்
எங்ேகா த க்குள் ஓ ம் எ ைய வந் லபக்ெகன் பி த் வி ம் அற் தம் ேவ
எந்த பறைவயிட ம் கிைடயா .
ஆனால் இதனி ம் விசித்திரம் அ சாப்பி ம் ைறதான். பி க்கும் இைரைய அ
அப்ப ேய
சாக வி ங்கிவி ம். மற்றப் பறைவயினம்ேபல இைரைய கால
நகங்களிேல ெகௗவிப் பி த்
அலகினால் ெகாத்தித் கிழித்
சாப்பிட இதற்குத்
ெதாியா . சில ெபாிய ஆந்ைதகள் ஒ
சிறிய
யற்குட் ையக்கூட அப்ப ேய
சாக
க்கி வி ங்கி வி மாம். உண்ட சிறி
ேநரத்தில் உண
ெசாித்தபின்
ேவண்டாத எ ம் கைள ம் கழி கைள ம் அப்ப ேய ப்பிவி ம்.
இதிேல அதிசயம் என்னெவன்றால் ஆபிாிக்க ஆந்ைதகள் விவசாயத்திற்க ெசய் ம்
ெதாண் அளப்பாிய . மனிதன் பா பட் விைளவித்த தானியங்கைளச் ேசதமாக்கும்

122
சுண்ெட கள், எ கள், ெப ச்சாளிகள் ேபான்ற எல்லாவற்ைற ம் ஆந்ைதகள்
ேத ப்பி த்
சாப்பிட் வி ம். ஆந்ைதகளினால் மனித க்கு நன்ைமேய ஒழிய
ஒ வித தீங்கும் கிைடயா . ேடமியன் ெசய்த ஆராய்ச்சியின் பிரகாரம் ஆந்ைதகள்
இல்லாவிட்டால் ஆபிாிக்காவின் உண ப் பற்றாக்குைற இ ப
தம் அதிகாித்
வி மாம்.
இ தான் ேடமிய க்கு ெபா க்க
யாததாக இ ந்த . அவைன என்னால்
த க்க
யா . ஆகேவ உதவி ெசய்வதாகத் தீர்மானித்ேதன். இந்தக் காாியத்தில்
அவன் பி பட்டால் என்ன நடக்கும் என் என்னால் நிச்சயமாக ெசால்ல
யா .
ஆனால் எங்க ைடய ஐந் வ ட ெகாலபஸ் ஆராய்ச்சி மட் ம் ெதாடர
யாமல்
ஸ்தம்பித் ேபாகும் என்பதில் எனக்கு ஒ வித சந்ேதக ம் இல்ைல.
அன்றிர ந நிசியளவில் ேடமியன் ைக ைறகைள ம்,
குப் ைபைய ம் மாட் ,
வைளயம் ைவத்த ைலட்ைட ம் தைலயிேல ெபா ந்திக் ெகாண்
ணிச்ச டன்
றப்பட்டான். நான் ேவ பார்த் க்ெகாண்
ெவளியிேலேய காவல் இ ந்ேதன்.
ரகஸ்ய சடங்கு கு ைசைய அைடந்த ம் ேடமியன் தைலயில் மாட் ய ைலட்ைட
இயக்கினான். அதிர்ஷ்ட வசமாக தாய் ஆந்ைதைய ம், குஞ்சுக ம் அங்ேகேய
இ ந்தன. திடீெரன ைலட்ைடக் கண்
திைகத்தி ந்த தாய் ஆந்ைதைய
த ல்
பி ப்பதில் ேடமிய க்கு ஒ வித சிரம ம் இ க்கவில்ைல. பிறக இரண்
குஞ்சுகைள ம் பி த்
குப் ைபயிேல மரம் ஒன் சிறி
ரத்திேலேய இ ந்த .
ேடமியன் அந்த மரத்தில் ச ச ெவன்
ஏறி ஆந்ைதைய ம் குஞ்சுகைள ம் ெவகு
கவனமாக ஒ
மரங்ெகாத்திப் ெபாந்தில் ெதாியாமல் இ வ ம் ெவகு வா வாக
தி ம்பி வந் ப த் விட்ேடாம்.
அ த்த நாள் அதிகாைலயிேலேய சத்தம் ேகட் விழித் க்ெகாண்ேடாம். ஆரவாரம்
காைதப் பிளக்க ெவளிேய வந் பார்த்ேதாம். தைலக்கு மகைன கயிற் ப் பல்லக்கில்
க்கியப
பல்லக்கு காவிகள் ஓட்ட ம் நைட மாக ெசன்
ெகாண்
ந்தனர்.
மைலேபான்ற உடம்ைப நிமிர்த்தி ைவத்
இட ம் வல ம் பார்த்தப ேபானார்
தைலக்கு மகன்.
சூரன்ேபார் தி விழாவில் சூரன், சிங்க கன் பா

ேகாபன் என்

மாறிமாறி வ ம்.

உடம் ஒன் ; தைலமாத்திரம்தான் மா ம். சகைடயில் ைவத் தள்ளிவ ம்ேபா
ன்னாைலக்கட் வன் தச்சனார் பின்னா
ந்
சூர ைடய கா கைள இ க்கிப்
பி த் இட ம் வல ம் ஆட் யப ேய இ ப்பார். அதற்ேகற்றப ைகவா ம் ேம ம்
கீ ம் ஆ ம். நாங்கள் சூப் த்த ைய நக்கியவா
பயத் டன் இந்த ைவபவத்ைத
பார்த் க்ெகாண் இ ப்ேபாம். அப்ப 'பா ேகாபன், பா ேகாபன்' என்
சத்தம்
ேகட்கும். சூர ைடய மகன் ப மேகாமைளக்கு பிறந்தவன். சி பிள்ைளயாக
இ ந்தேபா
ேகாபத்தில் சூாியைனேய பி த்
ெதாட் ல் கா டன் கட் யவன்.
தைலைய இரண் பக்க ம் ஆட் யப வ வான். நாங்கள் பயத் டன் ெபாியவர்கள்
ைகையப் பி த் க் ெகாள்ேவாம்.
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அ ேபாலத்தான்
அ த் க்ெகாண்ேடா ய
தைலதறிக்க ஓ க்ெகாண்

தைலக்கு மகன்
மா கள்ேபால
ன்

வந்
க்கும் பின்

ெகாண்
ந்தார்.
க்குமாக சனங்கள்

ந்தார்கள். ஆரவாரம் காைதப் பிறந்த . ெபாியவர்க

ம்,

சி வர்க ம், ெபண்க மாக கூட்டம். எங்கள் ஊாில் ெசாக்கப்பாைன எாிப்ப ேபால்
அந்தக் கு ைச எாிந் ெகாண்
ந்த . தைலக் கு மகன் இந்தச் ெசாக்கப்பாைன
ைவபவத்ைத ேநாிேல ேமற்பார்ைவ ெசய் ெகாண்
ந்தார். அவ க்குப் பின்னால்
அைடப்ைபக்கார ம,
பல்லக்கு
காவிக ம்
மிக ம்
பவ்யமாக
நின்
ெகாண்
ந்தனர். நாங்க ம் ஒன் ம் அறியாத
ைனகள்ேபால ேபாய் அந்த
ஆரவாரத்தல் கலந் ெகாண்ேடாம்.
தி ம்பி வ ம்ேபா இந்த
ட நம்பிைகக்ையப் பற்றி ேடமியன் தாங்கியப ேய
வந்தான்.
க்க
க்க மனித க்கு நன்ைமேய ெசய் ம் ஒ பறைவைய ெகட்ட
சகுனமாக க
வ எவ்வள மடைம என்ெறல்லாம் உரத் ேபசியப ேய எங்கள்
கு ைசக்கு கிட்ட வந்தான். அப்ப வந்தவன் ச தியில் வாைய திறந்தப ேய டா
'ஆ'ெவன்

சிறி ேநரம் ைவத் க் ெகாண்

ந்தான். கண்கன் நிைலகுத்தி நின்றன,

பிறகு ஸ் ட் ஜ“ஸஸ்' என்றான். நாங்கள் பா பட் கட் ய
ங்கில் கூ
கிடந்த . ெகாலபஸ் குரங்குகள் எல்லாம் மாயமாய் மைறந் விட்டன.

திறந்

நான் மாடக்கூட ல் நாிையப் பாியாக்கிய அற் தம் இங்ேக ம் நடக்கிறதா?
கூட் ேல அைடத்
சாப்பிட்

ைவத்த குரங்குகைள மைறந்த மாயம் என்ன? ஒன்ைறெயான்

விட்டனவா?

மியிேல

ைதந்

விட்டனவா?

விட்டனவா? 'கைறயான் தின்றேதா, கள்வன் கவர்ந்

காற்றிேல

ெசன்றாேனா?' என்

கைரந்
தர்பார்

ராகத்தில் வாய்விட்
அ ேதாம். குரங்குகைளக் காணவில்ைல; காரண ம்
ெதாியவில்ைல. ேடமியன் கூட் க் கதைவ சாியாக கட்டவில்ைல என்ப என் வாதம்.
குரங்குகேள கதைவத் திறந் விட்டன என்ப அவ ைடய கட்சி.
குனிந்த தைல டன் இ வ மாக தைலக்கு மகனிடம் ேபாய் எங்க க்கு ேநர்ந்த
கதிைய
ைறயிட்ேடாம். அவ ைடய உதட் ேல
ன்சிாிப் . குரங்கு சாஸ்திர
விற்பன்னைர ேநாக்கி அவர் பார்ைவ தி ம்பிய . அவர் ஓேடா
வந்
தைலக்கு மகன் பக்கத்திேல நின் ெகாண்டார். இப்ேபா இரண்டாவ 'எபிேஸாட்'
ெதாடங்கிய . அவ ைடய கவைலெயல்லாம் இன்ெனா
தடைவ குரங்கு
பி க்கும்ேபா எவ்வள வ மானம் அதிகாிக்கும் என் கணிப்பதிேலேய இ ந்த .
ந்திப் ேபசிய விைலப்ப இன்ெனா
ைற குரங்கு கூட்டத்ைத பி ப்பதற்கு சம்மதம்
தந்தார். எவ்வள ெகஞ்சி ம் அவர் விைலைய குைறக்கவில்ைல. பட்டம் பிய்த் க்
ெகாண் ேபாவ ேபால எங்கள் பட்ெஜட் தறிெகட் ேபாவைத ெசய்வதறியயா
பார்த் க் ெகாண் நின்ேறாம்.
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ேடமியன் உலகம் கவிழ்ந்த ேபால இ ந்தான். ஆந்ைதயினால் கிராமத் க்கு
ஏற்பட ேவண் ய ெக தல் எங்க க்கு வந் விட்ட
என்
அவன் நிைனத்தான்.
எனக்கு இ
அதிசயமாக இ ந்த . நான் "எங்கள் கவனக்குைறவால் ஏற்பட்ட
நஷ்டத்திற்கு ஆந்ைத என்ன ெசய் ம்? ஆந்ைத இறக்கவில்ைல; ஆனால் அ இறந்
விட்டெதன்
கிராம மக்கள் நம் கிறார்கள். அவர்க க்க நஷ்டத்திற்குப் பதிலாக
இப்ேபா இரட் ப் லாபம் அல்லவா கிைடக்கிற ? அவர்கைளப் ெபா த்த மட் ல்
ஆந்ைத அவர்க க்கு ஒ அதிர்ஸ்ட ேதவைததான்" என்ேறன். ேடமியன் ஒன் ேம
ேபசவில்ைல. ண் வி ம் கணக்ைக எப்ப சமாளிப்ப என்ற விசாரத்தில் ழ்கிக்
கிடந்தான். அவைனப் பார்க்க பாிதாபமாக இ ந்த .
அன்றிர

பா காப்பான மரப்ெபாந்தி

ந்

ஆந்ைத ைடய அற் தமான கூவல்

'க்கூம், க்கூம்' என் ேடமிய க்கு நன்றி கூ கூ ேபால ேகட்ட . அப்ப யான ஒ
ேசாகமான இனிைமயான நான் என் வாழ்நாளில் ேகட்டேதயில்ைல. மனிதர்களின்
அறியாைமைய நிைனத்
அத ைடய ேசாக கீதம் இ ந்தி க்கலாம்; அல்ல
ஆபிாிக்காவின் உண உற்பத்தியில் தனக்கி க்கும் பங்ைக பைற சாற் வதாக ம்
இ ந்தி க்கலாம். அந்த தாலாட் ல் எப்ெபா
ங்கிேனன் என்ப
எனக்கு
நிைன இல்ைல.
***
9. 'சிலம் ' ெசல்லப்பா
'சிலம் ' ெசல்லப்பா என்
கத் க்கு ன்னா ம், 'அலம்பல்' ெசல்லப்பா என்
குக்குப் பின்னா ம் அைழக்கப்ப ம் ெசல்லப்பாைவ நான் தன் த ல் நா
வ டங்க க்கு
ன் தான் சந்தித்ேதன். மறக்க
யாத சந்திப்
அ . பல
வ டங்களாக ெவளிநா களிேலேய உத்திேயாகம் பார்த் வந்த நான், ஒ
ப்ெராெஜக்ட் விஷயமாக ஓர் ஆ மாத காலம் ெகா ம்பில் ேவைல பார்க்க
ேவண் வந்த . அந்த சமயத்தில்தான் என் பைழய நண்பர் சண் கத்தின் தாிசன ம்
அவர் லம் ெசல்லப்பாவின் நட் ம் எனக்கு கிட் ன.
ஆ

மாதங்க

க்கு ஒ

தன்

எ த்

இ ப்ப

எனக்கு ேதா ப்படவில்ைல. ஒ

வாரத்திற்கு ேமல் ேஹாட்டல் சாப்பா ம் தாங்கா . கா ேரா ம், ெசன்ற ேராரன்ஸ்
தி ம் ேச ம் சந்திப்பில் நின்றப ஒ மாைல ேநரம் இ பற்றி நான் தீவிரமாக
ேயாசித் க் ெகாண்
ந்த ேபா தான் என் கு குலவாச நண்பரான சண் கம்
ெதன்பட்டார்.

அந்தக்

காலத்திேலேய

என்ைனத்

'தம்பி'

என்

பாசத்ேதா

அைழத்தவர்; இ ப
வ டம் ஆகி ம் ெவகு சுலபமாக என்ைன அைடயாளம்
கண் ெகாண் விட்டார்.
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அதன் விைள தான் என் ைடய 'சமறி' வாழ்க்ைக. விடாப்பி யாக ைகையப்
பி த்
அைழத்
வந் விட்டார் சண் கம். அவ ைடய உடம்ைபப் ேபாலேவ
அவ க்கு தாராளமான மனசு. அவர்தான் எனக்கு 'சிலம் ' ெசல்லப்பாைவ அறி கம்
ெசய் ைவத்தவர். 'சிலம் ' என்ற அைடெமாழி வந்த வி த்தாந்தத்ைத நான் இங்ேக
விளக்கத் ேதைவயில்ைல. அந்த மகத்தான காாியத்ைத நீங்கேள ஏற்கனேவ ெசய்
த்தி ப்பீர்கள். சிலப்பதிகாரத்திற்கு நடமா ம் authority ெசல்லப்பா தான்.
இளங்ேகா அ கள் உயிேரா இ ந்தி ந்தால் அவேர வந் இவாிடம் சில ஐயங்கைள
தீர்த் க் ெகாண்
ப்பார்.
ெசல்லப்பா க்கு வய
45க்கு ேமேல இ க்கும். நித்த ம் ஏகாசி விரதம்
அ ட் ப்பார் ேபான்ற ெம ந்த ேதாற்றம். நா நாள் தா . ெவள்ைள மயி ம் க ப்
மயி ம்
சாிசமமாக
பங்குேபாட்
அவர்
தாைடயிேல
படர்ந்தி க்கும்.
உணர்ச்சிவசப்ப ம்

ெமல்

ய

நீண்ட

க்கு;

ஆழ்ந்

ேயாசிக்கும்

ெவற்றிைலப் பிாியர். நாறப்பாக்கு, பிஞ்சுப்பாக்கு, களிப்பாக்கு என்

கண்கள்.

அலங்காரமாக

அ க்கி ைவத் , தன் ைகயால் žவி, வாய்க்கு ஒய்
ெகா க்காமல் ெமன்
ெகாண்ேடயி ப்பார். ேபசத் ெதாடங்கினார் என்றால் பாத்திரம் அலம் வ
ேபால
நீட் க்கு ேபசிக்ெகாண்ேட ேபாவார். அவ க்கு ேவண்டாதவர்கைள 'பிேரக் இல்லாத
ைசக்கிள்' என்

அவைர வர்ணித்தால் அைத நீங்கள் கண்

தமிழ் தினசாி ஒன்றில் கடந்த பதிைனந்

ெகாள்ளக் கூடா .

வ டங்களாக ேவைல பார்த்

வந்தார்.

அவர் பத்திாிைகயில் ெதாடர்ந் எ திய 'சிலம்பின் சிறப் ' கட் ைரகள் த்தகமாக
வந்தி ந்த . இலக்கியத்தில் இைடவிடாத ஆர்வம். தா ம் தன் ெவற்றிைல ெமன்
இ ப்பார். சிலப்பதிகாரத்தில் அவ ைடய ஈ பாட்ைட ேகள்விப்பட்ட உடேனேய
பள்ளி நாட்கள் ெதாட் எனக்கு இ ந் வந்த ஒ சந்ேதகத்ைத ேகட் வி வெதன்
தீர்மானித் க் ெகாண்ேடன். சாப்பி ம்ேபா தான் இதற்கு சாியான வசதி. பல
விவாதங்க ம், ேபார்க ம், சிாிப் க ம் அேத சாப்பாட்
ேமைசைய சுற்றிேய
அங்ேக நைடெபற்றன. நான் உண்ைமயில் என் ைடய ஐயத்ைத கிளப்பிய தன்
காரணம் அவ ைடய ஆழ்ந்த லைமைய ேசாதிப்பதற்காக ம் இ க்கலாம்.
"சிலப்பதிகாரத்தில்,
'திங்கைளப் ேபாற்
பிறகுதான்
உயிர்க

'ஞாயி

கார்க்

காண்டத்தில்

ம்! திங்கைளப் ேபாற்
ேபாற்

ம்'

என்

வ ம்

மங்கல

ம்!' என்
வ கிற .

வாழ்த் ப்

பாடல்,

ெதாடங்குகிற . அதற்குப்
இ

என்ன

நியாயம்?

க்ெகல்லாம் ஆதாரம் சூாியன் அல்லவா? சூாியன் இல்லாவி ல் சந்திரன்

ஏ ? சந்திரைன
ஐயம்.

ன் ைவத் , சூாியைன பின் ைவத்த

சாியா? என்ப தான் என்
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ெசல்லப்பா சிறி
ேகள்விக்கு

ேநரம் என்ைனேய உற் ப் பார்த்தார். அவர் என்

அவகாசம்

ேவண்

ேநரத்ைத

கடத்தவில்ைல.

'இவர்

ைடய

என்ைனச்

ேசாதிக்கிறாேரா?' என்ப
ேபாலத்தான் அந்த பார்ைவ இ ந்த . அைத நிச்சயம்
ெசய் ெகாண் ெசல்லப்பா கைதக்கத் ெதாடங்கினார்.
"சிலப்பதிகாரத்ைத

ப க்கும்ேபா

அவசரம்

விஷயங்கேள இல்ைல. இந்தக் ேகள்விக்குப்
சிறப் ச்ெசய் காைதயில் வ கிற .
"நீங்கள் ஒ
ேபாகிறீர்கள்

நண்பர்
அல்லவா?

ட் க்கு ேபாகும்ேபா
குழந்ைதக்கு

ெசய்வ

கூடா .
பதில்

அதில்

பின்னால்

ெசால்லாத

'அந்திமாைலச்

அவர் குழந்ைதக்கு பிஸ்கட் வாங்கி
ெபற்ேறார்க்கு

ெசய்வ ேபால.

ெப ங்காப்பியங்கள் பா ம்ேபா
விநாயக க்குத்தாேன
தல் வணக்கம்; மற்றக்
கட ள க்கு பின்னால்தான். பிள்ைளைய வணங்கினால் ெபற்ேறாைர வணங்கியதற்கு
சமம்.
"சூாியன் கட ேல மைறந்

விட்டான்.

மாேதவி தன் ஆைசநாயகைன காணா

வ ந் கிறாள். 'கதிர்கள் எல்லாம் பரப்பி என்ைன ஆள்பவைன திடீெரன்
காணவில்ைலேய!
நில க்கதிர்கைள
விாித்
ஒளிெசய் ம்
என்
ெசல்வன்
சந்திரைன ம் காண்கிேலேன!' என்

நிலமடந்ைத லம் கிறாள்.

" மிைய அரசியாக ம்,
சூாியைன அரசனாக ம்,
ெசல்வனாக ம் கண்ட லவ ைடய கற்பைன இ .
விாிகதிர் பரப்பி, உலகம்

சந்திரைன

அவர்கள்

தாண்ட ஒ தனித் திகிாி உரேவான் காேணன்;

அங்கண் வானத் , அணிநிலா விாிக்கும் திங்கள் அம் ெசல்வன் யாண் ளன் ெகால்?
"இந்தக் கண்ேணாட்டத்தில் பார்த்தால் 'திங்கைளப் ேபாற் தல்?'
தல யாக
வந்த
ெபாிய குற்றமாகத் ெதாியா . எமக்கு
ன் வந் பா
ைவத் ப் ேபான
னிவர்கள்.
தியானத்தில்
இ ந் விட்
பா யைவ
இைவ.
ஒவ்ெவா
வார்த்ைதைய ம் ஆழ்ந்
சிந்தித்த பின்தான் அவர்கள் பாடைல இயற்றினார்கள்"
என்றார்.
ெசல்லப்பாவின்
லைமயில் எனக்கு ஏற்பட்ட சந்ேதகத் க்கு நான் எனக்குள்
மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாண்ேடன்.
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'சமறி' வாழ்க்ைக எனக்கு
ேபாட ஒ

ைமயாக ம், வசதியாக ம் இ ந்த . சைமத் ப்

நல்ல சைமயல்காரர் இ ந்தார்;

ட்ைடக் கூட்

சுத்தமாக ைவப்பதற்கு ஒ

ம சி வந் ேபாகும்; ஞாயி
ேதா ம் சலைவக்காரர் வ வார். எல்லாமாக அந்த
சமறியில் எட் ப் ேபர் கு யி ந்தார்கள். மாத
வில் கணக்குப்பண்ணி ெசலைவ
எட் ல் ஒ பங்காக பிாித் க் ெகாள்ேவாம். எல்ேலா ேம மண
த்த ேபர்வழிகள்.
சிலர் மைனவிைய இழந்தவர்கள்; சிலர் ஓய்ெவ த்தவர்கள்; சிலர் பிள்ைளகளின்
ப ப் க்காக கு ம்பத்ைத பிாிந் வந்தவர்கள்.
அங்ேக பிரதானமாக

ன்

'கு ப்கள்' இ ந்தன. க தாசி சிைளயா . தண்ணி

அ ப்பைத
தைலயாய
ெபா
ேபாக்காகக்
ெகாண்ட
ஒன் ;
அ வலகத்தில் ஓவர் ைடம் ெசய்
ட் ேல வந்
நித்திைர ெகாண்
கும்பல். இ

ெதால்ைலயில்லாத, சத்தேமயில்லாத கு ப்.

ெசல்லப்பா ம், சண் க ம் நா

ன்றாவ

அ த் ,
தீர்க்கும்

கு வில்தான்

ம் அடங்குேவாம். படங்கள் பார்ப்ப , சஞ்சிைககள்,

த்தகங்கள் ப ப்ப , இலக்கிய சர்ச்ைச இப்ப யாக எங்கள் ெபா

ேபாகும்.

அ த்
வந்த ஞாயி
ஒன்றில் சைமயலைற அல்ேலால கல்ேலாலப்பட்ட .
சண் கம் சைமயற்காரைன அ ப்பிவிட் தாேன க வாட் க்கறி சைமப்பதற்கான
ஏற்பா கைள ெசய் ெகாண்
ந்தார். இப்ப அ க்க அங்ேக சைமயலைற ஆட்சி
மா ம். சு மைலயா ைடய
ைறப்ப
க வாட் க்கறி ைவப்பதில் இவர் ஒ
விண்ணர். க வாட்ைட நீளநீளமாக ெவட்
ெகாண்
ந்தார்.
கல்ேலாயா சாராயம் ஒ

எண்ெணய்ச் சட் யில் ேபாட்

'ெபக்' அ த்தி ந்ததினால் ஒ

ெகாண்
ந்தார். எனக்கு கனநாளாக ேகட்கேவ
ேகட்பதற்கு இ நல்ல சந்தர்ப்பம் ேபால பட்ட .
நாங்கள் ப க்கும்ேபா
ேநற் த்தான் சிவத

ைச

'தீய்ச்சுக்'

சாண் உயரத்தில் மிதந்

ம் என்றி ந்த 'அந்த விஷயத்ைத'

நாக ங்க மாஸ்டர் தான் எங்க

க்கு ஆங்கிலம் எ த்தவர்.

றித்தவர் ேபான்ற ேதாற்றம். விலத்தி, விலதிதிதான்

நடப்பார். எங்கள் கிளாஸ’ல் தங்கரத்தினம் என்
ஒ ெபட்ைட. ெந ப்பில் சுட்ட
ராசவள்ளிக் கிழங்குேபால் சிவப்பாய் இ ப்பாள். எந்த ேநர ம் பசைல ேநாய் வாட் ம்
கண்கள். சண் கத் க்கு அப்ப காதல் ெசய் ம் வயசு. சும்மா இ ப்பாரா? இர ம்
பக ம் கண்விழித் அவ க்கு ஒ காதல் வாசகம் எ தினார். சமயம் வ ம்ேபா
ெகா ப்பதற்காக 'Tale of Two Cities`
த்தகத்தின் கைடசி ஒற்ைறயில்
ஒளித் ைவத்தி ந்தார். அன்ைறக்ெகன்
பார்த்
இவ ைடய த்தகத்ைத வாங்கி
பரடம் எ த்தார் நாக ங்க மாஸ்டர். இவ ைடய காத ன் ஆழத்ைத ம் ஆங்கில
விசாலத்ைத ம் காட் வதற்காக தீட்டப்பட்ட அந்தக் க தம் சமய சந்தர்ப்பம்
ெதாியாமல் மாஸ்டாின் கால யில் வி ந்த .
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My dear Thangaratinam, When your father and mother went to see saparam
(சப்பரம்) tonight I will come to your house.
இவ்வள தான் க தத்தின் வாசகம். மாஸ்ட க்கு ேகாபம் கட் க்கடங்காமல்
வந்தவிட்ட .
னியிேல சுட்
பதப்ப த்தப்பட்ட
வரந்த ைய எ த்
விளாசத்
ெதாடங்கினார். அவர் அ க்கும் ேபா

"இங்கலீஸ’ல் எ

வியா? இங்கிலீஸ’ல்

எ
வியா?" என் ெசால் ச் ெசால் த்தான் அ த்தார். பார்க்க பாவமாயி ந்த .
ெபட்ைடக்கு
ன்னால் அ
வாங்குவ
எவ்வள
அவமானம்! அந்தப்
பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த Tale of Two Lovers ெகாஞ்ச காலமாக
இ பறிப்பட்ட .
அந்த விவகாரத்தின்
சுழன் ' வந்

ெகாண்

ைல

க்ெகல்லாம்

என்ன? அைதப்பற்றித்தான் ேகட்பதற்கு நான் 'சுழன் ,
ந்ேதன். நான்

ணிைவ வரவைழத்

"தம்பி, சிவப்
ெபட்ைடயைள நம்பக்கூடா ;
காட் னவள். பிறகு ஒ சப்இன்ஸ்ெபக்டைர
என் கைதக்கு த்தாய்ப் ைவத்தார்.

அவைரக் ேகட்டேபா ,

அவள் சும்மா எனக்கு ேபாக்கு
ச்சுக்ெகாண் ஓ ப் ேபாட்டாள்"

யாழ்ப்பாணத்தில் சைமயலைறைய ஆண் பிள்ைளகள் அண்ட
யா . சண் கம்
என்னெவன்றால் ைக ேதர்ந்த பாிசாரகைனப்ேபால சைமத் ைவத்தி ந்தார். அந்த
மணத் டன் அைரப்பாைன ேசா
சாப்பிடலாம். க வாட்ைட பல் ேல க த்
இ த்

ரசித்தேபா

நாலாவ

பாிமாணத் க்கு ஆைளத்

க்கிப் ேபான . 'எங்ேக

இப்ப
ைவக்கக்கற் க் ெகாண்டார்?' என்
ேகட்கத் ேதான்றிய . சித்திரகூட
மைலயில் இலக்குமணன் தன்னந்தனியாக கட் ய பர்ணசாைலைய பார்த்த ராமன்
'என்
கற்றைன நீ இ ேபால்? என்
கட்
அைணத்
அ தார் அல்லவா?
அ ேபால் சண் கத்ைத கட் அைணக்கத்தான் ேதான்றிய . அவர் ப ன்ேபால
மிதந் ெகாண்
ந்த ப யால் அந்த எண்ணத்ைத நான் ைகவிட ேவண் வந்த .
சாப்பி ம்ேபா

வழக்கம்ேபால ெசல்லப்பா வந்

நல்ல உைறப் . சண் கம் சிறி

கலந்

ெகாண்டார். சாப்பாேடா

தைலைய ஆட் யப , கண்களிேல நீர் ஓட,

சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தார். தங்கரத்தினத்தன் ஞாபகம் வந்தேதா? என்னேவா?
அப்ப ச் சாப்பிட்டவர் ச தியாக ெசல்லப்பாவின் பக்கம் தி ம்பினார்.
சண் கத் க்கு சிலப்பதிகாரப்

த்தகத்தின் அட்ைடகூட எப்ப

இ க்கும் என்

ெதாியா ; ஆனால் எங்கள் வாக்குவாதங்களில் உற்சாகமாக ஆலவட்டம் பி த் ,
'சிாித் க் ெகா த் ' கைதக்கு சுைவ ேசர்ப்ப தான் அவ ைடய பங்கு. சண் கம் வாய்
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திறந்தால் அேநகமாக அ
ெசல்லப்பாைவ žண் வதற்காகத்தான் இ க்கும்.
க வாட்ைடக் க ச்சு இ த் க்ெகாண் ெசல்லப்பாைவ ேநாக்கி ஒ ேகள்விக் கைண
ெதா த்தார். சண் கம், நான் சுவாரஸ்யமாகப் பார்த் க் ெகாண்
"ஏன்
சாப்பிட்

ஐேஸ!

சிலப்பதிகாரத்தில்

ப்பினேமா?" என்

ேகாவலன்,

ந்ேதன்.

கண்ணகிெயல்லாம்

க வா

வினார்.

ெசல்லப்பா
சிாித் விட்
ேபசாமல்
இ ந் வி வார்
என் தான்
நான்
நிைனத்ேதன். ஆனால் அவர் வாயி
ந்
கைடசி க வாட் த் ண்ைட சப்பி
வி ங்கிவிட் , தாைடையத் தடவி,

வத்ைத ெநாித் , சண் கம் ேகட்ட ேகள்விக்கு

žாியஸாக பதில் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். கைத ேகட்பதற்கு அவ க்கு
ஆட்கள் இ ந்தால் அவர் அவ்வள
"அரச

வம்சத்தினர்

ைறயாக

ன்னால்

சுலபத்தில் அந்த சான்ைஸ இழக்க சம்மதிப்பாரா?
ேவட்ைடயா யைத

உண்ப

தர்மம்

என்

வாழ்மீகிேய கூறியி க்கிறார். சிலப்பதிகாரம், வணிக குலத்தின் சிறப்ைப சிதிதாிக்க
எ ந்த
தல்
ல். இதிேல கானல் வாியிேல கடற்கைரயில் காயப்ேபாட்ட
க வாட்ைட பறைவகள் ெகாத்தாமல் அழகிய ெபண்கள் காத் க்ெகாண் நின்றார்கள்
என்
வ கிற . க வாட்ைட வி ப்ப டன் தின்பவர்கள் அப்ேபா
நிைறய
இ ந்தி க்கிறார்கள். ஆனால் ேகாவலன் உண்டானா என்ப ெதாியவில்ைல? அவன்
ம ைரக்கு ேபாய் ெகாைல ப
ன் கண்ணகி ைகயால் உண்ட கைடசி உணைவப்
பற்றி சிலப்பதிகாரம் அழகுடன் வர்ணிக்கிற .
"'குமாி வாைழயின் கு த்தகம் விாித் ' கண்ணகியானவள் ேகாவல

க்கு உண

பாிமா கிறாள். என்ன சாப்பா ?
ேகாளிப் பாகல், ெகா ங்கனித் திரள்காய் வாள்வாிக் ெகா ங்காய், மா ளம்
பசுங்காய் மாவின் கனிெயா , வாைழத் தீங்கனி
இவற் டன் ேசா ம் சைமத் , பால் ெநய் ேமா டன் ேகாவல
ைறயாக உண பாிமா கிறாள், கண்ணகி. அந்த சாப்பா
இறக்கப்ேபாவ அவ க்கு அப்ேபா ெதாியா ."
உ க்கமாக ெசல்லப்பா வர்ணித்தைதக் ேகட்டேபா

க்கு கைடசி

ெசாிக்கு ன்ேப அவன்

அவர் லைமைய வியக்காமல்

இ க்க
யவில்ைல. அத் டன் நின்றி ந்தால் எவ்வள நன்றாக இ ந்தி க்கும்?
ஆனால் அதற்கு அ த் வந்த ஞாயிற் க்கிழைமகளில் ஒ நாள் ெதாியாமல் ேபாய்
ஒ ேகள்விைய ேகட் நான் எல்லாவற்ைற ம் ெக த் விட்ேடன்.
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சண் கம் என்ேனா

ஒேர பள்ளியில், ஒேர வகுப்பில், ஒ

வ டம் ப த்தவர். 'கற்க

கசடறக் கற்க' என்பதற்கிணங்க ஆறஅமரப் ப க்கேவண் ம் என்ற அைசக்க
யாத
ஆைச ள்ளவர். அந்த லட்சியத்ைத சாதிப்பதற்காக ஒவ்ெவா வகுப்பி ம் இரண்
ன்
வ டம் தங்கி தன் அறிைவ வி த்தி ெசய்தவர். அவர் எட்டாம் வகுப்பில்
'வாங்கு ேதய்ச்சுக்' ெகாண்

ந்தேபா

நான் அவைர எட் ப் பி த் விட்ேடன்.

அப்பேவா அவர் இளந்தாாி; என்ைனத் 'தம்பி' என் தான் அைழப்பார். வஞ்சகமில்லாத
அவ ைடய உடம்
கிளாஸ”க்கு ேபானா

வத்தகப்பழம் ேபால 'ெபா க், ெபா க்' என்

இ க்கும். எந்தக்

ம் கைடசி வாங்கு ஆட்சி ாிைம அவ க்குத்தான்.

அவ ைடய
கம் 'பக்கீஸ்' ெபட் வ வத்தில் ச ரமாக இ ந்தால் 'சப்பட்ைட'
சண் கம் என்
ஆைசயாக அைழக்கப்பட்டார். இலவசமாகக் கிைடக்கும் ேகாயில்
தளிைசக்கு உயிைர ம் ெகா ப்பார். சின்னப்ெப யன் கூட ேசட்ைடவி ம் அள க்கு
நல்ல மனிதர்.
அவ ைடய உயரத்ைத ம், அகலத்ைத ம் பார்த்
உைதபந்தாட்ட அணியில்
அவைர ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள். எங்க க்கு ெப ைம. எட்டாம் வகுப்பில் இ ந்
எ பட்டவர் இவர் ஒ வேர. Right full back ஆக பதவிேயற்றார். பந்

வ ம்

ேபாெதல்லாம் ஓங்கி, ஓங்கி அ ப்பார். கா ல் பந்
பட் ேதா எட்
ைலக்
ெகா ேபால விண் கூவிக் ெகாண் பறந் அ த்த ேகால் ேபாஸ் க்கு கிட்டப் ேபாய்
வி ம். ஆனால் பத் க்கு ஒன்ப தடைவ மிஸ் பண்ணிவி வார்.
அந்தக் காலத்தில் இப்ப

தவறி வி வைத 'ஓலம் வி தல்' என்

ெசால்

வார்கள்.

அ
'தமிழ் வார்த்ைதயா, ஆங்கில வார்த்ைதயா' என்ப
எனக்கு இன் வைர
ெதாியா . ஒ நாள்
ற்றெவளியில் நடந்த ஒ
க்கிய மாட்ச்சில் இப்ப இவர்
'காைலத்
க்கி ஆ ' அள க்கு அதிகமாக 'ஓலம் விட் ' எங்க
ேத த் தந்தார்.
அ த்த நாள் காைல எங்கள் தமிழ் மாஸ்டர் வகுப் க்குள்

க்கு ேதால்விையத்

ைழந்தார். அவ ைடய

ெசாண் கள் சிறியைவ; அவ ைடய எ ப்பான பற்கைள
ட ைதாியமில்லாதைவ.
அறமிஞ்சி ேகாபம் வந்தாெலாழிய அ க்க மாட்டார். அவர் வந்த ேம என் மில்லாத
வழக்கமாக பின்வ ம் கந்தப் ராணப் பாடைல க ம்பலைகயில் எ தினார்:
நண் தற் கினியாய் ஓலம்
ஞான நாயகேன ஓலம்
பண்ணவற் கிைறேய ஓலம்
பரஞ்சுடர் தேல ஓலம்
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இைத எ திவிட்

'என்ன, சண் கம் சாிதாேன?' என்

ேகட்டார். கிளாஸ்

க்க

'ெகால்' என்
சிாித்த . ெகாஞ்ச நாளாக அவர் 'ஓலம் சண் கம்' என்
அைழக்கப்படாத ஞாபகம். காலப்ேபாக்கில் இந்த சங்கதி மறந்
அவர் பைழயப
'சப்பட்ைட' சண் கமானார்.
இ

தவிர, மறக்க

யாத உற்ற நண்பராக நான் அவைர க

காரண ம் இ ந்த . அவர்தான்

வதற்கு இன்ெனா

தன் தலாக எனக்கு 'எப்ப

ப ப்ப ?' என்ற ேதவரகஸ்யத்ைத உபேதசித்தவர். ஒ

ேசாதைனக்கு

ெபாிய அண்டாவில் சு நீர்

நிரப்பி அதற்குள்ேள காைல ைவத்
இர
ஒ
மணி, இரண்
மணி என்
ப ப்பாராம். இந்த சூட்சுமத்ைத எனக்கு மட் ேம கூறியி ந்தார். ஆனால் இந்த
வழிையப் பின்பற்றி அவர் அைடந்த ெவற்றி வாைககைள கணக்ெக த்த நான் அதிக
நாள் ெதாடர்ந் இந்த ைறைய அ சாிக்கவில்ைல என்ேற நிைனக்கிேறன்.
இப்ப யாக பல விதங்களில் கு வாக ம், நண்பனாக ம் இ நத சண் கம் எனக்கு
சமறி வாழ்க்ைகயின் ெநளி
சுழி கைள
க்கமாக கற் த் தந்தார். சமறி
வாழ்க்ைகயின் அ கூலங்கள் ெதாியாமல் 'இவ்வள
ணாக்கிவிட்ேடன்' என்
தின்னேவ சூத்திரக்கிண

நா

ம் என் வாழ்க்ைகைய

வ த்தப்பட்ேடன். அ
ெசார்க்கத் க்கு அ த்தப
சுத் வ ேபால எல்லாம் ஒ கிரமத் டன்தான் அங்ேக

நடக்கும். பிச்சுப்பி ங்கல் இல்ைல; அதிகாைலகளில் மைனவியின் சுப்ரபாதம் ேபான்ற
நச்சாிப் கிைடயா . 'ேத ச்ேசா
நிதம் தின் , பல சின்னம் சி க்ைதகள் ேபசி'
ேசாம்பைல வளர்ப்பதற்கு இைதவிட ெசார்க்கம்
ேலாகத்திேல இல்ைலெயன்
அ த் ச் ெசால்லலாம்.
இந்த மாதிாி அைமதியாகப் ேபாகும் வாழ்க்ைக, சனிக்கிழைம காைல ேவைளகளில்
திைற மாறிவி ம். 'சனி நீரா ' என்
ஓளைவயார் எ திைவத்த யாழ்ப்பாணத்
ேகாழிகளின் எண்ணிக்ைக கணிசமாகக் குைற ம். ைசக்கிள் காியாில் உமைலக்
கட் யப
ெபாியகைடக்கு கணவாய் வாங்கப் ேபாகும் ஜனக்கூடங்க ம் இந்த
நாட்களில்தான். சமறி கு ம்பத்தினர் எல்லாம் வழிய, வழிய எண்ெணய் ைவத்
தங்கள் பாரம்பாிய தர்மத்ைத நிைலநாட் வ ம் இந்தச் சனிக்கிழைமகளில்தான்.

கி

எல்ேலா ம் இப்ப எண்ெணய் ேதய்த் , சுவறவிட் 'தப் தப் ' என்
தப்பி
நிற்கும்ேபா
பார்த்தால் ஏேதா மல் த்த விைளயாட் க்கு தயார் ெசய்வ ேபாலத்
ேதான் ம். அதி

ம் சண் கம் சப்பாத்திக்கு தட் வ ேபால 'தப்தப்' என்

தப்பாமல்

தட் யவாேற இ ப்பார். ெசல்லப்பா தப்பல் பிாியல் அல்ல; அவ ைடய சித்தாந்தம்
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சூ பறக்கத் ேதய்ப்ப . ஆகேவ அவர் இந்த நாட்களில் ேதய்த்
கட்ைடயாகிவி வார்.

ேதய்த்

கால் இஞ்சி

சண் கம், அச்சரக்கூட்ைட அரக்கிவிட் , வயிற்றி ள்ள சு க்கங்கைள இ த்
ெநளிெவ த்
எண்ெணய் ேதய்ப்ப
பார்க்க அம்சமாக இ க்கும்.
ன்ெனா
காலத்தில் ஒ
பிரம்மாண்டமான யாவாாி நல் ாில் இ ந்தாராம். அவ ைடய
வயிற்
ம ப் கைள கைலத்
எண்ெணய்
ச இரண்
ேபைர ேவைலக்கு
அமர்த்தியி ந்தாராம். ஒ
ைற அவ ைடய வயிற்
ம ப்ைப குைலத்த ேபா
ேதைர ஒன்
ள்ளிப் பாய்ந்ததாம், அப்ப த்தான், சண் கம் ம ப் கைள விாித்
வி ம்ேபா
நான் கண்கைள ஆவேலா
ேமயவிட்
காத் க் ெகாண்
ப்ேபன்.
ஆனால் இந்த அற் தமான மத்தியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் என் ைடய ஒ
மைடத்தனமான ேகள்வியால் ஒ நாள் சாிந்
ழ்ந்தன.
சா வாகனன் என் ஒ பிராம்மணச் சி வன். சிக்கலான வழக்குக க்கு தீர்ப் க்
கூ வதில் ெவகு சமர்த்தன். அரசன் ைகவிட்ட ஒ ேகைஸ எ த் அதிசாமர்த்தியமாக
தீர்ப் வழங்கி அரச ைடய ேகாபத் க்கு ஆளாகியவன்.
சாகக் கிடந்த ஒ ைவசியன் தன் நா
பிள்ைளகைள ம் அைழத் தான் இறந்த
பிறகு தன் திரவியம் எல்லாவற்ைற ம் தன் ைடய கட் ல் கா ன் கீழ்ைவத்தி க்கும்
குறிப்பின்ப பகிர்ந் ெகாள் ம்ப கூறி இறந் விட்டான். ஒ கட் ல் கா ன் கீழ்
உமி ம், ஒ கா ன் கீழ் மண் ம், மற்றதின் கீழ் சாண ம், கைடசிக் கா ன் கீழ் ஒ
ெபாற்காசும் இ ந்தைத கண்டார்கள். இந்த குறிப்பின்ப மன்னன்வடத் தீர்ப் கூ
யவில்ைல. ஆனால் சா வாகனன் அந்தக் குறிப் கைள சாியாக உணர்ந்
தல்
பிள்ைளக்கு ெநல்தானிய ம், மற்றவ க்கு நில ம், அ த்தவ க்கு மா க ம்,
கைடசிப் பிள்ைளக்கு தங்க நைகக மாகப் பிாித்
ெகா க்கும்ப
தீர்ப்
வழங்கினானாம். இப்ப நீதி வ வாத தாைதயைரக் ெகாண்ட நாட் ன் வழிவந்த
பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் ெசய்த காாியம் அட் ழியமாகப் பட்ட . இைதச்
ெசால்லப் ேபாய் தான் எனக்கு ஒ ெபாிய ேசாதைன ஏற்பட்ட .
"பாண் யன் மன்னன் ஊட ல் இ க்கும் ேதவிையத் தணிப்பதற்காக அவ ைடய
அந்தப் ரம் ேநாக்கி ேவகமாகப் ேபாகிறான். அந்த ேநரம் பார்த் ெபாற்ெகால்லன்
வந்

சிலம்

தி

ய கள்வைனப் பற்றிய விபரம் ெசால்கிறான். அதற்கு அரசன், தன்

அவசரத்தில் நிதானம் இழந்
'ெகான்
அச்சிலம் ெகாணர்க ஈங்கு' என்
கூறி
வி கிறான். ஓர் அரச ைடய தைலயாய கடைம நீதிவ வா ஆட்சி ாிவ . இங்ேக
அந்த நீதித் ைற அைமச்ைசேய ெவ ம் ஊர்க்காவலாிடம் ெகா த் வி கிறான்.
"இரண்டாவதாக,

ேகாவலனிடமி ந்

ஊர்க்காவலர் பி ங்கி வந்த சிலம்ைப

அரசியா ைடய சிலம் டன் ஒப்பிட் ப் பார்த்தி க்கலாம்; அரசன் ெசய்யவில்ைல.
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ஓைசைய ஒத் ப் பார்த்தி க்கலாம், அ
உள்ளி க்கும் பரல்கள்
அைத ம் ெசய்யவில்ைல.

த்தா?

மில்ைல. சிலம்பின்

மாணிக்கமா?

ட் வாைய திறந்

என்றாவ

"சாி கைடசியில் நடந்தைதப் பார்ப்ேபாம். விாித்த குழ

ஆராய்ந்தி க்கலாம்;

ம் ைகயில் தனிச்சிலம் மாக

பாண் யன் சைபயில்
ைழகிறான், கண்ணகி. அந்தச் சமயத்திலாவ
அரசன்
நிதானமாக ேகாபலனிடமி ந் ைகப்பற்றிய சிலம்ைப தன் அதிகாாிகளிடம் ெகா த்
விசாாித்தி க்கலாம், இல்ைலயா? மாறாக இந்த ஒேர evidence ஐ ம் கண்ணகியிடம்
ெகா க்க அவள் சைப ந ேவ அைத உைடத்
சுகிறாள். இ தான் நீதி வ வா
ெநறி ைறயா?" என்

நான்

ச்சு விடாமல் ஆேவசத் டன் ெசால்

ெசல்லப்பா க்கு ேகாபம் வந்
எவ்வள

žண் னா

நான் இதற்கு

ம் சிாித் விட்

கிேறன்; சிந்திக்கிேறன். ேநற்

குைற மாய் ப த் விட்
தன் ஆ ளில் ப த்

கண்டதில்ைல. சண் கம்

ேபாகும் அவர் என்மீ

பாய்ந்தார். "என்ன, நான் கடந்த இ ப
எ

ன்

நி த்திேனன்.

எாிெகாள்ளிேபால்

வ டங்களாக இைதத்தான் ப க்கிேறன்;

வந்த உமக்கு அவ்வள

ெதாி மா? அைர ம்,

ஆகாயத்தில் குதிக்கிறீேர? சிலப்பதிகாரத்தின் சாரம் ஒ வர்

அறியக் கூ யேதா?

"வழக்குைர காைதயில் ெசால்
ள்ள கைடசி ெசய் ைள ப த் ப் பா ம். தீர
விசாாிக்காம அவசரத்தில் ெசய்த காாியம் பாண் யன் மனைத ெந
க் ெகாண்ேட
இ ந்த . தான் ெசய்த
ெப ங்குற்றம் என்பைத அவன் ஏற்கனேவ உள் ர
உணர்ந்தி ந்தான். காதல் மயக்கத்தில் ஒ
கணம் அறிவிழந்
விட்டான். அ
எவ்வள
கூந்த

பார

ரமான நிகழ்ச்சியாக உ ெவ த் விட்ட . 'ஒ

ம், நீர்வழிந்த கண்க

மாக, ைகயில் தனிச் சிலம் டன் வந்தி க்கிறாள்'

என்ற ேம பாண் ய

க்கு தான் நீதி தவறிய ம், தன்

ெதாிந்

அவன்

வி கிற .

ேகாப்ெப ந்ேதவிைய ப
ெகா த்தான்.
"ெமய்யிற் ெபா

ெபண் விாித்த

பிராயச்சித்தமாக

தன்

காலம் ெந ங்கிய ம்
உயிைரக்

ெகா த்தான்;

ெகா த்தான்; ம ைர மாநகரத்ைதேய தீக்கிைரயாகக்

ம், விாித்த க ங்குழ

ைவயக்ேகான் கண்டனேவ ேதாற்றான்,
உண்டளேவ ேதாற்றான் உயிர்."

ம் ைகயில் தனிச்சிலம் ம் கண் ம் அக்காாிைகதான்

ெசாற்

ெசவியில்

"இன்ன குற்றத்திற்க இன்ன தண்டைன என்
வைர ைற உண் . பாண் யன்
அ பவித்த தண்டைனேயா மகா ெகா ய . இதி ம் பார்க்க ேவ
என்ன ஐயா
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ேவண் ம்?" இப்ப க் ேகாபாேவசமாகச் ெசால் க் ெகாண்ேட ைகைய வாைலயில்
ேவகமாகத்
ைடத்
ெகாண்டார். பிறகு
ணிைய ேமைசமீ
விசுக்ெகன்
சிவிட் ேபாய்விட்டார்.
எனக்கு நாதாளி

ள் குத்தியேபால சு க்ெகன்ற . 'ஏன்டா இப்ப க் ேகட்ேடாம்?

சா வான இந்த ம
வ த்தப்பட்ேடன்.

சன் சாைரப் பாம் ேபால என்ேமல் žறி விட்டாேர!' என்

சண் கத் க்கு ெதாியாத ர்வாங்கேம கிைடயா . மைனவிைய ம், மகைள ம்
பிாிந் ெசல்லப்பா சமறியில் வா ம் காரணத்ைத அவர் ஒ நாள் எனக்கு விளக்கினார்.
அப்ப ெசல்லப்பாவின் மக க்கு பதினான்கு வயதி க்குமாம். ஒேர மகள். சில்லைறக்
காைசக் கி க்கிய ேபால எப்ப ம் சிாித்தப ேய இ ப்பாள். இவைர எட் ெயட்
ெகாஞ்சுவாள். அவள்ேமல் இவ ம் அள கடந்த பாசம் ைவத்தி ந்தார். ஒ
ைற
ெகாபம்பி
ந் வி ப்பில்ேபாய் இவர் நின்றேபா தான் அ நடந்த . அவர்கள்
ட் ேவ யில் 'ஓேஸான்' ஒட்ைட ேபால ஓர் ஒட்ைட. அந்தப் ெபாட் வழியாக
அ க்க
ேபாவ ம் வ வ மாக இ ந்த இவ ைடய மகள் பக்கத்
ட் ப்
ெப யேனா
சிாித் ப்
ேபசிக்
ெகாண்
ந்தேபா
ைக ம்
கள மாகப்
பி பட் விட்டாள். ஆத்திரத்தில் மதிெகட் ப்ேபான ெசல்லப்பா அவள் கன்னத்தில
அஞ்சு விர ம் பதிய அைறந் விட்டார். அவள் தி க்கிட் விட்டாள். பிறந்த
நாளி
ந்
அவைள அைணப்பதற்கு மட் ேம ெதாட்ட ைக அ . அவளால்
நம்பேவ

யவில்ைல. 'பட்ச ள்ள அப்பா, பட்ச ள்ள அப்பா' என்

கிழைம

தவறாமல் க தம் எ தியவள் பிறகு எ தேவயில்ைல; கைதக்க மில்ைல. அவர்
ெகா ம்பில்
பார்த்த பிறகும் வர ம த்
விட்டாள். தீர விசாாிக்காமல்
அவசரப்பட் ஒ குழந்ைதயின் நட்ைப விகாரப்ப த்தியதற்காக ெசல்லப்பா தன்ைன
ெபாி ம் வ த்திக் ெகாண்டார்.
சிலப்பதிகாரத்ைத மட் ேம ெநங்சிேல சுமக்கிறார் என்
நான் நிைனத்தி ந்த
ெசல்லப்பா இப்ப
ஒ
பாரத்ைத ம் தாங்குகிறார் என்ற விஷயம் எனக்கு
அதிர்ச்சியாக
இ ந்த .
கன்னத்திேல
ஒ
தட்
தட் யதற்காக
ஐந்
வ டங்களாகி ம்
அவள்
கைதக்கவில்ைல.
எவ்வள
ெபாிய
தண்டைன!
அப்ேபா தான் இனிேமல் எங்கள் சம்பாஷைணகளில் 'சிலப்பதிகாரம்' தவறி ம்
குந் விடாமல் பார்க்க ேவண் ெமன் நான் சங்கல்பம் ெசய் ெகாண்ேடன்.
ேயசு ஆணவர் கைடசி உண

அ ந்தியபின் தன் பிரதம žடரான பீட்டைரப் பார்த்

"என் அன் க்குாியவேன, இன்றிர
ேசவல் கூ
ன் நீ என்ைன
ம த ப்பாய்" என் கூறினார். பீட்டர் "அ நடக்காத காாியம்" என்

ன் தரம்
சங்கல்பம்
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ெசய்

ெகாண்டார். ஆனால் ேயசுபிரான் உைரத்த பிரகாரம் பீட்டர்

ம த க்க ேவண்

வந்த

ன் தரம்

அல்லவா?

அ மாதிாி இந்த விஷயத்தி ம் நான் எ த்த சங்கல்பம் விைரவிேலேய தவி
ெபா யாகிய . ஆனால் குற்றவாளி நான் அல்ல.
இந்த ெசாற்ப காலத்தில் கிைடத்த அற் தமான சிேநகிதத்ைத அநியாயமாக
இழப்ப எனக்கு வ த்தமாக இ ந்த . அவர் ெசய்த குற்றத்திற்கு அவ க்கு கிைடத்த
தண்டைன அதீதமான தான். ஆனால் நான் ெசய்த மகாபாபம் என்ன? என்ைன
அறியாமல் ஒ
ெமல் ய நரம்ைப உரசிவிட்ேடன் ேபாலத் ேதான்றிய . அந்தச்
சம்பவத்திற்கு பிறகு ெசல்லப்பா திண்ைணயில் காயப் ேபாட்ட ேதங்காய்
ேபால
எட் ப் ேபாய்விட்டார். என்
ன் ேபால் சத்தம்ேபாட்
அவைரத்த த் வந்த .

டன்

கம் ெகா த்

எங்கேளா

ேபச மில்ைல; பழக மில்ைல.

கைதப்பதற்கும், சிாிப்பதற்கும் எேதாெவான்

என் ைடய பயணச்žட் வந் விட்ட , இன் ம் சில நாட்கேள இ ந்தன. ஒ
மத்தியான ேவைள நாங்கள்
வ ம் ேமைசயில் வந்
அமர்ந்ேதாம். மற்றவர்கள்
சாப்பிட் விட்
சி
க்கம் ேபாட ேபாய்விட்டார்கள். நாங்கள் சாப்பிட்
ந்த வாயில் சைமயல்காரன் தயிர் ெகாண் வந்
ைவத்தான். தயிர்
இல்லாவிட்டால் எனக்கு சாப்பிட்ட
ேபாலேவ இ க்கா . எல்ேலா க்கும் அ
ெதாிந்த விஷயம். ெசல்லப்பா ஒ
என்றார்.

சிறங்ைக தயிர் அள்ளி சாப்பிட் விட்

வழக்கமாக சட் யில்தான் தயிர் வ ம். ஆனால் அன்

சூப்பர்மார்க்ெகட் ல்

வாங்கிய பிளாஸ் க் ெபட் யில் வந்தி ந்த . "என்ன இண்ைடக்கு இப்பி
என்ேறன். அதற்கு ேவைலக்காரன் "இல்ைல ஐயா, இ
பிளாஸ் க் ெபட்
என்றான்.

'ஆஹ்'

ரண்

தயிர்?"

வாதான் கூட.

பார்க்க வ வாயி க்கு; இப்ப எல்லா ம் இ தான் வாங்கினம்"

நான் அன்
தயிைரத் ெதாடவில்ைல. பிளாஸ் க் ெபட் களில் வ ம் உணைவ
நான் ெதா வதில்ைல என்ற விஷயம் சண் கத் க்கு ெதாியா . அவ க்கு மனசு
வ த்தமாகிவிட்ட . "என்ன தம்பி, இதில ஏதாவ
"இல்ைல,
ெகாண்

ன்ேனற

ேவண் ய

நாங்கள்

ெக தலா?" என்றார்.
இப்ப

க்கிேறாேம! சட் யில வாற தயிர் என்ன வ

பின்னாேல
? எவ்வள

ேபாய்க்
சி? இப்ப

என்ன அவசரத் க்கு பிளாஸ் க்குக்கு மாற ேவண் ம்? சட் ெயன்றால் தயிாிேல
மிதக்கும் உபாித்தண்ணிைய அ உறிஞ்சுவி ம். அைதச் ெசய் ம் ஏைழக் குயவ க்கு

136
ேவைல கிைடக்கிற . அேத சட் ைய தி ப்பித் தி ப்பி பாவிக்கலாம்; உைடந்
ேபானால் மண்

டன் ேசர்ந் ேபாகும்; சுற் ச் சூழ

"ஆனால், பிளாஸ் க் என்

வ ம்ேபா

க்கு ஒ வித ெக த

விைல கூ கிற . பாவித்

ம் இல்ைல.

விட்

எறிந்

வி கிேறாம்; தி ப்பி பாவிக்க
யா . இதனால் எவ்வள ெக தல் ெதாி மா?
இந்த பிளாஸ் க் சாகாவரம் ெபற்ற .
வ டங்கள் வைர உயிர் வா ம். இைத
அழிப்ப
மகா கஷ்டம் மண்ேணா
ற் ம் கலக்க நா
வ டங்கள் வைர
பி க்குமாம். இைத எாித்தால் வ ம் நச்சுப் ைக காற் மண்டலத்தில் ேசர்ந் நாசம்
விைளவிக்கும். எங்க

க்கு ஏனப்பா இந்த அவசரம்?"

"பிளாஸ் க்கில் இவ்வள
சண் கம்.

ெக தலா? எனக்கு ெதாியேவ இல்ைல, தம்பி?" என்றார்

" மாேதவி ெபா ைமயானவள். பிறந்த நாளி
ந் அவ க்கு நாங்கள் ஏதாவ
ஆக்கிைனகள் ெசய் ெகாண்ேட இ க்கிேறாம். நாம் ேபாகு ன் ஏதாவெதா நல்ல
காாியம் தி ப்பி ெசய்ய ேவண்டாமா? அவன் 'ெசமிக்க

யாதப ' நாள் ஒன் க்கு

ேகா க்கணக்கான
பிளாஸ் க்
ைபகைள ம்,
ெபட் கைள ம்
அவள்மீ
திணித்தப ேய இ க்கிேறாேம! எவ்வள
நாைளக்குத்தான் அவள் ெபா க்க
ம்?"
"அப்ப கட ல் ேபாட

யாதா?"

"அங்ேகதான் வந்த
விைன. இந்த பிளாஸ் க் சாமான்களின்
க்கால்வாசி
கைடசியில் ேபாய்ச்ேச வ
கட ல்தான். சூாிய ெவளிச்சத் க்கு மின் ம் இந்த
பிளாஸ் க் ைபகைள கணவாய் என் நிைனத் கடல் ஆைமகள் வி ங்கிவி ம். அ
ெதாண்ைடயில் சிக்கி எத்தைனேயா கடல் ஆைமகள் மரணம். அைதச் சாப்பி ம்
மீண்க ம் அேத கதிதான். நாைர, ெப கன் ேபான்ற பறைவகளம் இதி
தப் வதில்ைல.

ந்

" ந்திெயல்லாம் நாங்கள் சாக்கு, உமல், கடகப்ெபட் என் பயன்ப த் ேவாம்.
தி ப்பி தி ப்பி அவற்ைற பாவித்
ந்த டன்
க்கி எறிந் வி ேவாம்.
இைவெயல்லாம் சுற் ச்சூழ க்கு ஒ வித ெக த மின்றி மண்ேணா கலந் வி ம்.
ஐம்ப

வ டத் க்கு

ன் இந்த பிளாஸ் க் அரக்கனின் ெகா ைமயில்ைலேய?"

"அப்ப பிளாஸ் க்ேக ேதைவயில்ைலெயன்

ெசால்

றீேரா?"
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"அப்ப யில்ைல. ஆனால் தவிர்க்க
ைறையயாவ
எறியாமல் நா
நா

யாெதன்றால் சுழல்பாவிப்

கைடப்பி க்கலாேம? அதாவ , ஒ
ைறயாவ

மடங்கு குைறந்

(recycline)

ைற பாவித் விட்

தி ப்பித் தி ப்பி பாவிக்கலாேம?

க்கி

மாேதவியின் பாரம்

வி ேம?"

நாங்கள் இப்ப காரசாரமாக கைதத் க் ெகாண்
ந்தேபா , ெசல்லப்பா ஒன் ேம
ெசால்லாமல் ெவற்றிைலையக் குதப்பியவா
அவதானித்த ப ேய வந்தார். அவர்
சம்பாஷைணயில் தைலைய
அவைர

எங்கள்

சிலப்பதிகாரத்தில்
ேநாண் னார்.

ைழக்கவில்ைல. அப்ப பார்த்

சண்ைடயில்
இந்த

இ க்கும்

யற்சியாக,

சுழல்பாவிப்

ைற

உடேன ெசல்லப்பா தியானத்தில் இ ந்

தி க்கிட்

ெசால்லாதேத இல்ைல; என்ன சுழல்பாவிப்

இந்த வம் , சண் கம்,
"ஏன்

ெசல்லப்பா,

ெசால் யி க்ேகா?"

விழித்

ைறதாேன? அதாவ

என்

"சிலப்பதிகாரத்தில்
ஒேர ெபா ைள

தி ப்பித் தி ப்பி பாவிப்ப , அப்ப த்தாேன!" என்றார்.
"ஓேமாம்" என்றார் சண் கம்.
நான் அப்ப

ன்றாம் வகுப்

எல்லா ம் K P என்

என்

ஞாபகம். எங்கள் கணக்கு வாத்தியாைர

தான் கூப்பி வார்கள். அவ ைடய ெபயர் ஒ வ க்கம்

ெதாியா . கிட்ணன் அவ ைடய ெபயர் 'கு க்கால ேபாவான்' என்

ெசான்னைத

நான் கனகாலம் நம்பிக்ெகாண்
இ ந்ேதன். 'ேகப்பி' கணக்கு ேகட்கும்ேபாேத
ஆரவாரத் டன் ேமாதிரத்ைத சுழட்
மற்றக் ைக விர ல் ேபாட்
ஆயத்தங்கள்
ெசய்வார். எங்கள் கண்கள் அவ ைடய ைககளில் அைசைவேய ஆராய்ந்
ெகாண்
க்கும். அவர் குட் னால் 'ஓ
காலத்திேலேய கழ்ெகா நாட் னவர்.
'எட் ம் அஞ்சும் எவ்வள ?' என்

பட்ைட தண்ணி நிக்கும்' என்

ேகட் விட்

அந்தக்

ேமாதிரத்ைத தடவிக்ெகாண்

நிற்பார். எங்கள் கண்கள் அைலபா ம். 'எட் ம் அஞ்ேசா? எட் ம் அஞ்ேசா?' என்
ச்சு வி வதற்கு அவகாசம் எ த் க்ெகாண் , ைகவிரல்கைள ரகஸ்யமாக விாித் ,
'விைட பத் க்குேமல் வ ம் ேபா
ைணக்கு கூப்பிட் , ஒ

க்ேக' என்

விசனப்பட் , கால்விரல்கைள ம்

கண்ைண விரல்களிேல ம், ம

ேமாதிரத்திேல ம் அைலய விட் , தவித் ....

கண்ைண வாத்தியாாின்
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ஆனால்
ச்சு வி வதற்குகூட அவகாசம் எ க்காமல், இைமெவட் ம் ேநரத்தில்
சாவதானமாக கைதைய ெசால்ல ஆரம்பித்தார் ெசல்லப்பா. அ தான் அவ ைடய
விேசஷம். ேயாசிப்பதற்கு என் ேநரம் எ ப்பேத கிைடயா .
"ேகாவல
இர

ம் கண்ணகி ம் க ந்திய க

ம் சூாிய

ைடய ெவப்பத்ைதத் தவிர்க்க

ேநரத்தில் ம ைரைய ேநாக்கி நடக்கிறார்கள். வி ந்த ம், ேகாவலன் மட் ம்

தண்ர் ேவண்

ஒ

நீர் நிைலைய ேத ச் ெசல்கிறான். அப்ேபா

மாதவியிடமி ந்

ஓர்
ஓைல€ைய
ெகாண் வந்
ேகாவலனிடம்
த கின்றான்,
ெகௗசிகன்.
மாதவியிடமி ந் வந்த அந்த ஒைலைய தவிப் டன் வாங்குகிறான் ேகாவலன்:
"அ கேள, உம் ன்ேன நான் பணிகின்ேறன், என் ெசாற்கள் ெதளிவற்றதாயி ம்
என்னில் மனமிரங்க ேவண் ம்.
ைமப் பிராயம் அைடந்த இ வ ககு ெதாண்
ெசய்ய மறந்த

பிைழயன்ேறா? உயர்க ப் பிறந்த மைனயாட்

ஊைரவிட் ப் ேபாயின ம் பிைழயன்ேறா? என் தவ

யாெதன்

டன் நள்ளிரவில்
ெதாியா

ெநஞ்சம்

ெசய ழந்ேதன்; ெபாய்ைமயின்றி உண்ைம காண்பவேர, உம்ைம ேபாற் கின்ேறன்.
"அ கள்

ன்னர் யான் அ

குரவர் பணி அன்றி ம் குலப்பிறப்
அறியா ; ைகய
ேபாற்றி!

ழ்ந்ேதன்; வ யாக்கிளவி மனக்ெகாளல் ேவண் ம்;
ஆட் ேயா

இரவிைடக் கழிதற்கு, என் பிைழப்

ெநஞ்சம் க யல் ேவண் ம்; ெபாய்தீர் காட்சிப்

ைரேயாய்,

"ேகாவலன் ஒைலையப் ப க்கின்றான்; மாதவியிடம் அவ ைடய மனம்
அைலக்கழிக்கின்ற . ெபற்ேறார்கைள நிைனந் வ ந் கிறான். பிறகு ெகௗசிகைனப்
பார்த்
"இந்த ஓைலயில் உள்ள வாசகம் என் ெபற்ேறா க்கு நான் எ திய
ேபால ம் ெபா ந் கிற ; ஆகேவ இைத எ த் ப்ேபாய் என் ெபற்ேறாாிடம் ேசர்த்
அவர்கள் யைர தீர்ப்பாயாக" என் கூறி அேத ஓைலைய தி ப்பி ெகௗசிகனிடேம
ெகா க்கின்றான்."
"அப்ப பார்த்தீரா, 1800 வ டங்க க்கு
ன்னாேலேய 'சுழல்பாவிப் '
ைற
வழக்கத்தில் இ ந்தி க்கிற " என் ெசால் விட் ெசல்லப்பா ெகக்கட்டம் விட்
சிாிக்கத் ெதாடங்கினார். அைத ெதாடர்ந் நா ம் பலமாகச் சிாித்ேதன். சிறி ேநரம்
திைகத்தப இ வைர ம் மாறி மாறி பார்த் விட் சண் க ம் எங்கள் சிாிப்பில்
கலந் ெகாண்டார்.
ஆனால் நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் ெவவ்ேவ

காரணங்க

க்காக சிாித்ேதாம்.
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அப்ப த்தான் எனக்குத் ேதான்றிய .
***
10. வம்ச வி த்தி
பாகிஸ்தானின் வடமைலப் பிராந்தியத்தில் அவர்கள் ெவகு ேநரமாக பயணம்
ெசய்தார்கள். அஸ்காாி

ன்னாேல ெசன்றார்; அவைரத் ெதாடர்ந்

மகன் அ , பன்னிெரண்
ப்பாக்கிக

ம்,

ஒ

வய கூட நிரம்பாதவன், வந்

ெகாண்

அவ ைடய ஒேர
ந்தான்.

ைகத் ப்பாக்கி ம் அவர்களிடம் இ ந்தன. இவர்க

ன்
டன்

பாஸர் என்ற ேவைலக்காரன் அவர்கள் கு ப்பதற்கு தண் ம், சாப்வி வதற்கு
ெராட்

ம், பழங்க

ம் ஒ

கூைடயில் ைவத்

காவியப ேய பின்னாேல வந்தான்.

அந்த ேவட்ைடக்கு அன்
வி காைல
ன்
மணிக்ேக அவர்கள் றப்பட்
விட்டார்கள். பன்னிெரண்
மணி ேநரம் அவர்கள் நடக்க ேவண் ம். ெவயில்
தைலேமல் வ
ன்னேர அவர்கள் மைலய
வாரத்திற்கு வந்
விட்டார்கள்.
பாைறகள்
குத் க்குத்தாக
இ ந்தன.
ெசங்குத்தான
அந்தப்
பாைறகளில்
வக்குகைள ம் மாட் க் ெகாண் ஏ வெதன்ப எல்ேலாரா ம் இயலாத காாியம்.
அஸ்காாி நிதானமாக ம் லாவகமாக ம் பாைறகளில் கால்ைவத் ஏறினார். அ
ஆர்வத்ேதா
ேவகமாகப் பின் ெதாடர்ந்தான். அஸ்காாியின் பார்ைவ மாத்திரம்
அங்குமிங்கும் அைல பாய்ந்தப ேய இ ந்த . இ அ யி ைடய தல் ேவட்ைட.
அவ ைடய எதிர்காலேம அந்த ேவட்ைடயில் அடங்கியி ந்த . அல்லாவின்
கடாட்சம் இ ந்தால் அ
தி ம் ம்ேபா
ஆண் மகனாகத் தி ம் வான். ஓர்
அணிைலேயா,
யைலேயா காட் க் ேகாழிையேயாகூட சுடலாம்; பிைழயில்ைல.
ஆனால் அஸ்காாியின் ேபராைச அ
ஒ
மைல ஆட்ைட ேவட்ைடயாட
ேவண் ெமன்ப தான்.
அஸ்காாி ஆைச டன் ஒ
ைற தன் மகைனப் பார்த் க் ெகாண்டார். சி வனாக
இ ந்தா ம் அவன் ஜங்கள் என்ன திடகாத்திரமாக இ க்கின்றன. இவைன தவம்
ெசய்தல்லேவா அவர் ெபற் க் ெகாண்டார். எத்தைன கஸ்டங்கைள அவர் அ பவிக்க
ேவண் யி ந்த . அவ ைடய
தல் மைனவி
ர்ஜஹான் பிழியப் பிழிய
அ
விட்டாள். பன்னிெரண்
வ ட காலம் அவ டன் வாழ்ந்தவள் ஆயிற்ேற!
அவைளத் றந் விட் அவ்வள சுலபத்தில் இரண்டாவ மைனவிைய எ த் விட
மா?
தனிைமயில் இ க்கும்ேபா
ைவத்தி க்கும்

அன்பின்

ர்ஜஹானிடம் "நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? நான் உன்மீ
ஆழம்

உனக்கு

ெதாியாதா?

ஆண்

வாாிசு
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ேவண் ெமன்றல்லேவா இந்தக் காாியத்ைத ெசய்யத்
ணிந்ேதன்" என்
அவள்
ேமாவாையப்பி த்
கூறினார். பதிலாக
ர்ஜஹா ைடய கண்களில் ெமல் ய
நீர்ப்படலம் ேகாத் நின்ற .
ந்திய காலம் ேபால ேவண் யேபா
இ க்கும் மைனவிையத் தள்ளி
ைவத் விட்
மைனவிைய இப்ேபாெதல்லாம் ேத க்ெகாள்ள இயலா .
தல்
மைனவியின் சம்மதத்ைத ெபறேவண் ம். அஸ்காாி ேவ
வழியின்றிதான் இப்ப
ர்ஜஹானிடம் ெகஞ்சேவண் இ ந்த .
அஸ்காாியின் தகப்பனா க்கு இறக்கும்வைர அந்தப் பயம் இ ந்த , தனக்கு பிறகு
தன் ைடய வம்சம் அழிந் வி ேமா என் . ஏெனனில் அவ ைடய தகப்பனா க்கு
அவர் ஒேர ஆண் பிள்ைள. பாட்டனா க்கும் அப்ப த்தான். அவர்கள் வம்சத்தில் பல
ெபண்கள் பிறந்தா

ம் ஆண் வாாிசு ஒன் தான். இப்ப

எத்தைன ெபண்கள் இ ந்தா

ன்

தைல ைறகளாக,

ம் ஓர் ஆண் பிள்ைளக்கு ஈ வ மா?

அஸ்காாிக்கு இ ப
வய
இ க்கும்ேபாேத நிக்காஹ் ஏற்பா கள் ெதாடங்கி
விட்டன. பக்கத்
ஊாிேல நல்ல வசதியான இடத்தில் இ ந் தான்
ர்ஜஹான்
வந்தாள். அவள் மயக்கும் அழகியில்ைல. ஆனால் ெயௗவனப் பிராயத்தில் எந்தப்
ெபண்தான் கண் க்கு அழகாக ெதாிய மாட்டாள்.
பஃராத் அன்
அங்ேக கூ

அவைள பல்லக்கில் ெகாண்

நின்ற . பின்னாேலேய நா

வந்த . பதிைனந்
பாத்திரங்கள்,

வந்

இறக்கினார்கள். ஊர்

வண் களில் அவள்

சால்வார் கமிஸ், தங்க நைககள், ெவள்ளிக் ெகா

கட் ல்,

ெமத்ைத,

ட்

தளபாடங்கள்

ட்

க்க

žதன ம்

சுகள், சைமயல்

இ ெவல்லாம்

தவிர

இன் ெமா
விேசஷமான சாமா ம் இ ந்த . அ
ஒ
ட்ரான்ஸ’ஸ்டர்
ேர ேயாதான். அந்தக் காலத்தில் அ ஒ வாிட ம் கிைடயா . அவள் ெகாண் வந்த
சாமான்கள் எல்லாவற்ைற ம் பரப்பி ைவத்தேபா
ஊாில் எல்லா ம் வந்
அதிசயமாகப் பார்த் ப் பார்த்
அ
பற்றிேய ேபசிக்ெகாண்
ேபானார்கள்.
ர்ஜஹா க்கு எவ்வள ெப ைம இ ந்த .
தல் வ டேம அவர்க

க்கு ஒ

ெபண் குழந்ைத பிறந்த . அஸ்காாிக்கு ெபாிய

ஏமாற்றம்; ஆனால் அவர் அைதக்காட்டவில்ைல. இரண்டாவ ெபண். அ த்த த்
நா
ெபண் குழந்ைதகள் பிறந்தன. ஊாிேல எல்லா ம் ஒ
மாதிாி இவைர
இளப்பமாக பார்ப்ப ேபால பட்ட . அப்ெபா
தான் அஸ்காாி ஹக்கீைம ேத
ஓ னார். ம ந் கள் ெபாட்டலம் ெபாட்டலமாக வாங்கி மைனவிக்கு ெகா த் ப்
பார்த்தார். சாிப்படவில்ைல. ஐந்தாவ ெபண் ம் ெபாட்டலம்ேபால பிறந்தேபா
இவர் ர்ஜஹாைன பிரசவ அைற என் கூட பார்க்காமல் அ த் விட்டார்.
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அஸ்காாியின் தகப்பனார் பயந்த ேபாலேவ நடந்த . அவர் ஆண் வாாிசுைவப்
பார்க்காமேல இறந் ேபானார். அஸ்காாி தன் ைடய சந்ததி தனக்கு அஸ்தமனமாகி
வி ேமா என் நிைறய கவைலப்படத் ெதாடங்கினார்.
அந்த ேநரம் பார்த் த்தான் ஜிர்காவில் தன் ைடய பிரச்சிைனைய கிளப்பினார்
அஸ்காாி. இரண்டாவ மைனவிைய எ ப்ப தவிர அவ க்கு ேவ வழி ஒன் ம்
ேதான்றவில்ைல.
ர்ஜஹான், பாவம் அவள், கண்களில் நீ டன் தன் ைடய
ைகெய த்ைதப் ேபாட் தந்தாள். ஆனால் சம்மதம் வாங்கிய பிறகு பார்த்தால் இவள்
இன் ெமா
ைற கர்ப்பம். நாள் தவறினா ம் வ டாவ டம் இவள் கர்ப்பமாவ
மட் ம் தவறிய கிைடயா . அஸ்காாி அவசரப்படாமல் ெபா த்தி ந் பார்த்தார்.
ஆனால் ஆறாவ ம் ெபண் குழந்ைதயாகத்தான் பிறந்த .
ஸ்லா இமா ல்ல பரம ஏைழ. ஆனால் அல்லாவின் பாி ரண அ ளால் குழந்ைத
ெசல்வத் க்கு மட் ம் குைறவில்ைல. அவ க்கு பதிெனா குழந்ைதகள். இரண்
ேநரம் சாப்பி வதற்கும், உ ப்பதற்கும் வசதி இ ந்த . அவ ைடய த்த ெபண்ைண
ஒ நாள் அவர் தைலநிமிர்ந்
பார்த்த ேபா தி க்கிட் விட்டார். அவள் இப்ப
கி கிெடன்

வளர்ந்

வி வாள் என்

யார் எதிர்பார்த்தார்கள்?

ல்லா ேநரம் தவறாமல் ெதா ைக ெசய்வார். அதற்கு சாட்சியாக அவ ைடய
ெநற்றியிேல ெகாட்ைடப் பாக்கு அளவில் ஒ
ெபாட்டணம் இ க்கும். அைதப்
பார்த்தவர்கள் அவ க்கு அதிமாியாைத ெச த்தி தள்ளிப் ேபாவார்கள். குரல் வளம்
அவ க்கு இந்த வயதி ம் கெரன் தான் இ ந்த . அவ ைடய ெதா ைக அைழப்
அ த்த கிராமம்வைர ேகட்கும்.
ல்லாவி ைடய
த்த
மகள்
ெமஸ் ன்னிஸா க்கு
பதிேன
வய
நடக்கும்ேபா
அஸ்காாி வந்
இரண்டாந்தாரமாக ெபண் ேகட்டார். இமா ல்லா
ெமய்மறந்
விட்டார். அல்லாவின் க ைணைய நிைனத்
நிைனத்
வியந்தார்.
இம் ைற பல்லக்கில் ெமஹ் ன்னிஸா வந் இறங்கிய ேபா அவள் பின்னால் வந்த
ெடாங்காவில் ஓட்ைட சட்

பாைனக

ம், உைடந்த கட்

ல்லாவிடம் ேவ
என்ன இ க்கும்; தி தி ெவன்
எல்லாம் ஏமாந் ேபாய் தி ம்பி விட்டார்கள்.

ம்தான் வந்த . ஏைழ

பார்க்கவந்த ஊர்சனங்கள்

ஆனால்
அஸ்காாி
ஏமாறவில்ைல.
அளக்க
யாத
ெசௗந்தர்யத்ைத
ெமஹ் ன்னிஸா அள்ளிக் ெகாண்
வந்தி ந்தாள். அஸ்காாி ஆைச ேம ட்
அ கியேபா
அவ ைடய அழகு இன் ம் பிரகாசித்த .
தல் நாளி
ந்ேத
அவ க்கு அவளிடம் ைமயல் ஏற்பட் விட்ட . அவ க்ேகா வய
ப்பத்ைதந்
தாண் விட்ட .
ெமஹ் ன்னிஸா க்கு
இன் ம்
பதிேன
யவில்ைல.
ைமயல்வராமல் என்ன ெசய் ம்?
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ல்லாவின் மகள் என்றா ம் ெமஹ் ன்னிஸா க்கு, இயற்ைக அளித்த அழைக
கணவைன அ ைம ெகாள்ள எப்ப ெயல்லாம் பிரேயாகிக்க ேவண் ம் என்
ெதாிந்தி ந்த . அஸ்காாிைய
தல் நாள்,
தல் கணத்தி
ந்ேத தன்வகமாக்கி
விட்டாள்.
அவ ைடய
தல்
மைனவி
இவ்வள
காலமாக
அறியாத
க்கங்கெளல்லாம் ெமஹ் ன்னிஸா க்கு அத் ப . ஒ ெபண்ணிடம் இத்தைன
விேசஷங்கள் இ ப்ப
அஸ்காாிக்கு ெதாியாமல் ேபாய்விட்ட .
ர்ஜஹான்
இவ்வள கால ம் தன்ைன ஏமாற்றி விட்டாள் என் நிைனத் க் ெகாண்டார்.
அஸ்காாிக்கு

ெமஹ் ன்னிஸாவிடம்

பி த்த

அவ

ைடய

சூட்சுமமான

குறிப்பறி ம் தன்ைம ம், குக்கிராமத் ப் ெபண்க க்கு இயற்ைகயாகேவ உள்ள த்தி
சா ர்ய ம்தான். பிாிய டன் அஸ்காாி வ ம்ேபாெதல்லாம் அவள் எேதச்ைசயாக தன்
தைலத்திைரைய ந வ வி வாள். அைத அவள் எப்ப ச் ெசய்கிறாள் என்ப
கைடசிவைர கண் பி க்க
யாத ஒ ரகஸ்யமாக ேபாய்விட்ட .
அவள் கர்ப்பமான டன் அவ க்கு வி ப்பமான அல்வாைவ ரஹ்மான் கைடயில்
வாங்கி ரகஸ்யமாக ஓேடா வ வார். தனிைமயில் இ க்கும்ேபா
அைத விள்ளி
அவள் வாயில் ஊட் வார். அவள் கா களில் ெசல்லமாக காதல் வார்த்ைதகளில்
ெகாஞ்சுவார்.
அந்தக் ெகாஞ்சல்கள் கனகாலம் நீ க்கவில்ைல. அவ

க்கும் ெபண் குழந்ைததான்

பிறந்த . மாியம் என்
ேபர் ைவத்தார்கள், அஸ்காாி ேபயைறந்தவர் ேபால
நடந் ெகாண்டார். யாைர ம் பார்க்க பி க்கவில்ைல. அ க்க ஆற்றங்கைரயிேல
ேபாய் விசராந்தியாக உட்கார்ந் ெகாண் தீவிரமாக ேயாசித்தார்.
அஸ்காாி தன்ைனச் சுற்றி ம் ஒ
ைற பார்த் க்ெகாண்டார். திடீெரன்
ஒற்ைறய ப் பாைத மைறந் இப்ேபா காட் ப் பாைதயாக மாறிவிட்ட . அ ஒ
பாைறயில் ஏறி நின்
சுற்றிவர ம் பார்த்தான். அவன் சி வன்தாேன! அவன்
நிைனத்த ேபால் மைல ஆ கள் கூட்டம் கூட்டமாக அந்தப் பிராந்தியத்ைத நிைறத்
திாியவில்ைல. இ வைர அவர்கள் கண்டெதல்லாம் ஒ
காட் க் ேகாழி ம்,
ய ம்தான். மைல ஆ எப்ப இ க்கும் என் கூட அ க்குத் ெதாியா .
சாம்ப ம் ப ப் ம் கலந்த நிறமாக பாைறக டன் கைரந் தான் அைவ
காணப்ப ம். கூட்டம் கூட்டமாக ஒ காலத்தில் திாிந்த அந்த ஆ களின் எண்ணிக்ைக
இப்ேபா ெவகுவாகக் குைறந் விட்ட . உயரம் இரண்டைர அ தான் இ ந்தா ம்
ேநரான ெகாம் க டன் அைவ கம்பீரமாக இ க்கும்.
அைவகளின் கால் அைமப்
ஒ
பாைறயில் இ ந்
தா வதற்க
ஏற்றமாதிாி
அைமந்தி க்கும்.
ஒவ்ெவா
அனாயசமாகத் தாண் ேபா

பார்த்தால் பறப்ப

இன்ெனா
பாைறக்கு
பாைறயாக
அைவ

ேபாலேவ இ க்கும்; கீேழ நிலத்ைத

143
அைட ம்ேபா
வி ந்தெதன்ப

ன்னங் கால்கைள ஒ ங்ேக குவித் ைவத் த்தான் வி ம்; ச க்கி
அைவகளில் ஜாதகத்திேலேய கிைடயா . கண்கைள அைலய

விட்டப ேய ேம ம்; ஒ சிறிய அசுைக அவற்ைறக் காற்றிேல
க்கி எ ப்பிவி ம்.
அந்தரத்திேலேய ெசங்குத்தாக தி ம் ம் வல்லைம பைடத்தைவ. மனித ைடய
விேவகத் க்கும், சக்திக்கும் சவாலாக கட ளால் பைடக்கப்பட்ட ஜ“வன் அைவ.
மைல ஆ கள் பாகிஸ்தானின் வடமைலப் பிரேதசங்களில் பல்லாயிரம் ஆண்
காலமாக உயிர் வாழ்ந்தைவ. வரவர அைவக ைடய இனம் இயற்ைசயின்
žற்றத்தா ம் மனித ைடய ஆக்கிரமிப்பா ம் கு கி விட்ட . இந்த மாதிாி மைல
ஆ கள் உலகின் ேவெறந்தப் பரப்பி ம் கிைடயா . இைவ ேவேரா மைறந் வி ம்
அபாயத்ைத உணர்ந்த பாகிஸ்தானின் அரசு இந்த ஆ கைள இட ற்ற உயிாினம்
(endangered
species)
என்
அறிவித்தி ந்த .
ேவட்ைடயா வேதா சட்டத்திற்கு றம்பான .

இவற்ைற

பி ப்பேதா,

ஆனால் இப்ப யான அறிவிப் கள் ைல
க்கி ள்ள கிராமங்க க்கு வ கட்
வர கனகாலம் ஆகும். அப்ப ேய ெதாிய வந்தா ம் கிராமத் மக்கள் அைத சட்ைட
ெசய்யப் ேபாவதில்ைல. அந்த ஆ கேளா, தம்ைம பா காக்க விேசஷமான சட்டம்
ேபாட்ட விஷயம் ெதாியாதப யால், இன்ன ம் பயந்தப ேய
பிராந்தியங்களின் ெச கைள ெமன்றப திாிந் ெகாண்
ந்தன.

அந்த

மைலப்

அஸ்காாி ஆைச டன் ெமஹ் ைன இன்ெனா
ைற நிைனத் க் ெகாண்டார்.
இவ ைடய நிைனேவ அவ க்கு உற்சாக ட் ய . இவைள மண
த்
தல்
பிரசவம் ெபண் குழந்ைதயாக இ க்கக் கண்
அவர் மனம் என்ன பா பட்ட .
இவைள தள்ளி ைவக்கக் கூட நிைனத்தாேர! அப்ேபா தான் ஹஜ் யாத்திைர
ேபாவெதன்ற தீர்மானத் க்கு அவர் வந்தார்.
அந்த வ டம் ஹஜ் யாத்திைரயாக 60,000 ேப க்கு பாகிஸ்தான் அரசு அ மதி
வழங்க
ெசய்தி ந்த . அஸ்காாியின் ெபய ம் அந்தப் பட் ய ல் இ ந்த .
அவ ைடய பிரார்த்தைன எல்லாம் ஒர் ஆண் குழந்ைத பிறக்க ேவண் ெமன்ப தான்.
அவர் உயிராக ேநசிக்கும் ெமஹ் ன்னிஸா ம் இப்ப தன்ைன ஏமாற் வாள் என்
அவர் கனவி ம் நிைனக்கவில்ைல. இப்ப ெமா ெமா ெவன்
ஏ
ெபண்
குழந்ைதகள் அவர் ட்ைட அைடத் க் கிடந்தனர். தல் மைனவியிடம் பிறந்த த்த
மகள் ரஸ“மா
ப்ெபய்தி விட்டாள். தைலயில்
க்கா
ேபாட் த்தான் அவள்
இப்ேபாெதல்லாம் காணப்ப கிறாள். தன் சந்ததிைய வளர்க்க ேவண் ம் என்ற
ஆைசயில் மண் வி ந் வி ேமா என் அவர் ெப
ச்சு விட்டார்.
ெமஹ் ன்னிடம் இவ க்கு அள கடந்த ேமாகம். கைடசல் உடம் என்பார்கேள,
அப்ப
அவ க்கு. வழவழெவன்றி ப்பாள். ஒ
ச்சில் என்னெவல்லாேமா
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ெசால்கிற கண். இவர் காதல் ேம ட் நிற்கும் ேவைளகளில் என்ன மாதிாி ஊகமாக
இவாிடம் வந் ேசர்ந் ெகாள்வாள்.
ல்லாவின் மகளாக இ ந் ெகாண் இந்த
ெசப்ப

வித்ைதெயல்லாம் எங்ேக கற்றாள்? அவைள எப்ப

ன்றாவ

மைனவி ஆண் மக

த வாள் என்ப

தள்ளி ைவக்க

ம்!

என்ன நிச்சயம்?

ஹஜ்யாத்திைர ேமற்ெகாண்ட ேபா அல்லாவின் அளப்பாிய க ைணயால் தனக்கு
ஒ வி
காலம் கிட் ம் என் எதிர்பார்த்தார். ைதயல் ேபாடாத இரண் ஒற்ைறத்
ணிகைள உ த்திக்ெகாண்
அல்லாவின் சன்னிதியில் நின்றேபா
அந்த
ஜனெவள்ளத்தில் இவர் தன்ைன ஒ
ளியாகத்தான் உணர்ந்தார். இட ேதாைள
க்ெகாண் வல ைகயின் ணிைய இ க்கிக் ெகாண் தல்பியாைவ ஓதியப
இடம்வரத் ெதாடங்கினார்:
லப்பய்க்க அல்லாஹும்மா லப்பய்க்க
லப்பய்க்க லா ஸாிக்க
லக லப்பய்க்க
ஓ அல்லாேவ சரணம்
உன் அ ைம நான் இங்ேக
உனக்கு சமானம் யார்
அல்லாேவ நான் இங்ேக
அஸ்காாியின் கண்களில் நீர் பனித்த . சஃபா மைலக்கும் மர்வா மைலக்கும்
இைடயில் 'சாய்' ெசய்யத் ெதாடங்கியேபா

அவர் கண்களில் கண்ர் ெகாட் ய .

ஏ தரம் மாறி மாறி ஓ னார். 'பச்ைச குழந்ைத இஸ்மாயில் தன் சின்னக் கால்கைள
உைதத் க்ெகாண்

தண் க்காக

கதறியேபா

ந ப்

பாைலவனத்தில்

தண்ர்

ஊற்ைற ேதாற் வித்தாய் அல்லவா? என் கண்ர் உனக்குத் ெதாியவில்ைலயா?
குழந்ைத இஸ்மாயி ன் சந்ததி ெப கிய ேபால என் வம்சம் வி த்தியாக ஒ வழி
ெசய்ய மாட்டாயா?'
குர்பாைன
த் தைலமயிைர ம் ஒட்டமழித்த பிறகு அவர் மனதிேல இத்தைன
கால ம் அ த்திய பாரம் இறங்கிய ேபால இ ந்த . தி ம்ப ஊ க்கு வந்தேபா
வழக்கம்ேபால ஹஜ்வி ந் கள் பல நாட்கள் ெதாடர்ந்தன. அவர் ெகாண் வந்த
பவித்திரமான 'ஸம் ஸம்' தண்ைர வடக்குப் பார்த்தப
வாயிேல விட் க் ெகாண்டார்கள்.
ெமஹ் ன்னிஸாைவ தயிைமயில் அ
என்ன வžகரமாக இ ந்தாள். அவ
விகஸ’த்த . இவர் அவ

ைடய

எல்ேலா ம் ஓெரா

குவதற்கு அவ க்க
ன்னைக ஒ

ன்

ெசாட்

நாள் பி த்த .

விதமான அர்த்தத்ேதா

க்காக ெகாண் வந்த தங்கச் சங்கி ைய அவள் க த்திேல

கட் விட்டார். 'மாியமின் அம்மாேவ, மாியமின் அம்மாேவ' என்

கூப்பி ம் இவர்
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தனிைமயில் இ க்கும்ேபா 'ெம...ஹ்... ...ன்' என் ெசல்லமாக அவள் கா களில்
கூவினார். இம் ைற நிச்சயமாக ைபயன்தான் என் இவர் உள் ணர் க்கு பட்ட .
'வாழ்ந்தால் அ ேபால் வாழ், இறந்தால் ஹுைசன் ேபால் இற' என்ற வாசகம்
அவ க்கு மிக ம் பி க்கும். ஆனப யால் பிறக்கும் குழந்ைதக்கு அ என் ெபயர்
ைவப்பதாகேவ தன் மனத்திற்குள்ேள
ெசய்தார். அவ ைடய மைனவியின்
வி ப்பம் ேவ விதமாக இ க்குெமன்ப அப்ேபா அவ க்குத் ெதாியா .
இரண் நாளாக அவர் மைனவி பிரசவ வ யிேல

த்தாள்.

ன்றாம் நாள் இர

ஓர் ஆண்மகைவப் ெபற்றாள். ெபான்னாங்காணி தண் ேபால சிவப்
கண்கள்; தைல நிைறய சு ள் மயிர். அப்ப யான ஒ
பார்த்ததில்ைல.

நிறம்; க நீலக்

அழைக அவர் ஆ சிேலேய

பிள்ைளயி ைடய அழைகப் பார்த் அவர் மைனவி. சுப் என் ேபர் ைவக்கலாம்
என் ேயாசைன ெசான்னாள். சுப்ைப ம் மிஞ்சிய ஒர் அழகான ஆண்மகைன இந்த
மண்

லகம் பார்த்தி க்க

மா;

சுப் என்ற அ ைச ஸ”ைலகா ைடய வி ந்

மண்டபத்திற்குள் கால
எ த் ைவத்தேபா
ஸ”ைலகாவி ைடய அரசைவத்
ேதாழியர் பழங்கள் ந க்கிக் ெகாண்
ந்தனராம். அவ ைடய ேபரழைகப் பார்த்த
ேதாழியர் ைவத்த கண்ைண எ க்க
யாமல் மயங்கி ைகவிரல்கைள ெவட் க்
ெகாண்டார்களாம். அப்ப யான ஒ ேபரழகுடன் பிறந்த பிள்ைளக்கு சுப் என் ேபர்
ைவப்ப தான் ெபா த்தம். அதனால் இ வ ம் ேயாசித்
சுப் என்
ேபர்
ைவப்பதாக
ெசய்தனர்.
அஸ்காாியின் மகிழ்ச்சிக்கு அளேவயில்ைல. ஹுஜ்ராவில் சனம் நிைறந் விட்ட .
ப்பாக்கிைய
ர ண் , இ
ர ண் என் சுட்
ெசய்தார்கள். வண்ணக் கலர் ரைவத்
ப்பாக்கிகைள
மத்தாப் ேபால அலங்காித்
ஆரவாாித்தார்கள். ஒ
ெகா
ெவட்
வி ந்
ேபார்ட்டார் அஸ்காாி. அவர் இனிேமல்
தைலநிமிர்ந் ேபாகலாம்.

ஊர்
க்க பிரகடனம்
ெவ த்
வானத்ைத
த்த எ ைம மாட்ைட
ஜிர்கா கூட்டங்க க்க

அ
பிறந்த அன்
ன்கூட் ேய 'டாராவில்' ெசால்
ைவத்
வாங்கிய
பளபளெவன்
மின்
திய ைகத் ப்பாக்கி ஒன்
அ யி ைடய சின்னஞ் சி
தைலயைணயின் கீழ் ைவக்கப்பட்ட . இனிேமல் அவன் தைலயைணயின் கீழ் அந்த
ப்பாக்கி அவன் இறக்கும்வைர இ க்கும்.
அ
கி கிெடன்
வளர்ந் வந்தான். 'கண்ைண இைம காப்ப ' என்
ெசால்வார்கேள அ மாதிாித்தான் அவைனப் பார்த்தார்கள். ஏ ெபண் குழந்ைதகள்
பிறந்த

ட் ல் ஒேர ஆண் பிள்ைள ேவ

எப்ப

வள ம்?

க்க அவனிடம்
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உயிைரேய ைவத்தி ந்த . இரண் வய வைரயில் அவ ைடய கால்கள் நிலத்தில்
படேவஇல்ைல. ஒ த்தியின் இ ப்பி
ந்
மற்றவளின் இ ப் க்கு மாறியப ேய
இ ப்பான். அவ ைடய தளிர் ஸ்பாிசம் பட எல்ேலா ம் தவம் கிடந்தார்கள். ெசாந்த
தாய்க்குக் கூட அவைன ைவத் ெகாஞ்ச
யவில்ைல.
இவ ைடய ராஜ்யம்தான் நடந்
ெகாண்
ந்த . இவன் ேபச்சுக்கு ம
ேபச்சில்ைல. எல்ேலா ம் தனக்கு ேசவகம் ெசய்யேவண் ம் என் எதிர்பார்த்தான்.
அழகும் ஆணவ ம் ேசர்ந்த ஒ ைபயனாக வளர்ந் வந்தான். ஏ வய வைரயில்
தாய் தமக்ைகய டன்
ட் ேலேய இ ந்தான். பிறகு அவர்கள் வழக்கப்ப
ஹுஜ்ரா க்கு
தகப்ப டன்
மாறிவிட்டான்.
அன்றி
ந்
தாைய ம்
தமக்ைகயைர ம் உதாžனம் ெசய் விட்
பள்ளிக்கூடம் என்
மீன்

பி ப்பதி

ேபாய்க்ெகாண்

தகப்ப

டேனேய சுற்றத் ெதாடங்கினான்.

ேப க்குத்தான் ேபானான். அவன் கவனம்

ம்,

சி

பிராணிக

க்கு

ந்த . அஸ்காாி டன் ேசர்ந்

சுத்தப்ப த் வ ம்,
விஷயங்கள்.

ேவட்ைடக்கு

ேபாவ ம்

ெபாறி

க்க ஆற்றில்
ைவப்பதி

மாக

வக்குகைள ம், பிஸ்டல்கைள ம்
அவ

க்கு

மிக ம்

பி த்தமான

இவ ைடய
அதிகாரத்திற்கு
தாய்மா ம்
தமக்ைகய ம்
ந ங்குவார்கள்.
இப்ப த்தான் ஒ
நாள் ஹுஜ்ராவில் வி ந்தினர் வந்தி ந்தார்கள். ெஷனானா
ட் ற்குப் ேபாய் žக்கிரம் சாப்பா அ ப் ம்ப
அப்ப
ம் சாப்பா வரவில்ைல. இன்ெனா

அதிகாரம் ெசய் விட் வந்தான்.
ைற ேபாய் அதட் ப் பார்த்தான்.

அப்ப இவ

மகள்

ைடய ெபாியம்மாவின் இரண்டாவ

ஸ்ரத், அவ

க்கு பதினா

வயதி க்கும், எாிச்சல் தாங்காமல் "நீ சும்மா ேபாய் உன் ேவைலையப் பார், சாப்பா
ெர யான ம் தாேன வ ம்" என் ெசால் விட்டாள். இவ க்கு அசாத்திய ேகாபம்
வந் விட்ட . அப்ப யா ம் இதற்கு ன் இவனிடம் கைதத்ததில்ைல. தன் ைடய
சின்னக் காைலத்
க்கி அவ ைடய
ழங்காைலப் பார்த்
ஓர் அைதவிட்டான்.
அவள் 'உஃப் ேமாஃேர' என்
தாயார் ப்பட்டாைவ எ த்
ெபாிய
இ த்

காைலப் பி த்தப ேய இ ந் விட்டாள். இவ ைடய
வாய்க்கள்ேள திணித் சிாிப்ைப அடக்கி ெகாண்டாள்.

தாயார் மட் ம் தன் ைடய தைலச்
ட் மற்றப்பக்கம் தி ம்பிக் ெகாண்டாள்.

žைலைய

நன்றாக

ன்

க்கு

அதற்குப்பிறகு அ க்கு ேவண் ய மாியாைத கிைடத்த . எட் , ஒன்ப
வயதி ேலேய எல்லாவிதமான ப்பாக்கிகைள ம் கழட் சுத்தம் ெசய் தி ப்பி ம்
ட் வி வான். பத் வயதிேலேய ப்பாக்கிைய
க்கி பி த் குறி பார்த் சடப்
பழகிக்ெகாணடான்.
ப்பாக்கி சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்க ம் அவ க்கு
தண்ணிபட்ட பா . ஒ
த்
ப்பாக்கி பற்றி ெபாியவர்க க்கிைடயில் சர்ச்ைச
வந்தால் அைதத் தீர்த் ைவப்ப அ தான்.
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அந்தக் கிராம ம் மற்றக் கிராமங்கள் ேபால ஒ
வழக்கம் ைவத்தி ந்த .
சி வர்களக்கு உபநயனம் ெசய்
ல் அனிவிப்ப ேபால இங்ேக ம் ஒ சடங்க
இ ந்த . இதன் பிறகுதான் ஒ சி வன் உண்ைமயான ஆண் மகன் ஆவான். அ
தல் ைறயாக
காட் க்குப்
ேபாய்
ஒ
மி கத்ைதேயா
பறைவையேயா
ேவட்ைடயா வ வ தான். இந்த ேவட்ைடைய ைவத் அவரவாின் தகுதிைய ஊர்
கணித் வி ம்.
அஸ்காாி

அவ ைடய

வாழ்நாளில்

அ ப ,

எ ப

ேவட்ைடக

க்கு

ேபாயி ப்பார். காட் க்ேகாழி, வாத் , மான்,
யல், காட் ப்பன்றி என் தான்
வழக்கமான ேவட்ைட. ஆனால் இைவ எல்லாத்திற்கும் சிகரம் ைவத்த ேபாலத்தான்
மைல ஆட் ேவட்ைட இ க்கும். அஸ்காாி இரண்ேட இரண்
ைறதான் மைல
ஆட்
ேவட்ைடயில் ெவற்றி ெபற்றி க்கிறார். அைதக் ெகால் வெதன்ப
ேலசுப்பட்ட காாியம் அல்ல. யாராவ
ெவற்றி டன் தி ம் வார்களாகில் அன்
கிராமம்
க்க திமிேலாகப்ப ம். ேவட்ைட பிரதாபத்ைத எல்லா ம் சுற்றி இ ந்
ேகட்பார்கள். அந்த இைறச்சியின் சிேய ஒ தனி ரகம்தான்.
அஸ்காாி தன் ைகயிேல இ ந்த இரண்
ப்பாக்கிகளில் ஒன்ைற அ யிடம்
ெகா த்தார். அ பரம்பைரயாக அவ ைடய பாட்டனார் காலத்தில் இ ந் வந்த
ப்பாக்கி. அதற்கு பின்ேன ஒ
ெபாிய கைத இ ந்த . அந்தத்
ப்பாக்கி
ெதாண்
வயசு. அ 'டாராவில்' கு ைசக் ைகத்ெதாழில் ேபால் ஒாிஜினல் லீ
என்ஃபீல்
ப்பாக்கிையப் பார்த் ெசய்த . ஒ
ைற ஒ ெவள்ைளக்காரன் கூட
அதன் ெசய்ைகையப் பார்த் அ ஒாிஜினல்தான் என் ஏமாந் விட்டான். அவர்கள்
வம்சத்ைத அ காப்பாற் கிற என் நம்பினார்கள்.
அவ ைடய பாட்டனார் 'பட்டான்கிளர்ச்சியில்' பங்கு
சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக சண்ைட ேபாட்டவர். அப்ேபா
பதிெனட் த்தான். கர்ஸன் ைர 35,000
ப் கைள அ
றிய த்த ேபா
அப்கானிஸ்தா க்கு தப்பிேயா

ப்பி அவர்கள் ரட்சிைய
பத்
வ ட காலம்

தைலமைறவாக இ ந்தவர். அதற்குப் பிறகு தான் தி ம்பி வந்
வாங்கினாராம்.
பாட்டனார் காலத்திேல பல ேவட்ைடக

க்க இந்தத்

ெபற்
பிாிட் ஷ்
அவ க்கு வய

'டாராவில்' இைத

ப்பாக்கி ேபாயி க்கிற .

அவ க்குப் பிறகு அஸ்காாியின் தகப்பனார் அஸ் ல்லா இப்ராஹ’மிடம் இ வந்
ேசர்ந்த . அஸ்காாி ைடய காலம்
ந்த பிறகு அ க்க ேபாய் ேச ம். இ
ஒ
அதிர்ஸ்டமான ப்பாக்கி. இதில் குறி ைவத்தால் அ தப்பா . இ பல உயிைரக்
கு த்தி ந்தா ம் ஒேர ஒ மனித உயிைரத்தான் இன் வைர எ த்தி க்கிற .
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இந்த சம்பவம் அஸ்காாி பிறக்க ெவகு நாள்

ன்ேப நடந்த . மற்றவர்கள்

ெசால் த்தான் இவ க்கு ெதாி ம். இவ ைடய தகப்பனார் இப்ராஹ’ம் பல தடைவ
ஹஜ் யாத்திைர ேபானவர். நல்ல உயரமாய் மீைச டன் கம்பீரமாய் இ ப்பார்.
அவ ைடய உடம் ஈரத் ணிைய
க்கி எ த்த ேபால இ கிப்ேபாய் இ க்கும்.
இப்ராஹ’மின் நிக்காஹ் ஓர் அதிசயமான

ைறயில் நடந்த . சி

வய

தல்

ெகாண்ேட ஜமால் அகமதின் மகள் ாிஷாவைரேய இப்ராஹ’ம் நிக்காஹ் ெசய்வதாக
ஏற்பா ெசய்யப்பட் இ ந்த . ஒ நாள் இவர் ட் க்கு ஒ கிழட் வி ந்தாளி
ஜமால் அகமதின் இரண்டாவ
மகள் ஸ ன்னிஸாைவ வர்ணிக்கக் ேகட்டார்.
அன்றி
ந் இவ க்குள் அவள் ேமல் ேமாகம் ஏற்பட் விட்ட . இவர் எவ்வள
யற்சி ெசய் ம் இவரால் அவைள மறக்க
யவில்ைல. கண்ணாேலேய பார்க்காத
ஒ

ெபண்ணிடம் காதல் எற்படக் கூ மா?

அக்பர் பா ஷா ைடய அந்தப் ரத்தல் எத்தைனேயா ராணிகள் காத் க் கிடந்தனர்.
ஒ
ைற வழிப்ேபாக்கன் ஒ வன்
பமதி என் ம் ெபண்ணின் லாவண்யத்ைத
வர்ணித்
பா ய பாட்ெடான்ைறக் ேகட்டார். அப்ப ேய அவ ைடய அழகின்
வர்ணைனயில் மதி மயங்கி உ கிவிட்டார். அதற் பிறகு அக்பர் அவ ைடய
சிந்தைனயாகேவ இ ந்தார். ராஜ்யபாரத்தில் கவனம் ெசல்லேவ இல்ைல. ேநேர
பார்க்காமல் ஒ பாட் வர்ணைனையக் ேகட் உன் மத்தமாவ சாத்தியம்தான்.
அக்பர் பிறகு அந்தப் ெபண் க்காக ைசன்யத்ைதெயல்லாம் திரட் பைடெய த் ப்
ேபான சாித்திரம்.
இப்ராஹ’ம்
பைட
எ க்காவிட்டா ம்
மனத்தினாேல
பல ைற
பைட
எ த் விட்டார். ஆனால் ஸ ன்னிஸாைவ வர்ணித்தவன் ஒ
கைடந்ெத த்த
ட்டாள். அவள் அழகு வர்ணைனக்கு அப்பாற்பட்ட . இவர் அவைள மண
க்க
பட்ட கஷ்டெமல்லாம் அவைள மண
க்க அன்
இர
அவள்
கத்திைரைய
நீக்கியேபா
பஞ்சாய்ப் பறந்
விட்ட . இவர் வாயி
ந்
'ஆ' என்
ஒ
சன்னமான ஒ
இவைர ம் அறியாமல் எ ம்பிய . ஒ அக்பர் பா ஷா இன்
இ ந்தி ந்தால்
இவ க்காக
ஒன்ப
மடங்கு
ைசன்யத்ைதெயல்லாம்
திரட் யி ப்பாேர என்

இப்ராஹ’ம் நிைனத்தார்.

இவர் மைனவியின் அழகு மதிைய மயக்கி ஆைள கிறங்க ைவக்கும் அழகு.
மண
த்த நாளில் இ ந் இவ க்கு அவள் ேமல் அள கடந்த பிேரைம. இந்த
அழகு ஏற்ப த்திய விபாீதம் ஒ நாள் அந்த ஊாிேல ெகாைலயாகப் ேபாய் வி ந்த .
ஸ ன்னிஸாவின் பிரசித்தமான அழைக ஊர்
க்க ேகள்விப்பட்
ந்த . ஆனால்
ெபண்கைளத் தவிர ேவெறா வர் பார்த்த கிைடயா . அதற்கும் ஒ நாள் சந்தர்ப்பம்
வந்த .
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அந்த குக்கிராமத்தில் இ ந்த ஒேரெயா பால்கைட அஹமத் மிர்ஸா ைடய தான்.
அவனிடம் எட் எ ைம மா க ம் பத் பதிைனந் ஆ க ம் இ ந்தன. பால்
சப்ைள தட் ப்ப ம் சமயத்தில் மற்றவர்களிடம் பால் வாங்கி சமாளித்
வந்தான்.
அப்ப த்தான் ஒ நாள் பால் சப்ைப அவசரமாகத் ேதைவப்பட்டதால் ஒ மத்தியானம்
ேபால இப்ராஹ’ம்

ேத ப் ேபானான். அந்த சமயத்தில் ஒ வ ம் அப்ப

ேத வ வ
கிைடயா . இப்ராஹ’ம் அந்த ேநரங்களில் க ம் த் ேதாட்டத்திேல
இ ப்பார் என்ப ஊர் அறிந்த ேசதி.
அஹமத் மிர்ஸா
ேத
வந்தேபா
ஸ ன்னிஸா எ ைம மாட்ட யில்
ேவைலயாக இ ந்தாள். ேவைலயில் கண்ணாயி ந்தவள் தைலத்திைர ந வியைத
கவனிக்கவில்ைல. அஹமத் மிர்ஸா பிைழயான வழியில் ேபாறவன் அல்ல. ஐந் ேநரத்
ெதா ைக தவறாமல் ெசய் வ பவன். அப்ப ப்பட்டவன் மாெப ம் தவ ஒன்ைற
அன் ெசய் விட்டான்.
அவைளப் பார்த்த கண்கைள அவனால் அகற்ற
யவில்ைல. ைவத்த கண்
வாங்காமல் அப்ப ேயா ெகாஞ்ச ேநரம் நின்றான். ெகாக்கி ேபாட்ட ேபால ஏேதா
ஒன் அவைனப் பி த் இ த் நி த்தி ைவத்த ; த்தி அ ேயா ம ங்கிவிட்ட .
ெவற்றிக்களிப்பில்
ாிேயாதனன் மதி மயங்கி ஒற்ைற ஆைடேயா
இ ந்த
திெரௗபதிைய சைபக்கு இ த் வரச் ெசால்
அவள் பார்க்க தன
இட
ெதாைடைய ைகயினால் தட்டவில்ைலயா? அ
விட்டான்.
அதற்கு பிறகு மகா பாபமான ஒ

மாதி ஒ

கணம் உன்மத்தனாகி

காாியத்ைத ெசய்தான் மிர்ஸா. கண்ெவட்டாமல்

அவைளேய பார்த்தப žப்ைப எ த் தன் தைலைய வாாினான். இ கிராமங்களில்
பார ரமான ஒ
அசிங்கமான ைசைக. இப்ப யான நடத்ைதக்கு மன்னிப்ேப
கிைடயா . இ ேபால கீழ்த்தரமாக நடக்கும் ஆ க்கு கிைடக்கும் தண்டைன ம்
எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த தான்.
சிறி
ேநரம் ெசன்ற . ஸ ன்னிஸா க்கு இ
ஒன் ம் ெதாியா . அவள்
பாட் க்கு தன் ேவைலயிேலேய கண்ணாயி ந்தாள். தி க்கிட்
நிமிர்ந்தவள்
இவைனப் பார்த் விட் அரண் ேபாய் ட் க்க உள்ேளஓ விட்டாள்.
அன்
பின்ேனரம் இப்ராஹ’ம் இைதக் ேகள்விப்பட்டார். அவர் இ தயத்ைத
யாேரா தி கிப் பிழிஞ்ச ேபால ஆகிவிட்ட . அவர் ெசய்யேவண் யைதச் ெசய்ேத
ஆகேவண் ம். ேவ வழிேய இல்ைல.
இப்ராஹ’ம், மிர்ஸாைவத் ேத ப் ேபானேபா
கைடயிேல இன்

ம் இரண்

மிர்ஸா கைடயில்தான் இ ந்தான்.

வா க்ைகக்காரர்க

ம் இ ந்தார்கள். இப்ராஹ’மின்
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ைககளில்
அவர்கள

ப்பாக்கிையக் கண்ட ம் மிர்ஸாவின் கண்கள் மிரண்டன. இப்ராஹ’ம்
வம்சத்
ெசாத்தாகிய லீ என்ஃபீல்
ப்பாக்கிையத்
க்கி பி த்

குறிபார்த்
சுட்டார். குறி தவறவில்ைல. மிர்ஸா அந்த இடத்திேலேய இப்ராஹ’ம்
தி ம்பி வந்
ப்பாக்கிைய சுவாில் சாத்திவிட் ஒன் ேம நடக்காத ேபால சும்மா
இ ந்தேபா ஸ ன்னிஸா விம்மி விம்மி அழத் ெதாடங்கினாள்.
அன்றிரேவ ஜிர்கா அவசர அவசரமாகக் கூ ய . இப்ராஹ’ம் சுட்டைத ஒ த்த ம்
ஆட்ேசபிக்கேவ

யா ; அ

ெசய்ய ேவண் ய தான். ஆனால் இ

'பரம்பைர ரத்தச் சண்ைடயாக' மாறி விடக்கூடா
மிஸ்ரா க்கு ஒ
மிர்ஸா

மைனவி ம் இரண்

பகுதியினர்

'ரத்தப்பணம்'

குழந்ைதக
ேகட்டார்கள்.

ஒ

ெபாிய

என் தான் பயப்பட்டார்கள்.
ம். அவள் எங்ேக ேபாவாள்?
ஜிர்காவில்,

மிர்ஸா ைடய

கு ம்பத் க்கு, இப்ராஹ’ம் நா
எ ைம மா க ம் அந்த வ டத்திய க ம்
சாகுப யில் பாதி ம் ெகா க்கேவண் ம் என்
ர்ப்பாகிய .
அஸ்காாியின் நிக்காஹ் கன காலம் தள்ளிப் ேபான க்கும் காரணம் அவ ைடய
தாயார் ஸ ன்னிஸாதான். தன் தாையப் ேபான்ற அழகான ெபண்தான் தனக்கு
மைனவியாக ேவண் ம் என் அஸ்காாி ேகட் க் ெகாண்
ந்தார். அ அவ்வள
இலகுவான காாியமா என்ன? அஸ்காாியின் தாயார் இப்ேபா இல்ைலெயன்றா
அந்த மாதிாி ஒ அழைக அஸ்காாி பிறகு இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் காணேவயில்ைல.

ம்

அஸ்காாி தி ம்பிப் பார்த்தார். அ
ம் பா ம் ெகாஞ்சம் தளர்ந் விட்டார்கள்.
விைரந்
வ மா
ைசைக காட் விட்
ேம ம் ெதாடர்ந்தார். இப்ேபாெதல்லாம்
மைல ஆட்ைடக் காண்ப ேவ அாிதாகி விட்ட . மைலயின் உச்சியில் ஒன்ேறா,
இரண்ேடா தனித் காணப்ப ம். மனிதவாைட பட்ட ம் மாயமாய் மைறந் வி ம்.
ராமாயணத்தில் மாய மாைனப்ேபால அ
ாிதமாக பறந் பார்த் க் ெகாண்
க்கும்
ேபாேத காற்றிேல ஐக்கியமாகிவி ம்.
அதிர்ஷ்டம் இ ந்தால் இன்
அ யின்
தல் ேவட்ைட ஒ
மைல ஆடாக
இ க்கும். அ பன்னிரண் வய ப் ைபயனாக இ ந்தா ம் அவ ைடய ேதாள்கள்
ப்பாக்கிையத் தாங்கும் வ
டன்தான் இ ந்தன. ெநற்றியில் சிறி
வியர்ைவ
அ ம்ப த மாற்றமில்லாமல் ஒவ்ெவா
பாைறயாக லாவகமாகப் பாய்ந்
கு விேபால வந்
ெகாண்
ந்தான் அ . மைல ஆட் க்கு இவன் ெபாிய
சவாலாகத்தான் இ ப்பான்.
ேவட்ைடக்காரர்க

க்கு கண்களில் சக்தி ெவகு

ரம் வைர இ க்கும். நாலாபக்க ம்

கண்கைள ழாவியப ேய வந் ெகாண்
ந்தார்கள். யல், காட் க் ேகாழி எல்லாம்
சு ம்
ரத்தில் இ ந் ம் அவர்கள் அவற்ைறத் தாண்
வந்
விட்டார்கள்.
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பாைறகளின் உச்சியில் தனிைமயில் நின்
அவர்க க்கு ெதன்படேவ இல்ைல.

ேவ பார்க்கும் மைல ஆ

மட் ம்

ேநரம் பதிேனா மணியாகிக் ெகாண் வந்த . இவர்கள்
வ க்கும் கைளப்
ேம ட்
விட்ட . பாைறகளில் இ ந்
சூ
ெம வாக ேமேல எ ம்பிக்
ெகாண்
ந்த . 'ெகாஞ்சம் இைளப்பாறலாமா?' என்
அஸ்காாி நிைனத்த
ேபா தான் ெவகு ரத்தில் பாைறயின் உச்சியில் நிழலாக பாைறேயா ஒர் ஆ தன்
சாதகத்ைத
க்க வந்தவர்கள் எதிாில் வ வ
ெதாியாமல் ெச ெயான்ைற
நிமிண் க் ெகாண் நிற்ப ெதாிந்த .
அஸ்காாியின் இதயம் 'படக், படக்' என்
அ க்கத் ெதாடங்கிய . அவ ைடய
வாழ்நாளிேலேய அந்த இதயம் இப்ப
ேசா
த்ததில்ைல. மைல ஆ நிமிர்ந்
இரண்
பக்க ம் பார்த் விட்
ம ப
ம் தன் ேவைலக்குத் தி ம்பி நிமிண்டத்
ெதாடங்கிய .
அஸ்காாி காற்றின் திைச பார்த்

அ ைய ம்,

பாஸைர ம் தன் பின்னால்

ேவகமாக வ ம்ப ைசைக காட் னார், அ
ம் பாஸ ம் நிலத்ேதா அ ங்கிப்
ேபாய் ெம வாக
ன்ேனறினார்கள். மைல ஆட்ைட ேநாக்கி சா
ஊர்ந்
ெகாண்
ந்த . அந்த ஆ அந்தச் சிறிய ெச யில் மனைதப் பறிெகா த் அைதக்
க த் இ த் க் ெகாண்
ந்த .
அ ஒ
தல் மைறவில் குந்தி ழங்கா ல் உட்கார்ந் ெகாண்டான். நிதானமாக
ப்பாக்கிைய நிமிர்த்தி ேதாள்மீ தாங்க ெகா த் குறி ைவத்தான். சி
ைபயன்
ஆனா ம் ேவட்ைடக்காரன் பிள்ைளயாதலால் அவன் ைககள் கன்கிாீட் ேபால
ஆடாமல் அைசயாமல் நின்றன.
கைடசி ைறயாக அந்த ஆ ெச ையவிட் நிமிர்ந் தன்ைனச் சுற்றி ள்ள இந்த
உலகத்ைத ஒ
ைற பார்த் க் ெகாண்ட . அஸ்காாி கண் சாைட காட் னார். அ
ஆற அமர அவசரப்படாமல் விைசைய நிதானமாக அ க்கினான். படீெரன்ற ஒ கா
க்க பதவிய . ' ம், ம்' என் பாைறகள் எதிெரா த்தன. மைல ஆ
உயரத் க்கு எவ்விப்ேபாய் ர வி ந்த .
அஸ்காாி மகைனப் பார்த்தார். மகன் தகப்பைனப் பார்த்தான் இரண்

ஆற

ேப ம்

ைகைய உயர்த்தி 'கூஹாய்' என் கத்திக் ெகாண்ேட ஆட்ைட ேநாக்கி ஓ னார்கள்.
பாஸ ம் கூைடைய
தர யில் ேபாட் விட்
கத்திைய எ த் க் ெகாண்
அவர்கைளப் பின் ெதாடர்ந்தான்.
அன்
அவர்கள் கிராமத்தில் ஒேர ெகாண்டாட்டமாக இ க்கும். இந்தச் ெசய்தி
மற்றக் கிராமங்க க்கும் பரவிவி ம். அ யின் பிரதாபத்ைத ேகட்பதற்கு எல்ேலா ம்
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வந்

கூ வார்கள். மைல ஆட்

வி ந்

இர

க்க ெதாட ம். அந்த இைறச்சியின்

ž பற்றி எல்ேலா ம் சிலாகிப்பார்கள். அவன் ஒ
ஆண்மகனாகி விட்டான்.
அல்லாவின் க ைணயால் அவர்கள் வம்சம் இனி இைட றின்றி ெதாட ம்.
அவர்கள் கிராமத்ைத ேநாக்கி ேவகமாக நடந்தார்கள். ைமமலாவதற்கு
ன்ேப
அவர்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந் விடேவண் ம். அ யின்
கத்தில் ெப மிதம்.
பாஸர்
ஆட்ைடத் க்கியப பின்னாேல இைளக்க இைளக்க வந் ெகாண்
ந்தான்.
இந்த உலகின் பரப்பிேல, பாகிஸ்தானின் வடமைலப் பகுதிகளில் மட் ேம இந்த
மைல ஆ கள் உலவி வந்தன. அவற்றின் உலக எண்ணிக்ைக ேநற்
இ ந்த

இன்

அ

அ
ம் தகப்ப
நைட ேபாட்டனர்.

வைர 84 ஆக

83ஆக சு ங்கிவிட்ட .
ம் தங்கள் ெவற்றிையக் ெகாண்டாட கிராமத்ைத ேநாக்கி எட்

***
11. ப த்திப்
"என் ராஜ்யத்தி ள்ள நா
அேநக மைலகளா ம் அடர்ந்த கா களா ம்,
நீர்த்ேதக்கங்களா ம் சூழப்பட் கவைலத ம் ெந க்கத்தி
க்கிற . இப்ப யான
நாட் ல் ெபய் ம் மைழயில் ஒ
ளிேய ம் ஆற்றின் வழிேயகி மனித க்கு
பயன்தராத வைகயில் ச த்திரத்ைத அைடவ மகாபாபமாகும்."
- இலங்ைக அரசன் பராக்கிரமபாகு (கி.பி.1153-1186) சூளவம்சம்: அதிகாரம் LXVIII,
ெசய் ள் II.
அவ ைடய நித்திைர திடீெரன்

கைலந்த . குழாயி

ந்

தண்ர் ெசாட் ம்

சத்தம் நிதர்சனமாகக் ேகட்ட . தண்ர்க் குழாையத் திறந்தால் வ வாகப்

ட் ம்ப

ஆயிரம் தடைவ ெசால் யி ப்பார் யார் ேகட்கிறார்கள்? அவர் ஆழ்ந்த நித்திைரயாக
இ க்கும்ேபா

' க்காறா'

விமானத்தி

ந்

குண்

வி ந்தா

ம்

அவ க்க

ேகட்கா
ஆனால் ஒ
ெசாட்
தண்ர் அநாைதயாக வி ம் சத்தத்ைத மாத்திரம்
அவரால் தாங்க
யா . அவ ைடய மைனவிக்கும் மக க்கும் இ தான் ெபாிய
ஆச்சாியம்.
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இதில் என்ன ஆச்சாியம்! தண்ர்தான் அவ ைடய உயிர்

ச்சு. தண்ெரன்றா

ம்

ெபான்ெனன்றா ம்
குணசிங்கத் க்கு
ஒன் தான்.
சுடானி ள்ள
ெகஸ“ரா
நீர்ப்பாசனத் ைறயில் நீர்வள நி ணராக அவர் கடந்த பன்னிரண் வ டங்களாக
ேவைல பார்க்கிறார். உயர்ந்த பதவி, ஒவ்ெவா
அந்த நாட் ல் தண்ர் பங்கீட்ைடக் கவனிப்ப

ெசாட்

நீர்க்கும் ஆலாய்ப் பறக்கும்

என்ன சாதாரண காாியமா?

ெபா ப்பான அந்த ேவைலைய சாிவரச் ெசய் ம் ேயாக்கியைத அவைரத் தவிர
ேவ
யா க்கு இ க்கிற ? ஆேறயில்லாத யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்
வளர்ந்தவர்.
உ ம்பிராய் வாைழத் ேதாட்டத்தில் தான் அவ ைடய ஆரம்ப தீட்ைச. ஆயிரம் கன்
ேதாட்டம் அ . அவ ைடய அப்பா பட்ைடையப் பி க்க, சித்தப்பா லா மிதிக்க,
இவர் படபடெவன்
பாத்தி கட் க்ெகாண்ேட வ வார். தண்ணி வரவர ேவகமாக
ஈ ெகா த் க் ெகாண்
வரேவண் ம். ெகாஞ்சம் சுணங்கினா ம் கிணற்
நீர்
வற்றிவி ம்;
ேவண் யி க்கும்.

வாைழக்

கன் கள்

அன்

தண்ணியில்லாமேல

ேபாக

அப்பா பாத்திபி த்த ைககளில் இன்
சுடானின் ெபா ளாதார ஏற்ற இறக்கம்
இ ந்த . எகிப் நாட் டன் ெசய்த ஒப்பந்தப் பிரகாரம் ைநல் நதியில் பிரவகித்
வ ம் நீாில் 20,000 ேகா கன மீட்டர் தண்ைர மட் ம் ைவத் க்ெகாண் மிகுதிைய
எகிப்
நாட் க்கு விட் விட ேவண் ம். ேசமித்த நீைர சா ர்யமாக அந்தந்தப்
பகுதியி ள்ள விவசாயிகளக்கு ப த்தி, ேகா ைம, ேசாளம் என் பயி க்கு தக்கப
தரேவண் ம். உயிர் நா யான இந்த ேவைலைய குணசிங்கம் சூட்சுமமான
விதி ைறகைள வகுத்
ெவற்றிகரமாகச் ெசய் வந்தார். சி கக் ெகா த்
ெபாிய
வளம் ேசர்க்கும் கைலயில் குணசிங்கத்ைத அ க்க ஆளில்ைல.
ஐந் மணி அ த்தேபா
ப க்ைகைய விட்
எ ந்தார். மைனவி ம் மக ம்
இன் ம் ஆழ்ந்த
க்கத்திேலேய இ ந்தார்கள். ேசாம்பைல ஆராதிப்பவர்கள்
அவர்கள். எனேவ ஆச்சாியப்ப வதற்கில்ைல. பரபரெவன்
குளியல் ேவைலகைள
கவனிக்க
ற்பட்டார். அந்த அதிகாைலயிேலேய ெவய்யில் சூ
ஏறத் ெதாடங்கி
விட்ட . இன்

ம் சிறி

ேநரத்தில் ைபப்பில் சூ

ேமேல ள்ள தண்ணித்ெதாட்
காணேவ
யா .

தண்ர் மட் ம்தான் வ ம்.

ட் ன்

சூடாகத் ெதாடங்கி விட்டால் பிறகு பச்ைசத் தண்ைர

காைலேநரத் அ ட்டானாதிகள் என்றால் அவ க்கு ஒ ஒ ங்கின்ப தான் நடக்க
ேவண் ம். வழக்கம்ேபால ேஷவ் எ க்கும்ேபா
ஒ
ேபணியில் தண்ணிபி த்
ைவத் ெசய்வார். ைபப்ைப திறந் ேபாட் அ பாட் க்க தண்ணி ஓட ேஷவ்ெசய்ய
மாட்டார். இந்த
ைறயில் தண்ர் எவ்வள
மிச்சப்ப கிற
என்பதற்கு
கணக்ெகல்லாம் ைவத்தி க்கிறார்.
விசிறல் குளியல் மிக ம் பிாியம் என்றா ம்
தவிர்த் வி வார். இரண் வாளியிேல தண்ணிைய ெசய்டடாகப் பி த்
ைவத்
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குளியைல
இவ ைடய

த் க் ெகாள்வார். அவ ைடய மைனவிக்கு இ ஒ ெவட்கக் ேக .
கத் க்க ன்னாேலகூட சில சமயங்களில் சிாித்தி க்கிறாள்.

சுடான் வழக்கப்ப அவர் காைலேவைளயில் ட் ல் ஒன் ேம சாப்பி வதில்ைல.
ஏ மணிக்ெகல்லாம் அ வலகத் க்கு ேபாய் ேசர்ந் வி ம்
தல் ஆள் அவர்தான்.
பத் மணிக்குத்தான் காைல உண . அப் ல்லாய் அவ ைடய பஃத் ைர எ த்
வ வான். இப்ப பல வ டங்களாக அவ க்க ஃ ல்தான் காைல உண . இட்
வைட ம் ேபால இ
ம் ஒ இன்றியைமயாத ேதைவயாகிவிட்ட . இரண்

ம்,
கப்

சா ம், ஃ
வி வார்.

ழ்கி

ம் சாப்பிட்ட பிறக ம ப

ம் அவர் தன்

ைடய ேவைலகளில்

இப்ப சில காலமாக அவ க்கு ஒ
ச சயம். உேலாபி-க மி என்ெறல்லாம்
மற்றவர்கள் நிைனப்பைத அவர் ெபாி ம் ெபா ட்ப த்தவில்ைல.
குக்கு பின்னால்
அவர்கள் உள் ர நைகப்பைதத்தான் அவரால் தாங்க
யவில்ைல. சிக்கனமாக
இ ப்பதற்கும் க மித்தனத் க்கும் அவர்க

க்கு வித்தியாசம் ெதாியவில்ைலயா?

ெபா ச் ெசாத்ைத žரழியாமல் பார்ப்ப கூட க மித்தனமா? ேகா க்கணக்கான கன
மீட்டர் தண்ைர அவர் பங்கீ

ெசய்கிறார், ஆனால் ஓர் ஏைழக் கிழவிக்கு ெகாஞ்சம்

தண்ர் விட்டதற்க அவைர விசாரைண வைரக்கும் இ த்

விட்டார்கேள!

இங்கிலாந்தி
ந்
சுடா க்கு
ேவைல
பார்க்க
வந்த
இ பத்திநா
என்ஜினியர்களில் குணசிங்க ம் ஒ வர். அவர் ஒ வைரத் தவிர மற்ற எல்ேலா ம்
ெவள்ைளக்காரர்கள். ஒப்பந்தம் பிரகாரம் ஒவ்ெவா வராக ெகஸஸ“ராத் திட்டத்தில்
தங்கள் ேவைலகைள
த் தி ம்ப ம் இங்கிலாந் ேபாய்விட்டார்கள். குணசிங்கம்
மாத்திரம் எஞ்சிநின்றார். அவர் அவசரப்பட்
தி ம்பி ேபாகாததற்கு இரண்
காரணங்கள்.

தலாவதாக, இந்த தண்ர்ப் பங்கீட்

ேவைல அவ க்கு நிைறய ஆத்ம

தி ப்திையக் ெகா த்த . இரண்டாவ , அவ ைடய ஒேர மகள் காய்த்திாி ஒ

நல்ல

பள்ளிக்கூடத்தில் ப த் க் ெகாண்
ந்தாள். அவ க்கு இப்ப பதினா
வய ;
அ த்த வ டம் அவள் இ தியாண்
ேசாதைன எ த்
த்த ம் அவ ைடய
ேமற்ப ப்
விஷயமாக சுடாைனவிட்
ஓேரய யாகப் ேபாய்வி வ
என்
தீர்மானித்தி ந்தார்.
உலகத்திேலேய மிக ம் பிரம்மாண்டமான நீர்ப்பாசனத் திட்டம் அ . நீல ைநல்
நதி ம் ெவள்ைள ைநல் நதி ம் சந்திக்கும் அந்த க்ேகாணப் பிரேதசத்தில் 25 லட்சம்
ஏக்கர் பரப் கைளக் ெகாண்ட
அந்தத் திட்டம். ஓர் எல்ைலயில் இ ந்
ம
எல்ைலக்கு ஜ“ப்பில் ேபாவதற்கு அவ க்கு ஒ
அன்னியச் ெசலாவணி ெகாண்

வ வதில்

உற்பத்தி ப த்திதான்; மீதியில்
காய்கறிவைக ம் பயிாிடப்பட்டன.

ைற இரண்

நாள் பி த்த .

ன்னிற்கும் ெகஸ“ராவில் எண்ப

ேசாள ம்,

ேகா ைம ம்,

தம்

ேவர்க்கடைல ம்,
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சுடான் ேபான்ற பாைலவனப் பிரேதசத்தில் மைழைய நம்பி பிரேயாசனமில்ைல.
ைநல் அவர்க ைடய ஜவ நதி. ஓர் இளங்ேகா அ கள் இங்ேக இ ந்தி ந்தால்
'உழவ ைடய ஏாியின் ஓைச ம், மதகிேல நீர் வ

ம் ஒ

ம், வரப் கைள மீறிப்

பா ம் நீாின் சலசலப் ம், மக்களின் மகிழ்ச்சி ஆரவார ம் பின்னணியாகக் ெகாண்
நடந்தாய் வாழி, ைநல் நதி' என்றல்லேவா பா யி ப்பார்? ஆஹா! அ தான் எவ்வள
ெபா த்தமாக இ ந்தி க்கும். ைலல் நதியில்லாவிட்டால் சர்வேதச அரங்கில்
அவர்கைள நிமிர்த்தி உட்கார ைவத்தி க்கும் இந்த நீர்ப்பாசனத்திட்ட ம் இல்ைல;
குணசிங்கம் ேபான்ற உலக அளவில்
கழ்ெபற்ற நி ணர்க ம் இ ந்தி க்க
மாட்டார்கள்.
அ வலகத் க்க அணி ம் ஆைடைய அணிந்
ெவளிேய வந்தார் குணசிங்கம்.
ெவய்யில் சுள்ெளனப் பாயத் ெதாடங்கி விட்ட ! சுடானியர்கள் அணி ம் ஜிேலபியா
என் ம்
நீண்ட
ெவள்ைள
அங்கிையத்தான்
இப்ேபாெதல்லாம்
அவர்
அணிந் ெகாள்வார். அ அவ க்கு வசதியாக இ ந்தா ம் அவ ைடய குள்ளமான
உ வத் க்கு ெபா த்தமாக இல்ைல. அவ ைடய குரல் ேவ கீச்ெசன் இ க்கும்.
உரத் க் கத்தக்கூட அவ க்கு யா ம் பயிற்சி ெகா த்ததில்ைல. கத்தினா ம் கு வி
கத்திய
ேபா
க்கும். மற்றவர்க க்கு ைகவராத இப்ப யான அதி க்கிய
ேவைலைய அவர் திறம்பட ெசய்தேபாதி ம் அ வலகத்தில் யா ம் அவைர
மதிக்காததற்கு இ ஒ காரணமாக இ க்கலாம்.
ெவளிேய வந்

பார்த்தேபா

கஃபீர் வாச ேல குர்ஆர் ஒதியப

வழக்கம்ேபால இவர் குளித்த தண்ைரப் பி த்
பாய்ச்சியி ந்தான். ேராஜாச் ெச க டன் ேபாட்
இவர் ஒ வர்தான். மண்ணில் மல ம்

இ ந்தான்.

மரங்க க்கும், ெச க க்கும்
ேபாட் ப த்திச் ெச ைவத்த

க்களிேலேய மிக ம் உன்னதமான ம்,

எளிைமயான ம், ஆரவாரமில்லாத ம் இந்தப் ப த்திதான் என்ப
இவர் க த் .
சி வனாக இ ந்தேபா
கத்தாித்ேதாட்டத்
ெவ ளிையக் கண்டால் அைதவிட்
ேபாகேவ மனம்வரா அவ க்கு. அ ேபால இந்தப் ப த்தி எங்ேக த்தி ந்தா ம்
அவர் அதன் அழைகப் பார்த் க் ெகாண்ேட மணிக்கணக்‘க இ ப்பார்.
அவ க்கு ப த்திைய பி த்ததற்கான காரணம் அ
ம் அவைரப்ேபால மிக ம்
சிக்கனமான ஒ ெச . குைறய எ த் நிைறயத் த வ அ . அளேவா ப கும்
தண்ர் அவ்வளைவ ம் ெவண்ணிறப்
க்களாக மாற்றிவி ம். சூாிய க்கும்,
மண் க்கும் ஏற்பட்ட ப்பாிமாண ஒப்பந்தத்தில் பிறந்த இந்தப் ப த்திப் ஐயாயிரம்
வ டங்களாக அல்லவா மனித ைடய மானத்ைதக் காத் வந்தி க்கிற !
மற்றவர்கள் இவைர அ ர்வப் பிறவி என்
இ ந்த . இவர் ேவைலக்குப் ேபாய் வ வ

க
ஒ

வதற்கு இன்ெனா

காரண ம்

'ேலாக்ஸ் வாகன்' காாில். அ

ம்
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இ ப வய ப் பராயம் கடந்த கார். சுடானில் ெடாேயாரா, நிஸான், ெஹாண்டா
ேபான்ற ஜப்பான் கார்கள் வண்ண வண்ணக் கலர்களில் ேராட் க்கைள அைடத் க்
ெகாண் ஓ ம். மிக ம் உயர் அதிகாாிகள் என்றால் ெபன்ஸ் கார்தான். அப்ப ப்பட்ட
நாட் ேல இவர் ஒ த்தர்தான் இப்ப யாக ஒ கு விக்கூட் காைல ைவத்தி ந்தார்.
இவ க்கு பின்னால் வந்த இளம் என்ஜினியர்கள்கூட விதம் விதமான
கார்களில்
வந்
ேபாய்க் ெகாண்
ந்தார்கள். அவர்க ைடய பணம் எல்லாம் ேநர்வழியில்
வந்த தான் என் நிைனக்கும் அள க்கு இவர் ஓர் அப்பாவி.
இவ ைடய கார் என்ஜினில் எண்ெணய் ெவகு தீவிரமாக ஓாிடத்தில் ஒ கிக்
ெகாண்
க்கும். வைரயா
ெகா க்கும் வள்ளல்ேபால இந்த என்ஜின் குைறயா
ஒ கும் வரம் ெபற்ற . கஃபீர் கீேழ குனிந்
மிக ம் லாவகமாக ஒ க்குக்கு
ைவத்தி ந்த
ன்ைன எ த்தான். இவர் காைல பின் க்கு எ த்
தி ப்பினார்.
ெஜட்டா தியில் உள்ள எல்ேலா க்கும் இவ ைடய கார் ' ப், ப்' என் கட் யம்
கூறிக் ெகாண்
றப்பட்ட
ேகட்ட . அவர்கள் தங்கள் க காரங்கைளச் சாி
பார்த் க் ெகாண்டார்கள்.
கல்

க்கட்

வளர்த்த

டலங்காய்ேபால ெந ஞ்சாைல வைளேவ இல்லாமல்

ேநராகப் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த . ஒட்டகங்கள் வாிைச வாிைசயாக 'ஓம் ர்மான்'
சந்ைதைய ேநாக்கி நைட ேபாட்டன. பாைதேயாரங்களில் குவித் க் குவித்
ெவள்ளாிப் பழங்கைள அ க்கிைவத்
கத்திக்ெகாண் இ ந்தார்கள். இவ்வள

'தஹ்திர், தஹ்திர்' என்
வியாபாாிகள்
ெவள்ளாிப் பழங்கள் சாப்பி வதற்கு இங்ேக

ஜனத்ெதாைக இ க்கிறதா? அவ க்ேக ஆச்சாியமாக இ ந்த .
நீல உைட ம், தாவணி ேபான்ற ெவள்ைளத் 'ேதாஃப் ம்'அணிந்த
வதிகள்
கூட்டமாகக் பள்ளிக க்கு ெசன்
ெகாண்
ந்தனர். தாவணியின் ஒ
ைனைய
இட அக்குளிேல ெசா கிமீதிைய சுற்றிக்ெகாண் வந் தைலைய
ெதாங்க
விட்
ந்தனர். அசப்பிேல பார்த்தால் அவ ைடய ஊர்ப்ெபண்கைளப்ேபாலேவ
இ ந்தார்கள். இ
ம் ஒ
அழகாகத்தான் இ ந்த . அவ ைடய மக ம் இப்ப
எ ம்பி ேசாம்பல் றித்
ெகாட்டாவி ெகாண்டா
பள்ளிக்கு ஆயத்தம் ெசய்
ெகாண்
ப்பாள். இவ ைடய விசாரைண பாதகமாக
ந்தால் அவ ைடய ப ப்
இந்நாட் ேல தைடபட் ேபாகும். இன் ம் ஒேர வ டம்தான் அவ க்கு இ ந்த .
அவ ைடய மைனவிையப்பற்றி ஒன் ம் ெசால்ல
யா . அ
ேபசி ைவத்த
கல்யாணம்தான். ஆனப யால் காதல் பிரவாகமாகக் ெகாட் ம் என்
எதிர்பார்க்க
இயலா . ேபான ஆனி மாசத்
ெபௗர்ணமியில் இ ந்
சாவித்திாி விரதம்
அ ஷ் க்கத் ெதாடங்கியி க்கிறாள். ைவதவ்யம் வராதி க்க அவள் கண் பி த்த
சு க்கு வழி. எதற்காக இந்த திடீர் மாற்றம்? வாரத்தில் இரண்

நாள் 'ஓம் ர்மான்'

கைடகைள ேசத்திராடனம் ெசய் ஒன் க்கும் உதவாத பித்தைளப் பாத்திரங்கைள ம்,
ெவள்ளிக் ெகா சுக்கைள ம் வாங்கிக் குவிப்பைத மட் ம் அவள் நி த்தவில்ைல.
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அவ ைடய காைரப்பற்றி கூ ம்ேபா 'ஓட்ைடக்கார்' என்ற அைடெமாழிைய ம்
ேசர்த்ேத ெசால்கிறாள். ெபா
ைவத்
ேபசுவைத ஸ்ெபஷல் சப்ெஜக்டாக
எ த்தி ப்பாள்
ேபா ம்.
இப்பெவல்லாம்
அவ டன்
ேசர்ந்
ெவளிேய
வ வதற்குக்கூட கூசுகிறாள் ேபால பட்ட . அவ
அ வலகம் அைமதியாகத்
ங்கிக் ெகாண்
வழக்கம்ேபால ஓ ப்ேபாய் சாய் ெகாண் வந்

க்கு அவமானமாக இ க்கிறேதா?
இ ந்த . இவைரக் கண்ட ம்
ைவத் விட்டான் அப் ல்லாய்.

அவ க்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட 'ெமர்ஸால்', விசுவாசமான ஒேர ேவைலக்காரன்.
உபேயாகித்த க த உைறகைள பின்பக்கமாகத் தி ப்பி அளவான
ண் களாக
ெவட்
அவர் ேமைசயிேல ைவத்தி ந்தான். அவ ைடய சி
குறிப் க க்கு
அவற்ைற அவர் வி ப்பத்ேதா
பயன்ப த் வார். ஒ
சி
காகிதம்கூட
விரயமாவைத அவர் சகிக்க மாட்டார். அப் ல்லாய்கூட இப்பெவல்லாம் அவைர
அலட்சியப்ப த் வ ேபால பட்ட . எல்லாம் அந்த விசாரைண வந்த பிறகுதான். ஒ
சின்ன விஷயம். அைத இப்ப ஈ ளியில் ஈர்பி த்த ேபால் ெகட் யாகப் பி த்
ெகாண்டார்கேள! விசாரைணக் கு வின ைடய அறிக்ைக அன் தான் ேபார்ட்
மீட் ங்கில் விவாதிக்கப்படப் ேபாகிறதாம்.
தண்ர் பக்கீட்ைடச் சாியாகச் ெசய்தா ம் கடந்த நா வ டங்களாக அவ க்கு ஓர்
ஆைச. தன் ைடய ெசாட் நீர் பிரேயாக ைறைய எப்ப
ம் அறி கப்ப த்திவிட
ேவண் ெமன்
யன்றார். சுடான் ேபான்ற தண்ர் பற்றாக்குைற நாட் ல் ெசாட் நீர்
பிரேயாகம் எவ்வள
அவசியம் என்
வாதா னார். அவ ைடய கைரச்சல்
தாங்காமல் ஓர் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலத்ைத ெசாட் நீர் ைறக்கு மாற்றினார்கள்.
பத்தில் ஒ பங்கு தண்ாில் இரட் ப் மடங்கு விைளச்சல் காட்ட
ம் என்
நி பித்தார். எல்ேலா ம் அவைரப் பாராட் னார்கள். ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான
ேப க்கு ேவைல ேபாய்வி ம் என் இந்த திட்டத்ைத கிடப்பில் ேபாட் விட்டார்கள்.
ெசாட் நீர்

ைறயில் சிலாக்கியத்ைத இவர் உணர்த்திய

உண்ைமதான். ஆனால்

அேத ஸ்மரைணயாக, பிடாப்பி யாக, அைத நிமிண் க் ெகாண்

ப்ப

ேசர்ம

க்கு

பி க்கவில்ைல. தண்ர் விநிேயாகம் பற்றி தைலயிேல க்கிைவத் காவ ஆ வ ம்
அவ க்கு ெவ ப்ைபக் கூட் ய . இதன் காரணமாக கடந்த இரண் வ டங்களாக
தண்ர் விநிேயாகப் பிாிவில் இவ ைடய பங்கு ெவகுவாகக் குைறக்கப்பட் விட்ட .
அந்த அவமானத்ைத பல்ைலக் க த் க்ெகாண் ெபா த் க் ெகாண்டார். திதாக
வாய்க்கால் ேபா ம் பிாி க்கு குணசிங்கத்ைத மாற்றினார்கள். அந்த வ டத்
வாய்க்கால் ஐம்ப
ைம ம் அவர் ெபா ப்பில் விடப்பட்ட . அப்ேபா தான்
இவ்வள
கால ம் மிக ம் கவனமாக ம் ெபா ப்பாக ம் ேவைல பார்த்த
குணசிங்கம் ஒ
ெபாிய தவ
ெசய்ய ேநர்ந்த . க மேம கண்ணான அவ க்கு
இப்ப யான ஒ ேசாதைன ஏற்பட்
க்கேவ கூடா .
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திய வாய்க்கால் ேவைல ம் ரமாக நடந் ெகாண்
ந்தேபா இவர் கண்ட ஒ
காட்சி இவைர ெபாி ம் ெநகிழ ைவத்த . ெபாட்டல் காட் ல் அந்தக் கிழவி ஒ
கு ைசயில் தாித்திரத்ைத மட் ம்
ைணயாக ைவத்
வாழ்ந்
ெகாண்
ந்தாள்.
ஒவ்ெவா

நா

ம் இரண்

ைமல்

ரம் நடந் ேபாய் தண்ர் பி த்

வந்தாள். அந்தத்

தள்ளாத வயதில் தன்னந்தனியாக அந்தக் கிழவி தண் க்காகப் ப ம் இன்னல் இவர்
மனைதத் தாக்கிய .
ெதற்ேக நடக்கும் ேபாாின் உக்கிரம் தாங்காமல் கு ெபயர்ந்தவள் இந்தக் கிழவி.
எல்லாவற்ைற ம் இழந்
ற் க்கணக்கான ைமல்கள் கால்நைடயாகேவ நடந்
வந்தவள். ெசாந்தபந்தம் எல்ேலாைர ம் சண்ைடக்கு ப ெகா த்த இந்த ஜூபா
இனத் க் கிழவி இப்ப தனித் ப் ேபாய் சாேவா ேபாரா க் ெகாண் இ ந்தாள்.
சுடான் கைடகளில் அேமாக விற்பைனயாவ
'பாமியா' என்ற ெவய்யி ல்
உலர்த்திய ெவண்ைடக்காய். அைதப் ெபா ெசய் கூழ்ேபாலக் காய்ச்சி கு ப்பார்கள்.
அப்ப யாக இந்த உலர்ந்த ெவண்ைடக்காய்ேபால இ ந்தாள். இந்தக் கிழவி. க த்
ெம ந்த ேதகம்; ெந ய உ வம். வய

ஐம்ப ம் இ க்கலாம்; ஐந்

ம் இ க்கலாம்,

அவள் கம் எல்லாம் ெகஸ“ரா ரயில்பாைத வைர படம்ேபால ேகா கள். அவைளப்
பார்த்த ேம குணசிங்கத்தின் மனைச என்னேவா ெசய்த . அவ க்க தன் ைடய ஊர்
ஞாபகம் வந்தி க்கலாம். கிழவிைய எ த்த
அைழக்கத் ெதாடங்கினார்.

ச்ேச 'எஃத்திராம்' (பாட் ) என்

அவ ைடய கைதையக் ேகட்ட ம் அவர் உ கிவிட்டார். அப்ெபா
தான் அவர்
ஒ
எ த்தார். அ அவ ைடய மனச்சாட்சிக்கு சாியான
என் பட்ட .
அவர்கள் ேபாட் வந்த திய கால்வாைய வைரபடத்தி
ந் சிறி மா ப த்தி
கிழவியி ைடய கு ைசக்கு அண்ைமயாகப் ேபாகுமா
பண்ணினார். இந்த
மாற்றத்தினால் கிழவிக்கு தண்ர் ேவண் ய அள

சுலபமாகக் கிைடத்த .

கால்வாய் ேவைலகள்
ந்த பிற்பா அவர் ைகையப் பி த் க்ெகாண் நன்றி
கூறிய இன்ெனா மறக்க
யாத நிகழ்ச்சி. அவர் மனைத அ ெதாட் விட்ட .
கிழவியின் கண்களிேல இப்ப
அ விேபால தண்ர் ெகாட் ம் என்
அவர்
எதிர்பார்க்கவில்ைல. ர்வெஜன்மக் கணக்ைக தீர்த் ேபான்ற ஒ நிம்மதி அவ க்கு
ஏற்பட்ட .
ஆனால் அப்ெபா
தான் ஒ
ப்பிரச்சிைன ைளத்த . இவ ைடய கால்வாய்
ெவட் ம் பட்ெஜட் பதினா
தம் கூைரைய பிய்த் க் ெகாண்
ேமேல
ேபாய்விட்ட . அதற்கான காரணத்ைத காட் ம்ப இவ க்கு க தம் வந்த . இப்ப
அ க்க க தம் வ வ ம் பதில் எ
வ ம் சாதாரணம்தான். ஆனால் இவர் எ திய
பதில்தான் அசாதாரணம். இவர் ேநர்ைமயாக விளக்கம் ெகா த் பதிைல எ தினார்.
அதிகாாிகள் திைகத் விட்டார்கள். ெகஸ“ரா நிர்வாகத்தில் சாித்திரத்திேலேய காணாத
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விசாரைணக் கு
ஒன்
அப்ேபா
அைமக்கப்பட்ட . இவ ைடய அத் மீறிய
ெசயைல தீர்க்கமாக விசாாித் அறிக்ைக ெகா ப்பெதன் தீர்மானமாகிய .
இவ டன் ேவைல ெசய்த மற்ற என்ஜினீயர்கள் இவ க்கு ஆேலாசைன
வழங்கினார்கள். வைரபடத்தி ள்ள சில பிைழகளால் ேமற்ப தவ ஏற்பட்டெதன்
காட் ம்ப சிலர் ெசான்னார்கள். இன் ம் சிலர், பாைதயிேல எதிர்பாராதவிதமாக
கு க்கிட்ட கற்பாைறகளின் விைளவாக கால்வாைய நகர்த்த ேவண் வந்தெதன்
எ
ம்ப கூறினார்கள். இவர் ம த் விட்டார்.
விசாரைணயில் ேகட்டார்கள். இவர் ெநஞ்ைச நிமிர்த்தி, கண்கைள ேநராகப் பார்த்
ெசான்னார்.
'ஐயா, தண் க்காக இரண்

ைமல் ேபாகும் ெகா ைமைய என் கண்களாேல

பார்த்ேதன். தள்ளாத வய க் கிழவி, உங்கள் அம்மாவாகக்கூட இ க்கலாம். என்னால்
அந்தக் கிழவி ப ம் கஷ்டத்ைத பார்க்க
யவில்ைல. அ தான் நான் கால்வாய்
பாைதைய சிறி
மாற்றி அைமக்கேவண்
வந்த . இ
பார ரமான குற்றமா?
இன்
அந்தக் கிழவி ேபாட்
க்கம் ப த்தித் ேதாட்டத்ைத பார்க்கும்ேபா
என்
கண்கள்
குளி கின்றன.
கிழவி ைடய
ன்னைக
ேபால
ப த்தி
த்
நிைறந்தி க்கின்ற . கட ளால் ைகவிடப்பட்ட கதியில்லாத ஏைழக்கு இந்தக்
கால்வாய் வாழ்

ெகா த் விட்ட .'

அவ ைடய தைலவிதிைய நிாிணயிக்கு ேநரம் ெந ங்கிக்ெகாண் இ ந்த . மணி
ஒன்ப .
சைப
அங்கத்தினர்கள்
ஒவ்ெவா வராக
வந் ெகாண்
ந்தனர்.
எல்ேலா ேம அவ க்கு ெதாிந்தவர்கள்தான். இன்
அவைரக் கண் ெகாள்ளாத
மாதிாி
பரபரப்பாக
ேபாய்க்ெகாண்
ந்தனர்.
பார்க்கேவண் ம் ேபால் ேதான்றிய . இனிேமல்
கிைடக்காெதன் அவர் உள் ணர் கூறிய .

அவ க்கு
இப்ப
ஒ

'எஃதிராைம'
சந்தர்ப்பம்

குணசிங்கம் காாில் ஏறியைத யா ம் பார்க்கவில்ைல. அவர் நடக்கும்ேபா
நடப்ப ேபாலேவ ெதாியா . காாில் ஏறிய ம் அைத ஸ்டார்ட் பண்ணிய ம் கன
ேவகத்தில் நடந்தன. ஆனால் அ
ஒ
அைமதியான ேவகம். ' ப், ப்' என்
அவ ைடய கார் உயிர்ெபற்ற ம்தான் பல கண்கள் தன்ைன பார்ப்பைத அவர்
உணர்ந்தார். அந்த ேநரத்தில் குணசிங்கம் காைர எ த் க்ெகாண்
ேபாவ
அவர்க க்கு அதிசயமாக இ ந்த , காைர ேநராக எஃதிராமின் கு ைசைய
ேநாக்கிவிட்டார். அவைளப் பார்ப்பதினால் சிலேவைள அவ ைடய மனப்பாரம் சிறி
குைறயக்கூ ம்.

160
எஃத்திராம் குணசிங்கத்ைத கண்ட டன் மகிழ்ச்சியால் ாித் ப் ேபானாள். ப த்திச்
ெச
வளர்ந்
ெகாத் க் ெகாத்தாக ெவ த்
நின்ற . ஆயிரம் வதிகள் தைல
நிைறய ெவள்ைளப்
ைவத்
குனிந்
நிற்ப ேபால் ப த்திச் ெச கள் ெமா
ெமா ெவன்
பார்த்த இடெமங்கும் நிைறந் கிடந்தன. இரண்
வ டங்க க்கு
ன் அ ெபாட்டல் காடாக இ ந்த என் ெசான்னால் யாராவ நம் வார்களா!
காற் ச் சுழன்
சியேபா அங்கு நிலவிய ெவப்பம் தணிய ப த்திச் ெச கள் சிறி
ஆ ன. ெவள்ளிக்கிழைம காைல ேவைளயில் தைலயில்
கிவிட்
குமாிகள்
தைலையச் சி ப்பிய ேபான்ற அந்த காட்சிைய பார்ப்பதற்கு குணசிங்கம் ஆயிரம்
ைமல்கள்கூட நடந் ேபாவதற்கு தயாராக இ ந்தார்.
கிழவியின்

கம் ஒ

ெயௗவனப் ெபண்ணின் கு

"என்ன வால் ஹ்! உன்

கம் இப்ப

கலத் டன் காட்சியளித்த .

ேசார்ந் ேபாய் இ க்கிறேத?" என்றப

எஃத்திராம், ெகனானா சர்க்கைர நிைறயப் ேபாட்ட 'ெகக்கேட' பானத்ைத ெகாண்
வந் தந்தாள். கிழவி அவைர அதற்கு
ன் 'வால் ஹ்' (அ ைம மகேன) என்
அைழத் கிைடயா . அந்த வார்த்ைத அவைர என்னேவா ெசய் விட்ட . பாரவண்
இ க்கிற மா
வாயிேல
ைர தள் ம்ேபா
அந்த
ைரைய வழித்
மாட் ன்
கிேல ேதய்த்
வி வார்கள். மா அப்ேபா
ஒ சிாிர்ப் ச் சி ர்க்கும். அந்த
மாதிாி குணசிங்கத்தின் உடம்ெபல்லாம் சி ர்த்த . நிைறய அழேவண் ம்ேபால
பட்ட . ம ப
ம் தனிைமைய நா ய அவ ைடய மனம். அவசரமாக கிழவியிடம்
விைட ெபற் க்ெகாண் தி ம்பினார்.
அவர்கள் பதினா

தம் பட்ெஜட் ல் இ க்கிற

சிாிப்பாக வந்த . அ

என்ன அவ்வள

என்

ெபாிய நஷ்டமா? நா

கூறிய
வ டங்க

அவ க்கு
க்க

ன்

என்ன நடந்த ?
உலகம் எங்க ம் பகிஷ்காிக்கப்பட்ட கி மி நாசினிைய இவர்கள் தவ தலாக ஓடர்
பண்ணிவிட்டார்கள். ஒ வ டத் க்கு ேதைவயான கி மி நாசினி. ஆனால் கப்ப ல்
வந் இறங்கிய பிற்பா தான் அைவ உலக
வதி ம் றக்கணிக்கப்பட்ட விஷயம்
இவர்க க்கு ெதாிய வந்த . சுற் ச் சூழைல மிக ம் ெகா ரமாகத் தாக்கம் விஷம்
ெகாண்ட நாசினி அ இரண் லட்சம் ெடாலர் ெப மதியான சரக்கு. அவ்வளைவ ம்
தள்ளி ைவக்க ேவண்
அழிக்க ம் உத்தர

வந்

விட்ட . அ மாத்திரமல்ல, அவற்ைற அப்ப ேய

வந் விட்ட . எப்ப

பாற்கடைலக் கைடந்தேபா

அழிப்ப ?

ஆலகால விஷம் ெவளிவந்த . அந்த விஷத்ைத தக்க

ைவப்பதற்கும் இடமில்ைல; அழிப்பதற்கும் வழியில்ைல அப்ெபா
க ைண

கூர்ந்

அந்த

விஷத்ைத

எ த்

வி ங்கி

சகல

சிவெப மான்
ஜ“வராசிகைள ம்

இரட்சித்தார் அல்லவா? அ ேபாலத்தான் இ
ம். இக்கட்டான நிைல. ேம ம்
எவ்வளேவா பணம் ெசல ெசய் அந்த விஷத்ைத அப் றப்ப த்தினார்கள். அந்த
நஷ்டத்ைத எந்தக் கணக்கில் கட் னார்கள்.

161

அ தான் ேபாகட் ம். ெசன்ற வ டம் விமான லம் கி மிநாசினி அ க்கும்
ஒப்பந்தம் ஒ
ெபல்ஜியம் கம்பனிக்குக் கிைடத்த . அந்தக் கம்பனி ஒப்பந்தப்ப
நா க்கு நா
விமானங்களில் கி மி நாசினிையத் ெதளித்தப ேய வந்தார்கள்.
ஆனால் ஒ நாள் ஒ விபாீதம் நடந் விட்ட . அன் ேபாட்ட ைறப்ப ஹவாஷா
189க்கு ம ந்

ெதளிக்கேவண் ம். தவ தலாக விமானிக்கு ஹவாஷா 198 என்

ெசய்தி ேபாய்விட்ட . ஹவாஷா 198ல் பயிர் ெசய்த விவசாயிக க்கு இந்த விஷயம்
ெதாியா .
அவர்கள்
பாட் க்கு
வழக்கம்ேபால
தங்கள்
ேவைலகைளப்
பார்த் க்ெகாண் இ ந்தார்கள். விமானி பத்த உயரத் க்கு விமானத்ைத இறக்கி
ம ந்ைத அ த் க்ெகாண் வந்தேபா தான் அந்த சம்பவம் நடந்த . சும்மா ப த்திக்
காட் க்குள் ப த் க் ெகாண்
ந்த ஒட்டகம் ஒன்
சத்தம் ேகட்
அவசரமாய்
எ ம்பிய . இைத விமானி எதிர்பார்க்கவில்ைல. விமானம் ஒட்டகத்தில் ேமாதி
தீப்பி த்த . விமானி ம் ஒட்டக ம் ஸ்தலத்திேலேய மரணம். இழப்பீடாக
லட்சக்கணக்கில் அல்லவா ெகா க்கேவண் வந்த ? விசாரைண எங்ேக நடந்த ?
அந்த தவறான ெசய்தி அ ப்பிய அதிகாாிக்கு ஒன் ேம நடக்கவில்ைலேய!
இவர் அ வலகத் க்கு தி ம்பி வந்தேபா எல்ேலா ைடய கண்க ம்
ேத யப ேய இ ந்தன. இவ க்கு
ஏற்கனேவ ெதாிந் தான்
என்றா ம் மனைத ஏேதா ெசய்த . வயி
எம்பிவந்
ெதாண்ைடக்
அைடத் க்ெகாண்ட . சைப இவைரப் கூப்பிட்ட ப்பிய . உடல்
சு ங்கிவிட்ட .
வண் ேபான கால்கைள நிமிர்த்தி ைவத்
இவர்
ேபானேபா ேசர்மன் இவைரப் பார்த் ேபசினார்:

இவைரத்
இ ந்த
குழிைய
சகல ம்
உள்ேள

"ேபார் ன்
ைவ
அறிவிக்கும்
வ த்தமான
பணிைய
என்னிடம்
ஒப்பைடத்தி க்கிறார்கள்" என் ெதாடங்கினார். அவ ைடய வாய் அைச மாத்திரம்
இவ க்கு ெதாிந்த . உத கள் விாிந் விாிந் ெப த் ப்ேபாய்
அைறைய ம்
அைடத்த . ஒ
சத்த ம் ேகட்கவில்ைல. சிறி
ேநரம் ெசன்ற . எல்ேலா ம்
இவைரேய பார்த்தார்கள். இ க்கமான ெமௗனம் நிலவிய . ேசர்மன் இன்ெனா
ைற ேகட்டார். "நீங்கள் ஏதாவ

ெசால்ல வி ம் கிறீர்களா?"

"ஐயா, நான் ெசால்ல என்ன இ க்கிற ? என் ைடய வாழ்வில் ெப ம்பகுதிைய
இந்த கூட் த் தாபனத் க்காக அர்ப்பணித்ேதன். நீங்கள் பதிெனா ேபர் ேசர்ந் ஒ
ைவ எ த்தி க்கிறீர்கள். அந்த
சாியானதாகத்தான் இ க்கும். இேத
ேவைலைய என்னிடம் இன்ெனா
ைற ஒப்பைடத்தால்கூட நான் எ த்த
வில்
ஒ வித மாற்ற ம் ெசய்யமாட்ேடன். நான் என் பணிைய கடந்த பலவ டங்களாக
திறம்படேவ ெசய் வந்தி க்கிேறன். நான் ஏமாற்றவில்ைல; ைகயாடவில்ைல; ெபாய்
ேபசவில்ைல. நான் ெசய்தெதல்லாம் ஓர் ஏைழக் கிழவிக்கு தண்ர் வழங்கிய தான்.
தண்ைர வகுத் க் ெகா ப்ப தான் என் ேவைலெயன்
குற்றம் என்றால் அந்த மகத்தான குற்றத்ைத நான்

நம்பிேனன். அ
மகா
ெதாடர்ந்
ெசய்யேவ
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வி ம் கிேறன். நான் ெகா த்த ஒவ்ெவா ெசாட்
நீ ம் இன்
ப த்திப் வாக
ெவ த்தி ப்பைத கா ம்ேபா
என் கஷ்டெமல்லாம்...." என்
ெசால் ம்ேபாேத
அவர் நா த த த்த . குரல் கம்பிய . அப்ப ேய சைபைய விட் ெவளிேயறினார்.
ெவய்யில் அேகாரமாக அ த்த . அவ ைடய மனத்தின் ெவப்ப ம் உக்கிரமாக
அவைர வாட் ய . அ வலகத்தில் பாதியில் நின் ேபான ேவைலகைள
த் விட்
குணசிங்கம் தன் ேமைசைய
ப் ர
ெசய்தார். ஒன்றிரண்
ேபர்
அவாிடம்
வந்
அ தாபம்
ெதாிவித்தார்கள்.
தன் ைடய
ெசாந்தப்
ெபா ள்கைளெயல்லாம் ேசகாித் அவர் கயி ெகாண் கட் யேபா அப் ல்லாய்
ஒ விசுவாசமான நாய்க்குட் ேபால அவற்ைற அவற்ைற
க்கிக்ெகாண் அவர்
பின்ேன வந்தான். அவன் பக்குவமாக ெவட் ைவத்த க த உைறத் ண் கைள ம்
மறக்காமல் காாில் ைவத்தான். 'மா ஸலாமா' என்
விைடகூறியேபா
அவன்
கண்கள்கலங்கியி ந்தன. குணசிங்கம் தைலைய பார்த்தப காாிேல ஏறி உட்கார்ந்
ட்ைட ேநாக்கி றப்பட்டார்.
நாஸாவில் (NASA) ஏ கைண ஒன்
றப்ப வதற்கு தயார் நிைலயில்
இ ந்தேபா
ஆந்ைதெயான்
அங்ேக கூ
கட் யி ப்பைத விஞ்ஞானிகள்
தற்ெசயலாகக் கண்டார்கள். ஆந்ைதைய அப் றப்ப த்தி இன்ெனா
ைற
ஏ கைணைய தயார் ெசய்வெதன்றால் இன் ம் பல நாட்கள் ஆகலாம்;
லட்ச்சக்கணக்கான
டாலர்கள்
நட்டேமற்ப ம்.
ஆந்ைதைய
பாராட்டாமல்
ஏ கைனைய ஏவினாேலா ஒ பாப ம் அறியாத ஆந்ைத உயிர் இழக்க ேநாி ம்.
ஆனால் அந்த விஞ்ஞானிகள் தயக்கமில்லாமல் அவ்வள ெபாிய நட்டத்ைத ஏற்
அந்த ஆந்ைதயின் உயிைர காப்பாற்றினார்களாம். இங்ேக என்னெவன்றால் ஓர்
ஏைழக்கிழவிக்கு தண்ர் வழங்கியைத பாபச் ெசயல் என்

தீர்மானித்

விட்டார்கேள!

அர்ஜுனன் சரக்கூடம் ேபாட்ட ேபால
திப் படலம் எ ம்பி சூாியைன மைறத்
ரத்தச் சிவப்பாக்கி விட்ட .
யல் வ ம்ேபான்ற அறிகுறி ெதன்பட்ட . காைர
ேவகமாக இயக்கினார். ஆைமைய விரட் ய த் அ ப ைமல் ேவகம் ஓடைவக்க
மா? இவ ைடய கார் என்னேவா அதற்கு வசதியான ஸ்பீ ேலேய ேபாய்க்
ெகாண்
ந்த .
அேகாரமான
மண் யல்
உ வாகிய .
சுழன்
சுழன்
ஆக்ேராஷத் டன்
சிய காற்
ெகட் யான மண் படலம் ஒன்ைற ஆகாயத்திேல
க்கி எறிந்
உலகத்ைத ேம கண ேநரத்தில்
விட்ட . வாகனங்கள் எல்லாம்
ெமல்ல ெமல்ல ஊர்ந்
இ தியில் ஒேரய யாக ஸ்தம்பித்
நின்
விட்டன.
அவ ைடய வாய் கந்தசஷ் கவசத்ைத
க்கத் ெதாடங்கிய .
இதற்கு
ன் எத்தைனேயா தடைவ மணற் யல் பார்த்தி ந்தா ம் ஒவ்ெவா
ைற ம் அவ ைடய மனத்ைத பயம் வந் கவ்விக்ெகாள் ம். குணசிங்கம் ைலட்ைட
ேபாட் விட் காைர ஒ ஓரத்திேல நிற்பாட் னார். இவ க்குப் பக்கத்தில் ஒ ஒட்டக
ஒட்
ம் ஒட்டகத்ைத நி த்திவிட் தன் ைடய தைலயிேல சுற்றியி ந்த ஈமாஹ்
ணிைய எ த் வாைய ம் க்ைக ம் கா கைள ம்
க்ெகாண் ஒட்டகத்தின்
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கீேழ குந்திக் ெகாண்டான். ஒட்டகத்திற்க அந்தக்கவைல இல்ைல. வசந்த மண்டபத்தில்
இ ப்ப ேபால் சாவதானமாக இைளப்பாறிய . நீண்ட த த்த இைமகளால்
கண்கைள
இ க்கிக்
ெகாண் ம்,
க்குத் வாரங்கைள
க்ெகாண் ம் மணற் யைல நன்றாக அ பவித்த .

சவ் களினால்

குணசிங்கத்தின் மனதிேல அ த்த சூறாவளி ேபால யல் நீண்ட ேநரம் ெதாடர்ந்த .
பன்னிெரண்
வ டத்
விசுவாசமான ேசைவக்கு ஒ
வந் விட்ட .
அவ ைடய மனதிேல ெகாந்தளிக்கும்
ய டன் ஒப்பிட்
பார்க்கும்ேபா
இ
சாதாரண யல்தான். ப த்தியில் அவர் ெகாண்ட ேமாகத் க்கும் தண்ாில் அவர்
ைவத்தி க்கம் பக்திக்கும் இப்ப யாக ஒ
யல் வந்
ற் ப் ள்ளி ைவப்ப ம்
நியாயம்தான்.
கார்

க்க

தி மயமாக மாறிவிட்ட . ஒன் ேம ெதாியவில்ைல. கந்தசஷ்

கவசத்தில் 'ெமத்த ெமத்தாக ேவலா தனார்' சித்தி ெபற்ற ேயன் சிறப் டன் வாழ்க'
என்ற அ கள் வந்த ம் யல் ஒ žற்றம் குைறந்த . வாகனங்கள் ஒவ்ெவான்றாக
ம ப
ம் ஊைரத் ெதாடங்கின. இவர் ெவளிேய இறங்கி கார்க் கண்ணா கைளத்
ைடத் விட்
காைர ம ப
ம் எ த்தார். கச்சான் காற்றில் சிக்கிய கி கு
ேவ ேபால ஒ சில நிமிடங்களில் மரக்கிைளகள், ெகாப் கள், கூைரகள், குப்ைபகள்
என்
திெயல்லாம் மாறிய விந்ைதைய நிைனத் ப் பார்த்தார்.
அன்
வழக்கத்தி ம் பார்க்க ஒ
மணி ேநரம்
ன்பாகேவ
ட் க்கு
வந் விட்டார். கஃபீைர காண வில்ைல. தாேன ேகட்ைட திறந்
காைர உள்ேள
ெச த்தி பார்க் பண்ணிவிட் தகரப் ேபணிைய எ த்
காாின் கீேழ எண்ெணய்
ெசாட் ம் இடத்தில் சாி பார்த் ைவத்தார்.
ட் க் கதைவத் திறப் ேபாட் திறந் உள்ேள தள்ளினார். ய க்காக ைவக்கும்
மண் நிரப்பிய சாக்கு கத நீக்கைல அைடத் க் ெகாண் கிடந்த . ெம வாக காைல
€‘த் அைத நகர்த்தி உள்ேள வந் கதிைரயில் அமர்ந்தார். ைககைள ழங்கா ல்
ைவத்
நாாிைய நிமிர்த்தி அண்ணாந்
பார்த்தார். மைனவிைய ம் மகைள ம்
காணவில்ைல.
பாத் மில் சத்தம் ேகட்ட ; தண்ர் ஓ ம் சப்தம். தாய் மக க்கு தைலயில்
ெஹன்னா ேபாட் க் ெகாண்
க்க ேவண் ம். தைல க
ம் ஆரவாரம் ெதாடர்ந்த .
"ெததியாய் க வ " அப்பா வந்
"எாி

கத்தப் ேபாறார்."

அம்மா! ெமள்ளப் ேபா ங்ேகா."
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தண்ர் சளசளெவன்
யவில்ைல.

ெகாட் க் ெகாண்

ந்த . அந்தச் சத்தத்ைத அவரால் தாங்க

ஜன்னல் வழிேய எட் ப் பார்த்தார். ய
ைடய அக்கிரமத்தினால் மணல் குளித்
அவ ைடய ப த்திச் ெச கள் ேசார்ந் ேபாய் நின்றன. அதிேல ஒேர ஒ
ெச
மாத்திரம் அவசரப்பட்
த்தி ந்த . அவர் பார்க்கும்ேபாேத பஞ்சுத்
கள் ஒன்
காற் க்கு பிய்த் க்ெகாண் ேமேல ேமேல ேபாய்க்ெகாண்
ந்த .
***
வம்ச வி த்தி

ற்றிற்

