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-----------------------------------------------சமர்ப்பணம்
இட ற்

அவதிப்ப வ

மனிதர்கள் மாத்திரமல்ல; இந்தப்

ேலாகத்தில் அழிவின்

எல்ைலயில் பல விலங்கினங்கள், பறைவகள், ஏன் தாவரங்கள் கூட உண் .
மற்ற உயிாினங்க க்கு தீங்கிைழப்ப
ேவ
யா மில்ல; ஆறறி
பைடத்த
மனிதன்தான். இந்த மனிதர்கள் ெசய் ம் அக்கிரமங்க க்காக மன்னிப் ேகட்
இந் ைல இட ற்ற உயிாினங்க க்கு சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.
------------------------------------------என்

ைர

சமீபத்தில் நான் எதிேயாப்பியா நாட் க்கு ெசன்றி ந்ேதன். இ
ைபபிளில்
கூறப்ப ம் ஒ
பழம்ெப ைம வாய்ந்த நா . ேயசு பிறப்பதற்கு ஆயிரம்
வ டங்க க்கு
ன்பாகேவ இங்ேக நாகாீகம் ெகா கட் ப் பறந்த . ஸ“பா என்ற
அதி பசுந்தாி ராணியாக ஆட்சி ாிந்த
இங்ேகதான். இந்த ராணி பல ஆயிரம்
ைமல்கள் பிரயாணம் ெசய்
தர்களின் அரசன் ெசாலமைன தாிசிக்க ெஜ ஸலம்
ெசன்ற ம் அவர்க க்கிைடயில் நட் ண்டாகி ெமன க் எனற ஆண்மக பிறந்த ம்
சாித்திரம். ெமன க்கில் ெதாடங்கிய அந்த அரச பரம்பைர 3000 வ டங்கள் சங்கி
ெதாடர் ேபால நீண் சமீபத்தில் (1974) அரசன் ெஹயி
பறிக்கப்பட்ட டன் ஒ
க்கு வந்த .

ெசலாஸ’யின்

த்

யாட்சி
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இந்த பாரம்பாியத்தில் எதிேயாப்பிய ெபண்கள் ேபரழகு பைடத்தவர்கள். இங்ேக ஓர்
இளம் ெபண்ணின் நடனம் பார்த்ேதன். நடனம்
க்க அந்தப் ெபண் தைலைய ஒ
பக்கம் சாய்த் கண்களால் நிலத்ைத ேநாக்கியப ேய ஆ னாள். அவள் ைகக க்கும்
கால்க க்கும் ேவைல குைற . மார் க ம், க த் ம், தைல ம் மாத்திரம் நளினமாக
கு ங்கிக் கு ங்கி அைசந்தன. ெபண்ணின் கத்ைத மட் ம் கைடசிவைர பார்க்கேவ
யவில்ைல. இ என்ன நடனம் என் மன க்குள் நிைனத் க்ெகாண்ேடன். பரத
நாட் யம், கதக, கதகளி, ஒ சி, மணிப் ாி ேபான்ற நடனங்கைள பார்த்த கண்க
அப்ப த்தான் ேதான்றிய .

க்கு

ஆனால் பிறகு சிந்தித் ப் பார்த்ததில் அந்த நடனத்தி ம் ஓர் அழகு இ ந்ததாக
எனக்குப் பட்ட . அந்த நடனேம தி ப்பி தி ப்பி மனதிேல வந்த . அதில் ஒ
நளின ம் மனைதக் கவ ம் சக்தி ம் இ ந்த
லப்பட்ட . ஒ நாட் மக்களின்
அழகுணர்ச்சிையேயா, கைல ெவளிப்பாட்ைடேயா சாியாக எைட ேபா வதற்கு
எனக்கு என்ன ேயாக்கிைத இ க்கிற என்ற எண்ணம் வ த்த .
ேமற்கு ஆப்பிாிக்காவில் நான் இ ந்த சமயம். ஒ நாள் தமிழ் சினிமாப்படம் ஒன்ைற
ேயாவில் பார்த் க் ெகாண்
ந்ேதன். அப்ேபா ஆப்பிாிக்கர் ஒ த்தர் உள்ேள
வந்தார். நன்றாகப் ப த் உயர் பதவியில் இ ப்பவர்.
ேயாவில் கல்யாணசீன்
ஒன்
நடந் ெகாண்
ந்த . மணப்ெபண் வழக்கம்ேபால ஒ
காைல ம த்
ைவத்
மற்றக் காைல குத் க்கா ட்
நிலம் பார்த்
உட்கார்ந்தி ந்தாள். இந்த
ம

சன் கண் ெவட்டாமல் இந்தக் காட்சிைய பார்த் விட்

ெபண் இ க்கும்
அகராதிப்ப
இ ந்தாள்!

ைற எவ்வள

ெசால்கிறான், 'இந்தப்

ெசக்ஸ’யாக இ க்கிற ' என் . எனக்கு அதிர்ச்சி,

அந்தப் ெபண் மிக ம் நாணமாக, ஒ க்கமாக, பவ்யமாக அல்லவா

இன் ம் எத்தைனேயா, நாங்கள் மதித் ப் ேபாற் ம் சில விஷயங்கள் பிற
நாட்டவ க்கு விேநாதமாகப் ப கின்றன. அவர்கள் ெசய் ம் காாியங்கேளா எங்கைள
ஆச்சாியப்பட ைவக்கின்றன. கன்னிைம என்ப எவ்வள ெபாிய விஷயம். கன்னியம்
காப்ப என்ப எங்கள் கிராமத் ப் ெபண்க க்கு ஒ தவம் மாதிாி.
அெமாிக்கப் பள்ளிக்கூடங்களில் பதினா வய க்கு ேமல் கன்னித் தன்ைமேயா
ஒ ெபண் இ ந் விட்டால் அவ க்கு எவ்வள அவமானம். அவள் ெபாய் க்காவ
கன்னி கழிந் விட்ட என் ெசால்லேவண் ய நிர்பந்தம்.
இ
மாத்திரமா? அெமாிக்கக்கார க்கு எ ந்
மாியாைத ெசய்
'ேசர்' என்
அைழத்தால் பி ப்பதில்ைல. ஆங்கிேலய க்கு கால்கைள ஒ க்கிைவத் மாியாைத
ன்ேன தைலகுனிந் நிற்ப அசிங்கமாகப் ப கிற . ெஜர்மன்கார க்கு ைககட்
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பவ்யமாக நின்றால் ேபா ம், ேவ விைளேய ேவண்டாம். ஆனால் எங்கள் ஊர்களில்
இன் கூட ஒ
ெபாியவைரக் கண்ட ம் ேதாளில் ேபாட்ட சால்ைவைய எ த்
கக்கத்தில் ைவப்ப நடந் ெகாண் தான் வ கிற .
இப்ப த்தான் அப்கானிஸ்தானில் ஒ நாள் நாங்கள் பத் பதிைனந் ேபர் ஆட்
மயிாில் ெசய்த கம்பளத்தில் நிைரயாக உட்கார்ந் உணவ ந்திக் ெகாண்
ந்ேதாம்.
பத் அ நீளமான ெராட் ஒன் எங்கள் ம களில் மைலப்பாம் ேபால தவழ்ந்
ெகாண்
ந்த . நான் என் ம யில் கிடந்த ெராட் ப் பகுதிைய இ த் , பிய்த்
க த் க் ெகாண்
ந்ேதன்.
அங்ேகெயல்லாம் மரக்கறி வசதி,அாி . ேகாழி, ஆ , ஒட்டகம் என்
எல்லாம்
இைறச்சி மயம்தான். ேதநீாில் ேதாய்த்
ெராட் ைய சாப்பிட்டப ேய நான்
அவர்க க்கு எங்கள் ஊர் நடப் ஒன்ைற ெசான்ேனன். அங்ேக எப்ப
உ ம்
பி ப்பார்கள் என் ம், அைத உயி டன் கட்
ெதாங்கவிட் , ேதாைல உாித்
என்னமாதிாி சைமப்பார்கள் என்பைத ம் விவாித்ேதன். அவர்கள் ஸ்தம்பித்
ேபாய்விட்டார்கள். பத்

'அவ்கானி' காசு கட

க்காக

ப்பாக்கியால் சுட் க்ெகால்ல

தயங்காதவர்கள், கல்ெநஞ்சக்காரர்கள். இவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் பார்த்திராத ஒ
உ ம் க்காக இரக்கப்பட்டார்கள். என்னால் நம்ப
யவில்ைல. இந்தச் சிந்தைனயில்
பிறந்த தான் 'உ ம் ' கைத.
அந்தக் காலத் அரசர்கள் குற்றம் ெசய்தவர்கைள கு த்தள மண ல் ைதத்
ைவத்
யாைனயின் காலால் இடறச் ெசய்வார்களாம். யாைன
தல்
ைற ஓ
வ ம்ேபா
அேநகமாக மிஸ் பண்ணிவி ம், பாகன் இரண்டாவ
தடைவயாக
தி ப்பிக் ெகாண்
வ வான். யாைன தன்பாட் க்கு ேபாய்க்ெகாண்
க்ககும்.
பிறகும் தவறிவி ம். இப்ப யாக நாைலந்
தடைவ தவறவிட்
கைடசியில்
யாைனயின் கால்பட்
தைல பனங்காய்ேபால உ ண்ேடா ம். இவ்வள க்கும்
ைத ண்டவன் மனம் என்ன பா ப ம். எவ்வள ெகா ைமயான சா .
சி ைவயில் அைறவ ம், க வில் ஏற் வ ம் கூட இப்ப த்தான். பயங்கரமான
சா . உயிர் உடேன ேபாகா
குற்றவாளி ேநா
தாங்காமல் இரவிரவாக
அலறிக்ெகாண்ேட இ ப்பானாம். இரண்
ன்
நாள் கழித்
ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக உயிர் பிாி ம். இப்ப
ெகா ரமான தண்டைனகள் இப்ப ம் சில
நா களில் ெதாட கிற . பிரம்ப ெகா ப்ப ம், தைலைய ண் ப்ப ம், கல்லால்
அ ப்ப ம் இன் ம் சில நா களில் கைடப்பி க்கும் தண்டைனகள்தான்.
ேமல்நா களில் இைறச்சிக்காக மா கைளக் ெகால் ம்ேபா
கூட அைவக்கு
ேநாகாத மாதிாி பார்த் க் ெகாள் கிறார்கள். நான் சி வனாய் இ ந்தேபா ஒ
பாவ ம் அறியாத என்

ைடய ெசல்ல வளர்ப்

நாைய, ஊரார் விசர் என்

தவறாகக்
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கணித்

உலக்ைகயால் அ த்

பிறந்த

தான் 'எ

ெகான்றைத கண்ணால் பார்த்ேதன். அந்த நிைனவில்

மிச்ைச' கைத.

ஒ
கம் ட்டர் ஒ
கு ம்பத் க்குள் குந்
வி கிற . அந்தக்கு ம்பத்தினாின்
அந்நிேயான்யம் ச தியில் கூ வி கிற . ேபப்பர் விரயம் கம் ட்டாின் வரவால்
எப்ப

த க்கப்ப கிற ; எவ்வள

மரங்கள் காப்பாற்றப்ப கின்றன. கம் ட்ட டன்

பிணக்க ம், நட் ம் மாறி மாறி ஏற்ப கிற . இ தான் 'கம் ட்டர்' கைத.
விசா வாங்குவதற்கும் அைலந்

அைலந் , கால் ேதய்ந்

வ த்தப்பட் , அந்த ேசாகத்தில் பிறந்த

வ டக்கணக்காக

'விசா' கைத.

அகதிகளாக
லம் ெபயர்ந்தவர்கள் ப ம் அவதிபற்றி அேநக கைதகள்
ெவளிவந் விட்டன. அந்த அகதிகளின் சிலர் எதிர் நீச்சல் ேபாட் உயர்நிைலக்கு
வந்தா ம், அவர்கள் தங்கள் கலாசாரத்தில் எவ்வள தான் ஊளி ஊளி வளர்ந்தா ம்,
அந்நிய கலாசாரம் எப்ப
ம் அவர்கள் வாழ்க்ைகயில் ெம வாக குந் வி கிற
என்பைதக் கூ வ

' மாேதவி' கைத.

இப்ப யாக ஒவ்ெவா

கைதக்கும் ஒ

தனிக்கைத உண் . எல்லாவற்ைற ம் நான்

கூ ப்ேபாவதில்ைல. அேநகமாக கைதகளில் அ நாதமாக மனிதேநயம், உயிர்ேநயம்
அல்ல பிரபஞ்சேநயம் இ க்கும். ப க்கும்ேபா வாசகர்களாகிய நீங்கேள உணர்ந்
ெகாள் ர்கள். வாழ்க்ைகயின் வடக்கு தியில் நிற்கும் நான் இந்தத் ெதாகுதிக்குள்
'வடக்கு தி' என்

தைலப்பிட்ட

கைதகள் அவ்வப்ேபா

ெபா த்தேம. இத்ெதாகுதியில் ெவளிவந்தி க்கும்

கைணயாழி, கல்கி, இந்தியா

ேட, கிழக்கும் ேமற்கும்

ேபான்ற பத்திாிைககளில் ெவளிவந்தைவ; இன் ம் சில இந்தத் ெதாகுப் க்காகேவ
எ தப்பட்டைவ. இக்கைதகள் பற்றி வாசகர்களின் க த்ைத அறிய நான் ஆவலாக
இ க்கிேறன்.
இந்
மித்திர

க்கு ஓர் அழகான

ன்

க்கும், எப்ேபா ம் எனக்கு

ைர வழங்கிய ெப மதிப் க்குாிய நண்பர் அேசாகர்
ண் தலாக ம், உதவியாக ம் இ க்கும் அன்

நண்பர் வி.சுந்தர ங்கம் (பிபிசி) அவர்க

க்கும், இந்த ெதாகுதிைய உாிய ேநரத்தில்

ெவளிக் ெகாணர்ந்த மணிேமகைலப் பிரசுரத்தா க்கும், அடங்கா ஆர்வ ம் அன் ம்
காட் ய நண்பர் ரவி தமிழ்வாணன் அவர்க க்கும் தக்க
உள்படங்க ம் வைரந் தவிய ஓவியர் ராட்ஸ்கி ம
அவர்க
உாித்தாகுக.
26, நவம்பர் 1997

அ. த்

ங்கம்

அட்ைடப்பட ம்,
க்கும் என் அன்
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ஒ

சு க்கமான

ன்

சுமார் இரண்டாண் க

ைர
க்கு

ன்

தி

அ. த்

ங்கம் அவர்களின் சி கைதத்

ெதாகுப்
'வம்சவி த்தி'
ைல
ன்னிட் ச் ெசன்ைனயில் நடத்தப்பட்ட ஒ
கூட்டத்திற்குச் ெசல்ல ேநர்ந்த . ஏராளமாேனார் வந்தி ந்தனர். அங்கு இலங்ைகத்
தமிழாின் ஒ மிக க்கிய பைடப்பாளியான எஸ்.ெபான் த் ைர இ ந்தார். ேகாவி
மணிேசகர ம்
இ ந்தார்.
கவிஞர்
எஸ்.ைவதீஸ்வரன்
இ ந்தார்.
ேலனா
தமிழ்வாண ம் இ ந்தார். பல சிகைள ைடய பைடப்பாளிகள் அங்கு த்
ங்கம்
அவர்கைளப் பாராட்டக் கு மியி ந்தனர். அன் நான் அவர் பைடப் கள் குறித்
அதிகம் அறிந்தி க்கவில்ைல. ஆனால் பின்னர் 'வம்சவி த்தி'
ள்ள பதிெனா
கைதகைள ம் இந்தத் ெதாகுப்பில் அடங்கப்ேபாகும் இன்ெனா
பனிெரண்
கைதகைள ம் ப த்த பிறகு த்
ங்கம் அவர்கள் ஏராளமான பைடப்பாளிகைள ம்
வாசகர்கைள ம் கவர்ந்தி ப்பதில் காரணம் ெதாிந்த . அவ ைடய
ைனகைத
ெவளிப்பா
மனித இயல்பின் பல்ேவற ஆர்வங்கைள ம் தாபங்கைள ம்
கு கலங்கைள ம் ேசாகங்கைள ம் ெவகு ட்பமானவைகயில் ண் விடக்கூ ய .
ேதர்ந்ெத த்த ெசாற்களில், சிறப்பான
பரந் பட்ட . காலத்தி ம் தளத்தி
ப ப்ேபாாின் அந்தரங்க உணர்ைவ
ச கப் பாத்திரம்
லம் விைச

வ வத்தில் த்
ங்கத்தின் ைனகைத லகம்
ம் மிகுந்த
ச்சுைடய . அேத ேநரத்தில்
அைடயாளம் ெசால்லக்கூ ய கு ம்ப மற் ம்
ட்டக் கூ ய . அவ ைடய மனிதர்கள்

பலதரப்பட்டவர்கள்;
ஆனால்
தனித் வம்
உைடயவர்கள்.
அைனவ ம்
நிஜத்தன்ைமேயா
உ வாகியி ப்பவர்கள். இதனால் அவர்க க்கு ேந ம் சில
அசாதாரண நிகழ்ச்சிகள் கூடப் ப ப்ேபா க்கு இயல்பானதாகேவ ேதான் கின்றன.
த்
ங்கத் ைடய உலகத்தில் இயற்ைகக்கு நிைறய இடமி க்கிற . அ
மி கங்க க்கும் பறைவக க்கும் இடமளிக்கிற . இன் சுற் க் சூழ்நிைலபற்றி யார்
அக்கைள காட் வ , சில த ணங்களில், நைகப் க்கிடமாகக்கூட உள்ள .
த்
ங்கத்தின் கவனத்தில் மரம் ெச க ம் மி கங்க ம் அவற் க்குாிய
க்கியத் வம் ெப கின்றன. ஒ மரம் ழ்த்தப்ப ம்ேபாேதா ஒ
ட் ப் பிராணி
ெகால்லப்ப ம்ேபாேதா
த்
ங்கத் க்கு
வ த்தம்
இ க்கிற .
ஆனால்
இந்நிகழ்ச்சிகைள விவாிக்ைகயில் அவர் மிைக ணர்ச்சிைய ம் பச்சாத்-தாபத்ைத ம்
ெவகு இயல்பாகத் தவிர்த்
அந்த நிகழ்ச்சிகளின் தவிர்க்க வியலாைமைய ம்
குறிப்பிட் வி கிறார்.
இன்ெனா குறிப்பிடத்தக்க அம்சம், த்
ங்கத்தின் நைகச்சுைவ ணர் . எல்லா
மனிதர்கைள ம்
மிகுந்த
பாிேவா
பார்க்கும்
ஆசிாியர்
அவர்க ைடய
நடவ க்ைககளில் உள்ள சில உம்சங்கைள ம் கவனித் ப் பதி ெசய்கிறார். ஒ
தகவல், நைகச்சுைவ நிைறய உள்ள அவ ைடய பைடப் களில்தான் ஆழ்ந்த ேசாக ம்
உள்ள .
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ைனகைதயில் இன்
சாத்தியமான ந னத் வம் அைனத் ம் உள்ளடங்கிய
அேதேநரத்தில்
த்
ங்கத்தின் கைதகள் வாசகர்களில் ெப ம்பான்ைமேயா க்கு
எளிதில் எட்டக்கூ யதாக ம் அைமந்தி க்கின்றன'. ஒ நல்ல ைனகதாசிாியர் மனித
ேநய ம் ஜனநாயக உணர் ம் ெபற்றி ப்ப அவ ைடய ெவளிப்பாட் க்கு ேம ம்
சிறப் ேசர்ப்ப . த்
ங்கம் அவர்க க்கு என் மனமார்ந்த பாராட் தல்.
ெசன்ைன, 17,

சம்பர் '97 அேசாகமித்திரன்
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1. வடக்கு

தி

அலேம
என்
யாழ்ப்பாணத்தில் ஒ வ ம் ெபயர் ைவப்பதில்ைல. அ
காரணமாயி க்கலாம். அவ க்கு அந்தப் ெபயாில் அப்ப ஒ ேமாகம். இ க்கிப்
பி த் க் கட் ய இரட்ைடப் பின்னல்கேளா அவள் காணப்ப வாள். அன்ன நைட
என் ெசால்வ ண் ; பி நைட என் ம் வர்ணிப்ப ண்ட. ஆனால் அலேம வின்
நைட என்றால் மத் கைடவ ேபான்ற ஓர் அழகு. இைடக்கு கீேழ ேநராக இ க்க
ேம க்கு மாத்திரம் இட ம் வல ம் அைசந்
ெகா ேபால வ வாள். அந்த
ேநரங்களில் ேசாதிநாதன் மாஸ்ரர் மனைச என்னேவா ெசய் ம்.
மனைச ெதா வ ஒன் ; ஆனால் ைளப்ப என்ப ேவ . இப்ப ெகாஞ்சக்
காலமாக இந்த எண்ணம் அவர் மனைசத் ைளத் ேவதைன ெசய்த . தைலயி
வந்
ேபா ேபால இ
ம் விைரவில் ேபாய்வி ம் என் தான் எதிர்பார்த்தார்.
ேபாவதற்கு பதிலாக அ
நன்றாக ேவ ன்றி நின் விட்ட . அவ க்கு எாிச்சல்
எாிச்சலாக வந்த .
ேசாதிநாதன் மாஸ்ரர் பயந்தங்ெகா ேபால ெந ேநரம் வளர்ந்தி ந்தா ம்
கு
கூனாமல் நிமிர்ந் தான் நடப்பார். ெநற்றியிேல பளிச்ெசன்
தி நீ . மார்பிேல
அங்கங்ேக ெவள்ளி மயிர்கள் கு யி க்கும். ஏதாவ
தீவிரமாக ேயாசைன
ெசய்வெதன்றால் அவர் மஸாய்
ரன்ேபால ஒற்ைறக்கா ல் நின் தான் அைதச்
ெசய்
ப்பார். நிற்கும் கா ல் கச்ைச
ச்சுகள் ஆலம் வி
கள்ேபால கீ ம்
ேம மாக ஓ த்திாி ம்.
அவ ைடய வாடைக அைறயில் நாற்ப
வ டத்திய பத்திாிைக ந க்குகள்
இடத்ைத
அைடத் க்கிடந்தன.
அவ்வப்ேபா
ெவளியாகிய
அவ ைடய
கட் ைரக ம் அதில் அடக்கம். இவற்ைறெயல்லாம் ஒ நாைளக்கு தரம் பிாித்
அ க்கி ைவக்கேவண் ம் என் அவ க்கு ஆைசதான். ஆனால் அந்தச் சி அைறயில்
அ

நடக்கிற

காாியமா?

இவ்வள

கால ம்

சிலந்தி ட

ம்,

கரப்பான்

ச்சி ட ம்,ெசா குட ம் வாழ்ந்
பழகிவிட்டார். அவற்ைறவிட் ப் பிாிவ ம்
அவ க்கு கஷ்டமாக இ ந்தி க்கலாம்.
அவர் ெவக சிரத்ைத எ த் அந்த அைறைய அப்ப அ க்குப்பட ைவத்தி ந்தார்,
என்றா ம்கூட ெவளிேய ேபாகும்ேபா
நன்றாகக் கஞ்சிேபாட்
சலைவ ெசய்த
உ ப்ைப அணிந்
ைககைள 15
காி ேகாணத்தில் விாித் க் ெகாண் தான்
நடப்பார். பார்ப்பவர்க க்கு உடேன மாியாைத ெசய்யத்ேதான் ம். அப்ப க்கில்லாத
மனிதர் என் தான் எல்ேலா க்கும் அவைர நிைனத்தி ந்தார்கள்.
குைறேய இல்லாத ேசாதிநாதன் மாஸ்ராில் இரண்ேட இரண் குைறகைள மட் ம்
ெசால்லலாம். கட் ைர எ தத் ெதாடங்கினால் அவ க்கு நி த்தத் ெதாியா .
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எ திக்ெகாண்ேட ேபாவார். ேபப்பர்

யேவண் ம் அல்ல

ைம

யேவண் ம்.

இரண்டாவ , காைலயிேல வ ம் ேபப்பைர யாராவ
அபர் ப க்கு ன்
கைலத் விட்டால் அவ க்கு ெகட்ட ேகாபம் வந் வி ம். மற் ம்ப க்கு சாந்த
ெசா பமானவர்.
இப்ப ப்பட்ட ேசாதிநாதன் மாஸ்ரர் நித்திைர ெகாள்ள
யாமல் தவித்தார்.
காரணம் அவ ைடய மனைத ஒ
சி ெபண் ஆழமாக காைலவிட்
கலக்கிக்
ெகாண் ந்த தான்.
மியின

கத்ைத

அந்தகாரம் சூழ்ந்தி ந்த . அந்த அதிகாைலயிேலேய அவர்

எ ந் விட்டார். கிணற்ற யில் ேபாய் தண்ர் பி த் வந் ேகத்தி ல் சூடாக்கி ேதநீர்
ேபாட்
அ ந்தினார். ேநற் வைர ெமாட்டாக இ ந்த நந்தியாவட்ைட இன்
த்தி ந்த . அதிேல இரண்
ைவப் பி ங்கி வந்
சாமி படத் க்கு ைவத்
அைரமணி ேநரம் தியாணம் பண்ணினார். அப்ப ம் மனம் அைமதியைடயவில்ைல.
ெவளிேய வந்
பார்த்தேபா
சிவசம்
ட் ப்பகுதி இன் ம்
க்கத்திேலேய
இ ந்த . வழக்கமாக அவர்க ம் இந்ேநரம் எ ம்பி தங்கள் காாியங்கைள
ெதாடங்கியி ப்பார்கள். அலேம வின் பள்ளிக்கூட ஆரவாரங்கள் இன் ம்
ஆரம்பமாகவில்ைல.
அவேளா ெமாட்டவி ம் பிராயத் ப் ெபண். ஒ வித பிரயத்தன ம் இன்றி இவர்
மனதில் குந்
இவைர இம்ைசப் ப த்தினாள். இந்த ெவட்கக்ேகட்ைட யாாிடம்
ேபாய் ெசால்
அ வார். ஒ பக்கத்தில் பிறவிப் பயைன அைடந் விட்ட ேபால
அவ ைடய உள்மன
ள்ளிய . அேத சமயத்தில் பரம்பைர பரம்பைரயாக
ேசர்த் ைவத்த ேகாைழத்தன ம் ெவளிேய வந் அவைர ெவ ட் ய . ேசாதிநாதன்
மாஸ்ரர் ஒ
ம் எ க்க
யாமல் சி பிள்ைளேபால தத்தளித்தார்.
ேகாயில்

திகளில் இர க்கிரவாகேவ

க்கடகள் எல்லாம்

இந்தக் கைடகைள பிரதானமாக ெமாய்ப்ப

ெபண்க

ைளத் வி ம்.

ம், குழந்ைதக

ம் தான்.

ெபண்க க்கு பாத்திரக்கைடகள், வைளயல் கைடகள் என்
ஏராளமாக இ க்கும்.
சி வர்க க்கு விைளயாட் சாமான்கள் ைவத்தி க்கும் கைடகளில் தான் ேமாகம்
அதிகம். ஆனால் அவற்ைற வாங்கும் பண வசதி எல்லா க்கும் கிைடப்பதில்ைல.
ஆகேவ அவர்கள் ஐந்

சதம், பத்

சதம் என்

ைககளிேல ைவத் க் ெகாண்

இங்கம் அங்குமாக அைலவார்கள். கடைல, பம்பாய் மிட்டாய், ஐஸ் பழம் இதில் எைத
வாங்குவ , எைத வி வ . இ தான் அவர்கள
க்கிய ஏக்கம். அந்த சி வர்கள்
குழம்பிப்ேபாய் ஒ
ம் எ க்க
யாமல் தவித் ப்ேபாய் நிற்பார்கள்.
அந்த

அதி

பயங்கரமான

பா காப் க

டன்

இ ந்த .

ெசாந்தக்காரர்தான் சிவசம் . அவ ைடய தாத்தா 'கள்ள யாவாரம்' ெசய்

அதந்
கட் ய
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. சுற்றி ம் இ க்கும் மதில் சுவர்களில் விதம்விதமான கண்ணா த்
ண் கள்
பதித்தி ந்தன. உள்ேள இ ம் க் கிராதிகள் காரண காாியமில்லாமல் கண்ட
இடத்தி ம் ேபாடப்பட் க் கிடந்தன. ந ந ேவ வைலக் கம்பிகள் ேவ .
க்க
க்க கள்ளைன மனத்திேல நி த்தி கட் ய
.
கள்ள

க்கு அ த்தப

சூாியன். என்னதான் உக்கிரமாக ெவய்யில் எாித்தா

ம் ஒ

சின்ன ஒளிக்கீற் கூட உள்ேள ேபாக
யாதப க்கு ஒ
தந்திரத் ட ம்,
சூட்சுமத் ட ம் அ கட்டப்பட்
ந்த . ந ப்பக ல்கூட விளக்ைக ஏற்றினால்தான்
நடமாட
ம். இந்த
ட் ேலதான் ஒ
அைறயில் ேசாதிநாதன் வாடைகக்கு
இ ந்தார்.
சிவசம்

க்கு மாஸ்ரைரப் பி க்கா . ஏன் இந்த உலகத்திேலேய சிவசம்

'க வம்' ைவத்தி ந்தார். ைககைளப் பின் க்க்
ெகாண் தான் உடப்பார். சி நீர் பா ம்
ரத்
ஊாில் ஆள் கிைடயா . அவர் ேவைல
வ ம்ேபாேத ேசட்ைடக் கழற்றிவி வார். அவர்

ஒ

கட் யப ஆகாயத்ைதப் பார்த் க்
க்குகூட அவைர நம் வதற்கு அந்த
ந்
ட் க்கு பத்த
ரத்தில்
மைனவி வாச ேல காத்தி ப்பாள்.

ெகாஞ்சம் ெவற்றிைல ேபாட் , ெகாஞ்சம் ப டர் சி, ெகாஞ்சம் கர்ப்பமாக பிரசாதம்
வாங்குவ ேபால மிக ம் பவ்வியமாக அந்த ேசட்ைடக் ைகயிேல வாங்கி அவைர
அவசரமாக
உள்ேள
கூட் க்ெகாண்
ேபாவாள்.
பார்ப்பவர்கள்
மிக ம்
அந்ேயான்யமான தம்பதிகள் என் கூட நிைனக்கலாம்.
ஆனால் உள்ேள ேபான சிறி ேநரத்திேலேய பல விேநாதமான ஓைசகள் கிளம் ம்.
சிவசம் தன் மைனவியின் இ ப்பிேல ஓங்கி உைதக்கும் சத்தம் ேகட்கும். பிறகு
அவ ைடய கர்ப்பப் பிறப் களின் ஓலம். அவ ைடய ஓலம். ஊைமயர்களின்
வ டாந்தக் கூட்டம்ேபால வசனமில்லாத ஒ கள். தினம் தினம் இ
தவறாமல்
நடக்கும். இ ந்தா ம் இந்த ம சி ஒ நாளாவ வாச ல் நின் அவைர வரேவற்கத்
தவறிய கிைடயா .
அவர்க ைடய
த்த
பிறப் தான்
அலேம .
ட் ச்
சூழ்நிைலையத்
தவிர்ப்பதற்காக அ க்க
மாஸ்ராின் அைறக்கு ஓ
வரத்ெதாடங்கினாள்.
அப்ப த்தான் அவ க்கும் அவள்ேமல் ஒ பாி ஏற்பட்ட . அந்தப் பாி தான் இன்
ேவ உ வம் எ த் அவைர மிரட் க்ெகாண் இ ந்த .
ேசாதிநாத க்கு கணக்குத்தான் பாடம். ஆனால் தமிழி ம் நல்ல லைம ெபற்றவர்.
அவர் ஓய் ெபற்ற பிறகு பழந்தமிழ் இலக்கியங்கைளத் ேத ப் ப ப்பதில் மிக்க
ஆர்வமாய் இ ந்தார்.
தன் த ல் அலேம
வந்தாள் அவர் பாடம்
பி த் க்ெகாண்

அவாிடம் தமிழ்ப்பாடத்தில் சந்ேதகம் ேகட் த்தான்
ெசால் க் ெகா க்கும் விதம் அவ க்கு நல்லாகப்

விட்ட .

எந்தப்

பாடமாயி ந்தா

ம்

கைதக

ம்,
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உதாரணங்க
யாராவ

மாக உணர்ச்சி வயப்பட் வி வார். கணக்குப் பாடம் எ க்கும்ேபா

கண்ர்விட்

உ குவார்களா? ேசாதிநாதன் ெசய்வார்.

அலேம வின் உடம்
க்க சந்ேதகங்கள் ெபாங்கும். அவ ைடய பல
சந்ேதகங்கைள ேசாதிநாதன் தீர்த் ைவத்தா ம் பதி க்கு அலேம
ம் அவ ைடய
ஒ
ெபாிய சந்ேதகத்ைத ஒ நாள் தீர்த் ைவத்தான். ஆனால் அந்த விஷயம்
அவ க்ேக ெதாியா .
விளக்கின்

ஒளியில்

அவள்

அவ ைடய ைகவிரல்கள் குவிந்

ேமைசயில்

இ ந்

எ திக்ெகாண்

ந்தாள்.

ேபாய் ெபன்சிைல இ க்கிப்பி த்தி ந்த . 'ைகவழி

நயனம்' என்ப ேபால அவ ைடய வாய் ேகாணியப
ைகேபான பக்கம்
இ த் க்ெகாண் ேபான ெவகு சிரமப்பட் தன் ைடய ெபன்சில் இலகுவில் தர
ம த்த வார்த்ைதகைள அவள் பலவந்தமாக பி ங்கிக் ெகாண்
ப்ப ேபால பட்ட .
தமிழ் பாடல்களில் 'பந்தார் விர ' என்ற ெதாடர் அ க்க

வ ம். அதற்கு அர்த்தம்

'பந் ெபா ந்திய விரல்கள்' என்
ெசால்வார்கள். ேசாதிநாதனின் மனக்கண்ணில்
சங்க காலத் ப் ெபண்கள் நிைரயாக வந்
ேபாவார்கள். அவர்கள் ைகவிரல்கள்
எல்லாம் நகச்சுத் வந் எ மிச்சம்பழம் ெசா கிய ேபால உ ண் திரண் ேபாய்
இ க்கும்.
அலேம ைககைளக் குவித் எ
ம்ேபா தான் அவ க்கு உண்ைமயான அர்த்தம்
ாிந்த . ஒ சிறந்த கண்ணா ப் பந் ேபால அ இ ந்த . பல் யின் வயிற்றில்
குட் ெதாிவ ேபால அவள் ைகவிரல்களில் ஓ ம் ரத்தம் கூட அவ க்கு ெதாிந்த .
பந் ேபான்ற அந்த ைகவிரல் குவியைல எ த்
த்தமிடேவண் ம் ேபால பட்ட .
ஆனால் அப்ேபா கூட அவ க்கு அந்த வித்தியாசமான எண்ணம் ேதான்றவில்ைல.
அவ ைடய மைனவி இறந்தேபா அவ க்கு நாப்பத்ைதந் வய . அந்த மரணம்
இ வி ந்த ேபால வந்த . இரண் வ டம் கழித் அவ ைடய மக க்கு நல்ல
இடத்தில் சடங்கு ேபசி வந்தார்கள். அ
கட ள் ெசயல்தான் என்
அவ க்குப்
பட்ட . இப்ப யான சம்பந்தத்ைத அவர் கனவி ம் நிைனத்தி க்க
யா . ைபயன்
அ ஸ்திேர யாவில் வதிவிடம் ெபற் நல்ல ேவைலயில் இ ந்தான். இ ந்த ஒேர
ட்ைட ம் விற் க யாணத்ைத சிறப்பாகச் ெசய் மகைள அ ப்பிைவத்தார்.
அவ ைடய மகன் கைத ேவ . ஒ நாள் வி ய எ ம்பிப் பார்த்தால் ஆைளக்
காணவில்ைல. இயக்கத்தில் ேசர்ந் விட்டதாகச் ெசான்னார்கள். ஒ
க தம் கூட
தனக்கு எ திைவக்கவில்ைலேய என் அவ க்கு கவைல. ஒ நாைளக்கு அவைனப்
பார்ப்ேபாம் என்ற நம்பிக்ைக கனகாலம் இ ந்த . பிறகு அ
ம் ேபாய்விட்ட .
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அ ஸ்திேர யா ேபான ைகேயா மகள் அ க்க க தம் ேபாட்டப
பிறகு சில காலமாக வ டத்திற்கு ஒ க தம் என் ஆகிவிட்ட . தனித்
மரமாய் அ மண் க்குள் ேபாய் ைதந் ெகாண்டார்.

இ ந்தாள்.
விடப்பட்ட

சிகாடா
ச்சிேபால. இந்தப்
ச்சி பதிேன
வ டம் மண் க்கு அ யில்
ைத ண் ேபாய் கிடக்கமாம். பதிேன
வ ட
வில் இ
ெவளிேய வந்
இனச்ேசர்க்ைகயில் ஈ பட் பிறகு இறந் ேபாகும். குஞ்சுகள் மீண் ம் மண் க்குள்
ேபாய் ைதந் ெகாள் ம். இப்ப பதிேன வ டங்கள் தவம் ெசய்தபிறகு இந்தக்
குஞ்சுக

ம் ெபாிசாகி ெவளிேய வ மாம், சாைவத்ேத .

அவர் மைனவி இறந்
பதிேன
வ டங்களாக இவர் ெசய்த தவம் ஒ நாள்
திடீெரன்
றிவதற்கு இ ந்த . ஒளித்தி ந்
எய்த பாணம்ேபால இவைரத்
தாக்குவதற்கு அ
த ணம் பார்த்தி ந்த . ஆனால் இ
அவ க்கு அப்ப
ெதாியவில்ைல.
ட்ைட விற்ற நாளில் இ ந் அவர் சிவசம்
ட் ல் ஓர் அைறயில் வாடைகக்கு
இ ந்தார். பனங்கட் க் குட்டான் ேபால சின்ன வயசாக இ க்கும்ேபாேத அலேம
அ க்க தத்திதத்தி அவ ைடய அைறக்கு வ வாள். ெகாஞ்சம் வளர்ந் கண்கள்
ேமைசக்குேமல் ெதாி ம் வயசில் ஓைசப்படாமல் வந்
இவர் எ
வைதேய
கண்ெவட்டாமல் பார்த் க்ெகாண் இ ப்பாள். இவர் கதிைரயிேல ஏற்றிவி வார்.
சிறி ேநரத்தில் ச க்கி இறங்கிப் ேபாய்வி வாள். அவள் வளர வளர அவளில் பல
மாற்றங்கள் ெதன்பட்டன. இவர்தான் அவற்ைற கவனிக்கத் தவறிவிட்டார்.
இப்ெபா ெதல்லாம் அவள் கிட்ட வ ம் சமயங்களில் இரண்
நாள் தண்ாில்
ஊ ைவத்த பய ேபால ஒ விதமான பச்ைச வாசைன வ கிற . அவ ைடய குரல்
உைடந்
ரஹஸ்யம் ேபசுவ ேபால இ க்கிற . எவ்வள தான் உரத் ப்
ேபசினா ம் கசகசெவன் தான் ேகட்கிற .
அவர் அறியாமல் இந்த விஷயங்கள் நடந்
ெமாட்டாக
இ ந்த
நந்தியாவட்ைட

ந் விட்டன. ேநற் ப் பார்த்தேபா
இன்
த் ப்ேபாய்
கிடக்கிற .

இர க்கிரவாகேவ சதியாக ஒ மண ம், அழகும் அதற்கு வந் ேசர்ந் விட்ட . ஓர்
இர க்குள் நடந்த இந்த அதிசயம் ேபாலத்தான் இ
ம் இ ந்த .
சங்க காலத்
தமிழில் 'டீன் ஏஸ்' ெபண்ைண 'மடந்ைத' என்
ெசால்வார்கள்.
ஆனால்
மடந்ைத
என்ற
ெசால்
அலேம வின்
அழைக
ரணமாக
ெகாண் வரவில்ைல என் இவ க்குப் பட்ட . அவைளப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம்
' ற்றா கிழ் ைல' என்ற பாடல் வாிகள்தான் அவர் ஞாபகத் க்கு வ ம். ஒ டீன்
ஏஜ் ெபண்ைண இந்த ெசாற்ெறாடர்
ற்றி ம் வர்ணிக்கிற
என்
அவர்
நிைனத்தார். ஆனால் அப்ேபா கூட அவ க்கு அந்த எண்ணம் வந்த கிைடயா .
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ஒ

நாள் ைபதகரஸ் என்ற கிேரக்க ஞானி 2500 வ டங்க

க்கு

ன் கண் பி த்த

சித்தாந்தத்ைத அலேம
க்கு விளக்கிக்ெகாண்
ந்தார். இர ேநரம், விளக்கின் ஒளி
அவள்
கத்தில் பட்
பட்
வி ந்
ெகாண்
ந்த . உைறந்த மைழேபால
ேகசங்கள் அவள் கன்னத்தில் வழிந் கிடந்தன. கண்கைள ைகயகலத் க்கு ெபாிதாக்கி
அவர் ெசால் வைதேய அலேம கவனித் க் ெகாண்
ந்தாள்.
த ல் அந்த மகா ஞானியின் வாழ்க்ைகையப் பற்றி ெசான்னார். இந்தப்
பிரபஞ்சத்தின்
சாகசங்கள்
எல்லாம்
ஓர்
ஒ ங்ேகா ம்
எண்ணங்களின்
அ ப்பைடயி ம்
நடப்பைத
விளக்கினார்.
பிறகு
அந்த
ஞானி
எப்ப
க்ேகாணங்கைள ம், ச ரங்கைள ம் உபாசித்தார் என்பைத ம், அவற்றில் இ ந்
அவர் சி ஷ் த்த சித்தாந்தத்தின் மகிைமைய ம் கூறினார்.
ஒ ெசங்ேகாண க்ேகாணத்தில், அதன் கர்ணத்தின் வர்க்கமான மற்ற இரண்
பக்கங்களின ம் தனித்தனி வர்க்கங்களின் கூட் த்ெதாைகக்கு சமமாகும்.
அலேம
ேமற்ப
சித்தாந்தத்ைத வாி பிசகாமல் தி ப்பித் தி ப்பி மனனம்
ெசய்தாள். இந்த பழம்ெப ம் சித்தாந்தத்தின் அ ைமைய ேசாதிநாதன் உற்சாகத் டன்
விளக்கி அைத ன் ெவவ்ேவ வழிகளில் நி பித் க் காட் னார்.
அலேம
வாயி
ந்

ைவத்த கண் வாங்காமல் அவைரேய பார்த் க் ெகாண்
வி ம் வார்த்ைதகைள ைகேயந்தி பி த் க் ெகாண்

ந்தாள். அவர்
ந்தாள். அவள்

கண்களின் ரப்ைபகள்
த்தன. இந்த சித்தாந்தத்ைத இவ்வள எளிதாக, இவ்வள
உணர்ச்சி
ர்வமாக யா ம் இதற்கு
ன்
அவ க்கு விளக்கிய
கிைடயா .
ேசாதிநாதனின் இைமேயாரத்தில் சில நீர்த் ளிகள் ேசர்ந்தி ப்பைத அவள்
அப்ேபா தான் கவனித்தாள்.
ேமளக்கச்ேசாி என்றால் இங்ேக நாதஸ்வரத் க்கு இரண்டாவ
இடம்தான்.
சுற் வட்டார ஊர்களி
ந்ெதல்லாம் தவில் வித் வான்கள் வந்தி ப்பார்கள். இந்த
தவில் சமாைவக் ேகட்பதற்கு சனங்கள் ெபா ைமேயா இடம்பி த்
ன் நான்கு
மணித்தியாலங்கள் கூட ச க்காமல் காத்தி ப்பார்கள்.
தனியாவர்த்தனம் வழக்கமாக ேமல் நீதியில்தான் நடக்கும் ஐந் , ஆ
கூட்டம்
என் தவில் வாத்தியக்காரர்கள் சுற்றிவர நின் ெகாண்ேட வாசிக்கும்ேபா பக்தர்கள்
தங்கைள மறந்
ரஸ’ப்பார்கள். இந்த ஆவர்த்தனம்
த ல் ெபாிசாக ெதாடங்கி
ஒவ்ெவா
சுற் ம் வரவர சி த் க்ெகாண்ேட ேபாகும். வி வி ப் ம் கூ ம்.
கைடசியில் தீர்மானம் ைவக்கும்ேபா
கண்ர் வந் வி ம்.

சில ேப க்கு ஆேவசம் வந் வி ம்; சில க்கு
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இ பத்ைதந்
ற்றாண் கள் கடந்
கண்கள் கலங்க, தி ம்ப ம் எண்கள்
மயமான இந்த. உலகத் க்கு வந்தேபா தான் ேசாதிநாதன் ம ப
ம் அலேம ைவக்
கண்டார்.
ேநர்வ வான

தாைடைய

ைககளில்

ஏந்தி

ழங்ைகயில்

ட் க்ெகா த்

அவைரேய பார்த்தப இ ந்தாள், அலேம . சீாில்லாத பல் வாிைச பளிச்ெசன்ற .
அந்தக் கணத்தில் ஏேதா ஒன்
அவைரப் பற்றி இ த்த . பதிேன
வ டங்கள்
ங்கிய சிக்காடா ச்சி அப்ேபா ெவளிேய வந் விட்ட .

அவ ைடய கன்னங்கள் ச ரமாக ம், அந்த ேமாவாய்
க்ேகாணமாக ம்
இ ந்த . வி யவி ய சந்திரவதனத்ைத பா ய தமிழ்ப் லவர்கள் இந்த அழைகப்பாட
மறந் விட்டார்கள்.
ச ரங்க ம்,
க்ேகாணமாக ம்
பைடக்கப்பட்ட இந்த
கம் விளக்கின் ெவளிச்சத்தில் ஒ
ெதாிந்த .

ைபதகரஸ”க்காகேவ
பிரைமயாக அவ க்கு

அன் ப க்கப் ேபானேபா அவ ைடய நித்திைர எதிர்த்திைசயில் ேபாய்விட்ட .
ம ப
ம் ெயௗவனமாகி விட்டார். ஒ
நீண்ட பயணத்தின் ஆரம்பத்தில்
நிற்ப ேபால கு கு ப்பாக மனம் ள்ளிய . விமான ஓ தைர விளக்குகள் ேபால
எண்ணங்கள் வந் அவைரத்தாக்கின.
அவர் உத களில் இன் ம் ெகா க்கப்படாத த்தங்கள் பல இ ந்தன. அவர் விரல்
னிகளில்
இன் ம்
ெதாட் ப்
பார்க்கேவண் ய
சமாச்சாரங்கள்
நிைறய
இ ப்ப ேபால பட்ட . அவர் வயிற் க்குள்ேள இவ்வள
கால ம் அடக்கி
ைவத்தி ந்த ஆைசகள் இப்ேபா ெவளிேய வரத்
த்தன. எல்லாத்ைத ம் அவிச்சு,
வ த் ப் பார்த்தால் மிஞ்சிய
ஒன் தான். அலேம ைவ அவரால் மறக்க
யவில்ைல. அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகயின் உண்ைமயான காரணம் அவளிடத்தில்
தான் இ ப்ப ேபால அவ க்கு பட்ட .
அவள் வாயிேல எச்சில் குமிழ்கள் ெசய்
ஊதிய காலத்திேல இ ந்
அவைள
அவ க்கு ெதாி ம். ஆனால் இதற்கு ன் இப்ப
தனமான அ பவம் அவ க்கு
ஏற்பட்டதில்ைல. அந்தச் சி
ெபண்ணின் மனதில் என்ன இ ந்தெதன் ம்
ெதாியவில்ைல. இரண்
ேப க்கும் ேசர்த்
அவாிடம் ேபாதிய காதல் இ ந்த .
இவ்வள காதைல ைவத் க்ெகாண் என்ன ெசய்வ என் திைகத்தார்.
ன்

நாட்களாக அவர் ெவளிேய வரவில்ைல. அ க்குத் திைரச்சீைல ம்,

தண்ணிப்பாைன ம், வட்டம் வட்டமாக நீர்பட்ட தைலயைண மாக அவர் உள்ேள
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அைடந்
கிடந்தார். அப்ப யாவ
அடக்கிவிடலாம் என் எண்ணினார்.

அவர் அ வயிற்றில்

ண்ட ஆைசத்தீைய

ன்றாம் இர
ந நிசியில் அவ க்கு ஒ
ஞாேனாதயம் ஏற்பட்ட . கட்ைட
அ த் க்ெகாண்
ஓ த்திாி ம் காைளமாட்ைட அடக்கி இ த் க்ெகாண்
வ வ ேபால் மனைத தி ம்ப ம் இ த் ப் பி த்
அடக்கிவிட்டார். வய க்கு
ஒவ்வாத சிந்தைனகைள நிைனத்
நாணமாக வந்த . ஓெவன்
ஓ ய நதி
சமநிைலக்கு வந் அவர் அ மனதில் ஒ நிம்மதி பிறந்த .
கிணற்ற யில் ேபாய் கம் க விக்ெகாண் ேதநீர் ைவப்பதற்கு ஒ வாளி தண்ர்
பி த் க்ெகாண்
ந்தார்.
லாக்ெகா
சரசரெவன்
வ க்கிக்ெகாண்
வந்த .
அவர் ேவட் ைய ம த் க் கட் க்ெகாண் வாளிைய எ க்கப் ேபாகும்ேபா தான்
அ நடந்த .
அலேம
வந் ெகாண்
ந்தாள். மத்
கைடவ ேபால அைசந் . அவ ைடய
தைலமயிர் கற்ைறகள் கைலந்தி ந்தன. அைவ சூாிய ஓளிபட்
தங்க நிறத் டன்
ெஜா த்தன. கண்கள் இன் ம்
க்கம் கைலயாமல் அைர
யில் இ ந்தன.
பாவாைட ம்
சட்ைட ம்
உ த்தியி ந்தாள்.
ேமற்சட்ைட
அவசரத்தில்
ேபாட்ட ேபால ஒ பக்கத் க்கு க்கிக்ெகாண் நின்ற . ெபாங்க
க்குப் பி த்த
அ ப் க்கட்

ேபால அவள்

ஜங்கள் வழவழெவன் ம், இ க்கமாக ம் இ ந்தன.

அ கில் வந்த ம் அவ க்ேக உாிய ெபண் வாசைன ெசாட்
பர வ ேபால ெமல்ல பரவிய .

நீலம் தண்ாில்

ேசாதிநாதன் மாஸ்ரர் கவிகள் பாட மறந்த ச ரமான
கத்ைத ம்,
க்ேகாண
வ வமான தாைடகைள ம் பார்த்தார். இன் தான்
தல் தல் பார்ப்ப ேபால
அவரால் கண்கைள எ க்க
யவில்ைல. பிறந்த நாளி
ந்
அவாில்
வி பட் ேபான ஒ
ண்
மீண் ம் ேசர்ந்
ெகாண்ட
ேபால ஒர் உணர் .
இவ்வள கால ம் அவர் வாழ்ந்ததின் அர்த்தம் அவர் ன்ேன நின் ெகாண்
ந்த .
அவள் ஜத்ைத எட் ஒ ைகயால் ெதாட் தடவினார்.
அலேம பதறிவிட்டாள். ஐேயா! அங்கிள், என்ன ெசய்
? என் ெசால் யப
அவைரப்பி த் இரண் ைககளா ம் அைணத் க் ெகாண் ேபால் ணி ைவக்கும்
கல் ேல உட்கார ைவத்தாள். தன் ைடய இரண் ைககைள ம் மார் க்கு பக்கத்தில்
ைவத் க்ெகாண் அவர் ன்றாக ம ந் ேபாய் உட்கார்ந்தார். அவ க்கு வசதியாக
அவ ைடய கால் ெப விரல்கள் அவ க்கு ன்பாக இ ந்தன. அவற்ைற தன் தல்
பார்ப்ப ேபால உற்
பார்த்தப ேய இ ந்தார். அந்த ேநரத்தில் அப்ப
இ ப்ப தான் அவ க்கு சாிேபால பட்ட .
சுவாமி றப்பா
ஆரம்பிக்கும்ேபா
தாண் ேமல் தியில் நீண்ட ேமளச்சமா

இர
த்

ஒ
மணி ஆகிவி ம். ெதற்கு தி
வடக்கு திக்கு சுவாமி வ ம்ேபா
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நா மணி ஆகிவி ம். எல்ேலா க்கும் நித்திைர கண் க்குள் வந் வி ம். பக்தர்கள்
எல்லாம் ெமள்ள ெமள்ள கழன் வி வார்கள். அப்ேபா எண்ணிப் பதிைனந்ேத ேபர்
இ ப்பார்கள். அதில் தவில்காரர், நாயனம், பந்தம் பி ப்பவர், எண்ெணய் ஊற் பவர்
கு க்கள் என்
எல்ேலா ேம அடக்கம். இப்ப
சுவாமி இ ப்பிடத் க்கு ேபாக
யாமல் தவியாய் தவிப்பார்.
இைதத் தவிர்க்க ஒ
ேதவ யாள்கள் இப்ப வந்

தந்திரம் ெசய்வார்கள். ேகாயில்
ன்ற ல் சதிரா ய
வடக்கு தியில் ஒ கும்மி அ ப்பார்கள். அவர்கள் க்கக்

கலக்கத்தில் குனிந் , குனிந்

உடைல வ த்தி கும்மி அ ப்பார்கள். தைலமயிர்

கைலந்தி க்கம்; கண்ைம கைரந்தி க்கும். நித்திைரயின் மணம் அங்ேக நிைறந்
தி க்கும். பக்தர்கள் எல்லாம் தங்கள் தங்கள் சயணத்ைத தள்ளி ைவத் விட் இந்த
நித்திைர கும்மிைய ரசிப்பதற்காக நிற்பார்கள். கும்மி
ந்த ம் கூட்டம் கைலயப்
பார்க்கும். அதற்கு ன் சுவாமிைய தரதரெவன்
இ த் க்ெகாண்
ேபாய்
இ ப்பிடத்தல் ேசர்த் வி வார்கள்.
தி விழா என்றால் வடக்கு திையத் தாண் விட்டால் ேநராக இ ப்பிடம் தான்.
ேசாதிநாதன் இப்ேபா வடக்கு தியில் இ ந்தார். நித்திைர கும்மியில் சி
இனிேமல் ேநராக இ ப்பிடம்தான்.

சபலம்

***
2. எ

மிச்ைச

[கைதக க்கு
ன் ைர எ
வ
எனக்குப் பி க்கா . அெதன்ன கட் யம்
கூ வ ேபால என் கிண்டல் ெசய்ேவன். கைதெயன்றால் ெசால்ல வந்த விஷயத்ைத
கைதயிேலேய ெசால்
ஆனால் இந்த

ன்

விட ேவண் ய தாேன! இ
ைர எ

வதில் ஒ

என்ன

ன்

காாியமி க்கிற

ைர? அறி ைர?

கு.அழகிாிசாமி எ திய

'குமார ரம் ஸ்ேடஷன்' என்ற கைதைய நீங்கள் ப த்தி ப்பீர்கள். அதில் ஒ
லமாக 'நாங்கள் ஒன்ைற மனதில் நிைனத்
அறியாமல் இன்ெனா

ெசய் ம் ெசயல் எப்ப

காாியத் க்கு உத கிற ' என்

பாத்திரம்
எங்கைள

ெசால் யி க்கிற . நான்

சி வனாக இ ந்தேபா நடந்த இந்த உண்ைமச் சம்பவ ம் அப்ப த்தான். இனி,
சற் தள்ளி நில் ங்கள். கைத வ கிற ]
ெச யாக இ ந்த அந்த எ மிச்ைச இப்ெபா
மரமாக வளர்ந் விட்ட . அம்மா
அைதக் கவைலேயா
பார்த் க்ெகாண்
ந்தாள். சதி க்கு வந்த ேதவ யாள்
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ைகையக்

காைல

விசுக்கி

ஆ வ ேபால

வளர்ந் விட்ட . ஆனால் ேபச்சுக்கு ஒ
மலட் மரம்.

அந்த

மரம்

இல்ைல; ஒ

கிைளெயல்லாம்

சி

காய் கிைடயா . ஓெவன்ற

அம்மா ம் ெசய்யாத வித்ைதயில்ைல; பார்க்காத ைவத்தியமில்ைல. மண்ைண
ெவட் , ெகாத்தி பசைளெயல்லாம் ேபாட் அ த் விட்ட . அ அைசயவில்ைல.
வடக்கு திக்கு வந்த மஞ்சவனப்பதி ேதர்ேபால தன்பாட் க்கு நின்ற .
இப்ப த்தான்
ன்
வளர்த்
வந்தாள். ஒ

ஒ கறிேவப்பிைலச் ெச . அம்மாக் கண் ம் க த் மாக
சாண் உயரத் க்கு வளர்ந்த பிறகு ஒ நாள் ெசால்லாமல்

ெகாள்ளாமல் ெசத் விட்ட . அம்மா ம் 'விேடன், ெதாேடன்' என் ஒன்ப தரம்
ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் ெச கைள நட்
தன்ைகயால் தண்ணி ஊற்றி வளர்த் ப்
பார்த்தாள், சாிவரவில்ைல. கைடசியில் ெசல்லாச்சிக் கிழவி ெசான்ன மந்திரம்தான்
ப த்த .
சூதகமாய் இ க்கிற ேநரம் பார்த் , பலபலெவன்
ஒற்ைறத் ணி உ த்தி, கிழக்குப் பார்த்
வளர்ந் வி ம் என்ப தான் அ .

வி

ம்

ெச ைய நட்டால் அ

ன் ஒட் ப்ேபாடாத
பிய்த் க்ெகாண்

அம்மா ம் அப்ப ேய ெசய்
பார்த்தாள். என்ன ஆச்சாியம்! பார்த் க்
ெகாண்
க்கம்ேபாேத மரம் வளர்ந் விட்ட . வளர்த்திெயன்றால் அப்ப
ஒ
வளர்த்தி. ஊர்ச்சனம் எல்லாம் கறிேவப்பிைல ேகட் வரத் ெதாடங்கி விட்டார்கள்.
ைகயாேல பறித் க் ெகா த்த ேபாய் ெகாத்த ைவத் ஒ த் க் ெகா க்க ேவண்
வந் விட்ட . அவ்வள உயரம்.
காைல,

பகல்

இர

என் கூட

ஆட்கள்

கறிேவப்பிைல

வரத்ெதாடங்கினார்கள். அம்மா ம் ச க்காமல் ெகா த் வந்தாள். 'இ
ஆச்ேச!' என்

அ க்க

ேகட்
ண்ணியம்

ெசால் க் ெகாள்வாள்.

அந்த ேநரம் பார்த் த்தான் நாங்கள் நாய் வளர்க்கத் ெதாடங்கிேனாம். ' ட் க்காரர்,
நாையப் பி

ங்ேகா' என்

படைலயில் இ ந்

கூக்குரல் ேகட்கத் ெதாடங்கிய .

நாெயன்றால் ஏேதா சந்திரகுலம், சூாியகுலத் ேதான்ற ல்ைல. சாதாரண ஊர்
நாய்தான். நான் பள்ளிக்கூடத்தி
ந்
வ ம்ேபா
வழியிேல ெபா க்கிய .
என் ைடய ைகைய ம் கத்ைத ம் நக்கி என்ைன அ ஆட்ெகாண் விட்ட .
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ட் ேல அம்மா
த ல் அ பி ெயன்
சத்தம் ேபாட்டாள். பிறகு அ
பால்
கு த்த ேவகத்ைதப் பார்த் அவள் மன மாறிவிட்ட . ப ன் மாதிாி ஊதிப்ேபான
வயிற்ைறத்
க்கிக்ெகாண்
அ
தள்ளா த் தள்ளா
நடந்தேபா
அம்மாகூடச்
சிாித் விட்டாள். இப்ப த்தான் இந்த நாய்க்குட் எங்கள் ட் ச் சங்கதியான .
குட் யாயி க்கும்ேபா அ ெசய்த ர சாகஸங்கைள ைவத்
ரன் என் ெபயர்
ைவத்ேதாம். அ
ம் கறிேவப்பிைல மரம்ேபால கி கிெடன் வளரத்ெதாடங்கிய .
சாப்பா என்றால் ர க்கு இ தான் என்ற வைர ைற கிைடயா .
ங்கக்காய்ச்
சக்ைகயி
ந் ேசா , ப ப் , பனங்காய் நார் என்
சாப்பிட் பாி ரண சந்ேதாசமாக இ ந்த .
என்

ைடய

வாய்

அைசந்தால்

என்

சாதி வித்தியாசம் பாராமல்

பின்னாேலேய

சுற்றிக்ெகாண்

க்கும்.

அதற்கும் ெகா த்தப ேய சாப்பிட ேவண் ம். கைடசியில் ெவ ம் ைகையக்காட் ,
ெதாைடயில் தட் னால்தான் தன் வழியில் ேபாகும். பள்ளிக்கூடத் பாணில் இதற்கு
ஓர் அள கடந்த பாசம். பள்ளி மணி அ த்த ம் காதல் வயப்பட்ட கன்னிப்ெபண்
ேபால உள் க்கும், வாச க்குமாய் பறந் திாி ம். நான் வந்ேதேனா இல்ைலேயா
என் மீ பாய்ந் பாைண ம் சம்பைல ம் பறித் க்ெகாண் ேபாய்வி ம்.
ரனின்
கில் நான் சவாாி ெசய் ம் அள க்கு குதிைரேபால வளர்ந்
ட்ட .
நான் அேதா
இ க்கும்ேபா
ெபாியவர்கள் கூட பயபத்திேயா
ரேதசமாய்
ெசல்வார்கள். எனக்கு கர்வம் தைலக்கு ேமேலறிவி ம்.
அதற்கு வயசுக்கு வந்தேபா பக்கத்
ட் கண்ணகிையச் ேசர்த் க்ெகாண்ட .
ஒ நாள் இர களவியல் நடத்த கண்ணகி வந் விட்ட . கண்ணகி என்றால் கற்பின்
தி
வம் என் அவசரப்பட் நிைனத் விடக் கூடா . எங்கள் ஊாில் அைரவாசி
ஆண்நாய்கள் அதற்கு பின்னால்தான். அத ைடய க நீலச் சைடைய ம், ம ைரைய
எாித்த கண்கைள ம் ைவத் அப்ப ப்ேபர் ைவத்தி ப்பார்கள் ேபா ம். கண்ணகியின்
பின்னாேலேய ரன் ஒடத்ெதாடங்கிய . குைரத் க் குைரத்
ரத் ம் ஒ . பிறகு.
பிறகு 'ெபாதக்' என் ஒ
ேப ைடய ெமௗனம்.

சத்தம். அதற்குப்பின் ெமௗனம் ெமௗனம் என்றால் ஊயிரம்

அப்பா அம்மா கூவினாள், 'இஞ்ச ங்ேகா, நாய் கிணத் க்ைக வி ந்திட்
கிடக்கு'. நாங்கள் அாிக்கன் விளக்ைக எ த் க்ெகாண்

அ த் பி த்

ேபால

கிணற்ற க்கு

ஓ ேனாம். உண்ைமதான். கிணற் க்குள்ேள இ ந் 'சதக் தக்' என்ற சத்தம் வந்
ெகாண்
ந்த . அவசரமாக ஒ
கயிற்றிேல அாிக்கன் விளக்ைகக் கட்
கீேழ
இறக்கிப் பார்த்ேதாம். ஒ மண் ம் ெதாியவில்ைல.
இந்தக் கலவரத்தில் ஊர் அைரவாசி கிணற்ற யில் கூ விட்ட . பக்கத்
ட்
சிவப்பிரகாரசம் பத்
பற்றறிேபாட்ட ேரார்ச் ைலட்ைட ெகாண் வந்தார். ெபாிய
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எ த்
நல்லதங்காைள தின ம் ெபாிய குர ல் ப த்
ெதாண்ைடைய வளமாக
ைவத்தி ப்பவர். ேரார்ச்ைச அ த் ப்பார்த்தால் ரன்தான் கிணற்ைறச் சுற்றி சுற்றி
ஓயாமல் நீந்திக் ெகாண்
ந்த . அவர் ஒ வாிடேம ேரார்ச் ைலட் இ ந்த ப யா ம்,
உரத்த குரல் வளத்தில் அவ க்கு நிகர் எவ ம் இல்ைல என்றப யா ம் நாய் மீட்
பணிக்கு அவேர அக்கிராசனராகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டார்.
வாளி ம் கயி மாக நாய் எ ப்பதற்கு நாங்கள் ெசய்த

யற்சிகள் ேதால்வி

அைடந்தன. அ த்ததாக, பைனநாாில் ெசய்த பட்ைட கிணற்றில் இறக்கப்பட்ட . நாய்
இந்த விசித்திரமான ஏற்பாட்ைட 'இந்தா, என்
வந்
மணந்
தி ம்பிவி ம். பட்ைடயில் ஏறினால் உயிர் தப்பிவிடலாம் என் ஒ

பார்த் விட்
ைற அதற்குப்

பட்ட ேபா ம், ஏறிவிட்ட . நாங்கள் எல்லாம் கூக்குரல் இட் அைதப் பதனமாக
இ த்ெத க்கும்ேபா
அ
என்ன நிைனத்தேதா மனைத மாற்றிக்ெகாண்
ம ப
ம் பாய்ந் விட்ட .
கைடசியில் ெதாட் ல் ேயாசைனையச் ெசான்ன பாவாைட சண் கம்தான். இவர்
ப அப்பாவி. ஒ
ைற கிணற்ற யில் மைனவியின் உள்பாவாைடைய ேதாய்க்கும்
ேபா
ைக ம் கள மாகப் பி பட் விட்டார். அன்றி
ந்
அவர் பிரக்கியாதி
இப்ப பரவிவிட்ட . இந்த ஒ குற்றத்ைதத் தவிர அவர் அவ்வப்ேபா அ ைமயான
ேயாசைனகைள தரவல்லவர்.
எங்கள் ஊாில் எதற்கு குைறவி ந்தா
ெவய்யிேலா குழந்ைத விைளச்சல்
ெதாட் ல்கள் வந் விட்டன. நா

ம் ெதாட்

க்கு குைறவில்ைல. மைழேயா,

அேமாகமாக இ க்கும். 'நீ, நான்' என்
ைலயி ம் கயி
கட்
ெவகு கவனமாக

ெதாட் ைல இறக்கிேனாம். ெதாட் ல் தண்ாில் அ ங்கியப ேய இ ந்த .
சிவப்பிரகாசம் ேரார்ச் ைலட்ைட கண்ெவட்டாமல் அ த் க் ெகாண்
ந்தார். நாய்
ெதாட் ல் பக்கம் நீந்திவந்தேபா
ெசால்
ைவச்ச ேபால நா ேப ம் கயிற்ைற
இ த் விட்டார்கள். நாய் ெதாட்
ல் வசமாய் மாட் விட்ட .
ெவளிேய வந்த தான் தாமதம் நான் அைத ஆைச தீரக் கட் ப்பி த்ேதன். அ
சி ப் ச் சி ப்பி தண்ணிையச் சிதற த்த . பிறகு ஒேர பாய்ச்சல்.

ஒ

இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு ரன் கண்ணகிைய கண்ெண த் ம் பார்க்கவில்ைல.
எதிர் ட் வண்டார்குழ யிடம் அதற்கு ைமயல் ஏற்பட் விட்ட ம் ஒ காரணமாக
இ க்கலாம். (எங்கள் ஊாில் தமிழ்ப்பற்
கைர ரண்
ஓ ய காலகட்டம் இ .
பற்பன்கூட தன் அணில் குஞ்சுக
ைவத்தி ந்ததாக ஞாபகம்)

க்கு பாிேமலழகர், ேலாபா த்திைர என்

ெபயர்

எங்க க்கு கணக்குப் பாடம் எ ப்ப
கந்ைதயா வாத்தியார்தான். இவர் ஒ
தீவிரவாதி. இவர் பாடம் நடத் ம் ேபா நாங்கள் எல்லாம் ைகவிரல்கைள ஒன் கூடத்
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தவறாமல் ேமைசேமேல ைவத்தி க்க ேவண் ம். மனக்கணிதம் என்றால் மனதால்
ெசால்லேவண் ம். ைகயால் ெசால்லக்கூடா
என்ப
இவ ைடய அற் தமான
சித்தாந்தம்.
பதின்நான்கி
ந்
நாங்கள்
உயிைரக்
அப்ெபா

தான்

ஒன்ப
ேபானால் மிச்சம் எவ்வள . இ தான் ேகள்வி.
ெகா த்
இதற்கு
விைட
ேத க்ெகாண்
ந்ேதாம்.

ரன் வந்

என் காைல நக்கிய . அ மாத்திரமல்ல, விரகதாபக்

கதாநாயகிையப் ேபால ெகாஞ்சம்

க்கல்,

னகைல ம் ேசர்த் க்ெகாண்ட .

கந்ைதயா வாத்தியார் எவ்வள தான் சுத்த ரர் என்றா ம் அவ க்கும் நாய்க்கும்
ஒ
ெசாந்தம் இ ந்த . அவர் ேவட் ையத்
க்கினால் க க்கா ல் இ ந்
ழங்கால்வைர எல்லாம் நாய்க்க

த ம் கள்தான். இ

இ
ெபாிய கைட நாய், இ
சித்தங்ேகனி என்
ெபாறாைமப்ப ம்ப காட் வார்.
நாையக் கண்ட ம் அவர் அஞ்சம் ெகட்
பி ; ெகாண் ேபா, ெகாண் ேபா, என்

ன்னாைலக்கட் வன் நாய்,
வைகவைகயான த ம் கைள

அறி ம் ெகட் , 'ஆர், ஆர் அந்த நாையப்
கத்தத் ெதாடங்கிவிட்டார். ஒ

கால்

நிலத்தி ம், ம கால் கதிைரயி மாக எந்தத் திைசயி ம் பாய்வதற்கு ஏ வாக த்த
சன்னத்தனாக நின்றார். நா ம் இ தான் சாட் என் நாைய இ த் க்ெகாண்
ட் க்கு வந் விட்ேடன். வாத்தியாைரப் பயங்காட்ட என்னிடம் ஓர் அஸ்திரம்
இ க்கிற
என்பதில் எனக்கு அள கடந்த மகிழ்ச்சி. அந்த மகிழ்ச்சி ெவள்ளத்தில்
அ ங்கி பள்ளிக்கூடத்திற்கு தி ம்பிப்ேபாக வசதியாக மறந் விட்ேடன்.
அதற்கு பிறகுதான் அம்மா

ரைன பள்ளிநாட்களில் நான் தி ம்பி வ ம்வைர கட்

ைவக்கத் ெதாடங்கினாள். ஆனால் இர
ேநரங்களில்
ட்ைடக் காக்கும் DUTY
இ ப்பதால் அ சுதந்திரமாக உலாவந் காவல் ேவைலகைளக் கவனித்த .
அன் சனிக்கிழைம, தைல
க வார்க்கும் நாள்.
க்க தட டல் பட்ட .
உச்சியி
ந் உள்ளங்கால் வைர எண்ெணய் ேதய்த் என்ைனத் தயார்நிைலயில்
ைவத்தி ந்தார்கள்.
அ த்த
கட்டம்
அைரத்
களியாக்கிய
சீயக்காையப்
பிரட் வ தான்.
அம்மா அ மிச்ைச மரத்ைத பார்த்தப ேய நின்றாள். அம்மாவின்
கத் க்கு
கவைல
ேதா ப்படா .
அவ ைடய
கண்களில்
என் மில்லாத
ேசாகம்
கப்பியி ந்த . ஐந் சதத்திற்கு பத் எ மிச்சம்பழம் சந்ைதயிேல விற்ற காலம .
ஆனா ம் அம்மா க்கு அந்த மரத்தில் அப்ப ஒ ேமாகம். அைத எப்ப
ம் காய்க்க
ைவத் விட ேவண் ம் என்ற பி வாதம்.
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அதற்கு
தல் நாள்தான் ெசம்பட்ைடயன் வந்
மண்ைணப் பிரட் க் ெகாத்தி,
தண்ணி ம் பாய்ச்சி விட்
ந்தான். மலட்
மரங்க க்ேக உாித்தான ஒ வித
அலட்டேலா
அ
நின் ெகாண்
ந்த . அம்மா க்கு ச ப்பாக வந்த .
இ ப்பிேல ைகைய ைவத் ேயாசித் க் ெகாண்
ந்தாள்.
அம்மாவின் நிறேம எ மிச்சம்பழ நிறந்தான். அவள் அப்ப
அண்ணாந்
பார்க்கும்ேபா ெநற்றியில் இட்ட குங்குமத்தின் ஒ
ளி க்கிேல ஒட் க்ெகாண்
இ ந்த . அ ஒ சிவப் க்கல் க்குத்திேபால அழகாகத் ெதாிந்த . அம்மா அந்தக்
கணம் என்ன நிைனத்தாேனா, கனத்த ெப

ச்ெசான்

ெவளிேய வந்த .

அம்மா அப்ப
கவைலப்பட்
க்கத் ேதைவயில்ைல அந்த மரத்தின் விதிைய
மாற்றப் ேபாகும் ஒ சம்பவம் சீக்கிரேம அங்ேக நடப்பதற்கு இ ந்த . அப்ேபா அ
அம்மா க்கும் ெதாியவில்ைல; எனக்கும் ெதாியவில்ைல; மரத் க்கம் ெதாியவில்ைல.
எனக்கு கண்ணில் எண்ெணய் வழிந் எாிந் ெகாண்
ைகையப் பி த்
இ த்தப ேய இ ந்ேதன். அம்மா

ந்த . நான் அம்மாவின்
இ ந்த இடத்ைரவிட்

அைரசயவில்ைல; அந்த மரத்ைதப் பார்த்தப ேய இ ந்தாள்.
அப்ேபா தான் அ
ஓ

நடந்த . எங்கள் ேவைலக்காரப் ெபட்ைட இைளக்க இைளக்க

வந்தாள். 'அம்மா, வா ங்ேகா, வா ங்ேகா; சு க்கா வா ங்ேகா. விதாைன யாைர

நாய் க ச்சிட்

' என்

கூக்குர ட்டாள்.

எங்கள் ஊாில் நாய் க ப்ப என்ப சர்வ சாதாரணம். ளம் க்க , ட்ைடக்க
ேபாலத்தான் இ
ம். எனக்கு எட் வய
வதற்கிைடயில் நான்
ன்றாம்தரம்
நாயிடம் க வாங்கியி க்கிேறன். ஆனால் இைத எங்கள் வகுப்பில் ெசால் வதற்கு
ெவட்கம். என்ேனா
ப க்கும் கூட்டாளிகள் பற்ப ம், கிட்ண ம் இரைண
வாைழப்பழம்ேபால ஒட் க்ெகாண்
திாிவார்கள். பற்பன் க த்
ெம ந் ேபாய்
இ ப்பான்; கிட்ணேனா இரண்

ஆட் ல் ஊட் ய குட் ேபால தளதளெவன்

இ ப்பான். இந்த கிட்ண க்கு எட் தடைவ ம், பற்ப க்கு பதினா
தடைவ ம்
நாய் க ச்சி க்கு. நாங்கள் எங்கள் வி ப் ண்கைள ஆ க்கு ஆள் காட்
மகிழ்ந்தி க்கிேறாம்.
நாய்க்க க்கு ைவத்திய ம் அப்ப த்தான். நவசியாிடம் தான் ேபாேவாம். அவர்
மந்திாித் க்ெகாண்ேட பச்சிைலச் சாைற தைலயிேல ேதய்த் ந உச்சி மயிைர ம்
ன் தரம்
இ த் விட் ,
பச்சிைலைய ம்
க வாயில்
கட் வி வார்,
அவ்வள தான். என்ைனப்ேபால ஒ மகாசா உலகத்ைதப் பிரட் ப் ேபாட்டா ம்
கிைடக்கா . மற்றவர் ேசா க்கு ேபானதில்ைல. அப்ப ப்பட்ட என்ைன மடக்க
கண்ணகி ஒ தந்திரம் ெசய்த .
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வழக்கம்ேபால ம ந் ச் சிரட்ைடைய எ த் க்ெகாண்
ைலப்பால் வாங்கிவர
கிளம்பிேனன். அழகம்மாக்கா
ட் க்குத்தான்
த ல் ேபாேனன். அங்ேக பால்
தீர்ந் விட்ட . உடேன வ வக்கா ட் க்குத் தி ம்பிேனன். அ வற்றாத ஊற் .
இ பத்
மணி ேநர ம் பால் ெபாங்கிய ப இ க்கும். என் தைலைய
ரத்தில்
கண்ட டேனேய ரவிக்ைகைய தளர்த்தி வாச

க்கு வந் விட்டா, வ வக்கா.

சிரட்ைட நிைறய சு
பால் த ம்ப ஏந்திக்ெகாண்
ெமள்ளத் தி ம் ம்ேபா
கண்ணகி கண் விட்ட . ஒ வித
ளகாங்கிதத்ேதா
என்ைனத்
ரத்தத்
ெதாடங்கிய .
கண்ணகிக்கு சி வர்களின் பி ட்டச் சைதயில் அப்ப
ஓர் ஈ பா . அ
ம்
எனக்காக இவ்வள நா ம் விரதம் காத்தி ந்த . நான் சிரட்ைடைய கடாசிவிட்
ஓ ப்ேபாய்
ேவ யில்
பாய்ந்
ஏ
ன்
எட் க்
க த் விட்ட .
நான்
அ
ெகாண்ேட அம்மாவிடம் ஓ ப்ேபாேனன். அம்மா களிசாைன இ த் ப்
பார்த் விட் 'ஐேயா!
ன் பல்
பதிஞ்சி க்கு' என் ஓலமிட்டாள். நான் பட்ட
அவஸ்ைதெயல்லாம் அந்தக்கணம் பஞ்சாய்ப் பறந் விட்ட .
ன்
பல் என்ற ம்
பற்பைனப் பார்த்
குவதற்கு என்னிடம் ஒ அ ர்வ விஷயம் கிைடத்தெதன்பதில்
என்மனம் குதிேபாட்ட .
ரன்

கிராமத்

நாய்க்குாிய

சகல

லட்சணங்கைள ம்

ெகாண்

ந்த .

கிைடத்தைதச் சாப்பிட் , தா ண் தன் வாச ண் என்
கிடக்கும்.
ங்குகிற
ேநரத்தில்
ங்கி விழிக்கிற ேநரத்தில் விழித் காவல் கடைமகைளச் சாிவரச் ெசய் ம்
தன் குல ஆசாரம் தவறாமல் அவ்வப்ேபா ெத ச் சண்ைடகளில் கலந் ெகாள் ம்
மற் ம்ப , ஆட்கைளக் க த்தெதன்ப

அதன் பேயாேடட்டாவில் கிைடயா .

இப்ப ப்பட்ட
ரன் விதாைனயாைரப் ேபாய் க த் விட்ட . இப்ப இரண்
நாளாய் அ
சுரத்தில்லாமல்தான் இ ந்த . சம்மாட் த்
ணிேபால சு ண்
சு ண் ேபாய் கிடந்த . மயிைல நிறக் கண்கள் மஞ்சளாகிவிட்டன. ெபாிய
சிரமத்ேதா
தன் பாாிய உடம்ைப சுமக்க
யாமல் சுமந்
ெகாண் தான் அ
நடந்த .
பள்ளிக்கூடத்தில் என் ேயாசைன
க்க
ரைனப் பற்றிேய இ ந்த .
ரத்திேனஸ்வாி அக்கா க்கு அ ெதாியா . ஒ சதக்காக ேபால வட்டமான கம்.
அவ என்றால் இைடத்ெதாடர் குற்றிய கரம் பற்றி இைடவிடா
உ ேவற்றிக்
ெகாண்

ந்தார். 'என் ெசால்ைல ஒ ேபா ம் தட்டாேத! என் வாசக்கட் ! எதற்காக

விதாைனயாைரப் ேபாய் க த்த . அதற்கு ஏதாவ நடந் வி ேமா?' என்
பயமாக இ ந்த . அப்ெபா ேத ஓ ப்ேபாய்
ரைனக் கட் ப்பி த்
ெகா க்கேவண் ம்ேபால பட்ட .

ஒேர
த்தம்
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நான் பயப்பட்ட
ஒ

சி

சாிதான். நான் தி ம்பி வந்தேபா

கூட்டம் கூ யி ந்த

எனக்கு

எங்கள்

க்ெகன்ற . எங்க

ட் ப் படைலயில்

ைடய ஐயா, நவசியர்,

சிவப்பிரகாசம், வல் யர், சிவக்ெகா ந்
என்
க்கியமானவர்கள் எல்லாம்
ேசர்ந் விட்டார்கள். அம்மா காத்தி ந் என் ைடய ைகையப் பி த் திண்ைணக்
குந்தில் க்கிவிட்டாள்.
நாய்க்கு விசர் பி த் விட்டதாம். அ
க த்தால் ஆட்கள் சாவ
என்ைனக் கிட்டப் ேபாக ேவண்டாம் என் அச்சு த்தி ைவத்தார்கள்.
அப்ேபா தான்

நான்

ரைனப்

பார்த்ேதன்.

அ

நிச்சயமாம்.

ேவ ேயாரத்தில்

நின் ெகாண்
ந்த . தைல ேதா க்குக் கீேழ ெதாங்கிய . இைரத் , இைரத்
குைலத்த . வால் கால்க க்கிைடயில் சு ண் விட்ட . நாக்ைகத் ெதாங்கப்
ேபாட்டப
நிைல குத்தாமல் பார்த்த .
ரன் ேபாலேவ இல்ைல. நா
நாளில்
கு க்க த்த வாைழேபால உ த்ெதாியாமல் மாறிவிட்ட .
ஊர்
க்க இந்தப்
தினம் பரவிவிட்ட . அப்ெபா
எ த்த ேபால பறந் வந்தார் பற்பனின் அப்பா. இவர் பாட்

பறைவக்காவ
வாத்தியார். சங்கீத

ஞானம் ெகாஞ்சம்
ன்ேன பின்ேன இ ந்தா ம்
ட் க்கு
'வர ணாைவ'
பிரபலப்ப த்தி வரலா பைடத்தவர். ஆரபி ராகத்தில் அளவில்லாத பக்தி. எப்ப ம்
அைத ெவளிேய விடாமல் வாய்க்குள் ைவத்
த் க்ெகாண் இ ப்பார்.
ஏகப்பட்ட குஷ’
பிறந் விட்டால் மட் ம் வாயால் பா வார். ெசால்லாமல்
ெகாள்ளாமல் ேமல் ஸ்தாயிக்குப் ேபாய் அங்ேகேய நின் அவஸ்ைதப் ப வார். கீேழ
இறங்கமாட்டார்.
இவ்வள

கீர்த்தி இ ந்தா

ம் மிக ம் இரக்க சுபாவம் ெகாண்டவர். 'நாய்க்கு

விசாில்ைல; பாவம், ஏேதா வ த்தம்' என்
ேபசியவர் இவர்தான்.

தன் தலாக

ணிந்

நாயின் கட்சிையப்

இப்ப கூட்டம் இரண்டாகப் பிாிந் விட்ட . வாதப் பிரதிவாதங்கள் சூ பி த்தன.
நாையக் ெகான் விட ேவண் ெமன்ப ஒ கட்சி. இன் ம் ெகாஞ்சநாள் ைவத் ப்
பார்க்க ேவண் ெமன்ப
அ த்த கட்சி. ஒ வ ம் விட் க் ெகா ப்பதாயில்ைல.
அந்தக்காலத்தில் நாங்கள்
அப்ெபா

ன்றாவ

அம்பய க்கு எங்ேக ேபாவ ?

தான் எ ப்பான குர ல் நவசியர் ேபசத் ெதாடங்கினார். இப்ப யான

சங்கதிகளில் எங்கள் ஊ க்கு அவர்தான் 'ேவத லறிந்த ேமதகு னிவர்'. தி ப்பித்
தி ப்பி ஒத்திைக பார்த்த பட்டாளத்
ரர் நைடேபால அவ ைடய ெசாற்கள் ஒ
நிதானத் டன் தாளம் தவறாமல் வந் வி ந் ெகாண்
ந்தன.
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'இஞ்ச ேக

ங்ேகா! நான் ெசால்

றைத வ வாய்க் ேக

ங்ேகா! நாய் தண்ணிையக்

காட் னால் குைலத்தப ேய இ க்கு; கு க்குதில்ைல. நாக்கு ெதாங்கிப்ேபாயி க்கு;
தண்ணி ெகாட் னப ேய கிடக்கு. நாய்க்கு விசர்தான்; ஐமிச்சேம இல்ைல!' என்
அ த் க் கூறிவிட்டார். விசாரைணக் கூட்டம்
ெபற்ற . மன்னர் ேபச்சுக்கு ம
ேபச்சுண்ேடா?
இப்ப யாக எங்கள்
ேகட்காமல் தீர்மானித்த

ட்
நாயின் எதிர்காலத்ைத நாைய ஒ
எனக்கு தர்மமாகப் படவில்ைல.

வார்த்ைதகூடக்

ேவைலக்காரப் ெபட்ைட ேதான்றினாள். அவள் அப்ப த்தான் சாமி வரம் தர
வ வ ேபால தி திப்ெபன்
ேதான் வாள். தன் கன்னத்தில் விரைல ைவத்
தைலைய சி

அைசப்

அைசத்

என்ைனப் பார்த்தாள். 'நாைய அ க்க ெசல்லத்தம்பி

வரப்ேபாறான்' என்
ெமாய் அறிவிப்
ெசால் விட் மைறந் விட்டாள் பாதகத்தி.
கிராமங்களில் ஒவ்ெவா வ க்கு ஒவ்ெவா
ர்விகம்

யா க்கு

ெதாியா .

ெசய்வ

ேபாலச்

ேபர் வந் வி கிற . இ

மாட் க்குச்

சாி,

குதிைரக்குச்

சாதாரணமாகச்

எப்ப
சாி

என்ற
லாடம்

அ ப்பெதன்றால் சின்ைனயன்தான்; ெதன்ைன மரத்திேலறி ப வம் தாண்டாத
ஆட் ச்ெசவிப் பதம் இளநீர் ெவட் வெதன்றால் அதற்கு மாணிக்கன்தான். அந்தக்
கைலயில் அவைன மிஞ்ச ஆள் இல்ைல. விசர் நாைய அ ப்ப
என்றால் அ
ெசல்லத்தம்பிதான். அவ க்கு அப்ப ஒ கீர்த்தி.
இவர்கள் எல்லாம் எந்தப் பயிற்சி ைமயத்தில் கற் த் ேதர்ந்தார்கள். நான் அ ப்பதில்
ஒ வன் கியாதி ெப வெதன்றால் எத்தைன நாையக் ெகாண்றி க்கேவண் ம்?
ெசல்லத்தம்பி பின் க்கு ைககைளக் கட் யப நிலம் அதிராமல் நடந் வந்தான்.
அவன் ஜத்தின் தைசகள் திரண் திரண் கிடந்தன. ேதாளிேல ேபாட்ட ண்
கிேல இ ந்த வாள் ெவட் க் காயத்ைத ற்றி ம் மைறக்க
யாமல் கிடந்த .
ரைன இப்ப பி த் க் கட் விட்டார்கள். க த்திேல இரண்
சு க்கு கயி ;
ஒன்
ஒ
மரத்தில் கட்டப்பட்
ந்த . மற்ற
ஒ
ேவ க் கதியா ல்.
ரன்
கால்கைளப் பரப்பிக்ெகாண் ந விேல அைசய
யாமல் நின்ற . ஏேதா அனர்த்தம்
நடக்கப் ேபாகிற என் அதன் உள் ணர் க்கு ெதாிந்தி க்கேவண் ம். ஒ சத்தம்
இல்ைல; னகல் இல்ைல. சுற்றியி ந்த அந்த கங்களில் ஒ சிேநகமான கத்ைத
அ ேத யி க்கேவண் ம். மஞ்சள் ப த்த அந்தக் கண்கள் பாிதாபகரமாக என்ைன
ஒ கணம் பார்த் மீண்டன.
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சுயம்வரத் க்கு ஆள்விட்
அைழத்த ேபால கூட்டம் ேசர்ந் விட்ட . ஊர்
இளந்தாாிகள் எல்லாம் ெந க்கி அ த்தார்கள். நாய் அ என்ப ஒவ்ெவா நா ம்
பார்க்கக் கிைடக்கிற சங்கதியா? ெசல்லத்தம்பி ேமல்
ண்ைட ஒ மரக்கிைளயில்
மாட் விட் ேவட் ைய ம த் க் கட் னான். இ ம் ப் ண்ேபாட்ட உலக்ைகைய
யாேரா அவன் ைகயில் ெகா த்தார்கள். அைத ஒற்ைறக் ைகயால் பின்னால் பி த்தப
வி கத்ைத உைடத் க்ெகாண் நாய் இ ந்த திக்கில் பராக்குப் பார்த்தப ெமள்ள
அ ைவத் நடந்தான்.
எனக்கு அந்த ேநரம் பச்சாத்தாப உணர்வி ம் பார்க்க இந்த நாய் அ எப்ப
இ க்கும் என்ற ஆவல் ஒ கணம் ேதான்றியைத நிைனத் ெவட்கமாக இ ந்த .
கிட்டவந்த ெசல்லத்தம்பி காைல அகட் ைவத்
வாகாக நின் ெகாண் கண்
இைமக்கும் ேநரத்தில் உலக்ைகையச் சுழற்றி நாயின் மண்ைடயில் ஒ
ேபா
ேபாட்டான். 'ங்கா' என்ற
சு ண் ேபாய் வி ந்த .

ஈனமான

கதறல்

ஊ‘

வ ம்

ேகட்ட .

நாய்

நான் ெகாஞ்சம் கிட்டவந் பார்த்தேபா அதன் தைலயிேல ஒ ெசாட் ரத்தம்
சிந்தியி ந்த . கபாலம் ெவ த் ெவள்ைளக் களிேபால ைள ஓ க்ெகாண்
ந்த .
கண்கள் அகலமாகத் திறந் ேபாய் கிடந்தன. நாயின் பற்கள் ஆெவன்
என்ைனப்பார்த் சிாித்தன. என் ைடய இ தயம் ெம வாகக் கிளம்பி ெதாண்ைடக்
குழிைய வந் அைடத் க் ெகாண்ட .
ெசல்லத்தம்பி நாய் அ த்த கைத அட்ட திக்குகளி

ம் பரவிவிட்ட . அந்தப்

பாிதாபத்ைதேய எல்ேலா ம் கைதத்தார்கள். அவன் உலக்ைகைய எ த்த விதத்ைத ம்,
விசுக்கியைத ம், ஒேரய யில்
மாய்ந் ேபானார்கள்.

நாைய

ழ்த்தியைத ம்

ஆட்கள் எல்லாம் ேபான பிறகு அம்மாைவப் பார்த்
ேகட்டார். அம்மா கண்ைணத்

ைடத்தப ,'அந்த எ

ெசால் ச்

ெசால்

ஐயா 'என்ன ெசய்வம்? என்
மிச்ைச மரத்த யில் தாட்

வி ங்ேகா' என்றாள்.
நாைய அ த் க் ெகான் விட்டா ம் ஊாில் விதாைன யா க்க என்ன நடக்குேமா
என்ற பயம் இ ந் ெகாண் தானி ந்த . ஊர்ச்சனங்கள் எல்லாம் அ க்க ேபாய்
'இன் ம் இ க்கிறாரா' என் ேநாட்டம் பார்த் வந்தார்கள். விசர் பி க்க பதினா
நாள் ஆகும் என்
ெமல் ய குர ல் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். விதாைனயர்
என்னெவன்றால் பச்சிைலையக் கட் க்ெகாண் ேபசாமல் இ ந் விட்டார். வண்
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கட் ெபாியாஸ்பத்திாிக்கு ேபாகும்ப
ஆட் விட்டார்.

சிலர் வற்

த்தி ம் அவர் தைலையப் பலமாக

சனிேயாட சனிெயட் , ஞாயி
ஒன்ப
என்
பதினா
நாள் கழிந் விட்ட .
ஒன் ேம நடக்கவில்ைல. விதாைனயார் என்றால் மைழக்கு ெவ த்த மரவள்ளிேபால
விைளந் ேபாய் இ ந்தார். காயம் ஆறின இடம்கூடத் ெதாியவில்ைல. ன் ேபால
அவர்தன் காாியங்கைளக் கவனிக்க ஆரம்பித்தார்.
இப்ப த்தான் நான் என பால்ய காலத் அத்தியந்த நண்பைன
அறியாைமயால் இழக்கேவண்
ேநர்ந்த . அத ைடய ஓெவன்ற
எனக்கு பல இர கள் ெதாடர்ந் ேகட்டன. அைத இ த் க்ெகாண்
மஞ்சள் கண்களால் அ என்ைன இரந் பார்த்த தி ப்பித் தி ப்பி
வ ம். இனி என்ன? அ

டசனங்களின்
அவலக்குரல்
ேபானேபா
ஞாபகத் க்கு

தி ம்பவா ேபாகிற ?

இந்த அநியாயக் கைதயில் ெசால்

வதற்கு இன்

ம் ஒன்

மிச்சமி க்கிற .

அந்த வ டம் அம்மாவின் எ மிச்ைச மரம் இைல ெதாியாமல் த் க் கு ங்கிய .
ெகாத் க் ெகாத்தாய்க் காய்த்த . காைல ேநரங்களில் நிலம்
வ ம் ெவளிர் மஞ்சள்
பந் களாக எ மிச்சம் பழங்கள் பரவிக் கிடந்தன. ேபய்க் காய்ச்சல் என்
ெசால்வார்கேள, அப்ப . அம்மா வி ந்

வி ந்

ெபா க்கினாள். அள்ள அள்ள

வந் ெகாண்ேட இ ந்த . ஆைசதீர ஒ
அம்மா.

ெபாியசா

நிைறய ஊ காய் ேபாட்டாள்,

எல்ேலா ம்
வட்டமாக
இ ந்
சாப்பி ம்ேபா
அம்மா
ஊ காையப்
பாிமாறினாள். ைகயில் எ க்கும்ேபாேத மணம்
க்கிய . ந
நாக்கில் ளித்
உள்ேள ெசல்

ம்ேபா

காரமாக ெதாண்ைடயில் உரசிய . ஐயா க்கு, அம்மாைவ

ேலசிேல பாராட்ட மனம் வரா . அன்

என்னேவா ஐயா, 'ஊ காய் அ ைமயாய்

வி ந்தி க்கு' என்றார். எல்ேலா ம் சப் க்ெகாட்
ஒ வ க்காவ
***

ர

அைத ரசித்

ைடய ஞாபகம் வரவில்ைல.

சாப்பிட்டார்கள்.
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3. குந்தியின் தந்திரம்
வானத்திேல இ ந்
மின்னல் ஒன்
ஓைசயில்லாமல் இறங்கிய ேபால
குந்திேதவியின் சிந்தைனயிேல இந்த ேயாசைன பளிச்ெசன்
த்த . இ அவ க்ேக
ஆச்சாியமாக இ ந்த . இந்த அ ர்வமான ேயாசைன ஏன் அவ க்கு
ன்ேப
உதிக்கவில்ைல. இத்தைன கால ம் அவைள ஆட் ைவத்த சிக்க க்க இவ்வள
இலகுவான தீர்வா என் அதிசயமாக இ ந்த .
சா வாகன தடாகத்தின் அ கில் குந்தி தன் குமாரர்கேளா
ஒ
வ டம்வைர
தங்கியி ந்தாள். இங்ேக தான் பீமன் இ ம்பைனக் ெகான்றான். அவ ைடய தங்ைக
இ ம்பிேயா பீம ைடய ெயௗவன உடல்வாைகக் கண்
மயங்கி காதல்
ெகாண் விட்டாள். குந்தியிடேம வந்
தன் காதைல பிரகடனம்ெசய்
பீமைன
யாசித்தாள்.
பீமன்
என்றால்
தைரையப்பார்த்
காலால்
கற்கைள
உ ட் யவாறி ந்தான். திஷ் ரனக்க விஷயம் ாிந் விட்ட . தைட ெசால்லாமல்
அவர்க ைடய விவாகத் க்கு சம்மதம் ெதாிவித்
விட்டான். அப்ேபா கூட
குந்திேதவிக்கு இந்த உபாயம் ேதான்ற வில்ைலேய!
இந்த ஏகசக்கிர ரத்
வாழ்க்ைக ம் அவர்க க்கு அ
மைறவாக வாசம் ெசய் ம்ேபா
ஒேர இடத்தில் இ ப்ப

த் விட்ட . அதி ம்
த்திசா த்தனமாகா .

ராஜ குமாரர்களாகப் பிறந் விட் பிராமண ேவஷம் தாித் , பி€க்ஷ பாத்திரம் ஏந்தி
எவ்வள காலத் க்குத்தான் அவர்கள் நரகத்ைத சுற்றி வலம் வ வார்கள். குந்தியின்
குமாரர்கள் எல்லாம் உற்சாகம் இழந் காணப்பட்டனர்.
அதி ம் பீமைனப் பார்க்கப் பாிதாபமாக இ ந்த . பகாகரன் இ க்குமட் ம் பீமன்
அவைன வதம் ெசய்வதிேலேய குறியாய் இ ந்தான். இப்ேபா
பகாசுர ம்
இறந் விட்டான்; பி€க்ஷ ம் குைறந் ெகாண்ேட வந்த
உண
ெம ந் வ வைதப் பார்க்க குந்திக்கு வ த்தமாக இ ந்த .

பற்றாமல் பீமன்

அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சமயத்தில் பாஞ்சால ேதசத் அரசன்
பதன் தன்மகள்
திெரௗபதிக்கு சுயம்வரம் நிச்சயித் விட்டதால் பிராமணர்கள் எல்லாம் கூட்டம்
கூட்டமாக அங்ேக ேபாய்க் ெகாண்
ந்தார்கள். ஐந்
ண்கைளப்ேபால இ ந்த
குந்தியின் குமாரர்கள் இந்த சுயம்பரத்தில் கலந் ெகாள்ள ஆைசப்பட்டார்கள். ஆனால்
இைத எப்ப

குந்தியிடம் ெசால்வார்கள்?

ெலௗகீகம் அறிந்த குந்திேதவி தன்
ண்ணிய மதியினால் இைத உணர்ந்
ெகாண்டாள். காம்பி ய நகரத் க்கு ெசல் வதற்கு அ மதி தந் விட்டாள். பாண்
குமாரர்க க்கு உற்சாகம் கைரெகாள்ளவில்ைல. எல்ேலா மாக பலநாள் பயணித்
சுயம்வர நகரத் க்கு வந் ேசர்ந்தார்கள். அங்ேக ஒ குயவ ைடய யாைகயில் இடம்
ெசய் ெகாண் தங்கினார்கள்.
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சுயம்வரம்

நாளன்

பாஞ்சால

ேதசம்

ேகாலாகலமான

அலங்காரங்க

டன்

காட்சியளித்த . ஆடவ ம், ெபண்
ம் பட்டாைடகள் ைனந் தங்கள் தங்கள் ட்
பண் ைகேபால மகிழ்ச்சி டன் காணப்பட்டனர். குந்தியி ைடய ஐந் குமாரர்களம்
பிராமண ேவடம் ண்
சுயம்வர மண்டபத் க்கு ெசன் விட்டார்கள். குயவ ம்,
மைனவி ம் கூட ேபாய்விட்டார்கள். குந்திமாத்திரம் ட் ேல தனியாக இ ந்தாள்.
அவள் மனம் சஞ்சலத்தில் மீண் ம் உழன்ற . ெவகுகாலமாக மனதிேல கனன்
ெகாண்
ந்த தீ இப்ெபா
சுவாைலவிட்
எ ம்பிய . அவ ைடய தீராத
விசனத் க்கு விைரவிேலேய விேமாசனம் கிைடக்கக்கூ ம்! தன் குமாரர்களின்
ெபௗ ஷத்தில் ைவத்த நம்பிக்ைக
ண்ேபாகாமல் அவர்கள் ெவற்றி
ரர்களாகத்
தி ம் வார்கெளன் காத்தி ந்தாள்.
என்னதான் பிராமண ேவடம் ேபாட்டா

ம் க்ஷத்திாிய சின்னங்கைள

ற்றாக

மைறக்க
மா! சிங்கம் ேபான்ற நைட ம், நிமிர்ந்த ெசஞ்சும், தைர பார்க்காத
தைல ம் அவர்கள் ராஜவம்சத்ைத ேசர்ந்தவர்கள் என்
கட் யம் கூறிவி ேம!
ேதாள்களில் நாண் உைறந்த காய்ப் கைள ம், ெப
எங்ேக ெகாண் ேபாய் மைறப்ப ? குந்தி ம ப

விரல்களின் த ப் கைள ம்

ம் விசாரத்தில் ஆழ்ந்தாள்.

அர்ஜூனன் த ைச அநாயாசமாக வைளத் , நாண் ஏற்றி, ஐந் சரங்கைள ம்
ெச த்தி மத்சயத்ைத ெவட்
வி வான் என்பதில் அவ க்கு ஐயேமயில்ைல.
சுயம்வரத்திற்கு காத்தி க்கும் திெரௗபதி ெந ப்பிேல பிறந்தவள்.
பதராஜன் ெசய்த
ெப ம்
தவத்தினால்
அர்ஜூனைன
மணப்பதற்ெகன்ேற
அவதாித்தவள்.
ேதவர்களைடய அந்த வாக்கு ெபாய்யாகிப் ேபாய்வி மா? அங்ேக வந் கூ யி க்கும்
அரசர்கள் ஒ
பிராமணன் திெரௗபதிைய அபகாிப்பைத சும்மா பார்த் க்
ெகாண்

ப்பார்களா? பீமன் தன் ேதாள் வ ைமையக் காட்டாமல் வரமாட்டாேன!

இப்ெபா ெதல்லாம் பீமைன ேநாிேல பார்க்க அவள் கண்கள் கூசுகின்றன. நாணம்
வந் வி கிற . ஏேதா ெப ம் குற்றம் ாிந்த ேபால அவள் மனம் படபடக்கிற .
அரக்கு மாளிைகயில் இ ந்
விட்டார்கள். பீமன் குந்திைய

அவர்கள் தப்பி சுரங்க வழியாக ெவளிேயறி
கி

ம்,

நகுல சகாேதவர்கைள இைடயி

ம்,

திஷ் ரைன ம், அர்ஜூனைன ம் ேதாளி ம் ைவத் க்ெகாண்
யல்ேபால
ேவகமாக நடக்கிறான். எங்ேக ாிேயாதன ைடய ஒற்றர்கள் பார்த் வி வார்கேளா
என்ற கவைல ேவ . வி ரன்
ன்ெனச்சாிக்ைகயாக ஏற்பா
ெசய்தி ந்த
படகுக்காரன்
லம் கங்ைகையக் கடந்
ெதன்திைசயாக ெசல்கிறான். எண்ப
ேயாசைன ரம் கடந்தாகிவிட்ட . பயங்கரமான கா , கைளப்ேப அறியாத பீம க்கு
அப்ேபா கைளப் ேம ட் வி கிற . சிறி இைளப்பாறலாம் என் பார்க்கிறான்.

29
பீம ைடய வ ைமயில் நம்பிக்ைக ைவத்
அவனைடய தா ம், சேகாதரர்களம்
நிச்சிந்தைனயாக உறங்கிக்ெகாண் இ க்கிறார்கள்.
பீமன் தன் பிதாைவ மனத்தினால் தியானித்தான். வா ேதவன் அப்ேபா
ெமன்ெதன்றலாக உ ெவ த் வந் பீமைன ஒ குழந்ைதைய அைணப்ப ேபால
வாஞ்ைச டன் அைணத் க்ெகாண்டாள். பீம ைடய ேதகம் பரவசமான . ஒ வித
த் ணர்ச்சி வந்
ப்பலத் டன் பிரகாசித்தான்.
வா ேதவன் தான் வந்தகாாியம்
ந்
தி ம் ம்ேபா
குந்திேதவிையப்
பார்த்தான். அவள் அழகுற ஒ
மரத்த யில் தன்ைன மறந்
சயனித் க்
ெகாண்
ந்தாள். அவ ைடய குைறயாத ெசௗந்தர்யத்தில் த மாறிய வா அடக்கம்
இழந் அவைள இ க்கத் த விட்டான். எல்லாம் ஒ கணம்தான். குந்திக்கம் பைழய
ஞாபகம் வந்
ஒ
ெநா ப்ெபா
அந்த ஸ்பாிச இன்பத்தில் தன்ைன
இழந் விட்டாள். வா ேதவன் மைறந் விட்டான்.
கண்கைளத் திறந்தேபா
அவள்
ன்னால் பீமன் நின்
ெகாண்
ந்தான்.
அவ ைடய கத்தில் என் மில்லத ஓர் அ வ ப் . குந்திேதவிக்கு அவன் கத்ைத
நிமிர்ந் பார்க்கக்கூட கூச்சமாக இ ந்த . தைலையக் குனிந் ரகஸ்யமாக தன்ைனக்
க ந் ெகாண்டாள்.
ெசாந்த மகைனேய ேந க்கு ேநர் பார்க்க
மனத்திேல ெப ம் சுைமெயான்
சிசுபால

ம் மற்ற அரசர்க

யாத ப க்கு அவமானமாக இ ந்த .

ஏறி உட்கார்ந்

ம் அவைளத்

ெகாண்ட .

ாிேயாதனாதிய ம்,

ற் வைத அவள் அறியமாட்டாளா?

ைறயற்ற
ைறயிேல கர்ப்பம் சுமந்தவள் என்
அவைள
ஷ’க்கிறார்கேள!
ைறேகடாக பிறந்த குமாரர்க க்கு எப்ப ராஜ்யம் சித்திக்கும் என்
குதர்க்கம்
ேபசுகிறார்கேள! தி தராட் னன் பிறந்த

ைறைய மறந் விட்டார்களா?

இந்த அற் தமான ேயாசைனைய பாீட்சித் ப் பார்க்கும் ேநரம் ெந ங்கிவிட்ட .
சி
ெபண்ணாயி ந்த ேபா
ர்வாச
னிவர் உபேதசித்த மந்திரத்ைத பாீட்சித்
சூாியனிடம் ஒ
மகைவப் ெபற்றவள். ெநஞ்ைசக் கல்லாக்கிக்ெகாண்
கவச
குண்டலத்ேதா ெஜா த்த அந்தக் குழந்ைதைய ஒ ேபைழயிேல ைவத் ஆற்றிேல
அ ப்பியவள். அந்த ரகஸ்யம் அவள் மனத்தின் அ யிேல மிக ம் பா காப்பாகப்
ட்டப்பட் க் கிடந்த . அப்ப த்தான் இந்த ேசாதைன ம் அவள் மனத்தின் ஆழத்தில்
ைதந் ேபாய்வி ம்.
பாண்
டன் குந்தி ம், மாத்ாி ம் வனத்திேல வாழ்ந்த காலம். ஒ ாிஷ’ ம் அவர்
பத்தினி ம் காட் ேல மான் உ வம் ெகாண்
விைளயா க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
இைத அறியாத பாண்

அம்ைப எய்

ாிஷ’ையக் ெகான் விட்டார். அந்த ாிஷ’
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இறக்கு ன் பாண்
தன் மைனவி டன் ேசர்ந்தால் தட்சணேம அவ க்கு மரணம்
சம்பவிக்கும் என் சபித் விட்டார்.
பாண்
மனம்
உைடந் ேபானார்.
தி ம்ப ம்
நகரத் க்கு
ேபாகாமல்
வனத்திேலேய மீதி நாட்கைள ம் தவத்திேல கழிப்ப
என்
தீர்மானிக்கிறார்.
இப்ப ேய காலம் ேபாகிற
ன் வ டங்கள் ஓ வி கின்றன.
திடீெரன் பாண்
க்கு தான் த்திரபாக்கியம் இல்லாமல் இறந் வி ேவாெமன்
வ த்தம் ஏற்ப கிற . சந்ததிையச் சி ஷ் க்காமல் இறப்பவன் நரகத் க்கு ேபாவான்
என்ற வாக்கு பாண் ைவ இர ம் பக மாக வைதக்கிற . இந்த ேவதைனயில்
பாண்
பலநாட்களாக வ ந் கிறான். இ தியில் ஒ
நாள் குந்தியிடன் தன்
ேயாசைனைய ைவக்கிறான். ஒ ாிஷ’ லம் தனக்கு ஒ மகைவப் ெபற் த் த ம்ப
ேவண் கிறான். குந்தி நிர்த்தாட்சண்யமாக ம த் வி கிறாள். பாண்
தி ம்பத்
தி ம்ப யாசிக்கிறான். அப்ப
ம் குந்தியின் மனத்ைத அவனால் தளர்த்த
யவில்ைல.
ஒ நாள் பாண் ப ம் ேவதைனைய குந்தி பார்த்தாள். அவ ைடய
யரத்ைத
அவளால் தாங்க
யவில்ைல. இ கியி ந்த அவ ைடய மன இளகிவிட்ட . பல
வ டங்க க்கு ன்
ர்வாசர் தனக்கு உபேதசித்த மந்திரத்ைதப் பற்றி பாண் விடம்
கூறினாள். பாண் வின் மனம் மீண் ம் ளிர்த்த .
பாண் வின் ஆேலாசைனப்ப
தர்மேதவைன ேவண்
குந்தி ஒ
மகைவப்
ெபற்றாள். தர்மம் ம
உ வம் எ த்
வந்த ேபால வந்
விறந்தவன்தான்
திஷ் ரன். பாண் வின் மகிழ்ச்சிைய ெசால்ல
யா .
ஒ
வ டம் கழிந்த ; பாண்
யவில்ைல. இம் ைற வா

க்கு மீண் ம் ஆைச. குந்தியினால் ம க்க
பகவாைன ேவண் னாள். வ ைமக்கு ஓர்

எல்ைலயல்லவா வா ? அப்ப ப் பிறந்தவன்தான் பீமன். தர்மேதவனிடம் குந்தி
பக்தி டன் நடந்
ெகாண்டாள் என்றால் வா வின் பலம் காரணமாக அவைன
பயத் டன்தான் ேசர்ந் ெகாண்டாள்.
ஆனால் பாண்
க்கு இன் ம் ஆைச அடங்கவில்ைல. இந்த ைற குந்தி
இந்திரைன நிைனத் க்ெகாண்டாள். அக ைக ேமல் காதல் ெகாண்டவன் இந்திரன்!
ேதவர்களக்ெகல்லாம் அரசன். குந்திக்கு ெப ைமயாக இ ந்த . அவனிடம்
அளவில்லாத காத டன் ெந ங்கினாள். அப்ப ப் பிறந்தவன்தான் அர்ஜூனன்.
கண்ைணப் பறிக்கும் வனப் டன் ெஜா த்தான் அவன்.
கண்டவர்கள் எல்லாம் காதல் ெகாள் ம் லட்சணம் ெகாண்டவன் அர்ஜூனன்.
அதற்கு சமமான ர ம் பராக்கிர ம் பைடத்தவன் திஷ் ர க்கு வல கரம் பீமன்

31
என்றால் அவ ைடய இட
மீட்பதற்கு திஷ் ரன் இவர்க

கரம் அர்ஜூனன். வஞ்சகமாக இழந்த ராஜ்யத்ைத
ைடய பராக்கிரமத்ைததான் நம்பியி ந்தான்.

அர்ஜூனன் பிறந்த பிறகுகூட பாண் வி ஆைச தணியவில்ைல. மீண் ம் குந்திைய
வற்
த்தினான். ஆனால் குந்தி பி வாதமாக ம த் விட்டாள். ேதேவந்திர டன்
கூ ய பிறகு அவ க்கு ேவ ேதவர்கைள வாிப்பதில் நாட்டமில்ைல. அவேள வ ந்
ெசன்
ர்வாச ைடய மந்திரத்ைத மாத்ாிக்கு உபேதசித்தாள். அந்த மந்திரத்தின்
மகிைமயில்
நகுல

மாத்ாிக்கும்,

ம், சகாேதவ

அஸ்வினி

குமாரர்க

க்கும்

பிறந்தவர்கள்தான்

இந்த

ம்.

அழகு என் பார்த்தால் சகாேதவ ைடய அழகு யா க்கு வ ம்? எல்ேலா க்கும்
இைளயவன். அவன் நிற ம் தாமைர ேபான்ற கண்க ம் எவைர ம் மயக்கிவி ம்.
அதி ம்
மகா த்திசா ,
அஞ்சமாட்டான்.

வாக்குவல்லவன்.

இந்த சகாேதவன் சி வனாக இ ந்தேபா

உண்ைமையச்

ெசால்வதற்கு

என்ன ேகள்வி ேகட் விட்டான்?

சதஸ்சி ங்க வனத்தில் குந்தி ம் மாத்ாி ம் ஐந்

தல்வர்க

டன் கழித்த அந்த

மகிழ்ச்சியான காலம். சி வர்கள் ாிஷ’களிடம் பாடம் கற் வந்தார்கள். அப்ெபா
ஒ நாள் சகாேதவன் அ
ெகாண்ேட ஓ வந்தான். குந்தி அவைன அள்ளி ம யில்
இ த்தி 'குழந்தாய்! என்ன நடந்த ?" என்
அதற்கு

சி வன்

சகாேதவன்

ேகட்கிறாள்.

ெசால்கிறான்:

குமாரர்களின் பாிகாசத்ைத இனிேம

ம் தாங்க

'தாேய!

என்னால்

இந்த

ாிஷ’

யா . என் தந்ைத யார்? என்

உடன் பிறந்தவாிகளின் தந்ைதயார் யார்? திஷ் ரனைடய பிதா தர்மேதவன் என்
ெசால்கிறார்கள். பீம க்கு வா ேதவனாம். அர்ஜூன க்கு இந்திரனாம். எங்கள்
பிதாேவா அஸ்வினி குமாரர்கள். ாிஷ’ குமாரர்க

க்ேகா ஒேரெயா

தந்ைததான்.

எங்க க்ேகா பல தந்ைதகள்! என்னால் இந்த அவமானத்ைத எப்ப தாங்க
எப்ெபா
பார்த்தா ம் அவர்கள் என்ைன இம்சித்தப ேய இ க்கிறார்கள்.

ம்?

குந்தியினால் பதில் ெசால்ல
யவில்ைல. அவள் கம் தைர பார்த்த . கண்களில்
நீர் ேகாத் விட்ட . அன்
ெதாடங்கிய இ க்கு இன் வைர இ த் க்ெகாண்ேட
ேபாகிற

ாிஷ’ குமாரர்கள் மாத்திரமா? எல்ேலா ம்தான் அவைளத்

ற் கிறார்கள்.

அவ ைடய யரம் எல்லாம் இந்த சுயம்வரத்தில் நிச்சயமாக தீர்ந் வி ம். அதற்குப்
பிறகு குந்திைய யா ம்
தனப் பிறவி ேபாலப் பார்க்க மாட்டார்கள். இழித் க்
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கூறார்கள், பாண்
மாட்டார்கள்.

இ க்கும்ேபாேத பிற

ஷர்கைள வாித்தவள் என்

ரத்திேல ேகட்ட அந்த சத்தம் ஓங்கி வளர்ந்

வைசபாட

வாசல் வைரக்கும் வந் விட்ட .

அைதத் ெதாடர்ந் ெபாிய ஆரவார ம், சனங்களின் சிாிப்ெபா
ம் ேகட்ட . குந்தி
தான்
ெசய்ய
ேவண் யைத
இன்ெனா
ைற
மனதிேல
நன்கு
தீர்மானித் க்ெகாண்டாள். ேசாதைனக்கான சமயம் வந் விட்ட . வாசல் பக்கம்
ேபாகாமல் குந்தி நன்றாக உள்ேளேபாய் உட்கார்ந் ெகாண்டாள்.
வாச ல் இப்ேபா
கால ச்சத்தம் ெவகு
ல் யமாகக் ேகட்ட . கா கைளக்
கூர்ைமயாக்கி கவனித்தேபா
வைளயல் கு ங்கும் ஓைச ம் ேகட்ட ேபால
இ ந்த .
திஷ் ரன்தான் ேபசினான். வாச ல் இ ந்
குர ல் கூறினான்.
'தாேய! பி€க்ஷ ெகாண்

ெகாண்ேட மகிழ்ச்சி ெபாங்க உரத்த

வந்தி க்கிேறாம்'

குந்திேதவி உடேனேய பதில் கூறவில்ைல. இந்தத் த ணத்திற்காக அவள் எவ்வள
வ டங்கள் காத்தி ந்தாள்!
சி ெபண்ணாக இ ந்த ேபா குந்தி சூாியைன ேவண் கர்ப்பம் திறந் கர்ணைன
ெபற்றாள். உலகறிய சுயம்வர மண்டபத்தில் பாண்
க்கு மாைலயிட்டாள்.
சதஸ்சி ங்க வனத்தில் பாண் வின் ஆைணப்ப
ன்
ேதவர்கைள வாித்
பிள்ைளகைளப் ெபற்றாள்; எல்லாமா அவ
மனைதத் திடப்ப த்திக்ெகாண்

குந்தி

'என் குமாரர்கேள! பி€க்ஷ ெகாண்
பங்கு ேபாட் க்ெகாள்

க்கு ஐந்
திஷ் ர

ஷர்கள்.
க்கு பதில் கூறினாள்.

வந்தி க்கிறீர்களா? வழக்கம்ேபால ஐவ ம்

ங்கள்.'

தாயா ைடய வாக்ைக ேதவவாக்காக எ த் க் ெகாள்
திெரௗபதிைய தங்கள் மைனவியாக ஏற் க்ெகாண்டனர்.

ம் பாண்டவர் ஐவ ம்

குந்தி தன் மனத்திற்குள்ேள ெமல்ல நைகத் க் ெகாண்டாள். இனிேமல் யா ம்
அவைள ஓர் அவச்ெசால் ெசால்லப்ேபாவதில்ைல. நிம்மதியான ெப
ச்சு ஒன்
அவளிடமி ந் ெவளிேய வந்த .
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பி.கு: நான் காைலயில் எ வதற்கு ஐந்
நிமிடங்கள்
ன்ேப என் மனமான
எ ந் வி ம். எ ந்
எனக்காகக் காத்தி க்கும் இந்த மனம் ேகட்கும் ஆயிரம்
ேகள்விகளக்கு நான் பதில் ெசால் யாக ேவண் ம். இ அன்றாடம் நடக்கும் சங்கதி.
இப்ப யான ஒ
காைல ேவைளயில் என் மனம் ேகட்ட ேகள்விகளில் என
கற்பைன விாிந்த . அதில் பிறந்த தான் இந்தக் கைத. பாரதம் அறிந்த ெபாியவர்கள்
மன்னிப்பார்களாக.
***
4. வசியம்
சிவசம் ைவ எனக்கு நன்றாக ஞாபகமி க்கிற . நான் சி வனாக இ ந்தேபா
எங்கள் ெகா ம்
ட் க்க அப்பாைவப் பார்க்க அ க்க
வ வார். ெம ந்த
உயரமான உ வம்; ன்னத்தம் பல் ேல கதியால் ேபாட மறந்த ேபால ஒ ெபாிய
ஓட்ைட கைரேபாட்ட ேவட் தான் எப்ப ம் கட் க்ெகாண்
ப்பார். தைல
ேகாைரப் ல் ேபால நட் க் ெகாண்
நிற்கும்.
கம் என்றால் பார்க்க ெவகு
சாதாரணம் தான்.
ஆனால் அவர் கைதக்கத் ெதாடங்கினால் அந்த
கத்திேல ஏற்ப ம் மா தல்
அதிசயிக்க ைவக்கும். ஒ
ேராஜா மலர் பார்த் க் ெகாண்
க்கும்ேபாேத
ப்ப ேபால அவ ைடய கம் விகசித் க்ெகாண்ேட வ ம். அ ர்வமான ஒ
மனிதராக அவர் மாறிவி வார். அவர் குரல் வள ம், ெசாற்கைள உச்சாிக்கும் வித ம்
எவைர ம் வசீகாித் வி ம். இப்ப யாக ஒ பாிணாம அழைக நான் ேவ யாாிட ம்
பார்த்ததில்ைல.
எங்கள் ட் ன் ன் வளவில் திைய ஒட் யப ஒ ேவப்பமரம் இ ந்த . நான்
எப்ப ம் அந்த மரத்தின் கீழ் இ ந்
விைளயா க் ெகாண்
ப்ேபன். ஐந்
தைல ைறயாக அந்த மரம் அங்ேக இ ப்பதாக அம்மா ெசால் வாள். அவ்வள
பிரம்மாண்டமான மரம். அதன் ெகாப் கெளல்லாம் வைளந் நாலாபக்க ம் கிைள
பரப்பி அடர்ந்
ஆகாயத்ைத நிைறத் க் ெகாண்
க்கும். நான் அண்ணாந்
பார்க்கும் சமயங்களில் சூாியகிரணங்கள் மிக ம் சிரமப்பட்
இந்த இைலகைளத்
ைளத் ெபாட் ப் ெபாட்டாக கீேழ வி ந் கண்கைளக் கூசச்ெசய் ம்.
சிவசம்

என்ைனப் பார்க்காமல் ஒ ேபா ம் தி ம்ப மாட்டார். 'சண்ைடக்கு

வாறியா? திறப் தாறியா? என் ெசால் க்ெகாண்ேட வந் என் விைளயாட் ேலேய
கலந் ெகாள்வார். என் ைடய மந்திரசக்தியின் மகிைமயில் அவர் ஒ வ க்ேக ரண
நம்பிக்ைக இ ந்த . நான் ேவப்பமரப் ெபாந்திேல ஒளித்
ைவத்தி க்கும்
என்

ைடய

மந்திரக்

ேகா னால்

உயிர்

ெகா த்த

கிளிக

ம்,

குயில்க

ம்,
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காக்ைகக ம், க க்குாிவிக ம், நாகணவாய்க ம் அந்த மரத்ைத நிைறத்தி ந்தன.
இைத நான் அவாிடம் கூ ம்ேபாெதல்லாம் அவர் என்னிடம் மிகுந்த பயபக்தி டன்
நடந் ெகாள்வார்.
அவகாசமான சமயங்களில் எனக்கு அவர் கைதகள் ெசால் வ
ண் . எல்லாம்
மந்திர தந்திரக் கைதகள்தான். ஏ
கடல் தாண்
ராஜகுமாாிைய ஒளித்
ைவத்தி க்கும் ராட்சசைனப்பற்றி ம், ஆயிரம் தைலநாகத்ைதப் பற்றி ம், ஒ
கைதகள் ைவத்தி க்கிறார். அமாவாைச இ ட் ேல தனியாகப் ேபாகும்ேபா
ேபய்கள் ெசய் ம் ேசஷ்ைடகைள தான் எப்ப த் தந்திேராபாயங்கள் ெசய்
றிய ப்பார் என்ெறல்லாம் ெசால் வார்.
அேநக மந்திரவாதிகைள ம்,
ேபேயாட் கைள ம் அவர் ேந க்கு ேநர்
பாத்தி க்கிறாராம் மந்திரவாதிகள் இவைர மதிப்பதற்கு காரணம் இவர் ஒ
சக்தி
வாய்ந்த ேபைய வாலாயம் ெசய் ைவத்தி ப்ப தான் என் ம் ெசால் வார். க ம்
ெவய்யி ல் ைசக்கிளில் ெசல் ம்ேபா
அவர் குைடேய பி ப்பதில்ைல. அவர்
வாலாயம் ெசய்த ேபய்கள் இவர் சால்ைவைய தைலக்குேமல் ெசவ்வ வமாகப்
பி த்தப ேய வ மாம். இவற்ைறெயல்லாம் அவர் ெசால் ம்ேபா
நான்
அடக்க
யாத
ேகட் க்ெகாண்

ஆவ
ப்ேபன்.

ட

ம்,

திைகப் ட

ம்

வாய்

டாமல்

க திைய விட் விலகிச் ெசல் ம் பாடகர் தி ம்பத் தி ம்ப வந் சு தியில் ேசர்ந்
ெகாள்வ ேபால சிவசம்
ம் அ க்க
வந்
அப்பாைவ சந்தித்தார். கைடசியில்
ஒ நாள் அப்பாவிடம் நிரந்தரமாக ேவைலக்கு ேசர்ந் விட்டார். தன் ைடய வாக்கு
சா ர்யத்தினால் அவர் அம்மாைவ ம் சீக்கிரேம வைளத் ப் ேபாட் க்ெகாண்டார்.
சைமயல் கட் வைரக்கும் தங்கு தைடயின்றி ேபாய்வ வார். அப்பா வழக்கறிஞர்
என்றப யால் அவ ைடய கட்சிக்காரர்களின் ேகஸ் விஷயங்கைள இவர் கவனித் க்
ெகாண்டார். அவர் ெசய்த ேவைல என்னெவன் திட்டவட்டமாக எனக்குச் ெசால்லத்
ெதாியா . ஆனால் ஓர் எ த்த க்கும், ேவைலக்கார க்கும் இைடப்பட்ட இடத்ைத
அவர் நிரப்பினார் என்ேற நிைனக்கிேறன். அப்பாவின் கட்சிக்காரர்கள் ெச ப் டன்
உள்ேள
ைழவார்கள். ஆனால் இவ ைடய ெச ப்
எப்ப ம் ெவளிேயதான்
காட்சியளிக்கும்.
நா மணிப் இரண் மணிக்ேக த்த ேபால் ஒ நாள் அதிகாைல எங்கள்
ஓர்
அவசரத் டன் வி ந்த . ஏேதா கல்யாண
ட்
ஆரவாரம்ேபால அ
திமிேலாகப்பட் க் ெகாண்
ந்த . என் நா
வய த் தங்ைக கண்கள் ெபாங்க
ன்சிாிப்ேபா
ெநளிந்தாள்.

இ ந்தாள். அவள்தான் நாயகி;

சந்ேதாஷம்

தாங்க

யாமல்

அவள் க த்திேல ேபாட்
ந்த தங்கச் சங்கி ையக் காணவில்ைல. இரேவா
இரவாக யாேரா தி டன் வந் களவா விட்டான் என் அம்மா சத்தமாகக் கூவிக்
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ெகாண்
ந்தாள்.
சன்னல்க ம்,
கத க ம்,
அப்ப ேயதான் இ ந்தன. கள்ளன் எப்ப
வந்
ெதாியாமல் எல்ேலா ம் தவியாய்த் தவித்தார்கள்.
என் தங்ைக ேபாட்

ந்த

கூைர
க க ம்
அப்ப
ேபாயி ப்பான் என்ற விைட

சின்ன விரல் ைசஸ’ல் ெமாத்தமான சங்கி . அதில் ஒ

குண் ப் பதக்கம் ேவ , மாட் க்குச் சங்கி
ேபாட் மணி கட் ய ேபால இவள்
இந்தப் ெபாிய சங்கி யின் பாரம் தாங்காமல் குனிந்
ெகாண் தான் நடப்பாள்.
சங்கி
இல்லாமல் அவள் க த் ேலசாக ம் வ வாக ம் இ ந்த . அவ ைடய
கைடக்கண் ன்சிாிப் க்கு அ
ம் ஒ காரணமாக இ க்கலாம்.
தான் ஒ பிரபல வழக்கறிஞாின் மைனவி என்ப ஞாபகம் வந்த டன் அம்மா என்
தங்ைகைய
ைறயாக கு க்கு விசாரைண ெசய்ய ஆரம்பித்தாள். என் தங்ைகேயா
கு க்காக இ ந்தாள். அம்மா அவைள உ க்கிய ம் இ விைளயாட் ல்ைல என்ற
விஷயம்
தன்
ைறயாக
உைறத்த .
ஒற்ைறக்
ைகயால்
கண்ைணக்
கசக்கிக்ெகாண்ேட என்ைனப் பார்த்
தில் ெசால்ல ஆரம்பித்தாள். அவ ைடய
ன்சிாிப் இப்ேபா ேபாய்விட்ட . பதில்கள் ஒன் க்ெகான்
ரணாக வந்தன.
அந்த ேநரம் பார்த்
அப்பா அவள் சகாயத்திற்கு வந்தார். அம்மாவின் கு க்கு
விசாரைண கு க்காேல தறிக்கப்பட்ட . என் தங்ைகேயா ஓெவன் அ
ெகாண்
அப்பாவிடம் ஓ னாள். அம்மா அவைளப் ப க்ைகயில் ேபாட்டேபா
க த்திேல
சங்கி இ ந்தைதத் தன் கண்ணாேல பார்த்ததாகக் கூறினாள். சிறி ேநரம் கழித்
அம்மா க்கும் தான் ெசால்வதில் ெகாஞ்சம் ஐமிச்சம் வந் விட்ட .
அம்மாவின் சந்ேதகம் இப்ெபா
ேவைலக்காரர்களின் ேமல் தி ம்பிய .
அப்பாேவா ட்ைட ம் ேதாட்டத்ைத ம் ைல
க்கு விடாமல் ேத ம்ப உத்தர
ேபாட்
ந்தார். ேவைலக்காரர்கள் தங்கள் ேபர்கைளக் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள
ட்ைடத் தைலகீழாகக் கு க்கித் ேத னார்கள். ஓர் இள ம் கிைடக்கவில்ைல; நான்
எப்பேவா ெதாைலத்த ெபான்வண் ெந ப் ப் ெபட் தான் கிைடத்த .
அப்ெபா
தான்
சிவசம்
மந்திரவாதிையக்
கூப்பிட
ேவண் ம்
என்ற
சிலாக்கியமான
ேயாசைனைய
ன்ைவத்தார்.
அப்பா க்கு
இப்ப யான
விஷயங்களில் நம்பிக்ைக இல்ைல. தீர்க்கமாக ம த் விட்டார். ெபாங்கல் பாைனைய
சுண் ப் பார்த் ம்,
ட்ைடய
க்கிப் பார்த் ம் வாங்கும் அம்மாேவா சிவசம் வின்
மகு யில் மயங்கி இ ந்தார். இந்த மந்திரவாதி இதற்கு ன் ெசய்த மகத்தான
காாியங்கள்
எல்லாவற்ைற ம்
பக்கத்தில்
நின்
பார்த்த ேபால
சிவசம்
விஸ்தாித்தார். மந்திரவாதியின் updated biodata - ைவ சமர்பித் ம் அப்பாவிடம்
ப ப் ேவகவில்ைல.
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விரதம் இ ந்
ைஜ
த் குத் விளக்கின் ஒளியில் ெவற்றிைலயில் ைமதடவி
பார்க்கும்ேபா இஷ்ட ெதய்வம் வந் களெவ த்த ஆைளக் காட் க் ெகா த் வி ம்
என்ற சங்கதிைய சிவசம் எனக்கு ஏற்கனேவ கூறியி ந்தார். ஆனால் மந்திரவாதிைய
ட் க்குத் த விக்கும் இப்ப யான ஓர் அ ைமயான சந்தர்ப்பம் அப்பா ைடய
ரட் ப் பி வாதத்தால் டங்கிப் ேபான .
அ த்த நாள் எங்கள் ட் ல்தான் அவசரத் க்கு ெவற்றிைல கிைடக்காேத! நான்
ேவப்பமரத்தின் கீழ் இ ந்
வரசம் இைலயில் அம்மா க்குத் ெதாியாமல் மைறத் க்
ெகாண் வந்த தங்கச்சியின் ெபாட் ச்சிரட்ைட ைமையப் சி, சங்கி ைய மீட்பதற்கு
தகுந்த மந்திரங்கைள ஓதியப இ ந்ேதன். அந்த ேநரம் பார்த் சங்கி
சலைவக்
கூைடயில் தங்கச்சியின் உ ப்ேபா சங்கி மாட் யி ந்த விவகாரத்ைத பைறய த்
ெசால் விட்டார். சிவசம் க்கு நான் வாலாயம் ெசய் ைவத்த ேதவைதயின் சக்திையக்
காட்டேவண் ய
அ ைமயான
சந்தர்ப்பம்
இப்ப த்தான்
ஓர்
இைழயில்
தவறிப்ேபான .
அப்பா ஒ ேபர்ேபான வழக்கறிஞர். இந்த இந்த வழக்குகைளத்தான் எ ப்பெதன்ற
ெகாள்ைகயில்ைல. எல்லாவிதமான வழக்குகைள ம் எ த்
திறைமயாக வாதா
ெவன் வி வார். கூர்ைமயான அறி ம், சா ர்யமான கு க்கு விசாரைண ம்தான்
காரணெமன் அம்மா ெசால் வாள்.
ஒ ஓ ப்ேபான (elopement) ேகஸ். அந்தப்ெபண் வழக்காட வந்தேபா ேகர்ட்ேட
ஸ்தம்பித் விட்டதாம். அவ்வள அழகு. அவள் நடந் வந்தேபா வழக்கு மண்டபேம
ஒளிவிட்
பிரகாசித்ததாம். அவ ைடய சிாிப்பி இதயத்திேல இ ந்
ைளத்
ெவளிேய வந்
விாி ம் ப்ேபால இ க்கும் என்
அப்பா வர்ணித்தார். நீதிபதி
அவைளேய பார்த் க் ெகாண்
ந்ததில் வழக்ைக கவனிக்கவில்ைலயாம். அந்த
வழக்கி
கா

ம் அப்பா க்ேக ெவற்றி. அம்மா எாிச்ச

ம்' என்

டன் இந்தக் கைதையக் 'சாி, சாி

அைரவாசியில் நி த்தியதாக ஞாபகம்.

அப்பா ைடய உண்ைமயான திறைமக்கு சவாலாக ஒ வழக்கு விைரவிேலேய
வந்த . சிவசம்
லமாகேவ வ ம் என்பைதமட் ம் யா ம் அப்ேபா கனவிேல கூட
நிைனத்தி க்கவில்ைல.
என் அப்பா எப்ப ம் சிாித்தப ேய இ ப்பார். அ அவர் சுபாவம். ேசாகமாக அவர்
இ ந்த ேநரங்கள் மிக ம் குைற . அவைரச் சுற்றிவர ஆட்கள் இ க்க ேவண் ம்.
சவடலாகப் ேபசி சுப்பாத்தி கைதகள் ெசால் ஆனந்தமாகப் ெபா
ேபாக்குவ
அவ க்கு நிைறயப் பி த்த கைல.
அம்மா அப்ப யல்ல. சூட்சுமமான த்தி ெகாண்டள். ஒ வர் ேபசும்ேபாேத அவர்
அ த்
என்ன ெசால்லப் ேபாகிறார் என்பைத ஊகித் வி வாள். அங்கசாஸ்திரம்
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(body language) என்ப
என்னெவன்
ெதாியாமேல அைதப்பற்றிய எல்லா
விபரங்க ம் அறிந்
ைவத்தி ந்தாள். சிவசம்
ைடய வாக்கு சா ர்யத்தில்
மயங்கியி ந்தா ம் ெதாடக்கத்தி
ந்
அம்மா க்கு அவைரப் பற்றி நல்ல
அபிப்பிராயம் இல்ைல. அவர் கால்கைள ஒ க்கிக்ெகாண்

நிற்கும் விதம், நிலம்

படாமல் எவ்வி நடக்கும் ேதாரைண, ழங்கால்கைள ட் க்ெகாண்
எல்லாம் அம்மா அவர் ேமல் ெகாண்
ந்த எண்ணத்ைத வ வாக்கின.

உட்கா வ

ேவப்பம்
உதிர்ந்
நிலம் எல்லாம் ெமத்ைதேபால ஆகியி ந்த . நாங்கள்
நடக்கும்ேபா அந்தச் சின்னச் சின்னப் க்கெளல்லாம் கால்களில் ஒட் க்ெகாள் ம்.
அம்மா நா
இடங்களில் பாய் விாித்
ேவப்பம் க்கைளச் ேசகாித் க்ெகாண்
இ ந்தாள் வடகம் ெசய்வதற்கு.
மணம் காற்றிேல பரவி இனிய ேபாைத தந்
ெகாண்
ந்த .
என் தங்ைகக்கு மந்திரவித்ைத காட் க்ெகாண்
இ ந்ேதன். பள்ளிக்கூடத்தில்
இ ந் வ ம்ேபா எப்ப ம் என் ெபட் யில் சி உண மிச்சம் ைவத் ெகாண்
வ ேவன். என் கு விக க்கும் அணில்க க்கும் ேபா அணில்க க்கு சாப்பா
ெகா த்தேபா அைவ என் ைகக க்கு அ கிேலேய வந்
என் ைககளிேல எறிக்கூட விைளயா ம்.
பால் காவ யில் கட் ய மனிதன் கி

சாப்பிட்டன; சில சமயம்

ங்குவ ேபால பறைவகளின் சப்த ஜாலங்கள்

மரத்ைத
நிைறத்தி ந்தன.
சிட் க்க ம்,
குயில்க ம்,
குக்கு ப்பான்க ம்,
ைமனாக்க ம் கலகலெவன்
தங்கள் தங்க க்கு விதித்த ஸ்வரங்கைள எ ப்பின.
இந்தப் பறைவகள் தங்க க்குள்ேள மட் ம் கைதக்கின்றனவா அல்ல
மற்றப்
பறைவக

ட

ம் ேபசிக்ெகாள்கின்றனவா? இைவக

க்கும் மனித

க்கும் ஏற்பட்ட

சாபம் ேபால் ெமாழிப் பிரச்சைன உண்டா? இந்த ைமனாக்களக்குத்தான் எத்தைன
வார்த்ைதகள்! சற் உன்னிப்பாகக் ேகட்டால் அைவ கைதப்ப
ாிவ ேபாலேவ
இ க்கும்.
அப்பாவின் அ வலக அைறயின்
ன் வழக்கமாக காணப்ப ம் சிவசம் வின்
ெச ப் அன்ைறக்கு இ க்கவில்ைல. நான் அைதப்பற்றி ேயாசித்த அந்தக்கணேம
வாசல் கதைவத் திறந் ெகாண் அவர் வி க்ெகன் ெவளிப்பட்டார். அவ க்குப்
பின்னால் ஒ வயதான சிங்கள ம சி ம். இளம் ெபண் ம் வந்தார்கள். அந்தப்
ெபண் ைடய சைட ேமகத்ைதப்ேபால க த் விாிந் ேபாய் அவள் ேதாள்கைளத்
ெதாட்டப
இ ந்த . ெசக்கச்சிவப்பாக இ ந்தாள். மாமிச பட்சணியா, தாவர
பட்சணியா என் தீர்மானிக்க
யாதப க த்தில் கிடந்த சங்கி ைய ெமன்றப
காணப்பட்டாள். சிவசம் என்ைன சட்ைட ெசய்யாமல் அவர்க க்கு
ன்னாேல
அ யழித் க்ெகாண் ேபானார். இவர் வாச ேல ெச ப்ைபக் கழற்றி விட்டேபா
அவர்க ம் கழற்றினார்கள்.
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அன்றிர
அப்பா அந்த வழக்கு விஷயமாக அம்மாவிடம் ெசான்னார். அந்த
ம சியின் கணவன் இறந் விட்டானாம். அவர்க ைடய ெசாத்தில் பங்கு ேகட்
எல்ேலா ம் சண்ைட ேபா கிறார்களாம். அைத மீட்பதற்குத்தான் அவள் தான்
மக டன்
வந்தி ந்தாள்.
ெசாத்ைத
எப்ப
ம்
மீட்காவிட்டால்
அவர்கள்
ந த்ெத வில்தானாம்.
இப்ப

அவர்கள்

அ த்த த்

ேகஸ்

விஷயமாக

வந்தார்கள்.

சிவசம்

ம்

நிலபாவாைட விாித் அவர்கைளக் கூட் க்ெகாண் வந்தார்; ேபானார் அம்மா க்கு
இந்த விஷயம் ெந
ய . இவர் ஏன் இந்த வழக்கில் இவ்வள காிசைன எ க்கிறார்.
அைவ ெசாந்த பந்த ம் இல்ைல; இவர் தமிழ்; அவர்கள் சுத்தமான சிங்களம்.
சமயலைற வைரக்கும் பைடெய த் அம்மாவிடம் ேதநீர் வாங்கிவந் அவர்க க்கு
தன் ைகயால் ெகா க்கிறாேர!
ெவகு சீக்கிரத்திேலேய இந்த மர்மத் க்கு விைட கிைடத்த . ஒ நாள் சிவசம் வின்
மைனவி அம்மாைவத் ேத வந்தார். க ப் உ வம். க்கிற்குப் ெபா த்தமில்லாமல்
ெபாிய க்குத்தி. அந்த க்குத்தியி ம், அைதச் சுற்றியி ந்த ேதால் பிரேதசத்தி ம்
அ க்கு கணிசமான அள க்கு ேசர்ந்தி ந்த .
தி ப ந்த ெச ப்ைப
ேபாட் க்ெகாண் எனக்கு ன்னாேல அவர் உயரமாக நின் ெகாண்
ந்தார்.
நான் என் ைடய மந்திர வித்ைதைய அைரகுைறயாக நி த்தி மந்திரக்ேகாைல
அவர் அறியாதவா
மரப்ெபாந்தில் ஒளித் விட்
அவைரப் பின்பக்கமாக
அம்மாவிடம் அைழத் ப் ேபாேனன். மந்திரக்ேகாைல ஒ நாைளக்கு ஒ
ைறதான்
பாவிக்கலாம். மரப்ெபாந்தில் தி ப்பி ைவத் விட்டால் அத ைடய சக்தி ேபாய்வி ம்
இனி அ த்த நாள்வைர நான் காத்தி க்க ேவண் ம்.
அந்த க்குத்தி மாமி அ த
கைதகள் ெசால் க் ெகாண்
ந்தேபா அம்மா ம்
அ
தனக்கு ஏற்கனேவ ெதாி ம் என்ற ேதாரைணயில் ேகட் க்ெகாண்
ந்தாள்.
மாமிக்கு கண் எல்லாம் சிவந்
கம்
ங்கியி ந்த . அம்மா மாமிையத் ேதற்றி
அப்பாவிடம் கைதப்பதாக உ திெமாழி கூறி அ ப்பி ைவத்தாள். நான் தி ம்ப ம்
ேகட் வைரக்கும் கூட் க்ெகாண் ேபாய் விட்ேடன் மாமி என் தைலையத் தடவிவிட்
ச்சாக நடந் ேபானார். அப்ப ப் ேபாகும்ேபா அந்த உடம்பில் இ ந்
றப்பட்ட
ஒ மண்ெணன்ெணய் வாசைன ம் கூடேவ ேபான .
அப்பா வந்த ம் வராத மாக அம்மா இந்த விஷயத்ைத சாங்ேகாபாங்கமாக
விவாித்தாள். இந்த உைரயாடல்களில் க்குத்தி மாமி ெசால்லாத பல விஷயங்க ம்
அம்மாவின் ஞானக்கண்ணால் விாி ப த்தி அலசப்பட்டன. அப்பா அதிர்ந் விட்டார்.
இ ந்தா ம் அவ ைடய கம் அைதக்காட்டவில்ைல.
அம்மா

ெசான்னதில்

சாராம்சம்

இ தான்.

சிவசம்

இப்ேபா

ேபாவதில்ைல; காசும் ெகா ப்பதில்ைலயாம். அந்த சிங்கள ம

சியின்

ட் க்ேக
ட் ேலேய
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பழியாய் கிடக்கிறாராம். அந்த ம சியின் மகேளா
சிேநகமாம். அந்தப்
ெபண் க்ேகா இவ ைடய வயதில் அைரவாசிதான் இ க்கும் ஆனால் இந்த
மன்மதனிடத்தில் மனைதப் பறிெகா த் விட்டாளாம்.
அம்மா இந்த விஷயத்தில் பல ஆராய்ச்சிகைள ஏற்கனேவ ெசய்
த்தி ந்தாள்.
இந்தப் ெபட்ைடக்கும் அந்த ம ச க்கும் எப்ப
இவ்வள
தீவிரமான காதல்
ைளத்த
இதில் ஏேதா மர்மம் இ க்கிற . அவர் சமயலைறயில் வந்
அவர்களக்காக ேதநீர் எ த் ேபாகும்ேபா வசியம ந் ேபாட்
ப்பார் என்ப
அம்மா ைடய அைசக்க
யாத ஊகம். மந்திரம், மாந்தாீகத்தில் சிவசம்
ஈ பா பற்றி அம்மா க்கு ஏற்கனேவ ெதாி ம் அப்பா வழக்கம்ேபால ஒ

க்கு உள்ள
சிாிப் டன்

அந்த விஷயத்ைத dismiss பண்ணிவிட்டார்.
அம்மாவின்
ெதாடர்ந்த
வற்
த்த க்குப்
பிறகு
சிவசம்
டன்
இந்த
விஷயத்ைதெயல்லாம் கைதப்பதற்கு அப்பா ஒப் க்ெகாண்டார். இன்ெனா வ ைடய
ெசாந்த விவகாரத்தில் தைலயிட அப்பா க்கு ஒ தயக்கம் இ ந்த . அம்மா க்காக
ேவண்டா ெவ ப்பாக சம்மதித்தார் என்ேற நிைனக்கிேறன். அப்பா இப்ப ப்
பயப்பட்
க்கத் ேதைவ இல்€ ல. அவர் கைதக்க ேவண் ய அவசியம்
வரேவயில்ைல! ேவப்பம்பழக் காலம் வந் விட்டால் ெசால்லேவ ேவண்டாம். விதம்
விதமான பறைவக ம், அணில்க ம், கு விக ம் மரத்ைத வந் ெமாய்த் வி ம்.
இ ப் ப் பறைவகள் தவிர வரத் ப் பறைவக ம் உாிைம ெகாண்டா எங்கி ந்ேதா
எல்லாம் வந் வி ம். அவற்றில்தான் எத்தைன ஜாதிகள், எத்தைன வண்ணங்கள்,
எத்தைன உ வங்கள், எத்தைன ஒ கள். கலவன் பாடசாைலக் குழந்ைதகள் ேபால
அந்தப் பறைவகளின் கலகலெவன்ற ஆரவாரத்தில் அந்த மரம் ஒ ெதானிக்கூடமாக
மாறிவி ம்.
இந்தக்காலங்களில் வ ம் வி
ைற நாட்கைள நிைறய அ பவிக்கேவண் ம்
என்ற ஆைசயில் நான் அதிகாைலயிேலேய எ ம்பிவி ேவன். கட் ப் பி க்கலாம்
ேபான் ஆர்வத்ைதத்
ண் ம் ேமாகனமான ைவகைறயில் பறைவக க்கு தப்பிய
ேவப்பம்பழங்கள் கீேழ வி ந்தப ேய இ க்கும். அந்தக் கீச்சல்க க்கிைடயி ம் நான்
ஒ நாள் என் ைடய மந்திரக்ேகால் தியானத்தில் இ ந்தேபா
ேதாட்டக்காரன்
வந்தைதேயா,
அவ ைடய
கம்
இ ந்தைதேயா கவனிக்கவில்ைல.

ேபையக்கண்ட ேபால

ெவ

த் ப்ேபாய்

ேதாட்டக்காரன் ெசான்ன ேசதிையக் ேகட்ட ம் அப்பா அவைனேய சிறி ேநரம்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தார். ஒன் ேம ேபசவில்ைல. அவர் ைகயிேல இ ந்த பத்திாிைக
கீேழ
ெபாத்ெதன்
வி ந்த .
சாக
ஒ நிமிடம்
கழிந்த
பிறகுதான்
ேதாட்டக்காரைன இன்ெனா
ைற நடந்தைதக் கூ ம்ப
ெசான்னார். அம்மா
வார்த்ைதகள் இல்லாத ஒ

ஒ யில் ஓெவன்

சத்தமிட்

கண்ர் விட்டப

இ ந்தாள்.

40
சிவசம்
தல்நாள் இர தன் ைடய மைனவி அம்மாவிடம் வந்
லம்பியைத
அறிந் விட்டார்.
அதிேலயி ந்
சண்ைடெதாடங்கி
க ைமயாகி
விட்ட .
உச்சக்கட்டத்தில் ஆத்திரத்தில் கண்ெதாியாமல் ைகக்ெகட் ய பாண்ெவட் ம் கத்திைய
எ த் மைனவிையக் குத்திவிட்டார். படாத இடத்தில் பட் மைனவி இறந் விட்டார்.
சிவசம் இப்ேபா காவல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்
க்கிறாராம்.
இந்த வழக்ைக அப்ப எ க்கக் கூடாெதன்
அம்மா பி வாதமாக இ ந்தாள்.
சிவசம்
தன் ைடய மைனவிக்கு ெசய்த
ேராகம் அம்மாவினால் ெபா க்க
யாததாக இ ந்த . அப்பாவின் கணிப் ேவ மாதிாி ஆத்திரத்தில் அறிவிழந்
ெசய் விட்டார்; ேவண் ெமன்
ெசய்யவில்ைல.
க்கு நிச்சயம், தன்னிடம்
விசுவாசமாக ேவைல ெசய்தவைர இப்ப ச் சடாெரன்
ைகவி வ
மகா பாபம்
என் எண்ணியி க்கக்கூ ம்.
ஆனால் நான் இ ெவல்லாம் அவசியமில்ைல என்ேற நிைனத்ேதன். சிவசம்
வாலாயம் ெசய் ைவத்தி க்கும் ேபய்களின் வல்லைம பற்றி என்ைனத்தவிர ேவ
யா க்கும் ெதாியா . அந்தப் ேபய்கள் ெப ம் சக்தி வாய்ந்தைவ. விைரவிேலேய
சிைறக் கத கைளத் தகர்த்
அவைர ெவளிேய ெகாண்
வந் வி ம் என்
எதிர்பார்த்ேதன்.
இந்த வழக்கு யா ம் எதிர்பாராத ஒ
இனக்கலவரம் தலாம் ஆட்டம்
ந்
வய

ஆம்பிள்ைள இ ப

வய

பரபரப்ைப சனங்களிைடேய ஏற்ப த்திய .
ெகாஞ்சம் ஓய்ந்தி ந்த ேநரம். ஒ ந த்தர

சிங்களப் ெபண்ைண காத ப்ப ம், அவ

க்காக

ெசாந்த மைனவிையேய ெகால்வ ம் நாளாந்தம் நடக்கிற காாியமா? பத்திாிைககள்
எல்லாம் ேபாட் ேபாட் க்ெகாண் ெகாட்ைட எ த் க்களில் தைலப் கள் எ தின.
அப்பா இைத எதிர்பார்க்கவில்ைல. அவ க்கு திசாக கழ் சம்பாதிக்க ேவண் ய
அவசியம் இல்ைல. ஆனால் ேபப்பர்கள் இப்ப எ திய ம் ேவ வழி இல்ைல என்
ஆகிவிட்ட . எப்ப
ம் வழக்ைக ெவன்
தன்
கைழக் காப்பாற்ற ேவண் ய
நிர்ப்பந்தத்தில் இ ந்தார். அரசாங்க தரப்பிற்கு இ ஒ open and shut case. ஏதாவ
ஓர் அற் தம் நிகழ்ந்தால் ஒழிய அப்பா இந்த வழக்கில் ெவற்றிெப ம் சாத்தியேம
இல்ைல.
இந்த அவலங்கள் ேபாதாெதன்
ேதாட்டக்காரன் இன்ெனா
ெகட்டேசதி
ெகாண் வந்தான். இவன் ேதாட்ட ேவைல ெசய்வதி ம் பார்க்க ெகட்ட ேசதிகள்
ேசகாிப்பதிேலேய காலத்ைத ெசல ெசய்தான். நான் சமயம் வ ம்ேபா அம்மாைவ
ேகட்கலாம் என் நிைனத் க் ெகாண்ேடன்.
அன் நான் ப த்தேபா இந்தக் கவைலேய என்ைனப் பி த் ஆட் ய நித்திைர
வராமல் ெந ேநரம் உழன்ேறன். எப்ேபா உறங்கிேனேனா ெதாியா . ஆழ்கட ன்
நிசப்தம் ேபால் கன கள் இல்லாத அற் தமான யில். திடீெரன் விழிப் ஏற்பட்ட .
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ந ச்சாமம் இ க்கும். அப்பா இன்
ெகாண்

ம் கண்விழித்

வழக்கு சம்பந்தமாக ப த் க்

ந்தார். அம்மா, பாவம்! விழித்தி ந்தாள், அப்பாைவேய பார்த்தப .

'அம்மா! எங்கைட ேராட்ைட அகலாக்க ேவப்பமரத்ைத ெவட்டப்ேபாகினமாம்,
உண்ைமயா? என்ேறன்.
என் ைடய குரல் கம்மிப்ேபாய் இ ந்த . அம்மா ெகாஞ்ச ேநரம் பதிேல
ேபசவில்ைல. என்
ைகத் தடவியப ேய இ ந்தாள். பிறகு அம்மா ெசான்ன பதில்
விசித்திரமாக இ ந்த .
'திைன விைதத்தவன் திைன அ ப்பான்; விைன விைதத்தவன் விைன அ ப்பான்.
மரம் ைவத்தவன் மரத்ைத ம் ெவட் வான்' என்றாள் பதில் எனக்கு ெசான்ன ேபாலப்
படவில்ைல சிவசம் மாமா க்கு கூறிய ேபாலேவ நான் உணர்ந்ேதன்.
சிவசம் வின் ேபய்க க்கு சிைறக்கம்பிைய உைடக்கும் வல்லைம இல்ைலெயன்ற
உண்ைம எனக்கு ெம வாக உைறக்கத் ெதாடங்கிய . ேவப்பம் ெபாந் க்குள்
மைறத்
ைவத்த என் மந்திரக் ேகா ன் மகிைமகைள இப்ேபாெதல்லாம் என்
தங்கச்சிகூட நம் வதாகத் ெதாியவில்ைல. சிவசம் ெவளிேய வந்தால் எவ்வள
நல்லாயி க்கும் என் நான் அ க்க நிைனத் க் ெகாண்ேடன்.
வழக்கு
ெந ங்கிக்ெகாண் வந்த . எங்கள்
என் மில்லாத ஒ வித
இ க்கத்தில் இ ந்த . அப்பா அ க்க இந்த வழக்ைக எ த்த
ட்டாள்தனத்ைத
நிைனத் ெநாந் ெகாண்டார். இைத எ த்த நாளி
ந் மற்ற வழக்குகெளல்லாம்
தள்ளி ைவக்கப்பட்டன. வ மானம் சாிந் விட்ட . இதில் ேதாற்றால் அவர் இனி
தைல நிமிர்த்தேவ
யா . அப்பா ைடய எதிாிகள் இந்த நாைள ஆவ டன்
எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள்.
இந்த நாட்களில் அம்மாைவப் பார்க்க பாிதாபமாக இ க்கும். அப்பா ப ம்
கஷ்டத்ைத அம்மாவால் தாங்க
யவில்ைல. அேத சமயம் அ க்கு
க்குத்தி டன்
ஆைட குைலந்த அவசரத்தில் வந்த சிவசம் வின் மைனவிைய ம் அம்மா அ க்க
நிைனத் க் ெகாள்வாள். அப்ேபாெதல்லாம் அம்மா தன் உள்மனத்தில் என்ன
பிரார்த்தித் க் ெகாண்டாேளா! யார் அறிவார்?
ஆனால்

ேகார்ட் ல்

நடந்த

எல்ேலாைர ம்

அதிசயிக்க

ைவத்த .

இைத

அப்பாேவா, அம்மாேவா ெகாஞ்ச ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. அப்பா அைத அம்மாவிடம்
விவாித்தேபா எனக்கு சிவசம் வில் இ ந்த அைசக்க
யாத நம்பிக்ைக மீண் ம்
வ த்த .
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அன்

தீர்ப் க் கூ ம் நாள். சிவசம்

அலங்காித்

என் மில்லாத விதமாக தன்ைன விேசஷமாக

வந்தி ந்தார். மாப்பிள்ைளக் ேகாலம்;

ெநற்றியிேல தி நீ , குங்குமப்ெபாட்

என்

பட்

ேவட் ,

உத்தாீயம்.

கலாதியாக இ ந்தார். பார்த்தால் பத்

வய
குைறந்ேத காணப்பட்டார். கண்களில் நம்பிக்ைக ம்,
ன்னைக மாக ேதாற்றமளித்தார்.

கத்திேல மாறாத

அப்பா க்கு அவைரப் பார்த்த ம் கதி கலங்கிவிட்ட . இவ்வள நம்பிக்ைக டன்
இந்த ம சர் வந்தி க்கிறாேர! ஆயிரம் ஓட்ைடகள் உள்ள ேகஸ் கச்ேசாி பார்க்கப்
ேபாவ ேபால வந்தி க்கிறார் என் நிைனத் க் ெகாண்டார்.
அரசாங்கத் தரப் வக்கீல் தன் வாதங்கைள ஒவ்ெவான்றாக ைவத் க் ெகாண்
வந்தார். கடற்கைரயில் ேத ப் ெபா க்கி ஒவ்ெவா
சங்காகக் ேகாத்
இ க்கிக்
கட் ய மாைலயாக அ
இ ந்த . அவ்வள
இல்லாம ம் ேநர்த்தியாக வாய்த்தி ந்த .

ெந க்கமாக ம், இைடெவளிேய

அப்பா வாதா ம்ேபா
ஒவ்ெவா
சாட்சியாக உைடத் க்ெகாண்ேட வந்தார்.
எல்லா வாத ம் கைடசியில் வந் ெகாைல ெசய்ய பயன்பட்ட கத்தியிேலேய ெதாங்கி
நின்ற . அங்ேகதான் அப்பாவின் வாதம் எதிர்பாராத வைகயில் திைச தி ம்பிய
எதிர்க் கட்சிக்காரர்கள் திைகத் ப் ேபாய்விட்டார்கள்.
கத்தியிேலேய சிவசம் வின் மைனவியின் ரத்த வைக இ ந்த ; சிவசம் வின் ரத்த
வைக ம் இ ந்த . இ தவிர ஒ
ன்றாவ கு ப் ரத்த ம் கண் பி க்கப்பட்ட .
இைத எதிர்க்கட்சி ெதாிந்தி ந் ம் சாமர்த்தியமாக மைறத் விட்ட . அப்பா இந்த
ஓட்ைடைய குரங்குப் பி யாகப் பி த் விஸ்தாித் விட்டார். இந்த வாதம் எதிர் தரப்
ேசாடைனயில் ஓர் ஆழமான ச சயத்ைத உண் பண்ணிவிட்ட .
தீர்ப் வழங்கிய நீதிபதி குற்றம் ேபாதிய அள க்கு நி பிக்கப்படவில்ைல என்
கூறி சிவசம் ைவ வி தைல ெசய்தார். அப்ெபா
தான் ஒ வ ம் எதிர்பாராத அந்த
ஆச்சாியம் நடந்த .
சிாித் க்ெகாண்ேட
ெவளிேய
வந்த
சிவசம்
உறவினர்கைள ம் ேபாய்க் கட் க் ெகாண்டார். அவர்

தன்
நண்பர்கைள ம்
கத்திேல இ ந்த ன்னைக

மாறேவயில்ைல. 'எப்ப , நான் ெசான்ன
ேபாலத்தான் நடந்த ! பார்த்தீங்களா?'
என்ப ேபால் இ ந்த . அவர் பார்ைவ. அப்பா இைவெயல்லாவற்ைற ம் பார்த்
ெபா மிக்ெகாண் ஒ பக்கமாக நின்றார்.
ஆரவாரெமல்லாம்

ந்த பிறகு சிவசம்

சாவகாசமாக அப்பாவிடம் வந்தர்.

'பார்த்தீங்களா ஐயா! நான் ெசான்னன்! என்ைன ஒ வ ம் அைசக்க
என்றார்.

யா !'
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இந்த வழக்குக்காக அப்பா இரவிரவாகக் கண்விழத்

தயார் ெசய்தி ந்தார். ஒ

சாட்சி கூட சாதகமாக இல்ைல; ஒ தடயமாவ வழி ெகா க்கவில்ைல. தன் ைடய
மற்றக்ேகஸ்கள் எல்லாவற்ைற ம்
க்கி ேமேல ேபாட் விட் இதற்காக பா பட்
ேவைல ெசய்தி ந்தார். சல் க் காசுகூட வாங்கியதில்ைல. கைடசி நிமிடம் வைர
சிவசம்

க்கிேல ெதாங்குவ

அப்பா ஸ்தம்பித்

நிச்சயமாக இ ந்த . இவர் என்ன ெசால்கிறார்?

நின்றார். அவர் வசம் இ ந்த திைகப் எல்லாம் தீர்ந் விட்ட .

ஐயா, பார்த்தீங்களா! இைதப் பா ங்ேகா! என்
காட் னார்.
சிதம்பரத்தம் ைவ அைரச்சு ைவத்த
இ

வசியப் ெபாட்

ேபால க ஞ்சிவப்பில் ஒ

ஐயா! என்ைன அைசக்க

மயங்கித்தான் தீர்ப் ெசான்னவர்; எனக்கு இ
அப்பா

இைதக்ேகட் விட்

வி ங்ேகா! வழக்ைக ெவன்

தன் ெநற்றிப் ெபாட்ைடக்

ஆழமான

ெபாட் .

யா ! நீதவான் இைதப்பார்த்

ந்திேய ெதாி ம், ஐயா!" என்றார்.
ேசாகத்ேதா

காணப்பட்டார்.

`இனி

விட்டீங்கள்தாேன! என்றாள், அம்மா .

பள்ளிக்கூட பஸ் சந்தியிேல என்ைன இறக்கிவிட்ட . நான் கட்டா
ெபாதி
சுமப்ப ேபால் என்
த்தகங்கைளக் காவியப
ட்ைட ேநாக்கி அ ெய த்
ைவத்ேதன். எனக்கு
ன்னால் நாைலந்
பள்ளிக்கூட மாணவிகள் சீ ைடயில்
ேபாய்க் ெகாண்டீ ந்தனர். எல்ேலா ம் சைட
னியில் ஒ ங்கா நீல ாிப்பன்
கட் யி ந்தார்கள். குழந்ைதக ம் இல்ைல; ெபண்க
எதற்ெக த்தா ம் சிாிக்கும் இைடப்பட்ட வய .

ம் இல்ைல. கி

கி

ெவன்

பாம் க் குட் கள் ேபால ஒ வேரா ஒ வர் பின்னிக் ெகாண் நடந்தனர். ஒ த்தி
ஏேதா ெசால்ல மற்றவர்கள் வி ந்
வி ந்
சிாித்தார்கள். ஒ த்தி ேதாைள
இன்ெனா த்தி இ த்தாள். ம ப
ம் சிாிப் . நாைளேய பிறக்கா ேபால அந்தச்
சந்ேதாஷம் இ ந்த .
என் ைடய மன அவர்க ைடய கு கலத்தில் கலந்
என் மில்லாமல் கனத்த ! மனசும் அப்ப த்தான்!

ெகாள்ளவில்ைல.

த்தகம்

விளக்குத் திாிைய
ண் ய ேபால திடீெரன் என் கண்கள் பிரகாசமைடந்தன.
ேமகங்கள் இடம் மாறியி ந்தன. சூாியன் ஆைடகைள அவிழ்த்ெதறிந் விட்
ெவட்கமில்லாமல் ெவளிச்சத்ைத சிக்ெகாண்
ந்தான்.
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அப்ேபா தான்
கவனித்ேதன்.
ஏேதா
ெவறிச்ெசன்றி ந்த .
என் ைடய
ேவப்பமரத்ைதக் காணவில்ைல. அ இ ந்த இடம் ெவட்டெவளியாய் கிடந்த .
ராம ைடய வா ையத்
ைளத்தேபா
அவன் ஆச்சாரம் ேபால வி ந்
கிடந்தான் என் கவி வர்ணிக்கிறார். ஆச்சாரேம வி ந் கிடந்தால் அைத எப்ப
வர்ணிப்ப ?
எப்ேபர்ப்பட்ட மரம் அ ! ஐந் தைல ைறயாக நின் நிழல் தந்த மரம் இப்ப
ேகட்பாரற்
நீட்
ம் வி ந்தி ந்த . விண்ைண ம் மண்ைண ம் ெதாட் க்
கட
ைடய அற் தத் க்கு சாட்சியாக இ ந்த மரம் இப்ப அநாைதயாகக் கிடந்த .
மரத்ைத ெவட் ய இடத்தில் இ ந்

பால் கசிந்த வண்ணம் இ ந்த . அைத

ேநற் வைர நம்பியி ந்த காக்ைகக ம், கிளிக ம், ைமனாக்க ம், அணில்க ம்
ேபாகும் திைச ெதாியாமல் சுற்றிச் சுற்றி வந் ெகாண்
ந்தன. க ஞ்சிட் ஒன்
இறக்ைகைய அ த்
அ த் ப் பறந்
எேதா ேசதி ெசால்லப் பார்த்த . என்ன
நியாயம் இ ? இவர்கள் இந்த மரத்ைத ைவத்தார்களா, ெவட் வதற்கு. அம்மா
ெசான்னாேள, மரம் ைவத்தவன் ெவட் வான் என் .
நான்

த்தகப்ைபைய கீேழ ைவத் விட்

ெமல்லப்ேபாய் என்

ைடய மரத்ைதத்

ெதாட்ேடன். என்ன மணம்! என்ன சுகமான ஸ்பாிசம். அ
ெகா த்த நிழ ம்,
அத ைடய ரகஸ்யமான ெபாந் ம் மைறந் விட்டன. அந்தப் பறைவகளின் ஒ கள்
எனக்கு ேகட்கப்ேபாவதில்ைல. என் ைடய அணில்கைள நான் பார்க்கப்
ேபாவதில்ைல. என் மீ ள்ள மதிய உண அைவக்கு கிைடக்கப் ேபாவதில்ைல. என்
ெநஞ்ைச ஏேதா அைடத்
ச்சு ட் ய .
அப்ேபா தான் கவனித்ேதன். அப்பா ெவளி விறாந்ைதயில் தனியாளாக இ ந்தார்.
அவர் அப்ப இ ந் நான் கண்டதில்ைல. அப்ப யான ஒ ேசாகத்ைத ம் அவர்
கத்திேல நான் இ க்கு ன் பார்த்ததில்ைல.
'சின்னவேன!' என்
அப்பா என்ைன ைகையத்
க்கி கூப்பிட்டார். கதிைரயில்
சாய்ந் ேபாய் ஆயாசமாக இ ந்தார். க த்திேல கட் யி ந்த இரட்ைடவால்
தளர்த்தியி ந்த .
நான் காைலத் ேதய்த் ேதய்த் ெம வாகப் ேபாேனன். கீேழ பார்த்தப ேய ெவகு
ேநரம் நின்ேறன். கண்களில் ேதம்பிய நீர் வழிந்
விடாமல் இ க்க இைமகைள
டாமேல ைவத் க் ெகாண்ேடன். அப்பா என்ைன இரண்
ைககளா ம்
க்கி

45
ம ேமல் இ த்தினார். என் தைலையத் தடவி 'ப க்கிறாயா? என்
தைலைய ஆட் ேனன்.

ேகட்டார். நான்

வழக்கம்ேபால் அவர் என்ைனக் கீேழ இறக்கி விடவில்ைல. எனக்கும் ஓ வதற்கு ஓர்
இட ம் இல்ைல. அவ ைடய கதகதப்பான ம யிேலேய இ ந்ேதன். நாங்கள்
இ வ ம் எங்கள் எங்கள் க்கங்களில் ெமய்மறந் ேபாய் இ ந்ேதாம்.
***
5.

மாேதவி

இங்ேக என்னடா என்றால் சமயலைறக் ேகத்தில் கூட என்ைன விசில் அ த் க்
கூப்பி கிற ! அவ்வள மாியாைத!
என் ைடய அப்பா மிக ம் கண் ப்பானவர். நான் சி வனாய் இ ந்தேபா அவர்
ட் ல் இ க்கும் சமயங்களில் எல்லாம் ெமள்ள ெமள்ள அ ைவத் த்தான் நடக்க
ேவண் ம். உரத் ப் ேபசக் கூடா ; குஷ’யான சமயங்களில் பா வதற்கும் ஏலா .
ஏன் விசில க்கக்கூட
யா . அப்ப ப்பட்ட பாரம்பாியத்தில் வளர்ந்தவன் நான்.
ஆனால் இங்ேக...!
நான் அெமாிக்கா க்கு வந் மிக ேவகமாக ன்ேனறிய இந்தத் ேதநீர் ேபா ம்
ைறயில்தான். இந்த அதிகாைலயில் என் மக க்காக ேதநீர் ேபாட் க்
ெகாண்
ந்ேதன். ேநற்
எனக்கும் மக க்கும் ெகாஞ்சம் சண்ைட. அைதச்
சமாளிப்ப ம் ஒ ேநாக்கம். என் மகள் குளியலைறயில் இ ந் ெவளிேய வந்தாள்.
நான் மற்றப் பக்கம் கத்ைத க்கி ைவத் க் ெகாண் நின்ேறன். ைககைளக் குவித்
என்
கிேல ஒ
ெபாய் அ
ைவத்தாள். ெப த்த சத்தத்ேதா
சண்ைட
ற் ப்ெபற்ற என் இதற்கு அர்த்தம். தி ம்பிப் பார்த்தேபா ெநளிந் ெகாண்ேட
ஓ னாள்.
சண்ைடக்கு ெபாிதாய் ஒ

காரண ம் இல்ைல. அவ ைடய 'ேபாய் பிரண் ன்'

பிறந்த நாைள நான் மறந் விட்ேடனாம். எப்ப இ க்கிற சங்கதி? தன் மக ைடய
நண்பர்களின்
பிறந்த
தினங்கைள
எல்லாம்
மனனம்
ெசய்வ தான்
ஒ
தகப்பனா ைடய தைலயா கடைமயா? ேவைல நிமித்தமாக மகள் நி ேஜர்ஸ’யில்
தங்கி இ க்கிறாள். நான் நி ேயார்க்கி
ந் அவைளப் பார்ப்பதற்காக வி ந்த த்
ேநற் த்தான் வந்தி ந்ேதன். இன் என்னெவன்றால் தன் நண்பைனப் பார்ப்பதற்கு
அவ ஓகஸ்டா க்கு ேபாகிறாளாம். இதற்கிைடயில் நான் இந்த சாித்திரப் பிரசித்தமான
ேததிைய மறந் விட்ேடன் என்ற குற்றச்சாட் ேவ
ம ட் விழிகைள இன் ம்
ெகாஞ்சம் அகலத் திறந் , ஒேர சமயத்தில் ெகஞ்சலாக ம், றாங்கியாக ம் இந்தத்
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ரப் பயணத்திற்கு என்ைன ம் தனக்குத்
ைணயாக வ ம்ப
அைழக்கிறாள்.
பிறந்தநா க்கு வ வதாக வாக்குக் ெகா த்தி க்கிறாளாம். ஒப்பந்தங்கைள
காப்பாற்ற ேவண் ெமன் சி வதிேலேய நான் அவ க்கு கற் க் ெகா த்த பாடம்
தாேன!
அெமாிக்காவில் காாில் ஏறிய டன் சீட் ெபல்ட்ைடக் கட் வ ஒ
க்கிய சடங்கு.
இத்தைன வ டங்களாகி ம் நான் இந்தக் கைலயில் பாி ரண ேதர்ச்சி ெபறவில்ைல.
இதற்கு சாமர்த்திய ம், தந்திர ம் சாிசமமான அளவில் ேதைவப்ப ம். அதி ம் இந்த
விவகாரம் கா க்கு கார் மா ப ம். சீட் ெபல்ட் இப்ப த்தான் இ க்கும் என்கிற
உத்திரவாத ம் இல்ைல. ஆனப யால் எங்கள் ெசயல் ைறகைள நாங்கள் கா க்குத்
தகுந்தப மாற்றியைமக்க ேவண் ம்.
நண்பர் ஒ வ ைடய கார் ெகாஞ்சம் அவசர த்தி ெகாண்ட . சீட் ல் ஏறி
உட்கார்ந்த உடேனேய அ தன்பாட் க்கு வந் உங்கைள ஆரத்த விக் கட்டவி ம்.
ஒ
ைற ெதாியாமல் தைலையக் ெகா த் அ என்ைன ெகாஞ்ச ேநரம்
ச்சுத்
திணற ைவத் விட்ட . இன்ெனா சாதி சீட்ெபல்ட், அைதக் கட் ம் வைரக்கும் 'கீ, கீ'
என் இைரந் கத்திக்ெகாண்ேட இ க்கும். கட்
க்கும் வைரக்கும் காைர நகர்த்த
யா .
என்

ைடய

மகளின்

காாில்

சாதாரண

சீட்

ெபல்ட்தான்.

வில்லங்கம்

என்னெவன்றால் குளி க்கு எதிர்ப்ைபக் காட்ட அணிந்தி ந்த ஸ்ெவட்டர், மப்ளர்,
ஓவர்ேகாட் என் கூட்டத் டன் ஒேர சமயத்தில் ஏறி காாிேல அமர்வ ஒ பிரம்மப்
பிரயத்தனமான காாியம். அப்ெபா ேத கார் நிைறந் வி ம். சிரமம் என்னெவன்றால்
வல
பக்கம் தி ம்பி சீட்ெபல்ட் ன்
னிையக் கண் பி த்
இ த்தால் அைத
மாட் ம் ஓட்ைட மைறந் ேபாகும். இவ்வள
ேநர ம் இங்ேகதான் இ ந்த ,
சனியன்! இப்ேபா
காணவில்ைல! ம ப
ம் ஓட்ைடையக் கண் பி த்
சீட்ெபல்ட்ைடத் ேத னால் மாட் க் கன்
அ த் க்ெகாண் ஓ வ ேபால னி
இ த் க் ெகாண்
ேபாய்வி ம். பைழயப
zero pointல் இ ந்
ெதாடங்க
ேவண் ம். கைடசியில் ஒ
வழியாக ெபல்ட்ைடக் கட்
த்
காைல நீட் ச்
சா ம்ேபா பாதி ரத்ைதக் கடந் விட்
ப்ேபாம்.
ஆனால் என் மகைளப் பார்க்க ேவண் ம். அர்ஜுனன் பாணம் எ ப்ப ம்,
வி ப்ப ம்

ெதாியா ;

எதிாிகளின்

தைலகள்

உ

வ தான்

ெதாி மாம்.

அ ேபாலத்தான். அவள் சீட் ெபல்ட்ைட இ ப்ப ேவா, அணிவ ேவா கண்

க்குத்

ெதாியா . 'க்ளிக்' என் ஒ சத்தம் ேகட்கும், அவ்வள தான். இந்த அதிசயத்ைத நான்
ெபாறாைம டன் கண்ெவட்டாமல் பார்த் க் ெகாண்
ப்ேபன்.
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இவள் கார் ஓட் ம் அழகு தனியான . நா

வயதில் என் ைகவிரல்கைள இ க்கிப்

பி த்தப மிரள மிரள வந்தவளா? நம்ப
யவில்ைல! ெநற்றியில் வி ந்ததி க்கும்
இரண்ெடா ேகசங்கைளத் தவிர அவள் உடம்பில் ேவ ஆபரணம் ஒன் மில்ைல.
இந்த வயதிேலேய தனியார் கம்பனி ஒன்றில் உயர் பதவி வகிக்கிறாள். மிகப்ெபாிய
அதிகாாிகைளெயல்லாம்
தற்ெபயர் ெசால்
அைழக்கிறாள்.
ற் க்கணக்கான
ெதாைலேபசி எண்கள் அவள் ஞாபகத்தில் இ க்கின்றன. க கதியாக காாில்
ெசல் ம்ேபாேத ெசல் லாில் விளிக்கிறாள். ஸ் க்கர் ெபாட்ைட ஓட் வ ேபால
ஒற்ைறக்
ைகயால்
நம்பர்கைள
ஒத்திக்
ெகாள்கிறாள்.
காாின்
நா
ைலகளி மி ந் ம் ஒ க்கும் ேமற்கத்திய இைசக்கு மனைதப் பறிெகா க்கிறாள்.
என்

ைடய ஆரம்ப கால வாழ்க்ைக இந்த அெமாிக்காவில் இப்ப யா இ ந்த ?

அந்தக்

கம்பனியில்

'ேபஸ்ெமன் ல்' ஒ

நான்

ேசர்ந்தேபா

நகல் எ க்கும் ெமசி

இ ந்த . ேமேல அ

எனக்காக

ஒ க்கப்பட்ட

இடம்

க்கும், ேகாப்பி percolator-க்கு இைடயில்

வலக அைற, வரேவற்பைற எல்லாம். கீேழ நிலவைறயில்தான்

ஏற் மதி சம்பந்தமான ேவைலக

ம், கணக்கு வழக்குக

கைடைய ெமாய்க்கும் கூட்டம், நகல் ெமசின் கிரக
சிப்பம் கட் ேவாாின் ஆரவாரம், கம்

ம் ஒப்ேபறின. ேகாப்பிக்

ைறப்ப

எ ப் ம் சத்தங்கள்,

ட்டாின் விைச ஒ

கள் எல்லாம் ஒேர

ேகாலாகலம்தான். இ
தவிர, நகல் எ க்கும் ெமசின் அவ்வப்ேபா
வாசைனைய என்பக்கமாக சிக்ெகாண்ேட இ க்கும்.

ஒ வித

கைடந்ெத த்த
ட்டாள்கள்
அெமாிக்காவி ம்
சாிசமமான
அளவில்
உற்பத்தியாகும் விஷயம் எனக்கு கனகாலமாகத் ெதாியா . நான் இங்ேக
இ ப்பவர்கள் எல்ேலா ம் அறி ஜுவிகள் என் தான் எண்ணியி ந்ேதன். உண்ைம
என்னெவன்றால்
இ ந்தார்கள்.
எனக்குப்

எங்கள்

பக்கத்தில்

கம்

ஊர்

'ஆனாப்

ட்டாில்

பள்ளிக்கூட எல்ைலையத் தாண்ட

ப ச்ச

ஒட் க்ெகாண்

சுவானாதர்கள்'

ந்தவள்

இங்ேக ம்

அெமாிக்காவின்

யாமல் highschool drop out என்

ெசால்கிற

ெப ைமையப் ெபற்றவள். சிற்றின்பத் க்காகேவ கட ளால் பைடக்கப்பட்ட உடம் ;
க ேபார்னியா திராட்ைச ேபான்ற கண்கள். ஒன்றில் நடனமா யப ேய வ வாள்,
அல்ல
கத்ைத உம்ெமன்
க்கிைவத் க் ெகாண்
ப்பாள். ெபண் லம்
ேபான் அவள் ட் இந்த எல்ைலக்கும் அந்த எல்ைலக்குமாக ஊசலா க்ெகாண்ேட
இ க்கும்.
அவ ைடய வாழ்க்ைகயின் இரண்
பிரதான அம்சங்கள் காத ம், விரக
தாப ம்தான். இவ க்காகேவ ெட ேபான்கள் அ த்
அ த்
ஓய்ந்
ேபாகும்.
அவ க்கு ஒேர சமயத்தில் நா
காதலர்கள் இ ப்பார்கள். ஒ நாைளக்கு ஒ வர்
என் மிகச்சில சமயங்களில் ஒ வ ம் அகப்படாவிட்டால் உலகம் கவிழ்ந்த ேபால
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ேசாக காவியமாக மாறிவி வாள்; மற்ற ேநரங்களில் காற்றில் மிதந்தப
ேகாப்பி ஊற்றி எல்ேலா ம் த வாள்.

தன் ைகயால்

கம்பனி அதிப க்கு இந்தக் ேகாப்பியில் ஒர் அள கடந்த ேமாகம். 'தாம் தாம்' என்
நிலம் அதிர கீழ் தளத்திற்கு ஒ
நாைளக்கு
தடைவ வ வான், ேகாப்பி
கு ப்பதற்கு. அவன் அகராதியில் ன் வார்த்ைதகள் மிக ம் பிரசித்தி வாய்ந்தைவ.
அவன் என்ன வசனம் ேபசினா ம் இந்த வார்த்ைதகளில் ஒன்றாவ அங்ேக வந்
ேசர்ந் ெகாள் ம். அந்த ன் ம் இ ப் க்கு கீேழ சம்பந்தப்பட்டைவ வார்த்ைதகள்
அவற்ைற நீக்கிவிட்
அவைன யாராவ
ேபசச்ெசான்னால் பாவம் தத்தளித்
வி வான். ஒ ேகாப்பி ேவண் ெமன்றா ம் அந்த வார்த்ைதயிேலதான் ேகட்பான்.
ஒ ேகாப் ெதாைலந் ேபானா ம் அந்த வார்த்ைதயிேலேய திட் வான். இவன்
எல்லாம்

ட் ேல எப்ப

மைனவி, பிள்ைளகேளா

சம்பாஷ’ப்பான்?

டர்களின் டன், அதி டன் என இரண் வைககள் உண் அல்லவா? இவன்
இரண்டாவ
ரகத்ைதச் ேசர்ந்தவன். எங்கள் இதிகாசங்கைள எல்லாம் ஆராய்ச்சி
ெசய்ததில்
டர்க க்ெகல்லாம்
டன் கம்சன்தான் என்ப
என் கணிப் .
அல்லாவி ல் தன் தங்ைகயின் வயிற்றில் பிறக்கும் எட்டாவ குழந்ைததான் தனக்கு
யமனாவான் என்

ெதாிந்தி ந் ம் ேதவகிைய ம், வாசுேதவைர ம் ஒேர சிைற

அைறயில் ட் ைவத்தி ப்பானா? எங்கள் கம்பனி அதிபர் இந்தக் கம்சனி
ஒ ஸ்தாயி ேமேல என் தான் ெசால்ல ேவண் ம்.

ம் பார்க்க

தங்கத்
தாம்பாளத்ைத
தட் வ ேபால்
தன்
ெநஞ்சிேல
விரல்களால்
விைளயா யப ேய ேபசுவான். ஒ விஷயத்ைத ெசால்லவந்தால் ப விஸ்தாரமாக
பிரட் ப் பிரட்
ெசால் வான். சில க்கு வயிற் ப்ேபாக்கு இ ப்ப ேபால்
இவ க்கு வாய்ப்ேபாக்கு. விளக்கி
ந்த பிறகு பார்த்தால் எ ைம கலக்கிய குட்ைட
ேபால விஷயம் ெதள்ளத் ெதளிவாகத் ெதாி ம்.
எங்கள் நாட் ல் urgent, ordinary, rush என் எ திைவத்தி க்கும் ேகாப் கைள
பார்த்தி ப்பீர்கள். ஆனால் குப்ைபக் கூைடகளில் இரண்
விதமான கூைடகைள
இவன் ைவத்தி ப்பைத இங்ேகதான் கண்ேடன். ஒ
எ தியி ந்த . இன்ெனான்றில் urgent என்
என்

தரம் பிாித்

எ தியி ந்த . குப்ைபயில் கூட urgent

ைவத்தி ப்பவைன என்ன ெசய்ய

'நான் ெசய்த ஊழ்விைன காரணமாக இப்ப
வ ந்தாத நாட்களில்ைல.

கூைடயில் ordinary என்

வந்

ம்?
மாட் க் ெகாண்ேடேன' என்
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ஆனால்
இந்த
அ வலக
அவலங்க ம்,
இ பா க ம்
எதிர்வ ம்
சகிக்கிழைமகளில் மாயமாக மைறந் ேபாகும். ஒவ்ெவா சனிக்கிழைம காைல பத்
மணிக்கு நா ம் என் நா
வய
மக ம் ைகேகாத்தப
கைதத் க் ெகாண்ேட
சலைவத்
ணிகைளப் ைபயில்ேபாட்
சுமந்தப
சலைவக் கூடத் க்கு ேபாய்
வ ேவாம். இந்தச் சனிக்கிழைம ேநரங்கைள நான் ஆவ டன் எதிர்பார்த்தி ந்ேதன்.
என் மக ம் அப்ப ேயதான். அந்தப் பத் நிமிட நைடக்கிைடயில் ஆயிரம் ேகள்விகள்
ேகட்பாள். நா ம் அவ க்கு ாிகிறேதா, இல்ைலேயா எனக்குத் ெதாிந்தவைரக்கும்
சாியான பதில்கைளச் ெசால் ச் சமாளிப்ேபன்.
அந்தச் சலைவக்கூடத்தில் ஏறக்குைறய
எங்கள் குலெதய்வமான Maytag
உ ப் க்கைளக் க
ேவாம். நா

ப்ப

ெமசின்கள் இ ந்தன. நாங்கள்

22 என்ற ெமசினில்தான் எங்க ைடய
காசுக் குற்றிகைளத்
ைளயில் ேபாட்

தள்ளிய டன் அந்த ராட்சச ெமசின்கள் 'உஸ், உஸ் என் ெம வாகத் ெதாடங்கி பின்
ேவகமாகச் சுழ வ பார்க்க வ வாக இ க்கும். நாற்ப நிமிடம் இப்ப அலேசா
அலெசன்
அலசிவிட்
ஓய்ந் ேபாகும். நாங்கள் காத்தி ந்
ணிகைள எ த்
உலாியில் ேபாட்
ேம ம் இ ப
நிமிடங்கள் ஓடவி ேவாம்.
ணிகள்
பளபளெவன்ற
மி க்கத் ட ம்,
ஒ
மி
த்தன்ைம ட ம்
வாசைனையப் பரப்பியப வந் வி ம். இந்த மறக்க
யாத காத்தி ப்
மகளிடம் என் அன்னிேயான்னியம் மிக ெந க்கமாக இ க்கும்.

சுகந்தமான
ேநரங்களில்

அங்ேகயி க்கும் தானியங்கி யந்திரத்தில் காசு ேபாட்
விதவிதமான இனிப்
வைககைள எ க்கப் பழகிக் ெகாண்டாள். ஒவ்ெவா
ைறயம் அ
வந்
வி ம்ேபா சப்பாத்
னியில் நின் தன் சின்னக் ைககைளத்தட் மகிழ்ச்சிையக்
காட் வாள். எவ்வள தரம்தான் இப்ப ச் ெசய்தா ம் அவ க்கு அ ப்பதில்ைல.
அ
ம் ஒ வழக்கமான சடங்காகிவிட்ட .
என் ைடய மகளின் குணவிேசஷங்களில் ஒன் கண்ர் எப்ப ம் தழம்பி கைரைய
உைடக்க ெர யாக இ ப்ப தான். என்ன சின்ன விஷயமாக இ ந்தா ம் அவள்
வாய் திறந்

ெசால்

ன் கண்ர் அைணைய உைடத்

பிரவாகமாகப் ெபாங்கும். ஒ

நாள் நாங்கள் அந்தக் கூடத் க்கு வந்தேபா Maytag 22-ல் ஒ கிழவி சலைவக்கு
ேபாட் விட் ஏேதா பின்னல் ேவைலயில் இ ந்தாள். அ க்க பின்னைல நிற்பாட்
விட்
இந்த ெமசிைன அவள் பார்ப்ப ம், அ
பயபக்தி டன்
ெசய்வ மாயி ந்த . இந்தக் காட்சிைய என் மகளால் தாங்க
யவில்ைல.
'அப்பா! அப்பா! ஆேரா எங்கட ெமசிைன பி ச்சிட் னம்' என்
கிழவிைய ஒ குேராதத் டன் பார்த்தாள்.

ேவைல

அ தாள். அந்தக்

50
என்பா
ெபாிய பாடாகப் ேபாய்விட்ட . அந்த ெமசிைன நாங்கள் ஏேதா
குத்தைகக்கு வாங்கிவிட்டதாக அவள் அவ்வள
நா ம் நிைனத்தி ந்தாள். நான்
விளக்கிய பிறகுதான் அைத ஒ
மாதிாி ஒப் க் ெகாண்டாள் என்றா ம் அந்தக்
கிழவிைய அவ க்கு ண்டாய் பி க்கவில்ைல.
ஆனால் என் வாழ்நாளிேலேய என் மகைள மிக ம் கு கலத்தில் ஆழ்த்திய சம்பவம்
ஒன் விைரவிேலேய நடந்த . அப்ப யான சந்ேதாஷத்ைத நான் அவள் கத்தில்
அதற்கு

ன் ம் கண்டதில்ைல; பின் ம் கண்டதில்ைல.

வழக்கம்ேபால ஒ சனிக்கிழைம காைல நாங்கள் சலைவைய
மைனவியிடம்
ணிகைள கணக்குக் ெகா த் விட்
ைககட்
மைனவிக்கு கண்பார்ைவ இ பத்

இ ப .

த் விட் வந்
நின்ேறாம். என்

தல் ேவைலயாக என் மைனவி 'எங்ைக,

இந்த
ேசா யில்
ஒன்ைறக்
காேணல்ைலேய?'
என்றாள்.
மைனவிகைள
இதற்காகத்தாேன கட ள் பைடத்தி க்கிறார்! அவ்வள தான். என் மக க்கு சுவிட்ச்
ேபாட்ட ேபால கண்ர் ெகாட்டத் ெதாடங்கிய . நிற்கேவயில்ைல. ெமசினி
ந்
எ க்கும்ேபா
எங்ேகேயா தவறிவிட்ட . கால் காசு ெபறாத சமாச்சாரம் அ .
உயிைரக் ெகா த்த ேபால என் மகள் விக்கினாள். நான் எவ்வள
ேதற்றி ம்
நிற்கவில்ைல.
அ த்த சனிக்கிழைம எங்க க்கு அந்தச் சலைவக் கூடத்தில் ஒர் அதிசயம்
காத்தி ந்த . அங்ேகயி ந்த விளம்பரப் பலைகயில் என் மக ைடய ஒ
கால்
ெசாக்ஸ் ெதாங்கிக் ெகாண்

ந்த . அதற்குக் கீேழ 'என்

ைடய ேசா ைய யாராவ

கண்டீர்களா!' என் எ தியி ந்த . அைதக் கண்ட ம் என் மகள் குதி குதி என்
குதித்தாள். அந்தச் சின்ன விஷயம் அவள்
கத்தில் எவ்வள
மகிழ்ச்சிையத்
ேதாற் வித்த ! என்னால் ஆச்சாியப்படாமல் இ க்க
யவில்ைல.
இப்ப யான ஒ

சனிக்கிழைம ேசத்திராடனத்தின் ேபா தான் Maytag 22-க்கு

நாங்கள் ' மாேதவி' என்றேபைரச் சூட் ேனாம். அந்த
ைற ெகாண் வந்த
உ ப் கள் அள கூ விட்ட . ெமசிைன நிைறத்தபிறகு இன் ம் ெகாஞ்சம் மீதி
இ ந்த . அைத நான் தி ப்பி எ த் ப்ேபாய் அ த்த ைற ெகாண் வ வ என்
தீர்மானித்ேதன். என் ைடய மகேளா 'இன் ெமா
ைற ேபா ேவாம்' என்
அடம்பி த்தாள். அப்ேபா எங்களிைடேய ெபாிய வாக்குவாதம் நடந்த .
'நாங்கள் சலைவயில் பாவிக்கும் கழி நீர் எங்ேகா மியில் ேபாய்ச் ேச கிற .
இதனால் சுற் ச்சூழ க்கு அவலம் ஏற்ப கிற . ஒ
ெமசிைன ஓட் னால்
அதற்கு காரணம் இ க்கிற . ஆனால் அைர ெமசிைன ஓட்
சுற் ச்சூழைலக்
ெக ப்ப தவிர்க்கக் கூ ய . மிகப் ெபாிய சுயநலம்.
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' மாேதவி மிக ம் நல்லவள். நாங்கள் அவ க்கு இைழக்கும் ஆக்கிைனகள்
எல்லாவற்ைற ம் மறந்
எங்க க்கு அள்ளி அள்ளித் த கிறாள். அவ ைடய
குணங்களில் மிகச் சிறந்த
இந்த மறதிதான். நாங்கள் தி ப்பித் தி ப்பி ெசய் ம்
ெகா ைமகைள மறந்
ஒ
தாயின் அரவைனப்ேபா
எங்க க்கு நன்ைமேய
ெசய்கிறாள். இப்ப ப்பட்ட தாய்க்கு ேதைவக்கு ேமல் ேக விைளவிக்கக் கூடா .
இல்ைலயா?' என்ேறன். ாிந்தேதா,
இல்ைலேயா நான் ெசான்னதற்கு தைலையப் ெபாிதாக ஆட் க் சம்மதம்
ெதாிவித்தாள். மிையப் ேபால எங்கள் வசதிக்காக மாசுப ம் அந்த ெமசி க்கும்
' மாேதவி' என்

ேபர் சூட் ேனாம். அதற்கு பிறகு எங்கள்

யார் எைத மறந்தா ம் ' மாேதவி,
வழக்கமாகிவிட்ட .
இப்ப யான ஒ

மாேதவி, என்

நாளில்தான் நான் என்

ட் ல் ெகாஞ்ச காலமாக

ெசால்

ைடய நா

வய

பக

பண்

சின்ன மக

வ

க்கு

'ஒப்பந்தம்' பற்றி ம் அைத மீறாமல் இ ப்பதன்
க்கியத் வம் பற்றி ம்
ேபாதிக்கேவண் வந்த . மாேதவியின் ன் சலைவைய
ப்பதற்காக நாங்கள்
காத்தி ந்த அந்த நாற்ப நிமிடங்களில்தான் இ நடந்த .
என் சின்ன மக க்ேகா அன் ெப ம் கவைல; கம் நீண் ேபாயி ந்த . அ
ம்
ஒ வ
தான். விஷயம் இ தான். கீழ் ட் ைபய க்கு அன் ேபர்த் ேட விழா.
என் ைடய மகள் விழா க்கு வ வதாக வாக்களித்தி ந்தாள். ஆனால் அதிேல
எதிர்பாராத ஒ கஷ்டம் ேசர்ந் ெகாண்ட .
என
நண்பர் ஒ வர் அன்
பின்ேனரம் நாய்க்குட்
ஒன்
த வதாகச்
ெசால் யி ந்தார். இைதக் ேகள்விப்பட்ட ம் மகள் பிறந்தநாள் விழா க்கு ேபாகாமல்
எங்க டன் நாய்குட் ைய எ க்க தா ம் வரேவண் ம் என் அடம்பி த்தாள். விம்மி
விம்மி அ ைக கைர

ட் க்ெகாண்

நின்ற . அப்ெபா

தான், கடகடெவன்

சத்தம்ேபா ம் சலைவ யந்திரங்க ம், உலர்த்திக க்கும் ந ேவ இ ந் ெகாண்
என்மக க்கு உன்னதமாக சலைவக்காரர் ஒ வ ைடய கைதையச் ெசான்ேனன்.
தி க்குறிப் நாயனார் என்
ஒ வர். சிவபக்தர்க ைடய
ணிகைளச் சலைவ
ெசய்வேத அவர் ெதாண் . கிழ ேவதியர் ஒ வ ைடய ஆைடைய சலைவ ெசய்வதற்கு
ஒப் க்ெகாண்டார். அந்தக் கிழவனார் 'எனக்கு ஒேரெயா

கந்ைததான் உள்ள . இைத

நீ ேதாய்த் , உலர்த்தி அந்திப
ன் தரேவண் ம்' என்
ேகட் க்ெகாண்டார்.
நாயனா ம் இதற்கு உடன்பட் கந்ைதையப் ெபற் த் ேதாய்த் காயப்ேபாட்டார்.
அப்ெபா
பார்த்
'திைசயடங்கி ெவளியைடத் ' மைழ பி த் க் ெகாண்ட ,
நிற்கேவயில்ைல. இரவாகிவிட்ட . கிழவர் தன் ைடய ஆைடையக் ேகட் குளிாில்
ெவெவடெவன்

ந ங்கிக் ெகாண்

ந்தார். ஒப்பந்தம் என்னெவன்றால் ேதாய்த் ,
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உலர்த்தி தரேவண் ெமன்ப தான். ேதாய்பப
சூாிய

ைடய ேவைல அல்லேவா? என்றா

இவர் கடைம, ஆனால் உலர்த் வ

ம் வாக்குக் ெகா த் விட்டாேர!

அந்தக்காலத்தில் இப்ேபா ேபால் சலைவ யந்திரங்க

ம் இல்ைல; உலர்த்திக

ம்

கிைடயா . என்ன ெசய்வார்? பாவம். தன் தைலைய
ணிேல ட் சிவபிரானிடம்
இரந்தார். அப்ேபா சிவெப மான் வந் சங்கடத்ைதத் தீர்த் ைவத்தார் என்ப தான்
கைத.
மக க்குகைத நன்றாகப் பி த் க்ெகாண்ட . ம ேபச்சு ேபசாமல் பிறந்தநாள்
விழா க்கு ேபானாள். அந்தச் சி வயதில் ெசால் ய கைதயில் அடங்கிய க த்ைத
இன் வைர
அவள்
மறக்கவில்ைல.
ெகா த்த
வாக்ைக
எப்ப
ம்
காப்பாற்றிவி வாள்.
நான் ேவைல பார்த்

வந்த கட் டத்தில் கணப்

வசதிகள் மிகக் குைற . அதி

ம்

அ
மிக்குக் கீேழ உள்ள அைற; குளிாின் ஆதிக்கம் தாங்க
யா . அ த்த
ெக
க்குள்
க்க ேவண் ய ேவைலகள் என் ன் வந்
குவிந்தவண்ணேம
இ க்கும். நான் கிாிசாம்பாள் பரம்பைர. ஆகேவ எதிர்த் க் கைதக்கும் திராணி
இல்ைல. விரகேதவைதயின் மிச்ச ெசாச்சங்க ம் என் ேமைசயிேல வந் வி ம். நான்
ேவைலகைள
க்க சில சமயங்களில் இர பதிெனா மணியாகிவி ம். அகதியாக
வந்
ேசர்ந்த அந்த ஆரம்ப நாட்களில் குளிைரத் தாங்கும் உைடகைள அணி ம்
வசதி ம் இ க்கவில்ைல; அதற்ேகற்ற அறி ம் இல்ைல.
'ைகய ெகாண் ெமய்ய ெபாத்தி
கால ெகாண் ேமல த வி
ேபைழயில் இ க்கும் பாம்ெபன உயிர்க்கும் ஏைழயான்'
ஆக

ேவதைனப்

ப ேவன்.

மைனவிைய நிைனப்ேபன். இப்ப

என்

வரைவேய

நா விட்

நா

கண்

விழித் க்

வந்

ப ம் இன்னல்கைள ம்,

சி ைமகைள ம் எண்ணி கண்ர் வ ம் ேநரங்களிெலல்லாம் என்

காத்தி க்கும்

ைடய சின்ன வய

மகைள நிைனத் க் ெகாள்ேவன். இந்த சமயங்களில் பல்ைலக் க த் க்ெகாண் ம்,
க்ைகப் பி த் க்ெகாண் ம், விரபேதவைத தாபம் ேம
க்ெகாண் ம், என் காலத்ைதக் கழித் வந்ேதன்.
அப்ேபா தான் ஒ நாள் கட ள் கண்விழித்தார்.

ட்ட நாட்களில் கண்கைள
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என்

தகுதிக்கு

ஏற்ற

ேவைல

ஒன்

ற்றி

கிைடத் விட்ட . அ மாத்திரமல்ல ஊ ம்,
வாழ்க்ைகயில் திைச ம் தி ம்பிய .

ம்

எதிர்பாராமல்

எனக்கு

ம்கூட மாற்றலாகிய . எங்கள்

ஆனால் ெபாிய ேசாகம் என்னெவன்றால் திய ட் ல் சலைவ ெமசின் இ ந்த .
அத் டன் அந்த அற் தமான சனிக்கிழைம காைல ேவைளகள் மைறந் ேபாயின. என்
மக டன் தனித்தி ந் சம்பாஷ’க்கும் அந்த மகத்தான த ணங்க ம் அ கிவிட்டன.
அெமாிக்க வாழ்க்ைகயில் அந்த தல் ஒன்ப மாதங்கள் இப்ப யாக என் மனதில்
மறக்க
யாததாக பதிந் விட்ட . என் மக ம் ெமல்ல ெமல்ல விலகி தன்
உலகத்தில் வாழத் தைலப்பட்டாள்.
'எக்ஸ’ட் 241, எக்ஸ’ட் 241'என்

பாராயம் ெசய்தவாேற வந்ேதன். இந்த எக்ஸ’

ட் ல் தி ம்பினால் நல்ல ேகாப்பி ம், அ ைமயான 'ேடாநாட் ம்' கிைடக்கும்.
அெமாிக்காவில், காாிேல ஒ பயணிக்கு ேமல் இ ந்தால் அவர்கள் ேபாவதற்ெகன்
பிரத்திேயகமாக பாைத இ க்கும். அதிேல ேபானால் விைசயாகப் ேபாய்ச் ேசர்ந்
விடலாம். நள ைடய ேதர் ேபால எங்கள் கார் இந்தப் பாைதயில் வா ேவகம்
மேனாேவகமாகச்

ெசன் ெகாண்

ந்த .

'எக்ஸ’ட்

கத் வதற்கிைடயில் கார் அந்த இடத்ைதக் கடந்
ெத ெவன்றான், அவ்வளவில் நாலா
ேபாய்விட்ட .

241'

என்

விட்ட . 'ேமலாைட

காதம் நடந்தேத' என்ப

நான்
ழ்ந்த

ேபால கா ம் கடந்

எனக்கு ஏமாற்றமாகிவிட்ட . ஒ தி ப்பத்ைத விட்டால் மீண் ம் தி ம்ப வ வ
இ யப்பக் கூந்த ன் ஒ
னிையப் பி த் மற்ற னிக்கு வ வ ேபால. அவ்வள
கஷ்டம். இந்த ேடாநட் என்ற சமாச்சாரம் எங்கள் ஊர் வைடையப் ேபான்ற . அதி ம்
'கிேளஸ்ட் ேடாநட்' என்ப
பளபளெவன்
மி ங்கும். வாயில் ேபாட்டால்
உட க்குடன் கைரந்
இதயத்தில் ேபாய் வி ம் இைதச் சாப்பிட ஐம்ப
ைமல்
ரத்தில் இ ந் கூட ஆட்கள் வ வார்களாம்! அவ்வள பிரக்கியாதி ெபற்ற .
மகள் என் பக்கம் தி ம்பி 'sorry அப்பா' என்றாள். இனி என்ன ெசய்வ ? அ த்த
வந்த தி ப்பத்தில் மறக்காமல் காைரத் தி ப்பினாள். சீஸ் ேபக ம், காப்பி ம் ஓடர்
பண்ணிேனாம். எனக்ேகா பசி. மகள் 'அப்பா! அப்பா!' என் கத் வதற்கு ன்பாக
நான் உறிஞ்சியால் சு ேகாப்பிைய உள்ேள இ த் விட்ேடன். வாய் ெவந் ேபான .
இப்ப எத்தைன
ைற எனக்கு நடந் விட்ட ? அப்ப
ம் த்தி வரவில்ைலேய!
தி ப்பித் தி ப்பி மறந் வி கிேறேன! ேவகமான அந்த உணவகத்தில் இப்ப யாக
நாக்ைக ேவகைவத் க்ெகாண்
ெவளிேயறிேனன். என் மகள் பிளாஸ் க்
குவைளகைள
சிவப்
குப்ைபத்
ெதாட் யி ம்,
மற்றவற்ைற
ெதாட் யி ம் ேபாட் விட்
வந்தாள். என் அவஸ்ைதையப் பார்த்
என்ைன இ த் விட் இதழ் விாிக்காமல் சிாித்தாள்.

ெவள்ைளத்
ெசல்லமாக
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பிள்ைளத் தமிழில் ெசங்கீைரப் ப வம், சப்பாணிப் ப வம், அம்

ப் ப வம்,

அம்மாைனப் ப வம் என்

வ ம் அல்லவா? அ ேபால இந்த அெமாிக்காவி

வ வங்கள் வந்

ேபாகும். அவ

வந்

ைடய

ம் பல

தல் ப வம் 'பாபி ேடால்'

ப வம்தான். ஒ காலத்தில் இந்தப் பாைவகள் ட் ேல 'நீக்கமற நிைறந் ' கிடந்தன.
இந்த ேபைதப் ப வம் மிக ம் சந்ேதாஷமான . ஒ தனி உலகம். மணிக்கணக்காக
இந்த 'பாபிகைள' ைவத்
பதிெனா

வய

விைளயா க் ெகாண்

என்

ப்பாள்.

நிைனக்கிேறன். அப்ெபா

தான்

தன் தலாக

நா நாள் 'காம்பிங்' ேபானாள். எங்கைள விட் இதற்கு ன் ஒ நாள்கூட பிாிந்
இ ந்ததில்ைல. ஆவேலா எதிர்பார்த் இ ந்தவள் அந்த நாள் வந்த ம் தயக்கம்
காட்ட ஆரம்பித் விட்டாள். நாங்கள் ேதற்றி அ ப்பி ைவத்ேதாம். நாலாம் நாள் இர
தி ம்பி வந்த ம் எங்கைளக் கட் க் ெகாண்டாள். அந்த நா
நாள் கைதகைள ம்
இரண் நாட்களாக ெசான்னப ேய இ ந்தாள். அந்தக் குழந்ைத அ பவித்த பிாி த்
ய ம், பிறகு தி ம்பிய டன் அைடந்த கு
சங்கீதப் பித்

தைலக்ேகறிய

கல ம் மறக்க

யாததாக இ ந்த .

இதற்குப் பிறகுதான். 'டீன் ஏஸ்' என்ற மடந்ைதப்

ப வம். 'ெபாப் மார் ' என்ற பாடகன் அப்ப பிரபலம். அவ ைடய ஒ ப்ேபைழகைள
எல்லாம் வாங்கிச் ேசர்த்தாள்.
ட் ேல அவ ைடய பாடல்கள் ஐந்தைரக்கட்ைட
சு தியில் அதிர்ந்
ெகாண்
க்கும். 'விாிந்த சைட ம் ெவ ம்
அவ ைடய பிம்மாண்டமான படங்கள் அவ ைடய அைறைய

ேமனி மாக'
க்க
க்க

அலங்காித்தன. ெட ேபான் வாையப் ெபாத்திக்ெகாண் ,
நாங்கள் அந்த
இடத்ைதவிட் அக ம் வைர காத்தி க்கும் வழக்கம் இந்த வதில்தான் அவளிடம்
ஆரம்பமாகிய .
நான் சாைடயாகக் கண்ணயர்ந் விட்ேடன். கார் ஒ ெபற்ேறால் கூடத்தில் நின்
ெகாண்
ந்த . அ தானியங்கி ெபற்ேறால் கூடம். காாில் ெபற்ேறால் நிைறந்த ம்
தானாகேவ நின் வி ம். மறக்காமல் 'ெலட்' இல்லாத ெபற்ேறாைலேய ேபாட்டாள்.
கடன் அட்ைடையக் ெகா த்
கணக்ைக சாிெசய்தாள்.
ன்பின் ெதாியாத அந்த
இளம் ஊழியர் ஏேதா ெசான்னான். இவள் வி ந் வி ந் கண் ெபாங்கச் சிாித்தாள்.
'நல்ல நாளாகட் ம்' என்

ெசால்

அவன் அட்ைடையத் தி ப்பினான். இவள்

'உமக்கும் அப்ப ேய' என்
கூறி வாங்கிக் ெகாண்டாள். அந்தக் கணத்தில் இவள்
ற்றி ம் ஓர் அெமாிக்கப் ெபண்ணாக மாறிவிட்ட ேபால் எனக்கு காட்சியளித்தாள்.
ஒ
ைற சற் வளர்ந் , அெமாிக்கக் கலாச்சாரம் ெகாஞ்சம் உரஞ்சுப்பட பிறகு,
பகவான் கி ஷ்ண ைடய கைதையச் ெசால் க் ெகாண்
ந்ேதன். பலராம ைடய
பிறப்ைபப் பற்றி வர்ணிக்கும்ேபா
ெகாஞ்சம் தடங்கல் வந் விட்ட
பலராமன்
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வாசுகியி

ைடய வயிற்றிேல உண்டாகி, மாையயினால் ேராகிணியின் க ப்ைபக்கு

மாறிய வரலாற்றில்தான் சிக்கல். நான் 'வாசுகிதான் பலராம

ைடய உயிாியல்

அன்ைன; ேராகிணி ெவ ம் கர்ைபயில் காவிய தாய்தான்' என்
அவ க்கு அர்த்தமாகவில்ைல. சிறி ேயாசித் விட் ஏேதா ாிந்

கூறிேனன்.
ெகாண்டவள்

ேபால் 'ஓ, surrogate mothe' என்றாள். எங்கள் ராணங்கைளக்கூட அெமாிக்கன்
நைட ைறயில் விளக்கினால்தான் ாி ம் என்ற நிைல வந்தேபா நான் என் மகைள
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக இழந் ெகாண் வ வ ேபால எனக்குப்பட்ட .
ஒப்பந்தத்ைத
காப்பாற் வதற்காக
400
ைமல்
ரம்
ேபாக
ஒப் க்
ெகாண்
க்கிறாள். கார் இப்ேபா ெபாஸ்டன் நகரத்ைத ெந ங்கிக் ெகாண்
ந்த .
இங்ேகதான் நான் என் ைடய அெமாிக்க வாழ்க்ைகயின் தல் ஒன்ப மாதங்கைளக்
கழித்ேதன். இங்ேகதான் நிலவைறயின் குளிாில் ந ங்கிக்ெகாண்ேட அெமாிக்காவின்
ெதாழில் ைற அாிவாிகைள கற் க்ெகாண்ேடன். இங்ேகதான் என் ைடய
மறக்க
யாத இன்பமான சனிக்கிழைம காைலகள் வந் வந் ேபாயின; மக ைடய
பிஞ்சு விரல்கைளப் பி த்தப சலைவக்கூட யாத்திைர ேபாேனன். அகலத் திறந்த
அவள் விழிகைளப் பார்த்தப
மித்தாய் பற்றி ம், நாயன்மார் பற்றி ம், நாங்கள்
விட் ஓ வந்த எங்கள் அ ைம யாழ்ப்பாணத்தின் பாரம்பாியம் பற்றி ம் கைதகள்
ேபசிேனாம்.
அப்ேபா

தீடீெரன்

நாங்கள்

ேபாய்வந்த,

ெந ங்கிய, சலைவக்கூடம் ெதன்பட்ட . நான் ஒ
`அங்ைக பார்!
என் மக

மாேதவி' என்

சி

இ தயத் க்கு

மிக ம்

ைபயனின் ஆர்வத்ேதா

கத்திேனன்.

க்கு நான் கத்திய

இல்ைல. `என்னப்பா

எங்கள்

அர்த்தமாகவில்ைல. தைலைய அவள் தி ப்பக்கூட

மாேதவி? what do you mean?" என்றாள்.

சலைவக்கூடம் அப்ப ேயதான் இ ந்த . விளம்பரப் பலைக ெகாஞ்சம் மங்கலாகி
விட்ட ேபாலப் பட்ட . அங்ேக இப்ேபா
ப்ப சலைவ ெமசின்க ம்,
ப்ப
உலர்த்திக ம் ேவகமாகச் சுழன்
இந்த மனிதப்பிறவிகளின் உய் க்காக
மாேதவிைய ேம ம் ெகாஞ்சம் மாசுப த்திக் ெகாண்
க்கும்.
கார் விைரந் ெகாண்

ந்த .

'என்னப்பா, suddenly you are quiet? என்றாள் என் மகள்.
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மனித மனத்தின் விசித்திரத்ைத பற்றி யார் என்ன ெசால்வ ? நான் ஆழ்ந்த
சிந்தைனயில் இ ந்ேதன். எங்கள் ஊாில் ஒ
கணக்ெக க்க
ப வம்.

கிழவி, ெசல்லாச்சி என்

யாத வய . ெதாண் க்கிழம் என்

ேபர்.

ெசால்வார்கேள, அந்தப்

சிலேவைளகளில் என்ன நிைனத் க் ெகாள்வாேனா ' க்கித்தக்கி' எ ம்பி
அலமாாிையத் திறப்பாள். பிறகு அதற்குள்ேள இ க்கும் ைதலாப்ெபட் ைய எ த்
ட்ைட நீக்கி
ையத் திறப்பாள். பிறகு அவ க்கு எதற்காக ெபட் ையத்
திறந்ேதாம் என்ப மறந் வி ம். அப்ப ேய ெகாஞ்சேநரம் இ ந் ேயாசித் விட்
ம ப
ம் ட் ைவப்பாள்.
ஆனால் நாற்ப வ டங்க க்கு ந்தி ேவலா தபிள்ைள இ ப
பா அவளிடம்
கடன்
வாங்கி
ஏமாற்றியைத
இன் ம்
மறக்கவில்ைல.
ெசால் ச்ெசால்
திட் யப ேய இ ப்பாள்.
மகள் ம ப

ம் 'என்னப்பா?' என்றாள்.

'ஒன் மில்ைல' என்ேறன்.
அந்தக்கார், ஒ வ க்கு ேமற்பட்ட பயணிகள் ேபாவதற்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட
அந்தப்

பிரத்திேயகமான,

ேதர்ேபான்
வரம்

வைளேவயில்லாத

ெந ஞ்சாைலயில்,

ைடய

வா ேவகம் மேனாேவகமாக, அெமாிக்காவின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உச்ச

ஸ்பீட் ேவகத்ைத ம் தாண் , கட் டங்கள், வாகனங்கள், மரங்கள், மனிதர்கள்,

பைழய ஞாபகங்கள் எல்லாவற்ைற ம் பின்ேன தள்ளிவிட் , ஒ
ேநாக்கி விைரந் ெகாண்
ந்த .
***

நள

குறிப்பிட்ட இலக்ைக
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6. யேதசைச
மகா ச த்திரத்தில் மிதக்கும் இரண் சி மரத் ண் கள் தற்ெசயலாக ஒ கணம்
ெதாட் மீண் ம் பிாிவ ேபால யேதச்ைசயாக சில சம்பவங்கள் நடந் வி கின்றன.
இைவ சமயங்களில் பார ரமான விைள களக்கும் காரணமாகி வி கின்றன.
இவற்றின் ெப ேப கைள

ன்கூட் ேய ெசால்

ம் வல்லைம யா க்கு இ க்கிற ?

ெதாண் க்கிழவி ைகைய
ண்
ெகா த்
எ ப் வ ேபால ெம வாகத்தான்
அன்
வி ந்த . அ
ஒ
ெவள்ளிக்கிழைம. பங்குனி மாதத்தின்
ற்பகதி.
ஆப்கானிஸ்தானின் ெதற்கு மைலச்சிகரங்கள் ெவள்ளி
தாித் கண்ைணப்பறித் க்
ெகாண்
ந்தன.
அனாதிகாலமான
'அறக்கூஸ’யா'
என்
அைழக்கப்பட்
அெலக்ஸாந்தரால் கண்டஹார் என்
நாமம் சூட்டப்ெபற்ற அந்த நகரம்
சலசலத் க்ெகாண்
ந்த . ஷார்வா
ைமதானத்ைத ேநாக்கி சனங்கள் எல்லாம்
ஒ வித பதட்டத் டன் சஞ்சாித் க் ெகாண்
ந்தார்கள். தா பான் பைடயினர்
அங்கங்ேக

ச்சந்திகளி

ம்,

நாற்சந்திகளி

ம்

நின்றவா

வாகனங்கைள ம்,

பயணிகைள ம்,
பாதசாாிகைள ம்
பாிேசாதித்
ைமதானத் க்கு
அ ப்பிக்ெகாண்
ந்தார்கள். சனக்கூட்டம் ேசரச்ேசர அந்த இைரச்சல் ஓெவன்
எ ந் ெகாண்
ந்த . இந்த ஆரவாரங்க க்ெகல்லாம் பரபரப்பான ஒ காரணம்
இல்லாம ல்ைல.
ரஸ்ய

ப் கள் ப

ேதால்வியைடந்த பிறகும் நாஜி ல்லாவின் ஆட்சி சிறி

காலம் நீ த்த ? ஒ நாள் அவ ம் கீழிறக்கப்பட் குரங்கு அப்பம் பிாித்த கைதயாக
ஆப்கானிஸ்தான்
ண்
ண்டாகப் பங்கு ேபாடப்பட்ட . அப்ேபா
நடந்த
மாணவர் ரட்சியில் சில இடங்கள் தா பான் ரர்கள் வசம் சிக்கின. அப்ப ச்சிக்கிய
நகரங்களில் ஒன் தான் கண்டஹார்.
தா பான்
ரர்க க்கு ஓர் அதிசயமான கட்டைள. அைத நிைறேவற் வதில்
அவர்கள் கண் ம் க த் மாக இ ந்தார்கள். குைறந்தபட்சம் நா விரற்கைட நீளம்
தா உள்ளவர்கேள அந்த ைமதானத் க்குள் அ மதிக்கப்பட்டார்கள். நீளமான தா
வாய்ந்தவர்கள் ைககைள
சிக்ெகாண்ேட உல்லாசமாக உள்ேள ேபானார்கள்.
ெகாஞ்சம் குைறந்த தா க்காரர்கள் தா பான் ரர்களால் ேம ம் கீ ம் ப் ரவாக
ஆராயப்பட்டனர். இன் ம் சிலேரா தங்கள் கு ம்தா களின்
ரப்பிரதாபங்கைள
எவ்வளேவா எ த் ைரத் ம் நிர்த்தாட்சண்யமாக விரட் அ க்கப்பட்டனர்.
அ மதி ம க்கப்பட்டவர்கள் தி ம்ப மனமில்லாமல்
டக்கு
ட் க்கு
வந்தவர்கள்ேபால எட்டத்தில் நின்
எட் ெயட் ப் பார்த்தார்கள். மா ேமய்க்கும்
சி வர்கள்
தங்கள்
காாியத்ைத
மறந் விட்
இந்த
விேசஷத்தில்
மனைதப்பறிெகா த்
அங்ேகேய நின்றார்கள். இன் ம் சில சவைலப்பிள்ைளகள்
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'ெவக்கத்ைதக் காட் க்ெகாண் '
ள்ளிகளாக ம் சிதறிக்கிடந்தனர்.

அங்கங்ேக

அைரப்

ள்ளிகளாக ம்,

கால்

இந்தச் சந்த களில் அகப்படா
ெவகு ரத்தில் இ ந்த ஒ
ட் ன்
தாழ்வாரத்திேல நின் அந்தக் கிழவர் ெவளிேய ெசல்வதற்கு சாவதானமாக தன்ைன
ஆயத்தம் ெசய்
ெகாண்
ந்தார். இன்
நடக்கப்ேபாகும் விழாவில் அவர்தான்
நாயகன்; சிலர் அவைர எதிர் நாயகன் என் ம் ெசால்லக்கூ ம். கிழவனா க்கு வய
அ பைதத் தாண் விட்ட என்றா ம் என்ன கம்பீரமான உ வம்!
நாற்சார்
ரஸ்யக் குண்
ச்சின் அ க்கிரகத்தால் ஒ சார்
டாக
மாறியி ந்த . பைழய காலத்
மன்னர்கள் கட் ய
ேபால சற்ச ர ஓட்ைடகள்
அங்கங்ேக
ப்பாக்கியால் சு வதற்கு வாகாக விடப்பட்
ந்தன.
ற்றத்ைத
ஓட் யப
இ க்கும் கு ைசதான் ெபண்களின் ராச்சியம். கிழவாின் ஆட்சி
தாழ்வாரத்ேதா
ந் ேபாகும்.
இப்ப யான
களில் இன்ன பிராயத்தின க்கு இன்ன ேவைல என்
ஒ
வைர ைறயி க்கும் இ ப ேபர்ெகாண்ட கூட் க்கு ம்பம் அ . கிழவி வாச ேல
குந்தியி ந்
தயிர்க்கட் கைள உ ட்
உ ட்
ெவய்யி ல் காயைவத் க்
ெகாண்
ந்தாள். நல்ல கற்களாய் ெபா க்கி ைவத் 'உறக்ஷா' கிழவிக்கு ஒ கண்
கு
. அண்டங்காக்கா ஒன்
தைலையச் சாய்த் க்ெகாண்
அ க்க
வந்
கிழவிைய ஏய்க்கப்பார்த்த . கிழவி வி வதாக இல்ைல;
க த் மான இ ந்தாள். இ பார்க்க ேவ க்ைகயாக இ ந்த .

ஒற்ைறக்

கண்

ம்

இந்த ேநரத்திேல வழக்கமாக
ட் ேல உள்ள ஆண்கள் வயல்ெவளிக்கும்,
சி பிள்ைளகள்
சுள்ளி
ெபா க்க ம்
ேபாய்வி வார்கள்.
அந்த
ட் ப்
ெபண்க க்ேகா தாங்கள் ெபற் ப்ேபாட்ட பிள்ைளகைளப் பார்க்கேவ ேநரம் சாியாக
இ க்கும். ெயௗவன வயதிேல விதைவயான ெபண்க க்ெகன்
விதிக்கப்பட்ட
ெதான் ெதாட்ட ேவைலகள் ரஸ“மா க்காக காத்தி க்கம் நாள்ேதா ம் சூாியன்
கிேல
அ க்கும்
வைர
ணிகைள
ைகவ க்க
அ த்
அ த்
ைவத் க்ெகாண்
ப்பாள். அ
ந்த ம் தைல நிமிர்த்த
யாத சைமயல்
ேவைலகளில் ழ்கிவி வாள்.
ஆனால் இன்
கட்

அவ

க்கு இன்

கூைரயில் ெதாங்கவிட்

ெமா

க்கிய ேவைல இ ந்த . சாக்குப்ைபயில்

க்கும் 'லாண் ' இைறச்சியில் கிழவ க்கு மனம்

லயித் விட்ட . குளிர்காலம்
கிற காரணமாயி க்கலாம்; அல்ல
இந்த நாைளக் ெகாண்டா வதற்காக ம் இ க்கலாம்.
உப் ப்ேபாட்
ஒவ்ெவான்றாக

ெவய்யி ல் காயைவத்
எ த்
ஒ

விேசஷமான

கிப்ேபான இைறச்சிக் கீலங்கைள
கனமான
த யினால்
அ த்
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ெம வாக்கிக்ெகாண்
ந்தாள். ெபாிய சட் யில் 'ேஷார்வா' என்
ெசால்லப்ப ம்
சூப் காய்ச்சும்ேபா இந்த இைறச்சித் ண் க ம் ேபாடப்ப ம். சூப் ெகாதித்த பிறகு
இைறச்சிையத் தனிய எ த்
ைவத் க்ெகாண்
சட் யிேல ேசாளெராட் ைய
ேபாட்
நைனய ைவத்
ஆண்கள் எல்லா ம் சுற்றிவர இ ந்
சாப்பி வார்கள்.
அதற்குப் பிறகு இைறச்சித் ண் கைள பங்குேபாட் க் ெகாண் சுைவப்பார்கள்.
ெபண்கள் சாப்பா
“மா க்கு ஒ

பிறகுதான். அல்லாவின் கடாட்சம் இ ந்தால் இன்

ரஸ

கீலம் இைறச்சி கிைடக்கக்கூ ம்.

கிழவி எறிந்த கல் ேல காகம் ஒன்

எவ்விப்பறந்த . கிழவி கல்லாேல எறி ம்

ேபாெதல்லாம்
ரஸ“மாவின்
ெநஞ்சிேலபட்ட ேபால
இ ந்த .
ஆைண ம்
ெபண்ைண ம் நி த்திைவத்
கல்லாேல எறிந்
ெகால்வார்களாம். தா பான்
ஆட்சியில் அப்ப த்தான் என்
ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள். அேதா
ஒப்பி ம்ேபா
இன் நடக்கும் நாடகம் எவ்வளேவா ேமல் என் அவ க்கு ேதான்றிய .
ஒ

நிக்காஹ்

ட் ற்கு ேபாவ ேபால அவ்வள

நிதானமாக கிழவர் தன்ைன

அலங்காித் க்ெகாண்டார். நீண்ட ெவண்தா ைய நீவிவிட் , ெவள்ைளச் சல்வாைரப்
ேபாட் இைடக்கயிற்ைற இ க்கி
ச்சுப்ேபாட்டார். ஸ்வத் வில் இ ந் அவர்
வரவைழத்த பச்ைசக்கைர ேபார்ைவைய எ த்
வல
ேதாளில் ேபாட்
இட
கக்கத்தில் இ க்கிக்ெகாண்டார். ஷாம்ளா ணிைய நா சுற் ச்சுற்றி தைலப்பாைக
கட் குஞ்சம்ேபால மீதித் ணிைய இட ேதாள்ேமல் ெதாங்கவிட்டார். விசிறி ம ப்
உயரமாக ம் கலாதியாக ம் இ க்கேவ ம் என்பதில் கிழவ க்கு மிகுந்த கவனம்.
'கைலயாத கம்பீரத் க்கு குைலயாத விசிறி ம ப் ' என்ற
நன்றாக அறிந்தவர் அவர்.

ஷ்

பழெமாழிைய

ரஸ“மா இவ ைடய எ ப் ச்சாய்ப் கைள தைலைய
யி ந்த சாதர் ணியின்
இ க்கு வழியாக ஓர் அ வ ப் டன் பார்த் க்ெகாண்
ந்தாள். அவள் மனத்திேல
அ த்த பிரளயத்ைத அவள் கண்கள் காட்டவில்ைல. அவ ைடய மாமனாாின் இந்த
அட்டகாசமான அலங்காரம் அவ க்கு எாிச்சலாக இ ந்த .
ட் ல் உள்ள மற்றப்ெபண்க ம், பிள்ைளக ம் ஓர் அதிசயமான எதிர்பார்ப் டன்
இவைர வழிய ப்பிைவக்க வந்தார்கள். சுவாிேல மாட் யி ந்த
ப்பாக்கிைய
எ த் க்ெகாண்டார். பல் த்தீட்ட காியி க்கும்
களிெலல்லாம்
ப்பாக்கி ம்
இ க்கும். பரம தாித்திரத்தின் என்றா ம் அன்றாட பாவிப் க்கு ஒ
ப்பாக்கி
அவனிடம் இல்லம
க்கா . இந்தத் ப்பாக்கிேய ஒ பால் மாட்ைட விற் அவர்
வாங்கிய தான். கிழவனார் அைதத்
க்கிக்ெகாண்
ெவளிேய ேபாகக்கால
ைவத்தார். ரஸ“மாவின் மனம் ேவதைனயில் ெவ த் வி ம் ேபால் ெபாங்கிய .
ைகயிேல இ ந்த கனமான த யினால் 'லான் ' இைறச்சிைய பலம்ெகாண்ட மட் ம்
அ க்கத்ெதாடங்கினாள்.
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அந்தத் திடல் இப்ப யான ெநாிசல் கூட்டத்ைத இதற்கு ன் கண்டதில்ைல.
இ மாதிாி விவகார ம் அங்ேக நடந்ததில்ைல. சனங்களின் பதட்டத் க்கும்,
ஆவ க்கும் ஈ ெகா க்கக்கூ யதாக அந்த ைமதானம் அைமந்தி க்கவில்ைல. ரஸ்ய
விமானங்கள்

விைளவித்த

அழி கைள,

தா பான்

ேதசப்பிதாக்கள்

ேம

ம்

வி த்தியாக்கியி ந்தனர். கட் டங்க ம், சுவர்களம் சுற்றிவர அைர இ பா க டன்
நின்றன. ந விேல பஷகனா மரம் ஒன்
ெம ந் ேபாய் நின் ெகாண்
ந்த .
ஒ ெப க்கிக்காரர்கள் ஒ
ெப க்கியின் வாய்கைள மரங்களி
பஸ்களின் கூைரகளி ம் கட் ைவத் சாிபார்த்தார்கள்.
சனங்கள் மத்தியில் கலகம்

ளாதவா

கா ண்யத்ேதா

பைட ரர்கள். இந்தக்காாியத்ைத அவர்கள்
கனமான
ப்பாக்கியின் அ ப்பாகத்தா ம்

ம், சுவர்களி

ம்,

பார்த் க்ெகாண்டார்கள்

திமிசுக்கட்ைட
ட்ஸ் ஒ யா ம்,
நிைறேவற்றிக் ெகாண்
ந்தார்கள்.

எந்தத்திைசயி
ந்
மரணத்ைததிையக்
ெகாண் வ வார்கள்,
எங்ேக
நி த் வார்கள் என்ற விபரம் ஒ வ க்கும் ெதாியாததால் சனக்கூட்டம் தங்கள்
இ ப்பிடங்கைள அ க்க மாற்றிக்ெகாண்
ந்த .
அப்ேபா
தா கேளா

தி அப்பிய லாாிெயான்
ன்

வந்

சடக்ெகன்

நின்ற . நீண்ட

தா பான் நீதிபதிகள் இறங்கினார்கள். ஒ வ க்கு ெவண்தா ,

அ த்தவ க்கு ெவள்ைள ம் க ப் ம் கலந்த தா , அதற்க த்தவ க்ேகா

ற்றி

ம்

க ப் நிறத்தா . இப்ப யாக ஒ ascending order ல் இந்த தா ச்சங்கதி இ ந்த .
அவரவர்க க்கு நியமித்த இடங்களில் ேபாய் இ ந் ெகாண்டார்கள்.
த்தவராய்
ெதாிந்தவர் எ ந் ஒ ெப க்கியில் ேபச்த்ெதாடங்கினார்.
'பிஸ்மில்லா அ ரஹ“மான். ப பாதகமான ஒ ெகாைலையச் ெசய்த காசிம் அேலமி
என்பவ க்கு தண்டைன ெகா ப்பதற்காக நாங்கள் இங்ேக கூ யி க்கிேறாம்.
தா பான் நீதி மன்றம் அவ க்கு மரண தண்டைன விதித்தி க்கிற .'
அவர் ைகைய உயரத் க்கிக்காட் ய ம் இரண் தா பான்
ெகாண் வ வ ேபால் மரணக்ைகதிைய இ த் வந்தனர்.

ரர்கள் ப யாட்ைட

காசிம் அேலமி ஓர் அழகன். நிமிர்ந்த
கு, சிவந்த ேதகம், ேநரான தா ,
நீலநிறக்கண்கள். இன் அவைன இ த் வந்தேபா அவன் உடம் கூனிக்கு கி
உ க்குைலந் ேபாய் இ ந்த . இைளத் எ ம் கள் ெதாிந்தன. ைககள் பின் க்கு
கட்டப்பட்ட நிைலயில் பாிதாபமாக இ ந்தான்.
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ைககைளத்தான் கட்ட
ேமயன்றி அவன் மனைதக்கட்ட
யவில்ைல.
விட்டகுைற ெதாட்டகுைற ேபாலத்தான் அவர்க ைடய சிேநகம் இ ந்த . அந்தச்சி
வயதிேலேய ரஸ“மா க்கு அவனிடத்தில் ஒ தீராத பிேரைம. சுள்ளி ெபா க்கும்
சாட் ல்
அவ டேனேய
சுற்றிக்ெகாண்
ந்தாள்.
விவரம்
ெதாியாத
அந்தப்பிராயத்தில்
அவர்களக்குள்
ேபசி
எத்தைனேயா
கள்
எ த் க்ெகாண்டார்கள். விைளயா வைத விட் விட் காசிம் சில சமயம் ரஸ“மாைவ
உற் ப்பார்த்தப ேய இ ப்பான். அப்ேபாேத அவ க்கு ஒ சி
அைசப்பில் கன
காாியம் ெசால்கிற கண்கள்.
அவள் ெமாட்டவிழித்த ம், காாியங்கள் கி கி ெவன்
ஒப்ேபறின. காசிம்
சி வன்தாேன. அவைன யா ம் கணக்கில் ேசர்த் க்ெகாள்ளவில்ைல. அஹமத்
அப்ெபா ேத ஒ
ேபா

அவ

ஆம்பிைள. அஹமத் க்கு ரஹ“மாைவ மண

க்கு வய

நியாஸ’ என்

ன் தான் அஹமத் க்கு ஒ

ேபர். நியாஸ’க்கு அப்ேபா

க்கும் இைடயில் பத்
நியாஸ’ைய

பதின்

வயசு வித்தியாசம். மண

க்கிைவத்

ன்

த்

ைவக்கும்

தம்பி இ ந்தான்,

வய . ரஸ“மா க்கும் நியாஸ’

த்த திதில் ரஸ“மா ைடய ெபா

விைளயாட் க் காட் க் ெகாண்

ப்பதிேலேய கழிந்த .

இரண் வ டம் ேபானபிறகு அவள் தைலயிேல ஒ ெபாிய இ வந் வி ந்த .
அவள் கணவன் அஹமத் கண்ணிெவ ஒன்றிேல சிக்கி இறந் விட்டான். ேபார்க்
காலத்தில் ரஸ்ய விமானங்கள் ேபாட்ட கண்ணிெவ கள்
வைத ம் அகற்ற
அ ப வ டம்வைர எ க்கும் என் கணக்கு ெசால் க்ெகாண்டார்கள். மாதத்திற்கு
ஒ வராவ
கண்ணிெவ க்கு ப யாவ
வழக்கம். இந்த ைற ெகாசுவத்திச்
சு ள்ேபால கிடந்த ெவ ஒன்றில் அஹமத் மாட் விட்டான்.
அவர்கள் வழக்கப்ப
விதைவயான

ரஸ“மா,

இனி அவள் நியாஸ’க்குத்தான் வாழ்க்ைகப்படேவண் ம்.
ஐந்

வயதான

நியாஸ’ைய

இ ப்பிேல

க்கி

ைவத் க்ெகாண்

திாிந்தாள். ஊர்ப்ெபண்கள் எல்லாம் 'என்ன , உன்ர

ஷன்

இ ப்ைபேய விட்

இறங்கமாட்டாேரா? என்

ேக

ெசய்வார்கள். 'வட

கள் க்கு ப்ப ேபா' நியாஸ’ைய வளர்த்
சீக்கிரத்திேல
மணவாளைனத் தயார் ெசய் ெகாண் விடேவண் ம்.
ெசாட்

ெசாட்டாக பால் கறந்

பாத்திரம் நிைறவ

அவள்

வளர்த்

தனக்கு

ஒ

ேபால நியாஸ’க்கு பதிெனட்

வய
ட் க்ெகாண் வந் நின்ற . அ த்த அ வைடேயா அவ க்கும் நியாஸ’
க்கும் நிக்காஹ் என்
ெபாியவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். அப்ெபா
அவள்
ெபண்ைமயின் உச்சக்ெகாப்பில் இ ந்தாள்.
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இரவான ம் ேவைலக்கைளப்பில் இைமகள் கனத் வி ம். நீண்
பாைனக்கும், 'தண் ர்' அ ப் க்கும் இைடயில் ஊர்ந் வந்
நித்திைர வரா . ஆசுஆெசன்
ெவப்பமான
ச்சுக்காற்

க த்

தண்ர்

ப த்தால் அவ க்கு
வந்தப
இ க்கும்.

ேபார்ைவைய உதறிவிட் 'ெவளிக்கு' ேபாகும் சாக்கில் அரவமில்லாமல் ெவளியிேல
வ வாள். அண்ணாந் ஆகாயத்ைத பார்த்தப ேய நிற்பாள். சந்திரன் எவ்வள தான்
உக்கிரமாகக் காய்ந்தா ம் ஏன் சு வதில்ைல என்
குழம் வாள். மனம்
அைமதியிழந்
ரணம் வ
ம். அவ ைடய திேரகம் எைதேயா ேத த்தவிக்கிற
என்
ாிந் ெகாள்வாள். அந்த ேநரங்களில் காசிம் அவள் மனதிேல வந் ெதாந்தர
ெகா க்கத்ெதாடங்கினான்.
அப்ேபா தான் ஒ நாள அ
காதல் ேவகமாக வள வ

நடந்த .
நகரங்களில்தான் என்

ெசால் க்ெகாள்கிறார்கள். அ

சுத்தப்ெபாய் உண்ைமயில் கு ைசகளி ம், குக்கிராமங்களி ம், கா களி
வனாந்தரங்களி ம்தான் காதல் கண்கைட ெதாியாத ேவகத்தில் வளர்கிற .

ம்

நகரங்களிேல என்றால் கண்ணால் பார்த் ைககளால் ேபசி ஆற அமர பழகுவதற்கு
அவகாசம் கிைடக்கும். ஆனால் அந்த வரப்பிரசாதம் ஏைழக் கிராமவாசிக க்கு
கிைடப்பதில்ைல. ஒ
சந்தர்ப்பத்ைத ந வவிட்டால் அேதமாதிாி ஒ
சமயத் க்கு
இன்ெனா இ ப வ டங்கள் வைர காத்தி க்க ேவண் ேநரலாம்.
ச த்திரத்திேல மிதக்கும் இரண்
சி
மரத் ண் கள் எேதச்ைசயாக ஒ கணம்
ட் ம ப
ம் பிாிவ ேபால மிக ம் தற்ெசயலாகத்தான் அ நடந்த .
வாசல் ப யில் காைல ைவத் க்ெகாண் நின்ற பனிக்காலம். அவசர அவசரமாக
பனிக்காலத் க்கு ேவண்
உண வைககைளச் ேசகாிப்பதிேலேய அந்தக்கிராமம்
ம் ரமாக இ ந்த . ெபண்கைள ெவளிேய ேவைலக்கு அ ப் ம் வழக்கம்
அவர்களிடம் கிைடயா . ஆனால் இந்த அவசர நாட்களிேல மாத்திரம் வயல்ெவளிக்கு
ெபண்கள் ேபாய்வ வார்கள். ேசாளக்காட் ல் இன் ம் ெகாஞ்ச ேவைல இ ந்த .
அந்தச் சி மி மட் ம் ரஸ“மா க்கு ைணயாக வந் ெகாண்
ந்தான். தா பான்
சட்டம்
ஒன்ப
வய ப்பிராயம்
தாண் ய
ெபண்கள்
பள்ளிக்கூடத்திற்கு
ேபாகக்கூடா
என்
ெசான்ன . அந்த வாய்ப்ைப பயன்ப த்திய
தல் சி மி
அவள்தான். ேவைல
ந்
மற்றவர்கெளல்லாம்
ன்ேன ேபாய்விட்டார்கள்.
பத் மணி ேநரம் உைழத்ததற்கு கூ யாக ஒ கடகம் ேசாளக்கட் அந்தச்சி மியின்
தைலேமல் இ ந்த . சி மிக க்ேக இயல்பாக இ க்கும் சு சு ப் டன் அவள்
ன்னாேலேய ட் க்கு ஓ விட்டான்.
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ரஸ“மாவின் மனம் என் மில்லாத கு கலத்தில் இ ந்த . காரணம் ெதாியவில்ைல.
இரண்
பக்க ம் பார்த் விட்
கத்ைத மைறத்தி ந்த சாதர்
ணிைய
எ த் விட்டாள். இைளத் ப்ேபான காற் அவள் கத்ைத வந் ெமத் ெமத்ெதன்
தட் ய .
காற் ம் சூாிய ம் அவ க்கு அன்னியமானைவ. ஆண்டவன் ெகா த்த அந்த
ெசல்வத்ைத அவன் அ பவித்ததில்ைல.
கத்ைத ஆகாயத்ைத ேநாக்கி உயர்த்தி
ம ந் ேபாகும்

சூாிய

ைடய

ெசல்லக்கதிர்கள்

அவைள

ெமல்ல

ஸ்பாிசிக்க,

சில்ெலன்ற காற்
கத்ைத வ ட, தன்னிைலயில் இல்லாமல் ஓர் ரகஸ்ய உலகில்
அவள் சஞ்சாித் க் ெகாண்
ந்தாள்.
நான்
க்க குைகக்கிணற்றில் ேவைல ெசய் விட் கைளப்ேபா ேமேல வந்த
காசிம்
அேலமி
இந்த
அதிசயக்
காட்சிையக்
கண்டான்.
குக்கு ப்பான்
கு விையப்ேபால மிதந் ெகாண்
அவன் அவ

ந்த ரஸ“மா அவைனக்காணவில்ைல.

ைடய பால்யேதாழன். பதிெனா

வயதில்

க்கா

ேபாட்டேபா

அவள் பார்ைவயி
ந் மைறந்தவன். வா பனான ம்
ஜாஹ’தீன் இயக்கத்தில்
ேசர்ந் ரஸ்யப்பைடகைள விரட் ய த் ேபார்
வில் தி ம்பியவன்.
காசிம் அவள் ன்ேன தி திப்ெபன் ேதான்றினான். ெபாங்கி வ ம் பா ல் தண்ர்
ெதளித்த டன் கப்ெபன் பால் அடங்குவ ேபால ஓர் அைமதி. பாதாளக்கிணற் க்கு
பக்கத்தில் இ ந்த மைற க்கு அவள் ைகைய ெமள்ளப்பற்றி அைழத் வந்தான்.
ம க்காமல் பின்ேன வந்தாள் அவள்.
ஆகாயத்தில் பறைவகள் ேசாபன சமிக்ைஞகள் எ ப்பின. பனிக்காலத்தில்
சைமந் ேபாய்
இ ந்த
சிற்றா
சூாியைனக்கண்
ெவட்கத்ைதவிட்
கிளர்த்ெத ந்த
ேபால அவள் திேரகம் சி ர்த்த . ஆயிரம் மைடகைள ஒேர
ேநரத்தில் திறந் விட்ட ேபால ெவள்ளம் ெபாங்கிய .
அழைக
எப்ப
ம்
அ க்கிவிடேவண் ம்
என்ற
தீவிர
ெகாள்ைகயில்
பாரம்பாியமாக சி ஷ் க்கப்பட்டைவ அந்த
ரட் உைடகள். மைலப்பாம் ேபால
அவள் உடைல ஈவிரக்கமில்லாமல் சுற்றிக்கிடந்த . பனங்கு த் ஓைலேபால ம த்
ம த்
ஒன்றன்ேமல் ஒன்றாக ெசய்த சால்வார் கமிஸ் அ . சிறிய உடைல
ட
இவ்வள

ணிக்குவியலா? அவ

க்ேக பிரமிப்பாக இ ந்த .

வானம் வழிவிட்ட . காற்
ைககட்
ஒ ங்கிய . அந்த ேமாகனமான
நிசப்தத்ைதக்கைலக்க
ஒ
வார்த்ைததா ம்
அங்ேக
ேபசப்படவில்ைல.
ேமகக்கூட்டத்ைதப் பார்த்தப கிடந்தாள் அவள். அவன் த விய அந்தக்கணத்தில்
கில் குடம் ஒன் உைடந்த . அந்த மைழயில் இ வ ம் நைனந்தார்கள்.
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இ ட்
ழங்கால் அள க்கு வந் விட்ட .
ட் க்கு எப்ப
வந்தாெளன்ப
அவ க்கு ஞாபகமில்ைல. எல்ேலா ம் ேசாளத்ைத சுட்
எ ப்பதில்
ம் ரமாய்
இ ந்தனர்.
கத்திைரைய நன்றாக
ன் க்கு இ த் விட்டாள். உள்ளத்தின்
பிரகாசம் கண் வழியாகத்ெதாியாமல் இ க்க கண்கைள
க்ெகாண்டாள். ஆயிரம்
தீப்பந்தங்கைளத் ெகா த்தி ைவத் ஒேர யாக ஊதி அைணத் விட்ட ேபால அ
இ ந்த .
ரஸ“மாவின்

மாமனார்

ெவள்ைளத்தா

பிரகாசிக்க

இப்ேபா

களத்தில்

பிரேவசித்தார். அவர் ைகயிேல ஒ
AK47
ப்பாக்கி இ ந்த . கிழவனா ைடய
கண்கள் ஒ
கணம் காசிமின் கண்கைள எாித் வி வ
ேபாலப்பார்த்தன.
பதிெனட்ேட வயதான அவ ைடய மகன் நியாஸ’ையக்
குேராதத்ேதா பார்த் மனதிேல பதிந் ெகாண்டார்.

ெகான்றவைன,

ஒ

காசிமின் கண்கைளக் க ப் த் ணியினால் இ க்கிக் கட் னார்கள். தா பான்
ரன் ஒ வன் அவைன மரத்தின ேக ெகாண் ேபாய் நி த்தினான். பின்ைககள்
கட்டப்பட்ட நிைலயில், கண்க

ம் மைறக்கப்பட்

நின்றான்; பிறகு கர்ப்பநிைலக்கு வந்

ெசய்வதறியா

சிறி

ேநரம்

குந்திய வாக்கில் இ ந் ெகாண்டான்.

கிழவனார்
ப்பாக்கியின் விைசையத் தானியங்கி நிைலயி
ந்
ஒவ்ெவா
ேதாட்டாவாகச் சு ம் நிைலக்கு மாற்றினார். தா பான் நீதிபதிகள் அவ ைடய
ப்பாக்கிைய வாங்கி ேம ம் கீ மாக ேசாதித்தார்கள். ன்
ப்பாக்கி ரைவகைள
கிழவர் ேபாட்டார். காசிமின் உயிைர ன் ேதாட்டாக்களில் எ ப்பதற்கு அவ க்கு
அ மதியி ந்த .
இப்ேபா

சனத்திரள்

கட் க்கடங்காமல்

ேபாகத்ெதாடங்கிய .

இந்த

ஆலாபைனகைள எல்லாம் சகிக்கும் ெபா ைமயில் அவர்கள் இல்ைல. 'சு , சு , சு ,
ெகாைலகாரைனச் சு ' என்ற ஓைச ெம வாக எ ம்பிய . வர வர இந்த ஒ
அைலேபால வளர்ந் ெப ம் இைரச்சலாக மாறிய .
கட
ஒ வ

க்கும்

காற் க்கும்

மட் ேம

க்கும் ெதாிந்தி ந்த . அவள்

நிரம்பியவன், அவ

க்கு எப்ப ேயா இ

ெதாிந்தி ந்த

அந்த

ரகஸ்யம்

க்கி வளர்த்த நியாஸ’ , பதிெனட்
ெதாிந்

கடல்

இன்

ம்

வய

ேபாய்விட்ட .

ம நாள் நியாஸ’க்கும், காசி க்கும் இைடயில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்
ந்த . அ
கூட தற்ெசயலாகத்தான் நடந்த . இரண் தரப் ம்

ைககலப்பில்
ன்கூட் ேய

ஆயத்தம் ெசய் இந்தச்சண்ைடயில் இறங்கவில்ைல. வழக்கம் ேபாலக் கூ ய ஷ”ரா
கூட்டத்தில் வாய்க்கால் தகராறில்தான் இ ஆரம்பமாகிய .
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ஊர்
ன்னிைலயில்
நடந்த
இந்த
விவகாரத்தில்
ரஸ“மாவின்
ேபேர
பிரஸ்தாவிக்கப்படவில்ைல.
சண்ைடக்கான
உண்ைமக்காரணம்
இப்ப
மைறக்கப்பட் விட்ட . வார்த்ைதகள்
ற்றி வச கள் ெவ த்தன. நியாஸ’தான்
ேவண் ெமன்ேற சண்ைடையத் ெதாடக்கினதாக பல ம் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள்.
சண்ைடயின் உச்சக்கட்டத்தில் நியாஸ’ையத்
காசிம்.
தா பான்

நீதிபதிகள்

நடத்திய

ப்பாக்கியால் கட் க்ெகான் விட்டான்,

விசாரைணயில்

குற்றத்ைத

ற்றாக

ஒப் க்ெகாண்டான் காசிம். அவ க்கு மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்ட . ரஸ“மாவின்
விவகாரம் ெவளிேய ெதாிய வந்தி ந்தால் தா பான் சட்டப்ப இ வ ம் கல்லால்
எறிந்

ெகால்லப்பட்

ப்பார்கள்.

காட் க்ெகா க்கமாட்டான். ஒ

உயிர்ேபானா

ம்

அவன்

ரஸ“மாைவ

ஜாஹ’தீன் ேபாராளி ெசய்யக்கூ ய காாியமா அ .

'அல்லாவின் க ைண அளப்பாாிய . குற்றம் ெசய்வ மனித இயல் . மன்னிப்ப
அல்லாவின் ெசயல். ெகாைலயாளிைய மன்னிப்ப
இப்ேபா
உங்கள் ைகயில்
இ க்கிற . நீங்கள் அவைர மன்னீப்பீர்களா? என்றார் நீதிபதி.
அப்ெபா

கிழவனார் தா ையத் தடவிவிட் க் ெகாண்

வந்தார். வல
இப்ப

ைகையத்

ந ைமதானத் க்கு

க்கி ெநஞ்சிேல ைவத் க்ெகாண் , ஒ

ெப க்கியில்

அறிவித்தார்: 'ஈவிரக்கமில்லமல் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட நியாஸ’யின் தந்ைத

நான். இந்தப்பாபிைய நான் ஒ ேபா ம் மன்னிக்கமாட்ேடன். மன்னிக்கமாட்ேடன்,
மன்னிக்கமாட்ேடன்.'
ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் ெநஞ்சங்கள் 'பட்பட்' என் அ க்கும் சத்தத்ைத தவிர
ேவ
ஒன் ம் ேகட்கவில்ைல. ஒ
பத்த
ரத்தில் கிழவனார்
ப்பாக்கிையத்
க்கிைவத் குறி பார்த்தார். அந்த நிசப்தம் பயங்கரமாக இ ந்த .
கண்கட் ய நிைலயில் திைச அறியாத காசிம் சனங்கள் இ ந்த பக்கம் தைலையத்
தி ப்பி தீனமான குர ல் கத்தினான். 'ஓ! ஹாஜி சாஹ’ப்! ஹாஜி சாஹ’ப்! என்ைன
மன்னித் வி ங்கள்!' கிழவாின் மனம் கல்லாக இ ந்த .
அவர்

ப்பாக்கிைய நிதானமாக நிமிர்த்தி

ைளயின்

லம் பார்த்தார். ஙப்ேபால

அவன் வைளந்தி ந்தான். வல கண் க்கும், கா க்கும் இைடயிலான பிரேதசத்தில்
குறிைவத்தார்.
ப்பாக்கிைய ஆடாமல் பி த் க்ெகாண்
விைசயின்ேமல் விரைல
ைவத்தார்.
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சனங்களின் ஓய்ச்சல் அறேவ நின் விட்ட .

ச்ைச உள்ேள எ த்தவர்கள்

ெவளிேய விடவில்ைல; ெவளிேய விட்டவர்கள் உள்ேள இ க்கவில்€ைல. கிழவனார்
விைசைய இ த்தார். 'பஸ்க்' என் ஒ சத்தம் மட் ேம ேகட்ட . ேதாட்டா பறந்தேதா,
தாக்கியேதா யார் கண் க்கும் லப்படவில்ைல. என்ன நடந்தெதன் விளங்காமல்
ஒ வைர ஒ வர் பார்த்தனர். அந்தத்ேதாட்டா ெபாய்த்ேதாட்டா ேபாலப்பட்ட . சத்தம்
ேகட்டேத ஒழிய ஒ
ேசத ம் விைளவிக்கவில்ைல. கிழவனா ம், சனங்க
நீதிபதிக ம் இைத உணரச்சிறி ேநரம் பி த்த .

ம்,

இப்ேபா
கிழவனார் இரண்டாவ
தடைவயாக குறிபார்க்கத்ெதாடங்கினார்.
காசிம்
தைலைய
ேம ம்
கீ ம்
அைசத்தப
ைபத்தியக்காரன்
ேபால
கத்திக்ெகாண்
ந்தான். அவ்வளவிற்கும் திடமாக இ ந்த கிழவனார்
கத்தில்
ேலசாக பயப்பிராந்தி அ ம்பிய . சனங்களின் எதிர்பார்ப் ேவ . அந்த நிசப்தம்
அவைரத் த மாற ைவத்த . கிழவனார் பார்த்தார்.
குத்தண்
ெபாிய
பரப்பாகத்ெதாிந்த . அதிேல குறிைவத்
ழ்த்திவிட்டால் பிறகு நிதானமாக
ன்றாவ குண்ைட தைலயிேல சுட் காாியத்ைத
த் விடலாம்.
ைகக் குறிபார்த் சுட்ட அந்தேவைள காசிம் தைலையப்பலமாக சாய்த்தப ஒ
ள் த் ள்ளினான். குண்
அவ ைடய ேதாள்பட்ைடையச் சிராய்த் க்ெகாண்
ேபான . ெமல் ய ரத்தக்கசி ஏற்பட்ட .
'ெசத் க்ெகாண்
க்கிேறாம்' என்ற நிைனப்பில் காசிம் குந்தியி ந்த வாக்கிேலேய
ள்ளித்
ள்ளிப் பாய்ந்தான். தைலய த்த ேகாழிேபால இவன் நாலாபக்க ம்
குதித்தான்.
எல்ேலா ம்
ெகாஞ்சேநரம்
இைத
ஆடாமல்
அைசயாமல்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தார்கள். இவன் இப்ப ேய நகர்ந்
நகர்ந்
சனத்தி க்கு
பக்கத்திேல வந் வி ந்தான். சனங்கள் அப்ேபா அவைனச் சூழ்ந் ெகாண்டார்கள்.
கிழவர்

பா

திண்டாட்டமாகிவிட்ட .

'சுடாேத!

சுடாேத!

அல்லா

மன்னித் விட்டார்,
சுடாேத!
என்
கத்தத்ெதாடங்கினான்
ஓ த்தன்.
அைதத்ெதாடர்ந்
மற்றவர்க ம் கூச்சல்ேபாட்டார்கள். கிழவர் ெகாஞ்சேநரம்
ெசய்வதறியா
நின்றார்.
ன்றாவ
ேதாட்டாைவ நிலத்ைத ேநாக்கிச்சுட்டார்.
சுட் விட்
ப்பாக்கிையத்
க்கிப்பி த்தப ேய நடக்கத்ெதாடங்கினார். அவர்
மனதிேல இ ந்த ெபாிய பாரம் ேதாட்ட கிளப்பிய
திேபால பறந் ேபான .
சனங்கள்

கைலயத்ெதாடங்கினார்கள்.

அல்லாவின்

அற் தத்ைத

வியந்

கைதத்தப ேய
அவர்கள்
ஷ”ஹர்
ெதா ைகக்கு
றப்பட்டார்கள்.
ன்
ேதாட்டக்களக்கு
தப்பிய
காசிம்
அல்லாவினால்
மன்னிக்கப்பட் விட்டான்.
மாட் க்கார சி வர்கள் உதிர்ந்த ேதாட்டக்கைள
தியில் வி ந் வி ந் ேத னர்.
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சனங்கள் கைலந்தபிறகும்
ப்பாக்கியின்
இடத்திேலேய ப ந் நின்ற .

ைக

மணம்

ெந ேநரமாக

அந்த

ரஸ“மாவின்
ெவறிச்ெசன் இ ந்த . ஆண்கள் எல்ேலா ம் ைமதானத் க்கு
ேபாய்விட்டார்கள். ெபண்கள் எல்லாம் ேவைலயில்
ம் ரமாக இ ப்ப ேபால்
ஒ வ க்ெகா வர் ேபாக்குக்காட் யப இ ந்தார்கள்.
ரஸ“மா

தைலத் ணிைய

இ த்

விட் க்ெகாண்

தன்

ேவைலகைளக்

கவனித் க்ெகாண்
ந்தாள். அவள் ைககள் 'கு த்' பலைகைய ஓர் ஆேவசத் டன்
ேதத் க்ெகாண்
ந்தா ம் அவள் கா கள் மட் ம் கூர்ைமயாக இ ந்தன.
ைமதானத்தின் ந ேவ கண்கட்டப்பட் அவன் நிற்கும் ரகஸ்யம் அவள் ஒ த்திக்ேக
ெதாி ம். ஒ
நாள் சிலகணங்கைள அவேளா
பாதாளக் கிணற்றின் மைறவில
கழித்தவன்; இன்

ம் சில வினா களில் இறந் வி வான்.

அவ்வப்ேபா ஒ ெப க்கி அவ க்கு ேகட் க்ெகாண்
ந்த . தா பா ைடய
ேபச்சுைர ேகட்ட . பிறகு மாமனா ைடய கம்பீரமான குரல். அைதத்ெதாடர்ந்
தீனமான குர ல் காசிம் உயி க்கு மன்றா வ
காற்றில் வந்த . அவ க்கு
ெதாண்ைடைய அைடத் க்ெகாண்ட . கிழவர் அவைன மன்னித் விட மாட்டாரா
என் மனம் பதறிய .
ேவட் ச் சத்தங்கைள ரஸ“மா எண்ணியப ேய வந்தாள்.

தலாவ

ேவட்

மிகச்சன்னமாக ஒ த்த ; அைதத் ெதாடர்ந் இரண்டாவ சத்தம் பலமாகக்ேகட்ட .
பிறகு சனங்களின் ஆரவாரம் ஓெவன் காற்றிேல வந்த . கைடசியில்
ன்றாவ
ேவட் .
ரஸ“மா
ப்பட்டாைவ வாய்க்குள் அைடத் க்ெகாண்
விம்மத்ெதாடங்கினாள்.
அவள் உடம்
க்கக் கு ங்கிய . அடக்க அடக்க க்கம் ெகாப்பளித் க்ெகாண்
வந்த . எல்லாேம
ந் விட்ட .
லான்
இைறச்சி இப்ேபா
ெகாதி நிைலைய அைடந்தி ந்த . அவ ைடய
மனக்ெகாந்தளிப்ைப அறிந்தி ந்த ேபால ஒ ேவக்த்ேதா அ ெபாங்கிப்ெபாங்கி
ெகாதித்த . நிற்கவில்ைல.
ரஸ“மாவின் விக்க ம் நிற்கவில்ைல. ெகாைலபட் இறந் ேபான ெகா ந்தைன
நிைனத்
அ கிறாள் என்
சிலர் நிைனத் க்ெகாண்டார்கள். கணவன் ஞாபகம்
வந் விட்ட ேபா ம் என் இன் ம் சிலர் நிைனத்தார்கள்.
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காசிம் மரணதண்டைனயில் இ ந்
தப்பிய விஷயம் அவ க்குத்ெதாியா .
அந்தரங்கமான இடத்தில் அவன் பதித்த நகக்குறி கா
ன் இறந் விட்டான் என்ற
எண்ணத்ைத
அவளால்
தாங்க
யவில்ைல.
அடக்கி
அடக்கி
விம்மிக்ெகாண்
ந்தாள்.
அந்த ஒ

ெவகுேநரமாகக் ேகட் க்ெகாண்

ந்த .

ச த்திரத்திேல மிதக்கும் இரண்
மரத் ண் கள் ஒன்ைறெயான்
ஒ
கணம்
ெதாட்
மீண் ம் பிாிவ ேபால அவ ைடய வாழ்விேல அவைன சந்திக்கும்
சந்தர்ப்பம் இனிேம ம் ஒ
ைற வரக்கூ ம். இன்ெனா பதிைனந்
ஆண் கள்
அதற்காக அவள் காத்தி க்கேவண் ேநாிடலாம்.
அ

ஒ

ெபாிய காாியமாக இ க்கா .

***
7. கம்

ட்டர்

அத ைடய பார்ைவ எனக்கு
ண்டாய் பி க்கவில்ைல. அ
இ ந்த வித ம்,
ேதாற்ற ம் ெவ ப்ைபக் கூட் ய . ேமைசேமல் சவடாலாகப் பரப்பிக்ெகாண்
கல் ளிமங்கன்ேபால சப்பளிந் ேபாய் இ ந்த .
'ஆணா? ெபாண்ணா? என் கூட சாியாகத் ெதாியவில்ைல. கம்
ட்டர்களில் ஆண்,
ெபண் ேபதம் இ ப்ப எனக்கு கன நாளாகத்ெதாியா . அைதக்கண் பி ப்பதற்கு
என்ன கு க்குவழி என்பைத ம் அப்ேபா யா ம் ெசால் த் தந்தி க்கவில்ைல.
சில நி ணர்கள் பார்த்த வாக்கிேலேய ெசால் வி வார்களாம். ெபண்ெணன்றால்
வழிக்குக்ெகாண் வர கனநாள் ஆகும். பிகு ெசய் ெகாண்ேட இ க்குமாம். ஆனால்
அைணந் விட்டால்
உயிர்
உள்ளவைர
விசுவாசமாக
ெசயல்ப ம்.
ஆண்
அப்ப யில்ைலயாம்.
ஆரம்பத்தில்
அள க்கதிகமாக
ேபாகப்ேபாக காைல வாாி விட் வி மாம்.

ஒத் ைழக்கும்;

நாள்

ன்பின் ெதாியாத விவகாரத்தில் இப்ப வந்
மாட் க்ெகாண்ேடாேம என்
ெநாந் ெகாண்ேடன். ஒ திடீர் உந் தலால்தான் கம்
ட்டர் ஒன் வாங்குவதாக
தல்நாள் இர எங்கள் ட் ல்
வாகிய . என் ஒன்ப வய மகன் அரவிந்தன்
தன்னைடய சிேநகிதர்கள் எல்லாாிட ம் கம்
ட்டர் இ ப்பதாக அளந்தான். என்
ஆைச மைனவிேயா ஆர்ேமானியப்ெபட் ேபால இைத ம் வைளத் விடலாம் என்
ஆர்வமான கன க டன் காத்தி ந்தாள்.
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இ
என்ன ெவண்ைடக்காயா,
னிைய
றித் ப்பார்த்
வாங்க? கம்
ட்டர்
ந்திப்பிந்தி வாங்கி ம் அ பவமில்ைல. கைடக்காரனைடய
கலாவண்யம்
கைதப்பதற்கு
ஆைச ட் வதாக ம்
இல்ைல.
ர்யம்
நிைறந்தவன்ேபால
காணப்பட்டான். அவன் தைலயில் இ க்கேவண் ய
ெயல்லாம்
க்கு
வழியாக ம் கா
வழியாக ம் வந்
ெகாண்
ந்த . எனக்கு அவன் ெசான்ன
விளக்கங்க ம், ேகட்ட ேகள்விக ம் தைலகால் ாியவில்ைல. நான் நி ேயார்க்கில்
பட்டபா இங்ேக ம் படேவண் வந் விட்டேத என் ேயாசித்ேதன்.
அெமாிக்கா க்கு நான் தன் தலாகப் ேபானேபா வாய்விட் ேகளாத நண்பர்
ஒ த்தர்
ண் ல்
ஒன்
வாங்கி
வ ம்ப
கூறியி ந்தார்.
ண்
ல்
மீைனப்பி ப்ப

தைலயிலா, வா லா என்ப

ேபான்ற அ ப்பைட விஷயம்கூட

எனக்குத்ெதாியா . நண்ப க்க 'சாி'
என்
வாக்குக் ெகா த் விட்ேடன்.
அெமாிக்காவில் ண் ல் வாங்குவதற்காக ஒ கைடக்குப் ேபானேபா தான் எனக்கு
பிரச்சைனயின் பிரம்மாண்டம் ெவளிச்சமான .
கைடெயன்றால் அ
சாதாரண கைடயல்ல. ஒ
கிாிக்கட் ைமதானம் அளவில்
மிகப்ெபாிய சமாச்சாரம். இதிேல விேசஷம் என்னெவன்றால் இந்தக்கைடயிேல
ண் ல் மட் ம்தான் விற்பைன ெசய்தார்கள். மீன்பி
சாதனங்க க்ெகன்ேற
ஏற்ப த்தப்பட்ட பிரத்திேயகமான நிைலயம். எத்தைனேயா விதமான உபகரணங்க;
ன்பின் பார்த்திராத விேனாதமான
ண் ல்கள் சிறி ம் ெபாி மாக கைடைய
நிைறத் க்கிடந்தன.
நான்
அங்குமிங்கும்
அண்ணாந்
பார்த் க்ெகாண்
அநாைதயாகத் திாிந்தேபா ,
ெதன்பட்டாள். குதி உணர்

ஏங்க ைவக்கும் வனப் ள்ள பணிப்ெபன் ஒ த்தி
காலணியில் ந க்ெகன்
அவள் கத்தாிக்ேகால்

ெவட் வ ேபால நடந்
வந்
'உங்க க்கு ஏ ம் உதவி ேதைவயா?' என்
மழைலயில் ேகட்டாள். நான் வந்த விஷயத்ைத விளக்கிேனன்.
அவ

ைடய

அல்ல

இட

என்

பதில்

தல் ேகள்வி 'உங்க

க்கு எப்ப

ெசான்ன ம்,
என்றாள்.

இரண்டாவ
'இ

ண்

ேகள்வி

என்னடா

ேயாசிப்பதற்கிைடயில் அ த்த ேகள்வி வந்
இ ந்தேபா

ைக

ைகயா? என்றாள். 'ஆஹா! அப்ப யா சங்கதி?' என்

கட ேலயா?'
என்றாள். '

ேவண் ம்? வல

க்கியமான ஒ

ைக'

'ஆற்றிேலயா?
என்

நான்

வி ந்த . 'ஆழ்கடலா? கைர ஓரத்திலா?'

ேல இத்தைன விசயங்கள் இ க்கா?' என்

மிக ம்

நான் 'வல

எ ந்த .

வில்லங்கம்?'

ண் லா?

ேகள்விக்கைணைய

இைளஞனா? அல்ல
மனிதனா?' என்றாள். நான் என்
உடல்வாைக மனத்தினால் அளெவ க்க யற்சிெசய் ெகாண்

நான் தியானத்தில்
சினாள். 'சி வனா?
ைடய நண்ப ைடய
ந்ேதன்.
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இப்ப யாக அவள் ேகள்விக்கு ேமல் ேகள்வியாக ேகட்டாள். 'நின்
பி ப்பதற்கா? இ ந்

பி ப்பதற்கா? படகில் ேபாய் பி ப்பதற்கா? ப த்தி ந்

பி ப்பதற்கா?' என்றாள் (மாியாைத க தி 'சி நீர் ெபய்
என்பைதக்ேகட்கவில்ைல என்
எைட தாங்கும்
எண்

ெகாண்

ெகாண்

பி ப்பதற்கா?'

நிைனக்கிேறன்.) 'சிறிய மீனா? ெபாிய மீனா? என்ன

ண் ல் ேதைவ?' இ மாதிாியாக 'இம்ெமன்

ம், அம்ெமன்றால் ஆயிரம்' ேகள்விகள் வந்

ம்

ன்ேன எ நா ம்

வி ந்தன. தைல சுற்றிவிட்ட .

' க்கட் ேவண்டாம் ைகைய வி ' என்
ஆகிவிட்ட . (யாழ்ப்பாணம் ெவ ங்டன்
திேயட்டாில் க ண்டர் ஒட்ைடக்குள் ைகைய நீட் னால்
க்கட் ெகா ப்பவர்
ைகையக்ெகட் யாகப் பி த் க் ெகாள்வார். பின் க்கு சனம் ெந க்கியப ேய
இ க்கும். க்கட் ேகட்டவ ைடய ைகேயா றிந் ேபாகும் நிைல. அப்ேபா இவர்
' க்கட் ேவண்டாம் ைகையவி ' என்
கத் வ
வழக்கம்). கட் ச்ேசா
கட் க்ெகாண்
வந்தி க்கேவண் ம் என்
பட்ட
எனக்கு. அ த்த
ைற
வ ம்ேபா
இவ ைடய ேகள்விக க்ெகல்லாம் பதிைல ஒ
த்தகமாக
அ த் க்ெகாண் வ வ என் மனத்திற்குள் தீர்மானித் க்ெகாண்ேடன்.
இப்ப யாக சந்தி பிாிக்காத பாடல்ேபால தைல சுற்றிய விவகாரம். ம ப
ம்
நான் அந்தக்கைடக்கு கம்
ட்டைர ெகாத் க்ெகாத்தாக ஆராய்ச்சி ெசய்
வித் வான் பட்டம்ெபற்ற ஒ நண்பேரா பைடெய த்ேதன். நண்பர் கம்
ட்ட க்கு
தல ராணம்
எ தியவர்.
வி வாரா?
இப்ேபா
வட்
ம்
த மாக
அவர்கைளப்ேபாட் குைட குைடெயன்ற குைடந்தார். அவர்க ைடய சம்பாஷைண
ற்றி ம் ஒ
திய பாைஷயில் நைடெபற்ற . எனக்கு ஒன் ேம ாியவில்ைல.
இரண்

ேப ைடய வாைய ம் மாறி மாறிப்பார்த்ேதன். 'ஹார்ட் ட்ைரவ், ப்ெளாப்பி,

ெமகா ைபட், ெசாப்ட்ேவர், இண்டர்ேபஸ்,
எனக்கு சிதம்பர சக்கரமாக இ ந்த .
ஒ

பிஎஸ் என்ற வார்த்ைதகள் எல்லாம்

ைற கவி காளேமகம் ெபயர் ெதாியாத ஓர் ஊாில், பாைஷ ெதாியாத திம்மி

என்கிற தாசி டன் இரைவக் கழிக்கேவண்
ேவாாி', 'எந் ண்

வந்ததாம். இர

க்க தாசி 'ஏமிேரா

வஸ்தி' என்ெறல்லாம் இவாிடம் சரசம் ெசய்தாள். அவள் ெசான்ன

இவ க்கு ாியவில்ைல. 'எமன் ைகயில் பட்டபா

பட்ேடன்' என்கிறார் காளேமகம்.

'எமிேரா ேவாாி' என்பாள் எந் ண் வஸ்தி' என்பாள்
தாம் இராச் ெசான்ன ெவல்லாம் தைலகைட ெதாிந்ததில்ைல
ேபாம் இராச் சூ ம் ேசாைலப் ெபா ெகாண்ைடத் திம்மி ைகயில்
நாம் இராப் பட்ட பா நமன் ைகயில் பா தாேன.
அந்தக் கஷ்டம்தான் எனக்கு நிைன க்கு வந்த . அவர்க

ைடய கைதயில்

அ க்கம் 'ராம், ராம்' என்ற வார்த்ைத அ ப்பட்ட . நான் ேமேல இ ப்ப

'ராம்'
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என் ம் கீேழ இ ப்ப
ஊகித் க்ெகாண்ேடன்.

'லட்சுமணன்' என் ம் எனக்ேக உாிய சா ர்யத் டன்

இவர்கள் இந்தச் சந்த யில் இ க்கும்ேபாேத நான் எனக்காகத் ேதாதாக ஒ வைரக்
கண் பி த்ேதன். அவ ைடய ெகமிஸ்ாி எனக்கு சாிவ ம்ேபால் ேதான்றிய .
விஷயம் ெதாிந்தவர்ேபாலக் காணப்பட்டார். அவாிடம் ேபாய் ெமல்ப்ேபச்சுக்
ெகா த்ேதன்.
'கம்

ட்டர் வாங்கும்ேபா

நாங்கள் என்ன பாவிப் க்கு அைத வாங்குகிேறாம்

என்பைத நிச்சயிக்கேவண் ம்' என்றார். 'ஒ

ெநல்

ட்ைட மாத்திரம் ெகாண்

ேபாவதற்கு ஒ
தி க்கல் வண்
ேபா ம்;
ட்ைட என்றால் ஒ
ெலாறி
ேதைவப்ப ம். கு ம்பத்ேதா சுகமாகப் பயணம் ெசய்ய கார் வசதியாக இ க்கும்.
இல்ைல,

விைசயாகப்

ேபாவ தான்

வாங்கேவண் ம்' என்றார். இ
குழப்பிவிட்ட .
இ தவிர ராட்சச கம்
ேமைசயில் ைவப்ப
கக்கத்தில் ைவப்ப

ேநாக்கம்

என்றால்

என்ைன ேயாசிக்க ைவத்தேதா

ட்டர்க

ம், தனித்தியங்கும் கம்

ேரஸ’ங்கார்தான்
குட்ைடைய ேம

ட்டர்க

ம்

ம் இ ந்தன.

ம யில் ைவப்ப (இ ெபண்ணாகத்தான் இ க்க ேவண் ம்),
இப்ப யாகப்பல. தைலயில் ைவப்ப இன்ன ம் வரவில்ைல

என்ேற நிைனக்கிேறன். அ
ைவப்பதற்கு
பதிலாக
ஆச்சாியப்ப வதற்கில்ைல.

வந் விட்டால், ெபண்கள் தைலயில் மல் ைகப்
இைத
ைவத் க்ெகாண்
ேபானா ம்

கைடசியில் நண்ப ைடய ஆக்ைஞப்ப
'486' கம்
ட்டர் வாங்குவெதன்
தீர்மானமாகிய . கம்
ட்டர் என்றால் அைத மாத்திரம்
க்கிக்ெகாண்
வர
மா?

அதற்ெகன்

கணக்குப்ேபா ம்ேபா

சில

உபகரணங்கள்

இ க்கின்றன.

நான்

அைத மனதில் எ க்கவில்ைல. ெமௗஸ், ெமௗஸ் பாட்,

ஸ்குகள், ேபப்பர், ாிப்பன் என்
ஊாிப்பட்ட சாமான்கள். பில் ேபா ம்ேபா
கணக்கு எக்கச்சக்கமாகிவிட்ட . ெபாங்கல் பாைன வாங்கும்ேபா
அதற்ெகன்
தி கணி, இஞ்சி இைல, க ம் என் வாங்குவதில்ைலயா? அப்ப த்தான் இ
என் என்ைனத் ேதற்றிக்ெகாண்ேடன்.
நாங்கள் எல்லாவற்ைற ம் காாிேல ஏற்றி தி ம்பி வ ம்ேபா
கம்

ட்டர்,

486

கம்

ட்டர்'

ரப்பிரதாபங்கைளப் பற்றி ஒ
ேவட்

வாங்க வண் ல் கட்

என்

உச்சாடனம்

நண்பர் '486

ெசய்தவாேற

பரணி பா னார். எங்கள் ஊர் சிவக்ெகா ந்

ெபாியகைடக்கு ேபானைதப்ேபால் நா

ம்

அதன்
1008

ம் 'எனக்கு 486
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கம்
ட்டர்கள்
கிைடக்கப்ேபாகிற '
என்
கணக்குப்ேபாட்டைத எண்ணி ெவட்கிேனன்.
ஆலத்தி எ க்க நிற்ப ேபால ஆவேலா
ேமகலா. அவ க்கு பக்கத்தில் என்
இறக்குவ ேபால ெமத்த ெம வாக கம்
ராகுகாலம் தவிர்த்த நல்ல ேவைளயில்
ேவைலயாக சாமிக்கு தீபம் காட் விட்
குங்குமப்ெபாட்

மைடத்தனமாக

கணம்

வாச ல் காத்தி ந்தாள் என் மைனவி,
மகன். நிைற ெபாங்கல் பாைனைய
ட்டைர இறக்கி உள்ேள ெகாண் ேபாய்
ஒ
ேமைசயில் இ த்திேனாம்.
தல்
வந்
கணிப்ெபாறியின் ெநற்றியில் ஒ

ைவத்தாள் என் மைனவி. ைகவியளத் க்கு அரவிந்தன் அதில் 'ஓம்

ராம்' எ தினான். இப்ப

ஒவ்ெவா த்த ம் ஒ

பரபரப் டன் கம்

இயக்கிப் பார்த்ேதாம்; தட் ப்பார்த்ேதாம்; தடவிப்பார்த்ேதாம். அதன்
கர்ந்ேதாம். அ
ரசித்ேதாம். அன்

ஒ

'கிர்ர், கிர்ர்' என்
தல் அந்த கம்

தல் நாேள நான் ஒ
என்ப
ஒ
ராட்சச

ட்டைர
மணத்ைத

உயிர் ெப ம் அதிசயத்ைத வாய் திறந் பார்த்
ட்டர் எங்கள் கு ம்பத்தில் ஒன்றாகிவிட்ட .

ெபாிய உண்ைமையக் கண் பி த்ேதன். கணிப்ெபாறி
ேவைலக்காரன். ெசால் ம் ேவைலகைள எல்லாம்

கச்சிதமாகச்ெசய் ம், ஆனால் தவறான கட்டைளகள் பிறப்பித் விட்டாேலா தாேன
எஜமானன் ஆகிவி ம். பிறகு நீங்கள் அதற்கு அ ைமதான். இன்ெனான் . பயந்
பயந் இைத அ கினால் அ எட்ட எட்டப்ேபாய்வி ம். என ஒன்ப வய மகன்
மீன் குஞ்சு நீந் வ ேபால உற்சாகமாக அதேனா
ஒட் ப்பழகிவிட்டான்.
கணிப்ெபாறிைய அவ க்கு நிரம்ப ம் பி த் க்ெகாண்ட . அ
ம் தன் ைடய
ரகஸ்யக்கத கைள அவ க்கு தங்கு தைடயின்றி திறந் விடத் தயாராகிவிட்ட .
எல்ேலா க்கும் அவசரமாகச் ெசய்வதற்கு அதில் கனேவைல இ ந்த . என்
மைனவிக்கு
ட் க்
கணக்குக ம்,
சீட் க்கணக்குக ம்
காத்தி ந்தன.
அரவிந்த க்கு பள்ளிக்கூடத்தில் ெகாஞ்சம் பயிற்சி ஏற்கனேவ இ ந்த . பட்டங்கள்
கீற ம், ேகம்ஸ் விைளயா வதற்கும் அவன் பறந்தான்.
அரவிந்த ைடய
நண்பர்கள்
இப்பெவல்லாம்
அ க்க
வந்
ேபாகத்ெதாடங்கினார்கள். கம்
ட்ட டன் அவர்கள் ெபா
க்கா ம் கழிந்த .
ேகம்ஸ்கைள பண்டமாற் ெசய் பாவித்தார்கள். ைகேதர்ந்த நி ணர்கள்ேபால்
திய தைல ைற
நடத்தினார்கள்.

கணிப்ெபாறி

பற்றி

நீண்ட

விவாதங்க

ம்,

பட் மன்ற ம்

என் மைனவியின் ெபா
ேபாக்கு திைச மாறிவிட்ட . சீட் க்கணக்கு
விவரங்கைள எல்லாம் கணிப்ெபாறியில்
க்கமாக பதித் வந்தாள். அ க்க
அவ க்கு ெதாைலேபசி வ ம். ஒ
ைற சிேநகிதி ஒ த்தி என்னேவா ேகட்க
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'ெகாஞ்சம் இ ; எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்ைல. கம்
என் இவள் ெப ைமயாகச் ெசான்னாள்.

ட்டைரப் பார்த்

ெசால்

றன்'

திசாய் பிறந்த குழந்ைத ட்ைட அ ேயா மாற் வ ேபால இந்தக் கணிப்ெபாறி
எங்கள் வாழ்க்ைகயில் ெபாிய தி ப்பத்ைத ெகாண் வந்த . நாங்கள் ஒ வ டன்
ஒ வர் கம்
ட்டர் பாாிபாைஷயிேலேய ேபசப் பழகிக்ெகாண்ேடாம். பள்ளிக்கு
எ த் ப்ேபாக மக
என் கத் வான்.
மைனவியிடம் இ

க்குச் சாப்பா

த ம்ேபா

அவன் 'அம்மா give me a Mega Byte'

ேவ விதமாக ெவளிப்ப ம் 'ேமகலா' என்ற ெபயைர அவள்

இப்ேபாெதல்லாம் `Megaலா' என்ேற எ
கிறாள். காரணம் ெதாியாமல் இதயத்தில்
சந்ேதாசம் ெபாங்கும் அந்த ேநரங்களில் என் விரல்கள் சில்ெலன் குளிர்ந்தி க்கும்
அவள் இைடையப் ேபாய் ெதாட் வி ம். நளிப்
காட் க்ெகாண்ேட ெமல்ல
விலகிவி வாள். எட்டத்தில் நின்

'Press any key to Enter' என்

ெசால்விட்

ஓ வதற்கு தயாராக நிற்பாள். நான் எட் ப்பி த் `If you want to Escape. Press here'
என் என் உதட்ைடத் ெதாட் க்காட் ேவன். இந்த ேநரங்களில் எல்லாம் ஒ
திய
அன்னிேயான்னியம் எங்கள் கு ம்பத் ள் வந் பரவிய ேபால எனக்குப்பட்ட .
சமயங்களில் 'அரவிந்தா! அரவிந்தா! இஞ்ச வா!' என்
கூப்பிட்ட

ேபால ஓலமி வாள் என் மைனவி. 'கம்

தப்பாய் ேபாட்

யாைன ஆதி

லத்ைத

ட்டர் இந்தக் கூட்டைல தப்

க்கு. இைத ஒ க்கா பார்' என்பாள். என்

ைடய மக

ம் 'என்னம்மா,

நீங்கள் சும்மா, சும்மா கூப்பிட்
ட்ரபிள் ெகா க்கிறீங்கள்' என்
நடப்
விட் க்ெகாண்ேட ேபாய் அந்தச் சில்லைர தகராைற சாிெசய் விட்
வ வான்.
இப்ப யாக அந்தக்கணிப்ெபாறியின் வ ைகக்குப் பிறகு எங்கள்
ஒ விஞ்ஞானத்
ள்ளல் ள்ளி ேவகமாக ன்ேனறிக்ெகாண்
ந்த .
கன நாளாக ஒ
சி கைத என் மனதிேல ஊறப்ேபாட் க்கிடந்த . இப்ேபா
ட் யில் கள் ப்ெபாங்குவ
ேபால அ
ெபாங்கிக்ெகாண்
வந்த . இனி ம்
எ தாமல் தாவாிக்க ஏலா என்ற நிலைம.
இரண்
இன்ெனா

காதலர்கைளப் பற்றிய
அந்தக்கைத. காத க்கு மாற்றல் கிைடத்
ஊ க்கு ேபாய் வி கிறாள். ெதாைல
ரத் க்கு ேபானா ம்

அவ ைடய காதல் க தம்
வள கிற .
ஊாில் காத

ல ம், ெதாைலேபசி
ல ம் சூ
குைறயாமல்
க்கு இன்ெனா வனிடத்தில் ைமயல் ஏற்ப கிற .

பைழய காதலன் அவைள நம்பி,
தபால் நிைலயத் க்கம்,
ெதாைலேபசி
அ வலகத் க்குமாக காைச விரயம்ெசய் ெகாண் இ க்கிறான். அவர்க ைடய
ெதாைல ரக்காதல் ெதாைலந்
ம் அபாயத்தில் இ ந்த . கைதக்கும் நான்
'ெதாைல' என்ேற தைலப் ெகா த்தி ந்ேதன்.
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சி கைதயாகத் ெதாடங்கி ெந ங்கைதயாக அ
வளர்ந் விட்ட . ஆறாயிரம்
வார்த்ைதக க்கிைடயில் அைத மடக்கி ைவத்தி ந்ேதன். நான் நிைனத்ததி ம்
பார்க்க கைத நல்லாக வந்தி ந்த . காதல் வர்ணைன ஒ
ப் யைல கிளப்பிவி ம்
என் எதிர்பார்த்ேதன்.
இதிேல ஒ
வசதி என்னெவன்றால் கணிப்ெபாறியில் காகிதம் மிச்சப்ப கிற .
சுற் ச்சூழ க்கும் எவ்வளேவா நன்ைம. ைகயினால் எ
வ ேபால அ த் அ த்
எ தி, தி த்தங்கள் ெசய்
காகிதத்ைத விரயமாக்கத்ேதைவயில்ைல. எல்லா
தி த்தங்கைள ம் கம்
ட்டாில் ஒேரய யாகச் ெசய் விடலாம். எத்தைன மரங்கள்
நிம்மதிப்ெப
ச்சுவி ம்!
ஒ நாள் ஒேர

ச்சில் எட்

பக்கங்கைள அ த்

த்தி ந்ேதன். ேவண் ய

தி த்தங்கைள கணிப்ெபாறியிேலேய ெசய் ெகாண்ேடன். எ தி, எ தி, அ த்
அ த்
ைக
றி ம் அவசியம் இப்ேபாெதல்லாம் இல்ைல. ேவைலைய
த்
ைககைளத் க்கி, நாாிைய நிமிர்த்தியேபா
மின்சாரம் நின் விட்ட . அ த்த
அவ்வள ம் பாழாகி என் ைடய ஆர்வம் கசங்கிப்ேபான .
த ல் இ ந்
தி ம்ப ம் இன்ெனா
ைற அ க்கேவண் ம்.
அ த்த நாள் நண்பர் வந்தேபா இைதச்ெசால்
அ ேதன். எனக்கு சாதகத்தில்
நம்பிக்ைக இல்ைல. கும்பராசிக்காரர் எல்லாம் அப்ப த்தான். இ ந் ம் என் ைடய
சாதகத்தில் 'கம்
ட்டர் தத் ' இ ப்பதாக சு மைல சாத்திாியார் ெசான்ன
என்ைனக்ெகாஞ்சம் கவைலப்பட ைவத்த . அப்ேபா
நண்பர் எனக்கு இரண்
த்திமதிகள் ெசான்னார்.
ஒன் ,

தைலேபாகிற

காாியம்

என்றா

ம்

ஒவ்ெவா

ஐந்

நிமிட ம்

ைடப்ெசய்தைத ேசமித்
ைவக்கேவண் ம். இரண் , எங்கள் ஒவ்ெவா வ க்கும்
ெவவ்ேவ
ைடரக்டாி உண்டாக்கி அதிேல எங்கள் ேவைலகைள ேசமித்
ைவத் க்ெகாள்ளேவண் ம் என்றார். இைத எப்ப ச்ெசய்ய ேவண் ெமன்பைத ம்
விபரமாக விளக்கினார்.
அன்றி
ன்

ந்

ெபாயிைலக் கன் க்கு பாத்திகட் வ ேபால கணிப்ெபாறி தளத்ைத

பகுதிகளாகப்

பிாித்

ஒ

பகுதியில்

நா

ம்,

இன்ெனா

பகுதியில்

மைனவி ம், மீதியில் அரவிந்த மாகப் பயிர் ெசய்ேதாம். எங்கள் பைடப் கைள இந்த
வரப் க்குள் ைவத் க்ெகாண்ேடாம். இதற்குப் பிறகு ஒ
ஒ ங்கு
ைற வந்த .
ஆரம்பத்தில் எனக்கு கம்
ட்ட டன் ஏற்பட்ட பிணக்கு நீங்கி ஓர் இணக்கம்
ஏற்பட்ட .
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தன்னிட ள்ள சூட்சுமத்ைத எல்லாம் ெமள்ள ெமள்ள அவிழ்த்
விடத்ெதாடங்கிய . என் ைடய ேவைலைய ெவகுசுலபமாக்கிய . அந்த மாயா
விேநாதங்களில் நான் என் ைடய மனைதப்பறிெகா த்ேதன்.
உ க்கி எ த்த இ ப்பினால் ெசய்த 'ெரமிங்டன்' தட்ெட த்

ெபாறியில் நான்

ஆரம்பகாலத் தீட்ைச ெபற்றவன். அைதத் க்க இரண் ேப ம், ைவக்க நா ேப ம்
ேவ ம். நகல் எ க்கும் ெமசின்கள் வ வதற்கு ன்னரான ஒ காலம் அ . ஏ
கார்பன் தாள் ைவத் , ைககைள தைல உயரத் க்கு

க்கி,

ச்ைசப்பி த்

'ேத

குத்தி' ைடப் ெசய்வதில் நான் ஒ விண்ணன் என் ேபர் வாங்கியவன். இப்ப ஓர்
ஆழ்ந்த பரவசத்ேதா
நான் தட்ெட த்
லீைலகள் ெசய் ம்ேபா
அம்மி
ெபாளிவ ேபால ஒ விதமான சத்தம் வ ம் என் ெசால்வார்கள்.
என் ைடய மகன் அப்ப யல்ல. அவ ைடய விரல்கள் பட் த் ணியில்
ப வ ேபால ெமல்லப்பட்
நக ம். விைசக்கட்ைடகளில் அவன் விரல்கள்
வண்ணத் ப் ச்சி பறப்ப ேபால ெதாட்
ெதாட்
பறந்தப ேய இ க்கும்.
எ த் க்கள் திைரயிேல மின்னி மின்னி ைக ேகாத் க் ெகாண் வ ம்ேபா பார்க்க
ெகாள்ைள அழகாக இ க்கும்.
இதில் பல ரகஸ்ய பாைதகைள என் மகேன கண் பி த் க்ெகா த்தான். நான்
ன்ேப அவற்ைற அறிந்தி ந்த ேபால ஓர் அலட்சியத் டன் ஏற் க்ெகாண்ேடன்.
எப்ப

நகல் எ ப்ப , சுத்தாித்

ெபாிதாக்குவ ,
சிறிதாக்குவ
ெதாிந் ெகாண்ேடன்.

ஒட் வ , ேத வ , அழிப்ப , எ த் க்கைள
ேபான்ற

க்கங்கைள

எல்லாம்

ெசாற்பிைழகைளக் கண் பி க்க ம், ழ, ள மயக்கங்கைள நீக்க ம் சீக்கிரத்தில்
பழகிக்ெகாண்ேடன். ஆனால் என்ைன ஆச்சாியத்தில் அ த்த ஒ வார்த்ைதையத்
ேத க்ெகாண்

பி ப்ப ம், பிறகு அைத மாற் வ ம்தான். கதாநாயக

'சந்திரன்' என்
இ ந்த . அைத 'ரேம' என்
கணிப்ெபாறியில் அந்தக்கட்டைளைய ெகா த்த ம் அ

மாற்ற
ப்பத்தா

ைடய ெபர்

ெசய்ேதன்.
பக்கங்கைள ம்

ேத த்
வி 'சந்திரன்' என் ேபர் வ ம் இடங்களில் எல்லாம் 'ரேம' என்
கணத்தில் மாற்றிவிட்ட .

ஒ

இதி ம் பார்க்க இன்ெனா
அதிசயம் காத் க்கிடந்த . கைத ஆறாயிரம்
வார்த்ைதக க்கு ேமல் நீ க்கக்கூடா . கணிப்ெபாறியில் கட்டைள ெகா த்த ம்
அ

ெநா யில் வார்த்ைதகைள எண்ணிக்கூறிவி ம். அ

பக்கம், எத்தைன வாிகள், எத்தைன பாராக்கள் என்
எனக்கு நல்ல வசதியாக இ ந்த .

மாத்திரமல்ல, எத்தைன

குச்சிதமாகச் ெசால் வி ம். இ
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இ
பர்ணன் என்ற அரசன் தமயந்தி ைடய இரண்டாம் சுயம்வரத்தில்
கலந் ெகாள்ளேதாில் விைரகிறான். ேதைர நளன் ஓட் யப யால் அ
மின்னல்
ேவகத்தில் ேபாய்க் ெகாண்
க்கிற . ேதர் ஒ தைரையக் கடக்கும்ேபா அங்ேக
தான்றிக்காய்கள் கூைடக்கூைடயாகக் காய்த்தி ப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபா
இ

பர்ணன் தைலையக் தி ப்பி ஒ

காய்கள்' என்

பார்ைவ பார்த் விட்

சாிகணக்காகச் ெசான்னானாம். அவன் ஒ

'பத்தாயிரம் ேகா

பார்ைவயில் எண்

'அட்ச இ தயம்' என்ற கைலையப் ப த்
இ ந்தான். இந்தக் கம்
அப்ப த்தான் அட்ச இ தயக் கைலயில் ைகேதர்ந்ததாக இ ந்த .
ஆனால் இைதெயல்லாத்ைத ம் சாப்பிடக்கூ ய ஓர் அதிசயத்ைத அ
அந்தரங்கமாக ைவத்தி ந்த . அப்ேபா
சூழ்ச்சிைய ம் கண் ெகாள்ளவில்ைல.

நான்

அத

ைடய

ம்

ட்ட ம்

எனக்காக

வஞ்சகத்ைத ம்,

நான் அந்த ெந ங்கைதைய எ தி
க்கும்ேபா இர இரண் மணி இ க்கும்.
தி த்தங்க க்கு ேமலாக தி த்தங்கள் ெசய்
கைத ஓர் அ ர்வ அழகுடன்
வந்தி ந்த . இப்ப யான கைதகள் ஆயிரம் வ டத்திற்கு ஒ
ைறேய பிறக்கும்
என்
ெசால்வார்கள்.
மைனவிையப்
பார்த்ேதன்.
அவள்
அயர்ந்
ங்கிக்ெகாண்

ந்தாள். மகன், பால் வ

ம்

கத்ைதக்காட் யப

ஏேதா கனவில்

மிதந் ெகாண்
ந்தான். இப்ெபா
அச்ச த்தால், பிாின்டர், 'கர்க்' கர்க்' என்
ஊைரேய கூட் வி ம். நாைள காைல அைதச் ெசய்யலாம் என்
நிைனத்
கணிப்ெபாறிைய
விட்
ப த் க்ெகாண்ேடன். ஆஹா! என்ன மடத்தனமான
அ ?
அ த்தநாள் அதிகாைலயில் எ ம்பி கணிப்ெபாறிக்கும், பிாின்ட க்கும் இைணப்
ெகா த்ேதன். கம்

ட்டைர எ ப்பிேனன். நல்ல பாம்ைப உசுப்பி வி வ ேபால 'ஸ்,

ஸ்' என் அ உயிர்த்த . அந்தச்சத்தத்ைத ேகட் க்ெகாண்
ஆனந்தம். கைத ேசமித் ைவத்த ைபைலக் கூப்பிட்ேடன். அ
இ ந்த . இன்ெனா

இ ப்பேத ஒ தனி
ேபசாமல் கம்ெமன்

ைற விளித்ேதன். அதற்கு ேகாபம் வந் விட்ட . 'அப்ப

ஒ

ேகாப்ேப இல்ைல!' என்
ஒேர ேபாடாகப் ேபாட்ட . இந்த கம்
ட்டாில் ஒ
சனியன்
என்னெவன்றால்
ெசான்னைதேய
தி ப்பித்
தி ப்பி
ெசால் க்ெகாண்
க்கும்.
ஒ வ ம் இல்லாத ேநரமாகப் பார்த் ஒ நண்பர் வந்
பா உங்களிடம்
கடனாக வாங்குகிறார். அ த்த நாள் உங்கைளப் பார்த்தேதயில்ைல என்கிறார்.
உங்க

க்கு எப்ப

இ க்கும்? அப்ப த்தான் எனக்கும் இ ந்த .

ப்பத்தா
பக்கத்ைத ம் சாப்பிட்
ஏப்பம் விட் விட்
ஒன் ம் ெதாியாத
அப்பாவிேபால என்ைனப்பார்த்த . எனக்கு சாட்சிக்குகூட ஒ வ மில்ைல.
வித்
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ரவி ேத ேனன். என்

ைடய

க்தி ஒன் ம் ப க்கவில்ைல. அந்த ேகாப்

இ ந்த

சிலமன்கூட இல்ைல. எனக்கு அ ைக வந் வி ம்ேபால் இ ந்த . 'ெதாைல' என்ற
தைலப்பில் நான் கணிப்ெபாறியில் எ திய தல் கைத உண்ைமயிேலேய ெதாைலந்
ேபாய்விட்ட .
ஓர் ஏைழப் லவர், அவ ைடய பரம்பைரச் ெசாத்

ஒ

பாக்குெவட்

உயி க்கு

அ த்தப அவ க்கு அ தான் எல்லாம். விறகு ெவட்ட, கறி ந க்க, பாக்குச்சீவ
என் எல்லாத் க்கும் அைதத்தான் நம்ம்பியி ந்தார். ஒ நாள் அைதக் காணவில்ைல.
லவ க்கு ைக ம் ஓடவில்ைல. கா ம் ஓடவில்ைல. ேத ேத என்ற ேத னார்.
விறகு தறிக்க, கறி ந க்க, ெவண் ேசாற் ப் க்கு அடகு ைவக்க,
பிறகு பிள கிைடத்தெதன்றால் நாலாறாகப் பிளக்க,
பறகு பறெகன்ேற ெசாறியப் பதமாயி ந்த பாக்கு ெவட்
இறகு

ைளத் ப் பறந்த ேவா? எ த்தீராயிற் ெகா ப்பீேர!

இந்த கதிதான் எனக்கும். பக்குவமாக பணியாரம் ெசய் பைன நார்ப்ெபட் யில்
மாடாவில் மைறத்
ைவத்த ேபால இவ்வள
கவனமாக இந்தக்கைதைய
ேகாப்பிேல ெச கீ ைவத்ேதேன! எங்ேக ேபான . இறக்ைக
ைளத்
பறந் விட்டதா?
பனி

ய அந்த அதிகாைலயி

ம் நான் நண்பைரத் ேத க்ெகாண்

ஓ ேனன்.

ஆத்திரத்ேதா
நண்பர் அ க்ெகன எ ப்பி 'இரண் ல் ஒன்
பார்ப்ப ' என்
பாய்ந்
வந்தார்.
அவர்
ெகா த்த
அந்தரங்க
மந்திர
வித்ைதெயல்லாம்
ெசய் பார்த்தார். அ
அைசயவில்ைல. குைழய ப்ப
ஒன் தான் பாக்கி.
எல்லாத்ைத ம் வி ங்கிவிட்
ஒ
ெகப்பேரா
இ ந்த . இ தியில் ெபண்
கம்
ட்டர்
என் ம்
பார்க்காமல்
நண்பர்
'கு க்கல்
ைறயில்'
தன்
சாமர்த்தியத்ைதக்காட் னார். அ
அப்ேபா
ஓர் அசிங்கமான பார்ைவைய அவர்
பக்கம் சிய .
நான் அந்தச்சம்பவத்திற்கு பிறகு கணிப்ெபாறிைய நிமிர்ந் ம் பார்ப்பதில்ைல.
அைதப்பார்த்தால் ெகான் விட ேவண் ம் என்ற கடைம உணர்
எனக்கு
வந் வி ம்.
கத்ைத ம பக்கம் தி ப்பிக்ெகாண்
ேபாய்வி ேவன். அ
ெசய்த
நம்பிக்ைகத்
ேராகத்ைத என்னால் மன்னிகேவ
யா . பவித்திரமான எங்கள்
கு ம்ப சந்ேதாஷத்தி ம், அன்னிேயான்னியத்தி ம்
வி ந் விட்டேத என் எனக்கு ேவதைனயாக இ ந்த .
ெதான் ெதாட்
எ

வெதன்

வந்த

பாரம்பாியப்ப

கைதைய

இப்ப யாக

தி ம்ப ம்

ஒ

கீறல்

ைகயினால்

தீர்மானித்ேதன். ஆனால் ஆச்சாியம் என்னெவன்றால் கைத 'வர
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மாட்ேடன்' என்ற . கம்
ட்டைரப் பைடப்பதற்கு ன்பாகேவ கட ள் ைககைளப்
பைடத்தி க்கிறார் என்ப
என் நம்பிக்ைக. இ ந் ம் எனக்கு ைகயினால் எ த
யவில்ைல. கம்
ட்டர்தான் ேதைவப்பட்ட . அ
இப்ப க் காைல வாாி ர்
எனக்கு த்திவரவில்ைல.
ந்திய கைத ற்றி ம் மறந் விட்ட . எ த எ த க மாறிக்ெகாண்ேட ேபான .
என்ன எ
கிேறாம் என் எனக்ேக ாியவில்ைல. இப்ப யாக என் ைடய எ த்
ஊழியம், கட ளின் கா ண்யத்தா

ம், வாசகர்கள்

அவசரத்தில் இ த்த 'ஸ’ப்' ேபால தைடப்பட்
இந்தக் கஷ்டகாலத்தி

ம் என் மகன் அத

ற்பிறவியில் ெசய்த நற்பயனா

ம்,

அந்தரத்தில் நின் ேபான .
டன் மிக ம் வாஞ்ைசயாகப் பழகினான்.

மணிக்கணக்காக விைளயா க் ெகாண்
ப்பான. நீல நிற பாைன ம், சிவப்
நிறக்குதிைர ம்
வைரவான்.
பள்ளியில்
ெகா க்கும்
ட்
ேவைலகைள
கணிப்ெபாறியில்

ெசய்வான்.

கைத

ெசால்

கம்
ட்ட ம் 'ங்ம், ங்ம்' என்
அ க்க
ஏதாவ தப்பாச் ெசய் ம்ேபா தான் அப்ப
'ேகாவிக்காேத, ேகாவிக்காேத' என்
ஒ

ெசால்

ம்ேபா

'ம்'

ெசால்

வ ேபா,

ெசால் க்ெகாண்ேட இ க்கும். அவன்
எச்சாிக்கும். என் மகன் அந்த ேநரங்களில்
அைதச்சமாளிப்பான்.

நாள் நான் வழக்கம்ேபால ெதாைலக்காட்சி பார்த் க்ெகாண்

ந்ேதன். மகன்

கணிப்ெபாறி டன் சல்லாபம் ெசய் ெகாண்
ந்தான். விைளயா வ ம், அ க்க
சிாிப்ப மாக சமவய நண்பர்கள் இ வர் பழகுவ ேபால இ ந்த இந்தக்காட்சி.
ெதாைலக்காட்சி கதாநாயகியின் ெதாப் ள் பிரேதசத்தில் ெமய்மறந் இ ந்த நான்
தி ம்பி மக ைடய கம்
ட்டர் திைரையப் பார்த்த ம் தி க்கிட்ேடன். என்
கண்கைள என்னால் நம்ப
யவில்ைல. நீத் ப் சணிக்காய் ேபால ெகா த் திைர
க்க அைடத் க்ெகாண் கிடந்த என் ைடய கைத. குண்
த த்த தைலப் அேததான் என் ைடய கைததான்.
நான் இரண்

தரம் வாையத்திறந்

'விட் ர்ராேத! விட் ர்ராேத! பி ' என்
அ த் க்ெகாண் ஓ கிற
ேபால ம் அ இ ந்த .

திறந்

குண்டான ஏ த் ;

ேனன். காற் த்தான் வந்த .

கத்திேனன். ஏேதா கன் க்குட்

ேபால ம் ' ம்ைபப் பி , பி ' என்

என்னைடய மகன் குவைள மலர்ேபான்றக

ஒன்

நான் கத் கிற

நீலக்கண்கைள இன்

ம் அகல

விாித் என்ைனப்பார்த்தான். அவ ைடய ைக 'ெமௗைஸ' அ த்திப்பி த்தப ேய
இ ந்த . நான் பாய்ந் கிட்டப்ேபாய்விட்ேடன்.
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'இந்த ைபல் இஞ்ச எப்பி

வந்த ?' என்ேறன்.

'எனக்கு ஒண் ம் ெதாியா . நான் என்ைர ைடரக்டாியில் ேத க்ெகாண்ேட
வந்ேதன். இ

வந்தி க்கு. இ

உங்கைடயா? என்றான்.

எனக்கு அப்ப ேய அவைன எ த்
ெகாஞ்சேவண் ம் ேபால இ ந்த . நான்
இன்ெனா
தரம் பார்த்ேதன். இவ்வள
நா ம் என் கைதைய தன் வயிற்றிேல
ைவத்தி ந் இைரமீட் தந்தி ந்த இந்தக் கம்
ட்டர்.
ெபற்ேறாைர ஏமாற்றி களவாக ஓ வந்த காத ையக் கண்ட ேபால ஆைச
தீரப்பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்ேதன். ஆனந்தத்தில் என் கண்ணில் நீர்
ம்பி
நின்ற . 'வந்
ெகாண்ேடன்.

விட்டாயா!

வந் விட்டாயா!

நான் கம்
ட்டைரப் பார்த்ேதன். அ
ெகாஞ்சம் நம் ெதாிந்த .

என்

மனத்திற்குள்

ெசால் க்

ம் பார்த்த . அதன் பார்ைவயில் இப்ேபா

***
8. ாி
வத்ஸலாைவ நான் ைவத்தி ப்பதாக ஒ

ெகா ரமான வதந்தி அந்தக்காலத்தில்

பரவியி ந்த . ெபாறாைமக்காரர்க ம், ெபா க்கிக
ேவைல அ . அந்த வதந்தி அவ்வள ம் உண்ைமேய.
பத்

வய ப் ைபய

ம் இ ெவல்லாம் ேதைவயா என்

ெசான்னார்கள்.
இைத
ெசால் யி க்கேவண் ம்!
ஒ

ம், வயிெறாிபவர்க

பற்ப

க்கும்,

சிவராச

சிலர்
க்கும்

ெபண் ெகாஞ்சம் சிவப்பாக இ ந் விட்டால், ெகாஞ்சம் கண்க

சியி ந்தால்,

ம் ெசய்த

த்திமதிகள்
அல்லவா

க்கு ைக

ெகாஞ்சம் ஒற்ைறப் பின்னைல இ க்கி வாாி மஞ்சள் ாிப்பன்

கட் யி ந்தால் உடேன இப்ப யான கழிசைட எண்ணங்கள் ேதான்றேவண் மா?
அவைள வைளக்க என்ன பாெடல்லாம் பட்
ப்பார்கள்!
இவர்க க்ெகல்லாம் நான் ெசய்த தியாகத்ைதப்பற்றி என்ன ெதாி ம்? வார்ச்சட்ைட
ேபா வைதேய நி த்திவிட்ேடன். என் அப்பா என்றால் மகா தீர்க்கதாிசி. நா
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வ டங்க க்கு
பிறகு
என்ன
நடக்கும்
என்பைத
ன்னதாகேவ
கணித் க்கூறிவி வார். நான் வளர வளரப்ேபா வதற்ெகன்
இரண்
அங்குலம்
இடம் விட்
ெதாள ெதாளெவன்
ைவத்த வார்ச்சட்ைடைய நான் ேபாட
ம த் விட்ேடன். ஓேரய யாக
யா என் ெசால் விட்ேடன். நான் ெசான்னால்
ெசான்ன தான்.
இ மட் மா?
வத்ஸலா க்காக

பத்
ணிந்

வ டங்களாக ெசய்யாத ஒ
காாியத்ைத ம் நான்
ெசய்ேதன். காைல ேவைளகளில் அம்மா என் கன்னத்ைத

நசுக்கிப்பி த்
கன்ன உச்சி வாாிவி வாள் அல்லவா? அைதக்கூட தைட
ெசய் விட்ேடன்.
என்
ெசாந்தக்ைகயால்
தைலைய
ேமவி
இ த் விடத்
ெதாடங்கியி ந்ேதன்.
இ ெவல்லாம் பற்ப

க்கும், சிவராம

க்கும் எங்ேக ெதாிந்தி க்கப்ேபாகிற ! அ

மாத்திரமா? வத்ஸலா எங்கள் வள க்குள்தான் ஒ
ேதசவைழ என்

ஒன்

இ ப்ப

இவர்க

கு ைசயில் வசித்

வந்தாள்.

க்கு ெதாியாதா? எனக்கில்லாத உாித்தா?

வத்ஸலா கு ம்பம் வந்ேத
கு கள். பஞ்சத்தில் அ பட் வந்தவர்கள். எங்கள்
வளவின்
ஒ
ைலயிேலேய
கு ைசேபாட் க்ெகாண்
இ ந்தார்கள்.
வத்ஸலா ைடய அப்பா
ன்ெனா காலத்தில் வண் ேயாட் பிைழத்தாராம். ஓர்
உைடந்த வண்

ம், தட்

ட் ச் சாமான்க

மாக வந்

ேசர்ந்தவர்கள்.

இலந்தப்பழம் ெபா க்கும்ேபா தான் அவள் எனக்கு பாிச்சயமானாள். அவ

ைடய

பாவாைட நிைறய பழங்கள் ேசர்ந்த ம் ஒ ச வச்சட் யில் தண்ர் ஊற்றி அவற்ைற
ேபா ேவாம். ஆர்க்கிெம ஸ் கண் பி க்கத் தவறிய ஒ சித்தாந்தத்ைத நான் ெவகு
கவனத் டன் அவ க்கு விளக்குேவன்.
அாித்த பழங்கள் எல்லாம் மிதக்கும்; நல்ல
பழங்கேள கீேழ ேபாய்வி ம் என்ப தான் அ . அவள் கண்கள் அகலமாக விாி ம்.
இதற்கு ன் இப்ப யான அந்தரங்கங்கைள யா ம் அவ டன் பகிர்ந் ெகாண்ட
கிைடயா .
அந்த வயதி ம் நான் தயாள குணம் பைடத்தவன். பார்த் ப் பார்க்க மாட்ேடன்.
மிதக்கும் பழங்கள் எல்லாவற்ைற ம் வத்ஸலாவிடம் ெகா த் வி ேவன். அவ க்கு
உற்சாகம் தாங்கா . அப்ப யான ஒ சமயத்தில்தான் அவள் எனக்கு ஒ ரகஸ்யம்
ெசான்னாள்.
அவ

ைடய மா

வரப்ேபாகிறதாம். வண்

இ த்

ஓய் ெபற்ற மா

அ .

பராமாிப்ப
கஷ்டம் என்றப யால் இப்ப நா மாதமாக அைத 'எ க்கட்ட'
விட்
நதார்களாம் அநத் மா
தி ம்பி வரப்ேபாகிறெதன்பதில்தான் அவ க்கு
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எவ்வள சந்ேதாஷம். அதிகாைலயில் விாிந்த நந்தியா வட்ைடப்
கம் மலர்ந்தி ந்த .

ேபால அவ

ைடய

'எ க்கட்ட' வி வெதன்றால் இப்ப ஒன் க்கும் உதவாத மாட்ைட ெகாண் ேபாய்
வய ல் விட் விவார்கள். அ
ம் அங்ேகயி க்கும் ல் ண்ைட சாப்பிட் உயிைரப்
பி த் ைவத்தி க்கும். பிரதி பகாரமாக தன் ைடய சாணிையத் தாளராமாகத் தந்
வய க்கு எ
ேசர்க்கம். வய ல் நட
ந்த ம் மாட்ைட
ட் க்கு தி ப்பி
வி வார்கள். இந்த ஏற்பா

retired மா க

க்கு மிக ம் வசதியாக இ ந்தத.

ஒ
மாட் டன் அந்நிேயான்யமாகப் பழகம் சந்தர்ப்பம் எனக்க இதற்கு ன்
கிைடத்ததில்ைல. அ
ம் வில்லங்கக்ள் ஏற்படலாம் என்ப
என் சிற்றறி க்கு
அப்ேபா எட்டவில்ைல.
சிவக்ெகா ந் மாமா எங்கள் ட் க்கு எதிர் ட் ல் இ ந்தார். பரம்பைர பாட்
வாத்தியார். ெவளிக்குந்தில் இ ந்
பா க்ெகாண்ேட இ ப்பார். அவர் பா ம்
ேநரங்களில் நாங்கள் தவறாமல் அங்ேக இ ப்ேபாம். ஏேதா ஒன் எங்கைள அங்ேக
இ த் வி ம்.
பத் வய கூட நிரம்பாத எங்க க்கு சங்கீதத்ைதப் பற்றி என்ன ெதாி ம்? ஆனால்
இ ந்த இடத்ைத விட் அைசயாமல் நின் ேகட் க்ெகாண்ேட இ ப்ேபாம். அந்த
இைசயில் ஏேதா ஒ மாய சக்தி இ ந்த . பிரம்மாண்டமான கடல் பறைவ ஒன்
ெசட்ைடகைள விாித் வட்டம த் சி கச்சி க கீேழ இறங்குவ ேபால அந்த ராகம்
ேகட்பதற்கு ெவகு சுகமாக இ க்கும்.
அ

ெம வாகத்தான் ஆரம்பமாகும். ஒ

ஊற்ெற க்கும். பிறகு விாிந்

விாிந்

ைகயகலத்

கிைளவிட்

வைள ம், குதிக்கும், பிரவகிக்கும். ராகம் வ ந்
ெவளிேய வ ம் திமிங்கலம்ேபால நாங்க
ெகாள்ேவாம்.

அ விேபால ெகாஞ்சமாக

ெப கும்; எதிர்பாராத விதமாக

சமநிைலக்கு வ ம்ேபா
ச்ெச க்க
ம் எங்கைள ஆசுவாசப் ப த்திக்

இைச
ந்தெதன்றா ம் ேகாவில் மணியின் கார்ைவேபால அந்த நாதம் மனதிேல
ெகாஞ்ச ேநரத் க்கு ஓ க்ெகாண்ேட இ க்கும்.
மாமா கண்ைணத் திறப்பார்.
"ஏன் மாமா, அப்ப ேய மனதில் சந்ேதாஷம் ெபாங்குேத? இ
மாமா?"

என்ன ராகம்,
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"இ
மார்க ஹ’ந்ேதாளம்; அ
ையக் கண் பி க்க
யாதப க்கு ஒர்
அ ர்வமான ராகம். ஆ ள்
க்க சாதகம் ெசய்தா ம் இந்த ராகத்தில் மைறந்
கிடக்கம் சூட்சுமங்கைள ஆழம்காண
யா எனக்குப்பி த்த ராகம்."
வத்ஸலாவின் ைகையப்பி த்
அவள் நடந்
ஆனந்தத்தில்

இ த் க்ெகாண்ேட ேபாேவன். ேலசாக இ க்கும்.

வந்ததாகேவ ெதாியா ; மிதந்த ேபால ப ம். மனத எதற்காகேவா
ள் ம்.

எங்கள் கிராமத்தில் ஒ விேசஷம் இரண் நாைளக்கு மைழ ெதாடர்ந் ெபய்தா ம்
ஒ ெசாட் த் தண்ணி ம் நிலத்தில் ேதங்கி நிற்கா . மண் உறிஞ்சி எ த் வி ம்.
கால் பதித்
நடக்கும்ேபா
ெமத்ெதன்
குளிர்ந்தி க்கும். ெவள்ளம் ஓ
மண்ெணல்லாம் வார் வாராகி வாிக்குதிைரக் ேகா ேபால ரம்மியமாக இ க்கும்.
சின்னச்சின்னக் காளான்கெளல்லாம் சூாியைனப் பார்ப்பதற்கு குதித் க்ெகாண்
ெவளிேய வந் குைட பி த்
என் வந் வி ம்.

நிற்கும். ரத்தச்சிவப்பான தம்பலப்

அப்ப யான ஒ
சுகமான நாளில்தான் மா
வந்
எதிர்பார்க்கவில்ைல. ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் வத்ஸலா என்
வழியாக 'ஸ்க், 'ஸ்க்' என்
ஓ ேனன்.

கூப்பிட்டாள். நா

ச்சிக

ம் 'பார், பார்'

ேசர்ந்த .
ட் க்கு வந்

நாங்கள்
ஜன்னல்

ம் மாட்ைடப்பார்க்க ஆவ

மா
என்றால் ஏேதா காராம்பகவின் அண்ணனாக இ க்கும்
நிைனத்ேதன். ஆனால் நான் கண்ட காட்சி என்ைனத் க்கி அ த்த .

டன்

என் தான்

எ ம் ம் ேதா மாக ஒ
மா . தைலைய நிமிர்த்தி ைவக்கக்கூட திராணி
இல்லாமல் கீேழ ெதாங்கப் ேபாட் க்ெகாண் நின்ற . க த்திேல உள்ள ெதாங்கு
சைத நிலத்தில் ட் ய .
கு நிைறயப் ண்கள். அதில் ெமாய்க்கும் ஈக்கைளக்கூட
விரட்டக்கூட அதன் வா ல் ெதன் இல்ைல. ெபாட் ப்ெபாட்டாக மயிர் எல்லாம்
உதிர்ந் விட்ட . வேயாதிகத் க்கும் மாட் க்கும் நடந்த சண்ைடயில் வேயாதிகம்
ெவன் விட்ட .
ெபாத் ப் ெபாத்ெதன்
சாணம்ேபாட் ஒ கலன்
த்திரம் ெபய்தேதெயாழிய
ேவ ஒன் ம் ெபாிதாகச் சாதிக்காமல் நின் ெகாண்
ந்த .
ேபயைறந்த

ேபாலக்கிடந்த என்

கத்ைத வத்ஸலா கண்

"என்னடா, உனக்குப் பி க்ேகல் யா?"

க்கேவண் ம்.

83
"இல்ைல, இல்ைல, மா
"ராமா என்

நல்லாகத்தான் இ க்கு. என்ன

ேபர்?"

ேபர். ரா !....ரா !"

இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட அதன் ெதாங்கு சைதையத் தடவிவிட்டாள், வத்ஸலா.
அப்ேபா
மா
தைலைய உயர்த்தி அவள்
கத்ேதா
வந்
ெசல்லமாக
உரசிக்ெகாண்ட .
அந்த ஒ கணத்திேலேய வத்ஸலாவின் இதயத்திற்குள் குவதற்கு இலகுவான வழி
மாட் ன் வாைலக்ெகட் யாகப் பி ப்ப தான் என்ப எனக்குப் ாிந் விட்ட .
"வத்ஸ”, இங்ைக பார். ரா வின் கண்கள் என்ன வ வாக இ க்கு!"
ரா

தைலையப் படபடெவன்

ஆட் ய . க த்

சத்தம்ேபாட்ட . மா
ேசானியாயி க்கலாம், ஆனால்
ம ங்கவில்ைல என்பைத நான் கண் ெகாண்ேடன்.
"அம்மா!"
"அம்மா!"
"என்னடா? நீ இன்
"அம்மா, அம்பா

ம்

ங்கவில்ைலயா?

க்கு என்ன வாகனம்?"

"சிங்கம்"
"
"அ

கனக்கு?"
உனக்கு ெதாி ம்தாேன! மயில்"

"சிவெப மா

க்க என்ன வாகனம்?"

"ாிஷபம், காைளமா "

சலங்ைக டங் டங்ெகன்
த்தி இன்

ம்

ற்றி

ம்
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"அம்மா!" "என்னடா! இனி கா
"இல்ைல, அம்மா!
அம்பா

க்கு சிங்கம். அ

சிவெப மா

க

ம். நித்திைர ெகாள்."

க்கு மயில். அ
ம் சாி. யம

க்கு காைளமா , இ

சாிதான், அவர் உலகத்ைத சுற்றிப்பார்க்க

க்கு எ ைமக்கடா. அ

ம் ெபா த்தம்தான்,

சாியாயில்ைலேய!"

"அ வந் , மாட் க்கம் மனித

க்கும் ெபாிய ெதாந்தம் இ க்கு. பசுமா

பால்

த ம்; சாணத்தால்
ெம கலாம்; வறட் தட்டலாம், காைள மா என்றால் ஏாிேல
ட்டலாம். வண் யில் கட்
இ க்கலாம். அத ைடய ேதாைலக்வட ெச ப்பாக
உபேயாகப்ப த்தலாம். மா அவ்வள உதவி மனித க்கு. அ தான் சிவெப மான்
அதற்கு நன்றி ெசால் ம்
கமாக இப்ப
தனக்கு வாகனமாகும் பதவிையக்
ெகா த்தி க்கிறார். எத்தைன ெபாிய ேப !"
"அம்மா!"
"இ க்காைத, சும்மா படடா"
அம்மா ெசான்ன கைத எனக்கு சாியாகப்படவில்ைல. ஒ

பக்கக்ெகாம் க்கு சிவப்

சாய ம், ம பக்கத் க்கு நீல ம் அ த்தி ந்தார்கள். சிவெப மா

ைடய மாட் க்கும்

அப்ப இ க்குமா? அ த்த நாள் வத்ஸலாவிடம் இைதப்பற்றி ேகட்கேவண் ெமன்
நிைனத் க்ெகாண்ேடன்.
ெதாங்கு சைத ம், பாளமாகப்பிளந்த
குப் ண் ட ம் அந்த மா
என்
கனவில் வந்த . தைலையத் தைலைய ஆட் ய . என்ைனப் பாிதாபமாகப் பார்த்
றயிட்ட . நான் விழித் ப் பார்த்தேபா
பாய் எல்லாம் நைனந்
இ ந்த .
ெமள்ள நகர்ந் அம்மாைவ அைணத் க் ெகாண்ேடன்.
ரா

ஒ

சா வான மா . அ

ம் ஒ

காலத்தில் நல்ல கம்பீரமாகத்தான்

இ ந்ததாம். ஆனால் centre of gravity பற்றி அதற்கு ஒ இள ம் ெதாியா . ஒ நாள்
வண்
நிைறய
ெசங்கல்
அ க்கி
இ த்
வந்தேபா
வண்
குைட
சாய்ந் விட்டதாம். ஒ கா ல் நல்ல அ . அன் ப த்த தான். அதற்குப்பிறகு ரா
வண் இ க்கேவயில்ைலயாம்.
அ த்தேவைளச் சாப்பாட் க்கு என்ன ெசய்வ
தள்ளா யப ேய நிற்கும். அதற்கு தீனி ேத வ

என்ற கவைல இல்லாமல் ரா
எங்க க்க ேவைலயாகிவிட்ட .
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இதற்கு வத்ஸலாவின் ெபற்ேறார் அவ்வள
கவைலப்பட்டதாகத் ெதாியவில்€ைல.
மா காற்ைறக்கு த் சீவிக்கும் என் அவர்கள் க தியி க்கலாம்.
நாங்கள் கிரமமாக ரா
ேபாட்

க்கு ல்

ம், பலாவிைல ம், களவாக ஒ த்த குைழைய ம்

வளர்த்ேதாம். இைதத் தவிர supplementary சத் ணவாக க நீர்த்தண்ணி ம்

ெகா த் வந்ேதாம்.
தவி ,
பிண்ணாக்கு
என்பெதல்லாம்
மா க க்ெகன் ஏற்பட்ட . ரா ேபான்ற ஏைழ மா க க்கு அ
இல்ைல.
எங்கள் வாழ்நாளில் கணிசமான ஒ

பகுதி இப்ப

ரா

உயர்ந்த
ரக
கிைடக்க வழிேய

டன் கழிந்த .

த ல்

எனக்குப்
பயமாகத்தான்
இ ந்த .
'ெதாட் ப்பார்,
ெதாட் ப்பார்'
என்
வத்ஸலாதான் உற்சாகப்ப த்தினாள். நான் ெதாட்ட இடத்தில் அதன் உடம் சுழி
வந்த என் விர ம் கூசிய .
ஆசு ஆெசன்
எஞ்சின்ேபால்

அ சு நீர் கு த்
க்குவைர காத்தி ந் பார்ப்ேபாம். ரயில்
ச்சு விட் க்ெகாண்ேட கு க்கும். அவரசத்தில் சில ேநரங்களில்

க்ைக உள்ேள
ைழத்த ம் தண்ாில் குமிழ்கள் ேமேல வந் வி ம். தைலையப்
பலமாக ஆட் ம்ேபா திவைலகள் எல்லாம் எங்கள்ேமல் ெதறிக்கும்.
ஆனால் ரா
மிக ம் சிரமப்பட்ட
ப ப்பதற்கும். எ ந்தி ப்பதற்கும்தான்.
ப ப்ப
தீர்மானித் விட்டால் ெமல்லெமல்ல
ன்னங்கால்கைள ம த்
தன்
உடம்ைபேய கீேழ கீேழ இறக்கும். தைரயில் இ ந்
இரண்
சாண் உயரம்
இ க்கம்ேபாேத அதன் ெபலன் எல்லாம் தீர்ந் ேபாய்வி ம். அப்ப ேய ெபாத்ெதன்
உடம்ைபக் கீேழ ேபாட் சாிந் வி ந் வி ம்.
எ ந் நிற்பெதன்றால் இன்
எ த் க்ெகாள் ம்.

ம்கூட உபத்திரவம். சாி கணக்காக ஐந்

நிமிடங்கள்

ரா
ேவகமாக ெம ந் ெகாண்ேட வந்த .
குப்
ண்க ம் ஆ வதாகத்
ெதாியவில்ைல. அைத அவிழ்த் விட் எங்கள் வளவிேலேய கதியால் ஓரங்களில்
கிைடக்கும் ல்ைலச் சாப்பிடவிட்ேடாம். அதன் பின்னாேலேய மின்க்ெகட்ேடாம்.
எங்கள் யற்சிைய எப்ப
ம் றிய த் விடேவண் ம் என் ரா பா ப வதாக
எங்க க்குத் ேதான்றிய .
"வத்ஹு, உனக்குத்ெதாி மா ? சிவெப மா
என் ."

ைடய வாகம் ாிஷபம், காைளமா
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"ெதாி ம்டா, கட ளைடய வாகனம் கட
எவ்வள தான் சாப்பா ேபாட்டா ம் ரா

க்கு சமானம்டா. என்ன ெசய்யிற .
இப்ப ெம ந் ெகாண்ேட ேபாகு .

என்னடா ெசய்வம்?"
அப்ேபா ஒ ேயாசைன ேதான்றிய . அ ர்வமான ெகட்ட ேயாசைனகள் எனக்கு
படபடெவன் வ ம். இர ேநரத்தில் மாட்ைட ரகசியமாக அவிழ்த் விட் ஊைர
ேமயவி வெதன் சதியாக
ெசய்ேதாம்.
இரண் நாள்வைர இந்த சதிைய யா ேம கண் ெகாள்ளவில்ைல.
ன்றாவ
நாள் மா
தி ம்பிவந் விட்ட . பைனமட்ைடயால் யாேரா மாட்ைடப்ேபாட்
ெவ த்தி ந்தார்கள். காகங்கள் இைளப்பா வதற்காகப் பைடக்கப்பட்டதில் ேதால்
எல்லாம் உாிந் சைத ெவளிேய ெதாங்கிய . என்ன ேகாலம்! பைழய ண்க டன்
இப்ெபா
ப் ண்க ம் ேசர்ந் ெகாண்டன.
இன்
தைல

ம் பல ேயாசைனகள் என் ைகவசம் இ ந்தன. ஆனால் அம்மாவின் திடீர்
எல்லாவற்ைற ம் ெக த் விட்ட .

நான் மாட்
ேவைல ெசய்வைத ம் வத்ஸலா க்காக ெசாந்தக்ைகயால் சாணம்
அள்ளிப்ேபா வைத ம் அம்மா ஒ
நாள் கண் விட்டாள். அம்மா க்கு வந்த
ேகாபத்ைதப் பார்க்கேவண் ம். அன்
ட் ேல எனக்கு நல்ல சாத் ப்ப
கிைடத்த .
"ெபாிய கைடயில் இ ந்

வந்

ேபாற மாட் க்கு சாணம் அள்

பார்த் விட்

ேபாயி க்கிறாங்கள். கசாப் க்கு

றியா?"

அம்மா பிடாியில் அ த் விட்டாள். அ

பரவாயில்ைல. தாங்கக்கூ ய தான்.

ஆனால் வத்ஸலா? கசாப் க்கைட விஷயம் ெதாியவந்தால் அவள் மனம் என்ன
பா ப ம்!
"மாமா, என் அப்பா ேகட்கும்ேபா காம்ேபாதி, ேதா , ேமாகனம் என்ெறல்லாம்
பா
ர்கேள! ஆனால் உங்க க்காக பா ம்ேபா இேத ராகத்ைத நீங்கள் தி ப்பித்
தி ப்பி பா றீங்கள்? ேவ

ராகம் பாடமாட்டீங்களா?"

மாமா என்ைனக் ெகாஞ்சேநரம் அப்ப ேய பார்த் க் ெகாண்
"காம்ேபாதி,
ேபான்றவர்க

ேதா

ேபால

இ

பணக்கார

ராகம்

ந்தார்.
இல்ைல.

இ

என்

க்காக ஏற்பட்ட . மார்க ஹ’ந்ேதாளம். ேலசில் இைத வசப்ப த்த
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யா . மிக்க பிரயாைசப்படேவண் ம்.
ேதவைதேய அ ைம என் தான் அர்த்தம்."

இ

ைகவசமாகிவிட்டால்

சங்கீத

மாமா பா னார் அந்த ராகத்தின் எ ப் ம், விாி ம், விஸ்தாரங்க ம்
தியைவகளாக இ ந்தன. மலர்ச்சரங்கள் ஒன்றன்ேமல் ஒன் வி வ ேபால அந்த
ராகத்தின் ேசாைப ெப க்கிெகாண்ேட ேபான .
"மாமா, இந்த ராகத்தில் அப்ப

என்ன விேசஷம்?"

"அப்பி க்ேகள், இதன் ஆேராகணத்தில் ஏ

ஸ்வரங்கள். பார் இப்ப ப்ேபாகும்.

ஸ ாி க ம ப த நி ஸ்
"அவேராகணத்தில் ஸ்வரங்கள் இப்ப
"கவனித்தாயா? தி ம்பி வ ம்ேபா
"அ

சாி, மாமா ேநற்

இ க்குேத! இ

தி ம் ம்." ஸ் நி த ப ம க ஸ
ாி கிைடயா . அ தான் விேசஷம்."

இேத ராகம் ேவ

மாதிாி இ ந்தேத! இண்ைடக்கு இப்பி

ஏன் மாமா?"

'அ தான் trademark. ேமான சா சித்திரத்ைத யார் எங்கி ந் பார்த்தா ம் அ
அவர்கைளேய
பார்ப்ப ேபால
இ க்கும்.
மேனாரஞ்சிதப்
நிைனத்த
வாசத்ைதக்ெகா க்கும். அ ேபாலத்தான் இந்த ராக ம். கு கலமான ேநரங்களில்
இந்த ராகத்ைதப் பா ம்ேபா சந்ேதாஷமாக இ க்கும். ேவ சமயங்களில் மன க்கு
ெவகு சாந்தமாக இ க்கும். இன் ம் சில ேநரங்களில் ேசாமாக இ க்கும். அ தான்
இதன் தன்திதன்ைம."
அன் மாமா டன் ெவகு ேநரம் இ ந்ேதாம் ராக ஆலாபைன
ந்த ம் அந்தத்
ெத ங்குக் கீர்த்தைனைய வாிவாியாகப்பா விளக்கம் கூறினார். நாங்கள் இ வ ம்
ெமய்மறந் ேகட் க்ெகாண்
ந்ேதாம்.
'வா , வத்ஸ”' என் அவைள இ த் க்ெகாண் தி ம்பிேனன். அன் அவ க்கு
எப்ப
ம் ரா ைவப்பற்றி ெசால் விடேவண் ம் என் தான் நிைனத்தி ந்ேதன்.
ஆனால் வத்ஸலா ைடய
கத்ைத ேந க்கு ேநர் பார்த்த ம் இ ந்த ைதாியம்
எல்லாம் ஓ விட்ட . அ
ம் அன் எங்கள் மனம் ஒ நா ம் அ பவித்திராத ஒ
வித ரணமான அைமதியில் அல்லவா கிடந்த !
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எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ப க்கும் ெபண்கள் ெதாைக ெவகு குைற . எங்கள்
வகுப்பிேலேய

ன்

கந்தசாமிக

ம், இரண்

ெபண்க

ம் இ ந்தார்கள் என்றால்

பார்த் க்ெகாள் ங்கள். அதிேல ஒ த்தி வத்ஸலா, மற்ற
பத்மாவதி. ஒல் யாய்,
உயரமாய தைலக்கு வழியவழிய எண்ெணய் ைவத் க்ெகாண் வ வாள்.
வத்ஸலா அப்ப யில்ைல, ட் ல் தாித்திரம் பி ங்கினாலம் பள்ளிக்கு வ ம்ேபா
பளிச்ெசன்
இ ப்பாள்.
கிழிசல்
இல்லாத
பாவாைட
உ த்திக்ெகாண்
கலகலெவன்
சுபாவமாகப் ேபசுவாள். அவள் என்ேனா
கைதத்தால் பற்பனம்
சிவராச ம் வயிெறாிந் சாவார்கள்.
வத்ஸலாவிடம் ஒ
ைதயல்ெபட்
இ ந்த . அதற்குள் ைதயல் சாமான்கள்
ைவத்தி ந்தாளா என்ப
பரம ரகஸ்யம். ஆனால் அ
ஒ
அட்சய பாத்திரம்.
அைதத்திறந் வத்ஸலா ஒ
ளியங்காைய எ த் என் ைகக்குள் அ க்கம்ேபா
ெசான்னாள், "ரா
ப த்தப ேய இ க்கு, இரண்
நாளாய்ச் சாப்பிடவில்ைல.
ஒ க்கால்வந் பாரடா." அதற்கிைடயில் அவள் கண்களில் நீர் ேகாத் விட்ட .
அன்
பின்ேனரேம ேபாேனன். நான் என்ன மாட்
ைவத்தியரா? மாட்ைட
ேமேல ம் கீேழ ம் பார்த்ேதன். மாட் ன் அந்திமம் ெந ங்கிவிட்ட
என்ப
என்
சிற்றறி க்குக் கூட ெதாிந் விட்ட . பாம் ேபால சிமிக்கிடாமல் வந் என்
ைகத்
ெதாட்டாள். தி ம்பிப்பார்த்ேதன். உடம் கு ங்க ேம தட்ைடக் க த்தப வத்ஸலா
நின் ெகாண்
ந்தாள்.
ஆனால் எங்க க்குத் ெதாியாமல் வத்ஸலாவின் தகப்பனால் ஒ
காாியம்
பண்ணினார். தாித்திரத்தில் இ ப்பவர்க க்க கட ள் தந்திர
த்திைய ம்
ெகா த்தி ப்பார் ேபா ம். மா இறந் விட்டால் ேதால் விைலக்குத்தான் ேபாகும்.
உயிேரா
இ க்கும்ேபா
விற் விட்டால் ராத்த க்கு இவ்வள
என்
ெகா த் வி வார்கள் என்ப அவ க்குத்ெதாி ம்.
அ த்த
நாள்
அதிகாைலயிேலேய
மா
ேபாய்விட்ட .
வத்ஸலாைவப்
பார்க்க
யவில்ைல. அவ ைடய உற்சாகம் மைறந் விட்ட . மாட்ைட எ க்கட்ட
ெகாண்
ேபாய்விட்டார்கள். எப்ப
ம் தி ம்ப வந் வி ம் என் தான் அவள்
நிைனத் க்ெகாண்
ந்தாள். எனக்குத்ெதாிந்த உண்ைமைய நான் கூறவில்ைல.
"ஏண்டா, ரா

க்கு தினம்தினம் தவி , பிண்ணாக்கு எல்லாம் ைவப்பார்களா?"

"ைவப்பார்கள், ைவக்காமல்?"
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"இல்ைலயடா, ரா

கிழடாகிவிட்ட . எ ந்

நிற்பதற்குக்கூட அ

சிரமப்ப ம்

நல்லாய்ப் பார்ப்பாங்களா?"
"பார்ப்பாங்கள்"
"ஏண்டா,

கிேல எல்லாம் இ க்குேம; இப்ப காய்ந்தி க்குமா? பாவமடா!"

வத்ஸலா ராங்கியான ெபண் என்னதான் வ ைமயில் வா னா ம் அவள் தன்
ஏழ்ைமைய ெவளிேய காட் யேத இல்ைல. சிாிக்கும்ேபா
த் ப்பல்வாிைச
பளிச்சி ம். இரண் ைககைள ம் இ ப்பிேல ைவத் க்ெகாண் அவள் நின்றால்
எேதா நடனத் க்கு தயாராக நிற்ப ேபாலத் ேதான் ம்.
அந்த வத்ஸலா ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மைறந்

ெகாண்

வந்தாள். மா

'வ ம்,

வ ம்' என்
வாசைரப் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தாள். எத்தைனேயா தடைவ
ெசால் விடலாமா என் பார்த்ேதன். அவ்வள ைதாியம் எனக்கு வரவில்ைல.
மைழ ேசாெவன்

அ த்

கால் ைவக்கும் இடெமல்லாம் ெமத்ெதன்

இ ந்த .

வார த் நிலெமல்லாம் சிவப் நிறமாக ம், ெவள்ைள நிறமாக ம் ேகா ேபாட் க்
கிடந்த . தம்பலப் ச்சிகெளல்லாம் வந் விட்டன. காளான்கள் குைட விாித் விட்டன.
வத்ஸலா தினம்தினம் க நீர்த் தண்ணிைய ைவத் க்ெகாண்
வாச ேல
காத்தி ந்தாள். மா இன்ன ம் தி ம்பவில்ைல.
மைழக்காலங்களில்
இைசைய
அ பவிப்ப
வித்தியாசமா
இ க்கும்.
ெவள்ைளப்ப தாவில் ைசத்திாிகன் லாவகமாக
ாிைகைய இ த்த ேபால அந்த
நாதமான ெவகு
ரம் வைர ேகட்கும் மாமாவின் கண்டத்தில் இ ந்
றப்பட்ட
இைச நா
திைசகைள ம் ெசன்
நிரப்பி ஒ வித பிறயத்தன மில்லாமல்
உயிர்நிைலையத் ெதாட் ெதாட் பரவசப்ப த்திய .
மார்க ஹ’ந்ேதாளம்தான். ஒ சி
ள்ளியி
ந் ேகாலம் ேபா வ ேபால அந்த
ராகம் விாிந்
விாிந்
ெகாண் ேபான . அப்ப
ட்பமான சங்கதிகைள நான்
ஆ ளில் ேகட்டேத கிைடயா . மனைத உ க்கம் ேசாகம் கவ்விய . ராகம் ேமல்
ஸ்தாயிக்குப்ேபாய் ெதாட்டேபா வயிற்ைற என்னேவா ெசய்த .
வத்ஸலாவின் கண்கள் பளபளத்தன. இன்
ேபால இ ந்த . ராக ஆலாபைனைய
பாடத்ெதாடங்கினார்.
"சலேமலரா சாேஹத ராமா

ம் ெகாஞ்சம் ேபானால் அ
வி வாள்
த் விட்
சிவக்ெகா ந்
மாமா
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சலேமலரா"
இைச த ம் மயக்கத்ைத அ பவிப்ப ஒன் ; அர்த்தத்ைத அறிந் ரசிப்ப
இைசயின் சூட்சுமத்ைத உணர்ந் அ பவிப்ப இன்ெனா வைக. இந்த
கலந்த நிைலயில் ஏற்ப ம் பரவசம் ஒ

ேவ .
ன் ம்

தனி அல்லவா?

மாமாவின் உடல் ெமல்ல ெமல்ல அைசந்த . ஒ
பச்ைசக் குழந்ைதைய
அைணப்ப ேபால ராகத்ேதா ேசர்ந்த அவ ைடய திேரகம் ஆ க்ெகாண்
ந்த .
"சலேமலரா சாேஹத ராமா சலேமலரா"
"ேஹ! ராமா, அயாத்தி மன்னா! ஏன் இந்த உதாசீனம்? என்னால் இனி ம் உன்
பிாிைவ தாங்க
யா ..."
ற்ைறம்ப வ டங்க க்கு ன்னால் இந்தத் தியாகராஜர் எங்க
ைவத் விட் ப்ேபான ேபால இ ந்த .
சில நிமிடங்களில் மாமாவின் உடம்
தாைரயாக நீர் ெகாட் ய .

ெவடெவடன்

க்காகேவ பா

ந ங்கிய . கண்களில் தாைர

பாட்ைட உன்னிப்பாகக் ேகட் க்ெகாண்ேட வந்ேதன்.
ஆேராகணத்தின்ேபா

ஏ

ஸ்வரங்க

ம் இ ந்தன.

அவேராகனத்தில் ேபா ம் அேத ஸ்வரங்கள்தான் தி ம்பி கீேழ வந்தன
ாிஷபம் மட் ம் தி ம்பவில்ைல.
***
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9. உ ம்
எனக்கு ஒ ஒன் விட்ட அக்கா இ ந்தாள். ெவகு காலத்திற்கு
ன் ெசாற்ப
நாட்கேள அவ டன் நான் பழகேநர்ந்தா ம் என்னால் அவைள மறக்க
யா .
ெகாஞ்சக் காலம் ெசன்ற பிறகு அவர்கள் எங்ேகா நாங்கள் எங்ேகா என்
பிாிந்
விட்ேடாம். பிறகு அவள் என்ன ஆனாள் என்
எனக்கு ெதாிய வழிேய
கிைடக்கவில்ைல.
சமீபத்தில் ஒ நாள்

றநா

ப க்கும்ேபா , 'உ ம் ாித்தன்ன ெவன்ெப

ம ங்கிற் க ம்பின் க ம்பசி' என்ற வாிகள் வந்த ம் அவள் ஞாபகம் எனக்கு
பைழயப வந்த .
ேமாந்த ம் வா வி மாம் அனிச்சம் . அப்ப த்தான் சரசக்கா ைடய மன ம்
ெமல் ய . இரக்க சுபாவம் ெகாண்டவள். சி
ன்பத்ைதக்கூட அவளால்
சகிக்க
யா .
ைனக்குட் ேயா, நாய்க்குட் ேயா கண்ணில் பட்டால் எ த்
ைவத் க் ெகாஞ்சுவாள். பிச்ைசக்காரர்கள் வந்தால் ைகநிைறய அள்ளிப்ேபாட்
தாயிடம் ேபச்சு வாங்குவாள்.
எவ்வள க்கு இரக்க
ெகாண்டவள். உ ம் ப்பி
அைசக்க இயலா .

சுபாவம் இ ந்தேதா அவ்வள க்கு பி வாத
என்

ெசால்வார்கேள, அப்ப

ஒ வரா

குண ம்

ம் அவைள

அப்ப ப்பட்டவள் காதல் வயப்பட்ட ம் என்ன மாதிாி மாறிவிட்டாள்!
அவர்கள் ட் ல் எல்ேலா ம் மாமிச பட்சணிகள்தான். சரசக்கா மாத்திரம் மரக்கறி
உண தான் சாப்பி வாள். எப்ப த்தான் மரக்கறி உண க்கு மாறினாள் என்ற
ர் கம் யா க்கும் ெதாியா . ஆனால் அவைள மாமிசபட்சணியாக்க அவ ைடய
தாயார் ெசய்த மிரட்ட க்ெகல்லாம் அவள் மசிந்
ெகா க்கவில்ைல. அரக்கியர்
ந ேவ தவம் கிடந்த அேசாகவனத் சீைதேபால பி வாதமாக இ ந் விட்டாள்.
சரசக்கா ைடய
கம்கூட இப்ப மறந் விட்ட . நிைனவில் இ ப்பெதல்லாம்
அவ ைடய
க்குத்தான். ெச க்கி ைவத்த ேபால அழகாக இ க்கும். எ ம் கூட
ேபாக
யாதப சிறிய
கனிந் ேபாய் இ க்கும்.

வாரங்கள். சிாித்த கண்கள், அவைள எப்ப ம் ஈரமாகிக்

ஒ நாள்
நாங்கள்
'ெகாக்கான்'
விைளயா க்
விைளயாட் ல் அவைள வி த்த
யா . ெகாக்கா
ஒ வித ஆேவசத் டன்தான் விைளயா வாள்.

ெகாண்
ந்ேதாம்.
அந்த
க்ெகன்ேற பிறந்தவள்ேபால

92

ெகாக்கான்

விைளயா வதற்ெகன்

அக்கா

நல்ல

வழவழப்பான

கற்கைள

ெபா க்கி ைவத்தி ப்பாள். ேகாவி க்க ேநர்ந் விட்ட ேசவல் 'வதக், வதக்' என்
ெகாத் வ ேபால அக்கா விைளயா ம்ேபா
கற்கைள ெகாத்திக் ெகாத்தி
எ த் வி வாள். கற்கைள பரவிக்கிடந்தால் ழங்கால் னியில் இ ந் ைககைள
ஒ
சுக்க
சி அவற்ைற அள்ளிவி வாள். ச க்ைக ெசா க்குவ ேபால அவள்
விரல்கள் ேவகமாகப் பா ம்.
அப்ேபா என்
எ த்
கூைர

ைடய
க

ைற. ' ட் த்தள் ம்'
வைரக்கம்
ேமேல

ைற. வழவழப்பான கல் ஒன்ைற
எறிந் விட்
ைகவிரல்கைளக்

குவித் ப்பி த்
ஏந்திேனன். அப்பாடா, ஒ
தத்
கழிந்த ! ஏந்திவிட்
சரசக்காைவப் பார்த்தால் அவைளக் காணவில்ைல. மாயமாக மைறந் விட்டாள்.
இந்தப்ெபண்க

க்ேக சத்தம் ெசய்யாமல் ஓ வதற்கு வரா . நாங்கள் 'கண்ணாேர

கைரயாேர' ஒளிந் ப்பி த்

விைளயா ம்ேபா

அவ

ைடய வைளய

ம், கால்

ெகா சும்
'சி ங்
சி ங்'
என்
காட் க்ெகா த் வி ம்.
எப்ெபா
விைளயா னா ம் அதில் ெவற்றி எனக்குத்தான். எப்ப இவன் திடீெரன் மாயமாய்
ேபானாள்? சிமிக்கிடாமல் மைறந்

விட்டாேள!

நான் தி ம்பிப் பார்த்ேதன். இந்த அக்கா இப்ப மாயமாக மைறந்தற்கான காரணம்
அங்ேக ைசக்கிளில் வந் ெகாண்
ந்த . சிங்கப் ர் மச்சான்தான். அவ ைடய
ெசாந்த மச்சான். பளபளெவன் மி ங்கிய ைசக்கிளில் வந் ெகாண்
ந்தான். நா
கண்ணா கள் ட் ய ைகப்பி வண்ண வைளயங்கள் ேபாட்ட சில் கள். குதிைர மீ
ஆேராகணித் வ ம் ராஜகுமாரன் ேபால வந் ெகாண்
ந்தான்.
சிங்கப் ர் மச்சான் என் ெபாிசாகப்ேபேர ஒழிய அவனக்கு சிங்கப் ர் எந்தப்பக்கம்
என் கூடத் ெதாியா . தகப்பன் சிங்கப் ாில் ேவைல ெசய் ெபன்சன் எ த்தவர்.
ஊாிேல வந் நா
காணி வாங்கி, வட் க்கு பணம் ெகா த்
ெகாண்
ந்தார். இந்த வட் க்காசில் கு கு ெவன் வளர்ந்

வசதியாக வாழ்ந்
வா பம் குன்றாமல்

இ ந்தான், இந்த மச்சான். ைசக்கிைள ைக றி மட் ம் ைடத் பளபளெவன்
ைவத்தி ப்ப தான் இவ ைடய க்கிய ெதாழில். சரசக்கா ப வமைடந்தபின் இந்தச்
ைசக்கிள் அ க்க இந்தப் பக்கம் வரத்ெதாடங்கிய .
மாயமாக மைறந்த அக்கா ஜன்னல் வழியாக ம், கதவி க்கு வழியாக ம் தன்
தாிசனத்ைத தந் ெகாண்
ந்தாள். பாவாைட சு க்குகைள ேநராக்கினாள்.
சங்கி ைய ெமன் , சாிெசய்தாள். சிங்கப் ர் மச்சான் என்றால் சின்னம்மா டன்
மிக ம்

அவசரமான ம்,

பார

ரமான மான

பல

விஷயங்கைள
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அலசிக்ெகாண்
ந்தான்.
அவன்
கண்கள்
மட் ம்
ெடன்னிஸ்
பார்ப்பவ ைடய கண்கள்ேபால அங்குமிங்கும் அைலந்தப இ ந்தன.

ேபாட்

சின்னம்மா க்கு எப்ப
ம் சிங்கப் ர் மச்சாைன மடக்கிவிடேவண் ம் என்ற ஆைச
இ ந்த . அ
பால்கு
மறவாத எனக்குக்கூட அப்பட்டமாகத் ெதாிந்த . இ
ஊாிேல குமாிகைளக் கட் க்காத் க் ெகாண்
க்கும் மற்ற அம்மாக்க க்கு
ெதாியாம
வர க்காக

க்குமா? அவர்கள் வழிப்பறிக் ெகாள்ைளக்காரர்ேபால சிங்கப் ாின்
திகளிேல காத் க்கிடந்தனர்.

சின்னம்மாவிடம்

ஒர்

அழகான

ெசாற்பிரேயாகம்

இ ந்த .

'மானம்

ெகட்ட

ேதவ யா' மானம் ெகட்ட ேதவ யா' என் அ க்க ைவவாள். என் கத்தில் மானம்
ெகடாத ேதவ யா சில ம் அந்தத்ெத வில் உலா வந்தார்கள் என் தான் பட்ட .
சண்ைடெயன்
வந்தால் சின்னம்மா சி ர்த் ப் ேபாவாள். அர்த்தம் ெதாியாத
அழகான வச கைள எல்லாம் நான் இவளிடம்தான் கற் க்ெகாண்ேடன்.
மச்சான் மற்ற அம்மாக்க க்கு தப்பி அங்கு வ ம் ேபாெதல்லாம் சின்னம்மா
வி ந
வி ந்
உபசாரம் ெசய்தாள். அவள் ெசான்ன ேஜாக்குக க்ெகல்லாம்
சிாித்தாள்; ெசால்லாமல் விட்ட ேஜாக்குக
எாிச்சல் எாிச்சலாக வ ம்.

க்கு ஏங்குவ

ேபால் இ ந்தாள். எனக்கு

கிராமங்களில் காத க்கு அன்றன்
கிைடத்தால்
கா ம்.
தன்பாட் க்கு
சுவாைலயாகப் பற்றிக்ெகாள் ம்.

பம் ேபாடத்ேதைவயில்ைல. ஒ
காதலர்களின்
கற்பைனயில்

ெபாறி
விாிந்

பார்த் க்ெகாண்
க்கும்ேபாேத அக்காவின்
கத்தில் ெம கு ஏறிக்ெகாண்
வந்த . என் டன்
ம் ரமாக ெகாக்கான் விைளயா க் ெகாண்
க்கும்
சமயங்களில் அவ ைடய ேயாசைன பத் ேயாசைன
ரம் ெசன் வி ம். கண்கள்
எைதேயா ேதடத் ெதாடங்கியி ந்தன. குர ேல
உற்சாகம் வந்
ேசர்ந்
ெகாண்ட . மாமரத்தின் கீழ் இ ந்
ைறதனிேல' என்
இ ந்த கு கலம்

அக்கா அ க்க

'ேநற்றந்தி ேநரத்திேல, நீரா ம்

இனிைமயான குர ல் பாடத்ெதாடங்கியி ந்தாள். அவள் குர ல்
வைத ம் வந் நிைறக்கும்.

இந்தக்காதல் இப்ப அவர்கள் குல ஆசாரம் பிசகாமல் வளர்ந்
தவிர இ வைர அவர்கள் ஒ வார்த்ைததா ம் ேபசவில்ைல.
அதற்கும் ஒ நாள் ஒ

சந்தர்ப்பம் வந்த .

ெகாண்

தேத
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கல்கியின் 'சிவகாமியின் சபதம்' ெதாடர்
ந்
த்தகமாக வந் விட்ட . சரசக்கா
அைதப்ப க்கேவண் ம் என்ற அடங்காத ஆைசேயா
தவித்தாள். மச்சானிடம்
ேகட்கும்ப என்ைனத் ண் விட்டாள். நான், நீ ேபாய்க்ேகள், நான் என்னத் க்கு?"
என் அக்காைவ அவன் ன்னால் ஒ நாள் தள்ளிவிட்ேடன். இவ ம் அ ப்பாைன
ேசாற்ைற சுரண்
சபதம்' என்

எ ப்ப ேபால

த்தகத்தில் ெபயைர

ணிச்சைல வரவைழத் க்ெகாண்

'சிவகாமியின்

த் விட்டாள்.

சிங்கப் ாில்
ைசக்கிளில்
ஏறி
பாாிஜாத
மல க்காக
அைலவ ேபால
எங்ெகல்லாேமா அைலந்த . கைடசியில் இ வில் வாசகசாைலயில் ஒ
த்தகத்ைதக் கண் பி த்
ெகாண் வந்
ெகா த்த . அதற்குப் பிறகும்
எத்தைனேயா த்தகங்கள். இந்தச் சாக்கில் இ வ ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்
ச்சுக்
காற்ைற ேவகமாக விட்டப ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
இவர்கள் ைககைள ம் தங்கள் தங்க க்ேக ைவத் க்ெகாண்டார்கள் என்
ெசால்வதற்கில்ைல. வய அப்ப அவர்கள் விரல்கள் அ க்க அவர்கைள ம் மீறி
அைளந்தன. நந்தியாவட்ைட மரம் சி ர்த் ப்ேபாய் மற்றப் பக்கம் தி ம்பிக்ெகாள் ம்.
சரசக்காவின் பக்தி தீ ெரன்
பத்
காி கூ ய . அ க்க
தைலயிேல
ைவத் க்ெகாண் ேகாவி க்கு ேபானாள். இந்த மாமிச பட்சணிகள் ந வில் விரதம்
காத்தாள். சின்னம்மா ைகபடாமல் தானாகேவ ெபாங்கிய பால் ேசாற்ைற என் டன்
பகிர்ந் ெகாண் உண்டாள். அவேள சி ஷ் த்த ஓர் உலகில் ஒ ேதவைதேபால
பவித்திரமாக இ ந்தாள். ஏேதா ஒ
சம்பவம் நடப்பதற்கு நாங்கள் எல்ேலா ம்
காத் க்ெகாண்
ந்த ேபால எனக்குப்பட்ட .
இந்தச் சமயத்தில்தான் இந்தக்காதைல இன் ம் ஓர் அங்குலம் ன்னால் நகர்த் ம்
கமாக சின்னம்மா ஓர் அ ைமயான ேயாசைனைய ன் ைவத்தாள்.
சிங்கப் ாில் இ ந்
வந்தவர்க ைடய சாப்பாட்
ைறகள் ெகாஞ்சம்
வித்தியாசமாக இ க்கும். அவர்கள் சாப்பாட்
பிாியர்கள். உ ம் க்கறி என்றால்
உயிைர ம் ெகா ப்பார்கள். மச்சா க்கு உ ம் க்கறி ைவத் க்ெகா ப்பெதன்
வாகிய . உ ம்பிராய் தண்ர் கு த்தவர்க ம், உ ம் க்கறி சாப்பிட்டவர்க ம்
தி ம்ப ம் அைத சிக்க வ வார்கள் என்ப எங்கள் ஊாில் ெதான் ெதாட் வந்த
ஐதீகம்.
இதிேல சில சங்கடங்கள் இ ந்தன. எங்கள் ஊாிேல உ ம் க க்கு குைறவில்ைல.
எங்கள் வளவிேலேய அைவ நிைறந் கிடந்தன. ஆனால் அவற்ைறப் பி ப்பதற்கு
ஸ்ெபஷல் பயிற்சிேவண் ம். சில நாளில் அகப்ப ம்; சில நாளில் அகப்படா .
சனிக்கிழைம வி ந் க்கு ெவள்ளிக்கிழைம இரேவ அைவ அகப்பட் ஒத் ைழக்கும்
என்ப

நிச்சயம்?
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இந்த இடத்திேலயாவ
சரசக்காவின் அப்பா, அதாவ
என் ைடய சித்தப்பா,
பற்றி ஒ அறி கம் ெசய்யாவிட்டால் அ பரம ேராகம் ஆகும். அவர் அந்த ட் ல்
இ ப்ப ம் ெதாியா , ேபாவ ம் ெதாியா . வாட்டசாட்டமான உடம் மகா சா .
அப்ப யான சா க்கைள கட ள் பைடப்பைத இப்ேபாெதல்லாம் நி த்திவிட்டார்.
ட் ன் நிர்வாகம்
க்க சின்னம்மாவின் ைககளில்தான். அைதப்பற்றி சித்தப்பா
கவைலப்படவில்ைல. அவர் வாயில் ெபாயிைல குதப் வைர தைட ெசய்யாதவைரயில்
மிக ம் சந்ேதாஷமாகேவ காணப்ப வார். யாராவ
ேகட்டவைர உற்சாகப்ப த் ம்
கமாக அவர்
ப்பிவிட் ேபசத்ெதாடங்குவார்.

அவாிடம் ேகள்வி ேகட்டால்,
கால யிேலேய பளிச்ெசன்

சித்தப்பா நாற்பத்திரண் வயைத ெசலவழித் விட் மீதிைய ைவத் க்ெகாண்
காத்தி ந்தார். அப்ப
ம் நடக்கும்ேபா
கமக்கட் ல் ெகாப் ளம் ேபாட்ட ேபால
ைககைள அக த் , காற்றிேல வழிெசய் ெகாண் தான் நடப்பார். நா க்கு ன்
தரமாவ
அவ க்கு குளிக்க ேவ ம். எப்ப ம் கிணற்ற யில்
லாக்ெகா ைய
பி த்தப
மயான காண்டத்
அாிச்சந்திரன்ேபால காணப்ப வார். அவ ைடய
வாகான உடம் க்கு அ தான் காரணெமன்
சிலர் ெசால்வார்கள். கிணற்ற யில்
இ ந்த க கு மரத்தில்
ெசழிப்பாக ம் இ ந்த .

ைகத் ேதய்த்

ேதய்த்

க கு மரம் வழவழப்பாக ம்,

ஒ
காலத்தில் இவர் உ ம் பி ப்பதில் மன்னராக இ ந்தவராம். இவாிடம்
இந்தக்கைலையக் கற்றவர்கள் பலர் இப்ப ெகா கட் ப் பறக்கிறார்கள். ஆனால்
ஒ
ைற இவ க்கு ஏற்பட்ட அ பவத்திற்கு பிறகு இவர் உ ம் க க்கு வி தைல
ெகா த் விட்டார்.
இப்ப த்தான் இவர் ஒ நாள் தன் ேவைலயாகப் ேபாகும்ேபா
ஓம் உ ம் ம்
இவைரக்கடந் தன் ேசா யாய் ேபான . இப்ப யாக கால யில் வந்த சந்தர்ப்பத்ைத
யாராவ
தவறவி வார்களா? உடேனேய ஒ
கூப்பா
ேபாட்
அங்ேக உள்ள
குஞ்சுகு மான்கள் எல்ேலாைர ம் ேசகாித் விட்டார். ஊர் எல்லாம் சுற்றி வைளத்
உ ம்ைப

ரத்திய . பாவம் உ ம் , என்ன ெசய் ம்? வைகயறியாமல், தனக்கு மரம்

ஏறலாம் என்பைத ம் மறந் ,

அங்ேக வசமாக வளர்ந்தி ந்த ஒ

கைறயான்

ற் க்குள் ேபாய் ஒளிந்
ெகாண்ட . இனி என்ன? உ ம் ைகக்கு கிைடப்ப
நிச்சயம். தமிழ் சினிமா கதாநாயகனின் கற்பழிக்கப்ப வ
எவ்வள
நிச்சயேமா
அவ்வள நிச்சயம்.
சித்தப்பாவிடம் எ த்த காாியத்ைத நி த் ம் பழக்கம் கிைடயா . அத்ேதா ,
உ ம் க்கறி திண்

ம் ஆேவச ம் இப்ேபா

ேசர்ந் ெகாண்ட . வி வாரா?
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சுற்றி ள்ள

ஓட்ைடகள்

எல்லாவற்ைற ம்

இரண்ைடத்தவிர. சித்தப்பா, எப்ப ம் வசதியாக
ேவட் ைய உ வி ஒ ெபாந்தின்ேமல்
னார். மற்ற
நிைறய அவசரமாகக் கைரந்த ெவங்காய நீைர
எல்ேலா ம் ெபாந்தின் வாையேய ஆவேலா
அப்ெபா
ஒ அதிசயம் நடந்த .

அைடத்தார்கள்.

ைவத்தி க்கும் தன
ேமல்
ஒட்ைடயின் வாயில் ஒ வாளி
ஊற்றினார்கள். ஊற்றிவிட்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தார்கள்.

ஓட்ைட வாயில்
யி ந்த ணி ெமல்ல அைசந்த . சித்தப்பா பாய்ந் ேவட் ைய
அப்ப ய க க்ெகன்
பி த்
இ க்கத்ெதாடங்கினார். இ த்தால் அ
இ க்க
இ க்க வந் ெகாண்ேட இ ந்த . மாவிட்ட ரம் ேதர்வடம் ேபால. இவ்வள
நீட் க்கு

உ ம்

இ க்குமா?

அப்ெபா

சமேயாசித

கத்தினார்கள். 'ஐேயா, பாம் ! பாம் !" சித்தப்பா கீழ்ேவட்

த்தி ள்ள

ம் ேபான

யாேரா

ெதாியாமல்

எ த்தார் ஓட்டம், ேகாவணத் டன். இந்த சித்தப்பா அதற்குள் பிறக இரண்
ப க்ைகயில் கிடந்தாராம்.

நாள்

இப்ப யான
பார ரமான
காாியத்ைத
சித்தப்பாவிடம்
நம்பிக்ெகா க்க
யாததால் இந்த ேவைலைய கிட்ணனிடம் ெகா த்தார்கள். சனிக்கிழைம
வி ந் க்கு எப்ப
ம் ஓர் உ ம் பி த் த் தந் விடேவண் ம் என்ப ஒப்பந்தம்.
இந்தக் கிட்ணன் வல்லாளகண்டன். ஒ கூைடைய ம், இரண்
ழம் கயிைற ம்,
ஒ த ைய ம் ைவத் காாியத்ைத சாதித் வி வான். ஆனால் ேபசியப ேய ஐம்ப
சதக்காசு ெகா த் விடேவண் ம்.
அ த்த நாள் காைல அவன் ெசால் ைவத்தப ஒ நல்ல ைசசான உ ம்ேபா
வந் விட்டான். இனிேமல்தான் பிரச்சைனேய ஆரம்பமாகப்ேபாகிற . உ ம்
பி ப்ப ேலசு. ஆனால அைத ஆக்குவதில் சில வில்லங்கங்கள் இ ந்தன.
தலாவதாக உ ம்ைப உயிேரா

உாிக்கேவண் ம். அப்ப

இல்ைலெயன்றால்

அந்த இைறச்சியில் நஞ்சு கலந் வி மாம். இரண்டாவ , இைறச்சியில் ஒ
சி
எ ம் த் ண்
கூட ேசராமல் பார்த் க்ெகாள்ளேவண் ம். எ ம் ெதாைடயில்
குத்தினால் ெப ம் கலகம் ஏற்பட் வி ம்.
ன்றாவ
இைறச்சிைய ெவட் ய
உடேனேய
கணங்காமல்
சட் யில்
ேபாட் விட
ேவண் ம்.
இந்தச்
சங்கடங்கைளெயல்லாம் உணர்ந்
நாங்கள்
ன்ெனச்சாிக்ைகயாக
த ேலேய
ேபசிப்பைறந் ஒ தயார் நிைலயில் நின்ேறாம்.
கிட்ணன் மாமரத்தில் ஓர் ஆற உயரத் க்கு ஓர் ஆணி அ த்தான். உ ம்பின்
க த்தில் சணல் கயிறால் ஒ சு க்குப்ேபாட் அைதக் கலண்டர் மாட் வ ேபால
அந்த ஆணியிேல உயி டன் மாட் ெதாங்கவிட்டான். பிறகு ஒ ெமல் ய கத்திைய
இ ப்பில் இ ந் உ வி அ பார்த் க்ெகாண் இ க்கும் ேபாேத அதன் ேதாைல
வாைழப் சீ வ ேபால சீவத்ெதாடங்கினான். உ ம் ம் இைத எதிர்பார்த்த ேபால
ரணமான ஒத் ைழப்ைபக் ெகா த்த .
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சின்னம்மா சைமயலைறயில் சட் ைய அ ப்பில் ைவத் ஆயத்தங்கள் ெசய்தாள்.
அக்கா வாச ல் நின்றாள். நான் கிட்ண க்கு பக்கத்தில் நின் ெகாண்
ந்ேதன்.
கிட்ணன் இைறச்சி ண் கைள ெவட் ஒ
வரசம் இைலயில் ைவத் த வான்.
நான் அைத
க்கிக்ெகாண்
ஓ ப்ேபாய் அக்காவிடம் த வாள். அவள் அைத
சட் யில் ேபா வாள். இப்ப யாக ஒ assembly line
இன்றி சட் யில் ேபாய் ேசர்ந் ெகாண்
ந்த .

ைறயில் இைறச்சி தடங்கல்

கிட்ணன் இைறச்சிைய ெவட் ம்ேபா
உ ம்பின் கண்கள் மாத்திரம் இரண்
பக்க ம் அைசந்
ெகாண்
ந்தன. நான் நாலாவ
ைற ஓ ப்ேபாய்
தி ம்பியேபா
அந்த அைச ம் நின் விட்ட . உ ம் ெசத் விட்ட . மிக ம்
ெசத் விட்ட .
சைமயலைறயில் ேதங்காய் கூட் , மிளகாய் கூட் , மசாலா கூட்

எல்லாம்

தயாராக இ ந்தன. குழம் கறியா, பிரட்டல் கறியா என்ற சர்ச்ைச ெகாஞ்சேநரம்
நடந்த . இ தியில் பிரட்டல் என்ேற
வான .
கறி

தல் ெகாதி ெகாதித்த ம் ஒ

மணம் பரவிய . வயிற்ைற குமட் ம் மணம்.

சரசக்கா 'ஓங்' என் வயிற்ைறப் பி த்தப வாசற்ப க்கு ஓ விட்டாள். சின்னம்மா
மாத்திரம்
ந்தாைனயால்
க்ைகப் ேபார்த்தியப
சைமயல் காாியங்களில்
ம் ரமாக இ ந்தாள்.
கிட்ணன் உ ம் த்ேதாைலச் சு ட் க்ெகாண்
றப்பட்டேபா ேபசியப ஐம்ப
சதம் ெகா த் அ ப்பினார்கள். அந்தச்சமயம் பார்த் மச்சான் வந்த இறங்கினார்.
மத்தியான ெவய்யி ல் பளிச்ெசன்
மின் ம் சில்க் சட்ைட ேபாட் க்ெகாண்
வந்தி ந்தார். வாஸ்ைலன் ைவத் இ த்த தைல
அழகாக ப ந் ேபாய் இ ந்த .
வாசல க்க வந்த அக்கா இந்தக்காட்சிையக் கண் வா றி நின்றாள்.
சிங்கப் ர் மச்சான் வசதியான கு ம்பத்தில் இ ந்

வந்தவர். இவர்கேளா சாதியில்

மிக ம் தாழ்ந்த சாதி, ஏைழ சாதி. தங்கள் வசதிக்க ஏற்ப மச்சா க்கு பாய் விாித்
பணிவிைட ெசய்தார்கள். மைன ஓைல விசிறியால் விசிறினார்கள்.
ர்வாச
னிவ க்க குந்திேதவி ெசய்த ேபால குற்றமற்ற ேசைவ. சு
ேசா ம் உ ம் ப்
பிரட்ட ம்தான். சின்னம்மாதான் பாிமாறினாள். அக்கா கதவி க்கில் பார்த்தப ேய
நின்றாள். நான் அவ க்குப் பக்கத்தில்
ைணயாக நின்ேறன். நான் அவ்வள
கிட்டத்தில் நின்றதற்கு இன்ெனா
காரண ம் இ ந்த . நான் ஓ ேயா க்
ெகாண் ேபாய்
ெகா த்த
இைறச்சியில்
ஒ
சின்ன
எ ம் த் ண்
மாட் ப்பட் ப்ேபாய் இ ந்த . இந்த எ ம் த் ண் ெசய்யப்ேபாகும் உற்பாதத்ைத
எதிர்பார்த் ஆவ டன் காத்தி ந்ேதன்.
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சிங்கப் ர் மச்சா

க்கு உ ம்

இைறச்சி சாப்பி வதற்கு ெசால்

ம் ெகா க்க

ேவண் மா? நா தரம் ேபாட்
சாப்பிட்டார். பிறகு ரசத்ைத ஊற்றி பிைசந் ம்,
உறிஞ்சி ம் நக்கி ம் சாப்பாட்ைட
த் க்ெகாண்டார். அவ ைடய சில்க்
சட்ைடயில் ெதறித்த கறித் ளிகைள ரப்பதக்கம்ேபால அணிந் ெகாண் எ ந்தார்.
இ தியில், 'ஆஹா! ஆஹா!'
நைனந்த ேபால அக்காவின்
நின்றாள்.
இந்த சந்ேதாஷம் எல்லாம் அன்

என்
தி வாய் மலர்ந்தார். சி
சார ல்
கம் குளிாிந்த . அப்ப ேய ெமய்மறந் ேபாய்

பின்ேனரம் வைரக்கும்தான்.

எப்ப த்தான் ரகஸ்யமாக ைவத்தி ந்தா ம் சிங்கப் ர் மச்சா க்கு உ ம்
இைறச்சி வி ந் ைவத்த கைத சின்னாச்சிக் கிழவிக்கு எட் விட்ட . அவள் வந்
'எ ' பாதகத்தி' உ ம்

இைறச்சி உறைவக் ெக க்கும் என்

உனக்குத்ெதாியாதா?

எல்லாத்ைத ம்
ெக த் விட் ேய'
என்
ஒப்பாாி
ைவத்தாள்.
இரண்
தைல ைறயாக உ ம் இைறச்சி வி ந் ெசய்த அனர்த்தங்கைள மயிர்க்கூச்ெசறிய
விவாித்தாள். இந்த அதிர்ச்சியில் தா ம் மக ம் இ ந்தேபா நா
ெவற்றிைலைய
உ வி ம யிேல ெச கிக்ெகாண் ேபாய்விட்டாள்.
சின்னம்மா க்கும், சரசக்கா க்கும் திக்ெகன்ற . சின்னாச்சிகிழவியின் தீர்க்க
தாிசனத்ைத
ற்றி ம் தள்ளிைவக்க அவர்களால்
யவில்ைல. சிங்கப் ர்
கு ம்பத் க்கும் இவர்க க்கம் ஏணி ைவத்தா ம் எட்டா . நல்ல இடத்தில் மகைளக்
கைர ேசர்க்கேவண் ம் என்ற அளவில் சின்னம்மா ேயாசிக்காமல் இப்ப ச்
ெசய் விட்டாள். இைத

த ல் அல்லேவா ேயாசித்

இ க்கேவண் ம்?

ெச லர் வராத காலம . இ ந்தா ம் சிங்கப் ாின் தகப்பனார் சிவப்பிரகாசத்திற்கு
இந்தச் ெசய்தி ஐம்ப ைமல் ேவகத்தில் ேபாய் ேசர்ந் விட்ட . அந்த ேநரம் பார்த்
பக்கத்
ட் க்காராிடம். கந்தர்மடத் க் கள்ளின் குணாதிசயங்கள் பற்றி ஒ
க த் ைர ஆற்றிக்ெகாண்
ந்தார். அவ க்கும் ேகாபம் ெரௗத்திரகாரமாகப்
பற்றிக்ெகாண் வந்த . பல் நீக்கல் வழியாகக் காற் ேவகமாக ச பத்
ேகட்க
சத்தம்
ேபாட்டார்.
கால்களில்
இ க்கிேல
ைகைய
நீளத் க்க
விட்
ெசாறிந் ெகாண்டார். அப்ப யம் ஆத்திரம் தீராமல் ஆகாயத்ைத ைறத் க்ெகாண்
காத்தி ந்தார்.
சின்ன த்
ெகாட் ய ேபால அவர்
நிைறயக் குழந்ைதகள். ெபாிய த்
ேபாட்ட ேபால அவ க்க ஒ
ெபண்சாதி. சிங்கப் ர்தான்.
த்த மகன் இப்ப
கி ைசெகட்
திாியிறாேன இந்தப்பா
என்
அவர் ரத்தம் ஒவர்ைடம் ெசய்
ெகாதித்த .

99
சிங்கப் ர்
வந்த ம்
தல்
ப்பத்
ன்
ெசகண் கள் ஒ வித
அசம்பாவித ம் இன்றி அைமதியாகக் கழிந்த . அ த்த கணம் பிரளயம் ெவ த்த .
சிவப்பிரகாசம்
ஓெவன்
கத்தினார்.
எண்ெணயில்
ேபாட்ட
பனங்காய்
பணியாரம்ேபால ேம ம் கீ ம் ள்ளினார். காலால் உைதத்தார்; ைகயால் அ த்தார்.
கி கு ேவ யில் பாய்ந்தார். ெவயி க்கு ஒ ங்கிய ஓணான்கள் எல்லாம்
பறித் க்ெகாண் ஓ ன. கி வந்த ைய றித் க்ெகாண் வந்தேபா மற்றவர்கள்
அவைரப் பி த் விட்டார்கள். இவ்வள க்கும் சிங்கப் ர் மந்தநா ள்ளவன் ேபால
வாையத் திறக்கேவயில்ைல.
ஊர்

க்கக்கூ

ெகாண்
ந்த .
வைடந்த .

இந்தக்காட்சிைய
இப்ப த்தான்

ச்சு வி வைத ஒத்திப்ேபாட்

தலாம்

பாகம்,

இரண்டாம்

பார்த் க்
அத்தியாயம்

காலம் தாழ்த்தாமல் சிங்கப் ர் மச்சா க்கு பல இடங்களி ம் ேபச்சுக்கால் நடந்த .
சிவப்பிரகாசம் ஒ ெவறிேயா
இந்தக்காாியத்தில் இறங்கினார். சம்பளம் கு த்
ைவத்த ேபால் அங்கு நடக்கும் விேசஷங்கைள நாளாந்தம் நாைலந்
வந்
சின்னம்மாவிடம் ஒப்பித் ேபானார்கள்.

சின்னம்மா, அக்காைவ ஒ
விேராதத்ேதா
பார்க்கத் ெதாடங்கினாள், அக்கா
இன் ம் க ைமயான விரதங்கைள அ ட் க்கத்ெதாடங்கினாள். ட் ேல தின ம்
மீ ம் இைறச்சி ம் காய்ச்சினா ம் இவள் தவறாமல் ேகாவி க்க ேபாய்வந்தாள்.
சைமயல் பாத்திரங்கள், அ ப் கூட ேவறாகிவிட்ட . ேநான்
மணக்க பால்ேசா

ெபாங்கிப்பைடத்தாள். 'பாற்ேசா

இ ந்தாள். ெநய்

ட ெநற்ெபய்

ழங்ைக

வழிவாரக் கூ யி ந் ' நாங்கள் சாப்பிட்ேடாம். ஒன் ேம நடக்காத மாதிாி ெகாஞ்ச
காலம் எங்கைள இப்ப ஏமாற்றிக்ெகாண்ேடாம்.
வாரங்கள் பல ஓ விட்டன. சரசக்காைவ பார்க்க
யவில்ைல. வாசைலேய
பார்த்தப
தன் வாழ்நாைளக் கழித்தாள். ெவய்யி ல் எறிந்த கீைரத்தண் ேபால
அவள்
கம் வதங்கிவிட்ட . அனிச்சம் மனம்ெகாண்ட அக்கா உ ம் மாமிசம்
சாப்பி ம் இந்த ேகாைழயிடம் மனைதப் பறிெகா த்
இப்ப
உ கிக்ெகாண்
ேபானாள். என்னதான் நான் அக்காவிடம் ஒட் ப் பழகினா ம் அவ ைடய
உள்மனதில் என்ன இ ந்தெதன்
எனக்கு ெதாியவில்ைல. இ க்க ஒட் ய க த
உைறேபால எந்தப் பக்கத்தில் இ ந் ம் அவள் மனைத திறக்க
யாமல் இ ந்த .
இந்த சமயத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்த்த நடந்த . ஒ நாள் மச்சா க்கு 'எ த் '
ந் விட்ட .
ள்ளித் திாிந்
என் டன் எப்ப ம் சண்ைட ேபா ம் அக்கா
மைறந் ேபானாள். அ க்க ஏக்கப் ெப
ச்சு விட்டப ேய இ ந்தாள். ெகாக்கான்
விைளயாட்

ம், தாயம் விைளயாட்

ம்கூட என்னிடம் ேதாற்றாள்.
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மாமரத்திேல ஆணி அ த்
அதிேல கட் ய சணல்கயி
இன்ன ம்
ெதாங்கிக்ெகாண் இ ந்த . நா ம் அக்கா ம் எங்கள் எங்கள் கல் ேல உட்கார்ந்
பலப்பல கைதகள் ேபசிேனாம். கிணற்றிேல வளர்க்கும் பால் ஆைம ஆணா
ெபண்ேணா என்பைதப்பற்றி விவாதித்ேதாம். அணில்பிளைளயில் சத்தம் ேகட்கும்
ேபாெதல்லாம் தகரத்ைத அ த் மாங்காய்கைளக் காப்பாற்றிேனாம். அேசாகமாலா
கைத அக்கா க்கு நிைறய பி க்கும். அைத எனக்க தி ப்பி தி ப்பி கூ வாள். அந்த
ேநரங்களில் எல்லாம் சரசக்காவிடம் மச்சாைனப்பற்றி ேகட்கேவண் ம் என் வாைய
பல ைற உன் ேவன். ஆனால்
யவில்ைல அவள் ெமல் ய குர ல்
பாடத்ெதாடங்கினாள்.
ேநற்றந்தி ேநரத்திேல
நீரா ம் ைறதனிேல
ெந ங்கி எைன ஜாைடகாட்
அைழத்தவர் யாேரா?
இந்த வாிகைள ம ப
ம் ம ப
ம் பா னாள். கண்கள் பளபளத்தன. கைடசி
வாியில் அவள் குரல் உைடந் விட்ட .
பாதி கிழிந் ேபான
ெசால் யி க்கும் என்ப
ர்த்தி ெசய்
ைரக் குவித்

கவிைத எவ்வள
அழகான . மீதியிேல என்ன
ெதாியா . அைத எப்ப ேவண் மானா ம் கற்பைனயில்

ெகாள்ளலாம் அல்லவா! இ ஏன் அக்கா க்கு ெதாியவில்ைல? தண்
ைவக்க அல்லவா
யற்சிெசய்
ெகாண்
ந்தாள்! ெப ம் யாகம்

ெசய் கிட் ய அபிப்பாகத்ைத யா ம் க ைதக்கு
சுவார்களா? என் அக்காவின்
வாசைனையக் ெக த் பழந் ணிேபால சிவிட்டார்கேள என் எனக்கு க்கமாக
வந்த .
அன் அம்மன் ேகாவில் தி விழா. எல்ேலா ம் தி விழா க்கு ேபாய்விட்டார்கள்.
நான்தான் அக்கா க்கு காவல். மாமரக்கிைளயில் சந்திர ஒளிபட் சிதறி வி ந்த .
விளக்ைக மாடத்தில் ைவத் விட்
நாங்கள் திண்ைணயில் விளக்ைக மாடத்ைத
ைவத் விட்
நாங்கள்
திண்ைணயில்
இ ந்
வாண
ேவ க்ைகைய ம்,
மத்தாப் ெவ கைள ம்
அண்ணாந்
பார்த் க்ெகாண்
ந்ேதாம்.
மத்தாப்
உயரத்தில்ேபாய் ெவ த்
விாி ம் ேபாெதல்லாம் அக்காவின்
கம் ஒ கணம்
பிரகாசமாகி மைற ம். அன்னிேயான்யமாக நாங்கள் இதற்கு ன் இ ந்ததில்ைல.
ேமாகனமான அந்த இரவில் அவள்
இ ந்த .

கம் பார்க்க ேசாகமாக ம், பாவமாக ம்

சரசரெவன்
ஓர் உ ம்
எங்கைளத்தாண்
ஓ ய
இப்ப யான சந்தர்ப்பம்
இனிேமல் கிைடக்கா . கனகாலமாகக் ேகட்க நிைனத்தைத ணிந் அக்காவிடம்
ேகட்கத் தீர்மானித்ேதன்.

101

'அக்கா, இந்த மச்சான் இப்பி

ெசய்தி க்கக்கூடா .'

விநா
ள்ேபால ெநஞ்சு படக்படக்ெகன்
அ த்
ெகாண்ட .
இப்ேபா தான் நான் என் மனதில் கிடந்தைத ெவளியில் ெசான்ேனன்.

தல்தரமாக

'ேபாடா, பரவாயில்ைல. உ ம் க க்ெகல்லாம் நல்ல காலம்' என் ெசால் விட்
ஒ சிாிப் சிாித்தாள். சத்தமில்லாத சிாிப் . அவள்
கத்தில் ெகாஞ்ச ம் கவைல
ெதன்படவில்ைல. உண்ைமயில் பார்த்தால் ஒ நிம்மதிதான் ெதாிந்த .
* * * **
10. ம

தர்மம்

இலங்ைக அரசனின் பட்டத்
ராணி அந்த நந்தவனத்தில் உலாவிக்ெகாண்
இ ந்தாள். மயக்கம் த ம் இந்த மாைல ேநரங்களில் வழக்கமா அவள் அங்ேகதான்
இ ப்பாள். அரசன் அவ க்கா கட் ய தாடகத்தில் மிதக்கும் வாத் க்கைளப் பார்த் க்
ெகாண்
ப்தில் அப்ப ஒ சந்ேதாஷம். கார்த்திைக நட்சத்திரங்கேளால கூட்டமாக
தாய் வாத் ம், குஞ்சுக ம் மிதந் ெகாண்
ந்தன. அைவ நீர்ப் க்களில் மைறவ ம்
ெவளிவ வ மாக
விைளயா க்
ெகாண்
ந்த
காட்சிைய
பார்த்
ெகாண்ேடயி க்கலாம்.
கடந்த இ ப
வ டங்களாக அந்தி ேநரங்கைள ராணி அவ ைடய அந்தப் ர
நந்தவனத்தில் இ மாதிாித்தான் கழித்
வந்தி க்கிறாள். ராணியின் ெசௗந்தர்யம்
அன்
பார்த்த ேபால் இன் ம் கண்ைணப்பறிக்கும் ெம குடன்தான் இ ந்த .
ஆனால் அந்த அழகுடன் ேசர்ந்
இப்ெபா
ஓர் அசாதாரண ஒளி ம் அவள்
கத்திேல படந்தி ந்த . அரசன் அவ க்காக இன்ெனா
பைட திரட் னா ம்
அசியப்பட
யா . இப்ப யான வனப் ம்,
கக்காந்தி ம், ேசாைப ம் விரதம்
காக்கும் உயர்கு ப் ெபண்களிடத்ேததான் காணப்ப ம்.
சாைலயில்

த்த ேதாிணிகள் ைககளில் பிட்ைச பார்த்திரங்க

டன் விஹாைரைய

ேநாக்கி தி ம்பிக் ெகாண்
ந்தனர். அவர்க ைடய அைமதியான உைடைய ம்,
கத்தில் ெதாி ம் சாந்திைய ம் பார்க்கும்ேபா
ராணியின் மனத்ைத என்னேவா
ெசய் ம். சங்கமித்திைர ெகாண் வந் நட்ட அரசமரத் க் கிைள இப்ேபா ெப ம்
மரமாக வியாபித்
வளர்ந்தி ந்த . அ ேபால அவள் ஸ்தாபித்த சங்க ம்
கிைளவிட்
பரவி மக்களிைடேய தர்மத்ைத வளர்த் க் ெகாண்
ந்த
ராணிக்கு
ேதாிணியாகிவிட ேவண் ம் என்ற ஆைச ம ப
ம் ஒ கணம் தைல க்கிய .
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அரசன் அவளிடத்ேத ெகாண்
க்கும் காத ன் பிரவாகம் இன் வைர
எவ்வளேவ ம் குைறயவில்ைல. மாறாக அவ ைடய பிரேமைமயான
நா க்கு
நாள் அதிகாிக்கேவ ெசய்த . ஆயிரம் மகளிர் அந்தப் ரத்தில் இ ந்தா ம் அவன்
தன
பட்டத்
ராணியிடம் ெகாண் ள்ள அன்பின் ஆழத்ைத அளக்க
யா .
ஆனால் அரச ைடய கவனம் எல்லாம் சமீக காலங்களில் நீதி சாஸ்திரங்களிேலேய
லயித்

இ ந்த . அேசாகன் ஸ்தாபித்த நீதி பாிபாலன

ைறகைள ம், எல்லாளன்

அ சாித்த தர்ம ெநறிகைள ம் சாஸ்திரம் அறிந்த விற்பன்னர்கேளா தர்க்கித்தான்;
த ம
ல்கள் பதிெனட் ல் ஒன்றான ம
நீதிைய பண் தர்களிடம்
க்கமாக
கற் த் ேதர்ந்தான்.
ஓர் அரச க்கு இ க்கேவண் ய கா ண்யத் க்கு ஆதர்சமாகச் சிபிச் சக்கரவர்த்தி
அவ க்கு விளக்கினார். ப த்தினிடம் உயிர் தப் வதற்காக அந்தப் றா பறந் வந்
சக்கரவர்த்தியின் கால்களில் வி ந் அைடக்கலம் ேகட்டதாம். அப்ெபா
ப ந்
அரசைன ேநாக்கி 'அரேச, மாமிசம்
பசியாற ேவண் ம்' என்

சிப்ப

என் இயல் ;

றாைவ வி ம், நான்

ெசான்ன . அைடக்கலம் ெகா த்த றாைவ அரசன் எப்ப

நிர்க்கதியாக விட
ம்? 'உனக்கு மாமிசம்தாேன ேவண் ம், இேதா!' என்
உட ன் தைசைய எைடக்கு எைட அாிந் ெகா த்தானாம் சிபிச்சக்கரவர்த்தி.

தன்

த மத்திற்ெகல்லாம் த மமாக விளங்கிய சிபிச்சக்கரவர்த்தியின் கா ண்யத்ைத ம்,
எல்லாள ைடய நீதி பாிபாலனத்ைத ம் ஆதர்சமாக ஏற் க்ெகாண்ட அரசன்,
ெதான் ெதாட்
வழங்கிய நீதி வ வா ெநறி ைறகைள தி ம்ப ம் ஸ்தாபிக்க
அமர்த்தியர்கைளக் கலந்
ஆேலாசித்தான். ெபாத்தேதவி தாைரையப் ேபான்ற
அறிவாளி; தர்ம
ல்கைள அறிந்தவள். அவளிடத்தி
ஆேலாசைனகள் ேகட்டான்.

ம் அரசன் அவ்வப்ேபா

ஆராய்ச்சி மணிைய அரண்மைன வாச ேல ெதாங்கவிட்
எல்ேலா க்கும் நீதி
பாரபட்சமின்றிக் கிைடக்க வழிவகத்தவன் எல்லாளன். ஒ
ைற அவ ைடய ேதர்
ேவகமாகச் ெசன்றேபா தற்ெசயலாக த்தவியாைரயின் ஸ் பம் ஒன்ைற இ த்
பதிைனந் ெசங்கல்கள் உதிர்ந் விட்டன. எல்லாளன் பதறிப்ேபாய் அந்தப் பாவத்தின்
பாரம் தாங்க
யாமல் தன்ைனேய ப ெகா க்கத் தயாராகிவிட்டான். த்தேதரர்கள்
அவைனத்
ேதற்றியபின்
பதிைனயாயிரம்
ெசங்கல்கள்
பதித்
திய
நிர்மாணேவைலகள் ெசய் பிராயச்சித்தம் ெசய் ெகாண்டானாம்.
இன்ெனா
ைற ஒ கிழவி ெவய்யி ேல அாிசிையக் காய ைவத்தி க்கிறாள்.
அப்ேபா
ேநரமில்லாத ேநரத்தில் மைழ ெபய்
கிழவி ைடய அாிசி எல்லாம்
நைனந் விட்ட . கிழவி அ
ெகாண்ேட வந்
ஆராய்ச்சி மணிையப் பி த்
இ த்தாள், 'நல்ல அரச ைடய ஆட்சியில் காலம் தவறி மைழ ெபய் மா?
என் ைடய அாிசி எல்லாம் நைனந் விட்டேத! எனக்கு உண்பதற்கு எ
ம்
இல்ைலேய' என்

வ ந்தி

ைறயிட்டாள்.
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எல்லாளன் 'மைழயின் குற்றம் மன்னன் குற்றமன் ' என்

கூறி கிழவிைய தி ப்பி

அ ப்பியி க்கலாம். அல்லாவி ன், கிழவிக்கு ேவண் ய தானியவைக ெகா த்
அவள்
யைரத் தீர்த் ம் இ க்கலாம். ஆனால் எல்லாளன் கிழவியின்
யரத்தின்
ஆழத்ைத அறிய 'பசி என்றால் அ எப்ப இ க்கும்?' என் தானாக உண வதற்காக
நாட்கணக்கில் உண்ணாவிரதம் இ ந் தன்ைன வ த்திக் ெகாண்டானாம்.
எல்லாளன் வகுத்த இந்த நீதி

ைறயில் பிறழா

அரசன் பாிபாலனம் ெசய்

வந்தான். ராணியிடம் இந்த நீதி ைறகைளப்பற்றி ம், அைவ ேபாதிசத் வ ைடய
தர்ேமாபேதசங்க க்கு உடன்பட்டதாக இ க்க ேவண் ய அவசியத்ைதப் பற்றி ம்
எ த் க் கூ வான். அரச ைடய கணிப்பில் நீதி சாஸ்திரத்தில் இரண் அங்கங்கள்
இ ந்தன.

ஒன் ,

ஒ வன்

குற்றம்

இைழத்தானா,

இல்ைலயா

என்பைதத்

தீர்மானிப்ப . அ த்த , அந்தக் குற்றத்திற்கு என்ன தண்டைன என்பைத
நிர்ணயிப்ப . அரச ைடய க த்தின்ப ஒ வன் குற்றவாளியா அல்லவா என்பைதத்
தீர்மானிப்ப
ெவகு இலகுவான . ஆனால் குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண்டைன
வழங்குவதில்தான் அரச ைடய தர்மம் நிைலக்கிற என் அவன் நம்பினான்.
ெகாைல

ெசய்தவைனக்

க ேவற்றிக்

ெகால்வ

ம்,

ராஜத்

ேராகிைய

யாைனயின் கா ல் இட விப்ப ம், அரச கட்டைளைய மீறியவைன சுண்ணாம் க்
காளவாயில் ேபா வ ம் அரச க்கு சாியாகப் படவில்ைல. க ைணயின் வ வான
ேபாதிசத் வ க்க இந்தத் தண்டைனகள் உகந்ததாக இ க்கா என்ேற அரச க்கு
ேதான்றிய . எல்லாளன் காட் ய ெநறிப்ப , ேபாதிசத் வ க்கு ஏற் ைடயதான நீதி
சாஸ்திரங்கைள கைடப்பி ப்பதில் அரசன் ெவகு தீவிரமாக இ ந்தான். அரச ைடய
இந்தப் ேபாக்கு மந்திாி பிரதானிக க்கு அதிசயமாக இ ந்த .
'தசரதன் ஆைணப்ப
பரதன்

அதிசயப்பட்

ராமன் வனாந்தரம் ஏகிவிட்டான்' என்
'ராமன்

என்ன

குற்றம்

ெசய்தான்?

ைகேகயி கூறிய ம்
பிறர்

ெபா ைள

அபாித்தானா? நிரபராதிகைளத் தண் த்தானா? அன்றி பிறர் மைனவிைய காமத் டன்
பார்த்தானா? என்
ேகட்கிறான். இப்ப
க ைமயான குற்றங்க க்குத்தான்
வனாந்தர சிட்ைச என் ெதான் ெதாட் இ ந்த . ம தர்மத்ைத அைணத் நின்ற
இந்தத் தண்டைனகள் எப்ெபா
இப்ப க ரமாக மாறின என்ற தர்ம விசாரத்தில்
அரசன் அ க்க
ழ்கிவி வான்.
ராணி ெபாத்தாேதவி தன் தங்க ஆசனத்தில் சாவதானமாக அமர்ந் ெகாண்
ேச ப்ெபண்ைண கண் நிமிர்ந்
பார்த்தாள். அந்தச் ைசைக அர்த்தமாகிய ேபால
ராணியின் தாதி தன் ைகயி
ந்த இரண் ெவற்றிைலப் ெபட் கைள ம் அரசியின்
ன்ேன

ைவத்தாள்.

ஒன்

ற்றி

ம்

ெவள்ளியினால்

ெசய்த ;

நிைறந்த
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ேவைலப்பா கைளக் ெகாண்ட . அ தான்
தங்கத்தால்
இைழத்
மின்னிக்ெகாண்
பிரத்திேயகமான .

ெபாத்தா
ந்த .

ேதவி ைடய . மற்ற
அரச க்கு
மாத்திரம்

அரச ைடய
ெவற்றிைலைய
ெபாத்தேதவிேய
ம த் க்
ெகா ப்பாள்.
தன் ைடயைத ம்
தாேன
ெசய் ெகாள்வாள்.
எ
காரணம்
ெகாண் ம்
இைதமாத்திரம் ேச ப்ெபண்கள் ெசய்வைத அவள் அ மதிக்கமாட்டாள். அ
மாத்திரமல்ல, எதற்காக ராணி இரண் ெவற்றிைலப் ெபட் கள் ைவத்தி க்கிறாள்
என்ற விஷய ம் ஒ வ ம் அறியாத பரம ரகஸ்யமாகப் பா காக்கப்பட் வந்த .
ெபாத்தாேதவி, பதினா வய நிரம்
ன்ேபேய அந்த நாட் ேசனாதிபதிைய
மணந் ெகாண்டவள். அப்ேபா அரசனாயி ந்தவன் சுப்பராஜன் என்பவன். அவன்
அதற்க
ன்
சாதாரண ேவைலக்காரனாக இ ந்தவன். அவ ம் அப்ேபா
அரைரயாண்ட மன்ன ம் ஒேர
கச்சாயல் ெகாண்டவர்கள். ஒ நாள் அரசன்
விைளயாட் க்காக
ேவைலக்கார க்கு
ராஜேவஷம்
ேபாட்
தன்
ேவைலக்கார ைடய உைடைய அணிந் ேவ க்ைக பார்த்தான். மந்திாி பிரதானிகள்
ேவைலக்காரைன வணங்குவைதப் பார்த்
எள்ளி நைகயா னான், உண்ைமயான
மன்னன். இ தான் த ணெமன் நயவஞ்சகமா அரசைனச் சிரச்ேசதம் ெசய் விட்
ராஜ்யத்ைத அபகாித் க் ெகாண்டான், ேவைலக்காரனான சுப்பராஜன்.
அரசனாகிவிட்டா ம் அன்றி
ந்
சுப்பராஜ க்கு தன்ைனக் ெகால்ல சதி
நடக்கிறெதன் ஒ பயம் இ ந் ெகாண்ேட வந்த . ஒ
ைற குறிெசால்பவனிடம்
தன் எதிர்காலம் பற்றிக் ேகட்டான். அதற்கு அவன் 'அரேச!தங்க
ஏற்கனேவ பிறந்தி க்கிறான்; வசபன் என்
ராஜ்யத்ைத உங்களிடமி ந்

க்கு ஓர் எதிாி

ெபயர். அவன் தங்கைளக் ெகான்

அபகாிப்பான்' என்

இந்த

கூறிவிட்டான்.

அன்றி
ந்
சுப்பராஜ க்கு நித்திைர ெகட்ட . ேசனாதிபதிையக் கூப்பிட்
வசபன் என்னம் ேபர் உள்ள எல்ேலாைர ம் சிைறப்பி த் சிரச்ேசதம் ெசய் ம்ப
உத்தரவிட்டான். ேசனாதிபதி ம் அப்ப ேய ேசவகர்கைள நாட் ன் நா
திைசகளி ம் அ ப்பி வசபன் என்ற ேபர் உள்ளவர்கைள எல்லாம் பி த் சிரத்ேசதம்
ெசய்தான்.
இந்த ேநரம் பார்த்

வடக்ேக கிராமத்தில் இ ந்

ேசனாதிபதியின் ெசான்த

ம மகன், வசபன் என்
ெபயர் ெகாண்டவன், வந்
ேசர்ந்தான். அவ க்கு
அரச ைடய விேநாதமான கட்டைள பற்றிய விஷயம் ஒன் ேம ெதாியா .
பதிெனட்
வய
நிரம்பிய அழகிய
வன் அவன். ேசனாதிபதியின் தயவில்
அரச ைடய பைடயில் ேசர்வதற்காக வந்தி ந்தான்.
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ேசனாதிபதிக்கு தர்ம சங்கடமாகிவிட்ட . மைனவி டன் கூ
ஆேலாசித்தான்.
அ த்த நாள் அதிகாைலயில் ம மகைனக் கூட் க்ெகாண் ேபாய் அரசனிடம்
ஒப்பைடத் சிரச்ேசதம் ெசய் வி வ என்
வாகிய .
ேபசிைவத்தப
அ த்தநாள்
அதிகாைலயில்
ேசனாதிபதி ம்
வசப ம்
அரண்மைனைய ேநாக்கிப்
றப்பட்டார்கள். ெபாத்தாேதவிக்கு இந்தக் காட்சி
வயிற்ைற பிைசந்த . எனி ம் வழக்கம்ேபால ம த்த ெவற்றிைலச் சு ைள
கணவனிடம் ெகா த் இ வைர ம் வழிய ப்பி ைவத்தாள்.
ேசனாதிபதி ெவற்றிைலப் பிாியர். அன்றாட காாியங்கைள தாம் லம் தாிக்காமல்
அவர் ெதாடங்குவேதயில்ைல. அரண்மைன வாச ல் ெவற்றிைலச் சு ைள விாித்தார்.
அதிேல எல்லாம் இ ந்த . ஆனால் சுண்ணாம் இல்ைல. ஒ நா ம் மறக்காத
ெபாத்தாேதவி அன்
சுண்ணாம்ைப மறந் விட்டாள். சுண்ணாம்
இல்லாத
ெவற்றிைலயில் சுகமில்ைல. அந்தக்கணம் அவ க்கு ெவற்றிைல ேபாட்ேட
ஆகேவண் ெமன்
இ ந்த . அவர் வசபைன
ட் க்கு அ ப்பி சுண்ணாம்
எ த் வரச் ெசான்னார்.
அங்ேக ெபாத்தாேதவி வசபைன எதிர்பார்த்
நின்றாள். அவ க்கு மன
ெபா க்கவில்ைல. தன் ைடய கணவனின்
ேராக எண்ணத்ைத வசபனிடம்
கூறிவிட்டாள்.

தான்

ேவண் ெமன்ேற

சுண்ணாம்ைப

ைவக்கவில்ைலெயன் ம்,

அவைன உடேனேய தப்பி ஓ வி ம்ப
ம் கூறினாள். அ
மாத்திரமல்ல, ஒ
ணியிேல அவ க்கு ஆயிரம் ெபாற் கழஞ்சுகைள ம்
ந் ெகா த்தாள்.
ன்பின் பார்த்திராத தன்னிடம் இவ்வள க ைண காட் ய ெபாத்தாேதவிைய
வசபன் தன் ைறயாகத் தைல நிமிர்ந் பார்த்தான். ேதவேலாகத் அப்சரஸ்ேபால
அவள் இ ந்தாள். அவனால் நம்ப
யவில்ைல. கண்களிேல அவ க்கு நீர்
ளிர்த்த . ெபாத்தாேதவி, அவ ம் இளம்ெபண்தாேன! அவள் கண்களி ம் நீர்.
அப்ப ேய அள்ளிப் பி த்
அவள் உதட் ேல
த்தமிட்
விட்டான். பிறகு
தி ம்பிக்கூடப் பாராமல் ஓ ப்ேபானான்.
ெபாத்தாேதவி அந்தச் சிந்தைனகளில் இ ந் வி பட் ெவற்றிைலைய எ த்
வாயி ள் ேபாட்
சுைவக்கத் ெதாடங்கினாள். ேச ப் ெபண்கள் விளக்குகைள
எ த் க் ெகாண் கு க்கும் ெந க்குமாகச் ெசன் தீபங்கைள ஏற்றினார்கள். அந்த
மங்கிய ெவளிச்சத்தில் சாையகள் ேபாவ ம் வ வ மாக இ ந்த . அவள் மன
ஓட்டத் டன் ஓத் ப்ேபான .
ெத விேல ம் சந்த
குைறந் விட்ட . வண் யில்
அைசந்தா க்ெகாண் ெசன்றன. ரத ஓட்டம் ற்றி ம் நின்
இன் ம் அடங்கவில்ைல.

மா கள் மந்தகதியில்
விட்ட . மனித அரவம்
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இன் ம்
மன்னைரக்
காணவில்ைல.
அந்தப் ரத்திற்கு வந்தேதயில்ைல. இன்

இவ்வள
ேநரங்கழித்
அரண்மைனயில் அப்ப

அவர்
என்ன

க்கியமான காாியமாயி க்கும்? ஏதாவ விேசஷமான வழக்கா இ க்கலாம்? மன்னர்
இப்ெபா ெதல்லாம் இப்ப யான வழக்குக க்குத் தான் தன் ேநரத்ைத எல்லாம்
ெசலவி கிறார்.
இரண் ெபௗர்ணமிக
தீர்ப்ைபப் பற்றி பண்
ெந ஞ்சாைல ஒரத்திேல
ஷ்டன் ெவட் ச் சாய்த்

க்கு ன் ம் இப்ப த்தான் ஒ வழக்கு. அரசன் வழங்கிய
த ம் பாமர ம் ஒன்றாகச் சிலாகித்
ேபசினார்கள்.
தன்னிச்ைசயாக ஒங்கி வளர்ந்
நின்ற வி ட்சத்ைத ஒ
விட்டான். அரசன் அ மதியின்றி மரங்கைள ெவட் வ

மகா பாபமான ெசயல். அ
ம் சாைலேயாரங்களில், மனித
ைவத்த மரங்கைள ெவட் வ மிக ம் பார ரமான குற்றமாகும்.
மரங்கைளப் ேப

வ

காலத்தி

ந்

கைடபி க்கப் பட்

ைடய வசதிக்காக

வந்த வழக்கம்.

அவ ைடய பிரதானமான கல்ெவட் கள் எல்லாம் 'மனிதர்க ைடய வசதிக்கும்,
பிராணிக ைடய நலத் க்குமாக அரசன் ஆைணயால் ெந ஞ்சாைல ஓரங்களில்
கிண கள் ெவட்டப்பட்டன, மரங்கள் ைவக்கப்பட்டன' என் கூ ம். அப்ப யி க்க
இந்த டன் க ைணேய இல்லாமல் இப்ப மரத்ைத ெவட் விட்டாேன!
வழக்கமா இந்தக் குற்றத்திற்கு தண்டைன ஐம்ப கைசய . ஆனால் மன்ன ைடய
தீர்ப் எல்ேலாைர ம் ஆச்சிாியத்தில் அ த்த . அேத சாைலயில்
மரங்கைள
ந ம்ப குற்றவாளிக்கு ஆைண பிறப்பித்தார் அரசர். அந்த தீர்ப்பிேல உள்ள மதி
ட்பத்ைத ம், அதனால் ஏற்ப ம் நன்ைமைய ம் பற்றி எல்ேலா ம் ேபசிப்ேபசி
மகிழ்ந்தார்கள்.
'நாட் ேல உள்ள வழக்குக

க்ெகல்லாம் தீர்ப்

வழங்கும் மன்னர் என்

ைடய

குற்றத்திற்கு என்ன தண்டைன ெகா க்கக் கூ ம்' என் ெபாத்தாேதவி தன்ைனேய
அ க்க
ேகட் க் ெகாள்வாள். ம
நீதி சாஸ்திரத்தில் அவ க்கு மன்னிப்
இ க்கிறதா?
இரண் வ டங்களாக வசபன் கா களிேல ஒளிந் திாிந் பைட திரட் னான்.
இந்தக்காலங்களில்
எல்லாம்
ெபாத்தாேதவி
அவைன
ஒ கணம்
தா ம்
மறந்தாளில்ைல. அவைனப்பற்றிேய ெசய்திகள் அ க்க
வந்த வண்ணமாகேவ
இ ந்தன. விதியின் உந் தலால் அப்ெபா
ெபாத்தாேதவி தன
இரண்டாவ
குற்றத்ைத ெசய் ம்ப ேநாிட்ட .
ஒ
ேசதாந்திாி வடக்கு ேநாக்கி ேபாய்க்ெகாண்
ந்தார். ெபாத்தாேதவி அவர்
ைகயில் ஒ ெவற்றிைலச் சு ைளக் ெகா த் வசபைனக் கண்டால் அவன் ைகயில்
அைதத் த ம்ப ேவண் க் ெகாண்டாள். அவ க்கு ஆச்சாியம்! ெவற்றிைலச் சு ள்
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அவ்வள

நாைளக்குத் தாங்குமா! ஆனால் அந்த ேதசாந்திாி ஒன் ேம ேகட்கவில்ைல.

'அப்ப ேய' என்

கூறி சு ைள வாங்கிப் ேபாய்விட்டார்.

ெபாத்தாேதவி எதிர்பார்த்தப
ஒ நாள் வசபன் தி தி ப்ெபன்
தி ம்பி
வந் விட்டான். சுண்ணாம் இல்லாமல் அவள் அ ப்பிய ெவற்றிைலயின் சூசகமான
ெசய்திைய அவன் உணர்ந் ெகாண்டான். கடம்ப மரங்களின் மைறவில் அவைளச்
சந்தித்தான் வசபன். ஆைச
ண்ட அடக்கம் இழந்
ெபாத்தாேதவி அவன் வசம் ஆனாள்.

அவைளத் த வினான்;

ெவகு சீக்கிரத்திேலேய வசபம் ெப ம்பைட டன் வந் சுப்பராஜனின் பைடகைள
றிய த் ராஜ்யத்ைதக் ைகப்பற்றிக்ெகாண்டான். வசப க்கு எதிராக அவ ைடய
கணவன் ேபார்க்களத்தில் ேசனாதிபதியாக மிக ம் ெசௗகாியத் டன் ேபார் ாிந்தான்.
இ ந் ம் சமாிேல ப காயம் பட் உயிர் நீத்தான்.
வசபன்
அரசனான டன்
தற்
காாியமாக
ெபாத்தாேதவிைய
மணந்
ராணியாக்கிக் ெகாண்டான். அவ ைடய ராஜ்யத்தில் மக்கள் எல்லாம் மிக
மகிழ்ச்சியாக இ ந்தார்கள். அளவற்ற க ைண டன் அவன் ெசய்த ராஜ்ய
பாிபாலனத்தில்
மனிதர்க ம்,
மரங்க ம்,
சந்ேதாஷமாக இ ந்ததாகப் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.

மி கங்க

ம்,

பட்சிக

ம்கூட

ஏேதா ஒ
ெபாிய குற்றத்திற்க பிராயச்சித்தம் ெசய்வ
ேபால வசபன்
ஸ் பங்கைளக் காட் னான். ேகாட்ைடச் சுவர்கைள உயர்த்தி நா
வாசல்களி ம்
த்த விஹாரங்கைள ஸ்தாபித்தான். பன்னிெரண் மிகப்ெப ம் வாவிகைளக் கட்
வாய்க்கால்கள்

ெவட் னான்.

விேஷச

தினங்களி

ம்,

விழாக்களின்

ேபா ம்

ப்பத்திரண் இடங்களில் பால் ேசா ம், ேத ம் ெகா க்க ஆக்ைஞ பிறப்பித்தான்.
மக்கள் இவ ைடய நீதி வ வாத ஆட்சி நீ க்கேவண் ம் என்
த்த பகவாைன
ேவண் க்ெகாண்டார்கள்.
ேச

ஒ த்தி ஓ வந்

கூறினாள். ராணி 'அ
ஒ கு யானவத்தம்பதிக

அன்

நடந்த அதிசயமாக வழக்ைகப் பற்றி ராணியிடம்

என்ன வழக்கு? பிபரமாகச் ெசால்?' என்றாள். 'இ
க்கிைடயில் ஏற்பட்ட தகரா . மைனவி கணவன் மீ

வழக்குத் ெதா த்தி க்கிறாள்!' என்றாள். அப்ப
ேபாேத மன்னர் வந் விட்டார். ேச கள் மைறந்

அவள் ெசால் க்ெகாண்
ெகாண்டார்கள்.

இ க்கும்

அரசைன எ ந் வரேவற்றாள் ராணி. அரசனின் கத்தில் என் ம் இல்லாத ஒ
பரவசம் நிைறந்தி ந்த . மிக ம் கஷ்டமான காாியத்ைத சாதித்தபின் மனதில்
பாி ரணமான சாந்தி டன் கூ ய ஒ

ஒளி ஏற்ப ேம,அ தான்.
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'ஸ்வாமி! இன்ைறய வழக்ைகப் பற்றிேய எங்கும் ேபச்சாக இ க்கிற . என்ன
நடந்த ? கூ ங்கள்' என்றாள்.
'இன்
நடந்த
பார ரமான . ஒ

ஒ

சிறிய விவகாரம்தான். ஆனால் இதன் தீர்ப்
மிக ம்
ரட் க் கு யானவனிடம் ஒ மா இ ந்த . இந்த மாட்ைட

நம்பித்தான் அவர்கள் ஜ“வனம் நடந்த . மைனவி பால், தயிர், ேமார் என்

விற்

வந்தாள்.'
'இந்த மா ெகாஞ்சம் ரண் பி த்த . இந்த ர்க்கன் அைத அ க்க அ த் த்
ன்
த் வான். மைனவி எவ்வள ெசால்
ம் ேகட்பதில்ைல. இன் காைல அந்த
வாயில்லாப் பிராணிையப் ேபாட்
அ த்தி க்கிறான். இவ க்கு ெபா க்க
யவில்ைல. ஓ ப்ேபாய் த த்தேபா
அந்த
டன் இவைள ம் ேசர்த்
அ த்தி க்கிறான். அப்ெபா
தான் இவள் ேநராக வந்
ஆராய்ச்சி மணிைய
இ த்தி க்கிறாள்'.
'அதிசயமாக இ க்கிறேத! என்ன தீர்ப் வழங்கினீர்கள்?'
'அதிேலதான் பிரச்சைன. பசுவைத என்ப
மிக ம் ெகா ரமான . வழக்கமான
இப்ப யான குற்றத்திற்கு தண்டைன ஒ நாழிைக ேநரம் சுண்ணாம் காளவாயில்
அவைனப் ேபா வ தான்.'
'அ தான் தீர்ப்பா?'
'இல்ைல; அப்ப ச் ெசய்தால் யா க்கு என்ன பிரேயாசனம்?'
'எங்கள் நீதி சாஸ்திரங்கள் குற்றத் க்கு தண்டைன ெகா ப்பைத விட குற்றம்
இைழத்தவன் பச்சாதாபப்பட் தி த் வைதேய வ
த் கின்றன. ேபாதிசத் வர்
ேபாதித்த ம், எல்லாளன் கைடப்பி த்த
'இந்தத்
இவ

ம் அ தான்!'

ன்மார்க்கன் வாட்டசாட்டமாக இ ப்பான். ெவகு ேபாஜனப் பிாியன்

க்கு நான் இவ

'ஐையேயா!

ைடய மைனவி ைகயாேலேய தண்டைன வழங்கிவிட்ேடன்.'

விதமாக இ க்கிறேத! என்ன தண்டைன?
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'ஒ மண்டல காலத் க்கு இவர் பால், தயிர், ேமார், ெநய் ஒன் ம் உண டன்
ேசர்த் க்ெகாள்ள
யா .
அ தான்
தண்டைன.
அைத
நிைறேவற் ம்
ெபா ப்ைப ம் அவ ைடய மைனவியிடேம விட் விட்ேடன்.
'அ

எப்ப

ம்? இந்த

ர்க்கன் அவைளப்ேபாட்

வற்

த்தி களவாகேவா,

பலாத்காரமாகேவா உண் வி வாேன?'
'அ தான் இல்ைல, ேதவி. நீ அந்தப் ெபண்ணி ைடய
ேவண் ம். பதிவிரைத அவள். அப்ப யான ஒ சாந்தி அவள்
ேபானா

ம் அவள் இைத மீறமாட்டாள். நிைறேவற்றிேய தீ வாள்'.

'கணவன் இைத எப்ப
'அ வா, அவன்
ேபா வார்கள் என்
ஒ

கத்ைதப் பார்த்தி க்க
கத்தில் சிய உயிர்

ஏற் க்ெகாண்டான்?'

கம் ேபயைறந்த ேபால ஆகிவிட்ட . சுண்ணாம் காளவாயில்
நிைனத் வந்தவன் தீர்ப்ைபக் ேகட்ட ம் ந ந ங்கிவிட்டான்.

ேவைளச் சாப்பாட் க்குக் கூட அவனால் தயிர், ெநய், ேமார் இன்றி இ க்க
யா . ஒ

மண்டலம் தாங்குவானா?

'ஸ்வாமி, இதனால் இம்ைசப்பட்ட பசுவின்

க்கம் எப்ப த் தீர்ந் ேபாகும்?'

'அங்ேகதான் இ க்கிற , கணவ ைடய
மாட் க்கு நல்ல தீவனம் வாங்கிக் ெகா த்

சாப்பாட் ல் மீதமாகும் பணத்தில்
அதன் கஷ்டத்ைத நிவர்த்தி ெசய்ய

ேவண் ம் என்ப தான் தீர்ப் . அ
மாத்திரமல்ல, இந்தத் த யன் இந்த
தண்டைனயில் ஒ சுற் இைளத் வி வான். அ த்த ைற இவன் அ க்கும்ேபா
அ பலமாக விழா ' என் ெசால் விட்
ேச ப்ெபண்க ம் சிாித்தார்கள்.

மன்னன் நைகத்தான். எட்டத்தில் நின்ற

ராணியி ைடய கம் இப்ேபா மாறிவிட்ட . ெபௗர்ணமி ேபான்ற இ ந்த
இப்ப த் திடீெரன் க த் சிந்தைனயில் ஆழ்ந்த .

கம்

'என் இதய ராணிேய! என்ன சிந்தைன? என்றான் அரசன்.
'அரேச! மிகப் பிாியமான ஒன்ைறத் தவிர்ப்ப கூட க ைமயான தண்டைனதான்
என்

கூ கிறீர்கள் நியாயம்தான்! அ

பிராயச்சித்தம் ஆக

மா?'
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'ராணி, குற்றம் ெசய்த ஒ வைன யாைனயின் கா ல் இட விப்ப ம், க வில்
ஏற் வ ம்,

ஆற்

நீாில்

ேபாதிசத் வாின்
இைழக்கப்பட்டவ
ராணி சிறி
'ஸ்வாமி,

ேபா வ ம்

ேபாதைனக

மாத்திரம்

க்கு

என்ன

நியாயம்

எதிரானதல்லேவா?

ஆகும்?
குற்றம்

க்கு அதனால் என்ன பாிகாரம்?'

ேநரம் ேபசாம
உங்க

ந்தாள்.

ைடய நீதி பாிபாலனத்ைத இந்த உலகேம ேபாற் கிற .

கணவ க்கு ேராகம் இைழத்த ெபண் க்கு என்ன தண்டைன?' என்றாள். அவள்
குரல் ந ங்கிய . தைர பார்த்த கண்களில் நீர் ேகாத் நின்ற .
அப்ெபா

அரசன்

அவ

ைடய

ைககைள

எ த் க்ெகாண்டாள்.

'பிாியமானவேள! என் ைடய மனம் இன்
மிக ம் கு கலத்தில் இ க்கிற .
காரணம் ெதாியாமல் சந்ேதாஷம் ெபாங்குகிற . இந்த ேநரத்தில் கவைல த ம் எந்த
விஷயத்ைத ம் நான் ஏற்கமாட்ேடன். நீ இைழத்த
ேராகம் அல்ல; மிக ம்
கா ண்ைமயான ெசயல். அநியாயமாக சம்பவிக்க இ ந்த ஓர் உயிர்ப்ப ைய நீ
த த்தி க்கிறாய் இ எப்ப க் குற்றம் ஆகும்? இைதத் த க்காவிட்டால் அல்லேவா நீ
ெகாைலகாாியாக மாறியி ப்பாய்! ஆத்மாவின் குரைலக் ேகட்கும் எந்தப் ெபண் ம்
ெசய்யக்
கூ ய
காாியம்தான்
இ .
அதற்குதண்டைன
என்
இதயத் ள்
சிைறவாசம்தான்' என்

ெசால் க்ெகாண்

அவைள இ க அைணத்தான்.

ேச ப் ெபண்கள் ெம வாக அந்த இடத்ைதவிட்

அகன்

ேபானார்கள்.

'ராணி இ ப வ டங்களாக நீ எனக்கு ெவற்றிைல ம த் த கிறாய். எங்கள்
வாழ்க்ைகயில் இந்த ெவற்றிைலைய நான் என் ேம மறக்க
யா . இன்
நான்
உனக்கு தாம் லம் ம த் த் த ேவன்' என்
ெசால் க் ெகாண்ேட தங்கத்தினால்
இைழத்த அந்த ெவற்றிைலப் ெபட் ைய தன் பக்கம் இ த்தான்.
ஏேதா பாம்ைபக் கண்
த த்தாள் ராணி.
'இ

என்ன ராணி? இரண்

அரண்ட

ேபால 'ேவண்டாம்! ேவண்டாம்!' என்

ெவற்றிைலப் ெபட்

ஒன்

ெவள்ளி உனக்கு; மற்ற

தங்கம் எனக்கு. ஏன் இந்தப் பாகுபா ? இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட அரசியி ைடய
ெவள்ளிப் ெபட் ைய ெமல்லத் திறந்தான். திறந்தவன் அப்ப ேய ஆச்சாியப்பட்
நின் விட்டான்.
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'ஸ்வாமி, நான் சுண்ணாம் ேபா வேத இல்ைல'.
'என்ன? எத்தைன காலமாக?'
'இ ப
ஒ
அ

வ டங்கள்' என்றாள் ராணி, கீேழ பார்த்தப .

தபஸ்வினியின் ஒளி அவள் கண்களில்
இன் ம் பிரகாசமாக ெஜா த்த .

நீதி வ வா

பாிபாலனம் ெசய் ம் அரச

சிய . கண்களில் நீர் ேகாத்தேபா

க்கு அந்தக் கணம் எல்லாம் ாிந்த .

***
11. விசா
இரண்டாவ
ைற ம் அவ க்கு விசா ம த் விட்டார்கள். எவ்வள
ெபாிய
அதிர்ச்சி! இந்தத் தடைவ அவர் எவ்வளேவா கவனமாகத்தான் விண்ணப்ப
பாரங்கைளப்
ர்த்தி ெசய்தார். சுயசாிைத எ
வ ேபால நீண்ட பதில்கைளக்
ெகா த்தி ந்தார். இ ந் ம் இப்ப நடந் விட்டேத!
தன் ைற அவர் விண்ணப்பம் அ ப்பியேபா
மிக ம் ேயாக்கியமாகத்தான்
நடந் ெகாண்டார்.
அப்ேபாெதல்லாம்
இப்ப யான
ெக பி கள்
இல்ைல.
விண்ணப்பத்ைத நீட் ய டன் அெமாிக்க விசாைவ தட் ேல ைவத்
தந்
வி வார்கள் என் தான் எதிர்பார்த்தார்.
ஆனால்

நடந்த

ேவ .

எதற்காகப்

பயணம்

என்ற

ேகள்விக்கு

'வண்ணப் ச்சிகைளப் பார்க்க' என் யாராவ எ
வார்களா? அங்ேகதான் வந்த
விைன. இவ ைடய பதிைலப் ப த்த அதிகாாிகள் த ல் தி க்கிட்டார்கள். பிறகு
ஆைச தீர சிாித் விட் அ மதி ம த் விட்டார்கள்.
பத் வ டம் கழித் இரண்டாவ
ைற விண்ணப்பித்தேபா ேகாேணஸ்வரன்
மிக ம் கவனமாக இ ந்தார். வண்ணத் ப் ச்சியின் வாைடகூட
சாமல்
பார்த் க்ெகாண்டார். தன் ைடய ம மகைனப் பார்க்கப் ேபாவதாக ம், உல்லாசப்
பயணம் என் ம் கைத விட்டார். கண்ணா க் கத க்கு இந்தப் பக்கம் இ ந்
பயபக்தி டன் விசா அதிகாாி ேகட்ட ேகள்விக க்கு பதில் கூறினார். ெநளிய
ேவண் ய இடத்தில் ெநளிந் குைழய ேவண் ய இடத்தில் குைழந்தார். கடன் வாங்கி
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நிரப்பி வங்கிக் கணக்ைக ம்,

ட் ப் பத்திரத்ைத ம் காட் னார். இ ந் ம் கல்

ெநஞ்சுக்காரர்கள், விசா ம த் விட்டார்கள்.
இவ டன் 'பி' வகுப்பில் ப ப்பிக்கும் சித்திரேசன ைடய ேவைலயாயி க்கும்
என் சிலர் அபிப்பிராயப் பட்டார்கள். கள்ளப் ெபட் சன் எ
வதில் இவர் சூரர்.
கஸ் தியில்
ைனவர் பட்டம் ெபற்றவர். குதியங்கா ல் நடந் ெகாண்ேட பல
கு கைளக் ெக த்தவர். என்ன காரணத்தினாேலா ேகாேணஸ்வரைனத் தன் பிரதம
எதிாியாக நியமனம் ெசய்

ெகாண்

ந்தார். 'அவர் ெசய்த ேவைலதான் இ ;

ம பாிசீலைனக்கு எ திப்ேபா ங்கள்' என்

சிலர் வற்

த்தினார்கள்.

ேகாேணஸ்வரன் ம த் விட்டார். அவேரா
பிறந் , அவேரா
வளர்ந் ,
அவேரா
பாீட்ைச எ திய ேகாைழத்தனம் அப்ேபா
அவ க்கு ைகெகா த்த .
அதிகாாிகள் இன் ம் என்ன குைடவார்கேளா என்ற பயம். ெபா ைமையக்
கைடப்பி க்கத் தீர்மானித்தார்.
ேகாேணஸ்வர க்கு கம்
ட்டர் என்ெறா
சனியன் இ ப்ப
அப்ேபா
மறந் விட்ட . அெமாிக்க
தரகத்தில் அவ ைடய
தல் விசா விண்ணப்பம்
கம்
ட்டாில் சகல வசதிக ட ம் கு யி ந்த . அந்த விண்ணப்பத் டன்
அவ ைடய இரண்டாவ விண்ணப்பத்ைத, சாதக ெபா த்தம் பார்ப்ப ேபால் இந்தக்
கம்
ட்டர் ஆராய்ந்த . பச்ைசக் குழந்ைதக்கு கூட ச சயம் ஏற்ப ம்ப
விவகாரத்ைத ட்

ட்

ைவத்த . பிறகு என்ன? விசா நிராகாித் விட்டார்கள்.

ராணகாலத்
னிவர் சாபம் ெகா த்த ம் தைல சுக்கு றாக ெவ க்குமாம்.
அப்ப த்தான் ேகாேணஸ்வர ைடய தைல ெவ த்த . இன் ம் எத்தைன
வ டங்கள் ெபா ைமயாகக் காத்தி க்க ேவண் ேமா?
ஒ
ணிச்ச டன் ன்றாவ தடைவயாக யற்சி ெசய்தார். இந்த ைற அவர்
உண்ைமயான காரணத்ைத மைறக்கவில்ைல. அெமாிக்காவில் உள்ள ஒ அ ர்வமான
வண்ணத் ப் ச்சிைய பார்க்க வி ம் வதாகக் கூறினார். தான் வண்ணத் ப் ச்சிகள்
பற்றி எ திய ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகைள ம், அெமாிக்க ேபராசிாியர் எ திய
க தங்கைள ம் சமர்ப்பித்தார். அதிகாாிகள் மனம் இளகி விட்ட . இ ப
வ ட
காலமாக ஒ வர் விசா எ க்க தி ப்பித்தி ப்பி
யற்சி ெசய்வதாயி ந்தால் அதில்
அவ க்கு எவ்வள
விட்டார்கள்.
ேகாேணஸ்வர

ஈ பா

இ க்க ேவண் ம்? இ தியில் விசா த வதாகச் ெசால்

க்கு விசா எ ப்ப

ெதாழில் அல்ல. உயர் கணிதம் பாடம்

ெசால் த் த வ தான் ேவைல. பள்ளிக்கூடப் பிள்ைளகள் இவைர 'ெகாஸ்தீற்றா'
ேகாேணஸ்வரன் என் தான் ெசல்லமாக அைழப்பார்கள். அந்த வகுப்பில்
ப்ப
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மாணவர்கள் இவாிடம் ப த்தார்கள். அத்தைன மாணவ ம் கைடந்ெத த்த
ேமதாவிகள். இவர் ெதாண்ைட தண்ணி வத்த கத்திக்காண்
க்கும் ேபா அவர்கள்
ஒ வித சலன மின்றி ேகட் க் ெகாண்
ப்பார்கள். அவர்க
இல்ைலயா என்ப பரம ரகஸ்யமாகேவ காக்கப்பட் வந்த .

க்குப்

ாிந்ததா,

அதற்கு
தல் நாள் தான் 'ைசன்தீற்றா' என்றால் என்னெவன்
ஒ
பாட்டம்
பிரசங்க மைழ ெபய்தி ந்தார். ம நாள் வந் விளக்கம் ேகட்டால் எல்ேலா ேம ஒ
வார்த்ைதைய ேகட்ப ேபால தி தி ெவன்
ழிக்கிறார்கள். பிறகு இன்ெனா
ைற 'ைசன்தீற்றா' பற்றி அ
விட்
ெகாஸ்தீற்றாவின் சூட்சுமங்கைள விளக்க
ஆரம்பித்தார். பாடம் அைரவாசி ஒப்ேபறிக் ெகாண்
க்கும் ேபா தான் அந்த
அதிசயம் அங்ேக நிகழ்ந்த .
திெரௗபதி

பாாிஜாதமலைர

கண்

மயங்கினாள்

அல்லவா?

ெபான்மயமான

மாயமானிடம்
சீைத
மனைதப்
பறிெகா க்கவில்ைலயா?
அ ேபால
ஒ
வண்ணத் ப் ச்சி அ ர்வமான நிறம். இதற்கு ன் கண் ராத வண்ணம். தாயிடம்
இ ந்
பறித் க்ெகாண்
ஓ ம் குழந்ைதையப்ேபால ேநராக இவ ைடய
வகுப்பைறக்கு வந்த . ஓர் அற் த நர்த்தனம் ெசய் விட்
தி ம்ப ம் ஜன்னல்
வழியாகப் பறந் விட்ட .
ேகாேணஸ்வரன் நித்திைரயில் நடப்பவைரப்ேபால மிதந்
ேசாக்கட்
ேபானவர்

ெகாண்

ஒ

ைகயில்

ம், மற்றக் ைகயில் ைடப்ப மாக அப்ப ேய ெவளிேய ேபாய்விட்டார்.
அன்
வகுப் க்கு தி ம்பி வரேவயில்ைல. மாணவர்க ைடய

'ெகாஸ்தீற்றா' தீட்ைச இப்ப த்தான் அைரவாசியில் அஸ்தமனம் ஆன .
அ த்த நாள் இந்தச் ெசய்தி பள்ளிக்கூடம்
ற்றி ம் பரவிவிட்ட . தைலைம
ஆசிாியர் விளக்கம் ேகட்டார். அவேரா ெகா ங்ேகால் மன்னர். என்ன நடக்குேமா
என்
எல்ேலா ம் பயந் ேபாய் இ ந்தார்கள். ஆனால் ேகாேணஸ்வரேனா அந்த
வண்ணத் ப் ச்சியின் அழைக வர்ணித்த மல்லாமல் அைதப் பி ப்பதற்கு இரண்
நாள் லீ ம் ேகட்டாராம். அன்றி
ந் தைலைம ஆசிாியர் ேகாேண
வர ைடய
ட்டாள்தனத்ைத குைறவாக மதிப்பி வைத நி த்திவிட்டார். இப்ப த்தான்
சாதாரண ேகாேணஸ்வரன், 'ெகாஸ்தீற்றா' ேகாேணஸ்வரன் ஆன .
ேகாேணஸ்வரன்
இயற்ைக
உபாசகர்.
எங்ேகயாவ
வாைழ
குைல
தள்ளியி ப்பைதக் கண்டால் அப்ப ேய லயித் ப்ேபாய் நின் வி வார். இந்தச்
சா வான வாைழ இப்ப ப் ெபாிய குைலைய எப்ப த் தந்த
என்
வியப்பார்.
வானம் மப் ம் மந்தார மாகி ஒ
ளி ெதறித் வி ம்ேபா பரவசமாகிப் ேபாவார்.
அதிகாைல ேநரங்களில் ெபயர் ெதாியாத மஞ்சள் கு வி தைலைய ஒ பக்கம் சாய்த்
ஒ எ ம் ம்ேபா அதில் தன்ைன இழந் வி வார்.
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குழந்ைதயாய்
இ ந்தேபா
அவ ைடய
அம்மா
வண்ணத் ப் ச்சிைய
காட் த்தான் ேசா
ஊட் னாராம். வண்ணத் ப் ச்சியில் அப்ப
ஒ
ேமாகம்.
ன் வயதான ேபாேத அவற் டன் ஓ யா விைளயாடத் ெதாடங்கினார். எட்
வயதிேல வைலகட் அவற்ைறப் பி க்க ம், ேதாராக்ஸ் பகுதியில் பத் ெசகண்ட்
அ த்தி பாடம் ெசய்ய ம் கற் க்ெகாண்டார். இ ப வய ஆனேபா விஞ்ஞான
ைறப்ப ஆயிரம் வண்ணத் ப் ச்சிகைள ேசகாித் விட்டார்.
ேகாேணஸ்வர

க்கு ஊாிேல நல்ல ேபர் இ ந்த . பார்ப்பதற்கு ெகாஞ்சம்

ன்ேன

பின்ேன இ ந்தா ம், வண்ணத் ப் ச்சிகளின் பின்னால் அைலவைதத் தவிர ேவ
ஒ
பாவ ம் அறியாதவர். அவைர எப்ப
ம் மாப்பிள்ைளயாக்கி விடேவண் ம்
என் அந்த ஊாில் இரண்ெடா வர் மிக ம் பிரயாைசப்பட்டனர்.
யாமினியின் தகப்பனார் ெகாஞ்சம் வசதி பைடத்தவர் தமிழ் பக்தர். அைத
நிைலநாட்ட இரவிேல பிறந்த தன் ெபண் குழந்ைதக்கு யாமினி என்
ெபயர்
ைவத்தி ந்தார். ப ப்பைதத் தவிர, சைமயல், ஆர்ேமானியம், ைதயல் என்
சகல
கைலகளி ம் தன் மகைளத் ேதற்றியி ந்தார். ெபண் ம் ஒ ங்காக வாரப்
பத்திாிைககைள ம், மாத நாவல்கைள ம் கைரத் க் கு த்
தன் அறிைவ
வி த்திெசய் கல்யாணத் க்காக கப் க்காைலப் பி த்தப காத்தி ந்தாள்.
ேகாேணஸ்வரன்

உயர்

கணிதத்தில்

உயர்

மதிப்ெபண்

ெபற்றி ந்தா

ம்,

வண்ணத் ப் ச்சிகைள வைகப்ப த் வதில் நி ணராக இ ந்தா ம், அன்றாட
வாழ்க்ைகயில் அாிவாிையக்கூட தாண்டவில்ைல என்பதற்கு அவ க்கு நடந்த விவாகச்
சடங்ைக உதாரணம் ெசால்வார்கள்.
இந்தச் சடங்கில் ேமாதிரம் எ ப்ப
என்
ஒன்
தண்ர்க் குடத்தில் ஐயர்
ேமாதிரத்ைதப் ேபா வார். இ
மணமக்கள் ைகையத் தடவிப் பார்ப்பதற்காக
பண் ெதாட்
ெபாிேயாரால் ஏற்பா
ெசய்யப்பட்ட ஒ சதியான வழக்கம். அ
ன்
வய ப் பிள்ைளக்குக்கூடத் ெதாி ம். வண்ணத் ப் ச்சிகளில் மனைதப்
பறிெகா த்தி ந்த ேகாேணஸ்வர க்கு இ ெதாியாமல் ேபாய்விட்ட . மணப்ெபண்
இந்தச்சாக்கில் குடத் க்குள் அவர் ைகையத் தட வ ேபால் தடவ இவேரா
அவசரப்பட் ேமாதிரத்ைத எ த் ெவளிேய நீட் னாராம். யாமினிக்கு அப்பேவ நா
வி ந் விட்ட .
கல்யாணமான
வண்ணத் ப் ச்சியில்

திதில்

யாமினிக்கு

ேமாகம்ெகாண்ட

ஒேர

ஆண்மகன்

ஆச்சிாியம்.
இ ப்பாரா?

இப்ப க்கூட
க்க

வண்ணத் ப் ச்சி அட்ைடப்ெபட் க ம்,
த்தகங்க ம்தான். ஆனா ம் அவள்
த்திசா ப் ெபண். ெவகு சீக்கிரத்திேலேய கணவ ைடய அன்ைப அைடவ எப்ப
என் ஊகித் க்ெகாண்டாள்.
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யாமினிக்கு ேவகம் அதிகம்; இர
ேவைளயில் பிறந்தவள் அல்லவா? அந்த
ேவகத் க்கு ஈ ெகா க்க
யாமல் ேகாேணஸ்வரன் திைகத்தார். ெபற்ேறார்களால்
ராசிப்ெபா த்தம் மாத்திரம் பார்த்
ெசய்யப்பட்ட பல விவாகங்கள் ப ம்பா
இங்ேக ம் பட்ட .
அன்
க்க ேகாேணஸ்வரன் ஒ
ச்ைச அவிழ்க்க ெப ம் பா
பட் க்ெகாண்
ந்தார். ஒ அ ர்வமான வண்ணத் ப் ச்சிைய அவர் பி த்தி ந்தார்.
இதற்கு ன் அவர் கண் ராத . பல த்தகங்கைளப் ரட்
ம் அதன் ர் கத்ைத
அவரால் ெதாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல. அவ ைடய சிக்க க்கு விைட அவர்
மைனவியிடேம இ ப்ப ெதாியாமல் இப்ப யாக இரண் நாட்கள் அநியாயமாக
ணாக்கிவிட்டார்.
இர
மணி பன்னிரண்ைடத் தாண் விட்ட . இவ ைடய ஆராய்ச்சி இன் ம்
ந்த பா ல்ைல. யாமினி ம்
ங்கவில்ைல. இவைர எதிர்பார்த் காத்தி ந்தாள்.
ேகாேணஸ்வரன் இ தியில் த்தகங்கைள
விட் ப க்ைக அைறக்க தி ம்பினார்.
அங்ேக இவ க்காக ஒர் அதிரைவக்கும் காட்சி காத்தி ந்த .
தானாகக் கனிந்த க த்தக் ெகா ம்பான் மாம்பழம்ேபால யாமினி அன்
வாசைன ட

ம்,

வி ம்பத்தக்காக ம்

இ ந்தாள்.

மஞ்சள்

ஒ

வித

வண்ணச்ேசைல,

ெநற்றியிேல அகலமான சிவப் ெபாட்
ைவத் , ேமகம் ேபால க த்த அளக
பாரத்ைத விாித் ப் ேபாட்
ந்தாள். இவைரக் கண்ட ம் கதகளி ஆ பவைரப்ேபால
இ ைககைள ம் அகல விாித்தப இவாிடம் வந்தாள்.
அந்தக் கணம் இவர்
ைளயில் ஒ சி ெபாறி தட் ய . மஞ்சள், க ம்சிவப் ,
க ப் வண்ணத்தில் தாய்லாந்தில் ஒ வண்ணத் ப் ச்சி பற்றி ப த்த ஞாபகத் க்கு
வந்த . ேபாட்ட ேபாட்டப விட் விட்
த்தக அலமாாிைய ேநாக்கி பறந்தார்.
அன்
அவர் ப க்ைகக்குத் தி ம்பியேபா இர
ன்
மணி. சிக்கலான ஒ
வி கைதக்கு விைட கண் பி த்த குழந்ைதயின் சந்ேதாஷம் அவர்
கத்தில்
ெதாிந்த . மஞ்சள் ேசைல விாிந் ேபாய் அவள் அயர்ந்தி ந்தாள். ஆனால்
ேகாேணஸ்வர க்கு அன் தான் ெசய்த ெகா ைமயின் உக்கிரம் கைடசிவைர
ெதாியேவ இல்ைல.
ேகாேணஸ்வர க்கு வய ஐம்பைதத் தாண் யி ந்தா ம் விசா கிைடத்தேபா
ஒ
சி
பிள்ைளேபாலத் ள்ளித் குதித்தார். யாமினிக்கு எதற்காகேவா ெநஞ்சம்
க்குற்ற .
வண்ணத் ப் ச்சி
ஆராய்ச்சிக்காக
என்ெறல்லாம் காைச அநியாயமாக ெசலவழித் க் ெகாண்
இ

அெமாிக்கா! ெகாஞ்ச நஞ்ச

ரமா? அவ

இந்தியா,
ஆப்பிாிக்கா
ேபாயி க்கிறார். ஆனால்

க்கு சம்மதேம இல்ைல. ஆனா

ம்
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கணவ ைடய மகிழ்ச்சியில் தண்ைர ஊற்ற மன
அ ம்பா பட்

வரவில்ைல. இத்தைன வ டங்கள்

கிைடத்த விசா அல்லவா?

அெமாிக்கா விசா எ ப்தி ம் பார்க்க சிரமமான காாியம் ஒன்றி ந்த . அ அந்தப்
பயணத்திற்கு ேவண் ய ஆயத்தங்கள் ெசய்வ தான். அ குளிர்காலம். குளிர் காலம்
வதற்கிைடயில்
ேபானால்தான்
monarch
என்
ெசால்லப்ப ம்
அரச
வண்ணத் ப் ச்சிகைளப் பார்க்க
ம். அந்த வண்ணத் ப் ச்சிக்காக அல்லேவா
இவ்வள கால ம் பிரயாைசப்பட்டவர்!
ைக ைற, கா

ைற என்

எல்லாம் ேசகாித் விட்டார். ஆனால் ேமலங்கிக்கு எங்ேக

ேபாவ ? நண்பர் ஒ வர் ெசான்ன ேயாசைனப்ப
ஒ
பழங்காலத்
கனவான்
ட் க்கு ேமலங்கி யாசிக்க கிளம்பினார். அங்ேக அவர் பார்த்த ஓவர்ேகாட்ைட
இதற்கு ன் ஆற உயரமான ஒ குஸ்திப் பயில்வான் அணிந்தி க்க ேவண் ம்.
ேகாேணஸ்வரன் அைத அணிந்
அள
பார்த்தேபா
ச்சி வாசைன அ த்த .
ெதாளெதாளெவன்

இ ந்த ; தைரையத் தடவிய . பரவாயில்ைல, 'அம்மணத் க்கு

ேகாமணம் ேமல்' என்

ணிந்

அைத ஏற் க்ெகாண்டார்.

ேகாேணஸ்வரன் எங்ேக றப்பட்டா ம் அவ க்கு
ன்சீட் ல் சனியன் வந்
உட்கார்ந் வி வ வழக்கம். இங்ேக அவர் பறக்கும் பிேளனில் அ பக்கத் சீட் ல்
இ ந்த . அந்த அம்மாள் ஜன்னல் ஓரமாயி ந்த இ க்ைகயில் தாராளமான
உடம்ேபா , மிகத்தாராளமாக உட்கார்ந்தி ந்தாள். அவ ைடய பார ரமான
மார் கள் ஜன்னல் காட்சிகைளெயல்லாம்
ற்றி ம் மைறத் விட்டன. தைலயிேல
வண்ணநிறத் ணியினால் தைலப்பா கட் யி ந்தாள். அவ ைடய ட் த் தளபாடச்
சாமான்கள் எல்லாம் ேம

க்கும், கீ க்குமாக பரவிக் கிடந்தன. நிரந்தரமாகக் கு

ெபயர்ந்
விட்டவள் ேபால கால்கைள நீட் , ைககைள அக த்
ெகாண்
ந்தாள்.
ேகாேணஸ்வரன்
பக்கத்
இ க்ைகயில்
குடங்கிக்ெகாண்டார்.

ேகாேலாச்சிக்
சு ண் ேபாய்

ெபான்நிறக் கூந்தல் விமானப் பணிப்ெபண்கள் ேம க்கும் கீ க்குமாக
மிதந் ெகாண்
ந்தனர். ேகாேணஸ்வர ைடய மன ம் மிதந்
ெகாண்
ந்த .
அவர் வாய் இன் ம் சில மணி ேநரங்கள் என்
த்த .
அவர் வாழ்நாளின் ஆதர்ஸம் ெவகுவிைரவில் ைககூ வி ம். நந்தனார் சிதம்பர
தாிசனத் க்கு தவித்த ேபால இவ ம் எவ்வள
பா பட்
ப்பார்! தில்ைல
நடராஜைரத்

தாிசிக்கேவண் ம்

என்ற

ேபரவாவில்

'நாைளப்ேபாேவன்',

'நாைளப்ேபாேவன்' என்
ெசால் த்திாிந்
எத்தைன பழிப் க்கும், ஏளனத் க்கும்
ஆளானார். சிதம்பரம் ேபாக ேவண் ம் என்ற உத்ேவகம் அல்லேவா அவைர
உயி டன் ைவத்தி ந்த !
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கு வரவில்
ன்றாம் வாய்ப்பாட்ைட ஒப்பைடப்ப ேபால அவர் பிசகில்லாமல்
ஒத்திைக
பார்த்தப ேய
ெசால் விட்டார்
என்றா ம்
வண்ணத் ப் ச்சிைய
பார்க்கவந்த இந்தப் ெபாியவைர அந்த அதிகாாி ெகாஞ்சம் அதிசயத் டன்தான்
பார்த்தார். கைடசியில் கு வர
அட்ைடைய அவ ைடய கட ச்சீட் ன் கைடசி
ஒற்ைறயிேல இைணத் இவாிடேம தி ப்பி தந் விட்டார்.
இன் ம் ஒ தத் இ ந்த . அ தான் சுங்க அதிகாாி. இந்த சுங்க அதிகாாிகள்
உலகம்
வதி ம் ஒேர மாதிாியாகத்தான் இ ப்பார்கள் ேபா ம் அந்த
அதிகாாியி ைடய கம் சிாித் பலவ டங்கள் ஆன ேபால் ெதன்பட்ட . இவாிடம்
ேகள்விேமல் ேகள்வியாகக் ேகட்டார்; சூட்ேகைஸ குைடந்தார். கைடசியில் இவர்
Lectureக்காக ெகாண் ேபாயி ந்த ஒ

சாம்பிள் வண்ணத் ப் ச்சி அவர் ைகயில்

சிக்கிவிட்ட . இந்த சுங்க அதிகாாி ெசய்த அநியாயத்ைத யாாிடம் ெசால்

அ வ ?

நி கினியில் இ ந் கிைடத்த ஓர் அாிதான வண்ணத் ப் ச்சி, 'ெசார்க்கம்' என்
ெபயர்.
அ ர்வத்தி ம்
அ ர்வமான .
ழங்கா ல்
நின்
மன்றா ப்
பார்த் விட்டார். 'நான் ஒ Lepidoperist. ஒ demonstrationக்காக ெகாண் வந்ேதன்'
என்
ெகஞ்சினார். அந்த அதிகாாி இட
ைகயினால் அைத நாக்கிளிப் ச்சிையத்
க்குவ ேபால
க்கி குப்ைபக் கூைடயில் ேபாட் விட்டார்! இ
அவ ைடய ெநஞ்சு பைதபைதத்த .

என்ன நியாம்?

இங்ேக கேணச க்கும் ெநஞ்சு பைதபைதத்த . சான்பிரான்ஸ’ஸ்ேகா விமான
நிைலயத்தில் வரேவற்
ைனயில் அவன் காத்தி ந்தான். யாமினி இ ப பக்கக்
க தத்தில் ேகாேணஸ்வர ைடய அங்க லாவண்யங்கைள விவாித் எ தியி ந்தாள்.
ஆனால் அவர் இப்ப மா ேவடத்தில் வ வார் என் அவன் எதிர்பார்க்கவில்ைல.
ேமலங்கி ம், ெதாப்பி ம், மப்ள மாக அவைரக்கண் கேணசன் பயந் விட்டான்.
அந்த ஓவர்ேகாட்ைட ேபாட் க்ெகாண் நடப்பதற்கு ஒ தந்திரம் ெசய்யேவண் ம்.
அ நா ைசஸ் மிைக. அதற்குள் ஐந்தா அ ைவத்தபின்தான் அதன் எல்ைலையக்
கடக்கலாம். இப்ப இவர் இந்த ஓவர்ேகாட்ைட அணிந்
அைத ஏமாற்றியவா
நடந் ம், ஓ
கேணசன்.

ம் வ ம் அதிசயத்ைத வாய் திறந்

பார்த் க் ெகாண்

ந்தான்

கேணசன் இவைர அைடயாளம் கண்ட ம் அவ ைடய கஷ்டங்கள் எல்லாம்
மாயமாக மைறந் விட்டன. இவ ைடய

ரத்

ெசாந்தம். இவர் 'தம்பி' என்

அைழத்தா ம் கேணசன் இவைர 'அங்கிள்' என்ேற கூப்பிட்டான். இ ப மணி ேநரம்
ெதாடர்ந் பயணம் ெசய் வந்தா ம் ேகாேணஸ்வரன் அன்றலர்ந்த ெசம்ப த்திப்
ேபால
உற்சாகமாகத்தான்
காணப்பட்டார்.
தன்
மேனாரதம்
விைரவில்
ஈேடறப்ேபாகிறெதன்ற மகிழ்ச்சியில் அரச வண்ணத் ப் ச்சிகளின் நிைனவாகேவ
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இ ந்தார். கேணசேனா விமான நிைலயத்தில் காைர நி த்திய இடம் மறந் ேபாய்
அைர மணி ேநரமாக அைதத் ேத க்ெகாண்
ந்தான்.
'தம்பி, இந்த அரச வண்ணத் ப் ச்சிகள் 3000 கி.மீட்டர் அலாஸ்காவில் இ ந்
பறந் க ேபார்னியா க்கு குளிர்கால ஆரம்பத்தில் வந் வி ம். மில்க் ட் மரங்களின்
இைலைய சாப்பிட் , சுகித்

குளிர்காலத்ைத கழித் விட்

வசந்த ஆரம்பத்தில்

தி ம்ப ம் 3000 கி.மீட்டர் பறந் அலாஸ்கா ேபாய்வி ம். அங்ேக
ட்ைடயிட் ,
ெபாாித்
ம ப
ம் இைல தில் காலத்தின்
வில் தன் கு ம்பத் டன்
க ேபார்னியா க்கு தி ம்ப வந் வி ம். என்ன அதிசயம்! அேத வனத்தில், அேத
மரத்தில்,அேத கிைளக்கு வந் வி ம். நம்ப

கிறதா? இங்ேக நாங்கள் சற்

காைர எங்ேக பார்க் பண்ணிேனாம் என்பைதேய மறந் விட்

ன்

ேத கிேறாம்!'

கேணசன் இந்த அதிசய மனிதைரப் பார்த்தான். பத்தாயிரம் ைமல் கடந்

ஒ

வண்ணத் ப் ச்சிையக் காணவந்தவரல்லவா? இவைர கி க்கு என்பதா, ேமைத
என்பதா!
அ த்த நாள் அவர்கள்

றப்பட்டார்கள். சான்பிரான்சிஸ்ேகாவி

ந்

அ ப

ைமல்
ரம் ெதற்ேக ேபாகேவண் ம். 'இயற்ைகப் பாலம்' என்
அைழக்கப்ப ம்
வண்ணத் ப் ச்சிகள் வனம் அ . வைர ம் ைக மாக அவர் திாிந்
ேசகாித்த
அத்தைன வண்ணத் ப் ச்சிக ம் இந்த ஒ வண்ணத் ப் ச்சியின்
ன் தங்கள்
ம ைச இழந் வி ம். இ வைர ஆறாயிரம் வண்ணத் ப் ச்சிகைள அவர்
ேசகாித்தி ப்பார்.
வண்ணத் ப் ச்சி.

இைவெயல்லாவற் க்கும்

அண்ணாந் பார்த்தேபா
கவனித்தார். அந்த மரங்கள்

அரசனல்லேவா

இந்த

monarch

த ல் அவ க்க ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. பிறகுதான்
வ ம் வண்ணத் ப் ச்சிகள் வியாபித் க் கிடந்தன.

மரத்தின் இைலகேள ெதாியவில்ைல. ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல அந்த வனத்தில் இ ந்த
ஆயிரக்கணக்கான மரங்களி

ம் அைவ படர்ந்தி ந்தன. சிவப் ம், க ைம ம் கலந்த

ெபாிய வ வமான அரச வண்ணத் ப் ச்சிகள். ஒ
ேகா யாகக்கூட இ க்கலாம். ஒேர இடத்தில் ஒ ேகா
காண்பெதன்ப

நிைனத் க்கூடப்

பார்க்கக்கூ ய

லட்சம் அல்ல; ஒ
வண்ணத் ப் ச்சிகைளக்

காாியமா?

இ வல்லேவா

அைவகளின் ண்ணிய þக்ஷத்திரம்!
ேகாேணஸ்வர க்கு உடல் சி ர்த்த . எவ்வள தான் தயாராக வந்தி ந்தா ம்
அவரால் இவ்வள
இன்பத்ைத தாங்கிக்ெகாள்ள
யவில்ைல. அப்ப ேய ஒ
பரவசநிைல வந் விட்ட . கண்களில் நீர் அ ம்பத் ெதாடங்கிய . சற் ம் ச க்காமல்,
க த்ைத வைளத் அண்ணாந் அவற்றின் அழைக அள்ளிப் ப கியப ேய இ ந்தார்.
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'தம்பி, தம்பி' என்
ெகாண்ேட கேணசனின் ைககைளப் பி த் க்ெகாண்டார்.
கேணசன் ெம வாக அவைர அைழத் ப்ேபாய் அங்ேகயி ந்த மரத்திலான இ க்ைக
ஒன்றில் அமர்த்தினான். இப்ெபா
இரண்ெடா ெவள்ைளக்காரர்கள் இவர்கைள
அதிசயத்ேதா
கவனிக்கத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். கேணச க்கு ஒ
மாதிாியாக
இ ந்த .
ேகாேணஸ்வர க்கு இப்ேபா ேமல் ச்சு, கீழ் ச்சு வாங்கிய . 'தம்பி! இ ஒ
ண்ணிய மி. இதில் காலணி டன் நிற்கக்கூட எனக்கு கூசுகிற . பத்தாயிரம் ைமல்
ரம் நான் பறந்
வந்த
இந்த வண்ணத் ப் ச்சிகைளப் பார்க்க அல்லேவாஸ
என்ன அழகு! இதற்காக எத்தைன கஷ்டப்பட்ேடன்; எவ்வள அவமானம்; எவ்வள
சி ைமகள். இந்த கண்ெகாள்ளாத காட்சிையப் பார்ப்பதற்கு நான் இன்ெனா பிறவி
எ ப்பதற்கும் தயார்' என்றப

ெம வாக விம்மத் ெதாடங்கினார்.

'அங்கிள், ெகாஞ்சம் இ ங்ேகா. நான் ஒ ேகாக் வாங்கி வாறன்' என் விட்
கேணசன் றப்பட்டான். அவன் உண்ைமயில் ேபான காரணம் அவர் பக்கத்தில் நிற்க
அவ

க்கு என்னேவா மாதிாி இ ந்த

'இந்த விசா க்கு என்ன பா

‘ன்.

ப த்திவிட்டார்கள். எவ்வள

ேகள்விகள்? எத்தைன

அைலச்சல்கள்? எத்தைன வ டங்கள் காத்தி க்க ைவத்தார்கள்? இந்த வண்ணத் ப்
ச்சிகள் அலாஸ்காவில் இ ந்

றப்பட்

ெமக்ஸ’ேகா வைர பறக்கின்றனேவ!

இைவக்ெகல்லாம் விசா யார் ேகட்கிறார்கள்? இைவக்குள்ள சுதந்திரம் கூட இந்த
மனித

க்கு கிைடயாதா? வாஸ்ெகாட காமா க்கும், ெகாலம்பஸ”க்கும் யார் விசா

ெகா த்தார்கள்? அவர் உலைக விாித்த

இப்ப

நாட் க்கு நா

இ ம்

வைல

ேபா வதற்கா? இயற்ைச அளித்த இந்த மகா அற் தத்ைதப் பார்ப்பதற்கு விசா
ேகட்ப

எவ்வள

ழ்ச்சி ம்,

அநியாயம்? இமயமைல ம், சகாரா பாைலவன ம், நயகாரா

அேமசன்

கா க

ம்

ஸ்தலங்கைள தாிசிக்க விசா ேகட்ப

உலகத்
எவ்வள

ெசாத்தல்லவா?

ண்ணிய

ெகா ைம?

இவர் அண்ணாந்
அந்த வண்ணத் ப் ச்சிகளின்
ஆழ்ந் ேபாய் இ ந்தேபா ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்த .
உச்சியில் இ ந்த வண்ணத் ப் ச்சி ஒன்

இந்தப்

வண்ண

மாயங்களில்

இவைர ேநாக்கி ெசங்குத்தாக கீேழ

இறங்கிய . படபடெவன் தன் சிறிய 'இறகுகைள அ த் வந் அவ ைடய இட
கண் த ல் ெமள்ளத் ெதாட் விட் மீண் ம் பறந் ேபாய் மைறந்த .
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ேகாேணஸ்வர ைடய உடம்
ல்லாித்த . 'ஆஹா! என்ன ஒ
ஸ்பாிசம்
என்ைனத்ேத வந்
த்தம் ெகா த் விட் ப் ேபாகிறேத! ஐேயா! யா க்கும் தைல
வணங்காத அரச
நிைனந் நிைனந்

வண்ணத் ப் ச்சியல்லவா!
உ கினார்.

இந்தப் பரவசத்தில், அந்தக் குளிாி
உடம்ேபா
ஒட் க்ெகாண்டன.
நைனந்
ேபாய் இ க்கும்ேபா
ெகாண்
ந்தான்

என்ைனத்ேத

வந்ததா?

என்

ம், அவர் உள்ளாைடகள் எல்லாம் ஈரமாகி

இப்ப
அவர் மகிழ்ச்சியி ம், ேவர்ைவயி ம்
கேணசன்
ரத்தில் குளிர்பானத் டன் வந்

இவர் ஒ மிட பானம் அ ந்திவிட் ெசான்னார். 'தம்பி, 180 நா க க்கும் ேபாக
விசா ேவண் ம். ஆனால் ஒ இடத் க்கு மட் ம் விசா ேதைவயில்ைல. அ என்ன
ெதாி மா?
கேணசன் பதில் கூறாமல் அவைரேய பார்த்தான். அவர் ைககைள ேமேல
காட் னார். பின்

க்கிக்

ெசான்னார். அங்ேக ேபாவதற்கு மட் ம் விசா ேதைவயில்ைல;

அ வைரயில் ெபாிய ஆ தல்.'
ைகெய த் மைற ம் ேநரமாகிவிட்ட . ஆனால் ேநரம் நா
மணிதான். இந்தக்
குளிர் காலங்களில் சூாியன்கூட அவசரப்ப வான். ேகாேணஸ்வரன் ேயாகத்தில்
இ ந் சிறி கைலந்தார்.
'அங்கிள், ேபாவமா? இவ்வள
உங்கள் collection க்கு ஒ

ரம் இைதப் பார்க்க வந்தி க்கிறீங்கள். ஆனால்

butterfly ம் பி க்காமல் ேபாறீங்கேள!'

ேகாேணஸ்வரன் சிறி ஆழ்ந்த ேயாசைனயில் இ ந்தார். 'தம்பி, உலகத்திேல ள்ள
விதவிதமான வண்ணத் ப் ச்சிகைள எல்லாம் நான் ேசகாித்
விட்ேடன்.
அைவெயல்லாவற் க்கும் இ தான் அரசன். எப்ப
நான் இைதப் பி ப்ேபன்.
ேகாயி ேல வந்
இந்தக் காாியத்ைத ெசய்ய
மா? இ
ெபாிய
அபசாரமல்லேவா! என் ைடய ேசகாிப் இைதப் பி க்காமல் வி வதனால்தான்
ர்த்தியைட ம்' என்றவா

தள்ளா யப ேய எ ந்தார்.

அவ க்கு அந்த இடத்ைதவிட்
நகர வி ப்பேமயில்ைல. கேணசன் அவர்
ைககைளப் பி த் வந் ெமல்ல காாிேல ஏற்றினான். காாில் ஏ ம்ேபா அவ க்கு
பைழயப
நந்தனாாின்
சாித்திரம்
கண் ன்ேன
ேதான்றிய .
அவ்வள
கஷ்டங்க க்கிைடயி ம் பி வாதமாக நடந் வந்
தில்ைல நடராஜைரத் தாிசித்த
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நந்தனாாின் உணர்ச்சி எப்ப இ ந்தி க்கும் என்
நிைனத் ப் பார்த்தார். அந்தக்
கணத்தில் அவர் ேதகம் இன்ெனா
ைற கட் மீறி ந ங்கிய .
ந ப்பக ல் மின்னல ப்ப ேபால அவர் நிைனவில் அவ ைடய தமிழ் பண் தர்
வந்தார். ஒளியால் இறப்ப
விட் ல். ஓைசயால் இறப்ப
அசுணப் பறைவ.
சுைவயால் இறப்ப

மீன்; நாற்றத்தால் வண் . ஸ்பாிசத்தால் இறப்ப ? ஸ்பாிசம்,

ஸ்பாிசம்? எவ்வளேவா ஞாபகப்ப த்திப் பார்த்தார், அவ க்கு மறந் ேபாய்விட்ட .
கார் இப்ேபா ேவகமாக அந்த ெந ஞ்சாைலயில் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த . வயி
ட்ட பால் கு த்த கண் திறக்காத நாய்க்குட் ேபால பாி ரண நிம்மதிேயா இவர்
அயர்ந் ேபாய் கிடந்தார். ெதாளெதாளெவன்ற ஓவர்ேகாட்ைடச் சுற்றி கா ைடய சீட்
ெபல்ட் அவைர இ க்கிக் கட் ப் ேபாட்
ந்த . மானம்
தி விழாவில்
ெவட்டப்பட்ட வாைழமரம் ேபால ைககால்கைள விசிறி அலங்ேகாலமாகக் கிடந்தார்.
கேணச க்கு என்னேவா ேபால இ ந்த . அந்தக் கா க்குள்ேள ெபாிய ெமௗனம்
ஒன்
அவன் ெநஞ்சிேல ஏறி உட்கார்ந்
அ க்கிய . அந்த ெமௗனத்ைத
கீறிக்ெகாண்
அவன்
ேபசியேபா
வார்த்ைதகள்
அைரவாசி
காற்றிேல
கைரந் விட்டன.
'அங்கிள்,

நாைளக்கு

lecture

இ க்கு,

slides

எல்லாம

தயாராக

ைவத்தி க்கிறீங்களா?' அவாிடம் பதில் இல்ைல.
'அங்கிள்! அங்கிள்!'
ெமௗனம்.
விசா இல்லாத ஓர் உலகத் க்கு அவர் ேபாய்விட்ட
தி ப்பித் தி ப்பி அவைர அைழத் க் ெகாண்
ந்தான்.
***

ெதாியாமல் கேணசன்
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12. ஒட்டகம்
ேசாமா யாப்

ெபண்கள்

அப்ப த்தான்.

மாறமாட்டார்கள். அவசரமில்லாத நைட. ஒ
ைவத் நடப்பார்கள்.

உலகத்ைத

பிரட் ப்

காைல ஊன்றி, ம

ேபாட்டா

ம்

காைல நிதானமாக

ைம
ம் அப்ப த்தான் நடந் ெகாண்
ந்தாள். கபில நிறம். நீள்வட்ட
உயர்ந்த க த் . ஓட்டகம்ேபால நைட உரசி உரசி வந் ெகாண்
ந்தாள்.

கம்.

அவள் ெமாட்டாக்கு இட்
ந்தாள். அந்தத் ணி தைலைய
ற்றி ம் மைறத்
மார் வழியாக வந்
கிேல ெசன்
மைறந்த . அவள் தைல மயிைரப் பற்றி
அறி ம் ஆவைல ம் அ
ண் விட்ட .
அவள்
கிேல ெவ ைமயான தண்ர் குடம் ஒன்
ெதாங்கிய . காட் ப்
ல் னா ம் நாாினா ம் இ க்கிப் பின்னிச் ெசய்த . பள்ளிப் பிள்ைளகைளப் ேபால
அவள் அைத
கிேல கட் க்ெகாண்
ந்தாள். அ
ேகா ஒட் க்ெகாண்
அவ க்கு வழித் ைணயாக வந் ெகாண்
ந்த .
அவள் எட் ைமல்
ரம் ேபாய் தண்ர் பி த் வரேவண் ம். ேபாக வர பதினா
ைமல்கள். ஏேதா ேமய்ச்ச க்குப் ேபாவ ேபால நித்திய நியமமாக அவள் அைதச்
ெசய்
ெகாண்
ந்தாள். இன்
அவள் ேவண் ெமன்ேற ெகாஞ்சம் தாமதமாக
வந்தி ந்தாள். அவள் சிேநகிதிகள் ன்ேபா ேபாய்விட்டார்கள்.
வழிெந க அகாஸ’யா ள் மரங்கள். ஆள் உயர கத்தாைளகள்; உயரமற்ற தர்
மரங்கள். பயந்த சுபாவம் ெகாண்ட பற்ைறகள். ைம ன் தன் பாைதைய அந்த
வழியில்லாத காட் ல் இலகுவாகக் கண் பி த் நடந் ெகாண்
ந்தாள்.
வழக்கம்ேபால் அதிகாைலயில் ைஹனாவின் கூவல் அவைள எ ப்பிவிட்ட .
களிமண்ணினா ம், ெமல் ய மரத்த களினா ம் கட் ய
அ . ல் னால்
ேவய்ந்த கூைர. குளிைரத்த க்கும் வல்லைம இல்லாத . அந்த காைலக் குளிாில்
ஒட்டகத்தின் ேராமத்தில் ெசய்த ெசௗகாியக் குைறவான பாயில் கண்கைள
விழிக்காமல் சு ண் ப ப்பதற்கு அவ க்கு மிகுந்த ஆைசயாக இ க்கும்.
ஆனால் ைஹனா
தலாவ எதிாி என்றால் அவ ைடய தாயார் இரண்டாப
எதிாி. ைம ன் எ ம் ம்வைர அவள் தாயார் காயம் பட்ட விலங்குேபால கத்தியப ேய
இ ப்பாள். இந்த காைல ேநரத் சுகத்ைத தின ம் இப்ப ெக ப்ப ைம
க்கு
மகா ெகா ரமாகப் பட்ட . தண் க்காக இந்த அைலச்சல் படேவண்

இ ந்த .
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அவள் தாயா க்குகூட அவள் ப ம் இம்ைச
வ த்தம்.
அவள் தகப்பனர்

ாியவில்ைல. இதில் ைம

ர் அந்த ஊர் கு த்தைலவர், நப

க்கு நிைறய

ன். அவாிடம் ஆ கள்,

மா கள், ஒட்டகங்கள் என் எல்லாம் இ ந்தன. ெபாதி சுமப்பதற்கு க ைதகள் கூட
நிைறய இ ந்தன. பலபலெவன் வி
ன்பாகேவ அைவெயல்லாம் ேமய்ச்ச க்குப்
ேபாய்வி ம். ஒ க ைதைய அ ப்பி தண்ர் பாைனகைள நிரப்பி வந்தால் அவ க்கு
ேவைல மிச்சம். அப்ப த்தான் சால்மா ட் ல் ெசய்கிறார்கள். க ைதகைள அ ப்பி
ைவக்கும்ப
அவள் தாயார் அ க்க
ேகட் க் ெகாள்வாள். ஆனால் ைம னின்
தகப்பனார் மிகக் கவனமாக அைத மறந் வி வார்.
அவ க்கு இரண் மைனவிகள் அவ ைடய ேமச்சல் வட்டம் ஐம்ப ைமல்
ரம்
இ க்கும். அந்த எல்ைலக்கு மந்ைத ேமய்ச்ச க்கு ேபாகும்ேபா அவர் அங்ேகேய
இரண்டாவ
மாதங்களாவ

மன€விேயா
தங்கிவி வார்.
காணாமல் ேபாய்வி வார்.

இப்ப

வ டத் க்கு

இரண்

மதியம் இரண் ம் மணி ஆகிவிட்டெதன்றால்
ர் அகாஸ’யா மரத்ைத ேத
வந் வி வார். அங்ேக அவ ைடய கூட்டாளிகள் காத்தி ப்பார்கள். ச்சாட் என்
ெசால்லப்ப ம்
ேபாைத
இைலைய
ெகா ப்பிேல
எல்ேலா ம்
இ க்கிக்
ெகாள்வார்கள். அந்தச் சா ெதாண்ைடயிேல இறங்க இறங்க அவர்கள் ேமேல ேமேல
ேபாய் மிதப்பார்கள்.
இந்த ேநரத்தில் ேசாமா யாவில் எல்ல ஆண்க ம் அப்ப த்தான் இ ப்பார்கள்.
பின் மதியத்தில் ெதாடங்கி இர ப க்கப்ேபாகும் வைரக்கும் இ ெதாட ம். உள்
சுவாசம், ெவளி சுவாசம் என்
விட்டப ைககால்கைளப் பரப்பி அவர்கள் இந்த
ேபாைத சாம்ராஜ்யத்தில் தங்கைள மறந் சஞ்சாிப்பார்கள்.
ஐ.நா.சிறகம் இப்ப த்தான் ஒ
சாயங்கால ேவைளயில் அவர்களிடம் வந்த .
ம் ஊர்
ப்பர்க ம் அப்ேபா
ச்சாட் ேபாைதயில் இ ந்தார்கள். ஐ.நா.
ஊழியர்கள் ஒவ்ெவா
கிராமமாக வந்
அவர்கள் ேதைவகைள விசாாித் க்
ெகாண்
ந்தார்கள். சிலர் ஆழ்கிண
ேதாண் த் த ம்ப
ேவண் னர். சிலர்
வாய்க்கால் ேகட்டனர். சிலர் பம் ெசட் என்றார்கள். இவர்க ைடய ைற வந்த .
ெபண்கள் ஆழ்கிண ேவண் ெமன் ெகஞ்சினர். ஆனால் ஊர்ப்ெபாியவர்கள் கூ
மசூதி ஒன் கட் த் த ம்ப ேகட்டார்கள். அவ்வள பணவசதி இந்தக் கிராமத் கக
ஒ க்கப்படவில்ைல. 'நீ மசூதிைய கட் த்தா, மீதிைய அல்லா பார்த் க்ெகாள்வார்'
என்
ஊர் மக்கள் சார்பாக
ர் அ த் ச் ெசால் விட்டார். வாழ்க்ைகயில் அவர்
ெசய்த மிகச் சிறந்த பிைழ இ தான்.
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அந்த ஊழியர்கள் ெந ஞ்சாண்கிைடயாக வி ந் இவர்கள் ெசால்வைத ஏற்பார்கள்
என்
நிைனத்தார். அவர்கள் என்றால் பக்கத்
கிராமத் க்கு ேபாய்விட்டார்கள்.
அங்ேக ர்ந் கிடந்த கிணற்ைற ப
பார்த் இன் ம் ஆழமாக்கினார்கள். வ டம்
வ ம் நீர் சுரக்கிற . தினம் தினம் எட்
அங்ேகதான் ேபாகிறாள்.

ைமல்

ரம் அவள் தண் க்காக

சூாியன் ேமேல ேமேல வந் ெகாண்
ந்தான். ைம ன் தனக்குத் ெதாிந்த ஒ
கு க்குப் பாைதயில் இறங்கினார்கள். அங்ேக பார்த்த இடெமல்லாம் ச்சாட்
பயிாிட்
ந்தார்கள். ேவப்பம் ெச கள் ேபால அைவ கூர்ைமயாக ம் ெசழிப்பாக ம்
வளர்ந்தி ந்தன. ஆ கள் ேமயாம
க்க
ள்ேவ
ேபாட்
ந்தார்கள். ஆ கள்
ேமய்ந்தால் அைவேவ ேபாைதயில் ள்ளித் திாிந் கலகம் விைளவிக்கும்.
வழியிேல ஒட்டகம் ஒன்

ன்னம் கால்கள் இரண்ைட ம் ம த் , ெதா ைகயில்

இ ப்ப ேபால ப த்தி ந்த
உண ம், உைட ம், உைறவிட ம் த வ .
அத ைடய க த் ஆடாமல் அைசயாமல் மிதந் ெகாண் நின்ற . அண்ணாந்
பார்த்தாள். நதி நகர்வ ேபால கண் க்குத் ெதாியாமல் ஒ உ ண்ைட அத ைடய
க த்தில் ேமேல ஏறிக்ெகாண்
ந்த . ெபண் ஒட்டகம். இட
ெசவியின்
னி
ெவட்டப்பட் இ ந்த . அதற்கு
ன் நின்
மாியாைத ெசய்ய ேவண் ம் ேபால
ேதான்றிய . அப்ப ேய நின் ெசய்தாள்.
அந்த மரத்ைத கடக்கும்ேபா
அவ ைடய இதயம் ெகாஞ்சம் ேவகமாக
அ த் க்ெகாள் ம். அ
ஒ குர்ராமரம். ெபாிய நிழல் த ம் மரம். ஒட்டகத்தின்
த த்த உத களக்கு எட்டாத உயரத்தில் அ
படர்ந்தி ந்த . கனகாலமாக இந்த
இடத்தில் ஒ தாயின் எ ம் க் கூ ம், ஒ குழந்ைதயின் எ ம் க்கூ ம் கிடந்தன.
தாயின்
எ ம் க்கூட்ைட
இப்ெபா ெதல்லாம்
காணவில்ைல.
பிள்ைளயின்
எ ம் க்கூ மாத்திரம் எஞ்சிக் கிடந்த .
இந்த எ

ம் க் கூ களின் கைத ஊாில் எல்ேலா க்கும் ெதாிந்தி ந்த . நா

வ டத்திற்கு

ன்

மைழ இல்ைல; பயங்கரமான வறட்சி. தண்ர் நிைலகள் எல்லாம்

வற்றிவிட்டன. இந்தத் தா ம் ைகக்குழந்ைத ம் கு க்கத் தண்ர் ேத
பத்

ைம

க்கப்பால் ஒ

ஆழ் கிண

அைலந்தார்கள்.

இ ந்த . அதிேல தண்ர் கிைடக்கலாம் என்

அவ்வள
ரம் நடந்
வந்தார்கள். அங்ேக வந்
பார்த்தால் அதிேல ம் தண்ர்
இல்ைல. என்ன ெசய்வெதன் ெதாியாமல் வந்த வழிேய தி ம்பினார்கள். ேம ட்
இந்த குர்ரா மரத்தின் நிழ ல் தங்கினார்கள்.
யார்
அ

த ல் இறந்த என் ெதாியவில்ைல. த ல் குழந்ைத ேபாயி க்கலாம்.
அ
தாய் பிறகு உயிைரவிட்
ப்பாள். ஒ ேவைள தாய் த ல் இறந்

பிறகு பிள்ைள ெசத்தி க்கலாம். அந்தக் குழந்ைத தாையப் பி த்
அ
கைளத் ப்ேபாய் இறந்தி க்கலாம்.

இ த் , இ த்

125

ைம ன் கிட்டவந்

அந்தக் குழந்ைதயின் எ

ம் க் கூட்ைடப் பார்த்தாள். ெபண்

குழந்ைதயா, ஆண் குழந்ைதயா என்
ெதாியவில்ைல. உள்ளங்ைகயில் அடங்கும்
அந்தச் சிறிய மண்ைட ஓட் ல் ஒ சிறிய
ணி ஒட் க்ெகாண்
இ ந்த . அ
ப்ேபாட்ட
ணிேபால ெதாிந்த . அ
ெபண்குழந்ைதயாக இ க்கலாம் என்
ஊகித் க் ெகாண்டாள்.
இப்ப சில நாட்களாக அவ க்கு தனிைம ேதைவப்பட்ட . அ தான் அமீனாைவ
ன்னாேல ேபாகவிட்
இவள் பின்னாேல வந் ெகாண்
ந்தாள். தனிைமயில்
சிந்திப்பதற்கு அவளிடம் நிைறய சங்கதிகள் இ ந்தன. இந்த ேயாசைனயில் ெப ம்
இடத்ைத அ சாலா பி த் க் ெகாண்
ந்தான். அவ ைடய
கம் அவ க்கு
அ க்க
ேதான்றிய . பதிைனந்
வய ப் பிராயத்தவ க்கு இ
ைமயாக
இ ந்த .
ைம ன் என்றால் வசப்ப த்தியவள் என்
அர்த்தம். இப்ப
அவள் தன்
எதிர்காலத்ைத வசப்ப த் ம் எண்ணத்தில் தனிைமயில் நடந்
ெகாண்
ந்தாள்.
அேதேநரத்தில் ைம னின் தகப்பனார் அவ ைடய த€ைலவிதிைய நிர்ணயிக்கும் ஒ
காாியத்தில் இறங்கியி நதார். அ அவ க்கு ெதாியா .
பளபளெவன் மின் ம் நாள் அ . ரத்திேல ஒ ஒட்டகக் கூட்டம். அவன் வந்
ெகாண்
ந்தான். ெவள்ைளயாக ஈமாத்
ணியில் ஒ
தைலப்பா. ைகயிேல
ஒட்டகக்குச்சி. ஒட்டகக் கயிற்ைற
ன் எ த்
ேதாள்பட்ைடயில் மாட் க்
ெகாண்
ந்தான். ஒட்டகத் க்கு ன் ெம வாக நடந் வந் ெகாண்
ந்தான்.
ஒட்டகத்தின் நீண்ட க த் ம் அந்தத் தைல ம் ேம ம் கீ மாக அைசந்
ெகாண்
ந்த . அந்தக் காட்சி மிக ம் அழகாக இ ந்த .
ேசாமா யாவில் மனிதர்கைளப் பார்க்கி

ம் ஒட்டக எண்ணிக்ைக அதிகம். ெபாதி

சுமப்பதற்குதான் ஒட்டகம். அதன் பின்ேன ெசல்வார்கள்; அல்ல
ன்ேன
ேபாவார்கள். பயணம் ெசய்வ
என்ப
கிைடயா . அ சாலா ம் அப்ப த்தான்
அதன் ன்ேன மிக்க மாியாைத டன் நடந் வந் ெகாண்
ந்தான்.
அவ

ைடய

கம் ெதாிந்த . தயக்கமான கண்கள்; இன்

ம் தயக்கமான தா

ம்,

மீைச ம் ைளப்பதா, ேவண்டாமா என்ற தயக்கம். எைதேயா ெசால்ல வி ம் வ
ேபான்ற
கம். ஒல் யாக இ ந்தாள். அவன் அ கில் வந்த ம் இவள் நடப்பைத
நி த்திவிட் அவைனேய பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள். அவ ைடய இ தயம் ஓர்
அலகு ேவகம் கூ ய .

126
அ
ஒ
அகட்

விவகாரமான ஒட்டகம். அவர்கள் சம்பாஷைனயில் கு க்கிடாமல் நின்ற .
வ டங்கள் அப்ப ேய நிற்கப்ேபாவ ேபான்ற ஆயத்தங்க டன் கால்கைள
ைவத் க த்ைத உயர்த்தி நின்ற .

'அஸ்ஸலாம் அைலக்கும்.'
'அைலக்கும் ஸலாம்.'
'சமாதானம் உண்டாகட் ம்'
'சமாதானம் உண்டாகட் ம்.'
'நான் உன்ைனப் பார்க்கிேறன்'
'நான் உன்ைனப் பார்க்கிேறன்'
' தினங்கள் உண்டா?'
' தினங்கள் அேநகம்'
'இன்

தாமதமாக வந் விட்டாேய!'

'அதற்கு நான் என்ன ெசய்ய; சூாியன் தாமதமாக அல்லேவா இன்

எ ந்தி ந்தான்,

கவனிக்கவில்ைலயா?'
'உண்ைமதான், சூாிய

ம் ேசாம்பலாகிக்ெகாண்

நான் ஒன் ம் ேசாம்ப ல்ைல பார், எவ்வள

வ கிறான் உன்ைனப்ேபால'
ரம் ேபாய் வ கிேறன். ஒ

தண்ர் சுமக்கிேறன். உன்ைனப்ேபால ஒட்டகத் க்கு

ஹான்

ன்ேன ைக சிக்ெகாண்

நடக்கிேறனா?'
கம் பார்த் பதில் ெசான்னாள். வல ைகைய இட இ ப்பில் ைவத் ஒ
கா ல் சாிந்
நின்றாள். மற்றக்ைக ெமாட்டாக்கு
ணிைய நளினமாக பி த்தப
இ ந்த .
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அப்ெபா
அவள் மந்ைதயில் எைதேயா பார்த்
ஒ
விதமான இரக்கம் ெதாிந்த .
'ம ப

ம் அந்த ஒட்டகக் குட் ைய கட் ப்ேபாட்

அ ண்டாள். அவள் கண்களில்

விட்டாேய!'

அந்த மந்ைதயிேல ஒ சின்ன ஒட்டகம். அ க்க மந்ைதைய விட் ஓ வி ம்.
அதன்
ன்னங்கால்கைள இைணத்
இைடெவளி விட் ஒ கட் . அந்தக்குட்
கால்கைள தடக் தடக் என்
சிரமத் டன் எ த்
ைவத்
மந்ைத டன் ேசர்ந்
ெகாண்
ந்த .
'நான் என்ன ெசய்ய. அ

ெபால்லாத குட்

எப்ப ம் ஓ க்ெகாண்ேட இ க்கிற .

அைதப் பார்ப்பதற்கு எனக்கு ேநரம் ேபாதா . இன்ெனா
'அைதப் பிறகு பார்க்கலாம். இப்ப அவிழ்த்

ஆள் ேதைவ நீ வந் வி .'

வி .'

அவள் குரல் சி ங்கலாக ம் இ ந்த ; அதிகாரமாக ம் இ ந்த . அ சாலாவின்
மன இளகிவிட்ட . உனக்காக ெசய்கிேறன் என் ைசைகயால் காட் யப அதன்
கால்கைள அவிழ்த்
விட்டான். அந்தக் குட்
கால்கைள உதறி
ள்ளி தன்
சந்ேதாஷத்ைதக் காட் க்ெகாண்ட .
அவள் அறியாச் சி மியாய் இ ந்த காலத்தில் ஒட்டகக் கூட்டத்ேதா திாிவாள்.
ெபாதி ஏற் ம்ேபா
அவர்கள் பா வார்கள். ஒவ்ெவா
ெபாதிக்கும் ஒவ்ெவா
பாட் . ஒட்டகத்ைத ஏமாற் ம் பாட் சி மிகளின் பாட் .
ஒட்டகேம ஒட்டகேம
என் ஆைச ஒட்டகேம
இந்த விறகுகட்ைட மாத்திரம் சுமந் வ வாயா
உனக்கு நிைறய ல் க்கட் த ேவன்.
ஒட்டகேம ஒட்டகேம
என் ஆைச ஒட்டகேம
இந்த கூைர கட்ைட மாத்திரம் சுமந்
உனக்கு நிைறய தண்ணீர் த ேவன்.
ஒட்டகேம ஒட்டகேம
என் ஆைச ஒட்டகேம
என் ப க்ைககைள மாத்திரம் சுமந்

வ வாயா

வ வாயா
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உனக்கு

க ேதய்த்

வி ேவன்.

ஒட்டகேம ஒட்டகேம
என் ஆைச ஒட்டகேம
என் ராசகுமாரைன மாத்திரம் சுமந்த வ வாயா
உனக்கு கட்
த்தம் ெகா ப்ேபன்.
இந்தக் காட்சி வாிகள் அவளாகேவ ேசர்த் க் ெகாண்ட . அ க்க அவள் இந்தப்
பாடைல பா வாள். தனிைமயில் இ க்கம்ேபா
கைடசி வாிகைள உரத்
ெசால் வாள். அ அவள் கா க க்கு ேகட்க இனிைமயாக இ க்கும்.
அ சாலா ேவ
பிாிைவச் ேசர்ந்தவன். அவன் வந்
ெபண் ேகட்டால் அவள்
தகப்பனார் நிச்சயமாக சம்மதிப்பார். ேவ
பிாிவில் ெபண் எ ப்ப
அவர்கள்
வழக்கம். அந்த இனம் பகைமைய வி த்
சிேநகமாகிவி ம் என்ற நம்பிக்ைக.
இவ ைடய ெபயர் ட் ேல அ க்க ேபசப்ப கிற . இவர்கள் 'பறைவ தின்னிகள்'
என்ற ஒ குைற மாத்திரம் இ ந்த . இ ப ஒட்டகங்கள் சீர்ெகாண் அ சாலா
வ வதில் சிரமம் இ க்கா என் எதிர்பார்த்தார்கள்.
கிணற்ற யில் ஒேர ெபண்கள் கூட்டம். பச்ைசப் பேசல் என் மரங்கள். பார்ப்பதற்கு
கவனப் ங்கா ேபான் கு ைமயாக இ ந்த . கிணற் கட் ேல அமீனா சாய்ந்தப
காணப்பட்டாள். ெதாைடயிேல ஒ ைக ெதாட் க்ெகாண் இ ந்த . மற்றக்காைல
ஒய்யாரமாக விசிறியப இ ந்தாள்.
ைம ன்

க்காட்ைட எ த்

விட்டாள். அவ

ைடய சிைக வசீகரத் தண்ைம டன்

இ ந்த . ைககைள விட் அவற்ைறக் கைலத் காற்ைற ெவளிேய விட்டாள். தண்
ைர கத்தில் அ த் ஆைச தீர ப கிக்ெகாண்டாள். அவள் கண்கள் பிரகாசமாகின.
இ

சிேநகிதிக

ம்

கத்ைத தி ப்பிக் ெகாண்டார்கள். ஒன் ேம ேபசவில்ைல.

தண்ர் குடத்ைத எ த்

கிேல மாட் வதற்கு மட் ம் அமீனா உதவி ெசய்தாள்.

இ வ ம்

றப்பட்டார்கள். குடத்தி

ந்

தண்ர் ெகாஞ்ச ம் கசிவ

ைம
க்கு பட்ட . அ த்த நாள் மறக்காமல் பாைனக்கு அலஸ” மரத்
தடவேவண் ம் என் நிைனத் க்ெகாண்டாள்.
வ ைமயில் வா ய இரண்

தங்க நாிகள் நிலத்ைத மணந்தப

ேபால
பிசின்

அவர்கைளத்

தாண் ஓ ன. ஒ மஞ்சள் கு வி 'உய்க், உய்க்' என் சத்தம் ெசய்த . ைம
க்கு
திடீெரன்
சி நீர் கழிப்பதற்கு ேபரவா பிறந்த . ெநளிந்தப
அமீனாைவ ஒ
அைரக்கண் பார்ைவ பார்த்தாள். அவ ம் ைம னின் உடல் ெமாழிைய
ாிந் ெகாண் தைலைய அைசத்தாள்.
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தண்ணீர் பாைனைய ெம வாக இறக்கி ைவத்தார்கள். இரண் கற்கைள எ த்
உரசி சத்தம் ெசய்தப ேய பற்ைற மைறவில் ஒ ங்கினார்கள். ைம ன் காைல அகட்
குந்திய சிறி
ேநரத்திேல ஒ வித உற்சாகத் டன் நீர் பிாிந்த . பாம் சீ வ
ேபான்ற சத்தத் டன் அ நிலத்ைத அைடந்த . ைம
க்கு ெப ம் சுைம ஒன்
இறங்கிய சுகம். அந்த ேநரத்தில் அ சாலாவின் நிச்சயமற்ற கண்கள் நிைன க்கு
வந்தன அவைனத் தீவிரமாக காத க்கலாமா என்ற எண்ணம் அவ க்கு ம ப
ம்
ேதான்றி மைறந்த .
'உன் ைடய ஆள் அங்ேக சுற்றிக்ெகாண்
இ ந்தாேன', இப்ப ச் ெசால்
அமீனா அவர்க க்கிைடேய இ கிப் ேபான காற்ைற ெமல்ல உைடத்தாள். பிறகு
சிேநகிதிகள்
இ வ ம்
கலகலெவன்
ேபசத்ெதாடங்கினார்கள்.
அவர்கள்
அந்நிேயான்யம் தானாகேவ பற்றிக்ெகாண்ட . அமீனா அவ ைடய வழக்கமான
லம்பைலத் ெதாடங்கினாள்.
'இவைன நம்பி இராேத. இவன் உனக்கு மஹர் ெகாண் வரப்ேபாவதில்ைல. ேவ
ஆைளப் பார். இவன் ெபண்ேகட்
வ ம்ேபா
உனக்கு நாற்ப
வய
தாண்
வி ம். அதற்குப் பிறகு உனக்கு எப்ப

பிள்ைள பிறக்கப் ேபாகிற .'

'பிள்ைள கிடக்கட் ம். ஒ நாைளப்ேபால் ஒட்டகம் ெசய்யாத ேவைலெயல்லாம்
ெசய்கிேறன். என்ைனப்ேபாய் ேசாம்பல் என் ெசால்கிறாேன.
ைம
ைடய தாயார் இ ப வ டங்களில் பதிெனா பிள்ைளகைள ெபற்றவள்.
ஒட்டகங்களில் கூட பத் பத் குட் கள் ஈன்ற ம் அவற்றின் இட கா
னிைய
அைடயாளமாக ெவட் வி வார்கள். அந்த ஒட்டகம் அதற்குப் பிறகு இைளப்பாற
அ மதிக்கப்ப ம். அந்தச் ச ைக கூட ெபண்க க்கு இல்ைல. அவர்கள் சாகுமட் ம்
ெபற் க்ெகாண்ேட இ க்கேவண் ம்.
ைம ன் உத கைள விாிக்காமல் க ப்

ன்னைக ஒன்ைற உதிர்த்தாள்.

'அமீனா, என் இனிய சிேநகிதிேய! நான் என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன் என்

உனக்கத்

ெதாி மா? என்ைன அவ்வள
சுலபத்தில் அ ைமப்ப த்த
யா ', இப்ப ச்
ெசால் க் ெகாண்ேட அவள் அ கில் வந் அமீனாவின் கா களில் ஏேதா ரகஸ்யம்
ெசான்னாள். இ வ ம் ஒ
சதியாேலாசைனைய
த்த தி ப்திேயா
வி ந்
வி ந் சிாித்தார்கள். கண்ணில் நீர் ெபாங்க சிாித்தார்கள். தண்ர் குடம் கு
சிாித்தார்கள்.
வ ம்வைர இப்ப ச் சிாித் க் ெகாண்ேட வந்தார்கள்.

ங்கச்

ட் ேல இன் ம் நிைறய ேவைலகள். தண்ணீர் குடத்ைத இறக்கி ைவத்தாள்.
அவ ைடய தாயார் வழக்கம் ேபால சந்ைதக்கு ேபாய்விட்டாள். காட் ேல ேபாய்
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விறகு ெபா க்கி இர ச் சைமயல் ெசய்யேவண் ம். பிறகு மீதமி க்கும் ஒட்டகப்
பாைல சந்ைதக்கு எ த் ப்ேபாகேவண் ம்.
இர ச் சைமயைல விைரவாக
த்தாள். பா ேல உதிர்ந்த ேசாளத்ைதப் ேபாட்
காய்ச்சினாள். நம்பிக்ைக ஊட் ம் ந மணத் டன் அ ெபாங்கிய .
சுைரக்கு ைவைய எ த் க்ெகாண்
ெவளிேய வந்தாள். ஒட்டகம் அவ க்காக
ெபா ைம டன் நின் ெகாண்
ந்த . இட கா ல் நின் வல காைல ம த்
ழங்கா ல் ஊன்றிக்ெகாண்டாள். உ தியான வ வம் ெகாண்ட வல ெதாைடக்கும்
ெம ந்த வயிற் க்கும் இைடயில் கு ைவைய ைவத்தாள். அ அங்ேக கச்சிதமாகப்
ெபா ந்தி நின்ற . பாைலக் கறக்கத் ெதாடங்கினாள். சாி கணக்காக அ கு ைவைய
ேபாய் ஒ
வித கதகதப் டன் நிைறத்த .
ழங்ைகைய நக்கியப
கு ைவைய
எ த் க் ெகாண் சந்ைதக்கு விைரந்தாள்.
ஊரடங்கி நிசப்தமானேபா அவள் ப க்கச் ெசன்றாள். அ த்தநாள் அதிகாைலைய
நிைனக்கும்ேபா
அவ க்கு பயமாக இ ந்த . இந்த ைஹனா ம் அவ ைடய
அம்மா ம் அவ க்கு விேராதம் ெசய்கிறார்கள். வி
ன்பாகேவ அவைள
எ ப்பிவி வார்கள். ஆைச தீர நித்திைர ெகாள் ம் சுகம் எப்ப இ க்கும் என்
அவ க்கு ெதாியா . அந்த அதிகாைல நித்திைரக்காக அவள் எ
ம் ெசய்யத்
தயாராயி ந்தாள். இந்த சிந்தைனக க்கிைடயில் அவள் இைமகள் ஒன்ைறெயான்
தீண் ன.
அ த்த நாள் அவ

ைடய வி யற்கால அவலங்கள் ஒ

க்கு வந்தன.

ைஹனாவின் ெதாந்திர இல்ைல. அம்மா ம் ெமௗனமாகி விட்டாள்.
ரத்தில்
ேமய்ப்பர்களின் ேமய்ச்சல் ஓைசகள் மாத்திரம் ேகட்டன. இவ்வள
அழகான
வி யைல அவள் கண்டதில்ைல.
பக்கத்
ஊாில் இ ந்
ெப ங்கூட்டம் ஒன்
வந்தி ந்த . பலபலெவன்
வி
ம்ேபாேத வந் விட்ட .
ம் ஊர்ப் ெபாியவர்க ம் கிராமத் எல்ைலயிேல
நின் அவர்கைள வரேவற்றார்கள். அவர்கள் வழக்கப்ப ேவேரா பி ங்கிய ேசாளப்
பயிர்கைள ைககளிேல
க்கி அைசத் அைசத் அவர்கைள அைழத் க்ெகாண்
வந்தார்கள். ஒ ைசன்யம் திரண் வ வ ேபால அ இ ந்த .
ைம ைனப் ெபண்ேகட்
வந்தி ந்த . அந்தக் கூட்டம் ஒ நாள் பயணத்
ெதாைலவில் இ ந் வந்தி ந்தார்கள். அந்த ஊர் நப ன் அவர். ஐம்ப வய க்காரர்.
ன்றாம் தாரமான ைம ைன மணக்கச் சம்மதம் ெதாிவித்தி ந்தார். ஐம்ப
ஒட்டகங்கைள சீர் ெகா ப்பதாக ேபசிக் ெகாண்டார்கள். ஊர்
க்க இந்த
அதிசயத்ைத பார்க்க திரண் வந்தி ந்த .

131
ைம னின் தாயார் தட்ைடயாக ம த் விட்டாள். இவ்வள
ரத்தில் மகைளக்
கட் க்ெகா த்தால் பின் அவைளப் பார்ப்ப என்ப நடக்காத காாியம். அ சாலா
ெபண்ேகட் வ வான் என் எதிர்பார்த்தாள். ைம ன் அவனிேல எத்தைன ஆைச
ைவத்தி ந்தாள் என்ப அவ க்கு ெதாி ம்.
ர் அப்ேபா ச்சாட் ேபாைதயில் இல்ைல. இைறயச்சம் உைடயவர். ஆதலால் ம
வாசிப்பில் ஐம்ப ஒட்டகங்க க்காக மகைள விற்பதா என்
தயங்கினார். தா ம்
தகப்ப மாக மகளிடம் வந்தார்கள். சிக்கல் இல்லாத ெசாற்கைள ெதாி
ெசய்
அவளிடம் ேயாசைன ேகட்டார்கள். எப்ப ம் ைம னிடம் அதிசயிக்க ைவக்கும் சில
நிமிடங்கள் ைகவசம் இ க்கும். அவள் தயங்காமல் சம்மதம் ெதாிவித் விட்டாள்.
பி வாதமாகக் கூட இ ந்தாள். அவர்க க்கு ஆச்சாியம் தாங்க
யவில்ைல.
நிக்காஸ்

ந்த ைகேயா

அவர்கள் ெகாண்
இ ந்தன.

ைம ன் தன் கணவன்

வந்தி ந்த ஒட்டகங்க

ம், க ைதக

ட் க்க

றப்பாட்டாள்.

ம் பயணத்திற்கு தயாராக

அந்தச் சமயம் பார்த் அவ ைடய பிராண சிேநகிதி அமீனா வந் ேசர்ந்தாள்.
அவள் கா களில் ைம ன் ரகஸ்யம் ேபசிவிட்
வந் ேச ம் வைர சிாித்த
ஞாபகத் க்கு வந்த . 'இவள் உண்ைமயாக அல்லேவா ெசால்
என் அமீனா நிைனத் க் ெகாண்டாள்.

யி க்கிறாள்., பாவி'

'நான் ஒ ஐம்ப வய க் கிழவைன மணக்கப் ேபாகிேறன். அவ க்கு ன்றாவ
மைனவியாக அவன் ச்சாட் சாப்பி பவனாக இ க்கேவண் ம். அந்த மயக்கத்தில்
அவன் என்ைன அதிகம் அ கமாட்டான். மிஞ்சிப் ேபானால் இரண்
குழந்ைதக டன் தப்பி வி ேவன்.' இப்ப ச் ெசால் விட்
அவள் ஓெவன்
சிாித்தாள். பாிகாசம் என் தான் த ல் அமீனா நிைனத்தி ந்தாள். அப்ப யில்ைல.
இவள் உண்ைமயாகத்தான் கூறியி க்கிறாள்.
அமீனா க்கு
ெசால்லாத
இன்ெனா
சீக்கிரத்திேலேய அவ க்கு ெதாியவ ம்.
றப்ப ம்

சமயம்.

திடீெரன்

ெதாியவில்ைல. 'ஹுயா, 'ஹுயா' என்
விக்கி அ தாள்.

ைம ன்
அைழத்

காரண ம்

அழத்

இ ந்த .

ெதாடங்கினாள்.

அ

ம்

காரணம்

தாயாைரக் கட் க்ெகாண்

விக்கி

'அ , பாவிப்ெபண்ேண! எதற்காக இப்ப அ கிறாய். ெசால் த் ெதாைல. உன்
வி ப்பப்ப த்தாேன ஒ
நாள் பிரயாண ரத்தில் இ க்கும் இந்தச் சின்ன ஊாில்
உன்னக்
கட் க்ெகா க்கச்
சம்மதித்ேதாம்.
நீ
இங்ேக
ராசாத்தி
மாதிாி
இ ந்தி க்கலாேம! பாதகத்தி, இப்ப ேபாய் அ கிறாேய!'
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ைம னால் அப்ப ம் அ ைகைய அடக்க

யவில்ைல. மாைல மாைலயாகக் கண்

ர் வழிந்த . விம்மியப ேய ெசான்னாள்.
'உண்ைமயான காரணத்ைதச் ெசால்லட் மா, ஹூயா'.
'கூ ெகட்டவேள, ெசால்ல , இப்பி

குைய ெக த் விட்டாேய!'

'ஹுயா, அந்த ஊாில் தண்ர் ெகாட்

ெகாட்

தினம் தினம் பதினா

ைமல்

இைதச் ெசால் விட்
பார்த் விட் இன்ெனா
(இந்தக் காட்சி இங்ேக

வ மாம். வ டம்

க்க வற்றாதாம்.

ரம் நடக்கத் ேதைவயில்ைல.'

ைம ன் தன் தாயின்
கத்ைத ஏக்கத்ேதா
ைற அழத்ெதாடங்கினாள்.

பார்த்தாள்.

ந் விட்ட )

***
ைம னின் தகப்பனா க்கு

த ல் ெகாஞ்சம் அதிர்ச்சியாகத்தான் இ ந்த .

ஆனா ம் ேதற்றிக்ெகாண்டார். ஒ நாள் பயணம்தாேன, மகைள அ க்க பார்க்கலம்
என் நிைனத்தார். ஆனால் அப்ேபா அவ க்கு ெதாியவில்ைல. அ தான் அவைளப்
பார்ப்ப கைடசித் தடைவ என் .
விைரவில் அவர
மைனவி இறந் ேபாவாள். ச்சாட் ேபாைதயில் உடல்நிைல
ெகட் மனம் குைலந் எஞ்சியி க்கம் நாட்கைள அவர் மற்றவர்கள் தயவில் கழிக்க
ேநாி ம். அந்த ேநரங்களில் எல்லாம் அவர் ைம னின் சிந்தைனயாகேவ இ ப்பார்.
ஒ வ ம் பார்க்கவில்ைல என்ற அந்தரங்கமான சமயத்தில் அவள் அகாஸ’யா
மரத்தின் கீழ் கல் ேல குந்தியி ந்த
ஞாபகத் க்கு வ ம். ஓர் உைடந் ேபான
கண்ணா த்
ண் ல்
கத்ைதப் பார்த்
தைலைய வாாியைத ம், அவளாகேவ
இட் க்கட் ய குழந்ைதகள் பாட்ைட அவள் குரல் ெமல் யதாக
த்த ம்
நிைன க்கு வ ம்.
ஒட்டகேம ஒட்டகேம என் ஆைச ஒட்டகேம என் ராசகுமாரைன மாத்திரம் சுமந்
வ வாயா உனககு கட்
த்தம் ெகா ப்ேபன்.
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அ சாலாவில் அவள் எவ்வள

காதல் ைவத்தி ந்தி ப்பாள். அவ்வளைவ ம் ஒ

கணத்தில்
க்கி எறிந்
விட்டாேள. அதிகாைலயில் தண் க்கு ேபாய் வ வைத
அவள் எவ்வள
ரம் ெவ த்தி க்க ேவண் ம்.
ஒ ேவைள ஐ.நா. சிறகம் ேகட்டேபா கிண ேவண் ம் என் கூறியி ந்தால்
ைம ன் அ சாலாைவ மண
த்
அவ ைடய ஊாிேலேய தங்கி இ ந்தி க்கக்
கூ ம் ெவகுகாலத்திற்கு பிறகு அவர் மனதில் இந்தச் சிந்தைனகள் எல்லாம் தி ப்பி
தி ப்பி ஓ ம்.
ஆனால் அப்ேபா

அவ க்கு அ

ெதாியவில்ைல.

-----------------------------வடக்கு

தி

ற்றிற்

………………………..
ற் ம் இந்

லாசிாியாின் பிற

ல்கள்

1. அக்கா (சி கைதத் ெதாகுப் )
2. திகட சக்கரம் (சி கைதத் ெதாகுப் ) (வில்

ேதவசிகாமணி வி

3. வம்சவி த்தி (சி கைதத் ெதாகுப் ) (தமிழ்நா
--------------------------------------------------------

அரசு

ெபற்ற )

தல்பாிசு ெபற்ற )

