
 
 
 
 

அங்ேக இப்ேபா என்ன ேநரம் 
(கட் ைரகள்) - பாகம் 2 

அ. த் ங்கம் எ திய . 
 

angkE ippO enna nEram (essays), part 2 
by A. Mutthulingam 

In tamil script, unicode/utf-8 format 
 
    Acknowledgements: 
    Our Sincere thanks go to the author Mr. Muthulingam for providing a PDF  
    of this work and for permission to include it as part of Project Madurai collections. 
    Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,  
     Switzerland. 
 
    © Project Madurai, 1998-2015. 
    Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
    of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
    Details of Project Madurai are available at the website 
    http://www.projectmadurai.org/ 
    You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept  
     intact. 
  



 2

அங்ேக இப்ேபா என்ன ேநரம் 
(கட் ைரகள்) - பாகம் 2 

அ. த் ங்கம் எ திய . 
 
    Source: 
    அங்ேக இப்ேபா என்ன ேநரம் 
    கட் ைரகள் 
    அ. த் ங்கம் 
    தமிழினி (பதிப்பாளர்) 
    67, பீட்டர்ஸ் சாைல, ராயப்ேபட்ைட, ெசன்ைன -14 
    தல் பதிப்  2004 
    அச்சாக்கம்: மணி ஆப்ெசட், ெசன்ைன - 05 
 

உள்ளடக்கம் 
    VI.  ெமாழிெபயர்ப்  
    27. ஒ  திய எசமான் 
    28. ஒ  ேபாலந்  ெபண் கவி 
    29. அெமாிக்க கவிஞர் 
    30. ெசக்ேகாவின் ேவட்ைடக்காரன் 
    31. ேராமன் ேபர்மன் - மஸாஜ் ம த் வர் 
 
    VII.  விமர்சனம் 
    32. நல்ல த்தகங்கைளத் ேத வ  
    33. ேபய்களின் கூத்  
    34. ஒ  ெபாிய த்தகத்த்தின் சிறிய வரலா  
    35. கனடா திைரப்பட விழாவில் ெசவ்வாய் கிரகம் 
 
    VIII.  அ பவக் கைத 
    36. அங்ேக இப்ேபா என்ன ேநரம்? 
    37. ேராறா ேபாறா சைமயல்காரன் 
    38. அண்ணனின் ைகப்படம் 
    39. நான் பாடகன் ஆன  
    40. ஐந்ெதாைக 
 



 3

    IX.  சிந்திப்பதற்கு 
    41. நாணாத ேகாடாாி 
    42. தமிழில் ெமாழிெபயர்ப்  
    43. பணக்காரர்கள் 
    44. யன்னல்கைள திற ங்கள் 
    45. பாப்பம் 
    46. ெசம் லப் ெபயல் நீர் 
    47. இலக்கியப் பற்றாக்குைற 
    48. அ ைமயான பாதாளம் 
    -------- 
S 

VI.  ெமாழிெபயர்ப்  
27. ஒ  திய எசமான் 

 
    (1850 ஆண்  அளவில் அெமாிக்காவின் வட கேராைலனாவி ந்  தப்பி ஓ ய 
ெபண் அ ைம ஹன்னா கிராப்ட்ஸ் எ தியதாகச் ெசால்லப்ப ம் 301 பக்கங்கள் 
ெகாண்ட ைகெய த் ப்ப  சமீபத்தில் நடந்த ஏலம் ஒன்றில் ெவளிப்பட்ட . அதில் 
கண்ட ஒ  பக்கத்தின் த வல்.) நித்திைர வராத அந்த இர  வ ம் என் மனைத 
அைமதிப் ப த்த ேதாற் விட்ேடன். இ தியில் விதிப்ப  நடக்கட் ம் என்  
நிைனத்  காைலயில் எ ந்தேபா  என் மனம் ேசார்ந் ேபாய் படபடப் ட ம், 
ேநாய்க்குணத்ேதா ம் இ ந்த . ேவைலக்காரக் கிழவன் என் காைல ஆகாரத்ைதக் 
ெகாண் வந்  ைவத்தான். அ  நல்லாய் இ ந்தா ம் என்னால் அைத உண்ண ய 
வில்ைல. அைமதியிழந்த மனம் உண ச்சுைவைய நாடவில்ைல. ஆகேவ தங்க நிற 
ெவண்ெணைய ம், பனி ேபான்ற மி வான ெராட் ைய ம் ம த்ேதன். ஏேதா 
ப க்குத் தயாராகுவ ேபால மன  ேபாட்  அ த்த . 
 
    'நீ சாப்பிடேவண் ம், உனக்கு நீண்ட பயணம் காத்தி க்கிற ' என்றான் கிழவன். 
    'என்ன மாதிாிப் பயணம்?' என்  விசாாித்ேதன். 
    'உன்ைன விற் விட்டார்கள், ெதாியாதா?' 
    என் வாழ்க்ைகயில் இப்ப  மிக ம் க்கியம் வாய்ந்த ஒ  சம்பவம் எனக்ேக 
ெதாியாததில் அவன் ஆச்சாியம் காட் னான். 
    'யா க்கு?' 
    'ஆர், சாட்ல க்குத்தான். அவன்தாேன அ ைம வியாபாாி. நான் உனக்கு இைத 
ெசால் யி க்கக் கூடா . 
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    'இ பற்றி உனக்கு நிச்சயம் ெதாி மா?' 
    'நிச்சயம்தான்.' ஒ  ேபயின் இளிப்ைபக் காட் விட்  காைல உண ப் 
பாத்திரங்கைள க்கிக்ெகாண்  அவன் ேபானான். 
 
    ஒ வைர வாங்குவ , விற்ப  என்ப  அேநகத்தில் ஒ  ெகா ரமான ெசயல்தான். 
இ  என் இதயத்ைத உ க்கிய அேத சமயம் என் ைளைய ம் சில் ட ைவத்த . 
என் தைல சுற்றிய . ஆனால் ஒ  கணத் க்குத்தான். என் வாழ்க்ைகயில் நான் 
அ பவித்த ெதால்ைல க ம், ஏக்கங்க ம்தான் இந்தத் தகவலால் நான் 

ழ்க க்கப்படாமல் என்ைனக் காப்பாற்றின. என் ைடய இந்த அழிந் விடக்கூ ய 
உட க்குத்தான் அவர்கள் எசமானர்கள், என் ைடய ஆத்மா க்கல்ல என்ற எண்ணம் 
எனக்கு ஏற்பட்ட . என் ைடய அழியாத்தன்ைமைய ஒன் ம் ெசய்ய யா . 
கட ள் ேமேல நான் ெகாண் க்கும் நம்பிக் ைகையேயா, வாழேவண் ம் என்ற 

ப்ைபேயா அைசக்க யா . என் வாழ்வின் உத்திரவாதத்ைதேயா, ரட்சகர் சிந்திய 
ரத்தத்தின் மகிைமையேய சிறி ம் குைறக்க யா . 
 
    அந்தக் கிழவன் தவறாகச் ெசால் விட்டான். என்ைன அவர்கள் விற்கவில்ைல. 
ஆனால் அப்ப ச் ெசான்னதற்கு ஏற்பேவ நிகழ் கள் கூ வந்தன. 
 
    மதிய ேநரத்தில் வண் ச் சக்கரங்கள் உ ம் ஓைச ம், குதிைரகளின் 
குளம்ெபா ம் ட் க்கு அண்ைமயில் ேகட்கத் ெதாடங்கின. இைதத் ெதாடர்ந்  ஒ  
மனிதனின் கால கள் ேகட்டன. பிறகு பல குரல்களின் ப் ச் சத்தம் பக்கத்  
அைறயில் இ ந்  வந்த . என் ைடய கதைவ அ த் த் திறந்தார்கள். உரத்த குர ல் 
யாேரா 'அேதா அவள்' என்  கூறிய  ேகட்ட . 
 
    அந்தக் குர ன் ெசாந்தக்காரர் மிஸ்டர் ராப்ேப என்ப  எனக்குத் ெதாி ம். ஒ  
அந்நிய குரல் அப்ேபா , 'ஏன் மிஸ்டர் ராப்ேப, இந்தப் ெபண் அழகானவள் என்  
ெசான்னதாக ஞாபகம். என் கண் க்கு இவள் அசல் ட் ப் ெபண்ணாக அல்லேவா 
காட்சியளிக்கிறாள்.' 'ஆனால் நீர் அவ ைடய நல்ல அம்சங்கைள இன் ம் காண 
வில்ைல' என்  ராப்ேப ெசான்னார். 'உள்ேள வந்  அவ ைடய வசீகரங்களின் 
கணக்ைக நீேர பார்த் க்ெகாள் ம்; அைவ அளவில் சிறியதா ம் இல்ைல, 
குைறவா ம் இல்ைல.' 
 
    நான் ரத்  ைலயில் ஒ ங்கிக் ெகாண்டேபா  அந்த இ வ ம் உள்ேள 
வந்தார்கள். 
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    'இல்ைல, இ  சாியில்ைல,' என்றார் ராப்ேப. ' இங்ேக வந்  உன்ைன வ வாகக் 
காட் . மிஸ்டர் சாட்லர் உன்ைனக் காட் ம் பார்ைவக்கு லட்சணமான ஒ  க ப்  
அ ைமப் ெபண்ைண பார்த் தி க்கேவ மாட்டார். ெவளிேய வா, நான் ெசால் றன்.' 
 
    ேவ  வழியின்றி நான் அந்தக் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்ப ந்ேதன். 
 
    ராப்ேப ெசான்னார், "நான் என்ன ெசால் றன், இதி ம் பார்க்க அ ைமயான 
ெபண் சைதைய நீர் இந்த ேவர்ஜீனியா க்கத் ேத னா ம் பார்க்க யா . 
அவ ைடய பாதங்கைளப் பா ம். ஒ ந்  வி ம்ேபால சிறியைவ. குதியங்கால்கள் 
இன் ம் அழகு. மனச் சாட்சியின் ப  இந்தத் ெதாைகக்கும் குைறவாக நான் எப்ப ச் 
சம்மதிக்க ம். இவளால் உங்க க்கு ெசல்வம் குவியவல்லேவா ேபாகு .' 
 
    'நல்லாய்த்தான் கைதக்கிறீர்' என்றார் சாட்லர். 
 
    'நான் இவளி ம் பார்க்க அழகான அ ைமகைள அதிக தரம் வாங்கியி க்கிேறன், 
அ ம் குைறந்த விைலக்கு. இன் ம் பா ம், இவள் ெவ ண்  ெகாண் ப்ப  
நிற்கவில்ைல; இைத ம் கவனிக்க ேவ ம். இ ந்தா ம் நான் ஓர் அ ைமக்கூட்டம் 
தயார் ெசய்  ெகாண் க்கிேறன். அதனாேல இவைள ம் அதிேல ேசர்த் க் 
ெகாள்ளலாம். ஆனால் நீர் இரண்  அ ைமகைளயல்லேவா தள்ளிவிடப்ேபாவதாக 
ெசான்னீர். எங்ேக மற்ற ?' 
 
    'ெசத் விட்ட .' 
 
    'ஏன்? எப்ப ? என்ன நடந்த ?' என்  சாட்லர் விசாாித்தார். 'என் ைடய 
ஞாபகத்தின்ப  அைவ எல்லாம் நல்லாய் இ ப்பதாக இரண்  ன்  நாள் 

ன் தாேன ெசான்னீர்.' 
 
    'அவள் வியாதியால் சாகவில்ைல. உண்ைம என்னெவன்றால் ஒ  ரத்த நாளம் 
ெவ த் த்தான் இறந்தாள். என் ைடய கணிப்பின் ப  ஒன்  அல்ல  இரண்  
ஆயிரம் ப் ரவான நட்டம்.' 
 
    சாட்லர் ெசான்னார், "எவ்வள  ரதிர்ஷ்டம். இந்தப் ெபண் அ ைமகள் சாகேவ 
ெசய்வார்கள். இவர்க க்கு மாத்திரம் விபத் கள் அ க்க  ஏற்ப வைதப் பற்றி நான் 
சில ேநரங்களில் ேயாசித்தி க் கிேறன். இப்ப யான இழப் கள் எனக்கும் 
ேநர்ந்தி க்கின்றன. கிட்டத் தட்ட பத்தாயிரம் ெடாலர்கூட அந்த இழப்ைப ஈ கட்ட 
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யா . இந்த பி னஸ் மிக லாபகரமாக இல்லாதி ந்தால் இப்ப யான சம்பவங்கள் 
என்ைன ழ்க த்தி க்கும்.' 
 
    'என் ைடய வியாபாரம் க்க அழகான ெபண் அ ைமகளிேலேய 
தங்கியி க்கிற . இந்த ெதாழில் ஆண் அ ைமகைள ஆ வதி ம் பார்க்க 
ேமாசமான . இந்த ெபண்கள் எப்ப ம் விைறப் பாக ம், ெவ ண்டப ேம 
இ ப்பார்கள். அந்தச் சமயத்தில் அவர் க ைடய எாிச்சைல சம்பாதிக்கக்கூடா . 
அப்ப ச் ெசய்தால் அ கள் பத்ரகாளியாகி எப்ப ம் க த் கைள றித் க் 
ெகாள் ம், அல்ல  பட் னியாேல உ கி எ ம் க்கூடாகிவி ம். நான் ஒ  ைற ஒ  
கு வில் ஆ  அ ைமகைள ஒேர ப வகாலத்தில் இழந்தி க்கிேறன். எனக்கு நி  
ஓர் யன் ல் ெபாிய ஓடர் இ ந்த . இளைமயான,லட்சணமான, குழந்ைதகள் 
இல்லாத க ப்  அ ைமக க்கு. குழந்ைதேய இல்லாத 18, 20 வய ப் ெபண்ைண 
எங்ேக ேத வ , அ ம் 50, 100 என்  ேசகாிப்ப  நடக்கக் கூ ய காாியமா?' 
 
    பயத்தினால் ந ங்கியப  நான் ைலக்குள் ேபாய் சு ங்கிக் ெகாண்ேடன். அந்தக் 
கனவான்கள் வசதியாக இ ந் ெகாண்  சம்பாஷைணைய ெதாடர்ந்தார்கள். 
அேதேவைள மிஸ்டர் ராப்ேப தன் கண்கைள என் மீ  பதியவிட்டப ேய இ ந்தார். 
 
    ெதாடர்ந்  சாட்லர் ெசான்னார், "இ தியில் ெபண் அ ைமகைள, 
பிள்ைளகேளா ம், பிள்ைளகள் இல்லாம ம் ேசகாித் , பிறகு பிள்ைள கைள 
எப்ப ம் ஒழித் க்கட் வி வ  என்  தீர்மானித்ேதன். ஆனால் அைவ ப த்திய 
பா . யிஸ் என்பவள் அந்தக் கு விேலேய சா, அழகாயி ந்தாள். தன் குழந்ைத 
உண்ைமயிேலேய காணாமல் ேபானைத அறிந்த டன் ஆற்றிேல குதித்  விட்டாள். 
 
    'இன்ெனா த்தி தன் மகன் இ க்கிறான் என்  தான் ெவ த்த இடத் க்கு தப்பி 
ஓ விட்டாள். அவைளக் கண் பி த்த  ஓவர்சியர் தான். அங்ேக அவள் அந்நியமாய் 
இ ந்தப யால் அவைள பிளட் ஹ ண்ட் நாய்க டன் ேபாட்  அைடத் விட்டான். 
அந்த நாய்கள் ேபய்த்தனமான ர்க்கம் ெகாண்டைவ. அவைளத் ண்  ண்டாகக் 
கிழித்  அவள் அழைக சிைதத்  என் வியாபாரத் க்கு உதாவாதவளாக்கி விட்டன. 
அதனால் அவைள அ விைலக்குக் ெகா க்கேவண்  வந்த .' 
 
    'அ  சாி. இப்ப இவ ைடய ேபர் என்ன?' 
    'ஹன்னா.' 
 
    தமிழில் த வல் : அ. த் ங்கம் 

---------------
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28. ஒ  ேபாலந்  ெபண் கவி 
 
    விஸ்லவா ம்ேபார்ஸ்கா ( Wislawa Szymborska) ஒ  சிறந்த ெபண் கவி. 
ேபாலந்  நாட் க்காரரான இவர் 1996ம் ஆண் க் கான இலக்கிய ேநாபல் பாிசு 
ெபற்றவர். இந்தப் பாிைச அவர் ெபற்ற ேபா  அவ ைடய வய  73. 'நான் ஒ  
வார்த்ைதைய ேத கிேறன்' என்ப  அவர் தன் ைடய 22வ  வயதில் எ திய தல் 
கவிைத. அைதத் ெதாடர்ந்  பல கவிைதகைள எ தி இன் வைர 16 கவிைதத் 
ெதாகுப் கைள ெவளியிட் க்கிறார். இவ ைடய கவிைதகள், ஆங்கிலம் உட்பட, 
பன்னிெரண்  ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்க்கப் பட் ள்ளன. 
 
    விஸ்லவாவின் வார்த்ைதகள் அச்ச ட் பைவ அல்ல. ெப ம் கவிகள்கூட 
ெசால்லவந்த க த்ைத வார்த்ைதகைளப் ேபாட்   வி ம்ேபா , விஸ்லவா 
பளிங்குேபான்ற வார்த்ைதகைள ேதர் ெசய்  ெசால்லவந்தைத சட்ெடன்  
காட் வி கிறார். 
 
    இவ ைடய கவிைதகள் ேபார், சமாதானம், காதல், வாழ்க்ைக, மரணம் என்  
எல்லாவற்ைற ம் அலசும். ஆனா ம் பின்னணியில் ச க அக்கைற 

ண்ணிைழேபால ஓ க்ெகாண் க்கும். ஓர் இடத்தில் ெசால்வார்: 
 
    'நான் அன்  ெச த்தாதவர்க க்கு நிைறயக் கடைமப்பட் க்கிேறன்.' 
 
    எல்லாக் கவிகைள ம்ேபால வார்த்ைதகளில் இவ க்குப் ெப ம் நாட்டம் உண் . 

ன்  விசித்திரமான வார்த்ைதகள் பற்றிப் ேபசுவார். எதிர்காலம்: இந்த வார்த்ைதயின் 
தல் எ த்ைத உச்சாிக்கத் ெதாடங்கும்ேபாேத அ  இறந்தகாலம் ஆகிவி கிற . 

ெமளனம்: இந்த வார்த்ைதைய நான் உச்சாிக்கும்ேபாேத அ  
    ெவ த் வி கிற  
 
    சூன்யம்: இந்த வார்த்ைதைய உச்சாிக்கும்ேபாேத நான் ஒன்ைற உண்டாக்குகிேறன். 
உயிரற்ற ஜடம் அைத ஏந்த யா . 
 
    ேநாபல் வி  அரங்கத்தில் இவர் ெகா த்த ஏற் ைர ஒ  கவிைதையப்ேபால 
அைமந்த . இவ ைடய ேபச்சு இப்ப  ஆரம்பிக்கிற . 
 
    'ஓர் உைரயின்ேபா  தலாவ  வசனம் க னம் என்  கூ கிறார்கள். அ  
இப்ேபா  ந் விட்ட . இரண்டாவ , ன்றாவ , ஏன் கைடசி வசனம்கூட 
க னமானேத. 
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    'ஒ  கவியாவ  தான் எல்லாவற்ைற ம் ெசால் யாகிவிட்ட  என்  
கூ வதில்ைல. எந்த ஒ  கவிக்கும் திதாகச் ெசால்ல ஏதாவ  ைளத் க்ெகாண்ேட 
இ க்கிற . 
 
    'எந்த ஒ  கைல ம் அதன் ேதட ன் வில் திய ஒ  ேதடைல ஆரம்பிக்கிற . 
தன்ைனப் ப்பிக்காத கைல அழிந் வி கிற .' 
 
    கீேழ வ ம் இவ ைடய ேபாலந்  கவிைதைய இ வர் ஆங்கிலத்தில் 
ெமாழிெபயர்க்கிறார்கள். ஒ வர் Stanislaw Baranczak, மற்றவர் Clare Cavanagh. 
ஒ வர் ெமாழிெபயர்த்தைத மற்றவர் சாிபார்த்தாரா, அல்ல  இ வ ேம ேசர்ந்  
ஒவ்ெவா  வாியாக ெமாழி ெபயர்த்தார்களா, ெதாியவில்ைல. அப்ப ம் 20 தம் 
அழகு ெமாழி ெபயர்ப்பில் ேபாயி க்கும். இைத நான் தமிழில் மாற்றம் ெசய்தேபா  
ேசதாரம் இன் ம் கூட . லத்தின் அழகில் 60 தம் ேதறியி ந்தால் அ ேவ ெப ம் 
ெவற்றி. ஆனா ம் வாசகர்கள் தங்கள் அளவில்லாத கற்பைனைய அவிழ்த் விட்  

லக்கவிைதயின் அழைக மீட்ெட த்  வி வார்கள் என்ப  என  நம்பிக்ைக. 
 
    ஒ  ெபண் குழந்ைதயின் வய , ஒன் க்கும் சற் கூட . இன் ம் இரண்  
வயதாகவில்ைல. Toddler, அதாவ  தளர்நைடப் ப வம். குழந்ைத இன் ம் நடக்கத் 
ெதாடங்கவில்ைல; அதற்கு ஓடத்தான் ெதாி ம். ைககள் பரபரத்தப  இ க்கும். திைரச் 
சீைலையத் ெதாடத் ேதான் ம். கதவி க்கில் விரைல ைவக்கத் ேதான் ம். 
ெட ேபான் ைகேபசி தன்பாட் க்கு அதன் ப க்ைகயில் இ ந்தால் அைத எ த்  
கீேழ ேபாடேவண் ம். ஒ  ேமைசயிேல ஒ  விாிப்  இ ந்தால் அைத இ த் ப் 
பார்க்காமல் குழந்ைத அைதத் தாண்ட யா  
    . 
    ஒ  குட் ப்ெபண் ேமைசவிாிப்ைப இ க்கிறாள் 
 
    உலகத்தில் அவள் கழித்த  ஒ  வ டத்தி ம் சற் கூட . இந்த உலகத் ப் 
ெபா ட்களில் பல இன் ம் பாீட்சிக்கப்படவில்ைல, அவள் ைககளால் 
ெதாடப்பட மில்ைல. இன்ைறய ஆரய்ச்சியின் ெபா ள் தானாக நகர யாதைவ. 
அவற் க்கு உதவி ேதைவ. கிளப்பி ம், நகர்த்தி ம் ெசாந்த இடத்தி ந்  ெபயர்த்  
இன்ெனா  இடத்தில் இ த்தேவண் ம். நகர்வ  எல்லாவற் க்கும் பி க்கும் 
என்றில்ைல. உதாரணம்: த்தகத்தட் , கப்ேபார் , விட் க்ெகா க்காத சுவர், ேமைச. 
ஆனால், பி வாதமான ேமைசைய ய, ைககளால் னிையப் பற்றிய, ேமைச 
விாிப்  பயணத் க்கு வி ப்பம் காட் கிற . தட் கள், கிளாஸ்கள், பாலாைடக் 
கரண் கள், பாத்திரங்கள் ஆவல் மீறி ஆ கின்றன. ஒேர வியப் , ேமைச னியில் 
நின்  ந ங்கும் அைவ என்ன நகர்ைவ நிகழ்த் ம். விட்டத்தில் வைளய வ மா? 
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விளக்ைகச் சுற்றிப் பறக்குமா? யன்ன ல் தாவி ஏறி ஒ  மரத் க்குப் பா மா? மிஸ்டர் 
நி ட்டன் இன் ம் இ பற்றி ெசால்லவில்ைல. ெசார்க்கத்தி ந்  கீழ்ேநாக்கி அவர் 
ைககைள ஆட்டட் ம். இந்தப் பாீட்ைச க்கு 
 
    ஒ ைற ப த்  ந்த டன் இன்ெனா ைற கவிைதையப் ப க்க மனம் 
விைழகிற . கவிைத வாிகள் எ ப் ம் சித்திரம் மனதிேல நிற்கிற . ஒ  குட் ப் ெபண் 
ேமைச விாிப்ைப இ ப்ப ேபால கவிைத ம் மனைதப் ேபாட்  இ க்கிற . 
    --------- 
 

29. அெமாிக்க கவிஞர் 
 
    பில்  ெகா ன்ஸ் (Billy Collins) என்பவர் அெமாிக்காவின் (2000- 2003 ) 
அரசைவக் கவியாக அங்கீகாரம் ெபற்றவர். இவ ைடய ஐந்  கவிைதத் ெதாகுப் கள் 
வந் விட்டன. ஆறாவ  ெதாகுப்  'அைறக்குள் தனிைமயில் கப்பல் பயணம்' ( Sailing 
Alone Around The Room) 2002ம் ஆண்  ெவளியிடப்பட்ட ேபா தான் இவைரப் 
பற்றி நான் தன் தலாக அறிந்ேதன். இவ ைடய கவிைதகைளப் ப த்தேபா  
இவ்வள  கால ம் இவைரப் ப க்கத் தவறி விட்ேடேன என்ற ஆதங்கம் ஏற்பட்ட . 
 
    பில்  ெகா ன்ஸ் Lehman College of the City University of New York ல் 

கழ்ெபற்ற ஆங்கிலப் ேபராசிாியராக இ க்கிறார். மிகச் சாதாரணமான அன்றாடப் 
ெபா ள்கைள எ த்  அற் தமான கவிைத ெசய்  வி வார். பல இடங்களில் 
வியப் ம், நைகப் ம் ஏற்ப ம். சில்லைற வார்த்ைதகைள அ க்கி ைவத்  அதில் 
ஒளிந்தி க்கும் ெவளிச்சத்ைத ெவளிேய ெகாண்  வ வதில் சமர்த்தர். மனித சிந்தைன 
ேபாகாத க்குகளில் எல்லாம் இவர் ேபாய் வி வார். வாசித்த சில 
நிமிடங்களிேலேய வாசகர் - கவிஞர் என்ற ேவ  அ ந்  வி ம். பாப்ேலா 
ெந டாைவ வாசிக்கும் ேபா  கிைடக்கும் சுகம் கிைடக்கிற . ஆனால் ஒ  ெபாிய 
குற்றச்சாட்  உண் . இவர் கவிைதகள் சீக்கிரத்தில் ாிந்  வி கின்றன என் . 
இன் ம் சில க னமான வார்த்ைதகைளப் ேபாட்  மயிைரப் பிய்க்க ைவக்க 
ேவண் ம் என்  சிலர் ெசால்கிறார்கள். ஆ  கவிைதத் ெதாகுப்  வைர இதற்கு 
இணங்காத பில்  ெகா ன்ஸ் இனிேம ம் இைசவார் என்  ெசால் வதற்கில்ைல. 
அெமாிக்க கவிைத எப்ப ம் பிைழத் வி ம். 
 
    சாம்பி க்கு 'The Lesson' என்ற கவிைதயின் குைறபட்ட ெமாழியாக்கம். 
 
    பாடம் 
 
    வரலா  சாய்நாற்கா யில் 
    குறட்ைடவிட்  ங்குவைத 
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    காைலயில் கண்டேபா  
    அத ைடய ேமலங்கிைய 
    ெமள்ள உ வி 
    என் ேமனியின் ேதாள்பட்ைடயில் 
    மாட் ேனன். 
    கிராமத்  திகளில் 
    பா ம் ேபப்ப ம் ேத  
    அைலைகயில் 
    க ங்குளிாி ந்  
    என்ைன அ  காக்கும். 
    ேநற்றிர  நடந்த ேநயமான 
    சம்பாஷைணகளால் 
    வரலா  இைதப் 
    ெபாி ப த்தா . 
    நீண்ட பனிக்கம்பிகள் ெதாங்க, 
    தி ம்பியேபா  
    வரலாற்றிற்கு ெவ த்த ேகாபம் 
    நான் எதிர்பாராத . 
    ேமலங்கியின் ஆழமான ைபகைள 
    பரபரப்பாக ஆராய்ந்  
    பிாித்தானிய அரசிேயா, ெப ம்ேபாேரா 
    பக்கட் ல் இ ந்  தவறி 
    பனிக்குவிய ல் விழவில்ைலெயன்பைத 
    உ தி ெசய்த . 
    ------------- 
 

30. ெஜக்ேகாவின் ேவட்ைடக்காரன் 
 
    ரஷ்யாவின் அதி உன்னத பைடப்பாளியான ெசக்ேகாவ் 44 வ டங்கேள வாழ்ந்தார். 
ெடாக்டராகப் பணியாற்றியப  தன் பைடப் கைள உலகத் க்கு தந்த ெசக்ேகாவ், 
எப்ப ப்பட்ட சந்தர்ப் பத்தி ம் தன் இயல்பான நைக ணர்ைவ ம், உற்சாகத்ைத ம் 
விட் க் ெகா க்காதவர். இறப்பதற்கிைடயில் உலகம் வைத ம் உள்வாங்கி 
விடேவண் ம் என்ற ஆர்வம் அவ க்கு கைடசிவைரயில் இ ந்த . 
 
    பயணம் அவ க்குப் பி க்கும். ரஷ்யா வைத ம் சுற்றிப் பார்த்தார். பிறகு 
ஐேராப்பா, ெஹா¡ங்ெகாங், இலங்ைக, சிங்கப் ர் என்  பயணம் ெசய்தார். 'இலங்ைக 
ஒ  ெசார்க்கம்; எ ப  ைமல் ரம் ரயி ல் பயணம் ெசய்  ெதன்னஞ்ேசாைலகளின் 
வனப்ைப ம், ெவண்கல வர்ணப் ெபண்களின் அழைக ம் ப கிேனன். க ப் க் கண் 
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இந்தியப் ெபண் டன் நான் கூ ேனன். எங்ேக? சந்திரன் ெபாழி ம் ெதன்ைன 
மரக்காட் ேல' என்  வர்ணிக்கிறார். 
 
    சி கைதகைள அவர் நிைனத்த மாத்திரத்திேலேய எ திவி வார். ெப ம் 
ஆயத்தங்கள் ெசய் ம் பழக்கம் அவாிடம் கிைடயா . 'ேவட்ைடக்காரன்' என்  ஒ  
சி கைத எ தினார். கழ்ெபற்ற Dostoyevsky யின் கு ேபான்ற Dmitry Grigorovich 
அைதப் ப த் விட்  அதன் கைல ேநர்த்திைய ம், வ வ இ க்கத்ைத ம் விதந்  
ெசக்ேகா க்கு ஒ  க தம் எ தினார். ெசக்ேகாவ் உண்ைமயிேலேய 
ஆச்சாியப்பட்டார். 'இந்தக் கைதைய நான் ெபாி  ப த்தவில்ைல. குளியல் ட் ல் 
இ ந்த ேபா  ேநரத்ைதப் ேபாக்குவதற்காக எ திேனன்' என்  ஒளி மைற 
வில்லாமல் பதில் அ ப்பினார். 
 
    இந்தச் சி கைதைய எ தியேபா  ெசக்ேகா க்கு வய  25. சாியாக 118 
வ டங்க க்கு ன்  ைனயப்பட்ட இ  இன் ம் இளைம குன்றாமல், உலகத்தில் 
பைடக்கப்பட்ட சி கைதகளில் மிக உயர்ந்த ஒன்றாக உள்ள . இத டன் 
ஒப்பிடேவண் ெமனில் காப்ாியல் கார் யா மார்க்ேகஸ் எ திய 'ெசவ்வாய் பகல் 

க்கம்' கைத ஒன்ைறேய கூறலாம். ப க்கும்ேதா ம் தன்ைனப் ப்பித் க்ெகாண் , 
இந்தக் கைத குைறயாத இன்பத்ைத ம், வியப்ைப ம் இன் வைர த கிற . 
ெசக்ேகாவின் The Huntsman என்ற சி கைதைய, வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத 
ெமாழிெபயர்க்காமல், அதன் ஆன்மாைவமட் ம் கீேழ ெகாண் வர 

யன்றி க்கிேறன். 
    *** 
 
    கில்கேள இல்லாத மத்தியானக் க ம் ெவய்யில். சூாியனால் எாிக்கப்பட்ட ற்கள் 
ச ப் ட் ன. மைழ வந்தால்கூட ற்கள் மீண் ம் பச்ைசயாகும் என்ப  சந்ேதகேம. 
மர உச்சியில் இ ந்  எட் ப் பார்ப்ப ேபால கா  அைசயாமல், ெமளனமாக 
இ ந்த ; அல்ல  எைதேயா எதிர்பார்ப்ப ேபால காட்சியளித்த . 
 
    காட்  ெவளியின் விளிம்பில், ஒ ங்கிய ேதாள்கள் ெகாண்ட ஒ  நாற்ப  வய  
மனிதன், சிவப்  ேசர்ட் ம், உயரமான ேதால் ட்ஸும், ஒ  கனவா க்கு 

ன்னாளில் ெசாந்தமான ஒட் ைவத்த கால்சட்ைட ம் அணிந்  அந்தப் பாைதயில் 
ேசார்ேவா  ெசன் ெகாண் ந்தான். அவ ைடய வல  பக்கம் பச்ைச ெவளி ம், 
இட  பக்கம் தங்கம் ேபால ற்றிய கம் க் கதி ம் ெதாைல ரம்வைர ெதாிந்தன. 

ரட் த்தனமான அவன் கம் வியர்த்தி ந்த . குதிைர ஓட் கள் அணி ம் விளிம்  
ைவத்த ெவள்ைளத் ெதாப்பி அவ ைடய தங்க த் தைலயில் சாிந்  ேபாய்க் 
கிடந்த . அந்தத் ெதாப்பி ஒ  தாராளமான இளம் கனவானின் ெகாைடயாக 
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இ க்கலாம். அவ ைடய ேதாளில் ெதாங்கிய ேவட்ைடப் ைபயில் ஒ  உ க்குைலந்த 
காட் க்ேகாழி கிடந்த . ஓர் இரட்ைடக் குழல் ப்பாக்கிைய சு வதற்கு தயாரான 
நிைலயில் பி த்தப , கண்கைளக் கூர்ைமயாக்கிக்ெகாண் , பற்ைறகைள 

கர்ந் ெகாண்  ன்னால் ஓ ம் ஒ  ெம ந்த ேவட்ைட நாைய அவன் 
ெதாடர்ந் ெகாண் ந்தான். ஒ  சத்த ம் இல்லாத ெமளனமான சூழல். ஒவ்ெவா  
ஜீவராசி ம் ெவய்யி ன் ெகா ைமயி ந்  ஒளிந் ெகாண் ந்த . 
 
    'ேயேகார் விலா ச்!' ஒ  மி வான குரைல ேவட்ைடக்காரன் ேகட்டான். அவன் 
தி க்கிட்  வத்ைதச் சு க்கியப  தி ம்பினான். 
 
    நிலத்திேலயி ந்  ைளத்த ேபால அவ க்குப் பக்கத்திேல ஒ  ெவளிறிப்ேபான 

ப்ப  வய  கு யானவப் ெபண், ைகயிேல கதிர் அாிவாைளப் பி த் க்ெகாண்  
நின்றாள். அவன் கத்ைத உற் ப் பார்த்த அேத ேநரத்தில் அவள் ெவட்கத் டன் 
சிாிக்க ம் ெசய்தாள். 
 
    'ஓ ெபலேகயா, நீயா!' என்  கூறியப  ேவட்ைடக்காரன் நின்  ெம வாக 

ப்பாக்கிைய ம த்  இறக்கினான். 'நீ எப்ப  இங்ேக?' 
 
    'எங்கள் கிராமத்தில் இ ந்  வந்த ெபண்க டன் நா ம் வந்ேதன். அவர்க டன் 
ேசர்ந்  ேவைல ெசய்கிேறன், ேயேகார் விலா ச்.' 
 
    'ஆ' என்  ேயேகார் த்தப  ெம வாக நடந்தான். 
 
    ெபலேகயா அவைனத் ெதாடர்ந்தாள். ஓர் இ ப  கால கள் அவர்கள் ெமளனமாக 
நடந்தனர். 
 
    'உன்ைனப் பார்த்  ெந ங்காலமாகிவிட்ட , ேயேகார் விலா ச்' என்  
ெசால் யப  ெபலேகயா அவ ைடய ேதாள்பட்ைடகளின் அைச கைள கனிேவா  
பார்த்தாள். 'என் ைடய கு ைசக்கு ஒ  ஈஸ்டர் வாரத்தில் நீ தண்ணீர் கு க்க 
வந்தாய். அப் றம் உன்ைன நான் பார்க்கேவ இல்ைல....ஒ  கணம் மட் ேம 
ஈஸ்டாின்ேபா  நீ வந்த ... பிறகு கட க்குத்தான் ெதாி ம். நீ அநியாயமாக 
கு த்தி ந்தாய்.... திட் யப  என்ைன அ த்தாய், பிறகு ேபாய்விட்டாய். உனக்காகக் 
காத்தி ந் , காத்தி ந்  என் கண்க ம் கைளத் விட்டன....ஆ, ேயேகார் விலா ச், 
ேயேகார் விலா ச்! அந்த நாட்களில் நீ ஒ ைறெயன் றா ம் தி ம்பி 
வந்தி ந்தால்...' 
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    'நான் அங்ேக வந்  என்ன ெசய்வ ?' 
 
    'பிரேயாசனமில்ைல.....இ ந் ம்  இ க்கிற , பார்த் க் ெகாள்வதற்கு.. 
இன் ம் சில விஷயங்கள்...நீதாேன அங்ேக எசமானன். ...ஒ  காட் க்ேகாழிைய 
சுட் க்கிறாய், ேயேகார். நீ சற்  ேநரம் உட்கார்ந்  ஏன் இைளப்பாறக்கூடா ....' 
 
    ெபலேகயா இப்ப ச் ெசால் விட்  ேயேகாாின் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த்  ஒ  

ட்டாைளப்ேபால சிாித்தாள். அவள் கம் மகிழ்ச்சியில் பிரகாசித்த . 
 
    'உட்கா வதா? பரவாயில்ைல, உனக்கு ேவண் ெமன்றால்' என்  அக்கைற-
யில்லாமல் இ த்தப  ேயேகார் நீளமாக வளர்ந்த இரண்  ேபர் மரங்களின் நிழ ல் 
ஓர் இடத்ைதத் ேதர்  ெசய்தான். 
 
    'ஏ, நீ ஏன் நிற்கிறாய்? நீ ம் உட்கார்.' 
 
    ெபலேகயா சற் த் தள்ளி  ெவய்யி ல் அமர்ந்தாள். தன் ைடய சந்ேதாசத்தில் 
தாேன கூசிப்ேபாய் தன் ன்னைகைய ைகயினால் மைறத் க்ெகாண்டாள். இரண்  
நிமிடங்கள் ெமளனத்தில் கழிந்தன. 'நீ ஒேர ஒ ைற என்னிடம் வரலாேம,' 
ெபலேகயா ெம வாகச் ெசான்னாள். 
 
    'ஏன்?' ேயேகார் தன் ெதாப்பிைய அகற்றியப  ெப ச்சு விட்டான். தன் சிவந்த 
ெநற்றிைய நீளக்ைகச் சட்ைடயின் விளிம்பால் ைடத் விட்டான். 
 
    'அதிேல ஒ  உபேயாக ம் எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஒன்றிரண்  மணித்தியாலம் 
அங்ேக வ வதில் எந்த பிரேயாசன ம் கிைடயா . மாறாக உனக்கு வ த்தம்தான் 
ஏற்ப ம். கிராமத்தில் உன் டன் தங்கவி ம் ன்பத்ைத என்னால் தாங்கேவ 

யா . உனக்ேக ெதாி ம் நான் எவ்வள  ப தாய்ப்ேபானவன் என் . எனக்கு ஒ  
கட் ல், நல்ல ேதநீர், உயர்ந்த சம்பாஷைண, இைவ ேவண் ம். வாழ்க்ைகயில் 
கிைடக்கும் அத்தைன ெசளகாியங்க ம் ேதைவ. ஆனால் உனக்கு வ ைம ம், 
கிராமத் ப் ைக ம்தான் சுகம். என்னால் ஒ  நாள்கூட அைதச் சகிக்க யா . நான் 
உன்ேனா  வாழேவண் ம் என்  ஒ  கட்டைள வ கிற  என்  ைவத் க்ெகாள், 
நான் கு ைசக்குத் தீ ைவப்ேபன்; அல்ல  என்ைனேய த் க்ெகாள்ேவன். 
சி வயதி ந்ேத நான் ப தாக்கப்பட்டவன். அதி ந்  மீள யா .' 
 
    'நீ எங்ேக வசிக்கிறாய்?' 
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    ' மிட்ாி இவானாச்சு அ ைமயான சீமான். நான் இப்ெபா  அவ ைடய 
ேவட்ைடக்காரன். அவ ைடய ேமைசைய ேவட்ைட இைறச்சியால் நிரப் வ  
என் ைடய ேவைல. அேதா.... அவர் தன் ைடய சந்ேதாசத் க்காகேவ என்ைன 
ைவத்தி க்கிறார். ேவ  ஒன் க்குேம இல்ைல.' 
 
    'அ  ஒ  ைறயான ேவைல கிைடயா . ேயேகார் விலா ச், சனங்கள் அைத 
மதிப்பதில்ைல. நீ மாத்திரம்தான் அ  ஒ  ெதாழில், உண்ைமயான ேவைல என்  
நம்பிக்ெகாண் க்கிறாய்.' 'உனக்குப் ாியவில்ைல, ட்டாள்.' அவன் கண்கைள 
ஆகாயத்தில் அைலயவிட்டப ேய ெசான்னான். 
 
    'நீ பிறந்த நாளி ந்  நான் எப்ப ப்பட்ட மனிதன் என்பைத ஒ கால ம் 
அறியவில்ைல; ாிந்  ெகாள்ளப்ேபாவ ம் இல்ைல. உன்ைனப் ெபா த்தவைரயில் 
நான் ஓர் அைரப் ைபத்தியம். ஆனால் ஆகக் குைறந்த ைள ள்ளவர்கள்கூட இந்த 
மாவட்டத்தில் என்னி ம் பார்க்க குறிைவக்கும் திறைம உள்ளவர் எவ மில்ைல 
என்பைத ஒப் க் ெகாள்வார்கள். ேமன்மக்க க்கும் அ  ெதாி ம். ஏன், அைதப்பற்றி 
ஒ  சஞ்சிைகயில்கூட எ தியி க்கிறார்கள். என்ேனா  ஒப்பி ம் அள க்கு 
இன்ெனா  ேவட்ைடக்காரன் கிைடயா . ெப ைமபி த்த ஒ  ேமாசமான ேபர்வழி 
என்பதால்தான் நான் உன் ைடய கிராமத்  நடப் கைள ெவ க்கிேறன் என்  நீ 
நிைனக்கக்கூடா . என் சின்ன வயதி ந்ேத எனக்கு ப்பாக்கிகைள ம், 
நாய்கைள ம் தவிர ேவ  ஒன்றி ேம பி ப்  இல்ைலெயன்ப  உனக்குத் ெதாி ம். 
என் ைடய ப்பாக்கிைய அவர்கள் பறித்தால் நான் ஒ  ண் ைல எ த் க் 
ெகாண்  ேபாேவன். அைத ம் எ த்தால் என் ைகக க்கு ேவைல ெகா க்க 
எைதயாவ  கண் பி ப்ேபன். என்னிடம் காசி ந்தால் குதிைர வியாபாரத் க்கும், 
சந்ைதக க்கும் ேபாேவன். ஒ  கு யானவன் குதிைர வியாபாரத் க்கும், 
ேவட்ைடக்கும் ேபானால் என்ன அர்த்தம் என்ப  உனக்குத் ெதாி ம். ஏர்க்கா ல் 
இ ந்  அவன் வி தைல ெபற் விட்டான் என்ப தான். இந்த வி தைல உணர்  
ஒ  மனிதைனப் பி த் விட்டால் அைதத் தி ம்ப ம் விரட்ட யா . அேத மாதிாி 
ஒ  கனவான் ந ப் த் ைறக்கு ேபானாேலா, கைலயில் ஈ பட்டாேலா பிறகு அவர் 
உத்திேயாகத்தவராகேவா, நில உடைமயாளராகேவா பயன் படமாட்டார். நீ ஒ  
கு யானவப் ெபண், உனக்கு இ  ாியா , ஆனால் நீ இைதத் ெதாிந்  
ைவத்தி க்கேவண் ம்.' 
 
    'எனக்கு விளங்குகிற , ேயேகார் விலா ச்.' 
 
    'உனக்கு உண்ைமயிேலேய இ  ாியவில்ைல, நீ அழ ஆரம்பிப் பதி ந்  அ  
ெதாிகிற .' 
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    'நான்....நான் அழவில்ைல' என்  ெபலேகயா தன் தைலைய மற்றப் பக்கம் 
தி ப்பியப  ெசான்னாள். 'இ  பாபம் அல்லவா, ேயேகார் விலா ச்! நீ வந்  
என் டன் ெகாஞ்ச ேநரமாவ  தங்க ேவண் ம். என் ன்பம் மாளாத . நமக்குத் 
தி மணமாகி பன்னிரண்  வ டங்கள். இத்தைன வ டங்களி ம் நமக்கிைடயில் 
ஒ ைற கூட காதல் அ ம்பியதில்ைல. நான்...நான் அழவில்ைல.' 
 
    'காதலா?' ேயேகார் ஜத்ைத ெசாறிந்தப  த்தான். 'நமக்கிைடயில் எப்ப  
காதல் ேதான் ம். காகிதத்திேலதான் நாங்கள் கணவன், மைனவி. ஆனால் 
உண்ைமயில் அப்ப  ஒன் மில்ைல. நீ என்ைன ஒ  ரடனாகப் பார்க்கிறாய், 
நாேனா உன்ைன ஒன் ேம ெதாியாத ஒ  கு யானவப் ெபண்ணாகப் பார்க்கிேறன். 
நாங்கள் ஒ  ேசா யில்ைல. நான் ஒ  வி தைலயான மனிதன், ேமாசமானவன். 
எங்ேக எனக்கு வி ப்பேமா அங்ேக ேபாேவன். நீ மட்டமான சப்பாத்  அணி ம், 
குப்ைபயிேல வா ம், கு நிலத்ைதத் ெதாட வைளந்  ெகா க்கும், ஒ  கூ க்காரப் 
ெபண். எனக்கு என்ைனப்பற்றித் ெதாி ம். இந்தச் சுற்  வட்டாரத்தில் நாேன சிறந்த 
ேவட்ைடக்காரன், ஆனால் நீேயா என்ைன பாிதாபத்ேதா  பார்க்கிறாய்.... அ  நல்ல 
ேசா தான்.' 
 
    'எங்கள் தி மணம் மாதாேகாவி ல் நடந்த , ேயேகார் விலா ச்' என்றாள் 
ெபலேகயா விம்மியப  . 
 
    'அ  என் பிைழயல்ல. நீ மறந் விட்டாயா? க ண்ட் ேசர்ேகய் பாவ் ச்சுக்கு 
அல்லேவா நீ நன்றி கூறேவண் ம். உனக்கும் ஒ  ெபா ப்  இ க்கிற . அவாி ம் 
பார்க்க நான் சிறந்த குறிகாரன் என்பதால் அவ க்கு என் மீ  நிைறய ெபாறாைம. ஒ  

 மாதம் என்ைன அவர் கு க்க ைவத்தார். ஒ வன் கு ெவறியில் இ க்கும்ேபா  
அவைன மத மாற்றம் ெசய்யலாம், அவ க்கு மணம் ெசய் ம் ைவக் கலாம், என்ன ம் 
ெசய்யலாம். பழி தீர்ப்பதற்காக நான் கு மயக்கத்தில் இ ந்தேபா  என்ைன உனக்கு 

த்  ைவத்தார்கள். ஒ  ேவட்ைடக் காரன் மாட் க்காரப் ெபண்ைண 
மண ப்பதா? உனக்குத் ெதாி ம், நான் கு ெவறியில் இ ந்ேதன். அப்ப யி க்க 
எப்ப  நீ சம்மதித்தாய்? நீ அ ைம இல்ைல, ம த்தி க்கலாம். உண்ைம, ஒ  
மாட் க்காரப் ெபண் ேவட்ைடக்காரைன மணப்ப  அதிர்ஷ்டம்தான். ஆனா ம் நீ 
உன் ைளையப் பாவித்தி க்கேவண் ம். இப்ெபா  பைழயப  அ  உன்ைன 
வ த்திக் ெகாள்கிறாய். க ண்ட் அைத ஒ  சிாிப்பாக எ த் க் ெகாண்டார். ஆனால் 
நீதான் தைலைய சுவாிேல ட் க்ெகாண்  அ  ெதாைலத்தாய்.' 
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    ெமளனம் ெதாடர்ந்த . ன்  காட் த் தாராக்கள் அந்த ெவளிப் பரப்பின் ேமேல 
பறந்  ெசன்றன. ன்  ள்ளிகளாக அைவ ெதாி ம்வைர ேயேகார் அவற்றின்ேமல் 
பார்ைவைய ஓட் னான். ரத் க் காட் ல் அைவ மைறந்  ேபாயின. 
 
    'நீ எப்ப  சீவிக்கிறாய்?' தாராக்கைளப் பார்ப்பைத நி த்திவிட்  ெபலேகயாைவப் 
பார்த் க் ேகட்டான். 
 
    'வ டத்தின் இந்தக் காலங்களில் நான் ெவளிேய ேபாய் ேவைல ெசய்ேவன். 
பனிக்காலங்களில் அனாைத ஆஸ்பத்திாியில் இ ந்  ஒ  குழந்ைதைய எ த் வந்  
அதற்கு ட் ப்பால் கட்  வளர்ப்ேபன். அதற்கு சம்பளமாக எனக்கு மாதத்திற்கு 
ஒன்றைர பிள் கிைடக்கும்.' 
 
    'அப்ப யா...' 
 
    மீண் ம் ெமளனம். அ ைவ ந்த வய ல் இ ந்  ஒ  பாட் ன் ெமல் ய இைச 
ெம வாக எ ந்த . பிறகு அ  திடீெரன்  நின் ேபான . பா வதற்கு அந்த 
ெவப்பமான சூழல் ஏற்றதாக இல்ைல. 
 
    'நீ அக்கு னா க்கு ஒ  கு ைச கட் க் ெகா த்ததாக அவர்கள் ேபசிக் 
ெகாள்கிறார்கேள' என்றாள் ெபலேகயா. 
 
    ேயேகார் ெமளனமானான். 
    'உனக்கு அவளில் வி ப்பமா?' 
    'உன் அதிர்ஷ்டம், அவ்வள தான் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட ' என்றான் 
ேவட்ைடக்காரன் தன் உடம்ைப றித்தப  . 
 
    'நீ அ பவிக்கேவண் ய தான், பாவப்பட்ட அனாைத. ேபாய் வ கிேறன். நான் 
அதிகம் அலட் விட்ேடன். அந்தி சாய்வதற்கிைடயில் நான் ெபாெலாேடாவ் ேபாய்ச் 
ேசரேவண் ம்.' 
 
    ேயேகார் எ ம்பி நின்  உடம்ைப ேநராக்கியப  ப்பாக்கிையத் ேதாளிேல 
எறிந்தான். ெபலேகயா எ ந்  நின்றாள். 
 
    'நீ எப்ெபா  கிராமத் க்கு வ கிறாய்?' அவள் ெம வாகக் ேகட்டாள். 
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    'எனக்கு வ வதற்கு எந்தக் காரண ம் இல்ைல. நான் நிதானமாக இ க்கமாட்ேடன். 
கு ெவறியில் வ ம்ேபா  என்னால் உனக்கு ஒ  பிரேயாசன ம் கிைடயா . 
கு த்தி க்கும்ேபா  நான் ேமாசமானவன். ேபாய் வ கிேறன்.' 
 
    'ேபாய்வா, ேயேகார் விலா ச்.' 
 
    ெதாப்பிைய தைலயில் அணிந் , வாயால் உச்சுக்ெகாட்  நாைய 
அைழத் க்ெகாண்  ேயேகார் தன் பாைதயில் ேபானான். ெபலேகயா அவன் 
ேபாவைதப் பார்த்தப  நின்றாள். அவ ைடய ேதாள் ட் களின் அைசைவ ம், 

ைடத்  நிற்கும் இளங் க த்ைத ம், கவனமில்லாத ஆசுவாசமான நைடைய ம் 
அவள் கண்கள் கனிேவா ம், ஏக்கத்ேதா ம் ெதாடர்ந்தன. தன் கணவனின் ெம ந்த, 
ெந ப்பான உ வத்ைத அைவ ஆைசேயா  த வி அைணத்தன. அந்த பார்ைவ ச்சு 
அவைனத் ெதாட் விட்ட ேபால அவன் நின்  தி ம்பிப் பார்த்தான். அவன் ேபசேவ 
இல்ைல. இ ந் ம் அவன் கத்தி ம், ேதாள் ட் ன் சாிவி ம் இ ந்  அவன் ஏேதா 
ெசால்ல வி ம் கிறான் என்பைத ெபலேகயா உணர்ந்தாள். ஒ வித அச்ச 
உணர் ட ம், ெகஞ்சும் பார்ைவ ட ம் அவைன அ கினாள். 
 
    'இைத எ த் க்ெகாள்' என்  ெசால் விட்  ம பக்கம் தி ம்பினான். ஒ  
கசங்கிப்ேபான பிள் ேநாட்ைட ெகா த் விட்  அவன் விைரவாக நடந்தான். 
 
    'ேபாய்வா, ேயேகார் விலா ச்' என்  ெசால் யப  அந்த பிைள யந்திரத்தனமாக 
வாங்கிக்ெகாண்டாள். 
 
    இ த்  ைவத்த ேபான்ற நீளமான ஒ  ேநர் ேராட் ல் அவன் நடந்தான். 
அவ ைடய ஒவ்ெவா  கால ைய ம் பார்த்தப  அவள் ஒ  சிைலையப்ேபால 
ெவளிறிப்ேபாய் நின்றாள். ெவகு சீக்கிரத்தில் அவ ைடய ேசர்ட் ன் சிவப்  நிறம் 
அவ ைடய கால்சட்ைடயின் க ம் கல டன் கலந் ேபான . அவ ைடய 
கால கைள அவள் கண்களால் ெதாடர யாமல் ேபான . அந்த நா ம் அவன் கால் 

ட்ஸுக டன் ஐக்கியமாகிவிட்ட . கைடசியில் அவ ைடய ெதாப்பி மாத்திரேம 
ெதாிந்த . ேயேகார் திடீெரன்  வல  பக்கம் தி ம்பியேபா  அந்த ெதாப்பி ம் 
பச்ைசப் பின்னணியில் அழிந் ேபான . 
 
    'ேபாய்வா, ேயேகார் விலா ச்' கிசுகிசுப்பான குர ல் ெபலேகயா தனக்குத்தாேன 
ெசால் க்ெகாண்டாள்; பிறகு ெவள்ைளத்ெதாப்பி ெதாியக்கூ ம் என்ற நம்பிக்ைகயில் 

னிக்கா ல் நின்  எட் ப் பார்த்தாள். 
    *** 
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    உயிாியல் மாணவர்கள் ஒ  தவைளையக் கூறாக்கி பாிேசாதிப்ப  ேபால இந்தச் 
சி கைதைய ெகாஞ்சம் ஆராய்ந்தால் இதன் ெப ைம லப்ப ம். 
 
    1) ேநர யாகச் ெசால்லப்பட்ட கைத இ . ஒ  சி  சம்பவம். பிாிந் விட்ட 
கணவ ம், மைனவி ம் ஒ  தனி இடத்தில் பத்  நிமிட ேநரம்வைர சந்தித் , பிறகு 
பிாிந்  ேபாகிறார்கள். அலங்காரமான வார்த்ைதகேள இல்லாத எளிைமயான நைட . 
கைதயின் கவர்ச்சியான ெதாடக்கம் உடேனேய நல்ல எதிர்பார்ப்ைப 
உண்டாக்கிவி கிற . 
 
    2) ஒ  காலகட்டத்  ரஸ்ய ச தாயத்ைத கச்சிதமாகப் பதி  ெசய்கிற . கனவான், 
ேவட்ைடக்காரன் உற . மாதாேகாயி ல் மண த்த, தன் அந்தஸ் க்கு குைறந்த 
மாட் க்காரப் ெபண்ைண ெவ த்  ஒ க்கிவிட்  ேயேகார் இன்ெனா  ெபண் டன் 
வாழ்கிறான். 
 
    3) ஒ  ாீல் கட்ைடயில் சுற்றப்பட்ட ாிப்பன்ேபால கைத ெமள்ள ெமள்ள விாிகிற . 
கைத அைரவாசிக்கும் ேமேல நகர்ந்தபிறகுதான் ( ன்றைரப் பக்கம்) தன் தலாக 
அவர்கள் கணவன், மைனவி என்ற உண்ைம ெதாியவ கிற . கைத கிட்டத்தட்ட 

க்கு வ ம் சமயத்தில் அவைள அாித் க்ெகாண் ந்த ேகள்விைய ெபலேகயா 
ேகட்கிறாள். அக்கு னா க்கு ஒ  கு ைச கட் த் தந்ததாக அவள் ேகள்விப்பட்ட  
    உண்ைமதானா என் . 
 
    4) ெபலேகயாவின் கண்களில் நீர் வழிகிற , அைத ஆசிாியர் ெசால்லவில்ைல, 
ேயேகார் ெசால்கிறான். 'நான் அழவில்ைல' என்  ெபலேகயா இரண்  இடத்தில் 
ெசால்கிறாள். அப்ப ம் அவளால் அ ைகையக் கட் ப்ப த்த யவில்ைல. 
ேயேகார் தி ப்பி தி ப்பி உதாசீனம் ெசய்தேபா ம் அவள் விடாமல் அவைன 
ஒ ைறதா ம் ட் க்கு வ ம்ப  அைழக்கிறாள். நா  இடங்களில் இப்ப  
அைழப்  வி க்கிறாள். அவைன ெகஞ்சிக் ெகஞ்சி அைழப்பதற்கு இன்ெனா  
காரண ம் இ க்கிற . அவன் ஒ  ைற வந்தால் அவள் கிராமத்தில் அவள் மதிப்  
ெகாஞ்சம் உய ம். 
 
    5) இந்தக் கைதயின் அற் தமான வசனம் ஒன்  ஆரம்பத்திேலேய வ கிற . அந்தப் 
ெபண்ைணப் பற்றிய  வர்ணைன ம் அந்த ஒ  வாியிேலேய ெசால்லப்பட்  
வி கிற . 'தன் ைடய சந்ேதாசத்தில் தாேன கூசிப்ேபாய் தன் ன்னைகையக் 
ைகயினால் மைறத் க் ெகாண்டாள்.' அேத மாதிாி ேயேகாைர வர்ணிக்கும்ேபா ம் 
அவ ைடய ேதாள் அைச கேள க்கியமாகின்றன. ெபலேகயா அவற்ைறப் பார்த்  
ஈர்க்கப்ப வ  இ  இடங்களில் ெசால்லப்ப கிற . 
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    6) 'அவன் நின்  தி ம்பிப் பார்த்தான். அவன் ேபசேவ இல்ைல. இ ந் ம் அவன் 
கத்தி ம், ேதாள் ட் ன் சாிவி ம் இ ந்  அவன் ஏேதா ெசால்ல வி ம் கிறான் 

என்பைத ெபலேகயா உணர்ந்தாள். ஒ வித அச்ச உணர் ட ம், ெகஞ்சும் 
பார்ைவ ட ம் அவைன அ கினாள்.' இ  ஒ  ட்பமான இடம். 
 
    7) திடீெரன்  ஒ  காட்சி. ன்  காட்  தாராக்கள் பறக்கின்றன. ேயேகா ைடய 
கண்கள் அவற்ைறப் பார்க்கின்றன. அைவ ள்ளியாக மா ம் வைரக்கும் அந்தக் 
கண்கள் அவற்ைறத் ெதாட கின்றன. கதா நாயகன் ஒ  ேவட்ைடக்காரன் என்ப  
நிைன ட்டப்ப கிற . 
 
    8) பிாி ம்ேபா  திடீெரன்  நிைனத் க்ெகாண்  அவன் கசங்கிய ஒ  பிள் 
தாைள அவளிடம் ெகா க்கிறான். எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக ெபலேகயா அைத 
நன்றிேயா  ெபற் க்ெகாள்கிறாள். 
 
    9) ஒ  ெபன்சிைல சீவிச்சீவி கூராக்குவ ேபால இந்த க்கைத ம் கைடசி ஆ  
வாிகைள ேநாக்கிேய நகர்த்தப்பட் க்கிற . அந்த வாிகள் வ ம்ேபா  ஒ  ெநகிழ்ச்சி 
உண்டாகிற . ெபலேகயா அவைனப் பார்த் க்ெகாண்  நிற்கிறாள். ெமல்ல ெமல்ல 
அவன் உ வம் சி த்  இ தியில் மைறந்  ேபாகிற . அப்ெபா ம் அவ ைடய 
ெவள்ைளத் ெதாப்பி ெதாியக்கூ ம் என்ற நம்பிக்ைகயில் னிக்கா ல் நின்  எட் ப் 
பார்க்கிறாள். அவன் இல்லாமல் ேபாக அவ ம் இல்லாமல் ஆகிறாள். ஒ  ெபண்ணின் 
ஏக்கத்ைத இவ்வள  சித்திரமாக யா ம் ெசான்ன  கிைடயா . 
    ---------- 
 

31. ேராமன் ேபர்மன் மஸாஜ் தத் வம் 
 
    என் ைடய அப்பா ஒ  வ டத்திற்கு ேமலாக, பல இர கள் ம த் வப் 

த்தகங்கைள ம், அகராதிகைள ம் ைவத் க் ெகாண்  தன்ைன சித்திரவைத 
ெசய் வந்தார். ெசாக்கலட் ெதாழிற் சாைலயில் நீண்ட பகைலக் கழித் விட்  வந்த 
பிறகு தன் ைடய ப க்ைக அைறயில் விளக்ைக எாியவி வார். 
 
    சைமயலைறயில் எங்க டன் சூப் அ ந் வார். ஆனால் தன் ைடய பிரதான 
உணைவ ஆட்டம் ேபா ம் ஒ  ேசாவியத் ஸ் ல் ைவத்  எ த் க்ெகாண்  
ப க்ைக அைறக்குப் ேபாய்வி வார். அவ ைடய ேவைல க னமான . அவ க்கு 
வய  ஐம்பைத ெந ங்கிக் ெகாண் ந்த . அவ ைடய ெசாற்ப ஆங்கிலம் அவ க்கு 
க வியாக இ ப்பதற்கு பதில் எதிாியாக இ ந்த . லற்வியாவில் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சரகப் பணியி ந்  விலகிய பிறகு என் ைடய அப்பா பால் க் 
கைரேயாரத்தில் மஸாஜாளராக சனேடாாியங்களில் ேவைல பார்த்தார். அதற்கான ஒ  
தராதரப் பத்திரம் அவ க்குத் ேதைவயாக இ க்கவில்ைல. குைறந்தபட்ச பயிற்சி ம், 
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ெந க்கமான ெதாடர் க ம் ேபா மானதாக இ ந்தன. ஆனால் திய நாட் ல் 
தராதரப் பத்திரம் ெப வதற்கு அவர் சிக்கலான பல ம த் வப் ெபயர்கைள மனனம் 
ெசய்யேவண்  இ ந்த . அத் டன் எட்  மணி ேநரப் பாீட்ைசைய ேவற்  
ெமாழியில் எ தேவண் ம். பாீட்ைசயில் பாஸ் ெசய்தால் அவர் தனக்குச் ெசாந்தமாக 
ஒ  ெதாழிைல ஆரம்பிக்கலாம். ெசாக்கலட் ெதாழிற் சாைலப் பணி தவிர அவர் 
இத்தா ய சனச க ைமயத்தில் தாதாக்க க்கும், தலாளிக க்கும் மஸாஜ் 
ெசய்தார். ஏ  அெமச்சூர் பாரம் க்குபவர்க க்கு பயிற்சியளித்தார். அதில் கிைடத்த 
வ மானம் ெமத்த குைற , ஆனால் ெதாடர் கள் கிைடத்தன. ெசாந்தமான ெதாழில் 
ெதாடங்கினால் சில இத்தா யர்கைள தன் ைடய பிசினஸுக்கு இ க்கலாம் என்ப  
நிச்சயம். சாியான இடம் கிைடத்தால் கிழட்  வயதான ேபாலந்  தர்கள் கட்டாயம் 
வ வார்கள். இ  நடந்த 1983வ  வ டத்தில், ரஷ்யாவில் இ ந்  கு ேயறிய 

தர்கள், அரசியல் அகதிகள் என்ற வைகயில் நல்ல ஆதர  இ ந்த . எங்கள் 
சாித்திரத்ைத ைவத்  பிைழத் க் ெகாள்ளலாம். 
 
    என் ைடய அப்பா பாீட்ைச எ ம் அன்  காைல அம்மா ஒம்லட் ெசய்  அேதா  
தக்காளி ம் ந க்கி ைவத்தார். அப்பா அவசரமாக அைதச் சாப்பிட்டப  ேதநீைர ம் 
வி ங்கிக் ெகாண் ந்தார். அவ ைடய ெவ ம் பாதங்கள் ஒ வித சத்தத்ேதா  
ெச ப் க்குள் ேபாவ ம் வ வ மாக இ ந்தன. நான் ய அரங்கு உைதபந்தாட்ட 
ெதாி கள் பற்றி கூறிேனன். மயிர்ைவத்த மஞ்சள் பந்  பற்றி ம் ெசான்ேனன். அப்பா 
அைரவாசி ஒம்லட் ல் எ ந்  தண்ணீர் ேபாக்கியில் வாந்திெய த்தார். ஒ  ேபா க்கு 
கிளம் வ ேபால அப்பா உணர்ச்சியில்லாமல் எங்கள் கு யி ப்ைப விட்  

றப்பட்டார். திடீெரன்  ஏற்பட்ட ஒ  அன்  பிரவாகத்தில் அம்மா அவ க்கு ஒ  
த்தம் ெகா த்தார். அவர்கள் ந க்கூடத்தில் இப்ப  கட் ப்பி த்தனர். ஏெனன்றால் 

வாசல் ப யில் ைவத்  த்தம் ெகா ப்ப  நல்ல சகுனம் அல்ல. தாிப்பிடத்தில் 
இ ந்  பிரம்மாண்டமான பச்ைச ெபாண் யாக்ைக அவர் பின் க்கு எ த்தைத நான் 
சன்னல் வழியாகப் பார்த்ேதன். பங்குனி மாத இ தி என்றப யால் இன் ம் குளிர் 
இ ந்த . காாின் ெவப்பக்க வி ேவைல ெசய்யவில்ைல. அப்பா பின்ச் சாைலயில் 
தி ம்பியேபா , அவ ைடய உைறந்த ச்சுக்காற்  நீளமாகப் பர வைத நா ம் 
அம்மா ம் பார்த் க்ெகாண் ந்ேதாம். "கட ள் தைய, கட ள் தைய' என்  அம்மா 
ெசான்னார். 
 
    ன்  வாரங்க க்கு பின் பி. .எம்மில் இ ந்  க தம் வந்த . சட்டம்ேபாட்  
அ வலகத்தில் மாட்  ைவக்கும் சான்றிதழ் பின்னால் வ ம். எங்கள் கு யி ப் க்கு 
கிட்ட உள்ள ஒ  வணிக வளாகத்தின் பின்னால் இ ந்த உணவகத்தில் இந்த 
ெவற்றிையக் ெகாண்டா ேனாம். எங்கள் கு ம்பத்தவர் சார்பாக நாேன காளான், 
ெபப்பேரானி ேபாட்ட ெபாிய பிட்ஸா க்கு ஆைண ெகா த்ேதன். எங்கள் எதிர்கால 
ெவற்றிக்காக சீறிய க்கும் ேகாக்ைக அ ந்திேனாம். 
 
    அ த்த வார இ தியில் ஸன்னி க் ஒ  அைற வாடைகப் பத்திரத்தில் அப்பா 
ைகெயாப்பமிட்டார். இங்ேகதான் நான் தைலமயிர் ெவட் வ ம், பலசரக்கு 
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சாமான்கள் வாங்குவ ம். ஸ்ேமால்ெநக் ாி எண்ப  ெடால க்கு பலமான, பித்தைள 
கைர ைவத்த மஸாஜ் ேமைச ெசய்  தந்தான். அதன் அைரவாசி விைலக்கு ஒ  
சாதாரண ேமைசைய கிழக்கு ெதாங்க ல் அப்பா வாங்கினார். இரண்  அ வலக 
நாற்கா கள் விைல ஒவ்ெவான் ம் பத்  ெடாலர். இத்தா ய சனச க ைமய ஆள் 
ஒ வர் ெகா த்த அறி ைரயில் அப்பா ாீடர்ஸ் ைடஜஸ் க்கு ஒ  வ ட சந்தா 
கட் னார். ஒ  நல்ல ம த் வ இடம் என்ற நம்பிக்ைகைய த வதற்கு டாெவன்ேபார்ட் 
என்ற இடத்திற்கு காாில் ெசன்  ஒ  பச்ைச ன்  ம ப்  மைறப்  தட் ைய 
வாங்கிேனாம். 
 
    இ தி அலங்காரங்கள் என் அம்மாவினால் ெசய்யப்பட்டன. ஒட் ம் எ த் க்கைள 
வாங்கி கதவில் ேராமன் ேபர்மன், மஸாஜ் ம த் வர் என்  அம்மா ஒட்  ைவத்தார். 
 
    ஆரம்பகால பரபரப்  அடங்கிய ம் உண்ைமயின் ெசா பம் ெமள்ள ெவளிேய 
ெதாிய ஆரம்பித்த . சனச க ைமயத்ைதச் ேசர்ந்த சில இத்தா யர்கைள ம், ரஷ்ய 
நண்பர்கைள ம் தவிர ேவ  ஒ வ க்கும் ேராமன் ேபர்மன் மஸாஜ் ம த் வம் 
இ ப்ப  ெதாியா . தாஸ் ெகண் ல் இ ந்  வந்த ேபாாிஸ் கிராஸ்னஸ்கிதான் தல் 
ேநாயாளி. அவ ைடய தலாளி இதனால் ஏற்ப ம் சி  ெசலைவத் தாங்கிக் 
ெகாள்வதாகச் ெசால் யி ந்தார். 
 
    ஆனால் அதி ம் சி  பிரச்சிைன. என் ைடய அப்பா க்கு ேபாாிஸ் ெப ம் உதவி 
ெசய்வதால் அப்பா க்குக் கிைடக்கும் பணத்தில் ன்றில் ஒ  பங்கு லஞ்சமாகக் 
ேகட்டார். உலர்ந்த சாமான்கள் விற்கும் ேஜா கலாட்  ட் ல் ெசய்த ம வைக டன் 
வந்  தனக்கும் மக க்கும் இைடயில் ஏற்பட்ட பிணக்ைகப் பற்றிக் கூ வார். 
ேஜாவின் ேபச்சில் ஆழமான இத்தா ய உச்சாிப்  ெதானி இ க்கும். என் ைடய 
அப்பாவின் ஆங்கிலம் ெம வாக ன்ேனறிய . ம  ம்ேபா தான் மஸாஜ் 
ேவைல க்கு வ ம். 
 
    ேநப்பிள்ஸா ந்  வந்த பாதி இைளப்பாறிய ஸால் அவ ைடய மைனவியின் 
மச்சா டன் வந்தார். வந்  ஒ வாரத் க்குள் சாரக்கட் ந்  வி ந்  மச்சா க்கு 
காயம். அவ க்கு ஆங்கிலம் ெதாியா , காேராட்ட ம் ெதாியா . ஸால் 
குற்ற ணர்வினால் மச்சாைன சனிக்கிழைம பின்மதியங்களில் காாில் கூட்  வ வார். 
மைனவிக்கு இதனால் சி  ஓய்  கிைடக்கும். என் ைடய அப்பா மச்சாைன மஸாஜ் 
பண் வார். ஸால் த ப் க்கு அப்பால் உட்கார்ந்  ாீடர்ஸ் ைடஜஸ்ட்ைட வாசித்தப  
இ ப்பார். 
 
    ேஜா, ஸால் ேபான்றவர்கள் நல்ெலண்ணம் ெகாண்டவர்கள்- என் அப்பாைவ 
அவர்க க்கு பி க்கும்- ஆனால் சில தடைவ வந்தபிறகு நின் விட்டார்கள். சனச க 
ைமயத்தில் சூட் க் குளிய ம் இன் ம் பல கவர்ச்சிக ம் இ ந்த தான் காரணம். 
அப்பா ேவைல ெசய்த இடத்தில் இப்ேபா  இன்ெனா  ரஸ்யர் ேவைல ெசய்தார். 
எல்ேலா ம் அவர் என் அப்பா அள  திறைமயானவர் அல்ல என்  
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ேபசிக்ெகாண்டார்கள். இ ந்தா ம் என் அப்பாவின் நிலைமக்கு அ  உதவவில்ைல. 
சில நாட்க க்கு பிறகு என் அப்பா சுவர்கைளப் பார்த் க் ெகாள்ளத் ெதாடங்கினார். 
 
    இப்ப  நடக்கும் என்ற பயத்தில் அப்பா ெசாக்கலட் ெதாழிற்சாைல ேவைலைய 

ற்றி ம் ைகவிடவில்ைல. இ  அவைரப் ைபத்தியமாக்கிய . ஆனா ம் ேவ  
என்ன ெசய்வ . அந்த ேவைலைய விட் விட்  இன்ெனான்  ேத வதி ம் 
அர்த்தமில்ைல. அத்ேதா  தி ம்ப ம் ச க நலன் உதவி ெப வ  என்ற ேகள்விக்ேக 
இடமில்ைல. ெசாந்தக்கா ல் நிற்கும் தகுதிைய எட் ப் பி க்க என் ெபற்ேறா க்கு 
இரண்  வ டம் பி த்த . அதி ந்  கீேழ இறங்க அவர்கள் தயாராயில்ைல. அப்பா 
ெசாக்கலட் ெதாழிற்சாைலயில் ஐந்  நா ம், வார இ தியில் இரண்  நாள் மஸாஜ் 
ேவைல ெசய்ய ம் ெவ த்தார். மஸாஜ் ேவைல ஒ  நியாயமான வ மானத்ைத 
தரத்ெதாடங்கிய ம் ெசாக்கலட் ேவைலைய விட் விட்   ேநர மஸாஜ் 
ேவைலயில் ஈ ப வார். அவ க்கு வந்த ேநாயாளிகள் மைறயத் ெதாடங்கிய ம் 
அப்பா ெசாக்கலட் ெதாழிற்சாைலைய விடலாம் என்ற நம்பிக்ைகைய இழக்கத் 
ெதாடங்கினார். இந்த கள், விவாதங்கள் எல்லாம் என்னிடம் இ ந்  மைறக்கப் 
படவில்ைல. எனக்கு ஒன்ப  வய . நான் அவர்களிடமி ந்  பல விஷயங்கைள 
மைறத்தி ந்ேதன். ஆனால் அவர்கள் எனக்கு ன்னால் ெவளிப்பைடயாக 
விவாதிக்காத விஷயங்கேள இல்ைல. சில ேவைளகளில் என் அபிப்பிராயத்ைதக்கூட 
ேகட்டார்கள். இந்த நாட் ற்கு அவர்கள் அந்நியர்கள். ஆனால் நான் ஒ  ைபயனாக 
மட் ம் இ ந்தா ம் என் ைடய அந்நியத்தன்ைம குைறவான  என்  அவர்கள் 
க தினார்கள். என் ைடய அப்பாவின் மஸாஜ் ெதாழில் ெம வாக ஓய் க்கு வந்  
நின்றேபா , நண்பர்கள் சிலாின் த்தி மதிப்ப  அப்பா ஒ  ராபியின் உதவிைய நா ச் 
ெசன்றார். இதற்கு ன் ம் பலர் அவர் உதவிைய ேவண் யி க்கிறார்கள். ஒ  
ேவைல ேதட பீ க்ஸ், ஒ  பைழய காைர விற்பதற்கு ஒேலக், ேராபிக்கும் ஏடா ம் 
கடன் உத்திரவாதக் ைகெயாப்பம் ெப வதற்கு. ரஸ்ய தர்க க்கு இந்த ராபி 
விேசஷமாக க ைண காட் பவர். உதவி ெப ம் வாய்ப்ைப அதிகமாக்க அப்பா 
என்ைன ம் அைழத் ச் ெசன்றார். 
 
    ராபியின் ன்னிைலயில் பளிச்ெசன்  ேதான் வதற்காக அம்மா என் 
கால்சட்ைடைய இஸ்திாி ெசய் , ெவ த்த ெகால்•ப் ேசர்ட்ைட ம் எனக்கு 
அணிவித்தி ந்தார். நா ம் அப்பா ம் யா க்கி தாித் , ைககைளப் பி த் க்ெகாண்  
அப்பாவின் அ வலகத்தி ந்  சமீபமாக உள்ள தக் ேகாயி க்கு நடந்ேதாம். 
இப்ப  என் ைடய அப்பாவின் அ காைமயில் இ க்கும் ேநரம் எனக்கு அாி  - 
வழக்கமாக அப்பா ஏதாவ  ேவைல ெசய் ெகாண் ப்பார் அல்ல  ேவைல 
இல்ைலெயன்  வ த்தப்பட் க்ெகாண் ப்பார். நான் நடக்கும்ேபா  அந்த 
ெமளனத்ைத கடகடெவன்  என் ேபச்சால் நிரப்பிேனன். என் ைடய ன்றாவ  
வகுப் த் திட்டங்கைள, ேகாைட காலத்  உைத பந்தாட்டக் கு வில் 
எ ப வ ேபான்ற விபரங்கைளக் கூறிேனன். ஜூன் மாதத்  ெவப்பமான ஞாயி  
அ . ேபாகும் வழியில் ெதன்பட்ட பல க்கும் - ட் த் ேதாட்டத்தில் காணப்பட்ட 
ஆண்கள், கைடச் சாமான்கைளக் காவிச் ெசல் ம் ெபண்கள், பி க் கார்களில் மிதந்  
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ெசல் ம் இைளப்பாறியவர்கள், இவர்கள் எல்ேலா க்கும் நாங்கள் ஒ  நல்ல 
ேசா யாகத் ெதன்பட் க்கும். ஞாயி  மாைல உலாத்தப் ேபாகும் தகப்ப ம், 
மக ம். ராபியின் ேமைசயின் ன் உட்கார்ந்  என் ைடய அப்பா தன் ைடய 
ேதைவகைள விவாிக்க ெமாழிேயா ம், தன்மானத் ேதா ம் அவஸ்ைதப்பட்டார். 
 
    அவ க்குப் பக்கத்தில் நான் ேபசாமல் இ ந்  சந்தர்ப்பத் க்கு தகுந்த கபாவத்ைத 
ெவளியிட் க்ெகாண் ந்ேதன். எங்க ைடய இக்கட்டான நிைலைம எனக்கு 
நல்லாகேவ ெதாிந்தி ந்த . என் அப்பாவின் அவமானம், என் ைடய அவமானம், 
அத் டன் ராபியின் அவமானத்ைத ம் ேயாசிக்க ேவண் யி ந்த . என் ைடய 
அப்பாவி ம் அவர் குைறந்த வய ைடயவராக இ ந்தார். அைதச் சாிக்கட் வ  
ேபால க ைமயான ெதய் கத் தன்ைம டன் உட்கார்ந்தி ந்தார். என் ைடய அப்பா 
தன் ைடய ப ப்  தைகைமகைள ராபியிடம் கூறினார். ஒ ம்பிக் ல் பங்குெகாண்ட 
பாரம் க்கும் ரர்கைள தான் கணக்கு பண்ண யாத அள  எைடைய 

க்குவதற்குப் பயிற்சியளித்த  பற்றி கூறினார். பால் க் கடல் ஓரத்தில் மிகச் சிறந்த 
சனட்ேடாாியத்தில் மஸாஜாளராக ேவைல பார்த்தைதச் ெசான்னார். பல மாதங்கள் 
ெசலவழித்  தான் ப த்த ப ப் , ெபற்ற மஸாஜ் சான்றிதழ், ெசாக்கலட் 
ெதாழிற்சாைல ேவைல, ஒ  அைற அ வலகம் அத் டன் மிகக் க னமான 
உைழப் க்கு தான் தயாராக இ ப்பைதச் ெசான்னார். ஹீப்  பள்ளிக்கூடத்தில் நான் 
நல்ல மாணவனாகப் ப ப்பைதச் ெசான்னார். ராபிைய என் டன் ேபசைவப்பதில் 
உற்சாகம் காட் னார். நான் எவ்வள  நல்லாக ெமாழியில் ேதர்ச்சி 
அைடந்தி க்கிேறன் என்பைதச் ேசாதிப்பதற்காக ராபி சிறி  அெசளகாியத் டன் 
என் டன் எளிய ஹீப் வில் ேபசினார். 
 
    "உனக்கு பள்ளிக்கூடம் பி க்கிறதா?' 
    "ஆம், எனக்கு பள்ளிக்கூடம் பி க்கிற .' 
    "உனக்கு கனடா பி க்கிறதா?' 
    "ஆம், எனக்கு கனடா பி க்கிற .' 
 
    எங்கள் சம்பாசைணைய ஒ  ெசாட் ம் விளங்க யாத அப்பா இைடமறித்  நான் 
ஹீப்  பாடல்கள் அழகாகப் பா ேவன் என்  ெசால் ைவத்தார். 
 
    ராபி அதில் அவ்வளவாக சிரத்ைத காட்டவில்ைல. ஆனால் என் அப்பா என்ைன 
நாற்கா யில் இ ந்  இறக்குவதில் ஆர்வம் காட் னார். ராபியின் அ வலக 
அைறயின் நட்டந வில் நின்  நான் "தங்க ெஜ ஸலம்' பாடைலப் பா ேனன். 
அைரவாசியில் ராபியின் கவனம் அைலந்தைதக் கண்  என் பாடைல குைறபட்ட 

க்கு ெகாண் வந்ேதன். ராபி வி தைலயான உணர்வில் தன் ைககைள ஒன்  
ேசர்த்  ஒ  தட்  தட் யி க்கமாட்டார், அப்பா ந்திக்ெகாண்  நான் இன் ம் 
பா ேவன் என்றார். 
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    அந்தப் பிரகடனத்ைத உண்ைமயாக்க என் விலா எ ம்பில் ஒ  சின்ன இ  
ெகா த்தார். நாேனா மகிழ்ச்சி டன் அனாைதயாக விட்ட பாடைல மீண் ம் விட்ட 
இடத்தி ந்  ெதாடர்ந்ேதன். ராபி இன் ம் கூ ய கவனத் டன் ன்னால் 
சாய்ந்தப  ேகட்டார். நான் பா  த்த ம் ராபி ஐந்  ெடாலர் தாைள என்னிடம் 
தந்தார். என் அப்பாவின் ெதாழில் பற்றி தான் வாய் லம் ெதா ைகயாளர்களிடம் 
ெசய்தி பரப் வதாக அப்பா க்கு வாக்களித்தார். இன்ெனான் ம் ெசான்னார். 
விளம்பரம். பதிைனந்  நிமிடம் கழித்  நாங்கள் ம ப ம் ேராட் க்கு வந்ேதாம். 
ைககைளப் பி த்தப   ேநாக்கி நடந்த எங்க ைடய யற்சிக்கு ஐந்  ெடாலர் 
கிைடத்த . விளம்பரத்தாள்கைள ம  விைலக்கு அ த் த் த பவாின் விலாச ம் 
எங்களிடம் இ ந்த . அ த்  வந்த வாரம் நான், அம்மா, அப்பா எல்ேலா ம் எங்கள் 
சைமயலைற ேமைசையச் சுற்றியி ந்  ேராமன் ேபர்ம ைடய ேநாய் தீர்க்கும் 
விளம்பரத்ைத தயாாித்ேதாம். என்னிடம் ேபனா தரப்பட்ட . என் ைடய 
ெபற்ேறாாின் எண்ணங்கைள அப்ப ேய விளம்பர வாசகங்களாக ெமாழிெபயர்ப்ப  
என் ெபா ப் . என் ைடய அப்பா, தான் ஒ ம்பிக் விைளயாட்  ரர்கைளத் 
தயாாித்த பணிக்கு த டம் தரேவண் ம் என்றார். 
 
    ஏெனன்றால் அ  மனித ேதகத்ைதப் பற்றிய ஆழமான அறிைவ ம், நல்ல 
மதிப்ைப ம் எ த் ச் ெசால் ம். ம றத்தில், என் அம்மா ேசாவியத் அகதி என்ற 
தகவ க்கு ன் ாிைம த வ  அவசியம் என்றார். இ  மக்க ைடய 
குற்ற ணர்வினால் காிசைனைய ஏற்ப த் ம். அவர்கைள வாசல்வைர இ க்கும். 
வாச ல் வந்த பிறகு அப்பா தன் ைடய ெதாழில் வித்ைத லம் அவர்கைள 
மயக்கலாம். இ தியில் இரண்ைட ம் கலந்  ெசய்வ  என்  வான . 
என் ைடய பங்குக்கு விளம்பர அைடெமாழிகள் பலவற்ைற நான் ேசகாித்  
உதவிேனன். மிகச்சிறந்த ேநாய்தீர்க்கும் திய மஸாஜ் நி வனம் ேராமன் ேபர்மன், 
ேசாவியத் நாட்  ஒ ம்பிக் பயிற் நர், கம் னிஸ்ட் நாட்  அகதி, உன்னதமான 
ேநாய்தீர்க்கும் மஸாஜ் ேசைவைய வழங்குகிறார். 
 
    பல வ ட அ பவங்கள், விேசஷமான ஐேராப்பிய ண் ைறகளில். 
எல்லாவிதமான தைசநார், ட்  வ கள், கார் விபத் க்கள், ேவைலத்தள 
விபத் க்கள். கர்ப்பம், இன் ம் ேதக ஆேராக்கிய வழிகள். பதி ெபற்ற ேநாய்தீர்க்கும் 
மஸாஜ் நி ணர். வசதியான இடத்தில் அைமந்த நி வனம். க க்கும் வ ைக 
தர ம். தி ப்தி நிச்சயம். 
 
    விளம்பரத்தாள்கள் அச்ச த்  வந்த பிறகு நா ம், அப்பா ம் அவற்ைற எங்கள் 
ெபாண் யாக் காாில் ஏற்றி நி வனத்தின் அ காைமயில் இ ந்த கைளக் 
குறிைவக்க ெவ த்ேதாம். ெத வின் ஒ  கைரைய நா ம், ம கைரைய 
அப்பா ம் என்  பங்குேபாட் க் ெகாண்ேடாம். என் ைடய ெவட்கத்ைத 
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மைறப்பதற்காக நான் இைத ஒ  ேபாட் யாக்கிேனன். யார் த ல் ப்ப . 
நான்தான் த ல் க்கேவண் ம். ட் க்கு  நான் ஓ ேனன், அவர்க ைடய 
க தப் ெபட் கைள விளம்பரத்தாள்களால் அைடத்தப  . அல்ல  கண்கைளப் 
பார்க்காமல் ட் க்காரர்களிடம் திணித்ேதன். 
 
    இைடக்கிைட எதிர்த்திைசயில் என் அப்பாவின் ன்ேனற்றத்ைத ம் 
கண்காணித்ேதன். அவ க்கு அவசரம் இல்ைல. ஒவ்ெவா  டாக அவர் திாிந்தார், 

ல்தைரைய மிதிக்காமல் நைடவழிகளில் நடந்தார். நான் ஆட்கைளத் தவிர்த்தேபா  
அவர் மட் ம் நின்  நின்  நடந்தார். ேவண் ெமன்ேற சன்னல்களின் ன் 
நடமா னார். அம்மாவின் கட்டைளப்ப  களின் ன்னால் யா ைடய 
கண்ணிேலா படேவண் ம் என்ப  ேபால நடந் ெகாண்டார். ெமஸ¥ஸா மடல் பதித்த 

ட் க் கத க க்கு ன்னால் இன் ம் ைனப்பாக அைலந்தார். பல க்கு 
ஆர்வமில்ைல. ஒேரெயா வர் ெபயரளவில் மட் ம் தன் மக க்கு விளம்பரத்தாள் 
விநிேயாகிக்கும் ேவைல எங்ேக கிைடக்கும் என்  விசாாித்தார். 
 
    விளம்பரத்தாள்கள் ெகா த்  ந்தபின் காத்தி க்கும் திய படலம் ெதாடங்கிய . 
ஒவ்ெவா  ைற ெட ேபான் அ த்தேபா ம் இேதா வி  காலம் வந் விட்ட  
என்  ேதான்றிய . ெதாைலேபசி திதாக கிைடத்த ேபால பட்ட .  வந்த 
நிமிடத்தி ந்  எங்க க்கு அேத நிைனப் . அ  எங்க க்கு அ சரைணயாக 
இ ந்த  அல்ல  எதிராக இ ந்த . என் ைடய அப்பா அத டன் ேபசினார். 
ஒற் ைமையக் காட்ட நா ம் அத டன் ேபசிேனன். அ  ஒ க்காமல் 
இ க்கும்ேபா  அப்பா அதனிடம் மன்றா வார்; திட் வார்; ெவ ட் வார் - ஆனால் 
அ  அ த்த ம் பாய்வார். சாப்பாட்  ேமைசயில் இ ந் , ெசாகுசு நாற்கா யில் 
இ ந் , கழிவைறயில் இ ந்  பறந் வ வார். ேபான் அ த்த ம் அம்மா ம் அவர் 
பின்னால் பாய்வார். அவாின் கா  அப்பாவின் கா டன் ஒட் க்ெகாண் க்கும், 
ஏேதா அப்பாவின் தைலதான் ெட ேபான் என்ப ேபால. நண்பர்கள், அவர்களின் 
சிேநகிதர்கள், மாமி எல்ேலா ம் அைழத்தார்கள். அைழத்தார்கள். ேவ  யாராவ  
அைழத்தார்களா என்  ேகட்பதற்கு அைழத்தார்கள். ெடாக்ரர் ேகார்ன்ப்ளம் 
அைழத்தேபா  வில்லாத ஒ  வாரம் கடந் விட்ட . 
 
    நான் ட் ல் தனியாக இ ந்த ன்மதியம். என் ைடய அம்மா வர ஒ  மணி 
ேநரமாகும்; அப்பா இன் ம் பின்னால் வ வார். ேபான் அ த்த ேபா  நான் டீவி ன் 
தைரயில் உட்கார்ந்தி ந்ேதன். என் ைடய ம யில் ஹங்ேகாியன் ஸலாமி 
சாண்ட்விச்சும், அைர டஸன் உாித்த ெசாக்கலட் சிய ப் ன் உைறக ம் இ ந்தன. 
ேகார்ன்ப்ளம் தன்ைன ஹார்ேவ என்  கூப்பி ம்ப  எனக்கு ெசான்னார். அவர் ஒ  
ெடாக்ரர். என்  ைடய அப்பாவின் விளம்பரத்தாள் அவ க்குக் கிைடத்த . அதனால் 
என் அப்பாைவ அவர் சந்திக்க வி ம் கிறார். உண்ைமயில் க் கு ம்பத் ைத ம் 
சந்திக்க வி ம் கிறார். நாங்கள் எத்தைன ேபர் இ ந்தா ம் பரவாயில்ைல. 
எல்ேலாைர ம் ெவள்ளிக்கிழைம இர  வி ந் க்கு அைழத்தி க்கிறார். என் ைடய 
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ெபற்ேறாாின் சம்மதத்ைத அவர் வற் த் கிறார். தன் ைடய ெபயாின் சாியான 
உச்சாிப்ைப அவர் ெசால்கிறார். எனக்கு எல்லாம் ாிகிறதா என்  ேகட்டார். 
தன் ைடய ேபான் நம்பைர தந்  என் அப்பாைவ கட்டாயம் அைழக்க கூறினார். 
 
    அம்மா ட் க்கு வந்தேபா  நான் ெவ த் வி ேவன் ேபால இ ந்த . அந்த நல்ல 
ேசதிைய நான் ெசான்னேபா  அைர டஸன் ெசாக் கலட் சிய ப் ன்கைள நான் 
சாப்பிட்ட குற்றத்ைத அம்மா சட்ைட ெசய்யவில்ைல. ேகார்ன்பிளம்மின் ெட ேபான் 
நம்பர் குறித்த ேபப்பைர நான் ெகா த்த டன் அம்மா டயல் பண்ணத் ெதாடங்கினார். 
என் ைடய மாமி இந்தப் ெபயைர தான் நிச்சயம் ந்தி ேகட் ப் பதாகக் கூறினார். 
விக்டர் தகப்பன் பனியில் ச க்கி வி ந்த டன் ேகார்ன்ப்ளம் அல்லவா அ ைவ 
சிகிச்ைச ெசய்த . அந்த ேகார்ன்ப்ளம் நல்ல மனிதர். பணக்கார ம். அவராகத்தான் 
இ க்கேவண் ம் - இன் ம் பலைர அம்மா ெதாைலேபசியில் அைழத்தார். ேகாபச்சா 
ம த் வம் ப த்தாள் ஆனப யால் அவ க்கு பல ெடாக்ரர்மாைரத் ெதாிந்தி ந்த . 
அவ க்கு ேகார்ன்ப்ளம்ைமத் ெதாி மா. யார்? கு ம்பைவத்தியரா அல்ல  எ ம்  

றி  ைவத்தியரா? அதிேல ெபாிய வித்தியாசம் இல்ைல. இ வ ேம ெவற்றிகண்ட 
ம த் வர்கள். இ வாில் ஒ வர் தங்க க்கு வ ம் ேநாயாளிகளில் ஒ  சின்ன 
விகிதத்ைத அ ப்பினா ம் எங்கள் ெதால்ைல ஒழிந்த . 
 
    ைககைளக் க வி, ேவைல உைடையக் கைளந்த பிறகு, அப்பா அைறையக் கடந்  
ெட ேபாைன அ கினார். அந்த அைறையக் கடக்கும்ேபாேத அப்பாவின் ெதாழில் 
கம்பீரம் அவைரத் ெதாற்றிக் ெகாண்ட . அளவில்லாத பவ்வியத் டன் 
ேகார்ன்ப்ளம்மின் நம்பைர டயல் ெசய்தார். நா ம், அம்மா ம் ேசாபாவில் அமர்ந்  
பார்த்ேதாம். அம்மா என்ன ேபசேவண் ம் என்பைத ன்கூட் ேய ப ப்பித் தி ந்தார். 
தயாாித்த குறிப் களில் இ ந்  கன ரம் அைலயக்கூடா . ேபச்ைச சு க்கமாக ம், 
மாியாைதயாக ம் ைவத்தி க்கேவண் ம். நாங்கள் கட ேள என்  தவறாக ஏதாவ  
ேபசிவிட்டால் பிறகு எங்கள் கதி என்ன? அப்பா டயல் ெசய்த ம் அங்ேக மணிச்சத்தம் 
அ ப்ப  ேகட்ட . யாேரா எ த்த ம் அப்பா ேகார்ன்ப்ளம் டன் ேபசேவண் ம் 
என்றார். ேகார்ன்ப்ளம் வ வதற்காக காத்  நின்றார். அந்த இைட ெவளியில் அம்மா 
மீண் ம் வாயைசப்பின் லம் எப்ப  ேபசேவண் ம் என்பைத அப்பா க்கு 
ஞாபக ட் னார். அதற்குப் பதிலாக அப்பா சுவைரப் பார்த் , தன் ைக 
அம்மா க்குக் காட்  நின்றார். சில கணங்கள் ேபானபின் அப்பா தான் ேராமன் 
ேபர்மன், மஸாஜ் ம த் வர் என் ம் அவர் கூப்பிட்டப யால் தான் தி ப்பி 
அைழப்பதாக ம் கூறினார். அதற்கு பிறகு "ஆம், ஓேக ஹார்ேவ' என்றார். 
 
    ஸ்டா ைடய ஆட்சிக்கு ன்  என் ைடய பாட் க்கு அம்மா ஒவ்ெவா  
ெவள்ளிக்கிழைம இர ம் ெம குவர்த்தி ெகா த்தி, அப்பிள் ேகக் ெசய்வார். 
என் ைடய தாத்தாவின் ஞாபகத்தில் ேபா க்கு ந்திய லற்வியா தர்களிடம் 
ெம குவர்த்தி ம், அப்பிள்ேகக்கும் பிரபலம். என் அம்மா சி ெபண்ணாக இ ந்த 
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சமயம் ஸ்டா ன் பதவியில் இ ந்தார். அப்ெபா  அப்பிள்ேகக் இ ந்தா ம், 
ெம குவர்த்தி இல்ைல. நான் பிறந்தேபா  இரண் ம் மைறந் விட்ட , ஆனா ம் 
அம்மாவின் மனதில் அப்பிள்ேகக் தர்க க்குச் ெசாந்தமான  என்ற எண்ணம் 
இ ந்த . இைத மனதில் ைவத் க்ெகாண்  அப்பிள்ேகக் ெசய் ைற சைமயல் 
குறிப்ைபத் ேத  எ த் க்ெகாண் , விைலகூ ய சுப்பர் மார்க்கட் க்கு அதற்கான 
ெபா ள்கைள வாங்கச் ெசன்றார். அந்த ெவள்ளிக்கிழைம பின்மதியம் தனக்கு 
சுகயீனம் என்  ேவைலயி ந்  ன்கூட் ேய வந்  அப்பிள்ேகக்ைக ெசய்  
ேவகைவத்தார் - அப்ப  என்றால்தான் அ  ேகார்ன்ப்ளம் க்கு சூடாக இ க்கும். 
என் ைடய அப்பா ம் ேவைலயில் இ ந்  சீக்கிரம் றப்பட்  என்ைனப் பள்ளியில் 
வந்  எ த்தார். நாங்கள் ட் க்கு வந்தேபா  எங்கள் கு யி ப்  அப்பிள்ேகக் 
மணத்தில் மிதந்த . ேநரத்ைத மிச்சம் பி ப்பதற்காக என்ைன ம், அப்பாைவ ம் 
ஒன்றாகக் குளிப்பதற்கு அம்மா ஏவினார். அப்பா டன் நான் ஒன்றாகக் குளித்  பல 
வ டங்கள் ஆகேவ கண்கைள எங்ேக ைவப்ப  என்ப  எனக்குத் ெதாியவில்ைல. 
ஆனால் அப்பா க்கு அவ ைடய நிர்வாணேமா என் ைடயேதா ெபாிய ெபா ட்டாக 
இல்ைல. அவர் எனக்கு ேசாப் ேபாட் , தண்ணீரால் க வி ஒ  டவலால் என்ைன 
சுற்றிவிட்டார். நான் குளியலைற வாச ல் நின்  கண்ணா க் கத  வழியாக அப்பா 
அவசரமாக வ க்ைகத் தைலயில் ேசாப் ேபாட்டைத ம், அக்குைளக் க வியைத ம் 
பார்த்ேதன். ெவளிேய வந்த ம் நான் இன் ம் அங்ேக நின்றைத அதிசயமாகப் 
பார்த்தார். 
 
    ேகார்ன்ப்ளமின்  எங்கள் அப்பாவின் அ வலகத்தி ந்  சில திகேள 
தள்ளியி ந்த . அவ ைடய  இட  பக்கத்தில் இ ந்த . ஆகேவ 
விளம்பரத்தாைள நான்தான் ேபாட் க்கேவண் ம். ஆனால் அ  எனக்கு ஞாபகம் 
இல்ைல. அம்மா உடேனேய ட் ன் ெப ப்பத்ைத மனதிேல பதித் க்ெகாண்டார். 

ன்றாயிரம் ச ர அ யி க்கலாம், அத் டன் ஒ  ேதாட்ட ம். அ  ற்றி ம் 
தனியாக நின்ற  - எங்கள் தகுதிக்கு இரண்  ப  ேமலான . எங்கள் ட் க்கும் 
தனி ட் க்கும் இைடயில் ட ன் ம், அைர தனி ம் இ ந்தன. ஒ  தனி  
என்ப  ஒ வாின் ஆகக்கூ ய அந்தஸ்ைத காட் வ . எங்க க்குத் ெதாிந்த 
ஒ வர்கூட ட ன் ட்  ெலவைல இன் ம் அைடயவில்ைல. ஆனால் சமீபத்தில் 
அ பற்றிய ேபச்சுக்க ம், திட்டங்க ம் நிைறய இ ந்தன. 
 
    பக்கத்  பக்கத்தில் ன் ேப மாக ேகார்ன்ப்ளமின் ட்  வாசல் நைடயில் 
நடந்ேதாம். என் ைடய அப்பா நீல ஹங்ேகாியன் சூட் அணிந்தி ந்தார். அ  தா ன் 
- ெசாச்சி சர்வேதச எைட க்கும் ேபாட் யில் பங்குபற்றிய . எனக்கு ஒ  சாம்பல் 
கலர் கால்சட்ைடைய ம், ம ப் க் குைலயாத ெவள்ைள ேசர்ட்ைட ம் 
அணிவித்தி ந்தார்கள். அந்த ேசர்ட் க்கு ேமேல, உள்ேள அல்ல, ெவள்ளியில் ெசய்த 
ேடவிட் நட்சத்திர பதக்கத்ைத நான் அணிந்தி ந்ேதன். என் ைடய அம்மா பச்ைசக் 
கம்பளி ஆைட உ த்தியி ந்தாள், அதற்குப் ெபா த்தமான அம்பர் ெநக்லஸ், 
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பிேரஸ்ெலட், காதணிக டன். நாங்கள் ஒ  ேமட் ைமயான ெதாழில் ைற கு ம்பம் 
- அவர்க டன் வகுப்பில் ெதாடர்ந்  A எ க்கும் அவர்கள் மகன், எதிர்கால ெடாக்ரர் 
அல்ல  சட்டத்தரணி. ேபா யான ைதாியத் டன் மிக நல்லாக னிெவட்டப்பட்ட 

ற்கள் அைமந்த பாைதயில் நடந்ேதாம். ன்  அகதிகள், அவர்க டன் சூ  ஆறாத 
அப்பிள் ேகக். 
 
    அப்பா மணிைய அ த்தார். உள்ேள கால கள். மஞ்சள் சுெவற்ற ம், 
கால்சட்ைட ம் அணிந்த ஓர் ஆண் கதைவத் திறந்தார். அந்த சுவற் ெறாில் ஒ  சின்ன 

தைல ேவைலப்பா  ஒட் க்ெகாண் ந்த . இவர்தான் ேகார்ன்ப்ளம், மிக 
அகலமாக சிாித் க்ெகாண் ந்தார். எங்கள் அப்பாவின் ேதாள்களில் ைகைவத்  
நாங்கள் யார் என்பைதச் ெசான்னார். என் ைடய அப்பாதான் ேராமன் ேபர்மன், 
அம்மா ெபல்லா, நான் மார்க். ட் க்கு உள்ேள வரச் ெசான்னார். ன்பகுதிையத் 
தாண்  ட் ன் உள்ளைறக்குச் ெசன்ேறாம். அங்ேக ேமைச 
அலங்காிக்கப்பட் ந்த . ஏற்கனேவ ஆ  ேபர் ேமைசையச் சுற்றி 
அமர்ந்தி ந்தார்கள். அதில் ன் ேபர் ேகார்ன்ப்ளம் ேபால சிாித்தார்கள். அப்ப ச் 
சிாித்த ஒ  ெபண் அம்மாைவ அ கினார். ேகார்ன்ப்ளம், அ தான் தன் மைனவி ெரா
•ண்டா என்றார். ெரா•ண்டா நாங்கள் வந்ததில் மகிழ்ச்சி என்றப  அம்மாவிடமி ந்த 
அப்பிள்ேகக்ைக வாங்கிக்ெகாண்டார். அைதக் ெகாண் வந்தி க்கக் கூடா  என்  
ெசால் யப  அைத சைமயலைறக்கு எ த் ச் ெசன்றார். 
 
    ேகார்ன்ப்ளம் தன் ைடய நண்பர்க க்கு எங்கைள அறி கம் ெசய்  ைவத்தார். 
மற்ற இரண்  சிாித்த நண்பர்கள் ெஜர்ாி ம், ேஷர் ம். அவர்கள் எங்கைளச் 
சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி என்றார்கள். என் ைடய அம்மா எங்க க்கும் அப்ப ேய 
என்றார். என் ைடய அப்பா தைலையத் தாழ்த்தி, ன்னைகத்  நன்றி என்றார். 
இைதச் ெசய்த ேபா  சிாிக்காத மற்ற வைர ம் பார்த்தார். ஓர் ஆண், ஒ  ெபண், 
ைபயன். எங்கைளப்ேபால அவர்க ம் அள க்கு மிஞ்சிய அலங்காரத் டன் ஆைட 
அணிந்தி ந்தார்கள். ெரா•ண்டா சைமயலைறயில் இ ந்  வந்த ம் ேகார்ன்ப்ளம் 
எங்கைள மற்ற கு ம்பத் க்கு அறி கம் ெசய்  ைவத்தார் - கார்ேகாவி ந்  வந்த 
ெகனா , ப்ெரடா, சீேமான், அப்ப த்தாேன? அப்ப த்தான் என்றார் ெகனா . 
அவ ைடய ஆங்கிலம் என் ைடய அப்பாவின் ஆங்கிலத்தி ம் ெகாஞ்சம் 
ேமலானதாக இ ந்த . ஆனால் அவ க்கு அப்பாவி ம் பார்க்க அதிகம் தங்கப் பல். 
ஆங்கிலத்தில் அம்மா தனக்கு அவர்கைள சந்திப்பதில் சந்ேதாசம் என்  ெதாிவித்தார். 
ஆங்கிலத்தில் ப்ெரடா நன்றி கூறினார். நாங்கள் அவர்க க்கு எதிராக 
உட்கார்ந்தி ந்ேதாம். ெஜர்ாி ெசான்னார் தன் மைனவி ரஸ்யாவில் ஒ  பல் ைவத்தியர் 
என் . தான் ஒ  கண் ைவத்தியர் என்றார். அந்த ேமைசையச் சுற்றி உடம்பின் பல 
பாகங்கைள பா காப்பவர்கள் இ ந்தார்கள். கண்கள், பற்கள். எ ம் க க்கு 
ஹார்ேவ, தைசநார்க க்கு ேராமன். மிச்சம் என்ன இ க்கிற ? ேகார்ன்ப்ளம் 
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ஒன்றிரண்  ஊகிக்கலாம் என்றார். ெஜர்ாி சிாித்தார், ெராஃண்டா சிாித்தப  இ  மிக 
அதிகம் என்றார். ெகனா ம், ப்ெரடா ம் ேதைவக்கு அதிகமாகச் சிாித்தார்கள். 
அப்ப ேய என் ெபற்ேறா ம், ஆனால் ெகாஞ்சம் குைறவாக இ க்கலாம். ெரா•ண்டா 
ஒ  பிரார்த்தைன ெசால் யப  ெம குவர்த்திைய ஏற்றினார். 
 
    ெந ப்பில் வாட் ய ேகாழிையப் பாிமாறியப  ேகார்ன்ப்ளம் என் ெபற்ேறா க்கும், 
இன் ம் ெகனா , ப்ெரடா மற்றவர்க க்கும் தன் ட் க்கு அவர்கள் வி ந் க்கு 
வந்த  தனக்குப் ெப ைம என்றார். அவர்கள் என்ன கஷ்டங்கைள 
கடந்தி க்கிறார்கள் என்பைத தன்னால் நல்லாக கற்பைன ெசய்ய ம் என்றார். பல 
வ டங்களாக தா ம், ெராஃண்டா ம் ரஷ்ய தர்க க்கு உத ம் பணியில் 
இ ப்பதாகக் கூறினார். அவர்க ைடய இன்னல்கள் எந்த அளவில் இ க்கின்றன 
என்  வினவினார். என் ைடய அம்மா "ேமாசம், த எதிர்ப்  ேமாசம்' என்றார். 
ெகனா ம், ப்ெரடா ம் கு ப்ெபயர்  ம க்கப்படவர்கள் என்றார் ெஜர்ாி. நாங்க ம் 
அப்ப யா என்றார். அம்மா சிறி  தயங்கினார், பின்  அப்ப  இல்ைல என்றார். 
அவ க்கு சில ம க்கப்பட்டவர்கைளத் ெதாி ம். நாங்க ம் கிட்டதட்ட 
ம க்கப்பட்டவர்கள்தான், ஆனால் ற்றி ம் இல்ைல. எல்ேலா க்கும் இ  
சம்மதமாக இ ந்த . பின்  ப்ெரடா ம், ெகனா ம் தங்க க்கு கு ப்ெபயர்  
ம க்கப்பட்ட கைதையக் கூறினார்கள். கைத பாதி ரம் ேபான பிறகு, அதாவ  
அவர்கள் கு யி ப்பில் இ ந்  அகற்றப்பட் , ஒ  அைறயில் இன் ம் ன்  
கு ம்பங்கேளா  வசித்த பகுதி வ ம்ேபா , தன் ைடய ேசர்ட்ைட அகற்றி தன் சக 
ேவைலயாட்கள் தன்ைனக் குத்திக் காயப் ப த்தியைதக் காண்பித்தார். விலா 
எ ம் க்கு கீேழ ெபாிய த ம்  இ ந்த . ஒ நாள் இர  தியில் நடந்  
ெகாண் க்கும்ேபா  ெதாழிற்சாைலயில் ேவைல ெசய் ம் சில கு காரர்கள் இைட 
மறித்தார்கள். அவர்கள் அவைர ேக ெகட்ட த ேராகி என்றார்கள். அவர்க ைடய 
தைலவன் கத்திையத் க்கியப  அவர் ேமல் வி ந்தான். 
 
    ெகனா  கைதைய த்த பிறகு ம ப ம் தன் ேசர்ட்ைட உள் க்கு தள்ளினார். 
ெஜர்ாி ம், ெராஃண்டா ம் தங்கள் கண்ணீைரத் ைடத் க்ெகாண்டார்கள். எவ்வள  
ெகா ைம என்பைத அவர்களால் நம்ப யவில்ைல. எங்கள் ெபற்ேறா ம் அ  
ெகா ைமேய என்பைத ஒப் க்ெகாண்டார்கள். ேகார்ன்ப்ளம் அந்த தகப்பன் ேபர் 
ெதாியாத பயல்கள் என்  ெதாடங்கி என்ைன ம் சீேமாைன ம் நிலவைறயில் ேபாய் 
விைளயாட சம்மதமா என்  ேகட்டார். ேகார்ன்ப்ளம்மின் பிள்ைளகள் இர  காம் க்கு 
ெசன்றி ந்தார்கள். அ  ரதிர்ஷ்டம், அவர்கள் எங்கைளச் சந்திப்பதில் மிக ம் 
மகிழ்ச்சி காட் யி ப்பார்கள். கீேழ பிங்ெபாங் ேமைச, பில் யர்ட் ேமைச, ெஹா¡க்கி 
வைல, இன் ம் பல விைளயாட் ச் சாமான்கள் இ ந்தன. நாங்கள் கீேழ 
ேபானேபா  ப்ெரடா தன் தாயார் தனியாக கார்க்ேகாவில் மாட் ப்பட்  தவிக்கும் 
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கைதையக் கூறிக்ெகாண் ந்தார். என் ைடய ெபற்ேறார் ஒன் ேம 
ெசால்லவில்ைல. 
 
    இைவ தவிர ெபாிய திைர டீவி ம், சுவாில் பதித்த தட் , த்தகங்கள், ேபார்ட் 
விைளயாட் கள் என்  இ ந்தன. இன்ெனா  ைலயில் அவ ைடய பிள்ைளகள் 
யாேரா ர்த்திெசய்த ஸ்டார் வார்ஸ் அ க்குகள் இ ந்தன. ஈேவாக்ஸ்கூட இ ந்த . 
பிங்ெபாங் ேமைசக்கு கிட்டப் ேபாய் அதன் மட்ைடையக் ைகயிேல எ த்தப  
சீேமாைனப் பார்த்ேதன். அவ க்கு அதில் அவ்வள  சுவாரஸ்யம் இல்ைல. அவன் 
ெடத் ஸ்டாைர உற் ப் பார்த்தான். அவன் அப்பா ெசான்ன  உண்ைமயிேலேய 
ரஷ்யாவில் நடந்ததா என்  ேகட்ேடன். நீ என் ைடய அப்பா ஒ  ெபாய்யர் என்  
ெசால்கிறாயா என்றான். ஒ  R2D2 பாைவைய எ த்தான். இன்ெனா  விைளயாட் ச் 
சாமாைன ம் எ த்  இரண்ைட ம் தன் ெபாக்கற் க்குள் அைடத்தான். இந்த 
பணக்கார ேவசி மகனிடம் என்னதான் இல்ைல என்றான். 
 
    நான் ேமைசக்குத் தி ம்பியேபா  என் அப்பாைவ ம், ெராஃண்டாைவ ம் தவிர 
மீதி எல்ேலா ம் இ ந்தார்கள். ேஷர்  அம்மா க்கு பக்கத்தில் இ ந்  அம்மாவின் 
அம்பர் ெநக்ல¨ஸ ரசித் க் ெகாண் ந்தாள். ேகார்ன்ப்ளம் தன் ைடய ைகப்பட 
அல்பத்ைத திறந்  தன் ைடய ேபாலந்  தாத்தாைவ காட் னார். ெஜர்ாியிட ம் ஒ  
குவியல் கு ம்ப ைகப்படங்கள் இ ந்தன. அவ ைடய கு ம்ப ர் கம் மின்ஸ்க். 
இர  உண  பிேளட்கைள அகற்றியபிறகு சில சிற் ண்  வைக ம், ேகாப்பி ம் 
எஞ்சிய . எனக்கு பாத் க்கு ேபாக ேவண்  வந்த . ேகார்ன்ப்ளம் கீேழ ஒன் ம், 
ேமேல ன் ம் இ ப்பதாக கூறினார். எனக்கு வி ம்பியைத நான் பாவிக்கலாம். 
பிறகு அவர் ைகப்பட அல்பத்தில் நாசிப்பைடயினரால் சுடப்பட்  இறந் ேபான 
ஒவ்ெவா வைர ம் சுட் க் காட் னார். 
 
    நான் பாத் ைம ேத ப் றப்பட்ேடன். இரண்டாம் மா க்குச் ெசல் ம் ப கள் 
ெதன்பட்டன. அதில் ஏறிேனன். கூடத்தில் ஒன்  இ ந்த . ஆனால் ஒ  கத க்கு 
பின்னால் சத்தங்கள் ேகட்டன. அந்தக் கத  பிரதானமான ப க்ைக அைறயின் கத . 
குரல்கள் பாத் மின் கத க்கு பின்னி ந்  வந்தன. அந்தக் கத  அைரவாசி 
திறந்தி ந்த . உள்ேள ெராஃண்டா ஒ  ஸ் ல் கண்ணா  ன் உட்கார்ந்தி ந்தார். 
அவ ைடய பிள ஸ் திறக்கப்பட்  நாாியிேல சு க்கி இ ந்த . பிரா மட் ம் 
அணிந்  பாத் ம் ேமைடயில் தைலையச் சாய்த்  இ க்க, அப்பா அவ ைடய 
க த்ைத மஸாஜ் ெசய்தார். நான் பின்ன த்தேபா  ெரா•ண்டா என்ைன அைழத்  
கதைவ தன் கால்களால் திறந் விட்டார். என்ன அ ைம, என் ைடய அப்பா ஒ  
மந்திரவித்ைதக்காரர், அவ ைடய ைககைள ேபாத்த ல் அைடத்  விற்கலாம் என்றார் 
அவர். நான் பாத் ைம ேத யதாக த்ேதன். அவர் தாங்கள் த்  
விட்டதாக கூறினார். அவர் என் பக்கம் தி ம்பி தன் பிள ஸ் ெகாக்கி கைள மாட்டத் 
ெதாடங்கினார். அவ ைடய பாரமான மார் கள் பிராவின்ேமல் வழிந்தன. 
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கவைலப்படாமல் நான் வந்த ேவைலைய க்கச் ெசான்னார். கீேழ ஹார்ேவ ேகாப்பி 
ேபா வதற்காக அவ க்கு காத் க்ெகாண் க்கலாம். 
 
    ைகயிேல ஒட் ய வாஸ்ைலைன அப்பா க வியேபா  பாத் மில் நான் என் 
கால்சட்ைடைய அவிழ்த்  விட் க்ெகாண்  நின்ேறன். அப்பா தன் ைகைய 
வண்ணேவைல டவலால் ைடத் விட்  நான் ப் பதற்காகக் காத்  நின்றார். 
சிறி  ேநரம் கழித்  தான் ெவளிேய நிற்க ேவண் மா என்றார். இன் ம் ெகாஞ்சம் 
கழித்  அவர் ெவளிேய ேபாய் ப க்ைக அைறயில் நின்றார். நான் ெவளிேய 
வந்தேபா  அப்பா ேகார்ன் ப்ளமின் ப க்ைகயில் உட்கார்ந்தி ந்தார். ேமேல ஒ  
கு ம்பப்படம், ேகார்ன்ப்ளமின் மக ைடய பாற்மிட்ஸாவின்ேபா  எ த்த , மாட்டப் 
பட் ந்த . விழா உ ப் கள் அணிந்தப  ேகார்ன்ப்ளம், ெபாிய மரத்தின் கீழ் ல் 
தைரயில் அமர்ந்தி ந்தார். என் ைடய அப்பா அந்தப் படத்ைதப் பார்க்கவில்ைல. 
நான் என்ன ெசய்வ , நீ ெசால் என்றார். பின்  எ ந் , என் ைகைய அவர் 
பி த் க்ெகாள்ள, நாங்கள் கீேழ இறங்கிேனாம். 
 
    ேமைசயில் எல்ேலா ம் சிற் ண்  அ ந்தினார்கள். ேஷர்  இன் ம் அம்மா 
பக்கத்திேலேய அமர்ந்தி ந்தார். அம்மாவின் அம்பர் ைகச்சங்கி ையப் ேபாட்  அழகு 
பார்த்தார். அப்பா வந்த ம் அவர்கள் சிறி  அைசந்  எங்க க்கு இடம் 
ஏற்ப த்தினார்கள். ெரா•ண்டா என் அப்பா அற் தம் ாிபவர் என்  அறிவித்தார். 
அவ ைடய க த்  ந்தி எப்ேபா ம் இல்லாதமாதிாி ேதறியி க்கிற . 
ேகார்ன்ப்ளத்திடம், என் அப்பா க்கு ேபாதிய ேநாயாளிகைள அ ப்பேவண் ம் 
என்  வாக்கு ெபற் க்ெகாண்டார். ேகார்ன்ப்ளம் தான் அதற்கு ெப ைமப்பட 
ேவண் ம் என்றார். ேகார்ன்ப்ளம் திங்கள் காைல ேபான் வ ம் என்றார். ெவகு 
சீக்கிரத்தில் அப்பா ெசாக்கலட் ெதாழிற்சாைல ேவைலைய உதறி வி வார் என்றார். 
ேகார்ன்ப்ளம் இந்தச் ெசய்திைய பல க்கும் பரப் வார். என் அப்பா ேபான்ற 
ஒ வ க்கு ெதாழிற்சாைல ஏற்ற இடம் இல்ைல என்றார். ெஜர்ாி ம் தன் உதவிைய 
நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் என்றார். 
 
    நாங்கள் கிளம்பியேபா  ேகார்ன்ப்ளம் அப்பா க்கு ைகெகா த்தார். எனக்கும் 
ெகா த்தார். அம்மாவின் கன்னத்தில் த்தமிட்டார். இந்த மாைல அவ க்கும், ெரா•
ண்டா க்கும் மிக விேசஷமான  என்றார். ெராஃண்டா சைமயலைறயில் இ ந்  
அம்மாவின் அப்பிள்ேகக்ைக காவிக்ெகாண்  வந்தார். அ  ணாகிப்ேபாவைத அவர் 
வி ம்பவில்ைல. தங்கள் பிள்ைளகைள சிலேவைளகளில் மக்ெடானால் க்கு கூட் ப் 
ேபானா ம் ட் ேல அவர்கள் ேகாஷர் விரதம் அ ட் த்தார்கள். அந்தக் ேகக் 
அ ைமயான வாசைன ெகா த்தா ம் அைத அவர்கள் ட் ேல ைவக்க யா . 
நாங்கள் ெபாண் யாக்ைக ேநாக்கிப் றப்பட்டேபா  எல்லாம் மாறிவிட்டதா அல்ல  
ஒன் ேம மாற வில்ைலயா என்ப  ாியவில்ைல. நாங்கள் வந்த மாதிாிேய 
தி ம்பிேனாம். ேநரம் ேபானதற்கு சாட்சி குளிராகிப் ேபான அப்பிள்ேகக் மட் ேம. 
எங்க க்கு ன்னால் ெபாண் யாக் நின்ற  எப்ேபா ம் ேபால, பச்ைசயாக ம், 
அசிங்கமாக ம். எங்க க்கு பின்னால் ேகார்ன் ப்ள ைடய ற்றி ம் தனித்  நிற்கும் 
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. நாங்கள் ெம வாக நடந்ேதாம், ேபாய்ச் ேசரேவண் ய இடத்ைத அைடவதற்கு 
எந்தவித அவசர ம் காட்டாமல். எங்கள் ெபாண் யாக்குக்கும், ேகார்ன்ப்ளத்தின் 

ட் ற்கும் இைடயில் எங்கள் எதிர்காலம் இ ந்த . அ  எங்க க்கு ேமேல 
ெதளிவற்றதாக ஆனால் உணரக்கூ யதாக மிதந்த . அப்பா நடப்பைத நி த்தினார். 
அம்மாைவ ம் அப்பிள்ேகக்ைக ம் ேயாசைன டன் பார்த்தார். 
 
    "அைத ஏன் இன் ம் கா கிறீர்?' 
    "நான் என்ன ெசய்வ ?' 
    "எறிந் வி ம்.' 
    "எறிவதா? இைத ணாக்குவ  ெமத்த அநியாயம்.' 
    "எறிந் வி ம். இ  கூடாத சகுனம்.' 
 
    என் அம்மா தயங்குவதி ந்  எனக்கு சந்ேதகம் உண்டான . எண்ணக் குைறயாத 

ட நம்பிக்ைககள் இ ந்தன - இன் ம் பல விதங் களில் ேபாிழப் கைள அைழக்கும் 
வழிகள். ஆனால் ேவண்டாத ேகக்ைக எறிவ  பற்றிய டநம்பிக்ைகைய நான் 
ேகள்விப்பட்டதில்ைல. என் ைடய அம்மா அந்தக் ேகக்குக்காக நல்லாய் 
பா பட்டார். அதில் ேசர்த்த ெபா ள்கள் விைலயானைவ. அதி ம் உணைவ 

ணாக்குவ  அவரால் தாங்க யாத ஒன் . இ ந்தா ம் அம்மா விவாதத்தில் 
இறங்கவில்ைல. ஒன் ேம நிச்சயமில்ைல. எங்க க்கு அதிர்ஷ்டம் ேதைவ. ஒ  சி  
தவ கூட ேமாசமான விைள கைள உண்டாக்கிவி ம். பிைழேயா, சாிேயா அந்தக் 
ேகக் அசுத்தமாகிவிட்ட . என் ைடய அம்மா ேகக்ைக என்னிடம் ெகா த்  
ேராட் ன் கீழ்ப்பகுதியில் இ க்கும் குப்ைபத் ெதாட்  ஒன்ைறச் சுட் க் காட் னார். 
அவர் ஓ  என்  எனக்கு ெசால்வதற்கு எந்தவித அவசிய ம் இ க்கவில்ைல. 
    தமிழில்: அ. த் ங்கம் 
 
    ஆசிாியைரப் பற்றிய குறிப்  : 
 
    ேடவிட் ெபஸ்ெமாஸ்கிஸ் என்பவ ைடய ெபயர் சமீப காலங்களில் திடீெரன உலக 
பிரபல்யம் அைடந்த . ைடம் வார இதழ் இவைரப் பற்றி எ திய . கனடாவின் 
பத்திாிைககள் இவ ைடய ேபட் ைய ெவளியிட்டன. இன் ம் பல பத்திாிைககள் 
இவைர ெமாய்த்தன. ஒ  கட்டத்தில் இவர் ேபட்  ெகா ப்பைதேய நி த்திவிட்டார். 
லற்வியாவில் பிறந்த இவர் கு ம்பத் டன் ெராெறான்ேரா க்கு 1980 ல் கு ெபயர்ந்த 
ேபா  இவ க்கு வய  ஏ . அப்ெபா  இவ க்ேகா, ெபற்ேறா க்ேகா ரஸ்ய 
ெமாழிதவிர ேவ  ஒ  பா¨ஷ ம் ெதாியா . ஆனா ம் சி வன் ேடவிட் 
விடா யற்சி டன் ஆங்கிலத்ைதக் கற்றான். மக்கில் பல்கைலக் கழகத்தில் ஆங்கில 
இலக்கியம் பாடமாக எ த்  தன் ைடய ப்பதாவ  வயதில் நடாஷா என்ற 
சி கைதத் ெதாகுப்ைப ெவளியி கிறார். அ  யல்ேபால வட அெமாிக்காைவ 
உ க்கி எ க்கிற . விமர்சகர்கள் கழ்ந்தார்கள். நாற்ப  வ டங்களாக எ தி வ ம் 
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த்த கன ய எ த்தாளர் அ ஸ் மன்ேறா டன் இவைர ஒப்பிட்டார்கள். இன் ம் 
சிலர் அன்ரன் ெசக்ேகாவ் என்  ெசால்கிறார்கள். இவ ைடய கைதகள் எல்லாேம ஒ  
சுயசாிைதத் தன்ைம டன் இ க்கின்றன. ரஷ்யாவில் இ ந்  அகதிகளாக 
கு ெபயர்ந்  கனடாவில் கா ன்ற யன்ற தக் கு ம்பங்கள் சந்தித்த 
அவமானங்கள், சி ைமகள், சா கள், காதல்கள் என்  எல்லாவிதமான 
உணர் கைள ம் ெதா கிறார். ஒவ்ெவா  கைத ம் ஏேதா ஒ  வைகயில் உங்கள் 
வாழ்க்ைக அ பவத்ைத மீட் த் த கிற . ஒ  நல்ல பைடப்பாளிக்குத் ேதைவயான 
வசீகரமான நைட , கூர்ைமயான பார்ைவ, அ பவச் ெசறி  என்  எல்லாம் இவாிடம் 
இ க்கிற . சுைவயான வாசிப் , மறக்க யாத அ பவம். யர இைச பாதியில் 
நின் ேபான ேபால மனம் மீதி இைசையத் ேத கிற . 
    -------------- 
 

VII.  விமர்சனம் 
32. நல்ல த்தகங்கைளத் ேத வ  

 
    தரமான த்தகத்ைத வாசிக்காத மனிதர், எ த்தறிவில்லாதவாி ம் பார்க்க ஒ  
விதத்தி ம் உயர்ந்தவர் அல்ல என்கிறார் மார்க் ட்ெவய்ன் என்ற அறிஞர். நல்ல 

த்தகங்கைளத் ேத வ  அவ்வள  க னமான விடயம். ஒ  தரமான த்தகத்ைத 
எப்ப க் கண் பி ப்ப ? இ தான் வாசகர்க க்கு ஏற்ப ம் தீராத பிரச்சிைன. ஒ வர் 
ஆரம்பத்தில் எப்ப ப்பட்ட த்தகத்ைத ம் ப க்கலாம். ஆனால் ேபாகப்ேபாக அவர் 
தன் தரத்ைத ேமம்ப த்திக்ெகாண்ேட ேபாக ேவண் ம். பத்தாயிரம் த்தகங்கைளப் 
ப த்த ஒ வாி ம் பார்க்க பத்  த்தகங்கைளப் ப த்தவர் உயர்வானவராக 
இ க்கலாம். 
 
    ஐம்ப  வ டங்களாக வாசித்  வ ம் என் ைடய அக்கா 16 ரமணி சந்திரன் 
நாவல்கைள ேசகாித்  ைவத்தி க்கிறார். இன் ம் ேசர்ப்பார். சி  வயதில் ஊர் 
ஊராகப் ேபாய் அக்கா க்கு நாவல் இரவல் ேகட்ப ம், பத்திாிைககள் கடன் 
வாங்குவ மாக என் வாழ்க்ைக ஆரம்பித்த . அன்  ெதாடங்கி இன் வைர எத்தைன 
ஆயிரம் நாவல்கைள என் ைடய அக்கா வாசித் த் தள்ளியி ப்பார். ஆனால் 
அவ ைடய வாசிப்பின் சிகரம் இன்ைறக்கும் ரமணி சந்திரன்தான். 
 
    இதிேல எனக்கு ஒ  ப ப்பிைன இ ந்த . நாவல்கள் ப ப்பதில் எண்ணிக்ைக 
பிரதானமல்ல; தரம்தான் க்கியம். சிலர் எவ்வள தான் ப த்தா ம் தங்கள் தரத்ைத 
உயர்த்த யற்சிப்பதில்ைல. இன் ம் சிலேரா நா  த்தகங்கைளப் ப த் விட்  
அதற்கு அ த்தப  இலக்கியத் க்கு நகர்ந் வி வார்கள். 
 
    இன் ம் ஓர் இ ப  வ டங்கள் ெதாடர்ந்  எ தினால் ரமணி சந்திர க்கு 
நாலாவ  இடத்ைத நான் பி த் விடலாம் என்  என் அக்கா நம் கிறார். இன் ம் 
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இ ப  வ டத்தில் அக்காவின் நிைலைம எப்ப  இ க்கும்? அவ ைடய நாவல் 
ேசகாிப்  36 ஆக உயர்ந்தி க்கும். சமீபத்தில் பி. அனந்தகி ஷ்ணன் எ திய '  
நகக்ெகான்ைற' நாவைலப் ப த்தேபா  இந்த எண்ணங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டன. இைத 
எ திய ஆசிாியர் இந்திய மத்திய அரசு அதிகாாியாக ல் யில் ேவைல பார்க்கிறார். 
அவர் த ல் ஆங்கிலத்தில் The Tigerclaw Tree என்ற ெபயாில் இைத எ தி 1998 ல் 
ெபன்குயின் ெவளியீடாக ெகாண்  வந் ள்ளார். பிறகு அேத நாவைல 
ெமாழிெபயர்க்காமல் தமிழிேல தி ம்ப ம் எ தினார். தமிழிேல த ல் எ தாதற்கு 
என்ன காரணம் என்  ேகட்டால் 'பயம்' என்  ெசால் யி க்கிறார். இவ்வள  
அழகான தமிழ் நைடைய ைவத் க்ெகாண்  பயந்தால் மற்றவர்கள் கதி என்ன ஆவ  
என்  நான் நிைனத்ேதன். 
 
    தமிழ்நாட் ேல வசித்த ெதன்கைல ஐயங்கார் கு ம்பம் ஒன்றின் வாழ்க்ைகையச் 
ெசால்வ தான் நாவல். அவர்கள் கு ம்பத்ைத நா  தைல ைறயாக ஒ  சாபம், 
மரணத் க்கு ேமல் மரணமாக ரத் கிற . ெபான்னா பாட்  ப த்த ப க்ைகயில் 
இ ந்  தன் நிைன கைளச் சுழல வி கிறாள். அந்த நிைன கள் ெகாள் ப் 
ேபரன்களான நம்பி, கண்ணன் இவர்கைளத் ெதாட் த் தி ம் கின்றன. அேதேவைள 
அவ ைடய இளைமக்கால ஞாபகங்க ம் அவைள அைசக்கின்றன. ஒ  ெபாிய நதி 
கைரகைள ம், மைலகைள ம், மரங்கைள ம் ெதாட் க்ெகாண்  ஓ வ ேபால இந்த 
நாவல் அரசியல், ச க மாற்றங்கள், சினிமா, ஆன்மீகம் என்  எல்லாவற்ைற ம் 
ெதாட் க்ெகாண்  நகர்கிற . 
 
    ஒ   வ ட வரலாற்ைற, நா  தைல ைறக் கைதைய 300 பக்கங்களில் 
சுவாரஸ்யம் குைறயாமல் ெசால்வ  பிரயத்தனமான . ெதாடக்கத்தி ந்   
வைர உண்ைமயின் நாதம் ஒ ப்ப  இந்த நாவ ன் சிறப் . ெபான்னா, ஆண்டாள், 
நம்பி, கண்ணன் ேபான்ற பாத்திரங்களின் வார்ப்பில் பிரத்திேயகமான அ த்தம் 
இ க்கிற . சு க்கமாகச் ெசான்னால் இ  இரண்  ெகாள் ப்ேபரன்களின் கைத; 
நம்பி அைசக்க யாத ஒ  ெகாள்ைகயில் ைவத்த நம்பிக்ைகயில் உயிைர 
வி கிறான்; கண்ணேனா நிரந்திரமான ெகாள்ைகப்பி ப்  ஏ ம் இல்லாமல், 

கைளத் தள்ளிப் ேபா பவனாக வாழ்க்ைகைய தயக்கத் டன் எதிர்ெகாள்கிறான். 
இலக்கியத் ேதர்ச்சி ட ம், கைல நயம் குைறயாம ம் கூறப்பட்ட நாவல் என்  
இைதச் ெசால்லலாம். 
 
    இமயமைலத் ெதாடர்ேபால நாவல் பல சிகரங்கைளத் ெதாட் ச் ெசல்கிற . 
விஷக்க  ைவத்திய க்கும் ஆண்டா க்குமான அந்த ெபறாத இர , 
திடீெரன்  பாைத மா கிற . 'காிய மயிர் அடர்ந்த மார்பில் இரண்  ேப க்கு 
தாராளமாக இடம் இ ந்தி க்கும்.' ெபான்னா ம் ஓர் இளம் விதைவதான். 'அம்மா, 
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உங்கிட்ட இ க்கு  சன் ேபானேதா  ேபாகா ' அப்ப  ெபான்னாைவப் பார்த்  
ம த் வச்சி ெசால்கிறாள். ைவத்திய ைடய ேதாற்றம் ெபான்னாைவ ம் நிைல 
குைலய ைவத் விட்ட . 
 
    ஆண்டாள் கூனிக்கு கி நிற்பாள் என்  எதிர்பார்த்தால் ேவ  என்னேவா 
நடக்கிற . த ணம் ெகா த்த ணிவில் ஆண்டாள் கூ கிறாள். 'ஆமாம், நாேனதான் 
கூப்ேடன். அப்ப ப் பாக்காேத. ஒண் ம் நடக்கல. நீதான் ேமாப்பம் பி ச்சுண்  
வந் ட்டேய.' ஒ  விதைவத் தாயிடம் விதைவ மகள் ேபசும் வார்த்ைதகள். ச க்கு 
சு ண்  சுளீர் என்  உைறக்கிற . 
 
    இன்ெனான்  நரசிம்மன் க்குப்ேபாட்  சாகும் இடம். அவன் சா க்கு காரணமாக 
இ ந்த மலம் அள் பவள் ஊர்வலத்தின் பின்னால் ஒப்பாாி ைவத் க்ெகாண்  
சு கா  வைர ேபாகிறாள். அவன் ெசய்த  குற்றம்; ஆனால் ெபற்ற தண்டைன மிக 
அதிகம். அ  அவைள சுட்  சு கா வைர இ க்கிற . 
 
    ேபராசிாிய க்காக கண்ணன் கெலக்டாிடம் ேபசித் ேதாற்கும் இடம். குற்றம் 
சாதாரணம், ஈவ் டீசிங்கில்கூட அடங்கா . அ  ெபாலீஸ் அக்கிரமமாக மாறி, சாதிக் 
கலவரம் என்ற ேதாற்றத்ைத உண் பண் கிற . அத் டன் நிற்கவில்ைல. மாணவர் 
ஆசிாியர் ேபாராட்டக் கு  மாவட்ட ஆட்சியாளைரப் பார்த் ப் ேபசிய பிறகு ற்றி ம் 

திய வ வம் எ க்கிற . அதிகார வர்க்கத்தின் அடக்கு ைற. தனி மனித தண்டைன. 
அதற்கு வசதியாக ப யாகிறான் கண்ணன். இத்தைன ம் அற் தமான படங்களாக 
சித்தாிக்கப்பட்  மனதிேல இடம் பி த் வி கின்ற . 
 
    கண்ண ம் தாசி ம் கழிக்கும் இர . இ  மேகான்னதமாகப் பைடக்கப்-
பட் க்கிற . 'இ ங்க. இ ப் க்கு அண்டக் ெகா க் க ம்ல.' ரவிக்ைகயால் ய 
ெலனின் இரண்  பாகங்கள் இ ப் க்கு கீேழ உதவிக்கு வ கின்றன. ெவள்ைளக் 
கைல த்திய சரஸ்வதி ேதவிக்கு ஸ்ேதாத்திரம் நடக்கிற . அவள் ெலனிைன ம், 
கண்ணைன ம் காப்பாற்றிவி கிறாள். 
 
    இ தியில் நம்பியின் . வைசகளிேல எத்தைன வைக ண்ேடா அத்தைன ம் 
இலக்கியத் தன்ைமேயா  ெவளிவ கின்றன. அரச பயங்கரவாதத்ைத தமிழில் த ல் 
ெசான்ன காவியம் சிலப்பதிகாரம் என்றால் இந்த நாவல் அைதேய மிைகயில்லாமல், 
சிறப்பாக கூர்ைமயாகச் ெசால்கிற . இங்ேக ம் ைறயான விசாரைண இல்லாமல் 
ஒ வன் அரச பயங்கரவாதத்தின் உச்சத்தில் அநியாயமாகக் ெகால்லப் ப கிறான். 
 
    'நம்பி ஐந்  நாட்கள் பிணவைறத் தைரயில் அைமதியாக அ கினான். அவன  
காயங்க ம் அ கி அைடயாளம் ெதாியாமல் கைரந்தன. அவ ைடய உடல் பைன 
ஓைலயில் தா மாறாகக் கட்டப்பட்  கு ம்பத்தினாிடம் ெகா க்கப்பட்ட . 
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ைகயிைலக் க ப்பட் ச் சிப்பம். அேத வண்ணம். அேத ஒ கல். நாற்றம்தான் 
ேவ மாதிாி... ஒ  கள்ளி படர்ந்த தி வனந்த ரச் சு காட் ல் அவன் 

ைகந் ேபானான்.' இந்த வார்த்ைதகள் ெவகு காலமாக வாசகர்களின் மனதில் 
ைகந்  ெகாண் க்கும். 

 
    அரசியல், ச க மாற்றங்கள், சினிமா, ஆன்மீகம் எல்லாம் அளேவா  பின்னிப் 
பிைணந்  வ கின்றன. காங்கிரஸ், தி க, கம் னிஸ்ட், ெபாியார் சித்தாந்தங்க ம், 
காந்திஜீ, ராஜாஜீ, திலகர், வ.ெவ.சு ஐயர் நடவ க்ைகக ம், ஆஷ் ெகாைல வழக்கும் 
இன் ம் உலக சம்பவங்கள்கூட நாவ ல் சாியான இடங்களில் தைல காட் னா ம் 
எந்த சமயத்தி ம் அைவ அதன் ஓட்டத்ைத இ த்  நி த்த வில்ைல. 
 
    The Statesman இந்த நாவல் One Hundred Years of Solitude கைதைய 
நிைன ட் யதாக குறிப்பிட் ந்த . எனக்கும் அவ்விதேம அ க்க  ேதான்றிய . 
நா  தைல ைற வந்த  ஒ  காரணம். மற்ற  ஒவ்ெவா  சா ம் உள்ளத்ைத 
உ க்குவதாக இ ந்த . ராம ைடய மரணம். ஆண்டா ைடய சி வன்/கணவன் 
மரணம். லட்சுமியின் மரணம். நரசிம்ம ைடய சா . இ தியில் நம்பி ெகால்லப்ப ம் 
ெகா ரம். இைவ எல்லாேம சீக்கிரம் மனைத விட்  அகலா . 
 
    தமிழ் நைட ெதளிந்த நீேராைடேபால சுகமாக இ க்கிற . இ  ஆசிாிய ைடய 

தல் எ த்  என்பைத நம்பேவ யவில்ைல. இப்ப  அழகான நைட சாதாரணமாக 
எல்ேலா க்கும் கிட் வதில்ைல. சில உதாரணங்கைளப் பா ங்கள். 
 
    'இவ க்குள் ேநரம் ஏற ஏற ஆைச அதிர்ந்  த ம் ம். வழியாமல் 
    பார்த் க்ெகாள்வ  ெப ம்பா .' 
    'எாி ம் நிலக்காிேபால் கண்கள்' 
    'எ பைதத் தாண்  ஐஞ்சு வ ஷம் ஆயிட் . பாம்  ெநளியற 
    சத்தம் கூட இன்னிக்கு வைரக்கும் ேகக்கு  எனக்கு.' 
 
    ' ந்ைதயப் படங்களில் கரகரத்த ெதாண்ைடயில் ேபசும் வில்லன்க டன் 
கத்திச்சண்ைட ேபாட்  பி ங்கிச் சைத வழிந்  ெவளித்தள்ளிய இ ப் கைளக் 
ெகாண்ட, காப்பாற்றப்படக்கூடாத கதாநாயகிகைளக் காப்பாற்றினார்.' 
 
    'எல்லா ம் தி ட ங்க. ேமகெவட்ைடச் சாமா ங்க. இரண்டணா 
    ேதவி யாகூட பக்கத்தில் வர ேயாசிப்பா.' 
 
    'அ கின்ற குழந்ைத ஒன்ைற அத ைடய தாய் வாயில் அ த்ேத 
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    அடக்கிக் ெகாண் ந்தாள்.' 
 
    'ஆனால் ஜன்னல் ெகா த்த குைறவா ள் ெகாண்ட மைழ த் க்கைளச் ேசர்க்கத் 
ெதாடங்கியதில் மரங்கள் சீக்கிரம் மைறந்  ேபாயின.' 
 
    இப்ப ப் பல அற் தமான வசனங்கள். இவற்ைற எ திய ஆசிாியர் தனக்கு தமிழில் 
எ தப் பயம் என்  கூறியி ந்த  என் ஆச்சாியத்ைத கூட் ய . 
 
    இந்த நாவ ன் தைலப்  பிரமாதம். இப்ப யான ஒ  நாவ க்கு தைலப்  ைவப்ப  
சிரமமான . ஆனால் இந்தத் தைலப்  மிக ம் ெபா த்தமாக அைமந் விட்ட . 
 
    ஐங்கு  142 ஆவ  பாட ல் இ ந்  தனக்கு இந்த நாவ க்கான தைலப்  
கிைடத்ததாக ஆசிாியர் ெசால்கிறார். 
 
    எக்கர் ஞாழல் இறங்கிணர்ப் ப சிைனப் 
    ள்ளிைற கூ ந் ைறவைன 
    உள்ேளன் ேதாழி படீ இயெரன் கண்ேண. 
 
    'ேதாழி ேகள். நான் அவைனப்பற்றி நிைனக்கமாட்ேடன். யாைர? எவன் நாட் ன் 
மணலடர்ந்த கைரயில் இ க்கும்  நகக் ெகான்ைற மரத்தின் தாழ்ந்த, த்தி க்கும் 
கிைளகளில் பறைவகள் ஆக்கிரமித் க் கூச்சல் இட்  அழி  
ெசய் ெகாண் க்கின்றனேவா அவைன. என் கண்க க்கு சிறி  க்கம் 
கிைடக்கட் ம்.' (ஞாழல் -  நகக் ெகான்ைற) 
 
    உண்ைமயில் இ  காதைலச் ெசால் ம் பாடலல்ல; கு ம்பத்ைதப் பற்றிய . 
எவ்வள தான் ன்பம் வந்தா ம் அவற்ைற தாங்கிக்ெகாண்  மரம் நிற்கிற . 
பட்சிகள் அதன் கிைளகைள ம், க்கைள ம் ெகாத்தி அழி  ெசய்தப ேய 
இ க்கின்றன. ஆனால் மரம் ஒன் ேம ெசய்வதில்ைல, எதிர்பார்ப்ப ம் இல்ைல. 
உயிர் ெகா த்தப ேய இ க்கிற .  நகக் ெகான்ைற. இைதவிடப் ெபா த்தமான 
தைலப்  கிைடத்தி க்குமா என்ப  சந்ேதகம்தான். 
 
    கண்ணன் அழகான பாத்திரம். நாவ ேலேய ெசால் யி ப்ப ேபால ஒ  குழப்பேம 
உ வான ஹம்ெலட்தான். சினிமா, தி க, கம் னிஸ்ட் கட்சி, கைடசியில் ஆன்மீகம் 
என்  அவன் பயணம் ெதாடர்ந்தா ம் இ தியில் அவனிடம் சிறி  இரக்கம் 
ஏற்ப கிற . நிபந்தைனகேளா  வந்த உமாவின் காத ல் அவ க்கு நிைற  
கிைடக்கவில்ைல. தாசியிடம் ேபாகிறான். ேராசாைவ மண க்க ேகட்கிறான். 
ம ப ம் உமாவிடம் ேபாகும் ஆைச ளிர்க்கிற . இப்ப  கைத ேபாகிற . 
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    குைறெயன்  ஏதாவ  கூறேவண் ம் என்  பி வாதமாகப் பார்த்தால் ஒன் , 
நாவ ன் ெதாடக்கத்ைதச் ெசால்லலாம். இைத ெகாஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக 
அைமத்தி க்கலாம். இந்த ெதாடக்கம் பல வாசகர்கைள விரட் வி ம். இரண் , 
கண்ணன் திடீெரன்  ேராசாைவ மணக்கும்ப  ேகட்கிறான். இதற்கான காரணம் 
வ வாகக் காட்டப் படவில்ைல, அவன் குழப்பமான மனிதனாக இ ந்தா ம்கூட. 

ன்றாவ  கண்ணன், உமா, ராதா பாத்திரங்கைள இன் ம் ெகாஞ்சம் ஓட 
விட் க்கலாம். அவர்கள் வ ம்ேபாெதல்லாம் க் காற்  அ த்த . 
 
    ைவ ெந ங்கும்ேபா  பதிெனட்டாம் நாள் ேபாாில் ம ைடய மனம் அைடந்த 
குழப்பத் டன் என் மனம் கண்ணைன ஒப்பிட்ட . கண்ண க்கு ெவற்றியா, 
ேதால்வியா? ெபாிய எதிர்பார்ப் கள் ெகாண்ட மனிதனல்ல அவன். உமா க்காக 
ஐ.ஏ.எஸ் பாீட்ைச எ கிறான், அவ க்காக தன் வாழ்க்ைக ைறையேய மாற்றச் 
சம்மதிக்கிறான். எந்த அதிகாரம் மிக ம் ெகா ரமான ைறயில் அவ ைடய 
ேவைலையத் தற்கா கமாகப் பறித்  அவமானம் ெசய்தேதா அேத அதிகாரப் 
பைடயில் ேசர்வதற்கு ெடல்  ேபாகிறான். மிகப்ெபாிய ரண். பதிெனட்  
அத்தியாயங்கள், மிக ம் ெபா த்தமானேத. பகவத் கீைதகூட 18 
அத்தியாயங்கள்தான். இைத ேயாசித்ேத ஆசிாியர் அதிகாரங்கைள அைமத்தி ப்பார் 
என்  எனக்குப் ப கிற . 
 
    கடந் ேபான ஆண் களில் நான் வாசித்த நாவல்களில் (ஆங்கிலம் உள்பட) 
மன க்குப் பி த்த சிறந்த பத்  நாவல்களில் இ ம் ஒன்றாக இ க்கும். 
ேத பவனிடம் தரமான இலக்கியங்கள் சிக்கும். அ ர்வமான சிற்பக் கைல நி ணர் 
ஒ த்தர் பார்த் , பார்த்  ெச க்கிய ேபால இந்த நாவல் மிக ம் ட்பமானதாக 
அைமந்தி க்கிற . அல்ல  யாளியின் வாயில் காலம் காலமாக உ ண்  ேதய்ந்  
வ வ ப்பான, உ ட்ட ந்த ஆனால் எ க்க யாத, கல் உ ண்ைடேபால 
என் ம் ெசால்லலாம். அல்ல  ேதர்ந்த கைலஞன் இர ம், பக ம் கவனம் குைற  
படாமல் இைழத்த 120 கண் பத்தமைடப் பாய் ேபால என் ம் ெசால்லலாம். 
 
    த்தகத்ைத கீேழ ைவத் விட்ேடன். ள்ளினங்கள் இன் ம் மரத்ைதச் சுற்றிப் 
பறந்  ெகாண் க்கின்றன. அவற்றின் சத்தம் அடங்கா . அைவ ெசால் ம் 
சங்கதிக க்கும் ஓய்வில்ைல. 
    ------------- 
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33. ேபய்களின் கூத் . 
 
    பனிக்காலத்தின் ஆரம்பத்தில் நான் அெமாிக்கா க்குச் ெசன்ேறன். அங்கு 
தங்கியி ந்த சமயத்தில் ன்  த்தகங்கள் ப த்ேதன். இப்ெபா ெதல்லாம் நல்ல 

த்தகங்கள் வாங்குவ  கஷ்டமாகிவிட்ட . ஆகேவ நண்பர்களின் பாிந் ைரகைள ம், 
பத்திாிைககளின் மதிப்பீ கைள ம் ைவத்  அவற்ைறத் தீர்மானிக்கிேறன். என் 
விஷயத்தில் நல்ல காலமாக ன்  த்தகங்க ேம எனக்கு பி த் க் ெகாண்டன. 
ஆனா ம் Aminatta Forna எ திய The Devil That Danced On The Water என்ற 

த்தகத்ைத என்னால் மறக்க யவில்ைல. அதற்குக் காரணம் இ ந்த . 
 
    நான் ேவைலெசய்த தல் ஆப்பிாிக்க நா  சியரா ேயான். இந்த நாவல் இந்த 
நாட் ன் பின்னணியில் எ தப்பட்ட . சில சம்பவங்கள், ஏன் சில பாத்திரங்கள்கூட 
எனக்குப் பாிச்சயமானைவ. இ  ஒ  கற்பைன நாவல் அல்ல. சாித்திரம் அல்ல. 
சுயசாிைத அல்ல. இைவ எல்லாம் கலந்த ஓர் அற் தமான கைத. 
 
    சுதந்திரம் அைடந்த சியாரா ேயானின் இரண்டாவ  பிரதமர் சியாக்கா 
ஸ்டீவன்ஸ். அவ ைடய நிதி மந்திாி கம்மட் ேபா•ர்னா. ேநர்ைமயானவர். நாட் ன் 
நிதிைய தவறான வழியில் பிரதமர் ெசல  ெசய்வைத எதிர்த்  பதவி றக்கிறார். 
இ தியில் ேதசத் ேராகக் குற்றம் சாட்டப்பட்  க்கி டப்ப கிறார். 
 
    அமினாட்டா அவ ைடய மகள். தகப்பைனத் க்கி ட்டேபா  அவ க்கு வய  
பத் . இந்த நாவல் அமினாட்டாவின் தல் பத்  வ டங்கைள ம், ேபா•ர்னாவின் 
கைடசிப் பத்  வ டங்கைள ம் ெசால்கிற . அமினாட்டா ஸ்ெகாட்லாந்தி ம், 
இங்கிலாந்தி ம் ப த் தற்ேபா  பி.பி.சியில் ஒ பரப்பாளராக ேவைல பார்க்கிறார். 
அத் டன் எ த்தாளர். பல வ ட ஆராய்ச்சிக க்குப் பிறகு இந்தப் த்தகத்ைத 
எ தியி க்கிறார். 
 
    ஒ  லகத்ைத இரண்டாகப் பிாிக்கலாம் என்  ெசால்வார்கள். ஒ  பக்கத்தில் 
'ெபாய்' என்  எ தி ைவத்  எல்லா கற்பைன சமாச் சாரங்கைள ம் அங்ேக அ க்கி 
ைவக்கலாம். இன்ெனா  பக்கத்தில் 'உண்ைம' என்  பதிந்  சாித்திரம், விஞ்ஞானம், 
கணக்கியல் ேபான்ற ல்க க்கு இடம் ெகா க்கலாம். கற்பைன வசீகரங்க டன் 

க்க க்க உண்ைமச் சம்பவங்கைள ம், சாித்திர நிகழ்ச்சிகைள ம் ெகாண்ட 
அமினாட்டாவின் த்தகம் எந்த வைகையச் சார்ந்த ? 
 
    லத்தீன் அெமாிக்க நாவல் ஆசிாியர்களின் கற்பைன அ க்க  சாித்திரக் ேகா கைள 
மீ கின்றன என்ற குற்றச்சாட்  உண் . அமினாட்டாவின் நாவ ல் கற்பைன வளம் 
கைர ரண்டா ம் வரலாற்ைற மங்கலாக்காமல் தன் ேவைலைய அ  ஒ ங்காகச் 
ெசய்கிற . அமினாட்டாேவ ஓர் இடத்தில் ெசால்கிறார்: ' ற்றி ம் கற்பைன 
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நாவலாக இ ந்தால் இந்தக் கைதயின் வில் சிதிலமான னிகைள எல்லாம் 
ைநஸாக ந்  அழகிய குஞ்சமாக்கிவிடலாம். ஆனால் இ  உண்ைமக் கைத. சில 

னிகள் அசிங்கமாக ெதாங்கத்தான் ெசய் ம்.' 
 
    இன் ம் ஒ  வித்தியாசம். வழக்கமாக ஆப்பிாிக்காைவப் பற்றிய த்தகங்கள் 
ஆப்பிாிக்கர்களால் எ தப்பட் க்கும். அதில் ஆப்பிாிக்க ைளைய ம், ஆப்பிாிக்க 
சிந்தைனைய ம் காணலாம். ஆப்பிாிக்க நைட ம், பழெமாழிக ம், ெசால்லாட்சிக ம் 
அங்கங்ேக ெம கூட் ம். இ  அப்ப யல்ல. ஆங்கிலச் சிந்தைனயில், ஆங்கில 
நைடயில் ெசால்லப் பட் க்கிற . ஸ்ெகாட்லாந்தில் எ ம்பிய காற்  ஆப்பிாிக்க 
சிவப்  மண்ணில் ர கிற . அந்த மண்ணில் எ ம் மணம் உலகத் க்குச் 
ெசாந்தமானதாக பாிமளிக்கிற . 
 
    கைத இ தான். ஆப்பிாிக்காவின் சியாேரா ேயான் நாட் ல் வடக்குப் பகுதியில் 
ஒ  சி  கிராமம். இங்ேக ெபண்கள் ரகஸ்ய கூட்டத்தின் தைலவி 

ைடப்பக்கட்ைடைய க்கி தைலக்கு ேமல் பி க்கிறாள். அதன் அர்த்தம் ஒ  ெபண் 
இறந் விட்டாள். அவ க்குப் பிறந்த குழந்ைத அனாைதயாகிவி கிற . அந்தக் 
குழந்ைதயின் ெபயர் கம்மட் ேபாஃர்னா, இந்தக் கைதயின் நாயகன். 
 
    இதிேல ஒ  லாபம் இ ந்த . அந்தக் கிராமத்தில் ஒ  பள்ளிக்கூடம் 
திறந்தி ந்தார்கள். பாதிாியார் கிராமத் தைலவாிடம் ேபாய் ட் க்கு ஒ  பிள்ைளைய 
பள்ளிக்கூடத் க்கு அ ப் ம்ப  ேவண் கிறார். தைலவ ம் பாதிாியாாில் இரங்கி 
சம்மதிக்கிறார். எல்லாத் தாய்மா ம் தங்கள் தங்கள் பிள்ைளகைள பள்ளிக்கூடத் க்கு 
அ ப்பாமல் காப்பாற் கிறார்கள். கம்மட் க்கு அப்ப  காப்பாற்ற ஒ  தாய் 
இல்ைல. ஆகேவ அவன் பள்ளிக்கூடம் ேபாகிறான். அப்ப த்தான் அவ ைடய 
ப ப்  ஆரம்பமாகிற . 
 
    ஆனால் அவன் ெகட் க்காரன். இயற்ைகயாகேவ ப ப்பில் ஆர்வம் உண் . 
பள்ளிப்ப ப்ைப த் க்ெகாண்  உபகாரச் சம்பளத்தில் ேமல்ப ப் க்கு 
ஸ்ெகாட்லாந்  ெசல்கிறான். சியாரா ேயான் கிராமத்தில் இ ந்  ஸ்ெகாட்லாந்  
ேபாகும் தல் மாணவன் இவன்தான். ன்றாம் ஆண்  ம த் வம் ப க்கும்ேபா  
( 1959) ெமாறீன் என்ற ெவள்ைளக்காரப் ெபண்ைணக் காத க்க ஆரம்பிக்கிறான். 
அந்தப் ெபண்ணின் கரத்ைதக் ேகட்  (என்ன ணிச்சல்?) அவள் தகப்பனிடம் 
ேபசுகிறான். அதற்கு தகப்பன் 'அப்ப யா, க ப்  ைபயன் க ப்  ெபண்ைண 
மணக்கலாம். சீனப்ெபண்ைண சீனாக்காரன் மணக்கலாம். பச்ைசப் ெபண்ைண 
(அப்ப  ஒன்  இ ந்தால்) பச்ைசப் ைபயன் மணக்கலாம்' என்  ெசால்கிறார். அ ேவ 
அவ ைடய பதில். 
 
    கம்மட் உைடந் ேபாகவில்ைல. ரகஸ்யமாக ெமாறீைனத் தி மணம் ெசய்கிறான். 

ன்  பிள்ைளகள் பிறந்த பிறகு தாய் நாட் க்குத் தி ம்பி அரசாங்க 
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ம த் வமைனயில் ெடாக்டராக ேவைல பார்க்கிறான். அங்ேக அவ க்கு பல 
அதிர்ச்சிகள். க விேல இறந்  பிறந்த சிசுக்கைள பிரசவ அைறயிேலேய த்தகங்கள் 
அ க்குவ  ேபால ெசல்பி•ல் அ க்கி ைவத்தி க்கிறார்கள். க ச்சிைத  ெசய் ம்ப  
ேமலதிகாாி இவ க்கு கட்டைளகள் இட்டேபா ம் ம க்கிறார். கைடசியாக 
பணியி ந்  விலகி தன் ைடய கிராமத்தில் தனியார் ம த் வமைன ஒன்  
ஆரம்பிக்கிறார். 
 
    ஏைழக் கிராம மக்களிைடேய அவர் கழ் பர கிற . சியாக்கா ஸ்டீவன்ஸ் என்ற 
ெதாழிற்சங்கத் தைலவ டன் ேசர்ந்  க்கட்சி ஆரம்பித்  ேதர்த ல் 
ேபாட் யி கிறார். இவர்க க்கு அேமாகமான ெவற்றி. ஆனா ம் அரைச 
ஸ்தாபிக்க யவில்ைல. பல எதிர்ப் கள். ரா வப் ரட்சிகள். இ தியில் 1967ல் 
சியாக்கா ஸ்டீவன்ஸ் பிரதமராகப் பதவி ஏற்கிறார். அவ ைடய நிதி மந்திாியாக 
இரண்டாவ  இடத்தில் ெடாக்டர் கம்மட் ேபாஃர்னா. 
 
    ேபாஃர்னாவின் கழ் உலக வங்கி மட் ம் எட் கிற . அேத சமயம் அவர் வளர்த்த 
கட்சியிேல பிள , தாம்பத்தியத்தி ம் பிள . ெமாறீன் மணத்ைத றித் க்ெகாண்  
பிள்ைளகைள எ த் ச் ெசன்  இன்ெனா  தி மணம் ெசய்கிறார். ேபா•ர்னா ம் ஓர் 
ஆப்பிாிக்கப் ெபண்ைண மணந் ெகாண்  பிள்ைளகைளத் தி ம்ப ெப கிறார். 
சியாக்கா ஸ்டீவன்ஸுடன் இவ ைடய ேமாதல் பகிரங்கமாகிற . அரசாங்கப் 
பணத்ைத ேநர்ைமயற்ற வழிகளில் அவர் விரயமாக்குவைத ேபா•ர்னா எதிர்த்  பதவி 
விலகுகிறார். அப்ெபா ம் அவர் பிரச்சிைன தீரவில்ைல. அவர் உயி க்கு ஆபத் . 
தன் மைனவிைய ம் பிள்ைளகைள ம் ரகஸ்யமாக இங்கிலாந் க்கு அ ப் கிறார். 
 
    சியாக்கா ஸ்டீவன் டம் ஓர் அ யாள் இ ந்தார். அவர் ெபயர் எஸ்.ஐ.ெகாேறாமா. 
1971ம் ஆண்  நா  கு யரசாகி சியாக்கா ஸ்டீவன்ஸ் ஜனாதிபதியாக 
பதவிேயற்கும்ேபா  இவர் உப ஜனாதிபதியாவார். சியாக்கா ஸ்டீவன்ஸுக்கு 
எதிாிகைள பி க்கா . எஸ்.ஐ.ெகாேறாமாவின் க்கிய ெதாழில் இந்த எதிாிகைள 
அகற் வ . அவாிடம் எப்ப ம் மாக்கியவல் யின் 'இளவரசன்' த்தகம் இ க்கும். 
அதில் ெசால்லப்பட்ட' மனிதைன ம் ஆற்ைற ம் கட் ப்ப த்தலாம், ஆனால் நம்ப 

யா ' என்ற வாசகத்தில் அவ க்குத் தீராத பற் . நம்ப யாத மனிதர்கைள 
அவர் பலவித உத்திகைள பாவித்  அகற்றினார். இப்ெபா  கம்மட் ேபா•ர்னா ஒ  
நம்ப யாத மனிதராக மாறியி ந்தார். 
 
    காரணமில்லாமல் ேபா•ர்னா சிைறயிலைடக்கப்பட்  சில வ டங்க க்குப் பிறகு 
ெவளிேய வ கிறார். மீண் ம் ைக  ெசய்  அவர் ேமல் ேதசத் ேராகக் குற்றம் 
சுமத்தப்ப கிற . ற்றி ம் எஸ்.ஐ. ெகாேறாமாவினால் ேசா க்கப்பட்ட இந்த 
வழக்கில், ேபா•ர்னா க்கு க்கு தண்டைன கிைடக்கிற . அவ ைடய கைடசி மகள் 
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அமினாட்டா இ பத்ைதந்  வ ட காலத்திற்கு பிறகு தகப்ப ைடய கைதைய 
எ கிறார். 
 
    ஒ  ேயாக்கியன் அதிகார சக்திகைள எதிர்த்  நின்  ேதாற் ப் ேபாகும் கைத இ . 

ல் க்க வ த்த ம், பிாி ம், ஆதங்க ம், ேசாக ம் கலந்தி ந்தா ம் இ  ஓர் 
ஆப்பிாிக்க கிராமத்  சி மியின் கைதைய ம், தனி மனிதன் கைதைய ம், ஒ  
நாட் ன் கைதைய ம் ெசால்கிற . ஆப்பிாிக்காவின் நீண்ட சாித்திரத்தில் ஒ  சி  
ந க்கு ேநர்ைமயாகப் பதி  ெசய்யப்ப கிற . ஒ  சி மியின் கண்களால் ஆப்பிாிக்க 
கிராம வாழ்க்ைக விவாிக்கப்ப ம்ெபா  Isabel Allendeயின் எ த்  வசீகரம் 
அ க்க  பளிச்சி கிற . 
 
    ஒ  நாவ ன் தல் சிறப்பான அம்சம் அதன் வாசிப் த்தன்ைம (readability). 
எப்ப ேயா தமிழில் இலகுவான வாசிப் தன்ைம ெகாண்ட பைடப் கள் 
ஆழமானைவயல்ல என்ற க த்  ஊன்றிவிட்ட . நல்ல வாசிப் த்தன்ைம ெகாண்ட 
நல்ல நாவல்க ம் இ க்கின்றன. அதில் இ  ஒன் . ஒ  ைன ப த்தி ப்ப ேபால 
இந்த நாவல் மிக இயற்ைகயாக அைமந்தி க்கிற . சிறி  சிறிதாக ேவைலப்பா கள் 
ெசய்  உ வாக்கிய ஓர் அழகான மாளிைகக்குள் ைழவ ேபால ப க்க ப க்க இதன் 
சுவாரஸ்யம் கூ க்ெகாண்ேட ேபாகிற . 
 
    இந்தக் கைதையச் ெசால்வதில் ஒ  சங்கடம் உண் . க்கு தண்டைன ெபற்ற ஒ  
தகப்பைனப் பற்றி மகள் எ ம் கைத. இதில் ஒ  பக்க சாய்  ஏற்ப ம் வாய்ப்  
இ க்கிற . இைத எ வதற்குப் பல வ ட ஆராய்ச்சிக ம், ேநர் க 
விசாரைணக ம் ேதைவயாக இ க்கின்றன. இ பக்க ஆதாரங்கைள ம், தன் 

க்குச் சாதகமில்லாத சில தகவல்கைள ம்கூட, வாசகர்க டன் பகிர்ந்  
ெகாள்வதி ந்  அமினாட்டாவின் ேநர்ைம லப்ப கிற . 
 
    ஒ  சாித்திர மாணவ க்கு இந்த நாவ ல் சில குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். கால 
ஒ ங்கின்ப  கைத ெசால்லப்படவில்ைல. ன் க்கு பின்னாக சம்பவங்கள் 
வ கின்றன. எந்த ஆண்  எந்தச் சம்பவம் என்  ஊகிக்க ேவண் யி க்கிற . பல 
இடங்களில் ஒக்ேடாபர் என் ம் ஜூைல என் ம் வ டங்கள் ேபாடாமல் 
ெமாட்ைடயாக ஆசிாியர் குறிப் பி கிறார். இன் ம் சில இடங்களில் 'எனக்கு ஆ  
வய  நடந்தேபா ' என்  ஆரம்பித்  அமினாட்டா சம்பவத்ைத விவாிக்கிறார். 
இப்ப யான சி  குழப்பங்கைள தவிர்த்தி க்கலாம் என்  ப கிற . 
 
    ஆனால் அமினாட்டாவின் எ த்தில் கவிைத ெசாட் கிற . அபர்டீனில் எ ம்பிய 
காற்  ஆப்பிாிக்க மண்ணில் ர கிற . அந்த மண்ணில் எ ம் மணம் உலகத் க்கு 
ெசாந்தமானதாக சுகிற . அமினாட்டாவிடம் இ ந்  அசாதாரணமாகப் றப்ப ம் 
ெசால்லாட்சி ம், பிரேயாகங்க ம் மனைத அைசக்கின்றன. இைதப் பா ங்கள். 
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    அவள் சி மி. பிளாஸ் க் வாளிைய தைலயிேல சுமந்தப  வ கிறாள். சிவப்  மண் 
பட்ட ெச ப்பில்லாத பாதங்கள். ேதாளில் க ன் ஒ  பக்கம் ந வி வி கிற . 
அவ ைடய ஒவ்ெவா  அ க்கும் ெபாிய வாய் வாளியி ந்  தண்ணீர் ெதறிக்கிற . 
சி  சி  வானவில்கைள சி ஷ் த்தப ேய வ கிறாள். என்ைனக் கண்ட ம் 
சிாித்தாள். 
 
    சாதாரண வார்த்ைதகள். ஒ  படம் எங்கள் கண் ன் அப்ப ேய விாிகிற . 
 
    இன்ெனா  காட்சி. அமினாட்டா 25 வ டங்கள் கழித்  ஆப்பிாிக்கா க்கு 
வ கிறாள். தான் சி மியாக வசித்த குக்கிராமத்தில் தன் மாமியாைர ( அடமா) 
சந்திக்கிறாள். 
    'ஓ, அடமா, அடமா' 
    'என் அமினாட்டா, என் அமினாட்டா' 
    'எங்கள் இ வ க்கும் இைடயில் நசுங்கிப்ேபான காற்றில் 25 
    வ டங்க ம், இரண்  கண்டங்க ம், ஒ  ேபா ம் ெதாங்கின.' ஒ  நீண்ட 
பாராவில் ெசால்லேவண் ய ஒன்ைற ஒ  வாியில் ெசால்  வி கிறார் அமினாட்டா. 
தான் சி மியாக இ ந்தேபா  நடந்த சம்பவத்ைத அமினாட்டா விவாிக்கிறார். 
 
    'என்ைனத் தாண்  அந்தக் கார் ேபான . பிறகு நின்ற . காாி ந்தப ேய அந்தப் 
ெபண் என்ைனப் பார்த்  காறி உமிழ்ந்தார். ஒ  ெபாிய பந் ேபால அந்த எச்சில் என் 
கால யில் வந்  வி ந்த . அைத நான் குனிந்  பார்த்ேதன். ஒ  கடல் ண் யிர் 
ேபால அ  தியில் பரவிய . அதன் ஓரங்கள் த்  உயிர் ஜந் ேபால 
    அைசந்த .' 
 
    அமினாட்டாவின் கிராமத்தில் ஒ  நம்பிக்ைக இ ந்த . பகல் காலத்தின் ஓளி 
மைறந் , இ ளின் ஆதிக்கம் ெதாடங்கும் சமயம் ேபய்கள் தண்ணீாின் ேமல் வந்  
கூத்தா ம் என் . அ  மிக ம் உண்ைம. உலகத்தில் நீதி ேபாய், அநீதி தைல 

க்கும்ேபா  ேபய்கள் ஆட்சி அைமக்கின்றன. ெபாலீவியன் கா களில் ேச குேவரா 
'ேபார் ரர்கேள, சாியாகக் குறிைவ ங்கள்' என்  சத்தம் ேபாட்டப ேய ெசத்தான். 
அவன் இறந்த பிறகும் அவன் ைககைளத் ண் த்தார்கள். இரண்  மாதங்கள் 
மட் ேம பிரதமராக பதவி வகித்த பற்றிஸ் ம்பா, ெகாங்ேகா கா களில் 
ெகா ரமாக ெகால்லப்ப ன் தன் மைனவிக்கு 'எனக்காக அழாேத, என் 
ேதாழைமக்காாிேய' என்  ெசய்தி விட்டான். 
 
    அப்ெபா ெதல்லாம் ேபய்கள் ஆட்சிெசய்தன. அந்த ஆட்சிகளில் நீதி 
கிைடக்கவில்ைல. அதிகாரத்தினால் தடயங்கள் உண்டாக்கி, ெபாய் சாட்சிகள் 
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ைனந் , க்கி டப்பட்ட ேபா•ர்னா க்கும் நீதி ம க்கப் ப கிற . அவ ைடய 
உடல் அைடயாளம் இல்லாத ஒ  மயானக் குழியில் ைதக்கப்ப கிற . 
 
    அமினாட்டா எ கிறார். 'என் ைடய தகப்பனாாின் உடைல மட் ம் அவர்கள் 
அழிக்கவில்ைல. அவ ைடய சிந்தைனகள், லட்சியங்கள் எல்லாேம அழிந்தன. இந்தப் 
ெபாிய மயானத்தில் அவர் உட ன் எச்சங்கள் எங்ேக ைதக்கப் பட்டன? ஒ ேவைள 
என் தகப்பனாாின் எ ம் களின் ேமல் நான் நடக்கிேறனா.' 
 
    இப்ப  நாவல் கிற . 
 
    நான் சியாரா ேயானில் வசித்தேபா  நடந்த ஒ  சம்பவம் இந்த நாவ டன் 
ெதாடர் ைடய . எங்க ைடய கு ம்ப ைவத்தியர் ெபயர் ெடாக்டர் ெசளத்திாி. 
இந்தியாவில் இ ந்  வந்  ஓர் ஆப்பிாிக்க ெபண்ைண மணம் த்  அங்ேகேய 
தங்கிவிட்டவர். 
 
    அவ ம் ெடாக்டர் ேபா•ர்னா ம் சிறி  காலம் ஒன்றாக ேவைல ெசய்தவர்கள். 
ஆகேவ நண்பர்கள். ேபா•ர்னாைவ ேதசத் ேராக குற்றம் சாட்  சிைறயில் 
அைடத்தேபா  சிைறக்கூட ைவத்தியராக ேவைல பார்த்தவர் ெசளத்திாி. வழக்ைக 
விசாாித்த நீதிபதி க்குதண்டைன விதித்தார். மரண தண்டைனக் குற்றவாளிகைளத் 

க்கி வதற்கு தல் நாள் நி த் ப் பார்த்  அவர்கள் எைடைய குறித்  ைவத் க் 
ெகாள்வார்கள். 
 
    காரணம் அேத அள  எைட ள்ள மண் சாக்ைக க்கு மரத் க் கயிற்றில் ஒத்திைக 
பார்த்  கயிற்றின் வ ைமைய உ தி ெசய்வ தான். க்கு மரத் ப் ெபாறிகள் 
எல்லாம் ேவைல ெசய்கின்றனவா என்  தி ப்பி தி ப்பி ேசாதைன ெசய்  
பார்ப்பார்கள். க்கு மரத்தில் ெதாங்க வி வதற்கும் ஒ  ைற உண் . ெபாறி விலகி 
வி ம்ேபா  க த்  எ ம்  றியேவண் ம். அ ேவ ேவதைன இல்லாத சா . எைட 
கூ ய க்கு ைகதிக்கு கட்ைடயான கயிற்ைற ம், எைட குைறந்த ைகதிக்கு நீளமான 
கயிற்ைற ம் பாவிப்பார்கள். ஒ  150 ராத்தல் ைகதி குைறந்த  ஆ  அ  ரம் 
காற்றில் விழேவண் ம் என்பார் ெசளத்திாி. 
 
    தல் நாள் இர  க்க ேபா•ர்னா ங்கவில்ைல. சி  வயதில் அவர் கற்ற ஒ  
பாடைலேய தி ப்பி தி ப்பி உரத்த குர ல் பா க் ெகாண் ந்தாராம். அப்ப  மற்றக் 
ைகதிகள் கூறினார்கள். 
 
    Hang down your head Tom Dooley 
    Hang down your head and cry 
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    Hang down your head Tom Dooley 
    Poor boy you are bound to die 
    ( தைலைய ெதாங்கப் ேபா  ெடாம்  
    தைலைய ெதாங்கப் ேபாட்  அ  
    தைலைய ெதாங்கப் ேபா  ெடாம்  
    பாவிேய நீ சாவ  நிச்சயம்.) 
 
    ெடாக்டர் ெசளத்திாி தன் நண்பைரக் கட் ப்பி த்  விைட ெப கிறார். இவ்வள  
சிைற ெந க்க யி ம் ேபா•ர்னாவின் உட ம் சாி, உள்ள ம் சாி தளரவில்ைல. 
ெசளத்திாியின் கில் தட் க் ெகா த்  ேபா•ர்னாதான் ஆ தல் ெசால்ல 
ேவண் யி க்கிற . 
 
    ஜூைல 19, 1975 இர  ந  நிசி. ேபா•ர்னாைவ க்கு ேமைடக்கு அைழத் ச் 
ெசல்கிறார்கள். அவ ைடய ைககள் கட்டப்பட் , க ப் த் ணியினால் கம் 
மைறக்கப்ப கிற . பிாிட் ஷ் ைறப்ப  ெசய்யப் பட்ட சு க்கு கயிற்றில் 
( அெமாிக்க ைறயில் பல ம ப்  சு க்குகள் இ க்கும்) ேபா•ர்னாவின் க த்  
மாட்டப்ப கிற . ெபாறிைய இ த்த ம் உடல் ெதாங்குகிற . 
 
    19 ம் ேததி ந  நிசியில் க்கு ேமைட ஏறியவர் 20 ம் ேததி பிணமாகக் கீேழ 
வி கிறார். ெடாக்ரர் ெசளத்திாி, க த்  எ ம்  றிந்  உயிர் பிாிந்தைத உ தி 
ெசய்கிறார். 
 
    சடலத்ைத திறந்த ெலாறியின் பின் பகுதியில் அலட்சியமாக எறிந்  ேராகுப்பா 
மயானத் க்குக் ெகாண்  ேபாகிறார்கள். அதிகாரத்தில் இ ப்பவர்க க்கு தடயங்கள் 
எதிாி. அந்த உடைல அமிலத்தில் கைரத் க் கைரத்  உ மாற் கிறார்கள். மிச்சம் 
மீதிைய அைடயாளமில்லாத ஆழமான ஒ  குழியில் ைதத்  வி கிறார்கள். 
 
    'திம்னி' ெமாழியில் கிழைமக க்கு ெசால் இல்ைல. மாதங்க க்கு இல்ைல. 
வ டங்க க்கும் இல்ைல. எல்லாேம அைடயாளம் இல்லாத ஒ  நீண்ட கால ெவளி. 

கம்மட் ேபா•ர்னா என்ற மனிதன் இந்தக் கால ெவளியில் ேதான்றி, இந்தக் கால 
ெவளியிேலேய மைறந் ேபாகிறான் அவன் வாழ்ந்ததற்கான ஒ  சாட்சிய ம் இல்ைல. 
 
    பாெடம்பா சிைறக்கூடத்தில் த த்த க ப்  அட்ைட ேபேர  ஒன்  இ க்கிற . 
அந்தச் சிைறயில் மரண தண்டைன அ பவித்த காைடயர்கள், ெகாள்ைளக்காரர்கள், 
ெகாைலயாளிகள், வல் ற க்காரர்கள் என்  எல்ேலா ைடய ேபர்க ம் அதில் 
அடக்கம். அந்த ெலட்ஜாில் ஒ  பக்கத்தில் 18 ஜூைல 1975 என்  ேததியிட்  , 
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அதற்கு அ கில் ' கம்மட் ேபா•ர்னா' என்  குறித்  எைட '160' என்  பதிந்தி க்கும். 
இந்த ஒ  தடயேம இன்  எஞ்சி இ க்கிற . மற்றைவ எல்லாம் அழிந் விட்டன. 
    ----------- 
 

34. ஒ  ெபாிய த்தகத்தின் சிறிய வரலா  
 
    என் வாழ்க்ைகயில் நான் வாசகசாைலக்கு ப க்கப் ேபான  கிைடயா . அங்ேக 
அமர்ந்  த்தகங்கள் வாசித்தேதா, அல்ல  இரவல் வாங்கி வந்  ப த்தேதா இல்ைல. 
இப்ப  ஒ  பழக்கம். த்தகங்கைள ெவகு காலமாக காசு ெகா த்  வாங்கிச் ேசர்த்  
வந்ேதன். கனடாவில்தான் தன் தலாக லகத்தில் த்தகம் இரவல் வாங்கலாம் 
என்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்ட . அதற்குக் காரணம் இ ந்த . மைனவியின் 
எதிர்ப் . பார்த்த டன் ஆைசப்பட்  த்தகங்கைள வாங்கிவி வதால் அவற்றில் பல 
ப க்கப்படாமேலேய பல அைறகைள நிைறத் க் ெகாண்  கிடந்தன. த்தக 
அைறயின் தட் கள் நிரம்பி வழிந்  மற்ற அைறகளி ம் ெமள்ள எட் ப்பார்த்தன. 
ஆனப யால் ப் த்தகங்கைள இனிேமல் வாங்குவதில்ைல என்ற தைட த்தர க்கு 
நான் நிர்ப்பந்திக்கப் பட்ேடன். 
 
    தவறான ேநரத்தில் தவறான இடத்தில் எ த்த தவறான . 
 
    இந்த  எ த்த அன்ேற ஒ  ப் த்தகம் ெவளியான . அைதப் பற்றி சில 
ஆங்கிலப் பத்திாிைகக ம், வார இதழ்க ம் வானளாவப் கழ்ந்தன. 
க ேபார்னியாவில் இ ந்  ஒ  நண்பர் மின்னஞ்சல்கூட அ ப்பினார். நான் 
என் ைடய லகத் க்குச் ெசன்  இந்தப் த்தகம் இ க்கிறதா என்  விசாாித்ேதன். 
இங்ேகெயல்லாம் லகங்களில் ேபாய் உங்க க்குத் ேதைவயான த்தகத்ைத உ வி 
எ த் க்ெகாண்  உடேன றப்பட யா . அேநகமாக நீங்கள் ேகட்கும் த்தகம் 
ெவளியிேல ேபாயி க்கும். உங்கள் ெபயைர கம்  ட்டாில் பதி  ெசய்  ைவத் , 
உங்க க்கு ன்  அந்தப் த்தகம் ேகட்டவர்கள் எல்லாம் வாசித்  த்த பிறேக 
அ  உங்க க்குக் கிைடக்கும். 
 
    நான் த்தகத்ைத பதியச் ெசன்றேபா  லக அ வலர் கம் ட்டாில் விபரத்ைத 
பதிந் விட்  என்ைன நிமிர்ந்  பார்த்தார். 'மிக அதிசயமாயி க்கிற . நீங்கள் இந்தப் 

த்தகத் க்கு பதிந்த 311வ  நபர். இந்த 310 ேப ம் ப த்த பிறேக இ  உங்கள் 
ைகக்கு வந்  ேச ம்' என்றார். நான் வாைய ன் அவர் அ த்த ஆைளக் 
கவனிக்கப் ேபாய் விட்டார். 
 
    இப்ெபா  எனக்கு ஆவல் அதிகமான . இவ்வள  ேபர் ஆைசப்பட்  வாிைசயில் 
நிற்பெதன்றால் ஒ  விேசஷம் இ க்கத்தான் ெசய் ம். 310 ேபர் வாசிக்கும் வைரக்கும் 
காத்தி ப்ப  நடக்கிற காாியமா? எப்ப ம் இந்தப் த்தகத்ைத 
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ைகப்பற்றிவிடேவண் ம் என்  தீர்மானித்ேதன். ஆகப் ெபாிய லக அதிபைரச் 
சந்தித்  ஒ  த்தகத்திற்காக ஐந்  வ டத்திற்கு ேமலாகக் காத்தி க்கேவண் ய 
என் ைடய ர்ப்பாக்கிய நிைலைய பற்றிக் கூறிேனன். அவர் ெபயர் Patricia. 

த்தகங்கைள ேநசித்த அள  அவர் மனிதர்கைள ம் ேநசித்தார். 
 
    வாசிப்  சுற் க்கு அல்லாமல் ஆராய்ச்சிக்கு மட் ம் ஒ க்கி ைவத்த ஒ  த்தகத்ைத 
'ஒ  வாரத்திற்கு மட் ம்' எனக்கு இரவல் தரேவண் ம் என்ற விேசஷமான  
ஒன்ைற எ த்தார். அப்ப ப் ெபற்ற தான் அந்தப் த்தகம். 
 
    அந்தப் த்தகத்தில் இ ந்  என் கண்கைள ஒ  வாரமாக எ க்க யவில்ைல. 
சட்டம் என்றால் என்ன. நமக்கு நாம் ேபா வ தாேன. இ  கட்டாயம் ஒ வர் 

ட் ேல இ க்கேவண் ய அ ர்வமான த்தகம். ெராெறான்ேராவில் உள்ள ஒ  
பிரபலமான த்தகக் கைடக்குச் ெசன்  இந்தப் த்தகத்ைத 30 ெடாலர் ெகா த்  
வாங்கிேனன். இப்ெபா  ேவண் யமட் ம் த்தகத்தில் அ க்ேகா கள் ேபாட்டப  
இ க்கிேறன். 
    *** 
 
    Bill Bryson என்பவர் அெமாிக்காவின் தைலசிறந்த எ த்தாளர். பல த்தகங்கள் 
எ தியி க்கிறார். அதிகமானைவ பயணப் த்தகங்கள். இவர் இ ப  வ டகாலம் 
இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்தவர். தி ம்பி அெமாிக்கா வந்தேபா  தான் கண்ட  
அெமாிக்காைவப் பற்றி த்தி ஜீவித்தனமான பல கட் ைரகள் எ தினார். அைவ 
நைகச்சுைவயின் சிகரம். அெமாிக்காவின் ேபாக்குகைள இந்தக் கட் ைரகள் லம் 
ெம தாக கண்டன ம், ெபாிதாக ேக ம் ெசய்கிறார். 
 
    ஒ ைற அவர் பசிபிக் ச த்திரத்தின்மீ  பறந் ெகாண் ந்த ேபா  அவர் 

ைளயில் ஒ  சிந்தைன ஓ ய . 'சூாியைனச் சுற்றி ஓ ம் ஒன்ப  கிரகங்களில் உயிர் 
வா ம் சாத்தியம் பைடத்த ஒேர கிரகமான மிக்கிரகத்தில் நான் வாழ்கிேறன். இந்த 
வாழ்க்ைக எனக்கு ஒ ைறேய சாத்தியம். ஆனால் எனக்கு மிையப் பற்றி என்ன 
ெதாி ம்? கடல் நீர் ஏன் உப்பாக இ க்கிற  என்ற சாதரண ேகள்விக்குக் கூட எனக்கு 
விைட ெதாியா .' 
 
    சி வயதாக இ ந்தேபா  விஞ்ஞானப் த்தகங்கைளப் ப த்தி க்கிறார். ஆனால் 

த்தகத்ைத எத்தைன ேவகமாக ப ப்பதற்கு எ ப்பாேரா அத்தைன ேவகமாகத் தி ப்பி 
ைவத் வி வார். ஏெனன்றால் ஒன் ேம ாியா . 
 
    விஞ்ஞானிக க்கு ஒ  பழக்கம் இ க்கிற . எந்த ஒ  சாதாரண நிகழ்ைவ ம் 
விளக்க ற்ப ம்ேபா  அதன் காரண காாியங்கைளப் ாியைவக்காமல் ஒ  
விதியாகேவா, சூத்திரமாகேவா அந்த ெசயல் பாட்ைடச் ெசால் வி வார்கள். அப்ப ச் 
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ெசய்தால் ேபாதிய விளக்கம் ெகா த் விட்டதாக அவர்க க்கு ஒ  நிைனப் . என்ன 
ஒ  விஷயத்ைத ெசால்ல வ கிறார்கேளா அைத வார்த்ைதகைளப்ேபாட்  அ க்கி 

வி வார்கள். எவ்வள  கிண் ப்பார்த்தா ம் அவர்கள் ெசால்ல வந்த விஷயத்ைத 
கண் பி க்க யா . அவ்வள  சாமர்த்தியமாக மைறத்தி ப்பார்கள். பில் 
பிைரஸன் விஞ்ஞானி அல்ல; அதற்கான ப ப் ம் இல்லாதவர். ஆனால் 
விஞ்ஞானத்ைதப் பற்றி அறியேவண் ம் என்  அடங்காத ஆைச ெகாண்டவர். 
விஞ்ஞானம் பற்றி இவ ைடய ைளயிேல ைளத்த ேகள்வி எல்லாம் 'ஏன்? ஏன்?' 
என்ப  அல்ல, 'எப்ப ? எப்ப ?' என்ப தான். மியின் எைடைய எப்ப க் கண்  
பி த்தார்கள். சூாியனி ந்  மியின் ரத்ைத எப்ப  அளந்தார்கள்? தனிமங்கைள 
எப்ப  ஒ ங்குப த்தி அ க்கினார்கள்? 
 
    அப்ெபா  பில் பிைரஸன் தன் ைடய வாழ்நாளில் ன்  வ டங்கைள 
இதற்காக ஒ க்குவ  என்ற ைவ எ த்தார். விஞ்ஞான த்தகங்கைள ைறயாகக் 
கற் த் ேதர்வ . இ  சம்பந்தமாக ைகயில் கிைடத்த ஆய்ேவ கள், பத்திாிைக 

க்குகைள எல்லாம் ப ப்ப . அந்த அந்தத் ைறயில் ேபர்ேபான உலக 
விஞ்ஞானிகைள, நி ணர்கைள, ேபராசிாியர்கைள, ஆய்வாளர்கைள அ கி 
சந்ேதகங்கைளத் தீர்ப்ப , இப்ப  . டத்தனமான ேகள்விகளால் அவர்கைள 

ழ்க த்  ஒ  சாதாரண ைள ெகாண்டவன் எந்த அள க்கு விஞ்ஞான 
ட்பங்கைள அறிந்  ெகாள்ள ெமன்  பாிேசாதிப்ப . அப்ப  ேசாதித் , தான் 

கிரகித்தைத வாசகர்கேளா  பகிர்ந் ெகாள்வ . சகல ைறக ம் இந்த த்தகத்தி ள் 
அடக்கம். சாதாரண ைளக்காரர் கிரகித் , சாதாரண ைளக்காரர்க க்காக 
எ திய . 
 
    அ தான் 'A Short History of Nearly Everything' என்ற த்தகம். 'கிட்டத்தட்ட சகல 
விஷயங்கைள ம் ெசால் ம் சிறிய வரலா ' என்  ெசால்லலாம். விஞ்ஞானத்தின் 
அத்தைன ைலகைள ம் இ  ெதா கிற ; விளக்கிச் ெசல்கிற . எப்ப  என்ற 
ேகள்விக்குப் பதில் கிைடக்கிற . ப்ப  அத்தியாயப் த்தகத்தில் உள்ள 
அவ்வளைவ ம் இங்ேக ெசால்ல யா . ஒன்றிரண்  மாதிாிகைள மட் ேம 
காட்டலாம். 
    ##### 
 
    அ ஸ்திேர யாவில் வா ம் Robert Evans என்ற பாதிாியாாின் ெபா ேபாக்கு 
இர  ேநரங்களில் வானத்தில் சுப்பர்ேநாவாக்கைளக் கண் பி ப்ப . சுப்பர்ேநாவா 
என்ப  பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரம் (எங்க ைடய சூாியனி ம் பார்க்க பல்லாயிரம் 
மடங்கு ெபாிசானைவ) இைவ திடீெரன்  ெவ த்  ம ம்ேபா  ேகா  சூாியப் 
பிரகாசமான ஒளிையச் சிந் ம். இந்த ஒளிப்பிழம்  ெவ க்கும் த ணத்ைதப் பதி  
ெசய்வ தான் இவ ைடய ெபா ேபாக்கு. 
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    ஒ  நட்சத்திரம் ேகாடா ேகா  வ டங்கள் உயிர் வாழ்ந்  ஒளிைய விடலாம். 
ஆனால் அ  ஒ  த ணத்தில் ஒேர ஒ ைற பிரம்மாண்டமாக ெவ த்  
உயிைரவி ம். ேகா க்கணக்கான பால்ெவளிகளில் தாிக்கும் ேகா க்கணக்கான 
நட்சத்திரங்களில் ஒன்  இப்ப  ெவ க்கலாம். வானெவளியில் இ  எங்ேக ம் 
நடக்கும். அ  நடக்கும்ேபா  அைத த ம் கைடசி மாகப் பார்த்  
பதி ெசய்வ தான் அவ க்குப் பி த்த ேவைல. 
 
    இந்த நட்சத்திர மரணங்கள் நடப்ப  ெவகு ெதாைலவில், பல்லாயிர மாயிரம் 
ஒளிவ ட ரத்தில். ஒவ்ெவா  இர ம் இவர் தன் ைடய 16 அங்குல 
ெதாைலேநாக்கியால் வானத்ைதத் ளா வார். அ ர்வமாக நடக்கும் நட்சத்திர 
மரணங்கைள இவான்ஸ் எளிதாகப் பதி  ெசய்வதற்குக் காரணம் அவ ைடய 
அபாரமான ைளதான். 
 
    க ப்  விாிப்பால் ய ஒ  ேமைசயில் ஒ  ைக நிைறய அள்ளிய உப்ைபச் 
சிதறவி கிறீர்கள். இ தான் பால்ெவளி. இப்ப ேய 1500 ேமைசகள் இ க்கின்றன. 
இவான்ஸ் இந்த ேமைசகைளச் சுற்றி ஒ  ர ண்ட் வ கிறார். அ த்த சுற்  
வ ம்ேபா  ஒ  மண்ணி ம் சிறிய உப் க்கல்ைல ஒ  ேமைசயில் ேபாட்  
ைவக்கிறீர்கள். இவான்ஸ் அந்த உப் க்கல்ைல அைடயாளம் காட் வார். ஒ  
சுப்பர்ேநாவாைவ ேத ப் பி ப்ப ம் அவ்வள  க னமான . அவ ைடய ைள 
பிரபஞ்சத்  பால்ெவளிக் கூட்டங்கைள அப்ப ேய படம் பி த்  ைவத்தி க்கிற . 
அதிேல ஒ  திய நட்சத்திரம் எாி ம்ேபா  அவர் இலகுவாகக் கண்  
பி த் வி கிறார். உண்ைமயில் இ  ஒ  வரப்பிரசாதமான அ ர்வ திறைம. 
 
    வான்நிைல ஆராய்ச்சியாளர்கள் உலகம் வ ம் (1980க்கு ன் ) அவதானித்த 
சுப்பர்ேநாவாக்களின் ெதாைக 60. ஆனால் இவான்ஸ் கடந்த 23 வ டங்களில் 36 
சுப்பர்ேநாவாக்கைள தன்னந் தனியாகக் கண் பி த்தி க்கிறார். இப்ெபா  நீங்கள் 
வானத்ைத நிமிர்ந்  பார்க்கும்ேபா  ஒன் ேம ெதாியவில்ைல என்றா ம் பல 
மில் யன் வ டங்க க்கு ன்  இறந் ேபான ஒ  நட்சத்திரத்தின் ஒளி பிரயாணம் 
ெசய் ெகாண் க்கலாம். 2001 ஓகஸ்ட் இர  வானத்தின் ஒ  சிறிய ைலைய 
இவான்ஸ் பார்த் க் ெகாண் ந்த த ணத்தில் 60 மில் யன் வ டங்களாக 
பிரயாணம் ெசய்த ெப ம் நட்சத்திரத்தின் ைக சூ ம் ஒளிப்பிழம்  ஒன்  வந்  
ேசர்ந்த . அந்த ேநரம் வானத்தின் அேத ேகாணத்தில் ப ந்தி ந்த இவான் ன் 16 
அங்குலம் ெதாைலேநாக்கி அைதக் ைகப்பற்றிய . 
 
    இப்ெபா  சுப்பர்ேநாவாைவ கம் ட்டர்கள் 24 மணிேநர ம் வானத்தின் பல 

ைலகைள ம் ஒேர சமயத்தில் கண்காணித்  படம் பி த்  பதி  ெசய்கின்றன. 
இவான்ஸ் ேபான்றவர்கள் ேதைவ இல்ைல. ஆனா ம் இர  ேநரங்களில் வானத்தின் 
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ைலகைள ேநாக்கி அவ ைடய ெதாைலேநாக்கி இன் ம் உற் ப் 
பார்த் க்ெகாண்ேட இ க்கிற . 
    *** 
 
    ஐஸக் நி ட்டன் என்ற அ ர்வமான ைள பைடத்த ெப ம் விஞ்ஞானி தான் 
கண் பி த்தவற்ைற அவசரமாக ெவளியிடமாட்டார். காைல ேநரங்களில் 
ப க்ைகயில் இ ந்  இறங்க காைலக் கீேழ ைவத்  விட்  அப்ப ேய 
மணிக்கணக்காக இ ப்பார். ைளயிேல கட் க் கடங்காத ேவகத் டன்  
சிந்தைனகள் ெப  ெவள்ளம்ேபால அ க்கும். அைத நி த்த யாமல் 
உைறந் ேபாய் ெவகுேநரம் இ ப்பார். 
 
    இவ ைடய சிந்தைனகைள ெவளி உலகத் க்கு ெகாண் வந்த ெப ைம ேஹ  
( Halley's comet என் ம் வால் நட்சத்திரத்ைத கண்  பி த்தவர்) என்பவைரேய 
சா ம். நி ட்ட ம் இவ ம் நண்பர்கள். ேஹ ம் இன் ம் சில நண்பர்க ம் 
கிரகங்களின் சஞ்சாரம் பற்றி பந்தயம் கட் யி ந்தனர். அந்த பந்தயத்ைத தீர்ப்பதற்காக 
நி ட்டனிடம் வந்த ேபா , கிரகங்கள் ஓ ம் பாைத பற்றிய விதிைய தான் எப்ேபாேதா 
நி பித் விட்டதாக அவர் கூறினார். ேஹ  அந்த நி பணக் கணித ைறகள் 
ேவண் ம் என்  ேகட்டேபா  நி ட்டன் தன் ேபப்பர்களில் ரட் ப் ரட் த் ேத ம் 
அ  கிைடக்கவில்ைல. உலகத்ைத மாற்றப் ேபாகும் விதிகைளக் 
கண் பி த்த மல்லாமல் அவற்ைற ெவளியிடத் தவறிவிட்டார்; கணித 
ெசய் ைறகைள ம் ெதாைலத் விட்டார். 
 
    ேஹ ைடய ண் த னால் நி ட்டன் தன் ைடய கணிதங்கைள மீண் ம் 
ெசய்  ன்  க்கிய விதிகள் ெகாண்ட கழ்ெபற்ற Principia என்ற த்தகத்ைத 
ெவளியிட்டார். இதில் ஒ  விதி ஆகர்ஷணம் பற்றிய . இரண்  ெபா ட்கள் 
ஒன்ைறெயான்  ஆகர்சிக்கும். அந்தப் ெபா ள்க க்கிைடயில் இ க்கும் ரத்ைத 
இரண்  மடங்காக்கினால் ஆகர்சிக்கும் சக்தி நா  மடங்கு குைற ம். ரம் ன்  
மடங்கு கூ னால் இ ப்  சக்தி ஒன்ப மடங்கு குைற ம். 
 
    இந்த காலப்பகுதியில்தான் மியி ந்  சூாிய ைடய ரம் கணக்கிடப்பட்ட . 
சூாிய க்கு கு க்காக னஸ் கிரகம் பயணிப்பைத அளப்பதற்காக பல விஞ்ஞானக் 
கு க்கள் இறங்கினா ம் அைவ எல்லாம் ேதால்வியில் ந்தன. கைடசியில் 
அ ஸ்திேர யாைவ கண் பி த்த காப்டன் குக் என்பவர்தான் சாியான அள கைள 
தாஹதிற்றி மைல உச்சியில் இ ந்  ெசய் த்தார். இந்த அள கைள ைவத்  
பிெரஞ்சு விஞ்ஞானி ேஜாெசப் லாலண்ேட மியி ந்  சூாிய ைடய ரம் 150 
மில் யன் கி.மீட்டர் ரம் என்பைத சாியாகக் கணித்  ெவளியிட்டார். 
 
    கல் ாியில் ேவதியியல் ப த்தவர்க க்கு Cavendish என்ற விஞ்ஞானியின் ெபயர் 
ஞாபகம் இ க்கும். இவர்தான் தன் த ல் ¨ஹட்ரஜீ ம், ஒக் ஜீ ம் ேசர்ந்தால் 
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தண்ணீர் கிைடக்கும் என்பைத பாிேசாதைன லம் காட் யவர். ஆனால் இவ ைடய 
உண்ைமயான கழ் ேவ  ஒ  இடத்தில் இ க்கிற . 
 
    இவ க்கு 67 வய  நடக்கும்ேபா , John Mitchell என்பவர் ெப யற்சியில் 
கண் பி த்த ஒ  ெமசின் அவர் இறந்தபின் காெவண் ஷதிடம் வந் ேசர்ந்த . 
மிற்ெசல் அந்த ெமசிைன மியின் எைடைய கணிப்பதற்காக உண்டாக்கியி ந்தார். 
ஆனால் அந்த ேவைலையச் ெசய் ப்பதற்குள் இறந் ேபானார். 
 
    கெவண் ஷ் இந்த யந்திரத்ைத கட்  நி த்தினார். இ  350 றாத்தல் எைட 
ெகாண்ட இரண்  பந் கைள ம், இ  சி  பந் கைள ம் ெகாண்ட . நி ட்டன் 
கண் பி த்த விதிப்ப  இந்தப் பந் கள் ஒன்ைற ஒன்  ஈர்த்  தம் இடத்தில் இ ந்  
சிறி  விலகும். இந்த அள கைளத் ல் யமாக அளந்  அதி ந்  மியின் 
எைடையக் கணிக்க ேவண் ம். காெவண் ஷ் 17 க்கமான அள கள் எ ப்பதற்கு 
ஒ  வ டம் எ த் க்ெகாண்  அந்தத் தர கைள ைவத்  தன் கணிப்ைப ெசய்  

த்தார். மியின் எைட 13 x 10^ 21 ராத்தல். காலம் காலமாக விஞ்ஞானிகள் 
தைல ைய பிய்த்த ஒ  விடயத்ைத தன் அைறைய விட்  ெவளிேய வராமல் 
காெவண் ஷ் ெசய்  த்த  ெபாிய சாதைன. விஞ்ஞானம் ெவகு ரம் 
வளர்ந் விட்ட இந்தக் காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் இந்த கணிப்ைப ெபாி ம் 
வியக்கிறார்கள். காரணம் அவ ைடய கணிப்பில் இன் வைர ெபாிய மாற்றம் 
இல்ைல. 
    *** 
 
    ைடனேஸார் என்ற விலங்குகள் ஒ  காலத்தில் உலைக வலம் வந்தன. ஆனால் 
அப்ப  அைவ வாழ்ந்ததற்கான எ ம்  தடயம் ஒன்  1787ல் கிைடத்த . அனால் 
அ  ைடனேஸார் என்ற ெதால்விலங்கி ைடய  என்ப  ஒ வ க்கும் 
ெதாியவில்ைல. த ல் கிைடத்த எ ம்  த ல் ெதாைலந் ம் ேபான . இன் ம் 
பல எ ம் கள் கண்  பி க்கப்பட்டன. ஆனால் அைவ ம் சாியாக அைடயாளம் 
காணப்படவில்ைல. 
 
    இங்கிலாந்தில் ம த் வராகப் பட்டம் ெபற்ற மான்ெரல் என்பவாின் மைனவி 
ெதால் யிர் பல் ஒன்ைறக் கண் பி த்தார். மான்ெரல் அைதப் பாாிஸுக்கு அ ப்பி 
ஆராய்ந்தேபா ம் அப்ேபாைதய விற்பன்னர்க க்கு அதன் ெப ைம ெதாியவில்ைல. 
இதற்குப் பிறகு வந்த ாிச்சார்ட் என்பவர்தான் ைடனேஸார் என்ற விலங்கு கு ம்பத்ைத 
கண்  பி த்தார். தகுதியி ந் ம் அந்தப் ெப ைம மான்ெரல் க்கு தவறிப் 
ேபாய்விட்ட . 
 
    தன் வாழ்க்ைக க்க ேதால்விேய கிைடக்கும் என்ப  ெதாியாமல் மான்ெரல் ஒ  
ெவறிேயா  தன் ம த் வத் ெதாழிைல மறந்  ெதால் யிர் எச்சங்கைளச் ேசகாித்தார். 
வ ைம அவைரப் பீ த்த . மான்ெரல் ைடய அதிதீவிர ஈ பா  ாிச்சார் க்கு 
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பி க்கவில்ைல. மான்ெரல் ைடய அறி ம், உத்ேவக ம் தன் ன்ேனற்றத்திற்கு 
இைடஞ்சலாக இ க்கும் என்  பயந்தார். தன் உத்திேயாக பலத்ைத பாவித்  
மான்ெரல்ைல உதாசீனம் ெசய்தார்; அவமதித்தார், தன் கண் காணிப்பில் 
ைவத் க்ெகாண்டார். ேகட் க் ேகள்வியில்லாமல் மான்ெரல் கண் பி த்தைவகைள 
எல்லாம் அேயாக்கியத்தனமான வழிகளில் தன் ெபயாில் பதி  ெசய்தார். இந்த 
அநீதிகைளத் தாங்க யாமல் மான்ெரல் தற்ெகாைல ெசய்தார். மான்ெரல் ைடய 

ெக ம்ைப மி சியத்தில் ைவத்  மாியாைத ெசய்யேவண் ம் என்  
ெவ க்கப்பட்ட . அந்த மி சியத் க்கு ைடரக்டர் ாிச்சார்ட். இறந்த பின் ம்கூட 

ாிச்சார் ன் வ க்கட்டாயமான கண்காணிப்பில் இ ந்  மான்ெரல் ன் ெக ம்  
தப்ப யவில்ைல. 
 
    இரண்  ெதால்பதி  ஆய்வாளர்க க்கு இைடயில் ஏற்பட்ட தல் வன்மமான 
ேபார் இ . இதனி ம் ேமாசமான ஒ  சண்ைட அெமாிக் காவி ம் நடந்த . அந்தக் 
கைத ம் நம்ப யாத . அதில் ஒ வர் ெபயர் எட்வர்ட் ேகாப், மற்றவர் ெபயர் கார் 
மார்ஸ். இ வ ேம பணக்காரர்கள். ெதால்பதி  ஆராய்ச்சிக்காக தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய அர்ப்பணித்தவர்கள். இ வ ம் ெப ம் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  

ற் க்கணக்கான ெதால் யிர் எச்சங்கைள (ெப ம்பா ம் ைடனேஸார் கு ம்ப 
எச்சங்கள்) ஒ  ெவறி டன் ேசகாித்தார்கள். கண் பி த்தவற்ைற அைடயாளம் 
காணேவா, பதி  ெசய்யேவா ேநரம் இ க்கவில்ைல. மற்றவைர ேபாட் யில் 

றிய ப்ப தான் ஒேர குறிக்ேகாள். 
 
    ஒ வைர ஒ வர் ேபச்சி ம் எ த்தி ம் திட் க்ெகாண்டார்கள். ஒ வாின் 
ெதால் யிர் எச்சத்ைத மற்றவர் களவா னார். கல்லால்கூட ஒ வைர ஒ வர் அ த் க் 
ெகாண்டார்கள். ேபாட்  ஆேவசத்தில் ஒேர விலங்ைக 22 தரம் தி ப்பித் தி ப்பி 
கண் பி த்தார்கள் 
 
    இவர்களில் த ல் இறந் ேபான ேகாப் என்பவ க்கு ஓர் ஆைச இ ந்த . தன் 
எ ம் க்கூட்ைட உத்திேயாக ர்வமாக மனித எ ம் க் கூ  என்  அறிவித்  
மி சியத்தில் ைவத் ப் பா காக்கேவண் ம் என் . அப்ப ேய உயி ம் எ தி 
ைவத்தார். 1600 ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகள் எ திய அவ ைடய அந்த சின்ன ஆைசகூட 
நிைறேவற வில்ைல. அவ ைடய எ ம்பில் ேமக ேநாயின் அறிகுறி இ ந்ததால் அந்த 
எ ம்  நிராகாிக்கப்பட்ட . 
    *** 
 
    எப்ப  என்ற எல்லாக் ேகள்விக க்கும் பதில் கிைடக்கும் என்றில்ைல. 
ைநேராபியி ந்  நாற்ப  ைமல் ெதாைலவில் ஒலர்கஸா  (Olorgesailie) என்ற 
ெதான்ைமயான சமெவளிப் பிரேதசம் இ க்கிற . இன் வைர விஞ்ஞானிக க்கு 

திராக விளங்கும் இடம். பன்னிரண்  லட்சம் வ டங்க க்கு ன்னர் கற்கால 
மனிதர்கள் இந்தப் பிரேதசத்தில் வாழ்ந்தி க்கிறார்கள். கல் னால் ெசய்த ஆ தங்கள் 
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இங்ேக விரவிக் கிடக்கின்றன. ஆனால் ஆ தங்கள் ெசய்த கற்கள் 10 கி. மீட்டர் 
ெதாைலவில்தான் அகப்பட்டன. எப்ப  அந்தக் கற்கைள இங்ேக நகர்த்தினார்கள். 
இந்தச் சமெவளி ஒ  கல் ஆ தங்கள் ெசய் ம் ெதாழிற்சாைலேபால 10 லட்சம் 
வ டங்களாக ெசயல்பட் க்கிற . ஆனால் மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பதற்கு 
தடயமாக இங்ேக ஒ  மனித எ ம் கூட கிைடக்கவில்ைல. விஞ்ஞானிகளால் 
வி விக்க யாத திர்களில் இ ம் ஒன் . 
    *** 
 
    இந்தப் த்தகத்தில் 30வ  அத்தியாயம்தான் இ தியான . 1680 ஆண் களில் 
ஐஸக் நி ட்டன் பிரபஞ்சத்தின் ஆழமான ரகஸ்யங்கைள வி விக்கும் விதிகைளக் 
கண் பி த்த அேத ேநரத்தில் இன்ெனா  பாிதாபகரமான விஷய ம் இந்த உலகில் 
நடந்த . ெமாாீசியஸ் தீவில் காலம் காலமாக வசித் வந்த, பறக்கத் ெதாியாத 
ேடாேடா பறைவகைள மா மிகள் விைளயாட் க்காக சுட் த் தள்ளினார்கள். இ  
ஒ  ெக த ம் ெசய்யத் ெதாியாத பறைவ. இதன் இைறச்சிையக்கூட 
உண்ண யா . ைள குைறவான இந்தப் பறைவக்கு பயந்  ஓ  தப்ப ம் 
ெதாியா . ஆைகயால் இைவ ஒட் ெமாத்தமாகக் ெகால்லப்பட்டன. இந்த உலகத்தில் 
ஒ  பறைவகூட மிச்சம் இல்ைல; ட்ைட இல்ைல; பாடம் ெசய்த உ வம்கூட 
இல்ைல. ற்  தாக மியி ந்  அழிக்கப்பட் விட்டன. 
 
    இ  ஒ  உதாரணம்தான். இன் ம் எத்தைனேயா பறைவக ம், மி கங்க ம் 
அழிந் ேபாயின; ெப ம் ஆைமகள், ராட்சத ஸ்ெலாத் கள். இப்ப  மனிதனால் 
அழிக்கப்பட்ட உயிாினம் மட் ேம 120,000 என்  விஞ்ஞானிகள் கணக்கு 
ெசால்கிறார்கள். 
 
    உலகத்  ஜீவராசிகள் அைனத்ைத ம் காவல் காக்க ேவண் ெமன்றால் அதற்கு 
மனிதன் நிச்சயமாக தகுதியானவன் அல்ல. ஆனால் இயற்ைக மனிதைனத்தான் ேதர்  
ெசய்தி க்கிற . மனிதன்தான் இ க்கும் உயிாினங்களில் எல்லாம் உயர்வானவன். 
இவேன ேகவலமானவ ம். இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உயிர்கைள தாிக்கும் கிரகம் ஒன்ேற 
ஒன் தான். மிக் கிரகம். 'ஒேர ஒ  கிரகம். ஒேர ஒ  பாிேசாதைன' என்றார் ஒ  
ஞானி. மனிதன் ஒ வனால் மட் ேம அழிக்க ம். அவனால் மட் ேம காக்க ம் 

ம். மனிதன் எதைனத் ேதர்ந்ெத ப்பான் என்ப  இனிேமல்தான் ெதாியவ ம். 
    *** 
 
    இப்ப  சாித்திர ம், உண்ைமக ம், அ ர்வமான தகவல்க ம் த்தகம் நிைறயக் 
கிைடக்கின்றன. த்தகத்தின் கைடசிப் பக்கத் க்கு வ ம்ேபா  இன்ெனா  ைற 
ப க்கேவண் ம் என்ற ஆவல் ஏற்ப ம். சுவாரஸ்யம் கூ கிற . இப்ெபா  எனக்கு 

ன்னால் 310 ேபர் இந்தப் த்தகத்ைதப் ப ப்பதற்காகக் காத் க்ெகாண் ந்த மர்மம் 
ாிந்த . 
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    ம ப ம் அந்த லக ேமலதிகாாிைய ( Patricia ) சந்தித்  என் நன்றிைய 
ெசான்ேனன். ' த்தகம் எப்ப  இ ந்த ?' என்றார். 'மிக ம் அ ைம. எல்ேலாாிட ம் 
இ க்கேவண் ய, ப க்க ேவண் ய த்தகம். நான் ஒ  த்தகத்ைத ஏற்கனேவ 
ெசாந்தமாக வாங்கிவிட்ேடன்,' என்ேறன். 
 
    'எல்ேலா ம் ெமச்சுகிறார்கள். நா ம் அைதப் ப க்கேவண் ம். என் ைறக்காக 
காத்தி க்கிேறன்' என்றார் அந்த அதிபர். 
 
    'அப்ப யா! என் ைடய த்தகத்ைத உங்க க்கு இரவல் தர நான் தயார்' என்ேறன். 
 
    பத்  லட்சம் த்தகங்க க்கு அதிபதியாக இ க்கும் ஒ வ க்கு த்தகம் இரவல் 
ெகா ப்ப  எவ்வள  ஒ  ெப ைமயான விஷயம். அந்தப் ெபண் அதிகாாி ன்சிாிப்  
ெகாஞ்ச ம் குைறக்கப்படாமல் என்ைனப் பார்த்  ' பார்ப்ேபாம்' என்றார். 
    ------------- 
 

35. கனடா திைரப்பட விழாவில் ெசவ்வாய் கிரகம் 
 
    ெசந்நிறமான ெசவ்வாய் கிரகம் ெசப்ெடம்பர் மாதம் வானத்தில் ேதான் ம். 
கனடாவில் இ ந்  இ  மிக ம் ல் யமாகத் ெதாி ம் என்  ஒ  பத்திாிைக ெசய்தி 
ெசான்ன . அேத பத்திாிைகயில் கீேழ இன்ெனா  ெசய்தி ம் பிரசுரமாகியி ந்த . 
கனடாவில் வ டா வ டம் நடக்கும் உலகத் திைரப்பட விழா ெராெறான் ேராவில் 
2003, ெசப்டம்பர் 4 - 14 ேததிகளில் நைடெப ம். இ  28வ  திைரப்பட விழா; 3000 
விண்ணப்பங்களில் ேதர் ெசய்த 339 படங்கள். 55 நா களி ந்  ெபறப்பட்ட 
இைவ 21 அரங்குகளில் திைரயிடப்ப ம். 
 
    பத்  நாட்களில் 30 படம் பார்ப்பவர்க ம் உண் .  நாைள ம் இதற்காக 
ஒ க்கி ைவத்  பின் மதியம் ஒன் , பின்ேனரம் ஒன் , இர  ஒன்  என்  
ஆர்வமாகப் பார்த்  ப்பார்கள். நான் அப்ப ச் ெசயல் படவில்ைல. ஒ  நாைளக்கு 
ஒன்  என்  7 நாட்கள் ெதாடர்ச்சியாகப் பார்த்ேதன். ேபாக வர , கி வில் நிற்க, படம் 
பார்க்க என்  நா க்கு ஐந்  மணி ேநரத்ைத ெசலவழித்ேதன். ேபாகும்ேபா  
படத்ைதப் பற்றிய எதிர்பார்ப் ம், தி ம் ம்ேபா  அ  பற்றிய சிந்தைனயாக ம் 
இ ந்ேதன். 
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    நீண்ட ேநரம் கி வில் நின்றபிறகு ழங்கால்கள் தானாக ம ந்  நான் ெசான்ன 
ேவைலைய ெசய்ய ம த் விட்ட நிைலயில் ஒ  பதின்ப வத்  ெபண் ஊழியர் 
வந்தார். தைலயிேல வட்டத் ெதாப்பி ம், காதிேல அணிந்த ஒ  வாங்கி ம், ைகயிேல 
ஏந்திய தாள் அட்ைட மாக என்னிடம் ெந ங்கி 'நீங்கள் ஏன் இந்த ைலனில் 
நிற்கிறீர்கள்?' என்  ேகட்டார். எங்கள் ைலைனப்ேபால இன் ம் பல ைலன்கள் 
இன் ம் பல திைரப்படங்க க்கு அங்ேக நீண்  ெநளிந்  நின்றன. 'இ  என்ன 
ேகள்வி? இந்த ைலனின் நீளம் ேபாதவில்ைல. அைதக் கூட் வதற்காக நிற்கிேறன்' 
என்ேறன். ன்  மாதம் ன்பாகேவ ாிசர்வ் ெசய் , இரண்  நாள் ஆராய்ச்சிக்குப் 
பிறகு ேதர்  ெசய் , க்காைச ம் கட்  க்கட் கள் எ த்தபின் ம் இந்தத் 
ெதாந்திர களா? 
 
    இப்ப  இரண்  மணி ேநரம் வாிைசயில் நின்  பார்த்த தல் படம் Mayor of the 
Sunset Strip. க்கட் ைகயில் இ ப்பதால் உங்க க்கு சீட் நிச்சயம். வாிைசயில் 
நிற்ப  நல்ல இ க்ைக ஒன்  கிைடப்பதற்காகத்தான். 
 
    ன் சீட் ல் இ ந்த ெபண்மணி இப்ப யான ஒ  விழா க்ேக வளர்த்த ேபால, 
தன் தைல ைய நீளமாக ம், பளபளப்பாக ம் வளர்த்  அைதக் காசு ெகா த்  
தைலக்குேமேல அலங்காரமாக அைமத்தி ந்தார். அ  நீளமாக ம் அகலமாக ம் 
இ ந்த . 13 ெடாலர் ெகா த்  க்கட் வாங்கிய நான் அந்தப் ெபண்மணியின் 
தைலக்கு பின்னால் அகப்பட் விட்ேடன். சினிமாவில் பாதிைய மட் ேம என்னால் 
பார்க்க ந்த . என் ைடய அளப்பாிய கற்பைன வளத்தால் மீதிைய நிரப்பி 
சமாளித் விடலாம் என்  நிைனத்ேதன். 
 
    Rodney Bingenheimer என்பவர் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ேர ேயாவில் 30 வ டங்களாகப் 
பணியாற்றி கழீட் ய பாடல் ெதாகுப்பாளர். அவ ைடய வாழ்க்ைகையச் ெசால் ம் 
விவரணப் படம் இ . அவர் சி வனாய் இ ந்தேபா  அவ ைடய தாய் ஒ  ட்  
வாச ல் அவைர காாி ந்  இறக்கி வி கிறார். தன் ைட வி ஆதர்ச நாயகர் 
வந்  த்தகத்தில் ைகெயாப்பமி வார் என்  சி வன் காத்  நிற்கிறான். அந்த 
ேநரத்தில் தாயாாின் கார் விைரவாக ஸ்பீட் எ த்  மைறந் வி கிற . 
 
    எத்தைனேயா கழ்ெபற்ற பாப் இைசப் பாடகர்கள் இவரால் ன் க்கு 
வ கிறார்கள். வாச ல் ேபாட் க்கும் கால் ைடக்கும் பாய் ேபால எல்ேலா ம் 
இவைரத் தாண் ப் ேபாய்வி கிறார்கள். அவ ைடய சாிதத்தில் ஒ  சி  ேசாகம். 

கழின் ைழவாயி ல் நின்றவா  ஒ   தைல ைறையக் கழித் விட்டார். 
ஆனால் அந்தப் கழ் என்ப  இவ ைடய தாயாாின் கார் சத்தம்ேபால இவ க்குக் 
கிட்டாமல் ரத்தில் ேபாய் மைறந் விட்ட . 
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    மிகச் சாதாரணமான இந்த விவரணப் படம் எப்ப  சர்வேதச திைரப்பட விழாவில் 
இடம் ெபற்ற . ஆனால் அதனி ம் ஆச்சாியம் திைரயிடப்ப ம் 339 படங்களில் நான் 
எப்ப  இந்தப் படத்ைதத் ேதர்  ெசய்ேதன் என்ப தான். என்ைனச் சுற்றிப் 
பார்த்ேதன். ஒ  சீட் ம் கா யில்லாமல் திேயட்டர் நிரம்பியி ந்த . மீண் ம் 
திைரையப் பார்த்ேதன். எனக்கு ன் இ ந்த சடா னி மிக ம் ரசித் ப் பார்த் க் 
ெகாண் ந்தார். திைரயில் பாதிேய எனக்குத் ெதாிந்த . இன் ம் ெகாஞ்சம் ைய 
வளர்த்  மீதித் திைரைய ம் மைறத்தி க்கலாேம என்  எனக்கு ேதான்றிய . 
 
    ஏ  படங்களில் ஒன்  ேபாய்விட்ட , இனிேமல் வ வதாவ  நல்லாக 
இ க்கேவண் ம் என்  மன  அ த்த . அ த்த ேதர்  Francis Ford Coppola என்ற 
இயக்குனைடய . இவைர ஞாபகம் இ க்கலாம். ப்ப  வ டங்க க்கு ன்  

ன்  ஒஸ்கார் வி கள் ெபற்ற The Godfather படத்ைத இயக்கி உலக பிரபல்யம் 
அைடந்தவர். இந்த வைகயில் கப்ேபாலா ெஹா¡ விட் ல் ஒ  சி  கட ள்தான். 
இவர் அரங்கிேல ேதான்றி பார்ைவயாளர்க ைடய ேகள்விக க்கு பதிலளிப்பார் 
என்றார்கள். அன்ைறய படத்தின் ெபயர் One from the Heart. 
 
    1982 ல் எ க்கப்பட்ட இந்தப் படத்ைத சு தட்  சில தி த்தங்க டன் மீண் ம் 
ெவளியிட் க்கிறார். கைத என்  பார்த்தால் எளிைமயான . சூதாட்ட 
தைலநகரமான லாஸ்ேவகா ன் பின்னணதியில் அைமந்த . ஐந்  வ டமாக 
மண த்த தம்பதியின ைடய ஐந்தாவ  மண நாளில் அவர்க க்கிைடயில் பிணக்கு 
ஏற்ப கிற . அவள் அவைனவிட் ப் பிாிகிறாள். அவ க்கு ஒ  காதலன் 
கிைடக்கிறான். அவ க்கும் ஒ  காத  கிைடக்கிறாள். ஆனால் பட வில் 
கணவ ம் மைனவி ம் தி ம்ப ம் ஒன்  ேசர்கிறார்கள். 
 
    இ  ஒ  இைச நாடகத் தன்ைம டன் எ க்கப்பட் ந்த . இந்தப் படத்ைத 
இன்ெனா  ைற பார்ப்பதாயி ந்தால் ஒேரெயா  சீைன மாத்திரம் நான் பார்ப்ேபன். 
அ  மிக ம் கைலயம்சத் டன் எ க்கப் பட்ட ராங்ேகா நடனம். ஆணின் உடம்  
வைள களில் ெபண்ணின் வைள கள் ஒட் க்ெகாண்ேட வ வ ேபான்ற 
அற் தமான நடனக் காட்சி. ஆங்கில சினிமாக்களில், ெசால்லப்பட்ட அழேகா  
ராங்ேகா நடனம் இடம்ெப ம் படங்கள் ன் . மார்லன் பிராண்ேடா ந த்த Last 
Tango in Paris. இதில் வந்த நடனத்தில் ஆேவச ம், ைம ம் இ க்கும். அ த்த  
The Scent of a Woman. இதில் ஒ  கண்பார்ைவயற்ற மனிதர் ன்பின் 
அறி கமில்லாத ஓர் இளம் ெபண் டன் ஆ வார். இதில் அதிர்ச்சி ம், அழகும் 
கலந்தி க்கும். இந்தப் படத்தில் வ ம் நடனம் ேகளிக்ைக ம், கைலயம்ச ம் 
நிைறந்த . இைதப் பார்ப்பதற்காகவாவ  இந்தப் படத்ைத இன்ெனா  தடைவ 
பார்க்கலாம். 
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    இைதத் தவிர இந்தப் படத்தின் அைமப்பில், இயக்கத்தில், வசனத்தில் 
கப்ேபாலாவின் ேமதைமைய காட் ம் காட்சி ஒன் கூட இல்ைல. ஒ  சாதாரணமான 
திைரப்படம்தான். 
 
    படம் ந்த ம் கப்ேபாலா ேமைடயில் ேதான்றி ேகள்விக க்கு பதில் அளித்தார். 
இந்தப் படத்ைத தான் ெசாற்ப நாட்களில், குைறந்த பணச்ெசலவில் எ த்  

த்ததாகக் கூறினார். லாஸ்ேவகாஸ் காட்சிகள் வ ம் தத் பமாக 
ெசயற்ைகயான ெசட் ேபாட்ேட எ க்கப்பட்டனவாம். படம் எ க்கும்ேபாேத ஜீடல் 

ைறயில் எ ட் ங் ெசய் ம் சாத்தியக்கூ கைள தான் அப்ேபா , இ ப  
வ டங்க க்கு ன்பாகேவ, கண் பி த் விட்டதாக கூறினார். 
 
    அவாிடம் ேகட்கப்பட்ட இரண்  ேகள்விக ம், பதில்க ம். 
 
    1) பிாிந்த தம்பதியினர் தி ம்ப ம் ஒன்  ேசர்வதற்கு வ வான காரணம் 
காட்டப்படவில்ைலேய, ஏன்? 
    காதல் என்ப  மிக ம் சிக்கலான . மனித மனம் காதைல விஞ்ஞானக் 
கூர்ைம டன் அ குவதில்ைல. காதல் மனிதர்கள் எ க்கும் தீர்மானங்க ம் 
அப்ப ேய. மனித மனத்தின் காண யாத ம பக்கத் தின் ஒ  கூைற ெசால்வ தான் 
கைத. 
 
    2) நீங்கள் நீண்டகாலமாக ெவற்றிப் படங்கள் த கிறீர்கள். ெவற்றியின் ரகஸ்யம் 
என்ன? 
    நீங்கள் ெவற்றி ெபறேவண் மானால் மண த்தி ப்ப  அவசியம்.( சிாிப் ) 
மண த்தவர்கள் மன  ெவகு சீக்கிரத்தில் சம நிைலைய அைடகிற . 
அவர்களால்தான் ஆழமான சிந்தைனையத் ண் ம் கைலப்பைடப் கைளத் 
தர ம். ெவளிேய வந்தேபா  ஒ  நல்ல படம் பார்த்த அைமதி ஏற்படவில்ைல. 
ஆனால் உலகத்தரமான ஓர் இயக்குனைரப் பார்த்த தி ப்தி இ ந்த . 
 
    அ த்  Sofia Coppola வின் Lost In Translation படம்; அதாவ  'ெமாழிெபயர்ப்பில் 
இழந்த ' என்ற தைலப் . இந்த ேசா•பியா ேமேல ெசான்ன கப்ேபாலாவின் மகள்தான். 
இ  நான் திட்டமிடாமல் தற்ெசயலாக நடந்த ஏற்பா . இன்ெனா  விேசஷ ம் 
உண் . இ  க்க க்க யப்பானில் 27 நாட்களில் மிகக் குைறந்த ெசலவில் ( 4 
மில் யன் ெடாலர்) படமாக்கப்பட் ந்த . 
 
    கதாநாயகன் ஹாிஸுக்கு 45 - 50 வயதி க்கும்; மண த்  25 வ டங்கள்; 
அெமாிக்காவின் ெபாிய ந கர். அவர் யப்பா க்கு 2 மில் யன் ெடாலர் சம்பளத்தில் 
ஒ  விஸ்கி விளம்பரப் படம் ந த் க் ெகா ப்பதற்காக வந்தி ந்தார். இவ ைடய 
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ந ப்  வாழ்க்ைக சாி ப் பாைதயில் இறங்கிவிட்ட . மைனவி டனான உற ம் 
சு கமாக இல்ைல. ஒ  யப்பானிய ஐந்  நட்சத்திர ேஹாட்ட ல் ஒ வித 
அ ப் ட ம், ேசார் ட ம் தங்கியி ப்பவைர யப்பானிய வழிபாட்டாளர்கள் அதீத 
மாியாைத ெகா த்  எாிச்ச ட் கிறார்கள். 
 
    அேத ேஹாட்ட ல் கதாநாயகி சார்லட் தங்கியி க்கிறாள். வய  
இ ப க்குள்ேளதான் இ க்கும். சமீபத்தில் ஒ  உலகப் கழ் ைகப் படக்காரைன 
மண த்  ெதாழில் நிமித்தமாக கணவன் அ க்க  ெவளிேய ேபாய்விட 
ேஹாட்ட ேலேய தனிைமயில் இ ந்  ங்குகிறாள். 
 
    எதிர்காலம் பற்றி இ வ க்குேம ஐயம்; மணவாழ்க்ைகயில் நம்பிக்ைகயின்ைம. 
இந்தச் சூழ்நிைலயில் யேதச்ைசயாக இ வ க்கு மிைடயில் ஒ  சி  பாிச்சயம் 
ஏற்பட்  ெம வாக நகர்ந்  நட்பாகிற . அந்த நட்  ஒ  வின் இதழ் ஒவ்ெவான்றாக 
விாிவ ேபால விாிந்  காதலாக கிழ்த்  ஒ  எல்ைல வந்த ம் ஸ்தம்பித்  நிற்கிற . 
இைத அழகாகச் ெசால்வ தான் கைத. 
 
    ஆரம்பத்திேலேய சுவாரஸ்யம் பி த் வி கிற . விளம்பரப் படம் எ க்கும் காட்சி. 
ஒ வர் ஹாிஸுக்கு ெமாழிெபயர்க்கிறார். இயக்குநர் இரண்  நிமிடமாக எப்ப த் 
தி ம்பேவண் ம், எப்ப  விஸ்கி கிளா¨ஸ ைகயிேல பி க்கேவண் ம் என்  
விளக்குகிறார். ெமாழிெபயர்ப்பாளினி ஒ  வாியிேல அைத ெசால்கிறாள். இப்ெபா  
ஹாிஸ் ஒ  சின்ன ேகள்வி ேகட்கிறான். எப்ப  தி ம் வ , இடமி ந்  வலமா 
அல்ல  வலமி ந்  இடமா. அந்தக் ேகள்விைய ெமாழிெபயர்க்க அந்தப் ெபண் க்கு 
இரண்  நிமிடம் எ க்கிற . யப்பானிய ெமாழியில் நி த்தாமல் ெபாழிந்  
தள் கிறாள். ஹாி ன் வம் உயர்கிற . சிாிப்பைல. இப்ப ப் பல காட்சிகள். 
 
    யப்பானியர்கைள ேக  ெசய் ம் சீன்க க்கும் குைறவில்ைல. யப்பானியர் 
குள்ளர்கள் - உயரமான ஹாிஸ் ப் ல் நிற்கும்ேபா  மற்றவர்கள் அவர் 
ேதாள் ட் க்கு கூட எட்டவில்ைல. பாத் மில் குளிப்பதற்கு உயரம் ேபாதாமல் 
ஷவாில் குனிந் ெகாண்  ஹாிஸ் குளிக்கிறார். யப்பானியர்கள் L வார்த்ைதகைள ம், 
R வார்த்ைதகைள ம் மாறிப்ேபாட்  குழப்பிய ப்ப  ேபான்ற ேவ க்ைகக் காட்சிகள். 
யப்பானியர்க ைடய ெதாழில் ட்ப ன்ேனற்றத்ைத ம் காட்டத் தவறவில்ைல. 
அதிகாைலயில் ப க்ைகயைற யன்னல் திைரச்சீைலகள் தானாகேவ நகர்ந்  
ெவளிச்சத்ைத உள்ேள வி கின்றன. அைறயில் உள்ள ெதாைலநகல் ெமசின் 
தவல்கைள சு ள்சு ளாக பக ம் இரவி ம் ெகாண் வந்  ேசர்க்கிற . 
 
    ேடாக்கிேயாவின் தகதகக்கும் நிேயான் விளக்கு இர களில் ஹாிஸும் சார்லட் ம் 
உல்லாசமாகத் திாிகிறார்கள். பல ேகளிக்ைக நடனங்கள். பல காட்சிகள் கிாிெகாறி 
ெபக்கும், ஓட்றி ெஹாப்ெபர் ம் ந த்த Roman Holiday படத்ைத நிைன க்கு 
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ெகாண் வ கின்றன. அைதப்ேபால இவர்களிைடேய ஒ  வரம்  மீறாத ெந க்க ம் 
உண்டாகிற . 
 
    ஹாிஸுக்கு விரக்தியான கம்; அதில் சிாிப்  வ வ  அ ர்வம். சார்லட் ேபசும் 

 வசனங்க ம் ஒ  பக்கத் க்குள் அடங்கும். ஆனால் அவள் கண்கள் பத்  பக்க 
வசனங்கைளப் ேபசிவி கின்றன. அவள் க ம், உட ம், அதன் ேகாண ம் அந்தக் 
காட்சிக்கு என்ன உணர்ச்சி ேதைவேயா அைத அசங்காமல் ெவளிேய விட்டப ேய 
இ ந்த . அலட்டல் இல்லாத ந ப்  என்பார்கள், அ  இ தான். 
 
    எப்ப  நட்  உண்டாகியேதா அேத மாதிாி கைல அழகுடன் பிாி ம் 
ெசால்லப்ப கிற . இ வர் மன க்குள் ம் ட்  ைவத்த ஏேதா ஒன்ைற அவர்கள் 
பாிமாறிக்ெகாள்ளவில்ைல; தங்க டேனேய தி ப்பி எ த் ப் ேபாகிறார்கள். 
 
    இந்தப் படம் Sofia Coppola க்கு பணத்ைத ம் கைழ ம் ெகாட் க் குவிக்கும். 
இந்த இளம் வயதில் உலகத்  சிறந்த இயக்குநர் வாிைசயில் இடம் பி த் வி வார். 
ஒன்றிரண்  ஒஸ்கார் பாிசுக ம் நிச்சயம். ெமாழிெபயர்ப்பில் எப்ப  ஒ  பகுதிைய 
இழந்  வி கிேறாேமா அேதேபால வாழ்க்ைகயி ம் ஒ  பகுதிைய நாம் இழந்  
வி கிேறாம். அ  ைம ெப வேத இல்ைல; அைதத் ேத  ஓ வ தான் 
விதிக்கப்பட்ட  என்ற ெசய்தி லக்கமாகேவ கிைடக்கிற . 
 
    கைலயம்சம் என்  பார்த்தால் இந்தப் படம் ரணம் ெபற் விட்டதாகச் 
ெசால்ல யா ; ெமாழிெபயர்ப்பில் இழந்த  ேபால அதி ம் ஏேதா ஒன்  
இழந் ேபாய்த்தான் ெதாிந்த . 
 
    Good Bye, Dragon Inn என்ற தாய்வான் படத்ைத இயக்கியவ ம் ஓர் இைளஞேர. 
ெபயர் ேசாய் மிங் யாங். இவ ைடய பல படங்கள் உலக திைரப்பட விழாக்களில் 
வி கள் ெபற்றி க்கின்றன. இவ க்கு ஒ  ேபர் இ க்கிற . காமிராைவ எ த்  ஒ  
ேகாணத்தில் ைவத்தால் அைத அவசரப்பட்  மீண் ம் ெதாடமாட்டார். மற்றவர்கள் 
குேளாசப், ரக் காட்சி, இைடக்காட்சி என்  ஒவ்ெவா  நா  ெசக்கண் ம் ெவட்  
எ க்கும்ேபா  இவர் இரண்  நிமிடக் காட்சிகைள விடாப்பி யாக எ ப்பார். இைவ 
மனிதர்களின் ெபா ைமைய ேசாதித்  எாிச்சல் ஊட்டக்கூ யன. 
 
    படம் ெதாடங்க ன் இயக்குனர் ேமைடயில் ேதான்றி ேபசினார். "இங்ேக 
இப்ெபா  அரங்கம் நிைறந்தி க்கிற . படம் ம்ேபா  என் ைடய நீண்ட 
காட்சிகளில் அ த் ப்ேபாய் பாதிப்ேபர் ஓ வி  ர்கள். அப்ப  ஓடேவண்டாம். 

க்கியமான  கைடசிக்காட்சி, அைத ம் பார்த் வி ங்கள்' என்  கூறினார். அரங்கம் 
சிாித்த . 
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    அவ ைடய ேபச்சு சு க்கமாக இ ந்த . அவ ைடய ஒ  காட்சியின் நீளம்கூட 
இ க்கவில்ைல. 
 
    நீண்ட காட்சிகள் மட் மல்ல; அவ ைடய படத்தில் இன் ம் பல ைமகள் 
இ ந்தன. இ  ெமளனப் படம்ேபால (ஒன்றிரண்  வசனங்கள்தவிர) வசனம் 
இல்லாமேல ஓ ய . 
 
    ஒ  காலத்தில் பிரபலமாக இ ந்த ஒ  திேயட்டைரப் பற்றிய  படம். அந்த 
திேயட்டாில் ஓ ம் படத்ைதப் பார்க்க வ ம் சனத்ெதாைக வரவர குைறகிற . அந்த 
திேயட்டைர ம், அைதப் பார்க்கவ ம் ஒன்றிரண்  பார்ைவயாளர்கைள ம், அதில் 
ஓ ம் படத்ைத ம் காட் வ தான் படம். அந்த திேயட்டர் படத்தில் வ ம் பின்னணி 
இைச ம், டயலாக்கும், நிஜ படச் சம்பவங்க க்கு ெபா ந் ம்ப  
அைமத்தி ப்ப தான் சிறப் . 
 
    கதாநாயகி கால் ஊனமான ஓர் இளம்ெபண். படம் க்க இந்தப் ெபண் ெப ம் 
சத்தம் ேபா ம் ஊனக்காைல நகர்த்திைவத் ப் ேபாகும் ஒ  நிைறந்தி க்கும். நீண்ட 
காட்சிகள். இந்தப் ெபண் கீழி ந்  ன்  மா ப்ப கைள ஏறி க்கும்வைர காமிரா 
அைசயாமல் ெதாடர்ந்  காட் க்ெகாண்ேட இ க்கிற . பயங்கரமான டக் டக் 
ஒ தான் பின்னணி. படத்தின்  வைர இந்தப்ெபண் ஒ  வார்த்ைத ேபசவில்ைல. 
 
    படத்தின் ெதாடக்கத்தில் ஊனப்ெபண்மணி நீண்ட ப க்கட் கைளக் கடந் வந்  
நீராவியில் ஏேதா உணைவ ேவகைவக்கிறார். பிறகு ஆற அமர உட்கார்ந்  அைதப் 
பாதியாக ெவட் ச் சாப்பி கிறார். பிறகு மீதிைய  பத்திரமாக ைவக்கிறார். இந்தக் 
காட்சி ஒ  பத்  நிமிட ேநரம் ஓ கிற . 
 
    திேயட்டாில் பல சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. ஒ பால் ணர்ச்சியாளர்கள் ஒ வைர 
ஒ வர் ேத வ . விைலமா  வா க்ைகயாளைரப் பி க்கும் ேநாக்கத்தில் 
திேயட்ட க்கு வ வ . மிகப் ெபாிய சத்தத் டன் திேயட்டாில் வத்தகப்பழ 
விைதகைள உைடத்  உண்ப . அ த்  ஏேதா க்கியமான காட்சி வரப்ேபாகிற  
என்ப ேபால பல எதிர்பார்ப் கள். 
 
    கதாநாயகியின் நடமாட்டம்தான் படம் க்க வியாபித்தி க்கிற . ந  இர  
ேநரங்களில் பல மா கள் ெகாண்ட அந்த ஆளரவம் இல்லாத திேயட்டாில் அவள் 
ேதான் ன்னேர க ரமான கால ச்சத்தங்கள் ஒ க்கத் ெதாடங்கும். பிறகு அவள் 
ேதான் வாள். அவேள க்கட் ெகா ப்பவள். அவேள திேயட்டாின் பா காப் க்குப் 
ெபா ப்பான வள்.அவேள இ க்ைககைளச் சுத்தமாக ைவக்கக் கடைமப்பட்டவள். 
அவேள ஆண்கள், ெபண்கள் கழிப்பைறகைள ம் சுத்தம் ெசய்பவள். தனியாக அந்தப் 
பிரம்மாண்டமான திேயட்டாின்  அ வல்கைள ம் ெவ ப்பில்லாமல் ெசய்கிறாள். 
அவள் கத்தில் பார்க்கக்கூ ய ஒேர உணர்ச்சி ஏக்கம்தான். 
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    படம் வதற்கு இரண்  நிமிடம் வைரக்கும் சம்பவக் ேகார்ைவயில் ஒ  கைத ம் 
ெதன்படவில்ைல. எல்லாேம ேபாக்கு காட் ம், கைதக்கு ெதாடர்பில்லாத 
காட்சிகள்தான். திடீெரன்  ஒ  நாள் அந்த திேயட்டைர விட  
எ க்கிறார்கள். அப்ெபா தான் படத்தின் கதாநாயகன் தன் ைறயாக 
ேதான் கிறான். இவன்தான் திேயட்டாில் படம் ஓட் . இவன்கூட அவ க்கு 
ெகா த்த அந்த ஐந்  நிமிடங்களில் ஒ  வார்த்ைததா ம் ேபசவில்ைல. 
 
    கைடசி நாள். இந்தப் ெபண் மிகப் ெபா ப்பாக எல்லாக் கத கைள ம் கிறாள். 
திேயட்டாின் இ க்ைககைள சாி பார்க்கிறாள். ஆண்களின் நீண்ட கழிவைறக்கு ேபாய் 
அங்ேக ஒவ்ெவா  கழிவைறயாக தண்ணீர் ஊற்றி க வி சுத்தம் ெசய்  அவற்ைற 
சாிவர கிறாள். தன் ைடய ெசாந்தப் ெபா ட்கைள ைபயிேல ைவத்   சாி 
பார்க்கிறாள். அப்ெபா ம் அவ க்கு தி ப்தியில்ைல. ைபைய க்கிக்ெகாண்  
தி ம்பித் தி ம்பிப் பார்த்தவாேற திேயட்டைர விட்  ெவளிேய கிறாள். 
 
    கதாநாயக ம் றப்ப வதற்கு ஆயத்தங்கள் ெசய்கிறான். திடீெரன்  ஏேதா 
ஞாபகம் வந்  இவ ைடய அைறக்குப் ேபாகிறான். அங்ேக அவள் மீதம்விட்ட பாதி 
உண  இ க்கிற . அைதக் கண்  தி க்கி கிறான். அைதப் பா காப்பாக 
எ த் க்ெகாண்  ேபாய் அவளிடம் ெகா க்கேவண் ம் என்ப ேபால விைரந்  
ெஹால்மட்ைட மாட்  ேமாட்டார்ைசக்கிளில் ஏறி சீறிக்ெகாண்  பறக்கிறான். 
 
    அவன் ேபான பிறகு மைறவிடத்தில் இ ந்  ெநாண் யப ேய ெபண் 
ெவளிப்ப கிறாள். அவன் ேபாவைத நம்ப யாமல் ெவறித் ப் பார்த்தப  
நிற்கிறாள். அவள் கத்திேல வழக்கமான உணர்ச்சி ஏக்கம்தான்; ஆனால் இப்ேபா  
ஆைச, ஏக்கம், ஏமாற்றம். 
 
    அவைளத் ேத த்தான் அவன் ேபாவ  அவ க்குத் ெதாியா . அப்ப ேய படம் 

கிற . 
 
    கைடசி இரண்  நிமிடங்கள் தவிர மீதி ேநரம் எல்லாம் பார்ைவயாளர்க க்கு 
ேபாக்கு காட் ம் ேவைலதான் நடக்கிற . கைத நடப்ப  கைடசி இரண்  நிமிட 
ேநரத்தில்தான். மீதி ேநரம் இந்த உச்சக் கட்டத் க்கு தயார் ெசய் ம் யற்சிதான். 
பத்  ெசக்கண்ட் நடக்கும் சுேமா மல் த்தத்திற்கு பத்  நிமிட ேநரம் 
தயார்ெசய்வ ேபாலத்தான் இ ம். 
 
    ஆனால் இந்தப் படத்தில் ஏேதாஇ க்கிற . இரண்  நாட்களாக இ  
மனைதப்ேபாட்  அைலக்கழித்த . பல இடங்களில் எாிச்சல்கூட வந்த . ஆனா ம் 
இ  ந்தேபா  ஆழ்மனதில் ேபாய் எைதேயா கலக்கிவிட்ட . அந்தக் கால  
ஓைசகள் இன் ம் என்ைனத் ரத்திக் ெகாண்ேட இ க்கின்றன. 
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    Since Otar Left ஒ  பிெரஞ்சு திைரப்படமாக இ ந்தா ம், அ  ேஜார்ஜீயா 
நாட் ன் பின்னணியில் எ க்கப்பட்ட . ன்  தைல ைறப் ெபண்களின் கைத - 90 
வயதான ஏக்கா, 55 வயதான விதைவ மகள் மாீனா, ஏக்காவின் ேபத்தி 16 வய  அடா 
- இவர்கள்தான் நாயகிகள். 
 
    ேஜார்ஜீயாவின் ஒ  நகரத்தின் சின்ன ட் ேல இவர்கள் வசிக்கிறார்கள். 
இரண்ெடா  காட்சிகளில் இவர்க ைடய வ ைம நிைல ெசால்லப்பட் வி கிற . 

ன்  ெபண்கள் வா ம் ஒ   எப்ப  இ க்கும். எப்ேபா ம் பிக்கல், பி ங்கல், 
சச்சர கள்தான். ஆனால் அ  ெவளித்ேதாற்றத்திற்கு. அைத ஊ வி ஆழமான 
அன் ம், தியாக ம், ேசைவ ம் நிைறந்தி க்கிற . 
 
    ஒட்டார் திைரயிேல ேதான்றாத கதாநாயகன். அவைனச் சுற்றித்தான் கைத 
நகர்கிற . பாாிஸ் நகரத்தில் வசதிகள் ம க்கப்பட்ட ஒ  ம  அைறயில் அவன் 
வாழ்கிறான். அங்ேகதான் அவ ைடய பிைழப் . 
 
    ஏக்காதான் கு ம்பத்தைலவி. அவள் ெசால் க்கு ம ப்  கிைடயா . இ ப்பி ம் 
சி  சி  பிணக்குகள் அவ்வப்ேபா  ஏற்ப ம். ஆனா ம் க்கியமான விடயங்களில் 
அவள் ெசால் க்கு மதிப்  இ க்கிற . ஒ  ைற ந  இரவில் அவைள 
ம த் வமைன அவசரப் பிாி க்கு இட் ச் ெசல்கிறார்கள். அப்ெபா  அவளிடம் 
கு ம்பத்தினர் காட் ம் பாி ம் அன் ம் ெவளிப்ப கிற . ஏக்கா க்கும் அவள் ேபத்தி 
அடா க்கும் இைடயில் ெமல் ய ஒ  பாசம் இ க்கமாக உ வாகிற . 
 
    ஏக்கா தன் மகன் ஒட்டாாின் க தங்க க்கும், ெட ேபான் அைழப் க க்கும் 
காத்தி ப்ப தான் படத்தில் பிரதானமான காட்சி. க தம் வந்தால் அைதத் தி ப்பித் 
தி ப்பி ப ப்பாள். ெட ேபான் என்றால் மாறிமாறிப் ேபசுவார்கள். அவன் குரைலக் 
ேகட்கும்ேபா  ஏக்காவின் சு ங்கிய கம் ஒ   மலர்வ ேபால விாிவ  மறக்க 

யாத . அன்  மிக ம் சந்ேதாஷமான நாள். கு கலம் ஓ  வழி ம். இவர்கள் 
வாழ்வ  அந்தத் ெதாைலேபசி மணி அ ப்பதற்காக. அ  அ த்  ந்தபின் அ த்த 
மணி அ ப்பதற்காக. 
 
    இளம் ெபண் அடாவின் பாத்திரம் அ ைமயாக அைமந்த . ஓர் 
இளம்ெபண் க்குாிய ஒன்ைற ம் அவள் ெசய்வதில்ைல. காதலன் இல்ைல. 
நடனங்க க்கும் ேபாவதில்ைல. எதிர்காலம் பற்றிய அக்கைற இல்ைல. ேவைல 
இல்ைல. இந்தப் ெபண்கள் மத்தியில் அவள் வாழ்நாள் கைரந் ெகாண்  ேபாகிற . 
அவைளப்பற்றிய கவைல இப்ேபா  கிழவிக்கும் பி த் வி கிற . 
 
    ஒ  நாள் இ ேபால ெசய்தி வ கிற . ஒட்டார் ஒ  விபத்தில் இறந் வி கிறான். 
இைதக் கிழவியிடம் யார் ெசால்வ . அவள் உயிைரப் பி த் க்ெகாண் ப்ப  
ஒட்டா க்காகத்தான். அவள் இறந்தா ம் இறந் ேபாவாள். அந்தச் ெசய்திைய 
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அப்ப ேய மைறத் வி கிறார்கள். ெட ேபா ம், க த ம் இப்ேபா  இல்ைல. 
கிழவி வ த்தம் அைடகிறாள். பி வாதமாக பாாிஸ் ேபாகேவண் ம் என்  
ெசால்கிறாள். ேவ  வழியில்லாமல் சம்மதிக்கிறார்கள். 
 
    ஆனால் அங்ேக ேபான ம் நாம் எதிர்பார்க்காத ஒ  விஷயம் நடந் வி கிற . 
தன் ைடய மகன் இறந் ேபான விஷயத்ைத கிழவி தானாகேவ கண் பி த்  
வி கிறாள். அந்த இடத்தில் அவள் அதிர்ந்  ேபாய் அலறவில்ைல. மிக அைமதியான 
திடசித்தத் டன் அந்த மரணத்ைத ஏற் க்ெகாள்கிறாள். அ  மாத்திரமல்ல, 
மற்றவர்களிடம் இ ந்  இைத மைறத்  வி கிறாள். ஒட்டார் திடீெரன்  அெமாிக்கா 
ேபாய்விட்டான் என்  ெபாய் ெசால்கிறாள். ஒட்டார் இறந் விட்ட  
ெதாிந்தி ந்தா ம் கிழவி ெசான்ன ெபாய்ைய நம் வ ேபால மற்றவர்க ம் 
ந க்கிறார்கள். 
 
    படம் வதற்கு இன் ம் சில நிமிடங்கேள இ க்கின்றன. ன்  ெபண்க ம் 
பாாிஸ் விமான நிைலயத்தில் ேஜார்ஜீயா விமானத் க்காகக் காத்தி க்கிறார்கள். 
விமானத்தில் ஏ வதற்கான கைடசி அைழப் . திடீெரன்  இளம் ெபண் அடா 
காணாமல் ேபாய்வி கிறாள். கண்ணா த் த ப் க்கு அப்பால் நின்  
ைககாட் கிறாள். பாாி ல் நின் விட அவள் தீர்மானித் விட்டாள். தாய் 
தி க்கிட் ப் ேபாய் அ கிறாள். ஆனால் ஏக்கா அேத திடசித்தத் டன் இைத 
ஏற்கனேவ எதிர் பார்த்த ேபால மாீனாைவ அைணத் த் ேதற்றிக்ெகாண்  
விமானத்ைத ேநாக்கிப் றப்ப கிறாள். 
 
    ன்  ெபண்கைள மட் ம் ைவத்  எ த்த, ன்  தைல ைறகைளக் காட் ம், 
ஆடம்பரமில்லாத, அலட்டல் இல்லாத படம். காமிரா படம் எ ப்பேத ெதாியவில்ைல. 
ஒ  கு ம்பத்தி ள்ேள அவர்க க்கு ெதாியாமல் ைழந்  விட்ட ேபான்ற ஓர் 
உணர் தான். நாம் பார்ைவயாளர் என்பேத அ க்க  மறந் ேபாய்வி கிற . 
 
    ன்  ெபண்கள் வாழ்ந்த ட் ல் இப்ெபா  இ  ெபண்கள் வாழ்வார்கள். 
அவர்கள் கு ம்பத்தில் ஒ வர் சம்பாதிக்கத் ெதாடங்கி விட்டார். அவர்கள் இப்ேபா  
அடாவின் ெட ேபான் அைழப் க்காகக் காத்தி ப்பார்கள். 
 
    படம் ந்த பிறகுதான் அவ்வள ம் ந ப்  என்ற தி க்கிடல் ஏற்ப கிற . மிகத் 

ரத்தில் இ ந்  வ ம் ஒ  ெட ேபான் அைழப் க்காக ன்  ெபண்கள் 
காத்தி ப்ப  அ க்க  படத்திேல வ ம் ஒ  காட்சி. அந்தப் ெபண்கள் 
காத்தி ப்ப ேபால படம் ந்த பிற்பா ம் மனம் ஏேதா ஒன் க்காக காத்தி ந்த . 
திேயட்டைர விட்  ெவளிேய வர ேநரம் எ க்கிற . 
 
    The Matchstick Men என்ற படத்தில் ந த்தவர் அ க்க  சினிமா ேபாகிறவர்க க்கு 
பாிச்சயமான நிக்கலஸ் ேகஜ் என்ற ேதர்ந்த ந கர். இைத இயக்கியவர் Gladiator  
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படத்ைத தந்த அேத ஸ்ெகாட் என்பவர்தான். 
 
    ேராய் ( Nicolas Cage) ஒ  கம்பனி நடத் கிறார். அதிேல அவ ைடய 
பார்ட்னராக ம், அவாிடம் ெதாழில் பழகுபவராக ம் ப்ராங் என்ற இைளஞர் ேவைல 
பார்க்கிறார். இவர்க ைடய ெதாழில் ஆட்கைள ஏமாற் வ தான். ெபாிய தர 
ஏமாற்றாக இல்லாமல் மிகக்கவனமாக, ெபாலீ ல் பி படாமல் சி  சி  
ெதாைககளாக ஏமாற்றிப் பறிப்பார்கள். அவர்க க்கு ப யாவ  தனியாக வசிக்கும் 
ெபண்கள், ஓய்  ெபற்  வாழ்பவர்கள், இப்ப . இதில் கிைடக்கும் பணத்ைத அவர்கள் 
பங்குேபாட் க்ெகாள்வார்கள். ேராய் தன் பணத்ைத வங்கி ெலாக்காில் கட் க்கட்டாக 
அ க்கிைவத் ப் பா காக்கிறான். 
 
    ேரா க்கு ஒ  அ ர்வமான நரம்  வியாதி. அவனால் ெவளிேய அதிக ேநரம் 
இ க்க யா . சூாியைனப் பார்க்க இயலா . ட் ேல சு ம்  
இ க்கக்கூடா . அ ம் கார்ப்ெபட் எப்ப ம் அப்ப க்கில்லாமல் பளிச்ெசன்  
இ க்கேவண் ம். மனநல ம த் வாிடம் கிரமமாக ேபாய் அவர் ெகா க்கும் 
மாத்திைரைய தின ம் எ ப்பான். அல்லாவி ல் வாய் ேகாணி, கண் ெவட்  
இ க்கத்ெதாடங்கிவி ம். ேராயி ைடய  மனநல ம த் வர், மைனவி டன் 
பிாிந்  ேபான அவ ைடய மகைளச் சந்திக்கச் ெசால்கிறார். அவ க்கு இப்ப வய  
பதினா . அந்தச் சந்திப்  ெபாிய ம ந்தாக இ க்கும் என்ற நம்பிக்ைக அவ க்கு. 
 
    பதினா  வய  அஞ்சலா சில் ப்பலைகைய ேவகமாக உ ட் யப  ஒ  ெவளிச்ச 
ேதவைதேபால வந்  இறங்குகிறாள். அந்த வய ப் ெபண் குழந்ைதக்கு உாிய சிாிப் , 
சினம், ணிச்சல் எல்லாம் அவளிடம் இ க்கிற . ஒ  நாள் தா டன் 
ேகாபித் க்ெகாண்  இவ ைடய ட் க்கு வந் வி கிறாள். ஆடம்பரமான 

ட்ைடப் பார்த்  அப்ப ேய அசந் ேபாய் நிற்கிறாள். தகப்பன் உதாவாக்கைர என்  
அவள் தாய் ேபாதித்தி க்கிறாள். 
 
    அஞ்சலா வந்த இரண்  நிமிடங்களில்  தைலகீழாகிற . ேராய் ஒ ங்காக 
ஒ வித ெவறித்தன்ைம டன் அ க்கிைவத்த ெபா ள்கள் எல்லாம் சிதறிப்ேபாய் 
காட்சியளிக்கின்றன. பசியில்ைல என்  ெசால்வாள்; அ த்த நிமிடம் ெபட்  
ெபட் யாக பீட்ஸா ஓடர் பண்ணி, பளபளக்கும் விைல உயர்ந்த ெவள்ைள 
கார்ப்பட் ல் சிந்தியப ேய சாப்பி வாள். அவ ைடய உற்சாகம், அலட்சியம் 
எல்லாம் இவ க்கும் ெதாற்றிவி கிற . ன்பின் அறிந்திராத ஒ  தகப்பன் மகள் 
உற  சிறி  சிறிதாக ெந க்கமாகிற . ேராய் இப்ெபா  ம ந் கள்கூட எ ப் 
பதில்ைல. மகைளப்ேபால அவ ம் சப்பாத் கைள கழற்றி, கழற்றிய இடத்திேலேய 
எறிந் விட் , வாழ்க்ைகைய சுதந்திரமாக அ பவிக்கக் கற் க்ெகாள்கிறான். 
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    அஞ்சலா வ ம் காட்சிகள் எல்லாம் ஒளி ெவள்ளம் பாய்ந்  மற்றவர்க ைடய 
ந ப்ைப அ க்கிவி கிற . அவள் சிாிக்கும்ேபா  நா ம் சிாிக்கிேறாம்; 

ள் ம்ேபா  எமக்கும் ள்ளத் ேதான் கிற . அவள் அ ம்ேபா  எமக்கும் அ ைக 
வ கிற . அப்ப யான பிரசன்னம். 
 
    ஒ  நாள் அஞ்சலா தகப்ப ைடய உண்ைமயான ெதாழிைலக் கண் பி த்  
வி கிறாள். அ மட் ம் அவன் ேநர்ைமயானவன் என்  அவள் நம்பியி ந்தாள். 
 
    'எதற்காக இந்த ெதாழிைலச் ெசய்கிறாய்?' 
    அதற்கு அவன் ெசால்கிறான். 'இதில் நான் திறைம ள்ளவனாக இ க்கிேறன்.' 
 
    அவன் பணத்திற்காக என்  ெசால்லவில்ைல. தனக்குப் பி த்த ெதாழில் என் ம் 
கூறவில்ைல. தனக்கு திறைம இ ப்பதால் ெசய்வதாக ெசால்கிறான். மிக ம் 
ேநர்ைமயான பதில். 
 
    ேரா ம், பிராங்கும் அவர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக ெபாிய ஏமாற்  ேவைல 
ஒன்ைறச் ெசய்வதற்குத் திட்டமி கிறார்கள். ேராய் ஒவ்ெவா  சி  விபரத்ைத ம் 
ேசகாித்  அ  பிசகாமல், க்கமாக பிளான் பண் கிறான். அவன் இ வைர 
ெபாலீ ல் பி பட்ட  கிைடயா . பிராங்கும் அப்ப ேய. கைடசி நிமிடத்தில் 
சந்தர்ப்பவசத்தால் அஞ்சலாைவ ம் ேசர்த் க்ெகாள்ளேவண் ய கட்டாயம் 
ஏற்ப கிற . அஞ்சலா ணிச்சல்காாி. விமானக்கூடத்தில் ஒ  கட்டத்தில் கவனத்ைத 
தி ப் வ  அவள் ேவைல. சனங்கள் நிரம்பிய ஒ  பாாிேல வைச சங்கி ைய 
அவிழவிட்  எல்ேலாைர ம் அதிர ைவக்கிறாள். 
 
    ஆனால் ஒ  சின்னத் தவ  நடந் வி கிற . அஞ்சலா எற்கனேவ ெபாலீ ல் 
பி பட்டவள். அவள் பதி  ெபாலீ ல் இ க்கிற . தகப்ப ைடய தியாகத்தில் மகள் 
தப் கிறாள். கைதயின் சிதிலமான னிகள் எல்லாம் யப்பட்  படம் கிற . 
 
    சாியாக இரண்  மணிேநரம் ஓ ம் இந்தப் படத்தில் இ க்ைகயின் ைகப்பி கைள 
இ க்கிப் பி க்கைவக்கும் காட்சிகள் அதிகம். அஞ்சலாவாக வ ம் அ ஸன் ேலா•
மனின் ந ப்  பிரமாதம். ஒ  இடத்தில் கூட ெதாய்  வராமல் இயக்குநர் சீன்கைள 
ெந க்கமாக அைமத்தி க்கிறார். 
 
    தகப்ப ம் மக ம் சந்திக்கும் இ திக்காட்சி எதிர்பார்த்த ெநகிழ்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தவில்ைல. க்கியமான இந்தக் காட்சி மட் ம் சாியாக அைமந்தி ந்தால் 
இந்தப் படம் அ த்த ெலவ க்கு ேபாயி க்கும். இைதப் பார்த்தேபா  ஒஸ்கார் பாிசு 
ெபற்ற ெரயின்மான் ( Rainman ) படக்காட்சிகள் அ க்க  ஞாபகத் க்கு வந்தன. The 
Matchstick Men இந்தப் படம் அள க்கு உயர்ந்தி க்கேவண் ய ; எங்ேகா 
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கைதயிேலா, இயக்கத்திேலா, ந ப்பிேலா ஏற்பட்ட ேயாக்கியத்தன்ைமயின் ச க்க ல் 
அைதத் தவறவிட் க்கிற . 
 
    திேயட்டைரவிட்  ெவளிேய வ ம்ேபா  'அட, மிக உன்னதமாக 
வந்தி க்கேவண் ய படம்' என்ற எண்ணேம வ த்தி ந்த . 
 
    At Five In The Afternoon (பின் மதியம் ஐந்  மணியானேபா ) என்  ஓர் ஈரானியப் 
படம். இைத இயக்கியவர் ஸமீரா மக்மல்பவ் என்ற 23 வய  ஈரானியப் ெபண்மணி. 
கான் திைரப்படவிழாவில் காட்டப் ெபற்ற இரண்  படங்களில் இ ம் ஒன் . 
இரண் ேம ஜூாி பாிசு ெபற்றைவ. இவ ைடய தகப்பனார் சமீபத்தில் கண்டஹார் 
படத்ைத இயக்கியவர். இந்தப் படம் அதன் ெதாடர்ச்சி என் கூட ஒ வைகயில் 
ெசால்லலாம். 
 
    ஆப்கானிஸ்தானில் தா பான்களின் ழ்ச்சிக்குப் பிறகு ெபண்கள் 
பள்ளிக்கூடங்களில் அ மதிக்கப்ப கிறார்கள். ஆனால் ேநாக்ேர என்ற இளம் 
ெபண்ணின் வண் ேயாட் ம் தகப்ப க்கு இந்த மாற்றங்கள் பி க்கவில்ைல. கம் 

டாத ெபண்ைணக் கண்டால் கண்ைண  பிரார்த்திக்கிறார். ேநாக்ேர க ப்   
பர்தா அணியேவண் ம் என்  நிர்ப்பந்திக்கிறார். அந்நிய டன் ேபசும்ேபா  
ெபண்கள் வாயிேல விரைல விட்  குரைல மாற்றேவண் ம் என்  உத்தரவி கிறார். 
இைற நிந்தைன ெப கிவிட்ட  என்  வ ந் கிறார். 
 
    ஆனால் ேநாக்ேரைய குர்ரான் வகுப் க்கு அ ப்ப சம்மதிக்கிறார். குர்ரான் 
வகுப்பில் இ ந்  ேநாக்ேர தப்பி பின்வழியால் ெபண்கள் பள்ளிக்கூடத் க்குச் 
ெசல்கிறாள். வழியிேல பர்தாைவக் கழற்றி வி கிறாள். அேதேபால பைழய 
காலணிைய ம் நீக்கிவிட்  திய குதிச்சப்பாத்ைத அணிந் ெகாள்கிறாள். வகுப்பிேல 
காரசாரமான விவாதங்கள் நடக்கின்றன. ஆசிாிைய மாணவிகளின் எதிர்கால 
லட்சியத்ைத ேகட்கிறார். ேநாக்ேர ணிச்சலாக தான் எதிர்கால ஆப்கானிஸ்தானின் 
ஜனாதிபதியாக வர வி ம் வதாகச் ெசால்கிறாள். எல்ேலா ம் சிாிக்கிறார்கள். ஒ  
மாணவி எ ம்பி 'நீ ஒ  இஸ்லாமியப் ெபண் மறந் விடாேத. உன் கடைம ட் ல் 
பிள்ைளகைளப் பார்ப் ப ம், கணவ க்கு அடங்கி நடப்ப ம்தான்.' அவள் 'அ  
எப்ப . பாகிஸ்தான் ஒ  ஸ் ம் நா . நான் ெபனாசிர் ட்ேடா ேபால வ ேவன்' 
என்  ஆேவசத்ேதா  ெசால்கிறாள். 
 
    வண் ேயாட் , ேநாக்ேர, அவ ைடய அக்கா, அவள் ைகக் குழந்ைத எல்ேலா ம் 
ஓர் உைடந்  ேபான பிேளனில் வசிக்கிறார்கள். ேநாக்ேரயின் அக்கா தின ம் பஸ் 
தாிப்பிடத் க்கு ெசன்  பாகிஸ்தானில் இ ந் வ ம் அகதிகளிடம் ெதாைலந் ேபான 
தன் கணவைனப் பற்றி தகவல் விசாாிப்பாள். வ ைம அவர்கைளப் பி ங்கிய . 
குழந்ைத எப்ெபா  பார்த்தா ம் பா க்காக அ த . தினம் தினம் தண்ணீைரத் 
ேத வ  ேநாக்ேரக்கு இன்ெனா  பிரச்சிைன. 
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    ேநாக்ேர ஒ  கவிஞைன சந்திக்கிறாள். அவனிடம் ேகட்கிறாள் ெபனாசிர் ட்ேடா 
கூட்டங்களில் என்ன ேபசினார் என் . சனங்கள் அவ க்கு எப்ப  ேவாட் ப் 
ேபாட்டார்கள். அவ ைடய ேபச்சின் நகல் தனக்கு ேவண் ம் என்  ேகட்கிறார். 
அவர்க க்கிைடயில் ஒ  ெமல் ய காதல் வளர்கிற . அவன் ஒ  கவிைதைய 
அவ க்கு ெசால் த் த கிறான். பைழய ஸ்பானியக் கவிைத அ . இக்னா யா 
என்ற இைளஞன் காைளச் சண்ைடயில் ப யாகிறான். அவ ைடய நண்பர், ெப ம் 
கவிஞர், இறந்த இைளஞ க்கு அஞ்ச  ெசய்  ஒ  கவிைத பைடக்கிறார். அந்தக் 
கவிைத 'பின் மதியம் ஐந்  மணி' என்  ெதாடங்கும். அைத ேநாக்ேர 
பாடமாக்குகிறாள். 
 
    ஒ  நாள் ேநாக்ேர தண்ணீர் ேத  அைலந்தேபா  காவல் நிற்கும் ஒ  பிெரஞ்சு 
பைட ரைன தற்ெசயலாகச் சந்திக்கிறாள். அவனிடம் அவள் ேகட்கும் தல் ேகள்வி 
'உங்கள் நாட்  ஜனாதிபதி யார்?' என்ப தான். அவன் ெசால்கிறான். அ த்  அவள் 
ேகட்கிறாள், 'உங்கள் ஜனாதிபதி ேதர்த ல் என்ன ேபசினார்?' அவன் தனக்குத் 
ெதாியா  என்  ெசால்கிறான். 
 
    'நீ அவ க்கு வாக்கு ேபாட்டாயல்லவா? அவர் என்ன ெசான்னார். எனக்கு அ  
ெதாியேவண் ம்' என்  பி வாதமாகக் ேகட்கிறாள். 'என் ைடய ஜனாதிபதியின் 
ேபச்சு உனக்கு எதற்கு?' 
 
    அவள் ெசான்னாள், 'நான் என் நாட் க்கு ஜனாதிபதியாகப் ேபாகிேறன்.' 
 
    உடேன ேபார் ரன் பயந்  ஒ ங்கி சல் ட் ெசய்கிறான். இந்தக் காட்சி மிக 
ஆழமாக ம், நைகச்சுைவ த ம்ப ம் படமாக்கப்பட் க்கிற . 
 
    ேநாக்ேர அ க்க  தனிைமயில் தன் குதிச் சப்பாத் கைளேபாட்  ஒ  
ஜனாதிபதிக்குாிய கம்பீரத்ேதா  நைடேபாட்  பழகுகிறாள். கவிஞன் அவ ைடய 
படத்ைத ேபாஸ்டர்களாக தயாாித்  அவைளச் சுற்றி சுவர்களில் ஒட் ைவக்கிறான். 
ேநாக்ேர தனிைமயில் ெப ம் ேபச்சுக்கைள தயார் ெசய்கிறாள். 
 
    ேநாக்ேரயின் தமக்ைகயின் கணவன் இறந் விட்டதாக ெசய்தி வ கிற . 
வண் ேயாட்  இந்தத் தகவைல மகளிடமி ந்  மைறத்  வி கிறார். அவ க்கு 
ேம ம் அங்ேக இ க்கப் பி க்கவில்ைல. அகதிகள்  நாகாிகத்ைத 
ெகாண் வ கிறார்கள். ெபண்கள் பர்தா அணிவதில்ைல. ேர ேயாவில் இைச 
ேகட்கிறார்கள். எங்கும் இைற நிந்தைன ெப கிவிட்ட  என்  ெவ க்கிறார். 
எல்ேலாைர ம் கூட் க்ெகாண்  பாைலவனத்ைதக் கடந்  கண்டஹார் ேபாக  
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ெசய்கிறார். பாதி வழியிேலேய குதிைர இறந் விட நடந்  கடக்க  
ெசய்கிறார்கள். 
 
    மாைல ேநரம். தங்குவதற்கு இடம் ேத  அைலகிறார்கள். அப்ேபா  ஒ  
வழிப்ேபாக்கன் இறந் ேபான தன் க ைதக்குப் பக்கத்தில் குந்திக்ெகாண்  
இ க்கிறான். வண் ேயாட்  குழந்ைதைய தைலப்பா ணியில் சுற்றி 
எ த் க்ெகாண்  இ  மகள்கைள ம் பார்த்  'ேபாங்கள், ேபாய் தண்ணீர் 
ெகாண் வா ங்கள்' என்  கட்டைள யி கிறார். அவர்கள் ம ப் க் கூறாமல் மாைல 
சூாியைன ேநாக்கி நடக்கிறார்கள். 
 
    வண் ேயாட் க்கும், வழிப்ேபாக்க க்கும் இைடயில் சம்பாஷைண நடக்கிற . 
வண் ேயாட்  ஒ  கூரான கல்ைல எ த்  ஆேவசமாக மண ேல குழி பறித்தப  
ேபசுகிறான். 
 
    'எல்லாம் இைற நிந்தைன. எங்கும் இைற நிந்தைன. உலகம் எங்ேக ேபாகிற . 
இங்ேக இனி வாழ யா . அல்லாைவ நிம்மதியாக ெதா ம் இடம் ஒன்  எனக்கு 
ேவண் ம்.' 
 
    குழி பறித்  ந்த ம் தைலப்பா ணியில் சுற்றப்பட்  இறந் ேபான 
குழந்ைதைய அப்ப ேய மண்ேபாட்  ப் ைதத்  வி கிறான். 
 
    இ  ஒன் ம் ெதாியாமல் ேநாக்ேர தன் அக்கா டன் வில்லாத பாைலவனத்தில் 
தண்ணீர் ேத  அைலகிறாள், தன் காதலன் ெசால் த் தந்த பாடைலப் பா யப . 
 
    பின் மதியம் ஒ  நாள் 
    ஐந்  மணி 
    மிகச் சாியாக 
    ஐந்  மணி 
    எல்லா மணிக்கூ களி ம் 
    ஐந்  மணி 
    ெவய்யி ேல 
    ஐந்  மணி 
    நிழ ேல 
    ஐந்  மணி 
    ... ... ... 
    ... ... ... 
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    இந்தக் காட்சிேயா  படம் கிற . இைசயின் கூர்ைமயான கதிர்கள் வனாந்திர 
எல்ைலகைளத் தாண் ச் ெசல்கின்றன. 
 
    பச்ைசக் குழந்ைதைய அந்த தாயின் அ மதிகூட இல்லாமல் ைதக்கும் ஒ  
நாட் ல் ேநாக்ேரயின் கன க ம் ைதக்கப்ப கின்றன. 'காைள மட் ேம நிற்கிற , 
ெவற்றிக் களிப்பில்' என்  கவிைத ம்ேபா  காைளயின் ெவற்றிைய மட் ம் அ  
கூறவில்ைல. 
 
    திைரப்பட விழாவின் ஆரம்பம் ேமாசமாக இ ந்தா ம் பல படங்கள் மன 
நிைறைவத் தந்தன. ஏ  படங்களில் ஐந்  படங்கைள இளம் இயக்குனர்கள் 
இயக்கியி க்கிறார்கள். அதி ம் ன் ேபர் இளம் ெபண்கள். ெப ைமப்பட 
ேவண் ய விஷயம். வழக்கமாக நண்பர்க டன்தான் படங்கைளப் பார்க்கச் 
ெசல்ேவன். இம் ைற க் கவன ம் இ க்கேவண் ம் என்பதற்காக தனிைமயில் 
அவற்ைறப் பார்த்ேதன். அ  ஒ  க்கம். 
 
    என்றா ம் இந்த ஏ  நாட்க ம் படம் ந்  நான் ெவளிேய வந்தேபா  கடந்த 
60,000 வ டங்களில் மிக்கு மிக அண்மித்  வந்  விட்ட சிவப்  ஒளி சும் 
ெசவ்வாய் கிரகம் வானத்தின் ெதன் ேமற்கு ைலயில் எனக்காக ெப ம் 
ெபா ைமேயா  காத் க்ெகாண் ந்த . நான்  வந்  ேச ம் வைரக்கும் 
என் டேனேய வந்த . 
    ------------- 
 

VIII.  அ பவக் கைத 
36. அங்ேக இப்ேபா என்ன ேநரம் 

 
    சூடா க்கு நான் மாற்றலாகிப் ேபானேபா  என் மைனவி ம் கூடேவ வந்தாள். 
வழக்கமாக நான் த ல் ேபாய்  வசதிகள் எல்லாம் ஏற்பா  ெசய்தபிறேக அவள் 
வ வாள். ஆனால் அந்த ைற பி வாதமாக அவ ம் என் டேனேய வந் விட 

 ெசய்தாள். 
 
    நாங்கள் ேபாய் இறங்கிய சில வாரங்களிேலேய எங்கள் சாமான்க ம் வந்  
ேசர்ந்தன. ெபாிய ெலாறிெயான்றில் ந ச்சாமத்தில் பிரம் மாண்டமான ெபட் களில் 
அைவ வந்  இறங்கின. ெலாறி ேவைலயாட்கள் நாங்கள் ன்கூட் ேய 
அைடயாளமிட்ட இடங்களில் அந்தப் பாரமான ெபட் கைள இறக்கிைவத் விட் ப் 
ேபானார்கள். 
 
    நாங்கள் வாடைகக்கு எ த்த ட் ல் பதிெனா  கயிற் க் கட் ல்கள் இ ந்தன. 

ட் ன் ெசாந்தக்காரர் இன் ம் ன்  கட் ல்கள் த வதற்கு ஆர்வமாக இ ந்தார். 
நான் ெகஞ்சிக் கூத்தா  அவற்ைறத் தி ப்பி விட்ேடன். அவர் க ைண டன் தந்த 
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நீண்ட த்தக ெசல்•ைப மாத்திரம் ஏற் க்ெகாண்ேடன். என் த்தகங்கள் மாத்திரம் 
இரண்  ெபாிய ெபட் களில் வந்  இறங்கியி ந்தன. என் மைனவி அவற்ைற தான் 
அ க்கிவி வதாகச் ெசான்னாள். இப்ப  எதிர்பாராத திைசகளில் இ ந்  வ ம் 
உதவிகைள யாராவ  ம ப்பார்களா? என்றா ம் உள்ளர்த்தம் ேவ  ஒன் ம் இல்ைல 
என்பைத நன்றாக உ தி ெசய்  ெகாண்  அதற்குச் சம்மதித்ேதன். 
 
    உலகத்  லகங்க க்கு எல்லாம் பிதாமகரான ெஸேனாேடாரஸ், 2300 
வ டங்க க்கு ன்  அெலக்ஸாந்திாியாவில் 500,000 சுவ  கைளப் பரப்பி 
ைவத் க்ெகாண்  ஆேலாசித்த ேபால என் மைனவி ம் க ம் ேயாசைனயில் 
ஆழ்ந்தாள். எனக்கு மனம் திக்ெகன்ற . கைடசியில் ஒ  ெபளர்ணமி இரவில் த்தகம் 
அ க்கும் ஒ  ைமயான ைறையக் கண் பி த்தாள். உலகத்  திறம் 

லகங்களில் எல்லாம் இப்ப யான வைகப்ப த்தைலக் காண யா . அெமாிக்க 
ைற, பிாிட் ஷ் ைற என்  பல உண் . இலக்கியம், விஞ்ஞானம், தத் வம், 

வரலா  என்  பிாித்  அ க்குவ  ஒ  வைக. இன் ம் சில லகங் களில் எண் 
ைறையேயா, அகரவாிைச எ த்  ைறையேயா பயன் ப த்தி அ க்குவார்கள். 

இன் ம் சில லகங்களில் ஆசிாியாின் ெபயாின் பிரகாரம் ஒ ங்கு 
பண்ணியி ப்பார்கள். ஒ  த்தகம் ேதைவ ெயன்றால் அைத எ திய ஆசிாியாின் 
ெபயாின் கீழ் ேத னால் பட்ெடன்  கிைடத் வி ம். 
 
    என் மைனவிக்கு இப்ப யான க்கங்களில் எள்ளள ம் நம்பிக்ைக கிைடயா . 
அவ க்கு த்தகங்களின் அட்ைட ம், த ப் ம், கன ம்தான் க்கியம். 
ெதாக்ைகயான த்தகங்கைள எல்லாம் அ  ெசல்•பி ம், பாரம் குைறந்தவற்ைற ேமல் 
தட் மாக அ க்கினாள். அதாவ  எைடேய க்கியம். எைட குைறயக் குைறய 
அைவ ேமல் ேநாக்கி நக ம். நான் எவ்வள  மன்றா ம் ஒ  ேதர்ந்த லக அதிபாின் 
க ம் ேதாரைணேயா  இந்தக் காாியத்ைத சிரத்ைதயாக, ஒ நாள் வ ம் 

ழங்கா ல் நின்றப , ெசய்  த்தாள். 
 
    த்தகத்ைத தட் ேல அ க்கும் ேவைலைய ஒ  ன்  வய க் குழந்ைதகூட 
ெசய் த் வி ம். ஆனால் அந்தப் த்தகத்ைத தி ப்பி எ ப்ப  அல்லவா சிரமம்! 
உதாரணமாக தி. ஜானகிராமனின் 'ேமாக ள்' ேதைவ என்றால் த ல் ஒ  தியான 
நிைலக்குப் ேபாய் அந்தப் த்தகத்தின் அட்ைட, வ வம், எைட த யவற்ைற 
நிைன க்குக் ெகாண் வரேவண் ம். அதன் பிறகு எைட வாாியாக அைத ேத க் 
ெகாண்ேடேபாய் பி த் விடேவண் ம். இன் ம் சி.சு.ெசல்லப்பாவின் 'சுதந்திர 
தாகம்' எைடப் பிரகாரம் தலாம் பாகம் கைடசித் தட் ம், இரண்டாம் பாகம் நாலாம் 
தட் ம் ன்றாம் பாகம் தல் தட் ம் இ க்கும். இைத எல்லாம் ேத  
எ ப்பதற்கிைடயில் தண்ணீர் தாகம் எ த் வி ம். இ  எவ்வள  பிரயாைசயான 
சங்கதி என்பைத நான் அவ க்கு விளக்கிக்ெகாண்  வந்ேதன். பத்  நிமிட 
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விளக்கத் க்குப் பிறகு மைனவி பதில் கூறினாள், சைமயலைறயில் இ ந் . ஒன்ப  
நிமிடங்கள் ன்பாகேவ அவள் அங்ேக ேபாய்விட்டாள். 
 
    இன் ம் ஒ  கஷ்டம் இ ந்த . என் மைனவி ெசங்கல்கைள ெசங்குத்தாக அ க்கி 
ைவப்ப ேபால த்தகங்கைள ெந க்கமாக அ க்கி ைவத்தி ந்தாள். 'ஈக்கிைட கா' 
என்  ெசால்வார்கேள, அப்ப . ஒ  த்தகத்ைதக் கண் பி த்  இ த்  எ ப்பதற்கு 
திறைமயான தியான ம், ெகாஞ்சம் த்தி ம், நிைறய தந்திர ம், விரல் னிகளில் 
ேபாதிய பல ம் இ க்கேவண் ம். இப்ப ெயல்லாம் ெப ம் ஆயத்தம் ெசய்  

த்தகத்ைத இ த்ெத த்தால் அ  ேபானவாரம் நீங்கள் ேத ய ஒ  த்தகமாக 
அைமந் வி ம். 
 
    சூடானில் இ க்கும்ேபா தான் நாங்கள் ெதாட் களில் மீன் வளர்க்கத் 
ெதாடங்கிேனாம். இதற்கு ெபாிய காரணம் ஒன் மில்ைல. இங்ேக எல்ேலா ம் மீன் 
வளர்த்தார்கள். இ பத்தி நா  மணிேநர ம் காற் க் குமிழ்கைள உற்பத்தியாக்கும் 
க விகைளப் ட் , ெபாிய ெபாிய கண்ணா த் ெதாட் கைள நி த்திைவத் , 
அதற்குள் மீன்கள் சுற்றிச் சுற்றிவ ம் அழைகப் பார்த்  ரசித்தார்கள். ட் ற்கு 
வ பவர்கள் த ல் ெதாட் ையேய வந்  பார்ப்பார்கள். ஆனப யால் நாங்க ம் 
ெபாிய மீன் வளர்ப் க்காரர்களாக மாறியி ந்ேதாம். 
 
    இதில் பல மீன்கள் ைநல் நதியில் கிைடத்தைவ. பார்ேவான் மன்னன் காலத்தில் 
இ ந்  வா ம் மீன்கள். அதிேல 'சிக் ட்' என் ெறா  மீன் தன் குஞ்சுகள் ைடசூழ 
நகர்ந் ெகாண் க்கும். ஏதாவ  ஆபத் ேபால ேதான்றினால் அ  வாைய 
ஆெவன்  திறக்கும். குஞ்சுகள் எல்லாம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தாயின் வாய்க்குள் 

ைழந் வி ம். நாங்கள் நிைனப்ேபாம் சில நாய்கள் ெசய்வ ேபால தாய் குஞ்சுகைள 
வி ங்கிவி ம் என் . ஆனால் சிறி  ேநரத்தில் அ  வாையத் திறந்த ம், மீன் 
குஞ்சுகள் ெவளிேய வந்  நீந் ம். 
 
    இ  தவிர தங்க மீன்,  வால் மீன், ெபாிய ெசதிள்கள் ைவத்த ராட்சத மீன், 
இப்ப ப் பல. நண்பர் ஒ வர் ெசான்னார் மீன் வளர்ப்பில் பல வசதிகள் என் . 
நாையப் ேபால உலாத்த அைழத் ப்ேபாகத் ேதைவயில்ைல. ட் ம், 
ெமத்ைதயி ம் மயிர் ெகாட்  ைவக்கா . அதன் அ க்குகைள கூட்  அள்ளத் ேதைவ 
இல்ைல. மி கைவத்திய ம் ேதைவப்படா . இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட ேபானார். 
 
    இவ ைடய ெபயர் அ . என் டன் அ வலகத்தில் ேவைல ெசய்தார். 
பங்களேதஷ்காரர். பம்பரமாக சுழன்  ஓயாமல் ேவைல ெசய்தப ேய இ ப்பார். 
இவ க்கு ஒ  மைனவி ம், ஐந்  வய  மக ம். மகள் ெயன்  இ ப்பாள். 
ெபயர் ஸ்ரத். 
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    அ யின் மைனவி சி  உடல் ெகாண்ட அழகி. எப்ெபா  பார்த் தா ம்  
ெம கிேல ெசய்த ப ைமேபால அைசயாமல் இ ப்பார். இவைரப்ேபால ஒ  
ேசாம்பல் ெபண்ைண நான் பார்த்த  கிைடயா . அந்தக்காலத்  சேராஜாேதவிேபால 
தன் ெசாந்த மயிைர ம், இன் ம் யார் தைலயிேலா ைளத்த ேவ  மயிைர ம் 
பந் பந்தாகச் சு ட்  ஒ  ேகா ரம்ேபால தைலைய அலங்காரம் ெசய்தி ப்பார். கால் 
ேமல் கால் ேபாட் க்ெகாண்  தன் ைக நகங்கைளக் கூராக்குவார். அ  ந்த ம் 
அந்த நகங்க க்கு ச்சு சுவார். பிறகு அந்தக் கலர் பி க்காமல் ேபாகேவ அைத 
அழித் விட்  ேவ  கலர் சுவார். இப்ப  அவ ம் நாள் க்க உைழத்தப ேயதான் 
இ ந்தார். 
 
    அ க்கு அ க்க  ெவளிநா க க்கு பயணம் ெசய் ம் உத்தி ேயாகம். தான் 
ேபாகும் நா களில் இ ந்  தின ம் ஏதாவ  தகவல் அ ப்பாமல் இ க்கமாட்டார். 
அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் ஈ ெமயில் கிைடயா . ஆைகயால் சு ண்  சு ண்  வ ம் 
ெடெலக்ஸ் காகிதங்களில் ைபபிள் வசனங்க க்கு நம்பர் ேபாட்ட ேபால 1,2,3 என்  
ஒவ்ெவா  வாக்கியத் க்கும் நம்பர்ேபாட்  அ ப் வார். 
 
    சிலேவைளகளில் ெதாைலேபசியில் அைழப்பார். அ  அேநகமாக 
    ஒ  ந ச்சாமமாக இ க்கும். சுழட்  டயல் பண் ம் அந்த ெட ேபான் 
ைகப்பி ைய க்கி காதில் ைவத்த ம் தல் ேகள்வியாக அங்ேக என்ன ேநரம் என்  
விசாாிப்பார். எங்ேக இ ந்  ேபசுகிறீர்கள் என்  நான் ேகட்ேபன். அவர் நி ேயார்க் 
என்பார்; அல்ல  ேடாக்கிேயா என்பார். எவ்வள தான் விபரம் ெதாிந்தவராக 
இ ந்தா ம் அ க்கு இந்த 'ேநர வித்தியாசம்' என்ப  பி படாத ெபா ளாகேவ 
இ ந்த . இர  இரண்  மணிக்கு அைழத் விட்  மிகச் சாதாரணமாக 'அப்ப யா, 
மன்னித் க்ெகாள் ங்கள்' என்  கூறிவிட்  சம்பாஷைணைய ெதாடர்வார். அ த்த 

ைறயாவ  அைதத் தி த்திக்ெகாள்வார் என்  எதிர்பார்ப்ேபன். நடக்கா . 
 
    ஒ  ைற அ யிடம் ெசான்ேனன். 'அ , சூாியன் கிழக்ேக உதிக்கிற . ஆகேவ 
நீங்கள் கிழக்கில் இ க்கும்ேபா  உங்க க்கு சூாியன் த ல் உதயமாகிவி ம். 
அப்ேபா  ேமற்கில் இ க்கும் எனக்கு இன் ம் வி யாமல் ந ச்சாமமாக இ க்கும். 
ஆைகயால் உங்கள் ேநரத்தில் இ ந்  சில மணித்தியாலங்கைளக் கழித்தபிறேக என் 
ேநரம் வ ம். நீளக்ேகா  15 பாைக வித்தியாசத் க்கு ஒ  மணித்தியாலம் என்ற 
கணக்கு.' 
 
    பிறகு சர்வேதச ேததிக்ேகா  எப்ேபா  பிறந்த , அ  எப்ப  ஒ  ேதசத்ைத ம் 
கிழிக்காமல் ேபாகிற  என்  பாடம் எ த்ேதன். அவர் தைல ஆட் ம்ேபாேத 
அவ க்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல என்  எனக்குத் ெதாிந் விட்ட . பல ேதசத்  
அதிகாாிகைளச் சந்தித் , சிக்கலான விஷயங்க க்கு தீர் கா ம் தகுதி பைடத்த 



 73

ஒ வ க்கு, இந்தச் சி  விஷயம் கைடசிவைர எட்டாத  எனக்கு ஆச்சாியத்ைத 
ெகா த்த . 
 
    எங்கள் சம்பாஷைண நடந்த சில நாட்களிேலேய மீண் ம் எனக்கு ஒ  ெதாைலேபசி 
வந்த . இர  ஒ  மணி. மைனவி ெட ேபா க்கு பக்கத்தில் இ ந்தா ம் அைதத் 
ெதாடவில்ைல. ன்னைக டன் என்ைனப் பார்த்தாள். அ  இல்லாமல் ேவ  யார் 
இப்ப ச் சாியாக ஒ  மணிக்கு அைழப்பார்கள். 
 
    ஆனால் இந்த ைற அங்ேக என்ன ேநரம் என்  அ  ஆரம்பிக்கவில்ைல. 
மன்னிப் ம் ேகட்கவில்ைல. 'எனக்கு திடீெரன்  யப்பா க்கு மாற்றலாகி விட்ட . 
நான் ட்ைடக் கா ெசய்வதற்கு ட் க்கார க்கு ஒ  மாதம் ேநாட்டீஸ் 
ெகா க்கேவண் ம். என் காாியதாிசியிடம் விபரங்கள் இ க்கின்றன. நாைளதான் 
கைடசி நாள். ெக  வதற்குள் தய ெசய்  ேநாட்டீ¨ஸ ெகா த் வி ங்கள்' 
என்றார். நா ம் 'சாி' என்ேறன். 
 
    எங்கள் ெதாழி ல் இப்ப  அ க்க  நா விட்  நா  மா வ  ஒன் ம் திதல்ல. 
ஆனால் அ யின் திடீர் மாற்றல் என்ைனக் ெகாஞ்சம் நிைலகுைலய ைவத்த . மாதக் 
கைடசியில் ட்ைடக் கா ெசய் விட்  அ  த ல் யப்பான் ெசன் விட்டார். 
மைனவிக்கும், ஸ்ரத் க்கும் விமான க்கட் ஒ  வாரத்தில் வந்  அவர்க ம் 
கிளம்பிவி வார்கள். இந்த ஒ  வார ம் அவர்கள் எங்கள் ட் ல் தங்குவதாக 
ஏற்பா . 
 
    ஸ்ரத்தின் ைகக ம் கால்க ம் சும்மா இரா. எப்ப ம் சிவப்  ெசாக்ஸ் அணிந்த 
கால்களில், சில் ப் ட்  ைவத்த ேபால அவசரம் காட் வாள். எங்கள் ட் ேல 
ஏற்ப ம் அழி கைள ைவத்  அவள் ேபான பாைதைய கெரக்டாகச் ெசால் விடலாம். 
அவைளப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் எனக்குள் ஒ  யரம் ெபாங்கும். ஸ்ரத்தின் 
தாயார் அவைளக் ெகாஞ்சுவ  கிைடயா . அவ க்கு உ ப்  அணிவித்  சாி 
பார்த்தைதேயா, தைல சீவி விட்டைதேயா நாங்கள் பார்க்கவில்ைல. ஆனால் ஸ்ரத் 
ஏவிய ேவைலகைளச் ெசய்வதற்கு நாங்கள் இ வ ம் எப்ப ம் தயார் நிைலயில் 
இ ந்ேதாம். எங்க க்கு ச ப்  ஏற்படாமல் அவ ம் திய ேவைலகைள 
உண்டாக்கினாள். 
 
    ஸ்ரத் க்கு த்தகங்கள் என்றால் பிாியம். த்தக அ த்தட் ல் ஹாம் ன் பதிப்பில் 
நாற்ப  வ டத் க்கு ன் ெவளியான உலக சாித்திர த்தகம் ஒன்  உண் . 
ெதாக்ைகயான இந்தப் த்தகம் நான் சி வனாக இ ந்தேபா  பாிசாகக் கிைடத்த . 
இப்ெபா  பதிப்பில் இல்லாத ெபாக்கிஷம். இதில் இ க்கும் வர்ணப்படங்கள் 

கழ்ெபற்ற ைசத்ாிகர் ஒ வரால் வைரயப்பட்டைவ. அந்தப் த்தகத்ைத இந்தக் 
குழந்ைத எ த் ைவத்  மணிக்கணக்காக பார்த் க்ெகாண்ேட இ க்கும். இன் ம் 
வாசிக்கப் பழகாத ெசாற்க க்கு ேமல் தைலைய ைவத்தப  சில ேநரங்களில் 
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உறங்கிவி ம். என் மைனவி என்ன ேவைலயில் இ ந்தா ம் அைத விட் விட்  ஓ  
வந்  அந்தப் த்தகத்ைத எ த்  சாியான ஓட்ைடயில் தி ம்ப ம் அ க்கி 
ைவத் வி வாள். 
 
    இவர்கள் இ ந்த அந்த ஒ  வார ம் எங்கள் ட் ல் பலத்த ேசதம். ஒ  யல்காற்  
அ த்  ந்த ேபால என் மைனவி ட்ைட சுத்தம் ெசய்தப ேய இ க்கேவண் ம். 
அ ர்வமாக வளர்த்த ெபாிய ெசதிள் மீன்கள் இறந் ேபாய் தைரயிேல கிடந்தன. 
பாத் மில் தகுந்த பா காப் ேபா  இ ந்த வாசைனத் திரவிய ேபாத்தல்கள் இரண்  
ஒேரநாளில் உைடந்  ேபாயின. மணிக்கூ கள் ேநரத்ைத மாற்றி மாற்றிக் காட் ன. 
அந்த ள்கள் ேடாக்கிேயா ேநரத்ைதேயா, நி ேயார்க் ேநரத்ைதேயா இன் ம் 
உலகத்தின் நீளக்ேகாட் ல் உள்ள ேவ  ஏேதா ஒ  ேதசத்தின் ேநரத்ைதேயா 
காட் ன. 
 
    அவர்கள் றப்ப ம் இர  எதிர்பாராத தடங்கல் ஒன்  ஏற்பட்ட . அன்  
பின்மதியம் ெதாடங்கிய மணல் யல் விடாமல் அ த்  ந ச் சாமம் வைரக்கும் இ த் , 
பிறகு ெமள்ள ெமள்ள ஓய்ந்த . இந்த மணல், ப டர்ேபால இ ப்பதால் கத  
நீக்கல்கள், ஜன்னல் ெவ ப்  என்  எங்ேக சி  கீறல் இ ந்தா ம் அதன் வழியாக 
உள்ேள குந்  வி ம். நாங்கள் வாசல் கத கைள ம், ஜன்னல்கைள ம் ஈரத் ணி 
ேபாட்  அைடத்தி ந்ேதாம். அப்ப ம் ெமல் ய சிப்படலம் ட் ன் பளிங்குத் 
தைர க்கப் படர்ந் விட்ட . 
 
    காாின் உடல் வ ம் கூைடேபால  மணல் ேமடாகிவிட்ட . ஒ  

ைடப்பத்தால் மணைல அகற்றி, ணியால் ைடத்  காைர மீட்பதற்கு சாியாக 
அைரமணி ேநரம் பி த்த . நா ம் மைனவி மாக அவர்கைள விமானத்தில் 
ஏற்றிவிடப் றப்பட்ேடாம். பச்ைச நிறத்  சந்திரனின் சிறிய ஒளியில் ஊர்ந்  
ேபானேபா  ஒ   ேதசத் க்கு வந் விட்ட  ேபான்ற உணர் தான் எஞ்சிய . 
 
    பிேளன் அறிவிப்  வந்தேபா  அந்தக் குழந்ைத ெசய்த காாியம் தி க்கிட ைவத்த . 
என் க த்ைதக் கட் ப்பி த்  அ த . பிறகு என் மைனவிைய இ க்கிப்பி த்  விட 
ம த்த . தன்னி ம் உயரமான ஒ  கண்ணா ையத் ைடப்ப ேபால ைகையக் 
காட் யப  ேபான . இந்தக் குழந்ைதக்கு நாங்கள் என்ன ெசய்ேதாம். திறமான 
இரண்  ேவைலக்காரர்ேபால ெசயல்பட்ட  தவிர ேவ  ஒன் ேம ெசய்ய வில்ைல. 
அ  எப்ப ேயா தன் ண் ணர்வினால் அன்பின் ஊற் க் காைலக் 
கண் பி த் விட்ட . 
 
    தி ம் ம்ேபா  ேரா  எங்ேக ெதாடங்குகிற , எங்ேக கிற  என்  ஒன் ேம 
ெதாியவில்ைல. எல்லாேம மணல் பரப் . ைலட் கம்பங்கள் மட் ேம எல்ைலகைள 
நிைன ட் ன. பாைத ெந க ேவ  உயிாினேம இல்ைல. ட் ற்கு கிட்ட வந்தேபா  
அந்த அதிகாைலயிேல, தைலயிேல உ மால் கட் ய ஒ  பால்காரன் 20 ட்டர் 
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அ மினிய பால் பாத்திரங்கைள க ைதயின் இரண்  பக்க ம் ெதாங்கவிட்டப  
அதன்ேமல் வந் ெகாண் ந்தான். அவ ைடய தைல க்கத்தில் கவிழ்ந்தி ந்த . 
அந்தக் காட்சி அந்த ேநரத் க்கு என் மனதில் எைதேயா அைசத் விட்ட . 
 
    காைல நா  மணி. நித்திைரக் கலக்கத்தில் நாங்கள் அப்ப ேய வி ந்  
ப த் விட்டதால் ஒன்ைறக் கவனிக்கத் தவறிவிட்ேடாம். த்தகத் தட் ல் உலக 
சாித்திர த்தகத்ைதக் காணவில்ைல. அ  உண்டாக்கிய நீள்ச ர ஓட்ைட மாத்திரம் 
அப்ப ேய இ ந்த . ட் ல் ஒ  ைல தவறாமல் எவ்வள  ேத ம் த்தகம் 
அகப்படவில்ைல. அப்ெபா  ஒன்ைறக் கவனித்ேதன். மணல் யலால்  க்க 
ெமல் ய ெவண் திப் படலம் யி ந்த . அந்த ெமல் ய சியில் த்தகத் 
தட் க்கு ன் சி  பாதச் சுவ கள் வந் , தி ம்பிப் ேபான தடங்கள். நான் 
பிரமித் ப்ேபாய் நின்ேறன். மைனவி வாையத் திறந்  அேத ேவகத்தில் ைககளால் 
ெபாத்திக்ெகாண்டாள். எனக்கு ெபாக்கிஷமான த்தகம். மனம் பதறிய . அந்தச் சி மி 
அைதத் தி யி ப்பாள் என்பைத என்னால் நிைனத் க்கூட பார்க்க யவில்ைல. 
 
    இரண்டாம் நாள் இர  ந நிசியில் ெதாைலேபசி வந்த . அ தான் ேபசினார். 
அங்ேக என்ன ேநரம் என்  ேகட்டார். பிறகு ேபசிக்ெகாண்ேட ேபானார். அந்தப் 

த்தகத்ைத தவ தலாக எ த் க் ெகாண்  ேபாய் விட்டைதப் பற்றிச் ெசால் வார், 
ெசால் வார் என்  காத்தி ந்ேதன். கைடசிவைர அவர் ஒன் ேம ெசால்லவில்ைல. 
அந்தக் குழந்ைத தி ய  இப்ேபா  நிச்சயமாகிவிட்ட . 
 
    இந்த விஷயத்ைத இப்ப ேய விட் விடேவண் ம் என் தான் என் மனம் 
வி ம்பிய . த்தகம் ேபானதில் நிரம்பிய க்கம்தான். ஆனால் அந்தக் குழந்ைதைய 
குற்றம் ெசால்ல யா க்கு மன  வ ம். 
 
    என் மைனவி ேவ மாதிாி நிைனத்தாள். ஓர் ஐந்  வய க் குழந்ைத ந நிசியில் 
யா க்கும் ெதாியாமல் த்தகத்ைத களெவ க்கிற . பா  காப் ட ம், 
எச்சாிக்ைக ட ம் இன்ெனா  நாட் க்குக் கடத் கிற . குழந்ைதயின் 
ெபற்ேறா க்கு இ பற்றி ஒன் ேம ெதாியா . அந்தக் குழந்ைத மிகப் ெபாிய 
தி யாக மாறிவி ம் வாய்ப்பி க்கிற . அத ைடய எதிர்காலத்ைத 
உத்ேதசித்தாவ  ெபற்ேறா க்கு இைதத் ெதாியப்ப த்தேவண் ம். இ  மைனவியின் 
பி வாதம். 
 
    இப்ப ேய ஆ மாதங்கள் கழிந்தன. ஒ  நாள் வி ந்த பிறகு அ யிடமி ந்  
ெதாைலேபசி வந்த . நான் ளி ம் நிைனத் ப் பார்த்திராத ஒ  ெசய்திைய 
தாங்கிக்ெகாண் . நான் அங்ேக என்ன ேநரம் என்  ஆரம்பித்ேதன். ஆனால் 
ம பக்கத்தில் இ ந்  ேபச்சு வர வில்ைல. என் மைனவிேயா ைசைக ெசய்யத் 
ெதாடங்கிவிட்டாள். த்தகம் கள  ேபானைதச் ெசால்லேவண் ம் என்பைத பல 
சங்ேகதக் குறிப் களால் உணர்த்தினாள். இதில் அவள் பி வாதமாக இ ந்தாள். 
ஆனால் எனக்கு ஏேதா விபாீதம் என்  பட்ட . அ யின் குரல் அைடத் ப்ேபாய் 
கரகரத்த . 
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    'அ , அ  என்ன நடந்த ?' என்  கத்திேனன். ஏேதா பிைழ. 
    'எல்லாம் ஞ்சுேபாட் ' என்றார். 
    'என்ன? என்ன?' 
    ' ஸ்ரத்ைத இப்ேபா தான் அடக்கம் ெசய் விட்  வ கிேறாம்.' 
 
    பிறகு ஒ  விக்கல். மீண் ம் நீண்ட ெமளனம். ெமள்ள ெமள்ள அவர் வைத ம் 
ெசான்னார். அன்  காைல ஸ்ரத் பள்ளிக்கூடம் ேபானேபா  சாதாரணமாகத்தான் 
இ ந்தாளாம். மயக்கம்ேபாட்  வி ந்த உடேன ம த் வமைன அவசரப்பிாி க்கு 
ெகாண்  ேபாயி க் கிறார்கள். ம த் வர் aneurysm என்றாராம். ைளயிேலேய 
ரத்தநாளம் ெவ த் விட்ட . 
 
    ெட ேபாைன ைவத்த பிறகும் அைத அமத்திப் பி த்தப ேய இ ந்ேதன். 
 
    ஒன் ேம நடக்காத ேபால அன் ம் வழக்கம்ேபால ெவளிக்கிட்  அ வலகம் 
ேபாேனன். வழிெந க அந்தச் சி மியின் நிைனேவ. நான் எ த்த படம் ஒன்  
இ க்கிற . ஸ்ரத் சூாியைனப் பார்த்தப  கண்கைளச் சாித் க்ெகாண்  நிற்கிறாள். 
பள்ளிக்கூட ப ப்  மஞ்சள் ஆைடயில், குப் ைப டன் நிற்ப . என் ைடய நிழல் 
அவள்ேமல் வி ந்  அந்தப் படத்தில் அவ டன் இ க்கிற . நான் இர  உண  
சாப்பிட்டேபா  அவள் அங்ேக பாத் மில் னிக்கா ல் நின்  பிரஷ் பண்ணி, 
ேகாணல்மாணலாகத் தைல சீவி, ஒ  திய நாைள ெதாடங்கி யி க்கிறாள். 
பின்னிரவில் ஒவ்ெவா  இைலயாக நிலா பட்  என்னிடம் வந்  ேசர்ந்தேபா , அவள் 
சீ ைட ேபாட் , சிவப்  ெசாக்ஸ் அணிந் , பள்ளிக்கூடம் ேபாயி க்கிறாள். நான் 
நிம்மதியான நித்திைரக் கன களில் திைளத்தேபா  அவள் இறந்  விட் க்கிறாள். 
 
    அதன் பிறகு, ஒ  ேதசத்ைத ம் தீண்டாத சர்வேதச ேததிக்ேகா  இைடயிேல 
வி ந்த ேபால எங்க க்குள் ெப ம் ெமளனம் இறங்கி விட்ட . அ யின் ந நிசித் 
ெதாைலேபசிகள் நின்றன. தி ட் ப்ேபான அேத ைசஸ் ெமாத்ைதயான ேவ  ஒ  

த்தகத்ைத என் மைனவியால் கண் பி க்க யவில்ைல. ஆனப யால், 
என் ைடய த்தக ெசல்•பில் ெசவ்வக வ வமான ஓட்ைடெயான் , நாங்கள் 
சூடாைன வி ம்வைரக்கும், அப்ப ேய நிரப்பப்படாமல் இ ந்த . உதிர்ந்  ேபான 
கிழவாின் ன் பல்ைலப்ேபால, எப்ப ம் ஞாபகப்ப த்தியப . 
    ----------- 
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37. ேராேறா ேபாறா சைமயல்காரன் 
 
    எனக்கு ஒ  சைமயல்காரர் ேதைவ. அப்ப  ஒ வர் கிைடத்தால் அவ ைடய 
ேவைல மிக ம் சுலபமானதாக இ க்கும் என்  என்னால் உத்தரவாதம் தர ம். 
அவர் சைமக்க ேவண் ய  என் ஒ வ க்கு மட் ேம. அ ம் காைல உணைவ 
நாேன தயாாிக்கும் வல்லைம ெபற்றி ந்ேதன். ேராஸ்டாில் அமத்தி ள்ளிவி ம் 
ெராட் யில் ெவண்ெணய் தடவி உண்பதற்கு நான் சாியாக நா  நிமிடம் 
எ த் க்ெகாள்ேவன். மதிய உண ம், இர  உண ம்தான் பிரச்சிைன. 
 
    பாகிஸ்தானின் வடேமற்கு ைலயில் இ க்கும் ெபஷாவாாில்தான் நான் அப்ேபா  
வசித்ேதன். மைனவி வ வதற்கு ஆ  மாத கால அவகாசம் இ ந்த . அதற்கிைடயில் 
நான் எப்ப ம் ஒ  சைமயல்காரைர ஏற்பா  ெசய்தாக ேவண் ம். இங்ேக 
சைமயல்காரர் ேதைவ என்  யா ம் விளம்பரம் ெசய்வதில்ைல. வாய் வழியாக 
விசாாித் த்தான் ஒ வைரப் பி க்க ம். 
 
    ெபஷாவார் வாழ்க்ைகயில் பல  வ டங்கைள பின்ேனாக்கி தள்ளிவிட்ட  
ேபான்ற உணர்ேவ எனக்குத் ேதான் ம். அதிகாைல ேநரங்களில் குதிைரக் குளம்ப ச் 
சத்தம் ேகட் த்தான் எனக்கு விழிப்  ஏற்ப ம். டக்குடக்ெகன்  இந்தக் குதிைரகள் 
நடந்  ெசல் ம்ேபா  நான் ஐந்  ற்றாண் கைளக் கற்பைனயில் 
கடந் வி ேவன். இன் ம் சில ேநரங்களில் ேவகமாக ஓ ம் குதிைரயின் குளம்ப கள் 
என் சன்ன ன் கீழ் ேகட்கும். பக்கத்  நாட்  அரசனிடம் இ ந்  ஒ  வன் அவசர 
ஓைல ெகாண்  வ கிறான் என்  எண்ணிக்ெகாள்ேவன். 
 
    மணநாளில் ெபண் தன் கணவன் ட் க்கு பல்லக்கில் வந்  இறங்குவைத ம் நான் 
ேமல் மா யில் நின்றவா  பார்த்தி க்கிேறன். இனசனம் ைட சூழ, மங்கல 
வாத்தியங்கள் ழங்க, நா  த யான ேபர் வழிகள் பல்லக்ைகத் க்கி வ வார்கள். 
ஒ  ெவள்ைளயான கால் த ல் ெவளிேய ெதாி ம். பிறகு சாிைக ைவத்த கத்திைர 
அணிந்த ெபண் ஒ த்தி ெவளிப்ப வாள். சி  அைசவிேலேய அவள் ெப ம் அழகி 
என்ப  எனக்குத் ெதாிந் வி ம். 
 
    காைல ேநரங்களில் ேரா களில் அ வலக ேபாக்குவரத்  கனத்  வி ம். 
அப்ெபா கூட ஒற்ைறக் குதிைர ட் ய தட்ைட வண்  ஆசனத்தில் நின் ெகாண்  
குதிைர ஓட் ம் வா பர்கள் ெபன்ஹர் படத்  ரதப் ேபாட் ைய என் ஞாபகத் க்கு 
ெகாண்  வ வார்கள். இன் ம் பலவிதமான திய ெமாடல் கார்க ம், 
ஓட்ேடாக்க ம், ஸ்கூட்டர்க ம், வண்ணச் சித்திரங்கள் வைரந்த பஸ்க ம், 
ைசக்கிள்க மாக சாைல ெந க்கிய க்கும். ஷட் ல்ெகாக்ைக கவிழ்த்  
ைவத்த ேபால க ப்  பர்தா அணிந்த ெபண்க ம், ெவள்ைள உைட ஆண்க ம் 
நைடபாைதைய நிைறப்பார்கள். 
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    ெப ம் வசதிகள் ெகாண்ட நகரமாக ெபஷாவார் இ ந்தா ம் எனக்கு ஒ  
சைமயல்காரர் கிைடப்ப  வரவர சிரமமாகிவிட்ட . அ வலகத்தி ம் பல ேபாிடம் 
ெசால்  ைவத்தி ந்ேதன். என் ட்  ெசாந்தக்காராிடம் ைறயிட்டேபா  
அவ ைடய த்திமதி ரஷ்யப் ேபாாில் இடம் ெபயர்ந்  வ ம் ஆப்கானியர்களில் 
அ ைமயான சைமயல்காரர்கள் இ ப்பார்கள், அவர்களில் ஒ வைரப் பி க்க 
ேவண் ம் என்பதாக இ ந்த . 
 
    ஒ நாள் காைல என் ட்  மா யில் நின்  பார்த்தேபா  சற்  ரத்தில் ெவள்ளம் 
பாய்ந்  வந்த கால்வாயில் சி வர்கள் எ ைமகைளக் க விக் ெகாண் ந்தார்கள். 
ஒ  சி வன் ெபாிய க த்த எ ைம ஒன்றின் க த்ைத கட் ப்பி த்தப  தைலகீழாகத் 
ெதாங்க மற்றவர்கள் அவைன ம் ேசர்த் க் குளிப்பாட் னார்கள். இைதச் சற் ம் 
ெபா ட் ப த்தாமல் அேத நீாில் ெபாிய அலகுகள் ெகாண்ட, உடல் சி த்த நீர்ப் 
பறைவகள் ேமேல பறப்ப ம் ைடவ் அ த்  கீேழ இறங்குவ மாக இ ந்தன. 
 
    அந்த ேநரம் பார்த்  ட்  அைழப்  மணி அ த்த . வந்த  ம்தாஜ். 
( உங்க க்கு ம்தாஜ் என்  ஒ  சினிமா ந ைகையத்தான் ெதாி ம். ஆனால் 
ெபஷவாாில் ம்தாஜ் என்ப  ஆண் ெபயர்). ம்தாஜ் என் டன் ேவைல ெசய்பவன். 
அவன் உடல் அ வலத்தில் இ ந்தா ம் உள்ளம் ஆயிரம் அ  உயரத்தில் பறந்  
ெகாண் க்கும். இராசாளி கைளப் பி த்  வ டாவ டம் வ ம் அராபிய 
வணிகர்களிடம் விற்ப  தான் அவன் க்கிய ெதாழில். க ப்  ெதாப்பி ேபாட்  
பழக்கிய ஒ  ெபண் இராசாளிைய விற்றால் அந்த லாபம் ஒ  வ டத்  சம்பளத் க்கு 
ஈடாகிவி ம் என்  ெசால்வான். 
 
    ம்தாஜுக்குப் பக்கத்தில் ஒ  கிழவர் ெசங்குத்தாக நின்  ெகாண் ந்தார். 

ரட் த் ணியில் ெசய்த சால்வார் கமிஸ் அணிந் , அதனி ம் ரடான ஒ  
சால்ைவயினால் ேபார்த்தி அதன் னிையப் பின்னால் எறிந்தி ந்தார். ெகாய்யாப் 
பழம் ப ப்ப ேபால அவர் கண்கள் மஞ்சளாகிக்ெகாண்  வந்தன. ஒ  
சைமயல்கார க்கான ேதாற்றம் அவாிடம் இல்ைல. என்ைனக் கண்ட ம் அவர் ஒ  
பட்டாளக் காரைனப் ேபால காைல உைதத்  விைறப்பாக நின்  ஒ  சல் ட் 
அ த்தார். அ த் விட்  சிவத்த ரசு ெதாிய பளீெரன்  சிாித்தார். 
 
    ேநர் கக் ேகள்விகள் ஆரம்பமாயின. பதில்கள் ஒ  வார்த்ைத அல்ல  இரண்  
வார்த்ைதகளில் மட் ேம வந்தன. அவாிடம் இ ப்பில் இ ந்த 15 ஆங்கில 
வார்த்ைதகளில் பதில் ெசால்லக்கூ ய ேகள்வி கைளேய நான் ேகட்கேவண் ம் என்  
எதிர்பார்த்தார். அவ ைடய கிராமம் ஆப்கானிஸ்தானி ள்ள ேராறா ேபாறா. 
பின்ெனா  காலத்தில் இந்த ஊர் உலகப் கழ் ெப ம் என்பேதா, அெமாிக்க 
வல்லரசின் B- 52 விமானங்கள் இந்தச் சி  கிராமத்தின்மீ  ஆயிரக்கணக்கான 
குண் கைள சி அைதத் தைரமட்டமாக்கும் என்பேதா அப்ேபா  கிழவ க்குத் 
ெதாியா . நா ம் கித்தி க்க வாய்ப்பில்ைல. அவ ைடய இ  மகன்க ம் ரஷ்யப் 
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ேபாாில் இறந் விட்டனர். அவர் எஞ்சி இ க்கும் ஒ  மக டன் தங்குவதற்காக 
ெபஷாவார் வந்தி ந்தார். 
 
    அப்ெபா தான் அவர் ெகாண்  வந்தி ந்த சாக்கு ட்ைடையப் பார்த்ேதன். 
அதற்குள்ளி ந்  ஒ  வத்தகப் பழத்ைத எ த்  என்னிடம் ெகா த்  அ  தன் ைடய 
ேதாட்டத்தில் விைளந்த  என்  ெசான்னார். அ  சாைடயாக ெவ த்  உள்ேள 
இ ந்த சிவப்  ெதாிந்த . ெபஷாவாாில் இ ந்  ேராறா ேபாறா எண்ப  ைமல் 

ரத்தில் இ ந்த . என் ட் ந்  இரண்ேட நிமிட ேநர ரத்தில் இ ந்த 
சந்ைதயில் இந்தப் பழங்கள் மைலேபாலக் குவிந் , ம  விைலக்குக் கிைடத்தன. 
இந்த மனிதர் என்றால் தன் ேதாட்டத்தில் விைளந்த பழத்ைத இத்தைன ைமல் ரம் 
சுமந்  வந்தி ந்தார். 
 
    'உங்க க்கு என்ன சைமக்கத் ெதாி ம்?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர் 'எல்லாம் 
ெதாி ம்' என்  பதில் கூறினார். அந்தப் பதி ன் நீளம் ேபாதா  என்ேறா என்னேவா 
அவர் ெசால்லாமல் விட்ட மீதிைய சிாிப்பாக ெவளிப்ப த்தினார். 
 
    ம்தாஜ் பல ெமாழிகளில் ேதர்ச்சி ெபற்றவன். கிழவ ைடய சில வாசகங்கைள 
எனக்கு ெமாழிெபயர்த்தான். திடீர் திடீர் என்  தன் பங்குக்கும் சில 
ேவண் ேகாள்கைள ைவத்தான். ஒ  கட்டத்தில் எனக்கு எ  ம்தாஜ் ெசால்வ , எ  
கிழவர் ெசால்வ  என்  ெதாியாமல் ேபாய் குழப்பமான . இந்தக் கிழவ க்கு நான் 
ேவைல ெகா க்க ேவண் ய அவசியத்ைத ம், அவர் ப ம் யரத்ைத ம், இன் ம் 
ரகஸ்யமான சில கு ம்ப நிலவரங்கைள ம் பகிரங்கப் ப த்தினான். அந்த 
விவரங்க க்கும் இந்தக் கிழவ ைடய சைமக்கும் திற க்கும் என்ன ெதாடர்  
என்ப தான் எனக்குத் ெதாியவில்ைல. 
 
    ேநர் கப் பாீட்ைச க்கு வந்த . அவர் பதில்கள் சு க்கமாக இ ந்தன. 
சிாிப் கள் நீளமானதாக அைமந்தன. நான் ஏேதா பட்டாளத் க்கு ஆள் ேசர்க்கிேறன் 
என்  அவாிடம் யாேரா தவ தலாகச் ெசான்ன ேபால அவர் இன் ம் 
விைறப்பாகேவ என் ன்னால் நின்றார். அவ ைடய சைமக்கும் திறன் பற்றிய என் 
அறி  ேநர் கப் பாீட்ைசயின் ஆரம்பத்தில் இ ந்த ேபாலேவ அதன் வி ம் 
இ ந்த . இன்ெனா ைற 'உங்க க்கு என்ன சைமக்கத் ெதாி ம்?' என்  
ேகட்ேடன். அவர் 'எல்லாம் ெதாி ம்' என்றார். இந்த வசனம் ஒன்ைறேய அவர் ேராறா 
ேபாறாவில் இ ந்  பயணம் ெசய்ய எ த் க் ெகாண்ட அத்தைன 
மணித்தியாலங்களி ம் மனனம் ெசய்தி ந்தார் ேபால பட்ட . 
 
    என் மனம் இரண்டாகப் பிளந்  ஒ  பாதி மற்ெறா  பாதி டன் ேமாதிக்ெகாண்ட . 
என் ைடய கக் குறிப்பில் இ ந்  காாியம் நல்லாகப் ேபாகவில்ைல என்பைத 
கிழவர் எப்ப ேயா ஊகித் க் ெகாண்டார். இந்த விவகாரத்ைத ஒ  சுபமான க்கு 
ெகாண்  வ வதற்கான ஒ  க்தி திடீெரன்  ேதான்றி அவர் கத்தில் ஓர் ஒளி 
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அ த்த . ஆறில் நின்ற க கார ள் சட்ெடன்  ஒன்ப க்கு நகர்ந்த  ேபால கிழவர் 
விைறப்பாக பக்கவாட் ல் தி ம்பினார். குனிந்  தன் கமிசின் ஓரத்ைதப் பி த்  
உ ட்  உ ட்  வயிற் க்கு ேமேல ெகாண்  வந்  நி த்திவிட் , சால்வா க்குள் 
ைகைய ைழத்  எைதேயா இ த்  எ த்தார். வியப்பின் அ த்த நிைலக்கு ெசல்ல 
நான் என்ைனத் தயாராக்கிக் ெகாண்ேடன். தண்ணீாி ம், வியர்ைவயி ம், இன் ம் 
ேவ  திரவத்தி ம் நைனந்  விடாமல் பா காப்பதற்காக கண்ணா த் தாளில் 
சுற்றிைவத்த ஒ  க த உைறைய பத்திரமாக எ த்  என்னிடம் தந்தார். 
 
    அந்தக் க தம் மிகப் பழசாக இ ந்த . உைறையத் திறந்  க தத்ைத ெம வாக 
இ த்தால் அ  எட்டாக ம க்கப்பட்  எந்த ேநர ம் தனித் தனியாகப் பிாிந்  
பறந் வி ம் ஆபத்தில் இ ந்த . ம ப் கைள பக்குவமாக நீவி விாித்ேதன். 

க்க த ம் என் ைகயில் ஓர் உயிர்ப் பிராணிேபால த்தப  கிடந்த . ேததிையப் 
பார்த்ேதன். நான் பிறந்த அேத வ டம். கிழவர் இைளஞனாக இ ந்தேபா  ேசைவ 
ெசய்த ஆங்கில ைர எ திய . தன்னிடம் பணியாற்றிய ஒ வாின் விசுவாசத் திற்கும், 
திறைமக்கும் அத்தாட்சி த வதற்காக பல ஆண் க க்கு ன்  ஒ  ெவள்ைளக்காரர் 
ைரப்ைரட்டர் ன் உட்கார்ந்  அச்ச த்த க தம். To whom it may concern என்  அ  
ஆரம்பித்த . 
 
    'இதனால் சகல க்கும் அறியத்த வ , 
 
    இந்தக் க தத்ைத நீங்கள் ப க்கிறீர்கள் என்றால் குலாம் கம்ம  நிஸா தீன் 
உங்களிடம் ேவைலக்கு விண்ணப்பித்தி க்கிறார் என்  அர்த்தம். இவர் என்னிடம் 
இரண்  வ டகாலம் சைமயல்காரராக ேவைல பார்த்தார். இவ க்கு சைமக்கத் 
ெதாியா . மிக ம் நல்லவர். மற்ற என்ன ேவைல ெகா த்தா ம் ெசய்வார் என்ேற 
நிைனக்கிேறன். 
    வில்பிெரட் ஸ்மித் (ஒப்பம்)' 
 
    ரத்தினச் சு க்கம் என்  ெசால்வார்கேள அப்ப  இ ந்த . க தத்ைத இ ந்த 
மாதிாிேய ஒ ந் விடாமல் ம த்  கவ க்குள் ைவத்  அவாிடம் நீட் ேனன். 
உலகத்தில் ழங்கும் அத்தைன ெமாழிகளி ம் ஒன்ைறக்கூட ப ப்பதற்ேகா, 
எ வதற்ேகா ேவண் ய திறைம ெபற்றவர் அல்ல கிழவர் என்ப  பளிச்ெசன்  
ெதாிந்த . அதில் என்ன எ தியி க்கிற  என்  அறிய சி  யற்சிகூட எ க்காமல் 
இத்தைன வ டங்களாக பா காத்  வந்த க தத்ைத, வலக்ைகயின் கீழ் இட  
ைகைய ெபா த்தியப  தி ம்ப ம் ெபற் க்ெகாண்டார். ெப ம் எதிர் பார்ப்ேபா  
என் கத்ைத ேநாக்கினார். இ ப  ெசக்கண் க க்குள் ேவைலைய தனக்ெகன்  
எ த் க்ெகாள் ம் உத்ேதசம் அவர் கண்களில் ெதாிந்த . கத்தில் ெவன் விட்ட 
மகிழ்ச்சி. வாயின் அகலத்ைத இரண்  இன்ச் அதிகமாக்கிச் சிாித்தார். அவர் சுமந்  
வந்த வத்தகப் பழம் ெவ த்த ேபால அந்தச் சிாிப்  சிவப்பாக இ ந்த . 
    --------------- 
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38. அண்ணனின் ைகப்படம் 
 
    அைமதியாக இ ந்த எங்கள் கிராமத்ைதக் ெக க்கும் விதமாக ஒ  நாள் 

ைகப்படக்காரர் ஒ வர் அங்ேக ைழந்தார். எேதா ம்  மிட்டாய் விற்க 
வந்தவைரப்ேபால சி வர்கள் அவைரச் சூழ்ந் ெகாண்டார்கள். ன்  கால்கள் 
ைவத்த ெபட் ையத் க்கிக்ெகாண் , தைலேயா  ஒட் ய ஒ  ெதாப்பிைய அணிந்த 
அந்த ைகப்படக்காரர், ஒ  பறைவ நடப்ப ேபால ெம வாக வழி 
விசாாித் க்ெகாண்  எங்கள் பக்கத்  ட் ற்குள் குந்தார். எல்ேலா ம் அவர் 
பின்னால் ேபானார்கள். எனக்கு அப்ேபா  ன்  வய கூட நிரம்பவில்ைல. 
ஆனா ம் நான் ைழயவில்ைல. ஏெனன்றால் அந்தச் சி வயதிேலேய அந்த 

ட் க்காரர் எங்கள் எதிாி என்ற விஷயம் எனக்கு எப்ப ேயா 
அறி த்தப்பட் ந்த . 
 
    நான் அவர்கள் ட் ப் படைலக்கு ெவளிேய நின்  ஏக்கத் டன் பார்த்ேதன். 
எனக்கு ஒ  அண்ணன் இ ந்தான். ஒ  கம்  எ ந்  நடப்ப ேபால நடப்பான். 

ழங்கா ல் இ ந்  பாதம்வைர ஒ  இடம் மிச்சமில்லாமல் சிரங்கு ேபாட் க்கும். 
அதன் காரணமாக ெகாஞ்சம் ெநாண் வான். என்னி ம் ஐந்  வய  த்தவன். 
ஆர்வ ம் ஐந்  மடங்கு அதிகம். ஆைசையக் கட் ப்ப த்தி அவ ம் எனக்குத் 

ைணயாக ெவளிேய நின் விட்டான். 
 
    எங்கள் கிராமத் க்கு வந்த தல் ைகப்படக்காரர் அவர்தான். பக்கத்  ட்  
கிட்ணைனப் படம் பி ப்பதற்காக வந்தி ந்தார். கிட்ண க்கும் என்னள  வய தான். 
இந்தப் படம் எ க்கும் ைவபவத்ைதப் பார்ப்பதற்காக சி வர்கள் மட் மல்லாமல் 
ெபாியவர்க ம் அந்த ட் ல் கு மிவிட்டார்கள். 
 
    சமயங்களில் என் அண்ணனின் ைள அசத்தலாக ேவைல ெசய் ம். எங்கள் ட்  
ேவ யிேல ெபாிய ஓட்ைட ேபாட்  கிட்ணன் படம் பி க்கப்ப வைத பார்ப்பதற்கு 
வசதி ெசய்  தந்தான். கிட்ணன் ேமல் சூாியனின் ச ரமான கட்டங்கள் வி ந்தன. ஒ  
ெகாலர் ைவத்த ேமல் சட்ைட ம், வார் ைவத்த கால் சட்ைட ம் அணிந்தி ந்தான். 
அவன் தைல எண்ெணய் ைவத்  இ த்  க ப்  ஒளி சிய . ைகப்படக்காரர் 
ெவகு ேநரம் காமிரா ஓட்ைட வழியாகப் பார்த்தார். பிறகு சூாியைன அதி ப்தியாக 
நிமிர்ந்  ேநாக்கினார். இன் ம் பல நிமிடங்கள் அப்ப  வைளந்தப ேய இ ந்தார். 
படம் எ ப்ப  எவ்வள  சிரமமான காாியம் என்ப  எல்ேலா க்கும் உைறக்கும்வைர 
அவர் நிமிரவில்ைல. கைடசியில் ெப ம் ஆரவாரம் கிளம்பியேபா  படம் எ த்  

ந் விட்ட  என்  ெதாிந்த . 
 
    நா ம் அண்ண ம் ைகப்படச் சம்பவத்ைத ட் ேல வந்  வர்ணித்தேபா  அேத 
கைத இன் ம் பல பங்களில் எங்கள் ட்ைட ஏற்கனேவ அைடந் விட்ட . 
அப்பா க்கும் அம்மா க்கும் அைதத் தாங்க யவில்ைல என்ப  பள்ளிக்கூடம் 
ேபாகும் வயைத எட்டாத எனக்குக்கூட அப்பட்டமாகத் ெதாிந்த . ஆனால் அதிர்ஷ்டம் 
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கிட்ண ைடய வயதில் நான் ட் ல் இ ந்த தான். எப்ப ம் என்ைன நிற்க 
ைவத்  அேதமாதிாி ஒ  படம் எ த்  ஊாிேல சாிந்தி ந்த மதிப்ைப தி ம்ப ம் 
நி த்திவிட ேவண் ம் என்  அப்பா தீர்மானித்தார். 
 
    எங்கள் ட் க்கும், அயல் ட் க்கும் சண்ைட ஒ  சாதாரணமான 
விவகாரத்தில்தான் ஆரம்பித்த . காரணம் ஒ  ளியமரம். எங்கள் ட் ேல மரம் 
நின்றா ம் அதன் ெபாிய ெகாப் கள் பக்கத்  ட் ேல ேபாய் காய்த் க் ெகாட் ன. 
எங்கள் பக்கமி ந்த ெகாப் கேளா காய்க்க ம த்தன. அப்பா க்கு கிரமமாக த்திமதி 
வழங்கும் ெசாந்தக்காரர்கள் அ த்த ட் க் ெகாப் கைள ெவட் விட்டால் எங்கள் 
பக்கம் காய்க்கும் என்  கூறினார்கள். அப்பா மனதிேல ஏற்கனேவ சிந்தித்  
ைவத்தி ந் தைதத்தான் அவர்கள் ெசால் யி க்க ேவண் ம். அன்ேற அப்பா ேகாபம் 
மிகுதியாகி இரண்  ெகாப் கைள ெவட் விட்டார். தீராத பைக ம் அன் தான் 
ஆரம்பித்த . ன்  கால் காமிராவினால் கிட்ணைனப் படம் பி த்தேபா  ஊர் 

க்க அைத ஒ  விழாேபால கண்  களித்த . அந்தக் காட்சி எங்க க்கு 
ம க்கப்பட்ட ம் அதனால்தான். 
 
    அப்பா க்கு இந்த ைகப்படச் சம்பவம் ெபா க்க யாமல் ேபானதில் 
ஆச்சாியமில்ைல. அம்மா க்கும் தன் தலாக ஒ  ைகப் படக்காரைர எங்கள் 

ட் க்கு அைழத்  படம் எ க்கும் சந்தர்ப்பம் தவறிப் ேபானதில் நிரம்ப ம் யரம் 
இ ந்த . என் எஞ்சிய வாழ்நாள் க்க நான் மறக்க யாத ஒ  காட்சி எனக்கு 
அப்ேபா தான் கிைடத் த . அம்மாவின் க்கு னியில் ஒ  ளி கண்ணீர் 
ெதாங்கிய . ஆனால் அ  எப்ப  அங்ேக உண்டாகிய  என்ப  ஒ வ க்கும் 
ெதாியவில்ைல. ஒ  சனிக்கிழைம பின்மதியம் ன்  மணிக்கு ைகப்படக்காரர் 
வ வதாக ஏற்பா . அப்பா ேபாய் ெசால் ைவத்  அச்சார ம் ெகா த்தி ந்தார். 
எங்க க்கு ேநர்ந்த அவமானத்ைத ேநராக்குவதற்கு நான் தயாராக இ ந்ேதன். 
என் ைடய ைகப்படம் பக்கத்  ட் ல் எ த்ததி ம் பார்க்க ஏேதா ஒ  விதத்தில் 
உயர்ந்ததாக இ க்கேவண் ம் என்பதில் வாக இ ந்தார்கள். 
 
    எங்க ைடய இந்த தீவிரமான ஏற்பா க க்கு எதிர்பாராத இடத்தி ந்  
இைடஞ்சல் ஒன்  வந்த . 
 
    என் ைடய அண்ண க்கு எட்  வய . வழக்கமாக பத்  மணிவைர ங்குபவன் 
அந்தப் பிரதானமான சனிக்கிழைம அதிகாைலயிேலேய எ ம்பிவிட்டான். தனக்கு 
என்ன சட்ைட அணிவ  என்  அம்மாைவத் ெதாந்திர  பண்ணத் ெதாடங்கினான். 
ேபாட்  எனக்கும் கிட்ண க்கும் இைடயில்தான். அ  அண்ண க்கு நல்லாகத் 
ெதாி ம். ஆனால் அவ ம் படத்தில் இ க்கேவண் ம் என்  அடம் பி த்தான். 
 
    அம்மா அவைன சட்ைட ெசய்யவில்ைல. என்ைன குளிக்க வார்ப்பதிேலேய 
கவனமாக இ ந்தாள். பிறகு தைலைய அ த்தி வாாி இ த்  ஒ  இடத்தில் என்ைன 
ேபசாமல் உட்காரைவத்தாள். அண்ணன் வி வதாயில்ைல. அம்மாைவேய சுற்றிச் 
சுற்றி வந்  தனக்கும் தைலைய இ த் விடச் ெசால் க் ெகஞ்சினான். அம்மாவின் 
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ந்தாைனைய விரல்களால் இ க்கப் பி த்தப ேய இ பட்டான். இந்த விவகாரத்தில் 
யா க்கு ெவற்றி கிைடக்கும் என்பைத என் இடத்தில் இ ந்தப ேய நான் அைசயாமல் 
அவதானித்ேதன். 
 
    ஒ  சமயத்தில் ெபா க்காமல் ேபாய் அம்மா ந்தாைனையப் பறித் க்ெகாண்  
'என்ன இள க்கு அ றாய். உன்ைர தம்பிையதான் ேபாட்ேடாக்காரன் படம் எ க்க 
வாறான். நீ ஏன் அவதிப்ப கிறாய்' என்றாள். அண்ணன் அப்ப ேய நின்றான். அவன் 
வாய் திறந்  கிடந்த . நான் ஏேதா பாடப்ேபாகிறான் என்  த ல் நிைனத்ேதன். 
அவன் ஓெவன்  அழத்ெதாடங்கினான். அவ ைடய திறந்த வாயில் குடத்தில் நீர் 
நிைறவ ேபால கண்ணீர் நிைறந் ெகாண்  வந்த . 
 
    திடீெரன்  அண்ணன் தன் க்திைய மாற்றினான். கு டர்கள் ெசய்வ ேபால தன் 
இரண்  ைககைள ம் நீட் ப் பி த்  அதற்கு ேமேல சலைவ ெசய்  வந்த தன் 
ெவள்ைள ேசர்ட்ைட ம், நீலக் கால்சட்ைடைய ம் ைவத் க் ெகாண்டான். அம்மா 
ேபாகும் இடெமல்லாம் அவ க்கும் ஏேதா ேவைல அங்ேக இ ப்ப ேபால ேபானான். 
அம்மா தி ம்பி ம் பார்க்கவில்ைல. 
 
    அப்பா வந்தேபா  அவர் ஏதாவ  ெசய்வார் என்  எதிர்பார்த்தால் அவர் தன் 
பங்குக்கு அவன் வயிற் டன் ேசர்த்  சட்ைடையப் பி த் க் ெகாண்  ஒ  அ  
ெகா த்தார். அண்ணன் நிலத்திேல வி ந்  க த்ைத றிப்ப ேபால உ ளத் 
ெதாடங்கினான். திைய எல்லாம் சிக் ெகாண்  ெபாிதாகக் கத்தினான். அப்ப  
அலறியேபாெதல்லாம் தன்ைன ம் படம் எ க்க ேவண் ம் என்பைத ஞாபகமாக 
ெசால் ச் ெசால்  வந்தான். அப்பா என்ன நிைனத்தாேரா சாி சாி நி த் , 
உன்ைன ம் ேசர்த்  எ ப்பம் என்  கைடசியில் ெசால் விட்டார். ஒ  சுவிட்ச் 
ேபாட்ட ேபால அவன் அ ைக நின்ற . சிாித் க்ெகாண்ேட எ ம்பினான். ேசர்ட் 
ெகாலைர ைககளால் இ த்  கண்ைணத் ைடத் க் ெகாண்டான். அப்ப ம் கண் 
இைமகள் நைனந்  கிடந்தன. நிமிடத்திேல அழ ம், அ ைகைய நிற்பாட்ட ம், 
உடேனேய சிாிக்க ம் அவன் தன் ைடய கத் த் தைசகைளப் பழக்கியி ந்தான். 
 
    அண்ண ைடய சந்ேதாசம் ெசால்ல யா . வதவதெவன்  குளித்தான். அம்மா, 
அவன் ெசாக்ைகைய அமத்திப் பி த்தப  தைலைய வாாி விட்டாள். குட் க்கூரா 
ப டைர ைகயிேல ெகாட்  கன்னத்தில் நிைறயப் சினான். அவ்வள  ேநர ம் 
காவித் திாிந்த ெபாத்தான் ைவத்த நீலக் கால்சட்ைடைய ஒ வர் உதவியில்லாமல் 
தானாகேவ அணிந்  ெகாண்டான். சலைவ ெவள்ைள ேசர்ட்ைட விாித்  இரண்  
ெப விரல் களா ம் க்கிப் பி த்தான். அ  கஞ்சிேபாட்  ெமாரெமாரெவன் , 
சிரட்ைடக் காியால் ெந ப்  ட்  சூடாக்கிய ெபட் யால் இஸ்திாி 
ெசய்யப்பட் ந்த . ேசர்ட் ன் ன்பக்க ம் பின்பக்க ம் ஒட் ப்ேபாயி ந்த . 
அைதப் பிாித்தேபா  நல்ல வாசைன ம், ஒ  ேபப்பைரக் கிழிக்கும் ஓைச ம் எ ந்த . 
அப்ப ம் அதன் ம ப் கள் வ ம் குைலயாமல் கவனமாக அைத அணிந்தான். 
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ேசர்ட் ன் ைககைள ேவண் ய அள க்கு மட் ேம பிாித்  தன் ைககைள உள்ேள 
ைழத்தான். ைகயிேல ெசட்ைட ைளத்த ேபால மீதி ம ப்  ஒட் ப் பட் ப்ேபாய் 

விைறப்பாகேவ நின்ற . இந்த ேசர்ட் ன் அ ப்பாகத்ைத கால்சட்ைடக்குள் 
சு க்கிவிட் க் ெகாண்டான். அத் டன் யவில்ைல. அைரத்த சந்தனத்ைத உ ட்  
எ த்  ந  ெநற்றியில் அமத்தினான். இப்ெபா  அலங்காரம் ர்த்தியாகிவிட்ட . 
ஏேதா தான்தான் பிரதானமான ஆள் என்ப  ேபான்ற பாவைன டன் எனக்குப் 
பக்கத்தில் ைணப் பி த் க்ெகாண்  ஆடாமல் அைசயாமல் ைகப்படக் கார க்கு 
காத்தி க்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    ெசான்ன ேநரத் க்கு ைகப்படக்காரர் வரவில்ைல. ஒ  மணி ேநரம் 
தாமதமாகிவிட்ட . அவேரா  ேசர்ந்  ன் ம் பின் மாக சி வர்க ம் வந்தார்கள். 
சூாிய ைடய ெவளிச்சம் நல்லாகப் ப ம் விதமாக ஒ  சுவ க்கு ன்னால் என்ைன 
நிற்பாட் னார்கள். ஒ  பக்கத்தில் ெசம்ப த்தி மர ம், ம பக்கத்தில் அண்ண மாக 
நான் சாி ந வில் அைசவில்லாமல் நின்ேறன். நா  மணித்தியாலமாக ெவளிக் குந்தில், 
எவ்வள  ேமா அவ்வள  அைமதியாக காத்தி ந்த அண்ணன், காமிரா 

ன்னா ம் அைதத் ெதாடர்ந்தான். அைசவின்ைம அவ க்கு என்னி ம் பார்க்க 
நல்லாக வந்த . 
 
    ைகப்படக்காரர் காமிராைவ ன்  கா ல் நிற்பாட் னார். பிறகு ன் க்கு 
பின் க்கு என்  அைத நகர்த்தி ஒ  இடத்ைதத் ேதர்  ெசய்தார். ஒ  ெப ம் க ப்  
ேபார்ைவயால் தன்ைன ம் காமிராைவ ம் ேசர்த்  க்ெகாண்டார். ணிக் 
கூடாரத்திற்குள் தைலைய ைழத்  ெவகு ேநரம் பார்த்தார். நாங்கள் எல்லாம் 

ந் விட்ட  என்  எங் கைளத் தளர்த்திய ேநரம் க ப் த் ணிைய 
விலக்கிக்ெகாண்  ெவளிேய வந்தார். ஒ  வார்த்ைத ேபசாமல் காமிரா க்குள் 
பி ம்ைம ேபாட் , மரச்சட்டத்ைத ஓைச டன் னார். சட்ைடயின் ம ப்  
கைலயாமல் இ ப்பதற்காக ைககைள அக த்  விைறப்பாக ைவத்தி ந்த எங்க க்கு 
ேநா  எ த்த . 
 
    ைகப்படக்காரர் இ திச் சாிபார்த்த ல் அண்ணைன சற்  விலத்தி நிற்கச் 
ெசான்னார். அவ ம் எங்கள் இைடெவளிைய அதிகமாக்கினான். காமிராக்காரர் 
இன் ம் ெகாஞ்சம் என்றார். மீண் ம் தள்ளி நின்றான். சாி ெர  என்றார். நாங்கள் 
வயி கைள எங்களால் ந்தமட் ம் எக்கிக் ெகாண் , என்ன நடக்கப்ேபாகிற  
என்ற ஊகம் சிறி ம் இல்லாமல் நின்ேறாம். க ப்  ேபார்ைவக்குள் இ ந்  ெம வாக 
ஒ  ைக பாம்  ேபால ெவளிேய வந்த . அந்தக் ைகையேய பார்த்ேதாம். அ  சடக் 
ெகன்  காமிரா ைய அகற்றி அேத ேவகத்தில் தி ம்ப ம் ய . படம் எ த்  

ந்த  என்றார்கள். 
 
    என் ைடய அண்ண க்கு சின்ன ைள; அப்பா க்குப் ெபாிய ைள. அந்தப் 
ெபாிய ைள ெபாிய ேவைல ெசய் ம் என்ப  ைகப் படம் வந்தேபா தான் 
ெதாிந்த . அதிேல நான் ந வில் கண்கைளச் சற்  கூசிக்ெகாண்  காமிரா க்கு 
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பக்கத்தில் இ ந்த ஏேதா ஒன்ைற ெகாஞ்சம் பீதி டன் பார்த்தப  நின்ேறன். என் 
க்கிேல இ ந்  வி ந்த நிழல் என் ெசாண் க்கு ேமேல சி  க ப்பாகத் ெதாிந்த . 

சற்  ப பட்ட பின் சுவர் ெதாிந்த . ெசம்ப த்தி ெதாிந்த . கால்சட்ைட 
ெபாத்தான்கூட ெதாிந்த . அண்ணைனக் காணவில்ைல. பதிலாக அண்ணனின் இட  

ழங்ைக ம், விைறப்பாக நின்ற ேசர்ட் விளிம் ம் மட் ேம படத்தில் பதிந்தி ந்த . 
 
    இரண்  மணிேநரம் தியில் ரண் , நா  மணிேநரம் ெவளித் திண்ைணயில் 
காத்தி ந்  எ த்த படம் இப்ப  வந்ததில் அவ க்கி ந்த மனவ த்தத்ைத விவாிக்க 

யா . ஒ  வாரம் கழித்  அப்பா அந்தப் படத்ைத பிேரம் ேபா வதற்காக 
ேத னார். எவ்வள  ேத ம் படம் கிைடக்கவில்ைல. எப்ப ேயா இந்தச் சம்பவத்ைத 
நாளைடவில் ட் ல் எல்ேலா ம் மறந் விட்டனர். 
 
    எஸ்.எஸ்.சி ேசாதைனக்கு நான் ப த் க் ெகாண் ந்த காலத்தில், சில 
வ டங்க க்கு ன் ட்ைடவிட்  ஓ ப்ேபான அண்ணன் பாவித்த ைதலாப் ெபட்  
என் ெசாத்தாக மாறியி ந்த . ஒ  நாள் அைதக் குைடந்  ெகாண் ந்தேபா , 
கள்ளைற ஒன்றில் பா காப்பாக மைறத் ைவத்த ஒ  பைழய காலத்  அப்பியாசக் 
ெகாப்பி அகப்பட்ட . அைத இ த்  எ த்  திறந்  பார்த்ேதன். சந்திரகுப்த 
மன்னைனப் பற்றிய சாித்திரக் குறிப் கள் அண்ண ைடய ச ரமான ைகெய த்தில் 
இ ந்தன. 
 
    சந்திரகுப்தன் ெமளாிய வம்சத்ைத ேசர்ந்தவன். அவ ைடய மதி மந்திாியின் ெபயர் 
ெகள ல்யன். பல எதிாிகைளப் ேபாாிேல ேதாற் க த் , பரந்த இந்திய ேதசத்ைத ஒ  
குைடக்கீழ் ெகாண்  வந்த தல் அரசன் இவன். ேபாாில் ேதாற்ற எதிாிக்கு 500 
யாைனகைளப் பாிசாக அளித்தான். தான் பா பட்  கட்  எ ப்பிய ராச்சியத்ைத தன் 
மகன் பிந் சார க்கு தந் விட்  நாட்ைட விட்  ெவளிேயறினான். அப்ப ேய 
பட் னி கிடந்  ெசத் ப்ேபானான். 
 
    ஒவ்ெவா  பக்கமாகப் ரட் க்ெகாண்  வந்தால் பல வ டங்க க்கு ன் 
ெதாைலந் ேபான என் ைடய ைகப்படம் கைடசி அட்ைடயில் ஒட்டப்பட் ந்த . 
ஒ  வித்தியாசம். என் ைடய உ வம் அதிேல இல்ைல. சாி பாதியாக அ  
ெவட்டப்பட் விட்ட . எஞ்சிய படத்தில் ஒ  சி வனின் ழங்ைக ம், விைறப்பாக 
நிற்கும் அைரக்ைக ேசர்ட் ம் மட் ேம ெதாிந்தன. ேவ  ஒன் ேம இல்ைல. 
 
    அைதப் பார்த்த ம் எனக்கு பல வ டங்க க்கு ந்திய அந்த சனிக்கிழைம மாைல 
ஞாபகம் வந்த . சிரங்குக் கா ம், ெபாத்தான் ேபாட்ட கால் சட்ைட ம், ெநற்றியிேல 
உ ட்  ைவத்த சந்தன ம், கஞ்சி ேபாட்  விைறப்பாக நிற்கும் அைரக்ைக ெவள்ைள 
ேசர்ட் மாக வயிற்ைற எக்கிக்ெகாண்  நின்ற என் அண்ணனின் பயந்த கம் உயிர் 
உள்ளவைர என் மனத்தில் நிற்கும். 
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    இந்த கத்ைத ஞாபகத் க்கு ெகாண் வர எனக்கு ன் கால் ைவத்த காமிராப் 
ெபட் ேயா, அைத ம் க ப்  ேபார்ைவேயா, க ப்  ணிக்கு உள்ேள இ ந்  
பாம் ேபால றப்பட்  வ ம் ைகேயா ேதைவயாக இ க்கா  
    ------------- 
 

39. நான் பாடகன் ஆன  
 
    என் பள்ளிப் ப வத்தில் பல பாடசாைலகளில், பல வகுப் களில், பல 
ஆசிாியர்களிடம் ப த்தி க்கிேறன். பல மாணவர்கைள பாிச்சயம் ெசய் ெகாண்  பல 
வாங்குகைளத் ேதய்த்தி க்கிேறன். பலவைகப்பட்ட வண்ண ைமகளில் ேதாய்த்  
ேதாய்த்  ெதாட்ெட ம் ேபனாவினால் ஊ ம் தாள் ெகாப்பிகைள 
நிரப்பியி க்கிேறன். ஊறாமல் ேதங்கி நிற்கும் எ த் க்கைள ஒற் த்தாள்களில் ஒற்றி 
எ த்தி க்கிேறன். ஆனால் ஒ  கிளா¨ஸ மட் ம் என்னால் மறக்க யா . அதற்குப் 
பல காரணங்கள். சில மகிழ்வானைவ; சில க்கமானைவ. அைதப்பற்றித்தான் 
இப்ேபா  ெசால்லப் ேபாகிேறன். 
 
    நாைளயி ந்   வகுப் க்குப் ேபாகேவண் ம் என்  அம்மா ெசான்னேபாேத 
எனக்கு வயிற்றில் ந க்கம் பி த்த .  வகுப்  என்றால்  டீச்சர். பக்கத்  ட்  
ெஜயராசசிங்கம் ேமைச பி க்கப் ேபாய்விட்டான். இந்த ேமலதிகத் தகவைல ம் 
அம்மாேவ ெசான்னார். திங்கள்  வகுப்  ெதாடங்குவதால் ஞாயி  மாைலேய இந்த 
ேவைலைய நாங்கள் ெசய்தாகேவண் ம். 
 
    அந்த ஞாயி  என் டன் ேசர்ந்  இன் ம் சில ெபா யன்க ம் 'ேமைச பி க்க' 
வந்தி ந்தார்கள். ேமைசகள் என்ன மா கள் ேபால ஓ கின்றனவா? நல்ல ேமைசையப் 
பி ப்ப தான் ேநாக்கம். நான் ஒ  ேமைசைய ெதாி  ெசய்ேதன். ைமப் ேபாத்தல் 
ைவப்பதற்கு விளிம்பிேல ெவட்  ைவத்த வட்டமான வாரம் உைடயாமல் 
இ க்கிறதா என்  ேசாதித் ப் பார்த்ேதன். க தாசி ம த்  ைவத்  சமன் ெசய் ம் 
அவசியம் இல்லாமல் நா  கால்க ம் ஒேர உயரத்தில் இ க்கின்றனவா என்  அள  
பார்த்ேதன். 'கமலா' என்ேறா ' வேனஸ்வாி' என்ேறா எ தியி ந்தைத ைக 
ேத ம்வைர அழிஅழிெயன்  அழித் க் க வி, தலாம் வாிைசயில் நாலாவ  
இடத்தில் ேமைசைய நி த்தி, சாட்சி ைவத்  உ தி ெசய்ேதன். 
 
    சுகிர்தம் டீச்சர்தான் எங்கள் வகுப்  ஆசிாிைய. எங்க க்கு சாித்திர பாடம் 
எ த்தவர். எங்கள் வகுப்  தைரயி ந்  உயரத்தில் இ ந்த . ப கள் இல்ைல. 
சுகிர்தம் டீச்சர் ஒ  மான் குட் ேபால ள்ளிக்ெகாண்  பாய்ந்  ஏ வார்; 
இறங்குவார். அவ க்கு அைரத்தாவணிக்கு தகுதியான கம். ஆனா ம் ப்ேபாடாத, 
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ேகா  ேபாடாத பிேளன் ப த்திச் ேசைலைய உ த்தி வ வார். அ  அவர் உடம்ைபச் 
சுற்றி இ க்க, ஒவ்ெவா  ம ப் ம் அ  அதற்கு விதித்த இடத்தில் அைசயாமல் பள்ளி 
வி மட் ம் காத்தி க்கும். இ  எப்ப  என்  எங்க க்கு விேநாதமாகப்ப ம். 
எங்களில் பலர் அவர் சாாிைய உடம்பில் உ த்திவிட்  இஸ்திாி பண் கிறார் 
என்பைத பலமாக நம்பிேனாம். 
 
    இவர் வகுப்பில் தண் ப்பேத இல்ைல. குழப்ப  மிஞ்சினால் அ  மட்டத்ைத எ த்  
கூர்ப் பக்கத்தால் சி  தட்  தட் வார். அப்ப  தட் விட்  அவர் கத்தில் ேதான் ம் 
ேவதைனையப் பார்த்தால் அவர் மனைத இப்ப  காயப்ப த்தி விட்ேடாேம என்ற 
வ த்தம்தான் எங்க க்கு ஏற்ப ம். 
 
    சுப்பிரமணியம் மாஸ்டர்தான் எங்க க்கு மிசாஸ்திரம் எ த்தவர். எவ்வள தான் 
உண்ைமைய நீட் னா ம் இவ ைடய உயரம் 5 அ  3 அங்குலத்ைத தாண்டா . 20 
வயதான ம் இவர் உயரமாக வளர்வைத நி த்திவிட்டார்; ஆனால் அகலமாக 
வளர்வைத நி த்தவில்ைல. வய  கூடக்கூட அகல ம் கூ ய . நான் 
பள்ளிக்கூடத்ைத வி ம் வைரக்கும் அவர் வகுப்  வாசல்க க்குள்ளால் வ ம்ப யான 
ைச ல்தான் இ ந்தார். 
 
    தல் நாள் வகுப்பில் 'பிள்ைளகேள' என்  ஆரம்பித்  மி சாஸ்திர பாடத் க்கு 
நாங்கள் என்ன என்ன வாங்கேவண் ம் என்  ஒ  பட் யல் தந்தார். ஒ  சி  
ராஜகுமாரனாக இ ந்தால் ஒழிய அவர் ெசான்ன அவ்வள  சாமான்கைள ம் 
வாங்கும் வசதி ெபற்றவர் அந்தக் கிராமத்தில் ஒ வர்கூட இல்ைல. அவர் ெசான்ன 
ெபா ள்களில் ஒன்  160 பக்க சிவப்  மட்ைட ெமானிட்டர்ஸ் ெகாப்பி. இைத 
எப்ப ம் வாங்கிவிடேவண் ம் என்  நான் பி வாதமாக நின்ேறன். என் 
அண்ண ம், அக்கா ம் எதிாிகளாக மாறி அம்மாவின் மனைதக் குழப்பப் 
பார்த்தார்கள். நான் ெகஞ்சிக்கூத்தா  எப்ப ேயா ெகாப்பிைய வாங்கிவிட்ேடன். 
 
    தல் நாள் அவர் ெசான்ன வசனத்ைத ெகாப்பியின் தல் பக்கத்தில், தல் 
ைலனில் எ திேனன். 'உலகத்திேலேய மிகப் ெபாிய  ைசபீாியா சமெவளிப் 
பிரேதசம்.' அதற்கு பிறகு அ த்த வாி நிரப்பப் படவில்ைல; அ த்த பக்க ம் 
நிரப்பப்படவில்ைல. வ டம் க்க அந்தக் ெகாப்பி அப்ப ேய ல் ண்  ஒன் ம் 

ைளக்காத ைசபீாிய ெப ெவளிேபால ஓெவன் ேபாய் கிடந்த . 
 
    எனக்கு பக்கத்தில் இ ந்  ேசாதைன எ தினவன் ராஜேகாபால். சுகிர்தம் டீச்சர் 
சாித்திரத்தில் பத்  ேகள்விகளில் ஒன்  வலகம்பாகு என்  ெசால் யி ந்ததால் 
இவன் எல்லாக் ேகள்விக க்கும் 'வலகம் பாகு' 'வலகம்பாகு' என்  ஒேர விைடைய 
எ தி பத்  மார்க் சம்பாதித் விட்டான். இவன் பிற்காலத்தில் ப த்  ெபாிய 
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ெடாக்டராக வந்தான். எல்லா வியாதிக க்கும் ஒேர இஞ்ெச ன் ேபாட் ப் 
பாேனா ெதாியா . 
 
    ஆனால் அம்பிைகபாகன் இன் ம் ட்பம் கூ யவன். இனி இல்ைலெயன்ற 

த்திசா . எந்தக் கட் ைரைய ம் நீட் வி வான். பராக்கிரமபாகு 33 வ டம் ஆட்சி 
ாிந்தான் என்  ேநராக எ த மாட்டான். 'பராக்கிரமபாகு பாண் யைன 

ேதாற்க த்தான். பத்  வ டங்கள் ஆட்சி ெசய்தான். ெபாலந ைவைய 
ராசதானியாக்கினான். இன் ம் பத்  வ டங்கள் ஆண்டான். த்த ைடய தந்தத்ைத 
தி ப்பி ெகாண்  வந்தான். ேம ம் 13 வ டம் ஆட்சி நடத்தினான். தன் மகன் 
விஜயபாகு க்கு பட்டம் சூட் னான்.' இப்ப  எ வான். சுகிர்தம் டீச்சாின் தயாள 
குணத்தினால் அவ க்கு எப்ப ேயா  மார்க் கிைடத் வி ம். 
 
    அப்ெபா  எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒ  ல் இ ந்த . பள்ளிக் கூடம் விட்ட ம் 
ஒவ்ெவா  வகுப் ம் அவரவர் வகுப்பில் ேதவாரம் பா ய பிறேக ட் க்குப் 
ேபாகேவண் ம். இ  கண் ப்பான சட்டம். 
 
    இந்த ேதவாரம் பா வதற்கு எங்கள் வகுப்பில் ன்  தகுதியானவர்கள் இ ந்ேதாம். 
சபாரத்தினம், குணவதி, நான். ஞானசம்பந்தர் பாண் ய நாட் க்கு றப்பட்டேபா  
எல்ேலா ம் அவைர எச்சாித்தார்கள். சமண நா  ஆபத்தான , ேபாகேவண்டாம் 
என்றார்கள். சம்பந்தர் 'எனக்கு என்ன பயம்' என்  பா ய பதிகம்தான் 'ேவ  ேதாளி 
பங்கன்.' சம்பந்தர் பா ய  சாி. ஆனால் சபாரத்தினம் பாடத் ெதாடங்கியேபா  
ெமாத்த வகுப் ேம பயத்தில் ந ங்கும். அதில் 'அ' வ ம் இடத்தில் 'ஆ ஆ ஆ' என்  
ஆலாபைன ெசய் ம், 'எ' வ ம் இடத்தில் 'ஏ ஏ ஏ' என்  நீட் ம் சும்மா கிடந்த 
பாட்ைட பத்  நிமிடத் க்கு இ த் வி வான். 
 
    இவன் பிற்காலத்தில் ேதவாரம் பா வைத நி த்திவிட்  உைத பந்தாட்டத்தில் 
பிரபல்யம் அைடந்தவன். அவ ைடய லட்சியம் எல்லாம் எவ்வள  பலம் உண்ேடா 
அவ்வளைவ ம் பிரேயாகித்  பந்ைத உயரத் க்கு அ ப்ப . அ  சூாியனிடம் 
ேபாகேவண் ம்; குைறந்தபட்சம் அைத மைறக்கேவண் ம். பார்ைவயாளர்கள் 
எல்லாம் க த்ைத றித்  இரண்  நிமிடம் ேமேல பார்க்கேவண் ம். எதிர் ைசட் ல் 
கவிழ்த்  ைவத்த ப வ வத்தில் ஒ  ேகால் ேபாஸ்ட் இ ப்பேதா, அதற்குள் பந்ைத 
அ த்தால் ஒ  ேகால் கிைடக்கும் என்பேதா, ேகால்கைள எண்ணிேய ெவற்றி 
நிச்சயிக்கப்ப கிற  என்பேதா அவ க்குப் ெபா ட் ல்ைல. பந்  கா ல் பட்டால் 
அ  உயரத் க்கு எ ம்பேவண் ம் என்பேத க்கியம். 
 
    குணவதி குணமானவள். தி நீ  சி அதற்குேமல் சந்தனப் ெபாட்  ைவத்  
அதற்குேமல் ஒ  ளி குங்குமம் ைவத் க்ெகாண்  வ வாள். பாவாைட 
பின்பக்கத்ைத இ த்  இ த்  குதிக்காைல மைறத்தப ேய இ ப்பாள். ஏேதா 
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அதில்தான் உயிர் நிைலயம் இ க்கு என்றமாதிாி. லம்ேபாதரா வைரக்கும் சங்கீதம் 
கற்றி ந்தாள். இவள் ெதாி  ெசய் ம் பாடல் 'ஆயகைலகள்' என்  ெதாடங்கும். 
சாியான ராகத்தில், சாியான தாளத்தில் பா ேவன் என்  அடம் பி ப்பாள். இ  
ெபாிய குற்றம் என்  ெசால்ல யா . ஆனால் குற்றம் என்னெவன்றால் ஒவ்ெவா  
வாிைய ம் இரண்  தரம் அல்ல  ன்  தரம் பா வ தான். இப்ப  அவள் லயித்  
பா  க்கும்ேபா  மற்ற வகுப்  மாணவர்கள் எல்லாம் ேபாய் 
ேசர்ந் வி வார்கள். 
 
    என் ைடய  'பா ம் ெதளிேத ம்' என்  ெதாடங்கும். எனக்காகேவ அவ்ைவயார் 
பா  ைவத்த ேபால நாேல நா  மணியான வாிகள். ெகாக்குவில் ஸ்ேடசனில் 
நிற்காமல் ேபாகும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வண் ேபால ஸ்பீட் எ த் ப் பா ேவன். 

ப்பாடைல ம் பத்  ெசக்கண் க க்குள் பா  த் வி ேவன். கைடசி அ யில் 
'சங்கத் தமிழ் ன் ம்' என்ற இடம் வ ம்ேபா  வகுப்பில் ன்  ேபர்தான் மிச்சம் 
இ ப்ேபாம். நான், குணவதி, சுகிர்தம் டீச்சர். 
 
    இந்தக் காரணத்தினால் வகுப்பில் எனக்கு நல்ல கழ் இ ந்த . கைடசி மணி 
அ த்த டன் எங்ேக குணவதிேயா, சபாரத்தினேமா பாடத் ெதாடங்கிவி வார்கேளா 
என்  கிளாஸ் அஞ்சும். கைடசி மணி அ க்க சில நிமிடங்கள் இ க்கும்ேபாேத 
ெப யன்கள் பின் க்கு இ ந்  என் உட்கா ம் பகுதியில் கிள்ளத் ெதாடங்குவார்கள். 
நான் க ம்பலைகையப் பார்த்தப  ெநளிேவன். மணி அ த்  அந்த ாீங்காரம் 
அடங்குவதற் கிைடயில் என் பாடல் ந் வி ம். 
 
    இன் வைர பி படாத ஒ  மர்மமாக இ ப்ப  சுகிர்தம் டீச்சர் என்ைன ஒ  
பாட் க்காரனாக எப்ப த் ெதாி  ெசய்தார் என்ப . என் ைடய குரல் வளம் அந்தக் 
காலத்  டீ.ஆர். மகா ங்கத்தின் குர க்கு சவாலாக எதிர்காலத்தில் வ ம் என்ற 
நம்பிக்ைகயில் இ க்கலாம். அல்ல  கிரமமாக வகுப்பில் ேதவாரம் பா யதற்காக 
இ க்கலாம். அல்ல  எவ்வள  ஸ்பீ ல் பா னா ம் சங்கீதத்தின் ஒ  னி அந்தப் 
பாட ல் ெதன்பட்டதால் இ க்கலாம். 
 
    அந்த வ டம் ெகா ம் , கண் , மாத்தைள என்  பிரதானமான நகரங்களில் 
எல்லாம் நாடகம் ேபாடேவண் ம் என்  எங்கள் பள்ளிக்கூடம் ெவ த்த . இதில் 
வ ம் லாபம் கட் ட நிதிக்குப் பயன்ப ம். அந்த நாடகத்தில் இடம் ெபற்ற 
பிரதானமான பாடகர்களில் நா ம் ஒ வன். 
 
    ெகா ம் க்கு நாடகக் கு ேவா  ேபாவெதன்ப  நிைனத் க்கூட பார்க்க யாத 
ெபாிய விஷயம். 'பா ம் ெதளிேத ம்' பா ச் ேசர்த்  ைவத்த என் கழ் என் 
வகுப்பர்களிடம் சாிந்  ெபாறாைமயாக உ  ெவ த்த . அைத நான் 
ெபா ட்ப த்தவில்ைல. ஆனால் நாடகக் கு வில் ேபாவதற்கு இ ந்த ஒ  நிபந்தைன 
என்ைனத் த மாற ைவத்த . க ப்  சப்பாத்  அணியேவண் ம் என்  
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ெசால் விட்டார்கள். என்னிடம் இ ந்த  ன்பக்கம் ெகாஞ்சம் நிமிர்ந்த பிர ன் 
சப்பாத் . ச் சப்பாத்  என்றால் பக்கத்  ட்ைட ெகாள்ைள அ க்க ேவண் ம் 
என்  அம்மா ெசால் விட்டார். பிர ன் சப்பாத் க்கு க ப்  ெபா ஷ் சி அைத 
க ப்பாக்கிேனன். ேலைச ெப க்கல் குறிேபால மாறி மாறி பின்னிக் கட் ேனன். 
ஒ வ ம் கண் பி க்கவில்ைல. இன் தான் தல் தலாக ஒப் க்ெகாள்கிேறன். 
 
    ெகா ம்பிேல நாடகங்கள் எல்லாம் குைறவின்றி அரங்ேகறின. ஒவ்ெவா  
நாடகத் க்கும் க்கட் கள் விற் த் தீர்த்தன. அதிேல 'சங்கு ெகாண்ேட ெவற்றி 
ஊ ேவாேம' என்  உச்சத்தில் எ த்  பிறகு சடாெரன்  கீேழ ேபாய் 'ஆ ேவாேம' 
என்  பா  அசத்திய என் சாதைன ெப ம் பங்கு வகித்த . இந்தக் ெகா ம்  
பயணத்தில் நா  மறக்க யாத சம்பவங்கள் நடந்தன; அதிேல ஒன்  இங்ேக 
ெசால்ல யாத . 
 
    தல் தலாக கழிவைறையப் பார்த்ேதன். காைலக்கடன் த்  விட்  ேமேல 
ெதாங்கும் சங்கி ைய எட்  இ த்தால் தண்ணீர் எங்கி ந்ேதா கு கு ெவன்  ெப ம் 
ஓைச எ ப்பி வந்  அ த் க்ெகாண்  ேபான . நான் திைகத் ப் ேபாய் வந்த 
காாியத்ைத மறந்  சுவேரா  நின்ேறன். ெவளிேய வந்  ஒ வாிடம் இந்த தண்ணீர் 
எங்ேக ேபாகிற  என்  ேகட்டால் 'இந்  ச த்திரம்' என்  ெசான்னார். எங்க க்கு 

மி சாஸ்திரம் ப ப்பித்த சுப்பிரமணியம் மாஸ்டர் இ  பற்றி ஒன் ேம ெசால் த் 
தரவில்ைல. அவர் ைசபீாியா சமெவளிையப் பற்றிேய ேபசினார். அ ம் ஒ  வாி. 
இந்  ச த்திரத்தின் இந்தப் ெபாிய ேவைலைய நான் அன்  அறிந் ெகாண்ேடன். 
இந்  ச த்திரத் டன் எனக்கான உற  இப்ப த்தான் ஆரம்பித்த . 
 
    நாடக ஒத்திைகயின் ேபா  சபாபதி மாஸ்டர் என்ைனப் ேபாட்  உ ட்  
எ த் வி வார். இவ க்கும் எனக்கும் ஒ  ெதாடர் ம் இல்ைல. ெபாிய கிளாசுக்கு 
ப ப்பித்தவர். இவர் தைலயில் ஒ  பகுதி  ைளப் பைத நி த்திவிட்ட . 
ைசக்கிைளப் பி த்  பத்த  ரம் ஓ ய பிறகு ஏ வார். சில ேநரங்களில் அவர் 
ஏ ன்னேர அவர் ேபாகேவண் ய இடம் வந் வி ம். என்ைன இல்லாமல் 
ெசய்வதற்கு தீர்மானித்தவர் ேபால தி ப்பித் தி ப்பி பாடச் ெசால் வார். மற்றவர் 
கண்க க்குப் பி படாத க்கமான பிைழகள் இவர் கண்களில் ப ம். சுகிர்தம் 
டீச்சர் வந்  காப்பாற் வார். அவ டன் ேபசும்ேபா மட் ம் அ க்க  சிாிப்பார். 
சிாிப்  நின்றபிறகும் ெதாண்ைடக்குள் இ ந்  க க்க க் என்  சத்தம் அவ க்கு 
வ ம். 
 
    குதியால் தைரையக் குத்திக்ெகாண்  பின்பாகத்ைத கு க்கி, பலவித ெநளி கைள 
உட ல் காட் யப , அந்தப் ெபண் ேதான் வாள். ைகயிேல ஏந்திய மாைல 
இ க்கும். அப்ப ேய ெகாண் வந்  என் க த்தில் சூட் வாள். அவள் பா ய பாட்  
'மகான், காந்தி மகான்.' அ  நான்தான். ஒத்திைகயின் ேபா  சிைலயாக நான் 
ந க்கேவண் ம். சிைலயாவ  ெகாஞ்சம் அைசந்தி க்கும். ஓட் க்குள் அடங்கிய 
ஆைமேபால நான் அைசயாமல் இ ப்ேபன். நாடகம் நடந்த அன்  எப்ப ேயா ஒ  
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காந்தி சிைலையக் கண் பி த்  ெகாண்  வந்ததால் நான் தப்பிேனன். திய 
கட் டத் க்கு ேபாதிய பணம் சம்பாதித் க்ெகாண்  நாங்கள் தி ம்பிேனாம். 

தித்தைர சிெமந்தாக மாறிய . ஓைலக்கூைர ஓட் க் கூைர ஆகிய . ெபாிய 
அட்ைடப் ெபட் களில் அைடத்  ைவத்த விஞ் ஞானக் க விகள் எல்லாம் 
ேசாதைனக்கூடத்தில் அ க்கப்பட்டன. இந்தப் திய மஞ்சள் கட் டத்தின் ஒ  
சுவாிேலா, ஒ  ெசங்கல் ேலா, ஒ  ணிேலா என் பாட்  சாதைனக்கான அத்தாட்சி 
இன் வைர ஒளிந்தி க்கும். 
 
    நான் ெகா ம்பி ந்  தி ம்பி வந்தேபா  ெசல க்கு ெகாண்  ேபான காசில் 25 
சதம் மிச்சம் இ ந்த . பதிைனந்  சதத் க்கு ப க்க ஆரம்பித்த ஆைன வாைழப்பழம் 
ஒ  சீப்  ஐயா க்கு வாங்கிேனன். இ  எங்கள் கிராமத்தில் கிைடக்கா . ஐயா 
வி ப்பமாக ைவத் , ைவத்  சாப் பி வார். அவ க்கு அைதச் சாப்பிட்  
ஜீரணிப்பதில் சங்கடம் இ ந்தால் நான் உதவி ெசய்யலாம். 
 
    மிக ம் ேயாசித் , ஆேலாசைனகள் ேகட் , அம்மா க்கு பத்  சதத்திற்கு ெகா ம்  
ெவற்றிைல வாங்கிேனன். இந்த ெவற்றிைல நாட்  ெவற்றிைலையப்ேபால 
க ம்பச்ைசயில், ரடாக இ க்கா . சுண்ணாம்  ெவள்ைளயாக, சத்தேம ேபாடாமல் 
கிழி ம். நரம் கூட கிள்ளத் ேதைவயில்ைல. அப்ப  ெமத்ெதன்  இ க்கும். அந்த 
ெவற்றிைலக் கட்ைட அம்மா தண்ணீர் ெதளித் , ெதளித்  பா காத்  ஒ  வாரகாலம் 
சாப்பிட் த் தீர்த்தார். ட் க்கு வ பவர்களிட ம், வராமல் ேராட்டால் 
ேபானவர்களிட ம் 'என்ைர பிள்ைள ெகா ம்பில் இ ந்  ெகாண்  வந்த ' என்  
ைககளால் அளைவக் காட் யப  ெசான்னார். நாள் ேபாகப் ேபாக இந்த அள  கூ க் 
ெகாண்ேட வந்த . ஒ  நாள் ப ந்  பறப்ப ேபால ைககைள அப்ப  விாித் க் 
காட் னார். 
 
    சுற் ப் பயணம் ந்  தி ம்பிய ஒ  மாதத்தில் வ டச் ேசாதைன நடந்த . 
அ த்த வகுப் க்கு ரேமாஷன் கிைடத்தேபா  அம்மா இல்ைல. இறந்  ேபானார். 
வி ைற ந்  பள்ளிக்கூடம் ெதாடங்கும் நாள் வந்த . எங்கள்  வகுப் க்கு 
சுகிர்தம் டீச்சர் இல்ைல என்  ெசான்னார்கள். ஞாயிற் க்கிழைம பின்ேனரம் 
வழக்கம்ேபால ேமைச பி க்க எல்ேலா ம் ேபானார்கள். அந்தக் கூட்டத்தில் நான் 
இல்ைல. 
    -------------- 
 

40. ஐந்ெதாைக 
 
    சங்க இலக்கியங்கைளச் ேசர்ந்த  பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக என்ப  
எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். இந்த எட் த் ெதாைகயில் கு ந்ெதாைக, க த்ெதாைக 
ேபான்றைவ அடங்கும். இதில் ஐந்ெதாைக ம் ஒன்  என்  நான் பல நாட்களாக 
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நிைனத்தி ந்ேதன். நான் ேவைலயில் ேசர்ந்த தல் நாள் இந்த சந்ேதகம் எனக்கு 
தீர்ந்த . 
 
    பட்டப்ப ப்  ந்த பிறகு என்ன ெசய்வ  என்ற ேகள்வி எ ந்த . சாட்டர்ட் 
அக்க ண்டன் ேசாதைனக்குப் ப க்கேவண் ம் என்ப  என் ஆைச. ஆனால் அதற்கு 
பல இைடஞ்சல்கள் இ ந்தன. ன்  வ டப் பயிற்சி; ேவைல ெசய்தப ேய 
ப க்கேவண் ம். இ  தவிர 2000 நி வனத் க்கு கட்டேவண் ம். இ  தி ப்பிக் 
கிைடக்காத பணம். லஞ்சம் அல்ல; பயிற்சி எ ப்பவர் அதற்குத் த ம் கட்டணம் என்  
ெசான்னார்கள். 
 
    என் அக்காவின் காணிைய விற்  வந்த பணம் வைத ம் கட்  தல் நாள் நான் 
ேவைலயில் ேசர்ந்ேதன். இ  ஒ  கணக்கு ஆய்  நி வனம். இங்ேக அ ப  ேபர் 
ேவைல ெசய்தார்கள். பார்த்த உடேனேய அங்ேக இட ெந க்க  இ ப்ப  ெதாிந்த . 
ஒ  ேமைசயில் இரண்  ேபர், நா  ேபர் என்  ேவைல ெசய்தார்கள். என்ைனத் தவிர 
இன் ம் பல பயிற்சியர் இ ந்தனர். அவர்கள் எல்லாம் சீனியர். நாேன கைடக்குட் . 
ேநாவல் என்பவன் என்ைன அைழத் ப்ேபாய் ஒ  ேமைசயில் உட்காரைவத்தான். 
அதில் ஏற்கனேவ ஒ  ெபண் அமர்ந்  ேவகமாக தட்டச்சு ெசய் ெகாண் ந்தாள். 
ேமைசயிேல க்கால்வாசிையப் பி க்கும் நீளமான தட்டச்சு ெமசின் அ . ஒவ்ெவா  
வாி ம்ேபா ம் ைடப்ைரட்டாின் உ ைள வந்  என் ேதாைளத் ெதாட்  மீ ம். 
நா ம் மனைதத் தளரவிடாமல் அந்த ேமைசயில் ஒ  ைலையக் ைகப்பற்றி 
என் ைடய சாம்ராஜ்யத்ைத நிைலநாட் ேனன். ேநாவல் இரண்  ெதாக்ைகயான 
ெலட்ஜர்கைளப் ேமைசயிேல எறிந்  அவற்ைறக் கூட்டச் ெசான்னான். என் ைடய 
ஆட்சியில் தல் ன்  மாத காலம் எனக்கு கூட்டல் பயிற்சிதான். அதற்கு அப்பா ம் 
தப்பிப் பிைழத்தால் ேவ  ேவைல கிைடக்கக்கூ ம். இந்த நி வனத் க்கு ன்  
பார்ட்னர்கள் இ ந்தார்கள். த்த கூட் நாின் ெபயர் விஜயரட்னா. கூ ய எ ம் ம் 
குைறந்த சைத ம் ெகாண்ட அவர் காைலயிேல தன் அைறயில் ேபாய் குந்தினார் 
என்றால் மதிய உண  ேநரம் வைரக்கும் அைசயமாட்டார். மாறி மாறி சிகரட் 
பி ப்பதால் ஒ  நிமிட ேநரம்கூட ைக இல்லாமல் அந்த அைற இ ந்ததில்ைல. 
க ம்பி யான மனிதர். அவர் அைறக்குள் கால  எ த்  ைவக்க ந ங்குவார்கள். தான் 
நிைனத்த பதில் வ ம் வைரக்கும் ஒேர ேகள்விையத் தி ப்பித் தி ப்பி ேகட்பார். 
 
    'ேநாவல், வங்கியில் பணம் கட் னாயா?' 
    'இன்  காைல நான்...' 
    'ேநாவல், வங்கியில் பணம் கட் னாயா?' 
    'வா க்ைகயாளாின் இரண்  காேசாைலகள்....' 
    'ேநாவல், வங்கியில் பணம் கட் னாயா?' 
    'எப்ப ம் மதியம் வங்கி ட ன்...' 
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    இப்ப ேய ேபாகும். ஆம் அல்ல  இல்ைல என்ப தான் அவ க்குப் பி த்த பதில். 
விஜயரட்னா தி ந் வதாகத் ெதாியவில்ைல. நான் அந்த நி வனத்ைத வி ம்வைர 
ேநாவ ம் தி ந்த வில்ைல.இரண்டாவ  கூட் நர் ெபயர் அெலஸ். இவ ைடய 
சிறப்பியல் கள் மர்மம் நிைறந்தைவ. ர நாட் ல் இ ந்  தகரக் குழாய் வழியாகக் 
கைதப்ப ேபால அவர் குரல் வளம் இ க்கும். எப்ெபா ம் அவர் அைறயில் 
யாராவ  ஒ  பயிற்சியர் மாட் ப்ேபாய் இ ப்பர். அவர் தைலக்குப் பின்னால் இ ந்த 
க ம்பலைகயில் அன்ைறய சூாிய உதய அஸ்தமன ேநரங்கைள குறித்  
ைவத்தி ப்பார். இவர் ெசய்த ேவைலக்கும் சூாிய ைடய ேவைலக்கும் என்ன 
சம்பந்தம் என்ப  ஒ வ க்கும் ெதாியா . நான் பயிற்சியி ந்த ன்  வ டத்தி ம் 
ஒ  நாளாவ  அவர் அறி  ெகா ந் விட்டைத நான் காணவில்ைல. கைடசிக் கூட்  
நர் மார்ட் ன். இவ ம் மற்ற இ வைர ம்ேபால இங்கிலாந்தில் ப த்தவர். அதி 

த்திசா . தானாகேவ ேததி ேபாட்  படம் எ க்கும் காமிரா ேபால இவர் ஒவ்ெவா  
சம்பவத்ைத ம் ேததிேயா  ஞாபகம் ைவத்தி ப்பார். நா  வ டத் க்கு ன் இன்ன 
ேததியில் இந்த வா க்ைகயாளர் 1540.37 பணம் கட் னார் என்  ெசால்வார். 
பைழய ெலட்ஜர்களில் ேபாய் ேத ப்பார்த்தால் அப்ப ேய இ க்கும். ஐந்  மணிக்கு 
அ வலகம் னா ம் இர  பத்  மணி வைர அங்ேகயி ந்  ேரஸ் த்தகங்கைள 
ஆராய்வார். இலங்ைக குதிைரகளில் பணம் கட்டமாட்டார். எங்ேகேயா இங்கிலாந்  
ேதசத்  குளிாில் ஓ ம் குதிைரகள் மீ  இங்கி ந்தப  பந்தயம் கட் வார். ேரஸால் 
பணம் ேபாட்  பணக்காரர் ஆனவைர அப்ெபா தான் தன் ைற பார்த்ேதன். 
அ தான் கைடசி ம். 
 
    எனக்கு ன்னால் இ ந்  ேமைசயின் க்கால் பாகத்ைத ஆக்கிரமித்  தட்டச்சு 
ெசய்த ெபண்ணின் ெபயர் ஈனா. கண் ச் சிங்களவர் உ த் ம் பாணியில் ேசைல 
கட் யி ந்தாள். வல  வயிற்றில் ஒ  சி  ெகாய்யகம் ைவத்  அேத பக்கத்  ேதாளில் 
ம த்  ம த்  தாவணிைய நீட்டாக விட் ந்தாள். ேவைலக்கு இைடஞ்சல் 
ஏற்ப த்தாமல் பதிெனட்  ஊசிகளால் சாாிைய ம், பிள ¨ஸ ம் அந்தந்த இடங்களில் 
குத்தி ைவத்தி ந்தப யால் அவள் உடம்ைப ஊகிப்ப  சிரமமாக இல்ைல. ஒ  
சிாிப்ைப ெவளிேய விடாமல் ெகா ப் க்குள் அடக்கி ைவத்தி ந்தாள். அங்ேக இ ந்த 
மற்ற ெபண்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  அவள் மிக ம் சாதாரணம். ெமல் ய சங்கி  
ஒன் கூட அலங்காிக்கும் வாய்ப்  ெபறாத அந்த நீண்ட க த்  ெமள்ள ெமள்ள 
இறங்கி அவ ைடய ெதாண்ைடக் குழிைய கடந்  பிள சுக்குள் ெசன்  மைறந்த . 
அப்ப  மைறந்த பிறகும் எஞ்சியி ந்த க த்  தன் வசீகரத்ைத குைறக்கவில்ைல. 
அவ க்கு ன்னால் ைலயில் ஒ ங்கியி ந்த என்ைன அவள் நிமிர்ந்  
பார்க்கவில்ைல. ஒ  ைனப் டன் ைடப் அ த் க்ெகாண் ந்த, இரண்  
ைககளா ம் விாித் ப் பி க்க ேவண் ய அகலமான கணக்ைக, அவள் balance sheet 
என்றாள். தமிழில் அதற்கு ெபயர் ஐந்ெதாைக. இ  ஒ  நி வனத்தின் அன்ைறய நிதி 
நில வரத்ைதக் காட் ம். வல  பக்கத்தில் ெசாத் க்கைள ம், இட  பக்கத்தில் 

தலீட்ைட ம், லாபத்ைத ம், ெகா க்கேவண் ய கடன்கைள ம் ெசால்வ . இட  
பக்கக் கூட் த் ெதாைக வல  பக்கக் கூட் த் ெதாைகக்கு சமனாக இ க்கும். இ  
எப்ப  என்  ஈனாைவக் ேகட்ேடன். அவ க்கு ைள மட்  மட்டாகத்தான் ேவைல 
ெசய்த . ெதாியவில்ைல. அந்த தல் நாள் அவ்வள  விளங்கிய  ேபா ம் என்  
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என்ைன நான் சமாதானப் ப த்திக்ெகாண்ேடன். ஆனால் இந்த ஐந்ெதாைகக் 
கணக்கின் சூட்சுமத்ைத பல மாதங்கள் கழிந்த பிறகுகூட ாிந் ெகாள்வ  எனக்கு 
சிரமமாகத்தான் இ ந்த . 
 
    கம் ெதாியாத யாேரா ஒ வர் ெதாட்ெட ம் ேபனாவினால் இரவிேலா, 
பக ேலா பா பட்  எ தி ைவத்த ெலட்ஜர் கணக்குகைள அன்  க்க கூட் க் 
கூட்  சாி பார்த்ேதன். மற்றவர்கள் ெசய்வ  ேபால ஒ  கூரான ெபன்சிைல வல  
ைகயில் பி த்தி ந்ேதன். எவ்வள  பா பட் ம் கூட் த் ெதாைககள் மாறவில்ைல; 
ஐந் ம் ன் ம் எட் த்தான். இரண் ம் ஏ ம் ஒன்பதாகத்தான் வந்த . ஈனா கவனம் 
குைலயாமல் விரல்கைள தைலக்கு ேமல் க்கி க்கி ைடப் அ த்த வண்ணம் 
இ ந்தாள். நான் அவைளப் பார்க்கவில்ைல. அவ ம் என்ைனப் பார்க்கவில்ைல. 
 
    எங்கள் இரண்  ேப க்குமான உற  ைடப்ைரட்டர் உ ைள அ க்க  வந்  என் 
ேதாைள இ ப்பேதா  நின் ேபான . மதியச் சாப்பாட் ன்ேபா  எல்ேலா ம் 
கூட்டமாக ேமைசகைளச் சுற்றி உட்கார்ந்  உணவ ந்தினார்கள். பலர் ட் ேல 
இ ந்  ெகாண்  வந்தி ந்தார்கள். இன் ம் சிலர் கைடகளிேல இ ந்  எ த்  
ைவத்  சாப்பிட்டார்கள். நான் இ ந்த ேமைசயில் ைணக்கு ஒ வ ம் இல்ைல. 
என்ன நிைனத்தாேளா அங்குமிங்கும் ஒ  ைற பார்த் விட்  ஈனா என் பக்கத்தில் 
வந்  அமர்ந்தாள். என் ைடய உண  ட் ேல இ ந்  சாப்பாட் க்காரனால் 
ெகாண் வரப்பட்ட . என் ட் ேல ேபாய் எ க்கும் சாப்பாட் க்காரன்தான் இங்ேக 
ெகாண்  வ வான் என்ற உத்திரவாதம் இல்ைல. அ  இரண் தரம் ைகமாறி வ ம். 
ைசக்கிள் காாியாில் கட் ய ெபாிய ெபட் களில் அைவ கு ங்கிக் கு ங்கி வ வதால் 
அன்ைறய சாப்பாட் ல் என்ன கறி, என்ன குழம்  என்  சாப்பிட்  ந்தபிறகும் 
ஊகிக்க யாமல் ேபாகும். ஒ  பிேளட்ைட இன்ெனா  பிேளட் னால் , 
ெவள்ைளத் ணியில் சுற்றிக் கட் ய என் சாப்பா , விலாசம் எ திய சீட்  ெதாங்க 
என் ன்னால் கிடந்த . ஈனா ைடய  அவள் ட் ல் இ ந்  அவேள தயாாித்  
ெகாண்  வந்த . ஒ  ெபா  டப்பா ைச ல் ச ரமாக இ ந்த . அவள் அதன் 

ையத் திறந்த ம் நா  நாள் ன்  இறந் ேபான ஒ  மீனின் வாசைன அ த்த . 
க வாடாக ம் இ க்கலாம். ஊகம்தான். நான் என் ைடய ேமல் பிேளட்ைட சிறி  
தள்ளி வாரம் ெசய்  நான் சாப்பிட உத்ேதசித்த உணவில் சாி பாதிைய சாப்பிட்  

த்ேதன். ஈனா தன் ைடய உணைவ நாேல நா  வாயில் த் க்ெகாண்டாள். 
 
    எங்கள் அ வலகத்  பாத் ம் கதவில் ஆண் உ வேமா, ெபண் உ வேமா 
ெபாறிக்கப்படவில்ைல. எ த் ம் இல்ைல. தட்  மைறவில் ன்  க ப்  கத கள் 
பக்கத்  பக்கத்தில் இ ந்தன. அதிேல ஒன் தான் பாத் ம் கத . ஆ ம் ெபண் ம் 
அைதேய பாவித்தார்கள். எல்ேலா ம் உள்ேள ேபானார்கள்; வந்தார்கள். அந்த  
அ வலகத்தி ம் எனக்கு ெதாிந்த ஒேரெயா  ஜீவன் ஈனாதான். நான் எ ம் வ ம், 
இ ப்ப ம் கால்கைள மாற்றி ைவப்ப மாக இ ந்ேதன். ஈனா தன் வட்டக் கண்களால் 
என்ைனப் பார்த்  'அ ல, அ ல' என்றாள். என் ைடய மனைதப் ப க்கும் 
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ெகட் க்காரத்தனம் அவளிடம் இ ந்த . நான் சாியான கதைவக் கண் பி த்  என் 
காாியத்ைத நிைறேவற்றிேனன். அவள் இதழ்கைள விாித்  'அ ல அ ல' என்  
ெசான்ன விதம் இனிைமயாக இ ந்த . அன்  பின்ேனரம் அ வலகம் வதற் 
கிைடயில் அவைள இன்ெனா ைற எப்ப ம் அைதச் ெசால்ல 
ைவத் விடேவண் ம் என்  மனதிற்குள் நிைனத் க்ெகாண்ேடன். மதியச் சாப்பா  

ந்த சிறி  ேநரத்தில் விஜயரட்னாவின் மைனவி தன் இரண்  பிள்ைளகைள ம் 
பள்ளிக்கூடத்தில் இ ந்  அைழத் க் ெகாண்  ேநராக அ வலகத் க்கு வந்தார். 
பிள்ைளக க்கு வய  5, 8 இ க்கும். சீ ைடயில் ெகா ெகா ெவன்  இ ந்தார்கள். 
மைனவி சிவப்பாக, மிைகயான சைத டன் உயரமாக இ ந்தார். ைககள் நீக்கிய 
பிள ஸ் அணிந்தி ந்தார். பிடாிேயா  நி த்தப்பட்ட தைல மயிர் பின்னாேல அைலய 
குதிக்கால்களால் ெப ம் சத்தம் எ ப்பியப  நடந் வந்தார். அவர் த்த கூட் நாின் 
அைறைய அைடய எ த் க் ெகாண்ட ஒ   நிமிட ம் அந்த அ வலகத்தில் 
ஒ வ ம் ேவைல ெசய்யவில்ைல. 
 
    விஜயரட்னாவின் மைனவி தி ம்பிய ம் ேநாவல் கண்களில் சிாிப் டன் 
அ கினான். 'இ தான் அ ைமயான சந்தர்ப்பம். விஜய ரட்னா சிாித்த சத்தம் எனக்கு 
ேகட்ட . அவர் நல்ல ல் இ க்கிறார். உடேனேய நீ ேபானால் அவர் 
ஐந்ெதாைகயில் ைகெயாப்பத்ைத ேபாட் வி வார். ஓ  ஓ ' என்  ஈனாைவ 
அந்தரப்ப த்தினான். அவேளா தைல நிமிராமல் ஆ  கார்பன் தாள்கள் ைவத்த 
ைடப்ைரட்டாில் ஓங்கி ஓங்கி குத்தினாள். ஏழாவ  நகல் மங்கலாக வந்தால் 
இன்ெனா ைற தட்டச்சு ெசய்யேவண்  வ ம் என்ற ெப ம் கவைல அவ க்கு. ஒ  

ைக ட்டம் எ ம் வ ேபால, ெமல்ல அவசரமில்லாமல் ஈனா எ ந்  நின்றாள். 
அவ ைடய வியர்ைவ வட்டமாகி இரண்  அக்குள்கைள ம் க ப்பாக்கிய . 
தன் ைடய இட  ைக சின்னி விரலால் ெகாய்யகத்ைத ம், பக்கவாட் கைள 
மைறக்காத சாாி ேபார்டைர ம் சுண் னாள். என் கண் க்கு படாத சிைய அவள் 
கண் ந்தாள். அன்  க்க அவ க்கு ன் உட்கார்ந்தி ந்தா ம் 
அப்ெபா தான் தல் தடைவ அவ ைடய நின்ற உ வத்ைத நான் பார்ப்ப . 
வா க்ைகயாளாின் ேகாப் , தான் ைடப் ெசய்த ஐந்ெதாைக, லாப நட்டக் கணக்கு, 
அறிக்ைககள் என்  பல சாமான்கைள ேசகாித்  ஏேதா ர வழிப் பயணிேபால 
விஜயரட்னாவின் அைறைய ேநாக்கி நடந்தாள். மாறி மாறி சிகரட் பி த்தப  
கண்ணா க் கதவின் பின்னால் அவர் இ ப்ப  ெதாிந்த . ஐந்ெதாைகயில் 
ைகெயாப்பம் வாங்கி வா க்ைகயாள க்கு அ ப்பேவண் ய கைடசித் ேததி அ . 
பித்தெவ ப்  குதிைய வார் கவ்விப்பி க்கும் ம  ெச ப்ைப அணிந்  ெகாண்  
பாதி ரம் ேபானவள் ஏேதா நிைனத்  மீண் ம் தி ம்ப வந்தாள். 
 
    ைடப் ெசய்த பாலன்ஸ் சீட் கூட்டல் ெதாைகைய ஒ ைற ெசக் பண்ண மா 
என்றாள். ைடப் ெசய்வதற்கு ன்னர் இந்தக் கூட்டல் ெதாைக சாி 
பார்க்கப்பட் ந்த . ஆனால் தட்டச்சு ெசய் ம்ேபா  பிைழகள் ஏற்பட் க்கலாம். 
அன்ைறய க ம் பயிற்சியில் என் ைடய ைள கூராக இ ந்த . ெபன்சி ம் கூராக 
இ ந்த . அைதக் ைகயில் பி த்தப  ேவகமாக திதாக அச்ச த்த தானங்கைளக் 
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கூட் ேனன். என் ைடய வாழ்க்ைகயின்  எதிர்கால ம் இதிேலதான் 
தங்கியி க்கிற  என்ப ேபால தி ப்பி சாி பார்த்ேதன். 
 
    ஒன்ப  பா வித்தியாசம் வி ந்த . ஈனாவின் கால்கள் தைரயில் நிற்காமல் 
பரபரத்தன. ஒவ்ெவா  எண்ணாக ெசக் பண்ணிேபா  ஒ  இடத்தில் 56 என்பதற்கு 
பதிலாக 65 என்  ஈனா தானங்கைள மாற்றி அ த்தி ந்த  கண் பி க்கப்பட்ட . 
 
    ஐந்ெதாைகக் கணக்கில் பிைழ தி த் வ  என்ப  ெபாிய ெதால்ைல பி த்த 
ேவைல. ஒவ்ெவா  தாளாக ஏ  தாள்களி ம் அந்த தானத்ைத அழி ரப்பாினால் 
அழிக்கேவண் ம். பிறகு தனித்தனியாக தாைள ைடப்ைரட்டர் உ ைளயில் மாட்  
சாியான இடத் க்கு உ ட்  ெகாண் வரேவண் ம். ேமேலேயா, கீேழேயா, 
பக்கவாட் ேலா ேபாகாமல் தானத்ைத சாியாக அ க்கேவண் ம். இப்ப  ஏ  தரம் 
ெசய்யேவண் ம். இந்த விவகாரத்தில் ஒ விதத்தி ம் சம்பந்தப்படாத நான் க்கு 
தீர்த்தவன் க கார ள்ைளப் பார்ப்ப ேபால அ க்க  ேநரத்ைதக் கவனித் க் 
ெகாண் ந்ேதன். இ தியில் ஒ வாறாக இ ப  நிமிடத்தில் ஈனா பிைழையத் 
தி த்தி அ த்  த்தாள். அச்ச த்த தாள்கைள எல்லாம் ஒ ங்குப த்தி, 
அறிக்ைககைள ம் க்கி ஒ  குழந்ைதைய அைணப்ப ேபால ெநஞ்ேசா  
அைணத் க்ெகாண்  விஜயரட்னாவின் அைறைய ேநாக்கிப் றப்பட்டாள். 
 
    மத்தியானம் நான் சாப்பிட்ட உண  வாய் வைரக்கும் வந்  அதன் சிைய 
ஞாபகப்ப த்திவிட்  தி ம்பிப் ேபான . நான் ஈனாைவப் பார்த்ேதன். அந்த 
அவசரத்தி ம் என்ைனக் கனிேவா  தி ம்பி பார்த்  'ேபாமஸ் தி' என்றாள். அவள் 
உத களில் இ ந்  பிாிந்த வார்த்ைதகள் என்னிடம் ெம வாக வந்தன. 
விஜயரட்னாைவ எனக்குப் பி க்கா  என்ற ைவ நான் அப்ெபா தான் 
எ த்ேதன். சாியாக ன்  வ டம் கழித்  என் ஒப்பந்த காலம் க்கு வந்தேபா  
விலகிக் ெகாண்ேடன். இந்தக் கால கட்டத்தில் பல தடைவகள் என்ைன அவ க்கும் 
அவைர எனக்கும் பி க்காமல் ேபான . ஒ  ைற மிகப் ெபாிய உபகாரம் ெசய்  
விட்டதாக நான் நிைனத் க்ெகாண்ேடன். ஆனால் காாியம் ேவ  மாதிாி ேபான . 
 
    ெஸாேகாமான் என்ற பிெரஞ்சு நி வனம் அப்ேபா  இலங்ைக அரசிடம் தண்ணீர் 
குழாய் ேபா ம் ஒப்பந்தத்ைத எ த்தி ந்த . இந்த ேவைல பல வ டங்களாக 
நடந்த . இதன் கணக்கு தணிக்ைக ேவைலகைள எங்கள் நி வனம் 
ஏற் க்ெகாண் ந்த . ஒ  ைற இந்தக் கம்பனியின் கணக்கு ஆய் கைள நடத்த 
என்ைன அ ப்பியி ந்தார்கள். நான் அப்ெபா  ன்றாவ  வ டத்தில் இ ந்ேதன். 
நாள்கூ  ஊழியர்களின் சம்பளக் கணக்குகைள ெசக் பண்ணியேபா  பணம் 
ைகயாடல் ெசய்யப்பட் ப்ப  ெதாிய வந்த . நான் இதன் லத்ைதப் பி ப்பதற்கு 
ஒவ்ெவா  மாதமாக பின் க்கு ெசன்ேறன். நடப்  வ டத்ைத ம் ேசர்த்  ன்  
வ டங்கள் ைகயாடல் நடந்தி ந்த . கம்பனிக்கு  90,000 நட்டம். அந்தக் காலத்தில் 
அ  ெபாிய ெதாைக. 
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    உடேனேய ேகாப் கள் சகிதம் விஜயரட்னாைவ ேபாய் சந்தித்ேதன். என்ைனப் 
பாராட் வார் என்  நிைனத்ேதன். ைக ந ேவ அவர் கம் க த்  சி த் ப் ேபாய் 
காட்சியளித்த . நடப்  வ டத்  ைகயாடைலக் கண் பி த்த  நல்ல . அ தான் 
எங்கள் உத்திேயாகம். ஆனால் அதற்கு ன் ம் இரண்  வ டங்கள் ைகயாடல் 
நடந்தி க்கிற . எங்கள் தணிக்ைக கு  ஏன் இவற்ைறக் கண்  பி க்கவில்ைல என்ற 
ேகள்விைய அ  எ ப் ம். ெஸாேகாமான் ஊழியர்கள் இ வைரக் ைக  ெசய்  
வழக்கு ெதாடரப்பட்ட . என்ன காரணேமா என் ேகாப் கைளக் ைகப்பற்றி 
விஜயரட்னா என்ைன வி வித்தார். 
 
    நான் நி வனத்ைதவிட்  ெவளிேயறிேனன். அதற்குப் பிறகு ஒ  நாளாவ  
கூட் நர்களில் ஒ வைரயாவ  நான் சந்தித்த  கிைடயா . என்ேனா  ேவைல 
பார்த்த மற்றவர்கைள ம் காணவில்ைல. அங்கு பயிற்சி ெபற்ற சமயத்தில் என் ைடய 
மாதச் சம்பளம்  44; அதாவ  நா க்கு இரண்  பா. 
 
    அப்ெபா ெதல்லாம் தள்  வண் க்காரன் நா க்கு ஐந்  பா சம்பாதித்தான். 
அங்ேக உைழத்ததற்கான ஒேரெயா  அத்தாட்சி என் ைடய ஒப்பந்தக் க தம்தான். 
இைத எ ம்ேபா  அ  என் ன்ேன கிடக்கிற . அதன் ேததி 13. 06. 62. 
விஜயரட்னாவின் ைகெயாப்பம் மங்காமல் க ப்  எ த்தில் இ ந்த . 
 
    அந்தக் க ப்  ைம விஜயரட்னாவின் ஆ ைளத் தாண்  இன் ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிற . பல வ டங்கள் கழித்  நான் ஒ  ெசய்தி 
ேகள்விப்பட்ேடன். ஆச்சாியமாக இ ந்த . நான் நி வனத்ைத விட்  விலகிய சில 
மாதங்களிேலேய விஜயரட்னாைவ ஈனா தி மணம் ெசய்  ெகாண்டாள். 
மரத்தைரயில் சப்பாத்  சத்தம் ேபாட நடந்  வந்த அவ ைடய மைனவிைய 
விஜயரட்னா மணவிலக்கு ெசய் விட்  ஈனாைவ மணந் ெகாண்டார். காதல் 
தி மணம் என்  ெசான்னார்கள். 
 
    ச ரமான சாப்பாட்  ெபட்  உணைவ நாேல வாயில் சாப்பிட்  விட்  'அ ல 
அ ல' என்  அவள் என்னிடம் ெசான்ன  ஞாபகத் க்கு வந்த . மணம் த்த பிறகு 
ேவ  ஒ  இடத்தில், ேவ  ஒ  த ணத்தில் இனிைமயான சத்தம் எ ப் ம் 'அ ல, 
அ ல' என்ற வார்த்ைதகைள அவள் ெசால் யி க்கலாம் - ேவ  ஒ  ெபா ள் 
ெதானிக்க. அ க்க  விரல்களால் சாி பார்க்கும் ெதாந்திர  இல்லாமல், 18 பின்கைளக் 
குத்தி சாாிைய ம், பிள ¨ஸ ம் ஒேர இடத்தில் நி வி ைவக்கும் ஈனா, பாலன்ஸ் 
சீட்ைட க்கிக்ெகாண்  அந்த தல் நாள் ைகெயாப்பம் வாங்கப் ேபான காட்சிைய 
என்னால் மறக்க யவில்ைல. இவ க்கு எப்ேபா  காதல் வந்த ? ஒ  சிகரட் 

ைகந்தப  கிண்ணத்தில் இ க்க, இன்ெனா  சிகரட்ைட மறதியாகக் ெகா த் ம் 
விஜயரட்னாவின் ன்னால் ேபப்பர்கள் பறக்க, ேகாப் கைளக் காவிக்ெகாண்  
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ந ங்கியப  காத்  நின்றேபாதா? எப்ப த்தான் ைளையப் ேபாட்  கசக்கினா ம் 
விளங்கிக்ெகாள்ள யாத ெப ம் ஐந்ெதாைகக் கணக்கு இ தான். 
    ------------ 
 

IX.  சிந்திப்பதற்கு 
41. நாணாத ேகாடாாி 

 
    பத்  வ டங்களாக ைநஜீாியாவில் ேவைலெசய்த நண்பர் ஒ வர் ட் க்கு 
வி ந் க்குப் ேபாயி ந்ேதன். அவர் தல் காாியமாக தி க்கிடைவக்கும் ேவைல 
ஒன்  ெசய்தார். அவ ைடய ப க்ைக அைறக்கு என்ைன அைழத் ப் ேபானார். 
அங்ேக இ ந்த இரண்  ேசந்ைதக் கட் ல்கைளக் காட் னார். க்க க்க 
க ங்கா  மரத்தினால் ெசய்யப்பட்டைவ அைவ. நா  ேபர் பி த் த் க்கினா ம் 

க்க யாத பிரம்மாண்டமான கட் ல்கள். 
 
    ைநஜீாிய அரசாங்கம் காட் ேல வளர்ந்த க ங்கா  மரங்கைள ெவட் வதற்ேகா, 
அவற்றில் தளபாடங்கள் ெசய்வதற்ேகா தைட விதித்தி ந்த . இந்த நண்பர் 
அரசாங்கம் அறியாமல் மிக சாமர்த்தியமாக அந்த மரங்கைள ெவட் வித்  
கட் ல்கைளச் ெசய்தி ந்தார். கா களில் தன்னிச்ைசயாக 300 - 400 வ டங்கள் 
வாழ்ந்த அந்த மரங்கள், 100 - 150 அ  உயரமானைவ. நா ேபர் ைககைளக் ேகாத்  
கட் ப்பி த்தா ம் பி க்க யாத விட்டமான பல மரங்கள் நண்ப ைடய சயனத் 
ேதைவகைள நிைறேவற் வதற்காக அழிக்கப்பட் ந்தன. ந்  வய  மரத்ைதத் 
தறிக்க இரண்  ேகாடாிக க்கு பல மணி ேநரங்கள் எ த்ததாகக் கூறினார். அந்த 
மரங்களின் ந க்கு த் கைளச் ெச க்கி, ஒ  ேகாவில் விக்கிரகம் ெசய்வ ேபான்ற 
அக்கைற டன், ஆப்பிாிக்காவின் ைகேதர்ந்த தச்சர்கள் அந்தக் கட் ல்கைளச் 
ெசய்தார்களாம். 
 
    அழகு மாத்திரம்தானா? இந்தப் மிக்கு உயிர் த ம் பிராண வா ைவ சமன் 
ெசய்வ , மைழையக் ெகா ப்ப , மற்ற உயிாினம் வாழ லகாரணமாக இ ப்ப , 
எல்லாம் மரேம. இ ந்தா ம் அவற்ைற அழிப்பதில் மனித க்கு இ க்கும் உற்சாகம் 
ெசால்ல யா . பின்வ ம் சந்ததியின க்கு மிக்கிரகத்ைத அப்ப க்கில்லாமல் 
விட்  ைவத் வி ேவாேமா என்  பயப்ப வ ேபால ஒ  அவசரத்ேதா  இந்த 
ேவைலகள் மனிதனின் ேமற்பார்ைவயில் நைடெப கின்றன. 
 
    க ேபார்னியாவில் ஒ  நண்பர்   வாங்கினார். அவர் ட்  வாச ல் ஒ  
ெபாிய ேதவதா  மரம். கடந்த 500 வ டங்களாக அ  கைவயாகி, ெகாம்பாகி, ஒ  
கல்யாண ஊர்வலத்ைத நி த் ம் உத்ேதசத் டன் வளர்ந்த ேபால அ  ப த் , 
கிைள விாித்  பாாிய வி ட்சமாக நின்ற . அந்த நண்பர் ெசான்னார், மரம் அவ க்கு 
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ெசாந்தமான ; ஆனால் மாநில அரசு அைத 'அரசு ெசாத் ' என்  அறிவித்தி ந்த . 
அ  மாத்திரமல்ல; அந்த மரத்ைதப் ேப வதற்கும், கிைளகைள ைறயாக ெவட் த் 
தி த் வதற்கும் அவர்கள் 60 சத தம் ெசலைவ ஏற் க்ெகாண் ந்தார்கள். அந்த 
மரத் க்கு ஒ  எண் ெகா க்கப்பட்  அ  அந்த நகரத்  கணிப்ெபாறியில் 
கண்காணிக்கப்பட்ட . அந்த தாைத மர ம் மனிதன் த ம் மாியாைதைய ஏற்  
ேமற்குக் காற்றில் தைல சி ப்பி நின்ற . 
 
    எங்கள் தாைதயர்க க்கும் மரங்களின் மீ  காிசனம் இ ந்த . வனத்ைத 
அழிப்பதற்கு மிக ம் ேயாசித்தார்கள். மரத்ைத ஒ  வைகயில் ஆராதித்தார்கள் என்  
ெசால்லலாம். பரம்பைர பரம்பைரயாக பைழயன அழிய, தியன நட்  
பராமாித்தார்கள். அந்தக் காலம் இப்ெபா  மைறந் ெகாண்  வ கிற . 
 
    நான் சி வனாயி ந்த சமயத்தில் எங்கள் கிராமத்தில் ஒ  ெபாியவர் இ ந்தார். 
அவர் ேவட்ைடப் பிாியர்; மாமிசம் இல்லாமல் அவ க்கு உண  இறங்கா . ஒ ைற 
கட ல் இ ந்  ஒ  ெபாிய ஆைமையப் பி த்  வந்தார்கள். அங்ேக ஆைம இைறச்சி 
விேசஷ ெமன்றப யால் அதற்கு எல்ேலா ம் பறந்தார்கள். ஆனால் அந்தப் ெபாியவர் 
ஆைம இைறச்சிைய உண்ண ம த் விட்டார். காரணம் ேகட்டேபா  ' நான் 
என்னி ம் வய கூ ய பிராணியின் இைறச்சிைய சாப்பிடமாட்ேடன்' என்றார். சுறா 
மீைனேயா, கடல் ஆைமையேயா அவர் ெதா வதில்ைல. அைவ  வய க்கு 
ேமேல வாழக்கூ யைவ. அந்தக் கடல் ஆைமக்கு 150 வயதி க்கலாம் என்றார்கள். 
அதன் கால்கள் உரல்கள்ேபால இ ந்தன. ஒ  மீைனச் சாப்பிட்டால் அ த்த ஆ  
மாதத்தில் இன்ெனா  மீன் அதன் இடத்ைத நிரப்ப வந் வி ம். 
 
    ேகாழிையச் சாப்பிட்டால் ஒ  இரண்  வ டத்தில் இன்ெனா  ேகாழி 
தயாராகிவி ம். ஆனால் இந்த ஆைமையப்ேபால இன்ெனா  ஆைம இந்த உலகத்ைத 
நிரப்ப  வ டங்கள் எ க்கும். அந்த பாவத்ைத ெசய்ய அவர் வி ம்பவில்ைல. 
ஆயிரம் வ டங்கள் வாழ்ந்த ஒ  வி ட்சத்ைத ெவட் வைத அந்தப் ெபாியவர் எப்ப த் 
தாங்கியி ப்பார் என்  இப்ேபா  எண்ணிப்பார்க்கிேறன். எங்கள் ன்ேனார்கள் 
வாழ்க்ைக இயற்ைகேயா  ஒட்  இ ந்ததால் அைத அழியாமல் காப்பாற் வதில் 
அவர்கள் ெப ம் சிரத்ைத எ த்தார்கள். 
 
    இயற்ைக வளத்ைதப் பா காக்கும் அரசுகளில் கன ய அரசு ன்னணியில் 
நிற்கிற . க ப்  அணில்கள் கனடாவில் பிரசித்தமானைவ. உலகத்  அணில்கள் 
எல்லாம் சாம்பல் நிறத்தில் அல்ல  ெவள்ைள நிறத்தில் இ க்கும்ேபா  கன ய 
அணில்கள் மாத்திரம் க ப்பாக இ க்கும். பனிக்காலம் ஆரம்பமாகும் சமயங்களில் 
ெகா த் ப்ேபாய் கு கு ெவன்  ஓ வைதக் காணலாம். ஆனால் அைவ இப்ேபா  
அ கிவ கின்றன. இைதக் கண் ற்ற கன ய அரசாங்கம் சமீபத்தில் ஒ  சட்டம் 
இயற்றி ள்ள . க ப்  அணில்கள் இனவி த்தி ெசய் ம் மாதங்கள் சித்திைர, 
ைவகாசி ஆகும். இந்தக் காலங்களில் அைவ அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகாமல் பார்க்க 
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ேவண் ய  கன ய மக்க ைடய ெபா ப் . க ப்  அணில்க ைடய தனிைமையக் 
கைலப்பவர்க க்கு $500 அபராதம் என்  கன ய அரசாங்கம் அறிவித்தி க்கிற . 
நைடேபாேவா ம், ஓட்டக்காரர்க ம் தங்கள் ேவகத்ைத 10கி.மீட்ட க்கு ேமல் 
ேபாகாமல் மட் ப்ப த் வ  அவசியம் என் ம் ெசால்கிற . மீறினால் அந்த அதிர்ச்சி 
க ப்  அணில்களின் இனவி த்தி ஆைசகைள விரட்  வி கிறதாம். 
 
    ஆனால் இப்ப  காிசைன டன் இயற்ைக வளத்ைத பா காக்கும் எண்ணம் எங்கள் 
பழங்கால அரசர்கள் பல க்கு இ ந்ததாகச் ெசால்ல யா . சில வ டங்க க்கு 

ன்னர் நான் தி வனந்த ரம் ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக பத்மநாப ரம் 
அரண்மைனையப் பார்ைவயிட்டேபா  எங்கள் வழிகாட்  அந்த அரண்மைனயின் 
அரசர் ப த்  உறங்கிய மஞ்சத்ைதக் காட் னார். எ பத்திரண்  ைக மரங்களால் 
அந்தக் கட் ைலச் ெசய்ததாகச் ெசான்னார். ஆைட கைளந்த அரசர் அந்தப் 
ப க்ைகயில் தன் ேதகம்பட யில் ெகாள்வாராம். அந்த ைக மஞ்சம் மன்ன க்கு 
குைறயாத ஆேராக்கியத்ைத ம், நிைறந்த ஆ ைள ம் ெகா த்ததாம். அதற்காக 
எ பத்திரண்  அ ர்வமான, மனிதனின் ைகபடாமல் தானாகேவ உண்டாகிய 
அாிதான வனவி ட்சங்கள் அழிக்கப் பட்டன என்  ெசான்னார். என் ைநஜீாிய 
நண்பாின் ட் க்குச் ெசன்ற ேபா  அந்த வழிகாட்  ெசான்ன  என் ஞாபகத் க்கு 
வந்த . 
 
    அந்த அரசர் மைறந்  பல  ஆண் களாகி ம் மனித சிந்தைனயில் ஒ வித 
மாற்ற ம் இல்ைல. ஓய்வில்லாமல் அழிக்கப்ப ம் கா களில் மனிதக் கண்க க்கு 
மைறந்  உ தியாக வளர்ந்த க ங்கா  மரங்கைளத் தி  ெசய்யப்பட்ட சப்ரமஞ்சக் 
கட் ல் இன்  நண்பர் ப த்  பள்ளி ெகாள்கிறார். அந்த மஞ்சம் திடகாத்திரமாக 
அவைரத் தாங்கட் ம். அவ ைடய சயனம் கன களின்றி இன்பமாக நீளட் ம். 
    ------------- 
 

42. தமிழில் ெமாழிெபயர்ப்  
 
    என் ைடய அப்பாவின் இலக்கிய சாதைனகள் ெசால் க் ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இல்ைல. சற்  வய  சாய்ந்த காலங்களில் கல்கி, விகடன் ேபான்ற சஞ்சிைககைள 
ேநரம் கிைடக்கும் ேபாெதல்லாம் அவர் ப ப்பார். நீளமான மரக் கட் ன் ந ேவ 
சப்பணக்கால் ேபாட்  உட்கார்ந் , கண்ணா  அணிந் , ெவளிச்சத் க்காக சா ம் 
ெதன்ைன மரம்ேபால தைலைய ஒ  பக்கம் சாித் , நீண்ட ேநரம் வாசிப்பார். 
கைடசியில் ஒற்ைறையத் தி ப்பிவிட்  'ச்சாய்' என்  ெதாைடயில் 
அ த் க்ெகாள்வார். அவர் அவ்வள  ேநர ம் ப த்த  ஒ  ெதாடர்கைதயாக 
இ க்கும். 
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    இ  அ க்க  நடந்த . ன்கூட் ேய ெதாடர் கைதயா இல்ைலயா என்பைத 
உ தி ெசய் ெகாண்  ப க்கலாம் என்ற உண்ைம அவ க்கு கைடசிவைர 
ெதாியாமேல ேபாய்விட்ட . 
 
    அவ ைடய ைகெய த்தில் ந க்கம் ேதான்றி வார்த்ைதகள் ஒ  வாியில் 
ெசல்லாமல் ம வாிக்கும் தாவிப்ேபாக ெதாடங்கிய டன் அவ க்கு ஒ  எ த்தர் 
ேதைவப்பட்ட . அந்த ேவைல எனக்குத்தான் கிைடத்த . அவ ைடய ேதர் க்கு 
எங்கள் ட் ல் ஏ  ேபர் எனக்குப் ேபாட் யாக இ ந்தா ம் நான்தான் இதற்குத் 
ெதாி  ெசய்யப் பட் ந்ேதன். இதில் எனக்கு ஏற்பட்ட ெப ைம கனகாலம் நீ க்க 
வில்ைல. 
 
    அப்பா இ ந்த ேகாலத்தில் க தம் ெசால்லத் ெதாடங்குவார். பழக்க ேதாஷத்தினால் 
கண்ணா  அணிந்தப தான் இ  நடக்கும். ைளயால் ேயாசித் , வாயால் 
ெசால் ம்ேபா  கண்ணா க்கு என்ன ேவைல என்  எனக்குக் குழப்பம். இ ந்தா ம் 
அைதக் ேகட்கும் ணி  கூ  வரவில்ைல. 
 
    ஒ  ைற 'உங்கள் ெலட்டர் கிைடத்த ' என்  ெசான்னைத 'உங்கள் க தம் 
கிைடத்த ' என்  எ திவிட்ேடன். அவ க்கு சாியான ேகாபம் வந் விட்ட . நாேனா 
விடாமல் 'இரண் ம் ஒன் தான்' என்  வாதித்ேதன். இரண் ம் ஒன்  என்றால் 
எப்ப  நான் ெசான்னைத நீ மாற்றி எ தலாம் என்  சத்தம் ேபாட்டார். என் ேவைல 
பறிேபான . 
 
    அதற்குப் பிறகு என் தங்ைக அந்த பிரதானமான உத்திேயாகத்ைத 
ைகப்பற்றிவிட்டாள். 
 
    இன் வைர அப்பா எதற்கு என்னிடம் ேகாபப்பட்டார் என்ப  எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. அவ ைடய ஆங்கிலப் லைமக்கு எதிாியானதாலா அல்ல  நல்ல 
தமிழ்ச் ெசால்ைல நான் எ தி அவைர இழி  ப த்திவிட்ேடன் என்பதற்காகவா. 
 
    இந்த ேசாதைன இன் வைர ெதாடர்கிற . சமீப காலங்களில் நான் சில 
அ ைமயான தமிழ் ெமாழி ெபயர்ப்  நாவல்கைள ம், சி கைதகைள ம் ப த்  
வ கிேறன். பிரமிக்கும்ப யான ெமாழி ெபயர்ப் கள் சிலவற்ைற வாசிக்கும்ேபா  

ல ைல ப க்கும்ேபா  ஏற்பட்ட அேத பரவசம் ஏற்பட்ட . 
 
    ஆனா ம் என்ைன சில விஷயங்கள் க்கிய த்தன. ஒ  கழ் ெபற்ற ஆசிாியர் 
அ ைமயாக ெமாழியாக்கம் ெசய்யப்பட்ட ஒ  நாவ ல் தி ப்பி தி ப்பி ' ல்ேசர்' 
என்ேற எ தி வந்தார். Wheel chairக்கு சக்கர நாற்கா  என்ற சாதாரண ெசால் ெவகு 
காலமாகேவ ழக்கத்தில் இ ப்ப  அவ க்கு ெதாியவில்ைல ேபா ம். இன்ெனா  
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பிரபலமான, நான் மிக ம் மதிக்கும் ஆசிாியர் கறிக்குலம் என்ற வார்த்ைதைய அ க்க  
பயன்ப த்தினார். எனக்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல. சந்திரகுலம், சூாிய குலம் ேபால 
இ ம் நான் ங்கும்ேபா  யாேரா கண் பி த்த திய குலமாக்கும் என்  
நிைனத் க்ெகாண்ேடன். பிறகுதான் உண்ைம ெதாிந்த . Curriculum அதாவ  
பாடத்திட்டம் என்பைதத்தான் ஆசிாியர் அப்ப  எ தியி ந்தார் என் . 
 
    இன்ெனா  த்தகத்தில் காமி ராமன், காமி ராமன் என்  வந்  ெகாண்ேட 
இ ந்த . சிவகாமி ராமன் என்பைத சு க்கி இப்ப  ஒ  ெபண்மணி ைவத் க் 
ெகாண்டாராக்கும் என்  நிைனத்ேதன். அ  உண்ைமயில் camera man என்  
அறிந்தேபா  மிக ம் ஆனந்தப் பட்ேடன். அேதமாதிாி ேவெறா  இடத்தில் 
'ெகாஸ்டீன் ேபப்பர்' என்பைத வாசித்  தி க்கிட்ேடன். ேகள்வித்தாள் என்ற 
வார்த்ைதைய உண்ைமயிேலேய அந்த ஆசிாியர் அறியவில்ைலயா? 
 
    ன்  வந்த ெமாழிெபயர்ப்  ல்க க்கும் தற்ேபா  வ ப ைவக்கும் இைடயில் 
நான் ெபாிய மா தைலக் காண்கிேறன். சமீபத்தில் வந்த தமிழாக்கங்களில் Things Fall 
Apart என்ற தைலப்பில் Chinua Achebe எ தி தமிழில் 'சிைத கள்' என்  என்.ேக. 
மகா ங்கம் ெமாழி ெபயர்த்த ஆபிாிக்க நாவைல ம், 'Mothers and Shadows' என்ற 
தைலப்பில் Marta Traba பைடத்  தமிழில் 'நிழல்களின் உைரயாடல்' என்  அமரந்தா 
ெமாழிெபயர்த்த நாவைல ம் க்கியமானைவ என்  குறிப்பிடலாம். இந்த 
ெமாழியாக்கங்கைள தல் ல்க டன் ஒப்பிட் ப் பார்த்தேபா  அைவ மிக ம் 
ேநர்த்தியாக ம், பைடத்தவ க்கு விசுவாசத் ட ம் எ தப்பட் ப்ப  ெதாிந்த . 
இதிேல பிரதானமான விஷயம் அைவ ப ப்பதற்கு ெவகு சரளமாக இ ந்த  
மட் மல்லாமல் அவற்றின் சாரம் சிறி ம் குைறயாமல் இயற்ைகயான அழகும், 
ெபா ம் நிைறந்  பைடக்கப்பட் ந்த தான். அத்ேதா  நிற்காமல் கைத நடந்த 
அந்நிய நாட் ன் பழக்க வழக்கங்கைள ம், நம்பிக்ைககைள ம் சுைவ ெகடாமல், 
கைதயின் ேபாக்கிேலேய மிகச் சில அ க்குறிப் க டன் ெசால் ய ைறதான் 
அவற்றின் ெவற்றிக்கு காரணமாக அைமந்த  என்  ெசால்லலாம். 
 
    இப்ப  ெபா ப் டன் ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் பிறநாட் ச் ெசல்வங்கைள தமிழில் 
த வ  மகிழ்ச்சிக்குாிய விஷயேம. இவர்கள் எதிேர வ ம் ஆங்கில வார்த்ைதகைள 
அப்ப ேய தமிழில் ெகாட்டாமல் நல்ல தமிழ்ப் பதங்களாகத் ேத  
பயன்ப த் கிறார்கள். ப க்கும்ேபா  தமிைழப் ப க்கிேறாமா அல்ல  
ஆங்கிலத்ைதப் ப க்கிேறாமா என்ற மயக்கம் ஏற்ப வதில்ைல. இந்த உதாரணத்ைத 
மற்றவர்க ம் பின்பற்ற ேவண் ம். கணிசமான மனித உைழப்ைபக் ெகா த்  ஒ  
பிறெமாழி இலக்கியத்ைத மாற் ம்ேபா  மிகச் சாதாரண ஆங்கில 
வார்த்ைதகைளக்கூட அப்ப ேய பதியாமல் சிறி  அக்கைற காட்  ஏற்ற தமிழ் 
ெசாற்கைள ேசர்ப்ப  அவசியமாகிற . 
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    ெமாழிெபயர்ப் க்கு க ைமயான உைழப் ம் பைடப் க் கைல ஆற்ற ம் ேதைவ. 
மிக ம் சிரத்ைதயாக ெசய்  வந்த ஒ  யற்சி ஒன்றிரண்  ஆங்கில வார்த்ைதகைள 
அப்ப ேய குத் ம்ேபா  தரம் தாழ்ந்  அந்தப் பைடப்பிேலேய அவநம்பிக்ைக 
ெகாள்ள ைவத் வி கிற . கார்,ைசக்கிள், கம் ட்டர் ேபான்ற எங்கள் அன்றாட 
வாழ்க்ைகயில் ேசர்ந் விட்ட ெசாற்கைள அப்ப ேய எ வதில் ஒ  தவ ம் 
இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. ஆனால் அரசியல் யாப்  (constitution), யந்திரக்கலப்ைப 
(tractor) , கட ச்ெசால் (password), பயனிகள் (users), ஆவணக்காப்பகம் (archive) 
ேபான்ற அ ைமயான தமிழ் ெசாற்கைள தந் விட்  அ த்த ச்சில் கறிக்குலம் என்  
எ வைதத்தான் தாங்க யாமல் இ க்கிற . 
 
    ஐம்ப  வ டங்க க்கு ன்  என் அப்பா ஒ  திைரத் ெதாடங்கி ைவத்தார். 
இன் வைர அதற்கு விைட ெதாியவில்ைல 
    ---------------------- 
 

43. பணக்காரர்கள் 
 
    இ ப  வ டங்க க்கு ன்  நான் ஒ  தவ  ெசய்ேதன். ம த் வம் 
ப த் க்ெகாண் ந்த ஒ  மாணவி தான் எ திய சி கைத ஒன்ைற என்னிடம் 
ப க்கத் தந்  அைத விமர்சிக்கச் ெசான்னார். இந்தப் ெபண் க்கு பயமின்றி ேவைல 
ெசய் ம் விைள யாட் த்தனமான ைள. கைதையப் ப த் ப் பார்த்ேதன். அ  
நல்லாக எ தப்பட் , ன்  கிைளவிட்  பரந்  கிடந்த . ஆசிாிய ம் வஞ்சகம் 
ைவக்காமல் ன்  உச்சக்கட்டம் ைவத்  கைதைய த்தி ந்தார். 
 
    அப்ெபா ெதல்லாம் ெபாய் ேபசி எனக்குப் பழக்கமில்ைல. அப்ப ேய என் 
க த்ைதச் ெசால் விட்ேடன். அந்த மாணவிக்கு ேகாபம் வந் விட்ட . 'நீங்கள் 
ஆணாதிக்கப் பார்ைவயில் பார்க்கிறீர்கள். அ தான் ஒ  உச்சக்கட்டம் என்  
ேபசுகிறீர்கள். ெபண் பார்ைவயில் ன்  உச்சக் கட்டம் ைவக்கலாம். பிைழேய 
இல்ைல' என்றார். 
 
    அதற்கு பிறகு இரண்  நல்ல விஷயங்கள் நடந்தன. அந்தப் ெபண் கைத 
எ வைதேய நி த்திக்ெகாண்டார். நா ம் விமர்சிப்பைத விட்  விட்ேடன். 
 
    அவைர சமீபத்தில் அெமாிக்காவில் சந்தித்ேதன். ெடாக்டராகப் பணியாற்றினார். 
வய  45 இ க்கும். இன் ம் ஐந்  வ டத்தில் ஓய்ெவ க்கப் ேபாவதாகச் 
ெசான்னார். நான் இன் ம் 20 வ டகாலம் ேவைல ெசய்யலாேம என்  ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர் ெசான்னார். ' தல் 25 வ டம் ப ப் . இரண்டாவ  25 வ டம் ேவைல. 

ன்றாவ  25 வ டம் வாழ்க்ைகைய அ பவிப்பதற்கு. சம்பாதிக்கும் ேநரத்தில் 
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ேபாதிய ெபா ளீட் விட்டால் அைத சாியாக தலீ  ெசய்  மீதி வாழ்க் ைகைய 
ஆனந்தமாகத் ெதாடரலாம்' என்றார். 
 
    என் ைடய த்தி இந்தப் ெபண் எப்ப பார்த்தா ம் தன் வாழ்க் ைகைய ன்  
உச்சக்கட்டமாகப் பார்க்கிறாேர என் தான் எண்ணிய . ஆனா ம் சிறி  சிந்தித் ப் 
பார்த்தேபா  அவர் ேபசியதன் உண்ைம ாிய ஆரம்பித்த . 
 
    அெமாிக்கா ேபான்ற ேதசங்களில் 18 வயதிேலேய ேகாடீஸ்வரராகும் வாய்ப்  
உண் . சினிமா, ேகளிக்ைக, இைச, விைளயாட் , கம்ப் ட்டர், ேமலாண்ைம ேபான்ற 
பல ைறகளில் மிக ம் கு கிய காலத்திேலேய சிலர் மில் யன் ெடாலர்கைள 
சம்பாதித்  வி கிறார்கள். பத்திாிைகக ம், ேர ேயா, க்க ம் ெபா ைள எப்ப  

தலீ  ெசய்வ , எவ்வள  சீக்கிரம் ஓய்  ெபறலாம் என்ப  பற்றிேய ஓயாமல் 
அலசுகின்றன. நான் பார்த்த வி காட்சியில் ஒ  தலீட்  நி ணர் ன் ஓய்  ெப ம் 
சாத்தியங்கைள விலாவாாியாக, வைரபடங்க டன் விளக்கிக்ெகாண் ந்தார். 
 
    ைசபர் பற்றிய ஞானம் பல க்கு குைற . ' ப்பத்  க்ேகா  ேதவர்கள்' என்  
ெசால் ம்ேபா  எத்தைன ைசபர்கள் ேபாட ேவண் ம் என்ப  சி வயதில் எனக்கு 
ெப ம் குழப்பமாகேவ இ ந்த . ஒ  மில் யன் என்றால் ஒன் ம் ஆ  ைசப ம்; 
அைத தமிழில் பிர தம் என்பார்கள். ஒ  பில் யன் என்றால் ஒன் ம் ஒன்ப  
ைசப ம்; அைத தமிழில் நிகர்ப் தம் என்பார்கள். ஒ  மில் யன் ெடாலர் ெசாத்  
ைவத்தி ப்பவைர மில் யனியர் என் ம் பில் யன் ெசாத்  ைவத்தி ப்பவைர 
பில் யனியர் என் ம் கூ வார்கள். இ ெவல்லாம் இப்ெபா  நான் ெதாிந்  
ைவத் க்ெகாண்ட  
 
 
    நான் அெமாிக்காவில் இரண்டாவதாகச் சந்தித்த  ஒ  நண்பைர. அவர் ஒ  

தலீட்  நி ணராக ேவைல பார்க்கிறார். ெசல்வந்தர்க ைடய ெசல்வத்ைத ேம ம் 
ெப க்கிக் ெகா க்கும் ேவைல. அவ ைடய நி வனத்தில் 100 மில் யன் 
ெடால க்கும் குைறவான தலீட்ைட ஏற் க்ெகாள்ள மாட்டார்கள் என்  
ெசான்னார். அப்ப  என்றால் பா ங்கள். தின ம் மில் யனியர்க ட ம், 
பில் யனியர்க ட ம் பழகும் இவாிடம் நான் பல நாட்களாகத் தயாாித்  
ைவத்தி ந்த இரண்  ேகள்விகைளக் ேகட்ேடன். 
 
    தலாவ  ேகள்வி : எல்லா மில் யனர்களிட ம் காணப்ப ம் ஒத்த குணம் என்ன? 
 
    பதில்: அவர்க ைடய கவன ஈர்ப் த்தான். அ  இைலயா ைடயைதப்ேபால 
இ க்கும். ெதாடர்ந்  இரண்  நிமிடங்க க்கு ேமலாக அவர்க ைடய கவனத்ைதக் 
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கவர யா . ைள அைலந்தப ேய இ க்கும். உங்க டன் ஒ  விஷயம் 
ேபசும்ேபாேத அவர் ைள ேவ  எங்ேகா ஒ  நாட் ல் க்கமான ஒ  பிஸ்னஸ் 
பிரச்சைனக்கு தீர்ைவ அலசிக்ெகாண் க்கும். அவர்க டன் ேபசும் ேபா  தல் 
இரண்  நிமிடங்களிேலேய நீங்கள் ெசால்ல ேவண் யைதச் ெசால் விட ேவண் ம். 
ேநரம் என்ப  அவர்க க்கு க்கியமான . ஒ  நிமிடத்தில் மில் யன் ெடாலர் 
சம்பாதித்  வி பவர்க ம் இ க்கிறார்கள். 
 
    இரண்டாவ  ேகள்வி: ஒ  100 மில் யன் ெடாலர் அதிபதிக்கும் ஒ  
பில் யனிய க்கும் இைடயில் அதிக வித்தியாசம் இ க்கிறதா? 
 
    பதில் : வித்தியாசேம இல்ைல. ஒ  ெலவ க்கு ேமேல பணத்ைத ைவத்  ஒன் ேம 
ெசய்ய யா . இவாிடம் ெசாந்தமாக பிேளன் இ ந்தால் அவாிட ம் இ க்கும். 
இவாிடம் நா  காலத் க்கு நா  மாளிைககள் இ ந்தால் அவாிட ம் இ க்கும். இவர் 
ெசய் ம் அவ்வள  காாியத்ைத ம் அவ ம் ெசய்வார். அவர்கள் ேவ ப வ  
அவர்கள் ெசய் ம் தான த மங்களில்தான். 
 
    இந்த விஷயம் எனக்கு ஆச்சாியமாக இ ந்த . ேயாசித் ப் பார்த்தால் உண்ைம 
என் ம் ேதான்றிய . ஓர் அள க்கு ேமல் பணத்ைத ைவத்  என்ன ெசய்ய ம்? 
வயிற்றின் அள க்கு ேமல் உண்ண மா? அல்ல  இரண்  ப க்ைககளில் ஒேர 
சமயத்தில் உறங்க மா? 
 
    நண்பர் இன்ெனா  விஷய ம் ெசான்னார். இந்த ெசல்வந்தர்க ைடய ேநரத்தில் 
20 - 30 தம் அறக்கட்டைளகைள உண்டாக்கி அவற்ைற நிர்வகிப்பதிேலேய 
ெசலவழிந்  ேபாகிற  என்றார். அவர்கள் ெசய் ம் தான த மங்கள் சாியான 
இலக்ைகப் ேபாய்ச் ேசரேவண் ெமன்பதில் தீவிரமாக இ ப்பார்களாம். 
 
    என் ஆர்வத்ைதத் தணிப்பதற்காக நண்பர் என்ைன ெசல்வந்தர் ஒ வர் ட் க்கு 
அைழத் ப் ேபானார். இவர் பல மில் யன் ெடாலர்க க்கு அதிபதி. இன் ம் சில 
வ டங்களில் பில் யனியராகும் தகுதி ெபற் வி வார். இ ப  ஏக்கர் பரப்பில் அவர் 

 இ ந்த . அரண்மைன என்  ெசால்ல யா ; ஆனால் ற்றி ம் உயர்ந்த 
மரங்களினால் ேவைலப்பா  ெசய்யப்பட்ட ஒ  பிரம்மாண்டமான மாளிைக. ட் ன் 

ன்ேன பல கார்கள் தாித்  நின்றன. அங்ேக ேபானேபா  இவர் ஒ  காைரக் க விக் 
ெகாண் ந்தார். 
 
    அவாிடம் ஒ  யப்பான் ேதாட்டம் இ ந்த . யப்பானிய ைறப்ப  அைமக்கப்பட்ட, 
யப்பானிய தாவரங்கள் ெச களால் சூழப்ெபற்ற ேதாட்டம். அைத அலங்காித்த 
கற்கள்கூட யப்பானில் இ ந்  வந்தி ந்தன. எத்தைனேயா லட்சம் ெடாலர்கள் 
ெசலவில் அைத உண்டாக்கி அவராகேவ பராமாித்  வந்தார். ஒ  ெசல்வந்தாின் 
ஆடம்பரம் என்  ெசால்லக்கூ ய  அ  ஒன் தான். 
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    அவர் ட்  நடப் கள் எல்லாம் சாதாரணமானைவயாகேவ இ ந்தன. காைல 
ேபப்பர் மைறந் விட்ட . அதில் வந்த ஒ  தகவைலக் காட் வதற்காக அவர் 
எவ்வள  ேத ம் அ  அகப்படேவயில்ைல. அவ ைடய ஒ  குழந்ைத 24 கலர் 
கிேரயன் ெபட் யில் உள்ள அத்தைன கலர்கைள ம் பாவித்  தான் கீறிய 
ஓவியத்ைதக் ெகாண் வந்  காட் ய . இன்ெனா  குழந்ைத ழங்கால்களினால் 
அதி ேவகமாக நகர்ந்த . அதன் கூாிய கண்க க்கு மட் ேம ெதாிந்த ஏேதா ஒன்ைற 
ஆழமான கம்பளத்தி ந்  ெபா க்கிச் சாப்பிட்ட . 
 
    அவ ைடய மைனவி உடல் அைசேவா  இைசந் ேபாகும் ஓர் எளிய உைடயில் 
காணப்பட்டார். ேபச்சுத் தி த்தம் ெசால் த்த ம் பள்ளியில் சாதாரண ஆசிாிைய 
ேவைல பார்க்கிறார்.  ம ண்டன் ஜைமக்கன் ேகாப்பி தந்  உபசாித்தார். அ  
ைகச்சலாக ம், பால் குைறச்சலாக ம், சீனியில் மிச்சம் பி த்ததாக ம் ேதான்றிய . 
அவர்க ைடய எளிைம நம்ப யாததாக இ ந்த . 
 
    எல்லா ேம எளிைமயானவர்கள் என்  ெசால்ல யா . அதி தீவிரமாக 
ெபா ளீட் பவர்க ம் இ க்கிறார்கள். இந்தப் மியிேலேய தைல சிறந்  விளங்கும் 

தலீட்  நி ணர் George Soros என்பவர். இவாிடம் 1969ல் 1000 ெடாலர் தலீ  
ெசய்தவர்கள் இன்  அ  1,300,000 ெடாலர் ெசாத்தாக வளர்ந்தி ப்பைதக் 
காணலாம். ேஜான் ேமஜாின் பிாிட் ஷ் அரசாங்கத்ைத தனிெயா  ஆளாக எதிர்த்  
நின்  ெவன்றவர் இவர். 
 
    1992ல் உலக நாணயங்கைள 200 வ ட காலமாக ஆட்சி ெசய் வந்த பிாிட் ஷ் 
ப ண்ட் விழத் ெதாடங்கிய . அரசாங்கம் எத்தைனேயா ைற ப ண்ைட க்கி 
நி த்தி ைவக்க யற்சி ெசய்தா ம் அ  கீேழ ச க்கியப  இ ந்த . இந்த சமயம் 
ேஜார்ஜ் ேசாெராஸ் அைத தைல எ ம்பவிடாமல் நிரந்தரமாக கீேழ தள்ளிவிட  
ெசய்தார். உலக சாித்திரத்திேலேய ஒ  சக்திவாய்ந்த அரசாங்கத்ைத ெபா ளாதார 
ாீதியில் தனி மனிதன் எதிர்த்  நின்  ெவற்றி ெபற்ற  இ ேவ தல் தடைவ. 
கைடசித் தடைவ ம்கூட. 
 
    க ப்  தன்கிழைம என்  ெசால்லப்ப ம் 16 ெசப்டம்பர் 1992 அன்  ேஜார்ஜ் 
ேசாெராஸ் பிாிட் ஷ் வங்கியிடம் 5 பில் யன் ப ண் கள் கடனாகப் ெபற்  அைத 
§ஜர்மன் மார்க்காக மாற்றிக் ெகாள்கிறார். அப்ப ச் ெசய் விட்  இர  எளிய உண  
உண்ட பிறகு ங்கச் ெசல்கிறார். உடேனேய நித்திைரயாகி ம் வி கிறார். 
 
    ஆனால் உலகம் நித்திைர ெகாள்ளவில்ைல. பிாிட் ஷ் அரசு ப ண்ட் இனி கீேழ 
இறங்கா  என்  உத்திரவாதம் ெகா த்தி ந்த . ேஜார்ஜ் ேசாெராஸ் இறங்கிேய 
ஆகேவண் ம் என்ற ணிவில் ெசாத்  வைத ம் பணயம் ைவக்கிறார். உலகம் 

ச்சு வி வைத நி த்திக் ெகாள்கிற . ப ண்ட் இன் ம் கீேழ சாிந்  ேஜார்ஜ் 
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ேசாெரா ன் ஊகத்ைத ப க்கச் ெசய் வி கிற . ம ப ம் §ஜர்மன் மார்க்ைக 
மாற்றி கடைன அைடக்கிறார். இன் ம் சில சில்லைற தலீ கைள விற்கிறார். ஓர் 
இரவில் அவர் ஈட் ய லாபம் இரண்  பில் யன் ெடாலர்கள். உலக சாித்திரத்திேலேய 
இ  மறக்க யாத ஒ  சாதைனயாக அைமந் வி கிற . 
 
    ஆனால் சமீப காலங்களில் இளவய  தலீட்  மன்னர்கள் ஆட்சிக்கு வந் , 
கு கிய காலத்தில் ெசல்வத்ைத ெப க்கியி க்கிறார்கள். Cois Peltz என்பவர் ' திய 

தலீட்  நி ணர்கள்' என்  ஒ  த்தகம் எ தியி க்கிறார். இதிேல 13 உலக 
ன்னிைல தலீட்  நி ணர்கள் பற்றி ம், அவர்கள் கைடப்பி க்கும் உத்திகள் 

பற்றி ம் ேபசுகிறார். 
 
    இந்த 13 ேபர்களி ம் எட்டாவதாகப் ேபசப்ப ம் ெபயர் எங்க க்கு ஆச்சாியம் 
த கிற . ராஜ் ராஜரத்தினம் என்ற இலங்ைகத் தமிழர். அவ ைடய சக தலீட்  
நி ணர்கள் வியக்கும் வைகயில் ெசாற்ப வ டங்களில் ன் க்கு வந்தவர். 
இவ ைடய ேமற்பார்ைவயில் ெசாத் க்கள் அேமாகமாகப் ெப கி 

தலீட்டாளர்க க்கு லாபத்ைத அள்ளி வழங்கிய . 1998ல் அவர் நிர்வாகத்தில் 
இ ந்த ெசாத்  மதிப்  1.0 பில் யன் ெடாலர்கள். 2000 ஆண் ல் இ  5.0 பில் யன் 
ெடாலர்களாக உயர்ந்  வி கிற . இவ ைடய விேசஷமான ைறகள் சுகாதார ம், 
ெதாழில் ட்ப ம்தான். 
 
    'நான் மனைதக் குவித்  ெசயல்ப வேதா , கண் ப்பாக ம் ைவத்தி க்கிேறன். 
இந்த ெதாழி க்கு ரட் த்தனம் ேதைவ. அேத சமயம் ெசாந்த ஈ பாட்ைடக் 
காட்ட ம், தவிர்க்க ம் ெதாிந்தி க்க ேவண் ம்.' இப்ப  தன் ைடய ெவற்றிக்கான 
ரகஸ்யத்ைத ராஜ் ராஜ ரத்தினம் கூ கிறார். 
 
    உலகிேலேய உயர்ந்த பணக்காரர் யார் என்  ேகட்டால் ஒ  குழந்ைதகூட 
ெசால் வி ம். தலாவதாக நிற்பவர் பில் ேகட்ஸ். இந்தக் கட் ைர எ ம்ேபா  
அவ ைடய ெசாத்  மதிப்  52.8 பில் யன் ெடாலர்கள். இரண்டாவதாக நிற்கிறார் 
Warren Buffett , அவ ைடய ெசாத்  மதிப்  35.0 பில் யன் ெடாலர்கள். அவ ம் 
அெமாிக்கேர. 41வ  இடத்தில் இ ப்பவர் ஓர் இந்தியர், ெபயர் அ ஸ் பிேரம்ஜீ. 
அவ ைடய ெசாத்  மதிப்  6.4 பில் யன் ெடாலர்கள். 
 
    ஆனால் இப்ப  உலகத்  பணக்காரர்கைள வாிைசப்ப த் வைத பலர் 
வி ம் வதில்ைல. இந்த ைற தானம் ெகா ப்பவர்க க்கும் தர்ம ஸ்தாபனங்க க்கு 
எ தி ைவப்பவர்க க்கும் இைடஞ்சலாக இ க்கிற . வாிைசயில் 10வதாக 
இ ப்பவர் 9வதாக வர யற்சி ெசய்கிறார். 50ம் இடத்தில் இ ப்பவர் 49ம் இடத் க்கு 
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வர பா ப கிறார். இந்த இைடயறாத ேபாட் களில் த மம் ெசய்பவர்கள் தங்கள் 
ெசாத்  குைறந்  ேபாகுேமெயன்  தானங்கைள தள்ளிப் ேபா கிறார்கள். 
இன்ெனா  கு  ஒ  மனித ைடய உண்ைமயான ெசாத்  அவர் எவ்வள  ேசர்த்  
ைவத்தி க்கிறார் என்பதில் இல்ைல. அவர் எவ்வள  தானம் ெசய்தி க்கிறார் 
என்பதில்தான் நிச்சயிக்கப்பட ேவண் ம் என்  ெசால்கிற . 
 
    தான த மங்கள் ெசய்வதி ம், அறக்கட்டைளக க்கு எ தி ைவப்பதி ம் 
அெமாிக்கர்கைள மிஞ்ச யா . சராசாி அெமாிக்கர் வாழ்க்ைகயில் வ டத் க்கு 800 
ெடாலர் த மம் ெசய்வதாக ள்ளி விபரம் ெசால்கிற . சமீபத்தில் Ruth Lilly என்ற 
ெபண்மணி தன் உயி ல்100 மில் யன் ெடாலர்கள் 'கவிைத'க்கு எ திைவத் விட்  
ேபாயி க்கிறார். §ஹாமர் ெதாடங்கி, ேசக்ஸ்பியாி ந்  பாரதிவைரக்கும் மியின் 
ெதாடக்கத்தி ந்  இன் வைர வாழ்ந்த உலகத்  கவிகள் எல்ேலா ைடய 
ஊதியத்ைத கூட் னா ம் இந்தத் ெதாைகைய எட்ட யா  என்  கூ கிறார்கள். 
 
    ெசல்வைர பற்றிச் ெசால்ல வந்த வள் வர் 'இல்லாைர எல்லா ம் எள் வர், 
ெசல்வைர எல்லா ம் ெசய்வர் சிறப் ' என்  கூ கிறார். ஆனால் 'பணம் பணம்' என்  
ஓ ம்ேபா  சிலர் வாழ்க்ைகைய தவற விட்  வி கிறார்கள். நான் ைநேராபியில் 
தற்ெசயலாக ஒ  ேமல்நாட்  தம்பதியினைரச் சந்தித்ேதன். ந  இரவில் ெகன்யாவின் 
காட் ப்பகுதியில் உள்ள ஆர்க் என்ற இடத்தில் சிங்கங்கள் தண்ணீர் கு க்க வ ம் 
காட்சிையப் பார்ப்பதற்காக வந்தி ந்தார்கள். இவர்கள் ெப ம் ெதாழிற் சாைலகளில் 
ந ன ைறப்ப  ெவண்ெணய்கட்  தயாாித்  அேமாகமாக வியாபாரம் 
ெசய்தவர்கள். ஒ  கட்டத்தில் ேசர்த்த ெசல்வம் ேபா ெமன்  தீர்மானித்  
வியாபாரத்ைத விற்  தலீ  ெசய் விட்  ஒ  விதமான சுற் லாைவ 
ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    மியில் உள்ள அத்தைன நா களி ம் ஒ  நாட்ைட ெதாி  ெசய்  அங்ேக ஒ  
வ டம் வசிப்பார்கள். மிக ம் எளிைமயான வாழ்க்ைக; எளிைமயான பயணம். ஒ  
வ டத்திற்கு ஒ  மில் யன் ெடாலர்கைள ஒ க்கியி ந்தார்கள். வ ட வில் 
மீதியாக இ க்கும் பணத்ைத அந்த நாட்  அறக்கட்டைள ஏதாவ  ஒன் க்கு எ தி 
ைவத் வி வார்கள். இந்த தம்பதியினர் அ த்த ஆண்  பிேர ல் நாட் ல் ஒ  
வ டம் தங்குவதாகத் திட்டம் ேபாட் ந்தார்கள். அவர்கள் ெசான்ன . 'வாழ்க்ைக 
ேவ ; பணம் ேவ . பணத்ைதச் ேசர்த் விட்டால் மாத்திரம் வாழ்க் ைகைய 
அ பவித்ததாக ெசால் விட யா .' அவர் ெசான்ன  எத்தைன உண்ைம. 
 
    இந்தக் கட் ைரைய நி ேயார்க்கர் இதழில் வந்த ஒ  கார்ட் ைன ெசால்  

ப்ப  ெபா த்தமாக இ க்கும். 
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    ஒ வர் காட் க்குள்ேள பல மணி ேநரமாக தான் ெதாைலத்த ெகால்ஃப் பந்ைத 
ேத கிறார். இ தியில் 'ஆ! பந்ைத கண் பி த்  விட்ேடன். இனி ைமதானத்ைத 
ேதடேவண் ய தான்' என்கிறார். 
 
    இ  ேபாலத்தான். பணத்ைதத் ேத ம் அவசரத்தில் பலர் வாழ்க்ைகையத் 
ெதாைலத்  வி கிறார்கள். 
    ---------------------- 
 

44. யன்னல்கைள திற ங்கள் 
 
    சமீபத்தில் நான் ஓர் எ த்தாளாின் ெசவ்விையப் ப த்ேதன். அ  என்ைன மிக ம் 
பாதித்த . அவர் ெசால்கிறார், 'நான் ஒவ்ெவா  யன்னலாக சாத்திக்ெகாண்ேட 
வ கிேறன்' என் . இ  எவ்வள  அவலமான . ந  வய கூட தாண்டாத ஒ  
எ த்தாளர் கூ ம் வார்த்ைதகளா இைவ என்  என்ைன இ  சிந்திக்க ைவத்த . 
 
    எங்கைளச் சுற்றியி க்கும் அவலங்களி ம், ேபாதாைமகளி ம், இயலாைமகளி ம் 
நம்பிக்ைகைய ன்ென த்  ஒ  நிைற  ேத ச் ெசல்வ தாேன வாழ்க்ைக. 
இ தாேன மனித சி ஷ் யின் ரகஸ்யம். உலகத்தின் தைல சிறந்த பைடப்பாளிகள் 
எல்லாம் வாழ்நாளின் கைடசிக் கட்டத்தில்கூட  யன்னல்கைளத் திறந்தப தாேன 
இ ந்தார்கள். வாழ் க்கு சுைவ கூட் வ  யன்னல்கள் அல்லவா? அவற்ைற 
யாராவ  சாத் வார்களா? 
 
    ஐம்ப  வ டங்க க்கு ேமலாக இயற்ைக பற்றி ம், சுற் ச் சூழல் பற்றி ம் 
ஆங்கிலத்தில் அற் தமாக எ தி வந்தவர் மா.கி ஷ்ணன். அவர் 1995 ஆம் ஆண்  
தன  82வ  வயதில் ஒ   யன்னைல திறந்தார். அப்ேபா  அவர் எ திய தான் 
அவ ைடய கழ் ெபற்ற ' Verse for a Living' என்ற கட் ைர. இைத வசதிக்காக 
தமிழில் 'பசிக்கு எ திய பாடல்' என்  ெமாழிெபயர்த் க் ெகாள்ளலாம். 
 
    இயற்ைக எ த்தாளர் என்  ேபர் ெபற்  அைதப்பற்றிேய எ தி வந்தவர் தமிழ் 
இலக்கியப் பக்கம் தன  82வ  வயதில் தி ம்பிய  ஓர் அதிசயமான நிகழ்ச்சிேய. 
'பத்மாவதி சாித்திரம்' என்ற தமிழ் நாவைல எ தியவர் அவ ைடய தந்ைதயார் 
மாதவய்யா. அவர்  வ டங்க க்கு ன்னால் கண்ெட த்த ஓர் ஓைலச்சுவ யில் 
அகப்பட்ட தனிப் பாடல் பற்றி எங்க க்கு எ கிறார் கி ஷ்ணன். 
 
    குமாரசாமிப் பாண் யன் என்  ஒ  சிற்றரசன். மகா கஞ்சன். அவைனப் கழ்ந்  
ெபயர் ெதாியாத ஓர் ஏைழப் லவர் பாிசி க்காகப் பா னார். எத்தைனேயா இடர் 
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பட்  பல நாட்கள் பிரயாணம் ெசய்  வந்த லவ க்குப் பாிசாக ஒ  ெசாற்ப காேச 
கிைடக்கிற . வயிெறாிந்த லவர் ெசால்கிறார், ' ன்ெபா  காலத்தில் ைதப் 
ெபாியவன் ஒ  பாட க்காக தன் மகைளத் தந்தான், சீதக்காதிேயா ெசத்த பிறகும் 
ெகா த்தான், ஓ! விாித்த ைக குமாரசாமிேய ெசால், என் பாட க்கு உன் ைகயி ந்த 
அத்தைன காசுகைள ம், தாக பதிெனட்  ைபசாைவ ம் ஈந் விட்டாேய, நாைள 
என்ன ெசய்வாய் உன் உண க்கு?' இப்ப  அங்கதமாகப் பா ய லவ ைடய 
ஏமாற்றத்ைத எங்க டன் பகிர்ந்  ெகாள்கிறார் கி ஷ்ணன். அந்த திர்ந்த வயதி ம் 
தான் ெபற்ற இன்பம் இந்த ைவயக ம் ெபறேவண் ம் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் 

 யன்னல்கைள எங்க க்குத் திறந்  வி கிறார். 
 
    எ த்தாளர் சி  குழந்ைதையப் ேபாலத்தான். அவர்கள் கண்கள் பரபரப்பாகச் 
சுழன்  ெகாண் க்கும். ஒ  குழந்ைத காைல யில் எ வைதப் பா ங்கள். 
அவர்க க்கு ஒவ்ெவா  நா ேம ஒ   நாள்தான். அன்ைறய நாளின் 
அதிசயங்களில் என்ெனன்ன ட்  ைவத்தி க்ேகா அைவ அவ்வளைவ ம் 
திறந் விடேவண் ம் என்ற ஆவேலா  இ ப்பார்கள். 
 
    ஆனால் மனிதன் வளர வளர அவைன பயம் பி த் க்ெகாள்கிற . அவ ைடய 
சிந்தைனகள் உள்ேநாக்கி வள கின்றன. சுயநலம் பி த் , ெபா நலம் பற்றிய 
சிந்தைன மைறந் வி கிற . மற்றவர்கள் தனக்கு என்ன ெசய்வார்கள் என்  
எதிர்பார்க்கிறாேன ஒழிய தான் மற்றவர்க க்காக என்ன ெசய்யலாம் என்  
ேயாசிப்பதில்ைல. 
 
    சந்தாகு ல் உள்ள ஒ  ேபக்காியில் பலவிதமான ேகக், ெராட்  வைககள் 
காணப்ப ம். தட்ைடயான ம், நீண்ட ம், உ ண்ைடயான ம், அ  ெப த்  னி 
சி த்த ம், மணம் சுவ மாக எண்ணில்லா வ வங்களில் அைவ அங்ேக சுடச்சுட 
விற்பைனக்கு இ க்கும். 
 
    காைலயில் 9 - 10 மணிக்கும், மாைலயில் 4 - 6 மணி வைரக்கும் கூட்டம் இந்தக் 
கைட வாச ல் அைலேமா ம். காாி ம், ைசக்கிளி ம், நடந் ம் வ ம் ஆட்கள் 
வாிைசயில் நின்  தங்கள் ேதைவகைளப் ெபற் ப் ேபாவார்கள். அப்ப ச் 
ெசய் ம்ேபா  ஒ  விசித்திரம் நடந்த . எல்ேலா ம் காசு ெகா ப்பதற்கு ன்னர் 
'நான் நடந் வந்ேதன்' , 'நான் ைசக்கிளில் வந்ேதன்' , 'நான் காாில் வந்ேதன்' என்  
ெசான்னார்கள். என் ைடய ைற வந்தேபா  நா ம் 'நான் நடந்  வந்ேதன்' என்  
காரணம் ெதாியாமல் ெசால்  ைவத்ேதன். அவர்கள் எனக்கு 10% தள் ப  
தந்தார்கள். பிறகு ெதாிந்த  நடந்  வந்தவர்க க்கும், ைசக்கிளில் வந்தவர்க க்கும் 
இந்த ச ைக என் . காாில் வந்தவர்க க்கு இல்ைல. 
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    நான் விசாாித்ததில் இந்த நி வனத்ைத நடத் ம் மனித க்கும், அரசாங்கத் க்கும் 
ஒ வித சம்பந்த ம் இல்ைல. தானாக அவ க்கு சுற் ச்சூழ க்கு ஏதாவ  
ெசய்யேவண் ம் என்  ேதான்றிய . அதன் விைள தான் இந்த ஏற்பா . தன்னால் 
இயன்ற வைரயில் இைதப் ெபாி  ப த்தாமல் நடத்தி வ கிறார். அவ க்கு ஏற்ப ம் 
நட்டம் சிறி ; ஆனால் அவர் உலகத் க்கு வி க்கும் ெசய்தி ெபாிய . 
 
    க ேபார்னியாவில் ஒ  நாள் காைல பத்திாிைககள் ஒ  பறைவ பற்றி எ தின. வழி 
தவறி வந்த இந்த பறைவயின் கைத இைணயம் லம் பரவிய . 2001 ஆம் ஆண் , 
பிப்ரவாி மாதம் ேபா னாஸ் நீர் நிைலய ேக இந்தப் பறைவ காணப்பட்ட . இதன் 
ெபயர் கிேறற்றர் சாண்ட் ேளாவர் என்  பறைவ ேநாக்கர்கள் ெதாிவித்தார்கள். 
ஆனால் இ  வட அெமாிக்கா க்கு உாிய பறைவ அல்ல. அ ர்வமான இந்தப் பறைவ 
மங்ேகா யாவில் இ ந்  குளிர் காலங்களில் ெதன் இந்தியா க்கு வ வ . இந்தத் 
தடைவ இடம் ெபயர்ந்தேபா  வழி தவறி க ேபார்னியா க்கு வந் விட்ட . 
 
    பறைவ ேநாக்கர்கள் பல ரங்களி ந்  இந்தப் பறைவையப் பார்ப்பதற்கு 
வந்தார்கள். இதன் நீளம் ஒ  அ க்கும் குைறந்த ; க ப்  ெசாண் ம், சிவப் க் 
கண்க மாக மண் நிறத்தில் இ ந்த . பத்தாயிரம் ைமல் ரம் வழி தவறிய இந்த 
அதிசயப் பறைவையப் பார்க்க ஒ  நாைளக்கு இ  ன்  ேபர் வந்தார்கள். 
எனக்கு பக்கத்திேல ஓர் இளம் ைபயன் ெதாைலேநாக்கு கண்ணா யில் பார்த் க் 
ெகாண் ந்தான். அவன் மாணவன். கடந்த பத்  வ டங்களாக பறைவகைள 
அவதானிப்பதாகச் ெசான்னான். 
 
    ஆனால் எனக்கு ஒ  வேயாதிகர்தான் வியப் ட் னார். அவர் கடந்த ஒ  வ டமாக 
இைதச் ெசய்கிறாராம். வட அெமாிக்காவில் இ க்கும் 650 பறைவ வைககளில் 120 
பறைவகைள தான் அைடயாளம் காண வதாக ஒ  சி  பிள்ைளயின் 
கு கலத் டன் கூறினார். அவர் இன் ெனா  விஷய ம் ெசான்னார். 'நாங்கள் எந்த 
ஒ  பிராணி வளர்த்தா ம், எவ்வள  அன்ைபக் ெகாட் னா ம் எங்கள் கு க்கீ  
அதன் வாழ்க்ைகயில் இ க்கத்தான் ெசய் ம். ஆனால் பறைவகைள ேநாக்குவ  
என்ப  உத்தமமான ெபா ேபாக்கு. அவற்றின் சுதந்திரத்தில் கு க்கிடாமல் 

ரத்தில் இ ந்ேத அவற்ைற அவதானிப்ப  உயர்ந்த மனித ரசைன' என்றார். 
 
    எங்கள் வாழ்நாளில் நாங்கள் எத்தைனேயா சி  வய  ஆைசகைள 
நிைறேவற்றாமேல ேபாய்வி கிேறாம். காரணம் ேநரமின்ைம என் ம் வசதியின்ைம 
என் ம் கூறிக்ெகாள்கிேறாம். உண்ைமயான காரணம் ேசாம்ேபறித்தனம்தான். அந்தத் 
தள்ளாத வயதி ம் அவ க்கு இ ந்த ஆர்வத்ைதப் பார்த்தேபா  நிைறவாக இ ந்த . 
வாழ்க்ைகயின் இ திக் கட்டத்தில் அந்த தியவர் ஒ  யன்னைல திறந்தி க்கிறார். 
இயற்ைகயின் அளப்பாிய பைடப்பில் மனைதப் பறிெகா ப்ப ம், மாியாைத 
ெசய்வ ம், மகிழ்வ ம் ெபாிய ேபறல்லவா? 
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    தனி மனிதர்கள் அல்ல, சில ேவைளகளில் அரசாங்கங்க ம் இன்ப அதிர்ச்சி 
த வ ண் . கனடாவின் 401 ெந ஞ்சாைலயில் இ  நடந்த . இந்தச் சாைல 
உலகத்திேலேய மிக ம் பிரபலமான . அதில் மணிக்கு 16,000 வாகனங்கள் பயணம் 
ெசய்வதாகப் ள்ளி விபரங்கள் ெசால் ம். ஒ  நாள் ரக்கூன் என்  ெசால்லப்ப ம் 
சி  மி கம் ஒன்  தவ தலாக ஒ  விளக்கு கம்பத்தின் னிக்கு ஏறிவிட்ட . இந்தச் 
சாைல ேபாக்குவரத்  ெநாிச ல் உச்சமான . ரக்கூன் ஏறிவிட்டேத ஒழிய அதற்கு 
இறங்கிப் ேபாவதற்கு யவில்ைல. அப்ப  இறங்கினா ம் ஏேதா ஒ  வாகனத்தில் 
140 கி.மீ ேவகத்தில் சாவ  நிச்சயம். யாேரா வன உயிாில் அக்கைற ெகாண்டவர் 
ெபாலீஸுக்கு அறிவித் விட்டார். 
 
    அ த்த நிமிடம் அந்தச் சாைல இன் ம் பரபரப்பாகிவிட்ட . தீயைணப் ப் 
பைட ம், ெபாலீஸும், மி க வைதத் த ப்  சங்க ம் ேசர்ந்  ஒ  மீட்  பணிக்கு  
உ வாகிய . ஒ  மணிேநரம் அந்த ெப ஞ் சாைலயின் ஒ  பகுதி டப்பட்ட . 
வாகனங்கள் திைச தி ப்பப் பட்டன; 50,000 பயணிகள் வசதிக் குைற க்கு 
ஆளாகினர். கம்பத்தி ந்த ரக்கூன் மீட்கப்பட்  ம ப ம் காட் ள் விடப்பட்ட . 
 
    ஒ  தல் மந்திாியின் இைடஞ்சலற்ற பயணத்திற்காக இரண்  மணி ேநரம் 
ேரா கைள அைடத்  பயணிகைள இம்ைசப் ப த் வைத பார்த் ப் பழகிப்ேபான 
எனக்கு, ஓர் இைலயாைனப் ேபால கவனிப் பாரற்  ேம ம் கீ ம் சனத்ேதா  
சனமாக ேபாய் வ ம் பிரதம மந்திாி இ க்கும் நாட் ல் ஒ  வனவிலங்குக்காக 50,000 
பயணிகள் வழி மாற்றப் பட்ட  ேம ம் ஒ  யன்னைலத் திறந்த  ேபாலத்தான். 
 
    வாழ்க்ைகப் பயணம் சுைவயான . அைத ஒ  சுரங்கப் பாைதயாக மாற் வ  
மனிதன்தா 
    ------------------- 
 

45. பாப்பம் 
 
    சில வார்த்ைதகளின் அர்த்தம் ேலசில் ாியா . ாிந் விட்ட  ேபாலத் ேதான் ம், 
ஆனால் அவற்றின் ப் பாி மாணத்ைத ம் உணர பல நாட்கள் எ க்கலாம். 
அப்ப யான ஒ  வார்த்ைததான் ேமேல கூறிய . 
 
    கனடா க்கு வந்த சில நாட்களிேலேய எனக்கும் இந்த வார்த்ைதக்கும் சம்பந்தம் 
ஏற்பட் விட்ட .  மாறேவண் ய கட்டாயம் எனக்கு. நான் மஞ்சள் பக்க 

த்தகத்ைதப் ரட் ப் பார்த்  ன்  கம்பனிகளிடம் ட்  சாமான்கைள எ த் ப் 



 113

ேபாவதற்கான விைலக்குறிப்  ேகாாிேனன். அதில் இரண்  கன ய கம்பனிகள்; 
ஒன்  தமிழ் கம்பனி. 
 
    இரண்  கன ய கம்பனிக ம் வந்  ட் ச் சாமான்களின் உயரம், ப மன், எைட 
எண்ணிக்ைக எல்லாவற்ைற ம் பார்த்  ஒ  விைல நிர்ணயித் ப் ேபானார்கள். ஒ  
பாரத்தி ம் ள்ள  ேபாட்ட இடத்தில் ைகெயாப்பம் வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். 
 
    தமிழ் கம்பனி தைல காட்டவில்ைல. காைல எட்  மணிக்கு வ வதாகச் 
ெசால் யி ந்தார்கள். ெதாைலேபசியில் கூப்பிட்ேடன். என் ட்  விலாசத்ைத 
ம ப ம் ெகா த்ேதன். அப்ெபா ம் வரவில்ைல. பால் நிைனந் ட் ம் 
தாையப்ேபால மீண் ம் மீண் ம் நிைன ட் ேனன். கைடசியில் பன்னிரண்  
மணிக்கு ஒ வர் வந்தார். 
 
    ஒ  19 வய  ெமல் ய ைபயன். காளான் தைல ெவட் ; கிழித் விட்ட கால் 
சட்ைட. ஓட்ைடைய மிச்சம் பி ப்பதற்காக ஒ  கா  ஓட்ைடயில் மாட் ய இரண்  
வைளயங்கள். ஒ  ெபாத்தான்க ம் ேபாடாமல் திறந் விடப்பட்ட X அல்ல  XL 
ைசஸ் ேசர்ட். அந்த ேசர்ட் ன் இரண்  னிக ம் ைகயில் அகப்படாமல் ஒ  
பறைவயின் ெசட்ைடகைளப்ேபால படபடெவன்  அ த்தன. ஒ  கார் கண்ணா  

ைடப்பான் ேபால தைலைய இரண்  பக்க ம் மாறி மாறி ஆட் யப  
வந் ெகாண் ந்தார். அவ ைடய வல  ைக சுட் விர ல் கார் சாவி வைளயம் 
சுழன்  சுழன்  இறங்கிய . 
 
    மற்றவர்கைளப்ேபால இவர் சாமான்கைள ஆராயவில்ைல. தன் ேமலான 
பார்ைவைய ஒ  ெதாங்க ல் இ ந்  ம  ெதாங்கல்வைர ஓடவிட்டார். பிறகு ஒ  
ெதாைகையச் ெசான்னார். இவ ைடய விைல மற்ற கம்பனிகள் ெசான்ன விைலயி ம் 
பார்க்க பாதியாக இ ந்த . 'திங்கள் காைல எட்  மணிக்கு ெலாறி வரேவ ம். 
சாியாக 12 மணிக்கு ட்ைட கா ெசய்  ஒப்பைடக்கேவ ம்' என்ேறன். 
 
    'பாப்பம்' என்றார். 
    'தம்பி, இ  பாப்பம் இல்ைல. 12 மணிக்கு மற்ற ட் க்காரர் வந்  வி வார். நான் 
ெவ ம்  பாரம் ெகா க்காவிட்டால் நட்ட ஈ  கட்டேவண் யி க்கும்' என்ேறன். 
    பிறகும் 'ேயாசிக்காேத ங்ேகா, பாப்பம்' என்றார். 
 
    இந்த வார்த்ைத என்ைன பயம் காட் ய . நான் ஒ  கன ய கம்பனி டன் 
ஒப்பந்தத்ைத த்  நிம்மதியாக  மாறிேனன். 
 
    பாப்பம் என்ற வார்த்ைத அதற்குப் பிறகும் பல தடைவகள் என் வாழ்க்ைகயில் 
கு க்கிட்ட . இந்த வார்த்ைதயின் ெபா ள் 'ஆம்' என்பதா, 'இல்ைல' என்பதா அல்ல  
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இரண் க்கும் இைடப்பட்டதா என்பைத என்னால் நிச்சயிக்க யவில்ைல. 
த ணத்திற்கு ஏற்றமாதிாி இதன் க த் ம் மாறியப ேய இ க்கும்ேபால எனக்குப் 
பட்ட . 
 
    நான் பாகிஸ்தானில் ெபஷாவார் என்ற இடத்தில் சில வ டங்கள் ேவைல 
பார்த்தேபா  என் ட்  ெசளக்கிதார் இ ப்பில் ப்பாக்கிைய ெசா கியப , 
பஸ்மினா சால்ைவயால் ேபார்த்திக்ெகாண் , ஆயிரம் தைல வாங்கி இளவரசன்ேபால 
எந்த க்கியமான ேவைலையக் ெகா த்தா ம் 'இன்ஷா அல்லா' என்  பதில் 
இ ப்ப  ஞாபகத் க்கு வந்த . அதன் அர்த்தம்' கட ள் கி ைப இ ந்தால்' என்  
இ க்கும். நா  வ டங்களாக அவ ைடய விைலமதிப்பற்ற வாயி ந்  'ஆம்' 
என்ற வார்த்ைதைய என்னால் வரவைழக்க யவில்ைல. 
 
    இப்ெபா ம் ேயாசித் ப் பார்க்கிேறன். நான் 'அ த்த மாதத்தில் இ ந்  உன் 
சம்பளத்ைத இரண்  மடங்காக உயர்த்தப் ேபாகிேறன். உனக்கு சம்மதமா?' என்  
ேகட் ந்தால் அவன் என்ன ெசால் யி ப்பான். சந்ேதகமில்லாமல் 'இன்ஷா அல்லா' 
என் தான். 
 
    தீர்க்கமாக ஒ  ைவச் ெசால்வதற்கு எதிர்ப்பாகத்தான் இந்த வார்த்ைத 
கண் பி க்கப்பட் ந்த . சிலர் ெவ ப்பதற்கு பல மணி ேநரங்கைள 
ெசலவழிப்பார்கள். சிலர் எ க்கேவ மாட்டார்கள். இன் ம் சிலர் எ த்த ைவ 
அ க்க  மாற்றியப ேய இ ப்பார்கள். இதற்கு அ ைமயான ஓர் உதாரணம் 
என்னிடம் இ க்கிற . அவர் ஒ  நாட் ன் ஜனாதிபதி. 
 
    நான் எ ப களில் சியாரா ேயா க்கு பணி நிமித்தம் ேபாேனன். அங்கு 
அப்ேபா  ேதர்தல் சமயம். அ ப  வய  தாண் ய சியாக்கா ஸ்டீவன்ஸ் என்பவர் 
அதிக வாக்குகள் ெபற்  ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்றார். அங்ேக இ ந்த ஃல்லா 
இனத்  மக்கள் அவர் ெவற்றிையக் ெகாண்டாட தங்கள் ச கத்தில் இ ந்  உைறய 
ைவத்த பழச்சா  ேபால வ வ ப்பாகவி ந்த ஒ  16 வய  ஃல்லா ெபண்ைண 
அவ க்குப் பாிசாகக் ெகா த்தார்கள். அவ ைடய  ெவ க்கும் திறைம ஃல்லா 
மக்க க்குச் சாதகமாக இ க்க ேவண்  ெமன்பைத ஊக்குவிப்பதற்காகக் 
ெகா க்கப்பட்டவள். 
 
    இவ ைடய ஆட்சி விசித்திரமான . ஒ  சட்டத்ைத பிறப்பிப்பார். சில நாட்களில் 
ஓர் இன மக்கள் ஊர்வலமாக வந்  அந்த சட்டத்ைத எதிர்ப்பார்கள். உடேனேய இவர் 
சட்டத்ைத தி த்தி ேவ மாதிாி மாற்றி வி வார். அப்ெபா  இன்ெனா  ச கம் 
அைத எதிர்த்  பைட எ த்  அரச மாளிைகைய ற் ைக இ ம். அைத ம் 
மாற் வார். இப்ப ேய மாற்றிக்ெகாண் ப்பார். கைடசியில் இந்த மக்கள் கைளத் ப் 
ேபாவார்கள். எந்தச் சட்டம் கைடசியில் அம ல் இ ந்தேதா அ ேவ ெதாட ம். 



 115

 
    இ ம் நல்ல க்தியாகேவ எனக்குப் பட்ட . பீற்றர் ட்ரக்கர் (Peter Drucker) என்ற 

கழ் ெபற்ற ேமலாண்ைம ஆசான் 'பத்  கள் எ க்கும்ேபா  இரண்  கள் 
ேதால்வியாக மா வ  தவிர்க்க யாத . ஆனால் தவறான கைள எ க்கும் 
ேமலாளர்,  எ க்கேவ யாதவாி ம் பார்க்க சிறந்தவர்' என்  கூ வார். 
 
    என் மைனவி கனடாவிற்கு வந்த திதில் மிக ம் சிரமப்பட்  ஒ  ைதயல்காாிையக் 
கண் பி த்தாள். இவ ைடய வாக்கு ேதவைத வாக்கு. ெசவ்வாய் கிழைம என்றால் 
ெசவ்வாய் கிழைமதான். அதில் மாற்றேம கிைடயா . ஆனால் எந்த மாதத்  ெசவ்வாய் 
என்ப  மிக ம் ரகஸ்யமாகேவ பா காக்கப்ப ம். அ  மார்ச் ஆக இ க்கலாம்; ஏப்ரல் 
ஆக இ க்கலாம்; அ த்த வ டத்  நவம்பர் மாதமாகக்கூட இ க்கலாம். 
 
    இப்ப த்தான் என் மைனவி ைதக்கக் ெகா த்த ஆைடைய மீட்பதற்காக 17 மா கள் 
ெகாண்ட ெலாடெலாட ப் ல் பல தடைவ ஏறி இறங்கிவிட்டாள். இந்தப் ெபண்மணி 
ெதாைலேபசி அைழப்ைப ஏற்பதில்ைல. எங்கள் நம்பர் ெதாைலேபசியில் வி ந்த டன் 
அவர் ைகேபசிையத் க்கேவ மாட்டார். 
 
    ஒ  நாள் ேவெறா  ட் ல் இ ந்  அைழத்தேபா  அவர் ெதாைலேபசிையத் 

க்கிவிட்டார். ஆைட ந் விட்டதாக ம் அன்  மாைல ஆ மணிக்கு 
வ ம்ப ம் ெசான்னார். வி ந்த த் ப் ேபானால் ெப ம் ஏமாற்றேம. 'நாைளக்கு 
இேத ேநரம் வா ங்ேகா, பாப்பம்' என்றார். 
 
    என் மைனவி சா . ேகாபேம வரா . உயர்ந்த சமாதான வி ம்பி. 'கட்டாயம் 
த ங்களா?' என்றாள். 
 
    'அய்ேயா, கட்டாயம் என்  ெசால்லக்கூடா . கட்டாயம் என்றால் கஞ்சி ம் 
கிைடக்காதாம், அப்பா ெசான்னவர்' என்றார். 
 
    'நிச்சயம் நாைளக்கு கிைடக்குமா?' என் மைனவி விடவில்ைல. 'நிச்சயம், கட்டாயம் 
என்ெறல்லாம் ெசால்லேவண்டாம். நாைளக்கு பாப்பம்' என்றார். 
 
    என் மைனவியின் ெசாண்  த்த . ஆனால் ஆைட க்கியமல்லவா? 
தி ம்பிவிட்டாள். 
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    ேகாப மிகுதியில் 17 மா கைள ம் மின் க்கியின் உதவி இன்றி தனியாகக் 
கடந்தாள். ஒன் க்கு பின் ஒன்றாக தள்ளிக்ெகாண்  வந்த அவ ைடய ச்சு 
நிதானத் க்கு வர அைர மணிேநரம் எ த்த . ைதக்கக் ெகா த்த ணிையத் 
தி ம்ப ம் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்கேவ இல்ைல. என் மைனவியின் கைடசிப் 

ன்னைக அன்  ஆ  மணி டன் வைடந்த . 
 
    ெவ க்க யாதவர்கள் பலைர காவியங்களில் கண் க்கிேறாம். நள ைடய 
மனம் பட்ட பாட்ைட கேழந்திப் லவர் ஆய்ச்சியர் ைகேபால என்  
நளெவண்பாவில் வர்ணிக்கிறார். 
 
    ேபாெயா கால் மீ ம் குந்ெதா கால் மீண்ேடகும் 
    ஆயர் ெகாணர்ந்த அ பா ன் - ேதாயல் 
    கைடவார்தங் ைகேபால் ஆயிற்ேற காலன் 
    வ வாய ேவலான் மனம். 
 
    ேமார் கைட ம் ஆய்ச்சியர் ைக ன் ம் பின் ம் அைசவ ேபால அவ ைடய 
மன ம் அல்லா யதாம். ேசக்ஸ்பிய ைடய கழ் ெபற்ற ேஹம்ெலட் ம் இந்த 
வைகதான். வாழ்வா? சாவா? என்ப தான் அவ ைடய ெப ம் ேபாராட்டமாக 
இ ந்த . 
 
    அன்  ஒ  மண ட் க்குப் ேபாகேவண் ம். சாியாக எட்  மணி என்  
ெசால் யி ந்தார்கள். அதிகாைலயில் திைரச்சீைலைய நீக்கிப் பார்த்தேபா  
சூாியனின் அன்ைறய திட்டம் தீர்மானிக்கப்படவில்ைல. அவ ம் பாப்பம் என்ற 
வார்த்ைதயில் மிக ம் ேமாகம் ைவத்தி ந்தான் ேபா ம். ெவடெவட குளிர் அ க்கும் 
அந்த சாம்பல் நிறக் காைல ேநரத்தில் நா ம் மைனவி ம் ெவளிக்கிட்ேடாம்.  
விலாசம் தரப்படாத அந்த மண்டபத்ைத என் ைடய உளவறி ம் திறைமயால் 
கண் பி த்  விட்ேடன். 
 
    உள்ேள ைழந்தால் ஒ வ ம் இல்ைல. தங்கள் ெபயர்கைள மார்பிேல எ தி 
அணிந்த ஊழியர்கள் இரண்  ேபர். ஓர் ஆண்; ஒ  ெபண். பார்த்த உடேனேய அங்ேக 
இட ெந க்க  இ ப்ப  ெதாிந்த . அவ ைடய ைககள் இ ந்த இடத்திேலேய 
அவ ைடய ைகக ம் இ ந்தன. அவ ைடய கால்கள் இ ந்த இடத்திேலேய 
அவ ைடய கால்க ம் இ ந்தன. அவ ைடய உத கள் இ ந்த இடத்திேலேய 
அவ ைடய உத க ம் இ ந்தன. கட ள் பைடத்த ெவளிைய இப்ப  அவர்கள் 
மிகச் சிக்கனமாக உபேயாகித்தார்கள். 
 
    எங்கைளக் கண்ட ம் அந்தப் ெபண் ஒ  ெவல்கிேராைவ உாிப்ப  ேபால தன்ைன 
உாித் க்ெகாண்  வந்  'என்ன, என்ன?' என்றாள். 
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    'ஒ  சின்னத் தவ  நடந் விட்ட . நாலாம் எண் மண்டபம் எ ?' என்ேறன். 
 
    வாையத் திறந்  அனாவசிய ெசல  ைவக்காமல் இட  ைக விரைல மட் ம் 
அைசத் க் காட் னாள். பின் ம ப ம் தன் ேவைலைய விட்ட இடத்தில் இ ந்  
ெதாடரச் ெசன் விட்டாள். 
 
    நாங்கள் நாலாம் மண்டபத் க்கு வந்தேபா  அங்ேக ஒ  மின்சாரக்காரர் வயர்கைள 
இ த் க்ெகாண்  திாிந்தார். கதிைரகள் நிைரயாக அ க்கப்பட் ந்தன. நாங்கள் 
கைடசி வாிைசயில் ேபாய் உட்கார்ந்ேதாம். பயமாக இ ந்ததால் ஒ வர் ைகைய 
ஒ வர் பற்றிக்ெகாண்ேடாம். பத்  மணி வாக்கில் ஒவ்ெவா வராக ஆட்கள் வரத் 
ெதாடங்கினார்கள். 
 
    பத்  மணி விழா க்கு எட்  மணிக்கு அைழப்பதில் ஒ  சூட்சுமம் இ ந்த . 
நிசமான ேநரம் ஒன்ப  என்றால் விழாக்காரர் எட்  மணிக்கு அைழப்பார். 
வி ந்தின க்கு உண்ைம ெதாி மாதலால் அவ ம் ஒ  மணி கழித் த்தான் வ வார். 
இைத ஈ  கட் வதற்கு ேம ம் ஒ  மணி ேநரம் கூட்  விழாக்காரர் ஏ  மணிக்கு 
அைழப்பார். இைத ம் வி ந்தாளி ேமாப்பம் பி த்  இரண்  மணி ேநரம் தாமதமாக 
வ வார். இப்ப ேய இந்த ஆபத்தான வட்டம் ெப க்கல் வாய்ப்பா ேபால ெப த் க் 
ெகாண்ேட ேபாகும். 
 
    ெவ க்க யாமல் ேபாவ  உண்ைமயில் ஒ  ேநாய் என்  
கண் பி த்தி க்கிறார்கள். சில அெமாிக்க நி வனங்கள் தங்கள் அதிகாாிக க்கு ஒ  
ேசாதைன ைவப்ப ண் . இதற்கு Myers and Briggs Test என்  ேபர். இ  

ெவ க்க யாதவர்கைள வைகப்ப த் கிற . பிறகு அவர்கள் அந்த 
ேநாயி ந்  மீள என்ன ெசய்யேவண் ம் என்ற வழிவைககைள ேபாதிக்கிற . 
 
    ைவத் தள்ளிப்ேபா வ  இன்ெனா  வைக. ம் §ஹார்ட்டன் சி  
உணவகத்தில் நீண்ட வாிைச. எனக்கு ன் இந்த இளம் காதலர்கள் இ த் க்ெகாண்  
நின்றார்கள். இைடக்கிைட அவன், ஒன் க்குேமல் ஒன்றாக அணிந்த ன்  குளிர் 
ஆைடக க்கு ேமலால் அவைளக் தடவிக் ெகா த்தான். அந்தத் தடவல் அவள் 
ச மத்திற்கு ேபாய்ச்ேசர ஒ  நாள் எ க்கும். அவ க்கு எப்ப ேயா ெதாிந்  

வ த்தாள். அவர்கள் ைற வந்த ம், பாதி விளிம்  ெதாப்பி ம், க ப்  உதட் ப் 
ச்சும் அணிந்த ெபண் 'என்ன ேவண் ம்?' என்  ேகட்டாள். இவ க்கு பி த்த  

அவ க்குப் பி க்கவில்ைல; அவ க்கு ேவண் யைத இவள் வி ம்பவில்ைல. 
இரண்  ெடாலர் உண க்கு இரண்  நிமிடம் எ த் க் ெகாண்டார்கள். பின்னால் 11 
ேபர் நின்ேறாம். 22 மனித நிமிடங்கள் ணாகின. இவர்கள் மண த்த பிறகு 
இன் ம் சிறப்பாக மனித நிமிடங்கைள விரயமாக்கத் திட்டம் ஏ ம் 
ைவத்தி ப்பார்கள். 
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    ஞாயிற் க் கிழைமகள் பைடக்கப்பட்ட  வி ந் க க்காக என்ப  என் 
மைனவியின் நம்பிக்ைக. மதியம் ஒ  மணிக்கு நாற்ப  ேப க்கு நாங்கள் வி ந்  
ெகா ப்பதாக ஏற்பா . உணவகம் ஒன்  சாப்பாட் க்குப் ெபா ப் . உணவகத்தில் 
ஓடைர எ த்தவர் 'ஞாயி  மத்தியானந்தாேன - பாப்பம்' என்றார். நான் அப்ேபா  
விழித்தி க்க ேவண் ம். அந்த ேநரம் என் ைடய த்தி ெகா ந் விட்  ேவைல 
ெசய்யவில்ைல. 
 
    வி ந் க்கு ஆட்கள் வரத்ெதாடங்கினார்கள். ேமலங்கிகள் மைலயள க்கு வளர்ந்  
விட்டன. சாியாக ஒ  மணிக்கு சாப்பாட்ைட எ ப்பதற்காக உணவகத் க்குப் 
ேபாேனன். அங்ேக என்ைனக் கண்ட ம் ஒ வர் அைசந்  வந்தார். அவாிடம் ஓடைரக் 
காட் யேபா  ஆச்சாியமாக வாையப் பிளந்  pause பட்டைன அ க்கிய ேபால 
அப்ப ேய ைவத் க்ெகாண்டார். ஒ  பல் ைவத்திய க்கு  நாள் ேவைல 
ைவக்கக்கூ ய பற்கைளக் காட்  ' அண்ைண, நீங்கள் ஏளியாய் வந்திட்டீங்கள்' 
என்றார். 
 
    'இல்ைலேய, ஒ  மணிக்கு சாப்பா  என் தாேன ெசான்ேனன்.' 'இன்ைறக்கு 
ஞாயி . ஒ வ ம் ெவள்ெளன எ ம்ப மாட் னம். வழக்கமாய் இரண்  ன்  
மணிக்குத்தான் சாப்பி வினம்.' 'தம்பி, எனக்கு மற்றைவ எத்திைன மணிக்கு 
எ ம்பிறைவ, எப்ப பல்  தீட் வினம் என்ெறல்லாம் ெதாியா . நான் ஒ  
மணிக்குத்தான் ஓடர் கு த்தனான்.' 
    'ஒன்  ெசய் ங்ேகா. ெகாஞ்சம் ெபா த்  வா ங்ேகா. நான் ெற  பண்ணி 
ைவக்கிறன்.' 
 
    அப்ப ேய தி ம்பி வந்  பசி ட ம், ேகாபத் ட ம் இன்ெனா  தடைவ 

றப்பட்ேடன். 'நி த் ' எச்சாிக்ைககளில் நிற்காம ம், மஞ்சள் விளக்குகைள 
மதிக்காம ம் ேவகமாக காைர ஓட் ேனன். நான் மணிைய அ த்த ம் குசினியில் 
இ ந்  ஒ வர் வந்  என்ைன ஒ  கலகக்காரைனப் பார்ப்ப ேபால பார்த்தார். அவர் 
நா  அ யில் நீர் ேகாத்  ெசாட்டாக சத்தத் டன் மரத்தைரயில் வி ந்த . டீவியின் 
கீேழ ேதான் ம் ெசய்தி வாசகம் ப க்க ன் ஓ வி வ ேபால இவ ம் நான் வாய் 
திறக்கு ன் மைறந் விட்டார். நான் எனக்கு ன் நின்ற காற் டன் பாதி வசனம் 
ேபசியபின் நி த்திேனன். 
 
    கைடசியில் ஒ வாறாக ன்  மணி அளவில் உண ப் ெபாதிைய 
ெபற் க்ெகாண்   தி ம்பிேனன். 
 
    இந்த விடயம் இத் டன் ற் ப் ெபறவில்ைல. 
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    ஒ  வாரம் கழிந்த . என் மைனவி ெசான்னாள் 'என்ேனாட ப த்த சிேநகிதி கனடா 
வந்தி க்கிறாள் கு ம்பத்ேதா . அவர்களின்ைர ெசாந்தக்காரேரா  தங்கியி க்கிறாள். 
நாங்கள் அவர்க க்கு அ த்த ஞாயி  ஒ  வி ந்  ெகா க்கேவ ம்.' 
    'எத்தைன ேபர்?' 
    'இ ப  ேபர் இ க்கும்.' 
    'சாி, பாப்பம்' என்ேறன். 
    ---------------- 
 

46. ெசம் லப் ெபயல் நீர் 
 
    ஒ விதத்தில் பார்க்கப்ேபானால் மின்சாரம் எனக்கு தம்பிதான். ஆ  வ டம் 
இளைம. இன் ம் விளக்கமாகச் ெசான்னால் எங்கள் கிராமத் க்கு மின்சாரம் 
வந்தேபா  எனக்கு வய  ஆ . அந்தக் காலத்தில் இ ந்ேத எனக்கு மின்சாரத்தில் 
இயங்கும் க விகளில் ஒ  பிாியம் இ ந்த . 
 
    என் இளவயதில் நான் பார்த்  அதிசயப்பட்ட மனிதர் ெபான் சாமி. அவர் ஒ  
கணக்காய்  (audit) கம்பனியில் ேவைல பார்த்தார். ெபாிய ெபாிய 
ெலட்ஜர்கைளெயல்லாம் அவ ைடய ேமைசேமேல காைல ேவைளகளில் 
ெகாண் வந்  ேபாட்  வி வார்கள். வல  ைகயில் இரண்  விரல்க க்கிைடயில் 
ெபன்சிைலப் பி த் க்ெகாண்  ேம ந்  கீழாகக் ேகா  இ த் க்ெகாண்ேட அசுர 
ேவகத்தில் கணக்குகைளக் கூட்  த் வி வார். மின்சாரத்தில் இயங்கும் கூட்டல் 
ெமசின் வந்த சில நாட்களில் அவ ைடய ேவைல பறிேபாய்விட்ட . 
 
    நான் 16 ைமல் ரம் ைசக்கிள் மிதித் ப் ேபாய் கம்ப் ட்டைர பார்த்தேபா  அ  
ஒ   அைறைய அைடத் க்ெகாண்  கிடந்த . மஞ்சள் உைட இளம்ெபண்கள் 
நீள்ச ர அட்ைடகளில் ைளகள் ேபாட்  கம்ப் ட்ட க்கு தீனி ெகா த் க் 
ெகாண் ந்தார்கள். அ  விஷயத்ைத கிரகித்  அன்ைறய அ வல்கைள சாியாகச் 
ெசய்  ெகா த்த . 
 
    ஓர் ஒன்ப  வ டத்திற்கு ன் தான் தன் தல் ம யில் ைவக்கும் கம்ப் ட்டர் 
ஒன்  எனக்குக் கிைடத்த . இைத நான் ைகேயட் ல் ெசான்னப  ம யில் ைவத் ச் 
சீராட் ேனன். ஏவல்கைள ேவகமாகச் ெசய் ெகா த்த . அ  என்ைன வளர்த்த . 
என் ைடய இைண பிாியாத ேதாழனாகி என் வாழ்ைவ சந்ேதாசமாக்கிய . 
 
    இ  எப்ப ேயா 12000 ைமல் ெதாைலவில் பி ப்ைபன் நாட் ல் வாழ்ந்த ெஹான்றி 
ேபார் ங்ேகா என்ற ஒ வ க்குத் ெதாிந் விட்ட . எனக்கு அவைரத் ெதாியா . 
அவ ம் என்ைன அறியார். ஆனால் அவர் என் சந்ேதாசத்ைத எப்ப ேயா ஊகித்  
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அைத நீ க்க விடக்கூடா  என்  உ தி ண் ந்தார். என்ைனக் ெக த்  
இல்லாமல் ெசய் விட 
    தீர்மானித்தார். 
 
    இைதத்தான் ெடாஸ்ேராெவஸ்கி என்ற ரஷ்ய ேபராசான் ெசான்னார், ஒ வர் 
பாாிஸ் ஈபல் ேகா ரத்ைதப் பார்க்கும்ேபா  அவ ைடய உள்மனதிேல அத ைடய 
அழி  பற்றிேய சிந்தைன இ க்குமாம். இன்ெனா வர் ெக ம்ேபா  ஏற்ப ம் தி ப்தி, 
சந்ேதாசம் மனித க்கு ேவ  எதி ேம கிைடப்பதில்ைல. 
 
    இந்த உணர்  மி கத் க்ேகா, பறைவக்ேகா, ச்சி, க்ேகா இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. ஆறறி  பைடத்த மனிதனிடம்தான் நிைறய இ க்கிற . அக்பர் வ ம் 
வி ந்தாளிக்கு இரண்  ேகாப்ைபகளில் ம  ைவத்தி ப்பாராம். ஒ  ேகாப்ைபயில் 
நஞ்சு கலந்தி க்கும். வி ந்தாளி ப ம் அவஸ்ைதைய பார்ப்பதில் அவ க்கு அப்ப  
ஒ  சுகம். 
 
    சமீபத்தில் ெவளியான ெமல் கிப்ஸனின் Passion of Christ படம் வரலா  காணாத 
அள க்கு வசூைல ெகாட் ய . அதிேல ேயசுைவ ரத்தம் ஒ க பிரம்பினால் அ த்  
வைதக்கும் காட்சி 20 தடைவ காட்டப் பட்ட . அ  ந்த ம், ஆணி ைவத்த 
சங்கி யால் ேயசுவின் ைக சைதத் ண் கள் பறக்க அ க்கிறார்கள். அதன் பிறகு 
சி ைவயில் அைறகிறார்கள். ேயசுவின் அவலக் குரல் வானத்ைதப் பிளக்கிற . 
எங்ேகா ஒ  ஆதி மனித உள்ளம் இைத ரசிக்கிற . ஒ வ ைடய அழி  த ம் இன்பம் 
மனித அ மனத்தில் வாழ்ந் ெகாண்ேட இ க்கிற .. 
 
    இப்ப த்தான் கம் ெதாியாத ெஹான்றி ேபார் ங்ேகா எனக்கு அ ப்பிய ைவரஸ் 
வந்  என் கம்ப் ட்டாில் இடம் பி த்த . இவன் யார்? ெசாந்தப் ெபயரா, ைன 
ெபயரா? இட ைகக்காரனா? இவன் ச மம் குட்  எ ேபால சிவப்பாக இ க்குமா? 
ஞாயிற் க்கிழைம காைல ேவைளகளில் உள்ளாைட அணிவானா? ெகாந்தல் 
மாங்காய் சாப் பி வானா? இ  ஒன் ேம ெதாியா ! 600 ேகா  சனங்களில் என்ைன 
ஏன் ேதர்ந்ெத த்தான்? அவ க்கு நான் மனதறிய ஒ  குற்றம் இைழக்கவில்ைல; ஒ  

ேராகம் நிைனத்  அறிேயன். நா ம் என் பா மாக இ ந்ேதன். என் இ ப்  
இவைன ஏன் அச்சு த்திய . 
 
    என் கவாிையத் ேத  வந்த அவ ைடய மின்னஞ்சல் இப்ப  இ ந்த . 
 
    நண்பேர, 
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    நான் த்தமி ம்ேபா  அவள் கண்களில் இந்த உலகத்ைதப் பார்க்கிேறன். அவேளா 
கண்கைள வி கிறாள். அ  ஏன் என்  உங்க க்கு ெதாி மா? இைணப்ைபத் 
திறந்  பா ங்கள். 
 
    என்ன வார்த்ைதகள்! எப்ப  ஏமாந் விட்ேடன். மின்னஞ்சைலத் திறந்த ம், 
குளவிக்கூட் ல் கல்ெலறிந்த  ேபாலாகிவிட்ட . ைவரஸ் என் கணனிக்குள் குந்  
தனக்ெகன்  ஓர் இடத்ைதப் பி த்  ைவத் க் ெகாண்  ெப கத் ெதாடங்கிய . 
ஒன்ப  வ டங்களாக நான் பா பட்  ேசகாித்த தகவல்கைள எல்லாம் 
ஒவ்ெவான்றாக உ மாற்றிய . அாித்த ; கைலத்த ; அழித்த ; இடம் மாற்றி 
ைவத்த . 
 
    இன்ெனா  த்திசா த்தனமான காாிய ம் ெசய்த . என் ைடய விலாசப் 

த்தகத்தில் ேபாய் குந்தியி ந்  ெகாண்  அந்தப் த்தகத்தில் இ க்கும் ஒவ்ெவா  
கவாிக்கும் ெசய்தி அ ப்பத் ெதாடங்கிய . இப்ப  ற் க்கணக்கான 

நண்பர்களிடம் அந்த ைவரஸ் ேபாய்ச் ேசர்ந்  நாசம் ெசய்த . 
 
    இவர்களில் சிலர் பதில் அ ப்பினார்கள். பத்  வ டமாக ெதாைலந் ேபான ஒ  
நண்பைர ம் நான் கண்  பி த்ேதன். ேகாபமான ஒ வர் 'நீ என்ன ெசய்ய 
வி ம் கிறாய். என்ைன ஒ  ட்டாளாக உ மாற்றப் பார்க்கிறாயா? அைத 
ஏற்கனேவ நான் ெசய் விட்ேடன்' என்றார். இன்ெனா  காிசனமான நண்ப ைடய 
பதில் 'ஒ  ேமாசமான ைவரஸ் உங்கள் கம் ட்டைர ஆக்கிரமித்தி க்கிற . 
உடேனேய சுத்தம் ெசய் ங்கள். சுத்தம் ெசய் ங்கள்' என்  வந்த . 
 
    இந்த ைவரஸ் ன் தீவிரம் எனக்குத் ெதாியவந்தேபா  காலம் கடந்  ேபான . 
கணிசமான அள  என் ேகாப் கைளத் தின்  பசியாறி விட்ட . நான் அைதத் 
திறக்கும்ேபாெதல்லாம் மின்னல்கள் இடம்மாறி என் உத்தர க க்கு எதிர்மைறயான 
ெசயல்கள் நடந்ேதறின. 
 
    என்னிடம் ேபர்ெபற்ற ைவரஸ் விரட்  இ ந்த . அைதக் களத்தில் இறக்கிேனன். 
அப்ப ம் இந்த பி ப்ைபன் ேதசத்  எதிாிைய றிய க்க யவில்ைல. என் 
அழிவில் அளவில்லாத ேவகம் ெகாண் ந்த . 
 
    அப்ெபா தான் நண்பர் ஒ வாின் ஞாபகம் வந்த . எப்ெபா  அவைரக் 
கூப்பிட்டா ம் அவ ைடய ெட ேபான் குரல்தான் தகவல் விடச் ெசால்  அறிக்ைக 
விட்ட . காைலயில் ஐந்  மணிக்கு ேபாய் வி வார்; தி ம்ப இர  ஒன்ப  
மணியாகிவி ம். கம்ப் ட்டர் ப  பார்ப்ப  அவர் ெதாழில். ன்னாளில் அவர் 
தகப்பனார் அங்ேக ம தனா மடத்தில் மந்திாித்  குைழய த்தவர். 
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    எக் ன்டன் மாக்கம் சந்திப்பில் அதிகாைல சனிக்கிழைம ேவைள நான் 
ேபானேபா  இ  ைககைள ம் விாித் ப் பறப்பதற்கு ஆயத்தமாக நின்றார். பிறகு 
ெதாிந்த  இ  ஒ  ைசனிஸ் வைக உடற்பயிற்சி என் . அவைர காாில் 
ஏற்றிக்ெகாண்  தி ம்பியேபா  ேநரத்ைத மிச்சப்ப த் வதற்காக என் ைடய 
கம்ப் ட்டாின் குைறகைள விவாித்தப ேய வந்ேதன். 'ம்,ம்' என்ற வசனத்தி ம் பார்க்க 
நீண்ட ஒ  வசனத்ைத அவர் ேபச வி ம்பவில்ைல. 
 
    கூராக்கிய ஒ  ெபன்சிைல ெசங்ேகால்ேபால பி த் க்ெகாண்  கம்ப் ட்டாின் 
வாசல்கைள ஒவ்ெவான்றாகத் திறந்  பார்த்  ஆராய்ந்தார். பிறகு என் தம்பி பற்றி ஒ  
ேகள்வி ேகட்டார். 'இப்ப  ெசய் ம்ேபா  மின்சார ள் பறக்கிறதா?' என்றார். 
 
    நான் 'ஓேமாேமாேமாம்' என்ேறன். 
 
    என்ன ைளத் திறம்! என்ன த்திமான்! அப்ெபா தான் எனக்கு இவ ைடய 

ைளையக் காப்பதற்கு பத்ெதான்ப  மண்ைட எ ம் கள் இர  பகலாக 
பா ப வதன் சூட்சுமம் ாிந்த . 
 
    'இ  ெபால்லாத ைவரஸ்' என்றார். அவர் தகப்பனார் 'ெபால்லாத காட்ேடாி' என்  
ெசால் ம் ேபா ம் அேத குரல்தான். என் ைட ச மத்தின் கீேழ ரத்தம் 
ெப க்ெக த்  நா  பக்க ம் ேவகமாகப் பாய்ந்த . அந்த இைரச்சல் ேகட்காத 

ரத்தில் நின் ெகாண்  கத்ைத இயன்ற மட் ம் க்கமாக மாற்றி ைவத்  
அவைரப் பார்த்ேதன். இரண்  ச்ைச இ த்  ஒன்றாகவிட்  'இைத quarantine 
பண்ணேவ ம்' என்றார். 
 
    'ஒ  பத்  வய  ெப ய க்கு ெசால்ற ேபால விளங்கப்ப த் ங்ேகா.' 
 
    'அடக்கலாம், ஆனால் அழிக்க யா ' என்றார். 
 
    'இன் ம் ெகாஞ்சம் கீேழ வந்  நா  வய  ைபய க்கு ாிகிற  ேபால 
ெசால் ங்ேகா' என்ேறன். 
 
    'உங்க க்கு சூரபத்ம ைடய கைத ெதாி ம்தாேன. சாகா வரம் ெபற்றவன். 
ேதவர்க க்குத் ெதால்ைல ெகா த்தப ேய இ ந்தான். அப்ெபா  கப் 
ெப மான் ேகாபம்ெகாண்  தன் ேவலா தத்ைத எறிந்தேபா  சூர ைடய உடல் 
இரண்டாகப் பிளந்த . ஒ  பாதி ேசவலாக ம், ஒ  பாதி மயிலாக ம் மாறிய .' 
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    'இ  பைழய கைத.' 
 
    'இன் ம் இ க்கு. சூரன் சாகவில்ைல. உ மாறினான். அவ்வள தான். ேசவைலப் 
பி த்  ெகா யிேல ம், மயிைலப் பி த்  வாகனமாக கா ன் கீேழ ம் கன் 
ைவத் க்ெகாண்டார். இரண்ைட ம் எப்ப ம் கண்காணித் க் ெகாண்ேட 
இ க்கேவ ம். ெகாஞ்சம் அசந்தா ம் சூரன் பைழய உ வம் எ த் வி வான்.' 
 
    'அப்ப இந்த ைவரஸ்¨ஸ ெகால்ல யா ?' 
 
    'அைதத்தான் ெசால்றன். த்தியறிஞ்ச ெபண்ைண ைலயில உட்கார்த்தி 
ைவப்ப ேபால இந்த ைவர¨ஸ ஒ  ைலயில பி த்  ைவக்கேவ ம். அடக்கலாம், 
ெகால்ல யா . கம் ட்டர் தன் பாட் க்கு ேவைலையச் ெசய் ம்,' என்றார். 
 
    'யா ம் ஞா ம் யாராகியேரா' என்  ெதாடங்கும் சங்கப் பாடல் நிைன க்கு வந்த . 
 
    என  தா ம் உன  தா ம் யாெரன்  அறிேயாம் 
    என  தந்ைத ம் உன  தந்ைத ம் உற  அற்றவர் 
    நா ம் நீ ம் ன்ேனா பின்ேனா கண்டதில்ைல 
    பாைல மண்ணில் மைழ நீர் ேபால 
    உன் ைடய ைவரஸ் என் கம் ட்டாில் கலந்த ேவ. 
 
    ராமர் அறியாமல் ஊன்றிய அம்பில் குற்றமற்ற ஒ  ேதைர ெசத் ப்ேபான  
என்பார்கள். அ  விபத் , ஆனால் இ  என்ைன ேநாக்கி ஏவப் பட்ட ைவரஸ் அம் . 
பி ப்ைபன் நாட் ல் வா ம் கம் ெதாியாத நண்பேர! என் வந்தனங்கள். உமக்கு மகா 
தி ப்தியாக இ க்கும். வயி  குளிர்ந்தி க்கும். ஒ  ேக ம் நிைனத்தறியாத என்ைன 
உம் ைடய ைவரஸ் பீ த் விட்ட . இைதப் பைடப்பதற்கு அல் ம் பக ம் எத்தைன 
மனித நாட்கைள ெசலவழித்தி ப்பீர். உம் உைழப்  ணாகவில்ைல. ைவரஸ் 
வ வான . இப்ெபா ம் அ க்க  ெவளிேய வந்  சி  சண் த்தனம் காட்  
மைறந் வி கிற . இனி என்ெறன் ம் உமக்கு நான் அ ைமேய. உம் பணி 
ெதாடரட் ம். இன் ம் பல ேதசங்க க்கும் பைடெய க்கட் ம். பரவட் ம். 
    ----------- 
 

47. இலக்கியப் பற்றாக்குைற 
 
    நான் கனடா க்கு வந்த திதில் என் ைடய நாளாந்த ேதகப்பியாசத் க்கு 
பிரச்சைனேய இல்ைல. காைல ம், மாைல ம் மற் ம் ேவைளகளி ம் 
ெதாைலக்காட்சியின் ாிேமாட்ைடத் ேத வதிேலேய எனக்கு ேபா மான 
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ேதகப்பியாசம் கிைடத் வி ம். சிலேவைளகளில் இந்த ாிேமாட் நிலவைறயில் 
கிைடக்கும், சிலேவைளகளில் சைமயலைறயில், மற் ம் ேவைளகளில் ப க்ைக 
அைறயில். ஒ  ைற ேதாட்டத்  பிளாஸ் க் இ க்ைகயில் கூட அகப்பட்ட . நான் 
கீழ் ட் க்கும், ேமல் ட் க்கும், நிலவைறக்குமாக ஓ யா  எப்ப ேயா இைதக் 
கண் பி த் வி ேவன். அன்  காைல, அ  சைமயலைறயில் பாத்திரம் க வியின் 
ேமல் உட்கார்ந்தி ந்த . ேயாசித் ப் பார்த்ேதன். இந்த ெதாைல இயக்கி வ வதற்கு 

தல் வாழ்ந்த ஆதி மனிதர்கள் தங்கள் அன்றாட ேதகப்பியாசத் க்கு என்ன 
ெசய்தி ப்பார்கள்? ாியவில்ைல. அதன் ெபயைரப் பா ங்கள்,ெதாைல இயக்கி. 
அ க்க  ெதாைலந்  வி ம் என்பைத எப்ப ேயா ன்கூட் ேய உணர்ந்  ெதாைல 
ேநாக்ேகா  ைவத்த ெபயர். 
 
    நான் பிறகு வியர்ைவையத் ைடத் க்ெகாண்  விைய ேபாட்ேடன். இ ப  
நிமிட படத் க்கு 35 நிமிட ேநரம் விளம்பரம் இ க்கேவண் ம் என்ப  கன ய 
அரசாங்கத்தின் ஆைண. ஆகேவ நான் எப்ப விைய இயக்கினா ம் ஒ  
விளம்பரம்தான் த ல் வ ம். ஆனால் அன்  வந்த விளம்பரம் அற் தமாக இ ந்  
நான் காைல அ பவித்த இடர்கைள எல்லாம் க்கி எறிந்த . 
 
    உதாரணம், காைலயில் கம்ப் ட்ட டன் எனக்கு நடந்த சண்ைட. ஒ  
நாைளப்ேபால இல்லாமல் அன்  காைல கம்ப் ட்டைர இயக்கிவிட்  அதன்  
உ வ ம் இறங்கும்வைர காத்தி ந்தேபா  சிாித்ேதன். என் ைடய அம்மா ம், 
ேசாற் க் கஞ்சி வ ந் யக் காத்தி க்கும் ேபா  இப்ப த்தான் சிாிப்பார். 
 
    என் ம் இல்லாத தி நாளாக கம்ப் ட்டர் 'press any key when you are ready' 
என்ற . நான் காைல ஐந்  மணியில் இ ந்  ெர யாகேவ இ ந்ேதன். என்றா ம் 
கம்ப் ட்டாின் வார்த்ைதக்கு ம ப்  காட்டாமல் ட்  சாவிைய எ த்  
அமத்திேனன். ஒன் ம் நடக்கவில்ைல. அைறச் சாவிைய எ த்  அமத்திேனன். பிறகு 
கார் சாவிைய ம் அமத்திப் பார்த்ேதன். ஒன் ம் நடக்கவில்ைல. ஏேதா ெபாிய பிைழ 
நடந் விட்ட . கம்ப் ட்டர் ெசய் ம் ெபாிய என்ஜீனியர்கள் எந்தச் சாவி என்பைத 
விளக்கமாகச் ெசால்லலாம் அல்லவா? 
 
    Anyway, கைதக்கு வ ேவாம். ெதாைலக்காட்சியில் ெதாிந்த விளம்பரம் இ தான். 

த ல் ஒ  வாசகம் வந்த . 
 
    'சில ேவைளகளில் அதிசயமாக ெசார்க்கம் கீேழ வி ந்  வி வ ண் . ஆனால் 
அைவ தி ப்பித் தி ப்பி எங்கள் சுற் லாத் தளங்களில் வி ந்  வி வ தான் 
இன் ம் அதிசயம்.' 
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    இதற்கு பிறகு சில சுற் லாத் தளங்களின் படங்கைளக் காண்பித்தார்கள், 
அவ்வள தான். இந்த எ த் க்காகேவ இந்த சுற் லாத் தளத்ைதப் பார்க்கும் ஆைச 
எனக்கு எக்கச்சக்கமாகக் கூ ய . 
 
    தமிழ் ஊடகங்களில் கணக்கிலடங்காத விளம்பரங்கள் வ வ ம், ேபாவ மாக 
இ க்கின்றன. அவற்றிேல சில கைலநயம் மிகுந்  காணப்ப ம்; இன் ம் சில 
ெவ ப் ட் ம். சமீபத்தில் ேர ேயாவில் கீேழவ ம் விளம்பரத்ைத ேகட்ேடன். 
 
    'என்ன, உங்கைட தங்கச்சி வந்  அஞ்சு வ சம்தாேன. அவ எவ்வள  ெபாிய  
வாங்கிவிட்டா. நீங்க ம் இ க்கிறியள் இ ப  வ சமாக, ன்  ேவைல 
ெசய் ெகாண் .' மைனவி தன் சைன இ த் ைரக்கிறாள். 
 
     வாங்குவதற்கான விளம்பரம் இ . Advertisement in bad taste என்  
ெசால்வார்கள். தங்ைகயிடம் ஒ  நல்ல  இ ந்தால் சந்ேதாசப் பட அல்லவா 
ேவண் ம். இ  ெபாறாைமையத் ண் வதற்கு ெகா த்த விளம்பரமா, அல்ல   
வாங்குவதற்கு ெசய்த விளம்பரமா? 
 
    இவர்கள் ஒ  விளம்பரம் ெசய்வதற்கு எவ்வள  பணம் ெசலவழிக்கிறார்கள். அைதக் 
ெகாஞ்சம் கைல நயத் டன் ெசய்தால் பார்ப்பவ க்கு வி ந் ; ெசய்பவ க்கும் 
ஆனந்தம் அல்லவா? இலக்கியமாக எ வதற்கு ப ப்  க்கியமில்ைல. நாலாம் 
வகுப்  மட் ேம ப த்  கல்விைய த் க்ெகாண்ட என் நண்பன் ஒ வன் தன் 
பக்கத்  ட் ப் ெபண் க்கு அற் தமான கவிைத வாிகளில் தன் காதைலச் 
ெசால் யி க்கிறான். 
 
    எங்கள் நாட்  வ மானவாி அ வலகம் அதன் சு சு ப் க்கு ேபர் ேபான . 
என் டன் ப த்த ெபண் ஒ வர் அங்ேக அதிகாாியாக ேவைலயில் ேசர்ந்தி ந்தார். 
இந்த அ வலகத்தில் எ ந்தமானத் க்கு வாி தீட்  அ ப்பிவி வார்கள். 
 
    ஒ வர் ெதாழில் ெசய்  நசித் ப் ேபாயி ந்தார். அவாிடம் எக்கச் சக்கமான வாி 
அறவிடப்பட் ந்த . அவர் வாி refund க்கு விண்ணப்பித் , க்குக்குத் 
தண்டைனக்காரர் க்கு மரம் ெர யாகும் வைரக்கும் காத்தி ப்ப ேபால 
காத்தி ந்தார். அ வலகத் க்கு நைடயாய் நடந்தார். சிலேவைளகளில் காைலயி ம், 
மாைலயி ம்கூட ேபானார். அவர் தரப்பில் நிைறய நியாயம் இ ந்த  என்  
அதிகாாிக்கு ெதாி ம். 
 
    ஆனால் நடந்த  ேவ . அ வலகத்தின் ஒவ்ெவா  பகுதியி ம் தைலைம ஊழியர் 
என்  ஒ வர் இ ப்பார். அவைர மீறி ேகாப்  ஒ  இன்ச்கூட நகர யா . அவேரா 
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தின ம் ேமைசயிேல தன் க ப் த் ேதால்ைபைய காவ க்கு இ த்திவிட் , 
கன்டீனி ம், கழி  விற்பைனக் கைடகளி ம் நகர்ந்  ெகாண் ப்பார். 
 
    ஒ நாள் இந்த வாி ெச த் நர் நடந் வ ம்ேபா  ேராட் ேலேய வி ந்  
இறந் விட்டார். அப்ேபா  இந்தப் ெபண் அதிகாாி ேகாப்பிேல ஒ  குறிப்  எ தி 
தைலைம ஊழிய க்கு அ ப்பிைவத்தார். 'வ மான வாி ெச த் நர் உம் ைடய 
பதிைல எதிர்பார்த்  பார்த்  காத்தி ந்தார். அப்ப ேய இறந் ேபானார். 
இனிேமலாவ  வாி ெச த் பவர் இறக்கு ன்பாக ைவ அறிவித்தால் அ  ெபாிய 
உதவியாக இ க்கும்.' ஏேதா அவர் இறந்த  இவர் ைவக் கடத்தியதால்தான் என்ற 
பாவைனயில் அந்தக் குறிப்  அைமந்தி ந்த . 
 
    இேத மாதிாி சம்பவம் தமிழ்நாட் ம் நடந்த . கைலஞர் தலைமச்சராக 
இ ந்தேபா  அவாிடம் ேவைலபார்த்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாாி ஒ ைற என்னிடம் 
கூறினார். தலைமச்ச க்கு ேவண் ய ஒ  விவகாரம் க்கு வராமல் 
தள்ளிப்ேபாட் க்ெகாண்ேட வந்த . அதிகாாிகள் இ த்த த்தார்கள். சம்பந்தப்பட்ட 
ேகாப்  வளர்ந்  வளர்ந்  ஒ  பன்றிக்குட்  ைசஸுக்கு வந் விட்ட . கைலஞ க்கு 
எாிச்சல். ேகாப்பிேல இப்ப  எ தினாராம். 
 
    'ெமத்ைத அள க்கு ேகாப்  
    நத்ைத அள க்கு ஊர்கிற .' 
 
    அந்தக் ேகாபத்தி ம் அவாிடம் கவிைத பிறந்தி க்கிற , பா ங்கள். அ தான் 
இலக்கியம் ெசய் ம் ேவைல. 
 
    ஒ ைற, 1997ம் வ டம் என்  நிைனக்கிேறன், ெபாஸ்டனில் ெப ம் யல் 
அ த்த . ெவள்ளத்தா ம், காற்றா ம் க க்குப் பலத்த ேசதம். இந்தப் ய ேல 
அகப்பட் க்ெகாண்ட என் நண்பர் இப்ப  எனக்கு க தம் எ தினார். 
 
    'இந்த ைற அ த்த யல் காற்றினால் அதிர்ஷ்டவசமாக என் ட் க்கு பலத்த 
ேசதம் இல்ைல. ெசங்குத்தான சுவர்கள் மாத்திரம் சிறி  சாிந்  விட்டன. சுவாில் தைர 

ட்டாதப யால் தைர தப்பிவிட்ட . க்கூைர ம் பறந் விட்டதால் அைதப் ப  
பார்க்கும் ெசல  $5000 மிச்சப்பட்ட . உண்ைமையச் ெசான்னால் ேநற்  அ த்த 

ய னால் நான் ெகாஞ்சம் லாபம் ஈட் ய  என்னேவா உண்ைமதான்.' 
 
    இ  எப்ப  இ க்கிற . ேபாகட் ம், பத்திாிைககளில் ஆசிாிய க்கு வ ம் 
க தங்க ம் சில சுைவயாக இ க்கும். 
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    'அன் ள்ள ஆசிாிய க்கு, 
 
    ஜனாதிபதி ஷ்ஷதின் சமீபத்திய பிரகடனம் ெமச்சத்தக்க . அேயாவா 
மாகாணத்தில் மாட் ச்சாணத்தில் இ ந்  மின்சாரம் எ ப்பதற்கு 400 மில் யன் 
ெடாலர் ஒ க்கியி க்கிறார். உண்ைமயில் இைத வாஷதிங்டனில் ெசய்தால் இன் ம் 
ம வாக இ க்கும். ஏெனன்றால் அங்ேகதான் மாட் ச்சாணம் (bullshit) நிைறயக் 
கிைடக்கிற .' 
 
    நான் சூடானில் ேவைல ெசய்தேபா  அங்ேக அதிகாாிகள் வ டாவ டம் தங்கள் 
ஊழியர்களின் ேவைலத்தரம் பற்றி அந்தரங்கமான மதிப் ைர எ தி அைத 
ேமலாளர்க க்கு சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். இ  நி வனத்தின் சட்டம். என் டன் 
பணியாற்றிய சக அதிகாாியிடம் ஓர் ஊழியர் ேவைல பார்த்தார். எந்த ஒ  எளிய 
காாியத்ைதக் ெகா த்தா ம் தப் த் தப்பாக ெசய்  சிக்கலாக்கி ேமலதிகாாிக க்கு 
இன் ம் ேவைலையக் கூட் வார். அ ைமயான மனிதர், ஆனால் ஆண்டவன் 
அவைர க த் க்கு ேமேல வி த்தி ெசய்யவில்ைல. இவ ைடய நல்ல குணத் க்காக 
ஒ வ ம் இவைர வ ட வில் கண் ெகாள்வதில்ைல. கைடசியில் ஒ  நாள் நண்பர், 
இனிேம ம் அவர் உபத்திரவத்ைத தாங்க யாமல் வ டாந்திர மதிப் ைரயில் 
ஒேரெயா  வசனம் எ தினார். 'எங்ேகா ஒ  கிராமத்  ட்டாளின் தைலைமப் 
பதவிக்கு இந்த ஊழியரால் அச்சு த்தல் இ க்கிற .' அவ்வள தான். அந்த 
ஊழிய க்கு பிறகு என்ன நடந்த  என்ப  ெசால் த் ெதாிய ேவண் யதில்ைல. 
 
    ஒ நாள் உணவகத்தில் தனியாக சாப்பிட் க் ெகாண் ந்ேதன். எனக்கு ன்னால் 
ஒ வர் உணைவ த் விட்  ேசாகமாக உட்கார்ந்தி ந்தார். அவர் பிேளட்ைடப் 
பார்த்ேதன். மிச்ச எ ம் கைள ஒன்றன் மீ  ஒன்றாக ஒ  ேகா ரம்ேபால அ க்கி 
ைவத்தி ந்தார். இவர் ஒ  கட்டடக் கைலஞர், அல்ல  இ காட் ல் ெபாிய அதிகாாி - 
இப்ப  நிைனத் க்ெகாண்ேடன். 
 
    இந்த நா களில் எச்சாிக்ைகயாக இ க்கேவண் ம். அவசரமில்லாமல் க்ைக 

ைழக்கக்கூடா . இ ந்தா ம் அவ க்கு என்ன க்கம் என்  விசாாித்ேதன். 'உயில் 
எ ம் அவசியம் வந் விட்ட . எனக்கு கடன் எக்கச்சக்கம். ைகயி ப்பில் ஒன் ம் 
இல்ைல. மீதிைய ஏைழக க்குப் பிாித் த் தரேவண் ம்' என்றார். இந்த மனித ைடய 

கம் ெவகுகாலமாக என் மனதி ந்  மைறயவில்ைல 
 
    தமிழ் விளம்பரங்கள் எல்லாேம ேமாசமானைவ என்  நான் ெசால்ல வரவில்ைல. 
சில ேவைளகளில் தி க்கி ம் விதமான சுைவ டன் அைவ அற் தமாக 
அைமந் வி வ ம் உண் . உதாரணத்திற்கு கனடாவில் tvi நி வனம் நடத் ம் 
வேயாதிகர்க க்கான ஒ  நிகழ்ச்சிைய ெசால்லலாம். அதன் தைலப்  'பழ திர்ச் 
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ேசாைல'. பழங்கள் உதிர்வ  என்ற க த்தில் இல்ைல; ப த்த தியவர்கள் உதிர்க்கும் 
நல் ைரகள் என்  எ க்க ேவண் ம். என்ன ட்பமான தைலப்  
ைவத்தி க்கிறார்கள். 
 
    மரணத்தி ம் இலக்கியம் இ க்கிற . கனடாவில் ஒ  மரண அறிவித்தைலக்கூட 
ரசைன டன் ெசய்வார்கள். 'ம ைம எய்தினார்' என்ப தான் வாசகம். எவ்வள  
அழகு. வின்ஸ்டன் ேசர்ச்சில் மரணத் த வாயில் இ க்கும்ேபா  கூறினார். 
'ேதவ டனான ெப ம் சந்திப் க்கு நான் தயார்; அவர் தயாரா என்ப  நான் 
ெசால்வதற்கில்ைல.' மார்க் ட்ெவய்ன் சாவதற்கு ன்பாகேவ சில ஆர்வமான 
பத்திாிைககள் அவர் இறந் விட்டாெரன்  ெசய்தி பரப்பிவிட்டன. மார்க் ட்ெவய்ன் 
அறிவித்தார், 'என் ைடய மரணம் பற்றிய ெசய்திகள் மிைகப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன.' 
 
    ஆனால் கனடாவில் நான் பார்த்  மிக ம் ரசித்த விளம்பர வாசகம் என்றால் அ  
கீேழ வ வதாகத்தான் இ க்கும். ைம ம், இலக்கிய ம் கலந்த . 
 
    'சனி இடப்ெபயர்ச்சி. ேகள்விப்பட் ப்பீர்கள். வியாழன் இடப் ெபயர்ச்சி, ெவள்ளி 
இடப்ெபயர்ச்சி எல்லாம் உங்க க்கு பாிச்சயம். நாங்கள் ஏ  நாட்க ம் 
இடப்ெபயர்ச்சி ெசய்ேவாம். கனடாவின் சிறந்த இடப்ெபயர்ச்சிக்காரர்கள் - MOVERS - 
நாங்கள்தான்.' 
 
    இப்ெபா  நா ம் ஓர் இடப்ெபயர்ச்சி ெசய்வதற்காக நி த்த ேவண் ம். எனக்கு 
ஒ  ேவைல இ க்கிற . பக்கத்  ட் க்காராிடம் ேபாய் கைடசி யற்சியாக 
அவ ைடய சாவிைய வாங்கி அமத்திப் பார்ப்ேபன். 
    --------------- 
 

48. அ ைமயான பாதாளம் 
 
    இம் ைற அெமாிக்கா க்குச் ெசன்றேபா  நான் ெபாஸ்டனில் ஒ  லகத்ைதக் 
கண் பி த்ேதன். பிரம்மாண்டமான இரண்ட க்கு கட்டடம். இதிேல ஒ  அைற 
பிரத்திேயகமான கவனத் டன் ெசய்யப்பட் ந்த . அகலமான ண்கள், உயர்ந்த 
கூைர, ெம ந்த நீண்ட ஜன்னல்கள். ஒ   வ டத் க்கு ந்ைதய மகாராஜாவின் 
ப ப்  அைறேபால இ ந்த . இைத வட்டமான ேம¨ஜக ம், மி வான 
ேசாபாக்க ம், நிற்கும் மின்விளக்குக ம் அலங்காித்தன. இந்த அைறதான் 
தனியாளான எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட . நான் ேகட்ட த்தகங்க ம் என் ேமைசையத் 
ேத  வந்தன. அ க்க  லகர் வந்  வசதிகள் சாியாக இ க்கின்றனவா என்  



 129

விசாாித்தார்.  ைவத்த க தாசிக் குவைளகளில் ேகாப்பிேயா, ேதநீேரா 
ெகாண் வரலாம். எவ்வள  ேநரம் ேவண் மானா ம் இைணயத் டன் 
ெதா க்கப்பட்ட கம் ட்டைர இயக்க அ மதி இ ந்த . 
 
    இவ்வள க்கும் நான் அங்ேக ஓர் அங்கத்தவன்கூட இல்ைல. அந்நிய ம். ஆனால் 
அறி த்தாகம் தீர்க்க வி ம் ம் எவ ம் இந்த வசதிகைள இலவசமாக அ பவிக்கலாம். 
Mark Twain எ திய அத்தைன த்தகங்க ம் இங்ேக ர்வ அட்ைடக டன் 
கிைடத்தன. அவற்ைறத் தி ம்ப ம் ப த்தேபா  எனக்கு இரண்  விஷயங்கள் 

லப்பட்டன. ேமலான இலக்கியங்கைள ஒ வர் சி வயதில் ப க்கக்கூடா . நாங்கள் 
அேநகமாக சி வயதில் ப ப்பவற்ைற தி ம்ப ம் ப ப்பதில்ைல. இந்தப் த்தகத்தில் 
ெசான்ன எத்தைனேயா அ ைமயான விஷயங்கைள நான் தல் வாசிப்பில் 
தவறவிட்ட  மீண் ம் அவற்ைறப் ப த்தேபா  ெதாிந்த . 
 
    இரண்டாவ , மார்க் ட்ெவய்ன் அெமாிக்காவின் தைலசிறந்த இலக்கியக்காரர். 
அெமாிக்க இலக்கிய ஆரம்பேம இவர்தான். இவ க்குப் பின்னால் வந்த 
எ த்தாளர்களில் எவ ம் இவைரத் தாண்டவில்ைல என்  ெசால்கிறார்கள். ந ன 
அெமாிக்க எ த்தாளர்களிடம்கூட இவ ைடய சாயல் இ ப்பைத உணர கிற . 
 
    ஹக்கிள்ெபாி•பின் நாவ ல் ஒ  இடத்தில் இப்ப  வ ம். Don't forget to remember 
that you don't know anything about it. உனக்கு ஒன் ம் ெதாியா  என்பைத 
ஞாபகத்தில் ைவத்தி க்க மறக்காேத. இைதப் ப த்த ேபா  எனக்கு சிாிப்  வந்த . 
ேவ  யாரால் இப்ப  எ த ம். 
 
    'ஞாபகம்' என்றால் நிைனவில் ைவப்ப . அதற்கு எதிர்ப் பதம் 'மறதி'. அப்ப  
இ க்கும்ேபா  ஞாபகமறதி என்ற ெசால் எப்ப  உண்டான . எங்கள் வகுப்  
தமிழாசிாியர் எ தச் ெசான்ன கட் ைரயில் நான் ஒ ைற 'ஞாபக மறதி' என்ற 
ெசால்ைல பாவித் விட்ேடன். 'அ  என்ன ஞாபக மறதி, மறதி என்றாேல ேபா ம்' 
என்  ஒ  குட்  ைவத்தார். இவாிடம் கற்றைதவிட வாங்கிய குட் கேள அதிகம். 
சு க்கமான தமி க்காக உயிைர வி வார். அ மதித்தால் உலகத்ைதேய சு க்கி 
வி வார். யாராவ  'அழகான ெபண்' என்  எ தினால் ெதாைலந்தார்; 'அழகி' என்  
எ தேவண் ம். 
 
    என் நண்பன் 'பாண்டவ க்கும் ெகளரவ க்குமிைடயில் நடந்த சண்ைட' என்  
எ திவிட்டான். 'தனிப்பட்டவர்க க்குள் நடப்ப தான் சண்ைட. 
பைடக க்கிைடயில் நடப்ப  ேபார்' என்றார். இன் ம் அைத ஆழமாக 
விளக்குவதற்காக நீண்ட பிரம்ைப எ த்  சினார். அந்த ச்சு  
ெப வதற்கிைடயில் என் நண்ப ைடய கு அைதத் த த்  விட்ட . 
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    இவ ைடய கைடசிக் காலத்தில் நான் இவைரப் ேபாய் பார்த்ேதன். என் ெபயைர 
ன்  தரம் தி ப்பித் தி ப்பி ேகட்டார். நான் விைட ெப ம்ேபா  ம ப ம் 

ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்டார். அவ க்கு மறதி வியாதி. இப்ெபா  யாராவ  'ஞாபக 
மறதி' என்  எ தினா ம், 'மறதி' என்  எ தினா ம் அவ க்கு ஒன் தான். 
 
    மறதி வியாதி பற்றி கிேரக்க ராணத்தில் ஒ  கைத உண் . ஈெயாஸ் என்ற 
ேதவைதயிடம் ைமயல் ெகாள்கிறான் ைதேதானிஸ். ஆனால் ைதேதானிஸ் 
மரணத்ைதத் தாண்ட யாத ஒ  சாதாரண மா டன். ெபாிய கட ள் ஈெறா டம் 
ைதேதானிஸுக்கு சாகாவரம் த ம்ப  ேவண் கிறாள் அவன் காத  ஈெயாஸ். 
அவ ம் ெகா த் வி கிறான் - ஆனால் அதில் ஒ  சூழ்ச்சி இ ந்த . இளைம டன் 
கூ ய சாகாவரம் அல்ல அ . ைதேதானிஸ் வேயாதிகம் கூ , தளர்ச்சி ம், மறதி ம் 

 ெதாணெதாணக்கத் ெதாடங்குகிறான். ஈெயாஸால் ெபா க்க யவில்ைல. 
ைதேதானி¨ஸ ெவட் க்கிளியாக மாற்றிவிட் த் தப்பி வி கிறாள். இன் ம் 
ெவட் க்கிளி ஓயாமல் சத்தம் ேபா வ  அதனால் தாேனா என்னேவா. 
 
    அன்  ெதாடங்கிய  இன் வைர ெதாடர்கிற . ன்னாள் அெமாிக்க ஜனாதிபதி 
ெரானால்  ேரக க்கு Alzheimer வியாதி என்  1994 ல் கண் பி க்கப்பட்ட . இந்த 
மறதி வியாதிக்கு ைவத்தியம் இல்ைல. ப ப்ப யாக இ  ஆைள ழ்க த் வி ம். 
மறதிையத் ெதாடர்ந்  ைளக் குழப்பம், வார்த்ைத த மாறல், எாிச்சல், ெதாண 
ெதாணப்  என்  எல்லாம் ேசர்ந் வி ம். சிலர் வியாதிைய  மைறத்தா ம் 
ெப ம்பாலான அெமாிக்கர்கள் அப்ப யில்ைல. வியாதி அ கிய ம் ேரகன் 
அெமாிக்க மக்க க்கு, தன் ைள தன் வசத்தில் இ ந்  விலக ன்னேர, ஒ  ெசய்தி 
விட்டார். 
 
    'ஆண்டவன் என்ைன அைழக்கும்ேபா , அ  எந்த நாளாக இ ந்தா ம், நான் இந்த 
நாட் ல் ஆழமான பற் டன்தான் கிளம் ேவன். 
 
    'இன்  நான் என் ைடய வாழ்க்ைகயின் அஸ்தமனத்ைத ேநாக்கிய பயணத்ைத 
ெதாடங்குகிேறன். அெமாிக்கா க்கு ஒ  பிரகாசமான வி யல் நிச்சயம் என்பைத நான் 
அறிேவன்.' 
 
    இன் , 90 வய க்கு ேமலான நிைலயில் தன்ைனச் சுற்றி ள்ள எல்லாவற்ைற ம் 
ேரகன் மறந் விட்டார். அவர் மைனவிையேயா, மகைளேயா, உறவினர்கைளேயா, 
ேவ  நண்பர்கைளேயா அவரால் அைடயாளம் காண யா . மரண அரசனின் 
வரேவற்பைறயில் காத்தி க்கிறார். 
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    எங்கள் ராணங்களி ம் மறதிக்காரர்கள் இல்லாமல் இல்ைல. ேவட்ைடயாட வந்த 
ஷ்யந்தன், காட் ேல விைளயா க் ெகாண் ந்த சகுந்தைலைய கண்  காமவசமாகி, 

அங்ேகேய அவைளக் கந்தர்வ மணம் ெசய் ெகாள்கிறான். அைடயாளமாக ஒ  
ேமாதிர ம் த கிறான். அவ்வள  அவசரமாக மணம் ெசய்தவன் உடேன அவைள 
அரண் மைனக்கு அைழத் ப் ேபாவ தாேன. இல்ைல. ஓர் அரசிக்குாிய மாியாைதகள் 
தந்  தன் பாிவாரங்க டன் வந்  அைழத் ப் ேபாவதாகச் ெசால் த் 
தப்பிவி கிறான். 
 
    ராஜ்ஜீயத் க்கு தி ம்பிய ம் சகுந்தைலைய மறந் வி கிறான் ஷ்யந்தன். 
சகுந்தைல அரண்மைனக்கு வந்  ைறயிட்டேபா  அவைள ற்றாக ம த்  
உதாசீனம் ெசய்கிறான். பிறகு அரசன் ெகா த்த ேமாதிரத்ைத மீனவன் கண்  
பி த்த ம், ஞாபகம் மீண்  சகுந்தைலைய தி ப்பி ஏற் க்ெகாள்கிறான் என்  
காளிதாஸர் கைதைய க்கிறார். 
 
    ஒ  விஞ்ஞானிக்கு க்கியமான உ ப்  ைள. இ திக் காலத்தில் கலீ ேயாவின் 

ைளைய மறதி ம ங்க த்  வி கிற . மிதான் சூாியைனச் சுற் கிற  என்  
விஞ்ஞான ர்வமாக த ல் நி பித்தவர் கலீ ேயா. இந்தக் கூற் க்காக அவர் ேமல் 
கட ள் நிந்தைனக் குற்றம் சுமத்தப்ப கிற . உலகத்தின் கழ் ெபற்ற தல் வான் 
கணிப்பாளர், தன் ைமக் காலத்ைத ட் க் காவ ல் கழிப்பார். இந்த சமயங்களில் 
தான் இள வயதில் எ திய கணித சித்தாந்தங்கைள எல்லாம் எ த் ப் ரட் ப் ரட் ப் 
பார்த் க்ெகாண்ேட இ ப்பார். அப்ெபா  ' நான் எ திைவத்த சித்தாந்தங்கேள 
எனக்கு ஒன் ம் ாியவில்ைலேய' என்  கண் கலங்குவாராம். 
 
    ஆனால் மறதிக் கைதக ள் என்ைன சமீபத்தில் கவர்ந்த , கனடா ெசய்தித் தாளில் 
வந்த ஒ  தகவல்தான். தன் ைடய ெசயற்ைகக் காைல ஒ வர் ெபா  இடத்தில் 
மறந்  ைவத் விட்  ேபாய்விட்டார். அவைரத் ேத கிற  கனடா ெபாலீஸ். இந்தக் 
கால் பிளாஸ் க்கில் ெசய்யப்பட்ட இட கால். இ  அ டாஸ் ஆண் சப்பாத்  எட்  
ைச¨ஸ அணிந்தி ந்த . இந்தக் கா ன் ேதய்ைவ ைவத்  ேசாதித் ப் பார்த்தேபா  
குைறந்த  இரண்  வ டங்களாவ  இந்தக் கால் நடந்  உதவி ெசய்தி ப்ப  ெதாிய 
வந்தி க்கிற . 
 
    மறதிக்கு பாிசு ெகா ப்பெதன்றால் இந்த ஒற்ைறக்கால்காரைர மறக்க மா! 
எனக்கு மறதி டன் சி வயதில் இ ந்ேத நல்ல பாிச்சயம் உண் . இர  க்க 
பாீட்ைசக்கு கண் விழித்  மனப்பாடம் ெசய் விட்  பாீட்ைச மண்டபத் க்கு 
ெசன்றால் நான் வாேய திறக்கமாட்ேடன். ப த்தைவ ெவளிேய வி ந் வி ேமா என்ற 
அச்சம். ேகள்விப் ேபப்பர் வந்த ம் கஜபாகுவின் ேததி ம், கங்ைக ெகாண்ட 
ேசாழனின் ேததி ம் மாறி வி ம்.  சில வ டங்க க்கு ன்  அப்ப யான ஆபத்  
ஒன்  எனக்கு வந்த . 
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    நான் ப த்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒவ்ெவா  நா ம் காைலயில் ேதகப் பியாச வகுப்  
நடக்கும். தல் ேவைலயாக ேநர்க்ேகாட் ல் நின்  நாங்கள் எண்ணிக் ெகாண்ேட 
வரேவண் ம். அதாவ  one, two, three என்ற ஒ ங்கில். இந்த நம்பர்கள் 
ெசால்வதற்கும், ேதகப்பியாசத்திற்கும் என்ன ெதாடர்  என்  என்ைனக் 
ேகட்காதீர்கள். 
 
    அ ைமநாயகம் என்ற மாணவ க்கு sixteen ெசால்லவரா ; 'சிக்கிட்டீன்' என்ேற 
ெசால்வான். அந்த வகுப்  ம் வைர எங்கைளெயல்லாம் சிாிப்  ட்ட இ  
ஒன்ேற ேபா ம். வாிைசயில் நிற்கும்ேபா  எப்ப ேயா அவ க்கு அந்த நம்பர்தான் 
கிைடக்கும்; அவ ம் சிக்கிட்டீன் என்  ெசால்வான். 
 
    ேபாகப்ேபாக அவன் ைலனில் நிற்கும் ன்  தனக்கு ன் எத்தைன ேபர் 
நிற்கிறார்கள் என்  எண்ணி 13வ  இடத்திேலா 18வ  இடத்திேலா நிற்கப் 
பழகிக்ெகாண்டான். அந்த க்தி ம் ப க்கவில்ைல. வாத்தியார் பார்த் விட்டார். 
உயரப்ப தான் நிற்கேவண் ம்; பத்மநாபன் த ல், ெஜய ரசிங்கம் கைடசியில் 
என்  கட்டைள இட்டார். அவைன மாற்றி நிற்கைவத்தார். அவன் ம ப ம் 
சிக்கிட்டீன் ஆகிவிட்டான். 
 
    இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அவன் ெபயேர எல்ேலா க்கும் மறந்  விட்ட . 
சிக்கிட்டீன் என்றால்தான் ெதாி ம். அவ ம் சிக்கிட்டீன் என்  கூப்பிட்டால் பதில் 
ெசால்லப் பழகியி ந்தான். ஒ  நாள் ஆசிாியர்கூட சிக்கிட்டீன் என்  அவைனக் 
கூப்பிட்ட  எங்க க்கு ெவற்றி. 
 
    பல வ டங்கள் கழித்  ெகா ம்பில் அவைன ஒ ைற சந்தித்ேதன். மைனவி டன் 
மி கக் காட்சி சாைல பார்க்க வந்தி ந்தான். அவள் வட்டமான தா ம், 
ச ைகைவத்த ெமாடெமாடக்கும் ேசைல ம் அணிந்தி ந்தாள். ஒ  தி மண 

ட் க்குப் ேபாவதற்கு ெவளிக்கிட்  பாதியில் மனைத மாற்றி மி கங்கைளப் பார்க்க 
வந்த ேபால பட்ட . பதினா  ெசால்லத் ெதாியாவிட்டால் என்ன ெபாிய நட்டம். 
அவன் மைனவி ேபரழகி. 
 
    அவள் ஆவ டன் மி கங்கைளப் பார்த்தாள். சற் ம் குைறயாத அேத ஆவ டன் 
மி கங்க ம் அவைளப் பார்த்தன. அவ க்கு என்ைன அறி கம் ெசய்  ைவத்தான். 
நா ம் அப்ப ேய அவைன என் மைனவிக்கு அறி கம் ெசய்யலாம் என்  பார்த்ேதன். 
எவ்வள  ேயாசித் ம் சிக்கிட்டீன் என்ற ெபயர் தான் ஞாபகத் க்கு வந்த . அவ க்கு 
விளங்கிவிட்ட . ந்திக்ெகாண்  'அ ைமநாயகம்' என்றான். 
 
    ஓர் அ ைமயான பாதாளத்தில் இ ந்  அன்  நான் காப்பாற்றப் பட்ேடன். 
    ------------- 


