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1. சுருக்கும் ஊஞ்சலும்

ெவயில் ெகாளுத்துகிறது. ஆனிமாதத்து ெவயில். மூச்சு விடேவ சிரமமாக இருக்கிறது.
இங்ேக, கல்லாப் ெபட்டியில் இருந்துெகாண்டு பா>த்தால் கிட்டத்தட்ட கால்ைமல்
தூரத்துக்கு முன்னால் 'கண்டிவதி'
B
வி¡¢கிறது. வதியின்
B
இடது ஓடத்தில், கைட
வாசலிலிருந்து சுமா> நூறுஅடி தூரம் தள்ளி இந்த ஊ¡¢ன் ெபயைரத்தாங்கிய
சிெமந்துப் பலைக ஒன்று ெவள்ைளயாகத் ெதா¢கிறது. அதன்ேமல் இந்த
ெவளியிலிலும் இரண்டு காக்ைககள் உட்கா>ந்து ெகாண்டு கைரகின்றன. அந்தக்
காக்ைககளின் சத்தம் சன்னமாக, காதுக்கு சிரமந்தருவதாக இருக்கிறது. சுறுசுறுப்பாக,
அங்குமிங்கும் பறந்து தி¡¢ந்து, இைரேதடும், இந்தக் காக்ைககள் கூட ஓ¡¢டத்தில்
ேசாம்பியிருக்கின்றனேவ! அவ்வளவு ெவயிலா?
கைடவாசலுக்கு ேநேர ேறாட்டுக்கு அப்பால் ஒரு கம்பிேவலி. அக்கம்ேவலிக்கும்
ேறாட்டுக்கும் இைடயில் ஒரு பசுமாடு படுத்துக் ெகாண்டு அைசேபாடுகிறது. பக்கத்தில்
ஒரு ெவள்ைளக் கன்றுக்குட்டி தைலையத் ெதாங்கப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, கண்கள்
அைரத்தூக்கம் ேபாலச் ெசருகிக்ெகாள்ள, கால்கைளப் பரப்பிக் ெகாண்டு நிற்கிறது.
இந்தமாடு எப்ேபாதும் 'ஆவ், ஆவ்' என்று வாய்ெகாள்ளாமல் புல் ேமயுேம? இன்று
இதற்கு என்னவந்தது? ஆறுதலாகப் படுத்திருக்கிறேத! கன்னத்ேதாலினுக்கூடாக
தாைட எலும்புகள் பீறித்ெதா¢ய ெமதுவாக இது அைசேபாடுவைதப் பா>க்க, ஒேர
சினமாக இருக்கிறது.
கம்பிேவலிக்கு அப்பால் சிறிய வயல்ெவளி, அவ்வயல்ெவளியின் மத்தியில்
மஞ்சளாகவும், சற்றுப் ெபா¢தாகவும் காட்சியளிக்கிறது. 'அப்ேபாதிக்கா¢ ஆசுப்பத்தி¡¢'.
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வயல் ெவளியில் நான் வந்திறங்கிய ேபாது சிறிய பூண்டாக- இன்னெசடி என்று
அைடயாளம் காண முடியாத நிைலயிலிருந்த-சணல் இப்ேபா ேவலியளவுக்கு
வள>ந்து மஞ்சட்பூக்களுடன் குலங்கிச் சாய்கிறது. ஆசுபத்தி¡¢ விறாந்ைதயில் ஓடலி
பரமசிவம் இருந்து சுருட்டுப் பிடித்துக் ெகாண்டிருக்கிறா>. கால்கள் இரண்ைடயும்
அகட்டிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு, வாங்கில் முதுகு சாயுமிடத்தில் ைககைள
வசிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு
B
தைலையக் கவிழ்த்துக்ெகாண்டுதான் இருக்கிறா>. சுருட்டுப்
பிடிக்கிறாரா இல்ைலயா?, என்பேத சந்ேதகமாக இருக்கிறது. குரங்கு தூக்கத்திலிருந்து
விழிப்பதுேபால இைடக்கிைட புைக ெமல்ல வருவதுதான் அைத
ஊ>ஜிதப்படுத்துகிறது. அவரும் கூட இந்த ெவயிலில் ேசா>ந்து சுருண்டுேபாய்
இருப்பதாக எனக்குப்படுகிறது.
ஆசுப்பத்தி¡¢க்கு இடதுபுறம் ெகாஞ்சத் தூரம் தள்ளி சிவப்பாக அரசாங்க குவாட்டஸ்
ெதா¢கிறது. குவாட்டஸின் முன்விறாந்ைதயில் இருதூண்களுக்கு நடுேவ ஒரு
கயிற்றுக்ெகாடி கட்டப்பட்டு அதில் சிலதுணிகள் காய வி¡¢க்கப்பட்டிருக்கின்றன,
சுவேராடு சாய்ந்து 'சாயும் இடம்' இல்லாத கதிைர ஒன்று ைவக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
காற்றில் ஆடும் துணிகள் ெமதுவாக, ஆடிக்களிக்கேவ பி¡¢யமற்றைவேபால,
பலவந்தமாக ஆட்டப்படுவதாக எனக்குப்படுகிறது. அேனகமான ேவைளகளில் அந்தக்
கதிைரயில் கனகசிங்கம் கால்ேமல் கால்ேபாட்டுக்ெகாண்டு, ெதாைடயில் ஊன்றிய
ைகைய நாடிக்கு முண்டு ெகாடுத்துக்ெகாண்டு, இருப்பைதக் காணலாம். இப்ேபா
அதுெவறுேம ெவறிச்ேசாடிக் கிடக்கிறது.
கல்லாவிலிருந்து பின்புறம் திரும்பிப்பா>த்தால் யன்னலினூடாக 'ெறயில்ேவைலன்'
ெதா¢கிறது. அைத ஒட்டினாற்ேபால பற்ைறயும் மரமுமாக ஒேர காடு. அந்தப்
பச்ைசக்குேமல் நி>மலமான நBல ஆகாயம். பச்ைசயும் நBலமும் பா>க்கேவ
சகிக்கவில்ைலேய. வானத்ைதக் கண்ெகாண்டு பா>க்கேவ முடியவில்ைல. ெவயில்
கண்ைணக் குத்துகிறது. அப்பாடா, ெவயில்! இந்த ெவயில் நாசமாய்ப்ேபாக!
முன்புறம் இப்படிக் கிட்டவாகக் காடு இல்ைல. ஆசுபத்தி¡¢, குவாட்டஸ் எல்லாம்
தாண்டி ெபா¢ய வயல்ெவளி. 'லக்ஷபான'விலிருந்து 'யாழ்ப்பாணக்குடா'வுக்கு
'கரண்ட்'ைடச் சுமந்துெசல்லும் நBள நBளமான கம்பிகளும், அவற்ைறத் தாங்கி நிற்கும்
பிரமாண்டமான 'ேபாஸ்ட்' களும் அவ்வயல்ெவளிைய ஊடறுக்கின்றன.
அதறகுமப்பால் கருநBலநிறமாகத்தான் காடு ேதான்றுகிறது. எங்களூ¡¢ல் ெதாைலதூரப்
பைனகள் காட்சியளிப்பதும் ஏறத்தாழ இேத காட்சிதான்.
ேமேல கூைரக்குத் தகரம்தான் ேபாட்டியிருக்கிறா>கள். அதனால் ஒேர ெவக்ைகயாக
அடிக்கிறது. அடிக்கிற ெவக்ைகயில் முகம் கருகிவிடுமாற்ேபால் எ¡¢ந்து தள்ளுகிறது.
ேபாதாத குைறக்கு பின்னாலிருந்து 'ெபாய்ல>' சூடு முதுைக எ¡¢க்கிறது. தண்ண>B
ெகாதிக்கும் 'தள தள' சத்தம் ேவறு காதுக்கு நாராசமாக இருக்கிறது.
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கண்டி வதியில்
B
ெசருப்புச்சத்தம் 'சரசர' என ைகயில் பிரப்பங் கூைடயுடன் கருேண
நடந்து ேபாகிறான். அதற்குள் 'ேபாத்தில்'கள் இருக்கும். ேபாகிற அவன் ெமல்லிதாக
என்ைனப்பா>த்துச் சி¡¢த்துக்ெகாண்டு ேபாகிறான். ெவயில் ெவக்ைகயில் கண்ைணயும்,
முகத்ைதயும் இடுக்கிக்ெகாண்டு, அவன் ேவண்டா ெவறுப்பாகச் சி¡¢ப்பைதப் பா>க்க
பாவமாக இருக்கிறது.
இப்படிேய அவன் ேபாகிற பாைதயில் சிறிதுதூரம் ேபானால் 'முதுபண்டா'வின்
தச்சுேவைலக் ெகாட்டிலுக்கு முன்னால் சிறுபற்ைறகளுக்கு இைடயில் உள்ள
பழுதைடந்த கிணற்றின் 'மிதி'யில் அவன் இந்தப் பிரப்பங்கூைடயுடன் உட்கா>வைதக்
காணலாம். 'இரண்டு ரூபா, ஐந்து ரூபா' ேப>வழிகள் அடிக்கடி அவனிடம் வருவா>கள்.
ஒருதடைவ ேபாலிசிடம்கூட அகப்பட்டிருக்கிறான்.
அப்பா இப்ேபாைதக்கு வரமாட்டா>. வந்தால் நான்ெகாஞ்சம் தூங்கலாம். வர
இரண்டுமணியாவது ஆகும். இப்ேபாது ேநரம் பன்னிரண்டிற்குள்தான் இருக்கும். ேநரம்
பா>ப்பதற்கு கைட மணிக்கூட்ைட நம்ப முடியாது.
உள்ேள குசினியிலிருந்து ேதங்காய் துருவுகிற சத்தம் ேகட்கிறது. யாேரா இரண்டு ேப>
துருவுகிறா>கள் ேபால இருக்கிறது. யாராக இருக்கும்? சைமயல்காரனும்
சி¡¢பாலாவும்தான். சிவலிங்கம்தான் இங்ேக குழங்ைகைய முண்டு
ெகாடுத்துக்ெகாண்டு ேமைசயில் தூங்கிவழிந்து ெகாண்டிருக்கிறாேன. சின்னவன்
அப்பாவுடன் சந்ைதக்குப் ேபாய்விட்டான்.
இது ஒரு சனியன்பிடித்த ஊ>. சந்ைதக்குப் ேபாவதானாலும் எட்டுைமல் தூரம்
பஸ்ஸில் ேபாகேவண்டும். எனக்கு இப்ேபாதுள்ள நிைலயில் பஸ்ைஸப்பற்றி
நிைனக்கேவ எ¡¢ச்சலாக இருக்கிறது. அதிகம் ஏன்? கக்கூசுக்குப் ேபாவதாக
இருந்தாலும் பின்னால் ெரயில்ேவைலைனக் கடந்து, காட்டுக்குள்தான் ேபாக
ேவண்டும். எனக்கு ெரயில்ேவைலைனப் பா>க்கேவ பயமாக இருக்கிறது. ஆயினும்
என்ன ெசய்வது? இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற நானும் ெரயில்ேவலைனக்
கடந்துதான் தBரேவண்டும்.
ெநடுக, இப்படிக் காட்ைடயும் ேறாட்ைடயும் பா>த்துக் ெகாண்டிருக்கச் சலிப்பாகத்தான்
இருக்கிறது. இந்த ஒருமணி ேநரமாக ேறாட்டிலும் வாகன நடமாட்டங் குைறவு.
அப்படியிருந்தால் வியாபாரமாவது சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.
யாராவது ேபச்சுத்துைணக்கிருந்தால் பரவாயில்ைல, சிவலிங்கத்ைத கூப்பிடலாமா?
ேவண்டாம். பாவம்! அவன் இரவு படுக்கப் ேபானேபாது ேநரம் இரண்டு மணியிருக்கும்.
அதுதான் இப்ேபாது தூங்கி வழிகிறான்.
'ஐஸ்' மாதி¡¢க் குளிராக ஏதாவது குடித்தால் நல்லது. ேசாடா....ேவண்டாம்...ெசலவுகூட,
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இளநB >....குடிக்கலாம்... என்ன ெசய்வது? கத்திஎடுக்க சிவலிங்கத்ைதத்தான் அருட்ட
ேவண்டியிருக்கிறது.
"சிவலிங்கம்...சிவலிங்கம்....ேடய்"
அவன் ெமல்ல அருண்டு விழிக்கிறான். சிவந்த கண்கைளக் ைககளால் ேதய்த்து,
ெகாட்டாவி ேசாம்பல் முறித்துக் ெகாள்கிறான்.
"எண்ண, சிண்ண ெமாதலாளி"
"குசினிக்ைகேபாய் சின்னக்கத்தி ஒண்டு எடுத்துக்ெகாண்டந்து ஒரு இளனி
ெவட்டித்தா...ேபா"
இவன் அைரச் சிங்களவன். தாய் சிங்களத்தி, தகப்பன் இந்தியத்தமிழன். அதுதான்
தமிழ்ப் ெபயரும் சிங்களக் கைதயுமாக இருக்கிறான்.
அேதா, அந்தப்ெபய>ப்பலைகயருகில் கனகசிங்கம் வருகிறா>. எங்ேகா, இந்த
ெவயிலில் ேபாய்விட்டு கைளத்துவிழுந்து, விய>த்ெதாழுக 'டியூட்டி யூனிேபாம்' உடன்
வருகிறா>. இந்த 'ேபாறஸ்ற் காட்' ேவைலகூடச் சிரமந்தான். காட்டுக்குள்ேள தனியாக
அைலயேவண்டும். ஆனால் கனகசிங்கம் அப்படியல்ல. குவாட்டஸிேலேய அந்தக்
கதிைரயில் இருந்துெகாள்ளுவா>. எப்ேபாதாவது ஒருநாள் தான் அத்திப்பூத்தாற்ேபால்
டியூட்டி யூனிேபாம் உடம்பில் ஏறும்.
சிவலிங்கம் குசினிக்குள்ளிருந்து நன்குசீ விெவட்டிய இளநBருடன் வருகிறான்.
சிங்களவனாகியபடியால் 'குறும்ப' ெவட்டிப் பழகிய ைகயால் நல்ல அழுத்தமாக
வாய்ெபாருத்திக் குடிக்க ஏதுவாக இளநB > ெவட்டித் தருகிறான். ஆனால் இைதத்
தூக்கிக் குடிக்கேவ ெபா¢ய ேசாம்பலாக இருக்கிறது, எனக்கு!
கனகசிங்கம் ேநேர இங்ேகதான் வருகிறா>. சிகரட் வாங்கவாக இருக்கும். வாசலில்
ஏறும்ேபாேத "சூ....சா¢யான ெவயில்" என்று அலுத்தபடிேயதான் வருகிறா>.
"ேபாேறசஸ் ஒண்டு தா...தம்பி"
இலாச்சிைய இழுக்கேவ அலுப்பாக இருக்கிறது. ேவண்டா ெவறுப்பாக சிகரட்
விற்பைன நடத்துகிேறன். அவ> சிகரட்ைடப் பற்றைவக்க சதா எ¡¢ந்து ெகாண்டிருக்கும்
விளக்கண்ைட ேபாகிறா>. அது அைணந்துேபாயிருக்கின்றது.
"விளக்கு நூந்துேபாச்சுத்தம்பி"
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சிவலிங்கத்திடம் ெசால்லிக் ெகாளுத்துவிக்கலாம்தான். அவன் பாவம்! மீ ண்டும்
ேமைசயில் தூங்கி வழிகிறான். எனக்கும் எழச்ேசாம்பலாக இருக்கிறது.
"இப்படி உள்ைளவந்து ெபாயில> ெநருப்பிைல பத்துங்ேகா. அல்லது உப்பிடி
உந்தக்கூைரத் தகரத்திைல பிடியுங்ேகா எ¡¢யும்"
என்னுைடய நைகச்சுைவக்காக ஏேதா கடைமக்காகச் சி¡¢ப்பதுேபால் சி¡¢த்துவிட்டு,
சிகரட்ைடக் ெகாழுத்திக்ெகாண்டு ெமதுவாக குவாட்டைஸ ேநாக்கி நடக்கிறா> அவ>.
மீ ண்டும் ெவறுைம. ஒேர எ¡¢ச்சலாக இருக்கிறது. ேரடிேயாைவத் திருகுகின்ேறன்.
ஏேதா கி¡¢க்கட்ேந>முக வ>ணைன நடக்கிறது. இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கும்
'ெடஸ்ட்மச்' நடப்பதாக கனகசிங்கம்தான் ேநற்றுச் ெசான்னா>. "ெவங்கட்ராகவனின்
பந்துவச்சுக்கு
B
யாேரா ஒரு நியூசிலாந்துக்காரன் ெபளண்டா¢ அடித்ததாக"
அறிவிப்பாளன் அறிவிக்கிறான். ெவங்கட் தமிழன். ஒரு தமிழனின் பந்துவச்சுக்கு
B
அந்நியன் ஒருவன் அடித்தானாம் ெபளண்டா¢! தமிழனுக்குச் ேசாம்பலா? ேச... இந்த
அறிவிப்பாளனின் கரகரத்த, ேசாம்பலான குரைலக் ேகட்கேவ பற்றிக் ெகாண்டு
வருகிறது. ேரடிேயாைவ ெவறுப்புடன் மூடுகிேறன்.
* * *
தூரத்ேத யாேரா மஞ்சள்நிற ஜப்பான் குைடயுடன் வருகிறா>கள்.
ஜப்பான் குைடதான் இப்ேபாது 'பாசன்'
ெபண்கள்தான் அதிகமாக ஜப்பான்குைட பாவிக்கின்றா>கள். எதிேர வருவதுகூட ஒரு
ெபண்ணாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் என்ன? ெபண்ேணதான்.
மஞ்சளுக்குக் கீ ேழ சிறிது இைடெவளிவிட்டு ெமல்லிய...மிக ெமல்லிய சிவப்பாகத்
ெதா¢கிறது. ேறாட்டின் கறுத்தப் பின்னணியில் மஞ்சளும் ெமன்சிவப்பும் நல்ல
எடுப்பாக இருக்கிறது. அந்த ெமன்சிவப்பு, அப்ெபண்ணின் ஆைடயாக இருக்கும்.
மினிகவுண்தான் இப்ேபாது 'பாசன்'
இவளுக்கு தூரத்ேதநின்று பா>க்க இது அழகாகத்தான் இருக்கிறது. கிட்டவர நன்கு
பா>க்கலாம். முகத்ைதயும் பா>க்கலாம்.
அழகாக இருப்பாேளா? அழகாகத்தான் இருப்பாள். அைதேய நான்....நான்மட்டுெமன்ன,
எல்ேலாரும் விரும்புகிறா>கள்.
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இந்த ெவயிலில் நடந்து வருகிறாேள! பாவம்! சுடாதா?
குதிச்சப்பாத்து ேபாட்டிருப்பாள்.
குசிச்சப்பாத்துத்தான் இப்ேபாது 'பாசன்'
குதிச்சப்பாத்துப் ேபாட்டால் ேவகமாக நடக்கமுடியாது. அதுவும் நல்லது. சில
ெபண்களுக்கு அதுேவ ஆறஅமர.... நிதானமாக நடக்கப் பழக்குகிறது.
இந்தப் ெபண்ணின் நைட நன்றாயிருக்கிறது. மிக நன்றாயிருக்கிறது. அன்னநைட
என்பா>கேள! அதுமாதி¡¢.
இப்ேபாது அவள் அந்தப் ெபய>ப்பலைகக்குக்கிட்ட வந்துவிட்டாள். நல்ல நிறம், நான்
ெபண்கள் எந்தநிறத்தில் இருக்க ேவண்டுெமன எண்ணுேவேனா? அந்த நிறம்.
இன்னும் கிட்டவந்தால் ஏன் கைடக்ேக வந்தால்....? நான்றாகப் பா>க்கலாம்.
இந்த ேநரத்தில் எங்ேக வருகிறாள்? ஆகப்பத்தி¡¢க்காக இருக்கும். இந்த அழகான
ெபண்ணுக்கு ஆசுப்பத்தி¡¢க்குப் ேபாகுமளவுக்கு ேநாயா? சீ...கூடாது. அப்படியிருப்பைத
நான் விரும்பவில்ைல.
இப்ெபாழுதுதான் நன்றாகக் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குழுகுழு கண்ணாடி
மாட்டியிருக்கிறாள். சிவந்த முகத்திற்கு கறுத்தக் கண்ணாடி எடுப்பாக இருக்கிறது.
ஆமாம், இந்தச் சனியன் பிடித்த ஊ¡¢ல்கூட இப்படிப் ெபண்கள் இருக்கிறா>களா? ஏன்
இருக்கக் கூடாது? ஒருேவைள இவ>கள் இப்ெபண்ணின் குடும்பத்தின>-என்ைனப்ேபால
ெவளியூ>க்கார>களாக இருக்கலாமல்லவா? இங்ேக 'பாம்' எதாவது....
என்ன! இவள் கைடக்கல்லவா வருகிறாள்? நான் சற்று உஷாராக இருக்கேவண்டும்.
இப்படி இருந்தால் எப்படி? அதுவும் ஒரு அழகான ெபண்ணுக்கு முன்னால்.
கைடவாசல்படி ெகாஞ்சம் உயரம். அதில் ஏறும்ேபாது அவளுைடய குதிச்சப்பாத்து
வழுக்கப் பா>க்கிறது. வாசல் தூைணப் பிடித்துக்ெகாண்டு சமாளித்துக் ெகாள்கிறாள்,
"கவனம்....பாத்துவரக்கூடாதா"
"It's alright thank you"
ஆகா! மதுரமான குரல்...இவள் 'இங்கிlசு' ெதா¢ந்தவள். நானும் எனக்குத்
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ெதா¢ந்ததாகக் காட்டிக்ெகாள்ளேவண்டும்.
"What do you want?"
"ேசாடா ஒண்டு தாங்க".
ேசாடா என்று ெசால்லும்ேபாது சாயம்பூசிய, சிறிய அளவான உதடுகளின்
பின்னணியில் முத்து ெவள்ைளப் பற்கள்... வடிவேம முத்துப்ேபாலச் சிறிதான பற்கள்.
நன்றாக இருக்கின்றன. ேசாடா ெகாடுக்க சிவலிங்கத்ைத எழுப்பலாமா? ேவண்டாம்
நாேன ெகாடுக்கலாேம! எழுந்த ேவகத்தில் பாதி திறந்திருந்த இலாச்சி ெதாைடையப்
பதம்பா>க்கிறது. கனகசிங்கம்...அவரால்தாேன இலாச்சி திறக்கேவண்டி வந்தது....அவ>
பாழாய்ப்ேபாக...
"அம்மாடி" என்றவாறு திரும்ப உட்கா>ந்து ெகாள்கிேறன். அவள் முன்னாலிருந்த
'ேசாடா ராக்' கிலிருந்து ேசாடா ஒன்ைற எடுக்கிறாள்.
"பரவாயில்ைல opener ஐத் தாங்க...நாேன உைடக்கிறன்"
எடுத்துக் ெகாடுக்கிேறன். நல்லகாலம் அது ைகெயட்டும் தூரத்திேலேய இருக்கிறது.
இல்லாவிடில் அவள் முன்னாேலேய ெநாண்டி...ெநாண்டி...சீ...ெவட்கக்ேகடு.
ேசாடா குடிப்பதற்காகப் ேபாலும், கண்ணாடிையக் கழற்றிக் ெகாள்கிறாள். நல்ல
ெபா¢ய விசாலமான கண்கள். உதட்டுக்குச் சாயமிட்டவள், கண்ணுக்கு ைமயும்
இட்டிருக்கலாேம! இட்டிருந்தால் இன்னும் அழகாக இருந்திருக்கும்.
"எவ்வளவு காசு...."
"ஒண்டிருபது தாங்க...."
காசு தரும்ேபாது தான் கவனிக்கிேறன். ைகயில் ெமல்லிய பூைன மயி>கள். அது
கறுப்பாக இல்லாமல் உடலின் நிறத்திேலேய இருக்கிறது. அதுவும் ஒரு அழகுதான்....
காலிலும் இருக்கும், எட்டிப்பா>க்கலாமா? சீ.... அவள் என்ன நிைனத்துக் ெகாள்வாள்...?
நான்தான் அவைளேய பா>க்கிேறேன! அவள் என்ைனக் கவனிப்பதாகேவ காேணாம்...
முகத்ைதக் ைகக்குட்ைடயால் ஒற்றித்துைடக்கிறாள். திரும்ப அைத
மடிக்கும்ேபாது...நான் நிைனத்து நடக்கிறது. கணேநரம் தான். கண்கைளத்
திரும்பிக்ெகாள்கிறாேள! ஆமாம், இப்படியான சந்ேதாச சமாச்சாரங்கள் எல்லாம்
கணேநரம் தாேனா?
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இன்னும் நிற்கிறாள். ஏதாவது ேவறு ேதைவகளும் இருக்கும்...
"ேவைற என்ன ேவணும்?"
"ெவறும் Soda bottle ெகாடுத்தா....நல்லது"
ஓ...அது நாங்கள் விக்கிறதில்ைலேய"
"Oh...I See"
"எண்டாலும் பரவாயில்ைல..உதிைல கிடக்கிற ேபாத்தைல எடுங்க. இன்னும் ஒரு
ரூபா தாங்க"
அலுவல் முடிந்து ேபாகும்ேபாது மீ ண்டும் ஒரு தடைவ மின்ெவட்டு, இப்ேபாது அவள்
ெமதுவாக சி¡¢க்கிறதா எனக்குப்படுகிறது.
* * *
திடீெரன ெபய>தாங்கிப் பலைகயில் இருக்கம் காக்ைககள் உச்சஸ் தாயியில்
கத்துகின்றன. அைவ ஆரவாரமாக....மகிழ்ச்சிப்ெபருக்குடன் கைரவதாக எனக்குப்
படுகின்றது. அைவ இப்ேபா ெநருக்கமாக அம>ந்து ஒன்ைறஒன்று ெகாத்தியும்
சீண்டியும் விைளயாடுகின்றன.
அந்த மாடு இப்ேபாது எழுந்து நிற்கிறது. அைசேபாடுவைத நிறுத்திவிட்டது. புல்ேமய
ஆயத்தமாகின்றதா?... முதுகில் ெதாந்தரவு தரும் ஈக்கைள வாலால் விளாசி
விரட்டுகின்றது. அப்படித் தான் இருக்கேவண்டும் எதி¡¢ைய அடித்து ஓட....ஓட விரட்ட
ேவண்டும்.
கன்றுக்குட்டி துள்ளித் துள்ளி தாய்க்குக்கிட்ட வருகிறது. தாையமுட்டி ேமாதிப் பால்
குடிக்கிறது. அப்படித்தான் இருக்கேவண்டும். ேசரேவண்டியைத எடுத்துக்ெகாண்டு
ஆனந்தமாக...ேகாலாகலமாக வாழேவண்டும். ஓ! வாழ்க்ைகதான் எவ்வளவு
இன்பகரமானது..
அந்தப்ெபண் ஆசுப்பத்தி¡¢க்ேகதான் ேபாகிறாள். பரமசிவம் ேயாகத்திலிருந்து
விழித்ெதழுகின்றா>. ேபாகத்திற்கா? சி. என்ன அசிங்கமான எண்ணம்... சுருட்டு
'புக்..புக்... என்று புைக கக்குகிறது. அந்தப்புைக அப்படிேய
ேமெலழுந்து...ேமேல...இன்னும் ேமேல ேபாய்க்கைரந்து காற்ேறாடு ஐக்கியமாகின்றது.
அப்படிக் கைரவைதப்பா>க்க, எனக்கும் நான் அவ்வாறு ேமேல ேமேல ேபாக
ேவண்டும் ேபால் இருக்கிறது.
குவாட்டஸ் முன்விறாந்ைதயில் கதிைரயின் ேமல் வழைமயான பாணியில்
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கனகசிங்கம் உட்கா>ந்திருக்கிறா>. ெகாடியிலுள்ள துணிகள் காற்றுடன் கலந்துறவாடி
இன்பப் ெபருக்கால் கனகசிங்கத்தின் முகத்தில் ெமல்ல விசிறுகின்றன. ஓெராரு
சமயம் அவா¢ன் முகத்திேலேய ெசல்லக்குழந்ைதயின் விைளயாட்டு அடிகள்
ேபாலப்பட்டு விலகுகின்றன. அவ> முகத்தில் புன்னைக. அப்படித்தான்
இருக்கேவண்டும்.... சதாேநரமும் சி¡¢த்த முகத்துடன் அைதவிட்டு விட்டு கடுவன்
பூைனமாதி¡¢ கடுகடுத்த முகத்துடனா?
ெவயில் இப்ேபாதும்கூட சுள்ெளன்று அடிக்கிறது. இந்த ெவயில் இல்லாவிட்டால்
நானில்ைல... எதிேர ெதா¢யும் காடு இல்ைல.... தூங்கிவழியும் இந்தச் சிவலிங்கம்
இல்ைல.... இந்தக் கைடயில்ைல.... அந்தக் கன்னியில்ைல...ஒன்றுேம இருக்காது.
ெவயில் ேவண்டும், நன்கு எறித்து, எ¡¢ந்து தள்ளேவண்டும்.
கருேண ெசருப்புச் சத்தம் 'சரசர' க்கக் கைடக்கு வருகிறான். ¡£ குடிக்கவா? வரட்டுேம!
ஒேர வச்சில்
B
ஒன்பது ¡£ அடிக்கமாட்ேடனா நான்! அவனும் ெவகு உற்சாகமாக
இருக்கிறான். சீட்டி கூட அடித்துக்ெகாள்கிறாேன! ைகச்சரக்குத் தB>ந்துவிட்டதா? காசு
ேச>ந்து விட்டதா? சந்ேதாசம் ெகாண்டாட வருகிறானா...?
அப்பா இப்ேபாைதக்கு வரமாட்டா>. வராவிட்டால் ேபாகட்டும்! நானிருக்கிேறன்,
கைடைய நடத்த. ேவைல ெசய்வது ஒன்றும் ெபா¢ய கஷ்டமான கா¡¢யமில்ைலேய!
ெரயில்ேவைலனின் கூட்ஸ்ஒன்று ேபாகிறது. கைடேய அதிருகிறது...கைட
அதிர...கைடயில் நிலம் அதிர...நான்..அதிர...என்ேனாடு ெபாய்ல> அதிர... எதிேர வதி
B
அதிர... ஆசுபத்தி¡¢, அந்தப் ெபண் அதிர... ேஷாக்ேகஸ்கள் அதிர...சிவலிங்கம் அதிர...
அதிர... இந்த அதி>வுகள்கூட இவ்வளவு லயத்ைதத் ேதக்கிைவத்திருக்கின்றனேவ!
இந்தச் சத்தத்தில் சிவலிங்கம் விழித்துக்ெகாள்கிறான். அவனது ேசாம்பல்
முறியவில்ைலேயா? சனியன் பிடித்தவன். மத்தியான வியாபாரேநரம்
தூங்கிவழிகிறாேன!
"சிவலிங்கம்...ேட! சிவலிங்கம், என்ன ெநடுகத் தூங்கிவிழுகிறாய்? ேபா..ேபாய்
முசுத்ைதக் கழுவிக்ெகாண்டுவா...இப்பிடிெநடுகத் தூங்கிவழிஞ்ச வாறவனும்
சாப்பிடாமல் திரும்பிப் ேபாடுவான்..."
ெரயில்ேவ ைலைனக்கடந்து ஒருவன் ேபாகிறான், காைலக் கடைன மத்தியானத்தில்
கழிக்க, கூட்ஸ்ேபான ைகேயாேட ேபாகிறான். இவ்வளவு ேநரமும் கூட்ஸ் ேபாகட்டும்
என்று காத்து நின்றானா? பயந்தாங்ெகாள்ளி! பயம்...என்னபயம் சாவதற்கு?....ஆறிலுஞ்
சாவு நூறிலுஞ் சாவு?
இருந்தாற்ேபால ேறாட்டில் ஒருபஸ் ேபாகிறது. ேவகம் அவ்வளவாக இல்ைல.
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ஆைமேவகத்தில் உருட்டுகிறாேன பஸ்ைஸ! அேட! ேசாம்ேபறிப் பயேல பஸ்ைஸ
ேவகமாக, உன்னால் முடிந்தவைர ேவகமாக ஓட்டு! பஸ்ைஸப் பா>க்க எனக்கு
பரமானந்தமாக இருக்கிறது. ேறாட்டில் சுறுசுறுப்பு விஷம்ேபால் ஏறுவதாக எனக்குத்
ேதான்றுகிறது.
ேரடிேயாைவத் திருகுகிேறன். சத்தம்...ஏகச்சத்தம். யாேரா ஸிக்ச> அடித்துவிட்டானாம்!
யா> பந்து வசுவது?
B
மடயன். ஸிக்ச> அடிக்கும்படியாகவா பந்து வசுவது?
B
"ெவங்கட்ராகவனின் பந்துவச்சு"
B
என்ன அறிவிப்பாளன் ெசால்கிறான். அவனுைடய
குரலில் மிகுந்த உற்சாகம் ெதாளிக்கிறதா? அவனுைடய குரலில் மிகுந்த உற்சாகம்
ெதானிக்கிறதா? அவனுைடய குரைலயும் மீ றி சனங்கள் கத்துகிறா>கேள! உயேரேபான
பந்ைதப் பா>த்து குதூகல ெவறியுடன் அவ>கள் குரைவயிடுகிறா>களா? கத்துங்கள்
மகாசனங்கேள! கத்துங்கள்! உலகெமங்கும் உற்சாகத்ைத விைதக்கக் கத்துங்கள்!
ெவங்கட் தமிழன்! தமிழன் என்றால் என்ன? எந்தக் ெகாம்பனாக இருந்தால் என்ன?
திறைமையப் பாராட்டிேய ஆகேவண்டும். ஸிக்ச> அடித்தவனுக்கு ேஜ!
2. கபரக்ெகாய்யாக்கள்
சாதாரணமான எல்லா ஊ>கைளயும் ேபாலேவ இங்கும் ஓ> அரசமரம். நடந்து
ேபாகிறவ>களின் தைலகைள வருடிக்ெகாடுப்பைதப்ேபால, கிைளகைளத் தாழ்ந்து
ெதாங்கவிட்டபடி.
கீ ேழ அழகிய தூய பீடெமான்றில் கண்மூடி ஏேதா அதிசய உலகத்ைத நிஷ்ைடயில்
தா¢சிக்கும் புத்தனின் சிைல.
ஒரு பள்ளிக்கூடம், ஏேதாெவாரு 'பாலிக மஹா வித்தியாலய' என்று ெபய>.
ைபயன்களும்கூடப் ேபானா>கள்!
சிறு பஸ் நிைலயத்திலிருந்து கைடத்ெதரு ெதாடங்குகிறது. அங்கிருந்து 'சறுக்கீ ஸ்'
விட்டால் அந்தத்திலிருக்கிற கருவாட்டுக் கைடயில் முடிவைடகிறமாதி¡¢ லாவகம்
ெகாண்டு வைளந்து ேபாகிற ெதரு. பளபள ெவன்றிருந்தது. இருபுறமும்
புைகயிைலயும், ெவற்றிைலயும், அ¡¢சி, பருப்பு, கருவாடு விற்கிற கைடகள்.
சங்கக்கைட. 'சாளி'யின் சாப்பாட்டுக் கைட, ெரக்ேகாடிங் பா> ஒன்றுமிருந்தது. எனக்கு
சுருட்டுக்கைடயில் மூச்சு வாங்குகிறபடிக்கு ேவைல; நிமி>ந்து பா>க்க ேநரமில்லாத
ேவைல!
ஓட்டு வடுகள்
B
வலு குைறவு. களிமண்ணும் ெநறியற்றுப் ேபான காட்டுக் கம்புகளும்
ெகாண்டு சுவெரழுப்பி, ெதன்னங்கீ ற்றுகளால் ேவய்ந்த வடுகள்,
B
விசாலமாகேவ
இருந்தன.
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ெபாலிஸ் கிைடயாது. உப தபாற்கந்ேதாருண்டு. ெவள்ளியும் புதனும் முைற ைவத்துக்
கூடுகிற சந்ைத. அரசமரத்துக்குப் பின்னால் கூடாரங்களிட்டு கூறி விப்பா>கள்.
வாயகன்ற மண்பாைனகளில் காய்ச்சிய ேதங்காெயண்ெணய்யும், எருைமத்தயிரும்
காற்றில் சுகந்தத் தாதுகைளப் பரப்பும்.
அடிக்கடி நிைனத்துக் ெகாண்டு மைழ ஒரு பிடி பிடிக்கும், ேபாகிற ேபாக்கில் குசாலாக
கண்ணடித்துவிட்டுப் ேபாகிற விைளயாட்டுக்காரப் ெபண்ைணப்ேபால, சில நிமிட
ேநரங்களில் ஓய்ந்து மறுபடி வானம் ெவளிக்கும்; துைடத்து ஏற்றிைவத்த
சிம்னிவிளக்கு மாதி¡¢.
எல்ேலாரும் ஆற்றுக்குத்தான் குளிக்கப்ேபாவா>கள். நானும் அருளும் பாதி
விடியுமுன்ேன ேபாேவாம். அருள் சுருட்டுப்புைகத்தபடி 'சாளி' கைடக்கு
பக்கத்திலிருக்கிற முடுக்கில் நுைழந்து விடவிெடன்று நடந்து ேபாவான். ெதன்னந்
ேதாப்புகள் ெதா¢யும். அழகியருத்தி ஒருக்களித்துச் சயனித்துக் கிடப்பெதன நிலத்ைதச்
ெசதுக்கியிருந்தது. ேதாப்புகளுக்கிைடேய ெபய> ெதா¢யாத பற்ைறகள். நம்மூ¡¢ன்
பாவட்ைடப் புத>கைள ஞாபகம் காட்டின. அந்த ெநடி கிைடயாது. ெதாட்டால்
ஒடிந்துேபாகிற தன்ைமயும் இல்ைல. கம்புகள் வலு மிகுந்திருந்தன. இைலகளும்
ேதாற்றமும் பாவட்ைட மாதி¡¢. எறும்பூ>ந்த தடங்கெளன ஒற்ைறச் சுவட்டுப் பாைதகள்
வகிெடடுத்துத் ெதா¢யும்.
ஒரு ெபண்ணின் மா>புகைளப் ேபான்று இலயிப்புடன் வைளந்தபடி ஏறி இறங்கும்
ேராட்டு பளபளெவன்று திடுெமன முன்ேனவி¡¢யும். இது கைடத்ெதருவிலிருந்து
குறுக்ேக பி¡¢ந்துவருகிற பாைத, மா>பின் நுனிக்காம்பில் வலதுைகப் பக்கமாக சுநBதா
முதலாளியின் ேபக்கா¢. இன்னும் ேபாக ேராட்டுக்குக் கீ ழால் கள்ளத்தனமாக வருகிற
மாதி¡¢ 'சளசள' சத்தத்துடன் ஆறு எதி>ப்படும். ெபய> ெதா¢யாத ஆறு. தண்ண B¡¢ல்
களிமண் நிறம் நிமி>ந்து பா>த்தால் எதிேர ெதாடத்ெதாட விலகிப் ேபாகிறெதன
மைலச் சிகரெமன்று ஆைசகாட்டும்.
மாங்ெகாட்ைட ேபாட்டுத் தத்தி தத்தி ஓடலாம் என பாைறகள் ஒழுங்கற்று ெதற்றுப்
பற்கைளப் ேபான்று தண்ண Bருக்குள் துருத்திக்ெகாண்டு நின்றன. ெகாஞ்சதூரம்
இறங்கினால் ஆளுயரத்துக்கு 'ஜல்' என்று நB> சா¢ந்து விழுகின்றது. ஒரு யுகம்
கழியட்டும் என்று விச்ராந்தியாக தைலைய இதமாகத் திருப்பித் திருப்பிக்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டு உட்கா>ந்திருக்கலாம். உச்சியில் முத்தமிட்டுக் கைளத்துப் பி¡¢ந்து
ேபாவெதன 'ஓ'ெவன்று அழுதவாறு தண்ண B> பாயும்.
மற்றபடி எங்கும் ேபாலேவ இவ்வூ¡¢லும் சனங்கள். சனங்கள்! ஒருசாண் வயிற்றுக்கும்
ஒருமுழத் துணிக்கும் ஆலாய்ப் பறக்கிற சனங்கள்!
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திண்ணிய மா>புகைள இறுக்கிக் காட்டும் ரவிக்ைககைளப் பூட்டி, ஒற்ைறச் சீத்ைதத்
துணிகளில் கம்பாயம் கட்டிய ெபண்கள்.
காய்ச்சிய ேதங்காெயண்ெணய்ையப் பூசி தைலமயிைர வழித்ெதடுத்து, பின்னுச்சியில்
சிறு பாக்களவு குடுமி ைவத்திருக்கிற ஆண்கள், கைடசியில் 'களுசுருட்டு' ேகட்பா>கள்.
ஏழு மணிக்ெகல்லாம் கீ ேழயிருந்து ெமதுவாக ேமேலறிவரும் ேராட்டில் ெவள்ைளப்
புறாக்கள் மாதி¡¢ பள்ளிக்கூடம் ேபாகின்ற குழந்ைதகள். 'ெகாப்பிெபாத்' உம் 'பன்சில்'
உம் ேவண்டுெமன்ேற சற்றுேநரம் வணடித்துவிட்டு
B
வாங்கிப் ேபாகின்ற குமா¢கள்.
இந்தக் கபரக்ெகாய்யாக்கள் மட்டும்....?
எந்ேநரம் எங்ேக தைலகாட்டும் என்று ெசால்லமுடியாது. ெபய> ெதா¢யாத அந்தப்
பற்ைறக்குள் சரசர ெவன்று அரக்கிக்ெகாண்டு ேபாகும்.
தைலக்கு ேமேல சளசளெவன்று தண்ண B> விழச் 'சுகம் சுகம்...' என முனகிக்ெகாண்ேட
குளிக்கிறேபாது வாையப் பிளந்து ெகாண்டு, துருத்தித் ெதா¢கின்ற மூஞ்சியில்
மூக்குகள் வி¡¢ந்து, துவாரங்கள் ெபரும் ெபாந்துகள் என்று ெதா¢யக் கள்ளத்தனமாகக்
கிட்டேவ வந்துவிடும்.
ேநரம் காலமற்று ேசாடி ேச>ந்தபடிேய தண்ணருக்குள்
B
ஊறி ெவடித்துவிடும் என்று
அச்சங்ெகாள்ள ைவக்கும்படி இறுகிப் பிைணந்து புண>ந்தபடிேய புரண்டு புரண்டு
ஆற்றுக்குள் ெநறிவன.
அைரத்தூக்கத்தில் உழன்று புரள்கின்ற ேபாது எ¡¢ச்சல்மிகக் ெகாள்ளும்படி முன்
கதவில் 'படீ>' என்று ஓைசஎழ வாைலத் தூக்கிச் சுழற்றி ஒரு சாத்துச் சாத்தும். வால்
பட்டால் சைதையப் பிய்த்து எடுத்துக் காகங்களுக்கு விருந்து ேபாடுகிறமாதி¡¢ என்ன
ஒரு வலிைமயான ெசாடுக்கல்! கத்தி முைனகள் மாதி¡¢. ெசதில்கள் குத்திக்ெகாண்டு
நிற்கும்.
இன்னுெமான்று இருந்தது, அசாதாரணமாக ெநஞ்சில் துருத்திக்ெகாண்டு....!
கைடக்குப் பின்ேன ேதாட்டத்து லயன்கள்மாதி¡¢ வா¢ைசயாகக் காம்பராக்கள்
இருந்தன. ேநேர அடுத்தது காமினி...மீ ன் வியாபா¡¢க்கு. அடுத்தது ேசாமரத்னவுக்கு.
அவனுக்குக் காய்கறி வியாபாரம்...பிறகு லியனமாத்தய அப்புஹாமிக்கு...அதற்கும்
அடுத்தது ஆ¡¢யவதி ஆமிேனக்கு...மணக்க மணக்க அப்பம்
சுட்டுத்தருவாள்...இப்படி...ஏேழா எட்டுக் கழிய கைடசிக் ேகாடியில் எங்களுக்கு ஸ்ேரா>!
புைகயிைலச் சிப்பங்களும் சுருட்டுப் ெபட்டிகளும் வழியவழிய அடுக்கிக்கிடக்க, ஒரு
ேசாடிக்குப் படுக்க இடம் வசதிப்பட்டது ேபால் ெபா¢ய ேமைச...சுறுட்டுக்குக் ேகாடா

RangaRakes

tamilnavarasam.com

தடவுவதற்கு. மூன்றுேபருக்குப் படுக்கப் பாய் வி¡¢க்க இடம் மீ ந்திருந்தது தைரயில்.
பின்னால் ஒரு சாய்ப்பு இறக்கி காட்டுக் கம்புகளாலும் பச்ைச மண்ணாலும் 'அறுக்ைக'
பண்ணித் தந்திருந்தா>கள். ஏறக்குைறய இேதமாதி¡¢ பக்கத்து அைறக்குப் பின்னாலும்
ஒரு சாய்ப்பு இறங்கியிருந்தது. தூய்ைமயான ஆற்றுமணல் ெசாரெசாரெவன்று
பரப்பியிருந்தது. அதில் ேகாலமிைழத்தது ேபால ஒரு அழகிய பாதங்கள் ெநடுகிலும்
பட>ந்து இருந்தன. ெதாட்டுக் கண்களில் ஒற்றி ஒருகணம் மூடி அனுபவிக்கச்
ெசால்லும்படியாக.
சுற்றிலும் அைரவட்டமாக புல்லுச் ெசதுக்கியிருந்தது. ெதன்ைனக்கும் சாய்ப்பு
உச்சிக்குமாக ஒரு 'வய>' ஓடியது, இைளய ெபண்ெணாருத்தியின் ஆைடகள்
ெபரும்பாலும் அதில் ெவயில் குளித்தன.
இரவுகள் முற்றத் ெதாடங்கும்ேபாது சுருட்டுக்கு ேகாடாதடவ ேவண்டும். "முணுக்
முணுக்..." என்று மண்ெணண்ெணய்ப் புைகயிைனக் கக்கிக்ெகாண்டு விளக்கு
ேவடிக்ைக பா>த்துக்ெகாண்டிருக்க, அருள் சுருட்டுப் புைகயுடன் ேச>த்து
ெபாய்புழுகுகைளயும் அநாயாசமாக ஊதித் தள்ளிக்ெகாண்டிருக்க...ைககள்
பரபரெவன்று சுருட்டுக் கட்டுகைளப் பி¡¢த்துப் பி¡¢த்து-...ேகாடாச் சட்டிக்குள்
ேதாய்த்துத்...ேதாய்த்து....
இருந்தாற் ேபால இரவின் நிசப்தத்ைதத் ெதாைலத்து விட்டு ஒரு பாடல் வரும்.
"ஹ¤ம்" என்று கூடேவ சுருதி ேச>க்கிற ஆ>ேமானியம் இைழயும்.
மண்ெணண்ய்ப்புைக மயங்கி மயங்கிச் சுழலும், சுவ>களும் ெசவிகளுக்குப் பின்ேன
ைககைளக் குவிப்பெதனத் ேதான்றும் புைகயிைலச் சிப்பங்களும் சுருட்டுப்
ெபட்டிகளும் மரத்துப்ேபாய் ெபரும் கரு நிழல்கைளச் சுவா¢ேல படியவிடும்.
ெநலா கண்ன பா(?)
மேக அத்த திெக நா(?)
அேன !ஐ தவ மல் பிப்பிங்!
சீறும் நாகப் படத்தின் கவ>ச்சிெயன ஒரு குரல் அழகாகக் ெகாைலெசய்யும். 'ெசாள
ெசாள' எனத் தைலைய முத்தமிட்டுக் கழிந்து ேபாகும் நBெரன சுவ>கைளத் தழுவி
இதமாகத்துைளத்துக் ெகாண்டு நாதம் பிரம்மெமனப் ெபருகும்.
அழகிய மல>கள் மல>ந்து ெகாண்ேடயுள்ளன!
எனது ைககள் பறிக்கெவன நBளும்ேபாது
அைவ கூழங் ைககளாய்ப் ேபாவெதன்ன?
ஓ!.... அழகிய மல>கள்,
இன்னும் மல>ந்துெகாண்ேட இருக்கின்றன.
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கல்லா ேமைசமீ து அைரத் ெதாைடகளில் சாய்ந்து உட்கா>ந்துெகாண்டு, நBலக்கல்லு
ேமாதிரம் சிமிட்ட சுநBதாமுதலாளி ெதாைடகளில் தாளம் ேபாடும்ேபாது ேகட்ேடன்.
"ஆ> அந்தப் ெபட்ைட? பக்கத்துக் காம்பராவிைல பாட்டுப் பாடிக்ெகாண்டு..."
"அவளரு மாதி¡¢யான...ெபட்ைட!..."
'தனியேவா இருக்கிறவள்!.."
"சாய்...கனேப> வந்து ேபாவினேம..."
கனேப> வந்துேபானா>கள்.
கண்ணாடி ேபாட்ட ெகாக்ெகன ெதாங்கலுடன் விசுக்ெகன நடந்துேபாகும் ஒரு ெபண்...,
ஒரு டீச்சரம்மா என எனக்குள் கணக்குப் ேபாட்ேடன்.
கட்ைடக் காற்சட்ைட ேபாட்ட ஒரு ைபயன், 'அம்மா மடியில் உட்கா>ந்து நிலாப்பா>த்து
ேசாறு தின்னு...ராசா!" என்று ெசால்லேவண்டும் ேபால இருக்கும்.
பிறகு,
தடித்த கண்ணாடிக்கு பின்னால் ஆழப்புைதந்திருந்த விழிகளுக்குள் இருந்து பா>ைவ
குத்தும்படி, தாடிைவத்த ஒருவன்...' காமா ேசாமாெவன்று உடுத்துவான்.
சாறைனத் தூக்கிக் கட்டியபடி...ெதாைடகளில் 'பிலு பிலு' என்று உேராமம் மண்டித்
ெதா¢யும் ஒருவன்..., தைலமயி> நBக்ேராமாதி¡¢ சுருண்டிருக்கும்.
ைமம்மலாக இருள் ெமதுவாகச் சூழும்ேபாது வருவா>கள். இராப்ெபாழுதுகள்
அவளுக்குக் குறுகிப் ேபாயின. சைமயல் அன்ைறயப் ேபாதுகளில் மணக்கும்.
தBய்ந்துேபாகிற மீ னின் வாசைன வரும்.
ெமதுவான உறுதியான குரலில் ஒரு பிரசங்கெமன ஒருவன் ேபசிக்ெகாண்ேட
ேபாவான்.
சனங்கள் ெபரும் ம>மத்ைதக் காண்பைதப் ேபாலப் பா>த்தா>கள்.
ெபருங்ேகாட்ைடயன்ைறப் பிடிக்கும் திட்டெமான்றுக்காக, அவ>கள் உத்ேவகத்துடன்
இருக்கிற மாதி¡¢ ெதன்பட்டன>.
ேகாட்ைடகள் பிடிபட்டன!
ேறடிேயாக்கள் கறுப்புக்குரலில் கத்தத் ெதாடங்கின. ஊ>கைள அடங்கிப்ேபாகுமாறு
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உத்தரவுகைளப் பிறப்பித்தன. சந்ைதகைள ைவத்து ேபாயிற்று. ஆறு தனிேய
ஏக்கத்துடன் ேபானது கைடகள் கதவிடுக்குகளால் பீதியுடன் ரகசியம் பா>த்தனேபால
ேதாற்றம்காட்டின.
ேறாட்டில் குறுக்கும் ெநடுக்குமாக பச்ைச நிறத்தில் ட்ரக்குகளும், ஜBப்புகளும்
ெதன்பட்டன.
பின் கதைவத் திறந்து ேபாட்டபடி ஸ்ேராருக்குள்ேளேய கிடந்ேதாம். கால் ைவத்தால்
ெதாைடகளில் கூச்சம் காட்டும் படி உயேர வள>ந்த புல் கதவுக்கு ெவளிேய
ெதா¢ந்தது. வைளந்தபடி சூ¡¢யைன ேநாக்கிக் ைகயைசத்தபடி, ஆற்றாைமயுடன்
தைலவி¡¢த்து காற்ைறச் சாடும் ெதன்ைனகள் அரற்றின.
புல்லுக்குள் கால்ைவக்க அடிவயிற்றுக்குள் பிைசகிற பீதி! ெதாைடயளவு அகன்ற
கா¢ய ெபரும் நாகங்கள் பட>ந்திருப்பன ேபால..., கபரக்ெகாய்யாக்கள் எந்ேநரம் எங்ேக
தைலகாட்டும் என்று உணராது தவிப்பைதப் ேபால...,
இராப்ெபாழுதுகள் நிசப்தமாய் நBண்டுெகாண்ேட ேபாயின. பக்கத்து அைற ெபரும்பாலும்
மூடிேய கிடந்தது. பின் சாய்ப்புக்குள் மட்டும் கால்கள் ேகாலமிைழத்துத் ெதா¢ந்தன.
ஒரு முழுநிலவு ெநருங்கி வந்தது. கைடக்குள் ேபாய் சில சாடின் ¡¢ன்கைளத்
தூக்கிக்ெகாண்டு வந்திடும் அவசரம் எனக்குத் ெதாற்றியது.
பக்கத்து அைறயின் முன்கதவு ஒருபாதி திறந்துகிடந்தது. சுவா¢ேல இறுக்கிய சிறு
மரப் பீடத்தில் புத்தன் உலைக மறந்த ேமானத்தில் மூழ்கிப் ேபாய்க் கிடந்தான்.
ஒற்ைறத் தBபம் ஒன்று அைரயிருளில் ேசாைப இழந்து துடித்துக் ெகாண்டிருந்தது.
மண்டியிட்டு ஒருக்களித்தவாறு ஒரு ைகையத் தைரயில் ஊன்றிய படி அவள்...
முகத்தில் ஒருேகாடி சூ¡¢ய>கள் உதயமாகிக் ெகாண்டிருந்தா>கள்.
ஒரு கட்டில், ெவள்ைள வி¡¢ப்பு, ஒரு ேமைச, குவிந்து கிடந்த புத்தகங்கள். 'கூஜா
ஒன்ைற மூடிக் கவிழ்ந்தபடி ஒரு தடித்த 'கிளாஸ்'. சுவேராடு ஒட்டிப் பதிக்க அலுமா¡¢
ஒன்று.
மற்றபடி எங்கும் தூய்ைம.
ெமதுவாகத் தயங்கித் தயங்கி உதயமாகும் நிலைவ எதி>பா>த்துக் காத்திருந்தாள்
ேபால...,
நண்ப>கைள எண்ணித் துக்கித்திருந்தாள் ேபால...,
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இரவு பிசாசுேபாலத் துரத்திக்ெகாண்டு வந்தது. நிலவு தனித்துப்ேபாய்
இராப்பாராக்காரனாக ஒளியிழந்து ஊ>ந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தது.
குழம்பிக் குழம்பி உழன்றபடி ெசாப்பனாவஸ்ைத ெகாடுக்கின்ற நித்திைர.
கபரக்ெகாய்யாக்கள் வாைலச் சுழற்றி காற்றில் விசுக்குகிற சத்தங்கள் ேகட்டன.
சிறு ெதாைலவில் ஏேதா உறுமியது. பதில் ெசால்வதுேபால இன்னுெமான்று. உறுமி
உறுமி ெநருங்கி வருவனேபால்...,
ெவளிேய சப்பாத்துக் கால்களில் சந்தடிகள் 'திமுதிமு' என்று ேகட்டன. கதைவ
உைதத்துத் திறந்தா>கள்!
அைரத்தூக்கத்தில் உழன்று புரள்கின்ற ேபாது எ¡¢ச்சல் மிகக் ெகாள்ளும்படி கதவில்
'படீ>' என வாைலத் தூக்கிச் சுழற்றி ஒரு சாத்துச் சாத்தும் கபரக்ெகாய்யாக்கள்
ேபால...,
'ெமாடெமாட' ெவன்று எல்லாவற்ைறயும் ெகாட்டிக் கவிழ்த்தனெரன..., கட்டிைல
ெகாரெகாெரன இழுத்துத் தள்ளுவெதன..ஏேதா ஒரு இனிய வஸ்து நிலத்தில் படீெரன
வசப்பட்டு
B
சிதறுண்டு ேபானது ேபால...,
காட்டுக் கூச்சல்களாக ேகள்விகள் உறுக்கின.
தைலக்குேமேல சளசளெவன்று தண்ண>விழத்
B
திைளத்து களிக்கினேபாது,
கள்ளத்தனமாக அசிங்கத்ைத வசிக்ெகாண்டு
B
கிட்டேவ கபரக்ெகாய்யாக்கள்
வருவெதன......
....ஏேதா ஒன்று....
எந்ேநரமும் சதா துள்ளலுடன், கூ¡¢ய ெகாம்புகளால் பூமிைய உழுது ெகாண்டு, பீ¡¢டும்
வ¡¢யத்ைத
B
ஒடுக்க இயலாது தவித்தபடி பிைணயல்கைள அறுத்துவிட உன்னிடும்
ஒரு காைள...பிைணயல்கைள அறுத்துவிட....!
பூமியில் விழுத்திப் புரட்டினா>கெளன...மூஞ்சியில் ஒருவன் பாரமாகக் குந்தியிருக்க
கால்கைள அகலேவ பி¡¢த்து அமுக்க... ெதாைடகளின் நடுேவ...ெதாைடகளின் நடுேவ...
வலிய கம்புகளால் விைதப்ைபகைள நசித்து காயடிப்பேதெயன.... ெபாறுக்க முடியாத
வலியுடன் பீதியும் ேச>ந்து இயலாைமயுடன் அவலமும் ேசர அடிவயிற்றிலிருந்து
நாதியற்ற அபயக் குரல் எழுந்தது. சுவ>கள் அதி>ந்தன.
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கால்கைளப் படபடெவன்று தைரயில் ேபாட்டு அடித்தான் ேபாலும். குரல் ேதய்ந்து
ேதய்ந்து ேபாக...இறுதி்கணங்களில் சில முனகல்கேள மிஞ்ச, அதுவும் ேபாய்...
பிறகு,
ேவகமாக மூச்சு வாங்கும் சப்தம் மட்டும்.
நிலவு மிகவும் பயந்து ேபாய் முகம் ெவளிறி ேமற்ேக ஓடிச் ெசன்றது. சூ¡¢யன் சீறிச்
சினந்தபடி சிவப்புப் பந்ெதன எழுந்துவந்தான்.
முரட்டு பூட்ஸ¤கள் தாம் தூெமன பூமியில் தடமுழுது ெசன்றன. கூந்தைலப் பற்றி
வலிந்து இழுத்தபடி ெசன்றன>.
புயலில் உருக்குைலந்த ஒரு ெகாடி ேபானது, ெதாைடகளில் நடுவிலிருந்து குருதி
ெபய்தபடி...
சனங்கள் கந்ைதைய மறந்துேபாய் இைதப் பா>த்தபடி நின்றன>. ைகயினால் ஒரு
ெசாடக்குப் ேபாடும் ேநரத்தில் ஒன்று...பத்து...நூறு...ேகாடிெயன கபரக்ெகாய்யாக்கள்
ெபருகின.
காலம் ேநரமற்று முழுநாளும் புண>ந்தவாறு தண்ணருக்குள்
B
ெநடுேநரம் புரள்கின்ற...,
தைனமறந்து அருவிப்ெபயலில் தைலமுழுகிச் சிலாகிக்கும்ேபாது நBட்டிய மூஞ்சியில்
மூக்குத் துவாரங்கள் ெபரும் ெபாந்துகெளனத் ெதா¢ய...,
பற்ைறகளுக்குள் சரசரெவன அரக்கிக்ேகாண்டு ஏேதாஒரு இைரையக் குறிைவத்துக்
கவ்வெவன வாைய 'ஆ'ெவனப் பிளந்தபடி கள்ளத்தனமாக....,
எங்கணும் கபரக்ெகாய்யாக்கள் ெபருகின, குட்டியும் முற்றலுமாக...
சனங்கள் பா>த்துக்ெகாண்டிருந்தா>கள்.
வாைலச் சுழற்றி ஒரு வலிந்த ெசாடுக்கலில் சைதையப் பிய்த்ெதடுத்துக் காகங்கைள
கபரக்ெகாய்யாக்கள் விருந்துக்கைழத்தன!
சனங்கள்.
காமினி, அப்புஹாமி, ஆ¡¢யவதி ஆமிேன....,
சுநBதா முதலாளி....அருள்..., சாளி,
சனங்கள்!
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ஒருசாண் வயிற்றுக்கு ஆலாய்ப் பறக்கிற சனங்கள்!
சனங்கள் சும்மா பா>த்துக்ெகாண்ேட இருந்தா>கள்!!

{கபரக்ெகாய்யா:இது முதைலக்குத் தம்பி, உடும்புக்கு அண்ணன், முதைலையப் ேபால அவ்வளவாகத்
தBங்கற்றது. ஆனால் உடும்ைபப் ேபால சாதுவும் அல்ல. நB¡¢லும் நிலத்திலும் உயி>
வாழும். மைலப்பாங்கான ஆற்ேறாரக் காடுகளில் மிகவும் ெபருவா¡¢யாகக்
காணப்படும். அசிங்கங்கைள உண்டு உயி>வாழும். சிங்களப் பகுதிகளில் இைத
அதிகமாகக் காணலாம்.]

3. காலம் உனக்ெகாரு பாட்ெடழுதும்

ெவகுநாட்களுக்குப் பிறகு இன்று குளியல். இன்ைறயப் ேபாத்தின் உதயகாலேம புதிய
ேதாற்றத்துடன் எழுந்தது. மிகவும் வித்தியாசமாக, ஒரு சித்திைர மாதத்தின்
கதகதப்பான விடியலாக இன்றிச் சற்ேற குளிரூட்டியபடி, ஒவ்ெவாரு மயி>க்காலிலும்
நுைழந்து கிச்சு கிச்சு மூட்டுகிற குளி>.
இளெவயிலில் பைசபரவிய ெபருமிைலகைள வி¡¢த்துக் காட்டியபடி, எங்கு
பா>த்தாலும் புைகயிைலத் ேதாட்டங்கள் ெதா¢ந்தன. கனேவகமாக நBைர உமிழ்ந்து
ெகாண்டிருந்தன வாட்ட> பம்ப்புகள். புைகயிைலயின் இனிய மயக்கந்தரும் ெநடியுடன்
ேச>ந்து மண்ெணன்ெணய் எ¡¢ந்துேபாகிற புைக கதம்பமாய் மணத்தது.
அருளுக்குத்தான் முதலில் ஐடியா வந்தது. சட்ெடன எழுந்துேபாய் ேசட்ைடக் கூட
கழற்றாமல் தைலவழி நB> ெசா¡¢யுமாறு குத்துக்காலிட்டு உட்கா>ந்து விட்டான்.
எல்லாரும் ேகாணாமைலையத் திரும்பிக் ேகள்விேயாடு பா>த்தா>கள்.
ேகாணாமைலக்கு ஏன் எந்தேநரமும் சிவந்ேத ேபாயிருக்கின்றன கண்கள்? இறுக
மூடிய ெமல்லிய உதடுகளுக்குள் எப்ேபாதும் ேகாபமும் ேராஷமும் ஒளிந்திருப்பதாகத்
ேதான்றும். முகம் கருங்கல்லு மாதிr விசித்திரமானெதாரு பளபளப்புடன்
கடினமாகவிருக்கும்.
ேகாணாமைல இன்று காைல சிவந்த கண்களால் சி¡¢த்தான். 'ெபாளெபாள' ெவனப்
பாய்கின்ற நB>த்தாைரயில் ஒருசிறு குழந்ைத மாதி¡¢ தைலைய உைதத்துக்
ெகாண்டிருந்த அருைள ஒரு தந்ைதயின் கனிவுடன் பா>த்தான்.
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"ஓராள் கைடசியிைல குளிக்கலாம்"
அப்பா! இது என்ன குரல்? ேபசாதவாய் ேபசுகின்ற ேபாது ஒவ்ெவாரு ெசால்லிலும்
மிகுந்த அழுத்தம் ெதா¢கின்றது.
ைமக்ேகல் உட்கா>ந்தான்.
ேகாணாமைல, ேகதா¡¢, ெபா¢யண்ணன், ெபருமாள், ேயாேசப் அன்பரசன். பிறகு
இவன்... எல்ேலாரும் உறுமிக்ெகாண்டிருந்த வாட்ட>பம்ைப ேநாக்கிப் ேபானா>கள்.
ைமக்ேகல் ெசய்திகைளச் ேசகா¢க்க உட்கா>ந்திருந்தான்.
சனங்கள் இவ>கைள ஒருதரம் நிமி>ந்து பா>த்தா>கள். பிறகு தைலையக் குலுக்கிக்
ெகாண்டு தம்பாட்டில் ேவைலயில் ஆழ்ந்தா>கள். பத்ேதா பன்னிரண்ேடா
வயதிருக்கும், ஒரு சிறுைபயன் ைகயில் ேசாப்புப்ெபட்டி குலுங்க இவ>கைள ெநருங்கி
ஓடிவந்தான். நBட்டியபடிேய நின்றான். இவ>கள் சட்ைட ெசய்யாதவ>கெளன
உடம்ைபத் ேதய்த்துக்ெகாண்டிருந்தா>கள்.
ேகாணாமைல நிமி>ந்து பா>த்தான். ைபயனின் விழிகள்
"வாங்கிக்ெகாள்...வாங்கிக்ெகாள்" எனக் ெகஞ்சும் பாவைன காட்டின.
"அருள் ேசாப்ைப வாங்கு".
அருள் தைல, ேதாள், ெதாப்புள், ெதாைட, பாதம் எங்கும் ேசாப்புநுைர ெபாங்கி வழிய
இளிக்க வாரம்பித்தான். அருள் ெகாஞ்சம் குஷாலான ேப>வழி. இவனுக்கு அந்தரங்கம்
எல்லாம் ெசால்லுவான். ஒருமுைற இவனும் அருளும் ைசக்கிளில் டபிள் அடித்துக்
ெகாண்டு அவசர அலுவலாகப் ேபானா>கள். சீைமக்கிழுைவ மரங்கள் பூத்திருந்த ஒரு
உயரேவலிக்குப் பின்ேன கம்பீரமாக உய>ந்து ெதா¢ந்த ஒரு வட்டுக்கு
B
முன்னால்
ேபாைகயில் அருள் இவன் விலாவில் இடித்தான்.
"என்ைர ஆளின்ைர வடு..."
B
எனக்காதினுள் கிசுகிசுத்தான்.
'.........."
"எப்பிடி வடு....?"
B
"வடு...நல்லாத்தான்
B
இருக்கு....."
"ஆைள நB பா>க்கயில்ைல...பாத்தாெலல்ேலா ெதrயும்!..."
"......."
"ஹ¤ம்....எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சு.....நானும் உயிேராட இருந்தா...."
"இருந்தா?....."
"ஹ¤ம்"
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இவன் திரும்பி அருளின் முகத்ைத ஏறிட்டுப் பா>த்தான். ேலாக ெசளந்த>யங்கள்
யாவும் அருளின் இறுகிய முகத்தில் ஒரு வினாடி பூத்திருக்கக் கண்டான். இவனும்
அருளுக்காக ஒரு ெபருமூச்ைச உதி>த்தான்.
ஒரு கணம் தான்!
பிறகு அருள் மாறிவிட்டான். கண்களில் பைழய இறுக்கம் பரவியது. கால்கள்
கனேவகமா ைசக்கிைள உழக்க வாரம்பித்தன. ஒரு உண்ைமயான ஊழியன்!
ெவகு காலத்திற்குப்பிறகு, இன்று அருைமயான சாப்பாடு. எந்த மகராசி ைககேளா!
மணக்கிற சைமயல். அருள் ைககைள வழித்து வழித்துச் சூப்பியபடி இவைனப் பா>த்து
கண்கைளச் சிமிட்டி இளித்தான்.
ஒவ்ெவாரு ெபண் ைகச்சைமயலுக்கும் ஒவ்ெவாரு ருசி இருக்கிறது. என்றாலும்
அம்மாவின் எளிைமயான சைமயலின் ருசி ேவெறவருக்கும் வாய்க்காது. அம்மா
ைகயால் ெவந்நB> தந்தாேல அதற்குத் தனி ருசி இருக்கும். ெமல்ல இருள் சூழும்
ேபாதுகளில் அம்மா ேகாவிலால் அவளுக்கு வலுக்கட்டாயமாக ெவள்ைளச்ேசைல
உடுத்தி வன்மத்துடன் ேவடிக்ைக பா>த்தன. அம்மா தைல முழுகி, ஈரக்கூந்தைல
நுனியில் முடிந்து ேபாட்டபடி ஒவ்ெவாரு நாள் மாைலயிலும் கூந்தலிலிருந்து நB>
ெசாட்டிச் ெசாட்டி ெவள்ைளச்ேசைலயின் பின்புறம் நைனந்தபடி ேதாற்றம்காட்ட,
அம்மன் ேகாயில்கைளத் ேதடிப்ேபாக ஆரம்பித்தாள். திரும்பவரும்ேபாது அம்மா
ேமனியில் கற்பூர வாசைன வசும்.
B
அம்மா ேபா¢ல் அம்மன் குடிேயறி வருவாள் ேபால,
பா>க்க பயமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும்.

அம்மா மச்சம், மாமிசம் ேச>ப்பது கிைடயாது. இருட்டிய பிறகு தனியாக ெசங்கல்
அடுப்ைபமூட்டி தனிச் சைமயல். ஒரு ேநரம் மட்டுேம ெகாஞ்சம் ேபாலச் சாப்பிடுகிற
அம்மாவால் எவ்வாறு இப்படி பம்பரமாகச் சுழன்று கா¡¢யம் பா>க்கமுடிகிறது! மிகவும்
குைழந்து ேபாய்க் கஞ்சிப் பைசயுடன் ேசாறும், ஏேதா ஒரு காைய வதக்கி வறட்டலாக
ஒரு குழம்பும், கடித்துக்ெகாள்ள அப்பளம் உண்டு கட்டாயமாக.
ெநாடிக்குள் சைமப்பாள் அம்மா. இவன் நாவில் நB> ெசாட்டச்ெசாட்ட காத்திருப்பான்.
அம்மா இவன் ேதாளளவு உயரமிருப்பாள். ெவள்ளா¢ப்பழத்ைதப் பிளந்து
ைவத்திருக்கிற மாதி¡¢ ஒரு நிறமும் குளுைமயும் அம்மாவுக்கு. அம்மா
அந்தக்காலத்தில் ேபரழகியாக இருந்தருக்க ேவண்டும். அதுதான் நிைறயக்
குழந்ைதகள் ெபற்றாேளா! ேதால்வற்றி நைட ெமல்லத் தள>கிற இந்த வயதிலும்
அம்மா கண்கள் ேஜாதிெயன ெஜாலிக்கின்றன.
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இவன் நிமி>ந்து வம்பாக
B
நிற்பான், கண்களால் அம்மாவப் பா>த்து கனியச் சி¡¢த்தபடி.
அம்மா அண்ணாந்து இவன் ெநற்றியில் திருநBறு பூசிவிடுவாள்.
"அம்மாேள!..." ஆத்மா>த்தமாக ேவண்டுகிற அம்மா குரலில் இவன் கைரந்து ேபாய்
விடுவான். கற்பூரம் எ¡¢ந்த மீ தியின் வாசைனயும் சூடுமாக ஈரலிப்பாக அம்மா
ெநற்றிையத் தBண்டுகிற ேபாது வாசைன நாசிைய நிரப்ப இவன் சிலி>ப்பான். அம்மா
மூச்சு ஒருகணம் இவன் மா>பில் பட்டுவிலகும். இவனுக்கு உடேன
பசிெயடுத்துவிடும்.
சுேலாசனா அக்கா அவசரச் சைமயல், இவளுக்கு எதிலும் அவசரம், என்னத்ைதக்
கண்டாேளா இந்த அத்தானிடம். மகுடி ேகட்ட நாகம்ேபால மயங்கிக் கிடக்கிறாள்.
அக்கா நிைறயக்கறிகள். ைவத்திருப்பாள், நிைறயக் குழந்ைதகைளப் ெபற்றது
ேபாலேவ, ஒன்றுக்கு உப்புக்கூடினால் இன்ெனான்றில் உப்ேப இருக்காது. மீ ன்குழம்பு
மட்டும் அசலாக ைவத்திருப்பாள். எல்லாவற்ைறயும் ேச>த்துக் கலந்துவிட ஒரு
அபூ>வ ருசி பிறக்கத்தான் ெசய்கிறது.
சுேலா அக்கா வட்டுக்கு
B
இவன் கைடசியாகப் ேபானநாேள மறந்துவிட்டது. அத்தான்
முணுமுணுத்தபடி சட்ெடன்று முகத்ைதத் திருப்பிக்ெகாண்டு ேபானான். இந்த
அத்தான் ஒரு சா¢யான 'ேசற்று எருைம' 'காட்ஸ்' அடிக்கிறைதயும், கடைமக்காக
ஏேதா ேவைலக்குப் ேபாவைதயும், மீ தி ேநரெமல்லாம் ஒேர குடிையயும் தவிர இவன்
எைதத் சாதித்தான்? சுேலா அக்காைவ வருஷம் தவறாமல் அம்மாவாக்குகிறதில்
மட்டும் படுசம>த்தன். சுேலா அக்கா இதழ்கள் ெவடித்து மா>பு வற்ற வதங்கிய
கத்தா¢க்காய் ேபால ஆகிவிட்டாள். அத்தான் மீ ண்டும் ஏேதா வாய்க்குள் 'கசமுச'
என்றான். ேபானால் ேபாகட்டுேம! இவன் அக்காைவப் பா>க்கத் தாேன வந்தான்.
"இருக்கிறதுகளுக்கும் வண்
B
கைரச்சல்..."
அத்தான் ெவளிப்பைடயாகேவ ெகாக்கா¢க்க ஆரம்பித்தான். அக்கா நாக்ைக கடித்தபடி
இவைனக் குசினிக்குள் இழுத்துப் ேபானாள் இவன் ைககைள விடாமல் இறுகப்
பிடித்துக் ெகாண்ேடயிருந்தாள்.
"சாப்பிடுகிறியடா..." தளதளக்க ேகட்டாள். இவன் நிமி>ந்து பா>க்க சக்தியற்றுப்
ேபானதால் ெமளனமாக உட்கா>ந்தான். அக்கா மளமளெவன்று சாப்பாடு ேபாட்டாள்.
பிைசந்து பிைசந்து இவன் ைககளில் ெகாடுக்க ஆரம்பித்தாள்.
அக்கா மூக்ைக உறிஞ்சுவது ேகட்டது.
"அம்மா ேகாயிலுக்குப் ேபாவைத விட்டுட்டா...."
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"......"
"அம்மா ேகாயிலுக்குப் ேபாறைதயும் விட்டுட்டா..."
"......"
'அம்மா ேகாயிலுக்கு...." அக்கா குரல் உண>ச்சிேவகத்தில் உைடந்து கீ ச்சிட
ஆரம்பித்தது.
இவன் ைகைய உதறிவிட்டு ேவகமாக ெவளிேய ேபாக ஆரம்பித்தான்.
"ைகையக் கழுவவிட்டு ேபாடா..." அக்கா கைடசியில் அழுைக ெவடிக்கிற குரலில்
அைழத்தாள். இவன் திரும்பிப்பா>க்க விருப்பமில்லாமல் உள்ளங்ைககைள இறுகப்
ெபாத்தியபடி காற்ைறக் குத்தியபடிேய ேபானான்.
அக்கா குமுறிக் குமுறி அைழத்தபடி இவன்பின்ேன வரும் அரவம் ேகட்டது. காைதப்
ெபாத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும் ேபாலிருந்தது.
"இனிேமல் ஒரு வட்டுக்கும்
B
ேபாக மாட்ேடன்" இவன் காற்றுக்கு சபதம் ெசய்து
ெகாடுத்தான்.
ஒருதரம் நான்கு ெமயின் ேராட்டுகளுக்கும் உள்ள ெபா¢ய பாலங்கைள
உைடத்துவிட்டுப் ேபாய்விட்டா>கள்!
ேகாணாமைல ஆட்கைளப் பி¡¢த்துப் பி¡¢த்து விட்டான். இவனுக்கு வடக்கு ேராட்டு,
டிராக்ட>களில் மண்ைணயும் கல்ைலயும் ெகாண்டுவந்து குழிகைளச் சனங்கள்
பீதியால் பரபரத்தபடி நிரப்பினா>கள்.
இவன் காவல்! 'ெரடி'யாக நின்றான், சுறுசுறுப்பும் ெபாறுப்பும் மிக்கவனாக
சுற்றுமுற்றும் பா>த்தபடி, வான்களும் பஸ்களும் பாரத்ைதக் குைறத்துப் பள்ளத்தில்
ெமதுவாக இறங்கி இறங்கிப் ேபாயின.
யாேரா இவன் முழங்ைகயில் இதமாகப் பற்றினா>கள்.
திரும்பிப்பா>த்தான்.
சுந்தா¢யக்கா!
விந்தி விந்தி நடக்கிற சுந்தா¢யக்கா! உதயகாலத்தில் பஸ்பிடித்து ேவைலக்குப் ேபாய்
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மாைல மயங்கி இருள்சூளும் ேநரங்களில் வட்டுக்குப்
B
ேபாய்ச்ேச>கிற சுந்தா¢யக்கா!
அம்மா பைதபைதப்புடன் வாசைலப் பா>த்தபடிேய நிற்பாேளா! இந்த விந்தல் கால்
மட்டும் இல்லாவிட்டால் இந்திரன், சந்திரன் எல்லாரும் கந்தா¢யக்கா பின்னால்
வா¢ைசயாக காத்து நிற்க மாட்டா>கேளா! உதயகாலத்தில் பஸ்பிடித்து
ேவைலக்குப்ேபாய் இருட்டியபிறகு வட்டுக்குப்
B
ேபாய்ச்ேசர உறுதியுடன்
பழக்கப்படுத்திக் ெகாண்டாள் சுந்தா¢யக்கா.
சுந்தா¢யக்கா இவைனேய பா>த்தபடி நிற்க..., இவன் பராக்குப் பா>ப்பவன் ேபால
ேவெறங்ேகா பா>த்தான். பஸ் ெமல்ல பள்ளத்தில் இறங்கிக் ெகாண்டிருந்தது.
சுந்தா¢யக்கா ேமலும் இவைன ெநருங்கி நின்றாள். ைகப்ைபையத் திறந்து சில
ேநாட்டுகைள இவன் ெபாக்ெகற்றுக்குள் திணித்தாள். இவன் திரும்ப அவள்
ைககளுக்குள் திணிக்க... ஆற்றாைமயுடன் இவைனேய பா>த்தாள்.
"வச்சிரன்ரா..."
"ேவண்டாம்...எனக்ெகாண்டும் ேவண்டாம்."
சுந்தா¢யக்கா இவைன ேமலும் கீ ழுமாக பா>த்தான். பறட்ைட பற்றிப்ேபான
தைலமுடியிலிருந்து ெவயிலும் மைழயிலும் அைலந்து தி¡¢ந்த கால்வைர ெசம்புழுதி
படிந்திருந்தது. சாறைன உயரத்தூக்கி ெதாைட ெதா¢யுமளவுக்கு முடிச்சுப்ேபாட்டு
இருந்தான். ேசட் ேதாள்மூட்டில் பி¡¢ந்திருந்தது"ஒரு ேசட்டாவது வாங்கலாெமல்ேல..."
"....."
"வச்சிரன்ரா..."
"அக்கா....பா>...பஸ் ெவளிக்கிடப் ேபாகுது..."
"ெபா¢ய கண்கள் சுந்தா¢யக்காவுக்கு. இவைன உறுத்துப்பா>த்தாள். கண்களுக்குள்
இவைனச் சிைறப்பிடித்துக் ெகாண்டு ேபாய்விடும் உத்ேவகத்துடன் பா>த்தாள்.
கன்னங்கைள நைனத்துக் ெகாண்டு பாயுமாறு இரு ைவரச்ெசாட்டுகள் உருக
வழிவெதன சிந்தினாள்.
திரும்பித் திரும்பிப் பா>த்தபடி சுந்தா¢யக்கா ேபானாள். கைடசி ஆளாக விந்தி விந்திப்
ேபாய் பஸ்ஸில் ஏறினாள். பின்புறக் கண்ணாடியூடாக இவைனேய பா>த்துக் ெகாண்டு
நின்றாள். இவன் தற்ெசயலாக திரும்புபவெனன அந்தப்பக்கம் பா>த்தான்.
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பின்புறக்கண்ணாடி முழுவதும் விசாலித்தபடி சுந்தா¢யக்காவின் ெபா¢ய கண்கைளக்
கண்டான். இவன் சட்ெடன்று மறுபுறம் திரும்பிக்ெகாண்டான்.
"ெசாந்த உண>ச்சிகளுக்கு இடம் ெகாடுக்க மாட்ேடன்"
காற்றிடம் சபதம் ெசய்தான்.
* * *
இன்று எல்லாம் அசாதாரணமான புதியேதாற்றம் காட்டின. திைளத்துக் குளித்த
ேமனிைய குளி>காற்று தழுவிக்ெகாண்டு ேபாயிற்று. இவன் வானத்ைத நிமி>ந்து
ேநாக்கினான். 'பளிச்' ெசனும் நBலவானில் பஞ்சுப் ெபாதிகள் மிதப்பதன்ற அழகிய
சித்திைரவானம் இன்றில்ைல. மைழக்ேகாலம் காட்டிற்று. காற்று இறுக்கமாக
இருந்தது. ெமல்லெமல்ல கிழக்கு மூைலயிலிருந்து இருண்டேமகங்கள் பரவிக்
ெகாண்டிருந்தன.
ைமக்ேகல் ேசதி ெசான்னான்!
"ெதற்கு ேறாட்டாைல சாமான் வருகுதாம்...நாங்கள் இைடயிேல மாத்திக் ெகாண்டு
வரேவணுமாம்...."
ேகாணாமைல விருட்ெடன எழுந்தான். படபடெவன சில உத்தரவுகைளப் ேபாள்ளான்.
"ெதற்கு ேறாட்டுத்தாேன!...பயமில்ைல.....கனசாமான் ேவண்டாம்....ஆளுக்ெகாண்டு
ேபாதும்....."
"ெபருமாள் ெவகிக்கிைள எடு....மைழவரும்ேபால கிடக்கு...சாமான் நைனயாமல்
கவனமாக மாத்தேவணும்...."
"ேயாேசப் இஞ்ேசேய இருக்கட்டும்...."
ெபருமாள் ஒரு அருைமயான ட்ைரவ>, ேராட்டுகைள ஒவ்ெவாரு அங்குல
அங்குலமாகப் படித்து ைவத்திருந்தான். குண்டும் குழியுமாக இருக்கும் ேராட்டுகளிேல
கியைர மாற்றாமேல ஒடித்து ெவட்டியபடி பறந்து ெசல்ல முடியும் ெபருமாளால்.
ெபருமாளுக்குப் பக்கத்தில் ேகாணாமைல தாவி ஏறினான். அவனுக்குப் பக்கத்தில்
ெபா¢யண்ணன்.
இவன் ....ேகதா¡¢...ருள்....அன்பரசன்.....ைமக்ேகல்.... பின்புறம் புகுந்து ெகாண்டா>கள்.
இவன் கதவுக்குப் பக்கத்தில் உட்கா>ந்திருந்தான். ெபருமாைளத் தவிர எல்ேலாருைடய
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உள்ளங்களிலும் ெபாத்தியபடி 'சாமான்' இருந்தது. 'ெரடி'யாக இருந்தா>கள்.
ெசம்புழுதிையக் கிளப்பியவாறு பாய்ந்து ெசல்ல வாரம்பித்தான் ெபருமாள், வானம்
ஒருமுைற ெபா¢தாக உறுமிற்று.
இன்னும் ெகாஞ்ச தூரத்தில் ெமயின்ேராட்டில் ஏறிவிடலாம். சட்ெடன்று
ெசங்ேகாணத்தில் திரும்பேவண்டும். ெபருமாள் கியைர மாற்றுவதற்க ஆயத்தமானான்.
சந்திக்கும் இடத்தில் கிழட்டு ஆலமரத்தின் நிழலில் சனங்கள் கூடிநின்றா>கள்.
ெபருமாள் ேவகத்ைதக் குைறத்துக் ெகாண்டான்.
கண்கள் ெபரும் ஒளிெவள்ளத்தில் கூசின. உச்சியிலிருந்து கீ ழ்வானம் ேநாக்கி பட>கிற
ஒரு ெகாடியாக மின்னல் பளபளத்த படி இறங்கிற்று. வானம் மீ ண்டும் ஒருதரம்
வஞ்சைனயுடன் கைனத்தது. ெபருமாள் தடுமாறினான். ஒரு கணம் நிதானித்தான்.
படபடெவன ஏேதா முறிந்து விழுகின்ற ெபா¢யகிைளயன்று 'ஓ'ெவன அலறியபடி
பூமிைய அைறந்தது.
சனங்கள் முகத்தில் ெபருங்குழப்பம் பரவிற்று. ேகாணாமைல "முன்ேனேபா" என்றான்.
ெபருமாள் கிளச்ைச ஊன்றி மிதித்தான்.
ேகாைழ வழிகின்ற ஒரு திைரத்த கிழவன் ைககைள ஆட்டிக்ெகாண்ேட முன்ேன
வந்தான்.
"மக்காள்..."
ேகாணாமைல என்ன என்பவெனனப் பா>த்தான்.
"ஆல் முறிஞ்சு விழக்கூடாது மக்காள்...ேபாறபயணம் ஆபத்து மக்காள்."
அருள் ெகக்ெகலி ெகாட்டிச் சி¡¢க்கவாரம்பித்தான்.
"எங்களுக்கு ஒவ்ெவாரு நிமிசமும் ஆபத்துத் தாேனேண அப்பு!...."
கிழவன் பா¢தாபமும் பச்சாத்தாபமும் வழிய இவ>கைளப் பா>த்தான்.
ெபருமாள் லாவமாக திரும்பியபடி ெமயின் ேராட்டில் ஏறினான். மீ ண்டும் ஒரு
மின்னல் அடிவானம் ேநாக்கி இறங்கிற்று. காற்று மிகவும் கனமாக இறுக்கிக்ெகாண்ேட
ேபானது. என்ன இது? இன்று எல்லாம் அசாதாரணமாக மாறிவிட்டன. ெதன்கிழக்கு
மூைலயிலிருந்து, இது சித்திைரமாதம் என்பைத மறந்துேபாய், படுேவகத்தில்
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ஊதல்காற்று வசிக்ெகாண்டிருந்தது.
B
"ெபருமைழ வரப்ேபாகுது ெபருமாள்...ெகதியா..."ெபருமாள் பலங்ெகாண்டமட்டும்
மிதித்தான்.
சனங்கள் பரபரத்தவாறு வடுகளுக்குள்
B
புகுந்து ெகாண்டிருந்தா>கள். பருவந் தப்பிப்
ெபய்யும் மைழைய ஆச்சா¢யமும் ஆவலுமாக வரேவற்கும் பாவம் அவ>கள்
முகங்களில் ெதா¢ந்தது. இவ>களின் வான் உறுமிக்ெகாண்ேட ெசல்வைத வாசல்களில்
நின்று கவனமாகப் பா>த்தா>கள்.
கனத்த ெபருந்துளிகளாக மைழ இறங்க ஆரம்பித்தது. கண்ணாடி மங்கத் ெதாடங்கிற்று.
கனவில் ெதா¢யும் ேதாற்றெமன ேராட்டும் மரங்களும் விசித்திரத் ேதாற்றம் காட்டின.
ெபருமாள் ைவப்பைர'ப் ேபாட்டான்.
ேவைல ெசய்யவில்ைல....!
ெபருமாள் இலகுவில் சைளத்து விடுபவனல்ல. கும்மிருட்ைட ஊடுருவி பூைனையப்
ேபால பா>க்க இவ>கள் பழக்கப்படுத்தப்பட்டவ>கள். கூ>ந்து பா>த்துக் ெகாண்ேட
ேபானான்.
என்ன மாதி¡¢ ஒரு மைழ! இவன் தனது வாழ்நாளில் காணாத மைழ. புழுதி அடங்கிப்
ேபாகிற வாசைன மிகுந்தது. இவன் நாசி நிைறய வாசைனைய வாங்கி
அனுபவித்தான். காைலத்தூக்கி முன்சீட்டில் இலகுவாக ைவத்துக்ெகாண்டான்.
சட்ெடன்று ேராட்டு ெவறிச்ேசாடிப் ேபாகிறது. ஏேனா? சனங்கள் எவரும் இல்ைல.
மைழதான் காரணேமா என்னேவா? எதிேர ஒரு வாகனம் கூட வரவில்ைல. ெகாட்டும்
மைழயில் சைளக்காமல் நைனந்தபடி ஆடி ஆடிப்ேபான ஒரு கிழட்டு எருைதத்தவிர,
ெவறிச்ேசாடும் ேராட்டு.
மூ>க்கத்தனமாக பூமிைய மூழ்கடிக்கும் ஆேவசத்துடன் அம்புகளாக மைழ
வழ்ந்துெகாண்டிருந்தது.
B
வானம் எச்சா¢க்கிறமாதி¡¢ அடிக்கடி ெபருமிடிகைளக்
ெகாடுத்தது. கூடேவ உச்சியிலிருந்து கீ ழ்வான ேநாக்கி வானத்ைத கூறுகளாகப்
பி¡¢க்கும் கூ>வாெளன பாயும் மின்னல்.
இவ>கள் எல்ேலாருக்கும் ஏேனா மயி>க்கால்கள் குத்திட ஆரம்பித்தன. இைதவிட
குருதிைய உைறயைவக்கும் குளிைர தாங்க இவ>கள் பழகிக்ெகாண்டவ>கள். ஆனால்
இன்று என்னவாயிற்று? எலும்புக் குருத்துக்குள் ஊடுருவிப் புகுந்து ெகாள்கிற குளி>.
அருள் ைககைளத் ேதய்த்து சூடாக்கினான். ெநஞ்சுக்குக் குறுக்ேக ைககைளக் கட்டிக்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெகாண்டான். இவைனப் பா>த்து இயல்பான ேதாழைமயுடன் சி¡¢த்தான். அருள் இன்று
ஏேனா வழைமைய விட அதிகமாக இளிக்கிறான். முகத்தில் ஒரு விசித்திரமான ஒளி
பிறந்தது அருளுக்கு.
இவனுக்கு ஏேனா திடீெரன அம்மா, சுேலா அக்கா, சுந்தா¢ அக்கா, எல்ேலாரும்
உதித்தா>கள்.
மைழயுடன்ேச>ந்து அம்மா ேமனியில் மணக்கிற கற்பூரவாசைன வசிற்று.
B
மைழயில்
கற்பூரத்ைத கைரத்தவன் எவன்?
சுந்தா¢யக்காவின் ெபா¢யகண்கள் முன்ேன ேதான்றின. இரு கனத்த ைவரத்துளிகைளச்
சிந்தின. சுந்தா¢யக்கா இதமாக இவன் ைககைளத் ெதாடுவது ேபாலிருந்தது.
சுந்தா¢யக்கா இந்த மைழயிலும் ேவைலக்குப் ேபாயிருப்பாள்!
சுேலா அக்காவின் கீ ச்சுக்குரல் ேபய்க் காற்றில் கலந்து வந்தது. இவைன, ஆதங்கமும்
ெபாறுக்க முடியாமல் பீறிடுகிற அன்புமாக சுேலா அக்கா அைழத்துக்ெகாண்டு
ெதாண்ைடக்குழிையப் பிளந்துெகாண்டு ஒரு நாகெமன ெவளிவந்தது.
இவன் கண்கைளத் திறந்தான். ெபருமாள் ஒரு வைளவில் ேவகத்ைத மாற்றாமேல
லாவகமாகத் திரும்பிக் ெகாண்டிருந்தான். சூரன்தான்! ஒரு நூறுயா> தூரத்துக்கப்பால்
பா>ைவ புலப்படாதபடிக்கு கனத்த திைரகளாக மைழ விழுந்துெகாண்டிருக்க, ைவப்ப>
ேவைலெசய்யாமேல படுேவகமாக வாைனச் ெசலுத்திப் ேபாகிறான்! ேவறு எவனால்
இப்படி முடியும்? அசகாயசூரன்தான்!
ேராட்டு ேநேர ேகாடுேபாட்டெதனச் ெசல்கின்றது. ெபருமாள் கிழித்துக்ெகாண்டு
ேபானான்.
ஏன்?...ஏன்...? என்ன...?
ெபருமாள் சடக்ெகன்று பிேறக் ேபாட்டான். எதிேர ஏேதா பிசாசுத்தனமாக ெநருங்கிக்
ெகாண்டிருந்ததாக எல்ேலாரும் உணர வாரம்பித்தா>கள்.
ெபருமாள் ேகாணாமைலையத் திரும்பிப் பா>த்தான். ேகாணாமைல இறுகிய
முகத்தவனாய் "முன்ேனேபா" என தைலையக் குலுக்கினான். எல்ேலாருக்கும்
ேவகமாக மூச்சு வாங்கேவண்டும் ேபாலிருந்தது. உள்ளங்ைகைய இறுகப் ெபாத்திக்
ெகாண்டா>கள்.
ெபருமாள் நிதானமாக முன்ேன ேபானான். தைலைய ெவளிேய நBட்டி நBட்டிப்
பா>த்துக்ெகாண்ேட ேபானான். எல்லா வடுகளும்
B
ெதருவாசைலப் பூட்டியபடி

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெமளனமாய் மைழயில் ெகாட்டக் ெகாட்ட நைனந்து ெகாண்டிருந்தன.
எதிேர ஒரு சிறிய ேராட் ெமயின் ேராட்டில் கலக்கும் அந்தச் சந்தியில் ஏேதா
கள்ளத்தனத்துடன் வஞ்சகம் பு¡¢ய ஒளிந்திருப்பதாகப் பட்டது. ெபருமாள் ெகாட்டும்
மைழயில் ெவளிேய தைலையப் ேபாட்டான்.
ெபா¢ய வாகனம் ஒன்று, தனது பூதாகரமான உடைல மைறக்கப் ெபரும் பிரயத்தனம்
ெசய்தவாறு நின்றுெகாண்டிருந்தது!
...ெபருமாள் ெகாடுப்புகைள இறுக ெநறுமினான்...முகம் சட்ெடன கறுத்து வங்கிப்
B
ேபானது.
ேகாணாமைலபு¡¢ந்து ெகாண்டான். கண்கள் இரத்தம் ெகாட்டுபைவெயனச் சிவந்தன.
இவ>கள் எல்ேலாருக்கம் பு¡¢ந்துவிட்டது. மண்ைடக்குள் ஒேர 'விறு விறு', மிக
ேவகமாக மூச்சுவந்தது. உடல் தகிப்பெதனச் சுட்டது.
"ெரடி...ெரடி...ெரடி..." என இதயம் துடித்தது. உத்தரவுகைளப் ெபற ஆயத்தமாக
இருந்தா>கள். ஒவ்ெவாரு அங்கமும் துடிக்கவாரம்பித்தது.
ேகாணாமைல பரபரத்தான்.
"அம்பிட்ட ைகயழுங்ைகயுக்குள்ைள விடு... உைடச்சுக்ெகாண்டு தப்பேவண்டியதுதான்...
எங்ெகங்ைகெயல்லாம் நிக்கிறாங்கேளா?... வைளச்சுப்ேபாட்டான்கேளாவும்
ெதா¢யாது.... சனியன் பிடிச்ச மைழ!..."
ெபருமாள் ேவகமாக பின்ேன ேபாக ஆரம்பித்தான். இவன் பின்னால் பா>த்தான்.
பின்புறமிருந்தும் 'வாகனம்' ஒன்று பிசாசு மாதி¡¢ ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது!
பக்கத்திேல ஒழுங்ைகமாதி¡¢ ஒரு ஓைட ெதா¢ந்தது. ெபருமாள் ெபரும்
பிரயத்தனத்துடன் உள்ேள நுைழய முற்பட்டான். ஆனால் அதற்குள் அவ>கள்
முந்திக்ெகாண்டா>கள். ெநருப்ைப உமிழ்ந்த படி இருபுறமிருந்தும் அச்சமும்
அவதானமுமாக ெநருங்க ஆரம்பித்தா>கள். மைழ அவ>களுக்க வாழ்த்துச்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தது. வானம் இவ>கைளப் பா>த்து இடிஇடிெயனச் சி¡¢த்தது. மின்னல்
பழிப்புக் காட்டுவெதன அடிக்கடி பளபளத்துக் கண்சிமிட்டியது.
ஒவ்ெவாரு ெநாடியும் மிகப் ெபறுமதியானெதன இவ>கள் உண>ந்தா>கள். ேதால்வி
படுேவகமாக இவ>கைள ேநாக்கி வாையப் பிளந்தபடி வந்தது. ேதாற்று விடுவா>கேளா
இலகுவில் என்ன?....அருள் மிகப் பரபரத்தான்.... தைலைய அப்படியும் இப்படியும்
குலுக்கினான். உண>ச்சி ேவகத்தில் கிடுகிடுெவன நடுங்கினான்....ஏதாவது
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ெசய்...அவசரமாக...ெகதியாக...
வாயில் கிளிப்ைபக் கடித்து இழுத்தான். ஐேயா! இடது ைக...இடதுைக...வழமில்ைல!
இழுபட மாட்ேடன் என்கிறது.
இவனுக்கு துரதி>ஷ்டவசமான தப்பு ஒன்று நிகழ்வது நன்றாகேவ ெதா¢ந்தது.
ெதாைடகளிலும், கணுக்காலிலும் குதிைரபலம் ேச>ந்தது. கால்விரல்களில்
முழுபலத்ைதயும் ேச>த்துக்ெகாண்ேட உந்தி எழுந்தான். ேபய்த்தனமாக
ஊதிக்ெகாண்டிருந்த காற்றிலும், ெபரு அம்புகளாகத் துைளக்கும் மைழயிலும்
ஒருகணம் 'ஜிவ்'ெவனப் பறந்து மைழயில் நைனந்து ெசாெசாதெவன
அனங்கிக்ெகாண்டிருந்த சகதியில் விழுந்தான். அவசர அவசரமாக நாைலந்து
சுற்றுக்கள் புரண்டு தூரவிலகினான்.
இவனுக்கு பு¡¢ந்துவிட்டது....அவ்வளவுதான்...இன்னும் ஒரு ெநாடிதான்...அருள்!
அடமுட்டாேள!...அவசரப்பட்டுவிட்டாேய!
ெதாைடகளில் இேலசாக அடிபட்டிருக்க ேவண்டும். ெநாண்டிக்ெகாண்ேட எழுந்தான்.
கால்ேபான திக்கில் ஓட ஆரம்பித்தான். ெசம்மண் நிறத்திேல கணுக்கால்வைர
உய>ந்து கனேவகத்துடன் ெவள்ளம் ஒழுங்ைககள் வழிேய பாய்ந்துெகாண்டிருந்தது.
'சளசள' என்று இவன் கனத்த காலடிகைளத் தாங்கமாட்டாமல் வழிவிட்டுக்
ெகாடுத்தது.
ெபரும் இடிேபால முதல் தரம் ெவடித்தது. வான்ஒருதரம் ெபருகக் குலுக்கிற்று.
ெதாட>ந்து ஒன்று...இரண்டு...மூன்று...நாலு...ஐந்து...ஆறு...
அவ>கள் அஞ்சி நின்று விட்டா>கள் நிைலயாக!
இவன் ஒடிக்ெகாண்ேட ஒருதரம் திரும்பிப்பா>த்தான். ெபரும் புைகமண்டலெமான்று
மைழைய விலக்கிச் ெசல்லும் கரும் பூதெமன ேமெலழுந்து ெகாண்டிருந்தது. மூச்சுத்
திணறும் கந்தகெநடி எங்கும் சட்ெடனப் பரவிற்று.
இவன் மூைள ெசயலற்றுப் ேபாய்விட்டது. கண்கள் ேநேர ெவறித்தன. கால்கள்
மட்டும் தம்பாட்டில் இவைள கனேவகமாக எங்ேகா இழுத்துச்ெசன்றன.
ேகாணாமைல!...ெபருமாள்!...ேகதா¡¢....ெபா¢யண்ணன்!....ைகக்ேகல்!...அன்பரசன்!....
அவ்வளவுதான்!...இனிெயன்ன?...அவ்வளவுதான்...துண்டு துண்டாகப் ேபாயிருப்பா>கள்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

இனி?
இவன் ெசய்யேவண்டியது என்ன? எப்படியாவது ெதற்கு ேராட்டுக்கு பத்திரமாகப்
ேபாய்ச்ேசர ேவண்டும். 'சாமான்' வரும். அவ>கைளத் திைச திருப்பி விடேவண்டும்.
வருகிறவ>களுக்குச் ெசய்தி ெதா¢ந்து திரும்பிப் ேபாயிருப்பா>கேளா?....ெசய்தி
ெசால்லுவது யா>? இந்தக் காற்றும் மைழயுமா?
இவன் ெதற்கு ேராட்டுக்குப் ேபாய்ச்ேசரேவண்டும்! சனியேன! மைழேய! நB நிற்க
மாட்டாயா!.....
வானம் கைடசித்தடைவயாக ெபருமிடியன்ைறக் ெகாடுத்து ஓய்ந்தது. மைழேவகம்
குைறய ஆரம்பித்தது, இவனுக்கு பன்ன B> ெதளிப்பெதன ெமதுவாக தூற்றல்கைளப்
ேபாட்டது.
இவன் ெவகுதூரம் ஓடிவந்து விட்டான். இனிப் பயமில்ைலப் ேபால் இருந்தது. இவன்
ெபருநைடயாக நடக்க ஆரம்பித்தான். இன்னும் மூன்று ைமல்களாவது கடக்க
ேவண்டியிருந்தது. இவன் கடந்துவிடுவான்...எப்படியாவது!
மைழ முற்றாக ஓய்ந்தது. மயான அைமதி நிலவிற்று மரங்கள் மைழயில் நடுங்கி
அஞ்சிப்ேபாய் ஆடாமல் அைசயாமல் கண்ண B> சிந்தின. ெவள்ளம் மட்டும் இவனுடன்
கூட வந்தது.
ஒழுங்ைககள் வைல பின்னிக் கிடப்பெதன திக்குமுக்காட ைவத்தன.
சனங்கள் வட்டு
B
வாசல்களில் நின்றா>கள். இவைன விசித்திரமாகப் பா>த்தா>கள்.
ஆஜானுபாகுவான ஒரு வித்தியாசமான இந்த இைளஞன், ெகாட்டும் மைழயில்
நைனந்து விட்டு எங்ேக இவ்வளவு அவசரமாகப் ேபாகிறான்!
ஆறிப்ேபாகலாேம, ெகாஞ்சம் இைளப்பாறிப் ேபாகலாேம!...அல்லது ேபாகலாேம
விட்டுவிட்டால் என்ன.... இன்னும் என்ன என்ன விபா£தங்களும் நிகழக்
காத்திருக்கின்றனேவா இன்று!
இவன் ேபாகாமேல விட்டால் என்ன?
சனங்கள் இவைன விசித்திரமாகவும், ஆவலாகவும் புதினம் பா>த்தா>கள். அவ>கள்
கண்களில் ஒருவிதமான பயேமா....அன்றிப், பக்திேயா....ெதா¢ந்தது. சில> கண்களில்
அடக்கமாட்டாமல் பீ¡¢டுகின்ற நட்பு ெதா¢ந்தது.
ஜன்னல்களில் நிலவு முகங்கள் ேதான்றின. ெகாஞ்சம் விழிகளால் இவன் முகத்ைதத்
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துைளத்தன.
"ேபாகாேத....ேபாகாதா...." எனக் ெகஞ்சுவதுேபால் இருந்தது அவ>களின் பா>ைவ.
இவன் விரும்பினால் ஒரு வட்டுக்குள்
B
புகுந்து ஓய்ெவடுக்கலாம்.
இவன்தான் ஒரு வட்டுக்குள்
B
ேபாகமாட்டாேன? இவனுக்கு இவன்ேவைல ெபா¢து.
ெதற்கு ேராட்டுக்கு விைரவில் ேபாய்ச் ேசரேவண்டும். ஓழுங்ைககைள விட்டுப் பி¡¢ந்து
ஒரு ேராட்டில் ஏறி விடுவிெடன நடக்க ஆரம்பித்தான்.
ெகாஞ்சம் வயல்கள் இைடயில் இவைனக் கண்டன. மைழ நBைர ஆவலாக உறிஞ்சிக்
குடித்துக்ெகாண்டிருந்தன. வருணேதவேனா இவன் என, நன்றியுடன் இவைன
ெமளனமாகப் பா>த்தன.
இவன் தாண்டிப்ேபானான்.
ஒரு மாதா ேகாயில் ெதா¢ந்தது. கன்னிேமா¢ ஒரு ைகயில் குழந்ைத ஏசுைவ
ஏந்தியபடி இவைனக் கனிவுடன் பா>த்தாள். மறுகைள காற்றில் தூக்கி இவனுக்கு
ஆசி>வாதங்கைள அனுப்பினாள்.
இவன் தாண்டித் தாண்டிப் ேபானான்.
ேகாயில் ஒன்று வந்தது. விசித்திரம் தான்! ஊ¡¢லிருந்து ெகாஞ்சம் விலகி தனிேய
இருந்தது. சில பைனகளுடன் சல்லாபித்தபடி. ெவறுைமயாக கதவுகைளத் திறந்து
ேபாட்டபடி இவைன ஆதங்கத்துடன் அைழப்பது ேபால இருந்தது. வாேனாக்கி உயரும்
மணிக்ேகாபுரம் இவைன "வா" என அைழப்பெதனத் ேதாற்றம் காட்டிற்று.
இவன் விரும்பினால் ேகாயிலுக்குள் சற்று ேநரம் படுத்து இைளப்பாறலாம்!
இவன் ஆறமாட்டான். இவனுக்கு ேவைல ெபா¢து. ெதற்கு ேராட்டுக்கு கூடிய
விைரவில் ேபாய்ச்ேசர ேவண்டும். தனியாக நடந்தேதா....அல்லது...ஓடிேயா....
மீ ண்டும் ஓட ஆரம்பித்தான்.
இவனுக்கு சற்றுக் கைளப்புத் ெதா¢ந்தது. அதி>ச்சியும்
ஓட்டமும்....சற்றுக்கைளத்துத்தான் ேபானான். வான் ஏதாவது ேபாகுெமனில் ெதாற்றி
விடுவான். விைரந்து ேபாய்ச் ேசரலாம்....
சற்றுத் தூேர ெதற்கு ேராட்ைட ேபாய்ச் சந்திக்கிற பாைத இவன் வழிைய ெசங்குத்தாக
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ெவட்டிப்ேபாவைதக் கண்டான். பைழய காலத்து வான் ஒன்று நிைறந்த சுைமயுடன்
முக்கி முனகிப்ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தது. ைகையத்தட்டினால் ேகட்குமா?
நிற்பாட்டுவா>களா? இவைனயும் தங்களுடன் அைழத்துப் ேபாவா>களா?
ைகையத் தட்டினான். திரும்பத் திரும்பத் தட்டினான்.
"வரட்ேடா?...நானும் வரட்ேடா!...."
ெமல்ல ஓடிக்ெகாண்ேட ேகட்டான்.
"வா...வா...ஓடி வா!..." விசித்திரமான ேவற்றுப் பாணியில் ஒரு குரல் கூப்பிட்டது.
இவன் ெநருங்கிக் ெகாண்டிருந்தான். ெவற்றுடம்புடன் சிலேப> இருந்தா>கள்.
எல்ேலாரும் ஆண்கள். எங்காவது ேகாயிலுக்கு ேபாய் வருகிறா>கேளா?
இவன் மிகவும் ெநருங்கிவிட்டான்.
வான் நின்றுவிட்டது. பழகாத புதிய முகங்கள் ேபாலும்! ேவறு புறம் திரும்பி
அசட்ைடயாகப் பா>த்துக் ெகாண்டிருந்தா>கள். இல்ைல....இல்ைல...இல்லேவ இல்ைல!
சட்ெடன்று ெசால்லி ைவத்தாற்ேபால இவன் முகம்பா>த்து எல்லாரும்
திரும்பினா>கள். கண்களில் ெசால்ெலானா வன்மம் ெதானித்தது.
ஒேர சமயத்தில் குதித்தா>கள். ைககளில் 'பளபள' எனக் குத்தBட்டிகளுடன் துப்பாக்கிகள்
மின்னின. இவன் இதயம் சடக்ெகன ◌ின்றுவிட்டது ஒருகணம்.
ெதாைலந்தான்! இவன் எதி>பா>க்கவில்ைல....கனவில் கூட...."அவ>கள்" இப்படி ஒரு
ேகாலத்தில் தந்திரமாக உலாவுவா>கெளன!
துப்பாக்கிகள் இவைன பசியுடன் ெநருங்கிச் சூழ்ந்தன. மா>ைப ேநாக்கி ஒரு இடி
இறங்கிற்று. பிறகு ெதாைடகளில் நடுேவ குறிபிசகாத ஒரு உைத.
சுருண்டு விழுந்தான். தைலமயிைரப் பற்றி இழுத்து வானுக்குள் எறிந்தன>.
இரத்தமும் நிணமும், குமட்டும் வாசைனையப் பிறப்பித்துக் ெகாண்டிருக்க
சிதறிப்ேபான தைசத்துண்டுகளாக.....
ேகாணாமைல! ேகதா¡¢!....ெபருமாள்!.....ெபா¢யண்ணன்!....ைமக்ேகல்!....அன்பரசன்.....
எல்ைலயற்ற அந்தகாரம் இவைனச் சூழ்ந்தது.
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4. ேகாசைல
"குலம்!....மாடுகளுக்குக் ெகாஞ்சம் ைவக்கல் இழுத்துப்ேபாடு ேமேன"
குலம் மல்லாந்து படுத்துக் கிடந்தான். ஓைலப்பாயில் தைலயைணகூட இன்றித்தான்
இவன் படுப்பான். முதுகு வலிக்குமா, இல்ைலயா? இவன் ஏன் ஒரு காட்டுப் பிறவி
மாதி¡¢ இருக்கிறான்!
அம்மா திண்ைணக் குந்தில் கால் நBட்டி உட்கா>ந்தவாேற திரும்பத் திரும்பச் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்தான்.
"ெகாஞ்சம் ைவக்கல் இழுத்துப் ேபாடன் அப்பன்....மாடுகள் கத்துெதல்லேவ!......"
குலம் ெநற்றியில் முழங்ைககைள அழுந்தப் ேபாட்டவாறு, கால்கைள ஆட்டியவாறு
படுத்துக் கிடந்தான். அம்மா இவைனேய பா>த்துக் ெகாண்டிருந்தான். மா>பில்
உேராமங்கள் பட>கிற வயது. முரட்டுதனமான உடல்பாகு. குரல்கூடக் கட்ைடக்குரல்
இவனுைடய அப்பா மாதி¡¢. ெநற்றியில் தூக்கிப் ேபாட்டிருந்த ைககைளப் பா>த்தாள்.
நரம்புகள் புைடத்துக்ெகாண்டு விம்மித் ெதா¢ந்தன. உள்ளங்கைககள் முதைலயின்
முதுகு மாதி¡¢ காய்த்துப் ேபாயிருந்தன. விரல்கள் ஒயிலும் கிறBஸ¤ம் படிந்து
பழுப்புநிறமாகத் ெதா¢ந்தன. நகக் கண்களில் கறுப்பாக ஒயில் அழுக்குப் படிந்திருந்தது.
"குலம்!....ெகாஞ்சம் ைவக்கல்.....
அவசரமாகப் பாய்ந்து இைட ெவட்டியவாறு மகன் சிடுசிடுத்தான்.
"நBேய இழுத்துப்ேபாேடன்...எனக்கு ஒேர அலுப்பு"
அம்மா சற்ேற ேவதைனயின் சாயல் படியச் சி¡¢த்தாள்.
சீலன் இருந்தால் இப்படியா எல்லாம் இருக்கும்? அம்மா ெசால்லாமேல ேவைல
ெசய்து ெகாடுப்பான். மாடுகளுக்கு ேவளாேவைலக்கு ைவக்ேகால் இழுத்துப்
ேபாடுவான். தண்ண>B ெகாண்டு ேபாய் ைவப்பான் ேகாழிகைளக் கவனித்துக் கூடுகளில்
அைடப்பான். சமயத்துக்கு ேதங்காய் கூட அம்மாவுக்கு துருவிக் ெகாடுப்பான்.
எவ்வளவு அருைமயான மகன்!
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அவன் ஏன் அப்படிப் ேபானான்?
ஊைர நBங்கித் தூேர வயல்ெவளிகள் பரந்திருக்கின்றன. இைடயிைடேய
பனங்கூடல்களும் திடல்களும் தனித்துக் கிடக்கின்றன. மாைலேநரங்களில அம்மா
அவ்விடங்களில் புல் ெசதுக்கிக் ெகாண்டு வரப்ேபாவாள். ைசக்கிள் ஓட்ட முடியாது
அவ்விடங்களில், சீலன் ைசக்கிளில் சாய்ந்த படிேய ேராட்டில் காத்து நிற்பான். அம்மா
புல்லுக் கட்டுடன் திரும்பி வரும் ேநரங்கைள அவன் நன்கு அறிவான். அம்மாவின்
உருவம் மிகத்தூேர மங்கலாகத் ெதா¢யும் ேபாேத ேராட்ைட விட்டிறங்கி அம்மாைவ
ேநாக்கி விைரந்து ேபாவான். பாரத்ைத மாற்றிக்ெகாண்டு அம்மாவுக்கு முன்ேன
வட்டுக்கு
B
ைசக்கிளில் பறப்பான்.
அம்மா வழியிேலேய துரவில் உடம்ைபக் கழுவிக்ெகாள்ள முருகன் ேகாயில் மணி
சிணுங்கி அைழக்கும். அம்மா உருகியவாறு ேகாயிலுக்குப் ேபாவாள். பூைச முடிய
நன்றாக இருள் சூழ்ந்து விடும். உள்ளங்ைகயில் ெபாத்தியபடி விபூதியும்,
சந்தனமுமாக திரும்பி வரும்ேபாது, சீலன் வட்டில்
B
'பளிச்'ெசன
விளக்ேகற்றியிருப்பான்.
ேமைசக்கு முன்னால் விளக்ெகாளியில் முகம் விகசித்துத் ெதா¢யும்படிக்கு அவன்
உட்கா>ந்திருப்பான். ஏதாவது படித்துக் ெகாண்ேடா, எழுதிக்ெகாண்ேடா இருப்பான்.
முன்னால் ெமன்குரலில் இைசத்தபடி ேரடிேயா அவைன ரசிக்கும் பக்கத்திேல
ைசக்கிள் முன்சில்ைல ஒயிலாக ஒடித்துச் சாய்த்தபடி அவைனப் பா>த்து பள Bெரன
ஒளிவசிச்
B
சி¡¢க்கும்.
மகள் அழகிய ெமாட்டு. மிகவும் சின்னவள்தான். ஆயினும் குசினியில் ேதநB>
தயா¡¢க்க ஆயத்தமாகிக் ெகாண்டிருப்பாள். குலத்ைத மட்டும் காணக் கிைடக்காது.
அவன் வட்டில்
B
இருக்கும் ேநரங்கைள அம்மாவுக்கு அறுதியிட்டுக் கூறமுடியாது.
அவன் ெதாழில் அப்படி!
மாடுகள் கழுத்துமணிகள் கிணுகிணுக்க புல்ைல அைரக்கின்ற சத்தம் ேகட்கும்.
கூடேவ மாடுகள் பலத்து மூசி மூச்சுவிடுவதும் வாைலத் தூக்கி ஈக்கைள விளாசி
விரட்டுவதும், ேகட்கும் சாணியின் மணத்துடன் பசும்புல்லின் வாசைன நாசியில்
உைறக்கும், ேகாழிகள் எல்லாம் ஏற்கனேவ கூடுகளில் அைடக்கப்பட்டிருக்கும்.
குறுகுறு ெவனக் ெகாக்கா¢க்கும். 'படபட' ெவனச் சிறகுகைள உல்லாசமாக அடிப்பது
ேகட்கும்.
சுடச்சுட ஒரு ேகாப்ைப ேதநB>...கடுைமயான உைழப்புக்குப் பின், ெதாழுைகயின் பின்,
ேமாகனமான இரவின் பிறப்பு ேநரத்தில்.....அருைமயான தனது பிள்ைளகளுடன்
அம்மா அருந்துவாள். அதுவல்லேவா வாழ்க்ைக!
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எல்லாேம சீலனுடன் கூடேவ ேச>ந்து அம்மாவிடம் பி¡¢வு ெசால்லாமேல
ேபாயினேவா?
அம்மா அலுத்தபடிேய ைவக்ேகால் ேபாைர ேநாக்கிப் ேபானாள்.
ஓேர வயிற்றில் உதித்த பிள்ைளகள் ஏேனா இவ்வாறு ேவறு ேவறு குணம்
ெகாண்டவ>களாய் ஆகிப் ேபானா>கள்? இரண்டு ேபைரயும் அம்மா ஒேர மாதி¡¢த்தான்
சீராட்டினாள். ஒேர மாதி¡¢த்தான் உணவூட்டினாள். ஒேர பள்ளிக்கூடத்திேலதான்,
ெகாண்டுேபாய்ச் ேச>த்து விட்டாள். புத்தகங்கைளத் தூக்கிக்ெகாண்டு, எண்ெணய்
பூசிபடியச் சீவிய தைலகளுடன் அவ>கள் பள்ளிக்கூடம் ேபாவைத வாசலில் நின்று
பா>த்து ரசித்தாள்.
குலம் மட்டும் படிப்ைப ஒேரயடியாகக் குழம்பினான். அண்ணனுடன் ெநடுகலும்
சண்ைட ேபாட்டான். அம்மாவுடன் ேகாபித்துக்ெகாண்டு சிலேவைள சாப்பிடாமேல
ேபானான். ஆறாம் வகுப்புக்குேமல் அவனால் ஏறேவ முடியவில்ைல. அம்மா
அறிவாள், அவனது இைளயமகன் மிகவும் புத்திசாலி. ஆனாலும் ஏன் அவனால் படிக்க
முடியவில்ைல என அம்மாவுக்குப் பு¡¢யவில்ைல.
சீலன் அைமதியாகப் படித்தான். அவன் மிகவும் அைமதியான மகன். இைரந்து
கைதக்கத் ெதா¢யாதவனாக இருந்தான். நடப்பது கூட மிகவும் ெமன்ைம. ஒரு கம்பீரம்
இருக்கத்தான் ெசய்தது. ஆயினும் புல்லுக்குக் கூட ேநாகாத நைட. கண்கள் ெபா¢தாக
இருந்தன. உள்ளங்ைககள் ெமன்ைமயாகவும் குளி>ச்சியாகவும் இருந்தன. நகங்கள்
ேராஸ் நிறமாகவும், நBளமாகவும்....விரல்கள் கூட ெமலிந்து நBளமாக நளினமாக
இருந்தன, ெபண்கைளப் ேபால.
சீலன் ஒரு ேமாகனமான மாைல ேநரம் பிறந்தான். பறைவகளின் கீ ச்ெசாலிகள்
அடங்கிய பிறகு, மாடுகள் எல்லாம் ேமச்சல் நிலங்களிலிருந்து திரும்பி வந்துவிட்ட
பிறகு, ெமன்மஞ்சட் கதி>கைள மண்ெணண்ெணய் விளக்குகள் உமிழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கும் ேநரத்தில்....அம்மாவின் இடது ெதாைடைய சற்ேற உரசியபடி ஒரு
வள>பிைற நாளில் சீலன் பிறந்தான். புண>பூச நட்சத்திரம். 'இவன் ெபா¢ய
கா¡¢யங்கைளச் சாதிக்கப் பிறந்தவன்' என அவனது சாதகம் ெசால்லிற்று.
குலம் அத்த நட்சத்திரம். அது தான் அவனிடம் முரட்டுச் சுபாவங்கள் ேச>ந்து
விட்டனேவா? அத்தம், அதமம் என்றா>கள் சாத்தி¡¢மா>.
மத்தியான ேநரம் ெகாடுைமயானது. ெமளனமானது. காற்ைற ெவயில் விரட்டிவிடும்.
ஒழுங்ைககளில் படிந்திருக்கிற புழுதியில் கச்சான் வறுக்கலாம் எனத் ேதான்றும்.
பூவரச மரங்கள் ெகாடுெவயிலில் வாடித் துவளும். சனங்கள் ெவளியில் தைல
காட்டேவ மாட்டா>கள். ெசாறி பிடித்த நாய்கள் மட்டும் நாைவத் ெதாங்கப் ேபாட்டபடி
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இைளத்தவாறு நிழல் ேதடி ஓடித்தி¡¢யும் 'க>>>' எனக் கடூரமாகக் கத்துகின்ற
காக்க்ைககள் நB> ேதடிப் பறக்கும்.
குலம் ஒரு ம்தியான ேநரம் பிறந்தான். பிறந்தவுடன் எட்டு இறாத்தல் நிைற
காட்டினான். அம்மா இராஜவலியில் துவண்டாள். மயக்கம் தBர ெநடு ேநரமாயிற்று.
காய்ச்சல் ஓய சில நாளாயிற்று.
என்னேவா அம்மாவுக்கு குலத்ைதவிட சீலைன மிகவும் பிடித்தது. அவன் அவைள
விட வள>ந்து விட்ட பிறகும், ேமலுதடு அரும்பிய பிறகும்...அவனது ேகசங்கைள
வருடுவதில் அம்மா இன்புற்றாள். ஒரு குழந்ைதயினது ேபால மிகவும் மிருதுவான
தைலமயி>.
குலத்துக்கு மிகவும் முரட்டுத் தைலமயி>. சுருண்டு சுருண்டு இருக்கும். கண்கள்
சிறுத்து உள்வாங்கி இருந்தன. ேமனியில் மண்ெணண்ெணய் நாற்றமும், ஒயில்
நாற்றமும், விய>ைவ வாைடயும் சதாகாலமும் வசிற்று.
B
அவன் ெதாழில் அப்படி.
குலம் ஒரு ெமக்கானிக் ஆகேவண்டி ஆயிற்று. அவனது மாமைனப் ேபால,
ேநரங்காலமற்ற ேவைல. சில நாட்கள் ேச>ந்தாற் ேபால வராமல் இருக்க ேந>ந்தது.
ேநரத்துக்கு உண்ண முடியாமல் ேபாயிற்று. தன்ைனக் கவனிக்க ேநரமில்லாமல்
ேபாயிற்று. அண்ணன் நிைறயப் படிக்க ேவண்டுெமன நிைனத்தாேனா, என்னேவா?
ஓய்ெவாழிச்சல் இல்லாமல் ேவைல ேவைல எனப் பறந்தான்.
நிைனக்க நிைனக்க அம்மாவுக்கு ெநஞ்ைசப் பிழக்கும்படி ெநடுமூச்சு எறிந்தது.
சீலன் ஏன் அப்படிப் ேபானான்.
அம்மா ெமல்ல ெமல்ல ேபா¡¢லிருந்து ைவக்ேகாைலப் பிடிங்கி இழுத்தாள். நாய்
அம்மாவிடம் ஓடி வந்தது. கால்களில், 'சில்ெலன' இருந்த ஈரமூக்ைகத் ேதய்த்தது.
வாைலத்தூக்கி சுழற்றிச் சுழற்றி ஆட்டியது. அம்மா காலால் எட்டி உைதக்க
நிைனத்தாள்.
நாயின் கண்களில் நன்றி வழிந்தது. அது சீலன் ெகாண்டு வந்த நாய். அம்மா அைத
உைதப்பாளா? கால்கைள மடக்கிக் ெகாண்டாள்.
'ெசாதெசாத' ெவன்ற மா¡¢ காலத்தின் ேசாம்பலான ஒரு நாளில் சீலன் அைதத்
தூக்கிக்ெகாண்டு வந்தான். வந்தேபாது ெவள்ைளநிறமாக இருந்தது. இப்ேபா பழுப்பு
நிறமாக வள>ந்துவிட்டது.
மைழநB> ஓடிக்ெகாண்டிருந்த ெதருக்களில் மிகவும் நைனந்துேபாய் அனுங்கிய குரலில்
கத்தியபடி நடுங்கிக் ெகாண்டிருந்தது. யாருக்கும் ேதான்றாத இரக்கம் அவனுக்குள்
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சுரந்தது. தூக்கிக்ெகாண்டு வந்தான். ஓைலப் ெபட்டியால் கவிழ்த்து மூடினான். ெபா¢ய
கா¡¢யவாதி ேபான்ற பாவைனயுடன் அம்மாவுக்குச் ெசான்னான்.
"வள>ந்தாப் பிறகு நல்லது...மரநாய் வராதம்மா....ேகாழிகளுக்குக் காவலாயிருக்கும்."
தினமும் ெசங்கா¡¢ப் பசுவில் பால் கறந்து ஊட்டினான். அவனுக்குத் ெதா¢யும், எந்தப்
பசுவின் பால் ருசியும், ெகாழுப்பும் மிக்கெதன்று.
அம்மா மாடுகைள ேநாக்கிப் ேபானாள். நாய் அம்மாவின் கால்கைளத் தடுக்கப் பண்ணி
விைளயாடியபடி பின்ேன ஓடியது.
வாலிபத்தில் துள்ளுகிறது நாய். ெகாழுப்ேபறி உடல் பளபளக்கிறது. நன்றாகத் தான்
ெகாழுத்துவிட்டது. சீலன் கூட ெகாழுெகாழு என்றுதான் இருந்தான். திரட்சியான
கன்னங்களும், காந்தக் கண்களுமாக...எவ்வளவு அழகனாக இருந்தான் இந்த
அம்மாவின் மகன்!
அைமதியாக இருந்தான். ேரடிேயாைவக் கூட சத்தமாக முடுக்கி விட மாட்டான்.
அவைனச் சுற்றி மட்டுேம இைச இருக்கும். அவன் படிக்கும்ேபாது கூட ேரடிேயா
முன்னாலிருந்து எதாவது முணுமுணுத்துக் ெகாண்டிருக்கும். ைசக்கிைளத் துைடக்கும்
ேபாதும் பாடியவாறு பா>த்துக் ெகாண்டிருக்கும், ஒவ்ெவாரு நாளும் உதயகாலத்தில்
'பளபள' ெவன மின்னுமாறு ைசக்கிைளத் துைடப்பான். காற்று இருக்கிறதா எனக்
கவனித்து திருப்தியுடன் தைலையக் குலுக்குவான். எதிலும் ஒரு ஒழுங்கு அவனிடம்
இருந்தது.
அவன் ேபான பிறகு எல்லாேம ஒழுங்கற்றுப் ேபாயிற்று. ேரடிேயா அேநகமாக
ெமளனித்து விட்டது. அந்த வேட
B
ஜBவனற்றுப் ேபாயிற்று. ைசக்கிள் சீந்துவாரற்று தூசி
படிந்துேபாய், ரய>கள் காற்று இறங்கி ெமலிந்துவிட சுவேராடு சாய்ந்து ைவக்கப்பட்டு
விட்டது.
குலத்துக்கு ைசக்கில் அவசியெமன்றில்ைல. அவனுக்கு ேநரத்துக்கு ஒரு வாகனம்,
காேரா, வாேனா, ேமாட்டா> ைபக்ேகா....காற்ைறக் கிழித்துக்ெகாண்டு வருபவெனன
வந்து நிற்பான்.
சீலன் ேபான பிறகு இந்த வட்டில்
B
முரட்டுத்தனமும், ெமளனமும், அம்மாவின்
ஏக்கப்ெபரு மூச்சுகளும் மட்டுேம மிஞ்சிநிற்கின்றன. மகேளாெவனில் மிகவும்
சின்னவள். பு¡¢யாத ேபைத. அழகிய சிறு ெமாட்டு.
சீலன் ஏன் வட்ைட
B
விட்டுப் ேபானான்?
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அம்மா நன்றாகேவ கவனித்தாள். சில நாட்களாக சீலன் சா¢யாகேவ இல்ைல.
பா£ட்ைச ேவறு ெநருங்கிக் ெகாண்டிருந்தது.
எைதேயா குறித்து தBவிரமாகச் சிந்தித்துக் ெகாண்டிருப்பதாகத் ேதான்றியது; எைதேயா
குறித்து மிகவும் கவைல ெகாள்பவனாகவும் ெதா¢ந்தது.
பா£ட்ைசைய நிைனத்துக் கலவரப் படுகிறாேன? ஏன், நன்றாகத்தாேன படித்தான்!
பிடிப்பில்லாதவன் ேபாலக் காணப்பட்டான். அம்மாைவ நிமி>ந்து பா>ப்பைதத்
தவி>த்தான். வாய்க்குள் ஏேதா முனகிக்ெகாள்பவனாய் தைலைய
அடிக்கடிகுலுக்கினான். இரவுேநரங்களில் நித்திைரையத் ெதாைலத்து விட்டான்.
புரண்டு புரண்டு படுக்கின்ற அரவங்கள் ேகட்டன. காைல ேநரங்களில் அவன்
ைசக்கிைளத் துைடப்பதில்ைல. ேரடிேயாைவ மீ ட்டுவதில்ைல. ஆம்! ேரடிேயாைவ
அவன் மீ ட்டுவதாகத் தான் அம்மா இவ்வளவு காலமும் எண்ணினாள். ேரடிேயாவில்
இருந்து அவனது இனிய சா¡£ரேம மிதந்து வருகிறது ேபால...உலகின் இனிய
வஸ்துகள் யாவும் அவனுக்காகேவ பைடக்கப்பட்டிருப்பெதன....அவன்
ெதாட்டெதல்லாம் துலங்கும் என....அவனுக்காக எங்ேகா ஒரு அ¡¢ய நங்ைக வள>ந்து
வருகிறாள் என...அவ>கள் அம்மாவுக்கு அழகிய, மதைல குதம்பும் ேபரக்
குழந்ைதகைளப் ெபற்றுத் தருவா>கள் என....
சீலேனா எனில், சில நாட்களாக ஏேனா தாேனா என மாறிவிட்டான். பா£ட்ைச எழுதப்
ேபானான். மற்றப் ைபயன்களிடம் காணப்பட்ட ஆ>வேமா பரபரப்ேபா அவனிடம்
காணப்படவில்ைல. அம்மா அவைன ஏதும் ேகட்கவில்ைல. அவளது இனிய
குழந்ைதையத் ெதாந்தரவு ெசய்ய அவள் விரும்பவில்ைல. எங்காவது காதல்,
கீ தல்...என்று ஏதாவது?....அவனாகேவ ெசால்லட்டும் என விட்டு விட்டாள்.
"ேநரமாகுெதல்ேல ேமேன...."
சா¢யாகச் சாப்பிடத்தானும் இல்ைல. ைசக்கிளில் ஏறி உட்கா>ந்தான், வழைம ேபால்
ஒேர தாவலில் ஏறிப் பறந்து விடவில்ைல.
மிக நிதானமாக ஏறி உட்கா>ந்தான். காற்ைற அளப்பவைனப்ேபால் சுற்றிலும் பா>ைவ
ஓட்டினான்.
"ேபாயிட்டு வாறன் அம்மா....."
"வடிவாக் கடவுைள ேந>ந்து ெகாண்டு ேபா...."
பிறகும் ஏன் நிற்கிறான்......
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"ேநரமாகுெதல்ேல...."
"நான் ேபாறன்....." ெமாட்ைடயாக முணுமுணுத்தான்.
ெமல்ல ெமல்ல ஒரு கிழவைனப் ேபால உழக்கிக்ெகாண்டு ேபானான். அம்மா அவன்
பின்னாேலேய ேபானாள். ெதருவில் இறங்கி நின்றுெகாண்டு அவன் ேபாவைதப்
பா>த்தாள் முடுக்கால் திரும்பி மைறயுமுன் 'சட்' என ஒருதரம் திரும்பிப் பா>த்தான்.
அம்மா உள்ேள வந்தாள். சற்று ேநரம் திண்ைணயில் உட்கா>ந்தாள். பிறகு, தைலக்கு
எண்ெணய் பூசி சீவி முடிந்துெகாள்ள நிைனத்து எண்ெணய்ப் ேபாத்தைலத் ேதடினாள்.
வாசலில் யாேரா ைசக்கிளில் வந்து நிற்பைதப் ேபால உண>ந்தாள். எட்டிப்பா>த்தாள்.
சீலன்!
என்னவாயிற்று இன்று இவனுக்கு?
மீ ண்டும் சீலன் உள்ேள வந்தான். எைதயாவது மறந்து ேபாய் விட்டுவிட்டுப்
ேபானாேனா?
திண்ைணயில் ஏறி அம>ந்தான். முகம் ெசத்துப்ேபாய் இருந்தது.
"ஏன் ேமேன தைலயிடிக்குேதா....."
"சாச் சாய்....."
குனிந்துநிலத்ைத கீ றவாரம்பித்தான்.
"இரு ேகாப்பி ேபாட்டுத் தாறன்...."
"........"
"இண்ைடக்குப் பாடம் உனக்கு ஓடாேதா?"
அசிரத்ைதயாகத் தைலையக் குலுக்கினான்.
"அப்ப ஏன் ஒரு மாதி¡¢யாய் இருக்கிறாய்?"
"......."
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"காசு....கீ சு....ஏதாவது ேவணுேமா?"
சி¡¢த்தான் அவசரமாகக் ேகாப்பி ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்தாள். வாங்கினான். இல்ைல,
பறித்தான்! அவனது ஆவலும் பரபரப்பும் அம்மாவ வியப்பிலாழ்த்தின. வாங்கும் ேபாது
அம்மாவின் ைககைள அவன் விரல்கள் தBண்டின. என்றுமில்லாத அழுத்தம்
அவ்விரல்களில் இருந்தது. உள்ளங்ைககள் பிசுபிசுத்து விய>த்திருந்தன.
"தங்கச்சி எங்ைக அம்மா......?"
"ப்ச்...உங்ைக தான் எங்ைகயாவது ேபாயிருப்பாள்"
"......"
"ஏன்"
"சும்மா தான்"
"அவைளப் பா>த்துக் ெகாண்டு நில்லாமல் ெவளிக்கிடு....ேநரம் ேபாகுது....."
ஏேதா ஒரு உறுதியுடன் விருட்ெடன எழுந்தான். விைறந்து நின்று ெகாண்டான். சிறு
ேநரம். ஒரு ெநாடி அம்மாவின் கண்கைளக் கூ>ந்து பா>த்தான். அவளது கண்களுக்குள்
எைதேயா ேதடினான் ேபாலும்!
"நான்......ேபா-ற-ன்....அம்மா!"
ெவடுக்ெகனத் திரும்பிச் ைசக்களில் பாய்ந்து ஏறினான். ெவகுேவகமாகப் ேபானான்.
ஏேதா ஒரு இனம்பு¡¢யாத சக்தி அவைன அம்மாவிடமிருந்து பி¡¢த்து இழுத்துச்
ெசல்கிறெதன....
அம்மா கலவரத்துடன் ெதருவுக்கு விைரந்தாள். சீலன் முடுக்கால் திரும்பி மைறந்து
ெகாண்டிருந்தான். ஒரு தரம் திரும்பிப் பா>ப்பான் என எதி>பா>த்தாள். அவன்
பா>க்கவில்ைல. ஆனால் ஹாண்டிலில் ஒரு சிறு ெபாலித்தB ன் ைப ெதாங்கிக்
ெகாண்டிருப்பைத அம்மா அப்ேபாதுதான் கவனித்தாள். ைசக்கிள் சில்லு ெதரு
நBளத்துக்கு பாம்பு ஊ>ந்து ேபான சுவடாகத் தடம் பதித்துத் ெதா¢ந்தது.
அம்மாவுக்கு ஒன்றுேம பு¡¢யவில்ைல. புருவங்கைளச் சுருக்கினாள்.
மாைலயில் யாவும் பு¡¢ந்தன. தயங்கித் தயங்கி ஒரு ைபயன் சீலனின் ைகக்கிைளத்
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தள்ளிக் ெகாண்டு வந்தான். தைலையக் குனிந்து ெகாண்ேட ேபாய்ச் சுவருடன்
ைசக்கிைளச் சாத்தினான். அவைன எங்ேகா பா>த்த ஞாபகம் காட்டிற்று அம்மாவுக்கு.
அம்மாவின் முகத்ைதப் பாராமல் எங்ேகா ேவண்டுெமன்ேற பா>ைவையத்
திருப்பினான்.
ெவகு ஆயத்தமாக ெதாண்ைடையச் ெசருமிச் சா¢பண்ணிக் ெகாண்டான்.
"சீலன்....இைத...இஞ்ைச ெகாண்டு வந்து விடச் ெசான்னவ>...."
"ஆங்!. சீலன் எங்ைகயப்பு..."
"......"
"ஐேயா! என்ைர பிள்ைள...."
அந்தக் குரலின் அவலம் ைபயைனத் துரத்தியது. தைலையத் குனிந்தவனாய்
விடுவிெடன விைரந்து ேபானான்.
அம்மா பைதத்தாள் கி¡£ச்சிட்டாள்.
"சீலன் எங்ைகயப்பு...."
ைபயன் பின்ேன தட்டுத்தடுமாறி ஓடியபடி அம்மா ேகட்டாள். அவன் பதில் ெசால்ல
முடியாமல் ஓடத் ெதாடங்கினான்.
"சீலன் எங்ைகயப்பு...."
இேலசாக குளி>ந்துேபாய் தன்ைனக் கடந்துேபான காற்ைற, அம்மா ேகட்டாள், அது
ெமளனமாகப் ேபானது.
இவ்வாறான எத்தைன அன்ைனயா¢ன் ேசாகங்கைள அது பா>த்திருக்கிறது! அது
ேபசாமல் ேபானது.
"ஐேயா, என்ைர சீலன் எங்ேக...."
சிவந்து மின்னிக் ெகாண்டிருந்த அந்திவாைன அம்மா ேகட்டாள்.
இவ்வாறான எத்தைன சீலன்கள் அதன் கீ ழ் உள்ளன>. அது ேபசாமல் கண்ைண
மூடிற்று.
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"சீலன் எங்ைக?"
அவளுக்குத் திருப்பிதயான பதிைலத் தர ஒருவரும் இல்ைல.
"சீலன் எங்ைக?"
அம்மாவின் பா¢தாபமான அக்ேகள்வி ஊ> ேமல் ஓங்கி அடித்தது. அம்மாைவச் சுற்றி
ஊ>ப்ெபண்கள் ஒவ்ெவாருவராகக் கூடத் ெதாடங்கினா>கள்.
அவளுக்குப் பு¡¢ந்தது சீலன் எங்ேக ேபானான் என்று! இவ்வாறான எத்தைன
கைதகைள அவ>கள் அறிந்திருக்கின்றன>. அம்மாைவ ஆதரவாக உள்ேள
கூட்டிப்ேபாயின>.
பிறகு,
அந்த எளிைமயான சிறிய வட்டின்
B
ஆனந்தவாழ்வும் அவனுடன் கூடப்
ேபாய்விட்டதாய்....
ெவறுைம,
மாைல ேநரங்களில் அம்மா ஊைர நBங்கித் தூேர இருக்கின்ற வயல்ெவளிகளிலும்,
பனங்கூடல்களுக்குள் தனித்துக் கிடக்கின்ற திடல்களிலும் புல் ெசதுக்கிக் ெகாண்டு
வரப் ேபாவாள். முழுத் தூரமும் இைளத்து, இைளத்து முதுெகாடியச் சுமந்து வந்தாள்.
அவள் பாரத்ைத மாற்றிக்ெகாள்ள யாருமில்ைல.
அவள் பாதி வழியில் வரும்ேபாேத முருகன் ேகாயில் மணி சிணுங்கிக் ேகட்கும்.
அவளால் ேவளா ேவைளக்கு பூைச காணப்ேபாக முடியவில்ைல. அவள்
ேபாகும்ேபாது ேகாயில் நிசப்தமாக இருளில் மூழ்கி இருக்கும். பூைச முடிந்து
ேபானதின் தடங்களாக. சிந்திக் கிடக்கின்ற சில மல>களும்...ெமல்லெமல்லக் காற்றில்
கைரந்து ெகாண்டிருக்கிற கற்பூர வாசைனயும்.... முணுக்ெகன எ¡¢கின்ற ஒரு சிறு
தூண்டாமணி விளக்கும்...இழுத்துப் பூட்டப்பட்டிருக்கிற சித்திர ேவைலப் பாட்டுடன்
கூடிய கனத்த கதவும்...
அம்மா வாசலில் நின்று தனிேய ெதாழுதாள். தனது அருைமயான புதல்வனின்
நலத்துக்காக அம்மா தினமும் தனிேய நின்று உருகினாள்.
வட்டுக்குத்
B
திரும்பிவரும் ேநரங்களில் மாடுகள் பின்புறத்தில் ஒன்ைறயன்று
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ெகாம்புகளால் குத்தி விரட்டியபடி துள்ளித்தி¡¢யும். கண்ட இடத்திெலல்லாம்
குளம்புகளால் உழக்கிய அைடயாளங்களும்...சாணியும்...
அம்மாேவ ஒவ்ெவான்றாக இழுத்து வந்து கட்ைடகளில் கட்ட ேவண்டியிருந்தது.
ேகாழிகள் பூவரச மரங்களில் குடிபுகப்பழகின. அம்மா கற்கைள எடுத்து வசுவாள்.
B
"சூ"
என விரட்டுவாள். நிசப்தமான முன்னிரவு அவற்றின் ெகாக்கா¢ப்புகளாலும்,
சிறகடிப்புக்களாலும் நிம்மதி இழந்து தவிக்கும்.
அம்மாேவ தனியாக, அவற்றின் கூடுகளில் அைடக்கேவண்டி இருந்தது.
புைக படிந்துேபாய் மங்கிய ஒளி சிந்தும் ஒரு சிறு விளக்கு. ேமைஜயின் மீ து சீலனின்
புத்தகங்கள். ஒரு ைசக்கிள். ெமளனமாகி விட்ட ஒரு ேரடிேயா. அருகிேல மகள்
அம>ந்திருப்பாள். அழகிய சிறு ெமாட்டு. வயதுக்கு மீ றிய குருட்டு ேயாசைனகள்,
ெகாட்டக் ெகாட்ட விழித்தபடி தனிைமயில் உட்கா>ந்திருப்பாள். பாவம்!
அந்த அருைமயான மாைலேநரத் ேதநB> அம்மாவுக்குப் பிறகு கிைடக்கேவயில்ைல.
அம்மா வரவர ெமலிந்தாள். கண்கைளச் சுற்றிக் கருவைளயங்கள் ேதான்றின. நைட
வரவத் தள>ந்தாள். முன்புேபால உற்சாகமாக ேவைலெசய்ய முடியவில்ைல. அம்மா
வேயாதிபத்ைத ேநாக்கி ெமல்ல ெமல்ல ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தாள்.
இரவு ேநரங்களில் நித்திைரயின்றி வாடுவாள். புரண்டு புரண்டு படுப்பாள்.
அலுத்துப்ேபாய் எழுந்து உட்கா>வாள். ஏேதா ஏேதா விபா£த எண்ணங்கள் ேதான்ற
ெபருமூச்சுகள் விடுவாள்.
குலத்ைதப் பற்றியும் அம்மாவுக்கு வரவர ஒன்றும் பு¡¢யவில்ைல. எப்ேபாதாவது
மூன்று நான்கு நாட்களுக்ெகாருமுைற வருவான். அம்மா அைரத்தூக்கத்தில்
அவஸ்ைதயுடன் புரளும்ேபாது கனேவகத்தில் வந்த ஒரு வாகனம் வாசலில் நின்று
ஒருதரம் உறுமி ஓயும். குலம் 'திமுதிமு'ெவன உள்ேள வருவான், அம்மாவுடன் ஒரு
வா>த்ைதகூடப் ேபசாமேல...அம்மா முகத்ைதச் சா¢யாக ஏறிட்டுக் கூடப்
பா>க்காமேல...ைககளில் பணத்ைதத் திணிப்பான். ேசட்ைடக் கழற்றிக் கண்ட இடத்தில்
எறிவான். ஓைலப்பாைய வி¡¢த்து, தைலயைணகூட இன்றிப் படுப்பான். வலிய
கரங்கைள ெநற்றியின் மீ து அழுந்தப் ேபாட்டபடி....கால்கைள ஆட்டியபடி...மயிரரும்பும்
மா>புகளும் விம்மித் தணிய ஒரு ெநாடியில் தூங்கிப் ேபாவான்.
இப்ேபா தூங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறாேன, அது மாதி¡¢! ஒரு காட்டுப் பிறவி"
* * *
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இப்ேபா,
குண்டுச் சத்தங்கள் அடிக்கடி ேகட்கின்றன. குண்டுச் சத்தங்கைளக் ேகட்டவுடன்
அம்மா நடுங்குவாள். கண்கள் பீதியால் வி¡¢யும். அடிவயிறு குலுங்கும்.
'அவ>கள்' அடிக்கடி ஊ>கைளச் சுற்றி வைளத்தன>. கன ரகவாகனங்களின் உறுமைலக்
ேகட்டவுடன் அம்மா பாதி உயிரற்றுப் ேபாவாள். நBட்டிய துப்பாக்கிகளுடன் "மகன்
எங்ேக?" என உறுக்கியபடி அவ>கள் ேபாகும் பாவைனயில் பிள்ைளகைள அவ>கள்
வைளத்துக் கூட்டிச் ெசல்லும்ேபாது-அம்மா படும் சஞ்சலம் ெசால்லி மாளாது.
"கடவுேள!...நான் சாக முதல் என்ைர பிள்ைளைய ஒருக்கால் கண்ணிைல காட்டு..."
ஊ¡¢ல் தினமும் இரவுேநரங்களில் குண்டுச் சத்தங்கள் ேகட்கின்றன. அம்மாவின்
காதுச் சவ்வுகள் கிழிந்து விடுமாற்ேபால் 'கிண்' என வலிக்கின்றன. ெநஞ்சு நBரற்று
வரண்டு ேபாய் விடுகின்றது.
ஓ! இந்த இரவுள் மிகவும் ெகாடியன.
அம்மாவுக்கு மிகவும் பா¢ச்சயமான அந்த வயல் ெவளிகளிேல, பனங் கூடல்களுக்குள்
தனித்துக் கிடக்கும் திடல்களிேல ெபாடியன்கள்' குண்டு ெவடிக்கைவத்துப்
பழகுகின்றா>கள் என ஊ>ப்ெபண்கள் அம்மாவிடம் ெசால்லின>.
சீலனும் அவ>களுள் ஒருவனான இருக்கலாேமா? அம்மா ெபரும் பீதியுடன்
எண்ணினாள். ஆனால் சீலைனக் கண்டதாக ஒரு நாய் கூட அம்மாவிடம்
ெசால்லவில்ைல.
அவன் எந்த ஊ¡¢ல் குண்டு ெவடிக்கைவத்துப் பழகுறாேனா? அம்மா பிற ஊ>கைள
அதிகம் அறியாள். இந்தச் சிறு குடிைசவடும்....முருகன்
B
ேகாயிலும்.....புழுதி பறக்கின்ற
ஒழுங்ைககளும் ....பனங்கூடல்களும் ...திடல்களும் ...மாடுகளும் ...ேகாழிகளும் தான்
அம்மாவின் உலகம். அவளது பிள்ைளகேள அவள Bட்டிய ஈடற்ற ெசல்வம்.
2
இன்று அடிக்கடி குண்டுச் சத்தங்கள் ேகட்கின்றன. ஒவ்ெவாரு சத்தத்திற்கும் சீலனின்
நிைனவு அம்மாவுக்குள் கனதியாக ஏறிற்று.
குலம்கூட நாைலந்து நாட்களாக வட்டுக்கு
B
வரவில்ைல. இன்றாவது அவன் வருவான்
என அம்மா மிகவும் ஆைசப்பட்டாள்.
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இவன் என்ன பிள்ைள? வட்டுக்கு
B
வருவேத குைறவு வந்தவுடன் விழுந்து படுக்கிறான்.
"அம்மா...பசிக்கிது" என ஒரு வா>த்ைத!
ம் ஹ¤ம்.
பசி என ஒரு பிள்ைள ேகட்டாேல தாயின் வயிறு நிைறந்துவிடுேம. இதுகூடப்
பு¡¢யாது. ஒரு காட்டுப்பிறவி.
எங்ேகதான் இவன் சாப்பிடுகிறாேனா?
இன்று குலம் கட்டாயம் வருவான் என எண்ணினாள் அம்மா. தூங்காமல்
விழித்திருந்தாள். திண்ைணக் குந்தில் கால் நBட்டி உட்கா>ந்தாள்.
இன்று மங்கிய நிலவு ெவளிச்சம் இருக்கிறது. சந்திரனின் முகம் ஒரு அழகிய
ெபண்ணின் ெநற்றி ேபாலத் ெதா¢கிறது. ெவள்ைள ேமகங்கள் ேவகமாக வானில்
தி¡¢வைத அம்மா பா>த்துக்ெகாண்டிருத்தாள். பூவரசயிைலகள் மங்கின நிலெவாளியில்
பளபளத்துத் ெதா¢கின்றன.
அம்மா மட்டும் தனித்திருந்தாள். விளக்கில் சிம்னி புைக படிந்திருந்தது. மகள்
அைமதியாகத் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தாள். மாடுகள் மூச்சு விடும் சத்தத்ைத, ேகாழிகள்
குறுகுறுப்பைத, நாய் மூச்சுவாங்க அங்கும் இங்கும் ஓடுவைத, நிலத்ைதப்
பிராண்டுவைத...அம்மா பா>த்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.
சிள்வண்டு ஒன்று கி¡£ச்ெசன குரெலடுத்து அலற ஆரம்பித்தது. நாய் காரணமற்றுப்
பலமுைற குைரத்தது. நிலைவக் கண்டு அது குைரப்பதாக எண்ணினாள்.
ெசங்கா¡¢ப்பசு ேவதைனயான குரலில் கதறியது "எதுேவா அைதத் துன்புறுத்துவதாகத்
ேதான்றியது. அம்மாவால் எழுந்து பின்புறம் ேபாக முடியவில்ைல. ஆடாமல்
அைசயாமல் உட்கா>ந்திருந்தாள்.
நடுநிசியின் மணத்ைதயும், உருவத்ைதயும் சத்தத்ைதயும் அம்மா உன்னிப்பாக
கவனித்தாள். எங்ேகா புல்லாந்தி மல>ந்திருக்க ேவண்டும். குரக்கன் பிட்டு வாசைன
மூக்ைகக் கமறச் ெசய்கிறது. புைடயன் பாம்பு இைரெயடுக்கின்ற ேபாதும் இேத
வாசைன! ேவலி சரசரத்தது. உடெலங்கும் கபடான அழகுமிக்க முத்திைரகைளப்
ேபா>த்தியபடி ெகாடிய விஷமுைடய புைடயன் பாம்பு வழுவி வழுவி ேவலிக்குள்
வருகிறேதா?....அம்மாவுக்கு ஒேர பயம்!
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குலம் எப்ேபாது வருவான்? அவன் கட்டாயம் வரேவண்டும் என அம்மா முருகைன
அடிக்கடி ேவண்டினாள்.
அடிக்கடி குண்டுச் சத்தங்கள் ேகட்கின்றன. நிலமும், காற்றும் வானும் அதி>கின்றன.
அடிவயிறு குலுங்குகிறது.

சிறுவயதில், இருைளக் கண்டு பயந்து அம்மாக்கள் பக்கத்திேலேய ஒட்டியபடி
படுத்திருந்த புதல்வ>கள் யாருமற்ற வயல்ெவளிகளிேல, பிசாசுகளும் உலவத்
தயங்கும் நடுநிசி ேவைளகளிேல இவ்வாறு தி¡¢ய எப்படிப் பழகின>? இந்தப் பயங்கர
சத்தங்கைள எவ்வாறு தாங்கிக் ெகாள்கின்றன>? இந்த ஆபத்துக்கைள எவ்வாறு
சி¡¢ப்புடன் ஏற்றுக் ெகாள்கின்றன>? இவ்வாறு ேவகத்ைதயும் ெவஞ்சினத்ைதயும்
அவ>களின் மனங்களில் விைதத்தது யா>?
"கடவுேள"....எவெளவள் ெபத்த பிள்ைளயேளா,...இப்பிடி வாய்க்கு
வயித்துக்கில்லாமல்...."
குண்டு ஒன்று பிசிறடித்த சத்தத்துடன் ெவடிக்கின்றது. ேகட்டுப் பழக்கமில்லாத
வித்தியாசமான ெவடிப்பு. மிகவும் ெவறுக்கத்தக்க, அருவருப்பான சத்தம் அைர
குைறயில் பிரசவமான ஒரு உயிரற்ற முண்டத்ைதப் ேபால.
அம்மாவுக்கு உடல் 'பட்'ெடன விய>த்தது. ஏேதா ெகட்ட விஷயம் நடந்ேதறியதாக
உள்ளுண>வு ெசால்லிற்று.
எழுந்து ேமைசைய ேநாக்கிப் ேபானாள். நடுங்கும் கரங்களால் விளக்ைகத்
தூண்டினாள். இறங்கி முற்றத்துக்கு வந்தாள். ேசைலைய இழுத்துப் ேபாத்திக்ெகாண்டு
குண்டுச் சத்தம் வந்த திைசயில் பா>த்தாள். நாய் அம்மாவின் காலடியில் நின்றது.
வாைலக் கால்களுக்கிைடயில் ேநராகத்ெதாங்கப் ேபாட்டபடி ெசவிகைள வாேனாக்கி
உய>த்தி எைதேயா உற்றுக் ேகட்டது. ெமல்ல உறுமிற்று. பிறகு ேவதைனயான
குரலில் ஊைளயிட்டது. வட்ைடச்
B
சுற்றிச்சுற்றி ேவகமாக ஓடியது. அம்மாவின்
காலடியில் நிற்பதும்...பிறகு ஓடுவதும்...ெகட்ட ேசதியன்ைற அம்மாவுக்கு உண>த்த
அது துடித்ததும் ேபாலும்!
ெசங்கா¡¢ப் பசு மீ ண்டும் கதறியது. சிள்வண்டின் பிலாக்கண ஓைச மிைகபடக்
ேகட்கலாயிற்று. குரக்கன் பிட்டுவாசைன எங்கும் நBக்கமற நிைறந்தது.
அம்மா ேசா>ந்துேபாய், துடிக்கும் ெநஞ்சுடன் முற்றத்தில் உட்கா>ந்தாள். ெநஞ்சு மிக
வரண்டு விட்டது. ெதாண்ைடக் குழிக்குள் கனமான வஸ்து ஒன்று அைடத்துவிட்டது
ேபாலத் திமிறித்திமிறி மூச்சுவிட்டாள்.
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சீலைன நிைனத்து நிைனத்து ஏங்கினாள். குலம் இன்றாவது வருவான் என்ற
நம்பிக்ைகயும் ெபாய்த்தது. இரவும் பகலும் முற்றி அம்மாைவச் சுற்றிக் கனமாகப்
படிந்தது, துன்பம் தரும் குரலில் ஏேதா ெசால்லிற்று.
சற்றுத் தூேர ேபாகும் ேராட்டில் ஒரு வாகனம் விைரந்து ேபாகும் சத்தம். ஆபத்தான
ேநாயாளிைய யாேரா சில> அவசர அவசரமாகச் சுமந்துெகாணடு காப்பாற்ற ஓடிக்
ெகாண்டிருப்பதாக....
எங்ேகா ஏேதா பிசகு நடந்துவிட்டது.
ேகாழிஒன்று பா¢தாபமாகக் குழறுகிறது. மரநாய் பிடித்திருக்க ேவண்டும். தBனமான
அந்தச் சத்தம் ெமல்ல ெமல்லத் ேதய்ந்து ேதய்ந்து தூேர ேபாய், மைறகிறது. நாள்
துரத்திக் ெகாண்டு ஓடிப்ேபாய் இயலாைமயுடன் திரும்பி வருகிறது.
விழிகள் திறந்தபடிேய இருக்க அம்மா கனவு கண்டாள்.
வயல் ெவளியில் அம்மா நிற்கிறாள், சூ¡¢யன் பயங்கரமாகக் காய்ச்சுகிறான். மைழயும்
ெபய்கிறது. ெவம்ைமயாக அம்மா உடைலப் ெபாசுக்கிற்று மைழநB>. அம்மா
ஓடுகிறாள், ஒைழத்து இைழத்து ஊருக்குள் நுைழகிறாள். ஒழுங்ைககளில் ெவள்ளம்
பாய்கிறது ஒரு சிவப்பு நூல்ேபால இரத்த ஓைட ஒன்று ெவள்ளத்தில் கலக்கிறது.
அம்மா அதன்வழி ேபானாள். ெவகுதூரம்...ெவ-கு-தூ-ர-ம்...கைடயில் வந்து ேச>ந்தாள்.
வட்டு
B
வாசலில் சீலன் தைலையக் கவிழ்ந்தபடி இருக்கிறான். கண்களிலிருந்து
இரத்தம் தாைர தாைரயாகக் ெகாட்டுகிறது; மைழநB¡¢ல் கலக்கிறது. வெடங்கும்
B
இரத்தம். நாய் இரத்தத்ைத நக்கி நக்கிக் குடிக்கிறது.
கனவில் இரத்தத்ைதக் காண்பது கூடாேத! அம்மா வ¡¢ட
B
நிைனத்தாள். இயலாமல்
ேபாயிற்று.
குலம் அன்று வரேவயில்ைல. அம்மா முழு இரவும் தூங்காமல் விழித்திருந்தாள்.
அந்தக் ெகாடிய இரவின் ஒவ்ெவாரு வினாடிையயும் ேவதைனயுடன் அனுபவித்தாள்.
கிழக்கு வானிேல விடிெவள்ளி காலித்தது. சந்திரைன அது ேமற்கு ேநாக்கி விரட்டிற்று.
காகங்கள் துன்பம் நிரம்பிய குரலில், விடிந்து ெகாண்டிருப்பைதப் பூமிக்குச் ெசால்லின.
ேகாழிகள் சிறகடித்துக் ெகாக்கா¢த்தன, கூவின. முதல் நாள் இரவில் பறிேபான
தங்களது ேதாழனுக்காக அைவ அஞ்சலி ெசலுத்தின. மாடுகள் மடிநிைறயப் பால்
சுரந்து கனக்கின்ற ேவதைனதாளாமல் கன்றுகைள அைழத்தன. ெசத்த வட்டுக்கு
B
தைலையக் குனிந்து ெகாண்டுவரும் ஒருவைனப் ே◌ால, சூ¡¢யன் ெமல்ல ெமல்ல
உதயமாகினான்.
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பு¡¢யாத ேபைதயான மகள் ேசாம்பல் முறியடித்தபடி எழுந்து வந்தாள். முற்றத்தில்
நாடியில் ைகயூன்றி உைறந்து ேபாய்விட்ட அம்மாைவப், பு¡¢யாத பா>ைவயால்
அளந்தாள். அம்மாவின் ஜBவன் எங்ேக ஓடி ஓளிந்துவிட்டது. சிறு காற்றுக்கூட
அம்மாவின் பலகீ னமாக ேதகத்ைதப் பூமியில் புரட்டி விடும்.
ெமல்ல எழுந்து திண்ைணயில் கால் நBட்டி உட்கா>ந்தாள். யாராவது ஒரு ேவைலயற்ற
ெபண் அம்மாைவத்ேதடி வரமாட்டாளா? ேகவும் குரலில் அவளிடம் தன்
துன்பங்கைளக் ெகாட்டி அம்மா ஒரு பாட்டம் அழுது ஓயமாட்டாளா?
ஒருவரும் வரவில்ைல. பதிலாக மகள் பள்ளிக்கூடம் ேபாக ேவண்டியிருந்தது.
மாடுகைள அவிழ்த்து ேமய்ச்சலுக்குத் துரத்த ேவண்டியிருந்தது. ேகாழிகைளக்
கவனித்துக் ெகாள்ள ேவண்டியிருந்தது.
அம்மா யந்திரகதியில், அவற்ைறச் ெசய்தாள். மூைள ேவைல ெசய்து மரத்துப்
ேபாயிற்று. கண்கள் காந்தின. அம்மாவுக்கு உட்காய்ச்சல் கண்டுவிட்டது. ெநருப்புக்
காற்றுப்ேபால உஷ்ணமான மூச்சுக்கள் உதடுகைளப் ெபாசுக்கின. காரணமற்று சில
தப்படிகள் நடப்பதும்...பிறகு ெநடுேநரம் ஒேரயிடத்தில் உட்கா>வதும்...தூேர
அ>த்தமற்றுப் பா>ைவ பதித்து ெபருமூச்சுக்கள் எறிவதும்...
சூ¡¢யன் யாருக்கும் பி¡¢வு ெசால்லாமல் மைறந்து ேபானது. இருளுடன் ேபா¡¢ட்டு
ேதாற்றுப்ேபாய் அழுது வடிகிறது நிலவு. காற்று ேசா>வாக நடந்து ேபாய்க்
ெகாண்டிருந்தது. அம்மாவால் இவற்ைறக் கவனிக்க முடியவில்ைல.
சீலன் என்ன ஆனான்?
குலம் ஏன் நாைலந்து நாட்களாக வரவில்ைல?
அம்மா மனதில் ேகள்விகள் மாறிமாறி எழுந்தன; ஒன்ைற ஒன்று துரத்தின.
ெதாட>ந்து மூன்று நாட்களாகக் குண்டுச் சத்தங்கள் ேகட்கவில்ைல அச்சமூட்டும்
ேபரைமதி ஊ>ேமல் கவிந்தது. மூன்று நாட்களும் அம்மாவால் ஒரு வாய்கூட உண்ண
முடியவில்ைல. ஒேர விக்கல்!
நாலாவது இரவு ேவகமாக வந்தது.
ஓ! இந்த இரவுகள் மிகவும் ெகாடியன.
அம்மா திண்ைணக் குந்தில் கால்நBட்டி உட்கா>ந்திருந்தாள். மரஇைலகள் நடுநடுங்கிக்
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ெகாண்டிருக்க, காற்று அவற்ைறச் சீண்டிவிட்டுப் ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தது. நிலவு
ேமகங்களுக்குள் பயந்து ேபாய் ஒளித்துக்ெகாண்டு அடிக்ெகாருதரம் எட்டிப்பா>த்து,
'சடக்' எனத் தைலைய உள்ளிழுத்துக் ெகாண்டிருந்தது. ஒழுங்ைகயில் யாேரா
சுருட்டுப் பிடித்துக்ெகாண்டு ேபானான் ேபாலும். 'கும்'ெபன சுருட்டின் நாற்றம் வசிற்று.
B
நாய் சுருண்டுேபாய் அம்மா பக்கத்தில் படுத்திருந்தது.
வாகனம் ஒன்று வருவைத அம்மா உண>ந்தாள். அளவான ேவகம். கண்கைளக் கூசச்
ெசய்யும் ஒளி ெவள்ளத்ைத உமிழ்ந்த படி வாசலில் நின்றது. 'ேஹா>ன்' ஐ ஒலித்து,
வந்துவிட்டதாகச் ேசதி ெசால்லிற்று.
அம்மா ஆசுவாசப் ெபருமூச்சு விட்டாள்.
கடவுளுக்கு நன்றி! குலம் இன்று வட்டுக்கு
B
வந்திருக்கிறான்!
கதவுகைளத் திறந்து அைறயுஞ் சத்தம். குலம் மட்டுமல்ல ேவறும் சில>
வந்திருக்கேவண்டும். குசுகுசுெவனக் கைதக்கின்ற சத்தம். படைலைய ெமல்லத்
தள்ளித் திறந்தன>. கூட்டமாக வந்தன>.
யாேரா ஒருவைனக் ைகத் தாங்களில் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தன>. அம்மா பயந்தவளாய்
விருட்ெடன எழுந்தாள். விளக்ைக தூக்கி உயரப்பிடித்தாள்.
குலம் ேசா>ந்துேபாய் வந்துெகாண்டிருந்தான். அவைனத் தாங்கி அைழத்து
வருகின்றன>. வலது ைகைய ஒருவன் ெமன்ைமயாகப் பற்றியபடி வந்தான்
மணிக்கட்டுக்குக் கீ ேழ இரத்தம் ஊறிப்ேபான ஒரு துணிப் பந்து!
ஐேயா! இந்த அம்மாவின் முரட்டுக் குழந்ைதக்கு என்ன வாயிற்று?
அம்மா அலற நிைனத்தாள், முடியவில்ைல. நாக்கு ேமலண்ணத்தில்
ஒட்டிக்ெகாண்டது.
அம்மா அைசய நிைனத்தாள், முடியவில்ைல பாதங்கைள யாேரா ஆணியால்
தைரயுடன் ேச>த்து அைறந்ததுமாதி¡¢.
அவ>கள் ஓைலப்பாைய வி¡¢த்தன>. தைலயைணகைளப் ேபாட்டன>. குலம் ெபாறுக்க
முடியாமல் முனகியபடி சா¢ந்தான். முகம் மிக ெவளிறியிருந்தது. உதடுகள் காய்ந்து
ேதாலு¡¢ந்திருந்தன. மிகவும் தாகமாக இருந்தான். நாவால் உதடுகைள நBவினான்.
"அம்மா....."
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தBனக்குரல் அம்மாைவ அைழக்கிறது, அம்மாவால் பதில் ெசால்ல முடியவில்ைல.
அவ>கள் கிட்ட வந்தன>. தைலையக் குனிந்தபடி அம்மாைவச் சூழ நின்றன>. ஒருவன்
அம்மாைவத் ெதாட்டைசத்தான் அம்ம இைமக்க மறுக்கும் விழிகளால் அவ>கைளப்
பா>த்தாள்.
அவ>கைள அம்மா அைடயாளங் கண்டாள்! நடு நிசிகளில் ...யாருமற்ற
ெவளிகளில்....தி¡¢கின்ற புதல்வ>கள்!!
ஓ! குலமுமா இந்த அப்பாவி அம்மாைவ இவ்வளவு காலமும் ஏமாற்றித் தி¡¢ந்தான்?
"ேகாப்பி வச்சுக்குடுங்ேகா...."
அம்மாவின் ேதாள்கைளக் குலுக்கியபடி ஒருவன் ெசான்னான்.
அவளுைடய முரட்டு மகன், பு¡¢யமுடியாத புதல்வன் ைகையக் காவு ெகாடுத்து
வந்திருக்கிறான்! தாகத்தால் தவிக்கிறான்!!
கடவுேள! அம்மாவுக்கு ெகாஞ்சம் பலமளிக்கமாட்டாேயா?
அம்மா எதுேவா ேகட்க உன்னினாள். அ>த்தம் குைலந்த பலகீ னமான ஒரு முனகல்
மட்டுேம வந்தது.
அம்மா அைசய முயற்சித்தாள். ெபரும் பிரயாைசயுடன் கால்கைளப் ெபய>ந்தாள்.
உடல் முழுவதும் மரண ேவதைன ேபாலும் ேநாெவடுத்தது. ஓரடி எடுத்து ைவத்தாள்.
'ெமாளக்'ெகன ஏேதா சுளுக்கிக் ெகாண்டது. அம்மா பிருஷ்டம் அடிபட மல்லாந்து
விழுந்தாள்.
அவ>கள் அம்மாைவத் தூக்கின>. ஓைலப்பாைய வி¡¢த்தன>. தைலயைணகைளப்
ேபாட்டன>. பாயில் அம்மாைவ ெமல்லச் சா¢த்தன>.
ஊருக்குள் எப்படித்தான் விஷயம் பரவிற்ேறா?
அவசர அவசரமாக மண்ெணண்ெணய் விளக்குகள் மீ ண்டும் ஏற்றப்பட்டன.
ஒவ்ெவாருவராக ஊ>ப் ெபண்கள் அம்மாவின் வட்டு
B
முற்றத்தில் கூடத்ெதாடங்கின>.
"ைகயிைலேய ெவடிச்சிடுத்தாம்..." ஒருத்தி பீதி கவ்விய குரலில் மற்றவளிடம்
குசுகுசுத்தைத, அம்மா கனவிற் ேகட்பைதப் ேபாலக் ேகட்டாள்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

குலத்ைதத் திரும்பிப் பா>த்தாள். அைர மயக்கத்தில் கிடந்தான். ெசாட்டு ெசாட்டாக
கருஞ்சிவப்பு இரத்தம் தைலயைணயில் சிந்திக் ெகாண்டிருந்தது.
முத்து முத்தாக சூடான கண்ண B> அம்மாவின் கன்னங்கைள நைனத்தபடி சிந்தத்
ெதாடங்கிற்று.

3
முதுகுப் பிடிப்புடன் ஒரு முதியெபண். அவள் ெவகுேவகமாகக் கிழவியாகிக்
ெகாண்டிருந்தாள். ஊ¡¢ல் ஒருவருடனும் அவள் இப்ேபா ேபசிச் சி¡¢ப்பதில்ைல.
ஒரு அழகிய சிறுெமாட்டு. பு¡¢யாத ேபைத. வாடிக்ெகாண்டிருக்கும் பூமரம். அவளது
வயதுக்கு மீ றின குருட்டு ேயாசைனகள். கவைலகள், ஏக்கங்கள். தாயின் ேவைலயில்
பாதிக்குேமல் இதன் பிஞ்சுத் ேதாள்களில் பலவந்தமாக இறக்கி ைவக்கப்பட்டது.
பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒழுங்காகப் ேபாவதில்ைல. ேபாகும் நாட்களிலும் பிந்தித்தான்
ேபாகும். ஒரு அழுக்கு யூனிேபாமுடன், கைலந்த ேகசத்துடன், வாடிய முகத்துடன்.
கண்களில் பிந்திவிட்டதில் கலவரமும் பயமும் ெதறிக்க, மா>பில் புத்தகக்
கட்டுக்கைள அைணத்தபடி, புழுதி பறக்கும் ஒழுங்ைககள் வழிேய ஓட்டமும்
நைடயுமாக விைரயும்.
ஒரு முரட்டு இைளஞன். மணிக்கட்டுக்குக் கீ ேழ அவனது ஒரு கரத்ைதத் துணித்து
விட்டா>கள். அவனிடம் அடிக்கடி அவன் ேதாழ>கள் வருகின்றன>. அவன் ஒரு
அருைமயான ெமக்கானிக் மிகவும் மூைளசாலி. அவசியமானவன். ஒற்ைறக் ைகயால்
கடுைமயாக உைழக்கக்கூடிய அசகாய சூரன். நாைலந்து நாட்களுக்ெகாரு முைற
நடுநிசி ேநரம் வட்டுக்கு
B
வருவான். அவன் முகத்தில் காணப்படும் கடுைமயும். எேதா
ஒரு ெவறியும் காண்ேபாைரப் பிரமிக்கச் ெசய்யும். அவன் ஒரு முசுடு. அதிகம்
ேபசமாட்டான். வட்டுக்கு
B
வந்தவுடன் அம்மாவுக்குப் பணம் ெகாடுப்பான். உடேன
ஓைலப்பாைய வி¡¢த்தபடி தைலயைனகூட இன்றித் தூங்கிப்ேபாவான்.
வடு
B மிகவும் பைழயது. ஒரு சிறு குடிைச கூைர மிகவும் உக்கிப் ேபாய்விட்டது.
முற்றத்தில் எங்கணும் பூவரசமிைலகள் சருகாக குப்ைபயாகச் ேச>ந்திருக்கும்.
ஒரு நாய். அைதக் கவனிப்பா¡¢ல்ைல. எலும்ெபடுத்துத் ெதா¢ய ெமலிந்துவிட்டது.
ெசாறி பிடித்துவிட்டது. காதுகளில் உண்ணிகள் பைடயாகப் ெபருகிவிட்டன. வளவின்
ஒரு மூைலயில் மண்ைணத் ேதாண்டிவிட்டுச், ேசாம்பிப் படுத்திருக்கும். அது
குைரப்பேதா, ஓடுவேதா கிைடயாது, விைரவில் இறந்துவிடும்.
அடிக்கடி இந்த வட்டுக்கு
B
மாட்டுத் தரக>கள் வருகின்றன>. கதறக் கதற ஒரு
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பசுைவேயா, கன்ைறேயா இழுத்துப் ேபாகின்றன>. கால்கைளப் பரப்பிக் ெகாண்டு,
ேபாக மறுத்து அது கதறும். உதவிக்கு அம்மாைவ அைழக்கும். தன் இனத்ைத
அைழக்கும். பா¢தாபமான குரலில் மாடுகள் எல்லாம் ேச>ந்து அழும்.
இரவு ேநரங்களில் அடிக்கடி குண்டுச் சத்தங்கள் ேகட்கும் மரநாய்கள் ேகாழிகைளக்
குழறக் குழற ெதாண்ைடயில் திருகியபடி இழுத்துப்ேபாகும். உயிைர வாட்டும்
அத்தBனமான ஓலம் ெமல்ல ெமல்லத் ேதய்ந்து தூேர ேபாய் மைறயும்.
அம்மா இப்ேபா குண்டுச் சத்தங்கைளச் சட்ைட ெசய்வதில்ைல. அவள்
துன்பங்களுக்கும் இழப்புகளுக்கும் பழக்கப்பட்டவள்.
குலத்தினதும் சீலனினதும் ஜாதகங்கைளத் தூக்கிக்ெகாண்டு ெபய> ெபற்ற
சாத்தி¡¢மா>கைளத் ேதடிப் ேபாகிறாள்.
சீலன் புன>பூச நட்சத்திரம்! ராமன் கூடப் புன>பூச நட்சத்திரம் தான்!!
அவனும் காடுகளில் வசிக்க ேந>ந்தது! கடைலக் கிடக்க ேந>ந்தது! அத>ம>களுடன்
ெநடூகலும் ேபா¡¢ட்டுக் ெகாள்ள ேந>ந்தது.
ெவல்ல முடியாது என்ற இறுமாப்பில் ெதன்னிலங்ைகயில் மமைத
ெகாண்டிருந்தவ>கைள அவனும் ெவன்றான்!
சாபத்தால் பீடிக்கப்பட்டவ>களுக்கு அவனும் விேமாசனமளித்தான்!
அவனும் ேபதங்கைளக் கடந்தவன், குரங்கும் ேவடனும் அவனது ேதாழ>கள்!
ஓ! ஆயினும் ராமன் ேபா¢ல் அன்பு ெகாண்டவ>கள் அவன் பா¢வால் துன்புற ேந>ந்தது.
தசரதன்!...ேகாசைல!...சீைத!
குலம் அத்த நட்சத்திரம். அத்தம் அதமம் என்றா>கள் சாத்தி¡¢மா>.
அவன் ராஜத்துேராகமான கா¡¢யங்களில ஈடுபடுவான் என்றும்......
மிகப் ெபா¢ய கண்டங்களில் மாட்டிக்ெகாள்ள ேநரும் என்றும்.....
மறியல் வட்டுக்குப்
B
ேபாகின்ற பலன் கூட அவனுக்கு உண்ெடன்றும்.....
கிரகங்கள் யாவும் நBசதிைச அைடந்திருக்கின்றனெவன்றும்......
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5. அரசி

"......பசிக்குப் பிச்ைக ேகட்க யா¡¢டமும் என்ேனரமும் முடிகிறதா? தனக்ெகன ஒரு வடு,
B
தனக்ெகன்று ஒரு மைனவி, தன் பலவனத்ைத
B
உண>ந்ததில்தான் மைனவி என்கிற
பாத்தியம் ெகாண்டாட இடேமற்படுகிறது ஆண்களுக்கு ெபண்ேணா ெவனில் தன்
பலத்ைத மறக்க, மைறக்கத்தான் மைனவியாகிறாள். ஒன்றிலும் கட்டுப்படாது தனிேய
நின்று உற்றுப் பா>ப்பேத ெபண்ைமயின் பயங்கரக் கருவிழிகள் தான்...."
- ெமளனி

ேநற்றிரவு தூக்கமில்ைல. சுதா விைரவில் ேபாகப்ேபாகிறாள்; அைதவிட, கிணற்ைறப்
பழுது பா>க்கும் ேவைலகளும் நடந்து ெகண்டிருக்கின்றன. ெதாப்பிக் கட்டு
ஆங்காங்ேக சிதிலமாகி விட்டது. உட்சுவா¢லும் பூச்சுக்கள் சில இடங்களில் உதிர,
ஆலங்கன்றுகளும் ேவறும் சில பூண்டுகளும் முைள விட்டிருந்தன. எல்லாவற்ைறயும்
ேச>த்து பழுதுபா>க்க முைனந்து நிற்கிறாள் அண்ணி.
அண்ணிையத் தவிர இந்த வட்டில்
B
ேவறுயா>தான் முைனப்புமிகக்
ெகாண்டவ>களாயுள்ளன>. அண்ணாவுக்ேகாெவனில் கைடதான் உலகம். கைடையயும்
அண்ணியின் முகத்ைதயும் தவிர அவ> ேவெறைதயும் இப்ேபா ஏறிட்டுப் பா>ப்பது
கிைடயாது.
முன்னெரல்லாம், அண்ணா இரவு ேநரங்களில் வானத்ைதப் பா>த்தபடி ெநடுேநரம்
நிற்பா>. அக்காலங்களில் அவரது ெநஞ்சம் கசந்த நிைனவுகைள மட்டுேம
ெகாண்டிருந்தது. இருண்ட இரவுகளில் நட்சத்திரங்கள் ெகாண்டாட்டமாக கண்
சிமிட்டுவைதப் பா>த்தபடி நிற்பா>. அங்ேக அம்மாவும் அப்பாவும் நட்சத்திரங்களாக
ெஜாலிக்கிறா>களாம். ஒரு நாைளக்கு வடக்குமூைலயில் அைவ ெதா¢வைதக்
காண்பா>. பிறெகாரு நாளில் அைவ சற்று இடம் ெபய>ந்து ேபாயிருக்கும். அைவ
பிரகாசமாக மின்னும் அருகருகாக இருந்து ெகாண்டு அண்ணாைவப் பா>க்கும். ெவகு
ேநரம் வைரக்கும் அண்ணாவுக்கு அைவ ேசதிகள் ெசால்லும். அவரது கண்களில் நB>
திரளும்.
நிலவு ெபாழிகின்ற நாட்களில் அண்ணா மிகவும் மனெவழுச்சி ெகாண்டு
காணப்படுவா>. ைககைளப் பின்புறமாகக் கட்டியபடி முற்றத்திேலா அல்லது வானம்
நி>வாணமாகத் ெதா¢யக்கூடிய இடத்திேலா நின்று ெமது நைட ேபாடுவா>. அவரது
கண்கள் உண>ச்சி ேவகத்தில் பளபளக்கும். அண்ணாவினது உண>ச்சிகைள அந்த
நாட்களில் பு¡¢ந்து ெகாண்டவ> எவரும் இல>. அவருக்கு ெநருங்கிய சிேனகித>களும்
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கிைடயாது. அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் அண்ணா தனக்குள்ளாகேவ சில
விவகாரங்கைளச் சீரணிப்பதும் மீ ள அைசேபாடுவதுமாக இருந்தா>. அப்ேபா, அண்ணா
முகத்தில் சி¡¢ப்புத் ெதா¢வது அபூ>வம். ேயாசைன.... சதா குருட்டு ேயாசைனகளும்,
கண்களில் அடியாழத்திலிருந்து எட்டிப்பா>க்கும் துக்கக்குறியும்தான்.
அவருக்கு நிைறயக் கற்பைனகள். துக்கம் வழிகின்ற கற்பைனகள் தாம் அைரவாசி
வாழ்நாளில் இறந்துேபாய் விடுேவாெமன அவ> உறுதியாக நம்பினா>. அைத
விரும்பக்கூடச் ெசய்தா>. வாழ்க்ைக அந்தளவுக்கு அவைர அடித்து வசக்கியிருந்தது.
இழப்புக்களாலும், ஏமாற்றங்களினாலும், சத்திக்கு மீ றிய ெசலவுகளாலும் ேசா>ந்து
ேபாயிருந்தா>. பாலனுக்கும், சுதாவுக்கும், சுமிக்கும் அவ> ேசாறு
ேபாடேவண்டியிருந்தது. படிக்க ைவக்க ேவண்டியிருந்தது, அவ>கள் ஏந்ேநரமும்
அவா¢டம் ஏதாவது ேகட்டுக் ெகாண்ேடயிருந்தா>கள். அவ>களுக்குக் ெகாடுக்கத்
ெதா¢யவில்ைல. முடியவுமில்ைல. அவ>களுக்குப் பராயம் காணாது, சிறிசுகள், அப்படி
அவ> எண்ணிக் ெகாண்டா>.
அண்ணிையப் ேபாெலாரு ெபண்ைணத் தனக்குக் கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள்ளக்
கிட்டும் என அவ> எதி>பா>க்கேவயில்ைல. அது எப்படி நடந்தது?, என இன்றும் கூட
அவ> ஆச்சா¢யப்பட்டுக் ெகாண்ேடயிருக்கிறா>. அண்ணி வந்த பிறகு அவரும் கூட
ஆச்சா¢யப்படும் விதத்தில் மாறித்தான் ேபானா>.
உண்ைமயில் ஆரம்பத்தில் அவ> அண்ணிைய ெவறுத்தா>. அவைளக் கண்டு பயந்தா>.
அவளது பிரகாசமான விழிகைளப் பா>க்கும் ேதாறும் அவ> மிரண்டா>. அண்ணியின்
விழிகைளப் பா>க்கும் ேதாறும் அவ> மிரண்டா>. அண்ணியின் விழிகளில்
கடும்கருைம நிறத்தனவல்ல, ஆயினும் அவளது ெவண்விழிகள் வியப்பூட்டும்
அளவுக்கு ெவண்ைமயாக இருந்தன. கண்மணிகள் ெபா¢தாக இருந்தன. அைவ
எதிேரயிருப்பவைர ஊடுருவிப் பா>க்கும். அந்தப் பா>ைவ எவைரயும் பணிய ைவக்கும்
ஆளுைம ெகாண்டது. அந்த ஆளுைம தான், பிறகு அண்ணாவுக்கு ெதாற்றியிருக்க
ேவண்டும். இல்லாவிடில், இந்தப் பத்து வருடங்களில் இவ்வளவு கா¡¢யங்கைள
ஒப்ேபற்றியிருக்க முடியுமா?
அண்ணி ெகாடுத்த நைககள் தான் இப்படிப் பல்கிப் ெபருகி விட்டனவா என
அண்ணாவுக்குச் ெசால்லத் ெதா¢யவில்ைல. அவரால் ஆச்சா¢யப்பட மட்டுேம
முடிகிறது.
கல்யாணமான புதிதில் ஒரு நாளிரவு; தனது நைககைளயும் தன்ைனயும்
முழுைமயாகக் கழற்றி அண்ணாவிடம் அவள் ெகாடுத்தாள். அன்றிலிருந்து அண்ணா
புதுமனிதராகி விட்டா>. அவரது துக்கரமாக சிந்தைனகள் குடிேயாடிப் ேபாயின. அவ>
வாழ விரும்பினா>. உலக இன்பங்கைள மிகுந்த ெவறியுடன் காதலித்தா>. அவரது
மனதில் புதுத்ெதம்பு பிறந்தது. கன்னங்கள் சற்ேற ெமழுகினாற் ேபால, தைசப்
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பிடிப்புள்ளவாகின. ேமனி மினுங்கிற்று.
ஆனால், அண்ணி அதற்குப் பிறகு நைககள் அணிவைதத் தவி>த்து வந்தாள். இரண்ேட
வருடங்களில் அவள் ெகாடுத்தத விட பத்துமங்கு நைககள் ெசய்யுமளவுக்கு அண்ணா
'ெபா¢ய மனித>' ஆகிவிட்டா>. ெசய்து ெசய்யுமளவுக்கு அண்ணா 'ெபா¢ய மனித>'
ஆகிவிட்டா>. ெசய்து ெகாடுக்கவும் ெசய்தா>. ஆனால் அவள் அணிவதில்ைல.
இப்ேபாெதல்லாம், காதுகளில் ெவகு சாதாரணமான ேதாடுகைள மட்டும் அணிகிறாள்.
அதுெவான்ேற அவளது கீ >த்தி வசும்
B
முகத்துக்கு ெவகு ேசாைவைய அளிக்கிறது.
அவள் ெநற்றியில் ெபா¢ய வட்டமாக குங்குமம் குலங்கும். அது தான் அவளது
உண்ைமயான ஆபரணம். அது மிகுந்த கவ>ச்சிைய அளிக்கிறது. சிவந்து விழிக்கிறது.
அந்தத் திலகத்தினால் அவள் அண்ணாைவச் சுண்டிச்சுண்டித் தன்பால் இழுத்தாள்.
கைட ஆரம்பித்த புதிதில் அண்ணாவுக்கு இருப்புக் ெகாள்ளாது. ஏதாவது
சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லி, வட்டுக்கு
B
ஓடிஓடி வருவா>. அண்ணிேயா ெவனில்,
குறும்புக் குறுஞ்சி¡¢ப்புடன் திரும்ப ஓடஓட விரட்டுவாள்.
"இவ்வளவு காலமும் 'ேங...ேங' எண்டு ேமகத்ைதப் பா>த்து முழிச்சது
ேபாதாதா...ஓடுங்ேகா, கைடக்கு ஓடுங்ேகா...."
அண்ணா திரும்பிச் ெசல்வா>. நடந்துதான் ேபாவா>. அதில் அவருக்கு ெபா¢ய சுகம்
ெதா¢ந்தது. கைட கூப்பிடுதூரம்தான். பிறகு, கா> வாங்கிய பின்பும் வட்டுக்கும்
B
கைடக்கு மிைடேய நைடதான். கா> வட்டின்
B
முன்புறம் அலங்காரமாக நிற்கும்.
அண்ணிைய விடவும் இந்த ஜடங்கள் வட்டுக்கு
B
அணிகலனா, என்ன? எதி¡¢ல் வரும்
கா¡¢ன் பின்சீற்றிலிருந்து முகம் நிைறந்த சி¡¢ப்பும், கும்பிடுகளும் எட்டிப்பா>க்கும்.
ைசக்கிள்கேளாெவனில், 'ஸ்ேலா' பண்ணி வந்தனம் ெதா¢வித்தபடி ேபாகும்.
அைவெயல்லாம் 'தனக்கா, தனக்கா' என அண்ணா ஆச்சா¢யப்படுவா>.
"அவளுக்கு, அவளுக்கு!" என முணுமுணுத்தபடி ஏறுநைட ேபாடுவா>. அவருக்கு
இப்ேபா சாைடயாகத் ெதாந்தி ைவத்துவிட்டது. அண்ணிஅதில் அடிக்கடி ெசல்லமாகக்
குத்துவாள்.
"ெசல்லவண்டி...கள்ளவண்டி....." என்பாள்.
'அவளால்..., அவளால்!" என்றபடி கைடவாசல்படிைய அழுந்த மிதித்து ஏறுவா>.
எதி>புறமிருந்து 'ேஜான்சன்' முதலாளி கண்கைள மிகச் சிறப்பித்துக் காட்டும்
கண்ணாடியினூடாக ஓரப்பா>ைவ பா>த்தபடி அண்ணாைவ வம்புக்கிழுப்பா>.
"என்ன முதலாளி...வட்ைட
B
ேபாய் வாறியேளா....?"
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எமகாதகன்; ஆள் சா¢யான ெஜாலிப் ேப>வழி
"ஊம்...ஊம்" என அண்ணா முனகுவா>.
"தண்ணி விடாய் ேபாைல..ெகஹ்ெகஹ்ேஹ...விடாய்க்கும்! விடாய்க்கும்!! ஹி...ஹி..."
ேஜான்சன் முதலாளியின் ெபா¢ய ெதாந்தி சி¡¢ப்பால் தழுமபிக் குலுங்கும் அண்ணா
மானசீகமாக ேஜான்சன் முதலாளியின் ெதாந்தியில் ஒரு குத்து விடுவா>. பிறகு,
எதி>படுகிற ைபயைன காரண கா¡¢யமற்று விரட்டுவா>.
அண்ணா தான் ஓடிஓடி அண்ணிையப் பா>க்கப் ேபாவா>. அவள் கைடக்கு வருவது
அபூ>வம். விரல் விட்ெடண்ணக் கூடிய தடைவகேள வந்திருக்கிறாள். அந்ேநரங்களில்
கைட நிைறந்து விடும். றாக்ைககள், ேஷாேகஸ்கள் எல்லாம் ெகாள்ளாமல் வழிவன
ேபால இருக்கும். கைடயில் கால்ைவக்க இடம் பற்றாது என ெமாழியத் ேதான்றும்.
ஒரு ேகாடி சூ¡¢யப் பிரகாசமுள்ள அ¡¢ய வஸ்து உள்ேள நுைழந்து விட்டெதன, ஒரு
வசீகரத் ேதாற்றம் கிைடக்கம், அண்ணி சிலெநாடி ேநரம்தான் நிற்பாள். அவள்
ெநடுேநரம் நிற்க ேவண்டும், கல்லா ேமைசயடியில் உட்கார ேவண்டும், என்பதில்
அண்ணாவுக்கு நிைறய ஆைச. ஆனால் அவள் உட்கா>ந்தது கிைடயாது, உடேனேய
ேபாய் விடுவாள். எல்லாேம ெவறிச்§¡டி விட்டது ேபால ஆகிவிடும் கைடச் சிப்பந்திகள்
வாட்டமுற்றது ேபாலக் காசு எண்ணிெயண்ணி மாளாது. சாம்பிராணியுடன் மிளகாயும்,
உப்பும் இட்டுப் புைகக்கும் ேபாது மிளகாயின் காரெநடி உைறப்பேதயில்ைல.
'படபட'ெவன ெபா¡¢ந்து ெவடிக்கும்.
"இலட்சுமி கடாட்சம்...இலட்சுமி கடாட்சம்" என்கிறா>கேள; அது இதுதான் ேபாலும்!
எல்ேலாருக்கும் அண்ணி எைதக் ெகாடுத்தாள் என்று ெசால்வது கடினம், பாலன், சுமி,
சுதா எல்லாரும் அண்ணிையச் சா>ந்தவ>களாகி விட்டன>. ெகளசல்யாைவப் பற்றிச்
ெசால்ல ேவண்டியேதயில்ைல. அண்ணி ெநாந்து ெபற்ற ெபண்ணில்ைலயா அவள்?
அண்ணாந்து அவ>கள் இப்ேபா ெதாந்தரவு படுத்துவது கிைடயாது. அதிலும் இந்தச்
சுதா- அண்ணி வந்த ேபாது ஒரு சின்னப்ெபண்ைணப் ேபான்று அவைளத் ெதாட்டுப்
பா>த்து ைகைய இழுத்துக் ெகாண்டவள்- அண்ணியுடேனேய ஒட்டிக்ெகாண்டாள்.
அவைளப் பி¡¢ந்தால் அண்ணியின் உடலிலிருந்து உதிரம் ெபருகும் என்பெதன
அண்ணிக்கும் அவள் மீ து விேசஷப்பற்றுதல்.
அந்த சுதா இனிப் ேபாய்விடுவாள். இன்னும் ஒேரயரு நாள். அப்புறம் ேபாய்விடுவாள்.
அண்ணிைய விட்டுப் பி¡¢ந்ேத இராத சுதா பஸ் ஏறி....பிேளன் ஏறி,
அவளுக்கு¡¢யவனிடம் ேபாேய விடுவாள். 'அவன்' அண்ணிக்கு தூரத்து
உறவுமுைறயில் தம்பியாக ேவண்டும். அவ>களுக்குள் முடிச்சுப் ேபாட்டு
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ைவத்தவளும் அண்ணி தான்.
முதுலில் சுதா பிணங்கினாள், பயந்தாள்.
"அந்த ஆள் வில்லன் மாதி¡¢ இருக்கிறான்..." என்றாள்.
அண்ணி ேதறுதல் ெசான்னாள்.
"உங்கைட அண்ணா.... அப்ப, ெபா¢ய முனிவ> மாதி¡¢ இருந்தாேர!...இப்ப எப்பிடி?
எனக்கு என்ன குைறைவச்சா>.... அெதல்லாம் சா¢வரும்...."
அப்படிச் ெசால்கிற ேபாது அண்ணியின் குரலில் ஒரு குைற இடறிற்று.
"எண்டாலும்...இந்த ஆம்பிள்ைள நம்ேபலாதடி....சுதா" என்றாள் ைநந்துேபான குரலில்.
அண்ணாவுக்கும் அண்ணிக்குமிைடேய 'ஏேதா' உண்டு!
"இப்ப உப்பிடித்தான் ெசால்லுவாய்...பிறகுபிறகு அண்ணிைய பா>க்க நB ஓடியா
வரப்ேபாறாய்.... எனக்குத் ெதா¢யாதா ெபட்ைடையப் பற்றி...." என்று ைநயாண்டியாகக்
குத்தவும் ெசய்தாள்.
சுமிையயும் இப்படித்தான் தனிேய பி¡¢த்தணுப்பினாள். சுமியின் 'விஷயம்' அண்ணா
காதில் விழுந்ததும், அவ> வானத்துக்கும் பூமிக்குமாகப் பாய்ந்தா>. "யாரவன்?" என்று
குதித்தா>. "எங்கைட அந்தஸ்ெதன்ன....குலெமன்ன, ேகாத்திரெமன்ன" என்று ெசால்ல
முைனந்தா>. அண்ணி ேவறுயாருக்கும் ேகட்காத வைகயில் அண்ணாைவ ஏேதா
ெசால்லிக் கடிந்தாள். அண்ணா தைலையக் குனிந்து ெகாண்டு கூனிக் குறுகி அப்பால்
ேபானா>. அண்ணாவுக்கும் அண்ணிக்குமிைடேய ஏேதா 'புைகச்சல்' உள்ளைத
மற்றவ>கள் கவனித்தது அப்ேபாதுதான்.
சுமி ெமளனமாய்ப் ேபானாள். ஆனால் அண்ணி அறிவாள், சுமிக்கு அண்ணாமீ தும்
அண்ணிமீ தும் தாளாத பி¡¢யம் உண்ெடன்பைத. சுமியின் சுபாவேம தனி. இல்லாவிடில்
பூைன மாதி¡¢ ெமளனமாக இருந்துவிட்டு, "¨தா¢யமாகக் காதல் பண்ணிேனன்'
கல்யாணம் பண்ணுேவன்" என அடம் பிடித்திருப்பாளா? எல்ேலாருைடய சுபாவமும்
அண்ணிக்குத் ெதா¢யும்.
பாலைனப் பற்றியும் அறிவாள். அவனுக்கும் 'ஒரு இடம்' பா>க்கச் ெசால்லி
எப்ேபாதிருந்ேதா அண்ணாைவ நச்சா¢த்து வருகிறாள். பாலன் இப்ேபா அவ>களுடன்
இல்ைல. அவனுக்குச் சிறகு முைளத்துவிட்டது. அவனும் பறக்க ேவண்டும் என
அண்ணி மிக விரும்பினாள்.
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ெகளசிக்குட்டிையப் பற்றி அண்ணியின் கற்பைனகளும், திட்டங்களும் எண்ணிேயா
எழுதிேயா அடங்காதைவ. இப்ேபாதிருந்ேத ெகளசிக்காக நிைறய சம்பத்துக்கள்
ேச>க்கத் ெதாடங்கிவிட்டான்.
எல்லாவற்ைறயும் முைனப்புடன் நின்று கவனித்து வருகிறான். அண்ணாவுடேனேய
அவள் எப்ேபாதும் இருப்பாள். கிணறு பழுதுபா>க்கச் ெசால்லி அவா¢டம் ெசால்லிச்
ெசால்லி அலுத்து, கைடசியில் தாேன முன்னின்று முடித்து விட்டாள். ெதாப்பிக்
கட்டும், உட்சுவரும் ஆங்காங்ேக புதிய பூச்சுக்கைளக் காட்டி இளித்தன. இைறந்து
விட்ட நB>வளெவங்கும் ஓடித்ேதங்கியதில் காற்று ஈரத்ைதயும் இேலசான ேசற்று
வாசைனையயும் சுமந்து தி¡¢கின்றது. ேதங்கிய நB¡¢ல் நட்சத்திரங்களும், குைறநிலவும்,
வட்டின்
B
பிரகாசமான ெவளிவிளக்குகளும் பிரதிபலித்துத் ெதா¢ந்தன. அவற்ைறப்
பா>த்தபடிேய எண்ணி சற்ேற தூங்கிவிழுந்தாள். ேநற்றிரவு தூக்கமில்ைல. இன்னும்
எப்படிேயா?
சுதா நாைளக்குப் ேபாகப்ேபாகிறாள். தைலக்கு ேமேல இன்னும் ேவைலகள்
காத்துக்கிடக்கின்றன. கூடேவ பி¡¢வும் அண்ணியின் இதயத்ைத ெதாட்டழுத்தியது.
2
விடிகாைலயில் சுதா பயணமாகிறாள்.
சுமி வந்திருந்தாள். ேவறும் பல> வந்திருந்தா>கள். இவ>கெளல்லாம் ஒரு காலத்தில்
அண்ணாைவக் கண்டும் காணாமேல ேபானவ>கள் தான். இப்ேபாேதாெவனில், தமது
சமூகத்ைத அண்ணா காணாமல் விட்டுவிடுவாேரா என அச்சபடுவ>களாகக்
காணப்பட்டன>. ெபண்கள் அண்ணா பா>ைவயில் படும்படி நடமாடின>.
ஒருத்திேயாெவனில் ெகளசிக்குட்டிக்கு முத்தம் கூடக் ெகாடுத்தாள். வல்லவன் வட்டுப்
B
ெபண்ணல்லவா? ஆண்கெளல்லாரும் அண்ணிையச் சூழ உட்கா>ந்து அரசியலும்,
விைலவாசியும் ேபசினா>கள்.
அண்ணாவுக்கு நிைறய ேவைலகள். அங்குமிங்குமாக ஓடியாடிக் ெகாண்டிருந்தான்.
ெகளசிக்குட்டி அம்மாவின் ேசைலத்தலப்ைப பிடித்துக்ெகாண்டு பின்னாேலேய
இழுபட்டது. அம்மா, ெபா¢ய ெபா¢ய ெபட்டிகளில் விதவிதமான பளபளக்கும்
சாறிகளும், தின்பண்டங்களம் திணித் திணிய அடுக்குவைதப் பா>த்து. சுதா அன்¡¢ைய
இழுத்து ைவத்துக்ெகாண்டு அம்மா ெகாஞ்சலும் சி¡¢ப்புமாக ஏேதேதா ெசால்வைதக்
கண்டது. ஆனால் சுதா அன்¡¢ அழுதாள். அம்மாவின் ேதாள்களில் சாய்ந்து ெகாண்டு
அழுதாள். அம்மாவும் கூடத்தான் ெகாஞ்சமாக அழுதாள். அம்மா முகத்தில் இட்ட
ெபாட்டு கைரந்து வழிந்தது. ஏற்கனேவ சிவந்த அம்மாவின் முகம் ேமலும் சிவந்து
ேபாயிற்று. அைதத் துைடக்க ேநரமில்லாமல் அம்மா குசினிக்கும், அைறகளுக்கும்,
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ேஹாலுக்குமாக ஓடித்தி¡¢கிறாள்.
எல்லா விளக்குகைளயும் ஏற்றியிருந்ததில் வெடல்லாம்
B
ஓேர பிரகாசமாக
ெஜாலித்தது. அந்த ெஜாலிப்பில், ெகளசிக்குட்டிக்கு கண்ைணச் சுற்றியது. சீக்கிரம்
தூங்கிப் ேபானது. ெகளசிக்குட்டிக்கு மீ ள விழிப்பு வந்தேபாதும் வெடல்லாம்
B
ெவளிச்சம். வாசலில் கா> தயாராக நின்றது. அப்பா பின்னுக்கு ைககைளக் கட்டியபடி
வானத்ைத அண்ணாந்து ெகாண்டிருந்தா>. அம்மா நல்லபுடைவ கட்டியிருந்தாள்.
ெபா¢தாகப் ெபாட்டு இட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள். சுதா அன்¡¢ '¡¢ப்ெராப்'பாக ஆயத்தமாக
நிற்கிறாள். அவளிடமிருந்து நல்ல வாசைன வசியது.
B
அவள் எைதேயா எண்ணி
ரகசியமாக சுகிப்பைதப்ேபால கன்னங்களுக்குள் கள்ளச்சி¡¢ப்ெபான்று ஓடியது.
ஆனால் சுதா அன்¡¢ புறப்படும் ேபாது மிகவும் அழுதாள். வாய்விட்ேட அழுதாள்.
அம்மாவும் அழுதாள். உம்முணா மூஞ்சியான சுமி அன்¡¢யும் அழுதாள். அப்பா
ெவெறங்ேகா பா>த்தவராய்.
"சா¢தான்...வாங்ேகாடி....வாங்ேகாடி" என இேலசாக அதட்டினா>.
காருக்குள் ஒேர பிசுபிசுெவன இருந்தது. சாைலகளில் இன்னும் இருள் விலகவில்ைல.
சுதா அன்¡¢ ேமலும் கைரந்து ெகாண்டிருந்தாள். அப்பாவும் அம்மாவும் அவளுக்கு
மாறிமாறி ஏதாவது ெசால்லிக்ெகாண்ேடயிருந்தா>கள். அைவ எல்லாம்
ெபா¢யவ>களின் விஷயங்கள். அவற்றில் ெகளசிக்குட்டி தைலேபாடாது. அம்மா
அப்படிச் ெசால்லித் தந்திருக்கிறாள்.
கைடசியாக பஸ் புறப்பட்ட ேபாது சுதா அன்¡¢யும், அம்மாவும் ெவட்கம்
ெகட்டவ>களாய் சத்தமிட்டு அழுதா>கள். அப்பாகூட அழுதா>. சுதா அன்¡¢
பாதியுடம்ைப ெவளிேய நBட்டியபடி ைககைள ஆட்டியபடி ேபானாள்.
திரும்ப வரும்ேபாது சுமி அன்¡¢ைய வட்டில்
B
இறக்கி விட்டு வந்தா>கள்.
ெமல்ல ெமல்ல மிகவும் ேசாம்பலாக அன்ைறய காைல விடிந்தது.
வெடல்லாம்
B
'ஓ' என்ற ஒரு ெமளனம். ெவறுைம.
கைடயில் அண்ணாவுக்கு இருப்புக் ெகாள்ளவில்ைல. சுதாைவப் பற்றிய ஞாபகங்கள்
மீ ண்டு மீ ண்டும் ேமெலழுந்தன. சுதா அவருக்கு கைடசித் தங்ைக. அவளுடனான
பி¡¢யமான சில நிைனவுகள் அவருக்கு உண்டு. பைழய நாட்களில் சுதாைவப் பற்றிய
கவைலகளும் நிைறய இருந்தன. அவளது அழகுக்கும், சுட்டித்தனத்துக்கும்,
ெகட்டித்தனத்துக்கும் ஏற்ற ஒருவைனத் ேதடிப்பிடித்து தம் அைதத் தான் எவ்வளவு
சுலபமாக நிைறேவற்றியிருக்கிறள்!
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அவருக்கு அண்ணிையப் பா>க்கேவண்டு, அவளுடன் சிறிது ேநரத்ைதக்
கழிக்கேவண்டும் ேபால இருந்தது.
"அட...தம்பியவன.....நான் வட்டுப்பக்கம்
B
ஒருக்காப்
ேபாயிட்டுவாறான்....பாத்துக்ெகாள்ளுங்ேகா...நான் வரச்சுணங்கினா சாவிையக்
ெகாண்டந்து தந்திட்டுப் ேபாங்ேகா..."
அண்ணா நடக்க ஆரம்பித்தா>. எதி>புறமிருந்து ேஜான்சன் முதலாளி அடுக்கிக்கிடந்த
மூைடகளினூடாக எட்டிப்பா>த்தா>. அவரது தைலக்கு ேநேர பின்புறம் சுவா¢ல்
"சிவமயம், இலாபம்" என ஒன்றின் கீ ழ் ஒன்றாக எழுதப்பட்டிருப்பது ெதா¢ந்தது.
"வட்டுக்கா?...."
B
"ஓம்..."என அண்ணா ெமல்ல முனகினா>.
"தங்கச்சி ேபாயிட்டாேவா?"
தைலைய ஆட்டினா>.
"எல்லாம் காலா காலத்திைல நடக்கேவண்டியது தாேன.... சந்ேதாசம்..."
"......"
"தம்பி .....உம்மைட வட்டிைல
B
லச்சுமி குடியிருக்கு...அது வந்த பிறகு தான் நB>
மனிசனா வந்தB>...."
அண்ணா அசட்டுச் சி¡¢ப்புடன் நின்றா>.
"அப்ப நான் நிற்கிறன்...."
"சா¢" என்றாவது அண்ணா ேமேல நடந்தா>.
அண்ணி வழக்கத்துக்கு மாறாக எைதேயா பறிெகாடுத்தவள் ேபாலச் ேசாகித்துக்
காணப்பட்டாள். அண்ணா ெமதுவாக அவளருகில் ேபாய் அம>ந்தா>. அண்ணி
அவருக்கு வழக்கம் ேபால பணிவிைட ெசய்ய முந்தவில்ைல. தன் பாட்டில் எங்ேகா
கவனமாக தைலைய நBவி விட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
"என்னப்பா...அவ்வளவு ேயாசிைன...."
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"ப்ச்...ஒண்டுமில்ைல...." என்றாள் அசிரத்ைதயாக.
"சுதாைவ நிைனச்சியா?....
"ஏன் அவைள நிைனக்க ேவணும்....ேபாக ேவண்டியவள் தாேன....ேபாவிட்டாள்...."
"அப்ப....என்ன ேயாசிைன"
"கட்டாயம் உங்களுக்குச் ெசால்ல ேவணுமா?"
"எனக்கு, என்னேவா என்னட்ைடயிருந்து கழண்டு ேபானது மாதி¡¢க்கு..." என்று
தயக்கத்துடன் இழுத்தா>.
"கழட்டி எவளட்ைடக் குடுத்தன Bங்கள்?"
அண்ணாருக்கு ஆச்சா¢யமாக இருந்தது. அண்ணி ஒரு ேபாதும் சு¡£> எனத்
ைதக்கும்படி இவ்வாறு கைதத்தவளல்ல.
"சுமி ேபானாள்... சுதா ேபாகிறாள்....பாலனும் ஒருத்திக்குப் பின்னாைல ேபாவான்...
ெகளசியும் ேபாகும்...."
"ேபாகட்டும்!"
"பிறகு எனக்கு ஆரடி இருக்கிறது...."
"ஏன் நBங்களும் உங்கைட 'அவளட்ைட' ேபாங்ேகாவன்!"
"என்ன?!"
"உங்கைட "அவளட்ைட"
அண்ணா அதி>ந்தா>. இைதப்பற்றி அண்ணிக்கு இேலசாகத் ெதா¢யும் என அண்ணா
அறிவா>. ஆனாலும் இத்தைன காலத்துக்குப் பிறகு இைத ெவளிப்பைடயாக ேகட்பாள்
என அவ> எண்ணியதில்ைல. அண்ணியும் கூட அைத விரும்பவில்ைல. அப்படிக்
ேகட்பதனால் தனது ேதால்விைய ஒப்புக்ெகாள்ள அவள் தயங்கினாள் ேபாலும்.
ஆனால் இன்று அண்ணியின் மனம் மிகப்ேபதலித்திருந்தது. ெபண்களின் மனங்கேள
இப்படித்தாேனா என்னேவா. ேகாைட காலத்து மைழ மாதி¡¢!
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"ஏன் அவைள ஏமாத்தின்ன Bங்கள்?"
"........"
"அதுக்குப் பிறகும் ெதாட>பிருக்கா?"
"........"
"இப்பவும் காணிறன Bங்களா?"
"........"
"ெசலவுக்கு ஏதாவது குடுக்கிறன Bங்களா?"
அண்ணா விக்கித்துப் ேபாயிருந்தா>.
"ஏன் ஏமாத்தின்ன Bங்கள்....என்ைர காசுக்காகவா?"
அண்ணா பற்கைள ெநறுமினா>. கதிைரயில் இருப்புக் ெகாள்ளாமல் தவித்தா>.
"ெசால்லுங்ேகா....என்னுைடய காசுக்காகத் தாேன என்ைனக்
கட்டின்ன Bங்கள்...அவளில்ைல தாேன உங்களுக்கு ஆைச...ஆம்பிைளைய
நம்பக்கூடாது....
"அப்பிடி...எத்தைன ஆம்பிைளயேளாட உனக்குப் பளக்கம்" என அண்ணா திரும்பச்
சாடினா>.
"என்ைனயும் உங்கைளப் ேபால நிைனச்சியேளா?" எனச் சீறுனாள். அந்தக் குரலில்
ெதானித்த உக்கிரம் அண்ணாைவ அவைள ஏறிவிட்டுப் பா>க்க ைவத்தது.
அண்ணியின் அழகிய விழிகள் ெபரு ெவறுப்ைப உமிழ்ந்தன. முகத்தில் ஒரு
அருவருத்தபாவம் ெதாக்கி நின்றது.
"ேபாங்ேகா...உங்கைட அவளட்ைடப் ேபாங்ேகா...உங்களுக்கு அவளிருக்கிறதன்...."
அண்ணாவின் ேகாபம், இயலாைம. அவமானம் எல்லாம் ஒன்றாய்த் திரண்டன.
ைககள் முறுக்ேகறின. ைககைள மடக்கி அண்ணியின் தாைடயில் ஒரு அடி
ெகாடுத்தா>. அது தான் அண்ணி அண்ணாவின் ேகாபத்ைத ஸ்பா¢சிக்கும் முதல்
தடைவ.
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அண்ணியின் ெபா¢ய ஆளும் திறன் பைடத்த விழிகள் கலங்கின. நBண்ட இைம
மயி>கள் சடுதியாக நைனந்து, ஒரு ெபா¢ய கண்ண B>த்துளி பளபளெவன மின்னியது.
'ெசாட்'ெடனச் சிந்தித் ெதறித்தது. அவன் ெபறுமதி அளவிடற்கா¢யது. அதில் ஒரு
ெபண்ணின் தன்மானமும், காதலும் ெபாதிந்திருக்கிறது.
அண்ணா ெவறுப்புடன் எழுந்து அப்பால் ேபானா>. கட்டிலில் சாய்ந்து ைககைளத்
தூக்கி முகத்தில் ேபாட்டு மூடிக் ெகாண்டா>. அண்ணி அப்படிேய உைறந்தாள். அவள்
ெதாட>ந்து அழமாட்டாள். ஆளுைமயும் மனவுறுதியும் மிக்கவ>கள் அப்படித்தான்!
பிறகு
ெகளசி பள்ளிக் கூடத்தால் ஒட்டமாக ஓடிவந்தது. அம்மா அதற்கு சாப்பாடு
ெகாடுக்கவில்ைல. உடம்ைபக் கழுவி தைல சீவிச் சிங்கா¡¢த்து கன்னத்தில் ஒரு
முத்தமும் ெகாடுக்கவில்ைல. ெகளசி அப்பாவிடம் ஓடிற்று. பிறகு அம்மாவிடம் ஓடி
அவளது கன்னத்ைதத் தாங்கித் தன்புறம் திரும்ப முைனந்து ேதாற்றது. அம்மா
உயிரற்றவள் ேபால இருந்தாள். ெகளசி பு¡¢யைமயுடனும் பசியுடனும் அங்குமிங்கும்
அைலந்து தி¡¢ந்தது.
அப்புறம், ெவகுேவகமாக மாைல மங்கி இருள் சூழ்ந்தது. அம்மாவும் அப்படிேய,
அப்பாவும் அப்படிேய! ெகளசி கதிைரகளில் ஏறி நின்று விளக்குகைளப் ேபாட்டது,
அம்மா ஒரு ெபரு மூச்சுடன் எழுந்து உள்ேள ேபானாள். அப்பாவும் ைககைள
முகத்திலிருந்து எடுத்துவிட்டு சிடுசிடு மூஞ்சியுடன் ேபாய் கிணற்றுக் கட்டில்
உட்கா>ந்து ெகாண்டு வானத்ைத ேநாக்கி நிமி>ந்தா>.
பாத்ரூமில் இருந்து தண்ண>B விழுந்து சிதறும் சலங்ைகச் சத்தம் 'சளசள' எனக்
ேகட்கவாரம்பித்தது. ேசாப்பின் நல்லன் வாசைன வெடங்கும்
B
வசிற்று.
B
அந்த
வாசைனயுடன், ெகளசி அகப்பட்ட இடத்தில் விழுந்து தூங்கிப் ேபாயிற்று.
அண்ணி நிைறய நBராடினாள். ஈரம் ெசாட்டும் கூந்தைல ெநடுேநரம் வைர உலவியபடி
உல>த்தினாள். பிறகு திலகமிட்டுக் ெகாண்டாள். அதுதான் அவளது உண்ைமயான
ஆபரணம். அண்ணாைவ சுண்டி இழுக்க வல்லது. பிறகு அலுமா¡¢ையத் திறந்து
அண்ணாவுக்கு பிடித்த அரக்கப்பச்ைச வ>ணச்ேசைலைய எடுத்தாள். அதிலிருந்து
வசும்
B
சுகமான வாசைனைய நுக>ந்தபடி அைத உடுத்த ஆரம்பித்தாள்.
அண்ணாேவா ெவனில், கிணற்றுக்கட்டில் உட்கா>ந்தபடிேய வானத்தில் மூைல
முடுக்குகளிெலல்லாம் அவரது பி¡¢யமான நட்சத்திரங்கைளத் ேதடினா>. அவற்ைறக்
காணவில்ைல நிலவு வரவும் இன்னும் சற்ற ேநரமிருந்தது. ஒளியற்ற நட்சத்திரங்கள்
வானில் அங்ெகான்றும் இங்ெகான்றுமாய் ெமல்ல மின்னி பலகீ னமாக முனகின.
ேமானமான ெமல்லிய இருள் எங்கும் வியாபித்திருந்தது. நடமாடித்தி¡¢ய மனமற்றுப்
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ேபான காற்று முடவைனப் ேபால தழ்ந்தது. ெவல்ல ெமல்ல ஒரு ெபண்ணின் இனிய
ேபாைதயூட்டும் வாசைனைய அது. ெபற்றுக் ெகாண்டு இனிய ேபாைதயூட்டும்
வாசைனைய அது. ெபற்றக் ெகாண்டு அண்ணாைவ ேநாக்கிச் ெசன்றது. அண்ணாவின்
நாசியில் அைத ேதய்த்தது. அண்ணாவின் கழுத்ைதச் சுற்றி இரு ெமன்கரங்கள்
மாைலெயன விழுந்தன. அைவ ஈரலிப்பாகவும் புத்துண>ச்சியுடனும் இருந்தன. அேத
சமயம் ெமல்ல நடுங்கின. அண்ணாைவ ெமல்ல தம்முன்வைளக்க முயன்றன.
பிறகு....
"உங்களுக்கு ...நானிருக்கிேறன்..." என மிகத் தவிப்புடனும், அடக்க முடியாமல்
பீ¡¢ட்ெடழும் அன்புடனும் ஒரு மிருதுவான ெபண்குரல் அபயமளித்தைதக்
ேகட்டவுடன், காற்று அவ்விடத்ைத விட்டு நாகா£கமாக நழுவிற்று.
அண்ணா திரும்பிப் பா>த்தா>. அந்த இருளிலும் ெஜாலிக்கும் இரு விழிகைளக்
கண்டா>. அைவ அண்ணாைவ மன்னித்த ேசதிைய இதமாகத் ெதா¢வித்தன.
அவள் மீ ண்டும் தன்புறம் அவைர இழுத்தாள்.
அப்புறம்;
அன்றிரவு அண்ணியால் தூங்க முடியவில்ைல. அண்ணாவுக்கும் தூக்கம் வரவில்ைல.
* * *
6. ேகாளறுபதிகம்

பா>ைவயாள>கைள அனுமதிக்கும் ேநரம் முடிவைடந்து விட்டது. அேனகமாக
எல்ேலாரும் ெவளிேயறி விட்டா>கள். மாைல மங்க ஆரம்பிக்கும் ேபாதுதான் நான்
உள்ேள நுைழந்ேதன். ஆஸ்பத்தி¡¢களுக்ேக உ¡¢ய அந்த ெநடி கனமாக வசிற்று.
B
கூடேவ ஈக்களும் தி¡¢ந்தன. நான் OPD க்குள் நுைழயும் தருவாயில் எனக்குப் பின்ேன
ஒரு கனமான வாகனம் உறுமியபடி வந்து நின்றது. தன்னிச்ைசயாகத் திரும்பிப்
பா>த்ேதன்.
ஒரு ைக ெவளிேய நBட்டிக் ெகாண்டிருந்தது.
மணிக்கட்டுக்கு ஓரங்குலம் ேமேல ஒரு எலுமிச்சம்பழத்ைதப் புைதத்து ைவக்கலாம்
எனத்ேதான்றுபடி ஒரு பள்ளம் பறித்திருந்தது. அதன் ஓரத்திலிருந்து கிழிபட்டுப்ேபான
ேதாேலா, தைசேயா ஒரு ஜாண் நBளமுள்ள ஒரு சிவந்த ேபப்ப> நாடா ேபான்று
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காற்றில் துடித்தது. மிகுதிக் கரம் முழுக்க காய்ந்த இரத்த ஓைடகள் கறுத்துப்
ேபாயிருந்தன. பள்ளத்திலிருந்து உைறந்த களி ேபான்ற இரத்தம் ெசாட்டுச் ெசாட்டாக
பாகுத்தன்ைமயுடன் ஒழுகித் தைரயில் விழுந்தது. தைர அைத அவசர அவசரமாக
விழுங்கிற்று.
ஒரு ஸ்ெரட்சா¢ல் பிரேதசம் கிடத்தப் பட்டிருந்தது. மறுகரம் ேசதெமதுவுமின்றிச்
சுத்தமாக இருந்தது. ஆனால் வலிப்பினால் மிகவும் முறுக்ேகறி ஸ்ெரட்சா¢ன்
ஓரத்ைதப் பற்ற விைளந்தது ேபால் பாவைன காட்டிற்று. விைறப்ேபறிய நிைலயிலும்
அந்தக்கரம் வாளிப்பாகவும் ெமன்ைமயாகவும் இருந்தது.
ஒரு ெபண்ணின் பிரேதசம் தான்.
சனங்கள் சில> கூடினா>கள். கூடேவ ஈக்களும். ஓரு ஓடலிப் ைபயன் இன்ெனரு
ஸ்ெரட்சைர ஓைசெயழத் தள்ளியபடி அவசரமாக வந்தான். ேதாைசையத் திருப்பிப்
ேபாடுவதுேபால அசிரத்ைதயுடனும், இலாவத்துடனும் பிேரதத்ைத தனது
ஸ்ெரட்சருக்கு புரட்டிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு OPD ஐ ேநாக்கி ஓடினான். அவனுக்கு
வட்டுக்குப்
B
ேபாகும் அவசரம் ேபாலும்
அவ்வளவாக உயரமில்ைல. சாதாரணமாக ெபண்கள் வட்டில்
B
அணியும் உைடகள்
அணிந்திருந்தாள். முழங்கால்களுக்கு கீ ேழ உள்ள வாளிப்¡ன தைசப்பிடிப்பான கால்கள்
விைறத்துப் ேபாய் திகம்பரமாகத் ெதா¢ந்தன. முகம் முழுக்க இரத்தவிளாறாக
அடிக்கப்பட்டிருந்தது. இடது புருவத்துடன் கூடேவ ஒரு குண்டு பாய்ந்திருந்தது.
அவ்விடத்தில் ஒரு புைடப்பு. அதிலிருந்து இரத்தக் கூழ் ஒழுகிற்று. மற்ைறய குண்டு
இடது மா>பில் பாய்ந்திருக்க ேவண்டும். சட்ைடயின் ேமற்புறம் இரத்தத்தில்
ேதாய்ந்திருந்தது.
ேசதமாகிப் ேபான ேமல் சட்ைடயினூடு ெவளுப்பான திரட்சியான மா>புத்தைசகள்
ெதா¢ந்தன. ஒரு ஆணின் ஸ்பா¢சத்ைதேயா, ஒரு குழந்ைதயின் இதழ்கைளேயா
அனுபவத்தறிந்திராத மா>பகங்கள்.
ஆகக் கூடினால், இருபது வயதிருக்கலாம்.
OPD யிலிருந்து ஒரு டாக்டரம்மா ஸ்ெடதஸ்ேகாப்ைபயும், வா>த்ைதகைளயும் சுழற்றி
வசிய
B
வண்ணம் வந்தாள். அவளுக்கு நிைறந்த கைளயான முகம். கூடேவ ஒரு தாதி.
முகம் முழுக்க பருக்களும் பீதியும்.
பிறகு சனங்களும் ஈக்களும். சனங்களுக்ெகன்ன, எல்லாேம புதினம் தான்! ஈக்களுக்கு
ருசிமிகுந்த சாப்பாடு!!
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ஆளரவம் அடங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் ஒடுங்கிய நBண்ட ஆேளாடிகளினூடாக நடக்க
ஆரம்பித்ேதன். எனக்கு முன்ேன நடுத்தர வயைதக் கடந்த ெமலிந்த உயரமான ஒரு
ெபண்ணும், அவைளத் தாங்கியபடி ேவறும் ஒரு ெபண்களும் ேபாய்க்
ெகாண்டிருந்தா>கள். அந்த ெபண்ணுக்கு ெதாைடகளில் கூனிய முதுகுடன்,
கால்கைளப் பதனமாக எடுத்து ைவத்து தள்ளாடித் தள்ளாடி ெமல்ல அவள் நடந்து
ெகாண்டிருந்தாள். அவ>கைளக் கடக்கும் ேபாது ஓரப்பா>ைவயால் பா>த்ேதன்.
அந்தப் ெபண்ணின் முகத்திலுள்ள தைசகள் யாவும் ஒருவாறு ேகாணிப்ேபாய்
துடித்தன. வாயும் கண்களும் அகல வி¡¢ந்திருந்தன. கண்களில் அதி>ச்சியும் ஏக்கமும்
ேதங்கிப் ேபாய்க்கிடக்க, வாய் சில வா>த்ைதகைள ெவளிப்படுத்த முயல்வதாய்
ெமல்ல அைசய உன்னியது.
அவளுக்கு ேநாயல்ல, துக்கம்! தாங்க முடியாத துக்கம். அழுது குழறுவதால் மட்டும்
அப்படியான துக்கங்கைள முழுைம ெவளிக்ெகாணர முடியாது. அேனகமாக அவளது
கணவேனா, குழந்ைதேயா எங்காவது குண்டு ெவடிப்பிேலா, துப்பாக்கிச் சூட்டிேலா மிக
ேமாசமாகக் காயப்பட்டிருக்க ேவண்டும். இறந்து கூடப் ேபாயிருக்கலாம்.
நான் ஒரு பத்தடி தூரம் கடந்திருப்ேபன். பின்னாலிருந்து 'ஐேயா ஐேயா ஐேயா' என
ஈனஸ்வரத்தில் மூச்ெசடுக்க முடியாத அவதியுடனம் அவசரத்துடனும் ஒரு குரல்
பிறந்தது. வர வர அதன் ஸ்தாயி கூடி உரத்த வ¡¢டல்களாகத்
B
ெதறிந்தது. ஒடுக்கமான
ஆேளாடியின் இருபுறமும் உய>ந்திருந்த சுவ>களுக்குள்ளும் கூைரயின்கீ ழும்
தி¡¢கின்ற அசுத்தமான காற்று அந்த அவலக் கூக்குரலினால் ேமலும்
அசுத்தமாக்கப்பட்டு என் ெநஞ்சினுள் புகுந்து ெகாண்டது.
இன்னும் ஒரு ெநாடிகூட அந்தக்காற்ைற என்னால் சுவாசிக்க முடியாது. என்னால்
எைதயும் காணமுடியாது. அவசர அவசரமாகத் திரும்ப நடந்ேதன்.
ெவளிேய ைசக்கிள் பா>க்கின் முன்புறம், ேதவைனச் சந்தித்ேதன். ெவகுகாலத்துக்குப்
பிறகு அவைனக் கண்டதில் சிறிய மகிழ்ச்சியும், ெபருவியப்பும் ஒருங்ேக எய்திேனன்.
கூடேவ ெகாஞ்சம் பயமும்....
*
ேதவைன நான் கைடசியாகக் கண்ட ேபாது ஒரு நாவைல எழுத ஆரம்பித்திருப்பதாகச்
ெசான்னான்.
"அரசியல்ைல ேதாத்தவனும், புறெமாதுக்கப் பட்டவனும் இலக்கியத்திேலா அல்லது
ேவேறதாவது கைலத்துைறயிேலா ஈடுபடேவண்டியது அவசியம்...., மச்சான்" என்றான்.
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பிறகு, "அதுக்கிைடயிைல நான் ெசத்தாலும் ெசத்துேபாவன் ேபால கிடக்கு" என்றபடி
'ேஹா...ேஹா' என ேபாலிக்குரலில் சி¡¢த்தான்.
கூடேவ, "மாட்டன்..." என சங்கல்பமும் ெசய்தான்.
அதன்பின் இன்று தான் அவைனக் காண்கிேறன். முன்னைரவிட ெகாஞ்சம் பருந்தும்,
உற்சாகமாகவும் இருந்தான். வழக்கம்ேபால இதழ்கள் சிவக்க, வாய் நிைறய
ெவற்றிைலையக் குதப்பித் துப்பிக்ெகாண்டிருந்தான்.
ேதவைன நான் முதன் முதலாகக் கண்டேபாது அவனது 'அய்யா'வின் ைககைளப்
பற்றிய வண்ணம் சுற்றுமுற்றும் பா>த்துக் ெகாண்டிருந்தான். அவனது சிேலற் மிகவும்
பைழயதாகவும் அழுக்ேகறிக் கீ றல் விழுந்ததாகவும் இருந்தது. புத்தகம்கூட
ேமலுைறைய உ¡¢த்து விட்டும் பக்கங்கள் எல்லாம் ஓரம்மடிந்தும் காணப்பட்டது.
எனது சிேலற்றும் புத்தகமும் புத்தம் புதியனவாயும் மிளி>ந்தன. புத்தகத்திலிருந்து
புதிய காகிதத்தின் இனிய மணமும், சிேலற்றிலிருந்து காய்ந்த மண்ணின் வாைடயும்
வசின.
B
ேதவன் பள்ளிக் கூடத்துக்கு ஒழுங்காக வருவது கிைடயாது வரும் நாட்களிலும்
அேனகமாக வாங்கின் மீ து ஏறி நிற்பது கட்டாயமாகப் பட்டது. எல்லாப் பாட
ேவைலகளிலும் அேநகமாக அடி வாங்கினான். கணக்குப்பாட ேவைளகளில் அேகார
அடி விழுந்தது. ஆனால் அவன் அழுவது கிைடயாது. கல்லுளி மங்கன் ேபால
முழித்துக் ெகாண்ேட நிற்பான். அவன் மிகவும் சகிப்புத் தன்ைம வாய்ந்தவன்.
எனினும், எட்டாம் வகுப்புக்குப் பிறகு அவன் பாடசாைலக்கு வரவில்ைல.
அதன் பின், அவனது 'அய்யா'வுக்குப் பின்னால், அவனும் ஒரு பைழய, ெபா¢ய 'கா¢ய>'
பூட்டிய ைசக்கிளில் ஓைலப்பறியுடன் வைலகைளப் ெபாதிந்து ஏற்றியபடி முன்னால்
சற்ேற வைளந்தவனாய் ைசக்கிைள உழக்கிக் ெகாண்டு 'வச்சு'க்குப்
B
ேபாகக் காண்ேபன்.
அந்நாட்களில் தான் அவன் ெவற்றிைல ேபாடப பழகியிருக்க ேவண்டும்.
ேதவனது வட்டுக்கு
B
ஒேர ஒருதரம் ேபாயிருக்கிேறன். அது எங்களது வட்டிலிருந்து
B
முக்கால் ைமல் தூரம் தள்ளியிருந்தது. ஒேர ஓைலக் கூைரயின் கீ ழான ஒரு சிறு
அைறயும், சற்ேற அகன்ற காற்ேறாட்டமான மாலும் தான் வடு.
B
அைறயின் சுவ>கள்
ெதன்னங்கீ ற்றுகளால் ெநருக்கமாக அைடக்கப்பட்ட தட்டிகளினால் ஆனைவ.
மாலுக்குள் கிடந்த தBராந்திகளிலும் ேவலிகளிலும் வைலகள் கிடந்து மீ ன் நாற்றத்ைத
ஈன்றன. பக்கத்திேல இன்னுெமாரு சிறு ெகாட்டில். அது அடுக்கைள. அதற்குள்
நுைழவெதனில், ஆள்பாதியாக மடியேவண்டும். எந்ேநரமும் அதற்குள் புைக வண்டிச்
சுழலும்.
எனக்ெகாரு பைழயவைல அவசரமாகத் ேதைவப்பட்டது. எங்களது ேதாட்டத்தில்
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நிைறய தக்காளிகள் இருந்தன. கிளிகளின் ெதால்ைல ெபாறுக்க முடியாமல் இருந்தது.
வைலேபாட்டால் கிளிவிழாது என அப்பு ஆேலாசைன ெசான்னா>. ஆனாலும் ஒேர
ஒரு கிளியாவது வைலயில் விழேவண்டும் என நான் உள்ளூர ஆைச
ைவத்திருந்ேதன். ேதவனிடம் வாங்கப் ேபாகும் வைலயில் சிறு துண்ெடான்ைற
ெவட்டிெயடுத்து 'கிளிக்கூண்டு' ஒன்ைற ெசய்யும் உத்ேதசமும் எனக்கு இருந்தது.
அந்த வைலைய கிளிகள் அறுக்க மாட்டா என அந்த இரண்டுங்ெகட்டான் வயதிலும்
ேபதைமயுடன் நான் நம்பிேனன்.
மாலின் ஒரு மூைலயில் ஒரு பைழய 'சன்ைலட்' ெபட்டியும் அதற்குள் நிைறயப்
புத்தகங்களும் கிடந்தன. அைவ எல்லாம் ேதவனின் புத்தகங்கள்! பள்ளிக்கூடத்தில்
மாடுேபால் அடிவாங்கிய ேதவனால் இவ்வளவு புத்தகங்கைளப் படிக்க முடிகிறதா?
பிற்காலங்களில் அவைன அடிக்கடி இலக்கியக் கூட்டங்களில் காண ேந>ந்தது. நான்
எண்ணியது ேபால ேதவன் மக்கு அல்ல. அவனது புலன்களும் புத்தியும் ேவறு
திைசகைள ேநாக்கித் திரும்பப்பட்டிருந்தன.
இன்னும் ெகாஞ்ச காலம் ேபானதும், அவனது ைசக்கிளின் ெபா¢ய 'கா¢ய>'
ைவக்கப்பட்டது. அவனது "அய்யா" வுக்கும் அவனுக்கும் ஒத்து வரவில்ைல. ேதவனின்
ைசக்கிள் விைரந்து ெசல்லத் தக்கவாறு உருமாற்றப்பட்டது. அத்துடன், ஹாண்டிலில்
ஒரு ெபா¢ய துணிப்ைப ெதாங்கிய வண்ணம் இருந்தது. அது சிறிய, கனமான சில
ெபாருட்கைளச் சுமந்தது.
ஒரு நாள், அவனது வட்டின்
B
பக்கமாக இருந்து ெபரும் இடிேயாைச ேபான்ற
சத்தத்துடன் கூடேவ புைத மண்டலம் எழுந்தத. தBயில் கருகிய சருகுகள் ெவகு
உயரத்துக் கிழம்பி காற்றினால் அடித்து வரப்பட்டைதயும், பல> கூடி
சத்தமிடுவைதயும் ேகட்ேடன். அதற்குப் பிறகு ெவகு நாட்களாக ேதவைனக்
காணவில்ைல. அவனது "அய்யா" 'அவைனக் கண்ட இடத்திைல ெவட்டுவன்' எனச்
ெசால்லித் தி¡¢ந்தா>. அவ>களது ெசாற்ப ெசாத்துக்களான வைலகளும், அந்தச் சிறிய
ெகாட்டில் வடும்,
B
துணிமணிகளும், ேதவனது புத்தகங்களும் அந்த விபத்தில்
நாசமாய்ப் ேபாயின.
அதற்குப் பிறகு, 'ஒப்பந்தம்' முடிந்த ைகேயாேட அவைனப் புத்தகக் கைட ஒன்றில்
முன் கண்ேடன். அப்ேபாது தான், அவன் நாவல் எழுதிக் ெகாண்டிருக்கும்
விஷயத்ைதச் ெசான்னான். அன்று முழுக்க ெவற்றிைல கூடப் ேபாடவில்ைல என்றும்
ெசான்னால் மிக ெமலிந்து ேபாய் இருந்தான். என்னிடம் ெகாஞ்சம் காசு 'கடன்'
வாங்கினான்.
அதற்குப் பிறகு இன்று தான் காண்கிேறன். என்னுடன் தங்குவதற்கு ேதவன்
விரும்பினான்.
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*
நான் குடியிருக்கும் வாடைக வட்டில்
B
ேபய்களும் அத்து மீ றிக் குடிேயறிவிட்டதாகச்
ெசால்லுகிறா>கள். வடு
B மிகப் ெபா¢யது. புதிய 'பாஷனில்' அைமந்திருந்தது. ேமல்
மாடியில் நான் மட்டும், கீ ேழ ஒரு இளந்தம்பதிகளும், அழகிய துடியான
ெபண்குழந்ைதயும் வட்டின்
B
முன்புறம் 'பாஷனுக்கு' சற்றும் ெபாருந்தாத வைகயில்
ஒரு நBற்றுப் பூசினிக்காயில் குங்குமத்தினால் வைரந்த ேகாரமுகம் ெதாங்கியது.
ேபய்களுக்கு 'சாந்தி' ெசய்வித்தைத அது கட்டியம் கூறிற்று. சாந்தி ெசய்த பிறகு
ேபய்கள் வாைலச் சுருட்டிக் ெகாண்டனவாம்.
அதற்கு முன்னேர ெவனில், தினம் தினம் இருட்டியதும் தாகத்துடன் யாேரா நாைவச்
சப்புக் ெகாண்டுவதும், அங்குமிங்கும் 'தடதட'ெவன ஓடித்தி¡¢வதும். உபாைதகளுடன்
முனகுவதும் என சத்தங்கள் ேகட்குமாம். கதவுகளும் ஜன்னல்களும் தம்பாட்டில்
திறந்து 'படா>' என சாத்திக் ெகாள்ளுமாம்.
எனது அைறயின் ஜன்னைலத் திறந்தால், பூஞ்ெசடிகள் வா¢ைசயாக வள>ந்திருந்த
முற்றமும், சுற்றுமதிலும், அேநகமாக ெமளனமாகேவ இருக்கும் பாைதயும் ெதா¢யும்.
கதைவத் திறந்தால், கால்வட்டமாக வைளந்தபடி மாடிப்படிகள் இறங்கி ேஹாலுக்குள்
ேபாவைதக் காணலாம். அந்தக் கால்வட்ட விளிம்புைடய சுவா¢ன் சா¢பாதியில் ஒரு
கண்ணாடி அலுமா¡¢ ேபால உள்வாங்கிய பீடம் இருக்கிறது. அதற்குள் ெசம்மஞ்சள்
ஒளியில் குளிக்கின்ற கண்ணன்சிைல ேவய்க்குழைல உதடுகளில் ெபாருத்தியபடி
குறுஞ்சி¡¢ப்புச் சி¡¢க்கிறது.
அந்தக் கண்ணன் சிைல, இேத வட்டில்
B
முன்பு நடந்த ேகாரங்களுக்கு சாட்சியாக
அப்ேபாதும் குழலூதிச் சி¡¢த்திருக்க ேவண்டும். வட்டின்
B
சுவ>களில் எல்லாம்
துப்பாக்கிக் குண்டுகள் மைழெயனப் ெபாழிந்ததில் ேமற்பூச்சுகள் புண்பட்டு மூளியாகப்
ேபாயினவாம். இேத மாடிப்படிகளின் வழியாக இரத்த ஓைட குதூகலத்துடன்
கீ ழிறங்கிப் ேபாயிற்றாம். உட்கட்சிப் ேபாராட்டத்ைத சில துப்பாக்கிக் குண்டுகள்
சப்தித்து முடித்து ைவத்தனவாம். ெமாத்தமாக பன்னிரண்டு ேப>கள் ஒேர இரவில் சில
ெநாடிகளுக்குள் கட்சியினின்றும் உலகத்தினின்றும் ெவளிேயற்றப்பட்டபின் மயான
அைமதி நிலவிற்றாம். அதற்குப் பிறகு அந்தப் பன்னிரண்டு ேபரும் ேபய்களாகி
விட்டா>களாம். இல்லாத ெதாந்தரவுகள் எல்லாம் உண்டாக்கிக் காட்டினா>களாம்.
இரவானதும் சந்தடிகள் மிகச் ெசய்து தமக்கிைழக்கப்பட்ட அநியாயத்ைதச் ெசால்லிப்
புலம்பினா>களாம்.
பிறகு குடியிருக்க வந்தவ>கள் சாந்தி ெசய்தா>கள். எனக்கும் குடியிருக்க ஒரு
அைறயும், ெகாஞ்சம் பயமும் கிைடத்தன.
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எனக்குப் ேபய் பிசாசுகளில் அவ்வளவு நம்பிக்ைக இல்ைல. ேதவனுக்கும்
இைதெயல்லாம் ெசான்ேனன்.
"எனக்கு இப்ப ஒண்டிலும் நம்பிக்ைக இல்ைல மச்சான்" என்றான்.
ேதவனின் 'அய்யா' வின் தகப்பனா>- இப்ேபாது இறந்து ேபாய்விட்ட அப்பு-பல
ேபய்க்கைதகைளத் ேதவனது சிறுவயதில் ெசால்லியிருக்கிறாராம். அடிக்கடி அவ>
பலேபய்கைளப் ேபய்க்காட்டிவிட்டு ெவறும் பறியுடனும் காய்ச்சலுடனும் வட்டுக்கு
B
திரும்பி வந்திருக்கிறாராம்.
ஒரு நாள், நல்ல நிலவு. அப்பு விடிகாைலயில் வச்சுக்குப்
B
ேபாக ஆயத்தங்கள்
பண்ணிவிட்டு படுக்க எண்ணினா>. ெவள்ளி காலிக்கும் ேபாது கனகன் வந்து
கூப்பிடுவதாகச் ெசால்லியிருக்கிறான். அப்பு, ஆச்சியிடம் அண்ணாந்து முகட்டு
வைளையப் பா>த்தபடி படுத்திருக்கிறா>. அன்றிரவு நாய்கள் மிகுதியாகக் குைரத்தன.
ஆச்சி சுருட்டுப் பிடித்தபடி கால் உைளவு ேபாக்க முணுமுணுத்தபடி ைதலம்
தடவுகிறாள். சுருட்டின் காரெநடியுடன் ைதலத்தின் வாசைனயும் ேச>ந்து அபூ>வமான
கிறக்கும் வாசைன. அப்பு கிறங்கினா>.
"எேடய்!...கந்தப்பு...வாடா!" எனக் கண்டாயத்திலிருந்து கனகன் கூப்பிடுவது ேபாலக்
ேகட்கிறது. அப்பு எழுந்து ஒரு மிடறு தண்ண B> குடித்தா>. வைலகைளத் தூக்கித்
ேதாளில் ேபாட்ட வண்ணம் ஆச்சிையப் பா>த்தா>. ஆச்சி நல்ல நித்திைர.
தைலமாட்டில் குைறச் சுருட்டு கருகிப் ேபாய்க்கிடக்கிறது. தBப்ெபட்டியும், சுருட்டும்,
ெவற்றிைலக் ெகாட்டப் ெபட்டியும், திருநBற்றுச் சம்புடமும், வில்லுக் கத்தியும் எடுத்து
'மடியில்' ெபாதிந்து ெகாண்டு அப்பு முற்றத்தில் இறங்கினா>. நிலவு ெவளிச்சத்தில்
கண்டாயத்தடியில் யாேரா நிற்பது ெதா¢கிறது.
"ேடய்....கந்தப்பு ெவள்ளி காலிச்சுப் ேபாட்டுது.... வாடா" என கனகனின் குரல்
ேகட்கிறது. அப்பு மடிையத் தடவிய வண்ணம் அவனுடன் ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறா>.
நிலவு ெவளுறி ஒளியிழக்கிறேதா, அல்லது ேமகங்கள் மூடி மைறக்கிறேதா? அப்பு
வாைன நிமி>ந்து பா>த்தா>. விடிெவள்ளி காலிக்க இன்னும் நிைறய ேநரம்
இருப்பதாகப் பட்டது. பக்கத்தில் வருபவன் சுண்ணாம்பு ேகட்கிறான். சுண்ணாம்பு
எடுத்துக் ெகாடுத்தேபாது தான் அவனுக்குக் கால்கள் இல்லாதைத அப்பு கண்டா>.
விக்கித்துப் ேபானா>. திேரகம் 'ஜில்' விட்டுக் குளி>ந்தது. எவ்விடத்திேல நிற்கிேறாம்
என அறிய, சுற்றும் முற்றும் பா>த்தா>. எதிேர தண்ண B> மினுங்குகிறது. குளி>காற்ைற
அள்ளித் ெதளிக்கிறது. மறுபடியும் பக்கத்தில் பா>த்தால், கூடவந்தவைனக் காேணாம்!
"கந்தப்பா...வசடா
B
வசு...நல்லா
B
மீ ன் படும்!" என அசா£¡¢ மட்டும் ேகட்கிறது. அப்பு
அவதியுடன் நBருக்குள் இறங்கினா>. 'ெதாளப்' என தண்ண B> குழப்பத்துடன்
ஒலிெயழுப்ப ேமலும் மிரண்டா>. அைரயில் கட்டிய நான்கு முழத்ைதயும் 'மடியில்'
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பாரங்கைளயும் ேச>த்து தைலயில் முண்டாசாகக் கட்டிக் ெகாண்டா>. திருநBற்ைற
எடுத்து ெநற்றியில் தா¢த்துக்ெகாண்ட 'ைவரவா' என உளமுருகி உரக்கக் கூவினா>.
"கந்தப்பா...கந்தப்பா" என கைரயிலிருந்து குரல் ைநச்சியம் பண்ணிக் கூப்பிடுகிறது.
அப்புவுகுக்கு ேதவாரங்கள் நல்ல மனனம் ேகாளது பதிகத்ைத வா¢ைசக் கிரமமாக
பத்திலயத்துடனும், பயத்தால் நடுங்கும் குரலுடனும் பாடத்ெதாடங்கினா>. பாடுகிறா>
பாடுகிறா>... பயம் பறக்கிறது. விடிெவள்ளி ெமல்ல உதயமாகி அப்புவுக்கு ¨தா¢யம்
ெசால்லிற்று. தூேர ஊ¡¢லிருந்து ேகாழிகள் கூவி அப்புவுக்கு சுருதி ேச>த்தன. அப்பு
ேகாளறு பதிகத்ைத திரும்பத் திரும்பப் பாடுகிறா>. கிழக்கு ெவளுக்கிறது. ேமனி
விைறக்கிறது. அப்பு ¨தா¢யமாகக் கைரயில் ஏறினா>. உடல் நடுங்குகிறது. நடுங்கிய
படிேய வட்டில்
B
வந்து விழுந்தவ> தான். ஒேர குைலப்பன் காய்ச்சல்.
"அட....ேமேன, இப்ப உந்த இஞ்சின் ேபாட்டுகள் கடலுக்குள்ைள ஓடடா ஓெடண்டு
ஓட...ேபயும் இல்ைலப் பிசாசும் இல்ைல....நம்ேமாெடாத்தவனுக்கு மீ னும் இல்ைல"
என்று ேதவனின் அப்புவின் கைத முடியுமாம்.
என்னுைடய அம்மாவின் தகப்பனா>-இன்னும் ஜBவியவந்தராய் தாடிையக் ேகாதிக்
ெகாண்டிருக்கும் எனது அப்பு-ஒரு தரம் ஒரு ேபய்க்கு துவரந்தடியால்
விளாசியிருக்கிறா>. அந்தப் ேபய் வஞ்சம் மறக்காமல் சில இரவுகளில் ஞாபகமாய்
வந்து அப்புவின் ெமன்னிையத் திருகுமாம். உடைலப் ெபரும் பாைறயாக
அழுத்துமாம். முறித்து எடுக்குமாம், உடைல முறுக்குவைதயும், வாய்
பிதற்றுவைதயும் நாேன ேநா¢ல் கண்டிருக்கிேறன். ெதாட>ந்து "இங்கிlசு மருந்து"க்கும்
ஒத்து வராது. காய்ச்சல் குடிநBைர அம்மா சுண்டச் சுண்டக் காய்ச்சி ஒரு துண்டு
பனங்கட்டியுடன் ெகாடுப்பாள். அப்பாேவா ெவனில், நல்ல ெதன்னஞ் சாராயத்தில் 'ஒரு
அைர' எடுத்துவந்து அம்மாவிடம் ெகாடுத்து விடுவா>. கிழவனா> ஆைசயால் கண்கள்
மின்ன சாராயக் கிளாைஸ பதபக்குவமாக பற்றுவா>.
"ேபாடா அங்காைல...எளிய வடுவா, வாய் பாக்காமல்..." என்று என்ைன விரட்டுவா>.
பிறகு,ெதாண்ைடையச் ெசருமுவதும், நாைவச்சப்புக் ெகாட்டுவதும் ேகட்கும்.
சற்று ேநரத்தில், "இஞ்ைச வாடா ேமேன...." என கிழவனா> ஆ¨சாயக்க் கூப்பிடுவா>.
அவரது முகத்திலிருந்தும் தாடியிலிருந்தும் சாராய ெநடி அடிக்கும். ஒளியிழந்த
கண்கள் சிமிட்டும். பல்லிழந்த ெபாக்ைக வாய் இளிக்கும். துவரந்தடியால் ேபய்க்கு
விளாசிய கைத நூறாவது தடைவக்கு ேமல் எனக்கு விஸ்தாரமாகச் ெசால்லப்படும்.
ேகட்கக் ேகட்க அலுக்காத கைத. அப்பு கைத ெசால்லும் பாணிேய அலாதி. அடிக்கடி
நான் 'ஊம்' ெகாட்டி எனது ஆ>வத்ைதக் காட்டி, அவரது வரத்ைதயும்
B
ெமச்ச
ேவண்டியது அவசியம்!
அப்பு கல்வட்டினுள்
B
படுப்பது கிைடயாது. ேவப்பமரத்தின் குளி> நிழலின் கீ ழ்
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கிழவனா> தனக்காக ஒரு ெகாட்டில் ேபாட்டு ைவத்திருக்கிறா>. தBராந்திகளில்
கலப்ைபயும், பிக்கானும், நுக்காலும், நாைலந்து துவரந்தடிகளும், இரும்புப் பூண் இட்ட
கா¢ய ஏழுமள்ளுக் ெகாட்டனும் ெசாருகப்பட்டிருக்கும். பாம்புகள் மாதி¡¢ மாடுகளின்
கழுத்துச் சங்கிலிகள் வைளந்தபடி தூங்கும். ஒரு பைழய உறுதியான நா>ப்ெபட்டிக்குள்
லாடங்கள். மாட்டின் கழுத்துச் சதங்ைககள்.... இன்னும் பல கிழவனா¡¢ன் அ¡¢ய
ெபாக்கிஷங்கள் எல்லாம் உண்டு. அைவெயல்லாம் அவருக்கு மிக இனியைவ அவரது
வாலிபத்தின் நிைனவுகைளத் தூண்டுவனவல்லவா? அைவ எவ்வளவு கைதகைள
அறிந்திருக்கும்? எவ்வளவு ேபய்களுடன் அப்புவுடன் ேதாேளாடு ேதாள் நின்று
ேபாராடியிருக்கும்!
"அப்ப நான் நல்ல வடக்கன் மாடுகள் ஓறிைண ைவச்சிருந்தனான்...என்ைனவிட
உயரம்...மாெவள்ைள நிறம்...ஒரு நாைளக்கு ஒரு கடகம் பருத்திக்ெகாட்ைடயும்
புண்ணாக்கும் ேவணும்...." என்று கைத ெதாடங்கும்.
எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது. எங்களது வட்டுக்கு
B
அப்ேபா மதில்
கட்டப்படவில்ைல. அலம்பரும் பைனேயாைலயும் ெகாண்டு மிக ெநருக்கமாகவும்
கலா ேந>த்தியுடனம் அைடக்கப்பட்ட அழகிய ேவலி தான் இருந்தது. அந்தக்காலத்தில்,
எங்களூ¡¢ல் ேதாட்டேவைலயும் வயல்ேவைலயும் குைறந்த ெவயில் மிகுந்த ஆனி
ஆடி மாதங்களில், எல்ேலாரும் கூட்டாகச் ேச>ந்து "அலம்பல் காட்டுக்கு" வண்டி
பூட்டிப் ேபாவா>கள். ேபாகமுதல் ைவரவ> ேகாயிலில் மைட பரவுவா>கள், ஒரு
கிழைமேயா, பத்து நாட்கேளா பயணம். பாைனசட்டிகள், அ¡¢சி, நல்ெலண்ைணய்,
பருப்பு, கருவாட்டுடன் ேபாவா>களாம்.
ஒரு தடைவ மற்றவ>கைள விட நல்ல அலம்ப> ெவட்ட ேவண்டும் என்ற அவாவில்
அப்பு காட்டுக்குள் ெவகுதூரம் ேபாய்விட்டா>. அப்புவுக்கு அப்ேபா நல்ல வாலிபம்.
மல்லன் ேபால உடல் கட்டு. கல்யாணமாகி எனது அம்மா பிறந்து அப்ேபாது தான்
தவழ்கிறாளாம். அப்புவின் வாழ்க்ைகயில் உல்லாசம் வசுகின்ற
B
காலம், நல்ல பாரமாக
அலம்ப> ெவட்டி விட்டா>. மற்றவ>களுக்ெகல்லாம் ெபாறாைம. அப்புைவயும் அவரது
பிரசித்தி ெபற்ற 'வடக்கன்' கைளயும் விட்டு விட்டு அவ>கள் முன்ேன வண்டிகைள
ஒட்டிச் ெசன்று விட்டா>கள். அப்பு இரண்டு மூன்று 'கட்ைட' பின் தங்கிவிட்டா>.
அக்காலங்களில் அப்புவுக்குப் பயேம கிைடயாது. வாலிபம் அல்லவா?
நிலவு பகல் ேபாலக் காய்கிறது. அப்ேபா தா> ேராட்டுகள் கிைடயாது. குண்டுங்
குழியும் புழுதியும் நிைறந்த மக்கி ேராட்டுக்களும், வண்டிப் பாைதகளும் தான். வண்டி
நிைறந்த பாரம். 'வடக்கன்'கள் முக்கித்தக்கி இழுக்கின்றன. வண்டி அப்படியும்
இப்படியுமாக இேலசாகத் தாலாட்டுகிறது. பாைதயின் இருபுறமும் தாழம்புத>கள்
மல>ந்திருந்ததால் 'கம்'ெமன்ற வாசைன. கண்டல் மரங்கள் நBருக்குள் முக்குளித்து
நிமி>ந்தன. நB¡¢ல் கண்டல் சாயம் ஊறி ேதயிைலச்சாயம் மேனாரம்யமான சிவந்த
நிறம் காட்டுகிறது. காற்று ேவறு ெமல்ல வசிற்று.
B
தனிைம தந்த சலிப்பும் ஏக்கமும்
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வாட்டுகிறது. அப்புவுக்கு பாட்டு வந்தது. பாடத் ெதாடங்கினா>.
வயல் ெவளிகளும் சிறுபற்ைறகளும் மாறிமாறி வருகின்றன. அப்புைவ ேநாக்கிக்
ைகயைசத்து பின்னால் ேபாய் நின்று திரும்பிப் பா>த்தன. வயல்ெவளிகளினூடாக
யாேரா ஒருவன் ெநாண்டி ெநாண்டி வருகிறான். ெசம்பாட்டு மண்ணில் விழுந்து
புரண்டவன் ேபால பழுப்புநிற ேவட்டி கட்டியிருக்கிறான். வந்தவன், வாய்ேபசாமல்
பிண்ணியத்தில் பிடித்து தூங்குகிறான். பின்பாரம் மிக அதிகா¢த்து மாடுகைள தூக்க
எத்தனித்தது. மாடுகளின் வாயிலிருந்து ெவண்நுைர கக்கிற்று. அப்பு திட்டினா>.
"ேவைசபிள்ைள, எடடா ைகைய... துவரங்கம்பாைல ெவளுப்பன்."
அவன் முன்னால் வந்தான். வந்தவன், நுகத்தடியில் ஏறி உட்கா>ந்தான்.
அவனுடலிலிருந்து ெகட்ட நாற்றம்- மலநாற்றம் வசிற்று.
B
மாடுகள் ெவருண்டடித்தன.
கதறின. பாரம் தாங்காமல் முன்னங்கால்கைள மடித்து விழுந்தன. அப்புவுக்குச் சினம்
ெபாங்கிற்று.
"எளிய வடுவா..." என உறுமியபடி, ஆசனத்திலிருந்தபடிேய எட்டி அவனது முதுகில்
துவரங்கம்பால் சாத்தினா>. கூ>ைமயான குரலில் ஓலெமழுப்பியபடி அவன் பாய்ந்து
இறங்கினான். அப்ேபாது ேகாைட வானம் கிழியும்படி ஒரு மின்னல் ெதறித்தது.
மின்னல் ஒளியில் வந்தவைன அப்பு நன்றாகக் கண்டா>. வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக
அவன் பிரமாண்டமாக வள>ந்து ெகாண்டிருந்தான். சில ெநாடி கழித்து ெபரும்
இடிேயாைச ேகட்டது. அத்துடன் கூடேவ அப்புவின் ெநஞ்சில் பலத்த உைத
கிைடத்தது. வண்டியின் துலாவில் அப்பு மயங்கிச் சாய்ந்தா>. எப்படி வடு
B வந்து
ேச>ந்ேதாெமன அப்புவுக்கு இப்ேபாது ெதா¢யாதாம். அெதல்லாம் அவரது பாைதபழகிய
அருைமயான வடக்கன் மாடுகளின் மகிைம என நன்றியுடன் ெசால்லுவா>.
"நB ேபையக் கண்டா என்னடா ெசய்வாய்?" என்று அப்பு எகத்தாளமாய்க் ேகட்பா>.
"பயத்திைல கழிஞ்சு ேபாடுவாய்" என ெபாக்ைகவாய் சி¡¢க்கும்.
"இப்ப உந்த ெமஷினுகள் வயலுகளுக்ைக ஒண்டுபாதி சாமெமண்டும் பாராமல் உழுது
உழுது ேபய்பிசாெசல்லாம் எந்தப் பக்கம் ேபானெதண்டு ெசால்ேலலாமல் ேபாவிட்டுது"
என மிக வருத்தத்துடன் முத்தாய்ப்பு ைவப்பா>.
இைதெயல்லாம் நான் அடங்கிய குரலில் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்ேதன். ேதவன் ெவகு
சுவாரசியமாகக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தான். பிறகு ெதாண்ைடக்குள்ளாகேவ ஒரு
சி¡¢ப்புக் சி¡¢த்தான். ேபசாமல் சிலேநரம் படுத்துக்கிடந்ேதாம்.
ெவளிேயயிருந்து இரவின் மிகவும் சூக்குமமான ஒலிகள் ேகட்டன. இருந்தாற்ேபால

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சிறு ெதாைலவிலிருந்து ஒரு நாய் ஊைளயிட்டழுதது. பிறகு இந்தத் ெதருவிலிருக்கும்
எல்லா நாய்களும் ேச>ந்து எச்சா¢க்ைகயும், பயபிராந்தியும் கலந்த குரலில் குைரக்கத்
ெதாடங்கின. எங்களது வட்டின்
B
பின்புறமாக சில நாய்கள் பயந்தடித்து ஓடியதால்
ஏற்பட்ட துடியான காலடிச் சத்தங்கைளயும், அடித்ெதாண்ைடயிலிருந்து புறப்பட்ட
அவற்றின் பீதி கலந்த முனகல் ஒலிகைளயும் ெதளிவாகக் ேகட்ேடாம்.
ஒரு ெவடிச்சத்தம் இருைள உறுக்கியது. நாய்களின் சந்தடிகள் ஓய்ந்தன.
ெதருவிளக்குகள் மட்டும் அச்சம்தரும் அைமதிையக் குைலக்க மாட்டாதனவாய்
ெவறித்துப் பா>த்தன.
ஜன்னைல எச்சா¢க்ைகயாகத் திறந்ேதாம். ெதருவில் சிலேப> கனமாக நடந்துேபாய்க்
ெகாண்டிருந்தா>கள். இரண்டு ஓரங்களினாலும் அவ>கள் வா¢ைசயாகப் ேபானா>கள்.
நிழல்கள் ேபால, காலடி அரவங்கைளப் கிளப்பாது, ஈசைலப் பிடிக்க எத்தனிக்கும்
பல்லிகெளனப் ேபாயின>. சுற்றுச் சூழல் முழுவதற்கும் அச்சமூட்டும
ேதாற்றெமான்ைற அவ>கள் ெவகு இலகுவாகக் ெகாடுத்துச் ெசன்றன>.
யாேரா ஒருவன் பாடினான் ேபாலும். அ>த்தம் பு¡¢யாத ேவற்று ெமாழியில் ஒரு
முரடான கரகரத்த குரல்....ஆனால் ஆத்மா>த்தமாக உண>ச்சிையச் சிந்தும் வண்ணம்
பாடிற்று. அேனகமாக அதுெலாரு விரகந்ெதறிக்கும் காதல் பாடல்.
விளக்குகைள அைணத்துவிட்டு சிறு ெபருமூச்சுகளுடன் படுத்ேதாம்.
சற்று ேநரத்தில், சற்றுத் தூரத்திலிருந்து இன்ெனாரு ெவடிச்சத்தம் ேகட்டது.
ெவகுேநரம் வைர எமது காதுகளுக்குள் அந்தச் சத்தம் சுழன்று சுழன்று
ஓடிக்ெகாண்ேடயிருந்தது.
*
விடிந்தது, ேதவன் ேமலும் சில நாட்கள் என்னுடன் தங்க விரும்புவதாகச் ெசான்னான்.
எனது ைசக்கிைள சில நாட்களுக்கு இரவல் தரும்படியும் ேகா¡¢னான்.
மிகச் சில நாட்கேள என்னுடன் தங்கினான். நன்கு இருட்டிய பிறகு, சாப்பாட்டுப்
பா>சலுடனும், அைலந்து தி¡¢ந்த கைளப்புடனும், விய>ைவ நாற்றத்துடனும்,
து>மரணங்கைளப் பற்றிய ெசய்திகளுடனும் வருவான். இந்தச் சில நாட்களில்
ேதவனது பல நண்ப>கள் எனக்கு அறிமுகமானா>கள்.
ேதவன் என்ைன விட்டு மறுபடியும் பி¡¢ந்து ேபானபிறகு வட்டில்
B
ஒரு விசித்திரமான
விரும்பத்தகாத மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தைத உண>ந்ேதன். இப்ேபா வாைடக் காற்று
மா◌ி ேசாளகம் புறப்பட்டுவிட்டது. இரவு ேநரங்களில் எனக்கு ெதளிவற்ற கனவுகளும்,
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விவா¢க்க முடியாத பயப்பிராந்திகளும் ஏற்பட்டன. ெவளிேய உக்கிரமாகச் ேசாளகம்
வசிற்று.
B
ஜன்னல்களும் கதவுகளும் தம்பாட்டில் திறந்து ெகாள்ள காற்று புழுதிையயும்
சருகுகைளயும் அள்ளிக்ெகாண்டு வட்டினுள்
B
விைசயாக நுைழயும். 'தடா> தடா>' என
ஜன்னல்களும் கதவுகளும் மூடிக்ெகாள்ளும். சற்று ேநரத்தில் தாேம திறந்து
ெகாள்ளும். யாேரா சில> பிராணாவஸ்ைதயுடன் முனகும் அவல ஓலங்கள்
ேகட்பைதப் ேபாலிருக்கும். மிக ெநருங்கும் அபாயத்திலிருந்து தப்பித்துக் ெகாள்ளும்
அவதியுடன், மூத்திரம் முட்ட சிலேப> வட்டினுள்
B
தாறும் மாறுமாக தடுமாறி
ஓடிக்ெகாண்டிருப்பெதனவும் அரவங்கள் எழுந்தன. சிலேவைளகளில் ெசாட்டுச்
ெசாட்டாக நB> விைரந்து சிந்துவைதப்ேபால, ஆனால் மிகவும் ெபருத்த உரப்புடன்
குளியலைறயிலிருந்து சத்தங்கள் வரும்.
எனதுடல் விய>க்கும். இதயம் துடிக்கும். ேவகேவகமாக மூச்சு வரும். எழுந்து
ேபாகேவா மறுபுறம் திரும்பிப் பா>க்கேவா இயலாதவனாய் ேபா>ைவயால் முகத்ைத
மூடியபடி படுத்துக்கிடப்ேபன்.
ஒரு தரம், ஒரு கனவு கண்ேடன்.
ேதவைன யாேரா சில> கூட்டிக் ெகாண்டு ேபாவது ேபால ெதளிவற்ற காட்சி. அது
மா>கழி மாதமாக இருக்க ேவண்டும். ஒேர பனிப்புகா>. ேதவன் மறுபடியும்
ெமலிந்திருக்கிறான். அவனது ேமலில் ேசட்இல்ைல. வைலைய ேதாள்கள் மீ து
ேபாட்டிருக்கிறான். கிழிந்துேபான பைழய சாரன் உடுத்திருக்கிறான். அவனுக்கு
கால்கள் இல்ைல. அந்தரத்தில் ெதாங்குகிறான். ஒரு நிைறந்த நB>நிைலப்பக்கமாக
அவ>கள் ேபாைகயில், ேதவன் நBருக்குள் இறங்க ஆரம்பித்தான். அவ>கள் ேபாைகயில்,
ேதவன் நBருக்குள் இறங்க ஆரம்பித்தான். அவ>கள் 'அேட தம்பி...வாடா...' என
ைநச்சியம் பண்ணும் குரலில் கூவி அைழத்தன>. அவன் ேமலும் நBருக்குள்
இறங்குகிறான். சாரைன கழற்றி தைலயில் முண்டாசாக கட்டிக்ெகாள்கிறான். திருநBறு
பூசிக்ெகாள்கிறான். ஏேதா முணுமுணுக்கிறான். அவ>கள் ைககைள வசி
B வசி
B
அவைனப் பயமுறுத்த எத்தனிக்கின்றன>. மலநாற்றம் வசுகிறது.
B
மலநாற்றமா
அல்லது பிணம் கருகும் ெநடியா? அது மா>கழி மாதப்பனியா, அல்லது ஊ>கள்
எல்லாம் சுட்ெடா¢க்கப்படும் புைகயா? எனக்கு மூச்சு முட்டுகிறது. ஒன்றுேம
ெதளிவாகத் ெதா¢யமா ேடன் என்கிறது.
மிகப் பிரயாைசப்பட்டு கண்விழித்ேதன். உடல் விய>த்திருந்தது. மிகத் தாகமாக
இருந்தது. நB>க்குவைள இருந்த பக்கம் ைககைளத் துளாவி, அைத இருட்டில்,
நிலத்தில் உருட்டி உைடத்ேதன்.
*
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அடுத்த நாள் காைலயில், ேதவனின் நண்பன் ஒருவன் என்ைனத் ேதடிவந்தான்.
ேதவைனக் கண்டாயா, என வினாவினான்.
ேமலும் சில நாட்கள் கழித்து இன்ெனாருவன் வந்தான். இரண்ெடாரு நாள் கழித்து
இரண்டு ேப> வந்து ேதவைன விசா¡¢த்தா>கள்.
அதற்குப் பிறகு நான் ேதவைனக் காணேவயில்ைல!
அத்துடன் நான் வடு
B மாறிவிட்ேடன். ேபய்கள் பற்றி நான் மிகவும் அஞ்சுகிேறன்.
இரவுகளில் நிம்மதியின்றி தூக்கத்துக்கு ேபாகிேறன். நடுஇரவில் விழித்ெதழுந்து
ேவதைன நிைனவு படுத்த முயற்சித்தவாறு, ெநடுேநரம் புைகபிடிக்கிேறன்.

7. ேமாகவாசல்

ேதவ>கள் இைறவனிடம் ஓடினா>கள்.
விசுவாமித்தினின் தவவலிைமயினால், அவ>களது ேதஜஸ் குன்றிக் ெகாண்ேட
ேபாயிற்று.
இைறவனின் இதழ்களில் குமிண்சி¡¢ப்பு. கண்களில் விஷக்கிறக்கம்.
"ேதவ ேதவா!...எைமக் காத்தருள்க..." என ேதவ>கள் இைறவனிடம் இைறஞ்சிய
ஒலியில் சப்த சமுத்திரங்களின் குமுறல்களும் ேதாற்று அடங்கின.
இைறவன் மதைன அைழத்துவர பூதகனங்கைள ஏவினான். கரும்பு வில்லும்
பஞ்சமல>களும் மணம் பரப்ப மதனம், அவனுடன் குளிந்த சிரத்துடன் ரதியும்
வந்தன>.
இைறவன் இதழ்களில் குமிண்சி¡¢ப்பு ேமலும் சற்ேற வி¡¢ந்தது. ரதி நடுங்கினாள். தன்
நாதனுக்காக ஏங்கினாள்.
விசுவாமித்திரன் சினத்ைத ஈேரழு உலகமும் அறியும்.
அவனது தவத்துக்கு ெபண்களால் குந்தகம் ஏற்பட ஏற்பட அவனது ேகாபாக்கினி
ெகாழுந்துவிட்டு ஜ்வாலித்தது.
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ேதவ>கள் விடாப்பிடியாக முயன்றன>. ¡¢ஷிகள் அதற்கு ெநய் வா>த்தன>.
சகல சம்பத்துகளம், நால்வைகச் ேசைனயும் விசாலித்த ேதசத்ைதயும் உைடய
ெகளசிகராஜன் பிரம்ம ¡¢ஷி என பட்டமும் ெபற்ற விடுவானாகில்....
வசிஷ்டன் க>வபங்கம் ெசய்யப்படுவான் என அவ>கள் ஏங்கின>.
ெபண்களால் உலகில் கலகம் விைளயும் என்பது எவ்வளவு தூரம் ெபாருந்தி
வருகிறது. என்ன தான் ஒரு பசுேவயாயினும், சபைலயும் ஒரு ெபண்ணினம்
அன்ேறா? அவைள ேமாகித்து, வசிஷ்டனிடம் இச்சித்ததனால் அல்லவா
ெகளசிகராஜன் கடும் விரதம் அனுஷ்டிக்க விதியுண்டாயிற்று.
விசுவாமித்திரனுக்கு ெபண்கைள எண்ண எண்ண சினம் ெபாங்கிற்று.
ேதவ>கள் சைளத்து விடாமல் அப்சரஸ¤கைள மாறி மாறி ஏவின>. முனிவனம்
தன்வயமிழந்து சபித்தல் ெதாட>ந்தது. நBண்ட ெநடுங்காலமாக தபஸ் இருந்து
தான்ெபற்ற ஆற்றல்கைளெயல்லாம் விசுவாமித்திரன் ெநாடிப் ெபாழுதுகளில்
இழந்தான்.
மீ ண்டு பூரக ேரசக முதலிய அட்டவாயுக்கைளயும், ஐம்புலன்கைளயும் மிகமுயன்று
அடக்கி நி>ச்சிந்ைதயாக லயிக்க முயன்றான்.
ேதவ>கள் மறுபடி மறுபடி இைறவனிடம் ஓடின>.
இைறவன் ேமனைகைய அைழத்துவர பூதகணங்கைள ஏவினான்.
வனத்தில் வசந்தம் பூத்துக் குலுங்கிற்று. மல>களின் நறுமணமும், ேதறலின்
ேபாைதயும் தித்திப்பும் எங்கும் நிைறந்தன. காட்டுப்பட்சிகளின் உல்லாசமிருந்த கூவல்
ஒலிகளும், வனவிலங்குகளின் ேவட்ைக ததும்பும் கைனப்பு ஒலிகளும் எங்கும்
எதிெராலித்தன.
முனிவனது சிந்ைத தடுமாறிற்று. மதன் தருணம் அறிந்து குறிபிசகாமல் கைண
ெதாடுத்தான்.
கூடேவ, மின்னல் ஒன்ைறப் பற்றியவனாய் ேமனைக பூமியில் குதித்தாள்.
அவளது ேதகத்ைத தழுவிய காற்ைறச் சுவாசித்ததுேம, முனிவன் சிலி>த்தான். மிருக
ேவட்ைகயினால் அைலப்புற்றான். முன்ேன, ராஜனாயிருந்த காலத்தில்
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ேபாகசமுத்திரங்களில் சைளக்காது நBந்தித் திைளத்தவனல்லவா?
தாபத்துடன் 'ேமனகா' என முனிவன் கூவி அைழத்தான்.
ேதவ>கள் கனிெகாண்டு துள்ளின>. விழிகளில் விஷக்கிறக்கம்.
ரதிேதவி ஆசுவாசப் ெபருமூச்சு விட்டாள். தன் நாதன் ேதாள்களில் சாய்ந்தாள்.
கீ ேழ பூமியில்; ேமனைக முனிவைன விழுங்கிக் ெகாண்டிருந்தாள்.
முனிவனது விரதங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டன. ஈவிரக்கமற்ற அவனது உண்ைமேதடல்
தள>த்தப்பட்டது. ஒேரவிதமான சலிப்பூட்டும் தடத்திேல அவனது வாழ்க்ைக
ெசல்லலாயிற்று. திகட்டும் வைர ேமனைகைய அவன் தழுவிக் கிடந்தான்.
ஞானத்ைத எய்துவதற்கு பதில், குழந்ைதைய ஏந்த ேவண்டிய வனானான் முனிவன்!
முனிவனின் காய்த்துப் ேபான கரங்களில் குழந்ைத வ¡¢ட்டழுதது.
B
விதி சி¡¢த்தது.
கானகம் மானிட வாழ்வின் விசித்திரங்கைள தா¢சித்ததில், ெபருமூச்ெசறிந்து
ஓய்ந்தது.
ேமனைகக்கு முனிவனிடம் சலிப்புத் தட்டிற்று. முனிவனது தழுவல்களில்
முன்புேபால மூழ்கடிக்கும் ஆேவசம் இருக்கவில்ைல. தவிர, ேதவேலாகத்தின்
ெசளக>ய வாழ்வு எங்ேக, கிழங்ைகயும், கனிையயும் புசித்து த>ப்ைபயின் மீ து
உறங்கும் இந்த மானிடன் எங்ேக?
ேபாகப்ேபாக முனிவனின் உடலில் இன்ப ேவட்ைக குன்றிற்று. ஆண்டாண்டு காலமாக
அடக்கிைவத்திருந்த இந்தி¡¢யங்கள் பீ¡¢ட்டுப் பாய்ந்து ெசன்றதும், முனிவனுக்கு
ெபண்ைணக் கூடுவதில் ஒருவிதமான யந்தி¡£கப் பாங்கு ேமேலாங்கிற்று.
ேமனைகயின் ேமனியில் புதுைம எதுவுமில்லாமல் ேபாவதாகத் ெதா¢ந்தது. அவள் ஒர
சாதாரண ெபண்ேண ேபான்று ே◌ான்றினாள். அவைளக் காண்பதில் சலிப்பும்,
ெவறுப்பும் ேதான்றியது.
முனிவன் 'திருதிரு' ெவன விழித்தான்.
வைண
B
ஒலி தூேர ேகட்டது. நாதனின் மிதியடிகளின் ஓைசயும் கலந்து வந்தது.
கிண்டலுக்கும், கலகத்துக்கும் ெபய> ெபற்ற நாரதன்...
முனிவன் கூனிக் குறுகி நின்றான். அதலபாதாளத்தில் வழ்ந்து
B
புரள்வதாய் உழன்றான்.
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ஒரு ெபாறி தட்டிற்று.
ேமாகம் என்பது ஒருவாசல் தான். கண்ைணயும் கருத்ைதயும் பறிக்கும்
அலங்காரமான மாயாவாசல். அந்த வாசைல ஒருதரம் நிதானமாக கடந்துவிட்டால்
அதற்குமப்பால் ெபரும் அதிசயங்கள் ஒன்றும் நிகழக்காத்திருக்கவில்ைல, என
முனிவன் உண>ந்தான். ேமகவாசைலக்கடக்கும் தருணத்தில் ஏற்படும் கணேநரச்
சிலிப்புக்காக, ஆண்டாண்டு காலமாக கட்டி வள>த்த தனது ேதஜைஸ இழந்து
விட்ேடாேம எனக்கலங்கினான்.
வசிஷ்டனின் பா¢காசத்துக்கு ஆளாேவாேம எனெவண்ணி ஏங்கினான்.
முனிவன் ேமனைகைய கைடசித் தடைவயாக அைழத்தான். அவனது குரலில்
வழைமக்கு மாறான ஏேதா ஒன்று இருந்தது.
ேமனைக அஞ்சினாள். சாபத்ைத எதி>ெகாள்ள, நடுங்கும் இதழ்களுடன் காத்து
நின்றாள்.
முனிவேனா, ஒரு சிசுைவ ஏந்துதல் ேபான்று அவைள ெமன்ைமயாகத் தழுவி
ேநத்திரங்களிலும், நுதலிலும் முதத்தமிட்டான்.
"ேபாய் வா ேமனகா!...ஞானத்தின் வாசற்கதைவ நB எனக்காகத் திறந்து விட்டாய்!!"
ேமனைகைய அைழத்துச் ெசல்ல மின்னல்கள் இறங்க ஆரம்பித்தன.
ஸ்வாமி...தங்களது குழந்ைத....?"
"குழந்ைத என்னுைடயதல்ல ெபண்ேண....அது பூமியின் புத்திரன்..... பூமி அவைனக்
காக்கட்டும்." என்று மிகத்ெதளிவுடன் பதில் ெசான்னான் விசுவாமித்திரன்.
முனிவன் தனது பயணத்ைத மீ ண்டும் மிக நிதானத்துடன் ஆரம்பித்தான். மிகவட>ந்த
கானகங்கைளயும் பனிபட>ந்த மைலகைளயும் ேநாக்கி அவன் ெசன்றான்.
ேமனைக அவன் ெசன்ற திக்ைக ேநாக்கி சிரம் தாழ்த்தி ஒரு முைற ெதாழுதாள்.
அவனது பாததூளிைய எடுத்து சிரசில் தா¢த்துக் ெகாண்டு, பிரகாசமான ஒரு
மின்னலுடன் மைறந்தாள்.
நிராதரவாக விடப்பட்ட குழந்ைத அழுதது. வாழ்க்ைக எதிேர நின்று அைதப்
பயமுறுத்தியது. அழட்டும்! பூமியில் பிறந்தவ>கள் அழாமல் இருத்தல் கூடுமா?
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விசுவாமித்திரனின் உறுதி மிக்க பயணத்ைதக் கண்டு ேதவ>கள் ெவட்கித் தைல
குனிந்தன>. ¡¢ஷிகள் இடிந்தன>.
"ேஹ!...முனிசிேரஷ்ட, உனது இஷ்டசித்திைய நB அைடவாய்" என ஒரு அசா£¡¢
முழங்கிற்று.
ேதவேலாகம்.
இைறவன் முகத்தில் சதா குமிண்சி¡¢ப்பு. கண்களில் விஷக்கிறக்கம்.
இைறவிக்கு ஒேர வியப்பு. கூடேவ சந்ேதகம்.
"நாதா, தாங்கள் முனிவனுக்கு உதவி ெசய்தB>களா, அல்ல ேதவ>களுக்கா?"
"யாருக்கும் எனது உதவி ேதைவயில்ைல, உபத்திரவமும் ேதைவயில்ைல. அவரவ>
அவரவருக்கு¡¢ய பாைதயில் ெசல்லட்டும். இைடயிைடேய நான் ெகாஞ்சம்
விைளயாடுேவன். அதிெலாரு இன்பம்! ெபாழுது ேபாகாேத!!" என
அலுத்துக்ெகாண்டான் இைறவன்.
நிசப்தம்.
முற்றும்...
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