திய தமிழ்ச் சி கைதகள்

ெதாகுப்பாசிாியர்: அேசாகமித்திரன்

ன்

ைர

ஆயிரத் ெதாள்ளாயிரத் அ ப க்குப் பின் தமிழ்ச் சி கைத இலக்கியத்திற்கு
வள ட் ய பைடப் க ம் பைடப்பாளிக ம் ெகாண்ட ெதாகுப் ஒன்ைற அளிக்கும்
யற்சி இ .
இந்த இ பதாண் களின் ெதாடக்கத்தில்தான் அ
ஆ த த்தம் வந்ேதவிட்ட
என்ற நிைலைம ஏற்பட்ட . அந்த ஆபத் தற்கா கமாக விலகிய என்றா ம் உலக
அரசிய ல் ேநர யாகேவா மைற கமாகேவா வ ேயார் எளிேயாைர
நிர்ப்பந்தத் க்கு உட்ப த் ம் நிைலைம நீ க்கத்தான் ெசய்கிற .
ப்பார்ைவ
ெபற்ற இைளஞர் ச தாயம் உலகின் மனசாட்சிக்கு ெந க்க உண் பண்ணிய .
ஆண்டாண்

காலமாகப் பழக்க ாீதியில் கைடப்பி க்கப்பட்

வந்த ெநறி ைறகள்,

ெகாள்ைககள், ேகாட்பா கள் க ைமயான ம பாிசீலைனக்கு ஆளாயின. பல
ஒ க்கித் தள்ளப்ப கின்றன. உலகம் ஒ
திய ஒ ங்குக்கு வழிேதடத் ெதாடங்கிய .
இலக்கியவாதிகள் தீர்க்கதாிசிகள் என்ற கூற் ெவகு சாதாரணமாக ெவகுகாலமாக
ஒப் க்ெகாள்ளப்ப ம் ஒன் . ஆனால் இலக்கியத்தின் தன்ைம அ காலத் க்குச்
சற் ப் பின்தள்ளியி ப்ப தான். ஒ நிகழ்ச்சி அ நிகழ்ந்த உடேனேய
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இலக்கியமாகிவி வதில்ைல. அைத ஊ
விப் பார்த்தறிய ஒ குைறந்தபட்ச
இைடெவளி ேதைவப்ப கின்ற . தகவல் பாிமாற்றச் சாதனங்கள் நன்கு
வளர்ச்சியைடந்தி க்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில் தமிழ் எ த் த் ைறயி ம்
நிகழ்ச்சிகளின் பரபரப் அடங்குவதற்கு ன்ேப பரபரப் ச் சி கைதக ம்
கவிைதக ம் (நாவல்க ம் கூட) நிைறயேவ ேதான்றிவி கின்றன. ஆனால் அந்த
நிகழ்ச்சியின் பரபரப் அ ங்கும்ேபா அந்த பைடப் க ம்
அ ங்கிப்ேபாய்வி கின்றன. பரபரப்ைப மட் ம் க்கியமாகக் ெகாள்ளாமல்
பாிணாமத்தின் ஒவ்ெவா காலத்திய சூட்சுமங்கைளக் கைல ணர்ேவா வ த் த்
த பைவ என் எனக்கு உ தியாகத் ேதான் ம் கைதகளில் சிலவற்ைற இத்
ெதாகுப்பின் அைமப் க் கட் த்திட்டங்க க்கு இணங்கத் ேதர்ந்ெத த்தி க்கிேறன்.
இேத ெதாகுப் இன்ெனா வர் ேதர்வில் ேவ கைதகள், கதாசிாியர்கள்
ெகாண்
க்கக் கூ ம் என் ம் உணர்கிேறன்.
தமிழ்ச் சி கைதத் ைறயின் பின்னணிைய ஓரள கூர்ந் பார்த்தால் 1960
அளவில் கூட இந்திய சுதந்திரத்திற்கு ன் இந்திய எ த்தில் பிரதானமாயி ந்த
ெராமாண் சிஸ ம் இலட்சியவாத ம் ெதாடர்ந் இ ந் வந்தைத உணரலாம்.
அந்நாளில் பிரபலமைடந்த எ த்தாளர்கள் அைனவ ேம இந்திய சுதந்திரத்திற்கு
ன் மக்களிைடேய நிலவிய ஒ குறிப்பிட்ட இலட்சிய ேவகத்ைத ேம ம்
பிரதிப ப்பதாகேவ எ தினார்கள். சுதந்திரத்திற்கு ன் நிலவிய இலட்சிய
ேவகத்தில் ேமற்கத்திய வாழ்க்ைக ைறயம்சங்கள் இங்கு அப்ப ேய ஏற்கப்ப வைதத்
த த் நி த்த நம் நாட் ப் பண்பாட் ச் சிறப் ம் சம்பிரதாய வாழ்க்ைக ெநறி ம்
வ
த்தப்பட்டன. பைழைமைய அ சாித் ப் ேபாகும் இப்ேபாக்ைகப்
பத்ெதான்பதாம் ற்றாண்
ந்ேத ம த்தவர்கள் இ ந்தார்கள் எனி ம்,
ெபா வாக மக்கள் உணர்வில் குறிப்பிடத்தக்க அள க்கு ம ப்
வளர்ந்தி க்கவில்ைல. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியா க்குப் பின் தமிழ்
உைரநைடயி

ம் ஒ

ம மலர்ச்சி ஏற்பட் , தமிழ்ச் சி கைதத்

ைறயில்

ைமப்பித்தன், கு.ப.ரா. ேபான்ேறார் உ வம் உள்ளடக்கம் இரண்
ம்
ன்ேனற்றப் ேபாக்ைக வ த் த் தந்தார்கள். இவர்கள் பணிையத் ெதாடர்ந்
சம்பிரதாயக் கண்ேணாட்டம் ம பாிசீலைனக்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ற
இயக்கம், இந்த ற்றாண் ன் பின் பாதியின் வக்கத்தில் தமிழ் வாசகர்களிைடேய
கணிசமான அள அறி கம் ெபற்ற ெஜயகாந்தனால்.
ெஜயகாந்தைனப் ேபாலேவ இளம் வயதில் பிரபலமைடந்த தமிழ் எ த்தாளர்கள்
இன் ம் பலர் இ க்கிறார்கள். ஆனால் ெஜயகாந்தன் சிறந்த கைதகள் மட் மல்லாமல்
காலத்திற்குத் ேதைவயான க த் கைள ன் ைவத்தவர் என் ம் அறியப்ப கிறார்.
அேத ேநரத்தில் இந்தியாவின் நீண்ட பாரம்பாியத்ைத ம் கலாச்சாரத்ைத ம் அவர்
ஒ க்கி வி வதில்ைல. தமிழ் எ த் லகில் யதார்த்த ர்வமான ச தாய மாற்றக்
க த் கள் ெவகுஜனப் பத்திாிைககளி ம் இடம்ெபற ைவத்ததில் ெஜயகாந்தனின்
பங்கு கணிசமான .
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ந ன தமிழ் இலக்கியம் மக்களிைடேய பரவலாகக் ெகாண் ெசல்லப்பட்ட
ெவகுஜனப் பத்திாிைககளால் என் ஒப் க்ெகாள் ம் அேத ேநரத்தில் நல்ல
இலக்கியம் வளர இேத பத்திாிைககள் ட் க்கட்ைடயாக ம் இ ந்தி க்கின்றன
என் ம் கூறப்ப கின்ற . பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்கைளத்
தி ப்திப்ப த் வைத தற்ேகாளாகக் ெகாள்ள ேவண் யி ப்பதா ம் அதில்
ெப ம்பான்ைமேயார் தீவிர எ த் கைள ஏற்கத் தயாாில்ைல என் நிைனப்பதா

ம்

எளிைமப்ப த்தப்பட்ட எ த் , க த் கைளேய தி ம்பத் தி ம்பப்
பயன்ப த் கின்றனர்; விற்பைனப் ேபாட்டா ேபாட் யில் தி ப்தி டன் மட் ம்
தி ப்தியைடயாமல் ேபாைத ட் வ ேபால ம் கிளர்ச்சி ட் வ ேபால ம்
பத்திாிைகைய மாற்றிவிட ம் ேவண் வ கிற . இந்த ேபாக்கில் த ல்
ஊன
வ இலக்கியம்தான்.
இதில் உண்ைமயில்ைல என் இன் யா ம் கூறிவி வதில்ைல. ஆனால்
ெவகுகாலம் வைர பிரபலமைட ம் எ த்ேத சிறப்பான எ த் என்ற எண்ணம் பல
தமிழ்ப் பிர கர்களிடம் நிலவிய . இவர்கள் ச க நி வனத்தின் தைலவர்களாக ம்
இ ந்ததால் தீவிர இலக்கியவாதிகள் றக்கணிக்கப்ப வ இன்ன ம்
கூர்ைமயைடந்தி ந்த . பத்திாிைக எ த் , தீவிர இலக்கியம் இவற்றின்
ேவ பா கைள ஒ சி வட்டம் வைரயிலாவ நன்குணர்த்த அயரா
பா பட்டவர்களில் க.நா.சுப்பிரமணியன் மிக ம் க்கியமானவர். ர்ப்பலமான
எ த் த் ைறைய ஆரம்ப தேல வாழ்க்ைகச் சாதனமாக ஏற் க்ெகாண்டேதா , அத்
ைறயிேல மிக ம் ர்ப்பலமான அம்சமாகிய தீவிர இலக்கியத்ைதேய அவர்
சார்ந்தி ந்தவர். நாவல், சி கைத, கவிைத த யன எ தியேதா விமர்சனக்
கட் ைரக ம் எ தி வந்தார். ப்ப -நாற்ப -ஐம்ப களில் க.நா.சு. க்குப்
பாதகமான ைறயில் அவ ைடய விமர்சனக் கட் ைரக ம் அவர் தீவிர இலக்கியம்,
பத்திாிைக இலக்கியம் என் பாகுபா ெசய் குறிப்பிட்ட ம் அைமந்தா ம்
அ ப கள் ெதாடக்கத்தி
ந் தமிழ் வாசகர்-எ த்தாளர் மத்தியில் இப்பாகுபா
பற்றிய சிந்தைன பரவலாகத் ேதான்ற ஆரம்பித்த . இதன் ஒ விைள பல சி
பத்திாிைககளின் ேதாற்றம்.
க.நா.சு.ேவ சி

பத்திாிைககள் நடத்தினார். 'தாமைர', 'சரஸ்வதி', 'சாந்தி', 'கிராம

ஊழியன்' ஆகியைவ அந்நாைளய ேவ

சில குறிப்பிடத்தக்க சி

பத்திாிைககள்.

சி.சு.ெசல்லப்பா, 'எ த் ' எ ம் பத்திாிைகையப்
க்கவிைதக்கு ஒ தளம்
அைமத் த் த வதாக நடத்தினார். அ ப களில் ேதான்றிய சி பத்திாிைககளில்
க்கியமானைவ கைணயாழி, தீபம், நைட, ஞானரதம், கண்ணதாசன். எ ப களில்
கசடதபற எனத் ெதாடங்கி பல பத்திாிைககளின் ெபயர்கைளக் குறிப்பிட ேவண்
வ ம். அ ப க்கு ற்பட்ட சி பத்திாிைகக க்கும் இந்த இ பதாண் ச் சி
பத்திாிைகக க்குமிைடேய உள்ள க்கிய ேவ பா , ந்ைதய பத்திாிைகக ம்
அவற்றின் ஆசிாியர்க ம் ெப வாாி விற்பைன ள்ள பத்திாிைகக ம் அைவ
ஆதாிக்கும் எ த் ம் ேபாாிட்
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எனச் ெசயல்பட்டார்கள். இன்ைறய சி பத்திாிைககள், ெப வாாி விற்பைனப்
பத்திாிைககைள இந்தக் காலகட்டத்தின் ஒ தவிர்க்க
யாத அம்சமாக
ஏற்றி ப்பைத ம், அவற்ைற ஒ ெபா ட்டாகக் க தாமல் தம் மட் ல் தீவிர
இலக்கியப் பணிகளில் ஈ ப வைத ஓர் எதிர்விைனயாகக் ெகாள்ளாமல் சுயமாகச்
ெசய்யேவண் ய பணியாக நிைனப்பைத ம் காண
கிற .
அ ப களில் ெதாடங்கிய சி பத்திாிைக இயக்கம் ஆரம்பத்தில்
ஏளனத் க்குாியதாகத்தான் ெப வாாிப் பத்திாிைககள் தயாாித்தி ந்த
இலட்சக்கணக்கான வாசகர்க க்குத் ேதான்றியி க்க ேவண் ம். சமயம்
வாய்த்தேபா இச் சி பத்திாிைககள் பற்றி ம் அதில் ஈ பட்
ப்ேபார் பற்றி ம்
ெப வாாிப் பத்திாிைககள் மிக ம் ச்சமாகக் க த் ெதாிவித்தி க்கின்றன. ஆனால்,
சி பத்திாிைககள் இயக்கம் ெப வாாிப் பத்திாிைககள் வாசகர்கைளக் காட்
ம்
ன்னதாக அப் பத்திாிைககளின் எ த்தாளர்களிட ம் பாதிப் ஏற்ப த்திய . சி
பத்திாிைகக் கைதகளின் க , நைட, அ த்தம், சிற்சில மாற்றங்கள்
ெப வாாிப்பத்திாிைககளி ம் பயன்ப த்தப்பட்டன. உ வம் ெபா த்த வைரயில்
இன் தமிழில் ெவளியாகும் கைதகளில் ெப ம்பான்ைம தீவிர எ த் ச் சாயல்
ெகாண் தான் பைடக்கப்ப கின்றன, பிரசுாிக்கப்ப கின்றன. ஆனால் உள்ளடக்கம்,
ேநாக்கம், அ த்தம் ேபான்ற அம்சங்களில் விைள சாதகமாக உள்ள என் கூற
யா . இ பதாம் ற்றாண் ன் கைடசி இ ப ஆண் களில்
அ ெய த் ைவத்தி க்ைகயில் இன்ைறய தமிழ் ெப வாாிப் பத்திாிைககளின்
சி கைதகள் அைனத்தி ம் அப் பத்திாிைககளில் இடேம ெபறாத தீவிர
எ த்தாளர்களின் சாயைலத் தவறாமல் காண
கிற . சி கைதைய ம் ஒ ெதாழில்
விஞ்ஞான ட்பத் ைறயாகக் க தினால் இதர ெடக்னாலஜித் ைறகைளப் ேபாலச்
சி கைதத் ைற ம் ஒ காலகட்டத்தின் அன்றாட வாழ்க்ைகயில் ஊ
விவி ம்
ெதாழில் ட்ப அம்சமாகிவிட்ட . ஓர் ஆரம்ப எ த்தாளனின் தல் பைடப்பில் கூட
ஒ

குைறந்தபட்சத் ேதர்ச்சி ம் திறைம ம் காண

எ தப்பட்ட கைத, என இனங் கண்
அத்தியாவசிய மாகிற .

பிாிப்ப

கிற . நல்ல கைத, நன்கு

க னமாவ டன்

க் கதாசிாியர்கைள அவர்கள் ெபா த்தன்ைம குறித்

விவாதித்

ெவளியிடப்பட்ட க த் கள் தமிழில் அதிகம் ெவளிவரவில்ைல;
பல்கைலக்கழகங்களில்
இலக்கியம் பாடமாகக் கற்பிக்கத் ெதாடங்கி ம்
ேநாக்குடன் ெவவ்ேவ கால கட்ட எ த் கள் பற்றிச் சுலபமாக ம் தீர்க்கமாக ம்
தர்க்க ாீதியாக ம் அபிப்பிராயங்கள் இப்ேபா தான் ஒவ்ெவான்றாக ெவளிவரத்
ெதாடங்கியி க்கின்றன. சுமார் பதிைனந் ஆண் க க்கு ன் ஒ கட் ைரயில்
க.நா.சு. தற்காலத் தமிழ்ச் சி கைத எ த்தாளர்களிடம் ஒ ெபா ச் சர
காணப்ப வதாகக் குறிப்பிட்டார். இந்திய சுதந்திரத்திற்கு ந்ைதய எ த்தாளர்களிடம்
இ ந்த இலட்சியவாதம் இப்ேபா மைறந் ேபானேதா மட் மல்லாமல் ஒ வித
நம்பிக்ைகயின்ைம ம் இடம் ெபற்றி ப்பைத உணர
கிற என்றார் அவர். இன்
இன் ம் சில க த் க ம் கூற இய ம். எல்லாப் பிரச்ைனகைள ம்
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உள்ளடக்கியதாக அன்னியர் ஆதிக்கச் சுைம தமிழ்ச் சி கைத ஆசிாியர்களின்
ஆத்மாைவ அன் அ த்திய . பிரச்ைனக க்கு அவற்றி ேட தீர் காண
இய வதாக இன்ைறய தமிழ்ச் சி கைதகள் இ க்கின்றன. ஒ ெபா எதிாிைய
மனதில் ைவத்

இயங்கியதால் தம் ச தாயத்தி

ள் உள்ள ேவ பா கள்,

வித்தியாசங்கள், ரண்பா கள் அன் அதிகம் ெபாி ப த்தப்படவில்ைல. ஆனால்
இன்ைறய சி கைதகள் இவ்விஷயங்கள் குறித் ப் பகிரங்கமாக விவாதிக்கத்
தயங்குவதில்ைல. பிராந்திய வாழ்க்ைக
க்கமாக ம் விவரமாக ம்
பிரதிப க்கப்ப கிற . மத நம்பிக்ைக ம் கட ள் நம்பிக்ைக ம் ஒர் எளிதான,
ைகக்ெகட் ம் ெதாைலவி ள்ள சர்வ வியாதி நிவாரணியாக
விநிேயாகிக்கப்ப வதில்ைல. ெபண்கள் சம்பிரதாயக் கூட் களி
ந்
வி விக்கப்பட் ப் பலவித பாிமாணங்கள் ெகாண்ட நபர்களாகச்
சித்தாிக்கப்ப கிறார்கள். இப்ேபாக்குகைளப் ெப வாாி விற்பைன ைடய
பத்திாிைககளில் கூட இன் காணலாம்.
சி பத்திாிைகக டன் சில ல் பிரசுரங்க ம் கடந்த இ பதாண் களில் தமிழ்ச்
சி கைத லகில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் உண் பண்ணின. இவற்றில்
தலான ம்

க்கியமான ம் ஆகும் 'கு ேஷத்திரம்'. கட் ைரகள், கவிைதகள்,

சி கைதகள், ஒ

கு நாவல், ஒ

நாடகம் ஆக ெமாத்தம் சுமார் நா

பக்கங்கள்

ெகாண்ட இந் ைல 1967-ம் ஆண் ல் தி வனந்த ரத்தில்வசிக்கும் நகுலன் என்ற
எ த்தாளர் ெதாகுத் ெவளியிட்டார். அேத ஆண் ல்தான் இரண்டாவ உலகத்
தமிழ் மாநா ெசன்ைனயில் நடந்த . தமிழ் ெமாழிக்கு வள ட் ம் இவ்வி
நிகழ்ச்சிகளில் எ
தன்ைமயிடம் ெப ம் என் கூ வ க னம் என நிைனக்கும்
அள க்கு 'கு ேஷத்திரம்' பிரசுரமான தீவிர இலக்கிய அன்பர்களிடம் சலசலப்
ஏற்ப த்திய . இந்
ல் பங்கு ெபற்றவர் அேநகமாக அைனவ ம் ெப வாாிப்
பத்திாிைககளில் இடம் ெபறாதவர்கள். 'கு ேஷத்திரம்’ ெவளியானேபா இவர்களில்
ஓாி வேர ல் வ வத்தில் பிரசுரமானவர்களாயி ந்தார்கள். இ ப்பி ம் அந்தக்கால
கட்டத்தின்
த்தமிழ் எ த்தின் உன்னத எ த் க்காட்டாக ‘கு ேக்ஷத்திரம்’
அைமந்தி ந்த . பிற்காலத்தில் பல பாிேசாதைனப் பிரசுர யற்சிக க்கும் ஒ
ன்ேனா யாக விளங்கிய .
க்க ஒ தனிநபாின் யற்சி ம் ேதர் மான
‘கு ேக்ஷத்திரம்’ ந ன தமிழ் எ த்தின் ஒ
‘கு ேக்ஷத்திரம்’ ெதாகுப்ைபத் ெதாடர்ந்

ைமல் கல்லாக நிைலெபற்ற .
இன்ெனா

சி கைதத் ெதாகுப்

ெசன்ைனயில் நான்கு இளம் எ த்தாளர்களால் ெவளியிடப்பட்ட . ‘ேகாணல்கள்’
என்ற தைலப்பில் ெவளிவந்த இந்த
ல் இந்த நான்கு எ த்தாளர்க ம் தலா ன்
கைதகள் ேசர்த்தி ந்தார்கள். ‘கு ேக்ஷத்திரம்’ அைடந்த இலக்கிய அந்தஸ்
‘ேகாணல்கள்’ ெபறா ேபாயி ம் ெப வாாிப் பிரசுர உலகில் இடம் அளிக்கப்படாத
தர ள்ள எ த்தாளர்கள் கூட் ற
யற்சியில் ல் ெவளிக் ெகாண வதற்கு இ
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நல்லெதா ெதாடக்கமாயிற் ; அத் டன் ஆண்-ெபண் பா யற் சஞ்சலங்கைள
இலக்கிய க ப்ெபா ளாக எ
ம் ேபாக்குக்கு ன்ேனா யாக ம் அைமந்த .
அரசியல் கலப்பற்ற எ த் சாத்தியமா? சம்பிரதாய இலக்கியப் பார்ைவகளில்
அரசியல் தனியாகக் குறிப்பிடத்தக்கெதா அம்சமாகக் க தப்ப வதில்ைல. ஆனால்
ேசாவியத் ரட்சிையத் ெதாடர்ந் இந்தியாவி ம் ெபா
ைடைமக் க த் க ம்
ேகாட்பா க

ம் கவனம் ெபறத் ெதாடங்கின. தமிழ் எ த்தாளர்களிட ம் ‘நீங்கள்

எந்தப் பக்கம்?’ என்றெதா வினா ஐம்பதாண் களாகேவ நிலவி வ வதாகும்.
ஆயிரத் த் ெதாள்ளாயிரத் அ ப களில் சில சி கைதயாசிாியர்கள்
ெவளிப்பைடயாகேவ தம கட்சி அரசியல் உற கைள அறிவித் க் ெகாண்டனர்.
இலக்கிய விமாிசனத் ைறயி ம் எ த்தாளர்கள் அவர்களின் கட்சி
கண்ேணாட்டத்தி

ம், அவர்கள் எ த்

ெதாிவிப்பதாக ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட

ெசய்தியின் அ ப்பைடயி ம் ேபாற்றப்பட்டனர், அல்ல கண்டனம்
ெதாிவிக்கப்பட்டனர். ெப வாாிப் பத்திாிைககள் இச் சர்ச்ைசயில் ஈ படாத
நிைலயி ம் சி பத்திாிைககள் அணிவகுத் க்ெகாண் தீவிரவிவாதங்கள் நடத்திக்
ெகாண்டன. இவ் விவாதங்கள் ேநர யாகச் சிறந்த எ த்தாளர்கைளேயா
பைடப் கைளேயா சாத்தியமாக்காத ேபாதி ம் தமிழ்ச் சி கைதகளின் தளத்ைத ம்
எ த்தாளர் கவனத்திற்குப் பல திய ட்பங்கைள ம் ேசர்த் க் ெகா த்தன. அேத
ேநரத்தில் வளர்ந் வ ம் ெதாழில் ட்பப் பாிச்சயம் ெதாழில் ட்ப விவரங்கைளக்
கைதகளில் ெபா த்தி ைவப்பைதச் சாத்தியமாக்கிற் . பாட்டாளி மக்கள்
கிராமவாசிகளின் வாழ்க்ைக ட்பங்கள் இடம் ெபறத் ெதாடங்கிய ேபாலேவ
இயந்திர நி ணர்கள், ெதாழில் ட்ப வல் நர்கள், உயர்மட்டவாசிகள்,
கதாபாத்திரங்களாகி அவர்கள் லம் அ வைர வாசகர்க க்கு அறி கமாகாத
பாிமாணங்கள் எ த்தளிக்கப்பட்டன.
இந்த இ பதாண் களில் தமிழ்ச் சி
ெமாழிெபயர்ப் கள்

கைதகள் பிற இந்திய ெமாழிகளில் நிைறயேவ

லம் ப க்கக் கிைடத்தி க்கின்றன. ‘இண் யன் க ன்சில் ஃபார்

கல்சரல் ாிேலஷன்ஸ்’ ெவளியீடான ‘இண் யன் ெஹாைரஜன்ஸ்’ காலாண் ப்
பத்திாிைகயில் பல தமிழ்ச் சி கைதகள் ஆங்கிலம், பிெரஞ்சு, ஸ்பானிஷ் மற் ம்
அராபிய ெமாழிகளில் பிரசுரமாகியி க்கின்றன. இங்கிலாந் ெபங்குவின்ஸ்
நி வனத்தாாின் ‘நி ைரட் ங் இன் இந்தியா’ ெதாகுப்
ல் ன்
தமிழ்ச்சி கைதகள் இடம் ெபற்றி ந்தன. பல ேதசிய தினப் பத்திாிைகக ம் வார-மாத
இதழ்க ம் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்பில் பல தமிழ்ச் சி கைதகைள
ெவளியிட்
க்கின்றன. பல அயல்நா களில் தமிழ்ச் சி கைதகள் அந்நாட்
ெமாழிகளில் ெமாழியாக்கம் ெசய் வ ம் தகவ ம் இந்த இ பதாண் களில்தான்
அதிகம் ெதாிய வந்தி க்கிற . இ பரஸ்பரம் மக்கள் பற்றி ம் வாழ்க்ைக பற்றி ம்
அறிந் ெகாள் ம் ஆர்வத்ைத மட் மின்றி, தமிழ்ச்சி கைத உலக இலக்கிய அரங்கில்
மதிக்கத் தக்கெதா இடம் ெபற்றி ப்பைத ம் குறிக்கும்.
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ன்னேர குறிப்பிட்டப

இத்ெதாகுப் ஒ

காலகட்டத்தில் தமிழ்ச் சி கைத

இயங்கிய தளத்ைத, அதன் உயர்ந்த நிைலயில், பிரதிப க்கச் ெசய் ம் யற்சி.
இ ேவ எக்காலத் க்குமான தமிழ்ச் சி கைதத் ெதாகுப்பாகா . ஆனால் அப்ப ஒ
ெதாகுப் தயாாிக்கப்ப மாயின் அதில் இத் ெதாகுப்பின் பல கைதகள் இடம் ெப வ
உ தி.
ெசன்ைன,

ெசப்டம்பர் 19, 1980
அேசாகமித்திரன்
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1. கி ஷ்ணன் நம்பி : ம மகள் வாக்கு
கி ஷ்ணன் நம்பி:
கி ஷ்ணன் நம்பி என்ற ெபயாில் கைதக
கவிைதக

ம், சா

ம், சசிேதவன் என்ற ெபயாில்

சாஸ்திாி என்ற ெபயாில் கட் ைரக

நம்பி 1976-இல் திடீெரன ேநாய்வாய்ப்பட்

ம் எ தி வந்த தி .அழகிய

அகாலமரணமைடந்தேபா

அவ க்கு 44

வயேத ஆகியி ந்த . சாதாரண மனிதர்கைளச் சாதாரண சூழ்நிைலயில் ெபா த்தி,
மனித இனத்தின் அ மனத் த் தாப ம் ேசாக ம் பிரதிப க்க எ
வ இவ ைடய
சிறப் . ‘யாைன என்ன யாைன’ என்ற தைலப்பில் குழந்ைதக் கவிைதத் ெதாகுப் ம்,
‘நீலக்கடல்’ (1964), ‘காைல தல்’ (1965) ஆகிய தைலப் களில் சி கைதத்
ெதாகுப் க ம் ல் வ வில் ெவளிவந் ள்ள இவ ைடய பைடப் கள். இவர்
பிறந்த நாஞ்சில் நாட்ைடச் ேசர்ந்த அழகிய பாண் ய ரத்தில் (24-7-1932). இங்ேக
ேசர்க்கப்பட் ள்ள கைத இவர் கைடசியாக எ தியவற் ள் ஒன் .
ம மகள் வாக்கு - கி ஷ்ணன் நம்பி
ம நாள் ேதர்தல். ைனக்கும் கிளிக்கும் இ
ைனப் ேபாட் . கிளி அேபட்சகர்
ரபாகுக் ேகானா ம் ைன அேபட்சகர் மாறியா ம் ெப மாள் பிள்ைள ம் உயிைரக்
ெகா த் ேவைல ெசய்தார்கள். ஊர் இரண் பட் நின்ற .
சைமயல் ேவைலக்குச் ெசல்பவர்க

ம் ேகாவில் ைகங்ைகாியக்காரர்க

ம் நிைறந்த

அக்ரகாரத் ப் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத , கிளியின் ேகாட்ைட என்
ெசால் க்ெகாண்டார்கள். அந்தக் ேகாட்ைடக்குள் பல கு ம்பங்க க்கும் பால்
வார்த் க்ெகாண்
ந்தவர் ரபாகுக் ேகானார்தான்.
மீனாட்சி அம்மாளிடம் ெசாந்தமாகப் பசு இ ந்த . ேவைளக்குக் கால் ப ப் பாைல
ட் க்கு எ த் க்ெகாண் மிச்சத்ைத நியாயமாகத் தண்ணீர் ேசர்த் விைலக்கு
விற் வி வாள். ெராக்கந்தான். கட க்குத்தான் இந்தக் கடங்கார ரபாகுக் ேகானார்
இ க்கிறாேன!
மீனாட்சி அம்மாள் அப்ப ெயான் ம் வ ைமப்பட்டவள் அல்ல. இ ந்த ட் க்கும்,
ஊர யில் அ பத்தா ெசன்ட் நஞ்ைசக்கும் அவள் ெசாந்தக்காாி. தா க்கா பி னாக
இ ந் சில வ ஷங்க க்கு ன் இறந் ேபான அவள் கணவன் அவள் ெபய க்குக்
கிரயம்
த் ைவத்த ெசாத் இ . ராம ங்கம் ஒேர ைபயன், ஸா . தகப்பன்
ேவைலப் பாவம் பார்த் ப் ைபய க்ேக சர்க்கார் ேபாட் க் ெகா த் விட்ட
அவ ைடய அதிர்ஷ்டந்தான். கல்யாண ம் பண்ணி ைவத் விட்டாள் மீனாட்சி
அம்மாள். தள்ளாத வயதில் உதவிக்கு ஒ
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க்மிணி ெம ந்
ம்பாக இ ந்தா ம் ேவைலக்குக் ெகாஞ்ச ம்
சைளக்காதவள். அதிகாைலயில் வாச ல் சாணம் ெதளித் க் ேகாலம்
ேபா வதி
ந் ப க்கப் ேபாகும் ன் மாட் க்கு ைவக்ேகால் பி ங்கி ைவப்ப
வைர எல்லா ேவைலகைள ம் அவள் அப்ப க்கில்லாமல் ெசய் வி வாள்.
சைமய ல் அவ க்கு நல்ல ைக மணம். ெவ ம் வற்றல் குழம் ம் கீைரக் கறி ம்
பண்ணிப் ேபாட்டால் கூடப் ேபா ம்; வாய்க்கு ெமாரெமாரப்பாக இ க்கும்.
(மாமியார்கள் எப்ேபா ம் ஏேத ம் குற்றம் குைற ெசால் க்ெகாண் தான்
இ ப்பார்கள். எல்லாம் ம மகள்காாிகள் தி ந் வதற்கும் ேம ம் ேம ம்
ன்ேன வதற்கும் தாேன.)
க்மிணிக்கு பால் கறக்க ம் ெதாி ம். பால் கறந்தால் ெநஞ்சு வ க்கும் என்
பக்கத்

ட் ப் ெபண்கள் ெசால்வ ண் . ஆனால் பல ம் ேபசுவார்கள்; ஒன்ைற ம்

காதில் ேபாட் க்ெகாள்ளக்கூடா , பதில் ேபச ம் கூடா . ஏன் யாாிட ம் எ
ேபசாம

ப்ப

ெராம்ப ெராம்ப உத்தமம். நாம் உண் , நம் காாியம் உண்

ேம
என்

இ ந் விட ேவண் ம். இப்ப , ம மகள் வந்த அன்ேற மாமியார் த்திமதிகள்
கூறியாகிவிட்ட . ேம

ம், கல்யாணத் க்கு

ன்ேப

க்மிணிக்கு ேலசாக மார்வ

ம்

இைறப் ம் உண் . டாக்டர்கள் அவைளப் பாிேசாதித்தி ந்தால் ’ ராபிகல்
ஈஸ்ேனாபீ யா’ என்றி ப்பார்கள். ஆனால் ஏன் அப்ப ப் பாிேசாதிக்க ேவண் ம்?
ைவத்தியம் ெசய்கிேறன் என் வ கிறவர்கள் பணத் க்காக என்ன
ேவண் மானா ம் ெசய்வார்கள். அவர்க க்குக் காசு ஒன் தான் குறி. மீனாட்சி
அம்மா க்குத் ெதாியாதா? அவள் வயசு என்ன? அ பவம் என்ன? ஒ குழந்ைத
பிறந் விட்டால் எல்லாம் சாியாகப் ேபாய்வி ம் என் ெசால் விட்டாள். அவள்
மட் மல்ல; டாக்டாிடம் ேபாவதற்கு இங்கு யா ம் சாகக் கிடக்கவில்ைலேய?
ம மகைள ஏவி விட் விட் மாமியார் மீனாட்சி அம்மாள் ஒன் ம் ைகையக்
கட் க்ெகாண் சும்மா இ ந் விடவில்ைல. அவ க்கும் ேவைலகள் உண் .
பா

க்குத் தண்ணீர் ேசர்ப்ப , அளந்

விற்ப , வ கிற காசுகைள (ராம ங்கம்

சம்பளம் உட்பட) வாங்கிக் கணக்கிட் ப் ெபட் யில்
ெசல

ெசய்வ , தபால் ேசவிங்க்

ல் பணம் ேபா வ

ெபா ப் தான். இைவ மட் மா? ஓய்ந்த ேநரங்களில்

ட் வ , பார்த் ப் பார்த் ச்
எல்லாம் அவள்
ராமெஜயம்,

ராமெஜயம்

என் ஒ ேநாட் ப் த்தகத்தில் லட்சத் ச் ெசாச்சம் தரம் எ தி, அக்ரகாரத் ப்
ெபண்கைள அதிசயத்தில் ஆழ்த்திவிட்
க்கிறாள். சாவதற்குள் பத் இலட்சத்
ஒன் எ தி
த் விட ேவண் ம் என்ப அவள் திட்டம்.
க்மணி ம் மாமியா ம் என் ேம ேசர்ந் தான் சாப்பி வார்கள். பாிமாறியப ேய,
‘ெபண் ற்கழகு உண்
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கணீெரனக் கூ ைகயில், அந்த அாிய வாக்ைக மீனாட்சி அம்மாேள அவள ெசாந்த
அறிவால் சி ஷ் த் வழங்குவ ேபால் ேதான் ம் க்மிணிக்கு. ேம ம் அதிகமாகச்
சாப்பிட்டால் ஊைளச் சைத ேபாட் வி ம் என் மாமியார் ெசால்வதி ம் ஒ
நியாயம் இ க்கிற என் ம மகள் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் யதாயிற் . (ெராம்ப ம்
ெபா க்க
யாமல் ேபாய், யா ம் அறியாதப
க்மிணி அள்ளிப் ேபாட் க்
ெகாண் தின்ற இரண்
ன் சந்தர்ப்பங்களில்தான்.)
ம மகள் என் வ கிறவர்களின் வாையக் கிளறி எைதயாவ பி ங்கிக்ெகாண்
ேபாய் மாமியார்க்காாிகளிடம் ேகாள் ட் ச் சண்ைட உண்டாக்கி ேவ க்ைக
பார்க்காவிட்டால் ஊர்ப் ெபண்க க்குத் க்கம் வராதல்லவா? ஆனால்
க்மிணியிடம் அவர்கள் வித்ைதகள் எ
ம் ெசல் ப யாகாமல் ேபான
அவர்க க்குப் ெப த்த ஏமாற்றமாகிவிட்ட . சதா ட்ேடா அைடந் கிடக்கும்
ேபா

அவள் எப்ேபாதாவ

அவைள விரட் க்ெகாண்
ெபண் வாயில்லாப்
இர

ேகாவி

க்ேகா குளத் க்ேகா அ

ப்பப்ப ம்ேபா ,

பின்னால் ஓ ய ெபண்கள் இப்ேபா

ச்சி’ என்

ஒ ங்கிக்ெகாண்

ஓய்ந் , ‘இந்தப்

விட்டார்கள்.

ேநரத் திண்ைண வம் களின்ேபா , “மாட் ப் ெபண் எப்ப

இ க்கா?” என்

ைளக்கிறவர்களிடம், “அவ க்ெகன்ன, நன்னார்க்கா” என் ேமல் அண்ணத்தில் நா
னிைய அ த்திப் பதில் ெசால் அைடத் விட் அ த்த விஷயத் க்கு நகர்ந்
வி வாள் மீனாட்சி அம்மாள். “அவளா? அவைள ெஜயிக்க யாரால்

ம்?”

என்பார்கள் ஊர்ப் ெபண்கள், ஒ வித அசூைய டன்.
ேதர்த க்கு ன்தின இர ப் ேபச்சுக் கச்ேசாியில் ேதர்தல் விஷயம் பிரதானமாக
அ பட்டதில் ஆச்சாியம் இல்ைல. மீனாட்சி அம்மாள் வாக்கு யா க்கு என்ப
நன்றாகத் ெதாிந்தி ந் ம், “ஒங்க ஓட்
வாையக் கிளறினாள் ஒ த்தி. “ஏண்

கிளிக்குத்தாேன மாமி?” என்

விஷமமாக

எல்லாம் ெதாிஞ்சு ெவச்சுண்ேட என்னச்

சீண்டறயா?” என்றாள் மீனாட்சி அம்மாள். “ஒங்க மாட் ப் ெபாண் ஆ க்குப் ேபாடப்
ேபாறாேளா?” என்

இன்ெனா த்தி கண்ைணச் சிமிட்ட ம், மீனாட்சி அம்மா

க்குக்

ேகாபம் வந் விட் ட . "ெபாண் களா, என்ன ம் அவள ம் பிாிச்சாப் ேபசேறள்?
நா ம் அவ ம் ஒண் , அ ெதாியாதவா வாயிேல மண்
ேபா ேபாட ம் எல்லா ம் ெபாிதாகச் சிாித்தார்கள்.

" என்

அவள் ஒ

காைலயில் வாக்குப் பதி சற் மந்தமாக ம் மதியத் க்கு ேமல் ெராம்பச்
சு சு ப்பாக ம் இ ந்த . மீனாட்சி அம்மாள் தல் ஆளாகப் ேபாய் ேவாட் ப்
ேபாட் விட் வந் விட்டாள். ட்
ந் கூப்பி கிற ரத்தில் ஆற் க்குப்
ேபாகிற வழியில் இ க்கிற ெதாடக்கப் பள்ளிதான் சாவ . ராம ங்கம் குளித்
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விட் த் தி ம் கிற வழியில் ஆட்கள் பி த்தி க்க, ஈரத்
ேவாட்டளிக்கும்ப ஆயிற் .

ணிேயா

அவன்

மத்தியான்ன உண க்குப் பிறகு வழக்கமாகிவிட்ட சாப்பாட் மயக்கத்தில் மீனாட்சி
அம்மாள் தாழ்வாரத் நிைலப்ப யில் தைல ைவத் ப த் க் கிடந்தாள். க்மிணி
ெதா வத்தில் மாட் க்குத் தவி ம் தண்ணீ ம் காட் க்ெகாண்
ந்தாள். ெகாஞ்ச
ேநரத் க்கு ன் தான் அ சுமட் க் கட் க்கு ஒ கட் ப் ல் தின் தீர்த் தி ந்த .
அ கு ப்பைத ம் தின்பைத ம் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ப்ப
க்மிணியின் மிகப்
ெபாிய சந்ேதாஷம்; மாமியாாின் அதிகார எல்ைலக

க்கு ெவளிேய கிைடக்கிற

சந்ேதாஷம். "சவேம, வயத்தா க் ெகாண்ேட எம்பிட் த் தின்னா ம் ஒம் பசி அடங்
கா " என் ெபாய் ேகாபத் டன் அதன் ெநற்றிைய ெசல்லமாய் வ
வாள்.
மா ன்

ெநைனக்கப்படா , மகால

மியாக்கும்! ஒ

நாழி கூட வயி

வாடப்படா ; வா த்ேதா கறைவ ம் வா ப் ேபாயி ம். கண் ம் க த் மாக்
கவனிச்சுக்க ம்" என்ப மீனாட்சி அம்மாளின் நிைலயான உத்தர . "பசுேவ நீ
மட் ம் ெபண் ர் இல்ைலயா? உண் சு க்கற நியாயம் ஒனக்கும் எங்க
மாமியா க்கும் மாத்ரம் ெகைடயாதா ெசால் ! " என் அதன்
கில் தட் வாள்
க்மிணி. அவ க்குச் சிாிப் ச் சிாிப் பாய் வ ம். அதன் க த் த் ெதாங்கு சைதையத்
தடவிக் ெகா ப் பதில் அவ க்குத் தனியான ஆனந்தம். அதற்கும் இ பி க்கும்.
கத்ைத இவள் பக்கமாகத் தி ப்பி இவள் ேமல் ஒட் க்ெகாள்ளப் பார்க்கும். " நான்
இன்னிக்கு ஓட் ேபாடப் ேபாேறன். ஒனக்கு அந்த ஒபத்ரவம் ஒண் ம் ெகைடயா .
நான் ஆ க்குப் ேபாட
ெசால்றேயா அவா
பி க்குேமா? ெசால்

ம் நீ ெசால்

. ெசால்

வியா? நீ ஆ க்குப் ேபாடச்

க்குப் ேபாடேறன். ஒனக்குப்

ைன பி க்குேமா? கிளி

, எனக்கு ஆரப் பி க்குேமா அவாைளத்தான் ஒனக்கும் பி க்கும்,

இல் யா? ெநஜமாச் ெசால்ேறன், எனக்குக் கிளிையத்தான் பி க்கும். கிளி
பச்சப்பேசல் எம்பிட் அழகா இ க்கு! அ மாதிாி பறக்க ம் எனக்கு ெராம்ப
ஆைச. ைன ம் எனக்குப் பி க்கும். ஆனா அதவிடக் கிளிையப் பி க்கும். ஆனா
ைனக்குக் கிளிையக் கண்டாேல ஆகா .”
வாளியில் தண்ணீர் தணிந் விடேவ, குடத்தி
ந் ேம ம் தண்ணீைரச் சாித் த்
தவி ம் அள்ளிப் ேபாட்டாள். அதற்குள் பசு அழியி
ந் ஒ வாய் ைவக்ேகாைலக்
க த் க்ெகாண்
அதன் வாயி

அப்ப ேய தண்ணீைர ம் உறிஞ்சத் ெதாடங்கேவ, எாிச்ச
ந்

ைவக்ேகாைல அவள் பி ங்கி எறிய ம், வாளி ஒ

ஆட்டம் ஆ த்

தண்ணீர் சிந்திய . “சவேம, எ க்கு இப்ப ச் சிந்திச் ெசதறறாய்? ேதவா
அசுரா

க்காச்சா? ஒ ங்கா வழியாக் கு ேயன்” என்

டன்

க்காச்சா,

அதன் தாைடயில் ஒ

தட் த்

தட் னாள். அ இடம் வலமாய்த் தைலைய ஆட் அைசக்க, தவிட் த் தண்ணீர்
பக்கங்களில் சிதறி க்மிணியின் ேம ம் பட்ட . அவள் ைடைவத் தைலப்பால்
கத்ைதத் ைடத் க் ெகாண்டாள்.
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பசு இப்ேபா

தண்ணீைர உறியாமல் வாளியின் அ யில் வாையத் தணித் ,

பிண்ணாக்குக் கட் ஏதாவ கிைடக்காதா என்
காற் க் குமிழிகள் சளசளெவன ெவளிப்பட்டன.

ழாவ, தண்ணீாின் ேமல்மட்டத்தில்
ச்சு ட் ப் ேபாய் கத்ைதச்

சடக்ெகன அ ெவளிேய எ த் , தைலைய ேமல்ேநாக்கி நிமிர்த்தி, சு ெசன்ற .
அதன் கத்ைதச் சுற்றி வி ந்தி ந்த தவிட் வைளயத்ைதப் பார்க்க அவ க்குச்
சிாிப் வந்த . “ேகட்டாயா, பசுேவ! நீ இப்ேபா மட் ம் இப்ப க் கறந்தாப் ேபாறா .
எனக்குக் ெகாழந்ைத ெபாறந்தப் ற ம் இப்ப ேய ெநறயக் கறந் ண்
க்க ம். எங்
ெகாழந்ைத ஒம் பாைலக் கு க்க ேவண்டாமா? ஒங் ெகாழந்ைத கு க்கற மாதிாி எங்
ெகாழந்ைத ம் ஒம் மடீல பால் கு க்க சம்மதிப்பிேயா? எங்காத் க்காரர் ெசால்றாப்ேல,
எனக்குத் தான் மாேர ெகைடயாேத. மார்வ தான் இ க்கு. மாாில்லாட்டாப் பாேல ?
ஆனா நிச்சியமா எனக்கும் ெகாழந்ைத ெபாறக்கத்தான் ேபாற . ெபறப் ேபாறவள்
எங்க மாமியார் ெசால்றாப்ேல, எப்பவாவ ஒ தரம் ப த் ண்டா ம் ெபறத்தான்
ெசய்வாள். ெபறாதவ என்னிக்கும் ெபறப் ேபாறதில்ேல. த்தத்திேல ெசத் ப்
ேபானாேன எங்கண்ணா மணி, அவன்தான் எனக்குப் பிள்ைளயா வந்

ெபாறக்கப்

ேபாறான். ெதாி மா ஒனக்கு? ெகாம்பக் ெகாம்ப ஆட் . ஓெரழ ம் ெதாியா

ஒனக்கு.

நன்னாத் திம்பாய்!” பசு ெபாத் ெபாத்ெதன் சாணி ேபாட் , ஒ குடம் த்திரத்ைத ம்
ெபய்த . உடன் அவேள அவசரத் டன் சாணிைய இ ைககளா ம் லாகவமாக
அள்ளிக் ெகாண் ேபாய்ச் சாணிக் குண் ல் ேபாட் விட் வந்தாள். ல்தைரயில்
ைகையத்

ைடத்

எ த் க்ெகாண்

விட் , மிகுந்தி ந்த தண்ணீ டன் வாளிைய ம் குடத்ைத ம்
அங்கி ந்

நகர்ந்தாள். பசு அவைல நிமிர்ந்

கத்திற் . “ேபாேறன், ேபாய் ஓட் ப் ேபாட் ட்

வந்

கன்

பார்த் , ‘ம்மா’ என்

க்குட் ையக் கு க்க

விடேறன். மணி
கூட இ க்காேத. அ க்குள்ள ஒனக்கு அவசரமா?” பால் கட்
ம
ைடத் க் காம் கள் ெதறித் நின்றன.
மீனாட்சி அம்மாள் ெசால்

ைவத்தி ந்தப , பக்கத்

ட் ப் ெபண்கள் சிலர்

க்மிணிைய ம் சாவ க்கு அைழத் ச் ெசல்ல, இ ப்பதில் நல்ல உைடகளணிந்
வந்தி ந்தனர். கிணற்ற யில் ைக,

கம் எல்லாம் க விக்ெகாண்

ட் க்குள் வந்தாள். “சாி, சாி, தலய ஒ க்கிண் , ெநத்திக்கிட் ண்

க்மிணி
ெபாறப்ப ”

என் மாமியார்
க்க ம், க்மிணி அலமாாிையத் திறந் சிறிய சிறிய பச்ைசப்
க்கள் ேபாட்ட ஒ வாயில் ஸாாிையக் ைகயில் எ த் க்ெகாண் ஒ மைற க்காக
ஓ னாள். கத்தின் ன்றில் ஒ பங்கு ெதாிகிற ைகயகல வட்டக் கண்ணா யில்
கம் பார்த் , சீப் சமயத் க்குத் தட் ப்படாமல் ேபானதால் விரல்களாேலேய
ைய ஒ க்கிவிட் க்ெகாண் , ெநற்றியில் ஏேதா ஒ இடத்தில் குங்குமம் ைவத் க்
ெகாண் வாசல் பக்கத் க்கு ஓேடா
ம் வந்தாள். வந்தி ந்த ெபண்களில் ஒ த்தி
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மீனாட்சி அம்மாள்
ேநரம்டீ?” என்

கத்ைத ஓரக்கண்ணால் பார்த் விட் , “ஏண் , எம்பிட்

ேகட்க ம்

க்மிணிக்குத்

வாாிக்காமன்னா ஓ வேரன்” என்

அவள் அைடக்கிற குர ல் பதில் ெசால்

ப்பதற்குள், “சாி, சாி, கிளம் ங்ேகா!” என்
அம்மாள். ப

க்ெகன்ற . “தலயக் கூடச் சாியா
எல்லாைர ம் தள்ளிவிட்டாள் மாமியார்

இறங்கியவைளக் ைகையத் தட் , “இந்தா, ெசால்ல மறந் ட்ேடேன, ஒ

நிமிஷம் இங்க வந் ட் ப் ேபா” என்

ட் க்குள் கூட் ப் ேபானாள். குரைலத்

தணித் , “ஞாபகம் ைவச்சிண்
க்கியா? தப்பாப் ேபாட் டாேத. ஒ சீட் த் த வா,
னப் பட ம் கிளிப்பட ம் ேபாட்
க்கும். னப் படத் க்குப் பக்கத்திெல த்திைர
குத்தி . வழிெல இ கள்கிட்ட வாெயக் கு க்காத ேபா” என்றாள்.
சாவ அைமதியாக இ ந்த . பல வைள க டன் ஒ ெபண் வாிைச ம் சற்
ேநராக ஓர் ஆண் வாிைச ம். ெபண் வாிைசயின் நீளம் சிறி அதிகம். வர்ணங்கள்
நிைறந்த ெபண் வாிைச மலர்கள் ம ந்த ஒ ெகா ேபால ம் ஆண் வாிைச ஒ
ெந ய ேகால் ேபால ம் ெதாிந்தன. ேவாட்டளித் ெவளி வந்த சில ஆண் கங்களில்
தந்திரமாய் ஒ காாியம் நிகழ்த்தி விட்ட பாவைன ெதன்பட்ட . ஒ சா ச் சடங்ைக
த்

வ வ

ேபால் சில

கங்கள் கைளயற்

ெவளிப்பட்டன. அேநகமாய்,

ெபண்கள் எல்லா ேம மிதமிஞ்சிய, அடக்கிக்ெகாள்ள ய ம் சிாிப் க டன்,
பற்களாய் ெவளிேய வந்தனர். க்மிணிக்கு ெராம்பச் சந்ேதாஷம். எல்லாேம
அவ க்குப் பி த்தி ந்த .
அந்தப் பள்ளிக் காம்ப ண் க்குள் ெசழிப்பாக வளர்ந்

நின்ற ேவப்பமரங்கைள

அவள் மிக ம் வி ம்பி ேநாக்கினாள். ெவயில் மந்தமாகி, ேலசுக் காற் ம் சி சி
அ உடம்ைப விட மனசுக்கு ெவகு இதமாக இ ப்பதாய் அவள் உணர்ந்தாள்.
கண்ணில் பட்டெதல்லாம் அவைளக் கு
என்னிக்காவ

க்க,

கலப்ப த்திற் . ' இன்னிக்கு மாதிாி

நான் சந்ேதாஷமாக இ ந்தி க்ேகனா?' என்

அவள் தன்ைனத்தாேன

ேகட் க்ெகாண்டாள். ஆ! அேதா அனிசமரம்! ஒ ேகா யில், ஒ

கிணற்ற யில்

ஒற்ைறப்பட் அ நிற்கிற . அ அனிசமரந்தானா? ஆம், சந்ேதகேம இல்ைல.
ேவம்ப ாில்தான் தல் தலாக அவள் அனிசமரத்ைதப் பார்த்தாள். அதற்குப் பின்
இத்தைன வ ஷங்களில் ேவ எங்குேம அவள் பார்க்கவில்ைல. உலகத்தில் ஒேர ஒ
அனிசமரந்தான் உண் ; அ ேவம்ப ர் ேதவசகாயம் ஆரம்பப் பாடசாைலக்
காம்ப ண் க்குள் இ க்கிற என் உ திப்ப த்திக் ெகாண்
ந்தவள் இவ் ாில்
இன்ெனான்ைறக் கண்ட ம் அதிசயப்பட் ப் ேபானாள். ஒ கால் அந்த மரேம
இடம்ெபயர்ந்

இங்ேக வந் விட்டதா? ஆ! எவ்வள

ஆனந்தம் தாங்க
ேவண் ம் ேபா
சிேய தனி!

RangaRakes

பழங்கள்!

க்மிணிக்கு

யவில்ைல. அனிசமரம், அனிசமரம் என் உரக்கக் கத்த
ந்த . அனிச்சம்பழம் தின் எவ்வள காலமாகிவிட்ட ! அதன்
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ேவம்ப

ாில் அவள் ஐந்தாவ

வைர ப த்தேபா

எத்தைன பழங்கள்

தின்றி ப்பாள்! கணக்கு உண்டா அதற்கு? ைபயன்க டன் ேபாட்
ேபாட் க்ெகாண் அவள் மரத்தில் ஏ வாள். இ ெதாைடக ம் ெதாியப்
பாவாைடையத் தார்ப்பாய்ச்சிக் கட் க்ெகாள்வாள். மரம் ஏறத் ெதாியாத அவ
சிேநகிதிகள், ' க்கு எனக்குப் ேபா

, எனக்குப் ேபா

' என்

கத்தியப

ைடய

கீேழ

அண்ணாந் நிற்க, மரத்தின் உச்சாணிக் கிைளகளில் இ ந்த ப பழம் தின்
ெகாட்ைடகள் ப்பி மகிழ்ந்தைத நிைனத்தேபா அவ க்குப் ல்லாித்த . கண்
ளிர்த்த . ளியங்ெகாட்ைட ஸா ம் சள்சள் ஸா ம் ஞாபகம் வரேவ அவ க்குச்
சிாிப் ச் சிாிப்பாய் வந்த . பாவம், அவர்கள் எல்லாம் ெசத் ப் ேபாயி ந்தா ம்
ேபாயி க்கலாம் என் எண்ணிக்ெகாண்டாள். மீண் ம் சின்னவளாகிப் பள்ளிக்குப்
ேபாக
ந்தால் எத்தைன நன்றாக இ க்கும் என் ேதான்றிய அவ க்கு!
மரங்கள் காற்றில் அைசந் ெகாண்
ந்தன. க்மிணி ெகாஞ்சம் கூட
எதிர்பார்ககவில்ைல. அந்த அனிச மரத்தின் ஒ
னிக்கிைளயில் ஒ பச்ைசக்கிளி
சிவந்த க்குடன் பறந் வந் உட்கார்ந் கிாீச்சிட்ட . கிைள ேம ம் கீ மாக
ஊசலா ய . என்ன ஆச்சாியம்! 'கிளிேய வா! நீ ெசால்ல ேவண் யதில்ைல. என் ஓட்
உனக்குத்தான். ன்ேப நான் தீர்மானம் ெசய்தாயிற் . ஆனால் என் மாமியாாிடம்
ேபாய்ச் ெசால் விடாேத. ைனக்குப் ேபாடச் ெசால் யி க்கிறாள் அவள். நீேய
ெசால்

, கிளிக்குப் ேபாடாமல் யாராவ

ைனக்குப் ேபா வார்களா? என் மாமியார்

இஷ்டத் க்கு வித்தியாசமாக நான் இைதச் ெசய்ய ேவண் யி க்கிற . என்ன ெசய்ய,
ெசால் ? சாி, இப்ேபா நீ எங்கி ந் வ கிறாய்? எங்கள் ட் க்கு வாேயன். நீ
எப்ேபா வந்தா ம் என்ைனப் பார்க்கலாம். மாட் த் ெதா வத்தில் தான் இ ப்ேபன்.
இப்ேபா வரச் ெசௗகாியமில்ைல என்றால் பின் எப்ேபாதாவ வா. எனக்குக்
குழந்ைத பிறந்த பிறகு வந்தாயானால் ெராம்பச் சந்ேதாஷமாக இ க்கும். என்
குழந்ைத ம் உன் அழைகப் பார்ப்பான் அல்லவா? வ ம்ேபா , கிளிேய,
குழந்ைதக்குப் பழம் ெகாண்

வா!'

க்மிணி அன் வைர கி வாிைசகைளக் கண்டவள் இல்ைல. இ அவ க்குப்
ைமயாக ம் ஒ நல்ல ஏற்பாடாக ம் ெதாிந்த . ெரயில் மாதிாி நீளமாக இ ந்த
வாிைச இப்ேபா கு கிப் ேபாய்விட்டேத! ஆண்கள் ஏெழட் ப் ேபேர நின்றனர்.
சாவ அவள் பக்கம் ேவகமாக வந் ெகாண்
ந்த . அவ க்கு ன்னால்
எட்ெடான்ப ேபர் ெபண்கள். தான் அைறக்குள் பிரேவசித்த ம் ேவற் ஆண்களின்
அ காைம அவ க்குக் கூச்சத்ைத ம் ஒ வைக மனக்கிளர்ச்சிைய ம் உண்
பண்ணிற் . யாைர ம் நிமிர்ந்
சித்திரமாக எண்ணிக்ெகாண்

பாராமல், சுற்றியி ப்பவற்ைற மனசில் கன ச்
ன் நகர்ந்தாள்.

இளம் க ப்பாய் மயிர் இன்றிக் ெகா ெகா ெவன இ

ைககள், ஒ

நீள் ச ர

ேமைஜயின் ேமல் காகித அ க்குகள், சிவப் , மஞ்சள் ேபனா ெபன்சில்க
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இயங்க, அவ க்கு ஒ ெவள்ைளச் சீட் நீட்டப்பட்ட . யார் யா ைடயேவா
காலகள் கு க்கும் ெந க்குமாய்க் ேகா களிட்டன. ஒ நாணயம் தைரயில் வி ந்த
சத்தம் காதில் வி ந்த . கைடசியில் ஒ ஸ்கிாீன் மைறப் க்குள் எப்ப ேயா தான்
வந் விட்டைத க்மிணி உணர்ந்தாள். அவ க்குப் பின்னால் திைரக்கு ெவளிேய ஒ
ெபண் சிாிப்ெபா

ெதறித் , ெநா யில் அடங்கிற் .

அ த் க் ெகாண்ட . ெபா க்க

யாதப

த்திரம்

க்குவின் ெநஞ்சு படபடெவன
ட் ற் . 'ஸ்வாமி, என்ன

அவஸ்ைத இ !' பற்கள் அ ந்தின. 'ஐேயா, பால் கறக்க ேநரமாயி க்குேம' என்ற
நிைன

வர ம யில் பால்

ட் த் ெதறிக்க ம கும் பசு ம், கட்

தவிக்கும் அதன் கன் ம் 'ம்மாம்மா' என்

தாவித்

அவள் ெசவி களில் அலறிப்

ைடக்கலாயின. அவள் உடம் இப்ப ப் பத
வ க்கிற . ஆ, கிளி! கிளிக்கு எதிேர

ந்

வாேனன்? மா ம் ேலசாக

த்திைர ெந ங்கிவிட்ட . இப்ேபா

ஒ

ைக

க்மிணியின் ைகைய பற்ற ம், தி க்கிட் , 'யார ?' என் அவள் தி ம்பிப்
பார்த்தாள். யா ம் அங்கில்ைல. ஆனால் அவள் ைகைய ேவெறா ைக இ கப்
பற்றியி ந்த என்னேவா நிஜந்தான். ெபண் ைகதான். ேவ யா ைடய ைக ம்
அல்ல; மாமியார் மீனாட்சி அம்மாளின் ைக தான். கிளிக்கு ேநர் எதிராக இ ந்த அவள்
ைகைய,

ைனக்கு ேநராக மாமியார் ைக நகர்த்த ம், பளிச்ெசன்

அங்கு

த்திைர

வி ந் விட்ட . ஆ! க்மிணியின் வாக்கு ைனக்கு! ஆம், ைனக்கு! பரபரெவனச்
சாவ ைய விட் ெவளிேயறினாள் அவள். அவ க் காகப் ெபண்கள் காத்தி ந்தனர்.
இவள் வ வைதக் கண்ட ம் அவர்கள் ஏேனா சிாித்தனர். பக்கத்தில் வந்த ம், " க்கு,
யா க்கு ேபாட்ேட?" என் ஒ த்தி ேகட்க, "எங்க மாமியா க்கு" என்ற வார்த்ைதகள்
அவள் அறியா அவள் வாயி
ந் ெவளிப்பட ம் கூ நின்ற ெபண்கள் ெபாிதாகச்
சிாித்தார்கள். க்மிணி தைலையத் ெதாங்கப் ேபாட்டப , அங்கு நிற்காமல்
அவர்கைளக் கடந் விைரந் நடந்தாள். ன்ைன விட ம் மார் வ த்த . ெபாங்கி
வந்த க்கத்ைத ம் கண்ணீைர ம் அடக்க அவள் ெராம்ப ம் சிரமப்பட
ேவண் யி ந்த .
-------------------------
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2. அம்ைப: மிேலச்சன்
அம்ைப:
எ ப களில் எ ச்சி ெபற்

வ ம் ெபண்ணினத்தின்

அறியப்பட்ட 'அம்ைப'யின் இயற்ெபயர் சி.எஸ்.ல

க்கியக் குரல்களில் ஒன்றாக

மி. பிறந்த

ேகாயம் த்

ாில்

(17-11-1944). இந்தியப் ெபண்களின் பிரச்ைனகள், அவர்க ைடய ச க அந்தஸ்
ஆகியைவ பற்றிய இவர கட் ைரகள் பிரபல ஆங்கில சஞ்சிைககளில் ெவளியாகி
ள்ளன. 'அந்தி மாைல' (நாவல், 1966), 'நந்திமைலச் சார ேல' (குழந்ைதகள் நாவல்,
1961), 'சிறகுகள்

றி ம்' (சி கைதகள், 1976) - இைவ

ல் வ வில் ெவளிவந் ள்ள

பைடப் கள். 'தங்கராஜ் எங்ேக?' என்ற குழந்ைதகள் திைரப் படத் க்காக வசனம்
எ தியி க்கிறார்.
கவாி : Flat 9, Dutt Kutir, Plot 20/12, Wadala, Bombay - 400 031.
மிேலச்சன் - அம்ைப
ஊாின் ஒ க்குப் றத்தில், பிறாின் ெதாடல்க

க்கு அ கைதயற்ற கீழ்ஜாதி

ஆத்மாவாய்த் தன்ைன உணர்ந்தான் சாம் அந்த இடத் தில்; அந்தச் சமயத்தில்.
அவைனச் சுற்றி ம் ேபச்சு நடந் ெகாண்
ந்த . அவன் பங்ேகற்காதைதப்
பற்றிக் கவைலப்படாத ேபச்சு. அவன் அங்ேக யி ந்த நாற்கா களில் ஒன்றாக
இ ந்தி க்கலாம். ஸவிதா, அவ

க்கும் அவள் ெபற்ேறார்க

க்குமிைடேய உள்ள

அபிப்பிராய ேபதங்கைளப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்
ந்தாள், காைல சிற் ண் யின்
ேபா . "அவர்க க்கு நான் ெபாிய பிசினஸ் எக் க்
ைவக் கல்யாணம்
ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற ஆைச. எனக்கு அப்ப யில்ைல. அறி
ர்வமாக
நான் ஒ வைன வி ம்பேவண் ம். அவ க்கு மற்றவர்களின் ன்பங்களில்
பங்ேகற்கத்
ப் இ க்க ேவண் ம்."
அவ க்கு ஏேனா அவன் தங்ைக இந் வின் நிைன வந்த . ஸவிதா, உனக்குத்
ேதர்ந்ெத க்க உாிைம இ க்கிற . உன் அப்பா ெபாிய வர்த்தகர். ஓர் அறி ஜீவிைய
நாடக்கூட உன் ேபான்ற வர்க
காைலயில் எ ந்

க்குத்தான் உாிைம. ஆனால் இந் ? அவள்

அம்மாவிடம் ஆயிரம் திட் கள் ேகட்டவாேற இயங்கி, அவேள

கஞ்சி ேபாட ைடைவ ஒன்ைற உ த்தி, குட்
பன்பாக் ல் மத்தியான்னத் க்கு
ேவண் யைத எ த் க்ெகாண் பஸ் பி க்க ஓ வாள். பஸ் ல் இடம் வி ம் தல்
ஆள் அவள் கவனத்ைதக் கவர்ந் வி வான். ன்சிாிப் ப் க்கும். அவள் மனம் குளிர
ஓர் ஆண் கம் ேபா ம். தர்க்காீதியாக இயங்குவ இல்ைல அவள் மனம். அவள்
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ெவ ம் உணர்ச்சிகளின் கலைவ. தியாகம், பாசம், ய்ைம, ேதசபக்தி, அன் , காதல்
ேபான்ற ெசாற்கள் அவள் மனத்தின் தந்திகைள மீட் பைவ. அவளிடம்
கல்யாணத்ைதப் பற்றிப் ேபசி ஒ வைனத் ேதர்ந்ெத க்கச் ெசான்னால் அவள்
மிரண் வி வாள். காலம் காலமாய் அவள் வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவர்க
இ ந்

பழக்கமில்லாத உாிைம அ . அவள் காத த்தா

ைடைவகள் வாங்கித் தர, அ க்காமல் அன் ெச

க்கு இல்லாத,

ம் சினிமா கூட் ப் ேபாக,

த்த (அப்பாவிடம் வாங்கிய ெபல்ட்

அ களின் எதிெரா ) ஒ வைனத்தான் காத ப்பாள். கல்யாணம் ெசய் ெகாண் ,
பிள்ைளகள் ெபற் ச் சினிமாப் பார்க்கும் தி ப்தியி ம் பண் ைககள் ெகாண்டா ம்
பக்தியி ம் வாழ்க்ைகையச் ெசலவழித் வி வாள். தனக்கு நிராகாிக்கப்பட்ட எ
என்பைத அவள் அறியமாட்டாள். அந்த மட் ம் தி ப்தி. அவன் அைத
உண ம்ேபா தான் சிக்கல்கள்.
"மதரா
இன் ெராம்ப ேயாசிக்கிறார்" என்
சிாித்தாள் ஸவிதா. ன்னைக ெசய்தான் சாம் .
"ஒ

ெகாள்ைகக்குக் கட் ப்பட்ட அறி

சாம் ?" என்

ஆங்கிலத்தில் கூறிவிட் ச்

ஜீவிையப் பற்றி என்ன நிைனக்கிறாய்

ேகட்டாள் ஆங்கிலத்தில்.

"நான் கூட ஒ ெகாள்ைகக்குக் கட் ப்பட்ட அறி
என்ன நிைனக்கிறாய்" என்றான் பதி க்கு.
அவள் கடகடெவன்

ஜீவி தான். என்ைனப் பற்றி

சிாித்தாள்.

"நல்ல ேஜாக்" என்றாள்.
"ஏன்?" என்றான்.
"உன் ெகாள்ைக என்ன?" என்றாள் உத கைள மடக்கிச் சிாித்தப .
"உன்ைனப் ேபான்ற ஓர் அறி

ஜீவிைய மணப்ப தான்" என்றான் பட்ெடன் .

அவள் தி க்கிடவில்ைல. ஒ நாளில் பத்
ைறகளாவ இவைள மணக்க
வி ம் வ பற்றித் ெதாிவிக்கும் ஆண்கள் அவள் ேதாழர்கள். சாம் ெசான்ன தான்
அவைள வியப்பில் ஆழ்த்திய .
"கு த்தி க்கிறாயா இத்தைன காைலயிேலேய?" என்றாள்.
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சாம் ேமைஜைய விட்
ெசன்ைன

எ ந்தான்.

திகளில் உல ம் மனிதர்கைள ெவ த் ,

ச்சு

ட் ம் அதன்

க த் கைளப் பகிஷ்காித் அவன் ல் ைய வந்தைடந்தான். ஒ நாள் வி காைல,
எம்.ஏ. பாீட்ைச
ந்த நிம்மதியில் நடக்க அவன் கிளம்பினான் ெசன்ைனயில்.
ேகாலம் ேபாட்டவாேற அவைன ஊ

வி ேநாக்கும் சந்தியா; (காதைல அவள்

நம் கிறாள், மடப்ெபண்!) வய க்கு வந் விட்ட தன் ேபத்திைய மனத்தில் இ த்தி
அவைன ேநாக்கும் எதிர்

ட் த் தாத்தா;

கம்

கமாய்ச் சிகெரட் கடன் தந்த

ெபட் க்கைட நாயர்; ெத

ஓரத்தில் எந்தக் கூச்ச ம் இல்லாமல் எல்லாரா

அங்கீகாிக்கப்பட்ட மண்ணில் ரண் , ேசற்றில் உைளந்
த்திரம் ெகாட் ம் எ ைம மா கள்; வைளந்

ம்

பக்ெகட் பக்ெகட்டாய்

கு கி, பின் அகன்

மீண் ம்

சு ங்கிக்ெகாண்ட, ேகாலங்கள் ண்ட அந்த தி - எல்லாேம அந்த வி காைல
ேவைளயில் ஓர் அந்நியக் ேகாலம் ண்டன. திடீெரன் ெப ங்கரம் ஒன் அவைனத்
க்கி அங்ேக ெகாண் வந் நி த்திய ேபாலத் ேதான்றிய . அவன் சாம்ப ர்த்தி
அல்ல. கள்ளிக்ேகாட்ைடயில் வந்திறங்கிய வாஸ்ேகாடகாமா ேபால், ஒ மிேலச்சனின்
கண்கேளா அந்த திைய ேநாட்டமிட்டான். அவ க்கு ச்சு ட் ய .
அவ

க்குாிய இடமில்ைல அ

என்

ேதான்றிய .

பாராகம்பாத் ெத மரங்களின் நிழ ல், இந்தியா ேகட் ன் பரந்த ல் ல் பி.எச்
பட்டத் க்குப் ப க்கும் அறி ஜீவிகளின் சிந்தைனயில் தன்ைனக் கலந் ெகாள்ள
அவன் யன்றான்.
"ஹேலா சாம் ! இன்னிக்கு வராய் இல்ைலயா?" மணி ேகட்டான். "எங்ேக?"
"இன்னிக்கு ஸ் ைரக். காம்பஸுக்குப் ேபாக

ம்." "எ க்காக ஸ்ட்ைரக்?"

"விைலவாசி ஒசந்த க்கு எதிர்ப் த் ெதாிவிக்க."
"அாிசி என்ன விைல விக்கற ன்

ெதாி மா உனக்கு? ேடய், பீர் விைல

ஒசந்த ன்னாதாேனடா உனக்கு உைறக்கும்?"
"இேதா பா . உன்ேனாட ேபச எனக்கு ேநரமில்ைல. நான் பி

யா இ க்ேகன்.

வரயா இல்ைலயா?"
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"வேரன்."
"விைலவாசிைய இறக்கு."
"இந்திரா ஒழிக."
"மாதாஜி

ர்தாபாத்."

"ட ன் வித் ப்ளாக்மார்க்க யர்ஸ் அண்ட் ேஹார்டர்ஸ்."
"சாம் ைவப் பாேரன். என்ன ஆக்ேராஷமாய்க் கத்தறான்."
"இந்த மாதிாி சந்தர்ப்பங்கள்ேலதான் ஒ த்தேனாட அடங்கிக்கிடக்கிற

ர்க்கத்தனம்

ெவளிேய வர . கூட்டத்திேல அவன் ஒ த்தன் ஆயிட்டான் இல்ைலயா?"
சாம் பக்கத்தில் வந்தான்.
"காைலயில் என்ன சாப்பிட்டாய்?"
"என்ன விைளயாடறயா?"
"ெசால்

."

" ட்ைட ேடாஸ்ட், ஜாம், காஃபி, வாைழப்பழம்."
"பயத்தம்ப ப் க் கஞ்சின்

ேகள்விப்பட்

க்கிறாயா?"

"ஏன்?"
"அ தான் எங்க
உன் தங்ைக, ெகர
ெதாி மா அவ
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"நீ ெசால்ற தப் , சாம் . ஒ விஷயத்ைதப் பற்றி என் எதிர்ப்ைபத் ெதாிவிக்கக்
கஷ்டப்படறவைன நான் பார்த் அைதப் ாிஞ்சுண்டாப் ேபா ம். நாேன அைத
அ பவிக்க ேவண் ய அவசியமில்ைல. கான்ஸைர ஆபேரஷன் ெசய்யற டாக்டர்
அேதாட ெகா ைமையப் பார்த் ப் ாிஞ்சுண்டாப் ேபா ம் - அவ க்ேக கான்ஸர்
வரேவண் ய அவசியம் இல்ைல."
"இ

வியாதி இல்ைல."

"இ

ம் ஒ

வியாதிதான், ச

கத்ைதப் பீ க்கிற வியாதி."

"அப்ப ேய ைவச்சிப்ேபாம். நான் அைத அ பவச்சி க்ேகன்."
"என் சின்னத் தம்பிக்குத்
ஒேர பா

ம் ேத

ங்கறப்ேபா கைத ெசால்லறச்ேச, 'அ தான் ராமராஜ்யம்

ம் ஓ ம், ரத்னங்கள்

ட் ேல இைறஞ்சு கிடக்கும்' அப்ப

எல்லாம்

ெசான்னா, ராம ராஜ்யத் ேல ெகேரா ன் நிைறயக் கிைடக்குேமா அப்படீன்
அவன் ேகள்வி ேகக்கறப்ேபா எந்தப் பின்னணியிேலந் அ ெபாறந்த ன்
எனக்குப் ாிகிற . அம்மா கரண் ையச் சாதத் ேல ெவக்கறேபாேத ெராம்பச் சமத்தா
'அம்மா, எனக்குப் பசிக்கேல; ஒேர ஒ கரண் ேபா ம்' என் கைடசித் தங்ைக
ெசால்லறேபா அாிசி விைளேவாட பாரம் என் ெநஞ்சிேல ஏறிக்கற ."
பக்கத்தில் நின்றவா
ெபாிதாகச் சிாித்தாள்.

சம்பாஷைணையக் ேகட் க்ெகாண்

ேகாஷங்கள் மாைலயில்

ந்த ஸவிதா

ந்தன.

மீண் ம் ஹாஸ்ட க்கு வ ம் வழியில் ஆரதி பானர்ஜி அவ
ெமன்குர ல் ஆங்கிலத்தில் கூறினாள்.

டன் நடந்

வந்தாள்.

"உங்கள் க த் டன் எனக்கு உடன்பா தான். ஏெனன்றால் நீங்கள் கூ ம்
அ பவங்கள் என் ட் ல் திதல்ல" என்றாள்.
"நீ பி.எச் . ெசய்யாமல் ேவைலக்குப் ேபாயி ந்தால் உன்
பயன்பட்

ட் ற்கு அ

க்கும் இல்ைலயா?"

அவள் ன்னைக ெசய்தாள்.
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"ஆமாம். ஆனால் என் கன கள் என்ைன இங்ேக அைழத்

வந்தன."

"எந்த மாதிாிக் கன கள்?"
" ன் வ டங்களில் பி.எச் .
த் விடலாம். பின் ெபாிய ேவைல. ஒ ேவைள
என் வாழ்க்ைகச் சிக்கல்கைளத் தீர்த் ைவக்க ஒ பணக்காரக் கணவன் கூடக்
கிைடக்கலாம். நிஜத்தில் நடந்த ேவ . பி.எச். .யின்
வில் கூ ய வய ம் மனம்
பி க்காத ேவைல ம் நித்தியக் கன்னி பட்ட ந்தான் எஞ்சும் ேபால் இ க்கின்றன."
"உன் மனசுக்குப் பி த்த யா ம் இங்கில்ைலயா?"
அவள் அவைனத் தி ம்பிப் பார்த் ச் சிாித்தாள். பட்ெடன்
"என்னிடம் உள்ள ெமாத்த ைடைவகள் ஐந் ."

ெசான்னாள்:

" ாியவில்ைல."
"ஓபராய் ேபாய்க் காஃபி கு க்கேவா, அக்பர் ேஹாட்டல் ேபாய்ச் சாப்பிடேவா
அணிந் ெகாள்ளக் கூ ய ைடைவகள் என்னிடம் இல்ைல. ெபாிய ேஹாட்டல்களில்
ைழந்த டேனேய என் கண்கள் விாிந் நாவைடத் ப் ேபாய் வி கிற . என்
ந்
பாய் ஸ்காலர்ஷிப்பில்
பாய் ட் க்கு அ ப்பிவி கிேறன்.
மாியாைதக்குக் கூட என்னால் எங்காவ ெவளிேய ேபானால் 'நான் பில் த கிேறன்'
என் ெசால்ல
யா . எனக்கு இந்த மனநிைலயில் ஏற்ப ம் எந்த அன் ம் காதல்
என்ற பட்டம் ெபற
யா . அ சுயநல எண்ணங்கேளா திட்டமிட் ப் பின்
நைட ைறயில் ெசய்யப்ப ம் வியாபாரந்தான். காதல் என்ற ெசால் க்ேக நம்
வாழ்க்ைக ைறயில் இடம் இல்ைல. இ குறிப்பிட்ட சிலாின் ஏகேபாக உாிைம."
"ம்."
"ஒ

நிமிஷம்" என்

அப்பால் ெசன்றாள்.

"ஏய் சாம் , ஆரதியிடம் ஜாக்கிரைத. அவள் ஒ
ேத க்ெகாண்
க்கிறாள். வி ந் விடாேத."

கணவைனத்

பின்னால் கைனத்தாள் ஆரதி.
"ஆரதி, நான் ஒன் ம்..."
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"பரவாயில்ைல ேகாவிந்த். நீ ெடல் யின் நாற்றச் சந் களில், விளக்குக் கம்பம்
ைடைவ கட் க்ெகாண் வந்தால் கூடப் பின்னால் ேபாகிறாய் என்
ேகள்விப்பட்ேடன். நான் உன்ைன விடத் ேதவைல இல்ைலயா?"
ேகாவிந் க்குப் பலமான அ தான்.
அதன்பின் ெமௗனமாகேவ நடந்தனர்.
ஹாஸ்ட ல் இந் வின் க தம் வந்தி ந்த .
‘ைவரத் ேதாடாம் அண்ணா. அப்பா
யா என் கூறிவிட்டார். அண்ணா நீ
பி.எச் .
த்த ம் நமக்கு இந்த மாதிாி ெதால்ைல இல்ைல. நீ
ெராபஸராகிவி வாய். அண்ணா நீ நன்றாகப் ப . எனக்கு ஆஃபி ல் ேவைல
ஜாஸ்தி.
ஆஃபீஸர் ெராம்ப க்ேடஷன் தந் வி கிறார். நாங்கள் எல்லா மாக
‘ேநற்

இன்

இந் , இந்
பி.எச் .

நாைள’ ேபாேனாம். எனக்குப் பி த்த .”
உன் உலகம் எவ்வள

வித்தியாசமான . என்

ைடயைத விட?

த்தால் ெராபஸராகி வி ேவனா? இந்த பி.எச் .ைய எப்ேபா தான்

ப்ப ? ெராபஸர் க ைணயின்றி பி.எச் . வாங்க
மா? அவர் ஜீனியஸ்தான்.
அ தான் ெதால்ைல. பத் வ டங்க க்கு குைறந் அவாிடம் பி.எச் . வாங்க
யா . தீ ஸ் விஷயமாகப் ேபானால் மிக அழகாக ெரயில்ேவ ஸ் ைரக் பற்றிப்
ேபசுவார். ேஜான் ேபயனின் ெஸக்
குரல் பற்றிப் ேபசுவார். நிக்ஸன் வாழ்க்ைகயின்
ஏற்ற இறக்கங்கைளப் பற்றிச் ெசால்வார். ெஜரால்ட் ஃேபார் எதற்கும் பயனில்ைல
என்பார். யா ம் நிைன ைவக்க
யாத சாித்திர சம்பவங்கைள நிைன கூர்ந்
ேஜாக் அ ப்பார். ஒன்றைர மணி ேநரம் ஆகிவி ம்.
“ஸார், என் சாப்டர்...”
“என்ன சாப்டர்?”
“ஒன்றாவ

ஸார்.”

“ ட் ேல கு த்தியா ஆஃபி
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“ ட் ேலதான்.”
“இன்ெனா

காப்பி உண்டா?”

“ம். ஸார்.”
“நாைளக்குக் ெகாண்டாேயன். பார்க்கலாம்.”
“சாாி, ஸார்.”
இரண்

வ டங்களாக இ தான் நடக்கிற , இந் . உங்க

க்கு எல்லாம் இ

எப்ப ப் ாி ம்?
“என்ன சாம் , லவ் ெலட்டரா?” ேதஷ்பாண்ேட ேகட்டான்.
“இல்ைல ேதஷ்பாண்ேட.”
“கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாள்ளச் ெசால்

க் கட்டாயப்ப த் கிறார்களா

ட் ல்?”

சிாித்தான் சாம் , “ம்ஹூம்.”
“சாி, இன்னிக்கு ெவச்சுக்கலாமா?”
“ேவண்டாம் ேதஷ்பாண்ேட.”
“ேடய், நீ ஒ

ட்டாள் மதரா

, வாழ்க்ைகைய ரசிக்கத் ெதாியாத மதரா

.”

"இ க்கட் ம்."
"உனக்குத் ைதாியம் இல்ைல. ஒ

ெபக் சாப்பிட்டா நீ ட ன் தான்."

"என்ைனச் சாலஞ்ச் பண்ணாேத."
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"சும்மா ேபச்சுத்தான் நீ. அம்மா திட் வாளா?"
"சாி, இன்னிக்கு ெவச்சுக்கலாம்."
சாயங்காலம் ேதஷ்பாண்ேடயின் அைறயில் ஐந்தா நபர்கள் கூ னர். சுடச்சுடத்
ெதாண்ைடயில் இறங்கிப் பின் சூ உடம்பில் பரவிய .
க்கிம் பற்றிப்
ேபசிக்ெகாண்
ந்தார்கள்.
திடீெரன் யாைன பலம் வந்த ேபா
ந்த . கு க்காகத் ெதாப்பி
ைவத் க்ெகாண்ட ெநப்ேபா யன் தான் எனத் ேதான்றிய . பிரஷ் மீைச ைவத்த
ஹிட்லராக மாறி தர்கைளக் கூட்டம் கூட்டமாக அழிப்ப ேபால் ேதான்றிய .
ேவஷ் சட்ைட டன் அண்ணா ைர, ஒ கூட்டத்தில் ேபசுவ ேபால் ேதான்றிய .
சிவாஜி கேணசன் கம் ெகாண்ட ராஜராஜ ேசாழன் தான் என் மார் தட் க்ெகாள்ள
அவா எ ந்த . இைழய
யாத ல் சூழ்நிைல. ைடப் அ த் அ த்
விரல்கைளச் ெசா க்கிக் ெகாள்

ம் இந் , பாத்திரத்தின் அ யில் இ க்கும்

சாதத்ைதக் கரண் யின் சுரண்டல் ஒ இல்லாமல் எ க்கும் அம்மா, எல்லாம் மைறந்
அவேன தாகாரமாய் பெம த் அத்தைனைய ம் அ த் க்ெகாண் ேமெல ந்
வ வ ேபால் உணர் ேதான்றிய .
"

க்கிைம ஆக்ரமிக்க ேவண் ம்" என்

உரக்கச் ெசான்னான்.

"ஏய் சாம் , என்ன ஏறி த்ேதா நன்னா?" மணி ேகட்டான்.
"ேசச்ேச, அெதல்லாம் இல்ைல."
"ஜாக்கிரைத, ஒேரய யாக் கு க்காேத. ெமள்ள ெமள்ள."
"நான்ெஸன்ஸ். நான் சாியாத்தான் இ க்ேகன். ஸவிதா வர யா?"
"ஸவிதா இங்ேக எங்ேகடா வ வா?"
"ஏன் வரக்கூடா ? நான்தான் அவ ேதடற

ப் ள்ள இைளஞன். நான் ந த்தரக்

கு ம்பம்னா அவ என்ைன லவ் பண்ணக்கூடாதா? நான் ஒ

ப் ள்ள இைளஞன்."

க்கிம் பற்றிய ேபச்சு நின்ற .
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சாம் ேபசிக்ெகாண்ேட ேபானான்.
"ஸவிதாைவ எனக்குப் பி க்கற . ஆனா இந்த உலகேம ேவற. அரசியல், ஆராய்ச்சி,
ெவளிநாட் த் ெதாடர் பற்றிப் ேபசற அக்கைற இல்லாத உலகம் இ . ேதஷ்பாண்ேட,
இங்ேக ஓட்ைட ேபாட் ண் வந்த எ நான். இங்ேக இ க்கிற யார் மாதிாி ம் நான்
இல்ேல. நான் ஒ
ரத்தப்ப ம் எ . ைனகள் உலகத் ேல அகப்பட் ண்ட எ .
ஸவிதாைவ ெந ங்க
யாத எ . என் தங்ைக இந் இ க்கிற உலகத் ேல ம் நான்
இல்ேல. ேகாலம், ேகா ரம், ைடைவ, சினிமா, கற் , கணவன், அம்மா, அப்பா
இவர்கள் எல்லா க்கும் நான் அந்நியமாப் ேபாய்விட்ேடன். ஓ, எங்ேக?" என்
கால்கைள உதறி அைற
வ ம் ேத ஓ னான்.

எ ந்

"ேஹ, எைதத்தான் ேத கிறாய்?"
"என் ேவர்கள், என் ேவர்கள்" என்

ஆங்கிலத்தில் கூறி அ தான் சாம் .

திடீெரன் எ ந் , "எனக்கு எங்ேக ம் இடம் இல்ைல" என் கூறி ஓட
ஆரம்பித்தவன் றித் க்ெகாண் கீேழ வி ந்தான். அைற
வ ம் வாந்தி எ த்த
ெந .
"ேதஷ்பாண்ேட, இெதல்லாம் உன் தப் . ேஹால் ஈவினிங் கில்... ஸ்பாயில்ட்."
"ஏய், இவன்

ழிக்கமாட்ேடன் என்கிறாேன?"

" கெமல்லாம் ெவ

த் விட்ட ."

"குட் லார்ட்! டாக்

ெகாண் வா. ெவ ங்டன் ஹாஸ்பிட

கண்ைண விழித்தேபா

ேதஷ்பாண்ேடயின்

க்கு ஓடலாம்."

கம் ெதாிந்த .

"ஐ ஆம் சாாி."
"இட்ஸ் ஓ ேக! எத்தைன ெபக் கு த்தாய்?"
"ஒன்ப ."
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"ஜீஸஸ்!"
"எனக்கு அத்தைன ம் ேதைவப்பட்ட , ேதஷ்பாண்ேட! ேதஷ்பாண்ேட நான் இந்த
இடத்தில் இ க்க ேவண் யவன் இல்ைல. ஏ வ ஷம் பி.எச் . பண்ண என்னால்
யா . என் தங்ைக கல்யாணம் ஆகாமல் தவித் வி வாள். என் அம்மா
உ க்குைலந் ேபாய் வி வாள். அறி ஜீவியாவ கூட எனக்கு ஓர் ஆடம்பரமான
விவகாரந்தான். அங்ேக ம் நான் ஓர் அந்நியன் தான். ஆனா ம் அங்ேக நான்
ேதைவப்படேறன்."
"ேடக் ெரஸ்ட், சாம் ."
தைல தி ம்பியேபா

ஆரதி வ வ

ெதாிந்த .

ேதஷ்பாண்ேட எ ந்தான். ஆரதிையப் பார்த்
ெசய் விட் ப் ேபானான்.
"என்ன சாம் , இ

மாியாைதக்குப் ன்னைக

என்ன இப்ப ப் பண்ணிவிட்டீர்கள்?"

கண்களில் நீர் ெப கிய .
"ஆரதி, நான் ெராம்பத் தனியனாக இ க்கிேறன்."
"ம்."
"என்னால் இைதத் தாங்கிக்ெகாள்ள

யவில்ைல."

"ம்."
"உனக்கும் இந்த அ
ைகயி

பவம் உண்டா?"

ந்த ைபையப் பார்த்தவாேற ஆரதி ேபசினாள்.

"ம், உண் . இைத விட உண் . உங்க க்கு ட் க்குத் தி ம்பிப் ேபாக
ம்.
அங்ேக த்தபிள்ைள என்ற அந்தஸ் உண் . எனக்குத் தி ம்பிப் ேபாக
யா .
என் கு ம்பம் நான் இல்லாமல் இ க்கப் பழகிவிட்ட . நான் அங்ேக ேபாகும்ேபாெதல்
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லாம் ெவளியாளாய் உணர்கிேறன். அவர்கைளப் ெபா த்தவைர பிரச்ைனகள்
இல்லாத ஒ ெபண். அந்த எண்ணத்ைத மாற்ற நான் வி ம்பவில்ைல. இரண்
உண்ைமகைள நான் உணர்வதால் என் நிைலைமைய என்னால் ஏற்க
கிற .
ஒன் , ேவைல ெசய்

தான் வாழேவண் ம் என்ற ச

உணர் . இரண் , நாம் எல்ேலா ேம ஒவ்ெவா
உணர் ."

கப் பிரக்ைஞயால் பிறக்கும்

வைகயில் தனியாள்தான் என்ற

"நான் ஸவிதாைவ வி ம் கிேறன்."
ஆரதி ன்னைக ெசய்தாள். "எனக்குத் ெதாி ம்."
"நான் ைபத்தியக்காரன் என்

நிைனக்கிறாயா?"

"ம்ஹூம். உண்ைமகைளப் பார்க்காதவர்."
" ாியவில்ைல."
"ஸவிதாைவ நீங்கள் வி ம் வ ந த்தர வர்க்கத்தி
ந் வந்தவன் என்ற
தாழ்ைம ணர்ச்சியால்தான். அந்த வர்க்கத் உணர் களி
ந் வி பட வி ம் ம்
ேவகத்தால்தான். இந்த உணர்ேவ ஒ தப்பிக்கும் யற்சிதான். ஏணி ேமல் ஏறி, எந்த
வர்க்கத்ைத ஏளனம் ெசய்கிறீர்கேளா அேத வர்க்கத்ைத நீங்கள் எட் ப் பார்க்கிறீர்கள்.
கீேழ ம் உங்க க்கு இடம் இல்ைல. ேமேல ம் உங்க க்கு இடம் இ க்கா ."
"ேகாபிக்காேத. நீ என்ைன வி ம் கிறாயா?"
அவள் அவைனப் பார்த் ச் சிாித்தாள்.
"மற்றவர்கள் நிைனப்ப ேபால் நான் ஒ கணவைன நிஜமாகேவ ேத
அைலயவில்ைல. உண்ைமயான பாி ணர்ைவக் காட்ட என் ேபான்றவர்க
ம்."

க்கும்

"ஐ ஆம் ஸாாி."
"ேடாண்ட் பி" என்
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அவள் ேபானபின் ெவகுேநரம் ெநஞ்சில் பல உணர்ச்சிகள் குழம்பித் தவிக்க
ைவத்தன. ேவர்களற்ற நான் யார்? என்ைன எந்த அ பவங்கேளா
ேபாகைவக்க
ஒ

நான் ஒன்றிப்

ம்? ஆராய்ச்சி ெசய்ய ேநரேமா, பணேமா அவனிடம் இல்ைல. அ

நீண்டகாலத் திட்டம். அவன் ேபான்ேறார்களிடம் இல்லாத ஒ

ேபாகப் ெபா ள்;

காலத்ைத அலட்சியம் ெசய் ம் மனப் பான்ைமதான். அவன் காலத் டன், ஒன் ,
அத டன் சண்ைட யிட் , அதனிடம் மண் ேபாட ேவண் யவன். இல்லாவிட்டால்
இந் வின் வாழ் குைலந் வி ம். தம்பியின் எதிர்காலம் இ ளைட ம். எங்கும்
குந் எப்ப
ம் வா ம் எ களில் அவன் ஒ வன். ாிந்த . ஆனால் ஏற்க
யவில்ைல. குப்ைபத் ெதாட் யின் ேமல் மல்லாக்கப் ப த் இறந் , காக்ைக தன்
வயிற்ைறக் குத்திச் சைத ையப் பி ங்கும் எ யாய்த் தன்ைன உணர்ந்தான். அவன்
வித்தியாச மாக எைத ம் ெசய்ய
யா . அவ க்கு நிராகாிக்கப்பட்ட உாிைம அ .
அவன் எதிர் ட் ஸந்தியாைவ மணக்கலாம். அவ டன் நல்ல கணவனாகப்
ப க்கலாம். அவள்ேமல் ஆதிக்கம் ெச த் தலாம். குழந்ைதகள் ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.
பணம் இல்லாமல் தவிக்கலாம். ாிைடயர் ஆகலாம், இறக்கலாம். குப்ைபத் ெதாட்
ேமல் ெசத்த எ

ேபால, இ ேவ அவ

க்கு விதிக்கப்பட்ட வரம் கள்.

வரம் கள், வரம் கள், வரம் கள்!
ஆஸ்பத்திாியின் கட்
ல்; அதன்ேமல் அவன், ேகாபாைல யாின் மகன்
சாம்ப ர்த்தி. அவேன அவ க்கு அந்நியமானவனாகப் பட்டான்.
அவன் தி ம்பிப் ேபாவான். ேகாலங்களின் ஓரமாக எ ைமகைளத் தாண்

அந்தத்

ெத வில் நடப்பான்; ஆனால் அ வல்ல அவன் இடம். அத் ெத வின் மண்; அதன் மீ
பஸ் பி க்க ஓ ம் இந் ; ைசக்கிளில் ேபாகும் அப்பா; த்தகப் ைப டன் ேபாகும்
தம்பி; எல்லா ம் எ கள்; ெபாந் ேபாட ஓ ம் எ கள். வரம் கைளக்
கட் க்ெகாண் அத ள் ஓ ம் எ கள்.
பல்லாயிரக்கணக்கான எ கள், மா பட்ட அவைனக் ேகாைரப் பற்களால் சுரண்
வால்களால் அவைனத் தாக்கி அவன் ேமல் ஆக்கிரமிப்ப ேபால் உணர்ந்தான்.
திடீெரன் ேகா க்கணக்கான ைனகள் எ ேபால் ேதான்றிய அவைன நகங்களால்
கீறி வாய்க்குள் அைடத் க்ெகாள்வைதப் ேபால் ேதான்றிய .
சாம்

ாிட்டான்.

--------
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3 ஆதவன்: நிழல்கள்
ஆதவன்:
கல் ைடக்குறிச்சியில் பிறந்த(21-3-1942) இவ ைடய இயற் ெபயர்
ேக.எஸ்.சுந்தரம். ப்பதாண் க க்கு ேமலாக ல் வாசி.இவ ைடய பைடப் கள்
இன் ைறய தைல ைறயின் மிக ண்ணிய உணர் கைளப் பல ேகாணங்களி
ந்
பிரதிப ப்பைவ.

வில் ெவளி வந்தைவ:'காகித மலர்கள்'(நாவல்,1976),'என்

ெபயர் ராமேசஷன்'(நாவல்,1980),'இர க்கு

ன் வ வ

மாைல'(கு *

நாவல்கள்,1974),'கன க் குமிழிகள்'(1975), 'கால் வ '(1975),'ஒ

அைறயில் இரண்

நாற்கா கள்' (1980)-கைடசி ன் ம் சி கைதத் ெதாகுப் கள்.பல இந்திய
ெமாழிகளி ம் உலக ெமாழிகளி ம் இவ ைடய கைதகளின் ெமாழிெபயர்ப் கள்
ெவளிவந்தி க்கின்றன.ஒ

சி கைத 1973-ஆம் ஆண் ன் சிறந்த சி கைதயாகச்

ெசன்ைன இலக்கியச் சிந்தைன வி
ெபற்ற .இவ ைடய 'காகித மலர்கள்' தமிழ்
நாவ ன் ஒ ைமல் கல்லாகப் பாராட்டப் பட் க் க த்தரங்குகளில்
விவாதிக்கப்பட்
க்கிற .
கவாி:c/o National Book Trust, India, A-5, Green Park, New Delhi-110016.
---------------நிழல்கள் - ஆதவன்
பிாிய ேவண் ய ேவைள வந்

விட்ட .பிாிய ேவண் ய இடம் வந் விட்ட .

அவ ைடய ஹாஸ்டல் ேகட்.உயரமான இ ம் க் கிராதிகளா லான ேகட்.அந்த
ேகட் அ ேக நிற்கும்ேபா அவர்கள் இ வ ேம எவ்வள சிறியவர்களாக ம்
க்கியத் வம் இல்லாதவர் களாக ம் ேதாற்றமளித்தார்கள்!ஹாஸ்டல் கட் டத்தின்
ெவளிப் றச் சுவாில் ெபா த்தியி ந்த விளக்கின் மங்கலான ெவளிச்சம் ேகட் ன்
நிழைல ெவளிப் றச் சாைல ேமல் நீளமாகப் படரவிட்
ந்த .எதிெரதிராக
நின்றி ந்த அவர்கள் இ வ ைடய நிழல் க
ேமேலேய,ஒன்றின்மீ

ம்,அந்த ேகட் ன் நிழ ன்

ஒன்றாகச் சாைலயின் மீ

"நம் நிழல்கள் ஒன்ைறெயான்

த விக்ெகாண்

ப ந்தி ந்தன.
க்கின்றன." என்றான் அவன்.

அவள் அவன் பார்ைவயின் திைசையக் கவனித்தாள்.நிழல் கைளக்
கவனித்தாள். ன்னைக ெசய்தாள்.அவ ைடய அர்த்தத்ைதக் கண் ெகாள்ளாத
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ேபான்ற ன்னைக.எைத ேம ெதாிவிக்காத,விட் க் ெகா க்காத ன்னைக.நிழல்
த

கிற ; ன்னைக ெசய்வதில்ைல.அவள் ன்னைக ெசய்கிறாள்;ஆனால்- "இன்

என்னேவா ஒேர
"இந்தப்

க்கமாக இ க்கிற ,இல்ைல?" என்றான் அவன். "உக்கூம்."

தி ேவேற,சனியன்-இப்ேபாெதல்லாம் சாயங்கால

குளிக்கிேறன்-நீ?" "நான்கூட." "உனக்குக் குளிக்க எவ்வள

ம் ஒ

தடைவ நான்

ேநரமாகும்?"

"பதிைனந்ேத க்கால் நிமிஷம்." "ெராம்ப அதிகம்.எனக்கு ஐந் நிமிஷங்கூட ஆகா ."
"நான் பாத்
க்குப் ேபானால் உடேன குளிக்கத் ெதாடங்க மாட்ேடன்.ெகாஞ்ச ேநரம்
வாளியி
க்கும் ஜலத்ைதக் ைகயினால் அைளந் ெகாண் ,ேயாசித் க்ெகாண்
உட்கார்ந்தி ப்ேபன். கால்விரல் நகங்கள் ஒவ்ெவான்றின் ேம ம் ெசாட் ச் ெசாட்டாக
ஜலத்ைத எ த் விட் க் ெகாள்ேவன்.தைலைமயிைர ஒ ெகாத் தாகப் பிரஷ் ேபால
நீாில் ேதாய்த்ெத த் ,அதனால் ைககால் களில் வ

க் ெகாள்ேவன்.ெசம்ைபக்

கவிழ்த்தவாேற ஜலத்தி

ள் அமிழ்த்தி,பிறகு ஜலத்தின யில் அைத ெமல்ல நிமிர்த்தி

'பம் ம் பம் ம்'என் அ
இ ந்தி ந்தால் எவ்வள

ேபசறைதக் ேகட்ேபன்." "நான் அந்தச் ெசம்பாக
நன்றாயி ந் தி க்கும்!" "நான் உங்க டன்

ேபசுவதில்ைலெயன்றா ெசால்கிறீர்கள்?" "உன் டன் தனியா....." "ேடான்ட் பீ
வல்கர்." அவள் குர ல் இேலசான ஒ கண் ப் இ ந்த .அந்தக் கண் ப்
அவ க்குத் தி ப்திைய ம் கு கலத்ைத ம் அளித்த . அவ ைடய கவசத்ைதப்
பிளந்த கு
"நான் ஒ

கலம்.அவைள உணரச் ெசய்த,உணர்ந்

கண் க்கச் ெசய்த கு

கலம்.

வல்கர் ைடப் இல்ைல?"என்றான். "ஊஹூம்;ெராம்ப ைநஸ்

ைடப்."அவள் சமாளித் க்ெகாண் விட்டாள்."அதனால்தான்,நீங்கள் ைநஸாகேவ
இ க்கேவண் ெமன் நான் வி ம் கிேறன்." "நான் அைத
வி ம்பவில்ைல.அவ்வப்ேபா சற்ேற வல்கராக இ ப்ப தன் எனக்குப் பி க்கும்."
"நா

ம் அப்ப த்தான் இ க்க ேவண் ெமன்

வி ம் கிறீர் களா?"

"சில சமயங்களில்-ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்."
"எதற்காக?"
"ைம காட்? அ த்தப யாக, உன்ைன நான் எதற்காகக் காத
ேகட்பாய் ேபா
க்கிற ."

க்கிேறன் என்

"அதற்காகத்தான் காத க்கிறீர்களா?அந்த லட்சியத் டன் தானா?"
"எந்த லட்சியம்?"
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அவள் ேபசவில்ைல.நிழல்கைளப் பார்த்தாள். ஒன்ேறாெடான்
ஒன்றில் ஒன் ஆழ்ந்தி ந்த நிழல்கள்.
"எல்லா ம் எதற்காகக் காத க்கிறார்கள்?" என்
"நாம் இப்ேபா

பின்னிக்ெகாண் ,

அவன் ேகட்டான்.

மற்றவர்கைளப் பற்றிப் ேபசவில்ைல."

"சாி, நீ எதற்காகக் காத க்கிறாய்?"
"அ ைகைய ம் சிாிப்ைப ம் ேபால, எனக்குள்ளி ந்
உணர்ச்சி ெவளியீ

பீறி ம் இயற்ைகயான

இ -- என்ைன மறியாமல், எனக்ேக ாியாமல்---"

"ஐ ஸீ!"
"ஆனால் அ ைகைய ம் சிாிப்ைப ம் ேபால அல்லாமல் ஒ குறிப்பிட்ட கட்டத்தில்,
குறிப்பிட்ட ஒ நபைர ன்னிட் த்தான் இந்த ெவளியீ நைடெப கிற ."
"நான் எவ்வள

அதிர்ஷ்டசா !"

"ஆனால் ெபா ைமசா யல்ல "
"அப்ப யா?"
"ஆமாம்"
"என் அம்மா கூட அப்ப த்தான் ெசால்
பாத்திரத்தி

ந்ேத எ த் ச் சாப்பிட்

வாள். அவள் எ

சைமத்தா

ம்

வி ேவன் நான்; அகப்ைப, தட் , ெகாஞ்சம்

ெகாஞ்சமாகப் பறிமா தல், காத்தி த்தல்-- இெதல்லாம் என் ெபா ைமையச்
ேசாதிக்கும் விஷயங்கள்."
அவள்

கத்தில் ன்னைக அ ம்பிய . "அம்மா நிைன வ கிற தாக்கும்,

என்ைனப் பார்த்தால்? "
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"ெபண்கள், ெபண்கள்தான்."
"ஆண்களின் ெபா ைமையச் ேசாதிப்பவர்கள்--இல்ைல? "
"ெராம்ப "
" ஆனா

ம் சகித் க்ெகாள்ளப்படேவண் யவர்கள். "

"எங்கள் தைலவிதி."
"த்சு, த்சு,பா......வம்! " என்

அவள் அவன் ேதாளின்ேமல் ெசல்லமாகத் தட் னாள்.

ெமல்லத் தடவிக் ெகா த்தாள். ெமன்ைம[யான,] மி
வான அந்தத் தடவ ல்
அவ ைடய இ க்கம் தளர்ந்த . அவ ள் ெகட் யாக உைறந் கிடந்த எ ேவா
திடீெரன்
சட்ெடன்

இளகத் ெதாடங்கிய ; ெபாங்கிெய ம்பத் ெதாடங்கிய --அவன்
அவள் ைகையப் பற்றிக் ெகாண்டான். அவைள இ க அைணத் க்

ெகாண் விடப் ேபாகிறவன்ேபால

கத்தில் ஒ

தீவிரம், உன்மத்தம்.

“உம்ம்...ப்ளீஸ், ேவண்டாம்!” என் ேகாபமில்லாமல் இதமாக ம் கனி ட ம்
கூறியவா அவள் ெமல்லத் தன் ைகைய வி வித் க் ெகாண்டாள். அந்தக் கணத்தில்
அவ க்கு அவைளக் ெகாைல ெசய்யேவண் ம் ேபா
ந்த . ெந ப்
ட் வ ம்
பிறகு ஊதி அைணப்ப ம் - நல்ல ஜாலம் இ !
அவள் அவ
சு கமான ஒ

ைடய

கத்ைதப் பார்த்தாள். அவ

ைடய உஷ்ணத்ைத உணர்ந்தாள்.

மனநிைலயில் அவனிடம் விைடெபற நிைனத் , அவன் ேதாளில்

தட் க் ெகா க்கப் ேபாக, பலன் இப்ப யாகிவிட்ட .
“ேகாபமா?” என்றாள் அவள் ெம வாக.
“ேசச்ேச, இல்ைல; ெராம்பச் சந்ேதாஷமாக இ க்கிேறன். இேதா பார்த்தாயா,
ன்னைக ெசய்கிேறன்.”
அவள் உதட்ைடக் க த் க் ெகாண்டாள். “ப்ளீஸ்! ாிந்

ெகாள்ள

யற்சி

ெசய் ங்கள்.”
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“அ
யன்

அவ்வள

சுலபமாக இல்ைல. இ ந்தா

ம் நான் என்னால் இயன்றவைர

ெகாண் தான் இ க்கிேறன். என்ைன நம் .”

“எைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள வி ம் கிறீர்கேளா, அைத மட் ேம நீங்கள்
ாிந் ெகாள்கிறீர்கள்-எல்லாவற்ைற ம் அல்ல-“ ரணமாக உன்ைன நீ சமர்ப்பித்தி க்கிறாயா,

ரணமாக அல்ல.”
ரணமாக உன்ைனப்

ாிந் ெகாள்வதற்கு?”
அவள் ேபசவில்ைல. ெவ க்ெகன்

இரக்கமில்லாமல் எப்ப க் குதறிெய க்கிறான்

அவைள? க ைணைய ம் க ைமைய ம் பிாிக்கும் ேகா
குப்ெபன்

குளிர்காற்

இவ்வள

ெமல்

யதா/

சிய , அவர்களிைடேய நிலவிய சூழ்நிைலக்குச் சிறி ம்

ெபா த்தமில்லாததாக. ெமயின் ேரா

ந்

பஸ்கள், கார்கள் ெசல்

ம் ஓைசகள்,

ஹார்ன் ஒ கள் மிதந் வந்தன. தைலக்கு ேமேல ஓர் ஒற்ைறக் காக்ைக ‘கக்கா பிக்கா’
என் தன் அகால இைட
க்கு மன்னிப் க் ேகட் க்ெகாள்வ ேபாலச்
சப்தெம ப்பிக் ெகாண் பறந் ெசன்ற . எங்கும் எந்தப் பஸ்ஸுக்கும் (அல்ல
மிஸ்ஸுக்கும்) காத்தி க்க ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் இல்லாம
இன்
தி ம்ப இவ்வள ேநரமாயி க்கிற .
ஆனால் அவன் பஸ்ஸுக்காகக் காத்

ந் ம், அதற்கு ஏேனா

நிற்கேவண் ம். 'குட் ைநட்' என்

ெசால் விட் , 'கான்ஸேலஷன் ப்ைரஸ்' ேபால ஒ
ன்னைகைய சிவிட் அவள்
ஹாஸ்ட க்குள் ைழந் வி வாள். அவன் பஸ் ஸ்டாண்ைட ேநாக்கி நடக்க
ேவண் ம். தன் நிைன க

டன் ேபாரா யவா , அவற்றின்

ற் ைகக்குள்

ங்கித்

தவித்தவா , பஸ் வ வைத எதிர்பார்த் ப் பஸ் ஸ்டாண் ல் நிற்கேவண் ம். பல்ைலக்
க த் க்ெகாண் ெபா ைமயாக இ க்க ேவண் ம். பஸ்களின் ேமல் அவ க்குத்
தனியாகப் பாத்தியைதேயா அதிகாரேமா இல்ைல. மற்றவர்கைளக் காக்க ைவப்ப
ேபால, அைவ அவைள ம் காக்க ைவக்கட் ம், பாதகமில்ைல. ஆனால் இவள் - இவள்
ஏன் அவைனக் காக்கைவக்க ேவண் ம்? எவ்வள

சிறிய விஷயம்! அைத எவ்வள

ெபாி ப த் கிறாள்? எப்ேபா ம், எதற்கும் காத்தி ப்ப ம் ஏங்கித் தவிப்ப ம் அவன்
தைலவிதி ேபா ம். சில க்கு ஒவ்ெவான் ம் எவ்வள சுலபத்தில் கிட் வி கிற !
சாைலயின் கு க்ேக ஒ

ெவள்ைள நாய் ஓ

வ கிற . பின்னாேலேய ஒ

நாய், ெவள்ைள நாய் நிற்கிற . க ப் நாய் அதன் பின்னால்
"நாய்கள் ேயாசிப்பதில்ைல" என்றான் அவன்.
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அவ

ைடய ெமௗனத்ைத ம் பார்ைவயின் திைசைய ம் சிரத்ைதயாகக் கவனித் க்

ெகாண்
ந்த அவள், குபீெரன் சிாித்தாள். தன் வார்த்ைதகள் அவைள அதிரச்
ெசய் ெமன் ம் ண்ப த் ெமன் ம் எதிர்பார்த்தி ந்த அவன் அவள் சிாித்த ம்
த மாறிப் ேபானான். ஒ
ட்டாைளப் ேபால் உணர்ந்தான்.
திடீெரன் ெதாடங்கியைதப் ேபாலேவ, திடீெரன் நின்ற அவள் சிாிப் . அவள்
கத்தில் ஓர் ஆயாச ம் வாட்ட ம் ேதங்கியி ந்தன. எல்லாச் சிாிப் க ேம ஒ
கு கலத்ைத ம் உல்லாசத்ைத ம் மட் ேம வித்தாகக் ெகாண்டைவயாக
இ ப்பதில்ைல. "சில சமயங்களில், என்ைன இதயமற்ற ஒ
ேபால உணரச் ெசய் வி கிறீர்கள்" என்றாள் அவள்.

ெகா ய ராட்ச

ையப்

"நீ மட் ம்? இங்கிதேமா நாசூக்ேகா அற்ற காட் மிராண் ையப் ேபால என்ைன
உணரச் ெசய்கிறாய்."
"ஒ காட் மிராண் க்கும் ராட்ச க்குமிைடேய மலர்ந்த காதல்" என் கூறி அவள்
ம ப சிாித்தாள். அேடயப்பா இவர்க க்குத் ெதாியாத தந்திரமில்ைல. சிாித்
ஏமாற் வார்கள்; சிாிக்காமல் ஏமாற் வார்கள்; ேபசி ஏமாற் வார்கள்; ேபசாமல்
ஏமாற் வார்கள்.
இப்ப ேய ேபசி, இப்ப ேய ம ப்பி, இர
வைத ம் இவள் கழித் வி வாள்.
பிறகு காைலயில் ம ப அவன் பஸ் ஸ்டாண்ைட ேநாக்கி நடக்க ேவண் ம் - ெஹல் அதற்கு இப்ேபாேத ேபாய்விடலாம். மன்றா வ ம், ேபாரா வ ம், குத வ மாக ேச! அவ க்குப் ப க்ைகயில் ேபாய் விழேவண் ம் ேபா
ந்த . இ க்கமான
உைடகைளக் கைளந் , ைக கால்கைள இைடஞ்ச ல்லாமல் நீட் க்ெகாண் ம்
பரத்திக் ெகாண் ம் இைளப்பாற ேவண் ம் ேபா
ந்த . இெதல்லாம் எப்ப யாவ
ெதாைலயட் ம். இவள் இஷ்டப்ப கிற விதத்தில், இஷ்டப்ப கிற கட்டத்தில்
நடந் விட் ப் ேபாகட் ம். உண்ைமயில் எனக்கும் அவ்வள வி ப்பமில்ைலேயா
என்னேவா? இவள் அைத ஒ ெகௗரவப் பிரச்ைனயாக ஆக்குவதால், நா
ஒ ெகௗரவப் பிரச்ைனயாக ஆக்குகிேறன் ேபா ம்.
"சாி; அப்ேபா
அவன் தன்
ைநட் - விஷ்

நான் கிளம்ப ேவண் ய தான் என்

கத்தில் ஒ

ம் அைத

நிைனக்கிேறன்" என்

'பிாி த் த ணப்' ன்னைகையத் தாித் க் ெகாண்டான். "குட்

ஹாப்பி ட்ாீம்ஸ் - கன களிலாவ , பிகு ெசய் ெகாள்ள மாட்டாேய?"

"கனவில் வரப்ேபாகிறீர்களா?"
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"கனவில்தான் வரேவண் ம் ேபால் இ க்கிற !"
அவள் சிாித்தாள். அவன் ைகைய உயர்த்தி, "கிளிக்!" என் அவைளப் ைகப்படம்
எ ப்ப ேபால அபிநயம் காட் னான். "தாங்க் ேமடம்! பிாிண்ட்ஸ் நாைளக்குக்
கிைடக்கும்" என்றான்.
"சாயங்காலம்?"
"ஆமாம், சாயங்காலம்."
"எங்ேக?"
"நாேன பர்ஸனலாக உங்களிடம் வந்

ெட வாி பண்

கிேறன், ேமடம்"

"ஓ, தாங்க்ஸ்."
"இட்ஸ் எ பிளஷர்" என்
ஏதாவ

அவன் இ ப்ைப வைளத் , சலாம் ெசய்தான். "ேவ

என்னாலாகக் கூ ய உபகாரம்...?"

"உங்கைள நிைன

ைவத் க்ெகாள்ள எனக்கு ஒன் ம் ெகா க்கப்

ேபாவதில்ைலயா?"
"ஓ!" என் அவன் தன் ைபகளில் ேத வ ேபாலப் பாசாங்கு ெசய்தான். "த்சு, த்சு,
வி ட் ங் கார் எ த் வர மறந் விட்ேடன்" என்றான்.
"ேவ
"எ

ஏதாவ

ெகா ங்கள்."

ேவண் மானா

ம்?"

"ஆமாம்" என் அவள் அவன கில் வந் , கத்ைத அவைன ேநாக்கி
நிமிர்த்தினாள். "ஐ மீன் இட்" என்றாள். அவன் அவ ைடய பளபளக்கும் விழிகைளப்
பார்த்தான். கு ம் த்தனமாக வைளந்தி ந்த க்ைகப் பார்த்தான். சிறிய உத கைளப்
பார்த்தான் - எவ்வள சிறிய உத கள்! அவ ைடய அம்மாவின் உத க ம்
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சிறியைவதாம். "அம்மா க்கு

த்தா ெகா

கண்ணா" என்

அவன கில் வந்

கத்ைத நீட் வாள் அம்மா, அவன் சின்னவனாக இ ந்தேபா .
இேதா, அவன கில் நிற்பவ

ம் ஒ

நாள் அம்மாவாகப் ேபாகிறவள்தான்;

அம்மாவாகக் கூ யவள்தான். ஒ குட் அம்மா! ரட் த்தனத்ைத மறந் , ஒ திடீர்
வாஞ்ைச டன் அவன் அவ ைடய வல ைகையப் பி த் த் தன் கத்ைத ேநாக்கி
உயர்த்தி, அந்தக் ைக விரல்களில் ெவகு ெமன்ைமயாக

த்தமிட்டான்.

"அங்ேக இல்ைல" என்றாள் அவள்.
"பின்ேன எங்ேக?"
"த்சு, த்சு, குழந்ைத - ஒன் ேம ெதாியா " என்
ஆட் னாள். விழிகளில் ஒ

கு ம் , ஒ

அவள் பாிகாசமாகத் தைலைய

விஷமத்தனம் தான் ேபா ம் விதிகளின் ப

ஆட்டம் நைடெப கிற வைரயில் அவ க்குச் சந்ேதாஷந்தான், தி ப்திதான். அவன்
யாசிப்பைத அவள் தரேவ மாட்டாள். ஆனால் அவள் த வைத ெயல்லாம் ம க்காமல்
அவன் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் - நல்ல நியாயம்!
அவ

க்குத் திடீெரன்

ேகாபம் தி ம்பிய . ேவ க்ைக ம் விைளயாட் ம் மறந்

ேபாயிற் . விைளயாட் த்தனமாக அணிந்த 'ேபாட்ேடாகிராஃபர்' ேபார்ைவ
பறந் ேபாயிற் . இளகியி ந்த கபாவேம மீண் ம் இ கிப் ேபாயிற் . "இெதன்ன
பிச்ைசயா?" என்றான் அைமதியான குர ல்.
"உம்?" அவள் குர ல் வியப் ம், இேலசான ஒ

பய ம் ெதாிந்தன.

"என்ேமல் இரக்கப்பட் ச் சில்லைற த கிறாயா?"
அவள்

கத்தில் அைலபாய்ந்

ெகாண்

ந்த கு

கலம் தி ெமன வற்றிப்

ேபாயிற் . 'இைத இப்ப இவ்வள க ைமயாகச் ெசால் யி க்க ேவண்டாேமா?
என் அவ க்கு ஒ பச்சாதாப உணர் ஏற்பட்ட . ஆனால் வாயி
ந் வார்த்ைத
வி ந்த , வி ந்த தான். நிமிடங்க ம் நிைலக ம் கைலந்த , கைலந்த தான். ஒ
நிமிஷம் ன் அவன் விைடெபற் ச் ெசன்றி ந்தால் எல்லாேம எவ்வள
சு கமாக ம் இதமாக ம் இ ந்தி க்கும்! ஆனால் இப்ேபா -
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அவள் கண்கள் கலங்குவ
ேபா

ேபா

ந்தன; உத கள்

ந்தன - அழப் ேபாகிறாளா என்ன? 'எவ்வள

க்க யத்தனிப்ப

அஸ்திரங்கைள இவர்கள்

ப க்கி ைவத்தி க்கிறார்கள்?' என் இரக்கத் டன் கூடேவ ஒ பிரமிப் ம் அவ க்கு
ஏற்பட்ட . அவள் நன்றாக ச்ைச உள் க்கி த் ெவளிேய விட்டாள். மார்பகங்கள்
ஓாி
ைற எ ம்பித் தணிந்தன. எழத்
த்த விசும்பல்கைள எழாமேலேய
அ த்திவி ம்
கு

யற்சியிேலா என்னேவா, அவள் உடல்

ங்கிய . "சில்லைற ேவண்டாமாக்கும் உங்க

ஒ சவால்; ஒ மி க்கு; "ேநாட் த்தான் ேவ
எ த் க்ெகாள் ங்கள்."

வ ம் இேலசாகக்

க்கு!" என்றாள். குர ல் ஒ

குத்தல்;

மாக்கும் - சாி,

அவன் கூசிப் ேபானான். ேபசாமல் நின்றான் - அவள் ேவண் வ ம் இ தாேன!
அவைன ெவட்கப்படச் ெசய்ய ேவண் ம், ஏேதா குற்றம் ெசய் விட்டவைனப் ேபாலப்
பச்சாதாபப்படச் ெசய்ய ேவண் ம். "ஐ ஆம் ஸாாி" என் மன்னிப் க் ேகட்கச்ெசய்ய
ேவண் ம். என்ன ேஜாடைன. என்ன சா ாியம்? இதமான சமர்ப்பணத் க்குப்
பதிலாக, எகத்தாளமான ஒ
இ ந்தா

சவாைல அளித் , அவைனச் சங்கடத்தில் ஆழ்த் கிறாள்.

ம் அவன் பணிந்தி க்கலாம். தவ

ேதற்றியி க்கலாம். அவைள மன்னிப்பதன்
காணாத

ேபால இ ப்பதன்

தன்

ைடய

லம், அவ

அவைளத்

ைடய சாகஸத்ைதக் கண் ம்

லம், அவன் உயர்ந்தி க்கலாம். ஆனால் பணி

இயல்பாக வ வதில்ைல. சவா க்கு எதிர்ச் சவால், குத்த
இைவதாம் இயல்பாக வ கின்றன.
" உம், எ த் க் ெகாள்
எ த் க் ெகாள் ங்கள்."

தாெனன்

க்கு எதிர்க் குத்தல் -

ங்கள்" என்றாள் அவள் ம ப . "ேவண் ெமன்பைத

"இப்ப யல்ல; ேவண்டா ெவ ப்பாக அல்ல."
"இ

ெவ ப் இல்ைல."

"ாிய ?"
அவள் ேபசவில்ைல.
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"உனக்குப் ாியேவ இல்ைல" என்
"இவ்வள நாட்களாகி ம், நீ இன்
நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல."
"பல மனிதர்க

க்கிைடயி

ந்

அவன் தைலையப் பலமாக ஆட் னான்.
ம் என்ைனப் ாிந் ெகாள்ளவில்ைல, என்ேமல்

உங்கைள நான் ஏன் ெபா க்க ேவண் ம் - ஒ

நம்பிக்ைக ேதான்றாவிட்டால்? உண்ைமயில் நம்பிக்ைக இல்லாத
உங்க க்குத்தான்."
"ஓேகா! ேபஷ், ேபஷ்." "என் நம்பிக்ைகைய உங்க
வண்ணம் நான் நி பித் க் காட்ட ேவண் ெமன்

எனக்கல்ல,

க்குத் தி ப்திேயற்ப ம்
வி ம் கிறீர்கள் - இல்ைலயா?"

"அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல - ப்ளீஸ்! அப்ப நீ நிைனக்கக்கூடா " என் அவள்
ைகைய ம ப
ம் ெமன்ைமயாகப் பற்றிக்ெகாண்டான். "பரஸ்பர நி பணங்கள்
ேதைவப்ப ம் கட்டத்ைத நாம் தாண் விட்ேடாம் என் நிைனக்கிேறன்."
"ஒத் க்ெகாள்கிேறன்."
"இ நி பணத்ைதப் பற்றிய பிரச்ைனயல்ல. நமக்ெகன் ஒ ெபா வான உலகம்
உ வாகிவிட்ட பின் அந்த உலகின் நியமங்கைளப் பற்றிய பிரச்ைன. தனி
அைறகைள ம் திைரகைள ம் பற்றிய பிரச்ைன."
"எந்தத் திைர எப்ேபா

விலகேவண் ம் என்பைதப் பற்றிய பிரச்ைன -

இல்ைலயா?"
"ஆமாம். ஆனால் - இந்தத் திைரகள் அவசியந்தாெனன்
"இ

கற்காலம் இல்ைல."

"இேதா பார் - உன்னிடமி ந்
கவர

நீ நிைனக்கிறாயா?"

நான் ேவண் வ

அ வல்ல. ஏேதா ஒன்ைற நான்

யற்சிப்பதாக ம் நீ காப்பாற் வதாக ம் நிைனக்கிறாேய, அ வல்ல. எனக்கு

ேவண் ய

நீ -

ரணமான திைரகளற்ற நீ;

ைமயாக நீ; ாிகிறதா உனக்கு?

எனக்கு ேவண் ய அ மட் ந்தான் என்றால், எங்ேகயாவ
சந்தில் யாைரயாவ ...."

ஒ

நாற்றம க்கும்

அவள் அவன் வாையப் ெபாத்தினாள். "ப்ளீஸ்" என்றாள்.
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"அந்த ஒன் க்காக நான் உன்ைன அ கவில்ைலெயன் ெசால்ல வந்ேதன்"
என் அவன் ெதாடர்ந்தான். "அந்தத் ேதைவயின் ர்த்திக்காக மட் மல்ல - நாட் அட்
ஆல். எனக்கு உன்ைனப் பி த்தி க்கிற . பல ெபண்க க்கிைடயில் நீ மட் ம்
என்ைனக் கவர்ந்தாய், சலனப்ப த்தினாய். இ
த ல் வ கிற . மிச்செமல்லாம்
அப் றந்தான் வ கிற . ரணமாக ஏற் க்ெகாள்ள ம் ஈ ப த்திக் ெகாள்ள ம்
ஒன்ைறத் ேத ப் ெபற்றபின், அளிக்க ேவண் யவற்ைற ெயல்லாம் அளித் ,
ெபறேவண் யவற்ைற ெயல்லாம் ெபற் , அதன் லம்
ைம ம் நிைற ம் ெப ம்
தாகத்தினால் வ கிற - இைத நீ ாிந் ெகாள்வ அவசியம்."
"எனக்கு இ
"ேபா ம்" என்

ாிகிற ; ஆனால்-"
அவன் அவைளப் ேபசாம

ாிந்தால் ேபா ம். மற்ற எ
ச

க, நியமங்க

ம்

க்கும்ப

ைசைக ெசய்தான். "இ

க்கியமில்ைல. நம் தனியான உலகத்தின் நியமங்கள்,

க்கு விேராத மாக இ க்கக்கூடாெதன்

நீ வி ம் கிறாய். உனக்கு

என்ைனப் ாி வ ேபால, எனக்கும் உன்ைனப் ாிகிற . உன் நம்பிக்ைககள்
ாிகின்றன. அவற்ைறக் ெகௗரவிக்கும் வைரயில்தான் நான் உன் மதிப் க்குப்
பாத்திரமானவனாக இ ப்ேபன் - இல்ைலயா?"
அவள் கத்தில் ஒ
"தாங்க்ஸ்" என்றாள்.

ெதளி

பிறந்த . நிர்மலமானெதா

ன்னைக தவழ்ந்த .

"நான் உன் நம்பிக்ைககைள மதிக்கிேறன். ஆனால்?" அவன் தைலைய ஆட் னான்.
"ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல" என்றான்.
அவள் அவன கில் இன் ம் ெந ங்கி, "என்ேமல் ேகாப மில்ைலேய?" என்றாள்.
அவன் அவள் ேதாள்கைள ஆதரவாகப் பற்றினான். அவைள அைணத் க்ெகாள் ம்
ஆைசையக் கட் ப் ப த்திக்ெகாண் , உடேன ைகைய எ த்தான். "உன்மீ

நான்

எப்ப க் ேகாபப்பட
ம்?" என்றான். என்ைறக்கும் ேபால அன்ைறக்கும், தான்
ேதாற் ப் ேபானைத உணர்ந்தான். அதிக மாகப் ேபசியதன் லமாகேவ தான்
கட் ண் விட்டைத உணர்ந் தான். தன்ைன அவள் கண்களில் ஒ ெஜண் ல்ேமனாக
நி பித் க் ெகாள்ள ேவண் ய நிர்ப்பந்தத்ைதச் ச ப் டன் உணர்ந்தான்.
ெமல்லத் தன்ைன உணர்ச்சிகளின் அைணப்பி

ந்

வி வித் க் ெகாண்

அவன்

கிளம்பினான். "சாி-குட்ைநட், இந்தத் தடைவ இ தியாக" என்றான்.
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"கிளம்பி விட்டீர்களா?" "மணி எவ்வள
உங்க

ெதாி மல்லவா? பத்தைர." "நா

ம்

டன் வ கிேறன்." "பஸ் ஸ்டாண் க்கா?" "உங்கள் அைறக்கு."

அவன் தி க்கிட் ப் ேபானான். "ேசச்ேச! ேடான்ட் பீ சில் !" என்றான்.
"அெதல்லாம் நாம் ஏற்கனேவ ேபசி
ெவ த்தாகி விட்ட . உனக்கு
வி ப்பமில்லாதைத நீ ெசய்யேவண் ெமன்ற கட்டாயமில்ைல."
"இப்ேபா

எனக்கு வி ப்பம் வந்தி க்கிற ."

"ேநா, ேநா! இனி உன்ைன என்
ேபாலச் சங்கடப்ப ேவன் நான்."
"உங்கைள இப்ப
சங்கடப்ப ேவன்."

விட் விட்

டன் கூட் ப்ேபானால், ஒ

குற்றம் ெசய்தைதப்

என் அைறக்குத் தி ம்பிப் ேபானால், நான்

அவன் ஒ கணம் த மாறினான். ம ப சமாளித் க்ெகாண் டான். "இன்
ட் கைலந் விட்ட . ேவ என்ைறக்காவ பார்ப்ேபாம்" என்றான்.
"இன்ெனா

நாள் எனக்கு

ட் இ க்குேமா என்னேவா?" "பரவாயில்ைல." ெவகு

க்கியமாகத் ேதான்றிய ஒன் , அவ
அவ

எனக்கு

க்குத் திடீெரன்

அற்பமாகத் ேதான்றிய .

ைடய திடீெரன்ற விலகிய ேபாக்கினால் சந்ேதகமைடந் தவள் ேபால,

அவ க்குத் தன்னிடம் சிரத்ைத குைறந் விட்டேதா என் பயப்ப கிறவள் ேபால,
அவள் திடீெரன் அவைன ஒ ஆேவசத் டன் இ க அைணத் க்ெகாண்டாள்.
"நான் ெபாய் ெசால்லவில்ைல. நிஜமாக, உங்க டன் இப்ேபாேத வரத் தயாரா
யி க்கிேறன் நான்" என் அவன் ைக டன் தன் ைகைய இ கக் ேகார்த் க்
ெகாண்டாள். அவ ைடய இைறஞ்சும் பார்ைவ ம் சரணாகதி ம் அவ க்கு
உற்சாகமளிப்பதற்குப் பதிலாக, அதிர்ச்சி ையத்தான் அளித்தன. அவைளப் பற்றி
அவன் மனத்தில் உ வாகி யி ந்த அழகிய பிம்பம் ேசதமைடவ ேபால் இ ந்த .
"ப்ளீஸ், ப்ளீஸ்! ேவண்டாம்!" என்

அவன் மிகச் சிரமப்பட் , அவைளப் ண்ப த்தக்

கூடாெதன்ற ஜாக்கிரைத டன், அவள் அைணப்பி
ந் ெவகு ெம வாகத் தன்ைன
மீட் க்ெகாண்டான். "நீ ெசால் வைத
ைமயாக நம் கிேறன். எனக்கு உன்ேமல்
ெகாஞ்சம் கூடக் ேகாபமில்ைல. ஆனால் இன்ைறக்கு ேவண்டாம் - என்ன?"
"உங்கள் வி ப்பம்ேபால்."
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"ஓ.ேக - ைப! எங்ேக, ஒ

ஸ்ைமல் ெகா

பார்க்கலாம்."

அவள் ன்னைக ெசய்தாள். அந்தப் ன்னைகைய நிைனத் க் ெகாண் ,
ேவெறைதப் பற்றி ம் நிைனக்க வி ம்பாமல், அவன் பஸ் ஸ்டாண்ைட ேநாக்கி
நடக்கத் ெதாடங்கினான். "உண்ைமயில் மற்றவர்களிடமி ந் அவைளப் பிாித் க்
காட் ய
அவ

எ , என்ைனக் கவர்ந்த

எ ?" என்

அவன் ேயாசித்தான். 'என்னிடம்

க்கு இ க்கும் நம்பிக்ைகைய ம் மதிப்ைப ம் கைலயாமல் ைவத்தி ப்ப

சாைல விளக்குகளின் ெவளிச்சங்களி
நிழல்களி

ேட, ெவளிச்சங் க

ேட, அவன் விைரவாக நடந்

கூடேவ நிழல்க

ம் வந்

க்கிைடயி

எ ?'

ந்த

ெசன்றான். 'ெவளிச்சம் வ ம்ேபா

வி கின்றன' என்

அவன் நிைனத்தான்.

----------------------
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4. வண்ண நிலவன் : எஸ்தர்
வண்ண நிலவன்:
'வண்ண நிலவன்' என்ற ெபயாில் எ
25-1-1948 அன்

ம் உ.நா. ராமச்சந்திரன் தி ெநல்ேவ யில்

பிறந்தவர். பத்தாண் க

க்கு ேமலாகச் சி கைதகள், கவிைதகள்,

நாவல்கள் எ தி வ கிறார். அ ர்வத் தகவல் க ம், ேநர யான நைட ம், ண்ணிய
மனச் சலனங்களின் பிரதிப ப் ம் இவ ைடய பைடப் களின் சிறப்பம்சம். இவ
ைடய நாவல் 'கடல் ரத்தில்' இலக்கியச் சிந்தைனயின் 1977-ஆம் ஆண் ச் சிறந்த
ல் வி

ெபற்ற . இவ ைடய இதர

'பாம் ம் பிடார

க்கிய

ல்கள்: 'எஸ்தர்' (சி கைதகள், 1976).

ம்' (சி கைதகள், 1978), 'கம்பா நதி' (நாவல், 1979), 'ெரயினீஸ் ஐயர்

ெத ' (நாவல், 1981), ' க்ளக்' பத்திாிைகயில் உதவி ஆசிாியராகப் பணியாற் கிறார்.
கவாி: C/o Thuglak fortnightly. 29, Anderson Road - Nungambakkam, Madras 600 006.
எஸ்தர் - வண்ணநிலவன்
வாகப் பாட் ைய ம் ஈசாக்ைக ம் விட் ச் ெசல்வெதன்
ேம

ம் பிைழக்கப் ேபாகிற இடத் க்குப் பாட்

ஏற்பாடாயிற் .

எதற்கு? அவள் வந்

என்ன காாியம்

ெசய்யப் ேபாகிறாள்? நடமாட
யா . கா ேகளா . பக்கத்தில் வந் நின்றால்,
அ
ம் ெவளிச்சம் இ ந்தால்தான் ெதாிகிற . ஒ காலத்தில் பாட் தான் இந்த
ட் ல் எல்லாைர ம் சீராட் னாள். ேபரப் பிள்ைளக

க்ெகல்லாம், கைடசியாகப்

பிறந்த த் உள்பட, எல்லா க்கும் பாட் யின் சீராட்டல் ஞாபகம் இ க்கிற .
உபேயாக மில்லாத பாட் ைய அைழத் க்ெகாண் பிைழக்கப் ேபாகிற
இடத் க்ெகல்லாம் கூட் ச் ெசல்ல

மா?

ட் ல் பல நாட்களாக இ தான் ேபச்சு. எல்லா ம் தனித் தனிேய திண்ைணயில்,
குதி க்குப் பக்கத்தில், ேமல் ஜன்ன

க்கு அ ேக அந்தப் பைழய ஸ் ைலப்

ேபாட் க்ெகாண் , பின் றத்தில், றவாசல் நைடயில் என்

இ ந் ெகாண்

'அவரவர்' ேயாசித்தைதெயல்லாம் சாப்பாட் ேவைளயில் கூ யேபா ேபசி னார்கள்.
ன்னாெலல்லாம் சாப்பாட் ேநரம் அந்த ட் ல் எவ் வளேவா ஆனந்தமாக
இ ந்த . இப்ேபா ெநல் அாிசிச் ேசா கிைடக்கவில்ைல. கம்ைப ம், ேகப்ைப ம்
ெகாண் தான் ட் ப் ெபண்கள் சைமயல் ெசய்கின்றனர். ெநல்ேலா ஆனந்த
வாழ் ம் ேபாயிற்றா?
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அப்ப ச் ெசால்ல ம் கூடா . இன்ன ம் சைமய ன் பிரதான பங்கும் எஸ்தர்
சித்தியிடேம இ க்கிற . சக்ைக ேபான்ற இந்தக் கம்ைப ம், ேகப்ைபைய ம் தான்
எஸ்தர் என்னமாய்ப் பாிமளிக்கப் பண்

கிறாள்? ஒ விதத்தில் இத்தைன ேமாசமான

நிைலயி ம் சித்தி எஸ்தர் மட் ம் இல்லாமல் ேபாயி ந்தால் என்னவாகி இ க்கும்?
ேயாசித் ப் பார்க்கேவ பயமாக இ க்கிற . ன் ெபண்க க்கும் ஒ ைபய க்கும்
தந்ைதயான அகஸ் ன் கூட மாட் த் ெதா வில் பனங்கட்ைட உத்திரத்தில் இ ப்
ேவட் ைய அவிழ்த்
ேபாயி ப்பான்.

ச்சுப் ேபாட்

'நான் ' ெகாண்

நின்

ெசத் ப்

ன் ேப க்குேம கல்யாணமாகிக் குழந்ைத குட் க டன் தான் இ க்கிறார்கள்.
அகஸ் ன் தான் த்தவன். எதி ம் இவைன நம்பி எ
ம் ெசய்ய
யா .
அைமதியானவன் ேபால எப்ேபா ம் திண்ைணையேய காத் க் கிடப்பான். ஆனால்
உள் ற அப்ப யல்ல அவன்; சதா சஞ்சலப்பட்டவன். இரண்டாவ தான் ேடவிட்.
இவன் மைனவி ெபய ம் அகஸ்
ைடய மைனவி ெபய ம் ஒேர ெபய ராக
வாய்த் விட்ட . ெபாியவன் அகஸ்
ைடய மைனவிையப் ெபாிய அமலம் என் ம்
சின்னவன் மைனவிையச் சின்ன அமலம் என் ம் கூப்பிட் வந்தார்கள்.
சின்னவ க்கு இரண் ேப ம் ஆண் பிள்ைளகள்.
இ தவிர இவர்களின் தகப்பனார் மாியதாஸுைடய ஒன் விட்ட தங்கச்சிதான்
எஸ்தர். மாியதாஸ் சாகிற க்குப் பன்னிரண் வ ஷத் க்கு ன்ேப எஸ்தர் சித்தி
இந்த ட் க்கு வந் விட் டாள்.
ஷ டன் வாழப் பி க்காமல்தான் வந்தாள் என்
எஸ்தைரக் ெகாஞ்சகாலம் ஊெரல்லாம் ைநச்சியமாகப் ேபசிய . இப்ேபா எல்லாம்
பைழய கைத ஆகிவிட்ட . எஸ்தர் சித்தி எல்ேலா க்கும் என்ன தந்தாள் என்
ெசால்ல
யா . அகஸ்
க்கும் ேடவிட் க்கும் அழகிய மைனவிகள் இ ந் ங்
கூட எஸ்தர் சித்தியிடம் காட் ய பிாியத்ைத அந்தப் ேபைதப் ெபண்களிடம்
காட் னார்களா என்ப சந்ேதகேம.
எஸ்தர் சித்தி குள்ளமானவள். நீண்ட காலமாகப்
ஷசுகத்ைதத் ேதடாமல்
இ ந்ததாேலா என்னேவா உடம்ெபல்லாம் பார்க்கிறவர் களின் ஆர்வத்ைதத்
ண் கிற விதமாய் இ கிக் ெகட் த் ப் ேபாயி ந்த . இதற்கு அவள் ெசய்கிற
காட் ேவைலக ம் ஒ காரணம் என் ெசால்லலாம். நல்ல க ப்பான ம், இைட
இைடேய நைர
கள் சில மாகச் சு ட்ைட
கள். உள்பா அணிகிற
வழக்கமில்ைல. அ ேவ அவள் மார்பகத்ைத இன் ம் அழகான தாகப் பண்ணிய .
சித்திக்கு எப்ேபா ம் ஓயாத ேவைல. ேசைல ன்றாைன கரண்ைடக் கால்க க்கு
ேமல் ைன
கள் ெதாிய எப்ேபா ம் ஏற்றிச் ெச கப் பட்ேட இ க்கும். சித்திக்கு
தந்திர உபாயங்கேளா நிர்வாகத் க்குத் ேதைவயான ரட் க் குணங்கேளா
ெகாஞ்சம்கூடத் ெதாி யா . இ ப்பி ம் சித்தி ேபச்சுக்கு ம ேபச்சு இல்ைல.
அவ்வள ெபாிய கு ம்பத்ைத மாியதாஸுக்குப் பின் நிர்வகித் வ கிற ெதன்றால்
எத்தைன ெபாிய காாியம்! இத்தைன ஏக்கர் நிலத் க்கு இவ்வள தானியம் விைதக்க
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ேவண் ம் என்கிற கணக்ெகல்லாம் பிள்ைளகேள ேபா கிற கணக்கு. ஆனால் ட்
ேவைலகளானா ம் காட் ேவைலகளானா ம் சுணக்கமில்லாமல் ெசய்ய
ேவண் ேம! ேவைல பார்க்கிறவர்கைள உ ட் மிரட் ேவைல வாங்கிக் காாியம்
ெசய்வ

எப்ப ? சித்தி உ ட்டல் மிரட்டல் எல்லாம் என்ன ெவன்ேற அறியாத ெபண்.

விைதக்கிற சமயமாகட் ம், தண்ணீர் பாய்ச்சுகிற ேநரமாகட் ம்; காைலயிேலா,
மதியேமா அல்ல சாயந்திரேமா ஒேர ஒ ெபா
ட் க் காாியங்கள் ேபாக ஒழிந்த
ேநரத்தில் காட் க்குப் ேபாய் வ வாள். அ
ம் ஒ ேப க்குப் ேபாய்விட் வ கிற
ேபாலத் தான் இ க்கும். ஆனால் ேவைலகள் எல்லாம் தாேன மந்திரத்தால்
கட் ண்ட ேபால் நைடெபற் வி ம். சாயங்காலம் காட் க்குப் ேபானாள் என்றால்
இவள் வ ைகக்காக, பயபக்தி டன் எல்லா வற்ைற ம் குற்றம் ெசால்ல
ெசய் ைவப்பார்கள். ேட சித்திக்காக இயங்கிய ; ேவைலக்காரர்க
ஊ ேம கூடச் சித்திக்காக கட் ப்பட் இயங்கிய .
அந்த இரண்

ெபண்க

ேம அ ர்வமான பிறவிகள்.

த்தவள் ஒ

யாதப
ம், அந்த

ெபாிய

கு ம்பத்தின் தல் ெபண்ணாகப் பிறந்தவள். அவள் தன் பள்ளி நாட்களி
ஐந்தாவ வகுப்ைபத் தன் கிராமப் பள்ளிக்கூடத்தில்
க்கும் ன்ேப
ட் ல் இ ந்த ஆேர

வ ஷ ம் சாி, இப்ேபா

இந்த

ட் ன் இந்த

ம் சாி,
வாகி
த்த

அகஸ்
க்கு வந் மைனவியாக வாய்த் , ன் ெபண்க ம், ஓர் ஆண் மக ம்
ெபற் க் ெகா த்த பின் ம் கூட அவள் ேபசின வார்த்ைதகைளக் கூடேவ இ ந்
யாராவ கணக்கிட்
ந்தால் ெசால் விடலாம். ஒ சில
வார்த்ைதகளாவ
தன் ைடய இ பத்ெதட் ப் பிராயத் க்குள் ேபசியி ப்பாளா என்ப சந்ேதகம்.
மிக ம் அப்பிராணி ெபாிய அமலம்; சித்தி அவ க்கு ஒ விதத்தில் அத்ைத ைற ம்,
இன்ெனா சுற் உறவின் வழியில் அக்கா ைற ம் கூட ேவண் ம். எஸ்தர்
ெசான்ன சி சி ேவைலகைள மனங்ேகாணாமல் ெசய்வ ம் கணவன் குழந்ைதக
ைடய ணிமணிகைள வாய்க்கா க்கு எ த் ச் ெசன் ேசாப் ப் ேபாட் ெவயி ல்
உலர்த்தி ம் எ த் வந் , நன்கு ம த் ைவப்ப ேம இவள் வாழ்க்ைகயின்
க்கியமான அ வல்கள் என லாம். தனக்ெகன எைத ம் ஸ்தாபித் க்ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ற ஆைச ம், யாாிடமாவ
நியாயத்ைத ம் அறேவ அறியாதவள்.

ேகட்

வாங்கிப் ெபற ேவண் ெமன்ற

சின்ன அமலம் எதிாிைடயான குண ைடய ெபண். உள் பாவாைடகள் ேலஸ்
பின்னலா ம் 'பா ஸ்'கைள விதவிதமான எம்பிராய்டாி பின்னல்களினா ம்
அலங்காித் க்ெகாள்ள ஆைசப் பட்ட ெபண். ெபாியவைள விட வசதிக் குைறவான
இடத்தி
ந்ேத வந்தி ந்தாள். எனி ம் இங்ேக வந்தபின் தன் ேதைவ கைள ம் ற
அலங்காரங்கைள ம் அதிகம் ெப க்கிக் ெகாண்டவள். எல்லா ம் கீேழேய
ப ப்பார்கள். மச்சு இ க்கிற . ஓைலப் பைர ட் க்கு ஏற்ற தாழ்வான மச்சு அ .
ெவ ம் மண் தைரதான் அங்கும். என்றா ம் குழந்ைதகைளெயல்லாம் கீேழ ப த்
உறங்கப் பண்ணிவிட்
ங்கில் மரத்தால் ஆன ஏணிப்ப கள் கீச்சிட ஏறிப் ேபாய்ப்
ஷேனா மச்சில் ப த் றங்கேவ ஆைசப்ப வாள். பாட் க்குச் சாியான கண்
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பார்ைவ ம் நடமாட்ட ம் இ ந்த ேபா

சின்னவைள ேவசி என்

திட் வாள். தன்

ஷன் தவிர, அந்நிய
ஷனிட ம் சம்பாஷிப்பதில் ெகாஞ்சம் வி ப்ப ைடய
ெபண்தான். ஆனால் எந்த விதத்தி ம் நடத்ைத தவறாதவள்.
இனிேமல் இந்த ஊாில் என்ன இ க்கிற ? சாத்தாங்ேகாயில் விைளயி
விைளயி

ம் மாட்ைட விட்

ம், திட்

அழித்த பிற்பா ம் இங்ேக என்ன இ க்கிற ?

பக்கத்
களில் எல்லாம் ஊைர விட் க் கிளம்பிப் ேபாய் விட்டார்கள். ேமலத்
ெத வில் ஆேள கிைடயா என் ேநற் ஈசாக்கு வந் அவர்க க்குச் ெசான்னான்.
ஊர் சிறிய ஊர்தான் என்றா ம் இரண் கைடகள் இ ந்தன. வியாபாரேம அற் ப்
ேபாய்க் கைடகள் இரண்ைட ம்
யாகி விட்ட . ட் ல் இ க் கிற ெந ப் ப்
ெபட் ஒன்ேற ஒன் தான். ேகப்ைப ெகாஞ்சம் இ க்கிற ல். சில நாட்க க்கு வ ம்.
கம் ங் கூட இ க்கிற . ஆனால் ெந ப் ப் ெபட் ஒன்ேற ஒன் இ ந்தால் எத்தைன
நா

க்குக் காப்பாற்ற

அநியாயமாகப் பீ

ம்?
கு க்கிற க்காக ெவன் , எஸ்தர் சித்திக் குத் ெதாியாமல்

ேடவிட் ேநற் ஒ குச்சிையக் கிழிக்கிற சத்தத்ைத எப்ப ஒளிக்க
ம்?
இத்தைனக்கும் அவன் சத்தம் ேகட்கக் கூடாெதன் ெம வாகத் தான் ெபட் யில்
குச்சிைய உரசினான். எஸ்தர் சித்தி மாட் த் ெதா வத்தில் நின்றி ந்தாள் வழக்கத்ைத
விட அதிக ன்ஜாக்கிரைதயாக ெந ப் க் குச்சிைய உரசிய தால் சத்த ம்
குைறவாகேவ ேகட்ட . இ ந் ம் எஸ்தர் சித்தியின் காதில் வி ந் விட்ட .
மாட் க்குத் தண்ணீர் காட் க் ெகாண்
ந்தவள் அப்ப ேய ஓ வந் விட்டாள்.
பதற்றத் டன் வந்தாள். அ ப்ப யில் ெந ப் ஜ்வாைல கெமங்கும் வி ந்
ெகாண்
க்க பீ ையப் பற்றைவத் க்ெகாண் நின்றான் ேடவிட்.
சித்தி அவைனக் ேகட்
ந்தால், ஏதாகி ம் ேபசியி ந்தால் மனசுக்குச்
சமாதானமாகப் ேபாயி க்கும். இவ க்கும் ஒன் ம் ேபசத் ேதாணவில்ைல.
ெவ மேன ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் ஒ சிறி பார்த் க்ெகாண்டேதா சாி.
ெவ மேன ஒன் ம் ேபசா மல்தான் பார்த் க்ெகாண்டார்கள். அ ேபச்ைச விடக்
ெகா ைம யானதாக இ ந்த . க்கியமாக ேடவிட்ைட மிகுந்த சித்திர
வைதக்குள்ளாக்கிய . எஸ்தர் சித்தியிடமி ந்த தைய ம் அன் ம் அப்ேபா எங்ேக
ேபாயின? இத்தைன கால ம் சித்தியின் நன் மதிப் க்கும் அன் க்கும் பாத்திரமான
அவன் இந்த ஒ காாியத் தின் காரணமாக எவ்வள தாழ்ந் ேபாய்விட்டான்! அந்தப்
பீ ைய
வ மாகக் கு க்க
யவில்ைல அவனால். ஜன்ன க்கு ெவளிேய ர
எறிந் விட்டான்.
அன்ைறக்கு ராத்திாி கூழ்தான் தயாராகி இ ந்த . அந்தக் கூ க்கும், ேம ம்
ட் ச் ெசல க க்கும் வர வரத் தண்ணீர் கிைடப்ப அ கிவிட்ட . ெரயில்
ேபாகிற ேநரம் பார்த் எந்த ேவைல இ ந்தா ம் ஈசாக்கும் சித்தி ம் ெரயில்ேவ
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ஸ்ேடஷ

க்குப் ேபாகேவண்

வந்த . அந்த இஞ்ஜின்

ைரவாிடந்தான் தண்

ணீ க்காக எவ்வள ெகஞ்ச ேவண் யி க்கிற ? எஸ்தர் சித்தி யிடம் ேபசுகிற
சாக்கில் ைரவர்கள் ெகாஞ்ச ேநரம் வாயா விட் க் கைடசியில் தண்ணீர் திறந்
வி கிறார்கள். ஊாில் எல்லா மக்க ம் இ ந்தேபா இதற்குப் ேபாட் ேய இ ந்த .
ஊைர விட் எல்லா ம் ேபானதில் இ
ேபாட் க்கு ஆள் கிைடயா .

ஒ

லாபம். நான்ைகந்

ேபைரத் தவிர,

அன் இர எல்லா ம் அைரகுைறயாகச் சாப்பிட் ப் ப த் விட்டார்கள். சின்ன
அமலம் எப்ேபாேதா மச்சில் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாண்டாள். ேடவிட் ெவகுேநரம் வைர
திண்ைணயில் இ ந் ெகாண்
ந்தான். எஸ்தர் சித்தி அவைன எவ்வளேவா தடைவ
சாப்பிடக் கூப்பிட்டாள். எல்லாைர ம் சாப்பா பண்ணி அ ப்பி விட்
அவனிடத்தில் வந்
களடர்ந்த அவன் ைகையப் பி த் த் க்கி அவைன
எ ந்தி க்க ைவத்தாள். அவைனப் பின்னால் அ ப்ப க்குக் கூட் க்ெகாண் ேபாய்த்
தட் க்கு ன்னால் உட் கார ைவத்தாள். தைலையக் குனிந்தவாேற சாப்பிட மனம்
இல்லாத வனாயி ந்தான். சித்தி ேடவிட் ைடய நா ையத் ெதாட் த் க்கி நி த்திச்
ெசான்னாள்.
"ஏய் சாப்பி ேட. ஓங் ேகாவெமல்லாம் எனக்குத் ெதாி ம்." என்

ெசான்னாள்.

அப்ப ேய ேடவிட், சித்தியின் ஸ்தனங்கள் அ ந்த அவ ைடய பரந்த ேதாளில்
சாய்ந்
கத்ைதப் ைதத் க் ெகாண்டான். சித்தி அவன்
ைகச் சுற்றியைணத்
அவைனத் ேதற்றினாள். ேடவிட் ேலசாக அ தான். சித்தி ம் அவைனப் பார்த்
விசும்பினாள். இ வ ேம அந்த நிைலைய ம், அ ைகைய ம் வி ம்பினார்கள்.
ஒ வர் மீ ஒ வ க்கு இ வைர யி ம் இல்லாத அ ர்வமான பிேரைம ம்
க ைண ம் சுரந்தன.
ேடவிட் அ வதில் நியாயமி ந்த . ஆனால் சித்தி ம் அ தாேள? அவள் தான்
ேடவிட் டம் அத்தைன க ைமயாக நடந் ெகாண்ட க்காக வ த்தப்பட் தான்
இவ்விதம் அ கிறாளா? ஆனால் விஷயத்ைதச் ெசால்ல ேவண் ம். எஸ்த க்கு அவள்
ஷன் லாெரன்ஸுைடய ஞாபகம் வந்த . லாரன்ஸும் அவைனப் பற்றிய
ஞாபகங்க ம் இப்ேபா எல்லா க்குேம மிகப் பைழய விஷயம். யா க்கும் இப்ேபா
லாரன் ன் கம் கூட நிைனவில் இல்ைல. அவ்வளவாய் அவன் காாியங்கள் எல்லாம்
அழிக்கப்பட் விட்டன. இரண் ேப க்குேம அப்ேபா அைத விட ம் உயர்வான
காாியம் ஒன் மில்ைல அந்த ேநரத்தில்.
அன் இர ேடவிட் மச்சில் ப த் நன்றாக நிம்மதி டன் உறங்கினான். ஆனால்
எஸ்தர் சித்தி உறங்கவில்ைல. ேடவிட் சாப்பிட்ட ெவண்கலத் தாலத்ைதக் கூடக்
க விெய த் ைவக்கவில்ைல. ெவகுேநரம் வைர தனிேய உட்கார்ந் பல பைழய
நாட்கைளப் பற்றி நிைனத் க்ெகாண்ேட இ ந்தாள். பின்னர் எப்ேபாேதா ப த்
உறங்கினாள்.
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ெரயில் தண்டவாளத்தில் என்ன இ க்கிற ? அவள் இந்த ட் ன் த்த
ம மகளாய் வந்த காலம் தல் அவ க்குக் கிைடக்கிற ஓய்வான ேநரங்களிெலல்லாம்
ற வாச ல் இ ந் ெகாண் இந்தத் தண்டவாளத்ைதத் தான் பார்த் க்ெகாண்ட்
க்கிறாள். தண்ட வாளம், ேபாட்
ந்த இடத்திேலேய அப்ப ேயதான் இ க்கிற .
அந்தத் தண்டவாளம் அவ க்குப்
சாக எவ்விதமான ெசய்தி ைய ம்
அறிவித் விடவில்ைல. சில சமயங்களில் அந்தத் தண்ட வாளத்தின் மீேதறி ஆ கள்
மந்ைதயாகக் கடந் ேபாகும். அதி ம் குள்ளமான ெசம்மறியா கள்
தண்டவாளத்ைதக் கடக்கிறைத விட ெவள்ளா கள் ேபாகிறைதேய அவ க்குப்
பி க்கிற . இரண் ேம ஆட் னந்தான். அவ ைடய ட் ல் ெவள்ளாட் மந்ைத
ஒன் இ ந்த . இதற்காகத்தான் அவள் ெவள்ளா கைள வி ம்பி னாளாக இ க்கும்.
இப்ேபா அ ேபால ஒ ெவள்ளாட் மந்ைத அந்த தண்டவாளத்ைதக் கடந்
ம
றம் ேபாகாதா என் இ ந் த . இப்ேபா ஊாில் மந்ைததான் ஏ ? மந்ைத
இ ந்த
கள் எல்லாேம கா யாகக் கிடக்கின்றன.
சும்மாக் கிடக்கிற தண்டவாளத்ைதப் பார்க்கப் பார்க்கத் தாங்க
யாத கஷ்டத்தில்
மனசு தவித்த . இப்ப க் கஷ்டப்ப வைத விட அவள் உள்ேள ேபாய் இ க்கலாம்.
பள்ளிக்கூடத்ைத
விட்டப யால் குழந்ைதகள் எல்லாம் திண்ைணயில் பாட் யின்
பக்கத்தில் கூ யி ந் விைளயா க் ெகாண்
க்கின்றன. அங்ேக ேபாய்க் ெகாஞ்ச
ேநரம் குழந்ைதகேளா இ க்கலாம். ஆனால் அதில் அவ க்கு இஷ்டமில்ைல.
ஒ விதத்தில் இவ்விதமான அள வற்ற கஷ்டத்ைத அ பவிப்பைத அவள் உள் ற
வி ம்பினாள் என்ேற ெசால்லேவண் ம். இவ்விதம் மனைசக் கஷ்டப்பட ைவப் ப
ஏேதாெவா விேநாதமான சந்ேதாஷத்ைதத் தந்த .
ன்னா ள்ள மாட் த் ெதா வில் மா கள் இல்ைல. இவ்வள கஷ்டத்தி ம்
மா கைளக் காப்பாற்ற ேவண் ய ரதி ஷ்டம். இத்தைன நா ம் உைழத்த அந்த
இரண்

வாயில்லா ஜீவன் கைள ம் எங்ேக என்

விரட் விட

ம்? ஈசாக்குதான்

தண்ணீர் கூட இல்லாத சாத்தாங் ேகாயில் விைளக்குக் காய்ந் ேபான ல்ைல ம்,
பயிர்கைள ம் ேமய்கிற க்குக் ெகாண் ேபாயி க்கிறான். ஈசாக்கு மட் ம்
இல்ைலெயன்றால் மா கள் என்ன கதிைய அைடந்தி க்கும் என்பைத நிைனத் ப்
பார்க்கேவ
ய வில்ைல.
அத்ைதைய ம் ஈசாக்ைக ம் ஊாில் விட் விட் ப் ேபாக ேவண் மாேம? அ
எப்ப ?
இவள் அத்ைத இவளிடம் அதிகம் ேபசினேத கிைடயா . இதற்கு இவள் - ெபாிய
அமலம் - ஒ காரணமாக இ க்கும். யாாிடந்தான் அதிகம் ேபசினாள்? அத்ைதயிடம்
ஆழமான பணி உண் . இைதக் கற் த் தந்த அம்மா என் தான் ெசால்ல
ேவண் ம். அம்மா, அப்பா ைடய அம்மா ம் இவ
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ஆச்சியிடம் மிக ம் பணிவாக நடந் ெகாண்டைதச் சி வய
தேல
பார்த்தி க்கிறாள். எவ்வளேவா விஷயங்கள் ஆச்சிக்கும் அம்மா க்கும் இைடேய
நடந்தன; எதிர்ப்ேபா, சி ங்கேலா இல்லாமல் அைமதி ம் அன் ம் நிரம்பிய
சந்ேதாஷமான ேபச்சுகைள இவள் ேநாில் அறிவாள்.எல்லாம் ேநற்ேறா ன் தினேமா
நடந்த ேபால் மனசில் இ க்கிற .
ஆச்சிக்கு வியாதி என்

வந்

ப த் விட்டால்,அம்மாவின் கு ம்ப ெஜபத்தின்

ெப ம் பகுதி ம்,ஆச்சிக்கு வியாதி ெசாஸ்தப் படேவன் ம் என்ேற ேவண் த டன்
இ க்கும்.அம்மா ப க் காத ெபண்.அம்மாவின் ெஜபம் நிைனக்க நிைனக்க
எல்லா க்கும் அைமதிையத் த வ .அந்த ெஜபத்ைத அம்மா க்கு யார் ெசால் த்
தந்தார்கள் என் ெதாியவில்ைல.அம்மாேவ ேயாசித் க் கற் க் ெகாண்ட அந்த
ெஜபம்.சின்னஞ் சி வார்த்ைதகள்.ெப ம் பா ம் ட் ல் அன்றாடம் ழங்குகிற
வார்த்ைதகள்.தினந் ேதா ம் அம்மா ெஜபம் ெசய்யமாட்டாள்.ெஜபம் ெசய்கிற ேநரம்
எப்ேபா வ ம் என் இ க்கும்.ப க்காத ெபண்ணின் ெஜபம், அதனால்தான்
ெபாய்யாகப் பண்ணத் ெதாியவில்ைல என் மாமா அ க்க ெசால் வார்.
அம்மா தன் அத்ைதையக் கனம் பண்ணினாள்.ெபாிய அமலத் க்கும் இ
அம்மாவின் வழியாகக் கிைடத்த .அம்மாைவப் ேபாலேவ கு ம்பத்தில் எல்லாாிட ம்
பிாியத் டன் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் உள் றப் ேபராைச ைவத்தி ந்த
ெபண் அமலம்.
அமலம் என் ேநசிக்கிற,உயரமான ஒேர ஆள் அவள் ஊாில் இ க்கிறான்.அவள்
ஊ க்குக் கீழ்ேமலாய் ஓ கிற வாய்க்கால் உண் .வாய்க்கா
ந்ேத ஊர்
ஆரம்பமாகிற . வாய்க்கா க்கு அப்பா ம் கார் ேபாகிற ேரா வைர ெவ ம்
தைரயாக ட்ெச கள் அடர்ந் கிடக்கின்றன.வாய்க்கா க்கு அப்பால் ஊர் ஏன்
வளரக்கூடா என் ெதாியவில்ைல.வாய்க்கா க்கு அப்பால் ேரா வைர ஊர் வளர
யா க்கும் வி ப்பமில்ைல. வாய்க்கா
ந்ேத ஒவ்ெவா ெத
ம் ஆரம்பமாகி
கின்ற .
அமலத் ைடய

இ க்கிற ெத

க்குப் ெபயர் ேகாயில் ெத

.ெவ ம்

ெசாாிமணல் உள்ள ெத அ .அமலத்
ட் க்கு வடக்கு
,நீளமான
.இளநீல
வர்ணத்தில் ட் ன் சுவர்கள் இ க்கும்.இந்த ட் ல்தான் அமல ம் ேநசித் ப் ேபசிச்
சிாிக்கிறவன் இ ந்தான்.அவைன அமலம் வி ம் பின ெவ ம் ேபச்சுக்காக மட் ம்
இல்ைல.அவன் இங்ேக ம் எப்ேபாதாவ வ வான்.ஏன் வந்தான் என் ெசால்ல
யா . வந்தவன் ஒ தடைவ கூட உட்காரக்கூட இல்ைல.ஏன் வந் விட்
ஓ கிறாெனன் யா ம் காரணம் ெசால்ல
யா .அமல மாவ
அறிவளா?இவ்வள

ரத்தி

ந்

வ கிறவன் உட்காரக் கூட வி ப்பமின்றி

வந்த ம் றப்பட் த் தி ம்பிப் ேபாகி றாேன,இெதல்லாம் யார்
அறியக்கூ ம்?அமலத் க்குத் ெதாி யாமல் இ க்குமா?
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இவ்வள

மி

வான ெபண்

க்கு எல்லாம் இ க்கிற

வந்த ? ட் ல் யாேரா ம் இைணயாமல் தனிேய இ ந்
ேத கிறாள்?யாாிட ம் ெசால்லாத அவள் வி ப்ப

ட் ல் என்ன கஷ்டம்
என்ன

ம்,அவள்

விேநாதமானைவ?அமலத்தின் மனைச அவள்
ஷ
ெகா ந்த மான ேடவிட் ம் கூட அறியவில்ைல.

ம்,இவ

க்க ந்தான் எவ்வள
க்குக்

ஈசாக் காட்
ந் தி ம் கிற ேநரம் ஆகிவிட்ட .ஈசாக் குக்கு இப்ேபா காட் ல்
எந்த ேவைல ம் இல்ைல.அவ ைடய உலகம் கா என்பைத எஸ்தர் சித்தி மட் ம்
எப்ப ேயா ெதாிந் ைவத்தி ந் .ெவயி ம் வறட்சி ம் நிரம்பிய காட் க்குள்
அ ப்பிவந்தாள்.காட்ைடப் பார்க்காமல் இ ந்தால் ஈசாக் ெசத்ேத ேபாவான் ேபால
அவன் காட்ைடப் பற்றிப் ேபசாத ேநரேம இல்ைல.கா மைறந் ெகாண்
ந்த .விைளச்ச ம், இரைவக் கிண களில் மா களின் க த் ச் சதங்ைகச்
சத்த ம் கண் ன்னாேலேய ெகாஞ்ச காலமாய் மைறந் விட்டன.
ஊாில் எல்ேலா க்கும் ேதைவயாக இ ந்த காட் க்குள் இப் ேபா ஒன் ேம
இல்ைல.ஒ ெவள்ைள ெவயில் விைளக க்குள் அ க்கிறெதன் ஈசாக்
ெசால்

கிறான்.ெவயி ன் நிறங்கைள ஈசாக் நன்றாக அறிவான்.'மஞ்சள் ெவயில்

அ த்தால் நாைளக்கு மைழ வ ம்' என்

அவன் ெசான்னால் மைழ வ ம்.ேகாைடக்

காலத் ெவயி ன் நிறத்ைத ம்,மைழக்காலத்
ஈசாக்குக்குத் ெதாியாத விஷயமில்ைல.

ெவயி

ைடய நிறத்ைத ம் பற்றி

ஈசாக்கு விைளகளில் விைளகிற பயிர்க க்காக ம்,ஆ மா க க்காக ேம
உலகத்தில் வாழ்ந்தான்.ஆனா ம் ஈசாக்குக்குப் பிாியமான விைளகள் எல்லாேம
மைறந் ெகாண்
ந்தன.கைடசி யாகத் திட் விைளவில் மாட்ைட விட் அழிக்கப்
ேபானேபா ஈசாக்கு கஞ்சிேய சாப்பிடாமல் தாேன ேபானான்.எவ்வள அ தான்
அன்ைறக்கு?இத்தைனக்கும் அவன் ேபாில் தப் ஒன்

மில்ைல.தண்ணீேர

இல்லாமல்,தாேன ெவயி ல் காய்ந் ேபான பயிர்கைள அழிக்கத்தான் அவைனப்
ேபாகச் ெசான்னாள் எஸ்தர் சித்தி.காய்ந் ேபான பயிர்கைள அழிக்கிறதில் அவ க்கு
என்ன நஷ்டம்?ஆனா
இல்ைலதான் அ .
இவ்வள

ம் கூட ஈசாக்கு எவ்வளவாய் அ தான்?அவன் நிலம் கூட

அக்னிைய உயேர இ ந்

ெகாட் கிற

இல்லாமல்,சாப்பிடத் ேதைவயான உண ப் ெபா ள்க

யார்? தண்ணீ ம்
ம் கூட இல்லாத நாட்களில்

பகல் ேநரத்ைத இர ஏ மணி வைர அதிகப்ப த்தின யார்? காற் க் கூட
ஒளிந் ெகாள்ள இடம் ேத க்ெகாண்ட . பக ல் அளவில்லாத ெவளிச்ச ம் இரவில்
பார்த்தாேல ச்ைசத் திணற ைவக்கிற இ ட் ம் கூ யி ந்தன.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

51

எஸ்தர் சித்தி ஒ நாள் இர , ஹாிக்ேகன் விளக்கு ன்னால் உட்கார்ந்தி ந்தேபா
ெசான்னாள்: "இந்தமாதிாி ைம இ ட் இ க்கேவ கூடா . இ ஏன் இம் ட்
இ ட்டாப் ேபாகு ன் ெதாியேல, இ ெக திக்குத்தான்." நல்லேவைள யாக இந்த
விஷயத்ைதச் சித்தி ெசான்னேபா குழந்ைதகள் எல்லாம் கு க்கும் ெந க்குமாகப்
ப த் உறங்கியி ந்தனர். சின்ன அமலத் ைடய ைகக்குழந்ைத மட் ம் பால்
கு க்கிற க்காக விழித்தி ந்த . சித்தி கூறிய விஷயத்ைத உணர
யாத அந்தக்
குழந்ைதகள் அதிர்ஷ்டசா கள். இ நடந் பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன.
இப்ேபா

இந்த இராவி ட்

ேமாசமான இ ட்

ேம

ம் ெப கிவிட்ட . நிலாக் காலத்தில் கூட இந்த

அழியவில்ைல. ஊாில் ஆட்கள் நடமாட்டேம இல்லாத

ேவ ,

இ ட்ைட ேம ம் அதிகமாக்கிவிட்ட .
களில் ஆட்கள் இ ந்தால்,
கள்
அைடத் க் கிடந்தா ம் திறந் கிடந்தா ம் ெவளிச்சம் ெத வில் வந் கசிந்
கிைடக்காமல் ேபாகா . எவ்வள அமாவாைச இ ட்டாக இ ந்தா ம்
களி
ந் ேகட்கிற ேபச்சுச் சத்தங் க ம், நடமாட்ட ம் இ ட்ைட
அழித் வி ம். இ ட்ைட அழிப் ப இ ேபால் ஒ சிறிய விஷயேம. இ ட்ைடப்
ேபாக்கின பஞ்சாயத் ப் ேபார் ல் நி த்தியி ந்த விளக்குத் ண்கேளா,
பதிைனந் நாட்க க்கு ஒ தடைவ சுகிற நிலா ெவளிச்சேமா அல்ல. இ ட்ைட
அழித்த ,

களி

ந்

ேகட்ட ேபச்சுக் குரல்க

ம் நடமாட்டங்க

ேம. எல்லா

களி ம் ெவளிச்சேம இல்லாமல், விளக்குகைள எல்லாம்
பறித் க்ெகாண்
ந்தா ங் கூட
களில் மனிதர்கள் வசிக்கிறார்கள் என்கிற சி
விஷயேம இ ட்ைட விரட்டப் ேபா மானதாக இ ந்த . இ ட் எப்ேபா ம் எஸ்தர்
கு ம்பத் க்குத் யரம் த கிறதாக இ ந்த இல்ைல. இப்ேபா இ ட் த் த கிற
க்கத்ைத ெவயி ன் ெகா ைமையப் ேபாலத் தாங்க
யவில்ைல.
ெவயில்,
க்க ம் எாிச்ச ம் அளித்த . ெவயில் பக ன் யரங்கைள
அதிகப்ப த்திய . இ ட்ேடா ெவயிைலப் ேபால எாிச் சைலத் தராமல் ேபானா
இன்ெனா காாியத்ைதச் ெசய்த . அ தான் பயம். ெவ ம் இ ட்ைடக் கண்

ம்

குழந்ைதகள் பயப் ப கிற ேபாலப் பயமில்ைல. யா ம் ஊாில் இல்ைல என்பைத,
உறங்கக்கூட விடாமல் நைடவாச க்கு ெவளிேய நின் பய
த்திக்ெகாண்
ந்த இ ட் .
இ ட் காிய ெபா ள். உயிாில்லாத ேபால்தான் இத்தைன வ ஷ ம் இ ந்த .
இந்தத் தடைவ உயிர் ெபற் விட்ட விேநா தந்தான். எஸ்தர் சித்தி ட் க்கு
ெவளிேய நின்

த்

க் ெகாண்

ந்த . அ

என்ன ெசால்

கிற ?

இவ்வள க ப்பாக கேம இல்லாத எவ்விதம் பய
த் கிற ? ஆனால்
உண்ைமயாக இவ்விதேம இ ட் நடந் ெகாண்ட ெதளிவாகப் ேபச
யாமல்
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இ க்கலாம். ஆனால்
ெபாியவர்க க்குக் ேகட்கிற .

க்கிற

என்ன ெவன்

ட்

ள்ள

க்கியமாக விேவக ம், அதிகார ம் நிரம்பிய எஸ்தர் சித்திக்கு அ
ப்ப ேகட்கிற . இ ட் ச் ெசான்னைதக் ேகட் த் ைதாியம் நிரம்பிய
எஸ்தர் சித்திேய பயந்தாள். இனி மீள
யா என்ப உ தியாகிவிட்ட .
இ ட் ன் வாசகங்கள் என்ன?
ேமேல ஓ களினால் கூைர ேவயப்பட்
ந்த
தான் அ என்றா ம் பக்கத் ச்
சுவர்கள் சுட்ட ெசங்கற்களினால் கட்டப் பட்டைவ. சுவர்க க்குச் சுண்ணாம்பினால்
சியி ந்தார்கள். நல்ல உ தியான சுவர்கள் தான். இ ட் பிளக்க
யாத சுவர்கள்.
நம்பிக்ைகக்குாிய இந்தச் சுவர்கைளக் கூடப் பிளந் வி மா? எஸ்தர் சித்தி பயந்தாள்.
இ ட் ெசான்ன ெகா ைமயான .
'நீ ம் உனக்குப் பிாியமானவர்க

ம் இங்கி ந்

ேபாவைதத் தவிர ேவேற

வழிெயன்ன? இன் ம் மைழக்காகக் காத்தி ந் ம
ர்களா?" இ தான் எஸ்தர்
சித்திக்கு இ ட் ெசான்ன . இைத அ தினந்ேதா ம் இைடவிடாமல்
த்த ; பி வாதத் டன் கூ ய, உ தி நிரம்பிய

ப் .

கண்களில் இைமகைளச் சுற்றி ஈரம் கசிந் ெகாண்
ந்த பாட் க்கு. எஸ்தர் சித்தி
ட் ல் எல்லா ம் ங்கியான பிறகு அ க்க ைகவிளக்ைகத் ண் க்ெகாண்
வந் பார்ப்பாள். அந்த ெவளிச்சத்தில், அவள் கண்களின் ஈரத் க்குப் பின்ேன
அழியாத நம்பிக்ைக இ க்கும். எவ்வளேவா வ ஷங்களாகப் பார்த் க்ெகாண்ேட
இ க்கிற கண்க க்குள் இந்த நம்பிக்ைக இ ப்ப ஆச்சாியேம. கண்க க்கு
ைமேய வராதா? இவ்வள
கூைரையப் பார்த் க் ெகாண்

தீவிரமாக நம்பிக்ைக ெகாண் உறக்கமின்றிக்
கிறவைள விட் விட் ப் ேபாவைதத் தவிர வழி

என்ன? ஈசாக் ைணயாக இ ப்பானா? அவ க்குத் த கிற க்குக் கூட ஒன் ம்
இல்ைல என்பைத ம் எதிர்பாராமல் உைழத்தான் என்றா ம் ட்ைட
நிர்வகிப்பவ க்கு இ
ம் ஒ ெகௗரவப் பிரச்ைனதான்.
கூைரயில் பார்க்க என்னதான் இ க்கிற ? பயிர்களின் வளர்ச்சி ையக் கூடேவ
இ ந்த ஈசாக்கு அறிவ

ேபால, கூைர ஓைலகைள ெவயி

ம் மைழயி

ம் காற் ம்

ைமயைடயச் ெசய் , இற் க் ெகாண்
ப்பைத பாட் அறியாமலா இ ப்பாள்?
கூைரயின் எந்ெதந்த இடத்தில் ஓைலகள் எப்ேபா ெவ க்க ஆரம்பித்தன என்ப
பாட் க்குத் ெதாி ம்.
அன்ைறக்கு ராத்திாி ம ப
ம் எல்லா ம் கூ னார்கள். இ ந் த ெகாஞ்சம்
ேபால் ேகப்ைப மா மட்
ேம. காய்ந் ேபான சில கறிேவப்பிைல இைலக ம்
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ெகாஞ்சம் எண்ெண ம் கூட ட் ல் இ ந்த ெப ம் ஆச்சாியமான விஷயம்.
ேகப்ைப மாவி
ந் எஸ்தர் களி ேபால ஒ பண்டம் கிளறியி ந்தாள்.
ெந ப் க்காகக் கஷ்டப்படேவண் வரவில்ைல. காய்ந்த சுள்ளிகைள இதற்காகேவ
ஈசாக்கு தயார் ெசய் ெகாண் வந் ேபாட்
ந்தான். கைடசித் தீக்குச்சிையப் பற்ற
ைவத்த நாள் த லாய் ெந ப்ைப அைணயாமல் காத் வ கிறார்கள். ஈசாக்கு மட் ம்
காட்
ந் ேலசான சுள்ளி விறகுகைளக் ெகாண் வந் ேபாடாமல்
ேபாயி ந்தால் இ ேபால ெந ப்ைபப் பா காத் ைவத்தி க்க
யா . ெந ப்
இல்லாமல் என்ன காாியம் நடக்கும்?
இவ்வள

விசுவாசமான ஊழியைன எவ்விதம் விட் விட் ப் ேபாக

ம்?

பயிர்கைளப் பா காத் வந்தான். கால்நைடகைளப் ேபாஷித்தான். மைழயி ம்,
க்கத்தி ம் றவாச ல் கயிற் க் கட் ேல ேபா ெமன் இ ந்தான். பாட் க்காக
ஈசாக்ைகச் சாக\ விட
மா? இவேள ேசா ேபாட் வளர்த் விட்டாள். இவேள
மார்பில்
கள் வளர்வைத ம் மீைச
கள் ைளக் கிறைத ம் பார்த் வளர்த்தாள்.
இரவில் எத்தைன நாள் கயிற் க் கட்
க்குப் பக்கத்தில் வந் ஓைசப்படாமல்
நின் ெகாண் ஈசாக்கு கிடந் உறங்குவைதப் பார்த் க்ெகாண்
க்கிறாள்.
ஈசாக்கிடம் என்ன இ க்கிற ? காட்

ெவயி ல் அைலந்

க த்த

ரட் த்

ேதா னால் டப்பட்ட் உடம் தவிர ேவற என்ன ைவத்தி க்கிறான் ஈசாக்கு?
றவாச ல் மாட் த் ெதா வில் நின் தன் ைடய ேமாசமான ேவர்ைவ
நாற்றம க்கிற காக்கி ர சைர மாற் கிறேபா எத்தைனேயா தடைவ சி வய
தல் இன் வைரயி ம்
அம்மணமாய் ஈசாக்ைகப் பார்த்தி க்கிறாள்! இ
தவிர ம் அந்த ரடனின் ஈரப்பைசேய இல்லாத கண்களில் ஒ ேவ க்ைகயான
பாவைன ஒளிந் ெகாண்
க்கிற . அ ஆ கைள ம், மா கைள ம்
பார்க்கிறேபா ெதாிகிற பாவைனயில்ைல. நன்றாக ற்றி வளர்ந்த பயிர்க டேன
நடந் ேபாகிறேபா கண்களில் மி மி க்கிற ஒளி ம் இல்ைல. எல்லா
விதங்களி ம் ேவறான ஓர் ஒளிைய எஸ்தைரப் பார்க்கிறேபா அவ ைடய கண்கள்
ெவளியி கின்றன.
யா க்குேம பற்றாத சாப்பாட்ைடத் தட் களில் பாிமாறினாள் எஸ்தர் சித்தி.
குழந்ைதக க்கும் கூடப் ேபாதாத சாப்பா . சின்ன அமலம் கத்ைதத் க்கி
ைவத் க்ெகாண்டாள். அ அவ க்கு இயல் தான்.
"நீங்க ெரண் ேப ம் ஒங்க
க க்குப் ேபாய்க்கிங்க. ள்ைளயள ங்
கூட் ட் ப் ேபாங்க" என் ெபாிய அமலத்ைத ம் சின்ன அமலத்ைத ம் பார்த் க்
கூறினாள். இரண் ேப ம் அதற்குப் பதிேல ெசால்லக் கூடா என்கிற ேபால்
எஸ்தர் சித்தி யின் குரல் இ ந்த . அவர்க ம் பதிேல ேபசவில்ைல.
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"நீங்க ெரண் ேப ம் எங்கூட வாங்க. ம ைரயிேல ேபாய்க் ெகாத்த ேவல
பார்ப்ேபாம். மைழ ெபய் ந்தண்ணி ம் எங்கன யாவ காலத்த ஓட்ட ேவண் ய
தாேன? ஈசாக்கும் வரட் ம்."
இதற்கும் அகஸ்
ம், ேடவிட் ம் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. ெகாஞ்ச ேநரம் கழித்
ேடவிட் மட் ம் ேபசினான். ைகவிரல் களில் ேகப்ைபக் களி பிசுபிசுத்தி ந்தைத
ஒவ்ெவா விரலாக வாய்க்குள் விட் ச் சப்பியப ேய ேபசினான்.
பாட்

இ க்காளா?"

எஸ்தர் அவைனத் தீர்மானமாகப் பார்த்தாள். பிறகு பதிேல ெசால்லவில்ைல.
ப க்கப் ேபாகும்ேபா கூடப் பதிேல ெசால்ல வில்ைல. ஆனால் அன்ைறக்கு
இராத்திாியில் சுமார் ஒ மணிக்கும் ேமல் வறட்சியான காற்
ச ஆரம்பித்த .
அப்ேபா ந
ட் ல் குழந்ைதகளிடத்தில் ப த்தி ந்த எஸ்தர் சித்தி எ ந் ேபாய்ப்
பாட் யின் பக்கத்தில் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாண்டாள்.
அதிகாைலயி ம் அந்த வறட்சியான காற்
சிக்ெகாண் இ ந்த . அ
குளிர்ந்தால் மைழ வ ம். அ குளிரா . குளிர்ந் ேபாக அக் காற் க்கு வி ப்பம்
இல்ைல. ெம ந் ேபாயி ந்த இரண் காைள மா க ம் அ க்க ெப
ச்சு
விட் க்ெகாண் இ ந்தன. அைத அைரகுைறயான க்கத்தில் ரண் ெகாண்
ந்
தவர்கள் எல்லா ம் நன்றாகக் ேகட்
க்க
ம். அந்த மா களின் ெப
ச்ைச
அதிக ேநரம் ேகட்க
யா . தாங்க
யாத ேசாகத்ைத எப்ப ேயா அந்தப்
ெப
ச்சில் கலந் அந்த மா கள் ெவளியிட் க்ெகாண்
ந்தன. அந்தக் காற்றாவ
ெகாஞ்சம் ெம வாக சியி க்கலாம்.
க்கத்ைத சுகிற காற் க்கு இவ் வள
ேவகம் ேவண்டாம். காய்ந் கிடக்கிற ேமலக்காட்
ந் அந்தக் காற்
றப்பட்
க்க ேவண் ம். காட் ல் வி ந் கிடக்கிற காய்ந்த மாட் ச் சாணம்,
ஆட் ப் பி க்ைக ஆகியவற்றின் மணம் காற்றில் கலந்தி ந்த . ேமல் காட் ல் தான்
கைடசியாக இந்த வ ஷம் அதிகம் மந்ைத ேசர்ந்தி ந்த .
பாட் ையக் கல்லைறத் ேதாட்டத்திற்குக் ெகாண்

ேபாகிற

க்கு, பக்கத்

ஊரான

கு ம் ாி
ந் ஒ பைழய சவப் ெபட் ைய மிக ம் ெசால்பமான விைலக்கு,
ஈசாக்ேக தைலச்சுைம யாக வாங்கிக்ெகாண் வந்தான். அதற்குள் சாயந்திரமாகி விட்
ந்த . பாதிாியார் ஊாி ல்ைல ெயன் ேகாயில் குட் யார் தான் பாைளயஞ்ெசட்
குளத் ாி
ந் வந்தி ந்தார். ஊைர விட் க் கிளம் கிற க்காகெவன் எஸ்தர்
ேசமித் ைவத்தி ந்த பணத்தில் பாட் யின் சா ச் ெசல க்கும் ெகாஞ்சம்
ேபாய்விட்ட .
யா ம் அழேவ இல்ைல. மாறாகப் பயந் ேபாயி ந்தைத அவர்க ைடய
கலவரமான கங்கள் காட் ன. கல்லைறத் ேதாட்டம் ஒன் ம் ெதாைலவில் இல்ைல.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

55
பக்கத்தில்தான் இ ந்த . ேகாயில் ெத வி ம், நாடாக்கமர் ெத வி ம் இ ந்த
இரண்ேட ட் க்காரர்கள் ெகாஞ்ச ேநரம் வந் இ ந் விட் ப் ேபாய் விட்டார்கள்.
க்க ட் க்குத் க்கம் விசாாிக்கின்ற ெபா ப்ைப அவ்வள ேலசாகத் தட் க்
கழித் விட

ந்தானா?

எஸ்தர் சித்திக்கு மட் ம் பாட் யின் ஈரம் நிரம்பிய கண்கள் கூைரையப் பார்த்
நிைலகுத்தி நின்ற அ க்க ஞாபகத் க்கு வந் ெகாண்ேட இ ந்த . ெவகுகாலம்
வைர அந்தக் கண்கைள அவள் மறக்காமல் இ ந்தாள்.
-----------------------------------------------------------
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5. சார்வாகன் : உத்திேயாக ேரைக
சார்வாகன்:
ெசங்கல்பட் த் ெதா ேநாய் ம த் வமைன யில் ஸர்ஜனாக இ க்கும்
சார்வாகனின் இயற்ெபயர் ஹாி.

னி வாசன்.பிறந்த

ேவ

ாில்(7-9-

1929).இவ ைடய கவிைத க ம் சி கைதக ம் இலக்கியச் சி பத்திாிைககளிேலேய
ெவளிவந்தி ப்பி ம் பரவலான வாசகர் கவன ம் பாராட் ம் ெபற்றைவ-ெசன்ைன
வாசகர் வட்டம் ெவளியிட்ட "அ சுைவ" என்ற கு நாவல்
ெதாகுப்பி

ம்,தி வனந்த ரம் நகுலன் ெதாகுத்த "கு ேக்ஷத்திரம்"

இவ ைடய பைடப் கள் இடம் ெபற்றி க்கின்றன.'கன க்கைத'என்

ம்
ம் சி கைத

1971-ஆம் ஆண் ன் சிறந்த சி கைதயாக 'இலக்கியச் சிந்தைன' பாிசு
ெபற்ற .இவ ைடய சி கைத களில் சில,ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்பாகி ெவளியாகியி க்கின்றன.
கவாி:2,Varadanar Street,Vedachalam nagar, chingleput-603001
உத்திேயாக ேரைக – சார்வாகன்
"பிச்சுமணி என்ன பண்ணறார் இப்ேபா?"நான்

ட் க்கு வந்த ம் ேகட்ேடன்.

"அவன் ேபாயி நாலஞ்சு மாசம் ஆகியி க்குேம"என்றாள் அம்மா.
அவ

க்கு எப்ேபா ேம பிச்சுமணிையப் பி க்கா .ஏெனன்

ேகட்டால் சாியாகப்

பதில் ெசால்ல மாட்டாள்."அவனா, ெபாிய தகல்பாஜியாச்ேச?ஆட்ைடத்
மாட் ல் ேபாடற ம், மாட்ைடத்

க்கி

க்கி ஆட் ல் ேபாடற ம்,அவன் காாியம் யா க்

குேம ாியாேத,ஜகப் ரட்டன்"என் தான் ெசால்வாள்.
இன்ைறக்குப் பஸ் ேல க ப்பாகக் கச்சலாக நைரமயிர் விளிம் கட் ன
வ க்ைகத் தைல ட ம் உள் அ ங்கியி ந்த ேமவா யில் பஞ்சு ஒட் னமாதிாி
அ ம்பியி ந்த மீைச தா
ட ம் ைகயிைலத் தாம் லம் அடக்கி ைவக்கப்பட் த்
த் க்ெகாண்

ந்த இட

கன்னம், ழங்ைகக்குக் கீேழ ெதாங்கும்

'ஆஃபாரம்',தட் ச் சுற் ேவட் ஜமக்காளப் ைப ட ம் இ ந்த ஒ த்தைரப்
பார்த்ேதன்.அசப்பிேல பிச்சுமணி ேபாலேவ இ ந்தார்.வாய்விட் க்
கூப்பிட்
ப்ேபன்.அ க்குள்ேள இ ேவேற ஆள் என்ப
லனாகேவ சும்மாஇ ந்
விட்ேடன்.அந்த ஞாபகத்திேலதான் ட் க்கு வந்த ம் அம்மாைவக் ேகட்ேடன்.
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அவர் காலமாகி விட்டர் என்
ேபாட்ட .

அம்மா ெசான்ன ம் எனக்குத்

க்கிவாாிப்

"அட பாவேம"என்ேறன்.
"என்ன பாவம் ேவண் க் கிடக்கு?கட் ன ெபாண்டாட் ையத் தள்ளி ெவச்சுட்
அவள் வயிெறாிஞ்சு ெசத்தா.ெபத் ப் ேபாட்ட அம்மா ெதாண் க் கிழம்;அவைள
என்னடான்னா ' ட் ேல ெபாம்மனாட்

யா ம் இல்ைல,நாேனா ஊர் ஊராகப்

ேபாக

வரா ,சுேலாசனா

ம். இங்ேக நீ இ ந்தா சாிப்பட்

ட் ேல ேபாய்

இ ந்தி 'ன் ெவரட் னான்.அவ க்குக் ெகாள்ளி ைவக்கிற க்குக் கூட
கிைடக்கேல.அவன் ஒண் ம் கஷ்டபட் ச் சாகல்ேல.சுகமா வாழ்ந் சுகமாத்தான்
ெசத்தான்.ஒ

நாள் வி ப் ரேமா உ

ந்

ர்ப்ேபட்ைடேயா,அங்ேக எங்ேகேயா ஒ

ஓட்டல்ேல ராத்திாி சாப்பிட் ட் ப் ப த்தானாம், கார்த்தாேல எ ந்தி க்கல்ேல,
அவ்வள தான்."
அம்மா க்கு ஒேர ேகாபம்.பிச்சுமணி ேபர் எ த்தாேல அவள் அப்ப த்தான்.
"அப் றம்?"
"அப் றம் என்ன?ஓட்டல்காரன் வந் கண் பி ச்சான். ைபையக் கிளறி அட்ரஸ்
கண் பி ச்சு நா க்குத் தந்திய ச்சு ேபான் பண்ணினான்.அவ ம் சாமா ம் ேபாய்ப்
படாத பா பட் டாக்ட க்கும் ேபாலீசுக்கும் டாக் க்கும் பணத்ைத வாாிக்
ெகா த் ஊ க்கு எ த் ண் ேபாயி ெகாள்ளி ெவச்சா.சாம் பலாகறவைரக்கும்
அவனாேல யா க்கு என்ன சுகம்?"என்
"அவர் எங்ேக வி ப் ரத் க்கும் உ
ேசர்ந்தார்?"என்

ெசான்னாள் அம்மா.
ந்

ர்ப்ேபட்ைடக்கும் ேபாய்ச்

ேகட்ேடன் நான்.

"அவ க்கு ேவற ேவைல என்ன?ஏதாவ பிள்ைள ேத க் கிண்
ேபாயி ப்பான்"என் அம்மா அசுவாரசியமாகச் ெசால் விட்டாள்.
இைதக் ேகட்ட ம் பிச்சுமணிக்குக் கல்யாணத் க்காக அைர டஜன் ெபண்கள்
காத் க் கிடக்கின்றன என்
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எனக்குப் பிச்சுமணிைய ெராம்பத் ெதாியா .அவ க்கு அ ப
குைறவி க்கா .ேவைலயி
ைபயன் இ க்கிறான்,இவ்வள

ந்

ஓய்

வயசுக்குக்

ெபற் க் ெகாண் விட்டார்,ஓேர ஒ

தான் ெதாி ம்.அவர் என்ன ேவைல ெசய்தார் என் ம்

எனக்குத் ெதாியா .அம்மா க்கும் ெதாியா ."என்னேமா கமிஷன் ஏஜன்ட், ஊர்
ஊராகச் சுத்தற உத்திேயாகம்" என்
ச்சமாகச் ெசால் வி வாள்.பிச்சுமணி
விஷயத்தில் அவர் ஓய் ெபற்ற பின் ம் ஊர் ஊராய் அைலவ மாத்திரம் என்ன
காரணத்தாேலா நிற்க வில்ைல.எப்ேபா ம் யாைரயாவ யா க்காவ ேஜா ேசர்த்
விட யற்சி ெசய்தப இ ப்பார் என் மாத்திரம் ேகள்விப்
பட்
க்கிேறன்.இத்தைனக்கும் நான் அறிந்தவைர அவர் ஒன் ம் இன்பமான இல்லற
வாழ்க்ைக நடத்தினதில்ைல.பத் ப் பதினஞ்சு வ ஷங்க க்கு ன்னாேலேய தல்
தல் நான் அவைரச் சந்தித்த ேபாேத அவ ைடய மைனவி உயி டன் இல்ைல.
எப்ேபாதாவ
நா வ ஷத் க்ெகா
ைற அவைர ஏதாவ
கல்யாணத்தில் நான் சந்தித்தாேல அதிகம்.ஒேர ஒ
ைறதான் அம் மனிதாின் உள்ேள
இ க்கும் உண்ைம மனிதைனச் சில நிமிடங்கள் ேந க்கு ேநர் பார்த் உணர
ந்த .அந்தச் சமயம் எனக்கு ெராம்ப ம் த மசங்கடமாகப் ேபாயிற் . இப்ேபா
நிைனத் ப் பார்த்தால் பாிதாபமாக இ க்கிற .
ஆ வ ஷத் க்கு ன்னால் என் ரபந் ஒ வாின் க யாணத் க்குப்
ேபாயி ந்ேதன்.க யாணம் ேகாய த் ாில் நடந்த .அங்ேக ேபான பிறகுதான்
மாப்பிள்ைளக்கு என்னேவா ைறயில் பிச்சுமணி ெந *ங்கிய உறவினர் என்ப
எனக்குத் ெதாியவந்த .காைலயிேல என்ைனப் பார்த்த ேம பிச்சுமணி
சந்ேதாஷத்ேதா என்ைன வரேவற் க் குசலம் விசாாித்தார்.அேத சமயம் அவர்
எனக்காக 'கிளியாட்டம்' ஒ ெபண்ைணப் பார்த் ைவத்தி ந்ததாக ம்,ஆனால்
நாேனா எல்லாைர ம் ஏமாற்றிவிட் அவ க்கும் ேவ யா க்கும் ெசால்லாமல் என்
க யாணத்ைத
த் க் ெகாண் விட்ேடன் என் ம் குற்றஞ் சாட் னார்."ெரண்
லட்சம் பாய் ெப மான ஆஸ்தி ேவேற ேபாச்ேச" என் கூறி, எனக்காக
அங்கலாய்த் க் ெகாண்டார்.எனக்குச் சிாிப் வந்தேத தவிர ேவெறன்ன ெசய்வ
என் ெதாியவில்ைல.எைதேயா ெசால் த் தப்பித் க் ெகாண்ேடன். கூர்த்தம்,
சாப்பா எல்லாம்
ந்த ம் க யாண மண்டபத்தின் மா யில் ஒ க்குப் றமாக
இ ந்த ஓர் அைறயில் ங்கப் ேபாய்விட்ேடன்.
ஒ குட் த் க்கம் ேபாட் எ ந்தி ந்தேபா மணி ணாகி விட்
ந்த .
கைலந் விடேவ கீேழ என்ன நடக்கிற பார்க்கலாம் என் இறங்கி வந்ேதன்.

க்கம்

க யாணக்கூடம் ெவறிச்ெசன்றி ந்த .ஒ பக்கம் விாித் தி ந்த கசங்கி
ம ப்ேபறின ஜமக்காளத்தில் ஒ
ைலயில் இ ப் பில் ஒ கயி மாத்திரேமஅணிந்
மற்றப ெவ ம் ேமனி டன் இ ந்த குழந்ைத குப் றப்ப த் நீந் வ ேபால மா
ைக, மா காைல நீட் மடக்கின நிைலயில் ங்கிக்ெகாண்
ந்த . மண்டபத்தின்
வாயி ல் வார பாலகர்கைளப் ேபால நி த்தி ைவத்தி ந்த வாைழ மரங்களின்
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இைலகைளத் தின்ன ஒ

சிவந்த மா

எட்

எட்

யற்சி ெசய்த .

கூர்த்தத் க்குப்

' ெபாிய மனிதர்கள்' யாராவ வந்தால் உட்கா வதற்காக ஒ பக்கத்தில்
ேபாடப்பட்
ந்த ேசாபாவில் யாேரா ஒ வர்
ைகக் காட் யப
ழங்காைல
மடக்கிக் குறட்ைட விட் த் ங்கிக்ெகாண்
ந்தார். இன்ெனா
ைலயில்
பளிச்ெசன் நீல ம் பச்ைச ம் சிவப் ம் மஞ்ச மாகப் பட் ப் ேசைல ம் தாவணி ம்
உ த்தி யி ந்த இளம் ெபண்கள் ஆேற ேபர் கூ க் குசுகுசுெவன் ேபசிச் சிாித்
ெகாண்
ந்தார்கள். அவர்கள் ேபச்சி ம் சிாிப் பி ம் கலந் ெகாள்ளாம ம் அேத
சமயம் அவர்கைளவிட் அகலா ம ம் சுற்றிச் சுற்றி வட்டமிட் க் ெகாண்
சில வா பர்கள். எல்லா ேம ெகாஞ்சம் கர்நாடகேமா அல்ல நிஜமாகேவ

ந்தனர்,

ஒ த்த க்ெகா த்தர் பாிசயமில்ைலேயா? ஒட் ெமாத்தத்தில் இ பால் இைளஞர்
கூட்டத்தில் இ க்கேவண் ய கலகலப்ைப அங்ேக காணவில்ைல.
சாி, நாம்தான் ெகாஞ்சம் கலகலப்ைப ஏற்ப த்தலாேம என்ற எண்ணத்தில், ேபசிச்
சிாித் க்ெகாண்
ந்த ெபண்கள் கூட்டத் க்குச் ெசன் அவர்க டன் உட்கார்ந்
ெகாண்ேடன். அவர் கள் எல்லா ம் உடேன ெமௗனமாயினர். அந்தக் கூட்டத்தில்
நளினிதான் எனக்குத் ெதாிந்தவள். என் சிற்றப்பாவின் கைடசி மகள். அவள் ைகயில்
மாதிாியாக ம தைணேயா அல்ல ேவெறேதா த்தம்
வண்ணக் கலைவச்
சாயேமா சிக்ெகாண்
ந்தாள்.
"நளினி, உன் ைகையக் காட்

பார்ப்ேபாம்" என்ேறன்.

அவள் ைகைய நீட் னாள். நான் பார்த் க்ெகாண்
அணிந்த இன்ெனா
என் ேகட்டாள்.

ெபண், "ஏன் மாமா, உங் க

"ஓ ெதாி ேம" என்
ஆரம்பித்ேதன்.

ந்தேபா

க்குக் கண்ணா

க்கு ேரைக பார்க்கத் ெதாி மா?"

ெசான்னப ேய நளினியின் ைகேரைக கைளப் பார்க்க

உண்ைமயில் எனக்கு ேரைக சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்ைகேய கிைட யா . பதினா
பதிைனஞ்சு வயசில் சில த்தகங்கைளப் ப த்தி ந் ேதன் என்ப என்னேவா
வாஸ்தவந்தான். ஆனால் இப்ேபா
இ ந்தா

ம், ஒ

இ ப

வதி ேகட்கும்ேபா , "எனக்குத் ெதாியா . ேரைகயாவ

மாவ ? எல்லாம் ெவ ம் ஹம்பக்" என்
ேயாசிப்பதற்கு
விட்ட .

வ ஷத் க்கு ேமலாயிற்ேற?

ன்னாேலேய வாய்

சாஸ்திர

ெசால்ல மனம் வரவில்ைல. இைதெயல்லாம்

ந்திக் ெகாண் , "ஓ ெதாி ேம!" என்

ெசால்

க்குக் கண்ணா க்காாி என்ைன விடாமல், "அப்ேபா என் ைகையப் பா ங்கேளன்"
என் ெசான்னப தன் இடக் ைகைய நீட் னாள். நான் சிாித் க்ெகாண்ேட அவள்
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ைகையப் பற்றி ேரைக பார்க்க ஆரம்பித்ேதன். ைகேரைககைளக் கவனித் ப் பார்ப்
பவன் ேபால ம், பிறகு உச்சிேமட்ைடப் பார்த் க் கணக்குப் ேபா வ

ேபால ம்

ெகாஞ்ச ேநரம் பாசாங்கு ெசய் விட் , "நீ ெகாஞ்சம் ேசாம்ேபறி, ெகட் க்காாிதான்.
ஆனால் உடம்ைப வைளச்சு ேவைல ெசய்ய உன்னால் ஆகா . ைள இ க்கு. நல்லா
ப ப் வ ம்" என் கூறி அவள் கத்ைத ம் மற்றவர்கள் கத்ைத ம் பார்த்ேதன்.
கூட இ ந்த ேதாழிகளில் ஒ த்தி 'ெகால்' ெலன்

சிாித் விட்டாள்.

"ெராம்ப ைரட் மாமா, நீங்க ெசால்ற . ட் ேல ஒ
ம் ைபக்கூட
அைசக்கமாட்டா. காேலஜிேல எல்லாத்திேல ம் தல்ேல வ வா" என் ெசால்
என்ைன உற்சாக ட் னாள். உடேன அந்தப் ெபண்கள் கூட்டத்தில் என் மதிப்
உயர்ந் விட்ட . நாணிக் ேகாணிக் ெகாண்
ந்த ெபண்க ம் தங்கள் ைககைள
நீட் என்ைன ேரைக பார்க்கச் ெசால்லேவ எனக்கும் குஷி பிறந் விட்ட . நா ம்
ஒவ்ெவா த்தியின் ைகயாகப் பார்த் த் தமாஷாக ம், சமேயாசிதமாக ம் எனக்குத்
ேதான்றியப ெயல்லாம் ெசால் க்ெகாண்
ந்தேபா "அேட, உனக்கு ேரைக பார்க்க ம் ெதாி மா?" என்

ஒ

குரல் ேகட்ட .

நான் தி க்கிட் நிமிர்ந்ேதன். பிச்சுமணி நின் ெகாண்
ந்தார். எனக்கு
என்னேவா ேபால் ஆகிவிட்ட . கூச்சமாகக்கூட இ ந் த . அத்தைன ெபண்களின்
ந ேவ நான் உட்கார்ந் ெகாண் அவர்க ைடய ைகையத் ெதாட் ச் சிாித் ப்
ேபசிக்ெகாண்
ந்த ைதப் பிச்சுமணி பார்த் விட்டாேர என் ெவட்கமாயிற் .
அவசரமாக எ ந்தி ந் , "ஹி... ஹி. அெதல்லாம் ஒண்
மில்ைல. எனக்குத்
ெதாியா " என் ெசான்னப ெவளிேயற யத்த னித்ேதன். அவர் என் பின்னாேலேய
வந்தார்.
"ேநா, ேநா, அெதல்லாம் பரவாயில்ைல. ேடய் நா ; இங்ேக வாடா. நீ ெகாஞ்சம்
நா வின் ைகையப் பாேரன்" என் நா
க்கும் எனக்கும் உததரவிட்டார்.
"நா

யார்?" என்

ேகட்ேடன்.

"நா ைவ உனக்குத் ெதாியாதா? என் ைடய பிள்ைள. ஒேர பிள்ைள; பிாின்ஸ்
ஆப் ேவல்ஸ். ஐேவஜுக்கு வாாிசு. ஆனால் நான் தான் ராஜா இல்ைல. ஐேவஜும்
இல்ைல" என் எனக்குச் ெசால் விட் "ேடய் நா
இங்ேக வாடா, ெவக்கப்படாேத" என்
ைதாிய ட் னார்.
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ம ப
ம் என்ைனப் பார்த் , "அவன் ைகையக் ெகாஞ்சம் பார்த் ப் பலன்
ெசால்ேலன்" என்றார்.
எனக்குத் தர்ம்சங்கடமாகிவிட்ட . உண்ைமைய ஒப் க்ெகாள் வ
என் எனக்குப் பட்ட .

தான் உத்தமம்

"இைதப் பா ங்ேகா, எனக்கு ேரைக சாஸ்திர ம் ெதாியா , ேரைக ேஜாசியம்,
ஆ டம் இதிெலல்லாம் நம்பிக்ைக ம் கிைட யா . என்னேவா ெகாஞ்ச ேநரத்ைதக்
குஷியாகக் கழிக்கலாெமன் ேரைக பார்க்கிறதாச் ெசான்ேனேன தவிர, எனக்கு
ேரைக பார்க்கேவ ெதாியா " என் ெசால் அத் டன் நி த்தாமல் விஷமமாகச்
சிாிப்பதாகப் பாவைன ெசய் , "ேரைக பார்க்கிறதா ெசான்னாத்தாேன இந்தப்
ெபண்கள் ைகையத் ெதாட என்ைன வி வாங்க? என்ேறன். எைதயாவ
தப்பித் க் ெகாண்டாக ேவ

ெசால் த்

ேம?

அவர் என்ைன வி வதாக இல்ைல.
"ேநா, ேநா, அெதல்லாம் பரவாயில்ைல. நான் தான் பார்த்ேதேன. நீ ெராம்ப நன்னா
ேரைக பார்க்கிறைத. ஏ குட் களா, நீங்கேள ெசால்

ங்ேகா, இவர் நன்னா ேரைக

பார்த்தாேரா இல் ேயா?" என்றார். என்னிட ம் அந்தக் குட் களிட ம்.
அந்தப் ைபத்தியங்கள் என்ைனப் பழிவாங்க ேவ

ெமன்ேறா அல்ல

உண்ைமெயன் அவர்கள் நம்பினதாேலா, ஒேர குரலாக, "அவர் நன்னாப் பார்க்கிறார்
மாமா. ரகசியத்ைதெயல்லாம் கூடக் கண் பி ச்சுடறார்" என் கூவின. எனக்கு
எாிச்சலாக வந்த . அவ்வள அழகாக ம் லட்சணமாக ம் ப த் ம் இ க்கிற அந்தப்
ெபண்கள் இவ்வள
ட்டாள்களாக ம் இ ப்பார்கள் என் நான் ளிக்கூட
எதிர்பார்க்கவில்ைல. அவர்கைளக் ேகாபத் ேதா
ைறத் ப் பார்த்ேதன்.
அப்ேபா

பிச்சுமணி, "பார்த்தியா, இ கள் ெசால்றைத? ெராம்பப் பிகு

பண்ணிக்கிறேய என் கிட்ேட கூட?" என்
விடாப்பி யாக இ ந்ேதன்.

ெசல்ல மாகக் க ந் ெகாண்டார். நா

ம்

"இல்ைல, நிஜமாகேவ எனக்கு ேரைக பார்க்கேவ ெதாியா " என்ேறன்.
அந்தப் ெபண்கேளா கலகலெவன்

சிாித் க்ெகாண்

பிச்சு மணிைய ேநாக்கி,

"அவர் ெபாய் ெசால்றார் மாமா, நீங்க நம்பா தீங்க. நிஜமாத்தான் ெசால்ேறாம். ெராம்ப
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நன்னா ேரைக பார்க் கிறார்" என்றார்கள். இதற்குள் நா
ம் வந் விட்டான். சுற்றிச்
சுற்றி ேமாப்பம் பி த் க்ெகாண்
ந்த இளவட்டங்களில் அவ ம் ஒ வன்.
"ேடய் நா , சா க்கு நமஸ்காரம் பண் டா" என்
உடேன தைரயில் வி ந் ஒ நமஸ்காரம் ெசய்தான்.

பிச்சு மணி உத்தரவிட்ட ம்

எனக்கு எாிச்சல் தாங்கவில்ைல. யாைர ம் யா ம் வி ந்

நமஸ்காிப்ப

எனக்குக் ெகாஞ்சங்கூடப் பி க்காத விஷயம். ேரைக, ேஜாசியம், ஆ டம்

என்ப
தலான

வ ங்காலத்ைத ன்னதாகக் கண் பி த் ச் ெசால்வதாகக் கூ ம் 'சாஸ்திரங்கள்'
எல்லாம் ெவ ம் ரட் என்ப என் திடமான அபிப்பிராயம். சும்மா விைளயாட் க்கு
என ஆரம்பித்த இந்த மாதிாி விைன யாகப் ேபாய்க்ெகாண்
க்கிறேத என்கிற
ஆத்திரம் ேவேற.

ட்டாள் ெபண்கைள ம், ேரைக சாஸ்திரத்ைத ம், தந்ைத ெசால்

தட்டாத தனயர்கைள ம், பிச்சுமணிைய ம் மனதாரச் சபித் க் ெகாண்ேட அவைர
ஒ க்குப் றமாக, சற் த் தள்ளியி ந்த ெபாிய

ண கில் அைழத் ச் ெசன்ேறன்.

ைண அைடந்த ம் குரைலத் தாழ்த்திக்ெகாண் , "நிஜமாகேவ ெசால்ேறன்,
எனக்கு ேரைக பார்க்க ம் ெதாியா , அ ேல நம்பிக்ைக ம் கிைடயா . சும்மா
ெபா
ேபாக, தமாஷாக ேரைக பார்க்கிற மாதிாி ந ச்ேசேன தவிர
ெவெறாண் மில்ைல. அவ்வள தான்" என்ேறன்.
நான் ேபசி

ப்பதற்குள், அைதக் காதில் வாங்காமேல, பிச்சுமணி, "அெதல்லாம்

பரவாயில்ேலன்னா, நீ பார்க்கிற அள

மத்தவா பார்த்தாேல ேபா ேம. அ ேவ

யேதஷ்டம். நீ நம்ப ேவண்டாம். உன்ைன யார் நம்பச் ெசால்றா? நான் நம்பேறன்.
அவ்வள தாேன ேவண் ய " என்றார். ேம

ம் ெதாடர்ந் , "எனக்காக அவன்

ைகையப் பாேரன், ப்ளீஸ்" என்றார்.
என்ைன விட இவ்வள ெபாியவர் இவ்வள
ரம் வற்
த் ம் ேபா இன் ம்
ம த்தால் நன்றாயிரா என் தான் எனக்குப் பட்ட . ேவ என்ன ெசய்வெதன் ம்
எனக்குத் ெதாியவில்ைல. "சாி" ெயன நான் ஒத் க்ெகாள்ள அவ ம் நா
மாக
மீண் ம் கூடத்தின் மத்தியில் வந்ேதாம்.
"நா
சார் கிட்ேட ைகையக் காமி" என்
உத்தரவிட்டார்.

பிச்சுமணி தன் குமார

நான் எாிச்சேலா நா ைவப் பார்த்ேதன். ப யா
ெமௗனமாகத் தன் ைகைய நீட் னான்.
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அவன் ேசாளக்ெகால்ைல ெபாம்ைம ேபால் இ ந்தான் என் ெசால்ல வந்ேதன்.
ேயாசித் ப் பார்த்தால் அ ெபா த்தமில்ைல என் ப கிற . அ க்கு உ ண்ைட
க ம், ஸு ஸுெவன்

ைவக்ேகால் திணித்த உடம் மாகவல்லவா இ க்கும்?

நா
அப்ப இல்லேவ இல்ைல. கச்சல் வாைழக்காய் ேபால, இன் ம் ெசால்லப்
ேபானால் பைழய பாத்திரக் கைடயில் ெந நாளாக ைலயில் ேகட்பாரற்
அ க்ேகறி நசுங்கிக் கிடக்கும் பித்தைளப் பாத்திரம் ேபால் இ ந்தான். ஆனான்
குண்டாக இல்ைல. அவ்வள தான். சட்ைட ேபாட் மார் க்கூட்ைட
மைறத்தி ந்தா ம் கண்
க்குத் ெதாிந்த ழங்ைக, ன் ைக, மணிக்கட் , க த் ,
கம் இத்யாதிகைளப் பார்த்தாேல ஆள் ஒன் ம் பயில்வான் இல்ைல என்ப
ெதள்ளத் ெதாிந்த . கத்தில் கண்க ம் க த் ப் ேபாயி ந்த உத க ம் தான்
ெபாிசாயி ந்தன. கன்னம் குழிவி ந் தி ந்த . ைகவிரல்கள் சப்பாணிக் கயிற்ைறப்
ேபால் இ ந்தன.
அவன் ைகைய வாங்கியப ேய கைடசி

ைறயாகப் பிச்சு மணிையப் பார்த் ,

"நிஜமாகேவ எனக்குத் ெதாியா " என்ேறன். அவர் மாத்திரம் அன் ஆைசயினால்
கு டாக்கப்படாமல் இ ந் தி ந்தால் என் கபாவத்தி
ந்ேத நான் ப ம்
பாட்ைட ம் 'சும்மா ஒப் க்குச் ெசால்லவில்ைல. உண்ைமையத்தான் ெசால் கிேறன்'
என்பைத ம் ெதாிந் ெகாண்
ப்பார்.
"பரவாயில்ைல. ெதாிஞ்சைதச் ெசால்
ேவ

வழியில்லாமல் நான் நா

,அ

ேபா ம்" என்றார் அவர்.

வின் ைகையப் பார்க்க ஆரம்பித் ேதன்.

னியில்

மஞ்சள் கைரேயறியி ந்த ஆள்காட் விரைல ம் ந விரைல ம், தறிக்கப்படாமல்
அ க்ைகச் சுமந் ெகாண்
ந்த நகங்கைள ம் தவிர ேவெறாண்ைண ம் காணக்
கிைடக்கவில்ைல.
"ேதக ெசௗக்கியம் அவ்வளவாக இ க்கா . 'ச்ெசஸ்ட் க்'. ஆனால் உயி க்கு
ஒண் ம் ஆபத்தில்ைல" என் ஆரம்பித் எனக்குத் ேதான்றியைதெயல்லாம்
ெசால்ல ற்ேறன். ெபாிதா யி ந்தா ம் உயிர்க்கைளேய இல்லாமல் பாதி
னப
ெவள் ளாட் த் தைலயின் கண்ைணப் ேபா
ந்த அவன் கண்க ம் நான்
ெசால்வைதக் ேகட் உயிர்ெபறத் ெதாடங்கின. பிச்சுமணி நின்றப ேய தைலைய
ஆட் ஆட் நான் ெசால்வைதெயல்லாம் ஆேமாதித் என்ைன ஊக்குவித் க்
ெகாண்
ந்தார். சுற்றி வைளத் ேஜாடைன ெசய் என்ன என்னேவா ெசான்ேனன்.
அவன

உடல்நிைல, த்திக்கூர்ைம, அழகுக் கைலகளில் அவ

க் கி ந்த அபிமானம்,

கைலத்திறன், அவன் பிற டன் பழகும் சுபாவம், ஐம்பத்திரண்டாம் வயசில்
அவ

க்காகக் காத்தி க்கும், 'மைல ேபால் வந்

பனி ேபால் விலகிப் ேபாகும்' ஆ ள்

கண்டம், த்திர பாக்கியம் என்ெறல்லாம் ெசான்ேனன். கைடசியில் ேவெறாண்
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ெசால்வதற்கில்ைல என்றானேபா , "இவ்வள
ஒண் ம் ெதாியல்ேல" என்ேறன்.

ேபா ேம, இ க்கு ேமேல எனக்கு

பிச்சுமணி ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாண்டார். நான் தைல நிமிர்ந்
பார்த்ேதன். அவர் தி ப்தியைடயவில்ைல என்ப அவர் கத்தி
ந்ேத ெதாிந்த .
"நான் ேகக்குேறன்
ெகாஞ்சம் கம்மின குர

ேகாவிச்சுக்காேத. உத்திேயாக பாக்கியம் எப்ப ?" என்றார்,
ல்.

"ஏன், நல்லாய்த்தானி க்கு" என்ேறன் நான், பட் ம் படா ம

ம்.

"உத்திேயாக ேரைக தீர்க்கமாயி க்கா, பார்த் ச் ெசால்ேலன். பீ.ஏ. பாஸ்
பண்ணிட் நா வ ஷமாக உட்கார்ந்திண்
க் கான். ஊெரல்லாம் சுத்திப்
பார்த் ட்ேடன். ேகக்காத இடமில்ைல, பார்க்காத ஆளில்ைல. காைலப் பி ச்சுக்
ெகஞ்சாத குைறதான். எவ ம் இப்ேபா வா அப்ேபா வான் ெசால் க் கைடசியிேல
ைகைய விாிச்சுடறாேன தவிர, உ ப்ப யா ஒ பி ன் ேவைல கூடப் ேபாட் த்
தரமாட்ேடங்கறான். இவ க்ேகா சமத் ப் ேபாறா . டவா ேபாடற ஜாதியிேல
ெபாறந் ட்

எனக்கு இந்த ேவைல ேவண்டாம்; நான் அங்ேக ேபாயி அவைனப்

பார்க்க மாட்ேடன் ெசால்ல
கூப்பிட் இந்தா ேவைலயின்

ேமா? ட்
ேய உட்கார்ந்தி ந்தா எவன்
கு ப்பான். நாம நம்மாேல ஆன அத்தைன ம்

ெசய்ய ேவண்டாேமா? அ இவ க்குத் ெதாியல்ேல; அதான் ேகக்கேறன்" என்
ெசால் விட் த் ேதாள் ண்டால் க த் ப் பி ையத் ைடத் விட் க் ெகாண்டார்.
"ேரைக பார்க்கிற ஜாதகம் பார்க்கிற மாதிாியில்ைல. உத்தி ேயாகத் க்குன்
தனியா ேவற ேரைக கிைடயா . இ க்கிற ேரைககைளக் ெகாண் நாேம ஊகிச்சுத்
ெதாிஞ்சு ெகாள்ள
உணர்ந்த

ம்" என்

ஆரம்பித்தவன், என்ன ேபசுகிேறாம் என்பைத

டன் நி த்திக்ெகாண் , ம னமாக அவ

ைடய வற்றிப்ேபான ைகயில்,

ேரைககளில் ஏேதா ெபாக்கிஷம் ஒளிந்தி க்கிற மாதிாி ேதட ஆரம்பித்ேதன், என்ன
ேத கிேறன் என்பைதத் ெதாிந்
குைரக்க ெவட்கப் பட்
சும்மா ஒ

என்ன ெசய்வ ?

நிமிஷம் இந்தமாதிாி ேத விட் , பிறகு, "இப்ேபா வயசு சாியா என்ன

ஆகிற ?" என்
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"இ பத் நா
ஞ்சி இ பத்தஞ்சு நடக்கிற . இன்
இ பத்தஞ்சு
ஞ்சு ம்" என்றான் நா .

ம்

ணைர மாசத்திேல

இந்த ேரைக பார்க்கும் நாடகம் ஆரம்பித்ததி
ந் அவன் இப்ேபாதான் தல்
ைறயாக வாையத் திறந் ேபசினான். அவன் குரைலக் ேகட்ட ம் எனக்குத்
க்கிவாாிப் ேபாட்ட . அசாதரண மான கட்ைடக் குர ல் அவன் ேபசினான். அவன்
வாையத் திறந்த ம் 'குப்'ெபன்
சிய நாற்றத்ைத விட அவ ைடய கட்ைடக்
குர
ந்த ெப ம் ஆர்வ ம் ெப ந்தாக ம் என்ைனச் சங்கடத் தில் ஆழ்த்தித்
க்கங் ெகாள்ளச் ெசய்தன.
ேம

ம் ஒ

நிமிஷத்ைத ஏேதா கணக்குப் ேபா வ

ேபாலக் கழித்

கைடசியாக,

"இன் ம் ஆேர மாசம் ஆகும் ேவைலன் கிைடக்க. இ பத்தாறாம் வயசின்
ன்பகுதியிேலா அல்ல ந விேலேயா தான் ேவைலயாகும். அ க்கப் றம் ஒ
கஷ்ட ம் இ க்கா " என்
"அப்படீன்

ெசால் விட்

என்ைனக் காத் க்ெகாள்ள,

தான் நான் நிைனக்கிேறன்" என்ேறன்.

அ க்கும் ேமற்ெகாண் ம் அவர்கைள ஏமாற்ற எனக்கு வி ப்ப மில்ைல. "காபி
ெர யாயிட் தான் பார்த் ட் வேரன்" என் ெசான்னப , அவ்விடம் விட் க்
கிளம்ப ஆயத்தம் ெசய்ேதன். பிச்சுமணி விடவில்ைல.
"ேநா, ேநா, நா

ைவப் பார்த் ண்

ெசால் விட் , "ேடய் நா

வரச்ெசால்ேறன்" என்

, காபி ஆயி த்தான்

கப் இங்ேக அ ப்பி ைவ" என்றார் நா
விட் ச் ெசன்றான்.

பார்த் ட்

விடம். அவ

என்னிடம்
ஸ்ட்ராங்கா ெரண்

ம் 'சாி'ெயன்

தைலயாட்

ேரைக பார்ப்ப என்ப ெவ ம் விைளயாட்டாக இல்லாமல், 'சீாியஸ்' ஸாகப்
ேபாய்விடேவ இங்கி ந்த குட் க ம் ஒ த்தர் ஒ த்தராக ந வி விட்
ந்தனர்.
குப் றப் ப த் த் ங்கிக் ெகாண்
ந்த குழந்ைதைய விட்டால் அந்தப் பரந்த
க யாண மண்டபத்தில் நா ம் பிச்சுமணி ந்தான். அவர் சுற் ம் ற் ம் ஒ
ைற
பார்த் விட் என் இ ைககைள ம் பி த் க்ெகாண் டார்.
"ஒனக்கு எப்பி உபசாரம் ெசால்ற ன்ேன ெதாியேல. நா
க்குச் சமத் ப்
ேபாறா . என் மாதிாி இ ச்சுப் ந் ேவைலைய
ச்சுக்கிற சாமர்த்தியம்
கிைடயா . எனக்ேகா ஹார்ட்

க்காயிட்

க்கு. நாைளக்ேக 'டப்'

நின்னா

ம்

நின்
ம். இல்ேல, பத் வ ஷம் ஓ னா ம் ஓ ம். ஒண் ம்
ெசால்ற க்கில்ேலன் ட்டான் டாக்டர். இவைனப் பத்திதான் எனக்கு எப்ப ம்
கவைல. நான் இ க்கிறப்பேவ ஒ நல்ல ேவைலயாப் பார்த் அமர்த்தேலன்னா நான்
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ேபானப் றம் இவ க்கு ேவைலேய கிைடக்கா . இந்த வ ஷத் க்குள்ேள நிச்சயம்
நல்ல ஒசத்தி ேவைல கிைடக்கும் நீ ெசான்ன என் வயத் ேல பாைல வார்த்த
மாதிாி இ க்கு. நீ தீர்க்கா சா சுக ெசௗக்கியத்ேதாேட நன்னா வாழ ம்" என்
ெதாண்ைட த த க்கச் ெசான்னார்.
எனக்கு அங்கி க்கப் பி க்கவில்ைல.
"ஒ நிமிஷம், இேதா வந் ட்ேடன்" என் ெசான்னப அவசரமாக எ ந் ஏேதா
இவ்வள ேநரம் மறந்தி ந்த திடீெரன் ஞாபகம் வந்தாற்ேபால் பாவைன ெசய்
அவ்விடம் விட் ேவக மாகப் ேபாய்விட்ேடன். அதன் பிறகு அங்ேக இ ந்த சில மணி
ேநரங்கைள அவர் கண்ணில் படாமல் ஒ ங்கிப் ப ங்கிக் கழித் விட்ேடன்.
இப்ேபா அவர் கண்காணாத இடத்தில் அநாைத ேபால ஒ ேஹாட்டல்
அைறக்குள் ெசத் க் கிடந்தார் என் ேகள்விப்பட்ட ேபா எனக்கு உண்ைமயிேலேய
பாிதாபமாக இ ந்த .
அவர் எ க்குப் பிள்ைள ேத ப்ேபானார்? எனக்குத் ெதாிஞ்சவைர அவ க்கு நா
ஒ த்தன் தாேன? "அவ க்குப் ெபண் இ க்கா என்ன?" என்
ேகட்ேடன்.
"அவ

க்கு ஏ

ெபண்? நா

நான் அம்மாைவக்

ஒ த்தன் தான். இ க்கிற பிள்ைளக்கு நல்ல இடமாப்

பார்த் க் கல்யாணம் பண்ணி ெவக்க மாட்டாேனா? ஆனா என்னிக்குத்தான் அவன்
தன் கு ம்பத் க்கு ஒ
ம்ைப எ த் அந்தப் பக்கத்திேலயி ந் இந்தப் பக்கம்
ெவச்சி க்கான்?"
"பின்ேன யா க்காகப் பிள்ைளத் ேத

அைலஞ்சார் இவர்?"

"ஓ, அந்தக் கைத ஒனக்குத் ெதாியாதா, ெசால்ேறன் ேக
அம்மா.

" என்

ஆரம்பித்தாள்

பிச்சுமணி ஒ ெபாிய ஆபிஸாிடம் (அவர் என்ன 'ஆபிஸர்' என் அம்மா க்குத்
ெதாியவில்ைல) நா
க்காக ேவைல ேகட் ப் ேபானாராம். ேவைல
வாங்கிக்ெகா த்தால் தன் ெபண்ைண நா
க்குக் கல்யாணம் ெசய் ைவக்க
ஒத் க்ெகாள்ள ேவ ம் என் அந்த ஆபீஸர் ெசான்னாராம். பிச்சுமணி ம்
ஒப் க்ெகாண் விட்டார். ேவைல கிைடத்த பிறகு நா விடம் விஷயத்ைதச்
ெசால் யி க் கிறார். அவன் ம த் விட்டானாம். என்ெனன்னேவா ெசால் யி க்
கிறான். ெபண் அழகாயில்ைல. கண் ஒன்றைர. குரல் நன்றாக இல்ைல.
இப்ப ெயல்லாம் ெசால் மாட்டேவ மாட்ேடன் என் விட்டான். பிச்சுமணி ம்
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அவைனச் சாி ெசய்யப் பார்த்தார். அவன் ஒப் க் ெகாள்ளேவ இல்ைல. 'மா
கண்

ன்னா அதிர்ஷ்டம். உனக்காகத் ேதவேலாகத்தி

என்ன மன்மதன்

ந்

ரதி கிைடப்பாளா, நீ

நிைனப்ேபா? நீ ெசால்ற மாதிாி பார்த்தா உலகத்திேல பாதிப்

ெபண்கள் கன்யா ஸ்திாீயாக இ ந் விடேவண் ய தான்' என்ெறல்லாம்
ெசான்னாராம். அவன் ேகட்கவில்ைல. கைடசியாகத் தன் வாக்ைகக்
காப்பாற் வதற்காகவாவ

ஒத் க்ெகாள்ளச் ெசான்னா ராம். அதற்கு நா

, "இ

என்ன சினிமான் ெநைனச்சுட் யா அப்ப ெயல்லாம் ெசய்ய? எப்ப யாவ
ெசான்ன வாக்ைகக் காப்பாத்த மானா நீேய அந்தப் ெபண்ைணக் கல்யாணம்
ெசய் க்ேகா" என் ெசால் விட்டானாம். பிச்சுமணி அந்த ஆபிஸாிடம் ேபாய்
மன்னிப் க் ேகட் க்ெகாண் , "ஒங்க ெபாண் க்கு நல்ல பிள்ைளயாகத் ேத க்
கல்யாணம் ெசய் ைவக்காேம நான் என் ட் வாசற்ப ஏறமாட்ேடன்" என்
சபதம் ெசய் ெகா த்தாராம். அதன் விைளவாகத்தான் ெசன்ற ஐந் வ ஷங்களாக
அவர் அந்தப் ெபண் க்காக வரன் ேத ஊ ராக அைலந் ெகாண்
ந்தி க்கிறார்.
"அவைன ணாம் வ ஷம் ரா கல்யாணத்திேல பார்த்தப்ேபா இெதல்லாம்
ெசான்னான். அவ க்கு ஆதிநாளிேல ந் ஊ ராகச் சுத்திப் பழக்கம். ாிட்டயர்
ஆனப் ற ம் அைலயற க்கு இந்தமாதிாி ஒ சாக்கு. அவ்வள தான். ேவைல
கு த்தாப் ேபா ம் இவேன ஏதாவ ெசால்ல் ப்பிட் பின்னாேல
அவஸ்ைதப்பட்
ப்பான். ஏன்னா அவன் ெசால்றைத நம்பிட
யா .
ஒண் ன்னா
ம் பான்" என்
த்தாள் அம்மா.
பிச்சுமணிைய யார் நம்பினா ம் நம்பாவிட்டா ம் நான் நம்பத் தயார். என் ைடய
ேரைக ேஜாசியம் ப த் விட்ட பற்றி எனக்குச் சந்ேதாஷந்தான். நா
க்கு
எப்ேபா கல்யாணம் ஆகும் என் என்ைன அவர் அன் ேகட்காமல் இ ந்த பற்றி
எனக்கு அைதவிடச் சந்ேதாஷம்.
-------------------------------
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6. இந்திரா பார்த்தசாரதி : ெதாைல
இந்திரா பார்த்தசாரதி:
கும்பேகாணத்தில் 1-7-1930-இல் பிறந்தவர். 'இ.பா' (இயற் ெபயர் - ஆர்.
பார்த்தசாரதி) ல் ப் பல்கைலக் கழகத்தில் தமிழ்ப் ேபராசிாியர், ைவணவ சித்தாந்தம்
குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக டாக்டர் பட்டம் ெபற்றவர். அ ப களில் எ தத் ெதாடங்கிய
இவர் நாவல், சி கைத, நாடகம், இலக்கியத் திறனாய்

ஆகிய பல

ைறகளில்

சாதைன ாிந் 'கு திப் னல்'என் ம் நாவ க்காக 1978-இல் சாகித்ய அகாதமி
வி
ெபற்றார்.
வில் பதிைனந் க்கு ேமல் இவ ைடய பைடப் கள்
ெவளிவந் ள்ளன. அங்கதச்சுைவ பாிமளிக்கும் உைரநைட இவ ைடய தனிச்சிறப் .
ஆங்கிலம் மற் ம் பிற இந்திய, உலக ெமாழிகளில் இவ ைடய பைடப் கள்
ெமாழிெபயர்ப்பாகி ெவளிவந் ள்ளன. 'மைழ', 'ேபார்ைவ ேபார்த்திய உடல்கள்',
'நந்தன் கைத' ஆகிய இவ ைடய நாடகங்கள் தமிழ் ேமைடகளில் மட் ம் அல்லாமல்
இதர ெமாழிகளி ம் அரங்ேகற்றப்பட் ப் ெப ம் ெவற்றி ம் பாராட் ம்
ெபற்றி க்கின்றன.
ெதாைல

கவாி: H-37, South Extension Part 1, New Delhi - 110049

- இந்திரா பார்த்தசாரதி

ஜன்பத் ேபாக்குவரத் த் தீ . பச்ைச ஒளி தந்த அ மதியில் அ வைரயில்
சிைலயாய் நின்ற ராட்சஸ பஸ்கள் சீறிக்ெகாண்
றப்பட்டன.
"அப்பா, அேதா "*ஸ்கூட்டர்..." என் கூவியவாேற வாசுவின் பா காப்பி
ந்
வி வித் க்ெகாண் சிவப் ஒளிைய ம் பாரா மல் தியின் கு க்ேக ஓ னாள் கம .
"கம !" என்

கத்தினான் வாசு.

அவள் ஏமாற்றத் டன் தி ம்பிப் பார்த்தாள். வாசு அவள் ைகையப் பற்றி ேவகமாகப்
பின்னால் இ த் க்ெகாண் வந்தான்.
"வாக்'

வந்தப் றந்தான் ேபாக

ெசால் யி க்ேகன்? வய

ம்

ஏழாச்சு. இ

நான் எத்தைன தடைவ
கூடத் ெதாிய

ேய?"

"அந்த ஸ்கூட்டர் கா யாயி க்கு. யாரா ம் ஏறி வாப்பா." "ஏறிட் ப் ேபாகட் ம்.
ேராைட இப்ேபா கிராஸ் பண்ணக் கூடா ." --------------- *தில் யில் ஆட்ேடா
ாிக்ஷாைவ "ஸ்கூட்டர்" என் குறிப்பி வ வழக்கம்.
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"அேதா எல்லா ம் பண்றாேளப்பா!"
"ஒத்தர் தப் ப் பண்ணினா எல்லா ம் பண்ண

மா?"

கம க்கு அப்பாவின் ேபாில் ேகாபம் ேகாபமாக வந்த . அைர மணி ேநரமாக
இ வ ம் ஸ்கூட்ட க்காக அைலகிறார்கள். ப்ளாசாவி
ந் அவைள இ வைர
நடத்திேய அைழத் வந் விட்டான் வாசு.
அவர்கள் பஸ்

ல் ேபாயி க்கலாம். ஆனால் ஒவ்ெவா

பஸ்

ம் கூட்டம்

ெபாங்கி வழிந்த . குழந்ைதைய ம் இ த் க் ெகாண்
ண் ய த் ஏற
வாசுவால் இைத நிைனத் க் கூடப் பார்க்க
யவில்ைல. டாக்சியில்
ேபாகலாெமன்றால் அதற்கு வசதியில்ைல. ேலாதி காலனி ேபாவதற்கு நா

மா? பாய்

ஆகும். இைடக்கால நிவாரணம் ெகா க்கப் ேபாகிறார்கள்; வாஸ்தவந்தான். ேபான
மாதம் அக்கா க்கு உடம் சாியில்ைல என் அவன் பம்பாய் ேபாய் வ ம்ப யாக
ஆகிவிட்ட . அதற்கு வாங்கிய கடன் தீர ேவண் ம். கடன் வாங்குவ என்ப
அவ க்குப் பி க் காத காாியம். ஆனால் திடீர் திடீெரன் ெசல கள் ஏற்ப ம்ேபா
அவற்ைற எப்ப ச் சமாளிப்ப ?
"அப்பா, அந்த ஸ்கூட்டாிேல யாேரா ஏறிட்டா" என்
ெசான்னாள் கமலா.

அ

த் க் ெகாண்ேட

குழந்ைதயின் எாிச்சல் அவ க்குப் ாிந்த . ஆனால் என்ன ெசய்ய
ம்?
சாயந்திரம் ஐந் மணிக்கு ேமல் ஆகிவிட்டால் ஒ ஸ்கூட்டர் கூடக் கனாட் பிேளசில்
கிைடக்கா . கிைடப்ப ம், கிைடக்காமல் இ ப்ப ம் ஒவ்ெவா வ ைடய
அதிர்ஷ்டத்ைதப் ெபா த்த .
தனக்கு என் ேம அதிர்ஷ்டம் கிைடயா என் நிைனத்தான் வாசு. அவன்
ெம க்கல் காேலஜில் ேசரேவண் ெமன் ஆைசப் பட்டான். அதற்கு ேவண் ய நல்ல
மார்க்கும் வாங்கியி ந்தான். ஆனால் இண்டர்வி வில், "மத்திய ஆப்பிாிக்காவில்
இரண்டாண்

க

க்கு

ன் எவ்வள

அங்குலம் மைழ ெபய்த ?" என்

ேபா , அவ

க்குப் பதில் ெதாியவில்ைல. ஆகேவ, அதற்கு அ த்த வ ஷம், "உலகம்

ெந க எங்ெகங்கு மைழ ெபய்கிற ? எப்ப
பற்றிெயல்லாம் அலசி ஆராய்ந்

ேகட்ட

ெவயில் காய்கிற ?" என்பைவ

விட் , இண்டர்வி

க்கு ேபானான்.

'ெமக் ேகாவில் மத்தியான ேவைலகளில் மக்கள் என்ன ெசய்கிறார்கள்?" என்
ேகட்டார்கள். அந்த வ ஷ ம் அவ க்கு இடம் கிைடக்கவில்ைல. பி. ஏ. ப த்
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விட் த் தில் யில் மத்திய அரசாங்கத்தில் ேவைல ெசய்ய ேவண் ெமன் அவன்
தைலயில் எ தியி ந்த - அப்ப த்தான் அவன் அைத ஏற் க்ெகாண்டான்.
"அப்பா, 'வாக்'

வந்

த் ."

"சாி, ைகையப் பி . ஓடாேத!"
நின்றார்கள்.

ந்தியா ஹ ஸ் பக்கம் ேபாய் இ வ ம்

"காைல வ க்கிற " என்றாள் கமைல. மாீனா ேஹாட்டல ேக நின்
ெகாண்
ந்த ஸ்கூட்டாில் ஏறியி ந்தால் இத்தைன ேநரம் அவர்கள் ட் க்குப்
ேபாயி க்கலாம். அந்த ஸ்கூட்டர்கார ம் ேலாதி காலனிப் பக்கம் ேபாக
ேவண் யவன்தான் ேபால் இ க்கிற . வாசுைவ ஏற்றிக்ெகாள்ள இணங்கினான்.
ஆனால் ஒ ெபண் ேகாபமாக வந் , அந்த ஸ்கூட்டைரத் தாேன த ல்
கூப்பிட்டதாகச் ெசான்னாள். ஸ்கூட்டர்காரன் அவள் எங்ேக ேபாகேவண் ெமன்
ேகட்டான். அந்த ெபண் கர்ஸன் ேராட் ேபாகேவண் ம் என்றாள். நடந்ேத
ேபாய்விடலாம் என் ேயாசைன ெசான்னான் ஸ்கூட்டர்காரன். அந்தப் ெபண்
த ல் கூப்பிட்
ந்தால் அவள் ேகாபம் நியாயமான என்ேற பட்ட வாசு க்கு.
அவைள அைழத் ப் ேபாகும்ப ெசால் விட் விலகிக்ெகாண்டான். அந்த ெபண்
நன்றிையச் ெசால்லாமல் உாிைமப் ேபாராட்டத்தில் ெவற்றி அைடந்த ேபால்
ஏறிக்ெகாண்டாேள என்ற வ த்தம் இல்லாமல் இல்ைல. நியாயத்ைதப் பற்றி
அப்ெபா
அவன் அவ்வள கவைலப்படாமல் இ ந்தி ந்தானானால் கம க்கு
இப்ெபா
காைல வ த்தி க்கா .
வாழ்க்ைகயில் அ ப்பைடயான சில விஷயங்க
ச கத்தில் வாழ்ந்
இ

க்கு மதிப் அளிக்காவிட்டால்,

என்ன பிரேயாசனம்? சிக்கலாகிக்ெகாண்

வ ம் ச தாயத்தில்

சாத்தியமா?

பிளாசா அ ேக ன் ஸ்கூட்டர்கள் கா யாக நின் ெகாண்
ந்தன. வாசு
கம யின் ைகையப் பி த் க்ெகாண் பாிதாபமாக நின்றான். ஒ வராவ அவைன
ஏறிட் ப் பார்க்கவில்ைல. வாசு, கால் ேமல் கால் ேபாட் க்ெகாண் சிகெரட் பி த் க்
ெகாண்
ந்த ஒ வைனப் பார்த் ச் ெசான்னான்: "ஸ்கூட்டர் ேவண் ம்."
அவன் வாசுைவப் பார்க்காமேல ேகட்டான்: "எங்ேக ேபாக ேவண் ம்?"
"ேலாதி காலனி."
அவன் பதில் ெசால்லவில்ைல. சிகெரட்ைடப் பலமாக இ த் ப் ைகைய
விட்டான். இன்ெனா வன் வாசு ெசங்ேகாட்ைட வ வதாக இ ந்தால் அங்கு
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அைழத் ப் ேபாவதாகப் கூறினான். ேலாதி காலனிக்குப் பதிலாகச் ெசங்ேகாட்ைடக்கு
அ கில் தான் இ ந்தி க்கக் கூடாதா என் வாசு க்குத் ேதான்றிற் . அப்ெபா
சுவர ேக நின் விட் ப் ைபஜாமாைவ இ க்கக் கட் க்ெகாண்ேட வந்த ஒ வன்,
நா
பாய் ெகா ப்பதானால் ேலாதி காலனிக்கு வ வதாகச் ெசான்னான்.
டாக் க்ேக நா
பாய்தான் ஆகும். அந்த வசதி இ ந்தால் ஸ்கூட்ட டன்
எதற்காகப் ேபரம்? - வாசு க்கு மிகுந்த ேகாபம் வந்த . யார் மீ
ாியவில்ைல.
"அப்பா, அேதா ஸ்கூட்டர்" என்றாள் கம

என்

அவ

க்ேக

.

ேமற் றம் திறந் ெவயி க்குச் ெசௗகாியமாய், காற்ேறாட்டமாய் இ ந்த அந்த
ஸ்கூட்டர். சார்ட்ைடப் பார்க்கேவண் ய அவசியமில்லாமல் திதாகப்
ெபா த்தப்பட்
ந்த கட்டண மீட்டர். வாழ்க்ைகயின் லட்சியேம ைககூ
விட்டாற்ேபால் ஓ னான் வாசு. ஆனால் இரண் தடைவ ேகட் ம் ஸ்கூட்டர்காரன்
பதில் ெசால்லவில்ைல. ன்றாம் தடைவ ேகட் ம் ஸ்கூட்டர்காரன் பதில்
ெசால்லவில்ைல. சீறி வி ந்தான். "ேர ேயட்டர் சூடாகிவிட்ட . இன் ம் ஒ மணி
ேநரத் க்கு எங்கும் ேபாவதாக இல்ைல." ேர ேயட்டைரக் காட்
ம் அவன்தான்
சூடாயி ந்தான் என் வாசு க்குத் ேதான்றிற் .
தனக்கு மிக ம் பி த்தி ந்த ஸ்கூட்டர் கிைடக்கவில்ைலேய என்
வந்த , வாசு க்கு. திய கட்டணம் அம

க்கு வந்

ஆ

எாிச்சலாக

மாதமாகிற .

க்கால்வாசி

ஸ்கூட்டர்களில் சார்ட் தான் ெதாங்குகிற ; கணக்குப் பார்த் க் ெகா ப்பதற்கு
ஒ வன் தன் சிந்தைன
வைத ம் ஒ ைமப த்தியாக ேவண் ம். இல்லாவிட்டால்
ஏமாற்றி வி வார்கள். திய மீட்டாில் பைழய மீட்டைரக் காட்
ம் அதிகமாகக்
ெகா த்தா ம் பரவாயில்ைல. பைழய மீட்டாில் ஏமாறாம
ப்ப தான் தீய எதிர்ச்
சக்திகளினின் ம் தன்ைனக் காப்பாற்றிக் ெகாள்வ ேபாலாகுெமன் நிைனத்தான்
வாசு. தில் ேபான்ற நகரங்களில் ஒ வ க்குத் தான் ஏமாறாமல்
இ க்கேவண் ெமன்ற ஜாக்கிரைத உணர்ேவ
அவன் ஆக்கப்
"டாக்

ர்வமாக வளர்வ

ேநரக் காாியமாக இ ந்தால்,

எப்ப ?

யிேல ேபாகலாமாப்பா?" என்

ேகட்டாள் கம . அவ

க்குக் கால்

வ க்கிற என்ற பிரத்தியட்ச உண்ைமையத் தவிர, மாதத் க் கைடசி வாரத்தில்
மத்திய சர்க்கார் அ ஸ்ெடண்டால் இைதப் பற்றி ேயாசித் ப் பார்க்க
மா என்ற
ெபா ளாதாரப் பிரச்ைனையப் பற்றிக் கவைலயில்ைல. இப்ேபா அவனால் அ
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யா என்ப இ க்கட் ம்; மாத
உணர்ச்சி இல்லாமல் அவனால் டாக்

தல் வாரத்தில் கூட என்ைறக்காவ குற்ற
யில் ேபாக
வதில்ைல. ெபா ளாதாரத்ைத

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட இயந்திர

ர்வமாகிவிட்ட ச கத்தின் ஒ க்க நியதிகள்,
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ஒ வைனக் குற்ற உணர்ச்சியால் அவஸ்ைதப்ப ம் நிைலக்குக் கண் ஷன்
ெசய் வி கின்றன ேபால் இ க்கிற .
"ஸ்கூட்டேர கிைடக்கா "என்

சாபம் ெகா ப்ப

ேபால் ெசான்னாள் கம

.

"அவசரப்படாேத, கிைடக்கும்."
"பஸ் ேல ேபாகலாேம!" அப்பா தன்ைன டாக் யில் அைழத் ச் ெசல்ல தயாராக
இல்ைல என்ப அவ க்குப் ாிந் விட்ட .ஸ்கூட்டேர குறிக்ேகாளாகய்
அைலவைதக் காட்
ம் பஸ் ல் ேபாகலாேம என் அவ க்குத் ேதான்றிற் .
"கூட்டத்திேல ஏற

மா உன்னாேல?"

"பின்னாேல என்னதான் பண்ற ? ஆத் க்குப் ேபாகாமேலேய
இ க்கலாங்கேறளா?"
இக்ேகள்வி ஒ பயங்கரமான எதிர்காலத்ைத அவன் மனக் கண் ன் நி த்திய .
ஸ்கூட்டேர கிைடக்காமல் ஸ்கூட்டைரத் ேத இ வ ம் வாழ்நாள்
வ ம் கனாட்
பிேள ல் அைலந் ெகாண்
க்கிறார்கள். அவன் கிழவனாகி வி கிறான். கம
ம்
வளர்ந் ெபாிய ெபண்ணாகி வி கிறாள். ஸ்கூட்டர்க்காரர்களின் அ த்த
தைல ைற ம் அவர்கைள ஏற்றிச் ெசல்ல ம த் வி கிற .
" அப்பா, இேதா பஸ் கா யா வர .ேபாயிடலாம்."
வாசு தி ம்பிப்பார்த்தான், பஸ் கா யாகத்தான் இ ந்த . ஆனால் ேலாதி காலனி
ெசல் ம் பஸ் அல்ல; அ
கூட்டேம இல்ைல.

மதராஸ் ேஹாட்ட

டன் நின் வி ம். அதனால்தான்

" இந்தப் பஸ் ேலாதி காலனி ேபாகா " என்றான் வாசு.
"ஏன் எல்லாப் பஸ்ைஸ ம் ேலாதி காலனிக்கு விடமாட் ேடங்கறா?"
இந்தக் ேகள்விக்கு எப்ப ப் பதில் ெசால் வ ? ேலாதி காலனி ேராம் அல்ல, எல்லா
சாைலக ம் அங்ேக ெசல்ல. அரசாங்கம் பஸ் ேபாக்குவரத் நடத் வதன் ேநாக்கம்
என்ன என் கம க்கு விளங்க ைவக்க
மாெவன ஒ கணம் ேயாசித்தான்.
ச கத்ைதப் பற்றிக் கவைலப்ப ம் சர்க்கா க்குத் தான் தனி மனிதைனப்பற்றி
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அக்கைற இல்ைல. தனி மனிதன் தன் உாிைமகைளத் தியாகம் ெசய்யத் தயாராக
இ ந்தால்தான் ச
அவ

கம் என்ற க த் ப் பிறக்கிற . இ

க்கு என்ன, இ

கம க்குப் ாி மா?

யா க்குத்தான் ாிகிற ? தனிமனிதன் ச

கத் க்குள்

குந் ெகாள்வேத, ச கம் என்ற மானசீகத்ைதத் தனக்குச் ெசௗகாியமாகப்
பயன்ப த்திக் ெகாள்ளத்தான் என் ேதான் கிற . இதில் ெவற்றியைட ம் சிலேர
தங்கைள அத்தைகய 'ஃப்ராங்ெகன்ஸ்டீன்' தமாக்கிக்ெகாண் தனி மனிதைன
ேமய்ந் வ கிறார்கள்.ஆனால் தன்னளவில் ஒ கட் ப்பாட் க்குள்
அடங்கி,ச

கத்தில் ஒ க்க விதிகைளப் பின்பற் வேத இந்த ஸ்தாபனத்தின் யந்திரக்

கு ரத்ைத ஓரள எதிர்த் ப் ேபாரா வ ேபால்தாேன?ஹாிச்சந்திரன்
உண்ைமையத் தவிர ேவ ேபசுவேதயில்ைல என்பைதக் கண்ட ம்
விசுவாமித்திர

க்கு எவ் வள

"அப்பா,அேதா

எாிச்சல்,ஆத்திரம்!

ர்த்தி மாமா ேபாறா!"

வாசு தி ம்பிப் பார்த்தான்.கம யின் குரைலக் ேகட்ட ம், ர்த்தி காைர
நி த்தினான்.அவன் வாசுேவா ப த்தவன்.கல்
ாியில் ப க்கும் ேபா அவன்
ெபயர் ேகாபாலன்.ெபயர் ைவத்த ேதாஷேமா என்னேவா,ெவண்ெணய்க்குப் பதிலாக
அவன் மற்ற மாணவர்களின் ைசக்கிள்கைளெயல்லாம் தி
விற் வி வ
வழக்கம்.ஒ நாள் அகப்பட் க் ெகாண்டான்.அவ ம் நாதன் என்ற இன்ெனா
ைபய மாகச் ேசர்ந் அந்தக் களைவச் ெசய் வந்தார்கள்.இரண் ேப க்கும்
ஆ மாதச் சிைறத் தண்டைன கிைடத்த .நாதன் இப்ேபா ெசன்ைனயில் பிரபல
கிாிமினல் வக்கீல்.ேகாபாலேனா ர்த்தியாகி, தில் யில் ஒ
ைலயாசான் ஆபீஸராக இ ந் வ கிறான்.

கம்ெபனியில்

இரண்
ன் மாதங்க க்கு ன்னர் ர்த்திைய உத்திேயாக் பவனில் வாசு
பார்த்தான்."ேகாபாலன்"என் கூப்பிட்ட ம் ஓரள தி க்கிட் அவன் தி ம்பிப்
பார்த்தான்.பிறகு வாசுைவத் ெதாிந்த மாதிாிேய அவன் காட் க்ெகாள்ளவில்ைல."என்
ெபயர்

ர்த்தி, ேகாபாலன் இல்ைல;

ஆர் மிஸ்ேடக்கன்"என்றான்.வாசு க்கு ஒேர

குழப்பமாக இ ந்த .இப்ப உ வ ஒற் ைம சாத்தியமா? இரண் நாள் கழித்
வாசுவின் ட்ைடத் ேத வந் அவன் ெசான்ன பிறகுதான் விஷயம் ாிந்த ."என்
ெபயர் இனிேம ர்த்தி தான்;ேகாபாலைன மறந்
.இங்ேக ஏேதா நல்லப யா இ க்
ேகன்.கிட்டத்தட்ட காேலஜ்ேல ெசஞ்சிண்
ந்த ேவைல மாதிாி தான்.ஆனா அப்ேபா
நாதன் பார்ட்னர்.இப்ேபா கவர்ன்ெமன்ட் .... கார் ெவச்சிண்
க்ேகன்.சுந்தர் நகர்ேல
.ஆத் க்கு வாேயன் ஒ நாள்."
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உத்திேயாக் பவனில் ேவைல பார்க்கும் தன்ைனப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளப்
பார்க்கிறான் என்ப வாசு க்கு அவன் ட் க்குப் ேபான பிறகுதான்
ாிந்த .ேபாவைத நி த்திவிட்டான்.ஆனால் அவன் வாசுவின் ட் க்கு ஐந்தா
தடைவ வந் ேபாயி க்கிறான்.
"ஹல்ேலா,வாசு!எங்ேக ேபாக
"ஆத் க்குத்தான்"என்
பார்த்தாள் கம .

ம், ட் க்கா?"

ெசால் க் ெகாண்ேட வாசுைவ நம் பிக்ைக டன்

ஸ்கூட்டர் கிைடக்கவில்ைலேய, இவ டன் ேபாய்விடலாமா என் ஒ கணம்
சிந்தித்தான் வாசு. கூடா : தான் அவ க்கு ஒரள கடைமப்பட்
க்கிேறாம் என்ற
உணர் தனக்கு ஏற்படக் கூடா . இந்த உணர்ேவ சால்ஜாப்பாக, அவனிடமி ந்
ேவ பல ெசௗகாியங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூ ய இச்ைச ஏற்படக்கூ ம். தனக்கு அப்ப
ஏற்படேவண் ம் என் தான் ர்த்தி எதிர்பார்க்கிறான். ஓ வ டன் ஒ வர்
இைணந் வாழ்வ தான் ச கம் என்ற க த் , எப்ப ஒ வைரெயா வர்
பயன்ப த்திக் ெகாண் ச கம் த ம் வாய்ப் க்கைள ெயல்லாம் தங்க க்கு
உாிைமயாக்கிக் ெகாள்வ என் ஆகிவிட்ட ! - ர்த்தி டன் ேபானால் தா ம்
இந்தக் க த் க்கு உடன்பட்ட ேபாலாகும். உடன யான ெசௗகாியத் க்காகக்
ெகாள்ைகையத் தியாகம் ெசய்யலாம?- கூடேவ கூடா .
"நான் வல்ேல, நீ ேபா" என்றான் வாசு.
"ேலாதி காலனிப் பக்கந்தான் நான் ேபாேறன், வா!"
"நீ எதிர்த் திைசயிேல ேபாேற, ேலாதி காலனிப் பக்கந்தான் ேபாேறங்கிேறேய?"
"இங்ேக ஒத்தைரப் பார்த் ட் , ேலாதி காலனி ேபாக

ம், வா."

"நீ சுந்தர் நகாிேல இ க்ேக. ேலாதி காலனி வழியாச் சுத்திண்
ேபா. தாங்க் !"
"என்ன இவ்வள

'பிகு' பண்ணிக்கிேற? - உத்திேயாக் பவ

ேபாக

க்கு வந்

மா? - நீ

உன்ைனத்

ெதாந்தர பண்ணமாட்ேடன், சாிதாேன? ஐ ேநா லாட்ஸ் ஆஃப் அதர் பீபிள் இன்
உத்ேயாக் பவன்."

RangaRakes

tamilnavarasam.com

75
எதற்காக இைதச் ெசால்

கிறான்? - 'நீ உன் ஆபி

ல் அற்ப மானவன். உன் உதவி

ேதைவயில்ைல' என்பதற்காகவா? அல்ல , 'யார் யா க்ேகா நான் பணம் தரத் தயராக
இ க்கும்ேபா

என்

டன் ப த்த நீ ஏன் இப்ப

அப்பாவியாய் இ க்கிறாய்?' என்

சுட் க்காட்டவா? பணத்தினால் எைதத்தான் சாதிக்க
யா ? - இேதா, இப்ெபா
இவ ைடய அந்தரங்கத்ைத ஆராய்ந் ெகாண்
க்க ேவண் ய அவசியம்
இ ந்தி க்கா . டாக்
கலாம்.

யில் ேபாயி க்கிலாம். ஏன், ெசாந்தக் காேர ைவத்தி க்

"என்ன ேயாஜிக்கிேற? கம் ஆன், ஏ ."
"ேநா... ப்ளீஸ்..." கம யின் ைகைய இ த் க்ெகாண்
வாசு.
கம

ேவகமாக நடந்

ெசன்றான்

ேகாபத்தில் வாசுவின் ைககைள உதறினாள். "எனக்கு நடக்கத் ெதாி ம்."

வாசு அவள் ேகாபத்ைதப் ாிந்

ெகாண்டான்.ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல.

' ந்தியா ஹ ஸ்'எதிேர இரண் ஸ்கூட்டர்கள் நின்
ெகாண்
ந்தன.ட்ைரவர்கைளக் காணவில்ைல.ஒ ஸ்கூட்டாின் அ ேக ேபாய்
நின்

சுற்

ற் ம் பார்த்தான் வாசு.அப்ெபா

கம

'ஹார்ன்' அ த்தாள்.

"ேநா.அப்ப ெயல்லாம் அ க்கக்கூடா ."
எங்கி ந்ேதா ஒ

ைரவர் அப்ெபா

அங்ேக திடீெரன்

ேதான்றினான்."எங்ேக

ேபாக ேவண் ம்?"என்றான்.
"ேலாதி காலணி."
"தி ம்பி வர ேவண் மா?"
"இல்ைல."
ைரவர் பதில் கூறாமல் பீ ையப் பற்றைவத் க்ெகாண்டான்.
"என்ன ஸ்கூட்டர் வ மா? வராதா?"
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"என் நம்பர் இப்ெபா

இல்ைல.அந்த ஸ்கூட்டர்காரைனக் ேக

ங்கள்."

"அந்த ஸ்கூட்டர்காரன் எங்ேக?"
"ெதாியா ."
இதற்குள் ஐந்தா
ஒேர பதில்தான்.

ேபர்கள் ஸ்கூட்ட க்காக அங்கு வந்

விட்டார்கள்.எல்லா க்கும்

அந்த ஸ்கூட்டர்காரன் கால்மணி கழித் வந்தான். வாசு அவனிடம்
ஓ னான்."ேலாதி காலனி ேபாக ேவண் ம்." என்றான்.
அப்ெபா
ஓர் அழகானப் ெபண்.கண்களால் சிாித் க் ெகாண்ேட
ேகட்டாள்."காக்கா நகர் ேபாகேவண் ம்.
ஸ்கூட்டர்காரன் அந்தப் ெபண்ைண ஏறச்ெசான்ன ம் வாசு கூறினான்:"நான்
இங்ேக கால்மணி ேநரமாகக் காத் க்ெகாண்
க்ேகன்.இந்த ஸ்கூட்டர்காரைரக்
ேக ங்கள்...."
அந்த ஸ்கூட்டர்காரன் தன்ைனச் சாட்சிக்கு அைழத்த ம் ேவ
தி ம்பிக்ெகாண் விட்டான்.வாசு விடவில்ைல. "யார்
அவைனக் ேகட்டான்.

த

பக்கம்

ல் வந்தார்கள்?"என்

"யார் வந்தால் என்ன?அேதா அவள்* கிளம்பிப் ேபாய்விட் டான்*."என்

சிாித் க்

ெகாண்ேட ெசான்னான்,அந்த ஸ்கூட்டர்க் காரன்.
அந்தப் ெபண் 'டாடா,ைபைப'ெசால்லாத குைற! ஸ்கூட்டர் ேபாய்விட்ட .அவன்
உடம் ேகாபத்தால் ஆ ய . அங்கி ந்த இன்ெனா

ஸ்கூட்டைர ம்,டாக்சி

ஸ்டாண்
ந்த டாக்சிகைள ம்,ெத வில் ேபாய்க்ெகாண்
ந்த கார்கைள ம்,
பஸ்கைள ம் - எல்லாவற்ைற ம் அ த் ெநா க்கிவிட ேவண் ெமன்ற ெவறி
வந்த . கும்பேகாணத்தி
ந் சுவாமிமைலக்குப் ேபாவதற்கு அவன் பத்
வ ஷத் க்கு

ன்னால் பஸ்ைஸேயா, ஸ்கூட்டைரேயா அல்ல

எதிர்ப்பார்த் ெகாண்டா இ ந்தான்? - தன்னால் இப்ெபா
க்கிக்ெகாண்
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கம

க்கக்கூடா

க்கிக்ெகாண்

என்

ரண்

ேபாகலாம் என்றா

பி க்கலாம். அவைளச் சமாதானப்ப த்தித்
ம், அவ

பட்டந்தான் கிைடக்கும். சிக்கலாகிவிட்ட ச

க்குப் ைபத்தியக்காரன் என்ற

கத்தில் ஒ வன், 'ச கம் என்றால்

தன்ைனத் தவிர மற்றவர்கள்' என்ற பிரக்ைஞேயா அவர்கள் அபிப்பிராயத் க்கு
இைசந் வாழேவண் யி க்கிற . ஆனால் இைத எதிர்த் ப் ேபாராட ேவண் ம்.
"கம

வா, நடந்ேத ேபாயிடலாம்" என்றான் வாசு.

"நடந்ேதவா?" என்
"நடக்க

அவள் திைகத்தாள்.

யேலன்னா ெசால்

வாிைச வாிைசயாகக் கார்க
வாசு ம் கம

ம் இன்

,

க்கிண்

ம், டாக்

ம் ெவகு

க

ேபாேறன்" என்றான் வாசு.
ம் விைரந் ெகாண்

ந்தன.

ரம் ேபாகேவண் ம்.

--------------------------------
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7. நீல. பத்மநாபன்: : சண்ைட ம் சமாதான ம்
நீல. பத்மநாபன்:
தமிழ்நாட்

எல்ைலக

க்கப்பா

ந்

தமிழ் இலக்கியம் பைடப்பவர்க

ள் மிகுந்த

கவன ம் பாராட் ம் ெபற்றவர் நீல. பத்மநாபன். (பிறந்த ேததி: 26-4-1938)
பன்னிரண் நாவல்க ம் ஆ சி கைதத் ெதாகுப் க ம் ஒ கவிைதத் ெதாகுப் ம்
ஒ கட் ைரத் ெதாகுப் ம் ல் வ வில் ெவளிவந் ள்ள இவ ைடய பைடப் கள்.
'தைல ைறகள்' (நாவல், 1968) ஆங்கிலம், மைல யாளம் மற் ம் ெஜர்மன் ெமாழிகளில்
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்
ேநஷனல் க்

ெவளியாகியி க்கிற . 'பள்ளிெகாண்ட ரம்' (நாவல், 1970)

ரஸ் ன் ஆதான் பிரதான் திட்டத்தின் கீழ் இ வைர ஹிந்தி, உ

,

மைலயாளம் ஆகிய ெமாழிகளில் ெவளியாகியி க்கிற . 'உற கள்' (1975) ராஜா சர்
அண்ணா மைலச் ெசட் யார் . 10,000 பாிசு ெபற்ற நாவல். இவ ைடய பல
பைடப் கள் பல ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்
ப்பேதா பல்கைலக் கழக
அளவில் ஆய் ம் ெசய்யப்ப கின்றன. மைலயாளத்தி ம் தமிழி ம் இ ெதாகுப்
ல்கள் ெதாகுத்தி க்கிறார். ேகரள மாநில மின்சார வாாியத்தில் உதவி எக் கி
வ்
இன்சினியராகப் பணியாற் ம் இவ ைடய

கவாி: 'Nilakant'. Manacaud P.O.

Trivandrum - 695 009.
சண்ைட ம் சமாதான ம் - நீல. பத்மநாபன்
'அம்மா...'
மிக ம் அ கில் ெதளிவாக ம் அடக்கமாக ம் ேகட்ட அந்தக் குரல் யா ைடய
என் மாாியம்ைமக்குப் ாிந் ேபாய்விட்ட . எனி ம் நம்ப
யவில்ைல.
ெசல்ைலயா வந் ட்டானா? மாாியம்ைமயின் விழிகள் கனத்தன.
நா நாள் பட் னியின் அசதி ம், ஜுரத்தின் கைளப் ம் வேயாதி கத்தின்
தளர்ச்சி ம் கூடச் ேசர்ந்தி ந்ததால் அவள் பார்ைவக்கு நல்ல ெதளி இ க்கவில்ைல.
எனி ம் மங்கலாகத் ெதாிந்த பரந்த க ம், இ பக்கங்களி ம்
க்கிவிடப்பட்
ந்த ெபாிய மீைச ம் அவைன இனம் கண் ெகாள்ள
ைவத் விட்டன.
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காய்ச்சல் இ க்கிறதா என் அவள் ெநற்றிையத் ெதாட் ப் பார்த்த அவன் ைகைய,
நட்டாற்றில்
க இ ந்தவ க்குக் கிைடத்த அைடக்கலமாய் அவள்
பற்றிக்ெகாண்டாள்.
மாாியம்ைமயின் கத்தில் மகிழ்ச்சியின் வாிகள் மின்னின. அவள் விழிகள்
நிைறந் விட்டன.ெசல்ைலயா ஒன் ம் ேபசவில்ைல. ெதாண்ைட கரகரக்க அவேள
ேகட்டாள்:
"நீ எப்பம்ேல வந்ேத?"
"ரண்
மனி ேநரத் க்க ந்திேய நா வந்தாச்சு.ஒன்ைனக் கூப்பிட்ேடன்.நீ
கைளச்சுப் ேபாய் நல்லா ஒறங்கிட்
ந்ேத.எ ப் பாண்டா ண்
ேநேர "தட் க்கு"ப்
(மா க்கு) ேபாயி தம்பி தங்கசாமீட்ேட ேபசீட் இ ந்ேதன்."
"ஓேஹா!"
மாாியம்ைமயின் கத்தில் சற்
ன் பளீெரன் பிரகாசித்த நம்பிக்ைகயின் ஒளி
சடக்ெகன் மைறந்த .அங்ேக மீண் ம் ஏமாற்றத்தின் இ ள் சூழ்ந் ெகாண்ட .
"அப்பம் நீ ேநரத்ைதேய வந்தாச்சா?"
அவள் ெப

ச்சு விட்டாள்.

நாைலந் நாட்களாகப் பகல் இர ேநரங்களின் ேபதத்ைதப் பற்றி நிைனத் ப்
பார்க்க இயலாமல் கிடந்த அவள் சுற்
ற் ம் பரக்கப் பரக்கப் பார்த்தாள்.
மங்கலாக மின்சார விளக்கு அ
வ கிற .எதிாில் ெதாிந்த ஜன்னல் கம்பிகள்
க ைமயான ஆகாயப் பின்னணிைய ெந நீளத்தில் ேகா கிழித் க் காட் கின்றன.
அப்ேபா,ராத்திாி ஆயாச்சா?அப்ப ெயன்றால் ம மகள் தமிழ்க் ெகா
பள்ளிக்கூடத்தி
ந் வந்தி ப்பாள்.
ெத வில் சி வர் சி மிகள் ஓ ப் பி த் விைளயா ம் அரவம்
ேகட்கிற .ெத நைடயில் ைகக்குழந்ைதைய இ ப்பில் ஏந்திக் ெகாண்
ஒன்றிரண் ெபண்களின் கங்கள் நிழலா கின்றன.

ம்

நிற்கும்

கீழ்ப் ேபார்ஷனில் வசிக்கும் ட் ச்ெசாந்தக்காாி ெசார்ணம்மா ெமல்ல ெவளிேய
வந் திண்ைண நைடயில் நின்றாள்.
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"ஆனா ம் உங்கம்ைமக்கு இந்த வயசான காலத்திெல இவ்வள பி வாதம்
கூடா .இந்த நாலஞ்சு நாளா அறப்பட் னி. த்த மகன் ெபங்க ாி
ந்
வர ந்தி,ெசத் ப் ேபானா ேபாகட்
ண் ,ஒ ெசாட் த் தண்ணிேயா,ம ந்ேதா
கூடக் கு க்காேம அந்தக் ெகைடயா ெகடக்கா..."
கால் சட்ைட ம், ஷூஸும் அணிந்தி ந்ததால் தைரயில் உட்கா வதில் இ க்கும்
அெசௗகாியத்ைதப் ெபா ட்ப த்தாமல் அம்மா ப த்தி ந்த அந்தப் பாயின் ஓர்
ஓரத்தில் ஒ வா கஷ்டப் பட் அவன் உட்கார்ந்தான்.
"உம்...நாலஞ்சு நாளா பட் னி.ஏதாவ
"ஒண்
இவ்வள

கு க்காண்டாமா?"

ம் ேவண்டாம்ேல. ெகாஞ்சம் ெவஷம் இ ந்தா வாங் கிட் வா. எனக்கு
நா வாந்த எல்லாம் ேபா ம்ப்பா ேபா ம்."

'தன்னிடம் வந் விவரங்கைளக் ேகட் அறி ம் ன், தங்க சாமியிட ம் அவன்
அ மாந்தப் ெபண்டாட் தமிழ்க்ெகா யிட ம் ேபாய் அவர்கள் வாய் வழி
எல்லாவற்ைற ம் ேகட் டறிந் விட் , சாவகாசமாய்த் தன்னிடம் வந்தி க்கிறாேன
இவன்?' என் ெசல்ைலயாவின் மீ ம் ஒ வித எாிச்சல் வர, தன் தைலயில்
அ த்தவா இப்ப ச் ெசால்ைகயில் அவள் அ ேத விட்டாள்.
ெசல்ைலயா க்கு அந்தக் காட்சி மிக ம் ேவதைனைய உண்
என்பைத அவன் கம் காட் ய .

பண்ணிய

தங்கசாமிையவிடப் பத் வயசு த்தவன் அவன். ெசல்ைலயா க்கு இப்ேபா
ப்பத்தஞ்சு வயசு இ க்கும். நாகர்ேகாயி ல் நாகம்மாள் மில் ல் ேமஸ்திாியாக
இ க்கிறான். என்னேவா ஒ
இ ந்ேத அவைனப் ெபங்க

திய ெமஷினின் ஆ மாதப் பயிற்சிக்காக, மில் ல்
க்கு அ ப்பியி ந்தார்கள். ெபங்க
க்குப் ேபாய்

மாசம் கூட இ க்கா ; அதற்குள் அம்மாவின் அவசரக் க தம் கண்
தி வனந்த ரத் க்கு வந்தி க்கிறான். அவ க்கு, சின்னவைனவிட அம்மாவிடம்
அதிகப் பாசம். இ மாாியம்ைமக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.
"சாி, தம்பி

ட்

வாங்கீட் வந் தந்தா
எ ந்தான் அவன்.
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மாாியம்ைமயின் சம்மதத் க்குக் காத்திராமல் ெவளிவாச ன் பக்கத்தில் ெசன்றவன்
தி ம்பிச் ெசார்ணம்மாளிடம், "டீ வாங்கீட்

வர ஒ

சின்னப் பாத்திரம் இ ந்தா

தா ங்க" என் ேகட்ட ேபா அவள் உள்ேள ெசன் , தி கு
ேபாட்ட ஒ
பாத்திரத்ைத எ த் க்ெகாண் வந் அவனிடம் ெகா த்தாள். அைத
வாங்கிக்ெகாண் ெத வில் இறங்கி நடந்தான்.

ஸ்டீல்

இனி, ெசல்ைலயா தி ம்பி வந்த பிறகுதான் ேகஸ் விஸ்தாரம் நடக்கும் என்பைத
அறிந் ெகாண் அைத ஒ இைடேவைளயாகக் க தி தத்தம்
க க்குச்
ெசன்றார்கள், ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்

நின்ற அண்ைட

ட் ப் ெபண்கள்.

கனத்த இைமகைளத் திறக்க
யாமல் அந்தத் திண்ைணயின் ஓரத்தில் மாாியம்ைம
ஒ ங்கிப் ேபாய்த் தனிைமயில் அப்ப ேய கிடந்தாள்.
க்கமா மயக்கமா என்
ட் ச் சந்த , அேதா
ஒ கள், ட் ன் உள்ளி
கால ேயாைசகள்.

லப்படவில்ைல. மா யில் கு யி க்கும் இைளய மகன்

கீழ்ப்ேபார்ஷனில் வசிக்கும் ெசார்ணம்மா கு ம்பத்
ம், ெவளியில் ெத வி

சுரம் ெதாடங்கும் நாள் வைர வயிற்றில் பசி கிள்

இயக்க

ம் நடப்பவர்களின்

வைத அவளால் நன்கு உணர

ந்த . இப்ேபா பசிைய அவளால் உணர்ந்தறிய
யவில்ைலதான். எனி ம்,
ெசல்ைலயாவின் ைகயி
ந் சுடச்சுட ஏதாவ வாங்கிக் கு த் த் தன்
உண்ணாவிரதத்ைத
த் க்ெகாண்டால் ேதவைல என்ற மன உ த்த ம் இப்ேபா
இல்லாமல் இல்ைல.
சற் க் கழிந்

சரக்சரக்ெகன்

ஷூஸ் ெத வில் உராயச் ெசல்ைலயா உள்ேள

வந்தான். ைகயில் ஒ சி ெபாட்டலத்தில் ெராட்
பாத்திரத்தில் சுடச்சுட டீ ம்.

ம் ஆரஞ்சும் இ ந்தன. தவிர,

கால் சட்ைட ேஜபி
ந் எ த்த வர்ண ெவள்ளித் தாளில் அழகாக ஒட் யி ந்த
ஏெழட் மாத்திைரகளில் ஒன்ைறக் கிழித் ெத த்தான். மாாியம்ைமையக்
ைகத்தாங்கலாகத் தாங்கி உட்கார ைவத் அவள் வாயில் மாத்திைரையப்
ேபாட் விட் , அவள் பிகு ெசய்வைதப் பாராட்டாமல், டீையக் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாய்க் கு க்கைவத்தான். ஒ ஆரஞ்ைச உாித் ச் சுைளகைள ம், ஒ
ெராட் த் ண்ைட ம் கட்டாயப்ப த்தி அவைளத் திங்கைவத் விட் ப் ப க்க
ைவத்தான். பிறகு ஒ சிகெரட்ைடப் பற்ற ைவத் க் ெகாண் , பக்கத்தில் சுவாில்
சாய்ந்தவா பாயில் ெசௗகாிய மாக உட்கார்ந்தான் ெசல்ைலயா.
இப்ேபா
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"சாி, நீ எ

த் க்கு அப்ப

அவசரம் அவசரமா 'உடேனேய றப்பட்

வா' ன்

எனக்கு எ த் (காயிதம்) ேபாட்ேட? என் அவன் ெமல்ல ஆரம்பித்தான்.
"எல்லாத்ைத ம் ஒனக்ேக அ ைமத் தம்பி ம் தம்பிக்க ெகாண்டாட்
ம்
ஒண்

க்குரண்டா ஒங் கிட்ெடச் ெசால்

யி ப்பாங்கேள? இனி நான் ேவெற ெசால்ல

மா?" என்ற அவள் குர ல் இ ந்த எாிச்சைல ம் இளக்காரத்ைத ம் பாராட்டாமல்
அவன் மீண் ம் அவைள வற்
த்தினான். "அவ்ெவாச் ெசான்னெதல்லாம்
ெகடக்கட் ம். நீ ெசால் " என் விட் , மீண் ம் ெத வாச ல் வந் இடம்
பி த் க்ெகாண் விட்ட அண்ைட ட் ப் ெபண்கைளத் தைல உயர்த்திப் பார்த்தான்.
அவன் பார்ைவயின் ெபா ள் ெசார்ணம்மா க்கும் ாிந்த . அந்த

ட் ன்

கீழ்ப்ேபார்ஷனில் ெசார்ணம்மாவின் கூட அவள் மகன், மகன் ெபண்டாட் ,
மக ைடய இரண் வயசான மகள் இத்தைன ேபர்க ம் வசிக்கிறார்கள். ட் ச்
ெசல க்குக் ெகாஞ்சம் உதவியாக இ க்குேம என்

ேமல் மா ைய, கன்யாகுமாி

ஜில்லாவி
ந் சமீபத்தில், தி வனந்த ரம் ஐ.ஜி. அ வலகத்தில் குமாஸ்தாவாக
ேவைல கிைடத் வந்தி க்கும் தங்கசாமியின் கு ம் பத் க்கு நாற்ப
பாய்க்கு
வாடைகக்கு விட்
ந்தான். மகன் தங்கச்சாமியிடம் சண்ைட பி த் க்ெகாண்
இேதா மாாியம்ைம கிடக்கும் இந்த ெவளித் திண்ைண வழியாகத் தான் ேமேல
வசிக்கிற வர்கள் கீேழ பின் பக்கத்தி ள்ள குளியலைறக்ேகா, ெவளியில் ெத
க்ேகா
ேபாய் வரேவண் ம். தங்கசாமி கு ம்பத் க்கு ேமல்மா ைய மட் ேம வாடைகக்குக்
ெகா த்தி ப்பதால், சாி யாகச் ெசால்லப் ேபானால், இந்தத் திண்ைணயில், ேபாகவர
ஒ வழி என்பதற்கு ேமல் அவர்க க்கு எந்த உாிைம ம் கிைடயா .
எனி ம், மாாியம்ைம கடந்த நாைலந் நாட்களாக அங்ேக ப த்தி ப்பைதேயா,
இப்ேபா அவள் த்த மகன் ெசல்ைலயா அங்ேக உட்கார்ந்தி ப்பைதேயாதான்
த க்கவில்ைலேய? ஆனால் தனக்குப் பழக்கமான அண்ைட ட் ப் ெபண்கள் அங்ேக
வந்

ேவ க்ைக பார்த் க்ெகாண்

ப்பைத 'உங்க ேவைலையப் பார்த் ப்

ேபாங்ேகா'ண்
ஒேரய யாக விரட் ய க்க
ெசார்ணம்மா ேபசாமல் நின் ெகாண்
ந்தாள்.

மா?" என்ற ேகள்விக் குறி டன்

இைவெயல்லாம் ெசல்ைலயா க்கும் ெதாிந்தி ந்ததால், பிறகு அவன் அைதச்
சட்ைட ெசய்யாமல் அவன் அம்மா ெசால்வைதக் ேகட்பதில் ம் ரமானான்.
"ேல, ெசல்லய... ஒனக்குத்தான் ெதாி ேம. தங்கச்சாமிக்கு ஆபீஸுக்குப் ேபாக
என்ைனக்கும் காலம்பர ஒம்ப மணிக்கு இங்ேக ட்ைட விட் எறங்க ம்.
ந் ைறப் பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தி யா ேவைலப் பாக்கும் தமிழ்க் ெகா க்குக்
காலம்பெர ஏ மணிக்கு ட்
ந் ேபாக ம். ைகப் ள்ெள ேவெற! நா இந்த
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வயசான காலத்திெல ேநரம் வி ய ன்ேன அஞ்சு மணிக்ேக எந்திச்சு சாப்பாட்ைடத்
தயாாிச்சு அவ ைகயிெல ெகா த்த ப் ேவன். தங்கச்சாமி காலம்பரப் ேபானா
ெபாற சாயங்காலம் பாத்தாப் ேபா ம். உச்ைசக்கு (மாத்தியானத் க்கு)ப் ைபயன்
கிட்ெட அவ க்குச் ேசா ெகா த்த ப் ேவன். ைகப் ள்ைளையப் பாக் க ம்.
ராத்திாிச் சாப்பாட் க்குச் ேசா ைவக்க ம். அ த்த நாள் காபிக்குத் ேதாைச மா
அைரக்க ம். இைதெயல்லாம் நா ஒத்ேதெல மா ேபால இந்த வயசான் காலத்திேல
ெசய்ேதன்."
மாாியம்ைமக்குத் தான் பட்டப் பாட்ைடெயல்லாம் எண்ணி எண்ணிச் ெசால்லச்
ெசால்லத்

க்கம் ெதாண்ைடைய அைடத்த . "அம்மா, நீ கட்டப்படல்ேல

ஆராவ ெசான்னாளா?" என்
ேகாபம் வந்த .
"ெசான்னா அந்தக் கட

இப்பம்

ெசல்ைலயா ேகட்ட ம் மாாியம்ைமக்கு இன்

ம்

க்குப் ெபா க்குமா? ஆனா, என்ைன ேவைலக்காாீன்னா

ரண் ேப ம் ெநனச்சா? இவ ரண் ேப ம் ெதாைர ம் ெதாைரசாணி மா
ேவைலக்குப் ேபாயி வா. நா மட் ம் ட் ெலக் ெகடந் இந்தப் பாடான
பாெடல்லாம் பட் இவ்வ க்கு பண் வம் பாத்ேதன். அந்தப் பசைலைய வளர்த்
ேதன். கேடசியிெல அந்தப் ள்ைளக்கப் ெபாறந்த நாைளக் ெகாண் டாட தமிழ்க்
ெகா க்குத் தள்ைள ட் க்கு (அம்மா ட் க்கு) ள ட் க்கு ரண் ேப மா
ள்ைளைய எ த் ட் ப் ேபாறப்பம் ேபாயிட் வாேறன் எங்கிட்ெட ஒ வாக்குச்
ெசான்னா என்னா? நா

ம் கூெடப் ேபாயிரவாப் ேபாேறன்?"

அ ைகயால் ேமேல ேபச்ைசத் ெதாடர
யாமல் திணறினாள் மாாியம்ைம.
ெசார்ணம்மாதான் நடந்தைதச் ெசல்ைலயாவிடம் விளக்கினாள்.
நா

மாசத் க்கு

ன் ஒ

நாள். பின் பக்கத்தில் ெசன்

ைவத் க் குளித் விட் மாாியம்ைம மா யில் ெசன்
காணவில்ைல. ம மகைள ம் காணவில்ைல. ெதாட்

ேசைலெயல்லாம் அ த் த்
பார்த்தேபா , மகைன ம்
ல் ேபரப்பிள்ைள ம் இல்ைல.

அ த்த நாள் பிள்ைளக்கு ஒ வயசு திைக ம் நாள் என்ப ஞாபகம் வந்த ம்,
அவ க்கு வந்த க்க ம் ேகாப ம் இவ்வள அவ்வள இல்ைல. பிள்ைளயின்
தல் பிறந்த நாைளக் ெகாண்டாட இ வ ம் எங்ேக ேபாயி ப்பார்கள் என்ப
அவ க்குத் ெதாியாததல்ல. எனி ம் அந்த நன்றிக்ேகட்ைட அவளால் சகிக்க
யவில்ைல. அவசரம் அவசரமாக

ட்ைட

மா க் கதைவப் ட் , சாவிையக் ெகாண்
ெகா த் விட் ச் ெசான்னாள்:

வந்

ச்ைசெயல்லாம் கட் க்ெகாண் ,
ெசார்ணம்மா ைகயில்

"இந்தப் பாடான பா பட் அந்தப் ள்ளைய நா வளத்திேனன். அவ க்குப்
ெபாறந்த நாைளக் ெகாண்டா வைத நா அறியப் படாதாம். ேவைலக்காாிக்குக் கூட
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இைதவிட மதிப்பி க்கும், இங்ேக ெபற்ற தாய்க்கு அ கூட இல்ைல. மதியாத

ட்ைட

மிதிக்கமாட் ேடன். நா என் மக தாயிக்க ட் க்கு, பணகு க்குப் ேபாேறன். இனி
பள்ளிக்கூடம் ெதாறந்தப் ெபாற இவ்ெவா ரண் ேப ம் ேவைலக்குப் ேபானா ஆ
வந் ெபாங்கிப் ேபாடப் ேபாறா, பார்ப் ேபாம்" என் விட் ப் பணகு யி
மகள் ட் க்குப் ேபாய்விட்டாள் மாாியம்ைம.

க்கும் தன்

அதன் பிறகு நடந்தைத ம் ெசார்ணம்மாதான் ெசல்ைலயாவிடம் ெசான்னாள்.
"ெபாறந்த நாெளல்லாம் களிஞ்சு ரண்
தங்கசாமி கிட்ேட ம், தமிழ்க்ெகா

நா

கிட்ேட

க்குப் ெபாற

இங்ேக வந்த

ம், ஒங்க அம்மா வ த்தப்பட் க்கிட் ப்

பணகு க்குப் ேபாய்விட் டைத நாதான் ெசான்ேனன். பள்ளிக்கூடம் அடச்சுவிட்டா;
அதனாேல ெரண் ேப ம் அதிகமாக அலட் க்ெகாள்ளல்ேல. பள்ளிக்கூடம்
ெதறக்கப்பட்ட நாள் ெந ங்கிய ம் தமிழ்க்ெகா
ள ட் க்குப்ேபாயி அவ
அம்ைமக்க ஏற்பாட் ேல, பத் ப் பந்த ரண்
கூட் க்கிட்

வயசி க்கும், ஒ

குட் ையக்

வந்தா. பள்ளிக்கூடம் ெதாறந்த பிற , இந்த ெரண்

மாசமா

அதிகாைலயி ேலேய எந்திச்சி, ேசாெறல்லாம் வச்சு, மத்தியானத் க்கும் எ த் க் கிட் ,
ள்ைளைய அந்தக் குட் கிட்ேட விட் விட் ப் பள்ளிக் கூடத் க்குப் ேபாறா
தமிழ்க்ெகா . எனக்குத்தான் மனசு ேகக் காெம, 'அம்மாைவ வரச்ெசால்
ேபாடப்படாதா பாவம்

!' ரண்

பாத் ட்ேடன். 'உம், உம். ேபான
என்ன?' என்

ெசால் ப் ேபச்ைச

எ

த் ப்

மட்டம் தங்கசாமி கிட்ேட நா ெசால் ப்
ேபாெல வரட் ம். வரச் ெசால்ல வி ந் க்காாியா
ச்சுவி வான் அவன்."

மாாியம்ைம மனத்ைதத் ேதற்றிக்ெகாண்
ெசான்னாள்.

நடந்தைதச் ெசல்ைலயா விடம்

"ெபத்த மனசு தான் பித் . பள்ளிக்கூடம் ெதாறந்தப் ெபாற வாவ தங்கசாமி
வ வான் வ வான் பாத் க்கிட்ேட நா பணகு யில் தாயி ட் ெல இ ந்ேதன்.
பள்ளிக்கூடம் ெதாறந் மாசம் ரண்டான ெபற ம் 'வா'ன் எனக்கு ஒ
எ த் க்கூடப் ேபாடாெம கல் ப்ேபால இ ந்திட்டான் இவன். உம்....இவனா வந்
கூப்பிடாெம வ ய வரப்படா ன் ட் த்தான் நா இ ந் ேதன். ஆனா தாயிக்க
மாப்பிள்ைளக்கு ம ைரக்கு ேவைல மாற்றம் வந் ட்ட . ெடல்லாம் பார்த்
க்காெம அவைள ம் ள்ைள கைள ம் அங்ேக கூட்டீட் ப்ேபாக
யா ன்
தாயிைய ம் ள்ைளகைள ம் அங்ேக தக்கைலயி
க்கும் அவ க்கு அப்பா
அம்மாகிட்ேட ெகாண் ேபாய் விட் விட் , ம ைரக்கு அவ

,

மட் ம் ஒத்ேதேல

ேபாகப் ேபாறதா அறிஞ்சம் ெபாற நா அங்ேக நிக்க
மா? ேவெற
ேபாக்க யில்லாெம ேநரா இங்ைகேய வந் ட்ேடன். நீ இ ந்ேதன்னா
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நாகர்ேகாயி க்குத் தான் வந்தி ப்ேபன். உம், நீ ம் ெபங்க
என் ஆதங்கப்பட்டாள் மாியம்ைம.

க்குப் ேபாயிட்ேட!"

அவேள ேபசட் ெமன் ெமௗனமாய் உட்கார்ந்தி ந்தான் ெசல்ைலயா. "நா இங்ேக
வரப்ேபா சமயம் மத்தியானம் இ க்கும். ேவைலக்காரக் குட் மட் ம் ள்ைளையப்
பார்த் க்கிட் இ க்கு. ள்ளையக் ைகயிெல எ த்தப்பம் என்னால ெபா க்க
யல்ேல. பயல் ேதஞ்சுப் ேபாயி ந்தான். தங்கச்சாமி ஆபி
ந் வ ம்
ேநரமாவல்ேல. அவன் வந் ரண் மணி ேநரம் களிஞ்சுதான் தமிழ்க்ெகா
பள்ளிக்கூடத்தி
ந் வ வா. எனக்கானா ஒேர பசி. அ க்கைளயில் ேபாயிப் பாத்தா
தமிழ்க்ெகா க்குச் சாயங் காலம் வந் சாப்பிட ெகாஞ்சம் ேசா மட் ந்தான்
இ ந்த . பரைணயில் இ ந்த டப்பாவி
ந் ெகாஞ்சம் வ த்தமாைவ எ த் க்
கரச்சு ஒ ஒறட்
ம் சுட் த் திண்
ெகாஞ்சம் பச்சத் தண்ணி ம் கு ச்ேசன். இவ
ைரசாணி அம்மா பள்ளிக் கூடத்தி
ட்
ந்தாங்ேகாம்மா ெகாண்

ந் வந்த ம், 'நா எங்கம்ைம
வச்சி ந்ேதன். இவ ராசாத்தி மாதிாி வந்

ஒ

ேசா
ம் ெசய்யாெம திண்ணிட்டா' ன் என்ைனத் திட் ன திட் , அப்பப்பா!
அ க்கம் ெபாற அந்த ட் ேல இ ந் பச்ைசத் தண்ணி வாங்கி நா கு க்கல்ேல"
என் அ ைகேயா
த்தாள் மாாியம்ைம.
ெசல்ைலயா ெகாஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட் த்தான் ேகட்டான்; "தங்கச்சாமி
ஒண்

ம் ெசால்லைலயா?"

"உம்... அவனா?" கிழவி ெப

ச்சு விட்டாள்.

"வாய் ெதாறந்தா த் உதிந்திராதா? ெகாஞ்சம் நாளா ட் ேல இல்லாெம ெபத்த
தள்ைளயல்லவா வந்தி க்கான் தைலநிமிர்ந் என்ைனப் பார்க்க ேம. ஆரஈேயா
திட் தான் அவ க்கப் பாட் க்கு ெவளிேய எறங்கி நடந் ட்டான் அவன்."
ேமேல மா க்குச் ெசல் ம் வாசைல ஆத்திரத்ேதா பார்த்தான் ெசல்ைலயா.
தங்கசாமிையக் கூப்பிட் க் ேகட்பதா ேவண்டாமா என் அவன் திண வ
ேபா
ந்த . ெசார்ணம்மா ெசான்னாள்:
"மா க்கு வாடைக த வ ஒங்க தம்பி. அதனாேல அவைன நா குத்தம்
ெசால்லப்படா தான். ஆனா நடந்தைதச் ெசால்லாேம இ க்க ம் என்னாேல

ய

மாட்ேடங்கு . இவ்ேவா ெபத்தத் தள்ைளயா, இல்ைல ேவெற ஆ மா?
பணகு யி
ந் இங்ேக வந்த அண்ைணக்கு அந்த ஒறட் ச் சுட் த் திண்ண தான்;
அ க்கம் ெபாற
ப்பட் னி. அ க்கக்கூடக் காய்ச்சல் ேவெற ேசந் ஆைளத்
க்கித் க்கிப் ேபா
. இந்தப் பாயில் இேத இடத்திெல அந்தக் ெகைடயா
ெகடக்கா. ெபத்த மக க்கும் ெசாந்த ம மக க்கும் இல்லாத அக்கைறயா நமக்குன்
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என் பாட் க்கு இ ந்ேதன் நான். ஆனா இவைளத் தாண் அங்ைக ம் இங்ைக ம்
ேபாறாேள அல்லாெம இப்ப ெயா த்தி இங்கெண கிடக்காேளன் ஆராவ
ண்
ேகக்க

ேம? எனக்கு தீரப் ெபா க்கல்ேல. என்ன ெநனச்சா

கூப்பிட் , 'ேடய் தங்கச்சாமி, இ

ம் சாீன்

அவைனக்

ஒன்ைனப் ெபத்த அம்ைமயல்லவாடா? இப்ப

பட் னிக் ெகடந் , காய்ச்சல் பி ச்சு இந்தக் குளிாிெல ெகடந்

பாடாத ப தா,

அவைள அங்ேக கூப்பிட் ப் ப க்கவச்சு, கஞ்சிேயா ம ந்ேதா ெகா த்தா என்ன?
இ

ெபாிய பாவம்டா. ஒனக்கும் ஒ

ள்ைள இ க்கான். மறந்திராேத' ன்

என்னெவல் லாேமா ெசான்ேனன். அ க்குச் தங்கச்சாமி ெசால்
இவ வி ந்தாளி மாதிாி ஒ ங்கி வந்
அதிகாரத்ேதாெட ப க்கத்தாேன ேவ
இ ந்

ேகட்

ெகடக்க

த்

க்கு

ம்? அங்ேக ேமெல வந்

ம்? அவசியம் உள்ளைதத் தமிழ்க் ெகா ட்ெட

வாங்கிக் கு ச்சா, மா ைய வயசான காலத்திேல இவ ஈசு ெகாறஞ்சு

ேபாயி மா? நீங்க மா ைய மட் ந்தாேன எங்க
இவ

தான்: 'எ

க்கு வாடைகக்கு விட்

க்கு இந்தத் திண்ைணயில் என்ன அதிகாரம்? ஒண்

வரச்ெசால் ங்க. இல்லாட்ேட ெவளிேய ேபாகச் ெசால்
பாட் க்கு ஆபீசுக்கு இறங்கிப் ேபாயிட்டான்."

க்கீங்க?

ேல ேமேல
ங்க' என்

விட்

அவன்

ெசல்ைலயா குபீெரன் எ ந்தான். தங்கசாமிைய இங்ேக கூப்பிட் இத்தைன
ேபர்க க்கிைடயில் ைவத் விசாரைண ெசய் கு ம்ப மதிப்ைப இன் ம் குைறத் க்
ெகாள்ள அவன் வி ம்ப வில்ைல ேபால் ேதான்றிய . ஆனால் அவன் கபாவம்
தங்கசாமி யிடம் தாங்க
யாத ெவ ப்ைப ம் ேகாபத்ைத ம் காட் வ
ேபா
ந்த . என்னேவா ஒ தீர்மானத் க்கு வந்தவன் ேபால் மரத்தாலான
மா ப்ப கைளப் படபடெவன் உைதத்தவா ஏறி மா க்குச் ெசன்றான்.
சிறி

ேநரத் க்கு மாாியம்ைமக்குச் ெசல்ைலயாவின் சத்தம் ேமேல மா யில்

கரகரெவன் ேகட் க்ெகாண்
ந்த . இைடயில், அமர்ந்த குர ல்
தமிழ்க்ெகா யின் என்னேவா ேபச்ெசா .சற் ேநரத்தில் அந்தச் சத்த ம்
ேகட்கவில்ைல.
கைளப் ம் க்க ம் ஒ ேசர வந் இைமகைள அ த் வ ேபா
ந்த
மாாியம்ைமக்கு. எத்தைன ேநரம் ங்கினாேளா ெதாியா . திடீெரன் ேமேல
ேபரப்பிள்ைள ல் ல் என் அ ம் ஓைச ேகட்ட ம் அவ க்கு விழிப்
வந் விட்ட .
சுற்

ற் ம் பார்த்தேபா

தம்பிக்கும் இைடயில் ஒ

யாைர ம் காணவில்ைல. ேமேல அண்ண

ெபாியச் சண்ைடைய எதிர்பார்த்

க க்குச் ெசார்ணம்மா ம், ஏைனய அண்ைட
ேபாய்விட்டார்கள் ேபா
க்கிற .
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குழந்ைதையச் சற் ேநரத் க்கு யா ம் எ க்கவில்ைல. பிறகு தமிழ்க்ெகா
என்னேவா எாிந் வி ந்தவா குழந்ைதைய எ த் அதன் அ ைகைய அடக்கும்
அரவம் ேகட்ட .
சற் க் கழிந் , மிக ம் நிதானமாகச் ெசல்ைலயா மா ப்ப களில் இறங்கித்
தன்ன கில் வந் நிற்ப ெதாிந்த மாாியம்ைமக்கு. ேமேல ெசல் ம்ேபா
அவனிடத்தில் இ ந்த ேவகம் தணிந் தி ந்த .
"வயசான காலத்திேல ஒனக்கு இவ்வள
பார்த்தா ஒன் ேமேலதான் தப் ன்

ஆங்காரம் கூடா . அவர் ெசால்வெதப்

ேதா

. ஒனக்கு இங்ேக அதிகாரம் இல்ைலயா?

எ த் க்கு இப்ப வி ந் க்கு வந்தவ மாதிாி விலகிப் ேபாய் இ க்க ம்? கூடமாட
ேவைல ெசய்ய ம். உள்ளைத விட் க் கு க்க ம். அைத விட் ட் எ த் க்கு
இந்த அவதாளிெயல்லாம்? வயசான காலத்திேல நாேனா நானல்லேவான்
பி வாதம் பி க்காேம அவ்வகூட ஒத் ப்ேபாகப் பா . தமிழ்க்ெகா தான் ேவற
ஆ மா? அவதான் என்னவாவ

ெசால்லீட்டா அைதப் ெபாிசு ப த்தாேம அங்ஙேண

அடங்கிக் ெகடக்கப் பா . உம்.... அ தான் ஒனக்கு நல்ல . சாி, எனக்கி நிற்க
ேநரமில்ேல. அ த்த ரயில்ைலேயப் ேபாக ம். நா ேபாயிட் வாேரன்."
ெசல்ைலயாவின் குரல் மிக ம் கரகரப்பாக ம் கண் ப்பாக ம் ஒ த்த .
அவள் பதி க்குக் காத்திராமல் ெசல்ைலயா நடந்
ெத வி
ந் தங்கசாமி உள்ேள ஏறி வந்தான்.
"ெபங்க
ேபாகும்ேபா

க்குத் தி ம்பியாச்சா? ெகாஞ்ச

ெத வாசல் அ கில் ெசன்ற ம்,

ன்ேன மா யி

ந்

ெவளிேய

இங்ேக பார்த்ேதன். உன்ைன இங்ேக காணவில்ைலேய? எங்ேக

ேபாயிட்ேட?"
ெசல்ைலயாவின்

கத்தில் தங்கசாமிைய அப்ேபா

அங்ேக எதிர்பாராத ஒ

த மாற்றம். எனி ம் சமாளித் க்ெகாண் , "இல்ேல, அம்ைமக்கு ம ந்
வாங்கீட் வரப் ேபாயி ந்ேதன். அப்பம்தான் நீ மா யி
ந் ெவளியில்
ேபாயி க்ேக ேபா
க்கு. சாி, நா ேபாயிட் வாேரன். அ த்த ரயி க்குப் ேபாக ம்.
எனக்கு லீவில்ேல" என் விட் த் தம்பியின் கத்ைத நிமிர்ந் பார்க்காமல் ெத வில்
இறங்கிச் சரக் சரக் என்
ட்ஸ் கதற வி வி ெவன் நடந்தான் ெசல்ைலயா.
----------------------
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8. ஆ. மாதவன் : நாயனம்
ஆ. மாதவன்:
தி வனந்த ரத்தில் பிறந் (6-2-1933) அங்ேகேய வாணிபத்தில் ஈ பட்
மாதவன் தம் இ பதாவ வய
தேல எ திவ கிறார். இ வைர அ
ேமற்பட்ட சி கைதக
' ன

ம் மண

ம், நான்கு கு நாவல்க

ம், இ

நாவல்க

க்கும் ஆ.
க்கும்

ம் எ தி ள்ளார்.

ம்' (நாவல், 1974), 'கி ஷ்ணப் ப ந் ' (நாவல், 1980), 'கைடத்ெத க்

கைதகள்'(சி கைதகள், 1975), 'ேமாக பல்லவி' (சி

கைத கள், 1975), 'காமினி

லம்'

(சி கைதகள், 1978)இவ ைடய சில ல்கள். ஆங்கிலத்தி ம் மைலயாளத்தி ம் சில
பைடப் கள் ெமாழிெபயர்ப்பாகி ெவளிவந் ள்ளன. பல அ ர்வத் தகவல்கள்
ெகாண்
க்கும் இவ ைடய பைடப் களில் மனித மனச் சிக்கல்கள் திறம்படச்
சித்திாிக்கப்பட்
வகிக்கிறார்.

க்கும். 'தீபம்' இலக்கிய மாத இதழின் ஆசிாியர் கு வில் இடம்

கவாி: Selvi Stores, Chalai, Trivandrum - 695 023.
நாயனம் - ஆ. மாதவன்
இறந்தவ க்கு ஒன் ம் ெதாியா . திய மல் ஜிப்பா, ேவஷ்
ெநற்றியில்

ன்

விரல் தி நீற் ப் பட்ைட

டன், நீட்

அணிந் ெகாண் ,

நிமிர்ந்

அந்திமத்

யில்

ெகாள்கிறார். க ப் உடம் , வயசாளி, ேமல்வாிைசப் பல் ெகாஞ்சம் ெபாிசு,
உதட்ைட மீறி ஏளனச் சிாிப்பாக அ ெவளித்ெதாிகிற . தைலமாட் ல் குத்
விளக்கும், னி வாைழயிைலயில் நிைறநாழி பழ ம் ஊ வத்தி ம், சிவப் அரளிப்
மாைல மாக ேஜா த்தி க்கிறார்கள். சா மணம் ஊ வத்தியி
ந் கமழ்கிற .
'ெயன்ைனப் ெபத்த யப்ேபாவ்... ெயனக்கினி ஆாி க்கா...? என் கால்மாட் ல்
ெபண்கள் கும்ப
ந் நாற்ப வயசுக்காாி க ப்பி ட்
ட் அ கிறாள்.
அவ

க்குப் பச்ைசக் கண்டாங்கிதான், ெபா ந் கிற .

சாயங்காலம் ெந ங்கிக்ெகாண்

க்கிற . ெதன்னந்ேதாப் க்கு அப்பால், வாைழப்

பண்ைணையத் தாண் , பாைறகள் நிைறந்த ஆற்றின்
காற் சுமந் வ கிற . காக்ைககள் கூட் க்குப் பறந்
ேவ

களின் ந வில் - வாய்க்கால் கைரயி

ந் ,

ெவள்ளத்தின் குளிைரக்
ேபாகின்றன. தாைழப் தர்

ற்றிய க கு மரத்ைத ெவட் ச்

சுமந் ெகாண் வந் , ற்றத்தில் பாைட ஏணி தயாாிக் கிறார்கள். பிளந்த க குமரம்,
ெவளீெரன் ெபாள்ைளயாக ற்றத்தில் ண்டாகிக் கிடக்கிற .
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வாச ல், இள க் கூட்டத்தினாிைடேய, ெசத்தவாின் த யன் களான
ஆண்பிள்ைளகள் இரண் ம் அ க்குத்

ண்ைட அணிந்

ெகாண்

க க ெவன் ,

எண்ெணய்ச் சிைலகள்ேபாலத் தைல குனிந் அமர்ந்தி க்கிறார்கள். சின்னவன்,
ெகாஞ்சம் அ கிறான். ெபாியவன் ழங்ைகையக் கன்னத் க்கு ட் க்ெகா த் க்
கூைர யின் லாக் கட்ைடையப் பார்த் க்ெகாண்
க்கிறான். உள்ேள யி ந் வ ம்
ஒப்பாாி, இப்ெபா

பழக்கமாகிச் சாதாரணமாகி வி கிற .

"இப்ப ேய இ ந்தாப் ெபா
அேதான்

காாியத்ைத

தான் இ ட் ம். இ ட்

வ

ப்பம்; என்ன தங்கப்பா?"

"ஆமாமாம், நாயனக்காரைனத்தான் இன்னம் காேணாம். யா
அைழச்சார."
"வ ேவ
ஆம் ட்ற

ன்ேன இேதா

ம், சின்னண்ண
கஸ்டம். அல்லாம்,

ம் ேபாயி க்கிறாங்க. ேமலாத்
த் ப்பட்

தி விளா

ேபாயி க்கிறாங்க,

ாிேல இன்னிக்கு

க்குப் ேபாயி ப்பாங்க."

"சின்னண்ணன் ேபாயி க்கிறான் யா அப்ேபா நிச்சயம் யாைரயாவ
இட் க்கிட் வ வான். வரட் ம். அ க்குள்ளி ம் மத்த ேவைலங்கெளப் பாக்கற ."
மைழவ ம் ேபால் இ ந்த . அந்தியி ள் குளிர ஆரம்பித்த . கியாஸ்
விளக்ெகான்ைறச் சுமந் ெகாண் , வயல் வரப் வழி யாக வாய்க்காைலத் தாண்
ஒ வன் கைரேயறி வந் ெகாண்
க்கிறான். விளக்கின் ஒளியில், வாைழ மர ம்,
பச்ைச ஓைலப் பந்த ம் ெபாிய ெபாிய நிழல்களாக வளர்ந் திைரக்காட்சி ேபால
மாறிமாறிப் ேபாயிற் .
விளக்கு சுமந் வந்தவன். ேவர்க்க வி வி க்க ற்றத்தில் ஸ்டாண் ேமல்
விளக்ைக இறக்கி ைவத்தான். விளக்கின் உஸ்..ஸ்! உள்ேள அ ைக ஓய்ந்
ேபாயி ந்த . குசுகுசுத்த குர ல் ெபண்கள் வக்கைண ேபசுகிறார்கள். ஊ வத்தி
இன் ம் மணமாக மணத் க்ெகாண்
ைக பரத் கிற . விளக்கு வந் விட்ட
வசதியில், ற்றத் ச் சந்த , அங்கிங்காக விலகி நின் ெகாண் இ ட் ல், ெதாியாத
வயல் வரப்ைபப் பார்த் க்ெகாண்
க்கிற . ச ப் - எல்லார
கத்தி ம்
அசட் க்கைளைய விரவிவிட்
க்கிற . சும்மாேவ ம் எத்தைனதரம் ெவற்றிைல
ேபா கிற ? எத்தைன தரம் பீ
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"வி ஞ்ச ெமாதக்ெகாண்

ஒண்

ேம சாப்பிடேல. எப்ேபா இந்தக் காாியம்

யற , குளிச்சு மாத்திச் சாப்பி றேதா? சாியான ெதாந்தர

ேபா." யாேரா ஓராள்

இ ட்ைடப் ெபாத் க்ெகாண் ,ெவள்ைளயாக நைட ம் ேவக மாக ஓ

வந்தான்.

"சிண்னண்ண ம்,வ ேவ
ம் தட்ராம்பட் க்குச் ைசக்கிள்ேல
ேபாயி க்கிறாங்க.ேமலாத் ாிேல யா ம் நாயனக்காரங்க ஆம் ட யாம்.ேசதி
ெசால்லச் ெசான்னாங்க."வந்தவன் பந்தைல ம்- கியாஸ் விளக்ைக ம்- சு சுத்த
கும்பைல ம்-உள்ேள ெபண்களின் அர்த்தமற்ற அலமலங்கைள ம்-மாறி மாறிப்
பார்த் விட் ப் பீ க்கு ெந ப் த் ேத ஒ ங்கினான்.எப்பி
ம் தட்றாம் பட் ேபாய்
ஆைள இட் க்ெகாண் வர இன் ம் ஒ மணிேயா, ஒன்றைர மணிேயா
ேநரமாகலாம்.கும்ப ன் கம் சுணங்கிய .
"இந்தக் காலத்திேல, யா ப்பா நாயன ம் பல்லக்கும் வச்சுக் கிறாங்க?ஏேதா அக்கம்
அச

க்கு ஒ

ெதாந்தர

பா ,எத்தினி ேப
"இல்ேல,

இல்லாெம, காாியத்ைத

க்கிறெத விட் விட் ?இப்ேபா

இ க்ேகா சரம் காத் க் ெகடக்கிறாங்க?"

த்த பிள்ைளதான் ெசால் ச்சி .ெசத்தவ

ன் னா ேய ெசால் வச்ச

சங்கதியாம்.தமக்கு,சு கா யாத்திைர த ல் நாயனக் கச்ேசாிேயாட
நடத்த மி .அதாம் அந்தப் ெபாண் ம் அ ைகயா அ திச்சி.ெசத்தவங்க ஆத் மா
நிம்மதி யாப் ேபாகட் ேமன் தான்,இப்ேபா,ேமலத்
தட்றாம்பட் ேபாயி க்கிறாங்களாம்."

ர் ேபாய் அங்கி ம் ஆம் டாேம

"நல்ல ேராதைனயாப் ேபாச்சு.ெசத்தவங்க க்ெகன்ன?அ ங்க
ேபாயிட்டாங்க.இ க்கிறவங்க க த் அ ப
."
மைழ வந்ேதவிட்ட .ேஹாெவன் , கூைர ேம

ம் பச்ைசப் பந்தல் ேம

ம்

இைரச்ச ட்ட .சுற்றி ம் க கு,ெதன்ைன தாைழப் தர் ேமல் எல்லாம் ெகாட் யதால்
இைரச்சல் பலமாகக் ேகட்ட .கியாஸ் ைலட்ைடத் திண்ைணேமல் க்கி
ைவத்தார்கள். திண்ைணயில் அமர்ந்தி ந்தவர்களின் தைல
ெபாிய நிழல்களாகச் சுவாில் உ க்குைலந் ெதாிந்தன.
உள்ேள ஏேதா குழந்ைத அடம்பி த்

அழத்

ண்டாசும்,தைல ம்

வங்கிய . தாய்க்காாி

ச்சாண் ையக் கூப்பி கிறாள்.பிய்த் எறிேவன் என்கிறாள்."சனியேன,உயிைர
வாங்காேத"என்கிறாள்.குழந்ைத நி த்தாமல் அ கிற .
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எல்ேலார்

கத்தி

ம் ச ப் ம், விசார ம்,ெபா ைம இழந்த ெவ ப் ம்

நிைறந்தி க்கின்றன.தைல நைரத்த

க்கியஸ்தர்க

க்கு யாைர,என்ன

ேபசி,நிைலைமைய ஒக்கிட் ைவப்ப என் ெதாிய வில்ைல.எல்லா ம், இ ட்டாக
நிைறந் கிடக்கும் வய ன் வரப் ப் பாைதையேய பார்த் க்ெகாண்
க்கிறார்கள்.மைழ சட்ெடன் ஒய்கிற . இைரச்சல் அடங்குகிற . கூைரயி
ந்
தண்ணீர் ெசாட் கிற . ற்றத்தில் தண்ணீர் ேதங்கி வழிந் ேபாகிற .
இதற்குள்ளி ம் பாைட தயாராகி, உடம் சிவப் ப் பட்
க் ெகாண் , நீட்
நிமிர்ந் - பந்த ல் தயாராகி இ ந்த . நீர் மாைலக்குப் ேபான த்திரர்கள் இரண்
ேப ம், மைழயில் குளித் த் தைலேமல் ெவண்கல ஏனத்ைதச் சுமந்
பிணத்தின் தைலமாட் ல் வந் ,

க்கா ட்ட

ெகாண் ,

ண்டச்சிேபால நின்றார்கள்.

"ெபாம்மனாட் ங்க குலைவ ேபா ங்க தாயீ. அ க்கும் ெசால்

யா தரேவா

ம்?"

என் தைலயாாி குரல் ேகட்க, தாமதித் நின்றவர்கள் ேபால் கிழவிகள், ெகா
ெகா ெவன் ஒப்பாாி ேபாலேவ குலைவயிட்டார்கள். இ ட் ல் ஒ ங்கி நின்றவர்
ஒன்றிரண் ேபர் கூடப் பந்த க்குள் வந் திண்ைணயில் ைழந் தார்கள்.
"வாய்க்காிசி ேபாட இன் ம், உள்ேள ெபாம்மனாட் க இ ந்தா வந்
ேநரமி க்கு " என்றார் தைலயாாி.
"அட அெதல்லாம் எப்பேவா
ஆரம்பிக்ேகா

ஞ்சு ேபாச்ேச. இன்

ம் திசாத் தான்

ம். றப்ப றைத விட் ப்பிட் , அ ையப்

ஆப்ைபயாண்டீன்

,

ேபாடலாம்.

தல்ேல இ ந்ேத ஆரம்பிக் ேகா

டா

மா? தம்பி, சின்னத்தம்

உன் ைகக் க யாரத்திேல மணி ெயன்ன இப்ேபா?"
மணியா? அெதல்லாம் ெராம்ப ஆச்சு. ஒம்ேபா
நாயனக்காரங்க வந்
எல்லார

கண்க

ஆகப் ேபா

. எப்ேபா

- எப்ேபா ெபாறப்பட ேபாறேமா?
ம் வயல் வரப்ைபேய பார்த் க்ெகாண்

ந்தன. இப்ேபா

-

மரண சம்பவத்ைத விட, நாயனந்தான் க்கியப் பிரச்ைனயாக அத்தைன ேபர்
மனத்தி ம் ெபாிய உ க் ெகாண் நின்ற .
"யாேரா வர்றாப் ேபால இ க்கு ங்கேள" என்
பாைதையப் பார்த் ச் சந்ேதகப்பட்ட .
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"ஆமண்ேணாவ். வர்றாங்க ேபால. யாரப்பா அ ெவளக்ைக சித்ெத
க்கிக்ெகாண் ேபாங்கேளன். மைழயிேல சகதி ம் அ
மா ெகடக்கு .
சின்னண்ணந்தான், ேதாள் அைசப்ைபப் பார்த்தா ெதாி தில்ேல."
எல்லார
கங்க ம் ெதளிவைடந்தன. இ ப் ேவஷ் ைய
க்கிக்ெகாண் ,
ண்டாைசச் சாி ெசய் ெகாண் எல்ேலா ம் எ ந் தயாராகி நின்றனர். சில
ஆண்பிள்ைளகள், உள்ேள ெபண்களிடம் ேபாய் விைடெபற் வந்தனர்.உள்ேள
விட்
ந்த அ ைக "யங்கப்ேபா"என் பின் ம் ஈனமாக எ ந்த .
கியாஸ் விளக்கு வட்டத்தில், சின்னண்ண
ேபால ன்னால் நின்றனர்.
"அட,ேமலாத்

ாிேல ேபானா அங்ேக ஒ

ம் வ ேவ

ம், ெவன்

ஈ,காக்ைக இல்ெல. ப

வந்த

ரர்கள்

ஓட்டமா

ஓ ேனாம். ரண்ணன் ேசாியிேல,ஒ நல்ல வித்வான்.மாாியம்மன் ெகாைடயப்ேபா
கூட நம்
க்கு வந் வாசிச்சான். னிரத்தினம் ேப .எப்ப
ம் அவெர இட்டாந்
திரலாம்

ேபானா,ம

சன்,சீக்கா ப த்த ப க்ைகயா ெகடக் கிறான்.விட்டா

யா ன் , ைசக்கிைளப்
ச்ேசாம்.தட்றாம் பட் ேல,ேதா.... இவங்கெளத் தான்
ச்சுக் ெகாண்ணாந்ேதாம். சமயத்திேல ஆள் ஆம்பிட்டேத தம்பிரான் ன்யமாப்
ேபாச்சு."
எல்லா ம் பார்த்தார்கள்.
காய்ந்

ேபான

ங்கில் குழாய் ேபால,சாம்பல்

ைவத் க்ெகாண் .மா

கண்

குட்ைட ஆசாமி.'இவனா'என்

த்த நாய னத்ைத

ம்,குட்ைடக் கிராப் ம், காவி ேமலாப் மாக,ஒ
க

வதற்குள்,'இவனாவ

அந்த ேநரத்தில் வந்

ெதாைலஞ்சாேன' என்ற சமாதானம்,எல்லா க்கும் ெவ ப்ைப மிஞ்சி எட் ப்
பார்த்த .த ல்காரன் அ ப்ப தவசிப்பிள்ைள மாதிாி ேவர்க்க
வி வி க்க,'ஐேயா'என்ற பார்ைவயில், ன்னால் வரமாட்ேடன் என்
நின்றான்.

பின்னால்

"ெவட் யாென கூப்பிடற .ெந ப்ெபல்லாம் ெர .சங்ைக ஊதச்
ெசால்
தா

.ெபாறப்படலாமா?உள்ேள ேகட் க்ேகா."
த்திக் ெகாண்

பாைடப் பக்கம் நா

ேபர் தயாரானா ர்கள்.க மாதிக்கான

பிள்ைளகள் இரண் ம்,ெபாியவன் தீச்சட் ைய ெவட் யான் ைகயி
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ெகாண்டான்.சின்னவன் ஈர உைடயில்,ெவட ெவடெவன்
ந ங்கிக்ெகாண் ,ெபாியவன் பின்னால் ெசய்வதறியாமல் நின்றான்.
"ெபாறப்ப ங்கப்பா. க்கு"என்ற கட்டைள பிறந்த ம்,
தா
த்தநால்வ ம்பாைடயின் பக்கம்வந்தார்கள்.உள்ேளயி ந் ெபண்கள்
ெகாண் தைலவிாிேகாலமாக ஓ வந்தார்கள். "ெயங்கெள உட் ட் ப்

ட் க்

ேபாறீங்கேள?"என் கதறல்,சக*தி ம் அ
மாகக் கிடந்ததினால் வி ந்
அ வதற்கு எல்லா ம் தயங் கினார்கள்.ெபண் மட் ம்"ங்கப்ேபா எனக்கினி
யா

க்கா?" என்

பாைடயின் கால்மாட் ல் வந்

வி ந்தாள்.

"ேகாவிந்தா!ேகாவிந்தா!"என்ற ேகாஷத் டன் பாைட ேதாளில் ஏறிற் ."யா ப்பா
அ நாயனம்.உம்...சும்மா உங்கைளப் பார்க்கவா கூட் யாந்ேதாம். ன்னா
ேபாங்க.ெவளக்குத் க்கிறவன் கூடேவ ேபாங்க. ேமாளத்ைதப் பி ங்க."
நாயனக்காரன்

கம் பாிதாபமாக இ ந்த . அைழத்

வந்த ேவலண்ணன் அவன்

காத கில் ஏேதா ெசான்னான். நாயனக் காரன் ெமல்ல நாயனத்ைத உதட் ல் ைவத் ,
'பீ...ப்பீ...' என் சுத்தம் பார்த்தான். ஊர்வலம், சகதி வ க்கும் வரப் ப் பாைதயில்
ேபாய்க் ெகாண்
ந்த . கியாஸ் விளக்கின் ஒளியில் எல்லார் நிழ ம் தாைழப் தாின்
ேமேல க கு மர உச்சிவைர ெதாிந்த .
'கூ...ஊ...ஊ' என் , ெவட் யானின் இரட்ைடச் சங்கு அ த . நாயனக்காரன்
வாசிக்க ஆரம்பித்தி ந்தான்.'பீ....பீ' என்ற அவலம் பாிதாபகரமாக இ ந்த .
த ல்காரன் - சந்தர்ப்பம் ெதாியாமல் றிட்ட குழந்ைத ேபால - வாத்தியத்ைதத்
ெதாப் ெதாப்ெபன் ெமாத்தினான்.
விவஸ்ைத ெகட்ட மைழ வ த்தி ைவத்த அலமலங்க

ம், கீேழ வ க்கும் வரப் ப்

பாைத ம், தாைழப் த ம், க கின் ேதாப்பின் உச்சியில் தங்கி நின்ற குளிர்ந்த
இ ட் ம், மரண ம், பசி ம், அசதி ம் ெவ ப் ம்,

க்க ம், எாிச்ச

ம், ேகாப ம்,

எல்லா ைடய உள்ளங்களி ம், நாயனத்தின் கர்ண க ரமான அபஸ் வரமாக வந்
வி ந் வயிெறாியச் ெசய்த .
கியாஸ் விளக்கு ன்னால் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த . தீச்சட் யில் குைமந்த
வறட் யின் ைகயால் சங்கு ஊ பவன் ெச மினான். அைனவ ம் ேபச்சற்ற அவல
உ வங்களாக நிழல்கைள நீளவிட் நடந் ெகாண்
ந்தார்கள்.
'பீ...ப்பீ...பீ....பீ'
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எல்லா க்கும் வயிற்ைறப் ரட் ய . ெநஞ்சில் ஏேதா அைடத் க் ெகாண்ட
ேபால சிரமமாக வந்த . தைலையப் பிய்த்த .
பின்

ம், 'பீ...ப்பீ...பீ...பீ!"

ஊர்வலம், 'சனியேன' என்ற பாவைனயில் அவைனேய பார்த் க் ெகாண்
நடந்த . யாரா க்ெகல்லாேமா பாைத வ க்கிய . பின்னால் நடந்
வந் ெகாண்

வழி

ந்த சி வன் ஒ வன், சகதி ேதங்கிய பள்ளத்தில் வி ந்தான். உடன்

வந்த ஒ வர், அவைனத்

க்கிவிட் , "நீெயல்லாம் அங்ேக எ க்ேகாசரம் வர

ம்,

சனியேன?" என் , எந்த எாிச்சைலேயா அவன் ேமல் ேகாபமாகக் ெகாட் னார்.
ஆற்றங்கைர வரப் ஆரம்பமாகியி ந்த . சிள் வண் களின் இைரச்சல் ேகட்ட .
அக்கைரயில், கடந் வஞ்சித் ைறயி
ந் தவைளகள், 'குேறாம் குேறாம்' என்
எதிர்ப் க் குரல் எ ப்பிக் ெகாண்
ந்தன. குட் குட் க் க ப் ப் பன்றிகள் ேபாலப்
பாைற கள் நிைறந்த ஆற்றில்,
குளிர், இன்

ெவள்ளம் இைரச்சேலா

ஒ கும் அரவம் ேகட்ட .

ம் விைறப்பாக உடல்கைள குத்திற் .

சு காட் த்

ரம் தீராத் ெதாைலெவளியாகத் ேதான்றிய .இன்

ம்,

'பீ...ப்பீ...பீ...பீ...'
நாயனக்காரன் பக்கமாகத் தைல

ண்டாேசா

த்தன், அவைன ம் அந்த நாயனத்ைத ம் ஒ
ைலட் ன் மஞ்சள் ெவளிச்சத் தில் உப்ெபன்
நாயனக்காரனின், அந்தப் ெபாட்ைடக் கண்
இன்

வந் ெகாண்

ந்த தைலயாாி

ைற ெவறித் ப் பார்த்தார். கியாஸ்
ச்சு நிைறந்த கன்னங்க
கம், எாிச்சைல இன்

டன்,

ம் வளர்த்த .

ம், பீ.....ப்பீ.....பீ....பீ.....

"படவா ராஸ்கல், நாயனமா வாசிக்கிேற?" தைலயாாி

த்தன் ெராம்ப

அதட்டைல, பாைட க்கிக்ெகாண்
ன் னால் ேபாய்க் ெகாண்
தயக்கத்ேதா தி ம்பி நின் ெசவிம த்தனர்.

ர . அவர

ந்தவர்கள் கூடத்

அவ்வள தான் !
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தைலயாாி, நாயனக்காரன் பிடாியில், இைமக்கும் ேநரத்தில் ஒ ெமாத் . ஆற்றில்
ணி ைவப்ப மாதிாி ஒ சத்தம். நாய னத்ைத அப்ப ேய இ த் ப் பறித்
கால் ட் ன் ேமல் ைவத் , இரண் ைககளா ம், 'சடக்', இரண்
ண் !
ெவள்ளமாகச் சலசலத் ஓ ெகாண்
ந்த ஆற்றின் இ ட் ல் நாயனத் ண் கள்
ேபாய் வி ந்தன.
"ஓ க்ேகா பய மவேன. நாயனமா வாசிக்க வந்ேத? நின்னா, உன்ைன ம்
ஆத்திேல சி ெயறிஞ்சு ேவன்."
ஊர்வலம் தயங்கிக் ெகாஞ்சம் நின்ற . எல்லார்

கத்தி

காாியத் க்கு உனக்குத் தங்கக் காப் அ ச்சுப் ேபாட்டா
பளிச்சிட்ட .

றிச்சு

ம், ' த்தண்ேண நீ ெசஞ்ச
ம் தகும்' என்ற தி ப்தி

"என்ன நின் ட்டீங்க? அட, ேபாங்கப்பா. ேதா மயானம் வந்தாச்ேச. நல்ல
நாயனக்காரென ெகாண்ணாந்தீங்க."
இைதக் ேகட்க நாயனக்கார

ம் த ல்கார

ம் வரப் ெவளி யில் இல்ைல. ஆற்றின்

இடப்பக்கச் சந்தின் இ ட் ல் இறங்கித் ெதற்குப் பார்த்த பாைத வழியாக, இரண்
ேப ம் 'ெசத்ேதாம் பிைழச்ேசாம்' என்

வி ந்

எ ந்

ஓ க் ெகாண்

ந்தனர்!

விடாப்பி யாகக் க த்ைத அ த்திய சனியன் விட் த் ெதாைலந்த நிம்மதியில்
ஊர்வலம் சு காட்ைட ெந ங்கிக்ெகாண்
ந்த .
-------------------------
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9. சுஜாதா : நகரம்
சுஜாதா:
சுஜாதா என்கிற எஸ். ரங்கராஜன் ெசன்ைனயில் 3-5-1935 அன்

பிறந்தவர்.

எ ப களில் இவ ைடய இலக்கியப் பிரேவசம், தமிழ் நைடயி ம் கைதகளின் உட்
ெபா ளி ம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் விைளவித்த . பிரபல பத்திாிைககள்
அைனத்தா ம் மிக ம் வி ம்பப்ப ம் எ த் தாளராக விளங்கும் இவ ைடய
பைடப் களில் இ பத் ைதந் க்கு ேமல்
ெயல்லாம் ெசண்பகப்

'(1980), '24

ல் வ வில் ெவளிவந் ள்ளன. 'கைர

பாய்த் தீ ' (1979), 'கன த் ெதாழிற்சாைல'

(1980),இவர
கழ் ெபற்ற நாவல் களில் சில. இவேர ேமைட நாடகங்கைள ம் எ தி
அரங் ேகற்றியி க்கிறார். சிலநாவல்கள் திைரப்படங்களாக ம் ெவளி
வந்தி க்கின்றன. ேவ இந்தியெமாழிகளில் இவ ைடய பைடப் க்கள்
ெமாழிெபயர்க்கப் பட்
க்கின்றன. விஞ்ஞானப் ைனகைதகள் எ தி ள்ள இவர் ம.
இராஜாரா டன் ேசர்ந் எெலக்ட்ரானிக்ஸ் ைற பற்றிய ெலான் ம் எ தியி க்
கிறார். ெபங்க ர் பாரத் எெலக்ட்ரானிக்ஸ் நி வனத்தில் அதிகாாியாக இ க்கிறார்.
கவாி: D 9, B.E.L. Colony, Bangalore - 560 013.
நகரம் - சுஜாதா
"பாண் யர்களின் இரண்டாம் தைலநகரம் ம ைர. பண்ைடய ேதசப் படங்களில்
'மட்ரா' என்

காணப்ப வ ம், ஆங்கிலத்தில் 'ம ரா' என்

கிேரக்கர்களால் 'ெமேதாரா' என்

ெசால்லப்ப வ ம்,

குறிக்கப்ப வ ம் இத்தமிழ் ம ைரேயயாம்.

-கால் ெவல் ஒப்பிலக்கணம்
சுவர்களில் ஓர உயர எ த் க்களில் விளம்பரங்கள் வித விதமாக ஒன்றி
வாழ்ந்தன. நிஜாம் ேல
ைகயில் - ஆ.ேக கட்பா கள் - எச்சாிக்ைக! ரட்சித் தீ!
சுவிேசஷக் கூட்டங்கள். ஹாஜி சா ஜ ளிக் கைட (ஜ ளிக் கடல்) -30-9-73 அன்
கட ைள நம்பாதவர்கள் சுமக்கப் ேபாகும் தீச்சட் கள்.
ம ைரயின் ஒ

சாதாரண தினம். எப்ேபா ம் ேபால் 'ைபப்' அ ேக குடங்கள்

மனிதர்க க்காக வாிைசத் தவம் இ ந்தன. சின்னப் ைபயன்கள் 'ெடட்டானஸ்'
கவைல இன்றி மண்ணில் விைளயா க்ெகாண்
ந்தார்கள். பாண் யன்
ேபாக்குவரத் க் கழகப் பஸ்கள் ேதசீயம் கலந்த டீஸல் ைக பரப்பிக் ெகாண்
ந்தன.
விைரப்பான கால்சராய் சட்ைட அணிந்த, ப்ேராடீன் ேபாதா ேபாலீஸ்காரர்கள்
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'இங்கிட் ம் அங்கிட் ம்' ெசல் ம் வாகன - மானிடப் ேபாக்குவரத்ைதக்
கட் ப்ப த்திக் ெகாண்
ந்தார்கள். நகாின் மனித இயக்கம் ஒ வித ப்ெரௗனியன்
இயக்கம் ேபால் இ ந்த . (ெபௗதீகம் ெதாிந்தவர்கைளக் ேகட்க ம்.)
கதர்ச் சட்ைட அணிந்த, ெமல் ய அதிகம் நீளமில்லாத ஊர்வலம் ஒன் , சாைலயின்
இடப் றத்தில் அரசாங்கத்ைத விைல வாசி உயர் க்காகத் திட் க்ெகாண்ேட
ஊர்ந்த . ெச ப்பில்லாத டப்பாக் கட்

ஜனங்கள், மீனாட்சிக் ேகாயி ன் ஸ்தம்பித்த

ேகா ரங்கள், வற்றிய ைவைகப் பாலம்.....ம ைர!
நம் கைத இந்த நகரத் க்கு இன் வந்தி க்கும் ஒ ெபண்ைணப் பற்றிய .
வள்ளியம்மாள் தன் மகள் பாப்பாத்தி டன் ம ைர ெபாியாஸ்பத்திாியில்
ஓ.பீ. பார்ட்ெமண் ன் காாிடாாில் காத்தி ந் தாள். தல் தினம் பாப்பாத்திக்குச் சுரம்.
கிராமப் ப்ைரமாி ெஹல்த் ெசண்டாில் காட் யதில் அந்த டாக்டர் பயம் காட்
விட்டார். "உடேன ெபாிய ஆஸ்பத்திாிக்கு எ த் ட் ப் ேபா" என்றார். அதிகாைல
பஸ் ஏறி.
பாப்பாத்தி ஸ்ட்ெரச்சாில் கிடந்தாள். அவைளச் சூழ்ந் ஆ டாக்டர்கள்
இ ந்தார்கள். பாப்பாத்திக்குப் பன்னிரண் வயதி க் கும். இரண்
க்கும்
குத்தப்பட் ஏைழக் கண்ணா க் கற்கள் ஆஸ்பத்திாி ெவளிச்சத்திெல பளிச்சிட்டன.
ெநற்றியில் வி திக் கீற் . மார் வைர ேபார்த்தப்பட் த் ெதாிந்த ைககள் குச்சியாய்
இ ந்தன. பாப்பாத்தி ஜுரத் க்கத்தில் இ ந்தாள். வாய் திறந்தி ந்த .
ெபாிய டாக்டர் அவள் தைலையத் தி ப்பிப் பார்த்தார். கண் இரப்ைபையத் க்கிப்
பார்த்தார். கன்னங்கைள விரலால் அ த்திப் பார்த்தார். விரல்களால்
மண்ைடேயாட்ைட உணர்ந் பார்த்தார். ெபாிய டாக்டர் ேமல் நாட் ல் ப த்தவர்.
ேபாஸ்ட்கிராஜுேவட் வகுப் கள் எ ப்பவர். ப்ெராஃபஸர். அவைரச் சுற்றி ம் இ ந்த
வர்கள் அவாின் டாக்டர் மாணவர்கள்.
"acute case Meningitis. Notice the..."
வள்ளியம்மாள் அந்தப் ாியாத சம்பாஷைணயின் ஊேட தன் மகைளேய
ஏக்கத் டன் ேநாக்கிக்ெகாண்
ந்தாள். சுற்றி ம் இ ந்தவர்கள் ஒவ்ெவா வராக
வந் ஆஃப்தல்மாஸ்ேகாப் லம் அந்தப் ெபண்ணின் கண் க்குள்ேள பார்த்தார்கள்.
'டார்ச்' அ த் விழிகள் நக கின்றனவா என்
எ த் க்ெகாண்டார்கள்.

ேசாதித்தார்கள். குறிப் கள்

ெபாிய டாக்டர், "இவைள அட்மிட் பண்ணிடச் ெசால்
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வள்ளியம்மாள் அவர்களின்

கங்கைள மாறிமாறிப் பார்த்தாள். அவர்களில் ஒ வர்,

"இத பா ம்மா, இந்தப் ெபண்ைண உடேன ஆஸ்பத்திாியில் ேசர்க்க
அங்ேக உட்கார்ந்தி க்காேர, அவர் கிட்டப் ேபா. சீட்
வள்ளியம்மாளிடம் சீட்
"சாி, அவ

ம். அேதா

எங்ேக?" என்றார்.

இல்ைல.

ெகா ப்பா . நீ வாய்யா, இப்ப ப் ெபாியவேர!"

வள்ளியம்மாள் ெபாிய டாக்டைரப் பார்த் , "அய்யா குளந் ைதக்குச்
சாியாய் ங்களா?" என்றாள்.
" தல்ேல அட்மிட் பண் . நாங்க பார்த் க்கேறாம். டாக்டர் தனேசசரன், நாேன
இந்தக் ேகைஸப் பார்க்கிேறன். ஸீ தட் ஷி இஸ் அட்மிட்டட். எனக்குக் கிளாஸ்
எ க்க ம். ேபாயிட் வந்த ம் பார்க்கிேறன்."
மற்றவர்கள் ைட சூழ அவர் ஒ மந்திாிேபால் கிளம்பிச் ெசன்றார். டாக்டர்
தனேசகரன் அங்கி ந்த சீனிவாசனிடம் ெசால் விட் ப் ெபாிய டாக்டர் பின்னால்
விைரந்தார்.
சீனிவாசன் வள்ளியம்மாைளப் பார்த்தான்.
"இங்ேக வாம்மா. உன் ேபர் என்ன? ேடய் சா

கிராக்கி! அந்த ாிஜிஸ்தைர எ டா?

"வள்ளியம்மா."
"ேபஷன்ட் ேப ?" சீனிவாசன் நிமிர்ந்தான் "அவ

இறந் ேபாயிட்டா ங்க."

சீனிவாசன் நிமிர்ந்தான்.
"ேபஷண்ட் ன்னா ேநாயாளி... யாைரச் ேசர்க்க

ம்?"

"என் மகைளங்க."
"ேப
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"வள்ளியம்மா

ங்க"

"என்ன ேசட்ைடயா பண்ேற? உன் மகப் ேபர் என்ன?"
"பாப்பாத்தி."
"பாப்பாத்தி! அப்பாடா, இந்தா, இந்தச் சீட்ைட எ த் க் கிட் ப் ேபாயி அப்ப ேய
ேநராப் ேபானின்னா அங்ேக மா ப்ப கிட்ேட நாற்கா ேபாட் க்கிட் ஒ த்தர்
உட்கார்ந்தி ப்பார். வ மானம் பாக்கறவ . அவ கிட்ட ெகா ."
"குளந்ைதங்க?"
"குளந்ைதக்கு ஒண்

ம் ஆவா . அப்ப ேய ப த்தி க்கட் ம். கூட யா ம்

இல்ைலயா? நீ ேபாய் வா. விஜயரங்கம் யா ய்யா?"
வள்ளியம்மா க்குப் பாப்பாத்திைய விட் ப் ேபாவதில் இஷ்ட மில்ைல. அந்த க்
வாிைச ம் அந்த வாசைன ம் அவ க்குக் குமட் க்ெகாண் வந்தன. இறந் ேபான
தன் கணவன் ேமல் ேகாபம் வந்த .
அந்தச் சீட்ைட எ த் க்ெகாண் அவள் எதிேர ெசன்றாள். நாற்கா கா யாக
இ ந்த . அதன்
கில் அ க்கு இ ந்த . அ ேக இ ந்தவாிடம் சீட்ைடக்
காட் னாள். அவர் எ திக் ெகாண்ேட சீட்ைட இடக் கண்ணின் கால் பாகத்தால்
பார்த்தார். "இ ம்மா, அவ வரட் ம்" என் கா நாற்கா ையக் காட் னார்.
வள்ளியம்மா க்குத் தி ம்பத் தன் மகளிடம் ெசல்ல ஆவல் ஏற்பட்ட . அவள்
ப க்காத ெநஞ்சில், 'காத்தி ப்பதா - குழந்ைத யிடம் ேபாவதா?" என்கிற பிரச்ைன
உலகள க்கு விாிந்த .
'ெராம்ப ேநரமா ங்களா?' என்

ேகட்கப் பயமாக இ ந்த

அவ

க்கு.

வ மானம் மதிப்பி பவர் தன் ம மாைன அட்மிட் பண்ணி விட் ெம வாக
வந்தார். உட்கார்ந்தார். ஒ சிட் ைகப் ெபா ைய க்கில் ன் தடைவ
ெதாட் க்ெகாண் கர்ச்சீப்ைபக் கயிறாகச் சு ட் த் ேதய்த் க்ெகாண்
சு சு ப்பானார்.
"த பார், வாிைசயா நிக்க

ம். இப்ப

ஈசப் ச்சி மாதிாி வந்தீங்கன்னா என்ன

ெசய்யற ?"
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வள்ளியம்மாள் ப்ப நிமிஷம் காத்தி ந்த பின் அவள் நீட் ய சீட்
அவளிடமி ந் பி ங்கப்பட்ட .
"டாக்டர் கிட்ட ைகெய த்
இதிேல!"
"அ க்கு எங்கிட் ப் ேபாவ

வாங்கிட்

ம்?" "எங்ேக ந்

கிளார்க், "ஹத" என்றார். சிாித்தார். "
சீட்ைட."
சீட்ைட ம ப
"உன்

ஷ

வா. டாக்டர் ைகெய த்ேத இல்ைலேய

வந்ேத?" "

னாண் ப் பட் ங்க!"

னாண் ப் பட் ! இங்ேக ெகாண்டா அந்தச்

ெகா த்தாள். அவர் அைத விசிறி ேபால் இப்ப த் தி ப்பினார்.
க்கு என்ன வ மானம்?" "

சன் இல்லீங்க." உனக்கு என்ன

வ மானம்? அவள் ாியாமல் விழித்தாள். "எத்தைன

பா மாசம் சம்பாதிப்ேப?"

"அ ப் க்குப் ேபானா ெநல்லாக் கிைடக்கும். அப் றம் கம் , ேகவரகு!"
" பா கிைடயாதா! சாி. ெதாண்

பா ேபாட்

ெவக்கேறன்."

"மாசங்களா"
"பயப்படாேத.சார்ஜீ பண்னமாட்டாங்க.இந்தா,இந்தச் சீட்ைட எ த் க்ெகாண்
இப்ப ேய ேநராப் ேபாய் இடப் பக்கம்-பீச்சாங்ைகப் பக்கம் தி ம் .சுவத்திேல அம்
அைட யாளம் ேபாட்

க்கும்.48-ஆம் நம்பர்

வள்ளியம்மாள் அந்தச் சீட்ைட இ

கரங்களி

க்குப் ேபா."
ம் வாங்கிக் ெகாண்டாள்.கிளார்க்

ெகா த்த அைடயாளங்கள் அவள் எளிய மனத்ைத ேம ம் குழப்பி இ க்க,காற்றில்
வி தைல அைடந்த காகிதம் ேபால் ஆஸ்பத்திாியில் அைலந்தாள்.அவ க்குப் ப க்க
வரா .48-ஆம் நம்பர் என்ப உடேன அவள் ஞாபகத்தி
ந் விலகி
இ ந்த .தி ம்பிப் ேபாய் அந்தக் கிளார்க்ைகக் ேகட்க அவ க்கு அச்சமாக இ ந்த .
ஒேர ஸ்ட்ெரச்சாில் இரண் ேநாயாளிகள் உட்கார்ந் ெகாண் பாதி
ப த் க்ெகாண்
க்கில் குழாய் ெசா கி இ க்க அவைளக் கடந்தார்கள்.மற்ெறா
வண் யில் ஒ ெபாிய வாயகன்ற பாத்திரத்தில் சாம்பார் சாதம் நகர்ந்
ெகாண்

ந்த . ெவள்ைளக் குல்லாய்கள் ெதாிந்தன. அலங்காித் க்ெகாண் ,

ெவள்ைளக் ேகாட் அணிந் ெகாண் , ஸ்ெடதாஸ்ேகாப் மாைலயிட் , ெபண்
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டாக்டர்கள் ெசன்றார்கள். ேபாலீஸ்காரர்கள், காபி டம்ளர்காரர்கள் நர்ஸ்கள்
எல்லா ம் எல்லாத் திைசகளி ம் நடந் ெகாண்
ந்தார்கள். அவர்கள் அவசரத்தில்
இ ந்தார்கள். அவர்கைள நி த்திக் ேகட்கப் பயமாக இ ந்த .என்ன ேகட்ப என்ேற
அவ க்குத் ெதாியவில்ைல.
ஏேதா ஒ அைறயின் ன் கும்பலாக நின் ெகாண்
ந் தார்கள்.அங்ேக ஒ ஆள்
அவள் சீட் ப் ேபாலப் பல ப ப் நிறச் சீட் க்கைள ேசகாித் க்
ெகாண்
ந்தான்.அவன் ைகயில் தன் சீட்ைடக் ெகா த்தாள்.அவன் அைதக்
கவனமில் லாமல் வாங்கிக் ெகாண்டான்.ெவளிேய ெபஞ்சில் எல்லா ம்
காத்தி ந்தார்கள்.வள்ளியம்மா க்குப் பாப்பாத்தியின் கவைல வந்த .அந்தப் ெபண்
அங்ேக தனியாக இ க்கிறாள்.சீட் க்கைளச் ேசகாித்தவன் ஒவ்ெவா ெபயராகக்
கூப்பிட் க் ெகாண்
ந்தான். கூப்பிட் வாிைசயாக அவர்கைள உட்கார
ைவத்தான்.பாப்பாத்தி யின் ெபயர் வந்த ம் அந்தச் சீட்ைடப் பார்த் "இங்ேக
ெகாண்

வந்தியா!இந்தா!" சீட்ைடத் தி ப்பிக் ெகா த் ,"ேநராகப் ேபா"

என்றான்.வள்ளியம்மாள் "அய்யா,இடம் ெதாிய ங்கேள"என் றாள்.அவன் சற்
ேயாசித்

எதிேர ெசன்ற ஒ வனிடம்,"அமல் ராஜ்,இந்த அம்மா

க்கு நாப்பத்தி

எட்டாம் நம்பைரக் காட் ய்யா, இந்த ஆள் பின்னா ேய ேபா.அவர் அங்ேகதான்
ேபாறார்" என்றான்
அவள் அமல்ராஜின் பின்ேன ஓடேவண்

யி ந்த .

அங்ேக மற்ெறா ெபஞ்சில் மற்ெறா கூட்டம் கூ யி ந்த . அவள் சீட்ைட
ஒ வன் வாங்கிக் ெகாண்டான். வள்ளியம்மா க்கு ஒன் ேம சாப்பிடாததா ம் அந்த
ஆஸ்பத்திாி வாசைனயினா ம் ெகாஞ்சம் சுற்றிய .
அைர மணி கழித் அவள் அைழக்கப்பட்டாள் அைறயின் உள்ேள ெசன்றாள். எதிர்
எதிராக இ வர் உட்கார்ந் காகிதப் ெபன்சிலால் எ திக்ெகாண்
ந்தார்கள்.
அவர்களில் ஒ த்தன் அவள் சீட்ைடப் பார்த்தான். தி ப்பிப் பார்த்தான். சாய்த் ப்
பார்த்தான்.
"ஓ.பி. பார்ட்ெமண்
யவில்ைல.

ந்

"அட்மிட் பண்ற க்கு எ

தி இ க்கு. இப்ப இடம் இல்ைல. நாைளக் காைலயிேல

சாியா ஏழைர மணிக்கு வந்

வாியா?" இந்தக் ேகள்விக்கு அவளால் பதில் ெசால்ல

. என்ன?"

"எங்கிட் வர ங்க?" "இங்ேகேய வா. ேநரா வா, என்ன?" வள்ளியம்மா க்கு அந்த
அைறைய விட் ெவளிேய வந்த ம் அவ க்கு ஏறக்குைறய ஒன்றைரமணி ேநரம்
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தனியாக விட் வந் விட்ட தன் மகள் பாப்பாத்தியின் கவைல மிகப் ெபாியதா யிற் .
அவ க்குத் தி ம்பிப் ேபாகும் வழி ெதாியவில்ைல. ஆஸ்பத்திாி அைறகள் யா ம்
ஒன் ேபால் இ ந்தன. ஒேர ஆசாமி தி ம்பத் தி ம்ப பல்ேவ அைறகளில்
உட்கார்ந்தி ப்ப ேபால் ேதான்றிய . ஒ

வார் ல் ைகையக் காைலத்

க்கி, கிட்

ைவத் க் கட் , பல ேபர் ப த்தி ந்தார்கள். ஒன்றில் சிறிய குழந்ைதகள் வாிைசயாக
கத்ைதச் சுளித்
டாக்டர்க

அ

மாக, அவ

ெகாண்

ந்தன. மிஷின் க

ம், ேநாயாளிக

ம்,

க்குத் தி ம் ம் வழி ாியவில்ைல.

"அம்மா" என் ஒ ெபண் டாக்டைரக் கூப்பிட் , தான் றப் பட்ட இடத்தின்
அைடயாளங்கைளச் ெசான்னாள். "நிைறய டாக்ட ங்க கூ ப் ேபசிக்கிட்டாங்க.
வ மானம் ேகட்டாங்க. பணம் ெகா க்க ேவண்டாம் ெசான்னாங்க. எம் ள்ைளைய
அங்கிட் விட் ட் வந்தி க்ேகன் அம்மா!"
அவள் ெசான்ன வழியில் ெசன்றாள். அங்ேக ேகட் க் கத
ட் க் கிடந்த .
அப்ேபா அவ க்குப் பயம் திகிலாக மாறிய . அவள் அழ ஆரம்பித்தாள். நட்ட
ந வில் நின் ெகாண் அ தாள். ஒ ஆள் அவைள ஓரமாக ஒ ங்கி நின் அழச்
ெசான்னான். அந்த இடத்தில் அவள் அ வ அந்த இடத் அெஸப் க் மணம் ேபால்
எல்லா க்கும் சகஜமாக இ ந்தி க்க ேவண் ம்.
"பாப்பாத்தி! பாப்பாத்தி! உன்ைன எங்கிட் ப் பாப்ேபன்? எங்கிட் ப் ேபாேவன்?"
என் ேபசிக்ெகாண்ேட நடந்தாள். ஏேதா ஒ பக்கம் வாசல் ெதாிந்த .
ஆஸ்பத்திாிைய விட் ெவளிேய ெசல் ம் வாசல். அதன் ேகட்ைடத் திறந் ெவளிேய
மட் ம் ெசல்லவிட் க் ெகாண்
ந்தார்கள். அந்த வாசைலப் பார்த்த ஞாபகம்
இ ந்த அவ க்கு.
ெவளிேய வந் விட்டாள். அங்கி ந் தான் ெதாைல ரம் நடந் மற்ெறா
வாச ல் த ல் உள் ைழந்த ஞாபகம் வந்த . அந்தப் பக்கம் ஓ னாள். மற்ெறா
வாயிைல அைடந்தாள். அந்த மரப்ப கள் ஞாபகம் வந்த . அேதா வ மானம் ேகட்ட
ஆசாமியின் நாற்கா கா யாக இ க்கிற . அங்ேகதான்!
ஆனால் வாயில் தான்
அந்த ஸ்ட்ெரச்சாில் கண்

டப்பட்
ந்த . உள்ேள பாப்பாத்தி ஓர் ஓரத்தில் இன்
ப் ப த்தி ப் ப ெதாிந்த .

ம்

"அேதா! அய்யா, ெகாஞ்சம் கதைவத் திற ங்க. எம் மவ அங்ேக இ க்கு."
"சாியா
மணிக்கு வா. இப்ப எல்லாம் க்ேளாஸ்." அவ னிடம் பத் நிமிஷம்
மன்றா னாள். அவன் பாைஷ அவ க்குப் ாியவில்ைல. தமிழ்தான். அவன் ேகட்ட
அவ க்குப் ாியவில்ைல. சில்லைறையக் கண்ணில் ஒத்திக்ெகாண் யா க்ேகா
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அவன் வழிவிட்டேபா அந்த வழியில் மீறிக்ெகாண் உள்ேள ஓ னாள். தன் மகைள
வாாி அைணத் க்ெகாண் தனிேய ெபஞ்சில் ேபாய் உட்கார்ந் ெகாண் அ தாள்.
ெபாிய டாக்டர் எம். . மாணவர்க க்கு வகுப் எ த்
ந்த ம் ஒ கப் காபி
சாப்பிட் விட் வார் க்குச் ெசன்றார். அவ க்குக் காைல பார்த்த ெமனின்ைஜ ஸ்
ேகஸ் நன்றாக ஞாபகம் இ ந்த . B.M.J. யில் சமீபத்தில் திய சில ம ந் கைளப்
பற்றி அவர் ப த்தி ந்தார்.
"இன்னிக்குக் காைலயிேல அட்மிட் பண்ணச் ெசான்ேனேன ெமனின்ைஜ ஸ் ேகஸ்
பன்னிரண்

வயசுப் ெபாண்

எங்ேகய்யா?"

"இன்னிக்கு யா ம் அட்மிட் ஆகைலேய டாக்டர்."
"என்ன ? அட்மிட் ஆகைலயா? நான் ஸ்ெப
தனேசகரன். உங்க
"இ க்கிற

ஃபிக்காகச் ெசான்ேனேன!

க்கு ஞாபகம் இல்ைல?"

டாக்டர்!"

"பால்! ெகாஞ்சம் ேபாய் விசாாிச்சுட்
பால் என்பவர் ேநராகக் கீேழ ெசன்
விசாாித்தார்.
"எங்ேகய்யா! அட்மிட் அட்மிட்
இடம் கிைடயா !"

வாங்க. அ

எப்ப

மிஸ் ஆகும்?"

எதிர் எதிராக இ ந்த கிளார்க்குகளிடம்

நீங்கபாட் க்கு எ திப் டறீங்க. வார் ேல நிக்க

"ஸ்வாமி! சீஃப் ேகக்கறார்!" "அவ க்கு ெதாிஞ்சவங்களா?" "இ க்கலாம். எனக்கு
என்ன ெதாி ம்?" "பன்னண்

வயசுப் ெபாண்

ஒண்

ம் நம்ப பக்கம் வரைல. ேவற

யாராவ வந்தி ந்தாக்கூட எல்லாைர ம் நாைளக்குக் காைல 7-30க்கு வரச்
ெசால் ட்ேடன். ராத்திாி ெரண்
ெபட் கா யாகும். எமர்ெஜன் ன்னா
ன்னாேலேய ெசால்ல ம்! இல்ைல. ெபாியவ க்கு அதிேல இண்ட்ரஸ்ட்
இ க்குன்

ஒ

வார்த்ைத! உற க்காரங்களா?"

வள்ளியம்மா க்கு ம நாள் காைல 7-30 வைர தான் என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறாம்
என்ப ெதாிய வில்ைல. அவ க்கு ஆஸ் பத்திாியின் சூழ்நிைல மிக ம் அச்சம் தந்த .
அவ க்குத் தன்ைனப் ெபண் டன் இ க்க அ மதிப்பார்களா என்ப
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ெதாியவில்ைல. வள்ளியம்மாள் ேயாசித்தாள். தன் மகள் பாப்பாத்திைய அள்ளி
அைணத் க்ெகாண் , மார்பின் ேமல் சார்த்திக்ெகாண் , தைல ேதாளில் சாயக்
ைககால்கள் ெதாங்க ஆஸ்பத்திாிைய விட் ெவளிேய வந்தாள். மஞ்சள் நிறச் ைசக்கிள்
ாிக்ஷாவில் ஏறிக்ெகாண் டாள். அவைனப் பஸ் ஸ்டாண் க்குப் ேபாகச் ெசான்னாள்.
"வாட் நான்ெஸன்ஸ்! நாைளக்கு ஏழைர மணியா? அ க்குள்ள அந்தப் ெபண்
ெசத் ப் ேபாய் ம்யா! டாக்டர் தனேசகர், நீங்க ஓ.பி.யிேல ேபாய்ப் பா ங்க. அங்ேக
தான் இ க்கும். இந்த ெரச்சட் வார் ேல ஒ ெபட் கா இல்ேலன்னா நம்ம
பார்ட்ெமண்ட் வார் ேல ெபட் இ க்கு . ெகா க்கச் ெசால் ங்க! க்விக்!"
"டாக்டர்! அ

ாிஸர்வ் பண்ணி ெவச்சி க்கு!" "I don't care. I want that girl admitted

now, right now!" ெபாியவர் அம்மாதிாி இ வைர இைரந்ததில்ைல. பயந்த டாக்டர்
தனேசகரன், பால், மிராண்டா என்கிற தைலைம நர்ஸ் எல்லா ம் வள்ளியம்மாைளத்
ேத ஓ.பி. பார்ட்ெமண் க்கு ஓ னார்கள்.
"ெவ ம் சுரந்தாேன? ேபசாமல் னாண் ப்பட் க்ேக ேபாய் விடலாம்.
ைவத்தியாிடம் காட் விடலாம். கிராம ஆஸ்பத்திாிக்குப் ேபாகேவண்டாம். அந்த
டாக்டர் தான் பயங்காட் ம ைரக்கு விரட் னார். சாியாகப் ேபாய்வி ம்.
ெவள்ைளக்கட் ப் ேபாட் வி தி மந்திாித் விடலாம்." ைசக்கிள் ாிக்ஷா பஸ்
நிைலயத்ைத ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண்
ந்த . வள்ளியம்மா, "பாப்பாத்திக்குச்
சாியாய்ப் ேபானால் ைவத்தீஸ்வரன்ேகாயி க்கு இரண் ைக நிைறயக் காசு
காணிக்ைகயாக அளிக்கிேறன்" என் ேவண் க் ெகாண்டாள்.
------------------------
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10. சா. கந்தசாமி : ஒ

வ டம் ெசன்ற

சா. கந்தசாமி:
நான்கு எ த்தாளர்களின் கைதகள் அடங்கிய ெதாகுப்
லாகிய ‘ேகாணல்கள்’
லம் பரவலான இலக்கிய ரசிகர்களின் கவனத் க்கு வந்த சா. கந்தசாமி மாயவரத்தில்
பிறந்தவர் (23-7-1940). தற்ேபா

ெசன்ைனத்

ைற கத்தில் பணி ாிகிறார்.

இலக்கிய வட்டாரங்களில் ெபாி ம் மதிக்கப்ப ம் ‘கசடதபற’ இலக்கிய இதழில் இவர்
ெப ம் ெபா ப் வகித்தவர். ெதாழிற்சாைல ஒன் நி
வதற்காகச் சிறிய வனம்
ஒன்

அழிக்கப்ப வ

க்கியமான

பற்றிய ‘சாயா வனம்’ (1969) என்ற நாவல் இவ ைடய

ல். ‘தக்ைகயின் மீ

நான்கு கண்கள்’ (சி கைதகள், 1974), ‘அவன்

ஆன ’ (நாவல், 1981) ஆகியைவ ல் வ வில் வந் ள்ள இவ ைடய பிற
பைடப் கள். பைடப்பிலக்கியம் பற்றிப் பல கட் ைரகள் எ தியி க்கிறார்.
கவாி: I-20, Turnbulls Road, Madras - 600 035.
ஒ

வ டம் ெசன்ற

- சா. கந்தசாமி

ஒ ைகயில் இ ப்பி
ந் ந
ம் கால்சட்ைடையப் பி த் க் ெகாண்
இன்ெனா ைகயால் சிேலட்ைட விலாேவா அைணத்தவா வகுப் க்குள்
ைழந்தான் ராஜா.
நான்காம் வகுப் இன் ம் நிைறயவில்ைல. இரண்ெடா மாணவர்கள் அவசர
அவசரமாக ட் ப்பாடம் எ திக் ெகாண்
ந்தார்கள். இந்த அவசரம்
ராஜா க்கில்ைல. ட் ப் பாடத்ைத அச்ச த்தாற் ேபால எ திக்ெகாண்
வந் விட்டான்.
மணிய த் ப் பிேரயர்
ந்த பின் வகுப் த் ெதாடங்கும். அதற்கு இன் ம்
ேநரமி ந்த . ராஜா வகுப்பின் ந வில் நின் அப்ப
ம் இப்ப
ம் பார்த்தான்.
பிறகு சற்ேற குனிந் சிேலட் ைடப் பலைகக்குக் கீேழ ைவத் விட் , ந
சட்ைடைய இ த் க் கட் க்ெகாண் ெவளிேய றப்பட்டான்.

ம்

அவன் ேமல்சட்ைட கால்சட்ைட எல்லாம் காக்கி. அைதத்தான் எப்ேபா ம்
ேபாட் க்ெகாண்
ப்பான். ரா வத்தில் ெகா க்கப்ப ம் காக்கி அ . பிாித் ச்
சிறியதாகச் சட்ைட ைதத்ததின் அைடயாளங்கள் எப்ேபா ம் அதில் ெதாி ம்! சண்ைட
வந்தால் சக மாணவர்கள் அவனிடம் அைதச் ெசால் ப் பாிகாசம் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் குரல் ஓங்க ஓங்க அவ க்கு ஆத்திரம் வ ம்; ேகாபம் வந்தால்
ங்கும்.வலப்பக்கத்தி
ந் இடப் பக்கத் க்கு வாய் ேகாணக் ேகாண
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இ க்கும்.ஏற்கனேவ அவன் ெதற் வாய்.இப்ேபா
வரா .

சுத்தமாக ஒ

வார்த்ைத ம்

"ெதத் வாயா"என் தான் சார் கூப்பி வார்.
சா க்கும் அவ க்கும் ஒ ராசி,ெகட்ட ராசி, ஒ த்தைர ஒ த்த க்குப் பி க்கா .
ஆசிாியைரப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் தன் தகப்பனாைரப் பார்ப்ப ேபால இ க்கும்
அவ

க்கு. உ

வான். 'சாைரக் ெகான்

ேபாட

ம். நாற்கா யிேல

ள்

ைவக்க ம். நல்ல க ேவல ள்ளா,சப்பாத்தி ள்ளா ெகாண்டாந் ைவக்க ம்.'
என் ெசால் க் ெகாள் வான்.இம் மாதிாியான சந்தர்ப்பங்களில் அவன் நடத்ைத
விபாீதமாக மா ம்.
சிேலட்ைட எ த் த் தைரயில் அ ப்பான்.பக்கத்தில் இ க்கிற வன் ெதாைடயில்
ந க்ெகன் கிள் வான். திடீெரன் பாய்ந் ஒ மாணவன் கத்தில்
பிராண் வான். சற்ைறக்ெகல்லாம் வகுப்பில் கலவரம்
ம். மாணவர்க ம்
மாணவிக ம் பயந்
ைலக் ெகா வராக ஓ வார்கள்.
ஆசிாியர் பாய்ந் வந் ராஜா காைதப் பி த்
க்கி அ ப் பார். க ன்னத்தில்
கிள் வார். பிரம் பளீர் பளீெரன் தைலயி ம்
கி ம் பா ம். அவேனா
வ ைய ம் யரத்ைத ம் ெபா த் க் ெகாண் ெமௗனமாக இ ப்பான். உடல்
அப்ப
ம் இப்ப
ம் ெநளி ம். ஆனால் கண்களி ந் ஒ ெசாட் நீ ம் ெப கா .
அைதப் பார்த்த ம் சா க்குக் ேகாபம் வ ம். "பா ,ெகாறப்பய அழறானா?" என்
பல்ைலக் க த் க்ெகாண் தைலையப் பி த் மடாெரன் சுவற்றில் ேமா வார்.
இரண் மாதங்களாக ராஜா அ
ம் உைத ம் வாங்கிக்ெகாண் வ கிறான்.
அவன் நிைனெவல்லாம் ன்றாம் வகுப்பி
ந் நான்காம் வகுப் க்கு
வந்ததி
ந் தான் ெதாடங்குகிற .மற்றைதெயல்லாம் அவன் மறந் விட்டான்.
ஓேரார் சமயம் கீழ் வகுப் ப் பிள்ைள கைளப் பார்க்கும்ேபா ,அந்த வகுப்ெபல்லம்
தான் ப க்கவில்ைல ேபா ம் என்ற உணர் ேதான் ம்.
நான்காம் வகுப் க்கு வந்த ேம அவ க்கு அ வி ந்த . பிேரய க்கு நிற்ைகயில்
பின்னா
ந் யாேரா ெந க்கினார்கள். வாிைச திடீெரன் உைடந்த . நான்கு ேபர்
'ேகர்ள்ஸ்'மீ ேபாய் வி ந்தார்கள். ெபண்கள் 'ஓ'ெவன் கத்தினார்கள். ஆனால்,
உைடந்த வாிைச ம கணத்திேலேய ஒன்றாகக் கூ ய . காைலச் சாய்த் ைவத்
நின் ெகாண்
ந்த எம்.ராமா ஜத்தின் சட்ைட ையப் பி த் ,'சாியா நில் '
என்றான் ராஜா.அப்ேபா தான் தைலயில் ஓர் அ வி ந்த .தைல ேவகமாகப்
பின்
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காைக இ கப் ெபாத்தினான். பிேரயர் வாிைச, டீச்சர், பள்ளிக்கூடம், பிள்ைளயார்
ேகாவில் அவைனச் சூழ்ந்த ஒவ்ெவான் ம் கிர்கிர்ெரன் ேவகமாகச் சுற்றின.
ஆசிாியர் ைகையப் பி த்தி த் , "ஒ ங்கா நில் " என் உ மினார். அந்தக் குரல்
தன் அப்பாவின் குரல் மாதிாிேய இ ந்த . அவ க்கு ெநஞ்சு அைடத்த .
எல்லா மாணவர்க ம் அவ க்கு இடம் விட் ஒ ங்கினார்கள். இரண் ேபர்
ன் ேபர் நிற்கேவண் ய இடத்தில் அவன் ஒ ங்கி நின்றான். கீச்சுக் குர ல் நான்கு
ெபண்கள், "உலெகல்லாம் உணர்ந் " - என்ற பாட்ைட இ த் இ த் ப்
பா னார்கள். தைலைமயாசிாியர் ராமசாமி ஐயர் சி பிரசங்கம் ெசய்தார்.
பிேரயர்
ந்த ; அவன் வாிைச நகர்ந்த . வகுப் க்குள் கால ைவத்த ேம
மாணவர்கள் ஆ க்ெகா பக்கமாக ஓ இடம் பி த் க்ெகாண்டார்கள். ஆனணால்
ராஜாேவா எல்லா க்கும் வழிவிட் க் கைடசியாகப் ேபாய்ச் சுற்
ற் ம் பார்த்தான்.
ன் வாிைசகள் நான்கு நிைறந் விட்டன. ஆனா ம் ன்றாவ வாிைச யில்
அவ க்ெகா இடம் ைவத் க்ெகாண் சங்கரன், "ராஜா, இங்க வா!" என்
அைழத்தான். அந்த ேவண் ேகாைள நிராகாித் விட் ப் பின்னால் ேபாய்
உட்கார்ந்தான் ராஜா.
பிேரயாில் வாங்கிய அ யில் தைல ம் கா ம் இன் ம் எாிந் ெகாண்
ந்தன.
காைத ெமல்ல இ த் த் தடவிவிட் க் ெகாண் டான். அப்பா அ க்கும்ேபாெதல்லாம்
அம்மா இப்ப த்தான் ெசய் வாள் என்ற நிைனப் வந்த .
"ெராம்ப வ க்குதாடா, ராஜா?" சங்கரன் அவன் அ ேக வந்

குனிந்

ேகட்டான்.

"இல்ேல."
"அப்பேவ பி ச்சு காைதத் தடவிக்கிட்ேட இ க்கிறிேய!"
ராஜா, சங்கரைனக் கூர்ந்

பார்த்தான்.

"சார் வராங்க" என் கத்திக்ெகாண் பின்ேன இ ந்
ன்ேன ஓ னார்கள் சிலர்.
ன்ேன இ ந் பின்ேன ெசன்றார்கள் சிலர். சங்கரன் ன்ேன ேபாக ஒ காைல
எ த் ெவத்தான். சார் நீண்ட பிரம்ைபக் கதவில் தட் க்ெகாண்ேட வகுப் க்குள்
ைழந்தார். சங்கரன் ராஜாவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான். ஆனால், எட்டாம் நாள்,
"அந்த ரடன்கிட்ட குந்தாேத: என்
ன்வாிைசயில் உட்காரைவத்தார்.
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"நான் ஒண்

ம்

ரடனில்ேல; நீதான்

ரடன்;

ரடன்" என்

த்தான் ராஜா. "சார் தைலயில் சிேலட்டால் படீர் படீெரன்

அ க்க

ம்,

காஞ்ெசாறி ெகாண்டாந் அழ அழ ேதய்க்க ம்' என்ற உணர் ேதான்றிய .
பரபரக்கச் சிேலட்ைட ெய த் ப் ெபாிதாக ஒ படம் ேபாட்டான். சா க்கு இ ப்ப
மாதிாி சிறிதாக மீைச ைவத்தான். மீைச ைவத்த டேன ேகாபம் வந்த . குச்சியால்
தைலயில் அ த்திய த்திக் குத்தினான். கண் கைளத் ேதாண் னான். கண்ைண
க்
ெகாண் கீர்கீர்ெரன் படம்
வ ம் ேகா கள் கிழித்தான். கு க்கும்
ெந க்குமாகக் ேகா கள் வி ம்ேபா மனதில் இன்ெனா காட்சி படர்ந்த .
ட் ல்,சாந்தா பக்கத்தில் உட்கார்ந்தி ந்தால் அப்பா

ட்

க்குள் வந்த ம்

வராத மாக,'அந்த ரடங்கிட்ேட குந்தாேத அம்மா,இங்ேக வா' என் அவைளத்
க்கி அைணத் க் ெகாள் வார். ராஜா கீழ்க் கண்ணால் தங்ைகைய ம் அவள்
கன்னத்தில் குனிந்
த்தமி ம் தகப்பனாைர ம் பார்ப்பான். ெநஞ்சில் என் னேவா
இட வ ேபால் இ க்கும். த்தகத்ைத அப்ப ேய ேபாட் விட் ,"அம்மா"என்
உள்ேள ஓ வாள்.அம்மா அவைன அைணத் க்ெகாண் ெகாஞ்சுவாள். அவன்
தங்ைகைய ேநாக்கிப் 'பழிப் க்' காட் வான்.
ராஜா சிேலட்ைடத் தி ப்பிப் பார்த்தான். சார் ப டம் கி க்க ல் மைறந்
ேபாய்விட்ட . மனத்தில் ஒ விதமான சந்ேதாஷம் ேதான்றிய . சிேலட்ைட ஒ
குத் க் குத்திப் பலைகக்க யில் ைவத் விட் .'சார் நாற்கா யில் ஒ
ள்

ைவக்க

ம்' என்

தனக்குத்தாேன ெசால் க்ெகாண்

நாைளக்கு

எ ந்தான்.

நாட்கள் ேபாகப் ேபாகத் தன் தனிைமைய அவன் அதிகமாக உணர்ந்தான்.அ
க்கத்ைதக் ெகா த்த . ெதாியாத கணக்ைகச் ெசால் த்தர ஆள் இல்ைல;
மனக்கணக்குப் ேபா ம்ேபா சிேலட்ைட ேலசாகத் தி ப்பிக் காட்ட ஆள்இல்ைல.
அவன் எ
ம் தமிழ்ப் பாடத்ைதப் பார்த்ெத த யா ம் இல்ைல. ைககைள
க்கிச்
சுவாில் குத்தினான் ராஜா.
ஆரம்பிச்சுட் யா?" என் பிரம்ைபக் காட்
கண்கைளத் தாழ்த்திக் ெகாண்டான்.
சார் பத் மனக்கணக்குக் ெகா த்தார்.அவ
வகுப்பிேலேய ெராம்ப தப் ப் ேபாட்டான்.
ஆசிாியர் அவைனக் கூப்பிட்
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ஆசிாியர் உ மி னார். அவன்

க்கு எட் த் தப் . அவன்தான்

"எத்தைன தப் ?"என்

வினவினார்.
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அவன் "ெரண்
சார் ஒ

ைரட்."என்றான்.

சிாிப் ச் சிாித்தார்; ைக காைதப் பற்றிய .

"எத்தைன தப் ?"
"ெரண்

ைரட் சார்."

"யாைரப் பார்த்

எ திேன?"

"நாேன ேபாட்ேடன் சார்!"
சார் நாற்கா ையப் பின்

க்குத் தள்ளிக்ெகாண்

எ ந்தார்.

"யாைரப் பார்த் க் காப்பி அ ச்ேச?"
"நான் தனியாப் ேபாட்ேடன்,சார்."
"எனக்குத் ெதாி ம்! நிஜத்ைதச் ெசால்

."

"நாந்தான் சார் ேபாட்ேடன்!"
"ஏேல, ம ப

ம் ெபாய் ெசால்ல ஆரம்பிச்சுட் யா?"

சார் பிரம் அவன் க த்தி ம் தைலயி ம் பாய்ந்த . ள்ளிக் குதித் க்ெகாண்
பின் க்கு ஓ னான். அவன் கால யில் இரண் சிேலட் க்கள் மிதிபட் உைடந்தன.
சார் அவன் பின்ேன ஓ ச் சட்ைடையப் பி த் நி த்தினார்.
"உண்ைமைய உன் வாயாேலேய வரவைழக்காட்டா பார்" என்

கூவினார்.

"இன்னெம ஓ வியா?"
"......."
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"வாையத் திற!" ட் க் கா

க்குக் கீேழ பிரம் சா ய .

அவன் ெநளிந்தான்.
"ஓ னா உடம் த் ேதாைல உறிச்சுப்

ேவன்."

"....."
"ஓ வியா?"
"மாட்ேடஞ் சார்!"
"ைகைய நீட் ....நல்ல.."
உள்ளங்ைகைய விாிய நீட் னான் ராஜா.
" ட் ப் ேபா ."
அவன் ழங்கா ட் அவ க்கு ேநேர ைகைய நீட் னான். சார் அவைனக்
குத்திட் ேநாக்கினார்.
"இப்ப நிஜத்ைதச் ெசால்

,அந்த ெரண்ைட ம் யாைரப் பார்த் ப் ேபாட்ேட?"

"நாேன ேபாட்ேடஞ் சார்!"
"சுவாமிநாதைனப் பாத் த்தாேன?"
"நாேன சார்."
"நிஜத்ைதச் ெசால்லமாட்ேட?" பிரம் உள்ளங்ைகயில் கு க் காகப் பாய்ந்த .
அவன்,'நான்'என்
வாக்கியம்
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ஆரம்பித்தான்.வாய் ேகாணக் ேகாண இ த்த . அந்த

தாக வரவில்ைல.
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ங்க, மண் யிட்டப ேய இ ந்தான். சார்
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அ த் க் கைளத் ப் ேபானார். பிரம்ைபப் பின்னால்
"இ ,உன்ைன ஒழிச்சி ேறன்!" என்

சிெயறிந் விட் ,

பிடாிையப் பி த்

அவைனத் தள்ளினார்.

அவன் தப் ச் ெசய் ம்ேபாெதல்லாம் சிேலட்ைடப் பி ங்கி எறிவார்.
ச ப் ற் ,"உனக்குப் ப ப் வரா : மா
ேபாக
நிமிர்ந்

ேமய்க்கத் தான்

ம்"என்கிறேபா ,அவன் ெமௗனமாகத் தைல குனிந்தப ேய நிற்பான். சார்
பார்ப்பார். மனத்தில் திடீெரன் எாிச்சல் ண்ெட ம்: "எ க்கு

நிக்கேற?ேபாய்ஒழி" என்

கத் வார்.

ஜூைல மாதம் ெதாடங்கியதி
வந்த .ஒ

நாள்,ஐந்

ந்

சார் பாடம் நடத் வ

குைறந் ெகாண்ேட

கணக்குகள் ெகா த் விட் ச் ெசன்றவர் ம நாள் தி ம்பி

வந்தார். எல்லா ம் சிேலட்ைட எ த் க்ெகாண்

கூட்டமாக ஓ னார்கள். ஆனால்,

சாேரா, திதாக ஒன்ப கணக்குகள் ெகா த்தார். "சிேலட் ேல இடம் இ க்கா
சார்!"என் ஒ வன் கத்தினான்.
"இ க்கிற வைரக்கும் ேபா " என்

ேவகமாக ெவளிேய ெசன்றார்.

ஐந்தாம் வகுப்பில் அவர் படம் ேபாட் க்ெகாண்
ப்பதாக ன்றாம் நாள்
வி.ஆர்.பாப்பா வந் ெசான்னாள்.அைத யா ம் நம்பவில்ைல. "ேகர்ல்ஸ்"
பக்கத்தி
ந் வந்த தகவைலப் "பாய்ஸ்" ெபா ட்ப த்தவில்ைல.
ஆனால்,ம நா ம் ம நா ம் அேத ெசய்தி தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால்லப்பட்ட .
சங்கர ம் ேவ ேகாபால ம் ஐந்தாம் வகுப் ஜன்னல் பக்கமாகப் ேபாய்ப்
பார்த் விட் வந்தார்கள். அப் றம் தான் அ நிஜெமன் ஊர்ஜிதமாயிற் .சார் படம்
ேபாட் க் ெகாண்
ப்ப ெதாிந்த டேன பாடம் எ
வைத ம் கணக்குப்
ேபா வைத ம் விட் விட்டார்கள்.
ராஜா ஐந்தாம் வகுப் ஜன்னல் பக்கமாகச் ெசன் பார்த்தான். சார்,ேமைசமீ
நின் ெகாண் உயர்ந்த ெவள்ைளச் சுவாில் ெபாிதாக மரம் ேபாட் க்
ெகாண்
ந்தார்.மரத் க்கு அப்பால் இன்ெனா மரம்;சற் ச் சிறிய .இப்ப ேயஒ
பத்
மரங்கள். ஒ ெபாிய வனம்.வனத்தின் ஒ பக்கத்தி
ந் ைபசன் எ ைம
உடம்ைபக் கு க்கிக்ெகாண் தைல குனிந்தவா சீறிக்ெகாண் வந்த . ராஜா
கண்கைளத் தாழ்த்திப் பார்த்தான். அவ க்குப் படம் ெராம்பப் பி த்தி ந்த . தல்
ைறயாக தன் ைடய ஆசிாியைரக் ெகாஞ்சம் சிரத்ைதேயா கவனித்தான்.அவர்
ந் சி
ைக ேவகமாக உயர்ந் தாழ்ந் ெகாண்
ந்த . ெப ங் கிைளகளி
கிைளக
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இந்த விந்ைதையக் காண ராஜா ஒவ்ெவா
ெசன் ெகாண்
ந்தான்.

நா

ம் ஐந்தாம் வகுப் ஜன்னேலாரம்

பல நாட்க க்குப் பிறகு, ஐந்தாம் வகுப்
வ ம் ெபாிய ெபாிய படங்கள்
வைரந் விட் ச் சார் தன் வகுப் க்கு வந்தார். வகுப் அலங்ேகாலமாக ம்
ஒ ங்கற் ம் இ ந்த . ஆனால், அவர் இைதெயல்லாம் கவனிக்கவில்ைல.ெவள்ைளச்
சுவைர அங்குமிங்கும் ெதாட் ம் தட்
ம் பார்த்தார். தி ப்தியாக இ ந்த .
ராஜா உட்கா கிற இடத் க்கு ேமேல ெபாிதாகச் சுவைர அைடத் க்ெகாண்
காந்தியின் படத்ைத வைரந்தார். ெபாக்ைக வாய்க் காந்தி; அதில் ேலசான சிாிப் ;
சற்ேற ேமல் க்கிய ைக; அைறயில் சி
ண் ; இ ப்பி
ந் ஒ க காரம்
ெசயிேனா ெதாங்கிய . இவ்வளைவ ம் ெராம்பப் ெபா ைமயாக ெமல்ல ெமல்ல
வைரந் ெகாண் வந்தார்.
சார் படம் வைரய ஆரம்பித்த டேன வகுப்பில் பாடம் நடப்ப நின் ேபாயிற் .
மாணவர்கள் அங்குமிங்குமாக உலாவிக்ெகாண்
ந்தார்கள். கூச்சல் ெபா க்க
யாமல் ேபாகும்ேபா , "வர
அடங்கி அைமதி
ம்.
காந்தியின் படத்ைத

மா?"என்

த் விட் ,சார் ஒ

கத் வார். இைரச்சல் திடீெரன்

ெகா

வைரந்தார்.

வர்ணக்ெகா ;

காந்தி படத்ைதவிடக் ெகாஞ்சம் சிறிய ; ஆனால் உயரமான . காற்றில் படபடத் ப்
பறப்ப

மாதிாி ஒ

ேதாற்றம். ெகா யில்

த ல் ஆரஞ்சு;அப் றம் ெவள்ைள,ந வில்

நீல நிறத்தில் சக்கரம். இைவெயல்லாம் ர்த்தியான ன்
கீேழ பச்ைச வர்ணம் தீட்டப்பட்ட .சக்கரம் ேபா ம்ேபா
ராமசாமி ஐய ம் கமலம் டீச்ச ம் வந்தார்கள்.
சார் ேமைசயி

ந்

நாள் கழித் ,ெகா யின்
தைலைமயாசிாியர்

கீேழ இறங்கினார்.

"சாப்பாட் க்குக் கூடப் ேபாகல ேபால இ க்ேக,சந்தானம்?" என்
தைலைமயாசிாியர்.
"ெரண்

ஆரம் இ க்கு.அைத

ச்சிட் ப் ேபாகலாம்

ேகட்டார்

இ க்ேகன்"

தைலைமயாசிாியர் தி ப்தி ற்றார்."எட் ப் பள்ளிக்கூடத்ைதப்
பார்த் ட்ேடன்.நமபள தான் தல்ேல நிக்கு .இ க்குக் காரணம் நீங்கதான்.
சார்,கமலம் டீச்சர் பக்கம் சற்ேற தி ம்பினார்.
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"இ

என்

ட்

சார்"

"சார்,நம்ப கிளாைசத்தான் கவனிக்கிற

இல்ைல"என்றாள் கமலம் டீச்சர்.

"எனக்கு எங்ேக ேநரம் இ க்கு டீச்சர்?"
ராமசாமி ஐயர் தைலயைசத்தார்.
"அவ க்கு ேநரேம இல்ேல அம்மா."
கமலம் டீச்சர் சிாித் க் ெகாண்ேட ப
ஒ

நாள், படெமல்லாம் ேபாட்

இறங்கினாள்.
த்த பிறகு எல்லா மாணவர் கைள ம் அ ேக

கூட் ைவத் க் ெகாண் , "நமக்குச் சுதந்திரம் வ கு , ெதாி மா?"என் ேகட்டார்
ஆசிாியர். அவர் குர ல் ெதன்ப ம் உணர்ச்சி பாவத்ைதக் கண் எல்ேலா ம்
தைலைய அைசத்தார்கள்.
"நமக்குச் சுதந்திரம் பதிைனந்தாம் ேததி வ கு . இ தான்
ெகாண்டாட்டம். ெராம்ப விமாிைசயாக் ெகாண்டாட ம். ஆ
ெகாண்டாங்க."என்றார் ஆசிாியர்.
அ த்த நாளி

ந்

ஒ

தல் சுதந்திரதினக்
க்கு ஒ
பா

ேநாட் ப் த்தகத்தில் ேபர்கள் கூ க் ெகாண்ேட வந்தன.

ராஜா ஐந்தாவதாகப் பணம் ெகா த்தான். ெதத் வாய் என்ெற திய சார், சட்ெடன்
அதைன அ த் விட் ஆர்.ராஜா என்ெற தினார். பின்னால் ஒ நாள் மாைலயில்
எல்லா மானவர்கைள ம் அ ேக உட்கார ைவத் க்ெகாண் ,"ஆ
ெகாண்

வரேவ

க் ெகா

ெகா

ம்" என்றார். அேதா கூடக் ெகா யின் நிறங்கள்,அதன்

வாிைச,நீள அகலங்கைளப் பற்றி விவாித்தார்.உள்ேள இ க்கும் சக்கரத்தின் ஆரங்கள்
இ பத் நான்காக இ க்கேவ ம் என்றார்.
" ணிக்ெகா

ெகாண்டாரலாமா சார்?"என்

ேகட்டான் சங்கரன்.

ஆசிாியர் ெகாஞ்ச ேநரம் ேயாசித் விட் "இல்ேல,காகிதக் ெகா தான்"என்றார்.
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வகுப்ைப ேஜா க்கும் ேவைல சங்கரேனா ராஜா க்கும் கிைடத்த .அைத மிகுந்த
சந்ேதாஷத்ேதா ஏற் க்ெகாண்டான். பைன-ெதன்னங்கு த் க்கள் ெவட் த்
ேதாரணங்கள் ைடந் குவித்தான்.பதினான்காம் ேததி மாைல ெவகுேநரம் வைரயில்
அவ க்கு ேவைல இ ந்த .கமலம் டீச்சேரா ேசர்ந் ெகாண் கலர்க்
காகிதங்கள்,ஜிகினாக் காகிதங்கள் எல்லாம் ஒட் னான்.அவன் ேவைல ெசய்த
பரபரப்ைப ம், சா ாியத்ைத ம் கண்ட கமலம் டீச்சர்,"உன் ெபயெரன்ன?"என்
வினவினாள்.அவன் ேவைலயில் ஆழ்ந்தப ேய,"ஆர்.ராஜா"என்றான்.
ம நாள் ெபா
வி ந்த .ராஜா த்தாைட அணிந் ெகாண் ெமாட ெமாடக்கும்
ெகா ையக் கவனமாகத் க்கிப் பி த்தவா பள்ளிக்கூடத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்றான்.
வடக்குத் ெத ைவத் தாண் ம்ேபா வாத்தியார் வ வ ெதாிந்த . அவன் சற்ேற
பின்வாங்கிக் கு க்கு வழியில் ெசன்றான். பள்ளிக்கூடம் பிரமாதமாக இ ந்த . இ
தான் ப க்கும் பள்ளிக்கூடந்தானா என் கூட ஆச்சாிய ற்றான்.
ெபாிய காாி
ந் ஒ வர் இறங்கி வந் ெமல்ல ெகா ேயற்றி னார். ெகா ேமேல
ெசன்ற ம் தைலைம ஆசிாியர் கயிற்ைற அைசத்தார்.ஏற்கனேவ ெகா யில்
ந்தி ந்த ேராஜா இதழ்கள் சிதறிப் பரவின. எல்லாப் பிள்ைளக ம் உற்சாகமாகக்
ைகதட் னார்கள்.
'தாயின் மனிக்ெகா பாாீர்'என் கமலம் டீச்சர் உச்ச ஸ்தாயில் பா னாள். அவள்
குரல் கணீெரன் ெவகு ரம் வைர யில் ேகட்ட . ராஜா விரைல ஊன்றி எ ம்பி
நின் இைசையக் ேகட்டான். விழா
ந்த ம் அவளிடம் ஓ ப்ேபாய்."டீச்சர், உங்க
பாட் ெராம்ப நல்லா இ ந்திச்சு டீச்சர்" என்றான்.
கமலம் டீச்சர் வியப்ேபா

கண்கைளத் தாழ்த்தி அவைனப் பார்த்தாள்.

"நீ எந்த வகுப் ?"
"ஃேபார்த் பி"
"அ த்த வாரம் என் கிளாஸ்க்கு வந்

ேவ."

அவ க்கு அ ெதாியா .ெமௗனமாக இ ந்தான்.ஆனால் அ த்த வாரம் அவன்
சார் மாற்றலாகிப் ேபானார்.நான்காம் வகுப் "பி"."ஏ" க்குச் ெசன்ற . அவன்
வகுப் க்குள் ைழந்த ேபா கமலம் டீச்சர் என்னேவா எ திக்ெகாண்
ந்தாள்.
தல் இரண் நாட்களி ம் டீச்சர் அவைன அைடயாளம் கண் ெகாள்ளவில்ைல.
ன்றாம் நாள் ட் ப் பாடத்ைதக் ெகாண் ேபாய்க் காட் யேபா குண் குண்டான
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எ த்ைதப் பார்த் விட்

நிமிர்ந்த டீச்சர் சற் த் தயங்கினாள். நிைனைவக்

கூட் னாள்.அப் றம் ன்சிாிப் டன், "ராஜாதாேன?"என்

ேகட்டாள்.

"ஆமாம்.டீச்சர்."
"அன்னிக்கு என் பாட்ைடப்பத்திச் ெசான்ன

நீதாேன?"

அவன் தைலயைசத்தான்.
டீச்சர் அவன் சிேலட்ைட வாங்கி எல்லா க்கும் காட் னாள். "ைகெய த்ெதன்றால்,
இப்ப த்தான் த்
த்தா யி க்க ம். நீங்க ம் எ
றீங்கேள?"என்
மீ பாய்ந்தாள். அவன் சிேலட்ைட வாங்கிக் ெகாண் பின்னால்
ெசன்றேபா ,"ராஜா,எங்ேக ேபாேற?இங்ேக வா!" என்
அவ க்கு இடம் ஒ க்கினாள்.

அைழத் ,

ெபண்கள்

தல் வாிைசயில்

கணக்கில் அவன் தப் ப் ேபா ம்ேபாெதல்லாம்,"இங்க வா ராஜா!"என்

அ ேக

கூப்பிட் ,"மத்த பாடெமல்லாம் நல்லா ப க்கிற நீ இ ேல மட் ம் ஏன் தப் ப்
பண் ேற?" என் ேகட் ,ஒவ்ெவா கணக்காகச் ெசால் த் த வாள். சில சமயங்
களில் அவ க்கு அவள் ட்
ம் கணக்குப் பாடம் நைட ெப ம். ன் மாதத்தில்
அவ க்குக் கணக்கில் குறிப்பிடத் தக்க அபிவி த்தி ஏற்பட்ட . ெகா த்த எட் க்
கணக்ைக ம் சாியாகப் ேபாட்ட ம் கமலம் டீச்சர் ாித் ப் ேபானாள். தைலயைசத் ச்
சிாித் க்ெகாண்ேட ற் க்கு
ேபாட்டாள்.
கமலம் டீச்சேரா

சிேநகிதம் கூடக்கூட,அவன் நடத்ைதயில் மா தல்

ஏற்பட்ட .இப்ேபாெதல்லாம், சிேலட்ைட எ த் த் தைரயில் அ ப்பதில்ைல;
பக்கத்தில் இ க்கிறவன் ெதாைடயில் கிள் வதில்ைல. வாத்தியார் படம் ேபாட் க்
கண்ைணத் ேதாண் வ தில்ைல. இதற்ெகல்லாம் ேநரம் இல்லாதவன் ேபால் கமலம்
டீச்சேரா சுற்றிக்ெகாண்
ந்தான் அவன்.
ஒவ்ெவா

ஞாயிற் க்கிழைம ம் அவன்

ட்

ந்

கமலம் டீச்ச க்குத்

தாழம் ப் ேபாகும். தாழம் ைவப் பார்த்த ம், "எனக்கு இ ன்னா ஆைசன்

உனக்கு

எப்ப த் ெதாி ம்?" என் ேகட் க் ெகாண்ேட அவைனத் தன்ேனா அைணத் க்
ெகாள்வாள். இதமான கதகதப்பில் அவன் ம கிப் ேபாவான். இதற்காகேவ
தினந்ேதா ம் டீச்சர் ட் ற்குப் ேபாகேவண் ம் ேபால் இ க்கும் அவ க்கு.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

116
ஒ

நாள், மா யில் உட்கார்ந்தி ந்தேபா

நீண்ட சைடையப்

பிாித் விட் க்ெகாண்ேட கமலம் டீச்சர்,"எனக்குக் கல்யாணம் ஆகப்ேபா
என்றாள்.

"

அவன் ெமல்ல டீச்சைர ஏறிட் ப் பார்த்தான்.
"அ க்கு இன்னங் ெகாஞ்ச நாள் இ க்கு"என் ெசால் க் ெகாண்ேட அவைனப்
பார்த் ச் சிாித்தாள். அவன் ஏேதா நிைனத் க் ெகாண்டவனாகக் கீேழ இறங்கி
ட் க்கு ஓ னான். ஆனால் அன் மாைலேய தயங்கித் தயங்கிக்ெகாண் தி ம்பி
வந்தான். அவன் வ ைக கமலத் க்கு ஆச்சாியம் அளித்த . வாச க்கு வந் "வா
ராஜா"என் கரம்பற்றி அவைன வரேவற்றாள்.
ஒ சனிக்கிழைம கமலம் டீச்சர் நிைறயப் ைவத் த் தைல பின்னிக்ெகாண்
பள்ளிக்கூடம் வந்தி ந்தாள்.இன் ம் பள்ளிக் கூடம் ெதாடங்கவில்ைல.
தைலைமயாசிாியர் ராமசாமி ஐயர் பரபரப்ேபா
ன்றாம் வகுப் க்குச் ெசன்றார்.
ஆசியர்கெளல்லாம் ஒன் கூ த் தணிந்த குர ல் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார்கள்.
மாணவர்கள் பிேரய க்குக் கூ ய ம் ேதசீயக் ெகா அைரக் கம்பத்தில் தாழப்
பறந்த .
ராமசாமி ஐயர் ன்ேன வந் ,"மகாத்மா காந்தி ேநற் க் காலமாகிவிட்டார்.யாேரா
சுட் க் ெகான் விட்டார்கள்"என்றார். அவர் கண்களில் நீர் ெப கிய .ேபச
யவில்ைல. யரத்ேதா பின் க்குச் ெசன்றார்.
ஒ

நிமிடம் ஆழ்ந்த அைமதி நிலவிய .

"வாழ்க நீ எம்மான் காந்தி...." என் கமலம் டீச்சர் உ க்க மாக ெமல் ய குர ல்
பா னாள். பாட்
ந்த ம் ேதசப் பிதா க்கு இரண் நிமிடங்கள் ெமௗன அஞ்ச
ெச த்தினார்கள்.
பள்ளிக்கூடம் இல்ைலெயன் அறிவிக்கப்பட்ட . ராஜா தயங்கிய வா டீச்சாிடம்
ெசன்றான்."ெகாஞ்சம் இ "என் ெசால் விட் ராமசாமி ஐயேரா உள்ேள
ெசன்றாள். எட் வாத்தியார்க ம் ேதசத் க்கு ேநர்ந்த ர்ப்பாக்கிய சம்பவத்ைதப்
பற்றி ெவகுேநரம் ேபசிவிட் க் கைலந்தார்கள்.
கமலம் ெவளிேய வந்தத ம் அவைனப் பார்த்
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வழிெந கக் ெகா கள் தாழப் பறந் ெகாண்
ந்தன. திறந்த கைடகைள அவசர
அவசரமாக
க்ெகாண்
ந்தார்கள். ஹர்த்தால் ேபா ம்.
ேபாய்ச் ேசர்ந்த ம் அவைன மா க்கு அைழத் க்ெகாண்

ெசன்றாள் கமலம்

டீச்சர்.
"அ த்த வாரத்தி

ந்

நான் ேவைலக்கு வரமாட்ேடன்."

"ஏங்க டீச்சர்?"
"எனக்குக் கல்யாணம்."
"எப்பங்க டீச்சர்?"
"இன்

ம் ஒ

மாசம் இ க்கு."

டீச்சர் நாற்கா யி
ந்
ெவட்கத்ேதா கண்ைண
"இங்ேக பா
அன்

எ ந் அவைன ெவறித் ப் பார்த் தாள்.அவன்
க் ெகாண்டான்.

ராஜா."

ெவகுேநரத் க்குப் பிறகு ராஜா

தி ம்பினான். அம்மா ேகாபித் க்

ெகாண்டாள்;திட் னாள்.ஆனால்,அவன் பதிேல ெசால்லவில்ைல. கைளப்பாக ம்
ேசார்வாக ம் இ ந்த . திண்ைணயில் ேபாய்ப் ப த்தான்.
ராஜா ேசர்ந்தாற்ேபால ஒ வாரம் பள்ளிக்கூடம் ேபாகவில்ைல. அம்மா அவைனச்
சீர்காழிக்கு அைழத் க்ெகாண் ேபாய்விட்டாள்.
அவன் பள்ளிக்கூடம் ேபானேபா

கமலம் இல்ைல.

"டீச்சர் தன்கிழைமேய ேபாயிட்டாங்க" என்றான் சங்கரன்.
"உம்...."
"ஒன்னப்பத்தி டீச்சர் என்ைன ெரண்
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அவன் எாிச்சேலா

"சாி" என்றான்.

சில நாட்கள் ெசன்றன.வகுப் ப் பிாிந்த .ஒ ெசவிட் வாத்தியார் வந்தார்.ராஜா
பின்வாிைசக்குச் ெசண்றான். கணக்கில் மீண் ம் பல தவ கள் ேபாட்டான்.
ப்பாிட்ைச வந்த .ராஜா எல்ேலாைர ம் ேபாலக் காப்பி அ த்தான்.கணக்கில்
ஒன்பதாவதாகவந்தான்.
---------------------------11. நாஞ்சில் நாடன் : ஒ
நாஞ்சில் நாடன்:

'இந்நாட்

மன்னர்'

நாஞ்சில் நாடன் என்ற ெபயாில் எ
ம் ஜி. சுப்பிரமணியன் 30-12-1947 அன்
நாராயணமங்கலத்தில் பிறந்தவர். பம்பாயில் ஒ ெதாழில் நி வனத்தில் பணி
ாிகிறார். ஏழாண் களாக எ

ம் இவ ைடய

ர

க்கிய உந் தல் 'ெசாந்த மண்ைண,

மண் ெசய்த மனிதர்கைள இழந்த ஏக்கம்', தைல கீழ் விகிதங்கள்' (1977-நாவல்)
'என்பிலதைன ெவயில் கா ம்' (நாவல்-1979), கல்கத்தா தமிழ் மன்றத்தின் ெவள்ளி
விழாச் சி கைதப் ேபாட் யில் தல் பாிசு ெபற்ற . இைவெயல்லாம் இவ ைடய
குறிப்பிடத்தக்க சாதைனகள், 'மாமிசப் பைடப் ' (நாவல்), 'ெதய்வங்கள், ஓநாய்கள்,
ஆ கள்' (சி கைதத் ெதாகுப் ) சமீபத்திய
ஆசிாியர் கு வில் பங்ேகற்றி க்கிறார்.

ல்கள், தீபம் இலக்கிய மாத இதழின்

கவாி C/o W.H. Brady & Co. Ltd., Brady House, 12/14, Veer Nariman Road,
Bombay - 400 023
ஒ

'இந்நாட்

மன்னர்' - நாஞ்சில் நாடன்

அவர் ெபயர் என்ன என் யா க்கும் ெதாியா ! 'ைவத்தியன்' என் ெபயராேலேய
சி வர் தல் ெபாியவர்கள் வைர அவன் அைழக்கப்பட் வந்தான். ஒ ேவைள
வாக்காளர் பட் ய ல் பார்த்தால் ெதாியலாம். அவன் ெபயைரக் கண் பி க்கும்
சிரமம் ேமற்ெகாள்ளாமல் ெசத் ப் ேபான ெகாம்ைபயாத் ேதவர் சார்பிேலா, அல்ல
நா விட் ப் ேபான நல்லதம்பிக் ேகானார் சார்பிேலாதான் அவன் ஓட் ப்
ேபாட்
க்கிறான். ஆனால் இப்ேபா ஊராட்சித் தைலவர் ேதர்த ல் இ
சாத்தியமில்ைல. 'உ ைள' சின்ன ைடய உைமெயா பாகன் பிள்ைள ம், ' சணீக்
காய்' சின்னம் ெபற்ற

த ங்கம் பிள்ைள ம் உள்

கள்ளேவாட் ப் ேபாட அ
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ணியவில்ைல. ேதர்தல் சந்த களில் ஊேர அல்ேலால கல்ேலாலப் ப ம் ேவைளயில்,
தான் ஒ
ற ெவட்டாகிப் ேபானதில் ைவத்திய க்கு மிகுந்த மனவ த்தம் உண் .
இ

வைரயில்லாமல், தன் ஜனநாயக உாிைம றக் கணிக்கப் ப வதில் ஓர் எாிச்சல்.
ஒ

வாக்கு இப்ப

அர்த்தமற்

ணாவதில் இரண்

கட்சிக் காரர்க

க்கும்

ஏமாற்றந்தான். அவன் ெபயர் என்ன என் ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்ளலாெமன்றால்,
அவன் வய ைடயவர்கள் யா ம் உயிேரா இல்ைல. இப்ேபா இராஜாங்கம்
நடத் ம் தானமானக்காரர்க க்குப் பிறந்த
எ த்தவேன ைவத்தியன் தான்.
எனேவ அவர்க க்குத் ெதாிந்தி க்க நியாயம் இல்ைல.
அவன் ெபயைரத் ெதாிந்

ெகாள்ள ேவண் ம் என்கிற விைளயாட் த்தனமான்

ஆர்வத்ேதா , அவனிடேம ேகட்கலா ெமன்றா
ேபாத்தி? என் ேபாிேல எடவாடா

ம், "அெதல்லாம் இப்ப என்னத் க்குப்

க்கப் ேபாறிேயா?" என்ப தான் இ வைர

பதிலாக வந்தி க்கிற . தன் ைடய ெபயேர அவ க்கு மறந் விட்ட நிைலயில்,
அந்த உண்ைமப் ெபயரால் வாக்காளர் பட் ய ல் ஓட் இ க்க ேவண் ேம என்ப
அவ க்குத் ேதான்றாமல் ேபாயிற் .
அவ் ர் வாக்காளர் பட் ய ல் இன்னாெரன்

ெதாியாத இரண்

ெபயர்கள்

இ ந்தன. பட் யைலக் குைடந் ெகாண்
ந்த ' சணிக் காய்' ஆதரவாளனான
மாணிக்கம் அ யாெரன் ெதாியாமல் விழித்தான். ைவத்தியனின் கம் அவன்
நிைனவில் வந் வந் ேபாயிற் . தல் ெபயர் ைகயிைலயா பிள்ைள. அவனாக
இ க்க
யா . இன்ெனான் அணஞ்ச ெப மாள். ைவத்தியனின் ெபயர் இ வாக
இ க்கலாேமா என்ற ஊகத்தில் மாணிக்கம் வயைதப் பார்த்தான். எண்பத் இரண் .
ஒ
ள் த் ள்ளினான்.
"ேகாச்ச நல் ர்' என் வழக்கமாக ம், 'ேகாச்சைடய நல்
சுத்தமாக ம் அைழக்கப்ப ம் அந்த ஊாில் உத்ேதசமாக

ர்' என் இலக்கணச்
கள் இ க்கும்.

களில் மக்கள் வழி, ம மக்கள் வழி, ைசவர்கள் (இந்த ைவப்

ைற மக்கள்

ெதாைக விகிதத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டேத அல்லாமல், உயர் தாழ் என்ற
நிைலைய உள்ளடக்கியதல்ல என் தண்டனிட் ச் ெசால் க்ெகாள்கிேறன்.) என்ற
பிாிவில் உட்பட்ட ேவளாளர்கள் ெமாத்தம் அ ப

கள். (ெசங்குந்தர், காணி

யாளர், கார்காத்தார், ரைசவர்,
ேவளாளார்கள் ஆகிேயாாின் பிரதிநிதித் வம்
எப்ப இங்ேக இல்லாமல் ேபாகலாம் என்பதில் இந்தக் கதாசிாிய க்கு மிகுந்த
மனத்தாங்கல்.)
'கிராமம்' என் ம் 'பிராமணக்கு ' என் ம் அைழக்கப்ப கிற 'எவ் யிர்க்கும்
ெசந்தன்ைம
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'ஐயர்கள்' என்ற நிைனப்ேப ேவளாளர் களிடம் ஏகேபாகமாக இ ப்பதால், அங்கும்
என்ன வா கிற
ெபாறாைம. இ

என்

ெதாியாமல், அவர்களின் 'ஒற் ைம'யின் ேமல் ஏகப்

தவிர இந்

சமய ஒற் ைமக்கு எ த் க்காட் ப் ேபால - நாடார்,

ேதவர், வண்ணார், நாவிதர் என்
உண் .

பல பகுப் க்கும் ஆட்பட்ட இந் க்க

ம் அங்ேக

இைவ நீங்கலாக, தான் இந் வா, கிறிஸ் வனா இல்ைல, இரண் மா அல்ல
இரண் ம் இல்ைலயா என் நிச்சயமாக அறிந் ெகாள்ளாத மக்க ம் அங்ேக
உண் . கும்பி கிற சாமிைய ைவத் க் கணக்கிடலாெமன்றால் - சுடைலமாடன்,
ஈனாப்ேபச்சி, இசக்கி அம்மன், ேதர மாடன், ைலமாடன்,

த் ப்பட்டன், க மாடன்,

வண் மறிச்சான், ண்டன், த்தாரம்மன், சூைலப்பிடாாி, சந்தன மாாி, ப்பிடாாி
என்ற பட் யல் நீண் ேபாகும். அந்த ஊர் வாக்காளர் பட் யைலவிட இ ெபாி .
ேமற்ெசான்னவர் அைனவ ம் இந் க் கட ள்க
பல அவதார மகிைமகைள எ த் க் காட்
மக்க

ம் இந் க்கள் தான். 'ஏ' யான

ம் கட ளச்சி க

நீங்கள் நிற்

ந்தான் என்

ர்கேளயானால், அந்த

'பி' க்குச் சமம். 'பி' ஆன

'சி' க்குச் சமம்.

எனேவ 'ஏ' 'சி' என்ற கணித விதிைய இங்ேக ைகயாண்டால், இவர்கள் இன்னின்ன
கட ள் அல்ல
கட ளச்சிக

கட ளச்சிைய வழிப கிறார்கள்; அந்தக் கட ள்க
ம் இந் ங்கள்; எனேவ இவர் க

ம் இந் க்கள் என்

ம்
வல்லந்தமாக

நி பித் விடலாம். இந்தச் சள்ைளெயல்லாம் எதற்கு என் தான் பல சாதிக
ெதய்வங் க

ம், பலதரப்பட்ட ெமாழி, பண்பா

ம், பல

ஆகியைவ ம் உைடய இந்தக்

கூட்டத்ைத 'இந்தியா' என் ம், இந் என் ம் ஆங்கிேலயன் ெபயர் ைவத்தி க்க
ேவண் ம்! இந்த நாட் ல் இத்தைன சதவிகிதம் இந் க்கள் என் பண்டார
சந்நிதிக ம், ஜகத்கு க்க ம் ள்ளி விபரம் தந்
கணிசமான மக்கைள ம் உள்ளடக்கித்தான்.
இப்ப

பீற்றிக்ெகாள்வெதல்லாம் இந்தக்

'இராம ராஜ்ய' ேயாக்கியைதகள் பல ேகாச்சநல்

க்கு இ ந்தா

ம்,

ஊராட்சித்தைலவர் ேதர்தல் என்றால் சும்மாவா? ெபாறி பறக்கும் ேபாட் . இதில்
ஆசுவாசப்ப த் ம் சங்கதி என்னெவன்றால், ேபாட் யி ம் இ வ ம் ேவளாளர்கள்;
அதி ம் குறிப்பாக ஒேர வகுப்ைபச் ேசர்ந்த ேவளாளர்கள். அதி ம் குறிப்பாக
ைமத் னர்கள். எனேவ காரசாரமான ேபாட் இ ந்தா ம் வகுப் க் கலவரங்களாவ
இல்லாமல் இ ந்த . ஊர்
வ ம் ஏதாவ ஒ ைச எ த்தாக ேவண் ய நிைல.
இந்த
கைரயில் ஒ

கைளத் தவிர ம் பச்ைசப் பாசி படர்ந்த ஒ
ெசய ழந்த காத்தாங்ேகாயி

பாழைடந்த மண்டப ம், இர
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விேராதமான 'தண்ணீர்ப் பந்த'

ம், ஒ

சுக்குக்காபிக் கைட ம், ெவற்றிைல பாக்கு

தல் 'டாம் டாம்' டானிக் ஈறாக விற்கும் ஒ
ெதன்னந்ேதாப் க

ம், இ ப

களங்க

பலசரக்குக் கைட ம், ஏெழட் த்

ம், சுற்றி

ம் நஞ்ைச நிலங்க

உண் . மனிதைனத் தவிர, பிற தாவர ஜங்கமச் ெசாத் க்க

ம் அங்ேக

க்கு ஓட் ாிைம

இல்லாமல் ேபான கூட ஒ ெசௗகாியந்தன். இல்ைலெயன்றால், இந்த இரண்
ேபைர அண் ப் பிைழக்கும் மனிதர்க க்கு ஏற்பட்ட தர்மசங்கடங்கள் அவற் க்கும்
ஏற்பட்
க்கும்.
இ க்கின்ற வாக்குகளில், யா க்கு எத்தைன கிைடக்கும் என்ற ஊக ம் கணக்கும்
எங்ேக பார்த்தா
ஊாில் ஓட்

ம் நீக்கமற இ ந்தன. ' சணிக்காய்' ேவட்பாளாின் தங்ைகக்கு இந்த

இ ப் பதால், ஒ

வாரத் க்கு

ன்னாேலேய நாங்குேநாியில் இ ந்

அவள் வந்தாயிற் . மைனவிைய அைழத் வர ேவண்டாம்; தனியாக வந்தால்
ேபா ம் என் அவ க்குக் கட்டைள. அவள் சணிக் காயின் தங்ைக. (வசதி க தி
இங்ேக ெதாட் சின்னம் ேவட் பாளைரக் குறிக்கிற .) என்ன தான் கணவன் கார்வார்
ெசய்தா

ம் பாசம் காரணமாக அவள்

சணிக்காய்க்குப் ேபாட் விட்டால்? இங்கு ஒ

ஓட் க் கூ னால் என்ன பயன்? அைதவிட இரண்
இ ந் விடலாேம!

ேப ம் வராமேலேய

கூட் க் கழித் , வகுத் ப் ெப க்கிப் பார்க்ைகயில் யார் ெவன்றா ம், பத்
வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் ெவல்ல
ம் என் ேநாக்கர்கள் கணித்தனர்.
ேதர்தல் ேவைலக்காக இரண் ேப ம் திறந்தி ந்த ெசயலகங்கள் எப்ேபா ம் நிரம்பி
வழிந்தன. ேதர்தல் நாள் ெந ங்க ெந ங்க ெவற்றிைல, பீ , சுக்குக்காபி, வைட,
சீட் க்கட் கள் ெசல எல்லாம் ஜியாெமட்ாிக் ராகிரஷனில் வளர்ந்த . நாைளக்
காைல ேதர்தல் என்ற நிைலயில், இந்த ேவகம் காய்ச்சலாகி, ஜன்னி கண் விடலாம்
என்ற அச்சத்ைதத் தந் ெகாண்
ந்த . இந்தச் சாித்திரப் பிரசித்திப் ெபறப்ேபாகும்
விநா யில்தான் மாணிக்கம் சணிக்காய் ெசயலகத்தி
ந் குபீெரன்
கிளம்பினான்.
இப்ேபாேத ெவற்றி கிைடத் விட்டைதப் ேபான்ற ஒளி

கத்தில்

லங்க, தான்

கண் பி த்த அணஞ்ச ெப மாள், ைவத்தியேன தான் என்ற வரலாற் ப்
ேப ண்ைமைய யா க்கும் ெதாியாமல், ஐயம் திாி நீங்க நி பித் விடேவண் ம்
என்ற
ப் . இந்த ேநரத்தில் ைவத்தியன் எங்ேக இ ப்பான் என் அவ க்குத்
ெதாி ம்.
சாத்தான் ேகாயிைல ேநாக்கி மாணிக்கம் நடக்க ஆரம்பித்த ேபாேத, 'சதக்' ெகன்
சிந்தைன எைதேயா பிாித்த . ேநர்வழியாகப் ேபானால், இந்த ேநரத்தில் இவன்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

122
இவ்வழியாகப் ேபாவாேனன் என்
மாட்டார்களா? அ
ெசய் ம்? அ

எதிாிப் பாசைறையச் ேசர்ந்தவர்கள் நிைனக்க

ம் நாைள ேதர்தலாக இ க்கும்ேபா , சந்ேதகம் வ

ம் 'உ ைள' ஒற்றர்கள் கண்ணில் பட் விட்டால்

பின் ெதாடரேவா ஆரம்பித்தால் ேமாசமாகி வி ேம! தன்

ப் த்

க்கத்தாேன
லக்கேவா,

ைளையக் கசக்கி, இந்தப்

பா பட் க் கண் பி த்த வாக்காளைர, மாற் க் கட்சிக்கார

ம் கைரக்க

ஆரம்பித்தால்...?
சமயத்தில் தனக்குத் ேதான்றிய த்திசா த்தனமான ேயாச ைனைய
ெமச்சிக்ெகாண்ேட, சாத்தான் ேகாயி

க்குச் சுற்

பள்ளிக்கூடம் வழியாகத் ெதன்னங்குழி மைட வந்

வழியாக நடந்தான் மாணிக்கம்.
பத்தி

ள் இறங்கி, வரப்பில்

நடந் , வழி நைடத் ெதாண் ல் ஏறி, ேகாயி ன் பின்பக்கம் வந்தான். ைவத்தியன்
தனியாக இ க்க ேவண் ேம என்ற கவைல இேலசாக ைள கட்ட ஆரம்பித்த .
ேகாயில்

கப் க்கு வந்தான். பனி மாதம். ஆைகயால் அங்ேக ஒ

காேணாம். ஈசான
ேபாலச் சு ண்

ைலயில், சுவைர அைணத் க் ெகாண்

ப த்தி ப்ப

ஒ

கு விையக்

கந்தல்

ட்ைட

ைவத்தியனாகேவ இ க்க ேவண் ம். கண் மங்கி, ைக

ந ங்க ஆரம்பித் , கா களில் ஓரத்தில் தன்ைனயறியாமல் கத்திக் கீறல்கள் விழ
ஆரம்பித்த ம் ெதாழில் ைகவிட் ப் ேபானபிறகு, அந்த
நிரந்தரமான இடமாகிவிட்
ந்த .

ைல ைவத்தியனின்

மணி ஒன்பைதத் தாண் விட்டதால் அவன் உறங்கி இ க்க ம் கூ ம். ஆனால்
சற் ேநரத் க் ெகா
ைற, 'நா ம் இ க்கிேறன்' என் காட் க் ெகாண்
க்கும்
இ மல். ைலைய ெந ங்கி நின் ெகாண் அங்குமிங்கும் பார்த்தான் மாணிக்கம்.
ஆள் நடமாட்டம் இல்ைல. நாைள ேதர்தல் என்ற ம் ரத்தில் ஊர் பரபரத் க்ெகாண்
ந்தேபா

இந்த ஒ ங்கிய

ைலக்கு யார் வரப் ேபாகிறார்கள்?

ைவத்தியைனப் பார்த் ச் சன்னமாகக் குரல் ெகா த்தான். "ைவத்தியா...ஏ
ைவத்தியா!"
பதில் இல்ைல. காேதா அைடத்
க்ெகாண் ப த்தி ப்பதால்
ேகட்
க்கா . அந்த மனித ட்ைடயின் ேதாைளத் ெதாட் உ க்கினான்.
அலறாம ம், ைடக்காம ம் நிதானமாக எ ந்
மாணிக்கத்ைதப் பார்த்தான்.
"ஏன் ேபாத்தி...?
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அவன் என்ன ேகட்கிறான் என்ப

மாணிக்கத் க்குப் ாிந்த . மற்றச் சமயமாக

இ ந்தால், இந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் ேவ வித மாக இ க்கும். ஆனால், இன்
ஓட் ன் கனம் என்ன என் அவ க்குத் ெதாி ம். ஆைகயால் அைமதியாகச்
ெசான்னான்.
"அெதல்லாம் ஒண்
ைவத்திய
எ ப்பி ஒன்
"உன் ேப

ம் இல்ைல. உங்கிட்ேட ஒண்

ேகட் க

ம்."

க்கு ெநஞ்சில் திகில் ெசல்லாித்த . இந்த அர்த்த ராத்திாியில் தன்ைன
ேகட்க ேவண் மானால்?
அணஞ்ச ெப மாளா?" ைவத்தியன்

கத்தில் ஒ விதப் பிரமிப் .

"அட, இெதன்ன விண்ணாணம்? இ க்குத்தானா இந்தச் சாமத்திேல வந்
க்ேக ...."
"ேப

அந்த

அதானா ெசால்

?" "உமக்கு யா

ல்லா... இப்ப என்ன வந்திட்

சங்ைகப்

ெசால் ட்டா? நாேன அயத் ப் ேபான

அ க்கு?"

'யார்கிட்ேட ம் ச்சுக் காட்டாேத. உன் ேப ேவாட்டர் ஸ் ேல இ க்கு.
நாைளக்குக் காலம்பற நான் வந் உன்ைனக் காாிேல கூட் ட் ப் ேபாேறன். காப்பி
சாப்பா எல்லாம் உண் . உ ைளக்காரப் பயங்க வந் ேகட்டா இல்ேலன்
ெசால்
. ஆமா!"
தா ம் ஒ சமயச் சார்பற்ற ஜனநாயக ேசாஷ ஸக் கு யரசின்
சூடா
மன்னர்களில் ஒ வன் என்ற எண்ணம் - தனக்கும் ஓட் ாிைம இ க்கிற என்ற
நிைனப் - ைவத்திய க்குப் திய ெதம்ைபத் தந்த . அந்த உணர் காரணமாகச்
சூம்பிய அவன் ேதாள்கள் சற் ப் ாித்தன.
"நான் ஏம் ேபாத்தி ெசால்

ேகன்? அண்ைணக்கு அந்த உ ைளக் கார ஆ

க

ெசான்னாேள, 'இ வைர நீ ெசத்தவன் ஓட்ைட ம் ேபாட்ேட. சாி, ஆனா எவ
ெசான்னாண்

இந்தத் தடைவ அங்ேக வந்ேத, ெபாற

ம்

ெதாி ம் ேசதி.... ேநேர

ேபாலீசிேல
ச்சுக் கு த்தி ேவாம்' அப்ப ன் ல்லா ெசான்னா. நா ம் அதால
கம்
இ க்ேகன். மச்சின ம் மச்சின ம் இப்ேபா அ ச்சிக் கி வாங்க. நாைளக்கு
நா ம் நீ ம் ேசா , கைடக்குப் ேபாகலாம் வா ன் க த்ைதக் கட் க்கிட்
அ வாங்க. நமக்கு என்னாத் க்கு இந்தப் ெபால்லாப் ன் தாலா சலம்பாமல்
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கிடந்ேதன். இப்பம் நம்ப ேப
வைர..."

ஸ் ேல இ க்கா? ெதாியாமப் ேபாச்ேச இ நாள்

"இ வைர இப்பம்கூட யா க்கும் ெதாியா பார்த் க்ேகா. நான் தான்
கண் பி ச்ேசன். ன்னாேலேய ஒன் ேப இ ந்தி க் கும். ஆனா என்ைனப் ேபால
யா

அக்குசாப் பாக்கா...? அ

கிடக்கட் ம். உனக்குப்

ேவட்

ம்

வர்த் ம்

வாங்கி வச்சிரச் ெசால் ேகன். நீ காலம்பற எங்கூட வந் இட் திண் ப் ேபாட் ,
த் ணி ம் உ த்திக்கிட் ஓட் ப் ேபாட் ர ம். எல்லாம் நான் ெசால் த்
தாேறன். ஆனா எவன்கிட்ேட ம் அனக்கம் காட் ராேத. என்னா?" ஒ

'இந்நாட்

மன்னர்'
"இனி நான் ெசால்ேவனா? நீங்க இம் ட்

ெசான்ன க்கப் றம்..."

ைவத்தியன் தந்த உ தியில் மனம் மகிழ்ந் , தன் சாதைனைய நிைனத்
விம்ம,

சணிக்காய்

மாரஇ◌்

ட்ைட ேநாக்கி நடந்தான் மாணிக்கம்.

அங்ேக ஒ அரசைவயின் ெபா
ந நாயகமாகப் சனிக்காய் ெகா

ேபான்ற சுற் ச் சூழல்கள். பங்களாவில்
ற்றி ந்தார். அந்த ட்
ள்ள ெமாத்த

ெபஞ்சுக ம், நாற்கா க ம் அங்ேக பரந் கிடந்தன. கல்யாணக் கைளதான். வந்
வந் தன் விசுவாசத்ைதத் ெதாிவிக்கும் வாக்காளர்களின் ழக்கம். ெவற்றிைலச்
ெசல்லங்கள் இரண்
ன் ஆங்காங்ேக கண் பி ங்கி நிைறந் கிடந்தன.
வந்தவர்க க்கு வற்றாமல் ஊறிக் ெகாண்
க்கும் சுக்குக் காப்பி அண்டா. அந்த
ட் ஊாின் இரத திகைளக் சுற்றிச் சுற்றிக் ேகாஷம் ேபாட் த் ெதாண்ைட
கட் யவர்கள் ெநாிந்த குர ல் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார்கள். நாைளக் காைலக்
காப்பிக்கான ஆயத்தங்கள்.
இட் க் ெகாப்பைரகள் கிடார அ ப்பில் ஏற்றப்பட்

விட்தால் 'ெகார்' என்ற சீரான

இைரச்சல். சின்னம் சணிக்காய் ஆன ப யால், சணிக்காய் சாம்பா க்காக அாிந்
பைனேயாைலப் பாய் மீ குவிக்கப்பட்
ந்த . இைலக்கட் க்கள் இடத்ைத அைடத்
க்ெகாண் கிடந்தன. பாத்திர பண்ட வைகயறாக்களின் னகல். ெசயித்தால்
ட் க்ெகா
சணிக்காய் பாிசாக விளம் வதற்காக ஐந்
ட்ைடகள் சாய்ப்பில்
அ க்கி ைவக்கப்பட்
ந்தன.
சணிக்காய் ேதாற் ப்ேபாகும் என் க தி, ேதாற்றப் பிறகு ெத வில் ேபாட்
உைடப்பதற்காக உ ைள ம் இரண்
ட்ைட கள் வாங்கிப்
பத்திரப்ப த்தியி ப்பதாகக் ேகள்வி. ஆகக் கனக லம் சந்ைதயில் சணிக்காய்க்கு
ஏகக் கிராக்கி. அ த்த ைற ஊராட்சித் ேதர்தைலக் கணக்காக்கி, அதற்குத் ேதாதாக
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ேமலாய்ச்சிக் ேகாணம்
வ ம் சணிக்ெகா ேபாடப் ேபாவதாக அவ் ர்
பண்ைணயார் ஒ வர் தீர்மானித்தி ப்பதாகத் தகவல்.
நாைள வாக்குச் சாவ க்குச் ெசல்வதற்காக ஏெழட் வில் வண் க ம் இரண்
வாடைகக் கார்க ம் தயார். இேத ஏற்பா கைள உ ைள ம் ெசய்தி ப்பார் என்
ெசால்லத் ேதைவ யில்ைல. ஒேரெயா அெசௗகாியந்தான். அவர்கள் சணிக்காய்
சாம்பார் ைவப்பைதப்ேபால, இவர்களால் ேரா
நயா . அதில் ஒ

உ ைளையச் சாம்பார் ைவக்க

' த்திசா ' உ ைள என்றால் உ ைளக்கிழங்ைக ம் குறிக்கும்

என்பதால், அைதேய சாம்பார் ைவக்கலாம் என்
தீர்மானமாயிற் .

ெசான்னதன் ேபாில் அவ்வாேற

இதில் ஓர் அதிசயம் என்னெவன்றால், அங்ேக ெமாத்த ஓட் க் கேள இ
எ ப .

சதமானம் வாக்களிப் நடந்தா

வாக்காளர்க

க்கும் ெமாத்தம் பதினா

ம், இ

ற்

ற்ெற ப

வில் வண் க

ம், நான்கு வாடைகக்;

கார்க ம். அ மட் மல்ல. வாக்ெக ப் நடக்கப்ேபாகும் அரசினர் ஆரம்பப்பள்ளி,
ஊர் எந்த ைலயில் இ ந் நடந்தா ம் அைர பர்லாங்குதான். ஆனா ம்
சூடா
மன்னர்கைள நடத்தியா ெகாண்
ம நாள் ெபா

ெசல்வ ?

கலகலப்பாக வி ந்த . தானாகப் ப க்காதைத தல் ப் ப க்க

ைவப்ப ேபான் , சூாியன் கிழக்கில் எழச் சற் த் தாமதமாகியி ந்ததால். கயி
இ த் க்ெகாண் வந்தி ப் பார்கள். அவ்வள அவசர ம் பதற்ற ம்.

கட்

ஆ மணிக்குப் சணிக்காயின் மக ம் ம மக ம் ஊரைழக்க வந்தார்கள். அைதத்
ெதாடர்ந் உ ைளயின் மக ம் ம மக ம் ஊரைழத்தார்கள். காைலக் காப்பிக்கான
சன்னத்தங்கள். அதிகாைல யிேலேய ைவத்தியைனப் பா காப்பான இடத்தில்
ெகாண் வந் ைவத் விட்டான் மாணிக்கம். அங்ேகேய கிணற் த் ேதாட்டத்தில்
குளிக்கச்ெசய் , திய ேவட் ைய ம் வர்த் ம் உ த் , ெவண்ணீ
சி, ஒேர
அலங்காிப் . அவ க்ேக ஒ
ளகாங்கிதம். ஊராட்சித் ேதர்தல் மாதம் ஒ
ைற
வந்தால் எப்ப இ க்கும் என் அவன் எண்ணினான்..
பத் மணிக்கு ேமல் வாக்ெக ப்
ாிதகதியில் நைடெபற லாயிற் . டாக் கள்
எ ப் ம்
திப்படலம். வில் வண் க் காைள கள் குடங்குடமாகப் பீச்சித் ெத க்கைள
ெம கின. ைசக்கிள் கூட ைழந்திராத
க்குகளிெலல்லாம் கார் ைழந் ேத ப்
பி த் வாக்காளைர இ த்த . ெபற்ேறார்கள் ஓட் ப் ேபாடப் ேபாகும் ேபா
சி வர்க

க்கும் காைலக் காப்பி, பலகாரம், டாக்

சவாாி. சிலர் பி வாதமாக வில்

வண் யில் ஏற ம த் , காாில்தான் ேபாேவன் என்றார்கள். ேதர்தல்கள்
இல்லாவிட்டால் இைதெயல்லாம் எப்ப த்தான் அ பவிப்ப ?

RangaRakes

tamilnavarasam.com

126

இரண் ேவட்பாளர்க ம் வாக்குச் சாவ யில் பிரசன்னமாயி ந் தார்கள்.
அவர்களின் பிரதிநிதிகள் இரண் வாிைசகளில். இ தவிர அரசாங்க அதிகாாிகளான
பள்ளி ஆசிாியர்கள். கலவரம் வரலாம் என் அஞ்சப்பட்டதால், இரண்
ேபாலீஸ்காரர்கள் கர்ம சிரத்ைத ேயா * கண்காணித் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
ைவத்தியன் என்ற அணஞ்ச ெப மாைள மாணிக்கம் வாக்குச் சாவ
ன் காாில்
ெகாண் வந் இறக்கியேபா எல்ேலார் கண்க ம் ெநற்றிேமல் ஏறின.
ெவள்ைள ம் ெகாள்ைள மாக நீறணிந்த ைசவ நாயனாக, வந்
அதிசயத்ேதா பார்த்தனர்.
"நாறப்பய ள்ைளக்கு என்ன ைதாியம் இ ந்தா இப்ேபா உள்
கள்ள ஓட் ப் ேபாட வ ம் ... ம்...வரட் ம் வரட் ம்."

நின்ற அவைன

ர் எலக்ஷன்ேல

க வினார் உ ைள.
மணி பன்னிரண்டைர ஆகிவிட்டதால் கூட்டம் குைறந் விட்ட . ைவத்தியன் வந்
வாிைசயில் நின்றேபா ஏெழட் ப் ேபேர அவன் ன்னால் வந் நின்றார்கள். அவன்
பின்னால் ஓாி வர் வந் ேசரவா, இல்ைல சாப்பிட்ட பிறகு பார்த் க் ெகாள்ளலாமா
என் ேயாசைனயில் தயங்கி நின்றனர்.
இரண் நிமிடங்கள் ெபா த்த ம் வாிைசையவிட் விலகி ேவகமாக ெவளிேய
நடக்கத் தடங்கினான் ைவத்தியன். இவ க்குத் திடீெரன என்ன வந் விட்ட என்
வக் ேகாட்ைட உயர்த்தினார்

சணிக்காய். 'என் எதிாிேலேய, எனக்கு விேராதமாக்

கள்ள ஓட் ப் ேபாட வந்தி க்கானாக்கும்' என்ற பாவைனயில் மீைசமீ
இளக்காரத் டன் சணிக் காையப் பார்த்தார் உ ைள.
வாிைசயி
ந் விலகிய ைவத்தியைனப் பின் ெதாடர்ந்
இரண் எட் ல் அவைனப் பி த் விட்டான்.
"ெகழட்

வாணாேல! என்ன ெகாள்ைள எளகீட்

ைகேபாட்

ஓ ய மாணிக்கம்

உனக்கு? எங்ேக சு காட் க்கா

ஓ ேக?"
"அட, சத்த ேபாடாேத ம் ேபாத்தி. இன்னா வந்திட்ேடன்" ைவத்தியனின் குர ல்
அவசரம்.
"அ தான் எங்க எளெவ த் ப் ேபாேறங்ேகன்? பிாி களந் திட்ேடாவ்...?"

RangaRakes

tamilnavarasam.com

127

"இாி ம் ேபாத்தி, ஒ
"ஓட் ப் ேபாட் க்கிட்

நிமிட்ேல வந்தி க்ேகன்."
எங்க ேவ

ம்னா

ம் ஒழிஞ்சு ேபாேயன்ேகன்."

"அட என்னய்யா ெபாிய சீண்டறம்
ச்ச எடவாடா இ க்கு? காலம்பற கத்ைதக்
க வ க்குள்ேள கூட் யாந்தாச்சு. ஏெழட் இட் ேவேற திண்ேணன். வயசான
காலத்திேல ெசசாிக்கவா ெசய்யி. சித்த நிண் க்கி ம். இன்னா ஒ எட் ேல
ேபாயிட் வந்தி க்ேகன்."
ைவத்தியன் குளத்தங்கைரேயாரம் ேபாய்க் கால் க வி வ வதற் குள் உண
இைடேவைளக்காக வாக்ெக ப் நி த்தி ைவக்கப் பட்
ந்த . ைவத்தியைன
அங்ேக காத்தி க்கச் ெசான்னால் ஆபத் என்ழ க தி, மீண் ம் காாிேலற்றி,
ட் க்குக் ெகாண் ேபாய்க் சாப்பா ேபாட்
தல் ஆளாக்ெகாண் வந்
நி த்தினார்கள். சூரன்பா தி விழாவில் த ல் வ கின்ற சூரைனப் ேபால
ைவத்தியன் ர விழி விழித்தான்.
இைடேவைளக்குமப்பிறகு, வாக்ெக ப்

வங்கிய ம், ைகயில் ைவத்தி ந்த

'அணஞ்வ ெப மாள்' சீட் டன் வாக்குச் சாவ யி ள் ைழந்தான் ைவத்தியன்.
இவ க்கு ஒ பாடம் ப ப்பித் த்தான் அ ப்பேவண் ம் என் உ ைள உஷாராக
இ ந்தார். தல் ெ◌ா ங் ஆபீசாிடம் சீட்ைட நீட் னான் ைவத்தியன். உ ைள ஒ
உ மல் உ மினார்.
"ஏ ைவத்தியா, உனக்கு ஓட்

இ க்கா?"

சந்ேதகத் டன் அவன் அவைரப் பார்த்தான்.
"இ க்கு ேபாத்திேயா. இன்னா நீேர பா ேமன்..."
அவன் நீட் ய சீட்ைட வாங்கிப் பார்த்த உ ைளக்குக் ெகாஞ்சம் மைலப் . அவர்
மைலப்பைதக் கண்ட சணிக்காய் கத்தில் ரல்
வல்.
"அணஞ்ச ெப மாளா உன் ேப ?"
"ஆமா ேபாத்தி. நான் பின்ன கள்ள ஓட்டா ேபாட வ ேவன்?"
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உ ைளயின் ஐயம் தீரவில்ைல. வாக்காளர் பட் யைல வாங்கிப் பார்த்தார். அவர்
கத்தில் சிறிய திைகப் . சற் ேநரத்திலக் ஏளனப் ன்னைகெயான் விாிந்த .
"இ வைரக்கும் கள்ள ஓட் ப்ேபாட்டா ம் நா விட் ப் ேபான ஆ க
ேபாிேலதான் ேபாட்
க்ேக. இப்ப ெசத் ப் ேபான ஆ ஓட்ைட ம் ேபாட
வந்திட்டேயாவ்?"
"இல்ைல ேபாத்தி. என் ேப

அணஞ்ச ெப மா

தான். நான் ெபாய்யா

ெசால்ேவன்?"
"அட உன் ேப அணஞ்ச ெப மாேளா, எாிஞ்ச ெப மாேளா என்ன எளவாம்
இ ந்திட் ப் ேபாகு . ஆனா இந்த அணஞ்ச ெப மா ெபாம்பிைளன் ல்லா
ேபாட்

க்கு?"

"என்ன ? ெபாம்பிைளயா?"
"பின்ேன என்னா? நல்லாக் கண்ைண

ழிச்சுப் பா . அ

பிள்ைள பாட்டாக்கு அம்ைமயில்லா... அவ ெசத்
வந்ேத ஓட் ? ெவ வாக் கட்ட

நம்ம ெகா ம் ப்

வ ஷம் பத்தாச்ேச? ஓட்டா ேபாட

தி... ேபா அந்தாேல ஒழிஞ்சு."

ைவத்தியன் ெசய்வதறியாமல் சணிக்காையப் பார்த்தான். க த் த்
தின் வி வைதப்ேபால் அவர் அவைனப் பார்த் விழித்தார்.
--------------------------
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12. வண்ணதாசன் : த

ைம

வண்ணதாசன்:-'வண்ணதாசன்' என்ற ெபயாில் எ

ம் எஸ். கல்யாணசுந்தரம் 22-8-1946 அன்

தி ெநல்ேவ யில் பிறந்தவர். 'கல்யாண்ஜி' என்ற ெபயாில் கவிைதக ம் எ
கிறார்.
ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அதிகாாியாகப் பணியாற் கிறார். இவ ைடய
சி கைதகள் அ த்த த் 1974, 1975-ஆம் ஆண் களில் 'இலக்கியச் சிந்தைன ' யின்
ஆண் ன் சிறந்த சி கைதயாகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டன. ல் வ வில்
ெவளிவந் ள்ள இவ ைடய பைடப் க்கள்--'கைலக்க

யாத ஒப்பைனகள்'

(சி கைதகள்.1976): 'ேதாட்டத்திற்கு ெவளியி ம சில க்கள்' (சி கைதகள். 1978)
தமிழ்ச் சி கைதகளின் ஆங்கிலத் ெதாகுப் ஒன்றில் இவ ைடய சி கைத இடம்
ெபற்றி க்கிற .
கவாி:-- 21 E, Sudalaimadan Koil Street, Tirunelveli - 627 006.
த

ைம - வண்ணதாசன்

இதில்தான் த
ேபாக ஆரம்பித்

ேபாகிறாள். பஸ் பைழய தான். ஆனா ம் காலனி வைரக்கும்
ன் நாட்கள் ஆகிவிட்டன. தகரம் படபடெவன அதிர

ஞாயிற் க்கிழைம காைல, தல் ைறயாக ெவள்ேளாட்டம் ெசன்ற இந்தப் திய
மில் காலனியின் அதிகாாிகள் உள்ேள சிாித் க்ெகாண்
ந்தனர். ஞானப்ப க்கு ஒ
மாதிாி ஆகி விட்ட . பஸ் கக்கிவிட் ப் ேபான ைககைலந் பாைதைய
வி ங்கும்ேபா உைட மரங்க க்கும் ேதாிமண க்கும் மத்தியில் மடமடெவன
உ வாகிவிட்ட இந்தக் காலனியிடம் தன் சம்பந் தத்ைத அவன் இழந் ேபானதாகேவ
ேதான்றிய . த

அங்ேகேய ட் ப்பக்கம் ஏறிக்ெகாள்வாள், இறங்கிக்ெகாள்வாள்.

ஒ வைகயில்மகிழ்ச்சி. தன் ைடய பல னமான காைல இ த் இ த் , ஒ
அழகான ேசாகமாக அவள் இத்தைன ர ம் நடந் வரேவண் ம். ன் ேபால்
இவ ைடய காேலஜ் வாசேலா நின் ேபாகிற ட ன் பஸ்ஸுக்காக, அவ ைடய
குைறயின் தாழ் டன் எல்லா ட ம் காத்தி க்க ேவண்டாம். இனிேமல் ேந க்கு ேநர்
பார்க்க
யா .
இந்த ஆர்பேனஜ் மர நிழல்க

க்குக் ைகயில் ஸ்தகத் டன் ஞானப்பன் இனி

வரேவண் ய அவசியமில்ைல. பைழயப ெதற்ேக தள்ளி, உைடமரக்
கா க க்குள்ேள ேபாய்விடலாம். எங்ேக பார்த்தா ம் மணல். எங்ேக பார்த்தா

ம்

ள். விசுக் விசுக்ெகன் 'சில்லாட்டான்' ஓ ம். அல்ல ப த் வளர்ந் ஓணான்
ஆகத் தைலயாட் ம். ஆளற்ற தனிைமயில் அஸ்தமன வானம் கீழிறங்கிச் சிவக்கும்.
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லட்சகணக்கான மனிதர்கள் ைத ண்ட ேபால் ைக ைவத்த இடெமல்லாம் எ

ம் ம்

ள் ம் ண் மாக அகப்ப ம். க க்கு மட்ைடைய ேவ யாக நட் , உள்ேள
ேபாட்
க்கிற கு ைசயி
ந் க ப்பட் காய்ச்சுகிற வாைட வ ம். ேகாழி ேம ம்.
நத்ைதக் கூ கள் ெநல் க்காய் ெநல் க்காயாக அப்பியி க்கிற ள்ைள ெவட்
இ த் க்ெகாண் ேபாகிறவளின் உடம் ம், பாடத்ைத விட் விலக்கும். பலதடைவ
ேபச்சுக் ெகா த்த பிறகு சிாிக்கிறதற்கு மட் ம் தைழத்தி ந்த ஒ த்தியின் க த்தக்
ெகா சுக் கால்கள் மண்ைண அரக்கி அரக்கி நடக்கும்.
நடக்க
யாமல் நடக்கிற த
க்கு ஆர்பேனஜின் வழியாகக் கு க்காகச்
ெசன்றால் பஸ் நிற்கிற காேலஜ் வாச க்குப் ேபாய் விடலாம் என்ப தாமதமாகத்தான்
ெதாிந்தி க்கும். அவள் ெபயர் ெதாிந்த கூட அன் தான். "த ! இந்த வழியாகப்
ேபாயிர லாமா ?" என் ம் எப்ேபா ம் கூடச் ெசல்கிற ைபயன் காட் னான். அவள்
தம்பி,

னிபாரம் அணிந்த அவளின் சின்ன வழித் ைண.

ஞானப்பன் யேதச்ைசயாக அன் ஆர்பேனஜிற்கு ப க்க வந்தி ந்தான். ப த்
த் விட் ஹாஸ்ட க்குத் தி ம் கிற ேவைளயில் பீ ேதைவயாக இ ந்த .
ெகாஞ்ச ேநரம் நின் ெகாண்
ந்தான். சின்ன ேவப்பங்கன் க்குக் கீேழ டயர்
ேபாட்ட ெமாட்ைட வண் யின் ேநாக்கா ல் உட்கார்ந் , பள்ளிக்கூடக் கட் டத் க்கு
ன்னாள் உள்ள ெகா க்கம்பத்ைதப் பார்ப்ப ேபால் பார்ைவ.
வட்டமாகக் கு க்குச் ெசங்கல் பதித் உள்ேள பீநாறிப் ச்ெச நட்
ந்தார்கள்.
அந்தப்
ம் ெச
ம் அவ ைடய ஊ க்கு இறங்க ேவண் ய ெரயில்ேவ
ஸ்ேடஷனி ம் சி வயதி
ந் உண் . கல் வாைழகள் அப்ேபா வந்தி க்க
வில்ைல. ஊர் ஞாபகம், இரவில் இறங்குைகயில் நிலா ெவளிச்சத் தில் ேகாடாக
மி ங்குகிற குளிர்ந்த தண்டவாளம், லாந்தல் சத்திரம், மி கட்டாம் ச்சிகள் எல்லாம்
ஒவ்ெவா
வி ம் ெதாிந் ெகாண்
ந்த ேபா தான் - "த ! இந்த வழியாப்
ேபாயிரலாமா ?" என்ற சத்தம்.
ைக ைய இறக்கிவிட் க் ெகாண் , ேநாக்கா ல் இ ந் இறங் கினான். இ க்கிக்
கட் ன ேபாச்சுக்கயி கீச்ெசன்
னகிய . ெதா வஙகளில் ங்கில் த யினால்
தண்டயம் ேபாட்
ப்ப ேபால வண் ேபாகவர மட் ேம ழங்குகிற அந்த
த ப் க்கு அப் றம் த
ம் அவள் தம்பி ம் நின் ெகாண்
க்கிறார்கள். தம்பி
சடக்ெகன் காைலத் தவ்வலாகப் ேபாட் க் குனிந் உட்பக்கம் வந் விட, ஒேர ஒ
விநா அவள் விசாலமான தனிைமயில் நின்றாள். பின்னால் ெபா த்தமற்ற
பின்னணியாய்ப் பாைலயான மணல் விாிப் ம் உைட மரங்க
ேபால ெமல் சான மணமாக இவள், த
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ஞானப்பன் ஒ ராஜவாயிைலத் திறப்ப ேபால ெமன்ைமயாக ங்கிைல உ வி,
அவைள வரவிட் ஒ ங்கினான். உள் ஒ ங்கின பரபரப்பில் ங்கில் தவறி மண்ணில்
இறங்கி கைறயான்கள் உதிர்ந்தன. த வின் தம்பி, தாங்ஸ் என் ெசான்னான். த
உஸ் என் அவைன அடக்கி இ த் ப் ேபானாள். ஒ சி மிையப் ேபால
ெம ந்தி ந்த த
ரப் ேபாகப் ேபாக – ேநர் ேகாடாக ஆரம்பிக்கும் ஆர்பேனஜின்
ன்பக்கத் இரண் ஓரச்ெச களின் கினியா மலர்களின் ேசாைகச் சிவப் ம்
ெகந்தியின் மஞ்ச
எதிேர ெடய்
இ ந்தால் அவ
உடம் , ஒ

க்கும்

தல்

தலாக உயிர்வந்தன, அழகாகப் பட்டன.

வாத்திச்சி வந் ெகாண்
ந்தாள். கன்னங்களில் ப இல்லாமல்
க்கு இந்த மதமதப் இ க்கா . கல்யாணம் ஆகாததால் மீறி நிற்கிற

க ப் க் குதிைர மாதிாி,

க்கமான

ச்சுடன் அவள் பார்த்

விட் ச்

ெசல் ம்ேபா ஞானப்ப க்கு உடம் அதி ம். இன் குைறவாக, இவைனப் ேபால்
இங்ேக ப க்க வ கிற ேவ சில க்கும் அவ ைடய திேரகத்தின்
க்கம் ரசித்த .
ஞானப்ப

க்குத் த

அலம்பி அவள்

வின் நிைன

மாத்திரம் ஒ

நீர்ப் ைவப் ேபால அலம்பி

கம் நிற்க, மற்றைவெயல்லாம் நீேராட்டத்ேதா

விைரந்

ஒ ங்கின.

ெடய்
வாத்திச்சி நதியில் மிகுந்த ெசம்ப த்திப் வாய், அள் கிற குடத்தில்
குந் விட விரவ ட்
ட் விலகிக்ெகாண்
க்கிறாள். அவைளப் ேபான
வ ஷத்தில் இ ந்ேத அவ க்குத் ெதாி ம்.
ஒ
சம்பர் மாதம், ஹார்ேமானியம் நைடவண் நைடயாக்க ேகட்ட . பத் ப்
பதிைனந் ைபயன்களின் கூச்ச க்கு மத்தியில் ஒ ைபயன் ெகாஞ்சம் ணிச்சலாக
ஒவ்ெவா பல்லாக அ த்திக் ெகாண்
ந்தான். இடம் ஆரம்பித் வலம், கண்ட
மத்தியில் ஆரம்பித் இடம். இதற்குள்
த்திைய அ க்குகிற விரல் மைறந்தி க்கும்.
ங்ர்ர் என் ெபட் கம் ம்ேபா ஒ சிாிப் . ஞானப்பன் ேபாய் நின்றான். ைபயன்கள்
விலகினார்கள்.
ஞானப்பன் சிாித்தான். அவன் ைகப்பழக்கமாக வாசிப்பான், சினிமாப் பாட்
"ப ங்க சார், ப ங்க சார்" என்

வைர.

குரல்கள், "என்ன பாட் ேட ப க்க?" என்

ேகட் க்ெகாண்ேட அவன், "தட் ங்கள் திறக்கப்ப ம்" என்
நி த்தி விட் க் ேகட்டான். "என்ன பாட் , ெசால்

ெதாய்வாக வாசித்

ங்க பாக்கலாம்?"

"எனக்குத் ெதாி ம்." "நாஞ் ெசால் ேதன் ஸார்." "இந்த நல் உணைவ - பாட்
ஸார்." ஞானப்ப க்குக் கைடசிப்ைபயன் ெசான்னைதக் ேகட்ட ம் திக்ெகன்ற .
'இந்த நல் உணைவத் தந்த இைறவைன வணங்குேவாம்' என் காைலயில்
அ மினியத் தட் ம் தம்ள மாக உட்கார்ந் ெகாண் ேகா ைம உப் மா க்கும்
மக்காச் ேசாளக் கஞ்சிக்கும் எதிர்பார்த் ப் பா கிற ஒ தாங்க
யாத காட்சி
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ெதாிந்த . அநாைதகைள ேம ம் ேம ம் அநாைதப் ப த் கிற அந்தப் பாடைல
இவன் வாசிப்பில் உணர்ந்த ைபயனின் உயிைர ம் ஜீவ மற்ற கத்ைத ம்
பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந்தான்.
ஞானப்ப க்கு ேவ எந்தக் கிறிஸ் வ கீதங்க ம் நிைன க்கு வரவில்ைல.
எல்லாக் கிறிஸ் வ கீதங்க ம் ஒேர ராக வ
தான் என்ற நிைனப்ைப அவ க்கு
உண்டாக்கின. "எல்லாம் ஏசுேவ, எனக்ெகல்லாம் ஏசுேவ!" பாட ன் த
வாிகளின்
தடத்ைதேய மீண் ம் மீண் ம் வாசித்தான். ைபயன்கள் அ த்த வாிகைளப்
பா னேபா அவ க்குச் சி ர்த்த .
அந்த ஆர்பேனஜின் அத்தைன ேவப்பம் க்க ம் பா வ ேபால வாிைசயாக
ட
க்குள்ளி க்கிற சர்ச்சுக்குப் ேபாய் வ கிறவர்களின்
திக் கால்களின்
பின்னணி ேபால - பால் மா டப்பாக்களில் தண்ணீர் ெமாண் வாிைசயாகத் ேதாட்ட
ேவைல ெசய்கிறவர்கள் பா வ ேபால - வாரத் க்கு ஒ நாள் வ கிற கிழட்
நாவித க்குத் தன் பிடாிையக் குனிந் , கம்ெதாியாத அம்மாவின் கத்ைத
நிைனத் அ
ெகாண்
க்கிற ைபயனின் ேசாகம் ேபால - எந்தச் சத் க்
குைறவாேலா 'ஒட் வாெராட் 'யாக எல்லாப் ைபயன்கள் ைககளி ம் வ கிற
அ கணிச் சிரங்கிற்கான பிரார்த்தைன ேபால - கிணற்ற யில் உப் நீைர இைறத்
இைறத் ட்ர சைரக் கழற்றி ைவத் விட் அம்மணமாகக் குளிக்கிற கங்களில்
எ தப் பட்
க்கிற அ த்தமான நிராதரவின் குரல் ேபால இரண் ைபசா ஒன்
பள்ளிக்கூடத் க் கிணற்றில் வி ந் விட அசுரத்தனமாகத் தண்ணீைர இைறத்
இைறத்

ஏமாந்

ெகாண்

ந்த சி வர்களின் பம்பரக்கன கள் ேபால –

ஞானப்பன் ேமேல வாசிக்க ஓடாமல் நிமிர்ந்தேபா ெடய்
வாத்திச்சி வாச ல்
நின் ெகாண்
ந்தாள். ைபயன்கள் கைலந் நகர்ந்தார்கள். இவனின் வாசிப்ைபப்
பாராட் னாள். வாச ல் ைக ன்றிச் சிாித்தாள்.
ஞானப்ப க்கு ஒேரய யாக அந்த இடத்தில் அவைள அ த் த் தள்ளேவண் ம்
என் ேதான்றிய .
ெடய்
வாத்திச்சியின் பார்ைவையப் ேபாலேவ, ைசக்கிளில் ேபாகிற ஒ
இங்கிலீஷ்காரப் ெபண்ைண ம் ஞானப்பன் சகித் க் ெகாள்ள ேவண் யி ந்த .
அவைள அேநகமாக லீ நாட்களில் காைலயிேலேய இரண் தடைவ
பார்த் விடலாம்.
தல் ஷிப்

ேவைலக்காகக் ைகயில்

க்குச் சட் ையக் ேகாத் க்ெகாண்

ஓட்ட ம் நைட மாய்ப் ேபாகிற ஜனங்கள், பதநீர் கு க்கிறவர்கள் தல் சங்கு ஊதின
பிறகு அவசரம் அவசரமாக வைடைய ஊ காய்த் தைடைய வாங்கிக்ெகாண்
ேபாகிறவர்கள். இராத்திாி ஷிப்ட்
ந் பஞ்சும் தைல மாக டீக்கைடயில் ேபப்பர்
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ப ப்பவர்கள்; அவர்களின் ைசக்கிளில் ெதாங்குகிற

க்குச் சட் கள். இவர்க

க்கு

மத்தியில் இந்தப் ெபண்ணின் கு ம்பேமா ைசக்கிளில் சர்ச்சுக்குப் ேபாகும். அப்பா,
அம்மா எல்ேலா ேம ஒவ்ெவா ைசக்கிளில். ஒ பள்ளிக்கூடப் ெபண்ணின்
அைமப் கைள மீறின அவ ைடய பாரமான உடம் ம் ெப ந் ெதாைட ம் பி ங்க
அவள் ெசல் ம்ேபாெதல்லாம், அவன் அநாவசியமான ஒ
ேநர்ந்தி க்கிற .

அ வ ப்ைப அைடய

ெகாஞ்ச ேநரத்தில் இைதெயல்லாம் க விவி வ ேபால் த வ வாள். அந்தத்
த ைவ இனிேமல் ஜாஸ்தி பார்க்க
யா . ம ப
ம் சிகெரட்
ந் பீ க்கு
மாறி, ைக ைய ம த் க் கட் க்ெகாண்
த

அைலய ேவண் ய தான். ஆர்பேனஜ்,

வின் ஒ காலத் ப் பாைதயாக இ ந்த
யா . இதற்கு மத்தியில் எைதப் ப க்க

என்பதால், இங்கு வராம

ம் இனி

ஒ தகர ன்னில், வாிைசயாக நிற்கிற ேவப்ப மரங்களின் பழம் உதிர உதிரப்
ெபா க்குகிற ைபயன்கைளக் கூப்பிட்டால் ேபசப் ேபாவதில்ைல. அவர்க க்கு
ஃ ட்பால் ேகால் ேபாஸ் ன் அைடயாளமாக நி த்தியி க்கிற பனங்கட்ைடயில்
இ ந் ெகாண் காகங்கள், இரண்
எச்சத்ைத ேசகாிக்கிற சந்ேதாஷம் இவ
பக்கத்தில், ஊ

ன்றான ெகாத்தாக இட்ட ேவப்பங் ெகாட்ைட
டன் ேபசுவதில் இ க்கா .

சுவ க்கு அந்தப் ரம் ெகாட்டைககளில் எாிகிற பிணங்க

க்கும்

மண் கிற ைகக்கும் சலனமைடயாமல், உப் ப் ெபாாிந் கிலமாகிக் கிடக்கிற
ைமயவா க்கு மத்தியில் காடாக வளர்ந்த எ க்கஞ் ெச களில் ேபாய் வண்ணத் ப்
ச்சியின்

ட்ைட ம்

ம் எ த் க் ெகாண்

க்கிற இவர் களிைடயில், த

ம்

விலகினபின், எந்த அைமதியில் ப க்க?
மற்றப் ைபயன்க
குழிக
என்

டன் ேசர்ந்

க்கும் 'ஐயா'க்க

உட்கார்வ கூட

யவில்ைல. குப்ைபக்

க்குமான கக்கூஸ்கைள ஒட் ய பகுதிகளிேலேய க்ரா, க்ரா

ெதாண்ைடையக் காட் த் திாிகிற தாராக் ேகாழிகைள, 'ேபாவ், ேபாவ்' என்

ன்ைனப் ேபாலக் கூப்பிட ம் ேதான்றவில்ைல. 'ஐயா'க்கைளப் ேபால எல்லாவற்றி
ந் ம் ஒ ங்கிவிட்டால் ேபா ம் என ஞானப்ப க்குத் ேதான்றிய . அவன்
வகுப்பில், கல்
இங்ேகயி ந்

}ாியில் இேத ேபால ெவள்ைள

க்ைகச் சட்ைட, ேவஷ்

ப க்கிறவர்கள் இ க்கிறார்கள். அவர்க

ம் அநாைதகள்தாமா?

த க்கள் எதிர்ப் படாமல் இ ந்த ெபா ைதவிடத் தான் இப்ேபா
ஞானப்ப க்கு மனத் ள் குைமந் வந்த .
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ஊ க்கு ேபாகேவண் ம் ேபாலத் ேதான்றிய . வய

ம் வரப் மாக வி ந்

கிடக்கிற அப்பாவின் வம்ச வாைடைய உடம்பில் ஏந்தியி க்கிற தன்னிடம், ெநற்றியில்
எ

மிச்சங்காய் அள

ைடத்தி க்கிற 'கழைல' அைசயச் சில சமயம் சந்ேதாஷமாகப்

ப ப் ப் பற்றி விசாாிப்ப ம், "ப ச்சு பாட்டத் ெதாலச்ச" என்
கம்

கமாகத் ெதாிந்த . எல்லா

உ ண்
பந்ேதா

வந்

கத்தி

ம் மிஞ்சித் தனி

அ

த் க்ெகாள்வ ம்

கமாகி – த

கமாகி ...

கால் பக்கம் வி ந்த பந்ைத எ ப்பதற்கு வந்த ைபயைனத் த த் ,

ைமதான விளிம் க்கு வந்

உைதத்த ேபா , அ

ரமில்லாமல் உயரமாக

எவ்வி, நீலத்ைத அண்ணாந் பார்க்க ைவத் க் கீழிறங்கிய . கிழிறங்கின பின்
ஞானப்ப க்குப் பார்ைவ நீலமாக நின்ற .

ம்

நீலப் . த்தகங்க க்கிைடயில் ைவத் ப் பாடம் பண்ணின நீலமான . சிவப்பாக
இ ந் ஒ ேவைள நீலமாகிப் ேபான . அல்ல ெவளிறல் ம ங்கி நீலம் க த்த
ெவான்
உதிர்த்த

வழியில் கிடக்க, ஞானப்பன் எந்தவிதத் தடய ம் இன்றி அ
என மனத்தில் உ தி ெசய்

ைவத்தி க்கிறான். அவ

அவள்

க்ேக ெதாி ம்,

அந்தப் ஆர்பேனஜ் எல்ைலக்குள் ஒ க்கமாய் ன் இ ந்த , இப்ேபா இ ந்
தகர்ந் ேபான சர்ச்சின் பின்னால் வளர்ந்தி க்கிற ெகா யின் . ஆனா ம் த
உதிர்த்த .
இ ந்த சர்ச்சின் சுவர்கள் ஞானப்ப
ஆண்க

க்கு மட் மான

க்கு ஞாபகம் வந்த . இந்த ஆர்பேனஜ்

என்பதன் அ ப் பைடயில் எ தப்பட்ட ெகாச்ைசகள்,

ெபயர், ெகட்ட வார்த்ைதகள் எல்லாம் க ப்பாகச் சுவாில் சிந்தியி க்கும். இவன்
பார்ைவயில், இவ

டன் ப க்கிறவர்கள் கூட அதில் திதாக எ திய காிப்படங் க

ம்

வாிக ம் உண் . ெடய்
வாத்திச்சி கூட அப்ப ெயா வாிகளில் ஒன்றாக,
ேவண் ெமன்ேற ெசய்யப்பட்ட எ த் ப் பிைழக டன் சுவாில்
அைறயப்பட்
க்கிறாள்.
த்தகத் க்கிைடயில் நீலப் ைவத் தகடாக மலர்த்திப் பார்த்த ப
னான்.
ப க்கேவண் ம். ேவகமாக நிழல் பம்மிக்ெகாண்
ந்த . கிணற்ற யில் கத்ைத
அலம்பி, பள்ளிக்கூடத் ப் பின்பக்க வராந்தாச் சுவாில் சாய்ந் க்ெகாண்
வாய்விட் ப் ப க்க ஆரம்பித்தான். மற்ற அைமதியி
ந் மீள அவ க்குச் சத்தம்
ேதைவயாக இ ந்த .
ெபாிய ஐயா ைடய தாராக் ேகாழிகளின் ேகறல் விட் விட் மங்கிய .
ைமதானத் ப் பிள்ைளகளின் இைறச்சல் ரத் க்குப் ேபான . ஒட் ச் சார்பில் எந்தப்
பக்கத்தில் இ ந்ேதா ஒ
றா கு கு த் க் ெகாண்
ந்த . காலனியில் திதாக
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வந்தி க்கிற பிள்ைளயார் ேகாவில் மணி அ ங்கிக் ேகட்ட . பக்கத்
ஓ கிற ச்சு ெராம்பத் தள்ளி இைரந்த .

ஸ்பின்னிங் மில்

மைழ வ மா என்ன?
ெசன்ற மைழக்காலம் அடர்த்தியாக இ ந்த . வானம் நிைனத் க் ெகாண்ட
ேபாெதல்லாம் மைழ. அேநகமாக மாைல ேதா ம் க க்க க்கு ன்னாேலேய
ஹாஸ்ட ல் விளக்கு எாி ம். அைடந் ெகாண்
க்க
யாமல் கண்ணப்பன்
ெவளிேய அப்ேபா தான் வந்தி ப்பான். மைழ வி ந்த . தி ம்ப
யாமல் வ த்
அைறந்த . மண் ம் சூ மாக ஒ நிமிஷம் வாசைன ெநஞ்ைச யைடத்த . பைன
மரங்கள் ஒ பக்கமாக நைனந் கன்னங் க ப்பாயின. பன்றிகள் மசமசெவன்
அைலந்தன. அ ாிச்ெச சந்தனத் ெதளிப்பாகப் த் மி ங்கிய .
ஞானப்பன் ஆர்பேனஜ் வாச க்குள் ஓ , வாசல் பக்கத் மரத்த யில் நின்றான்.
பின் ம் நைனந்த . ன் கட் டத் க்கு ஓ னான். றத்ேத வகுப் கள்
இ ப்ப ேபால இவற்றி ம் இ ந்தன. ஆ
தல் எட் . உள்ேள ஏறின பிறகு
ெதாிந்த . ெடய்
வாத்திச்சி ம் நின் ெகாண்
ந்தாள், ைடைவத் தைலப்ைப
க்காடாக இ த் ஓரத்ைதப் பல்
க்கில் கவ்வினப . நைன வதற்கு ன்
வந்தி க்கேவண் ம்.
ஒ

ெவள்ளாட் க்குட்

நின்ற . கீேழ

சுவேராரமாக ஒண் , ரஸ்தாப் பக்க வாய்த் தைல தி ப்பி

க்ைக, காவல்கார வயசாளி குப்ைப வாளிையப் பக்கத்தில்

ைவத் க்ெகாண் , வண்ட ேபால் மடங்கிப் ைகத் க்ெகாண்
ந்தான். ெடய்
வாத்திச்சி ெகாஞ்ச ம் அைசயாமல் நின்றாள். ெவளிேய ெபய்கிற கனத்த மைழ
அவைள, அவளின் சுபாவங்களி

ந்

விலக்கிக் கட் ப் ேபாட்

வாத்திச்சி, ெமல் ய திைரக்கு அப் றம் ெதாிகிற ேபால்
வ வில் ெதாிந்தாள்.

ந்த . ெடய்

ல் யமான ஒ

திய

ரஸ்தாவில் ஓடத்ைதப் ேபால் தண்ணீைரச் சு ட் எறிந்தப பஸ் வந் நின்ற .
சார்ப் கள் ேபாட்
ன பஸ்ஸ்டாப்பின் பக்கவாட் ஓைடகளி
ந் கு ங்கித்
தண்ணீர் ெகாட் ய . பஸ் தி ம்பி நின்ற ம் ெடய்
வாத்திச்சி அவசரமாக
ஓ னாள். 'த

ைவப் ேபால் இல்லாமல்

வாத்திச்சி இவ்வள
ேயாசைன. சி

திர்ந்

றக்கணிப்பாகக் கூட நின்

குர ல் ஆட் க்குட்

ற்றலாக இ க்கற ெடய்
ெசல்ல

மா?' - ஞானப்ப

க்கு

கத்தியப , சுவாில் ஏறி நின்ற .

த வின் கல் ாியி
ந்
றப்ப கிற காேலஜ் To காேலஜ் பஸ் வர ேநரம்
உண் . மைழயினால் பிந்தி வரலாம். காலனியில் இ ந் இரண்
ன் அம்மாக்கள்
அ மினியப் ெபட் சுமந் இறங்குகிற குழந்ைதகைளப் கூட் ப் ேபாகக் குைட டன்
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நின் ெகாண்
ந்தார்கள். காேலஜ் வாசல் பக்கம் காைலயில் பதநீர் விற்ற
பைனேயாைலப் பட்ைடகள் ேம ம் நைனந் பச்ைசயான குவியலாகக் கிடந்தன.
மஞ்சள் ஆட்ேடாக்கள் ஈரமான ேராட்ைடச் சி ப்பிக்ெகாண் காலனிப்பக்கம்
சீறின. உள்ேள இ க்கிற குழந்ைதகள் ைகைய அைசக்க ஞானப்பன் சிாித் ப்
பதி க்கு அைசத் , காேலஜின் இரண்டாவ வாச க்குப் பக்கம் உள்ள ஒற்ைறய த்
தடத்தில் ேவகமாக நடந்தான். ஹாஸ்ட ன் வாச ல் ைதயல்காரன் ெமஷிேனா
நிற்ப ெதாிந்த .
மில் ஓ கிற

மாத்திரம் நன்றாகக் ேகட்ட .

ஸ்தகத் க்குள் அமிழ்ந்

ெமௗனமாக வாசிக்கும்ேபா , ெமௗனம் இளகி ஓ

அைலயைலயாகி, மத்தியில் த

அலம்பி அலம்பி நின்றாள்.

ஒேர வாியில் வழக்குமரம் ஏறின ெவ ம் வாசிப்ைப ம ப
வராந்தாவில் ஏறி ெடய்

ம் ஆரம்பித்தெபா

வாத்திச்சி உள்ேள வந்தாள். 'ப ப் நடக்கிறதா?'

என்பதாகச் சிாித்தாள். 'குைடைய வச்சுட் ப் ேபாய்ட்ேடன்'.- ெச ப்ைபக் கழற்றிப்
ேபாட்டப ெசான்னாள். ெச ப்பில் விரல்கள் வ வ ெவன ஆழமாகப்
பதிந்தி ந்தன. ட்ைடத் திறந் , வாச க்கு இடப் றம் இ க்கிற ஜன்ன ல்
ைகக்குட்ைடக்குப் பாரம் ைவத்த ேபால் ட் ம் சாவி ம் இ க்க உட்ெசன்றாள்.
ைகயில் குைடேயா ஞானப்பைனப் பார்த் க் ேகட்டாள்.
"நாற்கா

ேவ

மா?"

"இல்ைல. ேவண்டாம். ேநரமாச்சு. ேபாக ேவண் ய தான்."
கவனமாகப்

ட்ைட இ த் ப் பார்த்தான். ைகக்குட்ைட கிேழ வி ந்தி ந்த .

"ேநரமாயிட்

ன்னா ைலட்ைடப் ேபாட் க்கிற ." - ைகக் குட்ைடைய எ த்

க்ைக ஸ்வச்ைசக் காட் ச் சுளித்தாள். கால், ெச ப்ைபத் ேத
ைழத் க்ெகாண்
ந்த .
"இல்ைல, ேவண்டாம்." ஞானப்பன் ஸ்தகத்ைத நீவினப

அவைளப் பார்த்தான்.

"தனெலட்சுமிதான் ேவ மாக்கும்!" ஒ அ
ன்னாள் வந் சடக்ெகன்
இ த் ச் சாத்திய ேபால் ஞானப்பைன அைணத் இ க்கிவிட் இறங்கி நடந்தாள்.
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இ ட் ம் ெவளிச்ச மாகக் கிடந்த ஆர்பேனஜ் ெவளிேய ஞானப்பன் எட் ப்
பார்க்ைகயில் தடதடெவன் அந்தப் பஸ் இைரந் ெகாண்ேட ேபாயிற் .
ஸ்டாப் இல்லாவிட்டால் கூட, ெடய்
நி த்தி நிச்சயம் ஏறிக்ெகாள்வாள்.

வாத்திச்சி வழியிேலேய ைகையக் காட்

----------------------------
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13. கி. ராஜநாராயணன் : நாற்கா
கி. ராஜநாராயணன் :
இைடெசவ ல் வசிக்கும், விவசாயத்தில் ஈ பட்
1923) தமிழில் எ

ம் பிராந்திய எ த்தாளர்களில்

தகவல்கள், பழக்கவழக்கங்க

டன் ஒ

க்கும் கி. ராஜநாராயணன் (பி:
க்கியமான ஒ வர். பல அ ர்வத்

தனித்த இயல் ைடய நைகச் சுைவ ம்

இவ ைடய பைடப்பில் காணக் கிைடக்கும். 'கத ' (சி கைதத் ெதாகுதி, 1965) தமிழ்
வளர்ச்சிக் கழகத்தின் பாிசு ெபற்ற . 'பிஞ்சுகள்' (குழந்ைதகள் நாவல், 1979) இலக்கிய
சிந்தைனயின் ஆண் ன் சிறந்த
1976); 'தமிழ் நாட்

ல் வி

ெபற்ற . 'ேகாபல்ல கிராமம்' (நாவல்,

நாேடா க் கைதகள்' (1966, ஆ

பதிப் கள்); 'கன்னிைம'

(சி கைதகள், 1975); 'அப்பா பிள்ைள அம்மா பிள்ைள' (சி கைதகள், 1980) இைவ
இவ ைடய இதர

க்கிய

}ல்கள்.

கவாி : 'Raja Bhavanam', Idaiseval Post, (via) Nallattinputtur, PIN 627 716.
நாற்கா

- கி. ராஜநாராயணன்

'நாற்கா

இல்லாத ம் ஒ

டா?' எங்கள்

ட் ல் இப்ப த் திடீெரன்

எல்ேலா க்கும் ேதான்றிவிட்ட . அவ்வள தான்; கு ம்ப 'அெஜண்டா'வில்
ைவக்கப்பட் இந்த விஷயத்தில் விவாதம் ெதாடங்கிய .
தல் நாள் எங்கள்

ட் க்கு ஒ

கு ம்ப நண்பர் விஜயம் ெசய்தார். அவர் ஒ

சப்ஜட்ஜ். வந்தவர் நம்ைமப் ேபால் ேவட் சட்ைட ேபாட் க்ெகாண் வரப்படாேதா?
சூட் ம் ட் மாக வந் ேசர்ந்தார். எங்கள் ட் ல் க்கா தான் உண் . அதன்
உயரேம க்கால் அ தான். எங்கள் பாட் தயிர் கைட ம்ேபா அதிேலதான்
உட்கார்ந் ெகாள்வாள், அவ க்கு பாாியான உடம் . எங்கள் தாத்தா தச்சனிடம்
ெசால் அைதக் ெகாஞ்சம் அகலமாகேவ ெசய்யச் ெசால் யி ந்தார்.
சப்ஜட்ஜுக்கும் ெகாஞ்சம் பாாியான உடம் தான். ேவ ஆசனங்கள் எங்கள்
ட் ல் இல்லாததால் அைதத்தான் அவ க்கு ெகாண் வந் ேபாட்ேடாம். அவர்
அதன் விளிம்பில் ஒ ைகைய ஊன்றிக்ெகாண் உட்காரப் ேபானார். இந்த
க்கா யில் ஒ சனியன் என்னெவன்றhல் அதன் கால்க க்கு ேநராக இல்லாமல்
பக்கத்தில் பாரம் அ ங்கினால் தட் வி ம்! நாங்கள் எத்தைனேயா தரம் உறியில்
ைவத்தி க்கும் ெநய்ையத் தி ட் த்தனமாக எ த் த் தின்பதற்கு க்கா ேபாட்
ஏ ம் ேபா
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சப்ஜட்ஜும் இப்ெபா
கீேழ விழப்ேபாகிறாேர என் நிைனத் , அவைர
எச்சாிக்ைக ெசய்ய நாங்கள் வாையத் திறப்பதற்கும் அவர் ெதா கடீர் என் கீேழ
வி ந் உ
வதற்கும் சாியாக இ ந்த . நான், என் தம்பி, கைடக்குட் த் தங்ைக
வ க்கும் சிாிப் தாங்க
யவில்ைல. ழக்கைடத் ேதாட்டத்ைதப் பார்க்க
ஓ ேனாம். சிாிப் அம ம்ேபாெதல்லாம் என் தங்ைக அந்த சப்ஜட்ஜ் மாதிாிேய
ைகைய ஊன்றிக் கீேழ உ ண் வி ந் காண்பிப்பாள். பின் ம் ெகாஞ்சம் எங்கள்
சிாிப் நீ ம்.
எங்கள் சிாிப் க்ெகல்லாம்

க்கிய காரணம் அவர் கீேழ வி ம் ேபா

பார்த் ம்

எங்கள் ெபற்ேறார்கள், தாங்கள் வி ந்தாளிக்கு ன்னாள் சிாித் விடக்கூடாேத என்
வந்த சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண்டைத நிைனத் த்தான்!
ஆக, நாங்கள் எல்லா க்கும் ேசர்த் ச் சிாித் விட்
ட் க்குள் ைனேபால் அ
எ த் ைவத்
ைழந் பார்த்தேபா அந்தப் பாாியான உடம் ள்ள வி ந்தாளிைய
காணவில்ைல. அந்த
ெகாண்

க்கா ைய ம் காணவில்ைல. 'அைத அவர் ைகேயா

ேபாயி ப்பாேரா?' என்

என் தங்ைக என்னிடம் ேகட்டாள்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னேர, எங்கள் ட் ல் எப்ப யாவ ஒ நாற்கா
ெசய் வி வ என்ற
எ க்கப்பட்ட . இந்த நாற்கா ெசய்வதில் ஒ
நைட ைறக் கஷ்டம் என்ன என்றால்,
நாற்கா

கூடக் கிைடயா ; அேதா

த ல் பார்ைவக்கு எங்கள் ஊாில் ஒ

நாற்கா

ெசய்யத் ெதாிந்த தச்ச

ம் இல்ைல.

'நகரத்தில் ெசய் விற்கும் நாற்கா ைய வாங்கிக்ெகாண் வந் விட்டால் ேபாச்சு'
என் எங்கள் ெபத்தண்ணா ஒ ேயாசைனைய ன் ைவத்தான். அ உ தியாக
இரா என் நிராகாித் விட்டார் எங்கள் அப்பா.
பக்கத்தில் ஒ

ஊாில் ெகட் க்காரத் தச்சன் ஒ வன் இ ப்பதாக ம் அவன்

ெசய்யாத நாற்கா கேள கிைடயா என் ம், கவர்னேர வந் அவன் ெசய்த
நாற்கா கைளப் பார்த் ெமச்சி இ க்கிறார் என் ம் எங்கள் அத்ைத ெசான்னாள்.
அத்ைத ெசான்னதி

ள்ள இரண்டாவ

வாக்கியத்ைதக் ேகட்ட ம் அம்மா அவைள,

'ஆமா, இவ ெராம்பக் கண்டா' என்கிற மாதிாிப் பார்த் விட்
தி ப்பிக்ெகாண்டாள்.
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அப்பா ேவைலயாைளக் கூப்பிட் , அந்தத் தச்ச

ைடய ஊ க்கு அவைன

அ ப்பிவிட் எங்கேளா வந் உட்கார்ந்தார். இப்ேபா , நாற்கா ைய எந்த
மரத்தில் ெசய்யலாம் என்ப பற்றி விவாதம் நடந் ெகாண்
ந்த .
"ேதக்கு மரத்தில் தான் ெசய்ய ேவண் ம். அ தான்

க்க ைவக்க ேலசாக ம் அேத

சமயத்தில் உ தியாக ம் இ க்கும்" என்றாள் பாட் , தன் ைடய நீட் ய
கால்கைளத் தடவி விட் க் ெகாண்ேட. (பாட் க்குத் தன் ைடய கால்களின் மீ
மிகுந்த பிாியம். சதா அவற்ைறத் தடவிவிட் க் ெகாண்ேட இ ப்பாள்!)
இந்தச் சமயத்தில் எங்கள் தாய் மாமனார் எங்கள் ட் க்குள் வந்தார். எங்கள்
ெபத்தண்ணா ஓ ேபாய் அந்த க்கா ையத் க்கிக்ெகாண் வந்தான். சிறி ேநரம்
ேட ெகால்ெலன் சிாித் ஓய்ந்த .
மாமனார் எங்கள் ட் க்கு வந்தால் அவ க்ெகன் உட்கா வதற்கு அவேர ஒ
இடத்ைதத் ேதர்ந்ெத த் ைவத்தி க்கிறார். தைல ேபானா ம் அந்த இடத்தில்தான்
அவர் உட்கா வார். பட்டக சாைலயின் ெதற்கு ஓரத்தி ள்ள சுவைர ஒட்
ள்ள ஒ
ணில் சாய்ந் தான் உட்கா வார். உட்கார்ந்த ம் தல் காாியமாகத் தம் கு மிைய
அவிழ்த் ஒ தரம் தட் த் தைலையச் ெசாறிந் ெகா த் த் தி ம்ப ம் கு மிைய
இ க்கிக் கட் க்ெகாண் வி வார். இ அவர் தவறாமல் ெசய்கிற காாியம். இப்ப ச்
ெசய் விட் அவர் தம்ைமெயாட்
ள்ள தைரையச் சுற்றி ம் பார்ப் பார்.
"தைலயி
ந்
ட் ஒன் ம் கிேழ வி ந்ததாகத் ெதாிய வில்ைல" என் அண்ணா
அவைரப் பார்த் எக்கண்டமாகச் ெசால் ச் சிாிப்பான்.
அவர் எங்கள்

ட் க்கு வ ம்ேபாெதல்லாம் இப்ப க் காகித பாணங்களினால்

ைளத்ெத க்கப்ப வார்! 'சம்பந்திக்காரர்கள்; நீங்கள் பார்த்

என்ைனக் ேக

ெசய்யாவிட்டால் ேவ யார் ெசய்வார்கள்' என்கிற மாதிாி திறக்காமல்
கல் ப்பிள்ைளயார் மாதிாி அவர் பாட் க்கு உட்கார்ந்
ன்னைகேயா இ ப்பார்.
எங்க ைடய ஏடாகிப் ேபச்சுக்களின் காரம் அதிகமாகும்ேபா மட் ம் அம்மா
எங்கைளப் பார்த் ஒ ெபாய் அதட் ப் ேபா வாள். அந்த அதட்
வாக்கியத்தின்
கைடசி வார்த்ைத "க ைதகளா" என்
ம்.
மாமனார் வந் உட்கார்ந்த ம், அம்மா எ ந்தி ந் அ ப்ப க்கு அவசரமாய்ப்
ேபானாள். அவைளத் ெதாடர்ந் ஆட் க்குட் ையப் ேபால் அப்பா ம் பின்னால்
ேபானார்.
ெகாஞ்ச ேநரத் க்ெகல்லாம் ஆேளா

வழியாக அம்மா ைகயில் ெவள்ளித் தம்ளாில்

காயமிட்ட ேமாைர எ த் க்ெகாண் நடந் வர, அம்மா க்குப் பின்னால் அப்பா
அவ க்குத் ெதாியாமல் எங்க க்கு மட் ம் ெதாி ம்ப வ ப் க் காட் க்ெகாண்ேட
அவள் நடந் வ கிற மாதிாிேய ெவ ங்ைகையத் தம்ளர் ஏந் கிற மாதிாி
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பி த் க்ெகாண்

நடந்

வந்தார்! அவர் அப்ப

நடந்

வந்த , 'அவா அண்ணா

வந்தி க்கானாம்; ெராம்ப அக்கைறயா ேமார் ெகாண் ேபாய்க் ெகா க்கிறைதப் பா '
என் ெசால் கிற மாதிாி இ ந்த .
ேமா ம் ெப ங்காயத்தின் மண ம், நாங்க
ேபால் இ ந்த .

ம் இப்ெபா ேத ேமார் சாப்பிட

ம்

மாமனார் ெப ம்பா ம் எங்கள் ட் க்கு வ கிற ேமார் சாப்பிடத்தான் என்
நிைனப்ேபாம். அந்தப் பசுமாட் ன் ேமார் அவ்வள திவ்வியமாய் இ க்கும். அேதா
எங்கள் மாமனார் எங்கள் ஊாிேலேய ெபாிய கஞ்சாம்பத்தி. அதாவ , ஈயாத ேலாபி
என் நிைனப் எங்க க்கு.
இந்தப் பசுைவ அவர் தம் ைடய தங்ைகக்காகக் கன்னாவரம் ேபாய்த் தாேம ேநராக
வாங்கிக்ெகாண் வந்தார். இந்தக் காராம்பசுவின் கன் க்குட் யின் ேபாில் என்
தம்பிக்கும் குட் த் தங்ைகக்கும் தணியாத ஆைச. ட்ைடவிட் ப் ேபாகும்ேபா ம்
ட் க்குள் வ ம்ேபா ம் மாமனார் பசுைவ ஒ சுற்றிச் சுற்றி வந் அைதத்
தடவிக்ெகா த் (தன் கண்ேண எங்ேக பட் வி ேமா என்ற பயம்!) இரண்
வார்த்ைத சிக்கனமாகப் கழ்ந் விட் த்தான் ேபாவார். 'பால் வற்றிய ம் பசுைவ
அவர் தம் ைடய ட் க்குக் ெகாண் ேபாய் வி வார். கன் க்குட்
ம் பசுேவா
ேபாய்வி ம்' என்ற ெபாிய பயம் என் சிறிய உடன் பிறப் க

க்கு.

பின்னால் ஏற்படப் ேபாகிற இந்தப் பிாி அவர்க க்குக் கன் க்குட் யின் ெமல்
பிாீதிைய ம் மாமனாாின் ேபாில் அதிகமான கசப்ைப ம் உண் பண்ணி விட்ட .
அவர் சித் ேமாைரச் சாப்பி ம்ேபா இந்தச் சின்னஞ்சி சுகள் தங்க ைடய
பார்ைவ யாேலேய அவைரக் குத் வார்கள்; கிள்

வார்கள்!

நாற்கா விவாதத்தில் மாமனா ம் அக்கைற காட் னார். தமக்கும் ஒ நாற்கா
ெசய்ய ேவண் ெமன் பிாியம் இ ப்பதாகத் ெதாிவித்தார். எங்க க்கும் ஒ
ைண
கிைடத்த மாதிாி ஆயிற் .
ேவப்ப மரத்தில் ெசய்வ

நல்ல

என் ம், அதில் உட்கார்ந்தால் உடம் க்கு

குளிர்ச்சி என் ம், லவியாதி கிட்ட நாடா என் ம் மாமனார் ெசான்னார்.
ேவப்பமரத்ைதப்பற்றிப் பிரஸ்தாபித் ம் அப்பா மாமனாைர ஆச்சாியத்ேதா கூ ய
தி ட்
ழியால் கவனித்தார். எங்கள் மந்ைதப் ஞ்ைசயில் நீண்ட நாள் நின் ைவரம்
பாய்ந்த ஒ ேவப்பமரத்ைத ெவட் ஆறப்ேபாட ேவண் ெமன்
ந்தாநாள் தான்
எங்கள் பண்ைணக்காரனிடம் அப்பா ெசால் க்ெகாண் இ ந்தார்.
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ெபத்தண்ணா ெசான்னான், " வரசங் கட்ைடயில் ெசய்தால் ெராம்ப நன்றாக
இ க்கும். அ

கண் இ க்க ள்ள மரம்.

ண்ைமயாக ம் பளபளப்பாக ம் இ க்கும்;

உ தி ங்கூட" என்றhன்
அக்கா ெசான்னாள், "இ கெளல்லாம் ெவளிர் நிறத்தி

ள்ள ைவகள். பார்க்கேவ

சகிக்கா . ெகாஞ்சநாள் ேபானால் இ கள் ேமல்; நமக்கு ஒ
உண்டாகிவி ம். நான் ெசால்

ெவ ப்ேப

கிேறன், ெசங்க ம் நிறத்திேலா அல்ல

எள்

ப்

பிண்ணாக்கு மாதிாி க ப் நிறத்திேலா இ க்கிற மரத்தில்தான் ெசய்வ நல்ல ;
அப் றம் உங்கள் இஷடம்." பளிச்ெசன் எங்கள் கண்க க்கு ன்னால் கண்ணா
ேபால் மின் ம் பளபளப்பான க ப் நிறத்தில் கைடந்ெத த்த ன்னத்தங்
கால்க ட ம், சாய் க்கு ஏற்றப வைளந்த, ேசாம்பல் றிப்ப
பின்னத்தங் கால்க ட ம் ஒ சுகாசனம் ேதான்றி மைறந்த .

ேபா

ள்ள

எல்லா க்குேம அவள் ெசான்ன சாி என் பட்ட . ஆக எங்க க்கு ஒன் ம்,
எங்கள் மாமனார் ட் க்கு ஒன் மாக இரண் நாற்கா கள் ெசய்ய உடேன ஏற்பா
ெசய்யப்பட்ட .
இரண் நாற்கா க ம் எங்கள் ட் ல் வந் இறங்கியேபா அதில் எந்த
நாற்கா ைய ைவத் க்ெகாண் எந்த நாற்கா ைய மாமனார் ட் க்குக்
ெகா த்த ப் வ என் எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. ஒன்ைறப் பார்த்தால்
மற்றைதப் பார்க்க ேவண் டாம். அப்ப ராமர் ெலச்சுமணர் மாதிாி இ ந்த . ஒன்ைற
ைவத் க்ெகாண் மாமனார் ட் க்கு ஒன்ைறக் ெகா த்த ப் பிேனாம்.
ெகா த்த ப்பிய தான் நல்ல நாற்கா ேயா என் ஒ சந்ேதகம்.
ஒவ்ெவா த்தராய் உட்கார்ந் பார்த்ேதாம். எ ந்தி க்க மனேச இல்ைல.
அ த்தவர்க ம் உட்கார்ந் பார்க்கேவண் ேம என்பதற் காக எ ந்தி க்க
ேவண் யி ந்த . ெபத்தண்ணா உட்கார்ந் பார்த்தான். ஆ…ஹா என் ரசித் ச்
ெசான்னான். இரண் ைககளா ம் நாற்கா யின் ைககைளத் ேதய்த்தான். சப்பணம்
ேபாட் உட்கார்ந் பார்த்தான். "இ க்கு ஒ உைற ைதத் ப் ேபாட் விட ேவ ம்.
இல்ைலெயன்றால் அ க்காகிவி ம்" என் அக்கா ெசான்னாள்.
குட் த் தங்ைகக்கும் தம்பிப் பய

க்கும் அ க்க

சண்ைட வ ம், "நீ அப்ேபாப்

பி ச்சி உட்கார்ந் கிட்ேட இ க்கிேய? எ ந்தி டா, நான் உக்கார
என்

அவைனப் பார்த் க் கத் வாள். "ஐேயா, இப்பத்தாேன உட்கார்ந்ேதன்;

பாரம்மா இவைள" என்
ைவத் க்ெகாண் .

RangaRakes

ம் இப்ேபா"

ெசால்

வான், அழ ஆரம்பிக்கப் ேபாகும்

கத்ைதப் ேபால்

tamilnavarasam.com

143
தீ மாதிாி பரவிவிட்ட ஊ க்குள், எங்கள் ட் ற்கு நாற்கா வந்த விஷயம்.
குழந்ைதக ம் ெபாியவர்க ம் ெப ங் கூட்டமாக வந் வந் பார்த் விட் ப்
ேபானார்கள். சிலர் தடவிப் பார்த்தார்கள். சிலர் உட்கார்ந்ேத பார்த்தார்கள். ஒ
கிழவனார் வந் நாற்கா ையத் க்கிப் பார்த்தார். "நல்ல கனம், உ தியாகச்
ெசய்தி க்கிறான்" என் தச்சைனப் பாராட் னார்.
ெகாஞ்ச நாள் ஆயிற் .
ஒ நாள் ராத்திாி ெரண் மணி இ க்கும். யாேரா வந் கதைவத் தட் னார்கள்.
உள் திண்ைணயில் ப த்தி ந்த ெபத்தண்ணா ேபாய் கதைவத் திறந்தான். ஊ க்குள்
யாேரா ஒ
க்கியமான பிர கர் இப்ெபா
தான் இறந் ேபாய்விட்டாெரன் ம்
நாற்கா ேவண் ெமன் ம் ேகட் எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள்.
இறந் ேபான ஆசாமி எங்க க்கும் ேவண் யவர் ஆனதால் நாங்கள் யாவ ம்
கு ம்பத்ேதா ேபாய் ட் யில் கலந் ெகாண் ேடாம். ட்
ட் ல் ேபாய்
பார்த்தால்...? எங்கள் ட் நாற்கா யில் தான் இறந் ேபான அந்தப் 'பிர கைர'
உட்கார்த்தி ைவத்தி ந்தார்கள்.
இதற்கு ன் எங்கள் ஊாில் இறந்
ைவப்பார்கள். உரைலப் ப க்கைவத்
ஒ

ேபானவர்கைளத் தைரயில் தான் உட்கார்த்தி
அ

உ ண் விடாமல் அண்ைட ெகா த் ,

ேகாணிச் சாக்கில் வரகு ைவக்ேகாைலத் திணித் , அைதப் பாட் வசத்தில்

உர ன் ேமல் சாத்தி, அந்தச் சாய்மான திண் வில் இறந் ேபானவைர, சாய்ந்
உட்கார்ந்தி ப்ப ேபால் ைவப்பார்கள்.
இந்த நாற்கா யில் உட்காரைவக்கும்
ஊாில் ேபாய் பார்த் விட்
விைன. (தைர க்ெகட்

ேமாஸ்தைர எங்கள் ஊர்க்காரர்கள் எந்த

வந்தார்கேளா? எங்கள் ட் நாற்கா க்குப் பி த்த
ந் நாற்கா க்கு வந் விட்டார்கள்)

அந்த ட் 'விேசஷம்'
ந் நாற்கா ைய எங்கள் ட்
ன்ெதா வில்
ெகாண் வந் ேபாட் விட் ேபானார்கள். அந்த நாற்கா ையப் பார்க்கேவ எங்கள்
ட் க் குழந்ைதகள் பயப்பட்டன. ேவைலக்காரைன கூப்பிட் அைதக்
கிணற்ற க்குக் ெகாண் ேபாய் ைவக்ேகாலால் ேதய்த் த் ேதய்த் ப் ெபாிய வாளிக்கு
ஒ பதிைனந் வாளி தண்ணீர்விட் க் க வி, தி ம்ப ம் ெகாண் வந்
ன்
ெதா வத்தில் ேபாட்ேடாம். பலநாள் ஆகி ம் அதில் உட்கார ஒ வ க்கும் ைதாியம்
இல்ைல. அைத எப்ப த் தி ம்ப ம் பழக்கத் க்குக் ெகாண் வ வ என் ம் ெதாிய
வில்ைல.
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ஒ

நாள் நல்ல ேவைளயாக எங்கள்

நாற்கா ைய எ த் க்ெகாண்

வந்

"பரவாயில்ைல, நான் சும்மா இப்ப

ட் க்கு ஒ

வி ந்தாளி வந்தார். அந்த

அவ க்குப் ேபாடச் ெசான்ேனாம். அவேரா,
உட்கார்ந்

ெகாள்கிேறன்" என்

ஜமக்காளத்ைதப் பார்த் ப் ேபானார். எங்க க்கு ஒேர பயம், அவர் எங்ேக கீேழ
உட்கார்ந் வி வாேரா என் . கு ம்பத்ேதா அவைர வற்
த்தி நாற்கா யில்
உட்கார ைவத்ேதாம். அவர் உட்கார்ந்த உடேன சின்னத் தம்பி ம் குட் த் தங்ைக ம்
ழக்கைடத் ேதாட்டத்ைதப் பார்த் ஓ னார்கள். மத்தியில் வந் நாற்கா யில்
உட்கார்ந்தவ க்கு என்ன ஆச்சு என் எட்
ம் பார்த் க் ெகாள்வார்கள்!
ம நாள் எங்கள்

ட் க்கு வந்த ஒ

நாற்கா யில் உட்கார்ந்

எங்க

உள்

க்கு ேம

ர்க் கிழவனார் தற்ெசயலாகேவ வந்
ம் ஆ தல் தந்தார். ('இப்ேபாேத அவர்

அந்த நாற்கா யில் உட்கார்ந் பார்த் க் ெகாள்கிறார்!' என்
காதில் மட் ம் ப ம்ப யாகச் ெசான்னான்.)

ெபத்தண்ணா என்

இப்ப யாக, அந்த நாற்கா ையப் 'பழக்கி'ேனாம். த ல் ட்
ள்ள
ெபாியவர்கள் உட்கார்ந்ேதாம். குழந்ைதக க்கு இன் ம் பயம் ெதளியவில்ைல.
"ெகாஞ்சம் உட்காேரண்டா நீ

த ல்" என்

ெகஞ்சுவாள், குட் த் தங்ைக தம்பிப்

பயைலப் பார்த் . "ஏன் நீ உட்கா வ தாேன?" என்பான் அவன் ெவ க்ெகன் .
எங்கள்

ட் க்கு வந்தி ந்த பக்கத் த் ெத

சுகந்தி தன்

ைடய ஒ

வயசுத் தம்பிப்

பாப்பாைவக் ெகாண் வந் உட்காரைவத்தாள், அந்த நாற்கா யில்.
அதி
ந் தான் எங்கள் ட் க் குழந்ைதக ம் பயமில்லாமல் உட்கார
ஆரம்பித்தார்கள்.
தி ம்ப ம் ஒ நாள் ராத்திாி, யாேரா இறந் ேபாய்விட்டார்கள் என்
நாற்கா ைய க்கிக்ெகாண் ேபாய்விட்டார்கள் இப்ப அ க்க நடந்த .
நாற்கா ைய வ த்தத்ேதா தான் ெகா த்த ப் ேவாம். வந் ேகட்கும் இழ
ட் க்காரர்கள் எங்கள் க்கத்ைத ேவ மாதிாி அர்த்தப்ப த்திக் ெகாள்வார்கள்.
தங்களவர்கள் இறந் ேபான ெசய்திையக் ேகட் த்தான் இவர்கள் வ த்தம்
அைடகிறார்கள் ேபா
க்கிற என் நிைனத் க்ெகாள்வார்கள்!
க்கம் கைலந்த எாிச்சல் ேவ . "ெசத் த் ெதாைலகிறவர்கள் ஏன்தான் இப்ப
அகாலத்தில் சாகிறார்கேளா ெதாியவில்ைல?" என்
"நல்ல நாற்கா

ெசய்ேதாமடா நாம்; ெசத் ப்ேபான ஊர்க் காரன்கள்

உட்கா வதற்காக, ேச!" என்
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"நாற்கா

ெசய்யக் ெகா த்த ேநரப் பலன்" என்றாள் அத்ைத.

ெபத்தண்ணா ஒ நாள் ஒ ேயாசைன ெசய்தான். அைத நாங்கள் இ வர் மட்
தனியாக ைவத் க் ெகாண்ேடாம்.
ஒ நாள் அம்மா என்ைன ஏேதா காாியமாக மாமனாாின்
ெசான்னாள்.

ம்

ட் க்குப் ேபாய்வ ம்ப

நான் அவ ைடய ட் க்குள் ைழந்தேபா மாமனார் நாற் கா யில்
அமர்க்களமாய் உட்கார்ந் ெவற்றிைல ேபாட் க் ெகாண்
ந்தார். அவர்
ெவற்றிைல ேபா வைதப் பார்த் க்ெகாண்
ப்பேத சுவாராஸ்யமான
ெபா
ேபாக்கு. தின ம் ேதய்த் த் ைடத்த தங்க நிறத்தில் பளபளெவன்றி க்கும்
சாண் அகலம்,

ழ நீளம், நா

விரல் உயரம் ெகாண்ட ெவற்றிைலச் ெசல்லத்ைத,

'ேநாகுேமா ேநாகாேதா' என் அவ்வள ெமல்லப் பக்குவ மாகத் திறந் , ைஜப்
ெபட் யி
ந் சாமான்கைள எ த் ைவக்கிற பதனத்தில் ஒவ்ெவான்றாக எ த்
ெவளியில் ைவப்பார். ெவற்றிைலைய நன்றாகத் ைடப்பாேர தவிர, காம் கைளக்
கிள் ம் வழக்கம் அவாிடம் கிைடயா . (அவ்வள சிக்கனம்!) சில சமயம் ெமாறசல்
ெவற்றிைல அகப்பட் விட்டால் மட் ம் இைலயின்
கி ள்ள நரம் கைள
உாிப்பார். அப்ெபா
நமக்கு, " த்தப்பைனப் பி ச்சு
குத்ேதாைல உறிச்சி பச்ைச
ெவண்ைணையத் தடவி...." என்ற ெவற்றிைலையப் பற்றிய அழிப் பாங்கைதப் பாடல்
ஞாபகத் க்கு வ ம்.
களிப்பாக்ைக எ த்

த ல்

கர்ந்

பார்ப்பார். அப்ப

பார்த் விட்டால் 'ெசாக்கு' ஏற்படாதாம். அ த்

கர்ந்

அந்தப் பாக்ைக ஊ வார்; அதி

ள்ள

கண் க்குத் ெதாியாத பாக்குப்
க்கள் ேபாகேவண்டாமா அதற்காக, ஆரம்பத்தில்
ெம வாக ஆரம்பிக்கும் இந்த கர்ந் பார்த்த ம் ஊத ம் வரவர ேவகமாகி ஒ
நாைலந் தடைவ க்குக்கும் வாய்க்குமாக, ைக ேம ம் கீ ம் உம் உஷ், உம் உஷ்
என்ற சத்தத் டன் சுத்தமாகி டபக்ெகன் வாய்க்குள் ெசன் வி ம்.
ஒ வர் உபேயாகிக்கும் அவ ைடய சுண்ணாம் டப்பிையப் பார்த்தாேல
அவ ைடய சுத்தத்ைதப் பற்றித் ெதாிந் வி ம். மாமனார் இதிெலல்லாம் மன்னன்.
விர ல் மிஞ்சிய சுண்ணாம்ைபக் கூட ணாக மற்றப் ெபா ள்களின் ேமல்
தடவமாட்டார். அவ ைடய சுண்ணாம் டப்பிைய எ த் க் கண்ணில் ஒற்றிக்
ெகாள்ளலாம். பதிைனந் வ ஷத் க்கு ன் வாங்கிய எவெர டார்ச் ைலட் இன் ம்
த்தம்
சாக இப்ேபா தான் கைடயி
ந் வாங்கிக்ெகாண் வந்தேதா என்
நிைனக்கும்ப யாக உபேயாகத்தில் இ க்கிற அவாிடம். அேதா ேசர்த் வாங்கிய
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எங்கள்

ட்

டார்ச் ைலட் ெசாட்

வி ந்

ெநளிசலாகி மஞ்சள் கலாில் பார்க்கப்

பாிதாபமாக, சாகப் ேபாகும் நீண்ட நாள் ேநாயாளி ையப் ேபால் காட்சியளிக்கிற .
நாற்கா ைய அவர் தவிர அந்த ட் ல் யா ம் உபேயாகிக்கக் கூடா . காைலயில்
எ ந்தி ந்த ம் தல் காாியமாக அைதத் ைடத் ைவப்பார். ஓர் இடத்தி
ந்
அைத இன்ேனார் இடத் க்குத் தாேம ெம வாக எ த் க்ெகாண் ேபாய்ச்
சத்தமில்லாமல் தண்ணீர் நிைறந்த மண்பாைனைய இறக்கி ைவப்ப ேபால் அவ்வள
ெம வாக ைவப்பார்.
மாமனார் என்ைனக் கண்ட ம், "வரேவ

ம் மாப்பிள்ைளவாள்" என்

கூறி

வரேவற்றார். "ெகாஞ்சம் ெவற்றிைல ேபாடலாேமா?" என் என்ைனக் ேகட் விட் ப்
பதி ம் அவேர ெசான்னார்: "ப க்கிற பிள்ைள ெவற்றிைல ேபாட்டால் ேகாழி
ட் ம்!"
அம்மா ெசால் ய

ப்பிய தகவைல அவாிடம் ெசால் விட்

ராத்திாி அகாலத்தில் கத தட் ம் சத்தம் ேகட்ட .
க்கம். நான் ெபத்தண்ணாைவ எ ப்பிேனன்.

தி ம்பிேனன்.

ட் ல் எல்லாம் அயர்ந்த

நாற்கா க்காக வந்த ஒ இழ
ட் க்காரர்கள் ெவளியில்
நின் க்ெகாண்
ந்தார்கள். ெபத்தண்ணா அவர்கைளத் ெத ப்பக்கம்
அைழத் க்ெகாண் ேபானான். நா ம் ேபாேனன். வந்த விஷ யத்ைத அவர்கள்
ெசால்
த்த ம் ெபத்தண்ணா அவர்களிடம் நிதானமாகப் பதில் ெசான்னான்.
"நாற்கா தாேன? அ
ேக

எங்கள் மாமனார்

ட் ல் இ க்கிற

ங்கள், த வார். நாங்கள் ெசான்னதாகச் ெசால்ல ேவண்டாம். இப்ப க்

காாியங்க

க்கு இல்ைல என்

ெசால்ல

மா? அங்ேக கிைடக்காவிட்டால் ேநேர

இங்ேக வா ங்கள்; அப் றம் பார்த் க்ெகாள்ேவாம்" என்
அ

ப்பிவிட் ,

அப்பா
ேகட்டார்.

ட் க்குள் வந்

க்கச் சைடேவா

"ேவைல என்ன? பிைணய

ேபசி அவர் கைள

இ வ ம் சப்தமில்லாமல் சிாித்ேதாம்.

ப க்ைகயில் ரண் ெகாண்ேட, " யார் வந்த ?" என்

க்கு மா கள் ேவ

ப்பட் ைய இ த் ப் ேபார்த்திக்ெகாண்
அப்பா.

RangaRakes

அங்ேக ேபாய்க்

ம

மாம்" என்றான் ெபத்தண்ணா.
றம் தி ம்பிப் ப த் க்ெகாண்டார்
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இப்ெபா

மாமனார் காட் ல் ெபய்

ெகாண்

ந்த

மைழ!

ெராம்ப நாள் கழித் , நான் மாமனாாின் ட் க்கு ஒ நாள் ேபானேபா அவர்
தைரயில் உட்கார்ந் ெவற்றிைல ேபாட் க் ெகாண்
ந்தார். வழக்கமான
சிாிப் ட ம் ேபச்சுட ம் என்ைன வரேவற்றார்.
"என்ன இப்ப க் கீேழ? நாற்கா எங்ேக?" சுற்
ற் ம் கவனித்ேதன்.
ெவற்றிைலயின்
கில் சுண்ணாம்ைபத் தடவிக் ெகாண்ேட என்ைன ஆழ்ந்
பார்த் ப் ன்னைக ெசய்தார். பின் அைமதியாக, "அந்தக் காாியத் க்ேக அந்த
நாற்கா ைய ைவத் க் ெகாள் ம்ப நான் ெகா த் விட்ேடன். அ க்கும் ஒன்
ேவண் ய தாேன?" என்றார்.
எனக்கு என்ன ெசால்வெதன் ெதாியவில்ைல. ட் க்குத் தி ம்பி வ ம்ேபா
இந்தச் ெசய்திையச் ெசால்லப் ெபத்தண்ணா விடம் ேவகமாக விைரந்ேதன். ஆனால்
வரவர என் ைடய ேவகம் குைறந் தன் நைடயாயிற் .
---------------------------
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14. ஆர்.சூடாமணி : அந்நியர்கள்
ஆர்.சூடாமணி :
நிதானமான, மிக உ தியான இலக்கிய வளர்ச்சி ம் சாதைனக

ம் ெகாண்ட

சூடாமணியின் எ த் ப் பணி (பிறப் : ெசன்ைன, 10-1-1931) 'கைலமகள்'
பத்தாிாிைகயின் ெவள்ளி விழா சி கைதப் பாிசு (1957), கைல மகள்
நாராயணஸ்வாமி ஐயர் நாவல் பாிசு (1959- 'மன க்கு இனியவள்' நாவ
ெதாடங்கி, கடந்த இ ப தாண் களில்

ப்ப க்கு ேமலான

ல்கள் ெவளி

வந் ள்ளன. இவ ைடய நாடகங்கள், 'ஆனந்த விகடன்' 1961
தமிழ்ச்சங்கம் 1966

க்காக)

ம், பம்பாய்

ம் நடத்திய ேபாட் களில் பாிசு ெபற் ள்ளன. தமிழக அரசின்

தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ல் பாிசும் (1966), இலக்கியச் சிந்தைன 1972-ஆம்
ஆண் ன் சிறந்த சி கைதப் பாிசும் இவ ைடய பணிக்கு அளிக்கப்பட்ட இதர
பாிசுகள். ஆங்கிலத்தி ம் இவர் எ
வ ண் . இவ ைடய பல கைதகள் ஆங்கிலம்
மற் ம் இதர இந்திய ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்ப்பாகி ெவளிவந் ள்ளன. அ த்தமான
ச தாய

ன்ேனற்றக் க த் க

ம், கண்ணிய ம், பாி ம், பலதரப்பட்ட ேதர்ச்சி யான

பாத்திர வார்ப் ம், இயல்பான மேனாதத் வப் பின்னணி ம் இவ ைடய எ த்தின்
தனிச் சிறப் கள்.
கவாி: 7, Dr. Alagappa Chettiyar Road, Madras - 600 084.
அந்நியர்கள் - ஆர். சூடாமணி
"வா...வா" என்பதற்கு ேமல் ஏ ம் ெசால்ல
யவில்ைல. மகிழ்ச்சி வாைய
அைடத்
ச்சுத் திணறெவத்த . பார்ைவ ம் ன்சிாிப் ேம ேபசின.
"ஹேலா ஸவி, என்ன ப்ெளசன்ட் ஸர்ப்ைரஸ்; நீ ஸ்ேடஷ க்கு வ ேவன் நான்
எதிர்பார்க்கேல" என்
கமலர்ச்சி டன் கூறியவா ெஸௗம்யா அவளிடம் விைரந்
வந்தாள்.
"எவ்வள வ ஷம் ஆச்சி நாம சந்திச்சு! என்ைன நீ ஸ்ேட ஷனில்
எதிர்பார்க்கேலன்னா உன்ைன மன்னிக்க
யா " என்றாள் ஸவிதா.
ெஸௗம்யா சிாித்தாள். "அப்பாடா! நீ இப்ப ப் ேபசினால்தான் எனக்கு
வந்தமாதிாி இ க்கு."
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இரண்

நிமிஷங்கள் வைரயில் ஒ

ெமௗன கங்களாய்ச் சேகா தாிகள் எதிெரதிேர

நின்றார்கள்; ேபச்சுக்கு அவசியமற்ற அர்த்தமய மான, இதயமயமான நிமிஷங்கள்.
சாமான்க டன் ெசன்ட்ரல் ெரயில் நிைலயத்தி
ந் ெவளிவந் டாக்சியில் ஏறிக்
கஸ்

ாிபா நகர் வந்

ேச ம் வைர பரஸ்பரம், "எப்ப யி க்ேக? உங்காத் க்கார்,

குழந்ைதகெளல்லாம் ெசௗக்கியமா?" எனபதற்கு ேமல் உைர யாடேவ இல்ைல.
டாக் யில் அவ்வள இடம் இ ந்தேபா தம்ைமயறியாமல் ெந க்கமாய் ஒட்
உட்கார்ந்த ெசயல் ஒன்ேற எல்லாமாய்ப் ெபா ந்த .
ஸவிதாவின் கணவர் ைமத் னிைய வரேவற் க் குசலம் விசாாித்த பின், "நீ வர
நிச்சயமானதிேல ந் உன் அக்கா க்குத் தைரயிேல கால் நிக்கேல!" என் சிாித்தார்.
ெசௗம்யாவின் பார்ைவ சேகாதாியிடம் ெசன்ற . மீண் ம் ெமௗனத்தில் ஒ
ன்னைகயில் மின் ம் ஆந்தாிகம்.

பாலம்.

"இத்தைன வ ஷம் ஆனாப்பேலேய ேதாணேல. ஸவி தைல ெகாஞ்சம் நைரக்க
ஆரம்பிச்சி க்கு. ேவேற ம் வித்தியாசமில்ேல" என்றாள்.
நைர! ஸவிதா ேலசாய்ச் சிாித் க்ெகாண்டாள். 'காலம் ெசய்யக் கூ யெதல்லாம்
அவ்வள தான். பாவம் வ ஷங்கள்!' என் ெசால் வ ேபால் இ ந்த , அந்தச்
சிாிப் . பிாிந்தி ந்த காலெமல்லாம் இந்தச் சந்திப்பில் ரத்தாகிவிட்ட . பரஸ்பரம்
பாச ள்ளவர்கள் எத்தைன ஆண் க க்குப் பின் ஒன் ேசர்ந்தா ம் எவ்வள
எளிதாய்த் ெதாடர்ச்சிைய ேமற்ெகாண் விட
கிற ! ெசௗம்யா ெசான்ன ேபால்,
இத்தைன வ ஷங்கள் ஆனதாகேவ ெதாிய வில்ைல. மனத்தளவில் அவர்க ள்
வித்தியாசம் ஏ ? எனேவ பதிேனார் ஆண் களின் இைடெவளி கணப்ேபாதில் ர்ந்
விட்ட . பிாிேவ இல்லாமல் எப்ேபா ம் இப்ப ேய தாங்கள் இ வ ம் ஒன்றாய்
வாழ்ந் ெகாண்
ந்த ேபாலேவ ேதான்றிய .
விதைவத் தாய் இறந்தேபா தான் அவர்கள் கைடசியாகச் சந்தித்தார்கள். அந்தச்
சூழ்நிைலேய ேவ . ெவவ்ேவ இடங்களி
ந் பறந் வந் ஒன்
ேசர்ந்தெதல்லாம் ஒ
க்கத்தில் பங்குெகாள்ள. அப்ேபா நிலவிய ெந க்க ம்
ஒ ைம ம் அந்தத் க்கத்தின் அம்சங்கள். ேபச்ெசல்லாம் அம்மா ம் அவள் இ தியின்
விவரங்க ந்தான். காாியங்கள்
ந்தபின் அவரவர்களின் இடத் க்கு
தி ம்பிவிட்டார்கள்.
அதன்பின் இப்ேபா தான் உண்ைமயான ெந க்கம். சிறி

காலமாக ஒ வித ரத்தச்

ேசாைகயால் பல ன ற்றி ந்த ெசௗம் யாைவ அவள் கணவர், ஸவிதா
கு ம்பத்தினாின் அைழப்பின் ேபாில், தா ம் குழந்ைதக
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கவனித் க்ெகாள்வ தாய்ச் ெசால் விட் ஒ
விடம் பம்பாயி
ந் அ ப்பிைவத்தார்.

மா த

க்காக அவ

ைடய அக்கா

இப்ேபா ெசன்ற காலத்ைதச் சேகாதாியர் இ வ மாய் மீண் ம்
பி த் க்ெகாண் வந் விட்டாற் ேபால் இ ந்த . தல் நாளின் ெமௗனத் க்குப்
பிறகு ஆந்தாிக ம் ேதாைழைம ம் ேபச் சில் உைடப்ெப த் க் ெகாண்டன.
"அக்கா க்கும் தங்ைகக்கும் ேபசி மாளா ேபா
க்ேக!" என் ஸவிதாவின் கணவர்
பாிக சிப்பார். அவள் மக்கள் கிண்டலாய்ச் சிாிப்பார்கள். அ ஒன் ேம ஸவிதா க்கு
உைரக்கவில்ைல. ேபச்சு என்றாள் அதில் ெதாடர்ச்சி கிைடயா . அல்ல ,
அத்ெதாடர்ச்சி தனி வைகப்பட்ட . ஒ நாள் ேபசியி ந்த விஷயத்ைதப் பற்றி அ த்த
நாேளா ன் றாம் நாேளா ேவெறா சந்தர்ப்பத்தினிைடேய திடீெரன் , "அ க்
காகத்தான் நான் ெசால்ேறன்..." என் ெதாட ம்ேபா இைழ கள் இயல்பாய்
கலந் க்ெகாள் ம். அவர்க க்குத் ெதாடர்ச்சி விளங்கிவி ம். ேமேல ெதாி ம் சி
பகுதிைய விடப் பன்மடங்கு ெபாிய அள நீாின் கீேழ மைறந்தி க்கும் பனிப்
பாைறையப் ேபால் இ ந்த உடன்பிறப்பின் பந்தம்; ெவளிேய தைல நீட் ம் சி
ெதறிப் க க்கு ஆதாரமாய் அ யில் பிரம்மாண்டமான ாிந் ெகாள்ளல்.
மற்றவர்க க்கு உைறப் ச் சைமயைலப் பாிமாறிவிட் த் தா ம் தங்ைக ம் மட் ம்
காரமில்லாத சாம்பாைர உட்ெகாள் ம் ேபா அந்த ஒத்த சி இன் ம் ஆழ்ந்த
ஒற் ைமகளின் சி அைடயாளமாய்த் ேதான்றிய . அவ்வி வ க்கும் காபியில் ஒேர
அள இனிப் ேவண் ம். இ வ க்கும் அகலக் கைர ேபாட்ட ைடைவதான்
பி க்கும். மாைல உலாவைல விட வி யற்காைலயில் நடந் விட் வ வதில்தான்
இ வ க்கும் அதிக இஷ்டம். உறக் கத்தினிைட இர இரண் மணிக்குச் சிறி ேநரம்
கண்விழித் நீர் அ ந்திவிட் , ம ப
ங்கப் ேபாகும் வழக்கம் இ வ க் கும்
ெபா . இப்ப எத்தைனேயா! ஒேர ேவாில் பிறந்த சின்னச் சின்ன இணக்கங்கள்.
ஒவ்ெவான் ேம ஒவ்ேவார் இனிைம. ஸவிதா க்கு நாற்ப வயதாகப் ேபாகிற .
ெசௗம்யா அவைள விட ன்றைர வய இைளயவள். ஆனால் அந்த இனிைமக்குச்
சிரஞ்சீவி ெயௗவனம். ஏெனன்றால் அவர்கள் இ வ ம் ஒன் .
ைவத்திய ம் நடந்த , ஒ

கடைம ேபால.

ஸவிதா சேகாதாிைய உற் ப் பார்த்தாள். "உனக்கு ரத்தம் ெகாஞ்சம்
ஊறியி க்குன் நிைனக்கிேறன். கம் அத்தைன ெவளிறினாப்பல இல்ேல."
"உன் ைகபாகந்தான்!இல்ேலன்னா பம்பாயில் பார்க்காத ைவத்தியமா?"என்
ெஸௗம்யா சிாித்தாள்.
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தயிாில் ஊறைவத் ச் சர்க்கைர ேசர்த்த வற்றைல ஸ் னால் எ த் ச்
சாப்பிட்டவா இ வ ம் உட்கார்ந் ேபசிக்ெகாண்
ந் தார்கள்.அந்த
அவர்கள் பிறந்தகத்தில் பழக்கம்.

பன்

"இங்ேக யா க்கும் இ பி க்கறதில்ேல.இப்ேபாத்தான் எனக்கு ேஜா யாய்ச்
சாப்பிட நீ வந்தி க்ேக"என் கூறி மகிழ்ச்சி டன் தயாாித்தி ந்தாள் ஸவிதா.
மாைல நாலைர மணி இ க்கும்.ஸவிதாவின்
வயதான எம்.எஸ்

தல் ஆண்

த்த மகன் ராஜு, பத்ெதான்ப

மாணவன், கல்

"அம்மா,நாைளக்கு எங்க காேலஜில் எம்.எஸ்

ாி

ந்

தி ம்பி வந்தான்.

ச்சுட் ப் ேபாற

ஸ் டன்ஸுக்ெகல்லாம் 'ப்ேரக்-அப்'பார்ட் நடக்கிற . நான் நாைளக்குச் சாயங்காலம்
ட் க்கு வரமாட்ேடன்.ராத்திாி தங்கிட் அ த்த நாள்தான் வ ேவன்"என்றான்.
"சாி"என்றாள் ஸவிதா. ெஸௗம்யா அவைன ஏறிட் ப் பார்த்தாள்.
"நீ

தல் வ ஷ ஸ் டண்ட்தாேன ராஜு? ஓவர்ைநட் இ ந் தான் ஆக

மா?"

"ஆக ம் ஒன் மில்ேல சித்தி.ஆனா எனக்கு ஆைசயா யி க்கு. என்
ஃப்ெரண்ட்ஸ் ெராம்பப் ேபர் இ க்கப் ேபாறா."
அவன் அங்கி ந்
அ

ெசன்ற பின் ெஸௗம்யா."இைதெயல்லாம் அத்திம்ேபர்

மதிக்கிறாரா ஸவி?" என்றாள்.
"ஆமாம்."
"நீ ம் ேவணாம்

ெசால்றதில்ைலயா?"

"எ க்குச் ெசால்ல

ம்?"

"இப்ப ெயல்லாம்

ட்ைட விட்

ெவளிேய தங்க ஆரம்பிச்சு தான் இந்த நாள்

பசங்க எல்லா வழக்கங்கைள ம் கத் க்கறா. இல்ைலயா?சு ட் ,கஞ்சா,கு அப் றம்
ேகா-எட் ேவற.... நான் இப்ேபா ராஜுைவ ஏ ம் பர்சனலாய்ச் ெசால்லேல."
" ாியற
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"குழந்ைதகைள நாம் த த் க் காப்பாத்தலேம?"
"உலகம்னா இப்ப ெயல்லாம் இ க்குன் ெதாிஞ்சுண் தான் இந்த நாள் பசங்க
வாழ்ந்தாக ம். அ க்குேமல் ஒ ங்காகேவா ஒ க்கங்ெகட்ேடா நடந் க்கற அவா
ைகயில இ க்கு."
"ெபாியவா

ைடய கன்ட்ேராேல அவசியம் இல்ேலங்கறயா?"

"கன்ட்ேரால் பண்ணினா இன்
"குழந்ைதக
"தங்க

கிளம் ம், அவ்வள தான்."

க்கு உதவி ேதைவ. அப்பா அம்மா ேவற எ க்குத்தான் இ க்கா?"

ைடய அன் என்னிக்கும் அவா

குழந்ைதக
சிறி

ம் பிச்சுண்

க்குக் காட்டத்தான். ேவ

எப்ப

க்காகத் திறந்ேத இ க்கும்
உதவ

ம்?"

ேநரம் இ வ ம் ேபசவில்ைல. ஒேர சீராய்ப் ேபாய்க் ெகாண்

ந்த ஒன்றில்

சி இடற ணர்வா? ெஸௗம்யா தன் பன் தட்ைட ேமைஜேமல் ைவத்தாள். வற்றல்
இன் ம் மீதம் இ ந்த . ஸவிதா கணேநரம் அைமதி இழந்தாள். பிறகு ைகைய நீட் த்
தங்ைகயின் ைகைய ெமல்லப் பற்றி அ க்கினாள்.
"இைதப் பற்றிக் கவைலப்படாேத ெஸௗமி. அ பட் க்காமல் யா ம் வளர
யா . குழந்ைதகைளப் ெபாத்திப் ெபாத்தி ைவச்சுக்க
அைத ஏத் ப்பாளா? ெசால்

, ேபாகட் ம்,

சா ஒ

மா?

தல்ேல, அவ

ஹிந்திப்படம் வந்தி க்ேக,

ேபாகலாமா? நீ அைத ஏற்கனேவ பம்பாயில் பாத் ட் யா?"
"இன்

ம் பார்க்கேல, ேபாகலாம்."

திய திைரப்படத்ைதப் பார்த் விட் வந்த அன் சேகாதாிகள் ெவகுேநரம்
அைதப்பற்றி விவாதித்தார்கள். ெஸௗம்யா க்குப் படம் பி க்கவில்ைல. "இப்ப ப்
பச்ைசயாய் எ த்தால்தான் நல்ல படம் அர்த்தமா? இப்ேபாெதல்லாம் சினிமா,
இலக்கியம் எல்லாத் திேல ம் இந்தப் பச்ைசத்தனம் ெராம்ப அதிகமாகி அசிங்கமா
யிண்
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"நாம் அசிங்கத்ைத விட் ட் அதிெலல்லாம் இ க்கக்கூ ய கைத, கைல
நல்ல அம்சங்கைள மட் ம் எ த் ண் ரசிப்ேபாம்."
" தல்ேல விஷத்ைத ெகாட் வாேனன்? அப் றம் அதில் நல்ல
ேத ண்

ப்பாேனன்?

ம்ைப விட் ட்

தலான

எங்ேகன்

வாைலப் பி க்கிற சமாசாரந்தான்."

அன் இர ெஸௗம்யா தன் ெபட் யி
ந் இரண் ஆங்கில சஞ்சிகைள
எ த் க் குறிப்பிட்ட பக்கங்களில் தி ப்பிச் சேகாதாியிடம் ெகா த்தாள்.
ஸவிதாவின் கண்கள் விாிந்தன. "அட, உன் ேபர் ேபாட்

க்ேக! கைதயா? நீ

கைதகூட எ தறியா! எப்பேல ந் ? எனக்குச் ெசால்லேவ இல்ைலேய?"
"ெவக்கமாயி ந்த . ெமள்ளச் ெசால் ட் க் காட்டலாம்
வந்ேதன். இப்ேபா ஒ
பாேரன்."

வ ஷமாய்த்தான். எப்ப வா

தான் எ த் ண்

ம், சும்மா ஆைசக்கு, ப ச்சுப்

ப த்த ம் ஸவிதா க்கு உற்சாகம் தாங்கவில்ைல.
"ெராம்ப அ ைமயாய் எ தியி க்ேக ெஸௗமி! நீ காேலஜில் இங்கிலீஷ்ேல
ெமட ஸ்ட் ஒவ்ெவா வாி ம் ெசால்ற . அற் தமானநைட."
"நைட கிடக்கட் ம். விஷயம் எப்ப ?"
ஸவிதா ஒ கணம் தயங்கினாள். பிறகு, "நல்ல கைததான், ஆனா... ந ன ஃேபாி
ேடல்ஸ் மாதிாி இ க்கு" என்றாள்.
"நம்ைமச் சுத்தி எங்ேக பார்த்தா ம் ஆபாச ம் பயங்கர ம் இ க்கறதனால
எ த்திேலயாவ நல்லைத ம் ய்ைமைய ம் காட்ட ங்கற என் லட்சியம்."
இ வ ம் ெமௗனமானார்கள். அந்த ெமௗனம் ஸவிதாவின் ெநஞ்சில் உ த்திய .
ம நாள் அதிகாைல ஐந் மணிக்கு வழக்கம் ேபால் தங்ைக டன் அைடயா பாலம்
வைர நடந் உலாவி விட் வந்த பிறகுதான் அந்த உ த்தல் மைறந்த . அப்பாடா!
எல்லாம் ன் ேபால் ஆகிவிட்ட .
ஒன்ப மணிக்கு லகத்தி
ந் ேசவகன் திய வாராந்தரப் த்தகங்கைளக்
ெகாண் வந் ெகா த் விட் ப் பைழயவற்ைற வாங்கிக்ெகாண் ேபானான்.
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ெஸௗம்யா திய த்தகங்கைள எ த் ப் பார்த்தாள். இரண் ல் ெம தாயி ந்ததன்
தைலப்ைப ம் ஆசிாியர் ெபயைர ம் கண்ட ம், "ஓ இந்தப் ஸ்தகமா? நான்
ப ச்சி க்ேகன். ஸவி, நீ இைத அவசியம் ப . உனக்கு ெராம்பப் பி க்கும்" என்
ெசால் விட் ச் சிாித்தாள்.
ஸவிதா அப் த்தகத்ைதப் ப த்
த்தபின் ெவகுேநரம் அைசயாமல்
உட்கார்ந்தி ந்தாள். எவ்விதமான இலக்கியத் தரேமா மானிட ாீதியான ெவளிச்சேமா
இல்லாத ெவ ம் மஞ்சள் குப்ைப அந்த ல். இைதயா அவ க்குப் பி க்கும் என்றாள்
ெஸௗம்யா அவள் ெசான்னதி
ந்ெதல்லாம் ெஸௗம்யா ாிந் ெகாண்ட
அவ்வள தானா?
"ஈராஸ் திேயட்டாில் வர ஒவ்ெவா

தமிழ்ப் படத் க்கும் அவைள அைழச்சுண்

ேபாயிடறேய, ெஸௗமி ேமேல உனக்கு என்ன ேகாபம்?" என்றார் அவள் கணவர்.
"பம்பாயில் அவ

க்கு அ க்க

பார்க்க

யாத

தமிழ்ச் சினிமா தாேன? அவள்

இஷ்டப்பட் த்தான் நாங்க ேபாேறாம். இல்ைலயா ெஸௗமி?"
"ஓரா" என்றாள் ெஸௗம்யா. மற்றவர்கள் அர்த்தம் ாியாமல் விழித்தேபா
ஸவிதா க்குமட் ம் மகிழ்ச்சியாயி ந்த . சி மிப் ப வத்தில் அவ்வி வ ம்
ெபாியவர்க க்குப் ாியாமல் தமக்குள் ேபசிக்ெகாள்ள ஒ ரகசிய ெமாழிைய
உ வாக்கியி ந்தார்கள். அவர்களாக ஏற்ப த் ம் பதங்க க்கும் ஒ ச்
ேசர்க்ைகக க்கும் தனித்தனிேய அர்த்தம் ெகா த்த அந்தப் பிரத்திேயக அகராதியில்
'ஓரா' என்றால் ஆமாம் என் ெபா ள், திடீெரன அந்தரங்க ெமாழிைய ெஸௗம்யா
பயன்ப த்தியேபா தம் ஒ ைம மீண் ம் வ
த்தப்ப வ ேபால் ஸவிதா க்குத்
ேதான்றிய . சேகாதாிகள் ன்சிாிப்ேபா ஒ வைரெயா வர் பார்த் க் கண்ைணச்
சிமிட் னார்கள்.
"சாயங்காலம் ேலடீஸ் கிளப் க்குப் ேபாக

ம். ஞாபகமி க்கா?" என்றாள் ஸவிதா.

அவள் அங்கம் வகித்த மாதர் சங்கத் க்கு அ வைர சில ைற கள் சேகாதாிைய
அைழத் ப் ேபாயி ந்தாள். இன் மற்ற உ ப் பினர்களிடம் தன் தங்ைக கைத
எ
வாள் என் ெசால் க் ெகாண்டேபா கண்களி ம் கத்தி ம் ெபா ைம
த ம்பிய .
மன்றத் தைலவி ஸவிதாவிடம் அ காைமயில் உைறந்த ஓர் ஏைழப் ைபயைனப்
பற்றி அன் கூறினாள். கால் விளங்காத அவைனக் கு ம்பத்தார் ைகவிட்டார்களாம்.
ைபயன் ப க்கேவண் ம். அைதவிட க்கியமாய்ச் சாப்பிட்டாக ேவண் ம். அ கி
ந்த ஒ பள்ளிக்கூடக் காம்ப ண் க்குள் நாைலந் நாட்களாகப்
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ப த் க்ெகாண் அங்கி ந் நகரமாட்ேடெனன் அடம் பி க் கிறான். அவன
உடன விேமாசனத் க்காக மன்றத் தைலவி நிதி திரட் க்ெகாண்
ந்தாள்.
"உங்களாலானைதக் ெகா ங்க" என் அவள் ேகட்டேபா ஸவிதா பத்
பாைய
எ த் க் ெகா த்தாள். "நீங்க...?" என் அப்ெபண்மணி ெஸௗம்யாைவப் பார்த் க்
குரைல நீட் னாள். கணேநரம் தாமதித்த ெஸௗம்யா ஒ தரம் சேகாதாிைய
ஏறிட் விட் த் தன் பங்காக ஐந்
பாையக் ெகா த்தாள்.
தி ம் ம் வழியில் ஸவிதா, "பாவம், இல்ேல அந்தப் ைபயன்?" என்றேபா
ெஸௗம்யா உடேன பதில் ெசால்லவில்ைல.
"என்ன ெஸௗமி ேபசாம

க்ேக?"

"என்ன ேபசற ? பாவம். எனக்கு மட் ம் வ த்தமாயில்ேலன்
ஆனா .."

நிைனக்கறியா?

"ஆனா...?"
"இெதல்லாம் ெபாிய ெபாிய நி வன அ ப்பைடயில் சமாளிக்க ேவண் ய
பிரச்ைன. தனி ம

ஷா உதவியில் என்ன ஆகும்? நம்ம நாட் ல் வ ைம ஒ

அ யில்லாத பள்ளம். அதில் எத்தைன ேபாட் டா

ம் நிரம்பா , அதனால், ேபாட்

என்ன பிரேயாசனம்?"
"அ யில்லாத பள்ளந்தான். ேபாட்
பிரேயாசனம்."

நிரம்பா தான். அதனால் ேபாட்டவைரக்கும்

சட்ெடன் ேபச்சு ெதாய்ந்த . இ வ ம் ெமௗனமாகேவ
இப்ேபாெதல்லாம் ெமௗனம் ேபச்சின் மகுடமாக இல்ைல.

வந்

ேசர்ந்தனர்.

ஹா க்குள் அவர்கள் ைழந்தேபா அங்கு ஒேர கூச்சலாக இ ந்த . ஸவிதாவின்
பதினான்கு வயதான மகளின் ைகயி
ந் அப்ேபா தான் வந்தி ந்த
பத்திாிைகையப் பி ங்குவதற்காக அவைளவிட இரண் வய இைளயவனான தம்பி
ஓ த் ரத்திக் ெகாண்
ந்தான்.
"குட்ாீ அைத என்கிட்ட!"
"ேபாடா த யா, நான் பாத் ட் த்தான்"
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"அமிதாப்பச்சைன ஒடேன பாக்காட்டா தைல ெவ ச்சு ேமா?"
இ வ ம் கத்திக்ெகாண்ேட விடாமல் ஓ னார்கள். ேசாபா க்குப் பின்னி ந்
ேவகமாய்த் தி ம்பிப் பாய்ந்தேபா ைபயன் சுவர் அலமாாியில் ேமாதிக் ெகாண்டான்.
அதன் கண் ணா க் கத உைடந் உள்ேள ைவக்கப்பட்
ந்த ஓர் உயரமான
'கட்கிளாஸ்' ஜா

பக்கவாட் ல் சாிந்த . அ

அைதப் பி த் க்ெகாண்டாள். அவள்
கண்
என்

கீேழ வி

ன் ஸவிதா ஓ ப்ேபாய்

கம் சிவந்தி ந்த . "கடன்காரா, அெதன்ன

த்தனமாய் ஓட்டம்? இப்ேபா இ உைடஞ்சி ந்தா என்ன ஆயி க்கும்?"
மகைனப் பார்த்
ச்சிைரக்கக் ேகாபமாய்க் கத்தினாள்.

ைபயன் தைல கவிழ்ந்த . "ஸாாிம்மா!" ேவகம் அடங்கி அவ ம் அவன் அக்கா ம்
அைறைய விட் ெவளிேயறினார்கள். ஸவிதாவின் படபடப் அடங்க சிறி ேநரம்
ஆயிற் , ெஸௗம்யா அவைளேய பார்த் க் ெகாண்

ந்தாள்.

"பாேரன் ெஸௗமி, நம்ம அப்பா அம்மா ெகா த்த ன் நான் இைத ஒ
ெபாக்கிஷம் மாதிாி காப்பாத்தி வச்சுண்
க்ேகன். அ ெதாிஞ்சும் இந்தக்
குழந்ைதக

க்கு எத்தைன அஜாக்கிரைத?"

ெஸௗம்யா ஏ ம் ெசால்லவில்ைல.
"இ

உைடஞ்சி ந்தால் எனக்கு உயிேர ேபானாப்பல இ ந் தி க்கும். இதன்

ேஜா ைய உனக்குக் ெகா த்தாேள, நீ ம் பத்திரமாய்த்தான் வச்சி ப்ேப,
இல்ைலயா?"
"பத்திரமாய்த்தான் இ க்கு."
"இேதமாதிாி ஹால்ேலதான் பார்ைவயாய் வச்சி க்கியா நீ ம்?"
"வச்சி ந்ேதன்"
"அப்ப ன்னா?"
"ேமல் ஃப்ளாட் ெபாண்
அைதப் பார்த் ெராம்ப அழகா இ க்குன்
பாராட் னாள். அதனாேல அவள் கல்யாணத் க்குப் பாிசாய்க் ெகா த் ட்ேடன்."

RangaRakes

tamilnavarasam.com

157

ஸவிதா அதிர்ந்

நின்றாள்.

”என்ன! ெகா த் ட்டயா? அைத விட் ப் பிாிய உனக்கு எப்ப

மனசு வந்த ?”

”ஏன் வரக்கூடா ?”
”அப்பா அம்மா நிைனவாய்...”
”அப்பா அம்மாைவ நிைன

வச்சுக்க நிைன ச் சின்னங்கள் ேவ

மா என்ன?”

மீண் ம் கத்தி ைனயில் விநா இடறிய . சேகாதாிகள் ஒ வைரெயா வர்
தீவிரமாய் ெவறித்தார்கள். பார்ைவயில் குழப்பம்.
” நான் ேபாய் நமக்குக் காபி கலக்கிேறன் ஸவி. ஜா ைய ஜாக்கிரைதயாய்
ெவச்சுட்

வா.”

ஒேர அள இனிப் ச் ேசர்த்த காபிைய அவள் எ த் வர, இ வ ம் ப கினார்கள்.
ந விப் ேபாகும் ஒன்ைற இ த் ப் பி த் க்ெகாள் ம் ெசயலாய் அ இ ந்த .
அதற்குள்ளாகவா இ மாதங்கள்
யப் ேபாகின்றன? அந்த ஏக்கம் இ வர்
பார்ைவயி ம் ெதாிந்த . அ க்க ஒ த்தி ேதாழைமைய மற்றவள் நா வந்
உட்கார்ந் ெகாள்வதி

ம் 'இ

அவ

க்குப் பி க்கும்' என்

பார்த் ப் பார்த் ச்

ெசய்வதி ம், 'அ த்த சந்திப் எப்ேபாேதா?' என்ற தாபம் ெதானித்த . எனி
அத்தைன ஆந்தாிகத்தி ம் இப்ேபாெதல்லாம் ேபச்சில் ஒ கவன உணர் .

ம்

சிாித் க்ெகாண்ேட அரட்ைட ய க்கும்ேபா , பைழய நிைன கைளேயா இத்தைன
வ ஷக் கைதகைளேயா பகிர்ந் மகி ம்ேபா , சட்ெடன் எ ம்பிவிடக்கூ ய ச தி
ேபதத்ைதத் தவிர்க்க ைனந் ெகாண்ேட இ க்கும் ஒ ஜாக்கிரைத. விளிம் க்கு
இப்பாேலேய இ க்கேவண் கிற கவைலயில் நிழலா ம் ஒ தயக்கம்.
அண்ைமயில் எ த் க்ெகாண்ட ைகப்படத்தின் பிரதிையத் தபால்
பார்த் விட்

ெஸௗம்யாவின் கணவர், ”அைடயாளம் ெதாியாமல்

குண்டாகிவிட்டாேய! 'நான்தான் ெஸௗம்யா' என்

ெநற்றியில் அச்ச த் க்ெகாண்

வா” என் எ தியி ந் தார். அவ ம் குழந்ைதக ம் எ
உல்லாசமா ம் இயல்பாக ம் ெதானித்தேபாதி ம் அவ
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மிக ம் உணர்கிறார்கெளன்ற ஜாைட ாிந்த . விைரவில் கிளம்பிவிட
ேவம் ய தான்.
தாம் இனி இப்ப வ ஷக்கண்க்காகப் பிாிந்திராமல் ஆண் க் ெகா தடைவ
ஒ வைரெயா வர் ைற ைவத் ப் ேபாய்ப் பார்க்க ேவண் ெமன் சேகாதாிகள்
தீர்மானித் க்ெகாண்டார்கள்.
"நி இயர் ெரெஸால் ஷன் மாதிாி ஆயிடக்கூடா இ !" என் ெஸௗம்யா கூறிச்
சிாித்தேபாேத அவள் தண்கள் பனித்தன. ஸவிதாவின் ேமாவாய் ந ங்கிய . எ
ம்
ெசால்லாமல் ஓர் அட்ைடப் ெபட் ைய எ த் வந் நீட் னாள். அத ள் ஓர்
அைடயா

ைகத்தறி

ல் ேசைல. சிவப் உடல்,மஞ்சளில் அகல மான ேகா ரக் கைர.

" எ க்கு இெதல்லாம் ஸவி? "
" ேபசப்படா ,ைவச்சுக்ேகா."
" உன் இஷ்டம். எனக்கு மட் ந்தானா?"
" இேதா எனக்கும்."
மயில் க த்

நிறம். ஆனால் அேத அகலக் கைர. மீண் ம் ன்னைககள் ேபசின.

நாட்களின் ேதய்வில் கைடசியாக இன்ெனா நாள். ெஸௗம்யா ஊ க்குப்
றப்ப ம் நாள். ெரயி க்குக் கிளம் ம் ேநரம்.. சாமான் கள் கட் ைவக்கப்பட் த்
தயாராயி ந்தன.
"கிளம்பிட்டாயா ெஸௗமி? " ஸவிதாவின் குரல் கம்மிய .
" நீ ம் ஸ்ேடஷ
ஆவ

க்கு வரேயான்ேனா ஸவி? "

க்கு ஆவல் பதிலளித்த . "கட்டாயம்."

" எப்ேபா எந்த ஊ க்குக் கிளம்பறத் க்கு
என் வழக்கம்."

RangaRakes

ந்தி ம் சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ற

tamilnavarasam.com

159
ஸவிதா ெமௗனமாய் இ ந்தாள். ெஸௗம்யா. ெஸௗம்யாவின் கண்களில் கலக்கம்
ெதாிந்த .
"ஆனா இங்ேக ைஜ அைறேய இல்ைலேய? " என்றாள் ெதாடர்ந் .
" இல்லாட்டா என்ன? மனசிேலேய ேவண் க்ேகாேயன். நம்பிக்ைக இ ந்தால் அ
ேபாறாதா?"
" நம்பிக்ைக இ ந்தால்' னா? உன் நம்பிக்ைக அந்தமாதிாின் ெசால்றயா? "
திடீெரன் ெஸௗம்யாவின் கம் மாறிய . " அல்ல உனக்கு நம்பிக்ைகேய
இல்ேலன்

அர்த்தமா?"

" நான்...நான் அைதப்பத்தி ஏ ம் ேயாசிச்சுப் பார்த்த

கிைட யா ." ஸவிதா க்குச்

சங்கடம் ேமேலாங்கிய . " இப்ேபா எ க்கு விவாதம் ெஸௗமி, ஊ க்குக் கிளம்பற
சமயத்திேல?"
" என்ன ஸவி இ ! இவ்வள

ெபாிய விஷயத்ைதப் பத்தி உனக்கு ஏ ம்

தீர்மானமான அபிப்பிராயம் இல்ைலயா?"
"இைத ஒ

ெபாிய விஷயம்

நான நிைனக்கேல."

ெஸௗம்யாவின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் பி ங்கின. அவர்க ைடய சி மிப்
ப வத்தின் சூழ்நிைல எத்தைன பக்தி மயமான ! அம்மா அன்றாடம் ைஜ ெசய்வாள்.
சாங்காலமானால், ' ேபாய்ச் சுவாமி அைறயி
ஏத் ங்ேகா ' என்

ம்

ளசி மாடத்தி

ம் விளக்கு

பணிப்பாள். அவர்கைள ெவள்ளிக்கிழைம தவறாமல் ேகாயி

க்கு

அைழத் ப் ேபாவாள். ேதாத்திரங்கெளல்லாம் ெசால் க் ெகா ப்பாள். 'வாழ்க்ைகயில்
எந்தக் கஷ்டத்தி

ம்

ைண இ க் கிற

ஆண்டவன் ெபயர் ஒண்

ேபாதிப்பாள். தான் அந்த வழியிேலேய நடந்

வந்தி க்க, இவ

தான்' என்

க்கு மட் ம் என்ன

ஆயிற் ?
"ெதய்வ நம்பிக்ைகைய இழக்கறமாதிாி உனக்கு அப்ப

என்ன அ பவம் ஏற்பட்

ஸவி?"
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"அந்த நம்பிக்ைகைய இழந் ட்ேடனா இல்ைலயான்

எனக்ேக நிச்சயமாய்த்

ெதாியா . ஆனா, அ பவம் நமக்ேக ஏற்பட்டால் தானா? கண்

ம் கா ம் மனசும்

திறந் தாேன இ க்கு? ேபாகட் ம், உலகத்தின் பிரச்ைனகைளெயல்லாம்
பார்க்கறேபா இந்த விஷயம் ஒ தைலேபாகிற பிரச்ைனயாய் எனக்குத் ேதாண
ேலன் வச்சுக்ேகாேயன்."
"எத்தைன அலட்சியமாய்ச் ெசால் ட்ேட? ஆனா நான், ெதய் வத்ைத நம்பேலன்னா
என்னால் உயிேராடேய இ க்க
யா ."
பார்ைவகள் எதிெரதிராய் நின்றன. அவ்ற்றில் பைதப் , ம ள், ெஸௗம்யாவின்
அதிர்ச்சி இன் ம் மாறவில்ைல. தமக்ைகையப் பார்த்த அவள் பார்ைவ 'இவள் யார்?'
என் வியந்த . பிறகு கண்கள் விலகின.
ஸவிதா தவிப் ம் ேவதைன மாய் நின்றாள். என்ன ெசால்வெதன் ெதாியவில்ைல.
எைதச் ெசான்னா ம் அர்த்தம் இ க்கும் ேபால ம் ேதான்றவில்ைல. ஒன்றாய்ப்
பிறந் வளர்ந்தவர்கள் தான். ஒேர மரபினா ம் ஒேர வைகயான பராமாிப்பா ம்
உ வான ைவதான் அவர்க
மதிப் க

ைடய எண்ணங்க

ம், கண்ேணாட்டங்க

ம்! ஆனால் வளர வளர அவற்றில் எவ்வள

ஒவ்ெவா

ம்,

மா பா ?

மனித உயி ம் ஓர் அலாதியா? அதன் தனிப்பட்ட தன்ைமைய

ஒட் த்தான் வாழ்க்ைக எ ப் ம் எதிெரா கள் அைம கின்றனவா? ஒ வைரெயா வர்
ெதாி ம் ாி ம் என் ெசால்வ ெதல்லாம் கைடசியில் எத்தைன அறி னம்? எவ்வள
ெந ங்கிய உறவாயி ந்தா ம் ஒவ்ெவா
ைற ம் ஒவ்ெவா த்தைர ம் ஒ
திய
இ ப்பாகத்தான் கண் அறி கம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் இ க்கிற . காலம்
ெகாண் வ ம் மாற்றம் ெவ ம் நைர மட் மல்ல.
அன் ... அ அ யிைழ, உள் யிர்ப் . அ இ ப்பதனாேலேய,
ேவ பா களினால் அழி ேநர்ந் விடாதி க்கத்தான் அ இ க்கிற .
மன்னிக்க ம், ெஹரால்ட்ராபின்ஸ்! வாழ்நாள்
அன் ெசய் ெகாண்
க்கிேறாம்.
"நாழியாறேத! ேபசிண்ேடயி ந்தால் ஸ்ேடஷ
டாக்

ெர " என்றவா

வ ம் அந்நியர்கைளத் தான்

க்குக் கிளம்ப வாணாமா? வாச ல்

அங்கு வந்த அவள் கணவர் அவர்கைளப் பார்த் , "உங்க

ேபச்சுக்கு ஒ 'ெதாட ம்' ேபாட் ட் வாங்ேகா, அ த்த சந்திப்பில் ம ப
எ த் க் கலாம்" என்றார் சிாித் க்ெகாண்ேட.
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"இேதா வேராம், வா ெஸௗமி!" ஸவிதா தங்ைகயின் ைகையப் பற்றிக்ெகாண்டாள்.
சேகாதாிகள் வாசைல ேநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். ைகப்பிைணப் விலகவில்ைல.
ஆனால் அவர்கள் ஒ வைர ெயா வர் பார்த் க் ெகாள்ளவில்ைல.
----------------------------------
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15. ெஜயந்தன் : பகல் உற கள்
ெஜயந்தன்ெஜயந்தனின் இயற்ெபயர் எம்.பி. கி ஷ்ணன்.பிறந்த

மணப்பாைறயில் (15-6-

1937). கால்நைட ஆய்வாளராகப் பணியாற் ம் இவ ைடய தல் பைடப் 1974-இல்
ெவளியாயிற் .மிகக் கு கிய காலத்தில் இவ ைடய சி கைதக ம் நாடகங்க ம்
இலக்கிய ரசிகர்கள், ெவகுஜனப் பத்திாிைக வாசகர்கள் ஆகிய இ வர் மத்தியி
உற்சாகமான வரேவற் ப் ெபற்றன. ல் வ வில் வந் ள்ள இவ ைடய

ம்

பைடப் கள்:'ெஜயந்தன் நாடகங்கள்' (1976),நிைனக்கப்ப ம்'
(நாடகம்,1978),'சம்மதங்கள்' (சி கைதகள்,1978),'அ ம் கள்'(சி கைதகள்,1980).
இவ ைடய 'நிைனக்கப்ப ம்' நாடகம் 1978-ஆம் ஆண் ன் சிறந்த
ெபற்ற .

ல் வி

கவாி:9.Thamarai Nagar, Behind Pankaj Colony,Madurai-625009
பகல் உற கள் - ெஜயந்தன்
காைல மணி ஒன்ப .கைதைவப் ட் க்ெகாண் அவர்கள் இ வ ம் ெத வில்
இறங்கினார்கள்.அந்தக் கனம் அவர்கள் இ வ க்குமிைடேய ள்ள அந்த ஒப்பந்தம்
அம க்கு வந்த . அ தினசாி வழக்கம்.
ெடாிகாட்டன் ேபண்ட்,ெடாி ன் சட்ைட,கூ ங்கிளாஸ், மி க்கான நைட
இைவேயா

அவ

ம்.கலர் ேமச் ஆகின்ற உல்

உல்

ேசைல,ஃ ல்வாயில்

ஜாக்ெகட்,ெச ப் ,ைகப்ைப இைவ டன் அவ ம். அந்த ேஜா நைட தினம்
ேவ க்ைகப் பார்க்கப்ப கின்ற ஒன் . கடந்த ன் வ டங்களாக அவர்கள்
அப்ப த்தான் றப்ப கிறார்கள்,வந் ேச கிறார்கள் என்றா ம் சிலர
இன்ன ம் ஈர்க்கத் தவறாத ஒன் . சில க்கு அவர்கள்ேமல் ெபாறாைம

கவனத்ைத

கூட,குறிப்பாக அவள்ேமல். ஏெனன்றால் அவள்
உள்

ர்க்காாி.'அட,சின்னப்பிள்ைளயில்

க்க ஒ க விட் க் கிட் ,ைக ம் கா

ெசாாி ெசாாியாப் பார்க்கச் சகிக்கா ங்க' என்

ெசால்பவர்க

பாவம்'கைள எ த் க் காப்பாத் ச்சுங்க'என்பவர்க

ம்

ம் உண் .'அவங்கம்மா

ம் உண் .

அவர்கள் இ வ ம் அரசு ஊழியர்கள்.அங்கி ந் ஐந் ைம ல் இ க்கும்
த் ப்பட் பஞ்சாயத்
னியனில் ேவைல பார்க்கிறார்கள். அவன் ேகஷியர். அவள்
ைடப்பிஸ்ட்,
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அவர்கள் இ வ ம் ெத வில் வ ம்ேபா

எதிர்ப்ப ம் சிலர் ன்னைக

ெசய்வார்கள். சிலர், "என்னா ெபாறப்பட்டாச்சா?" என் ேகட்பார்கள். அவன்
மி க்காகத் தைலயாட் வான். அந்த மி க்குத் ெகாஞ்சம் அதிகந்தான். நான் ெபாிய
ஆள் என்பதால்தான் சின்ன மனிதர்களாகிய நீங்கள் இப்ப க் ேகட்கிறீர்கள் என்
ெசால்கிற மாதிாியான மி க்கு. யாராவ அவளிடம் அப்ப க் ேகட்டால் அவள்
பதிலாக ஒ மாதிாி சிாிப் ச் சிாிப்பாள். அ அழகாக இ க்கும். அ பல ேநரங்களில்
அவ

க்கு எாிச்சல் த கின்ற சிாிப் . 'ேபாயி காட்டான்

ட்டான் கிட்ட எல்லாம்

பல்லக் காட் க்கிட் ...'
அவர்கள் கிறிஸ் வர்கள். அவள் ஆதி கிறிஸ் வச்சி. அவன் பாதியில்
கிறிஸ் வனானவன். அதாவ இவைளக் கட் வதற்காக அப்ப யானவன்.
அவர்கள் ஒன்ப

பத் க்ெகல்லாம் பஸ் ஸ்டாப் வந்

விட்டார்கள். பஸ் ஒன்ப

இ ப க்கு. பஸ் ஸ்டாப்பில் கூட்டம் அதிகமாக இ ந்த ; க்கட் கிைடக்காேதா
என் பயப்ப ம் அள க்கு அதிகமாக இ ந்த . அப்ப அன் திடீர்க் கூட்டத்
க்குக் காரணமாக அங்கி ந்தவர்கள் ஆ க்ெகான் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
இவன், உடேன கூட்டமாகக் கூ க் கல்யாணம் ெசய்பவர்கைள ம், ேதர்த்தி விழா
என் ைவத் க்ெகாண் கூட்டம் கூட் பவர் கைள ம்
ப்பில் திட் னான்.
ஏேதா வாங்குவதற்காக அவள் ெபட் க்கைடப் பக்கம் நகர்ந் தி ந்தேபா

அவன்

பக்கமாக வந்த பாலகு வா ெரட் யார், "என்னங்க இன்னிக்கு அவங்கள கா ம்?"
என்றார். இ கிராமத் ப்பழக்கம். குட்மார்னிங் ெசால்வதற்குப் பதிலாக இப்ப
எைதயாவ ேகட் ைவப்பார்கள். அவன் வழக்கப்ப ெகௗரவ மாக ம்
விைரப்பாக ம், "வந்தி க்காங்க" என்றான். அவன் ெவளியிடங்களில் அவைளக்
குறித் ப் ேபசும்ேபா

மாியாைத யாக, 'அவங்க' என் தான் ெசால்வான். அவள்

அவைன, 'எங்க சார்' என்பாள்.
ஒன்ப
ஸ்டாண்

இ ப பஸ் ஒன்ப நாற்ப க்கு வந்த . வ ம் ேபாேத அ நிைறந்
ம் நிைறய ஆட்கள் நின் ெகாண் வ வ அதன் கண்ணா வழியாகத்

ெதாிந்த . இங்ேக இ வைர இங்குமங்குமாக நின்ற கூட்டம் ஒேர திரளாகி, பரத் ப்
பஸ் ன் ப க்கட் எந்த இடத்தில் நிற்கும் என் கணக்குப் ேபாட் க்ெகாண்
நின்ற . பஸ் நின்றேபா ெந க்கிய த்
ண் ஏறப் ேபாய், 'யா ம் ஏறாதீங்க'
என்ற கண்டக்டாின் கண் ப்பான கட்டைளயால் தயங்கி ஏறாமல் அண்ணாந்
ெகாண் நின்ற .
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அவ ம் அவ ங்கூட அங்ேக ஓ வந்தி ந்தார்கள். அவள், பஸ் ப யின்
இட
றக் கம்பிையப் பி த் க் ெகாண்
ந்த பாலகு வா ெரட் யா க்கு
அ த்தப யாகப் பஸ் பா யில் உரசியப நின் க்ெகாண்
ந்தாள். அவன்
த ேலேய ெகாஞ்சம் ன்னாள் வந்தி ந்தா ம் கூட்டம் ெந க்க ெந க்கக்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகப் பின்வாங்கிக் கூட்டத்தின் கைடசிக்கு வந் விட்டான்.
பஸ் ஸ்டாப்பில், கூட்டத் க்குப் பின்னால் சற் த் தள்ளி நின்

ெகாண்

ந்த

பார்த்தசாரதி என் ம் இைளஞன், "கண்டக்டர் சா க்கு ெரண்
க்ெகட் ேபா ,
ஆபீஸ் க்ெகட்" என் பலமாகச் ெசான்னான். ெசால் விட் அவைளப் பார்த்தான்.
அவள் அந்தப் பாதிச் சிாிப்ைபக் காட் னாள். இவ க்குப் ெபாசு ெபாசுெவன்
வந்த . பார்த்தசாரதி அங்ேக சும்மா நின் ெகாண்
ந்தான். அவன் பஸ் ற்குப்
ேபாவதாக இ ந்தால் கம்பிையப் பி த் க் ெகாண்
க்கும் தல் ஆளாக அவன்
தான் இ ப்பான். அப்ேபா வாயில் சா ம் வரா ேமா ம் வரா .
பஸ்

ந்

நான்ைகந்

கண்டக்டர் இடக்காைல நீட்

ேபர் இறங்கினார்கள். அவர்கள் இறங்கிய ம்
வாசைலக் கு க்காக அைடத் க்ெகாண் ,

"எடமில்ேல" என்றான். பின் , பின்னால் தி ம்பி கண்ணா

வழியாகப் பார்த்தப ,

"என்னா எறங்கியாச்சா?" என்றான். ேமேல டாப்பில் எைதேயா ேபாட் விட்
ஆள் ஏணி வழியாக இறங்கிக் ெகாண்
ந்தான்.
கண்டக்டர் பார்க்க ேநர்ந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவள் தன் பாதிச் சிாிப்ேபா

ஒ

ைகைய

உயர்த்தி இரண் விரல்கைளக் காட் னாள். கண்டக்டர் சிாித்தப , "இல்லீங்க, நான்
உதயசூாியன்" என்றான். ேதர்த க்கு இரண்
ன் நாள்தான் இ ந்ததால் அைதப்
பார்த்தவர்கள் ாிந் ெகாண் சிாித்தார்கள். அவள் அைரச் சிாிப்ைப க்கால்
சிாிப்பாக்கினாள். கண்டக்டர் ம ப
ம் ஒ
ைற அவைளப் பார்த் க்ெகாண்டான்.
பின் றம் ஏணியி
ந் இறங்கிய ஆள் வந் பஸ் ல் ஏறிக்ெகாண்ட ம்
கண்டக்டர் அவைளப் பார்த் , "நீங்க ெரண்

ேப ம் வாங்க" என்றான்.

பஸ் றப்பட்ட ம் கண்டக்ட க்கு இடம் ேபா ம் பிரச்ைன. எப்ப ேயா ஆட்ைடத்
க்கிக் குட் யில் ேபாட் க் குட் ையத் க்கி ஆட் ல் ேபாட் அவ க்கு ஓர் இடம்
ெகா த்தான். கைடசியாக அவள் உட்கார்ந்த சீட் ல் ஒ இடம் பாக்கி வி ந்த .
நிற்பவர்களில் ெபண்கள் இல்ைல. யாேரா ஒ வர், “சார், அங்க உக்காரட் ம்” என்
ேயாசைன ெசான்னார். அதன் ேபாில் பின்னால் நின் ெகாண்
ந்த இவன் வந்
அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந் ெகாண்டான். பஸ் ல் வந்த சிலர் தம்பதிகள் என்றாேல
அவர்கைள ஒப்பிட் ப் பார்க்கும் பழக்கத்தில் இவர்கைளப் பார்த்தார்கள். இைத
உணர்ந்த அவன் இன் ம் ெகாஞ்சம் ாிம் ஆக உட்கார்ந் ெகாண் பஸ் கண்ணா
வழியாக ேநேர சாைலையப் பார்த்தான்.
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அவர்கள் அ வலக காம்ப ண் ற்குள் ைழந்தேபா வராந் தாவில் நின் சில
ஸ்டாப்கள் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார்கள். அவர்கள் இவர்கைளக் கண்ட ம் ஏேதா
ேபசிவிட் ப் பிறகு சிாித்தார்கள். இவர்கைளப் பார்த்ேத சிாித்தார்கள். இவன் வந்
ப ேயறியப ேய, “என்னா?” என்றான். அட்ெடண்டர் கி ஷ்ணன் சிாித்தப ேய,
“இப்ப எங்க

க்கு ஒ

சந்ேதகம் சார். இப்ப இவங்க” என்

ஆபிஸ் ைடபிஸ்டா; இல்ல மிஸஸ் ேகஷியரான்

அவைளக் காட் , “நம்ப

” என்றான்.

ஷ

ம் மைனவி ம்

ெவ மேன சிாித்தார்கள். ெடப்ேபா கிளார்க் ஜகந்நாதன், “நான் ெசால்ேறன்,
ைடப்ைரட்டர்

ன்னால் உக்காந்தி க்கப்ப ைடபிஸ்ட், எந்தி ச்சுட்டா மிஸஸ்

ேகஷியர்” என்றான்.
எஸ்டாபிளிஸ்ஷ்ெமண்ட் மகா ங்கம் உடேன, “ஆனா அேத சமயத்தில் இவ

cash-

ல் உக்காந்தி க்க ம். இல்ேலனா மிஸஸ் ராஜமாணிக்கம் ஆயி வாங்க” என்றான்.
எல்ேலா ம் சிாித்தனர். பிறகு அவர்கள் ஒ ெபண்ைண அவள் கணவன் ெபயைரச்
ெசால் , இன்னார் மிஸஸ் என்
ெபயைரச் ெசால்

ெசால்

ம்ேபா

இன்னா ைடய மிஸ்டர் என்

ஓர் ஆைண அவன் மைனவியின்
ஏன் ெசால்லக்கூடா ?

ஆைண மட் ம் ஏன் சுயம் வாக மிஸ்டர் என் ெசால்லேவண் ம் என்
வாதித்தார்கள். அவைள ஏன் மிஸ்டர் பிேலாமினா என் கூப்பிடக்கூடா என்
ேகட்டார்கள். இவர்கள் சிாித்தப ேய உள்ேள ேபானார்கள். அவன் சிாிப்பில், பாதி
‘ஒங்க
நா

க்கு என்னா ேவைல’ என்கிற ேதாரைண. அவள் சிாிப்பில் ‘அப்ப ெயல்லாம்

ம் உங்கைளப் ேபால் கலகலெவன்

ேபசிவிடக்கூடா ,

யா ’ என்ற சாயல்.

அவர்கள் இ வ ம் மாேனஜர் ேமைஜக்குச் ெசன் வ ைகப் பதிேவட் ல்
ைகெய த் ப் ேபாட ம் அங்ேக மாேனஜர் வர ம் சாியாக இ ந்த . அவள் தன்
ேமைஜக்கும் அவன் தன் அைறக் கும் ெசன்றார்கள்.
அவள் ைடப்ைரட்டர் ன்னால் உட்கார்ந் சுமார் பதிைனந் நிமிஷங்கள் வைர
உ ப்ப யாக ஒன் ம் ஆரம்பிக்கவில்ைல. ஏேதா இப்ப
ம் அப்ப
மாகப்
ெபா ைதப் ேபாக்கிக்ெகாண்
ந்தாள். பிறகும் மனமில்லாமல் ைடப்ைரட்டாில்
கார்பேனா சில ேபப்பர்கைளச் ெச கினாள்.
அவ க்கு எதிேர இரண் ேமைஜ தள்ளி அந்த ஹா ல் கைடசி யாக
உட்கார்ந்தி க்கும் ெடஸ்பாட்ச் கி ஷ்ணன் இரண்ெடா
ைற அவைளப்
பார்த்தான். அவள் அந்த அ வலகத்தில் ஐந் வ ஷங்க க்கு ன்பி ந்த
பிேலாமினாதானா என் சந்ேதகம் வந்த . இைத அவன் அவர்கள் வராந்தாவில்
நின் ேபசிக்ெகாண்
ந்த ேபாேத, அவள் தன் கணவன் பின்னால் நின்
ெவ மேன சிாித் விட் ப் ேபானேபாேத நிைனத்தான். அவ க்கு நிச்சயமாகத்
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ேதான்றிய . இவள் ன் வ ஷங்க க்கு ன் இ ந்த அந்த பிேலாமினா அல்ல.
அவளாக இ ந்தி ந்தால் அவ ம் இவர் கேளா ேசர்ந் ேஜாக் அ த்தி ப்பாள்.
கலகலெவன் சிாித் தி ப்பாள். அப்ேபாெதல்லாம் அவள் கத்தில் அலாதியான
கைளயின் ள்ளல் இ க்கும். ஒ தடைவ அவள் இேத ைடப் ைரட்டர் ன்னால்
உட்கார்ந் ெகாண் அ த்த ேஜாக் இன் ம் அவன் ெநஞ்சில் பசுைமயாக இ ந்த .
அப்ேபா
சாயக்கா

ராஜமாணிக்கம் இந்த அ
னியனில் இ ந்தான்.

வலகத்தில் ேவைல பார்க்க வில்ைல.

அவன் இங்கு மாற்றலாகி வந்த ந்தான் இ வ ம் காத த் க் கல்யாணம்
ெசய் ெகாண்டார்கள். அதற்கு ன் இந்த அ வ லகத்தில் ேசாசியல் ெவல்ஃேபர்
ஒர்க்கராக இ ந்த சாமி சுப்ர மணியம் உபெதாழிலாகச் ெசய் வந்தார். அவர்
இவ க்ெகா வரன் பார்த்தார். அந்த வரன் ம ைர எல்.ஐ.சி யில் ேவைல பார்த்தான்.
கல்யாணப் ேபச்சு ஆரம்ப நிைலயில் இ ந்தேபா ெபண் பார்க்க ஒ நாைளக்கு
அவன் இந்த ஆபீஸ் வ வதாக இ ந்த . ஆனால் அப்ப ச் ெசான்னப அவனால்
இரண்
ைற வர
யாமல் ேபாய்விட்ட . ஒ நாள் அ வலகம்
வ ம் நிரம்பி
வழிந் ெகாண்
ந்தேபா இவள் சத்தம் ேபாட் ச் சாமி சுப்பிரமணியத்திடம்
ேகட்டாள்; "என்னா சார் ஒங்க மாப் ள? எப்ப சார் வரப்ேபாறா ?"
அ த்த தடைவ, " அவ ெபாண்
பாக்க வரவான் ேகட் ட் வந்
ெவ த் ச் சிாித்த . இைதச் ெசால்

பார்க்க வரப்ேபாறாரா இல்ல நான் மாப் ள
ங்க." இைதக் ேகட் அந்த அ வலகேம
விட் அவ ம் அேத விகிதத்தில் சிாித்தாள்.

இரண் ெமட்டர்னிட் அ ஸ்ெடண் கள் மாேனஜர் ேமைஜ வைர வந்
யாைரேயா ேத விட் ப் ேபானார்கள். ைடப் ெசய் ெகாண்
ந்த பிேலாமினா
அவர்கைளக் கவனிக்கவில்ைல. கி ஷ்ணன் பார்த்தான். அவர்களில் ஒ த்தி ேபா ர்
மங்களம். சுமார் ன் மாதங்க க்கு ன் அவ க்கும் பிேலாமினா க்கும்
ஈேவாக்கள் ஹா ல் நடந்த சண்ைட ம், அதில் ராஜமாணிக்க ம் கலந் ெகாள்ள,
மிக ம் அசிங்கமாகிப் ேபானைத ம் அவன் நிைனத் க் ெகாண்டான்.
ஒ நாள் பிேலாமினா இந்த ஹா ல் கு தண்ணீர் தீர்ந் விட்டெதன் ஈேவாஸ்
ஹா க்கு வந்தாள். அங்ேக எப்ேபா ம் பத் ப் ேபர் இ ந் ெகாண்
ப்பார்கள்.
ெபாிய பீேராக்கள் அப்ப
ம் இப்ப
மாக நி த்தப்பட்
க்கும். அங்ேக ஒ வர்
இ ப்பைத ஒ வர் கவனிக்காமல் இ ந் விட ம் வாய்ப் உண் . பிேலாமினா
வந்தேபா அங்கு ஒ
ைலயில் நின் நான் ைகந் ெமட்டர்னிட்
அ ஸ்ெடண் கள் ேபசிக்ெகாண்
ந் தார்கள். அவர்களில் ேபா ர் மங்கள ம்
ஒ த்தி. அவர்கள் பிேலாமினா வந்தைதக் கவனிக்கவில்ைல. அவர்க க்கு ஏேதா
பயணப் ப
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ராஜமாணிக்கம் ெபா வாக மனிதர்கைள மதிக்காதவன். அதி
உட்கார்ந்

ம் Cashன்

ன்

விட்டால் கமிஷனைரேய மதிக்கமாட் டான். சும்மாவா? பணம் அல்லவா

எல்லா க்கும் ெகா க்கிறான்? அப்ப யி க்க இந்த அற்ப ெமட்டர்னிட்
அ ஸ்ெடன் கைள மதிப்பானா? இவர்கள் ேபாய்ப் பணம் ேகட்டேபா , "அப் றம்"
என் ெசால் விட்டான். ேபசிக்ெகாண்
ந்தவர்களிடம் திதாக வந் ேசர்ந்த
அவர்களில் ஒ த்தி, "என்னா பணம் வாங்கியாச்சா?" என்றாள். அதற்கு இந்தப் ேபா ர்
மங்களம், "அந்தக் கடயன் அ க்குள்ள கு த்
பணத்ைத அ க்குள்ள ெவளிேய எ த்
சிாித்தார்கள்.

வானா? அவங்க அப்பன்

வானா?" என்றாள். அவர்கள் ெம

இைதக் ேகட்ட பிேலாமினா உடேன சட்ெடன்

ட் ப்
வாகச்

கம் சிவக்க "மாியாைதயா

ேபசு . நீ ெநனச்ச ஒடேன கு க்க நீயா சம்பளம் கு த் வச்சி க்ேக?" என்றாள்.
அவைள அங்ேக கண்ட அவர்கள் திைகத்தார்கள். இ ந்தா ம் மங்களம் ேசசுபட்டவள்
அல்ல. அவ க்குப் பட்டப் ெபயர் ேபா ர் ெரௗ . சண்ைட சச்சர கள் அவ க்கு
மிக்ஸர் காரா ந்தி மாதிாி. எைத ம் ேலசில் விட் க் ெகா க்க மாட்டாள். அவள்
விைறப்பாக, "ஒண்

ம் ேமாசம் ேபாயிடல. அவ ம் எங்களக் காணாதப்ப அவளக்

கூப்பி , இவ ளக் கூப்பி ன்

தான் ெசால் க்கிட்

இ க்கா " என்றாள்.

இைதத் ெதாடர்ந் இ வ க்கும் காரமான வாக்குவாதம் நடந்
ெகான்
ந்தேபா விஷயம் ெதாிந் ராஜமாணிக்கம் ேவகமாக வந்தான்.
வ ம்ேபாேத என்ன ஏெதன்ற நிதானம் இல் லாமல், " க்கிப் ேபாட் மிதிச்சா
ெரௗ ப் பட்டெமல்லாம் பறந் ேபாயி ம்" என் ெசால் க்ெகாண்ேட வந்தான்.
இைதக் ேகட் மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன நடக்குேமாெவன் பயந் விட்ட
ேபாதி ம் மங்களம் மட் ம் எதிர்த் , "எங்கடா, மிதி பார்க்கலாம்" என்
வந்தாள்.
இ

சில ெபண்களின்

ெசால்வேதா

ப் ச் சீட் . ஓர் ஆைணப் பார்த்

'அ டா பார்க்கலாம்' என் ம் ெசால்

அவமானப்ப த்தியதாக ம் இ க்கும். அேதா

ன்ேன

'அடா' என்

விட்டால் சாியானப

நாைளக்கு நா

ேபர்," என்னா

இ ந்தா ம் ெபாம்பள ேமல ைகவக்கலாமா?" என் ேகட்பார்கள் என் யா ம்
அ க்கப் ேபாவ ம் இல்ைல. ெபா வாக இந்த இடத்தில் எல்லா ஆண்க ம்
திைகத் ப் ேபாவார்கள். ஏேதா ெபாிதாக ரத்தத்ைதக் கு க்கிற மாதிாி
ெசய்யேவண் ம் ேபால் இ க்கும். ஆனால் ஒன் ம் ெசய்ய
யா .
அவள் ெசான்ன டன் ராஜமாணிக்கத் க்கும் ஒ கணம் அப்ப த் தான் இ ந்த .
ஆனா ம் அ த்த ெநா சமாளித் இவைள அ த்த பின் உண்டாகக்கூ ய
அவமானத்ைதவிட இப்ேபா அ க்காமல் வி கிற அவமானம் ஒன் ம்
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குைறந்ததல்லெவன் , "என்னா
கன்னத்தில் அைறந் தான்.

ெசஞ்சு ேவ?" என்

ன்னால் வந்

அவள்

இைத மங்களம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. அைற வாங்கிய ஒ கணம் திைகத் ப்
ேபானாள். ஆனால் அதன் பிறகு அவைன ம் அ வலகத்ைத ம் சாக்கைடயாக்கி
அ க்க ஆரம்பித்தாள். வார்த் ைதகைள, " ேடய் அ ச்சுட் யா? என் தம்பிகைள ட்
ஒன் ைகய

றிக்கச் ெசால்லல, ேபாலீசில ெசால்

ஒன்

ட் ய

றிக் கச்

ெசால்லலவி ந் அவைனப் பற்றிய அசிங்கமான வர்ணைன கள், அர்ச்சைனகள்
வைரயில் ெகாட்ட ஆரம்பித்தாள்.
இைதத் த க்க அவன் ேம ம் அவைள அ க்க ைனய ேவண் யி ந்த . ஆனால்
மற்றவர்கள் ஒ வழியாக அவர்கைளப் பிாித் விட்டார்கள். அ கமிஷனர் வைர
ேபாய் அ வலகத்தின் மானத் ைதக் காப்பாற்றப் ேபாலீசுக்குப்
ேபாகேவண்டாெமன் அவர் அவைளக் ேகட் க்ெகாண்டேதா ம், அவர அைறயில்
ைவத் இவர்கள் இ வ ம் பரஸ்பர மன்னிப் க் ேகட் க்ெகாண்ட ேதா ம்
ந்த .
அந்த நிகழ்ச்சி

வதி

ம் பிேலாமினாவின்

கத்தில் இ ந்த க ைமைய

நிைனத் க்ெகாண்ட கி ஷ்ணன், இப்ேபாைதய கத்ேதா அைத ஏேனா ஒப்பிட் ப்
பார்க்க வி ம்பியவனாக அவள் கத்ைதப் பார்த்தான். அவன் பார்த்தேபாேத அகஸ்
மாத்தாக நிமிர்ந்

அவைனப் பார்த்த அவள், "என்னா சார், பார்க் கிறீங்க?" என்றாள்.

அவன், "ஒண் மில்ைல" என்
ஆரம்பித்தான்.

ெசால்

விட் த் தன் ேவைலையப் பார்க்க

மாைல மணி ன் இ க்கும். அ வலகத்தில் ஒ பரபரப் . எல்லா ம்
ெம வாகச் ேசர்மன் அைற ன்பாக கூட ஆரம்பித் விட்டார்கள். பிேலாமினா
மட் ம் தன் ைடப்ைரட்டர் ன்னால் க்ைக உறிஞ்சியப ப த்தி ந்தாள்.
ராஜமாணிக்கம் ேசர்மன் அைறயில் சத்தம் ேபாட் க் ெகாண்
ந்தான். ேசர்மன்
பதி க்கு மிக ெம வாகப் ேபசியதால் ெவளிேய இ ந்தவர்க க்கு விஷயம் சாியாக
விளங்கவில்ைல. தவிர, ேசர்மன் கிளர்க் ேவதநாயகம் ேவ

அைறயின் ெவளிேய

நின் ெகாண் , "கூட்டம் ேபாடா தீங்க, கூட்டம் ேபாடாதீங்க" என்
ரத்திேலேய நி த்திக் ெகாண்
ந்தான்.
ஒ

கட்டத்தில் ராஜமாணிக்கம், "அவ என்ேனா

ெநனச்சுப் பாத்தி க்க
அத

ட்டேத; இல்லாட்

ம்" என்
அ

ஒய்ஃப்ங்கற தனா

கத்திய ம் அவ ம் பதி

எல்லாைர ம்

ம் நீங்க

க்கு, "அ னாலதான்யா

ேபசின ேபச்சுக்கு நடந்தி க்கிறேத ேவற" என்

உரத் ச் ெசான்ன ம் மட் ம் ெதளிவாகக் ேகட்ட . பிறகு, 'பாத் க் கிேறன்' என்ற ம்
'பாேரன்' என்ற மான சவால்கள் ேகட்டன.
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ெவளிேய வந்த அவன் கம் மிக ம் சிவந்தி ந்த . " ன் ஓட் வாங்கிக்கிட்
வந் ட்டா என்னா ேவண்ணா ம் ேபசிடலாம் ெநனப் ப் ேபால இ க்கு.
அெதல்லாம் ேவற ஆ கிட்ட வச்சுக் க ம்" என் ெசால் க்ெகாண்ேட தன்
அைறக்குப் ேபானான். ெகாஞ்ச ேநரத்தில் ேசர்மன் ேமேனஜைரக்
கூப்பிட்ட ப்பினார்.
ஆ மணி சுமா க்கு அவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தார்கள். அவர்கள் ெவளி ர்
தி ம்பியி ந்த கமிஷனைர ட் ல் ைவத் ப் பார்த் விஷயத்ைதச் ெசால் விட்
வந்தி ந்தார்கள்.
காைலயில் நின் ெகாண் ம் இ பட் க்ெகாண் ம் வந்த பிரயாணிக க்கு
நஷ்டஈ ெசய்வ ேபால் பஸ் ஹாயாகக் கிடந் த . ெமாத்தேம நான்ைகந் ேபர்தான்
இ ந்தார்கள். இவர்கள் இ வ ம் ஏறி ஒ சீட் ல் உட்கார்ந் ெகாண்டார்கள். ஊர்
வந்த ம் காைலயில் ேபாலேவ ேஜா யாக
வந்தார்கள். ட்ைடத் திறந்தார்கள்.
ட்ைடத் திறந்த ம் காைல ஒப்பந்தம் தானாக றிந்த . அவன் ெசன்
சட்ைடையக் கழற்றிவிட்
கத்ைதக் க வி உடம் ெபல்லாம் அைர ன் ப டைரக்
ெகாட் க்ெகாண் , நிைலப் ப க்கு வந் யாேரா வரப்ேபாகிறவைன அ க்கக்
காத்தி ப் பவைனப் ேபால இ ப்பில் ைகைய ெவத் க்ெகாண் நின்றான். அப் றம்
உள் ம் ெவளி மாக நடந்தான்.
அவள் ேநராக அப்ப ேய, ேசைலகூட மாற்றாமல் ேபாய் ஈ ச்ேசாில் சாய்ந்
கண்ைண
க்ெகாண்டாள். இ வ ம் ெவகுேநரம் ேபசவில்ைல. ெபா எதிாி
ேபான்ற ஒ வேனா இ வ ம் இைணந் சண்ைட ேபாட் வந்தி க்கும்ேபா
சாதாரண மாக உண்டாகியி க்கக்கூ ய ஒ பற் தல் கூட அங்ேக இல்ைல.
ஒ
அ

அைரமணி ேநரத்தில் பால்காரப் ெபண் வந் பால் ைவத் விட் ப் ேபானாள்.
ஒ கால்மணி ேநரம் ைவத்த இடத்திேலேய இ ந்த .

இவன்

வாக உள்ேள வந்

ேவ

திைசயில் பார்த் க் ெகாண் , "ேசா

ஆக்க யா?" என்றான். அவள் ெம வாக, கண்ைணத் திறக்காமல், "ஆக்கலாம்"
என்றாள். அவன் க காரத் ைதப் பார்த்தப ேய, "எப்ப ஆக்கற ? எப்ப திஙகற ?"
என்றான்.
அவள் அேத பைழய நிதானத்ேதா , "என்னா ெசய்யற ? எனக்கு மட் ம் ைக ம்
கா ம் இ ம்பாலயா அ ச்சுப் ேபாட்
க்கு?" என்றாள். அவன்
பைழயப உள் ம் ெவளி மாக நடக்க ஆரம்பித்தான்.
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ேம ம் சுமார் பத் நிமிஷம் ெசன்ற ம் அவள் எ ந் அ ப் ப க்குப் ேபானாள்.
ஸ்டவ்ைவப் பற்றைவத் அ பி த்ததம் காற்ற த் ப் பால் பாத்திரத்ைத ைவத்தாள்.
பால் காய்ந்த ம் அைத இறக்கிவிட் ஸ்டவ்வில் உைலப் பாைனைய ைவத்தாள்.
பிறகு அாிசி கைளய ஆரம்பித்தாள். அப்ேபா அவன் அங்கு வந் நின்றான். அவள்
காபி ேபாட் த் த வாள் என்

எதிர்பார்த் தான் அவேளா அாிசி கைளந்தப ேய,

"பால் காஞ்சு ங்க,
ேபாட் க் கு ங்க" என்றாள். அவன் கத்ைதக் க க ெவன்
ைவத் க்ெகாண் ஒ டம்ளாில் பால் ஊற்றி எ த் க்ெகாண் சர்க்கைர ம்
ம்
எங்ேகயி க்கின்றன என் பார்த்தான்.
உைலயில் அாிசி ேபாட்ட ம் அவள் ஒ

டம்ளாில் பால் ஊற்றி எ த் க்ெகாண்

வாச க்கு வந் ப யிறங்க ஆரம்பித்தாள். அவன், அவள் பின்னால் இவைள
ெவட்டலாமா குத்தலாமா என்ப ேபால் பார்த் க்ெகாண் நின்றான். இ ந்தா
அவனால் அைதத் த க்க
யா . த க்க ைனந்த ஒன்றிரண் சமயங்களில்
வாச ல் ஊர் கூ ய தான் மிச்சம்.

ம்

அந்தத் ெத வில் ன்
தள்ளி அவள் அக்காள் இ க் கிறாள். அக்காக்காாி
சீக்குக்காாி. சமீபத்தில் ஒ மாதமாக அவள் ஆஸ்பத்திாியில் இ ந்தாள். அவள்
ஷ க்கு ேஹாட்டல் சாப் பா . அவ க்கு இரவில் பால் காய்ச்சிக் ெகா க்கும்
ெபா ப்ைப மட் ம் இவள் ஏற் க்ெகாண்
ந்தாள்.
ஒ

தடைவ இவன் கத்தினான். ஏன், "யாராச்சும் பசங்க கிட்ட எ த்

டக்கூடாதா ?" அவ

ம் பதி

பாத்தீங்களா, எப்பி யி க்கு

க்குக் கத்தினாள். " நான் ேபானா அக்காவப் ேபாய்ப்
ெரண்

வார்த்த ேகட் ட்

வ ேவன்."

அவள் ெசன் பதிைனந் நிமிஷம் கழித் த் தி ம்பி வந்தாள். அ வைர இங்ேக
இவன் சட் யில் வி ந்த அாிசியாய் உள்ேள ெபாாிந் ெகாண்
ந்தான். அவள் வந்
சைமயற்கட் க்குள்

ைழயப் ேபானேபா , " கள்ளப்

ஷேனாட ெகாஞ்சிட்

வந்தாச்சா?" என்றான்.
அவள் நின்

தி ம்பி ஒ

கணம் நிதானித் விட்

அடக்கிய ஆத்திரமாக, " ஆமடா

பயேல" என் அவன் பிறந்த ஜாதிைய ம் ேசர்த் ச் ெசான்னாள், பலமாக. இ
அவள சமீபத்திய பழக்கம். அவைன அ ப்பதற்குாிய ெபாிய ஆ தமாக இைத அவள்
கண் பி த்தி ந்தாள்.
அவன் ஜாதிகள் இல்ைலெயன் நிைனப்பவேனா அல்ல தன் ஜாதி ேவ
எதற்கும் சைளத்த அல்லெவன் நிமிர்ந் நின் குரல் எ ப் பவேனா அல்ல.
ஏேதா ஒன்றின் நிழ ல் தன்ைன மைறத் க்ெகாண்டால் ேபா ெமன் நிைனப்பவன்.
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அதன் காரணமாகத்தான் ஆண்

என்ற தன் இயற்ெபயைரக் கூட ராஜ மாணிக்கம்

என் மாற்றியி ந்தான். பிற்பா அவள் காரணமாக மதம் மாறேவண் வந்தேபா ,
அவ க்கு உண்டான இன்ெனா ெபாிய சந்ேதாஷம் தன் ஜாதிப் பிரச்ைனக்கு ஒ
நிரந்தரமான தீர் கிைடக்கிற என்ப . தான் ெரட் யார்-சிவப்பாக இ ப்ப தில்
அவ க்கு ஒேர சமயத்தில் ெப ைம ம் உண் , உ த்த ம் உண் . யாராவ தன்
பைழய ஜாதிையச் ெசான்னாேலா அல்ல உறவினர்கைளக் கண்டாேலா கூட
அவ க்கு எாிச்சலாக வ ம். இந்த லட்சணத்தில் அவன் பைழய ஜாதிையச் ெசால் ,
அ
ம் தாேன திட் னால் அவ க்கு எப்ப யி க்குெமன் அவ க்குச் ெசன்ற
வாரச் சண்ைடயின்ேபா ேதான்றிய . அைதப் பாீட் சித் ப் பார்த் ெவற்றி ம்
கண்
ந்தாள்.
அவன்

ள்ளி எ ந்

பற்றிக்ெகாண் , "ஆமா

பாய்ந்

வந்

அவள் தைலமயிைர வல

.... பயதான் ஏண்

ைகயால் பலமாகப்

கட் க்கிட்ேட?" என்றான்.

"சாிதான் வி டா."
அவன்

ைய இடக் ைகக்கு மாற்றிக்ெகாண்

வலக் ைகயால் அவள் கன்னத்தில்

அைறந்தான். "ெசால் விேயா?" என் ேகட் டான். இரத்தம் ெதறிக்கும் அந்த அ ைய
வாங்கிக்ெகாண் அவள் நிமிர்ந் அவன் கத்ைதப் பார்த்தாள். அவன் கம் சிவந்
கன்னி நின்ற . அ அவைனக் காட் க் ெகா த்த . தான் அ த்த அ
ம்
சாதாரணமானதல்ல என்ப அவ க்குப் ாிந்த . ஆகேவ அந்த அஸ்திரத்ைதேய
தி ம்ப ம் ெச த்தினான். அ த்தம் தி த்த மாகச் ெசான்னாள்: "....பயேல!"
அவன் பின்
அ த்தான்.
"ெசால்

ம் ஆத்திரத் டன் அவள் தைலையக் கீேழ அ த்தி

கில்

வியா?"

"பயேல!"
குத்தினான்.
"...பயேல!"
அவள்
ைய இ த் ஆட் அங்குமிங்கும் அைலக்கழித்தான். மீண் ம் மீண் ம்
அ த்தான். குத்தினான். அவள் அவன ஒவ்ெவா ெசய ன் ேபா ம் அைதேய
விடாமல் ெசால் க்ெகாண்
ந்தாள். ைகயா ம் ெசால்லா ம் என்ற இந்தப் ேபார்
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சில நிமிஷங்கள் நீ த்த . என்ன ஆனா ம் சாி, இந்தப் ேபாாில் தான் ேதாற்கப்
ேபாவதில்ைலெயன் அவள் உ தி எ த் விட்டதாகத் ெதாிந்த . அவன்
அ க க்குத் தகுந்தமாதிாி அவள் குர ம் உயர்ந் ெகாண்ேட ேபாயிற் . கைடசியில்
அவ க்குத் தான் பயம் வந்த . இனிப் பயனில்ைல, ஊைரக் கூட் வி வாள். கூட்
அவர்களிடம் இைதச் ெசால் வாள் என் பயந்தான். ஆைகயால் களத்தி
ந்
தாேன வாபஸாக நிைனத் அவைள ஒ
ைலயில் தள்ளிவிட்
ைறத் க்ெகாண்
நின்றான். அவள் தள்ளா ப் ேபாய்த் ெதாப்ெபன் வி ந்தாள். இ ந்தா ம் எ ந்
உட்கார்ந் க்ெகாண் தைலையத் க்கிச் ெசான்னாள்: "பயேல!" அவ க்கு ஓ
அப்ப ேய மிதிக்கலாமா என் வந்த . ஆனால் யாேரா கூப்பிட் அெதல்லாம்
பிரேயாஜனமில்ைல என் ெசான்ன ேபால் தன்ைன அடக்கிக்ெகாண் , "இ ,
ெரண் நாைள யில் ஒனக்ெகா வழி பண்ணிவி கிேறன்" என் ெசால் விட்
நாற்கா க்குப் ேபானான். நாற்கா யில் ெவகுேநரம் உட்கார்ந்தி ந்தான்.
சிறி ேநரம் ெசன்ற ம் அவள் அந்த இடத்திேலேய ப த் க் ெகாண்டாள். உடல்
ெவந்த ண்ணாய் வ த்த . ஆனால் தான் மட் ம் அ வாங்கிவிட வில்ைலெயன்ற
நிைனப் அந்த வ க்கு ஓரள ஒத்தடமாக இ ந்த . இ ந்தா ம்
ேபாராட்டத்தின்ேபா வராத கண்ணீர் இப்ேபா வந் தைரயில் ேதங்கிய .
அங்ேக ெகாசு அதிகம். மிக அதிகம். நிகழ்ச்சி நிைன கள் அவர்கள் ைளையப்
பி ங்கிக்ெகாம்
ந்தேபா இைவ அவர்கள் உடைலப் பி ங்கின. கைடசியாக
அவன் எ ந் அ ப்ப க்கு வந்தான். ஸ்ெடௗவ் ம் உைல ம் தன்னால் நின்
ேபாயி ந்தன. அவன் ஒ டம்ளர் தண்ணீர் கு த் விட் வந் கட்
ல் ப க்
ைகைய விாித் க் ெகாசுவைலையத் ெதாங்கவிட் க்ெகாண் ப த் தான்.
ெகாசுக்கூட்டம்
வ ம் அவள் ேமல் தி ம்பிய . சிறி ேநரத்தில் அவ
எ ந் தான் ப க்கும் இடத் க்குச் ெசன் ப க்ைகையப் ேபாட் க்
ெகாசுவைலையக் கட் க்ெகாண் ப த் தாள்.

ம்

நீண்ட ேநரம், மிக நீண்ட ேநரம். அவ க்குத் க்கம் வர வில்ைல. இப்ேபா மணி
ஒன் அல்ல ஒன்றைர இ க்கலாம் என் அவள் நிைனத்தேபா கூடத் க்கம்
வரவில்ைல. நிகழ்ச்சி-- நிைன கள் ைமயம் பல னமைடந் இதர சாதாரண்
விஷயங்கள் இைடயிைடேய வந்தேபா கூடத் க்கம் வரவில்ைல. மாைலயில்
ேசரமன் ேகட்ட ம் ெதாடர்ந் நடந்த ம் நிைனவில் வந்தன. நாைள ெசய்தாக
ேவண் ய ேவைலகள் வநதன. ெசன்ற ஆ◌்ண் உண்டான அபார்ஷன் வந்த .
க்கம் மட் ம் வரவில்ைல. இப்ேபா , வாங்கிய அ கைளவிட இந்தத் க்கமின்ைம
அதிக ேவதைனைய தர ஆரம்பித்த . ஏேதா பத்ேதா பதிெனான்றாக உடல் உற ம்
நிைனவில் வந்த . அவள் சட்ெடன்

அதற்காகத் தன் ேமேலேய எாிச்சல் பட்டாள். '

அைதயா, இனிேமலா, இவேனாடா' என் நிைனத்தாள். இனி ெசத்தா ம் அ
மட் ம் கூடாெதன் உ தி ெசய் ெகாண்டாள். ஆனால் இப்ப ப்பட்ட ன்ைனய
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உ திகள் தகர்ந் ேபான ம் நிைன க்கு வந்த . விேராத ம், குேராத ம்
ெகாப்பளித் நின்ற சில நாட்களிேலேய. இன் ம் அைவ நீ
த்த ெந ப்பாக
இ ந்தேபாேத அவர்கள் உடல் உற ெகாண்ட ண் . அதில் வியப்
என்னெவன்றால், ஒ

காலத்தில் அவர் கள் இரவி

ங்கூடக் கணவன் மைனவியாக

இ ந்தார்கேள, அந்த நாட்களில் நடந்த ேபாலேவ, இதி ம் கூட ச்சுத் திண ம்
அைணப் க ம் ஆழ்ந்த த்தங்க ம் இ ந்த தான். அைத இவள் ஒன்றிரண்
தடைவ நிைனத் ப் பார்த்தி க்கிறாள். இப்ேபா ம் கூட அ எப்ப ச்
சாத்தியமாகிறெதன் நிைனத்தாள். ஆனால் இப்ேபா ஏேதா, மங்கலாக, நிரவலாக
அதற்கு விைட ேபால ஒன் ெதளிந் ம் ெதளியாம ம் ெதாிந்த .
அந்த ேநரத்திய ெகா க்கல் வாங்கல்கள் ராஜமாணிக்கத் க்கும் பிேலாமினா க்கும்
இைடேய நடந்ததல்ல. ஓர் ஆணி ைடய ம் ஒ ெபண்ணி ைடய மான உடல்
உணர்ச்சிகள் வ கால் ேத ய ேபா சாத்தியமாகியி ந்த ஓர் ஆணின் லமாக ம்
ஒ ெபண்ணின் லமாக ம் ெசயல்பட் க்ெகாண்ட நிகழ்ச்சிகள்.
கைடசியாக அவள் ெம வாகக் கண் அயர்ந்தாள். எப்ப த் தான் ெகாசுவைலையக்
கட் னா ம் வி வதற்குள் எப்ப ேயா இரண் ெகாசுக்கள் உள்ேள வந் விடத்தான்
ெசய்கின்றன. அப்ப வந் இ வைர இப்ப
ம் அப்ப
மாக இ ந்த இரண்
ெகாசுக்கள் அவள் உறங்கிவிட்ட ம் நிம்மதியாக அவள்ேமல் ேபாய் உட்கார்ந்தன.
இனி அைவ ெகாஞ்சம் இரத்தம் கு க்கும். கு த்த பிறகுதான் ெவளிேய ேபாக
வழியில்லாத அவற் க்குத் ெதாி ம். பிறகு வைலயின் சுவர்களில் அங்குமிங்கும்
ெசன் ேமா ம். கைடசியாக ஒ
ைல உயரத்தில் ெசன் பிராண் ப் பார்க்கும்.
காைலயில் அந்த வைல சு ட்டப்ப ம் வைர அங்ேகேய உட்கார்ந் வி தைலக்காகத்
தியானம் ெசய் ெகாண்
க்கும்.
-------------------------
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16. அேசாக மித்திரன் : கால ம் ஐந்

குழந்ைதக

ம்

அேசாக மித்திரன் –
அேசாகமித்திரன் என்ற ஜ.தியாகராஜன்,

ன்னர் நிஜாம் சம்ஸ்தானமாக இ ந்த

சிகந்திராபாத் நகாில் பிறந்தவர் (22-9-1931). 'கைணயாழி' பத்திாிைகயின்
ெதாடக்கத்தி

ந்ேத அதன் ஆசிாியப் ெபா ப்பில் பங்ேகற் ள்ள இவர் தமிழ்,

ஆங்கிலம், இ

ெமாழிகளி

ேம எ தி வ ம்

பைடப் கள் பல, இந்திய ெமாழிகளி

ேநர எ த்தாளர். இவ ைடய

ம் ஐேராப்பிய ெமாழிகளி

ம் ெமாழிப்

ெபயர்ப்பாகி ள்ளன. 'கைரந்த நிழல்கள்' (நாவல், 1969), 'வாழ்விேல ஒ

ைற'

(சி கைதகள், 1971), 'தண்ணீர் (நாவல், 1973), 'வி தைல' (கு நாவல்கள், 1979)
இவ ைடய சில

க்கிய

ல்கள். 'இல்லஸ்ட்ேரட்டட்

க்

ஆஃப் இந்தியா' நடத்திய

அகில இந்தியச் சி கைதப் ேபாட் யில் இவ ைடய கைத பாிசு ெபற்ற . '18-ஆவ
அட்சக்ேகா

(நாவல், 1977) ஆண் ன் சிறந்த

லாக 'இலக்கியச் சிந்தைன' வி

ெபற்றேதா , ேநஷனல் க் ரஸ் ன் ஆதான் பிரதான் திட்டத்தின் கீழ், பிற இந்திய
ெமாழிகளில் ெமாழி ெபயர்க்கப்ப கிற . பல்கைலக் கழகங்களின் அைழப்பிற்கு
இணங்க அெமாிக்கா க்கும்
லங்கா க்கும் ெசன் வந் ள்ளார்.
கவாி : 23, Damodara Reddy St., T.Nagar, Madras - 600017.
கால ம் ஐந்

குழந்ைதக

ம் - அேசாகமித்திரன்

அவன் நிைனத்தப ேய ஆயிற் . பிளாட்பாரத்தில் சங்கடம் மிகுந்த நா
இன் ம் கடக்க இ க்கும்ேபாேத ெரயில் நகர ஆரம்பித் விட்ட .

அ

ரம்

"ேஹால்டான்! ேஹால்டான்!" என் கத்தியப
ன்ேன பாய்ந்தான். ைகப்ெபட்
அவ்வள உபாைதப்ப த்தவில்ைல. ஆனால் ேதாளி
ந்த ெதாங்கிய கான்வாஸ்
ைபதான் பயங்கரமாக அங்கு மிங்கும் ஆ அவைன நிைல த மாற ைவத் க்
ெகாண்
ந்த . அந்தப் ைபயில் ஓர் அ மினியத் தம்ளைர ஓர் ஓரத்தில் இ க்கி
யி ந்தான். அ அவன் விலா எ ம்ைபத் தாக்கிய வண்ணம் இ ந்த . ைப ைபயாக
இல்லாமல், ஓர் உ ைள வ வத்தில் உப்பிப் ேபாயி ந்த . அதனால் ஒ
ெதாங்கவிட
யாமல் ஓர் இறக்ைக ேபாலத் க்கிக் ெகாண்ேட ஓட

ைகையத்

ேவண் யி ந்த . ஓர் இறக்ைக டன் ெரயில் பின்னால் 'ேஹால்டான், ேஹால்டான்'
என் கத்திக்ெகாண் ேபாவ அவ க்குப் ெபா த்தம் இல்லாத ஒன்ைறச் ெசய் ம்
உணர்ைவக் ெகா த்த . ஒற்ைற இறக்ைக டன் பஸ் பின்னால் கத்திக் ெகாண்
ேபாவதாவ ஓரள சாியாக இ க்கும்.
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பஸ்! பஸ்ஸால்தான் இந்த அவதி. அவன்

ட்

ந்

ெரயில் நிைலயம் ேபாய்ச்

ேசர ஏன் பஸ் ல் ஏறினான்? ட்ைட இன் ம் ெகாஞ்சம் ெபாிதாக இ ந் ,
ெபட்
ம் இன் ம் ெகாஞ்சம் ெபாிதாக இ ந்தால் பஸ் ல் ெரயில்நிைலயம் ேபாய்ச்
ேசரலாம் என் ேதான்றிேய இ க்கா . பஸ் ல் அவன் ஏறிய ேநரத்தில் கூட்டம்
அதிகம். ஒவ்ெவா ஸ்டாப்பிங்கி ம் பின்வழியாக ஆண் க ம் ன்வழியாகப்
ெபண்க மாகப் பிரயாணிகள் ஏறிய வண்ணேம இ ந்தார்கள். யா ேம க்ெகட்
வாங்குவைதப் பற்றிய எண்ணேம இல்லாத ேபாலத் ேதான்றினார்கள். அவர்கள்
க்ெகட் வாங்காதவைர கண்டக்டர் பஸ்ைஸ நகரச் ெசய்வதாக இல்ைல. இதில்
ந வில் சிறி

ேநரம் மைழத்

வண் கள். ெப ச்சாளி சந்

ரல், சாைலயில் ஒேர மா கள், அல்ல

கிைடத்த இடத்தில் மட் ம் தன் ெப த்த, தினெவ த்த

உடைல மந்தகதியில் வைளத் ப் ேபாவ ேபால, பஸ்
ெப ச்சாளி சந்

ன்ேனறிக் ெகாண்

ந்த .

கிைடத்த இடத்தில் மட் ம் தன் ெப த்த, வயிற் க்குள் ஒற்ைற

இறக்ைகைய விாித்
வயி

மாட்

நிற்ப ேபால், அவன் ெரயில்நிைலயம் அைடவதற்குள் அவன்

நிரந்தரமாகக் க த்தில் ஏறித் தங்கிவிட்ட . ெரயில்நிைலயம் எங்ேகேயா,

ெரயில் நிைலயத்தின் ெபயைரச் ெசால் ப் பஸ் நிற்கும் இடம் எங்ேகேயா? அந்த
இடத்தி
ந் ஒற்ைறச் சிறகுடன் ஒ
ைமல் கூட இ க்கும்.

பர்லாங்கு ஓ

வந்தான். ஒ

பர்லாங்கா? ஒ

வழியில் பட்டாணி வண் க்காரன். வாைழப்பழம் விற்பவன், ெச ப் ைதப்பவன்,
ஒ
ஒ

குஷ்டேராகி, ஐந் குழந்ைதகைள வாிைசயாகத் ங்க ைவத் ப்பிச்ைச ேகட்கும்
கு ம்பம். ஐந் குழந்ைதகள் ஒேர சமயத்தில் ஒேர இடத்தில் அைசயாமல்

ெகாள்ளாமல் அந்த மாைல ேநரத்தில் எப்ப த்

ங்க

ம்? குழந்ைதகைளக்

ெகான் கிடத்திவிட்டார்களா? ஐேயா! இன் ெகான் கிடத்திவிட்டால் நாைள?
இல்ைல. குழந்ைதகைள எப்ப ேயா ங்கப் பண்ணிவிட்டார்கள். மயக்க ம ந்
ெகா த்தி ப்பார்கள். ஆமாம், அ தான் குழந்ைதகள் நாக்கில் மாசிக்காைய
அைரத் த் தடவி விட்
ப்பார்கள். பாவம்! குழந்ைதகள்!
அப் றம் மயக்க றாத குழந்ைதகள். ெநாண் கள், ைசக்கிைளத் தள்ளிக்ெகாண்
வ கிறவன் ட்டாள். இப்ப ச் ைசக்கிைள நைட பாைதயில் உ ட் க்ெகாண்
வந்தால் ஒற்ைறச் சிறகுடன் ெரயிைலப் பி க்க ஓ ம் ஜந் க்கள் எங்ேக ேபாவ ?
அவைனச் ெசால்ல
யா ; அவன் ைசக்கிளில் காற் இறங்கியி க்கும். விளக்கு
இல்லாமல் இ க்கும். விளக்கு இல்லாமற் ேபானால் ேபாலீஸ்காரன் பி த் ப்
ேபாய்வி வான். இேதா இப்ேபா ஒ ேபாலீஸ்காரன் எதிேர நிற்கிறான்.
நைடபாைதக்காரர்கைள நி த்தி விட் வாிைசயாக நான்கு லாாிகள் கடந் ெசல்ல
வழிெகா த் தி க்கிறான். நான்கு லாாிகள், ஒவ்ெவான் ம் தமாக இ க்கின்ற .
தங்களால் ேவகமாகப் ேபாக
யா . மிக மிகச் சாவ தானமாகத்தான் அவற்றின்
அைச . தங்கள் நிைனத்தால் மாய மாக மைறந் ேபாக
ம். அலா தீ க்காக
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ஓர் அரண் மைனைய அதில் ங்கும் அரசகுமாாி டன் ஒ கணத்தில் கண் ன் னால்
ெகாண் வந் நி த்த
ம். ஆனால் ெரயி க்குப் ேபாகும் அவைன ஒ
கம்
அந்த நைடபாைதேயாரத்தில் நி த்தி ைவத் வி ம்.
ஆயிற் , நிைலயத்ைத அைடந்தாயிற் . ெரயில் கிளம்ப இன்

ம் ஐந்

நிமிஷம்

இ க்கிற . க்ெகட்ைடயாவ
ன்னால் வாங்கித் ெதாைலத்தி க்கக் கூடாதா?
நான்கு ட ன் க்கிங்கு ஆபீஸ்கள். அங்ேக க்ெகட் ெகா ப்பவர்கள் பகெலல்லாம்
ேவைலயில்லாமல் ெவற்றிைலபாக்குப் ேபாட் த் ப்பிக்ெகாண் இ ப்பார்கள்.
இவன் க்ெகட் வாங்கப் ேபாயி ந்தால் ெவற்றிைலப் பாக்குப் ேபாட்
அைரப்பதி
ந் ஓர் இைடெவளி கிைடத்தேத என் இவ க்கு மிகுந்த நன்றி டன்
க்ெகட் ெகா த்தி ப்பார்கள், யாேரா ெசான்னார்கள், ெரயில் நிைலயத்திேலேய
க்ெகட் வாங்கிக் ெகாள் ேளன் என் , யார் அந்த மைடயன்? பக்கத்
த யன். அந்த

ட்டாள் ெசான்னாெனன்

பார்த் க் ெகாள்ளலாம்' என்

இந்த

ட்டா

விட் த்

ம், 'எல்லாம் அப் றம்

இ ந் விட்டான்.

இப்ேபா ெரயில் நிைலயத்தில் க்ெகட் ெகா க்கும் இடத்தில் ஏகக் கூட்டம். கி
வாிைச. எல்லாம் வாிைசயாகேவ வந்
க்ெகட் வாங்கிக்ெகாண் சில்லைர சாியாக
இ க்கிறதா என் சாிபார்த் ப் ேபாகேவண் ய நிர்ப்பந்தம். ெரயிைலப்
பி க்கேவண்டா ெமன்றால் கி

வாிைசயில் ஒ ங்காக நின் ,

க்ெகட் வாங்கி, சில்

லைரையச் சாி பார்த் க்ெகாண் ேபாகலாம். ஒன் ேம ெசய்ய ேவண்டாெமன்றால்,
எல்லாச் சட்டதிட்டங்கைள ம் ஒ ங்காக அ சாித் ப் ேபாய் நல்ல பிள்ைளயாகப்
பட் னி கிடந் சாகலாம். அந்த நைடபாைத பிச்ைசக்காரக் குழந்ைதகள் ேபால அந்தக்
குழந்ைதகள் சாகாமல் இ க்கேவண் ம். பிச்ைசவாங்கிச் ேசகாித் க் ெகாண்
க்கும்
அந்த ஆண், ெபண் இ வ ம் அப்பா அம்மாவாக இ க்கேவண் ம். அப்ப
இல்லாம ம் இ க்கலாம். அந்தக் குழந்ைதக க்குப் பிச்ைசக்காரர்க க்கு அப்பா
ஏ ? அம்மா ஏ ? அப்பா, அம்மா இல்லாம
அந்தக் குழந்ைதக

ம் இந்த உலகத்தில் இ க்க

மா?

க்கு அவர்கள் அப்பா, அம்மா இல்ைல. எங்ெகங்ேகா கிடந்த ஐந்

குழந்ைதகைளச் ேசர்த் மயக்கம ந் ெகா த் நைடபாைதயில் கிடத்தி, அவர்கள்
பிச்ைச எ த் க் ெகாண்
ந்தார்கள். அந்தக் குழந்ைதக க்கும் தின்ன ஏதாவ
ெகா ப்பார்களா? ெகா க்கேவண் ம். அப்ப த் தின்னக் ெகா க் காமல், ஒன் ம்
தின்னக் கிைடக்காமல் எத்தைன குழந்ைதகள் அப்ப மயக்கத்திேலேய ெசத் ப்ேபாய்
வி கின்றனேவா? அப்பா, அம்மா இ ந்

இேதா இவன் மயக்கம் ேபாடாமல்

பிச்ைசக்காகக் காத்தி க் கிறான். பிச்ைசயில் ஒ கட்டந்தான், இேதா, இந்த க்ெகட்
ெகா க்கும் இடத்தில் நின் ெகாண்
ப்ப . ெரயில் கிளம்ப இன் ம் ஓாி நிமிஷம்
இ க்கும்.
இவன் க்ெகட் வாங்குவதற்கும் அந்த ேநரம்
வதற்கும் சாியாக இ ந்த .
இப்ேபா கூட ஓ ப்ேபாய்ப் பி த் விடலாம். நல்ல ேவைளயாக மா ப்ப ஏறி
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இறங்கேவண் யதில்ைல. அப்ப
ஆரம்பித் விட்ட .

ம்

அ

ரம் இ க்கும்ேபா

ஓ னான். பிளாட்பாரத்தில் உலகத்தில் இல்லாத
கூைடகளாக,

வண்

நகர

இல்ைல. எல்லாம் கூைட

ட்ைடகளாக, தகர டப்பாக்களாக இ ந்தன. இவன் ேமாதிய ஒ

கூைட திடீெரன் கிாிச் கிாிச்ெசன் கத்திற் , ேகாழிகள். கூைடகூைடயாக
உயிேரா ேகாழிகள். கூைடக்குள் நகர
யாதப அைடத் ைவக்கப்பட்ட
ேகாழிகள். அவற் றினால் கத்தத்தான்
ம். கூற
யா . அைதத்தான் ெசய்தன,
இவன் ேமாதிய டன். அப் றம் இந்தத் தபால்காரர்களின் தள் வண் . வண் யில்
மைல மைலயாகத் தபால் ைபகள். ைடத் ப் ேபான தபால் ைபகள், எவ்வளேவா
ஆயிரம் ேபர்கள் எவ்வளேவா ஆயிரம் ேபர்க க்குக் க தம் எ தியி க்கிறார்கள்.
ேநாில் பார்த் ப் ேபச
யாதைத எல்லாம் க தமாக எ தியி க்கிறார்கள். இவர்கள்
ேநாில் பார்த்தால்தான் எவ்வள

ேபச

யப் ேபாகிற ? க தத்தில், 'இங்கு யாவ ம்

நலம். தங்கள் நலம் அறிய ஆவலாய் இ க்கிேறன்' என்
எ திவிடலாம். க தத்தில் அ ஒ ெசளகாியம்.
இப்ப

ம சிந்தைன இல்லாமல்

ஓ க்ெகாண்ேட இ ந்தால் ெரயிைலப் பி த் விட

யமா?

யலாம்.

ெரயி ன் ேவகம் குைறவாக இ ந் , தன் ேவகம் அதிகமாக இ ந்தால். ஆனால்
சூத்திரத்தின்ப பின்னால் ஓ கிறவன் ன்ேன ேபாவைத எட் ப் பி க்கேவ
யா . அ தான் உண்ைம ேபாலத் ேதான் கிற . எைத ேம எட் ப் பி க்க
வதில்ைல. இ ந்தேபாதி ம் ஓ க் ெகாண்
ெரயிைலப் பி த் விட ேவண் ம்.

க்க ேவண் யி க் கிற ; இந்த

"ேஹால்டான், ேஹால்டான்!" என் கத்திக்ெகாண் ஒற்ைறச் சிறைக
விாித் க்ெகாண் ைபயில் திணித்தி க்கும் அ மினியத் தம்ளர் கணத் க்கு ஒ தரம்
அவன் விலா எ ம்ைபத் தாக்க அவன் ெரயில் பின்னால் ஓ னான். திடீெரன்
பிளாட்பாரம்
க்க கா யாகப் ேபாய்விட்ட . அவன், அந்தெரயில், அந்த
இரண் ந்தான். இப்ேபா நிச்சயம் ஓ ப் ேபாய்ப் பி த் விடலாம். ஆனால் ெபாிய
ட் க்கட்ைடயாக ஒ ெபாிய உ வம் எதிேர நிற்கிற . கட ள்!
"தள்ளி நில்

ங்கள்! தள்ளி நில்

ங்கள்! நான் அந்த ெரயிைலப் பி க்க ேவண் ம்!"

"அந்த ெரயிைலயா?"
"ஆமாம். அைதப் பி த்தால்தான் நான் நாைளக் காைல அந்த ஊர் ேபாய்ச்
ேச ேவன். நாைளக் காைல அந்த ஊர் ேபாய்ச் ேசர்ந்தால்தான் நாைள பத் மணிக்கு
அந்த இண்டர்வி
க்குப் ேபாக
ம். தள்ளி நில் ங்கள்! தள்ளி நில் ங்கள்!"
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"ேவைல கிைடத் வி ேமா?"
"ேவைல கிைடக்க ேவண் ம். ேவைல கிைடத்தால்தான் நான் அந்த நைடபாைதக்
குழந்ைதகள் ேபால் சாகாமல் இ க்க
ம். எனக்குப் பிறக்கும் குழந்ைதகைள நான்
நைடபாைதயில் கிடத்தாமல் இ க்க
ம். தள்ளிப் ேபாங்கள்! தள்ளிப் ேபாங்கள்!"
"நீ என்ன ஜாதி?"
"நான் என்ன ஜாதியாக இ ந்தால் என்ன? நான் ஒ சடங்கு, கர்மம் ெசய்வதில்ைல.
ெபாிதாக மீைச வளர்த் க் ெகாண்
க்கிேறன். ேஹாட்ட ல் ெசன் எந்த
மி கத்தின் இைறச்சி ெகா த்தா ம் தின்கிேறன். சாராயம் கு க்கிேறன். எனக்கு ஜாதி
கிைடயா . தள்ளிப் ேபாங்கள்! தள்ளிப் ேபாங்கள்!"
"நீ உனக்கு ஜாதி இல்ைல என்பதற்காக அவர்கள் உனக்கு ஜாதி இல்ைல என்
நிைனக்கப் ேபாகிறார்களா?"
"ேபா தள்ளி! ெபாிய கட ள்."
மீண் ம் ஒற்ைறச் சிறகு. ேஹால்டான். அ
அ

மினியத் தம்ளைர ேவ

மினியத் தம்ளர். இந்தச் சனியன்

இடத்தில் திணித்தி ந்தால் என்ன? இப்ேபா

ேநரம்

இல்ைல. அந்தத் தம்ளேர எதற்கு? தண்ணீர் கு ப்பதற்கு அல்ல; நாைள ஓாிடத்தில்
உட்கார்ந் ஒ ங்காகச் சவரம் ெசய் ெகாள்வதற்குத்தான். எ எப்ப ப் ேபானா ம்
இண்டர்
க்கு கச்சவரம் ெசய் ெகாண் ேபாகேவண் ம்! இந்த கட
க்குத்
ெதாி ேமா. எனக்கு ேவைல கிைடக்காெதன் ?
இன் ம் இரண்ட எட் ப் பி த்தால் ெரயில். ெரயில் ெம வாகத் தான்
ேபாய்க்ெகாண்
க்கிற . ஆனால் ஓர் அவதி. ெரயி ன் கைடசிப் ெபட் யில் ஏறிக்
ெகாள்ள
யா . அ கார் வண் யாக இ க்கும். ற் ம்
ய பார்சல்
ெபட் யாக இ க்கும். ஆதலால் ெரயிைல எட் ப் பி த் விட்டால் மட் ம் ேபாதா .
ஒன்றிரண் ெபட் கைள ம் கடந் ெசல்லேவண் ம். மீண் ம் கட ள்.
"அட ராமச்சந்திரா! ம ப

மா?"

"ஏேதா உன்ேமல் பாிதாபம். அதனால்தான்."
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"அப்ப யானால் வண் ைய நிற்கச் ெசய் ேமன்!"
"நானா உன்ைன வண்

பின்னால் ஓடச் ெசான்ேனன்? ஒ

பத்

நிமிஷம்

ன்னதாகக் கிளம்பியி க்கக் கூடா ?"
"ஏேதா எல்லாம் ஆயிற் . இனிேமல் என்ன ெசய்வ ?"
"அப்ேபா

அ பவிக்க ேவண் ய தான்."

"இைதச் ெசால்ல நீர் எதற்கு? நான்தான் அ பவத் க் ெகாண்
தள்ளிப் ேபாம்"

க்கிேறேன.

இரண்
ைற கட ள் தாிசனம் ஆயிற் . இதற்காக எத்தைன பக்தர்கள், எவ்வள
னிவர்கள் எவ்வள ஆண் க்காலம் எப்ப ெயல்லாம் படாதபா
பட்
க்கிறார்கள்? இல்லாத தியாகங்கள் ாிந்தி க்கிறார்கள்!
ைமப்பித்தனாவ
ட் க்கு அைழத் ப் ேபாய் ஒ ேவைளச் ேசா ேபாட்டார். நாேனா தள்ளிப் ேபாகச்
ெசால் விட்ேடன்! கட ள் என்றால் என்ன என்

ெதாிந்தால்தாேன?

இப்ப ஓ ஓ
ம் ஐந் நிமிஷம் பத் நிமிஷக்காலத் தாமதத்தில் எவ்வளேவா
தவறிப் ேபாயி க்கிற . தவறிப் ேபாவதற்ெகன்ேற திட்டமிட் க் காாியங்கைளக்
காலதாமதமாகச் ெசய்ய ஆரம்பித் , அப் றம் இல்லாத ஓட்டம் ஓ , கைடசியில் என்ன
ஓ னா ம்
யா என் ஆகும்ேபா , "பார் என் ரதிஷ்டம்! பார், என்
தைலெய த் !" என் ெசால்லச் ெசௗகாியமாயி க்கிற .
நாைளேயா இ பத்ைதந் வய
கிற . இனிேமல் இந்த மாதிாி இடங்களில்
உத்திேயாகம் எதிர்பார்க்க
யா . ேவைல வாய்ப் என்ப நாைள கழிந்தால்
அப்ப ேய ஒன் க்குக் காலாகி வி ம்.
வாசி ேவைல வாய்ப்பில் ப ப்
ந்
இந்த ஆ வ ஷங்களில் விட் விட் எண்பத்ெதா நாட்கள் தினக்கூ ேவைல. ஒ
மாதம் நான்கு நாட்கள் ஒ பண்டாபீ ல் தாற்கா கமாக. அவ்வள தான். ஒ
ேவைள ேவைலக்ெகன்

உண்ைமயாகேவ தீவிரமாக

யற்சி ெசய்யவில்ைலேயா?

யற்சி. விடா யற்சி, தீவிர யற்சி. யற்சி தி விைனயாக்கும். தி விைன யாக்கும்.
பணக்காரன் ஆகலாம். பணம் வந்தால் ெரயில் நிைலயத் க்குப் பஸ் ல்
வரேவண்டாம். ஒ டாக் யில் குறித்த ேநரத்தில் வரலாம். ெரயில் பின்னால்
சிறெகா ந்த ெந ப் க் ேகாழிேபால ஓட ேவண் யதில்ைல. அ

ம் 'ேஹால்டான்!

ேஹால்டான்!' என் கத்திக்ெகாண் . இந்த ேஹால்டான் என்ற ெசால்ேல
தாித்திரத்தின் குறியீ .
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நகர்ந் ெகாண்ேட இ க்கும் உலகத்ைத ேஹால்டான் ெசால்

நி த்திவிட

மா? உலகம் நகர்ந் ெகாண்டா இ க்கிற ? பயங்கரமான ேவகத்தில்
அண்டெவளியில் சீறிப் பாய்ந் ெகாண்
க்கிற . அ மட் ம் அல்ல. இன்

ம்

ஆயிரக்கணக்கான, ேகா க்கணக்கான அண்டங்கள், உலகங்கள், தைலெதறிக்கும்
ேவகத்தில் சீறிப் பாய்ந் ெகாண்
க்கின்றன. இத்தைன அண்ட சராசரங்கைளச்
சி ஷ் த் விட் அவற்ைறக் கனேவகத்தில் க்கி எறிந் விட் இந்த கட ள் என்
ன்னால் நின் நான் ஓ வைதத் த க்கிற !
நான் எங்ேக ஓ க் ெகாண்
க்கிேறன்? ஒ ெரயிைலப் பி க்க, இந்த ெரயில்
நிைலயத்தில் பிளாட்பாரத்தில் நகர ஆரம்பித் விட்ட ஒ ெரயிைலப் பி க்க. நான்
ெரயிைலப் பி க்கேவண் ம், அல்ல

அ

என்ன விட் ப் ேபாய்விட ேவண் ம்.

அந்த இரண் தான் சாத்தியம். இதற்கு எவ்வள ேநரம் ஆகப்ேபாகிற ? அைர
நிமிடம். அதிகம் ேபானால் ஒ நிமிடம். ஆனால் இெதன்ன மணிக் கணக்காகச்
சிந்தைனகள்? எத்தைன சிந்தைனகள், எவ்வள எண்ணங்கள்! எண்ணங்கள் என்ப
வார்த்ைதகள். வார்த்ைதகள் காலத் க்கு உட்பட்டைவ. இவ்வள ேநரத்தில்
அதிகபட்சம் இவ்வள வார்த்ைதகேள சாத்தியம் என்ற காலவைரக்கு உட்பட்டைவ.
ஆனால் மணிக்கணக்கில் எண்ணங்கைள ஓடவிட் க் ெகாண்
க்கிேறன்! கட ைளக்
கூடக் ெகாண் வந்

விட்ேடன்! கட ள் காலத் க்கு உட்பட்டவரா?

எனக்குத் ெதாியா . எனக்குக் காலேம என்னெவன்

ெதாியவில்ைல. ெசய்ைகேய

காலம். அல்ல ஒ ெசய்ைகக்கும் அ த்ததற்கும் உள்ள இைடெவளி. ெசய்ைக,
இைடெவளி இரண் ம் கலந் தேத காலம். அல்ல இரண் ம் இல்ைல. என்
உணர் க்கு ஒன்ைற வி த் அ த்த என் ஏற்ப ம்ேபா தான் காலம்.
அப்ப ெயன்றால் என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் ெரயில் நின் ெகாண்
க்கிற .
அ கிளம்பிவிடவில்ைல. நான் அைதப் பி ப்பதற்கு அைதத் ரத்திக்ெகாண் ேபாக
ேவண் யதில்ைல. இந்த ஓட்ைடப் ெபட் , உப்பிப்ேபான ைப டன் திண்டா த்
த மாறி ஓட ேவண் யதில்ைல. ஆனால் அப்ப இல்ைல. காலம் எனக்கு ெவளிேய
தான் இ க்கிற . இ பத்ைதந் ஆண் கள். ஆ ஆண் கள். எண்பத்ெதா
நாட்கள். ஒ மாதம் நாந்கு நாட்கள். பஸ்

ல் ெப ச்சாளி ஊர்தல், ஐந்

கூைடநிைறயக் ேகாழிகள். கிாிச், கிாிச், ெகாக்கரக்ேகா இல்ைல. இ

குழந்ைதகள்,
ைற கட ள்

பிரத்தியட்சம். கட ள் என்றால் என்ன? என் மனப்பிராந்தி. கட ைளப் பார்த்தவர்
யார்? அவ க்கு என்ன அைடயாளம் கூற

ம்? அவர் என்

ஏேதா ஆண்பால் ேபால ஆகிவிட்ட . கட ள் ஆண்பாலா? ஐந்

ம் ேபாேத கட ள்
குழந்ைதகள், மயக்க

ம ந் ெகா க்கப்பட்ட குழந்ைதகள், மயக்கம் ெதளி ம் வைரயில் அந்தக் குழந்ைத
க க்குக் காலம் நின் விட்ட . நான் ஓ க்ெகாண்
க்கிேறன். ெரயில்
பக்கத்திேலேய ஓ க்ெகாண்
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அவன், க்கட் ெகா ப்பவர் ெகா த்த பாக்கிச் சில்லைறைய வாங்கிச்
சட்ைடப்ைபயில் ேபாட் க்ெகாண்டான். உப்பியி ந்த ேதால் ைபயால் ஒ ைகைய
மடக்க
யாமல் அப்ப ேய அகற்றி ைவத் க்ெகாண் பிளாட்பாரத்தில்
நின் ெகாண்
ந்த ெரயி ல் ஏறிக்ெகாண்டான். ைபயில் திணித் ைவத்தி ந்த
அ மினியத் தம்ளர் விலா எ ம்பில் இ க்கும்ேபா அவ க்கு வ க்கத்தான்
ெசய்த .
-----------------------------------------------------------
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