ேபரறிஞ டாக்ட சி.என். அண்ணாதுைரயின் பைடப்புகள்

ரங்ேகான் ராதா

"ஜப்பானியனின் குண்டுகள் அங்கு விழாமலிருந்தால், அவைள ந.
கண்டிருக்கேவ முடியாது! திைரகடல் கடந்து ெசன்ேற அந்தத் ேதவிையத் தrசிக்க
ேவண்டியிருந்திருக்கும். அது உன்னால்தான் முடியுமா, எனக்குத் தான் முடியுமா?
அவளுைடய 'ெகட்டகாலம்' அவைள இப்படியாக்கிவிட்டது!" - இது என் நண்பன், தன்
அடுத்த வட்டுக்குப்
.
புதிதாக வந்து ேசந்த சிங்காrையப் பற்றி என்னிடம் கூறியது.
என் நண்பன் நாகசுந்தரம் இதிேல ேதறியவன். எங்ெகங்கு எழிலுள்ள மங்ைகய
உள்ளன, அவகளின் நிைலைம என்ன என்ற அட்டவைண அவனிடம் உண்டு. பிரதி
தினமும் ேகாயிலுக்கு அவன் ேபாய் வருவது, ேதவ பூைஜக்கா? ேதவிகைளத்
தrசிக்கேவதான்! அவன் தான் எனக்கு ரங்ேகான் ராதா விஷயமாக முதலிேல
கூறினான். வந்து பாத்தால்தான் என் மனம் திருப்தியாகும் என்று என்ைன
வற்புறுத்தினான்.
"நான் அவைளக் காண்பதால் உனக்ெகன்னப்பா திருப்தி?" என்று நான் சிrத்துக்
ெகாண்ேட ேகட்ேடன். "இது ெபrய பிரச்சைனயாகி விட்டேதா உனக்கு? சங்கீ த
வித்வான் 'சபாஷ்' என்ற ெமாழிையச் சைபயிேல எதிபாக்கிறாேர, அது ஏன்?
அவருைடய கீ தத்ைத ரசித்தவகள் இருப்பது ெதrந்தால் அவருக்கு ஆனந்தம்! அது
ேபாலத்தான் எனக்கும், நான் கண்டுபிடித்த அந்த சுகுமாrைய ந. ஒருமுைற பாத்து
'ேபஷ்' என்று பிேரைமயும் ெபருமூச்சும் கலந்து கூறினால், என் திறைமக்கு அத்தாட்சி"
என்றான் நாகசுந்தரம். நைகச்சுைவயுடன் ேபசுவான் என் நண்பன். "அடுத்து வட்டு
.
அரம்ைப எப்படிப் பட்டவள்? கூறு, ேகட்ேபாம், பிறகு பாப்ேபாம்" என்று நான்
ேகட்ேடன். "கூறுவதா? கவியா நான், அவைள உனக்குக் கருத்ேதாவியந் த.ட்டிக்
காட்ட. ரங்ேகான் ராதா, ரசவல்லி, ரம்ைப, மின்னற்ெகாடி" என்று அடுக்கு ெமாழிகைள
ஆரம்பித்தான். "ேபாதும்! ேபாதும்! கம்பா! அங்கமங்கமாக வருணிக்கத்
ெதாடங்கிவிடாேதயப்பா! இங்கு சைடய இல்ைல, உனக்குச் ெசாணாபிேஷகம்
ெசய்ய. நாைள மாைல, உன் வட்டு
.
மாடியிேல உலவ வருகிேறன். அந்த
உல்லாசிையக் காண்ேபாம்" என்று நான் வாக்களித்ேதன். நண்பன் ேவறு விஷயம்
ேபசிக் ெகாண்டிருந்துவிட்டு ெசன்றுவிட்டான். என் மனதிேல அவன் தூவிய எண்ணம்,
அன்றிரவு, முைளவிட்டு, ெசடியாகிக் ெகாடியாகிக் காதற்பூவும் பூத்துவிட்டது.
கண்டதும் காதல் என்றன கவிகள்! நாேனா அவைளக் காணவுமில்ைல, ேகட்ேடன்
அவைளப் பற்றிய வணைனைய. உடேன எனக்ேகா விதமான 'ஆைச' பிறந்தது!
என்ன சித்தம்! வாலிப சித்தத்ைத அடக்கக் கடிவாளம் ஏது? மனம்ேபான ேபாக்ைக
மாற்றிக் ெகாள்ளும் திறைமதான் ஏது? ரங்ேகான் ராதா! ராதா என்ற ெபயேர ரசமாகத்
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ேதான்றிற்று! ரங்ேகான், ரசமான இடமாேம! அன்றிரவு அடிக்கடி விழித்துக்
ெகாண்ேடன், ராதாைவ எண்ணி எண்ணி. என் நண்பேன என்ைனக் ேகலி ெசய்வான்.
அத்தைகய திடீக் ெகாந்தளிப்பு என் மனதில்! பாவம்! அவள் யாேரா! குண்டுகளுக்குப்
பயந்து, இங்கு வருகிறாள்; அவள் மீ து பாணம் பூட்ட நான் கிளம்புவதா? சீச்சீ! ெகட்ட
நிைனப்பு நமக்கு ஏன்? என்றும் எண்ணிேனன். ெகட்ட நிைனப்பு என்று இைத எப்படிக்
கூற முடியும்? ெபண்ணிடம் பிேரைம ெகாள்ளுவது ஆணின் இயற்ைக. இைத நான்
மாற்ற முடியுமா? நான் என்ன, கிைடக்கும் ைதயைலத் தூக்கித் தைலமீ து ைவத்துக்
ெகாண்டு, தாண்டவமாடப் ேபாகிேறனா சிவனா ேபால்! ராைதயும் என்ைனக் கண்டு
'ேமாகித்தால்' நாெனன்ன மகாவிஷ்ணுேபால், அைலகடலில் ஆலிைலேமல் படுத்துக்
ெகாண்டு அந்த ஆபத்தான இடத்துக்கா பிrயவதிைய அைழப்ேபன். இரண்டடுக்கு மாடி
என் வடு!
.
இந்த ஆண்டு மட்டும் என் தகப்பனா வியாபாரத்தில் 70 ஆயிரம்
சம்பாதித்தா. இைளஞன் நான்! எழில் ஒன்றும் மட்டல்ல! என்ன குைற ராதாவுக்கு!
என்றும் எண்ணிேனன்.
ராைதேய ந. என்ைன ேநசிப்பதாலுன்ைன - என்ற கீ தம் ராைதயின் ேமாகன
ேகாபாலா என்ற பாடல் - ராதாரமணா என்ற பஜைன - ராதா ருக்மணி சேமதா என்ற
பாகவத ெமாழி - ராதாபாய் என்ற நடிைகயின் ெபய - என் மனதிேல ராதா, ராதா
என்று பலப்பல விதத்திேல எண்ணம் கூத்தாடிற்று.
காைல மலந்தது. அதற்கு என் கஷ்டம் ெதrகிறதா! கணக்குப் புத்தகமும்
ைகயுமாகக் கைடயிேல உட்காந்து ெகாண்டிருந்ேதன். மாைல வழக்கப்படி உலாவச்
ெசன்ேறன் - வழக்கமான இடத்துக்கு அல்ல! நாகசுந்தரனின் வட்டுக்கு.
.
"ராதாைவ, நான் பாக்க ேவண்டும்; பழக ேவண்டும்; தூய்ைமயாக நடந்து ெகாள்ள
ேவண்டும்; காதல் பிறக்க ேவண்டும்; கலியாணத்துக்குச் சம்மதிக்க ேவண்டும். இந்த
நிபந்தைனகளுக்ெகல்லாம் நான் ஒப்புக் ெகாண்டால் மட்டுேம, அந்த விசித்திரமான
கைதையக் கூறுவாயா? ஏன் நாகசுந்தரம்! அதுதாேன உன் கட்சி?" என்று நான்
ேகட்ேடன். "ஆமாம். இன்னும் ஒரு நிபந்தைன" என்று நாகசுந்தரம் ெசான்னான்.
"கைதைய யாrடமும் ெசால்லக்கூடாது" என்றான். "ேமலும் ேமலும் விந்ைதயாக
இருக்கிறது" என்ேறன் நான். "விசித்திரம்! விந்ைத! விபrதம் என்று என்ன
ேவண்டுமானாலும் ெசால்லு. எனக்குக் கவைல எல்லாம் ராதா சுகப்பட ேவண்டும்;
என் தங்ைகையக் கண்ணியம் ெதrந்த காதலனிடம் ஒப்பைடக்க ேவண்டும்
என்பதுதான்" என்றான். "என்னடா நாகு! திடீெரன்று இப்படி ஒரு இலட்சியவாதி ேபால,
ஆேவசம் ெகாண்டவன் ேபாலாகி விட்டாய். இவ்வளவு இலட்சியம் ேபசும் உன்ைனேய
ேகட்கிேறன், விைளயாட்டுக்கல்ல, உண்ைமயாகேவ! ஒரு ெபண்ைணப் பற்றிய
கைதையத் ெதrந்து ெகாள்வதற்காக, அவைளக் கலியாணம் ெசய்து ெகாள்வதாக
முன்கூட்டிேய வாக்களிப்பது எந்த இலட்சியத்துக்கு உகந்தது! ேகட்டால் கூட
சிrப்பாகள்!" என்ேறன். நாகசுந்தரம் என் ேதாள்மீ து ைக ைவத்துக் ெகாண்டு,
துயரத்துடன் ெசான்னான். "உன்ைனத் தவிர ேவறு யாrடம் பரந்தாமா நான்
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உண்ைமையச் ெசால்ேவன். ந. ஊrேல உலாவும் பல இைளஞகள் ேபாலப் பைழய
நம்பிக்ைகக்காரனல்ல. ஜாதி குலேபதத்ைத அடிேயாடு மறுப்பவன். உனக்குக்
குடும்பத்திேலயும் ெதால்ைல கிைடயாது. உன் தகப்பனா அறிவாளி, முற்ேபாக்கான
ெகாள்ைக உைடயவ. ஆைகயால் ராதாைவ மணம் ெசய்து ெகாள்வதற்கு ஒரு
தைடயும் ஏற்படாது. உனக்குச் சம்மதமாகிவிட்டால், பிறகு எல்லாம் இனிைமயாகேவ
முடியும். ஒன்று மட்டும் முன்னதாகேவ ெசால்கிேறன். ராதா என் தங்ைக! அைத
உலகம் ஏற்காது! என் தங்ைக ராதா என்று ெதrந்ததும், நான் ராதாவுக்காக எைதயும்
ெசய்யும் துணிவு ெபற்ேறன். உண்ைமைய மைறப்பாேனன். பரந்தாமா! ராதாவுக்காக
நான் திருடனாேனன். என் தகப்பனாrன் ைவரக்கடுக்கைன, மாவாடிக் கைடயில்
அடகு ைவத்துப் பணம் வாங்கித்தான் ராதாைவக் கல்லூrயில் ேசத்ேதன்.
ராதாவுக்காக இனியும் எதுவும் ெசய்ேவன். ஆனால் உலகிேல, அவைள
ஏற்றுக்ெகாள்ள, உன் ேபான்ற உத்தமன் முன் வந்தால் தான் முடியும் பரந்தாமா! ராதா,
ஒரு விபச்சாrயின் மகள். ஐேயா! அந்த விபசாr, ேவறு யாருமில்ைல; என் தாய்,
ெசாந்த அன்ைன!" என்று கூறினான். அதுவைர கட்டுக்கு எப்படிேயா அடங்கி இருந்த
கண்ண . குபுகுபுெவனக் கிளம்பி என் நண்பனின் கன்னத்தில் வழியலாயிற்று. எனக்கு
ஏற்பட்ட திைகப்பிேல என்ன ெசய்வெதன்ேற ேதான்றவில்ைல.
"உன் தாய்...?" என்று நான், ஏேதா ேகட்க ஆரம்பித்ேதன், வாய் மூடிக்
ெகாண்டிருக்க முடியாத நிைலயில்.
"இறந்து இருபது ஆண்டுகளாகின்றன. அப்படித்தான் அப்பா ெசான்னா.
சின்னம்மாவும் ெசான்னது அதுதான். ஆனால் என் தாய் சாகவில்ைல, தாயின்
ெகௗரவம் ெசத்து விட்டது. உயிருடன் தான் இருக்கிறாகள். ஆனால் உலகின் முன்பு,
'என் தாய்' என்று நான் அவகைளக் கூற முடியாது. 'மகேன!' என்று அவகள் என்ைன
அைழக்க முடியாது! 'அண்ணா!' என்று ராதாவும், 'ராதா!' என்று நானும், பகிரங்கமாகப்
ேபசிக்ெகாண்டால், பழைமயின் பிடியிேல உள்ள இந்தப் பாழும் உலகம் தூற்றும்;
ேகலி ெசய்யும் பரந்தாமா! நான் ேவளாள குலம். ராதாவின் தாயாராகு முன்பு,
ரங்கம்மாள், ேவளாளகுலப் ெபrயவ வரராகவ
.
முதலியாrன் மகள்! இப்ேபாது,
ரங்கம்மாள், ஒரு விபசாr! ராமசாமி நாயுடுவின் ைவப்பு! ராதா, ஒரு கதம்பகுலப்
ெபண்! விபசாrயின் மகள்!" என்று கூறிவிட்டுக் கதறினான் என் நண்பன்.
நாகசுந்தரம், ெசான்னது ேகட்டு என் தைல சுழன்றது - ஊ முழுவதும், அவன்
தாயா இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்து ேபானதாகவும், அவளுைடேய
தங்ைகையேய அவ கலியாணம் ெசய்துெகாண்டதாகவும் நம்பி இருந்தது. நானும்
அப்படித்தான். நண்பன் நாகசுந்தரம், திடீெரன்றுதான், தன் தாயா இறந்து
ேபாகவில்ைல, வழுக்கி விட்டாகள் என்ற பயங்கரச் ெசய்திையக் ேகள்விப் பட்டான்
என்பது ெதrந்தது. எப்படித் ெதrந்து ெகாண்டான். ஊரா அறியாத அந்த
உண்ைமையக் கூறியது யா? என்று ெதrந்து ெகாள்ளத் துடித்ேதன். நண்பேனா,
புழுப்ேபாலத் துடித்துக் ெகாண்டிருந்தான்.
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"குடிெவறியால் கூத்தாடியவன், என்னிடம் என்ன ெசய்வது! கீ ேழ வழ்ந்தான்.
.
உடேன
எழுந்திருந்தால் ேமலும் அடி விழும் என்ற பயம், அவனுக்கு. எனக்கு அவன்
நிைலையக் கண்டு சிrப்புக்கூட வந்தது. எவ்வளவு ஆப்பrத்தான், அடி விழுகிற
வைரயில். அடி ெகாடுத்ததும் எவ்வளவு அடக்கம்!
"இதுதான் உங்க ஊ ேவைலேயா? ஏன், சா! என் சம்சாரத்துடன் நான் ஏேதா
சண்ைட ேபாட்டா, வடு
. புகுந்து அடிக்கச் ெசால்லித்தான் இந்த ஊச்சட்டம்
ெசால்லுேதா" - என்று ேகட்டான், அழுகுரலில். அைதக் கண்டு நான் திடுக்கிடவில்ைல;
ராதாைவப் பாத்ததும் திைகத்துப் ேபாேனன். ராதா, என்ைனப் பாத்த பாைவ, 'சீ!
ந.யும் ஒரு முரட்டுப் பயல்தான். இவன், அம்மாைவ அடித்துத் துன்புறுத்தினான். ந.,
குடித்து விட்டு நிைலகுைலந்திருப்பவைனத் துன்புறுத்துகிறாய்" என்று கூறுவது
ேபாலிருந்தது. ெகாஞ்ச ெவட்கமைடந்து, "என்ைன மன்னிக்க ேவண்டும்" என்று
கூறிேனன், ராதாைவ ேநாக்கி.
நான் அவனிடம் ேபசுவதாக எண்ணிக்ெகாண்ட குடியன், "இடியட்! உன்ைனயா?
பா, நான் என்ன ெசய்கிேறன் என்று. பமாவிலிருந்து வந்திருக்கும் என்ைனக்
ெகாள்ைளயடிக்கவும், என் ெபண்ைணக் ைகப்பிடித்திழுக்கவும் ந. துராக்கிரமமாக
வட்டுக்குள்
.
நுைழந்து கலகம் ெசய்ததாகப் ேபாlசில் பிராது ெகாடுக்கிேறன். என்ன
நடக்கிறது பா" என்று மிரட்டினான்.
ராதா, "அப்பா! ேபாதும் உங்கள் பிரதாபம், ேபாய்ப் படுங்கள்" என்று ெகாஞ்சம்
கண்டிப்பாகச் ெசான்னாள். இதற்குள், ரங்கம்மாள், "அப்பா! ந. யா ெபத்த மகேனா,
என்ைனக் காப்பாற்றினாய். இந்தப் பாவி குடிெவறி ஏறிப் ேபானால், இப்படித்தான்
அடித்துத் துன்புறுத்துவான்" என்று என்னிடம் கூறிவிட்டு, ராதாவுக்கு ஜாைட காட்ட,
ராதா, பமாக்காரைன அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாய்விட்டாள் உள்ேள படுக்க ைவக்க.
"அம்மா! நான் அவைர அடிக்க ேவண்டும் என்று எண்ணி இங்கு வரவில்ைல.
என்னேவா அலறல் சத்தம் ேகட்கேவ இங்கு வந்ேதன். நான் சமாதானம் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவ என் மீ து பாய்ந்தா. அதனால்தான்..." என்று நான்
சமாதானம் கூறிேனன்.
"நல்ல பிள்ைளயாண்டானப்பா ந.. பக்கத்து வடா
.
ந. இருப்பது."
"ஆமாம்."
"என்ன வகுப்பு?"
"முதலியா வகுப்பு."
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ரங்கம்மாள் ெபருமூச்ெசறிந்துவிட்டுச் சில விநாடி ெமௗனமாக இருந்தது
கண்டு, நானாகேவ என் வரலாற்ைறக் கூறலாேனன். என் தகப்பனாrன் ெபயைரக்
கூறினதுதான் தாமதம் ரங்கம்மாள் என்ைன விைறக்க விைறக்கப் பாத்து,
"யாருைடய மகன்? யா மகன் ந.?" என்று ேகட்டு என்ைனப் பயப்படுத்திேய
விட்டாகள். "ஏன்? ஏன், பைதக்கிற.கள்? என் தகப்பனா ெபய தருமலிங்க
முதலியா" என்று நான் கூறிேனன். "ேகாட்ைடயூரா?" என்று ேகட்டாகள். "ஆமாம்"
என்ேறன். உடேன ரங்கம்மாள், "அட! மகேன!!" என்று ெபrய கூச்சலிட்டு என்
கழுத்ைதக் கட்டிக் ெகாண்டு அழ ஆரம்பித்தாகள். எனக்கு ஒன்றும் புrயவில்ைல.
"மகேன! என் கண்ேண! உன்ைனயா நான் காண்கிேறன்? ேகாட்ைடயூரா
மகனா?" என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட, என் இடது காதுக்கு அடிப்புறத்ைதக் கூந்து
பாத்துவிட்டு, மீ ண்டும் "என் மகேன தான்!" என்று ஆேவசம் வந்ததுேபால்
அலறினாகள். கண்களிேல இருந்து ந. தாைர தாைரயாக வழிந்தது.
"அம்மா! இது என்ன?"
"அம்மா! கண்ணா! ந. என்ைன அம்மாெவன்று அைழக்கவும் நான் ேகட்கவும்
ெகாடுத்து ைவத்தவளாேனன்."
"யா தாங்கள்?"
"நானா? என்ன விபrதமான ேகள்வியடா கண்ேண! ஆனால் உன்ேமேல என்ன
தப்பு! எல்லாம் இந்தப் பாவியால் ஏற்பட்டதுதாேன."
"எனக்கு ஒேர குழப்பமாக இருக்கிறது. நான் ேகாட்ைடயூ தருமலிங்க
முதலியா மகன். தாங்கேளா பமா..."
"பமாவிலிருந்து வந்திருக்கும் பராr! ஆனால், அப்பா நான் தான் உன் தாய்."
"நண்பா! என் தாயா ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்த கைதையக் ேகட்டு எனக்கு அளவு
கடந்த ஆச்சrயமும் திைகப்பும் ஏற்பட்டன. என் எதிேர உட்காந்துெகாண்டு, சுமா 20
வருஷங்களுக்கு முன்புதான் இறந்தைதயும், சுடைலயில் தன் பிணத்துக்கு ெநருப்பு
ைவக்கப்பட்டைதயும், த. நன்றாகப் பிடித்துக் ெகாண்டைதயும் ெசான்னால், ேகட்பதற்கு
எவ்வளவு திைகப்பு இருக்கும். நான் இருந்த நிைலையக் கண்டு என் தாயா ெமள்ளச்
சிrத்துவிட்டு, "தம்பி! என் கைதையக் ேகட்டுக் கலக்கமைடகிறாய். ஒருேவைள
எனக்கு மூைள புரண்டுவிட்டேதா என்று எண்ணுகிறாேயா என்னேவா. ந. மட்டுமா,
யாrடம் ெசால்லப்ேபானாலுந்தான் இப்படித் திைகப்பாகள். ஆனால், நான்
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முதலிேலேய ெசால்லிவிட்ேடன் உன்னிடம். நான் உண்ைமைய, முழு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். இன்ெனாருவ நம்பேவண்டும், அதனால் எனக்ெகாரு பலன்
ஏற்படேவண்டும் என்பதற்காக அல்ல, என் ெநஞ்சிேல ெநடுங்காலமாக இருந்துவரும்
பாரத்ைதப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள. ஆகேவ, ஆச்சrயம் திைகப்பு எது ஏற்பட்டாலும்,
ெபாருட்படுத்தாமல் என் கைதையக் ெகாஞ்சம் ெபாறுைமயாகக் ேகள்" என்று
கூறிவிட்டு கைதையத் ெதாடந்து கூறலானாகள்.
"ேகாட்ைடயூ மக்களுக்ெகல்லாம், நான் இறந்து விட்டதாகத்தான் எண்ணம்.
என் அப்பா வரராகவ
.
முதலியாரும் அப்படிேய நிைனத்தா. உற்றா உறவினரும் அது
ேபாலேவ தான் எண்ணிக் ெகாண்டன. மயானத்துக்குக் ேகாட்ைடயூ மக்கள்
வந்ததும், அந்த நிைனப்ேபாடுதான். ஆனால், உண்ைம, எனக்கும், உன் அப்பாவுக்கும்
மட்டுேம ெதrயும். இறந்து ேபானது நானல்ல என்பது, அவருக்கும் எனக்கும் ெதrயும்.
நாங்கள் இருவரும் கலந்து ேபசிேய நான் இறந்து ேபானதாகக் கூறிவிடேவண்டும்
என்ற முடிவு ெசய்ேதாம்.
இரவு மணி பத்துக்குப் பிணம் ேவகத் ெதாடங்கிற்று. அேத ேநரத்தில், நான்
ேவகமாக, ஊைரவிட்டு ெவளிேயறிக் ெகாண்டிருந்ேதன். முடி தrத்த மன்னரும்
முடிவிெலாரு பிடி சாம்பலாகப் ேபாவ என்ற பழெமாழிப்படி, நான் ெவந்து ந.றாேனன்
என்று மக்கள் ேபசிக் ெகாண்டிருந்த சமயம், காவி உைடயுடன், ைகயில்
திருேவாட்டுடன், காளி ேகாயில், காத்தவராயன் ேகாயில் ஆகிய இடங்களிேல பிச்ைச
எடுத்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். கூந்தல் கிைடயாது. மழுங்க ெமாட்ைடயடித்துக்
ெகாண்டிருந்ேதன். ஆமாமடா கண்ேண! உன் அன்ைன இந்த அலங்ேகால உருவிேல
அைலந்து ெகாண்டிருந்தேபாது உன் அப்பாவிடம் ஊரா, "என்ன ெசய்யலாம் ந.ங்கள்
ெகாடுத்து ைவத்தது அவ்வளவுதான். புண்யவதி உமது மைனவி, பூேவாடும்
மஞ்சேளாடும் ேபாய்ச் ேசந்துவிட்டாள் பாவம்" என்று ஆறுதல் கூறிக்
ெகாண்டிருந்தன. நான் இறந்துவிடவில்ைல; ஓடிவிட்ேடன்; அவருக்குத் ெதrந்ேத
ஓடிவிட்ேடன், என்பது உன் அப்பாவுக்கு நன்றாகத் ெதrயும். எப்படித்தான் அவ
தன்னிடம் ேதறுதல் ெமாழி கூற வந்தவகேளாடு ேபசினாேரா, எனக்குத் ெதrயாது.
ேகாட்ைடயூ மக்கள், நான் இறந்துவிட்ேடன் என்று த.மானித்துவிட்டன. ஆனால்,
பாவம், இறந்தது உண்ைமயில் ஒரு பிச்ைசக்காr! இறக்கக்கூடவில்ைல,
ெகால்லப்பட்டாள். ஆமாம், கண்ணு! சாந்தசீல, சத்தியவந்த என்று புகழப்படும் உன்
தகப்பனாரால் ெகால்லப்பட்டாள். என்ைனக் ெகால்ல, அவ ஒரு ரகசிய ஏற்பாடு
ெசய்திருந்தா. அதிேல அவள் சிக்கிக் ெகாண்டாள்; பாபம், ெசத்தாள். ேகள், உன்
தகப்பனாrன் ெகடுமதி ெசன்ற விதத்ைத. ெகாஞ்சம் பைழய கைத கூறேவண்டும்
இதற்கு.
ேகாட்ைடயூ வரராகவ
.
முதலியா, அதாவது உன் தாத்தாவுக்கு இரண்டு
ெபண்கள். ஆண் வாrசு கிைடயாது. நான் மூத்தவள். இரண்டாவது ெபண் தான் உன்
சிற்றன்ைன தங்கம்.
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என்ைன, உன் அப்பாவுக்கு ஏற்பாடு ெசய்தேபாது வரராகவ
.
முதலியாருைடய
மிட்டா சம்பந்தமாகப் ெபrய ேகஸ் நடந்து ேதாற்றுவிட்டது. ெகாஞ்சம் அவ
ெநாடிந்துப் ேபாயிருந்தா. ஆகேவ, என் கலியாணத்தின்ேபாது, அதிகமான சீ
ெசய்யவில்ைல. ஆடம்பரம் அவ்வளவும் உன் அப்பாவின் ெசலவிேலேய நடந்தது.
விசாரத்தில் மூழ்கிய வரராகவ
.
முதலியா, ேகஸ் தன் பக்கம் ெஜயித்திருந்தால்,
எனக்கு மாங்காய் மாைலயும், மரகத மணியும், கல் இைழத்த ஒட்டியாணமும், காசு
மாைலயும் பூட்டி இருக்கலாம்; கச்ேசrயும் காலட்ேசபமும் ைவத்திருக்கலாம் என்று
கூறினா. ஒன்றும் ெசய்ய முடியாத நிைல. ெபrய குடும்பம். நல்ல பரம்பைர . ஒரு
காலத்தில் ஓேஹா என்று வாழ்ந்தவகள். அப்படிப்பட்ட இடத்திேல சம்பந்தம்
கிைடத்தேத ஒரு ெபருைம என்று உன் அப்பா இருந்துவிட்டா. அவருைடய குடும்பம்
பரம்பைரப் பணக்காரக் குடும்பமல்ல. உன் அப்பாவின் திறைமயால் ெசாத்துச்
ேசந்தது.
"தங்கம் ெகாண்டிருந்த ெபாறாைம ஒருபுறம் என்ைனத் தாக்கிற்று என்றால், உன்
அப்பா, வரவர அவளிடம் அக்கைற காட்ட ஆரம்பித்தது ேவறு என்ைன
வாட்டலாயிற்று. அவ ஒருேவைள, களங்கமற்ற உள்ளத்ேதாடுதான் தங்கத்திடம்
அக்கைற ெசலுத்தினாேரா என்னேவா என்று நான் சில நாட்கள் எண்ணிக்
ெகாண்டிருந்ேதன். உண்ைம அதுவல்ல; ேகவலம், சுயநலத்தாேலேய அவ, அந்த
அக்கைற காட்ட ஆரம்பித்தா என்பது எனக்குப் பிறகு ெதrயவந்தது. அது ெதrந்ததும்,
என் மன ேவதைன முன்பு இருந்தைதவிடப் பன்மடங்கு அதிகமாகிவிட்டது."
ஒருநாள் நான் அவrடம், "இேதா பாருங்கள்! இப்படி அடிக்கடி தங்கத்ைதப்
ேபாய்ப் பாப்பதும், அடிக்கடி ஏதாவது சாமான்கைள அவளுக்கு வாங்கி
அனுப்புவதுமாக இருக்க ேவண்டாம். ஊrேல ஒருவிதமாக நிைனக்கிறாகள்" என்று
ெசான்ேனன்.
"என்ன ெசால்லப்ேபாகிறாகள். தங்கத்ைத நான் கலியாணம் ெசய்துெகாள்ளப்
ேபாவதாகப் ேபசுவாகள். ேவேற என்ன இருக்கிறது வம்பளக்க. அப்படிேய நான்
தங்கத்ைதக் கலியாணம் ெசய்து ெகாண்டால்தான் என்ன தவறு? தகாதா?" என்று
ேகட்டா. நான் என்னெவன்று பதில் கூறுேவன்! என் கண்ண .ைர அவ அன்றிரவு
காணவில்ைல, தைலயைண தாங்கிக் ெகாண்டது.
தங்கம், என்ைனவிட அழகுதான், இளைம ேவறு அவளுக்கு ெமருகிட்டு
இருந்தது. நான் ெகாஞ்சம் சங்ேகாஜக்காr. தங்கம் அப்படியல்ல. ேபச்சிேல பாதி
சிrப்பாகேவ இருக்கும். சிறு ெபண்ணாக இருக்கும்ேபாேத நாங்கள் அவைள
அதற்காகக் ேகலி ெசய்வதுண்டு. ஆனால், எனக்கு அப்ேபாெதல்லாம் அவளுைடய
சிrப்பு ேகாபமூட்டியதில்ைல. ெபண்கள் அப்படித்தான் களங்கமற்றுக் கலகலெவனச்
சிrத்துக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். சுடுமூஞ்சியாக இருக்கக்கூடாது என்று ெசால்வது
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வழக்கம். அந்தச் சிrப்பு, சிலந்திக்கூடாகுெமன்று நான் கண்ேடனா! தங்கம், இரண்டு
நிமிஷம் ேசந்தாற்ேபால ஒேர இடத்திேல பாைவையச் ெசலுத்த மாட்டாள். ஏேதா
சாமாைனத் தவறி விட்டுவிட்டுத் ேதடுபவள் ேபால் அவளுைடய பாைவ அடிக்ெகாரு
தடைவ ெவவ்ேவறு பக்கம் பாயும்; கண் மட்டுந்தான்! நாங்கள் அதற்காக "தங்கம் உன்
கண்கள் சுழல் விளக்கடி!" என்று ேகலி ெசய்வது வழக்கம். அந்தச் சுழல் விளக்கு ஒரு
ெபrய அரண்மைனயிேல ேஜாதி தரேவண்டும் என்பதுதான் என் ஆைச. தங்கத்தின்
ரூபலாவண்யத்துக்கு ஏற்றதாக ஒரு இடம் அைமய ேவண்டும். அவள் ஆைட
அணிகளுடன் அகமகிழ்ச்சிேயாடு வாழேவண்டும், அைதக் கண்டு களிப்பும்
ெபருைமயும் அைடய ேவண்டும் என்று தான் நான் ேநான்பிருந்து வந்ேதன். நடந்தது
என்ன? அவள் என் சந்ேதாஷத்ைதச் சூைறயாடலானாள். என் புருஷருக்கு
மைனவியாக வழி ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். எப்படி இருக்கும் எனக்கு. அவைளவிட
நான் அழகில் ெகாஞ்சம் குைறந்திருக்கலாம். ஆனால், அன்ைப அவருக்கு
அபிேஷகித்திருக்கிேறன்; மனம் ேகாணாமல் நடந்திருக்கிேறன்; அவருைடய
அன்பினால் ஆனந்தமைடந்திருக்கிேறன். என் வாழ்ைவக் ெகடுத்து, அவள் இன்பம்
ெபற விரும்புவதா! இதற்கா என் தங்ைகயாகப் பிறந்தாள்! மகேன! இப்படி எல்லாம்
எண்ணி எண்ணி நான் ஏக்கமைடந்ேதன். இடி இேதாடு நிற்கவில்ைல. சில
நாட்களிேல, அவ தங்கத்திடம் காட்டிய அன்பும் அவளுக்காக அல்ல, ேகவலம்
பணத்துக்காக என்பது ெதrந்து நான் திடுக்கிட்டுப் ேபாேனன். வழக்கப்படி, நான்
அவrடம் தங்கத்தின் தளுக்கு, மினுக்கு, அதனால் வரக்கூடிய ேகடு ஆகியைவ பற்றிப்
ேபசிக் ெகாண்டிருந்ேதன். அவ, "ரங்கம்! விஷயம் ெதrயாமல் உளறிக்ெகாண்டிராேத.
சீைமயிேல, உன் அப்பாவின் ேகஸ் அவ பக்கம் த.ப்பாகிவிட்டது. மிட்டா திரும்பக்
கிைடக்கும். தங்கம் அதிேல பாதி பாகத்துக்குச் ெசாந்தக்காr. அவைள இனி ந.
முன்ெபல்லாம் எண்ணிக் ெகாண்டிருந்ததுேபால நிைனக்காேத" என்றா. என்
அப்பாவுக்கு ேகஸ் ெஜயித்தால் இழந்த இன்பம் மீ ண்டும் வருவதுபற்றி, எனக்கு
மகிழ்ச்சி பிறந்தது. ஆனால் அேத சமயம் தங்கத்துக்குப் பாதி மிட்டா வர இருக்கிறது
என்று ெதrந்துதான் உன் அப்பா, அவளிடம் அக்கைற காட்டி வருகிறா என்பது
ெதrயேவ என் மனம் பைதத்தது. என் பாகமாகக் கிைடக்க இருக்கும் பாதி மிட்டா உன்
அப்பாவுக்குத் திருப்தி இல்ைல; அவளுக்குக் கிைடக்க இருக்கும் பாகத்தின் மீ தும்
அவருக்கு ஆவல் பிறந்துவிட்டது. ேபராைசதாேன! ஒரு ெபண்ணின் கண்ண .ைரச்
சட்ைட ெசய்யாத அளவு மனைதக் கல்லாக்கிக் ெகாண்டா, உன் அப்பா. ஊrேல
அவருக்குப் பணத்தாைசேய கிைடயாது என்று புகழ்.
ஓ இரவு இன்பமாக இருந்ேதன். மறுதினம் காைல முழுவதும் என் வாழ்வு
மறுபடியும் மலகிறது என்று எண்ணி மகிழ்ந்ேதன். மாைலயிேல மறுபடியும்
என்ைனப் ேபய் பிடித்துக் ெகாண்டது என்று ெசான்ேனனல்லவா? நடந்தது என்ன
ெதrயுமா மகேன? என் வாழ்ைவ நாசமாக்கேவ எனக்குத் தங்ைகயாகப் பிறந்தாேள,
அந்தத் தங்கம், அவள் காதுக்கு எப்படிேயா எட்டிவிட்டது, நானும் உன் அப்பாவும்
சமாதானமாகப் ேபாய்விட்ட விஷயம். எனக்குப் ேபய் ந.ங்கவிட்டெதன்றும் பைழயபடி
புருஷனுடன் சந்ேதாஷமாக இருப்பதாகவும், யா மூலமாகேவா ேகள்விப்பட்டாள்.
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உடேன அவள் ேபைய என் மீ து ஏவிவிட்டாள். உன் அப்பாேவதான் ேபயாக வந்தா.
வரும்ேபாேத என் தைல மயிைரப் பிடித்து இழுத்து முதுகில் அைறந்து என்ைனக்
ெகாடுைமக்கு ஆளாக்கினா.
காைலயில் கைடக்குப் ேபானவ, தங்கத்ைதப் பாத்து விட்டு வர அங்ேக
ெசன்றிருந்தா. அவள் அவருக்கு என்ன கலகம் ெசய்தாேளா எனக்குத் ெதrயாது.
ஒருவாறு யூகித்துக் ெகாள்ளத்தான் முடிந்தது. மாைலயில் வட்டுக்குள்
.
நுைழந்த
ேபாேத அதிக ேகாபத்ேதாடு காணப்பட்டா. சங்கடெமல்லாம் த.ந்துவிட்டது என்று
எண்ணியிருந்த எனக்கு, உன் அப்பா அவ்வளவு ேகாபமாக உள்ேள வந்தேபாது
ெகாஞ்சம் பயமாகேவ இருந்தது.
"என்னங்க ஒரு மாதிrயா இருக்கற.ங்க" என்று நான் வாஞ்ைசயுடன் ேகட்ேடன்.
என்ைனச் சுட்டுவிடுவதுேபால முைறத்தா. "என்ன ேகாபம்?" என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட
அவருைடய கரத்ைதப் பிடித்ேதன். உதறித் தள்ளிவிட்டு, "அந்தத் தளுக்குக் குலுக்கு
இங்ேக ேவண்டாம்" என்றா. எனக்கு அழுைக வந்துவிட்டது. "ந.லி" என்றா. நான்
ேநேர சைமயற்கட்டு ெசன்று, அவருக்கு இைல ேபாட்டுவிட்டு வந்து சாப்பிடக்
கூப்பிட்ேடன். "இனி உன் ைகயால் ேசாறு ேபாட்டு நான் சாப்பிடுேவன் என்றா
நிைனக்கிறாய், கள்ளி! நான் என்ன மானங்ெகட்டவனா?" என்று ஆத்திரத்ேதாடு
கூறினா. எனக்கு ஒன்றுேம ேதான்றவில்ைல. மரம் ேபால் நின்ேறன்.
"ேபய் பிடித்துக் ெகாண்டால் என்னடி! ஊrேல, ேபய் எவ்வளேவா ேபருக்குப்
பிடிக்கிறது. பிடித்தால் உன்ைனப் ேபாலவா ெகட்டாகள் அவகெளல்லாம்?" என்றா.
"என்ெனன்னேவா ேபசுகிற.கேள, எனக்கு விளங்கவில்ைலேய, நான் என்ன
ெகட்டுவிட்ேடன்" என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட அழுேதன். "வாைய மூடடி விபசாr"
என்றா. ஆயிரம் ேதள் ஏககாலத்தில் ெகாட்டியது ேபாலாகிவிட்டது எனக்கு, அந்தப்
ேபச்சு ேகட்டதும். விபசாr! நான் விபசாr! அவ வாயால் அவ்விதம் கூறக் ேகட்ேடன்.
பழிபாவமறியாத என்ைன, திக்கற்ற என்ைன, விபசாr என்று கூறினா.
"ெதய்வேம! இது என்ன ேபச்சு!" என்று அலறிக் ேகட்ேடன். "ெதய்வம்! உனக்கு?"
என்று அவ கஜித்தா. முன்ெபல்லாம் என்னிடம் அவ காட்டிய ேகாபத்துக்கும்
இம்முைற காட்டியதற்கும் வித்தியாசம் இருப்பைதக் கண்டுெகாண்ேடன்.
உண்ைமயிேலேய அவ என்மீ து அடங்காத ேகாபங் ெகாண்டிருக்கிறா என்பது
ெதrந்து நான் பயமைடந்ேதன். தம்பி! நான் ஒரு தவறும் ெசய்துவிடவில்ைல. மாசு
மறுவற்ற மனம் ெகாண்ட நான் ெகாடுைமைய அனுபவித்து வந்தவள், என்ைன அவ
விபசாr என்று தூற்றவில்ைல, குற்றம் சாட்டினா. நான் என்ன ெசய்ேவன். காைலப்
பிடித்துக் ெகாண்டு, "இப்படிச் ெசால்லலாமா? நானா விபசாr? ந.ங்களா அப்படிச்
ெசால்வது? என்ைன என்ெனன்ன பாடுபடுத்தினாலும் சr. அந்த ஒரு வாத்ைத
மட்டும் ெசால்லேவண்டாம்" என்று ெகஞ்சிேனன். யாேரா வருகிற சப்தம் ேகட்டது.
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"ேபாதும் உன் ேவஷம், ேபா உள்ேள. வருகிறான் ஒருவன். அவைன விசாrக்கப்
ேபாகிேறன். உள்ேள இருந்து ேகள், உன் ேயாக்கியைதைய. அவன்
ெவளிப்படுத்துகிறான் பா" என்று கூறி என்ைனக் கழுத்ைதப் பிடித்து ெநட்டித்
தள்ளினா ஒரு அைறக்குள். கதைவயும் சாத்தி, ெவளிேய தாள் ேபாட்டுக் ெகாண்டா.
அவரும் புதிதாக வந்தவனும் சில நிமிஷங்களுக்குப் பிறகு ேபச ஆரம்பித்தன.
வந்தவன் அடக்கமாகவும் அச்சத்துடனும் ேபசலானான். உன் அப்பா ஆத்திரத்துடன்
அதிகார ேதாரைணயில்தான் ேபசினா.
"முதலியாரு கூப்பிட்டதாக முருகன் ெசான்னான். ஓடி வந்ேதன். என்ன
விேசஷமுங்க."
"ஏ! அந்தக் கள்ளக் கும்பிடு ேபாடேவண்டாம். மைறக்காமல் நான் ேகட்பதற்கு
ஜவாப் ெசால்லேவண்டும். துளியாவது மைறத்தால் ேதாைல உrத்துவிடுேவன்."
"எஜமான்! ஏன் இம்மாங்ேகாவமாப் ேபசற.ங்க? என்ன ேகட்கப்ேபாற.ங்க? நான்
எதுக்காக, எைதத்தான் மைறக்கப் ேபாகிேறன்."
ேபையக் கண்டவகள் கிைடயாது. ஆனால் அதன் குணங்கைளத் ெதrந்து
ெகாண்டவகைளப்ேபால ஜனங்கள் ேபசிக் ெகாள்கிறாகள். ேபயின் உருவம்
ெதrயாது என்றும், அது மனிதகைளப் பிடித்துக் ெகாண்டால், அவகள் ெசய்யும்
ேசஷ்ைடகளின் மூலம், ேபயின் ேபாக்குத் ெதrந்து ெகாள்ள முடியுெமன்றும்
ேபசுகிறாகள். இந்தப் ைபத்தியக்காரத்தனமான எண்ணம் எவ்வளவு விபrதமான
நடவடிக்ைககளுக்கு இடம் தருகிறது. என்ைனக் ெகாட்டி ேவதைன ெகாடுத்த ேதைள
அடிக்க நான் என் அப்பாவின் தடிைய எடுத்ேதன். எனக்குப் ேபய் பிடித்திருப்பதாக
நம்பியதால், நான் தடிைய எடுத்ததும், தங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று பயந்து, என்
தகப்பனாரும், புருஷனும் ஓடினாகள். என்னால் சிrப்ைபத் தாங்க முடியவில்ைல.
மகா சூரகள், வரகள்
.
இந்த ஆண்பிள்ைளகள்! எதிேல! ெபண்கைள மிரட்டுகிற
விஷயத்திேல! நான் என்ன சின்னப் பிள்ைளயா? எனக்ெகன்ன பயம் என்று
ெபருைமயாகப் ேபசுவாகள். ெபண் என்றால் பயங்காளி, ஆண்கேளதான்
ைதrயசாலிகள் என்று எப்படிேயா ஒரு தப்பான எண்ணத்ைத நாட்டிேல பரப்பி
விட்டாகள். இரண்டு ஆடவகள் ஓடினாகள், நான் ைகயிேல தடிைய எடுத்ததும்!
அவ்வளவு பயம்! ேபய் என்ன ெசய்துவிடுேமா, என்ற பயம்.
ேதைள அடித்துவிட்டு ெவளிேய வந்து அப்பாைவக் கூப்பிட்ேடன். அவ என்
வாத்ைதயிேல நம்பிக்ைக ைவத்து உள்ேள வர ெநடுேநரம் பிடித்தது. இதற்குள் வட்டு
.
வாசற்படி அருேக ஒரு சிறு கூட்டம். வழக்கப்படி என் கணவருக்கு உபசார ெமாழிகள்;
அவரும், வழக்கமான நடிப்ைபச் ெசய்தா. ேதைளக் காட்டிேனன், அப்பாவுக்கு.
அப்ேபாதுதான் நம்பினா, உண்ைமயில் என்ைனத் ேதள் ெகாட்டியதனால்தான்
அலறிேனன் என்று. ஏேதா மருந்து தடவினாகள். அன்ைறய ெபாழுைத ஒருவாறு
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கழித்ேதன். மறுதினம் நான் என்ன ெசால்லியும் ேகட்காமல், என் தகப்பனா
நிப்பந்தப்படுத்தி, என்ைன ஒரு கிராமத்துக்கு அைழத்துச் ெசன்றா. ேபய் ஓட்டும்
இடமாம் அது. அங்கு ேபாய், ஒரு ெபrய குடிைசைய வாடைகக்கு எடுத்துக் ெகாண்டு,
நானும் என் அப்பாவும் எங்களுக்கு உதவியாக வந்த ேவைலக்காrயுடன் தங்கிேனாம்;
கிராமம் சிறிய அளவு; ஆனால் பச்ைசப் பேசல் என்று இருக்கும். எந்தப் பக்கம்
திரும்பிப் பாத்தாலும் அழகான ேதாப்புகள். சுற்றிப் பாக்குமிடங்களிெலல்லாம்,
விதவிதமான பட்சிகள். இந்தக் கிராமத்திேல தங்கியிருந்த ஒரு பக்கிr,
ேபேயாட்டுவதில் நிபுணன் என்று அந்தப் பக்கத்து வதந்தி. அதனால், என் தகப்பனா
என்ைன அங்கு அைழத்து வந்தா. எனக்கு ஒரு துளியும் விருப்பம் கிைடயாது, அங்கு
ேபாக. என் கணவrடம், நான் புறப்படுவதற்கு முன்பு, தனியாகச் சந்தித்து, என்
மனைதத் திறந்து ேபசிேனன். "எப்படிேயா நமது இன்ப வாழ்வு ெகட்டுவிட்டது. என்
சகவாசம் உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்ைல. கல்ெலன்றாலும் கணவன் தான்,
புல்ெலன்றாலும் புருஷன் தான். ஆனால் ந.ங்கள் என் தைலக்குப் பாைறயாக
இருக்கிற.! ஆைகயால், என் மனமும் முறிந்துவிட்டது. தங்கத்ைதக் கலியாணம்
ெசய்து ெகாள்ளுங்கள், நான் தைட ெசய்யவில்ைல என்று உம்மிடம் கூறிேனேன,
அன்று இரவு, அேதாடு என் அல்லல் த.ந்துவிட்டது என்றுதான் நான் மனமார
நம்பிேனன். அன்று இரவு, ந.ங்களும் என் துக்கத்ைத எல்லாம் துைடத்து
விடுவதுேபாலேவ நடந்து ெகாண்டீ. ஆனந்தமாகக் கழிந்தது அந்த இரவு; என் கைடசி
இன்ப இரவு அதுதான். இனி அத்தைகய இரவு கிைடயாது. மறுதினேம உங்கள் மனம்
மாறிவிட்டது. இனி நானும், நம்பிக்ைகைய இழந்துவிட்ேடன். கட்டின தாலி
ஒன்றுதான் இனி நாம் கணவன் மைனவி என்பைதக் காட்டும் அறிகுறியாக இருக்கும்.
உம்ைம நான் இழந்துவிட்ேடன். இனி மறுபடியும் ெபற முடியாது. ெபறவும்
முயலமாட்ேடன். உம்ைம நான் ேவண்டிக் ெகாள்வெதல்லாம் ஒேர ஒரு
விஷயமாகத்தான். உங்கள் காலில் விழுந்து ெகஞ்சிக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன். என்ைன
அந்தப் ேபேயாட்டும் இடத்துக்கு அனுப்பாத. கள். அங்ேக எத்தைன புண்யேகாடி
இருப்பாகேளா? என்ெனன்ன பழி பிறக்குேமா, என்ற பயம் என்ைனக் ெகால்கிறது.
என்ன காரணேமா ெதrயவில்ைல, ரங்கத்ைத அவள் புருஷன் ைகவிட்டா என்று
மட்டும் உலகம் கூறட்டும்; ேவண்டுமானால் ரங்கத்ைதப் ேபய் பிடித்துக் ெகாண்டதால்,
அவள் கணவன், இரண்டாம் கலியாணம் ெசய்து ெகாண்டான், ரங்கம் மாட்டுக்
ெகாட்டைகயிேல கிடக்கிறாள் என்று ேபசட்டும்; ரங்கம் ெகட்டு விட்டாள் என்று
ேபசுவதற்கு மட்டும் இடம் தரேவண்டாம். குடிெவறியிேல உளறினான் அந்தக்
ேகாணல் ேசட்ைடக்காரன், பூஜாr, புண்யேகாடி. அதற்கு எனக்கு விபசாrப் பட்டம்
சூட்டின .. இப்ேபாது என்ைன ேவேறா ேபேயாட்டியிடம் ேபாகச் ெசய்கிற. சிகிச்ைச
ெபற. இங்கு ேபாவதால், என் மீ து அபவாதம் ஏற்பட்டால் என் கதி என்ன ஆவது?
விபசாr என்று உலகம் தூற்றுவதற்குமா நான் இடமளிக்கேவண்டும்? என்ைனப்
பிடித்த ேபய் என்ைன என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசய்யட்டும். அைத ஓட்டுவதற்கு
முயற்சி எடுப்பதாகக் கூறி என் மானத்ைத ஓட்டி விடாத.. தயவு ெசய்யுங்கள்.
என்னிடம், இனி ந. ேபச ேவண்டாம்; அன்பு காட்ட ேவண்டாம்; ேதாட்டத்திேலேய
கிடக்கிேறன். நான் ஏேதனும் ெதால்ைல தருேவன் என்று பயம் ஏற்பட்டால், என்ைனக்
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கட்டிப் ேபாடுங்கள். ஆனால், விபசாr என்ற பழி பிறக்கும்படியான மாக்கத்திேல
என்ைனத் துரத்தாத.. பாவி புண்யேகாடி, நான் மயக்கமுற்றுக் கிடந்த ேநரத்தில், என்
மச்சம் முதலிய அைடயாளத்ைதக்கூடக் கண்டு ெகாள்ளவும், ேகவலமாகப் பிறகு
ேபசவும் துணிந்தான். இப்ேபாது ந.ங்களும் வரமுடியாது என்று கூறுகிற.. என்ைன என்
தகப்பனாருடன் அனுப்பி ைவக்கிற.. அங்ேக என்ெனன்ன பழி பிறக்குேமா என்ேற
நான் பயப்படுகிேறன். ேவண்டாம். நாம் சில காலமாக இருந்து வந்த இன்பத்தின்
ேபரால் உம்ைமக் ேகட்கிேறன். என்ைன இங்ேகேய இருக்கவிடுங்கள்" என்று நான்
கண்ணரும்
.
கம்பைலயுமாக இருந்துெகாண்டு ேகட்ேடன்.
மனிதகளிேல பலவைக இருப்பது ேபாலேவ ேபய்களிலும் உண்டு என்றும்,
எந்ெதந்தச் சுபாவமுள்ள ேபய் பிடித்துக் ெகாள்கிறேதா, அதற்குத் தக்கபடி ேபய்ப்
பிடித்துக் ெகாண்டவகள் நடந்து ெகாள்வாகெளன்றும், பூஜாr ெசான்னதுடன், நான்
வாதாடவும், காரணம் ேகட்கவும் ெதாடங்கியது கண்டு, என்ைன ஒரு வக்கீ ல் ேபய்
பிடித்துக் ெகாண்டது என்று த.மானித்தது கண்டு, நான் சிrத்ேதன். ஆனால், அந்தப்
புரட்டனின் ேபச்ைச ெமய்ெயன நம்பினவகள், அவன் ெசான்னதிேல சூட்சமம்
இருக்கிறெதன்று கூறினாகள். என்ன சூட்சமத்ைதக் கண்டாகேளா நானறிேயன்.
ஒவ்ெவாருவ ஒவ்ெவாரு கைத கூறி, பூஜாrயின் ேபச்ைசப் பலப்படுத்தின. இந்தப்
புரட்டனின் ேபச்ைசத் தட்டிப் ேபச முயல்வது ெவட்டி ேவைல என்று எனக்குத்
திட்டமாகத் ெதrந்துவிட்டது. ஆகேவ, நான் அவன் வாத்ைதைய ஏற்றுக்
ெகாண்டவளாகேவ நடித்து வரலாேனன். அதனாேல, எனக்கு நஷ்டமும் இல்ைல;
கஷ்டமும் கிைடயாது.
ேபேயாட்டும் பக்கிr, பணக்காரன், ஏைழ என்ற இரு வைகயினருக்காக இரண்டு
தனித்தனி முைற ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தான் என்று கூறிேனனல்லவா? அது
ேபாலேவ முரட்டுப் ேபய்கைள விரட்ட ஒரு முைறயும், சாதுப் ேபய்கைள ஓட்ட
மற்ேறா விதமும் ைகயாண்டு வந்தான். வக்கீ ல் ேபய் பிடித்துக் ெகாண்டது என்று
த.மானித்து விட்டதால் என்ைன ஓட்டுவதற்குக் ைகயாண்ட முைற, அதிக
உபத்திரவமற்றதாகேவ இருந்தது. சூடிடுவது, நாைளக்குப் பத்து ேவைள குளத்தில்
மூழ்கச் ெசய்வது ேபான்ற கடுைமயான முைறகள் கிைடயாது. காைலயிேல
எலுமிச்சம் பழம் ேதய்த்து ஸ்நானம்; ெகாஞ்ச ேநரம் சூrய நமஸ்காரம்; பிறகு, ஒரு
ைமல் அளவுக்கு ேவப்ப மரங்கள் நிைறந்திருக்கும் சாைலயிேல உலாவுவது; பகலில்,
யாராவது ஏதாவது கைத படிப்பது, நான் ேகட்டுக் ெகாண்டிருப்பது, மாைலயிேல
பூைஜயில் உட்காருவது, இரவு படுக்கப்ேபாகும் முன்பு, அவன் தரும் 'மந்தrத்த'
விபூதிையப் பூசிக் ெகாள்வது என்ற இந்த விதமாக அைமந்திருந்தது, ேபேயாட்டும்
முைற. ெபrய இடம், ஏேதா குமுறல் ேநrட்டுவிட்டது, ெகாஞ்ச நாைளக்கு மன
அைமதியுடன் இருந்து வந்தால், பைழயபடி சுபாவமாக இருக்கும் என்று அவன்
யூகித்துக் ெகாண்டான். அதனாேலதான், என் விஷயத்திேல, ஒரு நல்ல ைவத்திய
சிகிச்ைச ேபான்ற ேபேயாட்டும் முைறையக் ைகக்ெகாண்டான். என்னிடம் பணம்
இருக்கேவ, அவன் 'ேபயின் முைறயில் நடந்து ெகாள்ளாமல் மனிதத் தனத்துடன்'
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நடந்துெகாண்டான். பாவி, சிலைர இம்ைசேய ெசய்துவிட்டான். ஏைழகளுக்கு இரும்புக்
ேகாலால் சூடு, பணக்காரகளுக்கு ெமல்லிய மிருதுவான 'பிரம்பி'னால் தடவிக்
ெகாடுப்பது. ஏைழகைளப் பிடித்திருக்கும் பிசாசு முரட்டுக்குணம் பைடத்தது;
பணக்காரகைளப் பிடித்திருப்பேதா, நாசூக்கான சாதுவான பிசாசு! இப்படி அந்தப்
புரட்டன் பிசாசுகளிேல கூட இரண்டு வக்கங்கைளப் பிrத்து ைவத்தான்.
கிராம வாழ்க்ைக, நல்ல காற்று, குளிந்த ந.rல் குளித்தல், காைல மாைல
உலவுதல், பகலில் சந்ேதாஷமாகப் ெபாழுது ேபாக்குவது ஆகியவற்றால் எனக்கு
ஆேராக்கியம் அதிகrத்தது; அழகும் அதிகrத்தது. அப்பா பாத்து பாத்து
ஆனந்தப்படுவா. "முகத்திேல இப்ேபாதுதாேன பைழய கைள இருக்கிறது" என்பா.
ேபேயாட்டியும் தன்னுைடய பூைஜ ெவற்றிெபற்று வருவதாகக் கூறினான். "ஆனால்
முதலியா! அம்மாைவவிட்டு அந்தப் ேபய் அடிேயாடு ேபாய்விடவில்ைல. மறுபடியும்
மறுபடியும் வருகிறது. அதனாேலதான், சந்ேதாஷமாக இருந்து ெகாண்ேட
வருகிறாகள்; திடீெரன்று என்ைறக்ேகனும் ஓ நாைளக்கு முகத்ைதச் சுளித்துக்
ெகாண்டு, யாrடமும் ேபசாமல் இருக்கிறாகள்" என்றான். அவன் அறியான்
காரணத்ைத! எனக்கு உன் அப்பாவின் ெதால்ைலயின்றி, ேவடிக்ைகயாகக்
கிராமத்திேல வாழ்வது மன நிம்மதிையக் ெகாடுத்தது என்ற ேபாதிலும், ஒவ்ேவா
நாள், எனக்கு உன் அப்பாவும் தங்கமும் ஊrேல... என்ற கவனம் வரும்; உடேன
முகம் சுருங்கும், ஒருவrடமும் ேபசமாட்ேடன்; சாப்பாடும் பிடிக்காது. தூக்கமும்
வராது; படுக்ைகயில் புரள்ேவன். இைதத்தான், ேசாகம், ேபயின் ேசஷ்ைட என்று
ேபேயாட்டி கூறுவது. அந்தச் ேசாகத்ைத அவனுைடய பன்ன . கலந்த விபூதி
ேபாக்கிவிடுவதாக அவன் எண்ணிக் ெகாள்வான். உண்ைமயில், என் மனக்
கஷ்டத்ைதப் ேபாக்கியது அவன் தந்த விபூதியல்ல. துளசியின் தயவால் ஓரளவு என்
துக்கம் குைறயும்; துளசி அவனுைடய இரண்டம் தாரம். ெகாஞ்சம் படித்தவள், ஏைழ
வட்டுப்
.
ெபண்; அவனிடம் பணம் இருக்கேவ, வயது ஏறுமாறாக இருந்தும்,
வாழ்க்ைகப்பட்டவள். அதனாேல, அவள் குைறபட்ட மனதுடன் இருப்பதாக யாருக்கும்
காட்டிக் ெகாண்டதில்ைல; என்னிடம் கூட! நான் உண்ைமையக் கண்டுபிடிக்கேவ பத்து
நாளாயிற்று. மனதிேல இருந்த குைறைய மைறத்துக் ெகாண்டு, முகத்ைத மலரச்
ெசய்து ெகாண்டு துளசி வாழ்ந்து வந்தாள். ெபரும்பாலும் பகலிேல எனக்குக் கைத
படிப்பவள் அவள் தான். அந்தக் கைதகளில் இைடயிைடேயதான் அவள் தன்னுைடய
சுயசrத்திரத்ைதயும் எனக்குத் ெதrவித்தாள்; அழுது ெகாண்டல்ல, சிrத்துக்
ெகாண்ேட. அந்தச் சிrப்பு சந்ேதாஷம் ேமலிட்டு வந்ததல்ல; உலகிேல நடக்கும்
அக்ரமங்கைளக் கண்டு ேகலி ெசய்யும் சிrப்பு அது! துளசிதான் என் ேசாகத்ைதப்
ேபாக்குவாள், பல கைதகள் கூறி.
"அக்கா! உங்களுக்ெகல்லாம் நூறு ேபய் பிடித்துக் ெகாண்டாலும் பயமில்ைல;
என் புருஷ ஓட்டிவிடுவா. ஆனால் என்ைனப் பிடித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபைய
ஓட்டேவ முடியாது" என்பாள் துளசி. "அது என்னடி துளசி! அப்படிப்பட்ட பிரமாதமான
ேபய்? ெஜகம் புகழும் உன் புருஷனால் கூட ஓட்ட முடியாத ேபயும் உண்டா?" என்று
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நான் ேகட்ேபன்.
மகேன! தங்கத்ைத அவ கலியாணம் ெசய்து ெகாள்ளக் கூடாது, அைத எப்படியாவது
தடுக்க ேவண்டும் என்று முயன்ேறன். அதன் பயன், ேபய் பிடித்தவள் என்று ஊராேர
கூறும்படியானதுதான். சr! இனித் தடுத்துப் பயனில்ைல. ஆண்களின் மனம் வானம்
ேபான்றதுதான். அதிேல பல நட்சத்திரங்கள் இருந்ேத த.ரும். ஒளிவிடும் மதி
இருந்தாலும், மின்மினியும் இருக்கும், கருேமகமும் இருக்கத்தான் ெசய்யும். ஆகேவ,
ரங்கம் இருக்கும்ேபாது தங்கம் ஏன் என்று ேகட்டுப் பயன் இல்ைல. அவ
தாராளமாகத் தங்கத்ைதயும் கலியாணம் ெசய்துெகாள்ளட்டும் என்று எண்ணி, என்
மனைதத் திடப்படுத்திக் ெகாண்ேடன். அதன் விைளவுதான் மின்னல்ேபால் ேதான்றி
மைறந்த, அவருைடய அன்பு! அந்த அன்பு, அன்று இரவு மட்டுேம நிைலத்திருக்க
முடிந்தது. அந்த இன்ப இரவு, உன்ைனயும், உலகிேல எந்தப் ெபண்ணும் ேகட்டுச்
சகித்துக் ெகாள்ள முடியாத பழிையயும், எனக்குத் தந்தது. பாழ் மனேம! ஏன் ந., அன்று
அவrடம் தஞ்சம் புகுந்தாய்? ெகஞ்சி அவருைடய ெகாஞ்சு ெமாழிையப் ெபற்றாய்,
களித்தாய்! இேதா தருகிறாேர நஞ்சு, அது உயிைரப் ேபாக்கினாலும் பரவாயில்ைலேய,
மானத்ைத அல்லவா மாய்க்கிறது' என்று ெமள்ளக் கூறிக் ெகாண்ேட குமுறிேனன்.
விசாரத்ைத விநாடியில் துைடத்துவிடும் துளசியும், என் நிைலையக் கண்டு,
அழுதுெகாண்ேட தன் முந்தாைனயால் என் கண்கைளத் துைடக்க முடிந்தேத தவிர,
எனக்குச் சமாதானம் கூற முடியவில்ைல. எப்படி முடியும்? 'விபசாr!' என்ற பழி
சுமத்தப்பட்ட பிறகு, ெபண் எப்படி உலைக ஏறிட்டுப் பாக்க முடியும்? உலகிேல,
எத்தைனேயா விதமான அக்ரமத்ைதச் ெசய்து வயிறு வளப்பவன் கூட, ஒரு ெபண்
விபசாr என்றாகிவிட்டால், ேகவலப்படுத்துவான்; கண்டிப்பான். எவ்வளவு ெகாடூர
சுபாவம் இருந்தால் அவ அப்படிச் ெசால்ல மனம் துணிவா என்பைத ந. இப்ேபாது
எண்ணிப் பா. ஏேதா தாய் தன் மகனிடம் கூறுகிறாள் என்று எண்ணேவண்டாம்.
துப்பாக்கியவதி ஒருத்தி கருைணயும் ந.தியும் ெதrந்த ஒரு உத்தமனிடம்
முைறயிடுகிறாள் என்று எண்ணிப் பதில் ெசால்லு. ேவண்டாமடா மகேன! ந. ேபச
ேவண்டாம். உன் கண்ண. ேபாதும், எனக்கு அந்தப் பாைஷ ெதrயும். இம்ைசக்கு
ஆளான எனக்கு கைடசிக் காலத்திேலனும், அந்தக் கண்ண . ஆதரவு தருகிறது என்று
ஆறுதல் கிைடத்தேத அதுேவ ேபாதும்.
என் கலியாணம் நடந்த ேபாது, இரவு காலட்ேசபம் ைவத்தாகள். நான்
ெபண்களுடன் உட்காந்து ெகாண்டு இருந்ேதன். ஆனால் அவருைடய முகத்ைதயும்
அடிக்கடி பாத்துக் ெகாண்ேட இருந்ேதன். காலட்ேசபக்கார, சீதா கலியாணக்
கைதையக் கூறினா. அப்ேபாது அவ ெபண்கைளப் பற்றிப் ேபசிய ெபருைமைய,
நாெளல்லாம் ேகட்கலாமா என்று ேதான்றிற்று. அவ்வளவு விளக்கி விளக்கிப்
ேபசினா, விடிய விடிய. உன் அப்பாேவா அந்தக் காலட்ேசபக்காரrன் ேபச்ைசக்
ேகட்டு அப்படிேய ெசாக்கிவிட்டா. இராகத்ேதாடு காலட்ேசபக்கார, 'ெபண்ணுக்கு
ேவண்டியது என்ன? பூஷணமா? ேபாதாது, சம்பத்தா? ேபாதாது. அழகான பங்களாவும்
ேதாட்டமும் இருந்தால் ேபாதுமா? ேபாதாது. ைவரமாைலயும், பச்ைச வைளயலும்,
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கல்லிைழத்த ஒட்டியாணமும் கிைடத்தால் ேபாதுமா? ேபாதாது! காசி ெகாரநாடு
ேசைல வாங்கிக் ெகாடுத்தால் ேபாதுமா? ேபாதாது! ேவேற என்ன ேவண்டும்?
ெதாட்டுத் தாலிகட்டிய புருஷனின் மட்டற்ற அன்பு ேவண்டும். அந்த அன்புதான்
அவளுக்கு அஷ்ட ஐஸ்வrயத்ைதவிட ேமலானது" என்று கூறி முடித்தா. சைபயிேல,
மைனவிைய அடிக்காவிட்டால் ைக மரத்துப் ேபாய்விடும் என்று எண்ணிக்
ெகாண்டவகள்ேபால வாழ்ந்து வந்த புருஷகள் கூட, கரேகாஷம் ெசய்தாகள்.
காலட்ேசபக்கார கூறியது நியாயமான ேபச்சு என்பைத ஆேமாதிப்பதற்காக உன்
அப்பா கரேகாஷம் ெசய்யவில்ைல. அவருைடய கண்கள், என் கண்கைளச் சந்தித்தன!
அவருைடய புன்னைக காலட்ேசபக்கார ெசான்னது சr என்று மட்டுமல்ல, "இேதா
பா! எந்த அன்பு தான் ெபண்களுக்கு அஷ்ட ஐஸ்வrயத்ைதவிட ேமலானது என்று
காலட்ேசபக்கார கூறுகிறாேரா, அந்த அன்ைப நான் இேதா தருகிேறன். ஆனந்தம்
ெகாள்" என்று எனக்குக் கூறுவது ேபாலிருந்தது. நான் ெவட்கத்தால் தைல குனிந்து
ெகாண்ேடன். சைபயிேல சில, "மாப்பிள்ேள! காலட்ேசபத்ைதக் கவனியும்" என்று கூட
அவைரக் ேகலி ெசய்தாகள். ெபண்களுக்குப் பrந்து ேபசிய காலட்ேசபக்கார,
அழகழகாகக் குடும்ப வாழ்க்ைகையச் சித்தrத்துக் காட்டினா. "மலராவது
கசக்கினால்தான் ெகட்டு விடும்; மங்ைகயின் மனேமா மணவாளனின் முகம்
ெகாஞ்சம் கடுகடுத்தாேல ேபாதும் ெநாந்து ேபாகும்; அவ்வளவு மிருதுவானது ெபண்
மனம். ெபண் மனத்ைதப் புண்ணாக்கும் ஆண்கைளப் ேபய் இனத்தில்தான்
ேசக்கேவண்டும்" என்று காலட்ேசபக்கார கூறினா. உன் அப்பா தனது
பாைவயாலும் புன்னைகயாலும் அவ கூறினைதெயல்லாம் ஆேமாதித்துக் ெகாண்டு
இருந்தா. வருஷம் பல ஆனேபாதிலும், எனக்கு அன்று நடந்தைவகள் அவ்வளவும்
நன்றாக நிைனவிேல இருக்கிறது. நடுநிசிக்குேமல், எனக்குத் தூக்கம் வந்துவிட்டது.
தூங்கினால் ேகலி ெசய்வாகேள என்பதற்காக மிகச் சிரமப்பட்டுக் கண்கைளத்
திறந்தபடி இருந்ேதன். இதனால் தூக்கம் அதிகப்பட்டேத தவிர, குைறயவில்ைல.
என்ைனயுமறியாமல் கண்கைள மூடிேனன். பக்கத்திேல இருந்த ஒரு சிேநகிதி மீ து
சாய்ந்ேதன். அவள் "கலியாண ெபண்ணுக்கு மயக்கம் வந்துவிட்டது" என்று கூறினாள்.
ஆளாளுக்கும் கூவினாகள். நான் கண்கைளத் திறந்ேதன். அவேளா என்ைனத் தன்
மீ து சாய்த்துக் ெகாண்டு, "அைசயாேத கண்ணு! ஒன்று மில்ைல பயப்படாேத!" என்று
உபசாரம் ெசய்தாள். காலட்ேசபம் நின்றுவிட்டது. 'ெகாஞ்சம் பால் ெகாடுங்கள்' என்றா
ஒருவ. ஒருவ 'விசிறுங்கள்' என்றா. இன்ெனாருவ ெமள்ள உள்ேள அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபாகும்படி ேயாசைன ெசான்னா. என் கணவ சாதாரணமாக, கலியாணப்
பிள்ைளகள் ெவட்கப்படுவாகேள அதுேபாலிராமல் "முகத்திேல ெகாஞ்சம் பன்ன .
ெதளியுங்கள்!" என்று உரத்த குரலிேல ெசான்னா.
ேலடி டாக்ட லாசரஸ் எனக்கு அடிக்கடி ைவத்தியம் பாப்பவ. ேபய்
பிடித்துக்ெகாண்டது என்று ெசான்னேபாது ேகாபித்துக் ெகாண்டு, வட்டுக்கு
.
வருவைத
நிறுத்திக் ெகாண்ட லாசரஸ், பிறகு பலதடைவ கூப்பிட்டு அனுப்பியும் வருவதில்ைல.
"ஓ! முதலியா வட்டு
.
அம்மாவுக்கா! டாக்ட எதுக்கு? மந்திரக்காரைன அைழக்கட்டும்
ேபா!" என்று ேகாபமாகக் கூறி அனுப்பிவிடுவாகள். அேத லாசரைச அைழத்துக்
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ெகாண்டு வரும்படியாக, ேவைலக்காrக்குக் கூறிேனன். அவள் ேமலும்
ஆச்சrயப்பட்டாள். "ஏண்டி! ஆந்ைதேபால விழிக்கிறாய். அம்மாவுைடய ேபாக்ேக
மாறிவிட்டேத என்று ஆச்சrயப்படுகிறாயா? இப்ேபாது மாறித்தான் ேபாய்விட்டாள்.
பைழய அம்மா இல்ைல" என்று நான் கூறிவிட்டுச் சிrத்ேதன். "அம்மா எனக்கு
ஆச்சrயமாகத்தான் இருந்தது ந.ங்கள் அதிகாரம் ெசய்ய ஆரம்பித்தேபாது. ஆனால்,
பிறேகா எனக்குப் பயமாகிவிட்டது" என்றாள் அந்தப் ேபைத. "ஏண்டி, பயம்? ஓேஹா!
பிசாசு பயமா?" என்று ேகட்ேடன். 'ஆமாம்' என்று தைலயைசத்தாள். "ைபத்தியக்காr,
ேபயும் கிைடயாது, பூதமும் கிைடயாது. லாசரஸ் டாக்ட ெசால்லுகிறதுேபால,
எல்லாம் நரம்புக் ேகாளாறு. ேமலும், மனிதகளின் சுபாவத்ைதக் ெகடுக்க, மனிதேர
ேபாதும்" என்று நான் ெசான்ேனன். அவள் புrந்து ெகாள்ளவில்ைல. "மாறிவிட்ேடன்
என்று கூறுகிறாேய, அதுகூட உண்ைம அல்ல; நானாக மாறிவிடவில்ைல. மாறுதைல
உண்டாக்கி விட்டாகள்" என்ேறன்; அதுவும் அவளுக்குப் புrயவில்ைல. "அடி!
உனக்குப் புrகிறபடி கூறுகிேறன் ேகள். சாணி இருக்கிறேத அது எப்படி இருக்கிறது?
ஈரமாக, 'ெகாள ெகாள' ெவன்று, பழுப்புக் கலrல் இருக்கிறதல்லவா? பிறகு, அேத
சாணி 'வறட்டி' யாகி எrக்கப்பட்ட பிறகு, எப்படி மாறிவிடுகிறது?" என்று ேகட்ேடன்.
"சாம்பலாயிடுது" என்றாள் ேவைலக்காr. "சாணி சாம்பலாவது யாரால்?
நம்மால்தாேன?" என்று ேகட்ேடன். "ஆமாம். நாம் அடுப்புக்கு உபேயாகப்படுத்துகிேறாம்;
சாணி வறட்டியாகி, பிறகு சாம்பலாகிறது" என்று கூறினாள். "சாம்பல் ேவண்டும் என்ற
எண்ணத்துக்காகவா நாம் வறட்டிைய எrக்கிேறாம்? இல்ைலயல்லவா? நாம்,
எதற்காகேவா ஒரு வஸ்துைவ உபேயாகிக்கிேறாம். நம்முைடய உபேயாகத்திற்குப்
பிறகு, அந்த வஸ்து ேவறு உருவம், ேவறு குணம் ெகாண்ட ேவறு வஸ்துவாகி
விடுகிறது. இது, நம்மால் ேநrட்ட மாறுதல் என்பது பற்றிக்கூட நாம் எண்ணிப்
பாப்பதில்ைல. இப்படி மாறும் என்பது ெதrந்தும், நாம் காrயம் ெசய்வதில்ைல.
அைதப்ேபால, மனிதைர மனித பயன்படுத்தி, மாற்றிவிடுகிறாகள். இைதேய ெதrந்து
ெசய்வதும் உண்டு. பால் தயிராவது எப்படி? நாம்தாேன 'புைர' ெதளித்து, பாைலத்
தயிராக்குகிேறாம். அது ேபாலேவதான் மனிதரால் மனிதrன் சுபாவம், உருவம்கூட
மாற்றப்படுகிறது இந்தக் காrயம் உலகில் ஒவ்ேவா விநாடியும் நைடெபற்றபடி
இருக்கிறது. இவ்விதமாக ஏற்பட்டேத என் மாறுதலும்! இைதப் ேபயும் ெசய்யவில்ைல,
பூதமும் ெசய்ததல்ல! என் கணவேரதான் என் மாறுதலுக்குக் காரணம்" என்று நான்
விrவாக விளக்கிேனன். அவள் பாவம்; சாணி சாம்பலாவது, பால் ேமாராவது
இைவகைளப் புrந்துெகாண்ட அளவு, என் மாறுதைலப் புrந்துெகாண்டு வரேவண்டும்
என்பைத மறுபடியும் அவளுக்குக் கூறிவிட்டு நான் ெவளிேய புறப்பட்ேடன்.
வாடைக வண்டிையக் கூப்பிடுவதற்கு எனக்குக் கூச்சமாக இருந்தது.
வண்டிக்காரனின் கூச்சம் எனக்கு இருந்தைதவிட அதிகமாக இருந்தது.
"முதலியா வட்டு
.
அம்மாவா? ஏனுங்க? நம்ம வண்டி எங்ேகங்க?"
"கைடக்குப் ேபாயிருக்கு."

RangaRakes

tamilnavarasam.com

"ேபாயிருந்தா என்னங்க. நான் ேபாயி கூட்டிக்ெகாண்டு வருகிேறனுங்க."
"ஏன்? உன் வண்டிக்கு என்ன?"
"ஒண்ணுமில்ைலங்க. ஆனா, ந.ங்க இதிேல வருகிறதுன்னா..."
"ஏன், ேவேற எங்காவது ந. ேபாகணுமா?"
"ராமா! ராமா! அதுக்குல்lங்க. இது, 'வில்' வண்டிகூட இல்ைல. ஒேர ஆட்டமா
ஆடித் ெதாைலக்கும். அதுக்குத்தான் பாக்கிேறன்."
"பரவாயில்ைல."
தங்கம், தனக்குச் சில மாதங்களில் மரணம் சம்பவிக்கும் என்று ேசாதிடன் எவேனா
கூறினது ேகட்டு, என்னிடம் கூறிக் ேகாெவன அழத்ெதாடங்கியதும், அதுவைர
மற்ேபாருக்காக ஒருவ வலிைவ, மற்றவ அறியும் ெபாருட்டு எதி எதி நின்று
உற்று ேநாக்கியபடி இருப்பது ேபால் இருந்து வந்த நான், அவைள அருேக இழுத்து
அன்புடன் அைணத்துக் ெகாண்டு, கண்ணைரத்
.
துைடத்து, "அடி ேபைதப் ெபண்ேண!
உன்ைன நான் மகா புத்திசாலி, ைதrயசாலி என்று அல்லவா எண்ணிக்
ெகாண்டிருந்ேதன். என்ன பித்தமடி உனக்கு. எவேனா பிதற்றியைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டு
அழலாமா? அடி அசேட! யா அந்த மைடயன்? எப்படித் துணிந்து ெசான்னான் அந்த
வாத்ைதைய? அவனிடம் ந. என்ன ேகள்வி ேகட்டாய்? அவன் வாய்த்துடுக்குக்
ெகாண்டவனாக இருக்கேவண்டும். இல்ைலயானால் இவ்விதமான அவலட்சணப்
ேபச்ைசக் கூறுவானா? அவன் கூறினைதக் ேகட்டுச் சிrத்துவிட்டு, 'ேபாடா மகா
ெபrய அறிவாளிதான் ந.' என்று கூறுவைத விட்டு, அவன் ேபச்ைச உண்ைம என்று
நம்பி அழலாமா! தங்கம்! இேதா பா இப்படி! என்னடி உனக்கு? எவேனா ஒரு மூடன்
உைர ேகட்டு, இப்படி மதி மயங்குவதா?" என்று பலப்பல கூறி அவைளத் ேதற்றிேனன்.
தங்கேமா விம்முவைத விடவில்ைல. "அக்கா, நானும் ேசாதிடகளின் உைரைய
நம்புவதில்ைல. உனக்ேக ெதrயுேம, நான் தான் எதற்கும் துருவித் துருவிக் காரணம்
ேகட்பவளாயிற்ேற. எந்தப் புரட்ைடயும் உடேன நம்பிவிடும் ேபைதயல்ல. இந்தச்
ேசாதிடன் ெசான்னது ேகட்டு மட்டும் நான் நம்பினதற்குக் காரணம் இருக்கிறது. ஒன்று
ெசால்கிேறன், ேகள் அக்கா! ெபரும்பாலும் இந்தச் ேசாதிடகள், உயந்த அந்தஸ்தில்
உள்ளவகளிடம் முகஸ்துதியான வாத்ைத ேபசி, மூன்று உலகமும் உங்கள்
காலடியில் விழும்! உம்முைடய எதிrகள் மூக்கிலும் வாயிலும் இரத்தம் வழிந்து
ஒழிவாகள்! உங்கள் மனம் கருைண ெவள்ளம் ெகாண்டது! என்ெறல்லாம்
கூறுவாகள் என்பது எனக்குத் ெதrயும். அதனாேலேய நான், என் ஜாதகத்ைதச்
ேசாதிடனிடம் ெகாடுத்தேபாது வள்ளியின் ஜாதகம் என்ேறன். அவன்
நம்புவதற்காகேவ, என் ஜாதகக் குறிப்ைப ேவேறா காகிதத்தில் எழுதி, என் ெபயைரப்
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ேபாடாமல் வள்ளி என்று ேபாட்டுத் தந்ேதன். அவன் அந்த ஜாதகத்ைதப் பாத்துவிட்டு,
இன்னும் ஆறு மாதத்திேல இந்த வள்ளி இறந்துவிடுவாள் என்று கூறினான். நான்
நம்பாமல் எப்படி இருக்க முடியும்?" என்று கூறிவிட்டு மறுபடியும் அழ ஆரம்பித்தாள்.
இெதன்னடா சங்கடம் என்று நான் எண்ணிேனன். "வள்ளி! யாரவன் அந்த வாயாடி?"
என்று ேகட்ேடன். அவள், "அவ ெபrய ேசாதிடதானம்மா! வாழ்முனி அவருக்குப்
பிரத்யட்சம்" என்றாள். "சrயான மூடத்தனம்! ந.யும் ேசந்துதான் இப்படி, தங்கத்தின்
மனைதக் குழப்பி விட்டிருகிறாய்" என்று அவைளயும் கண்டித்ேதன். தங்கம்
ேசாகத்துடன், "அக்கா! உனக்கு என் ேமல் இருக்கும் ஆைசயின் காரணமாக இப்படிப்
ேபசுகிறாய். எனக்ெகன்னேவா அவன் ெசான்னது முதல், மாபு கூட அடிக்கடி
ஒருவிதமாக வலிக்கிறது. இரவிேல தூக்கம் நிம்மதியாக இருப்பதில்ைல. ெகட்ட
நிைனவுகள்! என் மனதிேல ஒரு விதமான திகில் பிடித்துக் ெகாண்டு விட்டது" என்று
ெசான்னாள். அவைளச் சமாதானப் படித்த நான், ேசாதிடத்தின் ேபாக்கு, ேசாதிடகளின்
புரட்டு, அவகளின் வாத்ைதக்குப் பலவைகயான அத்தம் இருக்கிற ேவடிக்ைக
ஆகியவற்ைறச் ெசான்ேனன். அவேளா திருப்தியைடயவில்ைல. "அப்பாவிடம்
ெசால்லி அவைன ைநயப் புைடக்கச் ெசால்கிேறன்" என்ேறன். தங்கம், "அப்பா காதிேல
விழுந்தால் அவைன அடிப்பா. ஆனால் அவரும் என்ைனப் ேபாலேவதான்
ேவதைனப்படுவா. ஏெனனில், அவருக்கு அந்தச் ேசாதிடனிடம் ெராம்ப நம்பிக்ைக.
நமது மிராசு ேகஸ், ேமல் ேகாட்டில் இருந்தேபாது அவன் கூறிய ேசாதிடம் பலித்தது.
அதிலிருந்து அப்பாவுக்கு அவன் வாத்ைதயிேல அபார நம்பிக்ைக. ஆைகயாேலதான்
நான் அவன் ெசான்னைத அப்பாவிடம் ெசால்லக்கூட இல்ைல. ெசான்னால், அவ
இந்த வேயாதிகப் பருவத்திேல இதுபற்றி ேவறு மனம் கஷ்டப்படுவா. ஏற்ெகனேவ
உன்னால் அவ ஏக்கம் அனுபவிக்கிறா. இனி என் கதியும் இப்படி ஆகும் என்று
ெதrந்துவிட்டால் படுத்த படுக்ைகயாகிவிடுவா. அக்கா நாம் இருவ பிறந்து அவைரப்
படாதபாடு படுத்திவிட்ேடா ம்" என்று கூறித் துக்கித்தாள்.
"ந. என்ன ெசான்னாலும் சr; நான் துளிகூட நம்ப மாட்ேடன். எனக்கு இப்ேபாது
இப்படிப்பட்ட புரட்டகளின் ேபாக்கு மிக நன்றாகத் ெதrந்துவிட்டது. ேபாகட்டும்! இந்த
மாதிr புரட்டகள், ஆபத்து வரும், மரணம் சம்பவிக்கும், கிரஹம் ேபாதாது
என்ெறல்லாம் கூறிப் பயங்காட்டுவேதாடு நிறுத்திக்ெகாள்ள மாட்டாகேள! இந்த
ஆபத்து ந.ங்க ஆயிரம் கண்ணுைடயாளுக்கு அபிேஷகம் ெசய்யேவண்டும்! இலட்ச
த.பம் ஏற்றேவண்டும்! ெசாணத்தால் சப்பம் ெசய்து ெசாக்கநாதன் ேகாயிலுக்குத்
தானம் தரேவண்டும். நூறு பண்டாரங்களுக்குச் ேசாறு ேபாடேவண்டும் என்று ஏதாவது
உளறுவாகேள! அதுேபால இவன் ஒன்றும் ெசால்லவில்ைலயா?" என்று ேகட்ேடன்.
"ெசான்னான்" என்றாள் தங்கம். "என்ன?" என்று ேகட்ேடன். தங்கம் அதற்குப் பதில்
கூறவில்ைல. ெநடுேநரம் ஏேதேதா ேபச்ைச மாற்றியபடி இருந்தாேள தவிர, என்
ேகள்விக்குப் பதில் கூறவில்ைல. நாேனா விடவில்ைல. ெசான்னால்தானாயிற்று
என்ேறன். "ெசால்லி என்ன பயன்?" என்று ேசாதித்தாள் தங்கம். "ெசால்லடி! என்னதான்
ெசய்ய ேவண்டுமாம். ஆபத்து ேபாக" என்று ேகட்ேடன். அவள் அதற்கு ேநமுகமாய்ப்
பதில் கூறவில்ைல.
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உயிருக்கு ஆபத்து வரும் என்று எவேனா ஒரு ேசாதிடன் ெசான்னைதக் ேகட்டு,
மருண்டு ேபானதாகவும், அந்த மருட்சியின் காரணமாகேவ, என் கணவைரத் தன்
புருஷராக்கிக் ெகாள்ளத் துணிந்ததாகவும், என் தங்ைக என்னிடம் ெசான்னது ேகட்டு,
நான் சிrத்ேதன். சிrத்ேதேன தவிர ெகாஞ்சம் பrதாபம் பிறந்தது. "ேபாடி!
ைபத்தியக்காரப் ெபண்ேண!" என்று ேகலி ெசய்ேதன். அவேளா திருப்தி ெபறவில்ைல.
ேசாகத்துடேனேய ேபசலானாள், "அக்கா! ேசாதிடன் குறிப்பிட்ட ஆபத்திலிருந்து
தப்புவதற்கும் அத்தாைனக் கலியாணம் ெசய்து ெகாள்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று
ந. ேகட்கவில்ைலேய, ஏன்? அது உனக்கு ஆச்சrயமாக இல்ைலயா?" என்று தங்கம்
ேகட்டாள். நான் எவ்வளவு அசடு பா தம்பி? நானாகக் ேகட்டிருக்கத்தாேன ேவண்டும்
அந்தக் ேகள்விைய? ேகட்கேவண்டுெமன்று ேதான்றேவ இல்ைல. அவள், தான்
கிளப்பிய ேகள்விக்குத் தாேன பதிலும் கூறிவிட்டாள்.
"அக்கா! கன்னி கழியாமல் நான் இறந்துேபானால் குடும்பத்துக்கு ஆகாது.
ஆகேவ, இறந்துேபாகு முன்பு, கலியாணம் ெசய்து ெகாண்டாக ேவண்டும். ேவறு
யாைரேயனும் மணம் ெசய்துெகாண்டு, அவகள் மனைத உைடக்க நான்
இஷ்டப்படவில்ைல. அத்தான் ெகாஞ்சம் அழுத்தமான ெநஞ்சுள்ளவரல்லவா! நான்
இறந்துேபானால் அவ சகித்துக்ெகாள்ள முடியும். ேமலும், ந. இருக்கிறாய். ஆகேவ
தான், நான் அத்தாைனக் கலியாணம் ெசய்து ெகாள்ளத் த.மானித்ேதன். இைத ந.
நம்பினாலும் சr, நயவஞ்சகம் என ஒதுக்கினாலும் சr, எனக்குக் கவைல இல்ைல.
என் கவைல எல்லாம் இறக்கும்ேபாது நான் கன்னியாக இருந்து குடும்பத்துக்கு நாசம்
ஏற்படும் நிைல வரக் கூடாது என்பதுதான்" என்று ெசான்னாள்; இரண்ேடா  ெசாட்டுக்
கண்ண . என் விழிகளிேல இருந்து கிளம்பிற்று. ஒரு இளம் ெபண் ெசாந்தத் தங்ைக
அவள் எவ்வளவு ெகட்ட நிைனப்புக்காrயாகத்தான் இருக்கட்டும்; அவள், தான் சாக
ேநrடும் என்று தன் வாயாேல கூறினால், எப்படி அைதக் ேகட்டுச் சகிக்கமுடியும்.
தங்கேமா அசடல்ல, புத்தி உள்ளவள்; புத்திக் கூைம என் வாழ்ைவேய
துைளக்குமளவு இருந்தது அவளுக்கு. அவள் ெபயைரச் ெசான்னாேல எனக்கு ஆத்திரம்
பிறக்கும். இருந்தும், அன்று அழுகுரலில் அவள் ெசான்ன ேசதி ேகட்டேபாது என்
மனம் என்னேவா பாகாகிவிட்டது. என்ன கூறியாவது அவைளத் ேதற்றேவண்டும்
என்று துடித்ேதன். என் மனதிேலேய இரண்டு வைகயான எண்ணங்கள் ஏககாலத்திேல
கிளம்பித் த.ரேவண்டிய நிைல. அவளுக்குத் ைதrயம் தர என்ன கூறுவது என்று
ேயாசிக்க ேவண்டி இருந்தது. அேத சமயத்தில், அவள் கூறுவது உண்ைமயா, நடிப்பா;
நடிப்பாகவும் உண்ைமயாகவும் இல்லாவிட்டால், ஒரு சமயம் யாராவது ேசாதிடன்
உண்ைமயிேலேய ஏமாளியாக்கிவிட்டானா! அப்படியும் இருக்குமானால், ேசாதிடன்
தானாகேவ இக் காrயத்ைதச் ெசய்தானா, அல்லது யாராவது தூண்டிவிட்டாகளா?
ஒரு ேவைள, என் கணவேர இதற்குக் காரணேமா? எவனாவது ேசாதிடைன ஏவி
விட்டுத் தங்கத்தின் மனதிேல, பயத்ைதத் தூவ ைவத்தாேரா? அவ எதற்கும்
துணிந்தவராயிற்ேற. அவ மட்டுமா! ெபண்கள் விஷயத்திேல, ஆடவrல்
ெபரும்பாேலா இப்படித்தாேன நடந்து ெகாள்கிறாகள். உத்தமபுத்திர கூட, இந்த ஒரு
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விஷயத்திேல மட்டும் ஏேனா எவ்வளவு தைலகீ ழ் வாதம் புrயவும், தகாத
முைறையக் ைகயாளவும் எண்ணம் பிறக்கிறது. தமத்தின் காவலெரன்றும், சாது
சன்மாக்கி என்றும் ெபயெரடுத்த தமபுத்திர கூட திெரௗபதி விஷயத்திேல எப்படி
நடந்து ெகாண்டா. ஆணழகன் அஜுனைன அைடந்ேதாம், வில் வரன்
.
விஜயன்
நமக்கு மாைலயிட்டான், இனி நமக்கு இன்ப வாழ்வுக்கும் ெகௗரவத்துக்கும் என்ன
குைற என்றுதாேன திெரௗபதி எண்ணி இருந்திருப்பாள். இதைன, எவ்வளேவா
நுட்பமான தத்துவங்கைள எல்லாம் ஆராய்ந்தறியும் ஆற்றல் பைடத்த தரும ெதrந்து
ெகாண்டிருக்க மாட்டாரா! ஆனால் என்ன ெசய்தா? தம்பிக்கு மட்டுமல்ல;
தனக்குமல்லவா திெரௗபதிையத் தாரமாக்கிக் ெகாண்டா. கப்பிணிையக்
கானகத்துக்குத் துரத்திய இராமைர, மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் என்றல்லவா
கூறுகிறாகள். அப்பா! ெபண்கள் விஷயம் என்றாேல, உத்தமகள், தத்துவம்
ெதrந்தவகள், தேபாதனகள், திரு அவதாரம் ெசய்பவகள் என்பவகெளல்லாங்கூடத்
தவறு ெசய்ேத இருக்கிறாகள்.
கதைவத் தாளிடாமல் படுத்துக் ெகாண்ேடன். தூக்கம் வரவில்ைல; அவரும் உள்ேள
வரவில்ைல; கூடத்திேல படுத்துக் ெகாண்டா. குறட்ைட விடும் சத்தம் ேகட்டது.
எனக்குப் பிரமாதமான ேகாபம்; என்ன ெசய்வது; உன் அப்பா என்ன காரணத்தாேலா,
ஒரு வாத்ைத ேபசவில்ைல. வம்புக்குத் தயாராக நான் இருந்தது பயனில்லாமற்
ேபாய்விட்டது. என் மனதிேல இருந்த ெகாதிப்ைபத் தணிக்கக் கூடவில்ைல. அந்தச்
சமயத்திேல, எனக்குத் துளசி மீ து ெசன்றது நிைனெவல்லாம். அவள் மட்டும் எனக்குத்
துைணயாக இருந்தால், எவ்வளேவா நிம்மதியாக இருக்குேம என்று எண்ணிேனன்.
அந்தக் கிராமத்திேல, எனக்கு நாள் ேபாவேத ெதrயாமல், அவ்வளவு இனிைமயாகப்
ேபசிக் ெகாண்டிருப்பாள். அவள் இப்ேபாது இருந்தால் ேகாபம், ேசாகம்
எல்லாவற்ைறயும் விரட்டி அடிப்பாள். ஏன்! என் புருஷருக்குக்கூடப் புத்தி புகட்டக்
கூடியவள் துளசி. ேகலியாகப் ேபசிேய சித்திரவைத ெசய்துவிடுவாள். அவேளா
புரட்டனிடம் வாழ்க்ைகப்பட்டுக் கிராமத்தில் இருந்தாள். நாேனா, புதுமாப்பிள்ைளயாக
ேவண்டுெமன்று திட்டமிட்டு ேவைல ெசய்யும் புருஷேனாடு சச்சரவு ெசய்து ெகாள்ளக்
கூடச் ெசௗகrயம் கிைடக்காமல் படுத்துப் புரண்டு ெகாண்டிருந்ேதன்.
ஒரு சமயம், கைடயிேல அவருக்கு ஏேதனும் விசாரம் தரக்கூடிய சம்பவம்
நடந்தேதா - அதனால்தான் வாய் திறவாமல் படுத்துக் ெகாண்டாேரா என்று
ேயாசித்ேதன். ஒரு ேவைள, ேவைல அதிகேமா, அலுப்பினால் அயந்து
தூங்குகிறாேரா என்றும் நிைனத்ேதன். சr! எந்தக் காரணத்தாேல தூங்கினாலும் என்ன,
தூக்கம் ேமலிட்டிருக்கும்ேபாது சந்தடி ெசய்தால் சாதுவுக்குக்கூட அல்லவா ேகாபம்
பிரமாதமாக வரும். அவேரா அலுத்துத் தூங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறா. அவருைடய
தூக்கத்ைதக் ெகடுத்துப் பாப்ேபாம். ேகாபித்துச் சண்ைடக்கு வருவா; பதிலுக்குப்
பதில் வட்டியும் ேசத்துத் தருவது என்று எண்ணிேனன். உடேன என்ன காrயம்
ெசய்தால், அவருக்குத் தூக்கம் ெகடும் என்ற ேயாசைன. துளசி இருந்திருந்தால் கைத
ெசால்லச் ெசய்யலாம்; எைதயாவது புத்தகம் படிக்கச் ெசால்லலாம். இைடயிைடேய,
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அவளுடன் உரத்த குரலிேல ேபசிச் சிrக்கலாம். அந்தச் சிrப்பும் ேபச்சும், அவருைடய
தூக்கத்ைதக் ெகடுக்கும்! ேகாபம் பிறக்கும். துளசி இல்ைலேய! ேவைலக்காr
இருந்தாள்! அவளிடம் நான் அதிகமாகக்கூடப் ேபசுவது கிைடயாது. அவள் கைத
ெசால்லத் ெதrந்தவேளா இல்ைலேயா என்று சந்ேதகம். சr! எதற்கும் அவைள
எழுப்பிக் கைத ெசால்லச் ெசால்வது, ெதrயாது என்றால், நான் ெசால்கிேறன் ேகளடி
என்று நாேம கைத ெசால்வது என்று த.மானித்ேதன். அவள் ெகாஞ்சத்தில்
எழுந்திருக்கவில்ைல. எழுந்து மட்டும் என்ன பலன் - நான் நிைனத்தபடிதான்
இருந்தது. "கைதயா, ெதrயாது!" என்றாள்.
"தூக்கம் வரவில்ைலயடி..."
"மத்தியானம் தூங்கின .கேள அதனால்..."
"ஏன் தூக்கம் வரவில்ைல என்றா உன்ைனக் ேகட்ேடன்? தூக்கம் வரவில்ைல,
என்ன ெசய்வது இப்ேபாது?"
"படுத்துக்ெகாண்ட சும்மா கண்ைண மூடிக்ெகாண்டிருந்தா, தூக்கம் ெகாஞ்ச
ேநரத்திேல தன்னாேல வந்துவிடும்."
"ேபாடி மூேதவி! ஏதாவது ஒரு கைத ெசால்லடி. ேகட்டுக் ெகாண்ேட இருந்தா
தூக்கம் வந்துவிடும்."
"எனக்ெகன்ன கைத ெதrயுங்க? முன்னேமேய ெசான்ேனனுங்கேள, கைத
ெதrயாதுன்னு."
"ேபாடி புளுகி, இவ்வளவு ெபrய ெபாம்பைளக்குக் கைதயா ெதrயாது."
"ந.ங்க ஒரு ேவடிக்ைக. ஏதாவது கைத ெசால்றதுதான் ேகட்கறதுதான்.
அெதல்லாம் இப்ேபா கவனமா இருக்கும். இப்ப என் சமாசாரேம ெபrய கைத! நான்
வாழ்ந்த கைதயும் வைதகிற கைதயும், அந்தப் பாவி என்ைனத் ெதாட்டுத் தாலி
கட்டின கைதயும், ெமாந்ைதக் குடியனாகி, என் கால் ெகாலுசு, கம்மல், அட்டிைக,
காப்பு எல்லாவற்ைறயும் கடன்காரன்கிட்ேட அழுத கைதயும் இதுதான் இப்ப எனக்குத்
ெதrஞ்ச கைத."
"அழுமூஞ்சி! அழுமூஞ்சிடி ந.! ேபாகட்டும், உன் கலியாணக் கைதையச் ெசால்லு
ேகட்கலாம்."
மகேன! என் கஷ்டங்கைள விவரமாகக் கூறிக் ெகாண்ேட இருக்கக் காலம் ேபாதாது.
ஆனால், என்ைறக்ேகனும் ஓ நாள் யாrடேமனும் முழுக்கைதையயும்
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கூறாவிட்டால், மனதிலுள்ள பாரம் ெதாைலயாது. ஆகேவதான், நான் நடந்த
ஒவ்ெவாரு விஷயத்ைதயும் உன்னிடம் இவ்வளவு விவரமாகக் கூறி வருகிேறன்.
மற்றத் தாய்மாகைளப்ேபால நானும் உன்ைனப் பிறந்தது முதல் சீராட்டிப் பாராட்டி
வளத்து வரும் ேசைவ ெசய்திருந்தால், உன்னிடம் எவ்வளவு ேபசியிருப்ேபன்,
அவ்வளவும் இப்ேபாது ேபசிவிடுகிேறன் என்று ைவத்துக்ெகாள். என் ேவதைனையக்
குைறத்துக் ெகாள்ள ேவறு வழி இல்ைல.
எனக்கும் என் கணவருக்கும் இைடேய இருந்து வந்த ேபத உணச்சி நாளுக்கு
நாள், நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் விrந்து ெகாண்ேட வரலாயிற்று. ெகாடுைம ெசய்வதன்
மூலம் என்ைன அடக்கிவிடலாம் என்று அவ எண்ணினா. நாேனா ெகாடுைம
தாளமாட்டாமல் எதிக்கத் ெதாடங்கிேனன். என் சக்தி அவருக்கு மட்டுமல்ல, எனக்ேக
அப்ேபாதுதான் சrயாகத் ெதrந்தது. எங்ேக ஒளிந்து ெகாண்டிருந்தேதா அவ்வளவு
சக்தியும் அதுவைரயில். என்ைனக் கண்டு அவ நடுநடுங்கும் நிைல ஏற்பட்டுவிட்டது
கண்டு நான் களிப்பைடந்ேதன். என் ஆப்பாட்டம், நான் சின்ன வயதிேல பாத்த
அல்லி நாடகத்ைத எனக்குக் கவனமூட்டிற்று. அதனால் நான் ெபருைமயும்
அைடந்ேதன். தபா நடத்துகிேறாமல்லவா என்று எண்ணிப் பூrத்ேதன். அல்லி
நாடகேம, ஆண்கைளப் ெபண்கள், இஷ்டப் பட்டால் அடக்கியாள முடியும் என்பைத
எடுத்துக்காட்டேவ எழுதப்பட்டேதா என்று கூட நிைனத்ேதன். ஆனால், சில
நிமிஷங்களிேல எனக்குப் பயம் பிறந்துவிட்டது. ஏெனனில், அல்லி நாடகத்தின்படி,
இவ்வளவு தபா நடத்தி ஆண்கைள ெநருங்க விடாமல் மிரட்டி ஆட்சி ெசய்து வந்த
அேத அல்லி ராணிைய, தந்திரத்தாேல, அஜுனன் ேதாற்கடித்துவிட்டான் - தாலி
கட்டிவிட்டான் - அந்தத் தாலி கட்டியான பிறகு, அல்லியின் தபா நின்று விட்டது.
அதுேபால, நாமும் எவ்வளேவா ஆப்பாட்டம் ெசய்கிேறாம், என்ன ெசய்வெதன்று
ெதrயாமல், அவ திண்டாடும் அளவுக்கு அவைர ஆட்டிப் பைடக்கிேறாம்
என்றேபாதிலும், கைடசியில், அப்படிப்பட்ட அல்லிக்ேக ேதால்வி ேநrட்டதுேபால
நமக்கும் ேநrட்டுவிடுேமா என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று, பயமும் பிறந்தது. அவைர
மிரட்டுவதிேல ஏற்பட்ட சந்ேதாஷத்ைத இந்த எண்ணம் குைறக்கத் ெதாடங்கிற்று.
ேமலும், அவ என்ன விதமான நடவடிக்ைக எடுத்துக் ெகாள்ளப்ேபாகிறா என்பது
ெதrயாததால் பயம் ேமலும் ெகாஞ்சம் அதிகrத்தது.
ராதா எப்ேபாதாவது என்னிடம் ேபசும்ேபாது ஒரு விஷயம் ெசால்லுவாள்.
இப்ேபாது எண்ணிப் பாத்தால் அவள் ெசான்னது முற்றிலும் சr என்று ேதான்றுகிறது.
"அம்மா! மக்களின் குணமும், நடவடிக்ைககளும் இயற்ைகயாக உள்ள சில
குணாதிசயங்கள் ந.ங்கலாக, மற்றைவகள் அவரவகளின் வாழ்க்ைக முைற, அந்த
வாழ்க்ைக முைறயினால் ஏற்படும் சில நடவடிக்ைககள் இைவகைளப் ெபாறுத்ேத
ஏற்படுகின்றன" என்பாள். என் வைரயில் பா தம்பி! எனக்கும் அவருக்கும் ேபா
மூண்ட பிறகு, புதுப் புதுக் குணங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டன. அவருடன் ேவறு
யாராவது ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறாகள் என்றால், நாங்கள் சந்ேதாஷமாக இருந்த
காலத்திேல, நான், யா, என்ன ேபசுகிறாகள் என்று கவனம் ெசலுத்தமாட்ேடன். சில
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ேநரத்தில் ெபருைம அைடேவன். என் புருஷrடம் யாராேரா ெபrய மனுஷகள்
ஏேதேதா முக்கியமான விஷயங்கைளப் ேபச வருகிறாகேள என்பதால். என்ன
ேபசுகிறாகள் என்று அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டுெமன்ற ஆவல்கூட அதிகம் இராது.
அப்படிப்பட்ட நான், அவrடம் ெவறுப்பைடந்து, எதித்து நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு,
யாராவது அவrடம் ேபசவந்தால் என்ன ேபசுகிறாகள் என்பைதத் ெதrந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமன்று துடிக்க ஆரம்பித்ேதன். ெகாடுைம புrபவரும், ேபராைசக்காரரும்,
நயவஞ்சகருமான இவைர ஒரு ெபrய மனித என்று எண்ணிக் ெகாண்டு ஊrேல
சில ைபத்தியக்காரகள் இவrடம் நியாயம் ேகட்கவும் வருகிறாகேள!
குடும்பத்துக்குள்ேளேய வஞ்சகச் ெசயல் புrயும் இவrடம் ஊப் பஞ்சாயத்ைத
ஒப்பைடக்கிறாகேள! இது என்ன அநியாயம்? ெசாந்த மைனவிக்குத் துேராகம்
ெசய்யத் துணிந்து, கட்டுப்பாடாகக் கபட நாடகமாடுகிறா. ஒரு ெபண்ணின் மனைத
எவ்வளவு ேவதைனப்படச் ெசய்ய முடியுேமா, அவ்வளவும் ெசய்கிறா. ஊரா
பழிக்கவும், தூற்றவும் இழிவாகப் ேபசவுமான நிைலைமையக் கூட எனக்கு
ஏற்படுத்தத் துணிந்தா. இப்படிப்பட்டவருக்கு, ஊrேல ேயாக்கிய என்ற பட்டம்!
இவrடம் ஊராருக்கு மதிப்பு! இவrடம் ஊரா தங்கள் விவகாரங்கைளக் கூறிப்
பrகாரம் ேதடுகிறாகள்! பா தம்பி! இந்த ஊராருக்கு, அவrடம் மதிப்பு ஏற்பட்டதற்கு
ஏதாவது தக்க காரணம் உண்டா? பணம் இருக்கிறது அவrடம் என்பது தவிர! அவ
ெசய்த ெகாடுைமகளுக்காக, ஊரா அவைரக் ேகள்வி ேகட்டிருக்க ேவண்டும்; திருத்தி
இருக்கேவண்டும். தண்டித்துக்கூட இருக்கேவண்டும். ஆனால் இந்தப்
ைபத்தியக்காரகள், குற்றம் பல ெசய்தவைர, நியாயாதிபதியாக்கினாகள்! அவகள்,
ஒரு மைனவிைய அவளுைடய கணவன், எவ்வளவு ெகாடுைம ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யலாம்; அது சகஜம் என்று எண்ணுகிறாகள் ேபாலிருக்கிறது.
சாதாரணமாக, ஆடவகள், கலியாணமாவதற்கு முன்பு ெகட்டு அைலவதுண்டு;
பருவச்ேசஷ்ைட காரணமாக ஏேதா விதங்களிேல உடைலயும் மனைதயும் பாழாக்கிக்
ெகாள்வதுண்டு; பித்தைளையப் ெபான்ெனன்றும், காடிையக் கனிரசெமன்றும்
ெகாள்வதுண்டு. அப்படிப்பட்ட நடவடிக்ைககைளக் கண்ேடா , ேகட்ேடா , வட்டிேல
.
ெபrயவகள், சrசr, ைபயனுக்கு வயதாகிவிட்டது, ஒரு கால்கட்டுக்
கட்டிப்ேபாட்டால்தான், வாழ்க்ைகயில் படிந்து இருப்பான்; இந்தச் சமயத்திேல
அவைனக் கண்டிப்பேதாடு மட்டும் விட்டுவிட்டால், அவன், நமது கண்ணிேல
மண்ைணத் தூவிவிட்டு, கண்டபடி ஆடிக் ெகடுவான்; ஆகேவ, அவனுக்கு விைரவில்
ஒரு கலியாணத்ைதச் ெசய்துவிடேவண்டும். காலாகாலத்திேல ெசய்ய ேவண்டிய
காrயத்ைதச் ெசய்தால்தான் எதுவும் வழியாக வரும் என்று ேபசுவாகள். ைபயனுக்கு
நல்வாத்ைத கூறிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, நல்ல இடமும் பாத்துக்
ெகாண்டிருப்பாகள், கப்பலுக்கு நங்கூரம் ேபாடுவதுேபால. வாழ்க்ைகப் படைக வழி
தவறிச் ெசலுத்தாமலிருக்க, ஒரு கட்டுத் திட்டம் என்று தாேன கலியாணத்ைதக்
கூறுவ. அேதேபால, ெபரும்பாலும் ஆடவகள், கல்யாணமானதும், எப்படியாவது
தமது பைழய நடவடிக்ைககைளக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மாற்றிக் ெகாண்டு, பைழய
சிேநகிதகளிேல கூடச் சிலைர ஒதுக்கிவிட்டு, புதிய முைறைய ஆரம்பிப்பைதத்தான்
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நான் பாத்திருக்கிேறன். ெபட்டியிலிட்ட பாம்பு ேபாலாகிவிட்டான் பாத்தாயா, மாைல
ேவைளகளிேல மரகதத்தின் வட்டிேலேய
.
கிடப்பாேன, இப்ேபாது பாத்தாயா, எவ்வளவு
அடக்க ஒடுக்கமாகிவிட்டான். அந்தத் ெதருப்பக்கேம கூடப் ேபாவதில்ைல
என்ெறல்லாம் ேபசுவாகள். "எங்ேக சா, உங்கைளப் பாக்க முடியவில்ைல
இப்ேபாெதல்லாம்!" என்று நண்ப ேகட்டால், புதிதாக மணமானவ புன்சிrப்புடன்,
பதில் என்ன கூறுவெதன்று ெதrயாமல் நிற்பா. ேவேறா நண்ப, "அவ எப்படி முன்
ேபால் இருக்க முடியும்! நம்ைமப்ேபால் அவ என்ன ஒண்டிக் கட்ைடயா? அவருக்குக்
கலியாணம் ஆகிவிட்டது; இனி எப்படி அவ, நம் கண்ணிேல படமுடியும்" என்று ேகலி
ேபசுவா.
கலியாணம் ெசய்து ெகாள்ளுமுன், கண்ைணயும் கருத்ைதயும் ெகடுத்துக்
ெகாள்ளும் ஆண்கேள அதிகம். மணவைறயில் வரும் வைர பிரம்மசாrயாகேவ
இருந்தவ என்று உறுதியாகக் கூறக்கூடிய நிைலயில், ஆயிரத்திெலாரு ஆடவ
ேதறுவாேரா என்னேவா! ஆனால், எப்படிப்பட்ட அைலச்சல்காரரும்,
கலியாணமானதும், ெகாஞ்சம் திருந்திவிடுவைதத்தான் சாதாரணமாகப் பாக்க
முடியும். சிலது உண்டு. கலியாணமான பிறகும் பைழய குருடியாக உள்ளதுகள். உன்
அப்பாவின் ேபாக்ேகா தனி ரகமாக இருந்தது. அவருக்கு ேமாக ெவறி, பருவம் கடந்து
ஏற்பட்டது. எனேவதான் அளவுக்கு மீ றிப் ேபாகலாயிற்று. ஆகேவ தான், சிந்தாமணி சிந்தாமணி - என்று சதா பஜைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தா. நம்ம ராதா ஒரு கைத
ெசால்லுவாள்; யாேரா ஒரு வராதி
.
வரனாம்,
.
உலைகேய ெஜயித்து ஒரு குைடக்கீ ழ்
ஆளேவண்டும் என்று எண்ணினானாம். பல ேதசங்கைளயும் ெஜயித்தவனாம்; புகழ்
ஓங்கி வளந்ததாம். அப்படிப்பட்டவனுக்கு, முதிய பருவம் வருகிற ேநரத்தில், ஒரு
அழகு ராணியிடம் அேமாகமாக ஆைச பிறந்ததாம். அதைன அறிந்து ெகாண்ட அந்த
ராணி அசகாய சூரைனத் தன் அடிைமயாக்கிக் ெகாண்டாளாம். கைடசியில் அவன்
ராஜ்யம், ரணகளம், கீ த்தி முதலியவற்ைற எல்லாம் மறந்து அவளிடம் ெகாஞ்சிக்
குலாவிக் ெகாண்டிருப்பேத ேவைலயாகக் ெகாண்டு, அதன் பயனாக ெசல்வாக்ைகயும்
மதிப்ைபயும் இழந்தானாம். ெபய என்னேவா ஜுலியஸ் சீச என்று ெசால்வாள்.
அதுேபாலக் ெகாஞ்சம் வயதான பிறகு, இந்தக் காதல் ேநாய் ஏற்பட்டால், அைதத்
த.த்துக் ெகாள்ளும் மருந்தும் கிைடப்பது கஷ்டம். மருந்து கிைடத்தாலும், சுலபத்திேல
ேவைல ெசய்யாது. சாது மிரண்டால் காடு ெகாள்ளாது என்பாகேள, அதுேபால முதிய
பருவத்திேல ேமாகம் பிறந்தால் அதன் ேவகத்ைதத் தாங்க மாட்டாமல், அவகள்
நிைலையேய இழந்துவிடுமளவு ஆடுவ. உன் அப்பாவுக்கும் அந்தக் கதிதாேனா என்று
நான் அஞ்சிேனன். இவெளவேளா சிந்தாமணியாம்! தங்கத்திடம் ெகாண்ட ஆைசயால்
அவ என்ைன இவ்வளவு பாடுபடுத்தினா. இன்னும் சிந்தாமணியும் வந்து ேசந்தால்,
த.ந்தது. என் ைகயில் திருேவாடு ெகாடுத்துத் துரத்தியும் விடுவாகள் என்று
பயந்ேதன். ெசால்லமுடியாது, மகேன! ேமாகத்தால் பிடிதாட்டப்படும் ஆடவகள்
எவ்வளவு ேமாசமாக நடக்க ஆரம்பிப்பாகள் என்பைத அளவறிந்து கூற முடியாது ெசாந்த மகன், மகள், அண்ணன், தம்பி ஆகிேயாைரயும் தன்னிடம் பிrயமுள்ள
ஊழியகைளயும் உதாசீ னம் ெசய்யத் துணிவாகள். பைழய பாசம், ேநசம்
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அவ்வளவும் பாழாகும். கவைலப்பட மாட்டாகள். எது வந்தாலும் சr, எது ேபானாலும்
சr என்று துணிந்து விடுவாகள். யா எப்படி ேவண்டுமானாலும் ெசால்லிக்
ெகாள்ளட்டும், எண்ணிக் ெகாள்ளட்டும் என்று மனைத மரக்கடித்துக் ெகாள்வாகள்.
மகேன! இரண்டாந்தாரம் ெசய்து ெகாண்ட குடும்பத்திேல வளரும் பிள்ைளகளிேல பல
ெகாடுைமக்கு ஆளாவைதப் பாக்கிேறாேம, மாற்றாந்தாய்க் ெகாடுைம என்று
அதைனக் கூறுவாகள். ஆனால் குற்றம், அந்த இரண்டாம் மைனவி மீ து அதிகம்
இராது; ஆடவன் மீ து தான் இருக்கும். அைதக் கூந்து கவனித்தால்தான் ெதrயும்,
புrயும்.
எந்தத் தங்கத்தால் என் வாழ்வு சீகுைலக்கப்பட்டேதா அவளிடேம ெசன்று
குைறையக் குறி உதவி ேகாrேனன். அவள் இதனால் கவம் ெகாண்டாலும் சr,
ேமலும் என்ைனக் ெகாடுைமக்காளாக்கினாலும் சr என்று துணிந்ேத இைதச்
ெசய்ேதன். ஆனால் நான், சிந்தாமணி விஷயமாகக் கூறியதும் தங்கம் என்ைனவிட
அதிகமாகத் திகிலைடந்தாள் என்பது அவள் ேபச்சிேலேய நன்கு ெதrந்தது. கண்களில்
ந. ததும்ப அவள் அைசவற்று நின்று ெகாண்டிருந்தாள். அவள் மனதிேல என்ெனன்ன
எண்ணினாேளா? ஏறக்குைறய என் நிைலக்கு அவள் வந்து ெகாண்டிருந்தாள்.
தங்கமும் ரங்கமாகித்தாேன த.ர ேவண்டும், புதியவள் வந்து ேசந்தால்! தங்கம், ரங்கம்
என்று தனிப்பட்ட ெபயகைளக்கூடத் தள்ளிவிடு தம்பி! ெபாதுவாகேவ ெபண்களுக்கு
நிைலைம இதுதாேன. ஒரு நாள் ராதா, ரங்ேகானில் யாேரா ஒரு புலவ எழுதிய
பாட்ைடப் படித்துக் ெகாண்டிருந்தாள். "என்னடி எழுதியிருக்கு அதிேல? அவ்வளவு
சுவாரஸ்யமாகப் படிக்கிறாய்" என்று ேகட்ேடன். "ெபண்களின் முகத்ைதச் சந்திரபிம்பம்
என்று வணிக்கிறாகேள அைதப்பற்றி ஒரு புலவ அழகாக எழுதி இருக்கிறா"
என்றாள். "இதிேல என்ன புது அதிசயம் கண்டுவிட்டாயடி; நாம் கூடத்தான் சின்னக்
குழந்ைதகைள ஏேதேதா ெசால்லிக் ெகாஞ்சுகிேறாம். நமக்கு ஏெதது
கிைடக்கேவண்டுெமன்று எண்ணுகிேறாேமா, எைவ எைவ விைலயுயந்தைவ,
மதிக்கத்தக்கைவ என்று எண்ணுகிேறாேமா அந்தப் ெபாருளின் ெபயைர ைவத்துக்
குழந்ைதையக் கூப்பிட்டுக் ெகாஞ்சுகிேறாம். இது ேபாலேவ, ெபண்கைளப் பல
காலமாகப் புகழ்ந்து வருகிறாகள்" என்ேறன். "அம்மா! ந. ெசால்வதுதான் உண்ைம.
ஆனால் இைதப் படிக்கும்ேபாது எனக்கு ேவேறா விஷயம் புலப்பட்டது. முகம்
சந்திரபிம்பம் என்கிறாகேள அது சrேயா, தவேறா? ெபண்களின் வாழ்வு சந்திரன்
ேபாலத்தான் இருக்கிறது. இருண்ட இடத்துக்கு ஒளி, ெவப்பம் ந.க்கும் குளிச்சி, பாக்க
ஆனந்தம், இவ்வளவும் நிலவும் தருகிறது; நாமும் தருகிேறாம். ஆைகயால்
ெபண்களின் முகத்துக்கு நிலாைவ ஈடாகக் கூறுவைதவிட, ெபண்களுக்ேக நிலைவ
உவைம கூறலாம்" என்றாள். "ஆமாடி அம்மா! நிலவுக்கு இருப்பது ேபாலத்தான் நமது
வாழ்விலும் ேதய்பிைறயும் வளபிைறயும் இருக்கிறது" என்று ெசால்லிவிட்டு நான்
ேவதைனைய மைறத்துக் ெகாள்வதற்காகச் சிrத்ேதன். "அம்மா! அைத நான்
அறியாமல் இல்ைல. வளபிைற ேதய்பிைற சந்திரனுக்கு இருப்பதுேபாலத்தான்
வனிைதய வாழ்விலும் இருக்கிறது. வளபிைற, பூேலாகத்துக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது.
முழு நிலவு காண எவ்வளேவா ஆனந்தமாக இருக்கிறது. அதன் அழகிேல
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ெசாக்காதவகள் கிைடயாது. கவி பாடுகிறான் களிப்புடன். பாமரருக்கும் ஏேதா ஓ
வைகயான களிப்பு. நிலாக்காலம் - முழுநிலவு நாள் - இைவகைளேய பல
கைதகளிேல அழகாகத் த.ட்டுகிறாகள். அது ேபாலத்தானம்மா, ெபண்களின்
வாழ்விலும் முழுத் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் நிரம்பி, ஒளி வசினால்,
.
அதனால்
ெபண்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஆடவ உலகுக்கும் நன்ைமதான் ஏற்படும். ேதய்பிைறயின்
ேபாது ெதருவும் வடும்
.
சாைலயும் இருண்டு விடுகின்றன. மக்கள் பாழாய்ப்ேபான
இருட்டுக்குப் பயந்து வட்ேடா
.
டு இருப்பாகள். அருவருப்பு, பயம் இைவகளால்
பீடிக்கப்படுகிறாகள். முன் இருட்டு, பின் இருட்டு, முழு இருட்டு, ைம இருட்டு என்று
விதவிதமாகப் பிrத்துக் காட்டி வருத்தப்படுகிறாகள். ெவளியிேல உல்லாசமாக
உலவேவா ஒளி இல்ைல - வட்டுக்குள்ேள
.
இருந்தாேலா நிம்மதி இல்ைல; இருட்டுக்
காலேம கள்ளருக்கு ேவைல மிகுதியான நாள். ஆகேவ, வட்டிேல
.
உறக்க முற்றுக்
கிடப்ப. இவ்வளவும் நிலவு இல்லாததால் வரும் ேகடு. அதுேபாலேவ, ெபண்ணின்
வாழ்வு இருண்டு கிடந்தால், கஷ்டம் ெபண்ணுக்கு மட்டுமல்ல, ஆடவருக்குத்தான்"
என்றாள் என் மகள். "ராதா! ந. ெசால்வது சr. ஆனால், ெபண்களின் வாழ்வு ஏன்
இப்படி வளபிைற ேதய்பிைறயாகேவ இருக்கிறது? இதற்கு ஒரு மாற்றம் கிைடயாதா?
ேதய்வது, வளவது மீ ண்டும் ேதய்வது அடிேயாடு இருண்டுேபாவது, முழு அழகுடன்
பிரகாசிப்பது என்றுள்ள இந்த முைற மாறக்கூடாதா? இதன் காரணத்ைத அந்தப் புலவ
ஏதாவது கூறியிருக்கிறாரா?" என்று ேகட்ேடன்.
"சிந்தாமணி, ெபண்ணல்லடி" என்று கிழவி ெசான்னதும் எனக்குத் தூக்கி
வாrப்ேபாட்டது. "என்ன! என்ன?" என்று ேகட்ேடன் திைகப்புண்டு. கிழவி சிrத்துக்
ெகாண்ேட, என்ைன அருேக அைழத்து தழுவிக் ெகாண்டு, "பயப்படாேத! எனக்குப் புதுச்
சக்களத்தியாகச் சிந்தாமணி வருகிறாள் என்று பீதி அைடந்தாேய, அது ேவண்டாம்.
சிந்தாமணி, சிந்தாமணி என்று உன் புருஷனும் அந்த உருட்டுக்கண்ணனும் ேபசிக்
ெகாண்டது ஒரு ெபண்ைணப் பற்றியதல்ல. உன் புருஷனுக்கு இருக்கும் ேபராைசைய
ேமாப்பம் பிடித்துக் ெகாண்டு வந்திருக்கும் அந்த எத்தன், ஏேதா ஒரு வைகயான
குளிைக ெசய்து தருவதாகவும், அது இருக்குமானால் நிைனத்தெதல்லாம் நடக்கும்,
ேகட்டெதல்லாம் கிைடக்கும் என்றும், அதன் ெபய சிந்தாமணி என்றும் ெசால்லி,
ஏமாற்றி இருக்கிறான். ந. ெவளிேய ெசன்றிருந்தேபாது அவனும் உன் புருஷனும் இந்த
விஷயமாகக் ெகாஞ்சம் ெவளிப்பைடயாகப் ேபசிக் ெகாண்டன. அதனால் தான்
ெதrந்து ெகாள்ள முடிந்தது" என்றாள். என் திைகப்பு ந.ங்கவில்ைல. "நிஜமாகத்தானா
அல்லது அவகள் ேபசியைதத் தவறாக ந. அத்தம் ெசய்து ெகாண்டாயா" என்று நான்
பன்னிப் பன்னிக் ேகட்ேடன். "தவறாகத்தான் நாம் இருவரும் இது வைரயிேல அத்தம்
ெசய்துெகாண்ேடா ம். சிந்தாமணி என்ற ேபச்ைச அைரகுைறயாகக் ேகட்டுவிட்டு, ஒரு
ெபண்ணாகத்தான் இருக்க ேவண்டும் என்று தப்பு எண்ணம் ெகாண்டிருந்ேதாம். பாவம்!
ந. மனைத ெராம்பக் குழப்பிக் ெகாண்டாய்" என்றாள் கிழவி. என் மனம்
சமாதானப்படவில்ைல. எப்படியாகும்? சிந்தாமணி, சிந்தாமணி என்று அவ
அடிமூச்சுக் குரலிேல ேபசியைதக் ேகட்டவள் நான். சிந்தாமணிக்குத் தனி ஜாைக
ேவண்டும் என்றும், சிந்தாமணி நிச்சயமாகச் சில நாட்களில் கிைடக்க ஏற்பாடு
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ெசய்கிேறன் கவைல ேவண்டாம் என்றும் அந்த உருட்டுக் கண்ணன் உைரத்தைதயும்
ேகட்டிருக்கிேறன். சிந்தாமணி ெபண் அல்ல என்று இப்ேபாது கிழவி
கண்டுபிடித்ததாகக் கூறினால், எப்படி எனக்கு நம்பிக்ைக பிறக்கும். குழம்பிேனன்.
"ஆமாம்! எப்படி ந., சிந்தாமணி ெபண்ணல்ல, ெபாருள் - ேகட்டைதத் தரும் மாந்திrகக்
குளிைக என்று கண்டுபிடித்தாய்? அப்படி ந. கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விதத்திேல அவகள்
என்ன ேபசினாகள், விவரமாகக் கூறு" என்று ேகட்ேடன்.
"ைபத்தியேம! கவைலப்படாேத. 'சிந்தாமணிைய ைவத்து ைவக்கத் தங்கத்தால்
ெபட்டி ெசய்வதா? ெவள்ளியால் ெபட்டி ெசய்வதா?' என்று உன் புருஷன் ேகட்டா.
அந்த எத்தன், தங்கத்தால் ெசய்வது என்றும் நல்லது என்றான். 'அளவு எப்படி' என்று
உன் புருஷ ேகட்டா. 'அைர ஜாணுக்கு அைர ஜாண் இருந்தால் ேபாதும்' என்றான்
எத்தன். இன்னும் என்ன ேவண்டும், சிந்தாமணி ெபாருள்தான், ெபண்ணல்ல என்பைத
விளக்க. உனக்குச் சக்களத்தியாக வருபவள் அைர ஜாணுக்கு, அைர ஜாண் அளவா
இருப்பாள்! அப்படிப்பட்ட அளவிேல எலிக்குட்டி இருக்கும்; ெபண் இருக்க முடியுமா?"
என்று கூறிவிட்டுச் சிrத்தாள்.
"என்னேவா எனக்குத் திருப்தியாக இல்ைலேய, ந. ெசால்வது? இைதயா,
இவ்வளவு இரகசியமாகப் ேபசி இருப்பாகள்?" என்று நான் ேகட்ேடன். "ஆமாடி அம்மா,
இேத தான். உன் புருஷ ேகட்டா, 'இந்தச் சிந்தாமணி இன்னும் எவ்வளவு ேபrடம்
இருக்கிறது' என்று. அந்த எத்தன் ஒரு நாைலந்து ராஜாக்கள் ேப கூறி
அவகளிடெமல்லாம் சிந்தாமணி இருப்பதாகச் ெசான்னான். இன்னமுமா சந்ேதகம்!"
ெகாஞ்ச ேநரம் நாங்கள் இருவரும் என்ன ெசய்வது, என்ன ேபசுவது என்ேற
புrயாமல், திைகப்பூண்டு இருந்ேதாம். உன் அப்பாவின் கண்களிலிருந்து கண்ண .
தாைர தாைரயாக ெவளி வந்தது. நான் அழவில்ைல. அதற்கும் ெகாஞ்சம் சக்தி
ேவண்டும். அந்தச் சக்தியற்றவளாகிவிட்ேடன், அந்த ேநரம். ேயாசித்ேதன், ெகாஞ்சம்
ெதளிவு வந்ததும், ேயாசித்ேதன், ேயாசித்ேதன், ெநடுேநரம்; ஒன்றும் புrயவில்ைல.
என்ன ெசய்வது என்று விளங்கேவ இல்ைல. உள்ேள பிணம்! ெவளிேய பிணத்துக்குச்
சமமான நிைலயில் புரட்டன்! இரண்டு ெகாைலக் குற்றங்கள்! கணவனும் மைனவியும்
குற்றவாளிகள்! தம்பி! எங்கள் நிைல எப்படி இருந்திருக்கும் என்று எண்ணிப் பா, ந..
கண்ேண! அந்த நடுநிசியில், ெதாட்டிலில் தூங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறாய்.
"கிழவி பிணமான பிறகு, என்ன ெசய்வதாக ேயாசைன ெசய்திருந்த.கள்" என்று
நான் ேகட்ேடன் அவைர, ெநடு ேநரத்திற்குப் பிறகு.
"என்ன? என்ன ேகட்கிறாய் ரங்கம்?" என்று குழப்பத்துடன் ேபசினா என்
கணவ.
"பாவிகேள அனாைதயாக வந்த கிழவிைய நரபலி ெகாடுத்த.கேள; அவைளப்
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பிணமான பிறகு என்ன ெசய்வதாக இருந்த. கள்?" என்று ேகட்ேடன்.
"நான் என்ன காrயம் ெசய்துவிட்ேடன், ரங்கம்! ெகாைலக்கும் உடன்பட்ேடன்.
இந்தப் பாவியின் ெசால்லால் ெகட்ேடன்" என்று கூறிக்ெகாண்ேட அழலானா.
அவருைடய அழுகுரல் என் மனதிேல துளியும் பச்சாத்தாபத்ைதக் கிளப்பவில்ைல.
"முதலியாேர! பிறகு அழலாம்! ஆயுட்காலம் பூராவும் அழுதுெகாண்ேட இரும்.
இப்ேபாது உங்கள் அக்ரம ஏற்பாட்டின்படி முழு விவரத்ைதயும் ெசால்லும்" என்று நான்
அவருைடய மனத்ைதக் குத்துகிற விதமாகக் ேகட்ேடன்.
"அந்தப் பாவி, என்ெனன்னேவா ெசான்னாேன! நான் எைத என்று ெசால்ேவன்.
எைத நம்புவது. என்ைனக் ெகாைலகாரனாக்கினான் - பிறகு, அவேன ேபாlஸாக
வந்தான் - என்ெனன்ன ெசய்தான்..." என்று திணறித் திணறிப் ேபசினா.
"ஐயா, தரும ெசாரூபீ! உம்முைடய நல்ல குணத்ைதத் திடீெரன்று இந்தப் பாவி
ெகடுத்துவிட்ட கைதையப் பிறகு ேபசலாம். கிழவிையக் ெகாைல ெசய்த பிறகு என்ன
ெசய்ய எண்ணியிருந்த.கள்? பிணத்ைதத் தின்றுவிட இருந்த.களா? ேபசுமய்யா,
ெபrய மனிதேர! ேபசு!" என்று நான் ேகட்ேடன். ஆமாம் தம்பி! எனக்கு அவ்வளவு
ஆத்திரம். மறுபடியும் என் காலிேல விழுந்தா.
"நாலு ேப! ஓடக்காரகள்! உப்பு மூட்ைட!" என்று ஏேதேதா உளறினா.
"என்ன ெசால்லித் ெதாைலக்கிற.கள். சீக்கிரம் ெதளிவாகச் ெசால்லித்
ெதாைலயுமய்யா" என்று நான் நிபந்தப்படுத்திேனன்.
கிழவிையப் பலி ெகாடுத்த பிறகு, நாலு ேப ஓடக்காரகள் வருவாகெளன்றும்,
அவகளிடம் பிணத்ைதக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் என்றும், அவகள்
என்ெனன்னேவா ெசய்து அந்தப் பிணத்ைதத் துண்டுகளாக்கி, உப்பு மூட்ைடயிேல
ேபாட்டு, ெதாைல தூரத்தில் எதுேவா ஒரு காட்டு ஆறாம், அதிேல
ேபாட்டுவிடுவாகள் என்றும் ெசான்னான்" என்றா.
"எப்ேபாது வருவாகள் என்றான், இந்தப் புரட்டன்" என்று ேகட்ேடன்.
"மூன்று மணிக்குள்" என்றா. கடிகாரத்ைதப் பாத்ேதன். இரண்டைர மணி. ஒரு
முடிவுக்கு வந்ேதன். கிழவியின் முகத்ைதப் பாத்ேதன் - கண்ண . எனக்கு ெபருகிற்று
- அவள் கால்கைளத் ெதாட்டுக் கும்பிட்ேடன். ைகத்தடிைய மீ ண்டும் எடுத்ேதன் குற்றுயிராகக் கிடந்த அந்தக் ெகாடியவன் மண்ைடயிேல மற்றுேமா அடி
ெகாடுத்ேதன். மீ ண்டும் ேபய் பிடித்துக் ெகாண்டேதா என்று பயந்திருப்பா உன் அப்பா!
மகேன! விபrதமான சம்பவமாகத்தான் ேதான்றும் உனக்கும் சr, எனக்கும் சr.
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கட்டுக்கைதகளிலும் இப்படி இராேத என்ேற கூறுவ. ஆனால், எனக்கு ஏற்பட்ட
மனமுறிவு என்ைன எந்த விபrதத்துக்கும் தயாராக்கிவிட்டது. ராதா ெசால்வாள்,
பூைனகூடப் புலியாக மாறும் என்று. நம்ைமக் கண்டதும் ஓடும் பூைனையத் துரத்திக்
ெகாண்டு ெசன்று, ஒரு அைறயில் அது புகுந்த பிறகு, கதைவத் தாளிட்டுக்
ெகாண்டால், தப்பி ஓட மாக்கேம இல்லாததால், பூைனக்குப் பிரமாதமான திகில்
ஏற்பட்டு, திகிலின் விைளவாகத் ைதrயம் உண்டாகிப் பாய்ந்து, நமது கண்கைள நாசம்
ெசய்துவிடுமாம்! பூைன அல்ல அந்த ேநரம், புலியாகிவிடுகிறது என்று ராதா
கூறுவாள். நான் பட்ட ேவதைன என்ைன அவ்விதமாக்கிவிட்டது. என்னேவா ஓ
வைகயான ெவறி, ேச! எக்ேகடு ெகட்டாலும் ெகடுேவாம், இந்தக் ெகடுமதியாளனுடன்
மட்டும் இனி இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு எண்ணம், அைசக்க முடியாதபடி
ஏற்பட்டுவிட்டது. பிணம் சுடைலயில் ேவகிறது. நான் ஆண் உைடயில் ஊைரவிட்டு
ெவளிேய ெசல்கிேறன்.
அப்பா! நான் காவி அணிந்து உலவிய காலம் இருக்கிறேத, அது ெவந்த
புண்ணுக்கு ேவல் ஆக முடிந்தது. கயவகளின் கூட்டுறேவ கிைடத்தது. அவகள்
ஊைர ஏய்க்க உரத்த குரலில் பாடும் பஜைனப் பாட்டுக்கைள, நானும் முதலில்
நம்பிேனன். நானும் அவகளில் ஒருத்தியாக இருக்க ஆரம்பித்த பிறகுதான் ெதrந்தது,
அவகைளப் ேபால் மூடகள் ேவறு கிைடயாது என்பது. பல என்ைனப் ேபாலேவ
வாழ்க்ைகயில் ஏற்பட்ட திைகப்பினாேலேய திருேவாடு தூக்கினவகள் - பிறேகா,
அவகள் பாடுபட்டுப் பிைழக்க விரும்புபவருக்குக் ைகெகாடுக்க மறுக்கும் உலைக
ஏய்த்து வாழ இதுேவ எளிய வழி என்று கண்டறிந்து, அதற்ேகற்றபடிேய
நடக்கலாயின. இத்தைகயவகளுடன், நான் சில மாதங்கள் உலாவிேனன். திருவிழா
எங்ெகங்கு நடக்கிறேதா அங்ெகல்லாம் ெசல்வது. சாவடிகள் எங்களுக்குச் ெசாந்தம்.
குளத்தங்கைரகளில் ெகாண்டாட்டம் - ேபாlஸின் கண்களில் சிக்கிவிட்டால்
ஆபத்துதான். இந்நிைலயில், நான் ெபற்ற அனுபவம் இருக்கிறேத, அதைன
ஆயுட்காலம் பூராவும் கூறலாம். ராதாவிடம் ெசால்லித்தான், பண்டாரங்கைளப்
பற்றிேய ஒரு ெபrய புத்தகம் எழுதச் ெசய்யேவண்டும் என்று ேயாசித்துக்
ெகாண்டிருக்கிேறன். அவ்வளவு விதவிதமான பண்டாரங்கைளபற்றி எனக்குத்
ெதrயும். அவகளின் 'கைதகள்' உலகுக்கு, எச்சrக்ைகயாகக்கூட இருக்கும். நான்
அந்த உலகிேல கண்ட பல அதிசயங்கைளக் கூறி உனக்குச் சலிப்பு உண்டாக்கப்
பிrயப்படவில்ைல. சுருக்கமாகச் சிலது மட்டும் கூறுகிேறன் - பல இரவுகள் பட்டினி
கிடந்திருக்கிேறன். திருட்டுச் ெசாத்திேல பங்கு ெபற்றிருக்கிேறன் - ேபாlஸில் கூடச்
சிக்கிக் ெகாள்ள இருந்ேதன் ஒரு முைற! இவ்வளவும், எனக்கு அல்லைலத் தந்தேத
தவிர, ஆபத்ைதத் தரவில்ைல - ஆண் உைட எனக்குக் கவசமாக அைமந்திருந்தது.
ஆனால் மகேன! நான் எப்படியடா கூறுேவன், அந்தக் கவசம் என்ைனக் கைடசி வைர
காப்பாற்ற முடியாது ேபாயிற்று. நான் படுகுழியில் தள்ளப்பட்ேடன்... உன் அன்ைன
என்ற அந்தஸ்திலிருந்து வழ்ந்ேதன்.
.
அன்று எனக்குக் கடுைமயான ஜுரம். நான்
கூட்டாளியாகக் ெகாண்டிருந்த கிழப் பண்டாரம், எனக்கு மருந்து வாங்கிக்
ெகாடுத்தான். மருந்ேதாடு விபசாரம் என்ற விஷமும் கலந்தான். தற்ெசயலாகத்தான்
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கண்டுெகாண்டான் - தகாத காrயம் என்று ெகஞ்சிேனன், எதிக்கச் சக்தி இல்ைல.
நான் வழ்ந்ேதன்!
.
விழியில் வழிந்ேதாடிய ந. ெகாஞ்சமல்ல. ேமலும் நடந்தைவகைளக்
கூறி உன்ைனச் சித்திரவைத ெசய்யத் துணியவில்ைலயடா கண்ேண! நான்
துேராகியாேனன் - விபசாrயாேனன் - பிறகு எனக்கும் பண்டாரக் கூட்டேமா, காவி
உைடேயா ேதைவப்படவில்ைல. கிழப் பண்டாரம் சில நாட்களுக்குப் பிறகு, என்ைனத்
தன் தங்ைக வட்டுக்கு
.
அைழத்துச் ெசன்று, ெபருைமயுடன் கூறினான். "ஒன்றுக்கும்
உதவாதவன் என்று ெசால்லி என்ைன இந்தத் தள்ளாத வயதிேல துரத்தினாேய,
பாத்தாயா, புைதயல்!" என்றான். அவள் என்ைனப் பாத்த பாைவைய இப்ேபாது
எண்ணிக் ெகாண்டாலும் நடுக்கம் பிறக்கிறது. சிறிய பலகாரக் கைட அது. பலகாரம்
மட்டுமல்ல, திருட்டுச் சாராயக் கைடயும் அதுதான். அது என்ைனப் ேபால அபைலகள்
சிக்கிக் ெகாள்ளும் சமயத்திேல விபசார விடுதியாகவும் மாறும். அவள் இரண்டு
முைற தண்டைன ெபற்றவள் - திருட்டுக் குற்றத்துக்காக. அதனால் அவளுக்கும்
ேபாlஸிடம் பயம் இருப்பதில்ைல. ேகலியாகக் கூடப் ேபசுவாள். அவகளும்,
அவைளத் தமாஷ் ெசய்வாகள். எப்படித்தான் ஏற்பட்டேதா அந்த ேவகம். எனக்ேக
புrயவில்ைல; நான் அந்த இடத்திற்கு வந்த சில வாரங்களுக்குள் முழுவதும் அழுகிய
மனைதப் ெபற்றுவிட்ேடன். ேசற்றிேல கால் ைவத்தாகி விட்டது. ஆழப் புைதந்து
ெகாண்டது. காைலச் ேசற்றிேல இருந்து எடுத்துக் ெகாள்ளச் சக்தியுமற்றுப் ேபாயிற்று.
பிறகு அந்தச் ேசறு, சந்தனம் ஆகிவிடத்தாேன ேவண்டும். விடுதியிேல, சந்தித்த
நாயுடுதான், விடுதைலக்கு வழி ெசான்னான் - ரங்ேகான் ேபாய் விடுேவாம் என்று.
கிளம்பிேனன். ரங்ேகானிலும் என் வாழ்க்ைக, புயலில் சிக்கிய கலம் ேபாலத்தான்.
நாயுடு சம்பாதிப்பா - குடிக்க மட்டுேம தான் அந்தப் பணம் இருக்க ேவண்டும் என்று
நிைனப்பவ ேபாலச் சில சமயம் நடந்து ெகாள்வா. சில சமயம், ேவதாந்தம்
ேபசுவா. சில ேவைளகளில் ஏேதா ேபான ெஜன்மத்திேல நமக்குள் ெதாடபு
இருந்திருக்க ேவண்டும். அதனாேலதான் இந்த ெஜன்மத்திேல இது ஏற்பட்டது என்பா.
"நண்பா! ெகாடுைமக்கு ஆளான என் தாயாrன் ேசாகம் நிரம்பிய கைதைய அவகள்
கூறி முடித்த பிறகு என் கண்களிேல ெகாப்புளித்த ந.ைரத் துைடத்துக் ெகாண்ேடன் என் தாயாைர ேநாக்கி, 'அம்மா! பிேரத பrேசாதைன ெசய்து பயனில்ைல. இனி நடக்க
ேவண்டியைதக் கவனித்தாக ேவண்டும். அது என் கடைம. அப்பா, ேபராைசயால்
ெசய்துவிட்ட ெபrய ேகடு, உன்ைனச் சூழ்ந்து ெகாண்டு ெகடுத்துவிட்டது.
குற்றவாளிைய நான் கண்டு ெகாண்ேடன். தண்டைன மட்டும் தர முடியாது. நான், என்
வாழ்நாளில் இதற்குப் பrகாரம் ேதடுேவன். என் தாயா உயிருடன் இருக்கிறாகள்
என்று ஊரறியக் கூறுவதல்ல இதற்குப் பrகாரம். என் தங்ைகயின் வாழ்வு சrயாக
அைமயும்படி பாத்துக் ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு இனி என்னுைடயது. அப்பா
வருவதற்குள், ந.ங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டுவிட ேவண்டும். அவ ேகாட்ைடயூக்
கிராமத்ைதவிட்டு இங்கு குடிேயறிவிட்டது ேபாலேவ, நமது கிராமத்தவ ேவறு
சிலரும் இவ்வூrல் வந்திருக்கிறாகள். யாராவது, எப்படியாவது அைடயாளம்
கண்டுபிடித்துவிட்டால், ெதால்ைல' என்று கூறிப் பணம் உதவிேனன். ராதா இப்ேபாது
கல்லூrயில் ேசந்திருக்கிறாள்" என்று என் நண்பன் நாகசுந்தரம் கூறி முடித்தான்.
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எப்ேபாதும் நான் ேகட்டிராத அந்த விசித்திரமான கைத, என் உள்ளத்ைத
உருக்கிவிட்டது. சாதாரணமாக, விபசாr என்ற உடேன யாருக்கும் காமுகனுக்கும்
கூடக் ேகாபம் வரும். ஆனால், இப்படி விபசாரப் படுகுழியிேல இடறி
விழேவண்டியபடி, ெகாடுைமக்கு ஆளாக்கப்பட்ட ெபண்ணின் கைதையக் ேகட்டால்,
ேகாபத்திற்குப் பதில் துக்கந்தாேன வரும். நான் என் நண்பனின் ேசாக நிைலையக்
கண்டு பrதாபப்பட்டதுடன், அவன் தன் ெபாறுப்ைப உணந்து, ெபருந்துயrல் வழ்ந்த
.
தன் அன்ைனக்கும் தங்ைகக்கும் ேபருதவி ெசய்த ெபருங்குணத்ைதப் பாராட்டிேனன்.
நாகசுந்தரம் ெசான்னான், "நண்பா? இப்ேபாதுள்ள நிைலையப் பா. ராதா
மாசுமறுவற்றவள் - எழிலுள்ளவள் - படிக்கிறாள் கல்லூrயில் - ஆனால் அவைள என்
தங்ைக என்று நான் ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கில்ைல - அதனால் அவள் ஒரு ெகடுதியும்
ெசய்யாமேலேய அவளுைடய வாழ்வின் ஆரம்பேம முட்டுக்கட்ைட
ேபாடப்பட்டதாகிவிடுகிறது. காலில் தைள இடப்பட்டவன் ஓட முயன்றால் இடறி
விழத்தாேன ேவண்டும்! கறுப்புத் துணிெகாண்டு கண்கைளக் கட்டிவிட்டு, காயும்
நிலைவக் கண்டு கவிபாடு என்று ேகட்பது ேபால, அவைள விபசாr மகள் என்று
முத்திைர ெபாறித்துவிட்டு பிறகு, வாழ்விேல நிம்மதி ெபறுவதற்காக, ெகௗரவம்
ெபறுவதற்காக, ந. கண்ணுங்கருத்துமாக இருக்கேவண்டுெமன்று கூறிப் பயன் என்ன?
அவளுைடய வாழ்வு களங்கமற்றதாக இருக்க ேவண்டுமானால், அவள் மீ து பூசப்படும்
கைறகைளக் கண்டு கவைல ெகாள்ளாத வரன்
.
ேவண்டும், அவைள மணம் புrய
உன்ைன நான் அத்தைகய வரன்
.
என்று நம்பிேய, இவ்வளவு ேவதைன நிரம்பிய
விஷயத்ைதக் கூறிேனன். உலகம் அறியாது இந்த உண்ைமைய; ந. அறிவாய். ந.
விரும்பினால், ஊராrடம் கூறி எனக்கு இழிவு கூட உண்டாக்க முடியும்; தூற்ற
முடியும்; வம்பளக்கலாம்; என்ைனக் ேகவலப்படுத்தவும் ெசய்யலாம். இைதத்தான்
சாமான்யகள் ெசய்வாகள். ந., தனிக் குணம் உள்ளவன். இல்ைலயானால், மைறத்து
ைவக்க ேவண்டிய விஷயத்ைத நான் மனந்திறந்து உன்னிடம் கூறியிருக்க மாட்ேடன்.
என் தாயின் ெகௗரவம் நசித்துவிட்டது; அைத இனி மீ ட்க முடியாது. என் தங்ைகயின்
வாழ்வு சrயாக அைமயும்படி ெசய்வதுதான் இப்ேபாது நான் ஆற்றக்கூடிய ெதாண்டு.
இதற்கு உன் உதவி ேவண்டும். உன் உள்ளத்தில் ஈரமும் உண்டு, வரமும்
.
உண்டு.
எனேவ தான் உன்ைன நாடிேனன். பரந்தாமா! என் தங்ைக ராதாைவக் கலியாணம்
ெசய்து ெகாண்டு அவளுக்குக் ெகௗரவமான வாழ்வு அளிக்க ேவண்டுகிேறன் ெகஞ்சுகிேறன்."
நாகசுந்தரம் என்ைன அவ்வளவு உருக்கமாகக்கூட ேகட்டிருக்க
ேவண்டியதில்ைல. சிறுத்ைதயால் சின்னா பின்னமாக்கப்பட்ட தாய் மானுக்கு அருேக,
ஏதுமறியாது தாவிக் குதிக்கும் மான் கன்ைற, யா தான், கண்டதும் காப்பாற்ற
முன்வராமலிருப்பாகள். ராதா, விபசாrயின் மகள்! அவைள என் மைனவியாக்கிக்
ெகாண்டு, புது நிைல, ெகௗரவம், அந்தக் குடும்பத்துக்குக் கிைடக்கச் ெசய்ேவன்.
விபசாரம் ஒரு குற்றம் - ஆம் - ஆனால், அதற்குத் தண்டைன, தாய் ெசய்ததற்காக
மகளுக்குத் தருவது தமமல்ல. சமூகம், அடிக்கடி தவறுகள் ெசய்யும் மக்கைளக்
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ெகாண்டதுதான். தவறு ெசய்தவகைளெயல்லாம் அடிேயாடு ஒதுக்கி ைவத்துக்
ெகாண்டு ேபாய், அவகைளேய ஒரு பரம்பைரயாக்கியும் விட்டால், பிறகு சமூகம்
ெவறும் சாக்கைடச் ேசறு நிரம்பிய இடம், அதன் நாற்றத்ைதச் சகிக்கமாட்டாமல்
சங்கடப்படும் ஒரு சிறு கூட்டம் - இைவ மட்டும் ெகாண்டதாகிவிடும். அதுவல்ல
சமூகத்ைதத் திருத்தும் வழி. ரங்கம் விபசாr, ரங்கத்தின் மகள் ராதா! அவைள
மீ ட்ேபன் என்று நான் ஏற்ெகனேவ த.மானித்து விட்ேடன். எந்த மகனும், தன் ஆருயி
நண்பனிடம் கூடத் தன் தாய் விபசாrயான ேவதைன மிகுந்த கைதையக் கூற
மாட்டான். என் நண்பன் என்னிடம் கூறினான். அவ்வளவு நம்பிக்ைக என்னிடம்.
"ந. இலட்சியவாதி என்பைத நான் அறிேவன்... ஆனால், இவ்வளவு ைதrயம் உனக்கு
ஏற்படும், இவ்வளவு விைரவிேல என்று நான் எண்ணினதில்ைல. ராதாைவ ந. மணம்
ெசய்து ெகாள்வதானால் ஏற்படக்கூடிய இன்னல், இழிெசால் ஆகியைவகள்
சாமான்யமாக இரா! சமூகேம உன்ைனப் பகிஷ்கrக்கக்கூடும்; த.ர ேயாசித்து முடிவு
ெசய்!" என்று என் நண்பன் கூறினான். உண்ைமதான்! உலகம் என்ெனன்னேவா ேபசும்!
ஆனால் நாம் நமது மனத்திற்குச் சr என்று பட்டைதச் ெசய்யும்ேபாது, பயமும்
கவைலயும் ஏன் ஏற்பட ேவண்டும்? என்று எண்ணிேனன் - ேமலும், தங்ைகயின்
ெபாருட்டு என் நண்பன் தைட பல வrனும் எதித்து நின்று எனக்குத் துைண
புrவானல்லவா என்ற ைதrயம் ேவறு எனக்கு! எனேவ, "அச்சம் ேவண்டாம்.
ராதாவுக்காக நான் எைதயும் ஏற்கத் தயா" என்ேறன். "மகிழ்ச்சி - நண்பா! - மட்டற்ற
மகிழ்ச்சி - என் இதயத்ைதக் குத்திக் ெகாண்டிருந்த 'முள்' எடுபடும், உன் த.ரச்
ெசயலால்" என்று நாகசுந்தரம் மன எழுச்சியுடன் கூறினான்.
அவனிடம் அவ்வளவு ைதrயமாகப் ேபசிவிட்ேடனல்லவா - தனியாக
இருக்கும்ேபாதும் திகில் ஏற்படத்தான் ெசய்தது. பமா நாயுடு ஒருவ - அவருைடய
மகள் இந்த ராதா - என்ற ெபாய்ையத்தான் கூறியாக ேவண்டும். உண்ைமையக்
கூறுவது என்றால், ேகாட்ைடயூரா குடும்ப இரகசியங்கள் அம்பலம் வரும். நண்பன்
நாகசுந்தரத்துக்குத் தாங்கமுடியாத அவமானம் ஏற்படும்.
விபசாrயின் மகள் என்று ெதrந்திருந்தும், நான், ராதாைவ என் குடும்ப
விளக்காக்கிக் ெகாள்ளச் சம்மதிக்கும்ேபாது - சூழ்நிைலயால், ஒரு முதியவrன்
ேபராைசயால், விபசாரப் படுகுழியில் தள்ளப்பட்ட அம்ைமைய - தன் "தாய்" என்று
ைதrயமாகக் கூறி, அதனால் ஏற்படும் இழிைவயும் ஏசைலயும், ஏன் என் நண்பன்
தாங்கிக் ெகாள்ளக்கூடாது! - என்று நான் சில சமயம் ேயாசிப்பதுண்டு. ஆனால்
ேநரடியாக, நாகைனக் ேகட்கத் ைதrயம் வருவதில்ைல.
தக்க சமயம் வந்ததும் திருமணம் நடத்திக்ெகாள்வது என்பதற்காக அல்ல நான்
காத்துக் ெகாண்டிருந்தது. என் மனதிேல காதல் அரும்பு மலராகிவிட்டது - எனினும்
ராதாவின் மனம் எப்படிேயா, அைதச் சrயாகத் ெதrந்துெகாள்ள ேவண்டுமல்லவா?
அதற்காகேவ காலம் கடத்தி வந்ேதன். என் நண்பன், ஜாைடமாைடயாகக்
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கூறிவிட்டிருப்பான் ேபாலிருக்கு தன் தாயாருக்கு. அந்த அம்ைம, என்ைனத் தனி
அன்புடன் உபசrக்கத் ெதாடங்கினாகள். பமா நாயுடுவும் எனக்குப்
பழக்கமாகிவிட்டா. ெநருங்கிப் பழகப் பழக, அவரும் சூழ்நிைலயால் ெகட்டுப்
ேபானவ என்பைதத் ெதrந்து ெகாண்ேடன். சூது ெதrயாதவ. வாழும்
வைகயறியாதவ. யாைரயும் சுலபத்தில் நம்பிவிடுவா - திடீெரன்று விேராதம்
பாராட்டுவா - காரணேம இருக்காது.
ஒரு நாள் என் நண்பன் நாகசுந்தரம், "ஏன் ஏதாவது சிறு ெதாழிேலா,
வியாபாரேமா ெசய்யக்கூடாது? குடும்பம் ெகாந்தளித்தபடிேய இருக்கலாமா? நாலு ேப
பாத்து ெமச்சும்படியான நிைலயில் இருக்கேவண்டாமா?" என்று புத்தி கூறினான் வந்துவிட்டது ேகாபம், பமா நாயுடுவுக்கு. "தம்பி! ஏேதா ந. ெகாஞ்சம் பணம் ெகாடுத்து
உதவி ெசய்கிற காரணத்தாேலேய என்ன ேபசினாலும் ேகட்டுக் ெகாள்ேவன் என்று
எண்ணிக் ெகாள்ளாேத. நான் மகா ேராஷக்காரன். மதியாதா தைலவாசல்
மிதிக்கமாட்ேடன். என்ைனக் ேகவலம் உன் ைகைய எதிபாத்துக் ெகாண்டிருக்கும்
பிச்ைசக்காரன் என்று எண்ணிவிட்டாய் - இைத நான் சகித்துக் ெகாள்ள மாட்ேடன்.
பா! இன்னும் இரண்ேட மாதங்களில், பவுன் பவுனாகக் குவித்துக் காட்டுகிேறன்.
பணம் ேசகrக்கும் வித்ைத எனக்கும் ெதrயும்" என்று படபடெவனப் ேபசிவிட்டா.
என் நண்பன் மிகவும் ேவதைனப் பட்டான். நான் தான் தக்க சமாதானம் கூறிேனன்.
ேகாபத்தின் காரணமாக, என் நண்பனிடம், பமா நாயுடு, பிறகு பணேம
ேகட்பைத நிறுத்திக் ெகாண்டா என்று எண்ணுகிற.களா? அதுதான் கிைடயாது! நாலு
நாட்களிேல ேகாபம் ேபாய்விட்டது. "தம்பி! உன்ைனத் தவிர ேவறு யா எனக்குக்
குலெதய்வம்" என்று ேபச ஆரம்பித்தா. என் நண்பன் மிகுந்த சிரமப்பட்டு பமா
நாயுடுைவ 'வியாபாr'யாக்கினான். அதிக இலாபம் வரக்கூடியது அல்ல என்ற
ேபாதிலும், ஏேதா ெகௗரவமாகக் குடும்பம் நடத்தப் ேபாதுமானதாக இருந்தது.
ராதாவுக்கும் எனக்கும் காதல் எவ்வளவு ேவகமாக வளந்து வந்தேதா,
அைதவிட ேவகமாக நாகசுந்தரத்துக்கும் அவன் தகப்பனாருக்கும் மனேபதம்
வளரலாயிற்று.
ராதாவின் 'அன்ைப' நான் ெபற்றுவிட்ேடன் - இனி என் தகப்பனாrன் அனுமதிதான்
ேதைவ. நாகசுந்தரம்தான் இதற்குத் 'தூது'. சுலபமாகவும் ெவற்றியாகிவிட்டது. நாங்கள்
'நாயுடு' குடும்பம்! எனேவ, பமா நாயுடு ஒருவ வந்திருக்கிறா. அவருைடய மகள்
ராதாைவத்தான் கலியாணம் ெசய்து ெகாள்ள விரும்புகிறான் பரந்தாமன் என்று
ெசான்னதும், அப்பா சம்மதித்துவிட்டா. திருமண நாளும் குறிக்கப்பட்டுவிட்டது.
கைடசியில், தன் மகள் சுகப்பட, ெகௗரவப்பட, வழி கிைடத்தேத என்ற மகிழ்ச்சி
ரங்கம்மாளுக்கு! தன் தங்ைகக்குத் தகுந்த 'வரன்' கிைடத்ததுபற்றி நாகசுந்தரத்துக்குக்
களிப்பு! எனக்கும் ஆனந்தம்! ராதா? ஒேர குதூகல மயம்!
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இவ்வளைவயும் 'பாழ்' ெசய்யக் கிளம்பினான், பமா நாயுடு! கலியாணத்துக்கு
இரண்ேட நாட்கள் உள்ளன. ேநேர என் வடு
. வந்தான். மாடியில், என் தனி அைறயில்
நான் இருந்ேதன்... புதிதாகத் ைதத்து வந்த, ேகாட்டு ஒன்ைற ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
'கண்ணாடியில்' பாத்தபடி.
"மாப்பிள்ைளயாகப் ேபாகிறாேயா, மாப்பிள்ைள!" - என்று ேகாபமும் ேகலியும்
கலந்த குரலிேல ேகட்டான் - கதைவ, உட்புறம் தாளிட்டுக் ெகாண்டான்.
"இேதா பா! எனக்கு இப்ேபாேத ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ெகாடுத்தாக ேவண்டும்.
இல்ைலயானால் இந்தக் கலியாணம் நைடெபறாது - கண்டிப்பாக நைடெபறாது" என்று
கூறினான்.
எனக்கு பிரமாதமான ேகாபம் வந்துவிட்டது.
"ஆயிரம் ரூபாயா? ஏன்? ெபண்ைண விற்கிறாயா அந்த விைலக்கு?" என்று நான்
ேகட்ேடன், ேகாபமாகத்தான்.
"ெபண்ைண விற்பது அல்ல! அந்த "இளித்தவாய்ச் சிறுக்கி" யா தடுத்தாலும்,
உன்ைனத்தான் கலியாணம் ெசய்து ெகாள்வாள். நான் ேகட்கும் ஆயிரம், ராதாவுக்காக
அல்ல! இரகசியத்ைத ெவளியிடாமலிருக்க! உன் அப்பாவுக்கு, ரங்கத்தின் "பூவகம்
.
ெதrயாதிருக்கேவண்டுேம, அதற்காக! ெதrந்தால், ஊ சிrக்குேம. ஒப்புக்ெகாள்வாரா,
உன் தந்ைத. அதற்காக, நான் வாைய மூடிக் ெகாண்டிருப்பதற்காக. 'ஆயிரம்'
தரேவண்டும் என்றான். எனக்கு வந்த ேகாபத்தில், அப்படிேய அந்தக் குடிகாரனின்
கழுத்ைதப் பிடித்து ெநrத்து விடலாமா என்று கூடத் ேதான்றிற்று. அடக்கிக் ெகாண்டு,
சாந்தமாக ஆனால் உறுதியுடன் கூறிேனன் - அைர ரூபாய்கூடக் ெகாடுக்க முடியாது
என்று. "கலியாணத்ைதத் தடுக்க, உன்னால் முடியாது. ஊrேல ஒரு சமயம், உன்
உளறல் ேகட்டுச் சில ேப இழிவாகப் ேபசக்கூடும். அதுதான் நைடெபறுேமெயாழிய,
கலியாணம் நின்றுவிடாது" என்று நான் ெசான்ேனன்.
"ேகாட்ைடயூராrன் முதல் மைனவிதான் ரங்கம் என்பது ெதrந்தால் கூடவா,
உன் அப்பா சம்மதிப்பா இந்தக் கலியாணத்துக்கு?" என்று முடுக்குடன் ேகட்டான்
பமா நாயுடு.
"கலியாணம் எனக்கு! அப்பாவுக்கு அல்ல" - என்று நான் ெவடுக்ெகனப் பதில்
ெசான்ேனன். பமா நாயுடு, ஆயிரத்ைத ஐந்நூறு ஆக்கினான் - நான் முைறத்துப்
பாத்ேதன், இருநூறுக்கு இறங்கினான் - எனக்குச் சிrப்பு வந்துவிட்டது. "மிரட்டிப்
பணம் வாங்குவது முடியாது, மாமா! ஆயிரம் கூடத் தந்துவிடுேவன், அன்புடன்
ேகட்டால்" என்று ெசான்ேனன் - இளித்தான். ஐந்து நூறு ரூபாய் ேநாட்டுகைள எடுத்துக்
ெகாடுத்ேதன். அைவகைள வாங்கிக்ெகாண்ட பிறகு ெசான்னான். "தம்பி! ஏன் ெதrயுமா

RangaRakes

tamilnavarasam.com

இது! கலியாணத்தின் ேபாது, உன் அந்தஸ்துக்கு ஏற்றபடி நான் உனக்கு மrயாைத
ெசய்ய ேவண்டாமா? அதற்காகத்தான்!"
திருமணம் சிறப்பாக நடந்ேதறியது.
பமா நாயுடு, நானூறு ரூபாயில் எனக்கு 'rஸ்ட் வாட்ச்' வாங்கித் தந்தா!
ேகாட்ைடயூரா 'ராதாவுக்கு' ஆசீவாதமும், அழகான ைவர ெநக்ெலசும்
பrசளித்தா - பகிரங்கமாக அல்ல.
எப்படிேயா ெபrயேதா 'ெபாய்' ெசால்லி, என் தகப்பனாைர
ஏமாற்றியாகிவிட்டது.
அந்தப் ெபாய் ெசால்லாவிட்டால், உண்ைமையக் கூறி இருந்தால், ராதாைவ
நான் மைனவியாகக் ெகாள்வைத எப்படி என் அப்பா சம்மதிப்பா!
நானும் நாகுவும், இைதப் ேபசிக்ெகாண்ேட சிrத்துக் ெகாண்டிருந்ேதாம், ஒரு
நாள் மாைலயில், என் மாடி அைறயில்.
"அண்ணா! அப்பாைவ ஏமாற்றிவிட்டதாகத்தாேன அத்தான், 'கித்தாப்பு'ப்
ேபசுகிறா" என்றாள் ராதா.
"ஆமாம் - சாமத்தியமாக நான் காrயத்ைதச் சாதித்துக் ெகாண்ேடன் - அப்பா,
கநாடகப் ேபவழி - கலப்பு மணத்துக்குத் துளியும் சம்மதிக்கமாட்டா" என்ேறன்.
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