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ன் ைர 
 
    'கணங்கைள ரசிக்க ஓர் அைமதி ேதைவ. தனிைம ேதைவ. வாழ்வியக்கத்தின் 
இைரச்ச க்கும், ேவகத் க்குமிைடேய ட்பமான, ஆழ்ந்த பாிமாற்றங்கள் 
சாத்தியமில்ைல. எனேவ இந்தக் கூடாரங்கள். இவற்றில் நாம் ெகாஞ்சம் ஆசுவாசமாக, 
அைமதியான கதியில், வாழ்வின் கூ கைள அைச ேபாட லாம். வாழ்க்ைகயின் 
சந்ேதாஷங்கைள ம், ேசார் கைள ம், ஆேராகண அவேராகங்களாக்கி அவற்றின் 
ேசர்க்ைகயில் ஓர் இைசையக் ேகட்க யலலாம்.' 
 
    ' த ல் இர  வ ம்' என்ற சி கைதத் ெதாகுப்பின் ன் ைரயில், ஆதவன் 
தம் ைடய சி கைதகைளப் பற்றி இவ்வா  விமர்சிக்கிறார். அவர் 'கூடாரங்கள்' 
என்  குறிப்பி வ  அவ ைடய சி கைதகைள. இந்தப் த்தகந் தான் (' த ல் இர  
வ ம்') அவ க்குச் சாகித்திய அெகதமி வி ைத வாங்கித் தந்த . 
 
    இலக்கியத்ைதப் பற்றி ஆதவன் ெகாண் க்கும் ெகாள்ைகைய ம், ேமற்கா ம் 
கூற்  நி கிற . ஆரவார மற்ற அைமதியான சூழ்நிைலயில், தனிைமயின் 
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ெசார்க்கத் தில், தன் வ ேவட்ைடயில் இறங்கி, தன் அைடயாளத்ைதக் கா ம் 
யற்சிேய இலக்கியம். 

 
    இவ்வைடயாளம், சூன்யத்தில் பிரசன்னமாவதில்ைல 'நான் - நீ' உறவில்தான் 
அர்த்தமாகிற . இலக்கியம் தனி ெமாழியன் . உைரயாடல். உைரயாடல் என்பதால் 
இ  நைடையப் ெபா த்த விஷயம். நைட என்ப  எண்ணத்தின் நிழல். வாசகன் மீ  
நம்பிக்ைக ைவக்காமல் தனக்குத்தாேன உரக்கச் சிந்தித் க் ெகாண் க்கும் எ த்  
இலக்கியமாகா . 
 
    ஆதவன் தன் கைதகள் வதி ம் 'உரக்கச் சிந்திக்கிறார்' என்ப  உண்ைம. 
ஆனால் வாசக டன் உைரயா கின்ேறாம் என்பைத அவர் மறக்கவில்ைல என்ப  
தான் அவர் எ த்தின் ெவற்றி. 
 
    அவர் தன் எ த்தின் லம், ச கத் டனி க்கும் தம் உறைவ, அைடயாளத்ைத, மிக 
நளினமாக, கைல ேநர்த்தி டன் உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள ய கிறார். 
 
    தில் யில் சி வயதி ந்ேத இ ந்  வந்த இவர், தமிழில் எ வெதன்  

ணிந்தேத, தம் ேவைரத் ண் த் க் ெகாள்ள யலவில்ைல என்பதற்கு ஓர் 
எ த் க்காட் . அேத சமயத்தில், தமிழ் நாட் ன் தற்காலத்திய கலாச்சாரச் 
சூழ்நிைலயி ந்  ஒ ங்கி, ஒ  பார்ைவயாளராக இச் ச கத் க்குள் தம் கத்ைதத் 
ேத வைதேய ஓர் இலக்கிய விைளயாட்டாகக் ெகாண் ப்ப தான் இவர் எ த்தின் 
பலம். 
 
    இவர் தம் ைடய ல்க க்கு எ திய பல ன் ைரகளில், தாம் எ வைத, ஒ  
'விைளயாட் ' என்ேற குறிப்பி கிறார். 'விைளயாட் ' என்றால் ெவ ம் 
ெபா ேபாக்கு என்  ெகாள்ளக் கூடா . தத் வக் கண்ேணா  பார்க்கும்ேபா , 
எல்லாேம, பாவைனதான். 'அலகிலா விைளயாட் ைடயார்' என்  த்ெதாழில் 
ெசய் ம் இைறவைனேய குறிப்பி கிறான் கம்பன். இலக்கிய ம் த்ெதாழில் 
ஆற் கின்ற . எ த்தாளைன இவ்வைகயில் இைறவன் என்  கூ வதில் எந்தத் 
தைட மி க்க யா . 
 
    'விைளயாட் ' என்  ெகாள் ம் சிந்தைனயில்தான், எ த்தாளனால் தன்ைனச் 
ச கத்ேதா  ஆேராக்கியமான உற  ெகாண்ட நிைலயில், தத் வார்த்தமாக 'அந்நியப் 
ப த்தி'க்ெகாள்ள ம் ம். இ தான் அவ க்குப் 'பார்ைவயாளன்' என்ற 
தகுதிையத் த கிற . 'பிரபஞ்சத்ைதப் பைடத்த இைறவன், உலகத்தினர் தமக்குள் 
சண்ைடயிட் க் ெகாள்வைதேயா அல்ல  சமரஸம் ெசய்  ெகாள்வைதேயா, 
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ஒ ங்கிய நிைலயில் தன் ைக விரல் நகத்ைதச் சீவியவா  பார்த் க் 
ெகாண் க்கிறான்' என்  ேஜம்ஸ் ஜாய்ஸ் கூ வ  ேபால், எ த்தாள ம் 
இைறவன் நிைலயி ந் , பார்ைவயாளனாக இ க்கும் ேபா தான் அவன் 
பைடக்கும் இலக்கியம் கைலப் பாிமாணத்ைதப் ெப கின்ற . 
 
    ஆதவன் கூ கிறார்: 'ெசாற்கைளக் கட்  ேமய்ப்ப  எனக்குச் சின்ன வயதி ந்ேத 
பி த்தமான காாியம். அவற்றின் இனிய ஓைசக ம், நயமான ேவ பா க ம், 
அவற்றின் பரஸ்பர உற க ம், இந்த உற களின் நீந் கிற அர்த்தங்க ம், எல்லாேம 
எனக்குப் பி க்கும். மனிதர்கைள ம் எனக்குப் பி க்கும். மனிதர்க டன் உற  
ெகாள்வ  பி க்கும்.' 
 
    ெசால், தனி மனிதன் ச கத்ேதா  ெகாள்கின்ற உறைவ நிச்சயப்ப த் ம் ஒ  
க வி. ச காீதியாக உணர்ச்சிப் பாிமாற்றங்கைளத் ெதாிவிப்ப  ெசால். ச தாயத்தில் 
மனிதச் சந்திப்பினாேலா அல்ல  ேமாத னாேலா ஏற்ப ம், அல்ல  ஏற்பட 
ேவண் ய மா தல்கைள அறிவிப்ப  ெசால் விஞ்ஞானத்தின் பாிபாைஷ 
கைலச்ெசாற்கள். (Technical language) இலக்கியத்தின் பாிபாைஷ அழகுணர்ச்சி 
(aesthetics). ச தாய ஒப்பந்தமான ெசால், இலக்கியமாகப் பாிமாணம ம்ேபா , 
அ  அச்ெசால்ைல ஆ கின்றவனின் உள் ேதாற்றமாக (Personality) அவதாரம் 
எ க்கின்ற . இ தான் அவன  ச கத்தில் அவ க்ேகற்ப ம் அைடயாளம். 
ெசால்தான் ச தாய உணர்ச்சிையத் ெதாிவிக்கும் க வி. ச தாய ஒப்பந்தத்தின் 
ெசலாவணி. 
 
    ஆதவன் தம் உ வ ேவட்ைடயில் தம்ைம இழந்  விடவில்ைல. 'இயற்ைகையப் 
பற்றிப் பா ய இ வர்களில் ெஷல்  இயற்ைகயில் தம்ைம இழந்தார். 
ேவர்ட்ஸ்ெவார்த் தம்ைமக் கண்  ெதளிந்தார்' என்  விமர்சகர்கள் கூ வார்கள். 
ஆதவன் தன்ைன, 'ெசாற்கைள ேமய்த் ' 'விைளயா 'க் கண்  ெகாள் ம் 

யற்சிகளாகத்தாம் அவர் எ த்  அைமகின்ற . 
 
    இவ ைடய 'அைடயாளம்' என்ன? அவேர எ கிறார். என் ைடய 'நாைன' 
இனம் கண்  ெகாள்வதற்காக நான் எ வ ண் . என் ைடய 'நானி' ந்  விலகி 
இைளப்பாற ம் எ வ ண் . எல்லா 'நான்'க ேம நியாயமானைவயாக ம், 

க்கியமானைவயாக ம் ப ம். ஆகேவ, என் ைடய 'நான்' என்  ஒன்ைற ன் 
நி த்திக் ெகாள்வ ம், பிற ைடய 'நான்'க டன் ேபாட் யி வ ம் குழந்ைதத் 
தனமாக ம் ேதான் ம். ஆமாம். நான் ஓர் 'இரண்  கட்சி ஆசாமி' 
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    இரண்  கட்சி ஆசாமி எ ம்ேபா  அவர் தம்ைம ஒ  Paranoid Schizo Phrenic 
ஆகச் சித்திாித் க் ெகாள்ளவில்ைல. உளவியல் தர்க்கத்தின்ப த் தம்ைம வாதியாக ம் 
பிரதி வாதியாக ம் பார்க்கும் ெதளிைவத்தான் குறிப்பி கிறார். இதனால், 
தனிமனித க்கும், ச தாயத் க்குமிைடேய உள்ள உறவில் கா ம் ரண்பா கைள 
அவரால் ாிந் ெகாள்ள கின்ற . ாிந்  ெகாள்கின்றாேரயன்றித் தீர்ப்  வழங்க 

ன் வ வதில்ைல. இ  தம் ைடய ெபா ப்பில்ைல என்  ஒ ங்கி வி கிறார். 
 
    இதனால்தான் இவ க்கு இலக்கியம் பற்றிய ெகாள்ைகத் தீவிரம் எ மில்ைல 
என்ற ஓர் அபிப்பிராயம் இவைரப் பற்றி சில இலக்கிய விமர்சகர்களிைடேய உண் . 
 
    இைதப் பற்றி ம் அவேர கூ கிறார்: 'திட்டவட்டமான சில எதிர்பார்ப் கைளத் 
திைச காட் யாகக் ெகாண்  இலக்கியத்தில் ஏேதா சில இலக்குகைளக் கணக்குப் 
பிசகாமல் ரத் கிற ெகட் க்காரர்கள் மீ  எனக்குப் ெபாறாைம உண் . திைசகாட்  
ஏ மின்றி, பரந்த இலக்கியக் கட ல் தன் கலனில் காற்றின் ேபாக்கில் அ த் ச் 
ெசல்லப்பட வி ம் ம் ேசாம்ேபறி நான். இலக்குகளி ம், களி ம் அல்ல, 
ெவ ம் ேதட ேலேய இன்பங் கா ம் அைனவைர ம் இனிய ேதாழர்களாக என் 
கலன் அன் டன் வரேவற்கிற !' 
 
    எ த்தாளன் ஒ வ க்குக் 'ெகாள்ைகத் தீவிரம்' ேதைவயா என்ற ேகள்வி 
எ கின்ற . பட்டயத்ைதக் க த்தில் ெதாங்க விட் க் ெகாண் , அப்பட்டயத்ைத 
நியாயப்ப த் வதற்காக எ வ தான் 'ெகாள்ைகத்தீவிரமா' என் ம் ேகட்கலாம். 
 
    பைடப்பாளி பைடக்கிறான். விமர்சனப் பாதிாி நாம கரணம் சூட் கிறான். இ ேவ 
பட்டய ம் ஆகிவி கின்ற . பல சமயங்களில், இப்பட்டயத்ைதேய ஓர் சி ைவயாக 
எ த்தாளன் சுமக்க ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப ம்ேபா  தான், அவன் 
பைடப்பாற்றல் ஒ  வைரயைறக்குள் கு கி, அவன் எ த் , ச ப்ைபத் த ம் ஓர் 
'எதிர்பார்க்கக் கூ ய' (Predictable) விஷயமாக ஆகிவி கின்ற . 
 
    கைலயின் சிரஞ்சீவித் தன்ைம, அ  த கின்ற 'ஆச்சர்யத்தில்' தான் இ க்கிற . ஒேர 
ராகத்ைத ஒ  சங்கீத ேமைத பல்ேவ  சமயங்களில், பல்ேவ  விதமாகப் பா வ  
ேபால. ஆதவன் எ த்தில் இந்த 'ஆச்சர்யத்ைத' என்னால் காண கின்ற . 'ஒ  
பைழய கிழவர், ஒ  திய உலகம்' எ திய ஆதவன் தான், மிக நளினமான காதற் 
கைதக ம் எ தியி க்கிறார். 
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    ஆனால் எல்லாக் கைதகளி ம், அ ப்பைடயாக ஒ  விரக்திைய நம்மால் உணர 
கின்ற . அவர் கைத 'இன்டர்வி 'வில் வ ம் சுவாமிநாதன் கூ வ . 

ஆசிாிய ைடய மன நிைலைய ம் பிரதிப க்கின்ற . ' தலாவதாக இ ப்பதற்கும் 
கூச்சம், கைடசியாக இ ப்பதற்கும் ெவ ப் ' ' த ல் இர  வ ம்' என்ற தைலப்ேப, 
இவர் மன இயல்ைப ெவளிப்ப த் கின்ற . 'குளிர் காலம் வந்தால், இதற்குப் பிறகு 
வசந்தம் நிச்சயம் வந் தாேன ஆகேவண் ம்?' என்  ெஷல்  கூ கிறான். ஆதவ ம் 
வரேவற்ப  ' த ல் இர '; அக்கைதயில் ராஜாராமன் ெசால் கிறான்: 'ராத்திாி, 
ராத்திாி ஞ்சப் றம் ம ப ம் சூாியன் வ ம். ெவளிச்சமா ஆயி ம். அ தான் 
நாைளக்கு'. 
 
    நிகழ்காலம் நரகம், வ ங்காலம் ெசார்க்கம், நிகழ்கால விரக்திையத் தவிர்க்க 

யா . ஆனால் 'நாைளக்கு' என்ப ம், 'இன்ைறக்கு' என்  ஆகிவிட்டால், 
அப்ெபா ம் ெசார்க்கம் நரகமாகிவி ம். அ , நிச்சயமாக எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் க்கக் கூ ய 'நாைள'யாக இ ப்பதில்தான் வாழ்க்ைகயின் சுவாரஸ்யம் 
அடங்கியி க்கிற . இந்த எதிர்பார்ப் தான் வாழ்க்ைகயின் கால அட்டவைண. 
 
    'ஒ  பைழய கிழவர், ஒ  திய உலகம்' என்ற கைதயில் ஆதவன் (இக்கைதைய 
எ ம்ேபா  இவர் வய  31) ஒ  கிழவாின் அகத்தில் குந்  ெகாண்  சிந்தைன 
ஓட்டமாகக் கைதயில் ெசால் கிறார். ற நிகழ்ச்சி ஒவ்ெவான் ம் அவ ைடய 
சிந்தைன, விளக்ைக ஒளி சச் ெசய்வதற்காகப் பயன்ப ம் மின்சார 'ஸ்விட்ச்'. 
மைனவிைய இழந்த கிழவர் மகன் ட் க்கிறார். தம் உலைக இழந்  விட்ட 
தவிப்பில் அவர் திய உலைகக் கண்  ம ள்கிறார். அவ க்குப் பி த்தமான நாவிதன் 
கைடக்கு  ெவட் க் ெகாள்ளச் ெசல் ம்ேபா , தமக்குத் தாேம உ வாக்கிக் 
ெகாண்ட ஒ  நிரந்தரமான ச ப்பில் உழ ம், இக்கால இைளஞர்கைளக் கண் , திய 
உலகம் இப்ப  'உ ப்ப யான தீவிரப் பி ப்பில்லாம ம், நம்பிக்ைக இல்லாம ம் 
ஆழமான எத ட ம் தம்ைமச் சம்பந்தப் ப த்திக் ெகாள்ளாம ம் இ க்க ேவண் மா 
என்  மனம் வ ந் கிறார். தம் உலகத்திய வாழ்க்ைக மதிப் கைளப் பற்றி எண்ணிப் 
பார்க்கிறார். தம் மண வாழ்க்ைகைய ம், தம் மகனின் மண வாழ்க்ைகைய ம் பற்றி 
எண்ணிப் பார்க்கும் ேபா , இத்தைகய அந்தரங்க உற களில் கூட இக்காலத்தில் 
ேபா த் தனம் ேமேலாங்கி இ க்க ேவண் மா என்ப தான் அவர் ேவதைன. அவர் 
மக ம், மக ம் கல் ாி ஆசிாியர்கள். 
 
    அன்  மாைல பல்கைலக் கழகப் ேபராசிாியாகிய ேமாத்வானி ம், அவர் 
மைனவி ம் ேபச வ கிறார்கள். ேமாத்வானி இக்கால அறி  உலகின் பிரதிநிதி. 
ேபா  அறி  ஜீவி. இடம், வலம், ந  ஆகிய எல்லா அரசியல் கட்சிகைள ம் 
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சார்ந்தவர். அதாவ , வாழ்க்ைகயில் ெவற்றி அைடவ  எப்ப  என்  அறிந்தவர். 
விஸ்கி கு த் க் ெகாண்ேட, வ ைமயற்ற ஒ  திய ச தாயத்ைத உ வாக்க 

ய வதாகச் ெசால் க் ெகாள் ம் இந்த 'ட்ராயிங் ம்' ேசாஷ ஸ் களின் 
உைரயாட ல் பங்கு ெகாள்ளாமல் கிழவர் ஒ ங்குகிறார். அவ க்கு அன்  காைல 
மயிர் ெவட் விட்ட நாவிதைன ேபா த் தனமான மனக் கிளர்ச்சியின் ெவளியீடாக ஓர் 
இைளஞன் கத்தியால் குத்தி விட்ட விபாீத ெசய்திையக் ெகட்கிறார். கள்ளங் கபடமற்ற 
தன் ேபத்திைய இ கத் த விக் ெகாள்வ டன் கைத கிற . 
 
    இைளஞனின் 'அந்நியமாதல்' கைதகைளப் ப த்த நமக்கு ஒ  கிழவாின் 
'அந்நியமாதல்' கைத ஒ  ேவ  வைகயான அ பவம். இக்கிழவர் உலைக 
ெவ க்கவில்ைல. நாவிதனின் ஸ்பாிஸம்,  ெவட் க் ெகாண்  ெவந்நீாில் குளித்தல், 
நல்ல காப்பி ஆகிய வாழ்க்ைகயில் சின்ன சின்ன ச ைககள் கூட அவ க்குச் 
ெசார்க்கமாக இ க்கின்றன. வாழ்க்ைகைய ெவ த் ப் ேபா ப் பரவசங்களில் ஆழ்ந்  
நிைல ெகாள்ளாமல் தவிக்கும் இக்கால இைளஞர்கள் மீ  தான் இவ க்குக் ேகாபம். 
 
    வர்க்கப் ேபதங்க ைடய ச கத்தில், ெதாழில் வளர்ச்சிகளின் காரணமாகச் ச கச் 
சிக்கல்கள் ஏற்ப கின்றன. ெபா ளாதாரக் காரணங்களினால் கு ம்ப வாழ்க்ைக நிைல 
குைலகின்ற . அ ப்பைடயில், பிர த் வ ச க அைமப்ைப உைடய ஒ  
ச தாயத்தின் மீ , ெதாழில் க வாழ்க்ைகக்குாிய மதிப் க்கள் சுமத்தப்ப ம்ேபா , 

ரண் பா கள் ேமேலாங்குகின்றன. ேவகமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள் ஓட்  வதி ம், 
ேபா ப் பரவசங்களி ம், விைளயாட் க்காகச் ெசய் ம் வன் ைறகளி ந்தான் 
தங்கைள நி பித் க் ெகாள்ள ெமன்  இைளஞர்கள் க கிறார்கள். 
அவர்க க்கு நிைறயக் ேகாபம் இ க்கிற . யார் மீ  என் தான் அவர்க க்குப் 

ாியவில்ைல; 'இன் ', 'இன்றாக' இ ப்பதற்குக் காரணம் 'இன் ', 'ேநற்ைறய 
தினத்தின்' ெதாடர்ச்சிதான் என்  'ேநற்ைறய தினத்ைத' அ ேயா  ெவ க்கும் 
மனப்பான்ைமயில், 'நாைள'ையப் பற்றிய நிைனேவ இல்லாம க்கிறார்கள். 
பைழைமைய அ ேயா  அழிக்கும் ஆேவசந்தான் இக்கைதயில், அந்த ள்ளங்கி 
இைளஞைனப் பழைமயின் சின்னமாக இ க்கும் நாவிதைனக் ெகால்லத் ண் கிற . 
ஆனால் கிழவ க்கு எதிர்காலத்ைதப் பற்றிய நம்பிக்ைக ேபாய்விடவில்ைல. 
    அந்தச் சிறிய குழந்ைதைய அக்கிழவர் த விக் ெகாள்வதாகக் காட் ம் குறியீ  

லம், ஆதவன், இைத அழகாக விளக்குகிறார். கிழவ க்குப் பழைமயின்பா க்கும் 
பி ப் , ேபா த் தனமான, ெவ க்கத்தக்க ஈ பாடன்றி, ச க உற களில் ஒ வன் 
தன் 'சுதந்தரத்ைத' உணர ெமன்  ாிந்  ெகாள் ம் ேகண்ைம ணர் . 'ச க 
உற கள்' என்றால், கிழவாின் மக க்கும், ேமாத்வானிக்குமிைடேய இ க்கின்ற 
ேபா த் தனமான உற  அன் ; அவர்க க்கும், நாவிதர் க க்குமிைடேய உள்ள 
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உற , கிழவர் திய உலகுக்ேகற்ப தம்ைம மாற்றிக் ெகாள்ளத் தயாராகவி ப்ப  ஒ  
க்கியமான விஷயம். 

 
    'பழைம ேநர்ைம ம் ஆழ ம் ெகாண் ந்தால், ஒ வனால் தன்ைன நியாயமான, 
சாித்திர நிர்ப்பந்தங் களினால் ஏற்ப கின்ற திய மா தல்க க்ேகற்ப மாற்றிக் 
ெகாள்ள ம். அத்தைகய உள் வ  அதற்கு உண் ' என்  ஜார்ஜி மார்க்காவ் 
கூ கிறார்: 
 
    ஆதவனின் ஒவ்ெவா  கைத ம் உள் ேநாக்கிச் ெசல் ம் பயணம். அப்பயணத்தின் 
விைளவாகப் லப்ப ம் மதிப்பீ களின் அ ப்பைடயில், ற நிகழ்ச்சிகள் பாிசீலைனக் 
குள்ளாகின்றன. 
 
    ஆனால் ஆதவன் தீர்ப்  வழங்குவதில்ைல. ெமன்ைம ம், நளின ம், நாசூக்கும் 
கலந்த நைடயின் லம், ெசால்ல வி ம் ம் க த்ைத, எ த்தின் வ வத்தின் வழியாக 
உணர்த் கின்றார். 
 
    இ ேவ அவர் கைலயின் ெவற்றி. 
 
    -- இந்திரா பாத்தசாரதி 
    ---------------------------------------------------------- 
 
 

1. த ல் இர  வ ம் 
 
    பஸ் ஒ  'ட' தி ப்பத்தில் தி ம்ப, மாைல ேநர ெவய்யில் பளீெரன்  கத்தில் 
அ த்த . ராஜாராமன் ெவய்யி க்கு எதிர்த் திைசயில் கத்ைதத் தி ப்ப, அந்தப் 

ங்காவின் ேகட் பார்ைவயில் பளிச்சிட்  பஸ் ன் ஓட்டத்தில் மைறந்த . அேத 
ங்கா... மனம் ஒ  ள் த் ள்ளிய ... 

 
    அவன் இன் ம் இைளஞனாக இேத ங்காவில் தான் அன்ெறா  நாள் அமர்ந்  
ேகாைதயிடம் தன் கு ம்ப பிரச்சிைனகைளச் ெசால்  அ தான். "எங்கள் அப்பா-
அவர் தான் ெபாிய பிரச்சிைன. ட் ல் அைமதிையக் குைலக்கும் ராட்சஸன்" 
என்றான். 
 
    ேகாைத சிாித்தாள். கன்னத்தில் குழி விழ, ேநர்த்தியான பல் வாிைச பளிச்சிட, 
சிாித்தாள். இந்த ேநர்த்தி அவ ைடய ேரட் மார்க். ேநர்த்தி கச்சிதம். அவ ைடய 
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அம்மாைவப் ேபால அவள் 'வழ வழா ெகாழ ெகாழா'வாக இல்லாம ந்தேத அவைன 
அவள்பால் ஈர்த்தி க்கலாம். 
 
    "ஏன் சிாிக்கிறாய்?" என்றான். 
 
    "ரவி, ரா , பாஸ்கர், யாைரக் ேகட்டா ம் இைதத்தான் ெசால்கிறார்கள். அவரவர் 

ட் ல் அவரவர் அப்பாக்கள்தான் பிரச்சிைனகெளன் ." 
 
    ெகா ப் ! இவள் இவ்வள  ைபயன்க டன் சிேநகிதமாக இ ப்பதாக அவன் மிரள 
ேவண் மாம். சீண்டல் த க்கு. ஆனால் இந்தச் சீண்டல்தான் அவ க்கு 
இப்ேபாெதல்லாம் ேவண் யி ந்த . 
 
    "அவர்க ைடய அப்பாக்கள் கு யர்களா?" என்  ேகட்டான். 
 
    "இந்தக் காலத்தில் கு க்காதவர்கள் யார்?" 
 
    "அவர்க ைடய அப்பாக்கள் அவர்க ைடய அம்மாக்கைள அ ப்பார்களாமா?" 
 
    " க், அவர்க ம் என் நண்பர்கள். அவர்கள் என் டன் சகஜமாக உணர்ந்த 
ேவைளகளில் என்னிடம் ெகாட் யைத ெயல்லாம் எல்லாாிட ம் நான் தி ப்பிச் 
ெசால் வ  நாகாிகம் இல்ைல". 
 
    "சகஜமாக உணர்ந்த ேவைளகளில் என்றால் ாியவில்ைலேய?" 
 
    "சந்ேதகப் பிராணி!" என்  அவள் அவன் ைக மீ  பட்ெடன்  ஒ  அ  
ெகா த்தாள். 
    "எல்லா ட ேம சில சமயங்களிலாவ  நாம் சகஜமாக உண கிேறாமல்லவா-நம் 
அப்பாக்க டன் கூட?" 
 
    அப்பா! குப்ெபன்  அவ க்குள் ேகாபம் ெபாங்கிய . 
 
    "என் அப்பா டன் நான் எப்ேபா ேம சகஜமாக உணர்ந்ததில்ைல" என்றான். 
"அைத அவர் ஊக்குவிப்ப மில்ைல... தன்ைன யாராவ  ேநசிப்பேதா அல்ல  
தன்னிடம் ேநசத்ைத எதிர்பார்ப்பேதா அதிகப்பிரசிங்கத்தனம் என்  அவர் நிைனப்ப  
ேபால் ேதான் கிற , அதாவ  ேநசம் ழ்ச்சி ேபால... எனக்கு எப்ப  
விளக்குவெதன்  ெதாிய வில்ைல". 
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    "அவ்வைக மனிதர்கள் சில டன் எனக்கும் பாிச்சய ண் " என்  அவள் 
அ தாபத் டன் தைலைய ஆட் னாள். 
 
    "அப்ப யா? எனக்ெகன்னேவா என் அப்பா மாதிாி ஒ  மி கம் ேவ  எங்குேம 
இ க்க யாெதன் தான் ேதான் ம்...மி கம்! மி கம்! ஓ, எப்ப  என் அம்மாைவ 
அ த்  ெநா க்குவார் ெதாி மா? ஆனால்... ஃபன்னி... அம்மா அவ ைடய 
வச கைள ம், ரட் ப் பாணிைய ம் உள் ர ரசிக்கத்தான் ெசய்கிறாேளா என் ம் 
எனக்குச் சில சமயங்களில் ேதான் ம்...". 
 
    "அப்ப  ரசிக்கிற சில ெபண்கள் உண் தான்" 
 
    "உனக்கு இந்தப் பதிெனட்  வயதில் நிைறயேவ ெதாிந்தி க்கிற ". 
 
    "ஒன்  மட் ம் ெதாியா ". 
 
    "என்ன?" 
 
    "உன்ைனப் பற்றி" என்  அவள் ம ப  தன் கன்னங்களில் அவ க்காகக் குழி 
பறித்தாள். 
 
    "ஸாாி-உங்கைளப் பற்றி என்  ெசால்ல ேவண் ம், இல்ைல?" 
 
    "சீச்சீ!ேவண்டேவ ேவண்டாம்...நீங்கள், உங்கள், இெதல்லாம் ம ப ம் என் 
அப்பாவின் கனிவில்லாத தன்ைமைய ம், என் அம்மாவின் ச ப் ட் ம் 
ெபா ைமைய ம் நிைன ட் கிற ...நீ நான் என்ேற நமக்குள் ேபசிக் ெகாள்ளலாம். 
அ தான் நம்மிைடேய ெந க்கத்ைதப் பலப் ப த் ம்". 
 
    "நீ நீ நீ நீ நீ" என்  அவள் அவ ைடய ஒவ்ெவா  விரலாகப் பி த்  நசுக்கினாள். 
அவன் விைளயாட்டாக அலறினான்... 
 
    ஆம். ேநற்ைறக்கு நடந்த  ேபால அந்த மாைல ேநரம். அந்தப் ங்கா, அவள் 

கத்தில் குமிழியிட்ட உல்லாச ெவறி எல்லாம் பசுைமயாக நிைன  வ கின்றன. 
கூடேவ ஒ  ெவ ைம ணர் . "ஆ ம்கூத்ைத நாடச் ெசய்தாெயன்ைன" என்  

க்கிறான். 
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    "ைகையக் ெகாஞ்சித் ெதா வாய் 
    ஆனந்தக் கூத்தி வாய் 
    அன்ைன அன்ைன 
    ஆ ங்கூத்ைத நாடச் ெசய்தாெயன்ைன..." 
    கூத் , இயக்கம். 
    வாழ்ெவன் ம் இயக்கம். 
    அவைனச் சீராக இயங்கச் ெசய் ம் - ைமைய ேநாக்கி அைழத் ச் ெசல் ம் -ஒ  
அழகிய உந்  சக்தியாக அவைள அன்  கண்டான். அவன் யாசித்த த்தம் திய ஒ  
ஆண் பிம்பத் க்கு உைரகல்லாக. ஆனால் அவள் லம் அவன் ெபற்ற  ைமயின் 
விளக்கமல்ல, பழைமயின் விளக்கம் தான். 
 
    அதாவ  அன்பின் விளக்கமல்ல, ெவ ப்பின் விளக்கம். அன் தான் ெவ ப்ைபப் 

ாிந் ெகாள்ள உத கிற . 
 
    ேவ க்ைகதான். 
 
    "காப்பி இந்தா" என்  அம்மா காப்பி டம்ளைர நீட்ட, அவன் ைக நீட்  
வாங்கிக்ெகாண்டான். திடீெரன்   அல்ல  ற்ைறம்ப  வ டங்கள் 
பின்ேனாக்கிச் ெசன்  விட்ட  ேபா ந்த . அவ ைடய தாத்தா அல்ல  
ெகாள் த் தாத்தா கூடத்தில் ஈ ச் ேசாில் அமர்ந்தி க்க, அவர்க க்காக காப்பி 
எ த்  வ ம் பாட்  அல்ல  ெகாள் ப்பாட் ; பித்தைள டம்ளாில்தான் எ த்  
வந்தி ப்பார்கள். அப்ேபா  எவர்சில்வர் கிைடயா . பித்தைளப் பாத்திரங்க க்கு-
தம்ளர்-கூஜா-குடம்-ஒ  பிரத்திேயக வாசைன உண் ; கண்ணா  டம்ள க்கு வாசைன 
கிைடயா . அதிக விஸ்கிைய ஊற் கிற வைரயில் அப்பா ம் ஒ  கண்ணா  டம்ளர் 
ேபாலத்தான். "அப்பா வாசைன, அப்பா வாசைன என்  சின்ன வயதில் 
கூறிக்ெகாண் ப்பான். அதாவ  அப்பா அவைன த்தமி ம்ேபா  அ க்கும் 
வாசைன. ெராம்ப நாள் கழித் த்தான் அ  விஸ்கி வாசைன என்  ாிந்த . 
 
    அந்த வாசைனைய அம்மாவால் சு கமாக ஏற் க் ெகாள்ள யாதேத 
அவர்களிைடேய விாிசல் ஏற்படக் காரணமாயி ந்தி க்கலாம். அல்ல  அம்மாவின் 
வாசைன அப்பா க்குச் ச ப் த் தட்டத் ெதாடங்கிய தான் பிரச்சிைனயா? 
 
    மல் ைக  வாசைன. 
 
    அந்த வாசைனைய அணி ம் உாிைமைய அம்மா இழந்  ஐந்  
வ டங்களாகின்றன. அந்த வாசைனக்கு இன்ன ம் உாிைம ெபற்றவளான 
ேகாைதக்ேகா அதில் சிரத்ைதயில்ைல. 



 13

    அவ க்கு அந்த வாசைன ஒத்  ெகாள்ளா  என்ப ம் ஒ  காரணம்: அெலர்ஜி. 
 
    ேகாைத என்ற ெபய ள்ளவ க்கு  மணம் அலர்ஜியாக இ ப்ப  நல்ல 
ேவ க்ைகதான். 
 
    "அப்பாஜி!" என்  உ ஷா ஓ  வந்  அவன் காைலக் கட் க் ெகாண்டாள். 
 
    "அப்பா! இன்னிக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் க்ேட ஷன் எல்லாேம ைரட் ப்பா!" 
 
    "அப்ப யா? எங்ேக காட் ?" 
 
    உ ஷா தன  அன்ைறய ஸ்கூல் சாதைனகைள ஒவ்ெவான்றாக அரங்ேகற்ற, 
ராஜாராமன் ெவாிகுட், ெவாிகுட் என்  ஒவ்ெவான்ைற ம் பாராட் னான். அவைள 
அைணத் க் ெகாஞ்சினாள். அப்பா நல்ல ல் இ க்கிறார். இப்ேபா  எ  
ேகட்டா ம் கிைடத் வி ெமன்  அவ க்குப் ாிந்த . 
 
    "அப்பா, எனக்கு ஐஸ் கிாீம் வாங்கிக் ெகா த்  ெராம்ப நாளாச்சுப்பா" என்றாள். 
 
    "நிஜமாவா?" "இத்தைன நாளாச்சு" என்  உ ஷா இ  கரங்கைள ம் ெபாிதாக 
விாித் க் காட் னாள். 
 
    "அேடயப்பா! அவ்வள  நாளாச்சா? சாி, வா". 
 
    "பாட் , நீ ம் ஐஸ் கிாீம் தின்ன வரயா பாட் ?" "எனக்கு ேவண்டாண்  கண் . நீ 
ேபாய் சாப்பி ". 
 
    "ஐஸ் கிாீம் ெராம்ப ேஜாராயி க்கும் பாட் ". 
 
    அம்மா சிாிக்க யன்றாள். ஆனால் திதாக குதிைரேயற யன்ற  ேபா ந்த . 
ப ேதால்வி. "நீ ேபாய்ச் சாபிட் க்ேகா. நீ சாப்பிட்டா நான் சாப்பிட்ட மாதிாி" 
என்றாள். 
 
    ராஜாராமன் ேசார் டன் தன அம்மாைவப் பார்த்தான். குழந்ைத ஆைசயாகக் 
கூப்பி கிற . பாவம் இவள் வந்தாெலன்ன? ஐஸ் கிாீம் சாப்பிட்டாெலன்ன? 
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    ஆனால் மாட்டாள். வாழ்ைக வ ம் ேவண்டாம் ேவண்டாெமன்  ெசால் ேய 
பழகி விட்ட . விலகி விலகி, தனக்குள் சு ங்கிச் சு ங்கிேய பழகி விட்ட . ைஜ, ம , 
விரதம். அப்பா அம்மாைவ ர்க்கமாக அ த்த அந்த இர கள்... அன்ைப ம் 
ெகா ரத்ைத ம் பிாிக்கும் ேகா  எத்தைன ெம தான ! அவ ைடய அன் க்கு அேத 
அைலவாிைசயில் அவளிடம் எதிெரா  கிைடக்காமல் ேபானேத அவர்களிைடேய 
பிரச்சிைனயாக இ ந்தி க்கலாம். அப்பா 'ேவண் ம். ேவண் ம்' என்ற ேபா  அம்மா 
'ேவண்டாம், ேவண்டாம் என்றி ப்பாள். 
 
    "ஆ ம் கூத்ைத நாடச் ெசய்தாெயன்ைன..." 
 
    ஐஸ்கிாீம் பார்லாில் ஸ்ேகா இைச ஒ த் க் ெகாண் ந்த . உ ஷா 
தன்னிச்ைசயாக, அவைள மறியாமல், அந்த இைசக்ேகற்ப குதிக்கத் ெதாடங்கினாள். 
குழந்ைதகளின் பாிசுத்தம், அந்தந்த ேநரத்  ஆைசகைள உட க்குடன் 
நிைறேவற் கிற எளிய லாவகம். 
 
    ெபாியவர்களான பிறகு நம் ைடய ஆைசகைளப் ாிந்  ெகாள்வேத க னமாகி 
வி கிற . 
 
    சுற்றி ம் ேசாபாக்கள் ேபாடப்பட் ந்தன. ஐஸ்கிாீம் வாங்கிக் ெகாண்  
உஷா டன் ேசாபாவில் அமர்ந்தான். பக்கத்  ேசாபாவில் இ  இளம் ேஜா  ஒேர 
டம்ளாில் இ ந்  இ வ ம் மில்க் ேஷக் உறிஞ்சிக் ெகாண் ந்தார்கள். பாவம், 
அப்பா! அம்மா டன் இப்ப  ஒேர தம்ளாி ந்  உறிஞ்ச ேவண் ெமன்  அவர் 
ெராம்ப ஆைசப்பட் க்கலாம். இத்தைகய சின்ன சின்ன ஆைசகள் ம க்கப்பட்டேத 
அவ ைடய உள்ளத்ைதக் கைடந்  கைடந்  ெவ ப்  ெவண்ெணையத் திரளச் 
ெசய்தி க்கலாம். 
 
    சீப்பிக் கு க்காத அம்மா. 
 
    க த் த் தின்னாத அம்மா. 
 
    தனக்குத் தாேன எப்ேபா ம் ட் ப் ட் க் ெகாள்கிறவள். ெந க்கத் க்கு 
அஞ்சுகிறவள். 
 
    அன்  ெச த்தப் பயம். 
 
    அன்பின் குழந்ைததான் ெவ ப் . 
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    விஸ்கி ம் ரம் ம் அப்பா ைடய அவமதிக்கப்பட்ட அன்பின் தற்காப்  
நடவ க்ைககள். "சாிதான் ேபா சனியேன. உன் ய்ைம எனக்கு ேவண் யதில்ைல. 
நான் என்ைன ேம ம் ேம ம் அ க்காக்கிக் ெகாள்கிேறன் என்னிடம் வரேவ வராேத" 
என்  சண்  ெசய்வ  ேபால. 
 
    அப்பா அ க்கான, கசங்கின சட்ைடக டன் ஆபீஸ் ேபான நாட்கள் உண் . 
ம ப் க் கைலயாத சட்ைட, பாண் டன் ப த் த் ங்கின நாட்கள் உண் . 
 
    எதிர்ப் , எதிர்ப் , எதிர்ப் . 
 
    அம்மாவின் ய்ைமப் பித் க்கு எதிர்ப் . 
 
    ஐஸ்கிாீம் பார்லாி ந்  ெவளிப்பட்டேபா  ெவளிேய இ ட்  விட்ட . "அப்பா, 
நாைளக்கு ஆயி த்தா?" என்  உஷா ேகட்டாள். ஐந்  வய . ஒன்றாம் வகுப் . 
ேநற் , இன் , நாைள எல்லாம் அவ க்கு இன்ன ம் குழப்பம்தான். 
 
    "இப்ப நாைளக்கு இல்ைல... இப்ப ராத்திாி... ராத்திாி ஞ்சப் றம் ம ப  சூாியன் 
வ ம். ெவளிச்சமா ஆயி ம் - அ  தான் நாைளக்கு" 
 
    "அப்ேபா அம்மா வந் வா" 
 
    "ஆமாம்" 
 
    "அப்பா, அம்மா இப்ப  சும்மாச் சும்மா என்ைன விட் ட்  ஊ க்குப் ேபானா, 
எனக்கு பி க்கேவயில்ைலப்பா". 
 
    ஆஃபீஸ் ேவைல, என்  அவன் குழந்ைதக்குப் ாிய ைவக்க யன்றான். 
ேகாைதயின் ஆஃபீஸ் திேயார் கல்வி இலாகா. க த்தரங்குகள், கிராமங்களில் தகவல் 
ேசகாிப் , என்  அ க்க  ெவளி ர் ெசல்ல ேவண்  வ கிற . 
 
    ட் க்குத் தி ம்பினால் குழந்ைதக்கு அம்மாவின் நிைன  ேம ம் 
அதிகமாகுெமன்  ேதான்றியதால், குழந்ைதயின் ைகையப் பி த்தவா  சற்  ேநரம் 
கைடத் ெத விேலேய சுற்றிக் ெகாண் ந்தான். குழந்ைதயின் கத்தில் - ஆர்வம் 
மின் ம் கண்களில் தன் சி  வய  ேதாற்றம் ெதாிவ  ேபா ந்த . சின்னப் 
ைபயனாக அவன் அம்மா டன் கைடத் ெத க்குச் ெசன்ற அந்த மாைல ேநரங்கள்- 
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    அப்பா எப்ேபா ம் ேலட்டாகத்தான் வ வார். அம்மாதான் கைடகண்ணிக்குச் 
ெசன்  வரேவண் ம். இவன் தான் அவ க்குத் ைண. அவ க்குப் ெப ைமயாக 
இ க்கும். "அம்மாவின் கத்தில் ஒ  நாள் சிாிப்ைப வரவைழப்ேபன்" என்  அவன் 
அப்ேபா  நிைனத் க் ெகாள்வான். ஒ  குழந்ைதயின் அசட்  நம்பிக்ைக ஆர்வம். 
 
    ஆனால் அம்மா இன்ன ம் சிாிக்கத் ெதாடங்கவில்ைல. திேயார்க க்குக் கல்வி 
கற்பிக்க கிற . ஆனால் யார், எப்ப , அவர்க க்குச் சிாிக்கக் கற் க் ெகா ப்ப ? 

ன்பங்களின் சுைமக்க யில் நசுங்கிப் ேபானவர்களின் நசுங்கல்கைள ேநராக்குவ  
எப்ப ? 
 
    திடீெரன்  ேகாைதயின் க க த் க் ெகாள் ம் கம் அவன் நிைனவில் எ ந்த . 
அவ ைடய அம்மாவின் அசட்  ஆதாரங்கள், நம்பிக்ைககள், ஆகியவற்றின் 
உரச னால் ேகாைதயின் கத்தில் ஏ ம் ெவ ப்பின் ேகா கள்... மாைலயில் 
பஸ் ல் தி ம் ைகயில் அவன் பார்த்த ேகாைதயின் சிாித்த கம் இப்ேபா  மறந்  
ேபாயிற் . 
 
    ேகாைதயின் க ம் அம்மாவின் கம் ேபால 'ேவண்டாம். ேவண்டாம்' என்  
ெசால் கிற கமாகிவிடாேத? 
 
    இந்த 'ேவண்டாம்' இந்த ட் ன் சுவர்க க்கிைடயில் இ க்கத்தின் தாயாக, 
இன்பத்தின் எதிாியாக, என்ெறன் ம் உலவியவாறி க்கிற - 
 
    இர ச் சாப்பா , உஷா, ராஜாராமன், அவன் அம்மா. 
 
    இன்  கைடசித் தடைவயாக ன்  குழந்ைதகள் உட்கார்ந்  சாப்பி வதாய் 
ராஜாராமன் நிைனத் க் ெகாண்டான். உஷா நிஜக் குழந்ைத; அவன் தன் அம்மாவின் 
குழந்ைத; அவ ைடய அம்மா தாவணி அணிவதற்கு ன்ேப தா யில் சிைறயான 
குழந்ைத. அந்தக் குழந்ைதையப் ெபாியவளாக்க அப்பா யல்வ ம், அந்த யற்சிைய 
அம்மா எதிர்ப்ப மாகேவ அவர்க ைடய வாழ்நாள் கழிந் விட்ட . 
 
    இப்ேபா  தா  இல்ைல. சிைற இல்ைல. வி தைல! கிழவியின் கம். ஆனால் 
மனத்தளவில் ெவ ம் குழந்ைத. 
 
    ராஜாராம க்கு அவைளப் பார்க்கப் பார்க்க மனதில் இரக்கம் சுரந்த . ங்கா, 
ஐஸ்கிாீம் பார்லர், இந்தக் கிழவி. 
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    நாைளக்கும் தன் மனதில் இந்த இரக்கம் நிைலத்தி க்குெமன்  ெசால்வதற்கில்ைல. 
நாைளக்குக் ேகாைத வந் வி வாள். 
 
    உஷா ங்குவ  வைரயில் ராஜாராமன் காத்தி ந்தான். பிறகு அம்மாவிடம் 
ெசன்றான். "அம்மா!" என்  கூப்பிட்டான். 
 
    சைமயலைறக்குள்ளி ந்த அம்மா அவைனத் தி ம்பிப் பார்த்தாள். கண்களில் அேத 
ேசாகம். அந்தச் ேசாகம் பாிசுத்தமானதாகத் ேதான்றிய . உலகம் ெதாடங்கிய நாள் 

தல் நிலவி வந் ள்ள ம் என்ெறன் ம் நிைலத்தி க்கப் ேபாவ மான ஒ  
ேசாகமாகத் ேதான்றிய . 
 
    "அம்மா!" என்  ேதம்பியவா  ராஜாராமன் அம்மாைவ அைணத் க் ெகாண்டான். 
அவ ைடய அம்மா எந்த வித எதிர்ப் மின்றி அவ ைடய அைணப்பி ள் ைதந்  
கிடந்தாள். அப்பா, நீ ம் அ தி க்க ேவண் ம். இளகியி க்க ேவண் ம். 
குழந்ைதயாக மாறியி க்க ேவண் ம். 
 
    ஒ  நாளாவ . 
 
    "இப்ேபா  ராத்திாி" என்  குழந்ைதக்குச் ெசால் வ  ேபால ராஜாராமன் 
தனக்குத்தாேன ெசால் க் ெகாண்டான். "ராத்திாி ஞ்சப் றம் ம ப  சூாியன் வ ம் 
ெவளிச்சமா ஆயி ம் அ தான் நாைளக்கு..." 
    -------------- 
 

2. ன்றாமவன் 
 
    பரசு ட் ல் ன்றாவ  குழந்ைத. " ன்றாவைதத் தவிர்க்க ம்" என்ற அரசின் 
பிரசாரம் தீவிரப்ப ம் ன்னேர பிறந்தவன். அவ ைடய அக்கா லட்சுமிக்கும் 
அவ க்குமிைடேய பத்  வ ஷ வித்தியாசம். அண்ணா மாதவ க்கும் 
அவ க்குமிைடேய ஐந்  வ ஷ வித்தியாசம். 
 
    'நான் வித்தியாசமானவன்; நான் வித்தியாசமானவன்!' என்  மிகச் சி  
வயதி ந்ேத பிரகடனப்ப த்தத் ெதாடங்கி விட்டான் பரசு. அவ ைடய அக்கா ம் 
அண்ணா ம் குழந்ைதயாயி ந்த ேபா  சப்பிய  கட்ைட விரைல; ஆனால் பரசு 
பாம்  விரல், ேமாதிர விரல் இரண்ைட ம் ேசர்த்  வாயில் ேபாட் க் ெகாண்  
சப்பினான். அவ ைடய அக்கா ம் அண்ண ம் ேராஷக்காரர்கள். ெபற்ேறார் சற்ேற 
உரக்க அதட் னால் ேபா ம். விசித்  விசித்  அழத் ெதாடக்கி வி வார்கள். ஆனால் 
பரசு சாியான கல் ளிமங்கனாக இ ந்தான். 
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    அவைன மிரட் வ , திட் வெதல்லாம் சுவாில் ேபாய் ட்  ெகாள்வைதப் 
ேபாலத்தான். யார் என்ன ெசான்னா ம் லட்சியம் ெசய்யாமல் தன்பாட் ல் ஜ ராக 
விஷமம் ெசய்தப  இ ப்பான்: ட் ள்ள எல்லாப் ெபா ட்கைள ம் நாசம் 
ெசய்வான்; ெவளிேய க்கி எறிவான்: அவ ைடய பி வாதம் எைதயாவ  சாதித் க் 
ெகாள்ள ேவண் மானால், 'ஆ, ஊ' என்  அவன் ெபாிதாக ஊைளயிட்  அ வைத ம், 
'ெதாம்ெதாம்' என்  குதிப்பைத ம், தைரயில் வி ந்  ரள்வைத ம், இைதெயல்லாம் 
பார்த் , "சாி, ேபாய்த் ெதாைல" என்  ெபற்ேறார் அவ ைடய பி வாதத் க்கு 
இணங்குவைதப் பார்த்  லட்சுமி ம் மாதவ ம் ஒ வைரெயா வர் சற்ேற 
ேசாகத் டன் பார்த் க் ெகாள்வார்கள். அவர்க க்கு இந்த வித்ைதகள் ெதாியாமல் 
ேபாயிற்ேற! 
 
    ச கத்தில் உாிைமப் ேபாராட்டங்கள் தீவிரமைடந் , அ  ஒ  வாழ்க்ைக 

ைறயாகேவ ஆகிவிட்ட காலத்தில் பரசு பிறந்த  அவ ைடய தான்ேதான்றித் 
தனத் க்குக் காரணமாயி க்கலாம் என்  அவ ைடய அப்பா கு க்தியாக 
நிைனத் க் ெகாள்வார். இப்ப  ச க நிகழ்ச்சிக க்கும் தன் ட்  நிகழ்ச்சிக க்கும், 
த க்காக ச்சுப்ேபாட்  பிறகு மணிக்கணக்காக அந்த ச்சின் அழைகப்பார்த்  
வியந்  ெகாண் ப்ப  அவ க்கு ஒ  ெபா  ேபாக்கு. ஆமாம் அவர் ஒ  அறி  
ஜீவி; அவ ைடய வம்சேம அறி  ஜீவிகளின் வம்சம்தான். அவ ைடய அப்பா 
தத் வப் ேபராசிாியர். அவ ைடய தாத்தா சமஸ்கி த பண் தர். அவ ைடய 
ெகாள் த் தாத்தா அரச கு ம்பத் க்குக் கல்வி ேபாதித்  நிலங்கள் மான்யமாகப் 
ெபற்றவர்- இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட ேபாகலாம். 
 
    ெபாிய குழந்ைதகளான லட்சுமி ம் மாதவ ம் மிகச் சி  வயதி ந்ேத 

த்தகங்களில் ஆர்வம் காட் னார்கள். ட் ல் கிடக்கும் த்தகங்கள், 
பத்திாிைககைளெயல்லாம் ைவத் க் ெகாண்  அவற்றில் அவர்கள் 'ெபாம்ைம' 
பார்க்கத் ெதாடங்குவைதப் பார்த் , அவர்க ைடய ெபற்ேறா க்கு ஒேர 
ெப ைமயாக இ க்கும். அப்ேபாேத அந்தக் குழந்ைதகள் ப க்கத் 
ெதாடங்கிவிட்டைதப் ேபால ாித் ப் ேபாவார்கள். 'யா ைடய ரத்தம் அவர்க ைடய 
உட ல் ஓ கிற ?' என்  வம்சச் சிறப்ைபக் கர்வமாக நிைன  கூ வார்கள். 
 
    ஆனால் பரசுக்குப் த்தகங்களில் ெபாம்ைம பார்ப்ப  பி க்கவில்ைல. நா , ஐந்  
வயதி ம் கூட ைகக்கு அகப்ப ம் த்தகங்கள், பத்திாிைககெளல்லாம் சுக்கு றாகக் 
கிழித்ெதறிவ தான் அவன் ெபா ேபாக்காக இ ந்த . அந்தப் த்தகங்கைளத் தன் 
எதிாிகளாக அவன் நிைனப்ப  ேபா க்கும். ட் ப்பவர்கள் அவைனக் 
ெகாஞ்சிய வா ம், அவ ைடய விஷமங்கைள ரசித்தவா ம் இ ப்பதற்குப் பதிலாக 
ேகவலம் அந்தப் த்தகங்கள், பத்திாிைககைளச் சதா ைககளில் ைவத் ச் 
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சீராட் யவாறி ப்பைத அவன் இவ்வா  ர்க்கமாக எதிர்ப்பைதப் ேபா க்கும் 
பரசுவின் அப்பா ஒ  தடைவ ஒ  மேனாத் வ நி ணாிடம் ஆேலாசைன ேகட்டேபா  
அவர் இைதத்தான் கூறினார். "உங்கள் கவனத்ைதத் தன் பக்கம் ஈர்ப்பதற்காக அவன் 
கைடப்பி க்கும் வழிகேள இைவ" என்றார் அவர். அைதேய விளக்கமாக ம் கூறினார். 
 
    அவன் ஒ  ன்றாவ  குழந்ைதயல்லவா? தனக்கு த்த இ வர் இ க்கிறார்கள். 
அவர்க ைடய வ டக்கணக்கான சாதைனகைள றிய த் த் தன்ைனத் தாேன 
நிைல நாட் க் ெகாள்ள ம் என்ற ஒ  பீதி ம் மிரட்சி ம் அவைனச் சதா ஆட்  
ைவக்கின்றன. கு க்குவழிகளில் ேஹாதாைவத் ேத க் ெகாள்ள யல்கிறான். நீங்கள் 
அவ ைடய அண்ணா ட ம் அக்கா ட ம் அவைன ஒப்பி வதாக அவன் 
உண ம்ப  ெசய்யக் கூடா . "அக்கா சமர்த்தா சாமி கும்பிடறா பா ! அண்ணா 
சமர்த்தா ஸ்கூ க்குப் ேபாகிறான் பா ! என்ெறல்லாம் ெசால் யவா  இ க்கக் 
கூடா . அவ ைடய தனித் தன்ைமைய அவன் கண்  ெகாள்வதற்கு நீங்கள் 
நாசூக்கான ைறயில் உதவி, அவ ைடய தன்னம்பிக்ைகைய வளர்க்க ேவண் ம்". 
 
    டாக்டாின் க பாவைனகளி ம் அபிநயங்களி ம் ஒ  ந கனின் சா ாிய ம் 
த க்கும் இ ந்தன. அவ ைடய தாைதயாில் சில க்காவ  ெத க்கூத் , பாய்ஸ் 
கம்ெபநி ேபான்றவற் டன் ெதாடர்  இ ந்தி க்க ேவண் ெமன்  பரசுவின் 
அப்பா க்குத் ேதான்றிய . 'ஒ  ேவைள பரசு ம் ெபாியவனான பிறகு மேனாதத் வ 
டாக்டராகப் ேபாகிறாேனா?' என்ற ஒ  கு க்தியான எண்ண ம் அவ க்கு 
ஏற்பட்ட . 
 
    மேனாதத் வ நி ணாிடம் ெசன்  வந்த பிறகு பரசுைவக் ெகாஞ்சநஞ்சம் கண் த்  
வந்தைத ம் அவ ைடய அப்பா நி த்திவிட்டார். பரசுவின் தனித்தன்ைம 
விபாீதமான ைறயில் வளர்ச்சி ெபறத் ெதாடங்கிய . அவ ைடய அக்கா ம் 
அண்ணா ம் சதா ட் ேலேயதான் இ ப்பார்கள். இதற்கு ேநெரதிாிைடயாக பரசு 
சதா ட் க்கு ெவளிேய அண்ைட அயல் களில் கன் ேநரத்ைதக் கழித்  வரத் 
ெதாடங்கினான். இந்த களில் அவனிடம் ேகட்கப்ப ம் ேகள்விக க்கு அவன் 
அசட் ப் பிசட்ெடன்  குழந்ைதத்தனமாகப் பதில் ெசால்வான். இந்தப் பதில்கள், 
அவர்க க்கு ெசாகுசாக ம் ரசமாக ம் இ க்க, ெமன்ேம ம் அவன் வாையக் 
கிளறியப  இ ப்பார்கள். எல்லாம் ெவ ம் ேக தான். இந்த உலகில் யா ம் 
யாைர ம் தம்ைமவிடக் ெகட் க்காரனாக அங்கீகாிக்கேவ மாட்டார்கள் என்ப  
பரசு க்குத் ெதாியவில்ைலதான். தான் அக்காைவ ம், அண்ணாைவ ம் விடக் 
ெகட் க்காரெனன் ம், அதனால் தான் தன்ைனப் பார்த்த டேனேய எல்லா ம் 

ாித் ப் ேபாகிறார்கள் என் ம் அவ ைடய ேபாட் ணர் கள் எண்ண ைவத்தன. 
    ட் ல் பரசுவின் அதிகார ேதாரைண ம் ரண் ம் ரகைள ம் அதிகமாயின. 
அக்கா ம் அண்ணா ம் பாடங்கைளப் ப த் க் ெகாண் க்கும்ேபா  ேவண்  
ெமன்ேற உரக்கப் பாடத் ெதாடங்குவான். அல்ல  அப்பா வாங்கித் தந்த ெமௗத்-
ஆர்கைன வாசிப்பான். 
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    "ஓ! இவ க்கு இைசயில் ஆர்வமி க்கிற !" என்  அவ ைடய அப்பா மகிழ்ந்  
ேபாவார். மேனாதத் வ டாக்டாிடம் ெசன்  வந்ததி ந்  ெவ ம் த்தக அறி க்கு 
அப்பாற்பட்ட ஏேதா ஒ  ேமைதத்தனம் பரசுவிடம் ஒளிந்தி ப்பதாக ம் அைதக் 
கண் பி ப்பைதத் தன் பரந்த கண்ேணாட்டத் க்கு ஒ  சவாலாக ம் அவர் 
நிைனக்கத் ெதாடங்கியி ந்தார். பரசுவின் பாட் ம் ெமௗத்-ஆர்க ம் தம் ைடய 
ப ப் க்கு இைடஞ்சலாக இ ப்பதாக லட்சுமி ம் மாதவ ம் கார் ெசய்தால் 
"கதைவச் சாத்திக் ெகாண்  ப ங்கள்" என்  அவர் அவர்க க்கு உபேதசித்தார். 
ேர ேயாைவத் தி கிவிட்  அவைனத் தன் டன் அமர்த்தி ைவத் க் ெகாண்  
அவற்ைறக் ேகட்கச் ெசய்வார். பரசு ம், அண்ணா க்கும் அக்கா க்கும் பழிப் க் 
காட் வதற்காகேவ அந்தப் பாட் கைள மிக ம் ரசிப்ப  ேபாலத் தைலைய 
இப்ப ம் அப்ப மாக ஆட் வான். தாளம் ேபா வான். அப்பா அந்தத் 
தாளங்கைளத் தி த் வார். 
 
    அவன் பாசாங்குதான் ெசய்கிறான். அவ க்கு இைசயில் விேச ஷப் பற் தல் 
ஏ மில்ைல என அவ ைடய அப்பா ெதாிந்  ெகாள்வதற்குப் பல வ டங்கள் ஆயின. 
அதற்குள் அவர் அவ க்குச் ெசால் க் ெகா க்க ஒ  பாட்  வாத்தியாைர ஏற்பா  
ெசய் , அவைனத் தன் டன் சங்கீதக் கச்ேசாிக க்ெகல்லாம் அைழத் ச் ெசன் ---
பாவம்! கைடசியில் இதனாெலல்லாம் ஏற்பட்ட விைள , லட்சுமிக்கும், மாதவ க்கும் 
கர்நாடக சங்கீதத்தில் சிரத்ைத இல்லாமல் ேபான . பரசு க்கு அவன் ெபற 
அ கைதயற்ற ெகௗரவத்ைத அப்பா அளித்ததற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கும் விதத்தில், 
ெபாியவர்கள் இ வ ம் சாஸ்திாீய இைச என்றாேல அலட்சியம் காட் னார்கள், 
லட்சுமிக்கு, பரசு பிறக்கிற சமயத்தில் பாட் ல் ஓரள  ஞான ம் ேதர்ச்சி ம் 
ஏற்படத்ெதாடங்கியி ந்த . ஆனால் , பிறகு பரசு காரணமாக இைசயில் அவ க்கு 
அசிரத்ைத ஏற்பட ம், ஏற்கனேவ ெதாிந்த பாட் க்க ம் அவ க்கு மறந்  ேபாயின. 
அவள் கல்யாண வயதைடந்தேபா , பாட்  கற் க் ெகாள்ள மாட்ேடெனன்ற 
அவ ைடய ம்  அதிகமாயிற்ேறெயாழிய குைறயவில்ைல. இதன் காரணமாகேவ 
சில நல்ல இடங்கள் தட் ப்ேபாயின. கைடசியில், பீஹாாில் ஏேதா ஒ  நகாில், ட் ச் 
சைமய க்காக ஆலாகப் பறந்  ெகாண் ந்த ஒ  பிள்ைளயாண்டான், அதற்காகேவ 
அவள் க த்தில் தா ையக் கட் னான். அ  ஒ  தனிக் கைத! 
 
    பாட்  ஒ  உதாரணந்தான். இப்ப ப் பல விதங்களில் பரசுவின் இயல் க்கும், இந்த 
இயல்  ெபற்ற அங்கீகாரத் க்கும், எதிர்ப் த் ெதாிவிக்க ேவண் ெமன்ற ரண்  
காரணமாகேவ, லட்சுமி ம், மாதவ ம் தம் ைடய பல இயல் கைளக் கு க்கிக் 
ெகாண்டார்கள். அவர்க ைடய ெபற்ேறார்க க்ெகதிராக ஒ  இைடயறாத 
க ப் க்ெகா  ஊர்வலம் குழந்ைதயாயி ந்தேபாேத மாதவன் அப்ப  ெயான் ம் 
உம்மணா ஞ்சியாக இ க்கவில்ைல. கு ம் களி ம் விைளயாட் களி ம் 
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ஈ படாதவனாக இ க்கவில்ைல. ஆனால் பரசுவின் அட்டகாசங்கள் அதிகமாக 
அதிகமாக, மாதவன் தனக்குள்ேளேய சு ங்கிப் ேபானான். 
 
    அவன் கத்தில் சிாிப்  மைறந் , எப்ேபா ம் ஒ  தீவிரபாவ ம் கவைலப் ப ம் 
ெதாிந்தன. உலகத்தின் கவைலெயல்லாம் அவன் ஒ வேன ப வைதப் ேபா க்கும், 
அவன் கத்ைதப் பார்த்தால். ஒ  ேவைள தான் தன் தம்பிையப் ேபால இல்ைல என்  
எல்லாைர ம் உணரச் ெசய்கிற தீவிர ம் கவைல மாகேவ இ  இ ந்தி க்கலாம். 
பரசு ஒ  'கஷ்டமான மாணவன்' 'அடங்காப்பிடாாி' ' ரடன்' 'ேபாக்கிாி என்  
பலவா , அவ ைடய உபாத்தியாயர்கள் அவைனப் பற்றிப் கார் ெசய்யத்த 
ெதாடங்கியி ந்தார்கள். இந்தப் கார்கள் த ல் மாதவன் கா கைளத்தான் எட் ம். 
அவ ள் அவமான ம் ஆத்திர ம் ெபாங்கி எ ம். ப ப்பிேலா விைளயாட் க் 
களிேலா விேச ஷ சாதைன ஏ ம் நிகழ்த்தாத ஒ  சராசாி மாணவன் அவன். ஆனால் 
குைறந்தபட்சம் ேமாசமானவ ெனன்  ெபயர் வாங்கவில்ைல. இப்ேபா  அவ ைடய 
தம்பி இவ்வா  பிரபலமாகிக் ெகாண் ந்தான். 
 
    அந்தத் தம்பியின் அண்ணனாக அவ ம் பிரபலமாகிக் ெகாண் ந்தான். கூச்ச 
சுபாவ ள்ளவனான அவன் இதற்கு ஈ  ெகா க்க யாமல் திணறினான். 
பள்ளிக்கூட வராந்தாக்களில் நடந்  ேபாகும்ேபா  திடீெரன்  யாராவ  அவைனச் 
சுட் க் காட்  "அவன்தான் பரசுவின் அண்ணா" என்  ெசால்வ  காதில் வி ம். 
அப்ப ேய காற்றில் கைரந்  மைறந்  விடலாம் ேபால அவ க்குத் ேதான் ம். 
 
    ட் க்கு வ ம் உறவினர்கள், வி ந்தினர்க க்கிைடேய ம் பிரபலமாக 
விளங்கிய ம் பரசுதான். அவர்க க்கு ேவண் ய சிசு ைஷகைள எல்லாம் 
அவன்தான் பார்த் ப் பார்த் ச் ெசய்வான். அவர்களிடம் தன் 
பிரதாபங்கைளெயல்லாம் அளந்தவாறி ப்பான். அவர்கைள ஊர் சுற்றிக் காண்பிக்க 
அைழத் ச் ெசல்வான். ேகாணங்கித்தனங்கள் காட்  அவர்கைளச் சிாிக்க ைவப்பான். 
இதற்கு மாறாக, ட் ல் ெவளி மனிதர்கள் வந் விட்டால் லட்சுமி ம் மாதவ ம் 
இ க்கிற இடம் ெதாியா . இ  ஒனிந்  ெகாள்ளல் அல்ல.ஒ  பகிஷ்காரம். பரசுவின் 
ம வான கவர்ச்சி உத்திகளின்பால் தம் அதி ப்திையக் ெவளிப்ப த்த அவர்கள் 
நிகழ்த்திய 'சத்தியாக்கிரகம்!'. 
 
    ஆனால் சத்தியாக்கிரகங்களின் தைல ைறையச் ேசர்ந்தவராயி ந் ம் பரசுவின் 
அப்பாவால் இைதப் ாிந்  ெகாள்ள யாமற் ேபான தான் ஆச்சாியம். 'ெபாிய 
குழந்ைதகள் இ வ ம் பயந்தாங்ெகாள்ளிகள்; பரசுதான் ணிச்ச ம் அடாவ  
சாமர்த்தியங்க ம் உள்ளவன்; இந்தக் காலத்தில் இத்தைகய சாமர்த்தியந்தாேன 
ேதைவயாயி க்கிற ?' என்  அவர் மனம் ேமேலாட்டமான தீர்ப்  வழங்கிய . 
அவ ைடய ஆபீ ல் அவ க்கு ேநர்ந்த சில கசப்பான அ பவங்க ம் இத்தைகய 
எண்ண ஓட்டத் க்கு வித்திட் க்கலாம். அவ ைடய ஜுனியர்கள் ேமலதிகாாிகைளக் 
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காக்காய் பி த் , நியாயமாக அவ க்குக் கிைடக்க ேவண் ய பதவி உயர் கைளத் 
தாம் அபாித் க் ெகாண்டார்கள். அவ ைடய எதிாிகள் அவைரப் பற்றிக் கிளப்பி விட்ட 
அவ களின் அ ப்பைடயில், சாியான விசாரைணயின்றி ன்  வ டங்கள் 
ேமலதிகாாிகள் அவைரப் பற்றி ேமாசமான ாிப்ேபார்ட்கள் எ தினார்கள். இெதல்லாம் 
கடைம ணர் , ேநர்ைம, கட் ப்பா  ேபான்றவற்றில் அவர் ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைக 
கலகலத் ப் ேபாகும்ப ச் ெசய்தன. தான் இவ்வள  ெவகுளியாக இ ந்தி க்க 
ேவண்டாெமன்  தன்மீேத ெவ த் க் ெகாள்ள ைவத்தன. எவ்வித வம்  ம் க ம் 
ேபசாமல், தா ண்  தன் ேவைல ண்  என்றி ந்த லஷ்மிைய ம், மாதவைன ம் 
பார்க்கும்ேபா  அவ க்குத் தம் கத்ைதேய கண்ணா யில் பார்ப்ப  ேபா ந்த ; 
ெவ ப் ம் ேகாப ம் அதிகமாயின. 
 
    பரசுவின் அடாவ த்தனம்தான் அவ க்குக்கவர்ச்சியாக ம், ஆ தலாக ம் 
இ ந்த . பற்றிக்ெகாள்வதற்ேகற்ற ைகத்த யாகத் ேதான்றிய . "பரசுதான் எங்கைள 
ேஷத்ராடனெமல்லாம் கூட் ண்  ேபாகப் ேபாறான். நாங்க அவன் கூடத்தான் ேபாய் 
இ ப்ேபாம். மாதவ க்கு சமர்த் ப் ேபாறா " என்கிற ாீதியில் தன் ைமையப் 
பற்றி அவர் உரக்கச் சிந்திப்பார். இந்தக் கட்டத் க்குள் லஷ்மிக்கு தி மணம் 
ஆகிவிட் ந்த . மாதவ க்கு பாவம் தன் மனத்தாங்கைலப் பகிர்ந்  ெகாள்வதற்குக் 
கூட ஆள் இல்ைல. அவன் தன் எாிச்ச ல் தாேன ெவந்தவாறி ந்தான். மனம் க கிக் 
ெகாண்ேட வந்த . 
 
    வாழ்க்ைகயில் எ ேம ம் க ப்  இல்ைல; வ ம் ெவ ப் ம் இல்ைல. 
பரசுைவ அடாவ க்காரன், ெபால்லாதவன் என்  நிைனத்  அவ ைடய அப்பா 
மகிழத் ெதாடங்கிய ம் இ  ேபாலத்தான். ஒ விதத்தில் பார்த்தால், சூ வா கள் 
அல்ல-மிதமிஞ்சிய ேநர்ைமேய பரசுவின் ழ்ச்சிக்குக் காரணமாயிற்  என்  கூடச் 
ெசால்லலாம். ஒண்ணங்கிளாஸ் டீச்சைரக் "குண்டச்சி" என்  அவள் கா பட வர்ணித்த 
ேநர்ைம; இரண்டாங்கிளாஸ் டீச்சாின் விசுக்கு நைடைய ம், ன்றாங் கிளாஸ் 
ஸாாின் கீச்சுக் குரைல ம் 'விமாிசனம்' ெசய்த ேநர்ைம; தன் ஆசிாியர்களின் குைறகள் - 
பல னங்கைள க்கமாக ஆராய்ந்  அவற்ைறத் தன் சகாக்களிடம் 
ஒ பரப் வதிேலேய அவன் எப்ேபா ம் குறியாக இ ந்தான். எந்த ஸார் எந்த 
ஸ்ைட ல் க்குப் ெபா  ேபா கிறார் என்பதி ந்  எந்த ஸார் எந்த டீச்ச டன் 
அதிகமாகக் குலா கிறார் என்ப  வைரயில் அவ க்கு எல்லாம் அத் ப்ப . ' த ல் 
நீ ஒ ங்காக இ . அப் றம் எனக்குச் ெசால் த் தர வா' என்ப  ேபா க்கும் அவன் 
நடத்ைத. 
 
    அவ ைடய ஆசிாியர்க க்கு அவைனப் பி க்காமல் ேபானதில் ஆச்சாியமில்ைல. 
 
    இைதத் தவிர அவ ைடய ஆசிாியர்களின் பால் ஒ  ேபாட்  உணர்ச்சி ேவ . 
வகுப்ைப ஒ  நாடகக் ெகாட்டைகயாக ம், ஆசிாியர்கைள ந கர்களாக ம் நிைனத்  
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(எவ்வள  ேமாசமான ந கர்கள்!) மாணவர்களின் க த்ைதக் கவ வதற்கு அந்த 
ந கர்க டன் ேபாட் . 'வாங்கடா, ஸா க்குத் ெதாியாத வித்ைதகெளல்லாம் எனக்குத் 
ெதாி ம்!" என்கிற ஒ  ம்பினால் உந்தப்பட் , சக மாணவர்கைள மகிழ்விக்க சதா 

தி  திதான கு ம் த் தங்கள், ேகாமாளித் தனங்களில் ஈ பட்  அவர்களிைடேய 
அவன் ஒ  கதாநாயகனாக விளங்கினான். 
 
    அவ ைடய ஆசிாியர்களிைடேய அவ்வப்ேபா  திர்ச்சி ம், விேவக ம் உள்ள 
சிலர் இல்லாமல் ேபாகவில்ைல. அவர்கள் 'ஏட் ச் சுைரக்காயின்' ைண யின்றிேய 
கதாநாயகனாக ெஜா க்க வி ம்பிய அவ  ைடய ஏக்கத்ைதப் ாிந்  ெகாண் , 
அவ ைடய ேவ  வைகயான திறைமகெளன்னெவன்  தாமாகப் ாிந்  ெகாள்ள 

யன்றார்கள். அந்தத் திைசகளில் அவ க்கு ஊக்கமளிக்க ற்பட்டார்கள். ஒ  
ஆசிாியர் அவைனப் படம் ேபா மா  உற்சாகப்ப த்தினார். இன்ெனா வர் அவைன 
நாடகங்களில் பங்ேகற்குமா  ண் னார். "பரசு ெராம்ப த்திசா யாக்கும்" என்  
இந்த ஆசிாியர்கள் மற்ற ஆசிாியர்களிடம் கூ வார்கள். "அவைன யா ம் சாியாக 
அ கவில்ைல. அ தான் பிரச்சிைன". 
 
    ஆனால் பரசுவின் மனதில் என்ன இ ந்தேதா, இப்ப  அவன் மீ  யாராவ  
அ தாபம் காட் னால் அவர்கைள ம் கு ரமாகத் தண் க்கேவ ற்பட்டாந் அவன். 
படம் ேபா மா  ஒ  ஆசிாியர் ஊக்குவித்தைதத் ெதாடர்ந்  தினசாி க ம்பலைகயில் 
அவைரக் கிண்டல் ெசய்  ேக ச் சித்திரங்கள் வைரயத் ெதாடங்கினான். சில ஆபாசப் 
படங்கைள ம் அவர் வ கிற சமயம் பார்த் -க ம் பலைகயில் வைரந்  ைவப்பான். 
இைதெயல்லாம் அவர் ெபா ைமயாகச் சகித் க் ெகாண்டார். ஆனால், சில 
நாட்க க்குப் பிறகு அவன் பள்ளிக்கூடச் சுவர்களில் எங்கு பார்த்தா ம் படம் 
வைரந்  தள்ளத் ெதாடங்கினான். பிாின் பால் அவைனக் கூப்பிட் , 
விசாாித்தேபா , "கணபதி ஸார்தான் என்ைன நிைறயப் படம் வைரயச் ெசான்னார்" 
என்றான். அதன் பிறகு கணபதி ஸார் அவன் வழிக்ேக ேபாகவில்ைல. 
 
    நாடகத்தில் ந க்கும்ப  அவைன உற்சாகப்ப த்திய உபாத்தியாய க்கும் இேத 
கதிதான் ேநர்ந்த . நாடக ஒத்திைககளின்ேபா  தன் பங்ைக அ ைமயாக 
நிைறேவற்றி னான்; அழகாக ஒத் ைழத்தான். ஆனால் நிஜமான நிகழ்ச்சி நாளன்  
ேவண் ெமன்ேற வசனங்கைளக் ெகானஷ்ைடத் தனமாக உச்சாித் , ெசாந்தச் 
சரக்காக சம்பந்தா சம்பந்தமற்ற அபிநயங்கள், கூத்தாடல்களில் ஈ பட் , அந்த 
ஆசிாியாின் கத்தில் காிையப் சினான். 
 
    எளிைமப்ப த்தப்பட்ட ேலபில்கள் தன்மீ  ஒட்டப்ப  வதற்கு அவன் இவ்வா  
எதிர்ப் த் ெதாிவித்தானா? அல்ல  தான் எந்தப் பாைதயில் ெசல்ல ேவண் ெமன்ப  
பற்றிப் பிறர் ேயாசைன கூற ன்வந்த  தன் அந்தரங்க வாழ்வில் அவர்கள் 
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கு க்கி வதாக அவ க்குப்பட்டதா? அவ ைடய பிரச்சிைன என்னெவன்ேற 
யா க்கும் ெதாியவில்ைல. ஐந்தாவ  வகுப் வைர எப்ப ேயா ஒ ங்காகப் பாஸ் 
ஆகிவிட்டான். ஆனால் ஆறாவ  வகுப்பி ந்  அவன் ெபயிலாகத் ெதாடங்கினான். 
 
    ஆறாவ  வகுப்பில் ஒ  தடைவ, ஏழாவ  வகுப்பில் இரண்  தடைவ; எட்டாவ  
வகுப்பில் இரண்  தடைவ; ஒன்பதாவ  வகுப்பில், ம ப  இரண்  தடைவ... 
 
    ஒ  தடைவ ஒ  கட்டத்தில் தாமதாகிவி ம் ரயில் ெதாடர்ந்  பயணம் வ ம் 
தாமதமாகச் ெசல்வைதப் ேபால, ெதாடர்ந்  ஒவ்ெவா  வகுப்பி ம் அவன் 
ெபயிலாகிக் ெகாண்ேட ெசன்றான். ஒ விதத்தில், ெமன்ைம ம் பக்குவ ம் அற்ற 
ஆசிாியர்க ம் அவ ைடய நிைலக்கு ஒ  காரணம். அேத சமயத்தில் அவன் நா க்கு 
நாள் ைகயா வதற்கு க னமான ஒ  மாணவனாக ஆகிக் ெகாண்  வந்தாெனன்ப ம் 
உண்ைமதான். இ  ஒ  விஷச் சுழலாகி விட் ந்த . பக்காத் தி டைன ம் 
ேபாலீைஸ ம் ேபால். ஊைரெயல்லாம் கி கி க்கச் ெசய் ம் ஒ  ேக  இ ந்தால், 
அவைனப் பி த்  அவன் திமிைர ஒ க்குவ  ஒவ்ெவா  ேபாலீஸ்கார ைடய 
கனவாக ம் ஆகிற . அேதேபால் பரசு டன் ேமாதி அவைனத் தைலகுனியச் 
ெசய்வ  அந்தப் பள்ளியி ந்த ஒவ்ெவா  ஆசிாிய ைடய கனவாக ம் ஆகிய . 

தன் தலாக அவைன மாணவனாகப் ெப ம் ஒவ்ெவா  ஆசிாிய ம் ெவகுஜன 
வதந்திகளின் அ ப்பைடயில் அவைனப் பற்றித் தாமாகேவ பயங்கரமாக ஏேதா 
கற்பைன ெசய்  ெகாண் , நிஷ் ர ம் கிண்ட மாக அவன் மீ  ெபாழிந்  
தள் வார்கள். அவ ைடய கர்வத்ைதச் சீண் வதாக நிைனப் . உதாரணமாக ஒ  
கணக்கு வாத்தியார் க ம்பலைகயில் ஏதாவெதா  பிராப்ளத்ைதச் ெசய்  காட் விட் , 
"எல்ேலா க்கும் ாிந்ததா?" என்  ேகட்பார். ஒ  நிமிடம் இைடெவளி ெகா ப்பார். 
பிறகு, "பரசுராமன், உனக்கு?" என்பார். ெகால்ெலன்  வகுப்பில் சிாிப்  பர ம். 
பரசுதான் அதமப் ெபா  மடங்கு; அவ க்குப் ாிந்தால் எல்ேலா க்கும் ாிந்த  
மாதிாியாம்! இன்ெனா  வாத்தியார் அவைனச் சதா 'ெபாியவாள், ெபாியவாள்' 
என்பார்; ேபா ப் பணி டன். வகுப்பில் எல்லா மாணவர்கைள ம் விட அவன்தாேன 
வயதில் ெபாியவன்! 
 
    என்ன ெசய்ய; பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு ஒ  நிரந்தரமான இன்ஃபீாியாாிட்  
காம்ப்ெளக்ஸ். ப க்காத மாணவர்கைள இழி ப த் வதன் லமாகத்தான் தமக்ெகன 
ஒ  ேஹாதாைவப் ெபற ேவண் ய நிைல. ேம ம் ஆசிாியர் ெதாழிேல ஒ  
அ ைவயான ெதாழில். அவ்வப்ேபா  சிாிப் கள் ேதைவப்ப கின்றன. பரசுைவப் 
ேபான்றவர்கள் இத்ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்கிறார்கள். 
 
    ஆசிாியர்களால் ெதாடர்ந்  அவமதிக்கப்பட்ட பரசு தவிர்க்க யாமல் 
கா ப்ைபயன்களின் கு வில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ஆசிாியர் என்ற ெபா வான 
பைகவ க்ெகதிராக இத்தைகய கூட்டணிதான் ெதம்பாக ம் ஆ தலாக ம் இ ந்த . 
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சிகெரட், சு ட் , ம , கஞ்சா ேபான்ற பழக்கங்கள் ப ப்ப யாக ஏற்பட்டன. எல்லாம் 
அவ ைடய ஆசிாியர்கள் மீ ள்ள ேகாபத்ைதத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்காக. இப்ேபா  
அவைன அவர்கள் அவைன ர  என்  ெசால் ம்ேபா  அவ க்கு வ த்தமாக 
இல்ைல; அவர்கைளப் பார்த்  வில்லன் சிாிப்  சிாித்தான். 
 
    ஒ நாள் அவர்க ைடய வகுப்பில் ஒேர பரபரப்பாக இ ந்த . ஒ  ெபண் விசித் , 
விசித்  அ தாள். அவ க்கு யாேரா லவ்ெலட்டர் எ தி ெடஸ்கில் 
ைவத்தி ந்தானாம். ஆசிாிய க்கு உடேன பரசுவின் மீ தான் சந்ேதகம் எ ந்த ; 
அவைன விசாாித்தார். பரசு க்கு எாிச்சலாயி ந்த . என்ன அபாண்டமான 
குற்றச்சாட் ! "எனக்கு இந்தப் ெபண்க ைடய ஞ்சிையப் பார்க்கக் கூட பி க்கா ; 
அவங்க க்கு லவ்ெலட்டர் ஒ  ேகடா?" என்றான் திமிராக. 
 
    "அ க்க  உன் பார்ைவ அந்தப் பக்கம் ேமயறைத நான் கவனிச்சி க்ேகன்" என்றார் 
ஆசிாியர். 
 
    பரசு தன் இடத்ைத விட்  எ ந்  வி வி ெவன்  அவர கில் ெசன்றான். 
பளாெரன்  கன்னத்தில் ஓங்கி ஒ  அைற விட்டான். யல் ேபால வகுப்ைப விட்  
ெவளிேயறினான். 
 
    அதன் பிறகு அவன் பள்ளிக்கூடம் ெசல்லவில்ைல. இ வைரயில் பரசுவின் 
அம்மாைவப் பற்றி எ ம் ெசால்லாத  மறதியினால் அல்ல, ஒ  ஸஸ்ெபன்ஸ் 
க தித்தான். கைதயின் இ திக் கட்டம் ெந ங்கிவிட்டதால் இனி அவைளப் பற்றிக் 
கூறலாம். 
 
    அவள் அதிகம் ப த்தவளில்ைலல. ஆனா ம் ெகட் க்காாி. த்திசா ம் 
கூடத்தான். அவ டன் பரசு க்கு அன் ம் ெவ ப் ம் கலந்த உற . பரசுைவக் 
கண் க்க ேவண் ம், அ க்க ேவண் ம் என்ெறல்லாம் அவள் அ க்க  அவ ைடய 
அப்பா க்கு சிபாாிசு ெசய்தப  இ ப்பாளாதலால் அவள் மீ  ெவ ப் . அேத 
சமயத்தில் அப்பாவின் அறி  ஜீவித்தனமான 'அசத்தல்கள்' இல்லாம ந்ததால் 
அவளிடம் ஒ  ஒட் தல். சின்ன வயதிேலேய அம்மா க்குச் சைமயலைறயில் கூடமாட 
ஒத்தாைசகள் ெசய்யத் ெதாடங்கி அவ ைடய நன்றிக்குப் பாத்திரமானவனாகி 
விட்டான். அவ ைடய சைமயலைற தனிைமைய உணர்ந்  அதன் ப ைவக் 
குைறப்பதில் சிரத்ைத எ த் க் ெகாண்ட  அவன் ஒ வன்தான். "நீ ெபண்ணாகப் 
பிறந்தி க்க ேவண் ய டா!" என்  அவ ைடய அம்மா அ க்க  அவனிடம் 
ஏக்கத் ட ம் ஆர்வத் ட ம் கூ வாள். " த்தகம் ப ச்சாப்ேல ஆச்சா? ட் ேல 
என்ன நடக்கிற , எபப  நடக்கிற ன்  ஒ  கவைல கிைடயா " என்  அறி  
ஜீவிகளின் ஏட் ச் சுரக்காய்த்தனத்ைத சா யப  இ ப்பாள். 
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    பத்  வய  ஆவதற்குள்ேளேய பரசு க்குத் தனியாக எல்லாச் சைமய ம் பண்ணத் 
ெதாிந் விட்ட . அவ ைடய அப்பா, அண்ணா, அக்கா வ ைடய அறி  ஜீவித் 
தனத் க்கும் எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கேவ அவன் இவ்வா  சைமய ல் மிகுந்த ஆர்வம் 
காட் யி க்கலாம். அப்பா ம், அண்ணா ம் ஆண்கள் சைமயலைற ேவைலகளில் 
ஈ ப வ  ெகௗரவக் குைறச்செலன்  நிைனத்தார்கள். அக்கா க்ேகா, ஒ  
ெபண்ணின் மர  வழிக் கடைமகைள அதற்குள்ளாகத் தான் சுமக்கத் ெதாடங்க 
ேவண் மா என்ற ெவ ப் . எனேவ, இம் வாின் எாிச்சைல ம் கிளப்பி அேத 
சமயத்தில் அம்மாவின் பிாியத்ைதச் சம்பாதித் க் ெகாள்வதற்கு, பரசு க்கு 
சைமயலைற ஒ  வரப்பிரசாதமாக அைமந்த . 
 
    அேத சமயத்தில் இதன் லம் அப்பாைவ ட்பமாக அவமதித்  அவ க்குத் 
தண்டைன வழங்கும் தி ப்திைய ம் அவன் ெபற ந்த . அவர் அவன் மீ  மிகுந்த 
அ தாபம் காட்  வந்தவரல்லவா? எனேவ அவ ைடய இயல்பின்ப  அவைர ம் 
அவன் தண் த்தாக ேவண் ம்! அவர் மிக ம் ெப ைமயாகப் ேபசிக் ெகாண்ேட 
அவ ைடய 'அறி ஜீவிகள் வம்சத்தில்' ெபண்கள் மட் ம் எவ்வித அறிெவாளி ம் 
ெபறாமல் "ஒ க்கப்பட்ட வர்க்கத்தினராக" விளங்கிய ரண்பாட்ைட அவர் கத்தில் 
எறிந்  அவைரக் காயப்ப த் வதற்கு அவன் ைகயாண்ட பல வழிகளில் ஒன் , 
அவ ைடய சைமயலைற ஈ பா . 
 
    பள்ளிக்கூடத் க்கு இ தியாக க்குப் ேபாட் விட்  வந்தபிறகு, ட் ல் அேநக 
நாட்களில் பரசுதான் சைமயல் ெசய்  வந்தான். அவ ைடய அம்மா க்கு, 
கல்யாணமான நாளி ந்  தான் ெசய்  வந்த இந்த ேவைல, அ ப் த் தட்டத் 
ெதாடங்கியி ந்த . அவ்வப்ேபா  ஓய்  ேதைவப்பட்ட . அவ ைடய அப்பா க்கும் 
அக்கா க்கும் அண்ணா க்குேமா ேவ  'அதி க்கியமான ம் உயர்வான மான' 
ேதட்டங்க க்குத் தம் ேநரத்ைத அர்ப்பணித்  விட்ட நிைலயில், 'ெவட்  
ேவைலகளில்' ேநரத்ைத ' ண க்க' யாத நிர்ப்பந்தம். இைதெயல்லாம் பரசு 
தனக்குச் சாதகமாக்கிக் ெகாண்டான். அவன், சைமயல் இலாகா உதவி மந்திாிப் 
பதவிைய அபகாித் க் ெகாண்ட நாளி ந் , அப்பா ம் அண்ணா ம் அக்கா ம் 
அவைன ேநர யாக விேராதித் க் ெகாள்ளப் பயந்தார்கள். ஏெனன்றால் பசி 
ேவைளகளில் அவ ைடய க ைண மிக ம் ேதைவயாயி ந்த ; 
 
    அம்மாவி ைடயைதப் ேபால அவ ைடய  பாரபட்சமற்ற ெசங்ேகால் 
ஆட்சியல்ல. 
 
    சைமயலைறக் காாியங்கள் நீங்கலாக ம், ஒ  ட் ல் ெபா  வி ந்தால் 
எத்தைனேயா காாியங்கள். ட்ைட ஒழித் த் ப் றவாக ைவத்தி த்தல், ேதாட் , 
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ேவைலக்காாி ஆகிேயாாின் ேவைலைய ேமற்பார்ைவ பார்த்தல், ேர ஷன் கார் ல் 
அாிசி, சர்க்கைர, மண்ெணண்ெணய் ஆகியவற்ைற அந்தந்த தினங்களில் க் வில் 
நின்  வாங்கி வ தல், ப தான ெபா ள்கைளச் ெசப்பனி தல், யாசகம் ேகட்  
வ பவர்கைள விரட் யத்தல், பரசு இத்தைகய பல ெபா ப் கைளச் சுமக்கத் 
ெதாடங்கி ட் ல் தன் அதிகார தளத்ைத ேம ம் விஸ்தாித் , அவைன விேராதித் க் 
ெகாள்வைத ேம ம் அசாத்தியமாக்கினான். அவ ைடய அண்ணா ம் ேவைலக்குப் 
ேபாகத் ெதாடங்கியி ந்தான். 
 
    அவ க்கும் அப்பா க்கும் தம  ெவளி லகப் ெபா ப் க்க க்காகத்தான் ேநரம் 
சாியாயி ந்த . அக்கா க்கு அந்த ட்  விவகாரங்கள் யா ம் ச த் ப்ேபாய் 
விட் ந்தன. ஒ  ெபண் என்ற ைறயில் அந்த ட்ைட விட்  நிரந்தரமாக ெவளிேய 
ெசன் விடக் கூ ய வாய்ப்ைபத் தனக்கு வழங்கியி ந்த சம்பிரதாயங்களின் பால் 
நன்றி பாராட் யவா , அந்த நன்னாைள ஆவ டன் எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். 
அம்மா க்ேகா, ன்ேப ெசான்ன ேபால, ட்  ேவைலப் ப ைவத் தன் டன் 
பகிர்ந்  ெகாள்ளப் பரசு ன் வந்த  ெசௗகாியமாகேவ இ ந்த . அவன் கிட்டத்தட்ட 
அவதார ஷனாகேவ அவ க்குத் ேதான்றினான். 
 
    சைமயல் இலாகா உதவி மந்திாியாக இ ந்தவன் சில நாட்களிேலேய உள்விவகார 
இலாகாவின்  அதிகாரம் ெபற்ற மந்திாியாக உயர்ந்  விட்டான். அக்கா க்குக் 
கல்யாணமான பிறேகா, அவன் கிட்டத்தட்ட ட் ன் பிரதம மந்திாியாகேவ ஆகி 
விட்டான். அம்மாவின் ஆதர  அவ க்குத்தான். அப்பாேவா கூட் ச் ேசராக் 
ெகாள்ைகையக் கைடபி த்  வந்தார். ேம ம் ைஜ, ேகாவில் ஆகியவற்றில் பரசு 
தீவிர ஈ பா  காட்  வந்ததால் (அ  ேவ ஷமா, இல்ைலயா என்ப  ேவ  விஷயம்) 
அம்மா க்கும் அவன் மீ  ஒ  வாஞ்ைச, ஒ  நம்பிக்ைக. அப்பாகூட அவன்தான் 
தனக்கு சிரார்த்தம் த யவற்ைற ஒ ங்காகச் ெசய்  தன் ஆத்மாைவக் 
கைடத்ேதற்றப் ேபாகிறாெனன்  நம் வதாகத் ேதான்றிய . பரம்பைர அறி  
ஜீவிக ம் கூட, வயதாக வயதாக ம  உலகத்ைதப் பற்றிய மாட்சியினால் 'பல் ' 
அ க்கத் ெதாடங்குவ ண் ! 
 
    இைதெயல்லாம் பார்த்த மாதவ க்கு மர , சம்பிரதாயம், ஆகிய யாவற்றின் மீ ம் 
தாளாத ெவ ப்  ஏற்பட்ட . கைடசியில் பரசு ேபான்றவர்கள் ஊைர ஏய்த் ப் 
பிைழக்கத்தான், மர ம் மண்ணாங்கட் ம் உத கின்றன. ேகாவில், குளம் என்றாேல 
மாதவன் எாிந்  விழத் ெதாடங்கினான். பரம நாஸ்திகனாக மாறிப் ேபானான். 
அவ ைடய நாஸ்திகப் ேபாக்கும் அவ ைடய தம்பியின் ைகையப் பலப்ப த்தேவ 
உதவியெதன்பைத அவன் உணராம ல்ைல. ஆனால், ேவ  வழியில்ைல. இத்தைகய 
ேவஷங்களில் தம்பி டன் ேபாட் யி ம் அளவிற்கு அவ க்குப் ெபா ைமயில்ைல. 
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தம்பி டன் எந்த விஷயத்தி ம் ேபாட் யி வ  தனக்கு ெகௗரவக் குைறச்செலன்  
அவன் நிைனத்தான். அவன் இயங்கும் தளம் ேவ , நான் இயங்கும் தளம் ேவ . 
 
    தனக்கும் தன் தம்பிக்கும் இைடேய உள்ள ேவ பாட்ைடத் தன் ெபற்ேறா க்கு 
ஆணித்தரமாக நி பிக்கும் ெவறி அவ க்கு ஏற்பட்ட . தன்ைனப் ேபாலேவ 
அெமாிக்கன் ைலப்ராியி ந்  ஃபி ப் ராத்ைத ம், ெபர்னாட் மால ைட ம் 
இரவில் வாங்கிப் ப த் க் ெகாண் ந்த மாக்ஸ் ல்லர் பவனில் நடக்கும் மாைல ேநர 
ெஜர்மன் வகுப் க க்கு வந்  ெகாண் ந்த, ஃபி ம் ெசாைஸட் யில் ஸப்-
ைடட் ல் ேபாட்ட படங்கைளப் பார்த் க்ெகாண் ந்த ஒ  ெபண் டன் (இவள் ஒ  
மார்க் ய அறி ஜீவி) சிேநகம் வளர்த் க்ெகாண்டான். திடீெரன்  ஒ நாள் அவைள 

ட் க்கு அைழத்  வந்  தன் ெபற்ேறா க்கு அறி கம் ெசய்  ைவத்தான். 
அவ ைடய ெபல்ைஸ ம், பனியைன ம் அவர்கள் மிரட்சி டன் பார்க்க, 
"இவைளத்தான் நான் கல்யாணம் ெசய் க்கப் ேபாேறன்" என்  மாதவன் அறிவித்  
அவர்கைள ேம ம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினான். "என்னடா, பிராம்மணச்சி தாேன?" 
என்  அவ ைடய அம்மா பிற்பா  விசாாித்தேபா  அவ க்கு ேகாபம் 
பற்றிக்ெகாண்  வந்த . 
 
    பத்மா ஐயர் (அ தான் அந்த ெபண்ணின் ெபயர்) ஒ  கி ஸ்தவச்சியாகேவா, 

ஸ்லீமாகேவா இ ந்தி க்கக் கூடாதா? என்  ேதான்றிய . "நாங்கள் 
ஜாதியற்றவர்கள்" என்றான் அவன் விைறப்பாக."ஜாதி, சடங்குகள், ைஜ ேகாவில் 
இதிெலல்லாம் என்ைனப் ேபாலேவ அவ க்கும் நம்பிக்ைக கிைடயா . கிளா கல் 
மி சிக் என்ைனப் ேபாலேவ அவ க்கும் ேபார க்கிற . அவ க்கும் பாப் 
மி சிக்தான் பி க்கிற  - நாங்கள் ஒ வ க்ெகா வர் பிறந்தவர்கள். 
சந்ேதகேமயில்ைல" 
 
    பத்மா ஐயைரத் தி மணம் ெசய் ெகாண்  அவ டன் தனி அபார்ட்ெமண் ல் 
இ ந்  வரலானான் மாதவன். அவ க்கு சிகெரட் ம் விஸ்கி ம் பழக்க ண் . 
இவற்ைற அவள் மாதவ க்கும் பழக்கப்ப த்தி ைவத்தாள். அவ க்குத் தன் திய 

பம் கு கலத்ைத ம்,கர்வத்ைத ம் அளித்த . பரசுைவ ம், தன் ெபற்ேறாைர ம் 
நன்றாகப் பழிவாங்கிவிட்டதாக மகிழ்ந்தான். அறி  ஜீவிகளின் வட்டாரத்தில் 
அவ ைடய அபார்ட்ெமண்ட் மிக ம் பிரபலமைடந்  ேபாயிற் . ெவவ்ேவ  
சாதிகைளச் ேசர்ந்தவர்க ம் விஸ்கிய ந்த வரலாயினர். பரசு ம் அங்கு ஒ தடைவ 
வந்தான். அப்ேபா  பத்மா ஐயாின் ஆங்கிலத் க்கு ஈ  ெகா க்க யாமல் அவன் 
திணறிய , மாதவ க்கு மிக ம் ஆ தலாக இ ந்த . 'உன் ேயாக்கியைதைய 
இப்ேபா  ெதாிந் ெகாள்' என்  மன க்குள் குேராதத் டன் த்தான். 
 
    ஆனால் இ தியாகக் ெகாக்காித்த  பரசுதான். தனக்குத் ெதாிந்த ஒ  சைமயற்காரர் 

லமாக அெமாிக்கன் எம்ப யில் யாைரேயா பி த்  அங்கு ஒ  
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ஸ்ெடேனாகிராபராகச் ேசர்ந்தான் அவன். அங்கு தற்ெசயலாக ஒ  அெமாிக்கப் 
ெபண் டன் அவ க்கும் பாிச்சயம் ஏற்பட்ட . அவள் இந்தியர்களின் பண்பா , 
பழக்கவழக்கங்கள் பற்றிய ஒ  தீ ஸ் தயாாிப்பதற்காக இந்தியா வந்தி ந்தாள். 
அவ ைடய தீஸீைஸ ைடப் அ ப்பதில் ெதாடங்கிய நட் , கல்யாணத்தில் ேபாய் 

ந்த . பரசுவின் அப்பா ெசான்ன சம்ஸ்கி த சுேலாகங்கள், அவர் பா ய கர்நாடக 
சங்கீத ெமட் க்கள், அவ ைடய அம்மாவின் ைஜ னஸ்காரங்கள், 
எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக ெதன்னிந்தியச் சைமய ல் பரசுவின் நி ணத் வம் எல்லாம் 
அவள் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண் விட்டன. அந்த ட் ன் ம மகளாக 
வரேவண் ெமன்  அவ க்கு ஆைச ஏற்பட் , அந்த ஆைசையச் ெசயல்ப த்தினாள். 
பரசுவின் ெபற்ேறா க்கும் அவ ைடய வர , தம் நம்பிக்ைககள், வாழ்க்ைக ைற 
ஆகிய எல்லாவற்றி ைடய ம் ஓர் அங்கீகாரமாக அைமய, அவர்கள் அவைள 
ஆேவசத் டன் அரவைணத் க் ெகாண்டார்கள்- 
 
    மாதவன், மீண் ம் தம்பி தன் கத்தில் காிையப் சிவிட்டதாக உணர்ந்தான். தன் 
மைனவியின் ஆங்கிலப் ேபச்சு, அவ ைடய சிகெரட் கு த்தல், ம  அ ந் தல் 
இைவெயல்லாம் இப்ேபா  அவன் ெப ைமயாக உணர யவில்ைல. அவள் ஒ  
ேபா  என்  ேதான்றிய . ஒ  நகல். அவ ைடய பாணிகள், சார் கள் எல்லாேம 
நகல். அந்த அெமாிக்கப் ெபண்ேணா விசாலமானவள். மனதின் அந்தந்த ேநர 
உந் தல்கைள ேநர்ைம டன் பின்பற் கிறவள். 
 
    பரசு ம்தான். அவ க்குத் தனக்ெகன்  ஒ  ெசாந்த கம் இ க்கிற . ஆனால் 
நான்? என் உண்ைமயான கம் எ ெவன்  நான் ெதாிந் ெகாள்ளேவ இல்ைல. என் 
ெபற்ேறாைரத் தி ப்திப்ப த் வதற்காக அணிந்த ஒ  ேபா  கம். என் தம்பிைவ 
விமர்சிக்க ம், அவனிடமி ந்  என்ைனப் பிாித் க் காட் க் ெகாள்ள ம் ஒ  கம். 
பிறகு என் ெபற்ேறாைரக் காயப்ப த்த ஒ  கம்... 
 
    இப்ேபா  திடீெரன்  நான் அவர்க க்கு ஒ  ன்றாம் மனிதன் - ஆம்! நான்தான் 

ன்றாமவன், கைடசியில் - 
 
    ஒ  சனிக்கிழைம காைல பரசுவிடமி ந்  ேபான் வந்த . அவைன ம், 
பத்மாைவ ம் ம நாள் ன்ன க்குக் கூப்பிட்டான். பிரண்டா க்கு அவர்கைள நன்கு 
ெதாிந்  ெகாள்ள ஆவலாயி க்கிற  என்றான் ... 
 
    அந்தப் ேபான் அவ ள் ஏேதா ஒ  மர்மமான விைசையத் தட் விட்ட  
ேபா ந்த  ... 
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    ஃபிாிஜ்ஜி ந்  எ த்த தண்ணீர் நிரம்பிய பாட் ல் ேமைஜ மீ  
ைவக்கப்பட் ந்த . அைதத் க்கி அப்ப ேய ஆத்திரத் டன் சிெயறிந்தான் 
மாதவன். பாட் ல் சில் ச் சில்லாக உைடந்  சிதறிய . அ த் க் கண்ணா த் 
தம்ளைர ம் அேத ேபால் சிெயறிந்தான். பிறகு  ஜா ைய. பிறகு த்தக ெஷல்ப் 
மீதி ந்த அழகுப் ெபா ட்கைள; சுவாில் மாட் யி ந்த படங்கள்; மைனவியின் ேஹர் 
ஆயில், ஷாம் , ெஸன்ட் பாட் ல்கள்; பாப் மி சிக் இைசத் தட் க்கைள - 
    ேபாைன ைவத் விட்  மாதவன் பற்கைள நறநறெவன்  க த் க் ெகாண்டான். 
பிெரண்டா க்கு அவர்கைளப் பார்க்க ேவண் மாம்! பிள  பாஸ்டர்ட். 
 
    மார்க்ெகட் ப் ேபாயி ந்த பத்மா ஐயர் ட் க்குள் கால  எ த்  ைவத்த டன், 
அவள் கத்தில் ெசாத்ெதன்  ஒ  தக்காளி வந்  வி ந்த . ெதாடர்ந்  மாதவனின் 
கடகடெவன்ற சிாிப் . அ த்ததாக ஒ  விஸ்கி பாட் ல் கிட்டத்தட்ட அவள் காைத 
உரசியவாேற ெசன்  சுவாில் ேமாதி வி ந்  சிதற ..... 
 
    அவைளப் பீதி கவ்விய . வந்த வழிேய தி ம்பி ஓ னாள். தல் மா த் 
தி ப்பத் க்கு வந்த ம் நின்றாள். இப்ேபா  என்ன ெசய்வ ? டாக்ட க்கு ேபான் 
ெசய்வதா அல்ல  அவன் ெபற்ேறா க்கா? 
 
    ேமேலயி ந்  மாதவனின் சிாிப் ச் சத்தம் மிக உரக்கக் ேகட் க் ெகாண் ந்த . 
அக்கம் பக்கத்தி ந்த சிலர் கதைவத் திறந்  பார்த்தார்கள். அவ க்கு அவமானம் 
தாங்கவில்ைல. மாதவன் சிாித் க்ெகாண்ேட இ ந்தான். அவன் வாழ்க்ைகயில் 
அ வைர அவன் சிாிக்காததற் ெகல்லாம் ேசர்த்  ைவத்  அவன் இப்ேபா  சிாிப்ப  
ேபா ந்த . 
    --------------- 
 

3. க ப்ைப 
 
    பிரசாத் நகாில் ஒ  ஃப்ளாட் கா யாக இ ப்பதாக நண்பெனா வன் ெசான்னதன் 
ேபாில் காைல ஆ  மணிக்ேக ெவ ம் காப்பிையக் கு த் விட் க் கிளம்பியவன்தான். 
இப்ேபா  நல்ல ந ப்பகல் ெவய்யி ல்*  தி ம்பிக்-ெகாண் ந்தான். ேசார் , பசி 
எாிச்சல். 
 
    ட்  வாச ல் அவன் கண்ட  எாிச்சைல அதிகப்ப த்திய . அவ ைடய 
ஒன்றைர வய ப் ைபயன் ெத  மண்ைண ஆைசயாக அள்ளித் தின்  
ெகாண் ந்தான். பாய்ந்  ெசன்  குழந்ைதையத் க்கி, பளார் பளாெரன்  
அைறந் , கதறக் கதற அவன் வாய்க்குள் விரைல விட் க் குைடந்  
மண்ைணெயல்லாம் ெவளிேய எ த் ப் ேபாட் ... 
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    குழந்ைதயின் அலறல் அவ ைடய மைனவிைய உள்ேளயி ந்  வாச க்கு 
இ த்  வந்த . "ஒ  நிமிஷம் காாியத்திேல கவனமா இ ந் ட்ேடன்... இதற்குள் 
வாச க்கு ஓ  வந் ட்டான்". 
 
    "வந் ட்டான்  ெசான்னால் ேபா மா?" என்  அவன் சி சி த்தான். "இங்ேக 
வாசல் கதைவ கிற வழக்க ம் கிைடயா . எப்ப ம் 'ேப'ன்  திறந் தான் 
கிடக்கும்". 
 
    "யா  திறந்  ைவக்கிறாேளா, அவாகிட்ேட ெசால்ற ". 
 
    இந்தக் கைண அம்மாைவ ேநாக்கி. அவள்தான் எப்ேபா ம் காற் ,காற்  என்  
எல்லாக் கத கைள ம் திறந்  திறந்  ைவப்பவள். 
 
    "அம்மா எங்ேக?" என்  ேகட்டான். அவள் ெகால்ைலைய ேநாக்கிக் 
ைககாட் ேனன். 
 
    மகாேதவன் ெகால்ைலயில் எட் ப் பார்த்தான். அம்மா மல் ைகச் ெச க்கு எதிாில் 
அமர்ந்  கரண் க் காம்பினால் ெச யின் தண்ைடச் சுற்றிக் கிளறிக் ெகாண் ந்தாள். 
அைறயில் இல்லாத சமயங்களில் அம்மாைவப் ெப ம்பா ம் ெகால்ைலயில் 
பார்க்கலாம். ங்ைக, மல் ைக,கறி ேவப்பிைல, ளசி ஆகியவற் டன் குலாவிக் 
ெகாண் ப்பாள். "ெச களிடம் இ க்கிற ஒட் தல் ேபரனிடம் கிைடயா ", என்ற 
அவ ைடய மைனவியின் குற்றச்சாட்  ஆதாரமற்ற  இல்ைல. 
 
    அவ ைடய ஆதாரம் ெபா ப் கைளத் தவிர்க்க ஒ  சாக்குத்தாேனா? 
 
    ேபரன் உைடகளணிவதால் அவைனப் ைஜ ம் வைர ெதாட யா . 
ஆனால் ெச கள் உைடகளின்றிப் பிறந்த ேமனியாக இ ப்பதால் அவற்ைற எப்ேபா  
ேவ மானா ம் ெதாடலாம். அேத ேபாலத் தான் அவ ைடய சுவாமி படங்கள்... 
 
    அவ ைடய மைனவியின் மனத்தாங்கல் ெதாடர்ந்  வார்த்ைதகளாகக் கு றித் 
தள்ளிக் ெகாண் ந்த : 
 
    "இப்ப  நான் ஒ  இடத்திேல ம் பார்த்த  கிைடயா ... ைஜ ைஜன்  நாள் 

வ ம் ேநரத்ைத ண ச்சுண் , சுற்றி என்ன நடக்கிற , கு ம்பத்திேல 
என்ெனன்ன பிரச்சிைனகள் என்பதிெலல்லாம் ளி ம் சிரத்ைத காட்டாமல் சதா 
தன் ைடய சுவாமி படங்கைளப் பார்த்  ஏேதா லம்பிண் . ேச! இங்ேக நான் ஒண்  
ஆளாகச் சைமயைலக் கவனிச்சுக்க ம், தண்ணீர் பி ச்சு ைவக்க ம், கறிகாய் 
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வாங்கி வர ம், குழந்ைதையப் பார்த் க்க ம், ேவைலக்காாிைய ேமல்பார்ைவ 
ெசய்ய ம், இத்தைனக்கும் ந விேல வாசல் கதைவ யாராவ  திறந்  
ேபாட் விட் க் ெகால்ைலயிேல ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்தால் அதற்கும் நான்தான் 
ெபா ப்பாளி". 
 
    "என்ன ெசய்யற  ெசால்  - அப்பா ேபானதி ந்ேத அம்மா ஒ  மாதிாியாக 
ஆகிவிட்டாள்". 
 
    "உங்கப்பா ேபாய் எட்  மாசந்தாேன ஆச்சு? அதற்கு ன்னா ம் உங்க அம்மா 
இப்ப த்தான்". 
 
    "பாவம் அந்தக் காலத்  ம ஷி... நம் ைடய எதிர்பார்ப் கள்ங்கிற தராசிேல 
அவைள சதா நி த்திக் ெகாண் ராமல், அவைள அப்ப ேய அவ ைடய 
குைறகேளா  ஏத் க்க நாம யற்சி பண்ண ம்... ேவேற வழிேய இல்ைல". 
 
    "அவ ைடய குைறகேளா  அவைள ஏத் க்க ம்... உங்க ைடய குைறகேளா  
உங்கைள ஏத் க்க ம்... என்னிடம் மாத்திரம் குைறகேள இ க்கக் கூடா . 
ம மகளாச்ேச! நான் மட் ம் குைறகேள இல்லாத குணவதியாய், ெபா ைமயிேல 

மாேதவியாய்..." 
 
    மகாேதவன் ேமேல ேபசவில்ைல. ச ப்பாக இ ந்த . அந்த இ வர் (மைனவி, 
தாய்) பால் ெகாஞ்சம் அ தாபமாக ம் இ ந்த . ட் ன் நான்கு சுவர்க க் 
கிைடயில் இவர்கள் எவ்வளேவா மகிழ்ச்சியாக இ க்கலாம். பிரச்சிைனேய 
இல்லாதைதெயல்லாம் பிரச்சிைனயாக்கிக் ெகாண்  - ேச! 
 
    அவன் உைட மாற்றிக் ெகாண்  வந்தேபா  அம்மா ம் ெகால்ைலயி ந்  

ட் க்குள் ைழந்தாள். "என்ன, காயா, பழமா?" என்  அவைனப் பார்த் க் 
ேகட்டாள். அவ ைடய ேகள்வி, அந்த வார்த்ைதகள், அந்தப் பாணி, எல்லாேம 
அவ ைடய ேகாபத்ைதத்தான் கிளறின. சில நிமிடங்க க்கு ன் அவன் தன் ைடய 
மைனவியிடம் உபேதசித்ததற்கும் இந்த உணர் க க்கும் சம்மந்தேமயில்லாமல் 
இ ந்த . (நம்ைமப் பற்றிேய நமக்கு எவ்வள  குைறவாகத் ெதாிகிற !) காயாம், 
பழமாம் - அந்த வார்த்ைதகளி ம், இளஞ்சிாிப்பி ம் கத்தின் எதிர்பார்ப்பி ம் 
ெதானித்த ேபைதையேய அவைனக் காயப்ப த்தி விட்ட , உசுப்பி விட்ட . 
"எங்ேகயாவ  கு ைசதான் ேபாட் க்க ம்" என்றான் ெவ ப் டன். "நம் ைடய 
எல்லா நிபந்தைனக க்கும் ஒத்  வ ம்ப யா ஒ   எங்ேகயாவ  கிைடக்குங்கிற 
நம்பிக்ைகேய ேபாயாச்சு..." 
 



 33

    "இப்ப ேபானாேய, அந்த "... 
 
    "அ ம் மா  தான். மா  தான் உனக்குப் படாேத!...உலகேம மா  

களிேலதாேன இ ந் ண் க்கு. தண்ணீர் வரேபா  குளிப்பார்கள், 
சைமப்பார்கள், பால்கனியிேல ளி இடத்திேல எல்லாத் ணிைய ம் உலர்த்திக் 
ெகாள்வார்கள். இ க்கிற இடத்திேல அவர்க ம் அவர்க ைடய சுவாமி ம் 
சந்ேதாஷமாக இ ப்பார்கள்... வாழ்க்ைகங்கறேத ெவ ம் அட்ஜஸ்ெமண்ட்தான்... 

 வ ஷத் க்கு ன்னா  இ ந்த வாழ்க்ைக இப்ப இல்ைலன்  ாிந் ெகாண்  
அதற்குத் தகுந்தாற்ேபால நம்ைம மாற்றிக் ெகாள்ள ம்". 
    அவ ைடய அம்மா பதிேல ம் ெசால்லவில்ைல. எப்ேபா ேம இப்ப த்தான். 
இவ்வா  அவன் ெபா ைமயிழந்  கத் ம் ேபாெதல்லாம் அவள் பி வாதமாக 
ெமௗனம் சாதித்  வி வாள். பிறகு இரண்  நாள், ன்  நாள், அல்ல  ஒ  வாரம் 
கழித்  அவ ைடய மைனவி லமாக அம்மாவின் ம ெமாழி அவ க்கு வந்  
ேச ம். ஆனால் இப்ேபா , இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூடவா இப்ப ? அவன் 
ேவண் ெமன்  அைல அைலெயன்  அைலந்  ெகாண் ப்ப  
அவ க்காகத்தாேன. 
 
    அவ ைடய ம , ஆசாரத்ைதக் காப்பதற்கு நிைறயத் தண்ணீர் ேவண் ம். அவள் 
யாைர ம் ெதாடாம க்க ேவண் ம். அவ ைடய ணிக க்காகத் தனியான 
ெகா  ேவண் ம். ைஜக்காகப் ம் ளசி ம் ேவண் ம். சிக்காகக் 
க ேவப்பிைல ம், ங்ைக ம் ேவண் ம். சில நாட்களில் வாைழயிைல ேவண் ம். 
கூப்பிட்ட டன் காக்கா ம் மா ம் ஓ வர ேவண் ம். இெதல்லாம் கீழ் ட் ல்தான் 
சாத்தியம். ேம ம் பஜைன, ேகாயில் என்  அ க்க  அவ க்கு ெவளிேய ேபாக 
ேவண் ம். மா  டாக இ ந்தால் ப ேயறி இறங்குவ  கஷ்டம். அவைளத் ேத  
வ கிற ஸ்திாீகள் பல ம் அவ ைடய வய க்காரர்கள். அவர்க க்கும் ப ேய வ  
சிரமமாக இ க்கும். இந்தப் பஜைனகள் நடக்கும் ஏாியாக்கள், இந்தக் ேகாவில்கள், 
இவற் க்ெகல்லாம் எளிதில் அவ க்கு பஸ் கிைடக்கக்கூ ய இடமாக அவன்  
பார்க்க ேவண் ம் என்ப ம் ஒ  நிபந்தைன. 
 
    ஆம்! கீழ் டாக ேவண் ம்; அ ம் அம்மா க்குச் ெசௗகாியமான ஏாியாவில் 
ேவண் ம் என்  பார்ப்பதால்தான் இப்ேபாைதய ட் ந்  இ வைர கா  ெசய்ய 

யவில்ைல. ட் க்காரேனா என்றால் அ க்க  ஆபிசுக்கு ெட ேபான் ெசய் , 
 எப்ேபா  கா யாகும் என்  விசாாித் க் ெகாண்ேட இ க்கிறான். அவ ைடய 

மாப்பிள்ைளக்கு இங்ேக மாற்றலாகப் ேபாகிறதாம். அவ க்காகத் 
ேதைவப்ப கிறதாம். ெபாய்யாகத்தான் இ க்கும். யார் இப்ேபாெதல்லாம் உண்ைம 
ேபசுகிறார்கள். பிறர் நலைன நிைனக்கிறார்கள்? எங்கும் ெபாய் ம் ரட் ம்தான், 
சுயநலந்தான், சதி ம் ேராக ம்தான். ஆபிசி ம் அப்ப த்தான். ட் ல் தன  ம  
ஆசாரத்ைதக் காப்பாற்றிக் ெகாண்  தன  சாமிைய ெவகுளியாகக் கும்பிட் க் 
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ெகாண் , தன  நம்பிக்ைககளின் சிறிய ேகாட்ைடயி ள் ஒளிந்  வா ம் இவ க்கு 
ெவளி லகின் கு ரமான வழி ைறகள், அங்கு உயிர் வாழப் பயில ேவண் ய 
தந்திரங்கள், வி ங்க ேவண் ய அவமானங்கள் பற்றிெயல்லாம் எ ம் ெதாியா . 
இவ ைடய தண் க்கும் ெமௗனங்கள், ெசல்லமாக மனத்தாங்கைல ெவளிப்ப த் ம் 
பாணிகள், இைவெயல்லாம் இன்  ெவ ம் ராதனச் சின்னங்கெளன்  ெதாியாத 
ேபைத - ேச! 
 
    சாப்பிட்டான். காைலயில் ப க்காத தினசாிைய இப்ேபா  ப க்க எண்ணி 
எ த் க்ெகாண்  ப க்ைகயில் சாய்ந்தான். ஆனால் அப்ேபா  அவ ைடய 
ைபய ம் தினசாி டன் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  அவேனா  வந்  
ஒட் க்ெகாண்டான். மகாேதவ ம் தினசாிைய, ெவளி லைக ஓரமாக எறிந்  விட்  
குழந்ைதயின் உலகில் ஒண் க்ெகாண்டான். தனக்கும் - அம்மாைவப் ேபால - மாைய 
ேதைவயாகத்தான் இ க்கிற  என்  நிைனத்தான். குழந்ைதக்காக யாைனயாக ம், 
குதிைரயாக ம், ேகாழியாக ம், காக்காயாக ம் மாறினான். ட் ப் 
பிரச்சிைனகளில்லாத காட் க்குள் ஒளிந்தான். ("ஒேர ஒ  காட் ேல...) பிறகு ஏேதா 
ஒ  கட்டத்தில் குழந்ைத ங்குவதற்கு ன்ேப அவன் ங்கிப் ேபானான். 
 
    மீண் ம் அவ க்கு விழிப்  வந்தேபா  அைறயில் இ ள் சூழ்ந்தி ந்த . மணி 
ஏழைரயாவ  இ க்கும். அல்ல  எட்டா? 
 
    ேமைட மீதி ந்த ைகக்க காரம் எட்ேடகால் என்ற . ஒ  வி ைற நாள் 

வ மாக ணாகிவிட்ட வ த்தத் டன் அைறக்கு ெவளிேய வந்தான். 
 
    "வாங்ேகா" என்  மைனவி வரேவற்றாள். 
 
    "அப்பேவ எ ப் வதற்ெகன்ன?" 
 
    "இரண்  ன்  தடைவ எ ப்பிேனன். நீங்க எ ந்தி ந்தால்தாேன? ேம ம் 
உங்கம்மா ம், ங்கட் ம , பாவம்  என்ைனத் த த் ட்டாள்... மாமியார் 
ெசால்ைலத் தட்ட மா?" 
 
    " யா தான்" 
 
    அவ ைடய அம்மா தன் ேபர டன் ஞாயி  மாைல தி ப் கழ் வகுப் க்குச் 
ெசன்றி ப்பதாக அறிந் , சட்ெடன்  மைனவிைய இ க அைணத் க் ெகாண் ... 
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    "சீ! என் ேமெலல்லாம் ஒேர வியர்ைவ..." என்  அவள் திமிறினாள். 
    "எனக்கு அ தான் பி ச்சி க்கு". 
 
    "ம்ம்ம்ம் ... அப்பா! இந்த ெதாந்தி ேவேற - நா க்கு நாள் ெதாந்தி ெபாிதாகிக் 
ெகாண்  வர  உங்க க்கு" 
 
    "வயதாகிறதில்ைலயா". 
 
    "உங்கம்மா ம் அப்ப த்தான் ெசால் க் ெகாண் ந்தாள் இன்ைறக்கு". 
 
    "அப்ப யா?" 
 
    "ஆமாம். நீங்க அசந்  ங்கறைதப் பார்க்கப் பார்க்க உங்கம்மா க்குத் தாளேல. 
பாவம் வரவர அவ க்கு அைலச்சேல தாங்கறதில்ைல ... வயயசாயி த்  
இல்ைலயா ... என்  ெசால் க் ெகாண் ந்தாள்". 
 
    "அதற்கு நீ என்ன ெசான்னாய்?" 
 
    "ஒ  வயசுமில்ைல. அவ க்குச் ேசாம்ேபறித்தனம் அதிகமாயி த் ன்  
ெசான்ேனன்". 
 
    "உம்?" 
 
    "ெவளிேய ேபாகாத தினங்களிேல கூட அ ர் ங்காமல்தான் இ க்காராக்கும்  
ெசான்ேனன்". 
 
    "உம்?" 
 
    "ஆனால் உங்கம்மா ஒன்ைற ம் காதில் ேபாட் க்கத் தயாராயில்ைல. பாவம், 
பாவம் , ெசால் ண்ேடயி ந்தா. பல நாட்களிேல ஆபிசி ந்  வந்த டேன நீங்க 
ப க்ைகயிேல வி ந் வி வைதச் ெசால் க் ெகாண் ந்தா. பாவம், அவ க்கு 
உடம்ேப சாியில்ைலன்  வ த்தப்பட் க் ெகாண்டாள்". 
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    மைனவியின் ைநச்சியத்ைதப் ாிந்  ெகாண்  மகாேதவன் ெபாிதாகச் சிாித்  
விட்டான். அம்மாவின் மீதி ந்த ேகாபம் இப்ேபா  மைறந்  ேபாயிற் . பாவம் 
அம்மா. தாய்ப்பாசத் க்கு பழசு, திசு, ஆசாரம், ந னம் என்  எ ம் கிைடயா . 
    அம்மாவின் அன்  தனியான  தான். 
 
    நா நாள் கழித்  அம்மாவின் பதில் வந் விட்ட . மைனவியின் வாயிலாக. 
 
    "அந்த பிரசாதநகர் ட்ைடேய  பண்ணிடலாம்கிறா அம்மா". 
    "அ  இரண்டாவ  மா யாச்ேச!" 
 
    "உங்க க்குப் பரவாயில்ைலன்னா அவ க்கும் பரவாயில்ைலங்கிறா". 
 
    மகாேதவ க்கு அம்மாவின் மீத அ தாபம் அதிகமாகிய . "இரண்டாவ  
மா ன்னா உனக்குக் கஷ்டமாச்ேச!" என்  அம்மாவிடம் வந்தான். 
 
    "என்ைனப் பற்றிக் கவைலப்படாேதடா" என்றாள் அம்மா. "என் ெசௗாியங்கள் 
அவ்வள  க்கியமில்ைல. ஆனா நீ தினம் ஆபீஸ் ேபாக ேவண் யவன். எங்ெகங்ேகா 
அவசியமாக ெவளிேய ேபாக ேவண் யவன். அ க்க  மா  ஏறி இறங்கிற  உனக்குக் 
கஷ்டமாக இ க்காேத, அைதப் பார்த் க்ேகா" 
 
    "எனக்ெகன்ன கஷ்டம்" என்  அவன் சிாித்தான். அவன் அம்மா ேபசவில்ைல. 
அவ ம் அவ ைடய ெசௗகாியத்ைதப் பற்றி அதற்கு ேமல் கவைல 
ெதாிவிக்கவில்ைல. அவ க்கு ெவட்கமாக இ ந்த . தன் ேமேலேய ெவ ப்பாக 
இ ந்த . "குழந்ைதக்காக" என்  சமாதானம் ெசய்  ெகாண்டான். கீழ் களில் 
இ க்கும் வைர குழந்ைதயின் மண் தின் ம் வழக்கம் ேபாகா . 
 
    அ த்த ஞாயி ம் அவ க்கு ணாயிற் . திய ட் க்கு சாமான்கைள ம் 
கு ம்பத்தினைர ம் ெகாண்  ேசர்த் , க்கியமான சில ெபா ள்கள், உைடயக் 
கூ ய ெபா ள்கள் ேபான்றவற்ைற ேமேல ெகாண்  ேசர்க்கப் பல ைற ப ேயறி 
இறங்கி …. 
 
    திடீெரன ஒ  கட்டத்தில் அவ க்கு ச்சைடப்ப  ேபா ந்த . ைக, கால்கள் 
படபடத்தன. அப்ப ேய தைரயில் உட்கார்ந்  விட்டான். திய ட் ன் தைர. சற் த் 

ரத்தில் அவ ைடய அம்மா, அவைன அ தாபத் டன் பார்த்த வண்ணம். 
'உனக்கும் வயதாகிவிட்ட ' என்  அந்தப் பார்ைவ ெசால் கிறேதா? 
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    அவ க்கு ஓ ச் ெசன்  அவள் ம யில் தைலையச் சாய்த் க் ெகாள்ளலாம் 
ேபா ந்த . இப்ப ச் ெசய்ய யாத தாபந்தான் அவ்வப்ேபா  ேகாபமாக 
மாறியேதா? இந்தச் ேசார் , இந்த ச்சு வாங்கல் - ைககால்களில் கனக்கும் 
வ டங்கள்... 
 
    திறந்தி ந்த ஜன்னல் வழிேய ரத்தில் ெதாிந்த மரங்கள், கட் டங்களின் உச்சிகள், 
அ கில் வந் விட்ட  ேபான்ற வானத்தின் நீலம் ஏற்ப த்திய ெவ ைம உணர்ச்சி ... 
 
    அவன் திடீெரன அநாைதயாக, அகதியாக உணர்ந்தான். 
    ------------------ 
 

4. நிழல்கள் 
 
    பிாிய ேவண் ய ேவைள வந் விட்ட ; பிாிய ேவண் ய இடம் வந்  விட்ட . 
 
    அவ ைடய ஹாஸ்டல் ேகட் உயரமான இ ம் க் கிராதிகளாலான ேகட். அந்தக் 
ேகட்ட ேக நிற்கும்ேபா  அவர்கள் இ வ ேம எவ்வள  சிறியவர்களாக ம் 

க்கியத் வம் இல்லாதவர்களாக ம் ேதாற்றமளித்தார்கள்! ஹாஸ்டல் கட் டத்தின் 
ெவளிப் றச் சு ாில் ெபா த்தப்பட் ந்த விளக்கின் மங்கலான ெவளிச்சம், ேகட் ன் 
நிழைல ெவளிப் றச் சாைல ேமல் நீளமாகப் படரவிட் ந்த . எதிெரதிராக 
நின்றி ந்த அவர்கள் இ வ ைடய நிழல்க ம், அந்தக் ேகட் ன் நிழ ன் ேமேலேய, 
ஒன்றின் மீ  ஒன்றாகச் சாைலயின் மீ  ப ந்தி ந்தன. 
 
    "நம் நிழல்கள் ஒன்ைறெயான்  த விக் ெகாண் க்கின்றன" என்றான் அவன். 
 
    அவள் அவன் பார்ைவயின் திைசையக் கவனித்தாள். நிழல்கைளக் கவனித்தாள். 

ன்னைக ெசய்தாள். அவ ைடய அர்த்தத்ைதக் கண்  ெகாள்ளாத  ேபான்ற 
ன்னைக. எைத ேம ெதாிவிக்காத, விட் க் ெகா க்காத ன்னைக. நிழல் 

த கிற . ன்னைக ெசய்வதில்ைல. அவள் ன்னைக ெசய்கிறாள்; ஆனால் - 
 
    "இன்  என்னேவா ஒேர க்கமாக இ க்கிற  இல்ைல?" என்றான் அவன். 
 
    "உக்கூம்". 
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    "இந்தப் தி ேவேற, சனியன் இப்ேபாெதல்லாம் சாயங்கால ம் ஒ  தடைவ நான் 
குளிக்கிேறன் - நீ?" 
 
    "நான்கூட". 
 
    "உனக்குக் குளிக்க எவ்வள  ேநரம் ஆகும்?" 
 
    "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 க் 
ெகாண்  உட்கார்ந்தி ப்ேபன். கால் விரல் நகங்கள் ஒவ்ெவான்றின் ேம ம் ெசாட் ச் 
ெசாட்டாக ஜலத்ைத எ த்  விட் க் ெகாள்ேவன். தைலமயிைர ஒ  ெகாத்தாகப் 
பிரஷ் ேபால நீாில் ேதாய்த்ெத த் , அதனால் ைக கால்களில் வ க் ெகாள்ேவன். 
ெசம்ைபக் கவிழ்த்தவாேற ஜலத்தி ள் அமிழ்த்தி, பிறகு ஜலத்தின யில் அைத ெமல்ல 
நிமிர்த்தி 'பம் ம், பம் ம்' என்  அ  ேபசுவைதக் ேகட்ேபன்" - 
 
    "நான் அந்தச் ெசம்பாக இ ந்தி ந்தால் எவ்வள  நன்றாயி ந்தி க்கும்!..." 
 
    "நான் உங்க டன் ேபசுவதில்ைலெயன்றா ெசால் கிறீர்கள்?" 
 
    "உன் டன் தனியா...!" 
 
    "ேடான்ட் பீ வல்கர்". 
 
    அவள் குர ல் ஒ  இேலசான கண் ப்  இ ந்த . அந்தக் கண் ப்  அவ க்கு ஒ  
தி ப்திைய ம் கு கலத்ைத ம் அளித்த . அவ ைடய கவசத்ைதப் பிளந்த 
கு கலம். அவைள உணரச் ெசய்த, உணர்ந்  கண் க்கச் ெசய்த கு கலம். 
    "நான் ஒ  வல்கர் ைடப் - இல்ைல" என்றான். 
 
    "ஊஹூம்; ெராம்ப ைநஸ் ைடப்" அவள் சமாளித் க் ெகாண்  விட்டாள். 
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    "அதனால்தான், நீங்கள் ைநஸாகேவ இ க்க ேவண் ெமன்  நான் 
வி ம் கிேறன்". 
 
    "நான் அைத வி ம்பவில்ைல. அவ்வப்ேபா  சற்ேற வல்கராக இ ப்ப தான் 
எனக்குப்பி க்கும்" 
 
    "நா ம் அப்ப த்தான் இ க்க ேவண் ெமன்  வி ம் கிறீர்களா?" 
 
    "சில சமயங்களில் - ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்". 
 
    "எதற்காக?" 
 
    "ைம காட்! அ த்தப யாக, உன்ைன நான் எதற்காகக் காத க்கிேறன் என்  
ேகட்பாய் ேபா க்கிற ". 
 
    "அதற்காகத்தான் காத க்கிறீர்களா? அந்த லட்சியத் டன் தானா?" 
    "எந்த லட்சியம்?" 
 
    அவள் ேபசவில்ைல. நிழல்கைளப் பார்த்தாள். ஒன்ேறாெடான்  பின்னிக் ெகாண் , 
ஒன்றில் ஒன்  ஆழ்ந்தி ந்த நிழல்கள். 
 
    "எல்ேலா ம் எதற்காகக் காத க்கிறார்கள்?" என்  அவன் ேகட்டான். "நாம் 
இப்ேபா  மற்றவர்கைளப் பற்றிப் ேபசவில்ைல". 
 
    "சாி; நீ எதற்காகக் காத க்கிறாய்?" 
 
    "அ ைக ம் சிாிப்ைப ம் ேபால, எனக்குள்ளி ந்  பீறி ம் ஒ  இயற்ைகயான 
உணர்ச்சி ெவளியீ  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 ". 
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    "நான் எவ்வள்  அதிர்ஷ்டசா !" 
 
    "ஆனால் ெபா ைமசா யல்ல". 
 
    "அப்ப யா?" 
 
    "ஆமாம்". 
 
    "என அம்மாகூட அப்ப த்தான் ெசால் வாள். அவள் எ  சைமத்தா ம் 
பாத்திரத்தி ந்ேத எ த் ச் சாப்பிட்  வி ேவன் நான்-அகப்ைப, தட்  ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமாகப் பாிமா தல், காத்தி த்தல்-இெதல்லாம் என் ெபா ைமையச் 
ேசாதிக்கும் விஷயங்கள்". 
 
    அவள் கத்தில் ன்னைக அ ம்பிய . "அம்மா நிைன  வ கிறதாக்கும். 
என்ைனப் பார்த்தால்?" 
 
    "ெபண்கள், ெபண்கள்தான்". 
 
    "ஆண்களின் ெபா ைமையச் ேசாதிப்பவர்கள்-இல்ைல". 
 
    "ெராம்ப". 
 
    "ஆனா ம் சகித் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் யவர்கள்". 
 
    "எங்கள் தைலவிதி". 
 
    "த்சு,த்சு, பா......வம்!" என்  அவள் அவன் ேதாளின் ேமல் ெசல்லமாக ஒ  ைற 
தட் னாள். ெமல்லத் தடவிக் ெகா த்தாள். ெமன்ைமயான, மி வான அந்தத் 
தடவ ல் அவ ைடய இ க்கம் தளர்ந்த ; அவ ள் ெகட் யாக உைறந்  கிடந்த 
எ ேவா திடீெரன்  இளகத் ெதாடங்கிய ; ெபாங்கிெய ம்பத் ெதாடங்கிய - அவன் 
சட்ெடன்  அவள் ைகையப் பற்றிக் ெகாண்டான். அவைள இ க அைணத் க் 
ெகாண் விடப் ேபாகிறவைனேபால கத்தில் ஒ  தீவிரம், உன்மத்தம். 
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    "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 ெசய்ய ேவண் ம் ேபா ந்த . ெந ப்  ட் வ ம், 
பிறகு ஊதி அைணப்ப ம்-நல்ல ஜாலம் இ ! 
 
    அவள் அவ ைடய கத்ைதப் பார்த்தாள். அவ ைடய உஷ்ணத்ைத உணர்ந்தாள். 
சு கமாக ஒ  மனநிைலயில் அவனிடம் விைடெபற நிைனத் , அவன் ேதாளில் 
தட் க் ெகா க்கப் ேபாக, பலன் இப்ப யாகி விட்ட . 
 
    "ே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". 
 
    "அ  சுலபமாக இல்ைல. இ ந்தா ம் நான் என்னால் இயன்றவைர யன்  
ெகாண் தான் இ க்கிேறன். என்ைன நம் ". 
 
    "எைத நீங்கள் ாிந்  ெகாள்ள வி ம் கிறீர்கேளா, அைத மட் ேம நீங்கள் ாிந்  
ெகாள்கிறீர்கள்-எல்லாவற்ைற ம் அல்ல, ரணமாக அல்ல". 
 
    " ரணமாக உன்ைன நீ சமர்ப்பித்தி க்கிறாயா, ரணமாக உன்ைனப் ாிந்  
ெகாள்வதற்கு?" 
 
    அவள் ேபசவில்ைல. ெவ க்ெவ க்ெகன்  இரக்கமில்லாமல் எப்ப க் 
குதறிெய க்கிறான் அவைள! க ைணைய ம் க ைமைய ம் பிாிக்கும் ேகா  
இவ்வள  ெம தானதா? 
 
    குப்ெபன்  குளிர் காற்  சிய . அவர்களிைடேய நிலவிய சூழ்நிைலகுச் சிறி ம் 
ெபா த்தமில்லாததாக. ெமயின் ேரா ந்  பஸ்கள், கார்கள் ெசல் ம் ஓைசகள், 
ஹார்ன் ஒ கள் மிதந்  வந்தன. தைலக்கு ேமேல ஒ  ஒற்ைறக் காக்ைக 'கக்கா பிக்கா' 
என்  தன் அகால இைட க்கு மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாள்வ  ேபாலச் 
சப்தெம ப்பிக் ெகாண்  பறந்  ெசன்ற -எங்கும் எந்தப் பஸ்ஸுக்கும் (அல்ல  
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மிஸ்ஸுக்கும்) காத்தி க்க ேவண் ய நிர்பந்தமில்லாம ந் ம், அதற்கு ஏேனா 
இன்   தி ம்ப இவ்வள  ேநரமாகியி க்கிற . 
 
    ஆனால் அவன் பஸ்ஸுக்காகக் காத்  நிற்க ேவண் 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 எதிர் பார்த்  பஸ் ஸ்டாண் ல் நிற்க ேவண் ம். பல்ைலக் 
க த் க் ெகாண்  ெபா ைமயாக இ க்க ேவண் ம். பஸ் ன் ேமல் அவ க்கு 
தனியாக பாத்தியைதேயா, அதிகாரேமா இல்ைல. மற்றவர்கைளக் காக்க ைவப்ப  
ேபால, அைவ அவைன ம் காக்க ைவக்கட் ம், பாதகமில்ைல. ஆனால் இவள்-இவள் 
ஏன் அவைனக் காக்க ைவக்க ே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  க ப்  
நாய். ெவள்ைள நாய் நிற்கிற ; க ப்  நாய் அதன் பின்னால் கர்ந்  பார்க்கிற ... 
"நாய்கள் ேயாசிப்பதில்ைல" என்றான் அவன். 
 
    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 ேபால உணர்ந்தான். 
 
    திடீெரன்  ெதாடங்கியைத ேபாலேவ, திடீெரன்  நின்ற  அவள் சிாிப் . அவள் 

கத்தில் ஒ  ஆயாச ம் வாட்ட ம் ேதங்கியி ந்தன. எல்லாச் சிாிப் க ேம 
கு கலத்ைத ம் உல்லாசத்ைத ம் மட் ேம வித்தாகக் ெகாண்ைடைவயாக 
இ ப்பதில்ைல. "சில சமயங்களில் என்ைன இதயமற்ற ஒ  ெகா ய ராட்ச ையப் 
ேபால உணரச் ெசய்  வி கிறீர்கள்" என்றாள் அவள். 
 
    "நீ மட் ம்? இங்கிதேமா நாசூக்ேகா அற்ற காட் மிராண் ையப் ேபால என்ன 
உணரச் ெசய்கிறாய்". 
 
    'ஒ  காட் மிராண் க்கும் ராட்ச க்குமிைடேய மலர்ந்த காதல்' என்  அவள் 
ம ப  சிாித்தாள். அேடயப்பா, இவர்க க்கு ெதாியாத தந்திரமில்ைல சிாித்  
ஏமாற் வார்கள்; சிாிக்காமல் ஏமாற் வார்கள்; ேபசி ஏமாற் வார்கள்; ேபசாமல் 
ஏமாற் வார்கள். 
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    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 க்கு ப க்ைகயில் ேபாய் விழ ேவண் ம் ேபா ந்த . இ க்கமான 
உைடகைளக் கைளந் , ைககால்கைள இைடஞ்ச ல்லாமல் நீட் க் ெகாண் ம் 
பரப்பிக் ெ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 பிரச்சிைனயாக ஆக்குவதால், நா ம் அைத 
ஒ  ெகௗரவப் பிரச்சிைனயாக ஆக்குகிேறன் ேபா ம். 
 
    "சாி; அப்ேபா  நான் கிளம்ப ேவண் ய தான் என்  நிைனக்கிேறன்" என்  
அவன் தன் கத்தில் ஒ  'பிாி த்த ண'ப் ன்னைகையத் தாித் க் ெகாண்டான். "குட் 
ைநட் - விஷ்  ஹாப்பி ட்ாீம்ஸ்-கன களிலாவ  பிகு ெசய்  ெகாள்ள மாட்டாேய?" 
 
    "கனவில் வரப் ேபாகிறீர்களா?" 
 
    "கனவில்தான் வரேவண் ம் ேபா க்கிற !" 
 
    அவள் சிாித்தாள். அவன் ைகைய உயர்த்தி,"கிளிக்!" என்  அவைளப் ைகப்படம் 
எ ப்ப  ேபால அபிநயம் காட் னான். "தாங்க்  ேமடம்! ப்ாிண்ட்ஸ் நாைளக்குக் 
கிைடக்கும்" என்றான். 
 
    "சாயங்காலம்?" 
 
    "ஆமாம். சாயங்காலம்". 
 
    "எங்ேக?" 
 
    "நாேன பர்ஸனலாக உங்களிடம் வந்  ெட வர் பண் கிேறன், ேமடம்". 
 
    "ஓ, தாங்க்ஸ்". 
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    "இட்ஸ் எ பிள ஷர்" என்  அவன் இ ப்ைப வைளத் , சலாம் ெசய்தான். "ேவ  
ஏதாவ  என்னாலாகக் கூ ய உபகாரம்...?" 
 
    "உங்கைள நிைன  ைவத் க்ெகாள்ள எனக்கு ஒன் ம் ெகா க்கப் 
ேபாவதில்ைலயா?" 
 
    "ஓ!" என்  தன் ைபகளில் ேத வ  ேபாலப் பாசாங்கு ெசய்தான். "த்சு, த்சு, 
வி ட் ங் கார்  எ த்  வர மறந்  விட்ேடன்" என்றான். 
 
    "ேவ  ஏதாவ  ெகா ங்கள்". 
 
    "எ  ே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 சிறியைவதான். 
"அம்மா க்கு த்தா ெகா  கண்ணா" என்  அவன கில் வந்  கத்ைத நீட் வாள் 
அம்மா, அவன் சின்னவனாக இ க்கும்ேபா . 
 
    இேதா, அவன கில் நிற்பவ ம் ஒ  நாள் அம்மாவாகப் ேபாகிறவள்தான்; 
அம்மாவாகக் கூ யவள்தான். ஒ  குட்  அம்மா! ரட் த் தனத்ைத 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  அவள் பாிகாசமாகத் தைலைய 
ஆட் னாள். விழிகளில் ஒ  கு ம் ; ஒ  விஷமத்தனம். தான் ேபா ம் விதிகளின்ப  
ஆட்டம் நைடெப கிற வைரயில் அவ க்குச் சந்ேதாஷந்தான்; தி ப்திதான். அவன் 
யாசிப்பைத அவள் தரேவ மாட்டாள். ஆனால் அவள் த வைதெயல்லாம் அவன் 
ம க்காமல் ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம். நல்ல நியாயம்! 
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    அவ க்குத் திடீெரன்  ேகாபம் தி ம்பிய . ேவ க்ைக ம் விைளயாட் ம் மறந்  
ேபாயிற் . விைளயாட் த்தனமாக அணிந்த 'ேபாட்ேடாகிராஃபர்' ேபார்ைவ பறந்  
ேபாயிற் . இளகியி ந்  கபாவம் மீண் ம் இ கிப் ேபாயிற் . "இெதன்ன 
பிச்ைசயா?" என்றான் அைமதியான குர ல். 
 
 
    "உம்?" அவள் குர ல் வியப் ம், ஒ  இேலசான 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  
நிமிடம் ன்  அவன் விைடெபற் ச் ெசன்றி ந்தால் எல்லாேம சு கமாக ம் 
இதமாக ம் இ ந்தி க்கும்! ஆனால் இப்ேபா  - 
 
    அவள் கண்கள் கலங்குவ  ேபா ந்த ; உத கள் க்க யத்தனிப்ப  
ேபா ந்த  - அழப் ேபாகிறாளா என்ன? 'எவ்வள  அஸ்திரங்கைள இவர்கள் 
ப க்கி ைவத்தி க் கிறார்கள்!' என்  இரக்கத் டன் கூடேவ ஒ  பிரமிப் ம் அவ க்கு 
ஏற்பட்ட . அவள் நன்றாக ச்ைச உள் க் கி த்  ெவளிேய விட்டாள். மார்பகங்கள் 
ஓாி ைற எ ம்பித் தணிந்தன. எழத் த்த விசும்பல்கைள எழாமேலேய 
அ த்திவி ம் யற்சியிேலா என்னேவா, அவள் உடல் வ ம் இேலசாகக் 
கு ங்கிய . "சில்லைற ேவண்டாமாக்கும் உங்க க்கு!" என்றாள். குர ல் ஒ  குத்தல்; 
ஒ  சவால், ஒ  மி க்கு. "ேநாட் த்தான் ேவண்  மாக்கும் - சாி, எ த் க் 
ெகாள் ங்கள்". 
 
    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 ேகட்கச் 
ெசய்யேவண் ம்... என்ன ேஜாடைன, என்ன சா ாியம்? இதமான சமர்ப்பணத் க்குப் 
பதிலாக, எகத்தாளமான ஒ  சவாைல அளித் , அவைனச் சங்கடத்தில் ஆழ்த் கிறாள். 
 
    இ ந்தா ம் அவன் பணிந்தி க்கலாம். தவ  தன் ைடய தாெனன்  அவைளத் 
ேதற்றியி க்கலாம்ஃ அவைள மன்னித்ததன் லம், அவ ைடய சாகசத்ைதக் கண் ம் 
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காணாத ேபால இ ந்ததன் லம், அவன் உயர்ந்தி க்கலாம். ஆனால், பணி  
இயல்பாக வ வதில்ைல. சவா க்கு எதிர்ச் சவால், குத்த க்கு எதிர்க் குத்தல் 
இைவதான் இயல்பாக வ கின்றன. 
 
    "உம், எ த் க் ெகாள் ங்கள்!" என்றாள் ம ப . "ேவண் ெமன்பைத எ த் க் 
ெகாள் ங்கள்". 
 
    "இப்ப யல்ல: ேவண்டா ெவ ப்பாக அல்ல". 
 
    "இ  ெவ ப்  இல்ைல". 
 
    "ாிய ?" 
 
    அவன் ேபசவில்ைல. 
 
    "உனக்குப் ாியேவயில்ைல" என்  அவன் தைலையப் பலமாக ஆட் னான். 
"இவ்வள  நாட்களாகி ம், நீ இன் ம் என்ைனப் ாிந்  ெகாள்ளவில்ைல, என்ேமல் 
நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல". 
 
    "பல மனி ர்க க்கிைடயி ந்  உங்கைள நான் ஏன் ெபா க்க ேவண் ம் - ஒ  
நம்பிக்ைக ேதான்றாவிட்டால்? உண்ைமயில், நம்பிக்ைக இல்லாத  எனக்கல்ல, 
உங்க க்குத் தான்". 
 
    "ஓேகா! ேபஷ், ேபஷ்", 
 
    "என் நம்பிக்ைகைய உங்க க்குத் தி ப்திேயற்ப ம் வண்ணம் நான் நி பித் க் 
காட்ட ேவண் ெமன்  வி ம் கிறீர்கள் - இல்ைலயா?" 
 
    "அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல. ப்ளீஸ்! அப்ப  நீ நிைனக்கக் கூடா " என்  அவள் 
ைகைய ம ப  ெமன்ைமயாகப் பற்றிக் ெகாண்டான். "பரஸ்பர நி பணங்கள் 
ேதைவப்ப ம் கட்டத்ைத நாம் தாண் விட்ேடாம் என்  நிைனக்கிேறன்". 
 
    "ஒத் க் ெகாள்கிேறன்". 
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    இ  நி பணத்ைதப் பற்றிய பிரச்சிைனயல்ல. நமக்ெகன்  ஒ  ெபா வான உலகம் 
உ வாகிவிட்ட பின், அந்த உலகின் நியமனங்கைளப் பற்றிய பிரச்ைன. தனி 
அைறகைள ம் திைரகைள ம் பற்றிய பிரச்ைன". 
    "அந்தத் திைர எப்ேபா  விலக ேவண் ம் என்பைதப் பற்றிய பிரச்ைன, 
இல்ைலயா?" 
 
    "ஆமாம்; ஆனால் இந்தத் திைரகள் அவசியந்தாெனன்  நீ நிைனக்கிறாயா?" 
    "இ  கற்காலமல்ல". 
 
    "இேதா பார். உன்னிடமி ந்  நான் ேவண் வ  அ வல்ல - ஏேதா ஒன்ைற நான் 
கவர 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  ஒ  நாற்றம க்கும் 
சந்தில் யாைரயாவ  ..." 
 
    அவள் அவன் வாையப் ெபாத்தினாள். "ப்ளீஸ்" என்றாள். 
 
    "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 க் ெகாள்ள ம், ஈ ப த்திக் ெகாள்ள ம் 
ஒன்ைறத் ேத ப் ெபற்ற பின், அளிக்க ேவண் யவற்ைறெயல்லாம் அளித் , ெபற 
ேவண் யவற்ைற-ெயல்லாம் ெபற் , அதன் லம் ைம ம் நிைற ம் ெப ம் 
தாகத்தினால் வ கிற . இைத நீ ாிந்  ெகாள்வ  ெராம்ப அவசியம்". 
 
    "எனக்கு இ  ாிகிற ; ஆனால்," 
 
    "ேபா ம்" என்  அவன் அவைளப் ேபசாம க்கும்ப  ைசைக ெசய்தான். "இ  

ாிந்தால் ேபா ம். மற்ற எ ம் க்கியமில்ைல. நம் தனியான உலகத்தின் நியமங்கள் 
ச க நியமங்க க்கு விேராதமாக இ க்கக் கூடாெதன்  நீ வி ம் கிறாய் - உன்ைன* 
எனக்குப்* ாிவ  ேபால, எனக்கும் உன்ைனப் ாிகிற . உன் நம்பிக்ைககள் 

ாிகின்றன. அவற்ைறக் ெகௗரவிக்கும் வைரயில்தான் நான் உன் மதிப் க்குப் 
பாத்திரமானவனாக இ ப்ேபன், இல்ைலயா?" 
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    அவள் கத்தில் ஒ  ெதளி  பிறந்த ; நிர்மலமானெதா  ன்னைக தவழ்ந்த . 
"தாங்க்ஸ்" என்றாள். 
 
    "நான் உன் நம்பிக்ைககைள மதிக்கிேறன்; ஆனால்" அவன் தன் தைலையப் பலமாக 
ஆட் னான். "ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல" என்றான். 
 
    அவள் அவன கில் இன் ம் ெந ங்கி, சுட் விரைல அவன் மார்பில் பதித் , 
ேகாலங்கள் வைரந்தாள். "என்ேமல் ேகாபமில்ைலேய?" என்றாள். அவன் அவள் 
ேதாள்கைள ஆதரவாகப் பற்றினான். அவைள அைணத் க் ெகாள் ம் ஆைசையக் 
கட் ப்ப த்திக் ெகாண் , உடேன ைகைய எ த்தான். "உன்மீ  நான் எப்ப க் 
ேகாபப்பட ம்?" என்றான். என்ைறக்கும் ேபால அன்ைறக்கும் தான் ேதாற் ப் 
ேபானைத அவன் உணர்ந்தான். அதிகமாகப் ேபசியதன் லமாகேவ தான் 
கட் ண் விட்டைத உணர்ந்தான். தன்ைன அவள் கண்களில் ஒ  ெஜண் ல்ேமனாக 
நி பித் க் ெகாள்ள ேவண் ய நிர்ப்பந்தத்ைதச் ச ப் டன் உணர்ந்தான். 
 
    ெமல்லத் தன்ைன உணர்ச்சிகளின் அைணப்பி ந்  வி ப த்திக் ெகாண் , 
அவள் கிளம்பினாள். "சாி, குட் ைநட். இந்தத் தடைவ இ தியாக" என்றான். 
 
    "கிளம்பிவிட்டீர்களா?" 
 
    "மணி எவ்வள  ெதாி மல்லவா? பத்தைர". 
 
    "நா ம் உங்க டன் வ கிேறன்". 
 
    "பஸ் ஸ்டாண் க்கா?" 
 
    "உங்கள் அைறக்கு". 
 
    அவன் தி க்கிட் ப் ேபானான். "ேசச்ேச! ேடான்ட் பீ ல் !" என்றான். 
"அெதல்லாம் நாம் ஏற்கனேவ ேபசி ெவ த்தாகி விட்ட . உனக்கு 
வி ப்பமில்லாதைத நீ ெசய்ய ேவண் ெமன்ற கட்டாயமில்ைல". 
 
    இப்ேபா  எனக்கு வி ப்பம் வந்தி க்கிற ". 
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    "ேநா. ேநா. இனி உன்ைன என் டன் கூட் ப் ேபானால் ஒ  குற்றம் ெசய்தைதப் 
ேபாலச் சங்கடப்ப ேவன் நான்". 
 
    "உங்கைள இப்ப  விட் விட்  என் அைறக்குத் தி ம்பிப் ேபானால், நான் குற்ற 
உணர்வினால் சங்கடப்ப ேவன்". 
 
    அவன் ஒ  கணம் த மாறினான். ம ப  சமாளித் க் ெகாண்டான். "இன்  எனக்கு 

ட் கைலந் விட்ட ; ேவ  என்ைறக்காவ  பார்ப்ேபாம்" என்றான். 
 
    "இன்ெனா  நாள் எனக்கு ட் இ க்குேமா என்னேவா!" 
 
    "பரவாயில்ைல" ெவகு க்கியமாகத் ேதான்றிய ஒன் , அவ க்கு திடீெரன்  
அற்பமாகத் ேதான்றிய . 
 
    அவ ைடய திடீெரன்ற விலகிய ேபாக்கினால் சந்ேதகமைடந்தவள் ேபால, 
அவ க்குத் தன்னிடம் சிரத்ைத குைறந் விட்டேதா என்ற பயப்ப கிறவள் ேபால, 
அவள் திடீெரன்  அவைன ஒ  ஆேவசத் டன் இ க அைணத் க் ெகாண்டாள். 
"நான் ெபாய் ெசால்லவில்லல் நிஜமாக, உங்க டன் இப்ேபாேத வரத் 
தயாராயி க்கிேறன் நான்" என்  ெசால்  அவன் ைக டன் தன ைகைய இ கக் 
ேகாத் க் ெகாண்டாள். அவ ைடய இைறஞ்சும் பார்ைவ ம், சரணாகதி ம் 
அவ க்கு உற்சாகமளிப்பதற்குப் பதிலாக, அதிர்ச்சிையத்தான் அளித்த . அவைளப் 
பற்றி அவன் மனதில் உ வாகியி ந்த ஒ  அழகிய பிம்பம் ேசதமைடவ  
ேபா ந்த . ப்ளீஸ், ப்ளீஸ்! ேவண்டாம்! என்  அவன் மிகச் சிரமப்பட் , அவைளப் 

ண்ப த்தக் கூடாெதன்ற ஜாக்கிரைத டன், அவள் அைணப்பி ந்  ெவகு 
ெம வாகத் தன்ைன மீட் க் ெகாண்டான். "நீ ெசால்வைத ைமயாக நம் கிேறன்; 
எனக்கு உன்ேமல் ெகாஞ்சம் கூடக் ேகாபமில்லல் ஆனால் இன்ைறக்கு ேவண்டாம், 
என்ன!" 
 
    உங்கள் வி ப்பம் ேபால்". 
 
    "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 
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காட் ய  எ , என்ைனக் கவர்ந்த  எ ?" என்  அவன் ேயாசித்தான். 'என்னிடம் 
அவ க்கி க்கும் நம்பிக்ைகைய ம், மதிப்ைப ம் கைலயாமல் ைவத்தி ப்ப  எ ?' 
சாைல விளக்குகளின் ெவளிச்சங்களி ேட, ெவளிச்சங்க க்கிைடயி ந்த 
நிழல்களி ேட, அவன் விைரவாக நடந்  ெசன்றான். 'ெவளிச்சம் வ ம்ேபா , 
கூடேவ நிழல்க ம் வந்  வி கின்றன' என்  அவன் நிைனத்தான். 
    ------------- 
 

5. ஞாயிற் க் கிழைமக ம் ெபாிய நகர ம்  
அைறயில் ஓர் இைளஞ ம் 

 
    சாப்பிட்  விட்  நாகராஜ் அைறக்குத் தி ம்பியேபா  மணி பதிெனான்  
ஆகியி ந்த . ஞாயிற் க் கிழைமயாயி ந் ம் காைல பதிெனா  மணிக்ேக சாப்பா  

ந்  விட்டேதெயன்  அவ க்கு ஆச்சாியமாக ம், சற்ேற ஏமாற்றமாக ம் 
இ ந்த . காைலயில் ஒ  மார்னிங் ேஷா க்குப் ேபாயி ந்தாேலா, அல்ல  

ெவட் க் ெகாள்ளப் ேபாயி ந்தாேலா சற்ேற ேநரமாகியி ந்தி க்கும். சாப்பிட் ச் 
சற்ேற கண்ணயர்ந்  விழித் க் ெகாண்டால் மாைல ஆகியி க்கும்; காப்பி 
கு த் விட்  உலாவப் ேபாகும்ேபா  இ ட்டத் ெதாடங்கியி க்கும். 
 
    ஆனால் காைலயில் ெவட் க் ெகாள்ள ம், சினிமா க்காகக் கிளம்ப ம் 
ேசாம்பலாக இ ந்த . அதன் விைளவாகப் பதிேனா  மணிக்ேக சாப்பா  ந் , 
ஒ  நாள் இப்ேபா  பயங்கரமாக அவன் ன்னால் நீண்  கிடந்த . நாகராஜ் 
ெப ச்சுடன் அன்ைறய தினசாிையக் ைகயிெல த் க் ெகாண் , கட் ல் 
சாய்ந்தாற்ேபால் உட்கார்ந்தான். சிகெரட் பாக்ெகட்ைடத் திறந்  ஒ  சிகெரட்ைடக் 
ைகயிெல த்தான். பாண்ட் பாக்ெகட் ல் தீப்ெபட் ையத் ேத னான். 
கிைடக்கவில்ைல. சைமயலைறக்குச் ெசன் தான் எ த் வர ேவண் யி க்கும் 
ேபா ந்த . இதற்காகப் ப க்ைகயில் ஒ  ைற சாய்ந்த பிறகு ம ப  எ ந்  
ெசல்ல ம் பி க்கவில்ைல. ெவ ம் சிகெரட்ைடேய உத க க்கிைடயில் ெபா த்திக் 
ெகாண் , அவன் தினசாிையப் பிாித்தான் - கைடசிப் பக்கத் க்கு ந்ைதய பக்கம்; 
ேரஸ் ெசய்திகள் ெவளியாகியி ந்த பக்கம். 
 
    'லக்கி ஸ்டார் ெஜயிக்குெமன்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற ' என்ற ெகாட்ைடத் 
தைலப்பின் அ யில், அன்ைறய ேரஸ் விவரங்கள் நா  பத்திகளில் தரப்பட் ந்தன. 
இந்தப் பத்திகளின் ேமல் அவன் விழிகள் சாவகாசமாக ேமயத் ெதாடங்கின. 
இரண்டாவ  பத்தியில் ேமய்ந்  ெகாண் ந்தேபா , உண்ட மயக்கத்தில் 
அவ ைடய விழிகள் சற்ேற கிறங்கின; தைல வண்ட . வாயி ந்த சிகெரட் 
ந வித் தினசாியின் ேமல் வி ந்த  ... 
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    படபடெவன்  வாசல் கத  தட்டப்ப ம் சத்தம் ேகட்ட . நாகராஜ் தி க்கிட்  
விழித் க் ெகாண்டான். ந விக் கிடந்த சிகெரட்ைட ஜாக்கிரைதயாக எ த் க் 
ெகாண் , கட் ைல விட்  இறங்கினான். கதைவத் திறந்தான். சாரங்க ம், 
அவ டன் நாகராஜுக்குத் ெதாியாத இன்ெனா  இைளஞ ம் நின்றி ந்தார்கள். 
"இவன் ரமணி - என் ஃபிரண்  ல் யி ந்  வந்தி க்கிறான்" என்  சாரங்கன் 
தன் டன் இ ந்தவைன அறி கப்ப த்தினான். நாகராஜ் ரமணியின் கத்ைதக் 
கூடப் பார்க்காமல் ளள அவ டன் ைக கு க்கினான். அவ ைடய கவனெமல்லாம் 
சாரங்கனின் ைகயி ந்  ைகந்  ெகாண் க்கும் சிக ெரட் க்கின் ேமல் 
இ ந்த . அந்தச் சிகெரட் க் ைகச் சுவாதீனமாக உ வித் தன் சிகெரட்ைடப் பற்ற 
ைவத் க் ெகாண்டான் அவன். சமயசஞ்சீவினியாக வந்த சாரங்கன் பால் அவன் 
மனத்தில் நன்றி ம் பாி ம் ெபாங்கி வழிந்தன. 
 
    வ ம் உள்ேள வந்  உட்கார்ந்தார்கள். "இன்னிக்கு என்ன நம்பர் வ  
ெதாி மா?" 
    "ெஸவன்" என்றான் சாரங்கன். 
 
    "எந்த ேர ேல?" 
 
    "எந்த ேர ேல? 
 
    "ேரஸ் இல்ைலடா மைடயா. மட்கா" 
 
    "மட்காவா"என்றான் நாகராஜன். பிறகு "ெஸவன் தன் கிழைம வந்தாச்சு" 
என்றான். மட்கா என்ப  பம்பாயில் இலக்கங்கைள ைவத்  நடத்தப்ப ம் ஒ  
சூதாட்டம். 'நி யார்க் ப த்தி' மாதிாி தினசுாி ஒ  ஆரம்ப இலக்கம்; ஒ  இ தி 
இலக்கம். குைறந்த பட்ச 'ெபட்' நாலணா. 
 
    "இன்னிக்கும் ெஸவன்தான்" என்றான் சாரங்கன். 
 
    "இ வைர ஒ நாளாவ  நீ ெசான்ன நம்பர் வந்ததில்ைல". 
 
    "ேடய்! ேபானமாசம் எவ்வள  நாள் வந்த !" 
 
    "எவ்வள  நாளாம்?" 
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    சாரங்க ைடய 'மட்கா' ஊகங்கள் ற் க்குத் ெதாண்  ப ப்பதில்ைலெயன்  
நாகராஜ் நி பிக்க யன்றான். ஆனால் சாரங்கன் ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல. தன் 
ேதால்விகைள அவன் எப்ேபா தான் ஒப் க் ெகாண் க்கிறான்? சர்ச்ைசைய 
வளர்த்த வி ம்பாமல் நாகராஜ் தன் வாதங்கைள நி த்திக் ெகாண்டான். 
 
    "சாி; இன்ைறக்கு என்ன ப்ேராகிராம்?" என்  சாரங்கன் ேகட்டான். 
 
    "அம்பி ட் க்குப் ேபாகலாெமன்றி ந்ேதன்" என்றான் நாகராஜ். 
 
    "ேபாகாேத. அங்ேக நிற்க இடமில்ைல. ேம ம் இர  வ ம் அம்பிக்கு ெஹவி 
லாஸாம். நீ இப்ேபா ேபானால் கடன் ேகட்பான்." 
 
    "உன்ைனக் ேகட்டானா?" 
 
    "எனக்கு அவன் ஏற்கனேவ பாக்கி". 
 
    நாகராஜ் ேபசாம ந்தான். அம்பி ட் ல் சனிக்கிழைம சாயங்காலம் ெதாடங்கி 
திங்கட்கிழைம காைலவைர ெதாடர்ந்  நடக்கும் சீட்டாட்ட சைபகைள நிைனத் க் 
ெகாண்டேபா  அவ ைடய உடெலல்லாம் ஒ ைற கு ங்கிய . ஆ  
மாதங்க க்கு ன்  வைர அவன் இந்தச் சைபயில் வாரந்தவறாமல் ேபாய்க் கலந்  
ெகாண் ந்தான். அ  சாரங்க டன் ெந ங்கிப் பழகுவதற்கு ன் , சாரங்க க்குச் 
சீட்டாட்டத்தில் சிரத்ைத இல்ைல. ஒ  இடத்தில் பல மணி ேநரம் உட்கார்ந்தி க்கும் 
ெபா ைமயில்ைல. இேத காரணத்தால் கிாிக்ெகட் மாட்சுக்குப் ேபாய் உட்கா வதி ம் 
அவ க்குச் சிரத்ைத கிைடயா . இன் கூட ஒ  ராஞ்சி ட்ராஃபி மாட்ச் இ ந்த . 
 
    "நாங்கள் ேரஸுக்குப் ேபாகிேறாம்; நீ ம் வ கிறாயா?" என்றான் சாரங்கன் சிறி  
ேநரங் கழித் . 
 
    "ஒன்றைர மணிக்குத்தாேன ேரஸ்? இப்ேபாேத என்ன அவசரம்?" 
 
    "ேரஸ் ேபாவதற்கு ன் இவ க்கு மகாலட்சுமி ேகாவிைல ம் காட்  
விடலாெமன்  நிைனத்ேதன்". 
 
    நாகராஜ் ம ப  ேபசாம ந்தான். ெபா ைதப் ேபாக்கு வதற்கு சாரங்கன் 
ெசால் ம் ேயாசைனகைளத்தான் அவன் எப்ேபா ம் ஏற்க ேவண் யி க்கிறேத தவிர, 
அவன் ெசால் ம் ேயாசைனகைள சாரங்கன் ஒ ேபா ம் ஏற்ப தில்ைல. சாரங்க டன் 
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ேபாகத்தான் ேவண் மா என்  அவன் ேயாசித்தான். இங்ேக அைறயில் மன  
நிச்சலன மாக ம், அைமதியாக ம் இ க்கிற . ெவளிேய ேபானால் எல்லாேம 
மாறிவி ம். தன் அைறயில் அவன்தான் அரசன். ஆனால் ெவளிேய அவன் பல்ேவ  
இடங்கள், சூழ்நிைலகள், மனிதர்கள் ஆகியவற்றின் அ ைம. சாரங்க க்கும் 
அவ க்குமிைடேய இ ந்த ேநச உடன்பா களின் அ ைம. 
 
    "என்ன ேயாசிக்கிறாய்?" என்றான் சாரங்கன். 
 
    "ஒண் மில்ைல" என்  நாகராஜ் எ ந்தான். "கிளம்ப ேவண் ய தானா 
அப்ேபா?" 
 
    "சீக்கிரம்". 
 
    நாகராஜ் ரஸ் பண்ணிக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கினான். அவன் பாண்ட் அணிந்  

ம்வைர காத்தி ந் விட் , "கு க்கத் தண்ணீர் ெகா க்கிறாயா?" என்றான் 
சாரங்கன். 
 
    நாகராஜ் உடேன பக்கத்  அைறக்குச் ெசன்றான். இந்த அைறதான் 
சைமயலைறயாக உபேயாகமாகிறெதன்பைத அங்கி ந்த பாத்திரங்கள், ெஷல் களில் 
அ க்கி ைவக்கப்பட் ந்த டப்பாக்கள் த யைவ பைறசாற்றின. 
 
    " ட் க்காரன் லீவில் ஊ க்குப் ேபாயி க்கிறான். நான்தான்  ட் க்கும் 
காவல்" என்  நாகராஜ் ைலயி ந்த பாைனயி ந்  ஒ  தம்ளாில் நீர் ெமாண்  
நீட் னான். சாரங்கன் தம்ளைர வாங்கிக் ெகாண்ேட,"இந்த ைம இப்ேபா தான் 

தல் தடைவயாகப் பார்க்கிேறன்" என்  அைறையச் சுற்றி ேநாட்டம் விட்டான். 
 
    அவ க்குச் சமீபத்தில் கல்யாணம் நிச்சயமாகியி ந்த . ஆகேவ , சைமயலைற 
ஆகியவற்றில் அவ க்கு ஒ  திய சிரத்ைத ம் ஆர்வ ம் ஏற்பட் ந்த . 
    தண்ணீைரக் கு த்  த்த பிறகு,"ேஸா, எல்ேலா ேம ஊ க்குப் ேபாய் 
விட்டார்களாக்கும்"என்  'எல்ேலா ேம'யில் ஒ  அ த்தத் டன் சாரங்கன் கூறினான். 
 
    "அ தான் இப்ப  வ த்தமாயி க்கிறாய்". 
 
    நாகராஜுக்குத் தைலக்குப் ற மண்ணில் வி ந்த  ேபா ந்த . பளிச்ெசன்  
சாரங்கன் கன்னத்தில் ஒ  அைற விடலாம் ேபா ந்த ; அவன் மிக அதிகமான 
உாிைம எ த் க் ெகாள்வதாகத் ேதான்றிய . ஆனால் நாகராஜ் ஒ  அசட் ச் சிாிப்  
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மட் ம் சிாித் விட் ப் ேபசாம ந்தான். ட் க்கார க்கு ஒ  அழகான ெபண் 
இ ந்தாள். அவள்பால் தன் உள்ளத்தில் மலரத் ெதாடங்கியி ந்த உணர் கைளப் பற்றி 
ஒ  பல னமான த ணத்தில் அவன் சாரங்கனிடம் ெசால் யி ந்தான். பிறகு 
அவனிடம் ெசால் யி க்க ேவண்டாெமன்  ேதான்றிய . தனக்கு மிக ம் 
அந்தரங்கமான ஒ  விஷயத்ைதச் சாரங்கன் ெபா ப் ம் மாியாைத ம் இன்றி 
எகத்தாளமாகச் சுட் க் காட் வைதேயா, ேக  ெசய்வைதேயா அவன் ெவ த்தான். 
அேத சமயத்தில் இந்த ெவ ப்ைபத் ைதாியமாகச் சாரங்கனின் கவனத் க்குக் 
ெகாண்  வந்  அதன் லம் அவ க்கம் தனக்குமிைடேயயி ந்த உறவின் ெமல் ய 
கயி கள் க்ேகறி, ைநந்  ேபாகக் கூ ய சந்தர்ப்பத்ைத உ வாக்க ம் அவன் 
பயந்தான். சாரங்க ைடய ேதாழைமையக் காப்பாற்றிக் ெகாள்வதற்காகத் 
தன் ைடய சுய ெகௗரவத்தின் எல்ைலகைள ம், பல அந்தரங்கமான வி ப்  
ெவ ப் கைள ம், தீர்மானங்கைள ம் அவன் அ க்க  தளர்த்திக் ெகாள்ள 
ேவண் யி ந்த . எந்தப் பிரத்திேயகமான சி ேவ பா க ம், ரண்பா க ம் 
அவைன ஒ  தனி மனிதனாகப் பிாித் க் காட் னேவா, அவற்ைறெயல்லாம் 
தற்கா கமாக அடகு ைவக்க ேவண் யி ந்த . தனிைமையப் ேபாக்கிக் 
ெகாள்வதற்காகத் தன் ைடய தனித் தன்ைமையேய அழித் க் ெகாள்ள 
ேவண் யி ந்த . 
 
    பதிெனான்றைர மணிக்கு அவர்கள் ட் ந்  கிளம்பினார்கள். 
மா ங்காவி ந்  த ல் ஸயா க்குச் ெசன் , அங்ேகயி ந்த இன்ெனா  
பஸ்ைஸப் பி த்தார்கள். ஸயான் பஸ் ஸ்டாண் ல் சாரங்கன் 'ேரஸ் ப்ஸ்' த்தகம் 
ஒன்  வாங்கினான். பஸ் ல் ெசல் ம் வழிெயல்லாம் அன்ைறய ேரஸ்களில் 
எந்ெதந்தக் குதிைரகள் ெஜயிக்கப் ேபாகின்றனெவன்பைத அவன் தக்க 
காரணங்க டன் நாகராஜுக்கு நி பிக்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    மகாலட்சுமி ேகாவில் ப க்கட் களில் ஏ ம்ேபா ம், ேகாவில் வாச ல் ெச ப்ைபக் 
கழட்  ைவக்கும் ேபா ம் கூட அவர்கள் ேரைஸப் பற்றித்தான் ேபசிக் ெகாண் ந் 
தார்கள். ேகாவி க்குள் ெசன்ற ம் சாரங்கன் ேரைஸப் பற்றிச் சற்ேற மறந் , அந்தக் 
ேகாவிைலப் பற்றி ரமணியிடம் கூறத் ெதாடங்கினான். 
 
    ேகாவி க்குப் பின்னால் ெப ம் கடலைலகள் ேபாிைரச்ச டன் பாைறகள் ேமல் 
ேமாதிச் சின்னஞ்சி  நீர்த் திவைலகளாகச் சிதறிக் ெகாண் ந்தன. கடலரசி 
கட க்கு ன்னால் அைலத் ேதங்காய்கைளப் ேபாட்  உைடக்கிறாேளா? 
பாபாத்மாக்களான இநதப் பம்பாய் வாசிகைளவிட்  என்னிடேம வந்  வி ம் என்  
அைழக்கிறாேளா? நாகராஜுக்கு அந்த அைலகைளேய பார்த் க் ெகாண்  நிற்கலாம் 
ேபா ந்த . 
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    ேகாவி ந்  கீேழ இறங்கும் வழியி ந்த க ம் ச்சா க் கைடயில் ஆ க்கு 
ஒ  தம்ளர் க ம் ச்சா  ப கிவிட் , அவர்கள் ேரஸ்ேகார்ைஸ ேநாக்கி நடக்கத் 
ெதாடங்கினார்கள். 
 
    ேரஸ் ேகார்ஸ் ெந ங்க ெந ங்க, சாைலயில் கார்களின் எண்ணிக்ைக ம், 
நைடபாைதயில் மக்களின் எண்ணிக்ைக ம் தைல சுற்ற ைவத்த . சாைலயில் 
இ ந்தைதப்ேபால இரண்  மடங்கு கார்கள் ேரஸ் ேகார்ஸ் காம்ப ண் க்குள் 
நின்றன. தைலக்கு எட்  பாய் ெகா த்  ைழ ச் சீட் கள் வாங்கிக் ெகாண்  
அவர்கள் 'என்க்ேளாஷ க்குள்' ைழந்தார்கள். மணி ஒன்  நாற்ப . தல் ேரஸ் 
ெதாடங்க இ ப  நிமிடம் இ ந்த . 
 
    எதிேர உயரமான ேபார்  எந்ெதந்தக் குதிைரக்கு எவ்வள  க்ெகட் கள் 
விற்பைனயாகின்றன என்ற விவரத்ைதப் பளிச்ெசன்  காட் க் ெகாண் ந்த . 
ஆறாம் நம்பர் குதிைரக்குத்தான் அதிக க்ெகட் கள் விற்பைனயாகியி ந்தன. 
"ஆறாம் நம்பர்தான் ஃேபவைரட்" என்றான் சாரங்கன். 
 
    "நா ம் அதற்கு ஒ  க்ெகட் வாங்குேவாேம" என்றான் ரமணி. 
 
    சாரங்கன் சிாித்தான். "எந்தக் குதிைர ெஜயிக்கும் என்  பார்த்தால் மட் ம் ேபாதா ; 
எந்தக் குதிைர நிைறயப் பணம் த கின்ற  என் ம் பார்கக ேவண் ம். ஆறாம் நம்பர்க் 
குதிைரக்கு இரண்டாயிரத் ச் ெசாச்சம் க்ெகட் கள் விற்பைனயாயி க்கின்றன. 
ஆகேவ அ  ெஜயித்தால் பாிசுத் ெதாைக இரண்டாயிரம் ேப க்கிைடயில் அல்லவா 
பங்கிடப் ப ம்? ஐந்  பாய் ேபாட்டாயானால் ஆ  பாேயா அல்ல  ஏ  

பாேயா கிைடக்கும்." 
 
    " ன்றாம் நம்பர் குதிைரக்குத்தான் குைறவான க்ெகட் கள் விற்றி க்கின்றன." 
 
    ரமணி விழித்தான். சாரங்கன் Forecast Pool என்  எ தப்பட் ந்த இன்ெனா  
ேபார்ைடச் சுட் க் காட் னான். " தல் குதிைரைய ஊகிப்ப டன் நில்லாமல் 
இரண்டாவதாக எ  வ ம் என்பைத ம் ஊகிப்ப  ஃேபார்காஸ்ட். தல் குதிைரைய 
ஃப் க்கில் கூட பல ேபர் ஊகித்  விடலாம். ஆனால் தலாவ , இரண்டாவ  
இரண்ைட ேம ஒ ங்கான வாிைசயில் சாியாக ஊகிப்பவர்கள் குைறவாகத் தாேன 
இ ப்பார்கள்? ஆகேவ Forecast-இல் அதிகப் பணம் பண் ம் வாய்ப்  இ க்கிற . 
ெவவ்ேவ  தல் இரண்  ஸ்தானச் ேசர்க்ைகக க்குக் கிைடக்கக் கூ ய பங்கீட் த் 
ெதாைகைய இந்தப் ேபார்  காட் கிற . இந்த ேர ல் ஆ , நா , ஒன்  இந்த 

ன் ம் தான் க்கியமான குதிைரகள். இவற் ள் ஏதாவ  ஒன்ைற தலாவதாக ம், 
இன்ெனான்ைற இரண்டாவதாக ம் ைவத் ப் ெபட் கட்டலாம். ஆ  நா க்குக் 
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கிைடக்கும் ெதாைகைய விட ஆ -ஒன் க்குக் கிைடக்கும் ெதாைக அதிகமாக 
இ ப்பதால், அதற்கு ஒ  க்ெகட் வாங்கலாம்." 
 
    சாரங்கன் ஆ -ஒன் , ஒன் -ஆ  என்  இரண்  விதமாக ம் க்ெகட் வாங்கிக் 
ெகாண்டான். 
 
    "நா தான் இரண்டாவதாக வ ெமன்  நிச்சயமாகத் ெதாிந்தால் ஆ -நா  என்ேற 
வாங்கியி க்கலாம்!" என்றான் ரமணி. 
 
    "இ  சூதாட்டம். சாியான விைடையக் கண்  பி ப்பைதவிட லாபகரமான 
விைடையக் கண்  பி ப்பதில்தான் இ க்கிற  சாமர்த்தியம்" என்றான் சாரங்கன். 
 
    வ ம் காலாியில் ேபாய் உட்கார்ந்தார்கள். ேரஸ் ெதாடங்குவதற்கு ன்பாகக் 
குதிைரகள் காலாிக க்கு எதிர்த்தாற்ேபால் ெமல்ல ஓட் ச் ெசல்லப்பட்டன. நாகராஜ் 
அ கி ந்த ஒ வாிடம் ைபனாகுலைரக் கடன் வாங்கிக் ெகாண் , குதிைரகைளப் 
பார்க்காமல் டைவகைளப் பார்க்கத் ெதாடங்கினான். ேரஸ்ேகார்ஸுக்கு வ ம் 
அழகிகைளப் பார்ப்பதற்ேக எட்  பாய் ெகா க்கலாெமன்ப  அவன் அபிப்பிராயம். 
 
    "எ  நல்ல குதிைர என்  எப்ப க் கண் பி ப்ப ?" என்றான் ரமணி. 
 
    "எவ்வளேவா இ க்கிற . குதிைரயின் பரம்பைர என்ன. ெசாந்தக்காரர் யார். 
ட்ெரயினர் யார், ஜாக்கி யார், சமீப ேரஸ்களில் இந்தக் குதிைர எப்ப  ஓ யி க்கிற . 
என்ெறல்லாம் பார்க்க ேவண் ம்" என்றான் சாரங்கன். "இந்த நம்பாில் ஆறாம் 
நம்பராக ஓ ம் குதிைர லக்கி ஸ்டார் ஜிப்ரால்டர் எ ம் குதிைரயின் குட் . 
ஜிப்ரால்டாின் குட்  எ ேம இ வைர ேசாைட ேபானதில்ைல. இந்த சீஸனில் 
கல்கத்தா, ெசன்ைன, ெபங்க ர், னா எல்லா இடங்களி ம் லக்கி ஸ்டார் 
பிரமாதமாக ஓ யி க்கிற . லக்கிஸ்டாைர சந் லால் ெரயின் பண்ணியி க்கிறான். 
ஜான்ஸன் ஓட்டப்ேபாகிறான். இரண்  ேப ேம திறைமசா கள். லக்கிஸ்டாாின் 
ெசாந்தக்காரர் எஸ்.ேக. ெம தா. ஆகேவ எஸ்.ேக. ெம தா டன் ேபாட் யிடக் 
கூ ய குதிைரச் ெசாந்தக்காரர்கள் யார் யாெரன்  நாம் பார்க்க ேவண் ம். இரண்  

ன்  ஐந்  ஆகிய குதிைரகளின் ெசாந்தக்காரர்கெளல்லாம் எஸ்.ேக. ெம தாவின் 
கட்சி. இவர்க க்குள் யாராவ  ஒர்வ ைடய குதிைர த ல் வ கிறெதன்றால் 
மற்றவர் அைதத் ேதாற்க க்க யலமாட்டார். ஆகேவ ஒன் ம் நா ம் தான் ஆ டன் 
ேபாட் யிடப் ேபாகின்றன. 
 
    ஆரம்பக் ேகாட் ன் ேமல் கிளம்பத் தயாராக நின்ற குதிைரகள் க்னல் 
கிைடத்த ம் கு க்ெகன்  ஓடத் ெதாடங்கின. "ேத ஆர் ஆஃப்" என்  ஒ ெப க்கியில் 
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காெமண்ட்ாி ெதாடங்கிய . "நம்பர் க்ஸ் லீ ங்!" என்ற  ஒ ெப க்கி. சிறி  
ேநரங்கழித்  சாரங்கன், ெப ைம டன் ரமணிையப் பார்த்தான். 
 
    க்கால்வாசி ரம் வைரயில் நம்பர் க்ஸ்தான் ன்னால் ஓ க்ெகாண் ந்த . 
ஆனால் ஃபினிஷுக்கு இ  கஜ ரம் இ க்கும்ேபா  ஒன்றாம் நம்பர் திடீெரன்  
எமேவகத்தில் ஒ  பாய்ச்சல் பாய்ந்  நம்பர் க்ைஸ ந்திக் ெகாண்ட . கைடசி 
வைரயில் அந்த ேவகத்ைத ம் பாய்ச்சைல ம் சிறி ம் தளர்த்தாமல் ேரைஸ ம் 
ெஜயித் விட்ட . "நம்பர் ஒன், நம்பர் ஒன்" என்  கரேகாஷம் எ ந்த . ஒ  வினா  
கழித்  நம்பர் நா ம் நம்பர் ஆ ம் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  ஃபினிஷிங்கு 
ைலைனக் கடந்தன. மற்றக் குதிைரக ம் பின் ெதாடர்ந்தன. "நம்பர் ஒன் தான் 

தலாவ  ஸ்தானம் ெபற்றி க்கிற " என்  ஒ ெப க்கி அறிவித்த . 
 
    "இரண்டாவ  ஸ்தானம் பற்றிய விவரம் ேபாட்ேடா ஃபினிஷில் பார்த்  விைரவில் 
ெதாிவிக்கப்ப ம். ேபாட்ேடா ஃபினிஷில் உள்ள குதிைரகள் நம்பர் நா ம், நம்பர் 
ஆ ம்". 
 
    "ஆ  இரண்டாவதாக வந்தால் நல்ல . ஒன்  ஆ க்கும் நான் க்ெகட் 
வாங்கியி க்கிேறனல்லவா?" என்றான் சாரங்கன். 
 
    ஒ  நிமிடத்தில்  அறிவிக்கப்பட்ட . "ேபாட்ேடா ஃபினிஷின்  வ மா . 
நம்பர் நா  இரண்டாவ  ஸ்தானம், நம்பர் ஆ  ன்றாவ  ஸ்தானம்". 
 
    சாரங்கன் தன் ைகயி ந்த க்ெகட் கைளக் கிழித்ெதறிந்தான். ஐந் ம் ஐந் ம் 
பத்  பாய் தண்டம். 
 
    அவர்கள் காலாியி ந்  கீேழயிறங்கிக் காப்பி கு க்கச் ெசன்றார்கள். அங்ேக 
சாரங்கன் தனக்குத் ெதாிந்த நண்பெனா வைனப் பார்த்  "ஹேலா!" என்  
அவ டன் ைக கு க்கினான். "லக்கிஸ்டார் இப்ப ப் பண்ணிவிட்டேதடா!" என்றான். 
 
    "ஜான்ஸன் இப்ப ப் பண்ணிவிட்டாேன என்  ெசால் " என்றான் நண்பன். 
"ஆறாம் நம்பர் ேமல் எக்கச்சக்கமான ெபட் ங் இ ந்ததால், குதிைரைய த ல் 
ெகாண்  வராம ப்பதற்காக க்கிகள் ஜான்ஸ க்குப் பணம் ஞாயிற் க் 
கிழைமக ம்... 
    ெகா த்தி க்கிறார்களாம்". 
 
    "ேச, ேச, ஜான்ஸன் இப்ப ெயல்லாம் ெசய்யமாட்டான்". "இப்ேபா  
ெசய்தி க்கிறாேன, இதற்கு என்ன ெசால் கிறாய்?" 
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    சாரங்கன் ெமளனமாக இ ந்தான். பிறகு "உனக்கும் ேபாச்சா?" என்றான். 
 
    "நான் ஒன்றாம் நம்பர்ேமல் கட் யி ந்ேதன்". 
 
    "ாிய ? கங்க்ராஜூேலஷன்ஸ்!". 
 
    "அவசரப்படாேத, என் ைடய  ஜாக்பாட் க்ெகட் ஒன்றாவ  ேரஸும் 
இரண்டாவ ம் சாியாக வந்தி க்கின்றன. மீதி ேரஸ்கள் எப்ப ேயா பார்க்கலாம்". 
 
    ன்றாவ  ேரஸ்க்கு க்ெகட் எ ம் வாங்காமல் ெவ மேன பார்க்க 
நிச்சயித்தவர்களாக அவர்கள் காலாியில் ேபாய் அமர்ந்தார்கள். பின்வாிைசயில் 
அமர்ந்தி ந்த க ப் க் கண்ணா  வதி ஒ த்தி ைகவைளயல்கள் சப்திக்க, ேசைலத் 
தைலப்ைப ம் தைலமயிைர ம் அனாவசியமாகச் சாி ெசய்  ெகாண்டாள். நாகராஜ் 
தி ம்பி அவைள ஒ ைற பார்த்தான். 
 
    ேரஸ் ெதாடங்கி விட்ட . அேத நம்பர்கள். ஆனால் ேவ  குதிைரகள், ேவ  
ஜாக்கிகள். " ன்றாம் நம்பர் தான் ெஜயிக்கப் ேபாகிற !" என்றான் சாரங்கன். 'அ  
ெஜயிக்காமல் இ க்கக் கடவதாக!' என்  நாகராஜ் நிைனத் க் ெகாண்டான். 
சாரங்கன் ேரஸ்கைள ம் குதிைரகைள ம் பற்றித் தனக்கு மட் ேம எல்லாம் ெதாிந்த  
ேபாலக் காட் க் ெகாண்ட  அவ க்கு ெதாி ம்; என்ைனக் ேகட்  
விைளயா யி ந்தால் இதற்குள் ஒ  ேர லாவ  பணம் பண்ணியி க்கலாம் என்  
அவன் நிைனத்தான். சாரங்கன் ேயாசைன ேகட்குமளவிற்குத் தன்ைனப் ெபாியவனாக 
அங்கிகாிக்காத  அவ க்கு மனத்தாங்கலாக இ ந்த . அேத சமயத்தில் தானாக 
வ ய மா பட்ட க த் க்கைளக் கூறிச் சர்ச்ைசையக் கிளப்ப ம் தயக்கமாக 
இ ந்த . 
 
    ேரஸ் சூ  பி க்கத் ெதாடங்கிய டன் உட்கார்ந்தி ந்த வர்கள் எல்லா ம் 
பரபரப் டன் எ ந்  நின்றார்கள். "கம் ஆன், கம் ஆன்!" என்ற கூச்சல்கள் எ ந்தன. 
"கம் ஆன் ம்தாஜ்!" என்ற கூச்ச டன் நாகராஜின் ேதாளின் ேமல் ஒ  ைக வி ந்த . 
தி க்கிட்  அவன் தி ம்பிப் பார்த்தான். "ஓ ஐஆம் ஸாாி" என்  க ப் க் 
கண்ணா க்காாி சடக்ெகன்  தன ைகைய இ த் க் ெகாண்டாள். பரபரப்பில் 
தன்ைனயறியாமல் அவன் ேமல் ைக ேபாட் ப்பாள்; அல்ல  ேவண் ெமன்ேறயா? 
அதன் பிறகு நாகராஜின் மனம் ேர ல் ெசல்லவில்ைல. 'ஒ ேவைள கிராண்ட் 
ேரா வாசியாக இ ப்பாேளா?' என்  அவ க்குச் சந்ேதகமாக இ ந்த . 
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    ன்றாம் நம்பர்தான் ெஜயித்த . "த்சு, த்சு, கட் யி க்கலாம்" என்  சாரங்கன் 
ைகைய உதறிக் ெகாண்டான். நாகராஜ் க ப் க் கண்ணா யின் ாியாக்க்ஷைனப் 
பார்ப்பதற்காகப் பின் றம் பார்த்தான். இதற்ெகன்ேற காத்தி ந்தவள் ேபால அவள் 
அவைனப் பார்த் ப் ன்னைக ெசய்தாள். "எக்ஸ்க் ஸ் மீ!" என்  ேபசத் 
ெதாடங்கினான். நாகராஜுக்கு ர்ச்ைச ேபாட் வி ம் ேபா ந்த . 
 
    "எக்ஸ்க் ஸ் மீ! அ த்த ேரஸுக்கு ஏதாவ  ப் தர மா?" 
 
    நாகராஜ் ேபச வாய் திறக்கும் ன்ேப, "நம்பர்  அல்ல  நம்பர் ஃ ைபவ்!" என்றான் 
சாரங்கன், அவைனப் பார்த் . "தாங்க் !" என்  அவள் ன்னைக ெசய்தாள். 
நாகராஜுக்கு எாிச்சலாக இ ந்த . என்னிடம் தான் ேகள்வி ேகட்டாள்? இவைன யார் 
பதில் ெசால்லச் ெசான்ன ? 
 
    " க்ெகட் வாங்கிக் ெகாண்  வரலாம்டா" என்  சாரங்கன் கிளம்பினான். "இ , 
இ " என்  நாகராஜ் க ப் க் கண்ணா ையப் பார்த்  "உங்க க்கு ஏதாவ  

க்ெகட் வாங்க ேவண் மா?" என்  ேகட்டான். "ெயஸ் ெவாி ைகன்ட் ஆஃப் " 
என்  தன ைகப் ைபையத் திறந்  ஒ  ஐந்  பாய் ேநாட்ைட எ த் க் ெகா த்தாள். 
" -ஃைப க்கு ஒ  க்ெகட்". 
 
    க்ெகட் ெகௗண்டாில் க ப் க் கண்ணா க்கு " -ஃைப க்கு ஒ  க்ெகட் ம், 
தங்க க்கு ஃைப - க்கு இரண்  க்ெகட் க ம் வாங்கிக் ெகாண்டான் சாரங்கன். 
காலாிக்குச் ெசன்ற ம் நாகராஜ் க ப் க் கண்ணா யிடம் -ஃைபவ் க்ெகட்ைடக் 
ெகா த்  அவளிடமி ந்  ஒ  ேபானஸ் ன்னைகையப் ெபற் க் ெகாண்டான். 
அந்தப் ன்னைகயின் மீ  எவ்வள  ேவண் மானா ம் ெபட் கட்ட அவன் தயாராக 
இ ந்தான். 
 
    ேரஸ் ெதாடங்கிய . ஐந்தாம் நம்ப ம் இரண்டாம் நம்ப ம் ஆரம்பத்தி ந்ேத 
மற்றக் குதிைரகைளப் பின் தங்க ைவத்  விட்  ன்னால் தாவின. கிட்டத்தட்ட 
சமேவகத் டன் ஓ க் ெகாண் ந்த அந்தக் குதிைரகளில் எ  த ல் வ ெமன்ேற 
ெசால்ல யவில்ைல. ஆனால், ஃபினிைஷ ெந ங்கும்ேபா  திடீெரன்  இரண்டாம் 
நம்பாின் ேவகம் அதிகாித்த ; தைரயில் கால் பாவாமல் அ  காற்றில் நீந்திச் ெசல்வ  
ேபாலத ேதான்றிய . க ப் க் கண்ணா  வதி உற்சாகத் டன் ைகக்குட்ைடைய 
ஆட் யவாேற குதிகுதிெயன்  குதித்தாள்; கூச்ச ட்டாள். அேதா இரண்டாம் நம்பர் 
ஃபினிஷிங்க் ைலைனக் கடந்ேத விட்ட  க ப் க் கண்ணா  வதிையக் கட் ப் 
பி க்க யா  ேபா ந்த . "தாங்க் !" என்  அவள் எதிர்பாராதவிதமாக 
நாகராஜனின் ைகையப் பி த் க் கு க்கினாள். எெலக்ட்ாிக் ஷாக் அ ப்ப  
ேபா ந்த  அவ க்கு. இவள் கிராண்ட் ேரா தான், சந்ேதகேமயில்ைல. "பணம் 
கெலக்ட் பண்ணிக் ெகாண்  வ கிேறன்" என்  ெசால் க் ெகாள்ளக் கடைமப் 
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பட்டவள் ேபால அவள் நாகராஜனிடம் கூறிவிட் ச் ெசன்றாள். சாரங்கன் இைதக் 
கவனிக்காமல், "இன்ைறக்கு இவ்வள தான்; இனிேமல் விைளயாடப் ேபாவதில்ைல" 
என்  த்தவா  க்ெகட் கைளக் கிழித்ெதறிந்தான். 
 
    அ த்த ேரஸ்களில் பணம் எ ம் கட்டாமல் அவர்கள் ெவ மேன ேவ க்ைக 
பார்த்தார்கள்-சாரங்க ம் ரமணி ம் குதிைரகைள; நாகராஜ் க ப் க் கண்ணா  

வதிைய. நா  மணி ேரஸ் ந்த ம், "ேபாகலாம்டா. இவன் ேவேற இடெமல்லாம் 
பார்க்க ெமன்கிறான்" என்  சாரங்கன் கிளம்பினான். நாகராஜுக்கு ஏமாற்றமாக 
இ ந்த . க ப் க் கண்ணா ைய விட் விட் ப் ேபாக அவ க்கு மனமில்ைல. அேத 
சமயத்தில் நான் வரவில்ைல என்  சாரங்கனிடம் ெசால்ல ம் ைதாியமில்ைல. 
க ப் க் கண்ணா ையப் பார்த்  மதிப்பாகத் தைலைய ஆட்  ஒ  ன்னைக 
ெசய் விட் , அவன் சாரங்கைன ம், ரமணிைய ம் பின் ெதாடர்ந்தான். சாியான 
ேகாைழ என்  அவள் நிைனத்தி ப்பாள். 
 
    வ ம் ேரஸ்ேகார்ஸுக்கு ெவளிேய வந்தார்கள். சினிமா பார்ப்பதற்கு  
ெசய் , வித்யா விஹார் ஸ்ேடஷன் வைர நடந்  அங்கி ந்  வி. .க்கு மின்சார ரயில் 
பி த்தார்கள். வி. .-யில் ஒவ்ெவா  சினிமாத் திேயட்டராக ைழந்  பார்த்தார்கள். 
ஆனால், எங்கும் க்ெகட் கிைடக்கவில்ைல. 
 
    "நான் ஒன்  ெசால்லட் மா?" என்றான் சாரங்கன். ேபசாமல் எங்ேகயாவ  ேபாய் 
பீர் கு க்கலாம்" 
 
    "எங்ேக?" 
 
    "எனக்கு ஒ  இடம் ெதாி ம்". 
 
    "நான் ெர " என்றான் ரமணி. சாரங்கன் நாகராைஜப் பார்த்தான். "ஓேக" என்றான் 
நாகராஜ். 
 
    ெகாலாபா வைரயில் நடந் , அங்கி ந்த ஒ  சந் க்குள் அவர்கைள அைழத் ச் 
ெசன்றான் சாரங்கன். கிட்டத்தட்ட ஒேர மாதிாியாக இ ந்த அ க்கு மா க் 
கட் டங்களிைடேய, குறிப்பிட்டட ஒ  கட் டத்தைத எப்ப ேயா அைடயாளம் கண்  
ெகாண்  உள்ேள ைழந்தான். எதிேரயி ந்த ஒ  கதைவத் தட் னான். சிறி  ேநரம் 
தட் ய பிறகு. குள்ளமான ஒ  இைளஞன் கதைவ ஒ க்களித்தாற்ேபாலத் திறந்  
தைலைய மட் ம் ெவளிேய நீட் னான். 
 
    "திறந்தி க்கிறதா?" என்  சாரங்கன் ேகட்டான். 
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    "உம்" என்  அவன் கதைவ நன்றாகத் திறந்தான். அவர்கள் உள்ேள வந்த ம், 
ம ப  கதைவ த் தாழிட்டான். சுவாில் சாய்த்தப்பட் ந்  ன்  ஸ்டீல் 
நாற்கா கைள அவர்கள் உட்கா வதற்காக அங்கி ந்த ேமைஜெயான்ைற 
ஒட் னாற்ேபால எ த் ப் ேபாட்டான்.. 
 
    " ன்  பாட் ல் பீர்" 
    "பீர் பாட் ல்கைள ம் ஊற்றிக் கு க்கக் கண்ணா த் தம்ளர்கைள ம் ைபயன் 
ேமைஜ ேமல் ெகாண்  வந்  ைவத்தான். அவேன பாட் ல்கைளத் திறந் ம் 
ெகா த்தான். 
 
    "ெவ ம் பீர் கு த் ப் பிரேயாசமில்ைலயடா" என்றான் ரமணி. 
 
    "ேவெறன்ன ேவண் ம்?" 
 
    "விஸ்கி ஆர் ஸம்திங்". சாரங்கன் ைபயைனக் கூப்பிட்  விஸ்கி விைலைய 
விசாாித்தான். பிறகு ரம் விைலைய விசாாித்தான். ரம்தான் ம வாக இ ந்ததால் 
அைதேய கு ப்பெதன்   ெசய்தார்கள். 
 
    ன்  ைபன்ட் ரம் வாங்கிக் ெகாண் , பீ ம் ரம் மாகக் கலந்  காக்ெடயில் 
அ ந்தத் ெதாடங்கினார்கள். காக்ெடயி ன் ெசந்நிறத்தில் ஒ  கவர்ச்சி: அதன் 
ெந யில் ஒ  மயக்கும் கு மம் அதன் சியில் ாிந்  ெகாள்ள யாத - ஆனால் 

ாிந்  ெகாள்ளத் ண் ம் ஒ  கசப் . அதிகம் பழக்கமில்லாததால் மளக் மளக்ெகன்  
அவசரமாக அவர்களால் கு க்க யவில்ைல. ஏேதேதா ேபசிக் ெகாண்  ெம வாகக் 
கு த்தார்கள். ஆரம்பத்தில் அச்சிடத் தகுந்ததாக இ ந்த அவர்கள் ேபச்சு ெமல்ல 
ெமல்ல அச்சிடத் தகாததாக மாறிக் ெகாண்  ேபாயிற் . நாகராஜ் க ப் க் கண்ணா  
மங்ைகைய நிைனத் க் ெகாண்டான். அவ ைடய கண்கள் கிறங்கின. இ  
கன்னங்களி ம் யாேரா சரக் சரக்ெகன்  ேதய்ப்ப  ேபால ம், வி க் வி க்ெகன்  
சைதையப் பி த்  இ ப்ப  ேபால ம் இ ந்த . கு த்த  ேபா ெமன்  
ேதான்றிய . ஆனால் பாதியில் நி த்த ெவட்கப்பட் க் ெகாண் , 
ெகௗரவத் க்காக ம், றாப் க்காக ம் அவன் கு த் க் ெகாண்ேடயி ந்தான். 
ைபயனிடம் எட்டணா க்கு கார பிஸ்கட் வாங்கி வரச் ெசால்  ஆ க்கு இன் ம் 
சிறி  ரம் ஊற்றச் ெசான்னார்கள். பிஸ்ெகட் தின்  ெகாண்ேட கு த்தார்கள். பிறகு, 
சிகெரட் ைகத் க் ெகாண்ேட கு த்தார்கள். 
 
    அைரைமணி ேநரம் கழித்  ெவளிேய வந்தேபா  வாின் மனதி ம் உற்சாகம் 
நிரம்பியி ந்த . ஒ  கு ட் த்தனமான, அசட் த் ணிச்சல் கலந்த உற்சாகம். 
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ெகாலாபாவில் நடந்  ெகாண் ந்த வி ைறக் கூட்டத்ைத, நைடபாைதக் 
கைடகைள - ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்ேட அவர்கள் நடந்தார்கள். சாைலயில் 
எதிேர வந்த ெபண்கள் ேமெலல்லாம் நாகராஜ் ேவண் ெமன்ேற இ த் க் ெகாண்  
நடந்தான். "ேடய், ேடய்!" என்  சாரங்கன் அவைனத் த த்தான். நாகராஜன் உடேன 
சாரங்கைன இ க்கக் கட் க் ெகாண்டான். "ேகாச்சுக்காேதடா!" என்றான். 
 
    ெகாலாபாவில் ேம ம் கீ மாகச் சிறி  ேநரம் உலாவிய பிறகு, ேகட் ேவ ஆஃப் 
இந்தியா வைர அவர்கள் நடந்  ெசன்றார்கள். அங்ேக ஒ  ெபஞ்சில் ேபாய் 
உட்கார்ந்தார்கள். எ ஃெபன்டாவி ந்  ஒ  ாிஸ்  படகு அப்ேபா தான் தி ம்பி 
வந்  ப த் ைறய கில் நின்றி ந்த . பிரயாணிகள் படகி ந்  இறங்கி வந்  
ெகாண் ந்தார்கள் "பத்  ைபசாவில் கப்பல் பா ங்கள் ஸாப்!" என்  க த்தி ம் 
ேதாளி ம் நிைறயப் ைபனாகுலர்கைள மாட் க் ெகாண் ந்த ஒ வன் அவர்கள ேக 
வந்  நின்றான். "ைபனாகுலர் இல்லாமேல கப்பல்தான் ெதாிகிறேத!" என்றான் 
சாரங்கள். 
 
    "கப்ப ன் ேம ள்ள எ த் க்கைளப் பார்க்கலாம் ஸாப்!" 
 
    "அைதப் பார்ப்பதால்தான் என்ன உபேயாகம்!" 
 
    திடீெரன்  நாகராஜுக்கு குமட் க் ெகாண்  வந்த ; கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள 

யன்றான்; யவில்ைல. 'களக்' என்  வாந்தி எ த்தான். "களக், களக்' என்  
ெதாடர்ந்  வாந்திெய த் க் ெகாண் ந்தான். சாராய ெந  குப்ெபன்  சிய . 
தைலக்கு ேமல் வட்டமிட் க் ெகாண் ந்த கடற்பறைவெயான்  இந்தக் காட்சிையக் 
காணச் சகியாத  ேபாலக் கடைல ேநாக்கிப் பறந்  ெசன்ற . 
 
    "இவன் இப்ப த்தான், அள  ெதாியாமல் கு ப்பான்" என்றான் சாரங்கன், 
ரமணியிடம். தைலையப் பி த் க் ெகாண்  உட்கார்ந்தி ந்த நாகராைஜ அங்ேகேய 
விட்  விட்  அவர்கள் ப களில் இறங்கி நீர கில் ெசன்றார்கள். அேரபியக் கடல் 

ச் சூாியைன அனாயசமாக வி ங்குவைதப் பார்த்தார்கள். 
 
    அவர்கள் தி ம்பி வந்தேபா  நாகராஜ் ெபஞ்சில் ப த் க் குறட்ைட விட் த் 

ங்கிக் ெகாண் ந்தான். "ேடய், எ ந்தி டா, எ ந்தி டா!" என்  சாரங்கன் 
அவைன எ ப்பினான். அங்கி ந்  ஒ  டாக்  ைவத் க் ெகாண்  அவர்கள் 
ெசௗபாத்திக்குச் ெசன்றார்கள். டாக் யில் ெசல் ம் வழிெயல்லாம் நாகராஜ் ங்கிக் 
ெகாண்ேட 
    இ ந்தான். 
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    ெசளபாத்தி கடற்கைரயில் ேபல் ாி, பானி ாி, ஆ ாி வைகயறாக்கைள 
சாரங்க ம், ரமணி ம் ஒ  ைக பார்த்தார்கள். நாகராஜுக்கு எ ம் 
ேவண் யி க்கவில்ைல. சாப்பிட்டால் ம ப  வாந்திெய க்குேமா என்  பயமாக 
இ ந்த . வ ம் மண ல் உட்கார்ந்  கடற்கைரக் கூட்டத்ைத ம், ேகாேவ  
க ைதகள், ஒட்டகங்கள் ேமல் சிறியவர்க ம், ெபாியவர்க ம் சவாாி ெசய்வைத ம் 
பார்த் க் ெகாண் ந்தார்கள். இ ட் ய பிறகு, மலபார் ஹில்ஸ் ஏறி, அங்கி ந்த ஒ  
ெரஸ்டாரன் க்குச் ெசன்றார்கள். 
 
    ெரஸ்டாரன் ன் கூைரயில் நாற்கா கள் ேபாடப்பட் ந்தன. அங்கி ந்  
பார்த்தால் பம்பாய் நகரம் ஜகஜ்ேஜாதியாகத் ெதாிந்த . ேபல் ாி ஸ்டால்களின் 
காஸ்ைலட் கள் தல் மாாீன் ைரவின் பிரகாசமான ெமர்க்குாி வாிைச வைரயில் 
எல்லாேம ெதாிந்த . ஆனால், நாகராஜுக்கு இைவ ஒன் ேம ெதாியவில்ைல. 
அ ேகயி ந்த ஒ  ேமைஜயில் உலகதைதேய மறந்தவர்களாக ஒ வாில் ஒ வர் 
ஆழ்ந்  அமர்ந்தி ந்த இளம் காதலர்கள் இ வர்கள்தான் அவன் கண்க க்குப் 

தாகாரமாகத் ெதாிந்தார்கள். இன் ம் சில நாட்களில் சாரங்கன் தன் மைனவி டன் 
இந்த ெரஸ்டாரன் ல் வந்  உட்காரக் கூ ம். நாகராஜ் க ப் க் கண்ணா  வதிைய 
நிைனத் க் ெகாண்டான். எளிதில் ெபற்றி க்கக் கூ ய ஏேதா ஒன்ைற இழந்  விட்ட 
ஏக்க ம் தவிப் ம் அவன் உள்ளத்தில் நிரம்பியி ந்தன. 
 
    ெரஸ்டாரன் ந்  அவர்கள் ெவளிேய வந்தேபா  மலபார் ஹில்ஸ் பஸ் 
ஸ்டாண் களில் வி ைறக் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்  ெகாண் ந்த . ேவ  
வழியின்றி, மின்சார ரயில் பி ப்பதற்காக கிராண்ட் ேரா  ஸ்ேட ஷைன ேநாக்கி 
அவர்கள் நடந்தார்கள். நாகராைஜ இப்ேபா தான் ேபாைத  ேவகத் டன் தாக்கத் 
ெதாடங்கியி ந்த . ஏேதேதா சம்பந்தமில்லாமல் பிதற்றியவா  அவன் நடந்தான். 
ேநாவல்  திேயட்டர ேக ெசல் ம்ேபா  சட்ெடன்  அவன் நின்றான். என்ன 
ஆச்சாியம்! திேயட்டர் வாச ல் எங்ேகா பார்த்தவா  க ப் க் கண்ணா  வதி 
நின்றி ந்தாள். "மிஸ்!", என்  நாகராஜ் அவைள ேநாக்கிப் பாய்ந்தான். ரமணி ம் 
சாரங்க மாக மிக ம் பா பட்  அவைன ஸ்ேட ஷன்வைர இ த் க் ெகாண்  
ேபானார்கள்; ரயி ல் உட்கார்த்தினார்கள். ரயி ல் ெசல் ம் வழிெயல்லாம் நாகராஜ் 
தன்மீ  பிரேயாகிக்கப்பட்ட பலாத்காரத்ைத எதிர்த் , மனத்தாங்க டன் ஒ  
பலகீனமான எாிச்ச ட ம் சாரங்கன் மீ  ைறப்பான பார்ைவைய சியவா , 
அவ க்கு ஒ  பாிகாசப் ெபா ளாக ம் ெபட் யில் இ ந்த மற்றவர்க க்கு ஒ  
சுைவயான காட்சிப் ெபா ளாக ம் இ ந்தான். 
 
    பத்தைர மணிக்கு அவர்கள் மா ங்காைவ அைடந்தார்கள். சாரங்க ம் ரமணி ம் 
நாகராைஜ அவ ைடய பில் ங் வாசல் வைரயில் ெகாண்  ேசர்த்தார்கள். 
"அைறவைரயில் வரட் மா, அல்ல  நீ ேபாய்க் ெகாள்கிறாய?" என்றான் சாரங்கன். 
அவ ைடய குர ல் ஒ  ஏளன ம் அலட்சிய ம் இ ந்ததாக நாகராஜுக்குத் 
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ேதான்றிய . ேதாழைமக்கும் ெபா ைத ஓட் வதற்கும் நாகராஜ் ெப மள க்குத் 
தன்ைனேய நம்பியி ந்தாெனன்ற உணர்வால் ஏற்பட்ட அலட்சியம். சுயமாகத் தன் 
தனிைமப் பிரச்ைனக்குத் தீர்  கா ம் சக்தி ம் திறைம ம் இல்லாதவன் அவெனன்ற 
நிைனப்பில் விைளந்த ஏளனம். "நீங்கள் ேபாய்க் ெகாள் ங்கள்; ஐவில் மாேனஜ்" 
என்றான் நாகராஜ். அவர்கள் ெசன்  விட்டார்கள். 
 
    நாகராஜ் மா ப்ப களில் ஏறித் தன் அைறைய அைடந்தான். ஆயாசத் டன் 
கட் ல் சாய்ந்தான். சாரங்கன் உதவியால் ஒ  ஞாயிற் க் கிழைமைய எப்ப ேயா 
கழித்  விட்ேடாெமன்  அவ க்குத் தி ப்தியாக இ ந்த . அேத சமயத்தில் 
சாரங்கன் உதவியில்லாமல் அ  கழிந்தி க்க யாதா என்ன என் ம் ேதான்றிய . 
சாரங்க ம் அவ ம் ஒ  பரஸ்பரத் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்தார்கள். நாகராஜுக்குத் 
ேதைவயாக இ ந்த  பின்னப்படாமல் தன்ைன ைமயாக ஆட்ெகாண்  தன் 
தனிைமைய நீக்கக் கூ ய ஒ  ெப ஞ்சக்தி. சாரங்க க்குத் ேதைவயாயி ந்த  தன் 
சாகஸங்கைள ம் திறைமகைள ம் அங்கீகாித்  ஏற் க் ெகாள் ம் ஒ  பரம பக்தன். 
அவர்கள் இ வ ம் இந்தத் ேதைவகைள ஒ வ க்ெகா வர் எப்ேபா ேம 
இல்லாவிட்டா ம், சில சமயங்களில், ைமயாக இல்லாவிட்டா ம் ஓரள க்குப் 

ர்த்தி ெசய்  ெகாள்ள ந்த . 
 
    ஆனால் கல்யாணமான பிறகு சாரங்க ைடய ேதைவ தன் மைனவியிடம் ர்த்தி 
யைடந் விடக்கூ ம். இனி சாரங்க னின் தயவில்லாமல் வி ைற நாட்கைளக் 
கழிக்க அவன் பழகிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 'அ த்த ஞாயிற் க் கிழைம காைலயில்  
ெவட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்' என அவன் நிைனத்தான். 'சாப்பிட் விட்  ஒ  
மாட் னி ேஷா பார்த்  விட்  வந்தால் ஒ  நாள் தீர்ந்  ேபாகும். அல்ல  ேபசாமல் 
அம்பி ட் க்குப் ேபாகலாம். அல்ல  ேரஸுக்குப் ேபாய் ஒ  ஜாக்பாட் க்கட் 
வாங்கிக் ெகாண்  அங்ேகேய உட்கார்ந்  விடலாம். அந்தக் க ப் க் கண்ணா  
மங்ைகைய ஒ  ேவைள அவன் மீண் ம் அங்ேகேய சந்திக்கக்கூ ம். அல்ல  
அவைளப் ேபால ேவ  யாராவ , யாெரன்ப  க்கியமில்ைல. எங்ேக ெயன்ப  

க்கியமில்ைல. தனித் தன்ைமைய இழந் தான் தனிைமையப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்றால் அதற்கு நிரந்தரமான ஏற்பா கள் எதற்காக? சிேநக உடன்பா கள் 
தான் எதற்காக? அவ்வப்ேபா  உ வாகும் சந்தர்ப்பங்கள், தற்கா கமான 
ஷரத் களற்ற உற கள் இைவேய ேபா மானைவ. இைவேய சிறந்தைவ. 
 
    சீட்டாட்டத்தின் ஜன்னி, ேரஸ்ேகார்ஸ் அல்ல  விைளயாட்  ைமதானத்தில் 
கு மி ள்ள ஜனத்திரளின் இைரச்சல், சினிமாத் திேயட்டாின் இ ள், ஒ  அழகிய 
ெபண்ணின் கணேநரப் ன்னைக, இைவ நிரந்தர மான உ வ ம் இயக்க ம் 
இல்லாதைவ. இவற்றிெலல்லாம் அவன் தன் தனித் தன்ைமைய அடகு ைவத்தால் 
உட க்குடன் மீட் க் ெகாள்ளலாம்.  வைர கூடேவ வந் , "அைற வைரயில் 
வரட் மா?" என்  அைவ ேகட்கா . திங்கட்கிழைம காைலயில் ஆபிஸுக்குப் ேபான் 



 65

பண்ணி "ராத்திாி ங்கினாயா?" என்  விசாாித்  அவ ைடய தனித் தன்ைமயின் 
இழப்ைப மீண் ம் மீண் ம் நிைன ட் , அைத ஒ  நிரந்தரமான இழப்பாகச் 
ெசய்யா . 
    --------------- 
 

6. சிவப்பாக, உயரமாக, மீைச வச்சுக்காமல் 
 
 
    'சிவப்பாக, உயரமாக, மீைச வச்சுக்காமல்' தனக்கு வரப் ேபாகிறவைனப் பற்றிய 
இந்த மங்கலான உ வம் இப்ேபா  சில நாட்களாக நீலாவின் மனத்தில் அ க்க  
ஊசலாடத் ெதாடங்கியி ந்த . 
 
    வய  இ பத்திரண் ; ெபண் குழந்ைத. ட் ல் வரன் பார்க்கத் ெதாடங்கி 
விட் ந்தார்கள். ஜாதகம், ர் கம், குலம் ேகாத்திரம், பதவி, சம்பளம் இத்யாதி இந்த 

யற்சிக ம் அதன் பின்னி ந்த பாி ம் கவைல ம் அவ க்கு ஒ விதத்தில் 
பி த் த்தான் இ ந்த . என்றா ம், இ  சம்பந்தமாக அவள் இளம் மனத்தி ம் சில 
அபிப்பிராயங்க ம் ெகாள்ைகக ம் இ க்கக் கூ ெமன்ேறா, அவற் க்கு ஒ  

க்கியத் வம் அளிக்க ேவண் ெமன்ேறா தன் ெபற்ேறார் சிறி ம் நிைனக்காத  
அவ க்குச் சற்  எாிச்சைல ம் அளித்த . அேத சமயத்தில் இ  சம்பந்தமாகத் 
தன்ைன அவர்கள் விசாாித்தால் தன்னால் தீர்மானமான, ல் யமானெதா  பதிைலச் 
ெசால்ல மாெவன்  சந்ேதகமாக ம் இ ந்த .ெபாிேயார் க ைடய க த் க்கள் 
எவ்வள க்ெகவ்வள  திடமான கனபாிமாணங்க ம் உண்ைமயின் தீவிர ம் 
உைடயதாக இ ந்தனேவா, அவ்வள க்கவ்வள  அவ ைடய க த் க்கள் 
அவ க்ேக ாியாதெதா  திராக ம், பிறர் ேகட்டால் சிாிப்பார்கேளாெவன்ற 
பயத்ைத ட் பைவ யாக ம் இ ந்தன. 
 
    அவன் சிவப்பாக இ ந்தான். அவ ைடய கன களில் இடம் ெபற்றி ந்த 
இைளஞன், சிவப்ெபன்றால் ஆங்காரச் சிவப்  இல்ைல; மட்டான, பதவிசான சிவப் . 
அவன் உயரமாக இ ந்தான் - நீலாைவவிட ஓாி  அங்குலங்கள் உயர மாக, அவள் 
ெசளகாியமாக தன் கத்ைத அவன் மார்பில் பதித் க் ெகாள்ளக் கூ ய உயரம். 
ெவட்கத்தில் தாழ்ந்தி க்கும் அவள் பார்ைவ சற்ேற நிமி ம் சமயங்களில் அவைள 
உவைகயி ம், சி ர்ப்பி ம் ஆழ்த் ம் உயரம். கைடசியாக, ஆனால் க்கியமாக, 
அவ க்கு மீைசேயா, தா ேயா இ க்கவில்லல் ம ம ெவன்  ஒட்ட க்ஷவரம் 
ெசய்யப்பட்ட சுத்தமான 'மாசு ம வற்ற' கம் அவ ைடய . அந்த இைளஞ டன் 
அவள் தன் கன களில் தனக்கு மிக ம் பாிச்சயமான இடங்களி ம், தான் 
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பார்த்ேதயிராத பல திய இடங்களி ம், மீண் ம் மீண் ம் அைலந்  திாிவாள். 
ேஜா யாக அவர்கள் பார்த்  மகிழ்ந்த ேபச்சுக்கள்தான் எத்தைன! ஆனால் அந்தக் 
கன  இைளஞன் எவ்வள க் ெகவ்வள  அ கில் இ ப்பதாகத் ேதான்றினாேனா, 
அவ்வள க்கவ்வள  எட்டாத் ெதாைலவில் இ ப்பதாக ம் ேதான்றினான். 
எவ்வள க்ெகவ்வள  அவைனப் பற்றித் ெதாி ெமன்  ேதான்றியேதா, 
அவ்வள க்கவ்வள  அவைனப் பற்றித் ெதாியாெதன் ம் ேதான்றிய . ஓயாமல் 
அைலபா ம் நீர்ப்பரப்பில் ேகாணல் மாணலாக ெநளி ம் ஒ  பிம்பம் அவன்; 
ேவகமாகச் ெசன்  மைறந் விட்ட பஸ் ஜன்ன ல் பார்த்த கம் - அவள் அவைனப் 
பார்க்க ம் ெசய்தாள்; பார்க்க மில்ைல. 
 
    நீலா ஒ  சர்க்கார் ஆபீசில் ேவைல பார்த்  வந்தாள் - குமாஸ்தாவாக. அவ ைடய 
ஆபீசில் நிைறய இைளஞர்கள் இ ந்தார்கள். ஏன், அவ ைடய ெசக் ஷனிேலேய 
ஒ வன் இ ந்தான். எல்லாம் - அவள் பார்ைவயில் ப  சாதாரணமாக 'சீப்' 
ஃெபல்ேலாஸ். அவைளப் ேபான்ற ஓர் அாிய ரத்தினத்ைதப் ாிந்  ெகாள்ளேவா, 
அதன் அ ைம அறிந்  ேபாற்றிப் பா காக்கேவா லாயக்கில்லாதவர்கள். இந்த 
மட்டரகமான கும்ப ந்  அவ க்கு வி தைல அளிப்பதற்ெகன்  அவதாரம் 
எ த்தி ப்பவன்தான் அவ ைடய கன  இைளஞன். 
 
    "ஓ, என் அன் க்குாியவேன, எங்கி க்கிறாய் நீ? நான் ேகட்கும் பாடல்கைளக் 
ேகட் க் ெகாண் , ப க்கும் பத்திாிக்ைககைளப் ப த் க் ெகாண் , பார்க்கும் திைரப் 
படங்கைளப் பார்த் க் ெகாண் , நடக்கும் சாைலகளில் நடந்  ெகாண் , கவனிக்கும் 
ேபாஸ்டர்கைளக் கவனித் க் ெகாண் , பயணம் ெசய் ம் டாக் களி ம், ஆட்ேடா 
ாிக்க்ஷக்களி ம் பயணம் ெசய்  ெகாண் , ஏறியிறங்கும் ப க்கட் களில் ஏறியிறங்கி, 
உபேயாகிக்கும் ேஹர் ஆயிைல ம், த் ேபஸ்ைட ம் உபேயாகித் க் ெகாண் , 
அ ந் ம் பானங்கைள அ ந்திக் ெகாண் , என்ைனத் தாக்கும் ஓைசகள், 
மணங்களினால் தாக்கப்பட் , சி ர்க்க ைவக்கும் காட்சிகைளக்கண்  சி ர்ப்பில் 
ஆழ்ந் , வியர்க்க ைவக்கும் ெவயி ல் வியர்த் க் ெகாண் , விசி ம் ெதன்ற னால் 
விசிறப்பட் , நைனக்கும் மைழயி ம் நிலெவாளியி ம் நைனந்  ெகாண் , 
பீ த்தி க்கும் இேத கன களினால் பீ க்கப்பட்டவனாய்- எங்கி க்கிறாய் நீ? வா, 
வந் வி -ப்ளீஸ்! என்ைன ஆட்ெகாள், என்ைனக் காப்பாற் -என்ைனச் 
சுற்றியி க்கும் இந்த மனிதர் களிடமி ந் , இந்த இடங்களி ந் , இந்தப் 
ெபா ள்களி ந் , என்னிடமி ந்ேத...' 
 
    ஆர்ப்பாிக்கும் எண்ண அைலகள்; திமிறித் ள் ம் உள்ளம். 
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    தினசாி காைலயில் பஸ் ஸ்டாண் ல், ஒ  நீண்ட க் வின் மிகச் சிறிய பகுதியாய்த் 
தன்ைன ஆக்கிக் ெகாள் ம் கணத்தில், அவ ைடய இதயத்ைத ஒ  விவாிக்க 

யாத ேசாக ம், தவிப் ம், கவ்விக் ெகாள் ம்- 'இேதா மீண் ம் இன்ெனா  நாள் 
நான் பஸ் ஸ்டாண் ல் வந்  நிற்கிேறன்; பஸ் ல் ஏறி ஆபீஸ் ேபாகிேறன்-ச த் ப் 
ேபான இேத பைழய கங்க டன்' என்  அவள் நிைனத் க் ெகாள்வாள். சாைலயில் 
படபடெவன விைர ம் கார்கள், ஸ்கூட்டர்கள், இவற்ைற அவ ைடய பார்ைவ 
ஆற்றாைம டன் ரத் ம்; ழா ம். பஸ் ல் ெசல் ம்ேபா  பஸ்ைஸ ஓவர் ேடக் 
ெசய்  ெகாண்  ெசல் ம் வாகனங்கைள ம் இந்த வாகனங்க க்குள் 
அமர்ந்தி க்கும் மனிதர்கைள ம் அவ ைடய பார்ைவ நீ ம்; அைணக்கும். இந்தக் 
கார்கள் ஸ்கூட்டர்கள், அேதா அந்த ேபார்ட் ேகாக்கள், பார்கிங் லாட்கள், அ க்கு 
மா க் கட் டங்கள், ஜன்னல்கள்-இைவ உள்ள உலகம் தான் கன  இைளஞன் வசித்த 
உலகம்-பஸ் கி க்க க்கும், பன் பாக்ஸுக க்கும் அப்பாற்பட்ட உலகம். நீண்ட 
கி க்களில், கூட்டமான பஸ்களில், நிரந்தரமாகச் சிைறயாகிப் ேபான அவைள, அவன் 
எப்ப த்தான் கண்  ெகாள்ளப் ேபாகிறாேனாெவன்  அவள் ெப ச் ெசறிவாள். 
அவள் ைகயி ந்த ேநற்  ஆபீஸ் கிளப்பி ந்  எ த்  வந்தி ந்த-பத்திாிைகயின் 
பின்னட்ைடயில், சிகெரட் விளம்பரத்தில், தன்ைனப் ேபான்ற ெபண்ெணா த்திைய 
ஒ  ைகயால் அைணத்தவா , இன்ெனா  ைகயில் சிகெரட்ைட ஓயிலாகப் 
பி த்தி க்கும் இைளஞன் கூட ஓரள  கன  இைளஞனின் சாய ள்ளவன்தான். 
சிகெரட், ேஷவிங் ேலாஷன், ேஹர் ஆயில் விளம்பரங்களில் இடம் ெப ம் இந்த 
இைளஞர்கள் கூடெவல்லாம் அவள் ேபச ந்தால் எவ்வள  நன்றாயி க்கும்! 
இவர்கள் கன  இைளஞனின் நண்பர்களாகத்தான் இ ப்பார்கள். அவ ைடய 
விலாசம் இவர்க க்கு நிச்சயம் ெதாிந்தி க்கும். 
 
    பிறகு ஆபீஸ், ைகயி ந்த பத்திாிைகையக் குப் சாமியின் ேமைஜமீ  ைவத்  
விட் , அட்ெடன்டன்ஸ் ாிஜிஸ்டாில் ைகெய த்திட் விட் , அவள் தன் இடத்தில் 
உட்கா வாள். ெசக் ஷனில் ேவைல ெசய் ம் சிலர் ஏற்கனேவ வந்தி ப்பார்கள். 
மற்றவர்க ம் ஒவ்ெவா வராக வந்  உட்கா வார்கள். ேவைல ெதாடங்கும். 
இரெவல்லாம் நிசப்தமாக, நிச்சலனமாக இ ந்த அந்த அைற, திைர க்கப்பட்ட நாடக 
ேமைட ேபாலக் கு க்ெகன்  உயிர் ெபற்  விழித் க் ெகாள் ம்-குரல்கள், ஓைசகள், 
அைச கள்-நிற்கும், நடக்கும், உட்கா ம் மனிதர்கள். இவர்கைள இைணக்கும் சில 
ெபா வான அேசதனப் ெபா ள்கள். படபடெவனப் ெபாாிந்  தள் ம் 
ைடப்ைரட்டர்கள்; சரசரக்கும், ெமாடெமாடக்கும் காகிதங்கள்; இக்காகிதங்களின் ேமல் 
தம் நீல உதிரத்ைத எ த்  வ வங்களாக உகுத்தவா  தா ம், ஊ ம், தள்ளா ம் 
ேபனாக்கள்; 'க்ர்ாிங்க்...க்ர்ாிங்க்' எனத் தன் இ த்தைல ம் ேஹாதாைவ ம் அ க்க  
கர்வத் டன் பைறசாற் ம் ெதாைலேபசி; 'ெபாத் ெபாத்' ெதன்  ைவக்கப்ப ம், 



 68

திறக்கப் ப ம் ாிஜிஸ்தர்கள்; டபால் டபாெலன்  திறக்கப்ப ம், டப்ப ம் 
இ ப்பைறகள், அலமாாிகள்; தைர டன் உரா ம் நாற்கா க் கால்கள், காற்றில் 
சுவாில் உரா ம் ஒ  காலண்டர், ஒ  ேதசப்படம், ஒன்ேறாெடான்  உரா ம், ேமா ம் 
இைண ம், இைணயாத ஒ கள்.... 
 
    ஒேர விதமான ஓைசகளின் மத்தியில், ஒேர விதமான மனிதர்களின் மத்தியில், ஒேர 
விதமான ேவைலையச் ெசய்  ெகாண்  ேச! இதில் பிரமாதமான, ெக பி ம் 
அவசர ம் ேவேற. "மிஸ் நீலா! ெட ேடஷன் ஃைபல் கைடசியாக யார் ெபய க்கு 
மார்க் ெசய்யப்பட் க்கிற ?" "மிஸ் நீலா! ஆர்.வி. ேகாபாலன் ரான்ஸ்பர் ஆர்டர் 

ஸ்பாச்சுக்குப் ேபாய் விட்டதா? "மிஸ் நீலா! பி.என். (ெபன்ஷன்) தைலப்பில் திய 
ஃைபல் திறக்க அ த்த நம்பர் என்ன?" ேகள்விகள், ேகள்விகள், ேகள்விகள். அவர்கள் 
தன்ைனக் ேகட்காதேபா , அவள் தன்ைனேய ேகட் க் ெகாள்வாள்- மிஸ் நீலா! 
உனக்கு ஏன் ைபத்தியம் பி க்கவில்ைல?- மிஸ் நீலா! நீ எதற்காக இந்த அைறயில், 
இந்த நாற்கா யில் உட்கார்ந்தி க்கிறாய்?- மிஸ் நீலா! உனக்கும் இந்த 
மனிதர்க க்கும் என்ன சம்பந்தம்? 
 
    விதம் விதமான மனிதர்கள். ெவவ்ேவ  சிக ம் ேபாக்குக ம், சாயல்க ம், 
பாவைனக ம் உள்ள மனிதர்கள். ஒ  குறிப்பிட்ட மட்டத்தில், குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் 
சுழ ம் மனிதர்கள். ச ப் ட் ம் மனிதர்கள்! 
 
    அந்த ெசக்க்ஷனில் இ ந்தவர்களிேலேய வயதானவர் தண்டபாணி. ெநற்றியில் 
வி தி, வாயில் ைகயிைல. கத்தில் எப்ேபா ம் ஒ  க க ப் . ெபண்கள் 
ேவைலக்கு வ வைதப் பற்றி அவ க்கு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாத காரணத்தால், 
நீலா என்ற ெபண்ெணா த்தி அந்த ெசக்க்ஷனில் ேவைல ெசய்வைத உணர்ந்ததாகேவ 
அவர் காட் க் ெகாள்வதில்ைல. ெசக்க்ஷனில் உள்ள மற்றவர்கள் ஒ  ெபண் 
இ க்கிறாேளெயன்  கூறத் தயங்கும் ெசாற்கைள, அலசத் தயங்கும் 'டாபிக்'குகைள 
அவர் ெவகு அலட்சியமாக கூ வார். அலசுவார்; ேவண் ெமன்  தன்ைன அதிர 
ைவக்கும் ேநாக்கத் டேனேய அவர் அப்ப ப் ேபசுவதாக நீலா க்குத் ேதான் ம். 
 
    குப் சாமி இன்ெனா  ரகம். ெசக் ஷனில் 'பத்திாிைக கிளப்' அவர்தான் நடத்தி 
வந்தார். அவேர கிட்டத்தட்ட ஒ  பத்திாிைக மாதிாிதான்; சதா 'மாட்டர்' ேத  
அைல ம் பத்திாிைக பி ன் பராங்குசத்தின் சம்சாரத் க்குக் கால் ேநாெவன்றால் 
அதற்குப் பாிகாரெமன்னெவன் ... ைஹஸ்கூல் ப ப்ைப த் விட்ட 
கணபதிராமனின் மகன் ேமற்ெகாண்  என்ன ெசய்யக் கூ ெமன்  - அெமச்சூர் 
ந கரான சீனிவாசன் எந்த ேமநாட்  ந கர்கைளப் பின்பற்றலாெமன் - அ க்க  
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ேலட்டாக வ ம் ேகசவன் தன் தினசாி அட்டவைணைய எப்ப ெயல்லாம் அட்ஜஸ்ட் 
ெசய்  ெகாள்ளலாெமன் -அவர் ஒவ்ெவா வ க்கும் வ ய ஆேலாசைன 
வழங்குவார். நீலாவிட ம் அவர் ேபசுவார். "இன்ைறக்கு என்ன சீக்கிரமா வந் ட்ேட 
ேபா க்ேக!" என்கிற ாீதியில் அவர் அவளிடம் ெவகு ெசௗஜன்யத் டன் ேபச 

ற்ப ம்ேபா  அவ க்கு எாிச்சல்தான் வ ம். தண்டபாணி ஓர் அ க்கு என்றால், 
குப் சாமி ஓர் அதிகப் பிரசங்கி. 
 
    கணபதிராமன், சீனிவாசன், ேகசவன், பராங்குசம்- இவர்கைள ம் கூட 
ஒவ்ெவா வைர ம் ஒவ்ெவா  காரணத் க்காக அவள் ெவ த்தாள். கணபதிராமன், 
சதா அவ ைடய ேவைலயில் ஏதாவ  தவ கைளச் சுட் க் காட் வ ம், 
சின்னப்பாப்பாவின் ைகைய பி த்  'அ' எ தச் ெசால் த் த வைதப் ேபால 
ஒவ்ெவா  விஷயத்ைத ம் ஆதிேயாடந்தம் ெசால் த் தர ற்ப வ ம் அவ க்குப் 
பி க்கவில்ைல. சீனிவாசன், "மிஸ் நீலா!" என்  உத்திரவி ம்ேபாெதல்லாம், "இஃப்  
ேடாண்ட் ைமண்ட்", "ைகண்ட் " என்ற ெசாற்கைளப் பயன்ப த் வ  
மாியாைதயாகத் ேதான்றாமல், ஒ  நாசூக்கான ஏளனமாகேவ ேதான்றிய . 
ேகசவ ைடய ெபாிய ம ஷத் ேதாரைண ம், யாைர ம் லட்சியம் ெசய்யாத (அவள் 
உட்பட) அலட்சியப் ேபாக்கும் அவ க்கு அவன்பால் ெவ ப்ைப ஏற்ப த்தின. பி ன் 
பராங்குசத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் ாிஜிஸ்தர் கைள ம் ஃைபல்கைள ம் பல 
சமயங்களில் அவன் அனாவசியமான் ேவகத் டன், ஓைச டன் தன் ேமைஜ மீ  
எறிவதாக அவ க்குப்பட்ட . சில சமயங்களில் அவள் வராந்தாவில் நடந்  ெசல் ம் 
ேபா , ேவ  பி ன்களிடம் தன்ைனப் பற்றி மட்டமாக ஏேதா ெசால் ச் சிாித் க் 
ெகாண் ப்பதாகப் பட்ட . 
 
    ெசக்க்ஷனில் இ ந்த யாைர ேம அவ க்குப் பி க்கவில்ைல என்றா ம், 
அவ க்கு மிக அதிகமாகப் பி க்காத ஆசாமி ேகசவன்தான். ெசக்க்ஷனில் உள்ள 
மற்றவர்கள் அவைன ஒ  ெசல்லப் பிள்ைளேபால நடத் வ ம், அவ க்கு மீறி 
அவைனத் க்கிைவத் ப் ேபசுவ ம் அவ க்குப் ெபா ப்பதில்ைல. இவர்கள் 
ெகா க்கும் இடத்தினால்தான் 'இதற்கு' திமிர் அதிகமாகிற  என்  அவள் 
நிைனப்பாள். 
 
    -- லக்கி ஃெபல்ேலா சார், ேநா கமிட்ெமண்ட்ஸ், ேநா ெவார்ாீஸ். 
 
    -- ஒ  மாசத்திற்கு எவ்வள  படம் பார்ப்பாய் நீ, ேகசவன் ? 
 
    -- தனியாகப் பார்ப்பாயா, அல்ல  ஸ் ட் கம்ெபனி ஏதாவ  ? 
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    -- இந்த காலத் ப் பசங்கெளல்லாம் பரவாயில்ைல சார். இவங்க வயசிேல நாம் 
இ ந்தேபா  என்ன என்ஜாய் பண்ணியி ப்ேபாம், ெசால் ங்ேகா ? 
 
    அவ ைடய இளைமக்கும் சுேயட்ைசத் தன்ைமக்கும் அவர்கள் அளிக்கும் அஞ்ச . 
தம் இறந்த கால உ வத்ைத அவன் வ வத்தில் மீண் ம் உ வகப்ப த்தி பார்த்  
மகி ம் யற்சி. அவ க்குச் சில சமயங்களில் ெபாறாைமயாகக் கூட இ க்கும். 
தனக்குக் கிைடக்காத ஒ  விேச ஷக் கவனிப் ம் ஸ்தான ம் அவ க்குக் 
கிைடத்தி ப்ப  அவள் ெநஞ்ைச உ த் ம். இ  ேபான்ற சமயங்களில் இந்தப் 
ெபாறாைம ம் உ த்த ம் ெவளிேய ெதாிந்  விடாமல் அவள் மிகச் சிரமப்பட் த் தன் 

கத்ைத ம் பாவைனகைள ம் அலட்சியமாக ைவத் க் ெகாள்வாள்-எனக்ெகான் ம் 
இெதான் ம் லட்சியமில்ைல என்ப  ேபால. 
 
    ஒ  நாள் மாைல குப் சாமி ேகசவனிடம் ேபசிக் ெகாண் ந்தப்ேபா  அவள் 
இப்ப தான் ஞ்சிைய அலட்சியமாக ைவத் க் ெகாண் ந்தாள். 
 
    "உனக்கு எந்த மாதிாி ைவஃப் வர ெமன்  ஆைசப்ப கிறாய்? " என்  குப் சாமி 
ேகட்டார். 
 
    "எந்த மாதிாிெயன்றால்? " 
 
    "அழகானவளாகவா? " 
 
    "அழகானவளாக வர ெமன்  யா க்குத்தான் ஆைச யி க்கா  " 
 
    "ெராம்ப அழகாயி ந்தா ம் அப் றம் மாேனஜ் பண்ற  கஷ்டம்." 
 
    ேகசவன் கடகடெவன்  சிாித்தான். "எனக்கு இதிேல உங்களள  அ பவம் 
இல்ேல சார்" என்றான். இப்ப  அவன் ெசான்னேபா  தன் பக்கம் அவன் பார்ைவ 
தி ம்பிய  ேபால நீலா க்குத் ேதான்றிய . இைத சுப்ப த்திக் ெகாள்ள அவன் 
பக்கம் தி ம்ப ம் தயக்கமாக இ ந்த . 
 
    அன்  ட் க்குச் ெசன்ற ம், அவள் தல் ேவைலயாகத் தன் கத்ைதக் 
கண்ணா யில் பார்த் க் ெகாண்டாள். ேகசவன் பார்ைவ வி ந்த தன் மாைல ேநரத்  

கம் எப்ப யி ந்தெதன்  ெதாிந்  ெகாள்வதற்காக. அ  கைளத்தி ந்த . 
வியர்த்தி ந்த . சற்ேற தி ப ந்தி ந்த . ப் ம் பிரகாச ம் இன்றி மந்தமாக 
இ ந்த . 
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    இ தான் அவ ைடய கம், அவ ைடய அழெகன்  ேகசவன் தீர்மானித்  
விட்டாேனா? இந்த எண்ணம் ேதான்றிய ம கணேம, ேசச்ேச, இவன் பார்க்கும்ேபா  
என் கம் எப்ப யி ந்தாெலன்ன, இவன் என்ைனப் பற்றி என்ன நிைனத்தாெலன்ன, 
என் ம் நிைனத்தாள். அவைனப் பற்றி மறக்க யன்றாள். 
 
    ஆனால், ம நாள் காைல ஆபிசுக்குக் கிளம் ம்ேபா  வழக்கத்ைதவிட 
அதிகச்சிரத்ைத ட ம் பிரயாைச ட ம் அவள் தன்ைன அலங்காித் க் ெகாண்டாள். 
'அவ க்காக அல்ல, அவன் லம் தன்ைனத் தி ப்திப்ப த்திக் ெகாள்வதற்காக' 
என்  அவள் ெசால் க்ெகாண்டாள். 'அவ ைடய அலட்சியத்ைதப் பிளந்  
அவைனச் சலனப்ப த் வதற்காக, அவ ைடய கவனத்ைதக் கவர்ந்  அதன் லம் 
என் ெவற்றிைய ஸ்தாபிப்பதற்காக'- இந்தப் ேபாக்கிாித்தனமான எண்ணம் அவள் 

கத்தில் ஒ  ன்னைகைய எ ப்பிய . அன்  பஸ் ல் ெசல் ம் வழிெயல்லாம் 
அவள் கத்தில் ‘பளிச் பளிச்’ெசன்  ன்னைக ேரைககள் ேதான்றி மைறந்த வண்ணம் 
இ ந்தன. 
 
    அவள் ெசக் ஷ க்குள் ைழ ம்ேபா  ேகசவனின் நாற்கா  கா யாக இ ந்த . 
அட்ெடண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணி விட் த் தன் இடத்தில் வந்  உட்கா ம்ேபா , 
‘இன்  ஒ ேவைள மட்டம் ேபாட்  விட்டாேனா?’ என்  நிைனத்தாள். 
 
    ஆனால், அவன் மட்டம் ேபாடவில்ைல. பத்ேத க்கால் மணிக்கு வந்தான். 
தாமதமாக வந்த குற்ற உணர்வினால் பீ க்கப்பட்டவனாய், அவசர அவசரமாக ஃைபல் 
கட் கைளப் பிாித் , ேவைலையத் வக்கினான். 
 
    நீலா ைககைள உயர்த்தித் தைலயில் ைவத்தி ந்த ச்சரத்ைதச் சாிபாத் க் 
ெகாண்டாள். ‘கிளிங்க்...கிளிங்க்’  என்  வைளயல்கள் கு ங்கின. அவன் 
நிமிரவில்ைல. ைகயி ந்த ெபன்சிைலத் தைரயில் ந வ விட் விட்  ேமைஜக்கு 

ன் றம் ேபாய் உ ண்  வி ந் ள்ள அைத எ க்கும் சாக்கில் அவள் இடத்ைத 
விட்  எ ந்தாள்--சரக், சரக்-குனிந்  ெபன்சிைலப் ெபா க்கினாள்--கிளிங்க்- கிளிங்க்-
-ஊஹும், அவன் நிமிரேவயில்ைல. அவ க்கு எாிச்சலாக வந்த . இன்  திடீெரன 
அவன் கவனத்ைதக் கவ வ  அவ க்கு ஒ  க்கியமான விஷயமாக-ெகௗரவப் 
பிரச்ைனயாக ஆகிவிட் ந்த . அ த்தப யாக ஒ  ாிஜிச்தைர ேவண் மானால் 
கீேழ ேபாடலாமா என்  அவள் ேயாசித் க் ெகாண் ந்தேபா தான், சீனிவாசன் 
அவைளக் கூப்பிட்டார். 
 
    "மிஸ் நீலா! இஃப்  ேடாண்ட் ைமண்ட்-ஒ  ெலட்டர் கம்ேபர் ெசய்ய ம்". 
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    அவள் இடத்தி ந்  எ ந்தாள். ேகசவனின் ேமைஜக்கு மிக அ கில் 
உரசினாற்ேபால டைவ சலசலக்க, வைளயல் சப்திக்க, ப டர் மணக்க, (இன்  
ெகாஞ்சம் ப டர் அதிகமாகேவ சிக் ெகாண் ந்தாள்) நடந்  ெசன்  அவள், 
சீனிவாசனின் ேமைஜைய அைடந்தாள். ேகசவனின் ேபனா சற்  நின்ற . அவன் 
நிமிர்ந்  தன்ைனப் பார்ப்பைத அவள் உணர்ந்தாள். ‘பா , நன்றாய்ப் பா ’ என்  
நிைனத்தவா , அவள், சீனிவாசன கில் இ ந்த கா  நாற்கா யில் அமர்ந்  
அவாிடமி ந்  க த நகைல வாங்கிப் ப க்கத் ெதாடங்கினாள். அவர் ைடப் 
ெசய்யப்பட்ட ஒாிஜினிைல ைவத் க் ெகாண்  சாி பார்க்கத் ெதாடங்கினார். தான் 
ப க்கிேறாம் என்பைத நன்கு உணர்ந்தவளாய் அவள் ப த்தாள். அவ ைடய அழகிய 
குர ம் உச்சாிப் ம் இந்த வறட்  ஆபீஸ் க தத்ைதப் ப ப்பதில் ெசலவாகிக் 
ெகாண் ப்ப  ரதிர்ஷ்டம்தான். ஆனால் ேகசவன் ேகட் க் ெகாண் க்கின்றான்-
இந்த நிைன  அவ க்கு ஒ  ேபாைதைய ம் உந் தைல ம் அளித்த . க தத்ைதப் 
ப த்  த் விட்  மீண் ம் தன் இடத்தில் வந்  உட்கார்ந்த ம், ேகசவன் 
திைசயில் அவள் பார்ைவையச் ெச த்தினாள்; கு க்ெகன்  அவன் பார்ைவ அவைள 
விட்  அக வைதக் கண் பி த்தாள். அப்ப யானால் இவ்வள  ேநரமாக அவன் 
அவைளத்தான் கவனித் க் ெகாண் ந்தானா? அவ க்குக் கர்வம் தாங்கவில்ைல. 
அன்  அவள் ேதைவக்கதிகமாகேவ ெசக் ஷனில் அங்குமிங்கும் நடமா னாள்; 
ேகசவனின் பார்ைவ அ க்க  தன் திைசயில் இ ப வைதத் தி ப்தி டன் 
கவனித்தாள்-கப்பம் கட்டாமல் ஏய்த்  வந்த அண்ைட நாட் ச் சிற்றரசன் ஒ வ க்குத் 
தன் பலத்ைத நி பித்த தி ப்தி. இன் ம் ெபாிய அரசர்களின் ேமல் ேபார் ெதா க்க 

ஸ்தீப்பாக அவள் ஈ பட்ட ஒ  சி  பலப் பாீட்ைசயில் ெவற்றி. 
 
    அன்  மாைல ஒ  கனாட் பிேளஸ் கஃேபயில் நண்பர்க டன் அமர்ந்  காபி 
அ ந் ம்ேபா ம், பிறகு ஒ  70 மி.மீ. சினிமாத் திேயட்டாில் பானாவிஷன் 
பிம்பங்கைள ஸ்டீாிேயாஃேபானிக் ஒ ப்பின்னணியில் கா ம்ேபா ம், ேகசவனின் 
மனத்தில் திடீர் திடீெரன்  நீலாவின் உ வம் ேதான்றிக் ெகாண் ந்த . "இன்  
இவள் ெராம்ப ம் அலட் க் ெகால்வ  ேபா ந்தேத-என்னிடம் ஏேதேதா ெதாிவிக்க 

ய வ  ேபா ந்தேத-என் பிரைமதாேனா?" என்  அவன் நிைனத்தான். ஒ  
ேவைள இவ க்கு என்ேமல் காதல்...கீதல்...? 
 
    இந்த எண்னம் அவன் கத்தில் ன்னைகையத் ேதாற் வித்த . ஒ  
ெப ந்தன்ைமயான, க ைண நிரம்பிய ன்னைக-’பாவம், ேபைத!’ என்பைதப் ேபால. 
"இவள் குற்றமில்ைல. நான் ெராம்ப ‘அட்ராக் வ்’வாக இ க்கிேறன். தட் இஸ் தி 

ரபிள்...’ என்  அவன் நிைனத்தான். திடீெரன்  அவ ைடய இங்கிலீஷ் உச்சாிப்  
நிைன  வரேவ, அவ ைடய ன்னைக அதிகமாகிய . ‘ ல்  ப்ரனஸ் ேயஷன்!’ 
என்  நிைனத்தான். திைரயில் ஆட்ாி ெஹப்பர்ன் அழகாக குழந்ைதத் தனமாகச் 
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சிாித்தாள். ேகசவ க்கு அப்ப ேய அவைளக் ‘கிஸ்’  பண்ண ேவண் ம்ேபால் 
இ ந்த . சினிமாவி ந்  ெவளிேய வந்  சிகெரட்ைட உறிஞ்சிப் ைகைய ஊதித் 
தள்ளியேபா  அவன் ேகசவனாக இல்ைல. இந்த நாட் ல் இல்ைல. பீடர் ஒ லாக 
மாறி, நி யார்க் தியில் நடந்  ெகாண் ந்தான். ஆட்ாி ெஹப்பர்னின் சாயைல 
எதிேர வந்த ெபண்களின் கங்களில் ேத க் ெகாண் ந்தான். அவ க்கு மிக ம் 
பிாியமான ந ைக ஆட்ாி ெஹப்பர்ன்தான். அதற்கு அ த்தப  ேசாபியா லாெரன்; 
பிறகு, ெஷர்  மக்ெலயின்... 
 
    அவ ைடய வாழ்க்ைகத் ைணவியின் இலட்சிய உ வகம் இந்தப் பிாியமான 
ந ைககளின் சாயல்களில் இங்ேக ெகாஞ்சம், அங்ேக ெகாஞ்சம் என்  சிதறிக் 
கிடந்த . டைவ, த் ேபஸ்ட் விளம்பரங்களில் சிாிக்கும் வனிைதகளில் ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சம் இ ந்த . கனாட் பிேளஸ் வராந்தாக்களில் கா ம் சில கங்கள், சில 
நைடகள், சில சிாிப் கள், சில அபிநயங்கள் இவற்றில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் இ ந்த . 
இந்த ெவவ்ேவ  க்குகைளச் ேசர்த் ப் பார்த்தால், அவன் வி ம்பியவள் 
எப்ப ப்பட்டவளாக இ ப்பாெளன்  ஒ ேவைள லப்படக்கூ ம். ஆனால், அவன் 
இ வைர இந்த யற்சியில் ஈ படவில்ைல. தன் ைடய நிச்சயமின்ைமேய 
அவ க்குப் பி த்தி ந்த . அந்தந்தக் கணத்தில் ஆங்காங்ேக எதிர்ப்ப ம் அழகுகளில் 
சுவாதீனமாக லயித்  ஈ பட அ மதித்த அவ் ைடய சுேயச்ைசத் தன்ைம 
அவ க்குப் பி த்தி ந்த . ஒ  குறிப்பிட்ட பிம்பத் க்கு அ ைமயாகித் தன் 
பார்ைவக்கும் இலக்குக க்கும் எல்ைலகள் வகுத் விட அவ க்கு வி ப்பமில்ைல. 
 
    ‘காதெலன்ப  வாழ்நாள் சிவப்பாக, உயரமாக, மீைச வச்சுக்காமல்... 
    வ ம் ஒ வன் ஈ ப ம் இைடயறாத ேதடல்’ என் ம் ெராமாண் க் ஐ யா 
அவ க்குப் பி த்தி ந்தத். அவ ைடய ெபற்ேறா க்கு ேவண் மானால் 
பாட் ப்பாடத் ெதாிந்த, ேதாைசயைரக்கத் ெதாிந்த, எவளாவ  ஒ த்தி வந்தால் 
ேபா மானதாக இ க்கலாம். ஆனால் அவ க்கு வாழ்க்ைக ெவ ம் ேமார்க் குழம் ம் 
ேதாைச ம் அல்ல; சீமந்த ம் தாலாட் ம் அல்ல... இதற்ெகல்லாம் அப்பாற்பட்ட . 
ேமம்பட்ட . இந்த ேமம்பட்ட சிகரங்கைள அவன் எட்ட யாமேல ேபாகலாம்-அ  
ேவ  விஷயம். ஆனால் இவற்ைற எட்டக்கூ ய சுதந்திரத்ைத அவன் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம்; இ  மிக ம் அவசியம். 
 
    ‘மிஸ் நீலா! என்ைன நீங்கள் காத க்கும் பட்சத்தில், பாவம், உங்கள் ேநரத்ைத 

ண த் க் ெகாண் க்கிறீகள்!’ என்  அவன் நிைனத்தான். 
 
    ம  நாளி ந்  மைறத் க் ெகாள்ளப்பட்ட ஆர்வத் ட ம் பரபரப் ட ம் 
அவர்கள் ஒ வைரெயா வர் கவனிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். கண்காணிக்கத் 
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ெதாடங்கினார்கள். ‘ேகசவன் தன் அழைக ரசிக்கிறாேனா?’ என்  நீலா கவனித்தாள். 
‘இந்தப் ெபண் என்ைன பக்தி டன் பார்க்கிறேதா?’ என்  ேகசவன் கவனித்தான். 
இ வ ேம தாம் கவனிப்ப  எதிராளிக்குத் ெதாியாெதன் ம் தாம் மட் ம் 
எதிராளிையப் பாதித்  விட்டதாக ம் நம்பினார்கள். இந்த நம்பிக்ைகயில் கு கல ம் 
ெப ைம ம் அைடந்தார்கள். ெவற்றியின் ெப ைம; ெவற்றியின் கர்வம். நீலாவிடம் 
எத்தைன விதமான நிறங்களில், எத்தைன விதமான ைஸஙளில் டைவகள் 
இ ந்தனெவன்பைதக் ேகசவன் தன் தலாகக் கண் பி த்தான். அவள் கா கைளத் 
தைல மயி க்குள் ஒளித் க் ெகாள் ம் விதம், வயிற் ப் பாகம் மைற ம் ப யாகப் 

டைவத் தைலப்ைப இ ப்பில் நட் க் ெகாண்  பிறகு ேதாளில் படர விட் ந்த 
நாசுக்கு, அவள் ேபச்சி ந்த ஒ  இேலசான மழைல, அவள் விழிகளி ம் 
பாவைனகளி ம் கைரந்  விடாமல் ேதங்கிக் கிடந்த ஒ  குழந்ைதத் தன ம் 
ேபைதைம ம் இவற்ைறெயல்லாம் அவன் க்கமாகக் கவனிக்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    தன் கவனத்ைதக் கவர நீலா ெராம்ப ம் பிரயாைசப்ப கிறாெளன்  ேகசவன் 
நிைனத்தான். ஆனால் ’நானா கவனிப்பவன்’ என்  அவைளக் கவனித் க் ெகாண்ேட 
அவன் நிைனத்தான். 
 
    ‘ஒ  நாளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்ப  அல்ல  அ ப  தடைவயாவ  ேகசவன் என் 
பக்கம் பார்க்கிறான்’  என்  நீலா நிைனத்தாள். தன் அழகுக்கும், கவர்ச்சிக்கும் ஓர் 
எளிய பக்தன் அளித்த சி  காணிக்ைகயாக இைத அவள் திரஸ்காிக்காமல் ஏற் க் 
ெகாண்டாள்; தன் ைடய கன  இைளஞைன அவள் சந்திக்கும்ேபா , இந்தக் குட்  
பக்தைனப் பற்றி அவனிடம் ெசால் ச் சிாிப்பாள் அவள். ேகசவன் அவைளப் பார்க்கப் 
பார்க்க, கன  இைளஞைனப் பற்றிய அவ ைடய நம்பிக்ைகக ம் ஆைசக ம் 
ேமன்ேம ம் உ திப்பட்டன. அவ ைடய அழகின் வல்லைம ம், சாத்தியக் 
கூ க ம் ெதளிவாயின. ம ைற பார்க்கத் ண் ம், பிரமிக்க ைவக்கும், உ வம் 
அவ ைடய ; வ வம் அவ ைடய . கன  இைளஞன் அவைள நிச்சயம் தவற 
விடப் ேபாவதில்ைல. எத்தைகய அதிர்ஷ்டசா  அவன்! 
 
    ெசக் ஷனில் இ ந்த மற்றவர்கள் மீ  அவ க்கி ந்த ேகாபம்கூட இப்ேபா  
குைறயத் ெதாடங்கிய . ஏெனன்றால் அவர்க ைடய ேகள்விக க்குப் பதில் 
ெசால் ம் ேபாெதல்லாம்-ஏதாவ  ஒ  காாியமாக அவர்கைள ேநாக்கி நடக்கும் 
ேபாெதல்லாம்-அவள் உண்ைமயில் ேகசவ க் காகத்தான் ேபசினாள்; 
ேகசவ க்காகேவ நடந்தாள். அவைளச் சுற்றியி ந்த உலகத்தின் உண்ைமகள் 
திடீெரன்  மைறந்  விட் ந்தன. கன  இைளஞ க்காகப் ேபாற்றி வந்த 
அவ ைடய உலகமாகிவிட் ந்தன. 
 
    ேகசவ ைடய கண்களி ம் உலகம் மாறித்தான் ேபாயி ந்த . திடீெரன்  
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    தன் ைடய க்கியத் வத்ைத பிரத்திேயகத் தன்ைமைய-அவன் உணர்ந்தான். 
காலாியில் உட்கார்ந்  ைகதட் ம் ெபயரற்ற பல ள் ஒ வனாக-ஒ  ந ைகயின் பல 
உபாசகர்க ள் ஒ வனாக-நைடபாைதகளில் மிகுந்  ெசல் ம் அழகிகளின் பார்ைவத் 
ெதளிப் கைள ம் வர்ணச் சிதறல்கைள ம் ெபா க்கிச் சிவப்பாக, உயரமாக, மீைச 
வச்சுக்காமல்... 
 
    ேசர்க்கும் பல னர்க ள் ஒ வனாக இ ந்தவன், திடீெரன்  இந்தக் 
கும்பல்களி ந்  தான் விலகி விட்டைத உணர்ந்தான். தன் ஒ வ ைடய 
ரசைனக்காக ம் பாராட் க்காக ம் மட் ேம ஒ  அழகு தினந்ேதா ம் மல வைத 
உணர்ந்தான். அவ க்காகேவ எ ப்பப்ப ம் கவிைத; வைரயப்ப ம் ஓவியம்; 
இைசக்கப்ப ம் இைச; அவ க்காக மட் ேம ஸ்கிாிப்ட் ெசய்யப்பட் , ைடெரக்ட் 
ெசய்யப்பட் , திைரயிடப்ப ம் ஒ  படம் எவ்வள  அ ர்வமான, கர்வப்பட ேவண் ய 
விஷயம்! சில சமயங்களில் அவ க்கு உற்சாகத்ைதக் கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ளேவ 

யாெதன்  ேதான்றிய . சாைலயில் எதிர்ப்ப ம் ன்பின் 
அறியாதவர்கைளெயல்லாம் நி த்தி, விஷயத்ைதச் ெசால்ல ேவண் ம் ேபால 
இ ந்த . அ க்குமா க் கட் டத்தின் உச்சியில் ெபாய் நின்  ெகாண் , 
ேமகங்களிடம் தன் ரகசியத்ைதப் பீற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம் ேபா ந்த . அவன் 
தனியானவன்; ேவ பட்டவன்; ேவ  யா க்குேம கிைடக்காத ஒ  வாய்ப்ைப ம் , 
ெகௗரவத்ைத ம் அதன் மதிப்  எப்ப யி ந்தா ம் ெபற்றவன். 
 
    ேகசவன் கவைலப்படத் ெதாடங்கினான். 
 
    கவைலகளற்ற சுதந்திரப் பட்சி என்  ெசக்க்ஷனில் உள்ள மற்றவர்களால் 
க தப்பட்டவன், திடீெரன்  தன் வி ப்பமின்றிேய ஓர் அதிசயமான சிைறயில் 
அைடபட்  விட்டைத உணர்ந்தான்; கைரகளற்ற நீர்ப் பரப்பில், அைலகளின் 
ேபாக்குக்ேகற்ப அைலந்  திாிந்த படமாக இ ந்தவன், திடீெரன்  ஒ  கைரய கில் 
ஒ  ைனயில் தான் கட்டப்பட் விட்டைத உணர்ந்தான். இந்த மா தைல அவனால் 

மனதாக ஒப் க் ெகாள்ள யவில்ைல. அேத சமயத்தில் இதி ந்  தன்ைன 
வி வித் க் ெகாள்ள ம் யவில்ைல! ஒ  ேகாணத்தி ந்  பார்க்கும்ேபா , இ  
மகத்தான ேதால்வியாக ம், ழ்ச்சியாக ம் ேதான்றிய . ஆனால் 
 
    ஆனால், இந்த ேதால்வியில் ஒ  கவர்ச்சி ம் இ ந்த . ஒ  மர்மமான ஆழ ம் 
அழகும் இ ந்தன. அந்தத் ேதால்விைய ேந க்கு ேநர் சந்திக்க ம் பயந்  ெகாண் , 
வந்த வழிேய தி ம்பிச் ெசல்ல ம் மனம் வராமல், அவன் குழம்பினான்; தவித்தான். 
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    ஒ  நாள் சினிமாத் திேயட்டாில் சிேநகிதிக டன் வந்தி ந்த நீலைவப் பார்த்  
அவன் சிாித்தான்; அவ ம் சிாித்தாள். அவ க்குத் ைதாியம் வந்த . ெசக் ஷனில் 
சிாிப் க்கான சந்தர்ப்பங்கள் வ ம்ேபாெதல்லாம், ேவ க்ைகப் ேபச்சுக்க ம் 
கலகலப் ம் ஏற்ப ம் ேபாெதல்லாம், அவர்க ைடய பார்ைவகள் ஒன்ைற ெயான்  
நா ன. அவர்க ைடய ன்னைககள் ேமாதிக் ெகாண்டன. மின்சார அைலேபால 
ஒன்  அவர்களிைடேய எப்ேபா ம் ஓ க் ெகாண்ேடயி ந்த . 
 
    அவள் பார்ைவக்கு ஒ  அர்த்தம்தான் இ க்க ம். அவள் ன்னைகக்கு ஒ  
அர்த்தம்தான் இ க்க ம். ஆனா ம் அவனால் ஒ  க்கு வர யவில்ைல. 
பிறகு, அவன் நிைனத்தான்-இவள் ஏற்கனேவ  ெசய்  விட்டபிறகு, நான் ஏன் 

ணாக ேயாசிக்க ேவண் ம்? எனக்கும் ேசர்த்  இவள்  ெசய்ததாக 
இ க்கட் ம். இவ க்கு நான் ஏன் ஏமாற்ற்த்ைத அளிக்க ேவண் ம்? ஒ  ெபண்ணின் 
மனத் தி ப்திையவிட என் அழகின் ேதடல்தானா ெபாி ? ஓர் உைடந்த இதயத்தின் 
பாவத்ைத மனச் சாட்சியில் சுமந்  ெகாண்  குற்றஞ்சாட் ம் இ  விழிகைள 
நிைனவில் சுமந்  ெகாண் , எந்த அழைக என்னால் ரசிக்க ம்? எதில்தான் 

மனதாக லயித்  ஈ பட ம்? நான் நன்றாக மாட் க் ெகாண்  விட்ேடன். 
கா யாக, நிர்மலமாக இ ந்த என் மனத்ைத ஒ  குறிப்பிட்ட பிம்பம் தாகரமாக 
அைடத் க் ெகாண் விட்ட -இனி ெசய்வதற்கு ஒன் தான் இ க்கிற - 
 
    ஒன்ேற ஒன் தான் இ க்கிற ; ேகசவன் க்கு வந் விட்டான். 
 
    ஒ நாள் மாைல நீலா ஆபீைச விட் க் குளம் ம்ேபா  ேகசவ ம் கூடேவ 
கிளம்பினான். அவள் கம் சுளிக்காத  அவ க்குத் ெதம்ைப அளித்த . 
 
    " ட் க்கா?" என்றான். அசட் க் ேகள்விதான். 
 
    "ஆமாம்". 
 
    "எங்ேகயாவ  ேபாய்க் காபி சாப்பி ேவாேம?" 
 
    அவள் இைத எதிர்பார்க்கவில்ைலெயன்  ெதாிந்த . கத்தில் குப்ெபன்  நிறம் 
ஏறிய . சமாளித் க் ெகாண் , "இல்ைல; நான் வ வதற்கில்ைல" என்றாள். 
 
    "ஏன்?" 
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    "ஒ  ேவைல இ க்கிற ". 
 
    "நான் நம்பவில்ைல". 
 
    அவள் பதில் ேபசாமல் நடந்தாள். ேகசவ க்குத் தாளவில்ைல. இவ்வள  நாள் 
ேயாசித்  ேயாசித்  ேச! இதற்குத்தானா? 
 
    "ப்ளீஸ்!" என்  அவன் உணர்ச்சி வசப்பட்டவனாய் அவள் ைகையப் பி த்தான். 
அவ்வள தான்; ெவ க்ெகன்ற உதற டன் தன் ைகயி வி வித் க் ெகாண் , 
அவைன ேநாக்கி, ஒ  ைற ைறத் விட் , அவள் சரசரெவன்  ேவகமாக 
நடந்தாள். 
 
    ேகசவன் அவள் நடந்  ெசல்வைதப் பார்த்தவா  நின்றான். 
 
    "சீ! என்ன ணிச்சல்!" பஸ் ஸ்டாண் ல் நிற்கும்ேபா , உைட மாற்றிக் ெகாண்  
ைகயில் பத்திாிைக டன் அம ம்ேபா , அவ க்குக் ேகசவன் ேமல் ேகாபம் 
ேகாபமாக வந்த . இ யட்! என்ன நிைனத் க் ெகாண் க்கிறான் இவன்! 
எப்ப ப்பட்டவெளன்  நிைனக்கிறான் இவன் அவைள? காப்பி சாப்பிட ேவண் மாம், 
அ ம் இவ டன். என்ன ஆைச? என்ன... ெகா ப் ! ைகைய ேவ  பி த் - 
 
    ேச! நல்ல க்கு காலமில்ைல. அவைளச் சுற்றி ம் இ க்க ம் வறட்சி ம் இல்லாமல் 
சற்ேற சந்ேதாஷத் ெதன்றல் சட் ெமன் - அழகின் ஒளிக் கற்ைறகள் இ ண்ட 
இடங்களிெலல்லாம் பாயட் ெமன்  அவள் சுயநலமின்றிச் சிாித் ப் ேபசினால், 
இப்ப யா ஒ வன் தப்பர்த்தம் ெசய்  ெகாள்வான்? ட்டாள்தனமாக நடந்  
ெகாள்வான்! 
 
    தன் குட்  பக்தைன அவள் சிறி ம் மன்னிக்கத் தயாராயில்ைல; 
 
    அவ க்காகெவன்  அவள் வகுத்தி ந்த சில எல்ைலகைள அவன் மீறிவிட்டதாக 
அவள் நிைனத்தாள். நைடவாச ல் நின்  ெகாண் க்க ேவண் யவன், கர்ப்பக் 
கி கத் க்குள் தி தி ெவன்  ைழந்தி க்கக் கூடாெதன்  நிைனத்தாள். 
பாிசுத்தமான மனத் டன் அவள் தன் ஜன்னல்கைளத்த் திறந்  ைவத்தாள் 
என்பதற்காக, அவன் உாிைம டன் ஜன்னைலத் தாண்  உட் றம் குதிக்க 

யற்சித்தி க்கக் கூடாெதன்  நிைனத்தாள். எல்லாேம ேகசவனின் குற்றத்ைத ம் 
அவ ைடய குற்றமின்ைமைய ம் சுப்ப த் ம் ஸ்தாபிக்கும், எண்ணங்கள். 
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    அவன்தான் குற்றவாளி; அவ ைடய நல்ல எண்ணங்கைளத் தவறாகப் ாிந்  
ெகாண்ட குற்றவாளி. 
 
    ‘இனி இவனிடம் ேபசேவ கூடா ’  என்  ம நாள் அபீசுக்குக் கிளம் ம்ேபா  
அவள்  ெசய்தாள். 
 
    அன்  ேகசவன் ஆபீசுக்கு வரவில்ைல. 
 
    ‘ஹும்! பச்சாதாபப்ப கிறானாக்கும்; அல்ல  தன்கா  நாற்கா யின் லம் 
அதி ப்திையத் ெதாிவிக்கிறானாக்கும்- என் அ தாபத்ைதப் ெபற 

யற்சிக்கிறானாக்கும்!’ என்  அவள் அலட்சியமாக நிைனத்தாள். அவைனப் பற்றி 
எ ம் நிைனக்காமல் அவனால் பாதிக்கப்படாமல், இயல்பாக இ க்க யன்றாள். 
ஆனால் நிைன கைள யாரால் கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள ம்; ேவண் ம் 
ேவண்டாம் என்  பாகுபா  ெசய்  ெபா க்க ம்? அவன் திைசயில் 
எண்ணங்கள் பாய்வைத அவன் உ வம் மனதில் ேதான்றித் ேதான்றி மைறவைத, 
அவளால் தவிர்க்க யவில்ைல. 
 
    மாைலயில் ட் ல் உட்கார்ந் , ேகசவைனத் தள் ப  ெசய்யக் கூ ய 
காரணங்கைள அவள் ேத ப் பார்த்தாள். ெசக் ஷனில் ேவைல ெசய் ம் பல ள் 
ஒ வனாக அவைன அசட்ைடயாகக் க தி வந்த தன் பைழய மனநிைலைய மீண் ம் 
உ வாக்கிக் ெகாள்ள யன்றாள். ஆனால், அதில் அவளால் ெவற்றி ெபற 

யவில்ைல. ேகசவைன ஒ  தனி மனிதனாக, குறிப்பிட்ட சில இயல் க ம் 
சிக ம் ேபாக்குக ம் உள்ளவனாக, எல்லாவற் க்கும் ேமலாக, அவளிடம் சிரத்ைத 

ெகாண்ட ஒ வனாக, ேபச்சுக்கள், பார்ைவகள் லமாக அவ ைடய மனம் ஒ  
விதமாக உ வகப்ப த்தி ைவத்தி ந்த . இந்த உ வத்ைத அவளால் சிைதக்கேவா 
அழிக்கேவா யவில்ைல. கமற்ற, ெபயரற்ற, உ வற்ற, ஜனத்திரளில் ஒ வனாக-
அவைள எந்த விதத்தி ம் பாதிக்காதவனாக-அவைன மீண் ம் க்கிெயறிய 

யவில்ைல. 
 
    ‘அவ ம் இப்ேபா  என்ைனப் பற்றிதான் நிைனத் க் ெகாண் ப்பாேனா?’ 
இ க்கலாம்; யார் கண்ட ? என்ன விசித்திரமான தப்ப யாத விஷயம் இ ! அவள் 
அ மதியின்றி, அவ க்குத் ெதாியாமல், இந்த கணத்தில் அவைள அறிந்த பலர் 
அவைளப் பற்றிப் பலவிதமாக நிைனத் க் ெகாண் ப்பார்கள். அந்த நிைன கைளப் 
பற்றி அவளால் எ ம் ெதாிந்  ெகாள்ள யா . அவற்ைற ஒ க்கேவா மாற்றேவா 

யா ; அவற்றி ந்  தன்ைன மீட் க் ெகாள்ள யா . 
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    என்ன நிைனத் க் ெகாண் ப்பான் ேகசவன்? அவள் கர்வம் பி த்தவள் என்றா? 
இரக்கமற்றவள் என்றா? எப்ப யாவ  நிைனத் க் ெகாள்ளட் ம். ஆனால் ஆனால்-
ஆனால் ஒ  ேவைள அவன் ெராம்ப வ த்தப்ப கிறாேனா? தன் தவ க்காகத் 
தன்ைனேய க ந்  ெகாண்  கழிவிரக்கத்தில் உழ கிறாேனா? இந்தக் கற்பைன 
அவ க்கு ஒ  பயத்ைத ம் சங்கடத்ைத ம் அளித்த . ‘யாேரா என்ைனப் பற்றி ஏேதா 
நிைனத் க் ெகாண்  அவஸ்ைதப்பட்டால் அதற்கு நானா ெபா ப்பாளி? என்  
சமாதானம் ெசய்  ெகாள்ள யன்றாள். ேர ேயாவில் ேகட்ட காதல் பாட ம், 
பத்திாிைக விளம்பரத்தி ந்த இைளஞன் கத்தி ம், தன் மனத்ைத ஈ ப த்தி, 
கற்பைனகைளத் திைச தி ப்பிவிட யற்சித்தாள். ஆனால், திடீெரன்  
இைவெயல்லாம் உயிரற்றதாக, அர்த்தமற்றதாக, ெவ ம் ேபா யாக, அவ க்குத் 
ேதான்றின. உயி ம் இயக்க ம் உள்ள ஓர் உண்ைமயாக அவள் பார்த்தி ந்த-
அவ டன் ேபசியி ந்த-ேகசவைனச் சுற்றிேய மீண் ம் மீண் ம் இந்த மனம். 
 
    ம நாள் ேகசவன் ஆபீசுக்கு வந்தான். ஆனால் அவன் ேகசவனாக இல்ைல. 
கலகலப்பாக இல்ைல. சுற் ற் ம் பார்க்காமல், சிாிக்காமல், காாியேம கண்ணாக 
இ ந்தான். 
 
    நீல அவ ைடய மா தல்கைளக் கவனித்தவளாய், ஆனால், அைதக் கவனித்ததாகக் 
காட் க் ெகாள்ளாதவளாய், அமர்ந்தி ந்தாள். ேகசவன் வாய்ப் க் கிைடக்கும்ேபா , 
அவளிடம், ‘ஐ ஆம் ஸாாி’ என்  மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாள்ளப் ேபாகிறாெனன்  
அவள் எதிர்பார்த்தாள்.... ஆனால், ேகசவன் ஒ  நாள் லீவில் தன்ைனக் க ைமயாக 
ஆத்ம ேசாதைன ெசய்  ெகாண் , ெபண்கள், அவர்க ைடய பார்ைவகள், 
சிாிப் க்கள், இவற்றின் அர்த்தங்கள் ஆகியவற்றிெலல்லாம் ற் ம் நம்பிக்ைகயிழந்த 
ஒ  விரக்தி நிைல அைடந்தி ந்தான் என்ப  அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. 
 
    அன்  லஞ்ச் டயத் க்குப் பிறகு சில நிமிடங்க க்குச் ெசக் ஷனில் அவ ம் 
அவ ம் மட் ம்தான் தனியாக இ ந்தார்கள். அப்ேபா  ேகசவன் தன்னிடம் ேபசப் 
ேபாகிறாெனன்  அவள் எதிர்பார்த்தாள். ஆனால் அவன் ேபசவில்ைல. அ த்த 
நா ம் அதற்கு அ த்த நா ம் கூட இப்ப ப் பல சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டன. ஆனால், 
ேகசவன் எந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத ேம உபேயாகித் க் ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    ‘ெராம்பக் ேகாபம் ேபா க்கு!’ என்  அவள் நிைனத்தாள். அவ ைடய விலகிய 
ேபாக்கும் உஷ்ண ம்-ஆபீஸ் ேவைல விஷயமாக அவளிடம் ேபச ேவண்  
வ ம்ேபா  ெவகு மாியாைத டன் கத்ைதப் பார்க்காமல் ேபசிவிட்  நக த ம்-
அவ க்கு ரசமாக ம் ேவ க்ைகயாக ம் இ ந்தன. அேத சமயத்தில் இந்தக் 
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ேகாபத்தின் பின்னி ந்த ஏமாற்றத்ைத ம் ேவதைனைய ம் ஊகித் ண ம்ேபா  
அவ க்கு அவன் ேமல் இரக்கமாக ம் இ ந்த . 'சுத்தப் ைபத்தியம்’ என்  அவள் 
நிைனத்தாள். அவள் நிைல அவ க்கு ஏன் ாிய மாட்ேடெனன்கிற ? அவள் ஒ  
ெபண்-விைள கைளப் பற்றி, சுற்றி ள்ள ச கத்தின் பார்ைவைய ம் 
ேபச்சுக்கைள ம் பற்றி ேயாசிக்க ேவண் யவள். எவேனா கூப்பிட்டாெனன்  உடேன 
காபி சாப்பிடப் ேபாக, இெதன்ன சினிமாவா, ராமாவா? 
 
    இப்ப யாக, அவன் காப்பி சாப்பிடக் கூப்பிட்டேத தப்  என்கிற ாீதியில் 
ேயாசித் க் ெகாண் ந்தவள், அவன் அப்ப ச் ெசய்த  சாியாக இ ந்தா ம் 
கூடதான் ஏன் அைத ஏற் க் ெகாண் க்க யா  என்  தனக்குத் தாேன 
நி பித் க் ெகாண் , தன் ெசய்ைக சாிதாெனன்  ஸ்தாபித் க் ெகாள்ள யன்றாள். 
இ ந்தா ம் மனதின் அாிப்ைப ம் குைடைவ ம் அவளால் த க்க இயலவில்ைல. ஒ  
ேவைள அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவள் ேவ  வார்த்ைதகைள 
உபேயாகப்ப த்தியி க்கலாேமா? இன் ம் சிறி  பிாியமாக நடந்  
ெகாண் க்கலாேமா? அவைனப் ண்ப த்தாம ம், அேத சமயத்தில் தன்ைனப் 
பந்தப்ப த்திக் ெகாள்ளாம ம், சா ாியமாக நிைலைமையச் சமாளித் தி க்கலாேமா? 
 
    அவள்தான் இப்ப ெயல்லாம் ஏேதேதா ேயாசித் க் ெகாண் ந்தாேள தவிர, 
அவன் அவைளப் பற்றிக் கவைலப்பட்டதாகேவ ெதாியவில்ைல... அவள் பக்கம் 
பார்ப்பைதேய அவன் நி த்திவிட்டான். ஏன், சீட் ல் உட்கா ம் ேநரத்ைதேய அவன் 
கூ யவைர குைறத் க் ெகாள்ளத் ெதாடங்கியி ந்தான். அவ ைடய அலட்சியம் 
அவ ைடய இராத் க்கத்ைதக் ெக த் விடவில்ைல. ஆனா ம் ஒ  சூன்ய உணர்  
அவைள அவ்வப்ேபா  பி த்  உ க்கத்தான் ெசய்த . அவ க்குள் பிரகாசமாக 
எாிந்  ெகாண் ந்த ஏேதா ஒ  பல்ப் ஃப் ஸ் ஆனைதப் ேபால இ ந்த . அந்த பல்ப் 
இல்லாம ம் அவள் இயங்கக்கூ ம். இ ந்தா ம் வித்தியாசம் இ க்கத்தான் ெசய்த , 
குைற ெதாியத்தான் ெசய்த . 
 
    அழகுப த்திக் ெகாள்வதி ம், அலங்காித் க் ெகாள்வதி ம், ன் ேபால ஆர்வ ம் 
உற்சாக ம் காட்ட அவளால் யவில்ைல. தன்ைனத் தாேன ஏமாற்றிக் ெகாள் ம் 
ஒ  யற்சியாக அைவ ேதான்றின. கன  இைளஞைன மண் யிடச் ெசய் ம் ேதஜஸ் 
வாய்ந்ததாகத் ேதான்றிய தன் அழகின் ேமல் ன்ேபால் அவளால் நம்பிக்ைக ைவக்க 

யவில்ைல. அதன் கவர்ச்சிைய ம் வல்லைமைய ம் பற்றித் தீர்மானமாக ம் 
இ மாப்பாக ம் இ க்க யவில்ைல. எைத அஸ்திவாரமாகத் ெகாண்  அவள் 
தட டலாக மாளிைக கட் னாேளா, அந்த அஸ்திவாரேம இப்ேபா  
சந்ேதகத் க்குாியதாக மாறி விட் ந்த . இவ்வள  சீக்கிரம் றக்கணிக்கக் கூ ய 
சக்தியா அவள் சக்தி? ைபத்தியம் பி க்கச் ெசய் ம், நிரந்தரமான, வி பட யாத, 
ேபாைதயிலாழ்த் ம் அழகு இல்ைலயா அவ ைடய அழகு? ேகசவன் அவைளப் 
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பார்த்  மயங்கிய  கூடத் தற்ெசயலாக நிகழ்ந்த தானா? அல்ல  அவன் 
மயங்கியதாக நிைனத்த  கூட அவள் பிரைமதானா? தன்ைன மறந்  ஒ  நிைலயில் - 
ஒ  திடீர் உந் த ல் - அவன் அவைள ெந ங்கி வர, இவள் ைபத்தியம் ேபால அந்த 
வாய்ப்ைப ந வ விட்  விட்டாளா? இனி இ  ேபான்ற வாய்ப் கள் அவள் வாழ்வில் 
ேந ேமா, ேநராேதா? அப்பா ம் அம்மா ம் ேஜாஸ்யர்க ம் ேதர்ந்ெத க்கும் யாேரா 
ஒ  - என்ன பயங்கரம். 
 
    'நான் ட்டாள், ப  ட்டாள்' என்  அவள் தன்ைனத்தாேன திட் க் ெகாண்டாள். 
ேகசவன் மீைச ைவத்தி ந்தான். அதனாெலன்ன? சுமாரான நிறம்தான். 
அதனாெலன்ன? அவன் ேகசவன் - அவ க்கும் பாிச்சயமானவன் - ேமாசமான ைடப் 
என்  ெசால்ல யாதவன். 
 
    'ஹும்! இந்தப் ெபண்கள்!' - காைலயில் பஸ் ல் ஆபீைஸ ெந ங்கிக் ெகாண் ந்த 
ேகசவன் அ பவப் ர்வமாக ம் கைர கண்டவனாக ம் ன்னைக ெசய்  
ெகாண்டான். இவர்க க்குக் கவனிக்கப்பட ம் ேவண் ம்; கவனிக்கப்பட ம் கூடா . 
ச ைககள் எ த் க் ெகாள்ளப்பட ம் ேவண் ம்; எ த் க் ெகாள்ளப்பட ம் கூடா . 
காற்ற க்க ம் ேவண் ம், டைவ பறக்க ம் கூடா . 
 
    இந்தப் ெபண்கேள ஸ்திர த்தியற்றவர்கள்; ேமாசக் காாிகள் - பிச்சஸ் - இவர்கைள 
நம்பேவ கூடா ' என்  நிைனத்தவனாய், அவன் ெசக் ஷ க்குள் ைழந்தான். 
தண்டபாணி உரத்த குர ல் சீனிவாசனிடம் ஏேதா உரக்க வாக்குவாதம் ெசய்  
ெகாண் ந்தார். கணபதிராமன் தம் குைற எைதேயா குப் சாமியிடம் ெசால்  அ  
ெகாண் ந்தார். நீலா- 
 
    ேகசவன் அசட்ைடயாக அவள் பக்கம் பார்த்தான். தி க்கிட்டான். அேத டைவ 
அணிந்தி ந்தாள் அவள். அன்  அவன் காபி சாப்பிடக் கூப்பிட்டேபா  அனிந்தி ந்த 
அேத டைவ. அவன் அவள் கத்ைதப் பார்த்தான். அவள் பார்ைவயில் கூத்தா ய 
விஷமத்ைத ம் உல்லாசத்ைத ம் கவனித்தான். பிறகு உதட்ைடக் க த் க் ெகாண்ேட 
பார்ைவையத் தாழ்த்திக் ெகாண்டான். இல்ைல, ம ப ம் ஏமாறத் தயாராயில்ைல 
அவன். 
 
    அட்ெடன்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிவிட்  அவன் தன் இடத்தில் ேபாய் உட்கார்ந்தான். 
ஃைபல் ஒன்ைறப் பிாித்தான். 'கிளிங்க்...கிளிங்க்' என்ற வைளயேலாைச - அவன் 
நிமிரவில்ைல. 'ெபாிய மகாராணி' என்  நிைனத்தான். இவள் இஷ்டப்ப , ேபா ம் 
விதிகளின்ப  நான் விைளயாட ேவண் ம் ேபா க்கிற . அவள் அவன் 
கவனத்ைதக் கவர யற்சிப்ப ம், அவன் இைத ெமௗனமாக எதிர்ப மாகச் சில 
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நிமிடங்கள் ஊர்ந்தன. திடீெரன்  பி ன் பராங்குசம் ைகயில் இ  காபி தம்ளர்க டன் 
ெசக் ஷ க்குள் ைழந்தான். ஒ  தம்ளைர நீலாவின் ேமைஜ ேமல் ைவத்தான். 
இன்ெனான்ைறக் ேகசவன் ேமைஜ மீ  ைவக்குமா  அவள் ஜாைட காட்ட ம், 
பராங்குசம் அப்ப ேய ெசய்தான். 
 
    ேகசவன் நிமிர்ந்தான் - "என்னப்பா இ ?" 
 
    "நான்தான் வாங்கி வரச் ெசான்ேனன்" என்றாள் நீலா, ன்னைக டன், "  ைலக் 
காபி, ேநா?" 
 
    ேகசவன் திணறிப் ேபானான். இப்ப  ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத அவன் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல. இப்ப  நடந்தால் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  கணக்குப் 
ேபாட் க்கவில்ைல. உஷ்ணமாக ஏதாவ  ெசால்ல ேவண் ம் ேபால் இ ந்த . 
 
    "காப்பி சாப்பி ங்க சார். ஆறிப் ேபாயி ம்" என்றான் பராங்குசம். 
 
    அவன் கு க்கப் ேபாவைத எதிர் பார்த்  நீலா தம்ளைரக் ைகயில் எ த்  
அவ டன் ேசர்ந்  கு ப்பதற்காகக் காத்தி ந்தாள். அவள் விழிகளி ந்த நிச்சய ம் 
நம்பிக்ைக ம்! ேகசவன் தான் ேதாற் விட்டைத உணர்ந்தான். காபிைய அ ந்தத் 
ெதாடங்கினான். அவளிடம் ஏேதேதா ேகாபப்பட ேவண் ம். விஷயங்கைளத் ெதளி  
ப த்த ேவண் ம் என்  அவன் விஸ்தாரமாக ேயாசித்  ைவத்தி ந்தான். ஆனால் 
இப்ேபா  எல்லாேம அனாவசியமானதாக, அர்த்தமற்றதாகத் ேதான்றின. அவள் 
அ கில், சு கமான நிைலயில் இ ப்பேத ேபா ெமன்  ேதான்றிய . 
 
    "காபிக்காகத் தாங்க்ஸ்" என்றான் அவன். 
 
    "கு த்ததற்காகத் தாங்ஸ்" என்றாள் அவள். அதற்கு ேம ம் ஏதாவ  ெசால்ல 
ேவண் ெமன்  த்தவளாய், ஆனால், தவறாக எைத ம் ெசால் ட 
கூடாேதெயன்  தயங்கியவளாய் அவள் ஒ  ன்னைக மட் ம் ெசய்தாள். அவ ம் 
பதி க்குப் ன்னைக ெசய்தான். 
 
    ஒ வைரெயா வர் ெஜயிக்க நிைனத்தார்கள்,ஒ வாிடம் ஒ வர் ேதாற் ப் ேபாய் 
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். 
    ------------------ 
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7. கால்வ  
 
    மணி ஆேறகால். சித்ராைவ இன் ம் காேணாம். கேணஷ் ெபா ைம இழந்  
ெகாண் ந்தான். அவ க்குக் காைல ேவ  வ த்த . உட்கார ேவண் ம் 
ேபா ந்த . 
 
    ேவ  ஏதாவ  சினிமாத் திேயட்ட க்கு அவர்கள் - சித்ரா ம் அவள் தம்பி ம் - 
ேபாய் நின்றி க்க மாட்டார்கேள? ாிேவா  திேயட்டர் என்  ேநற்  நான் ெதளிவாகச் 
ெசான்ேனனா என்  அவன் நிைன ப த்திப் பார்த்தான். ஆம்; ெசான்னான். 
நிைனவி க்கிற . சித்ரா பார்க்க வி ம்பிய ம் இந்தப் படத்ைதத்தான். ஒ  
வாரத்திற்கு ன்  இைதப் பற்றி அவர்கள் ேபசிக் ெகாண்டேபா , பிளாஸாவில் 
ஓ க்ெகாண் ந்த - ஆப்பிாிக்கக் கா களி ள்ள ெவவ்ேவ  மி கங்கள், பறைவகள் 
ஆகியவற்றின் பழக்க வழக்கங்கைளத் தத் பமாகச் சித்தாிக்கிற - ஒ  படத்ைதப் 
பார்க்கலாெமன்  அவன் த ல் ேயாசைன கூறிய  உண்ைமதான். ஆனால் சித்ரா 
அந்தப் படத்ைத விட ாிேவா  படத்ைதத்தான் பார்க்க வி ம் வதாகக் கூறி விட்டாள். 
இ ம் நல்ல படம்தான். ெவளிநாட் ப் படம்தான். இ  மனிதைரப் பற்றிய . 
மணமான ஆண் மைனவிையத் தவிர இன்ெனா  ெபண்ைன ேநசிக்கத் 
ெதாடங்கும்ேபா  எ ம் பிரச்ைனகைளப் பற்றிய .- 
 
    ஆண், ெபண், ேநசம்! 
 
    கேணஷ் தன்ைன மறியாமல், ஆயாசத் டன் கண்கைள க் ெகாண்டான். 
ம ப  கண்கைளத் திறந்தான். எைடகாட் ம் யந்திரத்தின் அ கில் அந்தச் சிவப் ப் 

டைவக்காாி இன்ன ம் நின்றி ந்தாள். அவைனப் ேபால அவ ம் யா க்காகேவா 
காத்தி க்கிறாள் ேபா ம். அவ்வப்ேபா  அவன் பார்ைவ அவள் பக்கம் இ பட்ட . 
ேபால, அவள் பார்ைவ ம் அவன் திைசயில் பளிச் பளிச்ெசன்  ஒ  கணம், 
அைரக்கணம் நிைலத்  நகர்ந்த . பாிச்சயமில்லாததால், நாங்களி வ ம் இந்தப் 
பார்ைவயின் லம் ஓராயிரம் இனிய கற்பைனகைள உ வாக்கிக் ெகாள்ள கிற  
என்  அவன் நிைனத்தான். என்ைனப் பற்றிய அவள் கற்பைன; அவைளப் பற்றிய என் 
கற்பைன - மாைல ெவய்யி ல் நைடபாைதயி ந்  திேயட்டர் வாசல் வைர 
விாித்தி ந்த ஒ  ஒளிப்பாய் மீ  அவள் நின்றி ந்தாள். ெவய்யி ன் ஒளியில் 
மி மி த்த அவ ைடய டைவ ம் ைகப்ைப ம், சி ம்பி நின்ற அவ ைடய தைல 
மயிர்; எைட யந்திரத்தின் ேமல் வி ந்தி ந்த அவ ைடய நிழல்; அவ்வப்ேபா  அவள் 
தன் ைகக்க காரத்ைதக் கவனித்த விதம், ேம ம் கீ மாகப் பார்ைவைய அைலய 
விட்ட விதம் - எல்லாேம ஒ  விேச ஷ அழகு ெபா ந்தியதாக அவ க்குத் ேதான்றின. 
அ பமாக அவ ள் தத்தளித் க் ெகாண் ந்த ெபண்ைமயின் அம்சங்கள் - இனி 
தன்னால் எ க்கேவா ேகார்க்கேவா யாெதன அவன் ைகவிட்  விட் ந்தைவ - 
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திடீெரன பம் ெகாண்ட  ேபா ந்த , ைம ெபற்ற  ேபா ந்த . 
இவள்தான், ஆம் இவள்தான். இவைளத்தான் அவன் ேத க் ெகாண் ந்தான். 
அப்பாடா! கைடசியில், ஆனால்- 
 
    அவ க்கு திடீெரன ேசார் ம் க்க ம் உண்டாயிற் . இப்ேபா  இவைளப் 
பார்த்  என்ன பிரேயாஜனம்! இரண்  வ டங்கள் ன் , ஒ  வ டம் ன் , அல்ல  
குைறந்தபட்சம் ஒ  மாதம் ன் , அப்ேபா  சித்ராைவ மணப்ப  
நிச்சயமாகியி க்கவில்ைல. அப்ேபா  அவன் சுதந்திர மானவனாயி ந்தான். ஆனால் 
இனிேமல் இல்ைல. ஒ  வாரத்திற்குப் பிறகு நிச்சயமாக இல்ைல. அவ க்கும் 
சித்ரா க்கும் தி மணம் நடக்கப்ேபாகிற , அ த்த வாரம். 
    எல்லா நிைலகைள ேம ஒ வன் ேசர்ந்தாற்ேபால அ பவிப்ப ம்தான் எப்ப  
சாத்தியமாகும்? இவ்வள  நாட்கள் அவன் கல்யாணம் ெசய்  ெகாள்வைத ஒத்திப் 
ேபாட் க் ெகாண்ேட வந்தான். எந்தவிதமான க்கும் வராம ந்தான். பிறகு 
திடீெரன்  ஒ  மாதம் ன்   ெசய்தான் சித்ராைவ மணப்பதாக. இ  
அவசரமான வாயி க்கலாம். சூழ்நிைலகள் அவன் ேமல் திணித்ததா யி க்கலாம். 
எப்ப ேயா, இ  ஒ  . ஒ  ஆரம்பம். நிச்சயமற்ற நிைலயி ந்  
வி ப வதற்காக (அதற்கு மாற்றாக) அவன் வ ந்  ஏற் க் ெகாள் ம் ஒ  நிச்சயம், 
ஒ  ஸ்திரமான ஏற்பா . எல்லா ஏற்பா கைள ம் ேபால இந்த ஏற்பாட் ம் சில 
ெசௗகாியங்கள் இ க்கின்றன. சில சங்கடங்க ம் இ க்கின்றன. ஏற்பா கைள-
தன் டன் தாேன ெசய்  ெகாள் ம் சமரச உடன்ப க்ைககைள- தீவிரமாக எதிர்த்  
வந்தி ப்பவனான அவன், இேதா, இன்ெனா  ஏற்பாட் ல் சிக்கிக்ெகாள்ளப் 
ேபாகிறான். பத்ேதா  பதிெனான் ..... 
 
    பத்ேதா  பதிெனான்றா? ஆமா ந்தான். இல்ைல ம்தான். தன் வாழ்க்ைகயின் பல 
ஏற்பா க டன் இைத ம் ஒன்றாக ஏற் க்ெகாண்டால் இ  பத்தாவதாகேவா 
பதிெனான்றாவ தாகேவா இ க்கலாம். ஆனால் உண்ைமயில் இ  மற்ற எந்த 
ஏற்பாட்ைட ம் விட க்கியத் வம் வாய்ந்ததல்லவா? அவைன மிக அதிகமாக 
பாதிக்கப் ேபாகும் ஒன்றல்லவா? ேம ம் இந்த ஏற்பாட் ன் விேசஷேம (அல்ல  

ர்ப்பாக்கியேம) இதில் பத்  அல்ல  பதிெனான் க்கு வழியில்ைல என்ப தான். 
அவன் வா ம் ச கத்தில், இவ்வைக ஏற்பாட் ல் ஒன்ேற ஒன் தான் ஒ வ க்கு ஒ  
சமயத்தில் அ மதிக்கப்ப கிற . இேத ஏற்பா  ெவற்றிகரமாக அைமயலாம். 
அைமயாம ம் ேபாகலாம்- அறி  வளர்ச்சிக்காகப் பள்ளிக்கூடத் க்கும் கல் ாிக்கும் 
ெசல் தல், வயிற் ப்பாட் க்காக ஏதாவ  ஒ  ஸ்தாபனத்தில் குறிப்பிட்ட ஒ  
ேவைலைய தினசாி ெசய்  ெகாண் த்தல், சிற் ண் க்கும், சாப்பாட் க்கும் 
ேஹாட்டல் காரைர ம், ரஞ்சகத்திற்கு ேர ேயாைவ ம் சினிமா திேயட்டைர ம் வாரப் 
பத்திாிைககைள ம், ேபாக்குவரத் த் ேதைவக க்காக அரசாங்கப் 
ேபாக்குவரத்ைத ம் நம்பி யி த்தல் த ய ஏற்பா களில், அந்த ஏற்பாட் ல் நமக்கு 
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அசிரத்ைதேயா அவநம்பிக்ைகேயா ஏற்ப ம் ேபா  அத டன் நமக்கு உள்ள 
சம்பந்தத்ைதத் ண் த் க் ெகாள் ம் வாய்ப்  இ ந்த . தி மணம் என்ற 
ஏற்பாட் ல் இத்தைகய வாய்ப்  இல்ைல. சட்டப் ர்வமாக இ க்கலாம். 
ச கப் ர்வமாகக் கூட இ க்கலாம். ஆனால் அவன் ரத்தத்தில் ஊறியி ந்த சம்பிரதாய 

ர்வமாக இல்ைல. சம்பிரதாயங்கள் மீறப்படக் கூடாதைவ என்பதல்ல. ஆனால் இந்த 
மீறல் எந்த அள  அவைனக் காயப்ப த் ம் அல்ல  காயப் ப த்தாம க்கும் 
என்பேத பிரச்ைன. அவன் வளர்ந்த சம்பிரதாயம், சூழ்நிைல ஆகியவற்றின் பல 
அம்சங்கைள அறி  ர்வமாக அவன் ெவ த்  வந்தா ம், உணர்ச்சி ர்வமாக அவன் 
அவற் டன்-அவைன மறியாமல்- சம்பந்தப்பட் க்கலாம். வள ம் குழந்ைதகள் தம் 
தாய்க்ெகதிராக ெவளிப்ப த் ம் அதி ப்தி ம் ெவ ப் ம் பல சமயங்களில் தாயின் 
அரவைணப் க்கான அவர்க ைடய ஏக்கம், பா காப்பற்ற உணர்ச்சி த யவற்ைற 
வித்தாகக் ெகாண் ப்பைதப் ேபால், அவ ைடய ெவ ப்  உண்ைமயில் 
அவ ைடய பிாியத்தி ந்  எ ந்ததாக இல்லாம ராெதன்ப  என்ன நிச்சயம்? 
 
    ஆம். உணர்ச்சி ேவர்கள் அறி  ேவர்கைள விடத் ெதான்ைமயானைவ, 
ஆழமானைவ. உணர்ச்சிதான் உைரகல். உணர்ச்சிதான் வழிகாட் . 
 
    ஆனால் உணர்ச்சிகள் எளிதில் ாிந்  ெகாள்ள யாதைவ. ெவவ்ேவ  
சமயங்களில் ெவவ்ேவ  திைசகளில் பா ம் தன் ைடய பிாியத்ைத ம் சாி, 
ெவ ப்ைப ம் சாி, அவனால் ாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. பிாியத்ைத 
ெவ ப்பாக ம் ெவ ப்ைபப் பிாியமாக ம் தப்பர்த்தம் ெசய்  ெகாள்கிேறாேமா 
என்  கூடச் சில சமயங்களில் ேதான்றிற் . தன் ைடய உணர்ச்சிகைள 
இப்ப ெயன்றால் பிற ைடய உணர்ச்சிகைளப் பற்றி என்ன ெசால்வ ? அவன் மீ  
பிாிய ம் அக்கைற ம் உள்ளவர்கள் என் அவன் நிைனத்தி ந்தவர்கள் பலர் ஒ வர் 
பின் ஒ வராக ெவவ்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் அவைன வஞ்சித்தார்கள். அவர்க டன் 
அவன் ண த்த பல த ணங்க க்காக அவைனப் பச்சாதாபப்பட ைவத்தார்கள். 
பிற்பா  பாிசுத்தமான அன்ைபக் கூடப் பாிசீலைனக் குள்ளாக்கும் ேகாைழயாக அவன் 
மாறினதற்கு அஸ்திவார மிட்டார்கள். இந்தப் பிந்ைதய கட்டத் க்கு ந்தின 
கட்டங்க ம் ைதாிய ள்ளைவயாக இ க்கவில்ைலதான். கூச்சம், தயக்கம், 
தன்னம்பிக்ைகயின்ைம. கல் ாியில் அவ க்காகச் சிாித்தவளின், நடந்தவளின், 
சமிக்ைஞகைளச் சாத்தியக் கூ களாக ம், சாத்தியக் கூ கைள நிச்சயங்களாக ம் 
மாற்ற இயலாத தன்னம்பிக்ைகயின்ைம. அவன் ேவைல பார்த்த தினசாியில் அவன் 
மனைத மிக ம் கவர்ந்த ஒ த்தியிடம் தன் ேநசத்ைத ெவளிப்ப த்த இயலாமல் த த்த 
கூச்சம், றாப் . ஒ  நாள் மாைல இந்தக் கூச்சத்ைத அவள் தணிக்க யன்றேபா , 
அவ ைடய ஆைசயின் ேவக ம் ாிந்  ெகாள்ள யாமல், தணிந்  ேபாயிற் . 
ஒேர மாைல! தன்னிடம் அவ க்கு நம்பிக்ைக குைறந் விட்ட  ேபா ந்த . 
ஒவ்ெவா  பளிச்சி ம் பார்ைவயின் ஓரத்தி ம் ஒ  ெப ம் சூழ்ச்சியின் வித் ; 
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ஒவ்ெவா  ெவ க்கும் சிாிப்பின் விளிம்பி ம் ஓராயிரம் ெவ க்காமல் (சா ாியமாக) 
அ க்கப்பட்ட காழ்ப் ணர்ச்சி கள், குேராதங்கள், ேவஷங்கள். 
 
    இனி எந்தப் ெபண்ைண ேம அவன் ஆழ்ந்  ேநசிக்க யா  ேபா ந்த . இனி 
எவ ம் இதமான நிரந்தரமான பிைணப்  ஏற்ப த்திக் ெகாள்ளத் ண் ம் 
கற்பைனகைள அவனில் உ வாக்க யா  ேபா ந்த . கற்பைனகளற்ற 
சூன்யத்தின் தகிப்  அவ ைடய மாைல ேநரங்கைள ம் இர கைள ம் 
பயங்கரமானதாகச் ெசய்த . பகல் ேநரங்களில் ஒ  ெமௗ கமான - வரவைழத் க் 
ெகாள்ளப் பட்ட -- ெவறி ட ம் ஆர்வத் ட ம் அவைனத் தன் ேவைலயில் ஈ படச் 
ெசய்த. அந்தத் தினசாியில் ேவைல பார்த்த ஸப் எ ட்டர்கள் எல்லாாி ம் அவன்தான் 
மிக ம் ெகட் க்காரனாகக் க தப்பட்டான். சீஃப் ஸப் அதிகமான 'காபி'கைள 
அவ க்குத்தான் "மார்க்" ெசய்தார். ெசய்திகைளப் பிரசுரத் க்ேகற்ற ைறயில் 
ெவட் வதி ம் தி த் வதி ம் ெபாரத்தமான தைலப் கள் அளிப்பதி ம் ஒ  
யந்திரத்தின் ஒ ங்ைக ம் லாவகத்ைத ம் அவன் ெபற்றி ந்தான். அந்த யந்திரம் 
ேபான்ற இயக்கத்தில் அவன் தன்ைனத்தாேன இழக்க வி ம்பிய  ேபா ந்த , 
மறக்க வி ம்பிய  ேபா ந்த . இ  சீஃப் ஸப் க்கும் சாி, நி ஸ் மி ந்த 
மற்றவர்க க்கும் சாி, ெசௗகாியமாகேவ இ ந்த . எந்த இடத்தி ம் ேவைல 
ெசய்வைதத் தவிர்க்க வி ம் பவர்கேள ெப ம்பா ம் அதிகம் இ ப்பதால், 
ேவைலைய வரேவற்கும் ஒ  பிரகி தி இந்தப் ெப ம்பான்ைமேயாாின் மீட்சிக்கு 
உத கிறான். அவர் க ைடய நன்றிக்குப் பாத்திரமாகிறான். கிைரம் ஸ்ேடாாியா? 
கேணஷ். விமான விபத்தா? கேணஷ். ேகா ைம உற்பத்தி, எஃகு ஏற் மதி ேபான்ற 

ள்ளி விவரங்கள் நிைறந்த-கண்ணில் எண்ெணய் விட் க் ெகாண்  பார்க்க ேவண் ய 
சமாசாரம்? 
 
    கேணஷ், கேணஷ், கேணஷ். 
 
    அவர்கள் பார்த்த கேணஷ் பிசிாில்லா, மனித தாகங்கள், பல னங்கள் யா ம் 
இற் ப்ேபான, ஒ  யந்திரம். தன்ைனப் பற்றிய அவர்க ைடய இந்த உ வத்தில் 
தன்ைன ஒளித் க் ெகாள்வ  அவ க்கும் இதமாக ம் பா காப்பாக ம் தான் 
இ ந்த . உள்நாட்  விவகாரங்கள், உலெகங்கி ள்ள மிகமிகப் ெபாிய 

ள்ளிகைளப் பற்றிய ெசய்திகள், எல்லாவற்ைற ம் "எ ட்" ெசய் ம் உாிைம 
ெபற்றி ந்தவனான தான், ெப ம் வல்லரச்சுத் தைலவர்கைள விட ம் பலம் 
ெபா ந்தியவெனன்ற மயக்க ம் அவ க்கு அவ்வப்ேபா  ஏற்ப வ ண் . ஆனால் 
தன்னிடமி ந்ேத ஒ வன் ஒளிந்  ெகாள்வ  எந்த அள க்குச் சாத்தியமான ? 
அவைனச் சுற்றி ம் உட்கார்ந்தி ந்த கிட்டத்தட்ட அவ க்கு அ த்த 
தைல ைறையச் ேசர்ந்தவர்கள் ேபால் ேதான்றிய இளம் ஸப் எ ட்டர்கள், அந்தக் 
கு வி ந்த ெபண்பால டன், அரட்ைடகளி ம், சீண்டல்களி ம் சல்லாபங்களி ம் 
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அவ்வப்ேபா  ஈ ப  வார்கள்.அவன் மட் ம் ப்ப  வயதிேலேய ஐம்ப  
வயசுக்குாிய அசிரத்ைத ட ம் விலகிய ேபாக்குட ம் அமர்ந்தி ப்பான். அந்த 
இைளஞர்கள், ெவகுளித்தன மாகேவா விஷமமாகேவா அவைனக் கணிக்க 

ற்பட்டார்கள். சாமியார், ேவதாந்தின், ெபண் ெவ ப்பன். அவன் தனக்குள் அ க்கி 
அ க்கி ைவத் க் ெகாண் ந்த எ  எ ேவா இத்தைகய த ணங்களில் 
உசுப்பப்ப ம். இந்த உசுப் க்கு வ கால் இல்லாமல் அவன் திண வான். ன்  
அவன் தன்ைன ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்ள யன்றேபா ம் பிறர் இந்த 
ெவளிப்பா கைள அவமதித்  அவைனக் காயப்ப த்தினார்கள்; இப்ேபா , அவன் 
தன்ைன ஒ க்கிக் ெகாள்ள ய ம் ேபா ம் ஏேனா இவர்கள் காயப்ப த் கிறார்கள் 
என்  கு வான். 
 
    பிறகுதான் அவன் மாைல ேநர ட் க்கு தன்ைன மாற்றிக் ெகாண்டான். 
இைளஞர்கள்-குறிப்பாகப் ெபண்கள்- இந்த ட் க்கு வர வி ம் வதில்ைல. தி மண 
வாழ்க்ைகயில் ச ப் ற்ற சம்சாாிகள், அவைனப் ேபான்ற இ கிப் ேபான 
பிரம்மச்சாாிகள் ஆகிேயார்தான் மாைல ேநர ட் க்குப் ெப ம்பா ம் வ வார்கள். 
இவர்களிைடேய அவன் சற்  ஆசுவாசமாக உணர ந்த . சம்சாாிகள், "கல்யாணம் 
ெசய்  ெகாள்ளாேதயப்பா!" என்  அவ க்கு உபேதசிப்பார்கள். பிரம்மச்சாாிகள், சில 
சமயங்களில் கிளர்ச்சிக்காகப் பயன்ப த்திய பிறகு மறந்  விட ேவண் ய 
லாகிாிவஸ் வாகப் ெபண்கைள மதித் , ெகாச்ைசயான பாைஷயில், ெகாச்ைசயான 
ஹாஸ்யங்கைளப் பாிமாறிக் ெகாள்வார்கள். ெபண்களின், கல்யாணம் என்ற 
ஏற்பாட் ன் மீ  இந்த ஷைண லம் கேணஷுக்கு ஒ  வக்கிரமான இன்ப ம் 
தி ப்தி ம் ஏற்பட்ட . அவைனக் கழிவிரக்கத்தி ந் ம் சுய ெவ ப்பி ந் ம் 
இந்தச் சூழ்நிைல காப்பாற்றிய . இப்ப ேய வாழ்நாள் வைத ம் 
கடத்திவிடலாெமன்ற மன உ தி ம் நம்பிக்ைக ம் கூட அவ க்கு ஏற்பட்ட . 
நள்ளிர க்கு ேமல் ட்  ம். அவன் தன் அைறக்குப் ேபாவான். 
ேஹாட்டல்காரர் காாியாில் ெகாண்  ைவத்தி க்கும் சாப்பாட்ைடச் சாப்பி வான். 

ங்குவான். சில இர களில் நண்பர்க டன் பிரஸ் கிளப் க்ேகா ேவ  எங்காவேதா 
ெசன்  நன்றாகக் கு த்  விட் ப் பிதற்றித் தள் வான், பா த் தள் வான். 
தன் ைடய மனதின் உட் றத்தில் தன்ைன மறியாமல் ேசர்ந்தி க்கக் கூ ய 
ெமன்ைமயான தாகங்கைள ம வினால் க வித் ப் ரவாக்கி ெவளிேய ெகாட்ட 

ய வ  ேபா க்கும் அ . 
 
    மனைதக் கூட இப்ப ெயல்லாம் ஏமாற்றிவிடலாம், உடைல ஏமாற்ற வதில்ைல. 
அதன் நைமச்சைலப் ெபா க்க வதில்ைல. இந்த நைமச்சைலத் தீர்ப்பதற்காக, 
அதற்ெகன உள்ள இடங்க க்கு, இந்த இடங்க க்குச் ெசல் ம் 
வழக்க ைடயவர்க டன் அவன் ஓாி  தடைவகள் ெசன்  வந்தான். ஆனால் இந்த 
அ பவங்கள் அவ க்கு நிைறவளிப்பதாயில்ைல. ெவ ப் ம் ேகாப ம்தான் 
ஏற்பட்ட -தன் ேமல், தன்ைன அைழத் ச் ெசன்றவர்களின் ேமல், அந்த இடங்களில் 
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இ ந்த ெபண்கள்ேமல். தான் ஒ  யந்திரமாக இல்ைலெயன்பேத அவ ைடய 
ேகாபத் க்குக் காரணமாயி க்கலாம்; ெபண்ைண ஸ்பானர், ஸ்க்  ைரவர் ேபான்ற 
ஜடக் க வியாகத் ேதைவ ள்ள சந்தர்ப்பங்களில் பயன்ப த்திக் ெகாண்  பின் 
அவ டன் சம்பந்தமில்லாமல் இயங்கக் கூ ய யந்திரம். 
 
    யந்திரமில்ைலெயன்றால் பின் என்ன அவன்? அவன் ேவண் வெதன்ன? அவ க்கு 
எ ம் விளங்கவில்ைல. விளங்க ேவண் ம் ேபா ந்த , அேத சமயத்தில் 
விளங்காம ந்தால் ேதவைல ேபால ம் இ ந்த . திய பாிேசாதைனக க்குத் 
தன்ைன உட்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் ேபா ந்த . அேத சமயத்தில் ந்ைதய 
அ பவங்களின் பின்னணியில் இத்தைகய பாிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்ளத் 
தயக்கமாக ம் இ ந்த . "நா ம் உங்கள் வழிக்கு வரவில்ைல. நீங்க ம் தய  ெசய்  
என் வழிக்கு வராதீர்கள்" என்  மானசீகமாகப் பிற மனிதர்க டன்-குறிப்பாகப் 
ெபண்க டன்- ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாண் , அவன் தா ண்  தன் ேவைல ண்  
என்  இ ந்  வந்தான். 
 
    இத்தைகயெதா  கட்டத்தில்தான் அவன் தன் தலாக சித்ராைவச் சந்திதான்; ஒ  
நாடக விழாவில். ெசன்ைனயி ந்  வந்தி ந்த ஒ  நாடகக் கு வினரால் 
ந க்கப்பட்ட சில தமிழ் நாடகங்கள்; மாைல ேநர ட்  காரணமாக ஒேர ஒ  
நாள்தான் அவனால் ேபாக ந்த . அ ம் ஒ  நண்பன் மட் க் அன்  அங்ேக 
அைழத் ச் ெசன்றிராவிட்டால், அவன் சித்ராைவப் பார்த்தி க்க மாட்டான். 
அவ டன் பாிச்சயம் ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள யன்றி க்க மாட்டான். அவ ைடய 
நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமானவனாக ஆகியி க்க மாட்டான்-சித்ராவின் எதிர் காலத்ைத 
அவ ைடய டன் பிைணக்கத் தயாராகுமள க்கு எதிர் காலம்..... 
 
    கேணஷ் மீண் ம் ெப ச்சு விட்டான். அந்தச் சிவப் ப் டைவக்காாியின் 

கத்தில் திடீெரன்  ஒ  ன்னைக ேதான்றிய . தன்ைனப் பார்த் த்தாேனா, என்ற 
நிைனப்பில் ஒ  கணம் அவன் இதயம் படபடத்த . இல்ைல; அவள் அவ க்கும் 
அப்பால் யாைரேயா பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். அவன் தி ம்பினான். சாைலயில் 
அப்ேபா தான் வந்  நின்றி ந்த ஆட்ேடாவி ந்  ஒ  இைளஞன் இறங்கிக் 
ெகாண் ந்தான்! ஆட்ேடா ைரவாிடம் இரண்  பாய் ேநாட் க்கைளக் 
ெகா த்தான். ைரவர் சில்லைறயில்ைல என்  கூறியி க்க ேவண் ம். அவன் 
சிவப் ப் டைவையப் பார்த்  ஏேதா ைசைகயால் ெதாிவித்தான். அவள் அவன் பக்கம் 
நடந்  ெசன் , எவ்வள  ேவண் ெமன்  விசாாித் . தன் ைகப்ைபையத் திறந்  
சில்லைற எ த்  ைரவாிடம் ெகா த்தாள். பிறகு அவன் அவள் இ ப்ைபச் சுற்றிக் 
ைகைய வைளத்  அைணத் க் ெகாள்ள இ வ ம் கேணைஷக் கடந்  
திேயட்ட க்குள் ெமல்ல நடந்  ெசன்றார்கள்; அவ க்குப் ெபாறாைமயாயி ந்த .... 
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    அன் ம் இப்ப த்தான். அவ ம் நண்ப ம் நாடகத் க்கு வக்க ேநரத்திற்கு 
மிக ம் ன்பாகேவ ெகாட்டைகைய அைடந் விட்டதால் ெவளிேய நின்றவா  
சிகெரட் கு த் க் ெகாண் ந்தார்கள்; வ கிற ெபண்களின் ேமல் பார்ைவைய 

சிக்ெகாண் ந்தார்கள். அப்ேபா  ராம ைர தன் கு ம்பத் டன் டாக் யில் வந்  
இறங்கினார். டாக் க்காரன் அவர் நீட் ய பத்  பாய் ேநாட்ைடப் பார்த்  
(சில்லைற இல்ைலெயன் ?) ைகைய விாித்தான். அவர் பார்ைவ ெகாட்டைக வாச ல் 
நின்ற கூட்டத்தில் ெதாிந்தவர்கள் யாராவ  இ க்கிறார்களா என்  ேத ய . 
கேணஷ்தான் த ல் அவர் கண்ணில் தட் ப்பட்டான். 
 
    அவர் அவன கில் வந்தார். "ஹேலா!" என்  இ வ ம் ைககு க்கிக் 
ெகாண்டார்கள். அவ ைடய தினசாியின் அ வலகத்திற்கு அவர் ஒ  ைற 
வந்தேபா  அவன் அவ க்கு அறி கப்ப த்தப்பட் ந்தான். அதன் பிறகு சந்திக்கும் 
ேபாெதல்லாம் அவர்கள் ஒ  வார்த்ைத. இ வார்த்ைத ேபசிக் ெகாள்ளாமல் 
இ ந்ததில்ைல. அவர் அவனிடம் விஷயத்ைத விளக்கி, எட்டணா வாங்கிக் 
ெகாண்டார். 
 
    "அப் றம் த கிேறன்" என்றார். 
 
    "பரவாயில்ைல,ஸார்!" 
 
    அவர் டாக் க்காரனிடம் தி ம்பிச் ெசன்றேபா  அவன் பார்ைவ அவைரப் பின் 
ெதாடர்ந்த . அேத சமயத்தில் டாக் ய கி ந்  ஒ  பார்ைவ அவன் பக்கம் மிதந்  
வந்த ; சித்ராவி ைடய . 
 
    இைடேவைளயின்ேபா  அவன் காப்பி ஸ்டா ல் தன் நண்ப டன் 
நின்றி ந்தேபா , சித்ரா ம் தன் தம்பி டன் அங்ேக வந்தாள். அவள் தம்பி கேணஷ் 
அ கில் வந்  அவனிடம் எட்டணாைவ நீட் னான். கேணஷ் "ஓ இட்ஸ் ஆல்ைரட்" 
என்  அைத வாங்காம க்க யன்றான். "இல்ைலயில்ைல; ப்ளீஸ்,  மஸ்ட் ஹாவ் 
இட்!' என்  அவள் வற் த்தி அவைன அந்த எட்டணாைவ வாங்கிக் ெகாள்ளச் 
ெசய்தாள். 
 
    தன் தலாக அவள் அவ டன் ேபசிய  அப்ேபா தான். 
 
    அவள் குர ல், ேதாரைணயில் இ ந்த ஒ  நிச்சய ம் பி வாத ம் அவைன அந்தக் 
கணத்தில் கவர்ந்தி க்க ேவண் ம். அந்தப் பதிேன  வய ப் ெபண்ணின் சந்ேதகேமா 
ேசார்ேவா அற்ற நிச்சயம் அவ க்கு ஏேதா ஒ  வைகயில் இதமாக இ ந்தி க்க 
ேவண் ம். அந்த வாரம் வ ம் அவன் அவள் நிைனவாகேவ இ ந்தான். 
ஞாயிற் க்கிழைம வந்த . அவர்க ைடய தினசாியின் ஞாயி  மலாில் நடந்  
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ந்தி ந்த அந்த நாடக விழாைவ விமர்சித்  ெராபசர் ராம ைர ஒ  நீண்ட 
கட் ைர எ தியி ந்தார். அந்தக் கட் ைரையப் ப த்த ம் தன்மனதில் ஏற்பட்ட 
அழகிய சலனங்கைள அவ டன் பகிர்ந்  ெகாள் ம் ஆவ னால் உந்தப்பட் ச் 
ெசன்றவன் ேபான்ற பாசாங்குடன், அவன் அன்  மாைல அவைரத் ேத ச் ெசன்றான்- 
 
    ப்ெராபசர்,நான் உங்கள் ட் க்கு வந்த அந்த தல் நாள் உண்ைமயில் 
சித்ரா க்காகத்தான் வந்ேதன் என்பைத அன்  நீங்கள் ஊகித்தி ப்பீர்கேளா 
என்னேவா? ஆனால் பிற்பா  உங்க க்குத் ெதாிந் விட்ட .உங்கள் மைனவிக்குத் 
ெதாிந் விட்ட . பா க்குத் ெதாிந் விட்ட .ஏன் உங்கள் ட்  நாய்க்குக்கூட 
ெதாிந் விட்ட .நான் மிக உயர்ந்த இண்ட்ெலக்சுவல் மட்டங்களில் உங்க டன் 
ேபசும்ேபா , அ  ஒ  ைலயில் என்ைனப் பார்தவா  நாக்ைகத் ெதாங்கப் 
ேபாட் க்ெகாண்  பல்ைலக் காட் க் ெகாண் , பாிகசிப்ப ேபால இேலசாக 
தைலையத் தைலைய ஆட் க் ெகாண்  உட்கார்ந்தி க்கும்-இெதல்லாம் என்ன ண் 
ேபச்சு, நீ எதற்காக இங்ேக வ கிறாெயன்  எனக்குத் ெதாியாதா என்  ேகட்ப  
ேபால. பல சமயங்களில் அந்த நா டன் என்ைன ஒப்பிட் க்ெகாண்  பார்க்கும்ேபா  
எனக்கு என்ேமேலேய சிாிப் ம் இரக்க ம் ஏற்ப வ ண் . அதற்கு அனாவசிய 
ந ப் கள் கிைடயா . ேபச்சுக்கள் கிைடயா . ஒ  ெபண்ணின் ேமல் ஆைச 
ஏற்பட்டால் அவ ைடய அப்பாைவப்ேபாய் வசீகாிக்க அ  யல 
ேவண் யதில்ைல.அவள் ஆ ள் காலம் வ ம் என்னிடம் பிாியமாக இ ப்பாளா, 
என் ேபாக்குகைள அ சாித்  நடப்பாளா, சம்பிரதாயப் பிச்சுவாக இல்லாம ம் அேத 
சமயத்தில் சம்பிரதாயங்கள் ேமல் காறி உமிழ்பவளாக இல்லாம ம் இ ப்பாளா, 
என்ெறல்லம் அ  கவைலப்படத் ெதாடங்கா .ெப ம்பாலான பிராணிகைளவிட 
அதிக ஆ ைளப் ெபற்றி ந்தா ம், இந்த ஆ ளின்ெப ம்பகுதிைய அனாவசியமாக 
ந ப் களி ம் ேபச்சுகளி ம் நிைன  களி ம் தாேன மணிதர்களாகிய நாம் 
ெசலவி கிேறாம்? நீங்கள் ஒ  ைற ெசான்ன ேபால, கூட் க் கழித் ப் பார்த்தால் 
மனிதன் தன் வாழ்நாளில்ெசய் ம் உ ப்ப யான காாியங்கள் பல பிராணிகள் 
தம் ைடய குைறந்த ஆ ளில் ெசய் க்கும் உ ப்ப யான காாியங்கைளவிடக் 
குைறவனதாகக்கூடேவ இ க்கலாம்... 
 
    ஆம். அந்த நாையக் கண்  அவ க்குப் ெபாறாைமயாக இ ந்த . அைதப் 
பார்த்த ேம அவ க்கு எாிச்சல் பற்றிக் ெகாண்  வந்த தினங்கள் உண் . அேத 
சமயத்தில், அ  அவன் நன்றிக்குப் பாத்திரமான த ணங்க ம் இ க்கத்தான் 
ெசய்தன. உதாரணமாக, அந்த தல் நாளன் . அவன் ெசன்ற ேபா  ராம ைர 

ட் க்கவில்ைல. அவ ைடய மைனவி ம் மகள் சித்ரா ம்தான் இ ந்தார்கள். 
"உட்கா ங்கள்; வந் வி வார்!" என்  அவர்கள் அவைன வரேவற்  உட்கார 
ைவத்தார்கள். அவன் கதைவத் தட் ய டேனேய குைலக்கத் ெதாடங்கியி ந்த நாய், 
அவன் உள்ேள வந்  நாற்கா யில் உட்கார்ந்த ம் அவன் ைக, கால், 
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எல்லாவற்ைறைய ம் ேமாந்  பார்க்கத் ெதாடங்கிய . "உஷ்! டாமி, சும்மாயி " 
என்  சித்ரா ம் அவள் அம்மா ம் நாைய அவ க்கு உபத்திரவம் ெகா ப்பதி ந்  
த க்க யன்றார்கள். "பரவாயில்ைல" என்  அவன் தன் ச ப்ைப ம், 
அ வ ப்ைப ம் அடக்கிக் ெகாண்  டாமியின் கம், க த் , கு யாவற்ைற ம் 
வக்கைணயாகத் தடவிக் ெகா த்தான். அ  இதமாகக் காட் க் ெகாண்  நின்ற . 
அவன் ெதாடர்ந்  தடவிக் ெகாண்ேடயி ந்தான். நாய்கைள ேநசிக்கும் அன் மயமான, 
ேதாரைணயற்ற இைளஞனாகத் தன்ைன ெவளிப்ப த்திக் ெகாண்  அவர்க ைடய 
நன்ைமதிப் க்குப் பாத்திரமானான். வார்த்ைதகள் கூட இைதச் சாதித்தி க்க யா . 
அன்னிேயான்னியமான சூழ் நிைலைய உ வாக்கியி க்க யா . 
 
    டாமிதான் சம்பாஷைணக்கும் வித்திட்ட . "எங்க ட் ேல ம் இப்ப  ஒ  நாய் 
இ ந்த " என்றான் அவன். 
 
    "இப்ப இல்ைலயா?" என்றாள் சித்ரா. "திடீர்  ஒ  நாள் அ  ஓ ப்ேபாயி த் ". 
 
    "ஐையேயா; ஏன் அப்ப ?" 
 
    அ  உண்ைமயில் அவர்க ைடய நாேய இல்ைல என்  அவன் விளக்கினான். 
அவ ைடய அப்பாவின் நண்பர் ஒ வ க்கு ெசாந்தமான நாய் அ . அந்த நப க்கு 

ல் யி ந்  மாற்றலானேபா  நாைய அவர்கள் ட் ல் விட் ச் ெசன்றார். 
த ல் அ  சாியாகத்தான் இ ந்த . பிறகு திடீர் திடீெரன்  ன்  நாள், நா நாள் 

ெடல் யில் எங்ெகல்லாேமா சுற்றிவிட்  வரத் ெதாடங்கிய . எங்ேக ேபாய்விட்  
வ கிறெதன்  ெதாியா . கைடசியில் ஒ நாள் என்ெறன்ைறக்குமாக ஓ ப் 
ேபாய்விட்ட . 
 
    "பாவம், பைழய எஜமானர்கைள நிைனச்சிண் க்கும் ேபா க்கு" என்றாள் 
சித்ராவின் அம்மா. 
 
    "உங்கள் ட் ேல அைத யாராவ  அலட்சியப்ப த்தினாங்கேளா, என்னேவா-
அதாவ  நீங்க இல்ைல. ேவேற யாராவ " என்றாள் சித்ரா. தன் ட்  மனிதர்களின் 
இயல்ைபப் பற்றிச் சா ாியமாக அறிந்  ெகாள்ள ய கிறாள் என்  அவன் 
நிைனத்தான். 
 
    "அெதல்லாம் எவ்வளேவா பிாியமாகத்தான் வச்சிண் ந் ேதாம்; ஒ ேவைள 
பிாியம் தாங்காமல் ஓ ப் ேபாயி க்கலாம். என் தங்ைக, அத ைடய க த்ைதக் கட் க் 
ெகாஞ்சிண்ேடயி ப்பா. எங்கம்மா பிரஸாதம் தலாக அ க்கு இட்  வி வா" 
    அவன் சிாித்தாள். அவைளச் சிாிக்க ைவத்ததில் அவ க்குப் ெப ைமயாக 
இ ந்த . டாமி அவன் ேநசிப்ப  தன்ைனயல்லெவன்  திடீெரன்  உணர்ந்  
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ெகாண்ட  ேபால அவன் தடவைல திரஸ்காித் விட் த் தைரயில் ேபாய்ப் ப த் க் 
ெகாண்ட . "டாமிைய ேவ  யார் ட் ேலயாவ  விட்டால் அ  என்ன ெசய் ம்  
ேயாசிச்சுப் பார்க்கிேறன்" என்றாள் மாமி. 
 
    "எங்ேக ம் விட மாட்ேடாம் அைத. நாம் எங்ேக ேபானா ம் அ  கூடேவ வ ம். 
இல்ைலயா டாமி?"என்  சித்ரா டாமிய கில் தைரயில் உட்கார்ந்  அைதக் 
ெகாஞ்சினாள். 
 
    "இங்கிலீஷ்காரா ஊைரவிட் ட் ப் ேபாறேபா  நாையச் சுட் க் 
ெகான் வாளாேம எப்ப த்தான் கிறேதா?" என்  மாமி உடம்ைபச் சி ர்த் க் 
ெகாண்டாள். 
 
    "ெகா ரமான வழக்கம்" என்  அவன் ஒத் க் ெகாண்டான். தன்ைனப் ேபான்ற ஒ  
ெஸன் ெமன்டல் ைடப்பாக அவைன ம் அைடயாளம் கண்  ெகாண்டவள்ேபால, 
மாமி அவைனத் தி ப்தி டன் பார்த்தாள். சித்ரா இங்கிலீஷ்காரர்களின் அந்த 
வழக்கத்ைத ஆதாித் ப் ேபசினாள். அவைனத் திண்டாட்டத்தில் சிக்க ைவக்க 
வி ம்பியவள் ேபால. அவன் உடேன அவன் பக்கம் ேபசத் ெதாடங்குகிறானா என்  
பார்க்க வி ம்பியவள்ேபால. 
 
    ஆனால் அவன் தன் ந்தின க த்ைதேய மீண் ம் எதிெரா த்தான். தான் ஒ  
இளிச்சவாயன் அல்லெவன்  நி பித்  அவ க்கு அவன் ேமல் மதிப்  ஏற்படச் 
ெசய்தான். 
 
    இப்ேபா  ேயாசித் ப் பார்க்கும்ேபா  அவ்வள ம் தவறாகத் ேதான்றிய . அந்த 

தல் நாளன்  அவன் நடந்  ெகாண்ட விதம் எல்லாேம. அவன் அவர்க க்காக தன் 
இயல் க்கு மாறான ஒ  ேவ ஷமணிந்தி க்க ேவண்டாம். ஆனால் எ  ேவ ஷம், எ  
ேவ ஷமில்ைல? எ  அவ க்கு இயல்பற்ற ? ஏேதேதா உந் தல்களின் 
அ ப்பைடயில் எப்ப க்ெகப்ப ேயா நம்ைம ஒவ்ெவா  கண ம் ெவளிப்ப த்திக் 
ெகாள்கிேறாம். இந்த உந் தல்கள் உண்ைமயாயி க்கிற வைரயில் இந்த 
ெவளிப்பா க ம் உண்ைமயானைவதாம். ஒவ்ெவா  கட்டத்தில் ஒவ்ெவான்  
உண்ைமயாகத் ேதான் கிற . க்கியமானதாகத் ேதான் கிற . நம்ைம இயக்க 
ைவக்கிற . அப்ப  நம்ைம இயக்க ைவக்கும் ஒவ்ெவா  உண்ைமைய ம் இ தியில் 
ஒ நாள் ெபாய்ெயன உணர்ந்  நிராைசயைடகிேறாம். ேவ  உண்ைமகளில்--அப்ப  
அந்தக் கணம் ேதான் பவற்றில்--தஞ்சமைடகிேறாம். மனித இயக்கத்தின், 
யத்னங்களின், அ ப்பைடேய இவ்வைகத் ேதாற்றங்கள் தாேம? ெபாய்கள் தாேம? 
 
    கேணஷ் தைலைய பலமாக ஒ ைற கு க்கிக் ெகாண்டான். தன் சிந்தைனகளின் 
தாக்குத ந்  தன்ைன மீட் க் ெகாள்ள வி ம்பியவைனப் ேபால் இந்த 
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சிந்தைனகள்தாம் நா க்குநாள் எவ்வள  கூர்ைமயாகிக் ெகாண்  வ கின்றன. 
அவைன ம் அவன் வாழ்வில் சம்பந்தப்ப பவர்கைள ம் குத்திக் கிளறிப் பாிசீலைன 
ெசய்தவா  இ க்கின்றன. இவ்வைகக் கூர்ைமைய ேநாக்கி என் சிந்தைனகள் 
ேமற்ெகாண்ட ப ப்ப யான பயணத்தில், ப்ெராபசர், உங்க க்கும் ெப ம் பங்கு 
உண் . 
 
    ஆனால் இந்தப் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளாமேலேய இ ந்தி க்கலாெமன்  
இப்ேபா  சில சமயங்களில் ேதான் கிற . 
 
    மணி ஆறைர. சித்ராைவ இன் ம் காேணாம். அவ க்குக் ேகாபம் ேகாபமாக 
வந்த . திேயட்டர் வாச ந்த தர்வான் தன்ைன விேநாதமாகப் பார்க்கத் ெதாடங்கி 
யி ப்ப  ேபாலத் ேதான்றிய . அவ்வப்ேபா  "ஸ்ேபர் க்ெகட் இ க்கிறதா?" என்  
ேவ  சிலர் ேகட்  அவன் எாிச்சைலக் கிளப்பினார்கள். அ ப் த் தாங்காமல், ஒ  
மா த க்காக, அவன் அங்கு உட்கார்ந்தி ந்த ஒ  பா ஷ்காரச் சி வனிடம் ெசன்  
ஷூைவப் பா ஷ் ேபாட் க் ெகாள்ளத் ெதாடங்கினான். " க்ெகட் 
கிைடக்கவில்ைலயா ஸாப்?" அவன் விளக்கினான். 
 
    "ெராம்ப நல்ல படம் ஸாப்". 
 
    "நீ பார்த்தாகி விட்டதா" 
 
    " ன்  தடைவகள் ஸாப்" 
 
    "அவ்வள  நல்ல படமா?" 
 
    "எனக்கு அந்த ஹீேராயிைன ெராம்பப் பி த்தி க்கிற  ஸாப்" 
 
    கேணஷுக்கு அந்தச் சி வன் மீ  ெபாறாைம ஏற்பட்ட . அந்த ஹா ட் ந ைக 

லம் அவனால் ெபற கிற கிளர்ச்சி குறித் , நிைற  குறித் . பாிசுத்தமான இந்தக் 
கிளர்ச்சிைய ம் நிைறைவ ம் இனி தன்னால் என் ம் ெபற யப் ேபாவதில்ைல. 
இந்த ந ைக லமாகேவா, அவ ைடய மயக்கங்கள் சிைதந்  விட் ந்தன. அந்த 
ந ைகையப் பற்றிய மயக்கம். அவள் அவ க்கு (ஒ  காலத்தில்) எந்தப் ெபண்ைமயின், 
வாழ்க்ைக ைறயின், பிரதிநிதித் வமாக விளங்கினாேளா அந்தப் ெபண்ைம ையப் 
பற்றிய வாழ்க்ைக ைறையப் பற்றிய மயக்கம், மன வி தைல ெபற்ற ஆண்கள், 
ெபண்கள், சுதந்திரமான காதல், சுதந்திரமான வாழ்க்ைக இளைமயில் சினிமா 
திேயட்டாில் அமர்ந்தி க்ைகயில் அவன் வாழ்க்ைகயி ம் இைவெயல்லாம் 
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சாத்தியமானைவயாகத் ேதான்றின. அவ ைடய ெபற்ேறார், சேகாதர சேகாதாியர் 
ஆகிேயாாிடமி ந்  ேவ பட்டவனாக அவைன உணரச் ெசய்  அவர்கள் மீ  தினசாி 
அவ ள் ெவ ப் ணர்ச்சிையப் ெபாங்கிப் ெபாங்கிெயழ ைவத்தன. அவர்க ைடய 
ேகள்விகளற்ற அசட் த் தி ப்தி காரணமாய், ேபா யான ஊன் ேகால்கள் 
காரணமாய். ஏன் இந்தப் ெபாய்யான உற கள், என்  அலற ேவண் ம் ேபா ந்த . 
இந்த அைமப்ைப அ ேயா  இ த் த் தைர மட்டமாக்கி அவர்கைள 
அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்க ேவண் ம் ேபா ந்த . அவைனத் தம்ைமப் ேபான்ற 
சாமானியமானவனாக நிைனத்த ஒவ்ெவா வைர ம், பின் ஏன் அவனால் 
அப்ப ெயல்லாம் ெசய்ய யாமல் ேபாயிற் ? எங்ேக அல்ல  யாரால் அவ ைடய 

யற்சிகள் பங்கப்ப த்தப் பட்டன? அல்ல  அவ ள் ஒ  பகுதிேய ஒவ்ெவா  
கண ம் அவ க்கு எதிராக ேவைல ெசய்  வந்ததா? பா ஷ் ேபாட் க் ெகாண்  
உட்கார்ந்தி ந்த அந்தச் சி வைனப் பார்க்கப் பார்க்க, இ வைர அவன் ஈ பட்ட 
பயணங்கள, தடங்கள், ெவற்றி ேதால்விகள் எல்லாேம க்கியத் வ மற்றைவயாகத் 
ேதான்றின. ைபயா, நீ என்ைனவிட எவ்வளேவா பாிசுத்தமானவன். இந்தக் கணத்தில் 
நீ ஷூ க்குப் பா ஷ் ேபா கிறவனாக ம் நான் அந்த ஷூைவ 
அணிந்தி ப்பவனாக ம் இ ப்பைத என்னால் நியாயப் ப த்த யவில்ைல. விதி? 
ச க அைமப் ? எப்ப ேயா, இந்த ஏற்பா  எனக்குச் ெசௗகாியமாக இ க்கிற . 
இைத எதிர்த்  நான் ரட்சி ெசய்யவில்ைல. ேவ  சில ஏற்பா க க்ெகதிராக எப்ப  
நான் ரட்சி ெசய்ய வில்ைலேயா, அேத ேபால. 
 
    டக்! என்  சி வன் தன் மரப் ெபட் யில் தட் னான். காைல மாற்றிக் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்பதற்கு அைடயாளமாக. கேணஷ் தன் இன்ெனா  காைலப் ெபட் யின் 
மீ  ைவத்தான். 
 
    ப்ெராபசர், அன்  உங்கள் ட் ல் நாையப் பற்றிய சர்ச்ைசக்குப் பிறகு நாங்கள் 
நாடகங்கைளப் பற்றிய சர்ச்ைசையத் ெதாடங்கிேனாம். எனக்கு அந்த நாடகங்கள் 
பி த்தி ந்தனவா என்  சித்ரா ேகட்டாள். ஒ  நாள்தான் வந்ேதன். அன்ைறக்கு 
அசட் ப் பிசட்ெடன்  இ ந்த  என்ேறன் நான். ஸ் பிட் ெமேலாட்ராமா, என்றாள் 
அவள். அ  ேபான்ற வார்த்ைதகைள அவள் உபேயாகிக்கத் ெதாடங்கி ஓாிரண்  
வ டங்கள் ர்ன ஆகியி க்க ேவண் ம்; குழந்ைத தான் திதாக அைடந்த ஒ  
ெபாம்ைமையத் தன் பைழய ெபாம்ைமகைளவிட அதிகமாகச் சீராட்  மகிழ்வைத ம் 
அ  குறித் ப் ெப ைம ெகாள்வைத ம் பார்க்கும்ேபா  ஏற்ப ம் உணர்ச்சி அவள் 
சில ஆங்கில வார்த்ைதகைளப் பயன்ப த்தியேபா  எனக்கு ஏற்பட்ட . எனக்ேகா 
வார்த்ைதகள் ச த் ப் ேபாயி ந்தன.திகட் ப் ேபாயி ந்தன. வார்த்ைதகளில் 
நீச்சல ப்ப தாேன என் ேவைல? சித்ராவின் அம்மா க்கு சித்ரா க்குத் ெதாிந்தி ந்த 
அள  வார்த்ைதகள் ெதாிந்தி க்கவில்ைல. ஆனால் உணர்ச்சிப் ர்வமாக 
எங்களி வைர ம் விட அதிகமாக அந்நாடகங்கள் அவைளப் 
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பாதித்தி ந்தனெவன்பைத எங்க க்கு அவளால் உணர்த்திவிட ந்த . 
அந்நாடகங்களில் சிலவற்றின்ேபா  தன் அம்மா பிழியப் பிழிய அ தைதச் சித்ரா 
எ த் ச் ெசான்னாள். தமாஷாக. ஆனால் எனக்கு அந்த அ ைக மிக ம் 
ேபாற் த க்கும் மாியாைதக்கும் உாியதாகத் ேதான்றிய . என் அம்மா ம் 
இப்ப த்தான் சினிமா க்ேகா ராமா க்ேகா ேபானால் அ வி வாள். 
கதாபாத்திரங்கள் ப ம் கஷ்டங்கைளப் பார்த்  என்ேறன் நான். அப்ப  தான் இல்ைல 
என்  சித்ரா க்குப் ெப ைமயாக இ ந்த . அ  ெப ைமக்குாிய தானா என்  
எனக்குச் சந்ேதகமாக இ ந்த . 
 
    பிறகு நீங்கள் வந்தீர்கள். சம்பாஷைணயில் கலந்  ெகாண்டீர்கள். நீங்கள் இல்லாத 
சமயத்தில் நான் வந்த ம், உங்கள் மைனவி ட ம் மக ட ம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்த ம்., உங்க க்கு ம் தி ப்தியளிக்கிற ஒ  சூழ்நிைலயாக 
இல்ைலெயன்பைத நான் ட்பமாக உணர ந்த . 
 
    அவர்கைள நீங்கள் ட்டாளாக்கியி க்கலாம். என்ைன ஆக்க யா  என்ப  
ேபால நீங்கள் நான் ெதாிவித்த ஒவ்ெவா  க த்ைத ம் (ேவண் ெமன்ேற) எதிர்த் ப் 
ேபசினீர்கள். என் வாதங்களில் ஓட்ைடகள் கண் பி த்  என்ைன வாயைடத் ப் 
ேபாகச் ெசய்ய யன்றீர்கள். ஓ! அந்த தல் தடைவ ம், அைதய த்  சில 
தடைவக ம் நீங்கள் எவ்வள  ஜாக்கிரைதயாக என்ைனச் சற் த் ெதாைலவிேலேய 
ைவத்தி ந்தீர்கள்! ஆனால் உங்கைள நான் குற்றம் ெசால்லவில்ைல. என்ைன 
உங்களிடம் அைழத்  வந்த  அறி ப் பசிதானா என்  நீங்கள் ேசாதித் ப் பார்க்க 
வி ம்பிய  நியாயேம. உங்க டன் ேபசிய பிறகு, எனக்கும் சந்ேதகம் 
உண்டாகத்தான் ெசய்த  - அதற்க த்த தடைவகளில், அறி ப் பசிதாேனா? 
 
    அன்  நான் உங்களிடம் அந்நாடகங்கைள ஆதாித் ப் ேபசிேனன். அவற்ைற 
அறி ப் ர்வமாக மட் ம் அ குவ  தவறாகுெமன்ேறன். அவற்றால் உணர்ச்சி 

ர்வமாக நம் மக்கள் ஆ த ம் நிைற ம் ெப வைதச் சுட் க்காட்  அந்த 
நிைறைவத்தான் நான் மதிக்கிேறெனன் ம், ெவ ம் அறி த் தீனிைய அல்லெவன் ம் 
கூறிேனன். 
 
    "அந்த நிைற  ஒ  மயக்கமாக இ ந்தா மா?" என்  ேகட்டீர்கள். 
 
    "இ க்கட் ம்: வாழ்க்ைகேய ஒ  மயக்கம்தான்" என்ேறன். 
 
    "நான் ெசால்வ  ெகாச்ைசயான மயக்கங்கைளப் பற்றி என்றீர்கள். இ  
ெபா ள்படப் ேபசினீர்கேளா என்னேவா! 
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    "எ  ெகாச்ைச, எ  ெகாச்ைசயில்ைல? இ  பற்றிய ஒவ்ெவா வர் கணிப் ம் 
ேவ படலாமல்லவா?" என்ேறன். 
 
    "நம் டன் நாேம ெதாடர்  ெகாள்ள உதவாதைவ எல்லாேம ெகாச்ைசயான 
மயக்கங்கள்தான்" என்  நீங்கள் கூறினீர்கள். "அதாவ  நம்ைம நாேம உணர்ந்  
ெகாள்ளத் தைடயாக இ ப்பைவ". 
 
    "இந்தத் தைடப்ப தல் உைறக்க ேவண்டாமா, எல்ேலா க்கும்?" 
 
    "நிச்சயம் உைறக்கும். நம் ஒவ்ெவா வாிடத்தி ம் ஒ  சூட்சுமமான உைரகல் 
இ க்கிற ; உண க்ெகன இ க்கும் நாக்ைகப் ேபால உணர் க்கு ஒ  நாக்கு 
இ க்கிற . இந்த நாக்ைக சுத்தமாக ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அதன் 
அபிப்பிராயங்கைளப் ாிந்  ெகாண்  அவற் க்கு மதிப் க் ெகா க்கத் 
ெதாியேவண் ம். ஷ் யாக இல்லாத சில  பழக்கப்பட்  வி கின்றன. காபி, டீ, 
சிகெரட் மாதிாி; பரவாயில்ைல; ஆனால் இைதேய ஆகாரமாக ைவத் க் ெகாள்ள 

யா . ஷ் ையேய அள  ேகாலாக ெகாண்டா ம் சப்ெபன்  ேபாய்வி ம். 
சிக்காகக ம்தான் சாப்பிட ேவண் யி க்கிற . ெமாத்தத்தில், சாப்பி வைத இனம் 

கண்  ெகாள்ளத் ெதாியேவண் ம். அதற்கு ஒ  பயிற்சி ம் அ பவ ம்தான் ேதைவ. 
குழந்ைதக்குக் ெகா க்கப்ப வைதப் ேபால இந்தப் பயிற்சி நமக்கு 
அளிக்கப்படவில்ைல. ட் ம் சாி, பள்ளிக்கூடத்தி ம் சாி.... 
    நீங்கள் ேபசிக்ெகாண்ேட ேபானீர்கள். நான் கு க்கிடாமல் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதன். 
 
    அதன் பிறகு ஒவ்ெவா  ைற ம் நான் கைலந்த சு தி டன்தான் உங்களிடம் 
வந்தி க்கிேறன். ஒவ்ெவா  ைற ம் இந்த சு திைய நீங்கள் ெபா ைமயாகச் 
சீர்ப த்தியி க்கிறீர்கள். உச்ச கட்டத் க்கு நம் சம்பாஷைணைய அைழத் ச் 
ெசன்றி க்கிறீர்கள். 
 
    எைதப் பற்றிெயல்லாம் நாம் ேபசிேனாெமன்  ேயாசித் ப் பார்க்கும்ேபா  எைதப் 
பற்றித்தான் நாம் ேபசவில்ைல என்  ேதான் கிற . நாடகங்கைளப் பற்றி, 
நாயகைனப் பற்றி, ேதசம், கு ம்பம், தி மணம் என்ற உ வங்கைளப் பற்றி, 
அைமப் கள் பற்றி.... 
 
    ேதால்வி அைடந்த என் உற கள், என் ேநசங்கள் இவற்ைற நான் திய 
ேகாணத்தில் பாிசீலைன ெசய்  பார்க்கத் ெதாடங்கிேனன். எதிராளியின் 
ேகாணத்தி ந்  தனிைமையப் பாதிக்காத ைண; நான் பயன் ப த்தப்படாமல் 
என்னால் பயன் ப த்தக்கூ ய அைமப் - இைதத்தாேன நான் ேத  வந்தி க்கிேறன். 
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    ரட் க் குதிைரயாகத் தறிெகட்  ஓ க் ெகாண் ந்த என்ைன நீங்கள் வசமாக 
தாவிப் பி த்  லாட ம் லகா ம் ட் விட்ட  ேபால எனக்குச் சில சமயங்களில் 
ேதான் கிற . ேவ  சில சமயங்களில், என்ன ைபத்தியக்காரத்தனம், குதிைரயாவ , 
பி ப்பதாவ  என்  ேதான் கிற . ஒ  ேவைள என் ஓட்டத்தில் நான் அைடந்த 
ேசார் ம், உங்கள் வ ைக ம் ஒ  ேசர நிகழ்ந்தி க்கலாம். 
 
    அ ம் சாத்தியந்தான். 
 
    மனிதர்களிடம் நம்பிக்ைகயற் ப் ேபாயி ந்த எனக்கு மீண் ம் அவர்களிடம் 
நம்பிக்ைக ஏற்படச் ெசய்தீர்கள். யா க்கும் யாாிட ம் அக்கைறயில்ைலெயன்  
விரக்தியைடந்தி ந்த என்ைன, அக்கைற ள்ளவர்க ம் இல்லாமல் ேபாகவில்ைல 
என்ற ஆசுவாசம் ெபறச் ெசய்தீர்கள். பத்  வ டங்கள் ன்  உங்கைளச் 
சந்தித்தி ந்தால் என் வாழ்வின் திைசேய மாறியி க்கு ெமன்  நிைனப்ேபன், நான். 
    ஆனால் பத்  வ டங்க க்கு ன்  சித்ரா க்குப் பத்  வய கூட நிரம்பியிரா . 
    வாழ்க்ைக எவ்வள  விசித்திரமான நிகழ்ச்சிகைள உ வாக்குகிற . ஒன்ைறத் 
ேத ச் ெசல் ம்ேபா  இன்ெனான்ைறப் ெபற ைவக்கிற ! சித்ராவினால் ஈர்க்கப்பட் , 
நான் த ல் உங்களிடம் வந்ேதன். பிறகு உங்க க்காக ம் வந்ேதன். 
 
    ஒ  கட்டத் க்குப் பிறகு, உங்க க்காக மட் ேம வந்தி ப்ேபனா? 
 
    அ தான் இப்ேபா  என் சந்ேதகம். 
 
    சித்ராவின் காரணமாகப் பல சமயங்களில் நமக்குள் சு தி ேசராமல் ேபாயி க்கிற . 
சம்பாஷைன யற்சிகள் ேதால்வியைடந் , இ க்கமான ெமௗனங்களில் நாம் சிக்கிக் 
ெகாள்ள அவசரமாக நான் விைடெபற் ச் ெசல்ல ேநர்ந்தி க்கிற . என் 
ேநாக்கங்கைளப் பற்றிய உங்கள் சந்ேதகம், எனக்ேக என்ேமல் சந்ேதகம். "சித்ரா, 
பாக்கு இ க்கா? சித்ரா, இன்ைறய ேபப்பர் எங்ேக?" என்  ஏதாவ  ஒ  காரணத்ைத 
ைவத்  நான் வந்  உட்கார்ந்த டன் நீங்கள் சித்ராைவக் கூப்பி ர்கள். அவைளக் 
குசலம் விசாாிக்க எனக்குச் சந்தர்ப்பம் அளிப்பீர்கள். சில சமயங்களில் 
எங்களி வைர ம் தனிேய விட்  எ ந்  ேபா ம் இ க்கிறீர்கள். 
 
    ஏன் இந்த அவஸ்ைத, அவ க்காகத்தான் வ கிறாெயன்றால் அைத அவளிடேமா 
என்னிடேமா ெசால் த் ெதாைலேயன் என்  நீங்கள் எனக்கு உணர்த்த வி ம் வ  
ேபா க்கும் அ . 
 
    நம்மி வாிைடேய சு தி ேபதம் ஏற்ப த்திக் ெகாண் ந்த  என்பதாேலேய நான் 
அந்தப் பிரச்ைனக்கு விைரவில் தீர்  காண யன்றி க்கலாம். என் க த்ைத 
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வார்த்ைதப் ப த்தியி க்கலாம்; உங்கள் சந்ேதகத்ைத அ  ஏற்பட்ட ஏறத்தாழ ன்  
ஆண் க க்குப் பிறகு ஊர்ஜிதப் ப த்தியி க்கலாம். என் ெபற்ேறாைர நீங்கள் 
சந்திக்க ஏற்பா  ெசய்தி க்கலாம். எல்லாம் எவ்வள  சு க்கமாக நடந்  விட்ட ! 
 
    அ த்த வாரம் எங்க க்குக் கல்யாணம். 
 
    ஆனால் ? 
 
    எனக்கு ஒ  ஊன் ேகாலாக விளங்கிய  சந்ேதகங்களற்ற அவ ைடய 
நிச்சயம்தான், பாிசுத்தம்தான். ஆனால், நாங்கள் ைழயவி க்கும் அைமப்பில் 
நிரந்தரத் தன்ைமையப் பற்றிய பயம் காரணமாக அவ ைடய நிச்சயம் ஆட்டம் கண்  
வ வைத நான் பார்க்கிேறன். அவ ைடய நிச்சயம் அ பவமின்ைமயினால் 
எ ந்தெதன்ற ஞாேனாதயம் எனக்கு இப்ேபா தான் உண்டாகியி க்கிற . என் 
கு ம்பத்தினைரப் பற்றி ஊ ம் ேகள்விகைள ன்ேப அவள் ேகட் க்கிறாள். 
என் தாையப் பற்றி, தங்ைகையப் பற்றி... இப்ேபா ம் அவர்கைளச் சந்தித்த பிறகும் 
அவள் ேகட்கிறாள். ஆனால், இப்ேபா  அவள் விசாரைணகளில் ஒ  திய கவைல ம் 
பய ம் ேதான்றியி கிற ! இந்தப் பயம் எனக்கு வ த்தத்ைதயளிக்கிற . பா ப் பறந்த 
குயிெலான்ைறக் கூண் ல் அைடக்கப் பார்க்கும் குறவைனப் ேபால உணரச் 
ெசய்கிற . இந்தப் பயம், இந்தக் குற்ற உணர்ச்சி-இதன் அ ப்பைடயிலா நாங்கள் 
வாழத் ெதாடங்கப் ேபாகிேறாம்? 
 
    ேம ம், என் கு ம்பத்தினைரப் பற்றி ஒ  சில வார்த்ைதகளில் நான் அவ க்கு 
என்ன ெசால்ல ம், என்ன ாிய ைவக்க ம்? உங்கைளப் பற்றிேயா 
சித்ராைவப் பற்றிேயாதான் ஆகட் ம், நான் என் கு ம்பத்தினாிடேமா, 
மற்றவர்களிடேமா என்ன ெசால்ல ம் ? நா  வ டங்க க்கு ன்  
ெசன்ைனயி க்கும் என் அண்ணா டன் ேபாய் வசிக்கத் ெதாடங்குகிற வைரயில் 
நாங்கெளல்ேலா ம் ல் யில் ேசர்ந்தாற் ேபாலத்தான் இ ந்  வந்ேதாம். ஆனால் 
ஒேர ட் ல் இ ந்ேதாெமன்  ெபயேர தவிர எனக்கு அவர்க்ைளப் பற்றி அதிகமாக 
எ ம் ெதாியா . எல்லாம் ேநாக்கத்ைதப் ெபா த்த விஷயம் தாேன? ேம ம், 
ப்ெராபசர், என்ைனப் பற்றிேய எனக்கு எ ம் ெதாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. 
பிறைரப் பற்றி யாாிடம் என்ன ெசால்ல? 
 
    சித்ரா க்ேக இந்த அைமப் ப் பற்றி-இதில் அவள் அணிய ேவண் ய ேவடம் பற்றி 
(மைனவி, ம மகள்) இவ்வள  பயமாக இ க்கிறேத, என் மன்னிக்கு இன் ம் 
எவ்வள  பயமாக இ ந்தி க்கும் என்  தான் நிைன ப் பார்க்கிேறன். த்த 
ம மகளாகிய அவள்தாேன மாமனாேரா ம் மாமியாேரா ம் என்ெறன் ம் இ க்க 
ேவண் யவள்? ஆனால், பாவம் அவ க்குக் ேகள்விகள் ேகட்க சந்தர்ப்பேம 
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கிைடக்கவில்ைல. ஏேதா ஜாதகம் ேசர்ந்த . என் அண்ணா, அப்பா அம்மா தங்ைக 
நால்வ மாக ஒ  நாள் அவர்கள் ட் ற்குப் ேபாய் பன் சாப்பிட்  விட்  
அவ ைடய நைட ைட பாவைனகைள "ெடஸ்ட்" பண்ணிவிட்  வந்  ேசர்ந்தார்கள். 
பத்ேத நிமிடம்! நல்ல பதவிசான ெபாண்  என்றாள் அம்மா. அவ அப்பா க்குக் 
ெகாஞ்சம் கா  ேகக்காேதான்  எனக்குச் சந்ேதகம் என்றார் அப்பா. (அ  
பரம்பைரயாக வ வதாக இ க்காேத) சிேனகிதமாயி க்கிற் ைடப்பாத்தான் 
ேதாணற  என்றாள் என் தங்ைக. எனக்கு அவ ஸ்ைமல் பி ச்சி க்கு என்றான் 
அண்ணா (மன்னி! மன்னி இத்தைனக்கும் ந வில் உன்னால் ஸ்ைமல் ேவ  எப்ப ப் 
பண்ண ந்த ?) ெப ம் ந ைககளாக நிைனக்கப கிறவர்கள் தம் வாழ் நாள் 

வ ம் ந த்திராத ஒ  க னமான பாகத்ைத அந்தப் பத்  நிமிடங்களில் நீ ஏற்  
ந த்தாக எனக்குப் பிற்பா  ேதான்றிய . நானாக இ ந்தால் நீங்க மாச்சு உங்கள் 
கல்யாண மாச்சு என்  அவர்கள் அதிர்ச்சி ெகாள் ம் ப யாக ஏதாவ  
ெசால் யி ப்ேபன். ெசய்தி ப்ேபன் என்  நான் ஒ  ைற கூறிேனன். அதற்கு நீ 
சிாித் க் "நீ ெபண்ணல்லேவ" என்றாய். 
 
    இப்ேபா தான் அவ க்கு அவள் பிரச்ைன ாிகிற . சித்ராவிடம் ஏற்பட்  வ ம் 
மா தல்கைளப் பார்க்கும்ேபா  தான் அவ ைடய கு ம்பத்தின க்காகத் தான் 
அணிய ேவண் ய பல்ேவ  ேவடங்களில் குறித்  சித்ரா கவைலப்படத் 
ெதாடங்கியி க்கிறாள். தான் என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண்  வ ேமா என்  
பயப்ப கிறாள். அவ ைடய மயக்கங்கள் ெதளியத் ெதாடங்கியி க்கின்றன. 
வாழ்க்ைக என்ப  ஒ  மாைல ேநரச் சம்பாஷைண மட் மல்ல; சினிமா க்கும் 

ராமா க்கும் ேபாவ  மட் மல்ல; உல்லாசப் பயணம் ேபாவ ம் ெரஸ்டாெரண் ல் 
காப்பிய ந் வ மல்ல! வாழ்க்ைக தினசாி காைல எ ந்தி ப்ப , பல் ேதய்ப்ப , 
குளிப்ப , ஆைடயணிவ , பஸ் பி ப்ப , ஆபிஸ் ேபாவ , மாைலயில் மீண் ம் பஸ் 
பி ப்ப , ட் க்கு வ வ . வாழ்க்ைக என்ப  காப்பி ேபா வ , கறிகாய் 
ந க்குவ , சைமப்ப , ேதாைச அைரப்ப , ணி ைவப்ப  ெப க்குவ , 

ைடப்ப , பாத்திரம் ேதய்ப்ப , கைடக்குப் ேபாவ , ேரஷன் வாங்குவ  ஜூரம் 
வந்  டாக்டாிடம் ேபாவ , குழந்ைத ெப வ , குழந்ைதைய வளர்ப்ப , அைத 
டக்டாிடம் கூட் ப் ேபாவ , எங்ெகங்ேகா நின் , எங்ெகங்ேகா நடந் , 
எப்ப ெயப்ப ேயா உட்கார்ந்  அ த் ப்ேபாய் இரவில் ப க்ைகயில் 
அப்பாடாெவன்  காைல நீட் க்ெகாண்  ப த் க்ெகாள்வ , ம நாள் காைல 
வைரயில் ங்குவ , இ தான் வாழ்க்ைக. ச ப் ம் ேசார் ம் மிக்க . பசிக்காகச் 
சாப்பிட ேவண் யி க்கிற . சாப்பி வதற்காகச் சைமக்க ேவண் யி க்கிற . 
சாமான்கள் வாங்குவதற்கு பணம் ேதைவப்ப கிற . பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ேவைல 
ெசய்ய ேவண் யி க்கிற . ம ப  ம ப  பசிக்கிற ; ம ப  ம ப  ேவைல ெசய்ய 
ேவண் யி க்கிற . பசிக்காக கல்யாண ம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் யி க்கிற . இ  
இன்ெனா  பசி. ேவைலக்குப் ேபாக ந்தான் அவ க்கு த ல் பி க்கவில்ைல. 
ஆனால் என்ன ெசய்வ ? அைதத்தான் எல்ேலா ம் ெசய்கிறார்கள். 
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    எல்ேலா ம் ேவைலக்குப் ேபாகிறார்கள்; எல்லா ம் கல்யாணம் ெசய்  
ெகாள்கிறார்கள். அவ ம் எல்லாைர ம் ேபாலத்தான். சித்ரா ம் ேவைலக்குப் ேபாக 
ஆைசப்ப கிறாள். அைதப்பற்றி அவன் அபிப்பிராயம் என்னெவன்  ேகட்கிறாள். 
அவ க்ெகன்ன வந்த ? அவ ம் ேவைலக்குப் ேபாகட் ம். அவ ம் பஸ் கி க்களில் 
நிற்கட் ம், ெபண்கள் வி தைல என்  ெசால் க்ெகாண்  பத்தி ந்  ஐந்  
வைரயில் எங்ேகயாவ  ஒ  அ வலகத்தில் உட்கார்ந் விட்  அல்ல  நின்  விட்  
வரட் ம். வி தைலயாவ  மண்ணாங்கட் யாவ ? அன்ேப, உலகில் 
வி தைலெயன்  எ மில்ைல, உன் அம்மா ெசய்த தவற்றி ந்  நீ தப்பிக்க 
வி ம் கிறாய். என் அப்பா ெசய்த தவற்றி ந்  நான் தப்பிக்க வி ம் கிேறன். 
ஆனால் ஒ  ச ப்பி ந்  மீண் ம் இன்ெனா  ச ப்பில்தான் நாம் சிக்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். தப் தல் என்  எ மில்ைல. எ  எதி ந்ேதா தப்ப யன் , ஓ  ஓ , 
கைடசியில் கால்வ தான் மிச்சம். 
    டக்! 
 
    பா ஷ் ந் விட்ட . 
 
    அந்தச் சி வ க்கு பத்  ைபசா ேசர்த் க் ெகா த் விட் , அவன் திேயட்டர் 
வாசைல ேநாக்கி நடந்தான். இன் ம் சித்ரா வரவில்ைல. கால் இப்ேபா  ஒேரய யாக 
வ த்த . இனி நிற்க யா  ேபா ந்த . அவன் அங்ேகேய திேயட்டர் வாச ல், 
ப க்கட் களின் ஓரத்தி ந்த ஒ  ேமைட மீ  அமர்ந்தான். கால்கைள நன்றாக 
நீட் க் ெகாண்டான். அப்பாடா! திேயட்ட க்குள் இப்ப  இைளப்பாற யா . 
இவள் இன் ம் சற் த் தாமதமாகேவ வரட் ம். இந்தப் படத்ைதப் பார்ப்பதில் 
அவ க்கு அவ்வள  சிரத்ைத ம் இல்ைலதான். அவன் அந்த மி கங்கைளப் பற்றிய 
படத் க்குக் கூட் ப்ேபாகிேறன் என்றால், அவைள அவன் ஒ  சி  குழந்ைதயாகப் 
பாவித்  நடத்த யல்வதாக, அவள் நிைனக்கிறாள். 
 
    நீ ேவைலக்குப் ேபாவாேனன் என்  அவன் ெசான்னால், அவன் ஒ  
பிற்ேபாக்கானவன் என்  அவள் நிைனத்தா ம் நிைனப்பாள். 
 
    அவைன இவ்வள  ேநரம் காக்கைவத்ததற்காக அவன் ேகாபித் க்ெகாண்டால், 
சிறிய விஷயத்ைதப் ெபாி  ப த் வதாக நிைனப்பாள். 
 
    அவ ைடய பழக்கங்கள், அபிப்பிராயங்கள், சிகள் ஆகிய பலவற் டன் 
அவ க்கு உடன்பா  இல்லாம ந்த ேபா ம் அவன் அவற் க்கு உடந்ைதயாக 
இ க்க ேவண் யி க்கிற ; விட் க்ெகா க்க ேவண் யி க்கிற . 
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    அவ க்குப் பி க்காத இந்தப் படத்ைதப் பார்ப்பதற்காக அவைனவிடப் பத்  வய  
சிறியவளான இவ க்காக அைர மணி ேநரத் க்கும் ேமலாகக் காத்தி க்கும் தன்மீ  
அவ க்குச் சிாிப் ம் இரக்க ம் எற்பட்ட . இப்ப  அவைன எப்ேபா ம் காக்க 
ைவத்ததாேலேய ஒ த்திைய அவன் ன்  நிராகாித்தான். 
 
    தன்ைனப் பற்றிய மிைகயான நிைன ள்ளவளாக ம் உணர்ச்சியறிைவ விட 
வார்த்ைதயறி  அதிக ள்ள வளாக ம் ேதான்றியதால் ன்  ஒ  ெபண்ணிடமி ந்  
அவன் மனம் கசந்  விலகிப்ேபாக ேநர்ந்தி க்கிற . சந்திக்கச் ெசன்ற 
த ணங்களிெலல்லாம் அவைனக் காக்க ைவத் க் ெகாண் ந்தாள் என்பதால் அந்த 
இன்ெனா  ெபண்ைணப் பார்க்கப் ேபாவைத அவன் நி த்தியி க்கிறான். இப்ேபா  
இவள் தன்ைனப் பற்றிய மிைகயான நிைனவிள்ளாதவளா என்ன? உணர்ச்சியறி  
அதிக ள்ளவளா என்ன? இல்ைல. இல்லேவயில்ைல. ஆனால் இைத எல்லா ம், 
ேவ  எைத எைதேய கூட, இவளிடம் சகித் க்ெகாள்ள அவன் தன்ைனப் 
பழக்கப்ப த்திக்ெகாண்  வ கிறான். 
 
    இந்தச் சமரசத்ைத ன்ேப ெசய் ெகாண் க்கலாெமன்  ேதான்றிய . ஐந்  
வ டங்கள் ன் . ன்  வ டங்கள் ன் . இப்ேபா ம் கூடச் ெசய்  
ெகாள்வாேனன்? ெசய்  ெகாள்ளாமேல இ க்க யாதா? 
 
    அவ க்கு அங்கி ந்  எ ந்  ஓட ேவண் ம் ேபா ந்த . ெராபசாிடம், தன் 
ெபற்ேறாாிடம், இந்தக் கல்யாணத்ைத நி த்தச் ெசால்ல ேவண் ம் ேபா ந்த . 

ெராபசர், ஐ ஆம் ஸாாி. நான் அைமப் களின் எதிாி. பின் ஏன் உங்கள் 
க த் க்க டன் ஒத் ப் ேபாவ  ேபாலக் காட் ெகாண்ேடெனன்றா ெசால்கிறீர்கள்? 
எனக்குத் ெதாியா . ெராபசர் நிஜமாகத் ெதாியா . ஒ ேவைள... 
 
    அ  சாி; நீங்கள் என்னிடம் அைமப் க்கைள ஆதாித் ப் ேபசிய  
எதனால்?உங்க க்கு அவற்றில் நம்பிக்ைக இ ந்ததாலா? அல்ல ... 
 
    அல்ல , என்ைன மாட்  ைவக்கலாெமன்றா? நீங்கள் என்ைன ஏமாற்றி விட்டீர்கள். 
இல்ைலயில்ைல, நாேனதான் என்ைன ஏமாற்றிக்ெகாண்ேடன்... 
 
    இந்தக் கால் இன்  ஏன் இப்ப  வ க்கிற ? இ வைர அவன் நடந்த 
நைடெயல்லாம் ேசர்ந்  வ ப்ப  ேபா ந்த . ஓ ன ஓட்டெமல்லாம் ேசர்ந்  
வ ப்ப  ேபா ந்த . ெபண்கள் பின்னால் நடந்த நைட, ஓ ய ஓட்டம், ெபண்கைள 
விட்  விலகி ஓ ய ஓட்டம் இனி திதாக யார் பின்னா ம் ஓட யா  
ேபா ந்த . இனி யாைர ம் விட்  விலகி ம் கூட ஓட யா  ேபா ந்த . 
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    ரத்தில் சித்ரா ம் அவள் தம்பி ம் வ வ  ெதாிந்த . 
 
    அவ க்கு ஏற்பட்ட  மகிழ்ச்சியா வ த்தமா என்  அவனால் ாிந்  ெகாள்ள 

யவில்ைல. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

8. ஒ  பைழய கிழவ ம், ஒ  திய உலக ம் 
 
    டர்ெரன்  கனேவகமாகச் சீறிப் பாய்ந்  வ ம் ேமாட்டார் ைசக்கிளின் ஓைச, 
தைரயின் அதிர் -நாகராஜன் பதற்றத் டன் அவசரமாக நைடபாைத மீ  தாவி 
ஏறினார். ஆம், அேத இைளஞன்தான். ேமாட்டார் ைசக்கிள் ெசயலற் ப் ேபாக 
ைவக்கும் ர்க்கமான ஓைசைய உமிழ்ந்தவா  அவைர அ த் த் தள்ளிவி ம் ேபால 
சின்னா பின்னமாக்கிவி ம்ேபால ேதான்றிய . 
 
    ஒேர கணம்தான்; அேதா, அவ ம் அவ ைடய  வாகன ம் ரத்தில் ெசன்  
மைறந் விட்டன. 
 
    அவ க்குப் படபடப்  அடங்குவதற்கு சில விநா கள் பி த்தன. அவர் மனதில் அந்த 
இைளஞன்பால் மீண் ம் ெவ ப் ணர்ச்சி ஏற்பட்ட . அவன் ேவண் ெமன்ேறதான் 
இப்ப ச் ெசய்கிறாெனன்பைத இந்தக் கணம் ம ப  சுப் ப த்தியி ந்த . அவர் 

ட்ைட விட்  ெவளிேய இறங்க  ேவண் ய தான் தாமதம், உடேன அவ ைடய 
ேமாட்டார் ைசக்கிள் எங்கி ந்ேதா அவைரத் ரத்திக் ெகாண்  வந்  வி கிற . 
அவைரப் பதட்டமைடயச் ெசய்வதில் அவ க்கு ஒ  கு ரமான மகிழ்ச்சி 
கிைடப்பதாகப் ேதாண்றிய . உ ப்ப யான எதி ம் தீவிரப் பி வில்லாமல், 
ஆழமான  எத ட ம் தம்ைம ைமயாகச் சம்பந்தப்ப த்திக் ெகாண்  அதன் 
விைள கைளச் சந்திக்கத் ணிவில்லாமல், தாேம உ வாக்கிக் ெகாண்ட ஒ  
நிரந்தரமான ச ப்பில் உழ ம் இக்கால இைளஞர்க க்கு இ ேபான்ற 
ெபா க்கித்தனமான ைறகளில்தான் மனக் கிளர்ச்சிைய ம் பரவசத்ைத ம் 
உ வாக்கிக் ெகாள்ளத் ேதான் கிற . தம்ைம நி பித் க்ெகாள்ளத்ெதாிகிற . 
அவ ைடய பதட்டம் அவ க்கு ஒ  எல்.எஸ். . அவ ைடய உப் மா வாழ்க்ைகயில் 
அவர் ஒ  ஊ காய். 
 
    இல்ைல, இ  அவ்வள  சாியான உ வகமில்ைல. அவன் ஒ  பஞ்சாபி இைளஞன். 
உப் மா அவ க்கு இ ப்பைதப் ேபால அவ க்குச் ச ப்பின் சின்னமில்ைல; 
ேவெறந்த விதமான சின்ன ம் கூட இல்ைல. ெராட்  என்  ேவண் மானால் 
ெசால்லலாம். அல்ல  ாி அல்ல  ஸேமாஸா. 
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    அவர் ஸ ைன அைடந்தேபா  வாச ந்  நாற்கா யின் ஒய்யாரமாகச் 
சாய்ந்  உட்கார்ந்தி ந்த ஒ  ைபயன் ள்ளங்கிையப் ேபனாக் கத்தியால் சி சி  

ண்டங்களாக ந க்கி வாயில் ேபாட்  ெமன்  ெகாண் ந்தான். அவர் உள்ேள 
ைழ ம்ேபா  அவைர அலட்சியமாக ஒ  பார்ைவ பார்த்தான். வம் க்கி க்கும் 

பார்ைவ. 'அல்ல  ள்ளங்கி' என்  தன் ந்ைதய நிைனவின் ெதாடர்ச்சியாக 
அவைனப் பார்த்  அவர் ேசர்த் க் ெகாண்டார். ள்ளங்கிைய ேநர யாகப் பல்லால் 
க த் த் தின்  அவ க்கு அ த்தி க்க ேவண் ம். எனேவ கத்தியால ந க்கித் 
தின் கிறான். ச னில் அந்த ள்ளங்கிப் ைபயைனத் தவிர இன் ம் நாைலந்  ேபர் 
காத்தி ந்தார்கள். இ வர் ந த்தரப் பிராயத்தினர். ேவ  இ வர் அவைரப் ேபால 
அ பதின் வாச ல் இ ப்பவர்கள். இவர்கைள அங்ேக பார்த்ததில் அவ க்கு 
ஆச்சாிய ண்டாக வில்ைல. ஆனால் ள்ளங்கிப் ைபயைன ம், ைக பி த்தவா  
ஃபி ம்ஃேபைரப் ரட் க் ெகாண்  உட்கார்ந்தி ந்த இன்ெனா வைர ம் (இவ க்கு 

ள்ளங்கிைய விட இரண்  ன்  வய  அதிகமி க்கும்) பார்த் த்தான் 
ஆச்சாியமாக இ ந்த . அவர்கள் ஸ க்கு வந்  ஆ  மாதங்க க்கு ேமல் 
ஆகியி ந்தைதத் தைல மயிாின் அடர்த்தி லம் பைறசாற்றிக் ெகாண் , அந்தப் 
பிராயத்  இைளஞர்களிடமி ந்  ேவெறந்த விதத்தி ம் கூட மா பட்டவர்களாக 
இல்லாம ந்தார்கள். இன்  திடீெரன்  அவர்கள் ஏன் ச க்கு 
வரேவண் ெமன்  அவர் ேயாசித்தார். ஒ  ேவைள யா டனாவ  தைலமயிைரப் 
பணயமாக ைவத் ப் பந்தயம் கட்  அவர்கள் ேதாற்றி க்கலாம். அல்ல  இந்தப் 
ேபட்ைடயில் வி தாவாகச் சுற்றிக் ெகாண் க்கும் ர ப் ைபயன்கள் கும்பைலச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இவர்க ம் இ க்கலாம்-அந்த ேமாட்டார் ைசக்கிள் இைளஞைனப் 
ேபால. காைலயி ந்  இர  வைரயில் இவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் ெவற்றிைல 
பாக்குக் கைட, டீக்கைட, ஸ ன் என்  ஒவ்ெவா  இடமாகப் ேபாய் உட்கார்ந்  
ெகாண்  வ ேவார் ேபாேவாைர வம் க்கி த் க் ெகாண் ப்பார்கள். 
சம்பந்தப்பட்ட கைடக்காரர்க ம் இவர்கைள எ ம் ெசால்வதில்ைல. இெதல்லாம் 
தினசாி வாழ்க்ைகயின் ஒ  சாதாரணப் பகுதியாகிவிட்ட . ேராஷமி ந்தவர்க க்கும் 
ேராஷம் மரத் ப் ேபாய் விட்ட . எந்த ட் ப் பிள்ைளேயா, யா ைடய 
பிள்ைளேயா? அவ ைடய அப்பா ெசல்வாக்குள்ள இடங்களில் ெதாடர் ைடயவராக 
இ க்கமாம். எதற்கு ண் ெபால்லாப் ? 
 
    ஆம். ர த்தனேம ஒ  பண்பாக வணக்கத் க்கும் மாியாைதக்கும் உாியதாக 
ஆகிவிட்ட . 
 
    ஃபி ம்ஃேபர் ைபய க்க கில், ெபஞ்சில், அன்ைறயத் தினசாி கிடந்த . அ  
அவர்கள் ட் ல் வாங்குகிற தினசாி இல்ைல. ஆனால் உண்ைமயில், அ தான் 
அவ க்குப் பிாியமான தினசாி. அவர் அைதக் ைகயிெல த் க் ெகாண் , ெபஞ்சில் 
அமர்ந்தவாேற அைதப் பார்ைவயிடத் ெதாடங்கினார். 
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    ல் க்கு வந்  இ பத்தி ஐந்  வ டங்க க்கு ேமலாக தினசாி காைலயில் அவர் 
ப த்  வந்த  அந்த தினசாிையத்தான். அதாவ  அவர் உத்திேயாகத்தி ந்த வைர. 
ஆனால் இப்ேபா  ாிட்ைடயராகி மக டன் அவ ைடய ட் ல் 
தங்கியி க்கும்ேபா , அவன் வி ம்பித் த விக்கும் தினசாிையத்தான் அவ ம் ப க்க 
ேவண் யி க்கிற . அவ க்கு வி ப்பமான தினசாிைய ம் ேவண் மானால் த விக்க 
அவன் தயாராகேவ இ ந்தான். ஆனால் 'எதற்கு இரண்  ேபப்பர்!' என்  அவர் 
த த் விட்டார். பலனாக, இப்ேபாெதல்லாம் அவ க்கு தினசாி ப த்த மாதிாிேய 
இ ப்பதில்ைல. 
 
    இப்ேபா  அவர் தன் பைழய தினசாிைய ெவகு நாட்க க்குப் பிறகு ஆைச தீரப் 
ப த் த் தீர்த்தார். மனதில் ஒ  அலாதியான நிைற  ஏற்பட்ட . இந்தத் தினசாியில் 
தைலப் களின் தன்ைம, ெசய்திகைள ெவளியி ம் ைற எல்லவற்றி ம் அவர்கள் 
இப்ேபா  வாங்கி வந்த  திணசாியில் இல்லாத ஒ  அடக்க ம் அைமதி ம் இ ந்த . 
அவ ைடய மக க்ேகா அந்த இன்ெனா  தினசாியில் வ ம் பளீெரன்ற தைலப் கள், 
காரசாரமான தைலயங்கங்கள் இைவதான் பி க்கின்றன. எப்ப  அவ ைடய 
மைனவியின் காரமான சைமயல் பி க்கிறேதா, அப்ப  எல்லாம் சுைவையப் ெபா த்த 
விஷயம்தான். 
 
    அவ க்குத் த ன் மாட் ப் ெபண்ணின் ச ைமய ல் பி ப்ப ேதயில்ைல. ஆனால் என்ன  
ெசய்ய  ம்? பி த்தா ம் பி க்காவிட்டா ம் இனி அவ ர் அைதத்தான் 
சாப்பிட்டாக  ேவண் ம். க ல்யாணி இப்ப  அவ ைர விட் விட் ப் ேபாய் விட்டாேள! 
அவ ள் குண ம் மாதிாிேயதான் அவ ள் ச ம ை◌ய ம். சாத் க மாக  இ க்கும். ஆனால் 
ச ப்ெபன்  இ க்கா . அவ ள் இ ந்த  வ ைரயில் அவ ர்  ெவட் க் ெகாள்ள ப் 
ேபாகும் தின ங்க ைள ஒ  ைவபவ மாக ேவ ெகாண்டா வாள்; ஸ்ெபஷ லாக  ஏதாவ  
ப ல கார ம் ெசய்  வி வாள். அவ ர் ஸ க்குப் ேபாய்த் தி ம்பி வ ந்த  பிற கு 
இர ண்டாவ  ேடாஸ் காப்பி, எண்ெணய், ெவந்நீர் எல்லாம் த யாராக  இ க்கும். பாவ ம், 
அந்த க் கால த்  ம ஷி. 'ெபண்க ள் வி த ைல இய க்க த்தினால் பாதிக்க ப்ப டாத வ ள். 
க ண வ க்கு பணி விைட ெசய்வ திேலேய நிைற  ெப ப வ ள்.' அவ க்குத் திடீெரன்  
அவ ள் மீ  ேகாப ம் கூட  ஏற்ப ட்ட . அவ ள் இ ந்த  வ ைரயில் அவ ைர அள  மீறிச் 
சீராட் ய த ன் கார ண மாக த்தாேன, இன்  அவ ர் மிக  அதிக மாக த் ன்ப ப்ப ட  
ேவண் யி க்கிற ! 'பாவ்லாவ்'வின் நாய் ேபால ,  ெவட் க் ெகாள் ம் தின ம் 
வ ந்த ட ேனேய அவ ைடய  நாக்கு சியான  சிற் ண் க்கு ஏங்க த் ெதாட ங்குகிற . 
 
    காைலயி ந்ேத அவ க்கு ந ல்ல  ப சி. ஆனால் ட் ல் 'பிெரட்' கூட  இல்ைல. 
பிெரட் ெதாழிற்சாைலக ளில் ஒ  வாரமாக ஏேதா ஸ் ைரக் நடந் ெகாண் க்கிற . 
அவ ைடய மாட் ப் ெபண் அவ ைடய ’ஸ்ெபஷா ’யான உப் மா கிண் னாள். 
அவ க்ெகன்  இல்ைல. எல்ேலா க்குமாகத்தான். மாணவர் ரகைளெயான்ைறத் 
ெதாடர்ந்  னிவர்  ெசன்ற இரண்  வாரங்களாக டப் பட் க் கிடக்கிற . 
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அவ ைடய மகன், மாட் ப்ெபண் இ வ ம் னிவர் யில் ெலக்சரர்கள். இப்ேபா  
ேபானஸ் வி ைற அ பவித் க் ெகாண் க்கிறார்கள். எனேவ இப்ேபா  சில 
நாட்களாகேவ தினசாி காைலயில் பலகாரம், பிறகு தாமதமாகச் சாப்பா . பலகாரம் 
என்ப  ெப ம்பா ம் பிெரட், அல்ல  உப் மா. 
 
    உப் மாைவக் கூட ஒ வர் ேமாசமாகப் பண்ண ெமன்ப  அவள் லமாக 
அைதப் பண்ணிச் சாப்பி வ  வைரயில் அவ க்குத் ெதாிந்தி க்கவில்ைல. வழக்கம் 
ேபால எப்ப ேயா அைத வி ங்கிவிட் , ஹார் க்ஸ் கைரத் க் ெகா த்தாள்.அைதக் 
கு த் விட் , ஸ க்கு வந்  ேசர்ந்தி ந்தார். 
 
    ள்ளங்கிப் ைபயன் ள்ளங்கிைய த் விட்  ெகாய்யாப் பழம் தின்னத் 
ெதாடங்கியி ந்தான். அவர் ஒ  கணம் ெபாறாைம டன் அவைனப் பார்த்தார். 
ெகாய்யாப் பழத்ைத ம் அவன் அந்தக் கத்தியால்,ந க்கித்தான் தின்றான். 
தின் வைத விட ம் அதிகமாக அந்தக் கத்திையப் பயன்ப த் வதில்தான் அவ க்கு 
இன்பம் கிைடத்த  ேபா ந்த . 
 
    ஆரம்பத்தில்  ெவட் க் ெகாள்ள உட்கார்ந்தவர்களில் இ வர் எ ந்  
ேபானார்கள். காத்தி ந்தவர்களில் இ வர் எ ந்  அந்த இடங்களில் ேபாய் 
உட்கார்ந்தார்கள். அவ ைடய ைற வ வதற்கு இன்ன ம் ேநரமாகும். அவர் 
நாவிதர்களின் ைகவாிைசையச் சற்  ேநரம் ேவ க்ைகப் பார்த் க் ெகாண் ந்தார். 
ஃபி ம்ஃேபர் ைபயன் இன்ன ம் அந்தப் பத்திாிைகையக் கீேழ ைவக்கவில்ைல. 
அங்ேக ேவ  பத்திாிைகக ம் இல்ைல. அவ க்கு அந்தப் ைபயன் மீ  
அ தாபேமற்பட்ட . அவ்வள  ஒ  இடத்தில் அமர்ந்  எதேயா ப த் க் 
ெகாண் ப்ப  அ ஃபி ம்ஃேபராகேவ இ ந்தால் கூட-அவ க்கு மிக ம் 
இயல்பற்ற ஒ  ெசயலாக அவ க்குப் பட்ட . என்ன ரதிர்ஷ்டம்! இந்த 
ஃபி ம்ஃேபைர மட் மாவ  அவன் ப த் த்தான் ஆகேவண் யி க்கிற . 
இல்லாவிட்டால் நாைள யாராவ  ராேஜஷ் கன்னா சம்பந்தப்பட்ட திய வம்ைப 
அவனிடம் ேபச வ ம்ேபா  அவன் ேபந்தப் ேபந்த விழிக்க ேவண்  வ ம். பாவம்! 
இந்தப் ப ப்ைபக் கூட அவன் தவிர்க்க ந்தால்! 
 
    எல்ேலா க்குேம ஆைசயாகத்தான் இ க்கிற , ப ப்ைபத் தவிர்ப்பதற்கு. 
ப க்காமேலேய த்திசா யாக இ க்கேவ எல்ேலா ம் வி ம் கிறார்கள். அதாவ  

த்தகப் ப ப் மட் மல்ல, வாழ்க்ைகப் ப ப் ம் கூடத்தான்.எம்.ஏ. ப த்த தன் 
மாட் ப் ெபண் க்கு கல்யாணியின் த்திசா த் தனத்தில் கால் பங்கு கூட 
கிைடயாெதன்  அவ க்குத் ேதான் கிற . இைத அவர் வாய் விட் ச் ெசால்ல 

மா? ாிைடயராகிற சமயத்தில் அவ க்குத் ைணயாக இ ந்த ஒ  
மகா பாவன்,ஃைபல்கைள ஆதிேயாடந்தம் ப ப்பைதேய ெகௗரவக் குைறச்சலா 
நிைனத் க்ெகாண்  ஏேதா னிப் ல் ேமய்ந்  தப் ம் தவ மாக எைதேயா எ தி 
ஒப்ேபற்றிக் ெகாண் ந்தான். அவ க்கு சமீபத்தில் பிரேமாஷன் கிைடத்தி ப்பதாகச் 
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ெசான்னார்கள். அவ ைடய மகன் பளீெரன்ற தலப் க ம், சாதாரணமான 
தைலயங்கங்க ம் உள்ள தினசாிையக் காைலயில் கைரத் க் கு த் விட் , நாளின் 
எஞ்சிய பகுதியில் வ கிறவர் ேபாகிறவர்களிடம் அந்தக் க த் க்கைளத் தன் 
க த் க்கைளப் ேபாலச் ெசால் க் ெகாள் கிறான். ஆனால், உண்ைமயில் 
அவ க்ெகன்  எந்த விஷயத்தி ம் எந்தவிதமான திடமான அபிப்பிராய ம் 
கிைடயா  என்பைத அவர் ெவகு நாள் ன்ேப அறிந்தி ந்தார். இல்லாவிட்டால் 
இவ ைடய சைமயைல ம  ேபச்சில்லாமல் இவ்வள  நாள் சாப்பிட் க் 
ெகாண் ப்பானா, அறிவில்லாதவன். இப்ப ப்பட்டவர்கள் மாணவர்க க்கு என்ன 
ேபாதிக்க ம், என்ன திடமான வழிைய அவர்க க்குக் காட்ட ம்? 
 
    கைடசியில் அவ ைடய ைற ம் வந்த . அவர் நாற்கா யில் ேபாய் 
உட்கார்ந்தார். நாவிதன் அவைரக் க த் க்குக் கீேழ ெவள்ைளத் ணியால் 
ேபார்த்தினான். அவ க்குத் திடீெரன்  அைமதி ம் ஆசுவாச ம் ஏற்பட்ட . மீண் ம் 
சி  ைபயனாகிவிட்ட  ேபால; ெபா ப் கள் இல்லாதவராய், சீராட்ட க்குாியவராய். 
இப்ேபா  அவர் எ ம் ெசய்ய ேவண் யதில்ைல, எல்லாம் நாவிதன் பார்த் க் 
ெகாள்வான். ஒ  நல்ல தந்ைதையப் ேபால, தாையப் ேபால மைனவிையப் ேபால. 
எல்லா நாவிதர்களிட ம் அவர் இப்ப  ஆசுவாசமாக உணர ந்ததில்ைல. ஒ  
வ டம் ன்  இவைனக் கண் பி க்கும் வைரயில் அவர் எவ்வள  சிரமப்பட 
ேவண் யி ந்த ! 
 
    பல வ டங்களாக கனாட் பிேள ல் ஒ  குறிப்பிட்ட ஸ னி ந்  ஒ  
குறிப்பிட்ட கிழவனிடம்தான் அவர்  ெவட் க் ெகாண்டார்; ஆனால் திடீெரன்  
ஒ  நாள் அந்தக் கிழவர் இறந் விட்டதாகச் ெசான்னார்கள். அன்  இன்ெனா வன் 
அவ க்கு ெவட்  விட்டான். அவன் அவர் தைலையத் ெதாட் த் தி ப்பிய விதம், 
தைலமயிைர வாாிய விதம், சிைரத்த விதம், கா களின் ேமல் றத்தில் மழித்த விதம், 
எல்லாேம அவ க்கு அ வ ப் ட் ன. அவர் அதன் பிறகு அந்த ஸ் ன் பக்கேம 
ேபாகவில்ைல. நாவித டன் நாம் ெகாள் ம் உற  ெவ ம் வார்த்ைத உறவல்ல. 
ஸ்பாிச உற - மைனவி டன் ெகாள் ம் உறைவப் ேபால -சிலரால்தான் நாம் 
கவரப்ப கிேறாம். சிலர் தீண் வ தான் நமக்கு இதமளிக்கிற . நம்ைமக் 
கவராதவர்கள் ேபச்ைசப் ெபா த் க் ெகாள்ளலாம். ஸ்பாிசத்ைதப் ெபா க்க 

யா . அவைன அவ க்குப் பி க்காமல் ேபான  அவ ைடய குைறெயன் கூடச் 
ெசால்ல யா . அவ ைடய ரதிர்ஷ்டெமன் தான் ெசால்ல ேவண் ம். இந்த 

ரதிர்ஷ்டம் பல நாட்கள் நீ த்த . எத்தைன ச ன்க க்குச் ெசன்றி ப்பார், 
எத்தைன நாவிதர்களிடம் பண்ணிக் ெகாண் ப்பார்! யா ேம அவ க்குத் 
தி ப்தியளிக்க யவில்ைல. கைடசியில் ஒ  வ டத் க்கு ன்  அவர் 

ட்ட கிேலேய இந்த ச ன் திறந்த . அத ைடய தலாளியாகிய இந்த ந த்தர 
வய  நாவிதனிடம் தான் ஸ ன் நாற்கா களில் ெபற வி ம்பிய ஆசுவாசத்ைத அவர் 
மீண் ம்-ெவகு நாட்க க்குப் பிறகு -ெபற ந்த . அவ க்கு வயெதன்னேவா 

ப்பத்ைதந் க்குள்தான் இ க்கும். ஆனா ம் அவ ைடய பைழய கிழட்  
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நாவிதாிடம் இ ந்த அேத பக்குவ ம் இங்கித ம் ெமன்ைமயானெதா  கர்வ ம் 
அவ ைடய ஒவ்ெவா  அைடவி ம் ஸ்பாிசத்தி ம் இ ந்த . அவன் ஒ  கைலஞன். 
தான் ெசய்கிற ெதாழில் குறித்  அவ க்குத் தாழ்  மனப்பான்ைம கிைடயா . இந்தத் 
தாழ்  மனப்பான்ைம விைளவிக்கும் ரட் த்தனேமா அல்ல  ேபா யான பணிேவா 
அவனிடம் இல்ைல. 
 
    கல்யாணியிடம் அவைரக் கவர்ந்த ம் இவ்வைகக் குணங்கள்தாம். அவ க்கு 
அவர்பால் ேபா யான மாியாைத கிைடயா . தன்னம்பிக்ைகயின்ைம ம் பல ன ம் 
ஏற்ப த் ம் காழ்ப் ணர்ச்சிக ம் ேபார்க் ேகாலங்க ம் கிைடயா . தன் சூழ்நிைல, 
தன் ேவைல,தன் உற கள் ஆகியைவபால் அவ க்கு ஒ  நிச்சய ம் நம்பிக்ைக ம் 
இ ந்த . அன் ம் ஈ பா ம் இ ந்த . ஷரத் களில்லாத ஈ பா . அவ ைடய இந்த 
நிச்சயம் அவ க்கு அவர் ேவண் ய திண்ைமைய ம் பா காப்ைப ம் அளித்த . 
அவ ைடய உலகம் குழப்பமில்லாத உலகம்; மிக எளிைமயான உலகம். அந்த 
எளிைம ெவகுளித்தனமானதல்ல, விேவகம் நிரம்பிய . திர்ச்சிைய 
உள்ளடக்கியி ப்ப . இந்த நாவிதனின் எளிைமையப்ேபால. அவ ைடய 
ெமௗனத்ைதப் ேபால. 
 
    இவ ைடய ெதாழி ன் தன்ைம காரணமாகேவ இவ க்கு ஒ  திர்ச்சி 
ஏற்பட் க்க ேவண் ம். இந்த நாவித க்கு  தி த்திக் ெகாள்வதற்காக வ கிற 
பலர் இப்ப  ெவட்ட ேவண் ம் அப்ப  ெவட்ட ேவண் ம்' என்  
உத்தரவி ம்ேபாெதல்லாம், மனிதர்களின் சுய க்கியத் வத்ைத ம் அகந்ைதைய ம் 
அவன் ெந க்கத்தில் த சித்  இந்தத் தாிசனங்களின் பின்னணியில் தன் ைடய சுய 
அபிமானம், சுய ெவளிப்பா  ஆகியவற்ைற ம் தவிர்க்க யாமல் பாிசீலைனக்கு 
உள்ளாக்க ேநர்ந்த . மற்றவர்கைள உ த்தாத விதத்தில் இவற்ைற 
ெமாண்ைணயாக்கிக் ெகாள்வதற்குப் பயின்றி க்க ேவண் ம். சில டைவ அல்ல  
நைக வியாபாாிகளிட ம், ைதயல்காரர்களிட ம் இேத விதமான திர்ச்சிைய அவர் 
சந்தித்தி க்கிறார். ஆனால் கல்யாணியின் திர்ச்சிைய உ வாக்கிய உைலக்களம் எ  
என் தான் அவரால் ாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. தன் ைடய ஆதி நாட்களின் 

ன்ேகாபமா? கு த் க் கு த் க் குட் ச்சுவராய்ப் ேபான அவ ைடய அப்பாவின் 
ெபா ப்பின்ைமயா? அவ ைடய நாத்தனாாின் தன் தமக்ைகயின் ெமௗ கத்ைத 
வித்தாகக் ெகாண்ட குேராத ம் ெபாறாைம மா? 
 
    'ேஹர் கட்' ந் விட்ட . அவைரச் சுற்றியி ந்த ெவள்ைளப் ேபார்ைவைய அவன் 
அவிழ்த்  உதறினான். டவலால் அவர் கம், க த்  யாவற்ைற ம் அ த்தித் 

ைடத் , அவர் சட்ைட ேமெலல்லாம் தட் னான். இவ்வள  சீக்கிரம் 
ந் விட்டேதெயன்  அவ க்கு ஏக்கமாக இ ந்த . அவர் நாற்கா யி ந்  

இறங்கி, ஐந்  பாய் ேநாட்ெடான்ைற எ த் க் ெகா த்தார். அவன் காத்தி ந்த 
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அ த்த ஆசாமிைய 'வந்  உட்காரலாம்' என்  ைசைக ெசய் விட் , அங்ேக அைற 
ைலயி ந்த ேமைஜயின் இ ப்பைறையத் திறந் - அ தான் அவ ைடய 

பணப்ெபட்  -அவ க்குச் சில்லைற எ த் க் ெகா த்தான். அவர் அைத 
எண்ணிக்கூடப் பார்க்காமல் சட்ைடப் ைபயில் ேபாட் க்ெகாண் , வந்தனம் 
ெதாிவிக்கும் ைறயில் அவைனப் பார்த் ப் ன்னைக ெசய் விட் க் கிளம்பினார். 
அந்தப் பணப் பாிவர்த்தைன அவர்களி வைர ம் எப்ேபா ேம 
சங்கடத்திலாழ்த் வதாகத் ேதான்றிய . அ  அவர்க ைடய சம்பந்தம் பிரேயாஜன 
ாீதியான  என்பைத உணர்த்திய . அ தான் உண்ைம மா? அப்ப யல்லெவன்  
அவர் நிைனப்ப  - தன் ெசாந்த மகன் கூடத் தன்னிடம் காட்டாத ஒ  அக்கைறைய 
    இந்த நாவிதன் காட் வதாக நிைனப்ப  ஒ  பிரைமதானா? 
 
    அவர் ச ன் வாசைலயைடந்த அேத சமயம் அந்த ள்ளங்கிப் ைபயன் பக்கத்  
டீக்கைட ேர ேயாவி ந்  ஒ த்த சினிமாப் பாட னால் கவரப்பட்  சற்  ன்னர் 
அங்கி ந்  எ ந்  ெசன்றி ந்தவன் - மீண் ம் ச க்குள் பிரேவசித்தான். "நீ 
என்னப்பா, எனக்கு அப் றமாக வந்தவர்க க்ெகல்லாம் பண்ணிவிட்டாய்; நான் 
இரண்  மணி ேநரமாகக் காத்தி க்கிேறன்! நீ என்ன, கிழ க க்காக மட் ம்தான் 
கைட திறந்தி க்கிறாயா?" என்  திடீெரன்  உரத்த குர ல் சத்தமிட்டான். 
நாகராஜ க்குச் சு க்ெகன்ற . அவர் ச ன் வாச ல் நின்றார். நாவிதன் சாந்தமாக 
ஏேதா பதில் கூற யன்றான். அதற்குள் ஃபி ம்ஃேபர் இைளஞன், "இந்த நாவித ம் 
கிழ மாதிாி தாண்டா -ஸாலா!" என்றான். இ வ மாக உரக்கச் சிாித்தார்கள். 
ெதாடர்ந்  அவ ைடய ஆண்ைமையப் பற்றிச் சந்ேதகம் ெதாிவித்  இ  ெபா ள்பட 
அவர்கள் ேபசிக் ெகாண்  ேபானார்கள். அவைனச் சீண் கிற ைறயில், 
ஃபி ம்ஃேபர் ைபயன் ஒ  ஆபாச மான சினிமாப் பாட்ைடப் பா யவா  அந்த 
நாவிதைனத் த விக்ெகாள்ள யன்றான். தலாளி நாவிதைனத் தவிர அந்தக் 
கைடயி ந்  ேவ  இரண்  நாவிதர்கள் எ ேம நடக்காத  ேபாலத் தங்கள் 
ேவைலயில் ஆழ்ந்தி ந்தார்கள். அவ ம் பதட்டமில்லாமல், "தய  ெசய்  இங்ேக 
சத்தம் ேபாடாதீர்கள்" என்  மட் ம் ெசான்னான். கைடசியில் காத்தி ந்த மற்றவர்கள் 
அந்தப் ைபயன்களின் நடத்ைதயில் அதி ப்தி ற்றவர்களாக, ஆனால் அந்த 
அதி ப்திைய ெவளிப்ப த்த ம் தயங்கியவர்களாக அமர்ந்தி ந்தார்கள். 
 
    நாகராஜ க்குப் ெபா க்கவில்ைல. அந்த நாவித க்கு ஆதரவாக ஏதாவ  ெசால்ல 
ேவண் ம்ேபால இ ந்த . ஆனால் அவ ைடய உதவி உண்ைமயிேலேய அவ க்குச் 
சாதகமானதாக இ க்குமாெவன் ம் அவ க்குச் சந்ேதக மாயி ந்த . என்ன 
இ ந்தா ம் அவர் இந்த ஊர்க்கார ாில்ைல. அவ ைடய இந்தி உச்சாிப்  அந்தப் 
ைபயன்க ைடய ெகாண்டாட்டத்ைத அதிகப்ப த்தி, அவைர அவர்க ைடய 
கிண்ட ந்  காப்பாற் ம் அதிகப் ப யான ெபா ப்ைப ேவ  அந்த நாவிதன் 
ேமல் சுமத்தக்கூ ம். அவ க்கு ஜபலமில்ைல; ேவ  பலங்க மில்ைல. அவர் 
அங்கி ந்  நடக்கத் ெதாடங்கினார். இதற்காகத் தன்ைனேய ெவ த் க் ெகாண்டார். 
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தான் ெசய்யத் தவறியவற் க்குச் சுலபமாகச் சமாதானங்கள் கற்பித் க் ெகாள்ள 
அவரால் கிற . ஆனால் இந்தத் தர்க்கம் ஒ  இ தியான விைடயாகா . 
அவ ைடய ேகாைழத் தனத் க்கு மன்னிப்பாகா . ஆம், இ ம் ஒ  ேகாைழத்தனம். 
அவன் தி த் ம் அழைக மனதாரப் பாராட்ட ேவண் ம், அவ க்கு ஏதாவ  ' ப்' 
ெகா க்க ேவண் ம் என்  ஒவ்ெவா  ைற ம் நிைனத் , பிறகு அைத 
ெசயலாக்காமல் வி கிறாேர, அ ம் ேகாைழத்தனம்தான். கல்யாணியின் ேவைலத் 
திறைன ஒ  ைறகூட வாய் நிைறயப் கழாம ந்த ம், அவ ைடய நாத்தனாாின் 
குேராத ஜ்வாைலயில் அவள் ெவந்த நாட்களில் ெவளிப்பைடயாகத் தன்ைன 
மைனவியின் பக்கம்தாெனன்  காண்பித் க் ெகாள்ளாம ந்த ம் கூடக் 
ேகாைழத்தனம் தான். 'என் மனசு அவ க்குத் ெதாி ம்' என்  அப்ேபாெதல்லாம் அவர் 
த ணங்கைள மீண் ம் அைசேபாட ேந ைகயில், அந்தச் சமாதானம் அவ க்குத் 
தி ப்தியளிப்பதாக இல்ைல... 
 
    அவர் சாைலையக் கடப்பதற்காகக் காைலெய த்  ைவத்த சமயத்தில், ெசால்  
ைவத்தாற்ேபால அந்த ேமாட்டார் ைசக்கிள் இைளஞன் ேபய் ேவகத்தில் 
நைடபாைதக்கு ெவகு சமீபமாகச் சாைலயில் தன் வாகனத்ைதச் ெச த்திக் ெகாண்  
வந்தான். அவர் அவசரமாக ன் ைவத்த காைலப் பின் க்கி த் க் ெகாண்டார். 
மீண் ம் அவ க்குக் ேகாபம் ெவ த் க் ெகாண்  கிளம்பிய . அந்த ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் இைளஞன் ேமெல ந்த ேகாபம் ஸ னில் சற்  ன் பார்த்த பக்கம் திைச 
மாறிய . ம ப  ஸ க்குத் தி ம்பலாமாெவன்  நிைனத்தார். ெசன்றி ப்பார்; 
ஆனால் அப்ேபா  திடீெரன்  "தாத்தா! தாத்தா!" என்  அவ ைடய ேபத்தியின் குரல் 
ேகட்ட . அவர் எதிர்ச்சாாிையப் பார்த்தார். அங்ேக அ  தன் அப்பாவின் ைகையப் 
பி த் க் ெகாண்  நின்றி ந்தாள். அவன் - அவ ைடய பிள்ைள - வாயில் பீடாைவக் 
குதப்பிக் ெகாண் ந்தான். பீடா ேபாட் க் ெகாள்வதற்காக அவன் ெவளிேய 
வந்தி க்க ேவண் ம். அவர் ஸ் க்குத் தி ம் ம் எண்ணத்ைதக் ைகவிட் , 
சாைலையக் கடந்  அவர்கள கில் வந்தார். "என்ன காட் மிராண் த்தனமா 
விட் ண்  ேபாறான்கள்!" என்  ேமாட்டார் ைசக்கிள் இைளஞன் பற்றிய தன் 
மனத்தாங்கைல மக டன் பகிர்ந்  ெகாண்டார். 
 
    மகன் ஒ  கணம் ேபசவில்ைல. பிறகு ெவற்றிைலச் சாைற ' ளிச்'ெசன்  

ப்பிவிட்  (அ  வியப் டன் அப்பாவின் ெவற்றிைலச் சா  தைரயில் வி ந்த 
இடத்ைத ஒ  கணம் நின்  பார்த்தாள்) "ெபா  ேபாகைல இவா க்ெகல்லாம்!" 
என்றான். அவன் அந்த இைளஞ க்கு அ தாபம் ெதாிவிக்கிறானா அல்ல  
அவைனக் கண் க்கிறானா என்  ெதாியாம ந்த . அவர் ேம ம் க ைமயாக 
ஏேதா ெசால்ல வாெய த்தார். அதற்குள் அ  அவர கில் ஓ வந்  அவர் 
சட்ைடையப் பி த்  இ த் , "தாத்தா, நீ ம் ஸ்பிட் பண்  தாத்தா!" என்றாள். 
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    அவள் என்ன ெசால்கிறாெளன்  ாிந்  ெகாள்ள அவ க்குச் சில விநா கள் 
பி த்தன. "நான் ெவற்றிைல ேபாட் க்கைலேய!" என்றார். 
 
    "நீ ம் ேபாட் க்ேகாேயன்". 
 
    "இப்ப இல்ைல; சாப்பிட்டப் றம்". 
 
    "அப்பா சாப்பிடற க்கு ந்திேய ேபாட் ண் க்கா, பா !" 
 
    "நீ ெகாஞ்சம் ெதாணப்பாமல் வரமாட் யா?" என்  மாதவன் - அவ ைடய மகன் 
அவைளக் க ந்  ெகாண்டான். அவள் அப்பாைவச் சற்ேற ன்ேன ேபாக விட்  
விட் , பின்னா ந்  அவ க்கு வ ப் க் காட் னாள்; தாத்தா மட் ம் பார்க்கும் 
ப யாக, 'உஷ்!' என்  நாகராஜன் அவ க்குச் ைசைக காட் னார். அப்பா 
எங்ேகயாவ  பார்த் விடப் ேபாகிறார் என்பைதப் ேபால. தாத்தா ம் ேபத்தி ம் 
இப்ப  நிைறய ரகசியமான த ணங்கைளப் பகிர்ந்  ெகாள்வ ண் . அவள் 
அப்பாவின் ைகைய விட்  தாத்தாவின் ைகையப் பி த் க் ெகாண்டாள். "தாத்தா!" 
 
    "உம்?" 
 
    அவள் அவைரக் கீேழ குனி மா  ைசைக ெசய்தாள். அவள் ஏேதா ரகசியம் ெசால்ல 
ேவண் மாம்; அவர் குனிந்தார். அவள் அவர் காதில் கிசுகிசுத்தாள். "நீ சாப்பிட்டப் றம் 
ெவத்தைல ேபாட் ண்  ஸ்பீட் பண்றயா?" 
 
    அவர் பதி க்கு அவள் காதில் கிசுகிசுத்தார். "சாி". 
 
    அ  மட் ம் அந்த ட் ல் இல்லாம ந்தால், இ க்கமான ெமௗனங்களி ம் 
அபிப்பிராய ேமாதல்களி ம் அவர்கள் எப்ேபா ம் உழன்  ெகாண் ப்பார்கள்; 
அவள் இ ப்பதால் ஒ வ க்கு மற்றவர் ச த் வி ம்ேபா , அல்ல  பரஸ்பரம் 
உடன்பா  ஏற்படாமல் ேபாகும்ேபா , சட்ெடன்  அவ டன் ேபசத் ெதாடங்கிவிட 

கிற . பாவம், ெபாியவர்கள் தன்ைன எப்ப ச் சா ாியமாகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்கிறார்கெளன்  அந்தக் குழந்ைதக்குத் ெதாியவில்ைல.  ெந ங்கிய ேம 

ன்பாக ஓ ச் ெசன்  கா ங் ெபல் விைசைய அ த்தினாள். அவ ைடய அம்மா 
வந்  கதைவத் திறந்தாள். 
 
    அவர் ட் ள் வந்த ம் உைடகைளக் கைளந் விட்  உடன யாக குளிக்கப் 
ேபாகாமல் சற்  ேநரம் மின் விசிறிக்க யில் வியர்ைவ உலர்வதற்காக 
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உட்கார்ந்தி ந்தார். ேர ேயா ஒ  சன்னமாகக் ேகட் க் ெகாண் ந்த ; அவ ைடய 
மாட் ப்ெபண் தயா ேர ேயா டன் ேசர்ந் , அதில் ேகட்ட ைன னகிக் 
ெகாண் ந்தாள். மாதவன் ெவற்றிைலையத் ப்பிவிட்  வந்  ஒ  சிகெரட்ைடப் 
பற்ற ைவத் க் ெகாண் க்க அ  அவ க்குப் பழிப் க் காட் வ  ேபால ஒ  
ெபன் ைல சிகெரட் ேபால வாயில் ைவத் க் ெகாண்  ஃ ஃ  என்  ஊதிக் 
ெகாண் ந்தாள். சாப்பாட்  ேமைஜ ேமல் சாப்பி வதற்கான சாமக்கிாிையகள் 
தயாராக எ த்  ைவக்கப்பட் ந்தன. அைமதியான கு ம்பச் சூழ்நிைல; 
நாகராஜனின் உடல் இேலசாக ந ங்கிய . வியர்ைவயின் ஈரம் ப ந்தி ந்த ச மத்தில் 
காற் ப் பட்டதனால் இ க்கலாம். ஸ னில் நடந்த நிகழ்ச்சிைய அவர் நிைனத் க் 
ெகாண்டார். அந்த அைறயின் அைமதி ம் இத ம் திடீெரன்  அவைர உ த்தத் 
ெதாடங்கின. அ  ஒ  மாையயாகத் ேதான்றிய . ெவளிேய ேபாக்கிாிகள் உலைகச் 
சின்னபின்னமாக்கிக் ெகாண் க்கிறாரகள். 
 
    குளித் ச் சாப்பிட்  விட்  அவர் தன் ேபத்தி டன் சற்  ேநரம் விைளயா க் 
ெகாண் ந்தார். அப்ப ேய கண்ணயர்ந்  விட்டார். காைலயில் ெவளிேய ெசன்ற 
அசதி மீண் ம் விழித் க் ெகாண்ட ேபா  மணி நாலாகிவிட் ந்த . காப்பி வாசைன 
அ த்த . குழாயி ந்  ஜலம் வி ம் ஓைச ேகட்ட . இைர ெகாண்ட மைலப் பாம்  
ேபால ந ப்பகல் ேநரத்தில் ஸ்தம்பித் க் கிடந்த உலகம் மீண் ம் இயங்கத் 
ெதாடங்கிவிட்ட . அவர் கத்ைத அலம்பிக் ெகாண்  வந்தேபா  ேமைஜ மீ  காப்பி 
தயாராக ைவக்கப்பட் ந்த . ஒ  வாய் அ ந்தினார்; இன்  அவ்வள  ேமாசமாக 
இல்ைல. காைலக் காப்பிையப் ெபா த்த வைரயில், அவர்தான் எல்லாைர ம் விடச் 
சீக்கிரமாக எ ந்தி ப்பாராைகயால், அவேர கலந்  வி வார். ஆனால் மாைலயில், 
மாட் ப் ெபண் தயாாிப்பைதத்தான் கு க்கேவண் யி ந்த . 
 
    ன் அைறயி ந்  உரத்த ேபச்சுக் குரல்கள் ேகட்டன. பிற்பகல் ேநரம்தான் 
ெப ம்பா ம் அந்த ட் ல் ேபச்சு ேநரம். அவர்கள் 'ச க மி கங்களாக' ஆகும் 
ேநரம். மனிதன் தான் ெவ ம் மி கமில்ைல என்  தனக்கும் மற்றவர்க க்கும் 
நி பித் க் ெகாள்ள ஏன் இவ்வள  பிரயாைச எ த் க் ெகாள்கிறான்? 
ெவளியி ந்  யா ம் வராவிட்டால்கூட, அவர்கள் வ ம் ஏதாவ  ேபசிக் 
ெகாண் ப்பார்கள். ஆனால் இன்  யாேரா வந்தி ந்தார்கள் ேபா க்கிற . 
அவ ைடய பிள்ைளயின் குரைல ம் மாட் ப் ெபண்ணின் குரைல ம் தவிர, 
இன்ெனா  ஆண் குர ம் ஒ  ெபண் குர ம் ேகட்டன. அைவ ம் அவ க்குப் 
பாிச்சயமானைவயாகேவ ேதான்றின. அந்தச் சிாிப் ! ஷ்யா க்குப் ேபாய்விட்  
வந்தி ந்த ெராபசர் ேமாட்வானி மாதிாியல்லவா இ க்கிற ! ஆமாம், அவர்தான் 
மைனவி டன் வந்தி க்கிறார்... ேமாட்வானி அேத ேபட்ைடயில் இன்ெனா  
ப்ளாக்கில் இ ந்தார். தற்ேபா ள்ள ைண ேவந்த க்கு அ த்த ப யாக இவர் 
வ வதற்கு வாய்ப் கள் இ ப்பதாக சர்வகலாசாைல வட்டங்களில் ேபசிக் 
ெகாள்ளப்பட்ட . சாியான இடங்களில் சாியான நபர்கைள அவ க்குத் 
ெதாிந்தி ந்த . சந்தர்ப்ப வசத்தால் ஏற்பட்ட அவ ைடய இந்த அண்ைமைய மக ம் 
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மாட் ப் ெபண் ம் நன்றாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்வதில் ைனந்தி ந்தார்கள். 
மாட் ப் ெபண்ணின் பங்குதான் இதில் அதிகமி க்கும். அவள் அவ ைடய 
அப்பாவின் ெபண்தாேன? 
 
    அவ ைடய குரல்தான் எல்லா ைடய ம் விட அதிகமாகக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்த ; சிாிப் ம் கூட. இரண்டாவ  ஸ்தானம் ெப ம் குரல் 
யா ைடயெதன்ற ஆராய்ச்சியில் ஈ பட்டார். காப்பியி ந்  அவ ைடய 
கவனத்ைதத் தி ப்ப இ  பயன்பட்ட . அவ ைடய  பிள்ைளயின் குரல் 
அ ர்வமாகத்தான் எப்ேபாதாவ  ஒ த்த . அவைன த ேலேய அவர் தள் ப  
ெசய்ய  ேவண் யதாயிற் . 
 
    அவள் மாட் ப்ெபண் அவர்கள் எல்லாைர ம் விட  அதிகமாக ராயிங் ம் 
கலாச்சாரத்தில் ஊறியவளா யி ந்தாள். எல்லாம் பயிற்சிையப் ெபா த்த 
விஷயம்தான். அவ ைடய அப்பா அளித்த பயிற்சி. தீவிரச் சார் கள் 
உள்ளவர்கள்ேபால் காட் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆேவசமாக எைத ம் ஆேமாதித்ேதா 
அல்ல  ம த்ேதா ேபச ேவண் ம். தன்னிடேமா பிறாிடேமா எைத ம் னிதமாகக் 
க தாமல் ஒவ்ெவான்ைற ம் ரஞ்சகப்ப த்த  ேவண் ம். நாடகமாக்க ேவண் ம். 

ராயிங் ம் ஆ யன்ஸுக்காக. அவ ைடய அப்பா க்கு நாகராஜுக்கு இ ந்த 
அள கூடத் தீவிரச் சார் கள் கிைடயா . ஆனால் அவர் அப்ப யி ப்ப  ேபால 
ந க்கத் ெதாிந்தவர். ேபசிப் ேபசிேய ன் க்கு வந் விட்டார். அவ ைடய மக ம் 
இந்தத் திறைமக க்கு வாாிசாகியி க்கிறாள். 
 
    அவ க்கு இ  ேபான்ற த ணங்களில் தன் மகன் மீ  ஏற்ப ம் அ தாபம் 
இப்ேபா ம் ஏற்பட்ட . மகேன, இவர்கள் உன்ைன ஏமாற்றிவிட்டார்கள். தாயின் 
தாத்தா காலத்தி ந்  இவர்கள் ல் யில் இ ந்  வ கிறார்கள். நீ ம் நா ம் 
ேநற்ைறக்குத்தான் இங்கு வந்ேதாம். அவர்கள் ட்  ராயிங் ம் சூழ்நிைல 
ேதர்ச்சியான அந்த  ந ப்  உன்ைன மயக்கிவிட்ட . உன் அப்பைவப் ேபால  அன்றி 
அவர் உன் டன் அமர்ந்  சிகெரட் கு த்தார். அவ ைடய ெபண் ம் மைனவி ம் 
உனக்கு ம  ஊற்றிக் ெகா த்  இனிய வார்த்ைதகள் ேபசி திய உலகங்க க்கு 
அைழத் ச் ெசன்றார்கள். அ  உண்ைமயிேலேய தி தாெனன்  நீ நிைனத்தாய். 
அவ ைடய மக டன் நீ சுதந்திரமாகப் ேபச ம் பழக ம் அ மதித் , தன் 
மதிப்பீ கள் எவ்வள  ந னமானைவெயன அதன் லம் காட்  உன்ைனக் 
கவர்ந்தார். அேத சமயம், தன் மக டன் அந்த அள  பழகிய பிறகு அவைளத் 
திரஸ்காிக்க உன் மதிப்பீ கள் இடந்தராெதன்பைத உணர்ந்  அதன் லேம 
உன்ைனச் சிைறப்ப த்தி விட்டார். மதிப்பீ களின் குழப்பம் உன் சுதந்திரத்ைதப் 
பறித்  விட்ட . உனக்குப் பயிற்சிேயயில்லாத ஆ தங்கைள உன் ேமல் பிரேயாகித்  
உன்ைன இவர் கட் ப் ேபாட் விட்டார். எவ்வள  ேநர்ைமயற்ற, விதிகைள மீறிய 
விைளயாட் ! 
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    ஆனால் இவ ைடய விைளயாட் கள் எல்லாேம விதிகைள மீறியைவதாம். 
அவ ைடய ட் ல் ெட விஷன் இ ந்த . பல விைல யர்நத விைளயாட் ப் 
ெபா ள்கள் இ ந்தன. அவற்ைற ைவத்  ஆைச காட்  அவர் அ ைவத் தன் டன் 
இரண்  நாள், ன்  நாள் இ ப்பதற்காக அைழத் ப் ேபாவார். இதில் என்ன 
சாமர்த்தியமி க்கிற ? ேநர்ைம ள்ளவனாக இ ந்தால் அவ ம் என்ைனப் ேபால 
அ க்குக் கைத ெசால்லட் ம். அவ ைடய பாைஷயில், அவ ைடய மட்டத்தில், 
அவ டன் ேபசட் ம். ெகானஷ்ைடகள் காட் ச் சிாிக்க ைவக்கட் ம். பிறகு 
பார்க்கலாம், அ  யாாிடம் வ கிறாெளன் . ஜப்பானி ம், ெஜர்மனியி ம் ெசய்த 
ரஞ்சகப் ெபா ள்கைளச் சாட்சிக்குக் கூப்பி வாேனன்! 
 
    ேநற் க் கூட அவர் வந்தி ந்  சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந்  விட் ப் 
ேபானார். தவிர்க்க யாமல் சர்வகலாசாைல டப்பட் ந்த  பற்றி ம், மாணவர் 
ரகைளையப் பற்றி ம் - மாணவர்க ைடய ேபாக்ைகக் கண் த் ப் ேபசினார். 
இைளஞர்களிைடேய ர த்தனேம வாழ்க்ைக ைறயாகி வ கிற , என்றார். இவன் 
ெபாிய ேயாக்கியன் மாதிாி! 
 
    நாகராஜன், அவ ைடய கட்சிக்கு எதிர்க்கட்சி எ த் க் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்பதற்காகேவ ேநற்  அவாிடம் மாணவர்கைள ஆதாித் ப் ேபசினார். 
ெபாியவர்கள் இைளஞர்களிடம் அக்கைற எ த் க் ெகாண்  அவர்கைளப் 

ாிந் ெகாள்ள ய வதில்ைல, என்றார். இைளஞர்கள் பாவம், தாரதம்மியங்கைள 
ஆராயாமல் உணர்ச்சி ேவகத்தில் அைலக்கழிக்கப் ப பவர்கள். ெபாியவர்கள்தான் 
அவர்கைளப் பக்குவமாக சாியான திைசயில் தி ப்பிவிட ேவண் ம்... 
 
    இப்ேபா , தன் ைடய ேநற்ைறய ேபச்ைச நிைனத்  அவ க்குச் சிாிப்பாக 
இ ந்த . ெவட்கமாக ம் இ ந்த . ேச! நம் ைடய ெவளிப்பா கள் பல சமயங்களில் 
எத்தைகய தவறான உந் தல்களின் அ ப்பைடயில், தவறான ேநாக்கங்க டன் 
உ வாகின்றன! சம்பந்திக்குப் பதிலாக ேவ  யாராவ  இ ந்தி ந்தால் நாகராஜனின் 
ேபச்சும் ேவ  விதமாக இ ந்தி க்கும். 
 
    அவர் காப்பிையக் கு த்  த் விட்  அங்ேகேய உட்கார்ந்தி ந்தார். அ த்த 
அைறக்குச் ெசன்  அங்கு நடந்த சம்பாஷைணயில் கலந்  ெகாள்ள அவ க்குப் 
பயமாக இ ந்த . தம் ைடய ெவளிப்பா கள் ம ப  கட் க்கடங்காமல் தறிெகட் ப் 
பாயத் ெதாடங்குேமாெவன்  கவைலயாக இ ந்த ... 
 
    அப்ப யானால் அவ க்குத் தன் உந் தல்கைளப் பற்றிய நிச்சயமில்ைலயா? 
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    கைடசியில், அங்கு உட்கார்ந் ம் அவ க்கு அ த் ப் ேபாயிற் . அவர்க ைடய 
சம்பபாஷைணைய ெவ ம் கிளர்ச்சி ட் ம் சாதனமாகப் பயன்ப த்தி, தம்ைம 
ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்ளாமேலேய இ ந்  விடலாம் என்  நிைனத்தவராய் அவர் 

ன் அைறக்குச் ெசன்றார். அந்த ேமாட்டார் ைசக்கிள் இைளஞைனப் ேபால, 
அவ க்கும் கிளர்ச்சி ேவண் த்தான் இ க்கிறேதா? 
 
    இன் ம், னிவர்  யி ப்பைதப் பற்றித்தான் இவர்க ம் ேபசிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். இப்ப ெயல்லாம் ஏன் நடக்கிற , தவ  யார் பக்கம் 
என்பைதெயல்லாம் அலசிக் ெகாண் ந்தார்கள். நாகராஜன் அங்ேக ெசன்ற ம் 
"நமஸ்ேதஜி!" என்  ேமாட்வானி ம் மிஸஸ் ேமாட்வானி ம் அவ க்கு வணக்கம் 
ெதாிவித்தார்கள். நாகராஜன் பதி க்கு வணக்கம் ெதாிவித் விட்  அங்கி ந்த கா  
நாற்கா யில் உட்கார்ந்தார். 
 
    " ங்கிக் ெகாண் ந்தீர்களாக்கும்!" என்றார் ேமாட்வானி. 
 
    "ஆமாம்". 
 
    "இந்த ெவதாில் ேவ  ஒன் ம் ெசய்ய வதில்ைல". 
 
    "அ தான் னிவர் ம் ங்குகிற  ேபா க்கிற !" என்றார் நாகராஜன். 
எல்ேலா ம் சிாித்தார்கள். ஒ  மாியாைதக்காக அவர்கள் சிாித்த  ேபா ந்த . 
நாகராஜனின் பிரச்ைனேய, இப்ேபாெதல்லாம், அவைர யா ம் ஸீாியஸ்ஸாக 
எ த் க் ெகாள்ளாத தான். வய  காரணமாக அவர் பல ைற தன் இயலைப மீறிய 
உரத்த குர ல் ேபச ம், எதிராளிைய உசுப் கிற விதத்தில் வார்த்ைதகைளப் 
பயன்ப த்த ம் ேந கிற . 
 
    "என்ன, னிவர் ைய எப்ேபா  திறக்கப் ேபாகிறீர்கள்?" என்  நாகராஜேன 
ம ப  ேபசினார், ேவ  யா ம் ேபசாததால். 
 
    "என்ைனக் ேகட்டீர்களானால்? நான் ைவசஸ்சான்ஸலர் அல்லேவ!" என்றார் 
ேமாட்வானி. 
 
    "அட்லீஸ்ட், இ வைரயில் இல்ைல" என்றாள் தயா, ஆண்க ைடய ஈேகா க்குத் 
தீனி ேபா வதில் ெபண்க க்ேக உாிய சாமர்த்தியத் டன். ேமாட்வானி அ த்தலாகப் 



 115

ன்னைக ாிந்தார். அவ்வள தான்; நாகராஜ க்கு திடீெரன்  அவ ைடய 
ஈேகாைவக் காயப்ப த்த ேவண் ெமன்ற ஆைச பிறந் விட்ட . 
 
    "எனக்கு மாணவர்களின் எதிர்காலத்ைத நிைனத்தால் பயங்கரமாக இ க்கிற " 
என்றார் அவர். அ  ெபா வாகச் ெசால்லப்பட்டதா அல்ல  குறிப்பாகச் 
ெசால்லப்பட்டதா என்  ெதாிந்  ெகாள்ள யாம ந்த . அவ ைடய மகனின் 

கத்தில் பதட்டம் ஏற்பட்ட . "அரசியல்வாதிகளின் விைளயாட் க்குச் 
சர்வகலாசாைல ம் ஒ  நிைலக்களனாகி விட்டேத!" என்றார் அவர் ெதாடர்ந் . 
இ ம் ெபா  ைவத்த வாக்கியம்தான். ேமாட்வானி ஒ  வல சாாி அரசியல் 
கட்சி டன் சம்பந்தம் ெகாண் ந்தாெரன்ப  சிதம்பர ரகசியம். 
 
    ேமாட்வானிக்கு ஏதாவ  ெசால்லாமல் இ க்க யவில்ைல. கட ளாின் 
ஓவியங்களில் ெதன்ப வ  ேபான்ற ஒ  க ைண நிரம்பிய - தவ கைள மன்னிக்கும் - 

ன்னைக அவர் கத்தில் ேதான்றிய . "இ  ஒ  பாிச்சயமான ஆர்குெமன்ட்" 
என்றார். "ஆனால் நான் உங்கைள ஒன்  ேகட்கிேறன் - சர்வகலாசாைலயில் அரசியல் 
கலப்பில்லாமல் இ க்க ேவண் ெமன்  நீங்கள் ஏன் எதிர்பார்க்கிறீர்களா? வா பப் 
ப வத்ைதயைடந் விட்ட ஒ  ஜனநாயகத்தில், ஒவ்ெவா  ைல க்கி ம் - 
சர்வகலாசாைல உட்பட அரசியல் பிரக்ைஞ ம், ெவவ்ேவ  அபிப்பிராயக் கு க்க ம் 
ஏற்ப வ  இயல் தாேன? மாணவர்கைள அவர்கைளச் சுற்றி ள்ள ச கத்தின் 
காற்ேற படாத வண்ணம் 'இன்சுேலட்' ெசய் ம் கல்வி ைற எமக்கு உடன்பா  
இல்ைல. அத்தைகயெதா  அைமப்பில் உ வாகும் மாணவர்கள், பிற்பா  
நைட ைறச் ச கத் டன் தம்ைமப் ெபா த்திக் ெகாள்ள யாமல் திணறக்கூ ம். 
மி கக் காட்சிச் சாைலயில் ெவகுநாள் இ ந்த பிறகு காட் ல் ெகாண்  விடப்பட்ட 
மி கங்கைளப் ேபால" 
 
    "உயர்ந்த ேநாக்கம்தான்... இைத ேநர யாகேவ அ லாக்கலாேம!" 
 
    "எனக்குப் ாியவில்ைல". 
 
    "ஸ் ைரக், வன் ைற, லஞ்சம், கு ச் சண்ைட ஆகியவற்றில் வகுப் கள் நடத்தலாம்; 
கட்சித் தைலவர்களின் ேபச்சுத் ெதாகுப்ைபக் கட்டாயப் பாடமாக ைவக்கலாம்". 
 
    "நான் ெசான்னைத நீங்கள் மிக கு கிய பிரமாணத்தில் ாிந்  ெகாள்கிறீர்கள்!" 
 
    "இ க்கலாம். நீங்கள்தான் எனக்கு தய  ெசய்  ெதளி  ஏற்ப த்த ேவண் ம்!" 
    ேமாட்வானி ம ப  ஜாக்கிரைதயாகப் ெபா க்கி ெய த் த் ெதா த்த 
ெசாற்ெறாடர்கள் லம், தான் நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கும் அல்ல  அவர் நம்பிக்ைக 
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ைவத்தி ப்பதாகப் பிறர் அவைரப் பற்றி நிைனக்க வி ம் ம் - க த் க க்கு உ வகம் 
ெகா த்தார். நாகராஜன் ம ப  இவற்ைறெயல்லாம் ேமாட்வானி தம் ைடய 
சுயலாபத் க்குச் சாதகமான ைறயில் தான் ேதர்ந்ெத த்தி ப்பதாகத் தர்க்கம் 

ாிந்தார். 
 
    "நீங்கள் என்ைனப் ாிந்  ெகாள்ள வி ம்பவில்ைல" என்றார் ேமாட்வானி, 
ேசார் டன். (அவ்வள ம் ந ப் !) 
 
    "நம்மிைடேய ள்ள வய  வித்தியாசம் காரணமாயி க்க லாம் - 'ெஜனேரஷன் ேகப்' 
- இல்ைலயா?" என்  நாகராஜன் மிஸஸ் ேமாட்வானிையப் பார்த்தார். அவள் அவர் 
பார்ைவையத் தவிர்த்தாள். பிரபல இட சாாிப் பத்திாிைகெயான்றின் சமீபத்திய 
இதழில், சர்வகலா சாைலகளில் அைமதியின்ைம ஏற்ப வதற்கு தல் காரணமாக 
அவள் தைல ைற இைடெவளிைய அைடயாளம் கண் ெகாண்  விளாசித் 
தள்ளியி ந்தாள். நமக்குத் ேதைவ ேம ம் ேம ம், மாணவர்க ைடய 
அைலவாிைசயில் சிந்திக்கத் ெதாிந்த இளம் ெலச்சசரர்கள், என்  
அைறகூவியி ந்தாள். அவ ைடய கவர்ச்சியில் கால் பங்குகூட இல்லாத மிஸ்டர் 
ேமாட்வானிையப் பார்க்கும் ேபா  இளம் ெலச்சரர்கள் சர்வகலாசாைலயில் 
ேவண் ெமன்ற அவ ைடய தாகம் ாிந்  ெகாள்ளக் கூ யதாக இ ந்த . அந்த 
இட சாாிப் பத்திாிைகயில் வழக்கமாக எ வேதா  இல்லாமல், அதன் ஆசிாியர் 
கு வி ம் மிஸஸ் ேமாட்வானி சம்மந்தப்பட் ந்தாள். இந்தச் சம்பவம் பல வி.ஐ.பி.- 
க ைடய அறி கத்ைத அவ க்குச் சம்பாதித் க் ெகா த்தி ந்த . ஷ்யா ெசன்  
வந்த சர்வகலாசாைலப் பிரதிநிதிகள் கு வில் ேமாட்வானி இடம் ெபற்றதற்கு 
அவள்தான் க்கியக் காரணெமன்  ேபசிக் ெகாண்டார்கள். அவ ைடய அரசியல் 
சார்  மட் மல்ல, நாற்பதி ம் கட் க் குைலயாத அவ ைடய உட ம் அவ க்குச் 
சாதகமாக இ ந்த . ெமாத்தத்தில், வல , இட , ந ப் றம் த ய எந்தத் 
திைசயி ந் ம் பார்த்தா ம் ேமாட்வானியின் எதிர்காலம் பிரகாசம் நிைறந்த 
ஒன்றாக இ ந்த . 
 
    "ஸார், இைத நீங்கள் சாியாகப் ாிந்  ெகாள்ள யல ேவண் ம்" என்  
ேமாட்வானி ம ப  ேபசத் ெதாடங்கினார். அவ ைடய குர ன் சு தி ம் 
ேதாரைண ம் இப்ேபா  கணிசமான அள  மட் ப்பட் ப்பைத நாகராஜன் 
தி ப்தி டன் கவனித்தார். "நான் ஒ  லட்சியத்ைத,அ ப்பைடக் ெகாள்ைகைய, 
மனதில் ெகாண்  ேபசுகிேறன். நைட ைறயில் நம் அரசிய ம் சாி, 
சர்வகலாசாைல ம் சாி, இந்த ல்டசியத் க்குப் பல ைமல் ரம் தங்கியி ப்பைத நான் 
உணராமலீல்ைல." 
 
    "இைத நாம் உணர்ந்தால் ேபா ம்" என்றார் நாகராஜன். (அேயாக்கியன்! என்ன 
சப்ைபக் கட்  கட் கிறான்!" 
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    "அேத சமயத்தில், நைட ைறயி ள்ள சில குைறபா கள், ஆேராக்கியமான 
ஜனநாயகப் ேபாக்குக க்ெகதிராக நம்ைம "ப்ரஜு ஸ்" ெசய் விடக்கூடா . 
 
    "உதாரணமாக, உங்கள் ேபச்சுப் பி க்கவில்ைல ெயன்பதற்காக எல்லாக் 
கிழவர்களிட ம் நாங்கள் ேபசாம ந்ேதாெமன்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள்" என்  
மிஸஸ் ேமாட்வானி மாதவைனப் பார்த்தாள். அவன் கத்தில் பளிச்ெசன் - 
அவ க்காக ேவண் - ஒ  அங்கீகாரப் ன்னைக மலர்ந்த . அவன் இன் ம் சில 
நாட்களில் தன் ைடய தீ ைஸச் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். இன்ைறய சூழ்நிைலயில், 
ேமாட்வானி ட்  நாையக்கூட அவன் விேராதித் க் ெகாள்ளத் தயாாில்ைல. 
நாகராஜைன அந்தப் ன்னைக உசுப்பிவிட்ட . "கிழவர்கைள உங்க க்குப் 
பி க்கா தான். மிஸஸ் ேமாட்வானி!" என்றாேரா, மிஸ்டர் ேமாட்வானியின் கத்தில் 
சவக்கைள ஏற்பட்ட . தயா அவசரமாக 'இேதா வ கிேறன்' என்  எ ந்  ெசன்றாள். 
மாதவன், சின்னா பின்னமாகத் ெதாடங்கியி ந்த அந்த மாைல ேநரத்ைத மிகத் 
தாமதமாகி வி ன் காப்பாற் ம் அவசரத் டன், "இெதன்ன, நாெமல்லாம் 
ஒ வேராெடா வர் சண்ைடயிட் க் ெகாண் க்கிேறாேமா?" என்றான். ேமாட்வானி 
அந்தத் ம்ைப நன்றி டன் பற்றிக்ெகாண்  "உங்கள் அப்பாதான் ெதாடங்கினார்" 
என்றார். "அவர் எங்கள் ேமல் மிகக் ேகாபமாயி க்கிறார் ேபா க்கிற " என்றாள் 
மிஸஸ் ேமாட்வானி.(பிச்!) 
 
    "ேநா, ேநா" என்றார் நாகராஜன். "நான் சில விஷயங்கைளத் ெதளி ப த்திக் 
ெகாள்ள வி ம்பிேனன். அவ்வள தான். மிஸ்டர் ேமாட்வானி-நான் தவறாக ஏதாவ  
ெசால் யி ந்தால் மன்னி ங்கள்." 
 
    "ேச, ேச! தவெறன்ன இதில்! இ  ஒ  சிேநகமான சர்ச்ைச" என்றார் ேமாட்வானி. 
 
    இப்ப யாக, அவர்க ைடய விவாதம் டயர் 'பங்சர்', ஆன ேமாட்டாைரப் ேபாலத் 
திடீெரன்  பாதி வழியில் நின்  ேபாயிற் . அதற்கு 'ெசயற்ைகச் சுவாசம்' அளிப்ப  
ேபால ாிங்க்ஸ் ஊற்றிய கண்ணா த் தம்ளர்க டன் வந்தாள்.+ நாகராஜைனத் தவிர 
மற்றவர்கள் ஆ க்ெகா  தம்ளர் எ த் க் ெகாண்டார்கள். "சீர்ஸ்!" 
 
    இப்ேபா  நாகராஜன் ெவற்றிகரமாகத் தனிைமப்ப த்தப்பட்  விட்டார். அந்த 
அைறயில் பரவிய ஜின்னின் மணம் அவைரப் பார்த் க் ெகாக்காிப்ப  ேபா ந்த . 
அவ ைடய மாட் ப்ெபண் அவைர 'ெசக்ேமட்' ெசய்  விட்டாள். கு க்காத அவர் 
அவ ைடய க த் க்க டன் ேசர்ந்  சட்ைட ெசய்ய லாயக்கற்றவராகி விட்டார். 

திய உலகத்தின் ப்ைப ம் அைச கைள ம் பற்றிஅவர் என்ன கண்டார்? 
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    தயா தற்ேபா  சர்வகலாசாைலயின் ைண ேவந்தராயி ந்த ஒ  வயதான 
மராத்திக்காராின் ேபசும் ேதாரைணையக் ேக யாக அபிநயம் பி த் க் காட் னாள். 
அவர்கள் எல்லா ம் கண்களில் நீர் த ம்ப வி ந்  வி ந்  சிாித்தார்கள். அந்தத் 

ைண ேவந்தர் நாகராஜன் மிக ம் மதித்த ஒ  அறிஞர், பண்பாளர். நாகராஜ க்கு 
இ ந்த இந்த மதிப்ைப அவ ைடய* மாட் ப்ெபண் ம் அறிவாள். அவைரச் சீற்றம் 
ெகாள்ளச் ெசய்வதற்காகேவ இப்ப ச் ெசய்தாள் ேபா ம். அவர் சற்  ேநரம் 
ெபாம்ைம ேபால அைசயாமல் உட்கார்ந்தி ந்தார். பிறகு,"ஓேக,  காாி ஆன்!" என்  
அவர்களிடம் சமத்காரமாகச் ெசால் விட்  எ ந்  வந்  விட்டார். காைலயில் 
ஸ னி ந்  ெவளிேயறியேபா  உணர்ந்தைதப் ேபாலேவ இப்ேபா ம் அவர் 
உணர்ந்தார். 
 
    அந்த ட் க்கு, நல்ல ேவைளயாக, ஒ  ெமாட்ைட மா  இ ந்த . இ ேபான்ற 
சந்தர்ப்பங்களில் அ தான் அவ க்கு ஆசிரமமளித்த . அவர் ெமாட்ைட மா க்குச் 
ெசன்  ைகபி ச் சுவர் ேமல் சாய்ந்தாற்ேபால நின்  ெகாண்  கீேழ ெதன்பட்ட 
காட்சிகைள ேவ க்ைக பார்க்கத் ெதாடங்கினார். ன் ேதாட்டத்தில், கீழ் ட் ச் 
சி வ டன் விைளயா க் ெகாண் ந்த அ , நிமிர்ந்  அவைரப் பார்த்  ைகைய 
ஆட் னாள். அவர் பதி க்கு அவைரப் பார்த்  ைகைய ஆட் னார். கீேழ ட் ச் 
ெசாந்தக்காரன் தன் கு ம்பத் டன் இ ந்தான்; இவர்கள் இ ப்ப  தல் மா யில். 
    அவர் ெமாட்ைட மா யில் இங்குமங்குமாக உலவத் ெதாடங்கினார். தன் 
ெவளிப்பா கைள ஆராயத் ெதாடங்கினார். தான் உண்ைமயிேலேய மிக அதிகமாகப் 
ேபசிவிட்ேடாேமா? ஸ னில் தன்ைனக் காைலயில் ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்ளாத  
அவைர உ த்திக் ெகாண்ேட இ ந்தி க்க ேவண் ம். அ  இப்ப  அவைர ெவ க்கச் 
ெசய்தி க்க ேவண் ம். அல்ல  அவ ைடய மகன், மாட் ப் ெபண் ஆகிேயா ைடய 
வாழ்க்ைக ைற, மதிப்பீ கள் ஆகியவற் க்ெகதிராக அவர் ேபாற்றி வ ம் 
ெவ ப் ணர்ச்சிதான் இத்தைகய சம்பாஷைணகளின்ேபா  த ம்பி வி கிறேதா? 
அல்ல  அவர் காலத்தில் எஸ்.எஸ்.எல். . வைர தான் ப த்தி ந்தாெரன்ற ஒ  தாழ்  
மனப்பான்ைம காரணமாக, அவ ைடய மகைனப் ேபால ேமல் ப ப்  ப த்தவர்கள் 
கூட்டம் எவ்வள  ேமேலாட்டமானெதன்  தனக்குத் தாேன நி பித் க் ெகாண்  
தி ப்திப்பட் க் ெகாள்ள அவர் வி ம் கிறார் ேபா ம். 
 
    தனக்குள் ப ங்கியி ந்த ேவஷங்க ம் குேராதங்க ம் அவைர எப்ேபா ம் ேபால 
அன் ம் ெவட்கமைடயச் ெசய்தன. 'நான் என்ைனச் சற்  ன் ெவளிப்ப த்திக் 
ெகாண்ட ைற மிக ஆபாசமான ' என்  அவர் நிைனத்தார். இல்ைல. 
ெவளிப்ப த்திக் ெகாண்ட ைறகூட ஆபாசமானதில்ைல; உள்ேநாக்கம் 
ஆபாசமான . ந்தின நாள் மாைல சினிமாத் திேயட்டாில் நடந்த நிகழ்ச்சிைய அவர் 
நிைனத் க் ெகாண்டார். சாதாரணமாக அவர் அவர்கள் சினிமா க்குப் ேபாகும்ேபா  
தான் வரவில்ைலெயன்  ட் ந்  வி வாெரன்றா ம் ேநற்  என்னேவா 
அ ர்வமாக அவ ம் அவர்க டன் ெசன்றி ந்தார். ஒ  அசட் ப் பிசட்ெடன்ற 
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இந்திப்படம். அவ க்குத் தைலைய வ க்கத் ெதாடங்கிவிட் . இன்டர்ெவல் க்குச் 
சற்  ன்பாக ெவளிேய வந்  காப்பி ஸ்டா ல் காப்பி ஆர்டர் ெசய்தார். ஒ  வாய் 
அ ந்தினார். கண்றாவியாக இ ந்த . இந்தக் காப்பிக்கு எ பத்ைதந்  ைபசாவா? 
என்ன கயவாளித்தனம்! ேவ  சில ம் அந்தக் காப்பிைய உறிஞ்சிக் 
ெகாண் ந்தார்கள். அவர்கள் கத்தில் எந்தவிதமான பாவ ம் இல்ைல. உலகேம 
ேராஷமற் ப் ேபாய்விட்டதாக அவ க்குத் ேதான்றிய . இ  ேபான்ற படங்கைளப் 
பார்க்கிறார்கள்; இ  ேபான்ற காப்பிையக் கு க்கிறார்கள். 
 
    அவர் 'டங்க்'ெகன்  ஓைச டன் காப்பிக் ேகாப்ைபையக் ெகௗண்டாில் ைவத்தார். 
    "இந்தாப்பா!" என்  காப்பி ெகா த் க் ெகாண் ந்தவைனக் கூப்பிட்டார். அவன் 
அவர கில் வந்தான். "இெதன்ன காப்பியா?" 
 
    "ஆமாம், ஸாப்". 
 
    "இல்ைல; இ  காப்பிேய இல்ைல". 
 
    அவன் ேபசாமல் நின்றான். 
    "இ  காப்பியில்ைல" என்றார் அவர் மீண் ம். சுற்றியி ந்தவர்கள் அந்தப் பக்கம் 
பார்க்கத் ெதாடங்கினார்கள். 
 
    "காப்ப்பிதான் ஸாப்" 
 
    "இல்ைல". 
 
    "இவ்வள  ேபர் கு த்தார்கள்; யா ம் எ ம் ெசால்லவில்ைல. நீங்கள்தான்" 
 
    "அவர்க க்குச் சுரைணயில்ைல. உனக்கு ெவட்கமில்ைல. எைதேய ஒன்ைறக் 
காப்பிெயன்  ஏமாற்றி இவ்வள  பணம் ேவ  பறிக்கிறாேய அேயாக்கிய ராஸ்கல்!" 
 
    "ெகாஞ்சம் மாியாைதயாகப் ேபசுங்கள்". 
 
    "உனக்கு மாியாைத ேவறா தி ட்  ராஸ்கல்!" 
 
    அவ்வள தான்; அவன் அவர் சட்ைடையப் பி த் விட்டான். இதற்குள் 
இன்டர்ெவல் விட்  அங்கு நிைறயக் கூட்டம் கூ விட்ட . பலர் அவர்களிைடயில் 
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கு க்கிட்  அ த  ேநராமல் விலக்கி விட்டார்கள். அேத சமயம் அவ ைடய மக ம் 
ெவளிேய ெசன்ற அப்பாைவ இன் ம் காேணாேம என்  அங்ேக ேத க் ெகாண்  
வ ந்  விட்டான். 
 
    அந்த  ெவளிப்பாட்ைட இப்ேபா  நிைனத் ப் பார்க்கும் ேபா  அவ க்குப் 
ெப ைமயாக  இ ந்த . க்க மாக ம் இ ந்த . ச ண்ைடையப் பிாித்  விட்டார்க ேள 
த விர  காப்பியின் த ர த் க்கு எதிராக  அவ ர் உய ர்த்திய  குர க்குப் ப ல ம் ேசர்க்க  யா ம் 

ன்வ ர வில்ைல. அவ ர்க்குத்தான் சி ெகட் ப் ேபாய்விட்ட தா? சியின் 
அ ப்ப ைடக ேள மாறிவிட்ட ன வா? 
 
    எப்ப யி ந்தா ம், அந்த  ெவளிப்பா  ய்ைமயான . இன்ைறய 
ெவளிப்பா கைளப் ேபால ேமாட்வானி ேபான்றவர்கள்பால் ெவ ப் , மாட் ப் 
ெபண்ணின் பால் அதி ப்தி ேபான்ற உணர்  கைற ப யாத . அவர் தன்ைன 
இன்ன ம் பக்குவப்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் தன் ெவளிப்பா கைளச் சுத்தமாக்கிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் அவ க்கும், இள வயதில் விதைவயாக்கப்பட்  
அவ டேனேய தங்கி அவ ைடய தாம்பத்திய வாழ்க்ைகயின் ஆரம்ப நாட்கைள 
நரகமாக்கிய அவ ைடய தமக்ைகக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அவ க்குக் 
கல்யாணியிடம் தவ  கண் பி ப்பதன் லமாகத்தான் தன் க்கியத் வத்ைத 
ஸ்தாபித் க் ெகாள்ள ேவண் யி ந்த . அவ க்கும் அ  ேபால ? 
 
    ேச. ேச. 
 
    இ  அந்தக் காலமில்ைல. அவ ைடய மைனவி தன் நாத்தனாைரச் சகித் க் 
ெகாண்டைதப் ேபால, அவ ைடய மாட் ப் ெபண் அவைரச் சகித் க் ெகாள்ள 
மாட்டாள். அவள் அப்ப  இ க்க ேவண் ெமன்  அவர் எதிர் பார்ப்ப ம் 
நியாயமாகா . இந்த அளவாவ  அவள் அவைரச் சகித் க் ெகாள்கிறாேளெயன் , 
ேவளா ேவைளக்குச் ேசா  ேபா கிறாேளெயன்  - அவர் நன்றி டன் இ க்க 
ேவண் ம். 
 
    அவர்களின்றி அவரால் இ க்க யா . அ ைவப் பிாிந்  நிச்சயமாக இ க்க 

யா . தனிைமையப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள அவர் அவர்கைளேய நம்பியி ப்பவர். 
 
    தனிைம அவ க்குப் பிாியமானதில்ைல. ேநற்  சினிமாத் திேயட்டாில் ஒ  
கணத் க்கு அந்தப் ெப ங்கூட்டத்திைடேய தன் தனிைமைய அவர் உணர்ந்தார். 
ேநற்  அங்ேக அவ ைடய எதிர்ப் க்குத் ைண கிைடக்காத தான் இன்  ச னில் 
அவைரத் தயங்கச் ெசய்தி க்க ேவண் ம். தனிைமையப் பற்றிய பயம்தான், இ தியில் 
மனித ைடய பாய்ச்சைலக் கட் ப்ப த் கிற , அவைனச் சமரசங்களில் சிக்க 
ைவக்கிற . 
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    அவ ைடய மக ம் மாட் ப்ெபண் ம் மட் ம் தம் வர்க்கத்தினாிடமி ந்  
ேவ ப கிறவர்களாயி க்க ேவண் ெமன் ம், தம்ைமத் தனிைமப்ப த்திக் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன் ம் அவர் எதிர்பார்ப்ப  எப்ப  நியாயமாகும்? 
 
    ஒ ேவைள, அதன் லம்தான் அவர்க டன் ேசர்ந்  வசிப்பைத அவர் 
நியாயப்ப த்திக் ெகாள்ள வி ம் கிறார் ேபா ம். 
 
    அட, சுயநலக்காரக் கிழவா! 
 
    அவர் மீண் ம் ைகப்பி ச்சுவர கில் ெசன்  சாைலையப் பார்த்தார். அவ ைடய 
மகன், மாட் ப்ெபண், ேமாட்வானி தம்பதியர் நால்வ ம் அப்ேபா தான் ட் ந்  
ெவளிப்பட்  சாைலயில் நடந்  ெகாண் ந்தார்கள். ேமாட்வானி எதற்ேகா உரக்கச் 
சிாித்தார். அவ ைடய மாட் ப்ெபண் தான் ம ப  நைகச்சுைவ மிளிர எைதயாவ  
ெசால் யி க்க ேவண் ம். 
 
    அவள் அவ ைடய மகைனக் கவர்ந்த, அவ ைடய எதிர்ப் பண்பினள். 
அப்ப யானால், அவள் கல்யாணியின் ம றமா? 
 
    கல்யாணியின் சுயநலமின்ைம, ேநர்ைமயான ெவளிப்பா கள்; தீவிர 
நம்பிக்ைகக ம் அவற் க்காகப் ேபாரா ம் ணிச்ச ம். 
 
    கீேழ அ  இன்ன ம் அந்தச் சி வ டன் விைளயா க் ெகாண் ந்தாள். ட் ச் 
ெசாந்தக்காரன் ஒ  ஈ ேசாில் சாய்ந்தவா  வானத்ைத அண்ணாந்  பார்த் க் 
ெகாண் ந்தான். நாகராஜன் நிற்பைதக் கவனித்  'கீேழ வா ங்கேளன்' என்  
ைசைக ெசய்தான். 
 
    நாகராஜன் ப களில் இறங்கிக் கீேழ ெசன்றார். அவன கில் இ ந்த கா  
நாற்கா யில் உட்கார்ந்தார். "உங்க க்குத் ெதாி மா ஒ  விஷயம்- இந்த ஸ னில் 
இ ந்த நாவிதைன யாேரா இன்  கத்தியால் குத்தி விட்டார்களாம்" என்றான் 

ட் க்காரன். 
 
    நாகராஜ க்கு ப களில் இறங்கி வந்ததால் ஏற்பட்ட இதயப் படபடப்  இப்ேபா  
ேம ம் அதிகமாவ  ேபா ந்த . "யார்"- என்  பதட்டத் டன் தனக்கு வழக்கமாகப் 
பண்ணிவி ம் நாவிதைன விவாித்தார். அவன்தான், என்  ட் க்காரன் 
ஊர்ஜிதப்ப த்தின டன், இைத நான் எதிர்பார்த்தி ந்ேதனா என்ன, என்  தன் 
விசாரைணக்காக அவர் ெவட்கினார். 
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    பிறகு ஒ  இேலசான நம்பிக்ைக டன், ஒ  இேலசான பயத் டன் ேகட்டார். 
"உயி க்கு ஆபத்தில்ைலேய?" 
 
    ட் க்காரன் உதட்ைடப் பி க்கினான். "ஆஸ்பத்திாிக்குச் ெசல் ம் வழியிேலேய 
உயிர் பிாிந்  விட்டதாம்.குத்தின  யார் ெதாி மா? ஒ  பதிெனட்  வய ப் ைபயன்". 
 
    ஆம். ள்ளங்கி ம் ெகாய்யாப்பழ ம் ந க்கிக் ெகாண் ந்த அந்தப் 
ைபயனாகத்தான் இ க்கும். அவர் ேமேல ேபசவில்ைல. ஒ  ேவைள, தன்னால் இ  
நடக்காமல் தவிர்க்க ந்தி க்கலாம். தன் ைககளி ம் அந்த நாவிதனின் ரத்தக்கைற 
ப ந்தி ப்ப  ேபான்ற பிரைம அவ க்கு ஏற்பட்ட . 
 
    ெவளிேய திடீெரன்  அவ க்குப் பாிச்சயமான அந்த ேமாட்டார் ைசக்கிள் ஓைச 

ரத்தில் ெமல் யதாகக் கிளம்பி, கி கி ெவன்  ேவகமாக உயர்ந்தவாேற அ கில் 
ெந ங்கி உச்ச கட்டத்ைத அைடந்  அவர்கள் ெசவிகைள அதிரச் ெசய் விட் , 
ம ப  ரத்தில் ேதய்ந்  மைறந்த . 
 
    "தாத்தா! ஆத் க்குப் ேபாகலாமா?" என்றாள் அ . அவர கில் வந் . 
 
    அவர் அந்தக் குழந்ைதயின் பாிசுத்தமான ஸ்பாிசத்தினால் தன்ைனக் க விக் 
ெகாள்ளவி ம்பியவைரப் ேபால, அவைள அவசரமாக தன் டன் ேசர்த்  இ க 
அைணத் க் ெகாண்டார். 
    ----------------------------------------------------------- 
 

9. அப்பர் ெபர்த் 
 
    கைடசியாக ஒ  உறிஞ்சு; கைடசி வாய்ப் ைக - ரயில் ஜன்ன க்கு ெவளியில் 
அவன் விட்ெடறிந்த சிகெரட் ன் சி  க்ைக ேவகமான எதிர்க்காற்  ெகாத்திச் 
ெசன்ற . 
    இர  மணி எட்ேடகால். ெதாடர்ச்சியாக ன்  சிகெரட் கைளக் கு த் ம் 
பதிைனந்  நிமிடங்கைளத்தான் தள்ள ந்தி க்கிற . இன் ம் இரண்  நாட்கைள 
எப்ப த் தள் வ ? - இந்த ன்றாம் வகுப் ப் ெபட் யில், இந்த ஜனங்க க்கு 
மத்தியில். சிதம்பரம் அ வ ப் டன் கத்ைதச் சுளித் க் ெகாண்டான். 

ல் யி ந்  அவசரமாகக் கிளம்பியதால் தல் வகுப்பில் இடம் கிைடக்கவில்ைல. 
அன்  எல்ேலா ம் அவ க்கு அறி கமில்லாத . .ஆர்.கள் ேவ  - இந்த 
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. .ஆர்.கைள ஏன் அ க்க  மாற் கிறார்கள்? ஒ வன் எத்தைன 

. .ஆர்.கைளத்தான் வசப்ப த்த ம்? 
    ல் யில் அவைன வழிய ப்ப வந்தி ந்தவர்கைள அவன் நிைன ப த்திக் 
ெகாண்டான் - சாந்தா, ேபபி, ரத்னா, அபர்ணா - அவைளத்தான் த ல் நிைனக்க 
ேவண் ம். மிஸ்டர் கர்ஜி ம் மிஸஸ் கர்ஜி ம் - மிஸஸ் கர்ஜியின் கைடசிப் 

ன்னைக - அவைனப் ேபான்ற இைளஞர்களிடம் அவள் ஒ  பிரத்திேயக 
அைலவாிைசயில் ஏேதா ஒ பரப் வதாகத் ேதான் கிற . 
    அந்தப் ேபா க் கூட்டத்தில் உண்ைமயான பாசெமன்ப  அபர்ணா க்குத்தான் 
இ ந்த . ஸ்ேடஷனில் அவ ைடய கத்தில் ெதன்பட்ட தாபத்ைதப் பார்த்த டன் 
அவ க்குக்கூட ெநஞ்ைச ஏேதா ெசய்த . அவைள ஆதர டன் அைணத் க் 
ெகாண் ,"உன் மனசு எனக்குத் ெதாி ம் அபர்ணா!" என்  ெமல் ய குர ல் 
அவளிட ம், "இவள்தான் என் உண்ைமக் காத  - ெதாிந்  ெகாள் ங்கள்;!" என்  
மற்றவர்களிட ம் உரக்க ம் ெசால் விட் , ரயிைலத் தவறவிட்  அவ டேனேய 
இ ந் விடலாமா என்  ேதான்றிய . ஆனால் நல்ல எண்ணங்கள் எங்ேக 
நீ க்கின்றன? ைகக்குட்ைடைய ஆட்  விைட ெகா த்த அவ ைடய ேதாற்றம் 
மட் ந்தான் இப்ேபா  மிஞ்சியி ந்த  - அ ம், அவ டன் ன்  கழித் தி ந்த 
பைழய த ணங்களின் மங்கலான நிைன ம்; அைமதி ம் வாத்ஸல்ய ம் அழகும் 
நிரம்பிய த ணங்கள் .. அபர்ணாைவ மணந்  ெகாண்டால் வாழ்க்ைககயில் 
என்ைறக்குேம அைமதி ம் அழகும் மிளி ம். ஆனால், அவ ைடய ஆைசகள்? 
கன கள்? என் ம் சாதாரணமான வனாகேவ இ ந் விட அவன் வி ம்பவில்ைல. 
என்றாவ  ஒ நாள் ச கத்தில் ெபாிய ள்ளியாக வரேவண் ம் - ஒ  

த்திசா த்தனமன கல்யாணத்தின் லம் இதற்கு அவன் அ ேகாலலாம். காதலா, 
வாழ்வில் ேமன்ைமயா என்  ேயாசித்தெபா , பிந்ைதயைதத்தான் ேதர்ந்ெத க்க 
ேவண் யி ந்த . 
 
    திடீெரன்  அவன் ம யில் ஒ  ரப்பர் பந்  வந்  வி ந்  சிந்தைனையக் 
கைலத்த . நிமிர்ந்  பார்த்தெபா  எதிர் ஸீட் ந்  வாயில் விரைலக் க த் க் 
ெகாண்ேட பய ம் ெவட்க மாகத் தன்ைனப் பார்க்கும் சி வைனப் பார்த்தான் 
சிதம்பரம். பந்  அவ ைடயதாகத்தான் இ க்கும். "இந்தா!" என்  ன்னைக டன் 
அவனிடம் பந்ைத நீட் னான். சி வன் மிக ம் தயக்கத் டன் அவனிடம் வந்  பந்ைத 
வாங்கிக் ெகாண் , அவசரமாகத் தன் ஸீட் க்குத் தி ம்பிச் ெசன்றான். 
 
    எதிர் ஸீட் ந்த ஒல் யான ப்ப  வய  இைளஞர், சி வனின் தந்ைத, 
சிதம்பரத்ைதப் பார்த் ப் ன்னைக டன், "ஒ  நிமிஷம் சும்மா இ க்க மாட்டான்" 
என்றார். 
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    சிதம்பரம் அ தாபம் ெசறிந்த ஒப் தல் ன்னைக டன், "சின்னவன்தாேன! இந்தக் 
கம்பார்ட்ெமண் க்குள் அவ க்கு அைடத் ப் ேபாட்ட  ேபா க்கும்" என்றான். 
இைதக் ேகட்  அவ ம் ன்னைக ெசய்தாள் - ைபயனின் தாய், இைளஞனின் 
மைனவி. சிதம்பரத் க்கு அந்தப் ன்னைக பி த்தி ந்த . அவ ைடய கண்கள், 
எ ப்பான நாசி, கன்னங்கள், க த்  - ஏன், உடல் ேம ேசர்ந்  ன்னைக 
ெசய்த  ேபால அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
    "நீங்க ம் ெசன்ைனக்குத்தானா?" என்  சி வனின் தந்ைத ேகட்டான். 
 
    "ஆமாம்" என்றான் சிதம்பரம். 
 
    "அங்ேகதான் உத்திேயாகமாக?" 
 
    "இல்ைல - ல் யில் ஒ  கம்ெபனியில் விற்பைனப் பிரதிநிதியாக இ க்கிேறன்" 
 
    "ஓேகா! ல் வாலாதானா நீங்க ம்!" 
 
    "பக்கா ல் வாலா!" என்  சிதம்பரம் சிாித்தான். 
 
    இவன் என்ன ேவைல ெசய்  ெகாண் ப்பான் என்  சிதம்பரம் ஊகிக்க 

யன்றான். ஏதாவ  சர்க்கார் ஆபீ ல் ேமைஜ உத்திேயாகமாக இ க்கும். 
கத்தி ம் பாவைனகளி ம் ெகாஞ்சமாவ  சு சு ப்ேபா ஊக்கேமா 

ெதன்படவில்ைல. "மினிஸ்ட்ாியில் ேவைலயாயி க்கிேறன்" என்  எதிர் ஸீட்டாளி 
ெசான்ன டன் சிதம்பரத்தின் ஊகம் ஊர்ஜிதமாயிற் . 
 
    மைனவி அழகானவள்தான் நிஜமாகேவ - அ ம் இந்தக் கணவ டன் ஒப்  
ேநாக்கும்ேபா ! அவன் பார்த்தி ந்த பல ெபா த்தமற்ற ேஜா களில் இ ம் ஒன் . 
அந்தப் ெபண் க்கு இைதவிட நல்ல கணவைனப் ெப ம் தகுதி நிச்சயமாக 
இ க்கிற ; ெசக்கச் ெசேவெலன்  க்கும் ழி மாக - அேடயப்பா, ேபாட்  
ேபாட் க் ெகாண்  வந்  வி வார்கேள - இந்தப் பய க்கு அதிர்ஷ்டம். 
 
    இவ க்கு அதிர்ஷ்டம், அவ க்குத் ரதிர்ஷ்டம். பாவம், மனதாழத்தில் ஒ  ஏக்கம் 
இ ந்தா ம் இ க்கும் - ஒ  ஆற்றாைம, ஒ  தவிப்  - தனக்கு ஏற்ற கணவன் 
கிைடக்கவில்ைலேயெயன் . சிதம்பரம் நாசூக்காக அவ ைளேய பார்க்கத் 
ெதாடங்கினான் - அவள் உள்ளத்  உணர் கைள பார்க்கத் ெதாடங்கினான் - அவள் 
உள்ளத்  உணர் கைள அளந்ெத க்க, உள்ளத்  ஆழத்ைத உணர, 
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ய பவைனப்ேபால. அவ்வப்ேபா  அவள் பார்ைவ அவன் பார்ைவையச் சந்தித்  
விலகிய . அவன் பார்ைவ தன்ேமல் லயித்தி ப்பைத உணர்ந் ம் அைத அவள் 
ெபா ட்ப த்தவில்ைல. ஒ  ெமல் ய ன்னைகதான் அவள் கத்தில் 
ேதங்கியி ந்த .அவ ைடய பார்ைவைய அங்கீ காிக்கும் ன்னைகயா இ ? 
 
    அந்தச் சி  ைபயன் தன் அப்பாவிடம் ெமல் ய குர ல் ஏேதா ெசான்னான். 
உடேன இைளஞன் சிாித் க் ெகாண்ேட சிதம்பரத்ைதப் பார்த் ,"அப்பர் ெபர்த்தில் 
ஏற  ெமன்கிறான்" என்றான். கீழ்ப் ெபர்த் கள்தான் இைளஞன ைடயைவ. 
ேமேலயி ந்த ெபர்த் களில் ஒன்  சிதம்பரததி ைடய , இன்ெனான்  
அ கி ந்த கிழவ ைடய . "ஓ, ஷ் ர்" என்  சிதம்பரம் ன்னைக டன் அந்தச் 
சி வைன அலாக்காகத் க்கி ேமல் ெபர்த்தில் உட்கார்த்தி, ெசல்லமாக அவன் 
கன்னங்களில் தட் னான்; பிறகு ம ப  தன் இடத்தில் உட்கார்ந்தான். 
 
    ேமேலயி ந்த ைபயன் "அம்மா!" என்  அைழத்தான். ஏேதா ெபாிய காாியத்ைதச் 
சாதித்தைதப் ேபான்ற ெப மிதத் டன். அவள் ைபயைனப் பார்த் ச் சிாித்தாள். 
"ப த் த் ங்கு" என்  ைசைக காட் னாள். எவ்வள  அழகிய சிாிப் ; எவ்வள  
அழகிய பாவங்கள், பாவைனகள். சிதம்பரம் கண்ணா  ஜன்ன ல் ெதாிந்த 
அவ ைடய பிம்பத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்  உட்கார்ந்தி ந்தான். சிறி  ேநரம் 
ெசன்ற . அவள் பன் காாியைர எ த் த் திறக்கத் ெதாடங்கினாள். 
 
    "ஸார், இட்  சாப்பி கிறீர்களா?" 
 
    சிதம்பரம் ம க்கத்தான் நிைனத்தான்; ஆனால் ைகவைளயல்கள் கு ங்க, அழகிய 
நீண்ட விரல்களால் அவள் இட் ைய எ த் ,"இந்தா ங்கள்" என்  ன்னைக டன் 
நீட் யெபா , ம க்க யவில்ைல. இைலைய வாங்கும்ெபா  
ேவண் ெமன்ேற அவள் விரல்கைளத் தீண் னான். அவள் கத்தில் சலனேம 
இல்ைல. தற்ெசயலாகத் தீண் யி ப்பதாக எண்ணியி ப்பாேளா? இ க்கா . 
இ க்கா . கணவன் இ க்கிறாேனெயன் தான் ஒன் ம் காட் க் ெகாள்ளவில்ைல. 
இட் க்குப் பிறகு, ேவண்டாம் ேவண்டாெமன்  ெசால் ம் ேகளாமல் அவள் அவன் 
இைலயில் தயிர் சாதத்ைதப் பாிமாறினாள், ன்னைக டன். அந்தப் ன்னைகையேய 
ெதாட் க் ெகாண்  தயிர் சாதத்ைதச் சாப்பிட்  த்தான். "சாப்பா  
நன்றாயி ந்த " என்  அவன் ெசான்ன டன், அேத ன்னைக ம ப  பாிசாகக் 
கிைடத்த  - ெகாசு . 
 
    ேமல் ெபர்த்தி ந்த ைபயன் சாப்பிட் விட்  அங்ேகேய ங்கிவிட் ந்தான். 
கீேழ ப க்ைககைள விாித் , ேமேலயி ந்  ைபயைனத் க்கி கீேழ ப க்க 
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ைவத்தாள் அவள். சிகெரட் கைளப் ைகத்தவா  ஜன்னல் கண்ணா ையப் பார்த் க் 
ெகாண் ந்த சிதம்பரம், எ ந்  தன் ைடய அப்பர் ெபர்த்தில் ஏறிப் ப த் க் 
ெகாண்டான். 
 
    இப்ேபா தான் தன் ைடய இயல்பான இடத் க்கு வந் விட்ட  ேபான்ற ஒ  
நிம்மதி ம் தி ப்தி ம் அவ க்கு ஏற்பட்ட . தல் வகுப்  கிைடக்கவில்ைல 
என்றா ம் இந்த அப்பர் ெபர்த்தாவ  கிைடத்த , நல்ல ேவைளயாக. இல்லாவிட்டால் 
இந்தப் பாமர ஜனங்கேளா  சாிசமமாக அவ ம் உட்கார்ந்  ெகாண்  - ேச! 
நல்லேவைள, இப்ேபா  இந்தப் ெபண்மணி எதிேரயி ப்பதால் ன்றாம் வகுப் ப் 
பயண ம் ஓரள  சகிக்கும்ப யாக இ க்கிற . விளக்கு அைண ம்வைரர, அவன் 
ேமேலயி ந்  அந்தப் ெபண்ேமல் பார்ைவைய சியவா  இ ந்தான். விளக்குகள் 
அைணந்த பிறகு, அவ க்குச் ெசன்ைனயில் தனக்ககாகக் காத்தி க்கும் 
இந்திராணியின் நிைன  வந்த  - இந்திராணி, அவ ைடய ஆகப் ேபாகும் மைனவி. 
 
    இந்திராணி, இந்திராணி, இந்திராணி. எப்ப யி ப்பாள் அவள் இப்ேபா ? 
ப த்தி ப்பாளா? அல்ல  சற்  இைளத் தி ப்பாேளா? இைளத் த்தான் 
ேபாயி ப்பாள். ேபான தடைவ பார்த்தெபா ேத "டயட் ல் இ க்கிேறன். ஸ் ம் 
ஆகப் ேபாகிேறன்" என்  ெசால்லவில்ைலேயா? இைளத் த்தான் இ ப்பாள். பறைவ 
இறகுகளால் ெசய்யப் பட்டவள் ேபால எைடேய இல்லாதவளாக அவள் என் மார்பில் 
வந்  சாய்வாள். காற்றில் அவள் பறந்  விடக்கூடாேத என்  என் டன் அவைளச் 
ேசர்த்  நான் அைணத் க் ெகாள்ேவன். மி வான, எைடயில்லாத இந்திராணி. 
 
    ஆமாம். எைடேயயில்லாத. 
 
    ஆனால்? திடீெரன்  இவன் ெநஞ்சில் ஒ  திகில் ண்ட  - அவ ைடய மனம்? 
அ ம் எைடேயயில்லா  இ க்காேத? அவன் இல்லாதேபா , அவைனவிடப் 
பலமான காற் கள் எதி ம் அ த் ச் ெசல்லப்பட் ராேத? இப்ேபா  நான் அவைளப் 
பற்றி நிைனத் க் ெகாண் க்கும் ேபா  அவள் யாைரப் பற்றி நிைனத் க் 
ெகாண் ப்பாள்? என்ைனப் பற்றித்தானா - அல்ல ? இந்த ேநரத்தில் ட் ல்தான் 
இ ப்பாளா அல்ல  ெவளியில் எங்ேகயாவ  ேபாயி ப்பாளா? தனியாகப் 
ேபாயி ப்பாளா, அல்ல  ..... 
 
    அல்ல ? 
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    'கூ'ெவன்  ரத்தில் ேகட்ட இஞ்சினின் ஓலம்; ெகாட ெகாடெவன்  பாலத்தின் 
ேமல் ரயில் ேபாகும் ெப த்த ஓைச - ேவதைன ட ம் ஆத்திரத் ட ம், 'ஓ, ைம 
காட்!" என்  சிதம்பரம் காைதப் ெபாத்திக் ெகாண்டான். 'நான் ஒ  ட்டாள்' என்  
தன்ைனத்தாேன ைவ  ெகாண்டான். 
 
    ஆ  மாதங்களாக அவன் அவள் பக்கத்தில் இல்லாமல், அவைளப் பார்க்கப் 
ேபாகாமல், ஆயிரம் ைமல்க க்கப்பால் அப்பாடாெவன்  உட்கார்ந்தி ந்தத  
எவ்வள  அசட் த் தனம்! காதெலன்ன, பாங்கில் ேபாடப்பட்ட பணமா தன் பாட் ல் 
வட் ையப் ெப க்கிக் ெகாண்  வளர்ந்  ெகாண்ேட ேபாக? எப்ேபா ம் அ கிேலேய 
இ ந்  நீர் பாய்ச்சி உரமிட்  ேவ  பிராணிகள் ேமய்ந்  விடாமல் கண் ம் 
க த் மாய்ப் பா காக்கப்பட ேவண் ய பயிர் அ . அ ம் இந்திராணி ஒ  
ெபான்வயல், ைவரச் சுரங்கம் - அவ ைடய உள்ளத்தில் காதல் வித்திட்  உ  
உயரமாக வளர்த் ப் பிறகு பாய் ேநாட் களாக ம் ெசாகுசான ெசல்வச்சீமான் 
வாழ்க்ைகயாக ம் அ வைட ெசய்  அ பவிக்க யார்தான் ேபாட் யிட 
மாட்டார்கள்? அவைளச் சார்ந்த ச க அந்தஸ்தி ம் ெசல்வாக்கி ம் பங்கு ெபற 
ஒவ்ெவா வ ம் என்னதான் தல்ேபாட, பணயம் ைவக்க, தயாராக மாட்டார்கள்? 
கிைடத்தற்காிய அவ ைடய காதல் சிதம்பரத் க்குக் கிைடத்தி ந்த  - 
 
    ஆனால் ஆ மாத இைடெவளிக்குப் பிறகு இன்ன ம் அவள் காதல் தன் 
பக்கேமதான் இ க்குெமன்  அவன் நம்பலாமா, கூடாதா? 
 
    ஆ  மாதங்கள்! 
 
    ' ட்டாள், ட்டாள்!" என்  னகியவா  சிதம்பரம் ரண்  ப த்தான். திடீெரன்  
ரயில்ேவ ஸ்ேடஷனின் சந்த ம் இைரச்ச ம் ேகட்கத் ெதாடங்கின. கிாீச்ெசன்ற 
ஒ டன் ரயில் நின்ற . ாிமசாேல - கரம்சாய் - பான், பீ , சிகெரட் - வர் 
அட்ெடன்ஷன் ப்ளீஸ் ..... 
 
    எங்ேகா கனவில் ேகட்ப  ேபால பிளாட்பாரத்  ஒ கள் அவன் காதில் வந்  
ேமாதின. அந்த ஒ களி ந்ேத பிளாட்பாரத் க் காட்சிகைள அவனால் கற்பைன 
ெசய்ய ந்த . பல சமயங்களில் பல பிளாட்பாரங்களில் அவன் பார்த்தி ந்த 
காட்சிகள் ... அவன் கண்கைள இ க க் ெகாண்டான். உலகத்தி ந்த 
பிளாட்பாரங்கைள ெயல்லாம் ேசர்த்  ஒ  நீளமான பிளாட்பாரம் அைமத்தி ப்ப  
ேபால ம், அதில் அவன் நடந்  ெகாண்ேடயி ப்ப  ேபால ம் அவ க்குத் 
ேதான்றிய ; ரயில்கள் வ வ ம் ரயில்கள் ேபாவ மாய் இ ந்தன. ரயில்கேள 
இல்லாத ஒ  இடத்ைத ேநாக்கி அவன் நடந்  ெகாண் ந்தான். ஆனால், 
பிளாட்பாரம் வில்லாமல் நீண் ெகாண்ேட ெசன்ற . நடந்  நடந்  அவன் 
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இரண்  வ டங்கள் பின்ேன ெசன் விட்டான். இரண்  வ டங்க க்கு ன்னால் 
ல்  பிளாட்பாரத்தில் அவன் காத்தி ந்தேபா  ... 

 
    அப்ேபா  குளிர்காலமாக இ ந்த . சம்பர் மாதக்குளிர் காற்  கம்பளி 
உைடகைள ம் ஊ விப் குந்  அவன் உடைல ெவடெவடக்கச் ெசய்  
ெகாண் ந்த . பம்பாயி ந்  வ வதாயி ந்த அவ ைடய கம்ெபனியின் 
ைடரக்டர் ஒ வைர வரேவற்பதற்காக, ல் க் கிைளயின் சார்பில் அவன் 
பிளாட்பாரத்தில் நின்  ெகாண் ந்தான். அப்ேபாெதல்லாம், இ ேபான்ற 
ேவைலகள் அவன் தைலயில்தான் வி ம். ெமாத்தேம ன்  ேபர்கள்தாேன உண்  
அப்ேபா  - மாேனஜர் ராகவாச்சாாி, ஸ்பாச் கிளார்க் ேஜாசப், சிதம்பரம். 
 
    அப்ேபா  அவன் ஸ்ெடேனாகிராபராக இ ந்தான். ஆனால் உண்ைமயில் பி ன், 
ெட ேபான் ஆப்பேரட்டர், ாிஸப்ஷனிஸ்ட், கார் ைரவர் எல்லாேம அவன்தான். 
"இன்  கிளப்பில் பிாிட்ஜ் ர்னெமன்ட் சிதம்பரம் ... ஐ கான்ட் - மிஸ் இட். நீ 
ஸ்ேடஷ க்குப் ேபாக மா, ப்ளீஸ்? ைடரக்டாிடம் எனக்கு உடல் 
நலமில்ைலெயன்  ெசால்" என்றார் ராகவாச்சாாி. "ெயஸ் சார்" என்  அவாிடம் 
ெசால் விட்  அன்ைறய குளிர் இரவில் பிளாட்பாரத்தில் காத்தி ந்தான். 
    ரயில் வந்த ம், பழக்கேதாஷத்தினால் ன்றாம் வகுப் ப் ெபட் ைய ேநாக்கிச் 
ெசன்ற ம், பிறகு சட்ெடன்  நிைன  வந்தவனாய் தல் வகுப் ப் ெபட் ய ேக 
ஓ ய ம் இன்ன ம் அவ க்கு நிைனவி க்கிற . ைடரக்ட ைடய ைகப்படம் 
ஒன்ைற ன்ேப அவன் கம்ெபனியில் பார்த்தி ந்தான், நல்லேவைளயாக. க ப்  
சூட்டணிந்  சு ட் ப் ைகத்தவாேற நின்றி ந்தவைர அைடயாளம் 
கண் ெகாண் ,"எக்ஸ்க் ஸ் மீ ஸார் - நீங்கள் தாேன மிஸ்டர் பட்டாபி" என்  அவன் 
ேகட்ட ம், அவர் ஆமாம் என்றார். உடேன அவன் தன்ைன அறி கம் ெசய்  
ெகாண்டான். 'ெவாி கிளாட்  மீட் ' என்  அவர் தம் ைகைய நீட் னார். 
 
    சிதம்பரம் திக்கு க்கா ப் ேபானான். சங்கடத் டன் அவர் ைகையப் பற்றிக் 
கு க்கினான். "இவள் என் ெபண் இந்திராணி" என்  அவர் தம் அ கில் இ ந்த 
ெபண்ைணக் காட் னார். சிதம்பரம் ைககூப் வதா, ைக கு க்குவதா என்   
ெசய் ன்ேப, "ஹவ்   " என்  அவள் ன்னைக டன் ைக நீட் னாள். 
    ஸ்ேடஷைன விட் க் கார் சிறி  ரம் ேபான பிறகுதான் அவர் ேகட்டார், 
ராகவாச்சாாி ஏன் வரவில்ைலெயன் . "ஜுரம்" என்றான் சிதம்பரம். 
 
    "இன்  ஆபீஸ் வரவில்ைலயாக்கும்?" 
 
    சிதம்பரம் ஒ  கணம் தயங்கினான். 
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    "வந்தி ந்தார்". 
 
    "உம்". 
 
    எைதயாவ  ஊகித்தி ப்பாேரா? சிறி  ேநரம் ெமௗனம் நிலவிய . பிறகு, "நீங்கள் 

ல் யில் ெவகு நாட்களாக இ க்கிறீர்களா?" என்  அவர் ேகட்டார். 
 
    "ெயஸ் ஸார் - எட்  வ டங்களாக". 
 
    "எனக்கு இ தான் தல் தடைவ. ல்  நல்ல நகரந்தானா? உங்கள் 
அபிப்பிராயெமன்ன?" 
 
    "எனக்குப் பி த்தி க்கிற  ஸார்". 
 
    "விேசஷ காரணம் ஏதாவ  உண்டா?" 
    "ஏெனன்  ெசால்லத் ெதாியவில்ைல.. ல் யின் திறந்த ெவளிகள், மரங்களடர்ந்த 
சாைலகள், இ ந்த ேகாட்ைடகள், அ க்க  மா ம் சீேதாஷ்ண நிைல, பரபரப்பின்றி 
மந்த கதியில் ெசல் ம் வாழ்க்ைக - எல்லாேம எனக்குப் பி க்கிற " 
    "ாிய ? ஆனால் சிதம்பரம், எனக்ெகன்னேவா மந்தகதிேய பி க்கா , நான் 
ேவண் வெதல்லாம் ேவகம், ேவகம், ேவகம்!" 
 
    சிதம்பரம், அக்ஸலேரட்டைர அ த்தினான். கார் ேவகமாகச் ெசல்லத் 
ெதாடங்கிய . பார் ெமண்  தி, ெசக்ரேடாியட் வட்டாரங்கள் வழிேய 
ெசல் ம்ேபா  இ  றங்களி ம் வாிைசயாக இ ந்த உயரமான கட் டங்கைள 
அவர் பார்த்தார். " ல்  ேவகமாக வளர்ந்  வ கிற ்" என்றான் சிதம்பரம். இந்தியா 
ேகட் வழிேய ெசல் ம்ேபா ம், தீன் ர்த்திையத் தாண் ச் சாணக்கிய ாிைய ேநாக்கிச் 
ெசல் ம்ேபா ம், சாைலயின்இ  றங்களி ம் விசாலமான திறந்த ெவளிகைளப் 
பார்த்  ம ப  அவர் பிரமித்தார். "ஒவ்ெவா  இடத்தில் ஒவ்ெவா  ேதாற்றம் காட் ம் 
நகரம் ல் " என்றான் சிதம்பரம். 
 
    பட்டாபி சு ட் ச் சாம்பைலத் தட் னார். "இவ்வள  வளர்ச்சிக்கும் 
மா தல்க க்கும் ந ேவ, ல் யில் நம் ைடய கம்ெபனி மட் ம் வளராமல் 
மாறாமல் இ ப்ப  ஒ  சாதைன இல்ைல?" என்றார். சிதம்பரத் க்குத் க்கிவாாிப் 
ேபாட்ட . பிறகு அேசாகா ேஹாட்டைல அைட ம் வைர அவன் ேபசவில்ைல. 
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அேசாகா ேஹாட்ட ல் அவ க்குத் தங்க ஏற்பா கள் ெசய்த பிறகு, ராகவாச்சாாி டன் 
ேபசினான் - அவசரமாக ேபானில். 
 
    ம நாள் காைல அேசாகா ேஹாட்ட க்கு அவைரப் பார்க்க அவ ம் 
ராகவாச்சாாி ம் ெசன்றேபா  அவர் குளித் க் ெகாண் ந்தார். "வந் வி வார், 
உட்கா ங்கள்" என்றாள் இந்திராணி. பிறகு ல் ையப் பற்றிெயல்லாம் ஆர்வத் டன் 
ேகள்விகள் ேகட்டாள். "நீங்கெளல்லா ம் கம்ெபனிையப் பற்றி ம் வியாபாரத்ைதப் 
பற்றி ம் ேபசிக் ெகாண் ப்பீர்கள்; எனக்குத்தான் ேபார் அ க்கும்" என்றாள். "நான் 

ல் ையச் சுற்றிக் காட் கிேறன், 
 
    உங்க க்கு" என்றான் சிதம்பரம். அவள் மகிழ்ச்சி டன் ன்னைக ெசய்தாள். 
இளைமயின் ைம ம் கவர்ச்சி ம் அவர்களிைடேய பாலமாக அைமந்தன. அந்தப் 
பாலத்தில் அவர்கள் ஒ வைர ேநாக்கி ஒ வர் நடக்கத் ெதாடங்கினார்கள்... 
    ராகவாச்சாாியின் குரல் இந்த மயக்கத்ைதக் குைலத்த . " ல் யில் யா ம் 
பார்த்ேதயிராத இடங்கெளல்லாம் எனக் குத் ெதாி ம். இ ப  வ டங்களாக அல்லவா 
இங்ேக இ க் கிேறன்... எல்ேலாைர ம் ஒ  நாள் கூட் ப் ேபாகிேறன்". 
 
    இைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட பட்டாபி வந்தார் - பாத் மி ந் , இ ப்பில் ஒ  
டவ டன். "ஆனால் உங்க க்குச் ெசௗகாியப்ப மா? உடம்  சாியில்ைலெயன்  
ேகள்விப்பட்ேடன்?" என்றார். 
 
    ராகவாச்சாாி தி க்கிட்  எ ந்  நின்றார். 
 
    "இன்  உடம்  ேதவைலயா?" 
 
    "ெயஸ் ஸார்". 
 
    "ஆம்" என்  அவர் உள்ேள ெசன்  ஒ  ங்கி ம் ரஸ் ங் ெகௗ ம் அணிந்  
ஒ  சால்ைவ ம் ேபார்த்திக் ெகாண்  வந்தார். "இந்த ெவதேர ேமாசம் ேபா க்கிற  
இல்ைல? நான்கூட ஜாக்கிரைதயாக இ க்க ேவண் ம்" என்றார். 
 
    "ஆமாம் ஸார். ெராம்ப ஏமாற் க்கார ெவதர் இ " 
 
    " ல் யின் பைழய பிரைஜயான உங்கைளேய ஏமாற்றிவிட்டேத!" என்றாேரா 
பட்டாபி, எல்லா ம் சிாித் தார்கள். 
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    "பக ல் கூடக் குளி ேமா?" என்றார் பட்டாபி. 
 
    "நிழ ல் குளி ம்; ஆனால் ெவய்யி ல் சுகமாயி க்கும் ஸார்" என்றார் 
ராகவாச்சாாி. 
 
    "அப்ப யானால் எனக்குக் ெகா த்  ைவக்கவில்ைல" என்றார் பட்டாபி. 
"இன்ைறயப் பகல் ெபா ைத ஆபீசுக்குள்ேள நிழ ேலதான் நாம் கழிக்க 
ேவண் யி க்கும்; உங்க க்கு ஆட்ேசபைணயில்ைலேய?" 
 
    "ேநா, ஸார்". 
 
    "ெவய்யி ல் நம் ைடய பங்கு ணாகாமல் இ க்க நம  பிரதிநிதிகைள 
அ ப்பிைவக்கலாம்... மிஸ்டர் சிதம்பரம்!" 
 
    "ஸார்?" 
 
    "என் ெபண் க்கு ல் ையப் பார்க்க ேவண் மாம் - உங்கள் உதவி கிைடக்குமா?" 
 
    "ெயஸ் ஸார்". 
 
    "ெதாந்தர க்கு மன்னிக்க ேவண் ம்". 
 
    "பரவாயில்ைல, ஸார்". 
 
    "ெவய்யில் எப்ப  இ ந்தெதன்  எங்களிடம் வந்  ெசால் ங்கள் - ஹ ஹ ஹ..." 
 
    ெவய்யில் மிக நன்றாக இ ந்த . ஒத்தடமி வ  ேபான்ற இதமான கதகதப் ! 
மந்தமான கண்கள் கூசாத ெவளிச்சம் - ல் யின் குளிர்கால ெவய்யில் இதற்கு ன்  
இவ்வள  மேனாகரமாக ம் பரவச ட் வதாக ம் அைமந்தேதயில்ைல என் தான் 
சிதம்பரத் க்குத் ேதான்றி ய . ெவய்யி ன் கிரணங்கள் ெமல் ய ைழகள் 
ேபால ம், அந்த இைழகெளல்லாம் இைணந்  மி வான ேபார்ைவயாகி 
அவைன ம் இந்திராணிைய ம் ேபார்த்தி யைணப்ப  ேபால ம் இ ந்த . பிர்லா 
மந்திாி ம் ெசங்ேகாட்ைடயி ம் காந்தி சமாதியி ம் ெச ப்ைப அவிழ்த்  விட்  
அழகிய சிவந்த பாதங்கள் சலைவக் கற்கள் மீ  பதிய நடந்தவாேற "ஸ்ஸ்... சு கிற  
ெராம்ப" என்  இந்திராணி ெசால் ம்ேபா  எவ்வள  அழகாக இ ந்த ! அவேள 
ஒ  சலைவக்கல் பிம்பமாகத்தான் ெவய்யி ல் பளபளத்தாள். சிதம்பரம் அவைளத் 
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ெதாட் ப் பார்த்தான். "நீங்க ம் இந்த ெவய்யில் நிறமாகேவ இ க்கிறீர்கள்" 
என்றான். அவள் கலகலெவன்  சிாித்தேபா  அவ ைடய பற்க ம் ஈர உத க ம் 
கண்க ம் எப்ப  ெவய்யி ல் பளபளத்தன! மி கக் காட்சிச் சாைலையச் சுற்றி 
வ ம்ேபா , "நீங்கள் உயரமாக இ க்கிறீர்கள், உங்கள் பின்னாேலேய வந்தால் 
நிழலாக இ க்கிற ", என்  அவன் பின்னாேலேய அவள் நடந்  வ ம்ேபா , 
இந்தியா ேகட் ஏாியில் படகில் ெசல் ைகயில் அவள் ஜலத்தில் ெதாிந்த தன் 
பிம்பத்ைத ேநாக்கிக் குனிந்  தைலமயிைரச் சாிெசய்  ெகாள் ம்ேபா  ப்  
அவள் மீ  நீைரத் ெதறிக்க, ப ய வாரப்படாமல் சி ம்பி நின்ற அவள் தைலமயிாில் 
நீர்த் ளிகள் த்  த்தாக ெவய்யி ல் பிரகாசித்த ம், கனாட் பிேளஸ் கைடகளின் 
கண்ணா  ஜன்னல்களில் பிரதிப த் த் ெதாிநாத ெவய்யி ம், சாைல ம், சாைலயில் 
பளபளெவன்  ஓ ய கார்க ம் - "அ  என்ன விைல?" என்  அவ ைடய 
பிமபத்ைதக் காட்  அவன் ேகட்ட ம், 'உக்கூம்' என்  அவள் ெநா ப் டன் 

வ த்த ம்- எல்லாேம எவ்வள  நன்றாக இ ந்த ! 
    ஆமாம். ெவய்யில் நன்றாக இ ந்த  ல்  நன்றாக இ ந்த . இந்திராணி நன்றாக 
இ ந்தாள். 
 
    அ த்த நாள் அேத இடங்கைள இந்திராணியின் அப்பா டன் பார்த்தெபா ? 
    கு ப் மினாாின் உச்சியி ந்  ல் ையப் பார்த்  அவர் ெப ச்ெசறிந்தார். 
"எவ்வள  திறந்த ெவளிகள், எவ்வள  வாய்ப் கள்!" என்றார். "பம்பாையேயா 
ெசன்ைனையேயா பார்க்கும்ேபா , எனக்கு என் கத்ைதேய கண்ணா யில் பார்ப்ப  
ேபா க்கிற  - வாய்ப் கைளப் ெப ம்பா ம் உபேயாகித் த் தீர்த்  விட்ட 
சந் ஷ் ம் நிைற மான ேதாற்றம் - ஆனால்  ல் ையப் பார்க்கும் ேபா  
உன்ைனப்ேபால ஒ  இைளஞைனப் பார்ப்ப  ேபா க்கிற  - த மாற்றத் ட ம் 
சந்ேதகத் ட ம் தன் வளர்ச்சித் திட்டங்கைள உ வாக்கும் இளம் கீற்  - இந்த 
இைளஞைன நாம் நிைனத்தால் நம் இஷ்டப்ப  வளர்க்கலாம் சிதம்பரம் - நம்ைம ம் 
வளர்த் க் ெகாள்ளலாம்." 
 
    அவர் ேபசிக் ெகாண்ேட ேபானார். மாைலயில் ேஹாட்ட ல் அமர்ந்தி ந்த ேபா ம் 
அவர் இைதப் பற்றித்தான் ேபசினார். - ைகயில் ம க் கிண்ணத்ைதப் பி த்தப . 
" ல் யில் நான் ேவண் வ  உன்ைனப் ேபான்ற ஒ  இைளஞைன!" என்றார் அவர். 
 
    "ராகவாச்சாாிையப் ேபான்றவர்கள் அல்ல>" 
 
    "ெசன்ற ஐந்  வ டங்களாக, வழக்கமான சில வா க்ைகக்காரர்களிடமி ந்  
ஆர்டர்கள் வாங்கிக் ெகாண் , தைலைமக் காாியாலயத்தி ந் அவர்க க்கு 
ேவண் ய வற்ைற வரவைழத் க் ெகா ப்பைதத்தான் ல் க் கிைள ெசய்  
வ கிற " என்றார் அவர். திய வா க்ைகக்காரர்கள்? வியாபாரப் ெப க்கம்? - 
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ஊஹூம். "கார்கள் ெப கி வ ம் ல் யில், கார் உ ப் க க்கு 
விநிேயாகஸ்தர்களான நமக்கு விற்பைன ெப கவில்ைல. யற்சி ெசய்தால்தாேன?" 
 
    "இனி யற்சி ெசய்வ , உன் ெபா ப் . ல் யில் இனி நீ விற்பைனப் பிரதிநிதி. 
மற்றவர்க ைடய தயாாிப் கைள விநிேயாகம் ெசய்வ டன், நாேம பல 
ெபா ள்கைளத் தயாாிப்ேபாம் - வள ம் நகரத்தக்குத் ேதைவயான ெபா ள்கள்.." 
    ேபசிவிட் ப் ேபானைதெயல்லாம் அவர் ெசய ம் காட் னார். ல் க்கு அ ேக 
கட் ட சாமான்கள் தயாாிக்கும் ெதாழிற்சாைல ஒன்ைற நி வினார். சிதம்பரம் 
விற்பைனப் பிரதிநிதியானான். அவன் வாழ்வின் ேபாக்ேக ாிதமாக மாறிக் ெகாண்  
ெசன்ற . ல் க் கிைளயின் வியாபாரம் ெப கிய . சிதம்பரத் க்குப் பட்டாபியிடம் 
ச ைக ம் ெசல் வாக்கும் வளர்ந்த . இந்திராணிக்கும் அவ க்குமிைடேய காத ம் 
வளர்ந்த  - ஆ  மாதங்க க்கு ன்  அவன் ெசன்ைனயி ந்தேபா  
அவர்க ைடய கல்யாணத் க் கான ேபச்சுக்கள் பிரஸ்தாபமாகுமள க்கு. 
    ஆ  மாதங்க க்கு ன் ! சிதம்பரத் க்கு ெவகுேநரம் க்கம் வரவில்ைல. 
    காைலயில் கண்விழித்த ம் கீழ்ப் ெபர்த்தி ந்த ெபண்மணியின் கத்தில்தான் 
விழித்தான். பல் லக்கிவிட்  வந்தான். அவைள மீண் ம் பார்த்தான். அப்ேபா தான் 
சட்ெடன்  அவள் கத்தில் க்கம் கவிந்தி ப்பைத அவன் உணர்ந்தான். "அப்பா, 
அப்பா" என்  சின்னப் ைபயன் சி ங்குவைத ம் கவனித்தான். அவளிடம் 
ேகட்கலாமா ேவண்டாமா என்  தயங்கிக் ெகாண் ந்தேபா , அவேள ேபசத் 
ெதாடங்கினாள்: 'இவர் ராத்திாி ஏேதா ஸ்ேடஷனில் இறங்கினவர் தி ம்பி வரவில்ைல; 
ரயிைலத் தவறவிட்  விட்டார் ேபா க்கிற . எனக்கு என்ன ெசய்வெதன்ேற 
ெதாியவில்ைல" என்  ெசால் விட் அவள் அழத் ெதாடங்கினாள். 
    சிதம்பரம் தி க்கிட்டான். "அழாதீர்கள், ஏன் அ கிறீர்கள்" என்  அவைளத் 
ேதற்றினான். "ஒ  ேவைள ேவ  ஏதாவ  ெபட் யில் ஏறியி ப்பார்." 
 
    "அப்ப ெயல்லாம் இ ந்தால் இதற்குள் வந்தி க்க மாட்டாரா?'' 
 
    "இன்ெனா  ெபட் யில் ஏறிய டன் ங்கியி ப்பார். இப்ெபா  ெபா  
வி ந்  விட்டதல்லவா, இனிேமல் வந்தா ம் வ வார்" 
 
    " க்கப்ப ம்ேபா  கூட அவள் எவ்வள  அழகாக இ க்கறாள்" என்  சிதம்பரம் 
நிைனத்தான். அவ ைடய தவிப்  அவ க்குப் பாிதாபமாக ம் இ ந்த . சுவாரஸ்ய 
மாக ம் இ ந்த . ஒவ்ெவா  ஸ்ேடஷன் ெந ங்கும்ேபா ம் அவள் கத்தில் 
பளீெரன்  நம்பிக்ைக சுடர்வி ம். பிளாட்பாரத்ைத அவள் கண்கள் பரபரப் டன் 

ழா ம். ெபட் க்குள் ஏறி வ பவர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் ஆர்வத் டன் தைல 
நிமிர்ந்  பார்ப்பாள். பரபரப் , ஆர்வம், பரபரப்  பிறகு வண்  கிளம் ம், கணவன் 
வராமேலேய. அவள் கத்தில் ஏமாற்றம் சூ ம். ஜன்னல் வழிேய ெவறித் ப் 
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பார்த்தப  அமர்ந்தி ப்பாள். "அப்பா எங்ேகம்மா?" என்பான் சி வன். கண்களில் நீர் 
த ம்ப அவள் அைணத் க் ெகாள்வாள். 
 
    நாைலந்  ஸ்ேடஷன்க க்குப் பிறகு அவ ைடய நம்பிக்ைக ம் ஆர்வ ம் ெமல்ல 
ெமல்லக் கைரந்  மைறந்தன. அவ ைடய ேசாக ம் குைறந்ததாகத் ேதான்றிய . 
அழ ைடய கத்தில் ஒ  அைமதி கு ெகாண்ட  - எந்த அைச மின்றி, சிைலேபால 
அவள் உட்கார்ந்தி ந்தாள். அந்தச் சி ைபயன் தனக்குத்தாேன ஏேதா 
விைளயாட் க்களில் ஈ பட்டவாேற தந்ைதையப் பற்றி மறந் விட்டவன் ேபால 
இ ந்தான். அவ ம்கூட மறந்தி ப்பாேளா? அவள் கத்தி ந்தெதன்ன ஆ தலா, 
அல்ல  ஆழ்ந்த ேசாகமா? 
 
    சிதம்பரத்தால் ஒ  க்கு வர ய வில்ைல. அ த்த ஸ்ேடஷனில் அவன் காப்பி 
வாங்கிக் ெகா த்தெபா  த ல் அவள் ம த்தாள். அவன் வற் த்திய பிறகு, 
தா ம் கு த்  சி  ைபயைன ம் கு க்கச் ெசய்தாள். சிதம்பரம் நி ஸ் ேபப்ப ம் சில 
சஞ்சிைகக ம் வாங்கினான். அந்தச் சி வ க்கு ஒ  பிஸ்கட் ெபாட்டல ம் ஒ  
விைளயாட்  ேமாட்டா ம் வாங்கிக் ெகா த்தான். அவள் பலமாக ஆட்ேசபித்தாள்; 
சிதம்பரம் ''பரவாயில்ைல " என்  ன்னைக ெசய்  சமாளித்தான். 
 
    காைல ெவய்யி ல் நைனந்  ெகாண்  ரயில் ேவகமாக ஓ ய . நாைள இந்தப் 
பயணம் ந் வி ம். பிறகு அவள் எங்ேகேயா, அவன் எங்ேகேயா? 'சீக்கிரம், 
சீக்கிரம்' என்ற  மனம். 
 
    சிதம்பரம் அந்தச் சி  ைபயைனத் தன் ம யில் இ த்  உட்கார்த்திக் ெகாண்டான். 
    "உன் ெபயர் என்ன ெசால் ?" 
 
    "பா ." 
 
    "பா வா, ெவாி குட்! பா , உனக்கு ரயில் எப்ப  ஓடற  ெதாி மா?" 
 
    "இன்ஜின் ரயிைலக் கூட் ண்  ேபாற ." 
 
    "இஞ்ஜின் எப்ப  ஓடற ?" 
 
    "இஞ்ஜின் ைரவர் இஞ்சிைன ஓட் ண்  ேபாவார் - கூ! சுக்சுக் சுக்சுக்.." 
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    "நீ ெபாியவனானப் றம் இஞ்சின் ைரவராப் ேபாவியா?" 
 
    "மாட்ேடன். நான் ேமாட்டார் ைரவராத்தான் ேபாேவன்." 
 
    அவ க்குச் சிாிப்  வந் விட்ட , இந்தப் பதிைலக் ேகட். பதிைலவிடச் சிாிப்ைப 
ரசித்தான் அவன். 
 
    "மாமா க்கு ெபாயட்ாி ெசால் க் காட்  பா !" என்றாள் அவள். 
    ைபயன் பா னான்: "பா பா பிளாக் ஷிப். ஹாவ்  எனி ல்? ெயஸ் ஸார் ெயஸ் 
ஸார், த்ாீ பாக்ஸா ஃ ல்!" 
 
    ந ேவ அவ க்கு மறந்  ேபாகும் வாிகைள அவ ைடய அம்மா 
நிைன ட் னாள். இப்ப  நாைலந்  பாட் ச் ெசான்ன பிறகு, அவன் ஒ  கைத 
ெசால்லத் ெதாடங்கினான்: "ஒேர ஒ  காட் ேல ஒ  குண் ச் சிங்கம் இ ந்த .." 
 
    கைதைய ரசித்தவாேற அவ ைடய அம்மா சிதம்பரத்தின் அ கி ந்த 
சஞ்சிைககளில் ஒன்ைற எ த் ப் ரட்டத் ெதாடங்கினாள். ஓரக் கண்ணால் இந்தச் 
ெசய்ைகையத் தி ப்தி டன் கவனித்தான் சிதம்பரம். அவர்களிைடேய வளர்ந்  வந்த 
சகஜபாவம் அவ க்கு உற்சாகமளித்த . 
 
    பகல் சாப்பாட்ைட வ மாகச் ேசர்ந் தான் சாப்பிட்டார்கள். சாப்பிட்ட பிறகு 
சிறி  ேநரம் ேபசினார்கள். அவள் கணவைனப் ேபாலேவ அவ ம் ல் ையச் 
ேசர்ந்தவள்தான் என்  சிதம்பரம் ெதாிந்  ெகாண்டான். சிதம்பரம் ப த்த 
பள்ளிக்கூடத்தில்தான் அவ ம் ப த்தி ந்தாள். பள்ளிக்கூடப் பாிபாைஷக ம், 
வாத்தியார்களின் ேக ப் ெபயர்க ம் கூட அவ க்கு நன்றாக நிைனவி க்கிற . 
பைழய நாட்கைளப் பற்றிப் ேபசியவாேற ெபா ைத ஓட் னார்கள். 
 
    பிறகு பா ைவப் ப க்க ைவத் த் தா ம் ப த் க் ெகாண்டாள். சீக்கிரத்திேலேய 

ங்கி ம் ேபானாள். சிதம்பரம் சிகெரட் கு த் க் ெகாண்  உட்கார்ந்தி ந்தான். 
'எவ்வள  அழகாகத் ங்குகிறாள்' என்  நிைனத்தான். எவ்வள  கு கலமாக 
அவ டன் ேபசினாள். கணவைனப் பற்றிய கவைலெயல்லாம் மறந்  விட்ட  
ேபா க்கிற ; சுகமாகச் சாப்பிட் விட்  ெமய்மறந்த ங்குகிறாேள, 
பதிபக்தியாவ  மண்ணாங்கட் யாவ .. 
 
    ல் யில் அவ க்குப் பாிச்சயமான நாகாிக கு ம்பத் ப் ெபண்கைள அவன் 
நிைனத் க் ெகாண்டான். அவ ைடய கம்ெபனியில் இப்ேபா  ாிஸப்ஷனிஸ்டாக 
இ க்கும் சாந்தா மணமான பிறகும் 'ேஸாஷியல் ஆக் விடீஸ்' என்ற ெபயாில் 
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எவ டெனல்லாம் நடமா கிறாள்! ேபபி ம் ரத்னா ம் கல் ாி மாணவிகள். ஆனால் 
கல் ாியில் பிராக் க்கு ஏற்பா  ெசய் விட்  யா டெனல்லாேமா ஊர் 
சுற் கிரார்கள். மிஸஸ் கர்ஜி வங்காளம் கற் த் த கிேறெனன்  தன் ட் ல் பகல் 
ேவைளகளில் நடத் ம் வகுப் க க்கு இைளஞர்கேள அதிகமாக வ கிறார்கள். 
இந்தப் ெபண்க ைடய பல னங்கைளச் சிதம்பரம் பயன்ப த்திக் ெகாண்ட ண் --
அ  ேவ  விஷயம். விைல யர்ந்த பண்டம் ந தியில் கா ல் இடறி ஆைசையத் 

ண் னால் பண்டம் தான் குற்றவாளி. எ ப்பவனல்ல. சிதம்பரம் இப்ப த்தான் 
நிைனத்தான். அவெனன்ன, சீர்தி த்தவாதியா? ஆைசக ம், சபலங்க ம் உள்ள ஒ  
சாதாரண மனிதன்தாேன? 
 
    எதிேர ங்கிக்ெகாண் ந்த ெபண்மணியின் ேதாற்றம் அவன் உள்ளத்தில் 
ஏேதாேதா கற்பைனகைளக் கிளர்ந்ெதழச் ெசய்த . அப்ப ேய அவன் ங்கி விட்டான் 
ேபா க்கிற . "மாமா, மாமா" என்  சி வன் தட் ெய ப்பிய ம் தான் தி க்கிட்  
எ ந்தான். மணி ன்ற த்  விட் ந்த . ரயில் ஏேதா ஸ்ேடஷனில் நின்றி ந்த . 
சிதம்பரம் சி வனின் கத்தில் ெசல்லமாகத் தட் விட்ட ெவளிேய ெசற்ற 
ெவயிட்டாிடம் ெசால்  காப்பி வரவைழத்தான். காப்பி வந்த ம், காப்பி கலக்கும் 
சாக்கில் சி வ ம் அம்மா ம் உட்கார்ந்தி ந்த ெபஞ்சில் தா ம் ேபாய் 
உட்கார்ந்தான். 
 
 
    காப்பிக்குப் பிறகு, ேபச்சு சிதம்பரம் நம் சினிமாக்கைளக் ேக  ெசய்  ஏேதேதா 
ேபசினான். அவள் சிாித்தாள். பிறக அவ ம் ஏேதா ேபசினாள். இ வ ம் 
ேபசினார்கள். நிைறயப் ேபசினார்கள். அ க்காமல் ேபசினார்கள். 
 
    சிதம்பரத் க்கு ெமல்ல நம்பிக்ைக பிறந்த . தான் பாயக்கூ ய ெதாைல க்குள் 
வந்  விட்ட இைரையப் பார்த்த ேபால அவன் தயாரானான். 
 
    திடீெரன்  ரயில் ஒ  குைகக்குள் ைழந்த . ெபட் யில் இ ள் சூழ்ந்த . 
சிதம்பரத்தின் ெநஞ்சு ேவகமாகப் படபடத்த . குைககள் நிரம்பிய இந்தப் பிரேதசத்ைத 
அவன் அறிவான். குைகயி ந்  ரயில் ெவளிப்பட்ட ம் எதிேரயி ந்தவளின் 

கத்ைதப் பார்த்தான். சலனேமயில்ைல. 
 
    அ த்த குைகக்குள் ரயில் ைழந்த ம் அவன் ேயாசிக்கேவயில்ைல, சட்ெடன்  
அவைளக் கட்  யைணத் க் ெகாண்டான். அவ ைடய ைகப்பி யில் அவ ைடய 
சைத அ ந்திய . தி க்கிட் த்தான் ேபாய் விட்டாள் அவள். எதிர் பாராத 
அதிர்ச்சியில் ெசயலற் ப் ேபானாள். ஆனால் ஒ கணம் தான். ம கணேம பளாெரன்  
அவன் கன்னத்தில் ஒ  அைற வி ந்த . ெந ப்ைபத் தீண் னவன் ேபால அவன் 
சேரெலன்  ைககைள எ த் க் ெகாண்டான். அேத சமயம் குைகயி ந்  ரயில் 
ெவளிப்பட்ட . கண் சிமிட் ம் ேநரத்தில் எல்லாம் நடந் விட்ட . பளீெரன்ற 
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ெவளிச்சத்தில் அவன் கண்கள் கூசின. அ கி ந்தவைள நிமிர்ந் பார்க்கத் 
ணிவின்றி, அவசரமாக எ ந்  ெபட் யின் ஓரத்ைத ேநாக்கி நடந்  ெசன்றான். 

திறந்த கதவ ேக நின்றவா  ேவகமாக சிய எதிர்க் காற்றின் கு ைமயில் தன் 
த மாற்றத்ைத ம் அவமானத்ைத ம் கைரக்க யன்றான். 
 
    ேச, ெவட்கம், ெவட்கம். இனி என்ன ெசய்வ ? 
 
    குைககள் வந்  வந்  ேபாயின. இ ம் ெவளிச்ச ம் மாற் மாறி வந்த . 
சிதம்பரத்தின் மனம் அைலபாய்ந்  தத்தளித்த . 'ஆ' என்  ஓங்காித்தவா  ஒ  
ெப ம் ைகமண்டலத்ைத இஞ்சின் காாித் ப்பிய . அவ ைடய இ  கண்களி ம் 
காித் கள் வந்  வி ந்த . 
 
    கண்களி ம் மனத்தி ம் உ த்த டன், சுய ெவ ப் ட ம் மனக் கசப் ட ம், 
தைலகுனிந்தவா  மீண் ம் தன் இடத்தில் வந்  உட்கார்ந்தான் அவன். ' ட்டாள் 

ட்டாள்' என்  தன்ைனத் தாேன திட் க் ெகாண்டான். 
 
    ல் யில் அவ க்குத் ெதாிந்த ெபண்கள் யாராவ , அவன் இப்ப  நடந்ததற்காகக் 
கன்னத்தில் அைறந்தி ப் பார்களா, என்  ேயாசித் ப் பார்த்தான். ஒவ்ெவா  
ெபயராகத் தள்ளிக் ெகாண்ேட வந்தான். கைடசியில் யா ேம மிச்சமில்ைல - ஆனால், 
ஆனால்- 
 
    அபர்ணா! 
 
    சிதம்பரத்தின் ெநஞ்சுக்குள்ேள அைடத் க் கிடந்த மதகு ஒன்  திடீெரன்  திறந் , 
கி கி ெவன்  உடெலல்லாம் ெவள்ளம் பாய்வ  ேபா ந்த . ஆமாம், அபர்ணா. 
அவ க்குப் பி த்தி க்கா , அவன் இப்ப ச் ெசய்தி ந்தால். ஆனால் அவள் 
அவைனக் கன்னத்தில் அைறந்தி க்க மாட்டாள். ஏெனன்றால் அவ க்கு அவைனப் 
பி க்கும். அவ க்கு அவன் ேமல் உண்ைமயான அன் . ஒ  ேவைள ெவ மேன 

கத்ைதச் சுழித்தி ப்பாள். அல்ல  குற்றஞ்சாட் ம் பார்ைவெயான்ைற அவன் ேமல் 
சியி ப்பாள். அபர்ணாவிடமி ந்  வ ம்ேபா , இ ேவ ஒ  ெபாிய 

தண்டைனதான். 
 
    "அபர்ணா, என்ைன மன்னித் வி !" என்  கதற ேவண் ம் ேபா ந்த  
அவ க்கு. ஓ ம் ரயி ந்  குதித்  வந்த வழிேய தி ம்பி ேவகமாக ஓட ேவண் ம் 
ேபா ந்த . 
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    வந்த வழிேய! ஒ  ஸ்ெடேனாகிராபராக இ ந்தேபா  இந்தப் ெபண்மணியிடம் 
இப்ப  நடந்  ெகாண் ப்ேபனா? என்  அவன் ேயாசித்தான். இன்  அவன் 
விற்பைனப் பிரதிநிதி. ெபாிய ெபாிய வட்டாரங்களில் ழங்கி, படாேடாபத்தி ம் 
ஆடம்பரத்தி ம் நீந்தி, இந்த உலகத்தில் எல்லாேம விற்பைனக்கு என்ெறண் ம் 
மனப்பான்ைம வந் விட்ட . 
 
    ஆனால் என்ன விைல ெகா த்தா ம் ைகக்கு வராத ெபா ள்கள் சில இ க்கின்றன. 
    ஆரம்பத்தில் அவள் இட் ம் தயிர்சாத ம் ெகா த்த ேபா  இப்ப  அவன் 
ெசய்வாெனன்  எதிர் பார்த்தி ப்பாளா? அபர்ணாவின் ட் ல் சாப்பிட்ட எளிய 
ஆனால் சியான சாப்பா கள் அவன் நிைனவில் எ ந்தன. அபர்ணாவின் ஆபீஸ் 
அவன் ஆபீஸுக்கு அ கில்தான் இ ந்த . மத்தியான ேவைளகளில் ஒ  குறிப்பிட்ட 
கஃேபயில் அவர்கள் ப க்காகச் சந்திப்பார்கள். சில சமயங்களில் அவன் தன் 
ஆபீ ல் ெவகு ேநரம் வைர அமர்ந்  ேவைல ெசய்வான். அப்ேபா  அவ ம் 
அவ டன் வந்  உட்கார்ந்தி ப்பாள். பிறகு அவ டன் அவன் அவ ைடய 

ட் க்குச் சாப்பிடப் ேபாவான். அவ ைடய ட் ல் அவைன மாப்பிள்ைளெயன்ேற 
அைழக்கத் ெதாடங்கி ந்தார்கள். லீ  நாட்கைள அவ ைடய ட் ல்தான் 
கழிப்பான். 
 
    பிறகுதான் இந்திராணி வந்தாள். அவன் விற்பைனப் பிரதிநிதியானான். திய 
சூழ்நிைல; திய நண்பர்கள்-அவன் அபர்ணாைவ விட்  ெமல்ல ெமல்ல விலகிச் 
ெசன்றான். 
 
    தனக்காகக் கூட அவள் கவைலப்படவில்ைல. ஆனால் அவ க்காகக் 
கவைலப்பட்டாள். அவன் த ல் சிகெரட் கு த்தேபா , ம  அ ந்திய  ெதாிந்த 
ேபா , அவள் எப்ப  அ தாள்; எப்ப க் ெகஞ்சினாள். இப்ேபா  எல்லாம் குழந்ைதப் 
பிராயத்  நிைன கள் ேபாலத் ேதான் கின்றன... 
 
    "மாமா, கைத ெசால்லட் மா, கைத ெசால்லட் மா?" என்  சி வனின் குரல் அவன் 
சிந்தைனையக் கைலத்த . பதி க்கு உயிரற்ற ஒ  உலர்ந்த ன்னைகதான் அவ்னால் 
ெசய்ய ந்த . "மாமாைவத் ெதாந்தர  ப த்தாேதடா!" என்  அவள் சி வைனத் 
தன்ன கில் இ த் க் ெகாண்டாள். அவ க்குச் ச க்க  பட்ட  ேபா ந்த . 
 
    தான் ஒ  கயவன் என்ற உணர் டேனேய அவள் தன்ைனவிட் ப் பிாியப் 
ேபாகிறாேள என்  எண்ணியவா  அவமானத்தால் கு கி உட்கார்ந்தி ந்தான் 
அவன். பகல் கழிந்  இர  கவிந்தேத அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. அந்தச் 
சி வ க்குத் திடீெரன்  ஜுரம் அ க்கத் ெதாடங்கியேபா ம் ெதாியவில்ைல. 
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    பிறகுதான் கவனித்தான்-கண்கைளத் திறக்காமல் சி வன் வண்  
ப த்தி ந்தைத ம், அவ ைடய தாய் கவைல டன் அவன் ெநற்றியில் அ க்க  ைக 
ைவத் ப் பார்ப்பைத ம். சிதம்பரத் க்குத் திடீெரன்  தான்தான் அவர்க ைடய 
கஷ்டங்க க்குப் ெபா ப்பாளி என்ற விசித்திரமான எண்ணம் ேதான்றிய . ஒ  குற்ற 
உணர்வினால் சங்கடப்பட்டவா , சி வைன ம் தாயாைர ம் அவ்வப்ேபா  
தயக்கத் டன் தைல நிமிர்ந்  பார்ப்ப ம், பிறகு ம ப  தைலகுனிவ மாக 
இ ந்தான். ரயில் ஒ  ெபாிய ஜங்ஷனில் நின்ற ம், ேத ப் பி த்  ஒ  டாக்டைர 
அைழத்  வந்தான். அவர் சி வ க்கு ம ந்  ெகா த்தா. சிதம்பரம் சி வ க்காக 
பிளாஸ்க்கில் ெவந்நீர் வாங்கி வந்தான். சாத் க்கு ப் பழம் இரண்  வாங்கினான். 
 
    இர  அவள் சாப்பிடவில்ைல. அவ ம் சாப்பிடவில்ைல. ெவகு ேநரம் வைர 
சி வ க்காகக் கண் விழித்  உட்கார்ந்தி ந்தான். அவ க்கு ஒ  தடைவ ஜுரமாக 
இ ந்தேபா  அபர்ணா இப்ப த்தான் இரெவல்லாம் கண் விழித் ச் சிசு ைஷ 
ெசய்தாள். 
 
    சிதம்பரத் க்குத் க்கம் ெபாங்கிய . அந்தச் சி வனிடம் தனக்கு ஒ  பாசம் 
வளர்ந்  விட்டைத அவன் உணர்ந்தான். அபர்ணாைவ மணந்  ெகாண்  ஒ  சிறிய 

ட் ல் அவர்கள் எளிய வாழ்க்ைக நடத்த ேவண் ம். ஓாி  குழந்ைதகேள ெபற 
ேவண் ம் என்ெறல்லாம் பலவாறாக அவன் கண்ட அழகிய கன கள் இப்ேபா  
அவன் நிைனவில் எ ந்  கண்கைளக் கலங்கச் ெசய்தன. எளிைம ம் இ  ேபான்ற 
இதமான அன்னி ேயான்னியத்ைத ம் அைமதிைய ம் இனி அவன் ெபறப் 
ேபாகிறானா? 
 
    ெசன்ட்ரல் பிளாட்பாரம் மாறவில்ைல. இந்திராணி மாறவில்ைல. 
 
    "இவர் என் பிரண்ட் மிஸ்டர் மணிவண்ணன்" என்  தன் டன் இ ந்தவைர 
இந்திராணி அறி கப்ப த்தினாள். "ஹேலா!" என்  மனசில்லாமல் கூறி 
மனசில்லாமல் ைககு க்கினான் சிதம்பரம். பா ம் அவன் அம்மா ம் 
பிளாட்பாரத்தில் அவர்கைள வரேவற்க வந்தி ந்த உறவினர்களின் அரவைணப்பில் 
சங்கமமாசைத அவன் கண்கள் தி ப்தி டன் கவனித்தன. 
 
    "ேபாகலாமா?" என்றாள் இந்திராணி. 
 
    "உம்". 
 
    காைர அைடந்த ம், "நான்தான் ஓட் ேவன்" என்றான் சிதம்பரம். இந்திராணி ம் 
மணிவண்ண ம் பின் சீட் ல் உட்கார, சிதம்பரம் காைரக் கிளப்பினான். 
இந்திராணி ம் மணிவண்ண ம் ஏேதா சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண்ேட யி ந்தார்கள். 
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சிதம்பரத்ைத ம் ேபச்சுக்கு இ த்தார்கள். ஆனால் அவன் சிந்தைனயில் 
ழ்கிக்கிடந்தான். ரயி ல் அந்தப் ெபண்மணி இ ந்த இடத்தில் இந்திராணி 

இ ந்தி ந்தால் என்ன ெசய்தி ப்பாள்? அவர்கள் ைற தவறி நடந்தால் இவள் 
கன்னத்தில் அைறவாளா அல்ல ... 
 
    "இஸ்ஸ்- ல் " என்  இந்திராணி கிசுகிசுப்ப  ேகட்ட . மணிவண்ணன் அவள் 
ேம ந்த ைகைய எ ப்பைத ாியர் வி மிராில் பார்த்தான் சிதம்பரம். அவன் தைல 
ேவகமாகச் சுற்றத் ெதாடங்கிய . ‘இவள் இல்லாதேபா  ரயி ம் ல் யி ம் நான் 
என்ன ெசய்ேதன்? நான் இல்லாதேபா  இவள் என்ன ெசய்தி ப்பாள்? 
    கல்யாணத் க்குப் பிறகு தனித்தி க்க ேந ம் சமயங்களில் நாங்கள் என்ன ெசய்யப் 
ேபாகிேறாம்?’ 
 
    கிாீச்! 
 
    காாின் ன்னால் ஓ ய ஒ  சி வன் மயிாிைழயில் தப்பினான்-பா ைவப் 
ேபாலேவ ஒ  சி வன். சிதம்பரம் ெநற்றி வியர்ைவையத் ைடத் க் ெகாண்டான். 
"மிஸ்டர் மணிவண்ணன், நீங்கள் ஓட் கிறீர்களா? எனக்கு என்னேவா ேபால 
இ க்கிற ." 
 
    "ஷ் ர்". 
 
    இ வ ம் இடம் மாற்றிக் ெகாண்டார்கள். கார் மீண் ம் ஓடத் ெதாடங்கிய . 
மணிவண்ணன், பார்க்கும்ப யாக, இந்திராணியின் ேதாளின் ேமல் ைக 
ேபாட் க்ெகாண்டான் சிதம்பரம். "எனக்கு ெராம்ப சந்ேதாஷமாக இ க்கிற " 
என்றான். 
 
    "எனக்கும்தான்." 
 
    "ஆ  மாதங்களில் எப்ேபாதாவ  என்ைன நிைனத்த ண்டா?" 
 
    "நிைறய." 
 
    சிதம்பரம் அவள் ன்னைக ெசய்வைதப் பார்த் க் ெகாண் ந்தான். அந்தச் 
சி வ ம், அவன் தாயா ம், அபர்ணா ம், இப்ேபா  அவ க்கு நிைனவில்ைல. 
அவ ைடய ெநஞ்சில் இ ேவ  மட்டங்களி ந்  உணர்  களிைடேய அழகிய 
உணர் கெளல்லாம் மீண் ம் ஆழத்தில் தள்ளப்பட்  விட் ந்தன; இந்திராணிையச் 
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சார்ந்  நின்ற அவ ைடய ெபாிய மனிதனாகும் ஆைசகள்தான் இப்ேபா  
ேமெல ம்பி நின்றன. 
 
    அப்பர் ெபர்த்தில் கா ன்றிய பிறகு, கீழிறங்க மனம் வ வதில்ைல. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

10. ஒ  தற்ெகாைல 
 
    கதைவத் தட் ம் சத்தத்தில் ரகு சட்ெடன்  விழித் க் ெகாண்டான். பகல் க்கம்; 

கெமல்லாம் வியர்ைவ. 
 
    'ெடாக் ெடாக், ெடாக் ெடாக்' என்  ம ப ம் சத்தம். ரகு எ ந்தி க்கவில்ைல. 
ேவ  யாராவ  ேபாய்த் திறக்கட் ம்; க்கத்தில் இ ந்  விழிப்  வந்த டேனேய 
ப க்ைகயி ந்  எ ந்  விட அவ க்கு மனம் வ வதில்ைல. அப்ப ேய சற்  
ேநரம் ேமற்கூைரையப் பார்த் க் ெகாண்ேட கு ட்  ேயாசைனகள் ெசய்  
ெகாண் க்க ேவண் ம். 'இந்த உலகம், இந்த மனிதர்கள், தைலவிதி தன் ைடய 
வாழ்க்ைகயின் ேபாக்கு...' ங்கி விழிக்கும் ேநரத்தில்தான் எண்ணங்கள் ெதளிவாக ம் 
நிர்ப்பய மாக ம், தைளகள் இன்றி வைரயைரயின்றி சுேயச்ைசயாக ேமய்ந்  
திாிகின்றன. 
 
    படபடெவன்  மீண் ம் சத்தம். ேச, என்ன ெதாந்தர ! ரகு எ ந்தான். 
"ம்ம்ம்ம்ம்...அம்மா !" பிரமாண்டமான ேசாம்பல் றிப் ; பக ல் க்கம், இரவில் 

க்கம். க்கம், க்கம் - சுத்தச் ேசாம்ேபறியாகப் ேபாயாகிவிட்ட . 
 
    லடக்ெகன்  தாழ்ப்பாைளத் திறந்தான். அகிலா அவ ைடய தங்ைக. இப்ேபா  
அவ க்கு பாீட்ைச நடக்கிற . சீக்கிரம் வந்  வி கிறாள். பள்ளி இ திப் பாீட்ைச. 
 
    ேர ேயா ஸ்விட்ைசப் ேபாட் விட் , ரகு பாத் க்குச் ெசன்றான். ேசாப், ைர, 
தண்ணீர், டவல்-ேர ேயா சள ளெவன்  இைரயத் ெதாடங்கிய . ஓ  வந்  
ஸ்ேடஷனில் தி ப்பி ைவத்தான்- சினிமா பாட் . 
 
    சைமயலைறயில் அகிலா ம் அம்மா ம் ேபசிக் ெகாண ந்தார்கள். "த்சு, த்சு, 
ஐேயா பாவம். அக்கிரமமாக இ க்கிறேத!" என்றாள் அம்மா. 
 
    "யா  பாவம்? எ  அக்கிரமம்?" என்றவா  ரகு அங்கு ெசன்றான். 
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    "இவள் கிளா ேல ப க்கிற ஒ  ெபண், தற்ெகாைல பண்ணிக் ெகாண்  
விட்டாளாம்டா!" 
 
    "நிஜமாவா?" 
 
    "ஆமாண்டா. ேநற் க் காைலயில்தான்-சீ பாவம்" என்றாள் அகிலா. 
 
    "உடம்ெபல்லாம் மண்ெணண்ெணய் விட் க் ெகாண் , ெகா த்திக் ெகாண்  
விட்டாள்". 
 
    "இஸ்ஸ், பகவாேன!" என்றான் ரகு. ேகட்கும்ேபாேத என்னேவா ெசய்த . என்ன 
ெகா ைம, என்ன பயங்கரம். திகுதிகுெவன்  பற்றிெயாி ம் ஒ  ெபண்-தங்ைகயின் 
வயேத ஆன சி  ெபண்-அவன் கற்பைனயில் ேதான்றினாள். 
 
    "எதற்காக இப்ப ப் பண்ணினாள்?" என்  ரகு ெம வாய்க் ேகட்டான். அந்தப் 
ெபண்ணின் தற்ெகாைல தன் மனத்ைத மிக ம் உ க்கி விட்ட  என்  தனக்குத் 
தாேன நி பித் க் ெகாள்ள ய பவைனப் ேபால அவன் தங்ைகயிடம் 
ேகள்விகைளக் ேகட்கத் ெதாடங்கினான். "பாீட்ைச கிாீட்ைச சாியாக 
எ தவில்ைலயா?" 
 
    "அெதல்லாம் ஒன் மில்ைலயடா. அவ ைடய சித்தி அவைள ெராம்பக் 
ெகா ைமப்ப த் வாள். அ  தாங்காமல் தான்". 
 
    தன் ட் ல் எல்லா ேவைலகைள ம் அந்தப் ெபண்தான் ெசய் மாம் (என்  அகிலா 
ெசான்னாள்) வி ந்தாளிகள் வ ம்ேபா  மட் ம் சித்திதான் எல்லா ேவைலகைள ம் 
ெசய்வதாகக் காட் க் ெகாள்வாளாம். இந்தப் ெபண் ணிகைளெயல்லாம் ைவத் ப் 
பிழிந்  ைவக்குமாம். பிழிந்த ணிகைள சித்தி ெவளிேய ெகாண்  உலர்த்  வாளாம்- 
பார்க்கிறவர்கள் இவள்தான் ைவத்தாள் என்  நிைனத் க் ெகாள்வதற்காக. 
 
    அந்தப் ெபண் ெவளிேய வந்தால் குற்றமாம். நா  ேபாிடம் ேபசினால் குற்றமாம். 
சிேநகிதிகள் அவைளப் பார்க்கச் ெசன்றால், சித்தி ம் கூடேவ இ ந்  
ேபச்ைசெயல்லாம் ேகட் க் ெகாண் ப்பாளாம். 
 
    "நல்லேவைள, பள்ளிக்கூடத் க்குப் ேபாவைதயாவ  த க் காமல் இ ந்தார்கேள". 
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    பள்ளிக்கூடத்தில் கூட இந்தப் ெபண் அ க்க  மயக்கம் ேபாட்  வி ந்  வி ம், 
பாவம்!" என்றாள் அகிலா. " ட் ல் நாெளல்லாம் ேவைல ெசய்த கைளப் . பாீட்ைச 
சமயத்தில் கூட அவ ைடய சித்தி ப க்க விட மாட்டாளாம். ப க்க உட்கார்ந்தால் 
ேவைல ஏ வாளாம். 'எாிஞ்சு ேபாேயண் , எாிஞ்சு ேபாேயண் ' என்  ைவவாளாம். 
ேநற் க் காைலயில் இவள் பாத் க்குச் ெசன்  இப்ப  நிஜமாகேவ தன்ைன 
எாித் க் ெகாண்  விட்டாள், பாவம். ஏேதா ைக வ கிறேத என்  ட் ல் 
இ ந்தவர்கள் கதைவ உைடத் ப் பார்த்தார்களாம். அவசரமாக ஆஸ்பத்திாிக்குக் 
ெகாண்  ேபாயி க்கிறார்கள். ெகாஞ்சம் ஸ்மரைண வந்ததாம். ஆனால் ேநற்  
சாயங்காலம் உயிர் ேபாய் விட்ட . ேபாலீசுக்கு வாக்கு லம் ெகா த்தேபா  
கூட,'அப்பா ேமேலேயா சித்தி ேமேலேயா எந்தத் தப் மில்லல் என்ேமேலதான் தப் " 
என்  ெசான்னாளாம். 
 
    அகிலா ேபசிக் ெகாண்ேட ேபானாள். 'இன்  அகிலா க்கு நல்ல ஆ யன்ஸ்' என்  
ரகு நிைனத்தான். அம்மா கைடசி அகப்ைப மாைவ எ த் க் கல் ல் ஊற்றினாள். 
'இஸ்ஸ்...' என்ற மாவின் ைறயீ . சூ  ெபா க்காமல் தவித்  ஒ ெய ப் கிறேதா? 
அந்தப் ெபண் க்குச் சூ  ெபா த்தி க்குமா? தைலமயிர், கண், உடல், நகம், 
இெதல்லாம் எாி ம்ேபா  எப்ப யி ந்தி க்குேமா? ஆனா ம் அந்தப் ெபண் 
கத்தவில்ைலயாேம! என்ன ைதாியம், என்ன ெபா ைம! ரகு க்குப் ல்லாித்த . 
 
    இரண்  ேதாைசதான் தின்ன ந்த . 
 
    "ஸ்டவ்ைவ அைணத்  வி " என்றாள் அம்மா. ரகு திாிகளின் உயரத்ைத இறக்கி, , 

 ெவன்  ஊதினான். அைணயவில்ைல. "இந்தத் திாிஸ்டவ்வில் இ தான் கஷ்டம்" 
என்றாள் அம்மா. ரகு பலத்ைதெயல்லாம் திரட்  மீண் ம் ஊதினான். ெபாக்ெகன்  
ஸ்டவ் அைணந்த . வாெயல்லாம் மண்ணண்ெணய் ெந . இேலசாகக் குமட் ய . 
அந்தப் ெபண் தைல வழிய மண்ெணண்ெணையக் ெகாட் க் ெகாண்டாளாம். என்ன 
ைதாியம்! ரகுவின் உடல் இேலசாக ந ங்கிய ; ஹா க்கு வந்தான். ேர ேயா பா க் 
ெகாண் ந்த . அநதப் ெபண் என்றாவ  விச்ராந்தியாக ேர ேயா ேகட் க்குேமா 
என்னேவா இ ந்த நாெளல்லாம் ேவைல ெசய்  ெகாண்ேடயி ந்த . பிறகு ஒ நாள் 
அல்பா சில் தன்ைன மாய்த் க் ெகாண்ட . ஒ  சி  ெபண்ணின் ேசாகக் கைத. 
    பட்ெடன்  ேர ேயாைவ அைணத்தான். 
 
    சட்ைட, பாண்ட், ெச ப் ,ரகு ட்ைடவிட்  ெவளிேய வந்தான். வானத்ைத 
நிமிர்ந்  பார்த்தான். ேமற்ேக, மாைலச் சூாியன் ேமகப் ெபண்க டன் 
ஏேதாசல்லாபித்தவாேற அவர்கள் ேமல் ெசம்ைம பட வைதப் பார்த்  ரசித் க் 
ெகாண் ந்தான். நாணத்தில் ேமனி ம் சிவக்கும்ப  அப்ப ெயன்ன 
ெசால் யி ப்பான்? வானத்தின் ம ேகா யில், அ த் வ ம் தன் ைடய 
காட்சிக்காக ேமைடக்குப் பின்னால் காத்தி க்கும் ந கன் ேபாலச் சந்திரன் மங்கலாகத் 
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ெதாிந்தான். சந்திர ைடய ெபா ைமையச் ேசாதிப்பேத ேபாலச் சூாியன் ேமகப் 
ெபண்க டன் தன் சல்லாபத்ைத நீ த் க்ெகாண்ேட ெசன்றான். 
 
    கீச்சு பீச்சு என்  கிளிக் கூட்டம் ஒன்  பறந்  ெசன்ற . ரகு சாைலயில் நடக்கத் 
ெதாடங்கினான். மார்ச் மாத பிற்பகுதி. மரங்களி ந்  உதிர்ந்த ச குகள் சாைல 
ேமல் பாய் விாித்தி ந்தன. ச குகள் உதிரட் ம், பரவாயில்ைல. ஆனால் பச்ைசப் 
பேசெலன்ற இளந்தளிைர ெவ க்ெகன்  பறித் விட்டாேய, கட ேள. இெதந்ன 
விைளயாட் ? 
 
    ஏன் இப்ப ?ஏன்? 
 
    உலக நிைனேவ இன்றிக் ைகேகாத் ச் ெசல் ம் காதல் ேஜா கள், தம்பதிகள்; ஐஸ் 
ப் ட் சப்பிக் ெகாண்  ெசன்ற கான்ெவன்ட் சி மிகள்; ேபரனின் ைகையப் பி த் க் 
ெகாண்  ெம வாக நடந்  வ ம் ஒ  தாத்தா; ஹாக்கிக் கம் கைளச் சுழற்றிக் 
ெகாண்  வ ம் ரட் ச் சீக்கிய இைளஞர்கள்; ஹ மார் ேகாயில ேக கச 

செவன்  ேபசிக் ெகாண்  சரக் ரக்ெகன்  நடந்  ேபான பாவாைட ேமலாக்கு 
கும்பல்; 'ாிேவா ' வாச ல் நன்கு பா காக்கப்பட்ட ஆேராக்கியமான 
சாீரங்களி ந்  விைல யர்ந்த ஒப்பைனச் சாமக்கிாிையகளின் ந மணம் கமழ, 
பளபளக்கும் கார்களி ந்  இறங்கி திேயட்டாின் கு ைமைய ேநாக்கி மிதந்  
ெசன்ற ேமல் ெசாைஸட்  ராணிக ம் ராஜாக்க ம், காதி நிைலயத் க்கு ெவளிேய 
பா ஷ்காரனிடம் ஷூைவ ஒப்பைடத்  நின்ற கணவ ம், பக்கத்தில் க்காரனிடம்  
வாங்கிக் ெகாண் ந்த அவர் மைனவி ம்; ‘ஸ்டாண்டார் ’க்குள்ளி ந் , ஒ  ைகயில் 

திதாக வாங்கிய ம ப் ட் க டன், இன்ெனா  ைகயால் நாையப் பி த்தப  வந்த 
ெவளிநாட்  இைளஞர்-ரகு க்கு எைதப் பார்த்தா ேம எாிச்சலாக இ ந்த . 
 
    சீச்சீ! என்ன உலகம் இ ! ஒவ்ெவா வ க்கும் தங்கள் கு கிய வாழ்க்ைககைளப் 
பற்றித்தான் கவைல; தங்கள் ெசாந்த சுகங்கள்தான் ெபாி . மற்றவர்கள் எப்ப ப் 
ேபானா ம் அக்கைறயில்ைல. 
 
    அந்தப் ெபண்? 
 
    பாவம், ஐேயா பாவம், ெராம்பப் பாவம். ‘ெபண்ேண, ெபண்ேண சமத் ப் ெபண்ேண, 
அநியாயமாகச் ெசத் ப் ேபானாேய சின்னப் ெபண்ேண! இப்ப ம் ஒ  
வாழ்க்ைகயா?’ 
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    ரகு காப்பி ஹ ஸ்ஸுக்குள் ைழந் , இங்குமங்கும் பார்த்தவாேற 
ேமைஜக க்கிைடயில் நடந்தான். 
 
    "ஹேலா!" என்ற குரல். 
 
    ரகு தி ம்பிப் பார்த்தான். கி ஷ்ணன் உட்கார்ந்தி ந்தான். "ெராம்ப ேநரமாக 
இ க்கிறாயா?" என்  ரகு ன்னைக டன் அவன ேக இ ந்த கா  நாற்கா யில் 
உட்கார்ந்தான். 
 
    "பத்  நிமிஷமாச்சு-மத்தப் பசங்கள் எங்ேக?" 
 
    "வந்  வி வார்கள்" என்  ரகு சுற்றி ம் ேநாட்டம் விட்டான். வழக்கமான கூட்டம். 
அேத மனிதர்கள், அேத கங்கள். ேபார், ேபார், ேபார். உ ப் கைள மாற்றிக் 
ெகாள்வ ேபால கங்கைள ம் அவ்வப்ேபா  மாற்றிக் ெகாள்ளட் ேம! 
வாழ்க்ைகயில் ெகாஞ்சம் மா தல் இ க்கும். 
 
    கி ஷ்ணன், ரகு, இன் ம் சில சிேனகிதர்கள் எல்ேலா மாகத் தினசாி மாைலயில் 
காப்பி ஹ ல் கூ வார்கள். உலகத் ப் பிரச்ைனகைளெயல்லாம் தைலயில் 
இ த் ப் ேபாட் க் ெகாண்  பாிேவா ம் கவைலேயா ம் அலசுவார்கள்; காப்பி, 
சிகெரட், ேபச்சு, காப்பி, சிகெரட், ேபச்சு, ேபச்சு, ேபச்சு, ேபச்சு. 
 
    ேச! 
 
    இன்  ரகு ேபசும் ‘ ல்’ இல்ைல. அங்குமிங்கும் அைலந்தா ம் ெவயிட்டர்கைளப் 
பார்த்தான். பாிதாபமாக இ ந்த . ெவயிட்டாின் ைகயி ந்த தட்ைடத் தன் ைகயில் 
வாங்கிக் ெகாண்  அவைன நாற்கா யில் உட்காரச் ெசால்லலாம் ேபா ந்த . 
 
    "என்ன, ேபசமாட்ேடன் என்கிறாேய?" என்றான் கி ஷ்ணன். 
 
    "த்சு-ேபச ஒன் மில்ைல". 
 
    "அேதா சந்திர ம் பாஸ்கர ம் வ கிறார்கள்". 
 
    சந்திர ம் பாஸ்கர ம் வந்  உட்கார்ந்தார்கள். 
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    "என்ன இவ்வள  ேலட்?" என்றான் கி ஷ்ணன். 
 
    "உன்ைனப் ேபால அரசாங்க உத்திேயாகமா? ேவைலைய த் விட் த்தான் 
வர ம்" என்றான் பாஸ்கர். அவன் ஒ  ராவல் ஏஜன் யில் ேவைல பார்த்  
வந்தான். 
 
    "ேம ம் காபி ஹ ல் நாம் கழிக்கும் ேநரத்ைதக் குைறப்ப  நல்ல தான்" 
என்றான் சந்திரன். 
 
    "ஏேனா?" 
 
    " ஸீ, ேமல் நா களில் ெபா ளாதாரம் ஒ  குறிப்பிட்ட கட்டத்ைதத் தாண் யாகி 
விட்ட . அவர்கள் ேஹாட்ட ல் இைளப்பாறலாம், மணிக்கணக்காகப் ேபசலாம். 
ஆனால் நம்மிடம் அவ்வள  ேநரமில்ைல; நாம் க ைமயாக உைழக்க ேவண் ம், 
ஒவ்ெவா  நிமிட ம்". 
 
    "ஹியர், ஹியர்" என்றான் கி ஷ்ணன். 
 
    "ரகுப் பாப்பா ஏன் ேபசமாட்ேடன்கிற ?" என்றான் பாஸ்கர். 
 
    "என்னிடம் ேபச ேநரமில்ைல; ேமல்நாட்  இைளஞர்கள்தான் ேபசலாம்" என்  ரகு 
கண்ைணச் சிமிட் னான். 
 
    எல்ேலா ம் சிாித்தார்கள். 
 
    "நீ வந்  ெராம்ப ேநரமாகிறேதா?" என்  பாஸ்கர் ரகுைவக் ேகட்டான். 
 
    " த ல் நான் வந்ேதன். பிறகு அவன் வந்தான்" என்றான் கி ஷ்ணன். 
 
    "ஆனால் நான்தான் தினம் த ல் வ கிேறன் - ஞாபகமி க்கட் ம்" என்றான் ரகு. 
 
    "உனக்ெகன்னப்பா. அதிர்ஷ்டசா . நிைனத்தேபாெதல் லாம் வரலாம்". 
 
    "வஞ்சகப் கழ்ச்சியா?" என்றான் ரகு. 
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    ரகு இஞ்சினியாிங் பாீட்ைச எ திவிட்  இ வைர ேவைலக்குப் ேபாகாமல் 

ட் ேலேய இ ந்தான். ஒ  நல்ல ேவைலக்காக அவன் காத் க் ெகாண் ந்தான். 
அவ  ைடய அப்பா ம் காத் க்ெகாண் ந்தார். 
 
    "ேவைல ேதைவ - ஓர் இளம் இஞ்சினியாிங் கிராஜுேவட் க்கு. ஆரம்பச் சம்பளம் 
ஆயிரம் பாய். நல்ல காப்பி ேஹாட்டல்கள், சினிமா திேயட்டர்கள் உள்ள இடத்தில் 
ேபாட்டால் நல்ல . பக ல் விழித்தி க்கும் ேநரங்களில் எல்லாம் ைபயன் வஞ்சைன 
இல்லாமல் ேவைல ெசய்வான். அைறயில் ஏர் கண் ஷனர் இயங்கும்ேபாேதா, 
ேர ேயா பா ம்ேபாேதா கூட ைபயனால் ெதாடர்ந்  ேவைல ெசய்ய ம்; 
பாீட்சித் ப் பார்த் க் ெகாள்ளலாம். நல்ல குணம் நல்ல மானர்ஸும் உள்ளவன். 
ேமலதிகாாி காப்பிேயா சிகெரட்ேடா அளித்தால் தட்டமாட்டான். (ேமலதிகாாிகள் 
தங்கள் பிராண் கைளக் குறிப்பிட ம்). 
 
    ைபயன் சிவப்பாக, லட்சணமாக இ ப்பான். எந்த ஆபீஸுக்கும் ேசாைப தரக்கூ ய 
ஆள். ேல  ஸ்ெடேனாக்கள் உள்ள கம்ெபனிகள் (ஐேராப்பியனாக இ ந்தால் நல்ல ) 
மட் ேம விண்ணப்பிக்க ம்". 
 
    "ஐேராப்பிய ஸ்ெடேனாவா, ஐேராப்பிய கம்ெபனியா?" 
 
    "எப்ப  ேவண் மானா ம் அர்த்தம் ெசய்  ெகாள்ளலாம்". 
 
    "எக் ஸலன் டா! நாைளக்ேக உன் ேபப்பாில் ேபாட்  வி " என்றான் கி ஷ்ணன். 
சந்திரன் ஒ  நி ஸ் ேபப்பாில் ாிப்ேபார்ட்டராக இ ந்தான். 
 
    "எனக்குச் சிாிப்ேப வரவில்ைல" என்றான் ரகு. 
 
    "கிச்கிச்சு ட்டட் மாம்மா?" என்றான் பாஸ்கர். 
 
    ெவயிட்டர் வந்தான். 
 
    "ெவயிட்டர், நா  காப்பி சுடச் சுட சீக்கிரம்!" 
 
    ஆமாம், சீக்கிரம், சீக்கிரம். அழகான இளைமப் ப வம்; உடல் வ ம் சக்தி; 
மனம் வ ம் சந்ேதாஷம். எங்ேக எைதப் பார்த்தா ம் கு கலம், ேகாலாகலம். 
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அ பவிக்க ேவண் ய ப வேம இ தான். ப வம் தீ வதற்குள் அ பவிக்கலாம். 
சீக்கிரம் ெகாண்  வா ெவயிட்டர், சுடச் சுடக் ெகாண்  வா. 
 
    பாஸ்கர் சிகெரட் பாக்ெகட்ைட எ த்தான். 
 
    "சிகெரட்?" 
 
    சிகெரட் பட் வாடா; சந்திர க்கு ஒன் , கி ஷ்ண க்கு ஒன் , ரகு க்கு ஒன் . 
சற்ேற தயங்கிவிட்  ரகு சிகெரட்ைட எ த் க் ெகாண்டான். 'சரக்' என்  பாஸ்கர் 
ெந ப் க் குச்சிைய உரசினான். ெந ப் ...ரகு க்குத் திடீெரன்  க்கிவாாிப் 
ேபாட்ட . அந்தப் ெபண், எாிந்  ேபான அந்தப் ெபண்! அமிழ்ந்தி ந்த அவள் நிைன  
இப்ேபா  மீண் ம் ேமேல எ ம்பிய . எாி ம் தீக்குச்சி தன் வாய ேக வ ம்ேபா  
ரகு உதட் ல் ெபா த்திய சிகெரட்ைடச் சட்ெடன்  அகற்றினான். 
 
    "ேடய், என்ன ஆச்சுடா?" 
 
    "நான் ஸ்ேமாக் பண்ணவில்ைல". 
 
    "ஏன்?" 
 
    "ேவண்டாம்". 
 
    "சாி தான் கு டா". 
 
    "ேநா, ேநா" 
 
    "கு க்க மாட்ேட?" 
 
    "ஊகூம்". 
 
    "திடீர்  என்னடா உனக்கு?" 
 
    "என்னேவா, இப்ேபா கு க்க ம் ேபால இல்ைலடா". 
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    "ேவேற எப்ப  இ க்கு?" 
 
    "...................." 
 
    "ப த்தாேதடா கண் . கு ச்சு ம்மா. சமர்த்  இல்ைல?" 
 
    "எனக்கு ேவண்டாம்டா பாஸ்கர். ப்ளீஸ், ெதாந்தர  பண்ணாேத". 
 
    தீக்குச்சியில் ெந ப்  விரைல ெந ங்கி விட்ட . பாஸ்கர் அவசரமாகத் தன் 
சிகெரட்ைடப் பற்றைவத் க் ெகாண்  குச்சிைய எறிந்  விட்  விரைல உதறினான். 
அந்த விரைல வாய்க்குள் விட்  உமிழ்நீரால் ைதலமிட்டான். இந்தச் சூேட இவ க்குத் 
தாங்கவில்ைலேய! அப்ப யானால் அந்தப் ெபண்ணின் சாதைன! ஈசுவரா, பயங்கரம்! 
 
    காப்பி வந்  எல்ேலா ம் ப கத் ெதாடங்கும்வைர ரகு காத்தி ந்தான். 
பிறகு,"இன்  ேசாகமான ஒ  நிகழ்ச்சி நடந்த " என்  ெதாடங்கினான். தன் மனச் 
சுைமைய அவர்க டன் பகிர்ந்  ெகாள்ள வி ம்பினான் அவன். "என் தங்ைகயின் 
வகுப்  சிேநகிதி சி  ெபண்...என்  அந்தப் ெபண்ைணப் பற்றிக் கூறிக் ெகாண்  
ேபானான். 
 
    உணர்ச்சி வசப்பட்டவனாய், தான் ேகள்விப்பட்ட வற்ைற ம், தன் மனத்தில் எ ந்த 
எண்ணங்கைள ம் ஒன் விடாமல் ெசான்னான் ரகு. ஆனால் ேகட் க்ெகாண்  
உட்கார்ந்தி ந்தவர்க ைடய கங்கைளப் பார்க்கும்ேபா  அவ க்கு ஏமாற்றந்தான் 
உண்டாயிற் . அந்தப் ெபண்ணின் தற்ெகாைல அவைனப் பாதித்த . அவர்கைளப் 
பாதித்ததாகத் ெதாியவில்ைல. அல்ல  ஒ ேவைள அவர் க ைடய ெநஞ்ைசத் 
ெதா ம் விதமாய் அவ க்குச் ெசால்லத் ெதாியவில்ைலேயா என்னேவா! 
 
    "அவ்வள தான் கைத. ஒ  சி  ெபண், அநியாயமாகச் ெசத் ப் ேபானாள்" என்  
ரகு கூறி த்தான். 
 
    "ேச ேச! ேமாசம்" என்றான் பாஸ்கர். 
 
    "சில ேப க்கு இதயேம கிைடயாதப்பா" என்றான் கி ஷ்ணன். 
 
    "இரண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்ட அப்பாதான் குற்றவாளி. இரண்டாவ  
மைனவி ம் சி  ெபண்தாேன. அவ க்கு இ  தல் கல்யாணம். கணவ ைடய 
அன்  வைத ம் பங்கு ேபாட் க் ெகாள்ளாமல், தல் மைனவியின் 
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குழந்ைதக க்குக் கூடப் பங்கு தராமல், தாேன ைமயாக அ பவிக்க ேவண் ம் 
என்ற ஆதிக்க உணர் , ெபாறாைம" என்  சந்திரன் விவாித்தான். 
 
    பிறகு சிறி  ேநரம் ெமௗனம். அ  ஒ  ேசாகமான நிகழ்ச்சி என்  அவர்கள் ஒப் க் 
ெகாண்டார்கள். அந்தப் ெபண் க்காக அ தாபப்பட்டார்கள். ஆனால் அந்த 
ேநரத்தில் இப்ப ெயா  விஷயத்ைத அவன் பிரஸ்தாபித்  மாைல ேநர மகிழ்ச்சிையக் 
ெக த்தி க்க ேவண்டாம் என்  அவர்கள் நிைனப்பதாக ரகு உணர்ந்தான். "இந்த 
உலகேம ன்பங்கள் நிைறந்த பயங்கர ச த்திரமடா ரகு; அதற்காக நீ என்ன ெசய்ய 

ம், நாங்கள் தான் என்ன ெசய்ய ம்?" என்  அவர்கள் ேகட்ப  
ேபா ந்த . 
 
    "தற்ெகாைல ெசய்வ  ேகாைழத்தனமா? அல்ல  ணிச்சலான ெசயலா?" என்  
ெமௗனத்ைதக் கைலத்தான். 
 
    "ேகாைழத்தனம்தான்" என்றான் கி ஷ்ணன். 
 
    "அப்ப ச் ெசால் விட யா " என்றான் பாஸ்கர். "ஒ  தனி மனிதனின் 
தற்ெகாைல சில சமயங்களில் கம்பீர ம் வ ைம ம் ய்ைம ம் அழகும் நிரம்பியதாக 
இ க்கக் கூ ம். தன் ெநஞ்சில் அவன் ெகாண் ந்த ஓர் உ தியான நம்பிக்ைகையத் 
தனக்காக ம் மற்றவர்க க்கா ம் நி பிக்கக் கூ ய ஒேர சாதனமாகத் 
தற்ெகாைலதான் மிஞ்சி இ க்கக் கூ ம். ைடரக்டர், ‘ெபர்க்மானி’ன் ஒ  படத்தில், 
‘ஐேயா சீனர்கள், அ குண்  தயாாிக்கிறார்களாேம. ெபா ப் டன் நடந்  
ெகாள்வார்கேளா என்னேவா, இனி உலகத்தின் கதி என்ன? என்ற கவைலயிேலேய 
ஒ  மனிதன் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள்கிறான்". 
 
    பாஸ்கர் ேபசிக் ெகாண்ேட ேபானான். சினிமாைவப் பற்றிப் ேபசாவிட்டால் 
இவ க்குத் க்கம் வராெதன்  ரகு நிைனத்தான். ெபர்க்மான், குரேஸாவா, 
ஃெப னி, ெபாலன்ஸ்கி, ேர, த ய சர்வேதச ைடராக்டர்களின் ெபயர் அவன் 
ேபச்சில் சர்வசாதாரணமாக அ ப ம். தா ம் ஒ  சினிமா ைடரக்டராகப் ேபாக 
ேவண் ெமன்ற ஆைச பாஸ்க க்கு இ ந்த . ஆனால் வாழ்நாைள ஸ் ேயாக்களில் 
கழிக்காமல் ஏேதா ஒ  ராவல் ஏஜன் யில் கழித் க் ெகாண் ந்தான். உலகத் க்கு 
ஓர் இளம் ைடரக்டர் நஷ்டம். 
 
    "பாஸ்கர் ெசால்வைத நான் ஒப் க் ெகாள்கிேறன்" என்றான் சந்திரன். 
 
    "தன்ைன ெவ ம் கவர்ச்சிப் ெபாம்ைமயாக நிைனக் கிறார்கேள, உணர்ச்சிக ம், 
ஆசாபாசங்க ம் உள்ள ந ைக மாி ன் மன்ேறா ஏங்கினாள். கைடசியில் அவைள 
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எல்ேலா ம் ாிந்  ெகாண்டார்கள். டால்ஸ்டாயின் அன்னகாீனா ம், ஃபிளாபர்ட் ன் 
ேமடம் ெபாேவாி ம் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள்வதாகப் ப க்கும்ேபா  நமக்கு 
வ த்தம் உண்டானா ம் கூடேவ ஒ  மனநிைற ம் பரவச ம் ஏற்படவில்ைலயா? 
ெஹமிங்க்ேவ தன்ைனத் தாேன சுட் க் ெகாண்  இறந்த  எவ்வள  ெபா த்தமாக 
இ க்கிற ! இந்தத் தைல ைறயின் ரட் த்தனத்ைத ம் அர்த்தமின்ைமைய ம் தன் 
எ த்தில் நி பித்த  ேபாலேவ தன் சாவின் ல ம் அவர் நி பித் விட்டார்". 
    ெபாிய வார்த்ைதகள், ெபாிய சர்ச்ைசகள் "அந்தச் சி  ெபண்ைணப் பற்றி 
நிைனத் ப் பா ங்கள்" என்றான் ரகு. "வாழ்க்ைகைய வ ம் அ பவிக்காமல் சி  
வயதி ேலேய இறந்  விட்ட ெபண்- ன்பத்திேல வாழ்ந்  ன்பத்திேலேய இறந்தவள்-
அவைளப் பற்றி எ த ேவண் ம், சினிமா எ க்க ேவண் ம்". 
 
    "எ க்கலாம்" என்றான் பாஸ்கர். "நமக்குப் பி க்காத ஒ  ந ைகக்கு அந்தப் 
ெபண்ணின் ேவஷத்ைதக் ெகா த் , நிஜமாகேவ ெகா த்தி விடலாம். ாிய ஸத் க்கு 
ாிய ஸ ம் ஆச்சு!" 
 
    "சித்தி ெகா ைமப் ப த் வெதல்லாம் பைழய ‘தீம்’  அப்பா, இைதெயல்லாம் 
ைவத்  எவ்வள  தடைவகள் தான் எ வ ?" என்றான் சந்திரன். 
 
    சந்திரன் ன்ெபல்லாம் நிைறய எ வான். இப்ேபாெதல்லாம் எ வ  இல்ைல. 
எ தியெதான் ம் பிரசுரமாகாத ஏமாற்றம் கசப்பாக மாறிவிட்ட . இலக்கியத்ைத ம், 
இலக்கிய ஆசிாியர்கைள ம் ேக  ெசய்யத்தான் இப்ேபா  அவ க்குத் ெதாிகிற . 
 
    இனி அவர்க டன் ேபசிப் பயனில்ைல. ரகு ேபசாமல் இ ந்தான். ‘அந்தப் ெபண் 
இப்ப  ேஹாட்ட க்ெகல்லாம் வந்தி ப்பாேளா? எஸ்பிரேஸா காப்பி 
கு த்தி ப்பாேளா? ‘ ட்  ப் ட் ’  ஐஸ்கிாீம் தின்றி ப்பாேளா? கனாட்பிேளஸ், 
கு ப்மினார், ஜூ, 70 எம்.எம். சினிமா இெதல்லாம் பார்த்தி ப்பாேளா?’ 
 
    இரவில் சாப்பிட்  விட்  அவன் வராந்தாவில் நின்  ெகாண்  வானத்ைதப் 
பார்த் க் ெகாண் ந்தான். வானம் வ ம் நட்சத்திரங்கள். அந்தப் ெபண் ஒ  
நட்சத்திரமாக மாறியி ப்பாள். அல்ல , ெசார்க்கத்தில் ஆதரவாக அைணத் க் 
ெகாள்வார்கள். அன்ைபச் ெசாாிந்  திணற அ ப்பார்கள். விதவிதமான உைடக ம் 
நைகக ம்-இனி அந்தப் ெபண் க்கு ேயாகந்தான். 
 
    தங்ைகயின் இங்கிலீஷ் த்தகத்தில் ஆன்டர்ஸன் எ திய ‘தீப்ெபட் ச் சி மி’ என்ற 
கைத இ க்கிற . தீப்ெபட்  விற்கும் ஓர் இளஞ்சி மி சாைலேயாரத்தில் குளிர் 
இரைவக் கழிக்க ேந கிற . கிறிஸ் மஸ் சமயம். பனி ெபய்கிற . அந்தப் ெபண் 
குளிர் காய்வதற்காக தீக்குச்சிகைள ஒவ்ெவான்றாகக் கிழிக்கிறாள். ஒவ்ெவா  தீக்குச்சி 
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எாி ம் ேபா ம் பல அழகிய காட்சிகள் அவ க்குத் ெதாிகின்றன. அவள் 
விைல யர்ந்த உைடகள் உ த்தி யி ப்ப  ேபால ம், மாளிைகயில் நடனமா வ  
ேபால ம், வி ந்  சாப்பி வ  ேபால ம்-இப்ப ேய இர  வ ம் பல இன்ப 
அ பவங்கள். ெபா  வி ந்த ம் சாைலயில் ேபாகும் மக்கள், ஒ  சி மி இறந்  
கிடப்பைத ம் சுற்றி ம் தீக்குச்சிகள் இைறந்தி ப்பைத ம்தான் பார்க்கிறார்கள். 
அவள் கண்ட அழகிய காட்சிகைள இவர்கள் எங்ேக கண்டார்கள்? ஒ  ேவைள இந்தப் 
ெபண் ம் பாத் மில் தன்ைனப் பற்ற ைவத் க் ெகாண்ட கணத்தி ந்  ஒ  திய 
இன்ப உலகத்தில் பிரேவசித்தி க்கலாம்; யார் கண்ட ? 
 
    உள்ேள அகிலா அப்பாவிடம் ேபசிக் ெகாண் ந்தாள். அந்தப் ெபண்ைணப் 
பற்றித்தான். ரகு ம் ேபச்சில் கலந்  ெகாண்டான். ‘இன்  பாீட்ைச ஹா ல் அந்தப் 
ெபண்ணின் நாற்கா  கா யாக இ ந்தி க்கும்; இல்ைலயா?" என்றான். 
 
    "ஊஹும் இல்ைல. அவ ைடய நாற்கா ைய எ த் விட் , மற்ற நாற்கா கைளக் 
ெகாஞ்சம் நகர்த்திப் ேபாட் விட்டார்கள்". 
 
    ரகு க்குச் சு க்ெகன்ற . இ தான் நியதி, உலகத்தின் பயங்கர நியதி. 
அப்ப ெயா  ெபண் இ ந்ததாகேவ நிைனவில்லாத ேபால், தன் பாட் ல் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கும். பாீட்ைச அட்ெடன்டன்ஸ் தாளில் தல் இரண்  நாட்கள் பிரஸன்ட், 
பிறகு ஆப்ெஸன்ட், ாிஜிஸ்தர்களில் அவள் ெபய க்கு எதிராக ஒ  சிவப் க் ேகா -ஒ  
சி  ெபண் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாள், ஸ்கூல் ைபனல் வரக் ப த்தாள் என்பதற்கு 
மிஞ்சக் கூ ய சான் கள் இைவதான். 
 
    ேபப்பாில் ாிசல்ட் வ ம். அந்தப் ெபண்ணின் ெபயர் இ க்கா . அகிலா காேலஜில் 
ேச வாள். பி.ஏ., ப ப்பாள். எம்.ஏ., ப ப்பாள். க ப்  க ன் அணிந்  ேபாட்ேடா 
எ த் க் ெகாள்வாள். பிறகு ஒ  நாள் கூைறப் டைவ அணிந்  ேபாட்ேடா எ த் க் 
ெகாள் ம் த ண ம் வ ம். கல்யாணம், கணவன், குழந்ைதகள். ஒ  ெபண்ணின் 
வாழ்க்ைகயில் எவ்வள  கட்டங்கள்! ஆனால் அந்தப் ெபண்தான் பாவம், எைத ேம 
பார்க்காமல் அ பவிக்காமல் ேபாய்விட்ட . 
 
    அவ க்கு அந்தப் ெபண்ைணப் பற்றி நிைனத்தாேல பாிதாபமாக இ ந்த . ஆனால் 
அவ ைடய நண்பர்க க்கு ஏேனா அ  ெபாிய விஷயமாகத் ேதான்றவில்ைல? 
    ‘நான் ேவைலயில்லாமல் உட்கார்ந்தி ப்பதால் இைதப் பற்றிெயல்லாம் அதிகம் 
ேயாசிக்கிேறன் ேபா க்கிற . ஒ ேவைள, நா ம் ேவைலக்கு ேபாகத் ெதாடங்கிய 
பிறகு..." 
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    ெவவ்ேவ  ப வங்களில் ெவவ்ேவ  மனிதர்கள் அவைனக் கவர்ந்தி ந்தார்கள். 
ெபாியவனான பிறகு அவர்கைளப் ேபாலத் தா ம் ஆக ேவண் ெமன்  
ஆைசப்பட் க்கிறான். ஐந்  வயதில் இஞ்ஜின் அல்ல  பஸ் ைரவர்கள், பத்  
வயதில் அவ ைடய ‘ெலஃப் னன்ட்’ அத்திம்ேபர், பதிைனந்  வயதில் அவ ைடய 
அ த்த ட்  ஓவியர், அவர் படம் வைரவைதப் பார்த் , அவ ம் படம் வைரயத் 
ெதாடங்கினான். ஓவியர் மிக ம் சந்ேதாஷப் பட்டார். "டாலன்ட் இ க்கிற . 
‘ெடவலப்’ பண் " என்  ெசால் க் ெகாண்  இ ந்தார். இந்தப் பதிைனந்  வய  
ஆைச உண்ைமயான ஆைச, மனப் ர்வமாக அவனால் உணரப்பட்ட ஆைச, ரகு ஆர்ட் 
ஸ்கூ ல் ேசர வி ம்பினான். ஒ  கைலஞனின் வாழ்க்ைக அவைன மிக ம் கவர்ந்த . 
 
    ஆனால் அப்பாதான் சம்மதிக்கவில்ைல. தற்ெசயலாக, தான்ேதான்றியாக, 
மன க்கிைசந்தவா  அைமக்கப்ப ம் ஒ  வாழ்க்ைகயின் சந்ேதாஷங்கள் அவ க்குப் 

ாியவில்ைல. உலகத்தில் தன் கைடசி நாள் வைர, ஒவ்ெவா  நா க்காக ம் ன் 
ஜாக்கிரைதயாகத் திட்டங்கள் ேபாட்  ைவக்கும் மனப்பான்ைம அவ க்கு. 
குழந்ைதையத் தன் ேபாக்கில் தனிேய நடக்க விட்டால் த க்கி வி ந்தால்கூட அழா . 
இைத அவர் உணரவில்ைல. 
 
    நான் த க்கி விழவில்ைல. இனித் த க்கி விழேவ மாட்ேடன். இன்  நான் 
இஞ்சினியர். ஆனால் இ  எனக்கு லாபமா, நஷ்டமா? என்  ரகு சிந்தித்தான். சில 
வ ஷங்கள் ன்வைர அவன் மனத்தில் எண்ணற்ற உணர் க ம் ஏண்ணங்க ம் 
வண்ணச் ேசர்க்ைகக ம் ேதாற்றங்க ம் ேதான்றிய வண்ணமி ந்தன. ஏேதேதா 
படெம த ேவண் ெமன்ற ெவறி இ ந்த . இப்ேபா  உணர் கள் தான் மிச்சம்; 
ெவறி இல்ைல. இன் ம் சில வ டங்களில் உணர் க ம் மைறந் வி ேமா? 
அப்ேபா  யாேரா ஒ  தற்ெகாைல ெசய்  ெகாண்டாள், அ  என்ைன அவ்வளவாகப் 
பாதிக்காேதா என் சிேநகிதர்கைளப் ேபால எனக்கும் அ தாபம், பிாி  த ய 
ெமல் ய உணர் களின் கூர் ம ங்கி வி ேமா? 
 
    பிறகு சந்திரைனப் ேபால ம் பாஸ்கைரப் ேபால ம் நா ம் சும்மா கைலையப் 
பற்றி ம் கைலஞர்கைளப் பற்றி ம் வறட் க் க த் க்கைள உதிர்த் க் 
ெகாண் ப்ேபன். உயிர் இ க்கா , உணர்ச்சிகள் இ க்கா , இலட்சியங்கள் 
இ க்கா . ேதேஜாமயமாக என் ள்ேள நிரம்பி ள்ள உணர் கள் ெசத் க் 
ெகாண்ேட ேபாகும். 
 
    இ ம் தற்ெகாைலதாேன? 
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    ரகுவிற்குத் தன் இதயத்ைத யாேரா அ த்திப் பிைசவ  ேபா ந்த . மண்ைடயில் 
சம்மட் களால் பளார் பளார் என்  ஓங்கி அைறவ  ேபா ந்த . ெவட்ட ெவளிக்கு 
ேவகமாக ஓ ப் ேபாய்க் ேகாெவன்  கதறியழலாம் ேபால் இ ந்த  இ ம் 
தற்ெகாைலதான், இ ம் தற்ெகாைல தான். கைல உணர் க க்கும் ெமன்ைமயான 
இலட்சியங் க க்கும் மதிப்பில்லாத ச கத்தில் இ  ேபால எவ்வள  தற்ெகாைலகள். 
 
    வாழ்க்ைகைய வ ம் உணராமேலேய அந்தப் ெபண் ெசத்  விட்டாள். ெமல்ல 
ெமல்ல ெசத் க் ெகாண்ேட ேபாவைத உணராமல், நாங்கள் வாழ்ந்  ெகாண்ேட-
யி ப்ேபாம். 
 
    அவள் அதிர்ஷ்டசா . 
    ----------------------------------------------------------- 
 

11. இண்டர்வி  
 
    சுவாமிநாதன் அப்பா டன் கைடத் ெத வில் நடந்  ெகாண் ந்தான். 
 
    எவ்வள  கைடகள், எவ்வள  ஜனங்கள், எவ்வள  காட்சிகள். ஆனால் 
சுவாமிநாதன் இெதான்ைற ம் கவனிக்க வில்ைல. அப்பா டன் நடக்கிேறாம். 
அப்பா டன் நடக்கிேறாம் என்ற ெப ைமயில் அவன் மிதந்  ெகாண் ந்தான். 
திடீெரன் , 'ஐஸ்கிாீம் ேவ மாடா?" என்றார் அப்பா. சுவாமிநாத க்கு அப்பாவின் 
ேகள்வி வியப்பாக ம் சற்ேற ேராஷமாக ம் இ ந்த . "ேவண்டாம்பா. நான் 
குழந்ைதயா என்ன?" என்றான். அப்பா சிாித்தார்... 
 
    கி கி ெவன்ற சத்தம். அப்பா சிாிக்கும் சத்தமா? சாைலயில் ேபாகும் ஏதாவ  
ைசக்கிள் மணிச் சத்தமா? அல்ல  - சுவாமிநாதன் தி க்கிட் ப் ப க்ைகயில் எ ந்  
உட்கார்ந்தான். கி கி ெவன்  க காரத்தின் அலாரம் இ திவைர ஒ த்  
ஓய்ந்த . 
 
    ஆ! இன்  இன்டர்வி . 
 
    ப க்ைகையச் சுற்றி ைவத்தபிறகு, இரவில் அக்காவிட மி ந்  தி ட் த்தனமாக 
எ த்  வந்தி ந்த க காரத் டன் அவன் ெமல்ல அ த்த அைறக்குச் ெசன்றான். 

ங்கிக் ெகாண் ந்த அக்காவ கில் க காரத்ைத ைவத்தான். அப்ேபா  அலாரம் 
மீண் ம் இேலசாகக் கி கி த்த  - அ  ஓய்ந்  ங்கிப் ேபான குழந்ைத 

க்கத்தின் ந ேவ ஒ ைற விசும்பிக் ெகாள்வ  ேபால. நல்லேவைள, சத்தத்தில் 
அக்கா எ ந்தி க்கவில்ைல. 
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    பல்ெபா யின் சு சு ப்பான இனிப் ம் ெமாரெமாரப் ம்; அவன் ேபட் ையப் பற்றி 
ேயாசிக்கத் ெதாடங்கினான்.- ேபட்  அைறக்குள் ைழ ம்ேபா  "குட்மார்னிங்" 
அல்ல  "குட் ஆப்டர் ன்" ( ன்னைக டன்?) ேகள்விக க்ெகல் லாம் பயப்படாமல் 
டக்டக்ெகன்  பதில் - எதற்காகப் பயப்பட ேவண் ம்? அவ க்கு எப்ப  ேவைல 
ேதைவேயா அப்ப ேய அவர்க க்கும் ஆள் ேதைவ. அந்த ஆள் அவனாகேவ 
இ க்கலாம். அைதத்தான் இன்  ேசாதித் ப் பார்க்கப் ேபாகிறார்கள். 
 
    இப்ேபாைதக்குஅவன் அவர் க க்காக விண்ணப்பத்தாளில் எ தப்பட்ட ஒ  
ெவ ம் ெபயர், பாஸ்ேபார்ட் அள ப் ைகப்படத்தில் சுய உணர் க் கூச்சத் டன் 
விழித் க் ெகாண் க்கும் இைளஞன் ரத்த ம் சைத மாக அவைன அவர்கள் 
இனிேமல்தான் சந்திக்க ேவண் ம். யார் இந்தச் சுவாமிநாதன்? எப்ப ப்பட்டவன்? 
ைதாியசா யா? ேகாைழயா? த்திசா யா, ட்டாளா? சு சு ப்பானவனா, 
ேசாம்ேபறியா? நாணய ள்ளவனா, ேமாசக்காரனா? உபேயாக ள்ளவனா, 
உதவாக்கைரயா? அவ க்கு என்ன ெதாி ம், என்ன ெதாியா ? இவ்வளைவ ம் 
இன்  ஒ  நாளில் ஒ  சில நிமிடங்களில் அவர்கள் கண் பி க்கப் ேபாகிறார்கள். 
அேடயப்பா! அவ க்ேக இந்த இ ப  வ டங்களில் தன்ைனப் பற்றி வ ம் 
ெதாிந்  ெகாண்  விட்டதாகச் ெசால்ல யா . சில சமயங்களில் தன் மீ  
இரக்க ம் சில சமயங்களில் ேகாபமாக ம் இ ந்த . இ ப  வ டங்கள், அதாவ  
ஏழாயிரத்  ன்  நாட்கள் இவற் ள் ஒ  சில நாட்களில் ஒ  சில கட்டங்களில் 
மட் மாவ  அவன் ேவ  விதமாக நடந்  ெகாண் ந்தால் - ேவ விதமான 

கள் ெசய்  ேவ  விதமான பாைதகளில் அ ெய த்  ைவத்தி ந்தால்! - இன்  
அவன் இன்ெனா  விதமான மனிதனாக, இன்ெனா  விதமான வாழ்க்ைக வாழ்ந்  
ெகாண் ப்பான்... 
 
    திடீெரன்  பால்காரன் கூப்பி ம் சத்தம் ேகட்ட . அவன் பாைல வாங்கி ஸ்டவ்வில் 
ைவத்தான். அதற்குள் அம்மா ம் எ ந்  ெகாண்டாள். 
 
    நி ஸ்ேபப்பைரப்* ப த்  க்கும்ேபா  அம்மா ைகயில் காப்பி டன் வந்தாள். 
"எத்தைன மணிக்குச் சாப்பி வாய்?" என்றாள். 
 
    "எட்  மணிக்கு" 
 
    "அவ்வள  சீக்கிரமாகவா?" 
 
    "பஸ் கிைடச்சுப் ேபாக ேவண்டாமா? ஈசுவர மாமா ட் க்கு ேவேற ேபாக ம்." 
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    "சாி .. கறிகாைய மட் ம் சித்ேத ந க்கிக் ெகா த்தா யானால் ேதவைல." 
 
    "இம்" 
 
    ட் க்குள்ேள சுற்  ேவைலகெளல்லாம் அவன்தான் ெசய்ய ேவண் ம். ஜா  
சம்பாதிக்கிறாள். அவைள ேவைல ெசய்யச் ெசால்ல அம்மா க்குத் ைதாியமில்ைல. 
அவன் சம்பாதிக்கத் ெதாடங்கிய பிறகு? 
 
    அவன் கறிகாய் ந க்கிக் ெகாண் ந்தேபா  ஜான வந்தாள். "இன்ைறக்கு 
என்னேவா அலாரம் அ ச்சேத காதிேல விழவில்ைல" என்றாள். "நீ ஏதாவ  விஷமம் 
ெசய்தாேயாடா?" 
 
    "எனக்ெகான் ம் ெதாியா  உன் க காரத்ைதப் பத்தி." என்றான் சுவாமிநாதன். 
 
    "அவன் என்ன  ெசய்தான், பாவம்" என்றாள் அம்மா. 
 
    அம்மா க்கும் பிள்ைளக்குமிைடேய அபாயகரமான அன்னிேயான்னிய ம் ரகசிய 
உடன்ப க்ைகக ம் நில வ தாக ஜா க்குத் ேதான்றிய . "நீ ஒன் ம் 
அவ க்காகப் பாிந்  ெகாண்  வராேத" என்றாள். "அவன் இப்ப த்தான் 
ேவ ெமன்ேற ஏதாவ  ெசய்வான். ஒ நாள் என் ேஹர் பின்ைனெயல்லாம் ஒளித்  
ைவத்தி ந்தான்." 
 
    "நீ தான் த ல் என் ேஷவிங் ெஸட்ைட ஒளித்  ைவத்தி ந்தாய்" என்றான் 
சுவாமிநாதன். 
 
    "தினசாி நான் ஆபீசுக்குப் ேபாகிெற ேநரம் பார்த்  நீ ரஸ் ங் ேடபி க்ெகதிாில் 
க்ஷவரம் பண்ணிக் ெகாள்ள உட்காரத் ெதாடங்கினாய். அதனால்தான் ஒளித்  
ைவத்ேதன்". 
 
    "உனக்கு எப்ப  ஆபீஸ் ேபாகிற ேநரமாயி ந்தேதா, அப்ப ேய எனக்கும் காேலஜ் 
ேபாகிற ேநரமாயி ந்த ." 
 
    " கத்திேல ஒ  மயி  கூட ைளச்சி க்கவில்ைல உனக்கு, அப்ேபாெதல்லாம் - 
அ க்குள்ேள ஒ  க்ஷவரம். க்ஷவரம் பண்ணிக் ெகாள்ளாவிட்டால் காேலஜுக்குள்ேள 
விடமாட்டார்களா என்ன?" 
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    "ப டைர ம் ஸ்ேநாைவ ம் அப்பிக்ெகாண்  ேபாகாவிட்டால் உங்க 
ஆபீசுக்குள்ேள விடமாட்டார்களா என்ன?" 
 
    "ஜாஸ்தி ேபச ேவண்டாம்". 
 
    "உன்ைனவிடக் குைறச்சலாகத்தான் ேபசிேனன்". 
 
    "நான் ஆபீசுக்குப் ேபானதினாேலதான் நீ காேலஜுக்குப் ேபாக ந்த  - ஞாபகம் 
வச்சுக்ேகா" என்  ஜா  சீறினாள். 
 
    'அப்பா பணத்திேலதான் நான் ேபாேனன்". 
 
    "ஆமாம்; தாத்தா பணம். நான் ஒ த்தி சம்பாதிக்காவிட்டால் அப்ேபா 
ெதாிஞ்சி க்கும், நா  காசு சம்பாதிக்கத் ப் க் கிைடயா ; ெவக்கமில்லாமல் 
என் டன் சண்ைடக்கு வராேத". 
 
    சுவாமிநாத க்குச் சு க்ெகன்ற ; ேமேல ேபச யாமல் ெமௗனமானான். பாணம் 
ைதத்  விட்டைத உணர்ந்த தி ப்தி டன் ஜா ம் ெமௗனமானாள். 'நான் 
சம்பாதிக்கிேறன். நான் மட் ந்தான் சம்பாதிக்கிேறன்' - இ  அவ ைடய 
பிரம்மாஸ்திரம். 
 
    ஜா க்குக் காப்பி ெகா த்  விட்  அம்மா சைமயலைறயி ந்  ெசன்  
விட் ந்தாள். சுவாமிநாதன் ெபாங்கி வந்த அ ைகைய அடக்கிக் ெகாண் , காய்கறி 

வைத ம் ந க்கி த்தான். பிறகு ேவகமாகப் பாத் ைம ேநாக்கி நடந்தான். 
ஆைச தீர அ  தீர்க்கலாெமன் . ஆனால் பாத் மில் அம்மா குளித் க் 
ெகாண் ந்தாள். சுவாமிநாதன் ஆத்திரத் டன் படபடெவன்  கதைவ இ த்தான். 
இவ க்கு என்ன இப்ேபா  அவசரம்? 
 
    "யா ?" என்றாள் அம்மா. 
 
    "எனக்கு ேலட்டாச்சும்மா". 
 
    "இேதா - அஞ்ேச நிமிஷம்". 
 



 158

    அம்மா வ வதற்கு ஐந்  நிமிடங்கு க்கு ேமேலேய ஆயிற் . சுவாமிநாதன் 
ெபா ைமயிழந்தவனாகக் கு க்கும் ெந க்கமாக உலவினான். கைடசியில் ஒ  
வழியாக அம்மா வந்தாள். "குழாயிேல ெராம்பக் ெகாஞ்சமாக ஜலம் விழற டா" என்  
மன்னிப் க் ேகா ம் குர ல் கூறினாள். 
 
    சுவாமிநாதன் ரவிக்ைகயணியாமல் ெவ ம் டைவையச் சுற்றிக் ெகாண் ந்த 
அம்மாைவப் பார்க்கக் கூச்சப் பட் க் ெகாண்  ேவ  பக்கம் பார்த்தான். அவர்கள் 
இரண்  ெபண்கள், அவன் ஒேர ஓர் ஆண். இப்ேபா  அப்பா மட் ம் உயி டன் 
இ ந்தி ந்தால்! 
 
    பாத் மில் குழாையத் திறந்  விட் விட் ச் சுவாமிநாதன் ேயாசித்தான். 
' ன்ெபல்லாம் அப்பா ெசத் ப் ேபாவதற்கு ன்ெபல்லாம் - ஜா ம் நா ம் 
எவ்வள  ஒற் ைமயாக இ ந்ேதாம்! எப்ேபா ம் விைளயாட் , கூச்சல், சிாிப் , 
அமர்க்களம். "ேடய்! சித்தநாழி ேபசாம க்கமாட்டீர்கள்?" என்  அப்பாவின் 
அதட்டல், உடேன சற்  அைமதி. பிறகு மீண் ம் அமளி. 
 
    'ஆனால் இப்ேபா  சிேநகித ம் இல்ைல, விைளயாட் ம் இல்ைல. சதா 
சண்ைடதான்...' 
 
    அவன் குளித் விட்  வ ம்ேபா  ஜா  சினிமாப் பாட்ெடான்ைற னகியவா  

ரஸ் ங் ேடபி க்ெகதிாில் உட்கார்ந்  தைலமயிாில் எண்ெணய் தடவிக் ேகாதிக் 
ெகாண் ந்தாள். என்ன பாட் , என்ன ஆனந்தம். அவ க்கு எாிச்சல் ட் வதில் 
அவள் ேதர்ந்தவள். ரஸ் ங் ேடபிள் ராய க்குள் அவ ைடய பனியன் இ ந்த . 
" ராயைரத் திறக்க ம்" என்றான். அவள் இடத்தி ந்  எ ந்திராமல் சற்ேற 
ஒ க்களித்  உட்கார்ந்தாள். சுவாமிநாதன் கூசியவாேற அவ ைடய 
விலாப்பக்கத்த ேக குனிந்  ராயைரத் திறந்  ேத க் ெகாண் ந்தேபா  கூந்தைல 
ேம ந்  கீழாக சீவிக் ெகாண் ந்தாளாைகயால் அவ ைடய ழங்ைக அவன் 
ேமல் இரண்  ன்  தடைவ இ த்த . அவ ைடய டைவத் தைலப்  அவ ைடய 
ெவற்  கின் ேமல் உரசிய . கூந்தைல அவள் நீ ம்ேபா  உண்டான 
கலகலெவன்ற வைளயேலாைச; கி கி ப்பான ந மணம்- சுவாமிநாத க்குக் கண 
ேநரத் க்கு அவள் ேம ந்த ெவ ப் க் குைறந்  ஒ  ாிப் ம் இன்பக் கிளர்ச்சி ம் 
உண்டாயிற் . சில சமயங்களில் அவைளப் பார்க்கும்ேபா  இப்ப ப்பட்ட 
உணர் கள்தான் ஏற்ப கின்றன. உடேனேய இதற்காகத் தன் மீ  ேகாப ம் 
வ கிற . அலட்சியப்ப த்த யாத ஏேதா ஒன்ைறப் ெபற்றி க்கும் காரணத் க்காக 
அவள் மீ  ெபாறாைம உண்டாகிற . 
 
    அவன் தைலவாாிக் ெகாள் ம்ேபா  அவள் குளிப்பதற்காக எ ந்தாள். ஒ கணம் 
அவன் பின்னால் நின்  கண்ணா யில் தன் கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்டாள். 
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சுவாமிநாத க்கு மீண் ம் எாிச்சலாக இ ந்த . தன் கத்தில் அவ க்கு இன் ம் 
நம்பிக்ைக வரவில்ைல, அைதப் பிறர் ன்னிைலயில் பார்க்க அவன் கூசினான். 
    ெநற்றியில் வி தி இட் க் ெகாண்  அவன் சுவாமிைய நமஸ்காரம் ெசய்தான். 
சாப்பிட உட்கார்ந்தான். அவன் சாப்பிடத் ெதாடங்கும்ேபா  திடீெரன்  
பாத் மி ந்  ஜா  கூப்பிட்டாள்: "அம்மா! அம்மா!" 
 
    அம்மா பாத் க்குச் ெசன்றாள். சுவாமிநாதன் குழம் ச் சாதத்ைதச் சாப்பிட்  

த்தான். தட் ல் மிச்சமி ந்த கறிையெயல்லாம் தின்றான். ைகவிரல்கைளெயல்லாம் 
ஒவ் ெவான்றாக நக்கிக் ெகாண்டான். அம்மா வரேவயில்ைல. அவ க்குக் ேகாபம் 
வந்த . அம்மா குளித்  ேலட்டாக்கின  ேபாதாெதன்  இப்ேபா ம் 
ேலட்டாக்குகிறாள். அம்மா ம் ஜா மாக அவைனத் தாமதப்ப த்திச் சதி 
ெசய்கிறார்கேளா? "ஏ அம்மாவ்!" 
 
    அம்மா ஓ  ஓ  வந்தாள். " ைகத் ேதய்ச்சு விட ெமன்றாள்..." என்றவா  
அவசரமாக அவ க்குச் சாதம் பாிமாறினாள். "ேபா ம்! ேபா ம்!" என்  ஒ  பி ச் 
சாதத்ைத அவன் ஒ க்கினான். 
 
    "சாப்பிடறேதயில்ைலேய நீ". 
 
    "இப்ப ச் சாதம் ேபாட  மணி ேநரமாக்கு: நிைறயச்' சாப்பிடலாம்". 
 
    "நீ உட்கார்ந்தி ப்பேத மறந்  ேபாச்சு". 
 
    "என்ைன உனக்கு மறந்  தான் ேபாகும்". 
 
    "நன்றாகக் ேகாபம் வர  உனக்கு, உங்கப்பா மாதிாி" என்ற அம்மா ேமார் ஊற்றத் 
ெதாடங்கினாள். 
 
    அவசரமாகச் சாப்பிட்  த்தான். சட்ைட ம், பாண் ம் அணிந்  ெகாண்  
அவன் ஸாக்ஸ் அணி ம்ேபா  ஜா  குளித்  விட்  வந்தாள். ஸாக்ஸ் னியில் ஒ  
ஓட்ைட. ஜா வின் டைவக ம் ரவிக்ைகக ம் ைகக்குட்ைடக ம், ெச ப் க ம் 

ெடங்கும் இைறகின்றன. அவ க்ேகா ரகத் க்கு ஒன் கூட இ ப்பதில்ைல. அப்பா 
இ ந்தவைர அவ க்கு ேவண் யைதெயல்லாம் பார்த் ப் பார்த்  வாங்கி வ வார். 
 
    "எங்ேகடா உனக்கு இன்டர்வி " என்  டைவ ம ப் கைளச் சாி ெசய்தவாேற 
ஜா  ேகட்டாள். அவன் தான் ேபாகும் கம்ெபனியின் ெபயைரச் ெசான்னான். 
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    "ைபசா ஏதாவ  ேவ மா?" 
 
    "ஒண் ம் ேவண்டாம்". 
 
    அவள் கத்தில் ஒ  ன்னைக ேரைக. 'சிாி, சிாி. எனக்கு ேவைல கிைடத்த பிறகு 
நாேனா அம்மாேவா உன்னிடம் பிச்ைச ேகட்கேவண் யிரா ' என்  நிைனத்தவா  
கர்சீப், ேபனா, பர்ஸ், சர்ட் பிேகட் கள் த யவற்ைறத் திரட் க் ெகாண்  அவன் 
கிளம்பினான். "ேபாயிட்  வேரம்மா". 
 
    "ைதாியமாய்ப் ேபாயிட்  வா, சுவாமிைய நிைனச்சுக்ேகா". 
 
    ட் ற்கு ெவளிேய வந்  ெநற்றி வி திைய அழித் க் ெகாண்டான். சுவாமிைய 
நிைனத் க் ெகாள்ளத்தாேன ேவண் ம்? காைல ெவய்யி ல் நடப்ப  உற்சாகமாக 
இ ந்த . சாைலையப் ெப க்கிக் ெகாண் ந்த ஒ  ேதாட்  அவைனப் பார்த் , 
"மணி என்ன?" என்  ேகட்டான். ஒ  கணம் த மாறிவிட் ,"எட்டைர" என்றான் 
சுவாமிநாதன். சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு ஒ  நல்ல ாிஸ்ட் வாட்ச் வாங்க ேவண் ம். 
பிறகு, எல்லா க்கும் கெரக்டாக மணி ெசால்லலாம்... 
 
    ஈசுவர மாமா தன் ட்  வராந்தாவிேலேய உட்கார்ந்தி ந்தார். அவைன வரேவற்  
உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றார். "எத்தைன மணிக்கு இன்டர்வி ? என்றார். 
 
    "பத்  மணிக்கு". 
 
    "இன்  ெசவ்வாயா? - 'திண் க்கல் சத்திரத்தி ந்  ெவள்ளிக்கிழைம 

றப்பட்டவன் வி ப் ரத்திேல ெசத்தான் ஞாயிற் க் கிழைம' - இன்  ன்  
மணிக்கு ராகு காலம்; கவைலயில்ைல" என்றார் அவர். பிறகு, "உன் சர் பிேகட் ெர . 
கம ! அந்தப் ைபைய எ த் க் ெகாண்  வா" என்றார் தன் ெபண்ணிடம். 
 
    நடத்ைத சர் பிேகட் ேவண் ெமன்  அவாிடம் ேகட் ந்தான் அவன். கம  
ைபைய எ த்  வ ம்ேபா  அவ ைடய அம்மா ம் வந்தாள். "என்னப்பா 
சுவாமிநாதா, ெசௗக்கியமா?" என்றாள். 
 
    "உம்" 
 
    "உங்கம்மா இந்தப் பக்கம் வரேதயில்ைலேய". 
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    "ேவைல சாியாயி க்கு" என்றான் சுவாமிநாதன். 'எனக்கு ேவைல கிைடத்  நான் 
நல்ல நிைலைமக்க வந்த பிறகு எங்கம்மா எல்ேலாைர ம் பார்க்க வ வாள்' என்  
நிைனத்தான். 
 
    சர்ட் பிேகட்ைட வாங்கிக் ெகாண்  அவன் றப்ப ம் ேபா , "என்கூடேவ காாில் 
வந்  விேடன்" என்றார் ஈசுவரன். திய கார், கு க்க ல்லாத ஓட்டம். ெமத்ெதன்ற 
ஆசனம். அம்மா ம் ஜா ம் அவைனத் தாமதப்ப த்த நிைனத்தார்கள். ஆனால் 
அவ க்குக் காாில் ஃப்ட் கிைடத்  விட்ட . அப்பாைவப் ேபாலேவ அப்பாவின் 
சிேநகிதர்க ம் நல்லவர்கள். 
 
    ஈசுவரன் ஏேதா ராகத்ைத னகிக் ெகாண்ேட கார் ஓட் க் ெகாண் ந்தார். 
அப்பா ம் இப்ப த்தான் ஏதாவ  ராகத்ைத னகிக் ெகாண்ேட இ ப்பார். 
ஈசுவர க்கு உச்ச நிைலயில் ெசாட்ைட விழத் ெதாடங்கியி ந்த , அப்பாைவப் 
ேபாலேவ. அவ க்குத் திடீெரன்  அப்பா டன் டாக் யில் ேபான நிைன கள் 
எ ந்தன. காைலயில் ெசாப்பனத்தில் பார்த்த அப்பா எவ்வள  அழகாக இ ந்தார். 
 
    ேபட் க்கு அைழத்தி ந்த கம்ெபனி வாயி ல் அவைன இறக்கிவிட் ,'ைரட்ேடா - 
குட்லக்!' என்  ஈசுவரன் காைரச் ெச த்திக் ெகாண்  ேபானார். 
 
    சுவாமிநாதன் எதிேர இ ந்த ெபாிய கட் டத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தான் - உயரமான, 
அழகான கட் டம். கண்ணா க் கதைவத் தள்ளிக் ெகாண்  உள்ேள ைழந்த டன் 
கீேழ விாிக்கப்பட் ந்த அழகிய மாட் ங்க், கண்ணா யா ம் பிளாஸ் க்கினா ம் 
பிைள ட் னா ம் அைமக்கப் பட் ந்த சுவர்க ம் ண்க ம், பளபளக்கும் 
ேமைஜய ேக அமர்ந்  ேபானில் ேபசிக் ெகாண் ந்த ாிஸப்ஷனிஸ்ட் மங்ைக... 
இவ்வளைவ ம் பார்த் த் தயக்கமாக ம் பயமாக ம் இ ந்த . 
 
    ாிஸப்ஷனிஸ்ட் மிக ம் அழகாக இ ந்தாள். சிவப் ப் டைவக்கும் க ப்  
ரவிக்ைகக்கும் டப்படாமல் தப்பி அவ ைடய ெவள்ைள ெவேளெரன்ற ச மம் 
இங்குமங்குமாய்த் ெதன்பட் க் ெகாண் ந்த . சுவாமிநாதன் அவள ேக 
ெசன்ற டன்,"ெயஸ் ப்ளீஸ்" என்றாள் அவள் ன்னைக டன். சுவாமிநாத க்கு 
இதயம் படபடெவன்ற .* "இன்டர்வி க்கு வந்ேதன்" என்  த மாற்றத் டன் 
ைகயி ந்த க தத்ைத அவளிடம் காட் னான். "ெஸகண்ட் ஃப்ேளார் ப்ளீஸ் - ம் 
நம்பர்  நாட் " என்றாள் அவள் அேத ன்னைக டன். 
 
    இரண்டாவ  மா யில் ஒ  ைலயில் ேபசிக் ெகாண் ந்த ன்  பி ன்களிடம் 
இ ற்றிரண்டாம் நம்பர் அைறக்கு வழி ேகட் க் ெகாண்  அவன் ேமேல நடந்தான். 
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பின்னால் அவர்கள் சிாிக்கும் சத்தம் ேகட்ட ; தன் காரணமாகத்தான் சிாிக்கிறார்கேளா 
என்னேவா? இவர் க க்கு ேவைல கிைடயாேதா? அவன் இங்ேக வந்த பிறகு 
இவர்க க்கு நிைறய ேவைல ெகா ப்பான். 
 
    இ ற்றிரண்டாம் நம்பர் அைறக்குள் ஏற்கனேவ பல இைளஞர்கள் 
காத்தி ந்தார்கள். அவன் உள்ேள ைழந்த ம் எல்லார் கண்க ம் அவைன ேநாக்கித் 
தி ம்பின. சுவாமிநாதன் கூச்சத் டன் கா யாக இ ந்த ஒ  நாற்கா யில் 
உட்கார்ந்தான். அவைனப் பார்த் க் ெகாண் ந்தவர்கள் ெமல்லப் பார்ைவைய 
ேவ  திைசகளில் தி ப்பினார்கள். இவன் ஒ  பிரமாதமான ேபாட் யாக வரக் 
கூ யவனில்ைல என்  நிைனத்தவர்கள்ேபால. சுவாமி நாதன் அவர்கைள ஒ  
ேநாட்டம் விட்டான். அவர்களில் சிலைரயாவ  அவனால் ேதாற்க க்க யாதா? 
 
    திடீெரன்  ஒ  ந க்கு மீைச இைளஞன் "ஹேலா!" என் றான் சுவாமிநாதைனப் 
பார்த் . ன்  எம்ப்ளாய்ெமண்ட் எக்ஸ்ேசஞ்சில் சந்தித்தி ந்த அந்த இைளஞைன 
அைடயாளம் கண்  ெகாண் ,"ஹேலா" என்றான் சுவாமிநாத ம். எம்ப்ளாய்ெமண்ட் 
எக்ஸ்ேசஞ்சில் ெபாசுக்கும் ெவய்யி ல் நீளமான கி வில் நின்றி ந்தேபா  
ெபா வான ஒ  எாிச்ச ம் தவிப்பி ம் ைள விட் ந்த அவர்க ைடய நட்  
இப்ேபா  மீண் ம் ஊட்டம் ெபற்ற . 
 
    "இன் ம் ேவைலெயான் ம் கிைடக்கவில்ைலயா?" 
 
    "ஒ  இழ மில்ைல." 
 
    பரஸ்பர அ தாபங்கள்; ேயாசைனகள். 
 
    ேஹாேஹாெவன்ற ஒ  அட்டகாசசவ் சிாிப்  -எதிேர உட்கார்ந்தி ந்த ஒ  
ப மனான இைளஞன்தான் அப்ப ச் சிாித்தான். தான் ெசன்றி ந்த பல ேபட் கைளப் 
பற்றிய அ பவங்கைள அவன் விவாித் க் ெகாண் ந்தான்.: 
 
    "காேலஜ் பாஸ் பண்ணிவிட்  இவ்வள  நாட்கள் என்ன ெசய்  ெகாண் ந்தாய்?" 
 
    "உங்க ைடய விளம்பரத் க்காகக் காத் க் ெகாண் ந் ேதன்." 
 
    "நீ இந்த ேவைலக்கு ஏற்றவெனன் நிைனக்கிறாயா?" 
 
    "நிச்சயமாய். ஆனால் இந்த ேவைலதான் எனக் அவ்வள  ஏற்றதில்ைல." 
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    "ைடப்பிங் ெதாி மா உனக்கு?◌் 
 
    "ெதாியாேத ஸார்; யார் அவர்?" 
 
    "எவ்வள  சம்பளம் எதிர்பார்க்கிறாய்?" 
 
    "உங்க க்கும் எவ்வள  கட் ப யாகும்?" 
    குண்  வா பனின் ஒவ்ெவா  வாக்கியத்ைத ம் ெதாடர்ந்  குபீெரன்ற சிாிப் . 
ெமௗனம் தாகரமாக வளர்ந்  திகிைல ம் தவிப்ைப ம் எ ப் வைதத் 
தவிர்ப்பதற்காக அவர்கள் சிாித்தார்கள். தங்க ைடய பயங்கைள ம் 
பல னங்கைள ம் மைறப்பதற்காக ம், தங்கைளப் பற்றிய உண்ைமைய 
மறப்பதற்காக ம் சிாித்தார்கள். ேபட் யில் உண்ைம ெவளியாகப் ேபாகிற .. அந்தக் 
கணம் வைரயில் சிாித் க் ெகாண்ேடயி க்கலாம்... 
 
    திடீெரன் ஒ  க்குக் கண்ணா  ஆசாமி ைகயில் ஒ  ெபயர்ப் பட் ய டன் 
அைறக்குள் வந்தான். "ைஸலன்ஸ் ப்ளீஸ்!" என்  கூறினான். "உங்கைளப் ேபான்ற 
ப த்த இைளஞர்கள்.." என்  ஒ  ெசாற்ெபாழி , அவர்கள் யா ம் ேபசவில்ைல. 
கம்ெபனியிடம் காாியம் ஆக ேவண் யி க்கும் ேபா , கட் த்தறியின் உளறைல ம் 
சகித் க் ெகாண் தாேன ஆக ேவண் ம். 
 
    க்குக் கண்ணா  ஒவ்ெவா வராக அைழத்  அவர்க ைடய சர் பிேகட் கைளப் 
பாிேசாதித்தான். பிறகு ஒ  தள்  கதைவத் திறந்  பக்கத்  அைறக்குள் எட் ப் 
பார்த்  ஏேதா கூறிவிட் , "ஆல்ைரட்! நான் ெபயர் கூப்பி பவர்கெளல்லாம் 
ஒவ்ெவா வராக எ ந்  இந்த அைறக்குள் ெசல் ங்கள் - த ல், மிஸ்டர் ..." என்  
பட் ய ல் இ ந்த தல் ெபயைர வாசித்தான். கூப்பிடப்பட்ட இைளஞன் எ ந்  
ெசன்றான். 
 
    தல் ெபயர் தன் ைடயதாக இல்ைலேய என்  சுவாமிநாத க்கு ஆ தலாக 
இ ந்த . இயல்பாகேவ அவன் தல் ஆசாமி மல்ல, கைடசி ஆசாமி மல்ல. அவன் 
ேவண் யெதல்லாம் இந்த இரண் க்கும் ந வில் ஒ  மைறவான இடம். தலாவதாக 
இ ப்பதற்கும் கூச்சம். கைடசியாக இ ப்பதற்ம் ெவ ப் . 
 
    ஒன் , இரண் , ன்-ெபயர் வாசிக்கப்ப பவர்கள் ஒவ்ெவா வராக எ ந்  
ெசன்றார்கள். 'எல்லாம் ெவ ம் ஐ வாஷ்' என்றான் குண்  வா பன். "ேவைலக்கு 
ேவண் ய ஆைள ஏற்கனேவ ேதர்ந்ெத த்தி ப்பார்கள் சிபாாிசு லமாய். நம் ைடய 
சர்ட் பிேகட் கள் ண்; நாம் இங்ேக வந்த  ண்.." 
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    குண்  வா பனின் பிரசங்கமாாி, பிரசங்கப் யல் ஒ  அரசியல் தைலவனாக 
அவன் வரக்கூ ம். ஒ  ஆபீஸ் நாற்கா யில் அமர்ந்  இன்ெனா வர் கீழ் ேவைல 
ெசய்பவனாக அவைனக் கற்பைன ெசய்  பார்க்க யவில்ைல. பார்க்கப் ேபானால் 
தன்ைனக்கூட நாள் ம் ஒேர இடத்தில் அமர்ந்  ேவைல ெசய்பவனாக 
சுவாமிநாதனால் நிைனத் ப் பார்க்க யவில்ைல- எந்த விதமான ேவைலேயா? 
'ஆபீஸ் உதவியாளன்' என்  விளம்பரத்தில் குறிப்பிட் ந்த . யா க்கு எந்த 
விதமான உதவி? அவ க்குக் கீேழ அவ க்கு உதவி ெசய் ம் யாராவ  
இ ப்பார்களா? வராந்தாவில் இ ந்த பி ன்கள் - ஆ! அவர்கைள அவன் விரட்டலாம்.. 
ஒ  ெபாிய அைறயில் ேவ  சில மனிதர்க டன் அவன் உட்கார்ந்தி ப்பான். இைதப் 
ேபாலேவ ஒ  அைற. 
 
    சுவாமிநாதன் அைறையச் சுற்றித் தன் பார்ைவையச் சுழலவிட்டான். ேமேல 
கூைரயில் ெலாடக்கு ெலாடக்கு என்  சத்தமிட்டவா  ஒ  மின் விசிறி சுழன்ற . 
சுவாில் ஒ  பல்  உட்கார்ந்தி ந்த . திறந்தி ந்த ஜன்னல் வழிேய இ ந்த ஒ  
மரத்தின் பச்ைச இைலக ம், ரத்தில் நீல வான ம் ெதாிந்தன. ெவய்யி ன் 
கிரணங்கள் தைரயில் ஜன்னல் வ வத்தில் ஒ  ஒளிக் கட்டத்ைதப் ப ய விட் ந்தன; 
ஜன்னல் கண்ணா யின் மீ  'ெஙாய்ங்...' என்ற ாீங்காரத் டன் ஒ  குளவி தன் 
தைலைய மீண் ம் மீண் ம் ேமாதிக் ெகாண் ந்த . அ கில் எங்கி ந்ேதா 
படபடெவன்  ைடப் அ க்கும் சத்தம் ேகட் க் ெகாண் ந்த . 
 
    குண்  வா ப ம் ந க்கு மீைச ம் காரசாரமாக விவாதித் க் ெகாண் ந்தார்கள்; 
அைறயி ந்தவர்கள் ஒவ்ெவா வராக எ ந்  ேபட்  அைறக்குள் ெசன்றார்கள். 
சுவாமிநாதன் அந்த அைறையப் பற்றி ம் தன்ைனப் பற்றி ம் ேபட் ையப் பற்றி ம் 
மறக்க யன்றான். ெவளிேய பளிச்ெசன்ற ெவய்யி ல் நடக்கும் காட்சிகைளக் 
கற்பைன ெசய்  பார்த்தான். படபடெவன்ற ஸ்கூட்டர் ஒ கள், ெவவ்ேவ  ஹாரன் 
ஒ கள், டர்ெரன்  தைரைய அதிர ைவத்தவா  ெசன்ற லாாிக ம் பஸ்க ம்- 
இப்ப ப் பற்பல ஓைசகள் ெவளியி ந்  அவ்வப்ேபா  மிதந்  வந்தன. 
பிரகாசமான பகல் ெவய்யி ல் உலகம் எப்ப யி க்கு ெமன்  இனி அவனால் பார்க்க 

யா . காைலயி ம் மாைலயி ம்தான் பார்க்க ம். 
 
    சுவாமிநாதன் கண்கைள இ க க் ெகாண்டான். ெலாடக்கு ெலாடக்கு என்ற 
விசிறிச் சத்தம்; குண்  வா பனின் ேபச்சுக் குரல்; ைடப்ைரட் ங் சத்தம்; குளவியின் 
ாீங்காரம். சுவாில் இ ந்த பல்  திடீெரன்  'கிர், கிர்' என்  கத்திய . சுவாமிநாதன் 
கண்கைளத் திறந்  பார்த்தான். பாீட்ைச ஹா ல் இப்ப த்தான் ஒ  பல்  
உட்கார்ந்தி ந்த . தினசாி பாதி ேநரத்தில் ேபப்பைர த்  விட்  மிச்ச 
ேநரெமல்லாம் அவன் ஆசிாியர் கத்ைத ம் சுவர்கைள ம், ஜன்னல்கைள ம், 
பல் ைய ம் ேபனாைவ ம் மாறிமாறிப் பார்த்தவா  ேவ  யாராவ  த ல் 
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ேபப்பர் ெகா த் விட் ப் ேபாகிறார்களா என்  கவனித் க் ெகாண் ந்தான். 
அப்ேபா  எல்லாக் ேகள்விக க்கும் விைட ெதாிந்தி ந்த , எல்லாப் 
பாீட்ைசகைள ம் ன்  மணிேநரம் எ தியி ந்தால் ன்றாம் வகுப்பில் பாஸ் 
பண்ணி இன்  இந்த உதவாக்கைரப் ேபட் க்காகக் காத்தி க்க ேவண்டாம். 
 
    இப்ேபா  அம்மா ம் அக்கா ம் என்ன ெசய்  ெகாண் ப்பார்கெளன்  அவன் 
ேயாசித்தான். அம்மா பகல் க்கம் ங்கி எ ந்தி ப்பாள். அக்கா ஸ்ெடேனா- 
ஏதாவ  ைடப் அ த் க் ெகாண் ப்பாள், அல்ல  ெபன்சிைலேயா, நகத்ைதேயா, 
கர்ச்சீப்ைபேயா க த் க் ெகாண் ப்பாள். சும்மா உட்கார்ந்தி க்கும் ேபாெதல்லாம் 
எைதயாவ  க த் க் ெகாண் ப்ப  அவள் வழக்கம். அவ ைடய ஆபீைச அவன் 
பார்த்தி க்கிறான்; சுத்தப் பழங்காலத் க் கட் டம்-அக்கா ைடய ஆபீைச விட 
அழகியெதா  ஆபீசில் அவ க்கு ேவைல கிைடக்கப் ேபாகிற . இந்த ஆபீ ல் சில 
நாட்களில் மிக ம் பிரபலமாகி வி வான். நிைறய நண்பர்கைளப் ெப வான். 
அக்கா டேனா, அம்மா டேனா அவன் ெத வில் ெசல் ம்ேபா  இவர்கள் எதிேர 
வந்தால் அவைனப் பார்த் ப் ன்னைக ெசய்வார்கள். சுவாமிநாதன் ெபாியவனா 
அல்ல  ஜா  ெபாியவளா என்  பிறகு அம்மாேவ தீர்மானித் க் ெகாள்ளட் ம். 
ெபாிய ெபாிய மனிதர்கெளல்லாம் அவன் ேத  வ வார்கள். "சுவாமிநாதன் 
இ க்கிறானா?" "மிஸ்டர் சுவாமிநாதன்  இ தாேன?", :ேம ஐ ஸ்பிக்  
சுவாமிநாதன்?" என்  ேகட்பார்கள். 
 
    சுவாமிநாதன், சுவாமிநாதன், சுவாமிநாதன். 
 
    "சுவாமிநாதன்!" 
 
    தி க்கிட்டவனாய் அவன் நிமிர்ந்தான். கூப்பிட்ட  க்குக் கண்ணா  ஆசாமிதான்-
அதற்குள்ளாக அவ ைடய ைற வந் விட்டதா? 
 
    க்குக் கண்ணா ையத் தாண்  ேபட்  அைறக்குள் ைழந்த டேனேய இவ்வள  
ேநரமாக வரவைழத் க் ெகாண்ட ைதாியெமல்லாம் ேபான இடம் ெதாியவில்ைல. 
எதிேர ஒன் , இரண் , ன் , நான்கு-நான்கு ஆசாமிகள். நான்கு ஆசாமிக க்கு 
எதிராக அவன் ஒேர ஒ வன், "குட் ஆஃப்டர் ன்" என்  அவன் கூற வி ம்பினான். 
ஆனால் அவன் வாயி ந்  ெவளிப்பட்டெதல்லாம் உ வமற்ற ஒ  ஒ ச் ேசர்க்ைக-
பயத்தில் ேவக ேவகமாக ெவளிப்பட்ட ச்சுக் காற்றிேல கா க்ெகட்டாத 

ப்பாகத் ேதய்ந் விட்ட வார்த்ைதகள். 
 
    " ட்ெடௗன்". 
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    நாற்கா யில் சாய்ந்  உட்காராமல் ன் றம் குனிந்  தர்மசங்கடத் டன் 
உட்கார்ந்த சுவாமிநாதைன எதிேரயி ந்த நா  ேஜா க் கண்கள் கூர்ந்  கவனித்தன. 
அவைனக் கூசித் த மாறச் ெசய்த நா  ேஜா  ‘ெமர்க்குாி ைலட்’ விழிகள்; அவைன 
ஊ வி ஆராய்ந்த நா  எக்ஸ்ேர காமிராக்கள்... 
 
    "நீர்தான் மிஸ்டர் சுவாமிநாதனா?" 
 
    எதிேர ப மனாகக் க ப் க் கண்ணா  அணிந்தி ந்தவர் தான் இந்தக் ேகள்விையக் 
ேகட்டவர். "ஆமாம்" என்  அவைரப் பார்த் க் கூறினான் சுவாமிநாதன். 
 
    "என்ன வயதாகிற  உங்க க்கு மிஸ்டர் சுவாமிநாதன்?" 
 
    "இ பத்ெதான் ". 
 
    "மிகச் சின்னவனாகத் ேதான் கிறேத உங்கைளப் பார்த்தால்" 
 
    "என் தப்பில்ைல ஸார்!" என்றான் சுவாமிநாதன். இதற்கு அவர்கள் சிாிப்பார்கள் 
என்  எதிர்பார்த்தான். ஆனால் யா ேம சிாிக்கவில்ைல. அவ க்குச் சங்கடமாக 
இ ந்த . 
 
    எதிேர இ ந்தவ ைடய இன் ம் சில ேகள்விக க்கும் பதிலளித்த பிறகு 
அவ க்குச் சற்ேற பயம் விலகிய . ஆனால் இந்தச் சமயத்தில் வல  ஓரத்தி ந்தவர் 
சட்ெடன்  ஒ  ேகள்விையக் ேகட்டார். எதிேரயி ந்தவைரேய கவனித் க் 
ெகாண் ந்த சுவாமிநாதன் இந்தப் பக்கவாட் த் தாக்குதலால் மீண் ம் த மாறிப் 
ேபானான். அவ க்குப் பதில் ெசால் க் ெகாண் ந்தேபா  இட  ஓரத்தி ந்தவர் 
இன்ெனா  ேகள்வி ேகட்டார். ெடன்னிஸ் விைளயாட்ைடப் ேபால இங்குமங்குமாய் 
வந்  வி ந்த பல ேகள்விப் பந் கைள அவன் சமாளிக்க ேவண் யி ந்த . நா  
எதிராளிகள்; எண்ணற்ற பந் கள். ‘ெஸர் ஸ்’ எப்ேபா ம் அவர்கள் ைகயில். 
 
    அவந்தான் த்த பிள்ைளயா? பாஸ் பண்ணி விட்  இவ்வள  நாட்கள் என்ன 
ெசய்  ெகாண் ந்தான்? இன்ைறய தினசாியில் தைலயங்கம் என்ன? அவன் 
கைடசியாகப் ப த்த த்தகம் எ ? இ வைர அவன் உட்கார்ந்தி ந்த அைறயில் 
எவ்வள  நாற்கா கள் ேபாடப்பட் ந்தன?... 
 
    எதிேர உட்கார்ந்தி ந்தவர்களின் ேகள்விக க்குப் பயத் ட ம் தயக்கத் ட ம் 
பதிலளித் க் ெகாண் ந்த சுவாமிநாத க்குத் திடீெரன்  அவர்கள் ேமல் ேகாபமாக 
வந்த . மிக ம் த்திசா களாக ம் பாரபட்சமில்லாதவர் களாக ம் அவர்கள் 
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பாசாங்கு ெசய்வதாகத் ேதான்றிய . அவர்கள் ேவைலயில் ேசர்ந்தேபா  இப்ப  
இன்டர்வி  லமாக வந்தி ப்பார்களா, அல்ல  ேவ  வழிகள் லமாகவா? 
தங்க ைடய தற்ேபாைதய பதவிைய அவர்கள் அைடந்தி ப்ப  ேநர் வழிகள் 

லமாகத்தானா? கா யாயி க்கும் இடத் க்கு ஏற்கனேவ தங்க ைடய ஆைள 
அமர்த்தியி ப்பார்களா இல்ைலயா? அவர்க ைடய வரவைழத் க் ெகாள்ளப்பட்ட 

கபாவங்கைள ம் ெபாிய மனிதத் ேதாரைணைய ம் கைலக்க-அவர்கள் 
தி க்கி ம்ப  பத ம்ப  ஏதாவ  ெசய்ய-அவன் ஆைசப்பட்டான். அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைகயின் கழிந் ேபான அத்தியாயங் கள் அவர்க ைடய கங்களின் 
சு க்கங்களி ம் ேம  பள்ளங்களி ம், அவர்க ைடய நைரத்த அல்ல  வ க்ைக 
வி ந்த தைலகளி ம், அவர்க ைடய உட ன் த ப் க்களி ம், ம ப் க்களி ம் 
ெதளிவாக எ தப் பட் ந்தன. அவர்கள் எைதெயல்லாம் சம்பாதித்தி ந்தா ம் 
ெபற்றி ந்தா ம் ஒன்ைற மட் ம் நிரந்தரமாக இழந்  விட் ந்தார்கள். இளைமைய, 
இளைமயின் ைமைய, ய்ைமைய, ப்ைப. அவர்க ைடய பணத்ைத ம் 
பதவிைய ம் அ பவத்ைத ம் சுவாமிநாதனா ம் ெபற ம். ஆனால் 
அவ ைடய இளைமைய-இன் ம் ஒ  அத்தியாயம் கூட எ தப்படாத அவ ைடய 
சுத்தமான நிஷ்களங்கமான கத்ைத-அவர்களால் ெபறேவ யா . 
 
    சுவாமிநாத க்கு ஒ  அலட்சிய ம் கர்வ ம் உண்டாயிற் . அவ ைடய 
வாழ்க்ைக வ ேம ன்னால் விாிந்  கிடந்த . இந்தப் ேபட் க்காக ம் இந்த 

ட்டாள்க க்காக ம் அவன் ஏன் பயப்பட ேவண் ம்? இந்த ஏர்கண் ஷன் அைறக்கு 
ெவளிேய ெவய்யில் அ த் க் ெகாண் க்கிற . மனிதர்கள் இ க்கிறார்கள். 
வாழ்க்ைக இ க்கிற . அவன் ைதாியமாக ம் மிதப்பாக ம் ேகள்விக க்குப் பதில் 
ெசால்லத் ெதாடங்கினான். ஆனால் அவ க்குத் ைதாியம் வந்த சமயத்தில் ேபட்  

ந்  விட்ட . 
 
    மாைல ெவய்யி ம் சி சி ெவன்ற காற்றி ம் சுவாமிநாதன் ேபட் ையப் பற்றி 
ேயாசித்தவாேற நடக்கத் ெதாடங்கினான். தி ைனயில் சாைலையக் கடப்பதற்காகச் 
சற்ேற நின்றான். சிவப்  விளக்கு வ வைத ம் வண் கள் நி த்தப்ப வைத ம் 
எதிர்பார்த்தவா  நின்  ெகாண் ந்தவன், நிமிர்ந்  எதிர்ச் சாாிைய ஒ  கணம் 
பார்த்தான். ஒ கணம், இரண் கணம்.... எதிர்ச்சாாியில் நடந்  ெசன்  
ெகாண் ப்ப  யார்? சுவாமிநாத க்குத் தைல சுற்றிய . 
 
    ஜா -அவள் கூடேவ ஒ  இைளஞன். ஜா  அவைனக் கவனிக்கவில்ைல. அவள் 
சந்ேதாஷமாக இ ந்தாள்; சிாித் க் ெகாண் ந்தாள். அந்த இைளஞ ம் சிாித் க் 
ெகாண் ந்தான். அவன் வாட்டசாட்டமாக க ப் க் கண்ணா யணிந்  சினிமா 
ஹீேரா ேபா ந்தான். சிவப்  விளக்கு வந்  வண் கள் நின் விட்டன. 
சுவாமிநாதன் எதிர்ச்சாாிையப் பார்த்தவா  சாைலையக் கடக்காமல் நின்  
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ெகாண்ேடயி ந்தான். மீண் ம் பச்ைச விளக்கு வந்  வண் கள் ஓடத் ெதாடங்கின. 
சுவாமிநாதன் அந்தச் சாைலயிேலேய ெமல்ல நடக்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    சற் த் ரம் நடந்த ம் ஒ  சினிமாத் திேயட்டர்; அவ க்குப் பி த்த ந ைக ந த்த 
படம். படத்தின் ைகப்படங்கைள அவன் பார்க்கத் ெதாடங்கினான். அந்த ந ைகயின் 
பலவித ேபாஸ்கள். கம்ெபனியில் பார்த்த ாிஸப்ஷனிஸ்ட்ைட அவன் நிைனத் க் 
ெகாண்டான். அக்காைவ ம் க ப் க் கண்ணா  வா பைன ம் நிைனத் க் 
ெகாண்டான். ஒ  பிரம்மாண்டமான சூன்ய உணர் ம் ஏக்க ம் அவைனப் பி த்  
உ க்கின. சட்ெடன்  ஒ  க்ெகட் வாங்கி திேயட்ட க்குள் ைழந்தான். 
 
    சினிமாத் திேயட்டர்கள் அவ க்குப் பி த்தி ந்தன. அங்ேக தான் சுவாமிநாதன் 
என்பைத ம் தன் ைடய பல்ேவ  கவைலகைள ம் மறந்  விட கிற . ஆனால் 
இன்  மனம் சினிமாவில் லயிக்கவில்ைல. ேபட் ையப் பற்றி ம், அக்காைவப் 
பற்றி ம், அம்மாைவப் பற்றி ம் நிைனத் க் ெகாண் ந்த . அம்மா தனக்காகக் 
கவைலப் ப கிறாேளா என்னேவா -நாழியாகிறேத என் . அம்மா க்கு நாள் 

வ ம் ட் ேல உட்கார்ந்  கவைலப்ப வ தான் ேவைல. திடீெரன் , அம்மா 
சினிமாப் பார்த்  எவ்வள  நாட்களாகி விட்டன என்  அவ க்குத் ேதான்றிய . 
அப்பா இ ந்தேபா  எல்லாைர ம் அைழத் ச் ெசல்வார்... 
 
    இைடேவைள. சுவாமிநாதன் எ ந்  ெவளிேய வந்தான். சுற்றி ம் சந்ேதாஷமான 
கு ம்பங்கள். அப்பா இ ந்தி ந்தால் அவர்க ம் இப்ப  சந்ேதாஷமாக 
இ ந்தி ப்பார்கள்; அப்பா டன்தான் அவர்க ைடய ெபா வான உலகம் இ ந்த . 
அப்பா இறந்த பிறகு அவர்கள் தனித்தனியாகத் தங்கள் உலகங்கைளத் ேத க் 
ெகாண் ந்தார்கள். அம்மா ட் ன் நான்கு சுவர்க க்ககிைடயில்; ஜா  க ப் க் 
கண்ணா யணிந்த அந்த இைளஞைனப் ேபான்றவர்களிடம்; சுவாமிநாதன் ேபட்  
அைறகளில். ேபட்  அைறகளில், அப்பாவின் பகல் ெபா கள் கழிந்த 
ெவளி லகத்ைத அவன் கண் பி த் க் ெகாண் க்கிறான். அந்த உலகத்தின் 
இரக்கமற்ற க ைமைய ம் தாங்கிக் ெகாள்ளச் சக்தியின்றி, சினிமாத் திேயட்டாின் 
இ ட் க்குள்ேள தன்ைன ஒளித் க் ெகாள்கிறான். 
 
    இைடேவைளக்குப் பிறகு மீண் ம் திேயட்ட க்குள் ேபாக அவ ககுப் 
பி க்கவில்ைல. பஸ் ஸ்டாண்ைட ேநாக்கி நடந்தான். 
 
    பஸ் ஸ்டாண் ல் கூட்டேமயில்ைல. சுவாமிநாதன் தன் ேயாசைனக டன் தனித்  
விடப்பட்டான். அவ க்கும் ஜா க்கும்  தி ம் வேத பி ப்பதில்ைல. 

ட் க்கும் ேநரெமல்லாம் ஆணாயி ந் ம் அப்பா ைடய ெபா ப்  கைள 
இன் ம் ஏற் க் ெகாள்ளாத  அவன் மனத்ைத உ த் கிற . ஒ  ெசல்லப் 
ெபண்ணின் ச ைககைள இழந்  ேவைல பார்க்க ேவண் யி ப்ப  அவ க்கு 
எாிச்சல் ட் கிற . ட் க்குப் ேபான ம் ேபட் ெயல்லாம் நன்றாக ர் 
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பண்ணினாயா என்  அம்மா ேகட்பாள். அவ க்கு ேவைல கிைடக்க ேவண் ெமன்  
அவ க்கு ஆைசயாக இ க்கிற . அப்ேபா  அவ ைடய அப்பாைவ மீண் ம் 
அவனிடத்தில் அவள் காண்பாள். கர்வத் டன் ெவளிேய ெசல்லத் ெதாடங்குவாள். 
ஜா ம் அவ க்கு ேவைல கிைடக்க ேவண் ெமன் தான் வி ம் கிறாள் - 
தன் ைடய வி தைலக்காக. அவர்கைள விட்  விலகித் தன் ெசாந்த உலகத்ைத 
அைமப்பதற்காக ஒ  ேவைல கிைடத்  விட்டால் பிறகு இந்த ஜா வின் தயைவ 
எதிர்பார்க்க ேவண்டாேம என்  சுவாமிநாத க்குத் ேதான் கிற . 
 
    ஆனால் அவ க்கு ேவைல கிைடத் விடக் கூடாேதெயன் ம் அவர்கள் 
பயப்ப கிறார்கள். ஜா ைவப் ேபால அவ ம் தன் ைடய உலகத்ைத விட்  ந வி 
வி வாேனா என்  அம்மா பயப்ப கிறாள். தன் சுேயச்ைச ம் சர்வாதிகார ம் பறி 
ேபாய்வி ேம என்  ஜா  பயப்ப கிறாள். கவைலகளற்ற தன் பகல் ெபா கள் 
இனி ேவற்  மனிதர்க க்குச் ெசாந்தமாகி வி ேமெயன்  சுவாமிநாதன் 
பயப்ப கிறான். 
 
    இந்தப் பஸ் ஏன் வரேவ மாட்ேடெனன்கிற ? இ ேவ சினிமாவாக இ ந்தால் அந்த 
அழகிய ாிஸப்ஷனிஸ்ட் இப்ேபா  ஒ  அழகிய காாில் சட்ெடன்  ேதான்றி அவைன 
ஏற்றிச் ெசன்றி ப்பாள். பிறகு அவ ைடய அப்பாதான் கம்ெபனி தலாளி 
என்பபைத ம் அவன் கண் பி ப்பான். சினிமாவாக இ ந்தால் இைடேவைளக்குப் 
பிறகு அவ ைடய அப்பா உயி டன் தி ம்பி வந்  வி வார். பிறகு அவன் ேவைல 
ேதட ேவண் ய அவசியேம இ க்கா . சினிமாைவப் ேபால வாழ்க்ைக இ ந்தால் 
கஷ்டமில்ைல. 
 
    வாழ்க்ைக ஏன் இவ்வள  கஷ்டமாக இ க்கிற ? ஏன்? - சுவாமிநாதன் பஸ் 
ஸ்டாண ல் நின்றவாேற ேயாசித் க் ெகாண்ேடயி ந்தான். 
    ----------------------------------------------------------- 
 

12. இறந்தவன் 
 
    லஞ்ச் டயத் க்குச் சாியாகப் பதிைனந்  நிமிடங்கள் இ க்கும்ேபா  அவன் 
அவ ைடய அைறக்கு வந்தான். சுாீெரன்  அவ ள் பரவிய சி ர்ப் ...ஆம், சந்ேதக 
மில்ைல. 
 
    This is it.........Love. 
 
    அவன் பார்ைவ அவள் கத்தின் ேமல் வி ந் , ஆனால் அங்கு தங்காமல் வ க்கிச் 
ெசன்  மிஸஸ். பிள்ைளயின் ேமல் ேபாய் நிைலத்த . அவன் அவள ேக ெசன்றான். 
அவைளத்தான் பார்க்க வந்த  ேபால. 
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    "ஹேலா!" 
 
    "ஹேலா!" என்றாள் மிஸஸ். பிள்ைள."உட்கா ங்கள்". 
 
    அவன் உட்கார்ந்தான். பார்ைவ எ ம்பத் தயங்கியவா  ேமைஜ ேமல் ரண்ட . 
"என்ன நடந்  ெகாண் க்கிற ?" என்றான். 
    அவள் உதட்ைடப் பி க்கிக் ைகைய விாித்தாள். 
 
    அவன் ேமைஜ ேமல் கிடந்த ப் ப்கள், ைகப்படங்கள் குவிய ந்  ஒ  

ைகப்படத்ைத எ த் ப் பார்த்தான். சிாிக்கும் ஜாக்குலீன். 
 
    "இவைளப் பற்றி என்ன ெவளியிடப் ேபாகிறீர்கள்?" என்றான். 
 
    "ஆராய்ச்சிக் கட் ைர - அ த்ததாக அவள் யாைர மணக்கக்கூ ம் என்ப  பற்றி". 
 
    "ைம காட்!" 
 
    "ஏன்?" 
 
    "அசிங்கமாக இல்ைல?" 
 
    "எ ? அவள் ம மணம் ெசய்  ெகாள்வதா?" 
 
    இல்ைல; அ  பற்றி இவ்விதமாக...." 
 
    "வியாபாரம்" என்  மிஸஸ். பிள்ைள ேதாள்கைளக் கு க்கிக் ெகாண்டாள். 
 
    "ஜாக்குலீன் உயி ள்ள உண்ைம. அேத சமயத்தில் கற்பைனக் கதாபாத்திரம் 
ஒன்றின் அ ர்வத் தன்ைம ம் சுைவ ம் நிரம்பியவள் - அதாவ  ஒ  சராசாி மி ல் 
கிளாஸ் வாசக க்கு..." 
 
    "ஐ ஸீ!" 
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    "இவர்களில் பலர் ெவ ம் கற்பைனக் கைதகள் ப க்கும் மட்டத் க்கு ேமல் உயர்ந்  
விட்டதாக நம்ப ஆைசப் ப கிறவர்கள்... அேத சமயத்தில் இவர்கள் வி ம் வ 
ெதன்னேவா சுைவயாக, ரஞ்சகமாக எைதயாவ  ப க்க ேவண் ெமன்ப ..." 
 
    "ேஸா?" 
 
    "ேஸா நீங்கள் உங்கள் தினசாியில் அரசியல்வாதிகளின் காரசாரமான - ஆனால் 
உண்ைமயில் ெபா ேளா பயேனா அற்ற - ேபச்சுக்கைளத்தான் அதிகம் ெவளியிட 
வி ம்  கிறீர்கள். ேபாட் யி ம் அரசியல் சக்திகள் பற்றிய ஊகங்கைள ம் 
தீர்ப் கைள ம் தாகரமாகேவா, ேநர  யாகேவா மர்ம நாவல் பாணியில் 
வி வி ப்பாக எ கிறீர்ககள் - எக்ஸ் இப்ப , ஒய் அப்ப , இ  சாி, இ  தப் ..." 
 
    "நீங்கள், ஜாக்குலீன் பற்றி எ கிறீர்கள்". 
 
    "ஆமாம்". 
 
    அவன் ன்னைக ெசய்தவா , நிஜமாக யார் பக்கம் பார்க்க வி ம்பினாேனா, 
யாைரப் பார்க்க அங்ேக வந்தாேனா அவைளப் பார்த்தான். அவ ம் ன்னைகத்தாள். 
அப்பாடா! இ க்கம் தளர்ந்த . 
 
    தல் சுவர் தாண் யாயிற் . 
 
    "இந்தியர்கள் myth-ல் ஊறியவர்கள் - உண்ைமைய உள்ளப ேய ஏற் க் ெகாள்ள 
அவர்க ைடய இந்தப் பின்னணி தைடயாயி க்கிற ....the Indian's subconscious 
mythifies reality before accepting it.........நல்ல சக்திகள், தீய சக்திகள்; 
ஸூப்பர்உறீேராஸ், ஸூபர்ெடமன்ஸ்; னிதமானைவ. பாபகரமானைவ..... 
நம் ைடய காப்பிட ஸ்ட் தினசாிக ம் Let's face it-- இந்த myth கள் நீ த்தி க்கேவ 
உத கின்றன, அ  லாபகரமான ெகாள்ைகெயன்பதனால். உண்ைம உணர்ந்  
ெகாள்ளக் க னமான . அசுவாரசியமான ம் கூட......truth doesn't sell........" 
 
    "நீங்கள் ஒப் க் ெகாள்கிறீர்களா, மிஸஸ் ெசன்?" என்றான் அவன். இன்ெனா  சுவர் 
தாண் ம் யற்சி, அத்தைன லாவகமான யற்சி ம் அல்ல. எனி ம் எந்த யற்சி ம் 
வரேவற்கப்பட ேவண் யேத, ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் யேத. 
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    மிஸஸ் ெசன் அவ ைடய யற்சியின் அங்கீகாரமாக 
அன்னிேயான்னியமானெதா  விஷமத்ைதப் பார்ைவயில் ஏற்றி அவன்ேமல் சினாள். 
"எ " என்றால். 
 
    "அைத நீ ஒ ேபா ம் கண்  ெகாள்ள யா " என்  அவைளப் பார்த் க் கூறிய 
மிஸஸ். பிள்ைள, "ஷீ இஸ் ஆல்ேஸா ஏ ெராமான் க்-உங்கள் இலட்சிய வாசகர்களில் 
ஒ த்தி" என்றாள் அவனிடம். "அவள் ேவண் வ  எஸ்ெகப்.... Catharis! ............. 
அரசியல் அரங்கம் வ ம் அவைளப் ெபா த்த வைரயில் ஸஸ்ெபன்ஸ், த்ாில்ஸ் 
நிைறந்த ஒ  நாடக ேமைட". 
 
    "இ  அவரவர் இயல்ைபப் ெபா த்  நிக ம் ஒ  பரஸ்னல் அ பவம் என்  
தாேன ஆகிற ? எதன் நிமித்தம் ேவண் மான ம் இ  நிகழக்கூ ம்... தினசாிைய 
எப்ப  நீங்கள் குைற கூறலாம்?" 
 
    "நீங்கள் இந்த இயல்ைபப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளேவ ய கிறீர்கள், அைதச் 
சாியான திைசயில் ெச த்  வதில்ைல. என்ப தான் என் குைற...... what you give 
them are mere names and faces...... their speeches............. இைவ அவர்க ைடய 
உள் மனதி ள்ள myth-ல் கைரந்  வைக வைகயான பிம்பங்களாகத் 

ளிர்க்கின்றன...... தவறான பிம்பங்கள்....." 
 
    "என்ன ெசய்ய ேவண் ம், ெசால் ங்கள்?" 
 
    "சாியான பிம்பங்கைள அவர்கள் மனதில் விைத ங்கள்....... tell them there are no 
heros...... no supermen. நமக்கு ேவண் ய  னிதமான ஒ  god figure அல்ல, 
இன்ைறய சர்வேதச அரசிய ன் உண்ைமக க்குள் ெபா ந்தி இயங்கக் கூ ய ெசயல் 

ரர்கள் திடமானவர்கள், தமக்குாியைத மிரட் ப் ெபறக் கூ யவர்கள்... வணிக 
ாீதியாக ம் ரா வ ாீதியாக ம் ேதசங்கள் ஒன்ைறெயான்  ட்பமாக மிஞ்ச யன்  
ெகாண் ப்ப ம், தம் பலத்ைதப் ெப க்க யன்  ெகாண் ப்ப ம் தான் 
இன்ைறய உண்ைம: காந்தீய வார்ப்பில் உ வான அரசியல்வாதிகைள இன்  ேதட 

யல்வ  சாியான அப்ேராச் அல்ல.." 
 
    அவன் ைக தட் னான். மிஸஸ். பிள்ைள கத்தில் சலனமின்றி, "இ ம் 
பழைமயான பிம்பங்களின் விைள தான், இந்தக் ைகதட்டல்" என்றாள். "ஒ  
ெபண்மண்யிடமி ந்  எத்தைகய பய ள்ள க த் க் கைள ம் நீங்கள் 
எதிர்பார்க்கவில்ைல. ஏற் க் ெகாள்ளத் தயாராயில்ைல. ேவ க்ைகயாகக் ைகதட்  
இந்நிகழ்ச்சிையத் தள் ப  ெசய்கிறீர்கள்." 
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    "மிஸஸ் பிள்ைள, you make me feel nervous." 
 
    "Relax. I am going" என்  அவள் தன் ேமைஜைய அவசரமாக ஒ ங்குப த்தி, 
ேமேல கிடந்த சிலவற்ைற இ ப்பைறக்குள் தள்ளி, ைகப் ைபையத் க்கிக் ெகாண்  
எ ந்தாள். "ஓ. ேக!" என்  இ வைர ம் பார்த் க் ைகைய ஆட் விட் க் ெகாண்  
கிளம்பினாள். 
 
    இப்ேபா  அவர்களி வ ம் தனிேய. 
 
    "ேஸா!" என்றான் அவன் அவசரமாக, ெமௗனத் க்கு, அதன் சங்கடங்க க்கு, இடம் 
ெகா க்க வி ம்பாதவன் ேபால. ெமௗனம் சிந்தைனகைள ம் உணர் கைள ம் தைட 
யின்றிப் பாயச் ெசய்வ , உணர்த் வ . எனேவ அபாயகரமான . 'எப்ேபா ம் 
எத ட ம் ஒன்றாமல் வ க்கி வ க்கி ஓ யவா ..." என்  அவள் அவைனப் பற்றி 
நிைனத்தாள். 
 
    "மிஸஸ் பிள்ைள அரசிய ல் இ க்க ேவண் ய " என்றான் அவன். 
 
    அவள் அவ க்குப் பதில் கூற யாமல் ெமௗனமாக அவைனப் பார்த்தாள். 
'இ வல்லேவ நீங்கள் ேபச வி ம் வ ?' என்  கூ ம் பார்ைவ. 
    அவன் தன் பார்ைவையத் தாழ்த்திக் ெகாண்டான். ெமௗனம்... 
 
    அவ ைடய ெசழிப்பான தைலமயிர், அகன்ற ெநற்றி, எ ப்பான நாசி. 
 
    அவ க்கு அவ ைடய க்ைகத் ெதாட ேவண் ம் ேபா ந்த . 
 
    மிகச் சாதாரணமான விஷயம். இ ந்தா ம் இ  எவ்வள  கஷ்டமானதாக 
ஆக்கப்பட் க்கிற , இந்தத் ெதா கிற சங்கதி. எத்தைன சுவர்கள், ேபார்ைவகள். 
    எத்தைன வார்த்ைதக ம்தான் ேவ ! 
 
    ேபசிப் ேபசிப் ேபசிப் ேபசிப் ேபசிப்... 
 
    "ேஸா.." என்  ம ப  கூறியவா  நிமிர்ந்தான். அவ ைடய அந்தப் பார்ைவையச் 
சந்தித்த டன் ம ப  சங்கடம் ெகாண் , அந்தச் சங்கடத்ைத ஒளித் க் ெகாள்ள 

யன்  ெகாண் ... 
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    "ம ப ம் நாம் தனியாக இ க்கிேறாம்" என்றான் அவன். 
 
    "--------------" 
 
    "ேபசப் ேபாவதில்ைலயா எ ம்?" 
 
    "நான்தான் எப்ேபா ம் ேபசுகிேறன்.. இன்  நீங்கள் ேபசுங்கள்." 
 
    அவன் ேதாள்கைளக் கு க்கியவா  ேமைஜ ேமல் விரல்களால் தாளம் ேபாட்டான். 
அவள் அந்த விரல்கைளப் பார்த்தாள். நீண்ட விரல்லள், ெமன்ைம ெதானிக்கும் 
விரல்கள். எதற்ேகா தவிக்கும், ேத ம், விரல்கள். ேமைஜ ேம ந்த அவள் ைகக்கு 
ெவகு அ கில். Why doesn't he touch my hand, why doesn't he grip my shoulders? 
 
    God, why doesn't he do something? 
 
    "ஹவ் இஸ் வர் ைவஃப்?" என்றாள் அவள். (ஆமாம்). ேவ  வழியில்ைல, 
இன்ைறக்கும் கைடசியில் அவள்தான் ேபச ேவண்  வந்த . 
 
    "ஃைபன்." 
 
    "ெலட்டர் வந்ததா?" 
 
    "உம். ேநற் ." 
 
    அவள் ஏேதா ெசால்வதற்குத் ெதாடங்கி, பிறகு ேவண்டாெமன்  நிைனத்தவள் 
ேபாலப் ேபசாம ந்தாள். ம ப  ெமௗனம்... 
 
    "நான் சாப்பி வதற்கு என்ன ெசய்கிேறேனாெவன்  ெராம்பக் கவைலப்பட் க் 
ெகாண்  எ தியி க்கிறாள். சுவாமிக்கு விளக்கு ஏற் கிேறனா, குழாயில் ஜலம் 
நிற்கிற க்கு ன்னாேல குளிக்கிேறனா, ேவைலக்காரன், ேதாட் ெயல்லாம் 
ஒ ங்காக வ கிறார்களா, ஸ்டவ்ைவ ாிப்ேபர் பண்ணியாயிற்றா, என்ெறல்லாம் 
ேகட் க்கிறாள். பக்கத்  ட் க்காரர்க க்குத் தன் அன்ைபத் 
ெதாிவித்தி க்கிறாள்". 
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    அவள் ஒ  ன்னைக டன் ேகட் க் ெகாண் ந்தாள். இைதெயல்லாம் அவளிடம் 
ெசால்வாேனன்? சராசாி* இந்  மைனவியின் ேக ச் சித்திரமா? or just for the sake of 
making conversation? எப்ப ேயா, அவன் ேபசட் ம். ேபசப் ேபச இ க்கம் தள ம். 
இவன், இந்த இன்டெலக்சுவல், கவசங்கள் உதிர்ந்  மி ப்ப வான். 
உணர்ச்சிகளால் தீண்டப்படக் கூ ய நிைலைய அைடவான். 
 
    "இன்  காைல நாேன சைமத்ேதன். சாதம் ேபஸ்ட் மாதிாி இ ந்த . சாம்பாாில் 
உப்  அதிகமாகிவிட்ட . கத்தாிக்காய்க் கறி சில  ேவகவில்ைல..." 
    (இன்றிர  ம ப  என் ட் க்குச் சாப்பிட வ மா  அவைன அைழக்கலாமா? 
ஆனால் இப்ேபா , த ல் அவன் ேபசி யட் ம்). 
 
    அவள் சிாித் ,"சைமய ம் சுலபமானெதான்றல்லெவன்  ெதாிந்ததல்லவா!" 
என்றாள். 
 
    "நிச்சயமாக இல்ைல... மிகக் க னமான, மிக ட்பமான...' 
 
    (அன்ேப! நாம் ஏன்; இப்ப  ேவஷமா க் ெகாண் க்கிேறாம். நீ ேபச வி ம் வ  
இதல்ல. Come on> Open out) 
 
    "தனக்கு ேவண் ய உணைவத் தாேன தயாாித் க் ெகாள்ள ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் 
எவ்வள  எாிச்ச ட்டக் கூ யதாக இ க்குெமன்பைத இப்ேபா தான் 
உணர்ந்ேதன்.... உயர்ந்த பதவியி ந்  திடீெரன்  ழ்ச்சியைடந்த  ேபான்ற 
உணர் , என் ேமேலேய ஒ  இரக்கம்...பிர த்வ மனப்பாங்கின் சாயல் 
ெதானிக்கிறதல்லவா? நாேனா, Progressive க த் க்கைளச் சார்ந்தவனாக என்ைன 
நிைனத் க் ெகாள்ள ஆைசப்ப கிறவன்..." 
 
    "யா ம் எல்லாவற்றி ம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இ க்க யாதல்லவா?" 
 
    "உண்ைம." 
 
    அைறைய ஒட் யி ந்த மா ப்ப களில் திடீெரன்  தி தி ெவன்  
கால ேயாைசகள், ேபச்சுக் குரல்கள். 
 
    மணி ஒன்றாகி விட்ட . 
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    "லஞ்சுக்கு என்ன ெசய்யப்ேபாகிறீர்கள்?◌் என்றாள் அவள். 
 
    "ெவளியில்தான் எங்ேகயாவ  ேபாக ேவண் ம். ைகயில் எ ம் இன்  ெகாண்  
வரவில்ைல." 
 
    "நா ம் ெகாண்  வரவில்ைல.. ஷால்  ேகா?" 
 
    ஒன்றாக நடந்  ெசல் ம்ேபா  அவ ைடய ேதகத்தின் அண்ைம- அதன் நிஜம்-
பளிச்ெசன்  அவைளத் தாக்கிய . மீட்டப்பட்ட தந்திையப் ேபால உடெலங்கும் 
அதிர் . அவ க் ேகற்ற உயரம், உடலைமப் . கூப்பிட்ட டன் வந்  விட்டான்... 
    இரண்  நாட்க க்கு ன் அவ ைடய ஃப்ளாட் க்குச் சாப்பிட வந்தி ந்தேபா , 
ஓாி  தடைவகள் அவ ைடய உட ன் ேம கள், சாி கள் ேமல் அவன் தி ட் ப் 
பார்ைவ சும்ேபா  'பார்ைவ ம் கள மாக'ப் பி த்தாள். 
 
    அவள் பி க்காத த ணங்க ம் இ ந்தி க்கலாம். 
 
    அவர்கள் ேபசியெதன்னேவா, அன் , மார்லன் பிராண் ேடாவின் படங்கள் பற்றி. 
    இன்  அவ ைடய ட்  ேவைல பற்றிப் ேபசிய  ேபால. 
 
    கூப்பிட்டால்தான் வ வான். 
 
    தன் ஆைசகைள ெவளிப்ப த்த வி ம்பவில்ைல, அல்ல  ெதாியவில்ைல. 
 
    hypocrite, or just clumsy? 
 
    ெரஸ்டாரண் ல் ேபாய் உட்கார்ந்தார்கள். இதமான இ ட் . சன்னமான இைச 
இன் ம், பைழய இந்திப் படப்பாட் கள். 
 
    அன்ெறா  நாள் இங்கு உட்கார்ந்தி க்ைகயில்தான் அவள் தன் வாழ்க்ைகக் 
கைதயின் Synopsisஐ அவ க்குக் கூறினாள். பத்ெதான்ப  வயதில் காத த் த் 
தி மணம் ெசய்  ெகாண்ட  பற்றி, ப்  வயதில் அந்தத் தி மணம் கைலந்த  
பற்றி. ேபார் ங் ஸ்கூ ல் ப க்கும் அவ ைடய ைபயன் பற்றி...காதெலன்ப  
என்னெவன்  அந்தப் பத்ெதான்பதாவ  வயதில் தனக்குத் ெதாிந்தி க்கவில்ைல, 
என்  அவள் அவ க்கு விளக்கினாள். அவன் அவ ைடய ெலக்சரர். Good features, 
forceful speaker. Swept off her feet. 
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    Only to come down crashing, later. 
 
    இந்தப் ேபச்சுக்ெகல்லாம் பின்னணியாக அன் ம் இந்தப் பைழய படப் 
பாட் கள்தான் ஒ த் க் ெகாண் ந்தன. அந்த சினிமா பார்த்தி க்கிறீர்களா, அந்தக் 
காட்சி நிைன வி க்கிறதா, என்  ந  ந ேவ அவள் ேகட் க் ெகாண் ந்தாள். 
 
    அவன் எல்லாம் பார்த்தி ந்தான். அவ க்கும் எல்லாம் நிைனவி ந்த . 
    திடீெரன்  ஒ  அந்நிேயான்னியம் அவர்களிைடேய ைளத்த . 
 
    பத் , இ ப  வ டங்க க்கு ன்  அவர்கள் இ வ ம் பார்த்தி ந்த படங்கள் 
இந்த அந்நிேயான்னியத் க்கு அஸ்தி வாரமாக அைமந்தைத நிைனத்தேபா  
அவ க்கு ஆச்சாிய மாக இ ந்த . 
 
    பத் , இ ப  வ டங்கள் ன்ேப இ  தீர்மானிக் கப்பட் ந்ததா, 
அப்ப யானால்? இப்ப  அவர்கள்... 
 
    ெபா வான ஒ  சர  அந்நிேயான்னியத்ைத உ வாக்கு கிறதா, அல்ல  
அந்நிேயான்னிய க்கான ேதைவதான் ெபா வான சிலவற்ைறப் பரபரப் டன் ேத  
நி வ யல்கிறதா? 
 
    "அமாிடமி ந்  ேநற்  க தம் வந்த " என்றாள் அவள். 
 
    அவன் கத்தில் ேகள்விக்குறி ெதாிந்த . 
 
    "என் பிள்ைள" என்  அவள் விளக்கினாள். "அ த்த மாதம் ஏழாந்ேததி அவன் 
பாீட்ைசகள் ெதாடங்குகின்றனவாம்.." 
 
    "எந்தக் கிளா ல் இ க்கிறான் இப்ேபா ?" 
 
    "ஒன்பதாவ ." 
 
    ஆம். ஒன்பதாவ . கத்தில் ைனமயிர் அ ம்பத் ெதாடங்கியாயிற் . அமர் 
அ த்த மாதம் பாீட்ைச ந்  லீ க்காக இங்கு வந்  வி ம்ேபா , அவள் 
யாைரயாவ  ட் க்கு அைழத் ச் ெசல் ம் ன் ேயாசிக்க ேவண் யி க்கும். 
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    ெவயிட்டர். 
 
    "இரண்  சாப்பா  - ெவஜிேடாியன். 
 
    "காய்கறி என்ன ேவண் ெமன்  ெவயிட்டர் ேகட்டான். 
 
    "என்ன இ க்கிற ?" 
 
    "கத்தாிக்காய் ெகாத்சு, உ ைளக்கிழங்கும் தக்காளி ம், உ ைளக் கிழங்கும் 
கீைர ம், கா ஃப்ளவர், ெவண்ைடக் காய்..." 
 
    "என்ன ேவண் ம்?" என்ற பாவைனயில் அவள் அவைனப் பார்த்தாள். 
 
    "ஆர்டர் எனி திங்க்  ைலக்" என்றான் அவன். 
 
    இவ க்ெகன்  ஒ  வி ப்பம் கிைடயாதா? இந்த 'எ வானா ம் பரவாயில்ைல' 
மனப்ேபாக்கு எாிச்ச ட்  கிற . 
 
    இ  அவைளப் பா காப்பாக உணரச் ெசய்யவில்ைல. 
 
    ெவயிட்டர் ேபான பிறகு ம ப  அவ க்கு அவ ைடய க்ைகப் பி த்  ஆட்ட 
ேவண் ம் ேபா க்கிற . Look, why don't you say you want this, you want that. Say 
You want me. 
 
    ஆனால் அவைனச் ெசால் ம் குற்றமில்ைல. அவன் உ வான சூழ்நிைல. 
 
    அதைன ஊக்குவிக்கும் ஒன்றல்ல. மர  என்ற ெபயாில் "தாைன" ஒ க்கும் 
கட் ப்பா கள். பண்பா  என்ற ெபயாில் டப் பழக்கங்கள். அவேன ெசான்ன  
ேபால typical inhibited middle class South Indian Brahmin household. 
 
    ஆமாம். அன்  அவள் தன்ைனப் பற்றிெயல்லாம் கூறிய அன்  - அவ ம் 
தன்ைனப் பற்றிக் கூறினான். தன் மனைத அ த்திக் ெகாண் ந்த சிலவற்ைற இறக்கி 
ைவத்தான். த ல் அவன் ல் யி ந்ேத பிறந்  வளர்ந்தைதப் பற்றி brief resume. 
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பிறகு அவள் ன்  ெசய்த தவைறத் தா ம் சமீபத்தில் ெசய்ய ேநர்ந்த  பற்றி. 
கல்யாணம்... 
 
    "ஒவ்ெவா  கல்யாண ம் தவறாக இ க்க ேவண் ய தில்ைல". 
 
    "ஆமாம். தவறாம க்கத்தான் மிக ம் எச்சாிக்ைக எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப கிறேத"இ என்றான் அவன். அவ ம் ஐயர். அவ ம் வடமாள். இட் , 
ேதாைச பண்ணத் ெதாி ம். 
 
    பாடத் ெதாி ம், ைஜ பண்ணத் ெதாி ம், இ ட் ல் கணவ க்காகத் 
ேதவ யாளாக இ க்கத் ெதாி ம்... 
 
    சில மனிதர்கள் இத்தைகய மைனவிக டன் சந்ேதாஷ மாக இ க்கிறார்கள்தான். 
 
    "நீங்கள் இல்ைலயா?" என்  அவள் ேகட்டாள். உடேனேய. அடேட, அள  மீறிய 
ஆர்வத் டன் இைதக் ேகட்டதாக அவ க்குப்பட் க்கலாம், என்  உணர்ந்  
தன்ைனேய க ந்  ெகாண்டாள். 
 
    "I don't know" என்றான் அவன் ஒ  ேதவதாஸ் ெப ச்சுடன். "I don't know" 
எல்லா க்கும் தற்கா க மாகவாவ - அல்ல  தற்கா கமாக மட் ேம-ேதவதாஸாக 
இ க்க ஆைச. Tragic hero. 
 
    நான் பார்த்தி க்கும் ஹா ட் அல்ல  இந்திப் படங்கைள அவள் பார்த்ததில்ைல, 
என்றான் அவன். பாடல்கைளக் ேகட்டதில்ைல. த்தகங்கைளப் ப த்ததில்ைல. 
    Except சிவகாமியின் சபதம். 
 
    என்ன? என்  இவள் ேகட்டாள். 
 
    "ஒ  பிரபல தமிழ் சாித்திர நாவல்" என்  அவன் விளக்கினான். பிறகு ெதாடர்ந் : 
 
    "பிராண்ேடா, சாப்ளின், லாெரன், ெஷர் , திலீப், கு தத், ைஸகால், பங்கஜ் மல் க், 
ஸுைரயா, லதா- என் இளைமயின், அதன் கன களின், ஒ  பகுதியாக என் ள் 
கைரந் விட்ட ெபயர்கள் - but these names don't mean anything to her இன்ஃபாக்ட் 
இந்திேய ெதாியா  அவ க்கு..." 
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    "இங்கிலீஷ்?" 
 
    "ெசன்ைன சர்வகலாசாைல பி.ஏ.- நாங்கள் இ வ ேம ப த் ள்ள நாவல்கள், Pride 
and Prejudice, David Copperfield, Good Earth." 
 
    "அவற்ைறப் பற்றிப் ேபசலாேம!" 
 
    அவன் சிாித்தான். ேசாகச் சிாிப் , ேதவதாஸ் சிாிப் . அவன் மைனவிக்கு இந்த 
ேதவதாஸ் ஸ்ைடல் ாியா . What a pity. 
 
    " க், இங்ேகேய ல் யில் பிறந்  வளர்ந்த ஒ த்திைய மணக்காமல் உன்ைனத் 
தைட ெசய்வ  யார்?" 
 
    "ேஜாஸ்யாஸ்" என்றான் அவன். "என் ஜாதகம் இந்தப் ெபண் ைடய டன்தான் 
ெபா ந்திய ". 
 
    "ஹவ் ாி குலஸ்!" 
 
    இ தான் எங்கள் வாழ்க்ைக, என்ப ேபால அவன் ேதாள்கைளக் கு க்கிக் 
ெகாண்டான். 
 
    ெவயிட்டர். 
 
    சாப்பா  - சப்பாத்தி, சப்ஜி, ப ப் ... 
 
    "ைரஸ்?" என்றாள் அவள். 
 
    "ஸாாி, தீர்ந் விட்ட ". 
 
    "அடடா!" என்  அவள் அவைனப் பார்த்தாள். 
 
    "Don't look so sad. எனக்கு ைரஸ்தான் பி க்கும் என்ப  ஒன் மில்ைலேய" 
என்றான் அவன். "சப்பாத்தி இஸ் ஓ.ேக". 
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    தன்ைன ஒ  பிகல் ஸ த் இந்தியனல்லெவன்  காட் க் ெகாள்ள இவன் மிக ம் 
பிரயாைசப்ப கிறான். ஆனால் உண்ைமயில்? - 
 
    "ேநற்  நான் உப் மா பண்ணிேனன்" என்றாள் அவள், அவன் சாப்பி வைதப் 
பார்த்தவா , ெராட் யின் ஒவ்ெவா  விள்ளைல ம் ைகயில் ைவத் க் ெகாண்  எதில் 
ேதாய்த் க் ெகாள்வ  என்பைத ஒ  ெப ம் பிரச்ைன ேபால ேயாசித்தவா  அவன் 
தயங்குவைத ரசித்தவா . 
 
    "ாிய ?" 
 
    "நன்றாக வந்தி ந்த ...நீங்கள் சாப்பிட் க்க ேவண் ம்". 
 
    "ெகாண்  வ வதற்ெகன்ன?" 
 
    "அப்ேபா  மிஸஸ். பிள்ைள அைதக் கா  பண்ணியி ப்பாள்". 
 
    அவன் சிாித்தான். (குட், இ க்கம் தளர்ந்  வ கிற ). 
 
    "ஐ ேஸ, இந்த மிஸஸ் பிள்ைள என்ைனப் பயங்ெகாள்ள ைவக்கிறாள்..." 
 
    "ஷீ இஸ் ைநஸ்" என்றாள் அவள். அவன் ேதாள்கைளக் கு ங்கிக் ெகாண்டான். 
ெகாி கிராண்ட் ேபால. பீடர் ஒ ல் ேபால. அவ ைடய மைனவிக்கு இந்த ேதாள் 
கு க்கல் ாியா , அேநகமாக. ேஸா என்ேனா  இ க்கும்ேபா  இவன் அ க்க  
ேதாள் கு க்கினா ம் நான் ைமன்ட் ெசய்யக் கூடா ... 
 
    "ப ப்ைபத் ெதாடேவயில்ைலேய?" என்றாள். 
 
    "உம், உம்",என்றான் அவன். தான் சாப்பி வதில் அவ ைடய க்கமான 
சிரத்ைதயினால் சங்கடமைடந்தவனாக. 
 
    "மிஸஸ் பிள்ைளயிடம் என்ன பயம்?" என்றாள் அவள். "அரசியல் ேபசுவதாலா?" 
 
    "ேநா, ேநா" என்  ஒ  கணம் ெராட் ைய ெமௗனமாகச் சுைவத்தான். 
வி ங்கினான். தண்ணீர் கு த்தான். "நீ சாப்பிடவில்ைலேய!" என்றான். 
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    "நீங்கள் த ல் ெசால் ங்கள்". 
 
    "வந் ...ஐ மீன்... நம்ைமப் பற்றி அவள் ஏேதா சந்ேதகப்ப கிறாேளா என் ...." 
 
    "என்ன சந்ேதகம்?" 
 
    ம ப  ேகாிகிராண்ட். 
 
    "எனக்குப் ாியவில்ைல" என்றாள். 
 
    "  ேநா..நமக்குள்ேள..." 
 
    "நமக்குள்ேள?" 
 
    அவன் ேபசாம ந்தான். 
 
    "ஏதாவ  இ க்கிறதா, நமக்குள்ேள?" 
 
    "............" 
 
    அவள் தனக்குள் சிாித் க் ெகாண்டாள். நன்றாக மாட் க் ெகாண்டான். ஆமாம் 
ெசால்லப் பயம். இல்ைல ெசால்ல ம் பயம். 
 
    "ெசால்ல ேவண்டாம்" என்  சட்ெடன்  தன் இட  ைகயால் அவ ைடய இட  
ைகையப் பற்றினாள். குப்ெபன்  மின்சார அதிர்  ேபால... அவன் ஆட்ேசபிக்க 
வில்ைல. ைகைய அைசயாமல் ைவத்தி ந்தான். அவள் அவன் றங்ைக ேமல் 
சற் ேநரம் வ க் ெகாண் ந்தாள். ேதாைசையத் தி ப் வ  ேபால ைகையத் 
தி ப்பி, "ைநஸ் ஹாண்ட்" என்  உள்ளங்ைக ேம ம் வ னாள். "அழகிய விரல்கள் 
உனக்கு, ெதாி மா?" என்  ஒவ்ெவா  விரலாக மீண் ம் மீண் ம் வ  வ .... 
    சட்ெடன்  அவன் தன் விரல்கைள அவள் விரல்க டன் ேகார்த் க் ெகாண்டான். 
அ த்தினான்.... தன் ைகயால் ெம வாக அவள் ைக மீ  வ டத் ெதாடங்கினான். 
    அவ ைடய ேசைலத் தைலப்  ந வி வி ந்த . அவன் பார்ைவ அவ ைடயைத 
நா ய . அவள் சிாித்தாள். 
 
    "ஐ ஆம் ஹாப்பி" என்றாள். "ஐ ஆம் ஹாப்பி வித் " 
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    "நா ம்" என்றான் அவன், இேலசான ன்னைக டன். ஆனால் அதில் ரண 
நிச்சயமில்ைல. Spontaneity இல்ைல. 
 
    Isn't he even sure when he's happpy? 
 
    ஆனால் அவன் பாதிக்கப்பட் த்தான் இ க்கிறான். இ  அவ க்ேக ெதாிந்தா ம் 
ெதாியாவிட்டா ம். அவன் கா  நன்றாகச் சிவந்  விட்ட . 
 
    ெவயிட்டர். 
 
    அவர்கள் ைககைளத் ெதாடாமல் ைவத் க் ெகாண்டார்கள். அவள் ேசைலத் 
தைலப்ைபச் சாி ெசய்  ெகாண்டாள். 
 
    ஐஸ்கிாீம் சாப்பிடலாமா? ெவயிட்டர், பிஸ்தா. இரண் . 
 
    அன்  அவ ைடய ட் ல், மார்லன் பிராண்ேடாவின் ல் யமான பாவங்கள் 
பற்றி, உதட்டைசக்காமல் ேபசும் ைற பற்றி. அவன் ெநற்றி பற்றி, பிறகு அவன் 
உத கள் பற்றிப் ேபசினார்கள். அவள் ெசான்னாள். You also have nice lips. 
 
    அப்ேபா ம் அவன் கா  சிவந்  ேபாயிற் . அன்  அவன் குைறந்த பட்சம் 
அவைள த்தமிடவாவ  ெசய்வா ெனன்  அவள் எதிர்பார்த்தாள். அன்  
அவர்களிைடேய நிலவிய ெமௗனங்கள் எத்தைன உஷ்ணம் நிரம்பியன வாயி ந்தன. 
எததைன ைற அவர்கள் தம் கவசங்கைள ந வவிட் , ஒ வேராெடா வர் மிக 
இயல்பாக உணர்ந்  தம் ஆழங்கள் மற்றவரால் ெதாடப்பட் க் கிளர்ச்சி யைடந்  
அைணப்பின் விளிம் வைர ெசன்  ெமௗனங்களில் சிக்கிக் ெகாண்  - 
 
    தயக்கம் - பயம் - 
 
    சந் களில் தி ம்பி அந்தக் கணத்ைதக் கைலயவிட் , மீண ம் உ வாக்கி மீண் ம் 
கைலத்  - 
 
    அன்  அவர்கள் ைககைளக் கூடப் பற்றிக் ெகாள்ள வில்ைல. 
 
    இன் தான் அ  நிகழ்ந்தி க்கிற . 
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    மிக ெம வான பயணம். இந்த ாீதியில் - அவ ைடய மகன் வந் வி வான். 
அவ ைடய மைனவி வந் வி வாள். ேநரம் அதிகமில்ைல. 
 
    உண்ைமையச் சந்திக்க இவன் ஏன் இவ்வள  தயங்க ேவண் ம்? 
 
    உண்ைம அழகான . அன்ேப. 
 
    நமக்கிைடேய நிகழ்ந்  ெகாண் ப்ப  ... இ தான் உண்ைம ... 
 
    வா, இைத ைமயாக ெவளிக் ெகாண ேவாம். 
 
    ஐஸ்கிாீம். 
 
    என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாெனன்  அவைனக் ேகட்க ேவண் ம். அவள்தான் ேகட்க 
ேவண் ம். அவன் தான் ேகட்க மாட்டாேன. 
 
    எ மில்ைல, என்  அவன் கூ வான். அவள் ேகட்க ேவண் ெமன் தான் அவன் 
எதிர்பார்க்கிறான். 
 
    என் டன் ன்னர் சாப்பிடலாம், என்  அவள் உடேன கூற, அவ ம் 
சாிெயன்பான். 
    ஆனால் அவேன ேகட்டால் நன்றாயி க்கும். 
 
    அவன் ெமௗனமாக ஐஸ்கிாீம் தின்  ெகாண் க்கிறான். ந ேவ நிமிர்ந்  அவள் 
பார்ைவையச் சந்தித் , சட்ெடன்  ேவறிடம் தா கிற  அவன் பார்ைவ. 
 
    சும்மாதான் பார்த்ேதன், என்ப  ேபால. 
 
    சும்மாதான் உன் டன் வந்ேதன். 
 
    சும்மாதான் உன் டன் சாப்பி கிேறன். 
 
    சும்மாதான். 
 
    ஆனால் நீ கூப்பிட்டால் வந் வி ேவன். 
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    This fellow is getting on my nerves. 
 
    அவள் ேபசாம ந்தாள். ெமௗனம் அவைனப் பதட்டம் ெகாள்ளச் ெசய்யட் ம். 
அவன் எைதயாவ  ேபச யலட் ம். 
 
    ஒ  கணம், இரண்  கணம்... 
 
    ஸ் ன்கள் கிண்ணத்தில் சுரண் ம் ஓைச மட் ம் தாகாரமாகக் ேகட்கிற . 
 
    அவன் திடீெரன் , "ஒ  சாைவப் பார்த்ேதன் இன் " என்றான். 
 
    அவள் கத்தில் ேகள்விக் குறி டன் அவ ைடய கத்ைத - அவன் இப்ேபா  
அவள் பக்கம்தான் பார்த் க் ெகாண் ந்தான் - ழாவினாள். 
 
    "நான் வழக்கமாக ஏ ம் பஸ் ஸ்டாண் ல் ஒ வன் ஓ ம் பஸ் ல் ெதாத்தி 
ஏ ம்ேபா  ச க்கி வி ந்தான். பின்னாேலேய வந்  ெகாண் ந்த இன்ெனா  பஸ் 
அவன் ேமல் ஏறி - இஸ்! It was horrible" 
 
    இப்ேபா  அவள் தன் கத்தில் அ தாபத்ைதக் காட்ட ேவண் ம். 
 
    தன் பார்ைவயின் சவால் பிளஸ் ஆதங்கம் Combination ஐ ஸ்விச் ஆஃப் ெசய்ய 
ேவண் ம். இ  இப்ேபா  ெபா த்தமற்றதாயி க்குெமன்பதால். 
 
    I hate him. 
 
    ெந க்கமான இந்தக் கணம் அவன் ேமல் சுமத் கிற ெபா ப்ைபத் தட் க் கழிக்க 
அவன் ைகயா ம் உபாயம். 
 
    விபத் கள் தினசாி நிகழ்கின்றன. மனிதர்கள் தினசாி இறக்கிறார்கள். 
 
    But you and I are alive at this moment. 
 
    அவள் எ ம் ேபசவில்ைல. 
 
    "எனக்கு மனேச சாியில்ைல. அைதப் பார்த்த பிறகு" என்றான் அவன், ம ப . 
    பின் எதற்காக என் டன் வந்தாய்? எதற்காக ஐஸ் கிாீம் சாப்பிட்டாய்? 
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    இறந்தவ க்கு எத்தைன வய , என்  ஏேதா ேகட்  ைவத்தாள். 
 
    அவன் ெசான்னான். 
 
    அவன் ெசான்னெத ம் மனதில் பதியவில்ைல. உத கள் அைசவைத மட் ேம 
பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். எத்தைன அழகிய உத கள் நிஜமாகேவ. 
 
    ெவயிட்டர். 
 
    அவன் பணம் ெகா க்க யத்தனித்தான். ஆனால் அவள் பி வாதமாக அைத எதிர்த் , 
தான் பணம் ெகா த்தாள். 
 
    அவைனப் பழி வாங்கி விட்ட  ேபால ஒ  தி ப்தி. 
 
    இ வ ம் ெவளிேய வந்தார்கள். இரண்ேட கால். இப்ேபா  ம ப  
அக்கட் டத்தின் ெவவ்ேவ  மா களில், ெவவ்ேவ  அைறகளில், அவர்கள் 
சிைறப்பட ேவண் ம். 
    அவன் நாைளய தினசாிைய, அவர்கள் அ த்த மாதத் , ெபண்கள் உலகத்ைத 
உ வாக்குவதில் ைனய ேவண் ம். ஒேர தலாளியின் இ ேவ  கங்கைள 
உ வாக்க ேவண் ம். 
 
    But what about our own faces? 
 
    நீ நீயாக, நான் நானாக, ஒ வர் அண்ைமயில் ஒ வர் உணரக்கூ ய உண்ைமக்காக 
நீ பரபரக்கவில்ைலயா? 
 
    நான்தானா கூப்பிடேவண் ம்? 
 
    நீ என்ைனத் ேதவ யாளாக உணரச் ெசய்கிறாய். 
 
    உனக்கு ேவண் ய  ேதவ யாள்தான் ெபா ம். 
 
    ேதாைச வார்க்கும், ைஜ ெசய் ம் ேதவ யாள். 
 
    அவள் ன்னைக ெசய்தாள். 'என்ன?' என்ப  ேபால அவன் அவைளப் பார்த்தான். 
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    ஒன் மில்ைலெயன்ப ேபால அவள் தைலைய அைசத்தாள். 
 
    அவர்கள் அ வலகத்ைத ேநாக்கி நடக்கத் ெதாடங்கி னார்கள். 
    ----------------------------------------------------------- 
  


