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தி மதி ப்பாள ரங்கநாயகம்ம
இன்ைறய ெத ங்கு நாவலாசிாிையகளில் சிறப்பான இடம் வகுப்பவர். "ேபக்க
ேமட

" (காகித மாளிைக) என்ற இந்நாவைலத் தவிர, அவர் எ தி ள்ள "ப

"ரசயித்ாி" (ெபண் எ த்தாளர்), "கி ஷ்ணேவணி", "ஸ்திாீ", "கூ ன ேகாட
சுவர்கள்), "ஸ் ட்
பிரபலமானைவ.

ேஹாம்"

ஆகிய

நாவல்கள்

வாசகர்களிைடேய

பீடம்",
" (சாிந்த
மிக ம்

ஆழ்ந்த உள் எ ச்சி, இயல் வாய்ைமயில் ஆர்வம், ெபண்களின் ேமன்ைமைய
வ
த் வதில் தீவிரப் பற்
ஆகியைவ இவர
பைடப் களின் சிறப்பிற்குக்
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காரணமாக விளங்கும் க்கிய அம்சங்களாகும். இவர பைடப் கள் எல்லாவற்றி ம்
இன்பமயமான வாழ்விற்கான ேபரார்வம் பல ேகாணங்களில் காணப்ப கிற .
ஆனந்தமயமான வாழ்க்ைக நடத் வ ம் ஒ
கைல எனக் க
கிறார் இவர்.
இக்கைலயின் மீ ள்ள ஈ பாேட இவர
இலக்கியப் பணிகளின்
க்கிய
இலட்சியமாகத் திகழ்கிற .
-------------------

க ைர
இந்தியா ஒ

விசாலமான நா . இந்நா

பண்பாட் னால் ஒன்றாக இ ந்த

ேபாதி ம், இதைன
ன்ேனற்றமைடந்த சக்தி ள்ளெதா
நாடாக ஆக்கக் கூ ய
ஒற் ைமத் தைளகைள இன் ம் வ ைமப்ப த்த ேவண் யி க்கின்ற .
நம் ைடய பாரத நாட் ல் பலெமாழிகள் ேபசப்ப கின்றன. நம் ைடய
நாட்ைடப்ேபால உலகத்தின் மற்ெறந்த நாட்
ம் ெமாழிக ைடய எண்ணிக்ைக
இவ்வள அதிகமாக இல்ைல. ஆனால், நம அண்ைடயி ள்ள பகுதியில் வழங்கும்
ெமாழிகைளப்பற்றி நாம் அதிகம் அக்கைற ெகாள் வதில்ைல. அப்பகுதிகளில்
இலக்கியம், கலாசாரம்- இவற்றின் ெசழிப்ைபப் பற்றிய அறி ம் நாம் அதிகமாகப்
ெபற்றி க்கவில்ைல. ஆங்கிலம், பிெரஞ்சு, ெஜர்மன்

த ய ஐேராப்பிய ெமாழிகளின்

இலக்கியத்ைதப் பற்றி ம், அம் ெமாழிகள் வழங்கும் ச தாயங்கைளப் பற்றி ம்
நமக்குள்ள அறிைவ விட நம
நாட் ன் ெமாழிகளில் உள்ள இலக்கியங்கைளப்
பற்றிய அறி குைறவா ள்ள .
நாட் ன் உணர்ச்சி- பண்பா ஒ ைமப்பாட் ற்கு நம நாட் னர் ேதசத்தின் பல
ெமாழிகளி ள்ள சிறந்த இலக்கியப் பைடப் க்கைளப் பற்றி நன்கு அறிந்தி த்தல்
ேவண் ம். அவற்றின் வாயிலாகப் பல்ேவ

பகுதிகளில் வழங்கும் வாழ்க்ைக

ைறகள்,

மக்கள
எண்ணங்கள், நம்பிக்ைககள், நைட - உைட பாவைனகள் ஆகியைவ
பற்றி ம் அறிய ேவண் ம்.
ேமற்ேக சுதந்திரமான பல நா கள் உள்ளன. ஒவ்ெவா
ெமாழி உண் . ஆயி ம் ஒவ்ெவா
நாட் ன ம்

நாட் க்கும் தனிப்பட்ட
மற்ற நாட் ன ைடய

இலக்கியத்ைதப் பற்றி ம், சிந்தைனையப் பற்றி ம் அறிந்
ைவத்தி க்கிறார்கள்.
அவ்வா
நாம் நம
நாட் ெமாழிகைளப்பற்றி அறிந்தி க்கவில்ைல. ஐேராப்பிய
ெமாழிெயான்றில் ெவளியாகும் எந்தச் சிறந்த
ம் உடன யாக மற்ற ெமாழிகளில்
ெபயர்க்கப்ப கின்ற . இந்தியா ஒேர நா . ஆனால் நமக்கு நம
அண்ைட
ெமாழிகளில் என்ன நைடெப கின்ற
என்பைதப்பற்றித் ெதாிந் ெகாள்வதில்
அவ்வள
ஆவல் கிைடயா . இந் நிைலைம மாறிக்ெகாண்
வ கிற
என்ப
உண்ைமேய. ஆனால் இந்த மா தல் மிக ம் ெம வாக நைடெபற் வ கிற .
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இந்நிைலைய உத்ேதசித்ேத, இந்திய அரசு ஒவ்ெவா இந்திய ெமாழியி
ந் ம்
தற்காலத்திய இலக்கியத்தி
ந் ம் ெதாிந்ெத த்த
ல்கைள மற்ற ெமாழிகளில்
ெமாழி ெபயர்ப்பிப்பதற்கான திட்டெமான்ைற வைரந்தி க்கிற . இந்தத் திட்டத்தின்
கீழ் மக்கள் ப த்

மகிழக்கூ ய

ல்கள் - அதாவ , கைதகள்,

தினங்கள்,

இன்பமளிக்கும் பயண வரலா கள், சுய சாிைதகள் ேபான்றைவ ெதாிந்ெத க்கப்ப ம்
மிகச்

சிறந்தைவ ம்,

மக்களிைடேய

பிரபலமைடந்தைவ ம்,

அந்தந்த

ெமாழிப்

பகுதியில் வா ம் மக்க ைடய நைட- உைட பாவைனகைள ம், வாழ்க்ைக
ைறகைள ம் ச க நிைலைமைய ம் கண்ணா ேபாலப் பிரதிப த் க் காட்டக்
கூ யைவ மான
ல்கேள இத்ெதாடாில் ெதாிந்ெத க்கப்ப ம். இத்திட்டத்தின்
வாயிலாக பலேவ
ெமாழிகள் ேபசுேவாாிைடேய பரஸ்பரப் பாி ணர் ம்
ஒற் ைம ம் வள ெமன நம் கிேறாம்.
ெவவ்ேவ
ெமாழிகளின் சிறந்த பைடப் கைளத் ெதாிந்ெத ப்ப ம், அவற்ைற
ெமாழி ெபயர்ப்ப ம் எளிய காாியமல்ல. இப்பணியில் எங்க ைடய ஆேலாசைனக்
கு

ன க்கும், ெமாழி ெபயர்ப்பாளர்க

க்கும் நாங்கள் கடைமப்பட்டவராேவாம்.

அவர்கள் வழிகாட் , உதவி ெசய் , ஒத் ைழப் த் தராவி ல் இந்த திட்டத்ைத
ெவற்றிப் பல டன் ெசயலாக்குவ
யா .
- பாலகி ஷ்ண ேகஸ்கர்.
-----------------------------------------------------------

அறி கம்.
'ேபக்க ேமட ' (காகித மாளிைக), தற்காலத் ெத ங்கு நாவல் உலகத்தில்
கழ்ெபற்ற நாவலாசிாிையயான தி மதி
ப்பாள ரங்கநாயகம்ம எ திய சிறந்த
நாவலாகும். ெபண் உள்ளத்தின்

திய சிந்தைனகைள ஆற்றல் வாய்ந்த

ைறயில்,

தங்கு தைடயில்லாமல், மனத்ைதத் ெதா ம் வைகயில் இந்த நாவல் ெதள்ளத்
ெதளிவாகப் படம் பி த் க் காட் கிற . இந்த நாவ ன் தைலவியான பா மதி
சுதந்திரமான ேபாக்கு உள்ளவள்; சந்தர்ப்பச் சூழ்நிைலகைளப் ாிந் ெகாள்ளக் கூ ய
ஆற்றல் உள்ளவள். ஆனால் அவற்ேறா
இையந்
ேபாக இயலாதவள். கு ம்ப
வாழ்க்ைகயில் இ க்கும் மன நிைறவற்ற உண்ைம நிைலையப் ேபா நம்பிக்ைகயால்
மைறக்க அவள் வி ம்ப வில்ைல. ஆண்ைம என் ம் மாையயில் ழ்கித் தவிக்கும்
கணவனின் கால யில் அைமதியாக வி ந்
கிடக்க ேவண் ய அவல நிைலைய
அவளால் சகித் க்ெகாள்ள
யவில்ைல. தன் இளைமப் ப வத்தின் ெதாடக்கத்தில்
ெபாங்கி எ ந்த நம்பிக்ைககள் யா ம் உண்ைம வாழ்வில்
ள்
ளாவைதக் கா ம்
ெபா
அவ ைடய உணர்ச்சிகள் யல்ேபால் ெகாந்தளித் எ கின்றன. இ தியில்

5
அவள் தன் கு ம்பத்ைத, தன் கணவைன, தன் பச்சிளங் குழந்ைதைய ம், தன் ைடய
எல்லாவற்ைற ம் - இந்த உலகத்ைதேய விட் ச் ெசன் வி கிறாள். ச கத்தின் கட்
திட்டங்க க்கு ஆட்பட் க் குழம்பித் த மாறிய அந்தப் ெபண் ள்ளம் தானாகேவ
விழித்ெத ந் ஒ
ைவ ம் ேத க்ெகாண் அந்த ஆணின் கண்கைளத் திறந்
வி கிற .
தன் ைடய இயலாைம பற்றி நன்கு அறிந் , குழப்பமான மனநிைலயி ள்ள
தற்காலப் ெபண்மணியின் உண்ைமயான சித்திரம்தான் இந்த நாவ ன் தைலவியான
பா

மதியின்

பாத்திரப்

பைடப் .

ெபண்ணின்

நம்பிக்ைககள்,

வி ப்பங்கள்,

இயற்ைகயான ஆைசகள், அவ ைடய மனிதத் தன்ைம, அவ க்ெகன்
ஒ
தனிநிைல இ க்க ேவண் ம் என்ற அவ ைடய ஆவல்
த யவற்ைறப்
ாிந் ெகாள்ள
யாத ஆண் இனத்தின் பிரதிநிதிதான் பா மதியின் கணவனான
ராஜேசகரம். அவள் கற்பைன ெசய்த நிைலக்கும், உண்ைம வாழ்க்ைகக்கும் உள்ள
ெப த்த ேவ பாட் ல் பா மதியின் உள்ளம் ெகாந்தளிக்கும் ேபாெதல்லாம்
அவைளச் சமாதானப் ப த்திக் கட் ப்ப த்த யற்சிக்கிறான் அவ ைடய அண்ணன்
ேகசவ ராவ். ராஜேசகரம், ேகசவ ராவ் இ வ ம் ஆண் பண் களின் இ ேவ
வங்களின் பிரதிநிதிகளாவர். ராஜேசகரம்
ரட் த் தனமாக நடந் ெகாண்ட
ேபாதி

ம், அண்ணன் ஆதரவால் வாழலாம் என்ற நம்பிக்ைகயில் பா

வ கிறாள். ஆனால் அண்ணனின் அன்
எவ்வள
வாய்ந்ததானா ம் அ
அவ க்குத் தற்கா கமான

மதி வாழ்ந்

ஆழமான , ஆற்றல்
மன நிைறைவத்தான்

ெகா க்க
ேம தவிர
வாழ்ைவ ம் அளிக்க இயலா . அன்பற்ற,
ன்ப
மயமான வாழ்வில் பா மதியின் ெமன்ைமயான இதயம் பட் ப் ேபாய்வி கிற .
இடறி வி ந்த பின்னேர ராஜேசகரத்தின் கண்கள் திறக்கப்ப கின்றன. மைறந் விட்ட
அந்த இதயத்ேதா இ ந்த அைரகுைற அன் க்கும் அவன் வாழ்வில் இடமில்லாமல்
ேபாய்வி கிற .
நாவல்
வ ம் கட் க்ேகாப்
குைலயாம ம், இைணப்
அ படாம ம்
அைமக்கப்பட்
இ ப்பைதப் பார்த்தால் கைத
வ ம் ஒேர
ச்சில்
ெசால்லப்ப வ ேபால் ேதான் கிற . கைத
வ ம் பா மதியின் ெசாற்கைளேய
ேகட்கேவண் யதாக இ ந்தா ம், இரக்கச் சிந்தைன ள்ள வாசகாின் உள்ளத்தில்
அ த்
என்ன நிகழப் ேபாகிறேதா என்பைத அறி ம் ஆவல் குன்றாதவண்ணம்
உள்ள . பா மதியின் அண்ணன் ேகசவ ராைவப் ேபாலேவ இந்த நாவைலப்
ப ப்பவர் ஒவ்ெவா வ ம் பசிைய ம் தாகத்ைத ம் மறந் இந்தச் ேசாகக் கைதையக்
ேகட்பதற்குத் தயாராக இ ப்பார்கள் என்
எண் கிேறன். கைதக் கூற்றிேலா,
உைரயாட ேலா ேதைவயற்ற மிைகப்பா சற்ேற ம் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல.
கைதயின்

வில் பா

தவிக்கும் ெபா

ம், பா

மதியின் சின்னஞ் சி
மதியின் கு ம்பம்

குழந்ைத தாய்க்காக ஏங்கித்

வ ம் ேபாிழப்பினால் ேவதைனப்
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ப ம்ெபா
ம் அந்தக் கு ம்பத் டன் ேசர்ந்
ப வ டன் ேசாக வ வங்களாகேவ மாறிவி ம்.
"பா

க்குத்

ெதாடர்ந்

ேதால்விேய

விஷயங்களி ம் ேசாக ேதவைதேய
கட் யெதல்லாம் பார்ப்பதற்கீ தவிர அ
யாகேவ ஏன்

ந்த ? அ

அவ

ப ப்பவர் உள்ளங்கள் இரக்கப்

ஏன்

எதிர்ப்பட்

வந்த ".

எல்லா

ஏன் வரேவற்
அளித்தாள்?
பா
பவிப்பதற்கு இயலாத காகித மாளிைக

ைடய

ர்ப்பாக்கியம் என் ம்,

ன்ஜன்ம

பலனான அதிர்ஷ்டம் என் ம், கர்ம பலன் என் ம் சமாதானம் கூறேவண் ய
அவசியம் ஏன் வந்த ?" என்

நாவ ன்

வில் பா

ராவ் ேகள்வி எ ப்பி, அதற்குக் காரணத்ைத ம்
நாட் ல் ஒ ெபண்ணாகப் பிறந்தாள்!"
இந்தக்

ேகள்வி ம் அதன்

மதியின் அண்ணன் ேகசவ

ாிந் ெகாள்கிறான்; "பா

விைட ம் தற்கால இந்தியப்

இன்றியைமயாதைவ. ஆம், இன்ைறய ெபண் விழித் க்ெகாண்

ெபண்க

பாரத

க்கு மிக

இ க்கிறாள்; அவள்

அைனத் ம் அறிந்தி க்கிறாள்; ஆ க்குச் சமமாக எல்லாத்
ைறகளி ம்
திறைம டன் விளங்குகிறாள். அவள் ஆணின் நிழலாக மட் ம் வாழ்க்ைகைய நடத் ம்
அபைலயாக இல்ைல; அவள் ேகட் க்ெகாண்
ெசய்கிறாள்; அவளிடமி ந்

உலகம் எப்ப

மட் ம் இ ப்பதில்ைல, சிந்திக்க ம்

எதிர்பார்க்கிறேதா அேத ேபால அவ

பதி

க்கு எதிர்பார்க்கிறாள். அறம், ெபா ள், இன்பம் - எல்லாத்

ஆ

க்கு இைணயாக இ க்கிறாேள தவிர, அ ைமயாக அல்ல. 'ேபக்க ேமட

(காகித மாளிைக) ப த்த பின்னர் ப த்தவர் உள்ளங்களில்
உண்டாவ இயல் . அ ேவ இந்த நாவ ன்
ந்த பயன் ஆகும்.
'ேபக்க

ேமட

'

தவிர

தி மதி

ெவளியிடப்பட் ள்ளன. அவ ைடய

ரங்கநாயகம்மாவின்

ைறகளி

ம்

இந்த

ம் அவள்
'

எண்ணம்

பைடப் கள்

பல

தல் நாவல் 'கி ஷ்ண ேவணி' 1962ஆம்

ஆண் ல் ெவளியிடப்பட்ட . ஏறத்தாழ அேத சமயத்தில் 'ேபக்க ேமட

', 'ஆந்திரப்

பிரபா' என்ற ெத ங்கு வார இதழில் ெதாடர் கைதயாக ெவளியிடப்பட்ட . பின்னர்
அ
த்தக உ வில் அச்சிடப்பட்ட .
அவ ைடய
தல்பதிப்பான 'கி ஷ்ணேவணி'யிேலேய அவ ைடய திறைமயின்
அ ம்
த் மிளிர்கிற . அந்த நாவ ன் தைலவியான கி ஷ்ணேவணி கன்னிப்
ப வத்தில் காதல் வைலயில் சிக்கிவி கிறாள். அவள் ெதாடக்கத்தில் ஒ வைனக்
காத க்கிறாள்.
ஆனால்
வில்
ேவெறா வ க்கு
வாழ்க்ைகப்ப கிறாள்.
அவ

ைடய

ன்னாள் காதல் விவரம் கணவ

க்குத் ெதாிய வ கிற ; அந்நிைலயில்

அவன் அவைள விட் ச் ெசன் வி கிறான். அதன் பின்னர், கைத இ ேவ
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ஆற்ெறா க்குகளாகச் ெசன்
கிற . நாவ ன்
கணவன் மைனவியைர மீண் ம் ேசர்த் ைவத் இன்ப
ஆனால் பின்னர், கைதையத்
ேவண் ேகா

க்கு

இணங்கி,

ன்ப

டன் காண விைழந்த வாசகர்களின்

கணவைனப்

ெகா யவனாக ம் பைடத் , கைதக்குத்

தல் பதிப்பில் ஆசிாிைய
ெகா த்தி ந்தார்.

பற்றற்றவனாக ம்,

ன்ப

வ ெகா த்

அன்பில்லாத

உ வாக்கிவிட்டார்.

இதி
ந் கைதைய வி ம் ம் ைறயில் பைடப்பதில் அவ ைடய தனித் திறைம ம்,
கைல வன்ைம ம் நன்கு லனாகும்.
அவ ைடய பிற்காலப் பைடப் களிெளல்லாம் கு ம்ப வாழ்வில் ேதால்விகேள
க்கிய இடம் ெப கின்றன. 'ேபக்க ேமட

'வில் இந்தப் ேபாக்கு உச்ச நிைலயில்

உள்ள . அவ ைடய பைடப் களில் தைலசிறந்த
'ேபக்க

ேமட

'வில்

காணப்ப வ

ேபால்

'ப

பீடம்' ஆகும். இ ப்பி

எ த் க்கு

எ த்

ம்,

ஆசிாிையயின்

த்திைரையப் 'ப
பீடத்தில்' காண இயலவில்ைல. 'ப
பீடம்' கலப் மணப்
பிரச்சிைனையக் க வாகக் ெகாண்ட நாவலாகும். இலட்சியக் கிளர்ச்சியில் சிக்குண்ட
அ ணாவா ம் பாஸ்கரா ம் உண்ைம வாழ்க்ைகயின் கர
ர கைளக் கற்பைன
ெசய் கூடப் பார்க்க இயலவில்ைல. இலட்சியக் கற்பைன இனிைமயாகேவ
இ க்கிற . ஆனால் உண்ைம நிைல இனிைமைய எல்லாம் விரட் வி கிற . இந்த
நாவல் 1963ஆம் ஆண் ல் ெவளியிடப்பட்ட . பின்னர் 1965ஆம் ஆண் ல் ஆந்திரப்
பிரேதச சாகித்திய அக்காெதமிப் பாிசும் ெபற்ற .
'ப
ஆற்ற

பீடத்'திற்குப் பிறகு, கைலத் திற

க்கும் உண்ைம நிைலைய ெவளிப்ப த் ம்

க்கும் எ த் க்காட்டாக அவ ைடய 'ரசயித்ாி' (ெபண் எ த்தாளர்) என்ற

நாவைலக் கூறலாம். 'ரசயித்ாி'யில் ஆசிாிையயின் உள்ளம் ெதளிவாகப் பிரதிப க்கப்
ப கிற . ஒ வ க்கு மைனவியாக வாழ்க்ைகப்பட்ட ெபண், எ த் லகத்தில் மிக்கப்
கைழப் ெப கிறாள். இந்தப்
கழ் ெபற்ற எ த்தாளாின் அறி கத்ைதப்
ெப வதற்கும், அவ டன் இலக்கியத் ைறபற்றி அளவளா வதற்கும் எத்தைனேயா
ேபர் வந் ெசல்கின்றனர்.
ஆனால் அந்த எ த்தாளாின் கணவ க்கு இெதல்லாம் பி க்கவில்ைல.
வில்
அவன் ெவ ப்பைடந் தன் மைனவிையக் ைகவிட் த் தீர்த்த யாத்திைரக்குச் ெசன்
வி கிறான். ஆனால் ெசன்ற இடத்தி ம் அவ க்கு மன அைமதி கிட்டவில்ைல.
இ தியில் கழிவிரக்கம் ெகாண்ட கணவ ம் ைகவிடப்பட்ட மைனவி ம் ஒன்
ேசர்கின்றனர். இந்த நாவ ன்
லம் ெபண்ணின் சுதந்திர வாழ்க்ைகைய ஆசிாிைய
ஆதாித் ள்ளார்; அேத சமயத்தில் இலக்கியப் பைடப்பின் இலட்சியம், எ த்தாளாின்
கடைம, ஆண் ெபண் க்கு இைடேய இ க்க ேவண் ய ெதாடர் ாிைம, மற் ம்
பலவற்ைறப் பற்றிய க த் க்கைள ெவளியிட் ள்ளார். ஆசிாிையயின் அ பவத்தின்
கிழ்ச்சிேய இந்த நாவல் என்றால் மிைகயாகா .
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அண்ைமக்காலத்தில் ெவளிவந்த ரங்கநாயகம்மாவின் 'ஸ் ட் ேஹாம்' (இரண்
பகுதிகளான நாவல்)
கு ம்ப வாழ்க்ைகைய

ேதா ம் ஆர்வத் டன் ப க்கப்ப கிற . இந்த நாவ ல்,
இன்ப மயமாக ஆக்குவதில் கணவனின் கடைமைய

வ
த் ம் ஆசிாிைய, ைரேயா ப்ேபான ச கத்தின் ெபா ளற்ற பல மர கைள
வன்ைமயாகக் கண் த் ள்ளார். க த்
ேவ பாட் டன்
ரட்சிகரமான இந்த
நாவ க்கு எதிராக அண்ைமயில் ஷார்வாியின் 'ஹாட் ேஹாம்' என்ற ஒ
ெவளியிடப்பட் ள்ள .

நாவல்

'ஸ்திாீ' என்ற ெபயர் தாங்கிய அவர் நாவ ம் ஓர் உயர்ந்த பைடப்பாகும். இதில்,
காத ல் ஏமாற்றம் கண்ட ஒ ெபண்ணின் ற வாழ்க்ைக விவாிக்கப்பட் ள்ள .
ெபா வாகப் ெபண் சலனமான சுபாவம் உள்ளவளாகக் க தப் ப கிறாள். ஆனால்
'ஸ்திாீ'யின் ெபண் ஆைணவிட அதிகமான அளவில் திடமன டன், கட் ப்பாட் டன்,
விழிப் டன் காட்சியளிக்கிறாள். அவ ைடய மற்ெறா

நாவலான 'கூ ன ேகாட

(சாிந்த சுவர்கள்) ெபா வாகக் கு ம்ப வாழ்க்ைகயில் காணப்ப ம் ேம
அழகாகச் சித்திாிக்கிற .

'

பள்ளங்கைள

அவ ைடய இந்தச் சிறந்த நாவல்கள் தவிர 'ேசாபன ராத்ாி' என்ற ெபயாில் ஒ
கைதத் ெதாகுதி ம் ெவளியிடப்பட் ள்ள .
இ வைர இந்த ஆசிாிையயின் பத் ப் பன்னிரண்
நாவல்க ம், ஒ
கைதத்
ெதாகுதி ம் ெவளியாகி ள்ளன. அவர் பதிைனந்தாண் நிைற இளம் ப வத்திேலேய
எ தத் ெதாடங்கினார்; இப்ெபா
வய
ப்பேத ஆகிற . எதிர்காலத்தில் அவர்
வாழ்வி
ந்
அறி
ஒளி ெப வதற்கு வாசகர் பலர் ஆவ டன் எதிர்பார்த்
உள்ளனர்.
அ பவத்தின் ஆழம், உண்ைம நிைலையப் பிரதிப ப்பதில் விழிப் ணர்ச்சி, ெபண்
மதிப்ைப நிைலநாட் வதில் இரண்டறக் கலந் விட்ட ஈ பா
- இைவேய
அவ ைடய நாவல்கைள இயற்ைகப் ெபா
டன் மிளிரச் ெசய் ம் சிறந்த
பண் களாகும். அவ ைடய பைடப் கள் அைனத்தி ம் இன்ப மயமான வாழ் க்கான
ஆர்வம்

பல

உ வங்களில்

ெவளிப்ப கிற .

இலக்கியம்,

இைச,

நாட் யம்

த யைவ கைலகளாகக் க தப்ப கின்றன; அேதேபால இன்ப மயமான வாழ் ம்
அவ ைடய க த்தில் ஒ கைல ஆகும். இந்தக் கைலைய வழிப வேத அவ ைடய
பைடப் ச் சாதைனயின்
ந்த இலட்சிய மாகும்.
தி மதி ரங்கநாயகம்மாைவப் ேபான்ற
ெத

ங்கில்

எ தி

வ கின்றனர்.

கழ் ெபற்ற நாவலாசிாியர்கள் பலர் இன்

அவர்களில்

ெகாடவட் கண்

கு ம்பராவ்,
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ராச்செகாண்ட விஸ்வநாத சாஸ்திாி, ப வாட காந்தா ராவ், த்விேவ ல் விசாலாட்சி,
யதன
சுேலாசனா ராணி, ேகா ாி ெகௗசல்யா ேதவி ஆகிேயார் சிறப் டன்
விளங்குகின்றனர். இந்த எ த்தாளர் அைனவ ம் மிக ம் சு சு ப் டன் நாவல்
இலக்கியத்ைத வளப்ப த்தி வ கின்றனர். இன்ைறய ெத ங்கு வாசகர்க ம் கைத
நாவல் ப ப்பில் மிக ம் அக்கைற காட்
வ கின்றனர். வாசகாின் சுைவைய
உணர்ந்த இரக்கச் சிந்தைன ள்ள எ த்தாளர் பலர் இந்தத்
ைறயில் பணியாற்ற
ன்வந் ள்ளனர்.
ெத

ங்கு நாவல் இலக்கியம் 1878 ஆம் ஆண் ல் கந் கூாி

ேரச ங்கம்

அவர்களின் 'ராஜேசகர சாித்திர'த் டன் ெதாடங்கிய
என்றா ம், இற்ைறக்
காலத்தில்தான் நிைற
ெபற்
வ கிற .
ேரச ங்கத்திற்குப் பிறகு லட்சுமி
நாராயண் அவர்களின் 'மால பல் ' (பறச் ேசாி) நாவல் ைறக்கு நல்ல வழிகாட் யாக
விளங்கிய . ச க வாழ்ைவச் சித்திாிப்பதன்
லம் ச கத்ைதப் பல வழிகளி ம்
சீர்தி த் வதற்கான சிறந்த க வியாக, நாவல் என்ற ெபயாில்

திய இலக்கியத்

ைறைய எ த்தாளர்கள் ேதர்ந்ெத த் ள்ளனர். நாவைலத் ெத
அல்ல

'நவ கா'

என்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
ைவத் க் கா ம்ெபா

ெசால்வர்.

இந்தச்

ெசால்

ங்கில் 'நவல'

ஆங்கிலத்தி

ந்ேத

என்றா ம், இந்திய இலக்கியத்தில் இன்ைறய ேபாக்ைக
ெபா த்தமாக ம் ெபா
ள்ளதாக ேம ேதான் கிற .

கவி சாம்ராட் விஸ்வநாத சத்யநாராயணா அவர்களின் 'ேவயி படக

' (ஆயிர

நாகப்படங்கள்), பாபிராஜு அவர்களின் 'நாராயண ராவ்' என்ற இ நாவல்க ம்
ஏறத்தாழ ஒேர சமயத்தில் ெவளியிடப்பட்டன. எ த் க் கைலயின் ன்ேனற்றத் க்கு
இைவ இரண் ம் ஊக்க மளித்தன. சத்யநாராயணா
அண்ைமயில் திைரப்படமாக ம் எ க்கப்பட்ட . அ
விசாலாட்சி அவர்களின்
பட் ள்ள .
இன்ைறய ெத

'வாரதி'

ங்குப் பத்திாிைகக

(பாலம்)

என்ற

ம், மாத இதழ்க

அவர்களின்
ேபாலேவ

நாவ

ம்

'ஏக
ரா'
த்விேவ ல்

திைரப்படமாக்கப்

ம் பல நாவல்கைளத் ெதாடர்

கைதகளாக
ெவளியிட்
வ கின்றன.
வாசகர்களின்
சுைவ
வளர்ச்சி ம்,
எ த்தாளர்களின் பைடப் த் திறன் ெப க்க ம் இைணந் இந்தத் ைறைய மிக ம்
வளப்ப த்தி வ கின்றன. கவி சாம்ராட் அவர்க ம் இப்ெபா
இத் ைறயில் அதிக
அளவில் அக்கைற காட்
வ வதாகத் ெதாிகிற . ஆண் ேதா ம் கைதகள்,
நாவல்க க்கான ேபாட் கள் பல நடத்தப்ப கின்றன. இதன்
லம் நாவல்
எ த்தாளர்க க்கு மிக்க ஊக்கம் கிைடக்கப்ெப கிற .
இன்ைறய ெத ங்கு நாவல்
ைறயில் இ ந் வ ம் ஒ
தனிச்சிறப்
குறிப்பிடத்தக்க . பிற இந்திய ெமாழிகளில் இந்தச் சிறப் காணப்படவில்ைல. ஆண்
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எ த்தாளர்கைளவிடப் ெபண் எ த்தாளர்கள் ஏராளமாக இ ப்பேத அச் சிறப் ஆகும்.
ஒ
வைகயில் இ
ஒ
நல்ல அறிகுறிேய. அ க வாழ்வின் அந்தரங்கப்
பிரச்சிைனகைளப்
ெபண்கள்
உணர்ந்
ெகாள் ம்
அளவில்
ஆண்கள்
ெதாிந் ெகாள்ள இய வதில்ைல. ெமன்ைமயான உணர்ச்சிகைள ெவளியி ம்
இனிைமயான ெசால்லாட்சி ெபண்க க்கு எளிதாக இ ப்ப டன் மிக ம் ைகவந்த
கைலயாக ம்

உள்ள .

இலக்கியத்தின்

அக

ேநாக்கம்

'மைனவியின்

இனிய

அறி ைரேபால' இ க்க ேவண் ம் என்றால், அைதப் ெபண்களாேலேய ேம ம்
சிறப்பாக நிைறேவற்ற இய ம்.
ற்காலத்
நாடகங்களில் ஆண்-ெபண் இ வர்
ேவடங்கைள ம் ஆேண ஏற்

ந த்

வந்தான்; ஆனால் இப்ெபா

அந்நிைல

மாறிவிட்ட . ஆண் ேவடத்தில் ஆ ம், ெபண் ேவடத்தில் ெபண் ம் ந க்கின்றனர்.
ஏறத்தாழ இேத நிைல ெத ங்கு நாவல் ைறயில் இடம்ெபற்
வ கிற . ெபண்
எ
ம் நாவல்கள் ெபண்ணின் வாழ்க்ைகப் பிரச்சிைனகைள ேம ம் ெதளிவாகச்
சித்திாிக்கின்றன;
ஆண்கள்
எ
ம்
நாவல்கள்
பரவலான
வாழ்க்ைகைய
விளக்குகின்றன.
இரண்
பிாி க ம்
ஒன்ைறவிட்
ஒன்
விலகிச்
ெசன் ெகாண் ள்ளன. இந்த இரட்ைட நிைலயில் விஸ்வநாத சத்யநாராயணா
ேபான்ற ஆற்றல் மிக்க எ த்தாளர்களின் தைலசிறந்த பைடப் கள் இன்ைறய
ெத ங்கு
நாவல்
இலக்கியத் க்குத்
திாிேவணிையப்ேபால
ேமன்ைமயான
உ வத்ைதக் ெகா த் வ கின்றன. அ ஒ பக்கத்தி
க்க, இன்ைறய ெத ங்கு
நாவல் ைறயில் ெபண் எ த்தாளர்களின் பைடப் ச் ெசல்வம் ெகாழித் வ கின்ற .

தி மதி

ப்பாள ரங்கநாயகம்ம இன்ைறய ெத

ங்குப் ெபண் எ த்தாளர்களின்

உண்ைமயான பிரதிநிதி ஆவார். அவ ைடய 'ேபக்க ேமட 'ைவ (காகித மாளிைக)
இந்தப் பரவலான தமிழ் வாசகர்க்கு அறி கப் ப த் வதில் நான் ெபாி ம்
மகிழ்ச்சியைடகிேறன். அறி
நிரம்பிய இந்தச் ச கம் இைத மகிழ்ச்சி டன்
வரேவற்கும் என் நம் கிேறன்.
தில்

.

பாண் ரங்க ராவ்.

-----------------------------------------------------------
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காகித மாளிைக.
பா
வி ந்
வி ந்
சிாிக்கிறாள். தி க்கிட் எ ந்ேதன். இனமறியாத பயம்
சூழ்ந்
ெகாண்ட . பா
அ கிறாேளா என்னேவா! இந்த நள்ளிரவில்!
தன்னந்தனியாக! நீண்ட ேநரம் அந்த இ ட் ல் எ ந்
உட்கார்ந்தி ந்ேதன். ஒ
ைற ெசன்
வ ேவாமா என்
ேதான்றிய . ஆனால் நான் அந்த நள்ளிரவில்
ேபானால் அவர் என்னமாவ
நிைனத் க்ெகாள்ளலாம். ஏதாவ
ெசால்ல ம்
ெசய்யலாம். சிந்தித் க்ெகாண்ேட ஒ விதமாகச் சிறி ேநரம் ங்கிவிட்ேடன். யாேரா
அவசர அவசரமாக எ ப் கிறார்கள்.
ள்ளி எ ந்ேதன். அவர் தான் பா வின்
கணவர் ராஜேசகரம்! அவர்
வ ம் ெவலெவலத் ப் ேபாயி ந்தார். "பா ...
இல்ேல. இந்தக் க தங்க..." என்றார் ஏேதா ேத க்ெகாண்ேட. நான் அதிர்ச்சி
யைடந்ேதன். உடெலல்லாம் மரத் விட்ட . ஏேதா ெகட்ட கன காண்ப ேபால்
ேதான்றிய . அைடத் க்ெகாண்ட ெதாண்ைடையச் சாிப்ப த்திக் ெகாண்ேடன்.
அவசரமாகக் ேகட்ேடன் -- "பா

ட்ேல இல் யா? என்ன ஆனாள்?"

அவர் குற்றவாளிேபால் தைல குனிந்
ெகாண்டார். ந ங்கிக்ெகாண்
ந்தார்.
"என்னேவா! எனக்குத் ெதாியா . பா
அ
கிட்
ந்ததால்
ழிப்
வந்த .
அவங்கம்மா வ வாளாகட் ம்
ெகாஞ்ச ேநரம் ப த்தி ந்ேதன். அவன் சமயலைற
ன்ேன ேபாய் அ
கிட்
ந்ததால் எ ந்
ேபாேனன். எவ்வள
கூப்ட்டா ம்
பதி ல்ேல. எனக்கு ஏேதா சந்ேதகம் வந்
ேவகமா அெறக்கு வந்
பாத்ேதன்.
ேமெஜேமேல க தங்க இ ந்த . என் ேப க்கு எ தின ேமேல இ ந்த . எ த் ப்
பாத்தா 'உங்கள் வாழ்க்ைகயி
ந்
நிரந்தரமாகத் தப்பிச் ெசல்கிேறன்'
ஏேதா
எ தி இ ந்தா. நான்
சும் ப க்கல்ேல. பா ெவ அ த்த ட் க்காரங்க கிட்ேட
ஒப்பெடச்சிட் இப்ப வந்ேதன்... நீங்க..." நி த்திவிட்டார்.
எல்லாம்

ாிந் விட்ட . இர

ஏேதா குழப்பம் நடந்தி க்கிற . பா

எல்லாத்

ெதாடர் கைள ம் அ த் க் ெகாண் , ெபற்ற பாசத்ைத ம் கூடக் ெகான் விடத்
ணிந் விட்டாள். வ க்கட்டாயமாக உயிைர மாய்த் க்ெகாள்ளப் ேபாய்விட்டாள்.
"பா !" என்
ைபத்தியம் பி த்தவன்ேபால் கத்திேனன்.
க்கம் ெதாண்ைடைய
அைடத்த . தாங்க
யாமல் சுவாில் தைலைய ேமாதிக்ெகாண்ேடன். "அய்ேயா!
பா
...!"
சட்ெடன்
ெசய்ய ேவண் ய
நிைன
வந்த . ஸ்டாண்
ந்த சட்ைடைய
எ த் ப் ேபாட் க் ெகாண்ேடன். பா
எ திய க தங்கைளப் ப க்க ேநரமில்ைல.
சட்ைடப் ைபயில் ேபாட் விட்ேடன். அ த்த அைறக்குச் ெசன் நண்பர்கள் இ வைர
எ ப்பி, சு க்கமாக விஷயத்ைதச் ெசான்ேனன். சில வினா களில் கடற்கைரப்
பக்க ம், இரயில் பாைதைய ேநாக்கி ம் ைசக்கிள்களில் றப்பட் ச் ெசன்ேறாம்.
இர
ன்
மணி. கண்ைணக் குத்திக்ெகாண்டா ம் ெதாியா . இ ள்
ைமையப்ேபால் சூழ்ந்தி ந்த . கடற்கைர
வ ம் சல்லைட ேபாட் த் ேத ேனன்.
ஈரமண ல் இறங்கி வி ம் கால்கைள இ த் க்ெகாண்
ஓட
யாமல்
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ஓ க்ெகாண் , தண்ணீர்க் கைரைய ேநாக்கி டார்ச் விளக்ைகப் ேபாட் , சிதறி வி ம்
அைலக க்குள் பார்ைவ ெச த்தி "பா ! பா ! தங்கச்சி!... பா !" என் சக்தி
உள்ளவைரயில் உரக்கக் கத்தி
ன்
மணி ேநரம் திாிந் ெகாண்ேட இ ந்
விட்ேடன். ெபா
லர்ந்த . ஆைச ஒளி அைணந்
விட்ட . பா
மாயமாகி
விட்டாள்.
வில்லாத கட ன் ம யில், என் ம்
ைமயான ெவள்ளத்தில்
கலந் விட்டாள். நிரந்தரமாகேவ ேபாய்விட்டாள். "தங்கச்சி!" இ ந் விட்ேடன். ஓ
ெவன் அ ேதன். "பா ேபாயிட்டா. இனி இல்ேல. இல்ேல." ....
அ த்த வினா ேய அந்தத்
க்கம் - இதயத்ைதப் பிழி ம் அந்த ேவதைன தாங்க
யாத அந்த ந க்கம் - எல்லாம் ... எல்லாம் மாறிவிட்டன. அவர் ேமல்
ேகாபம்! ெவ ப் ! அ வ ப் ! பழிவாங்கும் உணர்ச்சி! ைகப்பி கள் இ கி
அ த்திக்ெகாண்டன. பற்கள் நற நற என்றன. ச்சு அனல் சிய . றப்பட்ேடன்.
அவர்கள்
வ ம் எதிர்ப்பட்டனர். இரயில் பாைதெயல்லாம் ேத விட்
வந்தி ந்தனர். அவர் என்ைனப் பார்த்த ம் ெசான்னார் - "ராத்ாி ரயில்ேவ ைலனில்
விபத் ஒண் ம் நடக்க யாம். ஸ்ேடஷன்ேல நான் ேகட் த் ெதாிஞ்சிக்கிட்ேடன்."
ெகாஞ்சம் தைல குனிந் ெகாண்டார்.
"ெபாிய காாியம் ெசஞ்ேச. எந்த விபத்
உண்ைமெயச் ெசால். இர

நடந்தா

ம் உன்கிட்ேடதான் நடக்க

ம்.

என்ன குழப்பம் நடந்த ?"

அவர் ெவளிறிப்ேபானார். ெவ ப்ேபா , மாியாைத குைறவாகப் ேபசுகிேறன்
என்பதனால் ேபா ம். ம ப
ம் ேகட்காமேலேய ெசான்னார் -"ராத்ாி ஒண்

ம் நடக்கல் ேய!"

"ஒண்

ம் நடக்கல்ேல! ஒண்

"ஒண்

ம் இல்லீங்க!"

"அப்ப யா? ஒண்

ம்?"

ம் நடக்காமேல, சும்மா ண்ணியத் க்கு, உயிெரவிட அதிகமா

ேநசிக்கும் பச்ெசக் குழந்ைதெய - ெபத்த மகென - விட் ட் ப் ேபாயிட்டாளா? தி ட்
ராஸ்ேகல்! உன் ெகா ெமக் ெகல்லாம்
வந் ட்
. என் தங்ைகெய உன்
இஷ்டப்ப ெயல்லாம் அழெவச்சி அழெவச்சி கைடசியிேல உயிைரேய வாங்கிட்ேட!
ம ஷென ஈவிரக்க மில்லாேம ெகாெலபண் ம் உன்ென ... உன்ேன..." பட பட
ெவன்
கன்னங்களில் ைவத்
வாங்கிேனன். உைதத்ேதன். குத்திேனன்.
ெகாைலபண் ம் அள க்குச் ெசய் விட்ேடன். நண்பர்கள் கு க்ேக வந்ததால் ஓ
விட்ேடன். அந்த நிைல வர்ணிக்க
யாத ! ஒேர குழப்பமான ! மட்டமான ! பா
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இறந் விட்டாள். மகைன விட் விட்
என் ைடய . என் ைடய .

இறந் விட்டாள்.

அவன்

ெபா ப்

********************
பா ம யில்
ங்கிக்ெகாண்
க்கிறான். அந்தக் குழந்ைதையப் பார்க்கப் பார்க்க
க்கம் பீறிட் க் ெகாண்
வ கிற . கண்ணீர் வழிந்
பா வின் கன்னங்களில்
வி கிற . தைல குனிந் ஈரத்ைதத் ைடக்கிேறன். இரயில் வண் வா ேவகத்தில்
ஓ க் ெகாண்
க்கிற . இரயில் வண் க்கு எதிராக என் மனம் பின்ேனாக்கி.......
***************
எஸ்.எஸ்.எல்.சி. ேதர்

கள் வந்தன. மகிழ்ச்சி கைர

ரண்

வந்த . சில

வினா களில் ெசன் என் மகிழ்ச்சிையப் பகிர்ந் தரேவண் ம் என் ம், பா வின்
மகிழ்ச்சிையப் பகிர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் ேதான்றிய . ஆனால் தந்ைதயார்
இட்ட ேவைலகளால் இரண் நாட்கள் ஊைரவிட் நகர
யாமல் ேபாய்விட்ட .
இரயில் வண் யி

ந்

இறங்கி,

சித்தப்பாவின்

ட்ைட அைட ம்ெபா

மாைலயாகிவிட்ட . ெத
வாயிற்ப யில் காைல ைவத்த ம் சித்தி, சித்தப்பா,
அக்காமார்கள் அைனவ ம் எதிர்ெகாண் ேபசினார்கள். நாங்கள் இ வ ம் ேதர்வில்
ெவற்றி ெபற்றதற்காக மகிழ்ச்சி ெதாிவித்தார்கள். எங்கள்
ட் னர் நலங்கைளக்
ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்டனர். எங்கள் ஊர் விேசஷங்கைள ம் ேகட்டனர். ஒ வர்
நலங்கைள ஒ வர் ேகட் க்ெகாள்வதில் ஒேர ஆரவாரம்.! "ேகசவ் அண்ணன் வந்தார்",
"ேகசவ் மாமா வந்தார்!" என் ெசால் க்ெகாண்
ட் ல் குழந்ைதகள் எல்லா ம்
அவரவர் ைறைவத் மழைல ெமாழியில் கூப்பிட் க் ெகாண் என்ைனச் சூழ்ந்
ெகாண்டனர். எல்லா க்கும் இனிப்
வழங்கி
த்ேதன். ஊ
குழல்கைள ம்
விசில்கைள ம் வாங்கிக்ெகா த்ேதன். என் ைகயி
ந் பி ங்கிக் ெகாண்ட டன்
குழந்ைதகள் அைனவ ம் ஒ
- ெமாத்தமாகக் காதைடக்கும்ப ஊ
குழல்கைள
ஊதிக் ெகாண் ம், விசில்கைள அ த் க் ெகாண் ம்,
ட்ைடச் சந்ைதயாக்கத்
ெதாடங்கிவிட்டனர். இைதக் கண்ட பா
ச த் க்ெகாண் எ ந் ேபாய்விட்டாள்.
தல் ஆண்ேட ேதர்வில் ெவற்றி ெபற் விட்டதால் எவ்வளேவா மகிழ்ச்சி டன்
இ ப்பாெளன் ம், என்ைனப் பார்த்த உடேனேய சிாித் க்ெகாண்
வரேவற்
கலகலெவன்
ேபசுவாெளன் ம்..
அெதல்லாம்
ஒன் மில்ைல.
ஏேனா
அலட்சியமாக ம், ேசாகமாக ம் இ ப்ப ேபால் ெதாிந்த . குழந்ைதகைளத்
ண் விட்
குழந்ைதகைளவிட அதிகமாகச் சத்தம்ப ம் பா
அவ்வள
அலட்சியமாக இ ப்பைத நான் என் ம் பார்த்த நிைனவில்ைல.
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"ஏன் பா ! அப்ப
இ க்கேற?" என்
சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டதற்கு
"ஒண் மில்ேல" என்
ெசால் விட்டாள் ஒேர வார்த்ைதயில். அதற்குள்ளாகேவ
குழந்ைதகளின் சத்தத்ைதப் ெபா க்க
யாமல் ெவ ப் டன் ேபாய்விட்டாள்.
எனக்கு ஒன் ம்
ாிய வில்ைல. சித்தி சைமயலைறைய ேநாக்கிப் ேபாய்க்
ெகாண்

க்க அவள் பின்னாேலேய நடந் ெகாண் , "ஏன் சித்தி, பா

இ க்கறா?" என்

ஒ

மாதிாியா

ேகட்ேடன்.

சித்தி சைமயலைறக்குள் ெசன்
மைண ஒன்
ேபாட்
உட்காரச்ெசான்னாள்.
அாிசி
றத்ைத அ கில் இ த் க்ெகாண்
உட்கார்ந்தாள். "சந்தர்ப்பங்கெளப்
ாிஞ்சிக்க
யாெம ேபானா எவ்வள
ப ப்
ப ச்சா ம் என்ன லாபம்டா?
காேலஜ் ப ப்
ப க்க மாம். ேவணாம்
ெசான்ன க்குக் ேகாவிச்சிக்கிட்
அடம் ச்சிக் காைலயிேல இ ந்
சாப்பிடாெம வயத்ெதக் காயெவச்சிக்கிட்
உக்காந்தி க்கா. இங்ேக பார் ேகசவ்..." என்
சித்தி ஏேதா ெசால்லத்
ெதாடங்குவதற்குள், வியப்ேபா
என் ேகட்ேடன்.

"அப்படீன்னா பா

"நல்லா இ க்கு டா நீ ெசால்ற ! எ ம்
நிெறய

ெபாம்பளப்

ெபாறக்கறவங்க
வந் க்கிட்
தாங்க
இ க்கு .

ந்தா,

பசங்க.

கல்யாணம்

ெபாறந் கிட்ேட

த்

ெடல்லாம் ஒேர ெசல

ேபாெல ெபாிய கு ம்பம்.

காட்சி,

இ ந்தா,

காேலஜ்ேல ேசரமாட்டாளா!"

பிரசவம்,

வயசுக்கு

மயம் ஆயிட்

ண்ய

வர்றவங்க

தினங்கவயசுக்கு

ந்தா எவ்வள ண்

ம்?
ஆயிரம் வந்
வி தா? இ க்கற ஊர்ேல பள்ளிக்கூடம்
அதனாேல இ வெரக்கும் ப ச்சா. நல்லா இ க்கு . ெபாம்பளப்

ெபாண்ேண ேவற ஊ க்கு அ

ப்பி ப க்க ெவக்கற்தின்னா நமக்கு வசதி இ க்குதா?

அவ க்கு மட் ம் இெதல்லாம் ெதாியா ன்னா ெசால்ற க்கு?" சித்தி சிறி ேநரம்
சும்மா இ ந்தாள். நான் குழப்பத் டன் பார்த் க்ெகாண்ேட உட்கார்ந்தி ந்ேதன்.
"அவ

க்கு சரஸ்வதி கடாட்சம் இ க்கு . உண்ெம தான்; ப க்கெவச்சா

ன்

க்கு

வ வா. ஆனா நமக்கு அ கெத எங்ேகடா இ க்கு ? அவேளாெட ஆெசங்ெகல்லாம்
நிெறேவற ம்
எ தி இ ந்தா என் வயத்தேல ஏன் வந் ெபாறக்கறா?" சித்தியின்
ெதாண்ைட
அைடத் விட்ட .
ந்தாைனயால்
கண்கைளத்
ைடத் க்
ெகாள் ம்ெபா
என் மனதில் யரம் சூழ்ந்த . ஏழ்ைம என்றால் என்ன என்ப
தன் ைறயாக எனக்கு விளங்கலாயிற் .
உண்ைமதான் - சித்தப்பாவிற்குச் ெசாத்
குைற . குழந்ைதகள் அதிகம். வர
குைற ! ெசல கள் அதிகம்! ஒ மகைளக் கல் ாியில் ப க்கைவப்ப சித்தப்பாவால்
இயலக்கூ ய காாியமல்ல. சித்திக்கு மகள் மீ எல்ைல இல்லாத அன் இ க்கிற ,
மக ைடய அறிவாற்றல்களில்
ைமயான நம்பிக்ைக இ ந் ம் ெசய்யக்கூ ய
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ஒன் மில்ைல. ஆனால் பா
பா

வின் வி ப்பத்ைத இவ்வள

எளிதாகத் தள்ளிவிட்டால்

என்ன ஆவாள்? எப்ப த் தாங்கிக்ெகாள்வாள்?

பா ...பா மதி... என் ெபாிய பாட் யின் ேபத்தி.
ந்திய ஆண் வைரயில்
நாங்கள் உறவினர்கள் என்ற அளவில் ெதாி ேம தவிர ேவெறான் மில்ைல. நான்
தன் ைற எஸ்.எஸ்.எல்.சி. ேதர்வில் ேதால்வியைடந்த ெபா
, அத்ைதயின் ஊாில்
ப ப்ைப நி த்திவிட்ேடன். அப்பா இங்ேக உயர்நிைலப் பள்ளியில் ேசர்த் என்ைனச்
சித்தப்பாவின் ட் ல் தங்கைவத்தார். பா
ஐந்தாம் பாரம் ேதர் ெபற் ப் பள்ளி
இ தி வகுப் க்கு வந்தாள். இ வ ம் ஒேர வகுப்பில் ப க்கும் வாய்ப் கிைடத்த
மிக ம் மகிழ்ச்சியாக இ ந்த .
ட் ல் எல்லாைர ம் விட பா
எனக்கு மிக ம்
ெந க்கமானாள். நான் வந்த
தல்நாள் ெவட்கப்பட் க்ெகாண்
ெத ப்பக்கத்
அைறயில் உட்கார்ந்தி ந்ேதன். பா
வந்
மிக ம் பழகியவள் ேபாலப்
ேபச்சுக்ெகா த்தாள். "அண்ணா! அம்மா சாப்பாட் க்கு வரச் ெசால்றாங்க" என்றாள்.
என் உடல்
வ ம் சி ர்த்த . இதயத்தில் ஏேதா ஒ பரவசம் நிைறந்த . அந்த
"அண்ணா" - அண்ணன் என்ற அைழப் ! என் ெசாந்தத் தங்ைககூட அப்ப என் ம்
அைழத்
நான் ேகட்டதில்ைல. ஏேனா எங்கள் அம்மா அைழப்ப
ேபால "ேகசி"
என் ெபயர் ெசால் அைழப்பேத அவ க்குப் பழக்கமாகிவிட்ட . சி வயதில் அ
தவெறன்
யா ம் ெசால்லவில்ைல. நான் ெபாியவனாக வளர்ந்த பிறகு எவ்வள
கூறினா ம்
பயன்
காணப்படவில்ைல.
"என்
இஷ்டப்ப
கூப்பி ேவன்.
உனக்ெகன்ன? பதில் ெசால்லாட்டா ேபா" என்

ைறப்பாள்.

இன் பா
மனநிைற டன் 'அண்ணா!' என் கூப்பிட்டாள். நல்ல தங்ைக! பா
கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந் விட்ேடன். பா
சிாித் க் ெகாண்ேட "பசி
எ க்க யா என்ன?" என்றாள். நான் ெமௗனமாகேவ எ ந்ேதன். அன்ேற பா
மனதில் மிக
அப்ெபா தி

என்

நிைலயான, பரந்தேதார் இடத்ைத ஆக்கிரமித் க் ெகாண்டாள்..
ந் நான் உயி க்குயிராக அன் ெச த் ம் தங்ைக ஒேர ஒ பா

தான்! பா
என்ைனவிட இரண்
ஆண் கள் சிறியவள். சிவப்பாக, ஒல் யாக,
அழகாக இ ப்பாள். உ வத்ைத மீறிய அறிவாற்றல் ெகாண்டவள். நான் இரண்டாவ
ஆண்
ப த்தா ம், நிைறய விஷயங்கள், பாடங்கள், கணக்குகள் பா விடம்
கற் க்ெகாண் வந்ேதன். பா எனக்கு ஏேதா ஒ விஷயத்ைதப் ாி ம்ப விளக்கிச்
ெசால் ம்ெபா
எனக்ேக ெச க்கு வ ம். பா
க்கு விஞ்ஞானத்தி ம்
கணக்கி ம் எப்ெபா
ம் தல் மார்க்ேக வ வ வழக்கம். இரண் ேப ம் ேசர்ந்
பள்ளிக்குப் ேபாேவாம். ேசர்ந்ேத சினிமா பார்ப்ேபாம். ேசர்ந் நாவல்கள் ப ப்ேபாம்.
ேசர்ந்
நண்பர்கள்
ட் க்குப் ேபாய்வ ேவாம். எைதச் ெசய்தா ம் இ வ ம்
ெசய்யேவண் ம். எங்கி ந்தா ம் இ வ ம் இ க்கேவண் ம். இ வ ம் அ க்க
சினிமா பார்த் , கைதகள் ப த்
வாதித் க் ெகாள்ேவாம். பா வின் உள்ளப்
பாங்ைகக் கத்திக்கு ஒப்பிட்டால் சாியாக இ க்குேமா என் ேதான் ம். தாயானா ம்
ஒ
ெசால் அதிகமாகச் ெசால் விட்டால் தாங்க
யாத அள
தன்மானம்!
ேபச்சுக்குப் ேபச்சு பதில் ெசால் ம் ஆணவம்! "அம்மா ஏதாவ ெசான்னா மட் ம்
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பாென உெடச்சமாதிாி பதில் ெசால்ல

மா?" என்

ேகட்டால், "ஏன்? என்ென

அனாவசியமாகச் ெசான்னா என் மனம் ேநாகல்ேல?" என்பாள். மனித க்கு மனிதத்
தன்ைமையக் காப்பாற்றிக் ெகாள்வைதவிடப் ெபாிய ேவெறான் ம் இல்ைலயாம்.
அ ேவ பா வின் வாதம்.
"நீ ஆேவசத்ேதாட ேபசேற பா ! மனிதத்
காப்பாத்திக்ெகாள்ள எல்லார்க்கும் எப்ேபா ம்

தன்ெமக்குக் குைற
வராெம
சந்தர்ப்பங்க ஒத் ைழக்கும்

ெசால்றியா?"
"எவ்வள

ேவ

ம்னா

ம் ெசால் அண்ணா! இழிவான, மாியாைத குைறவான

நிைலயிேல மனிதன் வாழாட்டாதான் என்ன?"
ஆமாம், தனக்கு எந்த மதிப் ம் இல்லாத நிைலயில் மனிதன் வாழா விட்டால்தான்
என்ன? ஆனா ம் அத்தைகய
ர்ப்பாக்கியசா கள் எத்தைனேயா ேபர் இ பத்
நான்குமணி
ேநர ம்
ச்சு
விட் க்ெகாண்
வினா க்கு
வினா
வாழ்ந் ெகாண்ேடதான் உள்ளனர். ஏன் என்ப எனக்குத் ெதாியா . பா
க்கும்
ெதாியா .
பா வின் நட்
எனக்கு அ ைமயானதாகத் ேதான் கிற . பா வின்
நட்பினாேலேய நான் ஓரள
ட்ப உணர்ச்சி உள்ளவனாக உ வாேனேனா
என்னேவா. ெபா த்ேதர் கள் எ
ம் நாட்களில் எந்த அள ஓய் கிைடத்தா ம்
எதிர்காலத்ைதக் குறித் ஆவ டன் ேபசிக்ெகாள்வேத க்கியமான ேவைல. "எந்த
ஊர்ேல காேலஜ் நல்லா இ க்கும் ெசால் ? ெரண் ேப ம் ஒேர கு ப் எ த் க்க ம்
ெதாி மா! எவ்வள ப ச்சா ம் ேசந்ேத ப க்க ம். உனக்கு டாக்டர் ஆக ம்
ஆெச இ க்குதா? அல்ல

வக்கீலா? என்ன ஆனா

ம் டாக்ட க்ேக ெகௗரவமி க்கும்

இல் யா! டாக்டர் ேகசவ ராவ்! டாக்டர் பா மதி ேதவி!" 'க க்'ெகன்
சிாித் க்ெகாண்ேட எல்ைல யில்லாமல் வி ப்பங்கைளச் ெசால் க்ெகாள் ம் அந்தச்
சமயத்தில் இந்த ஐயம் ஒ வ க்கும் வரவில்ைலேய - ஏன்?
பா
ப ப்ைப நி த்தப் ேபாகிறாள் என்ற நிைனப்பில் என் கண்கள் கண்ணீரால்
நிரம்பின. இனி எனக்குப் பா வின் நட்
ரமானாற்ேபாலத்தான். இந்த
விஷயத்ைதப் பற்றி எப்ப ப் ேபசுவேதா,
த ல் பா வின்
கத்ைத எப்ப ப்
பார்ப்பேதா ஒன் ம் ாியவில்ைல. இ ந்தா ம் பா
க்கு நான் ஆ தல் ெசால்ல
ேவண் ம். ைதாியம் ெசால்ல ேவண் ம். சித்தி ஏேதா ேவைலயில் ழ்கி யி ந்ததால்
நான் ெவளிேய வந் விட்ேடன்.
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அைறயில் பா
அ கில் ெசன்
எண் ம்ெபா
பார்த் க்ெகாண்ேட

அலட்சிய பாவத் டன் உட்கார்ந்தி ந்தாள். நான் ெம வாக
நின்ேறன். வாையத் திறந்
ஏேதா ெசால்லலாம் என்
என்
ைகையப்
பி த் க்ெகாண்டாள்.
என்
கத்ைதப்
ெசான்னாள். "இனி நாம் பிாிஞ்சிகிட்
க்கிேறாம் அண்ணா!

என்ென மறக்க மாட்ேட இல் யா?"
"பா

!" என்

ள் ஏேதா ேவதைன கிளர்ந்த .

"நீ அதிர்ஷ்டசா

அண்ணா! நீ எத்தனேயா பட்டங்க ெபற

ம்.

ன்

க்கு

வர ம். இல் யா?" நான் பா
அ கில் ேமைஜயின் மீ
சாய்ந்
நின்
ெகாண்ேடன்.
"ெரண் ேப ம்
ேசந்
ப க்கலாம்
எவ்வளேவா
ெற
ேபசிக்கிட்ேடாம் பா ! நீ நி த்திட்டா நான் ஒர்த்தேன... நா ம் நி த்திட்டா நல்லா
இ க்குேமான்
ேதா
." உண்ைமயில் அப்ப த்தான் ேதான்றிய . ஏன்? அள
கடந்த அறிவாற்றல் உள்ள பா
- ப ப்ைப நி த்திக்ெகாண்டால் நான் கல் ாியில்
ப த் க் கிழிக்கப்ேபாவ
பா
ம

என்ன?

சிாித்தாள். "நா

ன்னா உனக்கு எவ்வள

அன்

அண்ணா! நீ ெபாிய

ஷன் ஆனா எனக்குச் சந்ேதாஷம் இல் யா? நான் இ க்கும்ேபா

உன்ென

நி த்தற் க்கு
ேவன்
நிெனக்கிறியா? எந்தக் கவெல ம் ெவச்சிக்காெம
உத்சாகமாப்ப .
எனக்குக்
க தங்க
எ திட்
."
பா
ெபா ப்ைப
ஒப்பைடப்ப ேபால் ெசால் ம்ெபா
எனக்குப் ெபா த் க்ெகாள்ள
யா
ேபால் ேதான்றிய . நான் ஏேதா சிந்தித் க்ெகாண்ேட இ ந் விட்ேடன்.
பா

வின் வி ப்பத்ைத நிைறேவற் வதற்குச் சித்தப்பாவிடம் சக்கி இல்ைல என்ப

உண்ைமதான். ஆனால் பா

ைவப் ேபால ஒ த்திைய அல்ல, பத் ப்ேபைரப் ப க்க

ைவக்கும் சக்தி, சித்தப்பா க்கு இல்லாத அந்தத் தகுதி என் தந்ைதக்கு இ க்கிற .
அவ ைடய மகனான எனக்குத் தாத்தாவிடமி ந்
ெசல்வம் வந்
குவிந்
ெகாண்
க்கிற . இ ந்தா ம் நான் என்ன ெசய்ய
ம்? ஒன் ம் ெசய்ய
இயலா . தந்ைதக்குச் ெசால்ல
யா . ெசால் ஒத் க்ெகாள்ள ைவக்க இயலா .
அவ க்குப் ெபண்கள் ப ப்
விஷயம் பற்றி நல்ல எண்ணம் கிைடயா .
அதனால்தான் என் தங்ைக ஐந்தாவ வகுப் கூட
க்காமல் மாமியார் ட் க்குப்
ேபாய்விட்டாள். அந்த அநியாயத்திற்கு ஓர் இளம் உள்ளம் கதறி அ த என்ப
தந்ைதக்குத் ெதாியவில்ைல. அவ்வள தான்! இன் மற்ெறா தங்ைக விஷயத்தி ம்
நான்
ெசய்யக்கூ ய
ஒன் மில்ைல.
பா ைவப்
ேபான்ற
மாணிக்கம்
மைறக்கப்பட்டால் அ நாட் ற்ேக இழப்பல்லவா? இ க்கலாம் - மாணிக்கங்கைள
இழக்கும்
நாேட
ெமௗனமாக
இ க்கும்ேபா
என்ைனப்
ேபான்றவர்கள்
ெசய்யக்கூ ய ஒன் மில்ைல. ேவதைன தான் மிச்சமாகும்.
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"என்ன ேயாசிக்கிேற?" என்
"பா

! ெசாத்

ேகட்டாள்.

விவகாரெமல்லாம் இப்ேபா என் ைகயிேல இ ந்தா நாம் இப்ப க்

கவைலப்பட ேவண் ய அவசியம் இல்ெல. ஆனா அப்பா...உனக்குத் ெதாி மில் யா?
அவ க்குச் ெசால் லாபமில்ைல"
பா
வியப்பைடந்தவள் ேபால் உற் ப் பார்க்கத் ெதாடங்கினாள். "இந்தத்
தங்ைகயிடம் இவ்வள அன் ெச த் ம் அண்ணன் ஒர்த்தன் இ க்கிறான் என்ப
இந்த நிமிஷம் வெர எனக்குத் ெதாியா அண்ணா! உன்கிட்ேட இந்த உணர்ச்சி, இந்த
அன்
என்ெனக்கும் - நாம ெபாியவங்களாய்ச் சாகற வெரக்கும் - இப்ப ேய
இ க்க ம். அெதவிட எந்த உதவி ம் ெபாிசாகா . நீ..." பா வின் கண்களில் நீர்
கசிந்த .
நான் பா வின் ைககைளப் பி த் க் ெகாண்ேடன். "பா ! என் மனசிேல உனக்கு
இ க்கும் இடம் சாரதா க்குக் கூட இல்ேலன்னா அ ெபாய்யிேல. சாரதா க்கும்
எனக்கும் உள்ள பந்தம் உடன் பிறப் தான். அெத நான் ேலசாகத்
க்கி எறிஞ்சிட
மாட்ேடன். ஆனா உனக்கும் எனக்கும் உள்ள அ த்தமான மானசீக நட் . இ க்கு
ஈ
ேவெற ஒண் ம் இல்ேல. எப்ேபா ம் உன் சந்ேதாஷம், உன் நன்ைமெய
வி ம்பற அண்ணன் நான் இ க்கிேறங்கற்ெத நிெனவில் ெவச்சிக்ேகா. எந்தத் திகி ம்
இல்லாெம வழக்கம்ேபால இ . உனக்கு என்ன ேவ ம்னா ம் எனக்கு எ
. நீ
இன்னக்கிச் சாதம் சாப்பிடேலன்னா அம்மா எவ்வள
ேவதெனப் படறாங்கேளா
நிெனச்சிப் பாத்தியா? நாம சந்தர்ப்பங்க க்கும் கீழ்ப்ப ஞ்சு ேபாக ம். அதிேல
இ ந் தப்ப
யா பா ! எல்லா விஷயங்க ம் உனக்குத் ெதாிஞ்ச தாேன."
பா
க்கு ஆ தல் ெசால் க் ெகாண்
க்கும் ெபா
நான் ஒன் ம் ெசய்ய
யவில்ைலேய என்ற ேவதைன வ த்திய . நாைள என் ைகயில் வரப்ேபாகும்
ெசாத் க்கு, ஆயிரக்கணக்கான
பாய்க க்கு உைடந்த ஓட்டள
இல்ைல. ேதைவகைள நிைறேவற்றாத பணம் இ ந்தா ம் பயனில்ைல.
அன்

இர

பா

மதிப் கூட

தானாகேவ இ வ க்கும் சாதம் பாிமாறினாள். பா

க்குக்

ேகாபம் மட் மல்ல, ெப ந்தன்ைமகூட இ க்கிற . பா
தைல குனிந் ெகாண்
சாப்பிட் க் ெகாண்
க்கும் ெபா
என் கண்கள் ஈரமாயின.
*****************
பா வின் நட் அற் ப்ேபாகிற என்
நிைனக்கும் ெபா
மனம் கனத்த .
எதிர்காலம்பற்றி எத்தைனேயா கன கள் கண் ஆகாயக் ேகாட்ைடகள் கட் ய பா
இந்தத் ேதால்விைய எவ்வா
தாங்கிக் ெகாண்டாள்? கன கள் கைரந் விட்டன.
எண்ணங்கள் சிதறிவிட்டா ம் ெபா த் க்ெகாள்ளக்கூ ய சக்தி இ க்கிறதா
பா

வின் இதயத்திற்கு?
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எந்தக் கல் ாியில் ேசர்வ , எந்தக் கு ப் எ த் க்ெகாள்வ , எங்ேக தங்கி
இ ப்ப - ப ப் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களி ம் பா வின் ஆேலாசைனகள்
ேகட் ச் ெசய்ேதன். கல் ாி வாயி ல் கால் ைவத்த வினா யி
ந் எப்ெபா
என்ன நடப்ப , ஆசிாியர்கள் எவ்வா
வ வ , மாணவிகள் எப்ப
இ ப்ப ,
மாணவர்கள் எவ்வா
கலாட்டா ெசய்வ
- கல் ாியின்
உ வத்ைத
ஒன் விடாமல் விவாித் க் க தங்கள் எ திேனன். எைதப்பார்த்தா ம் அைதப்
பா
க்கு எ தவில்ைல என்றால் மன க்குத் தி ப்தி இல்ைல. பா
க்கு நாவல்கள்
ப ப்பெதன்றால் மிக ம் வி ப்பம். எவ்வளவாயி ம்
யன்
கழ்ெபற்ற
நாவல்கைள வாங்கி பா
க்கு அ ப்பினால் ஏேதா ஓர் ஆனந்தம்! வகுப் ப்
த்தகங்களி
ந் சில சில விஷயங்கைள எ த் எ தினால் பா
டன் கலந்
ப ப்ப ேபால் ஏேதா ஒ மகிழ்ச்சி! பா வின் இதயத்தி
ந் பயத்ைதப் ேபாக்கி
மகிழ்ச்சிைய உண்டாக்க ேவண் ம் என்ப என் ேபரவா! நன்றி டன், ஆனந்தத் டன்
பா
எ
ம் க தங்கைளப் ப க்கும்ெபா
கண்கள் ஈரமாகும். பா
என் டேன
ப த் ஒ நாள் பட்டதாாி ஆனா ம் எனக்கு இந்த மகிழ்ச்சி ேதான்றா ேபா ம்!
காலப்ேபாக்கில் பா
ேதர் க்காகப் ப த்

வின் க தங்களில் கவைலக்ேகா கள் மைறந்தன. இந்தித்
வ வதாக ம்,

ல் நிைலயத்தி

ந்

த்தகங்கள் ெகாண்

வ வதாக ம், எப்ெபா
ம் இப்ப ஓய்ேவ இல்லாமல் இ ப்பதாக ம் அவள் எ த
எ த என் மனத்தி ம் பாரம் குைறயத் ெதாடங்கிய .
*********************
இண்டர் ேதர் கள் எ திேனன். கிளாஸ் கிைடத்த . அந்த மகிழ்ச்சி ேநரத்தில்
மற்ெறா
நல்ல ெசய்தி! பா
தி மண இதழ் அ ப்பிய டன் க தம்
எ தியி ந்தாள். எனக்கு வியப்பாக இ ந்த . பா
க்கு இப்ப
எதிர்பாராமல்
க யாணெமன்ன? மணமகன் ராஜேசகரம் பி.ஏ.வாம்! நல்ல தான். இ ந்தா ம்
ஏேனா எங்ேகா எனக்கு ஒ குைற ேதான்றிய . பா
டாக்டர் ஆக ேவண் ம் என்
ெபாி ம் வி ம்பினாள். நடக்கவில்ைல. ேபாகட் ம். ஒ
டாக்ட க்கு மைனவி
ஆனால்? ஏேனா எனக்கு இந்தக் கற்பைன! டாக்டர் என்றால் எவ்வள விைல! இந்தக்
கால மணமகன்களின் வரதட்சைண எனக்குத் ெதாியாததல்ல! ஒ டாக்டைர வாங்கக்
கூ ய சித்தப்பா மகைளப் ப க்க ைவக்க
யாமல் இ ப்பாரா? இப்ெபா
பி.ஏ.ைவப் ேபசி
ப்பதற்ேக மிக ம் ெசல
ெசய்தி க்க ேவண் ம். இன் ம்
க யாணத்திற்கு நான்கு நாட்கேள உள்ளன. இரண் நாட்க க்கு ன்னேர மீண் ம்
கல் ாிக்குச் ெசல்வதற்குத்
ணிமணிகள் வாங்க என் தந்ைத
ன்
பச்ைச
ேநாட் கள் ெகா த்தார். ேநராகப் பட்டணம் ெசன்
பா
க்கு விைல யர்ந்த
ைகக்க காரம், வரப்ேபாகும் மாமா க்கு நல்ல ேபனா வாங்கிக் ெகாண்ேடன்.
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பா

வின் ைகயில் நாேன க காரம் கட் ம்ெபா

அந்த அழகான கண்களில்

மின்னிய ஆனந்தம், வியப் , தன்மீ நான் ைவத்தி க்கும் தனி அன் பற்றிய கர்வம் -அைவ ேபா ம்! அவற்றிற்காகேவ நான் பா
க்காக எைத ேவண் மானா ம்
ெசய்ேவன்.
"அண்ணா! இந்தப் பாிசுக்கு இவ்வள
என்ன ெகா க்க

மதிப் ன்

இல்ேல. ஆனா உனக்கு நான்

ம்?"

"சமயம் வ ம்ேபா

நாேன ேகக்கேறன், சாி தாேன?"

மணமகைனப் பற்றிய விவரங்கைளத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற ஆர்வம்
எனக்கு அதிகமாக இ ந்த . பா வின் கணவராக வர இ க்கும் அந்த மனிதர்
எவ்வள சிறந்தவராக இ க்கேவண் ம்!
"ஆமாம் பா

! கல்யாணத் க்குப் ெபண்பார்க்க வந்தாங்க இல் யா, மாமா எப்ப

இ க்கறார்? தங்கநிற உடம் , சு ள் சு ளான கிராப் , அகலமான ெநத்தி, திடமான
மார் ...."
" ஜாங்கம்..சல்லடம்...நான்கு ைககள்..."
"அப்ப யா? இன்
ெதாி மா!"

ம் அவெர நான் சாதாரண ம

ஷன்

நிெனச்சிட்

"ேச,ேபாடா! நீ ம் உன் த்திசா த்தன ம்!" சிாித் விட்டாள் பா
"இல்ேல

பா

!

என்கிட்ேட

ஒண்

ேம

ெசால்லாெம

க்கேறன்

.
உன்

கணவெர

ெசஞ்ச க்கு நீ என்கிட்ேட மன்னிப் ேகக்க ம். இன் ம், நான் ேகட்டாக்கூட
நீ ெசால்லாட்டா... எனக்குக் ெகாஞ்சம்கூடப் பி க்கல்ேல" ேகாபித் க்ெகாண்
உட்கார்ந் விட்ேடன்.
பா
சிாித் விட்
என் ேமாவாையப் பி த் க்ெகாண்டாள். "எங்கப்பால்ேல!
ெசால்ேறன் ஆவட் ம். நீ இப்ப
ஞ்ெச வச்சிட் உக்காராேத. ஏதாவ ெசால் ."
"ஓேஹா! உங்களவர்னா
ஞ்சியாேல ேகப்பார், காதாேல
இ க்கு ! அதனாேலதான் உனக்கு அவர் ெராம்ப பி ச்சுப்ேபாச்சி."

ேபசுவார்ேபால
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"நிஜம்தான்! அண்ண க்கு எப்ப த் ெதாிஞ்சிேபாச்சி ெசால் !" க காரம் கட் ய
ைகைய ேமாவாயின் கீழ் ைவத் க்ெகாண்
சிந்திப்ப ேபால அபிநயம் பி க்கத்
ெதாடங்கினாள். இன் ம் ேகாபம் காட் வதில் பயனில்ைல. ைகைய எ த் விட் க்
ேகட்ேடன் - "ெசால்

பா

சிாித் விட் ச் சிறி

! உனக்கு மாமாெவ நல்லாப் பி ச்சி க்குதா?"
ேநரம் ேபசாமல் இ ந்தாள். "நல்லாப் பி ச்சி க்கு ன்னா

என்ன? அப்பா அவங்க பா
க்குத் தகுந்தவர்
பண்ணாங்க. நா ம்
பாத்ேதன். இஷ்டப்பட்ேடன். நிெனச்சிப் பாக்காமேல அெமஞ்சிேபாச்சி. அவ க்குத்
ரத்
பந் க்கெளத் தவர ேவண் யவங்க யா மில் யாம். அந்த பந் க்கள்
அவ க்கி ந்த ெசாத்ெத ெவச்சி அவெர வளத் விட் ட்டாங்க. ெசாத் கெரஞ்சு .
கிாி மிஞ்சிய . இப்ேபா ேவைல ஒண் தான் ஆதாரம். அம்மா அ க்ேக ெகாஞ்சம்
ேயாசென ெசஞ்சாங்க. மனித க்கு மனிதன் தான் மதிப்ேப தவிர, ெசாத்
என்ன இ க்கு அண்ணா." என்றாள்.
"நிஜம்தான் பா

! நல்ல ேவெல ெசஞ்ேச. அ

கித் ேல

ம் நல்ல தான். அவர் பின்னாேல

பலர் சூழ்ந்தில்லாெம இ ந்தா, சுதந்தரமா சந்ேதாஷமா வாழற் க்கு வழி இ க்கும்.
இனிேம எங்கெள மறந்
ேவ இல்ேல!"
"பின்ேன, மறந் டாேம? ெபாிய பட்டணத் க்குப் ேபாகப்ேபாேறன். பீச்சி, ஊர்
சுத்தற் , சினிமா, பிக்னிக் - எல்லாம், ஒண்ெணாண்ணா - பட்டணேம நம
"திாிஞ்சிக்ேகாேயன்!

இங்ெக

யா ம்

ெபாறாெம

படேபாறதில்ேல.

தான்!"
இன்

ம்

அவேராட அழகு லட்சணங்கெள வர்ணிக்கேவ இல் ேய. மன்மதனா? இல்ேல
இந்திரனா?"
"ராஜகுமாரன்!"
"அப்ப யா! அவ்வள

அழகானவரா?"

"ஆமாம்! ெவ ம் அழகன் மட் மா!
உலக அழகன்! உலகப் கழ்
ரன்!"
பக்ெகன் சிாித் விட்ேடாம். சிாித் க் ெகாண்
க்கும்ேபா சித்தி வந்தாள். "பார்
சித்தி!
பா ெவ
எவ்வள
ேகட்டா ம்
ஷெனப்
பத்திச்
சாியாச்
ெசால்லமாட்ேடங்கறா" என் குற்றம் சாட் ேனன்.
"உம்
ஞ்சி! அவ என்ன ெசால் வாடா? ம ஷன் என்னேமா லட்சணமாத்தான்
இ க்கறான். பின்னாேல ஒ
காலணா ெசாத்
கிைடயா .
ட்ேல ெகாஞ்சம்
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கஷ்டத் க்ேகா சுகத் க்ேகா உதவிக்கு ஒ
எனக்கு ேயாசெனயா இ க்கு ."
"இப்ப ம் ேயாசென ெசஞ்சிட்

ெபாம்பெளத் ெதாெண இல்ேல. அதான்

உக்காந்தி க்கிறிேய என்ன? பரவால்ேல சித்தி!

பா மட் ம் ஒேரய யா ெபாங்கி வழியறா. ஊர் சுத்தற் , சினிமா, பிக்னிக், பார்ட் ,
ஜம் ன்
பட்டணம் எல்லாம்... அப்பப்பா!" சைத ெவளிேய வ வ ேபால்
கிள்ளிவிட்டாள். "ஆச்சா?" என்
ேகட் க் ேகாபத்ேதா
க்ெகாண்ேடன். சித்தி சிாித் க்ெகாண்ேட ேபாய்விட்டாள்.
க யாண நாள் மாைல பிள்ைள
என்ற ெசய்தி ேகட்ட ம், பந்த

ட்டார் வந்

க்குப்

பார்த்தாள்.

வாைய

வி தியில் இறங்கியி க்கிறார்கள்

மாைல கட் க்ெகாண்

ந்த நான் அப்ப

அப்ப ேய விட் விட் , கீேழ குதித் ஓ ேனன். அந்த உலக அழகைன, உலகப்
கழ்
ரைன இனி ம் பார்க்கவில்ைல என்றால் உயிர் நிற்கா . வி தியில்
அைனவ ம்
கண்டப த்
திாிந்
ெகாண்
ந்தனர்.
மணமகனான
அரசகுமார க்காகத் ேத க்ெகாண்
றப்பட்ேடன்! அப்ெபா
தான் அந்த
அைறயி
ந் ஐந்தா 'சூட்' ேபாட்டவர்கள் சத்தமாகப் ேபசிக்ெகாண்ேட ெவளிேய
வந்தனர். அவர்கெளல்லாம் அரசகுமாரனின் ேதாழர்கள் ேபா ம்! அைறயில் அ
எ த்
ைவத்ேதன்.
அவர்
ணி
மாற்றி
உ த்திக்ெகாண்
தனியாக
உட்கார்ந்தி ந்தார். கிளாஸ்ேகா மல்ேவட் , ெவள்ைளச் சட்ைட ம் உ த்தி
இ ந்தார். இ க்கும் இரண் கண்கைள ம் அகலத் திறந் உற் ப் பார்த் என்ைன
நாேன அறி கப்ப த்திக் ெகாண்ேடன் - "வணக்கம்!"
"வணக்கம்! வாங்க."
"நான்
பா மதியின்
பாக்க ம் ......."

அண்ணன்.

ெபயர்

ேகசவ

ராவ்.

உங்ெகெளப்

"உக்கா ங்க!"
நான் ேவெறா

நாற்கா யில் உட்கார்ந்ேதன். அவர் சிகெரட் ெகா க்க வந்தார்.

"ேநா, தாங்க்ஸ்! பழக்கம் இல்ேல" என்

சிாித்ேதன்.

"இந்த நாட்கள்ேள ஆச்சாியந்தான்!" அவர் சிகெரட் பற்றைவத் க் கால்ேமல் கால்
ேபாட் க்ெகாண் பின் பக்கம் சாய்ந் கம்பீரமாகப் ைக விட் க் ெகாண்
ந்தார்.
சிவப்பாக ஒல் யாக அழகாகேவ இ ந்தார்.
ஒன் ம் சு ட்ைடயாக இல்ைல.
அகன்ற ெநற்றிேய தவிர உ தியான மார்பகம் இல்ைல.

ஜாங்கம், சல்லடம் ஒன் ம்
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இல்ைல. ெமாத்தத்தில் அழகானவர். பா
க்கு ஏற்றவர். தங்கு தைடயில்லாமல்
ேபசவில்ைல. மணமகன் என்ற கம்பீரத்ைதக் ெகாஞ்சம் காட் கிறார் ேபா ம்.
"உங்கைளப் பாக்க ம்
எவ்வளேவா நிெனச்சிக்கிட்
ந்ேதன். தங்ைகெயக்
ேகட்ட க்கு '

உலக அழகன் உலகப் கழ்

ரன்'

ெசான்னா."

"ஜனரஞ்சகமான சினிமாப் படங்க நிெறய பாக்கறாப் ேபால இ க்கு . இப்ேபா
நீங்க என்ன நிெனக்கிறீங்க?" என்றார் சிாித் க்ெகாண் .
"ெகாண்
ெசால் ட்ற
நைடெபற்ற
உட்கார்ந்தி

ட்டீங்கேள! நான் ெபாம்பெள இல்ேல இல் யா! எெத நிெனச்சா ம்
க்கு" என்ேறன். அப்ப
எங்கள் உைரயாடல் மகிழ்ச்சி டன்
. அவர் அறிவாற்ற டன் ட்பமாக ம் ேபசினார். ஓர் அைரமணி ேநரம்
ந்
வந் விட்ேடன். மணமகளாக உட்கார்ந்தி ந்த பா விடம் வந்

எல்லாவற்ைற ம் ெசான்ேனன். " ஜாங்கம், சல்லடம் ஒண்
ேகக்ககூட ேகட்ேடன். ஒளிச்சி ெவச்சிட்டார்
பா
ேகாபத் டன்
கத்ைதச்
இன் ம் நன்றாகத் ெதாிந்த .
"நீங்க ெரண்

மில்ேல பா

! அவெரக்

ெசால்றியா?"

சுளித்தான்.

கன்னத்தின்மீ

தி ஷ் ப் ள்ளி

ேப ம் நல்லாேவ இ க்கறீங்க. மத்தியிேல என் ேமேல என்ன

உனக்குக் ேகாவம்?" என்ேறன்

கத்ைதச் சுளித் க்ெகாண் .

பா கண்கைள இறக்கிக்ெகாண் சிாித்தாள். நிைறந்த மன டன் தி மணத்திற்குத்
தயாராகும் கன்னிப்ெபண் அவ்வள ெவளிப்பைடயாகச் சிாிக்க
யா ேபா ம்!
அந்தச் சிாிப்பில் ஆயிரம் எண்ணங்கள்! ேகா வி ப்பங்கள்!
பா வின் க த்தில் - அவர் - மணமகன் - தா ையக் கட் ம்ெபா
எனக்கு
ேவண் யவர் யாேரா ரமாவ ேபால் - நிரந்தரமாக எைதேயா நான் இழப்ப ேபால்
ேவதைன ேதான்றிய . இப்ெபா
பா
என் தங்ைகயல்ல. ராஜேசகரத்தின்
மைனவி! இனி அண்ண
சிாிப்பதற்கு

வாய்ப்

டன் மணிக்கணக்கில் ேபசுவதற்கு, வி ந்

ஏ ?

எல்லா டன்

ேசர்ந்

ைகயி

ந்த

வி ந்

அட்சைதைய

விசிறிவிட் , ஓைசயில்லாமல் கண்ைண ஒத்திக் ெகாண்ேடன். உள் ஆத்மா பா
வாழ்த்திய
ேப

ைவ

- என் தங்ைக ஆயிர மாண் கள் நன்றாக இ க்கேவண் ம், தாய்ைமப்

ெபற் , எல்லா நலங்க

ம் ெபற்

விளங்க ேவண் ம்!

மணமகன் இப்ெபா
மாமாவாகி அமர்ந்தார். ம மகன் ேபாகும்வைரயில் என்ைன
இ ந்
ேபாகுமா
ெசான்னாள் சித்தி. அந்த நான்கு நாட்கள் நைகச்சுைவ
பாிகாசங்க டன் மிக ம் மகிழ்ச்சியாகக் கடந்தன. ஒ
ைற "நீங்க ெராம்ப
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அதிர்ஷ்டசா
மாமா! எங்க தங்ெக உங்க
சிாித் க்ெகாண் .

க்கு மெனவியா கிெடச்சா" என்ேறன்

"இல்ேல இல்ேல! உங்க தங்ெகதான் அதிர்ஷ்டசா .என்ெனப்ேபால
கிெடச்சான்."

ஷன்

"ெசாந்தப் ெப ைமெய டமாரம் அ ச்சிக்கிறீங்களா?" என்ேறன்.
"ேவெற யா ம் இல்ேலன்னா என்ன பண்
வ ம் சிாித் க்ெகாண்ேடாம்.

வா

ெசால்

?" என்றாள் பா

.

அவ்வள
திதிேலேய மாமா பா ைவச் சீப் எ த் க் ெகா க்கச் ெசால் ேயா சட்ைடக் ைககைள ம க்கச் ெசால் ேயா - ட்ஸ் ைடக்கச் ெசால் ேயா ஏதாவ
ஒ ேவைல வாங்கிக்ெகாண்
இ ப்பார். பா
அவற்ைற ெயல்லாம் அப்ப ேய
ஒன் விடாமல் ெசய்வதற்கு ெவட்கப்ப வாள். எந்த அள குைறயாக நடந்தா ம்,
ேநரங் கடந்தா ம் அவர் சினந் ெகாள்வார். ேநர்த்தியான பா வின் கம் சற் ச்
சி க்கும். அைத அவர்
ாிந் ெகாள்வாேரா இல்ைலேயா குைறந்தபட்சம்
கவனித்ததாகக்கூடக் காட் க்ெகாள்ள மாட்டார். எனக்கு ஏேதா ஒ
வைகயில்
கஷ்டமாக இ க்கும். பா

அ ைம ஆய்விட்டாளா? எல்லா விதத்தி

ம் பா

ைவ

அதட்
ேவைல வாங்கும் மனிதர் வந்
ேசர்ந்தாரா? ெமன்ைமயான பா வின்
மனத்ைத ேநாக ைவக்கக் கூடா
என்
- பா ைவச் சிறப்பானேதார்
ைறயில்
பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்
அவ க்குத் ெதாிந்தால் எவ்வள
நன்றாக
இ க்கும்?
நான் ேபாவதற்கு ன்னர் பா ைவத் தனியாகச் சந்தித்ேதன். "பா ! இனி உன்
எதிர்காலம்
வாயிட்
- அெத எல்லா விதத்தி ம் இன்ப மயமாக்கிக்கற் உன்
ைகயிேல இ க்கு . மாமா க்குக் ெகாஞ்சம் ேகாவம் அதிகம் இல் யா? அ க்கு நீ
ெகாஞ்சம் சாந்தமா இ க்க ம். அம்மாகிட்ேட ேகாவத்ெதக் காட்னா மாதிாிேய
இ ந்தா நல்லா இ க்கா ெதாி மா! எல்லா விதத்தி ம் உனக்குப் ெபா த்தமான
ஷ டன் சாக்கிரெதயா, பக்குவமா..." அதற்கு ேமல எனக்குப் ேபச்சு வரவில்ைல.
பா வின் தைலமீ
கனமான சுைமையத் திணிப்ப
ேபால - ஆ க்ெகாண் ம்
பா க்ெகாண் ம் திாிந் வந்த பா ைவ யாாிடேமா ஒப்பைடத் விட்ட
ேபாலத்
ேதான்றிய .
"அண்ணா!" என்றாள் பா

. சில வினா கள் அவளால் ஒன் ம் ேபச

யவில்ைல.

"எனக்கு மாமாெவப்பத்தி எந்தப் பய ம் இல்ேல அண்ணா! உண்ைமயிேல என்
மனசு ெராம்ப சந்ேதாஷமா இ க்கு " என்றாள் கீேழ தைரையப் பார்த்தப ேய. பா
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மனம் திறந்
யாாிடமாவ
ெசால்
இ க்கிறாள் என்றாள் இ வைர என்னிடம்
மட் ம்தான். "உண்ெமதான் பா ! உன் கல்யாணப் பத்திாிைகெயப் பாத்தப்ேபா
ராஜேசகரம்னா என்னேவான்
ேதாணிச்ேச தவிர இப்ெபா எனக்கு மகிழ்ச்சியா
இ க்கு " என்ேறன். பிறகு என் ப ப்
விஷயம் வந்த . ம த் வம் ப க்கச்
ெசான்னாள் பா - "இப்ெபா எனக்கு அந்த ஆெச இல்ேல பா ! பீ.ஏ.க்குப் ேபாேறன்.
உனக்கு இஷ்டம்தாேன?". பா
பா

ன்றாவ

ேவ

ஒன் ம் வாதிக்காமல் சாி ெயன்றாள்.

மாதம் மாமாவிடம் ெசன் விட்டாள். தன்

க் கு த்தனத்ைதப்

பற்றி, மாமாவின் ேகாபதாபங்கைளப் பற்றி, தான் கற் க்ெகாண் வ ம் ேவைலகள்
பற்றி விவரமாகக் க தங்கள் எ
வாள். நாட்கள் மகிழ்ச்சி டன் கழிந் வந்தனவாம்.
மாமா க்குக் ேகாபம் மட் ம் குைறவதில்ைலயாம். வி யற்காலம் எ ந் ேவைலயில்
ழ்கேவண் ம் என்றால் சற் ச் ச ப்பாக இ க்கிறதாம். ஒவ்ெவா
ைற இந்தத்
ெதால்ைல எல்லாம் ஏன் என் இன்னெதன் விளங்காத ஒ ெவ ப் வ கிறதாம்.
அ த்த வினா ேய எதனாேலா அள கடந்த ெபா ைம வந்
அ கின்றாளாம்.
எல்லாவற்ைற ம் விட க்கியமான விஷயம் அவ க்கு எப்ேபா ம் நாேன நிைன
வ கிேறனாம். சிாித் க்ெகாண் , திய கு த்தனத்தில் அ பவமில்லாத தங்ைகக்கு
எனக்குத் ேதான்றிய ைதாியம் ெசால் ப் பதில்கள் எ தி வந்ேதன்.
***
அ த்த ஆண் வ வதற்குள் பா
தாயாகக் கூட ஆகிவிட்டாள். அரசகுமாரைனப்
ேபான்ற ம மகைனப் பார்த் மகிழ்ச்சிக் கட ல்
ழ்கிேனன். தாய் தந்ைதயாிடம்
இ ந்த அழெகல்லாம் திரண் அவ க்கு வந்த . சிவப்பாக ஒல் யாக, கதிரவன்
கதிர்ேபால் ஒளி சும் அவன் ஓராண்
வதற்குள்ளாகேவ டக்டக்ெகன்
நைடேபாட் வ வைதப் பார்ப்பதற்கு ஆயிரம் கண்கள் ேவண் ம்ேபால் ேதான் ம்.
பா
அதி ஷ்டக்காாிதான்! எல்லா நலங்கைள ம் ெபறக்கூ ய வாய்ப்ைபப்
ெபற்றி க்கிறாள். அந்த இரண்
ஆண் களில் பா
மிக ம் மாறிவிட்டாள்.
ெபா ைம, சாந்தம், பணி

அைனத் ம் பழக்கமாகி விட்டன.

"நீ ெராம்ப மாறிட்ேட பா

!" நாம ஸ்கூல்ேல ப க்கிறப்ேபா இப்ப

ஏன் நீ

இல்ேல? இனி எப்ப ம் அப்ப இ க்கமாட் யா?" என் அப்பாவி ேபால் கத்ைத
ைவத் க்ெகாண்
ேகட்ேடன். பா
ஒ
விதமாகச் சிாித்தாள். "நான் ம ப
ம்
அப்ப ேய இ க்க ம்னா அன் காட்ற அண்ணன் ஒர்த்தன் மட் ம் பத்தா ."
எனக்ெகன்னேவா ாியவில்ைல. "என்ன பா !" என்ேறன். "சாிதான்! ஒண்
மில்ேல
ேபாடா!" என் ெசால் விட்டாள்.
"நீ ெராம்ப ெபாிய ம ஷி ஆயிட்டாமாதிாி என்ென இன் ம் சின்ன ைபயனாக்கப்
பாக்கெற. பாக்கப்ேபானா நீேய என்ெனவிடச் சின்னவ" என்ேறன் ேகாபத் டன்.
பா சிாித்தாள். அந்தச் சிாிப்பில் ஏேதா ஒ குைற இ ந்த .
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ேதர்
கள் ெதாிந்த பிறகு பா
க்கு மகிழ்ச்சி டன் க தம் எ திேனன்.
"பா ! நான் எம்.ஏ. உங்கள் பட்டணத்தில் வந் ப க்கேவண் ம் என்
எண்ணி
இ க்கிேறன். இந்த நகரத்ைத மாற்றிவிட ேவண் ம் என்
எனக்குப் ப கிற .
மீண் ம் உனக்கு அ காைமயில் வ வதற்கு எவ்வளேவா மகிழ்ச்சியாக இ க்கிற ."
ஆனால் எனக்கு ஒ ஐயம் வந்த . பா
என்ைன அவர்க ைடய
ட் ேலேய
இ ந்
ப க்க ேவண் ம் என்
பி வாதம் பி ப்பாேளா என்னேவா! என்ன
ெசய்வ ?

அவர்கள்

தம்பதிகளாவர்; அவர்க

எந்தக்

கு க்கீ ம்

இல்லாமல்

சுதந்திரமாக

இ ந் வ ம்

ைடய ஆனந்தத்திற்குக் கு க்ேக நான் ேபாவதா. ேம

ம் என்

ப ப் ம் பா வின் ேபச்சால் சாியாக நைடெபறாமல் ேபாகலாம். பா
எ திய,
பதி ல் அைதப் பற்றிய குறிப்ேப இல்ைல. என் வ ைகைய எதிர்பார்த் க் ெகாள்ைள
ஆைச டன் இ க்கிறாளாம். என் ம யில் தைலைவத்
ஆைசதீர அழ ேவண் ம்
ேபால் இ க்கிறதாம் - அப்ப எ தி யி ந்தாள். "ைபத்தியக்கார பா !"
***
பல்கைலக் கழகத்தில் ஃபீஸ் கட் விட் , மாணவர் வி தியில் ேசர்ந் சாமான்கைள
எல்லாம் ஒ ங்குப த்தி விட் ச் சிறி ேநரம் ப த் க்ெகாண்ேடன். மாைல எ ந்
அம்மா எனக்காகச் ெசய் ெகா த்த ப ப்
ண்ைட டப்பாைவ எ த் ப் ைபயில்
ேபாட் க் ெகாண்
றப்பட்ேடன். அப்ெபா
பா ைவப் பார்த் ச் சில மாதங்கள்
ஆகியி ந்தன. பா மிக ம் இைளத்தி ப்பதாகத் ெதன்பட்ட . என்ைனப் பார்த்த ம்
சிாித்த
கத் டன்
ஏேதா
ைதயல்
கிைடத்தாற்
ேபால
ைகையப்
பி த் க்ெகாண்டாள்.
"நல்லா இ க்கறியா? ேநத்ேத வ ேவன்

நிெனச்ேசன்.

தல்ெல உன் ெலட்டேர

எனக்கு நாள் கழிச்சி தான் கிெடச்ச . ெபாியம்மா எல்லா ம் நல்லா இ க்காங்களா?
அப்பாடா! ெராம்ப உயரமா வளந் ட் ேய!" என் ேகள்வி மைழ ெபய் விட்டாள்.
பதில்கைளக் ேகட்காமேலேய "ேடய் நானீ! மாமா வந்தி க்கா டா! மாமா!
உனக்ெகன்ன
ெகாண்
வந்தாேரா
ேக "
என்
நைடவண்
டன்
ஆ க்ெகாண்
ந்தவைன அைழத் க்ெகாண் வந்தாள்.
அவன்
ள்ளித்
ள்ளி நடந்
அ கில் வ ம்ெபா
"உனக்ெகாண் ம் ெதாியா டா ம மகேன!" என்ேறன்.

கன்னத்ைதக் கிள்ளி

"ம மகன்னா என்ன அவ்வள ேலசா நிெனச்சிட்
க்கிறியா என்னா? ஒ பிஸ்கட்
ண் கூட இல்ேலன்னா அெத ஞாபகம் ெவச்சுக்குவான் ெதாிஞ்சுக்ேகா!" என்றாள்
பா சிாித் க்ெகாண் .
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"அப்ப ன்னா உன் ைபய க்குப் பிஸ்கட் தட்சைண ேபா ம்
என்ேறன் டப்பாைவக் ெகா த் க்ெகாண்ேட.

ெசால்றியா?"

"இப்ேபாைதக்குப் ேபா ம்!" என்றாள் மதிப் டன். ஆண் ைபய ைடய தாயல்லவா!
நானி பிஸ்கட் கள் எண்ணிக் ெகாண்
க்க நாங்கள் இ வ ம் ேபச்சில்
ழ்கிவிட்ேடாம். எல்லாவற்றிற்கும் இைடயில் என் தி மண விஷயம்கூட எ த்தாள்
பா . நான் தி மணம் ெசய்யப்ேபாகும் ெபண் யாராக இ ந்தா ம் அவள்
அதிர்ஷ்டக்காாியாம். அந்த அதிர்ஷ்டம் சுசீலா க்குக் கிைடக்கும்ப யாகச் ெசய்ய
ேவண் மாம். சுசீலா என் தாய் மாமனின் மகள். பா
க்கு உயிர்த்ேதாழி. சுசீலா
பிறந்ததி
ந்ேத ேகசவின் மைனவியாகேவ வழங்கப்ப கிறாள். ஆனால் அ
உண்ைமேயா இல்ைலேயா என் தந்ைதக்கும், கட ளி ந்தால் அவ க்கும்தான் ெதாிய
ேவண் ம். தந்ைத எப்ெபா
ம் ெவளிேய விடமாட்டார். கட ள் ெதன்படக்கூடத்
ெதன்படமாட்டார்.அப்ப யானால் ெதளிவாவ தான் எப்ப ? என் க த்ைதச்
ெசால்லச் ெசான்னால் மட் ம் எனக்கு ஒன் ம் தைடயில்ைல. ேம ம் சந்ேதாஷம் கூட
- ஆனான் நான் என் தி மணம் குறித் என் ம் சிந்தித்த கிைடயா .
ெசான்னால் பா நம்ப ம க்கிறாள் - என் கர்மம்!
"நீ ஒ

தி டன். உனக்ேக இஷ்டம் இல்ேல. சும்மா ெபாியப்பா ேமேல பழிசுமத்தேற.

நீ அடம்பி ச்சி உக்காந்தா ஏன் நடக்கா ? யாாின்னா ெசய்வாங்க?" என்றாள்.
நான் சிாித்ேதன். "நான் ஏன் அடம் பி க்க
உலகத்திேல ெபாண்

ங்க

ம்? உன் சுசீலா இல்ேலன்னா

க்ேக பஞ்சம் வந் ட் தா?"

"உலகத்தேல எப்ேபா ம் ெபண்க க்குப் பஞ்சம் வரா
ரா
சார்!" என்றாள்
ஏளனமாக. அதற்குள் தீவிரமாகத் ெதாடங்கினாள். "சுசீலாவின் பார்ைவயிேல
உனக்குள்ள மதிப் அலாதியான . அெத ேவற எந்தப் ெபண்ேணாட மனசுடன்
ஒப்பிட
யா . அவ க்குப் த்தி ெதாிஞ்ச நாள்ேளயி ந் உன்ைனேய ேநசித்
வர்றா..."
"உனக்ெகன்ன பீஸ் ெகா க்கேறன்
பா

ஒ

ெசான்னா?"

நிமிஷம் நி த்தி என் கண்கைள உற் ப் பார்த் ச் சிாித் க்ெகாண்ேட

"உன் குணம், அவேளாட அழகு ேசர்ந்த ம மகைளக் கு க்கிேறன்
வாக்குக்
கு த்தி க்கிறா"- பா
கண்களால் சிாிக்கும்ெபா
எனக்கு ெவட்கமாக இ ந்த .
அெதன்னேவா பா
இப்ப ப் ெபாிய ம ஷிையப் ேபால எல்லா விஷயங்கைள ம்
ெவட்கம் இல்லாமல் ேபசத் ெதாடங்கிவிட்டாள்.
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"யாெரக் ேகட்
உனக்கு அந்த வாக்ெகக் ெகா த்தாளாம்?" என்ேறன் ேகாபம்
வந்தாற்ேபால் ந த் க் ெகாண்ேட.
"அெதன்னேவா! அவெளக் ேக
சிறி

" என்

ேநரம் ஆன பிறகு "மாமா இன்

"ைடம் எட்டாகப் ேபா

ெசால்

விட்டாள்.

ம் வரல் ேய என்ன?" என்

ேகட்ேடன்.

. வ வார்...." என்றாள்.

"மாமா பத்திய விஷயங்க ெசால்ேலன் பா

!" என்

ேகட்ேடன்.

"நாளேலயி ந் நீேய பாக்கப்ேபாேற ஆவட் ம்" என்றாள் சிாித் க் ெகாண்ேட.
ஒன்ப கூடக் கடந் விட்ட . எத்தைன ைற சாப்பாட் க்கு எ ந்தி க்கச் ெசான்ன
ேபாதி ம் "மாமா ம் வரட் ம்!" என்
ெசால் க்ெகாண்ேட உட்கார்ந்தி ந்ேதன்.
அவர் வ வதற்கு ேம ம் ஓர் அைர மணி பி த்த . நாள் ேதா ம் அவர் வ ம் ேநரம்
அ தானாம்.
இந்தக்
கால
உத்திேயாகத்திற்கும்
மைனவி
மக்க க்கும்
ெபா த்தமில்ைல ேபா ம்!
"நல்லா இ க்கீங்களா? அ க்குள்ேளேய ஹாஸ்டல்ேல இறங்காெம நா
இங்ேக இ ந்

ேபாகக் கூடாதா?" என்

"ஸ்ேடஷன்ேல இ ந்

ேபச்ைசத் ெதாடங்கினார்.

ேநராப் ேபாயிட்ேடன் மாமா!

சாமான்கெள இங்ெக அங்ேக மாத்திக்கிட்
ெசௗக்கியமா? பத்

நாள்

ந்தா கஷ்டமா இ க்குமில்ேல? நீங்க

மணிவெரக்கும் என்ன ேவெலங்க? இ வெரக்கும் ெபாம்பெளங்க

தனியா இ க்கேவண் ய தானா?" என்ேறன்.
"ஏன்? உங்க தங்ெக ைதாியசா இல்ேல! குளிச்சிட்
ெகாண்ேட ழக்கைடப் பக்கம் ெசன்றார்.
சாப்பிட்

த்த ம்

அ ேபா ம்!' என்
வாரத்திற்கு ஒ

க்கம் அ த்திக்ெகாண்

எண்ணிக்ெகாண்ேட
ைறயாவ

எைதயாவ

வர்ேறன்!" என்

வந்த . 'பா

ெசால் க்

சுகமா இ க்கறா,

க்கத்தில் ந விவிட்ேடன்.
வாங்கிக் ெகாண்

ெசன்

பா

ைவ ம்

ம மகைன ம் பார்த்
விட் , ஒவ்ெவா
ைற சாப்பிட் விட் ப் ேபாவ
வழக்கமாகி விட்ட . எப்ேபாேதா ஒ
ைறேய தவிர மாமாைவப் பார்ப்ப அாிதாக
இ ந்த . அவர்
ட் ல் இ க்கும் காலம் மிகக் குைற . பா
தனியாக ஏதாவ
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ப த் க் ெகாண்ேடா, ைதத் க் ெகாண்ேடா, மக டன் விைளயா க் ெகாண்ேடா
இ ப்பாள். என்ைனப் பார்த்த ம் ேபான உயிர் மீண் வந்தாற்ேபால் ைககைளப்
பி த் க் ெகாண் ஆைசேயா ேபசுவாள். "அப்பப்பா! இந்தத் தனிைமைய எப்ப த்
தாங்கிக்கிேற பா
***
இரண்

?" என்றால் "என்ன ெசய்யச் ெசால்ேற?" என்றாள் ேவதைன டன்.

ன்

மாதங்களில் நான் கிரகித்த

என்ன ெவன்றால் பா

அைமதி

யில்லாமல் அவதிப்ப கிறாள்;
ன்பத் ள்
கிக்ெகாண்ேட இ க்கிறாள்;
இன்பத்திற்குத்
ரமானவள்
ேபாலச்
சுைம டன்
நாட்கைளக்
கடத்திக்ெகாண்
க்கிறாள். இ வி ந்தவன் ேபால் அதிர்ச்சி யைடந்ேதன். பா
அைமதி யில்லாமல் அவதிப்ப வதா?
காரணம்? எவ்வள

சிந்தித்தா

க்கத் க்குள்

ம் ஒன் ம்

கிப் ேபாவதா?

ாியவில்ைல. பா

மட் ம் மிக ம்

மாறிவிட்டாள். ஏேனாதாேனா என்
அலட்சியமாக, எைதப் பற்றி ம் அக்கைற
இல்லாமல் நடந்
வ கிறாள். மாமா ஏேதா ேகட்கிறார். எ த் க் ெகா க்கிறாள்.
இல்ைல என்றால் சு க்கமாகப் பதில் ெசால்கிறாள்-- அவ்வள
தான். கணவன்
மைனவியர் இ வ ம் ேசர்ந் அன்ேபா அதிகமாக உைரயா வ என்ப அ ைம.
மழைல ெமாழி ேபசிக்ெகாண்
வ ம் பம்பரம் ேபாலச் சுற்றிவ ம் மகைன
இ வ ம் ேசர்ந்
விைளயாட் க் காட் வ
ஆகட் ம், அவைனக் குறித் ப்
ெப ைமயாகப் ேபசிக்ெகாள்வ
ஆகட் ம் நான் பார்க்க வில்ைல -- இன் ம்
ெசால்லப்ேபானால் மகைனத் தந்ைத எப்ெபா ேத ம்
க்கிக்ெகாண்
திாிந்
வ வ என்பேத கிைடயா . அவர்க ைடய கு ம்ப வாழ்க்ைகயில் அன்பாகட் ம்
பற்றாகட் ம் இ ப்பதாக எனக்ெகான் ம் லப்பட வில்ைல.
ேச! அவர்கைள நான் தான் தவறாகப் ாிந் ெகாண் வ கிேறேனா என்னேவா!
அவர்க ைடய கு ம்ப வாழ்க்ைகயில் நான் நிைனக்கும் பயங்கரமானைவ
ம ந் க்குக்கூட இல்ைலேயா என்னேவா! அவர்கள் குைறேய ம் இல்லாமல்
அைமதியாக வாழ்கின்றார்கேளா என்னேவா! அப்ப யானால் மைனவியின் கத்தில்
ஒ

ன்

வ ன் ேகா கூடக் காணப்பட வில்ைலேய ஏன்? ஒளி டன் மின்

அந்தக் கண்களில்
இ க்க ேவண் ய
பா

ன்பம் ஏேதா கு யி க்கிறேத ஏன்? ஆடல் பாடல்களில்
ஆரவார மில்லாமல் காணப்ப கிறேத ஏன்?

ைவக் ேகட்டால்... என்ன ெவன் ?

என் ஊகங்கள் ஊகங்களாகேவ இ ந்
பா
***

ஏதாவ

நிைனத் க்ெகாண்

விட்டால்?
ன்பப் பட்டால்?

ம்
ழ்கி
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சனிக்கிழைம மாைல நான் ேபாகும்ேபா மாமா ட் ேலேய இ ந்தார். இ வ ம்
ஏேதா
மகிழ்ச்சி டன்
ேபசிக்ெகாண்
ந்தனர்.
என் ம்
இல்லாதைதப்
பார்த் க்ெகாண்ேட நின் விட்ேடன்.
"என்னங்க ராவ் சார்! அதிசயம் பாக்கறாப் ேபால அப்ப ேய நின்

ட்டீங்க?"

"ஆம், அதான், அதான்.... உங்கைளத்தான்!" சிாித்ேதன். அன்
ஏேனா அவர்
ஓய்வாக உட்கார்ந்தி ந்தார். கல கல ெவன் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார். "நீங்க எல்லாப்
ப ப் ம் ப க்கிறீங்கேள தவர கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டீங்க ஏங்க? என் தங்ெக
யாேரா ஆவட் ம் சுகப்பட் ப் ேபாவா. உங்க கல்யாணத் க்கு வந் ஒ பத் நாள்
தமாஷா காலம் தள்ளலாம்

பாத்தா, நீங்க என்னடான்னா..."

"அ க்ெகன்ன அவசரம்! ஒ
வர்றவெரக்கும் ஓட்டல்காரன் வி ந்
என்றாள் பா .
"அண்ணா
ஆம்பெளன்

இல்ேல,

அக்கான்

நிைனச்சிட்

பா நமதில்ேலன்
நிெனச்சா ச ப்
ேபாட்றான். அவ்வள தாேன அண்ணா"

கூப்பி

-

உங்க

அண்ணெனக்கூட

ஒ

க்கிறியா என்ன?"

"நீங்க உங்க இனத் க்கு நல்ல உதாரணமாத்தான் இ க்கிறீங்க!"
"சாமர்த்திய ெமல்லாம் உங்க அண்ணன் தங்ெக ெரண் ேப க்கு மட் ம் ெசாந்தம்
இல்ெல;

உன்

அண்ண

க்கு

இ க்கற

பணம்

மட் ம்

என்கிட்ேட

இ ந்தா,

பாத் க்ேகா மா யிேல கால், காாிேலேய..."
"காாிேல கால் கிளப்பிேலேய!"
"இல்ேலன்னா
உன்
அண்ணனாட்டம்
ெபாம்பெள
மாதிாி
ேபசிட்ேட
உக்காந்தி ப்ேபனா என்ன!" விவாதங்களிேல ஒ மணிேநரம் கடந்த . "நாெளக்கு
எங்ேகயாவ
பா

வின்

பிக்னிக் ேபாலாமா?" என்றார்.
மகிழ்ச்சி

எனக்குத்

ெதளிவாகத்

ெதாிந்த .

ஒப் க்ெகாண்ேடன். எங்ேக ேபாவ , எத்தைன மணிக்குப்

உடேன

நான்

றப்ப வ , என்ெனன்ன

எ த் ச் ெசல்வ , எப்ேபா தி ம்பி வ வ எல்லாம் ஒன்
விடாமல் வாதிட்
த்
விட்ேடாம். மாமா க்குப் ளிச்சாதம் ேவண் மாம். நான் ேபாளி ெசய்யச்
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ெசான்ேனன். பா
சிறிதள
ெசய்வ

க்குத் ேதங்காய் அல்வா என்றால் உயிர்! ன்ைற ம் சிறிதள
என்
ெசய்ேதாம். ப க்ைகயில் ப க்கும்வைரப் ேபச்சு

வளர்ந் ெகாண்ேட
இ ந்த .
அெதன்னேவா
அவர்கள்
குைறயில்லாமல் ஒற் ைமயாக வாழ்கின்றார்கள் என்றால் எவ்வள
மனம் ஒப் க்ெகாள்ள வில்ைல.

மகிழ்ச்சி டன்,
ஆனா ம் என்

பா
வி யற்காைல
ன்
மணிக்ேக எ ந்தி ந்தாள் ேபா ம். அ ப்
ட்
என்ெனன்னேவா ெசய் ெகாண்
ந்தாள். விளக்ைகப் ேபாட் என் கட் ல் பக்கமாக
வந் அலமாாியி
ந் சாமான்கள் ஏேதா எ த் க்ெகாண்டாள்.
"எப்ெபா எ ந்திாிச்ேச பா

?" என்ேறன்.

"உனக்கு
ழிப்
வந் ட் தா என்ன? இனிேம வர மாட்ேடன் ஆவட் ம் ப த் க்ேகா!" என்
ெசால்
விளக்ைக அைணத் விட் ப் ேபாய்விட்டாள்.
ேபார்ைவைய இ த் த் தைலவைரயில் ேபார்த்திக் ெகாண்ேடன். க்கம் வரவில்ைல.
ேம ம் ங்குவதற்கு மனம் வரவில்ைல. பாவம் பா , நல்ல இ ட் ல் எ ந் வி ய
வி ய ேவைல ெசய் ெகாண்
க்கிறாள். ஓரள ஏதாவ உதவி ெசய்தால் நன்றாக
இ க்கும். எனக்கு ஒ
ேவைல ம் ெதாியா
- எழ ! எ ந்
ெசன்
மைண
ேபாட் க்ெகாண் உட்கார்ந் ெகாண்ேடன்.
"இ க்குள்ேளேய எ ந்திட் யா என்ன?" என்றாள் அாிசி க விக்ெகாண்ேட.
"

க்கம் பி க்கிேல. உனக்குத்

ைணயா உக்காரலாம்

வந் ட்ேடன்."

"நல்லவன் தான். ெகாஞ்சம் ேதங்கா
வித் தர்றியா?" என்றாள். அந்த
ைமயி ட் ேலேய க வி ம் க வாம ம் கத்ைதக் க விக் ெகாண்ேடன். இல்ைல
என்றால் மனச்சாட்சி சத்தம்ேபா
மல்லவா! ேதங்காய் நீைர நான் ஒ வேன
கு த் விட்ேடன். பா
ஏேதா ேவைலகள் ெசய் ெகாண்ேட ேபச்சுக் ெகா த்தாள்.
"ேதங்கா
வற் இன் ம்
ய யா? இந்த ஏலக்காெய ெம வா ெபா பண் .
இேதா இங்ேக மைணேமேல ெவக்கேறன். அப் றம் ந்திாிப் ப ப் உாிச்சு ைவ.
ெகாஞ்சம் சீக்கிரமா ஆகட் ம்டா!" என் ெசால் அதிகாரம் ெசய்யலானாள்.
"நல்லா இ க்கு ! வி யற் க்குள்ேள சமயல்
இ க்கறியா!" என்ேறன். ெம வாகத் ேதங்காய்த்

க்கக் கத் க்கு த் டலாம்
விக்ெகாண்ேட.

"நல்ல தாேன? உன் மெனவி சுகப்ப வா" என்றாள்.
"அவேளாட சுகத் க்காக என்ெனக் கஷ்டப்பட ெவக்கிறியா"
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"நாெளக்கு உன் சுகத் க்காக அவ கஷ்டப்பட மாட்டாளா?"
"என்னானா

ம் ேநத்திேல யி ந்

"சாிதான் அண்ணா!
சமயலெறேல உக்காந்
இ க்கா !"
"இன்

ம் ேகக்க

நீ ெராம்ப ேபசிக் கிட்

வ ஷத் க்கு ஒ
ேபசிக் கிட்ேட

க்கேற."

நாளாவ
ஷ ம் மெனவி ம்
ேவேல ெசஞ்சிகிட்டா சந்ேதாஷமா

மா? அப்படீன்னா உடேன ேபாய் மாமாெவ எ ப்பிவரச்

ெசால்றியா?"
"ேபா ேபா - உனக்குப் பல்

ெகாஞ்சம் உ தியா இ க்கறாப்ேபால இ க்கு ."

"அேடயப்பா! அம்மா க்குக் குதிெர லட்சணம்கூட இ க்கறாப்ேபால இ க்கு "
என்ேறன். அதற்குள் திடீெரன் நிைன வந் "பா ! இவ்வள ேவெலங்க எப்ெபா
கத் க்கிட்ேடன்
ெசால் ! காபி ேபாடக் கூடத் ெதாியா . ஏ மணி வெரக்கும்
ேபார்ைவெய இ த்திப் ேபாத்திக்கிட் த் ங்கறவ. இப்ேபா...."
"இத்தைன நாள்ெள என்ென ெமச்சிக்கற் க்கு நீ வந்
னர்ஜன்மம்தான்!"
"என்ன பா

ேசந்ேத. இ

ஒ

அப்ப ப் ேபசேற?"

அதற்குப் பதில் ெசால்லாமல், "சாிதான் ஆவட் ம், ஏலக்காய் ெபா

பண்ணியா?

ந்திாிப் ப ப் உாிச்சியா? அய்யய்ேயா! என்ன ேவெலடா! ெபாிசா ெசய்ேவன்
உனக்குச் ெசான்ேனன். எல்லாம் ண்
ண்டாக் கிள்ளிப் ேபாட் ட்ேட
வல்
எல்லாத்ெத ம்
ள் பண்ணிட்ேட" என் என்ைனக் குைறெசால் விட் ம ப
ம்
அைதச் சாிப்ப த்தத் ெதாடங்கினாள். நான் ேகாபித் க்ெகாண் உட்கார்ந்ேதன்.
ஆ மணி ஆவதற்குள் இரண்
காாியர்களில் நிரப்பி ைவத் விட்டாள். எனக்கு
ெவந்நீர்
விளாவிக்ெகா த் ,
அதற்குள்
நானி
எ ந்தி க்க,
அவைனக்
குளிப்பாட் னாள். அவ ம் குளித் விட் எல்லாவற்ைற ம் சாி ெசய் ெவளிர் நீலப்
பட் ப் டைவ கட் க்ெகாண் தயாரானாள்.
மாமா எ ந்
ேசாம்பல்
றித் க்ெகாண்
ெகா த்தாள். அவர் குளித்
விட் ச் சிற் ண்

வர, பல்
எல்லாம்

ப்ரஷ்ைஷ எ த் க்
த் க்ெகாண் ெத
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நைடக்குச் ெசல்வதற்குள் யாேரா ஒ வர் இதயேம ெவ த் வி வ ேபால ஓ வந்
ேசர்ந்தான். "ராஜு! ராத்ாி ெமயில்ேல ராமம் வந் ட்டாம்பா! இன்னக்கு ஞாயித்திக்
கிழெம இல் யா? உன்ெனக் காபி எல்லாம் ஆன ம் வரச்ெசால்
ெசான்னான்."
அெதன்ன

ெசால்ேலா

ெதாியா ,

ேகட்ட ேம

மாமாவின்

கம்

ெசால்லச்

மின்சார

வளக்குேபால் ஒளி சிய . "ராமம் வந் ட்டானா? என்ன ெசய்தி ெசான்ேனயா! ேபா,
ேபா - உன் பின்னா ேய வர்ேறன். அப்ப ேய
ர்த்திெயக் கூட கூப்ட் ட் ேபா"
என் ெசால் விட் உள்ேள வந் ெகாண்ேட "பா ! ரஸ் எ த் ைவ. ஒ ேவெள
மத்தியானம் சாப்பாட் க்கு வர
யா ேபால இ க்கு . அந்த சாக்ஸ் அ க்கா
இ க்கறாப்ேபால இ க்கு . ேவேற எ த் ைவ." என்
ெசால் க்ெகாண்ேட
ஏேதேதா கட்டைளகள் பிறப்பித் க் ெகாண்ேட இ ந்த எனக்கு வியப்பாக இ ந்த .
அெதன்ன! இர
பா

உள்

ேபாகலாம்

பிக்னிக் ேபாகலாம் என்

ேபசிக் ெகாண்டைத மறந் விட்டாரா?

க்குள் ெநாந் ெகாண்ேட ெசான்னாள், "இன்னக்கித் ேதாட்டத் க்குப்
நிெனச்ேசாம் இல் யா? காாியர்கள் கூட நிரப்பி ெவச்சிட்ேடன்."

"ெபாிய ேவைல ெசஞ்சிட்ேட! ேதாட்டம் எங்ேக ம் ஓ ப் ேபாவா . ஆவட் ம்!
அ த்த வாரம் ேபாகலாம். என்னங்க ரா
சார்! ஹாயா ஓட்டல்ேல இ ந்
ெகாண் வந்தா மாதிாி காாியர்கெள பிாிச்சி ெவச்சி அண்ணன் தங்ெக ெரண் ேப ம்
சாப்பிட உக்கா ங்க. என்ன ெசால்றீங்க?" என்றார் சிாித் க்ெகாண்ேட. உண்ைமயில்
எனக்கு ெவ ப்பாக இ ந்த . இ ந்தா ம் சிாித் விட் ப் ேபசாம
ந்ேதன்.
ணிைய மாற்றிக்ெகாண் அவர் ேபாய்விட்டார். ஐந் நிமிஷங்களில் நடந் விட்ட
இந்த எதிர்பாராத அதிர்ச்சியில் என்
ைள கலங்கிய ேபாலேவ இ ந்த . ெப
ச்சு விட் த் தைலையத் தி ப்பிப் பார்த்தால் பா
வாயிற்ப யின் மீ தைலையச்
சாய்த் க்ெகாண் நின் ெகாண்
ந்தாள். கண்களில் நீர் கசிந்தி ந்த .
"ேச ! இ க்ேக ேபாய் அழறியா என்ன? சாியான ஆ
நண்பன் வந்தால் யா க் கானா

தான் நீ. ஊர்ேல யி ந்

ம் சந்ேதாஷம் இ க்காதா? பிக்னிக் இல்லாட்டா

என்ன இப்ெபா? இன்ெனா
ெற ேபாகலாம் ஆவட் ம். மாமா ெசான்னாப்பேலேய
உக்காந் ேபசிக்கலாம்" என்ேறன் அவ க்கு ஆ தல் ெசால் ம் ைறயில்.
பா
கண்கைளத்
ைடத் க்ெகாண்ேட ெசான்னாள்--"உனக்குத் ெதாியா
அண்ணா! அவர் ேபான
நண்பெனப் பாக்கற க்காக இல்ேல. இந்தச்
சீட்டாட்டத்தினாேல என் கு ம்பம் எவ்வள சீரழிய ன் உனக்குத் ெதாியா ."
நான்

ள்ளி்வி ந்ேதன், "பா

!"

"ஆமாம் அண்ணா! உனக்கு எப்ப ச் ெசால்ற ?"
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அவ க்கு அவேர பிக்னிக் திட்டம் ேபாட் , பாதி இரவில் எ ந் மைனவி எல்லாம்
ெசய்தால்...
இ தியில்
எல்லாவற்ைற ம்
ணாக்கிவிட் ப்
ேபான
சீட்டாட்டத்திற்கா? என் வியப்பிற்கு எல்ைல இல்ைல. அவர் சீட் ஆ வதற்கு அல்ல,
பா
சீட்டாட்டத்ைத--ெபா த் க் ெகாண்
ப்பதற்கு--சீட்டா ம் மனிதைனச்
சகித் க் ெகாண்
ப்பதற்கு. பா
மிக ம் ெவ க்கும் விஷயங்களில் சீட்டாட்டம்
ஒன் . "ஆண் சூதா ஆனால் அைதச் சகித் க்ெகாள் ம் ெபா ைம ெபண் க்கு
இ க்கக் கூடா " என்றாள் ஒ
ைற.
"பா ! அவ்வள உ தியாக
ெசஞ்சிடாேத. இந்தக் காலத்ேல சீட்டாட்டம்
சாப்பாட்ெடவிட மிக க்கியமாக மாறிட்ட . அந்த மாதிாி விஷயங்கள்ெள
அவ்வள

ெவ ப்

வளத் க்கற

நல்லதில்ேல" என்ற ெபா

, ஒ மாதிாியாகப்

பார்த் க் ெகாண்ேட--"அண்ணா! நீ நிஜமாத்தான் ெசால்றியா?" என்றாள். "இப்ெபா
உங்க
ட் க்காரர்க்குச் சீட்டாட்டம் ெராம்ப இஷ்டம்
ெவச்சிக்ெகா--நீ என்ன
பண்ணப்ேபாேற?" என்ேறன்.
"என்ன ெசய்ேறனா? நி த்த ெவக்கேறன்." எவ்வள

அ த்தம்.

"அவர் ேகக்கேலன்னா?"
"என்ன நீ இப்ப ப் ேபசேற?
ஷன் மெனவி ஒர்த்தர் ெசால்றெத இன்ெனார்த்தர்
ேகக்காத நாள் அந்த உறேவ அர்த்தமில்லாத ன் நிெனக்கேறன்."
எனக்கு ஏேதா ெசால்லேவண் ம்ேபால் ேதான்றிய . ஆனால் அைதவிட எப்ப ச்
ெசால்வ
என்ப
ாியவில்ைல. அேத பா ... இன் ! கட் ல் மீ
ப த் க்
ெகாண் விக்கி விக்கி அ
ெகாண்
க்கிறாள். என் உட ல் ந க்கம் கண்ட .
அந்தக் கு ம்ப வாழ்க்ைக
வ ம் எனக்குப் ாிந் விட்ட ேபால் ேதான்றிய .
பா வின் அ ைக நான் என் ம் பார்க்காத --பார்த்தா ம் ெபா த் க்ெகாள்ள
யாத --ெம வாக அவள் அ கில் உட்கார்ந் ெகாண்
கூந்தல் மீ
ைகைய
ைவத்ேதன்.
"ஏன் பா

அழேற?" என்ேறன்.

சிறி ேநரத்தில் கண்ைணத் ைடத் க் ெகாண்டாள். "இ தான் எனக்கு மிஞ்சி
இ க்கற . அ தா ெகாஞ்சம் தி ப்தியா இ க்கும்."
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நான் ஒன் ம் ேபச
இன்பம், மகிழ்ச்சி அ
உண்ைமயாகிக் ெகாண்
"பா

யாமற் ேபாய்விட்ேடன். பா
பவிப்பதில்ைல.
ந்தன.

நான்

ஊகித்த

கு ம்ப வாழ்க்ைகயில்
பயங்கரங்கள்

யா ம்

!" என்ேறன் உணர்ச்சியில்லாமல். " உன் அறிவாற்றல்களால் மாமாெவ மாத்த

யாெம ேபாயிட் யா?"
"உன் திறைமயால் கல்ெல ம ஷனாக்க
மா? ம ஷங்கள்ேள கல்
இ க்கு ன் எனக்கு எப்ப ம் ெதாியாெம ேபாயிட்ட ."

ங்ககூட

"பா ! நீ ெராம்ப அவசரப் படேற ெதாி மா! ஒ
ம ஷென விஷம்
ெசால்ற க்கு காரணங்க பல ேவ ம். சீட்டாட்டங்கற ெராம்ப சின்ன விஷயம்."
பா

ேபசவில்ைல. நாேன ெசான்ேனன் --

தல்ெல உன்

யற்சிகெள நீ பண்ணிப்

பாத்தியா?"
பா வின் கண்களி
ந் கண்ணீர் உதிர்ந் ெகாண்
ந்த . " நான்
சும்
ேதாத் ப் ேபாயிட் ேடன் அண்ணா! இன்னக்கி என் கர்வம் எல்லாம் அழிஞ்சிேபாச்சி.
இந்த ெரண் வ ஷத்தெல எத்த ெனேயா உண்ைமகெளத் ெதாிஞ்சிகிட்ேடன்." கண்
கைளத் ைடத் க்ெகாண்டாள். " இந்த நிமிஷம்வெர என் கஷ்ட சுகங்கெள யாாிட ம்
ெசால் க்கெல. ெசால் லப்ேபானா அம்மா க்கு, சுசீலாக்குக்கூட ெதாிவிக்கெல.
மனசுெல குழப்பம் நிறஞ்சப்ெபா எல்லாம் என்னக்காவ
ஒ நாள் உன்
ஒ த்தன்கிட்ேட மட் ம் ெசால் க் க ம்
நிெனப் வ ம். உன்ெனத்தவர எனக்கு
யா

மில்ெல. உனக்கு என்ன ெசால்ற , எப்ப ச் ெசால்ற ? நான் எவ்வளேவா

சந்ேதாஷமா, சுகமா வாழேறன்
ெசால்ற தண்ணா?"

கன

கண்

வ ம் உனக்கு உண்ைமெய எப்ப ச்

தைலயைண ேமல் சாய்ந்

விட்

ேகவிக் ேகவி அழத்

ெதாடங்கினாள். பா
ஏன் இப்ப ப் ைபத்தியக்காாி ேபால ஆகிவிட்டாள்? பார்க்கப்
பார்க்க வியப் ெப கிய .
"மாமா அ க்க

சீட்டா க்கிட்

இ க்காறா?" என்

ேகட்ேடன் ெம வாக.

பா கண்ெண த் ப் பார்த்தாள்,"அ க்க யா? அ க்க என்ன எழ ? ஒவ்ெவா
நா ம்! ஒவ்ெவா மணி ம்! ஒவ்ெவா நிமிஷ ம்! கிளப் தான்
வாசல் எல்லாம்!
சீட்டாட்டம்தான் கு த்தனம்! சிேநகிதங்கதான் மெனவி மக்கள்! அவ க்கு
ேவெறாண் ம் ேவணாம்.
நரகம்! மெனவி ராட்சசி! மகன் எதிாி! இன் ம் என்ன
ெசால்ற ?"
நான் சிறி

ேநரம் சிந்தித் க்ெகாண்

ந்ேதன்.
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"பா ! உனக்குக் ெகாஞ்சம் கஷ்டமா இ க்கும். இ ந்தா
சூழ்நிைல ம் ெகாஞ்சம்
ாிஞ்சுக்க ம். பா ! இந்தப்

ம் மத்தவங்கேளாட
கத்ெத நீ ம்

ஆேமாதிக்கெற,
வி ம்பெற.
ேதச,
காலச்
சூழ்நிெலங்களினாேல
மார்ற
விஷயங்க க்குக் ெகாஞ்சத் க் ெகாஞ்சமாவ நாம பழக்கப்ப த்திக்க ம். சிகெரட்
பி க்கற் , ஊர் சுத்தற் , சீட்டாடற் , கிளப் க்குப் ேபாற , சினிமா பாக்கற் ,
தமாஷா ெபா
ேபாக்கற்
இெதல்லாம் நாம வி ம் ம் நவநாகாிகத்தின்
சிறப் ங்கதாேன--ஒ சிேநகிதன் சிகெரட் ெகா த்தா 'தாங்க்ஸ்' ெசால் வாங்கிக்கல்
ேலன்னா மாியாெத குற ! பத்
ேப
ேசந்
சீட்டாட ம்
ெசால் ம்ேபா
பின்வாங்கனா ேகாெழத்தனம்! ேராட்ேல சந்திச்சவன் ஆனா ம் ஓட்ட க்கு
அெழச்சுட் ப்ேபாய் காபி வாங்க ஊத்தெலன்னா அெகௗரவம்! தனக்குச் சினிமா
பாக்க ம்
ஆெச வந்தா சிேநகிதங்கெளக் கூப்பிடாெம ஒர்த்தேன ேபாய் வந்தா
அவமானம்! நல்லேதா ெகட்டேதா சில பழக்கங்க தவிர்க்க
யாெம உண்டாயிட்
வ
. இன்னக்கி எல்லாத்ெத ம் நல்லதாேவ ஏத் க்கிட்
வர்ற ஆம்பெளங்க
எ க்கும் பின்வாங்க மாட்டாங்க. காலச் சூழ்நிைலெய ஒட்
நல்லதானா ம்
ெகட்டதானா ம் அ பவிக்கறைதேய பழக்கம் ெசய் க்க ம் பா !"
" வி தியிெல மாமா சிகெரட் ெகா த்தப்ெபா ேவணாம்

ெசால் ட்ேடன்

ெசான்ேன. ஞாபகம் இ க்குதா?"
" அ க்கும் இ க்கும்
எப்ப

நடந் க்க

பண்ணா

ேபாடாேத பா

ம்? ேநத்

! இரண்

ம

ஷங்க ஒேர மாதிாியா

மாமா என்ெனப் ெபாம்பேளன்

பாத்தியா? நான் சிகெரட்

க்கற் தில் ேலன்

எப்ப

ேக

, சீட்டாட மாட்ேடன்

,

எனக்கு எந்தப் பழக்க ம் இல்ேலன் தாேன அவேராட எண்ணம்? ெகட்ட
பழக்கங்க க்குத் ரமா இ க்கறவன் உலகத்தின் பார்ைவயிேல திறெமயில்லாதவன்!
ேகாெழ! அ க்காகத்தான் ெராம்ப ேபர் ஏேதா ெப ெமக்காகத் தமாஷா
ெபா
ேபாக்கற் க்குப் பழக்கப் ப த்திக்கிறாங்க. அெதல்லாம் அவங்க அவங்க
மனத் தத் வப்ப
இ க்கு ன்
ெவச்சிக்ேகா-- நான் ெசால்ற
என்னன்னா
காலத்ேதா கலந் வந் ேசர்ற இந்த மாதிாி விஷயத்ெத எல்லாம் சாதாரணமாேவ
எ த் க்க

ேம

தவர,

ெகட்ட ன்

ெசஞ்சிடக்கூடா .

மானம்

மாியாெதகள்ேள ம், கட் க்கற்
ெபாட்
ெவச்சிக்கற ஸ்டயில்ேல எல்லாம்
அசிங்கமா வர்ற ெபாண் ங்க எத்தென ேபர் இல்ேல பா ! அந்த ைநலான்
டெவங்க உடம்
ஆம்பெளேயா ம்
எவ்வள

ம் விதவிதமான சாயங்க. கூந்தெல ெவட் க்கற் , ஒவ்ெவா
உரசிக்கிட்
சுத்தற்
இைதெயல்லாம் பாத்தா அவங்கெள

மட்டமா

நிெனக்க

ம்

ெசால்ேற?ஆனா

உண்ைமயா

நிெனக்கறமா? காலம் மாறிட்ட .ேவஷத்தி ம் ெமாழியி ம் கூட
வந் ட்ட .அவங்க அவங்க வி ப்பப்ப அலங்காரம் பண்ணிக்கறாங்கன்

அப்ப
மா தல்
நிெனச்சி
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சமதானப் ப த்திக்கிெற
வழக்கங்ககூட -- இ ந்தா

இல் யா? அந்த மாதிாிேய ஆம்பெளங்க பழக்க
ம் இந்தக் ெகட்ட பழக்கங்கெள ஆம்பெளங்க மட் ேம

பழக்கப் ப த்திக்கிறாங்கன்

நீ நிெனச்சிக்கிறிேய தவர, சிகெரட்

ஆம்பெளகெள மிஞ்சிச் சீட்டா ம் 'ெசாைஸட்

ச்சிகிட் ,

ேலடீஸ்' எத்தென ேபெரக் காட்டச்

ெசால்ேற?"
"ேதெவ யில்ேல--அப்ப ப்பட்டவங்க இல்ேலன்
நான் எப்ப ம் ெசால்லல்ேல.
நான் இனப் பற்ேறா
ேபசல்ேல. தப் ங்கற்
யார் பண்ணா ம் தப் தான்!
ெபாம்பெளங்க விஷயத்தேல நீ எ த் ச் ெசான்ன அவலட்சணங்க எ
ம் என்கிட்ேட
இல்ேலன்
கல்யாணப்

நான் நிெனச்சிட்
டெவகள்ேள ஒ

க்கிேறன்; அ உனக்கும் ெதாி ம். மாமா எனக்குக்
ைநலான்
டெவகூட வாங்கித் தந்தார். அெதக்

கட் க்கற்
எனக்குப்
க்கா ; ஆனா மாமா க்காக நாெலஞ்சி
ெற
கட் க்கிட்ேடன். இப்ப ம் அப்ப ேய இ க்கு . நான் பாஷனா ேமக்அப்
பண்ணிக்கற்தில்ேலன் ,
ஆடம்பர மில்லாெம இ க்கேறன்
மாமா க்குப்
க்கா . மாமாவின் விபாீதமான பழக்கங்க எனக்குப்
க்கா . நீ ெசான்னப
ஓரள ன்னா தாங்கிக்கலாம். எெதச் ெசஞ்சா ம் அதிகமாப் ேபாகாத வெரக்கும் நல்ல
பழக்கம், ேபாயிட்டா ெகட்ட பழக்கம். இல்ேலங்கறியா? பண் ெக நாள் ஒ ேவெள
ஷ ேனாட இ க்க ங்கற மிகச் சாதாரணமான வி ப்பத் ெதக்கூட நிெறேவத்திக்க
யாத
ர்ப்பாக்கிய நிைலெய எப்ப ப் ெபா த் க்கற ?" பா
ஒ
வினா
நி த்தினாள். "ஒ
விஷயம் ேகள் அண்ணா! உனக்கு நிலெம விளங்கும். ேபான
ெபாங்க க்கு அம்மா க தம் ேபாட் க் கூட நான் ேபாகல்ேல. அ வெர ஒ
ெபாங்கல் கூட இங்ெக ெகாண்டாடல்ேல. இந்தப் ெபாங்கல் இங்ேகேய
ெகாண்டாட ம்
எண்ணம் வந் இங்ேகேய இ ந் ட்ேடன். பண் ெகக்குப் பத்
நாளி க்கும்ேபாேத
எவ்வளேவா
நிெனச்சி
ெவச்ேசன்.
என்ெனன்னேவா
பண்ேணன். அந்த நா
பா

நா

ம் நான் என்ெனன்ன

க்கு என்ெனன்ன சட்ெட ேபாட்ற , என்ெனன்ன

சமயல் பண்ற

- ஒண்ெணான்னா? எல்லாத் க்கும்

டெவ கட் க்கற் ,

பன் பண்ற , என்ெனன்ன
ஸ்ட் எ தி ெவச்சிட்ேடன்.

எல்லாத்ைத ம் மாமா க்குச் ெசான்ேனன். 'பண் ெக நா
நாெளக்கும்
ப்
பன் பண்ணிச் சாப் ட் ப் ேபசிக்கிட் உக்காந் தி க்கலாம். இந்தப் பண் ைகெய
சந்ேதாஷமா
நடத்திக்க ம்
இ க்கு --எப்ப ம்
உங்கெள
ஒண் ம்
ேகட்டதில்ேல. அந்த நா நா ம் ட்ெல இ க்க ம் நீங்க. இந்த ஒ தடெவயாவ
எனக்காக...' எவ்வள

ெவக்கத்ெதவிட் , எவ்வள

ஆைசேயாெட ேகட்ேடன்

ாிஞ்சிக்க
மா உன்னாேல? அப்ப ஒ ெபண் ேகக்கேவண் ய நிைலேய வரக்
கூடா .
ஷ க்ேக அந்த நல்ல பழக்கம் இ க்க ம்! அவர் ஒண் ம்
ெசால்லல்ேல. சிாிச்சிட் ேபசாம இ ந்தார். என் வி ப்பத்ெதத் தள்ளிட மாட்டார்
கர்வப்பட்ேடன். ேபாகிப் பண் ெக அன்னக்கி காலெம எவ்வள
சந்ேதாஷமா
ேவெலங்கெள ஆரம்பிச்ேசன். தெல
கற் ெதல்லாம்
ஞ்ச . பன் சாப் ட்
அவர் ேபப்பர் ப ச்சிகிட்
உக்காந்தி ந்தார். நான் சமயலெறேல ேவேல
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ெசஞ்சிட்

ந்ேதன்.

ஒ

வாசப்ப கிட்ேட வந்
'ஒ

அெரமணி

'ஒண்

ம் ெபா

ேநரம்

ஆயி க்கும்.

ேபாக மாட்ேடங்கு

கால்மணி ேநரம் உக்காந்தி ங்க, இேதா வந் ட்ேறன்'

'அப்பப்பா! இப்ப

ைககட் ட்

ெகாஞ்சேநரம் ெவளிேய ேபாயிட்
நான் ஆச்சாியத்ேதா

'என்னேவா உன் க த்த ப்
ட்ெல உக்காந் ட்

ட்ேல உக்காந்

பா

சமயலெற*

!' என்றார்.

ெசான்ேனன்.

ட்ெல உக்காந்தி ந்தா ேபார் அ க்கு . அப்படீ
வர்ேறன்.'

தெல எ த் ப்பார்த்ேதன். 'இப்ெபா ெவளிேய ேபானா

வந்தாப்ேபாலத்தான்? குெறஞ்ச

இப்ப

அவர்

இந்தப் பண் ெக நா

ங்களாவ ...'

- பண் ெக ஆன னாேலதான் பத் ேபர் ேசர்றாங்க.

என்ன பண்ணச் ெசால்ேற?'

என்ன பண்ணச் ெசால்றதாம்!

ட்ேலேய இ க்கற ம

ஷங்க

எல்லா ம் என்ன பண்றாங்க! ெசான்னெதல்லாம் எந்தத் தண்ணியிெல ேபாச்சி?
ேகாவம் வந்தா
உங்க

ம் நிதானமாகலேவ ெசான்ேனன். ' நாமெரண்

க்கு ஒண்

ம் ெசய்யத் ேதாணல்ேலன்

நான் ஒ த்திேய இ ந்தா எனக்கு எப்ப
'அ க்குன்
பக்கத்

ேப ம் இ ந்தாேல

ெசால்றீங்கேள? நீங்க ேபாயிட்

இ க்கும் ெசால்

ங்க.'

என்ென உனக்குக் காவல் காக்கச் ெசால்றியா என்ன? எங்ேகயாவ

ட் க்குப் ேபா!'

என் கண்ேல யி ந் கண்ணீர் வழிஞ்ச . ' ட்ேல இ க்க ேவண் யமனிதர் - நீங்க
ட்ெட விட் ஊர் சுத்திக்கிட்
ந்தா நான் அவங்கெள இவங்கெள ேவண் க்கிட் ப்
ேபாறதா? பண் ெக நா
யாவ

ம் அ

மா நம்ம

ட் க் கதெவ

ேபாய் உக்காந்தா நல்லா இ க்குமா? எல்லா

இ க்கற்தில்ேல? நம்ம ெரண்

ேப ம் ேசந்

ட்

ட்

யார்

ஆம்பெளங்க

பண் ெக ெகாண்டாட

ம்

ட்ேல
ட்ெல

ங்கற என்

ஆெச எப்ேபா தீர்ற ?'
'உன் ேகள்விகெள நீதான் ெமச்சிக்க ம். எங்ேக ம் ேபாவல்ேலன்னா பா ெவ
ெவச்சிக்கிட்
ட்ேலேய உக்காந் க்ேகா-- நான் மட் ம் ெபாம்பெள மாதிாி உக்
காந்தி க்க

யா .'

நான் ஒன் ம் ேபசல்ேல. கறிகாய் ந க்கிக்கிட் தைல குனிஞ்சிட் இ ந்ேதன்.
கண் ேல யி ந் தாெர தாெரயாக் கண்ணீர் வழிஞ்சி வி ந்த . தன்ெனப் ெபாிசா
நிெனச்சி ேவண் க்கற மெனவி மக்கெள அலட்சியம் பண்ணிட்
ெவளிேய
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பத் ேப க்காகச் சீட்டா ம் அந்தப்
ஷ க்கு அ க்கு ேமெல என்ன ெசால்ற ?
குெறஞ்ச அந்த நா நாளாவ அவெர ட்ெல இ க்க ெவக்க ம்
வி ம்பன்
தப்பா? எங்களவேராட நான் பண் ெக சந்ேதாஷமாக் ெகாண்டாட
அநியாயமா? அவ்வள
ேபாயிட்

ம்

சாதாரணமான ேகாாிக்ைகெய ஏன் நிெறேவத்திக்க

ஏங்கற்
யாெம

?

நிெறஞ்சி க்கும் கண்ெண அப்பப்ெபா ெதாெடச்சிக் கிட்ேட பா ெவப் பக்கத்ேல
வச்சிக்கிட்
உக்காந்தி ந்ேதன். பத் . பன்னண் ...
... அஞ்சி... எட் ...
பதிெனாண் ! ந ராத்ாி பதிேனா மணிக்கு மீண் ம் வ ைக! எ ந் சாப்பா
ேபாட்ேடன். காலெம ெசஞ்ச ளிேயாதெர, சவ்வாிசி பாயசம் அப்ப ேய இ ந்த .
நான்
சிகூட பாக்கெல.
ட் க்கு வந்தா ங்கற சந்ேதாசம் ஒ
நிமிஷம்கூட
இ க்கற் க் குள்ேள, சாப்ட்ட ைக ஆர்ற க் குள்ேள தி ம்பி
கிட்
க்கும்ேபா
ேகாபத்தேல ம்
ெவ ச்சி அந்த ம

... அந்த நிைலெய எப்ப ச் ெசால்ற ? என் உடம்
க்கத்தேல ம் ந ங்கிக்கிட்
ந்த . எதிர்பாராெம மண்ெட
ஷன் எதிர்ேல நான் ெசத் ப்ேபாயிட்டா... ஏதாவ அ ர்வ சக்தி

அவெர நி த்திட்ட...? அசாீாிக் குரல் ஏேத
ேபாய்க்ெகாண்

ரஸ் பண்ணிக்

ம் அவெரக் கண் ச்சா... என்னாகும்?

க்கும் மனிதாின் ைகெய நாேன பி ச்சிக்கிட்ேடன். 'இவ்வள

ராத்ாி... தனியா இ க்கேறன்... பா ேவாட... ம ப
ேபச வரல்ேல.
'சீ! எ க்கு இ க் ெகல்லாம் அ
ேபாறனா? சுதந்திரம் சமத் வம் ேவ

ம் ேபாறீங்களா?' அதற்கு ேமெல

ெதாைலக்கேற! நானின்னா ேதசாந்தரம்
ம்

ெலக்சர் அ க்கிறீங்கேள! ஒ

ராத்ாி

தனியா இ க்க
யா ? ஒண் ம் பரவால்ேல கத
ட் ப் ப த் க்ேகா.'
நான் ஆணவத்ேதாட உடேன ேபசறேத நி த்திட்
க்கலாம். ஆனா அந்த
ம

ஷெனத் தி த்த ேவண் ய கட்டாயம், கடெம எனக்கு இ க்கு . எவ்வளேவா

சாந்தமாச் ெசான்ேனன். 'பகெலல்லாம் அங்ேகேய இ ந்தீங்க. ராத்ாிகூட என்ன
ெசால்

ங்க? இ பத்தி நா

மணி ம்

'அெதல்லாம் எனக்கும் ெதாி

ட்ெட விட்

என்ன அந்த ஆட்டம்?

மாவட் ம். நீ வாெய

க்ேகா! எப்ப ம்

வாசல்,

மெனவி, மகன், ெபாழக்கெட, ெகண , ெதாடப்பகட்ெட, சாதம் சாப் பாட் த் தட் எழ ! மத்த நாள்ேள எப்ப ேயா அந்த ஆபிசிேல மாட் க்கிட்
மார க்கிேறாம்.
சமயலைறயிேலேய வி ந்
த மாறி கிட்
க்கும் உனக்கு என்ன ெதாி ம்
ஆம்பெளங்க ெபா

ேபாக்ெகப் பத்தி? ெபாிசா ேகக்க வந் ட்ேட?'

'ெபா
ேபாக்கு எங்கற ஆம்பெளக்கு மட் ம் ெசாந்தம் இல்ெல. ெபாம்பெளக்கும்
இ க்கு . அெதக் கவனிக்க ங்கற நிெனப்ேப உங்க க்கில்ேல. அந்தச்
சமயலைறயிேல வி ந்

த மார்ற க்கு

யாெம தாேன உங்கெள ேவண் க்கற் ?'
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'அவசியமில்ேல. அ
அந்த

ராத்ாி

உனக்குப் பழக்கமான

எவ்வள

தாங்கிக்கிட்ேடேனா,

தாேன!'

அ ேதேனா,

யா க்குத்

ெதாி ம்?

ேபாறவங்க? நான் ேகாவிச்சிக்கிட்டா யா

அந்த
நான்

அலட்சியத்ெத

அ தா

யா

எப்ப த்

கஷ்டப்படப்

ேவண்டப் ேபாறவங்க? அவர் ெசய்ற

தப் கெள நான் எ த் ச் ெசால்ேறன் , குைற ெசால்ேறன்
என்ேமேல அவ க்குக்
ேகாவம். நா ன்னா
க்காம ேபான க்கு அதான் காரணம்! அவ க்கு நல்ல
பழக்கங்க குைற . அவெர மாத்தற் க்கு
யற்சிக்கக் கூடா . வாதாடக் கூடா .
குைற ெசால்லக் கூடா . சாின்
ெசால்ல ம். இன் ம் உற்சாகப் ப த்த ம்.
எப்ப ச் ெசய்ய

ம்?

அன்னக்கிப் பகல் நான் சாப்பிடல்ேல. அந்த ராத்ாி கூடப் பசி எ க்கெல. ஆனா
பா
க்காக... தாயாச்ேச! பா ெவப் பட் னி ேபாட
மா? சாதம் சாப்ட் ட் பா
பக்கத்தெல ப த் க்கிட்ேடன். யார் ங்கேலன்னா ம் ெபா
வி
. அன்னக்கி
ெபாங்கல் பண் ெக! தி விழா! நான் ெசவப் பட் ப் டெவ கட் க்கிட் பா
க்கு
ெவள்ைள சில்க் ஷ்ேகாட் ேபாட ேவண் ய நாள்! ேகாவா ெசஞ்சி சாப்ட் ட் ப்
சினிமா பாக்க ேவண் ய நாள்! ஆனா கண்ணீேராெட ெபாங்கல் லட்சுமிக்கு வரேவற்
ெசால்ல
யாெம ேபாயிட்ேடன். சாதாரண சமயல் ெசஞ்சி பா
க்கு மட் ம்
ச்சட்ெட ேபாட்
உக்காந் ட்ேடன். மத்தியானம் பன்னண்
மணி இ க்கும்.
வந்தார். சாதம் ேபாட்ேடன்
'இன்னக்கி ஒண்

ைகயல், ரசத்ேதா .

ம் பண்ண யா?'

'இல்ெல'
'ஏன்?'
'யா க்காக?'
'நான் ெசத் ட்ேடன்

நிெனச்சிட் யா?'

'..............'
'பண் ெக நாள் எல்லா ம் சந்ேதாஷமா செமச்சி சாப்பட்றாங்க, என்ன இ
ஏன்

நான்

எண்ணமா?'

சாப்பட

வர்றதில் யா?

இல்ேலன்னா

வரக்

கூடா ங்கற்

எழ ?
உன்
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'உங்கெள
என்னங்கற்

ட் க்கு வரச்ெசால்றதிேல,
உங்க க்குத் ெதாி ம். நீங்க

ேபாச்ெசால்றதிேல என் எண்ணம்
ட்ெல இல்லாம எனக்கு ஒண் ம்

ெசய்யத் ேதாணேல.'
'ஓேஹா! நான்
ட் க்கு வர்ேலன்னா சமயல் கிமயல்லாம் நி த்திட் ப்
ப த் க்குேவன்
ெசால் . எத்தென நாள் அடம்
க்கிறிேயா நா ம் பாக்கேறன்.
உனக்குத் ேதாண்ற
ேதாணாமப் ேபாறெதப் பத்தி எனக்கு அக்கெறயில்ேல.
பண் ெக நாள்ேள ஏேதா ஒண்
ெசய்ய ேவண் ய தான் - எத்ெதன நாள் உன்
பி வாதத்ெத நிெறேவத்திக்கிறிேயா நா
'பி வாதம்' ஒ

ம் பாக்கேறன்.'

ெபாம்பெள பி வாதம்

ச்சி ெஜயிப்பான்

நீங்க நிெனக்கற

ெவ ங் கன . பி வாதத் க்காக நான் சமயல் நி த்தெல' 'இல்ேலன்னா கர்வம்!
அலட்சியம்! அவ்வள தாேன?'
'...........'
'ஏன் ேபசமாட்ேடங்கெற? நீ என்ன எண்ணத்தேல நி த்தனாப் ேபால?'
எனக்குத் க்கம் பீறிட் க்ெகாண் வந்த . ைபத்தியம்
ச்சவ ேபால விக்கி விக்கி
அழ ஆரம்பிச்ேசன்.
'சீ! ட் க்கு வந்த ம் வராத மா அ ெக
ஞ்சியா! பண் ெக ம் இல்ேல பா
மில்ேல. எப்ப ம் அ ெக! அ ெக! இனிேம உன் வாழ்க்ைகேய இவ்வள தான்.
சாவறேபா

கூட அ

கிட்ேடதான் இ ப்ேப.'

சாதம் ெபசஞ்சி ெவச்சிட் அெறயிேல ேபாய் ப த் ட்டா . நான் எவ்வளேவா
ேநரம் அப்ப ேய உக்காந் தி ந்ேதன். ஒ ம ஷென இன்ேனார் ம ஷன் நியாய
அநியாய மில்லாேம, ஈவிரக்க மில்லாெம தண் க்கற் க்கு, வாய்க்கு வந்தப த்
திட்ற க்கு எங்ேக இ ந்
ேபா

வ

அந்தச் சக்தி? அ

? பண் ெக நாள் எல்லா ம்

தவர, மைனவி மக்கேளாட ெபா

எல்லார்க்கும் ஏன் இல்லாெம

சியான பண்டங்க ெசஞ்சி சாப்பி வாங்கேள

ேபாக்க மாட்டாங்களா. அெதக் ேகக்கற அ கெத

எனக்கில்ேல? கட ேள! உன் பெடப்பிேல இவ்வள

பட்சபாதமா! ஒ

ம

ஷன்

இன்ேனார் ம ஷ க்கு அ ெமயா? குெறஞ்ச
என் எண்ெணங்கெள ெவளிேய
ெசால் க்கற் க்கு
ம்னா எனக்கு இந்த ஊெம ேவதென இல்லாம ேபா ேம!
மத்தியானம் ட்ேலேய இ ப்பார்
நிெனச்சி அப்ேபாெவ அ ப்
ட் ரவா லட்
ெசஞ்ேசன். குளிச்சிட்
வர்ற க்குள்ேள ப க்ைகயிேல இ ந்த ம ஷெனக்
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காேணாம். ஸ்டாண் ேல இ ந்த

ணிக

ம் இல்ெல. வராந்தா விேல ெச ப் ம்

இல்ெல. ஆச்சாியப்பட்ற க்கு ஆவட் ம், க்கபட்ற க்கு ஆவட் ம் எனக்குச் சக்தி
இல்ேல. அவர் என்ன ெசஞ்சா ம் கவெலப்படாெம சும்மா இ க்க ம். எவ்வள
ராத்ாியிெல வந்தா ம் சிாிச்ச கத்ேதாட வரேவற்க ம். மனசிேல எவ்வள
க்க
மி ந்தா ம் ஒ ங்கா காாியங்கெள கவனிக்க ம். அ தான் எனக்கு வரா . எனக்குத்
தன்மானம் இல்ேல? என் மனசு ேவதெனப் படா ? ெபாம்பெளயா இ ந் ம் எனக்கு
எல்லாம் லட்சணங்க

ம் இ க்கற் க்ேக இந்தத் தண்டென பத்தாதா?

தீராத ேவதென ெகா த் ப் ெபாங்கல் லட்சுமி ேபாய் விட்டாள். அம்மாவின்
ேபச்ெசக் ேகட்
பத் ப்ேபர்

பிறந்த

ட் க்குப் ேபாயி ந்தா அக்காங்கேளாட, தங்ைகங்கேளா,

ெசாந்தக்காரங்கேளாட,

அம்மாவின்

அன்

மாியாைதேயாட...

எல்லாத்ெத ம் ெவ த் ட் நான் அ பவிச்ச என்ன? நடந்த என்ன.
பண் ெக
ஞ்ச ேம அம்மா க தம் எ தச் ெசான்னாங்க. அம்மாவின்
சந்ேதாஷத் க்காகப் ெபாய்ெயக் கற்பிச்சி எ த ம். நாலாவ நாள் வி யற்காலெம
க தம் எ திட் உக்காந்தி ந்ேதன்.
'அம்மா!'
இங்ேக நாங்கள் அைனவ ம் நலம்! நீங்கள் அைனவ ம் நலமாக இ ப்பீர்கள்
என்
நிைனக்கிேறன். பா
நன்றாக இ க்கிறான். நாங்கள் பண் ைகைய
மகிழ்ச்சியாகக் ெகாண்டா ேனாம். ேபாகி அன்

ெவள்ைளப் பட் ப்

டைவ,

ெபாங்கலன்
சின்னக்கா ெகா த்த சிவப் பட் ப் டைவ கட் க் ெகாண்ேடன்;
நான்கு நாட்க ம் எனக்குக் ைகவந்த ஃபன்கள் ெசய்ேதன். என்ன ஆனா ம் நம்
ஊ க்கு வந்தி ந்தால் இன் ம் நன்றாக இ ந்தி க்கும்' கண் ேல யி ந் நீர்த்
ளிங்க எ த் ங்க ேமெல வி ந்த .
ந்தாெனயால் ெம வாக ஒத்தி எ த்ேதன்.
கத தட்ற சத்தம் ேகட்ட . ேபாய்த் ெதறந்ேதன். ேகாவப் பழம் ேபாலச் ெசவந்த
கண்ேணாட ேவகமா நடந்
சீட்டாட்டம்
ெதாி மா?

சண்ெட
த்தி

வந்

கட் ல் ேமெல உக்காந் ட்டார். 'சீட்டாட்டம்

ச்சிேய தவர,

ப்ப

பா! நா

அதனாேல எவ்வள

சம்பாதிச்ேசன்

நாள்ேள! நீ ெசான்னாப்பல

ைககட் ட் உக்காந்தி ந்தா இந்தப் பணம் எப்ப வ ம்? அம்ப
உனக்கு ேவ ங்கற டெவ ஏதாவ வாங்கிக்ேகா!"

ட்ேல

பா எ த் ட்

நான் சிாிச்ேசன். அந்தச் சிாிப்பிெல எத்தென அர்த்தங்க இ க்குேதா அவெரப்
ேபாலவங்க எப்ப ம் ாிஞ்சிக்க
யா . "அநியாயமான பணத் க்காக அைல ம்
அேயாக்கியேன! உன்ெனப் ேபாலேவ ம ஷங்க எல்லா ம் ம ஷத் தன்ைமெய
மறந் ட்டாங்களா?
சந்ேதாஷப்ப த்த

ெநாந்
மா?

ேபான

மத்தவங்க

உனக்காக

உன்

இதயத்ெத
மெனவி

உன்

பணத்தாேல

குழந்ெதங்க

எவ்வள
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அ தாங்கேளா, உன் ேவண்டா ெவ ப் க்காக எவ்வள

ேவதெனப் பட்டாங்கேளா -

அ

மட்டமான

என்னக்காவ

உனக்கு

அர்த்த

மாகுமா?

பணத் க்காக

உங்களவங்கெள அழெவக்கும் நீ, மெனவி கண்ணீ க்குக்கூட இளகாத நீ, மனேச
இல்லாத நீ ஒ

ம

ஷனா? இந்த உண்ெம உனக்கு என்னக்காவ

ேகக்கேவண் ய வெரக்கும் ேகக்க

ம்

ெதாியவ மா?"

, ேகாவம் தீர்ற வெரக்கும் திட்ட

ம்

,

மத்தவங்க ேமேல ஏறி மிதிக்கும் மனெசக் கண் ச்சிக்கிட்ேட சிாிச்ேசன். 'என்
உடம் க்குத் ணிேய இல்லாத கதி வந்தா ெந ப்
ட் க்கிட் எாிஞ்சு சாம்பலாயி
மானத்ெதக் காப்பாத்திக்குேவேன தவர இந்த மாதிாி பாவம் ெநறஞ்ச பணத்தாேல...'
'ஆஹ்ஹஹ்ஹா!' என்
எல்லாப் ெபாம்பெளங்க

ேகாரமாச் சிாிக்க ஆரம்பிச்சார். 'ஆஹா! லட்சியப் ெபண்!
ம் இப்ப ப் ெபாிய குப்ெப லட்சியங்கெள ெவச்சிட்

உக்காந்தி ந்தா...'
'என்னக்ேகா நல்லா ஆகி இ க்கும்.'
'இல்ெல, இல்ெல - ஆண் சிங்கங் ெகல்லாம்
வாங்கிக்க ேவண் ய தான்! எந்தச் சிேநகிதன்
அந்த

ட் ப் ெபாம்பெளங்க காபி ேபாட் த் தர்றாங்க.'

' ர்ப்பாக்கியசா கள்! ேவெற என்ன ெசய்ய
'அ

க்கா ேபாட் ட் சன்னியாசம்
ட்ேல சீட்டாட்டம் ேபாட்டா ம்

அவங்க

ம்? அ ெமங்க!'

ர்ப்பாக்கிய மில்ெல. உன ! சாி உன் தெலவிதி! சந்ேதாஷமா நாேன

உலன் பாண்ட் தச்சிக்கிேறன்.'
'கட ேள உனக்குக் ேகா
நமஸ்காரங்க!' ெம வா ெப
ச்சு விட்ேடன்.
பி வாதத் க்காக அவேர டெவ வாங்கிவந் கட் யாக ம் கட்டாயப் ப த்தினா
ம க்கக் கூ ய சக்தி இ க்குமா? க தம் எ திக்கிட்ேட உக்காந்தி ந்ேதன்-'என்ன எ திகிட்
திடீர்

க்ேக?'

என்னேவா பட்

. 'கெத!'

'என்ன கெத!' ஆச்சாியத்ேதா .
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'

ஷன் சீட்டாட்டத் க்குப் ேபானா மெனவி அழறகெத!'

'ஏன்? தன்ேன கூட அைழச்சிட் ப் ேபாகல்ேலன்னா? உன் திமி ம் நீ ம்!
வர்ற க்குள்ேள ஏதாவ
தகரா ! சீட்டாடற்
தப் ன்
எந்த
ெசால்றாேனா வரச்ெசால்
ெபாறத்தியார்

ட் க்கு
ட்டாள்

பாக்கேறன். நாெனன்ன கு ச்சிட் க் கூத்த க்கிேறனா?

ட்ேல ேபாய் காவல் காக்கேறனா? நீ என்ன நிெனச்சிட்

க்ேக?'

'கு ச்சா ம், கூத்த ச்சா ம், தி
னா ம், ெகாெல பண்ணா ம் யார் ெசய்ற
ேவைலைய ம் அவங்கவங்க சாின் தான் ெசால்வாங்க. அெதல்லாம் தப் ன் நீங்க
விளக்கம் தர்ற ...' மானத் க்காகக் கண்ணீர் விடாம கன்னத்ெதப்

ச்சிக்கிட்

ெபாழக்கெட பக்கம் நடந்திட்
ந்தா 'டர்ட்
ராஸ்கல்!
ங்கலாம்
வந்தாக்கா
விளக்ெகப் ேபாட் ட்
உக்காந்
கெத எ தறாளாம் கெத! ெபாிய எ த்தாளி
ஆயிட்டாப்ேபால நிெனப் ! ேபச்சுக்குப் ேபச்சு எவ்வள

கர்வம்!' ெசாற்கள் ேகட்டன.

'நியாயமானா ம் அநியாயமானா ம் அதிகாரம் பண்ணிப் பழக்கப்பட்ட ஆம்பெள,
ெபாம்பெள வாெயத் ெதறந் பதில் ெசான்னா சகிக்க மாட்டான். தன்ெனேய நம்பி
வாழற மெனவி மக்கெளச் சுகப்படெவக்க
யாத பேராபகாாி ேபா
சிேநகிதங்க க்காக எல்லாத்ைத ம் ெதாலச்சித் தீப்பான். ெத ெவளக்கு எாியெவச்சி
ண் ெசல பண்ணாத சிக்கன சிகாமணி ெபா
ேபாக்குக்காக
றாச் ெசல
பண் வான். தான் நிெனச்சேத நிெனப் ! தான் ெசய்யற்ேத ெபாிய காாியம்! தான்
ெசால்றேத நியாயம்! தான் ெவச்சேத சட்டம்! இப்ெபா ெசால் . எந்த நிைலெயப்
பாத்

மத்தவங்க சந்தர்ப்பங்கெளப் ாிஞ்சிக்கற்

ெமய்மறந்

ேகட் க்ெகாண்

பரஸ்பர அன் , பற்

ெசால்

ந்த நான், பா

தவிர ேவெறா

?"

வின் கு ம்ப வாழ்க்ைகயில்

மனநிைல இ க்கும் என்

எண்ணிப்பார்க்காத

நான், ஓரள உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாண்ட அந்தச் சமயத் ல் என்ன ெசால்ேவன்?
ஒன் ம் ேபச
யாமல் வாயைடத்
இ ந் விட்ேடன் .பா வின் இதயத்தில்
கணவன்மீ , ஆண்களின்மீ
நான் கூறிேனன்: "பா

எவ்வள

சினம்! ெவ ப் !

! நீ ெசால்றெத நான்

ாிஞ்சிக்காம இல்ெல. ஒ

விஷயம்

ேகக்கறியா? நம் ஆெசங்க, நம்பிக்ெகங்க, வி ப்பங்க, மனப் பற் கெள ஒ

நிமிஷம்

அப்ப ைவ. மாமா சின்னப்ேபா தி
ந் ேகள்வி ெற இல்லாம, யா ைடய கட் க்
காவல் இல்லாம இஷ்டப்ப ெயல்லாம் திாிஞ்சி வளர்ந்த ம ஷன் அவர் என்ன
நிெனச்சா

ம் அ

நடந்ேத தீர

ட்டாள்தன மானா
ம

ங்கற பி வாதம்! அ

ம் எ வானா

ம் ஒண்

ஷென எத்;தென ெகட்ட பழக்கங்க

கிரகிக்க

யாதா? நீ..."

ரட் த்தன மானா

ம்,

தான். அர்த்தமில்லாத சுதந்திரம்,

க்குக் ெகாண் ேபாய் வி ேதா உன்னால்
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"ெகாஞ்சம் நி த் ! கல்யாணத் க்கு

ந்தி மாமா ெவப்பத்திச் ெசான்ேனேன,

அப்ெபா உனக்கு இந்தச் சந்ேதகம் வரல் யா? அப்ப த் த தைலயா வளர்ந்த
ம ஷனிடம் ெகட்ட பழக்கங்க ம் ேசர்ந்தி க்கும்
அப்ெபா நீ எனக்குச் ெசால்
இ ந்தா, அண்ணா..."
" பா ! எவ்வள
ைபத்தியக்காரத்தனமா ேபசேற ! இப்ெபா அவ ைடய
நடத்ைதெய ெவச்சி இப்ப ச் சமாதானப் ப த்திக்க ம்
ெசால்ேறன். இ ந்தா ம்
நடந் ேபான க்காகக் கவெலப்பட்

என்ன லாபம்? கால்

வளர்ப்பிேல ஒேரய யா மா தல் வர ம்னா அ
ெகாஞ்சம் ெபா ைமயா இ க்க ம். அவசரப்படாேத."

ற்றாண்

சாத்தியமில்ேல பா

வளர்ந்த
? நீ

" அண்ணா! பண் ெக அன்னிக்கு ஒ நாள் ட்ேல இ க்க ம்
ேவண் க்கிட்ட
மெனவிெய நிராகாிச் சிட்ட ம ஷனிடத்திேல எத்தென ஜன்மத்ேல மா தல் வ ம்
ெசால்ேற? என் ெபா ெமக்குப் பயன் என்னன்
" அவசரப்படாேத பா
இ க்கற்

பா

! நான் மாமா ெசய்யற்

தவர ேவற வழி இ க்குதா ெசால்

தவர உன்ேமேல ஏதாவ
பா !"
ெப

ெசால்ேற?"

ெவ ப்

சாின்

ெசால்ேல. நீ சாந்தமா

? அவ க்குச் சீட்டாட்டப் ைபத்தியம்

இ க்கு ன்

ச்சு விட்டாள். " உனக்குத் ெதாிஞ்ச

ெசால்றியா? நீ சிந்தித் ப் பார்

ெராம்ப குெறச்சல் அண்ணா! நீ

இங்ேக ப க்கவர்ேறன்
எ தினப்ெபா எனக்கு பயமா இ ந்த , என் கு த்த ன
லட்சணம் உனக்குப் ாிஞ்சி ேபாயி ம் தான். ஆனா இன்னிக்கி எனக்கு நாேன
எல்லாம் ெவளிேய ெசால் க்கிட்
க்கேறன். நான் என்ன ெசஞ்சா இந்த ேவதென
உனக்குப்

ாி ம்? எவ்வள

திகிேலாட கு ங்கிக்கிட்

்க்கிேறங்கற

உனக்கு

எப்ப ப் ாியப்ேபா
? இ உனக்கு நீேய ெதாிஞ்சக்க ம். அவ்வள தான்!"
நான் ேகட் க்ெகாண்ேட ேபசாம
ந்ேதன். என்னேவா ேகட்கேவண் ம் ேபால்
இ ந்த .
ஆனால்
அ
சமயமல்ல.
பா
இயற்ைகயாகேவ
ேவகம்
நிைறந்தவள். .கணவனின் நடவ க்ைககள் தவ
என்
பட்டா ம், தன் ைடய
ஆைசகள் அ
பட் ப் ேபாகும்ெபா
ம் ேவதைனதான் உண்டாகும். மாமாைவ
மிஞ்சிய சூதா கள்
ற் க் கணக்கானவர்கைளப் பார்க்கும் நான் அவசரப் ப வதில்
ெபா ளில்ைல. அந்த ெவறியில் அவர்கள் என்ன ெசய்தா ம் வியப்பைடய ேவண் ய
தில்ைல.
ெம வாகப்
ேபச்ைச
மாற்றிேனன்.
பள்ளி
வாழ்க்ைகைய
நிைன ப த்திேனன். அந்தக்கால நண்பர்கைள எல்லாம் நிைன க்குக் ெகாண்
வந்ேதன். பல்ைலக் கழகச் ெசய்திகைளச் ெசால்லலாேனன்.
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பன்னிரண்

கடந்த . "பசி ெய க்கு

பா

!" என்ேறன்.

பா சட்ெடன் எ ந் -- " ேபச்சிேல உக்காந் ட்ேடன், வா ேபாலாம்! " என்றாள்.
ேபசாமல் காாியர்கைளப் பிாித் ப் பாிமாறத் ெதாடங்கினாள்.
எந்த வினா என்ன நடக்குேமா ெதாியா என் ெசால்வ இ தான் ேபா ம்.
ேதாட்டத்தில் ஏாிக் கைரயில் ஆலமரத்தின் கீேழ உட்கார்ந் சாப்பிட ேவண் ம் என்ற
ஆைச என்னவாயிற் !
" நீ இ ந்ததனாேல ஆச்சி,
இ ந்தி க்கும்" என்றாள் பா .

இல்ேலன்னா

" அ தான் தப் ! நீ பட் னி கிடக்கற்ேதா, கண்

இந்த

ேவெள

இ

இப்ப ேய

ழிக்கற்ேதா கூடா . குெறஞ்ச

நீ

சாப்பிடேலங்கற்ேத ெதாிஞ்சிக்கறவங்க கூட இல்ேல இல் யா? பசி தீர்ற க்கு
வயித் க்காக இவ்வள

சாப்பிட்ற க்கு ெகௗரவம் எ க்குப் பாக்க

ம்?"

"என்னேவா அண்ணா!" இந்த
ட்ெல நிெனக்கற
ெசய்றேமா இல்ைலேயா,
செமக்கற சாப்பிட்றேமா இல்ைலேயா ெதாியா . அ க்குக் காரணம் அவர் ஒர்த்
தேரதான்
நான் ெசால்ல மாட்ேடன். நா ம் ஏேதா தப் ங்க பண்ணிட்ேடதான்
இ க்கேறன். பன் ெவக் கறப்ெபா தண்ணி ெகா க்கற் க்கு மறந்
ேபாேறன்.
ஒவ்ெவா தடெவ சக்கெர ேபாடாமேலேய காபி கலந் ெகா த் ட்ேறன். ேமார்க்
கிண்ணத்தெல ெகாஞ்சம் உப்
ேபாட ங்கற்
நிெனப்
வரா . இெதல்லாம்
ெவ ம் ஞாபகமாதியினாேல நடக்கற தப் களாேவ இ க்கலாம். ஆனா அ கேளாட
விைள

ெராம்ப தீவிரமா இ க்கும். நான் தன்ென அலட்சியம் பண்றதாக ம், தன்

ேவெலங்கன்னா இஷ்டத்ேதாட ெசய்யற்தில்ேலன் ம், தன் ேமேல எனக்கு எந்த
அள
மதிப்
இ ந்தா ம்
இப்ப
அலட்சியப்
ப த்திக்
காாியங்கள்
பண்ணமாட்ேடன் ம்--அ க்ெகல்லாம் நான் ஒ சமாதான ம் ெசால்ல
யா .
ெசான்னா ம் பலனில்ெல.
'நீ என்ன ெசான்னா ம் எனக்குத் ேதைவயில்ேல. மறந் ேபாய்ச் ெசய்ய ேயா,
ஞாபகம் இ ந்ேத ெசய்ய ேயா நான் ேயாசிக்க மாட்ேடன். என் கண் க்குத்
ெதாியற் தான் உண்ெம. என் ேமல உனக்கு எந்த அள
மதிப் இ ந்தா ம்
சிரத்ெதேயாட எல்லாம் பண்
அவேராட வாதம்.

ெவ. அ

இல்ேலங்கற்தனாலதான் மறதி வ

.' அ

நான் ெசஞ்ச தப் . அவ்வள தான். அந்தத் தப் ெசய்யற்தேல என் எண்ணங்க
மட் ம் அவர் ஊகிச்சப
இல்ெல. அவெர அலட்சியப்ப த்தி அவமதிப்
ெசய்யற்தனாேல எனக்கு வர்ற
ஒண்
மில்ேல. அப்ப ச் ெசய்யற்ெத என்
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மனசாட்சி ஒத் க்கா . சக்கெர இல்லாத காபி ெகா த்தப்ெபா ' பா

! காபியிெல

சக்கெர ேபாட மறந் ட்ெட, ெகாண் வா'ன் ெசான்னா எவ்வள நல்லா இ க்கும்?
அந்தத் தப் ெல உள்ேநாக்கம் கண்
ச்சித் திட் க்ெகாட்டனா எவ்வள மதிப்பா
இ க்கு ? நான் ெசய்ற தப் ங்க மன்னிக்க
அல்ல. அந்த அள விட் க் ெகா க்கற தன்ெம
ேதெவயில் யா?

அ தான்

அவர்கிட்ேட

யாத , ெபா த் க்க
யாத
ஷன் மெனவி இைடேய இ க்கத்

இல்ெல.

தீவிரமான

எண்ணங்கெள

ெவளியிட்ற , அப் றம் சாப்பட்றைதேயா கு க்கற்ைதேயா விட் ட்
ேபாற .
ஒவ்ெவா

தடெவ

எ ந்திாிச்சிப்

ட்ெல இ ந்தா ஏேதா தின்பண்டம் ெசய்ேறன்

அப்பப்ெபா நான் 'உங்க
இ க்க ம். தனக்குத்

ெவச்சிக்ேகா.

க்கு ேவ மா? ெகாண் வரட் மா?'ன்
ேகட் க்கிட்ேட
தாேன ேகக்கக் கூடாதாம். அவெரத் ேத க்கிட் ப்

பின்னா ேய சுத்திக் கிட்
க்க மாம். 'உங்க க்கு ேவ ங்கறேபா
எ த் ச்
சாப்பி ங்க. இல்ேலன்னா ெகாண் வரச் ெசால்
என்கிட்ெட ெசால் ங்க.
அவ்வள தாென தவர வி ந்தாளிகெள கவனிக்கறா மாதிாி எப்ப ம் நம்ெம நாேம
கவனிக்க

ம்னா அ

எப்ப

ம்?'

ேகட்டா--

'வி ந்தாளிகெளத்தான் கவனிப்பிேய தவர கட் க்கிட்ட
யாதா? என்ேமல உனக்கு அக்கெற இ ந்தா நீேய பண்

ஷ

க்குச் ெசய்ய

ெவ. அந்தக்

கடெம உனக்கு இ ந்
தீர ம்.' அ
தான் பதில். சிலேராெட தத் வங்க,
எண்ணங்க இயற்ைகக்கு மாறாக இ க்கும். எப்ேபா ம் ஒர்த்தர் ெசய்ய ம். ஒர்த்தர்
ெசஞ்சிக்க ம். ேபச்சுக்குப் ேபச்சு தப்பர்த்தம் பண்ணிக்க ம். எவ்வள ன்
தாங்கிக்கற ? நான் எவ்வள அக்கெறயா ேவைல ெசஞ்சிட்
ந்தா ம்
ட் க் கெடெமங்கேள எனக்குத் ெதாியற்தில்ேலன்
ெசால்றா . ைக ந வி ஒ
கப்

ஒ ஞ்சி

ேபாச்சின்

ெவச்சிக்ேகா,

கீேழ

வி ந்

கண்ணா

ள்

ளாயி
ன்
ெவச்சிக்ேகா, அதிக்காக நான் ெராம்ப கவெலப்பட மாட்ேடன்.
விசனப்பட மாட்ேடன். நாம ேவ ம்ேன க்கி எறிய மாட்ேடாம். ஏேதா பிசகா
ந விப்ேபாயி
. அ க்கு வ த்தப்பட் க் கட் ெலக் கட் கிட் அ திட்
ந்தா
என்ன பிரேயாஜனம்? அ த்த தடெவ சாக்கிரெதயா இ ந்தா சாியா ேபா

.

ஆனா அ ேவ அவேராட பார்ெவயிெல ெபாிய குத்தம்! 'ெபாம்பெளங் ெகல்லா ம்
சு
சா சாமா ங்கெளச் சம்பாதிச்சிக்கிட் எவ்வள ெசட்டா கு த்தனம்; பண்
றாங்க. உனக்குப் ெபாம்பெள லட்சணேம இல்ேல. ஆம்பெள ெதாெர மாதிாி
ைகக்ெகட்னெதக் கீேழ தள்ளிட் , கா
திாியேற.

சாக்கிரெதயாப்

எட்றாப்ேபால
வரப்ேபா

?"

கண்ணா ேய

க்ெகட்னெத உதச்சிட்

ச்சாக்கா
ஏன்

விக்க

கப்
ம்?

ஏன்

கர்வத்ேதாட
ந

உனக்கு

?

ைபய

அக்கெற

க்கு

எப்ெபா
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அ

அவர் ேபசற ேதாரெண! எனக்குத் ெதாியாம ேகக்கேறன் -- எந்த

ட்ேல ம்

கப் ங்க ஒெடயற்தில்ேல? குழந்ெதங்க ெபா ெள நாசமாக்கற் தில்ேல?
இந்த அக்கிரமங் ெகல்லாம் நான் ஒ த்திதான் ெசய்ேறனா? உதவாத கப்
ஒடஞ்ச க்கு இவ்வள ஆர்ப்பாட்டமா? ரதிர்ஷ்டவசமா நடந்த ேவெலக்கு ஒேர
ய யா ந ங்கிக்கிட்
இந்த நிமிஷேமா அ த்த நிமிஷேமா நடக்கப் ேபாற
த்தத்திற்குத் தயாராக
யாம, அந்தத் திட் ங்கெள ெயல்லாம் ெபா க்க
யாெம அ
க்கிட் --சீ! ஒ ம ஷிெயப் ேபாலவா வாழ்ந் கிட்
நான்! சக்கெரக்கு எ ம் சுத்திக்கிட்ட ன்

க்கேறன்

, ஆவக்கா ஊ காெய ெவய்யில்ேல

ெவக்கேலன் , காபி கிளாஸ் சன்னல்ேலேய இ ந்
ேபாச்சின் , நானி
ெதாடப்பத்ெதப் பிச்சிப் ேபாட்றான் -- சீ! சீ! நான் பாத் க்க மாட்ேடன். சந்
ேதாஷமா சாப்ட் ட் ப த் க்கேறன். இனி நான் மாற மாட்ேடன். இ ந்தி ந்
என்ெனப்
ேபாய்
கல்யாணம்
பண்ணிக்கிட்ட
அவர்
தெலவிதி!
அ பவிக்கேவண் ய தான்! ஒவ்ெவா நா ம் இந்த நச்சாிப்ெப எந்தப் ெபாம்பெள
தாங்கிக்குவா? சமயலெறக்கு வந் தண்ணி ெமாண் கு க்க ெவக்கப்பட்ற
ஆண்ெமக்கு இவ்வள சின்னச் சின்ன ெபாம்பெளங்க விஷயத்தேல இல்லாதெத
உண்டாக்கிகிட் த் திட்ற க்கு எப்ப
கிட் உக்காந்தா ைபத்தியேம
ெதாடங்கினாள்.

மனசு வ
? என்னேவா அப்ப நிெனச்சிக்
க்கு ." பா
ம ப
ம் சாதத்ைதப் பிைசயத்

நான் எல்லாவற்ைற ம் ேகட்ேடன். பா ைவப் ாிந் ெகாண்ேடன். இ ந்தா ம் "
பா ! நீ எல்லாத் க்கும் தர்க்கம் பண்ணிக்கிட்
க்காேத. மாமா இஷ்டப்ப ேய
நடந் ட்டாப் ேபாவா ? "
சட்ெடன்

தைல எ த்

என்

கத்ைத உற் ப் பார்க்கத் ெதாடங்கினாள்.

" உனக்குக் ேகாவம் வ தில்ேல?"
கு க்ேக தைலையத் தி ப்பினாள். " இல்ெல. எந்த ஆம்பெளயாவ
மனெசப் ாிஞ்சிகிறானான் ேயாசிக்கிேறன்."
" ேபாவட் ம். ாிஞ்சிக்கற க்கு
ஆம்பெள எங்கற்தனாேல."
" ஆமாம்.

ெபாம்பேள

யற்சிகூட பண்ண மாட்டான். காரணம் தான் ஒ

ல்ெலவிட, பஞ்ெசவிட ேலசான ெபாம்பெளக்கி ஒ

மனசு, அ ேல

ஏேதா இ க்கற் கூடவா? அெதப் ாிஞ்சிக்கற் த் க்கு என்ன இ க்கு ? அவ்வள
தான் இல்ேல?"
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" ைபத்தியக்கார பா ! நீ எவ்வள
தப்பா நிெனக்கிறிேயா அ
உனக்குத்
ெதாி மா! உன் ெசாந்த அ பவங்கெள ெவச்சி ெமாத்தத் க்கும்
பண்ற ன்னா
அெத ஒத் க்க

மா?"

"தப்பா நிெனக்கற் நானில்ேல. ஒ விஷயத்ெத எ த் ச் ெசான்னா ெபாம்பெளெய
ஒத் க்கற் ெராம்ப குைற . ஆம்பெளக்கிச் சிறப் இ க்கு . சிறெக விாிச்சு பறக்கச்
சுதந்திரம் இ க்கு . அ இப்ப ம் இ க்கு . எப்ப ம் இ க்கும். இன் ம் ெசால்லப்
ேபானா எனக்குப் ெபாறாேமன் கூட நிெனச்சிக்கலாம். அப்ப ன்னா நீ ம்
அவ்வள தாங்கிறியா?"
"ஏன்? நான் ஆம்பெள இல்ைல?"
"இ க்கலாம். ஆனா உன்கிட்ெட ஏேதா ஒ தனித்தன்ெம இ க்கு . உன்ென நம்பி
இ க்கறவங்க க்கு நீ எப்ப ம் அநியாயம் பண்ணமாட்ேட. உன்கிட்ெட அன்
ெச த்தறவங்கெள நீ என்ெனக்கும் ெவ க்க மாட்ேட. உன்ென வி ம்பறவங்கெள நீ
என்ெனக்கும் நிராகாிக்கமாட்ெட."
"அ
உன் கற்பென! காலம் யாெர எப்ப மாத்தி ேதா யா க்குத் ெதாி ம். நீ
ெசான்ன இந்தச் ெசால் ங்க நாெளக்கி என் மெனவி வாயிேல இ ந் வர ம். இந்த
எண்ணங்க எல்லாம் அவேளாட இதயத்திேல நிெலச்சி இ க்க ம். அப்ெபா தான்
உன் நிெனப் க்கு ஏத்தவன் ஒத் க்கேறன்."
"தப்பாம அ நடக்கும். காலம் எல்லாெர ம் மாத்தற்தில்ெல ெதாி மா! காலத்ெத
ெஜயிக்கற ம ஷங்ககூட ெகாஞ்சேபர் இ க்கறாங்க."
சாப்பா
ந்த . ேம க்கு
ரமாகப் ேபசிக்ெகாண்
ந்ேதேன தவிர
மனெமல்லாம் கசப்பான வரலா
ேகட்டாற்ேபாலக் குழப்பம் நிைறந்தி ந்த . அப்
ேபா தான்
க்கத்தி
ந் எ ந்த ம மகைன ம யில் உட்கார ைவத் க்ெகாண்
அவனிட மி ந்
ப்
ச் ெசாற்கைள வரவைழத் க் ேகட் க்ெகாண் இ ந்ேதன்.
"ேடய் நானீ! உனக்கு இன்னக்கி கணக்குச் ெசால்ேறன். கத் க்கறியா?" அவன்
க்கக் கலக்கத்ைதத் தீர்த் க்ெகாண் தைல ஆட் னான்.
"அப்ப ன்னா நான் ெசால்றப ேய ெசால்
"ஒந் !"
"தி ப்பி ம் அதானா? ஒந் ங்கிறிேய ஏன்"

. ஒன் ."
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"நான் அப்பதிதான் ெசால்ேவன்."
"அப்ப ேய ெசான்னா அ ப்ேபன்."
"ஏன் அதிப்ேப?"
"வாெய
ட்றா! ட்டாள். ெசால்றப
உயரமில்ேல. ட்டாப் பயேல!"

ேகக்காெம எ த்தாப் ேபசேற? ஒ

சாண்

"என்ென ஏன் தித்தேற?" நான் வியப் டன் அவன் கத்ைதேய பார்த் க்ெகாண்
ந்ேதன். பா
எப்ேபா வந்தாேளா கன்னத்தில் ைக ைவத்தப நின் ெகாண்
ந்தாள். என்ைனப் பார்த் க் ெகாண்ேட ெசான்னாள் "பாத்தியா என் மகென?"
"நிஜமாேவ உன்
ெபாழிந் விட்டாள்.

மகன்

தான்"

என்ேறன்.

பா

அவன்

மீ

"பா ! உன் மகன் டாக்டரா? ந கனா? வக்கீலா? யா ?" என்
சிாித் க்ெகாண்ேட.

த்தமைழ

ேகட்ேடன்

"ெபாிய ெபாிய ஆெசங்க ெவச்சி ஒ தடைவ ஏமாந் கூட த்தி வரேலங்கறீயா?
இப்ெபா ஆெசங்க இல்ெல. அந்தத் தகுதி ம் இல்ெல. ேசாத் க்கும் ணிக்கும் பஞ்ச
மில்லாெம ஒ ங்க வாழ
ஞ்சா ேபா ம்." ெப
ச்சு விட்
என் பக்கத்தில்
உட்கார்ந்தாள். அதற் குள்ேளேய மகிழ்ச்சிைய மறந்
என் மனம்
க் குற்ற .
"ஏம்மா அவ்வள அலட்சியமா ேபசேற? நான் இ க்கற வெரக்கும் உனக்கும் உன்
குழந்ெதன் க க்கும் எந்தக் குெற ம் வரா . உன் மகெனப் ெபாிய டாக்டராக்கிக்
காட்ேறன். எனக்குத் தந் ட்றியா?"
"அெழச்சிட் ப் ேபாயி . அவங்க அப்பாக்குப் பாதி பாரம் குெறஞ்சி ம். அந்த மீத ிப்
பாதி குெறஞ்சிடா ன் நிெனச்சிக்ேகா!"
எனக்கு உண்ைமயில் ேகாபம் வந்த . "பா
ேநரமாச் ெசால்ேறன்? இப்ப ப் ேபசற்
விஷயத்ைத ம் ஏன் அவ்வள

! அந்தமாதிாி ேபசாேதன்

எவ்வள

உனக்ேக நல்லா இ க்குதா? ஒவ்ெவா

சீாியஸ்ஸா எ த் க்கேற? மகென பாரம்

நிெனக்கற
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தகப்பன் கூட இ க்கான்
பழிெயச் சுமத்தற்
பா
ஒ
ெசான்னாப்

உனக்கு மட் ம் அழகா இ க்கறப்ேபால இ க்கு ?"

வினா என் பக்கம் பார்த்தாள். "ஆமாம் நல்ல மனசுக்குக் ெகட்ட
க்கா . ம ஷங்க எல்லா ம் உன்ெனப் ேபாலேவ எல்லார்கிட்ேட ம்

அன்பா இ க்காங்கன்
மெனவி ஆவட் ம்,
ஒண் தான்!
"மாமா ஒ

நீ ெசால் த்தான் நான் ேகக்கேறன். இல்லாத ெபால்லாத

நிெனச்சா அ

பிசகு. அம்மா ஆவட் ம், அப்பா ஆவட் ம்,

மகன் ஆவட் ம் - மமெத

தடெவயாவ

மகெனத்

ச்ச இதயத் க்கு எல்லாம்

க்கிக்கிட் த் திாியற்ெத உன் கண்ணாேல நீ

பார்த்தி க்கிறியா? ெத
ேல ேபாறவங்ககூட, விெளயா க்கிட்
க்கற அவ
த்தம் ெகா க்காெம ேபாமாட்டாங்கேள! அந்த அள அன் ெபத்த தகப்ப

க்கு
க்கு

ஏ ?"
"நல்லா இ க்கு . இ க்ேக..."
"இல்ெல அண்ணா! மகெனத் தகப்பன்
க்கிக்கிேலங்கிற ஒண்ெண ெவச்சி
இவ்வள ெபாிய விஷயமா எ த் க்க மாட்ேடன். கட் ல்ேல இ ந் எ ந்திாிச்ச
உடேன அந்தப் பச்ெசக் குழந்ெதேமேல ேகாவிச்சிக்கரா . நான் அஞ்சி மணிக்ேக
எ ந்திாிச்சு ெபாழக்காட பக்கம் ேபாயிட்ேறன். இவன் ஒவ்ெவா தடெவ எ ந்
ெம வா
என்
கிட்ேட
வந் ட்றான்.
ஒவ்ெவா
தடெவ
அ
ட்ேட
உக்காந்தி க்கறான். அவ க்குத்
க்கம் கெலஞ்சி ேபா
. எாிஞ்சிவி ந் எ ந்
'சீ!

ண்டம்! எ ந்த ேம அ ெக ம் நீ ம்! அ

ஞ்சி' அவன் ேதாெளப்

ச்சி அெற

ெவளிேய
க்கி எறிஞ்சிட்
கதெவத் தாப்பாள் ேபாட் க்குவார், எட்
மணிவெரக்கும். அவன் பயந் ேபாய் அழறேபா என் வயி பத்தி எறி
. எவ்வள
ேவெல
இ ந்தா ம்
நி த்திட்
அவெனப்
பக்கத்திேல
ெவச்சிட்
உக்காந் க்குேவன். கண்
நிெறஞ்சி வழிஞ்சிேபா ம் மக ங் ெகல்லாம் தகப்பங்க
மார்ேமேலேய
ங்கறாங்க
ெசால்றாங்க.
அந்த
அதிர்ஷ்டம்
கு த்
ெவக்காதவங்க க்கு எங்ேக இ ந் கிைடக்கும்? அ க்காகேவ பல தடெவ நான்
எ ந் வ ம்ேபாேத அவெனத் ேதாள் ேமேல ேபாட் ட் வந் சமயலெற வாசப்ப
பக்கம் பாய் ேபாட்
ப க்க ெவக்கேறன். ைகக்குழந்ெத அ ெகக்கித்
க்கம்
ெகட் ப்ேபாற ெபாிய ம ஷங்க சீட்டாட்டத் க்காக ராத்ாி பகல் கண் ழிக்கிறாங்க
ெதாி மா! அெத மத்தவங்க ேகக்கேலன்னா ம் அவங்கவங்க மனச்சாட்சி
ங்கிக்கிட்ேட இ க்குமா? இன் ம் அவர் சாப்பாேடா பேனா சாப்ட் ட் இ ந்தா
அவன் அந்தப் பக்கத்தேலேய வர்ற க்கு வழியில்ேல. அவன் என்ன ெதால்ெல
கு ப்பாேனா என்னேவா! அதனாேல அவர் சாப்பட்ற ேநரம் அவெனப்
ெபாழக்கைடயிேல ெவச்சிட்
க்க ம். ம ப
ம் அவ க்குப் பாிமார்றத் க்கு நான்
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அவர் கிட்டேவ இ க்க

ம். அவன் என் பின்னா ேய வந் ட்டா 'க ெதக்கி கால்

ஒ ஞ்சி ெநாண் யா உக்காந்

ெதாெலஞ்சா நல்லா இ க்கும்'

திட் க் தீப்பார்.

என்ென என்ன ெசான்னா ம் ெபா த் க்குேவன். ஆனா அவெனச் ெசான்னா
மட் ம் தாங்கிக்க
யல்ேல. அப்ெபா நான் ஏதாவ பதில் ெசான்னா சாப்பாட்ெட
விட் ட் ப் ேபாயி வார் ெதாி ம். ஆனா ம் நான் சும்மா இ க்க மாட்ேடன். 'ஊர்
சுத்தற் க்கு இல்ேலன்னா ம் அவன் வயித்ெத அவன் நிரப்பிக்கற் க்காவ கா
இ க்க ம். அவன் பாரத்ெத நீங்ெகாண் ம் சுமக்கற்தில்ைல. அவெனப்பத்தி
வாய்க்கு வந்தப

ேபசாதீங்க?'

'ஏன் என்ன பண்ணி ேவ?'
'ஒண்

ம் பண்ணமாட்ேடன். ஆனா அப்ப ப் ேபசக் கூடா ன்

'இன்னக்கி நீ எனக்குச் ெசால்றியா? நீ ெசால்ற

ெசால்ேறன்.'

நான் ேகக்கற்தா! அ

இந்த

ஜன்மத்தேல நடக்கா . ாிஞ்சிதா'?
ஒவ்ெவா

தடெவ எனக்கு ெவ ப் எல்ெல மீறி ேபாயி ம்."

"மாமா அவ்வள

ரட் த்தனமா ேபசறரா?"

"நமபற்
நம்பாமேபாற
உன் இஷ்டம். இன் ம் ேக . அவர்
ட்ெல
இ க்கறவெரக்கும் அவன் அழக் கூடா . கலாட்டா பண்ணக் கூடா . ெபாம்ம கிம்ம
விசிறி எறிஞ்சி சத்தம் ேபாட் விைளயாடக் கூடா . தகப்பன் ேமெல ஏறித் ெதாந்தர
ெகா க்கக் கூடா . ெகாஞ்சம் கூடச் சத்தம் ேபாடக்கூடா . அவன்
ங்க ம். சத்த
மில்லாம உக்காந்தி க்க ம். சத்தம் ேபாடாம ஆ க்க ம்.
அைமதியா
இ க்க

ம். அ தான் கட் ப்பா . அ க்கு மாறா அவன் சத்தம் ேபாட்டா,

கத்திக்கிட்
விைளயா னா, பசி ெய த்ர
அடம் ச்சா,
க்கம் வந்
அ தா
அந்தக் குத்தங்ெகல்லாம் என் ைடய .! நான் ஒ த்திேய ைபயெனப் ெபத்தா மாதிாி
ஒேரய யாப் பண்ணிக்கிேறன். க ெதக்கிச் ெசல்லம் கு த் க் ெக த்தட்ேறன்.
கண் ப்
இல்லாெம வளக்கேறன். எ க்ெக த்தா ம் அழற் க்குப் பழக்கிட்
வர்ேறன். ெமாத்தத்தேல ட்ெடச் சந்ெதக்கெட ஆக்கேறன். நிஜம்தாேன?" என்ைனக்
ேகட்டாள். ேகட் க்ெகாண்ேட இ ந்தால் என் உடல்
வ ம் எ ம் கள்
சுற்றிக்ெகாண் பி ங்குவ ேபால் இ ந்த .
"சாிதான் ெசால்

."
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"ஒ தடெவ அவ க்கு அஜீர்ண மாச்சி. வயத்தாேல ேபாயிட்
ந்தா ெரண்
நா அந்த ம ந் இந்த ம ந் கு த் ப் பாத்ேதன். குைறயல்ேல. அதிகமாயிட்
.
இனி பிேரேயாஜன மில்ேலன்
டாக்டர் கிட்ெட காட்டச் ெசான்ேனன். அ க்கு
என்ன ெசான்னாேரா ெதாி மா? 'ஒ
ம்மல் வந்தா உடேன டாக்டர்கிட்ேட ஓடச்
ெசால்றியா. அவ க்கு அந்த தட்செண கு க்காட்டா உனக்குத்
க்கம்
க்கா .
பக்கத்
ட்
பாமா பாட் கிட்ேட ேகட்
எதாவ
இஞ்சி கஷாயம் ேபாட் க்
கு க்கக் கூடா ? எனக்கு ஆபீசுக்கு ைடம் ஆயிட்

. அப்ப

அதிகமாச்சுன்னா

நாெளக்கி காட்லாம் ஆவட் ம்.' எனக்கு உடம் பத்தி எறிஞ்சு .
'ெரண் நாளா அந்தக் கஷாயம் எல்லாம் கு த் க்தான் வர்ேறன். ஒண்
ெதாியல்ேல. பா
கண் கூட ெதறக்க
யாம இ க்கறான். இன்
மாக

ம்னா என்ன நடக்க

ம் குணம்
ம் அதிக

ம்?'

'அப்பப்பா! ஒவ்ெவா விஷயத் க்கும் ஏன் இப்ப எ த் ப் ேபசேற? ெரண்
நாளா ெகடக்கறவன் இன்னிக்கி ஒண் ம் ஆயிடமாட்டான் ஆவட் ம். சாயந்தரம்
பாக்கலாம்.'
' பாக்கலாம்! அவன்
ச்சி காத்திேல கலந் ேபாயிட்ட பிறகு பாக்கலாம்! அ
நடக்கா . நடக்க ம் விட மாட்ேடன். என்னாேல ஆன யற்சி எல்லாம் பண்ணிப்
பாக்கேறன்.' உடென பா ெவ க்கிக்கிட் ாிக்ஷாவிேல றப்பட் ப் ேபாேனன். ஒ
கெடயிேல என் ேமாதரம் ஒண்ெண ெராம்ப ம வா வித் ட்
டாக்டர் கிட்ேட
ேபாேனன், பா க்கு இஞ்சக்ஷன் ேபாட் ம ந் கு த் ப க்கெவச்சப் பிறகு எனக்கு
எவ்வளேவா ைதாியம் வந்த . கர்வம்கூட உண்டாச்சி. பா க்கு அம்மா இ க்கிறாள்!
நான் ெத த் ெத வா சுத்தேறன் , தன்ென காிச்சிக் ெகாட்னார் ெவச்சிக்ேகா! அ
ேவெற சங்கதி. இப்ெபா ெசால் . ஒவ்ெவா தகப்ப ம் ஒவ்ெவா குழந்ெதயிடம்
அன் காட்றாங்கன் ெசால் ."
எப்ப ச் ெசால்வ ? அந்தச் ெசய்திகள் ேகட்பதற்ேக மிக ம் பயங்கரமாக இ ந்தன.
ெபற்ற குழந்ைதைய மார்ேபா

அைணத் க்ெகாள்ள

பச்ைசக் குழந்ைதயின் கூச்ச ல் மகிழ்ச்சி அைடய

யாத தந்ைத ஒ

தந்ைதயா?

யாத மனிதன் ஒ

மனிதனா?

அைமதிக்காகச் சீட்டா ம் மனிதர் ஏன் கு ம்பத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்?
ஒ வய
குழந்ைதக்குக் கண் ப் கற் க் ெகா க்கும் ெபாிய மனிதர் இ பத்
நான்கு மணி ம்
ட்ைட விட்
எதற்காகத் திாிந் ெகாண்
க்க ேவண் ம்?
பணத்திற்காகக் கணக்குப் பார்த் ெபற்ற குழந்ைதையப் பற்றிக்கூட கவைலப்படாமல்
இ க்கக் கூ ய மனிதர்

ற் க் கணக்கான

பாய்கைள எங்ேக ெகாட்

அ கிறார்?
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அர்த்தமில்லாத இந்த விஷயங்க க்கு நான் என்ன அர்த்தம் கற்பித் ச் ெசால்ல? தன்
சி வயதில் தாய்தந்ைதயைர இழந் விட்ட பாிதாப நிைலயாவ மகனிடம் அன்
ெச த்தக் காரணமாக இ க்கலாேம! வாழ்க்ைகயில் அந்த மனிதர் ேவ யாாிடம்தான்
அன் ெச

த் வார்?

" என்ன அண்ணா ேபச மாட்ேடங்கிேற?"
" ேபசறத் க்கு என்ன இ க்கு

பா

! ெபத்த தாய் நீ பாத் க்குெவ இல் யான்

அவர் கவெலப் படாெமதிாியறாேர தவர ெபத்த குழந்ெதெய ெவ ப்பாரா ெசால்
பா
க்குக்
அெமச்சிக்கிட்

ேகாபம் வந்த . " கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்
கு ம்பம்
கடெமகெள நிெற ேவத்தேவண் ய சமயத்தெலகூட அந்த மனிதர்

மாற ேவண் ய அவசிய மில்ேலன்

ெசால்றியா. அவ்வள தானா?" ஒ

நி த்தினாள், " அண்ணா! சாரதாேவ என் நிெலயிேல இ ந்தா நீ இவ்வள
ேபசமாட்ேட.
" ஆமாம். இத்தென நாள் என் கஷ்டங்கெளக் ேகட்
ஒ த்தனாவ

?"

இ க்கறான்

வினா
சாந்தமாப்

ாிஞ்சிக்கக் கூ ய அண்ணன்

, அவன்கிட்ெட ெசால் க் குெறஞ்ச

இரக்கமாவ

ெபறலாம்
ேபராெச ெவச்சி ந்ேதன். ேபாவட் ம், என்ெனப் ாிஞ்சிக்கிட்ேடன்
ெசான்னாவாவ எனக்குத் தி ப்தியா இ க்கும். இனிேம எனக்கு யா ம் இல்ேல.
யா ம் இல்ேல." பா
ழங்கால்ேமல் தைலைய ைவத்தக்ெகாண்
விக்கி விக்கி
அ வைதப் பார்க்கும்ெபா
என்
ைளேய குழம்பிவிட்ட . என் கண்கள்கூட
நிைறந் விட்டன. பா வின் ைககைள இ கப் பி த் க் ெகாண்ேடன்.
" பா
பா

! தங்கச்சி! என்ென எவ்வள

தப்பா ாிஞ்சிக்கிட்ேடம்மா!"

தைல ெய த் ப் பார்த்தாள்.

" நீ ஏேதா கஷ்டத்தெல அவதிப்பட் வர்ேறன்
எப்பேவா ஊகிச்ேசன். ஆனா
உன்ெனக் ேகக்கற் க்கு ைதாியம் வரேல. இன்னக்கி நீ ெசான்ன ெதல்லாம் ேகக்கக்
ேகக்க என் மனசு எவ்வள
யி ந்
நீர் வழிஞ்சா

ேவதெனப் ப ேதா உனக்குத் ெதாி மா? உன் கண் ேல
என்ென எப்ப
ரம்பம் ெவச்சி அ க்கறா மாதிாி

இ க்கு ங்கற்ெத நீ கிரகிக்க

மா? பா

! உன்ென நான்

ாிஞ்சிக்கேலன்

நிெனக்கறியா? ஆனா என் மனசிேல இ க்கற்ெத ெயல்லாம் ெவளிேய ெசால்
உன்ென இன்

ம் ேவதெனப் ப த்தற்ேல லாபம் என்ன ெசால்

உன் மனசு உெடஞ்சு ேபானா, உன்

? ெமன்ைமயான

ஷன் ேமேல நீ ெவ ப்ெப அதிகமாக்
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கிக்கிட்டா உெடஞ்ச கண்ணா

தி ம்ப ஒட் க்குமா? உன் மனெசப் பாழாக்கற் க்ேக

என்ென உதவி ெசய்யச் ெசால்றியா? இத்தென நாள் நட்ெப எவ்வள
எறிஞ்சிட்ெட பா !"

ேலசா

க்கி

" அண்ணா!" பா
ஈரக் கண்க டன் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட இ ந்தாள்.
"பா ! சாரதா என் ெசாந்தத் தங்ெக! ஆனா எந்த வெகயி ம் சாரதா க்கு இந்த
அண்ணனின் உதவி ேதெவயில்ேல. ேவண் ய டெவங்க, நெகங்க, ெபா
ங்க
அம்மா அப்பா கு த் வர்றாங்க. சாரதாேவாட மனசு உன் மனசுேபால ெமன்ெமயான
தில்ேல.
அப்ப ப்பட்டவங்க க்கு
மானசீகமான
ேவதெனேய
இ க்கா .
அண்ணாவாக நான் ஏதாவ
வழியிேல உதவி ெசய்ய
ஞ்சி ன்னா அ
உனக்குத்தான்."
"என்ென மன்னிச்சு

அண்ணா! நான் அவசரப் பட்ேறன்

நீேய ெசால்ேற

இல்ேல? எனக்கு யா மில்ேலன்
நிெனச்ேசேன தவர-- அ
உண்ெமயில்ேல.
எனக்கு நீ இ க்கேற. உன்ெனத் தவர என்ென ேநசிக்கறவங்க யா மில்ேல" என்றாள்
தன் ைகயால் என் கண்கைளத் ைடத் ெகாண்ேட.
அந்தக் ைகையப் பி த் க் ெகாண்ேடன். "தப் பா ! மாமா க் கப் றம்தான்
நான். ஒ
ம ஷென அவ்வள
சீக்கிரமா ஒ க்கிவிடக் கூடா . உன் நல்ல
ெகட்ட , உன் கஷ்ட சுகங்கெளப் பாக்கேவண் ய

மாமாதான்."

பா
ேவதைன டன் சிாித்தாள். "என் நல்ல
ெகட்ட
கஷ்ட சுகங்க! அந்தக்
கு ம்ப தர்மம் இந்தக் கு ம்பத்தெல மட் ம் இல்ெல அண்ணா!"
நான் ஒன் ம் ேபசவில்ைல.
"நான் எெதச் ெசான்னா
ேநரத்தில்.
ெசால்லச் ெசால்
பயம் ஒ பக்கம்.
"பா

ம் ேவ க்ைகயா இ க்குேமா என்னேவா!" என்றாள் சிறி

ேகட்ப ேபால் பார்த்ேதன். என்ன ேகட்கப் ேபாகிேறாேமா என்ற

வயத்தெல இ க்கும்ேபா

வ ம்ேபா

ப த்திட்

ஒ

தடெவ காய்ச்சல் வந்த . ராத்ாி அவர்

ந்ேதன். 'என்ன ப த்திட் ேய'ன்

வந்தாப்ெபால இ க்கு . தெல வ யினாேல ப த்திட்ேட'ன்

ேகட்டதற்குக் 'காய்ச்சல்
ெசான்ேனன்.
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'இன்னக்கி

ராத்ாி

சாப்பட்றெத

நி த்தி !

நாெளக்கி

காெலயிேல

அ ேவ

ேபாயி
'ன்னார். குெறஞ்ச
உடம்
ேமேல ைக ெவச்சிகூட பாக்கல. குளிர்
எ த்ததனாெல ேபார்ெவெயப் ேபாத்திக்கிட்ேடன்.
எப்பேவா
ழிப்
வந்தப்ெபா விளக்கு ெவளிச்சமா எாிஞ்சிக்கிட்
ந்த .
ப க்ெகயிேல அவர் இல்ேல. ெத க் கத சும்மா சாத்தி இ ந்த . அ வழக்கம்
தான்னா ம் பயத்தெல இதயம் படபடத்த . அவசரமா எ ந் ேபாய் தாப்பாள்
ேபாட் ட் ந ங்கிக்கிட்ெட வந் வி ந்ேதன். ேவர்ெவயா வந்த . அள க்கு மீறி
தாகம் எ த்த . அப்ெபா ெவந்நீர் காய்ச்சிக்கற் க் கில்லாெம பச்சத் தண்ணி
கு ச்சிட் ப் ப த்ேதன். எவ்வள
ேநரமானா ம்
க்கம் பி க்கெல. பன்னண்
ஆவப்ேபா

. அப்ெபா வந்தாக்கா கத

ேபானா ேநரமாயிட்
ேமேல உக்காந்தார்.
'ஒண்

ம்

பா

நாெளக்கி

இ க்கு ?'ன்

காத்தாெல

ேகட் ட்

கட் ல்

குெறஞ்சிேபாயி ம்.'

ம் யா க்கு இங்ெக கவெல? எப்ப த் ைதாியம் ெசால்லச் ெசால்

யார் ேகட்டாங்க?
ெதாியா .

காெலயிேல காய்ச்சல் அதிகமா யிட்

'சமயல் பண்ண
'ெசய்ய

! காய்ச்சல் எப்ப

கவெலப்படாேத

குெறயிேலன்னா

ெதறந்ேதன். 'சீக்கிரமா வந் டலாம்

. அ

அவ க்குத்

யாதா?'

யா .'

'ேபாவட் ம்! நான் ஓட்டல்ெல சாப்பட்ேறன். உனக்கு ஏதாவ

ேவ

மா?'

'ேதெவயில்ேல.'
'சாி!'
காய்ச்சல் குெறயில்ேலன்னா டாக்டெர அெழச்சிட்
அவஸ்தப் பட்றவங்க

க்காவ

ெராட் , காபி ஏதாவ

வர

ம்

ஒண்

, காய்ச்சல்ெல
வாங்கி வந்

தர ங்கற்
ெதாியாதா? என் கண்
நிெறஞ்சி ேபாச்சி. வா ம் வயி மா
இ க்கறவங்க பட் னி கிடக்கக் கூடா ன்
ெசால்வாங்க. வயித்திெல இ க்கற
குழந்ெதக்காக வாவ
வ வாங்க? பத்

ஏதாவ

சாப்பட

ம். என்ன சாப்பட்ற ? யார் ெகாண்

மணி வெரக்கும் அப்ப ேய ப த்திட்

ந்ேதன். ெத

ெல ேசாடா
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விக்கறவன் சத்தம் ேகட்ட . எ ந்

ேபாய் ேசாடா விக்கற ைபயெனக் கூப்ட்ேடன்.

உள்ேள வந் காசுக்காக ேமெச ராய ங்க, அலமாாித் தட் ங்க, பாண்ட் ேஜபிங்க,
ெபட்
ெலங்க எல்லாம் குெடஞ்சி பாத்ேதன். எங்ெக ம் ஒ ெசல்லாத காசு கூட
கிைடக்கிெல. ெநறஞ்ச கர்ப்பத்ேதாட ெகாதிக்கற காய்ச்சல்ெல, சாப்பட்ற க்கு
ஒண்
மில்லாெம ேசாடாத் தண்ணி கு க்கலாம்
ஆெச வந்தா அைர யணா...ஒேர
ஒ
அைரயணா என்கிட்ெட இல்லாெம ேபாயிட்
பாத்தியா! என்
ஷன்
சம்பாதெனெய நான் எவ்வள சந்ேதாஷமா அ பவிக்கேறேனா!
ட்ெல மெனவி
என்ற
ெறயிெல
எவ்வள
சுதந்தரம்
சம்பாதிச்சிக்கிட்ேடன்!
கண்ெணத்
ெதாடச்சிக்கிட்
ெசான்ேனன்.

ெத

க்கு

வந்

'ேபாப்பா

தம்பி!

காசு

கிைடக்கிேல'ன்

'பரவால்ேலம்மா, நாெளக்கிக் ெகா ங்க'ன்னான் அவன்.
'ேவணாம்
ேபாப்பா'ன்
ெசால் ட்
உள்ேள
வந்ேதன்.
அ ைகெய*
நி த்தற் க்கு ஒ
யற்சி ம் பண்ணல்ெல. ஆத்தரம் தீர்ற வெரக்கும் அ ேதன்.
அஞ்சி நிமிஷமானா ம் ெத விெலேய கத்திக்கிட்
ந்தான் அவன். எ ந் ேபாய்
ம ப
ம் கூப்ட்ேடன். 'பார் தம்பி! நாெளக்கிகூட என்கிட்ேட காசு இ க்கா .
ெஜாரமா இ க்கு . ேநத் ேல இ ந் ஒண் ம் சாப்படல்ெல. தாகமா இ க்கு .
ஒ

ேசாடா...சும்மா தர்றியா?'
அவன் பயந் ேபாய் நின்

ட்டான்.

'நிஜம்தான் தம்பி! எனக்கு ேசாடா கு க்க
இ க்கும்ேபா

கண் ப்பா கு த் ட்ேறன். ஒ

ம்

இ க்கு . என்கிட்ேட காசு

ேசாடா கு க்கமாட்ேட?'

அவன் பயம் ெதளிஞ்சி 'கு க்கிேறங்க'ன்
ெசால்
வண் ெயப் பாத் ஓட்டம்
ச்சான். அன்னக்கி அந்தச் ேசாடாக்கு இ ந்த மதிப் எந்த அம் தத் க்கும் இல்ெல.
அந்தத் தம்பி காட்டன க ெண வாழ்க்ைகயிெல இனிேம நான் பாக்கப் ேபாறதில்ைல.
கா

பாட் ெல

அவன்கிட்ெட

கு த் ட் ,

'எனக்குப்

ெபாறக்கற

ெகாழந்த

உன்னப்ேபால நல்லவனா இ க்க ம்'
ெசான்ேனன். அவன் சிாிச்சிட் ப்
ேபாயிட்டான். திக்கில்லாதவங்க க்கு ெதய்வேம ெதாெணன்
ெசால்றாங்க.
அன்ேபா கு த்த அந்தச் ேசாடா ம ந் மாதிாி ேவெல ெசஞ்ச ன் ெநனக்கேறன்.
சாயந்திரத் க் குள்ெள காய்ச்சல் குெறஞ்ச . சமயல் பண்ேணன்." பா
நி த்தினாள்.
நான் பா வின்
கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட உணர்ச்சி வசப்பட் க் ேகட் க்
ெகாண்
ந்ேதன்.
"மாமா உனக்கு எப்ப ம் காசு கு க்க மாட்டாரா?"
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"அெத ேவெற ேகக்க

மா?"

"ேபாவட் ம், நீ எப்பவாவ

ேகட் ப் பாத்தியா?"

"லட்சம் தடெவ, எனக்கு ஏதாவ

ேதெவ இ க்கும்

, அ க்கும் இ க்கும்

ேகக்கற் க்கு
யாம ேபா
ன் , சமயம் கிைடக்கிறப்ெபா கா
அைர கு க்கச்
ெசால்
எத்தைனேயா விதமா ாியறா மாதிாி ெசான்ேனன். ெவக்கத்ெத விட்
ேதெவப்பட்றப் ேபாெதல்லாம் ேகட் ட் வந்ேதன். எனக்கு ஒரணா கு த்தா அெத
எ க்குச் ெசல
பண்ேணேனா ெசால்ல ம். அப்ப ச் ெசால்ற
எனக்கு
இஷ்டமில்ெல. ேகக்கற்ெத நி த்திட்ேடன். நம்ம ஊ ேபா ம்ேபா அஞ்ெசா பத்ேதா
அம்மா கு ப்பாங்க. அெதேய ெவச்சிட் சாக்கரெதயா ெசல பண்ணிட் வ ேவன்.
பணத்ெத எவ்வள சாக்கரெதயா ெசல பண்ணா ம் குெறஞ் சிட் வ ேம தவர
வளர்றதில்ேல இல்ேல? அவர் சம்பாதென விஷயத்தெல, இந்தக் கு ம்பச்
ெசல கள்ெள ஒ காலணா க்குக் கூட நான் தைலயிடக் கூடா . சுதந்தரமா ஒ
ெபா ள் வாங்கக் கூடா . ஒ தடெவ பான்சி சாமா ங்க ெத விேல வித் க்கிட்
வந்த .
அக்கம்
பக்கத்தவங்
ெகல்லாம்
கூட்டம்
கூ
சாமா ங்கெளப்
பாத் கிட்
ந்தாங்க. நான் ெத வாசப்ப யிெல நின் ட்
ந்ேதன். யார் யா க்கு
என்ெனன்ன
ச்சிேதா அெத வாங்கிகிட்
ந்தாங்க. பக்கத்
ட் பாமா பாட்
என்ெனக் கூட கட்டாயப்ப த் தனாங்க. ஊ வத்தி ெகா த்தி ெவக்கற பீங்கான் ெச
ஒன்
வாங்கிகிட்ேடன். அ ெராம்ப அழகா நல்லா இ ந்த . த யா அ ப்பாகம்,
ேமெல படர்ந்த கிைளகள்ெள ப் த்தாப்ெபால இ ந்த . அ கள்ேள ஊ வத்திங்க
குத்தி ெவக்கறாங்க. பாமா பாட்
ஒ
பா கடன் கு த்தாங்க. அெத நல்லாக்
காட் ட் ப் பணம் ேகட்டாக்கா 'யா

வாங்கச் ெசான்ன ?'ன்

எனக்குத்

வாங்கச் ெசால்ல

க்கிவாாிப் ேபாட்

. யா

ச்ச ெபா ெள நான் ஏன் வாங்கக்கூடா ? இவ்வள

ம்?

ேகள்வி ேகட்டார்.
ட் க்காக எனக்குப்
சின்ன விஷயத் க்கு

ட் க்காாியான எனக்கு உாிெமயில்ேல? அவெரக் ேகக்காெம என் இஷ்டப்ப
ெசய்ேதங்கற்தனாேல அந்த பா கு க்கேவண் ய கடெம தனக்கு இல்ேல. அ தான்
. என்ன பண்

ேவன்? அந்தக் கடென எப்ப க் கு ப்ேபன்? பாமா பாட்

வாங்கிக்குவாேளான்
ேகட்டா, அவங்க ம மககிட்ேட ெவள்ளியிேல இ க்குதாம்.
ேவணாம்
ெசால் ட்டாங்க. ேவற யா க்காவ ேவ மான்
ெசால் க் காட்னா
யா
வாங்கிக்கறாங்க? தாங்க
யாத அள
க்கம் வந்த . ஏேதா திடீர்
ேயாசென வர எ ந் ேபாய் அாிசி கு த் கடெனத் தீத் க்கிட்ேடன்.
பிறகு 'அந்த

பா கு த்திட் யா?'ன்

ேகட்டார்.
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'கு த்திட்ேடன். என்கிட்ேட இ ந்

,

ன்ேன நீங்க கு க்கிறீங்கேளான்

ேகட்ேடன்.' ெபாிய ெவற்றி அைடஞ்சவர்ேபால சிாிச்சார். 'கு ம்பத்தெல பங்கு
உனக்கும் ேவ

ம்

ெசால்ெற யில்ேல!'

'ஆமாம். ெவ ம் காசு ெசல பண்ற விஷயத்தெல மட் ம் எனக்குப் பங்கு கு ங்க.'
சாி என் பங்குக ம், சுதந்தரங்க ம் ஒ பக்கத்தெல இ க்கட் ம். மாசத் க்கு
த்தி ஐம்ப
பா சம்பளம் வ
ன்னா குெறஞ்ச பத்
பாயாவ மிச்சம்
க்க
ேலன்னா,
தீடீர்
திடீர்
கல்யாணத் க்கு வாங்கன

வர்றேதெவங்கெள
எப்ப
நிறேவத்திக்கற ?
ணிகேள இ
வெரக்கும் ெவச்சிக்கிட்
க்கெறன்.

நாளேல இ ந்
எந்தச் ெசலெவப் பாத்தா ம் வள ேம தவர குைறயாதில்ேல?
இப்பேவ நாம் கடனாளி ஆயிட்டா ைபயன் வளந்
ப க்க வர்றேபா
என்ன
ஆவற் ? இந்த மாதிாி விஷயங்கெள எத்தென தடெவ எ த் ச் ெசான்ேனன்
ெதாி மா? என்ன பலன் கிெடச்ச ங்கேற? எனக்குப் பண விஷயமா ஒண்
ெசால்ல மாட்டார். எவ்வள
இல்ெல எவ்வள

கடனா

வ
?

? எவ்வள

ெசலவா

? எவ்வள

மீ

ேம
?

தல்ெல நம்ம அ கெத என்ன? நாம எவ்வள ேல

இ க்கேறாம்? இன்னக்கி என் கு ம்ப நிெல என்னேவா எனக்குத் ெதாியா . எனக்குப்
பட் ப் டெவ வாங்க ம் இ க்கு . அந்தச் சக்தி எனக்கு இ க்குேதா இல் ேயா
ெதாியா . நான் என்ன ஆெசப்படனேமா, எந்த ஆெசெய நிைறேவத்திக்க
ெதாியா . 'பண விஷயம் உனக்குத் ேதெவயில்ெல. உன்னாெல ஒ
சம்பாதிக்க

யாதப்ெபா,

நீ ஒ

காலணா

குெற ேதா உனக்ெக க்கு? அந்தத் தைலவ

கு க்க

ேமா
காலணா

யாதப்ெபா மீ ேதா

ெயல்லாம் நான் அ

பவிக்கேறன். நீ

நிம்மதியா உக்காந் க்ேகா.' பாத்தியா நான் எவ்வள சுகப்பட்ேறேனா? பண விஷயம்
ெதாிஞ்சிக்காம உக்காந்திட்டா எல்லாம் சுகந்தான் ேபால இ க்கு . ஒ த்தர் நிெலெய
இன்ெனா த்தர் ெதாிஞ்சிக்க ம்
ெசால்றாங்க ஒ த்தர் கஷ்ட சுகங்கெள
இன்ெனா த்தர் பகுந் க்க ம்
ெசால்றாங்க. அ இந்தக் கு ம்பத்தெல எப்ப
நடக்கும்? எனக்குச் ெசான்னா இவ்வள

ெசல

ஏன் ஆ

ன்

ேகக்கமாட்ேடன்?

இந்தச் ெசல
க்கியம்
எ த் ச் ெசால்லமாட்ேடன்? அதனாேலதான் அந்தத்
தெலவ ெயத் தெலயிெல ேபாட் க்காம சந்ேதாஷமா இ க்க மாம்.
இங்ெக பா , நம்ம ஊ க்குப் ேபானா அக்காங்க மத்தவங்க எத்தெனேயா ஜாக்கட்
ணிங்க கு க்கறாங்க. எவ்வளேவா சாமா ங்க வாங்கறாங்க. அெதல்லாம்
வாங்கிக்கதான்
ேத தவர ஒ த்த க்கும் ஒண் ம் கு க்க
யாம ேபா
.
அக்காக் குழந்ெதங்க க்காவ ஏதாவ வாங்கிட் ப் ேபாகலாம்னா எனக்குப் பணம்
எங்ேக இ ந்

வ

?
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உங்க மாமா ஒ தடெவ நான் நம்ம ஊர்ெல இ க்கும் ேபா
வந்தார். இ ந்த
ஒ வாரம் ஊெரல்லாம் சுத்தி ஜல்சா பண்ணி பர்ஸ்ேல இ ந்த ெதல்லாம் ெசலவழிச்
சிட்டார். பாக்கப்ேபானா தி ம்பிப் ேபாற் க்கு ரயில்
க்கட் க்குப் பணமில்ெல.
அப்ெபா என்கிட்ெட ம் ஒண்
மில்ெல. அவ
ரயில்
க்கட் க்காக அம்மா
கிட்ேடதான்னா
வாழ்ந்திட்
காப்பாத்திக்க

ம் எப்ப க் ேகப்ேபன்? அவங்கவங்க வாழ்க்ெகெய அவங்கவங்க
க்கிறப்ெபா,
அவங்கவங்க
மாியாெதெய
அவங்கவங்க
ேம தவர எல்லா விஷயத்தேல ம் அம்மா மகள் எங்கற சம்பந்தத்ெதப்

பாக்க
மா? யாெர ம் ேகக்கற் க்கு எனக்கு மனசு வரல்ேல. என் க த்திெல
தா ேயாடகூட ேநாம்பி ந்
கட் க்கிட்ட வரலட்சுமி பதக்கம் இ ந்தா அெதக்
கழட் க் ெகா த் ட்ேடன். அ எங்ெகேயா வி ந் ட்
ன்
ந ச்ேசன். ட்ெல
அந்த மாதிாி அசிங்கமான நிெல ஏன் வர ம்? நான் மெனவியாகேவ இ க்கலாம்.
அந்தமாதிாியான ெராம்ப சின்ன விஷயத் க்கு ெவக்கத்ெதவிட்
என்ெனக்
ேகக்கேவண் ய நிெலெய ஏன் ெகாண்
எங்ேக ேபாயிட்

வந் க்க

ம்? அந்த ஆண்ெம ெயல்லாம்

? இந்தக் கு ம்பக் கைதெய இப்ப

எத்தென மணிேநரம்

ெசான்னா ேகட் க்கிட்ேட உக்காந்தி ப்ேப?" என்றாள் சட்ெடன்
சிாித் க்ெகாண்ேட.

ேபச்ைச மாற்றிச்

நான் ெப
ச்சு விட் ச் ெசான்ேனன். "ெசால் பா ! உன் மனசுெல இ க்கும்
ேவதென ெயல்லாம்என்கிட்ெட ெசால் . நான் உனக்கு எந்த விதத்தி ம்உதவி ெசய்ய
யாமல் ேபானா ம் குெறஞ்ச
உன்ேவதைனெய நா ம் பங்கிட் க்கேறன்.
இவ்வள
ரம் வந்த பிறகு எெத ம் மெறச்சு ெவக்காேத."
"அண்ணா! எனக்கு எதிர்காலம் எப்ப இ க்கப்ேபா ேதான்
பயமா இ க்கு .
ஒவ்ெவா ெபாம்பெள ம்
ஷன்கிட்ேடயி ந் எந்த அன்ெப அ பவிக்கிறாேளா
அ தான் எனக்கு இல்ெல. என்ேமெல அவ க்குக் ெகாஞ்சம் கூட அன் இல்ெல. பா
வயத்தெலஇ க்கறப்ெபா உடம் சாியில்லாெம ேவல ெசய்ற க்குஒ
ெபண்ெண
ெவச்ேசன்.

ேகாவிச்சிக்கிட்டார்.

ேசவகிங்க ேவறேவ
உடம் க்கு நல்ல ன்

பா ஒ

ேவெலங்கெளச்

ெசய்யற் க்கு

மா? கர்ப்பமா இ க்கறவங்க ெசாந்தமா ேவலெசஞ்சிகிட்டா
டாக்ட ங்கெசால்றதில்ேல? சாப் ட்

தவரஉத்திேயாகம் ஏதாவ
தி க்கற் க்கு
உங்கப்பன்
குவியேல'ன்

'உன்அந்தப் ர

ெசான்னார்.

உக்காந்தி க்கற்

பாக்கறியா என்ன? மகாராணிமாதிாி
ட்ேலஇ ந்
பணம்
வந்

உண்ெமதான்!

ேவெலக்காாிக்குக்

நாளக்கு சிகெரட் க்கு வரா ?ெபாறந்த

உக்கார்ந்
ஒண் ம்

கு க்கறஒண்ணைர

ட்ேல இ ந்

ெசாத்

கித்

ெகாண் வராதவ க்கு ேவெலக்காாி எப்ப வ வா? அன்னக்கி ம நாள்ேளயி ந்
அந்தப் ெபாண்ெண வரவாணாம் ெசால் ட்ேடன். மாசம் ஆக ஆக எவ்வள
சின்னெவெல ெசஞ்சா ம் கஷ்டமா இ க்கும். நா தடெவகிணத் க்கும் ட் க்கும்
திாியற் க்குள்ேள காெலப்
ங்கும். பாத்தரம் விளக்கிட்
ந்தா ைக மரத் ப்ேபா ம்.
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ஒ தடவ ெவக்கத்ெதவிட் , 'கட்ெடயிெலசெமயல் பண்ணா

ெக

ச்சி பாத்தரங்க

க வற் க்குக்கஷ்டமா இ க்கு . இந்த மாசம் அ ப் க் காி வாங்கக்கூடாதா'ன்
ேகட்ேடன்.
எவ்வள

அசட் க் ேகாாிக்ைக! அவசிய மில்லாத ! கத்ெதச் சுளிச்சிக்கிட்டார்.

'காலணா ேல ஆறேவெலக்கி ஓரணா ெசலவழிக்கிேறங்கிறயா. காிக்குப்பதிலா கட்ெட
ெரண்
மடங்கு வ
.
தல்ெல பணம்னாஏேதா மரத்தெல காய்க்கு ன்
நிெனச்சிக்கிட்

க்ேக?எனக்குத் த க்க

யாத அள

ேகாவம் வந்த .'ஆமாம், என்

ெசௗகாியம் பத்தி ேபச்சு வந்தா இந்தேயாசெனங் ெகல்லாம்! ஜல்சா பண்ற க்கு,
தமாஷாெபா

ேபாக்கற் க்கு,

சீட்டாட்டத் க்கு,

சிகெரட் க்கு

இந்தச்

சிக்கனத்ெதப் பத்திய அறிெவல்லாம்,பணத்தின் மதிப்ெபல்லாம் அவசிய மில்ேல
இல் யா.ஞாபகத் க்ேக வரா . கர்ப்பமா இ க்கறவங்க ெசாந்தமா ேவெல
ெசஞ்சிக்கிட்டா உடம் க்கு நல்ல ன்
ச்சாஇதயம் ெகட்

ேநாய் வ

ன்

டாக்ட ங்க ெசால்றாங்கேள தவிர, சிகெரட்
ெசால்ற தில் யா?"

'வாெய
! அவன் யா ந
ெல ெசால்ற க்கு?நான் கஷ்டப்பட் சம்பாதிச்செத
என் இஷ்டம் வந்தப்ப ெசல பண் ேவன். இந்த ட்ெல உன்னாெலஒ ெசல்லாக்
காசு கூட வந்

விழற்தில்ேல.'

'உங்க எண்ணம் அ தான்னா ெகாஞ்சம் ெதளிவாச்ெசால்
வந்தெத நா

ங்க. என் ைகக்கு

ம் ெசய்ேறன்.'

'ஓேஹா! இனிேம நீங்க உத்திேயாகம் பாக்கற்
ஒண்

தான்

குெறச்சல்.

எந்த

பண்ணி இ ந்தா உன்ெசௗகாியங்க

டாக்டெரயாவ ,ந கென
ம், ஆடம்பரச் ெசல ங்க

யாவ

கல்யாணம்

ம்.....'

சீ! தல்ெல எனக்குப் த்தி இல்ேல. நிெறமாசகர்ப்பமா இ க்கற ஒ ெபாம்பெள
ேமேல குெறஞ்ச க ெணகூட இல்லாத ம ஷென ஒ மனிதனா நிெனச்சிேபசற
நா ..... நான் ஒ மா !
குழந்ெத ெபாறக்கற காலம் வெரக்கும் நான் இங்ேகேயஅ ெம ேவெல
ெசய்யற் க்காக இ க்கேவண் யி ந்த . பா ெவப் பாத்த சமயத்தெல என் மனசு
எவ்வள ஆனந்தத்தாெல நிெறஞ்சி வழிஞ்சிேதா, எவ்வள ைதாியம் வந்தேதா எப்ப ச்
ெசால்ற ?

எனக்கு

மகன்ெபாறந்தான்.

அவெனப்

பாத்தா

அவர்

தவறாம
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மாறிப்ேபாயி வார். என் கஷ்டசுகங்கெளப் ாிஞ்சுக்குவார்.ஆைசக் ேகாட்ைடகள்ேள
மிதந் கிட்
மாசபா ெவத் க்கிக்கிட் வந்ேதன்.
மகெனப் பாத் தகப்பன் சந்ேதாஷப்பட்ட உண்ெமதான் - ஆனா அ எனக்குத்
தி ப்தி ெகா க்கறசந்ேதாஷ மில்ேல. என் எதிர்காலம் மாறிப் ேபாயி ம் நம்பற
அள
ஆனந்தமில்ேல. என் ேவதைன ெயல்லாம்அதிகமாச்ேச தவர இம்மி அள
கூடக் குைறயல்ேல.அவ க்கு

ெவ ப்

ஒண்

வந்

ேசந்த . 'நாள்

ம்

ைபயன் அழறான்.
ட் க்கு வர்ற க்ேக க்காம இ க்கு 'ன்
ெசால்வார்.
ராத்ாியிெலஅவன் ெநனச்ச
ணிெய மாத்தேவண் யி ந்தா அ நான் ஒ த்திேய
ெசய்ய ம். அவெனத் ெதாடச்சிேவற
ணி ேபாட் ப் ப க்க ெவக்கற் க்
குள்ேளஅவன் அழறான்.
"சீ!சீ! இ
சத்தரம் மாதிாி இ க்குேத ஒழிய
டாட்டம் இல்ேல. பகெலல்லாம்
ஹாயா
ப த் ட்
ந ராத்ாியிேல
எ ந்
ேமாளம்
அ ச்சிட்
உக்காந்தி க்கேற.ராத்ாி

க்கத்

ங்கவிட்றதில்ேல. என்ென இ க்கச்ெசால்றியா?

இல்ெல ேபாச் ெசால்றியா? நீ என்னநிெனச்சிக்கிட்
ரட

க்கு எ க்குப் பதில் ெசால்ல

க்கேற?"

ம்? இ தான்என் நிெனப் . எவ்வள

திட் னா ம் சாி, ேகட் க்கிட்ேட பச்ெசக் குழந்ைதெய மாேரா அெணச்சிக்கிட் ப்
ப த் க்கிட்டா ஏேதா ஒ
தி ப்தி! சந்ேதாஷம்!ேபா ம் - அவ க்காக எெத ம்
தாங்கிக்குேவன்.."
பா
அேத பாணியில் நிைன வந்த ெதால்ைலகைளஎல்லாம் ெசால் க்ெகாண்
வந்தாள். ேகட்கக் ேகட்கஎனக்குப் ைபத்தியம் பி க்கும்ேபால் இ ந்த . பா வின்
கு ம்ப
இவ்வள

வாழ்க்ைக

இவ்வள

கீழ்த்தரமாகவாநடந்

ெகாண்

க்கிற ?

பா

ேவதைனையத் தாங்கிவ கிறாளா?

"அண்ணா! என் கஷ்ட சுகங்க க்கு என்
ஷன்இ க்கறார் என்ற நம்பிக்ெக
என்ெனக்ேகா ேபாயிட்ட .ஆனா அவ க்குப் பா
ேமெல அன்
இ ந்தா
லாவ எனக்குத் தி ப்தியா இ க்கும்."
"பா !" ஈரம்
ேபசவில்ைல.

படர்ந்த

"நீ ெராம்ப மாறிட்ேட பா

அந்தக்

!"

கண்கைள

உற் ப்பார்க்க

லாேனன்.

பா
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பா

ஒ விதமாகச் சிாித்தாள். "மார்றதில்ேலஅந்த பா

உயர்ந்த எண்ணங்க, அந்த கர்வங்க, கு ட்
மில்ேல"
உண்ைம
அ த்த .

ெயன்

ெசால்வதற்காகத்தான்

நம்பிக்ைகங்க, பி வாதங்க---ஒண்

ேபா

"ேபாவட் ம். ெகாஞ்சம் ஆ தலா இ க்கும். ஏதாவ
பா

சிறி

இனிெம இல்ேல. அந்த

ம்க காரம்

இரண்

ைற

சினிமாக்குப் ேபாலாமா?"

ேநரம் ேபசாமல் இ ந் விட் ப் பிறகு ெசான்னாள்: "நான் சினிமா

பாக்கற்ெத நி த்திட்ேடன்.எட்

மாசமாயிட்

.' கட ேள! இதற்கு எ

ம்

ன்கைத

இல்ைல அல்லவா?
'ஏன்?' என்
ேகட்ப ேபால் வியப் டன் பார்த்ேதன். "நான் மாமாேவாட ேபாய்
அவெர அவமானப் ப த்தற் க்கு இஷ்டம் இல்லாம நி த்திட்ேடன்."
"என்ன ஆச்சி பா

!"

"ெசால்ற க்கு ஒண்

மில்ேல! அப்ெபா ஒ

தடெவஏேதா இங்கிலீஷ் சினிமா

வந்த . ெராம்ப் நல்லா இ க்கு ன்
ப ச்ேசன். 'ேபாலாமா?'ன்
நாவல் நான் ப ச்சதனாெல சினிமா பாக்கலாம் ேதாணிச்சி.
அவர் ேலசா சிாிச்சிட் , 'உன்
நிெனச்சிட் யா என்ன?எங்க

ேகட்ேடன்.அந்த

ஞ்சி! இங்கிலீஷ்சினிமான்னா விைளயாட் ன்

க்ேக எங்க தாத்தா வர

ம்'னார்.

"ேபாவட் ம், எனக்கு அர்த்தம் ாியாத இடத்தெலநீங்க ெசால்லக் கூடாதா?'
'ெராம்ப நல்லா இ க்கு . உன்ைனப்ேபால அம்மாமிெய அெழச்சிட் ப் ேபாய்
ெசால் க்கிட்ேட உக்காந்தி ந்தா எனக்கு ெவக்கமா இல்ேல.'
ெவக்கத்தெல என் தெல குனிஞ்சி ேபாச்சின்னா நம் !அ க்கப் றம் நான் எந்தச்
சினிமாக்கும் ேபாகல்ேல.ேபானா ம் ெரண் ேப ம் ேசந் ேபாற ெராம்பஅ ெம.
அவர் எப்ப ம் சிெநகிதங்கேளாெட பாப்பார்.நான் யாராவ , பக்கத்
ட் ப் பாமா
பாட் ேயாடேபாேவன். அப்ப ப் ேபாய் அந்தச் சினிமா பாக்கேலன்னா யார்
அ க்கறா? யா க்கு ேவ

ம்? நி த்திட்ேடன்."
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"உனக்கு இங்கிலீஷ் வ ங்கற்

மாமாக்குத் ெதாியாதா?"

"எனக்குத் ெதாிஞ்ச ெராம்ப குெறச்சல்ேன ெவச்சுக்ேகா-ஆனா அந்த அள கூட
அவ க்குத் ெதாியா .அந்த விஷயம் ெதாிஞ்சா
க்கம்
க்கா . என்ெனக்காவ
ேபசறப்ெபா
லண்டன்ெல

ெதாியாம ெரண்
இங்கிலீஷ்வார்த்ெத
ெபாறந் இந்தியாக்கு
வந்தாப்ெபால

ேபசிட்டா 'அப்பாடா?
இ க்கு !
எந்தக்

கான்ெவன்ட்ேலங்க நீங்க ப ச்ச ?'ன்
பாிகாசம் பண் வார்.
சுெல நான்
கிரகிக்கேலன்னா ம் ேபாகப்ேபாகஅவர் குெறெயப்
ாிஞ்சிக்கிட்ேடன். அவர்
கண்
ன்னாெல என்ெனக்கும் இங்கிலீஷ் ஸ்தகம் ப க்கமாட்ேடன். இங்க வந்த
சுெல
எத்தெனேயாஇங்கிலீஷ்
ஸ்தகம்
ப க்க ம் .
இங்கிலீஷ்
சினிமாபாக்க ம் , அந்த பாெஷ அறிெவ வளத் க்க ம் ,எல்லாத் க்கும் அவர்
உற்சாகப் ப த் வார் ...எவ்வள ெபாிய ைபத்தியக்காாிங்கற் இப்ெபா ெதாி
.
சிேநகிதங்க யாராவ
அப்பப்ெபா வர்றங்கன்
ெவச்சுக்ெகா----ஏேதா ேபச்சு
வ
.
அ க்கு
ந
ெலகலந் கிட்
என்
எண்ணம்
ஏதாவ
ெசால்ேறன்னா,அவமானப் படேவண் ய தான்!
அதிகமா அவங்க ேபசிக்கற்

என்னன்ன ெநெனக்கேற? 'கட ள் இ க்கறாரா?

இல்ெலயா? இல்ேல.எப்ப ச் ெசால்ல
ம்? கண் க்குத் ெதாியற்தில்ெல
அதனாேல - காத் ெதன்பட்றதில்ேலன்னா ம்உடம் ெல ப
. வாசென க்குக்குத்
ெதாி
. எந்தவிதத்தி ம் அ பவிச்சித் ெதாிஞ்சிக்க
யாத அந்தக்கட
க்கு லட்ச
லட்சமாக் ெகாட்
ைற

அழாெம ேவறவிதமா ஜனங்க சுகப்படக் கூடாதா?' இ

---நிஜம்தான், ஊ க்கு இன்

சிகெரட்ெட

ம வா

சம்பளம்கு க்கக்

விநிேயாகம்

கூடாதா?

பண்ணக்கூடாதா? இன்

கிளப் ங்ககட் ப் ேபாடக் கூடாதா?

பண்ணக்

சினிமா

ம் ேக

ம் நா

தான்

கூடாதா?

உத்திேயாகம்

நட்சத்திரங்கேளாட

ேபட் க்கு

இல்லாம
ஏற்பா

--' ைபத்தியக்கார அரசாங்கம்'பா இ . இந்த ேந

ேபாய்யாராவ ஹிட்லர் ேபால ஒ த்தன் வந்தாத்தான்....'இந்த ஜல்சாப் ேபர்வழிங்க
கதி ெதாி ம் நல்லா!
கட ளிடத்தேல இ ந்

ராணங்க ேமெல தி ம் ம். அந்தப் பாரதம் என்னய்யா!

ேபச்சு எ த்தா சாபம்,வரம்--கா ேல இ ந்

குழந்ெத ெபாறக்கற் !எல்லாம் ெவ ம்

ேமாசம்! திெரௗபதி மட் ம் அதிர்ஷ்டக்காாிய்யா!'
' தல்ெல குந்தி, திெரௗபதி எப்ப ப் பதிவிரெதங்கஆனாங்க ெதாி மா?'
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'

அந்தக்

காலத்தேல

அவ்வள க்கு அவ்வள

எத்தனேபர்

ஷங்க

இ க்காங்கேளா

ெபாம்பளங்க

பதிவிரெதங்க ெதாி மா!'

' அஹ்ஹஹ்ஹஹ்ஹா!' பயங்கரமான ெகாக்காிப் .சிவசிவா! நம்பளப் ேபாலவங்க
கா
க்கற் தவர ேவற வழியில்ேல. எவ்வள மட்டமான ம ஷங்கஇ க்கறாங்க!
நம்ப கலாச்சாரத்ெத இவ்வள ேக பண்ணிச் சிாிக்கற்தனாேல இவங்க க்கு வர்ற
என்ன?
பிறகு சினிமாெவப்பத்தி-அவங்க சம்பாஷென எவ்வள

மட்டரகமா நடக்குேதா ேகக்கறவங்க

க்குதான்

ெதாி ம். கவனிச்சிப் பாத்தா எல்லா ம் பட்டம வாங்கனவங்க, எம். ஏ. ப ச்சவங்க
கூட -- பட்டங்க க்கும் பண்பாட் க்கும் சம்பந்தம் இல்ேலன்
கட்ட ம்
ேபால இ க்கு -' நீங்ெகல்லாம் ப ச்சவங்கதாேன! ஒவ்ெவா
எ த் க்கறீங்க!' ன்

விஷயத்ெத ம் ஏன் அவ்வள

தப்பா

ேகட்டா--

' உன் உதவாக்கெர அபிப்ராயத்ெத
ெசால் ட்டார் மாமா ஒ தடெவ.

இங்ெக

யா ம்ேகக்கேல,

ேபா'

ன்

நான் அவங்க க்ெகல்லாம் காபி கு ப்ேபன். ெகாஞ்சம்ெதாிஞ்சவங்க ஆனதாேல
எப்பவாவ
உாிெமயாப் ேபசுேவன். அதனாேலதான் எெதயாவ
நிெனச்சி
என்எண்ணங்கெளச் ெசான்னா எல்லார்
ன்னாேல
க்கிஎறிஞ்சிப் ேபசி வார்.
ஒண்
ெரண் தரம் அப்ப ஆனப் றம் நான் சாக்கரெதயா இ ந் வர்ேறன்.
ெசால்லப்ேபானா அந்தச் சிேநகிதங்க ேமல அவ க்ேகநல்ல அபிப்ராயம் கிெடயா .
அவங்ககிட்ெட
நான்அதிகமாப்
ேபசக்கூடா .
அவங்க
என்
கிட்ெட
ேபச்சுக்கு ப்பாங்க. ஏேதா பதில் ெசால் ெரண் வார்த்ெதேபசாமப் ேபானா நல்லா
இ க்குதா?"
"
"

தல்ேல அவங்கெள ஏன் அெழச்சிட்
ெப ெமக்காக--

ஒவ்ெவா

வர
தடெவ

ம்?"
அவங்க

க்குஅவங்கேள

உக்காந் டறாங்க. அவங்க யார்சிேநகிதங்க? இவங்ெகல்லாம் ஒ
ஊற்னமட்ைடங்கதாேன?"

வந்

குட்ைடயிெல
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"

மாமா

யார்

ட் க்கும்

ேபாகமாட்டாரா?

அங்ெகெபாம்பெளங்கேளாட

ேபசமாட்டாரா?"
" நீ மத்த ெபாம்பிெளங்கேளாட சிாிச்சிக்கிட்ெட ேபசலாம். ேவண் ய ேநரம்
ேபசிக்கிட்ெட இ க்கலாம்.காரணம் நீ ெந ப் த் ண் ேபால இ க்கறவன்.ஆனா
உன் மெனவிெய ஆண் ஈ கூடத் ெதாடக்கூடா .ேவெறா
ஆம்பிெள கண்
எ த் க்கூடப்
பாக்கக்
கூடா .என்னேவா--யார்
எப்ப ப்
பட்டவேனா!
இவ்வள க்கும் உன் மெனவி ேமெல, நீ உயிெர ெவச்சி க்கும்அந்தச் சிேநகிதங்க
ேமெல நம்பிக்ைக ஏ ? உன்மெனவிக்கு ம

ஷத்தன்ெம இ க்கு ங்கற அறி

ஏ ?உன்ென உன் சிேநகிதங்க தப்பா நிெனச்சிக்கவாங்கேளங்கிற நிெனப் ஏ ?"
" அப்ெபா எந்தச் சிறப் ம் கு க்காம இ ந்தா ப ச்ச மெனவி ேவ
பண்ணிக்கிட்ட

ம்

கல்யாணம்

எ க்காம்?"

" ெகௗரவத் க்கு--பத் ப் ேபர் ந
ேல தனக்குஒ கார், ஒ அல்ேசஷியன் நாய்
இ க்கு ன்
ெசால்றாப் ேபால ப ச்ச மெனவி இ க்கறான்
ெசால் க்கற் க்கு.
கல்யாணத் க்கு ன்னாெல ப ச்ச ெபண் ங்கேமெல அ ஒ மாதிாியான ம சு.
ெசாற்ெபாழி கள்ெள ெபண்

க்குச் சுதந்தரம் ெகா த் டற , ெசத் ெசார்க்கத்தெல

இ க்கறவங்கெள இகழ்ந்
ேபசற் ,ெபண் வர்க்கத்தின் ேமெல அபாரமான
இரக்கத்ெதக்ெகாட்ற --எல்லாம் அந்தச் சூட் ேலேய
ஞ்சுேபா
. கல்யாணமாயி
கு ம்பம்

ெவக்கற் க்

குள்ெளஆத்தரம்,

ேகாவம்,

றாப் --இ தான்

.

ஷன்மெனவி, ஆண் ெபண் இ தான் மிச்சம். -- இனிேமஅந்த ேவ பா ங்க
அப்ப ேய இ க்க ேவண் ய தான்.
ஒ

ெபண் தனக்கு மெனவி ஆனப் றம் அந்த ம

நடந் க்கேறாம்
இ க்கும்,
ம

சுன்
மெனவி

நிெனச்சிப் பாக்கறவங்க எத்தென ேப ? அவ

வி ப்பங்க
ஒண்

ஷியிடம் எந்த அள

இ க்கும்,

ங்க இ க்கும்,

நியாயமா

க்கு அபிப்ராயங்க

எல்லாத் க்கும்

ேமெல

இ க்கும். அைதெயல்லாம் ஒத் க்கறவங்க எத்தெனேப ?

ஆனப் றம்

அந்தப்

ப ப்

ேமெல

மட்டமானபார்ெவ!

ஓவ்ெவா

இடத்தெல ெபாறாைமகூட-- ெபாம்பெள ெசாந்தமா ேயாசென பண்ணினா, ெசஞ்ச
தப்ெபஎ த் ச்

ெசான்னா,

ேபச்சுக்குச்

ப ப்பினாேல வந்
ேசந்தகர்வங்க-ஆம்பெளமதிப்ைபெய மறந் ேபாறா.

சாியான

பதில்ெசான்னா,

தர்க்கம்

பண்றா,

அெதல்லாம்

எ த் ப்

ேபசறா,
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ெபாண்

ங்

ெகன்னேமா

பாக்கற் க்கு

நவநாகாிகமாஅழகா

சினிமா

நட்சத்தறங்கெளத் ேதாக்க க்கறா மாதிாி, சுவர்க்கத்தெல மிதக்க ெவக்கறா மாதிாி
தயாராக ம்.ஆனா மேனாபாவங்க, பழக்கவழக்கங்க, ேவெல ெசய்ற ைறங்க
இ ெலல்லாம் பழங்காலப் ெபாண் ங்கேளாடேபாட்
ேபாட ம். அந்தக் கால
அம்மாமி மாதிாிேகாடா
ச்சி ேபாட் ம சாெர ெவச்சி ெபாடெவகட் னா எந்த
ஆம்பெள இஷ்டப்படறான்? ேவஷத்தேல ம் பாஷன்ேல ம் நாகாிகத்ெத வி ம்பற
ம ஷன்ெபாம்பெளய மானசீகமாகக்கூட வளரவிட ஏன் ம க்கறான்? அம்மாமி
லட்சணங்க இல்லாத காலத்தெல அம்மாமியின் மேனாபாவங்க ம் இ க்கா . அெத
ஏன்ஒத் க்க மாட்ேடங்கறான்?"
"பா

!

ெகாஞ்ச

ேபர்

பண்ற

குத்தத்ெத

ஏன்ெமாத்தமா

இனத்தின்

ேமேல

ேபசமாட்ேடன்.ேபாவட் ம்,

அந்தக்

சுமத்தேற?"
"நான்

எப்ப ம்

அப்ப

ெற

தவறி

ெகாஞ்சேபர் ேபச்சு என்னஆவற் ?"
"அவ்வள
மாட்ேடன்."

கு கலான ேபாக்கு உள்ளவங்க இ ப்பாங்கன்

நான் நிெனக்க

"இ க்காங்க - உன் இனப்பற்ெற விட் ட் பா ----ெபாண்ெணத் தனக்குச் சமமாக்
க தற்தில்ேல. ெபாம்பெள எப்ப
ம் குைறஞ்சவ. ஆம்பெள அதிகாரம்பண்ண ம்.
நான்
ஸ்தகம் ப க்கக் கூடா . இங்கிலீஷ் சினிமா பாக்கக் கூடா .
ெத வாசப்ப ெயெலநிக்கக்கூடா . மத்த ஆம்பெளங்கேளாெட ேபசக்கூடா .
ேபசினா

ம் அந்தச் சமயத்தெல சிாிக்கக்கூடா . ேபா மா? என்ென ஒ

ெபா ள்

மாதிாிசாக்கரெதயா ெவச்சிக்க ங்கற அக்கெறேய தவர ேவறஇெதல்லாம் என்ன?
எனக்கும் ெகாஞ்சம் நல்ல ெகட்ட ெதாிஞ்சிக்கக்க் கூ ய சக்தி இ க்கு ன் நம்பி
என்கடெமங்கெள ஏன் என்கிட்டெவ விட் டக் கூடா ?"
நான் ஒன் ம் ேபசவில்ைல.
"ஒ
எ த்தாளேனாட
த்தகங்கெளப் ப க்கேறாம்.அவர் ேபாக்கு நமக்கு
பி க்கேலன்னா
நி த்திட்ேறாம்.சில
வைகயான
சினிமாங்க
பாக்கேறாம்.
பி க்காதெதஇன்ெனா
தடெவ
பாக்க
யற்சிபண்ண
மாட்ேடாம்.சில
ஆம்பெளங்கேளாட ேபசேறாம். அவங்கெளப் ாிஞ்சிக்கிட்
நம்ம சாக்கரெதயிெல
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நாம் இ ந் ட் ப்ேபாேறாம். நான் ெசால்ற அந்தச் சில ேபர் ெராம்பவளர
எப்பேவா.... சாி இ க்கட் ம்....
இந்த மாதிாி ேபச்ெசக் ேகட் ட் உக்காந்தி ந்தாஉனக்கு
என்றாள் திடீெரன் சிாித் க்ெகாண்ேட.
"பா

! நீ ெராம்ப 'சில்

ம்.

ண்தான்! இல்ெலயா?"

'யா ேபசற் க்குக் கத் க்கிட்ேட."

"உண்ெமதான்,
அ தான் இப்ெபா ெராம்ப ேதெவயாஇ க்கு " என்
ெசால் க்ெகாண்ேட எ ந் ேபானாள். காபி ேபாட் க் ெகாண்
வந்தாள்.
அவள்சைமயல் ெசய்
ெகாண்
க்கும்ெபா
நான்
த்தகம் திறந் ெகாண்
உட்கார்ந்ேதன்.
என்
கண்க க்குஎ த் க்கள்
ஒன் ம்
ெதன்படவில்ைல.
த்தகத்தி
ந்த
எ த் க்கள்
அப்ப ேய
மாறி
பா
ேபசியெசாற்களாக
உ ப்ெபற் க் ெகாண்
ந்தன. விக்கிவிக்கி அ
ெகாண்
ந்த பா வின் கேம
ஒவ்ெவா பக்கத்தி ம் காட்சி அளித் க் ெகாண்
ந்த . எல்லாவற்ைற ம்
என்னிடம் ெசால் இதயத்தின் கனத்ைதக்குைறத் க் ெகாண்டதனால் ேபா ம் பா
சற் க்கவைல குைறந்
மணி ம் அ

திாிந்

வ கிறாள். ஆனால் ஒவ்ெவா நா

பவிக்கும் இந்தநரகம் எப்ேபா

நளினம், அறி

ம், ஒவ்ெவா

வைடவ ? கல்வி ேகள்வி,அழகு

ஆற்றல் எல்லாம் ெபற்றி க்கிற பா

கணவ

க்குப் பி க்காமல்

இ ப்ப

ஏன்? இன்பெவள்ளத்தில் மிதக்கேவண் ய கு ம்பத்ைத அவர் ன்பக்

கட ல்

ழ்க ப்ப

ஏன்?

பா

வின் கு ம்பவாழ்க்ைகயில் மகிழ்ச்சி நிைறய

ேவண் மானால் நான்ெசய்ய ேவண் ய

என்ன? எல்லாம் ேகள்விகள் தாம்!பதில்கள்

இல்ைல. என் அன் க்குாிய தங்ைக, உயி க்குயிரான பா
இவ்வள மட்டமான
வாழ்க்ைக நடத் வைத நிைனக்கும்ேபா
ேதான் ம் ேவதைனைய மறக்கக்கூ ய
சக்தி எனக்கு இல்ைல.
த்தகத்ைத
சட்ெடன்

விட் ச் சிந்தித் க் ெகாண்ேடநடக்கத் ெதாடங்கிேனன்.
நின் , "பா

! ஊ வத்தி ெவக்கற ெச வாங்கிேனன்

எங்ேக? எங்ேக ம்காணேம?" என்

ெசான்னிேய,

ேகட்ேடன்.

"அய்ேயா! அ இத்தென நா ம் இ க்குதா?எப்பேவா என் ேமேல ேகாவம் வந்த .
அ
ள் ளாயிட்
. எந்த மாதிாி ெபா ளானா ம்
க்கிப்ேபாட்
ஒெடக்க
ேவண் ய தான்----என் ைகயிெலஇ ந்
கப்
ந வி வி ந்தாதான் ஒ
ேபாராட்டம்நடக்கும். ஆனா தனக்குத் தாேன ேவ ம்ேனஒெடச்சிப் ேபாட்டா அெதக்
ேகக்கற் க்கு
யா மில்ேல.அவர்
சம்பாதிக்கிறவர்.
எெத
ஒெடச்சா ம்
ம ப

ம்வாங்கிக்குவார். நான் பாழாக்கனா எப்ப

ெகாண் வ ேவன்?"
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பா
க்கு இந்த மனக் குழப்பத்தினாேல ஓரள குதர்க்கமா ேபசுவ கூடப் பழக்க
மாகிவிட்ட ேபால்இ ந்த .
இர

ஒன்ப

மணி இ க்கும். மாமா வந்

மில்லாக்
ெகா ைம,
ேதான்றிய எனக்கு.
"என்னங்க!

அப்ப ப்

க ைமெபாங்கி

பாக்கறீங்க?

ேசர்ந்தார்.அந்த

வழிந்

காட்சி

யளிப்ப

சாப்பாெடல்லாம்ஆச்சா?"

ெகா த்த ம் நிைன வந் ,"ஆம், ஆம்---நான் சாப்பிட்ேடன். பா
ேபால இ க்கு அப்ப ேய இ ந் ட்டா"என்ேறன்.

கத்தில் என்
ேபால்

என்

குரல்

உங்க

க்காகப்

"ஓேஹா! பதிவிரெத லட்சணம் ேபால இ க்கு !"என் ெசால் ச் சிாித் விட் த்
ண்ைட எ த் க்ெகாண்
ேபாய்விட்டார். அவர் வாய் திறந்தாேல நல்லெசால்
ஒன் ம் வரா
ேபா ம் என்
ேதான்றிய எனக்கு. சில ேப ைடய இயல்ேப
அப்ப த்தான். ெத வாயிற்ப யில் ெசன் நின் ெகாண்ேடன்.
மாமா இயற்ைகக்கு மாறான ஒ மனிதர். ஆனால்எனக்கு எங்ேகேயா ஏேதா ஒ
நம்பிக்ைக
இ க்கிற .அவாிடம்
ஒ நாள்
மா தல்
வரப்ேபாகிற .
எல்லாவைககளி

ம் தன் தவ கைளத் ெதாிந்

ெகாள்வார்.அந்தக் க ைம, ெகா ைம

எல்லாம் குைறந் , இ க்கும்இடம் ெதாியாமற் ேபாய்வி ம். மனிதர் மனிதராக
எஞ்சிஇ ப்பார். அ மட் ம் உண்ைம. அதற்கு இைடெவளிேதைவ, ெபா ைமயாக
இ க்க ேவண் ம். அ தான்வழி!
ம நாள் நான் ேபாவதற்கு ன்னால் பா ஏேதாெசால்ல நிைனப்ப ேபால் தயங்கி
நின்றாள்."அண்ணா...." என் ெசால் நி த்தி விட்டாள்.என்ன என் ேகட்ப ேபால்
பார்த்ேதன்.
"அண்ணா! இப்ெபா உன் ன்னாெல நிக்க
என்
ட்ேலேய எனக்குமதிப்
இல்ேலன்

ம்னாஎனக்கு ெவக்கமா யி க்கு .
ெதாிஞ்சா யாராவ
எனக்கு

மதிப் கு ப்பாங்களா? ெகா
அெசஞ்சா ேவ ம் அெசயறாமாதிாி ேநத்
ஏேனா
அதிசயமா என் கெத
சும்ெசால் ட்ேடன். எல்லாத்ெத ம் மறந்
அண்ணா!
உன் பார்ைவயிெல எங்க ெரண்
ேபைர ம் மட்டமாஆக்கிடாேத..." பா வின்
கண்கள் ஏறத்தாழ
வ ம் கண்ணீரால் நிைறந் விட்டன. குரல் த மாறிய . ஏேதா
ஒ மாதிாியாகச் சிாித் க்ெகாண்ேடஇ ந்தாள்.
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பா வின்
ேதாள்ேமல்
ைகைவத்ேதன்.
"
ஞ்சிதாஉன்
ெசாற்ெபாழி ...ைபத்தியக்கார
பா !
அண்ணெனஇவ்வள
நல்லாப்
ாிஞ்சிக்கிட்ேடன்
ெதாி
! நீஎவ்வள
ெசான்னா ம் நான் மாமாெவப்பத்தி
தப்பாநிெனச்சிக்கப் ேபாறதில்ேல. ஒ வெகயிேல ேயாசிச்சாமாமாெவ மன்னிக்க ம்.
எவ்வள
திட்
திட் ட் எவ்வள
ேகாவமா
ேபாயிட்டா ம்
ட் க்கு
வந்த ம்எல்லாத்ைத ம் மறந் ட்

அவராேவ வந்

ேபச்சுக்கு க்கறா

இல் யா?"

"ஆமாம். எனக்குக் ேகாவம் வந்த ன்னா நானாகப்ேபாய் எப்ப ம் ேபசமாட்ேடன்.
எப்ப ேயா ஒ விதமாமாமாேவ ேபச ெவக்கறார்."
"மாமாவிடம் நல்லதனம்கூட இல்லாம ேபாவெலபா

! அெத நீ ஊகிச்சியா?"

"ஒ பாென விஷத்தேல எவ்வள அமிர்தம் கலந்தா ம் அ
ணாப்ேபாற் தவர
லாபமில்ேல அண்ணா!மாமாவிடம் ஏேதா நல்லதனம் இ ந்தா இ க்கலாம்.அ என்
அ பவத்தெல ெதாியவரல்ெல. இன்ெனா ம ஷன் கிட்ெட இ ந்
நல்லெத
அைடயலாம்

, சுகம்ெபறலாம்

தாேன

யற்சி பண்ேறாம்? அ ேவ நடக்காம

ேபாவறப்ெபா என்னத்தப் பாத்
என்ென சந்ேதாஷப்படச் ெசால்ேற? இன்னக்கி
ஏேதா காரணமாக ஒ மணி ேநரம் சந்ேதாஷமா இ ந்ேதன்னா... அப் றம்ெகாஞ்ச
நாள் வெரக்கும் ேவேறேதா காரணமாக அந்தச்சந்ேதாஷத் க்குத் தண்டென
அ பவிக்கிேறன்."
"மாமா நல்ல
ெகட்ட
ெதாியாம இ க்கா
பா !நீ மட் ம் ஒவ்ெவா
விஷயத்ைத ம் ேயாசிச்சி
ைளையக் குழப்பிக்காேத. அவர் ேகாவத்திெல
ெசால்றஒவ்ெவா ெசால் ம் நிஜம்
நிெனச்சி ேவதெனபடாேத. ஒாி நாளக்கி மாமா
சா மாறிப் ேபாயி வார் பா !"
பா

ேபசவில்ைல. நான் மீண் ம் ெசான்ேனன்-"மாமா வளந்த வளர்ப் த்தான்

அவ்வள க ெமயானவரா, தனிக்காட் ராஜாவா ஆக்கியி க்கு . நீ வர்றவெரக்கும்
அவ க்கு எந்த விதத்தேல ம் ெபண் அன் என்ப
ெதாியா . தாயின்
அரவைணப்பிெல, அக்காதங்ெக பாசத் க் கிைடயிெல வளந்தா ெபாம்பெளங்களின்
கஷ்ட சுகங்க ாிஞ்சு க்கும் ஆனா அவ க்குநல்ல
ெகட்ட
ெசால்றவங்க ம்
இல்ெல. ெசஞ்சதப் க்குத் தண்டென கு க்கறவங்க ம் இல்ெல. த தெலயாத் திாிஞ்சி
வளந்த ம ஷ க்கு நல்ல பழக்கங்கஎப்ப
அவசரப்பட் ஒ க்கிடக் கூடா . ஏேதா ஒ
பண்ண
ஒ

ம். அெதத்தான்ெசய்யற்தில்ேல நீ. ஒ

ெசால் ெசான்னார்

வ ம் ெசால் ? நாம ஒ மனிதென
விதமா அவெரமாத்தற்தக்ேக நீ யற்சி
தப்

பண்ணினார்

குெறெசால்ற ,

ேவதெனப்பட்ற ,அத்ேதாட அடம் பி ச்சி உக்காந் ட்ற

-
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இெதல்லாம்என்ன ெசால்

? நீ என்ெனத் தப்பா நிெனச்சிக்காேத.நான் ெசான்ன

சாியில்ேலங்கறியா? ேயாசிச்சி பார்பா

!"

"அண்ணா! என் ேமெல உனக்கு எந்த அள நம்பிக்ெக இ ந்தா ம் நான்
ெசால்றெத நிஜம் நம் ெவ. மாமாெவ மாத்தற் க்கு நான் யற்சிேயபண்ணேலன்
ெசால்ேற. அ மட் ம் உண்ைமயில்ேல. நான் எத்தைனேயா ஆசிகேளாட
கு த்தனம்பண்ண வந்ேதன். ெகாஞ்சநா ----நான் ஒண் ம் ெதாிஞ்சிக்காம இ ந்த
நா
சுகமா நடந்த . ஆனா ேபாவப் ேபாவ மாமான்னா என்னங்கற்
ாிய
ஆரம்பிச்ச . ஒ
கப் றம்

நாெளக்கி அஞ்சி பாக்கட் சிகெரட்

ட் க்கு வந் ட்

திாிஞ்சிட்

ந்தா, லீ

ந்தா, எந்த அள

நா

ச்சிட்

ந்தா, ந ராத்ாிக்

சா இ க்கற இடம் ெதாியாம

சின்ன பிசகு நடந் ட்டா

ம் அன்ேப யில்லாம கூச்சல்

ேபாட் ட்
ந்தா,
சுெல என்ன நடந்தா ம் ஆச்சாியப்பட் ச்
ந்ேதன். அப்ெபா
எனக்கு உண்ைமயிெல ேவதைனயாத் ேதாணெல. நல்லதனமா ெசான்னா அவேர
ேகப்பா . கு ம்பப் ெபா ப்
அவ க்கும் இல் யா?ன்
நிெனச்சிகிட்ேடன்.
ெமாதெமாதல்ெல அவர் எந்தத் தப் ேவல ெசஞ்சேபா ம் நான் அ த்தமா ஒண் ம்
ேகட் க்கல்ெல. எத்தனிெயா விதத்தெல எவ்வளேவா நிதானமா ெசால் ட் வந்ேதன்.
'உங்க

க்கு சிகெரட் ெராம்ப இஷ்டம்ேபால இ க்கு .'

'ெவ மென இஷ்டம் இல்ேல, உயி !'
'மாசத் க்கு உங்க உயி க்கு எவ்வள

ஆ ேதா?'

' ப்ப க்கு ேமெல......'
'அவ்வள

பணம் - எாிஞ்சி சாம்பலாகறா மாதிாி இல்ேல?'

'உனக்கு ெதாியா

பா

'இப்ெபா

ெசல

உங்க

இ க்கேறன்.'
'அப் ன்னா.........'

!அ

இல்ேலன்னா என்னாெல இ க்க

அதிகமாயிட்

ெதாி மா?

யா .'

இப்ெபா

நான்

கூட
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'பா ங்க! ெபாெக அவ்வளவா கு க்கற்
உடம் க்குக் கூட நல்ல தில்ேலன்
ெசால்றாங்க. நீங்க ெகாஞ்ச ெகாஞ்சமாக் குெறச்சிக்கிட்ேட வந்தா நல்லா யி க்கும்
இல்ேல?'
'
ஆம்,
பாக்கலாம்.
பாக்காமேலேவதான் இ க்கு
ெசான்னா .
இன்ெனா
ெகாஞ்சநா ேபாவவிட்
ம

ஆவட் ம்!'
அவ்வள தான்!
அந்தப்
பாக்கலாம்
-- அப் றம் இன்ெனா தடெவேகட்டப்ேபா என்னேமா
தடெவஞாபகம்
பண்ணப்ேபா
ேகாவம்
வந்த .
ப
ேகட்டப்ேபா எாிஞ்சி வி ந்தா .அ
எனக்குத்

ேதெவ யில்ேலன்னா . அந்தப் ேபச்ேசநான் எ க்கக் கூடா ன்னா . என்ன பண்ற ?
மத்தவிஷயகள்ேள ம் இேத மாதிாிதான் ஆயிட்
. என்சாந்தம், நம்பிக்ெக எல்லாம்
ணாப் ேபாயிட்
.ஒண் ம் பண்ண
யாத நிைலக்கு வந்ேதன்.அப்பத்திேல
இ ந்
அவர் தப் ங்கெள எ த் ச்ெசால்ல, ேபச்சுக்குப் ேபச்சு பதில் கு க்க,
ேகாவம்வந்தா
ேபசற்ெத
நி த்திக்க
ஆரம்பிச்ேசன்.
என்கு ம்பத்ெதச்
சாிப்ப த்திக்கலாம் ,
என்
ஷேனாடஎல்லாெரப்
ேபால
சந்ேதாஷம்
அ பவிக்கலாம் நான் ஆெசப்பட்ேடன். அ ேபராெசேயா என்னேவா ாியல்ேல.
இ ந்தா ம் என்
யற்சியிெல குெற இ க்கு ன்
நீ ெசால்ேற. அப்ப ன்னா
இனிேமெல என்னாெல
"பா

யற வைரக்கும்

யற்சிபண்ேறன். நம்பறியா?"

! எப்ப ேயா ஒ விதமா உன் கு ம்பத்ெதச்சாிபண்ண

ங்கற எண்ணம் தவர

எனக்கு ேவறநிெனப் இ க்கு ங்கறயா?"
பா
சிாித்தாள். " அண்ணா! நான் இப்ெபா கர்மங்க, ன் ெஜனமங்க, ெசஞ்சிகிட்ட
பாவ ண்ணியங்கஎல்லாத்ெத ம் நம்பிட் வர்ேறன்."
" அெதல்லாம் உண்ெமயா இ க்கலாம்-- ஆனா ெதாியாத அந்த உண்ெமங்கெள
நம்பி அ பவிக்கறவாழ்க்ைகெய அலட்சியப் ப த்திக்கலாமா? உனக்கும ப
ம்
ெசால்ேறன். மாமா தப்
பண்ணினாமன்னிச்சு .
ஷனின் நல்ல குணங்கெள
அ பவிக்க ேவண் ய
மெனவின்னா, ெகட்ட குணங்கெள ம்அ பவிக்க
ேவண் ய மெனவிதான். என்ெனத்தப்பா நிெனக்கேலன்னா ஒண்
ெசால்ேறன்! நீ
ஒ ெபண். அந்த எண்ணம் ஆணிடத்தெல எப்ேபா ம்இ க்கும். ெபாம்பெள வாைழ
இைல. ஆம்பெள

ங்கற பழெமாழி உனக்குத் ெதாிஞ்ச தாேன?"

"ஆமாம் அண்ணா! ட்ெடக் காப்பாத்திக்கற் க்குெபாம்பெளதான் தனியா யற்சி
பண்ண ம்.
னிதமான
பாரத
நாட்ெல
நான்
பின்பற்ற
ேவண் ய
அறி ெரஇ தாேன!"
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நான் பர்
"ெவச்சிக்ேகா பா
"நல்ல ஆ

ந்
பத்
! உனக்குஏதாவ

பா ேநாட்
எ த் க்ெகா த் க்ெகாண்ேட
ேதெவ ஏற்படலாம்." என்ேறன்.

தான் நீ! எனக் ெகன்ன ெசல

இ க்கு ?" என்றாள் சிாித் க்ெகாண் .

"உனக்கு என்ன ெசல
இ க்குேதா எனக்குத்ெதாி
வாங்கிக்ேகா! இல்ேலன்னாஎனக்குக் ேகாவம் வ ம்."

மாவட் ம், ெமாதல்ெல

"நல்லா இ க்கு . உனக்குக் ேகாவம் வந்தாவரட் ம்!"
"அப்ப ன்னா இனிேம நான் உங்க
அர்த்தம்!"

ட் க்கு வரேவண் ய ேதேவ யில்ேலன்

"அ க்கும்
இ க்கும்
ேபாடாேத
அண்ணா!"என்
ெசால் ---"சாி,
வாங்கிக்கேறன்"
என்
கூறிக்ெகாண்ேட
என்
ைகயி
ந்த
ேநாட்ைட
வாங்கிக்ெகாண்டாள். "உன்கிட்ேட யி ந் பணம் வாங்கிக்கிட்ட க் கில்ேல. இந்த
நிெலெம வந்த க்காக ெவக்கப்பட்ேறன்" என்றாள் அந்தத் தன்மானத்தின் உ வம்.
"அ க் ெகன்ன இப்ெபா, ேவெறாண்

ம் நிெனச்சிக்காெத பா

! உனக்குப்

டெவங்க இ க்குதா?"
அப்ப க் ேகட்பதற்கு எனக்ேக ெவட்கமாக இ ந்த . பா

வியப்ேபா

பார்த்தாள்.

"ஏன்.....?"
"ெசால்

பா

!"

"இ க்கு "
"உண்ெமெயச் ெசால்

"

"உண்ெமதான் அண்ணா! அம்மா வாங்கித் தர்றாங்கஇல்ேல!"
"இ ந்தா சாிதான்! ஆனா என்ென நம் பா !எனக்கு உயிர்
ஒண்
இ ந்தா
அ
நீதான்! நீேவதெனப்பட்டா எனக்கு அைமதி கிைடயா . உனக்குஎன்ன
ேவ ம்னா ம் என்கிட்ெட ெசால் . அண்ணன்கிட்ெட உனக்கு ெவக்கம் எ க்கு!"
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"இனிேம எனக்கு என்ன ேவ
"அப்ப
"ஒ

இ க்க

சந்ேதகம் ரா

ம். பா

ம்னா

ம் உன்ெனேயேகக்கேறன்."

ெராம்ப நல்லவ! சாிநான் ேபாவட் மா?"

சார்! நான் தான் உங்க உயிர்

வெரக்குங்க?" பா சிாித்தாள். பா
சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்ேனன்.

ெசால்றீங்க இல்ேல! அ

வின் உட்க த்

எனக்குப்

எ

ாிந்த .நா

ம்

"சுசீலா வர்ற வெரக்குங்க!"
"அ க்கப் றம்....?"
"என்னேமாங்க!"
சட்ெடன்

பா

வின்

கம்

ெவ

த் விட்ட .

என் கத்ைதக்

கூர்ந்

பார்க்கலானாள். "நிஜமா அப்ப மாறிப் ேபாயி வியா?"
"பா

! அெத உன் மனச்சாட்சிகிட்ெட ேகள், பதில்வ ம்."

பா
சிாித்தாள். பா வின் ைகையப்
இறக்கிவிட் த் ெத
க்குநடந்ேதன்.

பி த் விட் ,

ம மகைனத்

க்கி

***
பா ைவப் பற்றிய சிந்தைனகேள
ேவதைனப் ப த்திக்ெகாண்
ந்தன. பா
தவிர, உண்ைமயில் நான் எதிர்பார்த்த
அன்ைபப்ெபற்

பா

என்ைனப் பற்றிக்ெகாண்
எப்ேபா ம்
க்கு மட் ம் ஏேதா ஆ தல்ெசான்ேனேன
நடக்குமா? என்ைறக்காவ

இன்பங் காண்பாளா? எப்ப

நம் வ ?பா

கணவாின்

இன்பம் அைடய

ேவண் ம் என்றால் நான் என்னெசய்ய ேவண் ம்? ப ப்ப யாக மாமாவின்
நட்ைபப்ெபற்
உயி க் குயிராகும் நிைல ெபற்
அவ ைடய குைறநிைறகைள
எ த் ச்

ெசான்னால்...?

அப்ெபா

அல்லவா? என்சிந்தைனக க்கு ஒ
ேவண் ம் என் ேதான்றினா ம் பார்த்
"உனக்கு ைலப்ராி ஸ்தகங்க ெகாண் வந்

அவர்என்ைன

அ த்

வில்ைல. பா
வ கிேறன். ஒ
கு க்க

விரட்டமாட்டார்

ைவ எப்ெபா
பார்க்க
ைற பா
ேகட்டாள் -

மா அண்ணா?"என்

- நான்
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பா வின் கண்களில் உற் ப் பார்த்ேதன்.அந்தக் கண்கள் எனக்கு எவ்வளேவா
வரலா கைளக்கூறின. பா
க்குப் ப க்கேவண் ம் என்ற ஆர்வம்ஏராளம். நாம்
ெதாிந்
ெகாள்ள ேவண் ய
எவ்வளேவா இ க்கிற . அைதத் ெதாிந்
ெகாள்ள யற்சி கூடச் ெசய்யாம
ப்ப
அறியாைம! பா வின்ஆவல்கைளப்
பார்த் ஒ நாள் அவள் ெபாிய எ த்தாளிஆவாேளா என்
நிைனத்
வந்தவன்
நான்.
"இங்ேக வந்ததேல யி ந்
நம்ம
ஊர்
ைலப்ராிேல

எவ்வளேவா ஸ்தகங்கப க்க ம்
ெராம்ப
ஸ்தகங்க
இல்ெல.

நிெனச்ேசன்.
ஆனா
யா

ெகாண் வந் த வாங்க?"
"ேபாவட் ம் வி ! இனிேம நான் ெகாண் வர்ேறன்.சாிதாேன? உனக்குப்
ெபா ெம எவ்வள தான் இ க்கு ----பாக்கேறன். எத்தென ப க்கிறிேயா!"
பா
என்னிடம் ஓர் உதவி ேகட்டால் எனக்குஎவ்வளேவா மகிழ்ச்சியாக
இ க்கிற . ெவற் ப் ேபச்சுக்கல்லாமல் அண்ணனாகச் ெசயல்
ைறயில் நான்
பா
க்குப் பயன்பட ேவண் ம். அதற்கு அ த்த நாேளமத்திய
ல் நிைலயத்தில்
இரண்
ேப க்கு
உ ப்பினர்கட்டணம்
கட் ேனன்.
ஒேர
ைறயில்
நன்னான்கு ஸ்தகங்கள் எ க்கலாம். தன் த ல் சலத்தின்'ஸ்தீாீ' ஒன்ேற எ த் க்
ெகாண் ேபாேனன். அைதப்பார்த்த பா
கூறினாள் - " இ
என்கிட்ெட
இ க்கு டா!இதனாேல எங்க ெரண் ேப க்கும் தகராேற நடந்த "என் .
" ஸ்தகத்ெதப் பத்தித் தகரா

என்ன?"

"ேவெறன்னன்
நிெனச்ேச? இந்த ட்ெல தகரா உண்டாக்கற சக்தி ெதாடப்பக்
குச்சிக்குக்
கூட
இ க்கு .அெதமட் ம்
நானி
எந்த
மிேலயாவ
ெகாண் வந் ேபாட் ட்டான்னா அன்னக்கி ஒ சின்ன த்தம்! சாிதான் ஸ்தகம்
ேகக்கறியா?

'ஸ்திாீ'ைய

நான்ப க்கற்ெதப்

பாத்

மாமா

எாிஞ்சி

'சலத்தின் ஸ்தகங்கெள நீ ப க்கக் கூடா 'ன்னார்.
'ஏன்'
'அ

ேகட்ேடன்.
ெவ ம் குப்ெப' அ ெல ஒண்

ேம யில்ேல.'

'அந்த விஷயம் ப ச்சதனால்தாேன உங்க

க்குத்ெதாிஞ்சி ?'

ேதெவயில்ேல. நான் ெசால்ேறன். அந்தப் ஸ்தகங்ெகல்லாம் குப்ேப!"

வி ந்தார்.
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'இ க்கலாம்! இந்த விஷயத்ெத நாென ெதாிஞ்சிக்கும்ப யா விட்டா நல்ல .'
'வாெய
'ம

! நான் ெசால் க்கிட்

ஷங்க

க்கு ம

ந்தா எ த்தாப்ேபசேற. நீ ம

ஷி! மா ங்க

ஷியா? மாடா?'

க்கு மா !'

இந்தக் கன்னங்க ளிச்சுப்ேபாற க்குக் காரணம்அந்த மாதிாி சந்தர்ப்பங்க ம்,
அந்த மாதிாி ேபச்சும்தான்! ேகாவத்தெல பல்ெல நறநறன்
க ச்சிக்கிட் என்
ைகயிேல இ ந்
ஸ்தகத்ெதப்
ங்கி ண்
ண்டாக் கிழிச்சிப் ேபாட் ட்டார். என்
இதயம் படபடத்த . நான் நம்ம ஊ
ேபானப்ெபா பி வாதமாசலம்
ஸ்தகங்
ெகல்லாம்
கிெடச்ச
வெரக்கும்
வாங்கிஒளிச்சி
அதிகாரத்தாெலயாராவ
யாைரயாவ
ேகள்விப்பட்

ெவச்ேசன்.
மாத்த

தப் ங்கறயா?
ஞ்சு ன்

க்கிறியா?"

எனக்கு மிக ம் வியப்பாக இ ந்த . அவர் ஆணாகேவஇ க்கலாம்; கணவனாகேவ
இ க்கலாம் - அதற்காகஒ
த்தகம் ப க்கிற விஷயத்திேல ம் தன் அதிகாரத்ைதச்
ெச த்தினால், ஒ மனித
இல்ைல ெயன்றால்...
"சீ! என்ன அவ்வள

க்குத் தான் வி ம் ம் த்தகத்ைதப் ப க்கும் உாிைமகூட

ரட் த்தனம்?"

" ரட் த்தனம் ஒண் மில்ேல.
ன் எச்சாிக்ெக!சலம்
ஸ்தகம் ப ச்சா
ெபண் க்கு உண்ெம ெதாிஞ்சிேபாயி ம். எதிர்க்கிற தன்ெம பழக்க மாயி ம்.
அ நடந்தா

ம், நடக்கேலன்னா

நான் சற்

ேநரம் ேபசாம

ம் ஆம்பெளக்கு அந்தபயம் இ க்கும்."
ந்

விட் க் ேகட்ேடன்--- "சலம் பத்தி உன்

க த்ெதன்ன?"
"சலத்தின் வாதம் நியாயமான , அவ்வள தான்----அதன்ப
"நியாயத்தின் ப

நடக்கற்

யா ."

ஏன் நடக்கக் கூடா ?"

"இந்தக் காலத்தெல நியாயத்ெத ஒட்

வாழ்க்ெகநடக்கற்தில்ேல. அதனாேலதான்.

அந்த நியாயத்ெதப்பத் ப்ேபர் ஒத் க்க மாட்டாங்க, அதனாேல தான்... ஒ

ஸ்தகம்
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ப க்கற் க்குக்கூடச் சுதந்தரம் இல்ேலன்னாஎப்ப ?----ெசால்றிேய தவர அ ெல
தன்னலேமா,இல்ெல ேவற ஏேதா ஒ

எண்ணேமா இ க்கு . எங்கஅம்மாக்கு நான்

க தம் எ தற் க்குக்கூட அந்தம ஷன் உத்தர
ேவ ம்னா நம்பறியா? ஒ
தடெவஇவ நம்ம ஊ பண் ெகக்கி வந்தா அவங்க பண்ணமாியாெத பத்த யாம்.
இன்ெனா
தடவ உடம்
சாியில்லாம கிடந்
எ ந்தா அவங்க பாக்க
வரல் யாம்.அவங்க க்குக் க தம் எ தக் கூடா ன்
உத்தர ேபாட்டா . நிஜம்
தான்.
ஏேதா
காரணத்தாெலஅவ க்குக்
கஷ்டமா
யி க்கலாம்.
ந
ெல
என்ெனஉபேயாகிச்சிக்கற் எ க்குன் தான் நான் ேகக்கேறன்."
"உன் ேகள்விக க்கும், உங்களவர்க்கும் ஒவ்ெவா கும்
, ேபாவட் ம். நீ
ெகாஞ்சம்
அைமதியா
இ !மாியாெத
ெசய்யாம
ேபாவற் க்கு
அவங்
ெகன்னைபத்தியக்காரங்களா?

த் க்

கண்ட க் ெகல்லாம் வர்ற ன்னா

கணக்கான

ைமல்பிரயாணம்

பண்ணி

யற காாியமா?"

"நாங்க
ெரண் ேப ம்
பண் ெகக்கிக்
ேபானப்ெபாஸ்ேடஷ க்கு
யா ம்
வரல் யாம்!
வந்த
வம் . ட் க்குப்
ேபான ம்
ேகாவிச்சிக்கிட் ப்
ப த் ட்டா .பத் ப் ேப ேல என் மானத்ெத வாங்காதீங்கன்
கால்ைகயிெல
வி ந்
ேவண் க்கிட்ேடன்.
ேகக்கல்ெல.என்ன
ெசய்யற் ன்
ெதாியாம
அம்மாகிட்ெட ெசான்ேனன். அம்மா தப்ெப ஒத் க்கிட்
ேவண் க்கிட்டப் றம்
எ ந்தி ச்சி பன் சாப்ட்டா ."
"எ க் ெக த்தா
ழக்கைடக் கத

ம் இப்ப

தப்பா நிெனச்சிக்கிட்டா...."

தட் ம் சத்தம் ேகட்டதால் பா

நிமிஷங்களில் தி ம்பிவந் "உன்கிட்ேட
என் ேகட்டாள்.
"அஞ்சி

பா ேநாட்டா இ க்கு ன்

ெரண்

எ ந்
பா

ேபானாள். ஐந்

இ க்கு

மாண்ணா?"

நிெனக்கேறன். சில்லெற இல்ேல. எ க்கு?"

"ெசால்ெறன் ஆவட் ம். அெதத்தான் ஒண்

கு !"

பர்ஸ் எ த் ஒ ேநாட் ெகா த்த உடன் ழக்கைடப் பக்கம் எ த் ச் ெசன்றாள்.
யாேரா பக்கத்
ட்
அம்மா வந்தாற் ேபா
ந்த . ேபசுவ
ஓரள ேகட்ட .
"அஞ்சி

பா எ க்குமா! வாங்கிக்ேகான்

ெசான்னாரா? ஒண்ணெர

பா...."
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"பரவால்ேல வாங்கிக்ேகாங்க பாமா பாட் ! நீங்கதி ப்பிக் கு க்க ம் ேவண்டாம்.
ஒண்

ம் ேவணாம். ஒ பத்

நாள்ேள வந்

"அம்மா! உனக்குத் ெதாியாத

ஒண்

ங்க. எப்ப ம் இ க்கற வம் தாேன?"
மில்ேல.வாழ்க்ெக எவ்வள

சிாிப்பா

சிாிச்சிப் ேபாச்ேசா பாத்தியா? என்ெனப் பத்தி என்ன இ க்கு . நீ சாக்கரெதயா இ !
எ த்த க் ெகல்லாம் மனசுெல குெற ெவச்சிக்காேத! குழந்ைதெய பத்திரமா
பாத் க்ெகா. ெசான்னாப்பல ராஜாெவக் ெகாஞ்சம் அப்பப்ெபா பாத் க்ேகாம்மா!
உங்க அண்ண க்குப் பணம் கு க்காமேபானா..." அந்த அம்மாவி ைடய குரல்
கவைலேயா ஒ த்த .
"ஒண்

ம் பரவால்லீங்க! அவன் பணம், என் பணம்ேவற ேவற இல்ேல."

"அப்ேபா நான் ேபாேறன்"
"நல்ல
பாமா
பாட் !
விாிச்ேசான் இ க்கும்."
பா

உள்ேள வந்தாள் ெப

நீங்க

தி ம்பி

வர்றவெரக்கும்எனக்ெகன்னேமா

ச்சு விட் க்ெகாண் .பக்கத்தில் உட்கார்ந்தாள்.

"என்னேமா அண்ணா! இந்த ம ஷங்கெள, இந்தவாழ்க்ைகெய நிெனச்சிக்கிட்டா
ேகள்விங்கதான் மிஞ்சிநிக்கி . பாவம் பாமா பாட்
ெபாண்
ட் க்குப்
ேபாயிட்
க்கறாங்க. அெதல்லாம் ம மக ைகவாிெச.சு க்கமா ெசால்ல ம்னா
அந்த அம்மா அந்த ட் க்கு மகாராணி!
ஷென ம் மாமியாெர ம்ேகாவம் வந்தா
ெவய்யில்ேல கூட நிக்கெவக்கறசக்தி உள்ளவ. மாமியார் ேமேல எந்த ேநரம்
க ெணதி ம்பினா ம் அந்த நிமிஷேம
ட்ெட விட் த்
ரத்தக்கூ ய ெகா ெம
நிெறஞ்சவ! இன் ம் ெசால்ற க்குஎன்ன இ க்கு ? அந்த இ க்கற ஒேர
ெபாண்ெணவ ஷத் க்ெகா தடெவகூட ட் க்குக் கூப்பட விடமாட்டா. இன் ம்
ஸ்கூல்ெல ப க்கிற மச்சினன் ஒ த்தன் இ க்கறான். அவன்தான் ராஜா. அவன் அந்த
ட்ெல ேவெலக்காரன்! அந்த அம்மா அ ர்வமா பாத் க்கற, ெபத்த குழந்ெதங்க
ெரண்
ேபர் இ க்கறாங்க.அவங்கெள கவனிச்சிக்கற் ெதல்லாம் பாமா பாட்
தான்.சமயல் ெசய்றாங்க. ேவெலக்காாி மாதிாி
ட்
ேவெலஎல்லாம் பண்றாங்க.
ராஜா
கிணத்திேல
இ ந்
தண்ணிெயல்லாம்
இெறச்சி
ஊத்தறான்.
கெடகண்ணிக்குப்ேபாயிட்
வர்றான். குழந்ெதங்கெளத்
ங்க ெவக்கற் க்காகத்
க்கிட் த் திாிவான்"
"அப்ெபா அந்த மகாராணி என்ன பண்றா!"
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"ேக

டா! மகாராணி

பிக்னிக்

ஷேனாட சீட்டா வா.சினிமா பாப்பா. ஊர் சுத் வா.

ேபாயிட் வ வா----ெதாிஞ்சவங்க,

ெபண்கள் சங்கத் க்கு, ேலடீஸ் கிளப் ங்க

சிேநகிதங்கெளப்
க்குப் ேபாயிட்

பாத் ட் வ வா.

வ வா. இந்த

ட்

ெயல்லாம்பத்தாதா? எவ்வள பி யா இ ப்பாத் ெதாி மா!இ க்கு ேமெல ேநரம்
இ ந்தா
மாமியாேராட
சண்ெடபி ப்பா.
மச்சினெனத்
திட் த்
தீப்பா.
ஷெனமிரட் வா. அேதாட ெராம்ப கெளச்சிப் ேபாயி வா.அந்த அம்மா
இ க்கப்பட்டவங்க ட் ப் ெபாண் .நிெறய ெசாத் ெகாண் வந்தாளாம். ேந ப்
ெபட் கூட ெவள்ளியாேல ெசஞ்சதாம். அ க்குத்தான் இந்த ஆர்ப்பாட்ட ெமல்லாம்.
நல்ல ெகட்ட நிெனச்சிபார்க்காதவ. ஒ தடெவ அந்த அம்மா ஏேதா கறிபண்ணச்
ெசால்
உத்தர ேபாட்டாக்கா, பாமா பாட் காய் ெகாஞ்சம் த்திப் ேபாச்சின்
குழம்
ெவச்சிட்டாங்களாம். எல்லாம்
ஞ்சி மகாராணி சாப்பாட் க்குவந்த ம்
ராமாயண ெமல்லாம் நடந்த . மாமியாெரக்கண்டப த் திட் னா. அந்தக் குழம்ெபத்
ெதாடக்கூடக்க்கூடா ன்
ஷ க்கு
ஆர்டர்
ேபாட்டா.
அவ தெல
குனிஞ்சிக்கிட்
ேவெற கறிேயாட சாதம் பிெசஞ்சிசாப் ட்
ந்தாராம். பாமா
பாட் க்கு விசனமா இ ந்த . 'தம்பி! நான் பண்ண
என்ென

இவ்வள

'ேபாவட் ம்மா!

ேபச்சு

ேபசிட்டாேள

அவேபசற்தி க்கட் ம்

தப்பாடா? அ க்குப்ேபாய் அவ

-நீ
-

ேகட் ட்ேட
அவ

இ க்கிறீேய...'

ெசான்னா

மாதிாி

ெசஞ்சுட்டாேபாவா ?'ன்
ெசான்னாராம். பாத்தியா? எவ்வள ேவ க்ெகயான
விஷயேமா!
சின்னவங்க இஷ்டப்ப ப் ெபாியவங்க நடக்கற காலம் வந்தாச்சி. தாய்க்கு அந்த
ட்ெல மதிப் இல்லேவ இல்ேலங்கற் உண்ெம. குெறஞ்ச அவங்க வயசுக்காவ
நாம மதிப்

கு க்க

மில் யா? 'நாேன என் மெனவி ெசால்றெதக் ேகட் க்கேறன்.

அப்படீன்னா உன் கதி என்ன?' என்பேத அவர் எண்ணம் ேபால இ க்கு !
'ேபாவட் ம்பா! இனிேம உங்க இஷ்டப்ப ேய ெசய்ேறன். இந்தத் தடேவ மாத்தரம்
ேகாவத்ெத மனசுல ெவச்சிக்க ேவண்டாம். ஒ கரண் ெகாழம் ஊத்திக்ெகா---- நீ
சாப்பிடெலன்னா
எனக்குத்
தி ப்தியா
இ க்கா 'ன்
ெசால்
மகென
ேவண் க்கிட்டாளாம் பாமா பாட் . தாய் என்ற ஸ்தாெனத்ெத நிெலநாட்ற க்கு அந்த
அம்மாவின் இதயம்
ஊத் 'ன்

ச்சி க்க

ம். அவ

ெசான்னாராம். அவர் சாப்ட்

ஒண்

ம் ெசால்ல

யாம 'சாி

எ ந்தி க்கிற் க்குள்ேளேய ம மக

சூட்ேகஸ் தயார் பண்ணிட்டா. மாமியார் ேமெல ேபார் ெதா த் ட்டா. 'என்
ஷென ம் என்ென ம் பிாிக்கற் க்குத்தான் நீ யற்சி பண்ேற. நான் ேவணாங்கற
ேவெலேய, அவெர ஏமாத்தற் க்கு என்ெனன்னேவா ெசால்

ஏன் ெசய் ம்ப யா

பண்ேற?'ன்
திட் க் ெகாட் னா. அப் றம்
ஷன்கிட்ெட 'என் ேபச்சுக்குத்
ளிக்கூட மதிப்பில்லாத இந்த ட்ேல நான் இ க்க ேவண் ய அவசிய மில்ேல. உங்க
அம்மாேவாட நீங்க கு த்தனம் ெபண்
மாட்ேடன்!'ன்

ெசால் ட் ப்

ங்க, நான் ேபாேறன் இனிெம வரேவ
றப்பட் ட்டா.

'சேரா!

சேரா!'ன்
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பின்னா ேய ேபானா ரயிேலத்திட்

வர்ற

தவர ேவற பயனில்லாெம ேபாயிட்

.

அந்தச் சேரா என்ன ப ச்சி க்கா ெதாி மா?"
"என்
ஞ்சி! ஒண்
நடந் க்க மாட்டா"

ம் ப ச்சி க்க மாட்டா. ப ச்சி ந்தா அப்ப

என்ெனக்கும்

"அ தான் நீ பண்ற தப் ! அவங்க சேராஜா ேதவி பி.ஏ. கிளாஸ் வாங்கனவங்க."
"நிஜமாவா!" எனக்கு வியப்பாக இ ந்த .
"சத்தியமா. ேவ க்ெகயா இ க்குதில்ேல?"
"அப்ெபா அவங்க

ஷன்...? என்ன ேவெல?"

"காேலஜ் ெலக்சரர்! அவர் ெவத் க் கட ள்---அப்ப ன்னா அவ்வள நல்லவர்
இல்ேல. கட ெளப் ேபால வாேயாத்திறந் ேபச
யாதவர்! யார் ேமெல க ெண
வ ேதா அவங்கைளெய பல்லக்குெல ஏத்தக் கூ யவர்! அந்த சேராஜா விஷயத்ேத
நிெனச்சாத் தான் எனக்கு ேவதெனயா இ க்கும். அவ க்கு ஒ ெபண் ஆெசப்பட்ற
அத்ெதன சுகங்க ம் இ க்கு . சுதந்தரம் இ க்கு . இஷ்டப்ப நடந் க்க
ம்.
அவ ேபச்சுக்கு மதிப் இ க்கு .
ஷேனாட அன் ம் ஆதர ம் இ க்கு . ஒ
ம ஷியா வாழக் கூ ய அதிர்ஷ்டம் இ க்கு . அ க்கு ேமெல என்ன ேவ ம்?
ஆனா எல்லாத்ெத ம் தவறாப் பயன்ப த்திக்கறா.
ஷன் தன் ேபச்ைசக்
ேகேககறார்

அம்மாெவ ம் மகென ம் பிாிச்சி ெவக்க

மா? தனக்கு அதிகாரம்

இ க்கு ன்
மாமியார் ேமேலயா காட்ட ம்? தங்க க்குக் கிெடச்சி க்கற நல்ல
வாய்ப் ங்கெள சாியா அ பவிக்காெம தவறா பயன்ப த்தறாங்கன் தாேன இந்தப்
ப ச்ச ெபண் ங்கெளப் பத்தி மட்டமா நிெனக்க இந்த உலகம்? தங்க
ட்ெடச்
சந்ெதக் கைட ஆக்கிட்
மகளிர் சங்கத்தெல ெமமபராகி என்னேமா உாிைமங்க
ேவ

ம்
ழங்கனா நா ேப சிாிக்க மாட்டாங்க? எந்த ஒ
யாதவங்க கு டங்களாேவ வி ந் கிடக்கறாங்க. வாய்ப்

அழிச்சிக்கறாங்க. இ ேல குைற எங்ேக இ க்கு ன்
" நான் நிெனக்கற் -மகனிடத்திேலதான்........"

இந்த

" அ தான் நான் நிெனக்கற்

விஷயத்ெத

ன்ேனற்ற ம் பாக்க
இ க்கறவங்க அெத

ெசால்ேற?"

எ த் க்

கிட்டா,

பாமா

கூட! இந்த ஆம்பளங்கள்ேள இ க்கற்

பாட்

ெரண்ேட

ரகங்க! அம்மா அப்பாக்களிடம், அக்கா தங்ெகங்களிடம் அள க்கு மீறி அன்

ெவச்சி
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தனக்கு ஒ மெனவி இ க்காேள, அவேளாட கஷ்ட சுகங்க தன்ெனப் ெபா த்ேத
இ க்கு ங்கற நிெனப் கூட இல்லாம இ க்கறவங்க-ச்சு ேபாட்டதிேல
இ ந்
ெபண்டாட் யின்
ந்தாைனக்கு
அ ைமயாய்,
சாவி
ெகா க்கற
ெபாம்ைமயாட்டம் உலகத்ெத ஒேரய யா மறந்
ேபாறவங்க--- இவங்க க்கு
இ க்கற
ஒேர கண் தான்! அெத ெவச்சி அவங்க ஒ
பாகத்ெததான் பாக்க
ம். உலகம் அந்த மாதிாிேய நடந்திட்

க்கு .”

"சேராஜா ேதவிேயாட உனக்கு சிேநக மில் யா என்ன?”
“அவ க்கு என்ெனப்
க்கா ----ஆனா ம் பாமா பாட் ேயாட நான்
ேபசேறன்
அவ க்கு என்ேமேல ேகாபம். பாவம் பாமா பாட் ெராம்ப நல்லவங்க
அண்ணா!
தன்
ெதால்ெலங்க
என்னேவா
ெசால்
எனக்கு
ஆ தல்
ெசால் க்கிட்
மட்டமாத்

ப்பாங்க ‘இ ந்தா

ெதாி

பாட் ’ன்

ம் ெபாம்பேளன்னா ஆம்பெளக்கு ஏன் அவ்வள
நான்

ேகட்டா,

’அய்ேயா

ைபத்தியக்காரப்

ெபாண்ேண! இன் ம் இந்தக்காலத்திேல என்ன இ க்கு ? எங்ேகேயா உன்
ஷெனப் ேபால ஒர்த்தர் ெரண் ேபர் தவிர எல்லா ம் ெபாண்சாதிெயத் தெல
ேமேல ெவச்சிக்கிறாங்க. எங்கக் காலத்திெல பாக்க ம். ஒ
தடெவ நான்
ஆெசப்பட் சினிமா பாக்கறத் க்கு ேபாேனம்மா! அப்ேபா தான் சினிமா
சா
வந்த நா . சினிமா க்குப் ேபாற ன்னா அந்தக் காலத்தேல ெபாிய தப்பா இ ந்த .
உங்க தாத்தா க்குக் ெகாஞ்சம் கூடப்
க்கா . ஒ நா
அவர் ெவளி
க்குப்
ேபாயி க்காேரன்
நா ேபேராட ேசந் நா ம் ெபாறப்பட்ேடன்.
சா பத் ப்
படம் பாக்கேல.அவர் ஊாிேலயி ந் வந் எனக்காக சினிமா ெகாட்டாய் கிட்ேட
வந் ட்டா . நீ நிஜமா நம்பமாட்ேடன்னா

ம், இந்தத் தைல மயிெரப்

ச்சி பத் ப்

ேபர்ேல இ த் ட் வந் ‘ேதவ யா ஆட்டம் பாக்கியா ண்ேட’ன் ெசால் , ெத
ெந க்க உெதச்சிக்கிட்ேட கூட் ட்
வந்தா .
ட்ெல ெவச்சி மயக்கம் ேபாட்
விழறவெரக்கும் அ ச்சா . அந்த பயத்தெல நான் ெராம்ப சீக்கா யிட்ேடன்'
பாட் சாதாரணமாச் ெசல் ட்
ந்தா. என் உடம் ந ங்கத் ெதாடங்கிட்ட .
' ஏன் பாட் ! அவ்வள

அவமானத்ெத நீங்க எப்ப த் தாங்கிக் கிட்டீங்க?'

' அவமானத் க்கு என்ன இ க்கு ?

ஷன் ெபண் சாதிெய இல்ெலன்னா யாெர

அ ப்பான் ?'
' யாெரயாவ

பாமா

ஒ த்தெர அ ச்சிதான் ஆக

மா பாட் ?'
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'

இல்ேலன்
ெவச்சிக்ெகா--ஏேதா நான் தப்
பண்ேணன்.
க்கா ன்
ெதாிஞ்சி கூடப் ேபாேனன். ேகாவத்தேல நா

ேபாவட் ேம! இன்னா ேபாயிட்

?'ன்

ெசால்

அவ க்குப்
ேபாட்டா .

ட்டா பாமா பாட் --பாத்தியா?

அந்தக் காலத் ப் ெபாண்ெண ம், அந்த மேனாபாவத்ெத ம்!
' பாட் ! நீங்க ெசஞ்ச

தப்பில் ங்க!'ன்

ெசான்னா அவங்க நம்ப மாட்டாங்க.

ஷ க்கு இஷ்ட மில்லாத ேவெலெயச் ெசஞ்ேசன் ம், அ
தப் தான் ம்
வாதிக்கறாங்க. பாமா பாட் க்கும் எனக்கும் சில
மடங்கு வித்தியாசம் இ க்கு .
உங்க
மாமாக்குச்
சலம்
த்தகங்க
இஷ்ட
மில்ேல.
என்ெனக்
கூடப்
ப க்கக்கூடா ன்
உத்தர ேபாட்றா . நான் ேகக்கமாட்ேடன். எதிர்ேல ப க்கற
ைதாியம் இல்ேலன்னா ரகசியமாப் ப க்கேறன். இப்ெபா வந்த சிக்கல் என்னன்னா
ெபாம்பெள ேயாசிக்க கத் கிட்டா. சில ெசாந்த அபிப்ராயங்கெள உண்டாக்கிட்
வர்றா.தங்க தெட இல்லாெம ஆட்சி பண்ற தாத்தாெவப் ேபால ஆம்பெளங்க இன் ம்
இ க்காங்கேள தவர அந்த ஆட்சிெய ஏத் க்கற பாமா பாட் ெயப் ெபால
ெபாம்பெளங்க இல்ேல. அதனாெலதான் இந்தக் கால கு ம்பங்க பைழய ாீதியிெல
நடக்கற்தில்ெல, திய மேனாபாவங்கேளாெட ம் நடக்கற்தில்ேல."
"எண்ணங்க ஒத் ப் ேபாகாத ம ஷங்க ேஜா ேசர்றப்ேபாதான் பிரச்சென வ
.
ஞ்ச வெரக்கும் ெரண் ேப ம் ஒத் ெமயா ேபாவற் க்கு
யற்சி பண்ண ம்.
அ தான் நடக்கற்தில்ேல. உங்கக் கு ம் பத்தெல----"
"என்கிட்ெட
பிசகி ந்தா
என்னாெல
சாிப்ப த்திக்கற் க்ேக யற்சி பண்ேறன்."

ஞ்ச

வெரக்கும்

அெத

"இவ்வள க்கும் அந்த சேராஜா ேதவி தி ம்பி வந்தாளா?"
"நாலாவ

நாேள

ஷன் ேபாயி கூட் ட்

வந்தா . உயிாில்லாெம உடம்

இ க்குமா?"
"ஆனா இப்ேபா பாமா பாட்

ேபாற

எ க்கு?"

"நல்லா இ க்கு , இவங்க நகர்ேலன்னா ஒ

மணி பாத் ட்

அந்தம்மா சூட்ேகஸ்

தயார் பண்ணிட மாட்டாங்க? ப ப் க்கும் கு ம்பம் நடத்தற் க்கும் சம்பந்தம்
இல்ேலங்கற உலகறிஞ்ச உண்ைம."
***
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ஒவ்ெவா
வார ம் நல்ல நல்ல த்தகங்கைளக் ெகாண்
ெசன்
ெகா த்
பா ைவப் பார்த்
வ கிேறன். அவ்வப்ெபா
நடக்கும் சிறப் ச் ெசய்திகைளத்
ெதாிந் ெகாண் வ கிேறன். ஒ
ைற நான் ன் பக்கத் அைறயில் உட்கார்ந்
ெகாண்
ம மக க்கு வண்ணப் படங்கள் ேபாட்ட
த்தகத்ைதக் காட் க்
ெகாண்
ந்ேதன். பா
மாமா க்குச் சாதம் பாி மாறிக்ெகாண்
ந்தாள். இரண்
நிமிஷத்திற்குள்ேள அவர் ஏேதா சத்தம் ேபா வ
ேபால் ேகட்ட . நான்
தி க்கிட்ேடன். "உன் கவனம் நிஜமா
ெசாந்தக் கடெமங்க எங்கற்
வந்தப உப் காரத்ெதத்
ேதவெல!
சியா வயி
சாப்படறாப்ேபால
கணவ

ஏதாவ

ேவெலயிேல இ க்குதா? இல்ெல, உன்

கு க்ேக வ தா? இப்ப

பண்றியா?

உனக்கு

உனக்கு ஆெசங்க ேவற இ ந்தா
இப்ப

க்க

ெவக்கமா

யில்ேல?

கட் யக்

நிெறய சாதம் ேபாடேலன்னா எ க்கு நீ இங்ெக இ க்கற் ?

நல்லா சாப் ட் ப் ெபாரள்ற க்கா? ஹாயா
உ ப்பட்

ேவக ெவச்சி ைகக்கு

க்கிப் ேபாட் என் ஞ்சியிேல எறியறியா? ஓட்டல்காரன்
நிெறய ேபாடறான். ஒ
ேவெள நீ தி ப்தியா

சமயல்

க்கு வயி

ட்

ஸ்தகங்க ப க்கற் க்கா? இ ந்தா

ட்ெட எ க்குக் கட் ட்

அழ

ம்

ம்? நீ டாக்டராயி

ேம தவர எழெவ த்த சமயல் ேவெல பண்றியா? என்ென ஏன்

அழெவக்கேற? இங்ேக இ க்க

உனக்கு இஷ்ட மானவேனா

ம்

இல்ேலன்னா ேபாய்த் ெதாெல!

ேபாயி !....... டர்ட்

ேராக்! நீ ஒ

ெபாம்பெளயா?

எனக்குப் ைபத்தியம்தான், இல்ேலன்னா ெபாம்பெளக்கி இ க்க ேவண் ய நாணம்,
பணி , அடக்கம், எழ
எனக்குத்
ேநாிேல

ம ந் க்காவ

உன்கிட்ேட......."

க்கிவாாிப் ேபாட்ட . பா

அ வைர

ேகட்ட

தில்ைல.

ெசால்வ
என்ன

தவிர அவர் திட் வைத நான்

நடந்த ?

பா

ஏதாவ

தப்

ெசய் விட்டாளா? அவர் ணிகைள உ த்திக்ெகாண்
றாப்பாகப் ேபாய்விட்டார்.
நான் நானிையத் ேதாளில் ேபாட் க்ெகாண்
உட்பக்கம் ேநாக்கி நடந்ேதன்.
மைணயின் ன்னால் தட் ல் ைவத்த சாதம் பிைசந் விட் விட்ட ேபா
ந்த .
பா எதிாில் தைல குனிந் ெகாண் உட்கார்ந்தி ந்தாள்.
" என்ன நடந்த

பா

...!" என்ேறன்.

பா
தைல எ த் ப் பார்த்தாள். தாைர தாைரயாகக் கண்ணீர் வழிந் வி ந்த .
என்னேமா ெசால்லேவண் ம் என் நிைனத் ச் ெசால்ல
யாமல் இ ந்தாள்.
"ஆமாம், என்ன நடந்த ? கறி சாியாப் பண்ண யா?"
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"ெகாஞ்சம் உப் அதிகமாப் ேபாயி த் . கவனிச்சிதான் ெபா க்கேனன். இ ந் ம்
சாதத்தெல கல் இ ந்த ." என்றாள் ெம வாக.
எனக்கு வியப்பாக இ ந்த . "ஆனா ம், அதிக்ேக அவ்வள திட் திட்ட மா?
கல்ெல எ த் ப் ேபாட் ட் ஆவக்கா ஏதாவ ேபாட் சாப்ட்டா ேபா
! எவ்வள
கவனமா பண்ணாகூட குெறேய இல்லாம இ க்குமா? ஒவ்ெவா
மனெசக்குத்தறா மாதிாி ேபசினா.."
சற்

ேநரம் கழித்

பா

விஷயத் க்கும்

கூறினாள்----

"
சுெல என் சமயல் ேமெல அவ க்குக் ெகட்ட அபிப்ராயம் வி ந் ட்
.
உண்ெமயாேவ அப்ெபா எனக்கு ஒ
ேவைல ம் வரா . பசிெயக் கூட தீத் க்க
யாத அள
பயங்கரமா இ க்கும் சமயல்! நாலஞ்சி மாசத்தெல எல்லாம்
கத் க்கிட்ேடன்.----இப்ெபா எ
வானா ம் ெசய்ய
. ஆனா அவர்
அபிப்பிராயம் மட் ம் மாறல்ெல. நான் என்னேமா ைகயாலாகாதவள் ம், தனக்குச்
சுகமில்லாெம ேபாயிட்
ன் ம் அவர் நிெனச்சிக் கிட்
க்கா ! இப்ெபா
என்ெனக்காவ
என் ேவெலயிேல ெகாஞ்சம் பிசகு வந்த ன்னா அந்தப் பைழய
அபிப்ராயேம ெவளிேய வ
. இஷ்டம் வந்தப
திட்றா . நான்என்ன பண்ற
ெசால்

?"

என்தைல! நான்ெசால்வ ! ஒன் ம் ேபசவில்ைல.
"இன்னக்கி சண்ெடக்கிக் காரணம் உப்
சும்மா ேம

க்குக் காட்ற . ஆனா,

கு க்கிேறன்

, நான் சுகமா ப ச்சிட்

அதிகமான

நீ எனக்குப்
க்கேறன்

ஒண்

மட் மில்ேல - அ

ஸ்தகங்ங ெகாண்

வந்

..."

நான் வியப் டன் பார்த்ேதன்.
"ஏன்? அவர் திட்னெத நீ ம் ேகட்ேடல்ேல! அர்த்தமாகல் யா? அவர் உள்ளர்த்தம்
ெவச்சிப் ேபசற்ெதப் ாிஞ்சிக்க ம்னா ெராம்ப அ பவம் ேவ ம்."
"அ க்காகத்தானா இெடயிேல என்கிட்ட சாியா ேபசற்தில்ேல?"
பா

ஒன் ம் ேபசவில்ைல. நான் சற் ச் சிந்திக்கலாேனன். "ஆனா பா

!

மாமாக்கு இஷ்டமில்லாத ேவெலெய நான் ெசஞ்சா நல்லா இ க்குமா? இனிேம
நான் ஸ்தகங்க ெகாண் வந் ட்ேட இ ந்தா... நீ ம் நிெனச்சி தா ."

ம்
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"அண்ணா! நான் வயி
நிெறய சாப்பா
சாப்பட்ற
கூட அவ க்கு இஷ்டம்
இல்ேல. தி ப்தியா சாப் ட் சுகமா
ங்கேறன்
எத்தனிேயா தடெவ திட் ட்ேட
இ க்கறா . அப்ப ன்னா என்ென சாப்பாட்ெட ம்
க்கத்ெத ம் நி த்திடச்
ெசால்றியா? நாம ெசய்யக் கூடாத ேவெலெயச் ெசய்ேறாமா? ஸ்தகம் ப க்கற கூட
சாதம் சாப்பட்றா மாதிாி சாதாரணமான விஷயம்தான். அெதப் ப ச்சிட்
உக்காந்தி ந்தா என் மனசுக்கு நிம்மதியாக ம் சுகமாக ம் இ க்கு . அெதக்
ெகாண்ட வர்றெத நீ நி த்திட்டீன்னா சாி... உன் இஷ்டம்!"
"சாிதான்! நான் ெகாண்

வர்ேறன், ஆனா நீ ெகாஞ்சம் ரகசியமா ெவச்சிக்ேகா.

மாமா கண்ெல படவிடாேத, அவ்வள
பா

ேவதைனேயா

"டாக்டராயி உ ப்பட்
வந் .

தான்!"

சிாித்தாள். "எவ்வள
க்க

தி ட் ப் ெபாழப் !"

ம்னா என்ன அர்த்தம்?" என்

ேகட்ேடன் நிைன

"அந்த ம ஷன் குத்திக் காட்ற க் ெகல்லாம் நான் என்ன அர்த்தம் ெசால்ற ? ஒ
தடெவ ஏேதா சாதாரணமா ேபசிக்கிட்
ந்தப் ெபாவாய் தவறிச் ெசால் ட்ேடன்.
கர்மம்! ' நான் காேலஜிேல ேசர்ந்தி ந்தா இ க் குள்ேள டாக்டராயி ப்ேபன்' !
அ தான் ேபச்சுக்குப் ேபச்சு ெசால்ற . ஏேதா சாதாரணமாச் ெசால்ற வார்த்ெதங்கெள
ெவச்சி குத்திக் காட் கிட்ேட இ ந்தா மனசு ெதறந்
இ வ ம் ேவதைனேயா உட்கார்ந்தி ந்ேதாம்.
நான் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. சிறி

ேநரத்தில் பா

ேபச

எ ந்

மா?" நீண்ட ேநரம்

தட்ைட எ த்தாள்.

இதற்குள் சட்ெடன் நிைன வந்தாற்ேபால் " உனக்குச் ெசான்ேனனா? பாமா பாட்
மக ெசத் ப் ேபாயிட்டா!" என்றாள்.
"ெசத்

ேபாயிட்டாளா?" என்ேறன் வியப்ேபா .

" ஆமாம், பாமா பாட்
கத்ெத நான் பாக்க
யாம ஆயிட்
இ ந்த அந்த ஆதாரம் கூட ேபாயிட்
. பத் நாளாச்சி."
" என்ன சீக்கு அவங்க

க்கு? "

. அவங்க

க்கு
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" சீக்குமில்ேல கீக்கு மில்ேல. அந்த அம்மாக்கு மாசம் ஆக ஆக வயத்திேல ேநா
வ தாம். அப்ப ெய அவஸ்ெத பட்
ன்
குழந்ெதங்கெள ெபத்தாங்க. அவங்க
ம ப
ம்
கர்ப்பம்
தாிச்சா
ெராம்ப
ஆபத் ன்
டாக்டர்
கண் ப்பாச்
ெசால் ட்டாராம்.
ஆனா ம்
அந்த
மகா பாவர்
ஆபேரஷன்
ஒண் ம்
பண்ணிக்கிெலயாம். ேபாற
தன் பிராணன் இல்ேல இல் யா? அந்த அம்மாக்கு
ம ப
ம் கர்ப்பம் வந்த . சா ம் வந்த . ேபாவட் ம்! அவ க்கு சீக்ரத்தெல அழகா
மெனவி வர்றா!"
" ேச! ஒேரய யா அப்ப ப் ேபசாேத பா ! அவ
இ ந்தி ப்பார். இ க்குள்ேள இப்ப நடக்கு ன் ....."
" அ ேவ அவர் பிராண
ெசால்

க்கு ஆபத்

வ

ன்னா அப்ப

ெகாஞ்சம் அலட்சியமா

அலட்சியமா இ ப்பாரா

?"

"அப்ப ப்பட்ட
ரடன் ெசய்தா
பிறகுதான் அெண கட் வாங்க."

ம் ெசய்வான். ெராம்ப ேப

ெவள்ளம் வந்த

" உன் சமாதானத்ெத நான் ஒத் க்க மாட்ேடன். அவ க்கு மெனவி ெசத் ப்
ேபாயி வாேளங்கற அச்சம் இல்ேல. எந்த அள
அச்சம் இ ந்தா ம் அவ்வள
அலட்சியமா
இ க்க
யா .
அந்த
அம்மாெவ
ஏேதா
ஒ
விதமா
காப்பாத்திக்கற் க்கு யற்சி பண் வா ."
சிந்தித் ப் பார்த்தெபா
அ உண்ைம என்ேற ேதான்றிய . " தன்ைன நம்பி,
தன் ெசாந்தக்காரங்கெள எல்லாம் விட்
வந்
எல்லாத்ெத ம் அர்ப்பணம் பண்ற
மெனவியின் உயிைர அவ்வள
ேலசா பாக்கற ஆம்பெளங்க இ க்கறாங்கன்னா
அதிசயமில்ேல. கணவென விஷம் ெவச்சி ெகாண்ண மைனவிக ம் இ க்கறாங்க. ஒ
கைதயிேலன்
நிெனக்கிேறன். கணவன் ேபர்ெல ஆயிரக் கணக்கிெல
பாய்க்கு
இன்ஷுர் பண்ணி அப் றம் அவெரக் ெகால்ற க்கு
யற்சி பண்றா. இந்த மாதிாி
ேகசுங்க ெராம்ப குெறச்சல்ென ெவச்சிக்ெகா-- ஆனா ம் நாம
கட் ட
யா
பா ! ெகட்ட ங்கற் ஒ இனத்தெலதான் அதிகம் ெசால்ல
யா ."
" இவங்க ெசஞ்சப்ெபா அவங்க ெசஞ்சாங்களா இல் யாங்கற் தில்ேல ேகள்வி.
ஷென அலட்சியம் பண்ண மெனவிக்கு உலகத்தெல எவ்வள
மாியாெத
கிைடக்குேதா ெதாி மா? அேத தப்ெபப் பண்ண ஆம்பெளக்கு அந்தத் தண்டென
இல் ேய! கட ள் வி ப்பம்! இல்ேலன்னா அவேளாட தெலவிதி அவ்வளதான்! அவன்
பத் ப் ேபர்ெல மகாராஜா ேபால திாியறான், குத்தவாளி யாரானா
தண்டென அ பவிச்சா அ நியாயம் ஆகும்."

ம், ஒேர
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"அப்பா! உன்கிட்ெட ேபசிக்கிட்ெட உக்காந்தி க் ம்னா ெராம்ப ெபா ெம
ேவ ம். நான் ஒண்
ெசால்ேறன் ேக ----நீ உலகத்ெதத் தி த்தி ெவக்க
யா .
உன் கு ம்பத்ெதேய நீ தி த்திக்க
யெல. தாமெர எெல ேமெல மின்னிக்கிட்
க்கும் தண்ணீர்த் ளி நமக்ெகா பாடம் கத் க் கு க்கு . எதேல ம் நாம ெராம்ப
ஒட் க்கக் கூடா . அப்ப ேயாசிச்சிக் கிட்ேட உக்காந்தி ந்தா தெலவ தான் மிச்சம்.
எல்லாம் பிரச்சைனகேள! எல்லாம் ேகள்விகேள! அதனாேல நாம ெசய்யக் கூ ய
ஒண்

மில்ேல. ந

ெல நம்ம மண்ெடெய ஏன் ஒடச்சிக்க

ேபா ேதா, ேபாவட் ம்! அதன் கூடேவ நீ ம் ேபா---- நா
தவர நம்ப பின்னாேல உலகம் வரா ."
பா

ம்? உலகம் எப்ப ப்

ம் ேபாேறன். அவ்வளேவ

சிாித்தாள். "எப்பத்தேல இ ந் ங்க நீங்க இவ்வள

ெபாிய ேவதாந்தி

ஆனீங்க?"
"ஆம்...... இப்பப்பதாங்க! நீங்க எங்க
நா ம் சிாித் க் ெகாண்ேட.

க்குச் சிஷ்ையயா வர்றீங்களா?" என்ேறன்

"கண் ப்பா! அ க் கில்லாமலா! இந்த ேயாசெனங்க எ
ைளெய மாத்தி ெவச்சி ங்க."
"சிேவாஹம்! எங்ேக, ஒ

ம் வராதப

இந்த

டஜன் வாழப்பழம்... ஆரத்தி கற் ரம்...ேதங்காய்..."

***
பிறகு நான்ைகந் வாரங்கள் வைரக்கும் ஒன் ம் நடந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. சி
சி
நிகழ்ச்சிகள் இ ந்தா ம் அைவ அ பவிப்பதற்ேக தவிர எ த் ச் ெசால் க்
ெகாள்வ
ெவட்கக்ேக . பா வின் தன்மான உணர்ச்சி சிலவற்ைற மைறத்
ைவக்க ம் ெசய் ம்----நான் அவ்வப்ெபா
மாமாவின் ேபாக்ைகக் கவனித் க்
ெகாண் தான் இ க்கிேறன். அவா◌் என்ைனப் ெபா த்தவைர ஓரள
கம்
ெகா க்காமலதான் இ க்கிறார். அதிகமாகப் ேபசுவதில்ைல. ெமாத்தத்தில் காலம்
அைமதியாகக் கடந் ெகாண் இ ப்ப ேபால் இ ந்த . இந்த அைமதி ய க்காக
இ க்காதல்லவா என் ேதான்றிய . பா வின் ேபனா ள் உைடந் விட்டதாம்.
தி ேபாடச் ெசால் க் ெகா த்தாள் ஒ
ைற. ஒ வாரம் காலம் கடத்தினா ம்
நல்ல ள் ேபாடைவத்ேதன். பா
க்குப் ேபாீச்சம் பழம் மிக ம் பி க்கும். இரண்
ைச ேபாீச்சம்பழம், ஒ

சாமந்திப்

---சாி. ம மக

க்கு இ க்கேவ இ க்கிற

பிஸ்கட் தட்சைண. எல்லாவற்ைற ம் திய ைபயில் ேபாட் க்ெகாண்
சாக்கிரைதயாகக் திதாக வாங்கிய ைசக்கிள் ேமல்.

றப்பட்ேடன்,
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ெத க் கத கள் ெவ மேன
யி ந்தன. உனக்கு ஏேனா இதயம் பட படத்த .
மாமாவின் குரல் மிக உச்ச நிைலயில் ேகட்ட . ஏேதா உரக்கச் சத்தம் ேபாட் க்
ெகாண்
இ ந்தா◌ா◌். "இ ந்தா ம் வரவர உனக்கு கா◌்வம் அதிகமாயிட்
!
எனக்குத் ெதாி ம். உன் மண்ெடக் கன ம் நீ ம்-உனக்கு
மண்ணாங்கட்

, கு ம்பம்,

ஷன்,

என்னத் க்கு?"

ைசக்கிைள ஸ்டான்

ேபாட்

நி த்தி, ெத

வாசப்ப

ேமல் நின்ேறன்.

"உன் ேதெவங்கெளத் தீக்கறவங்க, உனக்கு ேவண் ய ெதல்லாம் வாங்கித்
தா◌்றவங்க ேவெற இ ந்தா
ஷெனங்கற ண்டத்ெத மதிச்சி நடக்க ம்
என்ன
இ க்கு ?
எனக்கு
க்க

ண்ேட!"
க்கிவாாிப் ேபாட்ட . எவ்வள

ேகவலமாகத் திட் கிறார்! அ

ம்

க்க என்ேமல் ேகாபம். இனி நான் வரமால் இ க்கட் மா...? "ெகாஞ் சம்

உடம்ெப சாக்கரேதயா ெவச்சிக்கிட்
ெவளிேய காட்ட வாணாம்
உனக்குத் ெதாியப் ேபா
ேசாம்ேபறித்தனம்
இ க்கேவண் ய

திாிஞ்சிவான்

எத்தென தடெவ உனக்குச் ெசால்ற ? எப்ெபா

? உன் கண்

அதிகமாயிட் தா?
லட்சணம்

, உன் டாக்டா◌் ெபாிதனத்ெத

ஏதாவ

என்ன கு டாப் ேபாயிட் தா? இல்ைல
உனக்குக்

கு ம்பப்

இ க்குதா?

உன்ைனக்

ெபண்

க்கு

கல்யாணம்

பண்ணிக்கிட்
நான் என்ன சுகப்பட்ேறன்?
தல்ேல உனக்குக் கல்யாணம்
என்னத் க்குப் பண்ணாேனா அ உங்க அப்ப க்குத்தான் ெதாிய ம்."
ேகாபத்தில் கீழ் உத

பற்களின் அைடேய நசுங்கிக் ெகாண்

ந்த .

இந்தக் காலத்திேல ஒ மட்டமான மனிதன் கூடத் தன் மைனவிையத் திட்டக் கூசும்
ைறயில் அவார் திட் க்ெகாண்
ந்தார் "உனக்குச் சாியான வயசுெல கல்யாணம்
பண்ணியி ந்தா நா
ள்ளங்கெளப் ெபத்தி ப்ேப, கழெத மாதி◌ா◌ி வளத் என்
தெலயிெல கட் ட்டாங்க. நாெனா கு ட்
ண்டம். இல்ேலன்னா உன்ெனப் ேபாய்
கல்யாணம் பண் ேவனா? என் கா◌்மம் வந்
வி ஞ்சி . அவ்வள தான்!
ெபாம்பெள
ண்ேடன்
ேயாசிக்க ேயாசிக்க தெலேமேல ஏ◌ா◌்ேற. நா
ஓெத
கு த்
ெத
ெல இ த் த் தள்னா உங்க அப்பன் கு க்ேக வா◌்றனா உங்க
அண்ணன் வா◌்றானா......"
'ேபாக்கிாிப் பயேல!' என் உடல் பதறிக்ெகாண்

ந்த . ைக ட் கள் தாமாேவ

இ கத் ெதாடங்கின. பற்கள் நற நறெவன்
நசங்கிக்ெகாண்
ந்தன. 'ெரௗ
ராஸ்கல்! அந்த உெதங்க என்னேவா இப்ப உனக்குக் கு த்தாக்கா உங்க அப்பன்
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எவன் கு க்ெகவர்றாேனா நான் பாக்கேறன்.' இரயில் வண் ப்
வந் ெகாண்
ந்த . கால்கள்
ன் ேனாக்கி இ த் ச்
நிமிஷத்தில்.............. 'நில்

........' கூச்ச ட்ட

' ேகாவப்படாேத........' எச்சாித்த

ைகேபால
ெசன்றன.

ச்சு
ஒ

இதயம்.

மீண் ம்.......

ஆமாம்-- ெப
ச்சு விட்ேடன். அவசரப்பட் அவேரா சண்ைட ேபா வதால்
பயன் இல்ைல. என் ேகாபதாபங்க க்கு இ சமயம் அல்ல. பா ைவ இப்ெபா
ெவளிேய அைழத் ச் ெசன் ஒன் ம் ெசய்ய
யாத நிைலயி
க்கிேறன். இந்தச்
சிைற அவ க்குத் தப்பா .
என்ைன நாேன த த்
அடக்கிக்ெகாண்ேடன். ஒ
ேபாய்விடலாம் எந் ேதான்றிய . ஆனால் பா எவ்வள
ஒ
ைற ஆ தல் கூறிச் ெசன்றால்....

நிமிஷம் நின்றி ந்ேதன்.
ேவதைனப் ப கிறாேளா!

கத கள் திறந்தன. ேதாள்ேமல்
ணி
ட்ைட டன், வண்ணான் ேபா ம்,
ெவளிேய வந்தான். நான் ேபரதிர்ச்சி அைடந்ேதன். அவன் என் பக்கம் பார்த் தைல
குனிந் ெகாண் ேபாய்விட்டான். உலகம் ெதாிந்த ஒ மனிதன். ஒ வண்ணான்
ன்னால், மைனவிைய மட்டமாக, கீழ்த்தரமாக, கற்பைன ெசய்ய
யாத வைகயில்
திட்ட
ம் என்ற உண்ைமைய நான் ேநாில் பார்க்கவில்ைல என்றால் நம்பிேய
இ க்கமாட்ேடன். ெபண் எவ்வள தன்மானம் உள்ளவளாக இ ந் ம், வாய் திறந்
பதில் ெசால்லாமல் ெபா த் க் ெகாள்ள ேவண் இ ந்த . என்ன ர்ப்பாக்கியமான
நிைல!
அந்த

வினா யில்

ஒ

விஷயத் க்காக

ேவதைனப்

பட்ேடன்.

கட ைளத்திட் ேனன். நா ம் பா
ம் ஒேர தாய் வயிற்றில் பிறக்காததற்காக;
பா
க்குச் ெசாந்த அண்ணன் இல்லாததற்காக. நாேன பா வின் ெசாந்த
அண்ணனாக இ ந்தால் என் நிைல ேவ . என் சக்தி ேவ . என் உாிைம ேவ .
அவ ைடய ெசால் க்குச் ெசால் க்கு விலா எ ம்ைப உைடத் , உடைல
ஊனமாக்கி
விட் த்
தங்ைகைய
அைழத் ச்
ெசன்
அம்மாவிடம்
ஒப்பைடத்தி ப்ேபன். அவள் அந்த நரகத்தில் எத்தைனக் ெகா ைமக க்கு ஆளாகி
வ கிறாேளா
அைத
ெயல்லாம்
விளக்கமாகச்
ெசால்
இ ப்ேபன்.
ஆகட் ம்...ஆகட் ம்... நான் பா வின் அண்ணன் அல்ல. எந்த விதத்தி ம்
பா
க்காக நான் பாிந் ெகாண் ேபாக
யா . நான் ெதாைலவிேலேய இ க்க
ேவண் ம்.
மீண் ம் தி ம்பிப் ேபாக ேவண் ம் என்
ேதான்றிய . ஆனால் ெம வாக
உள்ேள காெல த் ைவத்ேதன். மாமா...சீ! மாமா என் அைழப்பதற்கு என் மனம்
ஒத் க்ெகாள்ள
வில்ைல.
அவர்ர்
கண்ணா
ன்னால்
நின் ெகாண்
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தைலவாாிக்ெகாண்
ந்தார். திடீெரன் பின்பக்கம் தி ம்பி என்ைனப் பார்த்த ேம
தி க்கிட்ட ேபாலாகி உடேன சமாளித் க் ெகாண்டார்.
"வந்தீங்களா?" உங்க தங்ெக ெராம்ப

த்திசா

ேபால இ க்கு . என்ன நிர்வாகம்

பண்ணி இ க்கறாேளா பாத்தீங்களா?"
எனக்குக் ேகாபம் கைர ரண்

வந்த .

ட் க்கு வந்த ம் வராத மாக என்

தங்ைகேமல் என்னிடம் கார் ெசால்ல ேவண் மா?"
மிக ம் சு க்கமாகக் ேகட்ேடன் - "என்ன ெசஞ்சா?"
"ெராம்ப ெராம்ப ெபாிய காாியம் பண்ணி இ க்கறாங்க! அெத நீங்க ேகட்
ெமச்சிக்க ேவண் ய ஒண் தான் குெறச்சல்!"
அவர் ேபசிய ேதாரைண எனக்கு அ வ ப்பாக இ ந்த .
"இவ
கு ட்
ேபண்ட்
ெய ந்தி
- எதிேர

க்கு கண்

இல்ேலன்னா அந்த வண்ணாரப் பய

க்குக் கூடவா இல்ேல?

ண்டங்க! ேநத் சாயந்தரம்தாங்க, பார்ட் க்குப் ேபாட் க்கிட்ேடன்
ப்
. வந்த ேம கழட் ஸ்டாண்ட் ேமெல ேபாட்ேடன். மத்தியானம்
ங்கி
ச்சிப் பாக்கேறன். அ க்குத் ணிங்கேளாட அெத ட்ைட கட்றான் அவன்
நின் ட்
ேவ க்ெகப் பாக்க றாங்க இந்த அம்மா! மல் ப் வாட்டம்

ெவள்ெளயா ம ப் கெலயாத ேபண்ட்
நான் ஆச்சாியத்தில்
விஷயத் க்கு...

கண்

க்குத் ெதாியல்ெல?"

ழ்கிேனன். என்ன இந்த ம

ஷன்! இவ்வள

சிறிய

"என்ன ராவ் சார்! ேபச மாட்டீங்கறீங்க?"
"ஏன் ேபச மாட்ேடன்?

தல்ேல நீங்க அந்த ெவள்ள ேபண்ட்ெட ஹாங்கர்ெல

மாட்டாெம ஸ்டாண்ட் ேமெல ஏன் ேபாட்டீங்க?"
"ஓேஹா!

லா

பாயிண்ட்

ேபசித்

நிெனக்கிறீங்களா என்ன? அெத மட் ம் ஒ
இஷ்டம் வந்தப

பண்

தங்ெகெய
நா

ம்

ேவன். அவ தன் இஷ்டப்ப

ெஜயிக்க

ெவக்க

யற்சி பண்ணாதீங்க. நா
ெசய்வாளா?"

ம்
என்
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"மாமா! நீங்க ஒவ்ெவா

விஷயத்ெத ம் தப்பர்த்தம் பண்ணிக்காதீங்க. இதெல

இஷ்டம் வந்தப பண்ற என்ன இ க்கு ? சாதாரணமா உங்க ட்ேல அ க்குத்
ணிங்க ஸ்டாண்ட் ேமெல இ க்கும். அங்ேகேய ேபண்ட் ம் இ ந்தா எல்லாத்ெத ம்
ேசத் ப்
ேபாட் ட்
ப்பா.
ெகாஞ்சம்
சாக்கரெதயா
பார்த்தி ந்தா
அ
அ க்கில்ேலங்கற் ெதாிஞ்ேச இ க்கும்."
"ஆமாம். அவ

க்குச் சிரத்ெதயா பாக்கற் க்கு அவசியம் என்ன இ க்கு ?"

"அவசியம் ஏன் இல்ேல! இல்லாெம இல்ேல. பிசகா நடந்தி க்கும். ஒ
தி ம்பி இஸ்த்ாிேயாட வ
இவ்வள
மட்டமா

. ஒ

ெரண்டனா அதிகமாகும். அவ்வள தாேன?

சின்ன விஷயத் க்கு வண்ணான்
திட் வாங்களா?

அ

வாரத்தெல

யா க்கு

ன்னாெல அவ்வள
மாியாெத

குெற ன்

ேகவலமா,
நிெனச்சிப்

பாத்தீங்களா?"
அவர் சற்ேற அதிர்ச்சி யைடந்தார் - அந்தத் திட் கைள ெயல்லாம் நா ம்
ேகட்ேடன் என்பதனால் ேபா ம்! நான் ம ப
ம் ெசான்ேனன். "ெவள்ெளத்
ணிெயப் பிசகா வண்ணா க்குப் ேபாட்ற ங்கற் அவ்வள மன்னிக்க
யாத
குத்தம் ெசால்றீங்களா!"
அவர் கத்ைதச் சுளித் க் ெகாண்டார். "தப் பண்ற , மன்னிக்கற் இெதல்லாம்
எனக்குப்
க்காதைவ! இவ்வள
சின்ன ேவெலெயக் கூடச் சாியா பண்ண
யாெம ேபான க்கு ெவக்கப்பட ம்."
"இ க்கலாம்! ஆனா கண் க்கற் ெல கூட அழகு இ க்கு ."
"ஓேஹா! நீங்க திட்னாக்கா ெமன்ெமயா, ைநசா, ஆனந்தமா இ க்கறாப் ேபால
இ க்கு !"
"திட்ற எப்ேபா ம் ஆனந்தத்ெத உண்டாக்கா . ஆனா மத்தவங்க தன்மானத்ெதப்
பாதிக்கற அள
க ரமா மட் ம் இ க்கக் கூடா
மாமா! உங்க க்கு வாய்க்கு
வந்தப
திட் ட்ேட இ ந்தா பா
எவ்வள
ேவதெனப் பட்றாேளா ஒ
தடெவயாவ

நிெனச்சிப் பாத்தீங்களா?"

"ேதெவ யில்ேல. நீங்க அவ்வள
தன்மானம் உள்ள வங்களா யி ந்த உங்க
தங்ெகக்குக்
கல்யாணம்
கல்ெல ப்
ஒண் ம்
இல்லாெம
அப்ப ேய
ெவச்சிகிட்
க்க ம்."
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"அப்ப ன்னா உங்க எண்ணம்? கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ெபாண்
தன்ெமெயக் காப்பாத்திக்க

ம

ஷத்

யாதங்கற்தா?"

அவர் சத்தமாகச் சிாிக்கத் ெதாடங்கினார். நான் ெவல ெவலத் ப் ேபாேனன்.
"

ஊம்!

ம

ெபாம்பெளக்கு ம
ேசா

ஷத்தன்ெம!

வயித் ச்

ேசாத் க்கு

ஷத் தன்ெம? எவ்வள

சம்பாதிச்சுக்க

யாத

ஒ த்தென

நம்பி

வாழற

அறிேவாட ேபசறீங்க! பசிெய த்தா

ெபாம்பெளக்கு

ம

ஷத்

தன்ெம,

சுதந்தரம்,

உணர்ச்சிங்க, இலட்சியங்க...."
நான் உணர்வற் ப் ேபாேனன். அவர் ேம ம் ேபசிக் ெகாண்ேட ேபானார். "
ெபாம்பெளெய ஆதாிக்க ேவண் ய
ஆம்பெள. ெபாம்பெளயக் காப்பாத்த
ேவண் ய
ஆம்பிெள! ெபாம்பெளய அடக்கி ஆள ேவண் ய
ஆம்பெள! இந்த
ேவெலங்கெள ெயல்லாம் ஆம்பெளங்கெளப் ேபால ெபாம்பெளங்க ெசய்ய
மா
என்ன ெசால் ங்க! இயற்ெக ெபாம்பெளய அடக்கி ெவச்சி க்கு ! இனி யா
கு க்கற்

சுதந்தரம் ெசால்ேலன்யா! இந்தப் ெபாம்பெளங்க சுதந்தரம், ம

ஷத்தன்ெம,

ன்ேனற்றம் -- எல்லாம் ேமெடயிெல ேபசற் க்குத்தான் சாியா இ க்குெம தவர,
நெட ெறயிேல ெவச்சிக்க

ம்னா யாராெல

ம்? ஆம்பெளக்கி

க்கியத்வம்

இல்ேலன்னா அப்ெபா ஆம்பெள ெபாம்பெள வித்தியாசம் எங்ேக இ ந் இ க்கும்?
சாி! நீங்க எப்ப மெனவிெயக் கண் க்காெம ம ஷத் தன்ெமயக் காப்பாத்தறீங்கேளா
நான் பாக்காமலா ேபாேறன்?"
வியப்ேபா
நான் அப்ப ேய நின் ெகாண்
ந்ேதன். அவர் யார் என்ப
ைமயாக எனக்கு விளங்கிவிட்ட . பா ைவப் ேபால
ற்ேபாக்கு எண்ணம்
உள்ளவ க்கும் இத்தைகய பத்தாம் பச க் கணவ க்கும் ேஜா ேசர்ந்த . என்ன
ேவ க்ைக! பா வின் ெமன்ைமயான இதயம் இந்தச் சச்சரவின் இைடயில் உைடந்
சுக்கு றாகிக் ெகாண் ள்ள . பாிகாரேம இல்லாத ெகா ைம!
அவ டன் ஏேதா விவாதிக்க ேவண் ம், அவ க்குப் ாி மா
ெசய்யேவண் ம்
என்ற ேவகம் கைர ரண்ட . ஆனால் ஒ
ரடைன மாற்றக் கூ ய ஆற்றல்
என்னிடம் இல்ைல.
ரடன் ஒ வேன
ரடன் அல்லன். அவ டன் வாதா ம்
அத்தைன ேப ம்
ரடர்கேள! அவர் ேபாய் விட்டார். நான் ெத க்கத கைளத்
தாளிட்
உள்ேள நடந்ேதன். சைமயலைற வாயிற்ப யில்
ழங்கால் ேமல் தைல
ைவத் உட்கார்ந்தி ந்தாள் பா . அைமதியாக அ கில் உட்கார்ந் ெகாண் அவள்
தைலேமல் ைக ைவத்ேதன். தைல எ த் ்ப பார்த்தாள். கண்கள் சிவந்
க்கம்
கண்
ந்தன. சட்ெடன்
கத்தின் கு க்ேக ைககைள ைவத் க் ெகாண்டாள். என்
கண்களில் நீர் ளிர்த்த . எப்ேபா ம் இ ேபால அழ ேவண்டாம் என்
ஆ தல்
ெசால்ல
யாமல் ேபாய்விட்ேடன். சாந்தத்ைதக் கைடப்பி க்க ேவண் ம் என்
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நீதிகள் ெசால்ல இயலாமல் ேபாய்விட்ேடன். 'உன் கு ம்ப நிைல மா ம்' என்
ேசாதிடம் கூற
இ ந்தாற் ேபா

யாமல் ேபாய்விட்ேடன். ஒன் ம் ேபசாமல் உட்கார்ந்தி ந்ேதன்,
ந்
ெசான்ேனன்-- " நீ இன் ம் வாெய
க்கிட்
சும்மா

இ க்கறிேய ஏன்? அந்த அள
பதில் ெசால்ல
யாம ேபாயிட் யா!"
ேகாபத்தினால்--"
ரட்
ம ஷங்கேளாட நயமா ேபாற்தனாேல பிரேயாஜனம்
இல்ேல" என்ேறன். பா
கண்கைளத்
ைடத் க் ெகாண்டாள். " வண்ணான்
ன்னாெல ஒெதகூட வாங்கச்ெசால்றியா?"
உண்ைமதான்! தன் ைடய
எவ்வள கீேழ ேவண் மானா

ரத்திற்கு ஒ ெபண் கு க்ேக வந்தால் அந்த மனிதன்
ம் இறங்கிப் ேபாய்வி வான்.

" நான் ேபச்சுக்குப் ேபச்சு பதில் ெசான்னா இந்த நிெலயிேல என்ெனக்கும்
இ ந்தி க்க
யா " என்றாள்.
" இ ந்தா

ம் பா

! சின்ன விஷயத்தேல எல்லாம் ஏன் அவ்வள

ரட் த்தனமா

நடந் க்கறா ?" என்ேறன். சற் ேநரம் வைரயில் பா
ேபசவில்ைல. " இ சின்ன
விஷயேம தவர இ க்கு
ன்கெத எல்லாம் காெலயிேல நடந் ட்
. ேநத்
சாயந்தரம் அவர் ேபனா பார்ட் யிேல வி ந் ட் தாம். அெத மட் ம் நம்பமாட்ேடன்.
எந்தப் பிராண சிேநகிதேனா அ த்திட்
ப்பான். அம்ப
பா ேபனா!"
"அ

ேபாயிட் தா? நிஜமாவா!

" நீ கல்யாணத்தெல பிரசண்ட் பண்ணிேய, அ தான் ேபாயிட்
. காத்தாெல
ஆபீசுக்குப் ேபாற் க்கு ன்னாெல என் ேபனாெவக் ேகட்டாக்கா நிப் ேபாட்ற க்கு
உன்கிட்ெட கு த்தி க்ேகன் ெசான்ேனன். அதனாெல வந்த தகரா . உன்ென ம்
என்ென ம் இஷ்டம் வந்தப திட்னா . எனக்கு உலகத்தெல இல்லாத அண்ணன்
ஒ த்தன் கிெடச்சானாம். அவெனப் பாத் ச் ெசாக்கிப் ேபாய்
ஷென மதிக்காெம
திாியறனாம். ' அந்தப் ேபனா சங்கதி என்கிட்ேட ஏன் ெசால்லேல? நான் நிப் ேபாட
மாட்ேடனா? என்ெனவிட உனக்கு அவன் ஒசத்தி ஆயிட்டானா? நீஙக ெரண்
ேசந்
எல்லா

என்ெனப் ைபத்தியக்கார னாக்க
ேவெல ம்

அவன்

லமா

ம்

ேப ம்

பாக்கறீங்களா? என் உதவியில்லாம

ெசய் க்கறியா?

அவன்

உன்ெனக்

காப்

பாத் வானா?' ன்
ேபசிட்ேட ேபானா . பா . நான் ேபனா சங்கதி அவர்கிட்ெட
ெசால்லேலன்
என் ெமல ஆத்தரம். தப் ன்
பண்ணிட்டா தப் தான்! ஆனா
நான் அப்ப ஏன் ெசய்ேதங்கற் க்குக் காரணத்ெத நாேன ெசான்ேனன். ' நான் எெதக்
ேகட்டா ம் நீங்க கா ெல ேபாட் க்கற் தில்ேல. ைலப்ராியிேல இ ந்
த்தகங்க
ெகாண் வரச் ெசான்ேனன். ேகக்கெல. கலர்
வாங்கிக் கு க்கச் ெசான்ேனன்.
வாங்கல்ெல. க தம் எ தற் க்குக் கார் கூட
ட்ெல இல்ேலன்னா கா ெல
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ேபாட் க்கெல.

நான்

எப்ெபா

எ

ேகட்டா

ம்

நடக்கெல.

நம்பிக்ைகயிெல ேபனா சங்கதி உங்ககிட்ேட ெசால்ல
மாட்டீங்கன்

இல்ெல. நீ என்ன ஆம்பேளன்
நான் எப்ப

எந்த

ங்கறீங்க? நீங்க ெசய்ய

ெதாிஞ்சப்ெபா எங்க அண்ணன்கிட்ட கு த்தா என்ன தப் ?"

'வாெய
!...ராஸ்கல்!
ண்ெட ஸ்கூல்
சாமர்த்தியத்ெதக் ெகாட்டறியா! என்னாெல
ேபாட் ட்

அப்ெபா

ப ப்ெப ெவளிேய காட்
உன்
ஞ்சா ெசய்ேறன். இல்ேலன்னா

நிைல நாட் க்கப் ேபாறியா? உனக்குச் சலாம்

ெசால்ற ெதல்லாம் ெசய்யற் க்கு நீ என்ன மகாராணியா?' பாத்தியா?
மகாராணி ஆேவன்? மகாராணியா இ ந்தா இப்ப

உன்

ன்னாெல

ஏன் தைல குனிஞ்சிக்கேறன்? மகாராணி உனக்கு உன் மெனவிெயவிட ஒசத்தியா?"
"நீ மகாராஜா ஆனா, நான் மகாராணி ஆேவன்
நான் ேகாபத் டன்.

ெசால்

யி க்க

ம்" என்ேறன்

"நான் அப்ப
ேபச்சுக்குப் ேபச்சு வளக்க மாட்ேடன். எனக்குப்
க்காத
விஷயங்க க்கு நான் திேல ெசால்ல மாட்ேடன். எனக்கு ஒண் ம் ேபசற் க்கு இஷ்ட
மில்லாம தைல குனிஞ்சிட் உக்காந்திட்ேடன்.
'நீ ெபாம்பேளங்கற்ெத ஞாபகம் ெவச்சுக்ேகா! நான் ஆம்பெள, உனக்குப்
தவர ேவெலக்காரனில்ேல. ெதாிஞ்சிதா பா

மதிேதவி.!' கட ேள! அ க்க

ஷேன
இந்தக்

ெகாதிப் , பாிகாசம், அதிகாரம், இந்த நரகத்ெத நான்...நான் தாங்க
யா ன்
ெசால் க்கிட்ெட அ ேதன். ஆ க்கிட்ேட வந்த பா க த்ெதச் சுத்தி ைகெயப்
ேபாட்
ேமெல விழற வெரக்கும் அ
கிட்ெட உக்காந் தி ந்ேதன். பா பிஞ்சி
ைகயாெல கண்ெணத் ெதாெடக்கும் ேபா ..."
"நல்லா
நல்ல ன்

இ க்கு
பா !
நிெனக்கேறன்."

இனிேய

"அண்ணா! நீ வர்ேலன்னா பா , நா

நான்

வர்ற

ேபாெறெத

நி த்திகற்

..."

"உனக்கு இரக்கத்ெதக் காட்ற சந்தர்ப்பம் கூட எனக்கில்லாெம ேபா
இதயத்தில் சல்ல
யாத திகில் கு ெகாள்ளத் ெதாடங்கிய .
நீண்ட ேநரம் ேபசாமல் உட்காந் தி ந் விட்ேடாம்.

பா

!" என்
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"சாி, எ ந்
கம் க விவிட் வா பா !" என்ேறன். பா
உடேன எ ந்
ெசன்றாள். ைபயி
ந்தைதக்ெகாட்
எல்லாவற்ைற ம் மைண ேமல் எ த்
ைவத்ேதன். நானி பிஸ்கட் பாக்கட் வ ம் வைரக்கும் காத் க்ெகாண்
உட்கார்ந்தி ந் அைத எ த் க் ெகாண் ெத
க்கு ஓ னான்.
"ேடய்! ேடய்!" என்
மாயமாய் விட்டான்.
"தி ட் ப் பய
அ கில் உட்கார்ந்

அைழத்தால், "அப் லம் வேரன் மாமா!" என்

க்குப் ேபச்சு வ

" என்றாள் பா

ெகாண்ேடன், "பா

ெசால்

. சாதம்ேபாட் க்ெகாண் . நான்

...!"

எ த் ப் பார்த்தாள்.
"நீ

ஒண்

ம்

நிெனச்சிக்காேத,

ெகாஞ்ச

ன்ேன

அவர்

திட்ன

ெதல்லாம்

ேகட்டப்ேபா மாமா ேமெல எவ்வள ேகாவம் வந் ேதா? நான் எப்ப ம் அவ்வள
ஆத்திரப் படல்ெல. அந்த நிமிஷேம வந் கண்
ன்
ெதாியாெம அ க்க ம்
நிெனச்ேசன். ஏேனா நின் ேபாயிட்ேடன்."
பா

வியப் டன் பார்த்தாள். "எவ்வள

ைகெய த் ஒ அ
இ க்கும்! வாழ்க்ெக

அவசரப் பட் ட்ேட! நீ அவெரக்

அ ச்சா அப் றம் ஏதாவ ேவ மா? எவ்வள அசிங்கமா
யற வெரக்கும் நிெனவிேல இ க்கற ேவெல இனிேய

எப்ப ம் அப்ப நிெனக்காேத என்ன! அ எனக்கு மட் ம் ெவக்கமா இ க்காதா?
ேபாவட் ம்.. யார் யார் பாவத்ெத அவங்க அவங்கேள அ பவிக்கிறாங்க! மெனவி
யானா ம்,
ஷனா நா ம் அம்மா வானா ம், குழந்ெத யானா ம் யார்
பண்ண க்கு அவங்கேள பலன் அைடயறாங்க. அந்தத் தண்டென கட ேள பாத் க்
கு க்க ேம தவர நாம இல்ேல. மாமா ேமெல உனக்கு ெராம்ப ெவ ப்
வந்ததில்ேல?"
"இல்ெல பா ! ேகாவம் வந்தெதன்னேமா நிஜம்தான்----ஆனா
நிெனச்சுக்காெத!" என்ேறன் ெவட்கப்பட் க்ெகாண் .

ஒண்

ம்

பா
சாதம் சாப்பி வைதப் பார்த்தால் எனக்ெகன்னேவா ேவதைனயாக இ ந்த .
மைனவிக்குச் சாதம் ேபா கிேறாம் என் ஆணவம் ெகாள் ம் கணவன் அ கிேலேய
ஒவ்ெவா
வினா
ம் வாழ்ந்
பார்த்தாள். நான் கண்கைள ேவ

வ ம் பா ,---- எதிர்பாராமல் என் கண்கைளப்
பக்கம் தி ப்பிக் ெகாள்ள யற்சிக்க வில்ைல.
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பா

ெசான்னாள்--" என்ென ஒ த்தர் ஆதாிக்கறார் எங்கற நன்றி உணர்ச்சி

எத்தென நாளக்கிக் கு ம்பத்தெல ஒட்

ெவக்கும்

ெசால்ேற?"

நான் ஒன் ம் ேபசவில்ைல.
"காெலயிெல யி ந் ேசா
எனக்குப்
க்கெல" என்
எ த் க் ெகாண்டாள்.

சாப்பட மனசு வராம சும்மாேவ இ ந்ேதன். இப்ப ம்
ெசால் க் ெகாண்ேட தண்ணீர் கிளாைசக் ைகயில்

" பா !... என்ன அ ?" என்
ெசால்வதற்குள் ைகேமல் தண்ணீர் ஊற்றிக்
ெகாண்டாள். " ேபா ம் அண்ணா! நாெளக்கி எ ந் ேவெல ெசய்யற் க்கு இப்ெபா
சாப்ட
சற்

ேபா ம்,"
ேநரம் ெமௗனமாகக் கடந்த .

"அண்ணா! லட்சுமி அத்ெதயப் பற்றி உனக்குத் ெதாி மா?" என்றாள் பா
மீண் ம் ேபச ைவப்பதற்கு.
"எனக்கு அவ்வளவா ெதாியா , ஆனா ஏேதா
ேபாயிட்டாங்கன் ெசால்வாங்க. அந்த அத்ெததாேன!"

, என்ைன

ேவண் க்கிட்

"ஆமாம், கட ெள ேவண் க்கிட் ேநாெய வர ெழச்சிக்கிட்
அத்ெத தான்! ெராம்ப அதிர்ஷ்டக்காாி!"

ெசத் ப்

ெசத் ப் ேபாயிட்ட

"ராத்ாியிெல
வாசல்ெல
ப த் க்கும்ேபா
அத்ெதெயப்பத்தி
பாட்
ெசால் ட்
ந்தா என்னக்கி ேகட்டா ம் அன்னக்கிப்
சா இ க்கும். ேகக்கக் ேகக்க
என்னன் ெசால்ல
யாத ஆேவசம் கெர ரண் வ ம்."
"அத்ெத விஷயங்க உனக்கு நல்லாத் ெதாி ம்

நிெனக்கேறன். மாமியார்

ட்ெல

ெரம்ப ேவதெனங்க பட்டாங்களாம் இல்ெல?"
"அத்ெத அ பவிச்ச ேவதெனயில்ேல, நரகம்! பாட் ெசால் ச் ெசால் நி த்த
யாம அ வாங்க. அப்ெபா நான் என்னேவா ெராம்ப ெபாியவளா ஆயிட்டா மாதிாி
பாட் கண்ெணத் ெதாடச்சி ஆ தல் ெசால் ேவன். நா ன்னா பாட் க்கு உயிர்.
அத்ெத மாதிாிேய இ க்ேகன்
ெசால்வாங்க. என்ெனப் பாத் ட்
ந்தா அத்ெத
ஞாபகம் வ
ன் ெசால்வாங்க.
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ஓேர ஒ
ெபாண்ெண ெசல்லமா வளத்
கிட்ெட ஒ
ஊ◌ா◌்ெல நல்ல
ெசாத் க்காரரா பாத்
கல்யாணம் பண்ணாங்க. அத்ெத அழெகப் பத்திப் பாட்
ெசால் ட்
ந்தா அதிசயமா ேதா ம். எ ெபாய்யானா ம் அத்ெதேயாட அழகு
ெபாய்யாகா . தெலயிேல யி ந்
கால் சுண் விரல் வெரக்கும் பத்தெர மாத் த்
தங்கம் ேபால நிறம், வார்த் ெத த்த விக்ரகம் மாதிாி அங்க லட்சணத்ேதாட கண்ெணப்
பறிக்கிற அழகாம். கன்னங்கேறல் . அடத்தியா, அழகா இ க்கற கூந்தல் பின்ன
யாம
ச்சுப் ேபாட்டா அந்த
ெகல்லாம்
சந்திரென
யி க்கிற
க ப் ேமகங்கெள ஞாபாகப்ப த் மாம். ெராம்ப அகலமான அந்தக் கண் ங்கெளத்
ெதறந்
பாத்தா தாமெர
த்தி க்குேதான்
சந்ேதகப் ப ம்ப யாச் ெசய் மாம்.
சாதாரணமா ெசவப்பா இ க்கிற உதட்ெடப் பாத்தா ெவத்தெல பாக்கு நிறம் ஒட்
இ க்குதா இல்ெலயான்
ாியாதாம். கால் நகம் கூட தாமெர இதழ் மாதிாி மி
வா
சுத்தமா பிரகாசிக்குமாம். அத்ெத பச்ெசத் தண்ணி கு ச்சா ெதாண்ெடயிெல இறங்கற
ெதாி மாம். எதிேர இ க்கறவங்க உ வம் அவங்க கன்னத்தெல பிரதி ப க்குமாம்.
அந்தக் ெகாள்ெள அழெகப் பாத்
சந்திரன் சி த் ப் ேபாவானாம். அத்ெத
அ ◌ா◌்வமான அழகு உ வமாம்! தங்க நிற உடம்பிெல அடர் நிற ேசெலெய ம சார
ெவச்சி கட் ட் , தெலயிேல ெவச்சி, ஆரத்தி தட்ெடக் ைகயிேல எ த் ட் , தினம்
காெலயிெல ேகாவி க்குப் ேபாய்
ெஜ பண்ணிட்
வ வாங்களாம். சாயந்தர
ேநரத்தெல இனிெமயான ெதாண்ெடெய எ த் ப் ராணப் ஸ்தகங்க பாராயணம்
பண்ணா ேகக்கறவங்க ெமய்மறந் ேபாவாங்களாம்.
அத்ெத ஒ

ெதய்வப் ெபண்! ஆனா சபிக்கப்பட்டவ!

அ ◌ா◌்வமான அழகி! ெராம்ப

◌ா◌்பாக்கியசா !

அத்ெதயப்
ஷன் கண்ெண த் கூடப் பாக்கெல. அத்ெதயின் இன்ப ெமல்லாம்
கல்யாணத்ேதாட
ஞ்சி ேபாயிட்ட . கல்யாணப் ெபாண்ணா நரகத்திெல கா
ெவச்சா.
மாமாவின் லட்சணங்க ேவ . வி ப்பங்க ேவ . பழக்கங்க ேவ . அந்த விஷயம்
தாத்தா க்குத் ெதாியாதா? அப்ப ன்னா ெதாி ம்.
சும் ெதாி ம்--- ஆனா அந்தக்
காலம் ேவ . அந்த மனிதா◌்கள் ேவ . ஆ க்குத் தைட எங்கற்ேத கிைடயா .
ஆ க்குக் ெகட்ட நடத்ெதன்
கிைடயா . அதனாேலதான் அத்ெத ஒ ஒ க்க
மில்லாதவ க்கு மைனவி ஆனா.
ஆனா மாமாவின் தீய பழக்கத்தெல ஒ
அத்ெதயின் அழகு சக்தியில்லாம ேபாயிட்ட .

ஆழம் இ ந்த . அ

ன்னாெல
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மாமா ராத்ாி ஆன ம் இஸ்த்ாி ேபாட்ட மல்
ேமெல சாிெக

ண்

ேவட்

ேகாட் , வாசென எண்ெண

கட் , அல்பாக்கா ேகாட்

சி பாகவ்தா◌் கிராப்ெப நல்லா

வாாி, கன்னத்தெல வாசெனத் தாம் லம் அடக்கி, பத்
நட்சத்தரம்

மாதி◌ா◌ி

ஆட் க்கிட் .,

ெஜா க்க,

தகதகன்

விரல்ேல ம் ேமாதரம்

பிரகாசிக்கற

ட்ஸ் மாட்ன காேலாட டக் டக்குன்

ெவள்ளிப்

பிரம்ெப

ராஜ நெட ேபாட்

நடந்

ேபாவாராம். எங்ேக? தாசித் ெத
க்கு! அள
மீறிய ஆவேலாட தன் ைடய
எல்லாத்ைத ம் அர்ப்பணம் பண்ணி தாசிங்க சன்னதிக்கு---வி யற் காலெம எந்த
ேநரத் க்ேகா, அலங்கார ெமல்லாம் கலஞ்சி, தாசிங்க ைகயிெல கட்ன மாெல கசங்கி,
பல ரகமான வாசெனங்க மணக்க
ேசந்
வாசல்ெல ப க்ெக ேபாட் த்
ங்குவாராம்.
இந்தத்

◌ா◌்ப்பாக்கிய நிெலக்கு அத்ெத ேவதென பட்டாேளா இல் ேயா,

ெசால்லப் ேபானா எதாவ

நிெனச்சாேளா இல் ேயா, பாட் க்குக்கூடத்

ப்

கிைடக்கெல, எந்த ேநர ம் அத்ெதயின் கத்ெத அலங்காிச்ச ன்
வல் எத்தென
ேவதென யி ந்தா ம்
மெறச்சி ம். அத்ெத என்ெனக்காவ
ணிஞ்சி
ஷன்
அெறக் குள்ேள ேபானா தி ம்பி வ ம் ேபா மி
வான கன்னங்க ேமெல காட்சி
அளிக்கும் க ப் வாிங்க நடந்த ேமாதைலச் ெசால்லாமல் ெசால் ம். உடம் ெல ஓட்ற
ரத்தெமல்லாம் ஒண்
ேசந்
கன்னத்
ேமெல வாிங்கள்ேள கட் க்கிட்
நாள்
கணக்குெல நின் ேபாயி ம். அ
ஷன் கிட்ெட அ பவிச்ச சுகம்!
இனி கு ம்ப விஷயம் - சாதாரணமாேவ அந்தக்
ம மக---ன்னாெல ஆட் க் குட் தான்! சச்சர
உ வம் ேவ ம்னா அத்ெதயின் மாமியார் தான் அ
பசி தீர்ற அள சாப்பா கிைடயா . ஒ நாள் விட்
ளி எண்ெண கிைடயா . அத்ெதக்கு அறி

காலத் மாமியார்
ன்னாெல
க்கும் ரட் த்தனத் க்கும் ஒ
! எந்த ேவெள ம் அத்ெதக்குப்
ஒ நா க்காவ கூந்த க்குத்

ெதாிஞ்ச நாள்ேள யி ந்

நடந் வ ம்,

உயி க்குயிரான கட ள் பிரார்த்தென, ராண பாராயணம் ெகாஞ்ச ம்
ன்ேனற
யல்ேல. நாள்
வ ம் ேவெல! மாமியார் நிெனச்சி நிெனச்சி ஆெணயிட்ற அர்த்த
மில்லாத ேவெல! மகன் ட் க்கு வந்த ம் ம மக ேமெல ஏேதா ஒ குற்றச்சாட் ---விைள தண்டென தான்! அத்ெத
ட் க்கு ெவளிேய இ க்கும் நா ங்க அந்தப்
பி யள

சாதம் கூட கிைடக்கா . 'ஊர்ெல ம மகங் ெகல்லாம் அழகா குழந்ெதங்க

ெபத் கிட்
ந்தா நீ நன்னா நின் ட் உக்காந் க்கறயா? மலட்
ண்ெடக்கிச்
சாதம் ேவெற ேகடா! ன்
காிச்சி ெகாட்
அன்னக்கி
ரா பட் னி ேபாட்
வாங்களாம் மாமியார்.
நிெறய எத்தென கட்
ந்தா ம், அத்ெத எப்ேபா ம்
ப க்க ேவண் ய தெர ேமேலதான்---- எவ்வள தான் பா ம் தயி ம் இ ந்தா ம்
அத்ெத கு க்க ேவண் ய கஞ்சித் தண்ணிதான்!
அத்ெதக்கு யாராதர ம் இல்ெல. யார்கிட்ெட இ ந் ம் சந்ேதாஷமில்ேல. ஆனா ம்
தன் கஷ்ட சுகங்கெள என்ெனக்கும் ெபத்த அம்மா கிட்ெட கூட ெசால் க்கெல. யார்
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லமாவ
மக விஷயங்க ெதாி ம்ேபா
பாட்
ெபா த் க்க
யாம
அ வாங்களாம்.
அத்ெதெயப்
பார்க்கலாம்
அவங்க
ஊ க்குப்
ேபானா
வண் யி
ந் இறங்கி இறங்கற் க்குள்ேள சம்பந்தி அம்மா க க ப்பாக எதிேர
வந் , 'என்னாம்மா! மகெளக் கஷ்டப் ப த் ேறாம்
பாக்க வந் ட் யா?'ன்
ஈவிரக்கமில்லாெம ேகப்பாங்களாம். பாட் க்குக் ேகாவம் அடக்க
யாம வந்தா ம்
ெபா த் க்கிட் ,
ேபா

?

ெசால் ட்

'அ ன்னா

என்னேவா

அண்ணி!

அவ

கு ந்ெதெயப்

க்குக்
பாக்க

கஷ்டம்

என்ன

ம்

ேதா

இ க்கப்
ச்சி.."ன்

ந்தா, 'ேபா ம் சும்மா இ ம்மா! நீ ஒ த்தி தான் மகெளப் ெபத்ெத! அவ

என்ன பா
கு க்கறாளா? அ க்க க்கு ஓ வர்ேற'ன்
ெசால்வாளாம்.

ஞ்சியி ல க்கறா மாதிாி

பாட் பதில் ஒண் ம் ெசால்ல மாட்டாள். ெசான்னா வ ஷத க் ெகா தடெவ
மகெளப் பாக்கற பாக்கியம் கூட இ க்கா . பாட் இ க்கற வெரக்கும் சம்பந்தி
பக்கத்தேலேய திாிஞ்சிக்கிட்
ப்பாளாம். அப்ெபா பாட் ஒண் ம் ேபச
யாத
நிெலயில் இ ப்பாங்களாம். மகெளக் ெகாஞ்ச ேநரம் கண்ணாெல பாத் ட் உடேன
வண் ெயப் ட்டச் ெசால் வந்
வாங்களாம். சம்பந்தி அம்மா சாப்பாட் க்குக்கூட
ஒண் ம் ஏற்பா பண்ண மாட்டாங்களாம்.
வ ஷத் க் ெகா தடெவ ஏதாவ ஒ பண் ெக சாக்குெல அத்ெதயப் பிறந்த
ட் க்கு அெழச்சிட்
வந்தா தாத்தாக்கும் பாட் க்கும் அன்னக்கி ஒ
ெபாிய
தி விழா மாதிாி இ க்குமாம்.
ஒ நா
பாக்க ம்

சாயந்தரம் தாத்தா வயல் ந ேவ நடந்
கிட்
ந்தப்ெபா மகெளப்
என்னேவா ேதாணிச்சாம். உடென
ண்ெட உதறி ேதாள் ேமெல

ேபாட் ட் , தங்கப் ண் ேபாட்ட ைகத்த ெயக் ைகயிெல
ஊ க்குப் றப் பட்டா .
ட்
ன்னாெல ேபாற் க் குள்ேள நல்லா
அெறயிெல ஆப்த நண்பர்கேளாட அரட்ெட அ
நின் ட்
க்கற மாமனாெரப் பாத் ம்கூட ஒ
தெல ேமெல அ ச்சா மாதிாி அவமான மாயிட்
ம மகெனப் ேப

ெசால் க் கூப்ட்டா . அவ

சிக்கிட்ேட ம மகன்

இ ட் ட்
. ம மகன் கச்ேசாி
ச்சிட்
ந்தா . ெத வாசல்ேல
வார்த்ெத ேபசல்ெல. தாத்தாக்குத்
. ஆனா ம் சமாளித் க் ெகாண்

ெவளிேய வராமேல-- 'யார் நீ?'ன்

ேகட்டாராம். தாத்தாக்கு ஆத்தரம் ெபாங்கி வந்த . 'என்ெனத் ெதாியாத மாதிாி
ந க்கிறிேய? நான்தான் அக்ரகாரம் ராமய்யா.'
'ஓேஹா!

அக்ரகாரத்திெல

உன்ெனப்

ேபால

ராமய்யாங்க

லட்சம்

ேப

இ க்காங்கேள! எல்லாெர ம் எனக்குத் ெதாிஞ் சி க்க ங்கறியா?'ன் ெசால் ட்
சிேநகிதங்கேளாட ேசந் வி ந் வி ந் சிாிக்கத் ெதாடங்கினாராம். தாத்தாக்குக்
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ேகாவம்

கைர ரண்ட .

உ மிக்ெகாண்

கற் க்குள்ேள சம்பந்தி அம்மா ெத

தங்கக்ைகத்த ெயச்

வாசப்ப யிெல எட் ப் பாத்

ேகட்டாங்க. தாத்தா ெகாஞ்சம் சாந்தம் வந்

சுத்தத்

ெதாடங்

'யாரய்யா நீ?'ன்

'நான்தாம்மா தங்கச்சி! லட்சுமிேயாட

அப்பா.'
'எந்த லட்சுமி?'
ேபரதிர்ச்சி யைடஞ்ச தாத்தா ம வினா சட் ன்
தி ம்பிட்டார். தாத்தாக்குத்
தீராத அவமானமா இ ந்த . அன்ெனயிேல யி ந்
அந்த
ட்
வாசப்ப ெய
ம ப ெமதிக்கெல. பாட் ெயக்கூடப் ேபாகக்கூடா ன் நி த்திட்டார்.மக ெசத் ப்
ேபாயிட்டான்
ெநெனச்சிட் , அந்த ட் ப் ேபச்ேச எ க்க ேவணாம்
உத்தர
ேபாட்டார். பாட் தாெர தாெரயாக் கண்ணீர் வ ச்சாங்க. தாத்தா கால்ெல வி ந்
ேவண் க்கிட்டாங்க.க ெண
ள்ளங் ெகாண்ட தாத்தா கண்
ெதாடச்சிக்கிட்
பாட் க்கு ஆ தல் ெசான்னார். பண் ெகக்கி மகெள ம் ம மகென ம் அெழச்சிட்
வரச் ெசால்
அ ப்பிச்சார். ஆனா ம மகன் இரக்கம் இல்லாெம வரமாட்ேடன்
பி வாதம் பி ச்சி உக்காந் ட்டார். ' என் ேபச்ெசத் தட்டாேத பா ! உன் அம்மாெவப்
ேபால நான். பண் ெக நா
என் வயி

எங்க

ட்ேல எெல

ன்னாெல உக்காந்

நிெறஞ்ச மாதிாி இ க்கும்பா!' பாட்

ம மகெனக் ெகஞ்சிகிட்

சம்பந்தி அம்மா எாிஞ்சி வி ந் -- 'பண் ெக நா
ேபாட

ம்?* அந்த அள

பாசத்ெதக் ெகாட்
ேபாறியா?'ன்

சாப்பா

எ ந்தி ச்சா,

உன்

ந்தா.

ட்ெல எ க்கு எெல

நாங்க சாப்பட்ற தில்ைல? ெபத்த தாய்ப்

அழறியா? இல்ெல தட்செண காணிக்ெக ஏதாவ

ெவக்கப்

ேகட்டாளாம்.

அந்த அம்மாேவாட குறிப்ெபப்
ாிஞ்சிகிட்ட பாட்
ஏேதா தட்செண
ெகா க்கேறன்
ெசால் வாக்கு கு த் ம மகென அெழச் சிட் வந்தா. பண் ெக
நாள் ம மகெள ம் மகெள ம் ேசத் ெவக்கற் க்ேக இந்த யற்சிெயல்லாம்-- ஆனா
மாமா வி ந் சாப்ட் ட் ெவத்தெல பாக்ேகாட இ ந்த
பாங்கெள ேஜபியிெல
ேபாட் க்கிட்
றப்பட் ப் ேபாயிட்டாராம். பாட்
க்கப்பட் க்கிட்
ந்தா அத்ெத
ஆ தல் ெசான்னாங்களாம். 'அம்மா! ஏன் அவ்வள

ேவதென படற? நமக்குப்

ராணக் கெதங்க ெதாிஞ்ச தாேன? சீதா ேதவிெய விலக்கி ெவச்ச

ராமச்சந்திரன்

ம ப

ம் ஏத் க்க யா? காட்ேல தமயந்திெய விட் ப் ேபான நளச் சக்கரவர்த்தி

ம ப

ம்

சத்தியவான்

ேசந் க்க யா?
ம

ப

ம்

சாவித்ாிெயத்
உயிேராட

தனிய

வரல் யா?

விட் ட்

ெசத் ப்ேபான

கஷ்டப்பட்டவங்ெகல்லாம்

ஒண்

ேசந்

சுகப்பட யா? தர்மத் க்குத் ேதால்வி வந்த ன்

ேகட்

க்கறமா? ஏம்மா, எல்லாம் ெதாிஞ் சி ந் ம் ேவதென படேற?'

எங்ேகயாவ
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அத்ெத அேத ைதாியத்ேதாட எதிர்காலத்

ேமெல ஏேதா நம்பிக்ைகேயாட நா

வ ஷம் கு த்தனம் பண்ணாங்க. அந்தக் காலத்தெல ஊர்ெல அத்ெதயின் ெபா ெம,
நல்ல குணங்க, அழகு இைதெயல்லாம் கழாதவங்கேள கிைடயா .
மாமாவின் பிாியத் க்குப் பாத்திரமான ேமாகனாங்கிக்கு அத்ெதயின் அழெக
ேநாிேல பாக்க

ம்

ம், அவங்க நல் குணத்ெதப் பாிட்ெச பண்ண

ம்

ம் எண்ணம்

வந்த . மாமாெவ வம் க் கி த்தா. ' உங்க அதிகாரம், உங்க படாேடாபம், எல்லாம்
எங்கிட்ெடதான் நடக்கும்.! உங்க ெபண்டாட்
ன்னாேல என்ேனாட ேசந் நீங்க
நிக்க
ஞ்சா உங்க ெப ெம ெதாி ம், நடக்குமா?' ன்
பாிகாசம் பண்ணிகிட்ெட
ண் விட்டாளாம். அப்ெபா மாமா ேமாகனாங்கிெய ஓரக் கண்ணாேல பாத் கிட்ேட
ெராம்ப ேலசா, கர்வத்ேதாட சிாிச்சி ப்பாேரா என்னேமா!
அந்த ம நாேள மாமா ேமாகனாங்கிெய, பிரயாணத் க்கு ஏற்பா
ெசஞ்சி
சட் க்குக் கூட் வந்தார். பல்லக்ெக விட் இறங்கன உடென அத்ெத ைகயாெல
ேமாகனாங்கி காெலக் க வ ெவச்சா . அ அ ர்வமான விஷயம்! சாமான்யமான
ெபண் ேகட் ச் சகித் க் ெகாள்ள
யாத விஷயம்! ஆனா அத்ெத அந்த ேவைல ெயப்
ன்சிாிப்ேபாட ெசஞ்சாங்க! ேமாகனாங்கி பாதத்திேல யி ந்
ஈரத்ெத ஒத்தி
எ த்தாங்க! ைகெயப்
ச்சி அெழச்சிட் ப் ேபாய் கட் ல் ேமெல உக்கார ெவச்சாங்க!
விதவிதமான பலகாரத்தட் ங்க, பால் கிளாசுங்க எ த் க் கு த்

ேவெலக்காாி மாதிாி

பக்கத்தெல நின்னாங்க! ேமாகனாங்கி க ச்செத மாமாதிங்கற் ,
மிச்சத்ெத ேமாகனாங்கி கு க்கற் , ெரண்

மாமா கு ச்ச

ேப ம் சந்ேதாஷமா ேபசிக்கிட் , எச்ெச

கலந் கிட் , சரச சல்லாபங்க பண்ணிக்கிட்

ந்தா, அத்ெதயின்

கத்தெல ஒ

கவெலக் ேகாடாவ , ேகாவத்தின் அறிகுறியாவ , பி க்காதெதப் பாக்கற
உணர்ச்சியாவ
ெகாஞ்சம்கூடத் ெதாியேவ யில்ேல! அத்ெதெய ஓரக் கண்ணால்
பாத் கிட் ஒவ்ெவா நிமிஷ ம் விஷப் பாிட்ைச பண்ணிட்
ந்த ேமாகனாங்கி
அதிர்ச்சி யைடஞ்சா. ம சாெர ெவச்சி கட்ன டெவேயாட, ெராம்ப அழகான சிாிச்ச
கத்ேதாட இந்த உலக விஷயங்க க்கு மிகத் ெதாைலவாக நிற்கும் அத்ெதயின்
ன்னாெல, ேமாகனாங்கி ெவக்கப்பட் த் தைல குனிஞ்சா. தன்ென ஒ
உலகப்
ேபரழகின்
கர்வப் பட் ட்
ந்த ேமாகனாங்கி மானபங்கப்பட் த் ேதாத் ப்
ேபாயிட்டா. ேபாவதற்கு
ன்னாெல அத்ெதயின் வாழ்த் க்கேளாட
சா
மாறிப்ேபாயிட்டா. க்கம் நிெறஞ்ச இதயத்ேதாட ேமாகனாங்கி ைகெய த் அத்ெதய
வணங்கிட் த் தன்
ட் க்குப் ேபாயிட்டா. அன்னக்ேக ேமாகனாங்கி காதலன்
வர்றெத ெவ த் ட்டா. அேதாட மாறிய மனேசாட கு ட க்கு அறி விளக்கு காட்ட
யற்சி பண்ணினா. 'சுவாமி! சாட்சாத் லட்சுமி ேதவிக்குப்
ஷனா யி க்கும் நீங்க
என்
ட்
வாசப்ப
ஏறி வர்ற
தீராத அபசாரம். இனி என்னாெல சகிச்சிக்க
யா .

ரதி

ேதவிெய

அலங்காரத்ேதாட கண்ணா த்

மெனவியா
ண்

ட்ெல

ெவச்சிக்கிட் ,

ேம

க்கு

அழேகாட, மிக மட்டமான நிெலயிெல வா ம்
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எங்க ேமெல ெவச்சி க்கும் இந்த ெவறிக்கு அர்த்தெமன்ன? அவங்க அழகு, அவங்க
நல்ல குணம் என்ெனக்கும் சாசுவத மில் யா? நீங்க நா த் ேத வ ம் இந்த உ வம்
எந்த நிமிஷத்தெலஅழிஞ்சி ேபா ேமா, இந்த இனெம எந்த ேநரத்தெல மெறஞ்சி
ேபா ேமா ேயாசென பண்ணீங்களா? நடந்த க்கு வ த்தப் பட் ப் பயனில்ெல.
இனிேம அந்தப் ெபண் ெதய்வத் க்கு அநியாயம் நடக்கக் கூடா . நான் விபசாாி
யானா ம் எனக்கு ஆத்ம தி ப்தி ேவ ம். இனிேம என் வாழ்க் ைகயிேல
அ ெய த் ெவக்கக்கூடா நீங்க. உங்க க்கு ஞாேனாதயம் வந் உங்க குத்தத்ெத
உணர
ஞ்சா, அந்தத் ேதவெத இந்தத் ர்ப்பாக்கியசா ெய மன்னிக்க
ேமாகனாங்கி தாெர தாெரயாக் கண்ணீர் வ ச்சா. மாமா அதிர்ச்சி

ஞ்சா ...'
யைடந்

'ேமாகினீ!'ன்
கதறிகிட்
கிட்ேட ேபானா. அந்தம்மா சரசரன்
ப க்ைக
அெறக்குள்ேள ேபாய் கதெவ அெடச்சிக்கிட்டா. அப் றம் மாமா க்காக அந்தக்
கத ங்க திறக்கேவ யில்ெல. மாமா மேனாவியாதியிெல ப க்ைகயிெல வி ந்தார்.
ஒேரய யாப் லம்பற் , க்கப்பட்ற , ைபத்தியம் பி ச்ச மாதிாி எ ந் திாியற
தலான லட்சணங்க வரவர அதிகமாயிட்
. ம ந் ங்க ஒண் ம் பலன் தரல்ெல.
மாமாவின் ேவதென அத்ெதக்குத் ெதாி ம். தானாகேவ ேமாகனாங்கியின்
ட் க்குப் றப்பட்டாங்க. ஆனா ேமாகனாங்கி அ த்த நாள் ராத்ாிேய ஊெர விட் ப்
ேபாயிட்டா. அத்ெத ஏமாற்றத்ேதாட தி ம்பி வந்தாங்க. இனி மாமாவின்
மேனாவியாதிக்கு ம ந்தில்ெல,
நிெலெம ெராம்ப ேமாசமாயிட்

ைவத்தியமில்ெல. நாட்கள் ேபாயிட்
ந்த .
ந்த .
க்க ம் சாப்பா ம் இல்லாெம அத்ெத

ெசஞ்ச ேசெவ
ணாப் ேபாயிட்
ந்த . மாமா யமன்
கத்தெல, சாவின்
வாசப்ப யிெல நிெனவில்லாெம வி ந் கிடந்தா . ேசாக ேதவெத ேபால உக்காந்
தி ந்த அத்ெத என்னேவா திடீர்
நிென
வந்தாப்ெபால எ ந்தாங்க. கட ெள
தியானம் பண்ணிக்கிட்ெட மாமாவின் ப க்ெக சுத்திப் பிரதட்சணம் பண்ணாங்க. "
பிரேபா!
ராமா! என் ஆ ெச என்
ஷ க்குக் ெகா த் ட் இந்த ஏெழெய உன்
கிட்ெட அெழச்சுக்ேகா அப்பா! சுமங்க யா இந்த ஜன்மத் க்கு
வர ம் ராமா!
இ தான் என் ேகாாிக்ெக! ன் பிரார்த்தென பண்ணிக்கிட்டாங்க.
பக்தர்கெள ேவற விதத்தெல சந்ேதாஷப் ப த்த
யாம தன்கிட்ெட அெழச்சுக்கத்
தயாரா இ க்கறார் ேபால இ க்கு
அந்தக் கட ள்!
னிதத்தின் உ வமான
அத்ெதேயாட பிரார்த்தென ப ச்சி . மாமாக்கு உடம் குணமாச்சி. அத்ெத ேநாயிெல
வி ந்தாங்க. அப்ெபா பாட் நிெறஞ்ச கர்பத்ேதாட இ ந்தாங்க. மகேளாட ேநாய்
சங்கதி ெதாிஞ்சி தாங்க
யாத க்கத்ேதாட வந்தாங்க. ைவத்தியம் பண்ணலாம்
ேபானா அத்ெத த த் ட்டாங்க. ' அம்மா! என்
ஷன் ஆேராக்கியத் க்காக என்
பிராணென தானம் பண்ணிட்ேடன். இந்த ேவண் தல் நிெறேவறாெம நான் உயிேரா
க்க

ம்

நிெனச்சா அ

ெபாிய குத்த மில் யா? என்ென மறந்

அம்மா! நான்

கட ள் கிட்ெட ேபாேறம்மா!' அத்ெதயின் ேநாய் தீவிரமான நாேள தாத்தா ேகாபத்ெத
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மறந் பி வாதத்ெத விட் , ம மகன்
ெகதிரா ைவத்தியம் பாத்தார்.

ட்ெல கால்ெவச்சா . அத்ெதயின் ம ப் க்

இன்ெனா
ர்ப்பாக்கியம்!அத்ெத
ரமானா. உடம் ேமெல ெநல்
ேபாட்டா
ெபாறியற அந்தக் காய்ச்சல்ேல ம மக க்குத் தெலக்கு ஊத்தி ஆக ம்
பலவந்தப்
ப த்தினா மாமியார். மனித உ வத் ராட்சசி! நன்றி மறந்த ஜன்மம்! பாட் எவ்வள
அ
ம் கா ெல ேபாட் க்கெல. ஆசாரத் க்கு எதிரான ேவெலங்க ஒண் கூட தன்
ட்ெல நடக்க கூடா ன்
ெசான்னா. தாத்தா சட் ன்
எ ந்
வண் தயார்
பண்ற க்கு ெவளிேய ேபானா . அ க்குள்ேள அந்த ராட்சசி ெபாிய பாத்தரத்தெல
தண்ணி ெகாண் வந் ம மக ேமெல ஊத்திட்டா.
அன்னக்கி ராத்ாி அத்ெதக்கு நிென

தப்ப்பிட்ட . சூாியன் உதயமானான். அத்ெத

மெறஞ்சி ேபாயிட்டாங்க. அழகுராணி, தாய்ெமயின் உ வம், சுமங்க யா உயிெர
விட் ட்டா. நிெறஞ்ச கர்ப்பிணியான பாட் அந்தத் தாய்ெமச் ேசாகத்ெத எப்ப த்
தாங்கிக்கிட்டாங்கேளா, ஏன் ெழச்சி இ ந்தாங்கேளா அவங்க
இன்ெனா

விசித்ரம்!

அத்ெதயின்

உடம்

ெந ப்பிெல

க்ேக ாியல்ெல.
கலந்

மாயமாய்ப்

ேபாயிட்ட அேத ேநரத்தெல பாட்
குழந்ெத ெபத்தாங்க, ேவண் க்கிட்
ேவண் க்கிட் ஒேர ஒ ஆண்பிள்ெள! என்ன உலகம்! எத்தென விசித்ரங்கெளப்
பெடச்சு வி
!
அப்பப்ெபா கட ள் ம
ேபால இ க்கு !
ஒ

ஷங்கெள ெபாம்ெமங்களா ெவச்சிகிட்

குழந்ெத சா ! இன்ெனா

விைளயா வார்

குழந்ெத பிறப் ! அந்தத் தாயின் இதயம்

க்கப்ப மா? சந்ேதாஷப் ப மா? உணர்ச்சிங்க எப்ப இ க்கும்? பாட் கூட சாியா
பதில் ெசால்ல
யாெம ேபாயிட்டாங்க. அந்தப் பச்ெசக் குழந்ெததான் எங்கப்பா!
அப்பா ெபாியவராகி அவ க்கு நான் ெபாறந் ெகாஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு, பாட்
எனக்கு இந்தக் கெதெயச் ெசால் ட்
ந்தா. அந்த உணர்ச்சிங்கெள எப்ப
வர்ணிப்ேபன்?"
***
பா
நி த்தினாள். நான் அ த்தமாகப் ெப
ச்சு விட்ேடன். "எவ்வள
விசித்ரமான கெத ெசான்ேன பா ! அத்ெதெயப் ேபல நீ இ க்கேறன்
ெசான்னாங்களா பாட் ?"
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"ஆமாம்! ஒ
இப்ெபா ேதா

உ வத்திெல மட் மில்ெல. தைல எ த்திேல கூட இ க்கேறன்
. அத்ெதயின் சாித்ரத்ெதக் ேகட் அப்ெபா நான் என்ன நிெனச்ேசன்

ெதாி மா? அத்ெதக்கு எவ்வள
அழகு இ ந்தா ம், எத்தென நல்ல குணங்க
இ ந்தா ம்
ஷெனக் காெலவிட்
நகராம ெவச்சிக்க கூ ய அறிவாற்றல்
இல்

ேயா, அ க்கு ேவண் ய சாமர்த்தியம் பத்தாேதா, அத்ெதயின் அப்பாவித்தனேம

அவங்கெள ப வாங்கிட்டேதான் ம், அத்ெதயின் இடத்தெல நாேன இ ந்தா அந்த
மாதிாி கஷ்டங்க க்கு ஆளாக மாட்ேடன் ம்... அண்ணா! இப்ெபா நிெனச்சா
எனக்குச் சிாிப் வ
. என் தீர்மானங்க க்குப் பின்னாேல எத்தென உண்ெமங்க
மெறஞ் சி க்குேதான்
அப்ெபா எனக்கு யாராவ ெசால் யி ந்தா நம்பியி க்க
மாட்ேடேனா என்னேவா!
அன்னக்கி - கல்யாணத் க்கு ன்ேன----என் எண்ணங்க என்னேவா ேகக்கறியா?
அந்த நா ங்க ேவ
அந்த ம ஷங்க ேவ . அந்தக் காலப் ெபண் க்கு
மெனவியாக ம், ம மகளாக ம் எந்த விதமான இட மில்ேல. ெபத்த ெபாண்
மாமியார்
ட்ெல நரகம் அ பவிச்சிக்கிட்
ந்தா தாய் தகப்பங்க கண்
ெவச்சிக்கிட் ப் பாக்கற்
தவற ஒண் ம் ெசய்ய
யா . ச க விதிகெள
மீறக்கூ ய ைதாியமில்லாதவர்கள்.
ஆனா இன்னக்கி அத்ெத ம ப
ம் பிறந்தா அவ்வள
அநியாயமா ப யாக
ேவண் ய அவசியம் வரா . இந்தக் கால ஆண் சத்தியத் க்குக் கட் ப்பட்டவன்!
க ெண நிெறஞ்சவன்! நியாயமானவன்! ெபண்ணின் மதிப்ெப உணா◌்நதவன்.
ெபண்ெணப்
ாிஞ்சிகிட்டான். ெபண்ெண ெகௗரவிப்பாள். அவெள ேநசிப்பான்.
ஆதாிப்பான். ேபாற் வான். ெகாஞ்ச ெகாஞ்சமாப் ெபண் எல்லா விதத்தி ம் ஆணின்
இடத்ெத எட் ப் பி க்க
ம். அந்த வாய்ப்ெப ஆேண உண்டாக்கித் த வான்.
அந்த மாதிாி ஆண் ெபண்க க் கிைடேய கலகங்க க்கும், ெவ ப் க்க க்கும்
இடேம இல்ேல. ப ப்பாளிகளாகி அறி
நிெறஞ்சுள்ள இந்தக் கால மனிதா◌்கள்
பழங்கால ம ஷங்க மாதிாி பத்தாம் பச ங்களா,
நடத் வாங்கன் நிெனச்சா ெவக்கக்ேக .

அநாகாிகமா

வாழ்க்ெகெய

அத்ெதக்கும் எனக்கும் அளவில்லாத ேவ பா இ க்கு . அத்ெத அைடய
யாத
நன்ெமங்கெள நான் அைடய
ம். அத்ெத கட் க் காக்க
யாத
ஷென நான்
கட் க் காக்க
ம்.அத்ெத ெபற
யாத ெகௗரவ மாியாெதங்கெள நான் ெபற
ம். அத்ெத எட்ட
யாத சுவா◌்க்க ேலாகத்ெத நான் எட்ட
ம். இந்தச்
சிறப் , இந்த நல்ல நிெலெம, இந்த மாற்றம் எல்லாத்ெத ம் அத்ெத பாத்தா...?
இன் ம் என்எனன்ன நிெனச்ேசன்!
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அண்ணா! இந்த விநா
மனசு உெடஞ்சி சுக்கு

என் தெல ெவக்கத்தாெல தாழ்ந்

ேபாக ேய, ஏன்? இந்த

றாக ேய, ஏன்?

நான் நிெனச்ச ெதல்லாம் நிெனப் ... ெபாய்! அன்னக்கும் இன்னக்கும் எந்த
வைகயான மா த ம் ஏற் படல்ெல. ெபண்ணின் வாழ்க்ெகயிேல நன்ெம ஒண் ம்
தெல காட்டெல, ெபண்
எ
ேம
இல்ேல!

க்கு இநதச் சமநிெல, இந்த உாிெமங்க, இந்தச் சட்டங்க
ேமாசம்!
எல்லாம்
ஏட் ச்
சுைரக்காய்!

ெசாற்ெபாழி ங்க க்குத்தான் சாி! காகிதத் க்குத்தான் அர்ப் பணம்! நெட ைறயிெல,
உண்ெம வாழ்க்ெகக்கு இல்ெல. நா
அத்ெதெயவிட ஒ
அங்குலம் கூட
ன்ேனறேல."
பா

சற்

ேநரம் நி த்திவிட்

மீண் ம் ேபசத் ெதாடங்கினாள். " மாமா தாசி

ங்க பக்கம் திாிஞ்சிட்
ந்தா அத்ெத அறிவாற்றல் இல்லாம சும்மா இ ந்தான் ம்,
சித்தப்பா
சீட்டாட்டத்திெலேய
ழ்கியி ந்தா
சித்தி
ெவக்க
மில்லாெம
ெபா த் கிகிட்

ந்தான்

ம்,

ஷன் ஓட்டல்ெல கு த்தனம் ெவச்சா மெனவி

அன்பில்லாெம

விட் ட்டான்

ம்,

அந்தக்

ெக த்தாங்கன்

ம், ெகட்ட பழக்கங்க

கால

மெனவிங்கேள

க்கு இன்

ம்

ஷங்கெளக்

ண் விட்டாங்கன்

ம்--

மன்னிப் , சகிப் த் தன்ெம, பதிவிரெதத் தனெம என்ற ேபாிேல அர்த்த மில்லாத
நிெலெமங்கெள அ பவிச்சாங்கன் ம் எவ்வள நிெனச்ேசன் ெதாி மா!
அப்ப

அவங்க ஏன் ெசய்தாங்கேளா, ெசய்யாமப் ேபானா வழி என்னங்கற்ெத ஒ

தடெவயாவ
எத்தெனக்

ேயாசிச்ேசனா?
குறிக்ேகா

ங்க

ெபண்
இ ந்தா

க்கு
ம்,

எத்தென
எவ்வள

ஆெசங்க

இ ந்தா

ம்,

தன்மான

மி ந்தா

ம்,

அ த்தமான ம ஷத் தன்ெம இ ந்தா ம், மிகக் கீழான நிெலயிேல நிக்க ேவண் ய
காலம் எப்பேவா ஒ
ெற வந்ேத தீ ம். உலகத்தாெல ெகௗரவிக்கப்பட்ற ெபண்
ஷ க்குப் ல்ெலவிட மட்டமா ெதாிவா."
பா
மிக ம் அ த்தமான
க க்கு வந் விட்டாள். பா வின் சிந்தைனகள்
எனக்குச் சாிெயன்
பட வில்ைல. " பா ! நான் ஒ ஆணாகப் ேபசேறன். உன்
கு த்தனம் பல கு த்தனங்கைள விடச் சீரழிஞ்சிட்
. உன்
ஷனிடத்திெல
தப் ங்க இ க்கு . அ
உனக்கு அளவில்லாத ேவதெனெயக் கு க்கு . ஆனா
தனிப்பட்ட உன் அ பவத்ெத ெவச்சி ஆண் வர்க்கத்தின் ேமேலேய ஒ ெவ ப்ெப
வளத் க்காேத. வர்க்கத் க் ெகல்லாம் ஒேர குைறதான்
கட் டாேத. நீ
வி ம்பன ெப ந்தன்ெம
த் க்கு
பங்கு இல்ேலன்னா ம் ெப மள க்கு
இ க்கு ங்கற்
நிஜம்! அ க்கு உதாரணம் உனக்கு இத்தென விஷயங்க
அர்த்தமா
என்பேத! அண்ணன் ஆனா ம் என்னிடம்----ஒ ஆணிடம் நீ விவாதிக்க
ஞ்சிேத அ ேவ---- ன் காலத்தெல ெபண் இவ்வள
விஷயங்கெளப் ேபச
ஞ்சிதா?
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நீ ெசான்னப இன் ம்
வ ஷமா பாய்ஞ்சிகிட்

சா மாத்தரம் நம்ம மனசுங்க விாியல்ெல. பா ! சில
க்கற. இந்தப் பழெமயிெல ஊற்ன ரத்தம் எப்ெபா

வத்திப் ேபா ம்? அ க்குக் ெகாஞ்சம் தெல ெறங்க ேபாவ ம். ன்ேன ம் ஆர்வ
ள்ள ெபண் ேவகமா மாறிட்
வர்றா. அேத ேவகத்தெல அதிகாரத்ெதக்
ைகவிடேவண் ய ஆண் மாற
யாெம இ க்கறான். அதனாேலதான் இந்த
மானசீகப் ேபாராட்டம்!"
"அண்ணா ேகாவத்தெல ெகாஞ்சம் அதிகப்ப த்திப் ேபசிட்ேட. இ க்கட் ம்.
நியாயத்ெத ஏத் க்கற் க்கு ஆண் ஏன் இவ்வள

ரட் த் தனமா தயங்கறான்?

கல்யாணம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு அர்த்தம் என்னன்
ெசால்ேற? இந்தப் பைடப்ைப
அ த்த தெல ெறங்க க்கு வளத் ட் தங்க இடத்தெல சில உயி ங்கெள இந்த
உகத் க்கு ஒப்பெடச்சிட் உதிந் ேபாற னிதமான ெவற்றிக்குத்தானா கல்யாணம்?
இந்த இயற்ெகயின் தர்ம நிர்வாகத்தில் ஆண் ெபண் ேவ பாட் ெடண்ணங்க இல்லாம
வாழ்க்ெக நடக்காதா? கல்யாணத்ேதாட ெபண்
ஷ க்கு விக்கப்பட்றாளா? ஒ
ம ஷன் ேமெல இன்ெனா
ம ஷ க்கு எல்லா அதிகார ம் ெச த்த உாிைம
கிைடக்கிறதா?
ஷன் ஒ

ெபண்ெணச் சம்பாதிச்சிக்கிட்ேடாம்

கர்வப் பட்றதெல, ெப ெமப்

பட்றதெல அர்த்தம் இ க்குதா? இந்தச் சிந்தெனங்கதான் என்ெனப் பாதிக்கு . மன
நிம்மதிெய விரட் வி
.
நான் எப்ேபா ம் சிந்திக்கக் கூடா .
ேவ

க்கப்படக் கூடா . எனக்குச் சந்ேதாஷம்

ம். ஏராளமான, அளவில்லாத சந்ேதாஷம் ேவ

ம்!...எப்ப ?

எனக்குத் ெதாி ம்! என்னிடத்தெல மா தல் உண்டாற நாள். நான் நானாக
இல்லாமல் ேபாகும் நாள் சந்ேதாஷமா, சுகமா இ க்க
ம். நான் ஒ ம ஷி
எங்கற்ெத
சா மறந் ேபாகக் கூ ய நாள். ெபண் ேமல் நல்ெலண்ணேம இல்லாத
ஷேனா
வாழக்கூ ய நாள்,
ஷனின் ஆதர
இல்லாெம ெபண் க்கு
வாழ்க்ெக இல்ேலன்
நம்பக் கூ ய நாள். சாப்பாட்ைட விடத் தன்மானம்
ெபாிசில்ேலன் மனெசக் ெகாண் க்கற நாள் --- அன்னக்கி ஒ கவெல ம் இல்ெல.
எல்லாம் சுகம் தான்! எல்லாம் சந்ேதாஷேம! ஆனா என்னிடத்தில் அந்த மா தல்
வ ம்
ெசால்றியா? வர ம்
ெசால்றியா?" பா வின் கண்களி
ந் கண்ணீர்
தாைர தாைரயாக வழிந்த . நான் வியப்ேபா
பா வின் ேவதைனையப்
பார்த் க்ெகாண்
ந்ேதன். பா வின் ேபச்சிேல ஆேவசம் கைர அ த் க்ெகாண்
வந்த . பா அ பவிக்கும் மன ேவதைன எல்ைல மீறிக் ெகாண்
ந்த .
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" பா ! உன் ேகள்விங்க க்குச் சமாதானம் ஒண் ம் எனக்குத் ேதாணல்ேல.
ெசால்ல ம்
நிெனச்சா ம் இப்ெபா ஆணாக யி க்கும் எனக்கு அந்த அ கெத
இல்ெல."
" இனி நான் எெதப் பத்தி ம் ேபச மாட்ேடன், இ ந்தா ம் எனக்கு ஒ ஆெச
இ க்கு . என் மகன் வளந்
ெபாியவனாகி
ன் க்கு வர ம்.இலட்சியங்க
நிெறஞ்ச மனிதனா விளங்க
ஒளி

ச

ம்.

அநியாயத்ெதப்

ஆேவசப்ப ம்,
மனிதனாக

ம். ஆண்உலகத்தல, இ ட் ச் ச
பாத்தா

ர்ப்பாக்கியசா ங்கெளப்

கத்தெல மாணிக்கமா

சகிக்க

யாத,

அக்ரமத்ெதப்

பாத்தா

கண்ணீர்

வி ம்

பாத்தா
னிதமான

ம். அந்த நாள்----அந்தநாள் எப்ெபா வ ம்? ெசால் அண்ணா!"

"வ ம் பா ! தவறாெம வ ம். உன்ெனப் ேபால நல்ல தாயின் வளப் ெல உன்
மகன் உதயன்
மனிதனாக உ வாவ நிச்சயம்."
பா

ேவதைன டன்

சிாித்தாள்.

"ஆனா...அண்ணா!

என்னக்காவ

அந்த

வளப் ெல குைற வந்தா...?"
"பா

! என்ன அப்ப ப்ேபசேற?"

"ஏன் அண்ணா அவ்வள பயம்? நீதான் இ க்கறிேய? என்ென உனக்குத் ெதாி ம்.
என் ஆெச ம் உனக்குத் ெதாி ம்."
"பா

! நீ இப்ப ப் ேபசற்

கஷ்டத் க் கானா

நல்லா இ க்குதா பா

ம், எந்தச் சுகத் க் கானா

! அண்ணன் உனக்கு எந்தக்

ம் ெதாெண இ ப்பான். அ க்காக

இவ்வள க னமான கடெமெய என் ேமல சுமத்தறியா? அந்த நாள் எப்ப ம் வரா .
நீ ஒ தாய். அந்தக் கடெமெய நீதான் நிைறேவத்த ம். பா ! உனக்கு ஏதாவ
நடந்தா அண்ணன் என்ன ஆவாேனா ேயாசென பண் ----கண்ணீ க்கும் ெகாஞ்சம்
மதிப்

கு த்

நீ உயிேராட இ க்க

ம். யா க்காக ம் இல்ேல, உனக்காக ம்

இல்ேல, உன் குழந்ெதக்காக! நீ வி ம் ம் ன்ேனற்றத் க்காக! உன்ெனப் ேபாலவங்க
எல்லாத்ெத ம் ெபா த் க்கிட்
உயிேரா
இ ந்
சில குழந்ெதங்கெள
வளத்தாத்தாேன என்னக்காவ இந்த அநியாயம் மெறஞ்சி ேபாகும்? இ ேவ உன்
குறிக்ேகாளா ெவச்சுக்ேகா பா ! எப்ப ம் இப்ப ப் ைபத்தியக்காரத் தனமா
நிெனக்காேத."
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"இல்ேல அண்ணா! எவ்வள
க்க மானா ம் சகிச்சிக்கிட் என் பா ெவ நான்
என் ைகயாேல வளத் ப் ெபாியவ னாக்கேறன்." என்
ெசால்
பா
மகன்
கத்ைதக் கன்னத்ேதா ேசர்த் அைணத் க் ெகாண்டாள்.
பா
எத்தைகய நிைலைம வந்தா ம்உயிேரா
இ ப்பாள். மகன்ேமல்
பா
க்குச் ெசால்ல
யாத பாசம்! ஒவ்ெவா தா ம் ஒவ்ெவா குழந்ைதயிடம்
அவ்வள ஆழ்ந்த அன் ெச த் வாள் என்ப உண்ைம யல்லாமல் இ க்கலாம்---பா
மகைனத் தாய் இதயத்ேதா
மட் மல்ல, வரப்ேபாகும் தைல ைறக க்கு
வழிகாட் க்ெகாண் நடத்தி ைவக்கும் ஓர் இலட்சிய மனிதைன உ வாக்க ேவண் ம்
என் ம் ெபண் இதயத்ேதா சிறப்பாக வி ம் கிறாள். அவ்வள ெபாிய உ திைய
உண்டாக்கிக்ெகாண்ட
பா
என்ைறக்கும்
எந்தத்
தவறான
ேவைல ம்
ெசய்யமாட்டாள்.அ தான் என் நம்பிக்ைக!
ஒ
வைகயில் சிந்தித்தால் பா
மனேநாய்க்கு ஆளாகி இ க்கிறாள் என்ப
லனாகிற . ஒேர ேகாணத்தில் சிந்தைன ெசய்கிறாள். ற் க்கு
பங்கு நியாயம்
----அநியாயம்- இரண்ேட இ க்கேவண் ம் என்கிறாள். ஆனால் அந்தச் சிந்தைனகள்
சிதறிப்ேபானால், அந்த
கள்
ணாகிவிட்டால், மன ைடந்
ேபாவாள்.
ைதாியத்ைத இழந்
வி வாள். தீவிரமான க த் கைள உ வாக்கிக் ெகாள்வாள்.
சூழ்நிைலகள் எதிர்ப்பானால் தாங்கிக்ெகாள்ள
யாமல் ேபாவ
பல னம்
அல்லவா? இல்ைல என்கிறாள். மனிதத் தன்ைம உ தியாக இ க்கேவண் ம்.
எத்தைகய சூழ்நிைலக ம் வரட் ம்...மனிதத் தன்ைமக்கு குைற
வந்தால்
அ பவித் க்ெகாண்
வாழக்கூடா . அத் டன்
ேத க் ெகாண்
மனிதத்
தன்ைமையக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ம். பா
சூழ்நிைலக க்குத் தைல குனிய
யாத
ர்ப்பாக்கியசா ! பா
எனக்கு ஒ
பிரச்சைன ஆகி விட்டாள். அ
எப்ப த் தீர்வைடயப் ேபாகிறேதா, என் சிந்தைனக்கு ஒன் ம் எட் வதாக இல்ைல.
ஏேதா சிந்தித் க்ெகாண்
ந்த ெபா
ஒ
மகிழ்ச்சிையக்ெகா க்காத அந்தக் கு ம்பத்தி
ைறப்

பயிற்சிையக்

ேசர்த்தால்?

மாறாத

கற் க்ெகாள்ளச்
மனித க்காக

ந்

ைற ேதான்றிய , பா
ெகாண் வந்
ஏதாவ

ெசய்தால்?
எவ்வள

எங்ேகயாவ
காலம்

க்கு
ஒ

ேவைலயில்
வாழ்க்ைகையப்

பாழாக்கிக்ெகாள்வ ?
இன் ம் நான்கு மாதங்கள் ெபா ைமயாக இ ந்தால் என் ப ப்
வைட ம்.
ேவைல கிைடக்கும். அப்ெபா
பா
எதற்கு வி ப்பம் ெதாிவிக்கிறாேளா அைதச்
ெசய்ய
ம். அந்த எண்ணம் எனக்கு மிக ம் மன அைமதிையக் ெகா த்த .
****************

109
பா ைவப்பார்த் ஒ மாதகாலம் கடந் விட்ட . எத்தைனேயா ைற ேபாகலா
ெமன்
றப்பட் நின் விட்ேடன். ேபாவதற்கு மனம் வரவில்ைல. ேபானால் திய
ெசய்தி ஏதாவ
ேகட்கேவண் ம். இந்த ஒ
மாதத்தில் ஒன் ம் நடந்தி க்கா
என்றால், பா

வின் கு ம்ப வாழ்க்ைக ஒ

மாதகாலம் அைமதியாக நடந்

வ கிற

என்றால், அ
கதிரவன் ேமற்ேக உதிக்கும் அள உண்ைம யாகும். இ ந்தா ம்
பா
க்குத்
ரமாக இ ப்பதற்கு என்மனம் ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல. பா
மனம்
ேநாவாள். பா விடம் இ க்கும் த்தகள்கைள ல் நிைலயத்தில் ெகா க்க ேவண் ய
ேததி ம் கடந் விட்ட . குளிப்பதற்ெகன்
ண் சுற்றிக் ெகாண்டவன் மீண் ம்
ணிகைள அணிந் ெகாண்
றப்பட்ேடன்.
" ஒ
மாசத் க் கப் றம்
சிாித் க்ெகாண்ேட பா .
" நிஜமா ஓய்வில்ெல பா

நிெனப்

வந்த

ேபால

இ க்கு !"

என்றாள்

! பாிட்ெச கிட்ட வற் ல் யா! ம மகன் நல்லா

இ க்கானா? எங்ேக ேபாயி க்கறான்?" என்ேறன் உட்கார்ந் ெகாண்ேட.
"பக்கத்

ட்ெல விைளயா க்கிட்

" என்ன, ஏதாவ
" ெரண்

க்கறான் ேபால இ க்கு

!"

விேசஷம் உண்டா? மாமா நல்லா இ க்கறாரா?"

ேப ம் நல்லா இ க்கேறாம். ேபச்ேச இல்ேல."

" நல்லா இ க்கு . எப்பத்தெல யி ந் ?" " ெகாஞ்ச நாள்
எ தனா ."

ன்னாெல அப்பா க தம்

"என்ன ெசய்தி?"
" ஒ ெபாிய ெசய்தி பாட் ெபாழச்சி இ ந்தப்ெபா யா க்ேகா ஒ ஆயிர பா
வட் க்குக் ெகா த்தி ந்தாங்களாம்.* ேபாற் க்கு ன்னாெல அெத வசூல் பண்ணி
எனக்குக் கு க்கச் ெசால் ெசான்னாங்க. அப்ெபா எனக்குத் ெதாி ம். நான் அஞ்சாம்
பாரம் ப ச்சிட்
ந்தப்ெபா பாட் ேபாயிட்டாங்க. அப்ெபா எனக்குப் பதிெனஞ்சி
வயசு இ க்கும். எனக்கு ஆயிர பா எ க்குன்
நிெனச்ேசன். அக்காங்க மத்தவங்க
எல்லா ம் ஒேர கலாட்டா பண் வாங்க. அந்த விஷயத்ெத நான்
சா மறந்
ேபாயிட்ேடன். அப்பத்தேல யி ந் இந்த எட் வ ஷமா ெசல்
ெவச்சித் தி ப்பி
ேநாட் ங்க எ திட்ேட வந்தாராம் அந்த ஆ . ஒ வாரத் க்கு ன்ேன ெமாத்தப்
பணத்ெத ம் கு த் ட்டாராம். வட் ேயாட ேசந் ெரண்டாயிர பா ஆச்சாம். என்ன
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ெசய்யச் ெசால்ேறன்
அப்பா ேகட் எ தினார். இப்ெபா என்கிட்ெட ெரண்டாயிர
பா இ க்கு . மாமா ெராம்ப ெராம்ப மாறிப் ேபாயிட்டா ."
"நிஜமாயா?"
"நிஜமாேவா, இல் ேயா எனக்ெகன்ன ெதாி ம்? அந்தக் க தம் பாத்த ம் அவர்
நடவ க்ைகங்கள்ெள
ஒ
தி ப்பம்
வந் ட்
.
ெசஞ்ச
தப் ங்கெளத்
ெதாிஞ்சிக்கிட்டா . வ த்தத்ேதாட 'தாித்திரம்
ெதாெலச்சா .
சா ஒ வாரம் ராத்ாி ம் பக

ச்ச' சீட்டாட்டத்ெத விட் த்
ம்
ட்ேலேய உக்காந்தி ந்தா .

அளவில்லாத சாந்தம், நல்ல குணம் கத் க்கிட்டா
ந்தா . இனி மாற்ன
ேபா ம்
நிெனச்சி ஒ
என்ெனக் கிட்ெட உக்கார ெவச்சிக்;கிட்
அ

காதல் சாித்திரத்தேலேய ஒ

மாறிட்ேடன், நீ நம்பறியா?'ன்

எவ்வள

மிகப்

நானிேயாட விெளயா க்கிட்
நாள் சாயங்காலம் ெம வா

கனிேவாட ேபசனா

ைமயான கட்டம்! 'பா

ெத◌ி மா!

! நான்

சும்

ேகட்டார்.

'அந்த நம்பிக்ெக வர்ற க்கு இந்த ைடம் பத்தாேத!'
'பா

! நான் ஒ

அவசரக்கார ம

ஷன்

உனக்குத் ெதாியாதா? என் தப் ங்கெள

நீேய மன்னிக்கேலன்னா நான் என்ன ஆவற் ?'ன்

ெதாடங்கி- 'நான் ஒ

ெசால்ேறன். என்ெனத் தப்பா நிெனச்சிக்காேத பா
நீயில்ேலன்னா ேவற யா

விஷயம்

? என் கஷ்ட சுகங்கள்ெள

பங்ெக த் க்கப் ேபாறாங்க? இந்தக் கு ம்பக் கடெம

உனக்கு மட் ம் இல் யா? உண்ெமயிெல நான் ெகாஞ்சம் பணத்ெத ணாச் ெசல
வழிச்சிட்ேடன்-நடந்த ெதன்னேமா நடந் ட்
. இப்ெபா ஆயிரத்தி இர
பா
கடன் இ க்கு . எப்ப த் தீப்ேபன் பா
"ஆயிரத்

இர

?"

?"

"நான் ஒண் ம் அப்ப ஆச்சாியப் படேல. ஆயிரத் இர
தானா?ன் எனக்கு
ஆச்சாியமா இ ந்த . ஒ
குமாஸ்தா கிளப்பிேலேய கு த்தனம் ெவச்சிக்கிட்டா
அ கெத எங்ேக யி ந்
திாிஞ்

சார்

வ ம்

நிெனக்கேற?

நிெனச்ேச? இ ந்தா
ேதெவ

யில்ேலன்னா

ம் அவர் எத்தென ஊ ங்க
ம்

அப்ளிேகஷன் ேபாட்ற ---- அவங்க .ஏ. ெகா க்கறாங்கன்
ேறா கடன் வாங்கிட் ப் றப்பட்ற !

இண்டர்
ேமல ஒ

ங்க

க்கு

அம்பேதா,
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'ஏன் இப்ப க் கடன்வாங்கி ஊர்திாிய
இ க்குதா?'ன்

ேகட்டா, 'இப்ப

ஊ ங்கெளப் பாக்க

இல்ேலன்

ஜன்மத்தெல ேவற விதத்தெல

யா . கடன் தானாேவ தீந் ேபாயி ம்!'

அந்த ஊ ங்க பாக்க
இடங்க

ெசால்வார்.

ங்கற ஆெச எனக்கில்ேல? உன் இஷ்டத் க்கு நீ மட் ம்

பாத் க்கிட்டா என் கதி என்ன? பத்
ெரண்

ம்? இந்தக் கடன்கெளத் தீக்கற சக்தி நமக்கு

க்கு ெரண்

ஊ

நீ மட் ம் சுத்திப் பாக்காம

ேப ம் ேசந்

க்கிய மான

ேபாகக் கூடாதா?

சிம்லாவிெல இண்டர்வி
வந்தப்ெபா ெரண்
கடன் வாங்கிட் ப்
றப்பட்டா . உண்ெமயிேல எனக்கும் காஷ்மீர் பாக்க ம்
ேதாணிச்சி.
தாஜ்மகாெல வாழ்க்ெகயிேல ஒ தரமாவ பாக்க ம்
ெசால்றாங்க. குெறஞ்ச
அந்த ஒேர ஓாிடத் க் காவ என்ெனக் கூட் ட் ப்ேபானா...என்ென என்
ஷன்
இல்ேலன்னா ேவற யா
கூட் ட் ப் ேபாய்க் காட் வாங்க? எனக்காகன்ென
றப்படச் ெசால்ல ேய! எப்ப
ம் அவ
ேபாறா ாில் யான்
ேகட்ேடன்.
அ க்ெகன்ன பதில் வந்த ன்
ெசால்ல ேவண் ய ேதெவ யில்ேல- ஆயிரத் திர
கடனாச்சான் நீ ஆச்சாிய மைடஞ்சா அ க்காகச் ெசால்ேறன்."
"சாி, என்னாச்சி? உன்ெனப் பணம் ேகட்டாரா?!"
"
சும் ேக ! 'எனக்கு ஒண் ம் ேதாணல்ேல பா ! நிெனச்சிக்கிட்டா இதயம்
ெவ ச்சி ம் ேபால இ க்கு . இந்தக் கவெலயிெல என் உடம் கூடத் ெகட் ப்
ேபாயிட்

. என்ன ெசய்யச் ெசால்ேற ெசால்

!' என்ன உலக அறி !

எவ்வள
விசித்திரமான மாற்றம்! பணத் க்காக மனிதன் எவ்வள
ஈனமான
நிெலக்கு இறங்கி வி கிறான்! எவ்வள
கீழ் மட்டத் க்குப் ேபாய்வி கிறான்!
எல்லாத்ைத ம் விட அ த்த ம ஷென ஊதனா பறந்
ேபாற
ல் ன்
நிெனக்கற்

இன்

ம் விசித்திரம் இல் யா?

'என்ன ேயாசிக்கிற? என்ென என்ன ெசய்யச் ெசால்றிேயா ெசால்

பா

!'

'அெத என்ெனக் ேகக்க ேவண் ய ேதெவ யில்ேல. நீங்க கடன் பண்ணப்ெபா எந்த
ஒ
பாய்க்கும் என் ஆேலாசெனெயக் ேகக்கெல. அெதத் தீத் க்கேவண் ய
நாள்ேள ம் என் உதவி ேதெவ யில்ேல.'
'அப்ப ச் ெசால்லாேத பா

! இப்ெபா எவ்வள

மில் யா! என் கிட்ெட இ க்குதா ெசால்

?'

வாதிச்சா

ம் கடன் தீக்க
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'உங்க கிட்ெட காசு எப்ெபா இ க்கப் ேபா

ன்

, எப்ப த் தீக்க

ம்

கடன்

வாங்கனீங்க?'
'அப்ெபா அவ்வள

ேயாசிக்க

யாத ைபத்தியக் காரனா இ ந்ேதன்.'

'அதி க்கட் ம்,

ட்ெல தாங்கிக்க

யாத ெசல ங்க என்ன இ க்கு ன்

அவ்வள கடன் வாங்கனீங்க? இ வெரக்கும் எனக்கு எங்கம்மா அவங்கெள ணி
வாங்கித் தர்றாங்க. ேவெலக்காாிேய இல்லாம ேவெல ெசஞ்சிக்கிட்
க்கேறன்.
சினிமா, ஊர் சுத்தற்
பா வந்திட்

எல்◌ாம் என்னக்ேகா நி த்தியாச்சி. மாசாமாசம்

த்தி அம்ப

ந்தா...?'

'அெத ெயல்லாம் இப்ெபா இ க்காேத பா

! இப்ெபா நீ எவ்வள

ெசான்னாதான்

என்ன லாபம்? என் கஷ்ட சுகங்கள்ெள உனக்கு அக்கெற இல் யா? இந்தக் கு ம்பக்
கடெமங்க உனக்கு மட் ம் இல் யா?'
நான் எத்தைனேயா விஷயங்க ெமாத்தமா நிென

வந்

ேவதென டன்--' கஷ்ட

சுகங்க! நிெறஞ்ச கர்ப் பிணியா--ெகாதிக்கற காய்ச்சல்ெல, ேசாடா கு க்க

ம்

நிெனச்சா ஒ அைர யணாக்கு வக்கில்லாெம அ ேதேன! உங்க க்குத் ெதாி மா?
கா சுளிக்கிக் குளிக்கற் க்கு ெவந்நீர் ெவக்க
யல்ேல
ெசான்னா கன்னத்ெதப்
ேபத்தீங்கேள! நிெனவி க்குதா? நான் ஆெசப்பட்

ஊ வத்திச் ெச

வாங்கனா அந்த

உாிெம யா கு த்தாங்கன்
ேகட்டீங்கேள, மறந் ட்டீங்களா? பாமா பாட் க்கு
வாழ எெல அ த் க் கு த்ேதன்
கு ங்கிக் கு ங்கி அ ம்ப யாத் திட்னீங்கேள-ஞாபகம் இல் யா? இப்ப
நான் எவ்வள

சுகம் அ

எத்தென விவாிக்கச் ெசால்றீங்க? இந்தக் கு ம்பத்தெல
பவிக்கிேறேனா எனக்குத் ெதாியாதா? என்னக்கும் எனக்கு

இல்லாத கஷ்ட சுகங்க, கு ம்பக் கடெமங்க இன்னக்கி எப்ப
எவ்வள

காலம் இ க்கும்? என்ன ெசான்னா

கிட்ெட ெந ங்க

யாம பண்ணி, மண்

மறந் ட்ேடனா? நீங்க எவ்வள

ேவ

வந்த ? ஏன் வந்த ?

ம் ஒ க்கித் தள்ளி, என்ெனக்கும்

ெவ விடக் ேகவலமாப் பாத்தீங்கேள,

ம்னா

ம் ெசால்

ங்க-- இல்ெல ெசால்றெத

நி த் ங்க--ேதெவ யில்ெல, ெதாண்ெட தண்ணிக்கு நஷ்டம்! என்கிட்ேட யி ந்
ெசல்லாக் காசு வரா . என் ெநஞ்சிேல
ச்சு இ க்கறவெரக்கும் அந்தப் பணத்ெத
உங்க க்குக் கு க்க மாட்ேடன். எனக்குப் பின்னாெலகூட உங்க க்குக் கிைடக்க
விட மாட்ேடன். இவ்வள தான் நான் ெசால்ற !'
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அவர் ெராம்ப ேநரம் ெமௗனமாக உக்காந்தி ந்தார்.
' பா

! நிஜமா நான் பல தவ ங்க பண்ணியி க்கேறன். இப்ெபா ேயாசச்சுப்

பாத்தா உண்ெம ெதாி

. என்ென மன்னிக்க

யாதா?'

'தவ

பண்ற , மன்னிக்கற்

இெதல்லாம் எனக்குப்

'பா

, உனக்கு இஷ்டம் வந்தப ேய ெசய்-ஆனா என்ென மன்னிச்சு ! நான்

ேகாவத்தெல ெசான்னெதல்லாம் மறந் ட்
'இவ்வள

'மாறிட்டா
நிெனச்சிட்

சீக்கரமாேவ ேபாயி ம். எதற்கும்

மில் யா?'

ம் நம்ப மாட்ேடங்கேற----உன் ேமெல எனக்கு அன்
க்கேறல்ேல? அதில்லாம் உன் கற்பென பா

'கற்பென பண்ற
கற்பென பண்ணிட்
'பா

எனக்காக...'

சீக்கரமா வந்த மா தல் அவ்வள

அஸ்திவாரம் பலமா இ க்க

க்கா !'

! ஒண்

நானில்ேல, நீங்க! இன்

இல்ேலன்

!'

ம் என்ென நம்பவிக்க

ம்

க்கற நீங்க!'
ெசால்

-உன்ென நாேன சுயமா பாத் , இஷ்டப்பட்

கல்யாணம்

பண்ணிக்கிட்ேடனா? யாேராட பலவந்தத்தாெல பண்ணிக்கிட்ேடனா?'
'மெனவின்
ஒ ெபாம்பெள ேவ ம், அதனாெல கண் க்குப் பி ச்ச உடேன
ஒத் க்கிட்டீங்க. ஆனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்க எல்லா ம் கட் க்கிட் கூட
வாழறவங்கெளக் காத க்க
'என்னேவா பா
மாறிட்

ம்

கட்டாயமில் ேய?'

!. இ வெரயிெல நீ ெராம்ப நல்லவளா யி ந்ேத. ஏேனா ெராம்ப

வர்ேற.'

'அ தான் ேதைவப்ப
நல்ல ன்

. நீங்க ெசான்னெதல்லாம் நிஜம்

ம் நம்பின நாெளல்லாம், கண்

ெதறந்

சந்ேதகப் படேவ ெதாியாத நாெளல்லாம் நல்லவளா,

ம், ெசஞ்செதல்லாம்

பாக்காத நாெளல்லாம்,
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ெராம்ப நல்லவளா இ ந்ேதன். ஆனா இனிேம நீங்க ெசய்யக்கூ ய

ஒண்

ேம

இல்ெல. என்ெனச் சுகப்பட ெவக்க ம்
யா ,
க்கப்பட ெவக்க ம்
யா
உங்களாேல. நான் எ க்கும் தயாரா இ க்கேறன். கண்ணா ஒடஞ்சா ஒட் க்கா !
கண்ணா ெயவிட ெமன்ெமயான மனசு உெடஞ்சா நல்லா ஆகா .' ெகாஞ்சேநரம்
ெமௗனம்----'சாி, பா ! உன் இஷ்டம்! நான் ஒண் ம் ெசய்யற் க் கில்ெல.
எப்பவாவ உன் மனசுெல எனக்கு நல்ல ெசய்ய ம்
எண்ணம் வந்தா நான்
அதிர்ஷ்டக்காரன்!'
அ
ம

கைடசி ஆ தம்! எனக்கு ெவ ப் வந்த . எத் தைகய நிெலெம வந்தா

ம், ஒ

ஷன் தன்ெனத்தாேன ெகாெல பண்ணிக்கிறதா?
'நீங்க தய ெசஞ்சி அவ்வள

சாப்பா

கீேழ இறங்கிப் ேபாயிடாதீங்க. ெபாம்பெளக்குச்

ேபாட் , ெபாம்பெளயக் காப்பாத்தி, ெபாம்பெளகிட்ெட இவ்வள

ெகஞ்சிப்

ேபசற்தா? நான் மெனவியாேவ இ க்கலாம், ஆனா ெபாம்பெள. உங்க மனிதத்
தன்ெமெய நீங்க காப்பாத்திக்க
அவர்

ம். அ தான் என் ேவண் தல்!'

கபாவம் ெகாஞ்ச ெகாஞ்சமாக மாறிட்ட . அடக்கி ெவச்ச ேகாவம்,

ந ச்சிட்
வந்த சாந்தம், பாதிக்கப்பட்ட தன்மானம், ெபாங்கிவ ம் ஆேவசம்---எல்லாம் சி கச்சி க ெவளிப்பட ஆரம்பிச்ச .
கம்பீரமாகக் ேகட்டார்----'அந்தப் பணத்ெத என்ன பண்ணப்ேபாேற?'
'என்னேவா பண்ேறன். ஒண்
ெகா

ம் பண்ண

த்தேறன். உங்க கிட்ெட மட் ம்...'

என் கன்னங்க அதிர்ந்தன. கண்
'தி ட் க்க ெத! எவ்வள
வி ந்
ெகா

யேலன்னா ெந ப் ெல ேபாட் க்

ேவண் க்கிட்டா

ங்க இ ண்டன. தள்ளா

ெகா ப் ! கட் க்கிட்ட

வராெம ேபா ேதா நா

எாியறியா? பாக்கேறன்,. அந்தப் பணம் என்
ம் பாக்கேறன்!'

'இ தானா உங்ககிட்ெட வந்த மா தல்?'
'வாெய

ஷன் கால்ேல ைகயிேல

த்திமதியா ெசால்ேற? பண்த்ெத ெந ப்பிெல ேபாட் க்

த்தறியா? நீ ெந ப்பிெல வி ந்

ைகக்கு எப்ப

வி ந்ேதன்.

! நீ எனக்குக் கத் த் தர்றியா?'
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' இல்ெல, நீங்க ெராம்ப மாறிட்டீங்கன்
ெசான்னா அ

நிஜமா இல் யான்

, என் ேமெல அன்

காட்றீங்கன்

ெதாிஞ்சிக்கேறன்.'

'ேதெவ யில்ெல. அந்தச் சந்தர்ப்பத்ெத நீ ந வ விட் ட்ேட. நான் எல்லா விதத்தி ம்
மாறிட ம்
நிெனச்ேசன். ஆனா ளிக்கூடப் பயனில்லாெம பண்ணிட்ேட. உனக்கு
இப்ெபா

த்தி வரா . நான் இன்

எவெள யாவ
'எவ்வள

இ த் க்கிட்

ம்--இன்

ம் நாசமாயி, கு ச்சி, கும்மாளம ச்சி

ட் க்கு வந்தா அப்ெபா....'

அர்த்த மில்லாெம ேபசறீங்க! என் ேமெல ேகாவத்தெல உங்கெள நீங்க

நாசனம் பண்ணிக்கிறீங்களா? அதிகாரத்தாெல மன்னிப் சம்பாதிச்சிக்கிறீங்களா? ஒ
ம

ஷன் நல்ல குணங்கேளாட இ க்கற

பிறத்தியா க் காகவா?'

சீ! உன்ேனாட எனக்கு என்ன ேபசேவண் யி க்கு ? நீ கு ம்பப் ெபண்ணா?
கட் க்கிட்ட
ண்டம்
கடன்காரனாயி
அவஸ்ெதப்
பட்டா
நெகங்கெள
சிங்காாிச்சிக்கிட்
ஊர்ேகாலம் வர்றியா? கடன் கார ங் ெகல்லாம் ேசந்
உன்
ஷென ெஜயில்ேல தள்ளெவச்சா நீ பாய்ங்கெள ப க்ெகயிெல பரப்பிக்கிட் ப்
ப த் க்கப் ேபாறியா? உனக்கு இப்ெபா த்தி வரா ? அந்த நாள்... ஒ
ெசால்ற க்கு என்ன இ க்கு ?
ெமதிச்சிட்

! ேத

ெகாட் ட்

தல்

ேய குரங்கு! கள்

! ேராஷத்ேதாட குதிக்கா

நாள் ....'

கு ச்சிட்

! ெந ப்

?

அப்பா க்குப் பதில் எ தேனன்.----'பணத்ெத பாங்க்கிேல ேபா ங்க. பா வின்
ப ப் க்கு உபேயாகப்ப ம்'

. ஆனா க தம் எ திட்ட எவ்வள

அ ேதேனா

ெதாி மா?
அந்தப் பணத்ெதவிட என்
கடன்காரனாகி இ ந்தா
நிெறேவத்த

யாெம

ஷன் மதிப்

ெராம்பக் குைற . அந்த ம

ஷன்

ம், ெவக்கத்ெத விட் க் ேகட் ம்----அந்தக் ேகாாிக்ெகெய
ேபாயிட்ேடன்னா,

அந்தப்

பணத் க்காக

அவெர

நிராகாிச்ேசன்
ெசான்னா, அ க்கு எவ்வள
ஆழமான காரணம் இ க்க ம்?
இந்தக் கு ம்பம்
ைறயா நடக்கற நாள் அந்தப் பணத்ெத நான் கண் ெண த் ப்
பாக்க

மா? இந்தக் கு ம்பம் பரஸ்பர அன்பாெல பிைணக்கப்ப ம் நாள்

யா ைடய கஷ்ட சுகங்க அவங்கள தாகேவ இ க்குமா? தகப்பன் திறெம

ள்ளவனா

இ ந்தா மகனின் ப ப் க்காகத் தாய் கவெலப்பட ேவண் ய ேதெவ வ மா?
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'கட ேள! இந்த ேவதெனக்கு
யில் யா?'ன்
என்ேனாட

ேவ யில் யா? இந்தக் கண்ணீ க்கு மதிப்ேப

அ ேதன். அ
இப்ெபா சமீபத்தெல நடந்த விஷயம். மாமா
நாளாப் ேபசற்தில்ேல" என்றாள் பா .

"நல்லா இ க்கு . ஏேதா தகரா ங்க ேகக்க ேவண்
வர

ம்னா

பயமா

இ ந்த .

ேபாவட் ம்,

ெசான்னப்ப௧ நீ கடென ஏன் தீக்கக் கூடா ?" என்
"உனக் ெகன்ன

மாமா

யி க்கும்
மாறிப்

தான் இங்ேக

ேபாயிட்ேடன்

ேகட்ேடன்.

ெளகீெள ெகட் ப் ேபாச்சா என்ன? பணத் க்காக மார்ற

ம, ஷன நம்பச் ெசால்றியா? அவ க்கு இந்தச் சமயத்தெல பணம் ெகா க்கற்
இன் ம்
ண் விட்றா மாதிாி ஆகும். தன் ைடய நடவ க்ெகங்கள்ேள குைற
என்னங்கற் அவ க்ேக ெதாிஞ்சாக ம். அவர் மனசு அ க்காக வ த்தப்பட ம்.
அன்னக்கி எந்த உதவி ம் பண்ற க்கு நான் தயார்தான்!"
எனக்கு அ

சாிெயன்ேற பட்ட .

பா
ெசான்னாள்----"ெகாஞ்சநாள் ஆனப் றம் ஒ
எனக்குத் தீராத ஆெசயா இ ந் வ
"

ேர ேயா வாங்க

ம். அ

"இத்தென நாளா எனக்ேகன் ெசால்லேல?"
"இல்ெல. என்னிடம் அன் ெவச்சிக்கற நீ, எனக்காக எெத ம் வாங்கித்தரக்கூ ய நீ
இ க்கேறங் கற்
எனக்குத் ெதாி ம். ஆனா அந்த அன்ெப நான் எல்லாத் க்கும்
உபேயாகப் ப த்திக்க மாட்ேடன். அ
மிக ம் உயர்ந்த . எந்தச் சேகாதாிக்கும்
கிைடக்காத ----அதேனாட மதிப் அ க்கு இ க்கு ."
"பா ! உன்ேனாட ேபசற் க்கு பயமா இ க்கு . என் கற்பெனக்கு அப்பாெல
ேபாயிட்
க்கேற."
பா
சிாித்தாள். "இன்ெனா
விஷயம் ேகக்கறியா? சமீபத்தெல ஒ ெபண்
எ த்தாளர் நிெறய கெதங்க எ திட்
வர்றா. உனக்குத் ெதாிஞ்ேச இ க்கும்.
அவேளாட எ த்ெதல்லாம் கற்பென! பாத்திரங் ெகல்லாம் ெதய்வங்க! கதிக்
க ெவல்லாம் கு ம்ப பந்தங்க! எல்லாம் சுப
ங்க! அவ எ த்ெத எெத எ த்தா ம்
சாி----ஆண், ெபண் இைடேய காதல், பாசம், அன் , அபிமானம் இைவ ெயல்லாம்
ஜீவநதி ேபால பாய்ஞ்சிட்ேட இ க்கும். மெனவி கால்ெல ள்
குத்திட்டா
ஷன்
ர்ச்ெச ஆயி வான்.
ஷ க்குத் தெலவ வந்தா மெனவி மயக்கம் ேபாட்
வா.
அவங்க இர ம் பக ம் திாியற் சுவர்க்கத்தேல தான்! ப க்கற்
ப்ப க்ைகயில்
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தான்! அந்தப்

ங்ககூட கும்கும்

மணக்கும் மல் ப்

ேவ தவர மணக்காத

அரளிப் க்கூட இல்ேல, உண்ைமெய மெறச்சி இந்த மாதிாி கெதங்கெள எ தற் ம்
ப க்கற் ம் நல்ல தில்ேல. எனக்கு அவ எ த்திேல ெகாஞ்சம்கூட நம்பிக்ெக யில்ேல.
இ ந்தா

ம் ேயாசிச்சுப் பாத்ேதன். என் எண்ணேம தவறா இ க்கக்கூடாதா?

மெனவி யிெடேய அன் ணர்ச்சிக்ேக பஞ்சம் வந் ட் தா? அந்த அம்மா அ
விஷயங்கேள
எ திேனன்.

எ தற்தில்ேல

இல் யா?

அதனாேல

அவ

க்கு

' உங்கள் கைதகைள நான் நிைறயப் ப த்ேதன். எதிேல பார்த்தா
அன் ,

எல்ைலயில்லாத

உண்ைமைய

மகிழ்ச்சி

அ ப்பைடயாக

நிைறந்

ைவத்ேத

வாழ்க்ைகைய ெவ ம் கற்பைனயி

ந்

இ க்கும் அழைக ெயல்லாம் நீங்கள்
இல்ைல, அப்ப

அ

இ க்கின்றன.
எ

கிறீர்களா?

ஒ

ஷன்
பவிக்கற
க தம்

ம் அளவில்லாத

இவற்ைற

நீங்கள்

இல்ைல,

கு ம்ப

வ த்ெத க்கிறீர்களா? உங்கல் கைதகளில்
ற் க்கு

பங்கு அ

பவிக்கிற தம்பதிகைளப் பார்க்கிறீர்களா? தய

பவிக்கிறீர்களா?
ெசய்

மனம்

திறந் பதில் எ
ங்கள்.' பதில் வந்த . அெதப் பாத்தா எனக்குச் சிாிப் வந்த . '
நான் ெப ம்பா ம் கற்பைனையேய அ ப்பைடயாக ைவத் எ
கிேறன். ஓரள
சுற்றி இ க்கும் கு ம்பங்ைளப் பார்த்

வ கிேறன். எங்ேக ம் எனக்கு,

என்

கற்பைனக்கு எதிரான 'உண்ைம நிைல' லப்பட வில்ைல. இ க்குெமன் கூட நான்
நிைனக்கவில்ைல. இந்தக் கால மனிதர்கள் எல்லா ம் மிக ம் ெமன்ைமயான
மன ள்ளவர்கள்.
அவர்க ைடய
நடவ க்ைககளில்
என்ைறக்கும்
க ைம
காணப்படா . எ எப்ப யானா ம் எந் கைதகளில் --அழகுகைள நான் அ பவித்
மட் ம் எ

வதில்ைல. இன்

ம் நான் மணமாகாதவள்.'

அந்தப் பதில் எனக்கு ெராம்ப சந்ேதாஷம் கு த்த . எனக்கு அவேமேல இரக்கம்
கூட வந்த . தி ம்பி ஒ
தங்ைகேய!

க தம் எ திேனன்.----'அ

பவம் இல்லாத எ த்தாளத்

வாழ்க்ைகயிேல அ ெய த் ைவக்காத உனக்கு அந்த வாழ்க்ைக அ பவத்ைத
ஒ சேகாதாியாக உன் ேமன்ைமைய வி ம் ம் ஒ ெபண்ணாக எ த் ச் ெசால்ல
ேவண் ம் என்ப
என் வி ப்பம்.! இனிேமலாவ
கண்கைளத் திறந் , கற்பைன
உலகத்தி
ந் ெவளிேய வந் உண்ைம வாழ்க்ைகையப் ாிந் ெகாள்ள யற்சி
ெசய். உண்ைமைய மைறக்கும் உன் கைதகளால் இன் ம் வாழ்க்ைகயில்
அ ெய த் ைவக்காத அப்பாவிகள் தவறான எண்ணங்கைள உண்டாக்கிக் ெகாண் ,
எதிர் காலத்தில் அவர்கள் கற்பைனகள் தகர்க்கப்ப ம்ேபா
எத்தைகய ஆ த ம்
ேத க் ெகாள்ள
யாமல் ேபாவ தவிர ேவ பயன் இல்ைல. உன் கற்பைனகள்
கற்பைனகேள என் ம், உன் கன கள் கன கேள என் ம், உன் வி ப்பங்கள்
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நிைறேவறாதைவதாம் என் ம், நீ ெவ ம் ெபாய் என் ம் ெதாிந் ெகாள் ம் நாள்---உன் ேவதைன வர்ணிக்க இயலாத ெதாி மா! வாழ்க்ைகயிேல ேதால்வி யைடந்த
நான் ெசால் ம் இைவ ஒ நாள் உனக்கு நிைன வ ம். அவற் க்குத் ேதைவ ம்
வ ம். காரணம் நீ ஒ ெபண்தான்! எ த்தாளராக,
ய்ைமயான இடத்தில் இ க்கும்
உன்ேமல் கனமான கடைம சுமத்தப்பட் ள்ள . என்ைறக்கும் உண்ைம நிைலைய
மைறக்காேத. வாசகர்க க்குத் தவறான எண்ணங்கைள உண்டாக்காேத. இன்ைறயி
ந் உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாண்
ந்தால் நாைள வரப்ேபாகும் நிைலைமகள்
உன்ைன ஒன் ம் ெசய்ய இயலா . இ

அ

பவத்தி

ந்

ெவளிவ ம் அறி ைர,

சேகாதாி!'
"எப்ப

இ க்கு ?" என்

ேகட்டாள் பா

சிாித் க்ெகாண்ேட.

"சிறப்பா ஒண்
மில்ேல----நாம் அ பவிக்காத
யா க்கும் கிைடக்கா ன்
நிெனக்கற்
தப் . கு ம்ப வாழ்க்ெகயிேல சுகேம இல்லாத நாள் கல்யாணங்கேள
நடக்கா . நாம் என்ப எவ்வள ? நாம் பார்த்த உலகம் எவ்வள ? பா மதி ட் ப்
பக்கத்தேலேய சேராஜாேதவி கு த்தனம் பண்ணிக்கிட்
க்கா. ம
ஷங்கள்ேள பல
ரகங்க எப்ப ம் இ க்கும். இல் யா?"
பா

ேபசவில்ைல----சிாித்தாள்.

"அ
அப்ப இ க்கட் ம், குளிக்க ம் பா !
ண்
ெகாண்
வந்
ைவ.
அப் றம் ேபசிக்கலாம்" என்
ெசால் க்ெகாண்ேட எ ந்ேதன். குளித்
விட்
வ வதற்குள் மாமா வந்தி ந்தார்.
பார்த்த ம் ேபச்சுக் ெகா த்ேதன்."நல்லா இ க்கீங்களா மாமா?"
"ஹூம்" என்
ெசால் விட்
றாப்பாகப் ேபாய் விட்டார். எனக்கு மிக ம்
ெவட்கமாக இ ந்த . குளியலைறயி
ந்
ண் க்காகச் சத்தம் ேபாட்டார். பா
என்னிடமி ந்
ண்ைட வாங்கிச் ெசன்
ெகா த்தாள். அைதக் ைகயில்
வாங்கிய ம்
க்கி
எறிந்தார்.
"ஈரத் ணிெயக்
ெகா த்தா
எப்ப த்
ெதாடச்சிக்கற் ண் , உன் திமி ? ெத
ெவக்கமில்லாத ண்டங்க!"

ேல ேபாற

ண்டங்க

ம் ேசந்

...

நான் ேபரதிர்ச்சி யைடந்ேதன். ெவட்கத்தால் இ ந் ேபாேனன். அவமானத்தால்
கு கிப் ேபாேனன். அவர் ெதளிவாக என்ைனேய திட் கிறார். நான் இன் ம் அஸவர்
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ட்
வாயிற்ப யில் நின்
ெகாண்
ந்தால் ெவட்கமில்லாதவன் இல்ைலயா?
ேவகமாகத் ணிகைள அணிந் ெகாண்ேடன். அவர் அைறக்கு ன்னால் ெசன் ---" மன்னிச்சு ங்க மாமா! இத்தென நாளா நான் வந் ேபாறதாேல உங்க க்குக்
கஷ்டம் ெகா த் ட்ேடன். இ ந்தா ம் அ த்த ம ஷங்ககிட்ேட அவமானப் பட
ேவண் ய அள நான் ேமாசமானவன் இல்ேல. ேபாேறன்!" என் ெசால் விட் த்
ெத வாயிற் ப ைய ேநாக்கி நடந்ேதன்.
" அண்ணா!....."
பா
உள்
பார்த் க்ெகாண்

வாயிற்ப யில்
ந்தாள்.

நின்

ெகாண்

ந்தாள்.

திகி

டன்

"ஒண் ம் நிெனச்சிக்காேத தங்கச்சி! ேபாய்ட் வர்ேறன்" என்
ெசால் விட்
ெவளிேயறிேனன். ெத வில் நடக்கும்ெபா
அ ைக ெபாங்கி வந்த . பா
க்கு
எந்த உதவி ம் ெசய்ய இயலாம
ந்த ேபாக, கண்ணால் பார்ப்பதற்கும் இல்லாமல்
ரமாகிக் ெகாண்
க்கிேறன். பா
அ கிறாள். எனக்குத் ெதாி ம். நான் என்ன
ெசய்ேவன்?
பா வின் கணவன்! அன் நான் வி திக்கு ஓ ச் ெசன் பார்த் தந்த ராஜேசகரம்!
எைதப் பார்த் அவ்வள அகமகிழ்ந்ேதன்! இந்தக் கண்களால் பார்த் த் ெதாிந்
ெகாள்ளக்கூ ய விஷயங்கள் மிகக் குைற இல்ைலயா!
ஒ வாரம் கடந்த . என் மனம் ஒன் ம் நன்றாகேவ யில்ைல. இர களில் சாியாகத்
க்கம் வ வதில்ைல. எைத ம் சாப்பிட வி ப்பம் இல்ைல. எந்ேநர ம் பா வின்
நிைன வந் ெகாண்ேட இ ந்த . கண்களில் நீர் கசிந் ெகாண்ேட இ ந்த .
அன்
இர
சிாித் க் ெகாண்

க்கம் வ வதற்குள் ெகட்ட கன
வந்த . பா
பயங்கரமாகச்
க்கிறாள். தி க்கிட் எ ந்ேதன். இனம் ெதாியாத பயம் என்ைனச்

சூழ்ந் ெகாண்ட . பா
அ கிறாேளா என்னேவா? இந்த நள்ளிரவில்!.... தனியாக
அவள்..... நீண்ட ேநரம் இ ட் ல் சிந்தித் க்ெகாண்ேட உட்கார்ந்தி ந்ேதன். ஒ
ைற ெசன்

வரலாமா என்

ேதான்றிய . அந்த ேநரத்தில், அந்த நள்ளிரவில்

ெசன்றால் அவர் என்ன ெசால்வாேரா என்
தயங்கிேனன். ஆனால், அப்ேபா
ணிந் ேபாயி ந்தால் பா
பிைழத்தி ப்பாள். என் பா ைவ என் ைககளாேலேய
ந வ விட் விட்ேடன்! கட ேள! என் பா
என்ைன விட் ப் ேபாய்விட்டாள்.
தாயில்லாத இந்தப் பச்ைசக் குழந்ைதைய நான் என்ன ெசய்ேவன்?
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பா

நிரந்தரமாகத்

க்கத்தி

அ ம யிேல, நாள் ேதா ம்

ந்

வி தைல ெபற்றாள்.

ைம டன் வ ம்

வில்லாத கட ன்

ெவள்ளத்திேல எ ந்

எ ந்

வி ம் அைலகளிேல எங்ேகேயா.....எங்ேகேயா.... உயிைர விட் , எல்லாவற்ைற ம்
மறந் ேபாய்க் ெகாண்
க்கிறாள். அய்ேயா தங்கச்சி........!
... ... ...
பா வின் மகைனச் சித்தியின் ைககளில் எப்ப ஒப் பைடத்ேதேனா எனக்குத்
ெதாியா . சித்தி நிைனவிழந்
வி ந்
விட்டாள். ஒேரய யாக
வ ம்
ன்பப் ெப ங்கட ல் ஆழ்ந் விட்ட .
"அம்மா

!.....பா

!......உன்ென

வளத்

ஆளாக்கின

அம்மா

ெசத் ப்ேபாயிட்டான்
நிெனச்சிட் யா? ----தாேய ! ெபத்த பாசத்ெத மறந்தறியாத
தாய்க்கு ஆறாத ேசாகத்ெத ெவச்சிட் ப் ேபாயிட் யாம்மா! உன் கஷ்டத்ெத
என்கிட்ெட ெசான்னா உன்ென வயித்தி ேய ெவச்சி காப்பாத்த மாட்ேடனா தாேய!
உன் பச்ெசக் ெகாழந்ெதெய ஒப்பைடச்சிட் ப் ேபாயிட் யாம்மா! பா ....! உன்ென
நான் எப்ப மறப்ேபன்மா! எந்த அெலயிேல கலந் ேபாயிட்ேட தாேய...!
சித்திக்கு நிைன வந்த ம் தெரேமெல ரண்
ரண் அழத் ெதாடங்கினாள்.
அந்தத் க்கத்தில் என்ைனக்கூடத் திட் த் தள்ளினாள். பா வின் கு ம்ப விஷயத்ைத
நான் எப்ேபா ம் தனக்குச் ெசால்லவில்ைல என் ம், ஒ ெசால் ெசால் யி ந்தா ம்
இந்த அக்கிரமம் நடந்ேத இ க்கா
என் ம் ெசால்
ஓெவன்
அ தாள். அ
உண்ைமதான்-என்ைறக்காவ
சித்தியிடம்
ெசால் யி ந்தால்
இப்ப
நடந்தி க்கா

இல்ைலயா! இப்ேபா

ெசய்யக்கூ ய

என்ன இ க்கிற ?

இ ட் விட்ட . யா ம் எ ந்
விளக்ேகற்றவில்ைல.
சு காடா யி ந்த .
அந்த
ட் ல் பா
ஒ த்தி தான் இல்ைல. சித்தி மீண் ம் சத்தம் ேபாட்
அழலானாள். கண்கைளத்
ைடத் க்ெகாண்
ெம வாக அ கில் ெசன்
உட்கார்ந்ேதன். என் ைககைளப் பி த் க் ெகாண் அழத் ெதாடங்கினாள். நா ம்
நி த்த
யாமல் விக்கி விக்கி அ ேதன்.
"பா ... ! ேகசவ் ! பா

பிைழச்சி க்க மாட்டான்

ெசால்றியா?"

" சித்தி என்ென மன்னிச்சு ! பா
இப்ப ச் ெசய்வான்
எப்ப ம் நான்
நிைனக்கேவயில்ேல. எப்ப ம் இப்ப ச் ெசய்யமாட்ேடன் ெசால்லக்கூட ெசான்னா.
எனக்கு ேவெல கிெடச்ச ம் பா ெவத் தனியா அெழச்சிட் ப் ேபாயிடலாம்
இ ந்ேதன். இ க்குள்ேளேய......"
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பா வின் மகன் அங்ேக வந்தான். அவைன அைணத் க்ெகாண்
அழலானாள் சித்தி.

கதறிக் கதறி

"சித்தி! பா ெவக் குறிச்சி நீ ஒண் ம் கவெல ெவச்சிக்காேத. அவெனக்
காப்பாத்தேவண் ய
ெபா ப்ெபல்லாம்
என் ைடய !
அவென
வளத் ப்
ெபாியவனாக்கேறன். ேவண் ய வெரக்கும் ப க்க ைவக்கேறன். அம்மா அப்பா
இல்ேலங்கற குெறெயத் தீத் ட்ேறன். என்ென நம் சித்தி!"
" உனக்குத் ெதாியா ப்பா! உன் ைகயிேல என்ன இ க்கு ? என் குழந்ெத எனக்குப்
பாரமில்ேல. நான் மெறஞ்சிேபாற வெரக்கும் வயத்திேல வச்சிக் காப்பாத்தேறன்.
அ க்கப் றம் அவன் கதி..." என் ெசால் ஓெவன் அ தாள். சித்தியின் அச்சம்
எனக்குப் ாிந்த . உண்ைமதான். அந்த ஐயம் யா க்கானா ம் வரத்தான் ெசய் ம்.
ஆனால், பா வின் மகனிடம் பா ைவப் ேபாலேவ அன்
ெச த் ம் மனிதர்
இல்லாம
ல்ைல. அ தான் சுசீலா! சுசீலா என் மைனவி ஆகும் நாள் பா ைவப்
ெபா த்தவைர எந்த அச்ச ம் ேதைவ யில்ைல.
" சித்தி! அவசிய மி ்கற்தனாேல தான் உன்கிட்ேட ெசால்ேறன். நான் சுசீலாெவக்
கல்யாணம் பண்ணிக்கப்ேபாேறன். இந்த
ேல யி ந்
மாறப்ேபாற்தில்ேல.
சுசீலா ேமேல உனக்கு நம்பிக்ெக இ க்குதா? ெசால்

சித்தி!"

" பா ... ேகசவ்!" சித்தி கண்ெண த் ஆச்சாியத் டன் பார்த்தாள். "சுசீலாவா?
பா ேவாெட ெசய்தி ேகட்
அவ எவ்வள
அ
கிட்
க்கான்
எனக்குத்
ெதாி ம் பா ! பா
சா கு த்தனம் பண்ணப் ேபானப்ேபா கதறி அ தா. சாப்பா
கூட சாப்பிடல்ேல. அவ ைகயிேல பா
வளந்தா எனக்குத் திகு◌ிேல இல்ேல.
ஆனா ம் இந்தப் பச்ெசக் குழந்ெதக்கு இந்தத் ெதால்ெல ெயல்லாம் ஏன் வர ம்
பகவாேன!" சித்தி அ
ெகாண்ேட இ ந்தாள்.
என் மனத்தில் ஒ வைகயான அைமதி வந்த . எ ந்
இ ட் ல் ப ேயறி வந்த சுசீலா எதிர்ப்பட்டாள்.

ெவளிப்பக்கம் நடந்ேதன்.

"சுசீலா!" என் அைழத்ேதன். என்ைனயறியாமேல. சுசீலா நின் விட்டாள். " பா
உனக்குக்கூட க தம் எ தியி க்கா." சட்ைடப் ைபயி
ந்த காகி தங்கைளத் ேத ப்
பார்த் ஒ சிறிய காகிதத்ைத எ த் க் ெகா த்ேதன்.
" பா .... நிஜமா ெசத் ப் ேபாயிட்டாளா........? சுசீலாவின் குரல் கனத் இ ந்த .
"என்கிட்ேடகூட எப்ப ம் ஒண் ேம ெசால்லல்ேல." தைல குனிந் ெகாண்டாள்.
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" அ
நம்ம
ரதிர்ஷ்டம்! ெசத் ப் ேபாயிட்டான்
நிெனச்சிக்காேத. பா
எங்ேகேயா சுகமா இ க்கறா" என்ேறன் கண்கைளத் ைடத் க்ெகாண் .
" நீ இ ந் ம்கூட இப்ப

நடக்கவிட் ேய!"

"நிஜம்தான் சுசீலா! நான் பா கிட்ேடசத்யம்பண்ணி வாங்கிட்
க்க ம்.
அவ்வள
ரம் ேயாசிக் காேம ேபாயிட்ேடன். என்ென மன்னிச்சு ! --க்கியமான --- இன்ெனாண்
இ க்கு . இந்த நிமிஷத்தெல யி ந் உதயன் உன்
மகன். அந்தப் ெபா ப் நம்ம ெரண் ேபர் ேமேல ம் இ க்கு ."
" மாமா...!" சுசீலா வியப்பைடந்த ேபால் அவள் குரல் ஒ
பார்த்தாள்.
"நிஜம்தான் சுசீலா! நீ உள்ேள ேபா. சித்திக்கு ஆ தல் ெசால்

த்த . தைல எ த் ப்

."

நான் சரசரெவன்
ப யிறங்கி இ ட் ல் சப்ேபாட்டா மரத்தின் கீேழ ெசன்
உட்கார்ந்ேதன். பா
டன் விைளயா ய அந்தப் பாறாங்கல் அப்ப ேய இ ந்த .
எ ந் ெசன் அந்தக் கல்ைலத் தடவிக் ெகா த்ேதன்.
' பா

ெசத் ப் ேபாயிட்டா' என்ேறன்! வைளந்தி ந்த சப்ேபாட்டாக் கிைளையக்

ைகயால் தடவி--' பா

உனக்குத் ெதாி

என்ேறன். கிணற்றின் கைரேமல் உட்கார்ந்

மில்ெல! ராத்ாி தான் ெசத் ப் ேபாயிட்டா'
ெகாண்

-- 'உனக்கு பா

ைவத் ெதாி

மில்ேல! இப்ெபா இல்ேல, ச த்ரத்தேல வி ந் ...பாவம்! ெசத் ப் ேபாயிட்டா'
என்ேறன். எனக் ெகன்னேவா கண்கள் இ ண்
ெகாண்
ந்தன. ஒவ்ெவா
ெச க்கும், ஒவ்ெவா
ஜீவனிடத்தி ம் பா
இறந் விட்டாள் என்
ெசால்ல
ேவண் ம் ேபா
ந்த . எனக்கு அ ைக வரவில்ைல. மனம் கல்லாகி விட்ட . ஒ
ேவைள எனக்கு
ைள குழம் கிறேதா என்னேவா! ைபத்தியம் பி க்கிறேதா
எேனனேவா! இல்ைலெயன்றால் அ ைக ஏன் வரா ? நீண்ட ேநரம் அந்தக்
கல் ன்ேமல் உட்கார்ந் தி ந்ேதன். பா வின் க தத்ைத இன் ம் நான்
ப க்கவில்ைல. அ
வைரயில் ப ப்பதற்கு மனம் வரவில்ைல. வாய்ப் ம்
கிைடக்கவில்ைல. பா
ந்திய இர உயிேரா இ ந்தாள். இன் ம் இறந் ேபாய்
இ பத்தி நான்கு மணி ேநரம் ஆகவில்ைல.
த ல் என்ன எ தி இ க்கிறாள்?
உள்ேள ெசன்
வராந்தாவில் ஒ
ைலயில் உட்கார்ந்
ெகாண்
க தங்கைள
எ த்ேதன்.
" அண்ணா! நிைனக்காமேலேய உனக்கு இந்தக் க தம் எ த ேவண் வந்த . நான்
ெசய் ம் ேவைலக்கு நீ எவ்வள அ வாேயா எனக்குத் ெதாி ம். என்னால் ஊகிக்க
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ம். ஆனால் இ
வரக்கூடா

எனக்குத் தப்பா . இத்தைகய ெகட்ட நாள் எப்ேபா ம்

என் ம், எவ்வள

ன்பமாயி

ம் தாங்கிக்ெகாண்

உயிேரா

இ க்க

ேவண் ம் என் ம், என் பா ைவ இந்தக் ைககளாேலேய வளர்த் அறி ள்ளவனாக
ஆக்க ேவண் ம் என் ம் நிைனத் தி ந்ேதன். எத்தைனேயா
ைற தவறான
பாைதைய நா ய மனைதக் கண் த் ைவத்ேதன். ஆேவசப் பட் வ ம் இதயத்ைத
எச்சாித்

ைவத்ேதன். ஆனால்...அண்ணா! நான் வி ம்பிய

ந ப்

அல்ல. எந்த விநா

வாழ்க்ைகேய தவிர,

ம் அைமதியில்லாத இந்த மனத்ைத, எந்த நிமிஷ ம்

இன்பமில்லாத இந்த உடைல எத்தைன நாட்கள், எத்தைன வாரங்கள், எத்தைன
ஆண் கள் ஏமாற்றிக்ெகாண்
இ ப்ப . இம்மி யள ம் மதிப்பில்லாத இந்தச்
சாீரத்ைத யா க்காக உயிேரா
இந்த

ட் ல்

வாழ்ந்

ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்?
வ ம்

இரண்

மனிதர்க

ம்

ஒ வ க்கு

ஒ வர்

ெதாடர்பில்லாதவர்கள். நண்பர்கள் கூட அல்ல, குைறந்த ெதாிந்தவர்கள்கூட அல்ல.
ேசர்ந்
பயணம்
ெசய்பவர்க ம்
அல்ல.
எதிாிகள்!
ஒ வைர
ஒ வர்
ெவ த் க்ெகாள் ம், ஒ வர் மீ
ஒ வர் அ வ ப்
ெகாள் ம், ஒ வர்
வாழ்க்ைகயி
ந்
ஒ வர்
ரமாகிக்ெகாண்ேட இ க்கும் தர்ப்பாக்கியசா கள்!
மணேமைட எனப்ப ம் ப பீடத்தில் ஏ வதற்கு ன்னர் ஒ வ க்கு ஒ வர் எவ்வள
ரேமா இப்ேபா

அைதவிட ஆயிரம் மடங்கு! அந்த நாள் ெப ைமைய, அந்த நாள்

வி ப்பங்கைள, அந்தநாள் எண்ணங்கைள, எல்லாவற்ைற ம் இழந் விட் , கைலக்
காகேவ கைல என்
ரதிர்ஷ்டசா கள்.

ெசால்வ ேபால்,

வாழ்க்ைகக்காகேவ

வாழ்ந் வ ம்

இரண் உயிர்கைள ம்----இரண் உடல்கைள ம் ேசர்த் ைவக்கேவண் ய இந்த
மனப் பிைணப்
விலகி விட்ட .
வாழ்வில்
ளிர்த் ----படர்ந்த அந்த
அன் க்ெகா வா விட்ட . இனி இந்த இ வ ம் ஒ வ க்கு ஒ வர் ஒன் மிலர்.
இரண்
கற்கள் ஒேரயிடத்தில் ஒன்றாக இயங்கினால் அவற்றிைடேய ேமாதல்
தப்பா . நீர்ச் சுழ ல் அகப்பட்ட இந்தக் கு ம்பப் படகு தைலகீழாகக் கவிழாமல்
ேபாகா .
ஒ
ைற நீ ெசான்னாய்-- 'இனிேம உன் மகேன உன் ஆைசவிளக்கு பா !' என் .
ஆனால் அைத நான் அப்ெபா
ெபா த் க்ெகாள்ள
யவில்ைல. என் க த்ைதச்
ெசால்லேவண் ம் என்
ேதான்றினா ம் ெசால்ல
யாமல் ேபாய்விட்ட .
'இன்

ம் எனக்கு மாமா ேமல் ஆைச இ க்கு

அண்ணா!' என்றால் நீ சிாிப்பாய்

என்
ெவட்கப்பட்ேடன். உண்ைமயில் மாமாைவ நான் எவ்வள
ெவ த்தா ம்,
எவ்வள குைற கூறினா ம் என் ள் எங்ேகேயா ஏேனா ஓர் ஆைசக் ேகா மின்னி
விைளயா க்ெகாம்
ந்த . ஒ நாள் அவாிடம் மாற்றம் ஏற்ப ம்-- தனக்கு மைனவி
இ க்கிறாள் என் ம், மகன் இ க்கிறான் என் ம் நிைன
தவறாமல் வ ம் என் .

வ ம்; அந்த நல்ல நாள்
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உண்ைமயில் வழிதவறி நடப்பவர்கள் யாரானா ம் சில நாட்களில் வழி ெதாிந்
ெகாள்வார்கள். மனிதன்தான் ெசய்த தவ கைளத் ெதாிந் ெகாள்ளாமேல எப் ேபா ம்
வாழ்க்ைக
ந் விடா . அப்ப நடந்தால் அ
இயற்ைகக்ேக எதிரான ! என்
ெபா ைம அழி ம் வைரயில் அவாிடம் மாற்றம் வரவில்ைல. ஆனால்....... தவறாமல்
வ ம். ஒ
சமயம்! நான் அ பவிக்க
யாமல் ேபாகும் சமயத்தில்! இந்த
வாழ்க்ைகயில் நான் தி த்திக்ெகாள்ள
யாத ெபாிய தவ ஒன் உள்ள . கணவன்
ெநாண் யானா ம், கு டனானா ம், ர்ப் பாக்கியசா யானா
எத்தைகயவனானா ம் மைனவி அந்த மனிதனிடம் அன்

ம், ரடனானா ம்
ெச த்தி மதிப்

ெகா க்கேவண் ெமன் ம், அவர் அ ச் சுவட் ல் நடக்கேவண்
ெமன் ம் நம்
சாத்திரங்கள் அறி
த் கின்றன.ஆனால் சாத்திரங்களின் அறி ைரைய நான்
ேகட்கமாட்ேடன். என் அறி ைரையச் சாத்திரங்கள் ேகட்கேவ ேகட்கமாட்டா. நான்
என்
கணவனிடம்
அன்
ெச த்த
யாமற்
ேபாவ ,
அவ க்காக
என் ைடயவற்ைறெயல்லாம்
தியாகம்
ெசய்
வாழ
யாமற்
ேபாவ
ெப ங்குற்றேம. அந்தச் சாத்திரங்கைளேய ப த்த யமதர்மராஜன் என்ைனத் த ப்பான்
ேபா ம்!
அத்ைதயின் அறிகுறிகள் எனக்கு எல்லா விதங்களி ம் வந் ேசர்ந்தன. தி ப்தி
இல்லாத இந்த வாழ்க் ைகைய இனி ம் என்னால் நடத்த
யா . அதனால் என்
இலட்சியம் கூட அ ப்பட் ப் ேபாகலாம். என் ைடய தனிப்பட்ட இலட்சியம்
அ ப ம் நாள் நான்
இந்த
எவ்வள

ணாகப் ேபாய்வி ேவன் அல்லவா? மகிழ்ச்சிக்ேக பஞ்சமான

ட் ேல, அன் ப்பிைணப்ைப அறியாத தாய்தந்ைதயர் இைடயில் வள ம் மகன்
ெமன்ைமயானவன் ஆவான்? அறி ள்ளவனாக எப்ப

அவன் ஆவான்?

அதனால்தான் என் பா ேவேறார் இடத்தில், சாந்தி நிைலயத்தில்-அன் இல்லத்தில்
வளர்வான். நான் விைடெப கிேறன். இ தான் என் இலட்சியமானால் நான் சாவ
ேதைவயில்ைல என்கிறாயா? அத என்ேமல் உனக்கு இ க்கும் அள கடந்த அன்பின்
விைள ----அவ்வள தான்! ஒ
ெபண்
ணிந்
தனியாக வா ம் அள க்கு நம்
ச கம் வளரவில்ைல. நாம் அவ்வள
ன்ேனறவில்ைல. இ ந்தா ம் ச கத் நிைல
பற்றி எனக்கு எப்ேபா ம் அக்கைறயில்ைல. நான் எப்ேபாதானா ம் இைதேயதான்
ெசய்ேவன். இ
ஆேவசத்தின் விைள
என்றால் இ ேவ எனக்கு வி தைல
அளிக்கும்.
வாழ்ந்தி ந்தால் எனக்கு அளவில்லாத அன்

ேவண் ம். ஒ வர் ஒன்றிப்ேபாகும்,

ஒ வ க்காக ஒ வர் உயிைர விடக்கூ ய, ஒ வ க்காகேவ ஒ வர் வாழ்ந்தி க்கும்
அன் ெவள்ளம் பாயேவண் ம், அ தான் உண்ைமயான வாழ்க்ைக! உயிேரா
இ ந்தால் எனக்கு அந்த வாழ்க்ைகதான் ேவண் ம்.
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நிைலைமகள் எதிர்க்குமானால் தாங்கிக் ெகாள்ளக் கூ ய ெபா ைம எனக்கு
இல்ைல.
த
ந்ேத என்னிடம் உள்ள குைற அ தான்! இைறவன் என்ைனச்
சகிப் த் தன்ைம இல்லாத ெபண்ணாக ஆகேவண் ம் என்
சபித்
விட்டார்.
பார்க்கப்ேபானால் அந்த இைறவ

ம் ஓர் ஆண்தாேன? ஒ

ெபண்

க்காக எந்த

ஆண்மட் ம் அன் தானம் ெசய்வான்?
பார் அண்ணா! என் பா , தந்ைத அரவைணப்ேப ெதாியாத என் மகன்---தாையக்கூட இழந்
வி கிேறாம் என்ப
ங்கிக்ெகாண்
க்கிறான்.
அவன்
இனி

ெதாியாமல், கவைலயில்லாமல்
வாழ்க்ைகயில்
அம்மாைவப்

பார்க்கமாட்டான் இல்ைலயா? நான் ேபாய்விட்ட பிறகு அவன் எ ந்
அ தால்,
அவங்க அப்பா க்கம் ெகட்டெதன் ேகாபித் அ த்தால்......... அைறக்கு ெவளிேய
தள்ளி,

கத கைள

க்ெகாண்டால்.......அந்த

'அம்மா........!அம்மா!..........' என்
தாய் இதயத்ைத இவ்வள

பயத்தில் அலறிக்ெகாண்

இ ட் ல்

அவன்

ந்தால்.........கட ேள!

க ைணயில்லாமல் பைடக்கிறாயா? தாய் வயிற்றில்

க ைமைய நிரப் கிறாயா? என் பா ைவ நீ ேபாற்றிக்காப்பாயா?' என் கண்கள்
குளமாகின்றன. எ த் கள் கைலந் ெகாண் ள்ளன.
"அண்ணா! பரவாயில்ைல இல்ைலயா? இந்தச் ெசய்தி ெதாிந்த ேம நீ வ வாய்,
பா ைவ அைழத் ச் ெசல்வாய். அம்மாவிடம் ஒப்பைடப்பாய். ஆனால்......... ேகசவ்!
அந்தப் ெபா ப்

அம்மா ைடயதல்ல, உன்

ைடய ! நான் என் குழந்ைதைய

உனக்குக் ெகா க்கிேறன். என் இதயத்ைத, என் உட ன் உடைல, என் என் மகைன,
என் உதயைன உனக்குக் ெகா த்
கட

வி கிேறன். நீதான் அவ

க்குத் தா ம் தந்ைத ம்,

ம், எலலா ம்! என்னிடம் அ த்தமாக உள்ள இந்த நம்பிக்ைகைய எப்ேபா ம்

பாழாக்க மாட்டாய் இல்ைலயா?
பா வின் ப ப்
விஷயத்தில் என் வி ப்பம் ஒன் ! அவைன டாக்ட க்குப்
ப க்கைவ. ெவளிநாட் க்கு அ ப் . அ
என் ேபரவா! ஆனால் பா டாக்டர்
ஆவதற்கு வி ம்பவில்ைல என்றால் எப்ேபா ம் கட்டாயப் ப த்தாேத. அவன்
வி ப்பப்ப ----அவன் வி ம் ம், மதிக்கும் ப ப்ைபேய ப க்கவி . அவ க்குத் ணி
ைதக்கேவண் ம் என்
ஆைச இ ந்தால் ைதயற்காரன் ஆகட் ம்! தவறில்ைல.
ஆனால் அந்தத் ைறயில் வல்லவன் ஆகேவண் ம்! அ தான் க்கியம்!
அ த் உன் தி மண விஷயம்- நீ சுசீலாைவத் தி மணம் ெசய் ெகாள்! ஒவ்ெவா
வினா
ம் உன்ைனேய தியானிக்கும் ஒ ெபண் இ க்கிறாள் என்றால் அ உன்
பாக்கியம் அல்லவா? அறி
ெதாிந்த ேநரத்தி
ந்
உன்னிடம் மதிப் ைவத் ,
உன்ைனேய
ைஜ பண்ணி வ ம் ெபண் க்கு நீ எவ்வளவானா ம் கடன்

126
பட்
க்கிறாய். அைதத் தீர்த் க்ெகாள்
ஆவாய்.

ம் நாள் நீ நன்றி மறக்காதவனாகக் கூட

ெபாியப்பாவின் பி வாத குணம் எனக்குத் ெதாியாததல்ல. அதனால்தான் உனக்கு
இவ்வள
ரம் எ த் ச் ெசால்கிேறன். வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள் பணம்
சம்பாதிப்ப

மட் ேம அல்ல என் ம்; ஒ வைர ெயா வர் ெபாி ம் வி ம்பம்

இரண்
இதயங்கைளச் ேசர்த்
ைவப்பதில்
ண்ணியம், பிாிப்பதில் பாவம்
உண்டாகிற
என்ப
என்ைறக்காவ
ெபாியப்பா க்குத் ெதாிந்தால் எவ்வள
நன்றாக இ க்கும்! இ ந்தா ம் நீ ஒ
ஆண்மகன், சுதந்தர ள்ளவன்---சிந்தித் ப்பார்...தாய் தந்ைதயர்க்குப் பிள்ைளகள் எப்ேபா ம் அடங்கி நடக்க
ேவண் ம். உண்ைமேய----அ
தங்கள் வாழ்க்ைகையப் பாழாக்கும்ேபா
அல்ல.
ெபாியவர்களானா

ம் சுய நலத் க்கு அ ைமயாகும்ேபா

அல்ல. சுசீலா டன் நீ,

உன்

டன் சுசீலா, வாழ்க்ைககைள
ைமயாகச் ெசம்ைமப்ப த்திக் ெகாள்ள
ம். உங்கைளப்ேபான்ற தாய் தந்ைதயர்!...என் உதயன் அதி ஷ்டசா ! என்
கண்கள் ஈரமாகின்றன. அவன் இன் ம்
ங்கிக் ெகாண்
க்கிறான். பக்கத்தில்
நான் இ க்கிேறன். என்ற நிைனப்பில் அைமதியாக. என் ைக ந ங்குகிற . ேபனா
எ த மறிக்கிறத. இனி
க்கட் மா...
நான்

இந்த

வாழ்க்ைகயி

ந் ,

ன்பத்தி

ந் ,

கண்ணீாி

ந் ,

அைமதியின்ைமயி
ந் ,
சிந்தைனகளி
ந் ,
குைற
கூ வதி
ந்
நிரந்தரமாகச் ெசன் ெகாண்
க்கிேறன். இ
எவ்வள
நல்ல நாள்! அண்ணா!
எனக்கு வாய்விட் ச் சிாிக்கேவண் ம் ேபால் உள்ள . வி ந்
வி ந்
சிாிக்கேவண் ம் ேபால் உள்ள . நான் வாழ்க்ைகயில் ேதாற் விட்ேடன். இ
ஏமாற்றம் இல்ைல. ேதால்வி! ஒவ்ெவா
ெபண் ம் ஒ
பா மதி ஆகாம
க்கலாம். ஆனா ம் இன்ைறய ச கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பா மதிகள்
இ க்கிறார்கள்.
நம் ைடய
ச க
விதிகளில்
தீவிரமான
மாற்றங்கள்
வந் ெகாண்
க்கிற காலம் இ . இந்த மாற்றத்திேல ஒ
பக்கம்
ன்ேனற்றம்!
இன்ெனா
பக்கம் பின்ேனற்றம்!
க்கத்தி
ந்
எ ந் ெகாண்
க்கிற
ெபண்குலத்தின் விழிப் ணர்ச்சி ைரேயா ய ச கக்தில் ேமாதிக்ெகாண்
ள்ள .
பரம்பைர பரம்பைரயாக நிைலெகாண்
விட்ட ஆணின் ஆதிக்கத்தின் கீழ்
ெபண்களின் விழிப் ணர்ச்சி நசுக்கப் ப கின்ற . ஆனா ம் இந்தத் தி ப்பம்
உனக்காகேவா, எனக்காகேவா நிற்கா . இ ெதால்ைல ெகா க்கும் காட்டாற்ைறப்
ேபான்ற . அைத எதிர்த் நிற்க யற்சிக்கிறவன் அ த் ச் ெசல்லப்ப வான். அந்த
நா க்காகேவ சில பா மதிகள் ப ஆகேவண்
ள்ள .
ேம ம் என் பா
க்கு ஏேதா உளறிக்ெகாட் க் க தம் எ திேனன். அைதப்
பத்திரமாக மைறத் ைவத் என் பா வளர்ந் ெபாியவனாகித் தானாக அைதப்
ாிந் ெகாள்ளக் கூ ய திறைம வ ம்ெபா

ெகா ப்பாயல்லவா?
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சாி நான் ேபாகிேறன்... பா
இயலா ...

க்கத்தி

ந்

எ ந்தால் என்னால் ஒன் ம் ெசய்ய

உன் இதய ர்வமாக எனக்குப் பாிசாகக் ெகா த்த ைகக்க காரத்ைத என் டேன
ெகாண் ேபாகிேறன். அ
என் உடம்பின் பாகம்தான் ...என் டன் ேசர்ந்
எத்தைனேயா இகழ்ச்சிகைள அ

ம் தாங்கி ள்ள . நிரந்தரமாக உன்ைன, என்

பா ைவ, என் ைடய எல்லாவற்ைற ம் இழந்
பா ! ... பா மதி!"
க தத்ைத ம யில் ைவத்
கு

ெசல்கிற

ழங்கா ல் தைலைய

ங்கி அ ேதன். என் மனம் எச்சாித் க்ெகாண்

ர்ப்பாக்கியசா , தங்ைக

ைழத் க் ெகாண்

ந்த . பா

கு

ங்கி

வின் ேகாாிக்ைகைய,

ேகாாிக்ைக அல்ல, ஆைணைய, மீ வதற்கு வழியில்ைல.
பா

என்ைனவிடச்

சிறியவள்.

என்ேனா

பா னாள். நான் நானாகேவ இ க்கிேறன். பா

ேசர்ந்

ப த்தாள்,

ஆ னாள்,

ட் த் தைலவி ஆனாள், மைனவி

ஆனாள், தாய் ஆனாள். கைடசியில் ம ந் கூடப் ேபாய் விட்டாள். என் வாழ்க்ைகயில்
எந்த மா த
பட்டாள்;

ம் இல்ைல. பா

கவைலப்பட்டாள்;

சுகங் கண்டாள்;
அ

பவித்தாள்,

வி ம்பினாள்; எல்லாவற்ைற ம் இழந்

ன்பப்பட்டாள்; சந்ேதாஷப்

விரக்தி

அைடந்தாள்;

எல்லாம்

விட்டாள்.

நான் உயிேரா இ க்கிேறன். பா
இறந் விட்டாள் ... அப்ப எவ்வள ேநரம்
உட்கார்ந்தி ந்ேதேனா எனக்குத் ெதாியா . ெபாியக்கா ேத க்ெகாண்
வந்தாள்.
"பா
மகன் சாதம் சாப்பிடமாட்ேடன்
அ
ட்
க்கான். பார் ேகசவ்!" என்றாள்.
உடேன எ ந்
ேபாேனன். பா கதவ கில் நின் ெகாண் "அம்மா!...அம்மா!..."
என்
சத்தம்ேபாட்
அ
ெகாண்
ந்தான். எனக்குத்
க்கம் ெதாண்ைடைய
அைடத்த . "நானீ!...வாப்பா!" என்
அவைனத்
க்கித் ேதாள்ேமல் ேபாட் க்
ெகாண்ேடன்.
"மாமா! அம்மா..."
"வ வாப்பா ஊ ... ேபாயி க்கா. இப்பேவ ரயில் வண் யிேல வ வா. நீ ... சாதம்
சாப்பிட்றியா? நான் ஊட்ேறன்."
"ஊஹூம்! அம்மா...எங்கம்மா..."
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"அம்மா வர்ற க் குள்ேள நல்ல ைபயனா நீ சாதம் சாப் ட் இ ந்தா அம்மா நிெறய
ெபாம்ெம கண் வ வா உ க்கு. ஊதல்கூட ெகாண் வ வா. நம்ம ெரண் ேப ம்
விெளயாடலாம்."
"எங்கம்மா எங்ேக ேபானா?"
"ஊ க்குப் ேபானா பா ! அப்ெபா நீ

ங்கிட்

ந்ேத."

"ஊம்..ஊம்...என்ெனக் கூத்தித் ப் ேபா ேய ஏன்?" என் ேகட் மீண் ம் அழத்
ெதாடங்கினான். என் மனம் ரம்பங்களின் இைடயில் நசுங்கிக்ெகாண்
ந்த .
அவைன மார்ேபா அைணத் க் ெகாண்ேடன்.
"அம்மா இப்பேவ வந்

வா. அ வெரக்கும் என்ெனப் பாத் க்கச் ெசான்னா.

நிஜமா நானீ! இன்னா, சாதம் சாப்பிட்றியா? நா

ம் சாப்பிட்ேறன்."

"நீ ம் சாப்பித்தியா?"
"நா

ம், நீ ம் நல்லா ஒேர தட்ேல ேபாட் ச் சாப்பிடலாம்."

"அப்ெபா எங்க அம்மா எங்ேக சாப்

வா?"

"அம்மா...ெசாந்தக்கார் ஊ க்குப் ேபாயி க்காங்கில்ேல! அங்ேக அம்மாக்கு அவங்க
எல்லாம் ெகா ப்பாங்க. சாப்பி வா."
"தயி

ேபா வாங்களா?"

"ஆமாம்.. தயி

ேபா வாங்க. ெநய்யி ேபா வாங்க., நீ கூடத் தயிர் ேபாட் ச்

சாப்டக்கூடாதா?"
ஒ

மணி ேநரம் வெரக்கம் எத்தைனேயா ேகள்விகள் ேபாட் , எத்தைனேயா

பதில்கள் ேகட் , அம்மா பிறகு வ வாங்க என்ற நம்பிக்ைக வந்தேபா சாதம் சாப்பிட
ஒப் க்ெகாண்டான். பத்
மணி ஆகிவிட்ட
சாதம் பிைசவதற்குள். மாைல
எல்ேலா ம் கவைலேயா உட்கார்ந்தி ந்தனர். எட் மணி இ க்கும்ேபா பக்கத்
ட் ப் பாட் யாேரா வந் சிறி சாதம் வ த் ைவத்தாள். ெபாியக்கா எ ந்
குழந்ைதக க்குச் சாதம் பிைசந்தாள்.
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நானி டன் நா

ம் நான்ைகந்

கவளங்கள் சாப்பிட ேவண்

ஊட் விட் , ேதாள்ேமல் ேபாட் நடந் ெகாண்
பிறகு எ ந் அைறக்குள் ெசன்ேறன்.

இ ந்த . சாதம்

ங்கைவத்ேதன். அவன்

ங்கிய

நள்ளிர ... ெடல்லாம் ஒேர அைமதியாக அச்சம் சூழ்ந்தி ந்த . சித்தி இ ந்
இ ந்
சத்தம் ேபாட்
அ தாள். சித்தி வயி
க்கத்தால் பற்றி எாிந்
ெகாண்
ந்த . நான் அைறக்குள் ெசன்
விளக்ைகப்ேபாட்
பா
மக க்கு
எ திய க தத்ைத எ த்ேதன். எனக்கு பா
ேபசிக்ெகாண்
ந்தால் அப்ப ேய
ேகட் க்ெகாண்
க்கலாம் என்
இ க்கிற . க தம்
லமாகவாவ பா
டன்
ேபசேவண் ம். க தத்தில் பல இடங்களில் எ த் கள் கைலந்தி ந்தன.---- கண்ைணத்
ைடத் க்ெகாண் க தம் ப க்கத் ெதாடங்கிேனேனா இல்ைலேயா ேகவி அ
ெகாண்ேட எ ந்தான் நானி. கலக்கத் டன் ெவளிேய ெசன்ேறன். அவைன ம ப
ம்
ேதாள்ேமல் ேபாட் நடந் பிறகு ப க்கைவத்ேதன்.
ஏேனா எனக்கு பா
மக க்கு எ திய க தத்ைதப் ப க்க மனம் வரவில்ைல.
அந்தத் தாய் மக க்கு என்ன எ தினாேளா! அவன் ெபாியவனான பிறகு அவனிடேம
ெகா க்கிேறன் - அள கடந்த க்கம் வந்த .
பா ! ... அம்மா! ... பா ! ... இந்த
க்கத்ைத என்னால் தாங்கிக்ெகாள்ள
யா . நீ இைழத்த ெகா ைமைய என்னால் மன்னிக்க
யா . உனக்காக ஏங்கும்
குழந்ைதக்கு இவ்வள

அநியாயம் ெசய்வாயா? சுயநலத்ைத விட தியாகம் எவ்வள

உயர்ந்தேதா சிந்தித்தாயா? உன் சுயநலத் க்காக உன்னிடம் அன்

ெச

த் ேவாைர

ஒேரய யாக அழித் வி வதா? நீ சுகத்தி
ந்
ரமாயி ந்தா ம்---- எனக்காக
இந்த அண்ண க்காகப் பிைழத் தி க்கக் கூடாதா அம்மா! அப்ேபா என் ைடய
சுயநலம் என்கிறாயா? உன் குழந்ைதைய நீேய வளர்க்க
அதற்க்கு நான் இ க்கிேறன் என்கிறாயா? இ

யாமல் ேபாய்விட்டாயா?

உனக்கு நியாயமல்ல பா

!

நியாயமல்ல! நீ கட் யெதல்லாம் காகித மாளிைகேய ஆனால், அ அ பவத்தில்
யாமல் ேபானால் தவ
யா ைடய
என்
ெசால்கிறாய்! அ
உன்
ர்ப்பாக்கியம் என்

நீ ஏன் நிைனக்கமாட்டாய் பா

ெசான்னால் உனக்குக் ேகட்கப் ேபாகிற ? அவ்வள
பிறக்கப்ேபாகிற தங்கச்சி!
"ேகசவ்! அ திட்

? இப்ெபா

நான் எவ்வள

அ தால் உனக்குக் க ைண

க்கியா?"

"ஆமா ... இல்ெல. வா அக்கா! பா

ைவப் பாத்தியா என்ன ேவைல ..."
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"ஆமாம், என்ன ேவெல ெசய் ட்டாப்பா? க தங்கள்ேள என்ன எ தினா?"
"காரணம் ஒண் ம் எ தல்ேல. எ த
இல்ேலன்னா எனக்குத் தவறாெம எ
வா."
அக்கா திகிேலா
"பா

நின் ெகாண்

யாத

ஏேதா

நடந்தி க்க

ம்.

ந்தாள்.

ங்கறானா?" "அெசஞ்சிக்கிட்

ந்தா

ெகத் தட் ட்

வந்ேதன். நீ

ெகாஞ்ச ேநரம் ப த் க்க கூடாதா?"
"உக்காந்தி ந்தா ம்,
ப த்திட்
ந்தா ம்
ஒண் தான்கா!
டமாட்ேடங்கு . மனெசல்லாம் என்னேவா மாதிாி இ க்கு ."

கண்

"பா
தனக்கு எந்த அதிர்ஷ்ட ம் இல்ேலன்
நிெனச்சிட்டாேள தவிர, உன்ெனப்
ேபாெல அண்ணன் ேபா ம்! அ க்காகேவ அவ உயிேரா
க்க ம்."
"அக்கா! நம்ம ேவதெனயிேல நாம் என்னேவா நிெனச்சிக்கிேறாேம தவிர,
பா ெவப் ேபால ஒ த்திக்கு ேவெற வழியில்ேல. அ
எனக்குத் ெதாி ம்." சற்
ேநரம் ேபசிவிட் , அக்கா----மகள் எ ந்ததால் ேபாய்விட்டாள். நான் ெம வாகச்
ெசன் நானியின் பக்கத்தில் ப த் க் ெகாண்ேடன். ெடல்லாம் ஒேர அைமதியாக
இ ந்த . ஆனால் ஒ வ ம் ங்கவில்ைல.
காைல வந்த . பா ம ப
ம் அ ைகையத் ெதாடங்கினான். ம ப
ம் ஏேதா
சி ெம கப் ேபாேனன். நம்பவில்ைல. அவ க்கு அறி அதிகம். "எங்க அம்மா ........
வ வான்
ெசான்ேன ............ மாமா! எங்க அம்மா எங்ேக?" என்
ேகட்கிறான்.

ேநர யாகக்

"கண் ப்பா வ வாப்பா! ெசாந்தகாரங்க சீக்கிரமா அ ப்பிச்சாத்தாேன! ெரண்
நாள்ேள வந்
வா. அ வெர உன்ென ம் என்ென ம் விைளயாடச் ெசான்னா."
"ஊஹூம்! நான் ஆதமாத்ேதன், மாமா! ....... என்ன எங்கம்மா கித்ேத கூத்தித் ப்
ேபாமாத்ேத...?" பா வின் கண்களில் நீர் திளிர்த்த . நான் ஒன் ம் பதில் ெசால்ல
யாமல் இ க்கிேறன். அவன் ேகள்விக க்கு நான் என்ன ெசான்னா ம் அவன்
ேகட்பதாக இல்ைல. குழந்ைதகள் எல்லாைர ம் அைழத் க் காட் னால் அவர்கேளா
ேசர்வதில்ைல. என்ைன விட் எங்ேக ம் ேபாவதில்ைல. "அம்மா!" என் மிகமிகப்
பாிதாபமாக அ
ெகாண்ேட இ க்கிறான். அன்
அவன் சாியாகச் சாதம்
சாப்பிடவில்ைல. இர நான் பக்கத்தில் ேபாட் க் ெகாண் ப த்ேதன். அ
அ
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ங்கி விட்டான்.
க்கத்தில் கூடத் ேதம் கிறான். திடீெரன்
ள்ளி எ ந் அழத்
ெதாடங்கினான். அவைன எப்ப ச் சமாதானப்ப த் வ என்ப
ட் ல் யா க்கும்
ாியவில்ைல. சித்தி அவைனத்
க்கிகப் ேபானாள். ேகவி அ
ெகாண்ேட
என்ைனச் ேசர்த் க் கட் க் ெகாண்டான். "ேவணாம் நானீ! யார் கிட்ேட ம்
ேபாகேவணாம் நாேன க்கிக்கிேறன்!"
அவன் பிறந்ததி
ந்
ட் ல் தந்ைத இ ந் தா
அவ

க்கு அறி

ஒ மணி ேநரம் கூடத் தாையப் பிாிந் இ ந்ததில்ைல.
ம் தாயிடம்தான் அவ க்கு அள கடந்த பற் . இப்ேபா

ெதாி ம் சமயம். அம்மாைவ எப்ப

மறந்

வி வான்? என் இதயம்

படபடத்த . அவன் ஏங்கத் ெதாடங்கிவிட்டால் என்ன ெசய்வ ? குழந்ைதப்ப வம்.
ேபாகப்ேபாக
அவேன
மறந்
வி வான்
என்
நிைனத்தா ம்
அவன்
க்கத்தி
ந் எ ந் ம ப
ம் அ தால் என்ன ெசய்வ ? ெம வாக அவைனப்
ப க்ைகயில் ப க்க ைவத்ேதன்.
ேம ம் இரண்
நாட்கள் கடந்தன. பா ஒேரய யாக ஏங்கத் ெதாடங்கினான்.
சாதம் சாப்பி வைத அ ேயா
நி த்திவிட்டான். "அம்மா! அம்மா!" என்
ேபசுவதற்கு இைடெவளி இல்லாமல் அ கிறான். அம்மாைவ அைழத் வரச்
ெசால்கிறான். இல்ைலெயன்றால் தன்ைன அைழத் ப் ேபாகச் ெசால்கிறான்.
சித்தியின் அ ைகயால் இன்
ள்ளி எ ந்

அ வ , எல்லார்

ம் பயந்

விட்டான்.

க்கத்தில் தி க்கி வ ,

கத்திேல ம் எைதேயா ேத வ , ஏமாற்றத்தால்

ஓெவன்
அ வ . எனக்ெகன்னேவா பயமாக இ க்கிற . சித்தி, அக்காமார்கள்
ெம வாக அவைனச் சமாதானப் ப த்த யற்சிக்கின்றனர். ஆனால் அவன் யாைர ம்
அ கில் வரவி வதில்ைல. அந்த இர அவ க்குக் காய்ச்சல் வந்த . உடேன ெசன்
டாக்டைர எ ப்பி அைழத் வந்ேதன். டாக்டர் ஏேதா ஊசி ேபாட் ச் ெசன்றார்.
காைல வி
ங்கிக்ெகாண்
உட்கார்ந்ேதன்.

ம்ெபா
க்கிறான்.

காய்ச்சல் சற் க் குைறந்த .
நான்
கம்
க விக்ெகாண்

ெம வாகக் கூப்பிட்ேடன். "நானீ..."
ெம வாகக் கண்திறந்தான்.
"அம்மா! தி ட் ப்பயேல,
"அம்மா...எங்ேக?"

ழிச்சிட் தான் இ க்கிறாயா?"

அவன்
வந்

இன் ம்
அ கில்
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அய்ேயா! எவ்வள
தவ
நிைன ப த்தக் கூடா .

ெசய் விட்ேடன்? அந்தச் ெசால்ைலேய அவ

க்கு

"மாமா!"
"ஆமாமாம், நானீ! நீ காபி கு க்கிறியா? ெகாஞ்சமா?"
"ஊஹூம்! எங்கம்மா காபி கு க்க மாத்தா"
"ேபாவட் ம், பா

கு க்கிறியா?"

"எனக்கு ேவணாம்."
"நீ நல்ல ைபயன் இல்ேல? ெகாஞ்சம் கு , ெகாண்

வரட் மா?"

"எங்கம்மா கித்ேத க்கித் ப் ேபாறியா?" சாிெயன்றால் பால் கு த்த ம் றப்படச்
ெசால்கிறான்
யாெதன்றால் பாேல கு க்கமாட்ேடன் என்கிறான். நான் ஒன் ம்
ேபசாமல் உட்கார்ந் தி ந்ேதன். அவன் அழத்ெதாடங்கினான். அவைனப் பார்க்கப்
பார்க்க என் வயி
பற்றி எாிந்த . இவ்வள
சிறிய வயதில் தாைய இழந்தவன்
எவ்வள
ர்ப்பாக்கியசா , இல்ைலயா! அவன் கட் ைல விட் இறங்கி என் ேமல்
ேகாபமாக நான்கு அ நடந் ெசன் நின் ெகாண் அ கிறான். அவ க்கு யா ம்
இல்லாத ேபால ம், அனாைத ஆகி ட்டாற் ேபால ம், தனிைமயில் அவதிப்ப வ
ேபால ம் ேதான்றிய . சித்தி இந்த ஏக்கத்ைதக் கண் இன் ம் ேசாகத்தில் அ ந்திப்
ேபானாள். நான் வ க்கட்டாயமாக அவைன அ கில் அைழத் க் ெகாண்ேடன்.
அவன் ெசயலற் த் ேதம்பிக்ெகாண்ேட என் ம யில் சு ண் ெகாண்டான்.
***
பா
தீவிரமான காய்ச்ச ல் வி ந்
கிடக்கிறான். நிைன
இல்லாமல்
கிடக்கிறான். இைட யிைடேய "அம்மா! அம்மா!" என்
லம்பிக்ெகாண்
இ க்கிறான்.
டாக்டர்
பக்கத்
அைறயில்
ஊசி
ேபா வதற்குத்
தயார்
ெசய் ெகாண்
ந்தார். அைமதியாக ட் ல் எல்லா ம் பா ைவச் சுற்றி உட்கார்ந்
தி க்கின்றனர். எல்லார் கங்ளி ம் இனமறியாத அச்சம் கு ெகாண்
க்கிற . நான்
திடீெரன்
எ ந் ெசன்ேறன். டாக்டர் அப்ேபா தான் சிரன்ஜ் எ த் க்ெகாண்
வந்தார். "டாக்டர்........" என்
ைககைளப் பி த் க் ெகாண்ேடன் பயத் டன். என்
உடல் ந ங்கிய . குரல் சாியாக ெவளிவர வில்ைல. "பா ைவ....காப்பாத்தேறன்
சத்தியம் பண் ங்க......டாக்டர்! ........"
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"ரா சார்! நீங்க பயப்படாதீங்க. நான் நல்ல ம ந் ங்கதான் கு க்கிேறன். என்
சக்திவெரக்கும் யற்சி பண்ேறன்."
"இல்ெல

டாக்டர்!

பட்ணத் க்காவ
"ரா

பா ...பிைழச்சி வான்

ெசால்ல

யாதா?

எந்தப்

அைழச்சிட் ப் ேபாச் ெசால்றீங்களா?"

சார்! நீங்க அவசரப் படறீங்க. பா க்கு அம்மாேமெல ஏக்கம் தவற ேவெற

ேநாய் ஒண்

மில்ெல. என்ென டாக்டரா யில்ேல, உங்க அண்ணனாப் பா ங்க. ஒ

பச்ெசக் குழந்ெதக்கு நான் அநியாயம் பண்

ேவனா?"

"மன்னிச்சி ங்க டாக்டர்! என் ேவதென உங்க க்குத் ெதாியா ; என் தங்ெக தன்
மகென என்கிட்ெட ஒப்பெடச்சிட் த் தற்ெகாெல பண்ணிக்கிட்டா. பா ெவ நான்
பிெழக்கெவக்க
யேலன்னா,
டாக்டர்...!
யேல...அவெனக் காப்பாத்திேய ஆவ ம்."

நான்

ஒண்

ம்

ெசால்ல

டாக்டர் என்ைனத் தள்ளிக்ெகாண் ெவளிேய ெசன்றார். நான் பின்னாேலேய ஓ ச்
ெசன்ேறன். ஊசி ேபாட்ட வ யால் பா
ேகவிக் ேகவி அ தான். கண்கைள
க்ெகாண்ேட ப த் க்ெகாண் நீண்டேநரம் அ தான்.
சி கச் சி க பகல்ெபா
ந
கிற . நான்கு பக்க ம் இ ள் சூழ்ந் ெகாண்
வ கிற . சித்தி ம் நா ம் பா வின் கட் ல கிேல உட்கார்ந் தி க்கிேறாம். எனக்கு
நான்ைகந்
நாட்களாகத்
க்கமில்ைல...அப்ப ேய
பா வின்
பக்கத்தில்
ப த் க்ெகாண்டால் கண்கைள
க்ெகாண் வ கின்றன.
***
ெடல்லாம் இ ட்டாக இ க்கிற . சித்தி எ ந்
விளக்ைகப் ேபாடவில்ைல.
இ ட் ேலேய ப கள் ஏறி யாேரா வ கிறார்கள். நைடெயல்லாம் பா வின்
நைடையப் ேபாலேவ இ க்கிற . இன் ம் அ கில் வ கிறாள் பா !
"பா
ேம

ம்

.....!" என்
அ கில்

வந் ட்ேடேன?

கத்திேனன். சித்தி மயக்கம் ேபாட்
வந்

சிாித்தாள்.

"ேகாவம்

வி ந்

வந் தில்ேல

என்ென அெல அ ச்சிட் ப் ேபாம் ேபா

விட்டாள். பா
உனக்கு?
ஒ

அதான்

ெசம்படவன்

காப்பாத்தனான். ெரண் நாள் எனக்கு நிெனேவ வரல்ேல' ெசால் க் ெகாண்ேட
ேபாகிறாள். நான் ைபத்தியம் பி த்தவன் ேபால் பார்த் க் ெகாண்
க்கிேறன்.
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'அய்ேயா!

பா க்கு

ெஜாரம்

வந் தா?

தம்பி!

நான்தான்

அம்மா!

வந்தி க்ேகன்........அம்மாெவப் பா
நானீ!' பா
நானிையத்
க்கி மார்ேபா
அைணத் க் ெகாண்டாள். பா ைவ எ த் க்ெகாண்
காற்றிேல அப்ப ேய.......
க்கிக்ெகாண் பறந் ேபாகிறாள்.
'பா

' என்

பிதற்றிக் கூச்சல் ேபாட்ேடன்.

***
"ேகசவ்! ேகசவ்! பா !"
யாேரா தட் எ ப் கிறார்கள். தி க்கிட்ேடன். சட்ெடன் எ ந் உட்கார்ந்ேதன்.
பா பக்கத்திேலேய இ க்கிறான். என் உடெலல்லாம் கி கி ெவன் ந ங்குகிற .
சித்தி என் ைகைய அ த்திப் பி த் க் ெகாண்டாள்.
"சித்தி! பா

வரல்

யா?"

"........"
"சித்தி! நீ கூட பா

ெவப் பாத்ெத இல்ேல?"

சித்தி நிதானமாகச் ெசான்னாள் - "கன
அவ்வள க்குக் கு த்

கண் யா பா ? பா

தி ம்பி வ வாளா?

ெவச்சி க்ேகாமா?"

"கனவில்ேல சித்தி! பா
காப்பாத்தினான் ெசான்னா."

எனக்கு

"உனக்குக் கன தான் வந்த .
சத்தம்ேபாட் அழத்ெதாடங்கினாள்.

நல்லா

அய்ேயா

ெதன்பட்டா.

தாேய!"

என்

ஒ

ெசம்படவன்

ெசால்

சித்தி

பா
தி க்கிட்
எ ந் விட்டான். பயத்தில் என்ைனக் கட் ப் பி த் க்
ெகாண்டான்.
ைகத் தடவிக் ெகாண்ேட அவைன என்ேமல் ப க்க ைவத் க்
ெகாண்ேடன். குச்சிேபால் உலர்ந் ெம ந் ேபாய் விட்டான். கண்கள் குழிவி ந்
உள்ேள ேபாயி ந்தன. தைல சிறிய
தர்ேபால் வளர்ந்
இ ந்த . வயி
ெக ம்ேபா
ஒட் க் கிடந்த . எனக்குத்
க்கம் பீறிட் க்ெகாண்
வந்த .
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இப்ேபா
பா
இ ந்தால்......உண்ைமயில் வந்தால், பா இப்ப ஆகிவி வான்
என் நிைனத்தால் ........பா எப்ேபா ம் அத்தைகய ேவைல ெசய்ய மாட்டாள்.
ெத வில் இ ட் க்குள் ெவ ைமயாகப் பார்த் க் ெகாண்ேட உட்கார்ந்தி ந்ேதன்.
இந்த ைற உண்ைமயாகேவ யாேரா ப கள் ஏறி வ கிறார்கள். நான் சட்ெடன்
எ ந் விளக்ைகப் ேபாட்ேடன். அதிர்ச்சியைடந்ேதன். மாமா! பா வின் அப்பா! நான்
ஆச்சாியத் டன் அப்ப ேய நின் ெகாண்
க்கிேறன். அவர் என் அ கில் வந் என்
ைககளி
ந் பா ைவ வாங்கிக் ெகாண்டார். அவன் கத்ைதேய உற் ப் பார்க்கத்
ெதாடங்கினார்.
அவர்
கண்களி
ந்
கண்ணீர்
தாைர
தாைரயாக
வழிந் ெகாண்
ந்த . பா ைவ மார்ேபா ேசர்த் அைணத் க் ெகாண்டார்.
நான்

மந்திரம்

ேபாட்டாற்ேபால்

நின் விட்ேடன்.

மாமா

மாறிவிட்டாரா?

உண்ைமயில் மாறிவிட்டாரா? சித்திகூட என்ைனப் ேபாலேவ கல்லாக உட்கார்ந்
விட்டாள்.
யாேரா ம் யா ம் ேபசவில்ைல. அவர் அ க்ேகறிய தா
டன், கிழிந்த
ணிக டன் பிச்ைசக்காரன்ேபால இ ந்தார். கண்களில் ஆழ்ந்த
யாின் குறிகள்
ெதன்பட்டன. ஏேதா ஆழ்ந்த உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாள்ள
யற்சிப்பவர்ேபால
மகனின்
கத்ைதேய கண்ெண க்காமல் பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். அந்தப்
பார்ைவயில் உண்ைமயான,
பா
பா

ய்ைமயான கழிவிரக்கம்! ..........உண்ைமயாகவா?"

பார்த்தால் நம் வாளா?
எதிர்பாராமல் கண் திறந்தான். ஒன் ம்

ாியாதவன்ேபால் சற் ேநரம்

பார்த் விட் , ேகவி அழத் ெதாடங்கினான். ஒேர
ள்ள ல் அப்பாவின்
ைககளி
ந் தைர ேமல் வி ந் விட்டான். ஓ ப்ேபாய் அவைன ெந ங்குவதற்குள்
அப்பா ம ப
ம் மகைனத் க்கப் ேபானார்.
"பா பயப்பட்றான். நான்
க்கிக்கிேறன்" என்ேறன் ெம வாக. தைலகுனிந்
ெகாண் தைரேமல் உட்கார்ந்தார். பா
க்கு நிைன இல்ைல. உடைலத் தடவிக்
ெகா த்தப ம யில் ப க்கைவத் க் ெகாண்ேடன்.
"அ........ம்மா......அம்மா....." உத கள் சில் ட் ப் ேபாகின்றன. எனக்கு ஒன் ம்
ேதான்றவில்ைல. ைகையக் கூட அைசக்க
யாமல் இ க்கிேறன். ஏேதா ஒ
ரட் ப் பி வாதத் டன் பா வின் கத்ைத ேநாக்கிக் குனிந் அவன் கண்கைளேய
பார்க்கலாேனன். அந்தக் குழந்ைதக் கண்களில் ஒளி மிக மங்கலாகத் ெதாிந்த . கண்
இைமகைளத்
க்கிப் பார்க்க
யாமல் ேபாகிறான். டாக்டர் வந்தார். பா வின்
கண்கள்
டப்பட் விட்டன. உதயன் மைறந் விட்டான்! அப்பா மகனின் ெசத்த
உடைல மார்ேபா
அைணத் க்ெகாண்
லம்பி அ கிறார். ஆ ப்பா ம்
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குழந்ைதைய, பம்பரம் ேபாலத் திாிந்
குைறந்த

கண்ெண த் ம்

வந்த மகைன ஒ

பார்க்காத

ைற கூடத்

க்கிக்ெகாண் ,

ர்ப்பாக்கியசா !....'கட ேள!

என்ென

அெழச்சிக்ேகா! தங்கச்சி! என்ென மன்னிச்சு !' என் தைல பாரமாக.......என் கண்கள்
இ ளைடகின்றன. எவ்வளேவா ேநரம் கழித்
எ ந் ....... க்கத் டன்......
ைபத்தியக்காரன் ேபால பா
மக க்கு எ திய க தத்ைத எ த் ப் ப க்கத்
ெதாடங்கிேனன்.
'கண்ேண!
உதயா! என் சிரஞ்சீவி! உன்ைன என்ன என்

கூப்பி ேவன்?

உன்ைன, சாியாகப் ேபசவராத உன்ைன, இ பத்ைதந்

ன்

வயதான

வயதான ஆண் மகனாக,

எல்லாம் ெதாிந் ெகாண்ட ெபாிய மனிதனாகக் கற்பைன ெசய் , க தம்
எ தேவண் ம் என்றால் எனக்கு ஒன் ம் ேதான்றவில்ைல பா ! உனக்கு நான் இந்த
இ திக் கட்டத்திேல ஏதாவ
ெசால்லேவண் ம். ஏேதா அறி
த்தேவண் ம்,
எத்தைனேயா உனக்குப் ாிய ைவக்கேவண் ம் என் ம் என் மனைத உன் ன்னால்
திறந் ைவக்கேவண் ம் என் ம் தவித் க் ெகாண்
க்கிேறன். இப்ெபா
நான்
உன் பக்கத்திேலதான் உட்கார்ந்தி க்கிேறன். நீ ஆழ்ந்
ங்கிக் ெகாண்
க்கிறாய்.
ந ந ேவ சிாித் க்ெகாண்
க்கிறாய். உனக்கு த்தம் ெகா க்கேவண் ெமன்
என் மனம்
க்கிற . ஆனால் அைத இப்ெபா
நான் ெசய்யக் கூடா .
உன் ைடய மனம் ெமன்ைமயான . ஒவ்ெவா
சிறிய சத்தத்திற்கும் எ ந்
வி கிறாய். இப்ேபா

நீ எ ந்தால் நான் ஏதாவ

ெசய்ய

மா? நீ ஏதாவ

ெசய்ய

வி வாயா?
கண்ேண! உனக்கு.....அம்மா...... இல்லாமல்....... ெசய்கிேறன். நீ க்கம் விழித்த ம்
அ வாய். அறிந் ம் அறியாத உன் மனம் ேவதைனப்ப ம். எல்லார் கங்களி ம்
அம்மாைவத் ேத வாய். எங்ேக ம் அம்மா ெதாியாமற் ேபானால், நாட் கணக்கில்
அம்மா மாயமாகி விட்டால், உன் பிஞ்சு மனம்
க்கும். ஏக்கத்ேதா , வாய்
திறந் ெசால்ல
யாத ேவதைனேயா அ வாய். உன் இளம் மனைத இந்த அள
ஊைம ேவதைனக்கு ஆளாக்குகிேறன் என்பைத நான் அறிேவன். இதற்கு என்ைன
மன்னிப்பாயாப்பா? நீேய சிந்தித் ப் பார்----கா ல்
ள் குத்திக் ெகாண்டால்
த் ப் ேபாகிேறாேம! இவ்வள ெமன்ைமயாகக் காப்பாற்றிக் ெகாள் ம் இந்த
உடைல நமக்கு நாேம

ணிந்

த் க் ெகாள்கிேறாம் என்றால், ைககளாேலேய

ெந ப்
ட் க்ெகாண் எாிந் ேபாவதற்கும், தன் ைககளாேலேய தன் க த்தில்
க்கு மாட் க் ெகாள்வதற்கும் தன் உயிைரத் தாேன ெவ த்
வி வதற்கும்
காரணங்கள் எவ்வள ஆழமானதாக இ க்க ேவண் ேமா சிந்தித் ப் பார்! சிந்திக்க
மானால் நீ என்ைன மன்னிப்பாயப்பா!.......மன்னிப்பாய்!
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நீ வயிற்றில் இ க்கிறாய் என்
உணர்ந்த ேநரத்தில் நான் எப்ப ேயா
ஆகிவிட்ேடன். என்ைனத் தாயாக்கிய என் சிரஞ்சீவி! நீ பிறந்த நாள் நான்
எல்லாவற்ைற ம் மறந் விட்ேடன். கண்கூடத் திறந்
பார்க்காத உன்ைன
இதயத்ேதா அைணத் ப் ாித் ப் ேபாேனன். நீ சூாியேனா ேசர்ந் பிறந்தாய்.
அதனால் தான் உனக்கு உதயன் என்
ெபயர் ைவத்ேதன். வாழ்க் ைகயில் நான்
சுதந்திரமாக ெசய்ய
ந்த ேவைல இ ஒன் தான்! அதற்குக் காரண மி க்கிற .
ஒ
மனிதன் ஒ
ேவைலையச் ெசய் ம் ெபா
, ேவண் யவர்கள் தைட
ேபாடவில்ைல என்றால்
ம் வி ப்பம் இ ப்பதால் இ க்கலாம். உன் ெபயைரப்
ெபா த்தவைர எ
நடந்தேதா நீேய உணர்ந்
ெகாள் - உன் ேமல் நான்
எத்தைனேயா ஆைசகள் ைவத்ேதன். என் மகிழ்ச்சி இல்லத்திற்கு நீேய அஸ்திவாரம்
ேபா வாய் என் ம், இந்த இ ள் நிைறந்த வாழ் க்கு ஒளி காட் வாய் என் ம், என்
கண்ணீைர உன் பிஞ்சுக் ைககளால் ைடத் ப் ேபா வாய் என் ம்....இன் ம் ...
இன் ம் நான் பிைழத் இ ந்தால் நீ எல்லாம் ெசய் வாய். ரதி ஷ்டம் என்ைனப்
பிைழக்க விடவில்ைல. இப்ெபா
அதற்கு நான் கவைலப்பட ம் இல்ைல. என்
கவைல, என்
க்கம், என் தன்மானம், என் ஆேவசம் எல்லாம் கடந்த காலத்தில்
கைரந் விட்டன.
இ ந்தா ம் இந்தக் கைடசி ேநரத்தில் என்னிடம் மிகுந்தி க்கும் ஒ வி ப்பத்ைத
உன்னிடம் ெசால்கிேறன். அைத நிைறேவற்ற ேவண் யவன் நீதான்! நீ வளர்ந்
ெபாியவனாகி
ன்ேனற ேவண் ம். இலட்சியங்கள் நிைறந்த மனிதனாக
விளங்கேவண் ம். உன் ஆண் உலகத்தில் இந்த இ ட் ச் ச கத்தில் மாணிக்கமாகத்
திகழேவண் ம். அநீதிகைளப் பார்த் ச் சகித் க் ெகாள்ள
பார்த்
ஆேவசப்ப ம்,
ர்ப்பாக்கியசா கைளக்
கீழ்த்தன்ைமையப் பார்த்தால் தைல குனிந்
ெகாள்

யாத, அக்கிரமங்கைளப்

கண்
கண்ணீர் வி ம்,
ம்
ய்ைமயான மனிதனாக

வாழேவண் ம். அந்த நாள் வரேவண் ம், அைத நீ ேத த் தரேவண் ம். ேகட்டாயா
பா ! இ

உனக்கு மிகச்

பா காப்பில் நீ இப்ேபா

சிறிய

வி ப்பமாகத் ெதாிகிறதல்லவா?

மாமாவின்

அப்ப த்தான் வளர்ந்தி ப்பாய், இல்ைலயா?

நீ எல்லாவற்ைற ம் விட

க்கியமாகத் ெதாிந்

ெகாள்ள ேவண் ய விஷயம் ஒன்

உள்ள . இந்தப் பரந்த உலகத்ைதப் பைடத்த
கட ளாகட் ம், ேவேறதாவ
சக்தியாகட் ம். எ வானா ம்----இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிர்க ம் சமமானைவ.
யாைன எவ்வள ெபாியேதா, எ ம் அவ்வள சிறிய . ஆனா ம் அத ைடய
சிறப் அதனிடம் இ க்கிற . அத ைடய மதிப் அதற்கு உள்ள . எ ம் தாழ்ந்த
அல்ல. யாைன உயர்ந்த அல்ல. அைத நீ ஒத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
எல்லாவற்ைற ம் விட மனிதன் மிக உயர்ந்த நிைலயில் உள்ளவன். சிந்திக்கக்
கூ யவன்.
ாிந்
ெகாள்ளக் கூ யவன். எைத ம் பழக்கப்ப த்திக் ெகாள்ளக்
கூ யவன்.

இந்தத்

தனித்தன்ைம

விலங்குகள்,

பறைவகளிலாகட் ம்,
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ச்சிகளிலாகட் ம், ேவ
எந்தப் பிராணி யிட ம் இல்ைல. அதனால் தான்
மனிதன் மனிதனாகேவ இ க்க ேவண் ம். எந்தப் பிராணிக்கும் கிைடக்காத அந்தத்
தனித் தன்ைமையக் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம். பசுக்கைளப் பார்த்தாயா?
தீனிக்காகக் கன்ேறா தாய் ட் க்ெகாள்கிற . தாேயா குட் இன்பம் காண்கிற .
அ அவற்றின் குற்றமல்ல; அவற்றிற்கு அந்தப் பகுத்தறிைவக் கட ள் அ ளவில்ைல.
ஆனால் எல்லாவற்ைற ம் ெதாிந் ெகாள்ளக் கூ ய மனிதன் அதிகாரத்ைதப் ெபாி ம்
வி ம்பினால்,

அக்கிரமங்க

க்கு

அ ைமயானால்,

கீழ்த்

தன்ைமக்குத்

தைல

குனிந்தால் அ
மி கத்தனம் அல்ல என்கிறாயா? நீ மனிதனாகப் பிறந்தாய்.
மனிதனாகேவ வாழேவண் ம். மனிதனாகேவ இறக்கேவண் ம்.
நீ ஓர் இலட்சியம் நிைறந்
அ த்தமான மனிதத் தன்ைமைய உண்டாக்கிக்
ெகாண்ட நாள் அ த்தவர்களின் மனிதத் தன்ைமையக் காப்பாற்ற
ம். அ த்த
மனிதைன உணர்ந் ெகாள்ள
ம்.
என்ைனப் பற்றி உனக்கு மாமாவின்
லம் நிைறயத் ெதாிந்தி க்கும். நான்
தற்ேபாைதய ச க வாழ்க்ைகக்குப் பயன்படாதவள். அக்கிரமமான இந்த ஆணின்
அதிகாரத் க்குத் தைல வணங்க இயலாதவள். இந்தக் கதியற்ற ெபண் வாழ்க்ைகைய
ஏற் க்ெகாள்ள
யாதவள். அதனால் தான் வி தைல ெப கிேறன்.
மீண் ம் சில தைல ைறக

க்குப் பின்னர், ெபண்

கூ ய நிைலைமயில், மைனவியிடம் கணவன் அன்

க்கு ஆண் மதிப்

காட்டக் கூ ய காலத்தில், இந்த

உடல்களில் அதிகார ேவட்ைக மைறகின்ற ேநரத்தில், ஒவ்ெவா
ளி ம் உலர்ந்
தாழ் கள் மைறந்

காற்றிேல கலந்
ஒவ்ெவா

பழைமயின் இரத்தத்

ேபாகும் காலத்தில், நீ நான் என்ற உயர்

ேபாகும் சமயத்தில்,

விளங்கும் காலத்தில்,

ெகா க்கக்

கெளல்லாம் அைமதி நிைலயங்களாக

ெபண்ணின் இதய ம் மகிழ்ச்சி இல்லமாகும்

ேநரத்தில், மனிதன் மனிதனாகேவ
ெபண்ணாகப் பிறக்கேவண் ம் என்
உன்ைனப்
ேபான்ற
பச்ைசக்
சிரமப்படேவண் ம். ேதைவப் பட்டால்

வா ம் காலத்தில்----அப்ெபா
----எனக்குப்
இ க்கிற . அவ்வள மா தல் வ வதற்கு
குழந்ைதகள்
இலட்சக்
கணக்கானேபர்
ன்
வ டன் ப யாகேவண் ம்.

கண்ேண! வாழ்க்ைக அ பவிப்பதற்ேக தவிர, இப்ப க் ைககளாேலேய அழித் க்
ெகாள்வதற்காக அல்ல. ஆனால் வாழ்க்ைகைய அ பவிக்கேவண்
ெமன்றால்
உயிேரா இ ப்ப ஒன்ேற க்கிய மல்ல. இந்த உடைல இயக்கி ைவக்கும் இதயம்
பாழாகக் கூடா . ஓர் ஆணி ெகட்

விட்டால் இயந்திரம் ேவைல ெசய்கிறதா?

அம்மாைவ நீ ாிந் ெகாள்வதற்கு ஒ விஷயம் ெசால்கிேறன். நான் சிறியவளாக
இ க்கும்ேபா
எனக்குப் பின்னல் பின் வதற்காக எங்க அம்மா தங்கக் குச்ைசக்
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ெகாண் வந்
சன்ன ல் ைவத்தாள். அதற் குள்ேள தங்ைக அ ததால் பால்
கலப்பதற்குப் ேபாய் விட்டாள். நான் அவிழ்ந்த தைல
ேயா விைளயா வதற்கு
ஓ விட்ேடன். பிறகு நிைன
வந்
பார்த்தால் சன்ன ல் குச்சு இல்ைல, அம்மா
கவைலேயா உட்கார்ந் விட்டாள். அப்பா க்குத் ெதாிய வந்தேபா சிாித் விட் ப்
ேபசாம
ந்தார். அம்மா அதற்குப் பிறகு அவ்வள
அலட்சியமாக இ க்கேவ
இல்ைல. அத்தைகய பரஸ்பர அன் க்கிைடேய வளர்ந்த நான்
வாழ்வில் அ
ெய த்

ைவத்

நான்காண் கள்

உயிேரா

இ க்கிேறன்.

க்கத் டன்,

கண்ணீ டன், பயத் டன், ஏமாற்றத் டன், அ வ ப் டன் வாழ்ந் ெகாண் இந்த
வினா
வைரயில்
ச்சு விட் க்ெகாண்
க்கிேறன். நான் இல்ைல ெயன்
நீ
ேவதைனப் படாேத; மற்ெறா

ெபண்ைண வாழ ைவப்பதற்ேக

யற்சி ெசய். நான்

அ ேதெனன்
கவைலப்பட ேவண்டாம்; மற்ெறா
ஜீவனின் கண்ணீ க்கு நீ
காரணம் ஆகாேத. நான் ைகதிையப்ேபால் இ ந்ேதன் என் ஆேவசப்பட ேவண்டாம்.
மற்ெறா ஜீவனின் சுதந்திரத்ைத நீ பறித் விடாேத. நான் பயந் பயந் வாழ்ந்ேதன்
என்
ெவட்கப்படாேத;
மற்ெறா
அப்ெபா
தான் நீ மனிதனாவாய்!

ஜீவைன

வாழ்வில்

பய

த்தாேத.

இந்தக் காலப் ெபண் ெபற
யாத நியாயத்ைத வ ங்காலப் ெபண் அ பவிக்க
உதவி ெசய். இந்தக் கால ஒற்ைறய ப் பாைதைய நீ ராஜாபாட்ைடயாக மாற்றிவி .
அப்ேபா தான் நீ திறைமசா !
கண்ேண.......நானீ!
உனக்கு
என்
மனத்தில்
இ ப்பைத
ெயல்லாம்
ெசால் விட்ேடன். இனி
க்கிேறன். பா ! நீ ஏன் இந்த இர இவ்வள ஆழ்ந்
ங்கிக் ெகாண்
க்கிராய்? என் ைடய இந்த
ைவ நீ ஆேமாதிக்கிறாயா?
உன்ைன விட் விட் ப் ேபாய்வி வதற்கு இந்த மனம் ஒப்பவில்ைல உதயா! ஆனால்
இ
தவிர்க்க
யா
கண்ேண!......என்ைனப் ேபாகவி !... நீ மாமா டன்
சந்ேதாஷமாக விைளயா !... அப்ெபா ேபாகட் மா?
என் கண்மணி.... உனக்கு என் வாழ்த் க்கள்! தாயாக உனக்கு நான் ஓர்
ஆைணயி கிேறன். உனக்கு இந்தப் பிறவிையக் ெகா த்த உன் தந்ைதைய என் ம்
ெவ க்காேத. என் ெசால்ைலக் காப்பாற் வாய். எனக்குத் ெதாி ம்---- அன் டன்
அம்மா!'
தாங்க
யாத
க்கத் டன் - "இேதா! பா
மக க்கு எ திய க தம்,
ப ச்சிக்ேகா" என் ெசால் க் க தத்ைத மாமாவின் ேமல் எறிந்ேதன். அவர் ந ங்கும்
ைகக டன் க தத்ைதப் பிாித்தார் - எல்லாவற்ைற ம் ப த்
த்
கத்ைதத்
தாழ்த்திக் ெகாண்டார்.
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நானி டன் ேசர்த்
விட்ேடன்.

அந்தக் க தத்ைத ம்

மாேதவியின் ம யில்

ைதத்

***
பா

உண்ைமயாகேவ காகித மாளிைகதான் கட் னாளா? மனித

மதிக்க ேவண் ய

என்ற நம்பிக்ைகயில் தவறாக அ ெய த்

விஷயத்தில்----ஆைசகளில்
வாழ்க்ைகயில் ஒ

ஏமாற்றங்

கண்டா

ம்

ைவத்தாளா? ப ப்

மன ைடயாமல்,

பகுதிேய தவிர வாழ்க்ைக அல்ல என்

உணர்ந்

உண்ைமயான வாழ்க்ைகயில் வி ப்பங்கைள வளர்த் க் ெகாண்
மைனவியாக,

ட் த்

ேவண் ம் என்

தைலவியாகத்

தனக்குப்

க்கு மனிதேன

தவ

ெபாியெதா

அ

ெகாண் ,
ெசய்தாளா?

இடம்

கிைடக்க

விைழந்ததிேல ேபராைசப் பட்டாளா? ெபண்ணாக, தாயாகப்

னிதமான இடத்தில் இ க்க ேவண் ம் என் ம், தன் குழந்ைதையத் தன்
ைககளாேலேய வளர்த்
அறி ள்ளவனாக ஆக்கேவண் ம் என்ற ேவட்ைக
ெகாண்டதிேல அவசரப்பட்டாளா?
எவ்வள

சிந்தித்தா

அப்ப யானால் பா

ம் இைவ யா ம் உண்ைமயல்ல என்
க்குத் ெதாடர்ந்

தான் ேதான் கிற .

ேதால்விேய ஏன் எதிர்ப்பட்

வந்த ? எல்லா

விஷயங்களி ம் ேசாக ேதவைதேய ஏன் வரேவற்
அளித்தாள்? பா
கட் ய
ெதல்லாம் பார்ப்பதற்ேக தவிர அ பவிப்பதற்கு இயலாத காகித மாளிைகயாகேவ ஏன்
ந்த ?

அ

அவ

ைடய

ர்ப்பாக்கியம்

என் ம்,

ன் ஜன்ம

பலனான

அதிர்ஷ்டம் என் ம், கர்ம பலன் என் ம் சமாதானம் கூறேவண் ய அவசியம் ஏன்
வந்த ?
காரணம் ாிகிற .
பா

பாரத நாட் ல் ஒ

ெபண்ணாகப் பிறந்தாள்!

----------------------------------------------------------தமிழில் வந் ள்ள மற்ற

ல்கள்

I ேதசீய வாழ்க்ைக வரலாற்
1 தியாகராஜர் - பி சாம்ப

வாிைச

. ைப.

ர்த்தி ... 1 75
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2. ராமா ஜர் - ஆர். பார்த்தசாரதி ... 2 00
3. கு நானக் - ேகாபால் சிங் ... 2 25
4.
-

த் ஸ்வாமி தீக்ஷிதர்
எல் ெவங்கடராம ஐயர் ... 2 50

5. கபீர் - பாரஸ்நாத் திவாாி ... 2 25
II. இந்தியா---- நா ம் மக்க
1.

ம் வாிைச

ட் ப் பிராணிகள் *- ஹர்பனஸ் சிங் ... 4 50

2. சாதாரண மரங்கள் - எச் சாந்தெபௗ ... 4 75
3. மக்கட் ெதாைக -எஸ் என் அகர்வாலா ... 3 75
4. இந்தியப் பாம் கள் - பிேஜ ேதவரஸ் ... 6 50
5 ேதாட்ட மலர்கள் - விஷ்
6.

ஸ்வ ப் ... 6 00

மரங்கள் - எம் எஸ் ரந்தாவா ... 6 50

7. நில ம் மண்வள ம் - எஸ் பி ராய் ெசௗ ாி 5 25
III அைனத்திந்திய

ல் வாிைச

1 அக்னி நதி - குர் அ ல்ஐன் ைஹதர் ... 8 50
2. மைறந்த காட்சிகள் - பகவதி சரன் வர்மா 8 50
பல்வைக

ல்கள்

1 காந்தியின் இந்தியா -ேவற் ைம ள் ஒற் ைம 2 25
2 அக்பர் - லாெரன்ஸ் பின்யன் ... 2 25
3. அறி

வளர்க்கும் அறிவியல் -ாிச்சி கால்டர் 4 25

4. அேசாக சாசனங்கள் - என் ஏ நிகம், ாிச்சர்ட் மக்கிேயான் 3 00
5 ேகாதம த்தர் - ஆனந்த ேக குமாரசாமி, ஐ பி ஹார்னர் ... 6 00
6 மார்ேகா ேபாேலா -ெமௗாின் கா ஸ் ... 5 75
7. குடதிைச-குணதிைச ஞானப்
ெபண்மணிகள்- ஸ.வாமி கானாநந்தா ... 6 00
8. இன்பத்தின் ெவற்றி- ெபட்ராண்ட் ரஸ்ஸல் ... 3 50
9 பாமர மக்களின் பரம்பைரப் பாடல்கள் -அழ. வள்ளியப்பா ... 1 25
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10 விழா ம்

ைச ம் - எஸ் ஜி கணபதி ஐயர் 1 25

-----------------------------------------------------------

