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இந்தியா ஒ

விசாலமான நா . இந்நா

பண்பாட் னால் ஒன்றாக இ ந்த

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

த ய ஐேராப்பிய ெமாழிகளில்

இலக்கியத்ைதப் பற்றி ம், அம்ெமாழிகளில் வழங்கும் ச தாயங்கைளப் பற்றி ம்
நமக்குள்ள அறிைவவிட 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 க் கைளப் பற்றி நன்கு அறிந்தி த்தல்
ேவண் ம். அவற்றின் வாயிலாகப் பல்ேவ

பகுதிகளில் வழங்கும் வாழ்க்ைக

ைறகள்,

மக்கள எண்ணங்கள், நம்பிக்ைககள், நைட-உைட பாவைனகள் ஆகியைவ பற்றி ம்
அறியேவண் ம்.
ேமற்ேக சுதந்திரமான பல நா கள் உள்ளன. ஒவ்ெவா நாட் க்கும் தனிப்பட்ட
ெமாழி உண் . ஆயி ம் ஒவ்ெவா நாட் ன ம் மற்ற நாட் ன ைடய
இலக்கியத்ைதப் பற்றி ம், சிந்தைன ையப் பற்றி ம் அறிந் ைவத்தி க்கிறார்கள்.
அவ்வா நாம் நம நாட் ெமாழிகைளப் பற்றி அறிந்தி க்கவில்ைல. ஐேராப்பிய
ெமாழி ெயான்றில் ெவளியாகும் எந்தச் சிறந்த
ம் உடன யாக மற்ற ெமாழிகளில்
ெபயர்க்கப்ப கின்ற . இந்தியா ஒேர நா . ஆனால் நமக்கு நம அண்ைட
ெமாழிகளில் என்ன நைடெப கின்ற என்பைதப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்வதில்
அவ்வள ஆவல் கிைடயா . இந்நிைலைம மாறிக்ெகாண் வ கிற என்ப
உண்ைமேய. ஆனால் இந்த மா தல் மிக ம் ெம வாக நைட ெபற் வ கிற .
இந்நிைலைய உத்ேதசித்ேத இந்திய அரசு ஒவ்ெவா இந்திய ெமாழியி
ந் ம்
தற்காலத்திய இலக்கியத்தி
ந் ம் ெதாிந் ெத த்த ல்கைள மற்ற ெமாழிகளில்
ெமாழி ெபயர்ப்பிப்பதற்கான திட்டெமான்ைற வைரந்தி க்கின்ற . இந்தத் திட்டத்தின்
கீழ் மக்கள் ப த்

மகிழக்கூ ய

ல்கள் - அதாவ

கைதகள், தினங்கள்,

இன்பமளிக்கும் பயண வரலா கள், சுயசாிைதகள் ே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 நிைலகைள ம் கண்ணா ேபாலப் பிரதிப த் க் காட்டக்
கூ யைவ மான ல்கேள இத்ெதாடாில் ெதாிந் ெத க்கப்ப ம். இத்திட்டத்தின்
வாயிலாகப் பல்ேவ ெமாழிகள் ேபசுேவாாிைடேய பரஸ்பரப் பாி ணர் ம்
ஒற் ைம ம் வள ெமன நம் கிேறாம்.
ெவவ்ேவ ெமாழிகளின் சிறந்த பைடப் க்கைளத் ெதாிந்ெத ப்ப ம், அவற்ைற
ெமாழிெபயர்ப்ப ம் எளிய காாியமில்ைல. இப்பணியில் எங்க ைடய ஆேலாசைனக்
கு வின க்கும், ெமாழி ெபயர்ப்பாளர்க

க்கும் நாங்கள் கடைமப் பட்டவராேவாம்.

அவர்கள் வழிகாட் , உதவிெசய் , ஒத் ைழப் த் தராவி ல் இந்தத் திட்டத்ைத
ெவற்றிப் பல டன் ெசயலாக்குவ
யா .
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பாலகி ஷ்ண ேகஸ்கர்
----------------------------------------------------------பஞ்சாபிக் கைத
பஞ்சாபி இலக்கியத் டன் கூடேவ பஞ்சாபிக் கைத ம் பிறந்
இலக்கியத் க் ெகன்

ஒ

தனித் தன்ைம உண்

என்றா

விட்ட . பஞ்சாபி

ம், அதன் இலக்கிய ஓட்டம்

அைனத்திந்திய இலக் கியப் பண்ைப ஒட் , குறிப்பாகக் கூறப்ேபானால் வட இந்திய
இலக்கிய வழிையப் பின்பற்றிேய நிகழ்ந்தி ப்பைதக் காணலாம். ஹிந்தி ெமாழியில்
'ராேஸா' இலக்கியம் உ வான காலத்தில், மராட்
பிறந்த காலத்தில், பஞ்சாபி ெமாழியி

ெமாழியில் 'பவாேடா' இலக்கியம்

ம் 'வாேர'* இலக்கியம் உதயமாயிற் .

பாஞ்சாலத் தின் ரக் கைதகைளச் ெசய் ள் உ வில் கூ வ தான் 'வாேர'
எனப்ப வ . இந்தச் ெசய் ள் உ வத்தின் இைணபிாிக்க இயலாத ஓர் அங்கம் கைத.
கைத இன்றிக் காவியேமா, காவியம் இன்றிக் கைதேயா கிைடயா . 'வாேர'க்களின்
கதாநாயகர்கள் ெப ம்பா ம் மக்கள் தைலவர்கள் ஆவார்கள். ெபா மக்களிைடேய
இக் காவியங்கள் பாடப்ப ம் பாஞ்சாலத்தில் பஞ்சாபியர்க க்ெகன் தனி ராஜ்யம்
கிைடயா . வடேமற்கு எல்ைலப் றத்தி
ந் பைட ெய ப்பாளர்கள் ெதாடர்ந்
தாக்குவ இைடயறா நிகழ்ந் வந்த .
பஞ்சாபின் கிராமங்கள் தங்கைளத் தாங்கேள காத் க் ெகாள் ம் ப யான நிைல.
ெவளிநாட் ப் பைடகள் வ ேவா தாக்க வ ம் ெபா ெதல்லாம் மக்கள் தங்கள்
உடல், ெபா ள், ஆவி, மதிப் , மாியாைத ஆகியவற்ைறக் காத் க் ெகாள்ளப் ேபாாிட
ேவண் யி ந்த . இத்தைகய பைடெய ப் கள் வ விழந்த ேநரங்களில் தங்கள் ேபார்
ரர்களின் தீரங்கைளப்பற்றி 'வாேர' இயற்றிப் பா னர். இந்த 'வாேர' காவியங்கள்
பஞ்சாபிய ரர்களின் இரத்தத் க்குச் சூேடற்றி வந்தன. எந்த ேநரம் என்ன இைட
நிகழ்ந் தா ம் அைதச் சமாளிக்கும் ஆற்றைல ம் அளித் வந்தன. இந்தப் ேபார்க்
கைதகளின் காவியத் தைலவர்கள் பாஞ்சாலத்தின் ர மண்ணில் பிறந் வளர்ந்
ெபாியவர்களானவர்களாக, உற்றார் உறவினர்களாக, பழகி அறி கமானவர்களாக
இ ப்பார்கள். ெபாய்க்கும் ஐயத் க்கும் இடம் கிடாயா . அச்சம் தைலக்காட்ட
யா . ெபா மக்க க்ெகதிேர இவ் ர காாியங்கள் பாடப் பட்டைமயினால்,
ெபாய்யான க ைர ம் இடம் ெபற
வதில்ைல. ேபாாில் ேதாற்ற ரன் மீ
'வாேர' காவியங்கள் பாடப்ப வேத இல்ைல. மக்களில் ஒ வேன தைலவன். மக்களில்
ஒ வேன பா பவன், மக்களில் ஒ வேன ேகட்பவன் என் ஆகிவிட்ட நிைலயில்
பஞ்சாபிக் கைத இலக்கியம் ெதாடங்கி வளர்ந்த . இத்ெதாடக்கேம
இலக்கியத் க்ெகன் ஒ தனித் தன்ைமைய ம் தைகைமைய ம் ேத த் தந் ள்ள .
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இப்ெபா

இந்த 'வாேர' காவியங்கள் கிைடப்பதில்ைல. ஆனால் இைவ

இ ந்தி க்கின்றன என்பதற்கான ஐயமற்ற அறிகுறி 'கு
காணப்ப கிற . 'கு

கிரந்த'த்தில்

கிரந்தம்' பஞ்சாபி ெமாழியின் பண்ைடய, அதிகார

ர்வமான

ல் ஆகும். இந்த 'கிரந்தத் தின் ஓர் எ த்ைத மாற்றக் கூட யா க்கும் உத்தரேவா
உாிைமேயா கிைடயா . எனேவ, இந்
ல் பா காக்கப் பட்
க்கும் அைனத் ம்
நமக்குத் ெதய்வ வாக்ைகப் ேபான்றைவ: பக்தி - சிரத்ைத டன் ேபாற்றப்ப பைவ.
ம க்

ாீத், சந்திர ஹடா ேஸாஹியா, ராய் கமால்

பஹீலீமான். ேஜாதா

ரா

ர்பானீ, ராய் மஹ்மா ஹஸ்னீ,

எத்தைனேயா ெபயர் கேளா
குறிப் கள் 'கு

ண்டா அஸ்ராஜ், லல்லா

ெகாண்ட 'வாேர' என் ம்

ஸா ேபான்ற
ரக் கைதகைளப் பற்றிய

கிரந்த'த்தில் காணக் கிைடக்கின்றன.

ஆனால் இந்தக் கைதகள் சீர்தைள, எ ைக, ேமாைன - யாப்பிலக் கணப்ப
எ தப்பட் ள்ளன. அந்தக் காலத்தில் கைத கவிைதயின் ஓர் அங்கமாகேவ இ ந்
வந்த . அதற்ெகன் தனியானெதா சுதந்திர உ வம் கிைடயா . கைதக்கு ஒ
சுதந்திர உ வம் ஏற்பட்ட கு நானக்கின் காலத்தில் தான். கு நானக் பாஞ் சால
மண்ணின் மாெப ம்
ஷர். அவ க்கு இயல்பாக அைமந் தி ந்த பல ைற
அறிவாற்ற ம் பஞ்சாபியர்களின் வாழ்க்ைகயில் ப ந் ெம கு கூட்
ள்ள .
பாஞ்சாலம் ஐந் ஆ கள் ஓ ம் மிெயனப் கழ்ெபற் ள்ள . கு நானக்ைகப்
பஞ்சாபின் ஆறாவ ஆ என் எ த் க்ெகாள்ேவாமானால், அ
ற்றி ம்
ெபா ந் ம். ஐந் ஆ களின் நீர் வள ம் பஞ்சாபில் பாய்ந் மண்ணின் வளத்ைதப்
ெப க்கி ள்ள

ேபாலேவ, கு

நானக் பஞ்சாப் மக்களின் மனத்ைத நைனத்

மாண் றச் ெசய்தி க்கிறார். பஞ்சாப் ஹிந் க்களாேலா ஸல்மான்களாேலா அல்ல;
கு மார்களின் ெபயரால் வளம் கூட் வாழ்கிற என்பைத யாவ ம்
ஒப் க்ெகாள்ளேவ ெசய்வர். பஞ்சாபி உைர நைட இலக்கியம் கூட கு நானக்கின்
ெபயராேலேய ெதாடங்குகிற . பஞ்சாபி உைர நைடயில் எ தப்ெபற்ற கைதக ம்
கு நானக்கின் ெபயைரச் சுற்றிப் படர்ந்ேத மலர்ந் ள்ளன. இந்தக் கைத இலக்கியம்
'ஸாகீ' என் அைழக்கப்ப கிற . இக்கைதகளின், அதாவ 'ஸாகீ'களின் கதா
நாயகனாகப் பஞ்சாப் மக்களின் தைலவராக கு நானக்ேக திகழ்கிறார். இன் இந்த
'ஸாகீ'கைள நாம் அறெநறிக் கைதகள் என் ெபயாிட் அைழக்கலாம் என்றா ம்
இவற்றில் தற்காலத்திய உைர நைடக் கைதகளின் வித்ைதக் காணேவ ெசய்கிேறாம்.
கு

நானக்கின் அறெநறி உணர்

மத ேநாக்கி

ந்

வி பட்

ந்த ; ேவ

பட்
ந்த . 'ஸாகீ'க்காரர்களின் அற ெநறி உணர் ம் மத ேநாக்கு அற்ேற இ ந்த .
இந்தக் கைதகள் கு கிய மதேநாக்கி
ந் மட் மல்ல: கு கிய பிரேதச மனப்
பான்ைமயினின் ம் கூட வி பட்டைவ. கு நானக் பாரதத்தின் நான்கு
திக்குக க்கும் ேபாய் வந்தவர். ெசால்லப்ேபானால் அப்பாற்பட்ட ெவளி
நா க

க்கும் ெசன்

வந்தவர். இந்த 'ஸாகீ'க்கள் பல் வைகயான உயிர்ப் பிராணிகள்,

மண் வளங்கள், ப வங்கள், மக்கள் ஆகியவற்ேறா

ெதாடர் ெகாண்டைவ.

6
இவற்றில் அரசர்க

ம் உண் . அவர்க

ைடய அைவேயார்க

தச்ச ம் க மா ம் உண் . அறெநறியில் ஈ

பட்ட சூப்பிகள்,

ம் உண் . ஏைழத்
றவிகள், பக்கீர்கள்

ஆகிேயா ம் உண் . தர்ம- கர்மங்கைள ெவ த்தவர்கள், ெகாைல, ெகாள்ைள, கள ,
வழிப்பறி ாிேவார், அரக்க குணம் பைடத்ேதார் - இப்ப யாக எல்லா வைக மக்க ேம
பங்கு ெகாள்வ உண் . கு நானக்குடன் ெதாடர் ெகாண்
ந்தெபா தி ம்
ஒவ்ெவா கைத ம் வாழ்க்ைகையப்
ைமயாகப் படம் பி த் க் காட் பைவ.
வாழ்க்ைகயின் எந்தப்
யற்சிக்கும் திட்டத் க்கும் விளக்கம் த பைவ. இவற்றில்
வாழ்க்ைகயின் பலவைக ேவ பா க ம் ஆழ ம் காணக் கிைடக்கின்றன. உ வ
அைமப்ைபக் ெகாண் ேநாக்கினால் இந்த 'ஸாகீ'க்கள் இன்ைறய சி கைத மர க்கு
ெவகு ெந ங்கி ள்ளன. எல்லாவற் க்கும் ேமலாகச் சுைவயான உண்ைம ஒன்
என்னெவன்றால், 'ஸாகீ' இலக்கியம் கைதையக் கைத ெசால்

ம் பைழய

ேபாக்கி
ந் பிாித் இனம் காட் கிற . இந்த 'ஸாகீ'க்கள் அறெநறிக் கைதகள்
ேபான் நீண்டைவ ம் அல்ல. கட ளர் கைத ேபான் அற் தங்கள் நிகழ்த்திக்
ேகட்ேபார்கைள வியப்பில் ஆழ்த் பைவ ம் அல்ல. நாேடா க் கைதகள் ேபான்
ெவ ம் ெபா
ேபாக்குமட் ம் இவற்றின் ெகாள்ைக அல்ல. இவற்றின் உ வம்
சு க்கமான : ேநாக்க ைடய . மானிட அ பவங்கைளப் ேபாலேவ சு க்க ம்
ெபா
ம் ெபாதிந்தைவ இைவ.
இப்ப ப் பிறந்த ஸாகீக்கள் இ
இ
ற்ைறம்ப ஆண் கள் வைர
பைடக்கப்பட் ப் பழக்கத்தில் இ ந்தன. இைவ பஞ்சாபி வாசகர்கள் - கைத
ேகட்பவர்கள் இவர்களிைடேய ஒ
வித மான இலக்கியச் சுைவக்கு அ ேகா ன.
இந்த உைர நைட வ வம் பஞ்சாபிச் ெசய் ள் வ வத்தி ம் கூட ஊ
விப்
பாய்ந்த . யாப்பிலக்கணத் க்குள் அடங்கிய ெமாழி நைடயி ம் இத்தைகய சி
கைதகள் உ வாக்கப்பட்டன. பாயீ கு தாஸ் பாடல் நைடயில் ஏறக்குைறய இ பத்
ன் கைதகள் இயற்றி ள்ளார். இவற்றில் ஒன்ைற எ த் உைர நைட வ வம்
ெகா த் தால் இன்ைறயச் சி கைதயின் குண நல இயல் கைள அப்ப ேய
காணலாம். க்கியமான ேவ பா ஒன் என்ன ெவன்றால், இந்தக் கைதக க்கும்
ஆதாரம் தனி மனிதனின் அ பவம் அல்ல. மக்களிைடேய ழங்கி வந்த உலகப்
ேபச்சுக்கேள யாகும். ஆனால் இப்பைடப் கைளப் ப த் க் கைத, சி கைத
இவற் க்கான ேவ பாட்ைட எளிதில் ெதளிய
ம்.
இைடக்காலத்தில் பஞ்சாபி இலக்கியம் இ

கிைளகளாகிய . பஞ்சாபிக் கட் க்

கைதகள். 'தசம கிரந்த'த்தில் ஸ்திாீ சாகசங்கள் அல்ல வரலாற் உபகைதகள் என்
இப்பைடப் கைளப் ப க் கும்ெபா
மத்திய கத்தில் அதாவ
இைடக்காலத்திேலேய பஞ்சாபி இலக்கியம் ந னப் ேபாக்ைகப் பற்றிக் ெகாண்
விட்டேதா என் எண்ணத் ேதான் கிற . ந னத் தன்ைமயின் குறிப்பான சிறப்
என்ன ெவன்றால், தனி மனிதனின் சிறப்பியல்ைப எ த் க் காட் வதாகும். நம
பண்ைட காலத்தி ம் இைடக்காலத்தி ம் மனிதன் உயிாினத்தின் ஓர் அங்கமாக
ஜீவனாகக் க தப்பட்டான். தனி மனிதனாக, தனக்ெகன்

ஒ

சிறப் இயல்
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ெகாண்டவனாகக் க தப்படவில்ைல. ஓர் உயிைர மற்ேறார் உயிாி
ந் பிாித்
இனம் காண்ப க னமாயி ந்த . ஏெனனில் ஒவ்ெவா ஜீவ க்கும் ஒ
ெபா வான 'ேபாஸ்' இ ந்த . அவ்
வத்ைதக் காத் க் காத்ேத வாழ்க்ைக
வ ம்
ஓ விட்ட . இந்த ஜீவன்கள் கைதக க்கு ஒ நிரந்தரமான பாத்திரமாக அைமந்
வந்தன. அவற் க்கு ஒ வளர்ச்சிேய கிைடயாேதா என் கூடத் ேதான்றிய . உத்தம
நாயகர்க ம் ரத் தைலவர்க ம் ஒன் ேபாலேவ. எவ்வித மாற்ற ம் இன்றி ேநாிய
ைறயில் சித்திாிக்கப் பட்டனர். அவர்க க்ெகன் தனியானேதார் ஆைச
உணர்ைவக் காண
யா ; அவர்க க்கு உள்ள தனிச் சிறப்ைபேயா விந்ைத யான
இயல்ைபேயா சித்திாிக்கும் ஆர்வம் கூட அந்த நாளில் இ ந்ததாகத் ெதாியவில்ைல.
மனிதன் உலகத் க்கும் அறெநறிக க்கும் உட்பட் , அவற்றின் உற
ைறக்குக்
கட் ப்பட் வாழ்ந் வந்தான். உற
ைறயில் மா தைலக் காண்பதற்ேகா
காட் வதற்ேகா இடேம ஏற்பட்டதில்ைல. உலகத்தின் உற
ைறப்ப மனிதன் ஒ
கு மகன். அறவழி, மத ெநறிப்ப

அவன் ஆண்டவனின் அ ைம. உண்ைமயில்

பண்ைடய கால, மத்திய கால ச க ஏற்பா
வ ேம அ ைமத்தைளயின்
அ ப்பைடயிேல நின்ற . பஞ்சாபிக் கட் க்கைதக ம் ஸ்திாீ சாகஸக் கைத க ம்
இந்த அ ைமப் ேபாக்குக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சிக் குரல் ெகா த்தைவ. அ ைம ஒ வன்
எளிதில் தைல நிமிர்த்திக் க த்ைதத் தி ப்பி அகத்ைதேயா , 'ேபா ம்! இ வைர
நடந்த நடந் விட்ட . இனி இந்த அ ைம வாழ் க்கு இடம் இல்ைல!' என் குரல்
எ ப் வ ேபாலத் ேதான் கிற . பஞ்சாபிக் கைத களில் இைடக்காலத்திய வாழ்க்ைக
மதிப்பீ
றிந் விட்டதாகேவ காண்கிற . ெபண்கள் தாய்-தந்ைதய க்கு அ ைமயா
யி ப் பைத ஏற்கவில்ைல; ம த்
இைடேய, ஒ

விட்டனர். ஒ

மதத் க்கும் மற்ெறா

நாட் க்கும் மற்ெறா

நாட் க்கும்

மதத் க்கும் இைடேய அன் ைடைம

உதயமாகி ள்ள . ஸஸ்
- ன் , ேஸாஹ்னி - மஹீவால் ேபான்ற கைதகள்
இதற்குச் சான் . ேவண்டா உற களி ம் கூட அன் ஏற்றம் கண்
க்கிற .
உதாரணம், மிர்ஜா - ஸாஹிபான். ெபண் இனத்தின் இைடயிேல ம் ரட்சிக் குரல்
ெகா க்கும்

ணி

ஏற்பட் ள்ளைதக் காண லாம். இக்கைதகளின்

லம், உயிாினம்

தனிமனிதனாக உ ெவ த் தைத ம், தனி மனிதன் தன் ஆைசகைள ம்
எண்ணங்கைள ம் ைதாியமாக ெவளியி வைதத் ெதள்ளத் ெதளியக் காண்கிேறாம்.
ெபண் சாகசக் கைதகளில் ெபண்ணின் ஆைசக ம் அபிலாைஷ க ம் கிளர்ந்
எ ந் பழி வாங்க
ெவ த்தாற்ேபாலத் ேதான் கின்றன. பல்லாண்
பல்லாண் களாக அ ைமயின் சின்னமாகத் திகழ்ந்தவள் ெபண். ஒ
றம் கு
ேகாவிந்த சிங் ேபான்ற மக்கள் தைலவர்கள் அடக்கி ஒ க்கப்பட்ட மக்கைள
சுல்தான்கள், பா ஷாக்கள் ேபான்றவர்களின் அ ைமத் தைளயி
ந் வி விக்கக்
கங்கணம் கட் க்ெகாண்
ந்தனர். இன் ெனா
றம் இலக்கியத்தில் வி தைல
உணர் உறக்கம் கைலந் ேசாம்பல் றித் எ ந் உட்கார்ந் ெகாண்
ந்த .
இலக்கியப் ேபார், வாழ்க்ைகப் ேபார் இரண் ம் சம இைட ெவளி விட் ச்
ேசர்ந்தாற்ேபால் நிகழ்ந்
ேஸாஹ்னி, ஸஸ்

ெகாண்

ேபான்றவர்க

ந்தன. காதல் கைதகளின் பாத்திரங்களான ஹீர்,
ம் வரலாற் க் கைதகளின் ெபண் பாத்திரங்க

ம்
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அ ைம உணர் என் ம் அஸ்திவாரத்தில் நின்ற மக்கள் உற க்கு அைற கூவல்
வி த் க் ெகாண்
ந்தனர். இந்த அைற கூவைல எத்தைன அழ காகக் கைதகளின்
உதவி ெகாண் ெவளியிட
ேமா, அவ்வ ள
எந்தத் ைறகளின் உதவி ெகாண் ம் ெவளியிட

அழகாக இலக்கியத்தின் ேவ
யா . இந்தக் கைதகள் ரட்சி

உணர் காரணமாகேவ, பாஞ்சால மக்களின் வாழ்க்ைகயில் ஆழம் பதிந் ள்ளன.
பஞ்சாபிப் ரட்சி பைழய மதிப்பீ கைள அழிப்பேதா
மதிப்பீ க க்கும் அ
ேகா கிற . ெபண் சாகசங்களில் பைழய ேகாட்பா க ம் வாழ்க்ைக மதிப்பீ க ம்
நசிக்கின்றன. காதல் கைதகளில் திய உாிைமகைள நி வ யற்சி ேமற்ெகாள்ளப்
ப கிற . ந ன கம் ெதாடங்குவதற்கு ன்னாேலேய, தளர்ந் ந ந் ேபான
வாழ்க்ைகக் ேகாட்பா கைள விலக்க ம்
மதிப் பீ கைளப் குத்த ம் பஞ்சாபி
இலக்கிய கர்த்தாக்க க்குப் பரம் பைர பாத்தியைத கிைடத் விட்ட . இந்தக்
கைதகளில் உள்ள விேசஷச் சிறப் என்ன ெவன்றால், மானிட உணர் ம் மண்ணின்
மாண் ம் ஆகும். பஞ்சாபில் அவதார நம்பிக்ைக மலர வாய்ப்ேப கிட்டவில்ைல. அதன்
பலன், சங்கடமான சமயத்தில் மனிதன் ஆண்டவைன நிைனத்தா ம், அவைன
மண் லகுக்கு அவதாரம் எ த் வ மா அைழப்பதில்ைல. மனிதன் தன்
சங்கடங்கைளப் ேபாக்கிக்ெகாள்ளத் தாேன தான் யற்சி ேமற்ெகாள்ள ேவண்
யி க்கிற . அவதார
ஷைன ஏற்கும் கைதயின்
நிச்சய மாக ெவற்றியில்தான்
ெகாண் வி ம். ஆனால் மனிதனின் கைதயின்
ெவற்றி - ேதால்வி இரண்
ம்
யக்கூ ம். இதன் காரணமாகக் கைதயிேல பல்வைகச் சுைவ கூடக் கூ ம்.
அேதா ஆழ ம் இ க்கும். மனிதனிடம் இைடயறா ஈ பா
ெகாண் ள்ளதானாேலேய பஞ்சாபிக் கைத இைடக்காலத்திேலேய
க் காலத்தின்
ேபாக்ைக ஏற் க்ெகாண் விட்டதாகத் ேதான் கிற .
ர சிங் ந ன பஞ்சாபி இலக்கியத்ைதத் ெதாடங்கியவராகக் க தப்ப கிறார்.
பஞ்சாபி ெமாழியில் தன் தலாக ந னம் எ திய வர் இவேர. இந்த ந னங்கைள
ெந ங்கைத என்ேற ெகாள்ளல் தகும். இக்கைதகள் பஞ்சாபியாின் இயல் ,
பாரம்பாியம் ஆகிய வற்ைறப் ேபணி வளர்ப்பைவ. 'ஸுந்தாி', 'ஸத்வந்த் ெகௗர்'
இரண் ம் ஆழ்ந்த தார்மீக உணர்வில் உ வானைவ; அறெநறி யின் நிறேமறியைவ ஆனால் இவற்றின் கைத தனி மனிதனின் உதவி ெகாண்
ன்ேன கிற ; மியில்
ஊன்றிய கால்கைள ேவர் பறிக்கவிட் வானத்தில் பறக்கவில்ைல. ெப ம் சங்கடங்
க ம் பலத்த ரட்சிக ம் இந்தக் கைதகளின் நாளங்களிேல ைரேயா கின்றன.
பஞ்சாபி ெமாழியில் ந ன சி கைதகள் நானக் சிங்கி
ந் ெதாடங்குவதாகக்
ெகாள்ளேவண் ம். நானக் சிங்கின் காலத் க்குள்ேளேய ந த்தர வகுப் ேதான்றி
விட்ட . ந த்தர வகுப்பின் வைளந் ெகா க்கும் தன்ைமயிேலேய ஓர் அழகு.
அதைனப் படம் பி த் க் காட் ேய ெம கு கூட் விட
ம். அதன் எந்த ஈ பா ம்
இ தியான ெதன்ேறா உ தியானெதன்ேறா கூறி விட
யா .
ப்
உற கைள
ஏற்ப த்திக் ெகாள்வதி ம் அ தயங்குவதில்ைல; சி ங்குவதில்ைல. நானக் சிங்கின்
கவனம்
வ ம் நகர்ப் ரத்ைத ேநாக்கியி ந்த . நகர்ப் றத் வாழ்ைவப்
ேபாலேவ அவ ைடய கைதகளி

ம் பல்வைகச் சுைவ உண் ; உ தியின் ைம ம்
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உண் . எனேவ, அவர கைதகள் உ தியான மனித உறைவேயா வ வான
ேவ ன்றிவிட்ட பழக்க வழக்கங்கைளேயா பிரதிப ப்பைவ அல்ல. ஒவ்ெவா
கண ம் நிக ம் மனிதனின்
ப்
அ பவங்கைளச் சித்திாிப்பைவேய ஆகும்.
இவற்றில் பைழைம ஏற்றிய ரட்சிையேயா, பழைமயில் ஊறிய காதல் உணர்ைவேயா
காண

யா . இப்பைடப் கள் சங்கடங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவேயா,

அறெநறியில் சிறந்தைவேயா அல்ல. ஏன்? ெவ ம் உடல் ேதைவகைள ம் கூடக்
ேகா காட் பைவ அல்ல. நானக் சிங்கிடம் ஓர் ஆழ்ந்த வாழ்க்ைக ேநாக்குக்
கிைடயா . அவர் ெவற்றிக்கு அ ப்பைட, இயல்பாகேவ அவர் ந த் தர வகுப்பினாின்
உணர்ைவப் படம் பி த் க் காட் வேத ஆகும். நம்ைம யறியாமேல அவர் பஞ்சாபி
இலக்கியத்தின் ேநாக்ைக பல நிர்ப்பந்தமான கட் ப்பா களி
ந்
வி வித்தி க்கிறார். இந்தத் ெதாகுப்பில் ேசர்க்கப்பட்
க்கும் 'சீட்டாட்டப் பழக்கம்'
என் ம் அவர கைத ந த்தர வகுப்பாாின் வாழ்க்ைக ைறைய ெவகு ல்யமாகச்
சித்திாிக்கிற . இந்த வாழ்க்ைக ைறதான் நானக் சிங்கின் கைலக ஆரம்ப ம்
ம் என் கூடச் ெசால்லலாம். இந்த ைமயப் ள்ளியி
ந் தான் பஞ்சாபி
இலக்கியத்தின்
ைம ம் ெதாடங்குகிற .
நானக் சிங்குக்கு அ த்தப யாகப் பஞ்சாபிக் கைத உலகில் கு பக்ஷ சிங்கின்
ெபயர்தான் சிறப்பாக அ ப கிற . கு பக்ஷ சிங் பஞ்சாபிக் கைதையக் ெகாஞ்சம்
ன் க்கும் இட் ச் ெசல்கிறார்; ெகாஞ்சம் பின் க்கும் இ த் ச் ெசல்கிறார். அவர்
கைதைய வாழ்க்ைக ேநாக்ேகா இைணத் அதற்கு ஒ
திய ெப ைம
அளித்தி க்கிறார். ஆனால் ந த்தர வகுப்பினைரப் பற் றிய அவ ைடய க த் க ம்
உணர் க ம் நானக் சிங்ைகப் ேபான் எளியைவ அல்ல. அவர் கால் ஊன்றி நிற்ப
உணர்ச்சி மிகுந்த ஆதாிச மண்ணில் ஆகும். எளிய யதார்த்த மியில் அல்ல. ந த்தர
வகுப்பினாின் வாழ்க்ைக யதார்த்த ம் ஆதாிச ம் இ த் ப் பறிந் இ க்கம் கா ம்
வாழ்க்ைகயாகும். எனேவ, கைத ெபா வாக இ பறி நிைலயில் ெதாடங்கி இ பறி
நிைலயி ேலேய
ந் வி கிற . நானக் சிங்கின் எ த்தில் அன்றாட
யதார்த்தத்ேதா இ க்கமான ெந க்கத்ைதக் காணலாம். கு பக்ஷ் சிங்கின்
பைடப் களில் இந்த ெந க்கம் உணர்ச்சி மிகு ஆதாிசத்ேதா ஒட் நிற்கும். ந த்தர
வகுப்ைபச் ேசர்ந்த மனிதன் எந்த ஆைசகைள அ பவிக்கத் தயங்கி நா கிறாேனா,
அந்த ஆைசக க்கு ஆதாிச ாீதியில் கு பக்ஷ் சிங் விளக்கம் தந்தி க்கிறார். இந்த
விளக்கம் இயல்பான அன்பில் ெதாடங்கி உடல் உற வைர விாிவைதக் காணலாம்.
ஆனால் அவர் காதைல ெவ ம் உடல் உற ெகாள்ள விைழ ம் ெபா ளாக
ஏற்கவில்ைல. அவ் டைல ஆன்ம உற அற்றதாக ம் க தவில்ைல. உட க்கும்
உள்ளத் க்கும் ஓர் அ த்தமான
ேபாட்ேட காண்கிறார். எனேவ, அவர் கைதகள்
மனிதைனக் காட்
ம் அவ ைடய உணர் கேளா அதிகம் ெதாடர்
ெகாண்டைவயாக உள்ளன. நானக் சிங், கு பக்ஷ் சிங் - இ வ ைடய யற்சிக
பஞ்சாபிக் கைதக்கு ஓர் ஆதாரம் அளித் ள்ளன. கைத உண்ைமக்கும் ெமய்க்கும்
உைறவிடமாக, நிைலக்கும் உணர் க

க்கும் இ ப்பிடமாக, எளிைமக்கும்

ம்
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அறி க்கும் இலக்கணமாக, காட்சிக்கும் ேநாக்குக் கும் அணிகலனாக, விாிந்
பரந்தி ப்பதாகேவ ேதான் கிற .
ேஸேகான் - க்கல் இ வ ம் பஞ்சாபிக் கைதக்கு ஒ
திர்ச்சி நிைலைய
அளித்தனர். உணர்ச்சியில் தம்ைம இழக்காமல் உணர்ச்சி மிகுந்த கைதகள் ெசால்வதில்
ேஸேகான் இைணயற்றவர். 'ேபமீ ேத ந்யாணீ' ' ட் விதவா' என் ம் கைதகள் அவர
சிறந்த பைடப் க்கு எ த் க் காட் ஆகும். ேஸேகான் மார்க்ஸ்வாதி அறிஞர் என்ற
ைறயில் கழ் வாய்ந்தவர். பஞ்சாபியில் விமாி சக க்கு அறி சார்ந்த ேநாக்ைக
யளித் ெகட் யான அஸ்தி வாரம் இட்ட பணியில் ேஸேகான் அவர்க க்கும் ெப ம்
பங்கு உண் . ஆனால் கைத கூ ம்ெபா
அவ ைடய அறிவாற்றல் ேநாிைடயாகக்
கு க்கி வதில்ைல. அவைர யறியாமேல, மைற கமாகக் கைதயின் சூழ்நிைல
வதி ம் அ வியாபித்தி க் கிற . அதன் பயனாகக் கைதக்கு அறி
திர்ச்சி
அ த்தள ெமனக் கிைடக்கிற . அேதா கைத ஓட்ட ம் தங்கு தைட யின்றி ஓ அழகு
கூட் கிற .
கர்த்தார் சிங் க்கல் பஞ்சாபி ெமாழியின் தைல சிறந்த கைத எ த்தாளர் ஆவார்.
அவர் ந னங்க ம் நாடகங்க ம் கூட எ தி யி க்கிறார். கவிைதயி ம்
ைகவாிைசையக் காட் யி க் கிறார். சிற்சில சமயம் எ த்தின் சுைவ மாற்றத் க்காக
விமர் சன உலகத்தி ம் குந்
றப்பட்
க்கிறார். ஆனால் அவைரக் கைத
எ த்தாளர் என்ற ைறயில்தான் நிைன கூரப்ப கிற . பஞ்சாபி ெமாழியில்
இைடயறா கைதைய ஒ சாதைன ெயன ேமற்ெகாண்ட
க்கல் மட் ேமதான்.
பஞ்சாப் மக்கள கடந்த ப்ப ஆண் களின் உணர்ச்சி வரலாற்றிைனத் க்க ன்
கைத கள் பதிந் ள்ளன. ஆனால் மைற கமாகத்தான். ஏெனன்றால் க்கல் தம
கைதக க்ேக க்கிய இடம் ெகா த் நியாயம் வழங்கி யி க்கிறார். ஓர்
இயக்கத் க்ேகா க த்ேதாட்டத் க்ேகா அவர் அவ்வளவாக மதிப் த் தரவில்ைல.
1947ம் ஆண் க்கு

ந்திய அ ைம நா , இரண்டாவ

பயங்கர நிலவரம், இந்தியா - பாகிஸ்தா

மகா

த்தம், 1947ம் ஆண்

ன்

க்கு இைடேய உள்ள ஒற் ைம உணர் ,

பிாி மனப்பான்ைம, இலக்கிய வளர்ச்சி, இந்திய - பாகிஸ்தானியப் ேபார் எல்லாவற்ைறப் பற்றிய உணர்ச் சிச் சுழைல ம் க்க ன் கைதகளில் காணலாம்.
அவ ைடய கைதகளில் கம்பீரமான ெபா ள்கைள ம் எளிய, ாியக்கூ ய வைகயிேல
அநாயசமாக விளக்கியி ப்பைதக் காணலாம். வாழ்க்ைக
வைத ம் நாணய
ேநாக்ேகா

அ

குவதால், அவ ைடய கைதகளில் ஒ தைலப் பட்சத்ைதேயா

மிைகப்ப த்தப் பட்ட இன இன்ப விைழ கைளேயா, அைடயாளத் க்குக் கூடக்
காண
யா . அவர் மனத் தத் வம், மார்க்ஸ்வாதம் இரண்ைட ம் சிறப்பாகப்
பயன்ப த்திக் ெகாண் பயன் அைடந்தி க் கிறார். பல ைறகள் சாமான்ய
நைட ைறக்கு ஒவ்வாத விஷயங் கைள ம் கூறியி க்கிறார். ணி , தன்னடக்கம் இரண்ைட ம் அழகாக இைணத்தி ப்பைதத் க்க ன் கைதகளில் காணலாம்.
ெமாத்தத்தில் க்க ன் கைதகள் இன்ைறய உலகத்ைதப் ெபா ந்தவைர ஒ
மனிதனின் எதிர்த்தாக்குதல் எனேவ ெகாள்ளேவண் ம்.
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1947ம் ஆண்

நாட் ப் பிாிவிைன

க்கியமாகப் பஞ்சாபி கைத உலைக

ெவகுவாகப் பாதித்த . காரணம், இந்தப் பிாிவிைன பாஞ்சால மக்களின்
உள்ளத்ைதேய ஓர் உ

க்கு உ

க்கிவிட்ட . சில கைதயாசிாியர்கள்,

ஸாபிர்,

க்கல், விர்க், ஸர்னா, ஸத் யார்த்தி, பக்ஷீ ேபான்றவர்கள் ேமற்குப் பஞ்சாைப
விட் க் கு ெபயர்ந் இங்கு வந்தனர். தனிப்பட்ட ைறயிேல மனப் ண்
உற்றெபா தி ம், இந்த எ த்தாளர்களின் கைதகள் நிைல த மாறாமல் தராசு
ைனயில் நின் விந்ைத ாிந்தன. இந்தக் கைதகளில் வரலாற் க் கசப்
சிறிதள கூடக் காணக் கிைடக்க வில்ைல. இந்தக் கைதகள் ஒ கணத்தில்
ேதான்றியைவயாயி

ம், இவற்றில் பஞ்சாபியாின் வாழ்

நிைல பிறழாமல் சீாிய

வைகயில் சித்திாிக்கப்பட் ள்ள . இந்தத் ெதாகுப்பில் உள்ள 'கஸ்மான் காேன,'
'கப்பல்,' 'சவியான் தீ த்,' 'ேமாதீ' என்ற நான்கு கைத க
ெதாடர் ெகாண்டைவயாயி

ம் நாட் ப் பிாிவிைனேயா

ம், இடம் ெபா ள், ஏவல், கால, ேதச, வர்த்தமானம்

இவற் க்கு அப்பாற்பட் , ன் பின் விைள களி
ந் ஒ ங்கி நிற்பைவ. ஒன்
இவற்றின் மீ கசப் ப் ச்சு அதிகமாகேவா அ த்தமாகேவா விழவில்ைல. அப்ப த்
ேதான் ம் கசப் க் கூடத் தன அ கில் கா ம் நிகழ்காலச் ெசயல்கைளக் குறித்தேத
தவிர ஆழப் பதிந்தைவ அல்ல. இந்த அழிவின்
ப் ெபா ப்ைப ம் ஒ தரப்பின்
தைலயில் கட் ம் ேபாக்குக் கூட இக்கைதகளில் காணப்படவில்ைல. இ
ஆேராக்கியம் மிகுந்த பஞ்சாபியர இயல் க்கு ஓர் எ த் க் காட் . இதனால் தான்
பஞ்சாபிக் கைத பஞ்சாேபா ெதாடர் ெகாண்
ந்தா ம், மனிதத் தன்ைம
வ ட ம் ெதாடர் காட் வதாகக் காணப்ப கிற .
-----------------------------------------------------------
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ெபா ள் அடக்கம்
க ைர
பஞ்சாபிக் கைத
1. சீட்டாட்டப் பழக்கம்

…

நானக் சிங்

2. அண்ணி ைமனா

…

கு ப

சிங்

3. ேபமியின் குழந்ைதகள்

…

ஸந்த்

ங் ேஸாேகான்

4. வி யா

…

கு

5. ராஸ லீைல

…

ஸூஜான் சிங்

6. விந்ைதச் ெசயல்

…

கர்த்தார் சிங்

7. தெஸௗதா சிங்

…

ேதேவந்திர ஸத்யார்த்தி

8. ேகாைரப் ல்

…

குலவந்த சிங் விர்க்

9. ஒ

ச்சு

…

அம் தா ப்ாீதம்

ம் வைரயில்

…

ஸந்ேதாக் சிங்தீர்

11. கசாப் ப் ப வம்

…

மஹிர்தர்சிங் ஸர்னா

12. விதியின்

…

நவ்ேதஜ் சிங்

…

மஹிந்தர் சிங் ேஜாஷி

…

ேலாசன் பக்ஷி

15. காய்ந்த க ேவலங்கிைள

…

கு

16. க வில் ெதாங்கிய கணங்கள்

…

அஜித் ெகௗர்

17. ஏமாற்றம்

…

குல்ஜார் சிங் சந்

…

தலீம் ெகௗர் ஷவானா

10. வி

ஞ்சி

ெப

ைழ

13. ேமாதி
14. கைடத்ெத வின்

18. விஷக்க

யரம்

ேவைள

க்சிங்

ஸாபிர்
க்கல்

தயால் சிங்

19. சதராம்மா

…

20. அவரவர் எல்ைல

…

ஜஸ்வந்த் சிங் விர்தி

21. என்ைன டாகுர் ஆக்கு, அம்மா!
எ த்தாளர் அறி கம்

…

ேமாஹன் பண்டாாி

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

டா சிங்
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1. சீட்டாட்டப் பழக்கம்
"ரஹீம்"
ஸப்இன்ஸ்ெபக்டர் ேஷக் அப் ல் ஹமீத் ட் ல் ைழந் த ேம
ேவைலக்கார க்குக் குரல் ெகா த்தார். "பஷீைரச் சற் என் அைறக்கு அ

ப்பி ைவ!"

சட்ெடன் தம் அைறக்குள் ைழந் ேகாட்ைட ம் இ ப் ப் பட்ைடைய ம்
கழற்றி அவர் ெகா யில் மாட் னார். அப் றம் ேமைஜக்ெகதிேர ேபாய் அமர்ந்
ெகாண்டார். ேமைஜயின் மீ என்ன என்னேவா ெபா ள்கள் அலங்ேகாலமாகச்
சிதறிக் கிடந்தன. ஒ

ைலயில் ெபாி ம் சிறி மாகச் சட்டப் த்தகங்கள்,

சட்டமில்லாத த்தகங்கள், காகிதங்கள் பி ங்கிய ைபல்கள் ஆகியைவ கிடந்தன. நட்ட
ந வில் மசிக் கூ , ேபனா; அவற்ைற ஒட் னாற்ேபால் அன்ைறக்கு வந்த தபால்கள்
கிடந் தன. ஐந்

ஆ

கவர்கள், இரண்

ன்

கார் கள், ஒன்றி ரண்

பத்திாிைககள்! பின் குஷன், ைமெயாற்றி, ேபப்பர் ெவயிட்,
ேபான்ற சிறிய ெபாிய ெபா ள்க ம் அங்கங்ேக கிடந்தன.

ல்கண்

என்

இைவ

ேஷக் ஸாஹப் உட்கார்ந்த ம் ெதாைலேநாக்கி க்குக் கண்ணா ையக்
கழற்றிேமைஜயின் மீ இ ந்த சி கா இடத்தில் ைவத் தார். பிறகு கிட்டப்
பார்ைவக் கண்ணா ையப் ேபாட் க் ெகாண் வந்த தபால்கைளப் பார்க்கலானார்.
அவர் இரண்ெடா உைறகைளத்தான் பிாித்தி ப்பார்; அதற்குள் ஐந்
ைபயன் ஒ வன் உள்ேள ைழந்தான்.

வய ப்

ைபயன் பார்ப்பதற்குச் சு சு ப்பானவனாக ம் ெகட் க் காரனாக ம்
கு ம் க்காரனாக ம் ேதான்றினான். ஆனால் தந்ைதயின் அைறக்குள் ைழந்த ம்
அவன் சுபாவம் அ ேயா மாறி விட்ட . சஞ்சல ம்
ப் ம் வாய்ந்த கண்கள்
குனிந் தன. உட ல் ெதம்ேப இல்ைலேபாலத் ேதான்றிய .
"எதிேர உள்ள நாற்கா யில் உட்கா !" நீண்டெதா
ேஷக் ஸாஹப் சிங்கெமன உ மி உத்தர விட்டார்.

க தத் ைதப் ப த்தவாேற

ைபயன் பயந்தவாேற எதிேர உட்கார்ந்தான்.
"என்ைனப் பார்!" க தத்தி
ந் கவனத்ைத அகற்றி ேஷக் ஸாஹப்
இ த் ைரத்தார். "இன் நீ சீட் விைளயா னா யாேம!"
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"இல்ைல, அப்பா!" ைபயன் அச்சத்ேதா

கூறினான்.

ேஷக் ஸாஹப் தம பழக்கத் க்கு விேராதமாகத் ெதாடர்ந் தார்: "பயப்படாேத.
உண்ைமைய ஒளிக்காமல் ெசால் . நான் உன்ைன ஒன் ம் ெசால்ல மாட்ேடன்.
நாேன என் கண்ணால் பார்த்ேதன். அப் ல்லாவின் மகேனா நீ அவர்கள் ட்
ற்றத்தில் சீட்
ெகாண்

ஆ க்ெகாண்

ந்தாய். இப்ெபா

ெசால்

, நீ சீட்

விைளயா க்

ந்தாயா, இல்ைலயா?"

ைபயன் வாய் திறந் எ
என் ஒப் க் ெகாண்டான்.

ம் ெசால்லவில்ைல. ஆனால் தைல அைசத்

"சபாஷ்!" ேஷக் ஸாஹப் ெமன்ைமேயா

'ஆம்'

கூறினார்: "நீ உண்ைமையக்

கூறியதற்காக நான் மிக ம் மகிழ்கிேறன். பஷீர் உண்ைமயில், நீ விைளயா ம்
ெபா
நான் என் கண்களாேல பார்க்கவில்ைல. இன்ெனா வர் ெசால்லக்
ேகட்ட தான். உன்ைன ஒப்ப ைவப்பதற்கு இ ஒ
ைற. நாங்கள் பல குற்றவாளி
களிடமி ந் ம் இப்ப த்தான் உண்ைமையக் கக்க ைவக்கிேறாம். அ ேபாகட் ம்.
இன் உனக்குச் சில க்கியமான விஷயங் கைளக் கூறப்ேபாகிேறன்.
அதற்காகக்தான் உன்ைனக் கூப்பிட் ேடன். கவனமாகக் ேக !"
"கவனமாகக் ேக

!" என்

கூறியவர் பஷீைர ேநாக்கினார். அவன் தந்ைதயின்

க்குக் கண்ணா ைய எ த் , அதன் ஃபிேர'ேமா

விைளயா க் ெகாண்

ந்தான்.

அவன் ைகயி
ந்த கண்ணா ையப் பி ங்கி ைவத் விட் ப் பக்கத்தில் இ ந்த
ஃைபல்களில் இ ந்த வாரண் களின் வாசகங்கைள மனத் ள் ப த்தவாேற ேஷக்
ெதாடர்ந்தார்:
"இ ேபான்ற குற்றங்கள் தான், மற்ைறய குற்றங்க க்கு ன்ேனா என்பைத நீ
நிைன ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ ெபாய் ெசான்னால் ெதாடர்ந் பல
ெபாய்கள் ெசால் ம் ப யாகிற . அதற்கு இப்ெபா
நீேய ேநாிைட உதாரணம்.
சீட் ஆ ய குற்றத்ைத மைறக்க நீ ெபாய் ெசால் ம்ப ஆயிற் . அதாவ ஒ
குற்றத் க்குப் பதில் நீ இரண் குற்றங்கள் ாிந் விட்டாய்!"
வாரண் கைளப் பைழயப ேய ஃைபல்களில் ைவத்தவாேற ேஷக் ஸாஹப்
ைபயைனப் பார்த்தார். பஷீர் பின் குஷனி
ந் குண் சிகைள எ த் ேமைஜ
விாிப்பின் மீ குத்திக் ெகாண்
ந்தான்.
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"நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேக

!" ேஷக் ஸாஹப் அவன் ைகயி

ந்

குண் சிகைளப் பி ங்கிைவத் விட் , ஒ ெசய்தித் தாளின் பக்கங்கைளப்
ரட் யவாேற ெதாடர்ந்தார். "சீட் ம் ஒ வைகச் சூதாட்டம் தான். இதில்
ெதாடங்கித்தான் மனித க்குச் சூதாட்டப் பழக்கேம ப கிற . நன்றாகக் ேகட் க்
ெகாண்டாயா? இந்தப் பழக்கம் தன் ஒ வேனா நிற்பதில்ைல. ஒ வனி
ந்
இரண்டாமவ க்கு. இரண்டா மவனி
ந்
ன்றாமவ க்கு என் நீண்
ெகாண்ேட ேபாகிற : சணிையப் பார்த் ப் சணி சாம்பல் பி த்த தாம் என்கிற
கைததான்."
மசிப் ட் யில் ஒ விரைலத் ேதாய்த் , அந்த மசிையக் ெகாண் ஒ ெவற் க்
காகிதத்தில் க கு - குதிைர ேபான்ற படங்கள் வைரவதில் பஷீர் அப்ெபா
ைனந்தி ந்தான். சாம்பல்

சணிையப் பற்றிக் ேகட்ட ேம, அவன் மசி ேதாய்ந்த தன்

விரைல, ேமைஜக்கு அ யில் ெதாங்கிக் ெகாண்
ந்த விாிப்பில் ைடத் க்
ெகாண்டான். சாம்பல் சணிேய தன் ைகயில் இ ப்ப ேபான்ற உணர்ேவா
தந்ைதைய ேநாக் கினான்.
"பஷீர்!" ைபய

க்கு எதிர்த்தாற் ேபா

ந்த மசிப் ட் ைய எ த்

அப்பால்

ைவத்தவாேற ேஷக் ஸாஹப், "நான் ெசால் வைதக் கவனமாகக் ேக

!" என்றார்.

அதற்குள் ெதாைல ேபசியின் மணி அ க்கேவ, ேஷக் ஸாஹப் எ ந்

ாிசீவைர

எ த்தார்; "ஹேலா! எங்கி ந்

ேபசுகிறீர்கள்?... பா

ேஷாத்தம் தாஸா? ஆதாப்

அர்ஜ்! வணக்கம்! ெசால் ங்கள், என்ன உத்தர ?... லாட்டாி க்கட் களா...? இன்
மாைல நான் ஃபாரம் ர்த்தி ெசய் அ ப் கிேறன். எத்தைன பாய் ஐந்
க்கட் க

க்கு?... ஐம்பதா?... சாி! ஆனால் இ

வைர நீங்கள் ஏதாவ

தந்தி க்கிறீர்களா?... நமக்கு அதிர்ஷ்டம் எப் ெபா ேதா, அப்ெபா
கிைடக்கும்?... உங்களால் என்ன ெசய்

விட

பாிசு
தாேன

ம்?... சாி, வணக்கம்!"

ாிசீவைர ைவத் விட் அவர் மீண் ம் தம் ஆசனத்தில் அமர்ந்தார். "இேதா பார்!
இனிேமல் கு ம் கள் ெசய்யாேத. ேபப்பர் ெவயிட் தைரயில் வி ந்தால்
உைடந் வி ம். அைத ைவத் விட் நான் ெசால்வைதக் ேக !" என்றார்.
"ஆமாம், நான் என்ன ெசால் க் ெகாண்
ந்ேதன்?" மற்ெறா ஃைப ன்
நாடாைவ அவிழ்த்தவாேற ேஷக் ஸாஹப் ெதாடர்ந்தார்:" சீட்டாட்டத்தின்
ெக திகைளத் தாேன ெசால் க் ெகாண்
ந்ேதன்? சீட்
ந் சூதாட்டம்,
சூதாட்டத்தி
ந் தி ட் . தி ட்
ந் எதில் எல்லாம் ெகாண் ேபாய்
வி கிற ெதாி மா? பஷீைரப் பார்த் ப் ேபச்ைச
சிைறத் தண்டைன!"

த்தார்: "ெஜயில், அதாவ
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ஃைப
ந் ெவளிேய
ைனயினால் ஓட்ைட ெசய்

த்திக்ெகாண்
ந்த ஒ மஞ்சள் காகிதத்தில் ேபனா
ெகாண்
ந் தான் பஷீர்.

"உதவாக்கைர! மட்டம்!" என் கூறி அவன் ைகயி
ந் ேஷக் ஸாஹப்
ேபனாைவப் பி ங்கிைவத்தார். "இந்தத் தீய காாியங்கைள விட் விட் நான்
ெசால்கிறைதக் ேக ! ஒவ்ெவா நா ம் நாங்கள் எத்தைன தி டர்கைளப் பி த் ச்
சிைறக்கு அ ப்பேவண் யி க்கிற , ெதாி மா? இவர்கள் எல்ேலா ம் சீட்
விைளயா விைளயா த்தான் தி டக் கற் க் ெகாண்
க் கிறார்கள். அவர்கள்
தைலயில் இந்தச் சட்டத்தின் ேகால் சுழலாமல் இ ந்தால், இன்

ம் என்ன என்ன

அநியாயம் ெசய்வார் கேளா, ெதாியா !" ேஷக் ஸாஹப் ேமைஜயின் ஒ

ைலயில்

இ ந்த 'இந்தியன் கிாிமினல்' ேகாட் ைலச் சுட் க் காட் னார். ஆனால் பஷீாின்
கவனம் ேவ ஒ
ல் மீ பதிந்தி ந்த . அதன் கட்டடத்தில் ஒ
ைல சற் க்
கிழிந்தி ந்த . பஷீாின் ைக விஷமம் ெசய்
உாித் விட்ட .

அதன் 'கா ேகா'ைவப் பாதிக்குேமல்

" ட்டாள்; க ைத!" என் திட் யவண்ணம் பஷீாின் அ கி
ந் ேஷக் ஸாஹப்
த்தகத்ைத எ த் த் ர ைவத்தார். "உன்ைன இங்ேக ைபண் ப் த்தகத்ைதக்
கிழிக்கவா கூப்பிட் ேடன்? நான் ெசால்கிறைதக் கவனித் க் ேகளடா!" என்
க ந்தார். பிறகு சில சம்மன்களில் ைகெய த் ப் ேபாட்ட வண்ணம் தம் ேபச்ைச
இைணத்தார்: 'ேபாலீஸ் அதிகாாிகளான எங்க

க்கு அரசாங்கம் ைக நிைறயச்

சம்பள ம் ெபன்ஷ ம் ெகா க்கிறேத, எதற்காகத் ெதாி மா? நாட் ல் நடக்கும்
குற்றங் கைளக் கைளந்ெதறியேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். அப்ப
யி க்கும்ெபா
எங்கள் ட் க் குழந்ைதகேள சீட் ம் சூதாட்ட ம் ஆடத்
ெதாடங்கிவிட்டால், அப் றம் உலகம் என்ன ெசால்

ம்? நாங்கள் தின்

ம் உப்

எப்ப ச் சீரணிக்கும்....?"
ேபச்சு இைடயில் 'திாிசங்கு'வாக நிற்கும்ெபா ேத, பின் றத்

க் கதைவத் திறந்

ெகாண் , வாட்ட சாட்டமாக உயர்ந்த ஒ ேவைலயாள் உள்ேள ைழந்தான். ேஷக்
ஸாஹப் எப்ெபா
ேம தம் ட் ல் இப்ப நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமான இரண்
ெடா ேபாலீஸ்காரர்கைள ைவத்தி ப்ப வழக்கம். அவர்களில் ஒ வன்
ஆ மா க

க்குத் தீவனம் ேபா பவன்; எ ைம-பசுக் கைளக் கறப்பவன்.

இன்ெனா வன் சைமயல் ேவைலக்குக் ைக யாள்.

ன்றாவதாக, இப்ெபா

ைழந்தாேன, இவன், ஆட்களிடம் பணம் கழற் வதற்காக ைவக்கப்பட்
அவன் குனிந்
என்றான்.

சலாம் ைவத் , "சார்! அவர்கள் வந்

உள்ேள
ந் தான்.

உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்!"

17

"எவர்கள்?"
"அந்தப் ேபாக்கிாி க்கியின் ஆட்கள்! தசராத் தி விழாவின் ெபா

சூதாட்டக்

கைட நடத்த விண்ணப்பம் ெசய்தி ந்தார் கேள, அவர்கள்....!"
"நீேய அவர்களிடம் ேபசி

ப்ப தாேன?"

"ேஷக் ஸாஹப் இ
ற்ைறம்ப க்குக் குைறந்
கண் ப்பாகச் ெசால் விட்ேடன். ஆனால்..."
"அவர்கள் என்ன ெசால்

சம்மதிக்க மாட்ேடன் என்

கிறார்கள்?"

"ஒ
ைற தங்கைள ேநாில் கண் கும்பிட் ப்ேபாக வி ம் வ தாகக்
கூ கிறார்கள். உங்க க்குத் தைடயில்ைல ெயன்றால் இரண் நிமிஷம் வா ங்கள்.
அவர்கள் ெவகு ேநரமாகக் காத் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்!"
"சாி, வா!" என்

கூறி எ ந்த ேஷக் ஸாஹப் ஒ

ைற பஷீைரப் பார்த்தார். அவன்

ங்கி வழிந் ெகாண்
ந்தான். ஓர் அதட்டல் ேபாட் அவைன எ ப்பினால், அவன்
ேமைஜயின் மீ மண்ைடைய ேமாதிக்ெகாள் வான் ேபா
ந்த .
"ேபா, ேபாய்ச் சற்

இைளப்பா !" ேஷக் ஸாஹப் ேகாட்ைட

ம் இ ப்

பட்ைட ம் மாட் க்ெகாண் , "மற்ற ேபாதைனகைள மாைலயிேல ெசால் கிேறன்.
இனி ஒ ெபா
ம் சீட் விைளயாடாேத!" என் கூறிவிட் ெவளிேய ெசன்றார்.
ைபயன் எ ந் நின் இரண்ெடா ேசாம்பல் றித்தான். ெகாட்டாவி விட்டான்.
பிறகு கண்கைளத் ேதய்த் க்ெகாண் தாவிக் குதித்தவா மகிழ்ச்சிேயா ெவளிேய
ஓ னான்.
---------------

18
2. அண்ணி ைமனா
நகரத்தின் ெத
க்ெகதிேர, இரண்
ன்றைர கஜ இைடெவளி இ க்கலாம்.
எதி ம் தி மாக அைமந்தி ந்தன. ஒ
ெகாண்
ந்த ெபாிய கண்ணா ஒன்
ெபா ள்கேளா ெவகு குைற . ஒ

க க்கு இைடேய அதிக பட்சம்
தல் மா யின் இரண் ஜன்னல்க

ன்
ம்கூட

ஜன்னல் வழியாக, எதிேர சுவாில் ெதாங்கிக்
ெதாிந்த . இந்த அைறயில் இ ந்த மற்றப்

கட் ல், ஒ

சிறிய ஆசனம், ஒ

நான்கு த்தகங்கள், சீப் , எண்ெணய்க் குப்பி, சுவாில் இரண்ெடா
கூைடயில் நான்ைகந்
ணிகள்! இவ்வள தான் ெதாிந்தன.

மாடத்தில்

ன்

படங்கள், ஒ

மிகச் சிறிய அைற அ . ஒ ெபண்மணிையத் தவிர, ேவ உ வம் ெதன்ப வேத
அ ர்வமாயி ந்த . ஒ சமயம் அவள் ேவைல ெசய்வாள். ஒ சமயம் த்தகம்
ப ப்பாள். ஒ சம யம் தைலகுனிந் உட்கார்ந்தி ப்பாள். சில சமயம் நிைலக்
கண்ணா க்கு எதிேர நின் ெகாண் ெவகுேநரம் தைலசீவிக் ெகாண்
ப்பாள்.
அவள் ஒ நாைளக்கு எத்தைன தடைவதான் தைல வாாிக் ெகாள்வாள்."
சீவிக்
ெகாள்வதில் அவைள ஒ ைபத்தியமாகேவ ட்டார்கள் க திவிட்டார்கள்!
நன்கு நீண்ட ேகசங்கள் அவ

க்கு. அவள் தி ம்பித் தன் ேகசங்களின் நீளத்ைதப்

பார்ைவயினால் அளக்கும்ெபா

, அைவ

ழங்காைல

த்தமி வைதக் காணலாம்.

ஒ வர் ஒளிையப் பார்த் ப் பழகியவராயி ந்தால்தான், அவற்றின் ஒளிப் ெப ைம
அவர்க க்குப் லப்ப ம். அவ க்குத் தன் தைல
மீ அபாரப் ெப ைம என்பதில்
ஐயேம இல்ைல.
அவ ைடய இளைம, எழில், உயரம் எல்லாேம கனகச்சிதம். எதிர்த்தாற்ேபா
ந்த
ஜன்னல் வழியாக அவள் கண்களின் நிறத்ைதக் காண
யா தான். ஆனா ம் அதன்
ஒளியிேல ஓர் இனிைம ம் வாட்ட ம் நிைறந்தி ந்தன என்ப மட் ம் நிச்சயம்.
அவள் எத்தைன ேநரம் தன ஜன்னல் ைனயில் உட்கார்ந் கண்ணீர்
உதிர்ப்பாள் என் கணக்கிட் க் கூற
யா . ஆனால் ஒ ெபா
ம் ஜன்னல்
வழியாகத் தைல நீட் அவள் ெவளிேய யாைர ேம பார்த்ததில்ைல. ஆயி ம் ெத ப்
ெபண் க க்கு அவள் உட்கார்ந்தி ப்பாள் என் ெதாி ம். அவர் களில் யாராவ
அவ்வழிேய ேபானால், அவைள ஒ
அவ

ம் சற் த் தைல குனிந்

குரல் ெகா த் க் கூப்பி வார்கள்.

இனிய குர

ல் ம ெமாழி அளிப்பாள்.

அவள் அைறயில் இல்லாத ேநரங்களில் ஜன்னல் கத சாத்தி யி க்கும். ஆனால்
குளிர் காலத்தில் ன்றாவ யாம ம் ேகாைடக் காலத்தில் இரண்டாவ யாம ம்
அவ ைடய ஜன்னல் கத கட்டாயம் திறந்தி க்கும். ஜன்ன க்ெகதிேர
ைகக்
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காட் க்ெகாண் அவள் அமர்ந்தி ப்பாள். சிற் சில சமயம் ெத ைவ எட் க்கூட
அவள் பார்ப்ப ண் .
ஒ

ைபயன் - பார்ப்பதற்குப் பாலகனாகத் ேதாற்றம் த வான் - ைகயில் த்தக

ட்ைட டன், ெத த் தி ப்பத்தில் காட்சி த வான். அவள் ைகேவைலைய அப்ப ேய
ேபாட் விட் இ ம் க் கிராதிகளின் இ க்கு வழிேய அவைனேய உற்
ேநாக்குவாள். அந்தப் ைபய ம் சில சமயம் ேமேல பார்ைவைய ஓட் வான். அப் றம்
தன் ட் க்குள் ைழந் வி வான். ைபயன் ப ேய ம் 'தட, தட" ஒ
அப்ெபண்ணின் ெசவிகளில் வி ம். அவள் என்ைறக்கும் அந்தப் ைபயனின் ட் க்குச்
ெசன்ற தில்ைல. ஆனால் அந்தப் ைபயனின்
ஏற மா க்கு எத்தைன ப கள் என்ற
கணக்கு அவ க்கு அத் ப . அவன் ஒவ்ெவா ப ஏ ம் ெபா
ம், அ
ேகட்ேட அவள் தன் மார்ைப எத்தைனேயா ைற அ த்திப் பி த் க்
ெகாண்
க்கிறாள்.

ஓைசையக்

அ த்த ட் ல் கத திறந்தால், எதிேர ள்ள அைறக்குள் யாேரா வந்தி க்கிறார்கள்
என்பைதப் பாராமேல அவள் ாிந் ெகாண் வி வாள்.
த்தக ட்ைடைய ஒ
றம் ைவத் விட் ப் ைபயன் சிறி ேநரம் தன் ட்
ஜன்னல் கதைவத் திறந் எதிர் ட் ஜன் னைல ேநாக்குவான். அப்ெபண் தி ம்பி
அந்தப் றம் பார்க்க மாட்டாள். ஆனா ம் அவன் பார்ைவ தன்ைனேய பார்த் க்
ெகாண்
க்கிற என்ப அவ க்குத் ெதாி ம். தின ம் வழி ேமல் விழி ைவத்
அவைன ேநாக்குகிற கண்கள் ஆயிற்ேற? ஒ நாள் அவன் பள்ளியி

ந்

தி ம்ப

ேநரம் ஆகிவிட்டால், "காகா ஏன் வரவில்ைல?" என் வ கின்ற ேபாகின்ற ைபயன்
கைளக் ேகட்கத் ேதான் ம். ஆனால் அவள் அப்ப ஒ நா ம் ேகட்டதில்ைல.
காகா அைறக் கதைவச் சாத்திக்ெகாண்

ேமேல ேபாய் வி வான்.

இப்ப ேய எத்தைனேயா காலம் கழிந் விட்ட . இப்ெபா
காகா க்குப்
பதின் ன்றாவ வய நடந் ெகாண்
ந்த . எதிர் ட் ஜன்னல் விஷயத்தில்
இப்ெபா
அவன் ஆர்வம் அதிகமாகி விட்ட . ஒ நாள் அவன் தன் அன்ைனயிடம்
ேகட்டான்.
"நம்

ட் க்கு எல்ேலா ம் வ கிறார்கள். ஆனால் எதிர்

ட்

ந்

யா ேம

வ வதில்ைலேய, ஏன்?"
"காகா! நம் ெத வில் அவர்க ைடய
ஒன் தான் ைஜனர்களின்
மாமிசம் சிப்பதில்ைல. அதனால் சீக்கியர்கேளா அவர்கள் ெந க்கம்
காட் வதில்ைல!" என்றாள் அன்ைன.

. அவர்கள்
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"ஆனால், அம்மா! நா ம் தான் மாமிசம் சிப்பதில்ைலேய!"
"ெமய்தான். இ ந்தா ம் சீக்கியர்கள் அைனவ ம் மாமிசம் சாப்பி வார்கள் என்
அவர்கள் எண் கிறார்கள்!"
"அப்ப யானால், அவர்கள்

ட்ைடவிட் க் கூட ெவளிேய ெசல்வதில்ைலயா?"

"ெசல்லாமல் என்ன" ெவளிேய ேபாய் வரத்தான் ெசய் வார்கள். இ ந்தா ம் அந்த
யரத்தில் அ பட்ட
. சா அந்த ட்ைட அழித் விட்ட . ஒேர மகன் தப்பிப்
பிைழத்தான். அவ க்குத் தி மணம் ெசய் ைவத்தார்கள். இரண்ேட ஆண் களில்
அவ ம் இறந் விட்டான். அவன் இறந்தபின் ஒ குழந்ைத பிறந்த . அ
ம்
ஓராண் உயி டன் இல்ைல. இப்ெபா
ன் விதைவப் ெபண்கள்தான் அ
லம்ப உயிர் பிைழத்தி க்கிறார்கள்!"
"அந்தக் குழந்ைத யா ைடய ?"
"ைமனாவின் குழந்ைத! ஜன்ன ல் உட்கார்ந்தி ப்பாேள, அவள் தான். நீ கூட
அ க்க பார்த்தி ப்பாேய அவைள!"
"ஆமாம், அவள் எப்ெபா

ம் ஏன் இப்ப

ஜன்னல் அ

யிேலேய

உட்கார்ந்தி க்கிறாள்?"
"இளம் விதைவகளாக இ ந் விட்டால், அவர்கள் மிக ம் காபந்
ெசய்கிறார்கள்....... அேதா
ட்
ம் அதிக ேவைல கிைடயா ."
"அப்ப

எதற்காகக் காபந்

ெசய்யேவண் ம்?"

"சும்மாத்தான். ெவளியாாிடம் ேபச ேநர்ந்தால்
ெசால் விடலாேமா என்ற ஐயம்..... அவ

ட்ைடப் பற்றி ஏதாவ

க்கு மகிழ்ச்சிேய இல்ைல, பார்!"

"அம்மா! நம் ட் க்கு வ ம் ெபண் பிள்ைளகைளப்பற்றி ெயல்லாம் 'இவர்கைள
அத்ைத என் ெசால் . இவர்கைளச் சித்தி என் கூப்பி . இவர்கைள அக்கா என்
அைழ' என்பீர்கேள, இவர்கைள எப்ெபா தாவ
ெசால் க் கூப்பிட?"

நான் காண ேநர்ந்தால் என்ன
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"யாைர? ைமனாைவயா?"
"ஆமாம், ஜன்னல் அ யில் உட்கார்ந்தி க்கிறார்கேள, அவர் கைளத்தான்."
"அவள் உனக்கு அண்ணி. இவ ைடய ட் க்காரன் இ ந் தாேன, அவன் ெத
உற
ைறயிேல உனக்கு அண்ணன். நிரம்ப நல்ல ைபயன்!"
"ைமனா ெவன்

ஏன் ெபயர் ைவத்தி க்கிறார்கள், அம்மா?"

"ஏன், உனக்கு அந்தப் ெபயர் பி க்கவில்ைலயா?"
"இல்ைல, அம்மா! நன்றாகப் பி த்தி க்கிற . ஆனால் இதற்கு ன்னால் இந்த
மாதிாிப் ெபயைர நான் ேகட்டதில்ைல. நம் மாமா ட் ேல கூண் ேல அைடத்
ைவத்தி க்கிறார்கேள. அ தாேன ைமனா." எத்தைன அழகாகப் ேபசும் ெதாி மா
அ ? கிளி கூட அவ்வள

நன்றாகப் ேபசுகிறதில்ைல, அம்மா!"

"ெமய்தான்!"
"அம்மா! எனக்கு ஒ

ைமனா வாங்கித் த கிறாயா, அம்மா?"

"காகா! உன் மாமாவிடேம ேகேளன்!"
சில நாட்க

க்ெகல்லாம் காக்காவின் அைறயில் ஒ

கூண்

ெதாங்கலாயிற் .

அவன் ேமற்கூைரக்குப் ேபாகும் ெபா ெதல்லாம், அந்தக் கூண்ைட ம் கூடேவ
எ த் ச் ெசல்வான்.
"அண்ணி ைமனா ஜன்ன ல் உட்கார்ந்தி க்கிறாள்!" காகா தன் ைமனா க்குப்
ப த் ப் ப த் ச் ெசால் த் தந்தான்.
ஜன்னல ைமனா காகா டன் ஒ நா ம் ேபசியதில்ைல. இ ந்தா ம்
அவ க்குக் காகாவின் கூண் ல் இ ந்த ைமனாவின் ேபச்சு மிக ம் பி த் விட்ட .
"அண்ணி ைமனா ஜன்ன ல் உட்கார்ந்தி க்கிறாள்!"
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குளிர் காலத் இர களில் அண்ணி ைமனா தன அைறயில் ங்குவ வழக்கம்.
பாீட்ைச ெந ங்கிவிட்டதனால் காகா ம் சில நாட்களாக ஹா ல் ங்கி வந்தான்.
அண்ணி ைமனா க்கு எத்தைனேயா ைறகள் ங்கும் காகாவின் ச்ெசா ேகட்ட
ண் . அவள் தன் கட்
ந் எ ந் ெவகு ேநரம் வைர அவ்ெவா ையச் ெசவி
ம த்தவா நிற்பாள்.
அவ

க்கு வய

சாகப் பதின்

இ பத்ைதந்
ன்

ஆகிக்ெகாண்

யவில்ைல. 'இந்தச் சி வ

எனக்குச் சுதந்திரம் கிைடத்தால் எவ்வள
ெகாண்ட ண் . 'இவன் பள்ளிவிட்
தைல நீட் ப் பார்க்க

ந்த . காகா க்கு இன்

ம்

டன் விைளயாட மட் ம்

நன்றாயி க்கும்!' அவள் மன க்குள் கூறிக்
ட் க்கு வ ம்ெபா

ந்தால், அவ ேனா

உைரயாட

, நான் ஜன்னல் வழிேய
ந்தால், எப்ெபா தாவ

அவன் சுக னம் உற்றால், அவன்
ெசன் அவன் கட் ல கில் உட்கார
ந்தால்.... உடல் நலக் குைறவால் ஏற்படக்கூ ய எத்தைகய தீைம ம் அவைன
அ

க அஞ்சுேம!' என்ெறல்லாம் எண்ணமி
பிறகு தனக்குத் தாேன ெசால் க் ெகாள்

வாள்.
வாள். 'எனக்கு யார் அந்தச் சுதந்திரத்ைத

வழங்குவார்கள்.' நான் இந்த அைறக் குள் அைடந் கிடந் கிழவியாக ேவண் யவள்
தான். என் கூந்தல் மாமியாாின்
ையப்ேபாலக் ெகாட் ச் சீரழிந் வி ம்.
காகா க்குத் தி மணம் ஆகும். அப் றம் இந்த ஜன்னல் இப்ப த் திறந் கிடக்கா .
பிறகு நான் எைத எதிர்ேநாக்கி இ ளைடந்த இந்த வாழ்வின் நீண்ட ெந ம் பகல்
ெபா ைத ம் இராப்ெபா ைத ம் ேபாக்குேவன்?"
ேயாசைனயில் அவள் மனம் ழ்கிக் கனத்த . ப க்ைகயி
ந் எ ந் அவள்
ஜன்னல் அ ேக ெசன்றாள். நிலா சும் நல் இர . திறந்த ஜன்னல் வழிேய நிலா சி க
ைழந் காகாவின் கத்தில் வி ந்த . காகா ஆழ்ந்த க்கத்தில் ழ்கியி ந்தான்.
நீண்ட ச்சு விட் க் ெகாண்
ந்தான். ைமனாவின் மனம் ெபாங்கி எ ந்த .
இரண்
க க்கும் உள்ள இைடெவளி கு கி வந்தாற்ேபாலத் ேதான்றிய .
இரண் ஜன்னல்க க்கும் இைடேய கட் ைலப் பரப்பி ஒ பாலம் அைமத்தால்
எவ்வள நன்றாயி க்கும்? அதன் வழிேய காகாவின் அ ேக ெசன் .... நான்
அவைன எ ப்ப மாட்ேடன்....
ெதாைலவில் இ ந்தவண்ணேம ஒ
த்தம் ெகா த் விட்
கா ம் ைவத்தாற் ேபாலத் தி ம்பி வி ேவன்.

என் அைறக்குக் கா ம்

ஆனால் அந்த இைடெவளி அவள் எண்ணிய ேபால் குைற வாயில்ைல.
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அவள் உள்ளத்தில் ெபாங்கிய ஆர்வத்தின் அள அவ க்குத் ணி
ஏற்படவில்ைல. அவள் தி ம்பிச் ெசன் தன் கட்
ல் ப த் விட்டாள். சிறி
ேநரத்திற்ெகல்லாம் காகாவின் அைற யி
ந் குரல் வந்த . "ைமனா அண்ணீ..."
அவள்
அ . காகா

க்குற் எ ந்தாள். ஆனால் கூட் ல் இ ந்த ைமனா ெகா த்த குரல்
ன்ேபாலேவ உறங்கிக் ெகாண்
ந்தான்.

அேத ேநரம், ைமனாவின் மாமியார் ' ற்றம் ெசல்ல' எ ந் தி ந்தாள். ைமனாவின்
அைறயிேல ஏேதா கசகசப் க் ேகட்ட . அவள் ெசவிகளில் "ைமனா அண்ணி" என்
யாேரா கூப்பி வ ேபாலக் ேகட்ட . அவள் ைமனா க்குக் குரல் ெகா த்தாள்.
உள்ளி ந்த ைமனா சட்ெடன ம ெமாழி அளித்தாள். அ ேவ மாமியாாின் சந்ேதகம்
வ க்க உதவிய .
"நீ இன் ம் ங்கவில்ைலயா, ைமனா! நள்ளிர
ேபா
க்கிறேத!"
"ஏேதா

க்கம் கைலந்

கழிந்

விட்டாற்

விட்ட !"

மாமியார் இதற்குள் ைமனாவின் அைறக்கு வந் விட்டாள். எதிர் ஜன்னல கில்
யாேரா ப த் உறங்குவ ெதாிந்த . ஆண் பிள்ைளயின் கமாக ம் ேதான்றிய .
"நீ யாேரா

ேபசிக் ெகாண்

"நான் யாேரா

ந்தாய்?"

ேபசுவ ? என்ேனா

ேபச யார் இ க்கிறார்கள்?"

மாமியார் மீண் ம் எதிர் ஜன்னைல ேநாக்கினாள்.
"அ சர்தார்
ைமனா.

ட் க் காகா - நன்றாகத்

ங்கிக் ெகாண்

க்கிறான்!" என்றாள்

மாமியார் ேபாய்விட்டாள். ஆனால், 'காகா எவ்வள தான் சின்னஞ் சி
குழந்ைதயாக இ ந்தா
இ ந்தா

ம், தன் வயைதக் காட்

ம் அறியாப் பிள்ைளயாக

ம், ஆண்பிள்ைள ஆண் பிள்ைளதாேன? சி

அவர்கைள இப்ப ப் பார்க்கலாேமா விதைவகள்?' என்
எ த் க் ெகாண் தான் ேபானாள்.

குழந்ைதயாயி ந்தா
ஓர் எண்ணத்ைத ம்

ம்,
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காகா பள்ளியி
ந் வ ம்ெபா
ைமனா பார்ப்ப ண் . காகா ம் வந்த ம்
தற் காாியமாக ஹா க்குப் ேபாவான். ஜன்னல் கத கைள மல்லாந் திறந்
ைவப்பான். ெசன்ற ஆண்ைடக் காட்
ம் இந்த ஆண் இன் ம் ெபாியவனாகத்
ேதான் கிறான் அவன்.
இ ேபான்ற விஷயங்கள் ஒ காதால் ேகட் இன்ெனா காதால் விட் விடக்
கூ யைவ அல்லேவ! சின்னஞ்சி ேமகப் பிஞ்சுகள் ெபாிய காிய ேமகங்களாகி
வி வதில்ைலயா?
அன் காகா பள்ளியி
ந்
தி ம்பிய ெபா
ைமனா வின் ட் ஜன்னல்
கத சாத்தியி ந்த . அந்த ஜன்னல் கத அப் றம் இர ேநரங்களில் கூட
யி க்கலாயிற் .
இந்த ஜன்னல் காகாவின் வாழ்க்ைகயி ம் ஓர் அங்கமாகேவ ஆகிக்ெகாண்
அவ ைடய மனம் இப்ெபா ெதல்லாம் விைளயாட் களில் அதிகமாகச்

ந்த .

ெசல்வதில்ைல. அன்ைனயிடம் ேகட் ம் ஒ பய ம் இல்ைல. ஏெனன்றால், அந்த
ட்ேடா அவ க்குத் ெதாடர்ேப கிைடயா . எப்ெபா தாவ கல்யாணம்
கார்த்திைக என் வந்தால் தின்பண்டம் ெகா க் கேவா ெபறேவா தான் யாராவ
அந்த ட் இைட கழிையத் தாண் வார்கள்.
அன் ேதய்பிைற இர , நன்றாக இ ள் சூழ்ந்தி ந்த . ைமனாவின் ட்
ஜன்னல் றத்தில் கலகல ெவன் ஒ ேகட்ட . யாேரா சாவிைய மாற்றி மாற்றிப்
ட் ல் ேபா வ ேபாலத் ேதான்றிய .
பிறகு ெம வாக ஜன்னல் கத திறந்த . ைமனா எ ந் கதவில் காைதப்
ெபா த்தினாள். யாராவ விழித் க் ெகாண்
ப்பார்கேளா என் எண்ணினாள்.
பிறகு ெத ைவ ேநாக் கினாள். காகாவின் ச்ெசா ேகட்ட . ஆம் காகா உறங்கிக்
ெகாண்
ந்தான். அந்த இ ளில் யா க்கும் எ
ேம லப் படா . ஆனால்
ைமனாவின் அன் ப்பார்ைவ காகாவின் ஒவ் ேவார் அவயவத்ைத ம் எைடேபாட் க்
ெகாண்
ந்த .
அ த்த கணேம அவ

க்குத் ேதான்றிய , தான் காகாவின் கட்

ல் ேபாய்

உட்கார்ந்தி ப்பதாக; அவ ைடய மி
வான ேகசங்களில் விரல்கைள ைழத் க்
ேகா வதாக. அவள் அவைன எ ப்பக் கூடச் ெசய்தாள். ைமனாவின் கா களில்
அவ ைடய குரேல ஒ த்த !
"காகா.... காகா.... காகா!"
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அவன் அப்ெபா
ைமனா. சற்

ம்

ங்கிக்ெகாண்

விழித் க்ெகாள். ஒ

வார்த்ைத, ஒேர ெசால், ஒேர ஒ
ெகாண்
ந்தாள்.
காகா பதறிப் ேபாய் எ ந்

ந்தான். 'காகா! நான் உன் அண்ணி

கணம் விழித் க்ெகாள், ேபா ம்! ஒ

ெசால், ஒ

வார்த்ைத!....அவ்வள தான்!...' ைமனா கூறிக்

உட்கார்ந்தான்.

ைமனா க்கு ஒேர ெவட்கமாகப் ேபாய் விட்ட . 'நாம் மனத்

க்குள் ேபசிக்ெகாள்ள

வில்ைல. உரக்க வாய்விட்ேட ேபசி விட்ேடாம்!' என்ப அவ க்கு அப் றம் தான்
விளங்கிய . காகா விழித் க் ெகாண் விட்டான். இன் ம் ேவ யாராவ விழித் க்
ெகாண் விட்டால்..."
காகா தன் ஜன்ன ல் வந் அமர்ந்தாள். ஜன்னல் இ ளில் அண்ணி ைமனா
உட்கார்ந்தி க்கிறாள் என்பைத அவ ம் மனத் தால் உணர்ந்தான். அண்ணி
ைமனாவின் க த்தில் ைகேபாட ேவண் ம் என் அவன் உள்ளத்தி ம் எத்தைனேயா
ைறகள் ேதான்றிய ண் . ஜன்னல் அைடத்தி க்கும் விஷயத்திேல அவ க்கு
மிகமிக மன வ த்தம்தான்.
"ைமனா அண்ணி! ைமனா அண்ணி!"
"என்ன காகா! என் அழகான காகா! ஆனால் ெகாஞ்சம் ெம
எத்தைன ெம வாகப் ேபசினா ம் எனக்குக் ேகட்கும்."

வாகப் ேபசு. நீ

"எனக்கும் கூடத்தான் உங்கள் குரல் ெவகு ெதளிவாகக் ேகட் கிற ... நீங்கள் மிக ம்
ெம வாகத் தான் ேபசு ர்களா?"
"ஆமாம், என் அன்ேப! ஆர ேத!"
"நீங்கள் இத்தைன நாட்க

ம் எங்ேக ேபாயி ந்தீர்கள்?"

"என் அைறையச் சிைறச்சாைலயாக்கி விட்டார்கள். இந்த ஜன்ன
ேபாட் விட்டார்கள்!"
"ஏன் அப்ப ?"

க்குப்

ட் ப்
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"அன்ைறக்கு உன் ைமனா எனக்குக் குரல் ெகா த்த . அ ேகட் நான்
எ ந்ேதன். நீயாக இ க்கும் என் நான் எண்ணி ேனன். அ
தல் எனக்குப்
பி த்த சனியன். என் மாமியா ம் அேத ேநரம் பார்த் எ ந் ெதாைலத்தாள். நான்
உன்ேனா ேபசிக்ெகாண்
ப்பதாக அவள் எண்ணிவிட்டாள்."
"ேபசினால் என்னவாம்? நான் உங்கைள என் அண்ணி ெயன்
ெகாண்
க்கிேறன்."

தாேன ெசால்

க்

"இ ந்தா ம் காகா? ெபாிய தம் கிளம்பி விட்ட . வாச
ம் ெகால்ைலயி ம்
ட் கள் ெதாங்கின. அதனால் இனி நான் இங்கி ந் ேபாய்விடப் ேபாகிேறன். இந்த
ட் ல் இன் தான் என் கைடசி இர . நான் உன்ைனப் பார்த் விட் ப்
ேபாகேவண் ம் என்

ஆைசப்பட்ேடன். யாாிட ம் நீ ெசால்ல மாட்டாேய?"

"நான் ெசால்லேவ மாட்ேடன், ைமனா அண்ணி!- ஆமாம், நீங்கள் எதற்காக
இங்கி ந் ேபாகேவண் ம்? நான் ெபாிய வனாகப் ேபாேவன். எனக்குத் தி மணம்
நைடெப ம். என் மைனவிைய உங்களிடம் அ ப்பிைவப்ேபன். அவள் உங்கைள
எங்கள் ட் க்கு அைழப்பாள். அவைளப் பார்க்க நீங்கள் வா ங்கள். அப் றம் யா ம்
எ
ம் ெசால்ல
யா . ெசால்ல மாட்டார்கள். நான் ெசால்வைதக் ேக ங்கள்.
நீங்கள் இங்கி ந் ேபாக ேவண்டாம்."
"ஆனால் காகா, நீ இன்

ம் சின்னக் குழந்ைத. உன் தி மணம் ெவகு ெதாைலவில்

இ க்கிற . இந்தச் சிைறச்சாைலயில் அத் தைன வ ஷங்கள் எப்ப ப் ேபாகும்?
அேதா உன்ைனப் பார்க் கேவ கூடா என் தைட ேபாட் விட்டார்கேள!"
"ேபாவதாயி ந்தால் நீங்கள் எங்ேக ேபா ர்கள்? நான் அங்ேக உங்கைளப் பார்க்க
வ கிேறன்!"
"வர
யா , காகா! நான் ேபாகிற இடத்திேல ஆண் வாைடேய அ க்க
ஆண் பிள்ைளகள் யா ம் என்ேனா ேபச ம்
யா ."
"அப்ப யானால் அங்ேக ேபாகேவண்டாம் நீங்கள்!"
"எனக்கு அைத விட்டால் ேவ
கட் விட்ேடன்!"

வழி கிைடயா . நான் ' ஜனி' ஆவெதன்

" ஜனியா? அப்ப ெயன்றால்......?"

யா .
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"ைஜன மதத்ைதச் சார்ந்த ெபண்
மைறக்கும் ெவள்ைளத்

றவி.

ெய த்த ெமாட் ைடத் தைல,

ணி, ெவற் க் கால் - இப்ப க் ேகாலம்

கத்ைத

ணேவண் ம்!"

"ேவண்டாம் அண்ணி. ஒ நா ம் நீங்கள் அந்தக் ேகாலம் ணேவண்டாம்.
அவர்கைளக் கண்டாேல எனக்கு அச்சம். கண்கைள மைறக்கும் அவர்க ைடய அந்தத்
ணி என்னேவா ேபா
க்கிற எனக்கு. அதனால்..."
"காகா! எனக்கு அைதத் தவிர ேவ வழி ேதான்றவில்ைல!" என் கூறியவாேற
ைமனா பந் ேபால எைதேயா சுற்றிக் காகாவின் ஜன்னல் வழியாக அவன் அைறக்குள்
ேபாய் வி ம் ப விட்ெடறிந்தாள். "என் நிைனவாக அைத ைவத் க்ெகாள்.
காைலயில் ேத எ த் க்ெகாள். இப்ெபா
எ க்க ைனந்தால், ஒ
யாராவ விழித் க் ெகாண் விடப் ேபாகிறார்கள்!" என்றாள்.

ேகட்

ைமனா அண்ணியின் அைற ஜன்னல் கத அப் றம் சாத்திக் ெகாண்ட . காகா
ட் ல் சாவி தி ம் ம் ஒ ையக் ேகட்டான். மீத ள்ள இரவில் அவ க்கு உறக்கேம
ெகாள்ளவில்ைல.
ம நாள் காைல பள்ளியி
ெசான்னாள்!

ந்

தி ம்பிய ம், அவன் அன்ைன ெசய்தி

"ைமனா அ பவித்த ன்பம் ெகாஞ்ச நஞ்சமன் . தின ம் அவள் மாமியார்
அவேளா சண்ைட பி த் வந்தாள். குத்த ம் ேக
மாகப் ேபசி வந்தாள். அதனால்
ைமனா ெவ த் ப் ேபாய் ட்ைட விட்ேட ஓ விட்டாள். தான் ஜனியாகிவிடப்
ேபாவதாகக் க தம் ஒன் விட் ச் ெசன்றி க்கிறாள்."
"ஏன், அம்மா! இங்கி ந்தப ேய அவள் ' ஜனி' யாக

யாதா?'

"
யா . ஜனியாகப் ேபாகிறவர்கள் தன் ஊைரவிட் ேவற்
க்குச் ெசன்
ேகாவி ல் தங்குவார்கள். அங்ேக அவர் கைளப் பலவாறாகச் ேசாதைனகள்
ெசய்வார்கள். அவர்க

ைடய உ தியில் நம்பிக்ைக பிறந் விட்டால், அவர்கைளப்

பத்திரமாகப் பா காப்பார்கள். நல்ல உண , நல்ல உைட த வார்கள். சிறி காலம்
அவர்கள் இஷ்டத் க்கு இ க்கவி வார்கள். அப் றம் அவர்க க்கு
எ த் ப்
ஜனியாக்கிவி வார்கள். அப் றம் அவர்கள் நல்ல உண
உைட உ த்த
யா . ஆண்கேளா அறேவ ேபச ம்

அ ந்த
யா ."

யா ; நல்ல
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"ைமனா அண்ணி எங்ேக ேபாயி ப்பாள்?"
"ெகாஞ்ச நாட்கள் ேபானால் ெதாி ம்."
"ஏதாவ

பக்கத்

நகரத் க்குப் ேபாயி ந்தால் என்ைன அைழத் ப்ேபாய்க்

காட் கிறீர்களா, அம்மா?"
"உன் சித்தி இ க்கிறாேள, அந்த ஊாில் மிகப் ெபாிய ைஜனர் ேகாயில் இ க்கிற .
ைமனா அங்ேக ேபாயி ந்தால், இரண்ெடா நாட்கள் நீ அங்ேக ேபாய் இ ந் விட்
வா. உன் சித்தி உன்ைனக் ெகாண் ேபாய்க் காட் வாள். யாராவ எப்ெபா தாவ
ஜனி ஆனால், நகரேம தி விழாக் ேகாலம் ண்
அன்ைன.
இவ்விஷயத்ைதக் கவனிக்குமா

கல கலப்பாயி க்கும்!" என்றாள்

காகா சித்திக்குக் க தம் எ திப் ேபாட்டான்.

இரண் வாரங்க க்ெகல்லாம் எல்ேலா க்கும் விவரம் ெதாிந் விட்ட . ெத
வ ம் ைமனாைவப் பற்றிேய தான் ேபச்சு. ெராம்ப நல்ல ெபண்! அவள் தைல
நிமிர்ந்

யா ம் பார்த்ததில்ைல. என்ன அழகான கூந்தல்? அைத அவள் கவனித்

க்ெகாண்ட ைற ஒன் ேபா ேம? அத்தைனைய ம் வழித் ெமாட்ைட
அ த் விடப் ேபாகிறார்கள். சாமணம் ெகாண் ஒவ் ெவான்றாக எல்லா மயிைர ம்
பிய்த்

எ த்

வி வார்கள், பாவம்!

காகா சித்தியின் ஊைர அைடந்தான். அன் தான் அவன் சித்தி ைமனாைவப்
பார்த் விட் வந்தி ந்தாள். அவள் ெவகு ேநர்த்தியாக உ த்தியி ந்தாள். நைக
நட் க ம் ஏராளமாகப் ட் யி ந்தாள். அத்தைன நைகக ம் மக்கள் அவ க்கு
இரவல் தந்தைவ. மக்கள் பாட் ம் கூத் மாக ஒேர ஆரவாரம் ெசய்
ெகாண்
ந்தார்கள். காகாவின் ெத வில் தான் ைமனா ம் இ ந்தாள் என் ம்
விவரம் ெதாிய வரேவ சித்தியின் ஆர்வம் ேம ம் வளர்ந்த . அவள் ஒவ்ெவா
சடங்குக்கும் ேபாய் வரலானாள். ைமனாவின் அழகு ேம ம் ெம கிட் இ ப் பைதச்
சித்தி காகா க்குக் கைத கைதயாகச் ெசான்னாள். நாைள அவைளப் பல்லக்கில்
ைவத் நகரம்
வதி ம் ஊர்வலம் வி வார்கள். மக்கள் அவள் மீ மலர் மாாி
ெபாழிவார்கள். பன்னீர் ெதளிப்பார்கள் என்ெறல்லாம் கூறினாள்.
காகா தன அண்ணிையக் காணத்
த்தான். ைமனாைவ அவன்
எப்ெபா
ம் ஒேர மாதிாி உைடயில் தான் பார்த்தி ந்தான். அந்த உைடயிேலேய
அவள் ெவகு அழகாயி ந்தாள். இப்ெபா
நைககள் ேவ அணிந்தி கிறாளாேம!
ெவகு எ ப்பாயி க்கும் இல்ைலயா? அவள் சிாித் க் காகா என் ேம கண்டதில்ைல.
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ைமனாவின்
என்

வல் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாள்

சித்தி குறிப்பிட் டாேள, அைத ஒ

ைறயாவ

வதாக அைமந்தி க்கிற
காணேவண்டாமா?

ைமனா ெகா த்த ைகக்குட்ைட. அவள் அளித்த நிைன ச் சின்னம் காகாவின் உள்
ைபக்குள் இ ந்த . அவன் இந்த விவரத்ைத யா க்குேம ெசான்னதில்ைல. ஆனால்
தின ம் ைகக் குட்ைடைய எ த் எ த் ப் பார்ப்பான். காகா ஹிந்தி எ த் க்கைளக்
கற்றி ந்தான். ஏெனன்றால், ைமனா ைகக்குட்ைடயில் ஹிந்தியில்தான்
ெசய் எ தியி ந்தாள்.

ேவைல

'அன் க்கு அன்பான காகா க்கு, அவன் அண்ணி தந்த நிைன ப் பாிசு!'
ம நாள் ந ப்பகல் தாண் ய ம், "ைமனாவின் பல்லக்கு இன் ஊர்வலம் வரப்
ேபாகிற . கைடத் ெத க்களில் எல் லாம் சுற்றப்ேபாகிற . யார் ேவண் மானா ம்
பார்க்கலாம்!" என் சித்தி ெசான்னாள்.
ேகட்ட ம் காகா சித்தியின் ேதாட்டத் க்குள் குந் மலர்கைளப் பறித் க்
ைகக்குட்ைடயில் கட் க் ெகாண்டான். பல்லக்கு அவன் இ ந்த ெசௗக்குக்கு அ காகச்
ெசன்ற ெபா
, அவன் ேவண் ெமன்ேற தன் ட்டார்கைளப் பிாிந்தான். அவன்
பல்லக்ைக மட் ம் பார்த் விட் த் தி ம்பவில்ைல. வழி
வ ம் அவன்
பல்லக்ேகா இ க்கேவ வி ம்பினான்.
சீ ைட அணிந்த பலர் வாத்தியம் ழங்கிக் ெகாண்
ந்தனர். ைஜனர்கள் பணம்காைச மாாிெயனப் ெபாழிந் ெகாண்
ந்த னர். பல்லக்கில் அவன் அண்ணி நைகச்
சுைம அ ந்த அமர்ந் தி ந்தாள். அவள் கம் ேவ விதமாக மாறிக் காட்சி அளித்த
ெபா தி

ம், அதில் பைழய ஒளி ம் பளிச்சிடேவ ெசய்த . இப்ெபா

கா

ம்

சிாித்த கத்ைதக் காட்
ம், அந்தப் பைழய வாட்ட ற்ற விழிகேள காகா க்கு
மிக ம் பி த்தமான ைவயாகத் ேதான்றின. இந்தப் ஜனிக்குக் ெகாள்ைள யழகு
என் மக்கள் ேபசிக் ெகாண்டார்கள், அவள நைக நட்
ம் ஆைட-அணியி
மயங்கி. ஆனால் இந்தப் பகட் ல் ைமனா அண்ணியின் அந்தப் ேப
வத்ைத
அவனால் காண
யவில்ைல.
அவள் தன்ைனப் பார்ப்பதாகத் ேதான் ம் ெபா ெதல்லாம் அவன் அவள்மீ
மலைர அள்ளி சுவான். அவள் ைக கூப் வாள். ஆனால் அவள் ைக கூப்பிய
காகா க்காக அல்ல.
இந்தப் ெப ங்கூட்டத்தில் அந்தச் சின்னஞ்சி காகா ைமனா அண்ணியின்
பார்ைவயில் எப்ப ப் பட
ம்!-காகா எண்ணி ய இ தான்.

ம்

சாக
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ஒ தி ப்பத்தில் தி ம் ம்ெபா
தற்ெசயலாக பல்லக்கு அவ க்கு ெவகு
ெந க்கத்தில் வந் விட்ட . மலர் மாாிெபாழி யத் ெதாடங்கின. ைமனா
ைககுவித்தாள். அேத சமயம் காகா மலர் வ யன்றான். ைமனா அவைன
அைடயாளம் கண் ெகாண்டாள். அவள அைர
ய கண்கள் அகல விாிந்தன.
அவள் கண் ெகாட்டாமல் அவைன ேநாக்கினாள். பிறகு ணிந் பல்லக்ைக
நி த் மா ெசான்னாள்.
"இந்தக் காகா எங்கள் ெத ைவச் ேசர்ந்தவன். என் மீ மலர் வ வி ம் கிறான்.
அவன் சி ைககள் பல்லக்கு வைர வர
யா . அவைன ஒ நிமிஷம் என் அ கில்
அைழத் வா ங்கள்!" என்றாள்.
இ
ம க்க

ஒ

விந்ைதயான ேகாாிக்ைக. என்றா

ம்

ஜனி ஆகிற வளின் ேகாாிக்ைகைய

யா ; கூடா .

"ெகாண் வா, காகா! உன் மலர்கைள நான் வான்கிக் ெகாள் கிேறன். நீ ெவகு
ெதாைலவி
ந் வந்தி க்கிறாய். என் ெத ைவச் ேசர்ந்த காகா நீ!"
காகா மிக ம் மகிழ்ந் ேபானான். இ க்காதா பின்ேன? அண்ணி ைமனா
அவைனப் பார்த் விட்டாள். அேதா அ கில் அைழத் இ ைககைள ம் குவித்
அவன் தந்த மலர்கைள ம் ெபற் க்ெகாண்டாள்.
'ைகக் குட்ைடைய ம் தி ம்பத் தராமல் ேபாேனாேம' காகா ேயாசித்தான். 'அண்ணி
நிைனவின் அைடயாளமாக ைவத் க் ெகாள்

வாேள!'

ஊர்வலம் மண்டபத்ைத அைடந்த . மக்கள் விைட ெபற்ற னர். ைமனா ம்
அவேளா சில ெபண்க ம் ேமைட ஏறினார்கள். ப களில் அ ைவப்பதற்கு
ன்னால் ைமனா ஒ
ைற தி ம்பித் தன் பார்ைவைய ஓட் னாள். காகா எதிேர
உள்ள ஒ கைட யின் பலைகமீ நின் ெகாண்
ப்பைதக் கண்டாள்.
ேமேல பிரதான

ஜாாிக் ெகதிேர ைமனாைவ உட்கார ைவத்தார்கள்.

"நீ உன் மனத்ைத உ திப்ப த்திக் ெகாண் விட்டாயா?"- பிரதான
ேகட்டார்.
"ஆம், ஐயேன! உ தி

ண் விட்ேடன்!"

ஜாாி
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"நீ உன ஆைட அணிகைளெயல்லாம் கைளந் விடேவண் ம். உன்
வாழ்க்ைகயில் நீ அப் றம் இவற்ைற ஏற்கேவ
யா ."
"சம்மதம், எனக்கு இவற்றில் சிறி ம் நாட்டம் இல்ைல."
"உண விஷயத்தி ம் நீ றவிகளின் நியமங்கைளக் கைடப் பி க்க
ேவண் யி க்கும். அ சுைவ உண் கிைடக்கா ."
"எனக்கு அத்தைகய உண

வைக ேதைவயில்ைல, ஐயேன!"

"ஆண்கைளத் ெதா வெதன்ன, அவர்கைளப் பற்றி நிைனப்பேத நீ ேமற்ெகாள்ள
வி க்கும் அறத் க்கு இைட றாக
ம்."
ைமனா நீண்ட ெப

ச்சு விட்டாள். தன் ைபக்குள் ைவத்தி க்கும் காகாவின்

உ மாைல அவிழ்வ ேபால ம், அதன் ைனகள் சின்னஞ் சி ைககள் ஆகித் தன்
இைடையத் த
வ ேபால ம் அவ க்குத் ேதான்றிய . சட்ெடன அவள் தன்
ைனச் சமாளித் க் ெகாண் விைட அளித்தாள்.
"ஐயேன, இ

ம் எனக்குச் சம்மதம்!"

"இனி நீ அந்த அைறக்குச் ெசன் இந்த ஆைடகைளக் கைளந் விட் , அங்ேக
உனக்குத் தரப்ப ம் உைடைய உ த்திக்ெகாள். அதற்குப் பிறகு நீ உன்
ைய
ெவட் க்ெகாள்ள ேவண் ம். பின்னர், சாமணம் ெகாண் ஒவ்ெவா ேகசத்ைத ம்
எப்ப க் கைளந்ெதறிய ேவண் ம் என்பைத உனக்குப் ஜனி மாதா ெசால் த்
த வாள்."
தைல
ைய ெவட் வ , கைளவ என்ற ெசாற்கைளக் ேகட் கும்ெபா ேத
அவ க்குப் ெபா க்கவில்ைல. வ த்த . அேத ெப
ச்ேசா எப்ப ேயா ணிந்
ேகட் விட்டாள்.
"ெப மதிப் க்குாிய ஐயேன! எனக்கு

ைவத் க்ெகாள்ள அ மதி தர

யாதா?"
"அ

எப்ப

ம்?" ... தைலைமப்

ஜாாி வியப்ேபா

ேகட்டார்.
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"என இந்தக் ேகாாிக்ைக விசித்திரமான என்பைத நான் அறிேவன்!.."
ைமனா க்குத் திடீெரன் தன் ள்ேள ஒ
ணி பிறப்ப ேபாலத் ேதான்றிய .
"இ ந்தா ம் தாங்கள் சம்மதம் அளித்தால்... நான் எந்த நா ம் தங்களிடம் குைற கூற
மாட்ேடன்.... என் ள்ேள இனம் ெதாியாத
ச்சு ஒன் வி ந் ெந
கிற ....
உலகேம வியக்கும் வண்ணம் என் பணி ெகாண் நான் உய ேவன்....
கைளயாமல் இ க்க எனக்கு உத்தர தா ங்கள்......" ைமனா தன் உள்ளத்ைத விண்
ைவத்தாள்.
"ஆனால், அ

ஒ நா

ம் இயலாத காாியம். உனக்குத் ெதாியாதா?"

"ெதாி ம்,
ைய ெவட் க் ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம் என் . ஆனால்..... ஆனால்
ெவட் ம் ேநரம் இப்ெபா
தாேன வந் ள் ள . என இந்தக் கூந்த க்கு உயிர்
இ ப்பதாக எனக்குப் ப கிற . இைவ என் உயிரால் ஊட்டம் ெபற் வளர்ந்தைவ
தாேன. நான் சீப் எ த் ச் சீ ம்ெபா
, இைவ என் பாதங் கைளத் தீண் ம்.
அப்ெபா
இவற்றில் ஏேதா உயிர் ஓட்டம் இ ப்பதாகேவ எனக்குப்ப ம்.
பல்லாண் களாக நான் இந்தக் கூந்தைலத் தவிர ேவ யா ட ம் ேபசிப்
பழகியதில்ைல!" என் றவள் தைல தைரயில் பதிய வணங்கித் ெதாடர்ந்தாள்: "வழி
பாட் க்குகந்த ெபாியவேர!... ஒ
ைற நடக்காதைத ம் தான் நடத்திப்
பா ங்கேளன். இயலாதைத ம் தான் இயற்றிப் பா ங் கேளன். நீங்கள் எ க்கும் இந்த
க்குப் பின்னால் எந்த நா ம் வ ந்த ேநரா ."
பிரதான

ஜாாியின் உள்ளம் ெநகிழ்ந்த . ஆனால்... ' ஜனிப் ெபண்ணின்

தைலயில் கூந்தைலப் பார்த்தால் மக்கள் என்ன ெசால்
அந்த ெநகிழ்ேவா தைல எ த்த .
"அம்மா!

வார்கள்?' என்ற எண்ண ம்

யா , அம்மா! உன் இந்த வி ப்பத்ைத ஏற்க

யா !"

"அப்ப யானால், ஐயேன! எனக்கு ஐந் நிமிஷம் அவகாசம் ெகா ங்கள்.
தனிைமயில் ெசன் என் மனத்ைதத் ேதற்றிக் ெகாள் கிேறன்!" ைமனா தன்
மனத்ைதத் திடப்ப த்திக் ெகாண் ேகட்டாள்.
"தாராளமாக ேபாய் எதிேர ள்ள அந்த ேமைடயில் அமர்ந்

ேயாசித் க் ெகாள்."

ைமனா எ ந்தாள். ெம வாக, ஆனால் உ தியாக அ எ த் ைவத் ெமாட்ைட
மா யில் உள்ள அம்ேமைடக்குச் ெசன் அமர்ந்தாள். அந்த ேமைடக் கூைரக்குக்
கீேழதான் கைடத் ெத இ ந்த . சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் ைமனா எ ந்
நின்றாள்.
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"நல்ல விந்ைதப் ெபண் இவள்! நான் எத்தைனேயா ெபண்க
நிைறேவற்றி ைவத்தி க்கிேறன்.
ஆனால் இவள

க்கு இந்தச் சடங்ைக

ஒவ்ெவா

ேபச்சும் நம்ைமேய அல்லவா சிந்திக்க ைவத்

வி கின்ற ? இவள் மட் ம்

ஜனியாகி விட்டால் ெப ம் கழ் ஈட் வாள்."

"ஆனால், அவள் ேமைடமீ
பைதத் ப்ேபாய்க் ேகட்டார்.

ஏறி நிற்கிறாேள, ஏன்?" என்

ேவ

ஒ வர்

தைலைமப் ஜாாி ம் ேநாக்கினார். ைமனா ேமைடமீ ஏறித் தான் நின்றி ந்தாள்.
அவள் தன் பின்னைல விரல்களால் நீவி விட்டாள். ேபாட்
ந்த
அவிழ்ந்
ெகாண்ட . கூந்தல் இ ப்ைப ம் தாண் த் ெதாங்கிய . இேலசான காற்றில் பட் ப்
ேபான்ற அவள ேகசங்கள் படபடத்தன.
"அப்பா! எத்தைன நீளம்!"
"ஐேயா!"
எல்ேலா ம் எ ந் படபடெவன்
யா ம் நிற்கவில்ைல.

ப யிறங்கி ஓ னர். கூைர ேமைடயிேல ெபண்

அைனவ ம் கீேழ கூ னர். கைடத் ெத விேல கூக்குரல் எ ந்த . ஒ ைபயன்
அ பட்ட ைமனாவின் தைலமாட் ல் உட்கார்ந்தி ந்தான். அவன் அவள கைலந்த
ேகசங்கைள ெநற்றி யி
ந் அகற்றி வகிட்ைடச் சீர்ப்ப த்தினான். காிய கூந்த ல்
இைடயிைடேய குங்குமப் ெபாட்டாக இரத்தம் பளிச்சிட்ட . ைபயனின்
விழிகளி
ந் நீர் அ வியாகப் பாய்ந்த . அவன் அேத ேகாலத்தில் கீேழ கிடந்த
ெபண்ணின் கண்களில் எைதேயா ேத னான். அவள விழிகள் விாிந் கிடந்தன.
இதற்கு ன் காகா அந்தக் கண்களின் நிறத்ைதக் கண்டதில்ைல. அன் ஒ நாள் இர
கைடசி ைறயாக அவள் காகாைவ எ ப்பினாேள, அந்தக் காிய இரைவப்ேபால
அவள் கண்கள் க த்தி ந்தன. ஆனால் அன்ைறய இரவின் ஆழ்ந்த கும்மி ட்
ம்
ஒ சூாியன் ஒளிந்தி ந்தான். அதனால்தான் இ ள் சூழ்ந்த அந்த இரவி ம் அவள்
பளிச்ெசன் பார்க்க
ந்த . அந்தக் கண்கள் இப் ெபா
ம் அேத க ைமேயா ,
அேத ஒளிேயா தான் காட்சி தந்தன. அைவ திறந் ம் இ ந்தன.
ஆனால், இப்ெபா
அவற்றில் அந்த ஒளி த ம் கதிரவைனத் தான் எத்தைன
ேத
ம் காணவில்ைல.
-------------------------------------
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3. ேபமியின் குழந்ைதகள்
ஏறக்குைறய இ ப ஆண் க க்கு ன் நடந்த . எனக்கு ஏ வய இ க்கும்.
என் தமக்ைகக்குப் பதிெனான் இ க்க லாம். எங்கள் வயல ட்
ந் ஒ ைமல்
ெதாைலவில் இ ந் த . பாதி வழி ெசன்றபின் ஒ ெபா ப் பாைத இைண ம் அப்பாைதயிேல காடர்கள், பட்டாணியர்கள் 'ராேஷ' மைலவாசி கள் ேபான்ற
எத்தைனேயா ேவற் மனிதர்களின் நடமாட்டம் அதிகம் இ க்கும். சி வர்களாகிய
எங்க க்கு ட் ல இ ந் ெகாண் 'ராேஷ'க்களின் ெபயைரக் ேகட்டாேல பயம்.
அதனால் ெபாியவர்கள் ைணயின்றி இப்பாைதயிேல ெசல்ல நாங்கள் மிக ம்
அஞ்சிேனாம். ஆனால் ஒ கஷ்டம் என்னெவன்றால், நாங்கள் தின ம் ஒ நைடேயா
இரண் நைடேயா தந்ைதக்கும் அவர கூ யாட்க க்கும் உண எ த் ச் ெசல் ம்
நிர்ப்பந்த நிைலக்கு ஆளாகியி ந்ேதாம். தின ம் அந்தச் சாைலையக் கடக்
கும்ெபா
, ஏேதா கடக்க
யாத பள்ளத்தாக்கிேல சிரமப் பட்
ஏ வ ேபால உணர்ந்ேதாம்.

இறங்கி

ெபா வாக நாங்கள் ணிைவ வரவைழத் க் ெகாண்
ட்
ந்
தனியாகேவதான் றப்ப ேவாம். ஆனால் அப் பாைதைய அைடய இரண்

ன்

தி ப்பங்கள் இ க்கும் ெபா ேத, கால்வாையக் கடக்கும் ேநரத்திேலேய நாங்கள்
ஆட் க்குட் ேபால் மிரட்சிேயா

அங்கும் இங்கும் ேநாக்குேவாம். 'யாராவ

பக்கத் க் குக்கிராமங்களி

அந்தப் பக்கம் வரமாட்டார்களா? அவர்கள்

ந்

ைணெகாண் , அவர்கைளத் ெதாடர்ந்
விடமாட்ேடாமா? என்
நாங்கள் ெபற்

எண்

அக்கம்

இப்ெப ங் கடைலத் தாண்

ேவாம்.

வந்த அறக்கல்வி அத்தைகய . இ ேபான்ற பயம் எங்கள்

உடன்பிறப்பாக, எங்கள் இயல்பின் ஒ

பகுதி யாக ஆகிவிட்ட . தினம் மாைல

ேநரங்களில், எங்கள் ட் ப் ெபாியவர்களின் வாயிலாக நாங்கள் நரகம், ெசார்க்கம்
பற்றிய கைதகைளக் ேகட் வந்ேதாம். ெசார்க்கத்ைத நாங்கள் வயல்- ெவளிக்கு
அப்பால் ெவகு குைறவாகேவ கண்ேடாம். ஆனால் நரகத்தின் ண்கேளா ஆங்காங்ேக
காணப்பட்டன. எல்லா வற்றி
எப்ெபா தாவ

அந்த நரகத்தி

ம் ெபாிய நரகம் பள்ளிக்கூடம், என்ைறக்காவ
ந்

வி பட்டால், வய

க்குச் ேசா

ெகாண்

ெசல்வேத எங்க க்கு நரகமாக
ம். ெசால்லப் ேபானால், நாங்கள் ெசல் ம்
பாைதயின் ஒவ்ெவா தி ப்பத்தி ம் நரகம் ப ங்கித் தாக்க ைனந்தி ப்பதாகேவ
ேதான் ம். இந்தப் பாைதயில் கு க்கி ம் அச்சக் கடைலத் தாண் வதில் உள்ள சிரமம்
காரணமாக வயற் ரம் ெசல்வ ெதன்றாேல நாங்கள் ஒ ேவைள நரகேவதைனப்
பட்டேமா, என்னேவா அல்ல

வய

க்குச் ேசா

எ த் ச் ெசல்வைதத் தான் நாங்கள்

நரகமாக எண்ணிேனாேமா, என்னேவா? இ பற்றி ஓர் உ திேயா என்னால்
எ
ம் கூற
யா . ஆனால் ஒன் மட் ம் நான் அறிேவன்! வயல் ெசார்க்கம்தான்.
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ஆனால் அங்ேக உண

எ த் ச் ெசல்

ம் ெபா ப் ச் சுைம ஒன்

இ ந்தேத,

அ தான் எங்க க்கு நரகமாயி ந்த . இப்ப யாகப் பார்க்கப் ேபானால், அந்தப்
ெபா ப் பாைதக்கு இைடேய உள்ள பகுதி எங்கைளப் ெபா த்தவைர ஓர் அச்சக்
கடல்.
குளிர்காலம். தமக்ைக, தம்பி நாங்கள் இ வ ம் மதிய உணைவ எ த் க்ெகாண்
வயற்காட் க்குப் றப்பட்ேடாம். இேலசாக ெவய்யில் அ த் க் ெகாண்
ந்த .
நடந் ெகாண்
க்கும் ெபா ேத குளிர்கால ெவய்யி ல் ஆனந்தமாகத் க் கம்
வந்த . ஆனால், மனத் ள் சாைலையத் தாண்டேவண் ேம என்ற அச்சம் எ யாகக்
குைடந் ெகாண்
ந்த .
நாங்கள் அச்சத்ைதத் தவிர்க்க எல்ேலாைர ம் ேபாலேவ ஒ
பி த்ேதாம். என் தமக்ைக ஒ கைத கூறலானாள்:
"ஓர் அரசன் இ ந்தான். அவ

சாதாரண வழி கண்

ைடய ராணி இறந் விட் டாள். இறக்கும்ெபா

அவள் அரசைனப் பார்த் , 'நீங்கள் எனக்கு ஒ
என்றாள். 'என்ன வாக்கு தி?' என்

வாக்கு தி அளிக்கேவண் ம்'

ேகட்டான் அரசன்..."

நான் கைதயில் கவனம் ெச த்தாமல் கிராமத்ைதத் தி ம்பத் தி ம்ப ேநாக்கிேனன்,
யாராவ நம் வழிேய ேபாகிறவர்கள் வர மாட்டார்களா என் !
"நீ கைத ேகட்கவில்ைலயா, தம்பி?" - தமக்ைக என் ேதாைளப் பற்றி உ
ேகட்டாள்.

க்கிக்

"யார் ெசான்ன ? நான் கைத ேகட் க்ெகாண் தாேன இ க் கிேறன்!" நான்
தம்பிமார்க க்ேக உள்ள கு ம்ேபா தமக்ைக யின் ேகள்விக்கு விைட அளித்ேதன்.
"சாி, ேக

! ராணி சாகும்ெபா

அரசைனக் கூப்பிட்

தா ங்கள்' என்றாள். 'என்ன வாக் கு தி?' என்

'எனக்கு ஒ

வாக்கு தி

அரசன் ேகட்டான். 'நீங்கள்

இரண்டாம் தி மணம் ெசய் ெகாள்ளக்கூடா !' என்றாள் ராணி - அட, ஒ விஷயம்
ெசால்ல நான் மறந்ேத ேபாய்விட்ேடேன! ராணிக்கு இரண் மகன்க ம் ஒ மக ம்
இ ந்தார்கள்."
எங்க

க்கு அந்த ராஜா ம் ராணி ம் எங்கள் தாய் தந்ைத யைரப் ேபாலேவ

ேதான்றினார்கள். எங்கள் அம்மா ம் சாகிற என் வந்தால், எங்கள் தந்ைதயிடம்
இேத வாக்கு திையத் தான் ேவண் வாள். இந்த எண்ணம்தான் அந்த அறியாப்
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ப வத் எங்கள் பிஞ்சு மனத்திேல ஏற்பட்
க்கேவண் ம் என் எண் கிேறன்.
என் சேகாதாிைய ராணியின் ெபண் ணாக ம் என்ைன ராணியின் பிள்ைளயாக ம்
என் கற்பைன
ேபாட்ட .
என் சேகாதாி என்ைனப்ேபாலேவ அப்ெபா
கிராமத்ைத ேநாக்கிக்
ெகாண்
ந்தாள். "ேமேல நடந்தைதச் ெசால்ேலன்!" ெசால் ல் க ைமைய
வ வித் க் ெகாண் நான் அவளிடம் காய்ந்ேதன்.
"மாற்றாந்தாய் வந்தால் தன் பிள்ைள-குட் க க்குத் யரம் த வாள் என்
எண்ணித்தான் ராணி அப்ப ஒ வாக்கு தி ேகட்டாள்!" என் சேகாதாி தன் குர ல்
இனிைமையக் குைழத் ப் ெபண்ைமயின் ேமன்ைம ாிக்கச் ெசான்னாள். "அரச ம்
அவள் ேபச்சுக்கு மா
என்றான்."

கூறாமல், 'சாி, உன் இஷ்டப்ப ேய வாக் கு தி அளிக்கிேறன்!"

அரசன் வாக்கு தி அளிக்க ம த்தி ந்தால், அரசி ம் ெசத்

ப் ேபாக

ம த்தி ந்தி ப்பாேளா, என்னேவா?
"ஊம்."
பக ல் கைத ெசான்னால் வழிப் ேபாக்கர்கள் திைச தப்பி வி வார்கள் என் ஒ
மர . அைத நாங்கள் இ வ ேம அறிந் தி ந்ேதாம். ஆயி ம் நாங்கள் இ வ ம்
இைத நிைன ப த்தி ஒ வைர ெயா வர் அச்சு த்தி எச்சாிக்ைக ெசய் ெகாள்ள
வில்ைல. காரணம் எங்கள் சிந்தைனப் ேபாக்ைக இக்க த் பாதித் த் த த் விடக்
கூடா என்பதில் இ வ ேம குறியா யி ந்ேதாம்.
"ஆனால் அரசன் என்ன ெசய்தார், ெதாி மா? ராணி இறந்த
ம மணம் ெசய் ெகாண் விட்டார்."

ம் சட்ெடன்

"உம்"
பின் தி ப்பத்தில் ஓர் ஆள் வ வைத நாங்கள் கண்ேடாம். நாங்கள் இ வ ேம
நிம்மதியாக ஒ ெப
ச்சு விட்ேடாம். அவைன ம் எங்க டன் ேசர்த் க்
ெகாள்வதற்குத் தயாராக நின்ேறாம். ஆனால் அந்த ஆள் ேவ பக்கம் ேபாய்விட்டான்.
எங்கள் பாைதப் பக்கேம அவன் தி ம்பவில்ைல.
எந்த எண்ணத்ைத நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள எண்ணி நாங்கள் ேபாக்குக்
காட் ேனாேமா, அ

நிைறேவறவில்ைல. நாம் இப்ப ப் ேபச்சில்

ழ்கி

நடந்ேதாமானால், நம்ைமயறியாமேல அந்தப் பாைதையத் தாண் விடலாம் என்
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நாங்கள் க திேனாம். ஆனால் அப்பாைத கூப்பி
எங்கள் கைத ம் பயந் நின் விட்ட . யாராவ

ெதாைலவில் இ க்கும்ெபா ேத
ெபாியவர் கள் ைண கிைடக்காதா

என் ெகாண்
ந்த நம்பிக்ைக ம் குைலந் விட்ட . எனேவ, நாங்கள் இ வ ம்
அஞ்சி அஞ்சி நின் விட்ேடாம்.
பத் ப் பதிைனந்

அ

ெசன்ற ம் எங்கள் அச்சம் இன்

ம் அதிகமாகி விட்ட .

சாைலயின் ஒ
றத்தில் க ப் ப்பட் ல் ைவஸ்ட் ேகாட் ம், பட்டாணியர்கைளப்
ேபான் தளர்ந்த ஸல்வா ம் அணிந் ஒ வன் ப த்தி ந்தான்.
"இேதா பார்த்தாயா, அக்கா! ராஷா ப த் க் கிடக்கிறான்!"
அந்த ேநரம் பார்த்

அந்த ஆள் ரண்

ப த்தான்.

'ஆள் அைசகிறாேன! விழித் க்ெகாள்
பயந் ேபாய், "இப்ெபா

கிறான் ேபா

என்ன ெசய்கிற ?" என்

க் கிற !' என் சேகாதாி
ேகட்டாள்.

"அவன் நம்ைமப் பி த் க்ெகாண் வி வாேனா?"
"அைதத் தவிர ேவ

என்ன ெசய்வான்?" என்றாள் என் சேகாதாி.

நாங்கள் இ வ ம் இர

ேவைளகளில்

ட்ைடவிட்

ெவளிேய கிளம் வ

ெவகு

அ ர்வம். ஆனால் ஏதாவ அச்சம் கிச்சம் ஏற்பட்டால் 'வாேஹ கு 'வின் ெபயைரக்
கூறேவண் ம் என் ேகள்விப்பட்
ந்ேதாம். அப்ப க் கூறினால் பயம் விலகி
வி மாம். எங்கள் அம்மா எங்க க்கு எங்கள் மாமாவின் கைத ையச்
ெசால் யி க்கிறாள். ஒ தடைவ எங்கள் மாமா ம் ஓர் அந்தண ம் இர ேநரத்தில்
ஒ கிராமத்தின் இ காட் வழி யாக வ ம்ப ஆயிற்றாம். அப்ப வ கிறெபா
அவர்க ைடய கால களில் எாிகின்ற தீக்கங்குகள் வந் வி ந்தன வாம்.
'இப்ெபா

என்ன ெசய்வ ?' என்

அந்தணர் என் மாமாைவக் ேகட்டாராம்.

'பண் த்ஜி, 'வாேஹ கு 'வின் ெபயைரச் ெசால்
எல்லாம் பனிேபால் விலகிவி ம்' என்

ங்கள். எதிர்ப்ப கின்ற இன்னல்கள்

ெசான்னாராம் மாமா. எங்கள் மாமா 'வாேஹ

கு ', 'வாேஹ கு ' என் ஜபித் தாராம். அந்தணர் 'ராம், ராம்' என்றாராம். ெந ப் த்
தணல்கள் அப்ெபா
ம் வி ந்தனவாம். ஆனால் அவர்கள் அ கில் அல்ல.
ெதாைலவில். இந்தச் சம்பவம் காரணமாக எங்களிைடேய எங்கள் மாமாவின் ெப ைம
மைல அத்தைன உயர்ந் விட்ட .
"வா! நா ம் 'வாேஹ கு 'வின் ெபயைரச் ெசால்

ேவாம்."
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"'வாேஹ கு 'விடம் ேபய்-பிசாசுகள் பயப்ப ம். மனிதர்கள் பயப்ப வதில்ைல!"
என்றாள் என் தமக்ைக.
அவள் ேபச்சில் சாரம் இ ப்பதாகத் ேதான்றேவ நா

ம் ஒப் க்ெகாண்ேடன்.

சாைலயில் ப த்தி ந்த ராஷாேவா மனிதன். அவன் ஆண்டவ னிடம் ஏன் பயப்படப்
ேபாகிறான்?
'அப்ப யானால் இப்ெபா

என்ன ெசய்கிற ?"

நாங்கள் இ வ ம் ஐந் -ஆ நிமிஷங்கள் அஞ்சிப்ேபாய் நின்ேறாம். இந்த
ராஷாைவ அச்சு த்தக்கூ ய மனிதன் எங்க க்கு யாராவ கிைடக்காமற்
ேபாகமாட்டான் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு இன் ம் இ ந்த . ஆனால் அந்த நம்
பிக்ைக நிைறேவ வதற்கான அறிகுறிையத்தான் காணவில்ைல.
நாங்கள் இ வ ம் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்
அந்த ேநரத்தில் நாங்கள் ஒ வர் கத்தில் ஒ வர் எைதக் காண

நின்ேறாம். ஆனால்
ம் அல்ல

கண் பி க்கத் தான்
ம்? எங்கள் அறியாைம ம் ஒற் ைம ம் ெதம் பிழந்
வ விழந் ெதாய்ந்தன. சில நிமிஷங்க க்ெகல்லாம் எனக்கு அ ைக வந் விட்ட .
என் சேகாதாி தன

ப்பட்டாவின்

ைனயினால் என் கண் ணீைரத்

"அழாேத, தம்பி! ஏன் அ கிறாய்? நாம் இங் ேகேய நின்
ஆசாமி கிராமத்தி

ந்

ைடத் ,

வி ேவாம். யாராவ

வராமலா ேபாவார்கள்?" என்றாள்.

நாங்கள் இ வ ம் சில அ கள் சாைலைய ேநாக்கி எ த் ைவத்ேதாம். பிறகு
அஞ்சி நின்ேறாம். பிறகு ன்ேனறிய ேபாலேவ தி ம்பி வந்ேதாம்.
கைடசியில் என் சேகாதாி பலத்த ேயாசைனக்குப்பின், "நாங் கள் ேபமி*யின்
குழந்ைதகள். எங்கைளப் பி க்காேத என் கூ ேவாம்!" என்றாள்.
அவள் வாயி
அ

ந்

'ேபமி' என்

ம் ெசால் மிக ம் இனிைம யாக வந்த . என்ைன

கி அவள் எனக்கு ஆ தல் கூ வ

யன்றெபா

ேபால், தனக்கும் ஆ தல் அளிக்க

, அவேள 'ேபமி'யாகிவிட்டாள்.

39
என் மனத்தி

ம்

ணி

பிறந்த . நாங்கள் ேபமியின் குழந் ைதகள் என்

ராேஷக்குத் ெதாிந் விட்டால் எங்கைள ஒன் ம் கூறமாட்டான்; பி க்க ம் மாட்டான்.
ந ங்கும் உள்ளத் ட

ம், த மா ம் கால்க

ட

ம் மக்கள் 'வாேஹ கு ,' 'வாேஹ

கு ' என் கூறிக்ெகான் இ காட் ைடக் கடந் வி கிறார்கள், ஹிந் க்கள் பசுவின்
வாைலப் பி த் க் ெகாண் பாவக் கடைலத் தாண் வ ேபால! ஏன் நா ம் அப்ப ச்
ெசய்யக்கூடா ? நாங்கள் இ வ ம் 'ேபமி' யின் ெபய ைரச் ெசால் க்ெகாண்
சாைலையத் தாண் விட்ேடாம். ராஷா அங்ேகேய ப த் க்கிடந்தான்.
----* ேபமி என் ம் ெசால் க்கு அன்பன் என்
ஆண்டவைன ம் குறிக்கும்.

ெபா ள். அ

அன்ேப உ

வான

--------------------4. வி யா

ஞ்சி

அைரத் க்கத்தில் திெரௗபதி கூறினாள், கூறவில்ைல. அவள் வாயி
ந்
அவைள யறியாமேல ெவளி வந் விட்ட . அந்தச் ெசால்: "வி யா ஞ்சி!" ஹாரனின்
கரகரத்த ஒ யில் அவள் கா கேள கிழிந் வி ம் ேபா
ந்த . இன் வைர எத்த
ைனேயா ஹாரன் ஒ கள் அவள் ெசவிகளில் வி ந்தி க்கின்றன. ஆனால் இந்த
ஒ ையப்ேபால இவ்வள கரகரத் ஒ த்த தில்ைல.
"டாக்

க்காரன் கேணஷாவாக இ க்கா . சானண் ஷாஜி யாக இ க்கும்."

தன் கணவர் பகத்ராமின் வாயி
ந் சானண்ஷாவின் ெபய ைரக் ேகட்ட ம்
திெரௗபதி சற் ெவட்கிப்ேபாய் விட்டாள்: "ஐையேயா! நான் ெசான்ன
சானண்ஷாவின் கா களில் வி ந்தி க்குேமா?"
இப்ெபா
தான் நான்ைகந் நாட்க க்கு ன்னால், வி ந் ம் வி யாத மாகக்
கேணஷாவின் டாக் யி
ந் எ ந்த ஹாரன் ஒ ேகட் த் திெரௗபதியின்
வாயி
ந் , "இந்த வி யா
ேகள்வி பிறந்த . அப்ெபா

ஞ்சிக க்கு இர ேநரத்தில் க்கேம வராேதா?' என்ற
பகத்ராம் அவ க்கு விளக்கினார். "இந்த ஏைழ

டாக் க்காரன் ேமேல ஒ வழக்குத் ெதாடர்ந்தி க்கிறார்கள். பாவம், அவன் ஒ
அகதி. ஒ சிபா ாிசுக்காகக் ேகட் க் ெகாண்
க்கிறான்!"
இந்த விளக்கத்ைதக் ேகட்டபின் திெரௗபதியின் குரல் இன்
"வி யா ஞ்சி!"

ம் உயர்ந்

ஒ

த்த .
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கேணசாவின் ெசவிகளி

ம் இச்ெசால் வி ந்த . ஆனால், பாவம்?

அவ க்கல்லவா ைட? எதிர்த் என்ன ெசால்வான், எப்ப ச் ெசால்வான்? இன்
சானண்ஷாவிட ள்ள மதிப் பகத்ராைம திெரௗபதியின் வாயில் குந்
றப்ப வதி
ந் தப்பி ைவத்த . ேமாட்டாைர வாச க்ெகதிேர நி த்திவிட் ச்
சானண்ஷா ேநராக பகத்ராமின் ப க்ைக யைறக்குள்ேளேய ைழந் விட்டான்.
திெரௗபதி நல்வர கூறி நாற்கா ைய அவ க்காக இ த் ப் ேபாட்டாள்.
சானண்ஷா நின்றப ேய ஒ
றப்படலாமா?" என்

ெசா க்குச் ெசா க்கி, "லாலாஜி! தயார் தாேன?

ேகட்டான்.

"ஓ! ெகாஞ்சம் ம ந் ப் ட் கைள எ த் க் ெகாள்

கிேறன். ேபாகிற இடத்தில்

எப்ப யி க்கிறேதா? மாைலயில் தி ம் ம் ெபா
ேநரமாகிவிட்டால்....?" பகத்ராம்
ேபச்சுக்கு இைட யிேலேய கு க்கிட்டான் சானண்ஷா:
"ேநரமாகா , கட்டாயம்! ேபான ம் வந்த மாகத் தி ம்பி விடலாம்.
க் கார்,
இரண்டைர மணி ேநரத்தில் அம்பாலா ேபாய்ச் ேசர்ந் வி ேவாம். அங்ேக ஒ மணி
பி க்கலாம். தி ம்ப இரண்டைர மணி ேநரத்திேல தில் . ெமாத்தம் ஆ மணி ேநர
சமாசாரம். இப்ெபா
மணி ஆ . பத் -பதி ைனந் நிமிஷத்திேல
றப்பட்ேடாமானால் பன்னிரண்ேட கால் மணிக்குள் தி ம்பிவிடலாம்."
"
யா ஷாஜி! அகதிகள் காமிேலேய குைறந்த
கால் மணி ேநரம் பி த் வி ம்."
" றப்ப ங்கள். அதிகமாகப் ேபானால்

ன்

எனக்கு இரண் , இரண்ேட

மணி ஆகலாம். அவ்வள

தாேன?

ெபா
சாய்வதற்கு ன்னால் எப்ப
ம் தி ம்பி வி ேவாம் இல்ைலயா?
எ ந்தி ங்கள். ாிதப்ப த் ங்கள். எத்தைனக் ெகத்தைன சீக்கிரம்
றப்ப கிேறாேமா, அத் தைனக்கத்தைன சீக்கிரம் தி ம்பிவிடலாம்!" என்றான்
சானண்ஷா.
"தி ம்ப ேநரம் ஆகிவி ம் என்

பயமாயி ந்தால், அல்ல

தங்கும்ப இ க்கும் என் ேதான்றி னால், ைகேயா
ப க்ைகேயா...." என் ஆரம்பித்தாள் திெரௗபதி.

இர

அங்ேகேய

கம்பளிப் ேபார்ைவேயா,

சானண்ஷா அவைளப் ேபச்ைச
க்கவிடவில்ைல. பகத்ராமின் ைகையப்பற்றி
அவைரக் கட்
ந் எ ந் உட்காரைவத் விட்டான். " றப்ப ங்கள்.
ைகேயா எ
ம் எ த் ச் ெசல்லேவண் ய ேதைவேய இல்ைல. ேபான ம் தி ம்பி
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வி ேவாம். உங்க க்குக் குளி கிற என்றால், காாிேலேய கம்பளி கிடக்கிற .
இ த் ப் ேபார்த்திக் ெகாள் ங்கள். ன் மணிக்கு உங்கைளக் கட்டாயம் ட் ல்
ெகாண் வந் ேசர்த் வி கிேறன்!" என்றான்.
பகத்ராம்
ேமாட்டாாின்
ெமத்ைதயிேல ெசௗகாிய மாக உட்கார்ந்
நன்றாகச் சாய்ந் ெகாண்டார். கார் றப்பட் ட . "திெரௗபதி! யாராவ ஏதாவ
ேவைலயாக வந்தால்,
என் கூறினார்.

ன்

மணிக்குப் பார்க்கலாம் என்

அவர்களிடம் ெசால்

!"

பகத்ராமின் ம யில் கம்பளிையப் ேபாட்டவாேற சானண்ஷா கூறினான்: "நீங்கள்
ெட
கமிஷனாிடம் உங்கள் கத்ைதக் காட் னால் ேபா ம். என் காாியம் உடேன
ந் விட்டதாகேவ தீர்மானித் க் ெகாள்ளலாம். அதற்குப்பின் நீங்கள் உங்கள்
இஷ்டத் க்கு எங்கு ேவண் மானா ம் ேபாங்கள்! வண் யில் ேவண் ய ெபட்ேரால்
இ க்கிற ."
லாலா பகத்ராம் அகதிகள் தைலவர். காைலயி
ந் மாைல வைர எத்தைனேயா
ைடப்பட்ட அகதிகள் அவாிடம் வந் ேபாய்க் ெகாண்
ப்பார்கள். அவ ம்
அவர்க ைடய அ வல் கைள அ தாபத்ேதா ேகட்
த் ைவக்க யல்வார்.
பார்க்கப்ேபானால் திெரௗபதி ம் இனிய இயல் பைடத்தவள் தான். அ தாபம்
நிைறந்த உள்ளம் ெகாண்டவள்தான். இ ந்தா
எ வதற்கு

ம், காைலயில் கண் விழித்

ன்ன ம் இரவில் கண் உறங்கிய பின்ன ம், வாசற்கதைவ வந்

ெதால்ைல த கிறார்கேள, அவர்கைளக் கண்
இழந் வி வ

உண் ; ச த் க் ெகாள்வ

தட் த்

சிற்சில சமயம் அவள் ெபா ைம
உண் .

ேமாட்டார் குவார்ட்டைரத் தாண் அந்தண்ைட ேபாயி க் கா . ஓர் அகதி வந்
லாலா பகத்ராைமப்பற்றிக் ேகட்டான்.
லாலாஜி சானண்ஷா டன் அம்பாலா ேபாயி க்கிறார் என்
அவன் ஏேதா
த் க் ெகாண்ேட ெசன்றான்:
"பைச ள்ளவர்களானால் உடேன றப்பட்

திெரௗபதி கூறிய ம்

வி கிறார். இன் ைறக்கு என்ேனா

அவர் 'கஸ்ேடா ய'னிடம் வரவில்ைல என்றால், மாைல ேநரத் க்குள்ேள என்
பாத்திரம்-பண்டங்கள் எல்லாம் ெத விேல கிடக்கும்!"
அவன் அந்தண்ைட ேபாயி க்கமாட்டான், இந்தண்ைட இன் ெனா
"என் கடன் ம

ட் ப்

அகதி வந் ,

ைவ ஏற்கும்ப யாகச் ெசய் விட்டார். ஆனால் அைத வாங்குவதற்கு

யார் ஜாமீன் ெகா ப்பார்களாம்?" என்

ேகட் த் தன் சிரமத்ைத அ

தீர்த்தான்.
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"என் மாற்றல் உத்தர க் காகிதங்கள் இன் ைகெய த்தாகி வி ம். நான் இ க்கும்
அகதி உறவினர்கள் நிைறந் கிடக்கிற . தாய்-தந்ைதய க்கு வய
ஆகிவிட்ட . மைனவிக்ேகா இ நிைறமாதம். என்ைன எந்த ஊ க்கு
மாற் கிரார்கேளா, அங்ேக தங்குவதற்குக் கூடாரம் கூடக் கிைடயா . என்ன
ெசய்வ ?"
"நான் ேபஷாவாில் ஏ. . எம்மாக இ ந்ேதன். இங்ேக குமாஸ்தா ேவைலதான்
கிைடத்தி க்கிற . இப்ெபா
அதி
ந் ம் நீக்க யற்சி நடந்
ெகாண்
க்கிற !"
"அம்மா! ற்
வந் ஒ
ட்

ஆ பங்களாக்க க்குச் ெசாந்தக்காரனாக இ ந்தவன். இங்ேக
ைலயிேல டங்கிப் ப ப்பதற்குக்கூட இடம் கிைடக்கவில்ைல

என்றால், நீங்கேள ெசால்

ங்கள், நான் எங்ேக ேபாய்

ட் க் ெகாள்வ ?"

திெரௗபதி வ கின்ற அகதிகளின் ேவைலகைள ெயல்லாம் ேகட் ,
வந் பார்க்குமா ேநரம் குறித் அ ப்பினாள்.

ன்

மணிக்கு

எ ம் ஊறக் கல் குழி ம், இேலசான ற்ற ம் இைட விடா ெபய்
ெகட் யான கற்பாைறயி ம் தனக்கு ஒ வழி வகுத் க் ெகாள் ம் என்றால்
திெரௗபதியின் உள்ளத்திேல ஒ தாய் மனம் அல்லவா கு ெகாண்
ந்த ! இளகி
இரக்கம் காட் டாமல் அவளால் எப்ப

இ க்க

ம்?

"கணவன் ேபாய்விட்டான், பிள்ைள ேபாய்விட்ட , இப்ெபா
பறிேபாய்க் ெகாண்
க்கிற !"

மான ம்

ந த்தர வய ள்ள ஓர் அகதிப் ெபண்ணின் இக்குைறையக் ேகட் த் திெரௗபதி
அவ க்கும் ன் மணிக் ெக ெகா க்க வாய் திறந்தாள். அதற்குள்ளாக அவள் தன்
யரக் கைத ையச் ெசால்லத் ெதாடங்கிவிட்டாள்.
விழிக
கூற

க்கு வாய் கிைடயா

என்றா

ம் அவற்ைற வாய் அற்றைவ என்

யா . இடர்ப்பட்ட அகதிப் ெபண்ணின்

யரக் கைத, அவள

வாய்

ெமாழியாக ம், திெரௗபதியின் விழி வழியாக ம் ஏக காலத்தில் ெசால்லப்ப வ
ேபாலத் ேதான்றிய . திெரௗபதி அவள் கைதையக் ேகட்பதில் தன்ைன மறந் ஆழ்ந்
விட்டாள். மற்ற அகதிகைள ன் மணிக்கு வந் பார்க்கும்ப கூறக் கூட அவள்
மறந் விட்டாள்.
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இேத ேநரம் இன்ெனா ெபண்மணி அங்ேக ேதான்றினாள். ெவ த் இைளத்த
உடல். கந்தலாகிவிட்ட அ க்குத் ணியினால் எப்ப ேயா தன் உடைலச் சுற்றி
மைறக்கப் பா பட்
ந்தாள் அவள். உட ன் ன் பகுதிைய மைறப்பதற்காக அவள்
தன் உடைலேயதான் கூனிக் கு க்கிக் ெகாண்
ந்தாள். எதிேர வ கிறவர்கைள
ஏறிட் ேநாக்க
யாத அள க்கு அவள் தைல குனிந்தி ந்தாள். மியில்
பார்ைவையப் பதித்தவாேற அவள் வாசற்ப க்கு வந்தாள். இைடகழியில் இ ந்த ஓர்
அகதியின் தைலேயா
ட் க்ண் விட்டாள். அவன் அப்ெபா
தன்
சிந்தைனேயா ேமாதிக்ெகாண்
ந்தான்; கவனிக்கவில்ைல. அப்ெபண்மணி 'தடால்'
என் வி ந் விட்டாள். அவள் வி ந்த ஓைச ேகட் த்தான் திெரௗபதி அப்ப ஒ த்தி
வந்தி க்கிறாள் என்பைதேய உணர்ந்தாள். த ல் வந்தி ந்த அகதிப் ெபண் ணின்
உதவிெகாண் திெரௗபதி அவைள ெவளியைறயில் விாித் தி ந்த தைர விாிப்பில்
ப க்கைவத்தாள். அந்த விாிப்பிேலா ஒேர அ க்கு, வ ேவார்-ேபாேவாாின் ெச ப்
மண் ேவ

எகமாகப் ப ந்தி ந்த . அைறயில் உட்கார்ந்த மற்றவர்கைள '

ன்

மணிக்கு வா ங்கள்' என் கூறி எ ப்பிவிட்டாள். வி ந்தவள் ர்ச்ைசயற் க்
கிடப்பைதக் கண்ட ம் திெரௗ பதிக்ேக ச்சு ட் ய . அவ க்கு வியர்த் க்
ெகாட் ய ; ைககால்கள் மரத் விட்டன. த ல் வந்தி ந்த அகதிப் ெபண் எ ந்
உட் றமாகக் கதைவத் தாளிட்டாள். பதற்றத்ேதா திெரௗபதி கதவின் இ க்கு
வழிேய ெவளிேய எட் ப் பார்த் தாள். அவள் ெசவிகளிேல ஹாரன் ஒழி ேகட்ட ;
'என்ன, மணி ன் அ த் விட்டதா?" ேச! வந்தி ப்ப கேணசா அல்லவா? வி யா
ஞ்சி! பிந்திய ெசால் திெரௗபதியின் வாயி
ந் அவள் அறியாமேலதான் ெவளி
வந் விட்ட . ஆனால் அவள் மனம் சிறி கவைலயில் ஆழ்ந்த . அவள் கேணசாைவ
ஜாைடயாகக் கூப்பிட்டாள்.அவனிடம் ஒ ேவைல ெசால்ல அவ க்கூச்சமாக ம்
இ ந்த . ஆனால் ேவ

வழி...?

"கேரால்பாக், கு த்வாரா ேரா க்குப் ேபாய் ேல டாக்டர் கர்த்தார் ெகௗாின்
ெபயைரக் ேக !" என் எப்ப ேயா கூறிவிட்டாள்.
கேணஷா தில்

வ ேம நன்றாகத் ெதாிந்

ெசால்
ப்பதற்குள்ளாகேவ, அவன் டாக்
றப்பட் விட்டான்.

ெகாண்

ந் தான். திெரௗப

ைய எ த் க்ெகாண்

தி ம்பிக் ேகட் க்குள் ைழ ம்ேபா ேத கேணசா உரக்க ஹாரன் ஒ
எ ப்பினான். ஆனால் இப்ெபா
திெரௗபதியின் கா களில் அகதிப் ெபண்ணின்
வ ெபா க்க
யாத 'ஐேயா'க்குர ம் திதாகப் பிறந்த குழந்ைதயின் அ ைகக்
குர ம்தான் வி ந்தன. ேவ எந்த ஒளிைய ம் அவள் ெசவி ஏற்கவில்ைல. ேல
டாக்டைரக் கண்ட ம் திெரௗபதி நிம்மதிப் ெப
ச்சு விட்டாள். ெபற்ற தாயின்
நிைலையப் பாிேசாதித் ப் பார்த்த கர்த்தார் ெகௗர் திெரௗபதிைய ெவகுவாகப்
கழ்ந்தாள்.

44

"டாக் க்காரன் றப்பட்ட பிறகுதான் எனக்கு நிைன வந் த . ன்ேப
வந்தி ந்தால் உங்க க்கு ெட ேபான் ெசய்தி ப் ேபன். ஒ
ைற நீங்கள்தான் ஏேதா
ஒ நம்பர் கூடக் குறித் க் ெகா த்தி ந்தீர்கேள!"
திெரௗபதியின் ேபச்ைசக் ேகட்ட ேல டாக்டர் கூறினாள்; "ஆமாமாம், அ
காமன்டாசிங்கின் நம்பர். ஆனால் இப்ெபா ெதல்லாம் அவர்
ெசால் ய

ப் வதில்ைல. என்ன இ ந்தா

ம் நல்ல பைச உள்ள மனிதர் இல்ைலயா?

ஆனால் ஒன் , தம ெசாந்தக்காரர்க க்ேகா அல்ல மிக ம் ேவண் யப்பட்டவர்
க க்ேகா ைட ஏற்பட்டால் உடேன ஆள் அ ப்பிக் கூப்பி கிறார்!"
வி யா ஞ்சி! நாசமற் ப்ேபாக!-காசு இ ந்தால், கூடேவ கர்வ ம் வரேவ
என்றாள் திெரௗபதி.
அவ ைடய அ தாபத்ைதக் கண் ற்ற ேல
ெபண்ணின் ஊர்-ெபயைர விசாாித்தாள்.

மா?"

டாக்டர் பிரச வித்த அகதிப்

திெரௗபதி நடந்த அவ்வளைவ ம் கூறிவிட் , "இன் ம் நான் இவ ைடய
ெபயர்-ஊைரக் ேகட் க்ெகாள்ளவில்ைல. ெகாஞ்சம் உடல்நலம் ெபறட் ம் என்
இ க்கிேறன். ஒ
எங்ேகயாவ

விதத்தில் இப்ப

நடந்த

நல்லதாகப் ேபாயிற் . பாவம்,

ெத விேலேய நடந்தி ந்தால்...?" என்றாள்.

"ஆமாமாம்,-திெரௗபதி, நாேன உங்கள்

ட் க்கு வந்

என்

யரத்ைதச் ெசால்

அழேவண் ம் என்றி ந்ேதன். லாலாஜி எங்ேக இ க்கிறார்?" என்
டாக்டர்.

ேகட்டாள் ேல

"ஏன், என்ன விஷயம்? அம்பாலா வைரக்கும் ேபாயி க்கிறார். தி ம்பி வ கிற
ேநரம்தான்!" என்றாள் திெரௗபதி.
"என்னத்ைதச் ெசால்ேவன், திெரௗபதி? நான் ேவைலெசய்கிற 'காேரஜ்' இ க்கிறேத,
உங்க க்குத் ெதாி ம், நான் இரண் டாயிரம் பாய் ேபாட் ப் 'பார்ட் ஷியன்'
ெசய்ேதன். பக ல் அங்ேக ேவைல ெசய்கிேறன். இர அங்ேகேய மஞ்சத்தில் ப த் த்
ங்கிக்ெகாள்

கிேறன். என்

ைடய 'காேரைஜ' பக்ஷி குஷ்ஹால் சந்த் அட்ெவாேகட்

இ க்கிறாேர, அவர் தம ெபய க்கு 'அலாட்' ெசய் ெகாண் விட்டார் என்
ேகள்விப் பட்ேடன். நம்பகமான தகவல்தான்!" என்றாள் ேல டாக்டர்.
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"அட, வி யா

ஞ்சி"

"உண்ைமையக்ேகட்டால் திெரௗபதி, இந்தக் கவைலயினாேல எனக்கு இராத்
க்கேம வ கிறதில்ைல!" என்றாள் ேல டாக்டர்.
ன் அ த்த ., ன்றைர அ த்த . அப் றம் நான்கும் தாண் ஐந்
ஆகிவிட்ட . லாலா பகத்ராமின் குவார்ட்ட க் ெகதிேர அகதிகளின் கூட்டம்
கூ யி ந்த . ஆனால் அவர் அமாபாலாவி
ந் இன் ம் தி ம்பவில்ைல.
"சானண்ஷாவின் ட் க்கு ெட ேபான் ெசய் சற் விசாாித் ப் பாேரன்!"
என்றாள் திெரௗபதி தன சின்னப் பிள்ைளயிடம். அவன் ெட ேபான்
ைடரக்டாிையப் ரட் ப்பார்த் விட் "அவர் ட் ல் ெட ேபான் இ ப்பதாகத்
ெதாியவில்ைலேய, அம்மா!" என்றான்.
"இல்ைலயா? அ எப்ப ? லாலாஜி தாேன சமீபத்தில் ெப
ெட ேபான் கெனக் ஷன் வாங்கிக் ெகா த்தார்!" என்றாள்.

யற்சி எ த்

திெரௗபதியின் வாய் ெமாழியாக இச் ெசாற்கைளக் ேகட்ட ஓர் அகதி, "லாலாஜி ம்
பணக்காரர்க க்குத்தான் ஓ ஆ ேவைல ெசய்கிறார்!" என்றான்.
"வி யா

ஞ்சிகள்!! அதிகாரம் ெச

த்த மட் ம் வந்

வி கிற கள்! பணம்

இல்லாமல் எந்தக் காாியமாவ நடக்குமா? சானண்ஷா தம் காாில் ஏற்றிக்ெகாண்
லாலாஜிைய அம்பாலா க்கு அைழத் ப் ேபாயி க்கிறார். அவ க்கும் அங்ேக ஏேதா
ேவைல இ ந்த என்ப ெமய்தான். இ ந்தா ம் லாலாஜி அகதிகள் கா க்குச்
ெசன் நிைலைம அறிந் வரேவண் யி ந்த . சானண்ஷாவின் கார்
இ க்கக்ெகாண் தாேன அவர் ெசௗகாியமாய்ப் ேபாயி க்கிறார். ெசௗகாியமாகத்
தி ம்பி ம் வரப்ேபாகிறார்!" திெரௗபதி இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட, தன்
மக க்குக் குரல் ெகா த்தாள். "ெட ேபான் விசாரைண அ வலகத்திேல லாலா
சானண்ஷாவின் நம்பைரக் ேகட் த் ெதாிந் ெகாண் கூப்பிட் ப்பார்!"
"எங்கி ந்

ேபசுகிறீர்கள் நீங்கள்?" "லாலா சானண்ஷாவின் பங்களாவி

ந்தா?"

"ஷாஜி அம்பாலா ேபாயி ந்தார்!" "வந் விட்டாரா?" "அவ க்குச் சற் ெட ேபான்
ெகா ங்கேளன்!" "சற் ப் ெபா த் ப் ேபான் ெசய் ங்கள். இப்ெபா
அவர்
ெவளியிேல ேதாட்டத்தில் உட்கார்ந்தி க்கிறார். சில வி ந்தாளிகள்
வந்தி க்கிறார்கள். பார்ட் நடந் ெகாண்
க்கிற !" "அப்ப யானால் ஒ விஷயம்
அவாிடம் ேகட் ச் ெசால் ங் கள். லாலா பகத்ராம்ஜி ம் அவேரா அம்பாலா
ேபாயி ந்தார். அவர் இப்ெபா
எங்ேகயி க்கிறார் என் ெதாிந்தால் நலம்" "நீங்கள்
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ேபசுகிற

யார்!" "திெரௗபதி! லாலாஜியின்

ட்

ந்

ேபசுகிேறன்!" "சாி,

அப்ப யானால் இரண் நிமிஷம் ெபா ங்கள். இல்ைல, உங்கள் நம்பைரச்
ெசால் ங்கள்!" திெரௗபதி நம்பர் கூறிவிட் க் கர்த்தார் ெகௗாி டன் ேபச லானாள்.
சில விநா க க் ெகல்லாம் ெதாைலேபசியின் மணி ஒ த்த . "ஹ...ேலா!"
"ெசால் ங்கள்!" "
கமிஷனாின் மாளிைகயிளி ந் வண் ைவத் க் ெகாண்
லாலாஜி அகதிகள் கா க்குப் ேபாய் விட்டாராம். ஷாஜி ெசால்லச் ெசான்னார்.
ேமாட்டாாில் ெபட்ேரால் குைறவா இ ந்ததாம். அேதா ஷாஜிக்கும் இரண்ெடா
அ வல் இ ந்ததாம். அவற்ைற
த் க்ெகாண் , அகதிகள் கா க் குச் ெசன்
லாலாஜிைய அைழத் வ வதாக ஏற்பா . ஆனால் ேபான இடத்தில் ஷாஜிக்கு
ேவைல 'ெமனக்கட் ' விட்டதால் ேநரமாகிவிட்ட . இங்ேக ட் ல்
இரண்ேடா வைரத் ேதநீ க்கு அைழத்தி ந்தாராம். லாலாஜிைய அைழத் வர
அகதிகள் கா க்குப் ேபானால் இன் ம் ேநரமாகி வி ேம என் எண்ணித்
தி ப்பிவிட்டாராம்."
எதிர்த்தரப்பில் ேபசியவர் தம் ேபச்ைச

க்கக்கூடவில்ைல. அதற்குள் திெரௗபதி

'வி யா ஞ்சி!" என் கூறி ாிசீவைரப் பட்ெடன் ைவத்தாள். எல்ேலா க்கும்
விஷயம் விளங்கி விட்ட . தங்கள் தங்கள் ேவைலயாக வந் அங்ேக உட்கார்ந் தி ந்த
அத்தைன ேப ம் எ ந்
ட்ைட ேநாக்கிப் றப்பட் விட்டார்கள். இரவின் அைமதி
கூடக்கூட, திெரௗபதியின் பரபரப் ம் கவைல ம் கூ ன. ெத வில் ேபாகும்
ஒவ்ெவா காாின் ஒ
ம் தன் ட் வாச ல் ஒ ப்பதாகேவ அவ க்குத்
ேதான்றிய . அவள் ஏமாந் கதைவத் திறப்பாள். கார் விர்ெரன் ஓ மைற ம்.
பிரசவித்த அகதிப் ெபண் க்குப் பணிவிைடெசய்வ திெரௗ பதி இராக்கண்
விழித்ததற்கு ஒ சாக்ேக ஒழிய உண்ைமயில் அவளால் இைம ெகாட்ட
யவில்ைல.
"ைத மாத இர . ப க்ைக இல்ைல, பாய் இல்ைல. கம்பளித் ணி ம் ைக டன்
எ த் ச் ெசல்லவில்ைல. ம ந் இல்லாமல் அவ க்குத் க்க ம் வ வதில்ைல."
திெரௗபதிக்கு எ ந்தா ம் உட்கார்ந்தா ம் இேத நிைன தான். பிரசவித்த அகதிப்
ெபண்ணின் ணிமணிகைளச் சாி ெசய் ம் ெபா
ம் இேத நிைன தான்.
ேமாட்டாாின் ஒளி ேகட் வாயி ல் எட் ப் பார்க்கும் ெபா
ம் இேத நிைன தான்.
குமட் ய ப் த் தீையக் கிண் வி ம்ேபா
ம் இேத நிைன தான். இப்ப ஒ
நிைனவிேலேய ெபா
வி ந் விட்ட . கைடசியில் தல் நாைளப்ேபாலேவ, ஒ
கார் அவள் ட் வாச ல் வந் நின்ற . இன் ம் அதன் ஹாரன் ஒ கர்ண
க ரமாகக் கரகரத் த்தான் ஒ த்த . ஆனா ம் திெரௗபதி யின் ெசவிக க்கு அந்த
ஒ காைலயில் பாடப்ப ம் ஆசா ராகத்ைதப்ேபால, பாளத்ைதப்ேபால இனிைமயாக
ஒ த்த . கேணஷா டாக்சியின் கதைவ ெவளிப் றமாகத் திறந் விட்டான்.
அ க்ேகறிய, மிக ம் ெமல் ய கம்பளி ஒன்ைறப் ேபார்த்திய வண்ணம் லாலா
பகத்ராம் டாக்சியி
ந் இறங்கி னார். திெரௗபதி வல ைக விரல்களினால், கம்பளி
எத்தைன கனமாக இ க்கிற என் ெதாட் ப் பார்த்தாள்.
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"பாவம், அந்த அகதி இர க் குளிாில் எப்ப ச் சங்கடப்பட் டாேனா? அவனிடம் ஒேர
ஒ கம்பளிதான் இ ந்த . என்ைன ெரயில் எற்றிவிட்டேபா
வ க்கட்டாயமாகப்
ேபார்த்தி விட்டான்!" என்றார் லாலா பகத்ராம்.
திெரௗபதி இட

ைகையச் சட்ைடப் ைபக்குள்

ைழத் க் ெகாண்டாள், குளிர்

தாங்காமல். 'ஸந்த்
அகால்!" என் ம் ெசால் அவள் கா களில் ஒ
கேணஷாவின் டாக்சி ேவகமாய் றப்பட் ப் ேபாயிற் . அ ெவகு
வைர, ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த் க் ெகாண்
"பாவம், இந்த ஏைழைய ம் பா , அந்த வி யா
ெசால்தான் மன நிைறேவா வந்த .

த்த .
ரம் ேபாகும்

ந்த திெரௗ பதியின் வாயி

ந் ,

ஞ்சிைய ம் பா !" என்ற

---------------------------------5. ராஸ லீைல
அந்தக் காலத்தில் எனக்கு வய ஒன்ப அல்ல பத் இ க்கலாம். நாங்கள்
இ ந்த ட் ல் ன் கு த்தனங்கள் வாழ்வதற்கான ேவண் ய இடம் இ ந்த . ஒ
பகுதியில் நாங்கள் இ ந்ேதாம். இன்ெனா பகுதியில் அமி தசைரச் ேசர்ந்த ஒ
ெபாிய காண் ராக்டர் இ ந்தார். ன்றாவ பகுதியில் ஒ ஹிந் வியாபாாி வசித்
வந்தான். இன்ைறய என அ மானப்ப அன் அவ க்கு அ ப -அ பத்ைதந்
வய இ க்கலாம். நான் பிறந்த
தல் அவன் அந்தப் பகுதியில்தான் வாழ்ந்
வந்தான். அவ க்கு என்னிடம் மிக ம் அன் உண் . உலகத்தில் அவ க்ெகன்
யா ம் இல்ைல என் நான் ேகள்விப்பட்
ந்ேதன். அதனால் தாேனா, என்னேவா
அவன் பணம் ெகா த் ஓர் ஏைழக் கு ம்பத்தி
ந் தனக்குப் ெபண் எ த் க்
ெகாண்டான். ன் நான்கு மாதங் களாக அந்தக் கிழவனின் கு யி ப் ப் பகுதி
சாத்திேய இ ப்பைத நான் கண் வந்ேதன். ெவளிப் றமாகத் தாழ்ப்பாேளா,
மாட்டாமேல அ
யி ந்த .
ஒ

நாள் நான் பள்ளியி

ந்

தி ம்பியெபா

, அவன்

ட்ேடா

ட் க் கத

திறந்தி ப்பைதக் கண்ேடன். கிழவைன உள்ேள கண்ட ம், நான் 'தாத்தா, தாத்தா'
என் அன்ேபா கூவிக் ெகாண்ேட ஓ அவைனக் கட் க்ெகாள்ளப் ேபாேனன்.
என்ைன ெவறித் ப்பார்த் , அைறய வ வ ேபாலக் ைகைய ஓங்கினான் அவன்.
அப் றம் 'உஷ்' என்

வாயில் விரல் ைவத் ப் ேபசாமல் ெவளிேய ேபாய் வி மா

ஜாைட காட் னான். நான் அயர்ந் ேபாய் விட்ேடன், அவன அந்தச் ெசயைலக்
கண் . கிழவன் என் கத்தில் ேதான்றி மைறந்த உணர்ச்சிையப் பார்த்தி க்க
ேவண் ம். ேபான ேவகத்திேலேய ெவளிேயறிக் ெகாண்
ந்த என்ைனக் கண்
ஓேடா வந் அப்ப ேய த்தக ட்ைடேயா 'அலக்'காகத் க்கி ைவத் க்
ெகாண்டான். அந்த வண்ணேம ெவளிேய ெகாண் வந் என்ைன இறக்கி விட்
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ஓரணாக் காைசக் ைகயில் திணித் , "கிஷன்!" நீ என்ைனச் சித்தப்பா என்
கூப்பிட

ம், என்ன?" என்றான். நான் 'சாி' என்

அளிக்கேவ, அவன் என்ைன மிகுந்த அன்ேபா
ட் க்குள்

ைழந்த ம் அம்மா ஒ

ெசால் க்

அவன் ேகள்விக்கு விைட
அைணத் க்ெகாண்டான்.

ேகாப்ைப பால் தந்தாள் கு க்க. ெதாடர்ந் ,

"சற் ப் ெபா ! ஒ சின்னப் பராட்டா வாட் த் த கிேறன் தின்னலாம்!" என்றாள்.
அதற்குள்ளாகக் கிழவன் ட் ேவைலக்காாி என்ைனக் கூப்பிட வந் விட்டாள்.
"ேபாய்வா, மகேன! உன்ைனப் ெபாியப்பா கூப்பி கிறார் ேபா
அம்மா அ மதி ெகா த்தாள்.
நான் வியப்ேபா , "ெபாியப்பாவா? யா
என் ேகட்ேடன்.
"இல்ைல.
அன்ைன.

க்கிற !" என்

ெபாியப்பா? காண் ராக்டர் மாமாவா?"

ணி வியாபாரம் ெசய்கிறாேர, அந்தப் ெபாியப்பா? என்றாள் என்

"அவர் 'தாத்தா' அல்லவா? ஆனால் இன்ைறக்கு என்ைன நீ 'சித்தப்பா' என்
கூப்பிட ம் என் ெசான்னார்!" என்ேறன் நான்.
அம்மா சிாித் க்ெகாண்ேட, "ஆமாம், அவர்தான் கூப்பிட் தி க்க ம், இவள்
அவர்கள் ட் க்கு வந் ள்ள திய ேவைலக் காாி! ஒ ேவைல உன் ெபாியம்மா
உன்ைனக் கூப்பிட்
கூறினாள்.

க்கிறாேளா, என்னேவா?" என்

ஓர் உற

ைற காட் க்

இந்தப் ேபச்சுக்கைளெயல்லாம் ேகட் எனக்குத் தைலையச் சுற் கிறாற்
ேபா
ந்த . பராட்டாைவப் ேபாய்விட் வந் சாப்பிட் க்ெகாள்ளலாம் என்
எண்ணி நான் அந்த ேவைலக்காாி ேயா
றப்பட்ேடன்.
நான் சித்தப்பாவின் அைறக்குள் ைழந்த ம், ன்ேபாலேவ அவர் என்ைன
ம யில் க்கிக்ெகாண்டார். அப்ப ேய அ த்த அைறக்கு எ த் ச் ெசன்றார்.
இ ம் க் கட்
க்கு அ கில் இ ந்த அலமாாியின் ஆள் உயர நிைலக்கண்ணா க்கு
எதிேர ஒல் யான ெமன்ைமயான ேகா ைம நிறப் ெபண் ஒ த்தி, ழங்காைல
த்தமி ம் தன நீண்ட காிய ேகசங்கைள நீவி வாாிக் ெகாண்
ந்தாள். அந்தக்
கண்ணா யிேலேய நாங்கள் வ வைத அவள் பார்த் விட்டாள். எங்கள் பக்கமாகத்
தி ம் வதற்கு ன்னாேலேய பஞ்சாபியர் வழக்கப்ப அவள் தன் டைவத்
தைலப்ைப இ த் த் தைலையப் ேபார்த்திக்ெகான்டாள். "கிஷன்! இவள்தான் உன்
சித்தி!" என்றார் தாத்தாச் சித்தப்பா.
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நான் ட் ல் ெசால் க் ெகா க்கப்பட்ட ேபாலச் சித்தியின் கால களில் தைல
வணங்குவதற்காகக் கீேழ இறங்கிேனன்.
சித்தி சட்ெடன் தன் கால்கைள நகர்த்திக்ெகாண் , என்ைன இ த் இ க
அைணத் க் ெகாண்டாள். என் ைககள் மிகுந்த பிரயாைச டன் அவள் இ ப்ைபச்
சுற்றி வைளத் அவள் அன் க்கு அன் ெச த்த யன்றன. அவள் என் தைல
மயிைரத் தன் நீண்ட ப்ேபான்ற விரல்களினால் ேகாதியவாேற, "எத்தைன அன்பான
குழந்ைத இ !" என்றாள்.
"ராம் பியாாி! இந்தக் குழந்ைத எனக்கும் மிகப் பி த்த குழந்ைத. இைத நான் என்
ைககளால் தட் த் தட் , விரல் களினால் உ வி உ வி வளர்த்தி க்கிேறனாக்கும்!"
என்றார் சித்தப்பா.
நான் சித்தியின் இ ப்ைபச் சுற்றி வளர்த்தி ந்த என் ைககைள அகற்றியேபா
அவள் ஓர் ஆழ்ந்த ெப
ச்சு விட்ட எனக்கு நன்றாக நிைன இ க்கிற .
"ஏன், என்ன விஷயம், கண்ேண?" என்
"ஒன் ம் இல்ைல!" அவள் மீண் ம் ஒ
சிறி
என்

ேகட்டார் சித்தப்பா.
ெப

ேநரம் ெபா த் , என்ைன அன்ேபா
ேகட்டாள்.

ச்சு விட் க் கூறினாள். அப் றம்

ேநாக்கி, "உன் ெபயர் என்ன, குழந்ைத?"

நான் என் ெபயைரச் ெசான்னெபா
, அவள் பஞ்சாபியர்கள் அல்லாத உச்சாிப்பில்
தி ம்பச் ெசான்னாள்: "கி ஷ்ண சந்திரன்!"
தைல சீவிக் ெகாள்வைத அப்ப ேய நி த்திவிட் அவள் ேசாப் பினால் ைக
க விக்ெகான்டாள். ஒ தட் ல் பாேல ம் அாிசிச் ேசா ம் நான் உண்ணக ெகாண்
வந் தந்தாள். பராட்டாவின் நிைனைவ மறந் நான் அவள் தந்த உணைவச் சுைவத்
உண்ேடன். பிறகு அப்ப ேய ெவளிேய விைளயாடப் ேபாய் விட்ேடன்.
ஏறக்குைறய ன் நாட்க க்குப்பின், நான் பள்ளியி
ந்
ட் க்குத் தி ம்பிக்
ெகாண்
ந்தெபா
சித்தப்பாவின் ட் க் கத ஒ க்கணித் த் திறந்தி ந்தைதக்
கண்ேடன். ட் ன் நிைல வாச க்குள்ளி ந் யாேரா என்ைன அைழத்தார் கள்.
அந்தக் குரல் எனக்குத் ெதாிந்த பழகிய குரலாக இ ந் த . நான் கதைவத்
திறந் ெகாண்
த்தக ட்ைடேயா அவ் ட் க்குள் ைழந் விட்ேடன். உள்ேள
யாைர ம் காண வில்ைல. என்ைன யறியாமேல நான் வாசற்க்கதைவச் சாத்திக்
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ெகாண் , நான் அன் ேபான அைறக்குள் ைழந்ேதன். சித்தி தைலவாாிக்
ெகாண்
ந்தாள். அவள் நிைலக்கண்ணா யிேலேய நான் வ வைதப்
பார்த் விட்டாள். சட்ெடன் தன் கத்ைத என் பக்கமாகத் தி ப்பினாள். ஆனால்
இந்த ைற அவள் டைவத் தைலப்பால் தன் கத்ைத
க்ெகாள்ளவில்ைல. சிறி
ேநரம் சங்ேகாசத்ேதா நின்றாள். அப் றம் ன் ேபாலேவ என்ைன வாாி அைணத் க்
ெகாண்டாள். நான் அைசயா மல் நின்றவா அவ ைடய அழகிய வட்டமான
கத்ைதேய பார்த் க் ெகாண்
ந்ேதன். ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அவள
விழிகளி
ந் இ ெபாிய கண்ணீர்த் ளிகள் உ ண் வந்தன. என்னால்
ெபா க்க
யவில்ைல. அவள் ஏன் அ கிறாள் என் கூட நான் ேகட்கவில்ைல.
நான் ைகைய விாித் க் ெகாண் அவைள ெந ங்கிேனன். சட்ெடன்
ழங்கால்
மண் யிட் க்ெகாண் அவள் உட்கார்ந்தாள். என இ ைக க ம் அவள்
குப் றத்ைத அைணத்தன. அவள் இ க்கி என்ைன மார் றத் த விக்ெகாண்டாள்.
அன் நான் தன் தலாக ெமன்ைமயின் ஸ்பாிசத்ைத உணர்ந்ேதன். நான் உண்
ைமயச் ெசால்

கிேறேன, என் உட ேல ஒ

ந க்க ம் ல்ல ாிப் ம் ஏற்பட்டன.

சித்தி வல ைகைய வி த் , என் கன்னத்ைதத் தன இட கன்னத்தில்
பதித் க்ெகாண்டாள். நாங்கள் ெவகு ேநரம் வைர அப்ப ேய அமர்ந்தி ந்ேதாம்.
கைடசியில் அவள கண்ணீர கன்னங்களில் வழிந் ஓடலாயிற் அந்தக் கண்ணீாில்
ஈர ம் இ ந்த ; ெவம்ைம ம் இ ந்த . எனக்கு என் நிைன வந்த . நான்
ெந க்கத்தில் அவ ைடய கத்ைதப் பார்த்ேதன். அவ ைடய உத கள்
த் க்
ெகாண்
ந்தன; இைமகள்
யி ந்தன. பிறகு அவ ைடய இரண்டாவ ைக ம்
தளர்ந் விட்ட . ெம வாக அவள் தன் கண்கைளத் திறந்தாள். இன்ைறய என் அறி
வளர்ச்சிையக் ெகாண் , 'அவ
ேசார்ந்தி ந்தன, அப்ெபா
கூற
ம். நான் அப்ெபா
என் ம் ெதாடங்கிேனன்.

ைடய கண்கள் அப்ெபா

கனத்தி ந்தன,

தான் ங்கி விழித்தாற்ேபா
ந்தன' என்
அவைள ஒன் ேகட்க வி ம்பிேனன். "சித்தி..."

அதற்குள்ளாகேவ அவள் வங்காள ெமாழி கலந்த ஹிந்தியில், "கி ஷ்ணா சந்திரா!
என் ெபயர் ராைத. என்ைன ராைத என்ேற ெசால் க் கூப்பி !" என்றாள்.
நான் தைலயைசத் , "உங்கள் இஷ்டப்ப ேய ெசய்கிேறன்!" என்ேறன். அேதா
நான் ேகட்க நிைனத்தைத மறந் , "சித்தப்பா எங்ேக?" என்

ேகட்ேடன்.

"அவர் ெசவ்வாய்ச் சந்ைதயில் கைடேபாடப் ேபாயி க்கிறார். அமாவாஸ்ைய தவிர
ேவ எந்த நா ம் அவ க்குப் ெபா
இ ப்பதில்ைல!" என்றாள் ராதா.
"ேவைலக்காாி..?" நான் ேகட்ேடன்:
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"அவைள நீக்கிவிட்ேடாம். அவள் நல்ல மாதிாி இல்ைல. எனேவ, நாேன எல்லா
ேவைலகைள ம் ெசய் ெகாள் கிேறன்!" என்றாள் ராதா.
திடீெரன் அவ க்கு என்ன ேதான்றிற்ேறா, ெதாியவில்ைல! இ வைர என் இட
ேதாளில் ெதாங்கிக் ெகாண்
ந்த த்தகப் ைபையக் கழற்றிக் கீேழ ைவத்தாள். என்
ேகாட்ைடக் கழற்றிக் கட்
ல் சி எறிந்தாள். வாைர அவிழ்த் என் ட்ஸ்கைள ம்
கழற்றி விட்டாள். அவள் என வல காைல ன்ேன எ த் ச் ெசன்
ழங்கா க்குக் கீழாக ம த்தாள். குதிகால் ஊன்றி நிற்குமா ெசய்தாள். இட
காைல அப்ப ேய ேநராக நிமிர்ந் இ க்கும்ப விட் விட்டாள். பிறகு அவள்
நாற் ற ம் பார் ைவைய ஒட் னாள். எைதேயா ேத னாற் ேபா
ந்த . சட்ெடன்
ஒ ெகா யில் ெதாங்கிக் ெகாண்
ந்த பிரம்ைப எ த் தாள். அந்தப் பிரம்ைப என்
ைகயில் ெகா த் அதன் ஒ
ைனைய என் உத கேளா ஒட் ைவத்தாள். பிறகு
சிறி பின் ெசன் என்ைன உன்னிப்பாகப் பார்த்தாள். அவள் உத களில் ப்ேபால
ஒ
ன்னைக ஓ ய . அைதத் ெதாடர்ந் வாயி
ந் ஒ நீண்ட ெப
ச்சும்
இைழந்த .
சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் அவள் தன் சிங்கார ேமைஜயின் ராயைரத் திறந்
ேராஜா நிறத்தில் ஒ நாடாைவ எ த் வந்தாள். என் ெபான்னிறக் ேகசங்கைளக்
ேகாதி, என் ன் ெநற்றிக்கு அ காகக் ெகாண் வந் , அந்த நாடாவினால் சுற்றி,
இட கா க்கு அ கில் அழகிய மலர்
சைமத்தாள். பிறகு நீண்ட கண்ணா
அலமாாிையத் திறந் மஞ்சள் நிற பனாரஸ் பட் ப் டைவ ஒன்ைற எ த்தாள். அைத
இப்ப
ம் அப்ப
ம் ரட் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட பக்கத் ச் சுவாில் மாட் யி ந்த
ஒ ெபாிய படத்தின் அ கில் ெசன்றாள். அந்தப் படத் க்கு ஒ மலர் மாைல
அணிவிக்கப் பட்
ந்த . ெவகு உன்னிப்பாக அந்தப் படத்ைதப் பார்த் ப் பார்த் த்
தன் மனத் தில் பதியைவத் க் ெகாண்டாள். அப் றம் என் பக்கம் தி ம்பி வந்தாள்.
படத்ைதப் பார்த் என் இ ப்பிேல ேவட் ையக் கட் னாள். எனக்கு ஆைட
அணிவித் அவள் மகிழ்ந் மாய்ந் ேபானாள். காண் ராக்டாின் சின்னப் ெபண்
இ க்கிறாேள, அவள் இப்ப த் தான் தன் அண்ணைனக் ெகாண்
திய ெபாம்ைம
வாங்கி வரச்ெசய் அலங்காித் மகிழ்வாள். எனக்கு ராைத அந்தப் ெபண்ைணப்
ேபாலேவ ேதான்றினாள்.
சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் அவள் சட்ெடன் பிரம்ைபப் பி ங்கிப் த்தக
ட்ைடக்கு அ கில் விட்ெடறிந் விட்டாள். என்ைனத் தன் ைககளில் ஏந்தி
இ ப்ேபா இ கத் த விக் ெகாண்டாள். அப் றம் ஏெழட்
ைற பம்பரமாகத்
தட்டா மாைல சுற்றி என்ைனத் தைரயில் இறக்கி நி த்திவிட்டாள். நான் அந்த
மயக்கத்தில் வி ந் வி ந் எ ந்ேதன். அவள் என இளஞ் சூட் க் கன்னங்கைளத்
தன் இ ைககளினா ம் அ ந்தப் பி த் க்ெகாண் ெநற்றியி ம் தைலயி ம்
த்தமாகப் ெபாழிந் விட்டாள்.
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சிறி

ேநரம் ெபா த்

அவள் என

அந்த ஆைடகைளக் கைளந்

ெசாந்த

உைடகைளப் ைனந் விட்டாள்; என்ைனப் பைழயப ேய ஆக்கிவிட்டாள். அவள்
சைமயலைறயி
ந் ஒ ெவள்ளிக் கிண்ணம் நிைறயப் பா ம் ஒ தட் நிைறயத்
திராட்ைச ம் ெகாண் வந் என்ெனதிாில் ைவத்தாள். அன் ேபாலேவ இன் ம்
தாய் தந்ைதயாின் உத்தர க் ெகதிராக நான் எல்லாவற்ைற ம் சாப்பிட் விட்ேடன்.
குளிய லைறக்கு என்ைன இட் ச் ெசன் அவள் ைக வாையக் க வி விட்டாள்.
பனிேபான்ற ெவள்ைளத் ண் னால் கத்ைதத் ைடத் க்ெகாண் நான் ெவளிேய
வந்ேதன். ராைத என் பின்னாேலேய வந்தாள். 'நாைளக்கு நீ ம ப

ம் விைளயாட

வா. உனக்கு நல்ல நடனம் ஆ க் காட் கிேறன்!' என்றாள். காண்
ெபண் கூ வ ேபாலேவ அவ ம் கூ வதாக எனக்குப் பட்ட .

ராக்டர் சர்தாாின்

வாச ல் மைழ ெபய் ெகாண்
ந்த . சிச் சீ ம் காற் ெதன்ைன மரங்கைளப்
ேபயாட்டம் ஆடைவத் க் ெகாண்
ந்த . நான் நைனந்தவாேற என் ட்
ைனவைர ெசன் தி ம்பி உள்ேள ேபாேனன். அம்மா அைலபாய்ந்
ெகாண்
ந்தாள். என்ைன எதிர் ேநாக்கியவா . அவள் அன்ேபா என்ைன
இதயத்ேதா அைணத் க் ெகாண்டாள். பிறகு ெபாய்க ேகாபத்ைத
வ வித் க்ெகாண் , "இத்தைன ேநர ம் எங்ேக இ ந்தாய்?" என்
நான் என் தாய் தந்ைதய ம் த்தகங்க
ைறயாகப் ெபாய் ெசான்ேனன்.

ேகட்டாள்.

ம் கட் ய கல்விக்கு எதிராக,

தன்

"அவனிந்தர் ட் ல், அவன் திதாக இயந்திரப் பம்பரம் வாங்கி வந்தி க்கிறான்,
அம்மா!" என்ேறன்.
அம்மா அைதக் ேகட்

அைமதி ற்றாள்.

2
ம நாள் பள்ளியில் என் மனம் ெசல்லேவ இல்ைல. ெவகு சிரமப்பட் ப் ெபா ைதப்
பி த் த் தள்ளிய பின்னேர பள்ளி வி ம் மணி அ த்த . விபன் சாவி ெகா த்தால்
ஓ ம ேமாட்டாைரப் த்தகப் ைபயில் ைவத் க்ெகாண் வந்தி ந்தான். அைதச்
சாைலயில் உள்ள நைட பாைதயில் ஓட் ஓட் நாங்கள் விைளயாடேவண் ம் என்
அவன் வி ம்பினான். ஆனால் அன் நான் அவ க்குக் கத்திாித்தாற்ேபால் பதில்
ெசால் விட்ேடன். நான் ராைதேயா விைளயாட வி ம்பிேனன். அன் அவள்
ஆடப் ேபாகும் நடனத்ைதக் கண் களிக்க ஆைசப்பட்ேடன்.
ட் க்குச் ெசன் கு க்கப் பால் ேவண்டாெமன் ஏேதா ெசால் ச் சமாளித்ேதன்.
அப் றம் அவனிந்தர் ட் க்கு விைளயாடப் ேபாவதாக ஒ ெபாய் ெசால் விட்
ராைதயின் ட் க்குள் ைழந்ேதன்.
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ராைத ன்னா
ந்ேத என்ைன எதிர்பார்த் நின் ெகாண்
ந்தாள். அன்
அவள் உைட மிகப் பிரமாதமாக இ ந்த . நான் இதற்கு ன் எந்தப் ெபண்ைண ம்
இத்தைன அழகாக உைட உ த்திச் சீவிச் சிங்காாித் க் ெகாண் பார்த்தேத இல்ைல.
அவள் என்ைன விரைலப் பி த் ச் சைமயர்கட் க்கு அைழத் ச் ெசன்றாள். என்ைன
ஓர் ஆசனத்தில் உட்கார ைவத் விட் அவள் தைரயிேலேய உட்கார்ந்
ெகாண்டாள். எதிேர ைவக்கப்பட்

ந்த ெவள்ளிப் பாத்திரத்தில், பால், பாேல , சாதம்,

சப்பாத்தி, கறிகாய், ெவண்ெணய் எல்லாம் ைவக்கப்பட்

ந்தன. ஒ

தங்க நிறத்

தட் ல் பழவைககள் பல வைகப்பட்
ந்தன. நான் ேவண்டாம், ேவண்டாம் என்
எவ்வளேவா ெசால்
ம் ேகட்காமல் சப்பாத்திகைள றித்
றித் என் வாயில் கறி
வைகக டன் வ ந் ஊட்டலானாள். விைரவிேலேய என் வயி நிைறந் விட்ட .
ராைத என்ைனக் குளியலைறக்கு இட் ச் ெசன் ைக வாையக் க வி விட்டாள்.
அப் றம் நாங்கள் பக்கத் அைறக்குச் ெசன்ேறாம். அைற யில் ஊ பத்தியின்
மணம் கமழ்ந் ெகாண்
ந்த . சிங்கார ேமைஜயின் மீ ஒ ெவள்ளித்
தாம்பாளத்தில் மலர் மாைலக ம் ெநய் விளக்குக ம் ஏற் வதற்குத் தயாராக
ைவத்தி ந்தன. என் கண்க க்கு ேநராகேவ டைவத் தைலப்பில்
ந் ெதாங் கிக்
ெகாண்
ந்த சாவிக் ெகாத்திளி ந் ஒ சாவிையத் ேத எ த் த் ணிகள்
ைவத்தி ந்த அலமாாிைய ராைத திறந்தாள். அதி
ந் மஞ்சள் நிறப்
ப்பட்
ஒன்ைற எ த் க் கட்
ன் மீ ைவத்தாள். ஓர் ஆணியி
ந் மயில்
ேதாைகயினால் ஆனா மகுடம் ஒன்ைற எ த்தவாேற, "கி ஷ்ண சந்திரா! இந்த
மகுடத்ைத நான் என் ைகயினாேலேய உனக்காகத் தயாாித்தி க் கிேறனாக்கும்!"
என்றாள்.
நான் வியப்பில் ஆழ்ந் நின்ேறன். அதற்குள் ராைத சிங்கார ேமைஜயின்
இ த் அதற்குள்ளி ந் ஒ
ல்லாங் குழைல எ த்தாள். பத்

ராயைர

நிமிடங்க க்கிள்ளாக எனக்கு ேவட்
த்தி, மகுடம் ைவத் , மலர் மாைல சூட் ப்
ல்லாங்குழ ம் ெகா த்
ந்திய நாைளப் ேபாலேவ நி த்திவிட்டாள். இன் ெனா
மாைலைய எதிர்த்தார்ேபாலச் சுவாில் மாட்டப்பட்
ந்த படத்தின் க த்தில்
அணிவித்தாள். நான் எதிர்த்தாற்ேபா
ந்த நிைலக்கண்ணா யில் என் கத்ைத
ேநாக்கிேனன். அ எதிேர ள்ள படத்ைதேபாலேவ இ ந்த . "ராதா! இ யா ைடய
படம்?" என்
அவள்
"என்

நான் ேகட்ேபன்.
வ த் , "உனக்குத் ெதாியாதா? கி ஷ்ண சந்திரனின் படம்!" என்றாள்.

ைடயதா?" என்

ேகட்ேடன் நான்.

"ஆமாமாம், கி ஷ்ண சந்திர

ைடய

தான்!" என்றாள் அவள்.
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தீக்குச்சிையக் கிழித் த் தட் ல் ைவத்தி ந்த ஐந் விளக்கு கைள ம் ராைத
ெபா த்தினாள். பிறகு இரண் ைககளா ம் தட்ைடத் க்கிக்ெகாண் என் அ கில்
வந்தாள், எதிேர நின்

ெகாண்

தன் இ

ேநரம் தியானத்தில் ஆழ்ந்தவள் ேபா

கண்கைள ம்

க் ெகாண்டாள். சிறி

ந் ,

பின்னர் கண்கைளத் திறந்தாள். தட் ல் ஒ
றம் குைழத் ைவத்தி ந்த ேகசாிப்
ேபா யில் சுட் விரைலத் ேதாய்த் அட் சைத ம் எ த் என் ெநற்றியில் திலகம்
இட்டாள். எனக்கும் தி ெமன் ஏேனா அவைளப் ேபாலேவ ேதான்றிய . நா ம்
சுட் விரலால் ேகசாிப் ெபா ைய எ த் அவள் ெநற்றியின் அ கில் திலகமிடக்
ெகாண் ேபாேனன்.அவள் ெநற்றிையக் குனிந் காட் னாள். என் விரல் பட்ட ம்
அவள் ந ங்கிவிட்டாள். அவள் ைகயி
ந்த விளக்குத் தட் ம் ந ங்கிய . விளக்கின்
சுடர் ஆ ய ; ஊ பத்திப் ைக ஆ ய . அவள
ஆ ய ; அந்த ஆட்டத்தில் ஒ

த்த ஒ

கால்களில் ெகாஞ்சும் சலங்ைக

ேம ஆ ய . தி ெமன்

அவள் நின்ற

நிைலயிேலேய ஆ னாள். அைதத் தவிர்க்க அவள் ன் ேனறியெபா
, எங்ேக கால்
வ க்கிக் கீேழ வி ந் வி வாேளா என் ேதான்றிய . ஆனால் நல்ல ேவைளயாகச்
சட்ெடன் சமாளித் க் ெகாண்டாள். ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அவ ைடய அந்த
வ க்களி ம் சமாளிப்பி ம் ஒ ேவகம் கண்ட . நடனம் ெதாடங்கிவிட்ட
என்பைத நான் உணர்ந் ேதன். அவள் இ ப்ைப வைளக்கும் ெபா ெதல்லாம், அவள
அவிழ்ந் நீண்ட கூந்தல் தைரயத் ெதாட்ட . காற்றின் அைசவிேல அைலயைலயாகப்
ரண் இரண் மடங்காக ம் காட் திய . ேவகம் மீண் ம் கூடத் ெதாடங்கிய .
சலங்ைககளின் ஒ யினால் அைறயில் ஒ
ைனப்பா கூ ய . கதி ேவகத் திேல
இன் ம் சூ பி த்த . விளக்கின் எாிகின்ற சுடர்கள் என்ைனச் சுற்றி ஓர் ஒளிவட்டம்
கூட் ன. என் கண்கெளதிேர நட்சத்திரங்கள் சுழன்றன. என்ைனச் சுற்றி எத்தைனேயா
ராைத கள் எனக்குக் காணப்பட்டனர். என் உ ெவாத்த எத்தைனேயா பிள்ைளகள்
நான் அணிந்தி ந்த உைடயில் அவர்கேளா இ ந்த னர். நாேன கூட என் வசத்தில்
இல்ைல என் எனக்குத் ேதான்றிய . என் ைடய விரல்கைளப் பலவந்தமாக
இ த் ப் ல்லாங்குழ ன் வாரங்களில் யாேரா ைவப்ப ேபால ம் எனக்குப்
பட்ட . நான் ெபாிய வாரத்தில் என் கீ தட்ைடக் ெகாண் ெசன் உரக்க
ஊதிேனன். என் சின்னச் சின்ன விரல்கள் அப்ப எப்ப த்தான் அந்தத் வாரங்களில்
நடனம் ாியத் ெதாடங்கினேவா, ெதாியவில்ைல! நான் என் ேம ல்லாங்குழல்
வாசித்ததில்ைல. ல்லாங்குழல் மட் ம் என்ன, ேவ

எந்த வாத்திய ம் கூட எனக்கு

வாசிக்கத் ெதாியா . அப்ெபா
நான் வாசித்த ல்லாங்குழல் வாசிப் இ க்கிறேத,
அ ேபாலப் ெபாிய ைக ேதர்ந்த வித் வான் வாசித் க் கூட நான் ேகட்டதில்ைல.
சி கச் சி க என் விரல்கள் தளர்ச்சி ற்றன. நடனத்தின் ேவக ம் குைறந்

நிற்கிற

பக்குவத் க்கு வந் விட்ட . ராைத ஒ த்தியானாள்;நா ம் ஒ வன் ஆேனன்.
அைறயில் சமாதி நிைலேபான்ற ெமௗனம நிலவிய . ராைத கு காரர்கைளப்ேபால
ஆ க் ெகாண்
ந்தாள். ஆனால் தீபங்கள் உள்ள தட்ைடக் ைக ந வவிடவில்ைல.
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நான் என்னிடத்தி

ந்

எ ந்

அவைள ெந ங்கிேனன். அவள் ைகயி

ந்த

தட்ைட வாங்கிச் சிங்கார ேமைஜமீ ைவத் தான் தாமதம், ராைத 'தி ம்' என்
தைரயில் வி ந் விட்டாள். ல்லாங்குழைளக் கட்
ல் விட்ெடறிந் விட் நான்
அவைளத் தாங்கிேனன். அந்த ேநரத்தில் எனக்கு எங்கி ந் தான் அவ்வள பலம்
வந்தேதா, ெதாியவில்ைல! அப்ெபா
நான் என்ைன எல்லா வைகயி ம் ஒ
மனித னாகேவ கண்ேடன். என் ேவட் த் தைலப்பினால் அவ க்கு விசிறி ற்றி ம்
சுய நிைன க்குக் ெகாண் வந்ேதன். அவள் எ ந் என் கன்னத்ைத த்தமிட்டாள்.
என ஒவ்ெவா நரம்பி ம்
ப் ெவள்ளமாகப் ெப கிய . நான் அைர நிைனவில்
அவைள என ைககளில் ஏந்திக்ெகாண்ேடன். அவ ம் ந ங்கிவிட் டாள். அேத
ேநரத்தில் தன் ைககளால் இ கத் த விக்ெகாண் தன்ைன என் பி யில்
நிச்சலனமாக விட் விட்டாள். நான் அவள் கன்னத்ைத

த்தமிட்ேடன், உத கைள

த்தமிட்ேடன்; கண் மலர்கைள த்தமிட்ேடன், கூந்தைல த்தமிட்ேடன். ஆனால்
அவள் அைசவற் என் பி யில் கிடந்தாள். நான் அவள் கத்ைத நிமிர்ந்
ேநாக்கிேனன். சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் அவள் தன அைர மயக்க ற்ற கண்கைள
இேலசாகத் திறந் தாள்; உடேன சட்ெடன்

ம் ெகாண்டாள்.

தி ெமனக் கத தட் ம் ஓைச ேகட்ட . நாங்கள் எ ந் நின்ேறாம். ஆனால்
யா ைடய குர ம் ேகட்கவில்ைல. என்ைனப் பைழயப ேய கிஷன் சந்த்
ஆக்கிவிட்டாள். நான் என் ட் க்குப் ேபானெபா
ெவகு ேநரம் ஆகிவிட்ட .
3
என்ைன டாக்டாிடம் காண்பித்தார்கள். என் உடல் நலம் சாியாகேவ இ க்கிற
என் அவர் கூறினார். "இவ
டாக்டைரக் ேகட்டார்.

க்கு ஏன் சிறி ம் பசிேய இல்ைல?" என்

"சீரண சக்தி சாியாகத்தாேன இ க்கிற !" என்

என் தந்ைத

விைட அளித்தார் டாக்டர்.

பள்ளிப் பாீட்ைசயி ம் என்ைனப் பற்றி 'ாிப்ேபார்ட் ' நல்ல ப ேய அைமந்த
இ ந்தா ம் என் மீ ஒ கண் ைவத் எல்ேலா ம் கவனித் வரலாயினர்.
நான் தின ம் ராைதயின் ட் க்குப்ேபாய் வந்ேதன். இ பற்றி யா க்கும் ஒ
ெபா
ம் எந்த விதமான ஐய ம் ஏற் பட்டதில்ைல. அனால் நான் தின ம் இரவில்
சாியாகச் சாப்பி வதில்ைல என்பதனால் என் அம்மாவின் கவைல அதிகாித்த . அவள்
ப் த் லக்கும் ைறயினைரப் ேபால என் நடவ க் ைககைளக் கவனிக்கலானாள்.
ஒ நாள் நான் ராைதயின் ட் க் குப்ேபானெபா
, என்பின்னால் எனக்குத்
ெதாியாமல் ஒளிந் மைறந் வந்தி க்கிறாள். உட் ரமாகக் கத தாளிடப்பட்
விட்ட காரணத்தால், அவளால் உள்ேள வர

யவில்ைல. ெவளிேய அவள் உரக்கக்
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குரல் ெகா த் அைழப்ப மட் ம் காதில் வி ந்த . 'ராம்பியாாி! ராம்பியாாி!' என்
அவள் அைழத்த ெசவிப் பைறயில் வந் ேமாதிய .
நான் பயந் விட்ேடன். ஆனால் ராைத சட்ெடன் கண்ணன் ஆைடகைளக்
கைளந் என் உைடகைள உ த்திவிட்டாள். குரல் வ கின்ற ேவகத்திேலேய என்
ைககால்கைளக் க வி விட்டாள். அப் றம் என்ைன அேத அைறயில் ஒளித் விட்
அவள் மட் ம் ெவளிேய ேபானாள். கதைவத் திறந்
அம்மா சமாசாரம்?" என்
"கிஷன் எங்ேக?" என்

என் அன்ைனயிடம், "என்ன

ேகட்டாள்.
ேகாபம ெபாங்கும் கண்கேளா

"இங்கு தான் எங்ேகயாவ

இ ப்பான்!" என்

அம்மா ேகட்டாள்.

பதில் அளித் தாள் ராைத.

"அவன் உள்ேள ைழந்தைத நாேன என் கண்களால் பார்த்ேதேன!" என்
குர ல் ேகட்டாள் அம்மா.

இ க்

"உள்ேள ேபாய்ப்பார்க்கிேறன்!" மிக ம் அைமதிேயா பதில் ெசான்னாள் ராைத.
"நான் ங்கிப்ேபானால் கதைவத் தாளிட் க்ெகாண் அவன் தனியாக எத்தைனேயா
ைறகள் விைளயா க் ெகாண்
ந்தி க்கிறான். அ ேபால..."
உள்ேள வந்

அவள் என் ைககைளப் பற்றிக்ெகாண்டாள். நான் பயத்தில்

கதியற்றவன் ேபால ந ந ங்கிவிட்ேடன். "பயப் படாேத, கண்ணா! நாம்
தி டவில்ைல. பாவம் ெசய்யவில்ைல!" என் எனக்குத் ைதாியம் ெசான்னாள் அவள்.
நான் பிரயாைச டன் ணிைவ வ வித் க் ெகாண்ேடன். அவள் என்ைன
இ த் க்ெகாண் ெவளிேய வந்தாள். என் ைககைளப் பி த் அம்மாவிடம்
ெகா த் , "இந்தா ங்கள், பி
ங்கள் உங்கள் ெவண்ெணய்த் தி டைன! உள்
அைறயில் ஒளிந் ெகாண்
ந்தான்" என்றாள்.
என் அன்ைன என்ைனவிட் விட்

உள்ேள

ைழந் விட்டாள். பக்கத்

அைறயில்

சிதறிக் கிடந்த ெபா ள்கைள ம், எாிகின்ற ேஜாதி விளக்குகைள ம் கண்டவள்,
'ஊ..ஹூம்; என்றாள் உரக்க. பிறகு ஒ சந்ேதகப் பார்ைவைய ராைதயின் மீ
சிவிட் ெவகு மி க்ேகா ெவளிேய தி ம்பி வந்தாள். வந்த ம் கண் மண்
ெதாியாமல் என்ைன அ க்கத் ெதாடங்கிவிட்டாள். ராைத என்ைன வி விக்க
ெவளிேய வந்தாள்; பிறகு தி ம்பி விட்டாள். என் கன்னத்தில் வி ம் அைறகைளக்
கண் அவள் குைல ந ங்கி விட்டாள்.
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என்ைன இ த் ச் ெசன் அைறயில் அ த்தபின் அம்மா அப்பாவின் வரைவ
எதிர்பார்க்கத் ெதாடங்கினாள். நான் ேவண் ெமன்ேற குறட்ைடவிடத்
ெதாடங்கிேனன். அம்மா மிகுந்த அன்ேபா அப்பா க்கு உண பாிமாறினாள்.
உண அ ந்தி
ந்தபின் வராந்தா க்கு வந் சிறி ேநரம் அப்பா உலாவினார்.
பிறகு கட்
ல் ெசன் ப த் க்ெகாண்டார். அம்மா ம் தன சைமயலைற
அ

வல்கைள

ெம

த் க்ெகாண்

தன

ப க்ைகக்கு வந்தாள். சிறி

வாக, "உங்கைளத்தாேன! விழித் க் ெகாண்

அப்பா ரண்
"நான் ஒ

ப த் , "என்ன?" என்

ேநரம் ெபா த் ,

க்கிறீர்களா?" என்

ேகட்டாள்.

ேகட்டார்.

சமாசாரம் ெசால்லேவண் ம் என்றி ந்ேதன்!" ெசால்

அவள், தான் ெசால்லப்ேபாகும் விஷயம் மிக ம்
காட் க்ெகாண்டாள்.

க்கியமான

ம்

ைறயிேலேய

என்

"என்ன சமாசாரம்?"
அம்மா அன்

ேகட்டைத ம் பார்த்தைத ம் அப்ப ேய ெசான்னாள். அப் றம்

வாக, "இந்த வங்காள மாயமந்திரக் காாி என் பிள்ைளைய அைறயில் அைடத்
என்ன ெசய்கிறாேளா, விளங்கவில்ைல!" என்றாள்.
"ைபத்தியம் ேபாலப் ேபசாேத!" என்றார் அப்பா.
அம்மா விடவில்ைல. தன் எண்ணத்ைத வ

த்திச் ெசான்னாள்.

"சாி, காைலயிேல அந்தக் கிழவைனப் பார்த் ப் ேபசுகிேறன்!" என்
பிறகுதான் அவள் நிம்மதி ற்றாள்.

அப்பா கூறிய

4
ன்றாவ நாள், நான் பள்ளியி
ந் தி ம்பியெபா
, என் ட் க்குப்
ேபாகாமல் ராைதயின் ட் ப் பக்கம் ெசன் ேறன். வாசற்கத மல்லாந் திறந்
கிடந்த . ட் க்குள் ஒ ெபா
ம் இல்ைல. கண்கைளக் கசக்கிவிட் க் ெகாண்
கவனமாகப் பார்த்ேதன். ஆள் அரவேம அங்கு இல்ைல. பக்கத் அைறக்குள்
ெசன்ேறன். அங்கும் யாைர ம் காேணாம். என் உட
ந் ஏேதா ஓர் அவயத்ைத
ெவட் எ த் விட்டாற் ேபா
ந்த எனக்கு. நான் த்தகப் ைப டன் அைறயின்
ஒ
ைளயில்ேபாய் விக்கித் உட்கார்ந் விட்ேடன். பாதாளத்ைத ேநாக்கிச்
ெசல்வ ேபான்ற உணர்வில் ழ்கிேனன். அப்ெபா
திடீெரன் யாேரா என்
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ைகையப் பி த்தார்கள். ராைதயாக இ க்கும் என்
த ல் எண்ணிேனன். ஆனால்
பி மிக ம் அ த்தமாக இ ந்த . தைல நிமிர்ந் பார்த்ேதன். எதிேர அம்மா நின்
ெகாண்
ந்தாள். நான் அ
விட் ேடன். அம்மா என்ைனக் கரகரெவன் இ த் க்
ெகாண் எங்கள் ட்ைட ேநாக்கி நடந் ெகாண்
ந்தாள்.
------------------6. விந்ைதச் ெசயல்
"...அப் றம் நானக் பாபா சுற்றிக்ெகாண்ேட ஹஸன் அப்தால் காட் க்குப் ேபாய்ச
ேசர்ந்தார். க ங்ேகாைட, ெகா
ெகாண்

வந்

தள்

த் கிற ெவய்யில், உள் நாக்ைக ெவளியிேல

கிறாற் ேபால, எத்திைச ேநாக்கி

ம் ஈ காக்ைக கிைடயா .

கர
ரடான கற்கள், கற்கைள விட்டால் மணல், எாிந்த தர்கள்; உலர்ந்த மரங்கள்.
கண்க க்ெகட் ய ரம் எங்குேம மனித நடமாட்டம் கிைடயா ."
"அதற்கு அப் றம் அம்மா?" ஆர்வத்தில் அவசரம் ெதானிக்கக் ேகட்ேடன்.
"நானக் பாபா தியானத்தில்

ழ்கி நடந்

ெகாண்

ந்தார். மர்தானா க்ேகா ஒேர

தாகம். நா வறண் விட்ட . ஆனால் அங்ேக தண்ணீர் எங்ேக கிைடக்கும்? 'மர்தானா!
ெபா த் க் ெகாள்! அ த்த கிராமத் க்குப்ேபாய் எவ்வள

ேவண் ேமா, அவ்வள

தண்ணீர் ப கலாம்!' என்றார் பாபா, ஆனால் மர்தானா க்குத் தாகம் என்றால்
அப்ப ப்பட்ட தாகம். அைதக் ேகட்ட ம் நானக் பாபா க்குக் கவைலயாய்ப்
ேபாய்விட்ட அந்தக் காட் ேலா எத்தைன ெதாைல ேபானா ம் தண்ணீர்
கிைடயா . மர்தானாேவா பி வாதம் பி க்கத் ெதாடங்கிவிட்டான். எல்ேலா க்குேம
ெப ங் கஷ்டமாகிவிட்ட . பாபா அவ க்கு மீண் ம் எ த் ச் ெசான்னார், 'இங்ேக
எங்குேம தண்ணீர் கிைடயா . நீ சற் ப் ெபா த் க்ெகாள். ஆண்டவனின்
வி ப்பத் க்கு அ பணி!' என் . ஆனால் மர்தானா அப்ப ேய உட்கார்ந் விட்டான்,
அைசயாமல். ஓர கூட அவனால் ன்ென த் ைவக்க
ய வில்ைல. பாபா
தவித் ப்ேபானார். மர்தானாவின் பி வாதத்ைதக் கண்

கு

நானக்

ர வ த்தார்;

வியந்தார். என்ன ெசால்
ம் மர்தானா ேகட்காமல் ேபாகேவ, நானக் பாபா
தியானத்தில் ழ்கினார். கு நானக்கின் கண்கள் திறந்தேபா
மர்தானா
மீைனப்ேபாலத்
த் க் ெகாண்
ந்தான். ஸத் கு அவைனக் கண்ட இளநைக
ாிந் , 'தம்பி மர்தானா! இந்த மைலயிேல ஒ கு ைச இ க்கிற . அதில் வலீ
காந்தாாி என்ற ெபய ள்ள ஒ
றவி இ க்கிறார். நீ அவாிடம் ெசன்றால் உனக்குத்
தண்ணீர் கிைடக்கலாம். இந்தப் பகுதியில் அவ ைடய கிண ஒன்றில் தான் கு நீர்
இ க்கிற . மற்றப

ேவ

எங்குேம நீர் இல்ைல' என்

கூறினார்."
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"அப் றம் என்ன ஆயிற் , அம்மா!" நான்

த்ேதன், மர் தானா க்குத் தாகம்

தீர்த் க் ெகாள்ளத் தண்ணீர் கிைடத்ததா, இல்ைலயா என்

அறிந் ெகாள்ள.

"மர்தானா க்குத்தான் நல்ல க ைமயான தாகமா? இைதக் ேகட்ட ம் மைலப்பக்கம்
ஓ னான். சுட்ெடாிக்கும் ந ப் பகல் ேவைளயில் ஒ
றம் தாகம், ம
றம் மைலப்
பயணம்! அவ க்கு ச்சு ட் ய . உடல் வியர்ைவயில் ெதப்பமாகிய . மர்தானா
ெவகு கஷ்டப்பட் மைலைய அைடந்தான். வலீ கந்தாாிைய வணங்கித் தண்ணீர்
ேவண் நின்றான். வலீ கந்தாாி கிணற் ப்பக்கம் ஜாைட காட் னார். அவன்
கிணற்ைற ேநாக்கி நடக்கத் ெதாடங்கிய ம், வலீ கந்தாாியின் மனத்தில் ஏேதா ஒ
நிைனப் எ ந்த . மர்தானாைவ நி த்தி, "அப்பேன! நீ எங்கி ந்
என் ேகட்டார்.

வ கிறாய்?"

"நானக் பீாின்ேதாழன் நான். பயணம் றப்பட்ட நாங்கள் இந்தப் பக்கம் வந்
ேசர்ந்தி க்கிேறாம். எனக்குக் க ம் தாகமா யி க்கிற . இங்ேக கீேழ எங்குேம
தண்ணீைரக் காேணாம்" என்றான் மர்தானா. நானக் பாபாவின் ெபயைரக் ேகட்ட
மாத்தி ரத்திேல வலீ கந்தாாிக்குப் ெப த்த ேகாபம் வந் விட்ட . உடேன அவர்
மர்தானாைவத் தன் கு ைசயி
ந் ெவளிேயற்றி விட்டார். கைளத் க் கைளத் க்
கீேழ இறங்கி வந்த மர்தானா நானாக் பாபாவிடம் குைற கூறினான். அவன் யரக்
கைதையக் ேகட்ட நானக்
வ த்தார். "மர்தானா! மீண் ம் ஒ
ைற நீ ேபாய் வா"
என்றவர் ஓர் ஆேலாசைன ம் கூறினார். "இம் ைற நீ வணக்கத்ேதா அடக்கமான
உள்ளத்ேதா ேபாய்வா. நான் நானக் பக்கிாியின் ேதாழன் என் ெசால் ."
மர்தானா க்ேகா ெபா க்க
யாத நாவறட்சி. தண்ணீேரா எங்குேம
கிைடக்கவில்ைல. மனத் ள் ெபாங்கிப் ெபா மிக்ெகாண் , குைற கூறிக்ெகாண்
மைல ஏறிப் ேபானான். ஆனால் வலீ கந் தாாி அவ க்கு மீண் ம் தண்ணீர்
தரவில்ைல. "நான் ஒ நாத்தி கனின் ேதாழ க்குச் சிறாங்காய்த் தண்ணீர் கூடத்
தர
யா . என் கூறி வலீ கந்தாாி மர்தானாைவ பைழயப ேய மீண் ம்
தி ப்பிவிட்டார். இந்தத் தடைவ மர்தானா மைலயி
ந் கீேழ இறங்கி
வ ம்ெபா ேத அவன் நிைல மிக ம் ெகட் விட்ட .
வறட்சியினால் உதட் த் ேதால் ெபா க்குத் தட் விட்ட . கத் திேலா வியர்ைவ
வழிந் ெகாண்
ந்த . இனி அதிக ேநரம் உயிர் தாிக்க மாட்டான் என்ேற
ேதான்றிய . பாபா நானக் அவன் ெசான்ன

வைத ம் ேகட்டார். 'தன்ன

நிரங்கார்' [அ வமான ெபா ள்] என் கூறிக்ெகாண் மீண் ம் ஒ
ைற வலீயிடம்
ெபாய் வா என் மர்தானாவிடம் கூறினார். கட்டைளையச் சிரேமற் தாங்கி மர்தானா
றப்பட்டான். ஆனால் ந வழியிேல தன் உயிர் ேபாய்வி ம் என் அவன்
எண்ணினான். ஆயி ம் எப்ப ேயா ன்றாம் ைறயாக மைலேயறி மர்தானா வலீ
கந்தாாியின் கால யில் ேபாய் வி ந்தான். ஆனால் ேகாபத் தீயில் எாிந்த றவி
இத்தடைவ ம் அவன் ேவண் ேகாைள ம த்தார். 'தன்ைனத் தைலவன், கு என்
கூறிக் ெகாள் ம் நானக் தன் சீட க்கு ஒ வாய் தண்ணீர் ெகா க்கக் கூடத் திறன்
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அற்றவனா?' என் ஏசினார் வலீ கந்தாாி. இன் ம் என்ன என்னேவா ேக
ம்
குத்த மாகக் ேகட்டார். இந்தத் தடைவ மர்தானா கீேழ ேபாய்ச் ேசர்ந்தெபா
நாவறட்சியினால் ேசார்ந் ேபாயி ந்தான். நானக்கின் கால்களில் ர்ச்ைச யற்
வி ந் விட்டான். கு நானக் பாபா மர்தானாவின்
ைகத் தடவிக் ெகா த்தார்.
அவ க்கு ஆ தல் அளித் த் ைதாியம் ஊட் னார். மர்தானா கண்கைளத் திறந்தான்.
நானக் பாபா அவைன எதிேர ள்ள ஒ கல்ைலத் க்குமா கூறினார். மர்தானா
ெவகு பிரயாைசேயா அக்கல்ைலத் க்கினான். கீேழ யி ந் நீர் னலாகப் ெபாங்கி
வந்த . வாய்க்கால் ஓ வ ேபால் ஓ ய . பார்த் க் ெகாண்
க்கும் ேபா ேத
நாற் ற ம் நீர் நிைறந் விட்ட . இேத ேநரத்தில் வலீ கந்தாாிக்கு நீர்
ேதைவப்பட்ட . கிணற்ைறப் பார்த்தார். அதில் ஒ ெபாட் க்கூட நீர் இல்ைல. வலீ
கந்தாாிக்கு ஏற்பட்ட வியப் க்கு ஓர் எல்ைல இல்ைல. மைலக்குக் கீேழா தண்ணீர்
ெவள்ளேம வந்தாற் ேபா
ந்த . ெபாங்கு மாங்கடல்ேபாலப் னல் அல்லவா
ெபாங்கி

சிக்ெகாண்

ெதாைலவில், ஒ

ந்த ! வலீ கந்தாாி கீேழ பார்த் தார். ெதாைலவில், ெவகு

க ேவல மரத்த யில் நானக் பாபா ம் அவ ைடய ேதாழர்க

ம்

உட்கார்ந்தி ப் பைதக் கண்டார். ேகாபம தைலக்ேகறேவ, வலீ ஒ பாைறையத் தம்
பலம் ெகாண்டமட் ம் கீேழ ேவகமாக உ ட் விட்டார். ெப ம் பாைற ஒன் தன்ைன
ேநாக்கி உ ண் வ வைதக் கண்ட மர்தானா கிாீச்சிட்டான். நானக் பாபா மிக ம்
அடக்கமான குர ல் அைமதியாக 'தன்ன நிரங்கார்' என் கூ மா மர்தானாவிடம்
ெசான்னார். மைலயி
ந் உ ண் வந்த கல் தம தைலக்கு ேநேர வந்த ம் கு
நானக் ைகைய நீட் த் தம உள்ளங்ைகயினால் அைதத் த த் விட்டார். ஹஸன்
அப்தா ல், இப்ெபா
அதன் ெபயர் 'பஞ்ஜா ஸாஹப்' என் ஆகி விட்ட , ஒ
கற்பாைறயில் நானக் பாபாவின் உள்ளங்ைக அைடயாளம் இன் ம் இ க்கிற ."
எனக்கு இந்த ஸாகீ (கைத) மிக ம் பி த்த . ஆனால் ஒ
நி த்திய ெசய்திையக் ேகட்ட
நடக்க

ம்? ஒ

மனிதன் ஒ

ம், எனக்குச் சப்ெபன்

ைகயால் பாைறைய

ஆகிவிட்ட . இ

எப்ப

ெபாிய பாைறையத் தன் ைகயினால் எப்ப த்

த த்தாட் ெகாள்ள
ம்? அ மட் மா? அந்தப் பாைறயில் இன் ம் கூட நானக்
பாபாவின் உள்ளங்ைக அைடயாளம் இ க்கிறதாேம!-எனக்குத் ளிக் கூட நம்பிக்ைக
ஏற்படவில்ைல. 'பிற்காலத்தில் யாராவ ெச க்கி இ க்க லாம்' என் அம்மாவிடம்
நான் விடாப்பி யாக வாதா க் ெகாண்
ந்ேதன். கல் க க யி
ந் நீர் ஊற் க்
கிளம்ப
ம் என்பைத நான் ஒப் க்ெகாள் கிேறன். விஞ்ஞானத் தில் இ ேபால
எத்தைனேயா கண் பி ப் கள். அவற்றின் உதவி ெகாண் எங்ேக தண்ணீர்
இ க்கிற என்பைத அறியலாம். ஆனால் ஓர் ஆள் தன்ன கில் ஓ வ ம் பாைறையக்
ைகயால் பி த் நி த்தினான் என்பைத என்னால் ஒப் க் ெகாள்ள
யா . நான்
நம்பவில்ைல என்பைத என் கத்ைதப் பார்த்ேத என் தாயார் ாிந்
ெகாண் விட்டார். எனேவ ெமௗனம சாதித்தாள்.
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"உ ண் வ ம் மைலைய ஒ வனால் எப்ப த் த த் நி த்த
ம்?" இந்தக்
கைதயின் நிைன வ ம் ெபா ெதல்லாம் நான் சாரமற்ற ஒ சிாிப் ச் சிாித் க்
ெகாள் ேவன் .
பல ைற இந்த ஸாகீ கு த்வாராவில் கூடச் ெசால்லப் பட்ட . ஆனால்
மைலப்பாைறையக் ைகயால் நி த்திய கட்டம் வ ம் ெபா ெதல்லாம் நான் தைல
அைசத் வி ேவன், அவ நம்பிக்ைகையக் காட் .
சில நாட்க

க் ெகல்லாம் 'பஞ்ஜா ஸாஹப்'பில் 'ஸாகா' நைட ெபறப்ேபாவதாக

நாங்கள் ேகள்விப்பட்ேடாம். ஆமாம், அந்த நாட்களில் அ க்க

'ஸாகா' நடப்ப

உண் . எப்ெபா
'ஸாகா' நடந்தா ம் அன்
ட் ல் அ ப் எாியா என்ப ம்
இரவில் தைரயில் தான் ப த் உறங்கேவண் ம் என்ப ம் எனக்குத் ெதாி ம்.
ஆனால் இந்த 'ஸாகா' என்ப

என்ன ெவன்

எங்கள் கிராமம் 'பஞ்ஜா ஸாஹப்'பி

ந்

மட் ம் ெதாியா .
அதிகத் ெதாைலவில் இல்ைல. இந்த

'ஸாகா' ெசய்தி அறிந்த ம் எங்கள் அம்மா 'பஞ்ஜா ஸாஹப்' க்குப் றப்பட்
விட்டாள். அவள் கூட நா

ம் ேபாேனன்; என் தங்ைக ம் வந்தாள். வழி ெந க அம்மா

வின் கண்களில் நீர் கைர கட் யி ந்த . இந்த 'ஸாகா' என்ப
வியந் ெகாண்
ந்ேதாம்.
'பஞ்ஜா ஸாஹப்' ெசன்ற ம் நாங்கள் ஒ

என்ன என்

நாங்கள்

விந்ைதக் கைத ேகட்ேடாம்.

ஏேதா ஒ ெதாைலவான நகரத்தில் ஒ பரங்கியன் நிரா த பாணிகளான
இந்தியர்கள்மீ குண்
சிப் பலைரக் ெகான் விட்டான். இறந்தவர்களில்
இைளஞர்க ம் இ ந்தார்கள்; திய வர்க ம் இ ந்தார்கள். உயி டன்
தப்பியவர்கைள ெரயில் வண் யில் ஏற்றி ஏற்றி ேவ ஒ நகரத்தின் சிைறச்சாைலக்கு
அ ப்பிக் ெகாண்
ந்தார்கள். ைகதிக க்ேகா தாங்க
யாத பசி-தாகம். ஆனால்
வண் ைய ந வில் எங்குேம நி த்தக் கூடா

என்

உத்தர . இந்தச் ெசய்தி 'பஞ்ஜா

ஸாஹப்' ைப எட் ய , மக்கள் ேகாபத்தினால் ெகாதித்

எ ந்தார்கள். 'பஞ்ஜா

ஸாஹப்'பில் கு நானக் அவர்கேள மர்தானாவின் தாகத் ைதத் தணித்தி ந்தார்.
அந்தப் ெப ைம வாய்ந்த நகரத்தின் வழியாகப் பயணிகள் பசி ம் பட் னி மாகப்
ேபாவதா? அ
எப்ப

ம் ஏ ம் குற்ற மற்ற மக்கள், ெகா ைம இழக்கப்பட்ட மக்கள்? அ

ம்? எனேவ, வண் ைய நி த்தித் தீ வ

என்

ஆயிற் .

ஸ்ேடஷன் மாஸ்ட க்கு ம க் ெகா க் கப்பட்ட , ெட ேபானில் கூறப்பட்ட ;
தந்தி ம் ெகா க்கப் பட்ட . ஆனால் வண் ைய வழியில் எங்கும் நி த்தக்கூடா
என்ப பரங்கியனின் உத்தரவாயிற்ேற! வண் யில் உட்கார்ந் தி ந்த சுதந்திரதாகம்
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மிகுந்த வி தைல ரர்கள், நாட் ப் பற் நிைறந்த இந்தியர்கள் பசியால் அல்லவா
வா க்ெகாண்
ந்தார் கள்! அவர்க ைடய தாகத்ைதத் தீர்க்கத் தண்ணீ க்கும்
அல்லவா தைட விதிக்கப்பட்
கூடா

என்ப

ந்த ? வண்

'பஞ்ஜா ஸாஹப்'பில் நிற்கா ; நிற்கக்

உத்தர . ஆனால் 'பஞ்ஜா ஸாஹப்'பில் உள்ள மக்களின் உ தியான

தீர்மானம் என்ன ெவன்றால், வண் ைய எப்ப

ம் 'பஞ்ஜா ஸாஹப்'பில் நி த்திேய

தீரேவண் ம். நகரத் மக்கள் ஸ்ேடஷனில் ெராட் கள், ாிகள், ப ப் -பாயச
வைககள் எல்லாவற்ைற ம் ெகாண் வந் குவித் விட்டார்கள்.
ஆனால் வண்
அைத எப்ப

திக் காற்ைறப்ேபால் வ ம், யைலப்ேபால் ேபாய்வி ேம!-

நி த் வ ?

அப் றம் என் அம்மாவின் ேதாழி எங்க

க்குக் கூறினாள்; "அங்ேக தண்டவாளத்தில்

தைலைவத் அவர் ப த் விட்டார், என் குழந்ைதகளின் தந்ைத. அவேரா
அவ ைடய கூட்டாளி க ம் ப த் விட்டார்கள். அதற்குப் பின் நாங்கள் ெபண்கள்
ப த் விட்ேடாம். அப் றம்...? எங்கள் குழந்ைத-குட் க
வந்த . ெதாைலவி

ந்

ம் ப த் விட்டன. வண்

கூவிக் ெகாண் , கதறிக்ெகாண் , நீள விசில்

ெகா த் க்ெகாண் , வண்

ெதாைலவில்தான் வந்

ெகாண்

ந்த

என்றா

ம்

அதன் ேவகம் குைறந் விட்ட . என்ன இ ந்தா ம் ெரயில் வண் இல்ைலயா?
ஓரள ஓ த்தான் நிற்கேவண் ம். நான் பார்த் க் ெகாண்
க்கும்ேபா ேத
ெரயி ன் சக்கரங் கள் அவ ைடய மார்பில் ஏறிவிட்டன. அப் றம் அவ க்குப்
பக்கத்தில் இ ந்தவர்ேமல் ஏறிய ... நான் என் கண்கைளத் திறந்தேபா
என்
தைலேமல் நின் ெகாண்
ந்த . என் டன் ப த்தி ந்த ெபண்களின்
இதயங்களி
ந் 'தன்ன நிரங்கார்' 'தன்ன நிரங்கார்' என்ற ஒ வந்
ெகாண்
ந்த . அப் றம் நான் பார்த் க்ெகாண்
ந்தேபா ேத வண் பின் னால்
ெசன்ற . சக்கரங்களின் கீேழ மாட் க்ெகாண்
ந்த பிணங்கள் ண்டம் ண்டமாக
சிதறின....
"நான் என் கண்களால் ரத்த ஆ ஓ வைதக் கண்ேடன். அ ஓ
ெதாைலவில் இ ந்த வாய்க்கால் பாலம் வைர ெசன் விட்ட ."
நான் பிரமித் த் திறந்த வாய் டத் ெதாியாமல் சைமந்
வாயி
ந் ெசால்ேல றப்படவில்ைல.
மாைலயில் தி ம் ம் ெபா

ஓ

ெவகு

விட்ேடன். என்

, வழியில் எங்கள் அம்மா என் தங்ைகக்குப் 'பஞ்ஜா

ஸாஹப்' பின் கைதையச் ெசால்ல ஆரம் பித்

விட்டாள். 'எப்ப

நானக் பாபா

மர்தானா டன் இந்தப் பக்கம் வந்தார்? மர்தானா க்கு எப்ப த் தாகம் ஏற்பட்ட ?
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வலீ கந்தாாி அவைன எப்ப
நானக் பாபா எப்ப
கீேழயி ந்

ம்

ைற ம் நம்பிக்ைக இழக்கச் ெசய்

அ

ப்பினார்?

மர்தானாைவக் கல்ைலப் ரட்டச் ெசான்னார்? எப்ப க்

தண்ணீர்ப் னல் ெவ த்

வந்த ? வலீ கந்தாாியின் கிணற்

நீெரல்லாம் எப்ப ச் ேசார்ந் ேபாய்க கீேழ ன ல் ெப கி வந்த ? அப் றம் வலீ
கந்தாாி தமக்கு வந்த ேகாபத்தில் எப்ப ஒ ெப ம் பாைறையக் கீேழ உ ட்
விட்டார்? எப்ப

மர்தானா பயந்

ந ங்கிப்ேபானான்? ஆனால் நானக் பாபா 'தன்ன

நிரங்கார்' என் கூறித் தம் ைகயினால் பாைறையத் த த்
எல்லாவற்ைற ம் ஒன் விடாமல் கூறினாள்.
"...ஆனால் மைலைய ஒ வர் எப்ப த் த த்
என் தங்ைக அம்மாைவக் ேகட்டாள்.
"ஏன் த க்க

யா ?" என்

நான்

ெதாடர்ந் , " யைலப் ேபால பாய்ந்
மானால், உ ண்
என்
த் ேதன்.

நி த்தினார்?'-

நி த்த

ந்திக்ெகாண்

ம்?' என்ைனப் ேபாலேவ,

ேகட் ேடன். அைதத்

வ ம் ெரயில் வண் ைய ஒ வர் நி த்த

வ ம் மைலப் பாைறைய ஏன் ஒ வர் நி த்த

என் கண்களில் சரசர ெவன்

நீர் ெப கலாயிற் . கடைம

ரர்க

யா ?"

க்காக,

உயிைரத்
ம்பாக மதித் , நிற்காத வண் ைய நி த்தினார்கேள! பசியினா ம்
தாகத்தினா ம் ேவதைனப் பட்ட நாட் மக்க க்குப் பசிக்கு உண ம் தாகத் க்குத்
தண்ணீ ம் ெகா த்தார்கேள! அவர்க க்காகப் ெப கிய கண்ணீர் அ .
-------------------------7. தெஸௗந்தா சிங்
தெஸௗந்தா சிங் அந்தப் பாைதக்கு நன்கு அறி கமானவன். பாநிஹா
ந்
பத் ைம க்குப் பிறகு வரப்ேபாகும் மைல ேயற்றத்தில் உள்ள தி ப்பத்ைதப் பற்றி
அவன் தன் கிளீனாி டம் படான் ேகாட்
ந்ேத ெசால்லத் ெதாடங்கி வி வான்.
ெவள்ளாி வைகையச் ேசர்ந்த தர் ஸாப் பழத்தின் கீற்ைற ஒக்கும் பாைதயின் அந்தப்
பகுதி ஏற்கனேவ எதிாிைடப் கழ் சூ க்ெகாண்ட .ஆம், அவ்வள சிரமமான
பாைத.பனி ெபய் ம் காலத்தில் அங்ேக நல்ல காற் ம் அ க்கும்.அப்ெபா
மைல
உச்சியி ந் பனிப் பத்ைத அத்தைன ம் கீேழ உ ண் வ ம், ேபாகும் பாைதைய
அைடத் வி ம்.அதனால் அந்தக் காலத்தில் அரசாங்கத்தின் சார்பில் பனிக்
கட் கைள அகற் ம் ேவைல நைட ெபற்ற வண்ணம் இ க்கும்,வந்
ங்கள் தைடப்பட் நின் விடக்கூடா என்பதற்காக.

ேபாகும் வாகன
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அன்
லர்ந்த ெபா
நல்ல ெபா தாகத் ேதான்றிய . ப வத்தின் ேகாளா
இன்றி வானம் ெதளிவாக இ ந்த . பேடாத்தில் இரைவக் கழித்தபின் வண் ஏறி
ஸ் யாிங்ைகப் பி த்த தெஸௗந்தா சிங்."பேல,பேல! இன்

பயப்படத்

ேதைவயில்ைல,பயேல!"என்றான்.அேதா நி த்திக் ெகாள்ளா மல்
நீளத்
திட் க்களால் தன் கிளீனைர அ ச்சித்தான்: என்ன என்னேவா விலங்க டன்
அவ க்கு உற - ைற கற்பித்தான்.கிளீன க்கு அர்ச்சைனைய
த் க்ெகாண்
பிரார்த்தைனக் குர ல்,"வாஹ் கு !ெமய் அரேச!நீேய
வண் யில்

ன்

ைண!" என்றான்.

பயணிகள் இ ந்தார்கள். ஏகப்பட்ட ெபா ள்க

ம்

ஏறியி ந்தன.தெஸௗந்தா சிங் எதிேர உள்ள கண்ணா யில் பார்த் ,"நீங்கள் வாேஹ
கு ெமய்யரசின் கணக்குப்ப
ெபண்.!"என்றான்.

இரண்டைர ஜீவன்கள் தான்.இரண்

"ஸர்தார்ஜி!ெபண்ைனப் பாதியாகக் கணக்கி கிறீர்கேள!" என்
ஒ வன் ேகட்டான்.
"அப்ப யானால் க்கட் ம் பாதியாக்கப்படேவண் ய
ேபாலக் குரல் ெகா த்தாள்.

ஆண்,ஒ

பயணிகளில்

தான்!"ெபண் வானம்பா

பாநிஹால் ேகட் ல் வண் கள் நின் விட்டன. ேகட் திறக்க இ ப நிமிடங்கள்
பாக்கி இ ந்தன. " இ ப வண் கள் நமக்கு ன் இ க்கின்றன. ஐந் வண் கள்
பின் நிற்கின்றன. ெமாத்தம் இ பத் ஆ ஆயிற் . ஒன் எல்ேலா ம் ேசர்ந்
மாிப்ேபாம், அல்ல

கைடத்ேதறி வி ேவாம். ப வ நிைல ஒன் ம் ேமாசமாயில்ைல!"

என்றான் தெஸௗந்தா சிங், பிறகு வானத்ைத ேநாக்கி அண்ணாந்
மாைய உனக் குத்தான் ெதாி ம் வாேஹ கு ! என்ைறக்காவ ஒ

பார்த் , " உன்
நாள் க்கட் வாங்க

ேவண் ய தாேன? என்ைறக்கு வாங்கினால் என்ன? ஆனால் ஒன் ; அங்ேக ம்
நான் உனக்கு ைரவராகத் தான் இ ப்ேபன்!" என்றான்.
"அங்ேக உனக்கு நான் உனக்கு கிளீனர் ேவைல ெசய்யமாட்ேடன், வாத்தியாேர!"
என் கிளீனர் இைட மறித்தான்.
" எேல ஈச்சமரம்! ேபசாேதடா!" தெஸௗந்தா சிங் தன் நாவன் ைமையக் காட் னான்.
" வாத்தியாேர! எவ்வள நாட்கள் தான் இந்தக் கிளீனர் ேவைல வாங்குவாய்?"
ஆசனத்தில் இ ந்த வண்ணேம த ல் பின் தி ம்பிப் பயணிகைளப் பார்த்தான்
கிளீனர். பிறகு தன் பார்ைவைய தெஸௗந்தா சிங் மீ ெச த்தினான்.

ன்
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" ேடய் ஜானி! கச்சடா! இரவல் சட்ைட! வாய் திறக்காேதடா!" தெஸௗந்தா சிங்
அவைன இறக்கினான். " இப்ெபா

உனக்கு என்னடா ெதாி ம்? ஹாண் ைலத்

ெதாடத் ெதாிந்தால் ஆயிற்றா? மனசிேல ேதான் கிறைதப் ேபச ஆரம்பி்த்
விட்டாேய!" என் ம் மடக்கினான்.
" கச்சடா, இரவல் சட்ைட என்கிறீர்கேள, அதற்கு என்ன ெபா ள், சர்தார்ஜி?" என்
ேகட்டாள் ெபண் சிாித்தவா .
தெஸௗந்தாசிங் எதிேர ள்ள கண்ணா வழிேய பார்த்தான். ஒல் யான
ெகா ேபான்ற ெபண்ணின் நீட் வாகு கத்திேல ெபாிய ெபாிய கண்கள்
வட்டமி வைதக் கணக்குப் ேபாட் ப் பார்த்தவாேற கூறினான்: " பத்தாவ கு
ெசான்ன , அம்மா! அவர் என்ன ெசால் ப் ேபாயி க்கிறார், ெதாி மா?" 'க'வில்
ெதாடங்கும் ஐந்

ெபா ள்கள் சீக்கியர்களிடம் இ க்க

மாம்: காப் , ேகசம், கூந்தல்

சீ ம் சீப் ,கத்தி. நா ஆயிற்றா? ஐந்தாவ கச்சடா! அதாவ ேமலங்கி! ஒ தடைவ
சாத்தான் ெத விேல மண்ெவட் ெகாண் பனிக்கட் ைய அகற்றிக் ெகாண்
ந்த
ெபா
இவன் ேமலங்கி ெதாைலந் விட்ட . எனக்காக நான் ஜம் வில்
ைதத் க்ெகாண்ட ேமலங்கிைய எ த் இந்தப் பய க்குக் ெகா த்ேதன். அ
தற்ெகாண் இந்தத் தி ட் ஜானி தன் சம்பளத்தி
ந் ேமலங்கி ைதத் க்
ெகாள்வேத இல்ைல. ேமலங்கி கிழிந் விட்டால், இவன் வாத்தி யாேர என்
கூப்பிடமாட்டான். சித்தப்பன் உற ெகாண்டா க் ெகாண் ைக கூப்பி நிற்பான்!"
மலர்க்ெகா

ேபான்ற அந்தப் ெபண் தன் இ

சர்தாரஜிக்கும் நம் ைடய ஏதாவ
நன்றாயிரா ?" என்

ஒ

ேதாழர்கைள ம் ேநாக்கி, "

' ராமா'வில் 'பார்ட்' ெகா த்தால்

ேகட்டாள்.

" எனக்கு ராமாவில் பங்கு ெகா ப்பைத அப் றமாக ைவத்
ேகட் திறக்கும் ெசய்திையக் ேகட்ட ம் தெஸௗந்தா சிங் ெமய்
இந்தச் சாத்தான் சாைலயி
பிைழத் க் கிடந்தால்,

ந்

க் ெகாள் ங்கள்!"
க ேவண் னான்: "

எங்கைளக் காப்பாற் , ஆண்டவேன! அப் றம்

ராமாவில் பங்கு ெபற ம் எனக்குத் தைடயில்ைல!"

ன் வண் கள் விைரவாகக் ேகட்ைடத் தாண் க் ெகாண்
சிங்கும் ேகட்ைடத் தாண் வி்ட்டான்.
சமமான சாைலயில் ேமேல ஏ ம்ெபா

ந் தன. தெஸௗந்தா

மைல உச்சிையக் கண்

அவன்

இ ைககளா ம் கா கைளத் ெதாட் , "ஸத்நாம்
வாஹ் கு ! அகால
ஆண்டவேன! காலஹ்கடந்த ெமய் ைற ெபா ேள! நீேய ைண!" என்

ஷேன!
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ேவண் னான். மீண் ம் ஒ

ைற கா கைளத் ெதாட் விட் , வண்

ஓட் ய வாேற,

" ெமய்ப்ெபா ேள! மைறெபா ேள! உன் லீைலைய என்னெவன்ப ?
ஐம்ெபா ைளக்ெகாண்

மாக்கைளப் பைடத் தாய், மக்கைளப் பைடத்தாய். ஆயி

ம்

ஒ வைன ைரவர் ஆக்கி னாய், இன்ெனா வைனக் கிளீனர் ஆக்கினாய், ேவ
சிலைர நாடக ந கர் ஆக்கினாய்! என்ேன நின் ெசயல்!" என்றான். பிறகு அந்தக் ெகா
இைடயாளின் நீண்ட
ெபாிய க
ேபா

கத்தில், நீட் ப் ேபாக்கான ேமாவாயில் பளிச்ெசன்

மச்சத்தில் தன் பார்ைவைய ஓட் யவாேற, " அம்மணி! நீங்கள்

கிறீர்களா? உங்க

அந்தப்
" எங்க

க்கு என்ன 'பார்ட்' கிைடக்கிற ?" என்

ெதாிந்த
ராமா

ேகட்டான்.

ங்ெகா யின் ேதாழன் ஒ வன் சர்தார்ஜியின் ேதாைளத் தட் க் ெகா த் ,

ைடய இந்த குல்ஹிமா இ க்கிறாேள, இவள் ஹீேராயி

க்குக் குைறந்த

'பார்ட்'ைட ஏற்பேத இல்ைல!" என்றான்.
"இவர் எங்கள் ைடரக்டர், சர்தார்ஜி! இவ ைடய ஆதரவினால் தான் எனக்கு
ஹீேராயினாக நடக்கும் வாய்ப்ேப கிட் கிற . ேஸட்ஜிக்கும் என் ந ப் ப்
பி க்கத்தான் ெசய்கிற என்றா ம் இவ ைடய தய தான்..."
குல்ஹிமா

க்கவில்ைல, அதற்குள் ைடரக்டர் ேகாழிையப் ேபாலத் தம் வயிற்ைறத்

த்திக் காட் க் கூறினார்; "குல ஹிமா! நீ ஹீேராயி க்காகேவ பிறந்தி க்கிறாய்.
இைத ேஸட்ஜி எத்தைனேயா ைறகள் ெசால் யி க்கிறார். ெசால்லப்ேபானால்
எல்லாேம அவ ைடய ெசல்வத்தின் விைளயாட் த்தான்?"
ன்றாவ நபர் ெவகு வினயத்ேதா , "குல்ஹிமாவின் 'டயலாக்' எல்லாம், சர்தார்ஜி,
நான் தான் எ
கிற !" என்றான்.
"அப்ப யா? நிங்கள்

ராமா எ திகிறீர்களா?" சர்தார்ஜி ேவகமாக வண் யின்

ஸ் யாிங்ைகத் தி ப்பியவாேற கூறினார்; "பேல, பேல! ஆண்டவேன! எங்கள்
பத்தாவ கு கு ேகாவிந்தா சிங் கூட 'விசித்திர நாடகம்' என் ஒன்
எ தியி க்கிறார். எங்கப்பா கூட அ க்க ெசால்வார். எங்கள் பத்தாவ கு
ெபண்களின் இயல் கைளெயல்லாம் பிட் ப் பிட் ைவத்தி க் கிறார் என் ! ஒ
தடைவ எங்கள் பாட்
இயல் க

ேகட்டாளாம், "மகேன! என்னிட ம் ெபண்களின் அத்தைன

ம் இ க்கின் றனவா?" என் . அதற்கு அப்பா பதில் ெசான்னாராம், 'நீ

எங்கள் அன்ைன. அதனால் இரண்ெடா

இயல் கள் குைற வாகேவா,

இல்லாவிட்டால் அதிகமாகேவாதான் இ க்கும்,' என் ."
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தெஸௗந்தா சிங் உயர்ந்த மைலச் சிகரத்ைத ஒ
ைற ேநாக்கி விட் , "இனி
சாத்தான் சாைல ெதாைலவில் இல்ைல. எங்க ைடய இந்த இரண்டைர
சீவன்கைள ம் ெபா ப்பாகக்ெகாண் ேசர்க்கேவண் ய உன் கடைம,
ஆண்டவேன! இந்தச் சாத் தான் ெத நாடகத்தி
ந் எங்கைள நல்லப யாகக் கைர
ெகாண் ேசர்த் வி . பணிக்கட் கேளா நமக்கு என்ன ேதாழைம
ேவண் க்கிடக்கிற !...உய்-பேல, பேல! நமக்கு ெந க்கம் ெந ப் . அ தான்
ஐம்ெபா ள்களால் ஆனா இவ் ட க்கு அன்ைன. அ ேவ இைதத் தின்ப ம்!"
என்றான்.
சாைலேயாரமாக ஓர் இடத்தில் தெஸௗந்தா சிங் வண் ைய நி த்தினான். பின்னால்
வந் ெகாண்
ந்த வண் கள் எல்லாம் ன்ேன ேபாய்விட்டன.
"ஏன் நி த்தி விட்டீர்கள், சர்தார்ஜி?" வியப்ேபா
தெஸௗந்தா சிங் வண் யி
கச்சடாப் பயேல! இறங்கி வந்
ெசால் !" என்றான்.

ந்

ேகட்டாள் குல்ஹிமா.

ெவளிேய இறங்கி, "எேல தி ட் ப் பயல் மகேன!

பாரடா, ஜானி! காற்றின் நா

எப்ப த்

க்கிற ,

அைட ெமாழிக க்கு உள்ளான ஜானி, வண் யி
ந் இறங்கிய ெபா
சன்ன ல் மாட் க்ெகாண்ட அவன் தைலப்பாைக சாைலயில் ேபாய் வி ந்த
அவிழ்ந் விட்ட தன் கூந்தைல மீண் ம்
ேபாட்டான். பிறகு பல வண்ண
தன் தைலப்பாைகைய இ க்கித் தைலயில் சுற்றிக்ெகாண்டான். "காற் எ

,
. அவன்
ள்ள
ம்

ெசால்லவில்ைல, வாத்தியாேர! சாியாகத்தான் இ க்கிற ! உன் இந்தச் சந்ேதகம்
எப்ெபா

தான் ேபாகுேமா?" என்றான்.

'மேகஷ்ஜி! நம் ைடய அ த்த நாடகத்திேல இரண்ெடா

'டயலாக்' இந்த

ஜானிக்கும் ெகா க்கேவண் ம்!" என்ற குல் ஹிமா, ைடரக்டர் பக்கம் தன்
பார்ைவையத் தி ப்பி, "அக்தர் ஸாஹப்! வரப்ேபாகிற நம
ஜானி ேசாப்

ைரேபால வர

ம், ஒ

நாடகம் ஒன்றில், இந்த

நிமிஷம் தன் நிறங்கைளக் காட்

விட் ப்ேபாக ம்; அப்ெபா
என்ன பிரமாதமாக இ க்கும், ெதாி மா? நாடகத்தின்
சுைவேய
மடங்கு கூ வி ம்!" என்றாள்.
"நான் சர்தார்ஜிக்கு ஒ நல்ல 'ேரால்' ேயாசித் க் ெகாண் தி ந்ேதன்!" அக்தாின்
குரல் உரத் ஒ த்த . பிறகு அவன் வண் யின் கூைரைய ேநாக்கியவாேற தன்
குரைலத் தாழ்த்திச் சமநிைலக்குக் ெகாண்

வந் , "உன் க த்

என்ன, குல்ஹிமா?"
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என் ேகட்டான். ைடரக்ட் ெசய் ெசய் அவ க்குக் குரைலப் பல ப யாக
மாற்றிக்ெகாள் ம் பழக்கம் நன்றாக ஏற்பட் தி ந்த .
"அைதப் பற்றி மேகஷ்ஜிையக் ேக

ங்கள்! 'டயலாக்'குக்கு

தலாளி அவர்!

அவ க்குத் ெதாியாத

எனக்கு என்ன ெதாி ம்?" கூ ம்ெபா

இதழ்களில் கு நைக

த்த , இைசயின் நிரவ ல் திய சங்கதி ரள்வ ேபால.

"நான் உன் டயலாக்ைக அல்லவா 'ஃபிட்' பண்ணிக் ெகாண்

குல்ஹிமாவின்

ந் ேதன் குல்ஷிமா!"

மேகஷ் குர ல் கம்பீரம் ெதானிக்கக் கூறினான். ெதாடர்ந் , "உன் அம்மா உன்ைனச்
சினாாின் உலர்ந்த ச குக் குவிய
ந் எ த் வந்தாள் என் ம் விவரத்ைத நீ
ேமைடயில் உன் வாயால் ெசான்னால் எப்ப ச் சுைவ கூட் ம்?" என் ம் ேகட்டான்.
"எல்லாக் குழந்ைதக
உலர்ந்த ச குக் குவிய

ேம இப்ப த்தான் கிைடக்கின்றனவா? சினார் மரத்தின்
ந் ம், உமி ெகாட் க் கிடக்கும் குதி க்குள்ளி ந் ம்

தானா கிைடக்கேவண் ம்?- ஆமாம், சகுந்தைல கூடக் கண்வ மகாிஷிக்குக் காட் ன்
ஒ
ைல யில் ச குக் குவிய க்குள்ளி ந் தாேன கிைடத்தி க்கிறாள்!" அக்தர்
தாேன ேகள்விையக்ேகட் , விைட ம் ெசால் க் ெகாண்டான்.
தெஸௗந்தர் சிங் ன்ேன வைத விட் ப் பின்ேன ெசன்றால் என்ன என்ற
க த்ைத இந்ேநரம் பார்த் ெவளியிட்டான்.
"இெதல்லாம்

க்

ண் பிரைம, வாத்தியாேர! சாைலயிேல எங்குேம ெபய க்குக் கூடப்

பனிையக் காேணாம்! காற் ம் சாி யாகத்தான் இ க்கிற . என்ைனக் ேகட்டால்,
இந்ேநரம் நாம் சுரங்கத்ைதத் தாண் யி க்கலாம்!" என்றான் ஜானி.
"ஜானி ெசால்கிற ெமய்தான், சர்தார்ஜி!" குல்ஹிமா தன் இ க்ைகயில் எ ம்பி
உட்கார்ந் இைமகள் படபடக்கக் கூறி னாள். "நாம் விைரவில் ேபாய் ஆகேவண் ம்.
நம் ைடய 'அட்வான்ஸ் ஸ்குவாட்'
"அம்மா! உங்க

நகாில் நம்ைம எதிர்பார்த் க் ெகாண்

க்குத் ெதாியா !" தெஸௗந்தா சிங் இ

கா கைள ம் ெதாட் ச் ெசான்னவன், "காற் றில் ஓர் ஒ

ைககளா

க்கும்!"

ம் இ

வ கிற . யாேரா சீக்கிய

மைற 'ஜ ஜி'ையப் ப ப்ப ேபாலக் ேகட்கிற . இேத இடத்தில் தான் ெசன்ற ஆண்
என் நண்பன் ைரவர் அஜித் பனியில் ைதந் ெசத் ப் ேபானான். ன்
ேதாலா க்கு அவன் ஒ ேஜா த் தங்கத் ேதா ெசய் ெகாண் வந்தி ந்தான்.
அன் தான் அவ

ைடய ெசார்ணா க்குப் பிறந்த நாள். அஜித் 'ஜ ஜி'ையப்
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பாராயாணம் ெசய் ெகாண்ேட இறந்தான். உங்க
ேகட்கவில்ைலயா?" என்

க்கு அஜித்தின் குரல்

ேகட்டான்.

"நான் இந்த விஷயங்கைள ெயல்லாம் என் நாடகத்திேல சாியாகப் ெபா த்திவிட
ம்?"மேகஷ் சீப்ைப எ த் த் தைல வாாிக் ெகாண்ேட ெசான்னான்.
ஜானி ம் அக்த ம் வண் ைய எ க்க ேவண் ம் என்
ெகாண்
ந்தார்கள்.

சர்தாைர வற்

த்திக்

"ஒ
ைற உரக்கக் ைக தட் ங்கள்,இரண்டைரகேள!" தெஸௗந்தா சிங் தன்
பி வாதத்ைத விட் வண் ைய எ த்
ன்ேனறினான்.
குல்ஹிமா ஒ ெசா க்குச் ெசா க்கி,"சர்தார்ஜி கண் இைமக்கும் ேநரத்தில் சாத்தான்
சாைலையத் தாண் வி வார்!" என் ஊக்கினாள்.
வண்

சாத்தான் சாைலயின் நட்ட ந வில் ேபாய்க் ெகாண்

"சர்தார்ஜி,வண் ைய நி த் ங்கள்!"என்
வண்
எவ்வள
அைழத்

ந்த ெபா

,

குல்ஹிமா உரக்கக் கூவினாள்.

நின்ற ம் குல்ஹிமா இறங்கி ெவளிேய வந் ,"இந்த மைலத்ேதாற்றம்
அழகாயி க்கிற !அ த்த தடைவ வ ம் ெபா
நாம் ேசட்ஜிைய ம்
வ ேவாம்!" என்றாள்.

"ஆமாமாம்,ஓர் ஓவியைர ம் கூட அைழத் வரேவண் ம். இந்தக் காட்சிைய
அப்ப ேய திைரயில் எ த ம் ெசய்ய ேவண் ம்!"என்றான் அக்தர்.
பார்த் க் ெகாண்

க்கும் ெபா ேத மைலச் சாிவி

ந்

பனிப் படல்கள்

விழலாயின.தெஸௗந்தா சிங் பதறிப்ேபாய், "ப வ நிைல ெகட் விட்ட .காற்
கு ம் ெசய்யத் ெதாடங்கி விட்ட ! இ நல்லதற்கு இல்ைல.ஆண்டவேன!உன்
தி

ள்ளம் எ ேவா,யார் கண்டார்கள்? இன்

பனிப் பாயில் ப த் ப் பனிப்

ேபார்ைவக்குள் கேவண் ய தாேனா?" என்றான்.வண் ைய எ க்க ண்
யற்சிெயல்லாம் ெசய்தான். ஜானி ம் தன் பலம் ெகாண்டமட் ம் பி ையச் சுழற்றி
இயந்திரத்ைத இயங்க ைவக்க யன்றான்.
தெஸௗந்தா சிங் வாய் ெகாண்ட மட் ம் வண் ைய இளக்கார மாகத்
திட் னான்:"அ
தி!நீ காயலான் கைடக்குப் ேபாகிற நாள் கிட் விட்ட !உன்
சளிக்கும் சலேதாஷத் க்கும் சிகிச்ைச இனி எங்களிடம் கிைடயா !"
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ஜானிேயா கைளக்ெகாத்தியினால் பனிைய அகற்ற

ைனந்

ெகாண்

ந்தான்.

தெஸௗந்தா சிங்ேகா, "இனி என்ன ெசய் வ , அம்மா?என்ஜினின் பகுதி ஏதாவ
உைடந்

கிைடந்

ேபாயி ந்தால் வாேஹ கு வின் மீ

ஆைண, என் பற்கைளப்

பி ங்கி அங்ேக இைணத்தி ப்ேபன். டயர் ெவ த்தி ந்தால், டயர் இல்லாமேலேய
கூட வண் ையக் குைட வைரப் பாைதயின் வாய்க்கு இட் ச் ெசன்றி ப்ேபன்!"
என்றான். பிறகு ஆகாயத்ைத அண்ணாந் பார்த் , "ஆனால் ஆண்டவேன! பனிக்
கட் யினால் நீ என்ஜிைன ம் அல்லவா உைறய ைவத் விட்டாய்!" என்றான்.
"ஏதாவ மைலய வாரத்தில் சாகேவண் ம் என் எனக்கு எப்ெபா
ேம ஆைச.
என் இஷ்டத் க்குச் சில கணங்களாவ இ க்கேவண் ம் என் ம் எண்ணிய
உண் . அக்தர்! அந்த ேநரம் வந் விட்ட என் ேதான் கிற !" என்றாள்
குல்ஹிமா. தெஸௗந்தா சிங் இறங்கிக் கீேழ வந்தான். ஜானிைய மார் றத்
த விக்ெகாண் , "ஜானி, நீ என் உயிர்! அட, எதிர்த்தாற் ேபால மரணம் அல்லவா
நின்

ெகாண்

க்கிற , மகேன!" என்றான்.

தெஸௗந்தா சிங்கின் விழிகளில் கண்ணீர் ெப குவைதக் கண்டான் மேகஷ்.
"பார்த்தாயா, குல்ஹிமா? ஆனால் எனக்கு தன

ெபாறாைமைய ம் எாிச்சைல ம்

மைறத் க் ெகாண் கூறினான். "நாம் எங்ேக ேபாக ேவண் ம், என்ன ெசய்யேவண்
ம் என்பைத ெயல்லாம் சற் ேயாசித் ப் பார்!"
"ஆண்டவேன! த ல் என் ராமா
யட் ம். அப் றம் ேவண் மானால்
திைரைய வி !" என் தெஸௗந்தா சிங் தன் ேபாக்கில் ெசால் க் ெகாண்
ந்தான்.
"சர்தார்ஜி! நீங்கள் தான் எங்கள்
தெஸௗந்தா சிங் வாட்ட

ராமாவின் ஹீேரா!" என் றான் மேகஷ்.

ற்றாற்ேபால

கத்ைதத்

க்கி ைவத் க்ெகாண் ,

"தா க்காரன் எப்ெபா தாவ ஹீேரா ஆன ண்டா? நண்பர்கேள! ஆைச
ஆைசயாகேவ இ ந் விட்ட !" என்றான். பிறகு எைதேயா ெசவிம ப்பவன்ேபால
வியந் ேபாய், "இெதன்ன? இங்ேக ம் கூட அஜீத் 'ஜ ஜி' ப க்கும் குரல் ேகட்கிறாற்
ேபா
க்கிறேத!: என்றான்.
மேகஷ் சர்தாாின் ேபச்ைசக் காதில் வாங்கிக்ெகால்லாமேல, "குல்ஹிமா! வண் யின்
சக்கரங்கள் 'ஜாம' ஆவதற்குல்லாகேவ, உன் உதட்
ேபா

வல் உைறந் வி ம்

க்கிறேத!" என்றான். "நாம் இறந்த பிறகு, இந்தப் பக்கமாகப் ேபாகிறவர்களின்
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ெசவியில் நம் ைடய 'டயலாக்' வி ம். அதனால் ஜாக்கிரைத யாக 'டயலாக்' ைகப்
ெபா த் !" என்றான் அக்தர்.
"உயிர்வாழ ேவண் ம் என்

இ ந்தால், எவன் சாகத்

ணிவான்? என்ன நான்

ெசால்கிற , குல்ஹிமா?" என்றான் மேகஷ்.
"ஒ ஜானி! ஜ ஜிையக் ெகாஞ்சம் ப த் க்ெகாள். பரேலாகத் க்கு நல்வழி
ேத க்ெகாள்!" என்ற தெஸௗந்தா சிங் வானத்ைத ேநாக்கினான். "வாஹ் கு ஜி! உன
இந்த அ ைம ெப ம் பாவி! உன் ஜ ஜிைய என்னால் சாிவரப் ப க்க
யவில்ைல!"
என்றான்.
ஜானி இன்

ம் கைளக் ெகாத்திையக் ெகாண்

பனிப்பட லத்ைத அகற் வதில்

ைனந்தி ந்தான். அவன் உரத்த குர ல், "வாத்தியாேர! நான் ெசால்கிரைத ம்
ேகட் க்ெகாள்! ெந ப் பில் எாிந் ம கிரைதக் காட்
ம் பனிக் கட் க்கு அ யில்
அ ங்கிச் சாவ ஆயிரம் மடங்கு ேமல்!" என்றான்.
குல்ஹிமா மேகஷின் பக்கம் தி ம்பி, "இந்த வசனத்ைத ம் குறித் க்
ெகாள் ங்கள்!" என்றாள்.
"இைதத்தான் ெசால்கிறார்கள் ராமா ெவன் !" அக்தர், தான் அறிவாளி என்பைத
த்திைரயிட்டாற்ேபால் ெவளிப் ப த்தினான். "கட்
ல் காைலத் ேதய்த் க்
ெகாண் சாவைதக் காட்
ம் இந்தச் சா நல்ல தான்!- ஏன் குல்ஹிமா! உன்
ெபயைர 'ேநாேஷ லப்' (அமிர்த வாசனி) என்
என் ஒ ேகள்வியில்
த்தான்.

ைவத்தி ந்தால் எப்ப

யி க்கும்?"

தெஸௗந்தா சிங் சட்ெடன் கூறினான்: "அஜீத்! ஜ ஜி ப ப்பைதச் சற்
குல்ஹிமா ெசால்வைதக் ேகட்கவி !"

நி த் .

"என் மைனவி-மகள் நிைல என்ன ஆகும்? இந்தச் சாத்தான் சாைல, இந்தப் யல்
சும் மாைல, இந்த குல்ஹிமா! இவ
ைவத்தி க்க ேவண் ம், அ

க்கு 'ேநாேஷலப்' என்ற ெபயர்தான்

தான் ெபா த்தம்!" என்றான் அக்தர்.

"நாம் என்ன, ஒத்திைக பார்க்க உட்கார்ந்தி க்கிேறாம் என்ற நிைனப்பா?
அப்ெபா
தான் ைடரக்டர் ெசால்கிற ப ெயல்லாம் நான் ஆ யாகேவண் ம்!"
குல்ஹிமாவின் கலகலச் சிாிப் ேக யின் எல்ைலையத் ெதாட்ட .
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மேகஷினால் ேபசாமல் இ க்க
யவில்ைல. "குல்ஹிமா! எனக்கு மைனவி ம்
கிைடயா : மக்கட்ேப ம் கிையயா . ேஷக்ஸ்பியைரப்ேபால ஒ ஹாம்லட் நம்மால்
எ த
ய வில்ைலேய என் தான் இறந்த பின்ன ம் நான் ஏங்கி மாய்ேவன்!"
என்றான்.
சர்தார்ஜி ஒ

ஹீேரா; மிகப்ெபாிய ஹீேரா. அவ டன் வாழ்க்ைக விைளயா

விட்ட ! அதனால் தான் ஹீேராவாக ேவண் யவர் 'பி' வகுப் பஸ்
ைரவராயி க்கிறார். உண்ைமயில்

ைரவராக இ க்கேவண் யவர்கள், இல்ைல,

இல்ைல; கிளீன ராக இ க்கேவண் யவர்கள் ஹீேராவாகிக் கிடக்கிறார்கள். இந்த
உலகம் இ க்கிறேத, இ

ஒ

விந்ைதயான இடம்!" என்றாள் குல்ஹிமா.

காற்ேறா கலந் இத்தைன இ ட் ம் எங்கி ந் தான் வந்தேதா, ெதாியவில்ைல!
பாைதேய சாியாகப் லப்படவில்ைல. அப் றம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகப் பனி மைழ
ெபய்யலாயிற் . அந்த இரண்டைர க்கட் கைளப் ேபால தெஸௗந்தா சிங்கும்
ஜானி ம் பஸ்ஸுக்குள் டங்கி உட்கா வைதத் தவிர ேவ எ
ம் வழி
ேதான்றவில்ைல.
அக்தர் ெமௗனமானான். குல்ஹிமா பல ைற கூப்பிட் ம் அவ க்குப் ேபசத்
ேதான்றவில்ைல. அவன் உட்கார்ந் சிகெரட் ைகைய உறிஞ்சலானான்.
மேகஷ் குல்ஹிமாவின் அ கில் நகர்ந்த வண்ணம், " வாழ் க் கும் சா க்கும்
இைடேய சில ழங்கள் தான் இைடெவளி இ க் கிற . மாைல இ ள் கவியத்
ெதாடங்கிவிட்ட . குலாேபா கூஜாியின் நிைன ஏேனா எ கிற ? அந்த ஆயர்குலப்
ெபண் தி விழாக் காலங்களில் மிட்டாய்க் கைடக் கார க்குப் பால் ெகாண் வந்
த வ உண் . நான் என் டயலாக்குகைளக் ேகா ப்பதற்காக, ஒ ேசர் பால் ேவண்
அந்தத் தி விழாக் கைடயில் ேபாய் நிற்ப உண் . அப்ெபா
க்கும் இப்ெபா
க்கும் இைடேய பத்தாண் கள் இைடெவளி ஓ விட்ட . ஆனால் என்னெவன்
விளங்கவில்ைல, குல்ஹிமா! உன்
வ ல் குலாேபாவின் ச்சுக் காற்றின் மணம்
இைழந் வ வதாகத் ேதான் கிற . குலாேபா நிற்கும் இடங்களில் எல்லாம் ஒ
ேதர்த்தி விழாக் கூட்டம் கூ வி ம். நீ ஒ தடைவ ெசான்ன பசுைமயாக
நிைனவி க்கிற . குல்ஹிமா! 'மேகஷ்! நான் ெந ப் என்றால் ெந ப் . என்ைன
ெந ங்குபவர்கள் பஸ்மமாகி வி வார்கள்' என்
நிைனவி க்கிறதா? இன்
என்றான்.

நீ ெசான்னாேய, உனக்கு

நான் அந்த ெந ப்பில் பஸ்மமாக ஆைசப்ப கிேறன்!"
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குல்ஹிமா இள நைக ாிந்

கூறினாள்: "ெபயர் குல்ஹிமா. இந்தப் ெபய க்குப்

ெபா ள் என்ன, ெதாி மா" பனிமலர்! ஆனால் பனி மலரான நான் உண்ைமயில் என்
இதயத் க்குள்ேள ெப ெந ப்ைப
ைவத்தி க்கிேறனாக்கும்!"
"பனிைய எதிர்ெகாள்ளத் தீயினால் தான்
ேகட்டான் மேகஷ்.

ம் என்ப

உண்ைமதாேன?" என்

ெவளிேய பனி மைழ ெபய் ெகாண்
ந்த . தெஸௗந்தா சிங்குக்கும் ஜானிக்கும்
மரத் ப் ேபாய்விட்ட . அக்த ம் சிகெரட்ைட அைணத் விட்டான்.
"குல்ஹிமா! என்ேனா

நீ 'ேபா ம் அைமதி ம்' திைரப்படம் பார்த்தெபா

ெசான்னாேய, 'உனக்கும் பியேரக்கும் எத்தைன ஒற் ைம, மேகஷ்! நீ ம்
பியேரையப்ேபால் உயரமாயி ந் , கண்க

க்குக் கனத்த

க்குக்கண்ணா

ம்

அணிந்தி ந்தால் நன்றாயி க்கும்' என் ! நிைனவி க்கிறதா? இந்தப் பனிக்கும்
ய க்கும் தப்பிப் பிைழத்தால், நான் என் கண்க க்கு நல்ல கண்ணா யாகக்
கட்டாயம் ேபாட் க் ெகாள் கிேறன். ஆனால் உயரமாவ ஒ பிரச்ைனதான்!
அைத ம் சமாளித் வி கி ேறன். உயரமான ேமைடமீ நின் என் நதாஷா டன்
ேபச யல்கிேறன்!" என்றான் மேகஷ்.
குல்ஹிமா சிாித் விட்டாள். ல்லாங் குழல் இைச சமத்தி
எ ந்தாற்ேபா
ந்த .

ந்

பஞ்சமத் க்கு

விளியிேலா பனிமாாி ெபாழிந் ெகாண்
ந்த . தெஸௗந்தா சிங் ெமௗனப்
பாைதையவிட் விலகிச் சிற்சில ேநரங்களில் அகால
ஷனான ஆண்டவனின்
ெபயைரக் கூவி அைழத்தான்.
அக்தர் எ
ம் ேதான்றாமற்ேபாகேவ, ஒ
சிகெரட்ைட எ த் ப்
பற்றைவத்தான். நீள நீளப் ைகயாக இ த்தான். அப் றம் அைத அைணத் த்
ேபாட் விட்டான்.

ரப்

"நண்பர்கேள! நீங்கள் தங்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள ம் கு மார்கைள ம்
மகான்கைள ம் தியானித் ேவண் க் ெகாள் ங்கள். மரணத்ைதச் சந்திக்கும் ேநரம்
ெவகு ெதாைலவில் இல்ைல!" என் தெஸௗந்தா சிங் பிரகடப் ப த்தினான்.
"நீங்கள் தாேன எங்கள் ஹீேரா!"என்றாள் குல்ஹிமா.
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மேகஷ் குல்ஹிமாவின் பக்கமாகக் குனிந்

"உன் குர ல் ெமன்ைமேயா

ஒ

கூர்ைம ம் ஒ க்கிறேத, அைத எங்கி ந் தான் ெப வேதா? கல்சுரல்
ெட ேகஷனில் கடல் தாண் ப் ேபாகும் ெபா
உன் அன்பின் நிைனவாக சாிைக
ேவைலப்பா ெசய்த ைகக் குட்ைடையக் ெகா த் ப் ேபாகாேத. நான்
நகாின்
லால் ெசௗக்கில் நின் ெகாண் ஒ ேகால் பிேளக் பாக்ெகட் க்காக அன்பின்
அந்த நிைன ச் சின்னத்ைத விற்றா ம் விற் வி ேவன்!" என்றான்.
குல்ஹிமா குர ல் கம்பீரத்ைத வரவைழத் க் ெகாண்
யார் விற்கிற ,யா ைடய ைகக் குட்ைடைய?ஒ
வ ம் நீங்கள் தவித் த் தவம் கிடந்தா
என் ேகட்டாள்.
மேகஷ் ேகால்ட் பிேளக் பாக்ெகட்

"

நகாின் லால் ெசௗக்கில்

ைகக் குட்ைடக்காக வாழ் நாள்

ம், இேலசில் கிைடத்

ந்

வி மா அ ?"

கைடசிச் சிக ெரட்ைட எ த் ப் பற்ற

ைவத்தான். "குல்ஹிமா!நான் எத்தைன நல்லவனாகத் ேதாற்றம் அளிக்கிேறேனா,ஒ
ேவைள நான் அத்தைன நல்லவன் இல்ைலேயா என் ம் ேதான் கிற . நான்
வாழ்க்ைகயில் பதின் ன்
ைறகள் காத த்தி க்கிேறன். கடல் கடந் ெசன்
ன்னைகைய ம் ெப நைகைய ம் வழங்கும் ேபா என்ைன ம் நிைன
ைவத் க்ெகாள்!அ ேவ ேபா ம்!"என்றான்.
தெஸௗந்தா சிங் நிைன என் ம் வண் ையப் பின் றமாகத் தி ப்பி. "ஐயா க்கு
அவ்வள அழகாகச் ெசால்ல வர வில்ைல ெயன் நிைனக்கிேறன். ெமய்யரசரான
வாஹ் கு ஜி குலாேபா கூஜாிையக் கட்டாயம் பனி மலராகத்தான் பைடத்தி ப்பார்.
ஒ விஷயம் பா ங்கள்,காதல் வழி என்ப ெப ம் ெந ப் வழி. நா ம் ஒ சமயம்
ஒ த்திையக் காத த்த ண் . அவள நிைன வில்தான் இந்த வழிகளில் வண்
ஓட் க் ெகாண்
க்கிேறன். இப்ெபா
என் காதல் எல்லாம் ம ச்சாேறா தான்.
அப்ப ஒ பழக்கம் பழகிக் ெகாண் விட்ேடன். ம ச்சா ெந ப் .
உைறந்த பனியி
நிைன

ம் ெந ப் ேதைவப்படத்தான் ெசய்கிற !" என்றான். பிறகு

கணப்பில் விறைகச் ெசா கி, "அவ

ம் இந்தச் சாைலயில் தான் கிைடத்தாள்!

அந்தப் ங் குயி ன் ெபயர் லாலா க்; பேடாத்தில் உள்ள அஞ்சல் அ வலகத்தில்
சாய் நாற்கா யில் அமர்ந் அவள் இனிக்க இனிக் கப் ேபசுவ ேபாலத்ேதான் ம்!"
என்றான்.
"நாம் எல்ேலா ம் அவரவர்

ராமாக்கைளத்தாேன ஆ க் ெகாண்

என்றாள் குல்ஹிமா. "ஆமாம், ஆனால் பிற பாத்திரங்க
ெசய்யலாம் நாம்!" என்

மேகஷ் 'ஆமாம்' ேபாட்டான்.

க்கிேறாம்!"

டன் அழ ம் சிாிக்க ம் கூடச்
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"ஆனால் சர்தார்ஜி ஒ நாடகத்தின் கதாநாயகிைய ேவ நாட கத்தின்
கதாநாயகிேயா அல்லவா இைணக்கிறார்!" அக்தரால் ேபசாமல் இ க்க
யவில்ைல, "வாஹ் , சர்தார்ஜி! இ ந்தா

ம் உங்கைளப் பற்றிச்

ெசால்லேவண் மா?" என்றான்.
மைலயி
ந் விழ ேவண் ய பனிெயல்லாம் வி ந் விட்ட என்பைதத்
தெஸளந்தா சிங் கண்டான் . பனி மைழ நின் விட்ட . திடீெரன்
தாழ்வைரயி
ந ஓர் ஒளி ெதன்பட்ட . அவன் தன் உைறந்த ைககைள ஓர் உதறல்
உதறித் ெதாண்ைடயின் வ
வைதயம் காட் , "ெந ப் ! ெந ப் ! நாம் உயிர்
பிைழத ேதாம். மலர் உயிேர! வாழ்க! வாழ்க!" என் கூவினான்.
அவன் ெவளிேய வந் பார்த்தான். பனி ெபய்வ நின்றி ந்த . பனி
ட்டத்தினால் ஏற்பட்ட இ
ம் குைறந்தி ந்த . பனி மீேத நின் ெகாண்
பாட்ைட
க்கத் ெதாடங்கினான்.
'ெபண்ேண! ேபெராளிேய! பனித் யர் மாய்ந்த ; இன்பப் பயிர்

ஏேதா

ைளத்த !'

மகிழ்ச்சி எல்ைல மீறேவ, கும்மாளக் கூத்திட் க் கூறி னான். "விளக்குைற வானம்
பா ேய! ேலடீஸ் அண்ட் ெஜண் ல் ேமன்! உயிர் தப்பிேனாம், ெமய்யன்பர்கேள!"
வண் க்குள்ளி ந்த இரண்டைர

க்கட் கள் ெவளிேய வந் தார்கள். குல்ஹிமா

வ த் க் கூறினாள், ஸர்தார்ஜி! உங்கள் டயலாக்ைகத் தி ம்ப ம் கூ ங்கள்,
ேகட்ேபாம்!" என் .
தெஸளந்தா சிங் மகிழச்சியில் ழ்கித் த த க்கும் குர ல் "பிஞ்சிளம் ெபண்ேண!
மலர் உயிேர! விளக்குைற வானம்பா ேய! த ல் நாம் கணப்பின் அ கில்
ெசல்ேவாம். அப் றம் நான் உனக்கு ேவண் ய கூ ேவன், சிலம்ெபா
பா ேவன்! அைதக் ேகட் உன இந்த ைடரக்ட ம் ராமா எ த்தாள

எ ப்பிப்
ம் ஊைமக்

ேகாட்டான் ஆகவில்ைலெயன்றால் என் ெபயைர மாற்றிைவ, என் மலர் உயிேர!"
என்றான்.
குல்ஹிமாவினால் தன் சிாிப்ைப அடக்கேவ
அக்தர் சிகெரட்ைடப் பற்ற ைவத்
பட்ைடயில் ஒ

ஒ

யவில்ைல.

'தம்' பி த்தான். பிறகு மேகஷின் ேதாள்

தட் த் தட் , "எனக்கு இன்கிாிெமண்ட் கிைடத்

வி ம்!" என்றான்.
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ஜானி மண்ெவட் ைய எ த் ச் சாைலைய விட் த் தாழ்வைர யில் வழி
சைமக்கலானான். ஏேதா கல் ல் கால்படேவ, வ க்கி விட்ட . இரண்
ழம் கீேழ
ெசன்
ழங்கால் அள ப் பனியில் ைதந் விட்டான். எப்ப ேயா சிரமப்பட் அந்த
அளேவா தன்ைனச் சமாளித் க் ெகாண்டான். அக்த ம் மேகஷூம் இரண்
ன்
டப்பாக்கைளத் க்கிக்ெகாண் ஜானிக்குப் பின்னால் றப்பட்டனர். குல்ஹிமாதான்
ன் ம் ேபாக
யாமல் பின் ம் ேபாக
யாமல் சிரமத்தில் சிக்கிக் ெகாண்டாள்.
தீக் கணப் எத்தைன அ கில் இ ந்ெதன்ன, ேபாகும் பாைத ப
இ ந்த !
தெஸௗந்தா சிங் ம ப் ட் ையப் ெபட் யில் எ த்
குல்ஹிமாைவ ேநாக்கி, "ெவ ம் ேசாற்ைறத் தின்

ைவத்

சிரமமாக அல்லவா

க் ெகாண்

ம் இவர்களால்,

ெவாத்த

ேமனியாள் ஆனா ம் உன்ைன எப்ப த் க்கிச் ெசல்ல
ம்? வாஹ் கு வின் மீ
ஆைண! உன்ைனத் க்கிச் ெசல் வெதன்றால் தந் ாி ெராட் சாப்பி பவர்களால்
தான்

ம்! பயப்படமாட்டாேய, என்

ேமனிப் ெபண்ேண!" என்

ேகட்டான்.

அப் றம் குல்ஹிமா தெஸௗந்தா சிங்கின் ைககளில் இ ந் தாள். "மலர் உயிேர! நான்
உன்ைன மலைரப் ேபாலேவ க்கிச் ெசன் அங்ேக இறக்கிவி ேவன்! ஓ விளக்குைற
வானம் பா ேய! ேலடீஸ் அண்ட் ெஜண் ல்ெமன்!" என் கூறிக் ெகாண்ேட அவன்
நடந்தான்.
இ வ ைடய உடல் சூ ம் எத்தைன பனிைய உ க்கியேதா, ெதாியா .
கணப் க் காய்ந் ெகாண்
ந்த கிழவன் கூஜர், தன்ெபயர் ரஹீ என்
கூறினான். அவன நாய்க்குட் குைரத் க் குரல் எ ப்பி வந்த வி ந்தினர்கைள
வரேவற் க் ெகாண்
ந்த .
தெஸௗந்தா சிங்கின் வாய்ெமாழியாகப் பனியில் வண்

சிக்கிக்ெகாண்ட கைதையக்

ேகட் , "பனியி
ந் தப்ப எல்ேலா க்கும் கணப் கிைடப்பதாக!" என்
ஆண்டவைன ேவண் னான் ரஹீ . டப் என் ம் அவ ைடய நாய்க்குட்
நீண்ட குரல் எட்த் க் கூவித் தன் எஜமானைன ஆதாித்த .

ம்

தெஸௗந்தா சிங் ெபட் யி
ந் ம ப் ட் ைய எ த்தான். ைபயி
ந்
கண்ணா க் ேகாப்ைபைய ம் எ த்தான். "ஓ ரஹீ ச் சித்தப்பா! இ தன் நம
கணப் ! நாம் ப யாலா ெபக் அ ந் ேவாமா?" என்றான். பிறகு இரண்ைட ம் கீேழ
ைவத் , "மலர் உயிேர! உன் ைகயால் எங்கள் வயிற் த் தீக்கு வி ந்
என்றான்.

ைவ!"
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அவன் சாைடையப் ாிந் ெகாண்ட ரஹீ
குவைள ம் எ த் வந்தான்.

நான்கு ேகாப்ைப க

ம் தண்ணீர்க்

தல் ேகாப்ைப குல்ஹிமாவின் ைகைய அைடந்த . பிறகு எல்ேலா ைடய
ைககைள ம் அவரவர் ேகாப்ைப அலங்காித்த . ஆனால் ரஹீ மட் ம் ம அ ந்த
சம்மதிக்கவில்ைல.
தெஸௗந்தா சிங் நான்கு வாய் ம ச் சாற்ைற அ ந்திய பின், "ஓ சித்தப்பா!
ெவள்ைளத் தா

ள்ள 'பீர்' ெவள்ைளக் குதிைர மீ

வரவில்ைல? இப்ெபா
இல்ைலயா?" என்

ஏறி நம் கஷ்டங்கைளத் தீர்க்க ஏன்

ெதல்லாம் பீர் குதிைர ேய ம் தகுதி உள்ளவராக்

ேகட்டான்.

ரஹீ வைட அளித்தன்: "சர்தார்ஜி! ப வம் குதிர்ந் பனி உ கத்
ெதாடங்கும்ெபா
பீர் தன் ெவள்ைளக் குதிைர மீேதறி வந் நமக்குத் தன்
உ வத்ைதக் காட் வான். அப் றம் பீர் ெசல் ம் பாைத திறக்கப்ப ம். ஆனால்
இப்ெபா
தான் பீ க்ேக குைகப் பாைத தயாராகிவிட்டேத! பீாின் பாைத யில்தான்
பன்னிரண் மாதங்க ம் ேபாக்கு வரத் நைட ெப கிறேத!"
தெஸௗந்தா சிங் தன

ேகாப்ைபயில் இன்

ம் இரண்

வாய்க்கு ம ச் சாற்ைறச்

சாய்த் க் ெகாண் , 'ஓ சித்தப்பா! பீ க்கு மட் ம் மனம் இல்ைல ெயன்றால், இந்தச்
சுரங்கப்பாைத ஏற்பட்
க்க
மா? வாேஹ கு வின் மீ ஆைண! பயணி கள்
வண் களில் உட்கார்ந் வ வைதப் பார்த் ப் பார்த் ப் பீர் க ம்
சுகவாசியாகிவிட்டார். அதனால் அவர் குதிைர சவாாிையேய விட் விட்டார்!"
என்றான்.
ஜானி ேபாைத மயக்கத்தில் ஆ யவா , "பீாின் தா பனி ேபால் ெவ
காைளப்ப வத்தின் வ இல்ைல இப் ெபா
!" என்றான்.

த் விட்ட .

அக்தர் ெதாடர்ந்தான்: "ஆமாம், 'என் ேமல் ேபாவதாயி ந்தால் என் மார்ைபத்
ைளத் க்ெகாண்
என்றான்.

ேபா!' என்

மேகஷினால் ேபசாமல் இ க்க
"பீாின் மார்ைபத்
ழ்கிவி ம். அ

கூறிப் பீர் ேபசாமல் உட்கார்ந்

விட்டானாக்கும்!"

யவில்ைல.

ைளத்தால், நீர் ெவள்ளமாக ஓ வ ம். பள்ளத்தாக்கு

ஏாியாக உ வாகு வி ம், பழங்காலத்ைதப் ேபால! அன்

வ ம்
மக்கள்
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இவ்வா எண்ணினார்கள். ஆனால் இன்
ஏற்படவில்ைல." என்றான்.
குல்ஹிமா

அப்ப

ெயல்லாம் ஒ

வேலா , "நான் ெசால்வைதக் ேக

கஷ்ட ம்

ங்கள். வி ங்கள் இந்தக்

கைதைய! குளிர் இன்ேற பற் ேவன் என் கிற ; பசி இன்ேற ெதாற் ேவன் என்கிற !
அதற்கு வழி பா ங்கள்" என்றாள்.
ம ச் சாற்ேறா டப்பாக்களில் நிைறத் வந்தி ந்த உண ப் ெபா ள்கைள ம்
அவர்கள் ஒ ைகபார்த் த் தீர்த் க்கட் விட்டார்கள்.
தெஸௗந்தா சிங் கு ெவறியில் ஆ ப் ேபாய்விட்டான். "ஜானி! இப்ெபா ேத நீ
ைரவர் ஆகிவிட்டாய்!" என்றான்
ரஹீ கணப்பில் விறைகச் ெச கினான். தெஸௗந்தா சிங் தைலப்பாைவ எ த் க்
க த்தில் ேபாட் க் ெகாண்டான். பிறகு
ைய ஒ ங்ேக இைணத்
ேபாட்டவாேற, "என் தா

அைர நைரயாகி யி க்கிறேத ஒழிய ஒேரய யாக நைரத்

விட வில்ைல.
யிேர! ஆனால் தைலக் ேகசங்களில் பீாின் பனி ெபய் தி க்கிற ,
ெபண்ேணஃ அதனால்தான் அப்ப ெவ த் க் காட்சி அளிக்கிற . பீாின் பனி
இன் ம் அதிகமாகக் கூடப் ெபய்யலாம். என் தைல ெவ க்கலாம். ஆனால்
வாஹ்கு வின் மீ ஆைண! என் உட ல் உயிர் இ க்கிற , வ வி க்கிற !"
என்றான். தன் ேகாப்ைபயில் இ ந்த கைடசி இரண்
ன் மிட கைள
நாய்க்குட் யின் வாயில் ஊற்றினான். நாயக்குட்
ம் நாக்ைகச்
ெசாடக்குவிட் க்ெகாண்
சித் க் கு த் க் தெஸௗந்தா சிங்குக்கு நன்றி கூறிய .
"நாம் இன்

ம் எத்தைனேயா நாடகங்கள் ஆ யாக ேவண் ம்" என்

கூறிய குல்ஹிமா தன் ேகாப்ைபையக் கா
தெஸௗந்தா சிங் அவ

சிாித் க்

ெசய் , கீேழ ைவத்தாள்.

ைடய ேகாப்ைபயில் மீண் ம் ம ச் சாற்ைற ஊற்றினான்.

அவள் ஒ வாய் ப கிவிட் , "நாம் இன்
ேபாயாகேவண் ேம!" என்றாள்.

ம் ெவகு ெதாைல க்குப்

"ெபண்ேண! என் கண்ேண" தெஸௗந்த சிங் ெதாடர்ந்தான். "நீ ம் ஒ

மாையதான்;

வில்லா மாைய ாிபவள் நீ. அந்த அலகிலா ஆண்டவனின் மாையையப் பார்ப்பதா,
அல்ல

உன் மாையையப் பார்ப்பதா? ஆண்டவன் மீ

ஆைண, என் உயிர்ப் ேவ!

நாடகக்காராிடம் நீ உன் நிைலைய மட் ம் எ தச் ெசால்
அதில் இ க்குமா, என் ஆ யிேர!" என்

ேகட்டான்.

வாயா? என் கைத ம்
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அைதக் ேகட்

எல்ேலா ம் சிாித் விட்டார்கள்.

எல்ேலா ைடய ேபச்சும்
சுழற்றிக்ெகாண் வந்த .

ந் விட்ட

ேபாலத் ேதான்றி ய .

க்கம் கண்கைளச்

நாய்க்குட் ெவகு அன்ேபா வாைல ஆட் த் தெஸௗந்தா சிங்கின் உடேலா தன்
ைக உராய்ந் ெகாண்
ந்த . எல்ேலா ம் ங்கி வழியனார்கள். எல்ேலா க்கும்
த ல் ரஹீ குறட்ைட விடலானான். தான் தான் காஷ்மீரத்தில் உள்ள இமயமைலத்
ெதாடாின் பீர் பாஞ்சல் என்ற நிைனப்பில்!
தெஸௗந்தா சிங்குக்குத் க்கம் வரவில்ைல. நாய்க்குட் அவன்
ேகா தன்
ைக உராய்ந் ெகாண்
ந்த . தெஸௗந்தா சிங் ம ச் சாற்றின் கைடசி மிடைற
அதன் வாயில் விழ்த் , "கு மகேன, கு ! கு த் விட் நன்றாகத் ங்கு! கனவிேல
பீர் பாஞ்சைலக் காண ேநர்ந்தால். அதனிடம் ைற யிட் ேவண் க் ெகாள்- ஓ
பக்கிாிகள் தைலவேன! உன் ஆட்சி யின் எல்ைலயில் ைரவர் தெஸௗந்தா சிங்குக்கு
எவ்விதத் ய ம் ஏற்படக்கூடா என் கூ !" என்றான்.
நாய்க்குட் நன்றி ணர்ேவா
ங்கி ம் விட்ட .
'உன்ெனதிேர உட்கார்ந்
என்

யைர எ த்

தெஸௗந்தாசிங்ைகப் பார்த் த . பிறகு அப்ப ேய

லம்பவா?

இயம்பவா?'

என் தெஸௗந்தா சிங் ஒ
க்கலானான்.

பாட் ன் அ ைய ராகம் ேபாட்

உணர்ச்சிேயா

தெஸௗந்தா சிங்கின் பார்ைவ அ க்க குல்ஹிமாவின் மீ ஓ ப் பதிந்த .
அைண ம் தீயின் ஒளியில் அவள
கம் இன் ம் வசீகரமாகக் காட்சி அளித்த . தீ
பனியில் அ ந் வ ேபால ம் பனி தீயில் இறங்குவ ேபால ம் ேதான்றிய .
அவைள எ ப்பி அவள் கைதையக் ேகட்டால் என்னெவன் அவ க்குத்
ேதான்றிய . ஆனால் இந்தப் பாைதயில் எத்தைன தடைவகள் லாலா க் என்ன என்ன
உ வங்கள் ஏற் க் காட்சி த வாேளா என்ற நிைனப்பில் அவன் ேபசாமல்
இ ந் விட்டான்.
அவன் பார்ைவ குல்ஹிமாவின் மீ வி ம்ெபா ெதல்லாம், அவன ைக
அவைனயறியாமேல ங்கிக்ெகாண்
க்கும் நாயக்குட் யின்
ைகத் தடவிக்
ெகா க்கும். அவ க்குத் தான் எத்தைன யன் ம் க்கேம வரவில்ைலேய!
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குல்ஹிமா ரண் ப த்தவள் அைரக் கண்ைணத் திறந் தெஸௗந்தா சிங்ைகப்
பார்த்தாள். அவன் அவைளேய இைம ெகாட்டாமல் பார்த் க் ெகாண்
ந்தான்.
----------------------8. ேகாைரப் ல்
பாகிஸ்தான் பிாிந்
ன் நான்கு மாதங்கள்தான் ஆகியி ந்தன. இங்ேக எல்லாப்
ெபா ள்க ேம இடம் ெபயர்ந் விட்டாற்ேபாலத் ேதான்றின. காவல்
நிைலயங்களி ம் சுங்கச் சாவ களி ம் சாமான்கள் குவிந் கிடந்தன. ரங்குப்
ெபட் கள், கட் ல்கள், ெதாட் ல்கள், ேமைஜகள், நாற்கா கள், ேசாபா ெசட் கள்,
படங்கள் எல்லாேம இ க்கேவண் ய இடங் களி
ந் ெபயர்ந் காவல்
நிைலயத்ைத நிைறத்தன. இந்தத் ெதாட் ல்க

க்கும், கட் ல்க

க்கும்

பாத்திரங்க க்கும் காவல நிைலயத்தில் என்னதான் ேவைலேயா?
களில்
ஒ ேவைள இந்தப் ெபா ள்க க்கு ஒ
க்கியமான இட ம் பங்கும் இ க்கலாம்.
அம்மாதிாி ேநரங்களில் இ ேபான்ற ெபா ள்கைளக் குறித்த இடத்ைதத் தவிர ேவ
இடங்களில் ைவத்தால் அழகு ெகட் வி ம் என் கூட ட்ைடச் ேசர்ந்தவர்கள்
நிைனக்கலாம். ஆனால் இங்ேக அத்தைகய ெபா ள்கள் மைலயாகக் குவிந்
கிடந்தன. ட் ப் பாத்திரம்- பண்டங்கள் எல்லாம் அலமாாிகள், சைமயற் கட் கள்
ஆகியவற்றி
ந் ெவளிேயறி அரசாங்க அ வலகங்களின் வாச ேல
ேகட்பாரற் க் குவிந் கிடந்தன. இப்ெபா
இவற்ைறப் பளிச்ெசன் ேதய்த் ,
ெம கிட் அக்கைறேயா கவிழ்த் ைவத் க் ெகாள்பவர்கள் யா ேம இல்ைல. பல
மாதங்களாக இவற்ைற ஒ ெபண்ேணா ஆேணா ைககளால் ெதாட் க்கூடப்
பார்த்ததில்ைல.
பாகிஸ்தானில் ஒவ்ெவா ெபா
ேம வாாி இைறந் கிடந் த . பல
களில்
ைளையப் பி ங்கிக்ெகாண் வந்த ஆ மா கள்கூட இ ந்தன. நம்பிக்ைக இழந்த
கண்கேளா அைவ அக்கம்பக்கம் பார்க்கும். திய இடங்களில் பயந் பயந் அ
எ த் ைவக்கும். இத்தைன கேளபரத்தி ம் நிலம் மட் ம் தன் இடத்திேலேய
உ தியாக இ ந்த . அந்த நிலத்தில் எண் ணற்ற அகதிகள் கால் பாவாமல் ஊர்ந்
ெகாண்
ந்தார்கள். பாகாவின் ெபாிய காமி
ந் இவர்கைளப் பி த்
ன்ேன
தள்ளி வந்தார்கள். எனேவ, இடந்ேத
ஏறி ம் ஒ நாள் இ ந்த இடத்தில் ம
சுற்றினார்கள்.

இந்த அகதிகள் நடந் ம் மாட் வண் களில்
நாள் இல்லாமல் இடம் மாறி இடம்

அகதிகள் விஷயம் ஒ
றம் இ க்கட் ம். அங்கி ந்த பைழய ஆசாமிகேள இடம்
ெபயர்ந் விட்டார்கள். உற்றா ம் சுற்றா ம் பிாிந் விட்டனர். நண்பர்க ம் விலகி
விட்டனர். கூ கள் ஆைல தலாளிகைளப் பிாிந்தனர். ஆைல தலாளிகள் தங்கள்
கூ கைளப் பிாிந்தனர். இவர்கள் எல்ேலா க்கும் பதிலாகப்
ப்
மக்கள் வந்
விட்டனர். அந்தப்
மக்க ம்தான் எப்ப ப் பட்டவர்கள்! அ க்கும் அவல ம்
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ெசால் மாளா . பைழய மக்கேளா அவர்களால் இைணந் பழக
யவில்ைல.
ஸலாம் அேலகும் கூறி அ கில் அமர்ந் அவர்கள் ஆதரேவா ேபசுவதில்ைல.
ஆனால் வாச ல் நின் ஐயப் பார்ைவ டன் ெவளிேய எட் ப் பார்த்தவண்ணம்
இ ந்தனர். வ ந்தி அைழத் வார்த்ைத ஆ னா ம் அவர்கள் ேபசுவதில்ைல.
இவர்களால் கிராமத்தின் ஆணி ேவேர ஆ விட்ட . நீண்ட ெந ங் காலமாக வாழ்ந்
வந்தவர்க க்குக் கூடத் தங்கள் கிராமங்கள் திதாகத் ேதான்றலாயின. ஏெனன்றால்,
அவர்க ைடய கிராமங்கள் அவர்கள் பிறந் வளர்ந்த கிராமங்களாகேவ இப் ெபா
இல்ைல. அப்ப அ ேயா தைல மாறிப் ேபாயி ந்தன. அவர்க ைடய
க க்கு
அ கில் ஓ க் ெகாண்
ந்த சுைன க ம் வாய்க்கால்க ம் கூட அவர்க க்குப்
திதாகத் ேதான்ற லாயின. ெதா ைகக்கு ன் அவர்கள் ைககால்கைளக் க வி 'வஜு'
ெசய் ெகாள்வ கூட இல்ைல. பல நாட்களாக அந்தக் கால்வாய்களில் சிவப் நிற
நீர் ஓ க் ெகாண்
ந்த . உ க் குைலயாத பிணங்க ம் ைககால் சீவப்பட்ட கண்ட
ண்டங்க ம் எந்த ேநர ம் மிதந்தவண்ணம் இ ந்தன. அந்த நீாினால் யாரா வ
ைககால் க வ
மா? தங்கள் பிள்ைள-குட் கைளக் கூடக் கால்வாய்க்குக்
குளிக்கப் ேபாகக் கூடா என் மக்கள் த த் விட்டார்கள். உண்ைமயில்
ஒவ்ெவான் ேம தைல கீழாக மாறிப் ேபாயி ந்த . ஆயி ம் தன பைழய
நிைலைமக்கு மீண் ம் தி ம்ப யற்சி ம் நைடெபற் க் ெகாண்
ந்த .
ஒவ்ெவான் ேம பைழயப
ற்றி ம் நிைலெபறேவ வி ம்பின.
"நாேட அழிந் ஒழிந் விட்ட !" ஜாட் இனத்ைதச் ேசர்ந்த ஓர் இைளஞன்
அக்கம்பக்கத் ப் பாழ்நிைலையப் பார்த் விட் த் தன் பிராயம் திர்ந்த தந்ைதயிடம்
கூறினான்.
"அழிந் ஒழிந் ேபான ெமய்தான்! இ ந்தா ம் சற் ஊன்றிக் கவனி! மக்கள்
தனித்தனி இடங்களில் கு ேயறிச் சைமய யன் ெகாண்
க்கிறார்கள். எல்லாம்
நாளைடவில் தானாகச் சாியாகிவி ம்!" என்றார் தந்ைத.
"இெதல்லாம் ெவ ம் ேபச்சு, ெவட் ப் ேபச்சு! இனி இவர்கள் எங்ேக ேபாய்க்
கு ேய வ , தங்கைள நிைல நாட் க் ெகாள் வ ? ெராட் ையப் பிட் வாயில்
ேபாட் க்ெகாள்ளக் கூடத் திராணியற்றவர்களாக அல்லவா ேபாய் விட்டார்கள்!"
என்றான் மகன்.
"அப்ப இல்ைலயடா, ைபத்தியக்காரா! ேமெல ந்தவாாி யாகப் பார்ப்பதற்கு
அப்ப த் ேதான் கிற . ெகாஞ்சம் ேயாசித் ப் பா ! வய ல் ேகாைரப் ல்
ைளக்கிறேத, ெதாி மா, ஏர் பி த் உ ம்ெபா
அைத யா ம் விட் ைவப்ப
தில்ைல. ேவேரா கைளந் அைத வய க்கு ெவளிேய சி வி வார்கள். ஆனால்
பத் நாைளக்ெகல்லாம் ஏதாவ ஒ ேவர் மீண் ம் ைள வி ம். ஒ மாதம்
கழித் ப் பார்த்தால் யா ேம கலப்ைப பி த் அந்த வயைல உழவில்ைல என்ேற
எண்ணத் ேதான் ம்!"
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உண்ைமயில் கிழவனின் ேபச்சில், உண்ைம அங்கங்ேக ேகாைரப் ல்ெலனத் தைல
க்கித்தான் நின்ற . நிலம் கிைடத்தவர்கள் அங்ேகேய கு ேயறித் தங்க யன்றனர்.
தாற்கா கமாக அவர்க க்குத் தரப்பட்ட நிலங்கள் கூட அவர்க க்கு நம்பிக்ைக
அளித்தன. வாழ்க்ைகயில் ஒ பி ப்ைப ஏற்ப த் தின. தங்கள் திய மாட் த்
ெதா வத் க்கு அ கில் அவர் கள் சி சி குழிகள் ெவட் , அவற்றில் வரட் ைய
இட் ப் ைக ட்டம் ேபா வார்கள். ேவண் ெமன் ேதான்றினால் எல்ேலா ேம
ேசர்ந் அமர்ந் ஹூக்கா பி ப்பார்கள். ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அவர்க ைடய
எ ைமக க்குப் பயம் குைறய லாயிற் . ெதா வத் க்குள்ேள அ க்கப் பட்ட
ைளகளில் அைவ சில சமயம் தைலையச் ெசாாிந் ெகாள் ம். சந்ேதாஷம்
மிகுந்தால் ெதா வத் ச் சுவாிேல தங்கள் உடைலத் ேதய்த் க் ெகாள் ம்.
எப்ெபா தாவ

தாசீல்தாேரா அல்ல

ேவ

அதிகாாி கேளா அவர்க

ைடய

க்

கிராமத் க்கு வந்தால், இவர்களில் பலர் தங்கைளத் தாங்கேள தைலவர்களாக ம்
பஞ்சாயத் தாரர்களாக ம் ெவளிக் காட் க்ெகாள்ள ைனவார்கள். கிராமத்தார் ப ம்
ன்பங்கைள ம் யரங்கைள ம் தாசீல்தா க்கு எ த் ச் ெசால் வார்கள்.
இப்ப யாக அக்கிராமத் மக்கள் அைனவ க்கும் தங்கைளப் பிரதிநிதியாக்கிக்
காட் க் கிராமத்தில் தங்க க் குத் தைலைமப் பதவிையத் ேத க்ெகாள்ள
யல்வார்கள். ைநச் சியமாகப் ேபசி மக்கைளப் பின்னால் அமரச் ெசய் விட் ,
ஒ வர் ெசான்னால் ேபா ம் என் ஒ ேகாட்பாட்ைடக் கூறி அதிகாாிகளின்
ெசௗகாியத்ைதக் கவனிப்பவர்கள் ேபாலத் 'தாகத் க்கு ஏதாவ
எ த் வரவா?' என்ெறல்லாம் ேகட்

ேவண் மா? ஹூக்கா

அவர்கள் கவனத்ைதத் தன் பக்கம் இ க்க

யல்வார்கள். இ ேபான்ற காாியங்களினால், அந்தப் ேபர திர்ச்சியி ம் அவர்கள்
மனம் குன்றி மாய்ந் ேபாகவில்ைல என்ப ெதளிவாக விளங்கிய .
இப்ப யாக அழி ம் ஆக்க ம் ெபற் க் ெகாண்
ந்த பாகிஸ்தானில், இந்திய
அரசாங்கத்தின் ெதாடர் த் ைற அதி காாியாகப் பணியாற்ற நான்
நியமிக்கப்பட்ேடன். பலாத்கார மாகத் க்கிச் ெசல்லப் பட்ட ெபண்கைள ம் வ க்
கட்டாய மாக இஸ்லாைமத் த
ம்ப வற்
த்தப்பட்ட கு ம்பங்கைள ம்
இந்தியா க்குத் தி ம்பக் ெகாண் வ வ என் ேவைல. இந்தியப் பைடையச் ேசர்ந்த
ஒ சி கு
ம் பாகிஸ்தானின் ஸ்ெபஷல் ேபாலீஸ் ைறையச் ேசர்ந்த சில
சிப்பாய்க ம் எனக்கு உதவி ாிந் ெகாண்
ந்தனர்.
மற்ற மைறந்த ெபா ள்கைளத் ேத வ ேபாலேவ, ெபண் கைளத் ேத ம் ேவைல
சிரமமாக ம் இ ந்த . சுலபமாக ம் இ ந்த . சில சமயம் ஒ சில ெபண்கள் ெவகு
சிறிய யற்சி யிேலேய கிைடத் வி வார்கள். பல சமயம் ெப
யற்சி எ த்தா ம்
கிைடக்கமாட்டார்கள். பாகிஸ்தானிப் ேபாலீஸ்காரர் கள் அந்தப் ெபண்கைளத் தி ப்பி
அ ப் ம் விஷயத்தில், அதா வ தங்கள் நாட்ைட விட் ெவளிேயற் ம் விஷயத்தில்
ஓரள உதவினார்கள். ஆனால் அத்தைகய ெபண்கைளப் பற்றித் தைல ேபானா ம்
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உள

தரமட் ம் ம க்காமல் ம த்தார்கள். ஆயி

மனத்ேதா
வந்த .

என்

டன் றப்பட்டால், என்

ம் அவர்கள் உண்ைமயான

ைடய பணி ெவகு எளிதாக

ந்

இந்தத் தடைவ, நான் ேபான பகுதியின் காவல் நிைலய அதிகாாி என்ேனா
வந்தேதா மட் மன்றித் க்கிச் ெசல்லப் பட்ட ெபண் ஒ த்தியின் தடயங்கள்
அவ்வளைவ ம் தந்தார். அேதா , அவ ைடய ெதாகுதிக்கு உட்பட்ட ஒ கிராமத் ப்
ெப ந்தனக்காராின் மைனவி அவள் என்பைத ம் எ த் ைரத்தார். நாங்கள்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்த கிராமம் பக்காச் சாைலயி
ந் ெவகு ெதாைலவில் இ ந்த .
ெவகு ேநரம் வைர நாங்கள் மண் சாைலயி ம் ஒற்ைறய ப் பாைதயி ம் நடந்
ன் ற்ேறாம்.
நாங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்த ம் ேசராத மாகக் கிராமத்தில் ெபாிய ள்ளிகள் பலர்
காவல் ைற அதிகாாிைய வரேவற்கக் கூ விட்டனர். பாகிஸ்தானில் அந்த நாட்களில்
ஆட்சி பீடத் க்குப் ெப மதிப் ம் அச்ச ம் இ ந்தன. ேபாலீஸ் அதிகாாி அந்தப்
ெபண்ைணப் பற்றிக் ேகட்ட ம் ெசௗ ாிக்கள் சட்ெடன் ஓர் அைறையக்
காட் விட்டார்கள். சிறிய அைற அ . ஒ ெபாிய காம்ப ண் க்குள் ஒ
ைலயில்
இ ந்த . ேபாலீஸ் அதிகாாி ம் மற்றவர்க ம் ெவளியிேலேய தங்கிவிட்டார்கள்.
நான் மட் ம் தனியாக அைறக்குள் ெசன்ேறன். மிக ேமாசமான அைற அ . அதில்
ன் கட் ல்கள்தான் ேபாட
ம். ஒ
றம் மரத்தால் ஆன 'ெஷல்ஃப்' ஒன்றில்
சில ேகாப்ைபக ம் கிண்ணங்க ம் தட் க்க ம் ைவத்தி ந்தன. அைறயின் ஒ
ைலயில் சில ப க்ைகக ம் ேவ பல கண்டான் ண்டான் சாமான்க ம்
கிடந்தன.
அந்தப் ெபண் ஒ கட்
ல் ப த்தி ந்தாள். பல நாட்களாக அவ க்குச் சுரம் வந்
ெகாண்
ந்த . அவள ஒ ைகயில் கட் ப் ேபாடப்பட்
ந்த . ஒ ேவைள
ஏதாவ சிரங்கு, ெகாப் ளம் றப்பட் க் ெகாண்
ந்தேதா, என்னேவா? அப்
ெபா
அவள் மிக ம் பல ன ற் க் கிடந்தாள். அவள் மிக ம் ெம வான
குர ல்தான் ேபசினாள். நான் அவ ைடய பக்கத் க் கட்
ல் ேபாய் உட்கார்ந்
ெகாண்ேடன்.
"என்ன சமாசாரம்?"
அவள் நிைலைய அறிவதற்காக நான் ேநாிைடயாகேவ ேகள்வியில் இறங்கிேனன்.
"நான்ைகந்

நாட்களாக ஜுரமாக இ க்கிற !" என்றாள் அவள்.

"உன்ைனக் கவனித் க்ெகாள்வதற்கு இங்கு யா ேம ெபண்கள் கிைடயாதா?"
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"இல்ைல, அக்கம் பக்கத்தில் யா ேம கிைடயா !"
இதற்கு ன் நான் பலாத்காரமாகத் க்கிச் ெசல்லப்பட்ட எத்தைனேயா
சி மிகைள ம் ெபண்கைள ம் பார்த்தி க்கிேறன். அவர்கேளா ஒப்பிட்
ேநாக்கும்ெபா
இப்ெபண்ணின் பைகப் லன் ற்றி ம் மா பட்
ந்த ; ேவ
விதமாக இ ந்த . அந்தப் ெபண்க க்கு அ கில் ஆண்க ம் ெபண் க ம்
இ ந்தார்கள். அவர்களில் யாராவ ஒ வ ைடய கண் காணிப்பில்தான் நான் அந்தப்
ெபண்கைளப் பார்க்க
ந்த . என்ைனத் தனிைமயில் எந்தப் ெபண்ைண ம்
அவர்கள் சந்திக்க விட்டதில்ைல. இந்த அைறயிேலா அவள் மட் ம் தனியாக
இ ப்பதாகத்தான் எனக்குப் பட்ட . அவைள அவள் இஷ்டத் க்கு அவர்கள்
விட் விட்டார்கள் ேபா ம்! ஆனால் மக்கள் அவ க்கு உதவி ாிந்தி ப்பதாக ம்
கூடத் ேதான்றிய . அவ ைடய கிராமத்தார்க ம் ட்டார்க ம் எப்ப த் தீர்த் க்
கட்டப் பட்டார்கள் என்பைத நான் ன்ேப ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்
ந் ேதன்.
இரண்டாம் தடைவ ம் அவள் வாய் ெமாழியாக அைதக் ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்வதில்
ஒ விதப் பய ம் இல்ைல. அவள அந்த ேநரத் நிைலைய அறிந்
ெகாள்வதில்தான் என் ஆர்வம் அதிகமாயி ந்த .
"நீ இங்ேக வந்

எத்தைன நாட்கள் ஆகின்றன?"

"கிராமம் அழிந்தேத, அன்றி

ந்

"இந்தப் பாத்திரம்-பண்டங்க

ம்,

"நீங்கள் ஒ

இங்குதான் இ க் கிேறன்."
ணி-மணிக

ம் உனக்குக் ெகா த்த

யார்?"

ட்டாள்!"

நான் ாிந் ெகாண் விட்ேடன். அவள் அங்ேக தனியாக இல்ைல என்பைத ம்,
அங்கு கிடந்த ெபா ள்கள் அவ க்குச் ெசாந்தமானைவ அல்ல என்பைத ம்
அவ

ைடய அந்தப் பதில் எனக்கு உணர்த்தி விட்ட . அந்த அைற, அந்தப்

ெபா ள்கள், அந்தப் ெபண்ணின் உடல் - இவற் க்கு எசமானன் கண்ெணதிேர
ெதன்படவில்ைல, அவ்வள தான்!
இங்ேக அந்த விஷயத்ைத ெவகு இலகுவாக எ திவிட்ேடன். ஆனால் அப்ெபா
அந்த விவரத்ைத அறிந்தெபா

, என் உள்ளத்ைத ஒ

,

ேபரதிர்ச்சிேய தாக்கிவிட்ட .

ேபாலீசார், ெபா மக்கள் இவர்க ைடய உதவியின் பயனாக, இந்த உலகத் ைத ம்
இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்கைள ம் பற்றி என் மனத் தில் என்ன ெவல்லாம் நல்ல
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எண்ணங்கள் ேதான்றிக் ெகாண்
ந்தனேவா, அைவ ெயல்லாம் ஆைளவிட்டால்
ேபா ம் என் என்னிடமி ந் வி பட் ஓ மைறந் விட்டன. இப்ெபா
நான்
கசப்பான உண்ைமகைளத் தான் எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி ந்த . அந்த ேமாசமான
அைறயில் யா ைடய மைனவிேயா பலவந்தமாகத் க்கி வரப்பட் என்ெனதிேர
கட்
ல் அைச வற் ச் சக்தி இழந் கிடந்தாள். மனிதனிடம் மனிதன் ாி ம் ெப ங்
ெகா ைமக்கு இைதக் காட்
ம் ேவ என்ன உதார ணம் ேவண் ம்? மிகக்
க ைமயான ஓவியமாக அக்ெகா ைம என் பார்ைவயிேல விாிந்த !
கிழித்த நாராகத் திரஸ்காிக்கப்பட்

அவள் அங்ேக ேநாய் வாய்ப்பட் க் கிடந்தாள்.

அவள் இனத்ைதச் ேசர்ந்த, சாதிையச் ேசர்ந்த, சுற்றத்ைதச் ேசர்ந்த, மதத்ைதச் ேசர்ந்த
யா ேம அங்ேக இல்ைல. பிாிந் ேபான உற்றார் உறவினைர அவள் மீண் ம்
சந்திக்க
ம் என் அவ க்கு யா ம் ஆ தல் ெமாழி ம் கூறவில்ைல. அப்ப
யாராவ ெசான்னால்கூட அவள் அைத நம்ப ம த்தி ப்பாள். இத்தைன ெபாிய சக்தி
வாய்ந்த பாகிஸ்தானி
ந் அவைள ஒ வன் எப்ப ெவளிேயற்றி அைழத் ச்
ெசன்
என்ப

விட
அவள்

அப்ெபா

ம்? அைதப் பற்றி ேயாசித் ப் ெபா ைத
.
அவைளத் தி ப்பி அைழத் ச் ெசல்

ணாக்குவேத

ண்

ம் பிரச் ைனேய எழவில்ைல.

ைத-மாசிக் குளிாில், ேநா ற்றி க்கும் அந்த நிைலயில் அவைள அங்கி ந்
அைசப்ப கூடச் சாியல்ல. அவர்க ம் அவைள இப்ெபா
எங்கும் ெகாண்
மைறத் விட
யா . ஏெனன்றால் அவைள நாங்கள் பார்த் விட்ேடாம். நாங்கள்
பார்த் விட்ேடாம் என்பைத அவர்கள் அறிந் ம் இ ந்தார்கள்.
"சாி, அம்மா! நான் மீண் ம் ஒ நாள் வ கிேறன்!" என் ேறன். மீண் ம் வ கிேறன்
என் நான் ெசான்னதன் ெபா ள் ஒ நாள் வந் அவைள அைழத் ச் ெசல்கிேறன்
என்ப தான். ஆனால் அ கனவி ம்
யக் கூ ய காாியம் இல்ைல என்பைத
அவள் அறிந்தி ந்தாள் ேபா ம்!
"நீங்கள் றப்பட்

விட்டீர்களா?" என்

ேகட்டாள்.

"ஆமாம்!"
"சற்

உட்கா ங்கள்! என் ஒ

நான் மீண் ம் பக்கத் க் கட்

வார்த்ைதையக் ேகட்
ல் உட்கார்ந்

விட் ப் ேபாங்கள்!"

ெகாண்ேடன்.

"உங்களால்
மானால், நான் உங்களிடம் ஒன் ேவண் க் ெகாள்ள
வி ம் கிேறன். உங்க க்கு ஒ ேவைல தர வி ம் கிேறன்" என்றாள் அவள்.
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"என்ன ேவைல?"
"நீங்கள் என் சீக்கிய சேகாதரர். நா ம் ஒ காலத்தில் சீக்கிய மதத்ைதச் ேசர்ந்தவள்
தான். இப்ெபா
நான் இஸ்லாைமத் த வி விட்ேடன். இன் இந்த உலகத்தில்
எனக்கு யா ம் இல்ைல. நான் மிக ம் யரப்பட்டவள். நீங்கள் என் ைகையப் பி த் ,
ஒன் கூ ங்கள். எனக்கு ஒ சின்ன நாத்தி இ க் கிறாள். அவைள அந்தச் சனியன்
பி த்த பதிேனா கிராமத்தார் ெகாண் ேபாய் விட்டார்கள். அன்ைறயத் தாக்குத ன்
ெபா
அவர்க ைடய கூட்டம் தான் ெபாிதாக இ ந்த . அவர்கள் தான் என்
நாத்திையக் ெகாண் ெசன்றி க்கிறார்கள். இப்ெபா
உங்கள் தைலைமக்கு
ெப மதிப் இ ப்பதாக எனக்குத் ேதான் கிற . நீங்கள் அவைள இங்ேக என்னிடம்
அைழத் வா ங்கள். எல்ேலா ேம உங்களிடம் மாியாைத ைவத்தி க்கிறார்கள்.
ேபாலீஸ்காரர்கள் கூட உங்கள் ேபச்ைசக் ேகட்கிறார்கள். என் சார்பி ம் அவைள
ேவண் க் ெகாள் ங் கள். நான் அவ க்குப் ெபாிய அண்ணி. நான் அவைள என்
ைககளால் வளர்த்தி க்கிேறன். நான் அவ க்குத் தாய்க்கு ஒப் பானவள். அவள்
கட்டாயம் என்னிடம் வ வாள். நான் என் ைகயால் அவைள யாாிடமாவ
ஒப்பைடப்ேபன். அதனால் எனக் குப் ெப ைம ேச ம். நா ம் ைகபைடத்தவள்
ஆகிவி ேவன். என் ைடயவள் என் ஒ வைரச் ெசால் க்ெகாள்ள வழி பிறக்கும்
அல்லவா?" என்றாள் அவள்.
அந்த ஜாட் கிழவனின் ெசாற்கள் என்

ைளயில் வட்டமிடத் ெதாடங்கின.

'ெகாஞ்சம் ேயாசித் ப்பா ! வய ல் ேகாைரப் ல் ைளக்கிறேத, ெதாி மா? ஏர்
பி த் உ ம்ெபா
அைத யா ம் அகற்றாமல் விட் ைவப்பதில்ைல.
எல்லாவற்ைற ம் ேவேரா கைளந் வய க்கு ெவளிேய சி எறிந் வி வார்கள்.
ஆனால் பத் நாட்க க்ெகல்லாம் ஏதாவ ஒ ேவர் எப்ப யாவ மீண் ம்
ைளவிட் வி ம்."
-------------------------------------10. வி

ம் வைரயில்

பக்காக் கிண க்கு அ கில் உள்ள வயல்களில் ஏர் ஓட் விட் க் கைளத் ச் ச த்
இர ெவகு ேநரம் கழித்ேத சன்னன் ஜாட்
தி ம்பினான். ஆ மாதத்
தற்
ேகாப் மைழ 'காீஃப்' [இைல திர் காலத்தில் அ வைட ெசய்யக்கூ ய] பயிர்
ெசய்வதற்கு ேவண் ய ெதம்ைபக் ெகா த்தி ந்த . எனேவ தான் அந்தச் சு சு ப் .
நில ம் ஈரக்கசிேவா உ வதற்கு ஏற்றப அைமந்தி ந்த . பின்னால் யார்
கண்டார்கள். அைட மைழ பி த் க் ெகாள் ேமா அல்ல மாாி ெபாய்த் வறட்சி
யில் நிலம் வா ேமா என் ! காலந் தாழ்ந்தால் அ வைட நல்ல பலன் தராேத!
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உ த மா க க்குத் தீனி ைவத் விட் அவன் ைக கால்கைளக் க விக்ெகாண்
ேமல் கூைரக்குப் ேபானான். ெராட் தின் விட் க் கண்கைள
வதற்காகக்
கட்
ல் ப த்தான். வி யற் காைலயில் சீக்கிரமாக எ ந் சின்
ஞ்ைச நிலத்தில்
கம் விைதக்கேவண் ம். அப் றம் மாைலயில் கிணற்ற நிலத் க்கு இ
ைற நீர்
ெதளித் ச் ேசாளம் விைதக்கேவண் ம்.
சுகமாகக் காைல நீட் க்ெகாண் வானத்தில் மலர்ந்தி ந்த நட்சத்திரப் க்கைளப்
பார்த்தவாேற ப த்தவனின் கண்கைள உறக்கம் அ த்திய . அவ ைடய இைமகள்
ம் ேநரத்தில், பக்கத் க் கூைரயில் கட் ைலப் ேபாட் க்ெகாண்
ெகா த்தான். கிணற்ற நிலம்
வைத ம் நீ உ
விட்டாய் என்
சன்னா! என்ன ேபசக் காேணாம்" நான் ேகட்கிற
கைளப்பிேல கண் உறங்கி விட்டாயா?" என்
சன்னன் கட்

ந்த குத்தா குரல்
ெதாிகிற .

காதில் விழவில்ைலயா?

ேகட்டான் அவன்.

ல் ப த்தப ேய, "அ தான் ெசால்

கிேறேன, நமக்குள்ேள என்ன,

பைகயா, சலா? இ ந் உழ ம் என் தான் பார்த்ேதன். இந்த மட் ல் பயல் மா
நடக்கவில்ைல. நின் நின் சண் த்தனம் ெசய் விட்ட !" என்றான்.
"எ ? மீனாவா!"
"இல்ைல, இன்ெனான் - லாகா. அ எ த் ைவக்கமாட்ேடன் என் அடம்
பி த் விட்ட . அதனால்தான்
தி ம்ப இத்தைன ேநரம் பி த்த !"
"தம்பி! எல்லாம் தீனிேபா கிறதிேல இ க்கிற !" குத்தா உண்ைம நடப்ைபச்
ெசான்னான்.
"தீனி ேபாடாமல் என்ன? நம் நிைலக்கு ஏற்பத் தீனிேபாடத் தான் ேபா கிேறாம்!"
சன்னனின் குர ல் இயலாைம ெதானித்த .
"ஆ ேஹா..." குத்தா ம் கட்

ல் நீட்

டக்கிப் ப த்

விட்டான்.

நட்சத்திரங்கள் பதிந்த நீலவானத்ைதப் பார்த்தவாேற சன்னனின் விழிகள் கனத்தன.
அ த்த ஓர் இைமப்பில் உறக்கம் மந்திரம் ேபாட் விட்ட . அவன் கண்களில்
ெஜா த் க் ெகாண்
ந்த நட்சத்திரங்கள் உ த நிலத் ப்
திகளாக மாறின.
கிணற்ற நிலத்தில் பசுைம ஓ ம் பாத்திகள் அவன் கனவிேல ேதான்றி விாிந்தன.
கிராமத்தின் இன்ெனா
சி கச் சி க அடங்கி அவ

றத்தில் குைரத் க் ெகாண்
ந்த நாய்களின் குர
ைடய நிைனவி
ந் அகன்ற .

ம்
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ஒ

பாத்திரத்தில் பால் எ த் க்ெகாண்

பசேனா சன்னனின் கட் ல் அ க்கு

வந்தாள். "இந்தா, இைத வாங்கிக்க, பாைலக் கு !" என்றாள்.
சன்ன

க்கு நல்ல

க்கம் வந்

விட்ட .

"நான் கூப்பி கிேறன், ேகட்கவில்ைல? அதற்குள்ளாகவா
ேகட் அவள் சன்னனின் ேதாைளப் பற்றி உ க்கினாள்.
"உம், உம்" சன்னன் பதற்றமைடந்
"இந்தா, எ ந்

ங்கிவிட்டாய்?" என்

எ ந்தான்.

சூடாகப் பாைலக் கு !"

சன்னன் எ ந் கட்
ல் உட்கார்ந்தான்.
பாத்திரத்ைத வாங்கிப் ப கினான். குத்தா ம்

ங்கி வழிந்த வண்ணேம பால்
ங்கிவிட்டான் என் ேதான்றிய .

பசேனா கட்
ன் கால் மாட் ல், சட்டத்தில் உட்கார்ந் ெகாண்டாள். பயங்கரமாகப்
க்கி எ த் க்ெகாண்
ந்த . சட்ெடன் ஒ நீர்க்காற் அ த்த . ெதாைலவில்
மைலயின் ம யில் காிய ேமகங்கள் சூழ்ந் வந்தன. அவற்றி
ந் ஓெரா மின்னல்
கண்கைள ெவட் ய .
பசேனா ெம வான குர ல், "இன் ேமகங்கள் நம கட் ல்கைளக் கீேழ
இறக்கிவிட் த்தான் ம காாியம் பார்க்கும் ேபா
க்கிற !" என்றான்.
ெவற் ப்பாத்திரத்ைதப் பசேனாவிடம் ெகா த்தவாேற சன்னன் ஓர் 'உம்'
ெகாட் னான். "நல்ல க்கம் நம் தைலயிேல எங்ேக எ தியி க்கிற ? இரண்
இர கள் இப்ப த்தாேன ஓ யி க்கின்றன!" என்றான்.
க்கக் கலக்கத்தில் இைதக் கூறிவிட் ச் சன்னன் மீண் ம் கட்
ல் கால்கைள
நீட் விட்டான். பிறகு கால்மாட் ல் கிடந்த ேபார்ைவைய இ த் க் கால்களில்
ேபாட் க்ெகாண்டான்.
பசேனாவின் கட்
ல் சின்னப் ெபண் னகினாள். அவள் எ ந் குழந்ைதயின்
அ கில் ேபாய்ப் ப த்தாள். மீண் ம் இ க்கம்
க்கிய . அைர நாழிைக
கழிந்தி க்கா , சன்ன னின் உடம்பில் ஏேதா ஊசிேபால் குத்திய . அவன் ரண்
ப த்தான். தி ம்ப ம் இன்ெனா ஊசி குத்திய . அவ ைடய உறக்கம்
கைலயலாயிற் .
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ற்றல் ேபா கிற ஒவ்ெவான் !" அவன் ெசவிகளில் யாேரா கூறினார்கள். குத்தா
தன் கட்
ல் அைசவ ேபாலத் ெதாிந்த .
"நான் ெசான்ேனேன, ஸீேபா க்கு அப்பா........" பசேனா சற் உரக்கேவ
ெசான்னாள்: "கட் ல்கைளக் கீேழ இறக்கத்தான் ேவண் ம் ேபா
க்கிற !"
"இந்தா, பிள்ைள! ெசால்கிறைதக்ேக ! எல்லா ம் ேபசாமல் ப த்தி ங்கள். எங்கும்
பிரளயம் வந்
ட வில்ைல!" என் கூறிய சன்னன் ேபார்ைவைய இன் ம் ேமேல
இ த் நன்றாகப் ேபார்த்திக்ெகாண்டான்.
"அப் றம் சிரமமாகப் ேபாய்வி ம்!" பசேனா கவைலயினால் கலவர ற்றாள்.
"ஒன் ம் ேபாகா . ேபசாமல் கிட!"
சன்னன் இைதச் ெசால்
த்தி க்கமாட்டான். த த் ற்றல்களாக வி ந்
எச்சாிக்ைக வி த் க் குழப்பின. அக்கம்பக்கத் க் கூைரகளில் எல்லாம் ஒ பரபரப் த்
ேதான்றி ய கட் ல்கள், ெதாட் ல்கள், கனத்த ேபார்ைவகள், கந்தல் ணிகள் ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்
ங்கிக்ெகாண்
ந்த குழந் ைதகள் எல்லாம் விழித்தி ந்
கத்தின.
சன்னன் சட டெவன்

எ ந்

கட்

ல் கிடந்த விாிப்ைபச் சு ட் னான். "இப்ப

மசமசெவன் நின்றால் ஆயிற்றா? நீ கீேழ இறங்கிக் கட் ல்கைளப் பி ! நான் ேமேல
இ ந் எ த் எ த் த் த கிேறன்!" என் பசேனா ெசால் ல் ேவகம் காட் னாள்.
ற்ற

க்குப் பயந்

அைரகுைறத்

க்கத்தி

ந்த குழந்ைதகள் அ தன.

ெத வில் நின் சன்னன் ைகப்பி ச் சுவர் வழியாகக் கட் ல் கைள ம்
ப க்ைககைள ம் பி க்கலானான். பசேனா மைழ வ க்கேவ அலறிப் ைடத் க்
ெகாண் சட் ச் சட்ெடன் ெபா ள்கைளக் கீேழ ெகா த் க் ெகாண்
ந்தாள்.
வறண்
ந்த வானத்தில் எங்கி ந் தான் இப்ப ெவள்ளமாக மைழ வந்தேதா?
பார்த் க்ெகாண்
க்கும்ெபா ேத பல இடங்களில் மைழ நீர் வாய்க்கால்
இட் க்ெகாண் ஓடலாயிற் .
விளக்கு ஏற்றிைவத் விட் , மைழக்குப் பயந் ஓ வந்த குழந்ைதகைளச் சன்னன்
கட் ல்களில் ப க்கைவத்தான். ற்றத் க்கும் அைறக க்கும் ெவளிச்சம்
வ வதற்காகப் ெபா த்தி யி ந்த சாளரங்கைள
விட் ப் பசேனா கீேழ
இறங்கிவந்தாள். அவ ைடய உைடயி
ந் நீர் ெசாட் க்ெகாண்
ந்த . அவள்
தன

சட்ைடத் தைலப்ைபப் பிழிந் ெகாண்ேட, ேகாபத் தில் மனம் ெவ ம்பக்
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கூறினாள்: "நான் எத்தைன ேநரமாகச் ெசால் க்ெகாண்

ந்ேதன், தைலக்கு ேமேல

ேமகங்கள் இ க்கின்றன என் ! ஆனால் இவர் தைலஎ த் ப் பார்த்தால்தாேன?"
எல்ேலா ம் ற்றத்தில் கட் ல்கள், கனத்த ஜ க்காளங்கள் ஆகியவற்ைறப்
ேபாட் க்ெகாண் அங்கங்ேக ப த் விட் டார்கள். மைழத் ற்றல்கள்
படபடெவன் எத்தைன ேவக மாக வந்தனேவா, அேத ேவகத்தில் ேபா ம் விட்டன.
வாய்க்கால் கட் ஓ ய மைழ நீர் சி கச் சி கக் குைறந் கம்பிெயன இைழந்த .
ட் க்குள்ேள பயங்கரப்
க்கம் நிலவிய . ேநரம் ேபாகப் ேபாகக் காற்ேற கூட
நின் விட்ட . தீபச் சுடர் ஆடாமல் அைசயாமல் குத்திட் ேநராக நின்ற . ஆைளப்
பி ங்கித் தின் ம் ெகாசுக்கள் காத கில் ைண வாசிக்கலாயின.
ங்கிக்ெகாண்
ந்த குழந்ைதகள் வியர்ைவயில் ெதப்பமாயின. சுண்ணாம் க்
காளவாையப் ேபாலப்

க்கம் உடைலத் தகித்த . சன்னன் ச த் க் ெகாண்டான்,

'ெவளிச்சம் வ கிற சாளரத் ைதயாவ
"மைழ ேமகம் கட் க்ெகாண்
இப்ெபா

திறந்

ைவத்தி க்கக்கூடாதா?' என் .

வந்தைதப் பார்த்தால் அல் லவா ெதாி ம்?-

இரண்டாம் தடைவ ம் யார் ேமேல ேபாய் வ வ ?"

"இங்ேக உள்ேள வந்ததிேல ெந ப்
ட்டம் ேபாட்டாற்ேபால் அல்லவா
இ க்கிற !... அேதா ெகாசுக்கள் ஆைளக் ெகாத்திக் ெகாத்தியல்லவா தின்கின்றன!"
- சன்னன் தன் உடைலச் ெசாறிந் ெகாண்ேட கூறினான்.
வியர்ைவயில் ெசாட்டச் ெசாட்ட நைனந் விட்ட குழந்ைத ைகேலா ெதாட்
ல்
ஒப்பாாிேய ைவக்கத் ெதாடங்கிவிட்டாள். அ கின்ற சின்னப் ெபண்ணான அவள்
பசேனாைவப் பிாிந் ஒ கணம் கூட இ ந்ததில்ைல. பசேனா விசிறி ெய த் வந்
விசிறி அவள் அ ைகைய நி த்த ற்பட்டாள். ெபாிய ெபண் வியர்ைவயால்
ெசாட்டச் ெசாட்ட நைனந் ேபாய்க் கட்
ல் எ ந் உட்கார்ந் விட்டாள்.
"அப்பா!... க்கம் வரவில்ைலேய!" என் அ க்ெகா தடைவ கூறினாள்.
"இல்ைல, அக்கா! அந்த விளக்ைக அைணச்சுட ம்... அப் றம் தான் க்கம்
வ ம்!" சீேபாைவக் காட்
ம் வயதில் சிறிய பிந்தர் ெசான்னான். அவ க்கு அந்த
விளக்கி
ந் தான் சூ வந் தாக்குகிற என் ேதான்றிய .
சன்னன் எ ந் ெவளிேய ெத
க்கு வந்தான். " ற்றல் நின் விட்ட .
ேமகங்கைள எங்கும் காேணாம் இப்ெபா
!" என்றான்.
"நாசமற் ப்ேபாக! இந்தக் காலத் ேமகங்கேள இப்ப த் தான்! ணில் திகிைல
உண் பண் கின்றன!" என்றாள் பசேனா உள்ேள ப த்தப ேய.
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"ஓ, அம்மா! ெத விேல ெகாண் ேபா , அம்மா கட் ல்கைள!" என்றாள் ஸீேபா
அவசரம் அவசரமாக.
"சாி, அம்மா! ெத விேல ெகாண் ேபா கிேறன் இேதா!" என் கூறிக்ெகாண்ேட
சன்னன் உள்ேள வந்தான். ெவளிேய ெகாண் ேபா வதற்காகக் கட் ல்கைள
எ க்கலானான்.
பசேனா ம் எ ந்
"இப்ெபா
என்றாள்.

வாச

க்கு வந்தாள். ஆகாயத்ைத அண் ணாந்

எங்ேக ேம காேணாேம ேமகத்ைத! வானம்

பார்த்தவள்,

ய்ைமயாயி க்கிறேத!"

பக்கத்
ட்
ந் ேகஸாி தர்கானி என்பவள் குரல் ெகா த்தாள்: "ஆமாம்,
அத்ைத! ஒவ்ெவா நட்சத்திரத்ைத ம் எண்ணிவிடலாம் ேபா
க்கிற . வந்தால்
ேமகம் ஊைரக் கூட் க்ெகாண் வ கிற ! ேபானா ம் அப்ப ேய ேபாகிற !"
"அப்பா, ஆண்டவனிடம் யார் ேபாய் எப்ப
ைறயி கிற ...?" தன
ட் க்
கீழ்க் ைகப்பி ச் சுவாில் கட்
ன் கால்கைளச் சாயைவத் க் ெகாண்ேட குத்தா
ேகட்டான்.
"நான் ெசால்கிறைதக் ேக ங்கள்! உயரேவ கட் ைலப் ேபா ங்கள். ெத விேல
ப த் த் ங்க
யா !" - ெத வில் கட் ைலப்ேபாட் க் ெகாண்
ந்த
சன்னனிடம் பசேனா கூறினாள்.
"இேதா பார், பிள்ைள! இன்

ம் இரண்

மணி ேநரத் க்காக எ ப்பாேனன்,

ேபா வாேனன்? நள்ளிர க்குேமல் ஆகிவிட்ட . வானத்ைதப் பா . சப்த ாிஷி
நட்சத்திங்கள் கூட நகர்ந் எங்ேகேயா ேபாய்விட்டன!"
"அ சாி. இ ந்தா

ம் எத்தைன கட் ல்கைளத் ெத விேல ேபா கிற ? எத்தைன

எத்தைன ஆ மா கேளா,
ச்சிகேளா!? ேமேல ேபாங்க, நான் கட் ல்கைள
எ த் த் த கிேறன்! நாழிைகப்ெபா
தான் என்றா ம் நல்லப யாகத் ங்கலாம்.
பா ங்க!" என்றாள் பசேனா.
"சாி அப் யானால் எ த் க்ெகா ! ஸீேபா, சின்னப்பிள்ைள கைளத்

க்கிக்ெகாள்.

பிந்தர், எேல எ ந்தி டா! கட் ல்கைள ெவளிேய எ த் வா!" என் கூறிவிட் ச்
சன்னன் ஏணிப் ப கள் வழிேய ஏறி ெமாட்ைடச் சுவாில் ேபாய் உட்கார்ந்தான்
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பசேனா ஆள் உயரம் ைககைளத் க்கிக் கட் ல்கைள ம் ப க் ைககைள ம்
எ த் க் ெகா த்தாள். அதன் பின்னர் சன்னன் குழந்ைதகைள அந்த அந்த இடங்களில்
ப க்கைவத்தான். பசேனா விளக்ைக அைணத் வாசற் கதைவப் ட் னாள். பிறகு
ஏணி யின் கைடசி ேமல்ப யில் ஏறிக்ெகாண்ேட கூறினாள்: "வாஹ் கு ! கீழி ந்
ேமேல வந்த பின்னர் ச்சாவ சாியாக விட
கிறேத!"
குழந்ைதகைளக் கட்
ல் சாியாகப் ப க்கைவத் விட் பசேனா சாளரங்கைளத்
திறந் விடப் ேபானாள். அைறக் கூைரயில் அவ ைடய குதிகால்கள் ெநா த்தன.
தி ம்பி வ ம்ெபா
ைகப்பி ச் சுவ க்கு அ கில் அவள் கால்கள் வ க்கிவிட்டன.
விழப்ேபானவள் எப்ப ேயா தட் த்த மாறிச் சமாளித் க் ெகாண்டாள். "எத்தைன
தடைவ ெசால் யி ப்ேபன்,இந்தப் பாவி கிட்ேட? இந்த அ
ஞ்சிக் க ேவல
மரத்ைத ெவட் இந்த அைறக்கு ேமேல ஒ கூைர ேவயேவண் ம் என் ! கூடேவ
அைறக்கு ஒ
ட் ச் சாத் ம் ேதைவ! நம் ஜாட் ைற எைத யாவ காதில்
வாங்கிக்ெகாண்டால்தாேன? ஜனங்கள் எப்ப

எப்ப ெயல்லாம் சுகமாக

இ க்கிறார்கள்? இங்ேகேயா ஒ ேவளப் ெபா ைதப் ேபாக்குகிேறேத ெப ம் பாடாக
இ க்கிற !" என்
லம்பித் தள்ளிவிட்டாள்.
"இேதாபார், பிள்ைள! இந்த ேநரத்திலா நாம்..." குதிராக வளர்ந் விட்ட தன
ெபாிய ெபண்ணின் தி மணத்ைதப் பற்றிப் ேபச்ெச த்தான். ஆனால் பக்கத்திேலேய
ப த்தி க்கிற வய வந்த ெபண்ணின் நிைன வந்த ம் சட்ெடன் நாக்ைகக்
க த் க்ெகாண்டான்.
"என்ன ேநரம் ேவண் க்கிடக்கிற ? என்னத்ைத நீங்கள் எளிதாகப் ரட் விடப்
ேபாகிறீர்கள்?" சண்ைட ேபா வதற்கு ஆயத்தமாக அவள் கட்
விட்டாள்.
"சாி, சாி! ேபசாமல் ேபாய்த்
வ கிறாய்? நம்ைமக் காட்

ன் அ கில் வந்

ங்கு! எதற்காகச் சண்ைடக்கு வாிந்

கட் க்ெகாண்

ம் கீழ் நிைலயில் உள்ளவர்கைளப் பார்த்

நாம் நம்

காலத்ைத ஓட்ட ேவண் ம்; நிைலைய ெமச்சிக்ெகாள்ள ேவண் ம்."
"ஆமாம், தம்பி! சன்னன் ெசால்கிற ெமய்யான வார்த்ைத!" பக்கத்
கீழ்த்தளத்தி
ந் கரம் சிங்கின் அம்மா ஒத் ப்பா னாள்.

ட் க்

க்கத்தில் மீண் ம் ச்சுத்திணறத் ெதாடங்கிய . மைழ ெபய்
ஓய்ந்தாற்ேபாலேவ ேதான்றவில்ைல. அத்தாி அம்மாவின் ற்றத்தில் வளர்ந்தி ந்த
க ேவல மரம் ஆடாமல் அைசயாமல் நின்ற . ேவட்ைகயினால் வியர்த் வி
வி த் ப்ேபான சன்னன் இயற்ைகயின் நியதிக்கு எதிாிைடயாகக் குரல் ெகா த் தான்.
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"எவேனா தீைமேய உ வான பாவி உட்கார்ந்தி க்கிறான் ேபா
அதனால் தான் இன் இைல கூட அைசயவில்ைல!" என்றான்.

க்கிற

காவ

க்கு!

"ஏைழக க்குத் ன்பத் க்குேமல் ன்பம்தான்!" கீேழ மாட் த் ெதா வத்ைத
ஒட் னாற்ேபா
ந்த கட்
ல் இ ந்த ைமங்கல் கூறினான். அவன் தன் கட்ைட
ஒட் னாற்ேபாலத் ெத வில் வாச க்கு ேநேர கட் ைலப்ேபாட் க் ெகாண்
ப த்தி ந் தான். அவ ம் தன் இடத்தில் தைரயில் ேபாடப்பட்ட மீனாகத் தான்
த் க் ெகாண்
ந்தான்.
"அேட அம்மா! ெகாசு எப்ப க் க க்கிற என்கிேறன்!" கட்
இ த் க் கட் யி ந்த கயிற்றில் க க் காைல உரசிச் ெசாறிந்
கூறினான்.

ன் விட்டத்தில்
ெகாண்ேட பிந்தர்

அத்தாி அம்மாவின் ட் க் க ேவலமரத்தின் கிைளகளில் இேலசாகச் சலசலப் க்
ேகட்ட . காற் இேலசாக சிய . நைனந்த கூைரகளின் ந ப் ம் அதில்
கலந்தி ந்த . குத்தா நிம்மதியாக ஒ நீண்ட ச்சுவிட் த் தன் கட்
ல் ப த்த
வண்ணேம கூறினான். "ஓ சன்னண்ேண! காவல் மாறிவிட்டாற் ேபா
க்கிற !
இப்ெபா
உட்கார்ந்தி ப்பவன் அறவழியில் ெசல்பவனாயி க்க ேவண் ம்!"
"ஆமாம், மகேன!" ெதாைலவி
ந்ேத கர்ம் சிங்கின் அம்மா கூறினாள்:
"உலகத்திேல ஒ நா ம் நல்ல மனிதர்க க்குக் குைறவில்ைல!"
"நன்றாகச் ெசான்னீர்கள்! நல்லவர்கள் கட்டாயம் இ க்கிறார்கள். இ உ தி!"
குத்தா கம்ெமன்
சும் காற்றின் இன் பத்ைத கர்ந் ெகாண்ேட கூறினான்.
சன்ன க்கு உறக்கம் வந் விட்ட . அவன் ேபசாமல் இ ப்பைதக் கண்ட குத்தா
உரக்கக் குரல் ெகா த் க் கூப்பிட்டான். "சன்னா! ஓ சன்னா"
"ஊம்"- சன்னன் அைரத்
"

க்கம் வந்

க்கத்தில் இ ந்தான்.

விட்டதா?"

"ஆ, ஹூம்"
"சாி, அப்ப யானால்

ங்கு!" என்

கூறிவிட் க் குத்தா ம் ரண்

ப த்தான்.

கு கு ெவன் இேலசாக சும் காற் எல்லாத் யரங்கைள ம்
ைடத்ெதறிந்த . தன அன்பான தளிர்க் கரங்களால் எல்ேலாைர ம் தட் க்
ெகா த் த் தாலாட்ேட பா ய . சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் எல்லா ேம
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ங்கிவிட்டார்கள். சன்னன் தன் ைகையத் தைலக்கு உயரமாக ைவத் க்ெகாண்
ரண் ப த் த் தன்ைன மறந் நிம்மதியாகத் ங்கிக் ெகாண்
ந்தான்.
திடீெரன் பசித்த சிங்கெமனக் கிராமத் வானில் ேமகங்கள் கர்ஜிக்கலாயின.
க்கிவாாிப்ேபாட்ட சன்ன க்கு. நன்றாக விழிப் ம் ெகா த்த . ெபாிய ெபாிய
ப ப் நிற ேமகங்கள் சந்திரைன
க்ெகாண் வானத்தில் கு மின. இேலசான மண்
நிற இ ள் பரவிய . சன்னன் எ ந் கட்
ல் உட்கார்ந் ெகாண்டான். கால்களால்
தன் ெச ப் கைளத் ேத னான்.
ெவள்ைளெவேளர் என் ஒ ெகா மின்னல் ெவட் ய . ெமாட்ைடமா
வ ம் பளிச்சிட்ட . அ த்த நிமிஷம் கா ெசவி ப ம்ப யாக இ
ழங்கிய .
எங்ேகயாவ இ வி ந் தி க்குேமா என் கூடத் ேதான்றிய . அச்சத்தால் குழந்ைத
கள் அழத் ெதாடங்கின. நாய்கள் குைரக்கத் ெதாடங்கின. 'ராம், ராம்' என்
எல்ேலா ம் இைறவைனக் கூப்பிடலாயினர். சன்னனின் கூசிய கண்க க்ெகதிேர
இ ட் ல் சிவப் , பச்ைச, மஞ்சள் என் இைழகள் ெநளிேயா க் ெகாண்
ந்தன.
காற் ேவகமாக சிய . அ சுழன் சுழன் அ ப்பைதப் பார்த்தால் க ேவல
மரத்தின் கிைளகளில் சிக்கிக்ெகாண் விட்டேதா என் ேதான்றிய .
"சனியன் பி த்த கள்!" பசேனா ந ங்கிப்ேபாய் சிறிய ெபண்ைண ெநஞ்ேசா
அைணத் க்ெகாண்டாள். "இந்தப் ப பாவி ேமகங்கள் ஆைளவிடா
ேபா
என்

க்கிறேத! எங்கி ந்

தான் இப்ப ப் படபடெவன்

கு மி வந்தனேவா?"

கூறியவள் கவைல ெபாங்கும் குர ல் சன்னைனப் பார்த் , "என்ன இ ?

இப்ப உட்கார்ந் என்ன ேயாசித் க் ெகாண்
க்கிறீர்கள்? கட் ல்கைள மீண் ம்
கீேழ இறக்கேவண் ம் ேபா
க்கிறேத!" என்றாள்.
"இப்ெபா
வ த்தன.

எப்ப க் கீேழ இறக்குவ ?" சன்ன

க்கு எ

ம் கள் இரணமாக

"கீேழ இறக்கவில்ைல என்றால் என்ன ெசய்வ ? ேமகங்கள் மைழையக் ெகாட்டத்
தயாராக நிற்பைதக் கவனிக்கவில்ைல? எ ந்தி ங்கள் சீக்கிரம்!" என்றாள் பசேனா.
"ஒ மணி ேநரத் க்கு ன்னால் எங்ேக ம் ேமகத்ைதக் காேணாம். இப்ெபா
என்னடாெவன்றால் அப்பன் ஆயி ேயா ..." குத்தா கட்
ல் எ ந்
உட்கார்ந்தவண்ணம் கூறினான்.
காற் நின் விட்ட . ேமகங்கள் கைரந் ெகாண்
ந்தன. மா யில்
அைற ள்ளவர்க ம் கூைர ேவய்ந்தர்க ம் சாளரங் கைள ம் சன்னல்கைள ம்
திறந் ைவத் க்ெகாண் சுகமாகத் ங்கிக் ெகாண்
ந்தார்கள். ஒ நிமிஷம்
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ேயாசித் விட் ச் சன்னன் கூறினான். "குழந்ைதகளின் கட் ல்கைளச் சார்ப் க்கு கீேழ
ேபாட் வி கிேறன். நீ ம் ஸீேபா ம் கீேழ ேபாய் வி ங் கள். நான் இங்ேகேய..."
சி சி

ற்றல்கள் விழலாயின.

பசேனா கவைலயில் உழன்றவளாக, "ஐேயா, ஐேயா! உங்கள் த்தி ேபாகிறேத!
என்ன ெசால்கிறீர்கள் நீங்கள்? இந்தச் சார்ப் க்குக் கீேழ யார் யா ைடய
கட் ல்கைளப் ேபாட

ம்? வாங்க, கீேழேய ேபா ேவாம் கட் ல்கைள!" என்றாள்.

"சாி, ெதாைல!" அவன் அ

த் க்ெகாண்

குரல் கரகரக்க உரக்கேவ கூறினான்.

பசேனா ம் ஸீேபா ம் அவசரம் அவசரமாகத் ணி மணிகைள ெயல்லாம் சுற்றி
எ த் க்ெகாண் கீேழ ேபானார்கள். ைகேலா ம் பிந்த ம் க்கக் கலக்கத்தில்
ஏணிப் ப கைளத் தடவித் தடவிப் பார்த்தவாேற இறங்கினார்கள். சன்னன் அங்ேகேய
கட்
க்குக் கால்மாட் ல் கிடந்த விாிப்ைப எ த் இ த் ப் ேபார்த்திக்ெகாண்
குறட்ைட ம் விடலானான்.
மைழத்

ற்றல் ேபாட் க்ெகாண்ேட இ ந்த .

"இன்ைறக்குத் ங்கவிடா ேபா
க்கிறேத இந்த மைழ!" என்றான் குத்தா.
ற்ற ன் ெதாந்தர ெபா க்கமாட்டாமல்.
"ஆமாம் தம்பி! நாம் வந்த வழி இப்ப ! பக
ம் சுகம் இல்ைல, இரவி ம் க்கம்
இல்ைல!" என்றான் சன்னன். அவன் கண்கைள மண் வி ந்தாற்ேபால உ த்திய .
"மச்சு ட் க்காரர்க க்கு என்ன, சுகமாகத் ங்குகிறார்கள்!"- சீனர்களின் மச்சில்
விளக்கின் ஒளி ெதாிவைதக் கண் குத்தா ெபாறாைமேயா கூறினான்.
"எல்லாம் ஆண்டவன் ெசய்கிற ேவ க்ைக, தம்பி!" சன்னனன் ஒ
விட்டான். "அப்பா, இந்த
ஏன் குத்தா! இர

இன்

ட் க்கஷ்டம் இ க் கிறேத, இ

ம் ெவகு ேநரம் இ க்கிற , அண்ேண!"

"ேமக

ட்டத்தினாேல, இ ட்

ேவேற! எ

ச்சு

ெராம்பப் ெபால்லாத !-

ம் எத்தைன ேநரம் பாக்கியி க்கும்?" என்

"இன்

ெப

ேகட்டான்.

ேம விளங்க வில்ைல! இல்ைலயா!"
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"இல்ைல, இல்ைல! நள்ளிர

ேபாயி ந்தால் ெபாிய காாியம்.

ெவள்ளி ைளக்க ெவகு ேநரம் இ க்கிற . ேமகத்தினாேல ெதாியவில்ைல
என்கிற

ெமய்தான். இ ந்தா

ேமய்க்கப்ேபாக

ம் ஒ

குத்

மதிப் இ க்கிறதில்ைல? நீ என்ன மா

மா?

"ஆமாம்.!"
"இப்ெபா
ேநரமாவ

ப த்தி . இன்
ஒ

ம் வி ய ெவகு ேநரம் இ க்கிற . மனிதன் சற்

நாழிைகப் ெபா தா வ

"அப்பேன! 'ஜாட்' க

கைளப்பாறேவண்டாம்?"

க்ெகல்லாம் கைளப்பாறப் ெபா

"ஆமாமாம். நீ ெசால்வ ம் ெமய்தான்!" என்
ெமௗனமானான்.

ஒத் ப்பா

எங்ேக இ க்கிற ?"
விட்

குத்தா

சி சி
ற்றல் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக வ த்த . ெவ த்த ேமகங்க க்குக் கீேழ
பி வாதமாக உழன் நின்ற
க்கத்ைதக் காற்றின் அைலகள் இஷ்டத் க்குக்
கிழித் ப்ேபாட்டன. குத்தா ம் சன்ன ம் ேபசியவாேற இனிைமயான
உறக்கமயக்கத்தில் தங்கைளப்பறி ெகா த் விட்டனர். சன்னனின் கண்கள்
யி ந்த என்னேவா உண்ைமதான். ஆனால் அவன் மனத்தில் ஒ
திய கலக்க ம்
அச்ச ம் இடம் ெபற்றி ந்தன. "எங்ேக யாவ இப்ப ப் ப த் நாம் கண் அயர்ந்
ெபா

லர்ந்

உண்டாகேவ,

ெபா

ம் ஏறிவிட்டால் என்ன ஆவ ?" இப்ப

ங்கியவாேற தன் கா கைள விழித்ெத ம் ெத

ேகட்பதற்காகத் தீட் க்ெகாண்டான். மைழத் ெதாந் தர , எ

ஓர் எண்ணம்
ஓைசையக்

ம் கள் வைர ஏறியி ந்த

உடல் வ , குத்தாவின் ேபச்சு எல்லாவற்ைற ம் மறந் அவன் பாைலயாாின் ெநற்
களஞ்சியம் வைர ேபாய்விட்டான். அப்ெபா
இ ள் பிாிந் ெகாண்
ந்த .
அக்கம்பக்கத்தில் அ வைட ெசய்யப்பட்ட கம் த்தாள்கள் ெம வாக சிய காற்றில்
சலசலத் க் ெகாண்
ந்தன. ெமாச்ைச, உ ந் , வயல் பயி , பச்ைசப் பய
ேபான்ற ெச கள் ெசவி நிமிர்த்தி நின்றன. ெதாைலவில் ேமட் நிலத்தில் ஜீதா லம்பர்
ஏர் உ
ெகாண்
ந்த ெதாிந்த . மணிகளின் இேலசான ஒ யி ேட பஞ்சாபிக்
காதல் காவியமான 'மிர்ஜா- ஸாஹிபா'னின் பாடல்கள் மிதந்

வந்

ெகாண்

ந்தன.

அவன் பரபரப்ேபா எ ந்தான். ைகப்பி ச் சுவாில் அமர்ந் இ ளில் ேகாழி கூவிக்
ெகாண்
ந்த . ெத வில் ேபாகும் உ மா களின் மணி ஒ ேகட்ட .
ேமகங்க க்குப் பின்னா
ந் ெபா
ல ம் அறிகுறி ெதன்படேவண் ய ேநரம்.
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ெகாட்

ந்

மா கைள அவிழ்த் க்ெகாண்

ேமட்

நிலத் க்குப்

றப்ப ம்ெபா
,"பசன்ெகௗர்!
ேபாைவப் ெபயைரக் ெகா க்கச் ெசால் விட் ச்
சீக்கிரமாகேவ அ ப் . ேதநீர் சற் காட்டமாகேவ இ க்கட் ம்!" என்றான். அவன்
ேபச்சு ஒ ந்த ங்கில் எனக் கரகரத் ஒ த்த .
-------------------11. கசாப் ப் ப வம்
கனல்கின்ற காித் ண்டங்கள் திணித்தாற்ேபால் நிரம்பியி ந்த உைலயில் குனிந்
ேவைல ெசய் ெகாண்
ந்த க மான் தீனாவின் இ ம் உட ல் ெவண்கலத்தின்
ஒளி ஏறியி ந்த . அவன் ெவண்கலத்தால் ஆன உடல் நலம் மிகுந்த ஒ கூ யின்
சாக்ஷாத் உ வச் சிைலெயனக் காட்சி அளித்தான். வ மிகுந்த கரங்களில் ெப ஞ்
சுத்தியைல ஏந்தி அவன் சுழற்றியெபா
கட்டைமந்த உட ன் சைதப்பற் திரண்
வந்த . பட்டைற யில் ைவத்தி ந்த ெந ப் த் ண்டம் ேபான்ற இ ம் த் ண் ல் ஒ
பயங்கர அ வி ந்த .
அந்த அ இைடவிடாமல் எதிெரா த்த . தீனா உலக நிைனேவ சிறி ம் இன்றித்
தன் காாியத்தில் கண்ணாயி ந்தான். ரட்டாசிக் காய்ச்ச ல் உைல ெந ப் ப்ேபான்ற
ெவய்யில் சன்னல் வழியாக வந் அவன் எ ம் வைர ஊ
விய ெபா
தான்
அவ க்கு நிைன வந்த .
க்குற் அவன் சன்னல் வழிேய ெவளிேய
எட் ப்பார்த்தான். சூாியன் தைல உச்சிக்கு வந்தி ந்தான். இத்தைன விைரவிலா
ந ப்பகல் வந் விட்ட ? இன் ம் அவன் அ வல் பாதிகூட
யவில்ைலேய!
ெவய்யில் சூ தாளாமல் அவன் சன்னல் கதைவச் சாத்தினான். ஆனால் சன்னைலச்
சாத்தியதனால் அவ க்கு ச்சுத்திணற லாயிற் . அவன ெநற்றியிேல பசபச
ெவன் வியர்ைவ ெப கிய . தல்நாள் இர நல்லமைழ ெபய்தி ந்த .
வானத்தி
ந் வாய்க்காலாக மைழ நீர் ஊற்றியி ந்த . காைலயில்கூடத் ற்றல்
ேபாட் க்ெகாண் தான் இ ந்த . ஆனால் சூாியன் தைலக்குேமல் ஏறியெபா
,
ெப ம்
க்க ம் ஏற்பட் விட்ட . அவன் சன்னைலத் திறந் விட்டான். மீண் ம்
உைலயில் குனிந் ேவைலயில் ஆழ்ந் விட்டான். அவ ைடய கா கள் வழிேய
ஓ ய வியர்ைவ
கில் அ வியாக இறங்கிய . தன வ வான விைரப் ள்ள
கரத்தால், அவன் ெநற்றி வியர்ைவைய வழித்தான். உைலயில் வியர்ைவத்

ளிகள்

வி ந் தன. 'சூ' என் ம் ஒ வந்த . ஒ கணேநரத் க்கு எாிகின்ற ெதா
காித் ண் ன் வாழ்க்ைக ம் வியர்ைவத் ளிபட் ச் சிறி இேலசாகிய
ேபா
ந்த .
ெவய்யில் -உைலத் தீ இரண் ம் ேசர்ந் அவன் உடைல வாட் வதக்கி எ த்
விட்டன. இந்தத் தீ அவ ைடய இரத்தத் தி ம் கலந் விட்டாற்ேபாலத் ேதான்றிய .
அதன் சூ அவ ைடய எ ம் கைள ம் அதன்ேமல் ேபார்த்தி ந்த ேதாைல ம்

98
வாட் எ த் விட்டன. உைலயின் க ந் தீப்ெபாறிகள் அவன் விழிகளில் ெதறித்தன.
அவன் உட ல் உள்ள ஒவ்ேவார் உேராம ம் ஒவ்ெவா திாிெயனத் ேதான்றின.
ஏதாவ ஒ திாியில் தீப்பி த் க்ெகாண்டால் ேபா ம்; அவ ைடய உடல் ெபாிய
ப ைனப்ேபாலப் படார் என் ெவ த் வி ேமா என் ப ேபாலத்தான் பட்ட .
அவன் தன்ைன யறியாமேல உைலையவிட் ச் சன்னல் அ கில் வந் நின்றான்.
ெவளியில் வானம்
வ ம் ரட்டாசிக் காய்ச் ச ல் பற்றி எாிந் ெகாண்
ந்த .
அவன விழிகள் ெவய் யி க்குப் பழக்கப்படாைமயினால் திறக்க
யாமல் கூசின.
அவன் பார்ைவ சற் த் ெதளிவான ம், அவன் தன்ெனதிேர ெவகு ெதாைல க்கு
விாிந் பரந்தி ந்த வயல்கைளப் பார்த்தான்; பிறகு மணல் திட்ைட ேநாக்கினான். அ
வயல்க க்கு ந ேவ நிலாக்ேகா ேபால நீண் ெதா வானத்ைதத் ெதாட் க்ெகாண்
ந்த . க ம் ப் பயி க்கு இட
றமாகப் ப த்தித் ேதாப் இ ந்த . சிற்சில
இடங்களில் க ம் த் ேதாட்டத்தில் ேதங்கியி ந்த நீர் ெவள்ளிேபாலப் பளபளத் க்
ெகாண்
ந் த . இட
றத்தில் இ ந்த நிலங்கைள உ
ப க்காரம்
வப்பட்
ந்த . அைவ விைத விைதப்ைப எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண்
ந்தன.
மைழயினால் நைனந் நிலம் பரப்பிய மண் மணம் அவ க்கு மிக ம் பி த்தி ந்த .
திடீெரன்

அவன் மனத்தில் ஏேதா ஒ

வ

எ ந்தாற்ேபா

ந்த . 'திறந்த சன்னல்

வழியாகக் குதித் ெவளிேய ேபானால் என்ன, வயல்களில் வி ந்
ரண்டால் என்ன,
நைனந்த மண்ணின் ஈர ைநப்ைபத் தன ஒவ்ேவார் உேராமத்தி ம்
ஒற்றிக்ெகாண்டால் என்ன?' என்ெறல்லாம் அவன் மனத்தில் ேதான்றிய .
அவ க்கு வயல்களிடம் ெவகு பிாியம்; விைத வி ம்ெபா
ம் அ வைட ெசய் ம்
ெபா
ம் அவ ைடய இரத்தத்தில் ஒ
த் ணர் பிறக்கும். அவன் எ ம் கள்
விாிந் நிற்கும். அவன் கிராமத் க் க மான். ஆனால் கிராமத்தில் க மா க்கு
அப்ப என்ன ெவட்
றிக்க
யாத ேவைல இ ந் விட
ம்? அதனால்
அவன் ெப ம்பா ம் வயல்களில் கு யானவர்க க்கு உதவியாக இ ந் வந்தான்.
அவைனப் ேபால் அ வைட ெசய்யக் கூ ய ஆற்றல ெபற்றவர்கள் அந்த வட்டாரத்
தில் எந்த ஊாில் ேத னா ம் கிைடக்க மாட்டார்கள். அவைனப் ேபால் சுைம
க்க ம் யாரா ம்
யா . திடீெரன் அவன் ைககள் அ ப் அாிவாைளப்
பி க்கத்
த்தன.
அ ப் அாிவாள், அ த் ப் ேபாட்ட தானியக் கதிர்கள், சந்திரனின் ஒளியில் ஆ ம்
க ம் த் ேதாைககள், ைமல் கணக் கில் சலசலத் நிற்கும் ெபான்னிறக் கதிர்கள்,
மண்ணின் ம யில் பிறந் தவ ம் இைசயின் இனிய சுரங்கள் - எல்லாம் அவ க்கு
நிைன வந்தன. தன்
குக்குப் பின்னால் நரகத் தீையக் காட்
ம் ஒ ப அவன்
உைலத்தீ ெகாதித் க் ெகாண்
க்கிற என்பைதேய அவன் அக் கணம் மறந்தான்.
கடந்த இ ப
தவிர ேவ

எ

ஆண் களாக அவன் ேகாடாாிகள், அாிவாள்கள், ஈட் கள் ெசய்வைதத்
ேம ெசய்ததில்ைல. ஆனால் இப்ேபா

அ ப் அாிவாள்,
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கைளெகாத்தி இவற்றின் காலம் மைலேயறி விட்ட . இ
ஈட் க

க் கும் காலம். இ

கசாப் க்கத்திக்கும்

ைற என்ன அ வைட ஆயிற் , ெதாி மா? ேகா ைம

ேபான்ற தான்யங்களின் அ வைடக்குப் பதிலாகக் ேகா ைம விைதத்தவர்கள், கதிர்
அ த்தவர்கள் - ஆகியவர்கைள அ வைட ெசய்த தான் அதிகம்.
அவன் ேயாசித் ப் பார்த்தான் அப்பப்பா! அவன் எத்தைன ெபாிய ஆபத்ைத
விைலக்கு வாங்கிக்ெகாண்

ந்தான்? எந்த விதமான கூ க்கு மார் அ க்கும்

ேவைலையக் கூட அல்ல; கூ இல்லா ேவைலையத் தன் க த்தில் கட் க்
ெகாண்
ந்தான்! எந்த ேநரம் பார்த்தா ம் அவன் ஒேர ேவைலயில் உழன்
ெகாண்
ந்தான்; திதாக உ வாகிய பாகிஸ்தானின் அறங் காவலர்கள்
அத்தைனேப க்கும் ஆ தங்கள் ெசய் த ம்
ப் ெபா ப் ம் அவன் தைலயிேலேய
சுமந்தி ந்தாற்ேபால அல்லவா ேபயாக உைழத் க் ெகாண்
ந்தான்! பாகிஸ்தான்
பிாிந்த என்னேவா ெமய்தான். ஆனால் பாகிஸ்தான்
ைம ெப வதற்குப்
பாகிஸ்தானில் வா ம் ஹிந் க்கள் - சிக்கியர்களின் ெதால்ைலையத் தீர்த் க்கட் வ
அல்லவா மிகமிக அவசியம்! அவர்க ம் தங்கேளா இ ப்பதில் என்ன ெதால்ைல
என்ற விவரம் இ வைர தீனாவின் அறி க்கு எட்டவில்ைல. இ ந்தா ம் எல்ேலா ம்
இப்ப ேய கூறிக்ெகாண்
ந்தார்கள். கிராமத் த் தைலவர்களி
ந் , ஜாமா
மசூதியின் இமாம்கள் வைர - எல்ேலா ேம இைதேய ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
அவர் கள் என்ன அறியாதவர்களா? அவன் உைல எந்த ேநர ம் ஆறாமல்
ெகாதித் க்ெகாண்ேட இ க்கேவண் ம். கசாப் க்கத்தி கள், ஈட் கள் உ வில்
மரணேதவன் தன் நாக்குக்கைள உமிழ்ந் ெகாண்ேட இ க்கேவண் ம். அப்ெபா
தான் அவர்கள் ெதா த்த அந்த அறப்ேபார் (!) ெவற்றி காண
ம் என்ப அவர்கள்
க த் .
அவன் பின் தி ம்பிப் பார்த்தான் காித் ண் க க்கு இைடேய காய்ந்
ெகாண்
ந்த இ ம் த் ண்டங்கள் தீத் ண்டங் கைளக் காட்
ம் சிவந்தி ந்தன.
அவற்ைறக் கண்ட ம் அவ க்குத் தைல சுற்றிய . அவன் தன் வயிற்ைற இ கப
பி த் க்ெகாண்டான். ஏேதா சூடான கூாிய ெபா ள் அவன் வயிற்ைறக்
கிழித்தார்ேபா
ந்த . சட்ெடன் அவ க்கு நிைன வந்த , தனக்கு நல்ல
வயிற் ப் பசி என் ! காைலயி
ந் அவன் வயிற் க்குள் ஒ வாய்த் தண்ணீர்
கூடப்ேபாகவில்ைல. அந்தப் பசி தான் அவன் வயிற்ைற எாித் க் ெகாண்
ந்த ,
குடைலத் தீய்த் வாட் க் ெகாண்
ந்த . அவன் உத கள் உலர்ந் மரத்
விட்டன.
அவன் ட் க்குள்ேள எட் ப்பார்த் உரக்கக் குரல் ெகா த்தான்: "ஓ பஷி க்கு
அம்மா! சலதி கு க்க நீர் ெகாண் வா!"
ஏறக் குைறய நாற்பத்ைதந் வய ள்ள ஒ
தண்ணீர் ெகாண் வந்தாள். அவள் க்கில்

ெபண்மணி ெவண்கலக் கிண்ணத்தில்
க்குத்தி ம் கா களில் ெவள்ளி
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ஒைல ம் ஒளிர்ந்

ெகாண்

ந்தன. தாகத்தினால் தவித் க் ெகாண்

கணவைனப் பார்த்தாள் அவள். காைலயி

ந்

ன்

ந்த தன்

ைறகள் அவள் 'ெராட்

ெகாண் வரவா, தாகத் க்கு நீர் ெகாண் வரவா?' என் ேகட் ப் ேபாயி ந்தாள்.
ஆனால் அப்ெபா
தீனா அவள் ெசால்ைலக் கா களிேலேய வாங்கிக்
ெகாள்ளவில்ைல. உைல ேவைலயிேலேய க த்தாயி ந்தான். இப்ெபா
திடீெரன்
எப்ப அவ க்குப் பசி தாகம் நிைன க்கு வந்த ? அவள் உைலயில் கனன்
ெகாண்
ந்த நரகத் தீையக் கண் டாள். நாற் ற ம் க ங் குட்டெமனப் பரவிச் சிதறிக்
கிடந்த இ ம் க் கம்பிகைள ம் ண்டங்கைள ம் கண்டாள். அேதா ஒ
ைலயில்
குவிந் கிடந்த ெகாைலகாரக் கசாப் க் கத்திகைள ம் ஈட் க் குவியல்கைள ம்
கண்டாள். அப் றம் அவள் பார்ைவ எத்தைன ேநரம் தன் கணவனின் கத்ைதேய
சுற்றி வந்தேதா, ெதாியா . தன் கணவைனேய இன்னார் இனியார் என்
யாளம் கண் ெகாள்ள
யாமல் தவித்தாேளா என் ேதான்றிய .
தீனா கிண்ணத்

நீர் அவ்வளைவ ம் ஒேர வாயில் கு த்

அைட

த்தான்.

"இன் ம் ெகாஞ்சம்!" - ச்சிைரக்கக் கூறினான் அவன். அவள் உள்ேள ெசன்
இன் ெமா கிண்ணி நீர் எ த் வந் தாள். அவன் தண்ணீர் அ ந் வைதேய ைவத்த
கண் வாங்காமல் பார்க்கலானாள்.
"ேபா ம்!" என்றான் தீனா
க்ேகறி நின்ற அவ ைடய வயிற் நரம் க ம்,
ைடத் நின்ற ெநற்றி நரம் க ம் தளர்ந்தன. ச்சிைரப் ம் நிதானத் க்கு வந்த .
ஆனால் அேத ேநரம் அவன் கத்தில் ஒ ெவட்க ம் கலவர ம் ஒளிவிட்டன.
"என்ைன ஏன் இப்ப ப் பார்த் க் ெகாண்

க்கிறாய்? என்ேனா

ஏன் ேபசமாட்ேடன்

என்கிறாய்? எனக்கு என்னேவா பிேளக் பிளைவ எற்பட்
க்கிறாற்ேபால் அல்லவா
ர ர விலகி நிற்கிறாய்!" என்றான். அவள் ஒன் ேம பதில் ேபசவில்ைல. ேபசாமல்
உள்ேள ெசன் உண எ த் வந்தாள்.
"இேதா பார்! நான் உன் அ கில்தான் இ க்கிேறன்!" என்
ேதாள்பட்ைடையப் பி த்

உ

க்கினான்; "என்ேனா

கூறிய தீனா அவள்

ஏன் ேபசமாட்ேடன்

என்கிறாய்? உன் வாயில் என்ன ெகா க்கட்ைடயா, பட்டாணியா?" என்றான்.
அவள் அப்ெபா
ம் வாய்
ெமௗனியாகேவ இ ந்தாள். தீனா ஒ ெராட் ைய
விண் ெப ம் ெப ம் கவளமாகக் ெகாஞ்சம் வி ங்கினான். அப் றம் உண உள்ேள
ெசல்லேவ ம த்த . அவன் நீைர மடக் மடக்ெகன் கசப் ம ந்ைதப் ேபாலக்
கு த்தான். பிறகு ெராட் த் தட்ைடத் ெதாைலவில் நகர்த்திவிட் , "என்ேனா
ேபசமாட்டாயா? என்னேவா அப்ப ப் பார்த் க்ெகாண்ேட இ க்கிறாேய! ஏேதா
ேபய்-பிசாசு என் உட ல் ஒட் க்ெகாண்
க்கிறாற்ேபாேல!" என்றான்.
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"ஆண்டவன் அப்ப ஒ நிைல எற்ப த்தேவண்டாம்!" அவள் வாய் திறந்தாள்:
"ஆனால் எனக்கு அப்ப த்தான் ேதான் கிற !" என்றாள்.
தீனாவின் வாய் வியப்பினால் விாிந்த . பஷீராவின் தாயார் ேபசுவாள், இத்தைன
நா ம் பி வாதமாகக் கைடப்பி த் வந்த ெமௗன விரதத்ைத இப்ப த்
தி திப்ெபன் ைகவி வாள் என்ற நம்பிக்ைகேய இ கா ம் அவ க்கு
ஏற்படவில்ைல.
சிறி ேநரத் க்கு அவனால் அந்த வியப்பி
ந் வி ெபற
யவில்ைல. தன்
உணர் ெபற அவ க்கு ெவகு ேநரம் பி த் த . அப் றம்தான் அவேன வாய் திறந்
ேபசினான்: "உன் மனத்தில் உள்ளைத நான் அறிேவன். ஆனால் நான் என்ன
ெசய்யட் ம், ெசால்

! உன் பிள்ைளகள் தாேன என்ைன உயிர் வாழவிட மாட்ேடன்

என்கிறார்கள்! இப்ெபா
தான் பஷீரா ெசால் ப் ேபானான்; நாைள மாைலக்குள்
ஐம்ப கசாப் க் கத்திகள் தயாராகி விடேவண் மாம். நான் ெகாஞ்சம் ஆறப்
ேபாட்டால் கூட என் க த்திேல ஏறி உட்கார்ந் வி வான். நீ என்னேவா 'அ , இ '
என்

ெசால்

கிறாய். நான் என்ன ெசால் கிேறன் என்றால், நான் அவர்கள் ேபச்ைசக்

ேகட்கவில்ைல ெயன்றால், என்ைனத் ண்டம் ண்டமாக ெவட் ப் ேபாட்
வி வார்கள் . என் உயிைரேய கு த் வி வார்கள்!"
"பிள்ைளகள் உங்கள் பிள்ைளகள் தாேன." ேவ எவ ைடய பிள்ைளக ம்
இல்ைலேய!"- பஷீராவின் தாயார் ேகட்டாள். பிறகு தன் மனத் க்குள்ேளேய தன
இந்தக் ேகள்விக்காக ெவட்கிக் கு கினாள்.
"என் பிள்ைளகள் தான்!" தீனா ம்
"அப்ப யி க்கும் ெபா

ட்டாள்கைளப்ேபாலப் பதில் அளித்தான்.

அவர்கள் உங்களிடம் பயப்ப

கிறதா? நீங்கள்

அவர்களிடம் பயப்ப கிறதா?"
"நீ இப்ப

எளிதாகச் ெசால்

விட்டாய்! உன் பிள்ைளகைளப் பற்றி உனக்குத்

ெதாியாத ேபால! அவர்கள் எப்ப ப்பட்ட அரக்கர்கள், ெதாி மா? நான் அவர்களிடம்
ஏதாவ மா ெசால் ப் பிைழத் விட
உாித் வி வார்கேள!" என்றான் தீனா.
"பிள்ைளகள் என் பிள்ைளக

மா? உயிைர ைவத்

என் ேதாைல

ம் தான்!" தீனாவின் மைனவியின் குர ல் ெகாஞ்சம்

ெமன்ைம இைழேயா ய . "உங்க

க்குத் தான் ெதாி ேம, எப்ெபா

பார்த்தா

ம்
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என்ைன ம் நாயாகக் க க்க வ கிறார்கள், க காகப் பாய்ந் ெகாத்த வ கிறார்கள்
என் ! இ ந்தா ம் நான் அவர்க க்குக் கத்தி ம் ஈட்
ம் ெசய் ெகா த் க்
ெகாண் உங்கைளப்ேபால நிற்கவில்ைல! ெதாிந் ெகாள் ங்கள்!" என்றாள்.
"அதனால் என்ன? நா ம் கத்திகள் ெசய்யத்தான் ெசய்கிேறேன ெயாழிய மக்கைள
ஒன் ம் ெவட் ச் சாய்க்கவில்ைல!" என்றான் தீனா.
"இந்த ேவைல ெவட் ச் சாய்ப்பைதக் காட்

ம் ெகட்ட ேவைல. ெவட் கிறவன்

ஒ வர் இ வைர, அதிகமாகப் ேபானால் ஐந் ஆ ேபைர ெவட் கிறான். ஆனால்
உங்கள் ைகயினால் ெசய்யப் ப கிற கத்தி இ க்கிறேத. இ எத்தைனேயா
ேபர்க ைடய தைலகைளக் ெகாய்கிற !" என்றாள் அவன் மைனவி.
தீனாவின்
மயிர்க்கா

ெக

ம்பில் ஒ

ந க்கம் ஏற்பட்ட . பிறகு அவ

ைடய ஒவ்ெவா

ம் ந ங்கிய . ெவகு ேநரம் வைர அவனால் ேபசேவ

வாய்திறந் . குரல் தி ம்பி வந்தெபா

, "என்னிடம் ெசால்

யவில்ைல,

கிறாேய! உன்

பிள்ைளகளிடம் ெசால்வதற்கு என்ன? ெப ந் தைலகளாகச் சுற்றிக்ெகாண்
திாிகிறார்கேள! ஒவ்ேவார் இரவி ம் இரண் இரண் கிராமங்கைளக் ெகாள்ளி
ைவத் க் ெகா த் கிறார்கேள!" என்றான்.
"என் ேபச்ைச என்ன, நீங்கள்தான் ேகட்கிறீர்களா அல்ல

அவர்கள் தான்

ேகட்கிறார்களா?" - மைனவியின் குரல் மிக வாட்டத் டன் ஒ த்த . "யாைர என்ன
ெசால்ல எனக்குத் தகுதி இ க்கிற ? அவன் அவன் பண்ணிய பாவத் க்குப் பதில்
ெசால்

விட் ப்ேபாகிறான்! நான் எதற்காகப் ேபாய் ஒன்

ெசால்ல

ம், கட்

வாங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம்?" என்றாள்.
சிறி

ேநரம் இ வ ம் ேபசாமல்

மிையேய பார்த் க் ெகாண்

ந்தனர்.

பிறகு திடீெரன் , "நீங்கள் ஏன் ெராட் ேய சாப்பிடவில்ைல". பட் னியினால் வாட
ேவண் மா, என்ன?" என் மைனவி ேகட்டாள். அப்ப ேய ெராட் ப் பாத்திரத்ைதத்
தள்ளித் தீனா க் ெகதிேர ைவத்தாள் அவள்.
ெவளிேய வாசற் கதவண்ைட இேலசாகச் சப்தம் ேகட்ட . தீனா ந ங்கிப்ேபானான்.
பரபரெவன் எ ந் நின்றான். பஷீராகேவா அல்ல அவ ைடய
ேதாழர்களாகேவா இ க்க ேவண் ம். ேவ யாராக ம் இ க்க
யா என்
அவன் எண்ணினான். அவர்கள் தான் நிைன ப த்தி விட் ப்ேபாக வந்தி ப்பார்கள்
என் ம் தீர்மானித்தான். தாழ்ப்பாளில் ைவத்த ைக சட்ெடன் கதைவத் திறக்கத்
தயங்கிய .
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அவன் உைலைய ேநாக்கினான். உைல பகபக ெவன் எாிந் ெகாண்
ந்த .
எல்லாப் ெபா ள்க ம் சாியாகேவ இ ந்தன. எனேவ அவன் அச்சம் நீங்கித்
தாழ்ப்பாைளத் திறந்தான். ஆவணி- ரட்டாசி மாத மைழயில் நைனந் ஊறி விம்மிய
கதவின் கு மிகள் கிறீச்சிட்டன.
பயந் ேபாய் தீனா உள்ேள ஓ னான். உைலயில் இடறி விழப் ேபானவன் நல்ல
ேவைலயாகச் சமாளித் க்ெகாண் தப்பினான். அவன் மைனவியின் நிறம் ஆய்ந்த
பஞ்சுேபால் ெவ த் விட்ட . அவள் தன்ைனயறியாமேல கிறீச் ெசன்
றிட்டாள்.
வாச ல் ேகாயில் ைஜ ெசய் ம் ேராகிதர் கு ம்பத் க் கிழவி நிற கத்தில் சைதச்
சு க்கங்கள் வைல பின்னியி ந்தன. அவ ைடய நைரத்த தைல ஆ க்
ெகாண்
ந்த . தீனா ம் அவ ைடய மைனவி ம் அச்சம் மிகுந்த பார்ைவேயா
கிழவிையப் பார்த் க் ெகாண்

ந்தார்கள். அவள், தான் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில்

எப்ப த் ேதாற்றம் அளித்தாேலா, அப்ப ேய தான் இப்ெபா
ம் காட்சி அளித்தாள்.
ஆனால் இப்ெபா
அவள் ேப
வம் அல்லவா தாித்தி ந்தாள்!
கைடசியில் தீனாவின் மைனவி
ேராகிதர் விட்

அம்மா! நீ இன்

ணிைவ வரவைழத் க் ெகாண்

ேகட்டாள்: "ஏன்

ம் உயி டன் இ க்கிறாயா?"

கிழவி ஒன் ம் பதில் ெசால்லவில்ைல. அப்ெபா

தான் தீனா வின் மைனவிக்கு

நிைன வந்த , உரக்கப் ேபசினால் தான் கிழவிக்குக் கா ேகட்கும் என் ! ஒ
ேவைல இறந்த பிறகும் அவ ைடய ெசவி சாியாகவில்ைலேபா ம்! இப்ப
எண்ணியவள் கிழவியின் அ கில் ெந ங்கித் தான் ன் ேகட்டைதேய பலங்
ெகாண்ட மட் ம் உரக்கக் குரல் ெகா த் க் ேகட்டாள்.
விஷயத்ைதப் ாிந்

ெகாண்ட கிழவியின் விழிகள் பளிச் சிட்டன. "உனக்கு

விளங்கவில்ைலயா? நான் உயி டன் தான் இ க்கிேறன்! ஏ நாள் ைற ஜுரம்
என்ைனப் படாதபா ப த்திவிட்ட . ட் ன் அைறக்குள்ேள தனியாக ெவந்
ம ந் ெகாண்
ந்ேதன். யா ம் என்ைனத் தாகத் க்குத் தண்ணீர் ேவண் மா என்
கூடக் ேகட்கவில்ைல. ெவகு நாட் களாகத் ளசி ேவ , எங்ேகேயா ெவளிேய
ேபாயி க்கிறான். அவன் அ கில் இல்லாமேல இந்த உயிர் பிாிந் வி ேமா என்
கூடத் ேதான்றிய . மனிதப் பிறவிையப்பற்றி நிைலயாக என்ன ெசால்ல
ம்?
இன்ைறக்கு என் ஜுரம் இறங்கிவிட்ட . என்னால் எ ந் நிற்கக்கூட
யவில்ைல.
இ ந்தா ம் மனத் திேல ெதம்ைபக் கூட் க்ெகாண் இ வைரக்கும் வந் விட்
ேடன். ஆமாம், நீங்கள் இ வ ம் ஏேதா மாதிாி இ க்கிறீர்கேள, ஏன்?" என்
ேகட்டாள்.
இத்தைன ேபசுவதற்குள் கிழவிக்கு வியர்த் க் ெகாட் விட்ட . அவ
ச்சு கீழ் ச்சு வாங்கிக் ெகாண்
ந்த .

க்கு ேமல்
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அவள் கால்கைள மடக்கித் தைரயில் உட்கார்ந் ெகாண்டாள். அவள விழி
மணிகள் உயிேர அற்றைவயாகக் காணப்பட்டன. அவள் வி ம் ஒவ்ெவா
ச்சும்
கூடக் கைடசி ச்சாகத் ேதான்றிய .
தீனா ம் அவன் மைனவி ம் ஒ வைர ஒ வர் விந்ைதயான ஆ தல் பார்ைவேயா
பார்த் க் ெகாண்டனர். அவள் உண் ைமயில் ேராகிதர் ட் க் கிழவிதான்; கிழவி
உ வத்தில் வந்த ஆவிேயா ேபய்- பிசாேசா அல்ல என்ப ம் அவர்க க்கு உ தி
யாயிற் . ைறக்காய்ச்சல் ஊரா க்கு ேநர்ந்த உயிர்க் ேகட்
ந் கிழவிையக்
காப்பாற்றியி ந்த . கிழவிக்குக் கா ெசவிடாகப் ேபான ம் இன்ெனா வைகயில்
நல்லதாயிற் . ந்தாநாள் வியாழன் இர அவ் ாில் நைடெபற்ற உயிர் கு
விைளயாட் ன் விவர ம் மக்களின் யர
ம் அவ ைடய ெசவிக்கு
எட்டவில்ைல. அவ ைடய கிராமம் பாகிஸ்தாேனா பிைணந் விட்ட என் ம்
ெசய்தி அவ க்கு அ வைர ெதாி யா . 'பாகிஸ்தான் அவள் கிராமத்தில் குந்
விைளயா விட்ட . அதன் பலனாக அந்தக் கிராமத்தில் வசித் வந்த ஹிந் க்கள்
சீக்கியர்களில் ஒ வர்கூட பிைழக்கவில்ைல, கலகக் காரர்கள் கட்டாயப்ப த்திக்
கடத்திக்ெகாண் ேபான ஒ சில ெபண்கைளத் தவிர' என்ப
விவரங்கைள ம் அவள் அந்த ேநரம் வைர அறியாள்.
திடீெரன்

ேராகிதர்

ஆட்ைட எங்ேகயாவ

ேபான்ற

ட் க் கிழவி ேகட்டாள்:" ஏண்டா தீனா! என்

ைடய

பார்த்தாேயா?"

ஆ ?
தீனா ேயாசித்தான்: என்ன ஆயிற் ? கலகக்காரர்கள் கும்பல் ைகப்பற்றிய ஆ மா கைளக் கன் - கா கேளா சைமத் ச் சாப்பிட் ச் சீரணித் ம் விட்டனேவ!
இப்ெபா
ேபாய் இந்தக்கிழவி தன் ஆட் ன் நலன் விசாாிக்கிறாேள!
கிழவி கூறிக்ெகாண்ேட ேபானாள்: "எங்ேக அைலந்
கண்டார்கள்? ேபாதாக்குைறக்கு அ
ெகாள்ள

திாிகிறேதா, என் ஆ ! யார்

சிைன ேவ ! என்ைன என்னாேலேய பார்த் க்

யவில்ைல. ஆட்ைட நான் எங்ேக என் தான் ேபாய்த் ேத

ேவன்?

அப்ப ேய அகப்பட்டா ம் அ என்ைனப் பி க்கத்தான் வி மா? பாய்ச்சுக் காட்
என்ைனக் ெகால் ம்.ஆண்டவன் உனக்கு அ ள் ாிவான். எங்ேகயாவ உன்
கண்களில் பட்

விட்டால் கட் ப் ேபாட் வி . இேதா பார், அ

ேபா ேமா? எங்ேகயாவ
அதனாேல.........."

எப்ெபா

ெவளியிேல குட் ேபாட்டால் என்ன ஆவ ?

குட்
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" ெபாியம்மா எங்ேக ம் இல்ைல, உன் ஆ ! அைதத் தின் சீரணித்தாயிற் .
அைதத் தின்றவர்கள் சுகமாக ஏப்பம் விட் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்!" என்றான் தீனா.
ஆனால் கிழவிக்கு ஒன் ம் ேகட்கவில்ைல. தீனா உரத்த குரல் எ ப்பித் தான்
ெசான்ன ைதேய மீண் ம் ெசால்ல ற்றான். ஆனால் அதற்குள்ளாக அவன்
ட் க்காாி ஜாைட ெசய் த த் விட்டாள்.
"இேதா பார்த்தாயா தீனா?--கிழவி ேம ம் கூறினாள்: "இந்தச் சங்கி எனக்குக்
ேகாயில் வாசலண்ைட கிைடத்த . அந்தப் ேபாக்கிாி ஆ எப்ப த்தான் இந்தச்
சங்கி ைய அ த் க் ெகாண்டேதா ெதாியவில்ைல! இேதா பா , அந்தச் சங்கி
ையக் ேகாக்கிற வைளயேம ஒ ந் ேபாய்க் கிடக்கிற ! இந்தச் சங்கி ையச்
சாியானப ெபா த்திக் ெகா என் நம் தீனா விடம் ெசால்லேவ ம் என் நான்
நிைனத் க் ெகாண்
ந் ேதன்!"
கிழவி தன் ைகயில் அ ந் ேபான ஆ கட் ம் சங்கி ேயா வந்தி ப்பைத தீனா
அப்ெபா
தான் கண்டான். ஆட் ன்
ைகப் பதம் பார்த்த கூரான ெவட்டாிவாள்
சங்கி ைய ம் இ
ண் களாக்கியி க்கிற என்ப அவ க்குப் ாிந்த .
ெவகு ேநரமாக தீனாவின் மைனவி கிழவிைய ேவ ஒ ேநாக்குடேனேய பார்த் க்
ெகாண்
ந்தாள். அவள் உள்ளத்ைத ஏேதா குைடந் ெகாண்
ப்ப ேபாலத்
ேதான்றிய . அந்தக் கைடச ல் கைடசியாக அவ க்கு ஒ வழி ம் விளங்கிய .
அதன் பலனாக, " ேராகிதர்

ட் ப் பாட் யம்மா! நீ எங்கள்

ட் க்ேக வந்

வி .

ேகாவி ல் நீ தனியாகக் கிடந் சாவா ேனன்? இன்ைறக்குத்தான் உனக்குச் சுரம் கூட
இறங்கியி க்கிற . இங்ேகேய வந் நீ தனியாகப் ெபாங்கித் தின் ெகாள். ேபாய் என்
பண்டம்- பாத்திரங்கைள எ த் வா. நீ ஹிந் ப் பிறவி ஆயிற்ேற! ளசி வந்த ம் நீ
தி ம்பப் ேபாய்க் ெகாள்ள லாம்!" என்றாள்
கிழவிக்கு ன்ைனக்காட்
ம் அதிகமாகக் கா ேகட்கவில்ைல என்
ேதான்றிய . ஒ ேவைள ைறக்காய்ச்சல் அவள் கா கைள இன் ம்
அைடத் விட்டேதா, என்னேவா? இத்தைன நீண்ட ேபச்சுக்க
ெசவிகளில் வி ந்த
ளசியின் ெபயர்மட் ம்தான்.

க்கிைடேய அவள்

" ளசி ெவளி
க்குப் ேபாயி க்கிறான் என் நான்தான் உன்னிடம்
ெசான்ேனேன! ராேமஷாவின் மக க்குத் தி மணத் ேததி ைவக்கும் விஷயமாகப்
பிள்ைள ட்டார்கைளப் பார்த் வர
ப் பிண் க்குப் ேபாயி க்கிறான். ஐப்பசி
மாதம் தல் ேததி பிாீேதாவின் தி மணத் க்கு நாள் ெபா த்தமாயி க்கிற . இந்தத்
தடைவ எனக்கு நீ ஒ பசு வாங்கித்தர ேவண் ம் என் நான் ஷாவிடம்
ெசால் யி க்கிேறன். ஆமாம், ஷாவின்

ட் ேல தினம் தினமா கல்யாண ம்,

கார்த்திைக ம் வ கின்றன? நீ ம் ெதாியாதவள் இல்ைலேய!

ளசிக்கு உடம்
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மிக ம் காய்ந்

பகிற . ஒட்

உலர்ந்

ேபாகிற .

ட் ல் பா

ம் தயி ம் 'ேதம்பத்

ெதகிழ' இ ந்தால் ெகாஞ்சம் உடல் ேதறலாம் இல்ைலயா?"
கிழவியின் ேபச்ைசக் காதில் வாங்கிக்ெகாள்ளாமல் தீனாவின் மைனவி, தீனாைவப்
பார்த்தாள். அவள் ஏேதா ெசால்ல வி ம்பினாள். அதற்கு ன் தீனாவிடம்
பார்ைவயினாேலேய ஆேலாசைன ாிய வி ம்பினாள். ஆனால் அவள் எ
ம்
ேகட்பதற்கு ன்னால் தீனா ந்திக்ெகாண்டான்.
"நான் உன் மனத்தில் உள்ளைத அறிேவன். ஆனால் அந்தக் காாியம் நம்மால்
நிைறேவற
யா . எனக்கு ஒன் ம் தைட இல்ைல. ஆனால் இவைள எந்தக்
குதிாிேல ஒளித்

ைவப்பாய் நீ? இப்ெபா ேத உன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ைளகள்

'மனித வாைட அ க்கிற , மனித வாைட அ க்கிற ' என் கூறிக்ெகாண் வந்
வி வார்கள்! உனக்குத் ெதாி ம் அவர்களிடம் எைத ம் ஒளித் மைறக்க
யா
என் . அவர்க க்கு இன்ைறக்ேக விஷயம் ெதாிந் வி ம். அப் றம் நம்ைமச்
சா வார்கள்! நம் நிைல இைசேகடாகப் ேபாய்வி ம்!"
தீனாவின் மைனவி ெகஞ்சாத ேதாஷமாகக் ெகஞ்சினாள்: "கிழ உயிர்! நம்
கிராமத்தில் க்ஷத்திாியர்களின் ஒேர சின்னம் இவள்தான். ேகாவில் வாச க்குப்
ேபானா

ம் ேராகிதர்

ட்

இந்தக் கிழம் 'அல்லா'ப் ெபயைரத்தான் ெசால்

கிற !

இரண்
ன் நாட்களில் இவள் பிள்ைள தி மபி வந் விட்டால், எங்ேகயாவ
ேவ கிராமத் க்கு அ ப்பி ைவத் வி ேவாம்!"
" எந்தக் கிராமத் க்கு அ

ப் வாய் இவைள?"--தீனா சீறினான் "இவள் உயிேரா

தப்பிப் பிைழக்கிறதற்கு எந்தக் கிராமம் நல்ல ப யாகப் பாக்கியி க்கிற , ெசால்

!

அேதா , இவள் பிள்ைள இந்தத் தடைவ தி ம்பி வரமாட்டான். அவன் ேபாயி க்கிற
ஊாி
ந் யா ேம தி ம்பி வ கிறதில்ைல.
ப் பிண் யில் உள்ள 'கத்திாி'கள்
அைனவ ேம ெகால்லப்பட் விட்டார்கள். விைதக்குக் கூட ஒ த்தைரவிட்
ைவக்கவில்ைல, ப பாவிகள்!"
அவன் மைனவியின்

கம் ெதாங்கிவிட்ட . அவள் ைக ந ங் கத் தன் விரல்கைள

உத களில் ைவத் க்ெகாண்டாள். "உங்க ளால் ெம வாகேவ ேபச
யாதா? இவள்
பிள்ைளையக் ெகாைல ெசய் விட்டார்கள் என்பைதச் ெசால் விட் த்தான் ம
காாியம் பார்க்கப் ேபாகிறீர்களா?" என்

ேகட்டாள்.

இத்தைன ேநர ம் அவர்கள் மிக ம் உரத் ஒன் ம் ேபசி விடவில்ைல; ஒ
குைறவாகத்தான் ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள். அ கூடத் ேதைவயில்ைல அவர்கள்
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இன் ம் உரக்கப்ேபசினால் கூடக கிழவிக்கு எ
ம் காதில் விழப்ேபாவதில்ைல,
அவள் அத்தைன டமாரச் ெசவி ஆகியி ந்தாள்.
கிழவி சுரேவகத்தினால் சிவந்த தன் கண்கைள அவ்வி வர் மீ ம் ஓடவிட்டாள்.
பிறகு ேகாபக்குர ல் ேகட்டாள்.
"இரண்

ேப ம் 'கச ச' ெவன்

என்ன இரகசியம் ேபசுகிறீர்கள்? ஏண்டா, தீனா!

நீ ஏன் என் பக்கம் தி ம்பிப்பார்க்கேவ மாட்ேடன் என்கிறாய்?
இைதக் ெகாஞ்சம் சாி ெசய்

ெகா டா! இெதன்ன ஒ

க்கிாிப்பயேல,

ெபாிய ேவைலயா உனக்கு?"

"நாைளக்கு வா, அம்மா!" தீனா கிழவியின் காத கில் தன் வாையக் ெகாண் ேபாய்
உரக்கக் கூறினான்: "இன்ைறக்கு எனக்கு ேநரம் இல்ைல. இப்ெபா
ட் க்குப்ேபாய் விட் அப் றமாக வா!"
"சாி!"--

ழங்கா ல் ைக ன்றிக் கிழவி எ ந்

நின்றாள். பிறகு கரகரத்த குர

ல்,

"சாி, அப்ப யானால் நான் வ கிேறன், நாைளக்கு வரச் ெசால் கிறாயா?-- ஆனால்
நம் ஆட்ைடக் ெகாஞ்சம் நிைன ைவத் க்ெகாள்! எங்ேகயாவ அ கண்ணில்
பட்டால் கட் ப் ேபாட் வி . அ எங்ேக ஓ த் திாிகிறேதா ெதாியவில்ைல!"
என்றாள்.
தீனாவின் மைனவி அவைளத் த த் நி த் வதற்கு
த மாறித் ெத வில் இறங்கி அவள் நடக்க லானாள்.

ன் பாகேவ, தட் த்

இந்தக் கிழவி எத்தைன ேநரத்ைத ணாக்கி விட்டாள்? ேவைல யில் தைட
ஏற்பட்டதனால் தீனா க்கு எாிச்சல் எாிச்சலாக வந்த . இத்தைன ேநரம் அவன்
நான்ைகந் கத்திகள் தயாாித் தி ப்பான். பஷீராவின் வாயில் குந்
றப்படாமல்
இ க்க லாம். இத்தைன ேநர ம் ண் ேபச்சில் ெபா
ேபாகாமல் இ ந்தால்! அவன்
ேகட்ட ஐம்ப கத்திகைள எண்ணி ைவத்தி க் கலாம்.
ேவைலயில் ைனந் ஈ பட நிைனத்தான். ஆனால் என்ன யன் ம் அவனால்
யவில்ைல. அவன் மனத்ைத ஒ திகில் அாித் க் ெகாண்
ந்த . பரந் விாிந்
கிடக்கும் ெவள்ளி மயிர்க் ெகாத் , சுரேவகத்தில் குழி வி ந் ேபான கண்கள்
ஆகியைவ அ க்க அவன் நிைனைவ ற் ைகயிட்டன. எாி ம் இ தீப்பந்தங்கள்
என அவ்விழிகள் அவன
ைளயில் பாய்ந் சுட்டன. எல்லாவற்ைறக் காட்
ம்
அவைன மிக ம் வாட் ய விஷயம் கிழவியின் அறியாைமேய. அவ க்கு ஊர் உலகம்
எ
ேம ெதாியவில்ைல. ளசி இனி தி ம்பமாட்டாள். தி ம்பாத ஊ க்குப்
ேபாய்விட்டான் என்ப அவ க்குத் ெதாியா . பிாீேதா க்கு இனித் தி மண
கூர்த்தம் இல்ைல என்ப அவ க்குத் ெதாியா . பிாீேதாைவ அவள் அப்பன்
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ட்ேடா ேசர்த் ப் பஷீரா தனதாக்கிக் ெகாண் விட்டான் என்பைத ம் அவள்
அறியாள்.
பஷீரா மிக ம் தவறான காாியம் ாிந் விட்டான். தங்ைக தமக்ைக, தாய், மகள்
ஆகியவர்களின் மாியாைதையக் காப்ப எல்ேலா க்குேம ெபா வான . பிறர்
ெபண்களானா ம் தங்கள் ெபண்கைளப்ேபால அவர்க ைடய மானத்ைதக் காக்க
ேவண் ம். தங்கள் மகள்களின் மானம் பறிேபாவைத எவனாவ
ண்ணியச்ெசயல்
என்

எண்

வானா?

திடீெரன் தீனாவின் நிைனவில் ஒ பயங்கரக் காட்சி மிதந் வந்த . பிாீேதா
அ த் அ
ெகாண் தன் தந்ைதயின் சவத்ேதா பிாிக்க
யாதப ஒட் க்
ெகாண்
ந்தாள். அப்ெபா
சிறி ம் ஈ இரக்கமின்றி பஷீரா அவள தைல
மயிைரப் பி த் இ த் ச் ெசன்றான். பிாீேதா அ
லம்பி, அவன் காைலப்பி த்
ேவண் க்ெகாண்ேட அவன் இ ப்பின் ேவகத் க்கு ஈ ெகா த் ப் பார்த்தாள்.
அப் றம் திடீெரன் ெமௗனமானாள். ப ஆ ப ஆவதற்கு ன்னால் ெமௗனமாகி
வி ேம, அ ேபால!
அப்ெபா
தீனா- பஷீராவின் அப்பன்- ேபசாமல் நின் அந்த நரகக் காட்சிையப்
பார்த் க் ெகாண்
ந்தான். அவன் பஷீராைவத் த க்கவில்ைல.
கில் ஒ குத் க்
குததித் தைர யில் தள்ளி மிதிக்கவில்ைல. தன் மகளின் மானத்ைதக் காக்க அவன்
அப்ெபா
எந்த உபாயத்ைத ேம ைகயாளவில்ைல!
பிாீேதாவின் அச்சத்தினால் ெவளிறிப்ேபான குழந்ைத கம் தீனாவின்
கண்கெளதிேர நிழலா ய . அவள் கதறிய கதறல் அவன் ெசவிகளில் ஒ த்த .
திடீெரன் அவன் உட ல் ஓர் உதறல்; பலத்த உதறல் எ த்த . அந்த ந க்கம்
பனியாக உைறத் ச் சில் டச் ெசய்கின்ற சாவின் அறிகுறியாகத் ேதான்றிய . அந்த
ந க்கத்தி
ந் வி பட ஒேர வழி இ ப்பதாகத்தான் அவ க்குப்பட்ட . உைலயில்
ப த் க் கா ம் இ ம் த் ண்டங்கைள எ த் த் தன் ெநஞ்ேசா
அைணத் க்ெகாள்வ தான் அந்த வழி என் எண்ணினான். ஆனால் அவன் ைள
எப்ப ப்பற்றி எாிந் ெகாண்
ந்த ! ெகால்லன் உைலேய மண்ைடக்குள் குந்
விட்டாற்ேபால! அவன் இ ைககளா ம் தன் தைலையப் பி த் க்ெகாண்டான்.
அவன் உள்ளங்ைககள் அந்தச் சூட் ல் ெவந் க கின.
அந்த நிைலயில் பித்தம் தைலக்கு ஏறி நாம் ஒன் க்ெகான்

ெசய்

வி ேவாேமா

என்ேற அவன் எண்ணினான். எங்ேகேயாவ கண்காணாத இடத் க்கு ஓ விட்டால்,
எல்லாவற்ைற ம் மறந் - றந் ெசன் விட்டால் நல்ல என் ேதான்றிய . அவன்
ெம வாகச் சாளரத்ைதத் திறந்தான். ெவளிேய குதித் விட்டான். ெவகுேநரம் வைர
கு ட்டாம்ேபாக்கில் வயல் ெவளி களில் அவன் சுற்றிக் ெகாண்
ந்தான். ன்றாவ
யாம ம் கழிந் மாைல சூழ்ந்த . ெதா வானத் க்கு அப்பால் யாேரா ஆதவைனக்
ெகான் விட்டார்கள். வானம்
வ ம் ஏ ம் அறியாத மக்களின் கு தியினால்
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ெசக்கேரா க் காட்சி அளித்த . அ , 'கமைல'ச் சால்கள் இைறக்கும் நீாி ம்
வய க்குப் பா ம் நீர் ஓைடயி ம் கலந் காட்சி தந்த ! இனி இரத்தத் ளிகள்
ேதாய்ந்த க ம்ைப எவன் சுைவப்பான்? இரத்தம் ேதாய்ந்த வயல்களில் எத்தைகய
ேகா ைம வள ேமா, எப்ப ப் பலன் த ேமா?
அவன் ைககளினால் ெசய்த கத்திக

ம் ஈட் க

ம் அல்லவா நாற் ற ம் இரத்த

நீைரப்பாய்ச்சின? அவன் ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட அ ப் அாிவா ம் ெவட்
அாிவா ம் தாேன எ ம்ைப ம் ேதாைல ம் பயிராக்கிச் சாகுப
ம் அ வைட ம்
ாிந்தன? அவற் க்கும் அவன் கத்திக ம் ஈட் க ம் ெசய் ெகா த் விட்டான்.
நாைள இர க்குள் அந்தக் கிராமங்க ம் ஒழித் க் கட்டப்ப ம்.
அவன் பாவி, ெப ம்பாவி! பஷீராவின் தாயார் ெசான்ன ெமய்தான். குைறந்த
பட்சம் திதாகத் தயாாித்த ேகாடாிகைள ம் ஈட் கைள ம் பஷீரா க்ேகா அவன்
ேதாழர்க க்ேகா என்ன இன்னல்கல் ேநர்ந்தா ம் ெகா க்கக் கூடா . அப்ப ச்
ெசய்வதனால் அவன் ெசய்த பாவங்க க்குப் பிராயச் சித்தம் ேத யதாக ஆகா .
இ ந்தா

ம் இப்ெபா

அவன் இைதத் தவிர ேவ

என்ன ெசய்ய

ம்?

அவன் ப ேவகமாகக் கிராமத்ைத ேநாக்கி ஓ னான். பஷீரா வின் ஆட்கள்
வ வதற்கு ன்னால் அவன்
ேபாய்ச் ேசர்ந் விடேவண் ம் என் எண்ணினான்.
தான் ெசய் ைவத்தி ந்த கத்திகைள ம் ஈட் கைள ம் ஏதாவ குளம் -குட்ைடயிேலா கிணற்றிேலா ேபாட் விடேவண் ம். அவர்க க்கு இைவ இ க்கும்
இடம் ெதாியாமல் ெசய் விடேவண் ம் என்பேத அவ ைடய அந்த ைனப் க்குக்
காரணம்.
அவன் கிராமத்ைத ெந ங்கியெபா
இ ட் விட்ட . இளம் நில மண் நிறத்தில்
ெத வி ம் ட் க் கூைரகளி ம் மங்கலான ஒளி பரப்பிக் ெகாண்
ந்த . ன்
இர ெபய்த மைழயினால் ெத ெவங்கி ம் சகதியாக இ ந்த . அவன் கால்கள்
அ க்க ேசற்றில் ைதந்ததன. ஆயி ம் அவன் நைடயில் ஒ ேவகம் இ ந்த .
திடீெரன் அவன் ெமய்விதிர்த் நின்றான். சற் த் ெதாைலவில் அவ க்குப் பல
குரல்கள் ேகட்டன. அந்தக் குரல்கள் அவன் ட்
ந் தான் வந் ெகாண்
ந்தன.
அப்ப யானால் அவர்கள் வந் விட்டார்களா? அவன் தி ம்பிய ேநரம் தவறானேதா?
பஷீராவின் அட்டகாசச் சிாிப் அவன் ெசவிகளில் ெதளிவாக வி ந்த . ட்
வாச ல் ஏேதா ெபாிய ெபா ளில் அவன் இடறிக்ெகாண்டான். அந்த ேவகத்தில்
குப் ற வி ந் விட்டான். அவன் எ ந்தி க்க யன்றான். ஆனால் எ ந்தி க்க
யவில்ைல. ஏேதா பனி ேபாலச் சில் ட்ட ெபா ள் அவன் கால்கைளப் பற்றிக்
ெகாண்ட . அவன் தன் கால்கைள வி வித் க்ெகாள்ள யன்றான். ஆனால் பி ப்
இன் ம் இ கிய . அவன் பதறி விட்டான். ஓர் ஐயப்பா ம் அச்ச உணர் ம் அவன்
மனத்தில் குந் ெகாண்டன. அவன் ெநற்றியி
ந் வியர்ைவ ெப கிக் குளிர்ந்
வழியலாயிற் . உட ன்
வ ைவ ம் காட் அவன் பின் தி ம்பிப் பார்த்தான்.
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நிலவின் ஒளியில் சில ெவள்ளி மயிர்க் ெகாத் கள் அைசவ ெதாிந்த . கிழவியின்
சு க்கம் வாய்ந்த ெநற்றியிேல கசாப் க் கத்தி ெகாண் தாக்கிய நீண்ட ெப ம்
பச்ைசக்காயம் ெதாிந்த . ெவளிேய ெதறித் நிைலக் குத்த ட் நின்ற விழிகள்
ஏேதேதா சாபங்கள் இ வ ேபாலத் ேதான்றின. தீனா தன் கால்கைளக் குனிந்
பார்த்தான். கிழவி யின் ைககளில் இ ந்த சங்கி அவன் கால்கைளச் சுற்றிக் கட் ப்
ேபாட் ப் பிைணந்தி ந்த .
அவன் வாயி
ந் ஒ
றிட்ட ஒ எ ந்த . அ த்த கணம் அவன்
ர்ச்ைச ற் ச் சாய்ந் விட்டான். அன் இர அவ க்குப் பயங்கரமான ஜுரம்
வந் விட்ட . இர
வ ம் அவன் உடல் கட்
ல் கிைடெகாள்ளேவ இல்ைல.
ஒ
ழ உயரத் க்கு உடைலத் க்கிப்ேபாட்ட . கிராமத்தில் அைமதி சூழ்ந்த
ெமௗனத்ைதக் கீறிக்ெகாண் அவன் லம்பிய லம்பல் இர
வ ம் ஒ த்த :
"என்ைனக் ெகால்லாேத, என் இ ப்ைபச் சுற்றியி க்கும் இந்தச் சங்கி ைய அவிழ்த்
வி . ஐேயா! என் மகள்! என் மகைள ஒன் ம் ெசால்லாேத! என் பிாீதாைவ ஒன் ம்
ெசய்யாேத! ஐையேயா! இந்தச் சங்கி கள்! அல்லாவின்மீ ஆைண! ஆண்டவன் மீ
ஆைண! என்ைனக் ெகால்லாேத, என்ைனக் கத்தியால் ெவட்டாேத!"
------------------------12. விதியின்
கிராமம்

ைழ

வ ம் சக்தி வாய்ந்த சாமியாைர எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண்

ந்த .

எப்ெபா
அவர்கள் கிராமத்தில் அவ ைடய பாத ளிகள் ப ேமா, கால்
நைடக க்கு மந்திாித் த் த வாேரா என் ஏங்கிக் ெகாண்
ந்த . ேதாட் ேதஜு
க்குத் தன விதியின் தைலக் கயி சாமியாாின் ைகயில் இ ப்பதாகத்தான் பட்ட .
வயல் வரப்பில் பயிராகியி ந்த மிளகாய்ச் ெச கள் ைவத்தி ந்தன. சிலர் க ம் த்
ேதாட் டங்களில் ெகாத்திக் ெகாண்
ந்தனர். சிலர் நாற்றங்கால்களில் ைளத்தி ந்த
ல் ண் கைளப் பி ங்கிக் ெகாண்
ந்தனர். ஆனால் ேதஜுவிடம், அவன்
கிடாாிைய விட்டால் ேவ எ
ேம கிைடயா .
அன்றாடம் கிராமத்தில் சில கால்நைடகளாவ கா கைளத் ெதாங்கப்ேபாட்
வந்தன. அைவ பயிர் பச்ைசகைளக் க ப்பைத நி த்திவி ம். அவற்றின் கண்களில்
பீைள சாய்க்கும். பிறகு சிறி ேநரம் கழித் வாையப் பிளக்கும். வாயி
ந்
ைர
வழி ம். ச்சு விட
யாமல் சிரமப்ப ம். ெதாண்ைடையப் பி த் விட்டாற்ேபாலத்
திண ம். மக்கள் என்னெவல்லாேமா ெசய் பார்த்தார்கள். ஆனால் எ
ேம பலன்
அளிக்கவில்ைல. கிராமத் க் கால் நைடகளில் எத்தைனேயா இறந் ேபாயின.
இதில் இன் ேமார் அநியாயம் என்னெவன்றால், பால் த ம் உயர்ந்த சாதி
மி கங்கைளத்தான் இந்த ேநாய் சட்ெடன் பி த்த . மாட் மந்ைதயில் எந்த மா
மிக நன்றாக இ க்குேமா, அைதத்தான் இந்த ஏழைர நாட்டான் ேநாய் பற்றிய .
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" சாமியார்--கீமியாைர ெயல்லாம் வி , அப்பா! இந்தத் தடைவ வட்டார வளர்ச்சித்
ைறக்கு ம எ திப்ேபாட் , எல்லா மா க
என்றார்கள் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர்.

க்கும் ஊசிேபாட் ப் பார்ப்ேபாம்!"

ெபாியவர்கள் இந்த ேயாசைனையச் சிறி ம் ேகட்கவில்ைல. ஊசி--கீசிெயல்லாம்
பிரேயாசனப்படா !" என் ெசால் விட்டார்கள்.
" சர்க்கார் காாியம் என்றாேல எப்ெபா
ெதாியாததல்ல."

ம

ம் மசமசப் த்தான். இ

" த ல் கிராமத்தில் உள்ளவர்களிடெமல்லாம் ைகெய த்
அ ப்ப ம்."
"அந்த ம

யா க்கும்

வாங்க

ம். அப் றம்

க்கள் ஆபீைஸ எத்தைன நாட்கள் சுற் ேமா ெதாி யா . அப் றம்

அப்ப ேய உத்தர

வந்தா

ம் கால்நைட டாக்டர் 'ஊசி ம ந்

ைகவசம் இல்ைல' ஒ

தைலயைசப்பில் கூறி வி வார், ேபான ஆண்ைடப்ேபால!"
கைடசியில் யாெரல்லாம் ஊசிேபாடக் குரல் ெகா த்தார் கேளா, அவர்கேள
சாமியாைரச் சரண் அைடயச் சம்மதித் விட்டார்கள். அவன் மந்திரம் - மாயம் ெதாிந்த
ஆற்றல் மிகுந்த சாமியார் என்ப அவர்கள்
. இப்ெபா
அவ க்கு வய ஆகி
விட்ட . ஆனால் நல்ல வயசு காலத்திேல அவன் இ ப்பிடம் ேத வந்த நல்ல வயசுப்
ெபண் ஒ த்திக்கும் அவ க்கும்
ேபாட் க் ெகட்ட ெபயர் சூட் விட்டார்கள்.
இந்த அவப்ெபய க்கு ஆளாகக்கூடா என்பதற்காக அவன் தன் இந்திாியத்ைதேய
அ த் க் ெகாண் விட்டதாகப் ேபசிக் ெகாண்டார்கள்.
இன் ஊர் நாட்டாண்ைமக்காரர்கள் அந்தச் சாமியாைர அைழத்
வ வதற்காகத்தான் ேபாயி ந்தார்கள்.
ன்ெபல்லாம் மக்கள் தங்கள் கால்நைடகைளக் கட்ைடயிேல ேபாக என் வாய்க்கு
வாய் ெவகு இயல்பாகத் திட் வ உண் . ஆனால் சில நாட்களாகத் தவறிக்கூட இ
ேபான்ற ெசாற்கைளக் கூ வதில்ைல.
ேதாட் ேதஜு தன் கிடாாிைய ன்ெபல்லாம் கூடத் தவறான ெசால்ைலக் கூறித்
திட் யதில்ைல. அவன் மிக ம் கவனித் க் கவனித் க் கன்ைறக் கிடாாியாக்கி
யி ந்தான். அவன் ெராட் தின்ன உட்கார்ந்தால், கிடாாி அவன் உட்கார்ந்தி க்கும்
திண் ைணக் க கில் வந் வி ம். அவன் சி சி கவளங்களாக அதற்கும் ஊட் க்
குழந்ைதையப் ேபால அைத வளர்த்தான். கிடாாி எங்கி ந்தா ம் அவைனப்
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பார்த் விட்டால் நீண்ட குரல் எ ப்பி அவ க்குத் தன் இ க்ைகைய உணர்த் ம்.
அேதா ேசேத ஷா கடைனத் தி ப்பிப் ெபறத் ேதஜுைவ ெந க்குகிறான் என்ப ம்
அதற்கு உள் றத் ெதாி ேமா, என்னேவா? அதனால் ன்றைர வய
வதற்குள்ளாகேவ அ ஒ கடாக் கன் ஈன் விட்ட .
கடன் தீரத் தன்னிடம் எ ைமக் கிடாாிைய ஓட் வி மா

ேசேத ஷா ேதஜுைவ

ெந க்கினான். பதி க்கு ேநாட்ைடக் 'கா கிள்ளி'க் ெகா த் வி வதாக ம் ஆைச
காட் னான். ஆனால் ேதஜூ கிடாாிையத் ெதாட் ப் பார்க்கக்கூட அவைன
அ மதிக்கவில்ைல. ஆனால் கிடாாி கன் ேபாட்ட ம் தல் காாியமாக ெஜௗேலக்
ேகானாாிடம் ஒ
பாய் ன் பண மாகப் ெபற் ச் ேசேதயின் கடனில் தல்
தவைணயாகத் தி ப் பிக் ெகா த் விட்டான். தன் கிடாாி தல் ஈற்றில் த ம் பாைலக்
ெகாண்ேட கடன்
வைத ம் அைடத் விட
ம் என் அவ க்கு நம்பிக்ைக
இ ந்த .
ஆனால் இப்ெபா ெதல்லாம் கிராமத்தில் கன் கள் இறந்

ேபாவ ம், கன்

இல்லாத எ ைமகள் பால் தராமல் ேபாவ ம், எ ைமகேள ேநாவாய்ப் ப வ ம் கூட
சர்வ சகஜமாகிவிட்டட் . அைதக் காணத் ேதஜூ க்கு மிக ம் அச்சமாகிவிட்ட .
ஆனால் அவ க்கு அந்தக் கீர்த்திச் சாமியார்மீ ெப த்த நம்பிக்ைக இ ந்த .
சாமியாைரக் கூப்பிடச் ெசன்றி ந்தவர்கள் நிராைசயாகத் தி ம்பியி ந்தார்கள். ஒ
சாமியார் அவர்கேளா வந்தி ந் தான். ஆனால் அவன் அந்தக் கீர்த்திச் சாமியார்
அல்ல; அவ

ைடய சீடர்களில் ெபாியவன். கீர்த்திச் சாமியாைர அவர்க

ன்பாக, ேவ ஏேதா ஒ
விட்
ந்தார்கள்.

கிராமத்தி

ந்

வந்

தங்க ேளா

க்கு

அைழத் ப்ேபாய்

கிராமம்
வதி ம் தம்பட்டம் அ த் ப் பைற அறிவிக்கப் பட்ட .
"சேகாதரர்கேள! கால் நைடக க்குச் சிகிச்ைச ெசய்யச் சாமியார் வந் விட்டார்.
பஞ்சாயத்தாாின் உத்தர

என்ன ெவன்றால், இர

பத்

மணி

தல் வி

ம் வைர,

கிராமத்தில் உள்ள கால் நைடக க்கு மந்திரம் ேபாட்
ம் வைர, விளக்கில்
யா ம் திாிெபா த்தக் கூடா . அ ப் க் கூடப் பற்ற ைவக்கக் கூடா .
கிணற்றி
ந் தண்ணீர் இ க்கேவா, குழாய் அ த் த் தண்ணீர் ேசந்தேவா கூடா .
எ ைம-பசுக் கைளக் கறக்கக்கூடா . கிராமத்தி
ந் ெவளிேய ேபாகக் கூடா .
ெவளியி
ந் கிராமத் க்குள்ேள வர ம் கூடா . இந்தச் சட்ட திட்ட விதிகைள
மீறினால், அவன் கிராமம்

வதற் கும் கடன் பட்டவனாகக் க தப்ப வான்.

கத்தில் காிையப் சி அவைனக் க ைதயில் ஏற்றி ைவக்கப்ப ம்; அேதா
பாய் அபராத ம் வசூ க்கப்ப ம்."

ஐம்ப
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சாமியார் ேசேத ஷாவின் கைடயி

ந்

அைர கஜம் சிவப் ச் சாயத் ணி,

ேதங்காய், ெவற்றிைல, பாக்குத் தட் கைள வாங்கிக் ெகாண்டான். ஷாேவ இரண்
ேசர் நாட் ெநய்க்கும் ஏற்பா ெசய்தான். எல்லாப் ெபா ள்க ம் ஏறக்குைறய
இ பத் ைதந்
பாய் ெப ம். அவற்ைற மலர்ந்த கத்ேதா ேசேத ஷா கடனாக
அளித்தான். ெபா
வி வதற்குள் சாமி யா க் ெகதிேர ேகா ைம அம்பாரமாகக்
குவிந் வி ம்.
சாமியார் ஒ

ெவற் த் ேதாண்

த வித்தான். அதன் அ

யில் ஒ

வாரம்

ெசய்வித்தான். பிறகு 'மடக்கு' ஒன்றில் மந்திரம் ஓதி நீ ம் பா ம் ஊற்றினான்.
நான்ைகந் இைளஞர்கள் மடக்ைக ம் ேதாண் ைய ம் எ ப்பதற்குச் சாமியாைரச்
சுற்றிக் கூ னர். சாமியார் னித நீைர ம் பாைல ம் மடக்கி
ந் எ த் த்
ேதாண் யில் ஊற்றினான். அந்தத் ேதாண் ையக் கிராமத் க்கு ெவளிேய எ த் ச்
ெசன் ஒ
ைற சுற்றி வரச் ெசய்தான். அதன் வாரத்தின் வழியாக வி ந்த
நீைரக்ெகாண் ேகா
த்தாற் ேபால ஒ வட்டமிடச் ெசான்னான்.
அந்தக் ேகாட் க்கு ெவளிேய யா ம் ேபாகக்கூடா . உள்ேள ம் வரக்கூடா
என் உத்தர ேபாட்டான்.
அந்த எல்ைலக்குள் இ க்கும் அத்தைன ேபய் பிசாசுகைள ம் மந்திரம் ேபாட் ப்
ெபா
வி வதற்குள் ெபாசுக்கிவி வதாக இ ந்தான் அந்தச் சாமியார். எல்ைலக்கு
ெவளிேய இ க்கும் எந்தப் ேபய் பிசாசும் இந்தக் ேகாட்ைடத் தாண் வர
யா .
ஆனால் யாராவ மனிதன் இந்தக் ேகாட்ைடத் தாண் னால், அவேனா ேபய்
பிசாசுகள் உள்ேள வந் விடக்கூ ம் என் ஓர் ஐயம் இ ந்த . அதனால் அன்
நள்ளிரவிேலா, வி யற் காைல நான்கு மணிக்ேகா எவெரவ ைடய வயல்க
தண்ணீர் விட ேவண் ய ைறேயா, அவர்கள் எல்ேலா ம் ெவகு
கிராமத்ைத விட் ெவளிேயறி விட்டார்கள்.

க்குத்

ன் பாகேவ

சாமியார் ேஹாமம் வளர்த்தான். மந்திரம் ஓதியவாேற நாட் ெநய்ைய ம் மற்ற
ேஹாமப் ெபா ள்கைள ம் தீயில் வார்த்தான். கிராமத் கு த்வாராவில் உள்ள
சேகாதரர்க ம், ேகாயில் ஜாாிக ம் பக்கத்தில் உட்கார்ந் பாராயணம் ெசய்
ெகாண்
ந்தார்கள். சீக்கியத் ேதாழர்கேளா ற்ெறா
ைற ஜ ஜிைய
ஜபித்தாகேவண் ம்.
ெநறி ைற அறிந்த மக்கள் ஐந் கு வாகப் பிாிக்கப் பட்ட னர். ஒவ்ெவா கு
ம்
ஒ பாத்திரத்ைத எ த் க் ெகாண்ட . சாமியார் ேஹாம குண்டத்தி
ந் ெகாஞ்சம்
தணைல எ த் அந்தப் பாத்திரங்களில் ேபாட்டான். ேமேல சாம்பிராணிப்
ெபா ையத் வினான். கம்ெமன் ந மணம் கம ம் அப்பாத்திரங்கைளக் ைகயில்
ஏந்தி அந்தக் கு க்கள் கிராமத்தில் பல இடங்க க்கும் பிாிந் ெசன்றன.
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எல்ேலா ம் கத கைள

ன்ேப திறந்

ைவத்தி ந்தனர். தப்பித் தவறி

எங்ேகயாவ கத
யி ந்தால், மக்கேள அைதத் திறந் ெகாண்டனர். மாட் த்
ெதா வங்களி ம் ெதாட் களி ம் சாம்பிராணிப் ைகையக் காட் விட் ேமேல
ெசன்றனர். கூடேவ, யாராவ பஞ்சாயத்தின் ஆைணைய மீறி
இல்ைலயா என்பைத ம் கவனித் க்ெகாண்ேட ெசன்றனர்.

ள்ளார்களா

எல்ேலா ம் சக்கி பஷீர் மீ ஒ கண் ைவத்தி க்க ேவண் ம் என்
கூறப்பட்
ந்த . கால் நைடகள் மாிப்பதால் பயன் அைடபவன் அவன்.
சாம்பிராணிப் ைக ேபா ம் ஆட்கள் சக்கி யின் ட் க்குப் ேபானெபா
வாசல்
ெகால்ைல இ கத க ம் மல்லாந் திறந்தி ப்பைத ம் பஷீர் விழித் க்ெகாண்
உட்கார்ந்தி ப்பைத ம் கண்டனர். "சேகாதரர்கேள! நீங்கள் எப்ெபா
ேவண் மானா ம் இங்கு வந் உங்கள் ஐயம் தீர்த் க் ெகாள்ளலாம். நான்
கிராமத் க்குத் ேராகம் ெசய்ய மாட்ேடன்!" என்றான் அவன்.
ேஹாம ம் பாராயண ம் இர
வ ம் ெதாடர்ந் நைட ெபற்றன. இந்தக்
கு க்க ம் இர
வ ம்
டாகச் ெசன் ஊர் சுற்றி வலம் வந்தன. ெபா
ல ம் அ த ேவைளக்குள் எல்லாக் காாியங்க ம் ெசவ்வேன நிைறேவறின.
பலபலெவன் வி
கிராமத்தில் உள்ள ஆ

ம் ேநரத்தில் சாமியார் நிேவதனம் ெசய்
த்தான்.
மா கைள அவிழ்த் வி ம் ேநர ம் வந்த .

சாமியாாின் எதிாில் பால் கலந்த நீேரா ெப ம் பாத்திரம் ஒன் ைவத்தி ந்த .
எந்தத் தி ப்பத்தின் வழியாகக் கிராமத் ஆ மா கள் எல்லாம் இங்கு வந் ேசர
ேவண் ேமா, அங்ேக ெத வின் இ
கயிற்றினால் கட்டப்பட்டன.

றங்களி

ம் ஏறக்குைறய இ ப

தட் கள்

ஒவ்ெவா வ க்கும் அவசரம், த ல் தங்கள் கால் நைடக்கு மந்திர நீர் ெதளித்
விட்டால் விைட ெபறலாம் என் ! பல்வைகயான எ ைமகள் அந்தப் பக்கம் வந்தன.
எல்லாவற் க்கும்

ன்னால் சாதி எ ைமகள், அப் றம்

ைனகள், குதிைரகள்,

ைவக்ேகால்- ல்-தைழகள், ம் க் கயி கள் என் எல்லாவற் ைற ேம அங்ேக
ெகாண் வந் விட்டார்கள். நாற் ற ம் ஒேர கலகலப் . ஆரவாரம்! ஒ வ க்கு
எ ைமமா காணாமற் ேபாயிற் ; இன்ெனா வ க்குக் கன் க் குட் காணாமற்
ேபாயிற் . எங்கு பார்த்தா ம்
திமயம்! ஒவ்ெவா கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவ ம்
தன் ைடய மத் , ேலாட்டா டன் மா ஒன் க்குக் கால்ப ேகா ைம என்
கணக்கு ைவத் க் ெகாண்
ன் தைலப்பில்
ந் எ த் வந்தி ந்தான்.
கால்நைடகள் சாமியா க்கு அ கில் வந்த ம், சாமியா ம் அவ ைடய ேவைலக்குக்
கூடமாட ஒத்தாைசயாக இ ந்த பண் தர்க ம் ெப ம் பாத்திரத்தில் தர்ப்ைபப்
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ல்ைல நைனத் ஆ மா கள் மீ ம் மத் கள் மீ ம் ெதளித்தனர். ஒ வன்
எல்ேலார்மீ ம் ெகாஞ்சம் னித நீைரத் ெதளித் அ ந்த ஓர் உத்தரணி நீ ம்
ெகா த்தான். அப் னித நீைரப் ெபற் க் ெகாண்டவர்கள், தங்கள் ம யில் கட்
ைவத்தி ந்த ேகா ைமைய ஒ குவிய ல் ேபாட் விட் அகன்றனர்.
அந்தக் ேகா ைமக் குவியல் ஒ சாதாரணக் கு யானவன் பயிர் ெசய்
ாிந் ேசமிக்கும் அள க்கு இ ந்த .

அ வைட

கிராமத் க் கால் நைடகள் அவ்வளவின் மீ ம் மந்திர நீைரத் ெதளித்
ந்த
பின்னேர ஒவ்ெவா
ட்
ம் அ ப் ப் ைகந்த . தயிாில் மத் கள் கைடயப்
ேபாடப்பட்டன. கிண களில் இராட் னங்கள் சுழன்றன. அதற்கு ன் சாமியார்
உட்கார்ந்தி ந்த இடத்தில் தி விழாக் கூட்டம் கூ யி ந்த . கிராமத்தின் மற்ற
பகுதிகள் எல்லாம் ஜனச் சந்த யற் க் கிடந்தன. அரக்கன் ஒ வன் குந்
அசுரேவட்ைடயா விட்டாற்ேபால.
சாமியா க்கு அ கில் ஏறக்குைறய ப்ப மணங்கு ேகா ைம ேசர்ந் விட்ட .
ேசேத ஷா க்கு அவன் ெகா த்த ெபா ள்க க்கும் ெநய்க்கும் பதிலாக இரண்
மணங்கு ேகா ைம ெகா க்கப்பட்ட . மற்ற ேகா ைமைய ட்ைட களாகக் கட்
இரண் வண் களில் ஏற்றிச் சாமியார் தன் கா க்கு எ த் ச் ெசன்றான்.
ஒ கு ேதாட் ஹர்நாமாைவப் பி த் இ த் வந்த . அவன் பஞ்சாயத்தாாின்
ஆைணைய மீறி விட்டதாகக் குற்றச் சாட் . அவன் அத்தைன கால் நைடக ம்
ேபாவதற்கு ன்னால் தைல
கிவிட்டானாம்.
"இல்ைல, இ பச்ைசப் ெபாய். நான் என் மா க க்கு நீர் ெதளித்
ந்தபின்
தான் குளித்ேதன். ேவண் மானால் சாமி யாைரேய ேகட் ப் பா ங்கள்!" என்றான்
அவன்.
"சாமியார் ேபான பிறகு இவன் சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால் கிறான்!"
"சாமியா க்கு என்ன ெதாி ம்? அவ க்ெகதிேர ஆயிரக் கணக்கான மா கள்
ெசன்றன. அைதப் ேபாலேவ பல மனிதர்க ம் ெசன்றார்கள். அவர் யார் யாைரத்தான்
நிைன

ைவத் க் ெகாள்ள

ம்?"

"நீ உன் ஆ மா க க்கு நீர் ெதளித்தபின் தான் குளித்தாய் என்பைத
ஒப் க்ெகாள் கிேறாம். அப்ெபா
கிராமத்தில் உள்ள அத்தைன கால்
நைடக

க்கும் மந்திர நீர் ெதளித்தாகி விட்டதா, ெசால்?"
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ஹர்நாமா க்கு இந்தக் ேகள்விக்குச் சாியான விைட விளங்க வில்ைல.
ஒ

க ைத ெகாண்

ஓர் ஆள் ஓ ச் ெசன்
வந்தான்.

வரப்பட்ட .
தன்

ட்

ந்

இ ம் வாண யின் அ க்காிைய எ த்

அவர்கள் ஹர்நாமாத் ேதாட் ையக் க ைதயில் உட்கார ைவத் இரண்ெடா
சுற் த்தான் சுற்றியி ப்பார்கள். அதற் குள் ஒ கும்பல் ஓேடா வந்த .
"க ைதைய இங்ேகேய பி த் க் ெகாண்
வைகயாகச் சிக்கிக்ெகாண்
க்கிற !"

ங்கள். மிகப் ெபாிய ேவட்ைட ஒன்

"ராம் சுந்தர் இரவில் விளக்ேகற்றியி க்கிறான்."
"விளக்ெகன்ன, மின்சார பல்ேப ஏற்றியி க்கிறான்!"
ராம் சுந்தர் அந்த ஊர் மாப்பிள்ைள. அவன் அங்ேக பலசரக்குக் கைட ஒன் நடத்தி
வந்தான். மிக ம் நல்லவன். ப த்தவன். அவன் காங்கிர ன் க த் க்கைளக்
ெகாண்
ந்தான். ஆத லால் சில கு யானவர்கள் அவைன அரசாங்கத்தின் ஆதரவாள
னாக எண்ணினார்கள். எனேவ, அவைனத் தங்க க்கு எதிாியாக பாவித்தனர். ய
ெவண்ைமயான கதராைட உ த்தி எங்ேகேயா ெவளிேய ேபாய்க் ெகாண்
ந்த
அவைன பந்தா என்பவனின் கும்பல் பி த் இ த் வந் விட்ட .
ராம் சுந்தர் வியர்ைவயினால் ெசாட்டச் ெசாட்ட நைனந்

விட்டான்.

எல்ேலா க்கும் எதிாில் ைககூப்பி நின் , "என்ைனக் க ைதயின் மீ மட் ம்
ஏற்றாதீர்கள். ேவ என்ன தண்டைன ேவண் மானா ம் ெகா ங்கள்!" என்றான்.
பிறகு ந ங்கும் கரங்க டன் பத் ப் பத்
பாய் ேநாட் களாக ஐந்ைத எண்ணி
ைவத்தான்.
"பார் ஐயா இவைர! ேகள் ஐயா இவர் ெசால்கிறைத! இந்த மகாப் ெபாிய
மனிதைனக் க ைதயின்ேமல் ஏற்றக் கூடாதாம். இவ க்கு என்ன ெகாம்பா
ைளத்தி க்கிற ?"
அக்கம் பக்கத்தில் ஒேர கூட்டம் கூ விட்ட . கால் நைடகள் ெசத்தவர்க
எல்ைல மீறிய ேகாபம் வந் விட்ட .

க்கு
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"என்ன ெகா ைம! கிராமத்தின் நைட ைற ஒ ங்ேக தவறி விட்ட !"
"மட் -மாியாைத ெயல்லாம் மைலேயறிவிட்ட ! அதனால் தான் இவ்வள
ெநா
ம் ெப குகின்றன!"

ேநா ம்

"இரந் உண்கின்ற பிராமணர்க ம் நாய்ப் பிைழப் ப் பிைழக்கும் இந்தத்
ேதாட் க ம் என்ன அக்கிரமம் ெசய்தி க் கிறார்கள்! ஆயிரம் ஆயிரம் பாய் ேபாட்
வாங்கிய எ ைமகள் ம ந் ெகாண்
க்கின்றன. என்ன ெசால்
ம் இவர்கள் காதில்
வாங்கிக் ெகாள்ளவில்ைலேய! தி ம்பத் தி ம்பத் தங்கள் இஷ்டத் க்கு அல்லவா
ெசய் ெகாண்ேட ேபாகிறார்கள்!"
சி பிள்ைளகள் கூட்டம் சில சமயம் க ைதைய உசுப்பிவி ம். சில சமயம்
ராமசுந்தைர வம் க்கு இ க்கும். கூட்டத்தில் உள்ள சிலர் காரணமின்றி அவைன
இரண் அ ைவப்பார்கள்.
இைதக் கண் ற்ற இ ெபாியவர்கள் கு க்கிட்டார்கள். "பசங்களா! இவர் நம் ஊர்
மாப்பிள்ைள. மன்னித் வி ங்கள்!" என்றார்கள்.
"பா ங்கள் ஐயா! ஊர் மாப்பிள்ைளயாம். விட் விடேவண்
ெகா த்தவர்க

மாம். ெபண்ைணக்

க்கு அல்லவா இவர் மாப் பிள்ைள! நமக்கு என்ன ஐயா உற ?"

"அப்ப ச் ெசால்லக்கூடா . ஊ க்கு ஓர் உற
"ஐம்ப க்கு அ பதாக
ஏற்றேவண்டாம்."

பாையக் கறந்

உண் , ஐயா!"

வாங்கு இவாிடம். இவைரக் க ைதயில்

"ஏன், ஹர்நாமா மட் ம் மனிதன் இல்ைலயா? அவைன நாம் க ைத ேமல்
ஏற்றவில்ைலயா?"
"நாம் ெவள்ைள

ப் க்குத் தனி மாியாைத தரமாட்ேடாம். ஆண்டவ

க்கு எதிேர

அத்தைன ேப ம் சமம்தாேன?" என்றான் ஒ காம்ேரட்; ேதாழன். பந்தா ஜாட் த ல்
ேதாழர்கள் ேகாஷ் யில் இ ந்தவன். ஒ
ைற கு யானவர்கள் கலகத் தில் சிைற
ெசன் வந்தவன். அப் றம் பாகிஸ்தான் பிாிந்த ெபா
கிராமத்
ஸல்மான்களின்
ெபா ள்கைளக் ெகாள்ைள ய த்ததனால், ேதாழர்களின் கு வி
ந் ெவளிேயறி
வந்தவன். அவன் இப்ெபா
எல்ைலயில் க ப் ச் சந்ைத ெசய்வதில்
ச்சுடன்
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இறங்கியி ந்தான். இ ந்தா
அைழத் வந்தார்கள்.
"சாி, அப்ப யானால் ஒன்
ேகட்ேபாம். அவன் மன்னித்
விட் வி ேவாம்!"

ம் கிரா மத்

மக்கள் அவைனக் 'காம்ேரட்' என்

ெசய்ேவாம். ஹர்நாமா ேதாட் ைய ஒ
விட்டால், நா ம் ேபானால் ேபாகிற

தான்

வார்த்ைத
என்

இவைன

ஹர்நாமா ேதாட் ைய அைழத் வந்தார்கள். அவன் கத்தில் அப்பியி ந்த சட் க்
காி
வ ம் ேபானபா ல்ைல. மக்கள் அவன் காி கத்ைதக் கண் சிாிக்கலாயினர்.
ஹர்நாமா ேகாபம் ெகாதிக்கக் கூறினான். "சேகாதரர்கேள! என் மானம் இவன்
மானத்ைதக் காட்
ம் தாழ்ந்த என்றால், என்ைனக் ேகட்கேவ ேவண்டாம். இவைன
மன்னித் வி ங்கள்! ஆனால் என் மாியா ைத ம் இவன் மாியாைத ம் ஒன் தான்.
எவ்விதத்தி

ம் தாழ்ந்ததில்ைல என்

தீர்மானித்தால், எனக்கு என்ன தண்டைன

ெகா த்தீர்கேளா, அேத தண்டைனையத் தயங்காமல் இவ

க் கும் அளி ங்கள்!"

மக்கள் ராம் சுந்தர் மீ பாய்ந்தார்கள். சி வர்க ம் சி மி க ம் ைகதட் க்
ெகாம்மாளம் ேபாட்டார்கள். க ைதயின்
கிேல கம்பளி ம த் ச் ேசணம்
கட்டப்பட்ட .
'என்ன இ ந்தா

ம் ராம் சுந்தர் நம் ஊர் மாப்பிள்ைள. அவன்

கத்தில் காி

சக்கூடா ' என் இ ெபாியவர்க ம் இைளஞர்களிடம் ெகஞ்சிக் கூத்தா
அ ம்பா பட் எப்ப ேயா விலக்குப் ெபற்றார்கள்.
காம்ேர ம் அவ
ைவத்தார்கள்.

ைடய ேதாழர்க

ம் ராம் சுந்தைரத்

க்கிக் க ைதமீ

உட்கார

"ஐயா, கைடக்காரேர! வியாபாரம் எல்லாம் எப்ப ?"
"ஏன் ஐயா! ெசய்தித்தாளில் ஏதாவ

திதாகச் ெசய்தி உண்டா? உன்

அரசாங்கத்ைதப் பற்றி என்னேவா பிரமாத மாகப் பீற்றிக் ெகாண்டாேய?"
இப்ப

ெயல்லாம் ெநா ப் ப் ேபசி மானத்ைத வாங்கினார்கள்.

ந ப்பகல் ேநரத்தில் இந்தக் கூச்ச
ேநரம் பார்த் , கிராமத்தில் இரண்
வந்த .

ம் ெகாம்மாள ம் ெகாஞ் சம் அடங்கிய . அந்த
எ ைமகள் இறந்

விட்டன என்

ம் ெசய்தி
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ஆசனத்தில் அமர்ந்
"இப்ப

மக்கள் ஆேலாசைன ெசய்யலானார்கள்.

மக்கள் ெநறி ைறைய மீறினால், எப்ப

நன்ைம ஏற்ப ம்? ேநாய் ெநா

தான் இறங்கும்?"
"நான்

ன்னா ேய ெசான்ேனன். இந்தச் சாமியார்-கீமியாைர ெயல்லாம் வி ங்கள்!

டாக்டைர அைழத்

ஊசி ேபா ங்கள் என் ! ேகட்டால் தாேன?"

"வந்தவன் ேபா ச் சாமியார், ஐயா! இப்ப ப்பட்டவர்கள் எல்லாம் நல்ல
சாமியார்கள் ெபயைரக் ெக க்கிறதற்காகேவ வந்தி க்கிறான்கள். கீர்த்திச் சாமியாைர
'பீட்' அ க்க ஆேள கிைடயா , என்ைனக் ேகட்டால்!"
"ேநற் இர வந்தி ந்தாேன, ஒ சாமியார், அவன் ந விேல ந விேல ங்கி
வழிந்தானாம். ஐயா! என் பக்கத்
ட் க்காரர் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்!"
"தம்பி! ஆண்டவ
சாமியாைர அைழத்

க்கு அ க்கா . அப்ப ெயல்லாம் ேபசாேத!" என்றான்
வரச் ெசன்றி ந்த வர்களில் ஒ வன்.

"ஆனால் தானம் ெகா த்த ேகா ைமயிேல இரண் மணங்கு ேகா ைமைய,
ெநய் ம் மற்றச் சாமான்க ம் வாங்கியதற்காகச் ேசேத ஷா க்குக் ெகா த் ச்
ெசன்றாேன சாமியார். அப்ப

அவன் ஏன் ெகா த் ச் ெசன்றான் என்

ேகட்கிேறன்?

கிராமத் தார் ெகா த்த தானப் ெபா ளில், ஒ குன்றிமணி அள கூடக் கிராமத்தில்
தங்கக் கூடா . தங்கினால் ண்ணியம் ேசரா ! ெபாியவர்கள் ெசால் வார்கள்.
ெதாி மா?"
"இந்த

ைள அந்தக் காட் ப்பயல் ேசேத ஷா க்கு ஏன் இல்லாமல் ேபாயிற் ?

அவன் ஏன் அந்தக் ேகா ைமைய வாங்கிக் ெகாண்டான்? அவன் காசு எங்ேகயாவ
ஓ

விடப் ேபாகிறதா? நாைள ம நாள்

சாமியாாின்

கா க்குச் ெசன்

வாங்கிவ

வ தாேன?

காம் ெவளி நாட் லா இ க்கிற ?"

"இந்தக் கைடக்காரர்கைளப் பற்றிப் ேபச வந் விட்டாேய! இவர் க

க்குத் தங்கள்

காசுதான் ஐயா க்கியம்! ஊாிேல மற்றவர்கள் எக்ேக ெகட் ப் ேபாகட் ம், நமக்கு
நம் காாியம்தான் க்கியம் என் இ ப்பார்கள் இந்தக் கீழ்ச் சாதிப்பசங்கள்!"
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"நான் இன்ெனா ெசய்தி ேகள்விப்பட்ேடன். ேகாயில் நாற் சந்தியிேல நட்ட ந
இரவிேல யாேரா ஒ ெபண் காைளமாட் ன் தைலையக் ைகயில் க்கிக்ெகாண்
குளித் விட் ப் ேபானாளாம்.
"எந்தச் சாமியாராவ

குழந்ைத பிறப்பதற்கு இப்ப ச் ெசய் யச் ெசால் யி ப்பான்!

யாராவ ெபண் க்கு மந்திரம் ேபாடப்பட்டால், எ
தைலையக் ெகாண் வந் ...."

ம் க் குவிய

யாேரா லம் ம் குரல் ேகட்ட . ெந ங்கிவந்தெபா
யரத்தினால் பித்தனாகி, "என் கிடாாி, என் கிடாாி!" என்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்த ெதாிந்த .

ந்

மாட் ன்

பார்த்தால், ேதஜுத் ேதாட்
கூறிக்ெகாண்ேட

மிகச் சிரமப்பட் அவன் வாக்கியத்ைத
த்தான். "ெவளிேய ேபாய் ேமய்ந்
விட் வந்த . கா ெதாங்கி...கண்களில் பீைள ...வா ய உ வம்... என் ைகயி
ெராட் ையக் கூட நாக்ைக நீட் ப் ெபறாமல் வாையப் பிளந் விட்ட . அதற்கு
நாட் ெநய் கூடக் ெகா த்ேதன். ஆனால் திமிறிக்ெகாண் ஒ
றம் ேபாய்
வி ந்த . எப்ப ப் பட்ட சாதி எ ைம, ெதாி மா? நான் என் கிடாாிக்கு ஒ
ேநரக்கூடா என் ...."

ந்த

குைற ம்

எல்ேலா ம் ேதஜு க்கு ஆ தல் அளித்தனர். "ஆண்டவன் வி ப்பம் எ ேவா,
அைத ஏற் த்தான் ஆகேவண் ம்!" என் கூறினர். "எனக்குத் ெதாிந்த வைர, கீர்த்திச்
சாமியார் வராமல் கிரா மத்ைதச் சுழ்ந் ள்ள ஆபத் த் தீரா என் ேதான் கிற .
அவர் ெப ைம அலாதிதான். தன் இந்திாியத்ைதேய ெவட் ப் ேபாட்டவராயிற்ேற!"
கிராமத் த் தைலவர் அ த் ச் ெசான்னார்.
"நான் ெசால்கிறைதக் ேக
கீர்த்திச் சாமியாைர அைழத்

ங்கள். இப்ெபா
ஒன் ம் ெகட் விடவில்ைல.
வர இப் ெபா ேத ஆள் அ ப் ங்கள்! ெபா
வி

வைர ேயாசித் க் ெகாண்
ந்தால், ேநற்ைறப் ேபால ேவ
வந் அவைர அைழத் ப் ேபாய் விடலாம்!"
கிராமம்

கிராமத்தார்கள் யாராவ

வ ம் கீர்த்திச் சாமியாைர எதிர் ேநாக்கலா யிற் , அவ ைடய கால

எப்ெபாழ் நம் கிராமத்தில் ப ேமா, மந்திரம் - மாயம் ெசய் ஆ மா கைளக்
காப்பாற் வாேரா என் ! ஆனால் ேதஜுத் ேதாட் க்கு மட் ம் இனி யாைர ம் எதிர்
ேநாக்கேவண் ய ேதைவ ஏற்படவில்ைல. அவ ைடய அதிர்ஷ்டக் கயி தான்
எப்ெபா ேதா அ ந் விட்டேத!
-------------------------

ம்
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13. ேமாதி
"இந்தா, ேமாதி! எ த் க் ெகாள்!" கவாட்டத்ேதா தித்தா தன் மைனவியின்
அ கில் ெவகு ெம வாகச் ெசன் கூறினான். பால்ேபால் ெவ ப்பான பத் நாட்கள்
கூட ஆகாத நாய்க்குட் ஒன்ைற அவள் கால்மாட் ல் விட்டான்.
மைனப்பலைகயில் உட்கார்ந்தி ந்த ரக்கி அட்டக் ேகாணலாக வைளந் ,
"ேமாதியா?" என்றாள். அவ
அலட்சியம்!

ைடய அந்தக் குர ல் தான் எத்தைன அ வ ப் !

அவள் அந்த நாய்க்குட் யின் கண்கைள ேநாக்கினாள். ம

ேபாைத நிைற

கிண்ணமாக, கற்கண் க் கூஜாவாகத் ேதாற் றின. அ த்த கணேம, அவள் அந்த
நாய்க்குட் ைய இ த் த் தன் வயிற்ேறா அைணத் க் ெகாண்டாள்.
நாட் ப் பிாிவிைனயின் ெபா
அ த , ெகாைல, ெகாள்ைள ேபான்ற தீயச்
ெசய்திகள் பரவலாயின. மக்கள் ட்ைடச்சு கைளக் கட் க்ெகாண் இங்கும்
அங்கும் ஓடத் ெதாடங்கினர். அப்ெபா
தித்தா க்கு மிக ம் ேவண் ய நண்பன்
ஒ வன், 'நீ ம் பாகிஸ்தா

க்குச் ெசன்

வி !' என்

அற் தமான ேதார்

ஆேலாசைன கூறினான். ஆனால் தித்தா ேதாள்கைள ெநாித் ,
வங்கைள உயர்த்தி
அ வ ப்ேபா உத கைளச் சுழித்தான். கூரான க ேவல ள் இதயத்தின் அ த்தளம்
வைர ெசன் ைதத் விட்டாற்ேபான்ற உணர்வில்
த்தான். அவன் அப்பன்
இங்கு இ ந்தான். அவன் பாட்டன் இங்கு இ ந் தான். அப்ப க்குப் பாட்ட க்கு
அப்ப க்குப் பாட்ட ம் இங்குதான் இ ந்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் மாித்
மண்ணாகி விட்ட மண்ணில் தான் ேகா ைம பயிராகிய . கம் பயிராகிய . மிளகாய்,
க ம் உற்பத்தியாயின. அந்த மண்ணின் எத்தைன பகுதி பதாவாசிங்கின் இதயத்தில்
ஊறியி க்கிற . எத்தைன பகுதி ஜகனாவின் இதயத்தில் இறங்கியி க்கிற என்ப
இப்ேபா யா க்கும் ெதாியா .
ேதக்கு மரத்தின் அ ப்பாகம் ேபான் ஆ அ உயரம் எ ப்பாக வளர்ந்த
அவ ைடய மகன் ஒ காவல் ைற அதி காாி டன் சண்ைடயிட் க்ெகாண்
விட்டான். காந்தி மகாைன அவன் கீழ்த்தரமாகப் ேபசியைத அவனால் ேகட் க்
ெகாண்

உட்கார்ந்தி க்க

எங்ேக எப்ப

வி ந்

யவில்ைல. பலன், படாத இடத்தில் அ

பட்டதனால்,

இறந்தாேனா, ெதாியா . அவன் அணிந்தி ந்த மலர் ஒன்றின்

இதழ் ஒன் கிைடத்தால் கூட, அைதத் தாயத்தில் ைவத்
எப்ெபா
ம் தன்
னிடேம ெபாத்திப் பா காத்தவா சுற்றித் திாிவான். ஆனால் மலாின் ந மணம் கூட
அல்லவா அவைன அ கவில்ைல? அவன் இரண்டாவ மகன் ஷாீப் ஸுலங்க,
வேயாதிக காலத் க்கு ஊன் ேகாலாக இ க்கேவண் யவன். திய ங்கி ம்
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சட்ைட ம் அணிந் , தன் தாய் மாமன் ட்ைடப் பார்த் வரச் ெசன்றி ந்தான்.
ஆனால் ேபானவன் தி ம்பி வரவில்ைல. அவன் சவம் எல்ைலப் றக் கால்வாயில்
மிதந் ெசல்வைதத் தன் கண் களால் ேநாிைடயாகப் பார்த்ததாக பசித்தர் அ தியிட்
உ தி யிட் க் கூறினான். எந்தக் ேகாஷ் யார் அவைன அ த் ப் ேபாட்டார்கேளா?
இஸ்லாைமக் கைடப் பி ப்பவேன கூட அவைனக் ெகான்றி க்கமாட்டான் என்
என்ன நிச்சயம்? அந்த ேநரேமா யா க்கு என்ன தர்மம், யா க்கு எ கட ள் என்ப
கூடத் ெதாியாத ேநரம். இங்ேகதான் காஹலாசிங்ேக திண்ைண யில் ப த் உறங்கிக்
ெகாண்
ந்த தன கூடப்பிறந்த தைம யனின் மக ைடய க த்ைதச் சீவி
விட்டாேன! எவனாவ ஒ
ஸல்மா க்கு இந்தப் பழி ேபாய்ச் ேச ம் என்ற
எண்ணத்தில்! எல்லாம் எதற்காக? ெசாத் க்காக!
மனிதன் ட்ைட
ச்சுகைளக் கட் க்ெகாள்ளலாம், ரங்குப் ெபட் ,
பீப்பாய்கைள எ த் க் ெகாள்ளலாம். அங்கங்ேக உறங்கிவிட்ட உற்றத்தார் சுற்றத்தாாின் ஆத்மாைவ என்ன ெசய்ய

ம்?

"பல ம் நீங்கள் பாகிஸ்தா க்குப் ேபாய் வி ங்கள் என்கிறார் கேள!" தித்தா
சிாித் ச் சிாித் அழேவ ெதாடங்கி விட்டான். "பாகிஸ்தா க்குப் ேபாவெதன்றால்
யாாிடம் ேபாவ ? அங்ேக நமக்கு என்ன இ க்கிற ?"
நாற் ற ம் ெவ ப் காட் த்தீெயனப் பரவேவ, கிராமத்தில் உள்ள சில
ெபாியவர்கள் அல்லாதித்தனிடம் கூறினார்கள். "இல்ைலெயன்றால் உங்கள்
ெபயைரயாவ மாற்றிக் ெகாண் வி ங்கள்! எங்கி ந்தாவ ெவளியி
ந்
வந் ள்ள விஷமிகள் எப்ெபா
கு ம்பத் ப் ெபாியவர்கள் -

ைக ஓங்குவார்கேளா, யார் கண்டார்கள்? உன்
ன்ேனார்கள் கூட

இ ந்தி ப்பார்கள். ேநேர மக்காவி

ந்

ன்னால் நத் , ேபா

என்

தான்

இங்ேக வந்தி க்கப் ேபாகிறார்களா,

என்ன? - ெபயைர மாற்றிக் ெகாள்வ , ெகாள்ளாத

என்ன ெபாிய விஷயமா?"

"உனக்கு இந்த மி கத்தின் இைறச்சியாயி ந்தால் என்ன, அந்த மி கத்தின்
இைறச்சியாக இ ந்தால் தான் என்ன? ஏேதா வயிற் ப் பசிக்குச் சாப்பிடேவண் ம்.
நாவின் சுைவக்கு ெராட் ேயா உப் ச் ேசர்த் ச் சாப்பிடலாம். ேவண் ெமன்
ேதான்றினால் ெவங்காயம் ெதாட் க்ெகாண் ம் சாப்பிடலாம். இெதல்லாம் என்ன,
ெராம்பச் சின்ன விஷயம்!" தித்தா தன் மனத்ேதா கலந் ஆேலாசித்தான். பல ம்
ெசான்ன விஷயத் ைதக் ேகட்க ம் ேகட் விட்டான்.
பிறகு, ெபயைர மாற்றிக் ெகாள்வதனால் ெபாிதாக எந்த மா பா ம் நிகழ்ந்
விடவில்ைல என்பைத அவன் உணர்ந்தான். த ல் மக்கள் அல்லாதித்தைனத் தித்தா
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என் கூப்பிட் க் ெகாண்
ந்தனர். இப்ெபா
ஹர்தித்த சிங் என் அைழக்
கிறார்கள். மைனவியின் ெபயர் ன் ம் ரக்கி தான். இப்ெபா
ம் ரக்கி தான்.
ஆனால் கிராமத்தில் உள்ள சில சண்ைடக்காரப் பிள்ைளகள் இந்தப் பாவிப் பயல்
தித்தாைவ இப்ப த் தங்க க்குள் ேசர்த் க் ெகாண்டைதக் குறித் க்
காட்டமாயி ந்தார்கள். இந்த மத மாற்றம் ெபயர் மாற்றத்ைத எல்லாம் நாங்கள்
ஒப் க்ெகாள்ள
யா என் கூறிக் ெகாண்
ந்தனர். இந்தக் குயப் பயல்
இங்கி ந்
உண் ; ஒ

தானாக ேபாய் விடட் ம். இல்ைல, நாங்கள் உண் , எங்கள் ஆ தம்
ைக பார்த் க் ெகாள்

கிேறாம் என்

க விக்ெகாண் ம் இ ந்தார்கள்.

மகாேமதாவி ஒ வன் தித்தாவிடம் சாைடயாகச் ெசான்னான். "நீ உன் ணி - மணி,
சாமான் - ெசட் எல்லாவற்ைற ம் தாராளமாக உன்னிடம் ைவத் க் ெகாள்ளலாம்.
உன் இந்த நான்கு க ைதகைள மட் ம் ைபயன்க க்குக் ெகா த் வி . உன்ைனச்
சேகாதரனாக்கிக் ெகாள் ம் மகிழ்ச்சியில், உன்ைன இந் நாட் ேலேய இ த்திக்
ெகாள்ளப்ேபாகும் மகிழ்ச்சியில் நாங்கள் இனிய ெதா விழாக் ெகாண்டாடப்
ேபாகிேறாம் என் பி வாதம் பி க்கிறார்கள். அதற்குத் தான்...." என் .
இைதக் ேகட் த் தித்தா க்கு மகிழ்ச்சிக் கிறக்கேம ஏற் பட்ட . "சந்ேதாஷம், தம்பி!
என்ைனத் தங்க

டன் ேசர்த் க் ெகாள்ள, என்ைன ம் தங்க

ஒ வனாக் கிக் ெகாள்ள இவர்கள் இவ்வள
க ைதகைள மட் ம் என்ன, என
தயாராயி க்கிேறன்!" என்றான்.

ைடய சேகாதரர்களில்

வி ம் கிறார்கள் என்றால், என்

இந்தக் ைக-கால் நான் ைக ேம அர்ப்பணிக்கத்

ெபாதிேயற்றிச் ெசல்வதற்கு வாடைகயாக அன்றாடம் இரண்
பாய் கிைடத்
வந்த . க ைதகேளா அந்த வ ம்ப ேபாய்விட்ட . அதற்காகத் தித்தா
ேவைலயற்றவனாகி விட வில்ைல. ெவள் ைட உ த்தி வைகயாக வாழ்ந் வந்த
நதாரா சிங் தன் கால்நைடகைளக் கவனித் க் ெகாள்வதற்காக உண ம் உைட ம்
ெகா த் அமர்த்திக் ெகாண்டான். அேதா ைகச் ெசல க்கு ெராக்கமாகப்
பதிைனந்
பாய் தர ம் சம்மதித் தான். அ வைத
ந் தான்யம் ட் க்கு
வந்த ம் அைதப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம் என் ம் ெக குறிப்பிட் விட்டான்.
ஐம்பத்ைதந் வயைதக் கடந் விட்ட ரக்கி ம் சும்மா இல்ைல. யா க்காவ பஞ்சு
ஆய்ந் ெகா த்தாள். எவர் ட் லாவ மாவைரத் க் ெகா த்தாள். அாிசி ேகா ைம
குத்திக் ெகா த் தாள்.
- ற்றம் ெம கிக் ெகா த்தாள். சுவர் சிக் ெகா த்தாள்.
இத்தைன ேவைலகைளச் ெசய்வ ம் சில சமயம் ட் ேல அைரப்ப மா க்ேக கூடத்
தட் ஏற்ப வ ண் . ஒ சமயம் மண்குடத்தில் மா இ க்கும். ஒ சமயம்
இ க்கா . இதற்காக அவள் அதிகமாக ெநாந் ெகாள்வதில்ைல. ஆனால் மனத்ைத
விதமான சிக்கல்களி ம் சுழல்களி ம் ஈ ப த்தி எத்தைனதான் நடந்தவற்ைற
மறக்க

யன்றா

ம், ஒ

கணம் கூட அவளால் தன

இழந்த ெசல்வங்கைள
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மறக்க

ய வில்ைல. மற்ற ெசல்வங்கைளப் ேபால மறக்கக் கூ ய ெசல்வங் களா

அைவ? இர
வ ம் தன ேமலாைடத் தைலப்பில் கத்ைத
க்ெகாண்
பிழியப் பிழிய அ
தீர்ப்பாள். என்ைறக்காவ எங்கும் ேவைல கிைடக்கவில்ைல
ெயன்றால், பக

ம் அ ைகதான் அவ

க்கு ஆகாரம்.

ஒ நாள் மாைல ஜங்கீர் பங்கு அவைள அைழக்கவந்தான். அவன் மைனவிக்குப்
ேப சமயம். இ ப் வ கண் விட்ட . ம த் வச்சி நியமத் கிராமத்ைதவிட் ச்
ெசன்றபின், அக்கம் பக்கத்தில் ேவ

ம த் வச்சிகேள கிைடக்கவில்ைல. ரக்கிக்கு

ம த் வம் பார்க்கத் ெதாிந்தா ம் ெதாியாவிட்டா ம், அவள் உதவிையத்தான் நாட
ேவண் யி ந்த . தித்தா க்குப் பிறந்த நான்கு குழந்ைதகைள ம் ரக்கி
தானாகத்தாேன பிறர் உதவியின்றிப் ெபற்ெற த்தாள்! அந்த நாளில் பக ல் ஓ யா
இரவில் க்கி னகி எப்ப ேயா நல்லப யாகக் குழந்ைதகைளப் ெபற் ெற த் க்
ெகா

ம் ந க்கியவள் தாேன?

அவைளப் ேப க்கு அைழத்தவர்கள் நன்றாக உண் உ த் ம் ஜாட் இனத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். அ ப ஏக்கர் நிலத் க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள். தல் பிள்ைளயின்
கத்ைதப் பார்த்த ம் தகப்பனின் கம் பலாசம் ப்ேபால மலர்ந்த . பிள்ைளையப்
ெபற்ெற த்தவள் மகிழ்ச்சிேயா , "ரக்கியம்மா! என்னேவண்

ேமா, ேகட்

வாங்கிக்ெகாள்! பின்னால் ேகட்கத் தயக்கமா யி ந்த என் ெசால்லாேத. ஆமாம்,
ெசால் விட்ேடன்!" என்றாள். ரக்கி ன் ம் ேயாசிக்காமல் பின் ம் ேயாசிக்காமல்
சட்ெடன் கூறினாள். "நீ நல்லா வாழ
ேபா ம்!"

ம். எனக்கு ஒ

க ைத வாங்கிக் ெகா ,

ரக்கியின் இந்த ஆைசையக் ேகட்ட ஜங்கீ க்கும் அவன் கு ம் பத்தின க்கும்
சிாித் ச் சிாித் வயி
ண்ணாகி விட்ட . ஆனால் அ த்த நாள் க க்க க்குள்ளாக
அவர்கள் ன் மாதங்கூட ஆகாத க ைதக் குட் ஒன்ைற ரக்கியின் ட்
ற்றத்தில் ெகாண் வந் நி த்தி விட்டார்கள்.
தித்தா தன

மைனவியின் இந்த ம ங்கிய அறி க்காக மிக ம் வ ந்தினான். "அ

அசேட! ேகட்கத்தான் ேகட் ேய! நல்ல ெபா ளாகக் ேகட்
க்கக்கூடாதா?
இப்ெபா
ெகாண் வந் கட் யி க்கிற மச்சினப் பிள்ைளக்கு எத்தைன நாள் தீனி
ேபாட்

நாம் பா பட்

வளர்த்தாகேவண் ேமா, யார் கண்டார் கள்? அேதா

க ைதயினாேல என்ன பயன்? ெசங்கல் சுமக்குமா, அல்ல

ஒ

தானியம் தான் சாியாகச்

சுமக்குமா?" என் கூப்பா ேபாட் அவைளத் திட்ட ம் ெசய்தான். ஆனால் ரக்கி
அவன் ேபச்ைசேய கா களிேலேய ேபாட் க்ெகாள்ளவில்ைல.
க ைதக் குட் நல்ல ெவ ப் . பஞ்சுேபால ரக்கி அைத ெவய்யி ல் நி த்தி
நன்றாகத் ேதய்த் க் குளிப்பாட் வாள். ஒவ்ெவா சமயம் அதன் உடல் மயிைர
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அ த்தித் ேதய்த் ப் ப யவி வாள். அதன் உட ல் பஞ்ைச ம் ம தாணிைய ம்
ெகாண் ெகா ச் சித்திரங்கள் சைமப்பாள். உட க்குத் ணி ேபாட் க் ேகாவில்
யாைனெயன அலங்காிப்பாள். தித்தா ம் ஒ நீண்டகாலத்திட்டம் ேபாட் க் கயி
பின்ன உட்கா வான். ஆனால் ரக்கி பிாி வி ம் ெகாட்டாங்கச்சிைய ம் குச்சிைய ம்
பி ங்கிப் பரண் மீ கடாசுவாள். 'உனக்குக் கயி ேவண் மானால் தாராளமாய்ப்
பின்னிக்ெகாள். நான் ேவண்டாெமன் கூறவில்ைல. ஆனால் ஏதாவ சாமான் கீமான்

க்கேவண்

ெமன்றால், உன் ேதாளில் தான்

ஒ ேதாலாச் சுைம கூடத் க்கவிடமாட்ேடன். ஒ
ெதாிந் ெகாள் !" என்பாள்.
ரக்கி தன் க ைதக்கு ேமாதி என்

க்க

நா

ம். நான் ேமாதிைய

ம் விடமாட்ேடன்,

ெபயர் ைவத்தி ந்தாள். எதற்காக அவள் அந்தப்

ெபயைர ைவத்தி ந்தாள் என்ப ஜனங்க க்கு என்ன ெதாி ம்? அ பார்ப்பதற்கு
மிக ம் அழகாயி ந்த . அதனால் ெபா க்கி அந்தப் ெபயைர ைவத் தி க்கிறாள்
என் எண்ணினார்கள். ஆனால் ரக்கிேய ேயாசித் ப் பாராத ேயாசைன ஒன் அதன்
அ த்தளத்தில் இ ந்த . மாம தீன் அவ ைடய த்த பிள்ைள. ெதௗஃபிக்
சின்னவன். 'ேமாதீ' என்

ம் ெசால் ல் அவர்கள் இ வ ைடய ெபயர்க

ம் இைணந்

தி ந்தன. ஒ வ ைடய 'ம' என் ம் தல் எ த் . இன்ெனா வ ைடய 'த'
என் ம் தல் எ த் . அவள் ேமாதி ெயன் ம் ெசால்ைல வாய்விட் க்
கூ ம்ெபா

, அவ

ைடய இ

உத க

ம் ேதன் மாந் வ

ேபால இனித்தன.

ைறக் காய்ச்சல் வந் தித்தாைவ வாட் எ த் க் கிழித்த நாராய்ப்
ேபாட் விட்ட . ெதாடர்ந் இ ப நாட்கள் சுர ேவகம் தணியவில்ைல. இைடேய
நான்கு நாட்கள் அ இைளப் பாறிய . மீண் ம்
ச்சுடன் அவைன வாட் ய .
ரக்கி அவ க்கு ெவந்நீர்-கஞ்சி ேபாட் த் த வாள். ைககால்கைளப் பி த் வி வாள்.
இைடயில்

டாகச் ெசன்

ேவைல ம் ேத வாள். ம ந் ப் ெபாட்டலங்கள்,

கஷாயங்கள், ெவல்லத் ண்டங்கள் என் எல்லாேம விைலக்கு வந்தன. ேதநீ க்காக
நான்கு சுரப் ஆட் ப்பால் கூட விைல ெகா த் வாங்கினாள். ஒ நாள் ஒ வனிடம்
ைக நீட் ஐந்
பாய் வாங்கினால், அவேன ஏழாவ நாள் வட்
ம் த மாக
எட்
பாைய வாங்கிச் ெசல்ல வந் வி வான். இப்ப யாகப் பத் ப் ேப க்கு அவள்
கடனாளியாகிவிட்டாள். அவர்க க்குப் பதில் ெசால் ம்ப யாகிவிடேவ, ெபா ைம
இழந்த அந்த வாய்களி
ந் ேபச்சுக் ேகட்காமல் இ க்கேவண் ேம என்பதற்காக
அவள் கித்தாமல்ைல நா னாள்.
ேத வந்தவ க்கு இல்ைல ெயன் கூறாமல்
கித்தாமல் வழங்கினான். ஆனால் மாதம்
வதற்குள்ளாக அவ ைடய மகன்
லட்சுமணன் ேமாதியின் க த் தில் கயிற்ைறக் கட் இ த் ச் ெசன் விட்டான்.
ரக்கி ட் க்குள் ைழந் ஆயிரம் சாபங்கள் இட்டாள் கித்தாமல் க்கு!
அவ ைடய ந்திய-பிந்திய ெசயல்களைனத் க்கும் வட்
ம் த மாக வச கைள
வாாி

சினாள். 'இேதா பார்! கித்தாமல் ன் கு ம்பத்ேதா

நமக்குத் தைல ைற தைல
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ைறயாகத் ெதாடர் உண் . அவன் கிராமத்திேல இ ந்தி ந் தால், நீ பார்க்கிற
காட்சிேய ேவறாக இ க்கும். லட்சமணன் ேமெல ந்தவாாியாகப் பார்க்கும் ெபா
ெகா ைமக்காரனாகத் தான் ேதான் கிறான். ஆனால் உண்ைமயில் அப்ப இல்ைல.
அவன் உன் பாத்திரம் - பண்டங்களில் ைகைவக்காமல் ேபானாேன, பார்த்தாயா?
அவன் வட் க்ெகன்
ட் ச் சாமான்கைள ம் திரட் எ த் க் ெகாண்
ேபாயி ந்தால், நாம் என்ன ெசய்தி க்க
சமாதானப் ப த்த யன்றான் தித்தா.

ம்? விட் த்தள்

, பிள்ைள!" என்

ஆனால், ரக்கி , வந்த ஆத்திரத்தில் ைககால்கைள விாித் க் ெகாண் அவன் மீ
பாய்ந் விட்டாள். நகங்களினால் கம் ெநற்றி பார்க்காமல் பிராண் எ த்
விட்டாள்.
தித்தாவின் ட் க்கு வ வதற்கு ன்னால், ேமாதிைய அதன் எசமானர் குப்ைப
ேமட் ல் விட் வி வார். நாள்
வ ம் அ குப்ைபயிேல எைதேயா ேமய்ந்
திாிந் ெகாண்
க்கும். ஆனால் ரக்கியிடம் வந்த நாள் தற்ெகாண் , அவள் அைத
இைடகழி தாண் க்கூட ெவளிேய ேபாகவிடவிட்டதில்ைல. ெபான் ேபான்ற
ய்ைமயான கம் த்தளிர்கைளத் தன் ைகயால் பறித் வந் தின்னக் ெகா ப்பாள்.
இஷ்டத் க்குத் தின்னட் ம் என் பதற்காகக் ெகாத் க் கடைல ம் ேசர்த் த் த வாள்.
அ ெசாஞ்சம் சாணி ேபாட்டா ம் டைவத் தைலப்பில் ஏந்திச் ெசன் ெவளிேய
ேபாட் வ வாள். ேமாதியின் உடல் கண் இைமகளினால் வ
விட்டாற்ேபாலப்
பளபளெவன் இ க்கும். ரக்கி இந்தப் பக்கமாகச் ெசன்றால் அைதக் ைககளால்
அைணத் க்ெகாள்வாள். அந்தப் பக்கமாக வந்தால், கத்தில் த்தம் ெகா த் ச்
ெசல்வாள். இப்ெபா
கித்தாமல் லாலாவின்
ேமாதிக்கு இ காட்ைடக்
காட்
ம் மட்டமாகத் ேதான்றி ய . அ ெவகு நாட்கள் வைர ெபாட் -தவி - ல்
எைத ேம வாயால் ெதாடவில்ைல. தைல குனிந்த வண்ணம் நிற்கும்; தன்
தைலவிதிைய எண்ணி அ
லம் வ ேபாலத் ேதான் ம்.
ெவள்ளிக்கிழைம இர

ரக்கி ஒ

கன

கண்டாள். யாேரா அவ

ைடய இரண்

பிள்ைளகைள ம் தைல கீழாகக் கட் த் ெதாங்கவிட்
ப்ப ேபால ம்,
அவர்க ைடய தைலயி
ந் ெகா ப் ஒவ்ெவா
ளியாகக் கீேழ ெகாதிக்கும்
எண்ெணய்க் ெகாப்பைறயில் வி வ ேபால ம்! அவள்
த் ப் ேபாய் எ ந்
உட்கார்ந்தாள். உடேன தித்தாைவ ம் எ ப்பினாள். ஹிந் கைடக்காரர்களின்
கத்தில் கூட விழிப்பதில்ைல என் ேமாதி தன் ட்ைட விட் ச் ெசன்ற
தினத்தி
ந் அவள் சபதம் ண்
ந்தாள். ஆனால் இப்ப ஒ கன கண்ட பிறகு
அவளால் தன் சபதத்தில் எப்ப
எப்ப ேயா ஓட் னாள். ெபா
ட்ைட ேநாக்கி ஓ னாள்.

உ தியாக நிற்க
ம்? அவள் இராப் ெபா ைத
லர்ந்த ம் தற் காாியமாகக் கித்தாமல் ன்
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பசி யாைனகளின் ஆணவத்ைதேய அடக்கி ஒ க்கிவி கிற . பிள்ைளப் பிராயத் ப்
பசிைய ாிஷிக ம் னிக ம் ேயாகிக ம் கூடப் ெபா ப்பதில்ைல. பல நாட்களாக
ேமாதியின் கால்கள் ஐம் தங்களின் மைலச்சுைம தாளாமல் தள்ளா ன. அதன் மண்
ைடயில் ழ நீள ஆணிகள் அைறந்தாற் ேபா
ந்த . வயிற் றில் குடம் திராவகம்
கட டெவன் ெகாதித் க் ெகாண்
ந் த . ஒவ்ெவா கண ம் எ ம்பிப் குதித்
உயர்ந் வள்ர்ந்த வ தி திதிப்ெபன் நின் விட்ட . ரக்கி அங்கு வந் ேசர்ந்த
ேநரத்தில் ேமாதி அ க்கி ம் த்திரத்தி ம் வாையத் திறந் ெகாண்
வி ந் கிடந்த . அதன் உயிர் வாசற்ப யில் நின் ெகாண் ரக்கியின்
வ ைகக்காகேவ எதிர் ேநாக்கி நிற்ப

ேபால ம் ேதான்றிய . ஆம், ரக்கிக்கு அந்த

' ழி' தான் ெகா த் ைவத்தி ந்த .
ரக்கியின் உடல்
வ ம் தந்தி ேபசி ந ங்கிய . அவள் வந்த ேவகத்திேலேய
தி ம்பித் தன் ட் க்கு ஓ னாள். அப் ப ேய தன் ஆசனத்தில் வி ந் சாய்ந் ம்
விட்டாள்.
"இந்தா ேமாதி! எ த் க்ெகாள்!"

கவாட்டத்ேதா

தித்தா தன் மைனவியின்

அ கில் ெவகு ெம வாகச் ெசன் கூறினான். பால் ேபால் ெவ ப்பான, பத்
நாட்கள் கூட ஆகாத நாய்க் குட் ஒன்ைற அவள் கால் மாட் ல் விட்டான்.
"ேமாதியா?" - அ வ ப் ம் அலட்சிய ம் தாண்டவமாட ரக்கி கர்ஜித்தாள். ஊர்
சுற் ம் நாய்க்குட் ஒன்ேறா , மிக ம் னிதமானெதா ெசால்ைல இைணத் த்
தித்தா அவ ைடய பித்தம் என் ம் ெவ ம ந்தில் தீக்குச்சிையக் கிழித்
ைவத் விட்டதாக ேதான்றிய . அதனால் தான் அவள் அப்ப ஆத்திரம் மீ ரச் சீறி
ெவ த்தாள்.
"நீ உன் கண்களால் இைதப் பாேரன்!" தித்தா மி
வாகத் தன் ைகயினால்
நாய்க்குட் யின் ரத்ன கம்பளம் ேபான்ற
ைகத் தடவிக் ெகா த்தான்.
ரக்கி இைமகைள விாித் க் கண்கைளக் ெகாட்டாமல் நாய்க் குட் யின் கத்ைதப்
பார்த்தாள். அ உத கைள நக்கிக் ெகாண்
ந்த . அேதா வாைல ம் ஆட் க்
ெகாண்
ந்த . ரக்கி அதன் கண்களில் ெதௗஃபீக்கின் மயக்கும் இ விழிகைளத்
ேத னாள். மாம்தீனின் கற்கண் ேபான்ற கனி ப் பார்ைவைய ம் ேத னான். பிறகு
அதன் வயிற்றின் அ கில் தன் வாையக் ெகாண்
கூவினாள்

ெசன் , "என் ெசல்வங்கேள!" என்

நாய்க்குட் க்கு அவள் கூவியதன் ெபா ள் விளங்கவில்ைல. அ
ன்பின்
ெதாியாத அவைள அறியாதவர்க ம் அறியாதவர் க ம் சந்திக்கும் ேநாக்கில் உற்
ேநாக்கிய .
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ரக்கி ேம

ம் பல

ைறகள் கூவினாள். ஒவ்ெவா

ைற ம் குரல் ஓங்கி ஒ

த்த .

நாய்க்குட் பயந் ேபாய் 'கூ-கூ' என் குரல் ெகா க்கலாயிற் . கீேழ ெந ப்ைப
மிதித் விட் டாற்ேபால அதன் கால்கள் தைரயில் பாவாமல்
த்தன.
ரக்கி மீண் ம் ஒ
ைற கூவினாள், இட ம் வல ம் சிதறிக் கிடந்த
யரமைனத்ைத ம் கூட் த் தன் உள்ளத்தில் ைவத் க் ெகாள்ள யல்பவள் ேபால.
பிறகு நாய்க்குட் ையத் தன் பக்கம் இ த் அதன் கத்தில் த்தமிட்டாள்.
அப்ெபா
அவ ைடய சிாிக்கும் விழிகளில் தாய்ப்பாசம் த ம்பி நின்ற .
-----------------------14. கைடத் ெத வின்

யரம்.

அப் றம் என்ன, அவன் இறந் விட்டான்.
ெசால்லப்ேபானால் இன் ம் நள்ளிர ஆகவில்ைல.
ேமாஸ்தர்
கைடத்ெத வில் ேஷா ேகஸ்களில் இன் ம் விளக்கு கள் தகதக ெவன் எாிந்
ெகாண் தான் இ ந்தன. நியான் விளக்குக ம்
ஒளி பரப்பியவா பிரகாசித் க்
ெகாண் தான் இ ந்தன. இப்ப க் கண்ைணப் பறிக்கும் ஒளி டன் இயங்கிக்
ெகாண்
ந்த கைடத்ெத வில் ேபாய்ச் சாகத் ேதான்றியேத அவ க்கு! இைத என்ன
ெசால்ல? நல்ல ஆள் ஐயா அவன்? சினிமாக் ெகாட்டைககளில் இன் ம் இரண்டாவ
ஆட்டம்
யவில்ைல. ாிக் ஷாக்காரர்க ம் ேவைல
ந் நீண்ட வாிைசயில்
தங்கள் ாிக் ஷாக்கைளக் ெகாண் வந் இன் ம் நி த்தவில்ைல. நிம்மதியாக
ெவற்றிைலப் பாக்குப் ேபாட் ெமன் தம்பலம் உமி ம் மகத்தான அ வைலத்
ெதாடங்க வில்ைல. அ

மட் மா? மல் ைக மணம் அந்த வட்டாரத்தில் இன்

ம்

பரவவில்ைல. இன் ம் ெசால்லப்ேபானால்,
யா சூதா ச் சாராயம்
கு த் விட் க் கால்கள் தள்ளாடத் தன் இ ப் பிடத் க்குத் தி ம்பவில்ைல. இந்தக்
காட்சிகைள ெயல்லாம் கண்
க் ெகாண்

களிக்காமல், நிைறந்த இந்த உலகத்ைதவிட் க் கத்தாித்

ேபாக உனக்கு எப்ப த்தான் ேதான்றியேதா? கைடத்ெத விேல

நட்டந ப்பாைதயிேல, உனக்கு உன் மைனவி ப க்ைக விாித்தி க்கிறாற்ேபான்ற
மிதப்பில் இப்ப ப்ப த் விட்டாேய! எவ்வள ெதளிவாக நீ மரணத்ைத உன்
உைடைம யாக்கிக்ெகாண் விட்டாய்? இவ்வள
காசு ெகா த்தி க்கமாட்டாேன!

எளிதாக

யா சூதா

உனக்குக்

அவன் சவம் ஒ
ைற ந ங்கினாற் ேபா
ந்த . நியான் விளக்கின் ஒளியில்
அவ ைடய கத்தின் நரம் கள் விைறத் தாற் ேபாலத்ேதான்றின.
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ஊஹூம். இன் நீங்கள் என்ைன இப்ப ப் பார்க்க
யா . இப்ெபா ேத
என்னிடம் அ தாபம் காட்டக்கூடா . இன் ம் என் உள்ேள உயிர் எஞ்சியி க்கிற .
இன்னம் என் கண்களில் உங்கள் படம் நிழலா கிற . நான் உங்கள் குரைலக் ேகட்க
ம்.
யா சூதா யின் த மா ம் கால்கைள ம் அைடயாளங் கண்
ெகாள்ள
ம்.
யா ெவற்றி ெபற் வந்தி க்கிறானா ேதாற் விட்
வந்தி க்கிறானா என் கூட என் னால் கூற
ம்.
யா ெவற்றி டன் வந்தால்
என்ைனக் கட் ப்பி க்க

யா . எனக்கு அதிர்ஷ்டம்தான்., ேதாற்

விட்டால் என்

அதிர்ஷ்டம் கட்ைடதான்.
யா என்ன, ஒ 'அத் 'க்குத்தான். உண்ைமயில் ெபாிய
ஆட்டக்காரர் என்றால் இவர்தான். இந்தக் கைடத்ெத விேல மிகப் ெபாிய வியாபாாி
இ க்கிறாேர, என் பக்கம் தி ம்பிக்கூடப் பார்க்காமல் இ க் கிறானா, ெசத்தானா
என்பைதக் கூடத் ெதாிந் ெகாள்ளாமல்; -அவர்தான் ெபாியஆள்!
ஆனா

ம் இன்

அவன் இறந் விட்டான்.

ஆைடயற்ற அவ ைடய உடல் நாகாிக ேமாஸ்தர் கைடத் ெத விேல
நைடபாைதயிேல கிடந்த . அவ ைடய உட ல் ெபய க்குக் கூடத் ணி இல்ைல.
ஆனால் கைடத்ெத ேவா திய திய ெர ேமட் ஆைடகளால் வழிந்த . குளிாில்
அவன் உடல் உதறல் எ த்தி க்கேவண் ம். திறந்த ெவளியில் பனி ெலன
இறங்கிக் ெகாண்
ந்த . எங்ேகா ெதாைலவில் றவிகள் தீவளர்த் க் குளிர்
காய்ந்தவா அமர்ந்தி ந்தனர். வளர்ந்தி ந்த தீயில் ஈர விறகுகள் ைகந்
ெகாண்
ந்தன. ைக ட்ட ம் பனி ட்ட ம் ேசர்ந் ஒேர ைக மண்டல
மாகத்ேதான்றின. அவன் வாழ்க்ைக
வ ம் ஈர விறைகப் ேபாலப் ைகந்
ைகந்ேத கழிந்த . ைக ப ந்த அவன் கண்களில் நீர் ேகாத்தி ந்த . திறந்த
ெவளியில் யாேரா ஒ
வா ம் மீ

றவியின் குரல் எ ப்பாக ஒ த் க்ெகாண்

ந்த . 'நீாில்

க்குத் தாகமாம். ேகட்கக் ேகட்க எனக்குச் சிாிப் பாக வ கிற ' என்

பா க்ெகாண்
ந்தான். மாையக்கு மத்தியில் உழலாத ேயாகிேய! வந் பார், நா ம்
நீாில் மீன் ேபாலத் தாகத்தால் தவிக்கிேறன். ணிகள் அம்பரமாகக் குவிந்தி க்கும்
இந்தக் கைடத்ெத விேல, நிர்வாணமாக இறந்

ெகாண்

க்கிேறேன! இைத நீாில்

மீனின் நிைல என் ெசால்லா மல் ேவ எப்ப ச் ெசால்வ ? என இந்த
நிர்வாணமான உட ல் என் ஆத்மா ம் நிர்வாணமாகத்தான் இ க்கிற . ஆனா ம்
அந்த நிர்வாணமான ஆத்மா உைட மாற்ற- உடைல மாற்றத்
க்கிறேத! நிைனத்தால்
வியப்பாயில்ைல?
நியான் விளக்குகள் எாிந் ெகாண் ம் அைணந் ெகாண் ம் இ ந்தன.
கண்கைளப்பறிக்கும் மின்சார ஒளியிேல அவ ைடய ஆத்மா காாி ளில்
சுற் வ ேபாலச் சுற்றியைலந் ெகாண்
ந் த . இ ள் சூழ்ந்த ெத ; அதன்
நாற் ற ம் மதில்கள் எ ப் பப் பட்
ந்தன. ஆள் உயரத் க்கு நல்ல உயரமான மதில்
கள்! அவ ைடய ஆத்மா வி தைல ெப வதற்காக இ ளில் அ க்க
ட் ேமாதிக்
ெகாண்
ந்த . சுவாில் தைலையப் ேபாட் உைடத் க் ெகாண்
ந்த .
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டண், டண். ெதாைலவில் ஏேதா க காரத்தின் மணி ஓைச ேகட்கிற . அந்த ஓைச
அவ ள்ளி ந் எ வ ேபாலத் ேதான் கிற . ேநரம் ஆகிவிட்ட ஒவ்ெவா வ ம்
ேநரத்ைத உணர்கிறான். ஒவ்ெவா வ ம் தனக்ெகன் ஒ த ணம் ேத வதில்
ைனகிறான். அங்கு க காரம் டண் என் அ த் த . இங்கு ஏேதா குரல் எ ந்த .
"இ தான்த ணம்; பாய்ந்

பற்றிக் ெகாள்!"

டண்-டண்!- ஓர் பக்கிாியின் குரல் ஒ க்கிற ! 'அப்பேன! உனக்கு ஓர் எச்சாிக்ைக!
க காரம் என்ன பைற சாற் கிற , ெதாி மா? உன் வாழ்விேல ஒ நாழிைகப்
ெபா
ஓ விட்ட . குைறந் விட்ட என் கூ கிற . ேகட் ஆத்மா
க்கிற . அ
ம் க காரத்தின் குரைலப் ாிந் ெகாள் கிற . க காரம்
அ க்கிற ; அேத ேநரத்தில் அ க்க

அ

ம் ப கிற . ஆனால் அ

நிரபராதி.

ஆனால் குற்றவாளிகளாகிய நம் கதி என்ன ஆகும்? வி ங்கள் ஐயா, ெவட் ப்ேபச்ைச!
இெதல்லாம் சும்மாத் றவிகள் ெசால்கிற ெசாற்கள்! இைத ெயல்லாம் ெபா ட்ப த்தக்
கூடா . நீங்கள் தீ வள ங்கள், தவம் ாி ங்கள்! அந்தத் தீயில் ஈர விறைகப்ேபால்
எாிந் ெகாண்ேட ேபாங்கள்!' இைத எண்ணிப் பார்த்தவன் உதட்டள வில்
வ த்தான்! ேபாகும் ேவைளயில் ஏற்பட்ட ன்னைக அவன் உத களில்
அப்ப ேய ேதங்கி நின்ற . அவன் சிாித்த வண்ணேம உலகத்தின் நிைலயாைமபற்றி
ஏதாவ ெசால் வாேனா என் ேதான்றிய . ஆனால் அவன ெமௗன ஒ அவன்
ெதாண்ைடக்குள்ேளேய அைடத் நின்ற . அவன விழிகள் திறந்த திறந்தப
ஆகிவிட்டன. கண்ணா ேபான்ற ெதா பளபளப் அதில் அப்ப ேய ேதங்கி
நின் விட்ட . அவன் விழிகளில் ஒ கவைலக் கீற் ஒட் யி ந்த . அ அைச ம்
வழியாக இல்ைல. வண்ண வண்ணமான நியான் விளக் ெகாளிகள் அவன் கண்களிேல
எாிந் ெகாண்
ந்தன. அைணந் ெகாண்
ந்தன. ஒ சமயம், சிவப் , ஒ சமயம்
மஞ்சள்! ஒ சமயம் பச்ைச! அப் றம் ெவள்ைள என் இப்ப ேய சுழன் சுழன்
எாிந்தன.
'கட் கட்'-ஏேதா ஓர் ஒ
உைடத் க் ெகாண்

ேகட்ட . எவனாவ

எந்தக் கைடயின்

ட்ைடயாவ

ப்பாேனா? - ஆமாம், இந்தத் தி டர்கள் ஏன் இர

ேநரங்களில்

வ கிறார்கள்? அச் சேமா? தத்ேதாி! யாாிடம் எதற்காகப் பயப்படேவண் ம்?-சா
மட் ம் யாைரக் கண் ம் அஞ்சுவதில்ைலேய! அைறகைள ம் கத கைள ம்
உைடத் க் ெகாண்டல்லவா உள்ேள

ைழந்

வி

கிற ! ேநரம், ேபா

பார்ப்பதில்ைல; ெம வாக ஓைசப்படாமல் பாதம் ஊன்றி வந் சா கின்ற . ஆனால்
இ ஓைச ெய ப் பாத ெவ ைமேயா ய கால யாகத் ேதான்றவில்ைலேய! கனத்த
ப த்த

ட்ஸ்களின் ஒ யாக, ஆணிக

அல்லவா ேகட்கிற ! 'கட் கட்' என்

ம் லாடங்க

ம் இந்த ஒ

ம் அ த்த

ட்

ன் ஒ யாக

ெபௗஜா சிங்கின் இ ம் ப்
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ண்ேபாட்ட த யின் ஓைசயாக ம் அல்லவா ேதான் கிற ! ஆம்,
ேமாஸ்தர்
கைடத்ெத வில் ேராந் சுற்றிவ ம் காவலாளி ஹவல்தார் ெபௗஜாசிங்கின் ைகத்த
எ ப் ம் ஒ தான் அ ! இரண்டாவ உலகப் ேபாாில் ஜர்மானிய மாகினால்
ேகாட்ைடத் தாண் ம் ெபா

கூட நாம் இவ்வள

ேவகம் காட்டவில்ைல;

அச்சங்காட்டவில்ைல. இந்தக் கழிசைடச் சா க்குப் பயப்ப வதா, அஞ்சுவதா?
ஒ நாள் இ கட்டாயம் வரத்தான் ேபாகிற . ேவண்டாெமன்றா ம் விடப்
ேபாவதில்ைல. இ ந்தா

ம் என்ன ெசால்ல? இந்தக் காவல் காப்ப

என்கிற

பித் க்குளித் ெதாழில் இ க்கிறேத, இதிேல மிக ம் ஜாக்கிரைதயாகத் தான்
இ க்கேவண் யி க்கிற ! எந்த ேநரம் வ ேமா, யா க்கு என்ன ெதாி ம்?
தி ட க்கும் வா க்ைகக் கார க்கும் ேநரம் ெபா
கிைடயா என்கிறார்கள்!
உலகம் ஒ சந்ைத, தம்பி! பக ல் வா க்ைகக்காரன் வ வான், இரவில் தி டன்
வ வான்! ஆனால் ஹவல்தார் ெபௗஜா சிங் தி டைன அைடயாளம் கண்
ெகாள்வான். வா க் ைகக் காரைன ம் அைடயாளம் கண் ெகாள்வான்ஆனால்
சாைவப் ாிந் ெகாள்கிற ஆற்றல் அவன் கண்க க்கு இல்ைல. இப்ெபா ேதா அவன்
அதற்கு ெவகு அ காகச் ெசன் ெகாண்
ந்தான்.
"அேட! எங்ேகேயா நாற் சந்தியில் கிடக்கிறாேய! இன் வர வில்ைலயா, அவள்?
உனக்கு ஏேதா கூட ஆக ேம!..." நைட பாைதயில் கிடந்த சவத்தின் கண்கள்
இைமயாமல் உற் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தன. அதன் உத கள் ஹவல்தார் ெபௗஜா
சிங்ைகக் கூப்பிட்டன. ஆனால் குரல் என்னேவா ெதாண்ைடக்குள்ளேய
அைடத் க்ெகாண்டாற் ேபா
ந்த . ெபௗஜா சிங் அங்கி ந் அவசரம்
அவசரமாகப் ேபாய்விட்டான் என் ேதான்றிய . அவன கண்கள் எவேனா
ஜர்மானியா

ரைனத் ேத க்ெகாண்

ந்தன. தம்பி, இ

கைடத்ெத

ேபார்க்களம். எந்த ேநரம் என்ன நிக ேமா? இங்ேக யா க்குேம எ
ஆமாம், ெபௗஜாசிங் , நீ ெசால்வ

ெமய்தான்! ஜர்மானிய

இ ப்பிடம் உண் . ஆனால் இந்தக் கூ ெகட்ட சா
யா க்குேம எ
ேம ெதாியா .

ரர்க

அல்ல;
ேம ெதாியா .

க்கு ஏதாவ

ஒ

இ க் கிறேத, இைதப்பற்றி

ேமாஸ்தர் கைடத்ெத வில் நைடபாைதயில் அவன் சவம் விைறக்கலாயிற் . பல
வண்ண நிறங்களில் நியான் விளக்குகள் மாறி மாறி நிறங்கைள உமிழ்ந் வர்ண
ஜாலம் ாிந் ெகாண்
ந்தன. கணத் க்குக் கணம் நிறம் மா ம் உலகம், பச்ேசாந்தி
ேபால! அேதா இந்த உலகம் ெநாண் யாகி விட்டாற்ேபால அல்லவா ேதான் கிற !
ெம வாக ெநாண் ெநாண் , கால்கைள இ த் ைவத் , இ த் ைவத் அவள்
அவைன ேநாக்கி வந்தாள். அவள் உடல் ைகயிைலப் ைகயின் வாைடயில் குளித்
தி ந்த . 'ஹி ஹி ஹி!' எப்ெபா
ம் ேபால் அவள் மட்ட மான ெதா சிாிப் ச்
சிாித் க் ெகாண்
ந்தாள். அவ க்கு அவைளத் ெதாி ம். ெநாண் டாகாி அவள்!
இந்தக் கைடத்ெத வில் எல்ேலா க்குேம கூட அவைளத் ெதாி ம். சிலர் அவைளப்
பிச்ைசக்காாி என்றனர்; சிலர் ைபத்தியக்காாி என்றனர். அவள் நாள்

வ ம் சிகெரட்

132
ண் கள் ெபா க்குவைதேய அ வலாகக் ெகாண்
ந்தாள். இர ேநரங்களில்
இவ க்கு அ கில் அமர்ந் சிகெரட் ைகத் க்ெகாண்
ப்பாள். சிக ெரட்
ைகத் க்ெகாண்

ப்பாள்; அப்ப

சிகெரட் ைகத் க் ெகாண்

ப்பாள்.

டாகாிையப் பார்த்த ம் அவன் கவனம் ேமேல ெசன்ற . ேமேல ரளிமேனாஹாின்
சிைலக்கு அ கில் ஒ
றம் ஒ பலைக பிளந் ெகாண்
ந்த . இந்த இடத்தில்
தான் அவன் தின ம் தன உண ப் ெபாட்டணத்ைத மாட் ைவப்பான். அவன்
எப்ெபா
ேம டாகாி வ வதற்கு ன்னால் ெபாட்டணத்ைதத் ெதாங்க விட் விட் ,
அேத இடத்தில் அமர்ந் அவைள எதிர் பார்ப்பான். பிறகு இ வ மாகச் ேசர்ந்
ெராட் தின்பார்கள்.
ஆனால் இன் அவ க்குப் பசிேய எ க்கவில்ைல. அவன் வயி
ெவ ங்கட்ைடயாக மரத் க்கிடந்த .
"

ங்கிவிட்டாயா?" டாகாி ேகட்டாள்.

ஒன் ம் பதில் வரவில்ைல. அவள் அவ க் க கில் உட்கார்ந் ெகாண்டாள். ஒ
மட்டரகமான சிாிப் சூன்யத்தில் மிதந் நீந்திய . அவன் உடல் அப்ப ேய
க்ேகறிக் கிடந்த . நிைலக் குத்திட்ட அவன் விழிகள் பளிங்குக் கற்கள் பதித்தாற்
ேபாலத் ேதான்றின டாகாி அவன் உடைலத் ெதாட் ப் பார்த் தாள்! டாகாிக்குச்
சிகெரட் ைக எல்ைல மீறிக் குைமந் விட்ட தாகத் ேதான்றிய . அவ ைடய
அச்சத்தினால் விாிந்த விழிகள் அகன் நீண் ேம ம் ெபாிதாயின. அவள்
விழிகளி
ந் பயங்கரக் காிய நிழல் ஒன்
றப்பட் நியான் விளக்கின் ஒளி யில்
நிர்வாண ற்றன. டாகாி மீண் ம் அவன் உடைலத் ெதாட் ப்பார்த்தாள். ஆனால்
அவன் அப்ப ேய ப த் க்கிடந் தான் ஆைட ஏ மின்றி, நிர்வாணமாக. ெபயரள க்கு
ஒ லங்ேகாட்ைடத் தவிர அவன் உட ல் ேவ
ணிேய கிைடயா . ஆம், லங்ேகா
மட் ம் தான்! அவன் தன் வாழ்நாளின் சம்பாத்தி யம்
வைத ம் அந்த லங்ேகாட் ல்
ைவத் த்தான் பா காத் வந்தான். ஒ ைபக்குள் ைவத் லங்ேகாட் ல் மைறத்
தி ப்பான்..ஒ ெவட் ெவட் டாகாி அவன் லங்ேகாட்ைட அவிழ்த்தாள். ஆனால்
அந்தப் ைபையக்காேணாம். அவன் அசிங்க மான ஒ வசைவத் தன் உத கள் வழிேய
உதிர்த்தாள். ஆடா மல் அைசயாமல் கிடந்த அந்த உடைல ெவ ப்ேபா ேநாக்கிக்
காறி உமிழ்ந்தாள். பிறகு தனக்குத் தாேன ஹ ஹா ஹி ஹீ என் சிாிக்கலானாள்.
சிாித்த சிாிப்பில் அவள் வயிற்ைற என்னேவா ெசய்த . ஆம், பசி குடைல வாட் ய .
ஆைச தவ ம் விழிகேளா ேமேல ெதாங்கும் ெபாட்டணத்ைதப் பார்த் தாள்.
ெபாட்டணம் அவள் ைகக க்கு எட்டவில்ைல. அவன் சவத்ைதக் ெகாஞ்சம்
சுவர்ப்பக்கமாக இ த் க்ெகாண்டாள். பிறகு அந்தச் சவத்தின் மார்பிேல கால்ைவத்
ஏறிச் சற் எ ம்பி அந்தப் ெபாட்டணத்ைத எ த்தாள். பிறகு பின்னால் தி ம்பிப்
பாராமேல 'ஹி ஹி' என்

சிாித் க்ெகாண்ேட ெசன் விட்டாள்.
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அதற்குப்பிறகு ஒவ்ெவான்றாக நியான் விளக்குகள் அைணய லாயின. காைலயில்
உலாவச் ெசல்கிறவர்களின் நடமாட்டம் ெதாடங்கிவிட்ட . இரண் கிழவர்கள் அவன்
பக்கமாகச் ெசன்றார்கள்! ஆழ்ந்த நித்திைரயில்
"எப்ப க் கவைலேய இன்றி நிம்தியாகத்
ேபசிக்ெகாண்டனர்.
"நமக்கு இர
நிம்மதியாகத்

வ ம்

ழ்கியி ப்பதாக நிைனத்த அவர்கள்,

ங்கு கிறான், பார்!" என்

க்கம் வ வதில்ைலேய! இவர் க

க்கு மட் ம் எப்ப

க்கம் வ கிற ?"

ெபா
ஏறி ெவளிச்சம் கூடக் கூட, மக்களின் நடமாட்டம் அதிகமாகிய . "அட,
இவன் ெசத்தல்லவா கிடக்கிறான்!" என் றான் யாேரா ஒ வன்.
"நம் கைடத் ெத

ைபத்தியக்காரன்!"

இந்தக் குரல் ேஸட் தனீராமின் குரல். ரளி மேனாஹாின் சிைல ைவத்தி ந்த
கைடயின் வராந்தாவில் பிணம் கிடந்த . அக்கைடக்கு இரண் கைடகள் தாண்
ேஸட் தனீராமின் கைட அவன்--ஆம், இறந்தவன்--ேஸட் தனீராைம நன்கு அறிவான்.
கீழ்ச் சாதிப்பயல்! இன்ைறக்குப் ெபாிதாக அ தாபம் ெதாிவிக் கிறான், இரக்கம்
காட் கிறான்! எப்ப ப் பச்ேசாந்திேபால நிறம் மா கிற இந்த உலகம்! அவ க்கு
இன் ம் இந்த விஷயம் நன்றாக நிைன
ந்த . ேகாைடக் காலத் க் ெகா த் ம்
ெவய்யில்; அேதா நட்ட ந ப்பகல்! நாக்கு வறட்சியினால் ேமலண்ணத் டன்
ஒட் க்ெகாண் விட்ட ! அவன் ஓாி வாய் தண்ணீர் ேவண் ேஸட் தனீராமின்
கைட வாச ல் ேபாய் நின் றான்! தனீராம் அப்ெபா
தன் கைடக்குள் ைவத்தி ந்த
மிஷீனி
ந் ஐஸ் ேபால் குளிர்ந்த நீைர எ த் ப் ப கிக் ெகாண்
ந்தான்.
"ேஸட்ஜி! ஒ

வாய் கு க்கத் குளிர்ந்த நீர் தா ங்கள்!" என்

அவன் ெகஞ்சினான்.

"குளிர்ந்த நீர் ேகட்கிறேதா, உனக்கு? ேபா ேபா! ெபாிதாக வந்
ேகட்க! அேதா எதிர்த்தாற்ேபால மிஷீன் காரன் குளிர்ந்த நீர்

விட்டான் தண்ணீர்

விற் க்ெகாண்
க்கிறான், கிளாஸ் இரண் காசுக்கு விற்கிறான். ேபாய் வாங்கிக்
கு ஹி...ஹி... நீசப்பயல் மவேன!" என் விரட் னான் அவன்.
நாவறட்சி தாளாமல் அவன் மிஷீன் நீர் ெகா ப்பவனிடம் ெசன்றான். "ேபாடா,
ேபாடா! நான் இங்ேக தர்மத் க்குத் தண்ணீர்ப் பந்தல் ைவக்கவில்ைல. பார்க்கவில்ைல,
ேகாைட எப்ப க் ெகா த் கிற ! இங்ேக வந் ஐஸ் ேபாட்ட தண்ணீர் ேகட்க வந்
விட்டாேய! ேபா ேபா! ர விலகிப் ேபா! என் வா க்ைக ேநரம் இ .
வியாபாரத்ைதக்ெக க்காேத!" என் அதட் னான் மிஷீன் நீர் விற்பவன்.
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"ஆமாம், வா க்ைகக்கும் சா க்கும் ஒ ேநரம்- ெபா
கிைடயா . எப்ெபா
ேவண் மானா ம் வரலாம். இவர்கள் எல்ேலா ேம மட்ட எண்ணக்காரர்கள்! ஒேர
மாதிாிப் ேபசுகிறார் கள்! எல்லா ம் தன் வா க்ைகக்காரர்கைளத் தான் அைடயாளம்
கண் ெகாள்கிறார்கள்; அவர்கைளத் தாங்குகிறார்கள்! இவர் க
வா க்ைககைள விட் வரப் ெபா
எங்ேக இ க்கிற !"
சிறி

க்குத் தங்கள்

ேநரத் க்ெகல்லாம் அக்கம் பக்கத்திேல மக்கள் கூட ஆரம்பித் விட்டனர்.

மத்தி ம் ேபாலா ம் ைககளில் தகரக் குவளகைள எ த் க்ெகாண் , ரளி
மேனாஹர் சிைல ைவத்த கைடக்குப் ேபானெபா
அ
யி ந்த . இெதன்ன
விந்ைத! அவர்கள் இ வ ம் அங்ேக வ வதற்கு ன்னாேலேய அந்தக் கைட
திறந்தி ப்ப வழக்கமாயிற்ேற!
ேபாலா ெம வாக, "மத்தி! இன் லாலாவின் ட் ேல ஏேதா நல்ல
நடக்கவில்ைல. இத்தைன ேநரம் கைட திறக்காத தற்குக் காரணம் ேவ எ வாக
இ க்க

ம்?" என்

ேகட்டான்.

ஆமாம் தம்பி! ெபாிய ேஸட் ெராம்ப நாட்களாகேவ ேநாய் வாய்பட் க்கிடந்தார்.
எங்ேகயாவ ..."
இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் ெபா ள் ெபாதிந்த பார்ைவ ேயா
பார்த் க்ெகாண்டனர். இ வ ைடய பார்ைவக ம் தாமாகேவ எதிேர சுவாில்
ஒட் யி ந்த திைரப்படப் ேபாஸ்டர் ஒன்றின்மீ பதிந்தன. அைத ெயாட் இ வ ம்
பார்ைவையக் ெகாண்ேட ஒ
கட் னர். இன் கைடகள் அைடத்தி ந் தால்
கட்டாயம் சினிமா பார்ப்பெதன் !
"ஆனால் தம்பி! இன் ஒ கைடகூடத் திறக்கக்காேணாேம!" அவர்க ைடய
பார்ைவ சட்ெடன் கூட்டத்தில் தாவிய . கைடத்ெத வில் உள்ள வியாபாாிகள்
அைனவ ம் பரக்கப்பரக்க இங்கும் அங்கும் பம்பரமாகச் சுற்றிக்ெகாண்
ந்தனர்.
எல்ேலா க்கும் என்ன ைபத்தியம் பி த் விட்டதா? பார்த்தால் எல்ேலா ம் ேசர்ந்
சவ ஊர் வலத் க்குப் பாைட தயாாித் க் ெகாண்
ந்தனர். ேதங்காய்க ம் ஈச்சங்
குைலக ம் அப் பாைடைய அலங்காித்தன. வண்ண வண்ணக் காகிதங்களில்
ெகா கள் தகதகெவன் பிரகாசித்தன. ேநர்த்தியான ேபார்ைவ க ம் கம்பளங்க ம்
கு ப் மீனாைரப்ேபாலக் குவிந்தன. இப்ப க் குவிப்பதில் வியாபாாிகள் அைனவ ம்
ஒ வைர ெயா வர் ேபாட் ேபாட் க்ெகாண்
ந்தனர். அவர்கள் கட் ய அந்தக்
கு ப் மீனா க்கு இன் ேமார் அ க்கு ஏற்பட் விட்டால், வியா பாாிகளின் இதயம்
கர்வத்தினால் ாித் நிற்கும்.
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"யார் இறந்

விட்டார்கள்?" ேபாலா யாாிடேமா ேகட்டான்.

"நம் கைடத் ெத வில் உள்ள ஒ ெப ம் ள்ளி. இன் கைடகள் எல்லாம்
அைடத்தி க்கும்!" என் கூறிவிட் அந்த ஆள் கூட்டத்தில் கலந் கைரந் சவ
ஊர்வலத் க்கான ஏற் பா களில் ைனந்தான்.
இதற்கிைடயில் மத்தி இறந்த யார் என்பைத அறிந்
கூட்டத்தி
ந் விலகி ெவளிேய வந் விட்டனர்.

வந்தி ந்தான். இ வ ம்

"ேநற் வைரக்கும் ைபத்தியக்காரனாக இ ந்தான். இன்ைறப் குப் ெபாிய
ஃளாகிவிட்டான். கா ப்பயல்!" என்றான் மத்தி.
பிறகு இ ேதாழர்க ம் ைககளில் ெராட் கள் நிைறந்த தகர டப்பாைவத்
க்கிக்ெகாண் கம்ெபனி பாக்கின் பக்கம் நைட ையக் கட் னார்கள்.
"தம்பி! உனக்குத்ெதாி மா? யாராவ இறந் விட்டால், ன்ேப ஆக்கிைவத்தி ந்த
உணைவப் சிக்கக்கூடா என் பார்கள்!" என்றான் ஒ வன் குர ல் யரம் ேதாய.
"வி , அப்பா! ெராட் க்கு என்ன அப்பா தீட் !" என்றான் மற்றவன்.
ேமாஸ்தர் கைடத் ெத வில் பாண்

வாத்தியங்கள்

ழங்க,

ெவகுவிமாிைசேயா சவ ஊர்வலம் றப்பட்ட ெபா
, மத்தி ம் ேபாலா ம் அந்தக்
கூட்டத்தில் தாங்க ம் ஒ வராக இ ந்தனர். சவத்தின்ேமல் இைடயறா காசு மைழ
ெபாழிந் ெகாண்
ந்த . பி நிைறயக் காசுகள் ேபாலாவின் ைபயில் ஏறிய ம்,
அவன் உரக்கக் குரல் ெகா த்தான்.
"நம் கைடத்ெத ப் ைபத்தியம்...!"
"வாழ்க!" மத்தி ம ேகாஷம் இட்டான்.
இன் ம் ெகாஞ்சம் காசுகள் ேசர்ந்த ம் இ வ ம் மா னிக் காட்சிப் பார்க்கத்
திைரப்படத் திேயட்டைர ேநாக்கி நடந்தனர்.
-----------------------------------------------------------
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15. காய்ந்த க ேவலங் கிைள.
பலந்ேதாவின் மாமனா ம் ைமத் னன் மாகி ம் க த் தள சாராயம்
கு த் விட்டனர். இர
வ ம் வாய்க்கு வந்தப ெயல்லாம் திட் த் தீர்த் க்
ெகாண்
ந்தனர். அவ ள வயைத ஒத்த ெபண் அ கில் ப த்தி ந்தாள். அப்ப
யி ந் ம் அப்ப க்கும் மக க்கும் ளிக்கூட ெவட்கம் வர வில்ைல. அவ ைடய
இரண் சி பிள்ைளக ம் பயந் ேபாய்க் க தாாிேபால ரட்
ல் ேபார்ைவக்குள்
கத்ைத ம் தைல ைய ம்
மைறத் ப் ப த் க் ெகாண்
ந்தனர். கியாலா
ெபண்கைளப் ேபாலப் பக்கத்தில் ப த்த வண்ணேம எல்லாவற் ைற ம் ேகட் க்
ெகாண்
ந்தான். ஆனால் அவன் மனம் நிைல யில் இல்ைல. கியாலா க்குக்
ெகா த்த வாக்கு தி அவ

க்கு நிைன

வந்த . அதனால்

ன்ைனப்ேபால,

'வா ங்கள், நடக் கிற நடக்கட் ம். பார்த் வி ேவாம்' என்
கூற
யவில்ைல. கடந்த சில மாதங்களாக அவள் ஒ ெபா
வார்த்ைதகைளக் ெகாட் வதில்ைல.
அவ

ைடய மாமனா ம் மச்சினன் மாகி ம் அவைள இப்ப

அவளால் ணிந்
ம் வாய் திறந்

வாயில்வந்தப

திட் ய இ
தல் தடைவ அல்ல. பன்னி ரண் பதின் ன் ஆண் களாக,
கு ெவறி தைலக்கு ஏ ம் ெபா ெதல்லாம் அவர்கள் பலந்ேதாைவ இப்ப த்தான்
திட் வந்தார்கள். அவள் தன்னால் இயன்ற வைரயில் யாாிட ம் தவறான
வார்த்ைதகைள விட்டதில்ைல. ஆனால் அந்த இரண்

ப பாவிக

க்கும், வாயில்

வழங்காத, வழங்கக்கூடாத, ெசாற் கைளக் ெகாண் திட்டவில்ைல என்றால்
வயிற் க்குள் ெசன்ற சாராயம் சாிப்பதில்ைல. பலந்ேதா கூ யமட் ல் ட் விலங்கு
கைளக்கூடத் திட் வதில்ைல. அந்த வச கைள அவள் தைலயி ேலேய கட் அவர்கள்
மிளகாய் அைரத்தால் என்ன ெசய்வ என் எண்ணி வ கிற ஆத்திரத்ைதக்
கட் ப்ப த்திக்ெகாண் வந்தாள். ன்ெபல்லாம் அவள் எல்லாவற்ைற ம்
ெபா த் க் ெகாண்

வந்தாள். ஆனால், இப்ெபா

பக்கத்தில் ப த்தி க் கும்

தன்ைனெயாத்த ெபண் க்ெகதிேர, ஒ குற்ற ம் இல்லா மல் இ க்கும்ெபா
யாராவ அசிங்கமான வார்த்ைதகைள உதிர்த்தால் அவளால் ெபா க்க
வதில்ைல.
இர
வ ம் பலந்ேதா க்குத் க்கம் வரவில்ைல. அவள் உள்ளத்திேல ைக
நிைறயக் க ேவலம் ள்ைள எ த் யாேரா ெதளித் விட்டாற்ேபான்ற உணர்ச்சியில்
த் ப் ேபானாள். அவளால் ரண் கூடப் ப க்க
யவில்ைல. நள்ளிர வைர
யில் அவள விழிகள் ஆவணி - ரட்டாசி மாதத் வானெமன நிைனத் நிைனத் ப்
ெபாழிந் ெகாண்
ந்தன. நள்ளிர கழிந்த ம் சி கச் சி க உலர்ந் உடைலக்
ெகா த்தின. அத் தீயி ம் சூட்
ம் அவ ைடய விழிகள் தாமாகேவ
க்ெகாண்
டன. கண்கள் திறந்தெபா
அவள் பதறிப்ேபாய் எ ந் உட்கார்ந்தாள்.
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ெபா
வி ந் நன்றாகப் ெபா
ஏறியி ந்த . கியாலா மா க க்குத் தீனி
ைவத் க்ெகாண்
ந்தான். அவ ைடய த்த ெபண் அ ப்பில் ேதநீர் தயாாித் க்
ெகாண்
ந்தாள். அவள் ஒ
ைற சுற் ச் சூழைலப் பார்த்தாள். க்க மின்ைம
யினால் எாிந் ெகாண்
ந்த கண்களால் எைதப் பார்த்தா ம் திதாகத் ேதான்றிய
அவ க்கு. அவள் விழிகள் அவைள ம் மீறிச் ெசா கிக் ெகாண்டன. அவள் தன்
உள்ளங்ைகயினால் கண்கைளத் ேதய்த் விட் க் ெகாண்டாள். திடீெரன் தன் இ
ைககைள ம் எதிேர நீட் உள்ளங்ைககைள உன்னிப்பாகக் கவனித்தாள்.
அவற்றிேலேய ள் ைளத் க் கண்கைள உ த் வ ேபான்ற பிரைமயில் ஒ
கணத் க்குப்பின் ைககைள உதறி மீண் ம் இைமகைளத் ேதய்த் விட் க்
ெகாள்ளலானாள்.
கடந்த இரண்

ஆண் களாக அவள் தன் கண்கைளத் ேதய்த்

விட் க்ெகாள்

ம்

ெபா ெதல்லாம், ேகழ்வரகுக் கதிாின் னிையத் ேதய்த் த் தான்ய மணிைய
பிாிப்ப ேபாலத் தன் உ வத்ைதேய ேதய்த் எ ப்பதாக உணர்ந்தாள். ஒவ் ெவா
ைற ம் அவ க்குத் தன் அழகின் மணிகள் உதிர்ந் சித வதாகத்ேதான் ம்.
மிகுந்தி ப்பைவ ெவ ம் உமியாகப் ப ம். அந்த உமி ம் குவியலாக இல்லாமல்
பறைவகளின் அலகு களினால் குதறப்பட் ச் சிதறிக் கிடப்ப ேபாலத் ேதாற்ற
மளிக்கும்.
தி மணமாகிப்
ஷன் ட் க்கு வந்த திதில் பலந்ேதா ைவப்பார்க்க ஊர்ப்
ெபண்கள் வந்தார்கள். அவள் அழைகப் கழ எந்தச் ெசாற்கைள உபேயாகிப்ப
என்ேற ாியாமல் அவர்கள் திண்டா னார்கள். கிராமத்தில் எதற்கும் குற்றங் குைற
கண் பி த் த் 'ெதாசுக்கு'ச் ெசால்கிறவள் என் ேசாதான் ைநனா க்குப் ெபயர்.
அவளாேலேய ஒ குைற ம் கண் பி க்க
யவில்ைல. அவள் அழகுக்கு
உவைம ம் கூற
யவில்ைல. அப்ஸரஸ் ேபால, வ த்த சிைலெயன, மலர் அரசிைய
நிகர்த்த என் எந்த உவைமைய எ த்தா ம் சுைவ யற்றதாகேவ அவ க்குத்
ேதான்றின. உைட உ க்கக் கூடக் சாியாக வராத இந்த ஜாட் களின் ட் ேல நல்ல
சிவப் ரத்தினம் அல்லவா வந் வி ந்தி க்கிற !' என் கூறி ஒ வா
ஒப்ேபற்றினான். அவள கண்கள் உண்ைமயாகேவ அப் ெபா
ரத்தினெமனத்தான்
ஒளிர்ந்தன. ஆனால் இப்ெபா ேதா -பதினான்கு ஆண் கள் கழிந்த பின்ேபா- அந்த
ரத்தின விழிகள் அ க்ேகறிய ேசாழிகெளனத் ேதான்றின. அந்த ரத்தினங்களி
ந்
சுடர்விட் ப் பிரகாசிக்கின்ற கதிர்களின் ஒளி மிக ம் மங்கிவிட்ட . அவற்றின்
ஒளியில் அக்கம் பக்கத் ப் ெபா ள்கள் பளிச்சிடவில்ைல. உள்ளத் ப் ெபா ள் எ
ம் உ ப்ெபறவில்ைல. ெவளிப்ெபா ள்களின் நிழ ம் ப ய வில்ைல. அவற்றின்
இ
ற ம் பதினான்கு வ ஷத்திய
தி ப ந் மண் நிறம் ஏறிவிட்டாற்ேபாலத்
ேதான்றிய .
மா க க்குத் தீனி ைவத் விட் கியாலா அ ப்பின் எதிேர வந் உட்கார்ந்
ெகாண்டான். அவன் த்த ெபண் ஜீதான் ேகாப்ைபயில் ேதநீர் ஊற்றி அவன் எதிேர
ெகாண் வந் ைவத்தாள். கியாலா ேகாப்ைபைய எ த் வாய் அ கில்
ெகாண் ேபானெபா
ஜீதான் தன் பார்ைவையத் க்கித் தந்ைதையப் பார்தாதாள்.
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கியாலாவினால் தன் மகளின் கண் களில் ெதறித்த ஒளிையப் ெபா க்க
யவில்ைல.
அவன் தைல குனிந் பார்ைவையத் தாழ்த்தினான். ஆனால் ஜீதான் அப்ப ேய
பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள். ஒ சமயம் தந்ைத யின் ஆழ்ந் குழிந்த கண்கைளப்
பார்த்தாள்; ம சமயம் கர

யாக வளர்ந்த தா ையப் பார்த்தாள்.

தந்ைத-மகளின் பார்ைவயிேல என்ன கண்டாேளா, ெதாியவில்ைல! பலந்ேதா க்கு
அ ைக அ ைகயாக வந்த . தன ேசைலத் தைலப்ைபச் சு ட் வாயில் அைடத் க்
ெகாண் டாள். அேத ள்கள் பலந்ேதாவின் உள்ளத்ைதக் குத்தின. ஒவ்ெவா
மயிர்க்கா
ம் ள் குத் கிறாற்ேபான்ற ேவத ைனைய உணர்ந்
த்தாள்.
அப் றம் அப்ப ேய கட்
ல் உட்கார
யாமல் சாய்ந் விட்டாள்.
குப் றமாக
இ நிகழ்ந்ததனால் கியாலா க்ேகா ஜீதா க்ேகா இ ெதாியவில்ைல.
ேதநீர் அ ந்திவிட் க் கியாலா ப த்திப் பயிர்க க்குத் ெகாத்திக் ெகா ப்பதற்காக
வயைல ேநாக்கிச் ெசன் விட்டான். ஜீ தான் ட்ைடக் கூட் க் குப்ைப கூளங்கைள
அள்ளினாள். ெகாட் ைலப் ெப க்கிச் சாணிையக் குவித்தாள். அ ப்ப
ேவைலகைள ம்
த் க்ெகாண் , வய க்குச்ேசா எ த் க் ெகாண்
றப்பட்டாள். பலந்ேதா ேசார்ந் ேபாய்க் கட்
ல் ப த்தக் கிடந்தான். அவ க்கு
உண ெகாள்ள ம் ேதான்ற வில்ைல. இரண் சிறிய குழந்ைதக ம் தாமாக
எப்ெபா
பள்ளிக்குச் ெசன்றனேவா, அ
ம் அவ க்குத் திாியா . சந்த யற் க்
கிடந்த ட் ல் பலந்ேதா க்கு இ ப் க்ெகாள்ள வில்ைல. திக்திக் என் மனம்
அ த் க்ெகாண்ட . ஏதாவ ேவைலெசய் ம் ேநாக்கத்தில் அவள் எ ந்
உட்கார்ந்தாள். ஆனால் கட்
ல் எ ந் உட்கார்ந்தவளின் கண்களில், எதிர்த்
தாற்ேபா
ந்த குட்ைடச் சுவ க்கு அந்தப் பக்கத்தி
ந் மாமனாாின் தைலப்பாைக
ெதாிந்த . பலந்ேதாவின் உள்ளத் தி ள்ேள சிதறிக் கிடந்த ட்கள் மீண் ம்
அவ ைடய உேராமக் கால்கைளக் குத்தின. அவள் ம ப
ம் கட்
ல்
வி ந் விட்டாள். கியாலா க்குக் ெகா த்த வாக்கு திைய மறந் விட்டாள்.
தி மணமாகி இந்த ட் க்கு வந்தநாள் தற்ெகாண் அவள் மாமியார் அவைளக்
ேகெல ெசய்
ைளத்ெத த்தாள். அவள் அதிகமாகக் குத்திக்காட் ய வரதட்சிைண
விஷயம்தான். "நாங்கள் என்ன உதவாக்கைரகளா, ைகயால் ஆகாதவர்களா? ெவ ம்
ெவள்ளிக் காப் கைளப்ேபாட் இந்தக் கட்ைடயிேல ேபாறவங்க இவைள எங்க
தைலயிேல கட் விட்டாங்கேள! அழைக மட் ம் ைவத் க்ெகாண் என்ன
ெசய்கிற ? ேதனாக நக்குவதா?" ெவகுநாட்கள்வைர அவள் பலந்ேதாவின்

கத்

க்ெகதிேர இப்ப ெயல்லாம் ேக ெசய் குைற கூறவில்ைல. ெயன்றா ம்,
அக்கம்பக்கத்
ட் ப் ெபண்கைளப் பக்கத்தில் ைவத் க்ெகாண் அவைளப் பற்றிக்
குைற கூறத் தவறியதில்ைல. அவள் ேக ெசய்வத பலந்ேதா க்கு ெதாியா
என்பதில்ைல இ ந்தா ம் பலந்ேதா தன்ைனப் ெபா த்தவைர எந்தத் குைறத் கும்
இடம் ைவத் க்ெகாண்டதில்ைல. அ க்காமல் ச க்காமல் ட் ேவைலகள்
அைனத்ைத ம் கவனித் வந்தாள். ட் ல் உள்ள பத் ஜீவன்க க்குத் சைமயல்
ெசய்வாள். ஏெழட் வாயில்லாப் பிராணிக க்குத் தவி தீனி ைவத் க் கவனித் க்
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ெகாள் வாள். யா ைடய உட
ம் அ க்குத் ணிையக் காணச் சகியாள்.
ட்ைடப் பளபளெவன் பளிங்குேபால் ைவத்தி ப்பாள். இவ்வள ெசய் ம்
நா க்குநாள் மாமியா ாின் ெக பி க ம் ஏசல்க ம் அதிகமாகிவிடேவ அவ

க்குச்

'ேச' என் ேபாய்விட்ட . நாளைடவில் கிைடத்த சாக்குப் ேபாக்ைக
ைவத் க்ெகாண் மாமியார் பலந்ேதாவின் ன்னிைல யிேலேய அவைளப்பற்றிக்
குைறயிட

ற்படேவ, பலந்ேதா ெபா ைம இழந் விட்டாள்.

ஒ நாள் இர அவள் கியாலாவிடம் விஷயம் அத்தைன ம் விண் கூறினாள்.
ஆனால் கியாலா ெபண்ணின் இயல் பைடத்த ஆண் மகனாயி ந்தான். அவன் ெவகு
அடக்கத்ேதா , "நான் பிறந்த
தற்ெகாண் அப்பா-அம்மா க்கு எதிர் நின்
ேபசியதில்ைல. நீ அவர்கெளதிேர வாய் ஆ னால் இ க் கிற ெகௗரவெமல்லாம்
ேபாய்வி ம். உனக்குத் ேதான் கிற ைதச் ெசய். ஆனால் என் அப்பா-அம்மா க்
ெகதிாில் மட் ம் ேபசாேத; ஆ ள் உள்ள அள ம் ேபசாேத" என்றான்.
கியாலா தன் தாய் -தந்ைதய க்கு எதிேர ேபசுவதில்ைல என் அவளிடம்
வாக்கு தி ெபற் க்ெகாண்டான். அப்ப வாக்கு தி வாங்கிக்ெகாண்ட
பலந்ேதா க்குப் பி க்கவில்ைல. யாேரா திடீெரன் வய ல் பாய்ந் ெகாண்
ந்த
நீாின் மைட வாயில் காய்ந்த க ேவல் கிைளையச் ெசா கிவிட்ட ேபான்ற
உணர்ச்சியில் மிதந்தாள். பலந்ேதாவின் மனம் நீ க்காகக் காய்ந் ெகாண்
க்கும்
வயைலப்ேபால த ல் வறண்ட . அப் றம் அதில் ெவ ப் கள் பாளம் பாளமாகத்
ெதன்பட்டன.
சாக

ன்

ஆண் கள் அவள் தன் மாமியாாின் க ஞ் ெசாற்கைள ம்

சு ெசாற்கைள ம் குத்தல் ேபச்சுக்கைள ம் ேகட் வந்தாள். கு கார மாமனார்,
தைலக்கனம் மிகுந்த ைமத் னன்-இவர்க ைடய ெபா க்க
யாத திட் க்கைள ம்
வச கைள ங் கூடக் ேகட் க்ெகாண்டாள். ஆனால் கியாலா க்குக் ெகா த்த
வாக்கு திைய மட் ம் மீறவில்ைல. தல் நாளி
ந்ேத அவ க்குக் கியாலாவிடம்
அள க்கு மீறிய இரக்கம் ஏற்பட்ட . அதனால் குழந்ைதகைளப்ேபால அவைனப்
பலவைக யி ம் ெபாத்தி ெபாத்தி ைவத் க்ெகாண்டாள். அவள அந்த அ தாபம்
இப்ெபா
ேமாகமாகேவ மாறிவிட்ட . அவள் கியாலா க்காக அைனத்ைத ம்
றக்கச் சித்தமாகிவிட்டாள்.
பிறகு அவ ைடய ைமத் ன க்குத் தி மணமாகிய . அவ ைடய ஓரகத்தி
ட் ன் உள் ம் ெவளி ம் சீதனப் ெபா ள்களால் நிைறத் விட்டாள்.
பலந்ேதா க்குக் ெகாஞ் சம்-நஞ்சமி ந்த மாியாைத ம் தீர்ந் விட்ட . அவள் கியாலா
விடம் பல ைறகள் பிாித் க் ெகாள் மா கூறினாள். ஆனால் அவ ைடய தா ம்
தந்ைத ம் தம்பி ம் ேசர்ந் அவன் மைனவி யின் மீ இல்லாத ெபால்லாத பல
குற்றங்கைளச் சாட் அவைன ம் ெபண்டாட் தாசன் என் கூறி ட்ைடவிட்
ெவளிேயற் றாத வைரயில் அவன் அவர்களிடமி ந் பிாித் க்ெகாள்ள
ைனயவில்ைல.
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பிாிவிைனயின்ெபா
கூடக் கியாலா ெபண்கைளப் ேபாலேவ தான் ேபசினான்.
அவன் தகப்பனார் அவன் பங்குக்கான வயல்
வைத ம் ெகா க்கவில்ைல.
ெகா த்த வயல்க ம் மிக ம் மட்ட ரகமானைவ ெசய் ேநர்த்திக் குைறவானைவ.
ள் ம் த ம் மண் க் கிடந்தைவ. ட் ப் ெபா ள்களி ம் கூட ஐந் திேலா
ஆறிேலா ஒ பங்குதான் ெகா த்தான். ஒட் உலர்ந் கிழ தட் விட்ட இரண்
மா கள் அவன் தத் க்குக் கிைடத் தன. உழ கிழ அைவ சிறி ம் பயன்படாதைவ.
பலந்ேதா பிறந்த ட்
ந் ெகாண் வந்த பாத்திரம் - பண்டங்கள், ணி மணிகள்
ஆகியவற்றில் அவர்கள் பாதிக்குேமல் தங்களிடம் ைவத் க்ெகாண் விட்டனர்.
கியாலா வாய் திறக்கவில்ைல. பலந்ேதா ம் அவ க்குக் ெகா த்த வாக்கு திைய
எண்ணி வாளாவி ந் தாள். இ வ ம் ெபா ைமையப் ப கி ெமௗனம் சாதித்தனர்.
இப்ப யாகப் ெபா ைமையக் கைடப்பி த் ப் பதிேனா ஆண் கள் ஓ விட்டன.
பன்னிரண்டாவ ஆண் ெதாடங்கி யி ந்த . குப்ைப-கூளத் க்கும் கூட ஓர்
அதிர்ஷ்டம் அ க்கும் என்பார்கேள. அந்தப் பன்னிரண்டாவ ஆண் ெதாடங்கி
யி ந்த . ஆனால் அவர்கள் இ வைர ம் பற்றிக் ேகட்பார் யா ம் இல்ைல.
அவர்க ைடய பாதி இ ந்த
அேத பைழய நிைலயில் இ ந்த . சுட்டகல் என்ன,
சுடாத கல்ைலப் பயன்ப த் திக் கூடச் ெசப்பனிட
யவில்ைல. அேத மாட் க்
ெகாட் ல், ஆனி-ஆ மாதங்களில் மா களின்ேமல் ேநாிைடயாக ெவய்யில் வி ம்.
ெதா வத்தில் ேவய்ந்தி ந்த கூைர அேத பைழய கூைர ஆதலால் ெவய்யில் காலத்தில்
மா க க்கு நிழல் தரேவண் ம் என்பைத மறந் , தாேன ெவய்யி ல் காய்ந்
மாய்ந் ெகாண்
ந்த . பின் கட் ல் இ ந்த அைற மாாிக் காலத்தில் குளம் கட்
நிற்கும். பலந்ேதா
ந்தவைரயில் எந்த ேநர ம் தன் ட்ைடச் சீர் ெசய்வதிேலேய
ெபா ைதச் ெசலவிட் வந்தான். ஆனால் அவ ைடய ைக உைழப்ைப மட் ம்
ெகாண் அைர ற்றாண் க்குேமல் அந்த ட்ைடத் தாங்கிய சுவர்க ம் மரங்க ம்
திதாகி விட

மா? பிாித் க்ெகாண்டபின் அவர் கள் நல்லேதார் எ ைமேயா

உடல் வ
ள்ள வண் மா கேளா வாங்கவில்ைல. வண்
ம் என்ன; கூண் கூட
அேத பைழய . ேபான--வந்த இடங்களில் சிம் ைவத் க் கட் யி க்கும். அச்சுகள்
ேதய்ந் ஆ ம். கிழிந்த ெச ப்ைபப் ேபாட் க்ெகாண் இ த் இ த்
நடப்ப ேபால எப்ப ேயா சமாளித் வந்தான். அவன் வண் வ வைதப் பார்த்
தாேல மக்கள் ேக யாக, 'நாகூாிக் காைளகள்
ேடாய்!' என்

ேக

ெசய்

ட் ய கியாலாவின் வண்

வ கிற

மகிழ்வார்கள்.

கடந்த பதிெனா ஆண் களாக பலந்ேதா மாமனார், மாமியார், ைமத் னன்
ஆகியவர்க ைடய சு ெசாற்கைள ம் குளிர்ந்த ெசாற்கைள ம் ேகட் ப் பழகிப்
ேபாயி ந்தாள்; கியாலா க்குக் ெகா த்தி ந்த வாக்கு தி என்

ம் காய்ந்

ம ந்த

க ேவலங் கிைளைய ஒ ந் ேபாக விடாமல், ெபாத்திப் ெபாத்திக் காப் பாற்றி
வந்தாள். இந்தக் கிைளேயா இன் ம் என்ன என்னேவா சிறிய ெபாிய ெபா ள்கள்
குப்ைபகூளமாகச் ேசர்ந் நீேராட்டத்ைத ற்றி ேம அைடத் விட்டன... அவள்
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மனம் ெவகு நாட்களாக இரக்கம் என்

ம் ைநப்ேப காணாமல் வறண்

உலர்ந்

விட்டதனால், எ க்கம் பழத்ைதப்ேபால ெவ த் ப் ேபாயி ந்த . சிற்சில சமயம்
அைடபட் த் ேதங்கி நின்ற ெவள்ளம்
ேவகத் டன் தாக்கும். காய்ந்த
க ேவலங்கிைள எப்ெபா
விட் க் ெகாள் ேமா என் ேதான் ம்.
மற்றவர்கள் ஏேதா ெசால

கிறார்கள், ெசால் க்ெகாண்

ேபாகட் ம் என்

விட்டா ம் சக்களத்திேபால ஓரகத்தி ம், சல் க்குப் பிரேயாசனமில்லாத
விஷயங்க க்ெகல்லாம் அவள் மனத்ைதப் ண்ப த்தித் ைளக்கத் தவ வதில்ைல.
அவள் எத்தைகய ெப ந்தனக் கார

ட்

ந்

வந்தவேளா, ெதாி யா .

பலந்ேதாவின் நிைல ேமாசமாக, ேமாசமாக அவள ேக ப்ேபச்சும் ெவகண்ைடப்
ேபச்சும் வளர்ந்தன. பலந்ேதா வின் குழ்ைதகளில் ஒன் ஏதாவ ேவண் ெமன்
அ

அடம் பி த்தால், அைதக் கண்

அவள் மனம் மகிழ்ச்சி

ம். கியாலா ம்

பலந்ேதா ம் வாய் த த் ப் ேபசுவைதக்ேகட்டால், அவ ைடய உள்ளங் குளி ம்.
சுவேரா சுவராகக் காைத ைவத் க்ெகாண் அவள் ேபச்சு
வைத ம் ஒட் க்
ேகட் பாள். அப் றம் க ைக மைலயாக்கி ஊர் உலகம்
ம் பரப் வாள்.
தனக்கும் தன் ஓரகத்திக்கும் என்ன பைக என்ப ஆரம்பத் தில் பலந்ேதாவின்
அறி க்கு எட்டேவ இல்ைல. ஒ நாள் ஓரகத்தியின் தகப்பன் திடீெரன் கன்
ேபாட்ட
எ ைம ஒன்ைறக் ெகாண் வந் கட் ச்ெசன்றான். பக்கத்
ட் ப்
பசிந்தியின் ம மகள் வந் இச்ெசய க்குத் தன் பாராட் கைளத் ெதாிவித்தாள்.
அப்ெபா
பலந்ேதாவின் கா களில் வி ம்ப யாக, விழிகளில் விைனேதக்கிக்
கூறினாள். ஓரகத்தி "ஆண்டவன் ண்ணியத்திேல எல்லாம் இ க்கின்றன எங்கள்
ட் ல். எங்கள் ட் க் ெகாட்
ல் ஏ எ ைமகள் யாைன யாைனயாக
நிற்கின்றன. 'உனக்கு எந்த எ ைம பி க்கிறேதா அைத ஓட் ப்ேபா' அன் எங்கள்
அப்பா ெசான்னார். மற்றவர் கைளப்ேபாலக் ைகயில் ெசம்ைபத் க்கிக்ெகாண்
டாக நான் ேமா க்கு அைலயக் கூடா என்ற எண்ணம் அவ க்கு!"
அப்ெபா
தான் பலந்ேதா க்கு உண்ைம விளங்கிய , தன் ஓரகத்திக்குப் பிறந்த
ட் ப் பணக்காரப் ெப ைம பி பட வில்ைல ெயன் ! குந்த ட்
ம்
இதனால்தான் அவ க்கு மட் ம் மாியாைத ம் அதிகம் என்பைத ம் உணர்ந்தாள்.
பலந் ேதாைவ அவள் ஈ ம் எ ம் ம் ேபால நிைனத்ததற்கு இைதவிட ேவ என்ன
காரணம் இ க்க
அப்ெபா
ைதத்த . 'நா

தான்

ம்?
தன் தலகப் பலந்ேதாவின் மனத்தில் இந்த விஷயம்

ம் ைகயில் பைச உள்ள அப்பா-அம்மா க்குப் ெபண்ணாகப்

பிறந்தி ந்தால், ஓரகத் திையப் ேபாலேவ நா
வந்

கட்ட

ள்ளாகத்

ம் ெகாட்

ல் எ ைமையக் ெகாண்

ந்தி ந்தால், இைதப் ேபான்ற ேக ப் ேபச்சு கைளக் ேகட்கேவ
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ேநர்ந்திரா !' என்

எண்ணினாள். ஆனால் அவ

ைடய அப்பா அம்மா க்கு என்ன

'வக்கு' இ ந்த ? அவர்களால் உ க்க ஓாி
ணிகள்கூட வாங்கிக்ெகா க்க
யவில்ைலேய! அப்ெபா
தான் அவ க்கு ஏைழைம எத்தைன சாபக்ேக
ாிந்த .

என்

....... அப் றம் நா க்குநாள் நீர் ஏறிக்ெகாண்ேட இ ந்த . க ேவலங்கிைள தன்
சக்திைய ம் மீறி ஈ ெகா க்கும்ப இ ந்த . ஆனால் கிைளயின் அக்கம்பக்கத்தில்
ேசர்ந்த ெபா ள்கள் அ ஒ ந் விடாமல் பார்த் க்ெகாண்டன. பலந்ேதாவின்
உள்ளத்தி ள்ள நிலத்தில் இன் ம் அதிக ெவ ப்பகள் ஏற் பட்டன. ற்களின்
ேவர்கூடத் தீய்ந் ேபாகலாயின..........
பலந்ேதா நாள்
வ ம் ேசார்ந் ப த் க்ெகாண்
ந் தாள். ெபா
சாய்ந்
கியாலா
தி ம்பினான். பலந்ேதா கட்
ல் ப த் க் கிடெப◌்பைதக் கண்
அவள் விதிர்விதிர்த் ப் ேபானான். பலந்ேதாவிடம் ெகாஞ்சம் நஞ்சமி ந்த அழகும்
நிற ம்கூட விைடெபற் க்ெகாண் விட்டாற்ேபாலத் ேதான் றிய . கண்கள் மிக ம்
உள்ேள ேபாயி ந்தன. கீழி ந்

கா

க த் ச் சி த் ப்ேபாய், ைக கால்
ெவ த்தி ந்தன.

ம்ெபா

ைமஇட்டாற்ேபாலத் ேதான்றிய ,

கம் எல்லாம் மஞ்சள்

சினாற் ேபால

கியாலா வாட்டேம உ வாக மாட் த் ெதா வத்தில் ேபாய் உட்கார்ந் விட்டான்.
அவன் தைலயி ம்
கி ம் வ ஏறி னா.ற்ேபா
ந்த . அவள் ேகாடாியின்
பி யில் தைலைய ட் க் ெகா த் க்ெகாண் அமர்ந் விட்டான். அவ க்குத்
தைல சுற்றிய . அவன் பலந்ேதாவின் அந்தக் காலத்
க்ைக ம் விழிகைள ம்
நிைன ப த்திப்பார்த்தான். பதினான்கு வ டங் க க்கு ன்னால் அவ ைடய
ேமனி எப்ப ெம கிட்
ந்த ? பால் ேபான் ெவ ப்பான எண்ெணய்க்
காகிதத்தினால் ெசய் யப்பட்ட ெபாம்ைம ேபான்றி ந்தாள் அவள்! ைகபட்டால் அ க்
காகிவி ேமா, அ த்திப்பி த்தால் எங்ேக சு க்கம் வி ந்
அஞ்சி அஞ்சிேய பழகியி க்கிறான்.

வி ேமா என்

அவன்

கியாலா தைலையத் க்கிப் பார்த்தெபா
, மாகி எதிேர தைல மயிைரக்
கைலத் க்ெகாண் வைளய வைளய வந் ெகாண்
ந்தான். வைகயாகப் ட்
ேபாட் விட்டால், அவன் ேபாைத யில் அப்ப த்தான் ஆ ப் ேபாவான். கியாலா
மாட் த்ெதா வத்தில் வ த்தேம உ வாக உட்கார்ந்தி ப்பைத அவன் குதி கா ல்
நின்

எட் ப்பார்த்தான். உரக்க ெவண்கலக் குரல் எ த் க் கூறினான். 'ெபண்டாட்

தாசர் எப்ப இர க்கிறார்?' அவன் ேகட்ட அந்தக் ேகள்வியில் ஒ
க க ப் ம் தாண்டவமா ன.

கரகரப் ம்
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கியாலா அவனிடம் எப்ெபா
ேம உரத்தித் தாழ்த்தி எ
ேம ேபசியதில்ைல.
அவன் பிாிந் வந் பதிேனா ஆண் கள் ஓ விட்டன. அவ ைடய கு காரத் தம்பி
எத்தைனேயா

ைறகள் கசக்கக் கசக்கப் ேபசியி க்கிறான், ேக

ெசய்தி க்கிறான்.

குத்த லாகப் ேபசியி க்கிறான். ஏன், பலந்ேதாைவக் கூட ேந க்கு ேநராகேவ திட்

ம்

இ க்கிறான். ஆனால் அதற்குப் பதில் கியாலா 'ேட' ேபாட் க்கூடப் ேபசியதில்ைல.
நீர் ப குவ ேபால எல்லா விஷயங்கைள ம் கடகட ெவன் ெதாண்ைடக் குள்
இறக்கிவிட்
ட் க்குள்ேள ைழந் வி வான். இன் ம் அேதேபாலத்தான்
ேபசாமல் ட் க்குள்ேள ைழந் விட்டான். அைறக்குள் கூைர நிழ ல் ப த்தி ந்த
பலந்ேதா, இப்ப ப் ேபசாமல் கியாலா உள்ேள ைழவைதக் கண்ட ம் ெவந்
மாய்ந் விட்டாள். பதின் ன் வ ட வறட்சியில் அவள் மனம் எ க்கம் பழெமன
ெவ த் ப் ேபாய்க் கிடந்த . அவள் உள் க்குள்ேளேய ெவம்பிப் ேபானாள். சூாியன்
கக்கும் அனல் ெவய்யில் அவ்வள ம் தன் தைலயிேலேய வி வதாக எண்ணி மாய்ந்
ேபானாள்.
பலந்ேதா எ ந் உட்கார்ந்தாள். ஆனால் ைமத் ன க்குப் பதிலாகக் கு ெவறியில்
ழ்கிக் கிடந்த மாமனார் நிற்பைதக் கண்டாள். மாகி எள்ளி நைகயா விட் அப்பால்
நகர்ந் விட்
ந்தான். மரண ஓைலைய ஏந்தி நிற்கும் பார்ைவயில் அவள்
அச்சத்ேதா தன் மாமனாைரப் பார்த்தாள். அவைள இட் ச் ெசல்லவந்தி க்கும்
எமதர்மனின் தர்கைளப் ேபான்ற ெதா பிரைமயில் ழ்கினாள். ெவகு ேநரம் வைர
அவ க்குத் தன் மாமனா க் ெகதிேர தைலயில் க்காட் த் ணியின்றி உட்
கார்ந்தி க்கிேறாம் என்ற நிைனப்ேப வரவில்ைல. கட்
ல் எ ந்
உட்கார்ந்தெபா
கூட அவள் தைலயி
ந் ந விய ப்பட் டாைவச் சாி ெசய்
ெகாள்ளவில்ைல.
...அவ்வள தான். வாக்கு தி என்
ஒ ந்த . ேதங்கி நின்ற நீர்

ம் காய்ந்த க ேவலங் கிைள பட்ெடன்

வ ம், ஒ ந்த கிைளேயா , அக்கம் பக்கத்தில்

அைடந் ேதங்கிக் கிடந்த ெபா ள்கேளா , பத்தாண் களாகப் பசித்
நசித் க்கிடந்த வாய்க்கால் வழிேய ெவள்ள நீைரப் ேபாலப் ெப கி ஓ ய .
பலந்ேதாவின் ெவ ம்பிய உள்ளத்தில் பிளந் கல்ைலப்ேபான் ெகட் ப் பட் விட்ட
ெவ ப் கள் நீாின் ஈரம் படேவ, இன்
"தத்ேதாீ!" - ெவ ம் தைலேயா

ம் ெவ த்

இடம்விட் க் ெகாண்டன.

அவள் உட்கார்ந்தி ப் பைதக் கண்ட அவள்

மாமனார் உரத்த குர ல் திட்டத் ெதாடங்கினான்; "அ

ேதவ யா

ண்ைட! நீ

எங்கைள நாித் ெதாம்பர் களாக்கி விட்டாேய? ண்
ண்டாகச் சைதைய ெவட் ப்
ேபா ேவன். ெவளியில் யா க்கும் ெதாியாமல் கா ம் கா ம் ைவத்தாற்ேபாலக்
காாியம் நடந் வி ம். எந்தத் ைதாியத்திேல நீ இப்ப

ஆட்டம் ேபா கிறாய்?"
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ஆனால் இன் பலந்ேதா க்கு ன்ைனப் ேபால மாமனாாிடம் அச்சம்
உண்டாகவில்ைல. அவன் திட்ைடக் ேகட் விட் த் ப்பட் ைய எ த் அவள்
தைலயில் ேபார்த்திக் ெகாள்ள ம் இல்ைல. கண்கைளக் கூடக் கீேழ தாழ்த்திக்
ெகாள்ளவில்ைல. அப்ப ேய ெகாட்டக் ெகாட்ட விழித் மாமனாைரேய
பார்க்கலானாள்.
"என்னா சமாச்சாரம்?" தகப்பன் திட் வைதக் ேகட்
குர ேலேய தகப்பைனக் ேகட்டான்.
"இைதப் பாேரன்! இந்தக் குறத்தி எப்ப

மாகி அ கில் வந்

ஊர் சிாிக்கும்ப

கு காரக்

யான காாியத்ைதச்

ெசய்கிறாள், ெதாி மா? எத்தைனேயா தைல குனியைவக்கும் ெசயல்கள் ெசய்
விட்டாள். இ ஒன் பாக்கிய் யி ந்த . அ
ம் பாக்கி யி ப்பாேனன் என் ெசய்
த் விட்டாள். பார்க்கவில்ைல நீ? ெதாம்பச்சிகைளப் ேபால எப்ப

மானம் -

ெவட்கத்ைதவிட் உட்கார்ந்தி க்கிறாள்? நாற்ற ண்ைட! ெகாஞ்சம் ேபாய்க் கடா
ெவட் கிற கத்திையக் ெகாண் வா ெசால்கிேறன்! இவள் ெதால்ைலக க்கு ஒ
கட் விட் ம காாியம் பார்க்கிேறன்! ஆ ள்
வதற்கும் இந்தக்
களங்கத்ைதக் கட் ச் சுமக்கேவண்டாம், பா !" என்றான் தகப்பன்.
"நீ எதற்கு உன் ெவள்ைள மயிாிேல காிையப் சிக்கேவ ம்" அந்தப்
ண்ணியத்ைத நான் சம்பாதிக்க வி . அப் றம் நம் அண்ணனின் ைள நிதானத க்கு
வந் வி ம். இன்ைறக்கு இவள் தைலைய வாங்கி விட் த்தான் ம காாியம்
பார்ப்ேபன்!" மாகி தன அவிழ்ந்த தைலைய
ந் ெகாண்ேட அைற கூவல்
வி த்தான்.
பிறகு அவன் மாட் த் ெதா வத்தில் ஏறிச் சுவர் வழியாகத் தாண் பலந்ேதாவின்
ற்றத்தில் ேபாய்க் குதித்தான். பலந் ேதாவின் மாமனா ம் வாயில் வந்தப
திட் க்ெகாண் ெத வழியாக அங்ேக வந் ேசர்ந்தான். கூச்சைல ம்
இைரச்சல்கைள ம் ேகட் க் கியாலா ம் உள்ளி ந் ெவளிேய வந்தான்.
அரக்கர்கைளப்ேபால் அட்டகாசம் ாிந் ெகாண் வ ம் தன் தம்பிைய ம்
தகப்பைன ம் பார்த் ந ந ங்கிப் ேபானான்.
...ஆனால் க ேவல மரத்தின் காய்ந்த கிைள
விட்
ந்த .

ன்ேப ம த் ப் ேபாய் ஒ ந்

அவர்கள் இ வ ம் வ வதற்கு ன்பாகேவ பலந்ேதா பற் கைளக் க த் க்
ெகாண் எ ந் விட்டாள். உள் க்குள்ேள ேபாயி ந்த அவ ைடய கண்கள் ரத்தச்
சிவப்பாகச் சிவந்தன. அேத ெவற் த் தைலேயா அவள் ஓ ச் ெசன்
ைலயி
ந்த இ ம் உலக்ைகையத் க்கிக் ெகாண்டாள். "வாங்க! எந்தப் பயல்
மகன் என் கிட்ட வந் வி கிறான். பார்த் வி கிேறன்! எவனாவ என் ேமேல
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ைகைய ைவக்கட் ம், அவைனப் ண் ேடா ஒழித் க் கட் வயிற்ைறக் கிழித்
ெவளிேய எ த் ைவத் வி கிேறன்!" என் ஆங்காரத்ேதா அைற கூவல்
வி த்தாள்.
அவள் ஒேரய யாக உரக்கக் கூச்ச ட் விட்டாள். அவள் குரைலக்
கியாலாவினாேலேய அைடயாளம் கண் ெகாள்ள
ய வில்ைல. குழந்ைதகள்
ந ந ங்கிப்ேபாய்ச் சுவேரா சுவராக ஒட் க்ெகாண்டன. உரக்க றிட் க் கத்த ம்
ெதாடங்கின. கியாலாவின் அப்ப ம் தம்பி மாகி ம் கூடச் சற் பயந் தான்
ேபாய்விட்டார்கள். பன்னிரண் ஆண் களாக வசைவ ம் திட்ைட ம் வாங்கிக்
கட் க்ெகாண் , சுவைரப்ேபால உணர்ச்சி யற்ற பிண்டமாகச் ெச ப்ப கைள ம்
பட் க்ெகாண் நின்ற ெபண்தான் தங்கள் எதிேர நின் ெகாண்
க்கிறாள் என்பைத
அவர்களால் ஒ கணம் நம்ப
யவில்ைல! அவர்க ைடய சு ெசாற்கைள எப்ப
ெயல்லாம் அவள் ெபா ைமயாக ஏற் க் ெகாண்டாள்! வாய் திறந் ஒ ெசால் கூறி
யி ப்பாளா? இவ்வள நாட்க ம்? ஆனால் இன் அேத ெபண் தாேன சாக்ஷாத்
காளி உ வம் தாித் க் ைகயில் உலக்ைக ஏந்தி இ ஆண் பிள்ைளக க்கு எதிேர
ரேம உ வாக நின் ெகாண்
க்கிறாள்! இந்தக் காட்சி கு மயக்கத்தில் இ ந்த
அவர் க ைடய கண்க க்குேம விந்ைதயாகக் காட்சி தந்த . ஆனால் அ த்த கணேம
கு ேபாைதயில் இ ந்த அவர்க ைடய விழி கேள ஆழ்ந் எ
ேம சிந்திக்காமல்,
ேகாபத்ைதக் கனலாகக் கக்கின. அப்ப ம் பிள்ைள ம் அந்தத் ெதாம்பப் ெபண்ைண
அப்ப ேய கிழித் த் தின் ம் ெகாதிப்ேபா ஓநாய்கைளப் ேபாலப் பாய்ந்தார்கள்.
"பலந்ேதா!" கியாலா உரக்கக் குரல் ெகா த்

அைழத்த ேதா

அவளண்ைட ஓ னான். ஆனால் பலந்ேதா...? இப்ெபா

யார் பலந்ேதா? எங்ேக

இ ந்தாள் பலந்ேதா? - க ேவலமரத்தின் காய்ந்த கிைள ஒ ந்
கியாலா அவைள ெந ங்குவதற்கு
மாகியின் மீ பாய்ந் விட்டாள்.

மட் மன்றி
விட்ட ...

ன்பாகேவ, பலந்ேதா தன்ைன ேநாக்கிவ ம்

அவள் மாகியின் வல ேதாளில் தன் பலம் ெகாண்டமட் ம் இ ம் உலக்ைகைய
ஓங்கிப் ேபாட்டாள். உடேன மாகியின் ைக ஒ ந்த கிைள ேபாலத் ெதாங்கிவிட்ட .
மாமனார் தன்ைன ேநாக்கி வ வைதக் கண்ட பலந்ேதா மாகிைய விட் விட் அவன்
மீ பாய்ந் விட்டாள். பலமான இ ம் உலக்ைகயின் அ தனக்கும் விழேவ,
கியாலாவின் தகப்பன் திட் க்ெகாண்ேட கம்ேபா ங்கிேலா ேத வ ம் சாக்கில்
தி ம்பி ற்றத்தில் இறங்கி ஓ விட்டான். கியாலா ஓ வந் பலந்ேதாைவ ெந ங்
கிய ெபா
சிலம்ப வித்ைதக்காரைனப்ேபால ஹுங்காரம் ெசய் ெகாண்
பலந்ேதா பின் வாங்கினாள். பின்னா
ந்த சுவாில்ேபாய்ச் சாய்ந் நின்
ெகாண்டாள். அங்ேக நின்ற ப ேய அவள் அைறகூவல் வி த்தாள்.
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"வரட் ம். அவங்க க்கு ேவண் யவங்க யாராவ இ ந்தால் என் கிட்ட வரட் ம்!
இேதா பா ! பதினான்கு வ ஷங்கள் என் இதயத்ைதப் ேபாட் எாிச்சி க்கீங்க நீங்க.
ெபண் பிள்ைளன் நிைனச்சு! இப்ெபா
ெகாஞ்சம் கிட்ட வந் பார்த்தால் ெதாி
ம். உங்கள் இரத்தத்ைத உறிஞ்சிவிட் ம காாியம் பார்க் கிேறன். அந்தப் ங்ெகா
- ராணியம்மா இ க்கிறாேள, அவைள ம் கூப்பிட் க்குங்க. அவள் தாேன தின ம்
மகாராஜாக்க ளான தன் அப்பா - அம்மாவிடமி ந் யாைன யாைனயாக எ ைமகள்
ெகாண்

வந்

கட் கிறாள்! அட, அ க்குப் பசி பி ச்சவங்கேள! ேசாமாறிகேள!

நீங்கள் ஆம்பிள்ைளயாக இ ந்தால், இந்த ஏைழப் ெபண்ணின் அ கில் வந்
பா ங்க! பதினான்கு வ ஷங்கள் உங்கள் ேபச்சுக்கு ம ேபச்சுப் ேபசா மல்
ேகட் வந்ேதேன. அதற்குப் பலனாக என்ைன ஏைழெயன் எண்ணி உள்ளத்ைதத்
ைளத் ப் ண்ணாக்கி வந்தீங்க. வாங்க, இப்ேபா என் பக்கத்திேல... ெகாஞ்சம்
பா ங்க, ெபண்ணின் ைக பலத்ைத ம்! ெபாிய
வந்
ெவன்

ரர்களாயிற்ேற நீங்கள்! கிட்ட வாங்க,

பா ங்க! இரத்தத்ைதக் கு க்கிறனா, இல்ைலயா என் ! என்ைன என்ன
நிைனத்தீர்கள்?"

ஒ கண ேநரத் க்கு அவள் கம் சிவந் விட்ட . நிசமாகேவ அப்ெபா
தான்
இரத்தத்ைதக் கு த் விட் வந்தி க்கிறவள் ேபாலத் ேதான்றிய . அச்சத்தில் யா ேம
அவள் அ கில் ெந ங்கவில்ைல.
கூச்சைலக் ேகட்

அக்கம் பக்கத்

ஜனங்கள் கூ விட்டனர். பலந்ேதா ெவ ந்

தைலேயா , ைகயில் உலக்ைக ஏந்தி நிற்பைதக் கண் ம் வாய்க்கு வந்தப
சு ெசாற்கள் உதிர்ப்பைதக் ேகட் ம் பலர் ெவட்கித் தைல குனிந்தனர். கியாலாவின்
அப்ப க்கும் தம்பி மாகிக்கும் ேவண்டாத சிலர் 'நன்றாகேவண் ம் இவர்க
என் மனத் ள் எண்ணி
வ த் க் ெகாண்
ந்தனர்.

க்கு!'

இந்தர் நம்பர்தார் தன அ ப வ ஷ வாழ்க்ைகயில் இ ேபான்ற ெவட்கம்
ெகட்ட ெபண்ைணப் பார்த்தேத இல்ைல. ெவட் க ம் ேகாப ம் அவைன வியர்க்க
வி வி க்க ைவத் விட்டன. இப்ப ஒ ெபண் திட் வைத அவனால் ெபா க்க
யாமற் ேபாகேவ, தன ெப ந்தனத்ைத ம் நாட்டாண்ைமைய ம்
நிைலநாட் பவன்ேபால ஓர் அதட்டல் ேபாட்டான்.
"ேபசாமல் இ க்கப் ேபாகிறாயா இல்ைலயா, மானங்ெகட்ட வேள!
ெதாம்பச்சிையப்ேபால ஏன் கூச்சல் ேபா கிறாய்? உனக்கு என்ன பி ச்சி க்கு, ேபயா,
பிசாசா? என்னேவா எகிறிப் ேபசுகிறாேய!"
இப்ப க் ேகட்ட வண்ணேம அவன் சற்
பலந்ேதா உரக்கக் கூச்ச ட் ஊைரக்கூட்

ன் வந்தான். அைதக் கண்ட ம்
விட்டாள்.
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"இேதா பார், தாத்தா! உன் தைலப்பா ஜாக்கிரைத!
ேபாகாேத! உன் நாட்டாண்ைம ெயல்லாம் உன்ேனா
இ க்கட் ம்! இவர்கள் எல்லா மாகச் ேசர்ந்
ெபாிய பஞ்சாயத் ப் ேபச இப்ேபா
ஊாில் தான் இ ந்தாயா, அல்ல

வந்

ேவ

ணாக மாியாைத ெகட் ப்
இ க்கட் ம். உன் ட்ேடா

எனக்குக் ெகா ைம இைழத்தெபா

,

நிற்கிற நீ எங்ேக ேபாய் விட்ேட? இந்த

எங்ேகயாவ .....?"

நம்பர்தார் நாக்ைகக் க த் க் ெகாண்டான். வாையப் ெபாத் திக் ெகாண்டான்.
அப் றம் திடீெரன்

காேய மாறிவிட்ட . பலந்ேதாைவ விட் விட்

நம்பர்தார், ெபாறி கலங்கினாற்ேபால் பக்கத் திேலேய நின்
கியாலாவின் மீ பாய்ந்தான்.
"ஏண்டா பயேல! நீ ம் ஒ

ெகாண்

இந்தர்
ந்த

மனிதனாடா, ஆண் பிள்ைளயாடா? இந்தக் குரங்குக்கு

இடம் ெகா த் த் தைலயில் க்கி ைவத் க் ெகாண் குதிக்கிறாேயடா? இந்த மாதிாி
ஆ க க்குப் பின்ேன ேபாய் நீ கிராமத் க்ேக அல்லவா ெகட்ட ெபயைரச் சம்பாதித்
த் த கிறாய்! ஏண்டா நாேய, உனக்கு ெவட்கமாயில்ைல? என்
இைம ெகாட் ம் ேநரத்தில் எல்லா ம் பலந்ேதாைவ விட்

ஏசினான்.

விட் க் கியாலாவின்

தைலயில் ஏறி மிளகாய் அைரத்தார்கள்; எ ையக் கவ் ம் ப ந்தாகப் பாய்ந்
குதறினார்கள்.
"ஏண்டாேல! நீ ஓர் ஆண் பிள்ைளயாடா?"
"இவன் மட் ம் ஆண் மகனாக இ ந்தால், ஒ

ெபண் பிள்ைள இவ்வள

இவன் தைலயில் ஏறியி ப்பாளா?"
"இவன் ெபண்க க்குப் பின்னாேல பிறந்தவன் அப்பா! அதனாேலதான்
ெபண்கைளக் காட்
ம் மட்டமாக நடந் ெகாள் கிறான்!"
"என் ெபண்சாதி இப்ப
ண்ைடைய!"

வாயா னால் ெவட்

விறகு ஆக்கி யி ப்ேபன்,

ரம்
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"வாயில் வந்தைதப் ேபசுவ

என்றால் ஒ

இ க்க ம்? தைல மயிைரப் பி த் க் கு
ப
ம் மா !"

ெபண்

க்கு என்ன

க்கிப் பிடறியில் நா

ணிச்சல்
ைவச்சாத் தானாகப்

கியாலா இத்தைன வச கைள ம் க ஞ் ெசாற்கைள ம் ேகட் க் ெகாண்
எல்லாேம அவ

க்குக் கன ேபால் இ ந்த . 'ெபண்' என்

ந்தான்.

ம் ெசால்ைலக்

ேகட்கும்ெபா
, இரண் ைககைள ம் பி த்
ற் க்கணக்கானவர்கள் இரண்
பக்க ம் இ ப்ப ேபான்ற உணர்வில் தவித் த் தத்தளித் ப் ேபானான். அவ க்காக
ஒவ்ெவா விஷயத்தி ம் விட் க் ெகா த்தவள் பலந்ேதா. தன் உடைலேய உ க்கிக்
ெகாண்ட வள். கைதகளில் வ ம் அரசர்களின் உயிர் அரசமரத் ப் ெபாந்தில் வா ம்
கிளியி ள் இ க்கிற என்பார்கேள, அ ேபாலப் பலந்ேதாவினிடத்தில்தான் தன்
உயிர் இ ப்பதாக அவன் பல ைறகள் எண்ணியி க்கிறான். இவர்கள் ெபண் ணிடம்
என்ன ெசால் க்ெகாண்
ந்தார்கள்? கியாலாவின் நிைல ர்ச்ைசயற்றவைனப்
ேபான்றி ந்த . அவன் ஒேரய யாய் பித்தனாகி விட்டான். ெவறியனாகி விட்டான்.
கைடசியில் பல த்திசா கள் தீர ேயாசித் மாகிைய ம் அவன் தகப்பைன ம்
பலவந்தமாக அங்கி ந் இ த் ச் ெசன்றனர்.ஒவ்ெவா வ ம் பலந்ேதாைவ ம்
ெபண்டாட் தாசன் கியாலாைவ ம் இஷ்டத் க்கு ைவ தீர்த்தான்.அப் றம்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக எல்ேலா ம் அவ்விடத்ைதவிட் அகன் றனர். ற்றத் க்
கூச்சல் ஊர்
வ ம் பரவி விட்ட . ஆனால் பலந்ேதா அப்ப ேய இ ம்
உலக்ைகையப் பி த் க் ெகாண் சுவேரா ஒட் நின் ெகாண்
ந்தாள்.
கியாலா வாயைடத் ப்ேபாய் அைறக்குள் ஓ ப் குந்
ேபானவன் எப்ெபா

ெகாண்டான்.உள்ேள

தனக்குத் தாேன சிாித் க்ெகாண்டாேனா,அவ

க்ேக

ெதாியவில்ைல.அவ ன விந்ைதச் சிாிப்ைபக் கண் , ஏற்கனேவ பயந் ெகாண்
ந்த குழந்ைதகள் இன் ம் பயந் விட்டன. அந்திக் க க் க ல் அந்தச் சிாிப்
அவர்க க்கு என்ன கி ையத் தந்தேதா, ஒேரய யாக வாய் அைடத் ப் ேபாய்க்
கிடந்தனர்.
.....அப்
ேகட்ட .
ேபான்றி
குப் ற வி
வந்தான்.

றம்,அேத ேநரத்தில் ெவளிேய ஏேதா ெபா ள் வி ம் ஒ அவ க்குக்
யல் காற்றில் ேதக்கு மரத் தின் கிைள ஒன் ஒ ந் வி ந்தாற்
ந்த .அவன் அலறிப் ைடத் க் ெகாண் ெவளிேய ஓ னான்.பலந்ேதா
ந் கிடந்தாள்.அவன் அவைளக் ைககளில் ஏந்தி உள்ேள க்கிக்ெகாண்

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏழாவ
மக்களிைடேய பரவிய .
------------------------

நாள் பலந்ேதா இறந்

விட்டாள் என்

ம் ெசய்தி
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16. க வில் ெதாங்கிய கணங்கள்
க ணா ங்கி எ ந்தாள்.இன்ைறயப் ெபா ைத லீ
டன் எப்ப ப் ேபாக்குவ
என் அவ க்குப் பி படவில்ைல.அன் ஞாயிற் க்கிழைம.ப க்ைகயி
ந்
எ ந்தி க்கேவண் ம் என்ற எண்ணேம க ணா க்கு எழவில்ைல.விந்ைதயானேதார்
அைற குைற மயக்க ம் தளர்ச்சி ம் அவள உட ன் ஒவ்ெவா பகுதியி ம் பாசி
ேபாலப் ப ந்தி ந்தன.
எத்தைனேயா இர களாக அவ

க்குத்

க்கேம வரவில்ைல. காைலயில்

ப க்ைகயி
ந் எ ந்தால், இர
வ ம் ைமல் கணக்கில் நடந் ேபாய் வந்த
ேபான்றேதார் ஆயாசம் அவைள ஆட்ெகாண்
க்கும்.வி யற்காைலயில் எ ந்தால்
மக்களின் உடல் ப்ேபால் இேலசாக ம் உற்சாகம் த ம்பியதாக ம்
இ க்கும்.ஆனால் அவேளா ெப ஞ்சுைம சுமந்தி ப்பவள் ேபால,கைளப்ேபா
விழித்தி ப்பவள்ேபாலத் ேதான் வாள்.
அன் இர அவ க்குத் க்கேம வரவில்ைல.வி யற்காைல யில் ேகாழி கூ ம்
குரல் ேகட் அவள் ெம வாக எ ந் லீ வின் கட்
ல் ேபாய்ப் ப த்தாள்.
ங்கிக் ெகாண்
ந்த லீ ைவேய ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தாள். பிறகு அவள சின்னஞ்சிறிய மாம்பழக் க ப் க் கன்னங்களில் தன்
கன்னங்கைள ஒத்திக் ெகாண்டாள்.அதற்குப்பின் அவள் எப்ெபா
கண்
உறங்கினாேளா, அவ

க்ேக ெதாியா .

காைலயில் உறக்கம் நீங்கிய ம் அ ணா அன்ைறய ெபா ைத எப்ப க் கழிப்ப
என் ேயாசிக்கலானாள். ங்குவதா,ப த் தி ப்பதா? எ ந் வி வதா?- இந்த
ேயாசைனயில் அவள் ெவகு ேநரம் வைர அப்ப ேய ப த்தி ந்தாள். லீ வின்
இைழந் வந்த ச்ெசா ையக் ேகட் க் ெகாண்
ந்தாள். அவள ேவைலக்காாி
சுடசுடத் ேதநீர்க் ேகாப்ைபையக் ெகாண் வந் அவள் அ கில் சிறிய ேமைஜமீ
ைவத்த ம் தான் எ ந் உட்கார்ந்தாள்.
"அம்மா! இன்னிக்கு என்ன, நீங்க எ ந்தி க்கப் ேபாவ தில்ைலயா?"
"அப்ப

ெயல்லாம் ஒண்

மில்ைல, கேடாாியா!இன்ைறக்கு

ஞாயிற் க்கிழைம,பா ...."
"இன்ைறக்கு ஞாயிற் க்கிழைம,நாைளக்குத் திங்கள்கிழைம. திங்கள்கிழைம
காைலயில்தான்.....
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"ேவண்டாம்,ேவண்டாம்!ஒன் ம் ேயாசிக்காேத.சிந்திக் காேத!"அவள் உள்ளி ந்
யாேரா உரக்கக் குரல் ெகா த் தார்கள்.
ேதநீர் அ ந்தி
ைவத்தாள்.

ந்த ம் அவள் ேகாப்ைபையத் தி ம்ப ம் ேமைஜேமல்

அவள் மண்ைடக்குள் ஏேதா ெப ம் யல் சுகிறாற் ேபான்ற இைரச்சல்,ேகாட்ைட
அ ப் எாிகிறாற் ேபான்ற குைடச்சல்! ெதாைலவி
ந் ஏேதா சீறிக்ெகாண்
வ கிறாற் ேபான்ற பிரைம!அவ
ேதான்றவில்ைல.
இன்

க்கு ஒன் ேம ெதாியவில்ைல;ஒன் ேம

ஞாயிற் க் கிழைம,நாைள திங்கட்கிழைம.திங்கட் கிழைம காைலயில்....

க ணா க காரத்ைதப் பார்த்தாள்.எட்டைர மணி ஆகியி ந் த .நாைளக்குப் பத்
மணிக்குப் பிறகு எந்த ேநர ம்.... எந்த ேநர ம்.... ஆம் உண்ைமயில் இன் ம்
இ பத்ைதந்தைர மணி ேநரம் தான் எஞ்சியி ந்த .
க ணா லீ வின் கத்ைத ேநாக்கினாள். லீ வின் நீண்ட பட் ப் ேபான்ற காிய
இைமகள் அவ ைடய உ ண்ைடக் கன்னங்களின் ஓரத்தில் இேலசாக நிழேலற்றிக்
ெகாண்
ந்தன. சு ண் ெதாங்கிய அவ ைடய ன்ெநற்றி மயிர்கள் ெகாத் க்
ெகாத்தாக ெநற்றிைய மைறத் க் ெகாண்
ந்தன.க ணா க்கு
மதி தீவான்
ெசான்ன நிைன க்கு வந்த ."ஐேயா அம்மா! உன் ெபண் இன் ம் ஐந்தா
வ ஷம் ெபாியவளாக இ ந்தால்,நான் என் ைடய ல த் க்குக் கல்யாணம் ெசய்
ைவத் என் ம மகளாக்கிக் ெகாண்
ப்ேபன்! ஏன் லீ ! நீ ஏெழட் ஆண் கள்
ன்னேம ஏன் பிறக்கவில்ைல?"
லீ ெவட்கத்ேதா ,"எனக்குத் ெதாியா ,அத்ைத! ஒ ேவைள எங்கள்
அம்மா க்குத் ெதாிந்தி க்கும். ெசால்ேலன் அம்மா!" என்பாள்.
அ சிாிப்பா,கண்ணீரா ெப
ச்சா? என்ன என் ெதாிய வில்ைல. க ணாவின்
ெதாண்ைடக்ேகறி அைடத் க்ெகாண்ட . க ணா ெவற் வாைய ஒ வி ங்கு
வி ங்கிக்ெகாண்டாள். ெதாண்ைடயில் அைடத் க்ெகாண்
ந்த ெபா ைள
எப்ப ேயா ெமன் வி ங்க யன்றாள்.
க ணா அலட்சியமாக ஆர்வமின்றிச் ெசய்தித் தாைளப் ரட்
ஹ

ல் குழந்ைதக

அ தான் சாி. லீ

க்ெகன்

இரண்

னாள். சப்

நல்ல படங் கள் வந்தி ந்தன. "ஆமாம்,

ைவ அதற்கு அைழத் ப்ேபாகிேறன். அப் றம்

ேமா,
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யாேதா; ெதாி யா " என்

எண்ணினான். உடேன க ணா லீ

ைவ எ ப்

பினாள். றப்பட ஆயத்தப் ப த்தினாள். "அம்மா, நான் எந்த 'பிராக்' ேபாட் க்
ெகாள;ளட் ம்?" என்

ேகட்டாள் லீ

.

க ணா அலமாாிையத் திறந் விட்டாள். லீ வின் பிராக்கு கள் ஸ்கர்ட் கள்
பிள ஸ்கள் எல்லாம் ஹாங்காில் ெதாங்கிக் ெகாண்
ந்தன. க ணாவின் ணி
மணிகள் ெவகு குைற வாகேவ இ ந்தன. பாக்கி எல்லாேம லீ வின் உைடகள் தான்.
"உனக்கு எ

பி க்கிறேதா, எ த்

உ த்திக் ெகாள்" என்றாள் க ணா.

லீனிவின் கத்தில் இேலசாக நிழலா ய . அவள் தன் தாையப் பார்த்தாள். க ணா
ேவ
றமாகப் பார்ைவைய ஓட் னாள். இரண் அ நகர்ந் ேமைஜயில் இ ந்த
ஒ
த்த கத்ைத எ த் ேநராக ைவக்கலானாள். தனக்குப் பின்னா
ந் வந்த
ஓைசையக் ெகாண் , லீ ஹாங்காி
ந் ஏேதா ணிைய
எ த் க்ெகாண்
க்கிறாள் என்பைத மட் ம் குறிப் பால் உணர்ந்தாள். கண்ணா
வில்ைலகள் பதித்த க ப் ஸ்கர்ட் ம் நல்ல மஞ்சள் நிறத்தில் ைகத்தறிப் பட் ல்
ைதத்த பிள ஸும் அவள் எ த் க்ெகாண்
க்கிறாள் என்பைதக் க ணா கண்டாள்.
ணிகைளக் ைகயில் எ த் க்ெகாண் லீ ேபசாமல் பக் கத் அைறக்குச்
ெசன் விட்டாள். சில நாட்களாக அவள் க ணா க்கு எதிாில் உைட
மாற்றிக்ெகாள் வதில்ைல. லீ
க்கும் தான் ெபாியவளாகி விட்டாற்ேபான்றெதா
எண்ணம் வந் விட்டதாகக் க ணா எண்ணினாள். "ைபத்தியக்காாி! ெபற்ற தாயிடேம
ெவட்கம் வந் விட்டேத!" க ணா க்கு அந்த ஒ கணம் மனச்சுைம சற் க்
குைறந்தாற் ேபான்றி ந்த .
க ணா ன்ேபாலேவ ேமைஜய கில் ேபசாமல் நின் ெகாண்
உைடமாற்றிக் ெகாண் தி ம்பிவிட்டாள். க ணா க்கு அன் லீ
காட்
ம் ெபாியவளாக உயர்ந் விட்டவளாகத் ேதான்றினாள்.
கேடாாியா ேமைஜ மீ

ேதநீர் ைவத் ச் ெசன்றி ந்தாள். "லீ

ந்தாள். லீ
ன்ைனக்

! சீக்கிரமாக இரண்

ேகாப்ைப ேதநீர் தயார் ெசய். நான் இேதா வந் விட்ேடன்!" என்றாள் க ணா, தன்
கத்தில் ேதான்றிய நிழல் சுைமைய லீ விடம் மைறக்க வி ம் பவள் ேபால.
ேமைஜ ெயதிேர உட்கார்ந் க ணா தன் ேகாப்ைபைய ஸ் னி னால் கலக்கிக்
ெகாண்
ந்தாள். ேதநீ க்குப் ேபாட்
ந்த சர்க்கைர எப்ெபா ேதா கைரந்தி க்கும்
என் ெதாிந்தி ந்த ெபா தி ம் அவள் ைககள் ஓயவில்ைல. லீ ெவண்ெணய்
தடவிப் பராட்டா சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தாள். லீ
ம் தன் கத்தில் ஆ ய நிழைல
மைறக்க மிக ம் பிரயாைசப்பட்
ைனந் தி ப்ப ேபாலக் க ணா க்குத்
திடீெரன் ேதான்றிய .
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ெவகுவிைரவில் லீ ெபாியவளாகி விட்ட ேபால ம். தனக் குச் சமமாக
வளர்ந் விட்ட ேபால ம் க ணா நிைனப்பில் ஆழ்ந் தாள். இ வ ம் சமவய ப்
ெபண்கள் என்ன, ெபண்மணிக ளாகேவ ஆகிவிட்டற் ேபான்றெதா எண்ணம்
அவைள ஆட் ெகாண்ட . இ வ க்கும் ெதாிந்த ெமாழி ஒன் . ஆனால் இ வ ேம
அம்ெமாழியில் வார்த்ைதயாடவில்ைல. இ வ ேம ஒ வ க்ெகா வர் ஆ தலாக
இ க்கெவண்ணி, ஏ ம் அறியாத வர்கள்ேபால ந ப்பதாக ம், எனேவ ேபச்சுக்கு
இடம் இல்லாமற் ேபாய்விட்டதாக ம் எண்ணினாள். எனேவ, அந்த ெமௗனத் ைதக்
கைலக்க, "லீ

, இன்

ம் ெகாஞ்சம் ெவண்ெணய் எ த்

க்ெகாள்ேளன்:" என்றாள்.

"ேபாேடன்!" அம்மாைவத் தி ப்திப் ப த் வதற்காகேவ ெவண்ெணய்
ேபாட் க்ெகாள்பவள் ேபாலத் ேதான்றிய .
"லீ

, உன் பால் ேகாப்ைபயில் ஓவல் ன் ேபாடட் மா?"

"ேபாேடன், அம்மா"
நாைளக்கு என்ன ஆகுேமா..... க ணா ேமல் ேயாசைனைய மிக ம்
நி த்திக்ெகாண்டாள்.

யன்

இ வ ம் தங்கைளச் சிங்காாித் க்ெகாண் சப் ஹ ஸுக் குப் ேபானார்கள்.
ஹா ல் இ ட்ைடப் பரவச் ெசய்வதற்காக திைரப்படத்ைத வாழ்த்தினாள். பட ம்
இ ட் ம் இ பத்ைதந் தைர மணிப் ெபா தில் சில பகுதிகைள வி ங்கின.
படம் பார்த்
ந்தபின் அவர்கள் 'க் ன்ஸ்ேவ'க்குச் ெசன் றார்கள். க ணா
லீ
க்கு ஜயப் ர் தயாாிப்பான கனத்த த் வைளயல்கள் வாங்கிக் ெகா த்தாள்.
சிறந்தெதா சி கைதப் த்தக ம் வாங்கித் தந்தாள்.
"என்ன சாப்பி கிறாய் லீ

?"

"ஒன் ம் ேவண்டாம் அம்மா"
இப்ப ச் ெசான்ன லீ

தாயாாின்

கத்ைதப் பார்த்தாள். அவள்

கத்தில் என்ன

கண்டாேளா, சட்ெடன் "அம்மா குவா ட் க்கு அைழத் ப் ேபாகிறாயா? ட ள்
ஸண்ேட சாப்பி ேவாம்" என்றாள்.
லீ ட ள் சண்ேட வாங்கிக்ெகாண்டாள். க ணா ஒ
ெகா த்தாள்.

கப் காப்பிக்குமட் ம் ஆர்டர்
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ேமைஜயில் ேமைஜக்கு அக்கம் பக்கத்தில் ெபா ளற்றெதா ெமௗனம் நிலவிய .
இ வ ம் ஒ ேநாக்க மின்றி இங்கும் அங்கும் பார்ைவைய ஓட் னர். பக்கத்
ஆசனங்களில் அமர்ந் தி ந்தவர்கைள மாறி மாறிப் பார்த் க்ெகாண்டனர்.
ெபா
சாய்ந் மாைலேநரம் வந் விடேவ கனாட் பிேள
அதிகாிக்கலாயிற் . சிறி ெதாைல ெசன்ற ம் க ணா லீ
நாம் ட் க்குப் ேபாேவாமா? அல்ல
ேகட்டாள்.
லீ சற் ேயாசித் விட்
என் ேகட்டாள்.

ேவ

எங்காவ

ல் ஆரவாரம்
ைவப்பார்த் "இனி

ேபாய் வ ேவாமா?" என்

" அம்மா, நாம் ரஜனிையப் ேபாய்ப் பார்த்தால் என்ன?"

"பார்த்தால் என்ன?-க ணா க்குத்

க்கி வாாிப்ேபாட்ட . 'லீ

ம் ஒ ேவைள

பஒயப்ப கிறாேளா எங்ேகயாவ ...எங்ேக யாவ .'
க ணா தன்ைனச் சமாளித் க்ெகாண் , "தாராளமாக. இப் ெபா ேத ேபாேவாம்"
என்றாள்.
ரஜனி லீ ைவ அைழத் க்ெகாண்
தாயார் க ணாவின் உள்ளத்ைத ஊ

தன் அைறக்குச் ெசன் விட்டாள். ரஜனியின்
விப் பார்ப்பவள்ேபால் பார்த் க்ெகாண்ேட

ஒ ேமாடாைவ இ த் ப் ேபாட் க்ெகாண்
ேகள்விப்பட்ட .........." என் நீட் னாள்.
க ணா க்கு அவ
ெசாற்க ம் கட்ேடா

உட்கார்ந்தாள். பிறகு, " நான்

ைடய அந்த ஊ
விய பார்ைவ ம் அந்த அ தாபச்
பி க்கவில்ைல. பிறர் எதிேர தன் யரத்ைதக் காட் க்ெகாள்ள

தன் ேசாகக் கைதையச் ெசால் க்ெகாள்ள அவள் நிைனத்தேத இல்ைல. 'ெதா ேநாய்
வந்த பிச்ைசக்காரன் மக்களின் அ தாபத்ைதப் ெபற நா ேபர் கூ மிடத்தில் ேநா ற்ற
அங்கங்கைளத் திறந் காட் க் ெகாள் வ ேபால..... சீ!என்னேவண் க்
கிடக்கிற ."இப்ப ஓ ய சிந்தைன.
எனேவ அங்கி ந்

எ ந்

எண்ணினாள்.ஆனால் அ

ேபாய் விட்டால் என்ன என்

எப்ப

க ணா

ம்? அதனால் ரஜனியின் அம்மாவின் ேபச்ைச

நீளவிடாமல் இைடயிேலேய ெவட் , "ஆமாம், நாைளக்குத் தீர்ப் ஆகிவி ம்!"
என்றாள்.
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"நாைளக்குத்தான் தீர்ப்பா?" ரஜனியின் தாயார் மீண் ம் ேபச் ைசத் ெதாடர
யன்றாள்.அதற்கு இடம் ெகா க்காமல் "ஆமாம் நாைளக்குத்தான்!" என்
ந்திக்ெகாண்
த்தாய்ப் ைவத்தாள். அப் றம் ேமேல ேபச்சுக் ெகா க்க ரஜனியின்
தாயா க்குத் ணி எழவில்ைல.
இ ட்

விழலாயிற் . குளி ம் அதிகமாகிய . க ணா லீ

ெகா த்தாள். "குழந்ைத!நாம் றப்பட லாமா?" என்

க்குக் குரல்

ேகட்டாள்.

" றப்படலாம், அம்மா எனக்கும் ெராம்பக் கைளப்பாக இ க் கிற !"- லீ
திடீெரன்

க்குேம

எப்ப த்தான் கைளப் த் ேதான்றியேதா, விளங்கவில்ைல!

ேபாய்ச் ேச ம்ேபா
கேடாாியா,"அம்மா!ெராட்

நன்றாகேவ இ ட்

விட்ட .

ெசய்ய ேவண்டாமா?"என்

ேகட்டாள்.

"அ ப்பிேல நீ ெராட் க் கல்ைலப் ேபா . இேதா நான் வ கிேறன்!."
க ணா தன் ைககளாேலேய சப்பாத்தி தயாாித்தாள். ப்ேபால, வட்டம் வட்டமாக
மலர்ந் நின்றன சப்பாத்திகள். அவற் க்கு ேமேல ெவண்ெணய் தடவினாள்.
சப்பாத்தி ெசய் ம் ெபா
அவள் ைககள் மாைவப் பிைசந்த ேபாலேவ,மனம் எ
எைதேயா பிைசயலாயிற் . உள்ளத்ைத எேதா ஒன் தி கித் தி கிப் ேபாட்ட .
அவள் குழந்ைதயாக இ ந்த ெபா
, அவ ைடய அப்பா பல்
ஒ க்கும் ெபா
அப்ப த்தான் தி கித் தி கி ஒ ப்பார்.
உண அ ந்தி
த்தபின் லீ
குந் ெகாண்டாள்.

லக்கக் குச்சிகைள

ேபசாமல் தன் ப க்ைகயில் ப த்

ரஜாயியில்

அவள அந்த ெமௗனம் ஒ ெப ம் அம்மிக் கல்லாக,கனத்த பாைறக் கல்லாகத்
ேதான்றிய . அதன் சுைமயைனத் ம் க ணாவின் இதயத்ைத அ த்திய .
"லீ

! குழந்ைத! நீ உன் ைக காலக

க்ெகல்லாம் கிாீம் தடவிக் ெகாண்

விட்டாேயா?" என் ேகட்டாள் க ணா, தன் இதயத்ைத அ த்திய அந்தச் சுைமக்
கல்ைல நகர்த்தித் தகர்க்க யல்பவள் ேபால.
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" அடடா! மறந்ேத ேபாய் விட்ேடேன, அம்மா!" லீ ரஜாயிக் குள்ளி ந்
சட்ெடன் எ ந்தாள். அ ஒ ெபாிய காாியம் ேபால. அைதச் ெசய்யா விட்டால்
க்கம் வரா

ேபால; அைத மறந்த

மாெப ந்தவ

ேபால.

" நீ இ . நான் எ த் க் ெகாண் வந் த கிேறன்!" என் கூறிக் க ணா
அலமாாியி
ந் கிாீைம எ த் ச்ெசன் லீ வின் ைகயில் ெகா த்தாள். அந்தக்
கணம் அங்கு நிலவிய இ க்கத்ைத ம்
க்கத்ைத ம் ஓரள சமனப்ப த்த நிைன
வந்தேத அந்தக் காாியம், அைத மனமார வாழ்த்தினாள்.
கிாீைமத் தடவிக்ெகாண்
க்ெகாண்டாள்.

லீ

ப த்

விட்டாள். கண்கைள

ம் இ க

க ணா ம் விளக்ைக அைணத் விட் ப் ப த்தாள்.
எத்தைன ேநரம் ேபாயிற்ேறா, ெதாியா !
பக்கத்

அைறயில் ெதாைலேபசி மணி ஒ த்த .

"ஹேலா!" க ணா ாிசீவைர எ த்தாள்.
" ஹேலா க ணா! என்ன ெசய்

ெகாண்

ந்தாய்?"

" அட, ேதாஷியா? ஒன் மில்ைல, சும்மாப் ப த் க் கிடந்ேதன்!"
" நான் மாைலயில் கூட உனக்கு 'ாிங்' ெசய்ேதன். நீ
" ஆமாம், நா
" லீ
"

ம் லீ

ம் சற்

ட் ல் கிைடக்கவில்ைல!"

ெவளியில் ேபாயி ந்ேதாம்."

எங்ேக?"
ங்கிவிட்டாள்!"

" சாி, ேவ ஒன் மில்ைல. ஏேதா ேதான்றிய , என்ன ெசய்
என் ேகட்கலாம் என் ! ேகட்ேடன்!"

ெகாண்

க்கிறாய்
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" ேதாஷி!"-ேதாஷி ம் அவேளா அப்ப ந க்கேவண்டாம் என் க ணா க்குத்
ேதான்றிய . ஏெனன்றால் ேதாஷி அவ க்கு உயிர்த் ேதாழி: உள்ளன்ேபா
பழகுகிறவள்.
"க ணா! நான் சிறி
ேகட்டாள்.

ேநரம் அங்கு வரட் மா! "ேதாஷி ெகஞ்சுவ ேபாலக்

"வாேயன்!" க ணா சிறி சுணங்கி விைட அளித்தாள். எந்தக் கஷ்டத்ைத ம்
யரத்ைத ம் அவ க்குத் தனிேய தாங் கத்தான் வி ப்பம். ஆனா ம் ேதாஷியின்
விஷயம் ேவ .
சிறி

ேநரத் க்ெகல்லாம் ேதாஷி வந்

"யாேரா

விட்டாள்.

வந்தி க்கிறாய்?"-க ணா ேகட்டாள்.

" ைரவர் வந்தி க்கிறான். வண்

கீேழ நிற்கிற !" என்றாள் ேதாஷி.

அப் றம் இ வ ேம ேபசாமல் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.
"ெகாஞ்சம் காப்பி கு க்கிறாயா?" என்

ேகட்டாள் க ணா.

"இந்த ேநரத் க்குக் காப்பி ஒன் ம் ேதைவயில்ைல!"
ேதாஷியின் ெதாண்ைட ம் ஏேனா அைடத் க் ெகாண்ட .
"ேதாஷி!சூடாக ஏதாவ சாப்பிடேவண் ெமன் எனக்குத் ேதான் கிற !"
என்றாள் க ணா. அவ க்குச் சும்மா உட்கார்ந் தி ப்பைதவிட ஏதாவ ெசய்ய
ேவண் ம் என் ேதான்றிய .
"சாி,காப்பி ேபா !"
க ணா அேத அைறயில் மின்சாரக் ெகட் ைலப் "பிளக்"கில் ெசா கினாள்.அப் றம்
அப்ப ேய தீவானில் வந் உட்கார்ந் ெகாண்டாள்.
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ேதாஷி ஒ

கணம் க ணாைவேய ேநாக்கினாள். பிறகு ேவ

றம்

கத்ைதத்

தி ப்பிக் ெகாண்டாள். இ ேபான்ற ேநரத் தில் யார் யாாிடம் என்ன ெசால் கிற ?
அவள் நீள ஒ
ச்சு இ த்தாள். பிறகு ெம வாக அைத ெவளிேய விட்டாள். க ணா
அவ ைடய ஆழ்ந்த ச்சின் ஒ ையக் ேகட் விடக் கூடாேத என் பயந் பயந்ேத
ெவளிேயற்றினாள்.
கனத் வளர்ந்த அந்த ெமௗனத்தில் இ வ க்கும் ெகட்
ல் தவிக்கும் நீாின் ஓைச
நனறாகக் ேகட்ட . இன் ம் நீர் நன்றா கக் ெகாதிக்கவில்ைல என் க ணா க்குத்
ெதாி ம். இ ந் தா ம் எ ந் ெசன் ெகட்
ன்
ைய அகற்றிக் ெகட்
க்குள்
குனிந் பார்த்தாள். அக்கம் பக்கத்தில் சி சி நீர்க் ெகாப் ளங்கள் த்திட் க்
ெகாண்
ந்தன. க ணா மீண் ம்
ைய
விட்டாள்.
"குளிர் காலத்தில் சூடான காப்பி உட
த கிற !" என்றாள் க ணா.

க்கும் உள்ளத் க்கும் எத்தைன இன்பம்

"எனக்கும் கு க்க ம் ேபால இ க்கிற !" என்றாள் ேதாஷி. உண்ைமையக்
ேகட்கப்ேபானால் அவ க்கு அந்த ேநரம் காப்பிேய ேதைவயில்ைல.
க ணா ேகாப்ைபைய எ த் வரச் சைமயலைறக்குள் ெசன்றாள்.
காப்பி தயாராயிற் . இ வ ம் ேபசாமல் தங்கள் தங்கள் ேகாப்ைபைய எ த் ப்
ப கலாயினர்.
"க ணா! ஒன் ம் ேபசமாட்ேடன் என்கிறாேய!" ேதாஷி அந்த ெமௗனத்ைதத் தாங்க
யாமல் ெசான்னாள்.
திடீெரன்

க ணாவின் விழிகளில் நீர் நிைறந்த . அவ

எல்லாம் அப்ெபா

எங்குதான் ஓ

ைடய பைழய

றாப்

மைறந் தேதா, ெதாியவில்ைல.

க ணாவின் ைககள் ந ங்கின. அவள் ேகாப்ைபைய ேமைஜ மீ ைவத் விட்டாள்.
ேதாஷி சட்ெடன் தன் ைகைய நீட் க் க ணாவின் விரல்கைளப் பற்றினாள்.
ஆதரேவா அவைளத் தடவிக் ெகா த்தாள். அப் றம் ேதாஷி எ ந் ெவளிேய
ேபானாள். கார் றப்ப
ாிடம் ெசால்

அ

கின்ற ஓைச ேகட்ட . தி ம்பி வந்த ேதாஷி, "நான்

ப்பிவிட்ேடன், இர

ைரவ

இங்ேகேய தங்கப் ேபாவதாக!"எ ன்றாள்.

இைதக் ேகட் க ணா க்கு ஆ த ம் ஏற்படவில்ைல; மா த ம் ஏற்படவில்ைல.
அப்ப ேய ேபசாமல் பிரைம பி த் தவள்ேபால் உட்கார்ந்தப ேய ைபக்குள்
ேபாட்
ந்த தன் இ ைககைள ம் எ த் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள்.
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ேதாஷி அவள் ேகாப்ைபைய எ த் அவளிடம் ெகா த்தாள். தன் ேகாப்ைபைய
எ த் ச் சி கச் சி கப் ப கலானாள்.
"நான் இந்த ேநரத் க்காகத்தான், இந்தக் கணங்க க்காகத் தான் இத்தைன
ஆண் களாகப் பயந் ெகாண்
ந்ேதன். இந்த ேநரத் க்குப் பயந் தான் நான்
பதின் ன் ஆண் கள் அந்த ட் ல் கழித்ேதன். ஆனால் ஒவ்ெவா கண ம்
சாகாமல் ெசத் க் ெகாண்
ந்ேதன்." ணா ேதாஷியிட ம் குைறவாக ம் தன்னிடேம
அதிகமாக ம் ேபசிக் ெகாண்
ந்தாள்.
ேதாஷி ெமௗனமாயி ந்தாள்.
"அந்த ட் ப்ப தாண் ெவளிேய ேபாய்வி வ என் நிைனத்த
ெபா ெதல்லாம் லீ வின் கம்தான் என்ெனதிேர வந் நின்ற .இம்மாதிாி ஒ
ேநரம் வந்தால் என்ன ெசய்வ என்ற அச்சம்தான் என்னைம அங்கி ந்
நகரெவாட்டாமல் கால் கைளக் கட் ப்ேபாட் வந்த "
"இேதா பார் க ணா! ஒ
ைற நீ ணிந்
மனத்ைதப் ேபாட் அரற்றிக்ெகாள் ளாேத"

இந்த

எ த்தி க்கிறாய். இனி

"மாட்ேடன், ேதாஷி! நான் ற்றி ம் உ தி ண் விட்ேடன். ளி ம்
மாறமாட்ேடன்" என்றாள் க ணா. இ ந்தா ம் அவள் இதயத்ைத யாேரா
பிராண் க்ெகாண்ேட இ ந்தார்கள்.
அவள் எ ந்

ெகட்

ல் இன்

ம் நீர் ஊற்றினாள். இரண் டாம்

ைறயாகப்

'பிளக்'கும்; ேபாட்டாள். அப் றம் எ ந் ம் உட்கார்ந் ம் அவள் தன்ைனச்
சமாளித் க்ெகாள்ள யன்றாள். சிதறிக்ெகாண்
ந்த எண்ணங்கைள ஒன் கூட்ட
ைனந்தாள்.
"வக்கீைலப் பார்த்தாயா?"
"இல்ைல. ேநற் ப்பார்த்த தான்"
"என்ன ெசான்னார்?"
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" ன்னால் ெசான்னைதேய தான் ெசான்னார். குழந்ைதையத் தாய்க்குக் ெகா ப்பதா,
தந்ைதக்குக் ெகா ப்பதா என்ப நீதிபதியின் க த்ைதப் ெபா த்த . அவர் என்ன
நிைனக் கிறாேரா என்றார்"
"இந்தச் சட்டத்ைதக்ெகாண்

உைடப்பிேல ேபா . தாய்க் குக் குழந்ைதமீ

உாிைம

கிைடயாதாேமா? ெப கிறவள் தாய், எல்லாக் கஷ்டங்கைள ம் அ பவிக்கிறவள்
தாய்," ேதாஷி ெபாாிந்

தள்ளினாள். வந்த ஆத்திரத்தில்.

தான்பட்ட கஷ்டங்கள் அவ்வள ம் க ணா க்கு நிைன
எப்ப

வந்தன. அவள் லீ

ைவ

வளர்த்தாள்? தந்ைதயின் அன்ைப ம் தாயின் அன்ைப= ம் அவள்

ஒன்றியாகேவ லீ

க்கு எப்ப

ெயல்லாம் ெகா த்தாள்? ஆனந்த

ைடய மனத்தில்

தன் குழந்ைத ெயன் க களவாவ ஆைச-ேமாகம் இ ந்த ண்டா? சிங்கம்சி த்ைதகள் கூடத் தங்கள் குழந்ைத குட் களிடம் அன்பாக இ க்கின்றன.
அவற்ைறக் காப்பாற் கின்ற றன. ஆனால் இந்த ஆனந்தன்.........
"உன்ைன உபத்திரவப்ப த் வதற்கு நல்ல வழி கிைடத்தேத இந்த ஆனந்த க்கு!
இரண்டைர ஆண் களில் நீ எத்தைன கஷ் டப்பட் நஷ்டப்பட் இந்த ட்ைட
டாக்கினாய்? இப்ப
கழித்

லீ

ம் ெபாியவள் ஆகிவிட்டாள். இத்தைன வ ஷங்கள்

உனக்குக் ெகாஞ்சம் நிம்மதி கிைடத்த ,

இப்ெபா

ேபாய் அவன் ம

ச்சுவிடப் ெபா

கிைடத்த .

க் ெகா த்தி க்கிறான்; குழந்ைதைய என்னிடம்

ஒப்பைடக்க ேவண் ெமன் ! யார் அவனிடம் ேகட்கிற ? அவன் அதனிடம்
அன்பாயி ப்பானா? அைத நல்லப யாகக் காப்பாற் வானா? அதற்கு ேவண் ய
ெசல கைளச் ெசய்வானா? அெதல்லாம் மாட்டான். இந்த ம
உன் மனத்ைதப் ண்ப த் வதற்குத்தான். ேவ

க் ெகா த்தி க்கிறேத

என்ன?" -க ணாவின்

கத்ைதப்

பார்க்கப் பார்க்கத் ேதாஷிக்கு ஆனந்தன்ேமல் ேகாபம் ேகாபமாக வந்த , எாிச்சல்
எாிச்சலாக வந்த .
ெகட்
ல் ெவன்னீர் தவிக்கும் ஒ வந் ெகாண்
ந்த . க ணா எ ந் ேபாய்
இன் ம் இரண் ேகாப்ைப காப்பி தயா ாித்தாள். தன் ேகாப்ைபைய ேமைஜ மீ
ைவத் விட் ப் பக் கத் அைறக்குச் ெசன்றாள். ேதாஷி ெம வாக எ ந் அந்த
அைறைய எட் ப் பார்த்தாள். க ணா லீ வின் மீ ராஜாயிைய விாித் ப் ேபார்த்திக்
ெகாண்
ந்தாள். ேதாஷி சட்ெடன் தி ம்பி ேசாபாவில் வந் அமர்ந்
ெகாண்டாள். க ணா அைறக்குத் தி ம்பியெபா
அவள் கண்கள் கலங்கியி ந்தன.
சிரமப்பட் க் கண்ணீர் ெப க்குவைதத் த த் க்ெகாள்ள யன்றதனால், கன்னத்
நரம் கள் ைடத் த்
த் க் ெகாண்
ந்தன. தீவானில் உட்கார்ந்த ம் க ணா தன்
இ ைககளா ம் கத்ைத இ கப் ெபாத்திக்ெகாண்டாள். அ த்த கணம் விம்மி
விம்மி அழலானாள். ேதாஷி ம் எ ந் வந் தீவானில் அவள் அ கில் அமர்ந்
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ெகாண்டாள். அவள் ேபசாமல் க ணாவின்
கரங்களால் சுற்றிப் பி த் க் ெகாண்டாள்.

க்கும் ேதாள்பட்ைடகைளத் தன்

நிைனத் ப் பார்க்கிேறன்...ஜட்ஜ்...லீ ைவ ஆனந்த க்கு ெகா த் விட்டார்
என் ைவத் க்ெகாள்.....அவ ம் லீ ைவ அைழத் க் ெகாண் ேபாய்விட்டார்
என் ைவத் க்ெகாள்.... இர ..இர ேநரங்களில் இவள்மீ யார் ராஜாயிையப்
ேபார்த்தி வி வார்கள்....?
க ணா எங்ேகயாவ ஒளிந்
கத்ைத மைறத் க்ெகாண்
அவள் ெதாண்ைடக்குள் ஏேதா பற்றி எாிந் ெகாண்
ந்த .

அழ வி ம்பினாள்.

க ணா தன்ைன எப்ப ேயா சுதாாித் க்ெகாண்டாள்.
"ஏன்,ேதாக்ஷி! நீ இங்ேகேய தீவானில் ப த் த்

ங்குவாய் அல்லவா?"

இர ேநரங்களில் எப்ெபா தாவ அவள் ட் ல் தங்க ேநர்ந்தால் ேதாக்ஷி
தீவானில்தான் ப த் உறங்குவாள் என் க ணா க்குத் ெதாிந்த விஷயம்தான்.
இ ந்தா ம் ஏேனா ேகட் ைவத்தாள். ேதாக்ஷி தைல அைசத் "ஆம்"என்றாள்.
க ணா உள்ேளயி ந் ஒ ெவள்ைளப் ேபார்ைவ எ த் வந் தாள். ஒ
ராஜாயி ம் எ த் வந்தாள். அவள் தன் இர உைடையத் ேதாக்ஷிக்குக்
ெகா த்தாள். கா யான ேகாப்ைப கைள ஒ
ேரயில் எ த் ைவத் க்ெகாண்
சமயலைறக் குப் ேபானாள்.
பிறகு....
விளக்ைக அைணத் விட்
க ணா க்கு எ
அவளாேலேய ஒ

அவள் தன் கட்

ேம விளங்கவில்ைல. தான் வி ம் வ என்னெவன்
க்கு வர
யவில்ைல. இந்த இர நீண் ெகாண்ேட

ேபாகேவண் ம், வி யேவ கூடா
இந்த இர

கழிந்

ல் ப த் க் ெகாண்டாள்.

ெபா

என்

வி ந்

சீக்கிரேம காணேவண் ம் என்

வி ம்பினாளா? அல்ல

விடேவண் ம், மனத் ப்

சட் ப் ட்ெடன்
க்கத்

க்கும் ஒ

நிைனத் தாளா? அவள் எைத ேம

வி ம்பவில்ைல. அவள் எைத ேம எதிர்ேநாக்க ம் இல்ைல. ஏன், அவள் எைத ம்
சிந்திக்கக்கூட வில்ைல. க வில் ெதாங்கும் கணத்தில் சிந்தைன எங்கி ந்
ேதான் ம்?
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இர ெவகுேநரம் ஆகிவிட்
ந்த .க ணா ெம வாக எ ந் தாள். ேபசாமல்
லீ வின் அ கில் ெசன் அவைள அைணத்த வா ப த் க்ெகாண்டாள்.
அப் றம்...ெம வாக லீ வின் கன்னங்களில் தன்
க்கும் உத கைளப் பதித்தாள்.
------------------------17. ஏமாற்றம்
நஸீப் அஸ்ஸாமி
ந் வி
ைறயில் வ ம்ெபா ெதல்லாம் தன் ஊ க்கு வந்
ஜம் க்காரக் கிழவிையக் கட்டாயம் பார்ப் பான். கிழவி ம் ஒ
ச்சில் அவ க்கு
வாழ்த் ைரக

ம் ஆசி உைரக

ஊ க்கு எப்ெபா

மாகக் குவித் வி வாள். 'என் மாளிைகக் கிளி

வந்த ? இன்

ம் எத்தைன நாள் ேவைல யில் இ ந்தாக

ேவண் ம்? ெவளி ாில் இ ப்பெதன்றாேல அ
அ பவிக்கிறாற்ேபாலத்தான். இ ந்தா

சிைறத்தண்டைன

ம் அதிேல என்ன தவ ? வயிற் ப்

பாட் க்காக உலகம் என்ன என்னதான் காாியங்கள் ெசய்யவில்ைல?' என்ெறல்லாம்
வாய் ஓயாமல் ஏதாவ ேபசுவாள்.
நஸீ ம் 'ஆமாம், ஆமாம்' என்

ஆமாம் ேபாட்

ஜம் க்காரப் பாட் யின்

ேகள்விக க்ெகல்லாம் ஏேதா ெசால் ச் சமாளிப் பான். உண்ைமையக்ேகட்டால்,
அவன் அவளிடம் இப்ப ெயல்லாம் ேபசிக் ெகாண்
க்கேவண் ம் என்பதற்காகேவ
வ வ தில்ைல. அவன் ஒப் க்காக ஒ கடைமைய நிைறேவற்றேவ தான் ேபாய்
வந்தான். எண்ப வய க் கிழவி, இன்னா ைடய மகன் ேவைல கிைடத் விட்ட
கர்வத்திேல ஒ
ைற வந் வணங் கிச் ெசல்வைதக் கூட விட் விட்டான் என்
மனத்தினால் கூடச் ெசால் க்ெகாள்ளக் கூடாேத என்பதற்காககத்தான் அவன் அப்
ப ச் ெசய்தான்.
கிழவியின் ேகள்விக க்குப் பதில் ெசால் ம் ெபா ெதல்லாம் அவ ைடய ைள
அஸ்ஸாம் ஆ களில் பாலம் கட் வதற்காகத் ேதாண்டப்ப ம் குழிகைளச் சுற்றித்தான்
வட்டமிட் க் ெகாண்
க்கும். கண் ராக்டர் சந்தாராம் என்ன மாய-மந்திரம் ெதாிந்
ைவத்தி ந்தாேரா, ெதாியவில்ைல! ஒ பாலம் கட்
த்த ம் அ த்த பாலம்
கட் வதற்குக் குத்தைக ெபற் வி வார். குத்தைக எ க்கும்ெபா
அவ க்கு நல்ல
கட் மஸ்தான இைளஞர்கேள ேவைலக்குத் ேதைவப்ப வார்கள். சந்த்ராம் அம்மாதிாி
ேநரங்களில் ஒ
ைற கிராமத்ைதப் ப ந் தாக வட்டமி வார். உடல் வ
ள்ள
இைளஞர்களாகத் ேத ப் பி த் ப் பல
ைமல்க க்கு அப்பால் இட் ச் ெசன்
ேவைல வாங்குவார். நஸீப் அவ க்குக் கிைடத்த தல் காண் ராக்
ந்ேத
அவேரா இ ந்தான்.
ஒ
ைற அவன் தன் சேகாதாியின் தி மணத் க்காகக் கிராமத் க்கு
வந்தி ந்தெபா
ஜம் க்காரக் கிழவிக்குப் பாாிசவா ஏற்பட் விட்டதாகக்
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ேகள்விப்பட்டான். கிழவியின் உட ல் ஒ

றம் ெசாரைணயற் ப்

ேபாய்விட்டதாக ம், அந்தப் பக்கத் உடல் உ ப் கைள ம பக்கத் உடல்
உ ப் களின் உதவியின்றி அைசக்கக்கூட
யா என் ம் அவ க்கு விளக்
கப்பட்ட . சல் க்குப் பயனில்லாத சுண் விரல், அதற் ெகன்ன வந் விட்ட ? அைத
அைசக்கக் கூடக் கிழவியினால்
யாமற் ேபாய்விட்ட ! இர -பகல் எந்த ேநர ம்
ஒ கட்
ல் ப த் க் கிடப்பாள். அந்தக் கட் ைல ம் அவ ைடய பிள்ைளகள்
உமிெகாட் ைவக்கிற அைறக்குள் ெகாண் ேபாட்
ந்தார்கள். பிள்ைளகள் ன்ேப
கூட அவ க்கு அடங்கியி ந்த தில்ைல. இப்ெபா
இன்ெனா
ன்ேனற்றம்
என்ன ெவன் றால்,

ட் க்கு வந்தி ந்த ம மகப் ெபண்கள்கூட அவள் ேபச் ைசக்

ேகட்பதில்ைல. உமிெகாட் யி ந்த அைறயில் கட்

ல் ப த்தவண்ணேம, நான்கு

ம மகப் ெபண்களில் ஒ த்தி அந்தப் பக்கமாக வரமாட்டாளா, அடங்கிக்கிடக்கும்
ஆத்திரம் அவ்வள ைவ ம் அவள்ேமல் ெகாட்ட மாட்ேடாமா என் கிழவி ெகாட் க்
ெகாட்ெடன் விழித்தவா த ணத்ைத எதிர்பாரத் க்ெகாண்
ப்பாள். அவள்
ேநாய்வாய்ப்பட் ப் ப த்த
தற்ெகாண்
ட் ேவைலகள் எ
ேம சாியாக
நைடெப வதில்ைல என்ப அவள் எண்ணம். எ ைமையப் பசுவின் ெதா வத்தில்
கட் யி ப்ப தாகத் ேதான் ம்.பசுைவ ஆட் ன் ைளயில் கட் யி ப்ப தாகப் ப ம்.
எத்தைனேயா ைறகள் அவள் க்கத்தில் லம் பிய கா களஙில் வி ந்தி க்கிற .
" இந்த நா கால் பிராணி கைளக் ேகாழிக் கூண் ல் ெகாண் ேபாய் ஏன்
திணிக்கிறீர்கள்? அந்தச் ேசவைல ஏன் மாட் ச் சங்கி ேபாட் க் கட் கிறீர்கள்?"
என்ெறல்லாம் பிதற்றியி க்கிறாள். இெதல்லாம் கூட ஒ ெபாிய விஷயம் இல்ைல.
அவ ைடய சின்ன ம மகள் ெபாிய ம மகளின் கட்
ல் ேபாய்ப்
ப த்தி ப்பதாக ம், ெபாிய ம மகள் ந

மகளின் கட் ைல ஆக்கிரமித் க்

ெகாண்
ப்பதாக ம் கூட அவ க்குத் ேதான்றியி க்கலாேமா, என்னேவா?
ஆனால் அவள்தான் சுவாதீனமற் க் கிடந்தாேள! எல்லாவற் ைற ம்
மனத் க்குள்ேளேய ைவத் ம கிக் ெகாண்
ந்தாள்.
கிழவியின் பிள்ைளகள் கிழவியின் ேநாய்க்காக மிக ம் வ ந்தி னார்கள்.
காட் ப் றாவின் இைறச்சிையச் சாப்பிட்டால் குணம் காணலாம் என் யாேரா
ஆேலாசைன கூறினார்கள். பிள்ைளகள் அக்கம்பக்கத் ப் பா ங் கிண களில் இ ந்த
எல்லாப் றாக் கைள ம் ஒவ்ெவான்றாகக் ெகாண் வந் ெகா த்தார்கள். யாேரா
ஊசி ேபாட்டால் சாியாகலாம் என் கூறினார்கள். தங் கள் சக்திக்குத் தகுந்தப
எவ்வள
ேமா அவ்வள ஊசி கள் ேபாடச் ெசய் ம் பார்த்தார்கள். உண்
உ த் ம் கு

யானவக் கு ம்பத்தில், சிறிய ெபாிய ெசல கள் வந்தால் அப்ப

என்ன

ேவ பா ெதாிந் விடப் ேபாகிற ? இப்ப ெயா காாியம் ெசய்ததனால் கு ம்பம்
ெதால்ைலக க்கு ஆளாகி ய என் பிற க்குத் ெதாியக்கூடா என்ேற அவர்கள்
யன் றார்கள். ஆனால், கிழவி ாிந் ெகாண் விட்டார்கள். தன் ேநாய்
சிகிச்ைசயினால் குணமாகக் கூ ய அல்ல என் . ஏமாற்றம் ஏற ஏற அவள்
மண்ைடைய இல்லாத ம் ெபால்லாத மாக எத்தைனேயா நிைன கள்
ற் ைகயிட்டன. தன் ம மகள்கைளப் பற்றிய-உண்ைமையக் ேகட்டால், ஊாில்
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உள்ள அத்தைன ம மகப் ெபண்கைளப் பற்றிய க த் க்கள் அைனத் ம் இப்
ெபா
ஏேதா உ வத்தில் ெவளிப்படலாயின. அத்தைன க த் க்கைள ம்
இத்தைன நாட்க ம் அவள் எப்ப அடக்கி ைவத்தி ந்தாள் என்பேத ஆச்சாியம்.
கிராமத்தில் உள்ளவர் கள் யா ம் இப்ெபா
அவைளப் பற்றி விசாாிக்கப் ேபாவ
தில்ைல. ெபண்க ம்-பிள்ைளக ம் கூட அவ க்கு ேவண் ய உணைவத்
தைலமாட் ல் ைவத் விட் த் தன் அ வல்கைளக் கவனிக்கலாயினர். நஸீைபப்
ேபால் யாராவ எப்ெபா தா வ ஊ க்கு வ கிறவர்கள் மட் ம் அவைளக் காண
வ வார்கள். நா வார்த்ைத உட்கார்ந் ேபசிச் ெசல்வார்கள். பல மாதங் கள் ஊ க்கு
வராமேல ெவளி ர் வாசம் ெசய்வதால் இந்தச் சம்பிரதாய விசாரைண.
ஐம் க்காரக் கிழவியின் உடல்நிைலப் பற்றிக் ேகட்ட ம் நஸீ க்கு மிக ம்
வ த்தமாக இ ந்த . நடமாட்டம் இ ந்த நாட் களில் ஊாில் உள்ள ஒவ்ெவா
ட் க்காரர்களின் குணநலங் கைள ம் ெதாிந் ெகாண்டால்தான் அந்தக் கிழவிக்குத்
க்கேம வ ம். இப்ெபா
நாள்
வ ம் அவளால் எப்ப க் கட் ேலா
கட் லாகப் ப த்தி க்க

ந்த ?

கிழவி ேபாகாத இடம் ஏ ? எங்ேகயாவ யாராவ ெசத் விட்டார்களா?
எல்ேலா க்கும் ன்னால் கிழவிைய அங்கு பார்க்கலாம். யார் ட் லாவ
கல்யாணம், கார்த்திைகயா?
அவளிடம்தான் ேயாசைன பாசைனகள் ேகட்பார்கள். எங்ேக யாவ

கட்டச்

சுவர் எ ப் கிறார்கேளா, அங்கும் அவள் ஆேலாசைன ெபறப்ப ம். எங்ேகயாவ
கிண ெவட் கிறார் களா, அங்கும் அவள் ேயாசைனக்கு மதிப் உண் . ர்ந்
ேபாகும் கிண கூட அவள் பார்ைவயி
ந் தப் வதில்ைல. நில அள காலத்தில்
ஒவ்ேவார் அ நிலத்தின் அன்ைறய மதிப் க்கூட அவ க்குத்ெதாி ம். கிணற் க்கும்
மரம் மட்ைட க க்கும்கூட ஒ விைல நிர்ணயிப்பார்கள். அ
தற்ெகாண்
அவ க்கு நல்ல மனப்பாடம். தன் பிள்ைளக க்குச் ெசய் ேநர்த்திமிகுந்த நிலங்கள்
கிைடக்க ெவகு ணிேவா அவள் ைனந்தாள். அதில் ெவற்றி ம் கண்டாள். பள்ளி
வாத்தியார் எந்தப் ெபண்ைணப்பார்த் க்ெகாண்ேட ெத வில் நடக்கிறான் என் கூட
அவ க்குத் ெதாி ம். கிராமத் க் கணக்குப்பிள்ைள யார் யார் ட் ல் ேபாக்குவரத்
அதிகம் ைவத் க்ெகாண்
க்கிறான் என்பைத ம் அவள் அறிவாள். கிழவி
ேநாய்வாய்ப் ப வதற்கு ன், பதிைனந் வயதான ஜாட் சி வன் பதி

ன்

வயேத

ஆன 'ஜீவர்' சாதிப் ெபண்ணின் நீர்க்குடத்ைதத் க்கி வி ம்ெபா
, இத்தைன
கனமான குடத்ைத க்கினால் ெபண் ணின் இ ப் ஒ ந் வி ம் என் ெசான்னான்.
இந்தச்ெசய்தி பிற க்குத் ெதாி ேமா ெதாியாேதா, ஜம் க் கிழவிக்குத் ெதாி ம்.
இைதக்காட்
ம் இன்ெனா விஷய ம் அவ க் குத்ெதாி ம். ஜீவர்ப் ெபண்
ெசான்ன தான். "இந்த ஜாட் பிள்ைளைய என்னால் இ ப்பில் க்கிக்ெகாண்
நடக்க
ம்' என் அவள் சவால் விட்டாளாம். ஆ மாதமாகப் ப த்த
ப க்ைகயாகிவிட்டதனால் அந்த ஜீவர்ப் ெபண் ஜாட் பிள்ைள யாண்டாைனச்
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ெசான்னப ேய இ ப்பில்
ெதாியா .

க்கி ைவத் க் ெகாண்டாளா என்ப

மட் ம்தான்

நஸீப் அவள் நிைலையக் கண் ஆ தல் ெசால் வந்த ெபா
அவ க்குத்
ெதாண்ைடைய அைடத்த . ஆ மாதங் களாகத் தன் உள்ளத்தில் சிைறப்பட்
ந்த
அத்தைன விஷயங் கைள ம் ஒன் கூட விடாமல் எ த் ச் ெசான்னாள் ஜம் க்காரக்
கிழவி. அந்த ஆண்
ெக த்

ப வம் எப்ப ப் ெபாய்த்

விட்ட ? எ க

ம் ெவட் க் கிளிக

விட்ட ? ெபய்த மைழ எப்ப க்
ம் தான்யக் கதிர்கைள எப்ப த்

ெதாண்ைடையேலேய க த் க் குதறி விட்டன? ேவப்பம் இைலகைளக் கூட
விட் ைவக்க வில்ைல, ெவட் க்கிளிகள்! மரம் -ெச கள் எப்ப

ெமாட்ைடயாகி

விட்டன? ேபாதாக்குைறக்குச் ேசாதிடர்கள் ேவ சும்மா இ க்க விடவில்ைல.
இ கா ம் கூடாத எட் க் கிரகங்கள் இப்ெபா
கூடப் ேபாகின்றன என் கூறி
வநதனர். நீர்- நிலம் காற் எல்லாம் ஒன்ேறா ஒன் ேசர்ந் பிரளயமாகி விடப்
ேபாகின்றன என் ம் விஷயம் சி குழந்ைதக க்குக்குக் கூடத் ெதாிந்தி ந்த .
அன்றாட வாழ்க்ைக பைழயப ேய நடந் ெகாண்
ந்த என்ப ேவ விஷயம்.
ஜாட் மக்கள் அேத பைழய உற்சாகத் டன் ெவட் க்கிளிகளிடமி ந் பயிர் கைளக்
காப்பாற்ற யன் ெகாண்
ந்தனர். இளம் ெபண் க ம் ஆண்க ம் ன்ேபாலேவ,
கிணற்றங்கைரகளி ம் கைட கண்ணிகளி ம் வாய்க்கால் கைரகளி ம் சந்தித் க்
ெகாள் வார்கள்; விழி ெமாழி ேபசி மகிழ்வார்கள். வாளிகளில் தண்ணீர் எ த் க்
ெகாண்ேடா அல்ல கைட-கண்ணிகளி
ந் கடைல-பட்டாணி வாங்கித் தின்ற
வண்ணேமா ஏ ம் அறியாத வர்கள் ேபாலத் தி ம் வார்கள்.
கிழவியின் கா களில் சில விஷயங்கள் வி ம்; சில விஷயங் கள் விழா . ஆம்,ஒ
பரபரப்பான வதந்தி பஞ்சாப் மாநிலம்
வ ம் பரவியி ந்த . அ கிழவியின்
கா களில் வி ந் த . பாக்ரா ஏாியில் நீர் மட்டம் மிக ம் ஏறிவிட்ட

என் ம், அந்த

நீைர இனி அைணயினால் கட் நி த்த
யா என் ம், அைண எந்த ேநர ம்
உைடத் க் ெகாள்ளலாம் என் ம் மக்கள் ேபசிக் ெகாண்டனர். அைண உைடந்தால்
என்ன ெதால்ைல கள் ஏற்ப ம் என்பைதக் குழந்ைதகள் தற் ெகாண் அறிந்
தி ந்தார்கள். பாஞ்சால மண்ேண கடல் ெவள்ளத்தில் குந் மைறந் வி ம் என்
ேபசிக் ெகாண்டார்கள். இலந்ைத மரம், க ேவல மரம் மட் ம் அல்ல, அரசும் ஆ

ம்

கூட ேவேரா பறிந் சாய்ந் விட ேவண் ய தான். நஞ்ைச, ஞ்ைச,தாிசு, விைள
நிலம் என்ற பாகுபா இனி இ க்கா . காற் ம் மைழ ம் ஆ களின் ேபாக்ைகேய
கூட மாற்றி அைமத் விடலாம். ேசா ெவன் ெப கும் நீேராட்டத் க்குக் கா ேம ,குழி- பள்ளம் இைவெயல்லாம் எங்ேக ெதாியப்ேபாகிற ? ஆ க ம்
வாய்க்கால்க ம் ெபா ச் சாைலகைளப் ேபால ேநர்க்ேகா பி த் ஓடத்
ெதாடங்கலாம். ஒவ்ெவா வ ேம மனத் ள் பயந் ெகாண்
ந்தான். ஆனால்
ெவளியில் சிாித் ப் ேபசுவ ேபாலக் காட் க் ெகாண்
ந்தான். பிரளய ெவள்ளத்ைத
எண்ணி எல்ேலா ேம பயந் ெகாண்
ந்தனர். பயப்படாதவர்கள் சி
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குழந்ைதகள்தான், யாேரா ஒ

வழிப்ேபாக்கன் அக்ேராட் ெகாட்ைடகைள ைவத்

விைளயா க் ெகாண்
ந்த சி வர்கைளப்பார்த் , "இப்ப ப் ேபயாட்டம் ாி ம்
திப் ய ல் இத்தைன உற்சாகத்ேதா உங்க க்கு எப்ப விைள யாடத்
ேதான் கிற ?" என்

ேகட்டான். ஓர் அலட்சியம் பி த்த ைபயன் அதற்கு பதில்

ெசான்னான்:" விைளயாடாமல் என்ன ெசய்வ ? இன் ம் ெகாஞ்ச நாட்களில்தான்
உலகம்
யப்ேபாகிற என்ற எங்கள் அப்பா ெசால் கிறாேர!" விைளயா த் தீர்த்
விடேவண்டாமா என் ேகட்ப ேபா
ந் த அவன் பதில். இந்த நிைலயி ம
நஸீப் தளர்ந் விடவில்ைல. மற்றவர்கைளப்ேபால் அஞ்சி நஸீப் தன் தங்ைகயின்
தி மணத் ேததிைய ஒத்திப்ேபாட வில்ைல என்பைத அறிந் ஜம் க்காரக் கிழவி
மகிழ்ந் ேபானாள். தன் பிள்ைளகளிடம் ேகட் க்ெகாண் அந்தத் தி மணத்தில்
ேபாய்க்கலந் ெகாள்ளேவண் ம் என் கூட ஆைசப்பட்டாள். அவள் ேபச்ைச
ஜனங்கள் காதில் வாங் கிக்ெகாள்ளவில்ைல என்றால் என்ன ஆகிற ? ேகட்டால் ேகட்
கட் ம், ேகட்காவிட்டால் ேபாகட் ம். அவ

க்கு ஏதாவ

ெசால்ல வாய்ப் க்

கிைடக்கும் அல்லவா?
"குழந்தாய்! நீ காரணத்ேதா தான் வந்தி க்கிறாய். என்ைன

ம் உன் தங்ைக

கல்யாணத் க்கு அைழத் ச்ெசல்வாய் அல்லவா? நான் இந்த அைறக்குள்ேளேய தான்
அைடந் கிடக்கிேறன். பகல் ெபா திேல என்ைன ஓர் ஆசனத்திேல
உட்காரைவத் த் தி மண மண்டபத் க்கு இட் ச் ெசல் . இன் ம் எத்தைன நாள்
இப்ப நான் உயி டன் இ க்க ேமா, ெதாியவில்ைல! சாவதற்கு ன்னால்
கிராமத்ைதயாவ ஒ
ைற பார்த் ைவக்கிேறன்!" என்றாள் கிழவி.
அதற்குேமல் ஜம் க்காரக்கிழவி ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. ெசால்வதற்குேவ
என்னதான் இ ந்த ? அைதத்ெதாடர்ந்

அவ

க்கு இன்

ம் ஒ

ேயாசைன ம்

ேதான்றிய . 'தன் ேநாையப் பற்றிக் ேகட் ப் பார்த்தால் என்ன? இந்தப் பாாிச
வா

க்கு யாராவ

கூட இதற்கு ம ந்
அவள் ம ப

பி த்தி க்கிறார்களா தி தாக? கல்கத்தாவிேல

கிைடப்பபதில் ைலயா? ஏதாவ

நல்ல ம ந்தாகச் சாப்பிட்

ம் கிராமத்தின் சுக - க்கங்களில் கலந் ெகாள்ள வழி இல்ைலயா?

எப்ப யாவ , எந்த
யாதா?

ம ந் கண்

ைறயிலாவ

அவள் உட

ன்ேபால ேநாய் ெநா யின்

வாழ

க்கு ஒ

காய கல்ப சிகிச்ைச ெசய்ய

யாதா? தா மாறாகப் ேபாகும்

தன் கு ம் பத்ைத ம், சி கச் சி கச் சித ம் தன் கிராமத்ைத ம் தன் ைகப்பி யில்
ெகாண் வந்

ஒன்

கூட் ைவக்க

யாதா? அவள் ேநாய்க்கு இங்கில்லா விட்டால்

அங்ேக ெயன் ேவ எங்ேகயாவ ம ந் இல்லாம ம் ேபாகுமா? கண் ராக்டர்
சந்த்ராம் நிைனத்தால் அவ க்கு எ
ம் கிைடக்கும். அவள் ன்ேபாலேவ
ஆகிவிட
ம். சந்த்ராம் கிராமத்தில் உள்ள பாதி மக்கைள எப்ப எப்ப ேயா
கைடத்ேதற்றி இ க்கிறான். ஒ கிழவியின் குைறைய அவனால் தீர்த் ைவக்க
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யாதா? என் எண்ணினாள். ேமஸ்திாி சந்த்ரா ம் நஸீ ம் ேசர்ந் கட ளின்
க த்ைதப் பி த் அவள கில் இ த் வந் நி த்தேவண் ம். கிழவியின்
கால யில் வி ந் வணங்கித் தான் ெகா த்த ேநாையத் தி ம்பப் ெபறேவண் ம்
என் வி ம்பினாள். கிழவியின் எண்ணத்தில் சந்தாராம் ஒ பாம் பாட் அல்ல
விஷக்க மந்திரவாதி. தன மந்திர சக்தியால் க த்த பாம்ைபேய வரவைழத்
விஷத்ைதக் க வாயி
ந் எ க்கும் ஆற்றல் மிக்கவன். பாம் அவன் ெசான்னப
எல்லாம் ஆ விஷத்ைத உறிஞ்சி எ த்தாகேவண் ம்.
த ல் தி மணத்தில் கலந் ெகாள் ம் எண்ணம், அைதத் ெதாடர்ந் உடல்
நல
ம் நிைனப் - இரண் னா ம் ஜம் க் காரக் கிழவியின் கத்திேல த்ெதாளி
ஒன் பிறந்த . நன் றாக இ க்கும் அைர உடலாேலேய கிழவி எ ந் நடக்கத்
ெதாடங்கி வி வாள் என் ேதான்றிய நஸீ க்கு. இன் ைறய உலகத்தில்
குணப்ப த்த
யாத ேநாய்கேள கிைட யா . டாக்டர்கள் கட்டாயம் எந்த
ேநாைய ம் குணப்ப த்தி வி வார்கள். அதனால் கிழவி நம்பிக்ைக இழக்கத்
ேதைவயில்ைல என் ஆ தல் அளித்தான் நஸீப்.. ஆனால் அைதக் ேகட்ட ம்
கிழவியின் கத்தில் சிய ஒளி சட்ெடன் குைறந்த . ஒ ேவைள அவள் ற்றி ம்
குணமாக வி ம்பவில்ைலேபா ம்! அவள் ேநாய்வாய்ப்பட்ட ஆ மாதத் க்குள்
உலகம் அ ேயா மாறிவிட்டதாக அவ க்குத் ேதான்றிய . கிழவியினால் அைத
மீண் ம் தன் ஆதிக்கத்தில் ெகாண் வர
யா என் ம் பட்ட . அவ ைடய
பிள்ைளகள் ம மகள்கள் உற்றார்- உறவி னர்கள் எல்ேலா ேம எப்ப எப்ப ேயா
மாறிப் ேபாயி ந்த னர். ன்ேபாலேவ அவர்கள் தனக்கு மாியாைத காட்டேவண் ம்
என்

எப்ப க் கிழவியால் கூற

ம் அல்ல

வ

க்கட்டாயப் ப த்த

மா?

கிராமத்தில் ம எ திக்ெகா க்கிற வன் இ க்கிறாேன, அவன் ெசால்வ ண் .
ேசர்ந்தாற்ேபால நா நாட்கள் தா க்கா ஆபீசுக்குப் ேபாகவில்ைல என்றால் அந்த
வட்டாரேம அ ேயா மாறிப் ேபாயி க்குமாம். அவ ைடய நிரந்தர வா க்ைகக்
காரர்கள்கூடப் திதாக ஆைளப் பி த் க்ெகாண் வி வார்களாம். இவன் பக்கம்
தி ம்பிப் பார்க்கமாட்டார்களாம். அ ேபால...... கிழவிக்கு உடல் நிைல ெகாட் ஆ
மாதங்க க்குேமல் ஆகிவிட்ட . அவள் ஆட்சி உலைக இப்ெபா
யார் பி த் க்
ெகாண்
க்கிறார்கேளா, யார் கண்டார்கள்? உடல் நல ற்றா ம் அவள் ஆட் ப்
பைடத்த உலகத் க்கு மீண் ம் எசமானியாக
யா என்பைத நிைனத்தெபா
அவ

க்ேக அச்சமாயி ந்த . இனி அவைள யார் அறிவார்கள்,

ெபா ட்ப த் வார்கள்?....... அவள் மிக ம் வாட்ட ற்றாள். ஆமாம், இனி அவள்
யார்

ட் த் தி மணத்

க்குப் ேபாய் என்ன ஆகேவண் ம்? பிறர் மகிழ்ச்சியிேல

அவ க்கு என்ன கவர்ச்சி? அவள் நிைலதான் இறந்தர்கைளக் காட்
பிாிந்தவர்கைளக் காட்
ம் மட்டமாகி விட்டேத!

ம்

நஸீப் ேபசாமல் ஜம் க்காரக் கிழவியின் கத்ைதேய பார்த் க் ெகாண்
ந்தான்.
அவள் கத்தில் மனத்தின் கவைலகள் அைனத் ம் அச்சு எ த் க்கள்ேபாலத்
ெதளிவாகத் ெதாிந்தன. அகத்தின் அழகு கத்தில் ெதாி ம் என்ப எவ்வள
உண்ைம! அவ ைடய விழிகள் ெதாைலவில் சூன்யத்தில் பதிந்தி ந்தன. அவள் தன
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உள் கண்களால் மக்கள் எட் க் கிரகங்களின் ேசர்க்ைகக்குப் பயந் தைல ெதறிக்க
ஓ வைதக் காண
ந் த . அப்ப ஓ அவர்கள் தங்கள் தங்கள் சாமான் ெசட்
க டன் குன் களின் உச்சியில் இ ப்பிடம் அைமத் க் ெகாள் வைதக் கண்டாள்.
அவ ைடய கு ம்பம்
வ ம் அவைள அந்த உமிெகாட் ம் அைறயிேலேய
விட் விட் ராணி அம்ைம யின் குன்றில் சரண் குந்தி ப்பதாக ம் ேதான்றிய .அவ
ைடய கு ம்பத்தில் யா க்குேம அவளிடம் எவ்விதப் பற் த ம் இல்ைல
என்பைத ம் அவள் கண் கூடாகக் கண்டாள்.
ஆண்டவன் அலகிலாதவன் தான். பாக்ரா ஏாியில் வாய் த ம்ப, கைர உைடய
எத்தைன நீைரச் ேசமித்

விட்டான்? அவைனப் ேபாலேவ நீாின் அக்கைரைய ம்

அல்லவா காண
ய வில்ைல! ஏாி நீர் உலகில் நஞ்ைசக் கலக்குவ ேபால ம், உள்
க்குள் கு றித் தத்தளிப்ப ேபால ம் கிழவியின் கண்களில் ெதளிவானெதா
சித்திரம் ேதான்றிய . இ ேபான்ற வதந்தி கள் ெபாய்யாவதில்ைல என் அவள்
எண்ணிணாள். அவள் இளம் ப வத்தினளாக இ ந்தெபா
குெவட்டா மி
அதிர்ைவப் பற்றி எத்தைனேயா ெசய்திகள் ேகள்விப்பட்ட ண் . அப் ெபா
அவற்ைறெயல்லாம் ேகள்விப்பட் அவள் மனம் மிக வ ந்தியி க்கிற . ஆனால்
பாக்ரா அைண உைடயப்ேபாகும் ெசய்தி அவ க்குத் ெதய்வம் த ம் சிறந்த வரமாகத்
ேதான்றி ய . அந்த உைடப்பில் பஞ்சாப் மாநிலேம அல்லவா வி தைல ெபற் வி ம்!
இத்தைன நீைரத் ேதக்கி அைண கட் னாேன, அந்த இஞ்சினீயைர ஒ

ைற

பார்த்தாள் என்ன என்ற ஆைச கிழவி யின் உள்ளத்திேல எ ந்த . 'ஒ நாள் இந்தக்
கிழவி பாாிச வா வினால் பீ க்கப்பட் வாழ்ைவச் சுைமயாகக் க தித் தவித்
உ குவாள். அன் இத்தைன ெபாிய அைண மக்கி ம ந்த ேசாளக்ெகால்ைல
ெபாம்ைமேபால ஒ ந் உைடந் வி ம்'என் அந்த இஞ்சினீய க்குக் கட்டாயம்
ெதாிந்தி க்கும் என்ற நம்பிக்ைக அந்தக் கிழவிக்கு.
கிழவி சூன்யத்தி

ந்

தன் பார்ைவைய தி ப்பி அ கில் இ ந்த நஸீைபப்

பார்த்தாள்."ஆமாம்,இந்தப் பாக்ரா உைடப்ைபப் பற்றி உனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்
அல்லவா? உண் ைமையச் ெசால்

! இன்

கின்றன? இந்தக் ேக ெகட்ட அைண இன்

ம் எத்தைன நாட்கள் பாக்கி இ க்
ம் ெகாஞ்சநாட்கள் தாக்குப்

பி க்குமா,பி க்காதா?" என் ேகட்டாள். பாக்ரா அைண உைடவதில் கிழவிக்கு
மகிழ்ச்சிதான் என்பைதப் பக்கத்தில் இ க்கும் நஸீப் ாிந் ெகாள்ளக்கூடா
என்பதற்காக உள்ளத் ைதச் சுைம அ த் வ ேபான்ற கரகரப்பில் ெசாற்கைள
உதிர்த்தாள் கிழவி. நஸீ ம் கிழவியின் உள்ளத்தில் பாக்ரா அைணையப் பற்றிக்
ெகாதிக்கும் எண்ணங்கைளப் ாிந் ெகாள்ள வில்ைல. ெசால்லப்ேபானால் அ
இயல் தாேன? ஒ வ ைடய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இன்ெனா வர் குந்
றப்ப வெதன் ப அவ்வள இேலசான காாியமா? அேதா ,அ மாதிாி ஒ
நிகழ்ச்சி அவ ைடய அறி க் ெகட் யவைரயில் சமீபத்தில் நிகழக்கூ ம் என் ம்
ேதான்றவில்ைல. "பாட் ! நீ என்ன, இல் லாதெதற்ெகல்லாம் பயந்ேத சாகிறாேய!
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உனக்கு என்ன வந்

விட்ட ? அைண ம் உைடயா , கிைண ம் உைடயா .

அைதக் கட் யி க்கிறவர்கெலல்லாம் ஒன் ம் ெதாியாத சாதரண மனி தர்களா?
ேவைலத் திறன் மிக்க பல ைடய ைகவண்ணம் அதில் கலந்தி க்கிற . ஒன் ம்
ெதாியாத காட் மிராண் ப் பசங் கள் இப்ப

ஒ

ெபாய்ையக் கிளப்பிவிட்டால்,

விஷயம் ெதாிந்த வர்கள் நம்பலாமா? நீ சிறி ம் கவைலப்படாேத. நன்றாகத் ங்கு!
ஒ தீைம ம் வரா உன் அைணக்கு!" என் அவன் கிழவிக்கு நம்பிக்ைக ஊட் ம்
வைகயில் ேபசினான்.
இைதக்ேகட் க் கிழவியின் கம் ஆய்ந்த பஞ்சுேபால் ெவ த்
விட்டைதக்கண்டான் நஸீப். அவள் உட ல் ஒ
றத் நரம் கள் படபடெவன்
த்தன. 'என்ன'

க்கும் உள்ளத்ேதா

ேகட்டாள் கிழவி. இப்ப யா அவ

க்கு ஓர்

ஏமாற்றம் கிட்டேவண் ம்? அதிர்ச்சியில் ேசார்ந் ேபாய் அப் ப ேய கட்
ல்
வி ந் விட்டாள். அவ ைடய உணர்ச்சி ள்ள பாக ம் உணர்ச்சியற் விட்டாற்
ேபாலத் ேதான்றிய .
-------------------18. விஷக்க

ேவைள

ஏறக்குைறய நள்ளிர ேவைளக்கு ரசனா கன
க த் விட்டாற் ேபால.
அவள்
எ ந்

க்குற்
உட்கார்ந்

கண்டாள். அவள் கால்களில் பாம்

விழித் க்ெகாண்டாள்.
ெகாண்டாள்.

விளக்ைகப் ெபாெ◌ா த்தினாள். காைலத் தஎடவிப் பார்த்தாள். ப க்ைகைய
உதறினாள். ஆனால் அ ேவா ெவ ங்கன .
ஒ ேவைள தல்நாள் நிகழ்ச்சி அவ க்கு நிைன வந்தி க்க ேவண் ம். சினிமா
ேபாகும்ெபா
அவள் ஒ மலைரப் பறித் த் தன் ெகாண்ைடயில்
ெச கிக்ெகாண்
ந்தாள். அப்ெபா
அவள் தாயார் ெசான்னாள்: "காைல மாைலக்
க க் க ல் ச்ெச களில் ைகைவக்காேத. ஆவணி ,மாதம், பா ! ெச களில்
ெபாட் இ க்கலாம்"

ச்சி-

ஆவணி மாதத்தில் மைழ ெபாழிகிற . மலர்கள் மலர் கின்றன ெச களில்; தாவர
மைனத் ம் மகிழ்ச்சியில் மலர் கின்ற . ஊஞ்சல்கள் ேபாடப்ப கின்றன. அப்பம்
ேபான்ற இனிப் கள் ெசய்யப்ப கின்றன. பண் ைகையச் சாக்காகக் ெகாண் உடன்
பிறந்தவர்கள் வந் தங்கள் சேகாதாிமார் கைளப் குந்த ட்
ந் பிறந்த
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ட் க்கு அைழத் ச் ெசல் றார்கள். அப் றம்........ இேத மாதத்தில் ச்சி
ெபாட் க ம் பாம் க ம் நிைறயத் ெதன்பள கின்றன.--ரசனா ேயாசிக்கலானள்.
எங்ேகேயா ெதாைலவில் நாய்கள் குைரத் க்ெகாண்
ந்தன. இறக்ைககைள
அ த் க் ெகாண் கன்னங்காிய பறைவ ஒன் இரவின் இ ட் ேல அவர்க ைடய
ட் க்கு ேமலா கப் பறந் ேபாய்க் ெகாண்
ந்த .
எனக்கு இந்தக் ெகட்ட கன ஏன் வந்த ? பாம் க த்தால் மக்கள் இறந்
ேபாய் வி கிறார்கேள! ஆனால் நான் இறக்க வி ம்பவில்ைல. எனக்கு இன்
சாகும் ேவைள வரவில்ைல!
சாவதற்கும் ஒ ேவைள, ஒ ெபா
ெகாண்டாள். அவள் ட் க் குழாயி
ெகாண்
ந்த .

கூடப்
ம்

உ◌்ண்டா?- ரசனா தன்ைனத்தாேன ேகட் க்
ந் நீர் ெசாட் ச் ெசாட்டாக வி ந்

அவள் கவனம் கனவிேலேய ேபாய் லயித்த .
ஆம், ேவைள-ெபா
, ேநரம் நாழிைக என்பெதல்லாம் ெவளி லகுக்கு மட் ம்
இல்ைல. மனத் க்கும் உண் . ஒ ேநரத்தில் நமக்கு அக்கம் பக்கம் எ
ேம
ெதாிவதில்ைல. இன் ெனா ேநரத்தில் அந்த ேநரம் மல தட் த் ேதான் ம். பலத்த
காற்
யெலன சும். ேபயாட்டம் ஆ ம். அ ேவ சாகும் ேவைளயாக இ க்கலாம்
அல்லவா? ரசனா தன்
சிந்தித்தாள்.

ச்சுக்காற்றில் இரவின் அ த்தத்ைத உணர்ந்தவாேற

ஆனால் நான் இப்ெபா ேத சாகவி ம்பவில்ைல. இந்தப் றம் என் டன்
அரவிந்தன் இ க்கிறார். அந்தப் றம் எங்கள் வ ங்காலம் நிற்கிற . வழிெந க
மலர்கள் த் க் கு ங்கு கின்றன. அரவிந்தன் ஒ
ைவ எ த் என் ெகாண்ைடயில்
சூட் னார்.
ஒ

மின்மினி இ ளில் விளக்கு ஏந்திப் பறந்த . இந்ேநரம,◌் வைர அ

இங்ேகதாேன சுற்றிக்ெகாண்
ாியவில்ைலேய!

ந்த ? அதற்குள் இப்ெபா

ரசனா க்கு மீண் ம் கனவில் கண்ட பாம்பின் நிைன
உலகத்தில் இந்தப் பாம் என்ைனத்தான் க க் க

எங்ேக ேபாய்விட்ட ,

வந்த . இத்தைன ெபாிய

மா? ஆனால் அதன் குற்றம்

என்ன?--க ப்ப அதன் இயல் .. அரவிந்தனின் சுபாவம் எத்தைன நல்ல ! குளிர்ந்
ஓ கின்ற ஆற் நீர்ேபால! ஆற்றில் ெவள்ள ம் வ வ ண்ேட! மக்கள் ழ்கிச்
ெசத் ம் வி வ ண்ேட! ஹூம், நான்

ழ்கிச் சாக வி ம்பவில்ைல.
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இ ளில் உட்கார்ந்தி ந்த க ப் ப்

ைனயின் கண்கள் பளிச் சிட்டன.

இன்ைறக்ெகன்ன நான் என்னெவல்லாேமா நிைனத் க் ெகாண்ேட ேபாகிேறேன!இப்ப எண்ணிய ரசனா ரண் ப த் த் ங்க யன்றாள். ஆனால்... இன் இந்த
ேநரத்தில் அவ க்கு அரவிந்தன் ஏேனா இத்தைன நிைன வந் ெகாண்
ந் தான்!
அரவிந்தன் அவ க்குக் கணவனாக வரப்ேபாகிறவன்- பத் ைமல் ெதாைலவில் உள்ள
ேவ ஒ நகரத்தில் இந்த ேநரம் அவன் நன்றாக உறங்கிக்ெகாண்
ப்பான்.
யார் கண்டார்கள், அவ
என்னேவா? இப்ப

ம் என்ைனப் பற்றிக் கன

கண்

ெகாண்

க்கிறாேனா

எண்ணி அவள் மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தாள்.

வானத்தில் ஊர்ந் ெகாண்
ேநேர வந்தி ந்த .

ந்த சந்திரன் இப்ெபா

அவள்

ட்

தைலக்கு

"ஆமாம் இத்தைன ேவகமாக இந்தச் சந்திரன் எங்ேக ேபாய்க் ெகாண்

க்கும்?

அரவிந்தனின் நகரத்ைத ேநாக்கியா?- இந்த எண்ணத்தில் ரசனா மீண் ம்
வ த்தாள்.
அவன் எதிேர வந்தால் ரசனா இப்ப
வல் க்கிறாள் என்ப தற்காக அரவிந்தன்
எத்தைன ைற அவைளத் ண் ேவ க்ைக பார்த்தி க்கிறான்! அவள் கத்ைத
எத்தைனக்ெகத்தைன கம்பீர மாக ைவத் க்ெகாண்டா ம் அவ க்கு அந்தச் சிாிப்
வரத் தான் ெசய்த . அ

ம் அவைள ேவ க்ைக பார்த்தேதா?

அவ க்குத் க்கம் வரவில்ைல. எ ந் உட்கார்ந் ெகாண் டாள். காற்றின்
அைசவில் இ வாட்சியின் மண ம் கலந் வந்த . ரசனா நீண்ட ச்சு இ த்
அத்தைன மணத்ைத ம் தனக்குள் ேசமித் க்ெகாள்ள யன்றாள்.
"இ வாட்சி மலாின் மணத் க்குப் பாம் வந் வி ம் என்
ஆமாம் இ வாட்சிச் ெச யிேல பாம் இ க்குமாம்!"

ெசால்கிறார்கேள!

ரசனா எ ந் விளக்ைகப் ேபாட்டாள். கூஜாவி
ந் நீைரச் சாித்
ப கினாள். பிறகு சுேலாகங்கள் ெசால்ல உட்கார்ந் விட்டாள்.

எ த் ப்

சுேலாகம் ெசால்வதில் அவள் மனம் ெசல்லவில்ைல. ஏேனா ெதாியவில்ைல!
அவ க்குப் பத கிறாற்ேபா
ந்த !
ஸ்ேடஷனில் வண்

உரக்கக் குரெல த் க் கூவிய .
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அந்த ஒ

அவ

க்கு அன்

ைமயாக ம் பயங்கரமாக ம் ேதான்றிய .

"அம்மா, ேதநீ க்கு ெவன்னீர் ேபாடட் மா?" அவள் தன் தாயாாிடம் ேகட்டாள்.
அம்மா ம் விளக்ெகாளியில் விழித் க் ெகாண் விட்டாள்.
"இன் என்ன, இத்தைன சீக்கிரம் எ ந் விட்டாய்? நீ ப . நான் ேபாய்த் ேதநீர்
ேபாட் எ த் வ கிேறன்" என் கூறியவாேற அவ ைடய தாயார்
எ ந் விட்டாள்.
ரசனா குளிக்கக் குளியலைறக்குள் ெசன்றாள். குளித்

த்

த் தயாரானாள்.

அவள் ேதநீர் அ ந்தினாள். தினத்தாைள ேமெல ந்தவாாியாக ஒ
பார்த்தாள்.

ைறப்

பாட் க்கு ராமயாணத்தி
ந் ஓர் அத்தியாயம் ப த் ச் ெசான்னாள். ஆனல்
அவ்வள க்குப் பின் ம் கல் ாி ேபாக ேவண் ய ேநரம் வரவில்ைல.
அன்

ெபா

மிக ம் ெம வாகப் ேபாய்க்ெகாண்

அவள் கல் ாிப்பக்கம் றப்பட்டாள். பஸ் ஸ்டாண்
அவ க்கு அரவிந்தனின் நிைன வந்த .
அரவிந்தனின் ேபட்ைடக்குப் ேபாகும் பஸ் ஹார்ன் ஒ
ரசனாைவ அைழத்தாற்ேபாலத் ேதான்றிய .
ரசனா சட்ெடன்

பஸ்

ந்த .
வழியா கப் ேபாகும்ேபா

எ ப் பிய . அ

ல் ஏறி விட்டள்.

"அரவிந்தனிடம் என்ன ெசால்வ ? எதற்காக வந்ேதன் என் !" இைத
எண்ணியவ க்குத் தன்மீேத ேகாபம் வந்த .
"ெகட்ட கன
ேக

ஒன்

கண்ேடன் என்

ெசான்னால் ேபாயிற் ! அவன் என்ைனக்

ெசய்வான், அவ்வள தாேன!"

இன் ம் அவ க்குத் க்கம் கைலந்தி க்கா . பத் மணிக்குத் தாேன அவன
அ வலகம் ெதாடங்குகிற ! இன் ம் அவள் இேத ேயாசைனயில் இ ந்தாள்.
அரவிந்தனின் ேபட்ைட வந் விட்ட .
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பஸ் ஸ்டண் ற்கு ெவகு அ கில்தான் அரவிந்தன் இ ந்தான்.
மின்சாரக் கம்பிகளில் பட் ஒ
கம்பியிேலேய ெதாங்கி ெகாண்
அரவிந்தனின்

பறைவ மாித் க் கிடந்த . அ
ந்த .

அந்தக்

வந் விட்ட .

ரசனா ெம வாகக் கதைவத் தட் னாள்.
"யார ?" அரவிந்தன் உள்ளி ந்த வண்ணேம ேகட்டாண்.
ரசனா பதில் அளிப்பதற்குப் பதில் மீண் ம் கதைவத் தட் னாள்.
சில கணங்கள் அைமதி நிலவியி ந்த .
அவள் மீண் ம் கதைவத் தட் னாள், சற் ப் பலமாக. அர விந்தன் ேவகமாகக்
கதைவத் திறந்தான்.
ரசனா

வ த்தாள்.

அரவிந்தன் கி

பி த்தவன் ேபாலானான்.

ரசனா அவைனத் தள்ளிக் ெகாண்
உள்ேள

உள்ேள

ைழந்த ம் அவள் பிரமித்

நின்

ைழந்தாள்.
விட்டாள்.

"ரசனா! இ சுஷ்மா...எங்கள் அ வலகத் ஸ்ெடேனா.இர ... இர ேநரமாகி
விட்ட ...நான் ெசான்ேனன்...நான் ெசான் ேனன்...அ வலகத்தில் க்கியமான
ேவைல யி ந்த .." அரவிந்தன் பதற்றத்தில் என்ன ெசால்கிேறாம் என் ெதாியா மல்
என்ன ெவல்லாேமா ெசால் க் ெகாண்ேட ேபானான்.
ரசனா ஒ

ைற சுஷ்மாைவப் பார்த்

விட் க் க த்ைதத்

ரசனா, அரவிந்தனின் வ ங்கால மைனவி"...என்றாள்.
பிறகு கூர்ந்

ஒ

ைற அவள் அரவிந்தைன ேநாக்கினாள்.

க்கிக் ெகாண்

"நான்
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அவள் மனம் அ ந்தி அ ந்திப் ேபாகிறாற் ேபா

ந்த .

"மன்னிக்க ம்! ன் அறிவிப் இல்லாமல் நான் வந்நி க்கக் கூடா !" என்
கூறிவிட் ப் ேபான கா டைனைய தி ம்பி விட்டாள்.
அரவிந்தன் அவைள அைழத்தான்.ஆனால்... அவ
வில்ைல. "நான் ரசனா இல்ைல, இவன் அரவிந்த

க்கு அவன் குரல் காதில் விழ
ம் இல்ைல. அப்ப யானால் நான்

எந்த இடத் க்கு வந்தி க் கிேறன்? இவர்கள் யார்? இ
பக்கம் எ

என்ன ேவைள? அக்கம்-

ேம விளங்கவில்ைலேய!' என்ற எண்ணத்தில் அவள்

ைள சுழன்ற .

அவள் மனத்தில் சுழற்காற் சுற்றிச் சுற்றி அ க்கிறாற்ேபால, அதில் ெப ம்
ேபயாட்டம் நடப்ப ேபாலத் ேதான்றிய .
அவள் தன் ேபட்ைடக்குச் ெசல்

ம் பஸ்

ல் ேபாய் ஏறி உட்கார்ந்தாள். அவள் தன்

காைலப் பார்த்தாள். இர கனவில் பாம் க த்தாற்ேபா
ந்தேத, அந்த இடத்ைத
ேநாக்கினாள். பாம் க த்த விஷம் இப்ெபா
தான் ெவகு ேவகமாகத் தைலக்கு
ஏ கிறாற்ேபால அவ க்குத் ேதான்றிய .
----------------19. சதராம்மா
ைத மாதத் க் குளிர் இரவில் சதராம்மாவின் உடல் ெவட ெவட ெவன் ந ங்கிய .
அவள் வாயில் ஒன்றிரண் மிகுந் தி ந்த பற்க ம் குளிர் தாளாமல் தந்தி ேபசின.
அவள் ைக- கால்களில் விர்ெரன் குளிர் ஏறி மரத் ப் ேபாகலாயிற் . க ங் குளிர்
கரணமாக அவள் க்கி
ந் ம் வாயி
ந் ம் தண்ணீர் தண்ணீராகக்
ெகாட்டலாயிற் . அவள் ந ந ேவ வழிையக் கண் ெகாள்வதற்காத் தன் இ
கண்கைள ம் ைடத் க் ெகாள்வாள். ஆனால் கண்களி
ந் வ ந்த நீைர
அவளால் கட் ப்ப த்த
யவில்ைல. குளிர் அதிகாிக்க அதிக ாிக்க அவள் தன்
ெச ப் க் கால்கைள இ த் இ த் ேவக மாக நடக்க யன்றாள். சாக்குத் ண்
ஒன்ைறத் தன் இ ப் பில் சுற்றிக் ெகாண் ைகயில் இ ம் க் கரண் ஒன் ம் ஒ
சிறிய கா ச் சாக்குப் ைப ம் எ த் க் ெகாண் , நாற் ற ம் தி ம்பித் தி ம்பிப்
பார்த் க் ெகாண்ேட அவள் "யார் "க்குள் ைழந்தாள்.
யார் ல் இ காட்ைடப் ேபான்றேதார் அைமதி நிலவியி ந் த . எந்தப்
பக்கத்தி
ந் ம் எந்த விதமான சந்த
ம் எழ வில்ைல. ெவறிச்ேசா கிடந்த யார்
இன் அவ க்கு மிக ம் பயங்கரமானதாக ம் சூன்யம் சூழ்ந்ததாக ம் ேதான்றிக்
ெகாண்

ந்த , க க்க வ கிறாற்ேபால. அவள் நின் ெகாண்

நிழைல ஒட் னாற்ேபால நடந்தவண்ணேம ேயாசித் க் ெகாண்

ந்த வண் களின்
ந்தாள்.'ெபா
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ல ம் ேநரமாகி விட்ட .ஆனால் யார் ல் ஓர் ஆைளக் கூடக் காேணாேம! என்ஜின்
எ வாகி

ம் 'ஷண்ட்' ெசய் ம் ஒ

கூடக் ேகட்கக் காேணாேம! காரணம்

என்னவாயி க்கும்? இந்தக் குளிர்தான் இன் எல்ேலாைர ம் ட் க்குள் அைடத் ப்
ேபாட்
க்கும்! எவ ேம குளி க்கு அஞ்சித்தான் ெவளிேய கத்ைதக் காட்ட
வில்ைல.
யில் இ ப்பவர்கள் கூட இந்தக் குளிர் இரவில்
' மிக்கி'ெகா த் வி கிறார்கள்! அரசாங்கத்தின் இந்தக் காவல் ைறயினர்
பிராந்திையப் ேபாட் விட் ெமத்ைத ைவத் த் ைதத்த வண் களில் ஏறிப் ப த் க்
குறட்ைட வி கிறார்கள். ஆமாம், யா க்கு என்ன தைல விதி? இந்தக் குைல ந ங்கும்
குளிாில் ைகைய எதற்காக ெவளிேய நீட்ட ேவண் ம்? இந்தக் குளிாில் யார் யாைரக்
ேகட்கப்ேபாகிறான்? எல்லா க்கும் தன் உயிர் ெவல்லம், அைதப் ெபாத்திக்
காப்பாற்றத்தான் ேதான் ம். ஆனால் நான் ஒ த்திதான் அதிர்ஷ்டக் கட்ைட. இர பகல் எந்த ேநர ம் எனக்கு நிம்மதி கிைடயா . ேபான பிறவியிேல என்ன பாவம்
பண்ணிேனேனா, இந்தப் பிறவியிேல ப கிேறன். இத்தைன வயதி ம் நான் ஒ நாள்
கூட நிம்மதியாக ச்சு விட்ட கிைடயா . சாவ * ெசத் இத்தைன நாள் ஓட்
யி க்கிேறன். ஒவ்ெவா காித் ண்டாகத் ேத ஓ என் இளைமப் ப வம்
வ ம்
கைரந் ஓ விட்ட . இன் ம் விட்டபா ல்ைல! இ ேபான்ற விஷயங்கைள அைச
ேபாட் க் ெகாண்ேட சதராம்மா ரயில்ேவ ைலன்கைளத் தாண் க்ெகாண்
ந்தாள்.
கண்கைளப் பறிக்கும் மின்சார ெவளிச்சத்தில் ஒளி ம் இ ப் ப் பாைதகள் வாையப்
பிளந் ெகாண் வைளந் ேதா ம் பாம் கைளப் ேபாலக் காட்சி அளித்தன. இந்த
வைளந் ேதா ம் பாம் கள்தான் பல தடைவ அவைள ன் ம் ேபாக விடாமல்
பின் ம் ேபாகவிடாமல் த த் ள்ளன. அப்பப்பா! அவள் வி ந் எ ந் எத்தைன
ன்பப்பட்
க்கிறாள்!
யார்
ந் காிகைளப் ெபா க்கிப் ெபா க்கிேய சதராம்மா வின் வாழ்க்ைகயில்
பல ஆண் கள் ஓ விட்டன. அவள் தில் ஸ்ேடஷனின் பல ைமல்கள் நீண்ட ைலக்கு ஒவ்ெவான்ைற ம் நன்கு அறிந்தி ந்தாள். எந்த இடத்தில் இ ப் ப்
பாைதகளின் கிரா

ங் இ க்கிற , எந்த இடத்தில் ெபாிய

ள் இ க்கிற , எந்த

இடத்தில் சிறிய ள் இ க்கிற , எங்ேக அ க்கு நீர் குைடயாகத் ேதங்கி இ க்கிற
என்ப ேபான்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அவ க்கு அத் ப . காிைய எ க்கும் ெபா
யாராவ

காவலாளி பார்த் விட் த்

ேவண் ம், தான் ஓ
காவலாளிக

ரத்தி வந்தால், எ த்த காிைய எங்ேக ஒளிக்க

எங்ேக மைறய ேவண் ம், அப்ப ேய மீறிப் பி பட்

விட்டால்

டன் எப்ப ப் ேபசேவண் ம், காவலா ளிக்கும் ேமேல ஹவல்தார் வந்

விட்டால், அவ டன் எப்ப நடந் ெகாள்ள ேவண் ம், கிளீனைர எப்ப த் திட்
மடக்க ேவண் ம். பிட்டர்க டன் எப்ப ச் சிாித் ச் சிாித் ப் ேபச ேவண் ம்
என்பெதல்லாம் கூட அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.
சதராம்மா எத்தைனேயா ைறகள் தன் உயிைரேய ெபா ட் ப த்தாமல்
நிலக்காிகைளக் காப்பாற்றியி க்கிறாள். அவள் நிலக்காிகைள எ த் க்ெகாண்
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'ஷண்ட்' ெசய்ய ஓ வ ம் என்ஜின் கைளேய கடந்தி க்கிறாள், ரத்திவ பவர்களின்
பி யில் அகப் படாமல். அவ ைடய அந்தத் ணிச்சைலக் கண் அவர்கள் அயர்ந்
ேபாயி க்கிறார்கள்.
அவள் அ க்க

ேயாசித் ப் பார்ப்ப ண் , 'இந்தக் காசு வாங்குகிறவர்கள்

எத்தைன நல்லவர்கள்!' என் . இரண்டணாேவா ஓரணாேவா இவர்களிடம் தைலையச்
சுற்றி எறிந் விட்டால் கூைட வழியக் காிையக் ெகாண் ேபாய் விடலாம். என்ஜினில்
பயர்ேமன்கள் இ க்கிறார்கேள, இவர்களிடம் இரண்டணாைவக் காட் னால் ேபா ம்,
எாியாத காி எங்கி ந் தான் ெகாண் வ வார்கேளா ெதாியா , எதிேர
அம்பாரமாகக் குவித் வி வார்கள்! ஆனால் இந்த நாணயக்காரர்கள்
இ க்கிறார்கேள, இவர்கள்தான் ெராம்ப ெராம்பப் ெபால்லாதவர்கள். இவர்கள் வயி
எ

ேபாட்டா

ம் நிரம் வதில்ைல. 'உன் தைலப்பில் இ க் கிறைத ெயல்லாம்

ெகா த் விட் ப் ேபா' என்பார்கள். ஒன்
எங்கள் ேபச்ைசக் ேகட்

மில்ைலயா? 'வா, ெவற்

வண் க்கு!

விட் ப்ேபா!' என்பார்கள். நாய்ப் பசங்கள்! கீழ்ச் சாதிப்

பிள்ைளகள்! ெவட்கம், மானம் கிைடயா . அம்மா ெபண் என்கிற ெநறி ைற
கிைடயா

இந்த

ண்டங்க

க்கு. மாமிசம் ேவ

ம், கிழட்

மாமிசமா இ ந்தால்

என்ன, குமாி மாமிசமா யி ந்தால் என்ன? வித்தியாசம் கிைடயா . லால் சிக்கிற
வன் சியா பார்க்கிறான், அந்த ேவைளக்கு ஏேதா ஆைச தீரக் கிைடத்தால் சாி!
ஆனால் எ ம் ம் ேதா ேம எஞ்சிச் சாரமற்ற சக்ைகயாகிப் ேபானால் எவன்
தீண் வான்? - அதனாேல இப் ெபா ெதல்லாம் அவைள யா ம் பார்க்கிறதில்ைல,
பார்த் விட்டால் எாிந் வி கிறார்கள், திட் த் தீர்க்கிறார்கள், ெமாத் திக் குத்தி
விரட் கிறார்கள். அப்பப்பா! சில சமயம் என்ன ெகட்ட வார்த்ைதகள் எல்லாம்
ேபசுகிறார்கள்!' இப்ப ேயாசித் க் ெகாண்ேட சதாரம்மா விழிகளி
ந் வழிந்த
நீைரத் ைடத் விட் க் ெகாண்டாள். அவ ைடய கத் ச் சைதச் சு க்கங்கள்
குளிாினால் இன் ம் ெகட் யாகி விட்ட ேபாலத் ேதான்றிய .
அவன் மீண் ம் ேயாசிக்கலானாள். அவள் தன் ப வப் ாிப்ைப மைறத் த் திாிந்த
கால ம் ஒன் உண் . அப்ெபா
ஆண்ட வனிடம் அவள்
ைமக்காக ேவண் த்
தவம் இ ந்த

கூட உண் . 'இந்த இளைமப் ப வம் எாிந்

மாயக் கூடாதா?

என்ைன எங்கும் தைலகாட்ட விடமாட்ேடன் என்கிறேத!" என்
அ த் க்ெகாண்
க்கிறாள். ஆனால்
ைம அைதக் காட்
ம் ேமாசமாக
அல்லவா இ க்கிற ! இப்ெபா
எல்லா ம் என்ைனத் திட் கிறார்கள். கிழட் ச்
சனியன் என் காாித் ப் கிறார்கள். காசுக்கும் காைளப் ப வத் க்கும் ெவட்கம்மானம் கிைடயா . இரண் ேம ெவட்கங் ெகட்டைவகள்! என்னிடம் இப்ெபா
காசும் இல்ைல, இளைம ம் இல்ைல. எந்த வ விேல நான் ேபசுவ ? இ ந்த காசு
அத்தைன ம் தனின் ேநாயில் தீர்ந் ேபாய்விட்ட . எந்த அல்லல்களி
ந் ெதல்
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லாம் உயிர் தப்பிேனேனா, அத்தைன ம் மீண் ம் என் க த்ைத அ க்க
வந் விட்டன.
சன் ேபானபிறகு எத்தைன இன்னல் பட் க் கூ ேவைலெசய்
இந்த தைனக் காப்பாற்றி யி ப் ேபன்? உடைல விற் அவ க்கு ேவைல ெசய்
ைவத்ேதன். தி மணம் ெசய் ைவத்ேதன். ஆண்டவன் குழந்ைத ம் ெகா த்தான்.
இனி க தீர ம் என் எண்ணிேனன். ஆனால் ேபானபிறவியில் ெசய்த பாவங்கள்
என்ைனப்ேபான்ற க்கிாி கைள நிம்மதியாக இ க்க எங்ேகயாவ வி மா?
தி மணம்
த் ைவத்த யமனாக அல்லவா வந் ேசர்ந்த ! மகன் ஒேரய யாக
ஒட் உலர்ந் ேபாய் எ ம் க் கூடாக அல்லவா கிடக்கிறான்.
ெதாடர்ந் சதராம்மா க்குத் தன் தி மணம் பற்றிய நிைன வந்த . அைதெயாட்
அவள் சிந்தைன ெதாடர்ந்த . கல்யாணம் என்றால் கல்யாணம் தான். தல்நாள்
அவள்

தனின் அப்பாேவா

இந்த

ட் க்கு வந்தாேள, அப்ெபா

என்ன ெவல்லாம் ஆைசகள் தைலெய த்தி ந் தன! அவள்
பகல் எந்த ேநர ம் 'சதரான், சதரான்' என்

ஷ

அவள் மனத்தில்
ம் பாவம், இர -

அவைளேய சுற்றிச் சுற்றி வந்

ெகாண்
ந்தான். அவ க்குப் பின்னிரவிேல
ட் ேபாட் டால், அவன் என்ைனத்
தனியாக விட் விட் ேவைலக்குப் ேபானேத கிைடயா . உடல் நலம் சாியில்ைல
என் சாக்குப் ேபாக்குக்காட் எத்தைனேயா நாட்கள் அவன் ட்ைட விட்
ெவளிேய ேபானேத கிைடயா . சதரான் நீ கவைலப்படாேத. என் அ கிேலேய
உட்கார்ந்தி . சாப்பாட் க்கு ேவண் ய ஏற் பா கைள நான் கைடத்ெத வி ேய
ெசய்

வி கிேறன்! கிைடக்கிற சம்பளம் ஏராளம், ஏராளம்! ேமேல நமக்கு அப்பா-

அம்மா எங்ேக யி க்கிறார்கள், அவர்க
என்பதற்கு?' என்

க்கும் எதாவ

அ

ப்ப ேவண் ம்

கூறிவி வான்.

ஆமாம், அக்கம்பக்கத்
ட் க்காாிகள் தினம் என்ைனக் ேக ெசய் தீர்த்
வி வார்கள். "ேமேல மாமி ம் கிைடயா நாத்தி ம் கிைடயா . ம மகேள ட் க்கு
எசமானி! உனக் ெகன்னம்மா, நீ ராசாத்தி! அதனாேலதான் நாள்
வ ம் உன்
கால யிேல உட்காரைவத் க் ெகாண்
க்கிறாய் கணவைன! ெகாஞ்சம்
குவார்ட்டைர விட் ெவளிேய வந் பார்த்தால் அல்லவா ெதாி ம், உலகம் எப்ப
இ க்கிற என் !" என் குத்தி ம் காட் வார்கள்.
"சதரான்! நீ சந்ேதாஷமாயி ! சனங்கள் அப்ப த்தான் ெசால்வார்கள்.
ெசால் க்ெகாண் ேபாகட் ம். நீ காதிேல வாங்கிக் ெகாள்ளாேத! இந்தச்
சனங்க க்குப் பிறத்தியார் சுகமாக இ ந்தால் அைதக் காணப் பி க்கா ." என்பான்
கட் ய கணவன்.
இ ேபான்ற விஷயங்கைள எண்ணிப் பார்த்தெபா
சதராம்மா க்கு அ ைக
வந் விட்ட . அவள் விசித் விட் டாள். அப்ெபா
ேவகமாக சிய குளிர்காற்
அவ ைடய அந்தச் சிந்தைனச் சங்கி ைய அ த் விட்ட .
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மின்சார ஒளியில் அவள் கண்கள் கூசின. அவள கால்கள் தாமாகேவ இ ப் ப்
பாைதைய ம் ட்கைள ம் தாண் க் ெகாண்
ந்தன. அவள் ெநற்றியில் ஒ ைகைய
ைவத் க் ெகாண் தன அ ந்த ெச ப்ைப இ த் நடந்தவாேற விைரந்
ெகாண்
ந்தாள். கூடேவ தி டர்கைளப்ேபால நாற் ற ம் பார்த் க் ெகாண்டாள்.
ஓாி தடைவ வண் நிழ ல் நின் தன்ைன யாராவ எங்காவ
பின்ெதாட கிறானா என் பைத ம் கவனித் உ திெசய் ெகாண்டாள்.
சதராம்மாவின் பார்ைவயில் பச்ைசக்காிமைல ெயான் ெதன் பட்ட . கண் கூசும்
மின்சார ஒளியில் அந்தக் குவியல்கள் தங்கம்-ெவள்ளிக் குவியல்கெளனக் காட்சி
தந்தன. அவற்றில் இரண் ெபாிய கட் கைளத் தி
ச் ெசன் அவள் த க்கு
ம ந் ம் அவன் மக க்கு அாிசி ம் மாமியார்-ம மகள் வயிற் க்குச் ேசாள மா ம்
வாங்கி வ வாள். 'இன்ைறக்கு எத்தைன நல்ல வாய்ப் ! என்னதான் குளிர்
எ

ம் கைளேய உைறய ைவத்
ன்

ந ங்க ைவத்தா

ம், தங்கு தைடயின்றி இரண்

சுற் கள் அவள் சுற்றி வரலாம் அல்லவா? இன்

சிரமத்ைதப் பாராட்டாமல்

இரண்
ன்
ைறகள் காி ெபா க்கிச் ெசன் விட்டால், வ கின்ற இரண்
ன் நாட் கள் குளிாில் அ படாமல் பிைழத் க்ெகாள்ளலாேம! பகல் ேவைளகளில்
பாதி எாிந்த 'ேவகாெவாிக்' காிகைளப் ெபா க்கிக் ெகாள்ளலாம். சாம்பல்
குவிய
ந் பாதி எாிந்த காிகைளப் ெபா க்கிக்ெகாண்டால் யார் அவைளத்
த க்க

ம்?'

இந்த எண்ணம் அவ

க்கு இன்ெனா

சாம்பற் குவியல்களில் வளர்ந்

நிைனைவக் ெகாண்

ெபாிய வன் ஆகிய

வந்த "

ேபாலேவ, அவ

தன் இந்தச்

ைடய மக

ம்

இேத குவிய ல் வளர்ந் தான் ெபாியவன் ஆகிறான்,
பச்ைசக்காி இரண்
ைற எ த் ச்ெசன்றால் ட் ல் உள்ள எல்ேலா க்கும்
இரண் நாைளய உண கிைடக்கும். இன் நல்ல ேநரம். இந்தக் குளிர் இரவில்
யா ம் ெவளிேய வரமாட்டான். இன் இரண்ெடன்ன, ன்
ைறகள் கூட எ த் ச்
ெசல்லலாம்... இந்த இந் க்கைளக் காட்
ம் சல் மான்கள் எத்தைனேயா
நல்லவர்;கள். இந்த இந் ஸ்தானம், பாகிஸ்தானம் என்ற இரண் பட் க் கிடக்கிறேத
இதன் தைல யிேல தீைய ைவக்க! ஏைழகைள எத்தைன ன்பத் க்கு உள் ளாக்கி
விட்டார்கள். இந்தப் பிாிவிைனயின் லம்! த ல் ஹிந் க்க ம் ஸ் ம்க ம்
எப்ப அண்ணன் -தம்பி ேபாலப் பழகினார்கள்! ஒ வர் மற்றவ க்கு உயிைரேய தரச்
சித்தமா யி ந்தார்கள்! இப்ெபா
நாய்க்கு நாய் கூட அல்லவா எதிாி யாயி க்கிற !
இன் இங்ேக குர்பான் அ ஷா இ ந்தால் என் நிைல இத்தைன ேமாசமாகி
யி க்குமா? அவன் என் ேமேல உயிைரேய ைவத்தி ந்தான். எனக்குப் பணம் காசு
விஷயத் திேல சிரமம் ஏற்படேவ அவன் விடவில்ைல. ைரவர் நத்தாசிங் கூட
அவ டேனேய தான் இ ந்தான். இ ந்தா ம் நத்தாசிங் ஷா க்ெகதிேர அவள் ேமல்
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ைகைவத்தி ப்பானா? எப்ப
அண்ணி' என்

வ ம் அவ

க்கு அந்தத் ைதாியம்? ஆனால் 'அண்ணி,

கூப்பி கிறதிேலேய அவன் ெதாண்ைடத் தண்ணீர் உலர்ந்

நத்தாசிங் எத்தைன

ைற அவ

க்குப் ப த் ப் ப த்

ேபாகும்.

ச் ெசால் யி ப்பன்,

ெதாி மா? அண்ணி ெசால்கிறைதக் ேக . குர்பான் அ ஷாேவா நிக்காஹ்
ெசய் ெகாண் வி . இந்த இளைம ம் அழகும் எப்ெபா
ம் இ க்கா . ைக
ெகா க்கா . இன் ம் காலந் தாழ்ந் விடவில்ைல. நீ நிக்காஹ் ெசய்
ெகாண் விட்டால், உன்

த

ம் வளர்ந்

வாழலாம். இனி என்ன கட் ப்பா
விட் வி !"

ெபாியவனாக

ம். நீ ம் 'ேபகம்' ஆகி

ேவண் க்கிடக்கிற , உன் சாதிப் பற்ைற

"ஐையேயா! அட நத்தா சிங்கா! வாையக் க விவிட் ப் ேபசடா! ஒ
ஸல்மாைன
மணந் ெகாண் என் சாதி -- தர்மத்ைத விட் விடச் ெசால்கிறாேயடா! உனக்ேக
நன்றாயி க் கிறதாடா?"
"சாி, அண்ணி, உன் இஷ்டம்! இப்ெபா

நீ என்ன கங்ைக யிேல குளிச்சிட் ச்

சுத்தமாயி க்கிறதாக நிைனப்ேபா? தினம் அவன் உன்ைன அைழத் க் ெகாண்
வண் க்குள்ேள ைழ கிறான்! அப் றம் எதற்காக இந்தப் ெபாய்க் ெகௗரவத்ைதப்
ெபாத்திப் ெபாத்தி ைவத் க் ெகாள்
ெதாியா ? ஷா க்குப் பயந்

கிறாய்? -- உன்ைனப் பற்றி யா க்கு என்ன

ஜனங்கள் வாையத் திறக்கவில்ைல. இல்லா விட்டால்

உன்னிடம் யா க்கு என்ன பயம்? நான் ெசான்னால் ெசான்ன தான்.என் ேபச்ைச
நிைன ைவத் க்ெகாள் அண்ணி! என்ைறக்காவ ஒ நாள் அப்ப ெசய்யாமல்
ேபாேனாேம என் ைகையப் பிைசந் ெகாண் நீ அழப்ேபாகிறாய்!"
சதராம்மா ெப
ச்சு விட்டவாேற, பைழய விஷயங்கைள நிைனத் ப் பார்த் க்
ெகாண் கண்கைள ம் அ க்க
ைடத்த வண்ணம் இ ப் ப் பாைதகைளத்
தாண் ச் ெசன் ெகாண்
ந் தாள். வாஷிங் ைலைனத் தாண் ம்ெபா
அவள்
காைலப் பள்ளத்தில் ைவத் விட்டாள். ஏற்கனேவ குளிாில் ந ங்கிக்
ெகாண்
ந்தவள், கா ம் த மாறேவ குப் ற வி ந் விட் டாள். அவ ைடய
ழங்கால் எ ம் ெநா த் க் ெகாண் ட . ைகயில் இ ந்த இ ம் க் கரண்
ைகையப் பதம் பார்த் விட்ட . அ பட்ட இடத்தி
ந் இரத்தேம வந் விட்ட .
வ யினால் அவளால் எ ந்தி க்கேவ
யவில்ைல. உரக்கக் குரல் எ த்
அழேவண் ம் ேபாலக்கூட அவ க்குத் ேதான்றி ய . இப்ப வாழ்வைதக் காட்
ம்
ெசத் வி வ எவ்வ ளேவா ேமல் என் எண்ணினாள் அவள். அவள் இல்லாவிட்
டால் இந்த உலகத் க்கு என்ன ெபாிய நஷ்டம்? இப்ப
எ ந்

தட் த் த மாறியவா

ேயாசித்தவாேற எப்ப ேயா

அவள் இ ப் ப் பாைதையத் தாண் ச் ெசல்வதற்கும்,

'குப்குப்' என் ஓலமிட் க் ெகாண் அவள காக ஓர் என்ஜின் ேபாவதற் கும் சாியாக
இ ந்த . அந்த என்ஜி க்குக் கீேழ சிக்கி ம ந்தி ந்தால் எவ்வளேவா
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நன்றாயி ந்தி க்குேம என்

எண்ணி னாள் அவள். அவள் தைலயில் இன்

ம் என்ன

எ தியி க்கிறேதா?
சதராம்மாவால் எ ந் அ எ த் ைவக்க
யவில்ைல. எதிர்த்தாற்ேபால் எாிந்
ெகாண்
ந்த காிக க்கு அ கில் ெசன் குளிர் காய்ந்தால் என்ன என் அவ க்குத்
ேதான்றி ய . ஆனால் கணப் க் க கில் உட்கார்ந் இ மிக் ெகாண்
ந்த குரைல
அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். குளிர் காய அவள் அங்ேக ெசன்றால், அந்தப் ப பாவிக்
கிழவன் பைழய கைதைய ஆரம்பித் வி வாேன என் அவள் ேயாசித்தாள். கிழவன்
ேபரன்-ேபத்தி எ த் விட்டான். கா வா, வா என் அைழக் கிற வய . ஆனால்
இன் ம் ஆைச நைரக்கவில்ைல. வாய்த் தால் கிழவி ம் பா வாள் என்கிற கைத.
கிைடத்தால் விட மாட்டான்........சதராம்மா க்கு வ ெபா க்க
யவில்ைல .
இ ந்தா ம் எப்ப ேயா காைலப் பி த் க்ெகாண் எ ந்தாள். எல்லாவற் க்கும்
த ல் காிைய எ த் க் ெகாள்வ என்
க்கு வந்தாள். இரண் நைட
இல்லாவிட்டா ம் ஒ நைட யாவ ெகாண் ேபாகலாேம! அவள் ெகாஞ்சம்
ன்ேன ெசன்றாள். ஏேதா ெவளிச்சம் வ வ ேபாலத் ெதாிந்த . காவல்காரர்கள்
தங்கள் தைலப்பாைகையச் சாி ெசய் ெகாண் வண் யி
ந் இறங்கிக்
ெகாண்
ந்தார்கள். இைதக் கண்ட ம் அவ க்கு இதயம் நின் விட்ட ., வ
யைனத் ம் மீண் ம் அவைளப் பற்றிக் ெகாண்டன.
சதராம்மா ெவ ங்ைகேயா வ வைதக் கண்ட ம் அவள் ம மகள் ேஜாமான்
ெமால் ெமால் ெவன் பி த் க் ெகாண் விட்டள். "இந்தக் கிழட் ப் பிசாசு
சாக ம் மாட் ேடன் என்கிற . சாியாக இ க்க ம் மாட்ேடன் என்கிற .
இ ப்பவர்கள் உயிைர வாங்கித் ெதாைலக்கிற ! சூ - ெசாரைண, மானம்-ெவட்கம்
எ
ம் கிைடயா . கு ம்பத் க்குச் சாபத்தீடாக வந் ேசர்ந்தி க்கிற . ெவளியிேல
ேபாக ம் ேவண்டாம். ேசா தின்ன ம் ேவண்டாம். இ ட் ேடா
ட்ைடவிட் ப்
ேபானவள், இப்ெபா
ெவ ங்ைக ேயா தி
லம்பிக் ெகாண் ! சுத்த ேமாசக்காாி! உடம்
ட ல் ஓர் எ ம் அைசயக்கூடா .
ம்
தினகிறதற்குமட் ம் நாக்ைகத் தீட் க் ெகாண்
கணப் எாிகிற இடமாகப் பார்த் உட்கார்ந்

ம்பி வந்தி க்கிறாள். அேதா அ
வ ம் விஷம்! இவ ைடய
எட்
ப் ேபாடமாட்டாள்.
வந் வி வாள்! காைலயில் எ ந்
உடம்ைப வாட் க் ெகாண்

உல்லாசமாகத் தி ம்பி வந்தி க்கிறாள், ெவ ங்ைகேயா ! எத்தைன தடைவ
ெசால் யி க்கிேறன். நீ ஒன் ம் ேபாய்த் ெதாைலக்க ேவண்டாம். ட் ேலேய
கிடந் சா என் ! உன் னாேல
யவில்ைல என்றால் ட் ேல உட்கார்ந் தண்டச்
ேசா

தின்

ெதாைலக்கிற

தாேன? நான் ேபாய்க் ெகாண்

வ ேவேனா,

இல்ைலேயா? நான் ேபானால் இந்த அம்மா க்குக் கு ம்ப ெகௗரவேம
குைலந் ேபாய் வி மாம். என்ைன ெவளி யிேல ேபாகேவ கூடா என்கிறாள்! நான்
என்ன சீனியா, சர்க் கைரயா, வாயிேல ேபாட்டால் கைரந் ேபாவதற்கு? இன் ைறக்கு
எல்ேலா ம் பட் னியாகக் கிடந் ெசத் த் ெதாைல ங்கள். ட் ல் ஒ ெபாட் மா
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என்றால் ஒ ெபாட்
ேராதைன தான்!"

மா கிைடயா . நான் இந்த

ட் க்கு வந்த நாள்

தலாக இேத

சதராம்மா க்கு அ ைக அ ைகயாக வந்த . அவ ளால் ஒ பதி ம் ெசால்ல
யவில்ைல. அவள் அப்ப ேய ஏதாவ ெசால்ல யன்றா ம் ம மகள் ேஜாமான்
க த் க் குதறி வி பவைளப் ேபால் அவள் மீ சீறிப் பாய்வாள். "நாைளக் காைலயில்
நான் காி எ த் வரப்ேபாகிேறன்! பா
ட்ைட ட்ைடயாய்க் கட் எ த்
வ கிேறனா, இல்ைலயா என் ! நல்ல மனசு இல்ைல, ெகட் அைலகிற மனசு!
அதனாேல இல்லாத ம் ெபால்லாத ம் எத்தைனேயா ேபசச் ெசால் கிற ! சும்மா
உட்கார்ந் ேசா தின்கிற சுலபம்!" என் சூ ைரத்தாள்.
இ ேபால மாமி-ம மகளின் பகல்ெபா
வ ம் சண்ைடயிேலேய ேபாய்
விட்ட . சதராம்மா இர
வ ம் தன் கடந்த காலவாழ்க்ைகையேய நிைனத்
நிைனத் அ
ெகாண்
ந்தாள். பட்ட காயத்தின் வ ஒ
றம்; ம மகள்
ெகா த்த சூட் ன் வ ம
றம். அவள் ஒ
ரட் ப் ேபார் ைவைய இ த் ப்
ேபார்த்திக்ெகாண் ப த்தவாேற ேயாசிக்க லானாள்: "ேஜாமான் எத்தைன
வாயா யாகி விட்டாள்! யார் க் குப் ேபாய்க் காி எ த் வ வ என்ப இேலசான
காாியம் இல்ைல என்ப அவ க்குத் ெதாியவில்ைல. தன் ைடய என் எண் ம்
எல்லாவற்ைற ம் அங்கு ெகாண் ேபாய்ப் பறிெகா த்தால்தான் இரண் கட்
நிலக்காி கிைடக்கும்! இைத எப்ப

விளங்க ைவப்ப

ேயாசைனயில் சதராம்மா க்கு எப்ெபா

அவ

க்கு?" இந்த

க்கம் வந்தேதா, அவ

க்ேக ெதாியா !

அவ க்குத் க்கம் கைலந்தெபா
ேஜாமான் கு ைசக்குள் இல்ைல என்பைதக்
கண்டாள். இ ம் ச் சட் வத்ைதேயா கா ச் சாக்குப் ைபையேயா கூடக்
காணவில்ைல. அவள் மனம் கிடந் அ த் க் ெகாள்ளலாயிற் . அவள் ெநற்றியில்
வியர்ைவ த் க்கள் ேதான்றிக் குளிர்ந்தன. வாசல் வாசற் ப க்கு எ ந் வந்
ெகாட்டக் ெகாட்ட வழிையேய பார்க்க லானாள். வாசற்ப யில் நின்றி ந்தவ

க்கு,

ஒ ெப ம் யல் அ த் க் கு ைசையேய தைலகுப் றப் ரட் விட்ட ேபால ம்,
கு ைசயின் ஒவ்ேவார் ஓைல ம் பறந் சித வ ேபால ம் ேதான்றிய . சதாரம்மா
ெவகு ேநரம் வைர வாச ேலேய நின் ெவளிேய பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள்.
ெதாைலவி
ந் வ ம் ஒவ்ேவார் உ வ ம் அவ க்கு ேஜாமானாகேவ ேதான் ம்.
ெபா
ல ம் ேநரத்தில் ேஜாமான் காி ட்ைட ஒன்ைறத் க்க
யாமல்
க்கி வந் கு ைச வாச ல் ேபாட்டாள். மாமியார்-- ம மகள் இ வ ம் ஒ வைர
ெயா வர் கண்க க் குள்ேளேய பார்த் க் ெகாண்டனர். ேஜாமானின் நீர்த்திைர யிட்ட
விழிகள் ேமெல ம்ப ம த்தன. சதராம்மா ம மகளின் கைலந்த ேகசங்கள், அ
ங்கிய கண்கள், கிழிந்த உைடகள் ஆகியவற்ைறக் கண்டாள். அவ க்கு
ர்ச்ைசேபாட் வி ம் ேபாலாகிவிட்ட . சதராம்மா க்குத் தன ம மகள் காி
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ட்ைட எ த் வந்தவளாகத் ேதான்றவில்ைல. ஏேதா ெப ம் ேபார் நிகழ்த்திவிட்
வந்தி ப்பவளாகேவ ேதாற்றினாள்.
---------------------20. அவரவர் எல்ைல
ெவளிக் கதைவத் திறந் ெகாண் , மலர்ச் ெச களின் வழிேய நான் வராந்தா க்கு
வ ம் ெபா
தர்சியின் ேராஜா வண்ண கம் இனியெதா
ன்
வைல உதிர்த்
என்ைன வரேவற்கிற . அந்ேநரம் ஒன் அவள் ட்ைடத் ப் ர ெசய்வதில்
ஈ பட்
ப்பாள், அல்ல ைதயல் ேவைல-- ேவைல ெசய்வதில் ைனந்தி ப்பாள்.
ேவைலயற்ற வாழ்க்ைக ெபா ளற்ற என்ற நிைனப் அவ க்கு... அவள் என்ன
ேவைல ெசய் ெகாண்
ந்தா ம் என்ைனப் பார்த்த ம் அந்த ேவைலைய
மறந் விட் என்ைன வரேவற்கத் தவறமாட்டாள். காைலயி
ந்ேத என்ைன எதிர்
ேநாக்கிக் ெகாண்
ப்பதாகத் ேதான் ம் அவள அந்த வரேவற் வாழ்க்ைகயின் ஒவ்
ெவா கணத்ைத ம் எனக்கு அர்ப்பணம் ெசய்ய அவள் தயா ராயி ்கிறாள் அவள்
தன அன்பான விரல்களால் என் உடைலத் ெதா ம் ெபா
ம், என் உைடகைள
வாங்கிக் ெகா யில் மாட் ம் ெபா
ம் எனக்கு எத்தைகயேதார் உணர் ேதான் ம்
ெதாி மா? அவள் சிவெப மான

உ வம் தாித் , நாள்

வ ம் நான் ேசமித்

வந்த அவமானம், அதனால் ஏற்பட்ட மனத் யரம் ஆகிய நஞ்ைசத் தான் ஒ த்திேய
ப கி 'நீலகண் ' யாகத் ேதான் கிறாேளா என் ப ம். அம்மாதிாி ேநரங்களில் நான்
இவி லகம் கண்டறியாத மயக்கேமாக நிைலைய அைடேவன். ேபாின்ப நிைலெபற
ெமய் லகில் சஞ் சாிப்பதாக எண்ணி இ மாந் ேபாேவன்; என்ைனேய மறந்
ேபாேவன். அந்த ெமய் லகில் வாழ்பவர்கள் என்ைனக் காட்
ம் அதிக இன்பம்
ய்ப்பார்கேளா...? நான் வா ம் அந்த ெசார்க்கத்தில் நான்தான் இந்திரன்,என
தர்சிதான் அலகா.
வ க்கும் மலர்கள் ஒ
இைணந்த என் அலகா தர்சிதான்!

றம், என் தர்சி ம

றம்! இரண் ம்

ஆனால் ஏேனா ெதாியவில்ைல! கடந்த சில காலமாக தர்சி என்னிடமி ந்
ெசார்க்கத்ைதப் பறிக்க வி ம் கிறாற் ேபாலத் ேதான் கிற !

என்

மாைலத் ேதநீைரப் ப கும்ெபா
, எப்ப ேயா அேதா கவைலைய ம்
ப கும்ப யாகி வி கிற . கைடசி வாய்த் ேதநீர் கவைலகளில் ேபாய்
கிற . நான்
என அன்றாட அ வல்களி
ந் சுைவயான விஷயங்கைளச் ெசால்ல ற்ப
வதற்கு ன்னாேலேய அவள் தன் கைதைய ஆரம்பித் வி கிறாள். ஊர்ச்
ெசய்திகைள எல்லாம் ஒன் கூட் ப் ேபசி ஒ பீ ைக ேபாட்டபின் அவள்
கூ கிறாள்: "அவள் இ க்கிறாேள அ தான் உங்கள் நண்பர் ஸப்பர் வா ன் மைனவி
கீர்த்தி..."
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"ஆமாம் என்ன ஆயிற்
"அவ

க்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் ேவைல கிைடத் விட்ட "

" ;இ
"எ

கீர்த்திக்கு?"

ெராம்பத் தவ " என்

தவ ?" அவ

நான் ச த் க்ெகாள் கிறாற்ேபாலக் கூ கிேறன்.

ம் கசப்ைபக் கக்குகிறாள். ஆனால் சூழ் நிைல கசப்பாகிவிடக்

கூடாேத என்பதற்காக நான் தணிந் ேபாகிேறன். "நீ ம் இைதத் தவறாகேவ எண்
ேபா ம்" என்கிேறன். அப்ெபா
இன் ம் என்ன ெவல்லாேமா ெசால்ல
ேவண் ெமன் ேதான் கிற . ஆனால் வாயில் வார்த்ைதகேள வ வதில்ைல.
அதனால் நான் என்ன என்னேவா சுற்றி வைளத் ப் ேபசுகிேறன்.
"இேதா பார், தர்சி! ெபண்கள் ேவைலக்குச் ெசல்வ

,

மிக ம் ஆபத்தான . இன்

ேவைலக்குப் ேபாகும் ெபண்களின் நிைல எப்ப க் ெகட்
ேவ யார் நிைல ம் ெகடவில்ைல!"

க்கிறேதா, அப்ப

"எப்ப ?"
"நீேயதான் உன் கண்களால் பார்க்கிறாேய! பஸ்களில் ெபண் களின்நிைல என்ன?
எத்தைன ேமாசமாகிவிட்ட . பஸ் பிரயா ணம்! ேபாதாக்குைறக்கு மைழ
நாட்களாக ம் இ ந் விட்டால் ேகட்கேவ ேவண்டாம்"
"வ ஷம்

வ மா மைழ ெபய்கிற ?"

"வ ஷம்
வ ம் மைழதான் ெபய்ய மா? மைழையப் ேபால் ஏதாவ ஒ
சிரமம் வந் ெகாண்ேட இ க்கும் வ ஷம்
வ ம். ஓர் உதாரணத் க்கு மைழையச்
ெசான்ேனன் இன் ம்...இன் ம்"
என

இந்தப் ெபா ளற்ற ேபச்சுக்கு எதிர்ப் ேபச்சு ேபச

யாமல் அவள்

நிரா தபாணியாகும் நிைலைம ஏற்ப கிற . அவள் கம் 'சுரத்' இறங்கி வி கிற .
கண்களின் விளிம் களில் உப் நீர் கைர கட் க்ெகாள் கிற . அம்மாதிாிேநரங்
களில் உத்திேயாகத் க்குச் ெசல்ல ேவண் ெமன்ற அவ ைடய ஆைச
த் த்
தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் கிறாற்ேபாலத் ேதான் கிற . நான் என்ன அவ்வள
ெகா யவனா? இல்ைல!
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நான் அவைளச் சமாதானப்ப த்த ேவண் க் கூ கிேறன்: "என் அன்ேப! ெபண்கள்
ேவைலக்குப்ேபாவ எனக்கு உடன் பா இல்ைல. ஆயி ம் உனக்கு ஓர்
உத்திேயாகம் கிைடக்க ேவண் ம் என் விடாமல் யன் வ கிேறன் என்ப
மட் ம் உண்ைம. நாள்
வ ம் ட் ல் அைடந் கிடந்தால் உனக்கு 'ேபார்'
அ த் ப்ேபாகும் என்பைத நான் நன்கு அறிேவன். உத்திேயாகம் பார்ப்பதனால் உன்
உட

ம் உள்ள ம் மலர்ச்சி

ம் என்ப ம் ெதாி ம். என்ன நான் ெசால்வ ?"

காகிதப் ைவ மலரக் காட் அதில் மணம் காட்ட ம் ற்ப கிேறன் நான்.
அதாவ அந்த ேநரம் அவள் மீ ஓர் அன் ப் பார்ைவைய அம்பாக சி அவைளக்
கவர யல்கிேறன். அவ ம் மகிழ்ந் ேபாகிறாள்.
பாவம் ெபண் பிறவி!
'எம்பிராய்டாி ைஸனிங்'கில் பயிற்சி ெபற்ற நாளாக அவள் ேவைலையத் தவிர
ேவ எைத ேம சிந்திக்கவில்ைல. ேவைல பார்க்கேவண் ம்என்ற ஆைச அவள
ஒவ்ெவா நரம்பி ம் கு ெகாண் விட்ட .
பல ைறகள் நாங்கள் 'லானி'ல் உட்கார்ந்தி க்கும்ெபா
, தி ம் தி ெமன்
எங்கள் ட் வாசல் வழிேய மகிழ்ச்சிேய உ வாக கலகலப்பாகச் சிாித் க்ெகாண்
அழகிய ேஜா ைகேகாத் க்ெகாண் ேபாவ ண் . அைதக் கண் விட்டால்
தர்சியின் பார்ைவ அைதேய ைமயப் ள்ளியாகக் ெகாண் ஒன்றிவி ம். வழிேய
ெசல் ம் அந்தப் ெபண் தன் கணவன் கால கேளா கால கள் ேசர்த் ைவத்
இைணந் ெவகு மி க்ேகா ெசல்வ ேபாலத் ேதாற் வாள். உயரத்தில் கண
வைனக்காட்
ம் சற் க் குைற தான் என்றா ம் நைடயில் தன் கணவ க்கு
இைணயாக உயர்ந் ேதாற்றமளிப்பாள். என் ேபச்ைச ந்திக்ெகாண் தர்சி
கூ வாள்: "இந்தப் ெபண் கட்டாயம் ேவைலக்குப் ேபாகிறவளாகத்தான் இ ப்பாள்"
"உனக்கு எப்ப த் ெதாி ம்?"
"ஒ ெபண் ேவைலக்குப் ேபாகாத வைரயில், அவ
இப்ப த் தைலெய த் நிற்க
யா !"
அவள் மீண் ம் ெதாைலவில் ேபாய்க்ெகாண்
ேநாட்டமி கிறாள். நா

கிைடத்

க்கும் அந்த ேஜா ைய

ம் கற்பைனயில் ஆழ்கிேறன்,

அேதா ெதாைலவில் ெசல்
அப் றம் ஒ

ைடய தன்னம்பிக்ைக உணர்

ம் கணவ

ம் மைனவி ம் நா

ம் தர்சி

ம்தான் என் !

கணக்கும் ேபாட் ப் பார்க்கத் ெதாடங்குகிேறன்; தர்சிக்கு ேவைல

விட்டால், அவ

க்கு எந்த அள

தன்னம்பிக்ைக ஏற்ப ம், தன் நிைற

ஏற்
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ப ம் என் ! அவள் நைடயில் எத்தைன அ த்தம், எத்தைன மி க்கு வ ம் என் ம்
ள்ளிப்ேபாட் ப் பார்க்க

ைனகிேறன். யார் கண்டார்கள், அவள் ெப ைமயில்

சிறந் என் வாழ்க்ைக ையேய கூட அ த் விடலாம், நான் அவ க்கு அடங்கி நடக்
கும்ப யாக ம் ஆகலாம்....இந்த இடத் க்கு வந்த ம் என் ேயாசைன த மாறத்
ெதாடங்குகிற . தர்சி டன் அ ெயாற்றி நடந் ேபாகும்ெபா
நான் தாழ்ந் ேபாய்
விட்ட ேபான்ற நிைனப்பில்
த் ப் ேபாய்வி கிேறன். உலர்ந்த ச கு ேபால
ந ந ங்கத் ெதாடங்குகிேறன்! மிக மிகப் பயங்கரக் கன கண்டதாக எனக்குத்
ேதான் கிற . கன
அப்ெபா

ெமய்யாகி வி ேமா?

தர்சி ெவகு ெதாைல க்குச் ெசன்

விட்ட அந்த இைணயின்

நிழைலேய ேநாக்கிக் ெகாண்
க்கிறாள். க த் த் ெதாங்குகிற ; கண்கள்
விாிந்தி க்கின்றன. கத்தில் சுடர் வி ம் நம்பிக்ைக ெயாளி ந ங்கிக்
ெகாண்
க்கிற . இல் லாைம ஓர் உ ெவ த் வந்தாற்ேபால தர்சி ேதாற்றமளிக்
கிறாள்; தைல குனிந்

இைறஞ்சி நிற்கிறாள்.

இந்த '
' ம் மனப்ேபாக்கி ம் கூட எனக்கு அவள் மிக ம் பி த்தி ந்தாள்.
எனக்கு அந்தக் காட்சி எத்தைன ஆ தல் அளிப்பதாக இ ந்த ! என்னால் மகிழ்ச்சி
ெகாள்ளாமல் இ க்க
யவில்ைல. உள்ளத் ள் ாித் ப் ேபாேனன். அந்தப் ாிப்
பில் என் உத கள் ெநளிந் ஒ
ன்
வைல இேலசாக உதிர்த்தன. என ரகசிய
நிைலையக் கண் தர்சியின் சமாதி நிைல கைலந்த . அவள்
த் ப் ேபாய்க்
ேகட்டாள். "உங்க க்கு என்ன வந் விட்ட ?" என் ! அவள் குரல் ந ங்கிக்
ெகாண்
ந்த . நான் மகிழ்ச்சியில் மிதந்தவனாக ஒ ெபாய் ையக் கூறிேனன்.
"உனக்கு ஒ ேவைல கிைடத் விட்டால் நம வாழ்க்ைக ம் இந்த எழில் மிகு
இைணையப்ேபால ஆகி வி ம் அல்லவா? அப் றம் நீ ம்...நீ ம்.. இைதப் பற்றித்
தான் சிந்தித் க் ெகாண்
ந்ேதன்..." என்ேறன்.
அதற்கு ேமல் என்னால் ஒன் ம் கூற
சிரமமாகத் ேதான்றிய ; ெகால்

யவில்ைல.ெபாய் ேபசுவ

மிக ம்

ம் நஞ்சாகத் ேதான்றிய . ஆனால் தர்சியின் கண்கள்

மகிழ்ச்சி யில் மிதந் , நீாில் குளித்தன. அவள் பி படாத சந்ேதாஷத்
காப்பி ேபா வதற்காகச் சமயலைறைய ேநாக்கிச் ெசன் விட்டாள்.

டன் எனக்குக்

பல ைறகள் பத்திாிைக ப க்கும்ெபா
தி ம் தி ெமன் என் பார்ைவ
ஏதாவ மட்டரகமான ெசய்திையக் கண் நின் வி ம். நான் அந்தச் ெசய்திைய
ெவகு ேநரம் வைர ப த் க்ெகாண்ேட இ ப்ேபன். அந்தச் ெசய்தி அேநகமாகப்
ெபண்ைணப் பற்றியதாக இ க்கும். ஒ ெபண், தான் ேவைல ெசய் வந்த
அ வலகத்தில் ஓர் அ ஸ்ெடண்ைடக் காத த் த் தி மணம் ாிந் ெகாண் ேவ
ஒ நகரத்திற்குப் ேபாய் வி கிறாள் என்ப ேபான்றதகா ம் இ க்கும். நாக்ைகச் சூள்
ெகாட் இந்தச் ெசய்திைய நான் தர்சிக்குப் ப த் ச் ெசால் ேவன். ேகட் அவள்
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கம் ெவளிறிவி ம். ைககள் ந ங்கிப் ேபாகும். அவேள சடசட ெவன் அந்தச்
ெசய்தியில் ேவக மாகப் பார்ைவைய ஓட் வாள். அவள் கத்தின் நிறம் மா வைதக்
கண் நான் உள் ர மகிழ்ந் மாய்ேவன். தர்சி கலவரம் என் ம் க வில்
ெதாங்குகிறாற்ேபால எனக்குப் ப ம். அவைள ேம ம் குத் வதற்காக நான் நக்க ம்
ேக
மாகச் ெசாற்கைள உதிர்ப்ேபன்.
"விஞ்ஞானம் ெவகுவாக
இன்

ன்ேனறியி க்கிற

என்பைத ஒப் க் ெகாள்

கிேறன்.

சந்திரன் வைர ேபாக 'ஸ் த் நிக்'கள் கூடத் தயாாிகி விட்டன. ெபண்க

க்குச்

சம உாிைம ம் கிைடத் விட்ட . ஆனால் பயன் என்ன? ெபண்களின்
வாழ்க்ைகயி ம் நடத்ைதயி ம் ெசம்ைம ம் ய்ைம ம் ஏற் படாதவைரயில்
மனிதன அத்தைன ெவற்றிக ம் ேண!" என் அ த் ச் ெசால்ேவன்.
இைதக் ேகட் தர்சி ஏமாற்ற ற்ற மனத்ேதா கட்
ல் ப த் வி வாள். பல
நாட்கள் வைர அவள் கத்தில் இைல திர் காலத் ெவ ைம இைழேயா ம்.
ேதாட்டத்தில் க்கும் அத்தைன க்க ம் ணாகத் ேதான் ம். இளம் தம்பதிகள்
இன்பம் கா ம் மாாிக்காலம் கூட எங்கள் வாழ்க்ைகயில் எந்த விதமான
ேராமான்ஸூம் நிகழ வி வதில்ைல.
ெசன்ற சில நாட்களாக தர்சியின் வாழ்க்ைகயின் ேவகத்ைத அடக்கி ைவப்பதற்காக
நான் ஒ ெவ க்கத்தக்க காாியத்ைதச் ெசய் ைவத்தி க்கிேறன். அதனால் என்
ஆத்மாேவ காய ற்ற பறைவையப்ேபாலக் கதி கலங்கிப் ேபாயி க்கிற . எந்த
ேநர ம்
த் ம குகிற .
ஒ நாள் திடீெரன் தர்சி ைகயில் தினத்தா டன் என் எதிேர வந் நிற்கிறாள்.
அவள் கத்திேல கம்பீரமானேதார் அைமதி நிலவி யி க்கிற . கட ல் ெகாந்தளிப்
ஏற்ப வதற்கு ன் னறி ப் ப்ேபால...... அவள் என்னிடம் அன்ைறயச் ெசய்தி
ஒன்றின் கைடசிப் பகுதிையப் ப த் ப் பார்ப்பதற்காக நீட் கிறாள். ப த்த பிறகு
அன் அ வலகத்தில் ஓர் அ ஸ்ெடண் ைடக் காத த் ேவ ஓர் ஊ க்கு
ஓ னாேளா, அவள் உண்ைம யில் ஒ கு ம்பப் ெபண் அல்ல என்ப
ெதாியவ கிற . அவள் ச கத்தால் ைகவிடப்பட்டவள். தன கைற ப ந்த
வாழ்க்ைகையப் ெபா ள் உள்ளதாக்க வி ம்பியி க்கிறாள். நான் திைகத் ப்ேபாய்
ச்சு விட
யாமல் விழிக்கிேறன். படபடெவன் இதயம் அ த் க்ெகாள்ள
தர்சிையப் பார்க்க அஞ்சி மலர்களின் பக்கமாகப் பார்த் க்ெகாண்ேட கூ கிேறன்:
"தர்சி, இந்த மலர்கள் ேதாட்டத்தில் இ க்கும்ெபா
ேதான் கின்றன. இைவ இங்ேகேய மணந்
இேதா பார்!"

ெகாண்

ஆனால் அதற்கு ேமல் என்னால் ஒன் ம் ெசால்ல
ெசால்ல
யவில்ைல.

எனக்கு மிக ம் அழகாகத்
க்கட் ம், தர்சி!என் அன்ேப,

யவில்ைல. ஆம், ஒன் ேம
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தர்சி என்ெனதிேர இன் ம் நின் ெகாண்
க்கிறாள். வாதங்கள் என் ம் என
ஆ தங்கள் அத்தைனைய ம் அவள் ம ங்கச் ெசய்ய வி ம் கிறாள் என்
ேதான்றிய . மனத் ள் நிைனத் ப் பார்க்கும்ெபா
இந்தப் ெபண் ஒ நாள் சுதந்
திரம் ெபற் என்ைன எதிர்க்கத்
வாள்; தன்ைன எனக்கும் ேமலாக எண்ணத்
ெதாடங்குவாள் என் ம் கற்பைன ஓ ய .
நாேனா மீண் ம் அவைளப் பார்க்க அஞ்சுகிேறன். ஆனால் அவேளா ஒவ்ெவா
ைற ம் என் பார்ைவையத் தன்பால் இ த் க் ெகாள் கிறாள்.
"ேநற்

நான் எம்ப்ளாய்ெமண்ட் எக்ஸ்ேசஞ்சுக்குப் ேபாயி

ந்ேதன்"

"நீயா?" நான் ந ங்கிப்ேபாேனன்.
"ஆமாம்" அவள் குரல் உரக்க, நல்ல அ த்தத்ேதா ஒ த் த ; "டீ ங்க் கிளார்க்கு
ேபானவாரம் எனக்கு இண்டர்வி கார் அ ப்பியதாக ம் அந்த ேவைலக்கு நான்
ஒேர ஒ

ேகண் ேடட் தான்!" என் ம் ெசான்னாேர! ஆமாம், எனக்கு ஏதாவ

இண்டர்வி

கார்

வந்தி ந்ததா?" என்

ேகட்டாள்.

"வந்தி ந்த . ஆனால் நான் தான்... கிழித் ப் ேபாட்
நான் ...நான்...நான்.."

விட் ேடன். உண்ைமயில்

கைடசியில் நான் அவளிடம் உைடத் ச் ெசால் விட்ேடன் உண்ைமைய! ஏன்
எனக்கு அவள் ேவைலக்குப் ேபாவ பி க்க வில்ைல என் !
"இ
பாய் ேவைல ெசய்
ெசய்யலாேம!"

நான் இந்த

ட்ைட இன்

ம் அழகுறச்

"ஆனால்...ஆனால் இனி என்ன ெசய்ய
ம்? ேவைல நிைனப் ைபேய
விட் வி ! ேவைல ெசய்வ என்ப வாழ்க்ைகயில் ஒன் ம் ெபாிய விஷயம்
இல்ைல!" என்ேறன்.
நான் மனத் ள் மிக மகிழ்ந்ேதன். என் சூழ்ச்சியில் எனக்கு ெவற்றி கிைடத் விட்ட
என் இ மாந்ேதன். ஆனால் அவள் என் ெசால்ைலச் ெசவிகளில் ேபாட் க்
ெகாள்ளாமல் அேத அ த் தத்ேதா ெசால் க் ெகாண்ேட ேபானாள்:
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"கார்ைடக் கிழிக்கும்ேபா நீங்கள் இன்டர்வி ேததிைய ஒ ேவைள
பார்க்கவில்ைல ேபா ம்! எனக்கு ேவ இன்டர்வி கார் கிைடத் விட்ட . இன்
நான் இன்டர்வி
விட்ேடன்!"

ெகா த்

'அப்பாயிண்ட்ெமண்ட்' ெலட்ட ம் வாங்கி வந்

----------------------21. என்ைன டாகுர் ஆக்கு, அம்மா!
ஏைழயின் இதயேவதைன ேபாலப் ைக ேபாக்கியி
ெகாண்
ந்த .

ந்

ைக வந்

சூைளயின் ைனயில் தன்னந்தனியாக நின்ற ேதக்கு மரத்தின் அ யில்ப த்
அவன் விடாமல் ைகையேய பார்த் க்ெகாண்
ந்தான். பிறகு அவன் சி மண் ய
கால்கைளப் பார்த்தான். பின் தன் உடல்
வ ம் ஒ
ைற பார்ைவைய ஓட் னான்.
பிள்ைளப் பிராயத்தில் அவன் உடல் எவ்வள சைதப் பற்ேறா கரைண கரைணயாக
அழகாக இ ந்த ! இப்ெபா
எண்ணிப் பார்த்தா ம் அவ க்கு வியப்பாயி ந்த .
ஆனால் இப்ெபா

...? ஒட்

உலர்ந்த எ

ம் க் கூடாக ஆகிவிட்டான் அவன்.

கண ேநரத் க்கு அவன் தன்ைனேய ஒ
ைக ேபாக்கியாக எண்ணினான். ைக
வ ம் நின் ேபாயி ந்த சூைளயின் ஓர் உபேயாக மற்ற ைக ேபாக்கிேபாலத்
ேதான்றிய . எனேவ அவ க்குத் தன் மீேத ேகாப ம் ெவ ப் மாக வந்தன.
தன்ைனக்காட்
ம் தன் நிைலைமைய எண்ணி ஏற்பட்ட ேகாபம் தான் அதிகம்.
எல்லாவற்ைறக்காட்
ம் அவ க்கு அதிகக் ேகாபம் வந்த சூைளக் கணக்குப்
பிள்ைளயின் மீ தான். இேதா வந் விட்ேடன் என் ெசால் விட் அவன்
எங்ேகேயா ேபாய் விட்டான். ேதக்குமரத் த யில் ப த் க்ெகாண் மணிக்கணக் கில்
அவைன எதிர்பார்த் க் ெகாண்
ந்தான். ேபாகும் ெபா ேத கணக்குப்பிள்ைள
காகிதம் கிழித் க் ெகா த்தி ந் தால் இந்ேநரம் அவன் பாதி வழி தாண் யி ப்பான்,.
இந்தக் கணக்குப்பிள்ைளப் பய க்குச் சூைள கிட்ேடேய இ ந் பழக் கமா? எனேவ
தீக் குழாயாகச் சு கிறான்! தீக் குணேம ப ந் விட்ட ! என் மீண் ம் அவன் மனம்
ெவ ம்ப ஆரம்பித்தான்.
அதன் பின்னர் அவன் தன் க ைதகள் பக்கம் பார்ைவைய ஓட் னான்.
ெசங்கல்ைலச் சுைமயாகச் சுமந் ெகாண்
ந்த ெபா தி ம் அைவ ஆனந்தமாகப்
ல் ேமய்ந்

ெகாண்

ைனந்

ழ்கியி ந்ததனால், சுைமயின் ப

ேபா

ம். என்ன இ ந்தா

ந்தன, எ

ேம நைடெபறாத
அவற்

ேபால். ல் தின்பதில் அைவ
க்கு ஒன் ேம ெதாியவில்ைல

ம் சுைமையச் சுமந் தாேன ஆகேவண் ம்?

குைறவாயி ந்தால் என்ன, அதிகமாயி ந்தால் என்ன? இரண் ம் அவற் க்கு
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ஒன் தான்.க ணக்குப்பிள்ைள மணிக் கணக்கில் வராமல் இ ந் தா
ஒன் ம் கு
கிப் ேபாகப் ேபாவதில்ைல.
"என்ன இ ந்தா

ம் அவற் க்கு

ம் க ைத க ைததாேன, சனியன்!"

அைவ அப்ப அலட்சியமாகப் ல் ேமய்வைதக் கண் அவ க்ேக சிாிப் வந்த .
"மனித க்கும் க ைதக்கும் இைடேய இ தான் க்கிய ேவ பா . மனிதன்
அநியாயத் ைதக் கண்டால் அதற்கு எதிராகக் குரல் ெகா க்கிறான். ஆனால் க ைத...?
க ைத க ைதயாகேவ இ ந் வி கிற !
மனிதன் தனக்குக் கீேழ ேவைல ெசய்பவர்கைள ம் க ைத யாகேவ க

கிறான்.

அவர்கள் என்ன குரல் எ ப்பினால் என்ன? ேகட் ம் ேகட்காமல் ேபாய்
அலட்சியப்ப த்தப் ப கிற குரல் ஒ த் என்ன பயன்? அவர்கைளக் காட்
ம்
க ைதகேள எவ்வளேவா ேமல். இர பகல் தைலையக் குனிந் ெகாண் ேவைல
ெசய் ெகாண்ேட யி க்கின்றன. ஆனால் பலைனப் பற்றி எப்ெபா
ேம சிந்தித் ப்
பார்ப்பதில்ைல.
அவ ைடய க ைதகள் அப்ெபா
ெகாண்
ந்தன.
அவன் அவற்ைறப் பார்த்

ம் கவைல யின்றிப் ல் ேமய்ந்

மீண் ம் சிாித்தான்.

இம் ைற அவன் சிாிப் மனம் விட்ட சிாிப்பாயில்ைல. ெபா வாகச் சிாிப்ெபன்றால்
அப்ப த்தாேன இ க்கேவண் ம்? ஆனால் சிாித்தெபா
அவன் உள்ளத்தில்
எங்ேகா வ த்தாற் ேபா
ந்த . அவன் உள்ளத்தில் ஒ தாழ் உணர்ச்சி எ ந்த .
ேதக்கு மரத்த யில் ப த்த வண்ணேம அவன் கு கிச் சு ங்கி ட்ைடேபால்
ஆகிவிட்டான். தன்ைன மிக ம் சிறியவனாக, வறியவனாக உணர்ந்தான்.
ைதகைளக் காட்
ம் கீழானவனாக எண்ணினான்.
"க ைதப் பயல் இன்

ம் தி ம்பவில்ைலேய!" அவன் மீண் ம் அவசரப்பட்டான்.

மனிதன் அல்லவா?
ெபா
வி ந்த ம் அவன் ன் நைட ேபாய்விட் வந் விட்டான். நான்காவ
நைட அ த்த பிறகு அவன் ஓய் எ த் க் ெகாள்வதாக இ ந்தான். அப் றம் அவன்
தன் தைல வனின் ேபச்ைசக் ேகட்கப் ேபாவதாயி ந்தான். அவ ைடய கிராமத் ப்
பள்ளிக்கு அ க்கல் நாட்ட வ வதாயி ந்தான் தைலவன். ஆனால் இந்தக்
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கணக்குப்பிள்ைள இேதா வந்
ெதாைலந் விட்டாேன!

விட் ேடன் என்

ெசால்

விட்

எங்ேகேயா

க ைதகள் இன் ம் அலட்சியமாக ேமய்ந் ெகாண்
ந்தன. வானத்தில் சி சி
ேமகங்கள் கூ ன. காற்றின் இரண்ெடா அைச கள் அவன் கண்க க்குக்
குளிர்ச்சிையத் தந்தன. கணேநரத் க்கு நல்ல கைள கட் னாற் ேபா
ந்த . ஆ
மகிழ்ந் அவன் ஒ பாட்ைட எ த் விட்டான்!
'ேசைலத் தைலப்ைப
ேவைல விழித்

சி விளக்ைக அைணத்தாள் அவள்

ப்பாக்கி ரைவபட்

அவன் மீண் ம் ஒ

மாய்ந்தான் அவன்!'

ைற கலகலெவன்

சிாித்தான்.

ெதாடர்ந் தா க்காரப் ெப ங்கவிஞன் ஒ வன் அவன் நிைனவில் ேதான்றினான்.
அவன் நாேடா ப் பாடல்கள் ேசகாிப் பதற்காக அவன் ஊ க்கும் வந்தி ந்தான்.
உள் ர்க் கவி ம் அவ க்கு வாத்தியா மான மாஸ்டைரத்ேத . ேபச்சு வாக்கில்
அந்தக் கைலந்த தைலக் கவிஞன் கூ னான்: "நான் இந்தப் பாடைல டாகு க்குச்
ெசான்ேனன். ேகட்

எப்ப

அயர்ந் விட்டார்; ேபாைதயில் கிறங்கிவிட்டார்,

ெதாி மா?"
அவன் அந்தப் ெப ங் கவிஞனின் எத்தைனேயா பாடல்கைளக் ேகட்
ந்தான்.
எ த் விட்டால் அந்தப் பாட் கள்
வேத இல்ைல. இனிக்க இனிக்க நீண்
ெகாண்ேடயி ந்தன. ேகட் க் ேகட் அவன் மகிழ்ந் மாய்ந் ேபானான். அ
மட் மா? அவன் தன் அன்ைப

வ ம் அந்தக் கவிஞ

அப் றம் கவி-மாஸ்ட ம், ெப ங் கவிஞ
ெகாண்டார்கள்.

க்ேக ெகாட்

அளந்தான்.

ம் தங்கள் தங்கள் கவிகைளப் பாிமாறிக்

அவன் அ கில் உட்கார்ந் வியப்ேபா ேகட் க் ெகாண்
ந் தான். அன் தான்
அவ க்கு வாழ்க்ைகயில் தன் ைற யாக ஒ விஷயம் ெவளிச்சமாகிய .
கவிஞர்க ம் கள்ளர் க ம் கூட மற்ற மனிதர்கைளப்ேபாலத்தான் இ கிறார்கள்.
சாதாரண மனிதர்கைளப்ேபாலேவ ைக ம் கா ம் உள்ளவர் களாகத்தான்
இ க்கிறார்கள். அேத சாதாரண மனிதர்க க் குள்ள பழக்க வழக்கங்கள்
அவர்களிட ம் ப ந்தி க்கின்றன. என்பைதக் கண்கூடாகக் கண்டான் அவன்
அதனால் தாேன அந்தப் ெப ங் கவிஞன் சிாிக்கேவண் ய விஷயமாக இ ந்தால்
சிாித் மகிழ்ந்தான்!
அன் அவ க்குத் தன் மாஸ்டர் கூட நல்ல கவிஞனாகேவ ேதான்றினான்.
ஆரம்பத்தில் எல்லாம் அவ க்குத் தன் மாஸ்ட ம் கவிஞனாக இ ப்பான் என்ற
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நம்பிக்ைகேய ஏற்பட்டதில்ைல. ஏேனா ெதாியவில்ைல. அவ க்குத் தன் மாஸ்டர்
உண்ைமக் கவிஞனாக இ க்கக் கூ ம் என் ம் விஷயத்தில் ஐயேம இ ந் வந்த .
ஒ நாள் அவன் ெவகு ேயாசைனேயா ம் உள்
எ தினான். எ தினான் என்
எ தைவத்தான்.

ெசால்வ

ற ெவட்கத் ேதா ம் ஒ

தவ ; தான் ெசால்

கவிைத

இன்ெனா வைர

மாஸ்டர் கவி எப்ப மகிழ்ந் ேபானான்? அவைன ம் அவன் கவிைதைய ம்
கண் ! ஆகா! டாகுர் எப்ப ப் பளிச்சி கிறார்! என்ன வண்ணம் யா ேம ெதாட் ப்
பாராத க த் !பிள்ளாய்! நீ டாகுர் ஆவாய்! யற்சிைய விடாேத! என் தட் க்
ெகா த் தான். அன் தான் அவ க்குத் தா ம் டாகுர் ஆக
ம் என்ற நம்பிக்ைக
ேதான்றி ேவர் ஊன்ற ம் ெசய்த .
அவன் கீதாஞ்ச யின் ெமாழிெபயர்ப்ைப வாங்கி வந் நான்கு ைறகள்
ப த்தான். ஆனால் அவன் அறி க்கு அதன் ெபா ள் எட்டவில்ைல. அவன் மீண் ம்
தன்ைனத் தாழ்ந்தவனாக எண்ணி ம கினான்.
ஆனால் கவி-மாஸ்டர் அவ க்குத் ைதாியம் ஊட் க் ெகாண்ேட வந்தான். "நீ ஒ
நாள் கட்டாயம் டாகுர் ஆவாய் உன் கவிைத ேபால அந்தத் தா க் கவிஞனின் ஒ
கவிைத ம் இல்ைல. ன்ேன . பிள்ளாய்! ன்ேன ! என் உற்சாகப் ப த்தினான்.
தா க் கவிஞன் என்
பிராயம்

அவன் குறிப்பிட்ட , நாேடா ப் பாடல் ேத

திர்ந்த கிழவைன. 'அவன் எந்த விஷயத்ைதக் ெகா த்தா

நல்ல கவிைத எ த

ம்' என்ற

ணிைவ அவ

ள் குத்த

வந்தி ந்த
ம், நல்ல-மிக

யன்றான்.

ஆனல் ஒ கவிஞன் கவிையக்காட்
ம் மாஸ்டராக இ ந் விட்டால், ஒன்ைறக்
கவிைத என்ேற சட்ெடன் ஒப் க்ெகாள்வ தில்ைல. குயவன் பத்
க்கு இ
வியப்ைப அளித்த .
பிறகு அவன் நிைனவில் பக்கத் க் கிராமத் க்குப் பாிசு வழங்க வந்த தைலவன்
நிழலா னான். பாிசுகளால் பத் வின் ைப நிைறந் விட்ட . சில பாிசுகைள மட் ம்
அவன் தன ஒ நண்ப க்கு விட் க் ெகா க்கும்ப இ ந்த . மற்றப அவன்
பள்ளியில் தலாவதாக வந்தி ந்தான். ஓட்டப் பந்தயத்தில் தலாவதாக
வந்தி ந்தான்.ெசய் ள் ேபாட் யி ம் அவேன தலாவதாக வந்தி ந்தான்.
அன்ைறக்கு அவன் மகிழ்ச்சி ெவறியில் ழ்கினான். அவ ைடய கவி-மாஸ்ட ம்
எல்ைலயற்ற மகிழ்ச்சியில் ழ்கினான். அப்ெபா
தைலவன் தன் ேபச்சுக்கிைடேய
கூறினான்:
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"வ ங்காலத்தில் உங்களி
ந் தான் ெப ந் தைலவர்கள் உ வாவார்கள்.
உங்ளிேலேய ஒ வர் மகாத்மா காந்தி ஆக லாம். மகாகவி டாகுர் ஆகலாம். மகாகவி
டாகுர்! அவைர டாகுர் ஆக்கியவள் அவர் அன்ைன!"
அவன் விழா
ந்த ம் ஒேர ஓட்டமாகத் தன் தாயாாிடம் ஓ னான். அவன் தன
பாிசுகள் அத்தைனைய ம் தாயாாின் ம யில் ெகாட் னான்.
பிறகு அவன ைககள் இரண் ம் தாமாகேவ தாயாாின் க த்ைதச் சுற்றிக் கட் க்
ெகாண்டன. அவன் ெகாஞ்சும் ெமாழியில் அன்ேபா ெகஞ்சினான்: " அம்மா! அம்மா!
என்ைன டாகுர் ஆக்கு அம்மா!"
"என்ன " அவன் கூ வ

அவன் அன்ைனக்கு விளங்கவில்ைல.

"என்ைன டாகுர் ஆக்கு, அம்மா!"- அவன் மீண் ம் ேவண் னான்.
"என்ன குர் குர் என்கிறாய்?"- தாயார் எ
ம் ாியாமேல
ாிந் ெகாண்டவள்ேபாலப் ேபசினாள். "உன் விேராதி கூட இப்ப க் குர் குர்
ஆகேவண்டாம், குழந்தாய்" என்றாள்
அவ க்குத் தன் தாயாாின்ேமல் ஆத்திரமாக வந்த . அறியா ைமயினால் அவள்
அைத ஏேதா பள்ளிக் குழந்ைதக க்குக் ெகா க்கும் தண்டைனயாக எ த் க்ெகாண்
விட்டாள் என் ப அவ க்கு விளங்கவில்ைல. "எதற்கு நான் உன்ைனக் ெகாக் குப்
பி க்க ைவக்கேவண் ம்? நீ என்ன தவ
அகற்ற அவள் விளக்கம் கூறினாள்.

ெசய்தாய்?" என்

அவன் ஆத்திரத்ைத

ெகாக்கு என் ம் ெசால்ைலக் ேகட்ட ம் அவ க்கு ெநாண் வாத்தியாாின்
நிைன வந்த . அவன் ைபயன்கைளப் பல ைற ெகாக்குப்பி க்க
ைவத்திதி க்கிறான். அவன் க த் க்குப் பின்னால் இ கால்கைள ம் ைககைள ம்
கட் ப்ேபாட் ெவய்யி ல் நி த்திவி வான். ேபாதாக் குைறக்குக் ைகப் பிரம்ைப
எ த் ச் சுழற்றி,"ஏண்டாேல!
ெகாண்

ளிர்த் ப் ேபாச்ேசா? என்ன ெவன்

க்கிறாய், இந்த வாத்தியாைர? அ

நிைனத் க்

உத கிறாற்ேபால அண்ணன் தம்பி

உதவமாட்டான்! உயிைர ைவத் த் ேதாைல உாித் வி ேவன், ஜாக்கிரைத!" என் ம்
பய
த் வான்.
அவர்கள் ெவகு ேநரம் இப்ப
எாிய.

ெவய்யி ல் ெகாக்குப் பி த்

நிற்பார்கள், உடல்
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அப் றம் அவ க்குத் தன் தந்ைதக்குத் திடீெரன் பக்க வாதம் ஏற்பட் ஒ பக்கம்
உணர்விழந் ப த்த ப க்ைகயாகி விட்ட நிைன க்கு வந்த . அதி
ந் அவன்
பள்ளிக்கு
க்குப் ேபாட்டான். எட்டாவ வகுப்ேபா ஏறக் கட் க் ெகாண் அவன்
ட் ேவைலகைளக் கவனிக்கும்ப ஆயிற் .
கவி-மாஸ்டர் அவன் அப்பாவிடம் ெசன் பத் ைவ எப்பா பட்டாவ பத்தாவ
வைர ப க்க ைவக்குமா ேவண் னான். ஆனால் அவன் தந்ைதயின் ஒேர பதி ல்
அவன் வாய் அைடத் விட்ட . "வாத்தியாைரயா! உங்க க்குச் ெசால் த் ெதாிய
ேவண் யதில்ைல. வயிற் க் கவைல வாட் னால் ப ப்ைபப் பற்றிச் சிந்திக்கத்
ேதான்றா . வயி
கூறிவிட்டான்.

ந்தி, ப ப் ப் பிந்தி!" என்

மாஸ்டர் ஏமாற்றேம உ வாக அவன்
அன்

குயவன் பத்

ட்

ெவட்

ந்

ஒன்

ண்

இரண்டாகக்

தி ம்பினான்.

க்குள்ேள யி ந்த பாதி டாகூர் மாித்

விட்டான்.

...இன் ஒ தைலவன் கிராமத் ப் பள்ளிக்கு அ க்கல் நாட்ட வ ந்
ெகாண்
ந்தான்.
அவன் எ ந் உட்கார்ந் ெகாண்டான்.அ வன் க ைதகள் இன் ம் ஆனந்தமாக
ேமய்ந் ெகாண்
ந்தன. இன் ம் ைகேபாக்கிகளி
ந்
ைக வந்
ெகாண்
ந்த . ெதாைல வில் கணக்குப் பிள்ைள ைசக்கிளில் வ வ ெதாிந்த .
அவன் அ கில் வந்த ம் கீேழ பி த் த் தள்ளி விடலாமா என் அவ க்குத்
ேதான்றிய .
ஆனால் அவ ைடய தாழ் மனப்பான்ைமேயா, அல்ல உள் க்குள்ளி ந்த
மானிடப் பண்ேபா அவைன அப்ப ச் ெசய்ய ெவாட்டாமல் த த் விட்ட . அவன்
எ ந் தன் உடல்
திையத் தட் க் ெகாண்டான். ைக கால்கைளக் க விக்
ெகாண் ேபசாமல் காகிதம் வாங்கிக் ெகாண்
றப்ப வதற் குத் தயாராகி விட்டான்.
தைலக்கு ேமல் வந் விட்ட ஆதவன் ெந ப்ைபக் கக்கிக் ெகாண்
ந்தான்.
அவ க்குத் தன் ெவ ங் கால்களின் மீ இரக்கம் பிறந்த . நடந் நடந் கால்கள்
அப்பளம் ேபாலப் ெபாாிந் விட்டன. கால்களில் ைடத் க் ெகாண்ட நரம் கள்
மின்சாரக் கம்பிகைளப்ேபாலப் பின்னிக் ெகாண்
ந்தன. பல ற்றாண் களாக
அவன் நடந்ேத பழகிய வன் ேபாலத் ேதான்றிய .
"அட சிங்கங்களா! நட ங்களடா! ஏேல நீலா! வழியிேல எங்ேக ம் கீேழ கீேழ
வி ந் ைவக்காேத! என் மானத்ைத வாங்கி விடாேத! ட் க்குப் ேபான ம் வயி
நிைறயத் தீனி ேபா கிேறன்!" என் கூறி ஓட் னான் அவன்.
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நீலன் என் ம் க ைத மற்ற க ைதகைளக் காட்
ம் ேசானி. இரண்ெடா
தடைவ அ கற்கள் நிைறந்த சாக்ைகக் கீேழ தள்ளியி க்கிற . ல்ைலத்
தின் விட் க் குதித் க் ெகாண்ேட மற்ற க ைதக க்கு ன்ேன ெசன்ற .
அவன் தைலப்பாவின் தைலப்பில்
ந் ைவத்தி ந்த ெவல்லக் கட் ைய
எ த்தான். ெகாஞ்சம் தின் விட் மீதிைய
ந் ைவத்தான்.
ஊ க்குப் ேபாய் மீதிையச் சாப்பிடலாம். வயி நிைறயத் தண்ணீைரக்
கு க்கலலாம். அப் றம் கிணற் ேமைடயில் உட்கார்ந் தைலவனின் ேபச்ைசக்
ேகட்கலாம் என் அவன் எண்ணினான்.
"அம்மா! இந்த அரச ஆைடகைள ம் ைவரம் பதித்த ெபான்ன ைககைள ம்
அணிந் ெகாண் நான் என்ன ெசய்யப் ேபாகி ேறன். நீ என்ைன இந்த ண்
கட் ப்பாட் ல் சிக்க ைவக்காேத! நான் உலகத் ச் சந்ைதயிேல, உயிர் ஊட் ம் மண்
தியிேல விைளயா மகிழ வி ம் கிேறன்!"
அவ
உணர்

க்கு டாகூாின் இந்த வாிகள் நிைன க்கு வந்தன. இைவ அவ ைடய கவி
மிகுந்த ஆசிாியர் பள்ளிச் சுவாில் எ திப் ேபாட்ட வாக்கியங்கள்.

"நா ம் மண்ணில்தான் பிறந்ேதன். மண்ணில்தான் விைளயா வளர்ந்ேதன்.
ஆனால் டாகூர் ஆக
யவில்ைலேய!" அவன் உரத்த குர ல் கடகடெவன்
சிாித்தான். சூடான மண ல் அவன் கால்கள் தீய்ந்தன. ஒேர
க்கம்! ஒேர இ க்கம்!
யாேரா ஒ ராட்சசன் எல்லாக் காற்ைற ம் ப கிவிட்ட ேபால!
அவ

க்குத் தன் அன்ைனயின் நிைன

ேநரங்களில் கூைரக்கு அ ேய ப த்

வந்த . இப்ப ப்

ஈற்றில் ' ர்' என்

ெபயர்கைளக் கூ வாள். மர்ஹம் ர், அதம் ர், ைஜன் ர் என்
ேபாவாள்! ஆனால் அப்ப ச் ெசான்னதனால் காற் ஒன் ம்
ெதாியவில்ைல.

க்கித் தள்
ம் ஏ

ம்

ஊர்களின்

அ க்கிக்ெகாண்ேட
சி அ த்ததாகத்

'அடப் பாவிக் காற்ேற! அ க்கக்கூடாதா நீ?' காற்ைற அவன் அைறகூவி
அைழத்தான். ெசங்கதிரவனின் சிவப்பான ேகாளம் அனைலக் கக்கிக் ெகாண்

ந்த .

'அட பா ஞ் சூாியேன! இன் தானா உனக்கு நாள் அகப் பட்ட ,
இப்ப க்ெகா

த்த? இன்

என் கால்கள் ெவ ைமயா யி ப்ப

ெதாியவில்ைல?

நீ ம் எாிந் பிறைர ம் எாிக்கிறாேய, இதில் உனக்கு என்ன இன்பம்?' அவன்
சூாியைனக் குைற கூ வ ேபாலப் ேபசினான்.
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'ஓ, ேமகங்கேள! அறிவின் ேதாழர்கேள! எங்கு ேபாய்த் ெதாைலந்தீர்கள் நீங்கள்?'
என் அவன் பற்கைளக் க த் க் ெகாண் ேகட்டான்.
ெதாைலவில் ஒ

சிறிய ேமகத் ண்

வ வ

ெதன்பட்ட . அவன் மகிழ்ந்

ேபானான். ஆனால், அதற்குள் அந்த ேமகக் குஞ்சு எங்ேகா ஓ ஒளிந் ெகாண்ட .
இல்லாைமக் ெகா ைமக்கு இலக்காகி எத்தைனேயா ஏைழகள் தீர்ந் வி வதில்
ைலயா? அப்ப ! ஆனால் இ க்கிற உலகத் க்கு, வாழ்கிற உலகத்

க்கு அ பற்றி

எ
ேம ெதாிவதில்ைல அல்லவா? அேத ேபாலத்தான் அலட்சியமாக அனைலக்
கக்கியவா பவனி வந் ெகாண்
ந்த சூாிய க்கும் ேமகத்தின் மைற
ெதாியவில்ைல. க ைதகளின் நைடயில் சற் ேவகம் குைறந்த .
"ஐையேயா! நீங்கள் அைனவ ேம என் உயி க்குச் சத்
ஆகி விட்டீர்கள்
ேபா
க்கிறேத!" - ேகாபாேவசத்தில் அவன் க ைதகைளப் ைடக்கத்
ெதாடங்கிவிட்டான். க ைதகள் கத்திக்ெகாண் பின்னங் கால்கைள
உைதத் க்ெகாண் ஓட லாயின. சட்ெடன் தாவி ஒ க ைதயின்
கில் ஏறி
உட்கார்ந்தால் என்ன என் ேதான்றிய அவ க்கு. அவன் சுைம தாங்காம ல் க ைத
ப த் விட்டால் என்ன ெசய்வ என்ற பயத்தில் அவன் நடந்ேத ெசல்லலானான்.
எதிர்த்தாற்ேபால ஆலமரத்த கிண வந்த . அவ க்கு அைதக் காண ம் ஒேர
மகிழ்ச்சி! அவன் வயி நிைறயத் தண் ணீர் கு த்தான். தைலப்பாவின் தைலப்பில்
ந்

ைவத்தி ந்த ெவல்லத்ைத ஆவேலா

ஒ

ைற பார்த்தான். 'இைதக்

கிராமத் க்குப் ேபானபின் தின்ன ேவண் ம், தின் விட் த் தைலவனின் ேபச்ைசக்
ேகட்கேவண் ம்!' ஆலமரத்தின் அ யில் நின்

அவன் சிந்திக்கலானான்.

'தைலவன் வந் விட் த் தி ம்பிப் ேபாயி ந்தால்...!' என்
மீண் ம் நடக்கலானான்.

எண்ணியவாேற அவன்

நீாில் நைனந்தி ந்த அவன் கால்கள் நிமிஷத்தில் உலர்ந் விட்டன. சூேடறிய
மண ல் அவன் உள்ளங்கால்கள் எாிந் தீய்ந்தன. நிலத்தில் அவன் கால் பாவேவ
இல்ைல.ஒ குதி குதித்தான். அப்ெபா
அவ க்கு ஒ உபாயம் ேதான்றிய .
ஓ னான். ஒேர ஓட்டமாகப் பலாச மரத்தின் அ ஒன் க்கு! அதன் இைலகைளப்
பறித்தான். தைலப்பாத் ணியி
ந் ஒ
ண்ைடக்கிழித் எ த் அந்தப் பலாச
இைலகைளத் தன் கால் க க்கு அ யில் ைவத் க் கட் க்ெகாண்டான்.
அப் றம் அவ க்கு மணல் சூ குைறவாகத் ெதாிந்த . அவன் மகிழ்ந் ேபானான்.
இட ைகயின் உள்ளங்ைகையப் ரட் உத களில் ைவத் க்ெகாண் உரக்க ஒ
சீழ்க்ைக அ த்தான். அ அந்தப் பகுதி
வ ம் எதிெரா த்த . அப்ப
ம்
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அவ க்கு நிம்மதி ஏற்படவில்ைல. அவன் மீண் ம் சீழ்க்ைக அ த் விட் ப் பாடத்
ெதாடங்கிவிட்டான்:
'ஓட்டப்பா உன் ஆ கைள-குட் கள்
ஒட்டக் கு த் வி ம் பாைல!'
எதிேர ஊர் ேதான்றிய . அவன் களிப்ேபா

ஊ க்குள்

ைழந்தான்.

பள்ளிக்ெகதிேர மாவிைல, வாைழ இைலத் ேதாரணங்களால் வரேவற் வாயில்
அலங்காிக்கப்பட்
ந்த . அவற்ைற ஒட் னாற்ேபால வண்ண வண்ணக் ெகா கள்
படபடத் க் ெகாண்
ந்தன. நாற் ற ம் ஒேர ஆரவார ம் கூச்ச மாய் இ ந்த .
பள்ளி ஆசிாியர்கள் அங்கும் இங்கும் ஓ யா த்
ெவன் ேவைல ெசய்
ெகாண்
ந்தனர் .
அவன் அப்ப ேய மயங்கி நின்ற பார்த் க் ெகாண்
அவ

க்கு மீண் ம் தன

ந்தான்.

பிள்ைளப் ப வம் நிைன க்கு வந்த .

கிராமம் கிராமமாகச் ெசன் நாேடா ப் பாடல்கள் ேசகாித் தாேன, அந்த
ெப ங் கவிஞனின் நிைன வந்த . அவ க்கு அவன் ற் க் கணக்கான
நாேடா ப் பாடல்கள் கூறி யி ந்தான். அந்தக் கவிஞன் தி ம்ப ம் ஒ
ைற வ வ
தாகக் கூறிச்ெசன்றி ந்தான். ஆனால் தி ம்ப வரவில்ைல.
அந்தக் கிழவன் மீண் ம் வந்தால் எவ்வள

நன்றாயி க்கும்? அவன், தான் திதாக

எ திய பாட் கைளக் கட்டாயம் கூற லாம் அல்லவா? இப்ெபா
விஷயத் க்கும் நல்ல நல்ல கவிைதகள் இயற்ற
ம்.

அவன் எந்த

ஆனால் அந்த
ெப ங் கவிஞன்அவைன எப்ெபா
ேம
தியில் கிடக்கும்,
கீழ்த்தட் ல் உள்ள குயவன் என் நிைனக் கிறான் ேபா ம்! அதனால் தான் அவன்
ெதாைலவில் இ ந்த ெபா தி ம் அவன் கவிைதகைளக் கவிைதகளாகேவ
க தவில்ைல. அவன் எப்ெபா

ம்

தாேனா? இந்த மண்ணில் அைளந்

திேயா

தியாகக் கிடக்கிறாேன, அதனால்

விைளயாடத்தாேன டாகுர் மீைனப்ேபாலத்

த்தார், தவியாய்த் தவித்தார்! அந்த மண்ணில் அவன் உயிர் வாழ்ந்
ெகாண்
ந்தான்: வளர்ந் ெகாண்
ந்தான்! அவன் அப்ப ேய பிரைமபி த்தவன்
ேபால நின்றான். நின்றவன் மாயமாய் எங்ேகா மைறந் விட்டான். அவன் உத கள்,
அவன் கண்கள், அவன் ைககால்கள், ஏன், அவேன ஒ

கவிைத யாகிவிட்டான்!
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அங்ேக ஒ பாட் உ வாகித்
த் க் ெகாண்
யா ைடய உத க ம் எச்சிற்ப த்த வில்ைல.
சட்ெடன்
ஒ

அவன் ஒ

ைற ந ங்கிப்ேபானான்.

ந்த . ஆனால் அைத

க்கி வாாிப் ேபாட்டாற்ேபால!

பாடல் சிதறிய !

ஓர் அைற, இரண்

அைற! ஒ

குத் , இன்ெனா

குத் .......

"நாய்ப்பயேல! குசப்பயமவேன! இங்ேக நின் என்னடா ேவ க்ைக பார்த் க்
ெகாண்
க்கிறாய்! உன் க ைதகள் என் வயைல அழித் விட்டனேவடா! நாய்க்குப்
பிறந்த பயேல!"
கு ெவறியில் ழ்கிய கட் மஸ்தான ஒ ஜாட் சிவந்த கண் கைள அகல விாித்தப
அவைனத் திட் த் தீர்த் க்ெகாண்
ந் தான். அவன் நின்ற இடத்திேலேய
ந ந ங்கிப் ேபானான்.
ஜாட் பக்கத்தில் நின்ற மாட் வண் யில் இ ந்
எ த் க்ெகாண் அவைன ெந ங்கினான்.

தார்க் குச் சிைய

அவன் காட்டாைனப்ேபாலக் க ைதகைளக் கம்பால் அ த் விரட் க்ெகாண்ேட
ஓ னான். அப்ெபா
எ ந்த
தியில் ஒ
ள்ளியாகச் சி த் மைறந்தான்.
தைலப்பாவின் தைலப்பில்
ந்தி ந்த ெவல்லக்கட் அவன் ஓ ய ஓட்டத்தில்
அைசந்தா இறங்கி வந் அவன் ேதாள் பட்ைடகைள உ த்திக் ெகாண்
ந்த .
---------------------------
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கைத ஆசிாியர்களின் அறி கம்
நானக் சிங்
பிறப் ; 1897
ெதாழில்: எ த்
கைதத் ெதாகுதிகள்: ஹன்ஜு ஆன் ேத ஹார், ஸத்தரான் ேத ஹார், மித்ேத ேஹாஏ
ல்ல, டண் யான் சாவான், ஸுன்ஹாீ ஜில்த், ஸுபனியான் தீ கபர்.
கவாி: பிாீத் நகர், அம் த்ஸர்.
நானக்சிங் பஞ்சாபி ெமாழியில் தைலசிறந்த கைத ஆசிாியர். ந னங்கள்
பைடப்பதில் தான் இவ க்கு ஈ பா அதிகம். நகர்ப் றத்தில் வா ம் ந த்தர
வகுப்பின் ஏைழைம நிைலைய இரக்க உணர் ெபாங்கப் படம் பி த் க் காட் வதில்
நானக் சிங் ஆற்றல் மிகுந்தவர். நிகழ்ச்சிகைள அ க்கு அ க்காகச் ெசால் வ ,
அடர்த்தியாக ைவப்ப இவ க்குக் ைக வந்த கைல. கைத களில் சம்பவங்கைள
ெநய் ம் ெபா
சிறி தளர்ச்சி காணக் கூ ம். எனேவ தான் நானக் சிங்
சி கைதகள் குைறவாக எ தியி க்கிறார். 'சீட்டாட்டப் பழக்கம்' என் ம் கைத
ச த்தர வகுப்பினாின் வாழ்க்ைக ைறைய இரண்ெடா கூற் கைளக் ெகாண்
மட் ம் அல்ல;

க்கைதக் ேகாப்பின்

ல மாகேவ ேக

ெசய்கிற .

------------கு பக்ஷ் சிங் 'பிாீத்லடீ'
பிறப் : 1895.
கல்வி: பி.எஸ் .
.ஈ. {மிஷிகன்
ெதாழில்: பத்திாிைகத் ெதாழில்.

.எஸ்.ஏ.}

கைதத் ெதாகுப் கள்: பிாீத் கஹானியான், நாக பிாீத் தா ஜா
இகல்ேல,

, அேநாேக ேத

னா விேநாத், ஷப்னம், பாபீ ைமனா ேத ேஹார் கஹானியான், ஆகிாீ

ஸபக் ேத ேஹார் கஹானியான், பிாீதான் ேத பஹ்ேரதார், இஷ்க் ஜினான் தீ ஹட்
ரச்யா, ஜிந்தகீ வாரஸ் ைஹ.
கவாி: பீாீத் நகர், அம் த்ஸர்.
கு பக் ஷ் சிங் நகர்ப் றத்ேதா அ தாபத் ெதாடர் ெகாண்ட கைலஞர். இவர்
தன் ைறயாகப் பஞ்சாபி கைதக்குக் குறிப்பான வாழ்க்ைக ேநாக்ைகத் தர
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யன்றி க் கிறார். பல இடங்களில் இவர கைத தத் வக் க த் க்கைளச்
சித்தாிக்கிற . என்றா ம் சிற் சில சமயம் அேத தத் வக் க த் க்கள் கைதக்கு ஓர்
ஆழத்ைதத் த கின்றன. 'அன்பின் வழி ய

உயிர்நிைல'என்

ம் க த்ைத

அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , இயல்பான அன் மார்க்கத்தைதக் கைடப்பி த்
ஆன்மீகத் ைற ெதாடங்கி மார்க்ஸீய ெபௗதிகத் ைறவைர தத் வ ேநாக்ேகா இவர்
அ குகிறார். ஒ ெமாத்தமாகப் பார்த்தால் இவர உணர் கள் இயல்பான அன்
மார்க்கத்ைதேய சார்ந்தி க் கின்றன.
என்னெவனில், இவர எ த்ைதப்
ேபாலேவ இவர கைதகளி ம் ஒ
ைனச் சித்திரம்தான் காணக் கிைடக் கிற .
வந் வப் ேபாேரா, நாடகம் பற்றிய எதிர் மைற உணர் கேளா குரல் எ ப் ம்
வாய்ப் இவர் கைதக க்குக் கிட் வதில்ைல. அறி
ர்வமாக இவர் ஈ ப வ
மார்க்ஸீயத் ைதத்தான். அன் ம் அகப்ேபா ம் கைல
க்கம் த விய
இ க்கத்ேதா எவ்ெவப்ெபா தாவ தைலகாட் கிறன.
'அண்ணி ைமனா' கைதயின் இயல்பான அன் மார்க்கம் ஒ குழந்ைதயின் லம்
சித்தாிக்கப் ப கிற . வய வந்தபின் ேதான் ம் அனைபக் குழவிப் ப வத்ேதா
ெதாடர் காட் ச் சித்தாிப்ப கு ப
சிங்கின் கைல உத்திகளில் தன் நிகரற்ற
ஒன் . பல கைதகளி ம் இேத உத்தி ைகயாளப் பட்
க் கிற . இந்த உத்தியின்
லம்தான் அனைபத் ய்ைமயாக ைவத் க்ெகாள் ம் வாய்ப் சுலபமாகக்
கிட் கிற .
---------------சந்த் சிங் ேஸேகான்
பிறப் : 1908
கல்வி: எம்.ஏ.(ஆங்கிலம்-ெபா ளாதாரம்)
ெதாழில்: உபாத்தியாயர்
கைதத் ெதாகுப் கள்: சமாசார்,காேம ேத ேயாத்ேத, பாராத ாி, அதீவாட்,தீ ஜா பஹர்.
கவாி: பிாின்
ஜில்லா.

பல், கு

ேகாவிந்த சிங் ாிபப்ளிக் கல்

ாி, ஜண் யாலா, ஜாலந்தர்

சந்த் சிங் ேஸேகான் பஞ்சாபி ெமாழியில் இலக்கியத் தின் பல

ைறகளி

ம்

அக்கைற ெகாண்ட எ த்தாளர். எனேவ, ஏறக்குைறய இலக்கியத்தின் எல்லாத்
கைள ம் ைகயாண்ட ெப ைம இவ க்கு உண் . ஒ

நாவல், ஒ

ைற

கவிைதத் ெதாகுப் ,

பல நாடகங்கள், ஓரங்க நாட கத் ெதாகுப் கள், சி கைதத் ெதாகுப் கள் ஆகியைவ
ெயல் லாம் இவர எ த் க்குச் சான் பக கின்றன. விமாிசனக் கட் ைரகளின்
லம்தான் இவ க்கு அதிகப் கழ் கிட் ய . பஞ்சாபி ெமாழியில், இலக்கியத்திற்குச்
ச க வியல் சார்ந்த விாி ைரக்கு அ க்கல் நாட் யவேர ேஸேகான் தான். இவ
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ைடய சில கைதகள் உணர்ச்சிக்கு இலக்காகாமல், உணர்ச்சி கம ம் சூழ்நிைலைய
ஏற்ப த்திக் காட் கின்றன. 'ேபமியின் குழந்ைதகள்'அத்தைகய கைதகளில்
ஒன் தான்.
-----------------கு

க் சிங்

ஸாபிர்

பிறப் : 1899
கல்வி: ெமட்ாிக் ேலஷன், ஞானி
கைதத் ெதாகுப் கள்:ஸஸ்தா தமஷா, ஸப் அச்சா, பக்ாீ

னியா, ஆல்ேன ேத ேபாட்,

குடார், கந்தா ேபால் பயீயான்
கவாி: 21,பிேராஸ் ஷா சாைல,
கு

க் சிங்

தில் .

ஸாபிர் பஞ்சாபின் அரசியல் தைலவ ம் இலக் கிய கர்த்தா ம்

ஆவார். இவர் கவிஞர், நாடகாசிாியர். இவர் தம் வாழ்க்ைகேயா ெதாடர் ெகாண்ட
சில கைதப் பகுதிகைள எ தியி க்கிறார். இவ ைடய ெப ம்பான்ைமயான கைதகள்
இவர அரசியல் அ பவங்கைளப் பிரதிப க்கின்றன. அவற்றில் அரசியல் வாழ்வின்
எளிய உண்ைமகைளத் ெதளிவாகக் காணலாம். ஆனால் சிக்கலான உண்ைமகள்
இைல மைற-காய் மைறயாகக் காட்டப்ப கின்றன. காரணம் என்ன,

ஸாபிர்

த ல்

கவிஞர், அவர் தன் அ பவச் ெசல்வத்ைதத் தாரா ளப்ேபாக்குடன்
உபேயாகித்தி க்கிறார்.
'வி யா ஞ்சி' 1947-ம் ஆண் ன் பயங்கரக் கலவரத்ேதா ெதாடர் ெகாண்ட .
ஆனால் இவர் எ த்தில் மதெவறி காரணமான அ -த ேயா உயிர்ப ேயா கூடக்
கசக்கவில்ைல. ஆனால் அைத ஒட் ய நிகழ்ச்சிகள் தான் கசக்கின்றன. பஞ்சாபி
இலக்கியத்தின் இயல்ேப கடந்த காலத் க் கஷ்ட நஷ்டங்கைள மறந்
நிக ம் சிரமங்களின் குத்தைல அ பவிப்ப ேம ஆகும்.

வி வ ம்,

-----------------ஸூஜான் சிங்
பிறப் : 1909
கல்வி: எம்.ஏ.(பஞ்சாபி)
ெதாழில்: உபாத்திைம
கைதத் ெதாகுதிகள்: சுக்- க்,

க்-ஸூேகாந் ேதா பிச்ேசா, ஸப் ரங்க், நர்காந் ேத

ேதவேத, ம க்க ேத பசு, நவான் ரங்க்.
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கவாி: பிாின்சிபல், லாஜபத்ராய் ெமேமாாியல் கல்
ஜில்லா.
ஸூஜான் சிங் பஞ்சாபி இலக்கியத்தில்

ாி,

டீேக, பிேராஜ் ர்

ன்னணியில் நிற்கும்

ற்ேபாக்கு

எ த்தாளர். அவ ைடய தல் கைதத் ெதாகுதி 'ஸூக்- க்' அவ ைடய கைலப்
ேபாக்குக்குச் சான்றாக விளங்கு கிற . பிறேக அவர் ற்ேபாக்கு இலக்கிய
ஓட்டத்ைதப் பின் பற் வெதன் தீர ேயாசித்
ெசய்தார். அவ ைடய கைல
யற்சி அவ்வள ம் மார்க்ஸீய தத் வத்தின் கீழ்தான் இயங்குகிற . இப்ெபா
சில
ஆண் களாக ெமௗனம் சாதிக்கிறார், எ
வதில்ைல. இவ ைடய ெப ம்பாலான
கைத கள் நிகழ்ச்சிகைள க்கியமாகக் ெகாண்டைவ. கீழ் மட்டத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களிடம் தன அ தாபத்ைதத் ெதளிவாக ம் கண் கூடாக ம்
ெவளியி கிற , 'ராஸ லீைல' இவ ைடய

தல் கைதத் ெதாகுதியி

ந்

எ த்த .

-------------கர்த்தார் சிங்

க்கல்

பிறப் : 1917
கல்வி: எம்.ஏ.(ஆங்கிலம்)
ெதாழில்: இயக்குநர்,ேநஷனல் க்

ரஸ்ட், தில் .

கைதத் ெதாகுதிகள்: ஸேபர் ஸார், பிப்ல பத்தியான், குடீ கஹானி கர் தீ கயீ, டங்கர்,
அக்க காேனவாேல, நவான் கர், நவான் ஆத்மீ,கச்சா

த்த,

ல்ல ேதாட்னா மனா ைஹ,

ஸ்டாயீ நஹீன், கராமாத், ேகாரஜ், பாேர ைமேர, இக் சிட்ட் சானன் தீ, ஸம்ேப ஸான்
ஜீ வால், ஸதாயன்.
கவாி: இயக்குநர், ேநஷனல் க்

ரஸ்ட், க்ாீன்பார்க்,

ல் .

கர்த்தார் சிங் க்கல் பஞ்சாபி இலக்கியத்தின் பல ைற களி ம் கழ்வாய்ந்த
எ த்தாளர். அவர் கவிைதக ம் எ தி யி க்கிறார். விமாிசனக் கட் ைரக ம்
எ தியி க்கிறார். பல நாடகங்கள், நாவல்கள் பைடத்த ெப ைம ம் இவர்
ேபனா க்கு உண் . அவ ைடய நாடகங்கள், ந னங்கள் ஆகியைவ ம் நல்ல கழ்
ெபற் ள்ளன. ஆனால் க்கல் ெப ம்பா ம் கதாசிாியர் என்ற ைறயிேலேய
ேபாற்றப்ப கிறார். அவ ைடய கைதப்ேபாக்கு இைடயறா நீேராட்டம் ேபால ேமேல
ேமேல ஓ க்ெகாண்ேட இ க்கும். கடந்த ப்ப ஆண் கள் பஞ்சாபி உணர்ச்சி
எப்ப இயங்கி யி க்கிற என் ம் வரலாற்ைற இவர் கைதகள் எ த் க்
காட் கின்றன.
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'விந்ைதச் ெசயல்' பஞ்சாபி ெமாழியின் சிறந்த ெவகு சில கைதகளில் ஒன் ஆகும்.
பஞ்சாபிப் ராணத்ைத ம் வரலாற் ைற ம் த்தி ர்வமாக ஏற்கும்ப
ண் கிற
இக் கைத.
---------------------ேதேவந்திர ஸத்யார்த்தி
பிறப் : 1908
ெதாழில்: எ த்
கைதத்ெதாகுப் : குங்க் ேபாஷ், ேஸானா காசீ, ேஹ யான் வாலா கர், பாாிஸ் தா
ஆத்மீ
கவாி: கல்பனா, ேராஹ்தக் ேரா , தில்

,35

ேதேவந்திர ஸத்யார்த்தி பல ெமாழிகள் அறிந்த பல உ வம் அைமந்த இலக்கிய
ஆசிாியர். இவ க்கு நாேடா ப் பாடல்கள் ேசகாிப்பவர் என்ற ைறயி ம் அைத
அழகாக எ த் ைரப் பவர் என்ற ைறயி ம் ெப ம் கழ் கிைடத் ள்ள . கடந்த பல
ஆண் களாக ஸத்யார்த்தி காவியம்-கைத இரண்
ம் ஈ பா ெகாண் , விடாமல்
பணி ாிந் வ கிறார். தம விந்ைத உத்தியின் காரணமாக ஸத்யார்த்தியின்
இலக்கியம் வாசகர்களிடமி ந் சற் விலகிேய நிற்கிற . ஸத்யார்த்தி ேயா
குறிப்பிட்ட அள உணர் ப் பங்கீ ெகாள்ள ேவண் மானால், க ைமயான
சாதைன ாிந்தாகேவண் யி க்கிற . இைடவிடா ஏதாவ
யற்சியில்
ஈ ப வ என்ப ேதேவந்திர ஸத்யார்த்தியின் இலக்கியக் ேகாட்பா .
தெஸௗந்தா சிங் இவ ைடய ெபா க்கி ெய க்கப்பட்ட கைதகளில் ஒன் ஆகும்.
இதில் மண்ைண ம் ப வத்ைத ம் கூட மானிடப் பாத்திரங்கள் ேபாலேவ கைதேயா
இைழத் இைணத் ச் ெசல் ம் ஆற்றைலக் காண்கிேறாம். ஆனால் ஒன்
நிைனவி க்கட் ம். இந்தக் கைதயில் பஞ்சாபி மண்ேணா ப வேமா இடம்
ெபறவில்ைல, பஞ்சா க்கு அப்பால் உள்ள ப வ

ம் மண்

ேம இடம் ெபற் ள்ளன.

-----------------குல் வந்த் சிங் விர்க்
பிறப் : 1921
கல்வி: எம். ஏ. (ஆங்கிலம்) எல். எல். பி.
ெதாழில்: அரசாங்க உத்திேயாகம். (தகவல் அதிகாாி. இந்திய அரசாங்கம்)
கைதத்ெதாகுப் கள்: சாஹ் ேவலா, தர்தீ ேத ஆகாஷ்,
பாரக்,

த்த யா சப்பட், ேகாலான், நேவ ேலாக்.

டீ தீ பண்ட், ஏகஸ் ேக ஹம்

கவாி: 148, ெசக்டர் 11-ஏ, சண்டீகட்
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குல்வந்த் சிங் விர்க் கைதகள் மட் ேம எ தியி க்கிறார். பஞ்சாபியகிராமங்கள்,
கு யானவ மக்கள் இவற்றிடம் தான் எ த்தாளர் விர்க்குக்கு ஈ பா அதிகம்.
கைதயின்
வில் விந்ைத தவ ம் ெசால்ைலேயா வியக்கத் தகு நிகழ்ச்சிையேயா
நி த்திப்
ைம ாி ம் ஆற்றல் விர்க்கின் எ த் க க்கு அணிேசர்த் உத கிற .
ேகாைரப் ல் - பஞ்சாபி ஜாட் இனத்தின் வாழ்க்ைக ைறைய அத்தாட்சி ர்வமாக
எ த் ைரக்கும் கைத. இக் கைதயின் தைலவி ஒ ஜாட் இனத் ப் ெபண்மணி. இதன்
ப் பைகப் ல ம் மனச் சூழ ம் ஜாட் இனத்தாாின் வாழ்க்ைகேயா ஒட் யைவ.
இக் கைதயின்

க்கிய சின்ன மாகத் ேதான் ம் 'ேகாைரப் ல்' கூட இவர்க

ைடய

வாழ்க்ைக ேயா ெதாடர் ெகாண்ட தான். எத்தைனேயா இன்னல்கள் பட்ட பின் ம்,
எப்ெபா
ம் மண்ேணா இைணந் நிற்கும் ஆைசதான் இந்தக் கைதயின்
ைமயப் ள்ளி.
----------------------------------------------------------அம் தா ப்ாீதம்
பிறப் : 1919
ெதாழில்: எ த்
கைதத் ெதாகுப் கள்: இ பத்தா

ஆண் க

க்குப் பின், கைடசிக் க தம், ேகாஜர்

தியான் பாியான், சானன் ேதா ெஹௗகா, ஜங்க்லீ
கவாி:ேக.25,ெஹௗஜ் காஸ்,

டீ

தில் -16.

அம் தா ப்ாீதம் பஞ்சாபி ெமாழியின் சிறந்த ெபண் கவிஞர் மட் ம் அல்ல, கழ்
ெபற்ற கைத எ த்தாள ம் நாவாலசிாிய ம் கூட ஆவார். இவர் சில எளிய
கட் ைரகள், அ த்தமான விமாிசனக் கட் ைரகள், பயணக் குறிப் கள் கூட
எ தியி க்கிறார். நாகமணி என் ம் மாதப் பத்திாிைகயின் லம் அம் தா ப்ாீதம் ஒ
விதமான பத்திாிைகத் ெதாழி க்கு வித்திட்
க்கிறார். ஒ விஷயத்ைத
அச்சமின்றி அ கு வ ம் உணர்ச்சிேயா ெவளியி வ ம் இவ ைடய கவிைத,
கைதகளின் சிறப்பியல் கள். கைதகள் லம் இளம் ெபண் களின் மனெவ ச்சிைய
எளிய ெசாற்களால் அழகாக விண் ைவப்ப அம் தா ப்ாீத க்குக் ைகவந்த
கைலயாகும்.
'ெப
ச்சு' கைத கூட, ஓர் இளம்ெபண்,ச கம் ஒ க்கும் ெசயைல எப்ப
அச்சமின்றி ேமற்ெகாள் கிறாள் என்பைத ைமயக் க த்தாகக் ெகாண்ட .
-----------------------------
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ஸந்ேதாக் சிங் தீர்
பிறப் : 1920
கல்வி: ெமட்ாிக் ேலஷன்
ெதாழில்: எ த்
கைதத் ெதாகுப் கள்: மிட் யான் தீ சான், ஸான் ஜீ கந்த், ஸேவர் ேஹாேன தக்.
கவாி: மண்

ேகாவிந்த கட்,பஞ்சாப்.

ஸந்ேதாக் சிங் தீர் பஞ்சாபி இலக்கியத்திேல நிகழ்ந்த

ற் ேபாக்கு இயக்கம்

லம்

உ வானவர். கவிைத, கைத இ
ைறகளி ம் கழ் ெபற்றவர். ஒ ந ன ம்
எ தியி க் கிறார். இப்ெபா
சில ஆண் களாக வாளா வி க்கிறார். இவர் கைதகள்
எண்ணிக்ைகயால் அதிகம் இல்ைல. ஆனால் ஐந் தா கைதகள் எந்த நல்ல கைதத்
ெதாகுப்பி ம் இடம் ெபறக் கூ ய சிறப் ப் ெபற்றைவ. இவ ைடய கைதகள்
கிராமத் ச் சுக க்கங்கேளா ெதாடர் ெகாண்டைவ. எ ப்பான ேபச்சு களின்
லேம சிறப்பான சூழ்நிைலையச் சித்தாித் க் காட் ம் பாங்கு தீாின் கைதகளி
ந்
பிாிக்க
யாதேதார் அழகு.
'வி
ம் வைர' என் ம் கைதக்குத் ெதாடர் நிகழ்ச்சிேயா இல்ைல. என்ன
நிக ேமா என் ம் வ ங்கால உணர்ேவா பிைணந்தி க்கிற . தனி மனிதனின்
வாழ்ைவக் காட்
ம் அப்ேபாைதக்குள்ள நிைலையச் சித்திாிக்கிற . இன்னல்கள்
நிைறந்த வாழ்ைவ நைகச் சுைவேயா விண் ைவக்கிற .
--------------------மஹிந்தர் சிங் ஸர்னா
பிறப் 1924
கல்வி: பி.ஏ.
ெதாழில்: அரசாங்க ேவைல. ைடரக்டர் ஆஃப் ஆ ட் அண்
தில்

அக்க ண்ட்ஸ்-

கைதத்ெதாகுப் : பத்தர் ேத ஆத்மீ, ஸக்னா பாீ ஸேவர், ஸுப் ேனயான் தீ ஸீமா,
வஞ்ஜலீ ேத விலக்னீ, சவியான் தீ

த், கா ங்கா.

கவாி: எஸ்.6. கிேராட்டர் ைகலாஸ்

தில் -48
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மஹிந்தர் சிங் ஸர்னா சி கைத எ த்தாள ம் நாவலாசிாி இ ம் ஆவார். தற்சமயம்
ெப ங் காப்பிய ைறயிேல நீண்ட ெதா காப்பியம் சைமப்பதிேல
ஈ பட்
க்கிறார். மனத்தத் வேம ஸர்னாவின் கைதக க்கு க்கியமான ஆதாரம்.
ெச க் கிச் சைமத்த ெசால் அைமப் , இவ ைடய கைதச் சிற்பத்திற்கு ெம கு
கூட் கிற . 1947-ஆம் ஆண் நாட் ேல நிகழ்ந்த அதி பயங்கர நிகழ்ச்சிகள்
ஸர்னாவின் கைதகளிேல அ க்க தைல காட் கின்றன. இவாிடம் காணப்ப ம்
அடர்த்தியான உணர் ச் ெசல்வம் ஓெரா சமயம் உணர்ச்சியின் எல்ைலையேய
ெதா வதாகத் ேதான் கிற . அேத சமயம் கூர்ைமயான குத் தல் அந்த உணர்ைவத்
தளர ம் ைவத் வி கிற . கசப்பான ேக , இனிைமயான மனிதத் தன்ைம
இரண் ேம அழகாக இைணந் இவர் கைதக்கு ஒ தனிச்சிறப்ைப அளிக்கின்றன.
'கசாப் ப் ப வம்' - நா

பிாிக்கப்பட்ட ெபா

நிகழ்ந்த ரத்தக் களறிையப் பற்றிய

கைத. சாதி-இனத்தைலவர்களின் இரக்கமின்ைம, பண்ைடயகால வாழ்க்ைகைய
மதித் நடக்கும் மனிதர்களின் இயல்பான ெமன்ைம, இவ்விரண் க்கும் இைடேய
சிக்கித் தங்கள் எண்ணத்ைதச் ெசயலாக்க
யாமல் தவிக்கும் மக்களின் ைகயாலாகாத
நிைல-இம் ன் ம் இக்கைதயில் எ ப்பாகக் ைகயாளப்பட்
க்கின்றன. எனேவ,
இக் கைத கவிைதையப் ேபான் உள்ளத்ைதத் ைதத் த் தனக்கு இடம் ஏற்ப த்திக்
ெகாள் கிற .
---------------நவேதஜ் சிங்
பிறப் : 1925
கல்வி: எம். ஏ. (மனத்தத் வம்)
ெதாழில்: பத்திாிைகத்ெதாழில (ஆசிாியர், ப்ாீத் லடீ)
கைதத்ெதாகுப் : ேதச் வாபிஸீ, ந ன்

த், பாஸ்மதி தீ மஹக், சானன் ேத பீஜ்

கவாி: ப்ாீத் நகர், அம் த்சர்
மனத் தத் வத்

ைறயின் மாணவரான நவேதஜ் சிங்

த ல் ஈ பட்ட

மார்க்ஸீயக் ெகாள்ைககளில்தான். அரசி யல், பத்திாிைகத் ெதாழிைலக் காட்
ம்
சூட்சுமமான காவியக் கற்பைனயில் தான் நாட்டம் அதிகம் ெகாண்
க்கிறார்.
நவேதஜின் கைதகளில் கிராமத் ப் பிரச்ைனகள் நகரத்
க்கத்ேதா அ கப்
ப கின்றன. அன்றாட வாழ்வின் க ைமயான யதார்த்தத்ைத ெமன்ைமயான கற்பைன
ஓவியங் களாக உ வகப்ப த்திப் படம் பி த் க் காட் வதில் நவேதஜ் சிங் வல் நர்.
இதன் பயனாக இவ ைடய கைத ஒ குறிப் பிட்ட ள்ளியிேலேய ைமயம்
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ெகாள்ளாமல்,
ச் சூழ்நிைல யி ம் பரந் விாிந் கிடக்கிற . கைத கவிைதையப்
ேபான்ற ெதா ேதாற்றம் த வதன் ரகசியேம இ தான்.
'விதியின்
ைழ' என் ம் இவ ைடய கைதயில் நாட் ப் றத்தின் ஐயப்பா
நகர்ப் றத் விளக்க ைரயாகச் சித்திாிக் கப்ப கிற . ஐயம் என்ப சுத்த ெபௗதிக
நிைலயில் ஏற்ப ம் மன நிைலயாகும். இதன் ஒ
ைன, அன்றாட வாழ்க்ைகத்
ேதைவகேளா கட்டப்பட்
க்கிற . மற்ெறா
ைன மனிதனின் உள் மனத்தில்
இ க்கும் மானசிக க்திகேளா பிைணக்கப்பட்
க் கிற . ெபௗதிக-மான க
நிைலைய இைணப்பேத நவேதஜின் கைதகளின் சிறப்பியல்பாகும்.
-------------------மஹிந்தர் சிங் ேஜாஷி.
பிறப் : 1919
கல்வி: எம். ஏ. (பஞ்சாபி) எல். எல். பி.
ெதாழில்: அரசாங்க ஊழியம் (உறப்பினர், ஆட்சி ெமாழி சட்டத்

ைற கமிஷன்)

கைதத்ெதாகுப்பிகள்: ப்ாீதான் ேத பர்சாேவ, ேதாடா ேத த் ப் தீ ஆன், தில் ேதா
கிர்னா தீ ராக், ெஸௗன் ைம
கவாி: 4-2, மல்

ர்,

ஆப்ணீ.

ஸ்ேடாாி பில் ங்க், ஷாஜஹான் சாைல

தில் .-11

1947-ம் ஆண் க்குப்பின் பஞ்சாைபச் ேசர்ந்த மால்வாப் பகுதிக்குத் தன் குரைல
எ ப் ம் வாய்ப் க் கிட்
ள்ள . அதன் காரணமாகப் பஞ்சாபி இலக்கிய ெமாழி
அைமப்பி ம், பாவ த்திைரயி ம் ன்ேனற்றம் கண்
க்கிற . இதைன எளிதில்
இனம் கண் ெகாள்ளலாம். ெப ம்பா ம் சி கைதத் ைறயில் தான் இந்த யற்சி
அதிகமாகக் காணப்ப கிற . ேஜாஷி அத்தைகய மால்வாக்காரர்களில் ஒ வர். தம
மால்வா அ பவத்ைத ம் ெமாழிைய ம் தம இலக்கிய ஆற்ற க்கு ஏற்ற வைகயில்
பயன்ப த்தி ெவற்றி கண்
க்கிறார். இவர அதிகமான கைதகள் இப் பகுதிேயா
ெதாடர் ெகாண்டைவ தாம் கடந்த காலத்ைதத் ெதாட் ச் ெசல் ம் உணர் ஓட்ட ம்
அ த்தமான ெசாற்கட் ம் ேஜாஷியின் கைதகளில் காணப்ப ம் சிறப்பியல் களாகும்.
எனேவதான் இவ ைடய கைதகளின் ேநாக்கும் ேபாக்கும் தனித்தன்ைம வாய்ந்தைவ
யாகத் ேதான் கின்றன. இவ ைடய பைடப் கைள மிகுந்த ைனப்ேபா
ப க்கேவண் யி க்கிற .
ேமாதீ- 1947-ம் ஆண் ன் பயங்கரச் சூழைலப் பைகப் லனாகக் ெகாண்டகைத
ஆகும். இதில் ன் சிந்தைன ஓட்டங் கள் கலந் ஓர் உணர்ச்சி விட்டத்ைதப்
பைடக்கின்றன.
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-----------------ேலாசன் பக்க்ஷி
பிறப் : 1923
கல்வி: பி.ஏ.
ெதாழில்: அரசாங்க ஊழியர்( ஆகாஷ்வாணியில் நிகழ்ச்சித்

ைற அதிகாாி)

கைதத் ெதாகுப் கள்: பாப்- ன்ன ேதா பேர, வர் ேத ஸ்ராப், பேர ேமேல பிச், ேமாீ
குஷீ ேமாட் ேத.
கவாி: நிகழ்ச்சித் ைற அ

வலர், ஆகாஷ் வாணி,

தில் .

ேலாசன் பக் ஷி ெவகு நாட்களாக, ஆனால் ெவகு ெம வாக எ தி வ கிறார்.
ேபாேடா ஹாாின் எழில் மிகு மண்ணில் இவ க்குத் தனியானேதார் ஈ பா . தாம்
ெசால்வைதச் சூசக மாக மாற் ப் ெபா ளின் உதவி ெகாண் ெசால்வதில் இவர்
ஆர்வம் காட் கிறார். இதன் பயனாகக் கைத மைற கமாகத் தான் மனத்தில் இடம்
ெப கிற . கைதச் சுைவ டன் காவியச் சுைவ ம் சுலபமாகக் கூ கிற .
யதார்த்தத்தில் கவர்ச்சி வண்ண ஜாலம் காட் கிற . தம நீண்ட கைதகள் காரண
மாகேவ ேலாசன் பக் ஷி கழ் ெபற்றி க்கிறார்.
'கைடத்ெத வின் யரம்' ேலாசன் பக் ஷியின் மைற ெபா ள் உதவி ெகாண்
கூறப்ப ம் கைத. வாழ்க்ைக கைடத்ெத வின் பாதி மானிட உ வத்தின் லம்
ைனயப் ெபற்றி க்கிற . இக் கைதயின் க்கியபாத்திரம் மார்க்ெகட் நிலவரம்
ஆகும்.
----------------------கு தயால் சிங்
பிறப் : 1933
கல்வி: எம்.ஏ.(பஞ்சாபி)
ெதாழில்: ஆசிாியர்
கைதத் ெதாகுப் : பகலம்

த், ஸக்கி ல்ல, ஒபரா கர்.

கவாி: ைஜேதா,பஞ்சாப்.
கு தயாள் சிங் மால்வாப் பகுதிையச் ேசர்ந்த சி கைத எ த் தாளர், நாவலாசிாியர்.
'மடீ கா தீவா' என் ம் தம் ந னத்தின் லம் இவர் கழ் ெபற்றார்.
மால்வாப்பகுதியின் ேகாளக் குறிக்ேகா க்கு பாவைன ெகாண் ஓர் உ வம்
ெகா த் ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார். இவ ைடய ெப ம்பாலான பைடப் க ம்
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மால்வா வாழ் நிலமற்ற மக்கள் ச தாயத்ைதப் பற்றி யைவயாகும். நிலமற்ற
கு யானவர்களின் நிரந்தரத் ேதாழ னான யரத்ைத கபடமின்றி ெவளியி வ கு
தயால் சிங்கின் கைலச்சிறப்பாகும். இப்ப நிலமற்றவர்க க்குத் கு தயால் சிங்
ஒ
ப்ெபயர் சூட் யி க்கிறார். அன்ஹுேய ,அதாவ இல்லாதவர்கள் என் .
இவர்க க்கு ஓர் இ ப் த் ேத மனி தனின் தனித் தைகைமைய வளர்க்கும்
யற்சியில் ஈ பட் க் கைத சைமக்கிறார். ெவற்றி காணா விட்டா ம் தல் யற்சி
என் கூறலாம். இவர் தம் கைதகைள மாலவி ெமாழிையப் பயன் ப த்தி
எ
வதனால் இவைரப் பஞ்சாபின் வட்டாரக் கதாசிாி யர் என் அைழக்கலாம். தாம்
உணர்ச்சி வசப்படாமல் உணர்ச்சிகைள ஆட் ப் பைடப்ப கு தயால் சிங்குக்குக் ைக
வந்த கைல.
'காய்ந்த ேவப்பங்கிைள' இல்லாைமக்கு ஓர் இ ப்பிடம் ேத ம்
கைதயாகும்.

ைமக்

------------------அஜீத் ெகௗர்
பிறப் 1934
கல்வி: எம். ஏ. (ெபா ளாதாரம்)
ெதாழில்: பத்திாிைகத் ெதாழில் கைதத் ெதாகுப் கள்: குல்பாேனா, மஹக் தீ ெமௗத்,
தசிகன்
கவாி: 16/6 கிழக்குப் பட்ேடல் நகர்,

தில் -8.

அஜீத்ெகௗர் நகரத் ப் ெபண்மணிகளின் மனக்கிேல சத்ைதச் சித்திாிக்கும் கைதகள்
எ
வதில் வல்லவர். ெபா ளாதார, ச க, கஷ்டங்கைள ம் மனக் கிேலசங்கைள ம்
மக்கள் அைனவ ேம அ பவிக்கின்றனர். ஆனால் சில கஷ்டங்கைளப் ெபண்
மட் ேம அ பவிக்கிறாள். ெபண்ணாய்ப் பிறந் விட்ட காரணத்தினால் ெபா ளாதார
ேநாக்கில் சுதந்திரமாக வா ம் ெபண், ெப நகரங்களில் இ ப்பதனால் ச

கத்தின்

தங்கு தைடகளி
ந் ெப ம்பா ம் வி பட் வள ம் ெபண், ேபரகந்ைத
காரணமாகத் தன் பசிகைளத் தன் இஷ்டத் க்குத் தணித் க் ெகாள் ம் ஆற்றல்
பைடத்த ெபண்-- என்ெறல்லாம் ெசால் க் ெகாண்டா ம் நகரப் றத்தில் வா ம்
ெபண்க க்கும் சில யரங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற நல்ல ெபா ளாதார நிைல
தீர்த் ைவப்பதில்ைல. ச கத்தில், அவள் ெபற்றி க்கும் சுதந் திரம்
தீர்த் ைவப்பதில்ைல. அல்ல ேபரகந்ைத ம் தீர்த் ைவப்பதில்ைல. அஜீத் ெகௗாின்
கைதகள் இந்தத் யரங்கைளத் ெதளிவாக விளக்குகின்றன. இந்தக் கைதகைளப்
ப ப்பதனால் நகர்ப் றத் ப் ெபண்களிடம் ஓர் அ தாபம் எப்ெபா
ம் எ வதில்ைல
என்றா

ம், அவ

ைடய நிைல, வாழ்க்ைக ைற, ஆகியைவ பற்றிக் கட்டாயம் உணர

கிற . 'க வில் ெதாங்கிய கணங்கள்' தன் நிைற

ெபற்ற, சுதந்திர நிைலயில்
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உள்ள, ேபரகந்ைத பி த்த நகரத் ப் ெபண்ணின் கஷ்டங்கைள விண்
கைதயாகும்.

ைவக்கும்

--------------------குல்ஜார் சிங் ஸந்
பிறப் : 1934
கல்வி: எம்.ஏ. (ஆங்கிலம்)
ெதாழில்: அரசு ஊழியம்(ஆசிாியர், விவசாய அைமச்சரகம், பாரத அரசாங்கம்)
கைதத்ெதாகுப் கள்: ஹுஸ்ன் ேத கஹானீ, இக் ஸான்ஜ் ரானீ, ேஸாேன தீ இட்ட
கவாி: ஏ. 46, பண்டாரா ேரா ,

தில் -11.

வயதினால் திய தைல ைற எ த்தாளர்க

டன் ெதாடர் ெகாண்

ந்த

ெபா தி ம், குர்ஜார் சிங் சந் உணர் கைள ெவளியி வதி ம் கைதகைள
வ ப்பதி ம் பைழய ேஸேகான் கைத ைறையப் பின்பற் பவர். தம வாழ்நாளில்
ெப ம் பாலான காலத்ைத நகர்ப் றங்களில் கழித்த ெபா தி ம், அவ ைடய நாட்டம்
எல்லாம் பஞ்சாபியக் கிராம வாழ்க்ைக யிேலேய உள்ள . கிராம வாழ்க்ைகயில் உள்ள
பிரச்ைனகைளக் காட்
ம் அதிகமாகக் கிராமத் உணர் க க்கு அ தாபம்
காட் ம் எ த்தாளர் அவர். பஞ்சாபியக் கிராமங்கள் கிட்டத்தட்ட தன எல்லாப்
பிரச்ைனகைள ம் தீர்த் க்ெகாண் விட்டன. ஆனால் கிராமத் மனிதைன மனிதன்
என்ற ைறயில் ஆரா ம் பான்ைம இன் ம் நம எ த்தாளர்களிைடேய
ெதாடங்கவில்ைல. நம ெப ம்பான்ைமயான கிராமத் க்கைத கள் கிராமப் றத்
உள்மனத்தின் உணர் கைள ெவளியி வைதேய ேநாக்காகக் ெகாண் ள்ளன.
ஏமாற்றம் அத்தைகய ஓாி கைதகளில் ஒன்றாகும். உ வாகி ன்ேனறி வ ம் பஞ்சா
பின் குரல் அவற்றில் ஒ க்கச் ெசய் ம் வாய்ப் கிட்
ள்ள . திய பாக்ரா
அைண டன் பைழய உணர் கைள இைணத் க் கைத உ வாக்கப் பட்
க்கிற .
ஏமாற்ற ற்ற கிழவியின் நிைல
வ ம் ஒ நிகழ்ச்சிையேயா பிரச்ைனையேயா
பிைணத் க்ெகாள்ளாமல் உணர் கேளா இைணந்தி க்கிற . இந்த உணர் தனி
மனித ைடயதல்ல. பஞ்சாைபச் ேசர்ந்த கு யானவர்க ைடய ச கம்
வ ம்
ெகாண் ள்ள உணர்வின் சின்னம் ஆகும்.
----------------தலீப் ெகௗர் வானா
கல்வி: எம். ஏ. (பஞ்சாபி) பி.எச்.
ெதாழில்: கல்வி கட் தல் (ெலக்சரர், பஞ்சாபி

னிவர்சி

ப யாலா)
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கைதத்ெதாகுப் கள்: த்ராடான், கிேஸ தீ தீ விகாேன ைநண் ேவதனா, யாத்ரா,
பாீ ஹுங்காரா.
தலீப் ெகௗர்

கவாி: ஸம் ர்ண லாட்ஜ், ப யாலா.
வானா பல கைதகள் எ தியி க்கிறார். இ

ந னங்க

எ தியி க்கிறார். இவர் க க்கு உண்ைமயான அ ப்பைட இவர
ஹமாரா ஜீவன்' என்ப

ஆகும். பஞ்சாபி ெமாழியின் மற்ற இ

ம்

ந னம் 'ஐ

ெபண் எ த்

தாளர்கைளப்ேபால (அம் தா பாீதம், அஜீத் ெகௗர்) தலீப் ெகௗாின் கைதக ம்
ெபண்ணின் காதல் அ பவங்கைளச் சித்தி ாிப்பைவயாகும். காத க்ெகன்
நி வப்பட் ப் பழகிப்ேபான ைற- வழிகளி
ந் சற் விலகி எ
ம் ேபாக்ைக
இம் ன் கைதயாசிாியர்களிட ேம காணலாம். ஆனால் அம் தா ப்ாீதம், அஜீத்
ெகௗர்-இவர்க ைடய கைதகளின்
அச்ச மின்ைமயாக இ க்கும். தலீப்
ெகௗாின் கைதகள் அடக்கத் தி ம் சீல உணர்வி ம் ேபாய்
ம்.
'விஷக்க ேவைள' ம் இளைமப்ப வத்தின் காதல் அ பவம் பற்றிய கைததான்.
காத ம் காம ம் கலக்கும் ைமயப் ள்ளி ஒன்றாக அைமயாவி ல் ஓர் இ க்கம்
ஏற்பட் வி கிற . இரண் ம் சாியாகச் ேசரவில்ைல என்பைத அறிந் ெகாள்வதன்
லம் இ க்கத்ைத ம் தன் வயப்ப த்த
ம் என்பைதச் சித்திாிக்கும் சிறந்த கைத
இ .
------------------டா சிங்
பிறப் : 1919
கல்வி: எம். ஏ. (பஞ்சாபி)
ெதாழில்: அரசாஞ்க ஊழியர் ( ரயின் எக்ஸாமினர், ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷன், தில் )
கைதத்ெதாகுப் : ேலா கபாேர தீ
ஸப்ஜி மண்

கவாி: 75/2, நி

ெரயில்ேவ குவார்ட்டர்ஸ்,

தில் -6

டா சிங்கின் ஒேர கைதத் ெதாகுதிதான் பிரசுரமாகி யி க் கிற . ஆனால் கடந்த
பல ஆண் களாக இவ ைடய கைதகள் ெதாடர்ந் பஞ்சாபிப் பத்திாிைககளில்
பிரசுரமாகிக் ெகாண்
க்கின்றன. இப்ெபா
ஒ ந னம் அச்சி வதில் ஈ பட்
க்கிறார். இவ ைடய ெப ம்பாலான கைதகள் நகர்ப் ரத் மத்திய வகுப்ைபப்
பிரதிப ப்பைவ. வாழ்க்ைகயில் ஏதாகி ம் விந்ைதயான ெதா விஷயத்ைதக் கண்
விட்டால், அைதேய தம கைதக் க வாக்கிக் ெகாள்வதில் இவர் அதிக ஈ பா
காட் கிறார். எப்ப ேயா ேவண்டாத காமச் ெசால்கள் இவ ைடய கைதகளில் இடம்
ெபற் வி கின்றன.
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'சதராம்மா' இவ ைடய ஆரம்பக் கைதகளில் ஒன் . த ல் இந்தக் கைதயின்
காரணமாகத்தான் டா சிங்குக்குப் கழ் கிட் ய . தாேம ெரயில்ேவ ஷண் ங்
ைறயில் ெதாடர் உள்ளவராைகயால் டாசிங் இத்தைகய வாழ்க்ைகைய அ கி
ந் கா ம் வாய்ப்ைபப் ெபற்றி க்கிறார். எனேவ அவ் வாழ்க்ைகைய அத்தாட்சி
ர்வமாக ெவளியி ம் ஆற்றல் இவ க்கு இயல்பாகேவ அைமந் ள்ள .
------------------ஜஸ்வந்த் சிங் விர்தீ
பிறப் : 1934
கல்வி: எம். ஏ. (ஹிந்தி)
ெதாழில்: அரசாங்க உத்திேயாகம். (ஆசிாியர், ஹிந்திக் கல் வித் ைற, பஞ்சாப்
அரசு)
கைதத்ெதாகுதிகள்: பிட்பராயீ, அப்னீ அப்னீ ஸீமா.
கல்வித்

கவாி: ஆசிாியர், ஹிந்தி

ைற, பஞ்சாப் அரசு சண்டீகர்.

ஜஸ்வந்த் சிங் விர்தீ
த் தைல ைறயின் க்கியமான கைத எ த்தாளர்களில்
ஒ வர். தம அ பவங்கைள அப்பட்டமாக யதார்த்த வாத ைறயில் ெவளியி வதில்
குறியா ள்ளவர். இவ ைடய வளர்ச்சிப் பயணம் எப்ெபா
ம் ேசாதைனப்
பைடப்ைப ேநாக்கிேய ன்ேன கிற . இவ ைடய
ம்பா க'க் கைத தாேர
ேதாட்னா (நட்சத்திரப் க்கைளப் பறித்தல்) இவ க்குப் கழ் ேத த் தந்த . சி கச்
சி க விர்தீ தம் பைடப்ைபச் சம்பவம், பாத்திரப் பைடப் இவற்றின் கட்
ந்
வி வித் வந்தி க்கிறார். விர்தீயின் பைடப் களில் நிகழ்ச்சிக்ேகாைவேயா
பாத்திரப்பைடப்ேபா கைலத் தத் வம் என்ற ைறயில் ஆளப்படவில்ைல. ஆனால்
வாழ்க்ைகயின் பல ேகாணங்கைள ம் உணர்ச்சிக்கு இலக்காகாமல் கண் ன்ேன
ெகாண் வந் நி த் கின்றன. இ ேவ விர்தியின் கைதப் பைடப்பில் மனித
தன்ைமயாகும்.
'அவரவர் எல்ைல' என் ம் கைத சங்கிராந்தி கால வாழ்க்ைக பின் அதாவ
ைன கூ வதன் வனப்ைப ெவகு அழகாகச் சித்திாிக்கிற . இ
ற்றி ம்

இ

ெபண்ைணப் பற்றிய கைத ம் அல்ல; ஆைணப் பற்றிய கைத ம் அல்ல.
பிரச்சிைனக ம் ெபண் களின் சார்பிேலா ஆண்களின் சார்பிேலா
அ கப்படவில்ைல. இ ேநாக்குக க்கும் இைடேய ஒ சமரசம் ஏற்ப த் ம்
யற்சி ம் காேணாம். தற்கால உணர்ைவ அப்ப ேய எ த் ைவத்தி க்கிற என்
ேவண் மானால் கூறலாம். இக்கைத யில் தனிமனிதன் தன் எல்ைலக்குள் வைளய
வ கிறான் என்பேத க்கியம்.
----------------------
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ேமாகன் பண்டாாி
பிறப் :1937
கல்வி: பி. ஏ., எல். எல். பி.
ெதாழில்: அரசாங்க ஊழியம் (கல்வித் ைற, பஞ்சாப்)
கைதத்ெதாகுதிகள்: தில்ெசௗலீ, ம
சண்டீகட்.

ஜ் தீ ேபட்

கவாி: 1385--ஏ, பி. ெசக்டர்,

ேமாகன் பண்டாாி
த் தைல ைறயின் க்கியமான எ த் தாளர்களில் ஒ வர்.
இவ ைடய பைடப் கள்
ைம-- பழைம இரண் க்கு மிைடேய இைண ேகாட் ல்
நிற்பதாகத் ெதாி கின்றன: மால்வாப் பகுதியில் நிலமில்லாத நாட் ப் ற மக்கள் பற்றிய
பிரச்ைனதான் இவ ைடய கைதகளின் க
லம். இந்த மக்களின் யரம் நிைறந்த
வாழ்க்ைகைய அ தாபத் ேதா ம் அேத ேநரத்தில் ேக கலந்த ேநாக்கி ம் ன்ேன
ெகாண் நி த் கிறார். நைட ஓட்ட ள்ள ெமாழி இவ ைடய பைடப் க்குக் ைக
ெகா த் உத கிற .
'என்ைன டாகுர் ஆக்கு, அம்மா' என் ம் கைதயில் கிராமத் க் குயவனின் சாதாரண
நிைல ம் அவ ைடய வாழ்க்ைகயின் தனித் தகு நிைல ம் இைணக்கப்பட் ப்
ைறயிேல சித்திாிக் கப்ப கின்றன. இதன் காரணமாகக் கைதயின் இ திப் பிரபாவம்
பைழயதாக இ ந்தா ம் திய உணர் விளக்கத் க்கு அ ேகா வ ேபால ம்
அைமந் ள்ள .
-----------------------------------------------------------

