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1930-50 ஆம் ஆண் காலகட்டம்- மைலயாளக் கைதயின் ெபாற்காலமாக
இ ந்த . இக் காலகட்டத்தில்தான் மைலயாளத்தில் சி கைத இலக்கியம் வளர்ந்
பக்குவெமய்திய .
1930-க்கு

ன் ம் ஏ◌ாளமான கைதகள் பிரசுாிக்கப்பட்

ந்தன.

தல் கைத

ெவளிவந்த 1894-ல் என் க தப்ப கிற . ர்ங்ேகாத் க் குமார ைடய அக்
கைத. பிற்காலத்தில் ற் க்கும் அதிகமான கைதகள் எ திப் பிரபலமைடந்த அவைர
மைலயாளக் கைதயின் தந்ைத என் கூறலாம். இந் ற்றாண் ன், ப்ப க்கள்வைர
மைலயாளக் கைத அதன் இளம்பிராயத்தி
ந்த . ேமற்கத்திய நா களில்
உ வாகிவந்தி ந்த ந ன கைதகள் மைலயாள ெமாழியில் வந்தைடந்தி க்கவில்ைல.
கைலயழகற்ற, நீண்ட வர்ணைனகள் அடங்கியைவயாக இ ந்தன அந்நாைளயக்
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கைதகள். மங்களமாக
கின்ற தி மணங்க
நிரந்தரமாக வி ம்பப்பட்டன.

ம்

ரச்ெசயல்க

ம் ெகாண்ட கைதகள்

தல் கைத ேதான்றி நாற்பதாண் கள் ஆக ேவண் யி ந்த . இன்

வழங்கும்

ந ன சி கைத பிறப்பதற்கு. ஆலன்ேபா, ெசகாவ் தலான உலகக்
கதாசிாியர்களி ைடய பைடப் க்களின்
ைமகள் மைலயாள ெமாழியி ம்
உண்டாயின. திய கதாசிாியர்களில் அேநகம் ேப ம் ஆங்கில அறி
உள்ளவர்களாக ம் இ ந்தனர்.
க்கைத இலக்கியங்கைளக் குறித் அறிய இ
அவர்க க்கு உதவியாக இ ந்த . ப ப்ப யாக மாப்பஸா ைடயேவா,
ெசகாவி ைடயேவா கைதகளில் காணப்ப ம் கைலயழகு மைலயாளக் கைதக
உண்டாயிற் . விைரவிேலேய க த்தாழம் மிக்க பரப்ெபல்ைல ம் காணத்
ெதாடங்கிய . ரஷ்யப் ரட்சி ம், ெதாடந்
ஸ்ேடட் ம், மார்க்

நிைலநின்ற

க்கும்

தல் ேசாஷ ஸ்ட்

ஸ்ட் மனப்பான்ைம ெகாண்ட எ த்தாளர்க

க்கு ஊக்கம்

ஊட் ன. இக் காலகட்டத்தின் கதாசிாியர்கள்தான் தகழி, ேகசவேதவ், ெபான்குன்னம்
வர்க்கி தலாேனார்.
இேத சமயத்தில்தான் ஃப்ராய் ன் மனத்தத் வ ம், ப்ராஸ்ட், ஜாய்ஸ் ஆகிேயாாின்
சங்ேகதங்க ம்கூட மைலயாள இலக்கியத்தில் ைழந்தன. ண்ெபா ள்
ேகாட்பாட் யல் உணர் , ந ன சங்ேகதங்களின் ப்ரவாகம் என்றிவற்றில்
மைலயாளெமாழிக் கதாசிாியர்க

க்கு, தத்தம் ஆற்றைலக் கண்

ெகாள்ள ம், தத்தம்

நைடகைளக் ைகயாள ம், அப்ப ேய கைத இலக்கியத்ைத வளர்க்க ம் இக் கால
கட்டத்தில் இயன்ற . தகழி ம் வர்க்கி ம், ெச கா ம் ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸத்ைத
உ திப்ப த்தினார்கள். ெபாற்ெறக்கா ேராமான்
ஸத்தின் கண்ணா
மாளிைகையக் கட் னார். இயக்கங்களி
ந் தனித் நின் தன் திறைமயினால்
பஷீர் மைலயாளக்கைதயின் ன்ேனற்றத்திற்கு விைல யர்ந்த பங்களித்தார்.
மைலயாளக்கைதயின் ெபாற்காலமாகேவ இ ந்த இக் காலகட்டம்.
ேமேல விமாிசிக்கப்பட்ட கதாசிாியர்க

க்குப் பிறகு வந்தவர்கேள பாரப் ரத் ,

மைலயாற் ர் ராமகி ஷ்ணன்,
.ராதாகி ஷ்ணன், உன்னி கி ஷ்ணன் த் ர்
தலான எ த்தாளர்கள். மைலயாளக்கைத இலக்கியத்தின் வளர்ச்சியில்
இவர்க ைடய பங்கு விைலமதிப் பற்றதாகும். ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸத்தின்
சார் ாிைமயாளர்களான கதாசிாியர்க க்குப் பிறகு மைலயாளத்தில் உதித்த இ
திறைமசா கள் எம். . வாசுேதவன் நாய ம், மாதவிக் குட்

ம். கைலயழகின்

த் க்கள் ேபான்றைவ வாசுேதவன் நாயாின் கைதகள், மலபாாில் தளர்ச்சியைடந்
ெகாண்
ந்த நாயர் கு ம்பங்களின் நிைலைய ஸ்தாபிப்பதற்கான ேபாராட்டத்ைத ம்
ழ்ச்சிைய ம் அவ ைடய கைதகளில் காணலாம். மாதவிக் குட் ேயாெவனில்,
ெப ம் நகரங்களில் மாட் க் ெகாண்டவர்கைளப்பற்றி ம் ஆண்ெபண் உறைவக்
குறித் ம் அேத கைலத்திறைம டன் கைதகெள தினார்.*
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ஓம்ேசாி என். என். பிள்ைள, ேநஷனல் க் ரஸ் ற்காகத் தயாாித்த
மைலயாளக்கைதத் ெதாகுப்பில் அவர் எ திய குறிப்ைபப் பார்க்க ம்.
இயக்கங்க

டன் சம்பந்தப்படாமல் மைலயாளக்கைதகைள ஊட்

சில எ த்தாளர்கேளா

தல்

வளர்த்த மற்ற

ேசர்ந்தவர்கள் என்.பி. கம , எம்.ேகாவிந்தன், பட்டத்

விள

க ணாகரன், ஜய ேதவன், ளசி என்பவர்கள். இக் கூட்டத்திெலா வன்தான் நான்.
திடமான தனித் வேம கமதி ைடய கைதகளின் க்ய குணம். தினசாி
வாழ்க்ைகயில் எல்லாவிதமான ரண்பா க க்கும் ேமலாகத் தத்தம் ஆன்மாைவ
உயர்த்திக்ெகாள்பவர்கள் அவர கதா பாத்திரங்கள். ஸ்லீம் ச தாயத்தின் சிாிப் ம்
அ ைக ம் கமதின் கைதக க்குத் தாளம் கூட் கின்றன. அவர கிராமத்தி ள்ள
அ வி ஒ க்குப் ேபான்ற அவ ைடய நைட. சிலசமயம் அவர க த்
ஐதீகங்களி ம் உள்ள ராணக் கைதகளில் உல வ ைதக் காணலாம்.

குரானி

ம்,

எண்.ேகாவிந்தன், சிந்தைனயாள ம் கட் ைரயாள ம் கவிஞ ம் ஆவார். ேவதாந்த
சிந்ைத ம் ஆழமான அறி ம் ேகாவிந்தனின் கைதக க்கு ஆழ ம் பரப் ம்
ெகா க்கின்றன. பட்டத் விள க ணாகரன் குைறவாகேவ எ தி ள்ளேபாதி ம்
இலக்கிய உலகில் தமக்ெகன் ஓாிடத்ைதத் ேத க்ெகாண்டவர்.
க்க
க்கத் தனியான நைட அவ ைடய . க ணாகரனின் நாயக
நாயகிகளில் ெப ம்பான்ைமேயார் ஆைசெயாழிந்த இட சாாி அறி ஜீவிகேளா
அல்ல ெபௗத்தத்திற்கு அ ைமப்பட்டவர்கேளா ஆவர். மார்க் ஸத்திற்கு
ேராமான்

ஸத்தின் ஒளிையக் ெகா க்கிறார் அவர். க ணாகரனின் கைதகள்,

வாசுேதவன் நாய ைடயைவ ேபாலேவா, மாதவிக் குட் யி ைடயைவ ேபாலேவா
ஜன சம்மதத்ைதப் ெபற்றைவயல்ல எனி ம் அைவ ந ன மைலயாளக் கைதக க்கு
விைல யர்ந்த ஒ
தல் கட்டம். ஆரம்பத்தில் சுயாபிமானம் மிக்க ெராமான் க்
கைதகைளத்தான் ள
எ தினார். பிறகு
ப்ப
கைதப்பாணிக க்கான
ேசாதைனக்கூடமாயின அவர கைதகள். ஊழல்மிகு உலகத்தில் கிடந்
உழ பவர்களின் வி தைல ஏக்கங்கைளேய என் ைடய கதாபாத்திரங்கள்
ெவளிப்ப த் கிறார்கள் என் ேதான் கிற .
பைழய தைல ைறக் கதாசிாியர்களின் சிரத்ைத, கைதயின் உ வ அைமப்பிலல்ல.
உள்ளடக்கத்தில்தானி ந்த . தகழி, ேகசவேதவ் இவர்களின் நைட ெசயல்கேளா
ஒட் ய . அவர்க ைடய கைதகளின் வ ைம ம் அவற்றில்
க்கும் வாழ்க்ைக
மட் ேம. தினசாி வாழ்க்ைகப் பிரச்ைனகளில் ழ்கிய அத் தைல ைறக்குச்
ெசால்லழைகத் ேத க்ெகாண்
க்க ேநரமி க்கவில்ைல. தினசாி வாழ்க்ைகயின்
வி ப் ெவ ப் கைள ைவத் அவர்கள் கைதகள் ைனந்தனர். ஆனால் திய
தைல ைற அவற்றால் மட் ம் தி ப்தி அைடவதில்ைல. வாழ்க்ைகைய யதார்த்தமாக
மட் ம் சித்திாித்தால் ேபாதா என் அவர்க ்க்குத் ேதான்றிய . அவர்களில்
தன்ைமயாக நிற்பவர் எம். .வாசுேதவன் நாயர். அவ ைடய கைதகளின்
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உயிர்நா
ம்
க்கும் வாழ்க்ைகதான். ஆனால் வாழ்க்ைகத்
ப்ைப அவர்
காவியமாக அலங்காிக்கிறார். மைலயாளக்கைத பாவகீதத் டன் விளங்குவ
வாசுேதவன் நாயாின் கைதக டேனயாம். ெதாடர்ந் அவ ைடய பாைதயில்
நடப்பவர்கள் என்.ேமாஹன ம், ெஜய ேதவ ம். ெஜயேதவனின் பல கைதக ம்
ய கவிைதகள். அவர் உபேயாகிக்கும் ெசாற்கள் சலங்ைக ேபாலக் கு ங்குகின்றன.
என். ேமாஹனன், கைதையக் காவியமாக்குவதில் வாசுேதவன் நாயைரவிட ேமேல
ேபாய்வி கிறார். பரந்த கான்வா ல் எ தப்பட்டைவயல்ல அவ ைடய கைதகள்.
பல சமயங்களி ம் ஆழ ம், பரப் ம் இல்லாம
க்கலாம். ஆனா ம் இதயத்ைதக்
கவ கின்ற சக்தி ண் அைவகட்கு. திய ெவளிப்பா கைளத் ேத ெவகு ரம்
சஞ்சாித்த மற்ெறா கதாசிாியர் ேகாவிலன். ஆரம்பத்தில் அவர் த்தக் கைதகள்
மட் ம் தான் எ தினார். பாரப் ரத் , நந்தனார் இவர்கைளப் ேபால. நந்தனாாின்
ேநரான நைடயல்ல அவர கைதக க்கு. ேமாஹனனின் கைதக க்கு ேநர்
எதிரானைவ ேகாவிலனின் கைதகள். ெமாழியின் க னத்தால் அவ ைடய கைதகளின்
கைல ணர்ேவ ேசதமாகிற . ேகாவிலனின் கைதகளில் கலகலக்கும் ெசாற்கள் எங்கும்
காணப்பட மாட்டா. க ங்கல் ண் ன் கூர்ைமையப் ேபான்ற அவர் நைட.
ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸ ம், ேராமான்
ஸ ம் பின்னைடந்த பிறகு இன் ந ன
பாணிைய அைடந்தி க்கின்றன மைலயாளக் கைதகள்.
க்கைதகைளேய ந னக்
கைதகெளன் அைழக்கிேறாம். இந் ந ன காலகட்டத்தின் கதாசிாியர்கேள காக்க
நாடன், ஓ.வி. விஜயன், எம்.பி. நாராயணபிள்ைள த ேயா ம் நா ம்.
மைலயாளத்தில் திய ேபாக்குகள் த ல் ைழந்த சி கைதகளில்தான். ஏறக்
குைறய, ஒ பன்னிரண் வ ட காலத்திற்கு ன்பி
ந் ந ன கைதகளின்
விைதப் நடந் ெகாண்
க்கிற . தல் ந ன கைத எ ெவன் திட்டவட்டமாகச்
ெசால்வ கஷ்டம். ஏெனன்றால்
க் கைத சட்ெடன் ஒ நாளில்
ேதான்றியதல்ல.ந ன கைதயின் ேவர்கைள வாசுேதவன் நாயர், ேமாஹனன்
இவர்க ைடய சில கைதகளில் காணலாம் - க்யமாக ெடக்னிக்குகைளப் ெபா த்த
வைரயி ம்.
ைமக்கான ஆர்வத்ைத ேமாஹனனின் கைதகளில் ெதளிவாகக்
காணலாம். ந ன கைதகளின் விேசஷங்களிெலான் : பாரம் பாியேமா சன்மார்க்க
எ த் க்கேளா, ஆன்மெவளிப்பாட் ல் கட் ப் பாடான தைடயாக அவர்க க்கு
இ ப்பதில்ைல என்பேத. இத் தனிச் சிறப்ைப பஷீாின் சில கைதகளில் காணலாம்.
ந ன கைதயின் கலா ர்வமான ேவர்கள் வாசுேதவன் நாயாி
உணர்ச்சி ர்வமான ேவர்கள் பஷீாி
ந் ம் ஊன்றி ள்ளன.

ந் ம்,

ஆனால் ந ன கைத அதன் ரண உ வத்தில் ெவளிப்ப வ 1960-க்குப்
பிறகுதான். அதன்பின் இ ப்ேபார் ஒ கூட்டம் இைளஞர்கள். எம். பி. நாராயண
பிள்ைளயின் "ேஜார்ஜாறாமன்ெற ேகாடதி" (ஆறாம் ஜார்ஜின் நீதிமன்றம்) வாசகைரக்
கிளர்ச்சிப்ப த்திய ஒ கைதயாகும். நாராயண பிள்ைள டன் ேசர்ந் ேமைடக்கு
வந்த மற்ற ந ன கதாசிாியர்கள் "ஆறாம் ஜார்ஜின் நீதிமன்றத்"ைத ம் மிஞ்சுகிற
கைதகள் எ தினர். ஓ.வி. விஜயனின் "எட் கா " (சிலந்தி) , "தீட்டம்" (மலம்) என்ற
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கைதகள் வாசகைர அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கின. தல் கைத பா ணர்வி்ன்ேமல்
ெவ ைபப்பற்றியதாக ம் இரண்டாவ மலத்ைதப்பற்றியதாக மி ந்தன.
ந ன மைலயாளக் கைதயின் சிறப் க்களில் மிக ம் க்கியமான அ
பாரம்பர்யத்தி
ந் ெபற்ற வி தைலெயன்பதாகும். ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸம்
கைதயைமப்பில் விேசஷமான மாற்றம். ஏற்ப த்தியதாகத் ெதாியவில்ைல. அதன்
பாதிப் உள்ளடக்கத்தில்தான் இ ந்த . இதற்கு ேநெரதிராக ேராமான்
ஸத்தின்
கால கட்டத்தில் மாற்றம் அைமப்பில் மட் ேமயி ந்த . ந ன கைத ஏற்ப த்திய
விைள

ைமயான . கைதயின் உ வம், உள்ளடக்கம் இைவ உைடத்

வார்க்கப்பட்டைவயாக இ க்கின்றன. தகழி, காக்க நாடன் இவர்க
கைதக

ைடய

க்கிைடேய கிரகங்களின் இைட ெவளிைய நாம் காண்கிேறாம். கா

ம்,

ெவட்
ம் எ திய ேபான்ற, தல், இைட, இ தி அைமப் ள்ள கைதகைள இன்
காேணாம்.
க்கைத வாரப்பத்திாிைககளின் இரண்ேடா ன்ேறா பக்கங்களில்
அடங்கிவி கிற . கைத ப ப்ப யாக வள வேதா,
ந் வி வேதா கிைடயா .
க் கைதயில் இந்த

வான ஒ
ைறயான

தி ப்பத்தில்
த்தாய்ப்ைபக் காண

யாெதனலாம். உள்ளடக்கம் எ , உ வம் எ என நிர்ணயிப்ப ேவ கஷ்டம்.
அைவ இரண் ம் அந்த அள இைழந் ஒன்றியி க்கின்றன. காக்க நாடனின்
கைதகளில் இவ்விைழெயான்றிப் ப் ரணமாக உள்ள . ந ன கைத ஒ பீறிடல்.
நிமிட ேநரமானா ம் அ சி ர்ப்ைபக் ெகா க்கிற .
பாரம்பர்யத்தி
ந் வி தைல திய கைலஞர்க க்கு ஒ குறிக் ேகாளாக
நிைலத்தி ப்பைதக் காணலாம். ஆ◌்த்ம விசாரைணயின் திய பாைதகைள அ
அவர்க க்குக் ெகா க்கிற . தனிப்பட்ட மனிதனின் கட்ட ப்பின் விைள கேள
ந ன கைதகள். காக்க நாடனின் கைதகளி
ந் மிக ம் மா பட்டைவ விஜயனின்
கைதகள். ேச ைவப் ேபாலல்ல னத்தில் குஞ்ஞப் ல்லா எ
வ . ேசாஷ ஸ்ட்
ாிய ஸக்காரர்களாகிய கதாசிாியர்களிைடயி ள்ள பிைணப் ஒேர விகுதி
சாஸ்திரத்தி

ள்ள நம்பிக்ைகயாகவி ந்த . தகழிைய ம், வர்க்கீைஸ ம் ,

ெச காட் ைன ம், இவர்கைளெயாத்த பிறைர ம் அந்த நம்பிக்ைக ேசர்த்
இைணக்கிற . ஆனால் அவ்விதமான ஒ விகுதி சாஸ்திரத்தின் இல்லாைமேய ந ன
கதாசிாியர்கைளச் ேசர்த் ைவக்கிற சங்கி .
மற்ற ெமாழிகளின் ந ன இலக்கிக் கர்த்தாக்கைளப்ேபால மைலயாள ெமாழியின்
ந ன கதாசிாியர்க ம் எதிர்வாதம் ாிபவர்க ம், நம்பிக்ைக இழந்தவர்க மாவர்.
வாழ்க்ைகெயன் ம் தர்ம சங்கடத்தின் ெப ங்குழப்பம் அவர்க ைடய கைதகளில்
இ ைள சுகிற . சில சமயம் எங்கும் காணப்ப ம் லக்கு
க் ெகதிராக
அவர்களில் சிலர் ேகாபம் ெகாள்கிறார்கள். இவர்கைளச் ேசர்ந்தவர் எம். சுகுமாரன்.
பைழய தைல ைற எ த்தாளர்களின் ைகயில் எ
வதற்கான க க்கள் இ ந்தன.
ச க வாழ்க்ைகயில் அைலய த் வந்த த் ணர்ச்சி. அவ் ணர்ச்சி பறந் ேபான,
தினசாி மதிப் க்கள் ேதய்ந் வ கிற இ ண்ட ஓர் காலகட்டம்தான்
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எ த்தாளனின் க க்கள். அவன் ஓர் ேபச்சாளைனப்ேபால பிரசங்கம் ெசய்வதாகக்
காணப்படவில்ைல. தினசாி வாழ்க்ைகயில் நிைறந்த பிரச்ைனகள் பல ெபா
ம்
அவைனத் ெதா வதில்ைல. அவ ைடய பிரச்ைனகள் ெப ம்பா ம் ண்ெபா ள்
ேகாட்பாட் யல் (metaphysics) மட்டத்தி

ள்ளைவ. விளக்கமான ஒ

தாிசனத்தின்

ேதைவ திய எ த்தாளர்கைள ஆதரவற்றவர்களாக ம், ைணயற்றவர்களாக ம்
ஆக்குகிற . கு டர்கைளப்ேபால வித்யாசமான ேவதாந்த மட்டத்தில் அவர்கள்
அைலகிறார்கள். சிலர் பிைழப்பாதாரக் ெகாள்ைகையப் (Existentialism)
பரப் கிறார்கள். சிலர் நிஹி ஸத்ைதத் த
கிறார்கள் ஒ ந னக் கைதயில்
கதாபாத்திரம் ெசால்கிற : "ஓவியர்கள் ம யட் ம், அநார்க்கிஸ் கள் ம யட் ம்
ப்ேராலட்ேடாியன்ஸ் ம யட் ம். ச கவாதிகள் ம யட் ம். ர்ஷ்வாக்கள் ம யட் ம்.
அாிஸ்ட்ேடாக்ராட் கள் ம யட் ம். எல்லாம் எல்லாம் ம யட் ம். " ஜீன்பால்
ஸார்த்ெரவி ைடய ேபால எல்லாவற்ைற ம் தி ம்ப ம் ஜ்யத்தி
ந்
ஆரம்பித் ப் பார்க்க அவர்கள் ஆைசப்ப கிறார்கள்.
திய கதாசிாியர்கள் ஒன்றற்ெகான் எதிரான வழிகளில் சஞ்சாிக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்களில் பல ம் தமக்குள் சந்தித் க்ெகாள் ம் ஓாிடம்தான் ஆன்ம
ேசாதைன. அவர்கள் சதா தம்ைமேய ேகள்வி ேகட் க்ெகாண்
க்கின்றனர். "நான்
ஒ வழிையத்ேத நடந் ெகாண்
க்கிேறன். ெவளிேய கிற வழி." ("
ெவளிேய கிறவழி" - காக்க நாடன்) "தவற் க்கும் சாிக்கும் அப் றம் என்ன?"
(நசிேகதன் யமதர்மனிடம் ேகட்ட " - பட்டத்

விள க ணாகரன்).

ந ன கைதகைளப் ெபா த்த வைரயி ம் த க்கப்பட்ட வார்த்ைதக ம்
பிரேயாகங்க ம் கிைடயா. இவ் வாக்குச் சுதந்திரம் ந ன கதாசிாியர்களின்
நன்ெகாைடயாகும். பைழய மர கள் சுயான்ம ெவளிப்பாட் ற்குப் ேபாதாெவன்
கண்ட அவர்கள் வார்த்ைதகள், பிரேயாகங்கள் இவற்றிற்கான திய
சாத்தியக்கூ கைளத் ேத ெவகு ரம் சஞ்சாிக்கிறார்கள். வார்த்ைதகைள ம்
பிரேயாகங்கைள ம் ேதர்ந் ெத ப்பதில் இன் அவர்கள் மிக ம் சுதந்திரர்கள். ேபான
தைல ைறயினர் தீண்டாமல் ஒ க்கியி ந்த வார்த்ைதகள் இன் தாராளமாக
உபேயாகிக்கப்ப கின்றன. இச் சுதந்திரம் ந ன கதாசிாிய ள் கனைலத்
ண் கிற . சுதந்திரத்தின் மயக்கத்தில் க த்தின் க்யத்வம் பல இடங்களில்
மைறந் வி கிற . பல கைதக ம் தனிப்பட்ட தீவிர ெவளிப்பா களாக மட் ேம
ஆகிவி கின்றன. காக்கநாடன், இந்தியப் பழங்கைதகளி

ம், இரகசிய

சாஸ்திரங்களி ம் இந்த அ
திகைளக் கண்டைமகிறார், நாராயண பிள்ைள
பாம் களி ம் தந்திரங்களி ம் இைவகைளக் காண்கிறார். விஜயன்
ஸர்ாிய ஸத்ைதத் த
கிறார். ேநற்ைறய கதாசிாியர்கள் சந்தனச் சாெறனக்
ெகாண்டா ய நிலெவாளிைய இன்ைறய எ த்தாளர்கள் உைடந் வ
ம் சீழாக
ெகௗரவிக்கிறார்கள். இன்ைறய மைலயாளக் கைதயின் இச் சிைத , இந்தக்
காலகட்டத்தின் மனித இனத்தி ைடய சிைதவின் விைளேவெயன சில விமர்சகர்கள்
சுட் க் காட் கிறார்கள்.

8

பைழய தைல ைறயின் கதாசிாியர்களிடம் மார்க் ஸத்தின் கனத்த பாதிப்
உண்டாயி ந்ததல்லவா. ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸத்தின் வ ைக டன் இப் பாதிப்
மைலயாளக் கைதயில் குைறந் வ கிறதாகத் ேதான் கிற . இந்நாைளய
கதாசிாியர்கள் பல ம் தாங்கள் மார்க் ஸ் கள் இல்ைலெயன் ெசால்வதில்ைல
அவர்கள் ெமௗனம் சாதிக்கிறார்கள். இங்ேக ம் ந ன கதாசிாியனின்
தர்மசங்கடம்தான் பிரச்ைன. ஒ நா ம் உண்டாகாத ரட்சிகைளக் குறித்
க்கக்
கன கைள பட்டத் விள க ணாகர
கைதகளில் காணலாம்.

ைடய ம் , எம். சுகுமார

ைடய ம்

காக்கநாடன் ஓ. வி. விஜயன், எம். பி. நாராயண பிள்ைள இவர்க
க்கைதையப் ேபணியவர்கள் ேஸ , பத்மராஜன்,

டன்

னத்தில் குஞ்ஞப் ல்லா,

ஸக்காியா, ஈ. ஹாிகுமார் தலானவர்கள். ந ன கைத இலக்கிய
இரசிகர்க க்கிைடயில் நிரந்தரமான வாதங்கள் நடக்கின்றன. அசம ர்
ஹாிஹரனின் "ஸ்வப்னம்" (கன ) ஒ மனத் தத் வக் கைத.
க்கைதயின்
விமர்சனம் இ விதமாக ம் உள்ள . ஒ பக்கம் யதார்த்தவாதிகளான
எ த்தாளர்க ம் வாசகர்க ம், ம பக்கம் கம் னிஸ்ட் அறி ஜீவிக ம். இவ்
விமர்சனத்ைத ந ன கைத எதிர்த் நிற்பைதக் காண்கிேறாம். அ மட் மல்ல. அ
நாள் ேதா ம் படர்ந் வளர ம் ெசய்கிற . ந ன கைதயின் வளர்ச்சி இன் ம்
ைமயாகவில்ைல. பதிய கதாசிாியர்களில் பல ம் ப்பத்ைதந் வயதிற்கும்
குைறந்தவர்கேள. அவர்களிடமி ந் மைலயாள ெமாழிக் கைதக்கு இன் ம் கனமான
தானங்கள் எதிர்பார்க்கப் ப கின்றன. ந ன மைலயாளக் கைத, இன்ைறய அதன்
சிைத குணத்ைத நீக்கிக்ெகாள் ெமன ம் ேசாஷ ஸ்ட் ாிய ஸ்ட்
அைமப்ைபப்ேபால ஆேராக்யமான ஒ கைத ைறக்கு வழிவகுக்குெமன ம் சில
விமாிசகர்கள் அபிப்பிராயப்ப கிறார்கள்.
எம்.

குந்தன்

------------------------
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ெபா ளடக்கம்
அறி கம்
1. ஒ

அ யீ

எம்.
மட் ம்

குந்தன்

என். பி.

ஹம்ம

2. நசிேகதன் யமதர்மனிடம் ேகட்ட

பட்டத்

3. பித்தம்

ேகாவிலன்

4.

ைஜக்கு உதவாத

க்கள்

விள க ணாகரன்

என். ேமாஹனன்

5. பாம்

எம். ேகாவிந்தன்

6.

ஜயேதவன்

ல்

7. ெவளிேய ேபாகும் வழி

காக்க நாடன்

8. பாைறகள்

ஓ.வி. விஜயன்

9. லாி

எம்.

தல் லாி வைர

10. ஆறாம் ஜார்ஜின் நீதிமன்றம்
11. கன்னிைகயின் எ

எம்.பி.நாராயண பிள்ைள

ம்

ள

12. உலக
13. உங்க

குந்தன்

னத்தில் குஞ்ஞப் ல்லா
க்காக ஒ

மரணம்

ேஸ

14. இேயசு ரம் பப்ளிக் ைலப்ராிையப் பற்றி
ஒ குற்றச்சாட்

ஸக்காியா

15. குற்றப் பத்திாிைகக்கு பதில்

எம். சுகுமாரன்

16. இன்ெனா வன்

பி. பத்மராஜன்

17. கரப்பான்

இ. ஹாிகுமார்

ச்சிகள்

18. கன
ஆசிாியர்கைளப் பற்றி

அசமன்
....

ர் ஹாிஹரன்

-------------1. ஒ

அ யீ

மட் ம்

கனன் எாிகின்ற வாழ்க்ைகைய ம் பளிங்குக் குவைளயில் ெச கிய மஞ்சள்
இைலகள் ேபான்ற தீ நாக்குகைள ம் பின் தள்ளிவிட்
சுஃப் நகர வாசைலக்
கடந்தான்.
ஆகாயத்தில் த் மணிகள் உலரப் ேபாடப்பட்
க்கின்றன. ரத்தில்
திட் த்திட்டாக இ ள்
க்கிடக்கின்ற பாைலவனத்தி
ந் காற்
வி ல த் க்ெகாண்
ந்த . பாைலவனத்தின் கத்தில் பா ண்ணிகள்ேபால நகர
வாயி க்கப் றத்தில் சாகக் கிடக்கும் ஒட்டகங்கள் சு ண் கிடந்தன.
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சுஃப் சற்
இன் ெமா

நின்றான்.தன்ைனப் பாவத்தால் வளர்த்த பட்டணத்ைத
ைற அவன் ேநாக்கினான். அவன் ெப
ச்சு விட்டான்.

பாவத்தில் திைளத் ப் ர ம் நகரம்.வானள உயர்த்திய ஸ் பிகைளப் ேபால
எ ந் நிற்கும் மசூதிகளின் ேகா ரங்களில் ெவௗவால்களின் ாீங்காரம் ேகட்கலாம்.
இனி விைட ெபறட் ம்.
திறந்தி க்கும் நகர வாசல். ப க்ைகயைற ெசல்லப் பரபரக்கும் நகரம். அவ
ெப விரல்கள் ந ங்கின. ேவண்டாம்.தான் இப் பட்டணத்தின் மயானத்ைதச்
ெசன்றைடய ேவண் யவன். இனி ள்ள நாட்கைள இங்ேகேய கழிக்கலாம்.
சுஃப் அந் நகரத்ைத பயத்தால் ஆட்சிெசய்தான்.

ைடய

சுஃபின் பரந்த மீைச ம்,

அடர்ந்த தா
ம், சிவந் உ ண்ட கண்க ம், நீண்ட அங்கி ம் காண்ைகயில்,
அவ ைடய உைறயில் ெதாங்கிய வாள் அவர்க ைடய மனத்தி ள் குந்
பாய்கிற . தாய்மார் அவைனக் காண்ைகயில் குழந்ைதகைள
மார்ேபாடைணக்கின்றனர்; ஆண்கள்
ப ங்குகிறார்கள். அந் நகரத்தின்
ஆள்.

கில் அைறகிற சாட்ைடயாக வி ந்தான் அந்த

சுஃப் தைல குனிந்தான்.
ரத்தில் உயர்ந் ம் தாழ்ந் ம் ெசல்

ம் மணற்கா களில் ஓாிடத்தி

ம் ஒளியின்

மின்னல்கள் பர வதில்ைல. எவ்வள
ரம் அவன் நடக்க ேவண் யி க்கும்?
அவ க்குத் ெதாியா . பார்க்க ேவண் யவைன அவ க்குத் ெதாியா . அவன்
எங்ேக இ ப்பான்? ெதாியா . ஒன் மட் ம் சுஃப் அறிவான். ெபற் வளர்ந்
ெகா த்த வாழ்க்ைகயி
ந் அவன் பின்வாங்கிக்ெகாண்
ந்தான்.
அவன் பின்வாங்குைகயில் கடந்த காலத்தின் ேநரக் கற்களில் மனம் ெசன்
ட் க்ெகாண்
ந்த .
மசூதியின் மினாாி
ந்
அப்ேபா ேகட்கிறான்.

காற்றில் மிதந்

அல்லாஹு அக்பர்.
- ெதய்வம் மகானாகிறான்.

வந்த பாங் அைழப்பின் ஓைசைய

சுஃப்
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பிரார்த்தைனக்கான அவ்வைழப் டன் மனத் ள் எல்லாம் குந்ேதறி வ கின்றன.
எப்ப

இ

நிகழ்ந்த ? ஏன் நிகழ்ந்த ?

விளக்குகள் அைணய ம் மனிதர்களின் கண்கள் ட ம் ெசய்தேபா
பாைலவனத்தின் விரக ேவதைனைய அ பவிக்கும் சுழற்காற்
சி ஒ

க் ைகயில்

அவ ைடய சிவந் உ ண்ட கண்கள் மின்ன ம், உைறயில் ஒ ங்கிக் கிடந்த வாள்
ைகயில் எழ ம் ெசய்த . அைடத்த வாசல் அவ க்காக மலர்ந்த .
ப த் றங்கும் ட் த் தைலவன்; அவைனத் த விக் கிடக்கும் தைலவி.
ஜ க்காளத்தில் கட் ப் பி த் க் கிடக்கும் குழந்ைதகள். சுஃப் ெபட் ையக் குத்தி
உைடத்தான். இ ம் ப் ெபட் யின் எதிர்ப்ைபக் ேகட் க் கணவன் எ ந்தான்.
"அட கட ேள..."
"ேபசாேத, நாக்ைக அ த் ப்ேபாட்

வி ேவன்"

ெபட் யில் ஒளித் ைவத்தி ந்த பணம் கலகலத் ச் சிாித்த .
மைறத்த ெபான்
நாணயங்களின் த ப் ப் பலைகைய நீக்க சுஃப் ஆர்வம்ெகாண்
ந்தேபா
ேதம்பித் ேதம்பி அ த கணவன் அவ ைடய ைகயில் ெதாங்கினான்.
சுஃப்பின் வாள் பளபளத்த . பளபளத்த வாளின்

னி சிவக்ைகயில்...

"அல்லாஹ்!"
ேகவிய மைனவி. அலறிய த அப் பிஞ்சு சிசுக்கள். சுஃபிற்கு அவர்கள
கங்கைளப் பார்க்கேவண் ய அவசியம் இ க்கவில்ைல.
வாைள சி அவன் ெவளிேய பாய்ந்தான். எத்தைன ெயத்தைன இர கள்; எத்தைன
ெயத்தைன கு ம்பங்கள்! க த் கள் இரத்தம் பீறிட் த் ெதறித் உட
ந்
ள்ளி
வி ந்தன. பயந் நிற்கும் ெபண்களின் ஆைடகைள அவன் கிழித்ெதறிந்தான். அ ஓர்
ஆேவசமாக இ ந்த . ெசய்ய நிைனத்தைத சுஃப் ெசய்தான். அவன் ெசய்த
ேபா ஜனங்கள் அவனிடம் பயந்தார்கள்.
சுஃப்.
அவன் நகரத் ெத க்களில் நடந்தேபா மற்றவர்கள் விலகிப் ேபானார்கள். அக்
ெகாள்ைளக்காரன் ன் அரண்மைனகள் ந ங்கின. சுஃப் இ ட்ேபார்ைவ ேபார்த்தி
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மணற்காட்ைட ேநாக்கினான். இ ள் நீங்குேமா? கதிரவன் கனன்
சுஃபின் மனத்தில் கடந் ேபான நாட்கள் விழித்தி ந்தன.
அந்த யாத்ாீக

ம் ஒட்டக ம் நகர்ந்

நகர்ந்

வந்

ெகாண்

ெஜா ப்பாேனா?

ந்தனர்.

ஒட்டகத்தின் கால்கள் பாைலவனத்தில் பதிந்தன. யாத்ாீகன் கூனிக் கு கி
அமர்ந்தி ந்தான். சுற்றி ம் தீப்ெபாறி பறந் ெகாண்
ந்த . அைலகள்ேபால
மணற்ெபா கள் வ க்கி வ க்கி விழ, பாைலவனப் பரப்பில் திய பாைதகள்,
ஓைடகள் உண்டாகிக் ெகாண்
ந்தன.
"நில்

டா!"

யாத்ாீகனின் ைகயி
சூாியன் தகித்த . உத

ந்த

க்கணாங்கயி

தளர்ந்த . ஒட்டகம் நின்ற . சீற்றமிகு

வரண்ட அம் மனிதனின்

கம் ெதாியவில்ைல. ெநற்றி ம்,

க்கும், கா க ம் ணியில் மைறந்தி ந்தன. கண்கள்மட் ம் ெதாி்ந்தன.
ேகள்விக்குறி ெச க்கிய கண்கள்.
சுஃப் கட்டைளயிட்டான்.
"இறங்கு!"
யாத்ாீகன் பணிந்தான். சுஃப் வாைள உயர்த்தினான். ஒளி தட் ப் பளீாிட்ட
வாளில் இரத்தக்கைறகள் காணப்படவில்ைல.
"எங்ேக உன் பண

ட்ைட? ெகா "

உலர்ந்த உத களில் ன்னைக விாிந்த .
"அதற்கா இத்தைன ஆர்ப்பாட்டம்?"
அவன் பண
ெகா த்தான்.

ட்ைடைய எ த்தான். இரண்

"அல்லாவின் க ைணயால் இ
ெசலவாகட் ம்"

ைகயா

ம்

சுஃபினிடம் அைதக்

உங்கள் கு ம்பத்திற்கு நல்லவிதத்தில்
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சுஃப் அவ் வார்த்ைதகைள நன்றாகக் ேகட்டான். ஒ ேபா ம் ஒ வ ம் அவனிடம்
அப்ப ச் ெசான்னதில்ைல. பல தடைவகள் அவர்கள் பணப் ைபையக் ெகா க்கத்
தயங்குவ ம் சுஃப் அைதத் தட் ப் பறிப்ப ேம நிகழ்ந் ள்ளன. சிலர் வாய்விட்
அ தி க்கிறார்கள். சிலர் பயந் விைறத்தி க்கிறார்கள்.
"உன்

ட்ைடயில் என்ன இ க்கிற ?"

"ஓேஹா, பணப் ைபேயா ேசர்த் என
ட்ைடைய ம் ஒட்டகத்ைத ம்
உங்க க்குத் தர நான் மறந் ேபாேனன். மன்னித் வி ங்கள்!"
பிரயாணி ஒட்டகத்தின்ேம

ந்

இறங்கினான்.

சுஃப் தாவிேயறினான். தி ட்

ஆதாயத்ைதப் பார்த்தவாறி ந்தான். விைலேயறிய பட்டாைடகள்; ஜா

நிைறய

ெபாற்காசுகள்; உலர்ந்த பழங்கள்; ெகா த் த் த த்த ஒட்டகம். எல்லாம் அவ ைடய
உடைமகளாகி விட்
ந்தன. சுஃப் ஒட்டகத்தின்ேம
ந் இறங்கினான். எங்ேக
யாத்ாீகன்? காணவில்ைல. பளீாி ம் சூாியன். நிழல் விழாத மணற் கா கள். அவன்
வல

ைகைய ெநற்றியின்ேமல் நீளவாட் ல் ைவத் க்ெகாண்டான்.

ரத்தில், பரந்த

பாைலவனத்தில், ஒ ெவள்ைளப் பிராணிேபால அம் மனிதன் நடந்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்தான். சுஃபின் மனம் கள சாமான்களி
ந் அம் மனிதனிடம்
தாவிய . இதற்கு ன் ஒ தடைவகூட சுஃபிற்குத் தன் இைரையக் குறித்
நிைனத் ப் பார்க்கேவண் வந்ததில்ைல.
தாவிேயறினான் ஒட்டகத்தின்ேமல் அவன். த ைய ஆட் னான். ஒட்டகம் நகர்ந்த .
"நில்!"
சுஃப் அலறினான். யாத்ாீகன் நின்றான்.

சுஃப் அவைன கவனமாகப் பார்த்தான்.

கைறபி த்த ெசப் த்தக ேபான்ற அம் கத்தில் இளநீல நிறத்தில் சி கண்கள்.
க த்த வட்டத்தா ையத் தடவியவா அவன் சுஃைப ேநாக்கிச் சிாித்தான்.
"என்ன சேகாதரா, என்ன ேவண் ம்?"
சுஃபின்

ன்னால் பயமறியா

"என் ேமலாைட ேவண் ேமா?"

ளிர்த்த அற் தம் மனித உ வத்தில் நிற்கிற .
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"ேவண்டாம்"
"என

ெச ப் கள் ேவண் ேமா?"

"ேவண்டாம்"
"என்ைன அ ைமயாக்கி விற்க ேவண் ேமா?"
"ேவண்டாம்."
"உங்க

க்கு என்னதான் ேவண் ம்?"

"நீ யார்?"
"நான், நான் ... உங்கைளப் ேபால ஒ வன்!"
"ெகாள்ைளக்காரனா?"
யாத்ாீகன் சிாித்தான்.
"ஒ விதத்தில் . ஆட்கைள பய

த்தி உங்கைளப்ேபால நான்

ெசாத் சம்பாதிக்கவில்ைல. அவர்க க்கு ஆைச
லாபத்தில் விற் ெசாத் ச் ேசர்த்தி க்கிேறன்."

ட் , ெபா ட்கைள நல்ல

"உன் ெபயர்?"
"அ ெதாிந்
மனிதன்"

என்ன பயன்? நாெனா

யாத்ாீகன் மீண் ம் சிாித்தான்.
"உன் ஊர்?"
"குராஸ்தான்"

யாத்ாீகன். மரணத்ைத ேநாக்கி நடக்கும்
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சுஃபின் நா தளர்ந்த . மனிதர்களிடம் ெமன்ைமயாகப் ேபச அவன் கற்றதில்ைல.
ன்னால் நிற்கும் அம் மனிதனிடம் கூற அவ க்கு எ
ம் இ க்கவில்ைல.
யாத்ாீகன் ெம வாக, சுட் ப் ப த்த நிலத்தில் நடந்தேபா
மணல் ள்கள் நாற் ற ம் சிதறின.

கால ச்சுவட் ன்

சுஃப் அவைனப் பார்த்தான். சற் ேநரம் பாைலவனத்தில் நின்றான். ஒட்டகத்தின்
ேமேல ஏறினான். ெமல்ல ெமல்லப் பட்டணத்ைத ேநாக்கி நகர்ந்தான்.
சுஃப் ஏராளமான ெபா ள்கைளக் கவர்ந்தி க்கிறான். அப் ெபான் நாணயங்கள்
ம வின்ேமேல ைரத் ப் ெபாங்கும் குமிழிகேளா ேசர்ந் காணாமற்ேபாயின.
ெபான் நாணயங்கள், சூதாட்டத்தில் பகைடகள் தி ம்பியேபா ைகமாறிப்ேபாயின.
மீண் ம் சுஃப் தி
னான். ெகா ங்ெகாைல ெசய்தான். நாணயங்கள் நீர்ேபால
ஓ ப் ேபாக ம், பிணங்கள் பாைலவனத்தில் காய்ந்

ெபா யாக ம் ெசய்தன.

நாட்கள் வா வி ந்தன. மனத்தின் எட்டாத ைலகளில் அந்த யாத்ாீகன்
வாழ்ந்தான். சுஃபின் இதயத்தி ள் ஏறியமர்ந் அந்த யாத்ாீகன் சுஃைப
நிம்மதியாக இ க்க விடவில்ைல. பயந் வி ந்த மனிதர்கைளவிட அவனிடம் என்ன
க்யத் வம்? சுஃபின் மனத்தில் பயத்தின் சி திாிகள் எாியத் ெதாடங்கின. அம்
மங்கிய ஒளியில் அவன் தன் வாழ்க்ைகயின் இ ண்ட பாகங்கைளக் கண்டான். சுஃப்
தி க்கிட்டான். ப வெமய்திய ெபண்மக்கைளக் கல்யாணம் ெசய் ெகா ப்பதற்காகச்
ேசர்த் ச் ேசர்த் ைவத்த கு ம்பத்தைலவைன, பின்னிர களில் அவன் ெகாள்ைளய த்தேபா ... தைலயற் வி ந்த கு ம்பத் தைலவன் ன்னால் இளஞ்சி வர்கள்
அலறிய தேபா ... அவற்றிற்கு ஓர்
அர்த்தம் உண்டாயிற் . சுஃப்
பயந் ேபானான்.
சுஃப் ேபய்க் கன கள் கண்டான். க்கத்தி
ந் தி க்கிட் எ ந்தால் அவன்
வியர்த் ெவ த் ப்ேபாவான். ைககால்கள் தளர ஆரம்பித்தன. ஆட்கைளக்
காண்ைகயில் அவைனப் பச்சாத்தாபம் பீ த்த .
சுஃப் தைலகுனிந் நடந் ேபாவான். பாிச்சயமான நகரம் அவைனப் பார்த் த்
தைலகுனிந்தேபா
சுஃப் ெப ைமெகாண்
ந்தான். திய சுஃைப அவர்க க்குத்
ெதாிந்தி க்கவில்ைல.
அவர்கள் அறிந்தி ந்த ெகாள்ைளக்காரன் சுஃைபத்தான். மசூதிக்குள்
ஏறிச்ெசன்றைத அவன் நிைன கூர்ந்தான். மினாாின் உச்சியில் ெவள்ைளத் தா
காற்றில் பறந்த . வராண்டாவில் பிாித் ைவத்த குராைன ராகம்ேபாட்
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ஓதிக்ெகாண்
ந்த க்ாி அப் ல் ரஹ்மான் சுஃைபப் பார்க்க ல்ைல. அவர்
கண்ைணப் பாதி
க் ெகாண்
ந்தார். சுஃப் ெதாண்ைடையக் கைனத்தான்.
க்ாி

சுஃைபப் பார்த்தேபா

பயந் ேபானார். இக் ெகா யவன் மசூதியி

ம்

குந் விட்டானா?
அரண் ேபாயி ந்த க்ாியிடம் அவன் எல்லாவற்ைற ம் ெசான்னான். அவனால்
உட்கார
யவில்ைல. ேவைல ெசய்ய
யவில்ைல. இப் பட்டணம் அவைன
ெந க்கித் ெதாைலக்கிற . அவன் குராஸ்தான் வியாபாாியின் கைதையச்
ெசான்னான்.
சுஃபின் நிற மாற்றம் கண்
கட ைளப் பிரார்த்தித்தார்.

க்ாி அதிசயப்பட் க்ெகாண்

ந்தார். அவர்

" க்ாி, என்ைன நன்ைமக்குள் தி ம்பியைழத் ச் ெசல்ல ேவண் ம்."
பளபளத்தன சுஃபின் கண்கள். மசூதி வாச ல் மாடப் றாக் கூட்டம் பறந்
ேபாயிற் . விாிந் நிற்கும் ஈச்ைச மரங்களின் நிழல்கள் மசூதி ற்றத்தில் பதிந்தன.
" சுஃப், உங்க

க்கு அந்த சக்தி இ க்கிறதா?"

"எனக்குக் ெகாைல ெசய் ம் சக்தி இ ந்த ."
"இப்ேபாேதா?"
சுஃபிற்கு பதில் ெசால்ல
அவர் ேகட்டார்:
"உங்கள் கு

யாெரன்

"எனக்கு கு

கிைடயா ."

ெதாி மா?"

"உண் ."
"இல்ைல,

யவில்ைல.

க்ாி ஸாேஹப்."

க்ாி பதிைல எதிர்பார்க்க மில்ைல.
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"உண் . உங்க
கண்

பி

ைடய கு

குராஸ்தான் வியாபாாி? அவைரக்

ங்கள். அப்ப யானால் நீங்கள் நன்ைமைய அைட ர்கள்."

கடந் ேபான நிகழ்ச்சிச் சு ள்கைள, நகர வாச ன்

ன் நின்

நிமிர்த்திக்ெகாண்
ந்தேபா , இ ள்
க்கிடக்கும் நிலத்ைதேய அவன் கண் ன்
கண்டான். சுஃபிற்கு அப்ேபா ஒட்டகமில்ைல. குராஸ்தானின் வியாபாாி
உயிேரா
என்

க்கிறாேரா, இறந் விட்டாேரா
ெதாியா . அவ் வியாபாாி இப்ேபா

ேவெறங்காவ

குராஸ்தானில்தான் இ ப்பாேரா?

வியாபாரநிமித்தம் ேபாயி ப்பாேரா?

குறிக்ேகாளற்றேத அப் பிரயாணம் என்பைத சுஃப் அறிவான் மீண் ம் அவன்
நகரத்ைதப் பார்த் ெந
ச்ெசறிந்தான். பாவத்தில் ழ்கிக் குளிக்கும் நகரம்.
பாவத்தாேலேய தன்ைன வளர்த்த நகரம். தான் இங்ேக மனிதனில்ைல.
"ெகாள்ைளக்காரன்

சுஃப்."

உணர்ச்சி ேவகங்கள் அவன் மனத்ைத ெகாக்கியிட்
காெல த் ைவத்தான்.

இ த்தன.

சுஃப் இ ளில்

சுஃப் நடந்தான். பாைதேயாரங்களில் ப த்தான். கிைடத்த பண்டத்ைதத்
தின்றான். வயி காய்ந்த பகல்கள்; கைளத் றங்கிய இர கள். பாைலவனத்தில்
சூர்யன் உதிப்ப ம் அஸ்தமிப்ப மாக இ ந்த . சிவந் பளபளக்கும் சூர்யன். பரந்
மயங்கிக் கிடக்கும் பாைலவனத்தில் ஒளி ம் ெவப்ப ம் ெகா த்த . மணற்குன் கள்
காற்றில் குழம்பித் தி ம்பின. மணற்குழிகளி
ந் காைலத் க்கி ெய க்க சுஃப்
ெப ம்பா பட்டான்.
காைலச்சுற்றி ம் மணல் வட்டம் சூழ்கிற . அவ ைடய வல கால் மணற்குழியில்
அகப்பட்ட . சுஃபின் கம் ெவளிறிய . உடம் வியர்த்த . உைட கிழிந்
பறந்த . குழியிலாழ்ந்தன சிவந் இ ண்ட கண்கள்.
மணற்காற்றின் வி

ல்

இல்ைல. மணற்குழியி

ழங்கிக் ேகட்ட .
ந்

அவ

க்குக் காைலத்

க்க

யவில்ைல.

சுஃப் மிக்குள் ைதந் ேபாகிறாேனா? அவன்
ச் சக்திைய ம்
உபேயாகித்தான். காைல உதறினான். மணல் கள்கள் காைலச் சுற்றி ம் அட்ைடகள்
ேபால பாய்ந் க க்கின்றன.
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சுஃபின் கண்கள் நைனந்தன. படலம் வி ந்த . கண்க க்குப்பின். மங்கிய
ெவளிச்சத்தில் ெவள்ைள ஜந் ேபால குராஸ்தானின் வியாபாாி நடந் ேபாய்க்
ெகாண்

க்கிறாேனா?

"நண்பா!"

சுஃப் கைடசியாக யாசித்தான்.

"நண்பா!" மணற்காற்றி
அமிழ்ந்த .

ந்

உண்டான வி

ல ப்பில் அச் சப்தம் எதிெரா யில்

அைலகள்ேபால மணல் கர்ஜித் ப் ெபாங்கிச்சிதறிப் பறக்கிற .
சுஃபின் ெநஞ்சம்
த்த . அவன் கத்தினான். "ஐேயா!" அத் டன் அவன்
ன்பக்கம் பாய்ந்தான். மணற்குழியி
ந் கதறித்தாவின விரல்கள். அம் யற்சியில்
அவன் நிைல த மாறி வி ந்தான்.
வி ந்த இடத்தி
ந் அவன் ைக ன்றி நகரப்பபார்த்தான். ைககள் தளர்ந்
ேபாயின. அவன் ஓர ஊர்ந்தான். ஒ அ யீ மட் ம். ஒ அ ஊர்ந்ததின்
ேநர்க்ேகா ஒ நிமிடம் மண ல் ெதாிந்த . காற்ற த்த ; அக் ேகா
கண் க்ெகட்டா ரம் பரந் கிடக்கும் மணற்கா மட் ம்.

அழிந்த .

சுஃபிற்குக் ைகைய ஊன்ற இயலவில்ைல. உலர்ந்த மாமிசம் ேபால அவ ைடய
உடல் ப க்கக் காய்ந்த மண ல் பதிந் கிடந்த . சூர்யனின் கு ரமான ேரைககள்
அவ ைடய கா களில் ைளத்
ைழந்தேபா
சுஃப் இ மினான். அவன்
ெச மினான். தன் இதயத்ைத யாேரா பறித்ெத க்கிறார்கள். அவன் வாய் பிளந்தான்.
கதிரவன் கனன் ஒளி சினான். மணற்காற் சப்தமிட்ட . யா ம்
பார்க்கவில்ைல. யா க்கும் ெதாியா . ஆயிரம் ேபைரக் ெகான்ற சுஃப்
பாைலவனத்தில் ஒ
ளி நீ க்காகத் தைலைய அைசத்தான். தைல சுற்றிற் . அைசய
யவில்ைல. ஏ ப ந்த
கண்கள் உற் ேநாக்கின. அைவ டவில்ைல.
வைளந்த ஆகாயம் ரத்தில் மண் யிட் க் கிடக்கிற . அ வானத்தி
ந்
ேமகப் பாளங்கள் உதிர்ந் வி வ ேபாலக் காட்சியளித்தன. பிளந்த
ஆகாயத்தி
ந் ெவண் பறைவகைளப் ேபால ேமகத் ண் கள் பறந் வ கின்றன.
அவ் ெவண் க்கள் பாைல வனத்தில் இறங்கின. சுஃப் கண்ைண டவில்ைல.
விாிந்த சிறகுக டன் ேதவ தர்கள் சுஃபின் வலப்பக்கம் வந் நின்றனர்.
சுஃபிற்கு அைதெயல்லாம் பார்க்க

ந்த .
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மீண் ம் ஆகாயத்தி
ந் ேமகக் கீற் கள் கீேழ பறந் வ கின்றன.
சிறகுக ைடய ேதவ தர்கள். அவர்கள் தைரயில் இறங்கினார்கள். சுஃபின்
இடப்பக்கம் அவர்கள் நின்றனர். ந வில் கீேழ சாிந் கிடக்கும் சுஃப். இடப் ற ம்
வலப் ற ம்
ேதவ தர்கள்.
வலப்பக்கமி ந்த ேதவ தர்கள் அவைனத் க்கி ெய க்கக் ைககைள
நீட் யேபா இடப்பக்கத் ேதவ தர்கள் த த்தார்கள்.
"இ

எங்கள் ஆத்மா"

வலப்பக்கத் ேதவ

தர்களின் தைலவன் ேகட்டான்:

"நீங்கள் யார்?"
"நாங்கள் ெசார்க்கத்ைதக் காக்கும் ேதவ

தர்கள்."

"நண்பர்கேள, உங்க க்கு ஆள் மாறிப் ேபாயிற் . இவைன நரகத்திற்கு ெகாண்
ேபாகேவ நாங்கள் வந்ேதாம்." இடப்பக்கத் ேதவ தர்களின் தைலவன் ெசான்னான்.
ேதவ தர்கள் அவ ைடய ஆத்மாவிற்காகத் தர்க்கமிட் க் ெகாண்டார்கள்.
சுஃபிற்கு அைதக் ேகட்க
ந்த . பார்க்க
ந்த . ஆனால் அவ ைடய ைககள்
உயரவில்ைல. உத கள் அைசயவில்ைல. ெவப்பமில்ைல. தண்ைமயில்ைல. கண்
ன்னால் கண்ணா யில் பார்ப்ப ேபால எல்லாம் ெதாிகிற .

"ஆயிரம்ேபைரக் ெகான்ற

ஷ்டன் இவன். நரக பாவி!"

"அெதல்லாம் சாி, ஆனால் அவன் பச்சாத்தாப ற்றி க்கிறான்."
"குற்றம் ெசய் விட்

வ ந்தி என்ன பயன்?"

"நல்லப யாக வாழேவ இவன் நகரத்தி
"ஒ வ

ைடய ெசயேல

ந்

கிளம்பினான்."

க்கியம். இவன் தீைமயின் அவதாரம்."
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" சுஃப் தீைமயி

ந்

வி தைலயைடந்தான்."

"இல்ைல."
"இவன் நன்ைமைய ேநாக்கிப் பயணம் ேபாய்க்ெகாண்
"எண்ணத்

ய்ைமயல்ல

க்கியம்."

"எண்ணத்

ய்ைமதான்

க்கியம்."

ந்தான்"

"இவன் நரக பாவி!"
"இவன் ெசார்க்கத்ைதச் ேசரேவண் யவன்!"
"நாம் இ

கூட்டத்தின ம் கட ள் ேசைவ ெசய்பவர்கள். இந்நரக பாவிக்காக

நமக்குள் சச்சரவிடேவண் மா?"
"சண்ைட ேபாடக்கூடா . ஆனால், ெசார்க்கத்ைதச் ேசர ேவண் யவைன
நரகத்திற்கு விட் க்ெகா த்தால் எங்கள் கடைமயில் தவறியவர்களாேவாம்."
"ம்ஹூம்."
"ெதாைலவி ள்ள நகரத்தி
ந்தாக்கும் இந்த ஆள் வ கிறான். பார், இவ ைடய
இ பபில் வாள் இல்ைல. ைகயில் பணப் ைபயில்ைல. இவன் தி ந் வதற்காகப்
றப்பட்டவன்."
நரகத்தின் ேதவ தர்கள் சுஃைபப் பாிேசாதித்தார்கள். ெசார்க்கத்தின்
ேதவ தர்கள் கூறியைவெயல்லாம் சாிதான்.
"ஆனால் இவ

ைடய

ர்வ சாித்திரம்!"

" ர்வ சாித்திரம் இ ளைடந்தி ந்த எத்தைனேயா ேபர்கள் பிற்காலத்தில்
மகாத்மாக்களாக ஆகியி க்கிறார்கள்."
"அ

சாி, அவர்க

ைடய ெசயல்தான் அவர்கள் மகத்வத்தின் சாட்சி."
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"அ ேபாலேவ
" சுஃப் ெசய்த ஒ

சுஃபின் இந்தச் ெசய
நன்ைமையச் ெசால்

ம்."
ங்கள்."

"இப் பிரயாணம். நன்ைமைய ேநாக்கிச் ெசன்ற இப் பிரயாணம்!"
"இவன் எங்ேக ேபாகிறான்?"
"குராஸ்தா க்கு. அங்குள்ள வியாபாாிேய இவ
காட் க்ெகா த்தான்."

க்கு நன்ைமயின் வாசைலக்

"அதற்கு சாட்சி எங்ேக?"
"சாட்சி இல்ைல."
பி வாதக்காரர்களாகிய நரகத்தின் ேதவ தர்கள் வி கிற மாதிாியாகக்
காணவில்ைல. ெசார்க்கத் த் ேதவ தர்கள் மண்ைடையக் குைடந் ெகாண்
ேயாசித்தார்கள்.
சூர்ய ெவப்பத்தால் மணல் கள்கள் சூடைடந்தி ந்தன. சுஃபின் திறந்த
கண்கைளத் ேதவ தர்கள் பார்த்தார்கள். கண்ணீர் நிைறந்த கண்கள். சாந்தம் நிைறந்த
கம்!
"உங்கள் ைகயில் அள

நாடா இ க்கிறதா?"

"இ க்கிற ."
"நாம் ஒன் ெசய்ேவாம். நாம் இவ்வாத்மாவிற்காக ெராம்ப ேநரமாகச்
சச்சரவிட் க்ெகாண்
க்கிேறாம். நகரத்தி
ந்
சுஃப் இறந் கிடக்கும்
இடத் க்குள்ள ரத்ைத அளக்கலாம். இங்ேக யி ந் குராஸ்தா க்குள்ள
ரத்ைத ம் அளப்ேபாம்."
"எதற்காக?"
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"நகரத்தி
ந் இவ்விடத்திற்குள்ள ரம் குைறவானால் நீங்கள் ெகாண் ேபாய்க்
ெகாள் ங்கள். இங்கி ந் குராஸ்தா க்குள்ள ரம் குைறவானால் நாங்கள்
ெகாண் ேபாகிேறாம்."
நரகத்தி
ந் வந்த ேதவ தர்கள் கலந்தாேலாசித்தார்கள். அவர்கள் ெம வாகப்
ேபசிக்ெகாண்டார்கள். பிரச்ைனையத் தீர்க்க ேவ வழிகைள அவர்கள் காணவில்ைல.
ஆனால், அந்த நிபந்தைனயி
"ஒ

ந்

அதிக லாபமைடய அவர்கள் தயாரானார்கள்.

சந்ேதகம்! எந்தப் பக்கமி ந்

என்பைதத் தீர்மானிக்க ேவண் ம்."

" சுஃபின் தைல கிடக்கும் பக்கத்தி
"அ

ந் ."

சாியில்ைல. நாங்கள் சம்மதிக்க

யா ."

"பிறகு?"
" சுஃபின் கால மண ல் ெதாட்ட பக்கத்தி
ந் ." ெசார்க்கத்தி
ந் வந்த
ேதவ தர்கள் ேயாசித்தனர். ேவ வழியில்ைல. அவர்கள் நரக ேதவ தர்களின்
ேயாசைனைய ஏற் க் ெகாண்டார்கள்.
ெசார்க்கத்தி
ந் ம் நரகத்தி
ந் ம் வந்த ேதவ தர்கள் ஒன் ேசர்ந்தார்கள்.
அவர்கள் இ கட்சிகளாகப் பிாிந்தார்கள். ஒ பகுதி நகரத்திற்குப் ேபாயிற் . மற்றப்
பகுதி குராஸ்தா க்குப் ேபாயிற் . அவர்கள் அள ாிப்பனால் இரண்
பக்கங்களி
ந் ம் அளந்தார்கள். இரண் பக்கங்களி
ந் ம் அவர்கள் ஒேர
சமயத்தில் வந்தனர், இ கூட்டத்தின ம்
அைடந்தனர். ஒேர ேநரம்.

சுஃப் இறந்

வி ந்தி ந்த இடத்ைத

இ நாடாக்கைள ம் அவர்கள் னிையச் ேசர்த் ப் பி த்தனர். னிையச் ேசர்த்
ைவத்த நாடாக்கைளச் சு ட் ைவத்தனர் ேதவ தர்கள். நாடாக்களின் ம
னிகள்
ெதாிந்தன. இ கூட்டத்தா ம் ஆவ டன் ேநாக்கினர். இ நாடாக்க ம் ஒேர
அளவா?

சுஃபின் ஒ

பாதி ெசார்க்கத்திற்கும் ம

பாதி நரகத்திற்கும் ேசர

ேவண் ேமா?
கண்ைணத் திறந்
அள

கிடக்கிறான்

நாடாைவச் சு ட்

சுஃப்.

ைவக்கிறார்கள் ேதவ

தர்கள்.
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நரகத் த் ேதவ
"எவ்வள

தர்களின்

கம் க த்த .

வித்தியாசம்?"

ெசார்க்கத் த் ேதவ தர்களின் தைலவ ைடய ேகள்வி. ெசார்க்கத்தி
ந் வந்த
ேதவ த ள் ஒ வன் கீேழ பார்த்தான். அவ ைடய அழகான உத களில்
மேனாகரமான சிாிப் ப் பரவிய . அவன் நாடாைவெய த்
சுஃபின் மரத் ப்ேபான
கா ன் நீளத்ைத அளக்ைகயில் நரகத் த் ேதவ தர்கள் ஆகாயத்ைத ேநாக்கி ஏறிக்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
ெசார்க்கத்
"ஒேர ஒ

தன் அளந்தான்; அவ
அ யீ

ைடய குரல்

ழங்கிய :

மட் ம்!"

----------------------2. நசிேகதன் யமதர்மனிடம் ேகட்ட .
எத்தைனேயா ைற உனக்குத் ெதாிவிக்க நான் யன்ேறன்! ஆனால் நீ
அ மதிக்கவில்ைல. என் ைடய எல்லா ஆரம்பங்க ம் தப்பாக இ ந்தன.
மனப் ர்வெமன் காட் க்ெகாள்ளாமல் மிக ம் சுலபமாக உன்னால்
விஷயத்தி
ந் தப்பித் க்ெகாள்ள
ந்த . நீ விைளயாட் ப் பிள்ைளையப்ேபால
நடந் ெகாண்டாய்.
நான் ளசி மாைல அணிந்தேபா ம் நீ சந்ேதகிக்கவில்ைல. ேவண் ய உதவிகள்
ெசய் தந்தாய். நீதான் ளசி மணிகைளத் ேதர்ந்ெத த்தாய். ேகாவி ல் ெகா த் ப்
ைஜயில் ைவக்க ேவண் ெமன் கட்டாயப்ப த்தினாய். இரகசியமாக நீ
மற்றவர்களிடம் ெசான்னாய்!
அவ க்குக் ெகாஞ்சம் பக்தி வந்தி க்கிற .!
பக்தி! எத்தைன சுலபமாக நீ
ெசய் விட்டாய்; எனக்கு இப் ேபாதாவ
பக்தியின் வாைட அ த்ததில் நீ ெப ைம யைடந்ததாகப் பட்ட . அ நா ேப க்குத்
ெதாியேவண் ம். அதற்குேமல் உனக்கு எ
மில்ைல அதில். என அ மனத்தில்
கூடம் அைமத்தி ந்த என்னெவன் எனக்ேக ெதாிந்தி க்கவில்ைல. அ த்த
ஆசிரமத்ைதத் ேத கின்ற பயணத்தில் ஒ பார்ைவயாளராகவாவ உன்ைனக் காண
நான் ஆைச ற்ேறன். நான் தா விட்டைத ம்
வளர்த்தியைத ம், எப்ேபாதாவ
கஞ்சா அ ப்ப ம் மயக்க ம ந் சாப்பி வ ம் ேபால இைளய தைல ைறையப்
பின்பற் ம் ைபத்தியக்காரச் ெசயல்களாக நீ க தினாய். ளசி மாைல அத ைடய
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ஒ பகுதிேய என் நீ நம்பினாய். இளைமக்கும் பிரம்மச்சாியத்திற்கும் தி ம்பிப் ேபாக
நான் ேவட்ைக டனி ந்தி ப்ேபன். ஆனா ம் எத்தைன கு ரமாயி ந்த
உன் ைடய தப்ெபண்ணம்!
இப்ேபா ம் உன்

டன் ேகாவி

க்குப் ேபானால் நான் ஆளில்லாத

ைலயில்

பார்ைவயாளைனப்ேபால நிற்பைதத்தாேன நீ பார்த்தி க்கிறாய்? நீ மைறந்தி ந்
பார்ப்ப ண் . இவர் என்ன எ க்கிறார்? ைககூப்பி வணங்குகிறாேரா? கட ைள
வணங்குவ ம் பிரசாதம் வாங்குவ ம் எப்ேபா ம் நீேயதான் அல்லவா? ஆனால்,
இப்ேபா உன்ேனா ேகாவி க்கு வர நான் ேசாம்பல் அைடவதில்ைல. என்
ெநற்றியில் சந்தனமிட இன் உனக்குத் ைதாிய ண் . நான் த க்கமாட்ேடன் என்
உனக்குத் ெதாி ம். இம் மாற்றம் எப்ப வந்தெதன் நீ விசாாிக்கவில்ைல. என்
தல் ஆரம்பித்தெதன் ம் உனக்குத் ெதாியா . அைத நீ அறிந்தி ந்தால் நமக்கு
ஒ வைரெயா வர் ாிந்தி க்கும். பார்க்கலாம் ெகாஞ்சநாள் ேபாகட் ம்.
பதிைனந் வ டங்க க்கு ன் , நமக்குத் தி மணம் ஆன ன்றாம் நாள்
உன்ேனா ஆலயத்திற்கு வர நான் தயங்கியேபா உன் ைடய தமக்ைக கூறிய
இன்

என் நிைனவிற்கு வ கிற . நாம் நமக்குள் மிக ம் ெந ங்கிய ம், ேசர்ந்ேத

இறக்கச் சபதம் ெசய்த ம் அப் ேபா தாேன? ஆனா ம் உன் ைடய கட ைளக்
கும்பிட நான் உடன் வரவில்ைல. நீ அதற்காக ேவதைன ற் க் கண்ணீர்விட்டாய்.
நான் பணியவில்ைல. காலம் கழியட் ம் - வழிக்கு வ ேவெனன் நீ எதிர் பார்த்தாய்.
உன் த்திசா யான தமக்ைக அைத ஆேமாதித்தாள்.
காலம் நீண்ட . உனக்குக் குழந்ைத பிறந்த . வளர்ந்த . நீ அவ க்கு சந்தியா
கீர்த்தைனகள் பாராயணஞ் ெசய்யக் கற் க் ெகா த்தாய். அவள் அவற்ைற உரக்க
ராகம் ேபாட் ச் ெசான்னாள். நான் த க்கவில்ைல. ஆனா ம் நமக்குள்
பிணக்குண்டாயிற்றல்லவா? நீ ம க்க ேவண்டாம்.
த ெலல்லாம் நான் கட ைளப் பாிகாசம் ெசய் ம்ேபா நீ
ெகாள்வாய். ெவளிப்பைடயான ேவதைன டன் நீ ெசால்வாய்:
கட ைளக் கும்பிடேவண்டாம். ஆனால் நிந்திக்காம

கத்ைதத்

க்கிக்

ங்கள்!

என்ைனயறியாமேலேய அ என்ைனத் ண் வி ம். நான் உணர்ச்சி ெபாங்க
இளம்ப வத் அ பவங்கைளச் ெசால் க்ெகாண்
ப்ேபன்.
ேதவிைய ஜானி வைச ெபாழிந்தான். பிறெகன்ன ஆயிற் ?
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யார் அந்த
ேகட்டாய்.

ர

ஷன் ஜானி? நீ நிந்ைத கலந்த என்

ைறயிேலேய தி ப்பிக்

இளம்ப வத் ேதாழன். சட்ைடக்காரப் ைபயன்.
நான்கைத ெசான்ேனன்:
அம்மா டன் எல்லாச் சனிக்கிழைமகளி ம் அம்மன் ேகாவி க்குக் கும்பிடப்ேபாவ ண் . ர்க்ைக ேகாபக்காாி. ேபாய் வணங்கவில்ைலயானால் ெதாற் ேநாய்
வ த்திவி வாள். ஆனால், ஒ
அவிழ்த்தான்.

நாள் ஜானி ேகாவில் பிரகாரத்தில் நிக்கைர

எனக்குக் ேகட்க ேவண் யதில்ைல.
ஆனா

ம் நான் ெதாடர்ந்ேதன்.

நா ம் ஜானி ம் ேகாவில் ைமதானத்தில் ேபாட் ேபாட் க் ெகாண்
றாக்கைளப் பறக்கவிட் க்ெகாண்
ந்ேதாம். என் ைடய றா எ ம்பி
ெவண்ேமகத்திற்கு ேமேல மைறந்தேபா ஜானியின் ஆண் ள்ளிப் றா கரணம த்
அம்மன் ேகாவி ன் ெமாட்ைட மா யில் இறங்கிய . அவ க்குக் ேகாபம் தாங்க
யவிலைல. அவ ைடய ைகயில் கவண் இ ந்த . அவன் கல்ைலத் ெதா த்
அ த்த
ர்க்ைகயின் க ங்கல் சிைலைய ேநாக்கி.
ஜானி அன் ெசான்ன ெகட்ட வார்த்ைதகைள நான் உனக்குத் ெதாிவிக்கவில்ைல.
அைவ நீ ேகட்க லாயக்கற்றைவ. ேதவி ேகட்
ப்பாள். நிச்சயம். ஏெனன்றால் ைவசூாி
ேபாட்ட எனக்குத்தான். இ பத்ெதட்டாம் நாள் என்ைனக் குளிப்பாட் சலைவ
ெசய்த உைட
த்தி ெசண்ைட ேமளங்க டன் அம்மன் ேகாவிைலச் சுற்றி நடக்க
ைவத்தேபா ஜானிக்கு அ ெபாிய தமாஷாகத் ேதான்றிய .
சமீப காலமாக நான் அதிக ேநரம் வாசிப்பேதா அைறயில் ஏகாந்தமாக தா
மயிைரத் தடவிக்ெகாண் ேமேல பார்த் க் ெகாண்
ப்பேதா உன்ைனத்
ேகாபத்திற்குள்ளாக்குகிற . நீ த்தகத்ைத பலமாகப் பறித் வாங்கி ஒளித்
ைவத்தி க்கிறாய். அதற்கு நான் எதிர்ப் த் ெதாிவித்ததில்ைல. ஏெனன்றால், எனக்குத்
ெதாி ம்; வாசிக்கும் கட்டம் கடந்தாயிற் . இனி, வாசிப்பினால் மனத்ைத
மலர்த்திக்ெகாள்ள
ெமன நான் நம்பவில்ைல. ஆத்மாவிற்கு விேமாசனம்
ேவண் ம். இனிேமல் பிறக்கக்கூடா . நான் நீண்ட ெமௗனத்தில் இ க்கும்ேபா
என்ைன அதி ப்தி டன் பார்த் க் ேகட்டாய்.
என்ன?

நீ
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நான் சாதாரணமாகப் பதில் ெசால்வதில்ைல. அ

உன்ைன இன்

ம் அதிகம்

எாிச்ச ட் ம். என் ெமௗன ம், உனக்குத் ெதாியாமல் உன்ைன நான் பார்ப்ப
ம்
ெபா க்காமல் ேபாகும்ேபா நீ உரக்க ேர ேயா ைவப்பாய். பாத்திரங்கைளக் கீேழ
ேபாட்

உைடப்பாய். ஆனால், எப்ேபாதாவ

உன் ெசய்ைகயால் நான்

ேகாபமைடவைத நீ பார்த்தி க்கிறாயா?
மதிற்சுவ க்குள்ளி ந்த பங்களாவில் ஜானி வசித் வந்தான். தைரயில் ெவண்கற்கள்
பாவியி ந்தன. சுவாில் கிறிஸ் ேதவன் சுந்தர பனாக இ ந்தான். ள் கிாீடம்கூடப்
பார்க்க அழகாக இ ந்த . எல்லா ஞாயிற் க்கிழைம ம் ஜானி மாதா ேகாவி க்குப்
ேபாகும் ேபா பான் ம் ேகாட் ம் அணிந்தி ப்பான். அவ க்கு ெராம்பப்
ெப ைமயாக இ ந்த . அவ ைடய த்த சேகாதாி டயானா ம் கூட இ ப்பாள்.
அவர்கள் டா சிங்கப் ாி
ந் அ ப்பியி ந்த விைல யர்ந்த உைடகைளத்தான்
டயானா உ த் வ வழக்கம். அவ்வள நல்ல ணிைய நான் கண்டதில்ைல.
நான் ஜானிையத் ேத பங்களா க்குப் ேபாகும்ேபா டயானா என்ைன உள்ேள
அைழத் ச் ெசன் தட் நிைறயக் ேகக் ெவட் த் த வாள். ெப ம்பா ம் அவள்
கண்ணா
ன் அமர்ந்தி ப்பாள். ேமைஜயில் நிைறய அலங்காரப் ெபா ட்கள்
நிைறந்தி க்கும். அைறயில் குட் க்கூரா ப டர் , வாஸ ன் இவற்றின்
வாசைனஇ க்கும். சில சமயம் டயானா என்ைனக் கூப்பிட் நகங்களில் பாலீஷும்
கன்னத்தில்
ேகால ம் தடவி வி வாள். ஜானிைய அங்ெகங்கும் பார்க்க
யா .
அவேளா ேசர்ந்தி க்க நான் ஆைச டனி ந்ேதன். டயானா தைலமயி க்கு
எண்ெணய் ேதய்ப்பதில்ைல. ேதாள் வைரயி ம் மட் ேம எட் ம் மயிைர பிரஷ்ஷால்
நீவிக் ெகாண்ேட அவள் என்னிடம் ெசால்வாள்:
அந்த ாிப்பைனக் ெகாஞ்சம் எ .
உள்ளைறயி
ந் நிற்காத ேபச்சு ேகட் க்ெகாண்ேடயி க்கும். அ ஜானியின்
மம்மிெயன் எனக்குத் ெதாிந்த . அவ ைடய அைற அைடத்தி க்கும். யாேரா
அவள் ேபசிக்ெகாண்
க்கிறாள்? ேவ எவ ைடய சப்த ம் ேகட்பதில்ைல.
ஆனா ம் ஒ தடைவ கூட அவள் ேபச்ைச நி த்தவில்ைல. அவள் மாதா
ேகாவி க்குப் ேபாவைத நான் பார்த்ததில்ைல. சிலசமயம் மாதா ேகாவில் பாதிாி
பங்களா க்கு வ வ ண் . ஜானியின் மம்மிைய ஒ
ைற பார்க்க நான்
வி ம்பிேனன்.
ஒ நாள் ெவளிேய யாைர ம்; காணவில்ைல. நான் உரக்க ஜானிையக்
கூப்பிட்ேடன். திடீெரன் டயானா ஓ வ வைதப் பார்த்ேதன். நான் ெசால்ல
யாத குழப்பமைடந்ேதன். பக்கத்தில் வந்த ம்தான் அ டயானா அல்லெவன்
ெதாிந்த . அவர்க க்குள் அத்தைன ஒற் ைமயி ந்த . அவள் என் ைடய
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தாைடையப் பி த் த் தாங்கி என்னேவா ேகட்டாள். எனக்குப் ாியவில்ைல. அவள்
சிாித்தவாேற என் கன்னத்தில் கிள்ளினாள். அப்ப நிற்ைகயில் அவ ைடய
கண்களில் பயத்ைத ம், திடீெரன அவள் பின் வாங்குவைத ம் நான் கண்ேடன். நான்
தி ம்பிப் பார்த்தேபா டயானா கனத்த ைடப்பத்ைத ஓங்கிக்ெகாண் என்
பின்னால் நிற்பைதக் கண்ேடன். அம்மா பணிவான சி மிையப்ேபால திறந்த
வாயி க்குள் நகர்ந்தாள். டயானா அவைள அைறயி ள் தள்ளிக்
கதைவயைடத் க்ெகாண் தி ம்பிவந் என்னிடம் ெசான்னாள்:
ைபயா, யாாிட ம் ெசால்லக்கூடா , என்ன?
அ த்த ன்றாம் நாள் மஞ்சள் உ த் த் தைலைய ெமாட்ைடய த்த பிக்ஷு
என்ைனக் காண வந்தேபா நீ கவனித்தாய். இர
வ ம் நீ உறக்கம்
கைலந்தி ந்தாய். காைலயில் பிக்ஷு ேபானேபா நீ ேகட்டாய்:
யார் அ ?
பிக்ஷு.
அ

எனக்குத் ெதாி ம்.

அவ்வள சட்ெடன் ேகாபம் வந் வி கிற உனக்கு இப்ேபாதில்லாம்! ஒ கால்
எல்லாம் திறந் ெசால்லேவண் ய தகுந்த சந்தர்ப்பமாயி ந்த அ . ஆனால்
விஷயத்ைதப் ாிந் ெகாள் ம் ெபா ைம உன் கத்தில் காணப்படவில்ைல. ஏன்
நான் கிரந்த பாராயணத்ைத நி த்திவிட்

கு ைவத் ேத கிேறன்? எ

ேமாட்சம் த ம்

ர்த்தி?
ஒ தடைவ திட்டமிட் உன்னிடம் எல்லாம் திறந் ெசால்வதற்காக நான்
தயாராேனன். நீ அன் வழக்கத்ைதவிட உற்சாகமாக இ ந்தாய். சாியான
சந்தர்ப்பெமன் நான் எதிர்பார்த்ேதன். ெசால்ல ேவண் ய வாக்கியங்கைள ம்
ெதாடக்கத்ைத ம் நான் தயாராக்கி ைவத்தி ந்ேதன்.
ாிஷிேகசம். நான் ஆரம்பித்ேதன்.
ாிஷிேகசத்திெலன்ன? நீ உடேனேய என் ஆரம்பத்திற்குக் க வாள மிட்டாய்.
நான் தவ ெசய் விட்ேடன். உன் எதிர்ச்ெசயல் என்னவாக இ க்குெமன்
அறியாமேலேய நான் சம்பாஷைணையத் ெதாடங்கிேனன். ஓட்டம் தைடப்பட்டதால்
நான் குழந்ைதையப் ேபால உரக்கப் பி வாதம் ெசய்ேதன்!
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எனக்கு சன்யாசியாக ேவண் ம்.
நீ ெவ த் ச் சிாித்தாய்.
ஓேஹா, அதற்ெகன்ன? நா ம் வ கிேறன். நீ அதில் ெப ம் ேவ க்ைக கண்
ேவண் ம். ஊறிப்ெபாங்கும் சிாிப்பில் நீ என்ைன ட்டாளாக்கினாய்.
ஆனால் நான் நம் ைடய ப க்ைகயைறக்குக் காவி நிறம் அ த்தேபா
அ மிக ம் பி த்தி ந்த .

க்க

உனக்கு

அழகான நிறம்! நீ ெசான்னாய்.
நீ உன் சிேநகிதிகைள அைழத் வந் அதன் அழைகக் காட் னாய். அவர்கள் அந்
நிறத்ைத ஒத் க்ெகாண்டனர். ப க்ைகயைறக்கு ஏற்ற நிறம். நீ ெப ைமயைடந்தாய்.
அவர் தன்னந்தனியாகத் ேதர்ந்ெத த்த . நீ அவர்க
ஆனால் உன் ப க்ைகைய அைறயி

ந்

எ த்

க்குத்ெதாிவித்தாய்.
நீக்க நான் வி ம்பியேபா

நீ

என்ன ெசான்னாய்?
இந்த ஆச்ரமத்ைத நான் றக்கிேறன். நீண்ட யாத்திைர, ெவளிேய கிளம் ைகயில் நீ
த க்காேத. ேவதத்தில் இ பாகங்க ண் . கர்ம ம் அறி ம். கர்மம்
ம்
நிர்வகித் விட்ேடன் என் நான் ெசால் க்ெகாள்ளவில்ைல. நம் ைடய மக க்கு
இப்ேபா தான் வயதாகிக்ெகாண்
க்கிற . நான் விைடெபற ேவண் ய
காாியமில்ைல. அறிைவத் ேதடேவண் ய ேநரம் வந் விட்ட . நான் இறங்கித்
தி ம்பப் ேபாகிேறன். நசிேகதன் யமனிடம் ேகட்டைதத்தான் எனக்கும் ேகட்க ம்
ப க்க ம் ேவண் ம்.
தவற் க்கும் சாிக்கும் அப்பால் என்ன? குறிக்ேகா

க்கும் பல

க்கும் பிறகு? கடந்த

காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் அப் றம் என்ன?
---------------------
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3. பித்தம்.
கமலாவின் தாயாராயி க்குேமா?
வாயி ல் நிழலா ய ம் டாக்டாின் கம் ேகள்விக்குறியாயிற் . வாய் ஓயாமல்
வம் ேபசுகிற ராம்ேமாகன் டாக்டைரக் கவனிக்க வில்ைல. தன் ைடய ேபச்சின்
பீறிட ல் அவன் ழ்கிப்ேபானான். நிழல் சற் த் தயங்கி நின்ற . திைரச்சீைலயின்
கீேழ பதிந்த பாதங்க

ம்,

ைனத்

நின்ற நரம் க

ம், காய்ப் ஆணி ம், குழி நகம்

வி ந்த விரல்க ம் ெதாிந்தன. மா க்குட் தான். அவள் ேபாகவில்ைலயா? ேமாகன்,
ெகாஞ்சம் ெம வாகப் ேபசு. இ ஆஸ்பத்திாி. டாக்டர் எழ ைனந்தேபா கால கள்
நீங்கிவிட்டன. ேமாகன், உனக்கு பயந்

உன் சப்தத்தில் பயந்

அவள் உள்ேள

வரவில்ைல. ஏன் அவள் ேபாகவில்ைல?
டாக்டர் வாட்ைசப் பார்த்தார். வாட்ச் ெதாியவில்ைல. மணிக்கட் ல் கமலாவின்
வட்ட கம் ெதாிந்த . ட்கேளா, கண்கேளா, அவயவங்கேளா, சி பற்கேளா
எைவ மில்ைல. ங்கி வட்டமான பிஞ்சு கம்தான் மணிக்கட் ல் ெசத் க்கிடந்த .
"டானி, இ தான் அவர்க ைடய ேநாக்கு. நாட் ல்
இனமாகும். தா ம் குழந்ைத ம்..."

லச்ெசாத்

மனித

நீ சற் நி த் வாயா? நீ எப்ேபா ேம வாயா . உன் லதனேம வாய் ச்சு.
அைதத் தாராளமாகக் ைகயாண் நீ இைளய ச தாயத்தின் ஆளானாய். நீேய இைளய
ச தாயத்தின் உதாரணமானாய். உன

உயர்ந்த வா ப உடம் , உன் ேமல்மீைச

இைவெயல்லாம் உலகம் சுற்றின. விழாேவா, சாேவா! நீ சற்

இங்கி ந்

ேபாவாயா?

எனக்ெகா குழந்ைதயின்... ேமாகன், கமலா இறந் ேபானாள். அவ ைடய பிண ம்,
தா ம் ஆஸ்பத்திாியி
க்கிறார்கள். அவர்கள் இ வைரயி ம் ேபாகாத ஏெனன்
ெகாஞ்சம் விசாாிக்கட் ம்.
"ைப த ைப, என்ன நடந்த

டானி?"

"ஒ குழந்ைதயின் ேகஸ் இ ந்த . சற் ப் பார்த் விட்
மினிட்."

வ கிேறன். ஜஸ்ட் எ

வாயி ல் மாட் யி க்கும் திைரச்சீைல தைலகீழாய்த் ெதாங்குகிற . இ வைர
இப்ப க் கண்டதில்ைல. வாயி ல் யா மில்ைல. திைரச்சீைல அைசயக்கூட இல்ைல.
க்கேமா? எவ்வள

அழகானைவ இப்

க்கள்! திைரச்சீைலயில் ெச யின் தண் கள்
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கீழ்ப்பக்கமாக வள கின்றன. அைவ மண்ணில் உர ம் வா வில் உப் ம்
ேத கின்றன. யார் அவற்றின் வளர்ச்சிையத் த த்தார்கள்? ைதயல்காரனா,
அட்ெடண்டரா, ெப க்குபவளா?
ஸ்டர்களாக இ க்கா . அவர்கள் மலர்கைள
ஆராதிக்கிறார்கள். நட் நீாிட் ப் ேபாற் கிறார்கள்.
கமலாவின் தாயார் எங்ேக?
இப்ேபா டாக்டர் டானியல் வாட்ைசப் பார்க்க யலவில்ைல. மணிக்கட் ல்
நிைன கள் பத்திரப்ப த்தப்ப வதில்ைல. கமலாவின் எல்ைலயற்ற ய
ெமன் கத்ைத டாக்ட க்கு எங்கும் ேதட ேவண் யி க்கா . ராம்ேமாகனின் பார்ைவ
நிைலத்த வல ைக மணிக்கட் ல் நிமிடங்கைள அளந்தார். நான்கு நாற்பத்
ன்ைற
நிமிட ள் அைசந்
வரேவற் விழா.

அைடகிற

- நாற்பத்

நான்கு, நாற்பத்ைதந் , ஐந்

ப்ப க்கு

அன்பர்கேள,
உலக இைளஞர் சைபயின் நல்வரேவற்ைபத் ெதாிவிக்க..- உலகத்தின் இதயம்
ராம்ேமாகனின் ெநஞ்சத்தில் பைறய த்த . ெதாண்ைடயைடத்த . நிமிட ள் ...
தி ம்பி வந்தி ந்தேபா டாக்டாின் கத்தில் ன்பில்லாத தளர்
உண்டாகியி ந்த .
"டானி, நான் .என்ன கூறிக்ெகாண்
ந்ேதன்? நீ தியானத்தில் ஆழ்ந் விட்டாேயா?
.எஸ்.எஸ்.ஆாி ம் மத பக்தர்கள் உண் . மாதா ேகாவில்க ம் கன்னி ேமாி ம்
உண் . அவர்கள் தாய்மாைர ஆராதிக்கின்றனர். ஒ த்தி கர்ப்பிணி என்
ெதாிந்தால்...
இப்ேபா டாக்டர் டானிய ன் கத்தில் சற் ம் தளர்ச்சியில்ைல. அவ ைடய
ெபாிய கண்களில் தாகத்தின் திாி எாிகிற . அவர் காதால் ேகட்கவில்ைல.
ராம்ேமாகனின் கத்ைத ேநாக்கி, கண்ணிெலாி ம் திாி தாவிப் பட கிற .! ெசய்தி:
.எஸ்.எஸ்.ஆாில் ஒ த்தி கர்ப்பவதி என அறிந்தால் என்ன நடக்கும்! கணவன்
சபிப்பாேனா? மாமியார் சாபமி வாேளா?

த்த குழந்ைதகள் தாய்க்குத்

ேராகம்

இைழப்பார்கேளா?
"நான் ஐேராப்பா ம் அெமாிக்கா ம் பார்த்ேதன்.

.எஸ்.எஸ். ஆர் பார்த்ேதன்.

அெமாிக்கத் தம்பதிகள் இ க்கிறார்கேள, ஒப்பி ம் ேபா

அவர்கள் தனவந்தர்கள்தாம்.

பண ண் . ஒவ்ெவா த் த க்கும் கார் உண் . ஆர்ப்பாட்டங்க
ஒ த்தி ெபற் ப் பிைழத்

ண் . ஆனா

ம்,

வ வதற்குள் சகல சம்பாத்ய ம் தீர்ந் , கணவ ைன ம்,
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காைர ம், ட்ைட ம்,பணயத்தில் ைவத் விட்
ப்பார்கள். அ தான் அங்குள்ள
ெசலவின் நிைலைம. பிள்ைளப்ேப நிைலயத் ள் ைழயேவ அவர்கள்
பயப்ப கிறார்கள். ேசாவியத்தில் ஒ த்தி கர்ப்பிணி என அறிந்தால் ேபா ம்;
ேசாவியத் நா காத் நின் ெகாண்
ந்தேதா என் ேதான் ம். அவைள நா
ஏற் க் ெகாண் வி ம்.
கு வ க்கிறதா? எ ம் ெநாிகிறதா;மனம் குமட் கிறதா?
அவள் தாயாகப் ேபாகிறாள்.அவள் நாட் ன் ெசாத்தாகப் ேபாகிறாள். அவ ைடய
கர்ப்பப் ைபயில் நிதி சுமக்கிறாள். ெபண், மாதா ஆகிறாள். குைழந்ைதகள் ெபான்
மணிகள். கர்ப்ப சிச் ைஷகள், சுகப்பிரவசம். நர்ஸாிகள்-தாய்க்குத் ெதாியா ;
தகப்ப க்குத் ெதாிய ேவண்டாம்; நா
வளர்க்கிற ."

தாயார்கைள உபசாிக்கிற : குழந்ைதகைள

டாக்டர் டானியல் வாயி ேலேய பார்ைவைய ஊன்றியி ந்தார். ராம்ேமாகனின்
ேபச்ைச ஒ காதால் ேகட்டார். வாயி ல் வந்தைட ம் காேலாைசக்காக இன்ெனா
காைதக் காத் ைவத்தார்.பழக்கமான ெசயலாகிப்ேபாயிற் . பிாித்தறி ம் உணர்வின்
விரவிப் பர தல் எந்ேநர ம் இயங்கிக் ெகாண்ேட இ க்கிற ; எ த் க் ெகாள்கிற ;
தள் கிற ; ல ணர்கிற . ேமாகன், நீ பாட் ல் ெசால்; நான் ேகட் க்
ெகாண்
க்கிேறன்.
திைரச்சீைல தைல கீழாய்த் ெதாங்கிய . ெச க்காம் களில்
என்ன பழிேக ; பார்த்தி க்ைகயிேலேய திைரச்சீைல ஒ

க்கள் ெதாங்கின. இ

ைற சு ங்கி அைசந்த .

கமலாவின் தாயாேரா? காற் .
காற் திைரச்சீைலயில் சப்தங்கள் விைளவித்த . சப்தங்கள் திைரச் சீைலயில் நீந்தி
விளயா ன. வ க்கி வ க்கி இறங்கின. ைடத் ப் ெப த் நின்ற .
கர்ப்பேமா?
ஓைசகள் சட்ெடன்
வளர்ந்

குைறந்தன. ெச க்காம் க

இ த்தன. வா , ெவளிறி, விைறத்

ைடய ஒ

குழந்ைத இறந்

ேபாயிற் ."

ராம்ேமாகன் தி க்கிட் ப்ேபானான்.

க்க

ம் கீழ் வைரயி

நின்றன. உதிர்ந்

"என்ன டானி, உனக்கு ஓர் அசுவாரசியம்?"
"என்

ம்

ம்

வி கின்றனேவா?
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"உன்...?"
"என் குழந்ைதயில்ைல. கமலா என்
"என்னவாயி ந்த

ைடய சிகிச்ைசக்கு வந்தவள்."

கமலா க்கு?"

ேமாகன், நீ என்ைன உற்சாக

ட்ட, கமலாைவத் தத்ெத த்தாற்ேபால ெசாந்தம்

ெகாண்டா க் ேகட்கிறாய். உன் கபடநாடகத்தில் சாமான்யர்கள் மயங்குவர்,
இரங்குவர். டாக்டர் டானியல் அல்ல. டானிய க்கு உன்னிடம் ெவ ப்
உண்ெடன்பதல்ல. நீ ம் ஒ மனிதன். உன்ைன வாழைவக்கும் ஜீவஅ க்கள்
உன்ைன ஒட் ணியாக்கி விட்டன. உனக்கு நான் என் ம் மன்னிப்பளிப்ேபன். உன்
குணத்ைத மாற்ற இன் சிகிச்ைசயில்ைல. நீ இறக்கும் ன், என் வாழ்நாளிேலேய
அதற்கும் சிகிச்ைச உண்டாகும். ஹாிேகாவிந்த் ெகாரானாைவப் பற்றிக்
ேகள்விப்பட்

க்கிறாேயா? ஸ்ேடட்

சி ஷ் த்த ஜீவ அ

க்களில்

ல் நீ அவைரப் பார்த்தாயா? உன்ைன

.என்.ஏயின் (D.N.A) சுபாவம் தீர்மானிக்கப்ப கிற .

ய ஒ க்கம், சத்தியகுணம் இைவ உள்ளவனின் ஜீவஅ
ேவ ப த்திெய த் அவற்ைற உன் ள் குத்திைவக்க
வாழேவண் ம்.

க்களி
ந்
ந்த டாக்டராக எனக்கு

கமலா க்கு இதய ேநாயாயி ந்த . இதயத்திற்கு சக்தியில்ைல. இரத்தத்ைதப் பம்ப்
ெசய்ய
யாமல் அவ ைடய ெநஞ்சில் இதயம் தளர்ந் கிடந்த . அவ க்குப்
பித்தம் என் மா க்குட் க தினாள். ேசாைகதான் த ல் ெதாிந்த . ச்சு ட்டத்
ெதாடங்கிய . பிறகு நீர் க்கம், இ ப் ஆரம்பித்த . ைவத்யர் ெசான்னார்.
ஒன் மில்ைல, பித்தமாக்கும் என் . இங்ேக ெகாண் வந்தேபா கமலா க்கு
ெமாத்தமாக வயி மட் ேம இ ந்த . வயி
ங்கி நீர் ேசர்ந் ெநஞ்சுவைரக்கும்
ஏறிக்கிடந்த . ைககேளா, கால்கேளா கமலா க்கு இல்ைல. கம் இ ந்த . தைல ம்
வயி மான உடம்பில் அடங்கிப்ேபாயி ந்தாள். உபஜந் க்கைளப் ேபால கம்மட் ம்
ெதாிந்த . அவள் அப்ப . அவ

ைடய தாயார்? தாய் விதைவ. கணவன் இறந்தேபா

நாலாவ

குழந்ைத கர்ப்பத்தி

ந்த . ராம்ேமாகன், மா க்குட்

மாதா;

என்ற உன் ெசாத் . அவள

இைளத்த, இைளத்

தாயாகிறாள்.

இைளய குழந்ைத வயிற் ப்பக்கம் கு க்காக,

இல்ைலெயன்றான குச்சிக்கால்களால் தத்தித் தத்தி அவள

ன்னால் கமலா, அவர்கள் இந்தத் திைரச் சீைலக்குப் பின்னால் வந் நின்றார்கள்.
விம்ம ம் விசிப் ம் ேகட்டன. உள்ேள யா ம் வரவில்ைல. திைரச்சீைலைய ஒ க்கித்
தள்ள தாயா க்கு வசதியில்ைல. ஒன் ைகயைணப்பில், மற்ற விரல் னியில்.
ைகைய விட்டால் இண் ம் வி ம். இப்ப ெயா காட்சிைய நீ கண்டதில்ைல. நீ
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அதி ஷ்டசா . வா ப சங்கத்திற்குச் ெசயலாளன்- ெஸக்ரட்டாி ெஜனரல் - உனக்குச்
சுற்றிவரக் கார்; தங்க ேஹாட்டல்கள்; உனக்கு ேசைவ ெசய்யத் தனி ேவைலக்காரர்கள்;
உன்ைனப் பின்பற்ற ரசிகர்கள். நான் யாைரக் கவனிப்ேபன்? தாயாைரயா, இல்லாத
ைலப்பாைலச் சப் ம் குழந்ைதையயா, கமலாைவயா? தாயார் கமலா க்காக மட் ம்
ஒேர ஒ

சீட்ேட எ த்தி க்கிறாள். ம ந்ேதா?

ம ந்திற்கு என்னிடம் பணமில்ைல. இன்
குழந்ைதக ம் பட் னி. பட் னி!

இங்ேக வந்ததினால் நா

ம் நா

ராம்ேமாகனால் சகிக்க
யாமல் ேபாயிற் . டாக்டர் டானி எப்ப யாவ
பட் னிப் பாட் ப் பா க் ேகட்கேவண் வரா என் நிைனத் த்தான் உள்ேள
வந்தான். வார் களில் சுற்றி வந்த பின் ம் இன் ம் ேநரம் இ க்கிற . வரேவற்
விழா வைரயி

ம் எங்ேக ேபாவ ?

"நீ என்ன ெசய்தாய்?"
”கமலா க்கு கார் ேயா மேயாபதி. ைவத்யன் ெசால்வான் பித்தமாக்கும் என் .
இரத்தம் இல்ைல. இரத்தம் குைறயக் குைறய நீர்ப் பங்கு ஏ கிற . ெவளி கிறாள். நீர்
ைவக்கிற . பித்தமாம்! இந் நாட் ல் யா க்குத்தான் பித்தமில்ைல? இரத்தத்ைதப் பம்ப்
ெசய்ய
யாமல் இதயத்தின் தைசப்பகுதிகள் தளர்ந் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தன.
அவ க்கு. தன் மகள் இறந் ெகாண்
க்கிறாெளன் மா க்குட் க்குத் ெதாியா .
ராம்ேமாகன், நீ அந்தத் திைரச்சீைலையப் பார்த்தாயா?"
ராம்ேமாகன் தி ம்பிப் பார்த்தான். திைரச்சீைலயில் என்ன இ க்கிற ?
" க்கள் கீழ்ப்பக்கமாக மலர்கின்றன. தைலகீழாக மண்ைண ேநாக்கி யா ைடய
குற்றம் அ ?"
பாவம் ராம்ேமாகன். அவன் வரேவற் ைரயில் மனித இனத்ைத அைழக்க
நிமிடங்கைள எண்ணிக்ெகாண்
க்கிறான். தைலகீழாக மல ம் க்கைளப்பற்றி
என்ன ெசால்ல?
"நான் ஜாக் ன் ெகா த்ேதன். - இதயத்தின் தளர்ச்சி நீங்கட் ம். ெடன்ஸா ன்
ெகா த்ேதன் - நீர் கழிந் இறங்கட் ம்."
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தைலவாின் பற்றற்ற தன்ைம டன் பற்றற்ற ன்னைக டன் ராம் ேமாகன்
ேகட்டான்:
"ம ந்

ஃப்ாீயாகக் ெகா த்தாேயா?"

"ெகா க்கலாம். அநாைதகளின் சிகிச்ைச நிதி இ க்கிறேத ஆஸ்பத்திாியில்."
"ம ந்

வாங்க

யாதவர்க

ற்றி ம் ெவளிநாட்டா
தி த்தினான்.

ம் இந்நாட் ல் இ க்கிறார்கேளா?"

ைடயைதப் ேபால ஆகிவிட்ட

ேகள்வி! ராம்ேமாகன்

"இங்ேக வ பவர்களில் இ க்கிறார்கேளா?"
"சில சமயங்களில்."
"உன்ைன ஏமாற்றி சிகிச்ைச ெபறலாமில்ைலயா?"
"டாக்டராகிவிட்ேடனல்லவா?"
"உன் குழந்ைதகள் இைத அ பவிப்பார்கள். அவர்கைள நீ பட் னி ேபா வாய்.
ேவைல ெசய்ய யலாமல் பிச்ைசெய த்தைலபவர்கள் வாச ல் வந் ஆழாக்குக்
கஞ்சி தா ங்கள் என் ெகஞ்சினால் நீ அவர்கைளப் ேபாற் வாய்."
டானியல் சிாித்தார். அவ ைடய

கம் அச் சிாிப்பில் ெவளிறிப் ேபாயிற் .

"ராம்ேமாகன், என் குழந்ைதகள் வளர்வ ேசாஷ ஸ்ட் இந்தியாவில் அல்லவா?"
வாயா யானா ம் ராம்ேமாக க்கு ெமன் ேதால் உண் . அவன் ேகட்டான்:
"டானி, நீ ஏன் பாதிாியாகவில்ைல?"
"அ தான் நா ம் ேகட்கிேறன். நான் விசுவாசி ஆகிேறன். ஆத்மாைவவிட
உடம்ைப வணங்குகிேறன். ைககைள விாித் ஆகாயத்ைதப் பார்க்கும் மனிதைன
நான்; ேசவிப்பதில்ைல. என் மனிதன் அறி ம், தைல ம், இதய ம்,
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சுவாசேகாசங்க

ம், உண க்குழா ம், அ வயி ம், கன்ன ம், குட

மண்டல ம், எ

ம் க்கூ ம், தைசக

ம், ச ம

ம், நரம்

ம்."

"ஏன் நி த்திவிட்டாய்?"
"வாயி ல் யாேரா இ க்கிறார்கள்."
"நீ உன் மனிதைனப்பற்றிச் ெசால்"
டாக்டர் எ ந்தார். ராம்ேமாகன் ஆச்சாிய வயப்பட்
இவ

ந்தான்.

ைடய சந்ததிகள்!

வாயி ல் மா க்குட் தான்!
"ேபாகவில்ைலயா?"
அவ

க்குப் ேபச

யவில்ைல.

டாக்டர் டானியல் இரண்டாம் ைற ேகட்க நிற்கவில்ைல. அவசரமாக நடந்தார்.
மா க்குட் க்குப் பார்க்க
யவில்ைல. ேகாபப் பட் க்ெகாண்ேட ேபாய்விட்டார்!
ஆக ெமாத்தம் கனிவாக இ ந்த டாக்டர் மட் ம்தான். அவ க்கும் ேகாபம்.
மத க்குக் ேகாபம்.
ஏன் ேபாகவில்ைல?
இங்ேக ேநாயாளிகள் இ க்கிறார்கள். பிணம் கிடந்தால் ேநாயாளிகள்
பயப்ப வார்கள்.
ெகாண்

ேபா!

எல்ேலா க்கும் ேகாபம்.
அவ க்கு ச்சு இல்ைல; ச்சு இ ந்த . ச்சு ெநஞ்சில் ட் ய . ைகயால்
அ த்திக்ெகாண்டாள். அவ ைடய ெநஞ்சில் ைகக க்குக் கீேழ க்கம். க்கத்தில்
ச்சுக் கிடந்

ங்கிய . ெநஞ்சம் ெபாாிந்த . ெநஞ்சு

ங்கி,

ைளத்த
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ைனயாகி,

ைன ஊசியாகி, ஊசி கடப்பாைறயாகி, ேகாடா யாகி ெநஞ்சு

ெவ க்கிற . ெவட் கிற . ெவ க்கும், ெவ த் விட்ட . கூக்குரல் ெவ த் ச்
சிதறிய ேபா ராம்ேமாக க்குப் ெபா க்க
யாமல் ேபாயிற் . அவன் எ ந்
வாச க்கு வந் திைரச்சீைலைய நீக்கினான்.
நாசம்!
எங்ேக டானியல்?
மா க்குட்

தகர்ந்த ெதாண்ைடயில் எ த் க்கைள

னங்கி உ ட் னாள்.

கட ேள!
"என்ன, என்ன?"
சட்ெடன்

ராம்ேமாக

க்கு ெநஞ்சம் குைமந்த .

"நான் டாக்டரல்ல. நானல்ல டாக்டர்! டாக்டர் ெவளிேய ேபாயி க்கிறார்."
இன் ம் பதி ன் நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. ேபாய்விடலாமா? ேயாசித்
நிற்ைகயில் டாக்டர் டானியல் அவசரமாக வந்தார். அவ க்குப் பின்னாேலேய மதர்
வ கிறாள்.
ராம்ேமாகன் ேகட்டான்.
"என்ன, என்ன டானி?"
"ஒன் மில்ைல! இவ
யவில்ைல"
ெகாஞ்சமாவ

ைடய மகள்தான் ெசத்த . பிணத்ைதக் ெகாண்

சுய த்தி இ ந்தி ந்தால்!

ராம்ேமாகன் ேவ விதமாகக் ேகட்டான்.
"டாக்சி ஸ்டாண்

இல்ைலயா இங்ேக?"

ேபாக
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டாக்டர் ெசான்னார்: " ப்ப
என்ன

பாய் சார்ஜ் ேதைவப்ப ம்; இவளிடம் இல்ைல.

ெசய்யலாம்?"
ெகாண் ேபாகேவண்டாம் என் ராம்ேமாகன் மனத் ள் நிைனத் க்ெகாண்டான்.
ஆஸ்பத்திாிகளில் எெலக்ட்ாிக் க்ாிெமட்ேடாாியம் இ க்கேவண் ம். ஓவனில் சவம்
எறியேவண் ம். ஸ்விட்ச் ஆன்! உடேன தகிக்கேவண் ம். தா ம் மக ம் தங்ைக ம் எல்லா பித்த ேநாயாளிக ம், எல்லா இதய ேநாயாளிக ம் - நாட் ன் எல்லா
சாபக்ேக க ம்... மதர் பரந் விாிந் நடந்தைடந்தாள். மா க்குட் யிடம்
ெசான்னாள்:
"வா!"
மதாின் குரல் கனத் விட்டெதன்
ேதவைதயாகும்ேபா

ராம்ேமாக

க்குத் ேதான்றிய . டாக்டர்

ஆஸ்பத்திாியின் ேமட்ரன் ேதவ

அவர்கள் ெம வாக நடந்

நீங்கியேபா

தராக ேவண்டாமா?

டக்டர் ேகட்டார்:

"ராம்ேமாகனின் கார் எங்ேக?"
ராம்ேமாக
தகுதியான ஒ

க்குக் ெகாஞ்சம் நாடகமாடேவண் வந்த . இன்
வாகனம் கிைடக்கவில்ைலேய. பைழய

சுற்றிவரத்

என்னிடம் மினிேய இ க்கிற . பிணத்ைதக் கிடத்தினால் தாயா க்கு அமர இடம்
இ க்கா . உன் வண் ைய எ த் க் ெகாள்ளலாெமன் நிைனத்ேதன்.
ராம்ேமாகன் அ வ ப்பைடந்தான். அ வ ப்ைப
ழ்க த் ராம்ேமாகன் ெசான்னான்:

கத்தின் மயிர்க் காம் களில்

"பத் நிமிடங்கேள வரேவற் விழா க்கு பாக்கி ள்ள . உலகம் சுற்றி
வந்தி க்கிேறனல்லவா. நான் சற் பங்க்சுவலாக இ க்க ேவண் ம்."
அவ ைடய கூம்பிய கன்னங்களில் நிறங்கள் ேபாட் யிட்டன. சிாிப்பின்
ெவண்ைமைய கத்தில் பி த் நி த்த அவன் பற்கைள ெவளிேய காட் னான்.
டாக்டர் பிறகு ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. அவசரமாக வாசற்ப யி றங்கிக் காாில்
ஏறினார். ெபண்கள் வார் ன்

ன் றத்ைத அைட ம் ேபா ,

ஸ்டர்மார் கமலாவின்
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சவத்ைத எ த் வ கிறார்கள். நன்றாகப் பின் றம் தி ம்பி டாக்டர் கதைவத்
திறந் விட்டார். அவர் எைத ம் காணவில்ைல. அவ ைடய மனதில் மலர்கள்
நிைறந்தி ந்தன. அம் மலர்கள் தைலகீழாக மலர்கின்றன.
ப யில் தயங்கி நின்ற ராம்ேமாகன் வரேவற் விழாவிற்காகச் ெசால்ல க்குகைளத்
ேத க்ெகாண்
ந்தான்.
அன்பர்கேள...
------------------4.

ைஜக்கு உதவாத

அவன் ப களி றங்கி நடந் ேபானான். ஒ
பார்க்க ம் இல்ைல. ஒவ்ெவா கால ைவப்பி

க்கள்.

ைறகூடச் சற்ேற
ம் ேகாபம் ெநாிந்

ம் தி ம்பிப்

ைதந் ெகாண்
ந்த . இல்ைல, இனி ஒ ேபா ம் அவன் தி ம்பிப்
பார்க்கமாட்டான். ஒ ேபா ம் அவன் வரமாட்டான். ெபா க்க
யாத
ேவதைன டன் கூக்குர ட்டாள்.
... என் ெபான்னான தம்பி.
மா ப்ப களில் ஓ ேயறி ெமாட்ைட மா யின் வராந்தாவில் நின் அவள்
தைரையக் குனிந் பார்த்தாள். கா யான ெத வி ேட ஏேதா யற்காற் அ த் த்
தள்ளிய ேபால அவ ைடய ஜீப் உ மி நகர்ந் ெகாண்
ந்த . நைனந்த
கண்கேளா ேநாக்கி நின்றாள். கைடசி உற ம் அற் வி கிற .
இனி யா மில்ைல, ஒன் மில்ைல. பரந்த உலகின் ந வில் ஏகாந்தமான ஒ
தீ ேபாலத் தனித் நிற்கிறாள்.
ஒ நா ம் மீண் ம் காண
யாத ஒன்ைற மனதி
ந் ஒ ேபா ம்
இழந் விடக் கூடா என்ப ேபால அவள் அந்தப் பக்கமாகேவ பார்த்தி ந்தாள்.
ெத த்தி ப்பத்தில் அந்த வண் மைறந் ேபானேபாதி ம் பார்த் க்ெகாண்ேட
நின்றாள்.
"சாரதாக்கா"
கீேழயி ந் யாேரா கூப்பிட்டார்கள். கார்த்யாயனியாக இ க்கும்.
இயந்திரம்ேபாலக் ைகைய உயர்த்தி அவள் வாட்ைசப் பார்த்தாள். இனித் தாமதித்தால்
ஆஃபீசுக்கு ேலட்டாகும். ஆனால், நின்ற நிைலயில் உைறந்

நிற்கேவ

ந்த .
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அைசய
யவில்ைல. ேபச
ன்னால் உள்ள .

ய வில்ைல. ஒேர ஒ

உண்ைம மட் ேம இனிேமல்

இனி, தான் தனி.
மா ப்ப களில் ஓ ேயறி வந்த கார்த்யாயனி அவள
ேகட்டாள்.

ேதாைளக் கு

க்கிக்

"என்ன ஆச்சு சாரதாக்கா...?" அம் கத்தில் ெகாந்தளிப் ம் இயலாைம ம் கண்ட
பின்னேர அவள் சட்ெடன் ெமௗனமானாள்.
கார்த்யாயனிக்கு ஒன் ம் ாிந்தி க்கா . எப்ப ப் ாிய ைவப்ப ...? ஒ
அர்த்தத்தில் அவள் ெவ ம் குழந்ைததான். வாழ்க்ைகயின் வாயிற்ப ைய
அப்ேபா தான் அைடந்தி க்கிறாள். க ேமகங்கேள இல்லாத சித்திைர மாதம்
மட் ம்தாேன பார்த்தி க்கிறாள். ஆனா ம் அவ க்கு மனிதர்களின் ன்பத்ைதக்
கண்டால் ாியாம
ந்தி க்கும். ஒ ேவைள ன்பத்தின் ஊைமயான உைறகுளிர்
அவ ைடய நாைவ ம் மரத் ப்ேபாகச் ெசய்தி க்கலாம்.
உறக்கத்தி

ந்

விழித்த ேபாலச் சாரதா ெசான்னாள்:

"கார்த்தீ! நான் இன்ைறக்கு வரைல. உடம் சாியாயில்ைல. என் லீ
ெகாஞ்சம் ஆஃபீ ல் ெகா த்
."

ெலட்டைரக்

சாரதா லீ ெலட்டர் எ திக்ெகாண்
க்ைகயி ம் கார்த்யாயனி ஒன் ம்
ேகட்கவில்ைல. ங்கிய க ம் கலங்கிய கண்க ம் கண் ெமௗனமாகேவ
நின்றி ந்தாள். ஏேதா எதிர்பாராத க்கத்தின் க னமான காயத்ைதமட் ேம அவள்
தாிசித்தாள். என்னவாக இ க்கும ? ெதாியவில்ைல. காைலயில் சாரதாைவப்
பார்க்கத் தம்பி வந்தி ந்தான் என்ப மட் ம் அவ க்குத் ெதாி ம். அவ்வப்ேபா
அவன் வ வ ண்ேட. ஐ.பி.எஸ். பயிற்சியாளனான அந்த ஒ தம்பி மட் ந்தாேன
சாரதா க்குச் ெசாந்தெமன் இ க்கிறவன். என்ன க்க ெசய்திைய அவன் ெகாண்
வந்தி க்கிறாேனா? எ
ம் ேகட்கும் சந்தர்ப்பமில்ைல. லீ
பி த் க் ெகாண் கார்த்யாயனி இறங்கிப் ேபானாள்.

ெலட்டைர ம த் ப்

அவள் மா ப்ப யில் இறங்கிப் ேபாவைதேய பார்த் க்ெகாண்
நின்றாள்.
வ டங்களின் ப கைள மிதித்
ஓ ப்ேபாய்க் ெகாண்
ந்தன.

சப்த ண்டாக்கிக்ெகாண்

சாரதா ஒ

நிமிடம்

நிைன கள் இறங்கி
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எல்ேலா ம் ேபாயாகிவிட்ட . ஒவ்ெவா த்தராகப் ேபாயினர். ஏகாந்தத்தின் நிசப்த
இர க க்குள் அவைள உதறிவிட் . இேதா கைடசி ஆ ம் ேபாயாயிற் .
நகரத்தின் சப்த ேகாஷங்க க்கு ந வில், யா ம் நிைன கூர ேநரம் ணாக்காத
ஒ
ன்னாள் நட் ேபாலக் கவற்சியற்றி ந்த ஒ என்.ஜி.ஓ. ெபண்கள் வி தியின்
இ ண்ட ஓர் அைறயில் தனித்தி ந் அவள் அ தாள்,. கண்ணீர் விடாமல் அ தாள்.
பதிெனட் வ ட இன்க்ாிெமன்ட் ம் ப்பத்ெதட் வ டப் பழக்க ம் உள்ள ஒ
ெவ ம் இயந்திரம்மட் மாகேவ இ ந்தாள் அவள். அவ க்ெகப்ப க் கண்ணீர்
உண்டாகும்...?
மா யில் ஒட்டைடைய ேநாக்கியவா அவள் மல்லாந் கிடந்தாள். காலம்
ைடத்ெதறிய மறந் ேபான ஒ ஒட்டைடதாேன அவ ம்.
...மிகத் ெதாைலவில் எங்ேகா இளைமப்ப வத்தின் பசுைம நிைறந்த
பள்ளத்தாக்குகள் இ ந்தன. க்கள் நிைறந்த பள்ளத்தாக்கு. அன் பாட் க்கு, காைல
ைஜக்காக அவள் ப்பறிக்கப் ேபானாள். கா ல் ள் குத்திய . ைகயில் சிராய்த்த .
ஆனா ம் ப்பறித்தாள். ஆனால் ெகாண் ேபானேபா பாட் ெசான்னாள்:
"இெதான் ம் ஆகா
மகேள..."
ெதாட்டால் வா ப்

மகேள! இெதல்லாம்

க்கள், ேவ ப்ப த்திப்

கள்ளிப் க்கள், ஊமத்ைதப்

ைஜக்கு உபேயாகிக்காத

க்கள், ெகாங்கிணிப்

க்களாகும்

க்கள்,

க்கள்!

ைஜக்குத் ெதாடாத அப் க்கள் ற்றத்
ைலயில் குப்ைபத் ெதாட் யில்
யா க்கும் ேவண்டாமல் கிடந் அ தன. க த்தில் க ப் ச் சரட் ல் டாலர்
கட் க்ெகாண்
ந்த ஒ சி மி கன்னத்தில் உலர்ந்த கண்ணீர்க் ேகா க டன்
வராந்தாவின் ணில் சாய்ந் அைதப் பார்த்தவா நின்றாள். ேதம்பித் ேதம்பி
நின்றி ந்தாள்.
அந்தப் பாட்

இறந்

ல் ைளத் ப் ேபாயாயிற் . அதற்கும் எத்தைனேயா

வ டங்க க்கு ன் , நிைன க ம் ெசன் எட்டாத இறந்த காலத்தின் பனி
மண்ணில் தா ம் மைறந் கிடந்தாள். ெவ ம் பத்ெதான்பேத வயதான அவள்
அப்ப யாக ஒ
ட் த் தைலவியானாள். சிறகு ைளக்காத ஒ சி தம்பிக்கும்,
ப வத்தின் ைற கத்ைத ேநாக்கி அதிேவகமாகக் குதித் க்ெகாண்
ந்த ஒ
தங்ைகக்கும் அவள் தி மணம்கூடக் கழிந்திராத தாயானாள். பிரசவித்தறியாத
பாட் யானாள்.

ய
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தகப்பனார் மட் ம் உள்ேள ப த்தி ந்தார். பக்கவாதத்தில் அ பட் ஒ பக்கம்
நசுங்கித் தளர்ந் ப த்தி ந்தார். சற் ேயாசித்தால் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் அந்த
அப்பாதாேன? ஆனால் அவ்விதமாக ஆேலாசிக்கேவ
யா . உணர்ச்சிகள்
ஒளி சிய ஒ சாித்திர கட்டத்தின் விைளயாட் ெபாம்ைமயாக மட் ேம இ ந்தார்
அப்பா. எதற்காக அவைரப் பழி ெசால்லேவண் ம்...?
...சுதந்திரம் , சமத் வம், ேசாஷ சம் இவ்வார்த்ைதகளின் ெபா ள் ஒன் ம்
எனக்குத் ெதாியா . நா என் ம் நாட்டவர் என் ம் ெசான்னால் எனக்குத் ெதாியா .
ஆனால் அப்பா? இவ்வாழ்க்ைக இப்ப த் தாிசாகிவிட்டேத - என்
வ த்தம் வந் வி கிற .

நிைனக்குப்ேபா

அப்பா ஒ சுதந்திரச் சிப்பாயாக இ ந்தார். ஸத்யாக்ரகம் நடத்தி, "பிக்ெகட் ங்"
நடத்தி ெஜயி க்குப் ேபானார். ேகாஷங்கள் ஊர்வலங்கள் இைவகளின்
கட் ப்பாடற்ற உணர்ச்சி ேவகத்தின் உற்சாகத்தில் இைழந் ேபானார். எல்லாம்
ெதாைலந்த . ெநல் கிைடத் க்ெகாண்

ந்த நில ம், ெகாஞ்சம் பணம் இ ந்த

பத்திர ம், தன ஆேராக்ய ம் கூட. இ தியில் ெகாஞ்ச ம்
யாமல் தளர்ந்
வி ந்தார். அப்ப க் கிடக்கும்ேபா ம் அப்பாவின் சிந்தைன ம் ேபச்சும்
க்க
அ வாகத்தானி ந்த . அவளால் ஒ ேபா ம் ாிந் ெகாள்ள
யாத
விஷயங்கைளப்பற்றி ம் , ஆட்கைளப் பற்றி ம், சம்பவங்கைளப்பற்றி ம், நா ம்
நாட்டவ ம் ெபா ப் பிச்ைனக ம். அப்பாவின் மனநிைலையப் பாதித்த தீராத ற்
ேநாயாயி ந்த அ . ப க்ைகயில் வி ந்த பிறகும் த ெலல்லாம் யாராேரா
அப்பாைவப் பார்க்க வ வ ம் ேபாவ மாக இ ந்தார்கள். ெம வாக அ
ம்
நின்ற . இ தியில் மறதியின் ஆழம் மிகு தடாகத்தில் சி எறியப்பட்ட ஒ கல் ேபால
அப்பா பாசி சிக் கிடந்தார். அவ்வாறாக இ ந்த தியாக ஒளியான ஒ வாழ்வின்
மகத்தான
. ஆனால் ஒ விதத்தில் அப்பா அதி ஷ்டசா யாக இ ந்தார். என்ேற
நிைனத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். தான் நிைன கூரப்படாதவ ெனன் ம், அறியப்படாத
ஆயிரம் ேபர்களில் ஒ வேனெயன் ம் இ திவைர ாிந் ெகாள்ளாமல்
இ ந்தாரல்லவா. ேவ யா க்காக இல்லா விட்டா ம் தன
ன்
குழந்ைதக க்காகவாவ விைல மிக்கதாயி ந்தி க்கக்கூ ய ஒ வாழ்க்ைகையத்
ெதாைலத்ேதாெமன் அறிய வில்ைலயல்லேவா. ேமாகெவறியில் பிறந்த அம்
மகைனப் பிரசவித்தைதத் ெதாடர்ந் உண்டாகிய ேநாய்க்காலங்களில்,
ெதாைல ரத்தில் எங்ேகேயா உள்ள இ ண்ட சிைறயில்ேபாய்க் கிடக்காமல்
இ ந்தி ந்தால், ஒ ேபா ம் ஒ குைற ம் கூறியறியாத தன் சா வான
மைனவிக்காவ அகால மரணம் ேநாிட்
க்கா என் நிைனத் ப்
பார்க்கவில்ைலயல்லவா.
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"நீங்கெளல்லாம் உட்கார்ந் அ பவிக்கும் இந்தச் சுதந்திரம் இ க்ேக, அதற்காக
நாெனல்லாம் பா பட்ேடனாக்கும்."
"இந்த ஜனாதிபத்யம் இ க்ேக, இைத ஸ்தாபிக்க நான் என் வாழ்க்ைகையயாக்கும்
ெகா த்ேதன்."
என் தற்ெப ைம டன் தாேன உ வாக்கிக்ெகாண்ட ஓர் ஆத்ம தி ப்தியின்
உலகத்தில் மயங்கிக் கிடக்க அப்பாவால் இயன்றி ந்த .

ட

"நான் எைத ம் அைடய நடக்கவில்ைல. சிபாாிசுக்கும் உதவிக்கும் நடந்ததில்ைல.
ன்பத் க்குக் கூ

ெபற ம்

யலவில்ைல. ாிந்ததா...?

ஆனால்,
இ ந்த ேதாட்டம் தவிர ேவெற
ம் பாக்கியில்ைல. இலட்சியம்
நிைற சுய பிரதாபத்தின் தீ நாக்குகளில் சிறகு காிந்
த் வி ந்த ஒ
விட் ல் ச்சியாக இ ந்தார் அப்பா.
அந்த ஆதரவற்ற நிைலயின் மத்தியில்தான் அவள் ப ப்ைப நி த்தினாள். எத்தைன
சிறியதாயி ந்தா ம் பரவாயில்ைல, உத்ேயாகம் ேத னாள். 45-75-ன்
ஒற்ைறய ப்பாைதயி ேட ஒ ேலாயர் விஷன் கிளார்க்காக அப்ப அவள் நடக்கத்
ெதாடங்கியேபா ஒ
திய தீர்மானத்தின் ஆரம்பமாயி ந்த அ .
எல்லாம் ேநற்

நடந்த ேபால நிைனவி க்கிற . கு றி அ தவாேறதான்

காேலஜி
ந் விலகினாள். ேதாழிக க்கு ந வி ள்ள அந்த உல்லாச வாழ்க்ைக,
எல்லாக் கஷ்டங்க ம் கிேலசங்க ம் மறந் ேபாகும் மகிழ்ச்சி நிைறந்த
நிமிடங்களாயி ந்தன. ேநரங் ெகட்ட ேநரங்களில் ஒ காரண ம் இல்லாமல்
ெவ த் ச் சிாிக்க
ந்த . என்னெவல்லாம் ஆைசகள், கன கள்... எல்லாம் நிறம்
மங்கி இதழ் உாிந் கீேழ வி ந்தன. ைகயிலணிந் கு க்கிக் ெகாண்
ந்த
ேமாகத்தின் கண்ணா வைளயல்கெளல்லாம் உைடந் சிதறிப் ேபாயின. வாழ்க்ைக
அவைள ஒ
ஒ

சுைமதாங்கியாக மாற்றிக் ெகாண்
ந்த . ஒ எாிச்சேலா, குைறேயா,
ப்ேபா இன்றி அவைள விதி ஆட்ெகாள்ள ம் ெசய்த . ெதளிவற்ற ஏேதா
தீர்மானத்தின் பதிந்த பா கற்களி ேட அ த்தி மிதித் அவள் நடந் ேபானாள்.

இடவலம் ேநாக்காமல், ஒ

நிமிட சஞ்சல ம் இல்லாமல்.

ஹா! ஒ நிமிட சஞ்சல ம் இல்லாமலா? அப்ப ச் ெசால்ல
மா...? அங்ேக
நிைன கள் இட கின்றன. தகர்ந்த ேமாகங்கள் வாய்விட் அ கின்றன. கடந்த
காலத்தின் ேவதைனகள் மீண் ம் ங்கி உைடந் சீழ்வ க்கின்றன. தியாகம் என்
எத்தைனேயா இனிப்பான ெசல்லப் ெபயாிட்

அைழத்தா

ம், அ

ஒ

ெகாைல
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பாதகமாகத்தாேன இ ந்த ? தன் ைடய மட் மல்ல, இன்ெனா வ ைடய ம்கூட.
வாழ்க்ைக அபிலாைஷயின் க த்ைத ெநாித் க் ெகால் வதாகேவ இ ந்த அ .
எல்லாம் எதற்காக...? ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல. ஒ இடத்ைத ம் ெசன்
அைடய மில்ைல. இல்லாத குறிக்ேகாைள ேநாக்கிய அர்த்த சூன்யமான ஒ
பயணமாக ஆகிவிட்
க்கிற எல்லாம்.
கட ேள! எனக்கு மன்னிப் த் தர
நைனந்த கண்ணிைமகள்

ேம...

ன் பாலச்சந்திரன் இப்ேபா ம் வந்

நிற்கிறான்.

இன் மாதிாி நைரத்த மயி டனல்ல. ேமேல ஏறத் ெதாடங்கிவிட்ட ெநற்றிேயாடல்ல;
கெமல்லாம் சு க்க ம் ேகா க ம் வி ந் உட் றமாகச் சற் வைளந்
தளர் ேம ட்ட அ ஸ் ன்ட் ெசகரட்டாியாகவல்ல.
த த்த ஃப்ேரம் ெகாண்ட கண்ணா

வழியாக உயர்கு ப் ன்சிாிப் ச் ெசாாி ம்

சிவந்த, ெம ந்த, ஆேராக்யவானாகிய இைளஞனாக, யாைர ம்
நிரா தபாணியாக்கும் ெமன்குணம்மிக்க
ஷனாக.
பாலச்சந்திரன் அன் சூப்பிாின்ெடண்டாக இ ந்தான். அவ ைடய
ெஸக்ஷனில்தான் சாரதா த ல் ேவைல ெசய்தாள். அவன்தான் அவ க்குப்
பர்ஸனல் ாிஜிஸ்டர், ட்ராஃப்ட், ேநாட், சப்மிஷன் எல்லாம் கற் க் ெகா த்தான். ஒ
உத்ேயாகஸ்தினளாக மாற்றினான்.
ஒ லீ நாளில் ேவைல
ந் தி ம் ைகயில் ஆஃபீ ன் பின்னால்
மைலவாைழகள் ெகாண்ைடைய நிமிர்த்தி நின்ற ந்ேதாட்டத்தின் சமீபத்தில் த் க்
கு ங்கி நின்ற குல்ேமாஹர் ெச யின் அ யில் பாலச்சந்திரன் அவனிடம் ேகட்டான்.
"சாரதாேமல் ஆைசப்பட எனக்கு அ கைத ண்டா......?
அந்த குல்ேமாஹர் ெச
இைலகள் பறந்தன.

ேபாலேவ மன ம் அைசந்

கு

ங்கிய .

க்கள் உதிர்ந்

அப்ப ெயா ேகள்விைய ஒ ேபா ம் யாாிடமி ந் ம் ெசவி றப் ேபாவதில்ைல
என் மனப் ர்வமாக எண்ணியி ந்தாள். உ தியாயி ந்ததாள். மனத்தின் அந்தப்
பக்கத் ஜன்னல்கைளெயல்லாம் அைடத் ச் சாத்தி பத்திரப்ப த்தியி ந்தாள்.
அப்ப யி ந் ம் இேதா.....
.. நீ யாைரத் தவிர்க்க ஆைசப்பட்டாேயா அவேன இேதா....
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அக்ேகள்விக்கு ஒ

பதிைல மனதில் தயாராக ைவத்தி க்கவி்ல்ைல. அைதப்பற்றி

சிந்திக்கேவ இயன்றி க்கவில்ைல. பக்கவாதக்காரனாகிய ஒ

தந்ைதயின், தாயற்ற

மகளாக இ ந்தாள் அவள். ப வமைடயத் ெதாடங்கியி ந்த ஒ தங்ைகயி ைடய ம்,
வய வராத ஒ தம்பியி ைடய ம் த்தவளாயி ந்தாள் அவள். ஒ கு ம்பத்ைதத்
ழவிச் ெசல்லேவண் ய தைலெய த் க் ெகாண்ட ஓடக்காாியாக இ ந்தாள் அவள்.
அப்ப ெயா ேகள்விக்கு அவள் வாழ்க்ைகயில் இடமி க்கவில்ைல. அதனால்தான்
பதிைலப்பற்றி ேயாசிக்கேவண் ய அவசிய ம்.
ைமதானத்தி
ந் வந்த காற் மைலவாைழகளின் இைலகைள அ த் க்
கிழித் த் ேதாரணமாக்கிக்ெகாண்
ந்த . குல்ேமாஹர் க்கள் பாய்ந் பறந்தன.
ெயௗவனத்தின் அ ம்ெபா ளான மந்த ஹாஸத்ைதப் ேபான்ற சிவப் ப் க்கள் தாங்கி
ஃபர் யா ெகா கள் கம்பி ேவ யில் படர்ந்தி ந்தன. ஆகாயத்தில் அந்தி ேமகங்கள்
சாட்சி நின்றன.
அவள் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. ெமல்ல நடக்க மட் ம் ெசய்தாள். தி ம்பிப்
பார்க்கக்கூட இல்ைல. தி ம்பிப்பார்க்க

ய மில்ைல. அல்ல, சற் த் தி ம்பிப்

பார்த்தி ந்தால், அம் கத்தின் மாற்றத்ைதக் கண்
சக்தியின் வசீகரப் பரப்பில் வி ந்தி தால்...

ந்தால், அக்கண்களின் காந்த

வி ந்தி ந்தால்.... என்னவாயி க்கும்?
ேவேரா

சாய்ந்

வி ந் விட்

க்கா ?

யரம் ேதாய்ந்த இதயத்தின் எல்லாத்

ன்பங்க

ட

ம் அவ

ைடய கால யில்

தன்ைன அர்ப்பணித் க்ெகாண்
க்க மாட்டாள்.? ெம வாக நடந்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்தேபா இதயத்தின் ஆழ்மட்டத்தில் எங்ேகேயா ைணயற்ற ஒ
ஆைசயின் ஆதரவற்ற குரல் ேகட்ட . ஆழமான ஒ பள்ளத்தாக்கி
ந்
வ வைதப்ேபால னகி ழங்கிய . அ
ம் ேகட்காத மதிாி ந த் நடந்தாள். சுய
கட்டாயங்களின் கற்ப க்ைககளி ேட அ த்தமான கால க டன் நடந்தாள்.
...கட ேள!...பதறக்கூடா ...வ க்கக்கூடா ...விழ க்கூடா ...
ஆனால், இரவில் உறங்க
யவில்ைல.

யவில்ைல. அ த்த தினங்களில் ஆஃபீசுக்குப் ேபாக
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நிைனவின் வாசைலப் பாதி திறந்

எட் ப் பார்த் , கண்களில் னித ஒளியின்

டார்ச் அ த் க் ெகாண் , ெமன்ைம ம், உணர்ச்சி மிக்க
ேகட்கிறான்:

மான ெதானியில்

"சாரதாேமல் ஆைசப்பட எனக்கு அ கைத ண்டா...?
நாணத் டன் நிற்க மட் ேம

கிற . அவிழ்ந்

கச் சிவப்ைப ஒளித் , ெமௗனமாக நிற்கமட் ேம

வி ந்த தைல மயிர்க்ெகாத்தில்
கிற .

ெபண்ேண! நீ பிறந்தேத இந்தக் ேகள்விையச் ெசவி றமட் ேம... என்

யாேரா

சதா உள்ேள ஜபிக்கிறாரகள். அவ் வார்த்ைதகளின் மயக்கத்தில், அந் நிைனவின்
மணத்தில் எல்லாம் மறந் லயித் நின் வி ம் ஆத்மாவில் ஒ குல்ேமாஹர்.
த் க் கு
அத

ங்கி நிற்கிற .

ைடய இயல்பான இதழவிழ்தல் என்னவாகியி க்கும்..? ெபண்ைமயின் அந்தச்

சலசலப் வாழ்க்ைகயின் சங்கீதமாகேவ மலர்ந்தி க்குமல்லவா..? விண்ெவளியின்
ெசவிகளி ம்கூட அந்த ஆனந்தகானத்தின் ராக தாைரகள் ெசன்
ஒ த்தி க்குமல்லவா..?
ஆனால்,எ
ம் அதன் இயல்பான
ைவ அைடவதில்ைலேய. விதியின்
மாயக்கரங்கள் எல்லாவற்ைற ம் மாற்றித் தைலகீழாக்கி விட்டன. எல்லாம் ழ்ந்
உைடந்தன. ஏன் விதிையப் பழிக்க ேவண் ம்...?
...எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் நான்தான்.
ெகாம்பன் யாைனகைளப்ேபாலக் க ேமகங்கள் மத ற் நிற்கும் ஆகாயம் மட் ேம
இனி பாக்கி. ேபய் மைழ எப்ேபா ேவண் மானா ம் ெபய்யலாம்.
அப்பா திடீெரன் இறந் ேபானார். மரணம் அதன் வி ப்பம் ேபால் வந்
அப்பாைவ வ
யேபா அவள் உணர்ச்சியற் ப் பார்த் க்ெகாண்
ந்தாள். மாாில்
அ த் க்ெகாண் அழவில்ைல. மயக்கமாக விழவில்ைல. இயக்கமற் ப்
பார்த் நின்றாள்.
--இனி அப்பா இல்ைல. மகைளக் ெகாஞ்ச அப்பா அறிந்தி க்கவில்ைல.
வாத்ஸல்யத்ைத விளிப்ப த்த அவ க்கு இயன்றி க்கவில்ைல. ஆறாயிரம் காத
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ரத்தி

ந்த ெவள்ைளயர்களின்ேம

ந்த ெவ ப்பாக இ ந்த

அப்பாவின் மனம்

வ ம். அதி
ந் வி பட்டேபா , பதிலாக வந்தவர்கள்ேமல் தி ம்பிவிட்ட .
ர ம் ெவறி ம் மட் ம் கனன் ெகாண்
ந்த ஒ வாழ்க்ைகயாக இ ந்த . வாழ
மறந் ேபான ஒ மனிதனாயி ந்தார் அப்பா.
ஆனால், அதிசயெமன்ேற ெசால்லலாம்; மரணத்தின் ன்னால் இனமறியாத ஏேதா
உந் தல்ேபால அப்பா அவைள அ கில் அைழத்தார். ேம
ந்
வாரங்கள்
வழியாகச் சிவப் ஒளி வட்டங்கள் வி ந் ெகாண்
ந்த அந்தி ேவைள. ேதாட்டத்
எல்ைலயி
ந்த உயரமான க ம்பைனயின் க நிழல் நீண் நீண் வந்
திண்ைணயில் வி ந்

கிடந்தி ந்த . அவள் பக்கத்தில் ெசன்றேபா , என்னேவா

என் பார்த்தேபா , அப்பாவின் கண்கள் நிைறந் கவிந்தி க்கின்றன. ேராமம்
அடர்ந்த கத்தின் ஆழங்களில் இ கண்ணீர்த் தடாகங்கள்.
ஒ ேபா ம் அ திராத அப்பா அ கிறாேரா?
ெவளிறிச் சூம்பிய கரங்களால் அவைள அைணத் ப் பி த் க்ெகாண்
ெதானியில் அப்பா அைழத்தார்.

சிதறிய

"என் அதிர்ஷ்டம் ெகட்ட...மகேள..." அத்தைன ஜீவராசிகளின்
வாத்ஸல்ய ம்
சிேநக ம் அத ள் அடங்கியி ந்தன. ெதாடர்ந் ம் ஏேதா ெசால்ல அவ் த கள்
அைசந்தன. ஆனால், எ
வாழ்க்ைக
ந்த .

ம் ெவளிவரவில்ைல. ஒன் ம் ெசால்லாமேலேய அவ்

அவள் மரத் ப்ேபாய் நின்றாள். தங்ைக ம் தம்பி ம் ஓலமிட்
அ தேபா ம் அவள் மரத் நின்றாள்.
அவ் த களில்

வி ந்

ம்பி நின்ற வார்த்ைதகள் என்ன...? கைடசியாக அப்பா க்குச்

ெசால்லேவண் யி ந்த

என்னவாயி ந்தி க்கும்...?

வ டங்கள் குளம் ஒ
ண்டாக்கி,
திப்படலம் உயர்த்திக் ெகாண்
கண் ன்னால் கடந் ேபாயின. ெப ைம ேபசும் ஊர்வலங்கள்... ெபா க்கூட்டங்கள்...
ஸத்யாக்ரகங்கள்... மறியல்கள்...எல்லாவற்றிற்கும் ன்னால் கதர்த்ெதாப்பியணிந்த
ஆஜா பாகுவான ஒ ஆைளக்காேணாம். பத்திாிைககளில் எல்லாம் அவ ைடய
படம் காணப்பட்
க்கலாம். ேபச்சுக்கள் அச்சாகி வ்தி க்கலாம். அப்பா!
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அன் ம், சி மியாயி ந்தேபாேத, அவள் பாவாைட ம் ஜாக்ெகட் மணிந்
ைபையத் ேதாளில் மாட் க்ெகாண் ஸ்கூ க்குப் ேபாகும் ேபா ஜனங்கள்
மாியாைத டன் சுட் க்காட் ச் ெசால்வைதக் ேகட்
நந்தாள்.
"...ைடய மகள், ெதாியாதா?"
அந்தத் தந்ைதயின் மகள்தான் இப்ப ...
இல்லாவிட்டால் - அத் தந்ைதயின் ெப ைம என்னாயிற் ...? அறிந்
ெகாள்ளப்படாமல், அங்கீகாிக்கப்படாமல், ஆதாிக்கப்படாமல்... ஆற
எல்லாம் அடங்கிப்ேபாயிற் .

மண்ணில்

காட் எ க்கும், கானாநாாிச் ெச க்கும் மட் ேம மலர் வைளயங்கள் சமர்ப்பித் த்
தைலகுனிந் நின்ற அம் மயானத்தில் திதாக நட்ட ெதன்னங்கன்றின்
இளங்கு த் க்கைள ேநாக்கியவா அவள் அைசவற் நின்றாள். அத் ெதன்ைனயின்
அ யில் ஒ வாழ்க்ைக
ந் கிடக்கிற . ஆழ்ந்த நித்திைரயில் அமிழ்ந்
கிடக்கிற . மறதியின் சில் ட்ட இ ளில் மைறந் கிடக்கிற .
இப்ேபா ம் அக் கண்கள் நிைறந்
--அப்பா ெகாஞ்சம் ெசால்

த

ம்பிக்ெகாண்

க்குேமா...?

ங்கள் கைடசியாகத் ெதாிவிக்க ேவண் யி ந்த

என்ன...?
வாழ்க்ைகயின் சூன்ய

மிகளில் ஆதரவற்றவர்களாக விட் ச் ெசல்லேவண்

இக் குழந்ைதகைளப் பற்றிேயா...? சிறகு

ைளக்காத சி

வந்த

தம்பியின் எதிர்காலத்ைதப்

பற்றிேயா...? ஒன் ேம ஆகியிராத தங்ைகையப் பற்றிேயா...?
வாழ்ந்தி ந்தேபா அப்பா க்கு ஓய் இ க்கவில்ைல. மரணத்திலாவ அ
கிைடக்கட் ம். உறங்கிக்ெகாள் ங்கள். ஓய்வின் அைமதியில்
உறங்கிக்ெகாள் ங்கள். கைடசி நிமிடத்தில் எவ்வள
யன் ம் ெசால்ல இயலாத
அவ் வார்த்ைதக க்கு நான் இேதா பதில் ெகா க்கிேறன்.
--எல்லாவற்ைற ம் நான் ஏற்கிேறன். அப்பாவின் நற்ெபயைர ம், ெப ைமைய ம்,
தங்ைக தம்பியின் வாழ்க்ைகைய ம் எல்லாம் நான் ஏற்கிேறன்.
அப் பிரதிக்ைஞைய நிைறேவற் வதற்கான ரணமான ஒ சமர்ப் பணமாக
இ ந்த அதன்ேமற்ெகாண் . ஒேர சிந்தைனேயா கூ ய ஒ பிரயாணம். அப்
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பிரயாணத்தில் வி ம்பிய பலவற்ைற ம் தட் த் தள்ளேவண் வந்த . விைல
மதிப்பற்ற பலவற்ைற ம் க்கி எறிய ேவண் வந்த . அ ேவ ஒ ெபண்ணின்
மிக ம் ெபாிய வாழ்க்ைக என்ப ேபால.
ந் ேபான அந்த தர்மசங்கட கூர்த்தம்
இன் ம் உயிர்த்
ப் டன் நிைனவி க்கிற .
அப்பாவின் மரணச் ெசய்தியறிந்

பாலச்சந்திரன் ஓ வந்

ேசர்ந்தான்.

ெகாள்ளிைவப்ேபா சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்கைள ம், உறவின ம் ெபா ப்
உள்ளவ ம் ேபால அவன் விசாாிக்கலானான். அதற்குப் பிறகும் பல சமயங்களில்
வந்தான். தன் ைடய ெசௗம்யமான பிரசன்னத்தினால் அவன் ஒளிையத் வத்
ெதாடங்கியி ந்தான். கண்ணீ்ர் ேமகங்கள் நிைறந்த , அவள தனிைமெய ம்
பயங்கரம் நிைறந்த இர களில் ஒ வசந்த ெபௗர்ணமி ேபால வந் ேசர்ந்தி ந்தான்.
அந்த நல்தாிசனங்கள் அதிகமாகுந்ேதா ம், த ேலேய பிரச்ைனகள் நிைறந்த
வாழ்க்ைக இன் ம் அதிகமாகச் சிக்கலைடயாேதா என் பயந்தாள். அதனால்
ெவளிப்பைடயாகச் ெசான்னாள். அன் ம், நட் ற ம், உதவி ம் மட் ேம என் ம்
நல்கிய நல்லவனாகிய அம் மனிதனிடம் இங்கிதமின்றிச் ெசான்னாள். ெமன்ைமயற்ற
வார்த்ைதகைளேய ேதர்ந்ெத த் மனப் ர்வமான கு ரத் டன் ெசான்னாள்:
"எனக்கு ஒ

நா

ம் தி மணம் கிைடயா ."

ெவளிறிப்ேபான கத்தில் ேவதைன த ம்பி நிற்க அவன் ெசான்னான்:
"எத்தைனநாள் ேவண் மானா ம் நான் காத்தி ப்ேபன்..."
ெபண்ைமயின் இயல்பான சா ர்ய ம், ெயௗவனத்தின் உணர்ச்சி ர்வமான
ேமாக ம் வந் ைகையப்பி த் விலக்கும் ன் அ த் ச் ெசான்னாள்:
"ேவண்டாம், அ ேவண்டாம்... எனக்கு ஒ ேபா ம் தி மணம் நடக்கா . அ
நிச்சயம். எனக்காக யா ம் காத்தி க்கேவண்டாம்."
நிஷ்களங்கமான அன்பின் பரந்த மார்பில், ஓங்கிெயறிந்த கட்டாாி ேபால அவ்
வார்த்ைதகள் ெசன் தாித்தி க்கேவண் ம். ேவெறான் ம் கூறாமல் ேபாய்விட்டான்.
வழியில் ஒ நிழல்கூட விழவிடாமல் ேபாய் விட்டான்.
அதற்குப்பிறகு ஒேர சிந்தைனேயா வாழ்க்ைகைய ஒ தவமாக்கிக் ெகாண்டாள்.
ஒ பைழய ஃைபைலப்ேபால மனத்ைத அத ைடய எல்லாத் தளர்ச்சிக ட ம்
சிவப் நாடாவால் இ கக் கட் ைவத்தாள். ச தாயத்தின் நியதிகைளெயல்லாம்
பின்பற்றி ஒ ங்கி நடந் , பாைதயின் இட

பக்கமாகேவ நடந்தாள். 45-75-

50-150-க்கும், 90-200-க்கும் மட் ேம வழிவிட் நடந்தாள். வ டங்களின்
ப க்கட் கைள மிதித் த் தள்ளினாள். பணிவான தினங்களின் வாட்டமிகு

ந்
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ஆவர்த்தனங்கள். அதன் ந வில் ெசய் தீர்க்கேவண் ய பலவற்ைற ம் ெசய்
தீர்த்தாயிற் என்ற ஆத்ம தி ப்தி மட் ம் உண் . தங்ைகயின் தி மணத்ைத
நடத்தினாள். குழந்ைதக ம் கு ம்ப மாகத் ெதாைல ர நகரத்திற்கு அவள்
பறந் ேபானாள். கூட் ல் அைடந் ம் விட்டாள். தம்பி ம் ஒ நிைலக்குவரத்
ெதாடங்கி விட்டான். ட்ைட ம் ேதாட்டத்ைத ம் இதற்கிைடயில் விற்க ேவண்
வந்த . அதனால் என்ன... கடைமகளின் சுைமகைள ஒவ் ெவான்றாகத் தீர்த்
இறக்கியாயிற் . இனி எ
ம் ெசய் தீர்க்க பாக்கி ைவத்தி க்கவில்ைல.ஆனால்
காலம் இதற்கிைடயில் தைலயில் ெவண் க்கள் பின்னிவிட்டன. கன்னங்களில்
ப்
மாய்ந் ேபாயிற் . ெயௗவனம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக விைடெபற் க் ெகாண்ட .
பிாிந்த . கதிரவன் அ வானத்ைதக் கடந்தி க்கிறான். இதற்கு ந ேவ பல ம்
ைழந் வந்தனர்; பல ம் பிாிந் ேபாயினர். இர பகல்கள், நீண்ட வ டங்கள், இப்
பைழய மகளிர் வி தியின் இ ண்ட அைறயி
ந் ெசக்ரட்ேடாியட் வைரயி ள்ள
இ ங்கிய வழியில் இட ஓரமாக ஒ ங்கி நடந்தாள். எவ்வள ேபர்கள்
கூட்டாளிகளாக மாறிமாறி வந்தனர்.
சுமதி, ஆனி, ராைத, ேமாி, இந்திரா,

ேதவி....

ஒவ்ெவா வராகப் பிாிந் ேபாயினர். ஒவ்ெவா சிறிய கு ம்பத்தின்
ஓங்கிய சுவர்கட்குள்ளாக... கு ங்கும் ெகா சுகள் அணிந்த சி பிள்ைளகள்
ஆரவாரத் டன் விைளயா ம் மண் ற்றங்கைள ேநாக்கி... ஒ தண்ணீர்விட்டான்
ெகா ையப் ேபால ெம ந் ஒற்ைறப் றாைவப்ேபால் ஒ ங்கியவளான அந்த
ைமத்ேரயிகூட ஒ காதல் தி மணத்தின் தீரத் டன் ெவளிேய ேபானாள். அவர்கள்
தாய்மாராயினர். சிலர் பாட் மாராக ம் ஆயினர். தம இல்லற ெசௗந்தர்யத்தின்
சுகமிகு ஆனந்தத்தில் ெந ங்கியமர்ந் சலசலத் க் ெகாண்
ந்த அத்
தாய்ப்பறைவகைள, சாதாரண பார்ைவயாளர் ஒ வைரப் ேபாலப் பார்த்தி ந்தாள்.
அதி ப்திமிகு தாகத் டன், நிராைசயின் இ ப்ேபா , பாிதாபமிகு கைளப் டன்
ேநாக்கி நின்றாள்.
- நான் மட் ம் காலால் உைதத்

எறியப்பட்

க்கிேறன்.

ஆட்கள் வ வ ம் இைளப்பா வ ம் பிாிவ மான ஒ தங்குமிடத்தில் இ ள்
அட ம் ேநரம் மாதிாியி ந்த அவ ைடய வாழ்க்ைக! அேத ஒற்ைறய ப்
பாைதேயா ஆஃபீசுக்கும், தி ம்பி வி திக்குமா ள்ள ஒ நைட இைடவிடாமல்
ெதாடர்ந் ெகாண்ேடயி ந்த . ற் ப் ள்ளியற்ற ஒ வாழ்க்ைகச் சக்கரம் ேபாலத்
தாேன
நிர்மாணித்த சிலந்தி வைலயில் சுற்றிச் சுழல்கிறாள்! வ ைமயின் சிலந்தி
வைலயிேலேய எல்லாம்
கிற ...
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நிைன களின் ன் மலர்த்தட் ஏந்தி நின்ற அந்த குல்ேமாஹர் மட் ம் உள்ேள
கண்ணீர் அ விகைள உண்டாக்கிற் . இக் கண்ணீர் அ வியின் கைரயில் ஒ நா ம்
மலராத குல்ேமாஹாின் கீேழ யாைர ம் எதிர்பாராமல் தனித் க் காத்தி க்கிறாள்.
எனக்கு ஒ ேபா ம் தி மணம் ஆகா .
எனக்காக யா ம் காத்தி க்க ேவண் யதில்ைல.
இறந்த காலத்தின் நைடபாைதகளில் தாேன சிதறித் விய அம் ட்கள் நிைனவின்
கா ல் குத்தி இரத்தம் சிந் கிற . ேவதைன உண்டாக்குகிற .
- பாலச்சந்திரன். ஆஷாட மாதத்தின்

தற்

ைவப்ேபால உன் இதய

ந மணத் டன் நீ ஏன் என்ைன எ ப்பிவிட்டாய்? காலம் உன் கண்ணீைரத்

ைடத்

விட்ட . என் கண்ணீர்...?
பாலச்சந்திரைனப் பார்ப்ப ண் ; மனப் ர்வமான யற்சிெசய் தன் ைடய
ெசக்ஷைன மாற்றிக்ெகாண் ேபான பிறகும் சில ேநரங்களில் ஒ ேபா ம் எைத ம்
நிைன ப த்தவில்ைல. நட்பின் ன்னைகைய மட் ம் அளித் ப்ேபானான். ஆனால்,
பார்த்தேபா ம் பார்க்காதேபா ம் அவன் லாபநஷ்டங்களின் க்கமயமான
நிைனப்ைப உண்டாக்கினான். தீவிர ேவதைனயின் தீ நாக்காகக் ெகா ந் விட்டான்.
அவன் தி மணம் ெசய் ெகாண்டான். தகப்பன் ஆனான். வாழ்க்ைகப் பயணத்தில்
ெவகு

ரம்

ன்ேனறினான். ஆனா

ம், இனமறியாத ஏேதா ஓர் சக்தி எந்நா

ம்

அவைள அவன் பக்கமாகக் கவர்ந்த . அவ ைடய வாழ்க்ைகையப்பற்றி ம்,
சந்ேதாஷத்ைதப் பற்றி ம் எப்ேபா ம் கவைலமிகு பரபரப் டன் ெமௗன விசாாிப்
நடத்தினாள். ஏக்கம் நிைறந்த ஆைச டன் மனம் அவள் பின்னாேலேய ெசன்ற .
எப்ேபா ம் ெமௗனமாகப் பிரார்த்தித்த .
- அவ

க்குக் கட ள் க ைண காட்டட் ம்.

அவ ைடய கு ம்பத் டன் பாிச்சயமாயிற் . ெமல்ல அக்கு ம்பத்தின் ஒ
பார்ைவயாளரானாள். அக் குழந்ைதகளின் விைளயாட் த் ேதாழி ம்
அன்பிற்குாியவ மானாள். அக் குழந்ைதகைளக்கட் யைணத்
த்தமிட்டேபா
மட் ம் ெநஞ்சில் தாய்ைம சுரந்த .
ஆனால், அவ் ற கைளப்பற்றி ஜனங்கள் கட்டத்ெதாடங்கிய கைதகள் எைத ம்
அவள் அறியவில்ைல. மயிர் நைரக்கத்ெதாடங்கிய மத்ய வய க்காாியான இப் பைழய
அப்பர் விஷன் கிளார்க்கின் திய உறைவப்பற்றி ஏராளம் கைதகள் ெசான்னார்கள்.
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அவளறியாமல் அவள் வம் க்குப் பாத்திரமானாள். இைளஞர்களான
ப்பணியாளர்க

க்கு, ஒ

ந வய க்காாியின் சிாிப் க்கிடமான சபலம், சூடான

வம்பாயி ந்த . ேபானி ெடயில் கட் ,
ணிக்க யில் தத்தம் உடம்பின்
'ெவயிட் ங்

ப்ஸ் க் தடவி, ெமல் ய ைநலான்

ேகாள சாஸ்திரத்ைதக் காட்

நடந்த

வதிகள்,

மில்' அவைளக் கண்டால் தமக்குள் கிசுகிசுத்தார்கள்.

"கிழவிக்கும், கிழவ க்கும் ஒ காதல்...." தங்கள் வய க்குச் சுமக்க
அதிகமான கைதகைளத் தாேம நடத்திக் காட் யி ந்த அந்த வதிகள்
ைவத் ப் பரப்பினார்கள்.

ந்ததற்கும்
க்கு ழி

"அங்ேகேயதான் தங்கியி க்காளாம்."
"ஒ நாள் ெரண்

ேபைர ம் கன்யாகுமாியில் பார்த்ததாக என் க

ன் ெசான்னான்."

"இத்தைன வயசானப் ற ம் ெவட்கமில்ைலேய, அதான் எனக்கு ஆச்சாியமா
இ க்கு."
அவள் இைதெயான் ம் அறிந்தி க்கவில்ைல. ேநற் த்தான் தன் ைறயாகக்
ேகட்க ேநர்ந்த . ேநற்
தல் தலாகக் ேகட்டேபா ந ங்கிச் சிதறிப்ேபானாள்.
கு ரமான ஓர் விதியின் விைளயாட் ேபால பாலச்சந்திரனிடமி ந் அைத அறிய
ேவண் வந்த .
எல்லாம் பைழய பின்னணியிேலேய நடந்த . ஆஃபீ ன் பின் றம் அந்தி
ெவயி ன் ெபான்ெனாளியில் ழ்கிக் கிடந்த . ைமதானத்தி
ந் காற்
'ஓ'ெவன்
சிய த் க்ெகாண்
ந்த . எதிர்பாராமல்தான் பாலச்சந்திரைனப்
பார்த்தாள். அரங்க ம் கதா பாத்திரங்க ம் எல்லாம் ன்ேபாலத்தான்.
ந க்கேவண் ய பாகங்கள் மட் ம் தமக்குள் மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் வந்தி க்கிற .
"என் கு ம்ப வாழ்க்ைகையத் தகர்க்காம
விலகிப்ேபாேனன்... என இவ்வழியிலாவ
விடமாட்டாேயா..."

சாரதா, நீ வி ம்பிய ேபால நாேன
ஒ ங்கிப் ேபாக என்ைன

ஸ்தம்பித் க் ேகட்
ந்தாள். உணர்ச்சியற் க் ேகட்
ந்தாள். ஒ வார்த்ைத கூட
வரவில்ைல. உள்ேள சுழல்கள் சுற்றிச் சுழன்றன. மலர்கள் விாிந் ெவ த் ச் சிதறின.
ங்கும் ைர ம் கலந் கலங்கிக் குழம்பின. நீண் வி ந்த தன் நிழைல
ஊ
விக்ெகாண் கைளப் ற்ற அவன் நடந் ேபாவைதப் பார்த்தவா பிரமித்
நின்றாள்.
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எங்கும் யா ம் இ க்கவில்ைல. ெகாண்ைட யர்த்தி நின்ற மைல வாைழகள்
இல்ைல. த் நின்ற குல்ேமாஹர் இல்ைல. இளைமயின் அ ம்ெபா ளான
மந்தஹாஸத் டன் நின்ற ஃபர் யாக் ெகா களில்ைல. பழங்கைதைய
நிைன ப த்த யா மில்ைல. ெவற்றான ஆகாயம் மட் ம் இ
ண்டாற்ேபா
ந்த .
காலம் இயக்கமற் ப் பார்த்தி ந்த . ன் ெகாண்ைட யர்த்தி நின்ற
மைலவாைழகளின் பின்னணியில், த் நின்ற குல்ேமாஹாின் இடத்தில்
க்கட்டடங்கள் கட் வதற்காகக் ெகாண் வந் தள்ளிய க ங்கல் ஜல் கள்
குன்றாகக் கிடக்கின்றன.
க ங்கல் ஜல் கள்! தத்தம் கன க

டன் மகிழ்ச்சி நிைறந்த கற்பைனகளில்

மயங்கியி ந்த அப் க்கள், இக் க ங்கற்களின் கீேழ நசுங்கித் ேதய்ந்
கிடக்குமாயி க்கலாம்...
நசுங்கித் ேதய்ந்த மனத் டன் இர
வ ம் கிடந் அ தாள். இைமைய
டக்கூட
யாமல் ேதம்பிய தாள். எல்லாம் தகர்ந் ேபாயிற் .
தா மாறாயி க்கிற ... உறங்காத இரவின் காிய ஜாமங்களில் திடமான
வ
ெசய்தாள். காைலயில் ஆஃபீசுக்குப் ேபான ம் தம்பிக்கு ஃேபான் பண்ணேவண் ம்.
மாைலயில் ஹாஸ்ட

க்கு வா, கட்டாயம் வரேவண் ம், வந்ேத தீர ேவண் ம்.

அப் றம் அவனிடம் ெசால்ேவன்: "இயலா , எனக்கு இனிேமல்
யா .
இயன்றதற்கு ேமேலேய தாங்கியாயிற் . ெசய்ய ேவண் யதற்குேமல் ெசய்தாயிற் .
இேதா, இப்ேபா தளர்ந் ேபாயாயிற் . எனக்கு இனிேமல் ேவைல ெசய்ய
நீ வி ம்பினாயில்ைலயா... அ ேபால நான் ராஜினாமா ெசய் விட்ேடன்.
எங்ேகயாவ ேபாகலாம். நான் இேதா தயார்"
ட்ெரயினிங்

ந்

வந்த பிறகு அவன் அ க்க

யா .

ெசால்கிறான்: "எதற்காக இந்தக்

ேக ெகட்டேவைல இனிேமல்? விட் த்ெதாைல. ெபாியக்கா... உன்ைன ம் ேசர்த் க்
காப்பாற்றத் ேதைவயான பணம் எனக்குக் கிைடக்கிறேத"
உலகம் தனக்கு மட் ம் அநீதி இைழக்கிற

என்ற ேவ ன்றிய நிைனப் டன்

பார்த்ததினா ம், தான் க ப் க்கண்ணா வழியாகேவ ேநாக்கியதா
அப்ேபாெதல்லாம் நிைனத் க்ெகாண்டாள்.

ம்

--ஒ ஐ.பி.எஸ். காரன் தன் தமக்ைக ஒ ெவ ம் குமாஸ்தா என்
ெசால் க்ெகாள்ள ேவண் யி ப்ப அவ க்கு இப்ேபா அவமான கரமானதாக
இ க்கிற . அவ

க்கு வந் ெகாண்

க்கும் ெபாிய தி மண ஆேலாசைனக

க்கும்,

53
உயர்ந்த கு ம்ப சம்பந்தங்க க்கும் ன்னால் அக்காவின் ேவைல அவ க்குக்
ேக ெகட்டதாக இ க்கிற ! ேமாசமானதாக இ க்கிற ! அவ ைடய
ஸ்டாட்டஸுக்குக் குைற ண்டாகிற . ஒ ேவைள அந்த ஆேலாசகர்கேள அைதச்
சுட் க்காட் யி க்கக்கூ ம். உன் ைடய இந்த ஐ.பி.எஸ். ைஸச் சம்பாதித் க்
ெகா த்த அக்காவின் இந்தக் ேகவலமான ேவைலயின் குைறந்த சம்பளம்தான்
என்பைத நீ ாிந் ெகாள்வதில்ைல. உன் ைடய ேபா ெகௗரவத்தின் களங்கத்ைத
மைறப்பதற்காக, தயாளமான இந்த ேயாசைன. ஆனால், எனக்குப் ாிகிற .
இன்ெனா

பய ம் இ ந்த . தம்பி மணம் ெசய் ெகாண்

கு ம்பஸ்தனாகும்ேபா , தான் அங்கும் ஒ
கு ம்ப சங்கீதத்தில் ஒ

அதிகச் சுைம ஆகிவிட மாட்ேடாமா? அக்

அபஸவரமாக ஆகிவிட மாட்ேடனா? மிக ம் அ ர்வமாகேவ

கிைடக்கும் தங்ைகயின் க தங்களில் மட் ேம இ ப்பதாகத் ேதான் ம் அந்த இரக்கம்,
தய , இவ் ணர்ச்சிகைள மட் ம்தாேன அதன்பின் கைடசிவைர எங்ேக ம்
எதிர்பார்க்க ேவண் யி க்கும்.
பாவம் ெபாியக்கா! யா மில்ைல. ேபாக இடமில்ைல. எைதயாவ
ெசால் க்ெகாண்
ப்பாள். நீ ெகாஞ்சம் ெபா த் க்ெகாள்ளக் கூடாதா"
எதிர்காலச் சிந்தைனைய ெவளிக்காட்டாமல், அவ ைடய ேயாசைனையப்
ெபாிதாக எ த் க்ெகாண்டதாகக் காட் க் ெகாள்ளாம ம் ெசான்னாள்:
"என்னவானா ம் இத்தைன கால ம் ஆயிட் ேத..... ேவற கஷ்டம்
ஒண் மில் ேய.
யா ண்
ேதா றேபா விட் டலா மில்ைலயா."
ஆனால் இேதா இப்ேபா விலங்கு இ கிவிட்
இனிேமல் திறந் ேபசினால்தான் தி ப்தியாகும்.

க்கிற . கதிெகட்

க்கிேறன்.

யா தம்பி, ெகாஞ்ச ம்
யா . நான் ேசார்ந் ேபாயி க்ேகன்.
ெவளிப்பைடயான ஏளனத்ைத ம் திட்ைட ம் விட ேவெற
ம் பரவாயில்ைல.
ஆனால் காைலயில் ஆஃபீசுக்குப் ேபாகேவண் வரவில்ைல. ஃேபான்
ெசய்யேவண் வரவில்ைல. அதற்கு ன்ேப அவன் வந் ேசர்ந்தான். தம்பி
வந்தி க்கிறாெனன்
நிைனத்தாள்:

ெதாிவித்தேபா , மா ப்ப களி றங்கிக் ெகாண்ேட

- கட ள் எல்லாவற்ைற ம் ன் கூட் ேய அறிந்தி க்கிறான். அவைன
ன்னாேலேய ெசால் அ ப்பியி க்கிறான்.
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ஆனா

ம் கண்ட டன் பதறிப்ேபானாள். வழக்கத்திற்கு மாறாக

உத்ேயாகேவஷத்தில், ேவைல அவசரத்திற்கிைடயில் பாய்ந் வந்தாற்ேபால,
தீஜ்வாைலேபால சிவந் ஒளிர்கிற . திக்பிரைம ெதளிவதற்கு ன்ேப இ
ழங்கிய .

கம்

"நீங்க என் சேகாதாின் ெசால் க்கேவ ெவட்கமாயி க்கு. தைல நிமிர்ந்
நடக்க
யைல. ெவட்கம் மானமில்லாத....கஷ்டம்!!... நான் உங்க தம்பியில்ைல.
உங்கேளா எனக்கு எந்த உற மில்ைல. அந்த கிழவன் அ ஸ்ெடன்ட்
ெஸக்ரட்டாியின் ைவப்பாட் யாகேவ இ ந் க்குங்க...."
இயக்கமற் நின் ேகட்டாள். கண்ணீர் இல்லாததனால் அழவில்ைல. நாண ம்
மான ம் இல்லாதவள்தாேன. அதனால் தைல குனியவில்ைல.. உணர்ச்சியற் நின்
ேகட்டாள். ெசான்ன ைகேயா அவன் ெவளிேய ேபானான். - ஒ
யற்காற் மாதிாி.
குழந்ைதப்ப வத்தி
ந்ேத அவன் ன்ேகாபி. எகிறிக் குதிப்பவனாயி ந்தான்.
ெபா ைமயற்றவனாயி ந்தான். ச*கிப் த்தன்ைம யற்றவனாயி ந்தான். ஆனால்
எப்ேபா ம் அவன் பல னனாயி ந்தான்.
அ

ஸ்ெடன்ட் ெஸக்ரட்டாியின் ைவப்பாட் !

- இவ் வார்த்ைதகைள என்
குழந்தாய்!
அவ

கத்ைதப் பார்த் ச் ெசால்ல உன்னால் எப்ப

ந்த

ைடய ைகயில் ப த் வளர்ந்தவன் அவன். அவள் ஊட் க் ெகா த்ேத

சாப்பிட்டவன். அவ

ைடய தாலாட்ைடக் ேகட்

உறங்கியவன். அவள், தா ம்,

அண்ண ம், அக்கா ம் எல்லாமா யி ந்தாள். அன்ேபா வளர்த்தாள். எைத ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல. வாழ்க்ைகயி
ந் எ
ம் எதிர்பார்க்கக் கூடாெதன்ற
கசப்பான உண்ைமைய ெவகு சி வயதிேலேய கற்றி ந்தாள் அல்லவா. ஆனால்
இ ... இ ....
கு ரமான இக் குத்தல்... இைத ஒ ேபா ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. ஆ தைலத்
ேத வந்தேபா , ேத தைலத் ேத
எந்தவித உற மில்ைல"

ஓ

வந்தேபா ... "உங்க

டன் எனக்கு இனி

எல்லாம் எவ்வள சுலபத்தில்
ந் விட்ட . ெவ ம் நீாில் வைரந்த ேகா கள்
ேபால... கடந்த காலத்தின் கத கைள அைடத் ப் ட் வ இத்தைன சாதாரணமான
ெசயலா?
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மனம் பட் ச்ேசைல ம் தறித் ணி ம் உ த்

ெவளிேய ஓ ற் .; இ ப் ச்

சலங்ைக ம் அைரச் சதங்ைக ம் கு க்கிக்ெகாண் ஓ ற் ; இளம்ப வத்தின்
பசுைமயான பள்ளத்தாக்குகைள ேநாக்கி. அங்ேக எண்ணற்ற க்களி ந்தன. அப்
க்கைளப் பறிக்க வி வி ப்பாக நடந்தாள். ேவ! உதிர்! என் கூவியைழத்தாள்.
கா ல் ள் குத்தினால் என்ன...? ைகயில் கீறல் வி ந்தாெலன்ன...? தி ம்பி வந்த
ேபா கூைட நிைறயப் க்கள் இ ந்தன. அப் க்கைளப்ேபாலேவ மலர்ந்த க ம்.
ஆனால் எல்லாம் எவ்வள சட்ெடன்ேற வா க்க கின. ைஜயைறயின் வாயி ல்
ெகாண் ைவத்தேபா பாட் ெசான்னாள்: "இெதல்லாம் ைஜக்கு உபேயாகிக்காத
க்களாச்ேச மகேள..?
ஒன் க்குக்கூட த்தட் ல் இடம் கிட்டவில்ைல. ற்றத்
கிடந் அைவ வாய்விட் அ தன. பிறகு வா க் க கின.
-- ைஜக்கு உதவாத

ைலயில் குப்ைபயில்

க்கள்!!

வ டங்களின் ேவதைன உைறந் ேபான இதயத் டெனன்ற ேபாதி ம்
சாந்தமகாேவ ேகட்கிேறன் பாட் .. எாிச்சல் ெகாஞ்ச மின்றிக் ேகட்கிேறன் பாட் ...
-அன்
அல்ல

அவ்வார்த்ைதகைளச் ெசான்ன

அன் நிைறந்த அந் நாவால்தாேனா...?

இ ண்ட எதிர்கால விதியின் காிநாக்காேலா..?

ஆகாயத்தின் ஆழ்ந்த இ ளி
ந் ஒ சாபக்ேகட்ைடப்ேபால அவ் வார்த்ைதகள்
வாழ்க்ைகயில் வந் விழ்ந்தி க்கின்றன.அ ந்தச் சுட் ச் சிாிக்கின்றன. க க்கி
அாிக்கின்றன.
- ைஜக்கு உதவாத நான்தான் பாட் !...நாேனதான்... யா க்கும் ேதைவயின்றி
எதற்கும் உபேயாகமில்லாமல் இேதா சி எறியப்பட்
க்கிேறன்.
ைஜக்கு ேவண்டாம்.
சாாிக்கு ேவண்டாம்.
வாழ்க்ைகயின் குப்ைபயில் கிடந்
-----------------------

அ கிேறன்.வா கிேறன்...
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5. பாம்
வார்னிஷின் ஈரம் உலர்ந்திராத ஜன்னல் கம்பிகளி
நிலெவாளி, பனியில் ேதாய்ந்த இன்ெனா
ஜன்ன ன் வைலத் வாரங்களி

ேட ஊ

ம் தி வாதிைர

மஞ்சள் நிறக் குவியலாயிற் . கூடேவ

ேட வட்ட நிழல்க

ம் ேசர்ந்

வந்

வி ந்தேபா ,

காவிநிறம் பளீாிட்ட நிலத்தில், ைக வண்ணத்தி ம் காவிய அலங்காரத்தி
சூர்யகாந்திப் க்களின் வழிவந்த ஒ அழகு தாிசனம்.
"வின்ெஸன்ட்" - ைகெய த்

மட் மில்ைல.

யா ைடய கால ேயாைச ேகட்கிற ? சாிவாக ைவத்த ஒ
கத்தில் கட்ைட மயிரடர்ந்த ஒ

ம்

குள்ள மனிதன்., தன்

த் ேதங்காய் ேபால

ைடய காைத அ த் க்

காத க்கு சமர்ப்பித்த ைபத்தியக்காரன் வான் ேகா(க்), இல்லாத காதின் பாதிைய ம்
இறக்கியணிந்த ஃெபல்ட் ெதாப்பியில் மைறத்
ேபாகிறான்.

ைவத் , ஏேதா ெசால் விட் ப்

வாழ்த் க்கள் என்றா? வ ந் கிேறன் என்றா? நிலவில் விாி ம் சூர்யகாந்திப்
க்கள்! நீ கவனித்தாேயா? அவன் தன்ைனத்தாேன ேகட் க் ெகாண்டான்.
மனத்தின் மாயா ேமாகங்கள்.
ேவதைனயில் குைழத்த ஆன்ம சர்ச்ைசேய வான் ேகாவின் கைல. நான்
எனக்குள்ேளேய னகும்ேபா என பாட்ைடப் பா கிேறன். என் ைடய வண்ணக்
கலைவகள் இைழபிாிந் நாட் யமா ைகயில் எ சித்திரங்கள் உ வம்
ெகாள்கின்றன. கைல, ஆன்மெவளிப்பா
கைலக ம் ஆன்ம சர்ச்ைசகள் என்பேத

என்கிற தத் வம் பாதித் தவ . எல்லாக்
க்க சாி.

அவன் ஆன்ம வாதத்தில் ேபரார்வ ற்றவன். கைலஞனாக ேவண் ெமன்ற
ஆவ னாலல்ல. அ அவ ைடய இயல் . சுரப்பைதவிடப் பாைல அதிகமாக
உள்ேள உறிஞ்சும் ஒ பசுவின் ம யப்ேபால மண இரவி ம் விசித்திரமான இந்த
சுபாவத்தி
ந் அவனால் தப்ப
ய வில்ைல.
ப்ெபண் கட்
ல்
ப த்தி க்கிறாள். மணவாளேனா நான்கு குதிைரகைளப் ட் மேனாராஜ்யத்தில்
சஞ்சாிக்கிறான்.அந்த சஞ்சாரத்தினிைடயில் கண்ணில் ப ம் காட்சிகேளா அவன்
சல்லாபிக்கிறான். மனித மனத்திற்கு

ன்

ஊசலா ம் தன்ைம. ஃெபய்த், ஃபான்ட

ேபாக்குகள்: நம்பிக்ைக, குழப்பம்.
, ஃப்ராக்ெமன்டட்னஸ்.
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ஒவ்ெவா வ ைடய ெபர்ஸனா ட்
ம் இந்த குணங்களின் ஏற்ற இறக்கங்கைளப்
ெபா த்தி க்கும். குழப்ப ம் ஊசலா ம் தனைம ம் அவனிடம் நிைறய உண் .
நம்பிக்ைகயின் சிறிய பங்குதான் உண் . அதனால் அவன் சந்ேதகப் பிராணியாக ம்
சிதறிச் சிந்திக்கும் தன்ைம ெபற்றவனாக ம் ஆனான்.
மனத்தத் வ ஆராய்ச்சியாளர்களின் சித்தாந்தத்ைத அவன் ஒ ேபா ம்
ஆதாித்ததில்ைல. ஆகாயக் ேகாட்ைடகைள உ வாக்குவதற்கு பதில் இந்தப்
ண்ணியவான்கள் பாதாளத்தில் கிண ெவட் கிறார்கள். உண்ைமயின்
உன்னதங்களில் ேதவைத என்ப ேபால, மனத்தின் ஆழங்களில் பிசாசுகள்
கூடைமத் ப் பார்க்கின்றன ேபா ம். தாய் நாட் ல் ெவந் லர்ந்த நாகாிகத்தின்
சுைமேயா வியன்னா நகாின் ெத
திகளி ம், ஆஸ்பத்திாி வராந்தக்களி ம்
அைலந் திாிந்த
க்மண்ட் ஃப்ராய் க்கு அவ்வாறன்றி ேவ விதமாக ேயாசிக்க
ந்த .
த

தல் பாவத்தின் ள்ளிக் குத் க்கள், யேஹாவாைவப் றக்கணித்த அந்த

ைடய ஆத்மாவின் அ க்குகளாக ம், ஒவ்ெவா
மாகப் பாிணமித்தன

அ க்கிற்கும் ஒவ்ெவா

ங்?
மற்ெறா

கள்ள நாணயம்!

மனத் தத் வத்தில் ெகாஞ்சம் கீைழநாட் ச் சிந்தைனகைள ம் கலக்கி
ஊற்றினார். ெவண்கல ஓட்டால் ெசய்த இந்தக் கள்ள நாணயங்கைளப்
பாக்ெகட் ல் இட் க் கு க்கி, கைலஞர்கள் வியாபாரம் ெசய்கிறார்கள்.
ல உ வங்கெளன்
ழங்கி விமாிசகர்கள் விமாிசனம் சைமக்கிறார்கள். தல்
பாவத்தி
ந்
தல் உ வத்திற்கு அதிக ரமில்ைலெயன்
அறிந் ெகாள் ங்கள்.தாித்திரம் பி த்தவர்கள்! மனித இதயத்தின் ஆழங்களில்
ட்ைடயிட் ப் ெப கும் தைலக் குட் களின் ெகாட்டாவிையப்ேபால கைல!
கைரைய எட்டாமல் தி ம்பிப் ேபாகும் அைலகைளக் குறித்
ெதாி மா? தாங்கள் பளபளக்ைகயி

உனக்கு ஏேத

ம் கண்களில் இ ள் சூ ம் தாரைககளின்

ம்
க்க

சங்கீதம் ேகட்ட ண்டா? அவ்வளெவல்லாம் ஏன், நீங்கள் வி ல க்ைகயில்
உதட்
ந் உதி ம் ெவப்பத் தினால் சுற்றி
ள்ள ற்ெகா கள் வா வைதக்
கவனித்த ண்டா?
என்னவாக இ க்கும் காரணம், கல்யாணச் சடங்குகள் கழிந் மண மகளின்
அைறயில் பிரேவசித்த உடேனேய தல் தலாகச் சூர்ய காந்திப் க்களின் பகற்கன
மயக்கத்தில் ஆழ்வதற்கு! குழப்பம்? சிதறல் மனப்பான்ைம? அவன் சூர்யகாந்திப்

ம்,
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அவள் சூர்ய

ேமா? அவ

ைடய ஒவ்ெவா

அைசைவ ம் அ

ேவண் ய ஒ

காய் மட் ேம தான் என்பேதா குறிப் ?

சாித்

நகர

நிழ ம் நிற ம் இைணத்திட்ட ேகாலங்களில் சில அைச கள் , சற்
ர
பந்த ட் நிற்கும் ளி மாவின் இைலகள் காற்றிலா ைகயில் நிழல்கள் சூர்யகாந்திப்
க்களின் கன்னங்கைள வ
கின்றன. அக் காட்சிையக் கண்டேபா அவன
நிைன , இளம்ெவயி ல் குளித்த ஒ

மணிநாகத்ைதப் ேபாலச் சற்

ேநரம்

தைல யர்த்தி நின் , ஒன்றிரண்
ைற கு ங்கியா , கைர ம் மின்ெனாளி ேபால
மற்ேறாாிடத்திற்கு ஊர்ந் ேபாயிற் . மாவிைலக்கு இஸ்திாிப் ெபட் யின்
க்கி ைடய சாய ண் . அயர்ன் பாக் ன் க்கு! இ ஒ பிரமாதமான
உதாரணமாயிற்ேற!
கத்தில பா
ைடத்

ண்ணி ெகாண்ட அக்கா, வியர்ைவத்

வழித் , சிவப் ம் க ப் ம் சி சி

ளிகைளச் சுண்

விரலால்

ள்ளிகளிட்ட ப்ள சுக்கு இஸ்திாி

ேபா கிறாள்,. இஸ்திாிேயா, இஸ்தினிேயா, என்ன மண்ணானா
சிாித்தான்.

ம் சாி, அவன்

அக்கா, அக்கா, காக்கக்கா.
மரத்தின் கீேழ தவைளக்கா.
அக்கா ஒ

நாள் அவைன ம்

க்கிக்ெகாண்

சிேநகிதிக

டன் ேசா

சைமத்

விைளயா ைகயில் அவள் உரக்கக் கூறிய வார்த்ைதகள், ெசங்ெகாட்ைட மரத்தின்
கிைளயில் ஒ காக ம், அ யில் ஒ மரத் தவைள ம் இ ந்தன. பிற்பா அவைன
இ ப்பில் ைவத் நடக்கும் ேபாெதல்லாம் அவன் அவ்வி அ கைள ம்
பா க்ெகாண்
த்தக ம்

ந்தான். அவன

ண் ப் ெபன்

அக்கா க்கு இறகுக

ம்

தற்கவிைத. அ

மாகப் ேபட்
வல்க

ம்

எ ெவன ஆராய, ேநாட் ப்

காண்பவர் வ ம் நல்ல நாெள ேவா?
ைளத்

ற்றி்த் தைழத்த ேபா

ேவ க்க கி
ந் ஒ
வன் ேகாழி ெகாஞ்சிக் கூவிய . ஒ கர்சீப் ஆசாமி,
ைவத்யன் அறிவித்தான்: தைலமயிைர
ந் இ க்கிப் பிழிந் இ த்தால்
பா

ண்ணி உதி ம். அம்மா ெசான்னாள்: "என்ன ைம ைவத்யேர, அ

அவள்

கத்தழகு. பிய்க்க ம் ேவண்டாம்; படர ம் ேவண்டாம். அ இதயத்தின் காாியம்.
அஷ்டாங்க ஹி தயத்தி ைடயதல்ல". அயலார் லட்சணம் ெசான்னார்கள்:
பா ண்ணி குன்றிமணிக்ெகாட்ைடயளவாைகயில் அவ க்ெகா மணவாளன்
வ வாேன, ஒல்
ம் பலவா
நின் பார்த்தால் அக்காவின்

மான ஒ அ ம் மீைசக்கார நாயர்! ெகாஞ்சம் ர
க்குப் பா ண்ணி அவளணிந்த நீலக்கல் க்குத்தியா
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ெமனத் ேதான் ம். க்கியமாக, ெகான்ைனகள் க்கும் ேநரங்களில்;
காயேலாரங்களில் காிமீன் கூட்டங்கள் ஞ்ைச நிலங்களில் ரண் தா ம்
ேவைளகளில். அவன் கல் ாி ட் ஊ க்கு வந்த சமயத்தில் தான் அவள்
தன் தலாக அத்தானின் கண்ணில் பட்டாள். ேமட மாதத்தில் ேவஷ் ம ையச்
சுற்றிக் கட் , ைகயிெலா பைனேயாைல விசிறி டன், வி ல த் க்ெகாண் ,
நாட் ப் றத்தின் சந் களி ம் குளக்கைரகளி ம் சுற்றி நடக்கும் காலம்.
கல்யாணப்ேபச்சு, நிச்சயதார்த்தம், கல்யாணம் எல்லாம் சிக்ெகனத் தீர்ந்தன. தீ பறக்கும்
ேமட மாதம் கழிந் இடவப் பாதியின் இ
ம், மின்ன ம், மைழ ம் கூ ய ேபா
அண்ைட ேவ க்குப் பக்கத்தில் வந் நிற்கும் மீைசக்கார இைளஞன் அவன
அத்தானாகிவிட்டான். அப்ப ேநர்ந்தேபா எதற்காகேவா இவ க்குக் ேகாபம்
வந்த . அக்காவின் ெபான் வண்ைட அவன், "அந்த ஆசாமி" என்
குறிப்பிட்டான்.

மட் ேம

"அந்த ஆசாமி இல்ேலடா" அம்மா ெசான்னாள் ,"ஒன் அத்தான்"
"ஊகும்! அத்தான் இல்ைல. அக்காவின் சம்பந்தக்காரன்"
அக்காவின்

க்குப் பா

ண்ணி

க்குத்தியல்லெவன்

அவன் ாிந்

ெகாண்
ப்பான். ஆனா ம் அைத உாித்ெதறிய அவ ம் வி ம்பவில்ைல, அவள
அதி ஷ்டம் அவ ைடய
ம். அ ம் மீைசக்கார க்கு அாிசிப்
பா

ண்ணிக்காாி.ஃெபய்த், ஃபான்ட

, ஃப்ராக் ெமன்ட்டட்னஸ்!

அக்காவின் கல்யாணம் தட டல்பட்ட . அன் காைலயில் வழக்கத்திற்கு மாறாக
அவைன ம் அைழத் க்ெகாண் அவள் ேகாயில் குளத்தில் குளிக்கப் ேபானாள்.
ப த் ைறயில் அவ ம், அக்கா ம், மஞ்சள் பா ேபாலப்
க்ைக உரா ம் இரண் நாைரக ம் மட் ேம

மலர்ந்த மரக்கிைளயில்

அக்கா த ல் அவைனக் குளிப்பாட் னாள். அவன் ஓரமாக நின்றான். அவன
ஈரக்ேகாவணத்தி
ந் நீர்த் ளிகள் ெசா ெயா கிப் ல் னியில் வி ந்தன.
"நான் ேபாயிட்டா ஒனக்குக் கஷ்டமாயி க்குமில்ேல?" மார்
ம் ேசாப்
ெபாங்கும் அவள ேகள்விக்கு அவன் பதில் கூறவில்ைல. அவன கண்கள்
சட்ெடன்
ற்ெகா யி
ந்தெவா சிவப் எ ம்பின் பக்கம் தி ம்பின.
"நீ ஒ க தெம தினா நான் ஒடேன வ ேவன். வ ம்ேபா
ெகாண் ம் வ ேவன். "
அவன் சிாித்தான்.

உனக்கு ஏதாவ

ைர
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ஆனால் அவன் அக்கா க்குக் க தேம அ ப்பவில்ைல. எ திய க தங்கைளக்
கிழித்ெதறிந்தான். கிழித்ெதறிந்த க தங்களின் வாிகைள நிைனத் ச் சிாித்தான். அவள்
வாக்கு தி ெகா த்த "ஏதாவ " ெகாண் வந்த மில்ைல.
அதி ஷ்ட அைடயாளமான பா ண்ணி அலங்காிக்கும் க்கு மட் மல்ல; அழகு
திைகந்த ெவண்ைமயான நீண்ட ெம ந்த ைகவிரல்க
ண் அவ ைடய
அக்கா க்கு. கல்யாணத்தின் ம நாள் அவ ைடய விர ல் கிடந்த ேமாதிரத்தின்ேமல்
அவன தி ஷ் வி ந்த . ேமாதிரத்தின்ேமல் ஒ எ த் பி.
"என்ன இ பி?"
அவ க்குத் ெதாிந் ம் அைத விசாாித்தான்.
"பஃ ன்"
அக்கா சிாித்தாள். அவ

ம் சிாித்தான்.

"இல்ைல ல் டாக்" அவன் தி த்தினான்.
"ேபாப்ேளாப்ேளா" அவள் குைரத்தாள்.
அவன் ள்ளி நாையப்ேபாலப் பல் ளித் க்காட் னான். சட்ெடன்

அவன

அக்கா அவைனக் கட் யைணத்தாள். அவள் அ தாேளா? அப்ப யானால் எதற்காக?
இப்ேபா தன ைகவிர
ம் ஒ ேமாதிரம். ேமாதிரம் இட்டவள் கட்
ல்
சுவர்ப்பக்கம் தி ம்பிப் ப த்தி ந்தாள். ேமாதிரத்தின்ேமல் "எஸ்" என்ற எ த்
இ க்கிற . எ த்

ெச க்க ன் பின்னணி நிறம் நீலமல்ல, ெமஜன்டா.

நாைளக்காைலயில் அக்கா வந் என விர ல் கிடக்கும் ேமாதிரத்தில்
ெச க்கியி க்கும் எ த்தின் ெபா ெளன்னெவன் ஆராய்ந்தால் நாெனன்ன
ெசால்ேவன்?
சூர்யகாந்தி?
ஸுர சுந்தாி?
ஸுப்ாியா?
ஸுன்னா கி?
அைத மட் ம் ெசால்லமாட்ேடன்- ஸரளா. ெமன்ைம ம் ெகாஞ்ச
அ ைமப் ெபயர். உச்சாிக்ைகயில் நா

னியிெலா

ம் ஒத்திைணந்த

லாவக ம் தண்ைம ம்,
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பாவகீதத்தின் ஆரம்பம்ேபால மணி காஞ்சி வி த்தத்தில் கைரந்
களகாஞ்சியி

ம், உபஸர்ப்பிணியி

ேச ம்.

ம், உபஸர்ப்பிணி!

ெமஜன்டா அவ க்குப் பிாியமான நிறம். மணிகாஞ்சி வி த்தத்தில் அைமந்த
கவிைதக ம் அவ க்கு இஷடமானைவ. ைனப்பான வண்ணக் கலைவயில்
ெம கியைவ அவன வி ப் ெவ ப் க்கள். மங்க ல் பற் த ல்ைல. வாழ் ம்
சா ம் ேபால அ க ேகயி ப்பி ம் இைணயாமல் அவன வி ப் ெவ ப் க்கள்
வாழ்கின்றன.
பிஸ்மில்லா கானின் ெஷனாய் இைச அவ

க்கு மிக வி ப்பம். ஆன்மாவின்

ேதம்ப ம், ெமன்ெனா க ம் கலங்கித் ெதளி ம் ராக மா ைக. அவன
நிறத்தில் ஓவியங்கள் மிகக் குைற .
வான் ேகாவிடம் அவ

பிாியமான

க்கு மதிப் ண் . வர்ணப் ெபா வல்ல வான்ேகா

சித்திரங்களில்;
ப் நிைறந்த உணர்ச்சித் வல்கள். நிறங்கெள ம் ெபண்
பிள்ைளகள் நீண் நிமிர்ந் ஊஞ்சலா ைகயில் ெமஜன்டா என்ற சுந்தாி
விைளயாட்
ந் வி பட் நின் ெசால்கிறாள்: "நான் நிறங்களின் ராஜகுமாாி.
உங்கள் கூட்டத்தில் விைளயாட மாட்ேடன். " நாட் யக் கைலயில் அவ க்குக்
கிஞ்சித் ம் ஈ பா ல்ைல. அங்க அைச களின் அழகில் ஆன்மாவின் அழகு
ேசார்ந் ேபாகும், அவ்வள தான். கு
அவமானகரமான ஏேதா ஒன் ண் .
அவ

க்குப் பி த்த

ல்: "ஒ

ங்கும் சைதயைசவி

காலத்தில் ஒ

ம், இைழ ம் விர

ம்

ட்டாள் வாழ்ந்தி ந்தான்"

ஆயிரத்
ன்
க்கும் அதிகமான பக்கங்கள் ெகாண்ட ந னம். அதன்
பைடப்பாளி மிஸ்டர் எஸ். ப்ாிக்ஸ். இவர் சிரஞ்சீவியான உலகப் கழ்ெபற்ற இலக்கிய
கர்த்தா. ஆனா ம் உங்க க்குத் ெதாிந்தி க்க சந்தர்ப்பமில்ைல. மிஸ்டர் எஸ்.
ப்ாிக் ன் மாஸ்டர் பீஸ் இன் ம் பிரசுாி்க்கப்படவில்ைல.
வ ம்
எ தப்பட மில்ைல. உலகத்தில் ெமாத்தம் ஒேர ஒ ப்ாிக்ேஸ உள்ளார். உலகத்தில்
இன் வைர ஒளி காணாத ெப ைமக்குாிய ந னத்ைத உ வாக்கிய மிஸ்டர் எஸ்.
ப்ாிக்ஸ்.
அவர் அவன்தான்!
ப் ைதந்

கிடக்கிறாள். உறங்குவ ேபால் ந க்கிறாள். ெபண் விக்கிரகேம,

உனக்ெகன்ன ெதாி ம்?
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"ஒ காலத்தில் ஒ
ட்டாள் வாழ்ந்தி ந்தான்". அதிசயங்கள் வித் ன் வ ம்
விைளவ ம் ட்டாள்தனத்தின் கதிர த்த நிலத் ப் பயிாில்தான். தான் அவ க்ெகா
ஆச்சாியத்ைதக் ெகா க்கப் ேபாகிேறாம். அ கதிராைகயில் அவள கன்னங்களில்
குழிக ம், குழிகளில் ைர ைரயாக த் ம் பவள ம் விாி ம். அந்த இரத்
தினங்களின் ம் ம் சிைய ம் அவன் உதட் லணிவான். கீசகன் ேவஷம் கட் ம்
கா ங்ஙல் சங்கரப் பணிக்காின் அாிதாரம் சிய கத்தில் காக்காய்ப் ெபான் கள்கள்
மன் வைத அவன் பார்த்தி க்கிறான். மணிக்கட் சுற்றளவில் திாியிட்ட
நிைலவிளக்கின் ஓங்கிெயாித னிைடயில் பவழச் சிவப்பான உத களி ம், பச்ைச
நிறமான கன்னங்களி ம் ெபான்னைல ேபால மின்னிய காக்காய்ப்ெபான் கள்கள்.
கீசகனின் ெகஞ்ச

க்கு அ

ஒ

ேமம்பா

நல்கிய . அந்த அாிதாரத்ைத ம்,

காகாகாய்ப்ெபான் கள்கைள ம், ேவஷங்கைள ம் அழிக்காமல் கீசகப்பணிக்கைர
ஒ ெபண்பிள்ைள அைழத்தாெளன் ேகள்விப் பட்டைத ம் அவன்
நிைன கூர்ந்தான். யார் அவ

க்குத் ேதைவ? கீசகனா, அந்த ேவஷம் கட் ய சங்கரப்

பணிக்கரா? கீசகன்தான். இல்லாவிட்டால், ெநற்றிச் சுட்
ம் சட்ைட ம்
அவிழ்க்காமல் ேநராக வரேவண் ெமன அவள் ேவண் க்ெகாண்
ந்தி க்க
மாட்டாள். மனிதனல்ல, கைலேய அவ ள் காமம் ட் ய . ஆனால், தான்
கீசகனல்ல. தனத கில் ப த்தி க்குமிவள் ைஸரப்ாி மல்ல. இங்ேக ேவதைனக
ேவதைனயில்ைல. மனச்ேசார் க்கு மதர்ப் மில்ைல.

அைறயில் சூழ்ந்

நில ம் பாிமளம். சுகந்த ேரைககளின் இன்ேனாைச மிகு

ரஸக்கிாீைட. பன்னீ ம்

ல்ைலப்

ம், எாி ம் ஊ பத்தி ம், கஸ்

க ஞ்சாந் ம், ெபௗட ம் பாலராம ரம் பட் ச் ேசைல ம், ேநாிய
வார்னீஷும், நிழல் விாித் அைச ம் மாந்தளிர்க ம், சூர்யகாந்திப்
பாிமளங்களின் கி கி ப்
ம் ம் ஸ்வர ராக லஹாி.
அைவக

க்கிைடயி

நாதம்ேபால ேவ பட்
இைணப் க்க

க்கு

ந்

ஒேர ஒ

கட்டவிழ்ந்

ாி கலந்த
ம், காயாத
க்க

ம்-

மணம், பிஸ்மில்லா கானின் ெஷனாய்
அவன

ள், எழில்மிகு கற்பைனக

ள்

க்கி
திர்ந்

ள், நரம் மண்டலத் ள்,
ேச ம் அவ

ைடய மணம்,

கல்யாண சுகந்தம், ெஷனாய் நாதம் காதில் உல ைகயில் அவன் ன்
கத்திைரயணிந்த ஓர் ேபாைதத ம் ேபைத ேதான் கிறாள். ெநற்றியின் நீளவாகில்
சந்தனப் ள்ளிகள். ெமல் ய கத் திைரயி ேட ம்
வங்க க்கு ேமேல வைளந்
மின் ம் ள்ளிகள். அவ க்குச் சற் உப்பிய கன்னங்கள். அவள் ந ந ேவ
கத்திைரைய விலக்கி இட கண்ணால் சாய்ந் ம் சாிந் ம் பார்க்கிறாள்.
ஹிந்தியிேலா, குஜராத்தியிேலா இரண்ேடா நான்ேகா வார்த்ைதகள் ெமாழிகிறாள்.
அ கி
க்கும் ேதாழியாின் கா களில். நாணத்தால் மழைலேபசும் ஒ ெபண்.
மன ள் மயக்க ட் ம் மணம்.
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"மணம், மனிதவாழ்

இவற் க்கிைடயில் ெதாடர்ந்

நில ம் உற ண் .

தி மணெமன்றால் கல்யாணம். மணவாள க்கு மண வாட் . மணம், மலாின
ேபாலேவ இளைமயி ைடய ம் சத்தாகிற . ஜீவ ைடய ம் லகாரணம். அவ

ம்

அவ ம், அவ க்கும் அவ க்கும் விதித்த பாிமளத்ைதத் ேத ம் பிரயாணத்ைதப்
பிேரைம என அைழக்கிேறாம். அவர்க ைடய பாிமளங்கள் கூ
ம் குைறந் ம்
ெதளி ம் ேதட ம் மிக்க தாள லயங்கைளச் சம்பாதிக்ைகயில் வாழ்வின்
ேரைககள்
தளிர்க்கின்றன. கல்யாணப் ெபா த்தத்தில் ஜாதகத்ைத விட க்யம் மணேம.
"நட்சத்திரங்க க்கு நிறேம ண் . மணமில்ைல" தன விவாக ேயாசைனக்காலத்தில்
இவ்விதேம றக்கணிக்கப்பட்ட . அந் ேநரத்தில் க்கில் ேவெறா மணம்
கூ கட் ய . அவ

ைடய, அதாவ

மற்றவ

ைடய மணம்!

மற்றவள், அவள்.
எதிெரா
இனிேம

ம் ஸ்வர ம்.
ம் பிரசுாிக்கத் தயங்கும் உலகப் கழ்ெபற்ற நாவ ன் வாிகள். இவ்விதம்

எத்தைனெயத்தைன உயர்ந்த நைடகள், எங்கும் ெபா ந் ம்
காணக் காத் க்கிடக்கின்றன.!

கள் ெவளிச்சம்

மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ்.
ஜீனியஸ் ஆஃப்த ஏஜ்.
கத்தின் ேமைதேயா, ேமைதயின்

கேமா?

கமா ேமைதைய உ வாக்குகிற ?
ேமைதயின் அவதாரத்ைத

கப் ேபெராளிெயன அைழக்கிேறாமல்லவா?

"ஹேலா, குட் மார்னிங்"
"மார்னிங்"
"மிஸ்டர் ப்ாிக்ைஸப் பார்க்க

மா?"
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"எதற்காக?"
"ஒ விழா விஷயமாக."
"

யா "

"விழா மல க்கு ஒ

கட் ைர, கைத, கவிைத ஏேத

"மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் விழாமல க்கு எ
ைவப்ப மில்ைல."
"ஒ

ெசய்தியாவ , நா

ெமான் ...!"

வதில்ைல. நாட் ய விழாைவத் ெதாடங்கி

வாி."

"இயலா ."
"ஆயிரம்

பாய் ெராக்கம்."

"நீங்கெளன்ன சண்ைட ேபா கிறீர்கள்? நாகாிகமற்றவைனப் ேபால!
ப்ாிக்

ன் விைலெயன்னெவன்

"மிஸ், ெகாஞ்சம்
"

உங்க

க்குத் ெதாி ேமா?"

யன்றால்."

ெகட் அ ட்."

"பரவாயில்ைல. நல்ல காட்டமானவள்தான். மானத்திற்குப் பயப் படாதவர்கைளச்
சமாளிக்க இவைளப் ேபான்றவர்கள்தான் ேவண் ம். சூட் ைகயானவள் தான் நம்ம
ெஸக்ரட்டாி" அவள உதட் வண்ணம் ெமஜன்டா. ப்ாீஃப்ேகைஸ எ த் க்
ெகாண்
ஃப் ன கில் வந் ேசர்ந்த ப்ாிக்ஸ் ன்சிாிப் ப் த்தார். ெஸக்ரட்டாி
ஸ்பானிஷ் பிரசுரகர்த்த க்கான க தத்ைத ைடப் அ க்கிறாள்.
ங்ஞார் ப்ாிக்ஸ் இஸ் ெவாி ப்ளீஸ் ..ட...ட்ட...ட் ... ைடப் அ க்கும் சுந்தாிகளின்
விரல்கள் எல.ஓ.வி.இ. என்ற நான்கு எ த் க்களில் இட ைகயில் அவர்க ைடய
கன்னத்தில் சுழன் ம் கத்தில் ம ப
ம் மல வ மான காத ணர்ச்சிகளின்
நிறப்ெபா

ம் அழெகா

ம் எப்ப ெயன நிைனத்

நிற்ைகயில், அந் நிைனப்பின்
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அைலயில் நீர்க்குமிழிேபாலப் ன்சிாிப் உதட் ல் ரள, உரக்க ஒ
சிாிப் .

ெவ த்த

ஓ, காட் மிராண் கள், அரக்கர்கள்!
ப்ாீஃப் ேகைஸ எ த் க்ெகாண்
ஃப்ைட ேநாக்கி நக ம் மிஸ்டர் எஸ். பிாிக்ஸ்,
கத்தின் ஜீனியஸ். கல்யாண இரவில் மணவாட் யின் கட்
ல் அவள மணத்ைத
க்கில் ேபாற்றிக் கிடக்கும் அவனாகி விட்டார். அப்ேபா
ப்பத்ேத நிமிடம். இந்தியன் ஸ்டாண்டர் ைடம்.

இரண்

மணி,

கல்யாணச் சடங்கில் இரண்டாம் பகுதியின் கூட்ட ம் கூக்குர ம் அடங்கவில்ைல.
ெபட்ேராமாக்ஸ் விளக்குக ம் க்கியப் பங்ெக த்தவர்க ம் கண் டவில்ைல.
ெபட் ப் பாட்ைட
ய நல்லதாயிற் . பைழய " ங்கா விேநாதேம" தல் "
நிலாவின் கீற் த் தடத்தில்" என்ற திய சினிமாப் பாட் வைர ஆலாபித்த ெபட்
ெதாண்ைட உைடந் உறக்க ற்ற . மரப்ெபட் கள் உறங்கிய பின் ம் மனிதன்
உறக்கமின்றியி க்கிறான்.
அவன் ெமல்லக் கட்

ந்

எ ந்

ஜன்னல கில் ேபாய் நின்றான்.

திேயார்கள் ெவற்றிைலச் ெசல்லத்தின்
ெகாண்

ன்னமர்ந்

சல்லாபித் க்

க்கிறார்கள். வ க்ைகயர்கள், குைடவயிறர்கள், ைவரக்கல் க க்கன்

அணிந்தவர்கள், கு மி ைவத்தவர்கள், வி தியணிந்தவர்கள், வா ய
காதில் ெச கி ைவத்தி ப்பவர்கள்- அவர்கள

ள

ையக்

அந்த இ ப் ம், விட்ேடத்தித்

தன்ைம ம், சம்பாஷைணச் சா ர்ய ம் அவைன ஆச்சர்யப்ப த்தின. நல்ல பல ள்ள
அசாதாரணமான தைல ைற. இவர்கெளல்லாம் தன்ைனப் ேபால, மணவாட் யின்
மணியைறயில், சாய் நாற்கா யில், ப க்ைகயில், அல்ல ெபாம்ைம ேபாட்ட
பல்வைகப் ற்பாயில் த ர கைளக் கழித்தவர்கள். இன் அவர்க ைடய மக்க ம்
ம மக்க ம் மணவாளர்க ம் மனவாட் க மா-யி க்கின்றனர். ஆனா ம் காலம்
க விக் குைழத்த இம் மண் வள ம் ர்ய ம் ெகாண்டேத.
கல்யாணத்தில் க்கியமானவர்களில் ஒ வரான சங்கு நாயர் தன மண இரவின்
அ பவங்கைளப் பற்றிப்
கிக்ெகாண்
க்கிறார். அைதக் ேகட்கக் காைதத்
தீட் க்ெகாண் ேவலப்ப ேமன ம் கூட்டத்தா ம். ேவலப்ப ேமனைனப்
பார்த்தேபா அவ க்குச் சிாிப் வந்த . ெவ த்த, ப மனான ஒ ஆசாமி.
உ வத்தில் கிஞ்சித் ம் குைறயில்ைல. ெநய் அல்வாவின் பளபளப் ம் நிற ம்
ெகாண்ட அந்த பீமேசன க்கு ெதய்வம் மன வந் நல்கிய ஒ ப்ேப ஒ
ஒயி ைட யா ைடய . கி கி த்த நாத ம் ெப த்த ேதக ம் ஒ விதத்தி ம்
ெபா ந்தவில்ைல. அவர் எவ்வள
க்கியமான விஷயங்கைளச் ெசான்னா ம்
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ஜனங்கள் ெவ த் ச் சிாிப்பார்கள். ெதய்வத்தின் ஞாபகக் குைறவா

ண்டாகும்

அமளிகள்! கட ள் சிலசமயம், அவ க்குள்ளைத அவ க்கும் அவ க்கு
ேவண் யைத அவ க்கும் மாற்றிக் ெகா த் வி கிறார். அப்ப ஆண் ேகாலத்தில்
ெபண்ைம ம், ெபண்

வத்தில் ஆண்ைம ம் மாட் க்ெகாள்கின்றன.

திேயார்களின் ந நிசிப் பிரசங்க நடவ க்ைக இவ க்கு ரசமான அ பவமாக
இ ந்த . பாிகாசத் க்குாிய பழைமவாதிகள். எதி ம் அவர்கள் "ேநேர வா! ேநேர
ேபா!" மட்டக்காரர்கள். கல்யாணமானா ம், ெபாங்கலானா ம், க மாதியானா ம்
ெபா
ேபாக்கு ஒ ேபா ம் ைகவிட்டதில்ைல. நைகச்சுைவ ணர் அவர்கள்
வாழ்க்ைகயில் ந ம் பசுைம மிக்கதாகும். ப வம் வந் ப த்த ேபாதி ம் பச்ைச ம்
பைச ம் அவர்களில் மிச்சம்.
தா

ம் தன் தைல ைற ேமா?

இக் கட் மஸ்தானவர்கேளா
ஏன், ெதா ம்

ஒப்பி ைகயில் ெவ ம் ெதாட்டாற் சி

ங்கிகள்!

ன்ேப வா ம் வர்க்கம்.

ஆரவார ம், கூக்குர ம், ேமள ம், குரைவ ம், ெவ ப் ச் சிாிப் ம் அறி கமான
இவர்கள வாழ்க்ைகயில் காமம் ஒ
னகல் பாட்டல்ல. பசுைமயான பல்லவி ம்
அ பல்லவி மாகும். கலவி அவர்க க்கு உயி க்கு ஊட்டம் ேசர்க்கும் ஒ உன்மத்த
லாகிாி.
"ஆனால் ஒ

விஷயத்ைத ஞாபகம் ைவத் க்ெகாள்"

யார் தன நிைனேவாட்டத்திற்கு விலங்கி வ ? அவன் தி ம்பிப்பார்த்தான்.
அவளல்ல. ேவ யா மல்ல.
மிஸ்டர் எஸ் ப்ாிக்ஸ்!
"மரபார்ந்த காமம் ெமன்ைம ம் ந னமான மான சுலப ெவளிப்
பாட்ைடப் ெபற்றி க்கவில்ைல."
அவனால் மனத் ள் கட்டைளயிட மட் ேம இயன்ற . ெசால்வ
தனக்குள்ளி க்கும் மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸாக இ ந்தேபாதி ம். அவன், அவ ைடய
அவனாகிய ப்ாிக் னிடம் ேகட்டான்: "ெகானாரக்கி ம் கஜுராேஹாவி ம்
ேபாயி ந்தேபா

நாம் பார்க்க வில்ைலயா? கல் ல் ெச க்கி ைவத்த காமம்?"

(கு வா ர்க் ேகாயில் சித்திரங்கள் என் ெசால்லேவ எண்ணம். ஆனால் அச் சுவர்ச்
சித்திரங்கைள அவ்வி வ ம் கண்டதில்ைல.)
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"சிைலக்குக்கூடச் சைத ம் உணர்ச்சி ம் இரத்த ம் உ வாக்கிய சிற்பங்கள்?"
"ஆமாம் " ப்ாிக்ஸ் ெசான்னார். "ஒளி மைறவற்ற காமத்ைத அவர்கள் கல் ல்
ெச க்கி ைவத்தனர். பிறகு வாழ்க்ைகயில் மிக ம் கர
ரடான ம் கு ரமான மான
ஆபாசங்களில் ஈ பட்டனர். அப் பிரதிைமச் சிற்பங்கள் உயிர்த்ெத ந் வந்தால்?
திேயார்கைள அைவகள் குட் ச்சாத்தானின் சுரங்கக்குழியில் ேபாட் ப் ட்
ைவக்கும். இவர்கைளப் ேபாலத்தான், ராமாயணத்தில் ராமநாமத்ைதவிட ஒவ்ெவா
ெசய் ளி ம் ஃப்ரராய்
ைடய ம் ங்கி ைடய ம் ேபைரச்ெசால் பஜைன
ெசய் ம் ந ன ஸர்ாிய ஸ் க் வால்மீகிக ம். ஒ கூட்டத்தார் வாழ்க்ைகையக்
கல்லாக்கித் தீர்க்ைகயில் மற்றக் கூட்டத்தார் உைடந்த ராகத்தில் ல்லாங்குழல்
ஊதி தி ைரயீரைலக் ெக த் க்ெகாள்கின்றனர். உதிரத்தில் சர்க்கைர ணாவதில்
க்கம் ெகாள் ம் இவர்கள் இன்ஸு ன் குத்திக்ெகாண் தப் கின்றனர். அவர்கள
இன்ஸு ன் என்ப இரண்
ைரமார்களின் ெபயராகும். அைத உச்சாித் விட்டால்
குத்திக்ெகாண்ட ேபால.!
மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் அப்ப த்தான். ந வழி ெயன்ப அவர்க்கில்ைல. இைடநிைல
சீக்கிரேம தக ெமன்ற நம்பிக்ைகக்காரர். இக் குழப்ப ேயாசைனகைள அந்த விதேம
தாலாட்ட அவன் தயாாில்ைல. கஜுராேஹாவில் கைலஞர்கள் காமத்ைதக் கல் ல்
ெச க்கி ைவத்தனர். ப்ாிக்ஸ்? எ த் ப் ற்றில் இைதப் குத்தி ைவக்கிறார். ந ன
ேராமாண் க்குகேளா, பதனப்ப த்திய சு திெய

ம் இைலகளில் ெபாட்டலம் கட் ய

கற் ரம் ேபால மணத் உல கின்றனர். "காமம் கல்
வாட் ப் ெபாதிந்த கற் ரப் ெபாட்டல மல்ல"
வழக்கத்திற்கு மாறாக , தா

மல்ல, எ த் மல்ல; சு தியில்

ம் ப்ாிக்ஸும் இப்ப ெயா

வாக்கு வாதத்தில்

ஈ பட்ட எப்ப ? அவ க்கு ஆச்சாிய ண்டாயிற் . என்னவானா ம் இந்தப்
பண் தர் ஒ நிம்மதிையக் குைலப்பவர்தான். அவர நாவ ன் தைலப் ப்
பரவாயில்ைல. அவன் வாய் ெபாத்திச் சிாித்தான். அைடந்த வாயில் ஓட்ைட ேட
சிாிப்பின் ேசமங்கலத் தாளத்தினிைடயில் ப்ாிக்ஸ் மீண் ம் ேபசினார். அவர் ெவறி
பி த் தவராயி க்கிறார்.
"நாம் மிக ம்

ன்ேனற ேவண் யி க்கிற . காமத்திற்கும் ம

பிறவி

உண்டாகேவண் ம். நடப்பி
ந் கற்பைனக்கு, ெசய்ைகயி
ந் ெசய் ம்
உணர்ெவ ம் நிைனப்பிற்கு நகரேவண் யி க்கிற . வ கிற தைல ைற.
பைழயவர்க

ைடய ம், தியவர்க

ைடய ம் நடத்ைதகள்

ய ேவண் வ ம்.

ைமயின் கவர்ச்சி உணர் அந்த வழிைய ேநாக்கியல்லவா? இந்த கம்
ேவசிக ைடயதல்ல. ந ைககைளேய ஜனங்கள் வி ம் கிறார்கள். இன்ைறய
ேகாவில்கள் சினிமாத் திேயட்டர்க ம் நாடகக் ெகாட்டைகக ேம. அங்ேக
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ேதவதாசிகள் ஆ கிறார்கள். மனிதர்கைள அவர்கள தாசர்களாக்கிவிட் ,
ந ைககைள மனத் ள் ைவத் அவர்கள் தங்கள்வசெமன்ற மாயக் கற்பைனயில்
ஜனங்கள் நடந் ெகாள்கிறார்கள். ஒன் ம் நடக்கப் ேபாவதில்ைலயாயி ம் ஓரான்ம
தி ப்தி. காமம் இங்ேக கனவின் ஒளி வட்டத்ைத யணிகிற . ெசயல், ந ப்பாகப்
பாிணமிக்கிற . எண்ண ர்வமானேதார் உணர்ச்சி ெவளிப்பா என்ப ந ப்பாம்!
ேவஷம் ேபா வ ம் கண்கட் வித்ைத....!
"இச்ெசாற்ெபாழிைவ இன்

ம் நீட்ட ேவண் மா?" அவன் விநயமாக விசாாித்தான்.

"ேவண் ம்." மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் உ தியாகச் ெசான்னார். உண்ைமைய ேநராகச்
ெசன் ெதாிந் ெகாள். ஒளிந் ஓ வதால் தப்ப
யா .
நீங்கள் இன்

ம் மனத்தத் வவாதிகளின் ஆதிக்கத்தி

க்கிறீர்கள். அவர்கள்

றக்கணிக்கப்பட் வி வார்கள் ெவகு விைரவில். ஓ ப் பஸும்,
ஆண்டகணி ெமல்லாம் ெத ச்சுற்றிக ளாவார்கள். கு ட க்குக் கு டன் வழிகாட் ம்
மகத்தான காலகட்டம் அஸ்தமிக்கும். ஓ ப்பஸ் கு டன் என்ற விஷயம்
ெதாி மில்ைலயா? ராண
ஷர்கைளக் கைலயின்
லணிவித் ப்
சாாிகளாக்கும் மனத்தத் வ வாதிகளின் எதிர்காலம் இக்கட் ற்குள்ளாகும்.
அவர்க க்குப் பதில் ச கத்தில் கைலஞர்கள் வழிபடத்தக்கவர்களாவர். காமம்
கைலயாகா . கைல காமமாகும். அ தான் அப்ேபா ேந ம். நாைளய மனித இனம்
கவிைத வாசிப் , ஓவியக் கண்காட்சி, நாடக அரங்ேகற்றம், கதா காலட்ேசபம்,
பாட் க்கச்ேசாி என்றிவற்றில் கிைடக்கும் மயக்கத்தில் காம தி ப்திையப் ெப ம்
தங்க ைடய க ம் உைழப்ைப மகிழ்ச்சி கர் ப்பரப்பிற்கு உயர்த்திக்ெகாண் ,
இன் ெமா காமெனாிப் நடக்கப் ேபாகிற . மனத்தத் வவாதிகளின் காமைனச்
சுட்ெடாித்தல்!
ராதன ம் ெகாச்ைசயான மான நடத்ைதக

க்குப் பதில் அேத பலன் அளிக்கும்

நாகாிக வித்தகங்கள் ைகவ ம், மிக ெநாய்ைமயான
மனிதர்களின் நரம் , நாகாிகத்தில் அ இன் ம் ெநாய்ைமயாகி வி கிற . இந்
நிகழ்ைவ ைவத் மனத்தத் வவாதிகள்
கைளப் ைனந் ேசர்க்கிறார்கள். அக்
கற்பைனகள் இன்ைறய யதார்த்தங்க டன் சீதக உற கூடப் லர்த்தவில்ைல.
அதனால்
க் கற்பைனகள் அவசியமாயி க்கின்றன."
வார்த்ைதகளின் இந்த அம் க்கூட்டத்தி
வி ம்பினான். "வாழ்க்ைக நாடகம் என்ற
வாழ்க்ைக ஒ காவியமல்ல. நீங்கள் அப்ப

ந் தப்பித்தால்! அவன் நியாயமாகேவ
ைவ நான் ஏற் க்ெகாள்கிேறன்.
ஆக்குகிறீர்கள்."
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ப்ாிக்ஸ் விடவில்ைல. "வாழ்க்ைக நாடகமல்ல காவிய மல்ல. நாடகம் ஆனால்
காவியமாவதி ம் ெக த ல்ைல. விேசஷமான உற என்ற ெபா ட் ெசறி
ேவண் ம்; அவ்வள தான். ெபா ள் விளக்கத்தின் விஷயம் அப்ப ேய இ க்கட் ம்
இப்ேபாைதக்கு. ஒ காலத்தில்- அவ்வள ெந ங்கிய எதிர்காலத்திலாக
யா மனித வர்க்கம் கைலஞர்கைளக் காமேதவைதகளாக்கிப் பன்னீர் ெதளிக்கும்.
அந்தக்காலத் டேயானிஸைஸப்ேபால, காளிையப்ேபால. கலா ரசைனயி
ந்
திய வழிபாட்
ைறகள் உ ெவ க்கும் . அக் கைல ம் கைலஞர்க ம் மிக உயர்ந்த
மட்டத்தில் உலா பவர்களாயி ப்பர். ஆனா ம் ஒ விஷயத்ைத அ தியிட் ச்
ெசால்ேவன். யா ம் அ வக் கைலயின் பிரேயாகத்திற்கு ஆளாக மாட்டார்கள்
"எதனால்"?
"நீங்கள் சற்றாவ

சிந்தித்த ண்டா?"

ப்ாிக்ஸ் ஏேதா ெகாள்ைகைய நிைலநாட்ட

யல்வ ேபால உரக்கச்

ெசான்னார்" ...அ வக்கைலயின் பிறப்பிடம் எ ெவன் ? கலவிையக் குறித் ள்ள
விபாீதப் பார்ைவ; சு ங்கிச் சிைதந்த நரம் கைள வைளத்
கட்டவிழ்ந்த உ வங்களாவன- ஆ
இைவயிைணந்த குழப்பங்கேள.

இைணத்த தாளெவ ைம.

ைலந்த மனங்கள், உலர்ந்

சு ங்கிய நரம் கள்

வளர்ச்சியைடந்திராத காலங்களின் அ வக் கைலக்கும் இக் கைலக்கும் எந்த
உற மில்ைல. தலாவ உற்சாகத்தின் ண் ய த்த ம் தாள கதிக மாம்.
இ ேவா பல னத்தின் ெவ ப் க்கள். பாண் ேநாயின் அதீத ெவண்ைம அழகு
என்ப ேபாலக் காமத்ைதக் குறிப்பிட் இ கற்பைனைய ஒத்தி க்கும். கைலயின்
ஊற் ம் உண்ைம ம்- ஃபார் ம் கண்ெடன்ட ம்- காம சக்தியின் ர்யேம கைலயின்
வஜ்ரம்.
இந்த மனிதர் என்னெவல்லாம் அ த் வி கிறார்!
அவ

க்குத் தைல ம் வா

ம் பி படவில்ைல. சாியான கன்ஃப் ஷ

ம்

உண்டாயிற் . இ மிஸ்டர் எஸ். பிாிக் ன் ஒ திறைம. சில சமயம், ேநெரதிராக
இந்த அபிப்ராயங்க க்கு எதிர்மாறான தத் வங்கைள ெவளிப்ப த் வ ம் அவ க்கு
எளி . அந்த ேவைளகளில்தான் பிரமித் நின் வி கிேறாம். வழியறியாத ஒ அடர்
காட் ல் அகப்பட்ட ேபால ம், ெபாியேதார் பாரத்ைத ெநஞ்சில்
ஏற்றிைவத்த ேபால ம்.
தன ஆன்மாவில் அங்குமிங்குமாக மடக்ேகா, சு க்ேகா இன்றி அைல ம்
ேரைகக க்கும் நிறங்க க்கும் உ வம் ெகா க்க அவன் யன்றான். கற்பைனயின்
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காந்திெபாழியாத நிைன கள் மதிப்பிற் குாியைவ. ஒ

காலத்தில் காமம்

வாழ்க்ைகயி
ந் ேவறாக உதிர்ந் விழ ம், பிறகு அத ைடய கா யான
ெமாட் ல் கைல சூ ற் விாிய ம் ெசய் ெமன்ற கற்பைன சாமர்த்தியமான தான்.
அவன் ெமல்லச் ெசான்னான், பிாிக்ஸ் ேகட்காம
க்க. அதற்குள் ப்ாிக்ஸ் தன ைகத்
த ையச் சுழற்றிக்ெகாண் அவன் ன்பி
ந் ேபாய்விட்
ந்தார்! மிஸ்டர் எஸ்.
ப்ாிக்ஸ்!!
ெஸக்ைஸப் ெபா த்த வைரயி ம் அவ க்கும் கற்பைனக ண் . அத ைடய
சின்னம் ெமாட் . அதிெமன்ைம ம் அழகு மண ம் ெகாண்ட ெமாட் க் கிண்ணம்.
ேநர்த்திைய ம் மணத்ைத ம் ப க ேவண் யவன் அைத ெந ங்கேவண் ய விேசஷ
ைறகளி க்கின்றன. ரட் த்தனமாக ெந ங்கினால் ேநச ேநர்த்தி மங்கும். கிள்ளி
ேவதைனக்காளாக்கினால் அலங்ேகாலம் ெகாள் ம். மணஇரவின் ம தினம்
கன்னத்தி ம் உதட்
ம், க்க ம் கீறலக மாக ெவட்கம் மீ ர வ ம்
ெபண்கைளப்பற்றி அவன் ேயாசித்தான். மைறக்க
யாத இடங்களில் கீறிப்பிளக்கும்
மி கத்தன ம், ஆபாச ம், அடக்கியாள
கட் ப்ேபாட்ட ஆண்கைள, இர

ம்! பாதாளச் சுரங்கங்களில் சங்கி யில்

ேநரத்தில் திராட்ைச ரச ம் வ த்த ஆட் க்கறி ம்

ஊட் யபின், அந்தப் ரத்திற்க ப்பி, ஒட்டகமயிர் ெபாதிந்த சாட்ைடயால் விளாசும்
அேரபியக்கைத சுந்தாிகளின் நைகச்சுைவ இரசைனைய அவன் சிலாகித்தான். அந்த
ஆரணங்குகளின் ன்னால் தான் இந்த ஆசாமிகைள அ ப்பேவண் ம்.
"ெஸக்ஸ் என்றால் ஈஸ்த்ெதட் க்
உணர்ச்சி உச்ச மயக்கம்."

ன் உயர்ந்த மட்டத்தில் விைளயா ம் ஒ

மீண் ம் - மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ்.
அவன்

க்குமிடத்தில் அவர் ெதாடங்குகிறார். சில சமயத்தில் ஒ

இயங்கியல்வாதியான அதிகப் பிரசங்கியாக; ேவ
நம்பிக்ைகயற்றவனின் தீவிரவாதத் டன்.

சில ேநரங்களிெலா

அவ ம் மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸும் உைறந் ளெரன்ற உணர்ேவயின்றி க கார ட்கள்
நகர்கின்றன. ேநரத்தின் இதயத்
ப் க்கள். காலத்தின் இதயத்ைதப்
ப்பிக்க
ேவண் ய ேநரம் ஆகிவிட்ட ,
"தாளெமன்ப
அ

அண்டத்தின் நிற்காத நாத தாைர. உயிர்த்

ப்பின் வளர்ச்சி

க்கள். தாளத்ைத ஒ க்கி ஒன்றாக்கியேத க காரம். உன , உன்

உலகின், ஒ

நாளின் வாழ்க்ைகயி

ைடயதான ஓரம்சம் அதி

ைடய

ண் . அதன் நகர்வில்
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நீ ம் உன்ைன யறியாமல் நகர்கிறாய். ஏங்கி இ த்
உன்னிடமி ந்ேதகூட."

நகர்கிறாய்,

இந்த "நீ" உபேயாகம் அவ ள் நிம்மதியின்ைமையத் ேதாற் வித்த . ப்ாிக்ஸ் தன
பைடப் த்தான். "பாஸ்" அல்ல. பைடப்பான பைடத்தவைனேய மீ வதில்ைல.
இ ந்தா ம் இந்த ப்ாிக்ஸ் அப்ப நடந் ெகாள்கிறார்,. ம த் க்கூற அவன் நா
எ வதில்ைல. தன காலத்தின் ளிகள் அடர்ந் ெபயர்ந் வி ந்
ெகாண்
க்கின்றன. க காரத்தின் ட்கள் ஒவ்ெவா " க் க்" சப்தத்தி ம்
அவற்ைறத் ேதாண் த் ேதாண் ெய க்கின்றன. ஆனா ம், நான் வாழ்ேவன்;
என்ைனத் தாங்கி நி த் ம் தாளக் கிரமங்கெளல்லாம் தகர்ந் ேபாயி
ம்.
அவ்
மாற்றம்தான் மிஸ்டர் எஸ் ப்ாிக்ஸ். "ஒ காலத்தில் ஒ
ட்டாள்
வாழ்ந்தி ந்தான்."- அத

ைடய பைடப்பாளி, கணக்கற்ற ஜீவதமனிகளில் பாிமள ம்

ர ம் பரப்பி, குதித் உயர்ந் , இறவாப் கழ் ெபற்றவராவார். தான் நிகழ் காலம்;
தன எதிர்காலம் ப்ாிக்ஸ். ப்ாிக் ன் ைக விரல்க க்கிைடயில் காலத்தின்
ைழகள் ெகாஞ்சிக் குைழ ம். "எங்க க்கு உ வம் ெகா ங்கள்"
காவி ேதய்ந்த நிலத்தில் நிலாெவாளி பரப்பிய கவிைதகள் பின் வாங்கத்
ெதாடங்குகின்றன. இதயத் ள் இரகசியங்கள் எ ம்பி ஏ கின்றன.
அவள் இப்ேபா

என்ன ேயாசித் க்ெகாண்

ப்பாள், உறக்கத்தில்

ஆழ்ந்தி க்கவில்ைலெயன்றால்? ேநரமடங்கும் அந்திமி க்கில் கிழக்குத்
ெதாடர்ச்சிமைலயின் ேம கள்ேபால அவள் கட்
ல் சாிந் ப த்தி க்கிறாள்.
சற் த்தள்ளி, தாேனா அேரபியக்கடல் அைலேபால் நிைன க

க்கு ந ேவ.

அவ ள் ம் இ க்கலாேமா அவ ைடய ஒ ப்ாிக்ஸ்? தன்னந்தனிெயன
உ தியிட் ந க்கும் ஒவ்ெவா த்த ம் ஒவ்ெவா த்தி ம் உள்ேள எத்தைனேபைரச்
சுமந் ெகாண்
ப்பார்கள்! அவ ம் தனியாயி க்க வழியில்ைல. ச கத்தின் பல
ண் கைள ம் ேசர்த் த் ைதத்த ஒ
ெவளிேயயல்ல.

வாைலேய தனிமனிதன். ைதயல் உள்ேளதான்,

மாைலைய ம் ேமாதிரத்ைத ம் அகற்றி ைவத்தேபா மணி ேநரம் பல ம் கழிந்த .
இ வைர அவர்கள் தமக்குள் எ
ேம ேபசவில்ைல. அவள் ெவட்கிக் குனி ம்
ெபண்ணல்ல. அன் பார்த்தேபாேத ேதான்றிய
திர்ந்த விைததாெனன் . திர்ந்த
விைதயி ள் ம் ஊைமக் கன கள் இ க்கலாம். ஈரமண்ணில் கிடந் கனாக்காணாத
ஒ விைத ம் இன் வைர ைளத் இதழ் விாித் நின்றதில்ைல. இளம் ப வத்தில்
பயற் விைளயில் கு விகைள விரட் யேபா
ைள ன்றிய பயற் மணிகள்
அவைனக் கவர்ந்தன. தண் ன் இ
ைனயி ம் வைளந்த ப ப் க்களின் கூன ம்
நிமிர் ம். கர்ப்பப் ைபயில் மனிதக் குழந்ைத சு ண் கிடப்பைதப்ேபாலத்தான்!
இப்ப த் ேதான்றிய மிக ம் வளர்ந்த பிற்பாேட. எல்லா விைதக்கும் இரண்
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ப ப் ண் . ஒன் தாெனன்
சாஸ்திரத்திற்கு எதிரான

ேதாற்றமளிப்பதி

ம். பைடப் நியதி அத்ைவத

ஏன்?

ஆனா ம் அவள் ஏேத ம் உைரயாடலாமாயி ந்ததல்லவா. பைழய
ைறயிெலன்றால் பைழய ைறயிலாவ : "இைதப் பா ங்கள்":- இல்லாவிட்டால்
"ஐயாவின் மனத் ள் இப்ேபா
ஆரம்பம். தா

என்ன நிைன ?" என்ேறா- ஏதாவ

ம் அவளிடம் ஒன் ம் கூறவில்ைல. நிைன கைளச் சப் க்ெகாட்

சந்ேதகங்க க்கு அட் ைக யணிவித்
வார்த்ைதயா
ம் ேநரம் ெசன்ற .
அவன் ஒ

ஒ விதத்தில் ஓர்

சிகெரட்ைடக் ெகா

எத்தைனேயா சிகெரட் கள் ெகா

ம்,

அலங்காரங்கள் ெசய்தம் , ப்ாிக்ஸ்ஸுடன்

த்தினான். அ

ஒ

ெபாிய நிகழ்ச்சியல்ல.

த்திப் ைகத்தான்; அைணத்

எறிந்தான். ஆனால்

இ ஓர் ெபா ள்ெபாதிந்த நிகழ்ச்சியாயிற் . சிகெரட்ைடக் ெகா த்திய பின் ம்;
தீக்குச்சிைய அைணக்கவில்ைல. விரல் சு ம் வைர அைதப் பி த்தி ந்தான். ஜாிைகப்
டைவ ம் பச்ைசப்பட் ச்ேசாளி ம் மணிக்கட் நிைறய வைளயல்க மணிந்த
அவ ம் அவ்ெவாளி உண்டாகியேபா தி ம்பிப் பார்த்தாள். அவைனத்தான். வைள
கு ங்கல் ேகட்டேபா அவன கண்க ம் அந்தப்பக்கம் தி ம்பின. ஒளியின்
கைடசி ச்சில் அவன் பார்த்தான். இ கண்கள்.
ன்ெபங்ேகேயா கண்ட கண்கள்!
அக் கண்கைள அவெனப்ேபா கண்டான்? அவள் உறங்கிக்
ெகாண்
ந்தி க்கவில்ைல. உறங்கும் பாவைனயில் ப த்தி க்கிறாள்.
அவள கண்ணிைம மயிர்களில் ஈரமி ந்தேதா? அவைனயறியாமல் ஒ
ைற
க்கி வாாிப்ேபாட்ட . சுவற்றில் சாய்த் ைவத்தி ந்த சாய் நாற்கா ைய நிமிர்த்தி
அவைள ம் ஜன்னல் றக் காட்சிகைள ம் பார்க்கும்விதத்திெலா ேகாணத்தில்
நாற்கா ையப் ேபாட் அமர்ந்தான்.
அவ்விரண் கண்க ம் இப்ேபா ம் அவைனத்தான் பார்க்கின்றனேவா? இ ளில்
ஒன் ம் லப்படவில்ைல. ெவளிேய எாி ம் ெபட்ேராமாக் ன் ெவளிச்சம் பரவி
வி ம் மங்கிய மி க்கத்தில் இரண் சி கண்மணிகைளக் கண் பி ப்ப மிக ம்
கஷ்டம்.
ந நிசி தாண் ய ேநரத்தில்,கன கள் தாலாட் ய கண்ணிைமயில், சிறகுகள்
படபடக்கும் ஆரவாரத் டன் விழிப் ற ேவண் ய கண்ணிைம மயிர்களில் ஈரத் டன்
சு ண்

சு ங்கி, நாண ற் , கிட்டத் தட்ட ஒ

குற்றவாளிையப் ேபால,
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தி மணவைறக் கட்

ல் தனியாக, ந விெல விமில்லாத ஒற்ைற பிராக்ெகட்ைடப்

ேபால,சாிந் ப த்தி க்கும் ெபண்ேண, ண் தல் வார்த்ைதகளின் சு ரஸேமற்
சிாித் க் குைழய ேவட்ைக ற்றி க்கும் மங்ைகத் ைதயலாேள...!
சட்ெடன் அவன வார்த்ைதேயாட்டம் உைடந் சிதறிய .அக் கண்கள் தனக்குப்
பாிச்சயமானைவெயன்ற உணர் மனதில் மீண் ம் ைடத்ெத ந்த . ஒ நிைனவின்
க்கிட் த் ெதாங்கும்
ைழயில் அவன பச்ைச இதயம் உ ண்
ண்
அைசவ ேபால. 'இதய'ெமன்ற ன்ெற த் அவைன ஒ மா ைள மரத்த க்கு
அ ப் கிற . மா ளம் பழத்தின் நிற ம் உ வ ம் கிட்டத்தட்ட மனித
இதயத்தி ைடயைவ. அத ைடய ேதா ைறக்குள் காிந் ைறந்த இரத்தச்
ெசாட் களி க்கின்றன. வாழ்க்ைகயின்
ப் ம் எ ச்சி ம் தா கின்றன
ஒவ்ெவான்றி

ம்,மனித இதயம் ேபாலேவ மா ளம் பழெமன் .

ஃப்ெரடாிக்ேகாக்ேரஷியேலார்க் கவிைத எ தியெதப்ேபா ? எப்ப யானா ம்
அைதப் ப ப்பதற்கு எவ்வளேவா காலம் ன்னாேல இவ் ண்ைமைய அவன்
கண் பி த்தி ந்தான்.
ஒவ்ெவா கீத ம் ப்ேரைமயின் ெமௗனம். ஒவ்ெவா நட்சத்திர ம் காலத்தின்
ெகட் ப்பட்ட ெவளிப்பா . ேநரத்தின் சி க்குகள். ஒவ்ெவா ெப
ச்சும்
கூக்குர ன் நிசப்தம்.
ேலார்க்கின்ேமல் அவ

க்கு மதிப் ண் . யார் அதிகக் கற்பனா சக்தி ள்ளவர்,

ேலார்க்ைகயா, ாில்ெகயா? மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் இவ்விரண்
தற்பைடப் த் திறம் மிக்கவர்.

ேபைர ம்விடத்

பாகப் பிாிவிைனயாவதற்கு ன் ற்றத்தில் ஓர் மா ள மரம் இ ந்த . அதன்
அ யிேலதான் த ல் அக் கண்கள் அவைன ேநாக்கின. மா ளம் பழம் ெகாத்தித்
தின்ன வந்த இ பறைவகள் மனித இதயம் ேபா
க்கும் பழங்களில் தாவிக்குதித்
அலைகத் தீட் க் ெகாத்தின. இரத்தத் ளிகள் ெதாித்
ழ்ந்தன. க்கில் ப ந்த
இரத்தத் டன் கு விகள் கிைளயி

ந்

பழத்திற்கும், பழத்தி

ந்

கிைளக்கும்

தாவிப் பறந்தன ஹர்ர்...என்ற ஒ
டன். அக்கு விகள் சிறகுகைளச் சிறகுகளில் தீட் ,
இறகுகைள இறகுகளில் ஒளித்தன. கி கி க்களின் இைடயில் சற் க் கலவி ம்
ெகாண்டா ன. சட்ெடன் நிைன தப்பிய ேபாலப் ெபண் கு வி கீேழ வி ந்த .
பயந்ேதா, ேவெறதனாேலா, ஆண் பறைவ பறந்
மா ைள மரத்ைதப் பற்றிெயா
நிைன கூர்ந்தான்.

மைறந்த .

ெசவிவழிச் சாித்திர ண்

என்பைத அவன்
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ன்ெனா காலத்தில் அதாவ மிக்க பழங்காலத்தில் இம் மரம்
மரமாயி க்கவில்ைல.அதன் ேவர்கள் மண்ணில் ஊன்றியி க்கவில்ைல. ந மரம்
ஆகாயத்ைத ேநாக்கி உயர்ந்தி க்கவில்ைல. மியி ம் ஆகாயத்தி ம் ஒேரேபாலப்
படர்ந்தி ந்த ஒ ராட்சசனின் உ மாற்றேம மா ைள மரம். அவ க்குப் பி த்த
உண மனித இதயம் மட் ம். நாள்ேதா ம் நாற்பத்ெதான் இதயங்கைள உள்ேள
தள்ளினால்தான் அவன் பசியடங்கும்.ஆ ட்காலத்திற்குள் அேநகமாயிரம்
மனிதர்கைளக் ெகான்ெறா க்கி அவர்கள மாைரப் பிளந் இதயத்ைதப்
பறித்ெத த் அவன் உண்டான். ஒ நாள் அவ க்கு மனித இதயம்
கிைடக்கவில்ைல. அவன் ெகான் குவித்த மனிதர்களில் யா க்கும் இதயம்
இ க்கவில்ைல. கணேநரத்திற்கு அவன் ஆச்சர்ய ற்றான். பசி அதிகமாகியேபா
ஆச்சர்யம் ம ந்த . விஷயம் இந்தமாதிாிப் ேபானால் தான் பட் னிகிடந்
இறப்ேபாெமன அவன் பயப்பட்டான்.
மனிதர்க க்கு இதயம் ெகா க்கேவண் ெமன் கட ளிடம் ேவண்டத்
தீர்மானித் க் குைகயி
ந் ெவளிேய றப்பட்டான். அப்ேபா காட் ல்
நீர்ப்ெபாய்ைகயில் அழகு ேதவைதகளாகிய ெபண்கள் நீரா வைதக் கண்டான்.
ராட்சசன் ஒ ராஜகுமாரனின் ேவடம் ண் அவர்கைள ேமாக வசமாக்கினான்.
ஒவ்ெவா அழகுக் கன்னிைய ம் அைழத் க்ெகாண் குைகக்குள் ேபானான்.
அவர்கள மார்ைபக் கீறி மரக்கிைளயின் ெகாம்பில் ெதாங்கவிட்டான்.
நாற்பத்ெதான் ேசர்ந்தால் உண்ணத் ெதாடங்கலாெமன நிைனத்தான். அப்ப அவன்
ப்பத்தா இதயங்கைள மரக்கிைளயில்
ச்சிட்டான். அந்ேநரத்தில் அவ் வழியாகக்
குளிக்க வந்த ஒ ாிஷிபத்தினி இந்தக் ேகாரக்காட்சிையக் கண் ேகாப ற்
ராட்சசைனச் சபித்தாள். "ேடய், கு ரக் ெகா ேயாேன, நீ ஒ மரமாகக் கடவாய்."
அவெனா மரமானான் அந்தக் கணத்திேலேய. அ ேவ மா ைள மரம். அவன்
அன் வைர சித்த இதயங்கைள மா ளம்பழ உ வத்தில் ப்பத்தா ேதவர்க க்கும்
மற்றைவ மனிதர்க க்கும் தி ப்பிக் ெகா க்கும் வைரயில் ராட்சச க்கு சாப
விேமாசனமில்ைல. மனித இதயங்கைளெயல்லாம் அவன் தி ப்பிக்
ெகா த் விட்டாெனன் ம், பாக்கியி க்கும் ப்பத்தா ேதவ இதயங்கைளக்
ெகா க்க வானவர்கைள மியில் காணாததினால் இன் ம் மரமாகேவ
சாபம பவிக்கிறான் என் ம் ேகள்வி. இக் கைதையக் ேகட்டபின் அவன் மா ளம்
பழம் தின்னவில்ைல. ேதவ இதயத்ைதத் தின்ற கு விக்கு என்ன ஆயிற் ?
ெசார்க்கவாசம்! மா ைள மரத்தின யில் கிடந்த கு விைய அவன் ைகயிெல த்தான்.
கு வி அவைனப் பாிதாபமாகப் பார்த்த . சற் க் கழிந்த ம் அ ெசத் விைறக்க ம்
ெசய்த . அப்ேபா கூட அதன் கண்களில் ஒளி வற்றியி க்கவில்ைல. அக் கு வியின்
கண்கள். அவ ைடய கண்கள்.
அக் கு விையப்ேபால இவ ம்..அவனால் ெதாடர்ந் ேயாசிக்க
யவில்ைல.
சும்மா ேவண்டாத இவற்ைறெயல்லாம் சிந்தித் ெநஞ்சில் ன்பத்தின் நஞ்சிட் க்
குைமக்கிறான்.
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இந்த இதயெமன்ப எத்தைன விசித்திரமான ெபா ள்! மா ளம் பழம் மட் மல்ல
அ . அசுத்தம் மிக்க உமிழ்நீர் ப க்கம்கூட. எவ்வள விைரவில் அதில் ெகட்டைவ
நிைறகின்றன. கீழ்த்தரமான கலவியின் அ வ ப்பான நிைலகைள அவன் கண்டான்.
ஆ , மா , ப ந் , நாய், பாம் , கீாி-எல்லாவற்றி ைடய ம் கலவி ைறகள்.
இெதல்லாம் தன மனத்தி ள் ைரதள்ளிப் ெபாங்குகின்றனெவன்பைத
நிைனத்தேபா அவ க்கு அவனிடேம அ வ ப் ண்டாயிற் .ெகட்ட காட்சிகளின்
அ க்குகைளச் சு ட் ைவதத சுைமேய மனம். மனத்தின் காட்சிகைளப்
பிய்த்ெத க்க ம்
யா . உறக்க ம் அவைனப் றக் கணித்த மாதிாித்தான். அவன்
கவிைதைய ேநாக்கித் தி ம்பினான்.
உறக்கப்பறைவ எந்தன் கண்ணில்
ட்ைடயிட
ெசய் ம்
கண்ணிைம மயிர்கள் வைலயாெமனேவ
குழம்பியங்கு பறந் ேபாயிற் .
ஆயிரம் வ டத் க்கு ன் ஒ
ாிஷ் கவிஞன் பா னான். அேத வழி வந்த
மற்ெறா கவிைதைய ம் அவன் தனக்குள் பா னான்.
அவள் வழங்கத் தயாரானாள்.
ஆனால் நான் விலகிப் ேபாேனன்.
ைசத்தானின் ஆைச ட்ட க்கு
அ பணியவில்ைல.
ைனத்த இரெவான்றில்
கத்திைர இடாமல்
அவள் வந்தாள்.
அவள
க காந்தியில்
இர ம் திைரைய
விலக்கிப்ேபாட்ட
நானப்ேபா ேயாசித்தி ந்ேதன்
காமத்ைத மட்டந்தட் ம்
ெதய் க அறி ைரகைள,
என் உணர்ச்சிகளின் ற்றத்தில்,
நன்ைமயி
ந் விலகிப் ேபாக யன்ற
என்ைனத் த த் நி த் ம் காவலாளிையப் ேபால
திவ்ேயாபேதசம் நிைல நின்ற .
அப்ப யாக அவேளா
இரைவக் கழித் நான்
வாய்க்கூைட கட் ய
ஒ ஒட்டகக் குட் ையப்ேபால
ைல கு க்காமல், மற்றப
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பார்க்க ம்
ஒ

கர ம் ெசய்த

ங்காவனத்தில்;

ேவெறன்ன ண் எனக்கங்கு ெசய்ய?
வனங்கைள ேமய்ச்சல் கா களாக்கும்
ஊர்சுற்றி மா கைளப்ேபாலேவா நான்?
அவன் எங்கி ந்

ஆரம்பித்தாேனா அங்ேகேய வந்

ேசர்ந்தான். பார்க்க ம்,

கர ம் ெசய்தேபாதி ம், நிைன க க்கும் பார்ைவக க்கும் சற் க்கூடத் ய்ைம
கிட் ய . வாய்க்கூைட கட் ய ஒ ஒட்டகக் குட் ையப் ேபால அவ ம் அவைள
ேநாக்கினான்.
அவள் கட்

ல் ப த்தி க்கிறாள்.

வாய்க் கூைடைய ெம வாக அவிழ்த்

நீக்கி,

ெமல்ல ெமல்ல ெசன் ,
கா யாய்க் கிடக்கும் ப க்ைகயின் பாதியில்
சாிந் , சற்
அவள

நீந்தி நீங்கினான்.

சிதறி வி ந்த அளகபாரங்கைளச் சீவிெயா க்கி, ெநற்றியில் விரல்கைளப்

பதித் , கண்ணிைம மயிர்கைளத் தடவி அதன் ஈரத்ைத உ மா
விரைலச் சற் யர்த்திப்
க்கின் பாலத்ேதா
அப்ப
இன்

ல் ஒத்திெய த் ,

வக் ெகா களின் வைளைவ ம் நீளத்ைத ம்மளந் ,

ேமாதிர விரைல நீவி, அதன்ேமல் இனிய

ம் அைசயாமல் கிடக்கும் அவள
ம் ெகாஞ்சம் அ த்தி, ஒ

ெந

அதரங்களில் சற்

இேலசாக அ த்தி,

ச்சுவிட் , அவளில் ஒ

உத கள், மயக்கும் பாிமளம், ெமன்ைமமிகு நா த்

ைண வாசித் ,
ச்ைச எ ப்பி, சு ம்

ப் க்கள்....அப்ப யப்ப .....

ெவளிேய ஓைச ம் சலன ம் அடங்கின. விளக்குகள் மட் ம் எாிகின்றன. எல்லாக்
கண்க ம் உறக்கத்தில் கட் ண்டடங்குகின்றன. ந நிசிப் பாட் ல் எல்லாவற்றிற்கும்
கைளப் . மிகூட சுக நித்திைரயில். பாவம் மி! அவள் அதி ஷ்டம் ெகட்ட ஒ த்தி,
சூாியெனன் ம் சுல்த்தானின் அரண்மைனயில் சுந்தாி. சுல்த்தா க்கு மற் ம் உளர்
சுந்தாிகள் – ைவப்பாட் களாக ம் மைனவியரா ம். சுல்த்தான் அவர்க க்க ேக
ெசல்ைகயில் மிக்குக் காவலாக ஒ க ப் அ ைமைய நி த் கிறான். அவ ம்
உறக்கத்திலாந் விட்டான்-அ .
ஒ வன் மட் ம் உறங்கவில்ைல. ஒ த்திக்கு அ கி
ப்பவன். தான்
காவலாளியல்ல. க ப் அ ைமயல்ல. பிறகு ம ப
ம் நிைன கள் கட்
இ த் க்ெகாண் ம பக்கம் குதிக்கின்றன. நிைன கைள வரப்பில் ேமய

ைளைய
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வி ைகயில் அைவ பதறி வய ல் குதிக்கின்றன. வய
வய க்கும்.
"

ந்

இன்ெனா

ங்க ேவண்டாமா?” அவள்தான் ேகட்கிறாள். அவள் ெசவி ற்ற ம் சினம்

பிறந்த . பின்ேன உறங்க ேவண்டாமா? கல்யாண ராத்திாி சிவராத்திாியா? பின்
எதற்காக இவள் தன்னிடம் இைதக் ேகட்க ேவண் ம்? அடீ ெபண்ேண, உறங்கிக்
ெகாள். என
அ

அ ைம மணவாட்

நித்திைரவயப்பட்ட ேபாதி

க்காகக் காத்தி க்கிறாேளா அவள்? அ வா அல்ல

பி வாதமா? வந்தி க்கிறாள் ஒ த்தி தாலாட் த்

ம், என

தன்ைன உறங்கச் ெசய் ம்

ங்க ைவக்க. ெபண்கெளல்லாம்

கணவன்மாைரக் காண்ப இவ்விதமா? தாலாட் த் ெதாட் லாட் , ைகயில் கிடத்தி
உறங்க ைவக்க ேவண் ய பிஞ்சு சுசுக்கைளப் ேபால-ராராாிராராேரா..... என்
உன்னி கி ஷ்ணன் பிறந்தாேனா? இ க்கலாம். அவ ைடய காம உணர்ச்சிகூட ஒ
தாலாட் ப் பாடல்தான். ஆணின் ெதாட்
ம் சவப்ெபட்
ேம ெபண். அவள்
தாலாட் ப் பா கிறாள். அைத நி த்தி ஒப்பாாிைய ஆரம்பிக்கிறாள்.
"உறங்க ேவண்டாமா?”
மீண் ம் அேத வார்த்ைத. ஆனால் குரல் ேவ . தன் ைடய குரல். அவள
வார்த்ைதகைளத் தன ெதானியில் ெபாதிந் தி ப்பிக் ெகா த்தல். அவன
ெசாற்க

க்கு என்ன ேநர்ந்த ? எல்லாவற்ைற ம் மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ்

ைகப்பற்றிக்ெகாண் விட்டாேரா?
"உறக்கம் வ வதில்ைல” அவள் ெசான்னாள்.
அவெனான் ம் ெசால்லவில்ைல.
அப்ேபா அவள் ம ப
ம் கூறினாள்:
”கட்ெட ம்பின் ெதாந்திர .”
"ப க்ைக விாிப்ைபத் தட்

உதறிவிட்டால் ேபா ம்.”

"அப்ப ெயல்லாம் ேபாய்வி கிற கட்ெட ம்பில்ைல.”
சட்ெடன் அவ க்குத் தன ஒ வாக்கியம், அதாவ மிஸ்டர் எஸ். ப்ாிக் ன்
ெசாற்ெறாடர் நிைனவிற்கு வந்த . ட்டாளிடம் அவன
ற்ெறட் க் காத களில்
அறிவில் குைறந்தவளான மிஸ் விலா னி கூறிய : தங்க ைடய கல்யாணக்
கட்

ல் ஒ

கட்ெட ம்பாகிவிடச் சற் ம் வி ம்பியதிைல. பிரேபா, இவள்.”
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அவன் ேகட்டான் அவளிடம்- ட்டாள். விலா
மணவாட் யிடம்: "கட்ெட ம்ெபங்ேக? கட்

னியிடமல்ல- மணவாளன்,
லா, உள்ளங்ைகயிலா?”

"ைகயில்”
"கட்ெட ம் கள் அப்ப த்தான்” ப்ாிக்ைஸ தியானித் அவன் விவாித்தான்.
"அவற்றின் க ேயற்றால் தாங்க
யாத எாிச்ச ம் க ப் ம் உண்டாகும்.
கட்ெட ம் களில் பல பிாி க ண் மிக ம் கு ம்பானவன்-நீல நிற ம் ெம ந்த
உட ம் ெகாண்ட கு ர மானவன். அவன ெகா க்கில் ஒ ஸ் ன் ெகா த்த விஷம்
இ க்கும். விஷத்தில் மரணத்தின் பிைணப் ம்.”
அவள் பதில் கூறவில்ைல. தன ெதாண்ைட இட கிறெதன் அவன்
ாிந் ெகாண் விடக் கூடா . இ ளில் கண்ணி
ந் ெபயர்ந் வி ம் ளிகைள
அவன் பார்க்கவில்ைல. நல்லதாய்ப் ேபாயிற் . அப்ேபா பக்கத்தில் ேகாழி கூவிய .
ெபண்கள் கன்னத்தில் கண்ணீைர வழிய வி ைகயில் ேகாழியின் ெதாண்ைடயி
ந்
நாதம் உயர்கிற . இப்ேபா ேகாழியின் ெகாண்ைடப் குதிைரப் பைட ரனின்
தைலப்பாைக னிேபால அைச மாயி க்கும். வி காைலயில் எ ந்த ெகாக்கரக்ேகா
நின்றெதப்ப ? ப்ேராக்கன் இேமஜ் ேபால ப்ேராக்கன் ெஸளண் ம் உண்டாேமா?
யா க்குத் ெதாி ம்? ேச! நான் இக ம் அம் மனத்தத் வக்காரர்களின் நாைட, என்
நிைனப்பில் எங்ஙனம் பிைணந்த ? ெவட்கக்ேக !
அைறயில் சில ‘உஸ்’ெஸன்ற ஓைசகள். காற் ம் ஜாிைகப் டைவ ம்
இட கின்றன. வைள கு ங்கல். அவள் சாய் நாற்கா யின் பின்னால் வந்
நிற்கிறாள். குன்றின் பின்னால் உதயம்ேபால அவள ெந க்கம்தன்னில் கவிைதயின்
மயக்கத்ைதப் ரட் கிற . அந்த மங்கல ேவைளயில் கிெரளஞ்சப் பறைவகளில்
ஒன்ைற எய்
ழ்த்திய காட் வாசியின் கூர்ைமயான அம் ேபால இன்ெனா
நிைன இதயத்தில் ைளத்ேதறிய . தான் கல்யாணத்திற்குப் றப்படத் தயாராகும்
ேவைள. ஒ சீட் க் க தத் டன் ஒ சி வன் ேதான் கிறான். ேநான் க் கயி
கட் ய அவன ைகயில் ஒப்பைடக்கிறான். மணிமணியான எ த்தில் சில வாிகள்.
அதில் கவனத்திற்குாிய ம் குறியீடான மான ஓர் வாி.
’இேதா என் வாழ்த் க்கள். தங்கள
காைர ள்ளாக வி ந்
ஓவியம்-ஒ

கிடக்க இவ

பாைத; நாைலந்

சுத்தப்ப த்தப்பட்ட பாைதயில் ஒ
க்கு வி ப்ப மில்ைல, சற் ம்.’ அ யில் ஒ

காைர ட்கள்.

காைர ள் ம் கட்ெட ம் ம்.
ப க்ைகயைற ம் பாைத ம்.
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கா ல் ைதத்த காைர ள் தாேன வ க்கிக் குதித்த . இதயத்தில் ப ந்த
கட்ெட ம்ேபா? ஊர்ந்

ெவளிேய ேபாகுேமா, அல்ல

குத்தி விஷத்ைதப்

பாய்ச்சுேமா?
இ ளில் ைகச்சு ள்கைள விாித் க்ெகாண் அவன் அப்ப ேய அமர்ந்தி ந்தான்.
அச் சு ள்க க்கு ந ேவ அவன மாயக்கவிைதகள் விைளயா ன. இ தியில்
ைகச்சு ள்க

டன் அைவ ம் அைசந்

உ வேமற்றிவிட்ட உத க

ம்,

சிைதந்தன. சு ள் மட் மல்ல, அவற் க்கு

க ம், மனித

ம், அவனமர்ந்தி ்கும் சாய்

நாற்கா
ம், அைதப் பி த் க்ெகாண் நிற்கும் ெபண் மடந்ைத ம், அவ்வைற ம்
ஊர்ப்பகுதி ெமல்லாம் இல்லாமல் ேபாயிற் . எத்தைன பட்ெடன்ற மாற்றங்கள்!
அவன உ வத்திற்குப் பதில் சாட்சாத் மிஸ்டர் எஸ். ப்ாிக்ஸ் ேதான்றினார். அவர்
சற் மி க்குடனி ந்தார். மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் சிகெரட் கு ப்பதில்ைல. உதட் ன் இட
ஓரத்தில் வழக்கத்ைதவிட நீண்ட ஒ ைபப். ய ேராமத்தால் ெநய்த உைடகள். ஓவர்க்
ேகாட். காஷ்மீர்த் ெதாப்பி. க த்தில் சுற்றிய மஃப்ளர். ஐந் நாள் தா மயிர் அவ்
வதனத்ைத அலங்கிாிக்கிற . இடம் ஸ் டன் நாட் ன் தைலநகர். அங்குள்ள
அரண்மைனப் ங்கா.

ந்ேதாட்டத்தில் ஏராளமான கூட்டம். ஆண்கள், ெபண்கள்,

குழந்ைதகள், நாய்கள், எல்ேலா ம் பனியின்வசத்தில். சிறியேதார் சிலம்பின்
சி

க்க

டன் பனியிதழ்கள்

ழ்கின்றன. காலம், 'ஒ

காலத்தில் ஒ

ட்டாள்

வாழ்ந்தி ந்தான்' என்ற அழியா ந னத்திற்கு அவ் வ ட ேநாபல் பாிசு. ஸ் டனின்
மகாராஜாவிடமி ந் க ைண டன் ெபற் க் ெகாண்ட சாித்திரப் பிரசித்தமான
விழாவின் ம நாள் மாைல, மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் தன விசிறிகளிடமி ந்
ங்காவனத்தில் சற் ச் சுற்றித் திாியலாெமன வந்தார்.
அப்ேபா
அவ

தப் வதற்காகப்

அவள் பின்னால் ெந ங்கினாள்..

க்கு ேவண் ய

இன்டர்வி . அவ்வள தான். அன்

நி பர்களின் ேவட்ைடயாகவி ந்த . ேஹாட்டல் அைறக

வ ம்

ம், சுற் ப்பற ம்

சந்ைதக்கைட ேபாலாயின. மலர்த்தட் க்கள்,

மாைலகள், பீர் சீசாக்களின்

விஸ்கி ேலபில்கள், சிகெரட்

ம், வாழ்த் ைரக

ெட

னிக

ம்,சாம்ப

ஃேபான் அைழப் க்கள், பதில்கள். கட ேள, இ

ம், கவிைதக

கள்,
ம்;

என்ன ெதால்ைல!

மனித க்குப் பாிசு ெகா த் க் ெகால்ல ேவண் ெமன்றி க்கிறேதா1 இேதா
இப்ேபா இந்தப் ந்ேதாட்டத்தி ம் தப் த ல்ைல. ேவட்ைட நாய்களின்
வாயி
ந் தப் வதற்காக, வந் ேசர்ந்தேதா கண்ணியின் ந மத்தியில்,
பிரபலமான இலக்கியக் கரத்தா க்கு எங்கும் நிம்மதியில்ைல. மனிதர்கள் எங்ெகல்லாம்
இ க்கிறார்கேளா அங்ெகல்லாம் அவன் ேவட்ைடயாடப்ப கிறான்.
ேவட்ைடெயன்றால் ேபட் . ஈட் களாவன ேகள்விகள். எ ைமயாகப் பிறந் விட்டால்
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கத்த
கத்ைதத்
எ

வைத எதிர்க்கக்கூடா . இலக்கியக் கர்த்தாவானால் ேபட் க்கு
ைடத் ச் சுத்தமாக்கி ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். " தாங்கள்

ைகயில் கவிழ்ந்

ப த்தி ப்பீர்கேளா, அல்ல

ேமல் அமர்ந்தி ப்பீர்கேளா?" "ஸார், '

கு கிக்ெகாண்

' என்ற எ த்ைத எ

ஒ

ைகயில் அ

குந்தத்தின்
பைடப்

ைறயினால் ேமன்ைமெபற் 'ச' என் ஆவ ண்ேடா?" ஆனால் இலக்கியத் க்குப்
றம்பான விஷயங்கைளப் ேபசுவ தான் சாி.
இவ் வனிதாமணி, ற்றியவிைத, என்னெவல்லாம் ஆ தங்க டன்
வந்தி க்கிறாேளா! அவள் தன கால ச் சுவ கைள ேமாப்பம் பி த் வந்தி ்கிறாள்.
அவ

க்கு ெவ ப் ண்டாக்குவ

மடத்தனம். 'லர் ஹுமானித்ெத'

ைடயேவா, '

நி யார்க் ைடம்ஸ்'
ைடயேவா நி பராயி க்கலாம். லட்சக்கணக்கில் மக்கள்
ப ப்பர். "மிஸ்டர் எஸ். ப்ாிக்ஸ் ேநாபல் பாிசு ெபற்றவர். ர ந்திரநாத் டாகூ க்குப்
பிறகு........"
"

மீன் டேகார்?"

"ய!"
"ஃபன்னி ஓல்ட் ேமன் , அஃப்ேகார்ஸ்!"
ன்பக்கம் ன ன் சிைலெகாண்ட மார்பிள் ெபஞ்சில் மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ்
ஊன்றியமர்ந்தார். அந்த ெவண்ெணய்க்தற்சிைலயின் ெதாைடக க்கு இத்தைன
ைனப் அவசியமா? யா ைடய பைடப் ? தன்னிடம் ேபட் க்காக வினயத் டன்
ெந ங்கி வந்தி க்கும் ஒயிலா ம் மினிப் பாவாைடக்காாிதான். அவ ைடய
ெதாைடக க்கு அத்தைன ைனப்பில்ைல.
ேகள்விகைளெயல்லாம் அவள் தயார் ெசய் ெகாண் வந்தி க்கிறாள்.
தாக்குத க்கு ேவண் ய ஆ தங்கைளெயல்லாம் த ேலேய ேசகாித் க்ெகாண்
வந்தி க்கிறாள். அவள் ெவ ம் பத்திாிைக நி பரல்லள். சாட்சாத் பத்திாிைக
ஆசிாிையேய. காலகட்டத்தின் ைவரம் பாய்ந்த பிரச்ைனகேள ேபச்சின் க .
மினிப்பாவாைட யணிந்த கால் ட் ையக் கு க்கி, ெமன்ைம வாய்ந்த கண்கள்
உலகத்தின் ெப ம் விஷயங்கைள எ த் அம்மாைனயாடக் காட் ம் ஆர்வத்ைத
நிைனத்தேபா நைகச்சுைவக்கப்பாற்பட்ட மிஸ்டர் எஸ். ப்ாிக்ஸுக்குக் கூடச் சிாிப்
வந்த . ஆனால் அவர் சிாிப்ைப ஒ க்கி ைவத்தார். ேக ெசய்தல் கூடா . அவள்
சமர்ப்பித்த ேகள்வி மாைலயி
ந்
ாிந் ெகாள்ளலாம். ஒ அறி ஜீவி அவள்.
அறி ஜீவிகைளக் காண்ைகயில்
வத்ைதச் சுளித் க்ெகாள் ங்கள். ஆனால்
பீறிட் ச் சிாித் விடாதீர்கள். நிர்வாணமான பற்கள் ைளையப் பாிகாசம்
பண் கின்றன.
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அவள் தன்ைன அறி கப்ப த்திக்ெகாண்ட : மிஸ் மாியா ெகாேரா
'லா ர்க்

,எ ட்டர்,

'.

'லா ர்க் ' ~ஒ
ட் ல் மாக ன். ெமாத்தேம அச்சாகும் பிரதிகள்
ற்றிெய பத்ேத . கல்லச்சில்தான் அச்சாகிற . உலகத்தில் ற்ைறம்ப ெபாிய
மனிதர்கள். இக் காலாண் இதைழ வாசிக்கின்றனர். இைதப் ப ப்பவர்கள் அப்ப ச்
ெசய்வதினாேலேய ெபாிய மனிதர்களாகிறார்கள். ஆர்தர் மில்லர் தல் ேஸாலக்ேகாவ்
வைர இப் பரம்பைரயில் உட்ப வர். ஸார்த்ெர அ

ப்பிய பைடப் , ேவண் ய அள

தத் வார்த்தமாக இ க்கவில்ைலெயன்ற காரணத்தால் 'லா ர்க்
' அைதப்
பிரசுாிக்கவில்ைல. ஒ
ைற மட் ம் கா வின் பைடப்ைபச் ேசர்த்த .
ஆசிாிய க்கான ஒ சி க தம். அக் க தம் ெவளிவந்த மாதத்தில்தான் கா
க்கு
ேநாபல் பாிசு கிைடத்த . ேநாபல் ப்ைரஸ் வாங்கியவர்க க்ேக இப் பிரசுரத்தில் எ த
அ கைத ண் . வாசகர்கைளக்கூட ஆசிாியேர ேதர்ந்ெத க்கிறார். மிஸ்டர் ப்ாிக்ைஸ
'இன்டர்வி ' பண்

ம் 'லா ர்க்

யின்' ெப ைமகள் இைவ ம், இன்

ம் பல ம்.

ஒ ைகயில் சீவிய ெபன்சி ம், ம ைகயில் ேநாட் த்தக மாக அவள் தன்
ன்னால் நிற்கிறாள். அழகுமிகு ஓர் கம்பீர வனிைத. னஸ் சிைலயின் பின்னணியில்
அவ க்குத் ெதய் கமான அழகு உண்டாயிற் . மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் அவைள
ேநாக்கியவாறி ந்தார். அப் பார்ைவயின் கவர்ச்சியாேலா அல்ல அத ைடய
ஊ
வலாேலா என்னேவா அவள் ல்தைரயில் தனக்கு ேநராக ன்னால் இடம்
பி த்தாள். அவள் ஒ
றக்ெகா யின் னிையக் கிள்ளி கத்ைதச்
ெசாறிந் ெகாண்டேபா மிஸ்டர் ப்ாிக் ன் மனத்தில் கவர்ச்சி மிக்கேதார் இந்திய
சினிமா ந ைகயின் சித்திரம் பதிந்தேபாதி ம் கணப்ெபா தில் அவ் பேயாகமற்ற
சித்திரம் அழிந் ேபாயிற் . அ நல்லெதா சம்பவம். ஒ மினி ஸ்கர்ட் க்காாி
கால யில் ல்தைரயில் அமர்ந்தி ப்ப ம், நீங்கள் சற்

உயரத்தில் ெபஞ்சில்

உட்கார்ந் தி ப்ப மாக இ க்ைகயில், உங்கள் ப ந் க் கண்கள் பம்பரம்ேபால எந்தப்
பக்கம் திாி ெமன ஊகித் க்ெகாள் ங்கள். இல்லாத பாவாைட னியால் அவள்
ெபண்ைமயின் வ
கைள இ த் மைறக்க யற்சித்தாள். கைடசியில் அவள்
ெதாைடயின்ேமல் ேநாட் க்ைக ைவத் க்ெகாண்டாள். ப்ாிக்ஸ் ெபாழிந்த ெபான்
ெமாழிகைளக் குறித் க்ெகாண்டாள். அவள் மாியாைத கலந்த வணக்கங்க டன்
சமர்ப்பித்த ேகள்விமாைலயில் கண்ைண ன்றி, ைபப்ைப வாயி
ைகயில் ெபாதிந்த வார்த்ைதகைள அவர் ெவளிேய விட்டார்.

ந்

எ க்காமல்

"இக் கவிைதகளில் ெப ம்பாலானைவ ம் நான் இப்தால் சர்வகலா சாைலயில்
கூட் ய அகில உலக இலக்கிய மாநாட் ன் தைலைம ைரயில் சர்ச்ைசப்
ெபா ளாக்கியி க்கிேறன். அைத நீங்கள் ப த்தீர்களா?”
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"ப க்கவில்ைல. ேமைஜ இ ப்பைறயில் ைவத்தி க்கிேறன்” என்றாள் "லா ர்க்
பத்திாிகாசிாிைய.

”

"அாிய சிந்தைனகள் ேமைஜ இ ப்பைறயில் ைவக்கப்படேவண் யைவயல்ல.
இதயத்தில் பா காக்கப்பட ேவண் யைவேய”-மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ் ெதாடர்ந்தார். "இந்தப்
பத்தாண் ல் பத்திாிகாசிாியர்க

க்குக் க த் க்கள்

ைளயிலல்ல, அலமாாிகளிலாம்.

அவர்கைள மட் ம் நான் குைற கூறவில்ைல, ேவதப் த்தகம்கூடப் பாதிாியின்
இ க்ைகத் தைலயைணக்கு உயரம் கூட் ம் உபாயமாக இ க்கும் காலகட்டத்தில்.”
அவள் சிாித்தாள்: அவ ம் சிாித்தார். அவள பற்கள் நீல நிறமானைவ. சிகெரட்
கு ப்பதனா
க்கலாம். ைவட்டமின்குைறவினா மி க்கலாம். தன
ெபட் யி
க்கும் மாத்திைரகைளக் ெகாஞ்சம் எ த் க் ெகா த்தாெலன்ன?
ெவள்ைளக்காரப் ெபண்மணிக்கு ஏராளம் சத் க் குைற க ண் . அைதெயல்லாம்
சாிக்கட்டதான் ஏன் ெமனக்ெகட ேவண் ம்! அ
ம் ேநாபல் பாிசு வாங்கிய ஓர்
ஆசியன்.
"மிஸ்டர் ப்ாிக்ஸ், என
ெஸாைஸட்
நிர்ணயிக்கும்

ஏழாம் ேகள்விையக் கவனித்தீர்களா? ெஸக்ஸ்,

இவற்றிற்கிைடயி

ள்ள உறைவப்பற்றி, ந ன நாகாிகத்தின் விதிைய

அ தாேன?”

"இக் ேகள்விைய அத

ைடய நிர்வாண உ விேலேய சிந்திக்க ேவண்

"ேநக்கட்ஸ் த ேவட்” மிஸ் மாியா ெகாேரா

ள்ள .”

ஆேமாதித்தாள்.

"வாழ்வின் சத் ம் ெஸளந்தர்ய ம் ெஸக்ஸ்தான். பைடப்ெப ம் ெசயல் ெஸக்ஸ்
மட் ம்தான். மற்ெறல்லாப் பைடப்
ைறக ம் ெஸக் ன் உப-விைள கேள.
மாற் வைககள் என் ம் கூறலாம். ேமைலநாட்டவர்கள் ேமெல ந்தவாாியான
சிந்தைனயாளர்கள். அவர்க க்கு கைலையப் ெபா த்த அப்பாைலக் கற்பைனகள்
கிைடயா. இப்ேபாதிங்ேக அவ்வள தான். எக்ஸ்ெடன்ஷியா ஸம். அந்த வழியில் சில
விசாரைணகள் ஆரம்பித்த . ஆனால் இலட்சியத்ைத அைடயாமல் ேதாற்ற .
ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்வதினால் உங்க க்கு அதி ப்தி உண்டாவதில்ைலேய?
உங்க க்கு ஆண் ெபண்ணி ைடய ெஸக் ன் பரந்த சாத்தியக் கூ கள்
ாியவில்ைல. உதாரணத்திற்கு ஸார்த்ெரைய ம் மதாம் ைவ ம்
எ த் க்ெகாள் ங்கள். அவர்கள்தாேன எக் ஸ்ெடன்ஷிய ஸ்ட் தி ச்சைபயில்
ேமட்ர ம் மதர் ஸுப்பிாிய ம். அவர்கள் ண்ணியவான்களின் ேவஷமிட் ஆட
மட் ேம ெசய்கின்றனர். திய வாசக வித்ைதகள் ெசய்கின்றனர். அ ப்பைடயாக,
ெநா த்த க்குள் வ க்கித் தா ம் ேமற்கத்திய ர்ஷ்வாக்களின் பைழய
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ெமாரா ட் யில்தான் இவர்க ம் நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கிறார்கள். மார்க் ஸ்ட்
ெகாள்ைகயில் அைத க்கிெய த் தி க்கிறார்கள் என்ப மட் ம்தான் ஒ
ேவ பா . அவர்கள் ரட்சிக்காரர்களில்ைல. ைடத் ப் பளபளபாக்கிய அலங்ேகால
நம்பிக்ைககளின் ெமாத்த வியாபாாிகள். நான் ெசால்வ
"ஆமாம் மான்

ாிகிறதா?”

க்ேஞர்.”

"மீைச ைளக்காத பிள்ைளக ைடய ம் ைல வளராத சி மிக ைடய ம்
ஃபிலாஸபிேய எக் ஸ்ெலன்ஷியா ஸம். வளர்ப வத்தின் ஏ மாறான நடத்ைதகள்
சில க்கு வயதான காலத்தில் சாகஸங்களாகிவி ம். ெஸமிட் க் வர்த்தகத்திற்கு அசல்
ஆசியைனப்ேபால வளர
யவில்ைல. அவ் வர்க்கத்தின் தர்மக் கட் கேள
ேமற்கத்திய நாகாிகத்ைத ம் வாழ்க்ைக ைறைய ம் கட் உயர்த்தியி க்கின்றன.
ேமற்கத்தியாின் அறி விலாசம் அவர்க ைடய கண் பி ப் க்களிேலேய, ேமேல
என்னெவன்றறியாத நிைலயின் வசமாகிவிட்ட .
ெஸக் ன் சிம்பல் பாம் என்பைத அவர்கள் அறிந்தனர். இேதா ஸர்ப்ப
விேராதிக மானார்கள். இக்காலத்தில் ஆட்டம்-பாம் தயாாித் விற் விட் அைதத்
தைடெசய்ய ேவண் ெமன் அைற கூவல் வி வைதப் ேபால. சில காலமாக அவர்கள்
பார்ைவ ம் கிழக்கு ேநாக்கித்தான்.”
”அப்ப ெயன்றால்?”
"பைழய ஆதாைமப் ேபால ம் ஏவாைளப் ேபால ம் ேமைலநாட் நாகாிகத்தின்
கன லகி
ந் தாேம விலகிக்ெகாண்ட வதிக ம் வா பர்க ம் கூட்டம்
கூட்டமாக்க் கல்கத்தாவி

ம், தில் யி

ம், ேகரளக்கைரயி

ம்

சுற்றியைலகிறார்கெளன்ப உங்க க்குத் ெதாி மா? பழைமயின்
களங்கமின்ைமக்குத் தி ம் வதல்ல அவர்கள ெவறி. ெஸக்ைஸச் சுற்றி ெஸமிட் க்
மதக்ேகாட்பா கள் ெபாதிந் ைவத்த கட் ப்பா கைள அகற்ற ேவண் ெமன
அவர்கள் வி ம் கிறார்கள். 'கூடா !' என்ற ெபாியேதார் ேபார்ைட
ைவத் க்ெகாண்

யாரால் வாழ

ன்னால்

ம்! பாம் ைசத்தானல்ல, பைடப்பாளி.

கட ளின் விேராதியல்ல, உதவியாளன். இந் ெதய்வங்கைளப் பா ங்கள். விஷ்
ஸர்ப்ப சயனி. சிவனின் மார்பில் மாைலேய பாம் . த்த க்குக் குைட விாித்த
நாகம்தான். பாம்பின்றிக் கட ள்களால் பைடக்க
யா .
ஆசியாவின் ஜனப் ெப க்கத்ைத ம் ஐேராப்பாவின் மக்கள் ெதாைகக் குைறைவ ம்
இப் பின்னணியிேலேய மதிப்பிட ேவண் ம். நாங்கள் காட் மிராண் கள் என்பதால்
குழந்ைதகைளப் ெபற் ப் ேபா கிேறாம் என் தாேன நீங்கள் பிரசாரம் ெசய்கிறீர்கள்?
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நீங்கள் நாகாிகமானவர்களாைகயால் கு ம்பக் கட் ப்பாட்ைடக் கைடப் பி க்கிறீர்கள்
ேபா
க்கிற . இந்தக் கட் க்கைதைய இளம் தைல ைற நம் வதில்ைல.
உயிர்ச்சக்தி அ ப வதா நாகாிகம்? இ பாற் பண்ேபா அத

ைடய

அைடயாளக்ெகா ? ேமைலநாட் நாகாிகம் இயந்திரங்களின் ைவப்பாட் யாக
மாறியி க்கிற . இயந்திரங்கேளா சல்லாபம். அ தான் உங்கள் ஆனந்தம்.
பாட் க்ேகட்க ேர ேயா, படம் பார்க்க ெட

விஷன்; பயணம் ெசய்யக் கார், விமானம்.

கணக்குப்ேபாடக் கம்ப் ட்டர்; பிண எாிப் க்கும் மின்சார இயந்திரங்கள்.
ேமைலநாட்டார் வாழ்க்ைகக்காக அைடந் ள்ளைவ நியாயத்திற்குட்பட்டைவயல்ல.
நீங்கள் பாிணாமத்தின் பி யி
ந் வி ந் ெகாண்
க்கிறீர்கள்.
அதற்கிைடயில்தான் இயலாைமகளின் ஆட் ைவத்த டன் உங்கள் மதங்கள். திய
மதமாக வளர்ந் விட்ட மனத்தத் வம். இைவெயல்லாம் ெஸக் ற்குப் பர்தா
அணிவித்தி க்கின்றன.
உணர்ச்சி ஒளியல்ல, உணர்ச்சி ெவட் தேல ேந கிற . மத ம் மனத்தத் வ ம்
உங்க ைடய ேமம்பாட்ைடத் தகர்க்கின்றன. ேராப்பியன் ஒ ெபாய் மனிதன்.
அவ ைடய சத்ைத என்ேறா அவன் தைல
கிவிட்
க்கிறான். நீங்கள்
ெசயற்ைகயில் பா

காப்ைபக் காண்கிறீர்கள். ெபாய்ப்பல், ெபாய் மயிர், ெபாய் மார் ,

ெபாய் நிறம், ெபாய் மணம். ெபாய்ப் பிட்டம். இேதா இப்ேபா ெபாய் இதய ம் –
ெபாய் மனிதன். இைளஞர்கள் இச் சிைதவி
ந் தப்ப ஆேவசப்ப கிறார்கள்.
அவர்கள் கிழக்ைகச் சரணைடகிறார்கள். ெவளிச்சம் எப்ேபா ம் உதித்த
கிழக்கில்தான்; அஸ்தமித்த
ைறயின், கட ளி
வி ந்தவர்க
ஒன்றி

ேமற்கில். திய பிறப்பின், ேவதத்தின், வாழ்க்ைக

ைடய ஊற்ைறத் ேத

ம், ேமைலநா களின் மதெம

க்காகத் தாக ற்றவர்க

ஊர்சுற்றிகைளப்ேபாலத் தாேம பாய்ந்
ம் கபடங்கைள எதிர்ப்பவர்க

மான இைளஞர்கள், தைடயற்ற ஒ

ம் திய

பா யல்

அறிவிற்காக ஏங்குகுறார்கள். பா யல் தாிசனெமன்றால் வாழ்க்ைகயின் உயிர்த்ெதழல்,
ர்யத்தின் ரட்சி. ேமைலச் சிந்தைனயாளர்கள் ரட்சியின் ஈமச் சடங்குக க்குத்
தயாராகும் அவசரத்தி
க்கிறார்கள். அவர்களிடமி ந் ஒன்ைறேய
எதிர்பார்க்கலாம். குளிர்ந்த சா !!”
”வாழ்க்ைக ம ப

ம் உயிர்த்ெத வ ெதங்ேகெயன்

தய

ெசய்

விவாித்தால்,

எங்க க்கு அ ள் ெசய்வதாகும்.” மாியா ெகாஞ்சி ெமாழிந்தாள். ப்ாிக் ன் பரந்த
அறிவின் ேபாைத அவ ைடய தைலயில் ஏற ஆரம்பித்தி ந்த . அவள் தா ம் கண்
ெகாள் ம் விஷயங்கைள ெவளியி ம் உற்சாகத்தில் மீண் ம் கூறினாள்:
"இந்தியாவில் ஆவ தான் சாத்தியம்.”
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"இந்தியாவில்தான்.” ப்ாிக்ஸ் நிைலநாட் னார்! "உங்க
நாட் ல், ேகரளாெவன்ெறா

க்குத் ெதாி மா? இந்திய

மாநில ண் . சிறிய பிரேதசம், நிைறய மனிதர்கள்.

திய தாிசனத்தின் ஆரம்பம் அங்ேக யி ந் தானி க்கும்.”
"சுைவயான இம்
.” நீலநிறமான பற்கைள அவள் ெவளிக் காட் னாள்.
அப்ேபா அவள் தன நாடான ஃப்ரான்ைசப்பற்றி ேயாசித்தாள். எப்ப ப்பட்ட
சிைத ! எவ்வள கீழான நிைலைமயில் அங்குள்ள சிந்தைனயாளர்க ம் இலக்கியக்
கர்த்தாக்க ம்! ப்ாிக்ஸ் ப்ரான் ல் பிறந்தி ந்தால்! மகத்தானேவார் ன்றாம்
ரட்சியின் தீர்க்கதாிசியாகிவிட்
ப்பார். அவ க்கு இத் தவிட் நிறக்காரனிடம்
எல்ைலயற்ற அன் பிறந்த . அவள் ப்ாிக் ன கில் ெபஞ்சில் வந் அமர்ந்தாள். "
ஆர் ஏ ஜீனியஸ்!” சற்
ெவ ம் மகிழ்ச்சி.

ேநரம் அவர்கள்

கத்ைத

கம் பார்த்தவாறி ந்தனர். ஒ

"ேகரளத்ைதப் பற்றி?” அவள் விசாாித்தாள்.
"மிகப் பழங்காலத்தி
காலத்திற்கும்

ந்

மலபாாிகள் நாகாராதைன ெசய்பவர்கள். சாித்திர

ன்பி ந்ேத, அங்குள்ள கிராமங்களில் பாம் ச் ேசாைலக

ண் .

அக்ேக நாக சித்திரங்கள், பந்த த் ந்ற்கும் பரந்த மரங்கள். பாம் விக்கிரகங்கள்.
பாம் த் ேதாப் ஸர்ப்ப மண்டபேம ேகாயில். பாம் கள் ஓவியக் கற்களின யின்
சு ண் கிடந்
நின்

பட்த்ைத

உறங்குகின்றன; சில சமயம் ஓவியக் கல் ன்ேமல் வாைல ன்றி
யர்த்தி நடனமா கின்றன. காி

க்கன்கள், ெபான் ள்ளி ள்ளைவ,

பறப்பைவ, தைலயில் மாணிக்க மணிைய அணிபைவ ஆகிய பலவைக ஸர்ப்பங்கள்.
நாங்கள் ஸர்ப்ப விழாக்கள் ெகாண்டா கிேறாம். எங்கள அழகியரான கன்னியர்
பாம் த் ள்ள ன் தாளத்தில் அைலகைளப் ேபால நடனமா கின்றனர். தைலமயிைர
விாித் ப் ேபாட் ,

ைனத்த

ைலகள்

ள்ள, வியர்ைவயாம்

ல்ைல

ெமாட் க்கைள உதிர்த் , மைழ கில்கைளப் ேபால. அைசந்தா வதில்
ள்ளித்தளர்ந்த தளிர் ேமனியரான மைலயாள மங்ைககளின் மன ம் உட ம்
ேசார்
கின்றன. கலவிக்குப் பிறகுேபால அாியேதார் லாவகம். ெசய
ர்வான
ெஸக்

ன் நாட் ய ெவளிப்பா

அைழப் . மாியா ெகாேரா

அ . வாழ்க்ைக டன் வ க, விைளயா க என்ற

, நீங்கள் பைழய ஏற்பாட்ைடப் ப த்ததில்ைலயா?”

"உண் . ஆனால் பல பகுதிக

ம் மறந் ேபாயிற் ."

"எனக்கு நிைனவி க்கிற . மறதி ம் ேமைல நாட்டவாின் ஒ நீங்கா ேநாய்.
உங்கள சாித்திர உணர்ைவ இன்
ரணமாகக் காயம் பீ த்தி க்கிற .
ஆதாமிற்கும் ஏவா க்கும் பா ணர் உண்டான பாம் டன் ெதாடர் உண்டான
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பிறேக. ஏவாள் பாம்ைப ஆராதித் த் ேதாற் வித்தாள். கட ள் ெகா க்கத் தயங்கிய
அவ க்குப் பாம்பிடமி ந் கிைடத்த . அவள்தான் தல் பாம் க் குதியாட்டத்ைத
ஆரம்பித்தவள். பாம் எ ச்சியைடந்தேபா அவ ள் காமம் கலந்த . அைத அவள்
ஆதாமி ள் ம் குத்தினாள். அந் நிமிடம் தல் அவர்க க்கு ெவட்கம் என்ற
உணர் உண்டாயிற் . காமத்தின் அ
னிேய நாணம். அ காமத்ைத
மைறப்பதில்ைல. மகிழ்ச்சிகரமான தாக்குகிற . பைடப் ச் சக்தியின் ெமல் ய ஏேட
ெவட்கம் என்பைதத் ெதாிந் ெகாள் ங்கள். காமேதவனாகிய பாம்ைப ெவ ப்ப ம்,
ஆனா ம் அவன் உபேதசித்த காம விைளயாட்ைடத் ெதாடர்வ ம்இவற்றினிைடயி ள்ள உள்ள தர்ம சங்கடேம ேமைலநாட் வாழ்க்ைகைய
அலங்ேகாலப்ப த் கிற . பல ற்றண் களாக உங்கள் மனதில் இந்த ரண்பா
இ கிப்ேபாயி க்கிற . உங்க ைடய மனத் தத் வம்
வ ம் இப்
பின்னணியில்தான் ெவளிப்பட்
க்கிற . நீங்கள் எப்ேபாதாவ பிறவி உ ப்ைபப்
பற்றிச் சிந்தித்த ண்டா, ஒ

பல னமான நிமிடத்திலாவ ?"

"சில சமயங்களில்."
"அப்ேபாெதல்லாம் என்ன ேதான்றிய ?"
"அைத எப்ப ச் ெசால்வ ?"
"ெசால்ல ெவட்கெமன்றால் ேவண்டாம். கட்டாயமில்ைல. ஆ க்கும்
ெபண் க்கும் த ல் பிறவி உ ப் இ க்கவில்ைல. இந்தச் சாித்திர உண்ைம
உங்க

க்குத் ெதாி மா?"

"ம்ஹூம். இம்
வின் அ த்தளம் எ ?" அவள் அறிந் ெகாள்
மிக்கவளாகக் காணப்பட்டாள்.

ம் உற்சாகம்

"பிறவி
ப் க்கள் கட ளின் பாிசல்ல. பாம்பி ைடயைவ. ஆணி ம்
ெபண்ணி ம் பாம்பின் அம்சம் இ க்கிற . அெதான் மட் ேம ஒ வைர ஆேணா
ெபண்ேணா ஆக்குகிற . யேஹாவாவான கட ள் தன அ ைமகைளப் பாம்
பாதித் விட்டேபா , ெசய ழந் அ ைமகளிடம் ேகாபத்ேதா நடந் ெகாண்டார்.
ஆனா ம் கட ள் தயாநிதிதான் - கைளப் ற்றா ம் சின ற்றா ம் - தன
பைடப்ைப வ த் கிறேபாதி ம் அவர் க ைண ம் காட் கிறார். ஆதிகாலத்தி ம்
அப்ப ேய. தல் அ ைவசிகிச்ைச நடத்திய கட ள் என்ப ெதாி மல்லவா.
ஆதாம் என்றவன் உறங்கிக்கிடந்த ேபா அவன விலாெவ ம்ைப ெய த்
ஏவாைளப் பைடத்தார். கட ள் ம ப
ம் ஒ அ ைவ சிகிச்ைச ெசய்தார். ஈடன்
ேதாட்டத்தி

ந்

ஆதாைம ம் ஏவாைள ம் விரட் ய ப்பதற்கு

தல் நாள் இர .”
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"இ

பைழய ஏற்பாட் ல் இல்ைல"

"இப்ேபா இல்ைல. அந்நாளில் இ ந்த . சநாதனிகள் அவ்வாிகைள
ெவட் ெயறிந் விட்டனர். அவர்கள் ேவதப் த்தகத்ைத ம் தி த்தினார்கள்! கட ளின்
தி மைறையக்கூட. அவர்களல்லேவா பாம்பின் பரம விேராதிகள். எப்ேபா ம்
பாம்ைபச் சுட் க்காட் மனிதன் பாவம் ெசய்தாெனன் நிைன ப த் பவர்கள்.
கட ள் ஆதி பாம்ைபக் ெகான்றார். அைதத் ண்டாக ெவட் னார். ஒ
ண்ைட
ெய த் ஆதாமின் ெதாைடக க்கு ந வில் ைதத் ைவத்தார். இ பக்கங்களி ம்
இ பாம்
ட்ைடகைள ம்."
"ாிய ?" மாியா

ள்ளிக் குதித்தாள்.

"நிச்சயமாக, பிறகு தயாநிதியான ெதய்வம் ஏவாளின் வயிற்ைறக் கிழித்தார்."
"ஓ! உறி வாஸ் க் யல்!" அவ

க்கு ேவதைன உண்டயிற் .

"ஒ கூட்ைடத் ைதத் ைவத்தார். அதற்ெகா பா காப்பான
ம். நீங்கள்
பாம்பின் நண்பர்களாைகயால் எக்கால ம் பாம்
ைஜ ெசய் வம்சம் ெப க்கி
வாழ் ர்களாக என் இ வ ைடய காதி ம் ஓதினார்."
"விஷம்தான் பைடப் ச்சக்தி. ஆடவன் தன் ள் ெசாறி ம் விஷத்ைதப் பரப்பி,
பைடப் ச் ெசய க்குத் தயாராகிறான். அந்த விஷத்ைத ேயற் பைடப் ச் ெசய ல்
பங்காளியாவற்காகப் ெபண். இ தான் ஆதி பாவம். மனிதைனப் ெபா த்தவைரயி ம்
மகத்தான ேப . ெஸக்சும் பாம் ம் ஒன் தான். பாமைப ெவ ப்பவர்கள் ணர்ச்சி
விேராதிக ம் இயற்ைகைய எதிர்ப்பவர்க மாக இ ப்பர். கட ளின் உறவினர்களாக
ஆவதற்காகக் கச்ைசகட் பவர்கள் பிரம்மசர்யம் அ ஷ் க்க ேவண் ெமன்ற
நியதியின் ெபா ள் இ தான். ஒவ்ெவா பாம் க் குட்
ம் அத ைடய கூட்ைடச்
ேசர ேவடைக ெகாள்கிற . ஒவ்ெவா பாம் க் கூ ம் அத ைடய விஷத்ைத
ஏற்க ம். இைண ேசர்ந் பி த் ப் படர்ந் ஆ காமத்ைத அவர்கள் ஒ கைலயாக
மாற் கின்றனர்.
"அக் கூட்டத்தில் நா

ம் நீங்க

ம்."

"ஆமாம். பாம்பின் அம்சங்கள் நம்மி
ண் . பைடப்
பரம்பைரைய நிைல நி த் ம் விஷம். உயிச்சத் ."

ர்வமான அம்சம். வம்ச

எதற்ேகா அவள் உள்ளங்ைகைய உயர்த்தினாள். மிஸ்டர். எஸ் ப்ாிக்ஸ் ெசான்னார்:
"உள்ளங்ைகயின் உ வம் நாகத்தின் தைல ைடய . படம் விாித்தா ம் பாம்பின்
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தைல ைடய . பா ங்கள், ஆ ம் ெபண் ம் ைகேகார்த் ப் பி த்
நடனமா ைகயில் அவர்கள் பாம் களாக ந க்கிறார்கள்."
ப்ாிக்ஸ் அவ

ைடய ைகைய எட் ப் பி த்தார்.

"அவள் விலக்கவில்ைல. அவர் எ ந்தார். அவ

ம். அவள

இ

உள்ளங்ைகக

ம்

அவர உள்ளங்ைககளில் அடங்கின. ப்ாிக்ஸ் பா னார். ஆ பாம்ேப, ெமய் ம்
மன ம் குளிர்ந்தா பாம்ேப! அவ ைடய பாட் அவ க்குப் ாியவில்ைல. அ
ஃப்ெரஞ்ச் ெமாழி. ெஸக்சின் ெமாழியல்ல.
ெம வாக அவ்வி

உ வங்க

ம் மைறந்தன. ஸ்டாக்ேஹாமின் நந்தவன ம்,

ன ன் சிைல ம், பனி
ய ஒளி ம். ட் அைற. அைறக்குள் இ பாம் கள்.
ஆண் பாம் படர்ந்
ர்யத் டன் ஆ கிற . ெபண் பாம் ப ங்கிக் கிடக்கிற .
ஆண் பாம் ெமல்ல அவ ைடய தைலயில் த்தமிட்ட . அப்ேபா அவ ம்
தீநாக்குப் ேபாலப் ைடத் த் ெதாித்ெத ந் படெம த்தாடத் ெதாடங்கினாள்.
ஆ கின்ற ஆண் பாம் ம் ெபண் பாம் ம் சுற்றிப் பிைணந்தன.
இ தியில், காவி ஒளிர்ந்த நிலத்தில், சூர்யகாந்திப்

க்கள் காிந்

பீ த்த அேத

இடத்தில், கதிரவனின் ஒளிேயற் , அைசயாமல் பளபளத் க் கிடந்த
ெகாண்ட ஒேர ஸர்ப்பம்!

இ

தைலகள்

------------------6.

ஒ

ல்

கன்னாட் ப்ேள ன் ந வி ள்ள பார்க்கி
ந் சுற்றி ம் ேநாக்கிய ேபா தான்
கூட் க்குள் மாட் க்ெகாண்
க்கிேறாம் என் ேதான்றிய அவ க்கு.

பார்க்கி ைடய இ ம் க் கிராதிகைளச் சூ ம் க ப் த்தாாிட்ட கர
ரடான
வட்டத்திற்கந்தப் றம் உ ண்ட ெப ந் ண்கள் வாிைசயாக நிற்கின்றன. அதற்கும்
பின்னால் பலமான சுவர்கள். சுவர்களி ள்ள ஜன்னல்களில் பலவிதமான ெபா ட்கள்
காட்சிக்கு ைவக்கப் பட்
க்கின்றன.
தான் நிற்கும் நிலத்ைதப் 'பார்க்' என் ெசால்ல
யா . சமமில்லாத ஈரமான
நிலத்தில் ல் கட்டற் ப் படர்ந்தி க்கிற . இ ளிற்குக் கனம் கூட் வதற்காகப்
பந்த ட் நிற்கும் மரங்கைள வளர்த்தி க்கிறார்கள். மரப்பட்ைடகளாலான பைழய
ெபஞ்சுகள் ேபாட்
க்கிறார்கள்.
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மிக ம் இ ட் யாகிவிட்ட . கைடகெளல்லாம் அைடத் விட்
ேரா ல் அவ்வப்ேபா

ஓாி

வாகனங்கள் கடந்

சிவப் , மஞ்சள் நிற நியான் எ த் க்க
இ ந்தன.

ந்தன. கா யான

ெசன்றன. கட்டடங்களில் நீலம்,

ம் சித்திரங்க

ம் பளீாி வ ம், மைறவ மாக

பார்க் ஆளற்றி ந்த .
ஒ

கூண் ல் அகப்பட் க் ெகாண்டவைனப்ேபால அவன் அங்ேக நின்றான்.

மனதில் இ ப் க் ெகாள்ளாத, இனமறியாத ேவதைன வியாபித்தி ந்த . இங்ேக
வந்த
தல் இ மனதில் இ க்கிற . என்ன காரணம் இதற்கு? ஒன் ம்
கண் பி க்க
யவில்ைல. நாட்கள் கழியக்கழிய அத ைடய ஆழம் அதிகமாகி
மிக ம் அலட் ய .
தான் இக் கூண்
ந் வி படப் ேபாகிேறாம். இன் ம் சில மாதங்கேள ேதைவ.
அைத நிைனத்தேபா சந்ேதாஷம் உண்டாயிற் . ஊாில் ஆரம்பிக்கும் மத்ய அரசின்
ஒ கம்ெபனியில் தன்ைன நியமிக்க சிபாாிசு ேபாயி க்கிற .
நான் இங்கி ந்

வி தைல ெப கிேறன்!

நகரத்தி
ந் ெவகு ரத்தி
ந் ஒ குன் ப் பகுதியில் ஃபாக்டாி. ஒ க்கமான
ஒ
ட் ல் அைமதியான வாழ்க்ைக. இழந்த சுகங்கைள ெயல்லாம் மீண் ம் ெபற
ேவண் ம். அப்ேபா மனதிற்குச் சமாதானம் கிைடக்குமாயி க்கும்.
மறந்தாயிற் என நிைனத்தி ந்த ஒ ெபண்ைணப் பற்றி சேமபகாலமாக மீண் ம்
நிைனக்கத் ெதாடங்கியி க்கிறான். தன் ைடயவளாயி ந்தாள் அவள். தி மண
ேயாசைனகைள அவள் அத்தைன ஒ க்கித் தள்ளியைத அறிந்தேபா
மகிழ்ச்சியின்ைமேய உண்டாகிக் ெகாண்
ந்த . யா க்காக அவள்
காத்தி க்கிறாள்? வாழ்நாள்

வ ம் தன்ைனக் குற்றவாளியாக்க......

இப்ேபா அதில் மகிழ்ச்சி உண்டாகிற . தன் ைடய
குழந்ைதக க்குத் தாயாக ஆவதற்கு இ ப்பவள்.

ட்ைட ஆள, தன்

ஒ ெபஞ்சின்ேமல் சு ட் க் குவிந்தி ந்த கம்பளியின் உள்ளி ந் பலமான
இ மல் எ ந்த ரங்கசாமி அய்யர். இவர் ஏன் இப்ேபா ம் இங்ேக இ க்கிறார் என்
ஆச்சர்யப்ப வ ண் . என்ன காரணத்தால்? உற்றார் யா மில்ைல இங்ேக. ப க்க
இடம்கூட இல்ைல. பனிக் காலத்தின் சில் ட்ட இர கைளப் பப்ளிக் பார்க் ெபஞ்சில்
கழிக்கிறார்.
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இ ப வ டங்கள் ன் ெபன்ஷன் வாங்கினார். சைமயல்காரனாகத்தான்
வந்தார். அரசாங்க சர்
ல் அஃபீஷிேயட் ங் அ ஸ்ெடண்டாக ாிட்டயர் ஆனார்.
இ க்கும் ஒ மகைள ம ைரயில் தி மணம் ெசய் ெகா த்தி க்கிறார். மைனவி
எப்ேபாேதா இறந் ேபாய்விட்டாள். இரண் ேவைளச் சாப்பாட் க்குகூடக் காணாத
ேகவலமான ெபன்ஷன் மட் ம்தான் வர . இ ந் ம் ஏன் இந் நகரத்ைதவிட் ப்
ேபாவதில்ைல?
குளிர்காற் அ க்கிற . தீபாவளிக்கு இன் ம் சில நாட்கேள இ க்கின்றன.
அேதா பனிக்காலம் அதிகார ர்வமாக ஆரம்பமாகிற .
தி ம்பிப் பார்த்தேபா ேமேல ரண நில ெதளிவாக நிற்கிற . ஜும்மா
மசூதியின் ெவண் மார்பிள் ஸ் பிகள் நிலவில் பளீாி கின்றன.
இந் நகரத்தின் ஆத்மாைவ
ேதான் கிற .

கல் சாித்திரத்தில்தான் கண்

பி க்க

ம் என்

சுந்தர் நகாி ள்ள தன ஆஃபீ
ந் பார்த்தால் இந்திரப் பிரஸ்தம் இ ந்த
இடத்தில் நிற்கும் ெபாிய க ங்கற்ேகாட்ைட.
சுயநலத்திற்காகப் ெபாய் ெசால்லலாம்; ேராகம் ெசய்யலாம்; இரத்த
சம்பந்த ள்ளவர்கள். கு நாதர்கள் இவர்கள் எல்ேலா ைடய இரத்த்த்ைதச் சிந்தலாம்இவற்றிெலல்லாம் நி வப்பட்ட ஒ நாகாிகேம இங்ேக உடல்ெகாண்ட் . ெபண்கள்
சூதாட்ட்த்தில் பணயம், ேபாைதயில் சன்மானம்
ெபா ட்களாயி ந்தனர்

த

யவற்றிற்கன

இன் இங்ேக ஒ ெமாகலாயாச் சக்ரவர்த்தி வசித்த ேகாட்ைட நிற்கிற . கல்
வாழ்க்ைகக் காலத்தி ம் இெதல்லாம்தான். ெசாந்த சேகாதரர்களின் இரத்தம்
சிந் கின்றனர். தகப்பனாைரக் குற்றவாளி யாக்குகிறார்கள். தயவற்
ேராகம்
இைழக்கிறார்கள். தமக்குள் ஏமாற் கிறார்கள், வஞ்சிக்கிறார்கள். பரஸ்திாிகைளத்
தன் ைடைம யாக்க
வாழ்க்ைகக்காக.

யற்சிக்கிறார்கள். அரசுாிைமக்காக, ெபா

இக் ேகாட்ைடைய ேநாக்கியவா

ேசாம்ேபறித்தனமாக அமர்ந்தி க் ைகயில்

ேயாசிப்ப ண் . எ தான் இந் நகரத்தின் ஆத்மா? பக்கத்திேலேய
ஸ்ெடனாக்ராஃபைர வழிக்குக் ெகாண் வர சப்ரா
யற்சி
ெசய் ெகாண்

க்காக, ேபாக

க்கிறான். இந்த ஆஃபீ

வதியான

ல், ேபாகட் ம். இந் நகரத்திேலேய ேவைல

அவசரத் டன் யார் இ க்கிறார்கள்? கிணற்றி

ந்

நீாிைறக்கும் காைளகைளப்
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ேபால ேசாம்ேபறித்தனமாக ம், பழக்கப்பட் விட்டவர்கள் ேபா
ேவைல ெசய் ெகாண்
க்கின்றனர்.

ம். உற்சாகமின்றி

ஓாிர அவன் உடன் பணி ாி ம் ஆபிரகா டன் ாிேவா யி
ந் ஃபர்ஸ்ட் ேஷா
ந் ெவளிேய வந் ெகாண்
ந்தான். ஸம்பர் வந்தாயிற் . க ைமயான
குளிராயி ந்த .
கன்னாட் ப்ேள ன் ந வி ள்ள பார்க்கில் ஒ ெபஞ்சில் சு ண் குவிந்தி ந்த
கம்பளியின் உள்ளி ந் ரங்கசாமி அய்யாின் இ மல் எ ம்பிக்ெகாண்
ந்த .
பழகிச் சிைதந்த இந்தக் கம்பளியால் இந்தப் பார்க்கின் க ங்குளிைரத் த த் நி த்த
யவில்ைல. எத்தைன வ டங்கள் பழகியதாக இ க்கும் இக் கம்பளி! ேமேல ஒ
கூைரகூட இல்லாத மனிதன். வ த்தம் ேதான்றிய .
ஒ

தடைவ இப் பார்க்கில், தான் மாட் க்ெகாண்ட கூட்ைடக் குறித்

ெகாண்

க்ைகயில்தான், இ ட்

இங்கிலீஷில், "சார், ெரண்

ந்

நிைனத் க்

ெதளிவான ெதன்னிந்திய உச்சாிப்பான

நாளா நான் ஒன் ம் சாப்பிடைல; ஒ

பா தந்தா.....”

அப்ப த்தான் ரங்கசாமி ஐயாிடம் பாிச்சய ண்டாயிற் . ெகாஞ்சம்
சம்பாதித்தி ந்த மகளின் கல்யாணத்திற்குச் ெசலவாகி விட்ட . தவிர, கட ம்
வாங்கேவண் வந்த . சில
களில் ட் ஷன் இ ந்த . உத்ேயாகஸ்தர்கள்
மாற்றலாகிப் ேபானார்கள். குழந்ைதகள் ெபாியவர்களானார்கள். ரங்கசாமி அய்ய க்கு
வயதாயிற் . திதாக அவைர ஓாிடத்தி ம் ட் ஷ க்கு நியமிக்கவில்ைல.
ேகவலமான ெபன்ஷன் மட் ேம வர . சாப்பிடக் காணா . அப்ப யி க்க வாடைக
ெகா ப்ப

எப்ப ? ெபா ப்

ங்காவிற்கு வாசம் மாற்றினார்.

பாவம்! இப் ெபன்ஷைன ைவத் க் ெகாண் ஊாில் நாைள ஓட்ட
யாெதன்பேத காரணமாயி க்கும் ஊ க்குப் ேபாகாததற்கு.

மா?

ேகாயம் த் ாி ள்ள நாகப்பன் ெசட் யா க்கு எ தேவண் ம். அவன் ஒ
ேவைல ெகா த்தால் ரங்கசாமி அய்ய க்குப் ெபாிய உதவியாக இ க்கும். ஊ க்கும்
மக க்கும் சமீபமாகப் ேபாகலாம். நாகப்பன் ஏதாவ ெசய்யாமல் இ க்கமாட்டான்.
ப க்கும் காலத்தில் ெந ங்கிய நண்பர்களாயி ந்தனர். அவன் தகப்பனின் பிசினைஸ
ேமேனஜ் ெசய்கிறான். நான் அரசாங்க உத்ேயாகம் பார்த் அழிகிேறன்.
"நீ லாட்ஜுக்கு வா, ெதாண்ைட நைனக்கலாம்." ஆப்ரகாம் ெசான்னான்.
இவன் சம்மதித்தான்.
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ஆப்ரகாம் அங்ேக பக்கத்திேலேய இ ந்த ஒ
தங்கியி ந்தான்.

ெதன்னிந்தியன் ெமஸ்

ல்தான்

கன்னாட் ப்ேள ல் அந்நிய நாட் ம க்கைடகளில் இந்த ேபார்ட் ெதாங்கிய .
" மாேரா இஸ் ஃப்ைரேட!" ெதாண்ைட நைனக்க ேவண் ெமன்பவர்கள் இன்ேற
வாங்கிக்ெகாள் ங்கள் என்ேற அைவ சூசகமாகச் ெசால்கின்றன.
ஆப்ரகாம் வாங்கி ைவத்தி ந்தான். அவேனா
இல்ைல.

அவ்வைறயில் இ ப்பவன் ஊாில்

உடம்பில் ெகாஞ்சம் சூேடறிய ம் ஆப்ரகாம் ேகட்டான்: "நீ வாியா?"
"எங்ேக?"
"லாஜ்பத் நகர்."
அவன் குறிப்பி வ
ாிந்த . அங்ேக வசிக்கும் மாியாவின் ஒ
வா க்ைகயாளனாக இ ந்தான் அவன்.
"நான் வரைல."
"மாாியாவின் மகள் கான்ெவன்ட்

ந்

வந்தி க்கிறதாய்க் ேகள்விப்பட்ேடன்."

ஆப்ரகாம் ெதாடர்ந்தான். "மகள் ெகாஞ்சம் கூட வளரட் ம்; ஒ வ ஷம் கூட
ஆகட் ம் ேபான தடைவ அவ ெசான்னா. இந்த வாட் எப்ப யாவ
சாிக்கட்ட ம்."
இவ

க்கு ெவ ப் ண்டாயிற் . "நீ இன்

ெமா

ேவசிைய உ வாக்குகிறாய்.

தாேயா இந்தத் ெதாழி ல் இறங்கிட்டா. மகைள ம் நீ இதில் இறக்கேவண் ேமா?"
"ேபாடா! நீ ம் உன் ேவதாந்த ம்!"
ஆப்ரகாம் ெதாடர்ந்தான்: "ரவி, சத்யசந்தமான பந்தம் இெதாண்

மட் ந்தான்.

அன்பின் அர்த்தமில்லாத வார்த்ைதகளில்ைல; கவர்ச்சி ட்டல்கள் இல்ைல; வஞ்சைன
இல்ைல; ெசாந்தம் ெகாண்டாட ல்ைல; நிராைச ம்
கணக்குச் ெசால் த் தீர்க்கும் உற ."

க்க ம் இல்ைல. அவ்வப்ேபா
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இைதெயான் ம் ேகட் க்ெகாண்

க்கத் தனக்கு வி ப்பமில்ைல. அன்பின்

வார்த்ைதகளில்கூட, கவர்ச்சி ட்ட ல்கூட எல்லாவற்ைற ம் அைடவேத தன் ைடய
குறிக்ேகாள். தான் அைத ஒ கைலயாக்கி விட்
க்கிேறாம் - இவன் நம்பினான்.
இ தியில்...
"என் அப்பா ம் அம்மா ம் இத் தி மணத்திற்குச் சம்மதிக்க மாட்டாங்க."
"உங்கள் அன் மட் ம் ேபா ம் எனக்கு; எந்தக் கஷ்டத்ைத ம் ெபா த் க்ெகாள்ள
நான் தயார்."
"இல்ைலயில்ைல. கஷ்டத்ைத ேநாக்கி உன்ைன நான் அைழத் ப் ேபாகமாட்ேடன்."
இல்லாவிட்டால் ேவ
கைலதான்.

என்னெவல்லாம் சல்ஜாப் க்கள் உள்ளன.

ப்ப ம் ஒ

ஆப்ரகாம் ேபாய்விட்
க்கிறான். அைறையப் ட் ச் சாவிைய மாேனஜாிடம்
ெகா த் விட் த் தா ம் ேபாகலாம். ேபாகவில்ைல. மனதில் ஏெனன்றறியாத க்கம்
ெபாங்கி வழிந்த .
ஜன்னல் வழியாகத் ெதாிந்த நீல வானம் சலனமற்றி ந்த - கான்வா ல் ேதய்த்த
வர்ணம் ேபால.
நிலைவ மைறத் ம் ெவளிப்ப த்திக்ெகாண் ம் பிளந் கிடந்த
நீலேமகம் ஒ சி மியின் நிர்வாணமான நிரம்பிய மார் மீ வி ந் கிடக்கும்
ண்ைடப் ேபாலக் காட்சியளித்த .
அவன் அைறையப் ட் விட் க் கீேழ இறங்கினான். சாவிைய மாேனஜாிடம்
ெகா த் விட் ெவளிேய வந்தான். பழக்க ள்ள ஒ ெபண்ணிடம்தான்
தி ம்பிப்ேபானான். ஒ ேபா ம் ஒன்ைற ம் ம த்தவளில்ைல.
அ த்த நாள் ஆஃபீசில்தான் அைத அறிந்தான். வயதான ஒ
வசித்த லாஜ்பத் நகாில்.

சப்ரா

. அவன்

அவன் ட் ப் பக்கத்தில் ஒ ெபண் க்கு மாட் க்ெகாண் ெசத்தாள்.
அவ ைடய தாயார் அவ க்குச் ெசலவிற்கு ேவண் ய பணத்ைதப் பல
ஷர்களிடமி ந் சம்பாதித்தி ந்தாள். இைத அவள் ெதாிந் ெகாண்ட
ேநற் த்தான். ேநற் அவைள ஒ
ஷ க்குக் காட்சி ைவக்க அவள தாயார்
யற்சித்தாள். அ தான் காரணம்.
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"தங்கம் ேபால ெபாண் ." சப்ரா
ெசான்னான். "என்ன நிறம்!
என்ன அழகு! பதினா பதிேன வயேச ஆகியி க்கும்."
சப்ரா

ெசால் க்ெகாண்

க்கும்ேபாேத ஆப்ரகாம் அங்ேக வந்தான். இவன்

ெசான்னான்: "மாியாவின் மகள் தற்ெகாைல ெசய்

ெகாண்டாளாம்.”

"ெபண் பிள்ைளக க்குப் பகுத்தறி இல்ைலன்னா என்ன ெசய்யிற ?”
நிராைச ட ம் ேகாபத் ட ம் அவன் ெசான்னான்.
தனக்கு இந் நகரத்தில் எல்லாவற்றின்ேம ம் ெவ ப் ண்டாகி விட்ட . மனத்தில்
க்கம் மட் ேம இ க்கிற . இங்கி ந் வி தைல ெபற ேவண் ம்.
மாைலயில் கிளப்பில் ேகாபாலைனப் பார்த்தேபா ம் இவ
மாறியி க்கவில்ைல.

ைடய மனநிைல

"ஏன் இப்ப யி க்ேக? ேவண் யவன் யாேரா ெசத்த ேபால!” அவன் ேகட்டடான்.
"இங்ேக வந்தப் றம் என் மனம் சமாதானம் என்னங்கிறைத அறியவில்ைல.” இவன்
கூறலாயினான்: "இங்ேகயி ந் எப்ப யாவ ேபாக ம். எவ்வள சீக்கிரம்
ேமா அத்தைன சீக்கிரம்.”
"இந் நகரம் ஒ
"உன

பிசாைசப் ேபான்ற ” ேகாபாலன் ெசான்னான்.

ஆத்மாவிற்காக எப்ேபா ம் உன்ைனத் ெதாந்திர

பண்ணிக் ெகாண்ேட

இ க்கும்.”
"என் ஆத்மாைவ நான் காட்சியாக: ைவத்தாச்சு”. இவன் மந்தகாசம் ாிந்தான்.
"அப்ப யானால் இனிேமல் கதியில்ைல. நீ இதன் அ ைமயாகியி க்கிறாய்.”
மனதிற்குள் சிாித் க்ெகாண்டான். என்னெவல்லாம் கற்பைனகள்!
பிசாசும், ஆத்மா ம், அ ைமத்வ ம். நான் இங்கி ந்

ேபாைகயில் என்ன

ெசால்வான்? இன் ம் சில வாரங்க க்குள் நான் இங்கி ந்
ேபாகிேறன். அ ைமயாகிவிட்
க்கிேறனாம்!

வி தைலயைடயப்
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நாகப்பன் ெசட் யார் வந்தி ந்தான். ஒ

பார் ெமண்ட் ெமம்பாிடம் ஏேதா காாியம்

ஆகேவண் யி ந்த . ெபர்மிட்ேடா, ைலெசன்ேஸா என்னேவா?
ரங்கசாமி அய்யைரக் கூப்பிட் வரவைழத்தான். குளிக்க எண்ைன ம் ேசாப் ம்
ெகா த்தான். தன ஷர்ட்ைட ம் ேவஷ் ைய ம் அணியக் ெகா த்தான்.
நாகப்ப க்கு ஆர்வம் உண்டாயிற் . ஏதாவ அந்த மனித க்குச் ெசய்
ெகா க்கிேறன் என்றான். அவர்கள் பல விஷயங்கைளக் குறித் ம்
ேபசிக்ெகாண்
க்கும்ேபா அய்யர் ெவளிேய காத் நின் ெகாண்ேடயி ந்தார்.
அவ க்கு மிக ம் சந்ேதாஷமாயி க்குெமன் இவன் நிைனத்தான்.
விைடெபற் க்ெகாண் ெவளிேய வந்தேபா ெசட் யார் வாசல் வைரயி ம்
வந்தான். அய்யாிடம் ெசான்னான்: "நான் நாளன்ைனக்குப் ேபாேறன். என்ேனாட
வந்

ங்க, ஏதாவ

ேவைல தேரன். நாைள ஓட்டக் கஷ்டமிரா .”

ஆச்சாியம் உண்டாயிற் . அய்யர் குழம்பி நின்றி ந்தார், அவ்வள தான்.
நாகப்பன் ேகட்டான்: "என்ன ஒண்
சற்

ம் ெசால்ல ேய? வர ங்களா?”

ேநரத்திற்குப் பிறேக அய்யர் ெசான்னார்: "நான் விஷயத்ைத ஸார் கிட்ட

ெசால்ேறன்.”
"அப்ப ேய ஆகட் ம்” -ெசட் யார் அைத இரசிக்கவில்ைல என்ப
ெவளிப்பைடயாகத் ெதாிந்த . தனக்கும் பி க்கவில்ைல.
அய்யர் ேவகமாகப் ேபானார்.
விஷயம் ெசால்ல ரங்கசாமி அய்யர் வரக்காேணாம். ஒ மாைலயில் கன்னாட்
ப்ேள ல் அவைரக் காணேநர்ந்த . தன பழகிக் கிழிந்த கம்பளியால்
ப்
ேபார்த்திக்ெகாண் ெபண்கள் ஆைடகள் காட்சிக்கு ைவக்கப்பட் ள்ள ஒ கைடயின்
ன்னால் அவர் நின் ெகாண்
ந்தார்.
தன்

ைடய குரல் ேகட்டதால் உண்டான இக்கட்

"நீங்க வந்
ஒ

விவரம் ெசால்ேறன்

ட்

அப் றம் கா

ெவளிப்பைடயாத் ெதாிந்த ேம.”

குற்றவாளிையப் ேபாலேவ அவர் பதில் ெசான்னார்: "அ

ேவண்டாம் ஸார்!”
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சற்

ேநரத்திற்குப்பின் அவர் ெதாடர்ந்தார்: "இங்ேகேய ஏதாவ

ேவைல ெகா க்க

ஞ்சா...”
இவன் தன்ைனேய சமாதானப்ப த்திக்ெகாள்ள

யற்சித்தான். எதற்காகக்

ேகாபப்ப கிேறாம்? இங்ேகயி ந் வி தைல ெப வதற்கான வழிையத்தான்
காட் க்ெகா த்ேதாம். வி தைல ெபற அவ க்கு இஷ்டமில்ைலயானால் தான் என்ன
ெசய்வ ? தன் கா ேலேய நிற்கிற மனிதர் அவர்.
ஜனவாியின் ஆரம்ப தினங்கள். இந் நகரம் க ங்குளிாில் உைறந் ேபாயி க்கிற .
ஸஃபதர்ஜங் ஏர்ேபார்ட் ன் ெதர்மாமீட்டாில் பாதரசம் ஜ்யத்திற்கும் கீேழ
இறங்கிய .
மாைலயில் சூப்பர் பஜா க்குப் ேபானான். விற்பைனக்கு வ ம்
ப்
ெபா ட்கைளப் பார்க்கலாம். ஷாப்பிங்கிற்கு வ பவர்கைளப் பார்க்கலாம். விற்பைன
ெசய்பவைர ம் பார்க்கலாம். தி விழாவிற்குப் ேபாவ ேபா
ந்த .
தி ம் ைகயில் ஆப்ரகாமின் ெமஸ்
சூேடற்றினான். ெவளிேய வந்தான்.
கன்னாட் ப்ேள

ன் ந வி

ற்குப் ேபானான். உடம்பிற்குக் ெகாஞ்சம்

ள்ள பார்க்கின் பக்கம் வந்தேபா

பழக்க ேதாஷத்தால்

பார்த் விட்டான், ரங்கசாமி அய்யர் அங்ேக இ க்கிறாேராெவன் .
ெபஞ்சில் அவ ைடய கம்பளி சு ண்

கிடந்த . அத

ள்ளி ந்

வழக்கம்ேபால்

இ மல் ேகட்கவில்ைல. பக்கத்தில் ேபானேபா பார்த்தான், ஒ எ ம் ச்சாாி
கம்பளியின் உள்ேள ெசல்வைத. கம்பளியின் வழியாக உடம் ெதாிந்த . ர்நாற்றம்
சத்ெதாடங்கும்ேபா யாராவ
னி பா ட் க்குத் ெதாிவிப்பார்கள்.
மிக ம் க்கம் உண்டாயிற்
கைதையச் ெசான்னான்.

அவ

க்கு. ஆப்ரக◌ாமிட ம் ரங்கசாமி அய்யாின்

"இங்ேக வந்தால் பிறகு விட் ப் ேபாவ என்பதில்ைல." ஆப்ரகாம் ெசான்னான்.
சற் க் கழித் அவன் ெதாடர்ந்தான்:" இந் நகரம் சாமர்த்தியசா யான ஒ
ேதவ யாைளப் ேபாலவாக்கும். இங்ேக வ கிறவர்கள் இங்ேகேய
பற்றிக்ெகாள்கிறார்கள். அழிகிறார்கள்."
இ

சாியா...?
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நடக்கும்ேபா அவன் ெதாடர்ந்தான்: "அக்பர் ஆக்ராவி
ந் ஒ சாம்ராஜ்யம்
ஸ்தாபித்தார்.அவ ைடய பின் ேதான்றல்கள் இந் நகரத்தில் கு ேயறிய
தல்
அவர்கள அழி ஆரம்பித்த . பிாிட் ஷார் கல்கத்தாவி
ந் ஒ சாம்ராஜ்யம்
நி வினார்கள். தைலநகைர இந் நகரத்திற்கு மாற்றியகாலத்தில் அவர்கள
பிரதாபத்ைதக் ெகாஞ்சம் நிைனத் ப் பார். ப்பத்ைதந் வ டங்கள்
ேவண் யி க்கவில்ைல எல்லாம் அழிய... உங்க ைடய தர்ம த்ரன் இல்ைலயா?
கு ேக்ஷத்திரத்தில் ேபாாில் ெஜயித்தேபா ெபாியவ க்குத் ேதான்றிற் -இந்
நகாி
ந் தான் தன் ைடய ர◌ாஜ்யத்ைத ஆளேவண் ெமன் . இந்திரனின்
அரண்மைனக்கு ஈடான ஒன்ைற நி வி ஆட்சி ெதாடங்கினார். பிறகு? அவ ைடய
வாழ்நாளிேலேய எல்லாம் அழிந்த ."
இப்ப ெயா

சாபம் இந் நகரத்ேதா

யார் இந் நகரத்திற்கு

ல்

என்

சம்பந்தப்பட்

க்கிறேதா?

ெபயாிட்ட ? ேகா ரத் வாரம். ெகாஞ்சங்கூட

சாதாரணமாகச் ெசான்னால் கத . அழிவிற்கான கதேவா? இத

ள்ேள

ைழந்

வந்தவர்கள் இந் நகாின் அ ைமகளாகித் தீர்வார்கேளா? வி தைலயைடய
யாதவர்களாவார்கேளா?
ேச, இெதல்லாம் ெவ ம் ட்டாள்தனங்கள். ட நம்பிக்ைககள்.
நான் இேதா வி தைலயைடயப் ேபாகிேறன். இேதா பார்த் க்ெகாள். நான் ேபாக
ேவண் ய நாைள மட் ேம நிச்சயிக்கேவண் ம். அ என்ைறக்கு ேவண் மானா ம்
ஆகலாம். ஊாி
ந் ஒ நண்பன் விவரம் ேகட் எ தியி ந்தான். கம்ெபனி
தீர்மானம் ெசய்தாகி விட்ட . விஷயத்ைத அரசாங்கத்திற்கு எ தி ம் ஆயிற் .
ஒ

ேவைள நாைளேய....

அ த்த நாள் காைலயில் ஆஃபீசுக்குப் ேபானேபா ெதாியவந்த இ தான். ெஸக்
ஷன் ஆபீசராக நியமிக்கப்ப பவாின் ெபயர் வந்தி க்கிற . சிவசரண்
அகர்வா ைடய ெபயர். தன் ைடயதில்ைல.
அவர் தன்ைனவிட ஜூனியர். கவனத்ேதா ம் நம்பிக்ைகேயா ம் சீக்கிரம் ெசய்
தீர்க்கேவண் ய ேவைலகள் எப்ேபா ம் தன்னிடேம ஒப்பைடக்கப்பட்டன.
அகர்வா க்கு க்கியமான எந்த ேவைலைய ம் ெகா ப்பதில்ைல. மிக ம் சுலபமான
கார்யங்கைளக்கூட குழப்பிய க்க அவ க்கு விேசஷமான திறைம இ ந்த .
அப்ப
ம் இப்ேபா .....
"ேடய், நீ சாியான அ

ட்டாள்தான்!" ஆப்ரஹாம் ெசான்னான்:

98
"உங்கிட்ேட ெபண் இ க்கா. கள் இ க்கா, பிண்ட ைதலம் குழம் இ க்கா?"
சற் ப் பின்னர் அவன் ெதாடர்ந்தான்: "ேபைரப் பார்த்தால் நீ இந்தப்
பக்கத் க்கார ம் இல்ைல."
இெதல்லாமா காரணங்கள்? ேநரான வழியில் இங்ேக ஒன் ம் அைடய

யாதா?

மனதில் நிராைச ம் ேவதைன ம் அதீதமாக உ த்தின.
லஞ்ச்
ந்த ம் அண்டர் ெஸக்ரட்டாி கூப்பிட்டார். இவன் கிளர்ச்சி
ற்றவனாகேவ நின்றான். அவர் ெசான்னார்: "எதற்காகக் கூப்பிட்ேடன் என்
ெதாி மா? சந்ேதாஷமான ஒ விஷயம் ெசால்லத்தான் ாிஃைபனாியி
ந் க தம்
வந்தி க்கிற . உங்கைள நியமிக்க அவர்கள் தீர்மானித்தி க்கிறார்கள். ஊாில்தான்.
நல்ல சம்பளம் கிைடக்கும். அேதா இெதல்லாம் இப்ேபா அரசாங்க சர் ஸ்
ேபாலத்தான்.
நீங்கள் உண்ைமயான அதி ஷ்டசா தான்."
அப்ேபா தான் அவர் இவ
" என்ன இ ? உங்க
"அ

க்கு இ

ைடய

கபாவத்ைதக் கவனித்தார் என்

ேதான்றிய .

பி க்கவில்ைலயா?

எனக்கு ேவண்டாம் ஸார்."

"என்ன ெசால்றீங்க நீங்க?'
"நான்

ெசய்தாச்சு."

"தி ம்பி வந் ஸீட் ல் அமர்ந்தேபா அவன் தனக்குள் ெசால் க் ெகாண்டான்:
நான் இங்ேக ஒ சூழ்ச்சி ெசய்யத் தீர்மானிச்சி க்ேகன்.
----------------
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7. ெவளிேய ேபாகும் வழி
நான் ஒ

வழிையத் ேத

நடந் ெகாண்

க்கிேறன். ெவளிேய ேபாகும் வழி.

நைடையத் ெதாடங்கி ெவகு ேநரமாயிற் . நான் தளர்ந்தி க்கிேறன். உடம்
வ ம் வ . கால்கள் மிக ம் க க்கின்றன. ைககள் வாைழநார்கள் ேபாலவாயின.
சைத ம் எ ம் மச்ைச ம் வற்றிப்ேபாயின. எ ம் கள் ெம ந்
உலர்ந்தி க்கின்றன. எந்த நிமிஷ ம் அைவ ஒ ந்
நைட இயலா .

ேபாகலாம். இனி, எனக்கு இந்

ெவளிேயேபானால் வி தைல கிைடக்கும். ெவளிேய என்னெவல்லாம்
இ க்கின்றனெவன் எனக்குத் ெதாியா . ஆனா ம் ெவளிேய வி தைல
கிைடக்காமல் இ க்கா . தா க்காரக் கூனக்கிழவன் ெசால் த் தந்தான் ெவளிேய
நித்தியமான சந்ேதாஷம் உண்ெடன் ; அங்ேக அைடவ
இலட்சியம்; அதனால் அங்ேக ேபாகும் வழிையக் கண்

மட் ேம இந் நைடயின்
பி ப்பவர்கள்

அதி ஷ்டசா கள் என் என்னேவா? நான் அவ ைடய வார்த்ைதகைள
நம் வதில்ைல. நித்தியமான இன்பம் என்ற ஒன்றிற்காக நான் காத்தி க்கவில்ைல.
ஆனா ம் ஒன் நிச்சயம். ெவளிேய மகிழ்ச்சி அதிகமாகும். காரணம் என்ன
ெவன்றால் இங்ேக கஷடம் அவ்வள க னமான . இைதவிடத் ேதவைல ேவ எந்த
இட ம். அதனால்தான் நான் ெவளிேய ேபாகும் வழிைய விசாாிக்கிேறன்.
இெதா
ெதாியாம

ெபாிய அரண்மைன. இத்தைன ெபாியெதன்
ந்த . எவ்வள

என்

எனக்குத்

இப்ேபா ம் ெதாியா . இ

வளர்கிறேதா?

நடக்க நடக்கப் பரவலான ெவளிச்ச ள்ள, நீண்ட வராந்தாக்கள் ன்னால் வளர்ந்
வளர்ந் ேபாகின்றன. வைளந் ம் ெநளிந் ம் வளர்கிற . கிைளகளாக விாிகிற .
வதில்ைல.
வராந்தாக்களின் ஓரத்தில், கனத்த க ங்கற் சுவர்கள் ெகாண்ட சிறிய
அைறகளி
ந் கு ரமான கங்கள் பல் ளிக்கின்றன. குஷ்டம் பி த்த கங்கள்.
கண்களில் தீ பறக்கிற . னிேமல் ேநாக்கி மலர்ந்த க்குகள். ெவ த் கீறிய
உத கள். கன்னங்களி ம் ெநற்றிகளி ம் ப க்கள். ெபாள்ளிய அப்பளம் ேபால
இரணங்க ள்ள விரல்கள். னி த த்த விரல்கள் தாவிப் பி க்க நீண் வ ம்.
ஒ ங்கித் ர நடக்கேவண் ம். ஆனால் எப்ேபா ம்
யா . பி பட் விட்டால்
குஷ்டம் பீ க்கும்.
அங்கஹீனமைடந்த குஷ்டேராகிகளிடம் தின்பண்டங்க ம், தங்க ம், பண ம்
உண் . அவர்க ைடய அைறகளின் பின்பக்க சிவப் மஸ் ன் திைரச் சீைலக க்குப்
பின் றம் நிர்வாணமான ஸ்திாீகள் உளர். க த்த, ஊ

வித்

ைளக்கும் கண்கள்.
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மறக்க க்கும் லாகிாிப் ெபா ட்கள். கட் ப் ணர நீ

ம் ெகா த்த அவயவங்கள்.

ஆ ங்கனத்தில் ஈ பட்
ம்ேபா , அதரங்களின் க்கம் உறிஞ்சிக் கு த்
ம்ேபா நீங்கள் நீண்டெதா மயக்கத்தில் வி கிறீர்கள். மயக்கம்
ெதளி ம்ேபா ேமேல ண்.
என் உடம்பில் ண் இ க்கிறேதா? ெவப்பப் ண்? குஷ்டம், ேச இ க்கா . இல்ைல.
இ

ண்ணல்ல,

ட்ைடப் ச்சி க த்ததாயி க்கும். இல்லாவிட்டால் எ ம் .

குஷ்டம் பி த்த இந்த இைடவழிகள்
உட
என்

ம், தளர்ந்த கால்க

மான நான் என்

வதில்ைல. தளர்ந்த தைல ம், தளர்ந்த
தல் நடக்கிேறன்?

தல்?

என் நான் இங்ேக வந்ேதன்? எனக்கு நிைனவில்ைல. ெராம்பக் காலம்
ஆகியி க்கிற .
வந்த தனியாக. உற்றவர் யா மில்லாமல். ட் க் குழ
ந் வி வ
ேபாலேவ ெநம்பிப் பி ங்கித்தான் நான் இக் கட்டடத்தில் வந் வி ந்ேதன்.
சிறியேதார் வாரம் வழியாக. வைளயி ள்ளி ந் எட் ப் பார்க்கும்
எ க்குஞ்ைசப்ேபால நான் தைல நீட் ப் பார்த்ேதன். விழித்த கண்க டன் மிரண்
எைதேயா ேத ேனன். எைத நான் ேத ேனன்? எைத இன் ம் ேத கிேறன்? எனக்குத்
ெதாியவில்ைல. நான் இங்ேக வந் வி ந்தேபா எனக்குப் பின்னால் வாசல்
அைடத் விட்ட . இனிேமல் அக் கத எனக்காகத் திறக்கப்படப் ேபாவதில்ைல.
தி ம்பி அங்ேக ேபாக எனக்கு ஆைச மில்ைல, காரணம் என்னெவன்றால் அவ்விடம்
எப்ப யி க்கும் என் எனக்குத் ெதாியா . இக் கட்டடத் ள் வந்தைடந்தேபா தான்
எனக்குப் பார்ைவ உண்டாயிற் . அப்ப ேய, ஏதாவ
மனப் ண்ணாேலேயா என

மாயா சக்தியாேலா அல்ல

ஞாபக சக்தி ேபாய்விட்டேதா? அப்ப யானால் நான்

விட் வந்த இடம் என நீண்ட, நித்யமான மறதியின் இ ளில் ஆழ்ந்
எனக்கு அைத நிைன கூர
யவில்ைல.

கிடக்கிற .

சில சமயம் மயக்கத்தில் ஈர ம் ெவப்ப ம் ெமன்ைம மான ஒ உைறயில்
நாெனா ெதாட்
ல் கிடப்ப ேபாலப் ப த்தி ப்பதாகக் கன காண்ப ண் .
அ வாயி க்குேமா ஒ ேவைள நான் விட் வந்த ஜன்ம மி? அங்ேகயி ந் தாேன
மி
வான ஒ வாசல் வழியாக நான் இந்த ஆபத் மிக்க வைளவிற்குள் ெநட் த்
தள்ளப் பட்ேடன்?
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நான் இங்ேக வந்

வி ந்தேபா

சுற்றி

ம் நின்ற

கங்கள் பல்ைலக் காட் ச்

சிாித்தன. அவர்கள் பாட் ப்பா , ஆட்டம் ஆ னார்கள். என் வரைவக்
ெகாண்டா னார்கள். எனக்கு அவர்களிடம் பிாியம் உண்டாயிற் . ப
பீ த்த அவர்கள் உடம்பில் நான் அழைகக் கண்ேடன். எனக்கு ஒன் ம்
ெதாிந்தி க்கவில்ைல.
அவர்கள் எனக்கு அவர்க

ம் பைட ம்

ைடய ெமாழிையக் கற் த் தந்தார்கள். நடக்க ம்,

ஓட ம், குதிக்க ம் ெசால் க்ெகா த்தார்கள். பல விஷயங்க ம் கற் த் தந்ததற்குப்
பின்னால் ஒ உத்ேதசம் அவர்க க்கு இ ந்தெதன்ப எனக்குப் பிற்பாேட ாிந்த .
அவர்கள சிாிப் க்குப் பின்னால் என் ைடய இரத்தம் ேவண் தாகம் இ ந்த .
இவர்க க்கிைடயில் நான் நைடையத் ெதாடங்கிேனன். இ ள்
ய பாைதகள்
வழியாக. இவர்களில் யாேரா என் பாைதகளில் கல்ைல ம் ள்ைள ம் வினார்கள்.
என்ைன விழக்க, கண்ணிகள் விாித் ைவத்தனர். நான் பார்த் ப் பார்த் நடந்ேதன்.
ேசார் ற்றேபா நான் கா யான அைறகைளக் கண் பி த் ப் ப த் மயங்கிேனன்.
அப்ேபா தான் கன கள் என்ைனத் ேத வந்தன. கனவில் நான் கத்தில் ப க்கள்
இல்லாத மனிதர்கைளக் கண்ேடன். அழகு, வி பம் இவற்றிற்கிைடயி
ேவ பா எனக்கு அப்ப த்தான் ாிந்த .
இக் கட்டடத்ைத யார் கட் னார்கள் என்ப

ள்ள

எனக்குத் ெதாியா . மிகப் பைழய .

ஆனால் என் ம் வளர்வதால் பழைம ெதாியவில்ைல.
அைறகள், திய
அலங்காரங்கள். இ மிக ம் பழைமயான ம் மிக ம் திய மாகும்.
ெகாஞ்சம் விசித்திரமான ஜீவன்கேள அங்ேக வாழ்கிறார்கள். அவர்கெளல்லாம்
மைறந் வளர்கிறார்கள். எங்ேகயி ந் இங்கு வந் ேசர்ந்தார்கள் என் ேகட்டால்
ெதாியா . எங்ேக ேபாகிறார்கெளன் ம் ெதாியா . பல ம் இ ப்பார்கள்
என்ைனப்ேபால ெவளிேய ேபாகத்
ப்பவர்கள். சிலர் யற்சித் ச் ேசார்ந்தார்கள்.
இனி இங்ேகதான் கைடசிவைர என் தீர்மானித்தி க்கிறார்கள் அவர்கள்.
அவர்க க்ெகல்லாம் தைலயி ம் உதட்
ம் சிரங்கு பி த்தி க்கிற . ஒ நா ம்
உலராத ெசாறி.
சில ேபர் வழிகாட் கள்.
அவர்களில் ஒ வேன கூனன்.அவ குத் தா உண் .க த்தில் ஒ
ஜபமாைல.இைடயில் த்திைர குத்திய ேமலங்கி.சுகந்த பங்கள் ைகத் க்ெகான்
இைடவழியின் ஓரத்தில் ஒ மைறவில் அவன் உங்க க்காகக் காத்தி க்கிறான்.
த த்த நாக்ைக ெவளிேய ெதாங்க விட் , தங்கம் சிய பற்கைளக் காட் ,
இைறச்சிையக் கண்ட நாையப் ேபாலச் சிாித் க்ெகாண்ேட அவன் என்ைன ஏற் க்
ெகாண்டான். அவ ைடய கப் ண் தா மயிர்களில் மைறந்தி ந்த .அதனால்
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அவன் கூப்பிட்டேபா நான் பயப்படாமல் ேபாேனன்.ப க்களி
ந் சிந் ம்
ர்க்கந்தத்ைத அவன் சாம்பிராணிப் ைகயில் ஒளித் ைவத்தி ந்தான்.அவன்
என்ைன "மகேன" என்றைழத்தான். உட்காரச் ெசான்னான்.நான் உட்கார்ந்த ம்
அவன் ேபசத் ெதாடங்கினான்.
"நீ நடந்

தளர்ந்தி க்கிறாய் என்

எனக்குத் ெதாி ம்.உனக்குச் ேசார்ைவ அகற்ற

ேவண் ம் இல்ைலயா?"
"ேவண்டாம்.எனக்கு இங்ேகயி ந்
உணர்த்திேனன்.

ேபாகேவண் ம்." நான் குைறைய

"ஆமாம்.அ தான் ேமலான லட்சியம்.இங்கி ந் ேபாக ேவண் ம். இதற்கு
ெவளிேய நிைலயான மகிழ்ச்சி ண் .அங்ேகேபாய்ச் ேசரேவண் ம்.ஆனால் உன்
ேநரம் வரவில்ைல.ேநரம் ஆவ வைர நீ நடக்க ேவண் ம்.ேநராக நட. உனக்கு
ெவளிேய ெசல் ம் வழிைய நான் காட் கிேறன்.ஆனால் நீதான் அைத நடந் தீர்க்க
ேவண் ம்.இந்தா,ஜபமாைலையக் க த்தில் ேபாட் க்ெகாள். தளர்ச்சியைட ம்ேபா
இம் மாைலயின் ஜபம் ெசால்.என்ைன நிைனத் க்ெகாள். ேசார் நீங்கும். மீண் ம்
நட."
க த்தில் அவன் ேபாட்ட மாைல ம் உதட் ல் அவன் கற் த் தந்த மந்திர மாக
நான் ெவளிேய ேபாகிேறன்.
நடந்

ேசார்வைடந்தேபா

நான் அவன

மந்திரத்ைதச் ெசான்ேனன். என்ன

அற் தம், அவன் காட்சியளித்தான். ஆனால் க ப் ேமலங்கி ம் தா
மாக
அல்ல.த த் உ ண்ட ஒ உ வத்தில். அவ ைடய வயி மிக ம்
ங்கியி க்கிற . தைல ெமாட்ைடய த்தி க்கிற . அவ க்குத் ம்பிக்ைக
இ க்கிற .சுகந்த திரவியங்களின் மணத்தில் அவன் ர்நாற்றங்கைள மைறத்
ைவத்தி ந்தான். ம்பிக்ைகக்கு அ யில் இரணங்கைள நான்
பார்த்ேதன்.குர
ந் தான் நான் அவைன அைடயாளம் கண் ெகாண்ேடன்.
நடக்கச் ெசால் த்தான் ம ப
ம் உபேதசம்.ெவளிேய ெசல் ம் வழி ெதாி ம் வைர
நடக்கும்ப . கூனனின் வாரத்ைதகைள நம்பவில்ைல. நம் வதற்கு ேவெற
ம்
இல்லாததினால்தான் நான் நடந்த ம், நடப்ப ம்.
குஷ்டேராகிகளின் ெவறி ண்ட கண்களின் ன்பாக நான் ஊன்றி ஊன்றி
நடந்ேதன். என் கால்கள் ேதய்ந் ேதய்ந் சிறியைவ ஆவதாக எனக்குத் ேதான்றிய .
ஆனா ம் வழி
வில்லாமல் நீண்ட .
ம ப
ம் ேசார் ற்றேபா நான் தி ம்ப ம் ப த்ேதன். மயங்கிய ேபா
கன கள் என்ைனத் ேத வந்தன. என் மகிழ்ச்சிகள் என கன கள்
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மட் ேமயல்லவா? வழவழப் ம், ஈர ம், சி ெவம்ைம ம், ெமன்ைம ம் ெகாண்ட
உைறயில் நான் கிடக்கின்ேறன். என் ெசாந்த இடத்தில். அந்த ஜன்ம மிக்குத்
தி ம்பிப்ேபாக என்னால்
மானால்! பிறகும் கன கள் வந்தன. கன களில்
குஷ்டமில்லாத மனிதர்க ம்.
விழிப் வந்தேபா நான் கன கண் ெகாண்
ப்பதாகேவ எனக்குத் ேதான்றிய .
கனவில் மனிதைரப் ேபான்ற ஒ உ வம் என்ைன எ ப்பிற் . ல்ைலப் வின்
மண ம், க ங்குவைளப் வின் அழகும், உ
தள்ளிய
மண்ணின் ெவம்ைம ம்
ெகாண்ட ஒ ெபண். அவள சிாித்தேபா என் ேசார் நீங்கிய . அவ ைடய
சப்தத்தில் என் பீதிகள் உைலந் ேபாயின. அவ ைடய த வ ல் நான் என்ைனேய
மறந்ேதன்.
அவள் ெசான்னாள்: "நான் உனக்காகக் காத் க்ெகாண்

ந்ேதன்."

நான் அறியாமேலேய பதில் ெசான்ேனன்! "நான் உன்ைனத் ேத
ெகாண்
ந்ேதன்."
நான் கூறிய

ெபாய்யல்லவா? நான் ேத

நடந்த

நடந்

ெவளிேய ேபாகும்

வழிையயல்லவா? ஆனால் நான் அப்ப த்தான் ெசான்ேனன். அவள்
சந்ேதாஷமைடந்தாள். நா ம் சந்ேதாஷமைடந்ேதன்.
அவள் ெசான்னாள்: "நான் உனக்காக மணவைற தயாராக்கியி க்கிேறன்.
ேவைலப்பா ெசய்த தைலயைணக
தயார் ெசய்தி க்கிேறன்."

ம், ந மணம்

சிய ெவண்விாிப் க

ம்

"எங்ேக?" நான் ேகட்ேடன், நான் ெதாடர்ந்ேதன்: "எங்ேக? என்ைன அங்ேக
அைழத் ப் ேபா. அந்த இன்பத்ைத விசாாித் க் ெகாண் தான் நான் நடந்ேதன்."
நான் அவள் ைகையப் பி த்ேதன்.
யாேரா மணிய த்தார்கள்.
யாேரா எங்கள்ேமல் மலர்

வினார்கள்.

யாேரா ெசான்னார்கள்: "நீங்கள் இைணபிாியாமல் இ ங்கள். ஒ வ க்ெகா வர்
அன் ெச த் ங்கள். அன்பில் ஒன்றாகுங்கள்."
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நான் அவ ைடய ைகப் பி த் மணவைறக்குள் ைழைகயி ம் அவ்ெவா கள்
ெதாடர்ந் ெகாண்
ந்தன. சுகந்தம் நிைறந்த அைறயின் மங்கிய ெவளிச்சத்தில்
நாங்கள் பிரேவசித்த ம் பின்னால் வாசல் அைடத்த . சப்தங்கெளல்லாம் மாய்ந்தன.
ேவ உலகம் ேபான்ற மணவைறயின் மணத்திற்குள், நிசப்தத்திற்குள் கண
ேநரத்திற்குப்பின் னிதமான ஒ ராகத்தின் ெமல் ய அைலகள் எங்கி ந்ேதா
ைழந் வந்தன. மணம் சின விாிப் , சந்தனம் மணக்கும் தைலயைணகள்
ப க்ைகயில் அவள நிர்வாணத்தின் லாகிாி.
"இ தான் நான் ேத
காதில் ஜபித்ேதன்.

நடந்த வாசல். இ தான் என் ெசார்க்கம்." நான் அவ

ைடய

தைசயின் ெவம்ைமக்கிைடயில் அவள் ெகாஞ்சி ெமாழிந்தாள்: "என்ைன ஒ ேபா ம்
விட் ப் பிாிய மாட்டீர்கேள."
"ஒ ேபா ம் மாட்ேடன்."
நான் அவ ள் பிரேவசிக்க யற்சித்ேதன். அவ ள் என்ைன, என் பயங்கைள, என்
க்கங்கைள மைறத் ைவக்க வி ம்பிேனன். அேத ெவறி டன் அவள் என் ைடய
பாகமாக ஆக ம் யற்சித் க் ெகாண்
ந்தாள்.
காலம் ெதய் கமான ஒ

ராகமாகிக் கழிந்த . வாயில் ேபாைதேயற் ம் லாகிாி

வஸ் . ராக ம் ேபாைத ம். இ ள் வழியாக, ஈரம் வழியாக, ெவப்பம் வழியாக,
ேபாைத கூ ய .
என் நாவில், மார்பில், இதயத்தில்,உண க்குழாயில், நரம் களில் எல்லாம் அவள்
ைழந் , கிசுகிசு

ட்

இைழந்

குந்தாள்.

நான் கூப்பிட்ேடன்: "என் கண்ேண!"
அவ

ம் கூப்பிட்டாள்: "என் கண்ேண!"

காலெமன்ற ராகத்தின் சு தி தவறிய ேபாதாக இ க்கேவண் ம். நான் மயங்கி
வி ந்ேதன். கனவற்ற தல் மயக்கம்..
மயக்கம் ெதளிந்தேபா

ஒளி உண்டாகியி ந்த .
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மார்பில் சில்ெலன்ற ஒ ெப ம்பாம் இைழவ ேபாலத் ேதான்ற நான் பார்த்ேதன்.
அவ ைடய ைக. ெவட் ய ேசைனக்கிழங்கின் நிறங் ெகாண்ட ஒ ைக. நிைறய
சிவந்த த ப் க்கள், ெகாப் ளங்கள். நான் அரண்
கட் யைணத்தி க்கிறாள். அவ
இரணங்கள்.

ரண்ேடன். அவள் என்ைனக்

ைடய உடம்

ம் த ப் க்கள்; றப்பா கள்;

நான் ஓலமிட யன்ேறன். என் ஒ ெவளிேய வரவில்ைல. நான் அவைளக்
கு க்கியைழத்ேதன். அவள் விழிக்கவில்ைல. அவ ைடய சில் ட்ட ைகைய நான்
பலமாக என்னிடமி ந் விலக்கிேனன். குளிர்ந் மரத் க்கிடந்த அவைளப்
பார்த்தேபா , கடந் ேபான லாகிாியின் நிமிடங்கைள நிைன கூர்ந்
ந ங்கிேனன்.
அைடக்கப்பட்

ந்த வாயிைல மிதித்

உைடத்

நான்

நான் ெவளிேய வந்ேதன்.

ந க்க ற்றவனாக, தளர் ற்றவனாக நான் ஓ ேனன். அயர்ச்சி ற்றேபா

நான்

ப த்ேதன். மயக்கம் பீ த்தேபா அந்தச் சில் ட்ட, சிவந்த, மரத் ப்ேபான ைக
என்ைனப் பி த் க் கு க்கி எ ப்பிய .
நான் மீண் ம் ஓ ேனன். தளர் ற்றேபா ம் நான் ப க்கவில்ைல. ப த்தால்
கைடசியாகக் கண்ட அவள உ வம் வந் என்ைனக் கூப் பிட் எ ப் ெமன்
நான் பயந்ேதன். இப்ேபா ம் பயப்ப கிேறன். நான் ப க்க மாட்ேடன்.
உறங்கமாட்ேடன்.
தளர்ந்த கால்க ம், தளர்ந்த தைல ம், தளர்ந்த மன மாக நான் இப்ப
மட் ேம ெசய்ேவன்.
குஷ்டேராகிகளிடமி ந்

நீங்கி, கூனன்மார்களின் பார்ைவயில் படாமல். இ ண்ட

வராண்டாக்கள் வழியான இந் நைட என்
ெசல்

ம் வழி, என்

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

நடக்க

எனக்குத் திறந்

ேமா, என்னேவா? ெவளிேய

கிைடக்குேமா?
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8. பாைறகள்.
மி காங்க ேமாஹனன் பலவற்ைற ம் நிைன கூர்ந்தான்.அஸ்த மனம் இளம்
சூட் னால் ெதாட்ட பாைறகைள மிதித் நடக்கும்ேபா , பள்ளத்தாக்ைகத் தாண்
அம்மன் ேகாயில் ெதாிந்த .தந்ைதயின் சி விரைல இன் ம் ெகாஞ்சம் அ த்திப்
பி த் க்ெகாண் மி காங்க ேமாஹனன் ேகட்டான்.
"அப்பா, நான் ெகாஞ்சம் அந்தக் ேகாயில் வைரயி

ம் ேபாகட் மா?"

"எ க்கு?" அப்பா ேகட்டார்.
ஒன் ம் ெசால்லாமல் ெகாஞ்ச ேநரம் அப்பாவின் பின்னால் நடந்தான்.பறைவகள்
பரல் மீன்கள் ேபால ெவட் ப் பறந் ேபாயின. சியில் சில சமயம் சாணத்தின்
வாசைன,

ளசியின் மணம்.

"மி காங்கா!" அப்பா ேகட்டார்: "நீ பதில் ெசால்ல

ேய!"

"எனக்கு" மி காங்க ேமாஹனன் விம்மினான்.
"எனக்கு அந்த ேதவிையப் பார்க்க

ம்." அப்பாவின்

கம் இ ண்ட .

"அங்ேக ேதவிெயாண் மில்ைல." அப்பா ெசான்னார்: "ெவ ம் கல் ல்
ெச க்கிவச்ச ஒ உ வம்தான். ஒ பாைறத் ண்ைடப் பார்க்க அவ்வள
ேபாக

ரம் ஏன்

ம்?"

அப்ப க்குச் ெசால் ப் ாியைவக்க
யா .ேபாதாதற்கு அப்பாவின் இ
ம்
கத்ைத மனத் ள் காணேவ மி காங்க ேமாஹனன் பின்வாங்கினான். பா காப்
அற்றவனானான்.தி ம்ப ம் பா காப்பிற்காக,அப்பாவின் சி விரைலத்தான்
இ க்கிப் பி த்தான். அப்பாவிடம் ெசால்ல ேவண் ய , ஆனால் ெசால்ல இயலாத
மி காங்க ேமாஹனனின் மனதில் ெதளிவற்ற வி ப்பங்களாக உ வம்
ெகாண்டன.தின ம் அந்தி ேநரத்தில் பாைறக் கட் களில் நடக்கப் ேபாைகயில்,
ெதாைலவில் அம்மன் ேகாயில் ெதாி ம்ேபா ,இறந் ேபான தாையப் பற்றித்தான்
நிைனப்பான்.அப்பாவிடம் அைதக் கூற ைதாியமில்ைல.
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"நான் பக்கத்
ெசான்னான்.

ட்

சுநந்தாேவாட ேபாேறன்." மி காங்க ேமாஹனன் தி ம்ப ம்

"ேவண்டாம்." அப்பா ெசான்னார்: "யாேராட ம் ேபாக ேவண்டாம்."
பிறகு இ வ ம் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. மி காங்க ேமாஹனன் கால களில்
பாைறகளின் ஸ்பாிசம் தவித்த . இளம் சூ . கு ங் கால களில் பாைறகள்
த்தன.
அத்
ப் கள் காேலா ேமேல ஏறின. அைவ அவ ள்
ம் நிைறந்தன.
மத்யானத்தில் தனியாக ெவளிேய வர
ந்தால் மி காங்க ேமாஹனன் ட்ைடச்
சுற்றி
ள்ள மாந்ேதாப் க்களி ம், திறந்த ெவளிகளி ம் அைலந் திாிவான்.
பைழய பாம் ச் சிைலகளின் ன் அமர்ந் நாகர்களின் க ங்கல் படங்கைளத் த விக்
ேகட்பான்: "என்ைனக் க ப்பீங்கேளா?"
"கண்ேண!" "அவர்கள் ெசால்வார்கள்: "நீ எங்கள் தங்க மகனல்லவா!"
"நீங்க என்ேனாட விைளயாட வ

ங்கேளா, நாகத்தார்மாேர!"

"நீ எங்கேளாட வா. மாணிக்கங்கைள ஒளித் ைவத்த சுரங்கங்கைளக்
காட் கிேறாம். நீல மீன்க ள்ள ஆம்பல் ெபாய்ைககைளக் காட் கிேறாம்.
அந்திேநரத்தின் இளம் ெவப்பம் மாயாத கற்பாங்ளகள் ேமல் உனக்குப் ப த்
உறங்கலாம்."
***
மீண் ம் அவன் அவ்விளம்ப வத்தின் நிைனவிலாழ்ந்தான். ம ப
ம் கால களில்
பாைறகளில் இளம் சூ . ரத்தில் கா கள் எாிந் அடங்கியி ந்தன. அதற்குப்
பின்னால் விஷம் கலந்த ச த்திரம். ச த்திரத்தின் ேமேல அ க்கதிர் ச்சின் நிறம்
மா ம் ேமகங்கள். இறந் ேபான ஜீவராசிகளின் எதிெரா கேளா சுழற்றிய க்கும்
காற் . மி காங்க ேமாஹனன் ெதாைலேநாக்கிைய எ த் க் காட் ன்
க ங்கட்ைடக க்கிைடேய ேதடத் ெதாடங்கினான். கைடசியில் அவைளக் கண்
பி த்தான். காிக்கட்ைடக க்கிைடயில் அவள் ப ங்கிக் கிடந்தாள். மி காங்க
ேமாஹனன் ஆ தத்ைதப் பாைறயின் ேமல் ைவத்தான். அந்த ஒ நிமிடத்தில்
பாைறயின்ேமல் உள்ளங்ைக பதிந்த . இளைமக் காலத்ைதப்ேபால பாைறகளி
ந்
ப் க்கள் மி காங்க ேமாஹனனின் உள்ளங்ைகக்குள் ஏறின. அவற்றின்
ெபா ெளன்னெவன்
ாிந் ெகாள்ள அவன் யற்சித்தான்.
"சின்னப் ைபயா," பாைறகள் ேகட்டன: "நீ எதற்காக இந்த ஆ தத்ைதக்
ைகயிெல த்தாய்? இ தானா நம் நட்பிற்கு நீ ெசய் ம் ைகம்மா ?"
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மி காங்க ேமாஹனன் ெசான்னான்: " நான் உங்கைளத் ெதாந்திர

ெசய்ய ேய."

"நீ எங்கள் நட்ைப ேவதைனக்குள்ளாக்கினாய்" பாைறகள் கூறின; "நீ ஆ தத்ைதக்
ைகயிெல த்த நிமிஷத்தில் நம் நட்
றிந்த . எங்க ைடய அைமதியில் பங்கு
ேவண்டாெமன் நீ ெசால்கிறாய்."
மி காங்க ேமாஹனன் ேவதைனயால் நிரம்பினான்.மீண் ம் ஒ குழந்ைதயாக ஆக
அவன் யற்சித்தான். அம்மன் ேகாயி ன் க ங் கற்சிைலைய நிைன கூர்ந்தான்.
அைதப் பார்க்க

யாமேலேய, ெதாட

யாமேலேய குழந்ைதப்ப வம்

கடந் ேபாயிற் . அக் குன் ப் ற ம், ேகாயி

ம், அந்திேநர ம் இப்ேபா ம்

அங்ேகேய இ க்குேமா? ஒ ேவைள அழிவார்ந்த கதிர் ச்சின் அைலகளில்
அெதல்லாம் ெபா ந் ேபாயி க்கலாம். ேதவி! மி காங்க ேமாஹனன் ெசான்னான்.
நான் சுநந்தா டன் அந்தக் ேகாயி க்கு வந்தி க்கேவண் ய . மத்யானம் அப்பா
ங்கும்ேபா , இல்லாவி ல் அப்பா ேவட்ைடக்குப் ேபாகும் ேபா
ஒளிந்ேதா வந்தி ப்ேபன்.

சுநந்தா டன்

மி காங்க ேமாஹனன் விழிப்பைடந்தான்.இப்ேபா பாைறகளின்
ப் க்
ேகட்கவில்ைல. அவன் தன
கி
ந்த ைபையத் திறந் ஒ
ெவள்ைளக்ெகா ைய ெவளிேய எ த்தான். குன்றின் சாிவில் உலர்ந் கிடந்த ஒ
கிைளெயா த் ெவள்ைளத் ணிைய அதில் கட் க் ெகாண் , அவன் பள்ளத்தாக்கில்
இறங்கினான். காட் ன் காிய உடல் றாயிரம் ண் ெப ைமகளாகத் ெதறித்
நின்ற . அந்தியின் இளம் சூ ,

க்கத்தின் இளம் ெவப்பம் அவற்ைறத் ெதாட்ட .

காிக்கட்ைடக க்கு ந வில் நின் ெகாண் மி காங்க ேமாஹனன் ெவள்ைளக்
ெகா ையத் க்கிக் காட் னான்.அவன் உரக்கக் கூவி யறிவித்தான். "நான்
நிரா தபாணியாக வந்தி

க்கிேறன். உனக்கு என் ெவள்ைளக் ெகா

ெதாிகிறதா?"

சற் ேநரம் கழிந் தான் அந்த ெமல் ய குரல் பதில் ெசால் ற் . "எனக்குப்
ாிந்த . நான் ெவளிேய வ கிேறன்.ஆ தமில்லாமல்தான். அங்ேக காத்தி ."
அவள் ெவளிேய வந்தாள்.
மி காங்க ேமாஹனன் தன்ைனயறியாமல் ெசால் விட்டான். "அய்ேயா! உன்ேமல்
ம் சுட் ப் ண்ணாயி க்கிறேத."
அவள் சிாித்தாள்.
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"நீங்கள் ஏன் என்ைனப்பற்றிக் கவைலப் ப கிறீர்கள்?" அவள் ேகட்டாள். "நான்
உங்க

ைடய எதிாி அல்லவா?"

அவன் ேபசவில்ைல. என்னெவல்லாேமா நிைனக்கவாரம்பித்தான்.
பாைறக க்குேமல் ெசய்த அந்தி ேநரப் பயணம். அப்பாவின் சாமர்த்தியத்தின் ன்
தாழ் மனப்பான்ைமேயா பின்வாங்குவ . அவள் தன எதிாி என்ற உண்ைம
அத ைடய அபாரமான சாமர்த்தியத்தின் ைககைளப் பரப்பி மி காங்க
ேமாஹனைனத் த த்த .
அவள் அ கில் வந்தாள்.
"மனந் தளர ேவண்டாம்." அவள் கூறினாள்: "இெதான் ம் தீப் ண்களல்ல. நான்
சும்மா காிெய த் ேமேல ேதய்த் க் ெகாண்ட தான்."
அவள் காிையத் தட் விட் க் ெகாண்டாள். சீனாக்காாியின் மஞ்சள் நிறம்
ம ப
ம் ெதளிவைடந்த . சிறியேதார் பிக்கினியின் கீழ்ப்பாதி மட் ேம அவ
ஆைடயாக இ ந்த .

க்கு

"உனக்குத் ணிகள் இல்ைலயா?" அவன் ேகட்டான்."எல்லாம் ேபாயிற் !" அவள்
ெசான்னாள்: "இேதா இ ப்ைபச் சுற்றி ள்ள இந்த நாடா மட் ம்தான் பாக்கி."
மி காங்க ேமாஹனன் அவைள ஒட்
"நான் உன்ைன சுநந்தா என்

நின்றான். "தான்வான்!" அவன் ேகட்டான்:

கூப்பிடட் மா?"

"எதற்காக?" அவள் ெசான்னாள்: "மேனாகரமான ெபயராகும் தான்வான் என்ப .
சீனெமாழியில் அதன் ெபா ள் என்னெவன்

உங்க

க்குத் ெதாி மா?"

"உன் ைடயவற்றின் எந்த அர்த்த ம் எனக்குத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண்டாம்."
அவ்ன் ெசான்னான்: "நீ என் எதிாி. எதிாியின் எத ைடயதற்கும் அர்த்த ம் அழகும்
இல்ைல."
"யார் ெசான்ன ?"
"என் நாட் ன் தைலவர்கள் ெசான்னார்கள்.உன் தைலவர்க
அப்ப த்தான் ெசால் த் தந்தி ப்பார்கள்."

ம் உனக்கு
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"சாிதான்" தான்வான் கூறினாள்.
"ஆனால் என் தைலவர்க ம் உன் தைலவர்க ம் இன் மீதமில்ைல. அவர்கள்
அத்தைனேப ம் இக் கதிர் ச்சின் தங்கத் ளில் சிைதந் குைலந் இல்லாமல்
ேபாய்விட்

க்கிறார்கள், பார்."

அவள் சுட் க் காட் னாள். அச் சுட் விரல் அ வானங்கைள ெவளிப் றமாகச்
சு ட் ய . அ வானங்கள் ெகா ந் விட்ெடாிந்தன. பட் ப் ச்சியின்
மகரந்தம்ேபால

தலெமங்கும் தங்கப்ெபா

நிைறந்தி ந்த . நகரங்க

ம்,

நாகாிகங்க ம், சாம்ராஜ்யங்க ம், இ மாப் க்க ேம அப் ெபா .
பல்ேவ பட்டைவக ம் அப் ெபா யில் ஒன்றாயின.
"ஆனால்" மி காங்க ேமாஹனன் ெசான்னான். "நா ம் நீ ம் இரண்
எதிாிப்பைடகளின் கைடசிப் ேபார் ரர்கள். நாம் அைத மறக்க
யா ."
தான்வான் அவ ைடய பிக்கினிைய அவிழ்த்
ன் நின் ெகாண் ெசான்னாள்: "பார்!"

எறிந்தாள். நிர்வாணமாக அவன்

"நீ அழகி!" அவன் கூறினான்.
"அ வல்ல!" அவள் கூறினாள்: "உங்க

க்கு என் நாபி ம் அதற்குக்கீேழ

பள்ளத்தாக்கும் ெதாிகிறதா?"
பாைறகளின்

ப் ப்ேபால ஒ

சலனத்தின் அைலகள் அவ

ள் ஊ

வின.

"ெதாிகிற ."அவன் ெசான்னான்: "அங்ேக இரத்தம் ஒ குகிற ."
"ப வ மைழ." அவள் கூறினாள், "
வி கிற ."

மைழ, மாதவிடாய், என் கர்ப்பப்ைப கண்ணீர்

"கண்ணீர் வி கிறதா?" இவன் ேகட்டான்.
"இந்த ெவ க்கத்தக்க மகரந்தப் படலத்தின் எதிேர" அவள் ெசான்னாள்.
" த்தத்திற்ெகதிேர என்

நீ ெசால்கிறாேயா?" அவன் ேகட்டான்:
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"ஆனால், ஏன்?:
"ெசால்

கிேறன்." அவள் ெசான்னாள்: " ஆனால் அ

உங்க

ைடய நாட் ப்

பற்ைற ஆட் விட்டால்?"
" ெசால்."
"அப்ப யானால் ெசால் கிேறன். இம் மகரந்தப் படலத்தில்தான் என் இளம் மகன்
சிைதந் ேசர்ந்தான். உங்கள் ஆ தத்தி
ந் கைண ஏற் த்தான் நா வயதான
என் ைடய ெசன் இறந்தான். குஞ்சுக் கால்களி ம் குட் க் ைககளி ெமல்லாம் அக்
கதிர் ச்சு பற்றிப் பி க்ைகயில் அவன் ெசான்னான்: "அம்மா எனக்கு வ க்கிற "
அவள் அழத் ெதாடங்கினாள்.
அவள் ெதாடர்ந்தாள்: "அம்மா எனக்கு வ க்கிற . ன்பத்திற்கு இம் ன்
வார்த்ைதகளின் ஆழேம ள்ள . அ தான் அ மட்டம். அதற்குப் பிறகு
ேவதைனயில்ைல. என் மகன் எனக்கு ேநராகக் ைகைய நீட் னான். ஓய்
ெந ங்கிவிட்ட என்பேதேபால எனக்கு ேநராக ஒ ைகவிரல் நீட் னான். நான்
அைதத் ெதாடவில்ைல. ெதாடக்கூடாெதன் என் நாட் ப் பற் ம்
கடைம ணர்ச்சி ம் விலக்கின. ஏெனன்றால், நான் என நாட் ன் கைடசிச் சிப்பாய்.
அக் கதிர் ச்சு என் ள் ஊ
வ அ மதிக்க
யா . என் சி விரைலப் பி க்காமல்
எங்கும் ேபாகாத ெசன் அப்ப யாகத் தனித் ப் பயணமானான்."
"நான் பிைழத்தி க்க நீ இறந்தால் உன் நா

ேதாற் வி மாயி க்கும்." அவன்

ேகட்டான்: "இல்ைலயா?"
"ஆமாம்."
"ஆனால், உன் நா
" என்

எங்ேக?"

ைடய ம் உங்க

ைடய ம் நா கள் இன்றில்ைல." தான்வான் கூறினாள்:

"யா ைடய நா க ம் இன்றில்ைல. யா ம் உயி டனில்ைல, உங்கைள ம்
என்ைன ம் தவிர. அப்ப த்தான் கம்ப் ட்டர்கள் ெசால்கின்றன. நீங்க ம் நா
மட் ம் இவ் லகத்தில் பாக்கியி க்கிேறாம்."

ம்
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சட்ெடன் அவ ைடய வார்த்ைதகள் அவ ைடய உைடயின் மீதங்கைள
உடம்பி
ந் பிய்த் எறிவதாக அவ க்குத் ேதான்றிய . அவ ம்
அவைளப்ேபால நிர்வாணமானான். அந் நிர்வாணத் டன் அவர்கள் ைககைளக்
ேகார்த் ப் பி த் க் ெகாண்டார்கள். அவர்கள் நடந்தார்கள். சுற்றி ம் யா மில்ைல.
அந்தி. நீ
த் க் கிடக்கும் எாிகுழம் .ெச களின், பிராணிகளின், கட்டடங்களின்,
இயந்திரங்களின் பலவிதமான உ வகங்க ம் எாிந் அடங்கிய சிதிலம்.
அவற்றிற்ெகல்லாம் ேமேல அந்தக் கதிர் ச்சு. தங்கத் ள்ேபால மரணத்தின் மகரந்தம்.
மரணத்தின் கட்டற்ற இப்

ந்ேதாட்டத்தில் அவ

ம் தா

ம் தனித் .

"தான்வான்" மி காங்க ேமாஹனன் சட்ெடன் ெசான்னான். "என் மக க்கு
ன் வயதாயி ந்த . அவள் என் பக்கத்தில் ப த் த்தான் உறங்குவாள். இரவில்
நான் ப க்ைகயில் ஒ விளிம்பிற்கு நீங்கியைத வி காைலயில் அவள்
கண் பி த்தால் பாதி றக்கத்தில் அவள் என் பக்கத்திற்கு உ ண் வ வாள். பிறகு
ஒ கண் பாதி திறந் நான் அங்ேக இ க்கிேறன் என் தன்ைனத்தாேன ைதர்யப்
ப த்திக் ெகாள்வாள். பாதி றக்கத்தில், பாதிக் கனவில் சிாிப்பாள். நான் அவ ைடய
மழைல வார்த்ைதகைள மீண் ம் ேகட்கிேறன். அவ ைடய ெபயர் கீதா. ன்ெபா
தடைவ பக்கத்
ட் க்காரெனா வனின் மகள் அவளிடம் ேகட்டாள். உன் ேப
சீதா தாேன குழந்ேத? என் மக
ெதாடங்கினாள். அன்ைறக்கு

ைடய உத ேகாணிய ; அவள் அழத்
ம் கீதா அ தாள். பக்கத்
ட் க்காாி அவைள

சீதாெவன் கூப்பிட் விட்டாளல்லவா? நான் என் மகைள வாாி ெய த் க்
கட் யைணத்ேதன். அந்த அ ைகையக் கண் நான் சிாித்ேதன். பிற்பா நிைறயத்
தடைவக ம் நிைன வந் சிாித்ேதன். ஆனால், சாகும்ேபா
உத கள் ேகாணித்தான் அ தாள்.
தான்வான், மி காங்கனிடம் ெந ங்கி வந்
ேகார்த் க்ெகாண்டாள்.
"ம்ஹூம்" என்றான் அவன். ஆனா
யற்சிக்கவில்ைல.

அவ

ம் அவ

அவள் அப்ப

ைடய ைகேயா

தன் ைகையக்

ைடய பி ைய விலக்க அவன்

"நீ என் எதிாி." அவன் ெசான்னான்.
"சூாியன் அஸ்தமிக்கிற ." அவள் கூறினாள்.
ைகேகார்த் நின் ெகாண் அவர்கள் அந்திேமகங்கைள ேநாக்கினர். வானம்,
பார்த் க்ெகாண்
க்ைகயிேலேய க ைமயைடந்த . க க்கும் வானத்த யில் லாவா
இன் ம் ெதளிவைடந்த . மரணத்தின் மகரந்தம் ெதளிவைடந்த .
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"என் ெசன்!" அவள் கூறினாள்.
"இ ள் ேச ம்ேபா அவ க்குப் பயமாயி க்கும். அவன் ஓ வந் என் விரைலப்
பி த் க் ெகாள்வான். அப்ப யி ந் ம் நன் அவைனத் ெதாடவில்ைல.
அவள்

கத்ைதத் தி ப்பிக்ெகாண்டாள்.

"தான்வான்", மி காங்க ேமாஹனன் ேகட் விட்டான்: "நீ அ கிறாேயா?"
ெகாஞ்ச ம் நிைனக்காமல் ேகட் விட்டான். பிறகும், ேயாசிக்காமல்தான்
அவ ைடய பின்னால் ைக ைவத்தான். ேயாசிக்காமல்தான் அவைளத்
தன்ேனாடைணத்தான்.
"தான்வான்,அழாேத"
அவள் அவ ைடய ேதாளில் கன்னத்ைத ைவத் அ த்தினாள். உதட்ைட
ஒற்றினாள். ேதாளில் சூடான கண்ணீர் வி ந்த . அவன் அவ ைடய கத்ைதத்
ைடத் விட்டான்.
"தான்வான்," அவன் ெசான்னான்: "உன் மார் எனக்குப் பி த்தி க்கிற ."
அவள் ெமல்ல அ ைகைய நி த்தி, தி ம்பி அவன

கண்கைள ேநாக்கினாள்.

"அைவ சிறியைவ." அவள் மன்னிப் க் ேகட்டாள். "உங்கள் ெபண்கைளப் ேபால
எனக்கும் ெபாிய மார் இ ந்தி ந்தால்....என் நிைனத்தி க்கிேறன். ேகாயில்
சிைலகைளப் ேபால வ வான ெபண்கள். நா ம் அப்ப யி ந்தால் --"
"அப்ப யி ந்தால்?" அவன் ேகட்டான்.
அவள் சற்

ேநரம் பதில் ெசால்லவில்ைல.

கைடசியில் ெசான்னாள். "உங்க

க்கு இன்பம் தர என்னால் இயன்றி க்கும்."

இளஞ்சூடான பாைறகளின் பக்கேம அவர்கள் நடந்தார்கள்.
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"ெதாடட் மா?" அவன் ேகட்டான்.
"எதற்காகக் ேகட்கேவண் ம்?" அவள் கூறினாள்.
திரண்ட கன்னங்களி
நாபியி

ம், ெதாைடகளி

ம், சி

ேகா கள் ேபான்ற கீற் க் கண்களி

ம் அவன்

ம், மார்பி

ம்,

த்தமிட்டான்.

"மி காங்கா", அவள் ெசான்னாள்: "ஆகாயம் இ க்கிற .இப்ேபா
ெசயல்வைகயற்றதான உணர்ச்சி எனக்கு உண்டாகிற .

ஒ

என் கர்ப்பப் பாத்திரத்தின் அ ைகயில் நான் கட் ண்டவளாகிேறன்."
"நீ ஒன் ம் கவைலப்படாேத!" அவன் அைதெயல்லாம் அற்பமானதாக ஆக்க
யற்சித்தான்.அவன் கர்ப்பத்தைடச் சாதனங்கைள நிைனத்தான். மாதவிடாயின் ரத்தக்
கட ல்,கர்ப்பத்தைடயின் ெபட்டகங்களில் பயணம் ெசய்
விந் கைள நிைனத்தான்.

அழி ம் ெவண்

"இ ட் கிற " என்றாள் அவள்.
சட்ெடன் அவன் இ ளிற்காக அவாவினான். இ ெளன்ற கட
நட்சத்திரங்கெளன்ற விந் க்க ம்.
"நடசத்திரங்க

ம்

க்க யில் நீ சுந்தாியாக இ ப்பாய்" அவன் கூறினான்.

"ஓ" என்றாள் அவள்.அவள் கண்கைள

னாள். கண்ைணத் திறந்

அவ

ைடய

கண்களி ள் ம், அைவ வழியாக மீண் ம் ஆழங்களி ள் ம் பார்த்தாள்.
பார்ைவயில் சமர்ப்பண ம் ஆராதைன ம் இ ந்தன. அவனில் இதிகாசங்கைள
உணர்ந்தாள். உன்ைன நான் என் டைமயாக்குகிேறன். ஏேதா நிபந்தைனயின்
வில்ைலெயா த்
ஏற்கிேறன்.

இம் மண்ணி

ந்

பிறந்த, அழிவில்லாத உன்ைன நான்

"ைமதி " அவன் அவைள அைழத்தான்.
"கா கா", அவள் ெசான்னாள்:" குைழந்ைதத்தனமாக என்ன ெவல்லாேமா ெசய்யத்
ேதான் கிற

எனக்கு. நான் உங்க

க்கு

ன்னால் மண் யிடட் மா?"
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தான்வான் மண் யிட்டாள். மி காங்க ேமாஹனன் அவள்மீ
உயர்ந் நின்றான். இத்காச அரசர்கைளப்ேபால அவன் க்கம்

ண்டான்.

இயந்திரங்கள் அப்ேபா ம் அவர்க டன் உைரயா க் ெகாண்
ந்தன. மனித
ராசியின்
வின் விவரங்கைள அைவ ெதாிவித்தன. கதிர் ச்சின் ஆதிக்கத்தில்
உ வான கரப்பான்கள் ஒ ேவள்விையப்ேபாலப் பாைறகளின் ேமலாக ஊர்ந்
ேபாய் அந்தப் பக்கத் எாி குழம்பில் வி ந் இறந்தன. சில சமயம். சற் த்
தாமதித் ப்ேபான ஒ விண் ெவளிக் கப்பல் இயக்குநாின் உட டன்
நிலயத்ைதயைடந்த .
ெமத்தன்ற ல் ல் மி காங்க ேமாஹன
"இங்ேக கதிர்

ம் தான்வா

ம் கிடந்தனர்.

ச்சு இல்ைல." அவள் கூறினாள்.

"இங்ேக ற்கள் வளர்கின்றன." அவன் ெசான்னான். "இங்ேக
"நமக்காகேவ இந்தப் க

க்கள் மலர்கின்றன."

டம் காப்பற்றப்பட்ட ." என்றாள் அவள்.

"யாரால்?"
"கட ளால்"
"எதற்காக!"
மி காங்க ேமாஹனன் அவள
சி ஷ்

உட ன் எல்லாவிடங்களி

ம் வ

னான்

ெதாடர" என்றான் அவன்.

ேமேல நட்சத்திரங்கள் ெவளிப்பட்டன.
"எல்லா நட்சத்திரங்களி

ம் மரணேம.": தான்வான் ெசான்னாள்:

"ஒவ்ெவா ெஸல்
ம் ேபார். ஒன் மற்ெறான்ைறக் ெகான் , இல்லாவிட்டால்
அத ைடய உயிைரத் தனக்குள் ெகாண் - அப்ப த்தான் ஜீவன் ெதாடர்கிற .
ஆதரவின்றி நம்ைம ேநாக்கிய ம் குழந்ைதக்குள் ம் இந்தக் கு ரம் நடக்கிற ."
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"எனக்கு நிைன

ப த்தாேத" என்றான் அவன்.

****
உறங்கிெய ந்தேபா

ெவயில் தாங்க

யாம

"ஓ ", சீனாக்காாி ெசான்னாள்."நான் உங்க

ந்த .

க்கு ஐந்

நிமிஷம் தந்தி க்கிேறன்."

மி காங்க ேமாஹனன் ஓ ப்ேபாய் பா காப்பிடத்ைதயைடந்தான். அங்ேக தன்
ஆ தம் இ க்கிற . தான்வான் காட் ல் ெபாிய காிக்கட்ைடக க்கு ந ேவ
மைறந்தாள்.
ேபார் ம ப

ம் ெதாடங்கிய .

நம்பிக்ைகயிழந்த ச ரங்க விைளயாட் ப்ேபால அவர்கள் ேபாாிட்டார்கள். ேநரம்
தாழ்ந்த ேபா மீண் ம் ெவள்ைளக் ெகா கைள உயர்த்தினர்.
"கா கா" நட்சத்திர விைதக

க்க யில் அவள் ேகட்டாள். "மீண் ம் பைடப் த்

ெதாட ேமா?"
"இப் பரந்த மகரந்தக் கட ன்ேமல் ஒ ஆ ைலயில் கட ள் ப த் க் கிடப்பார்!"
அவன் ெசான்னான்: "மீண் ம் எல்லாவற்ைற ம் பைடப்பார்."
"இக் கு ரம் ெதாடர" என்றாள் அவள்.
"ஆமாம்." அவன் ெசான்னான்: "ெகான்
"தர்மப் ேபாெரன் ெசால்
"அைத அ மதிக்கலாகா ."

தின்

ம் ெஸல்கைள சி ஷ் க்க."

ஜீவனகைளக் குழப்பி ஏமாற்ற" என்றாள் அவள்.

மி காங்க ேமாஹனனின் சூேட ம் உடம்பில் தான்வான் ஏறிப்ப த்தாள். அவள்
அ தாள்.
"கா கா", அவள் ெசான்னாள்: "நம ேதசங்கள் இன்றில்ைல. நமக்கு
ேவண் மானால் பைடப்பின் பரம்பைரையத் ெதாடரலாம். ஆனால் எனக்கு என்
ெசன்ைனத்தான் நிைன வ கிற . நீங்கள் உங்கள் கீதாைவ நிைனத் ப்பா ங்கள்.
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"நிைனக்கிேறன்". அவன் கூறினான்: "அவள் பிறந்த நாள். அவ
குஞ்சுக்ைககள். அவள அ ைக. மழைல ெமாழி...."

ைடய

"இெதல்லாம் கு ரேம" அவள் ெசான்னாள்.
"ஆமாம்" என்றான் அவன். "யாேரா நம்ைம ஏமாற்றிவிட்டார்கள். ெவ ைமயின்
ெபாியேதார் வைலயில் மாட் விட்டார்கள்."
"கா கா", அவள் ெசான்னாள்: "கவனமி க்கட் ம். நான் இப்ேபா நம
நா கைளக் குறித்ேதா ேபாைரக் குறித்ேதா அல்ல சிந்திக்கிேறன். அெதல்லாம்
மதிப்பற்ற ம் அற்பமான மாயி ந்தன. நான் சிந்திப்ப நம் குைழந்தகைளப்
பற்றிேய. நாம் இைத இங்ேக
க்க ேவண் ம்.
"எைத?" அவன் ேகட்டான்.
"கு ரம்" அவள் கூறினாள்: "பைடப்ெபன்ற ெபாய்."
"

க்கலாம்". உற்சாகமின்றி அவன் பகன்றான்.

தான்வா ைடய ம் மி காங்க ேமாஹ ைடய ம் மனங்களில் அவர்க ைடய
குழந்ைதகளின் சித்திரங்கள் மீண் ம் கைடசியாகக் காட்சியளித்தன. குழந்ைதகள்
அங்ேக விைளயா க்ெகாண்

ந்தார்கள். இடறி வி ந்தார்கள். அ வ ம், பி வாதம்

பி ப்ப ம், சிாிப்ப மாக இ ந்தனர்.
தான்வான் அம்ெபய்தினாள். மி காங்க ேமாஹனன் ழ்ந்தான். மீண் ம்
கதிர் ச்சின் அம்ெப த் தன ெநஞ்சில் ஏற்றிக் ெகாண்டாள்.
"கா கா, ேபாகிேறன்!" என்றாள் அவள்.
"ேபாகிேறன், ைமதி !" என்றான் அவன்.
கதிர் ச்சு அவர்களின் உடம் களி ேட ைழந் படரத் ெதாடங்கிய . எல்லாம்
ந்தேபா தங்க நிறமான மகரந்தப் படலம் மட் ம் மிஞ்சிய .
*****
பாைறகளில் காற்

சிய .
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ன் எப்ேபாேதா உப் நீாின் அைலகள் பாைறகளில் ேமாதி ேமாதிேய தல்
உயிர் ைள விட்ட . ெகான் ம் தின் ம் அ வளர்ந் ெபாிதாயிற் . அத ைடய
கங்கள் காலத்தின் நீண்ட அள ேகா ல் ஒ ெநா* ேநரம் மட் மாகேவ இ ந்த .
அந் ெநா ேநரம் தீர்ந்தி ந்த .
தவற்ைறத் தி த்தியாகியி ந்த . பாைறகள் அைத அறிந்தன. பாைறகள் மீண் ம்
சமாதியில் ழ்கின.
----------------9. லாி

தல் லாி வைர

அவைன ஸ்ேடஷனில் இறக்கி விட் விட் ரயில் கூவிக்ெகாண் ஓைச டன்
வடக்கு ேநாக்கி ஓ ச்ெசன்ற . வண் கண்ணி
ந் மைறந்த பின் ம் அ கக்கிய
ைகப்படலம் அழியவில்ைல. உ வம் மாற்றிக் ெகாண் க த்த ைகப்படலம்
ஆகாயத்தில் படர்ந் ஏறிய . ைகைய ேநாக்கியவா , விைளயவி ப்பைத ஊகிக்க
யாதவனாய் அவன் நின்றான். ைகச் சு ள்கள் நீர்க்குமிழிகைளப் ேபால ஆயிரக்
கணக்கான கால்களில் நீந்தின.
கூட்டம் நிைறந்த ப்ளாட்ஃபார்மில் தனியனாக நின்றான். எங்கும் பாிச்சயமற்ற
கங்கள் மட் ேம. இவர்கள் யாைர ம் ெதாியா . இவர்க ைடய குரல்கள்
பாிச்சயமில்ைல. இவர்க

ைடய வாசைன ம் பாிச்சயமில்ைல. இவர்கள் யார்?

இவர்கள் இங்ேக என்ன ெசய்கிறார்கள்? காக்கி ைட தாித்த ேபார்ட்டர்கைளக்
கண்ட டன் உற்சாகம் உண்டாயிற் . பச்ைசக் ெகா
டன் ஆஃபீசுக்குள் ேபான
ஸேடஷன் மாஸ்ட ம் ஆர்வத்திற்குாிய ெபா ளாயி ந்தார்.
அவன் கண் நிைறயக் குழப்பத் டன் ெபட் ையத்
ைலயில் ஒ ங்கி நின்றான்.

க்கிப் பி த் க்ெகாண்

ஒ

சற் ேநரமானேபா ப்ளாட்ஃபார்ம் கா யாயிற் . அவன் தனியனானான்.
அப்ேபா வண் ையப்பற்றி நிைனத்தான். நீண் ேபாகும் தண்டவாளங்களில்
அவ ைடய கண்கள் சஞ்சாித்தன. தண்டவாளங்களின் எல்ைலயில் ரயில்
மைறந்தி க்கிற . ரத்தில் சூன்யத்தில் தண்ட வாளங்க ம் மைறந் ேபாகின்றன.
ரயில் விட்ட ைக இதற்குள் ஆகாயத்தில் சிைதந் இல்லாமல்ேபாயி ந்த . அவன்
தனிைமைய உணர்ந்தான். தான், ெதாப் ள் ெகா யி

ந்

ேவ ப த்தப்பட்ட

குழந்ைத என் அவ க்குத் ேதான்றிற் . இந்த ப்ளாட்ஃபார்மில், ஆளற்ற இந்த
ப்ளாட்ஃபார்மில் தான் தனியன். தான் ேகட்ட ஒ கள் தனிைமயின் ஒ களாயி ந்தன.
கண்ட வர்ணங்கள் தனிைமயின் வர்ணங்களாயி ந்தன. ப்ளாட்ஃபார்மின்
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ேமற்கூைரையத் தாங்கி நி த் ம்
இந்த ெபஞ்சுகள், ெவயி ல் கிடந்

ப்பி த்த இத்

ண்கள், மாமரத்த யில் கிடக்கும்

உைள ம் இந்தத் தண்டவாளங்கள், தனிைமைய

உணர்த் கின்றன. இந்த ரயில் நிைலயம், இச் சிறிய நகரம், நகரத்தின்ேமல் ெதாங்கும்
ெஜா க்கின்ற இவ்வாகாயம். ஆகாயத்தில் ெகா ந் விட்ெடாி ம் இந்தச் சூாியன்
இைவெயல்லாம் தனிைமைய அைழத் எ ப் கின்றன.
இப் ெபாிய
தனியன்.

மிக்கு ேமேல, பரந்

கிடக்கும் இப் ெபாிய ஆகாயத்தின் அ யில் தான்

தன்ைன ஸ்ேடஷனில் இறங்கி விட் விட் ஓ ப்ேபான வண் ையப் பற்றி
நிைனத்
க்கப்பட் க்ெகாண் அவன் ப்ளாட்ஃபார்மில் தன ெபட் யின் ேமல்
அமர்ந்தான். ரயிேல, தி ம்பி வா. என்ைன ஏற் க்ெகாள். உஷ்ணமான, ஈரமான,
ெமத்ெதன்ற உன் உடமபி ள் என்ைனத் தி ப்பி அைழ. ெதாப் ள் ெகா யில்
என்ைனக் கட் ப்ேபா . வண் அவ ைடய குரைலக் ேகட்கவில்ைல. ரயில் அேநகம்
நாழிைகக

க்கு அப் றத்தில் தி ம்பிப் பார்க்காமல், பின் ெசன்ற பாைதகைளப்பற்றி

நிைனக்காமல், காலத்ைதப்ேபால ஓ க் ெகாண்

ந்த .

"மகேன!--"
தைலைய உயர்த்திப் பார்த்தான். ஒ
அைரக்ைக ஷர்ட் ம்தான் ேவஷம்.
"என் ேப

நா

வயதான மனிதர். ஒற்ைற ேவஷ்

ம்

நாயர்."

நா
நாயர் தன்ைன அறி கப்ப த்திக்ெகாண்டார். ெவற்றிைலக் காவிப ந்த
பற்கைளக் காட் சிாித்தார்.
"நா

நாயைரத் ெதாியாதா?"

அவன் ெபட் யின்ேம

ந்

குதித்ெத ந்தான். நா

நாயேரா? யா க்குத்தான்

அவைரத் ெதாியா ? எவ்வளேவா காலமாக அவ ைடய ெபயைரக் ேகட்கிறான்!
எத்தைனேயா தடைவகள் எவ்வளேவா ேபர்கள் தன்னிடம் நா
நாயைரப்பற்றிப்
ேபசியி க்கிறார்கள். பார்க்கேவண் ெமன் ம் அறி கம் ெசய் ெகாள்ள
ேவண் ெமன் பலதடைவ ஆைசப்பட்ட ண் . இப்ேபாதாவ அதற்கு சந்தர்ப்பம்
உண்டாயிற்ேற. நா
நாயர் தயாளசீல ம் தீனர்க க் கிரங்குபவ மாவார்.
இனிேமல் யாைரப்பற்றி ம் பயப்பட ேவண் யதில்ைல. இவ்வாகாயத்திற்க யில்,
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இப் மிக்கு ேமேல, இனி யா க்கும் அஞ்ச ேவண் யதில்ைல. தனக்கு நா
இ க்கிறார்.
"வண்

எப்ப வந்த ?" நா

நாயர்

நாயர் ேகட்டார். "நான் ெகாஞ்சம் பிந்திட்ேடன்."

நா
நாயர் ெசான்னைத அவன் கவனிக்கவில்ைல. நா
நாயைரக் கூர்ந்
ேநாக்கிக்ெகாண்
ந்தான் அவன். ெதாண்ைடயில் ெபாியேதார் குமிழ். தைலமயிர்
க்க நைரத்தி க்கிற . கா ல் வார் அ ந்த ெச ப் . இப் ெபாிய மனிதனின்
உ வம்தான் சிறிய .
நா
நாயர் ைகயி
ந்த ண்டால் க த்ைத ம் கத்ைத ம் ஒற்றிக் ெகாண்டார்.
வியர்ைவயில் குளித்தி க்கிறார். ஷர்ட்
கில் நைனந் ஒட் க்கிடக்கிற .
"அப்ேபா நடக்கலாமா?"
அவன் தைலயாட் னான்.
"ெபட் ய இங்கக் ெகா "
"நாேன வச்சி க்ேகன்."
"இப்ப க் ெகா

மகேன."

நா
நாயர் பலவந்தமாகப் ெபட் ைய வாங்கிக் ெகாண்டார். ெபட் ையத் க்கிப்
பி த்தேபா அவ ைடய ெம ந்த ைக ேமல் நரம் கள் இ த்
க்ேகறின. நா
நாயாின் ைகயில் சைத ம் எ ம் இல்லாத ேபால ம் ெவ ம் நரம் கள் மட் ேம
இ ப்ப ேபால ம் ேதான் ம்.
"பிரயாணம் ெசௗர்யமாயி ந் ச்சா?"
"ம்"
நாள்

ம் ப த் த்

ங்கிக்ெகாண்

"சாப்பாெடல்லாம் ெகைடச்சுதா?"

ந்தானல்லேவா.

121
நா
நாயர் ஒவ்ெவான் ம் ேகட் க்ெகாண் ஸ்ேடஷ க்கு ெவளிேய நடந்தார்.
பின்னால் நடந்தான். ெவளிேய நல்ல கூட்டம். கார்கள் வாிைசயாக நின்றன.
நாைலந் குதிைர வண் க ம் இ ந்தன. மாமரங்களின் நிழ ல் பட்சி சாஸ்திரம்
ெசால்கிற. எ கைளச் சுட் த் தின் ம் குறவர்கள் கூடாரம் அ த்தி ந்தார்கள்
சாைலக்கு அப் றத்தில் கைடகள் நிைறந்தி க்கின்றன.
"நடந் டலாமா?" கா ல ேபாகிற

ரம் இல்ைல மகேன."

"நடக்கலாம்."
நடந்தால் சுற் ப் றத்தி

ள்ள காட்சிகைள விஸ்தாரமாகப் பார்க்க

நாயர் ெபட் ையத் தைரயில் ைவத் , ம யி

ந்

ஒ

ம். நா

சு ட்ைட எ த் க்

ெகா த்திப் ைக விட்டார். சு ட்ைட ம், அதன் னியில் கனைல ம் அதிசயத்ேதா
பார்த்தி ந்தான். நா
நாயாின் க்கி
ந் ம் வாயி
ந் ம் ைக
ெவளிேயறியேபா அவன் இன் ம் அதிகமாகத் திைகப்பைடந்தான். நா
நாயர் ஓர்
இளம் ன்சிாிப் டன் ெபட் ைய எ த் க்ெகாண் நடந்தார். சு ட்ைட வாயில்
க த் ப் பி த்தி ந்தார். ெவயி ல் தன் ைடய ம் நா
நாய ைடய ம்
நிழல்கைள அவன் கண்டான். தங்கேளா நகர்கிற நிழல்கைள வியப்படன் அவன்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தான்.
"ேவகமா நட மகேன, சாியான ெவய்யிலப்பா!"
நா
நாயர் ெபட் ையக் ைக மாற்றிக் ெகாண்டார். அப்ேபா எதிேரயி ந் ஒ
குதிைர வண் வந்த . குதிைரயின் வாயில் ைர தள்ளியி ந்த . க த்தில்
சலங்ைககள் கு ங்கின. குதிைர வண் நகர்ந் பக்கத்தில் வந்தேபா குதிைரையச்
சுட் க் காட் க் ெகாண் அவன் ேகட்டான்:
"அ

என்ன மி கம்?"

"அ

குதிைர".

நா
நாயர் சு ட்ைட வாயி
ந்
கடந் ேபான பிற்பா ம் குதிைரேம

எ க்காமல் பதில் ெசான்னார். குதிைர வண்
ந் அவன் கண்ைண எ க்கவில்ைல. தி ம்பி

நின் குதிைரைய ேநாக்கினான். குதிைர, வண் யின் ன்னால் இ ந்ததனால்
அத ைடய கால்கைள மட் ேம அவனால் பார்க்க
ந்த . உ ண் ெகாண்
க்கும்
சக்கரங்க க்கிைடயில் குதிைரயின் கால்கள் தாளத்ேதா ஆ க் ெகாண்
ந்தன.
"நட மகேன"
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நா
நாயர் உணர்த்தினார். நடக்ைகயிேலேய அவர் குதிைரகைளப் பற்றிப்
ேபசினார். ன் காலத்தில் குதிைரகள் காட் மி கங்களாயி ந்தன. அைவ தாகம்
எ த்தேபா தண்ணீர் கு த் ம், பசிெய த்தேபா
ல்ைலத் தின் ம், இைணேசர
நிைனத்தேபா இைண ேசர்ந் ம் கா களில் வாழ்ந் வந்தன. காட் ல் வாழ்ந்தி ந்த
மனிதன் என்ற குரங்கு, குதிைரகைள ேவட்ைடயா ச் சுட் த்தின்றான். பிற்காலத்தில்
மனிதன் குதிைரகைளக் கண்ணி ைவத் உயிேரா பி த வய ல் ேவைல
வாங்கினான். ப ப்ப யாக அவர்கள் குதிைரயின் ேமல் சவாாி ெசய்யக் கற்றனர்.
அக்காலத்தில் குதிைரதான் மனிதனின் க்கிய வாகனம். சக்கரங்கள் கண்
பி க்கப்பட்ட ம் குதிைரகள் வண் யி க்கவாரம்பித்தன. குதிைர மனிதைன ம்
இ த் க்ெகாண் கா களி ம் கிராமங்களி ம் நகரங்களி ம் சஞ்சாித்த .
"மனிதன் குதிைரையச் சாியானப

உபேயாகப்ப த்தின

எப்ப ெதாி மா?"

"ம்ஹும்"
அவன் தைலயாட் னான்.
" த்த காலத் லதான். ன் காலத் ல த்தத் ல குதிைரக க்குக் குறிப்பிட்ட ஒ
பங்கு இ ந்த . அதிகம் குதிைரகள் உள்ள நா குைறந்த குதிைரகள் உள்ள நாட்ைடத்
ேதாற்க த்த ."
இன்ைறக்ெகன்னெவன்றால் குதிைரகளின் உபேயாகம் குைறந்
வயற்கா களில் ேவைல ெசய்ய ட்ராக்டர்கள் இ க்கு. ம
விமான ம், கப்ப
வ கின்றன.

வ கிற .

ஷன் ேபாகக் கா ம்,

ம் இ க்கு. குதிைரகேளா எண்ணிக்ைகயில் குைறந் ம்

"ஆனா ம் சர்க்கஸ்கார
வாகச் ெசான்னார்.

க்கு இப்ப ம் குதிைரகள் ேதைவயி க்கு." நா

நாயர்

மஞ்சள் நிறமான, லாடம த்த கால்க ள்ள, க வாளமணிந்த, அைச ேபா ம்
குதிைரையக் கன கண்டவா அவன் நடந்தான். அவர்கள் ன் சாைலகள் ேச ம்
ஒ சந்திப்ைப அைடந்தனர்.
" ட் க்குப் ேபாற வழி எ
"ம்ஹூம்"

ெதாி மா?"
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அவன் தைலயாட் னான். அவ
வழிக்கூடத் ெதாியா . நா

நாயர்

க்கு ஒன் ம் ெதாியா . ெசாந்த

ட் க்கு

ட் ற்கான சாைலயில் தி ம்பினார். சாைல, தார்

ேபாட்ட அகலமான சாைலயல்ல. சரைளகள் நிைறந்த, குண் ம் குழி மான கிராமப்
பாைததான். வாகனங்களின் சுவ கள் காணப்படவில்ைல. ஆனால்
மனிதர்க ைடய ம் பிராணிக ைடய ம் அ ச்சுவ கள் காணப்பட்டன. சில
பறைவக ைடய சுவ கைள ம் காண
ந்த .
"ேகாழி ைடயேதா, காகத் ைடயேதாவாக இ க்கும்."
நா
நாயர் ெசான்னார். அவர் ெபட்ைடையக் கீேழ ைவத்
இன்ெனா சு ட்ைட எ த் ப் பற்ற ைவத்தார்.
"சிறிய சி வர்க
சுவ கள்."

ைடய ம், ெபாியைவ வயதானவர்க

நா
நாயர் விளக்கினார். ெபட் ையத்
ெதாடர்ந்தார்.

க்கிக் ெகாண்

ம யி

ந்

ைடய ம் கால ச்

பயணத்ைதத்

தன கால்க க்குப் பின்னால் தான் நடந்த வழியில் பாதச் சுவ கள் பிறப்பைத
அவன் உவைக டன் பார்த்தான். நா
நாயாின் கால களின் சுவட்
ம்
ந்தன. அவ ைடய அ ச்சுவ கள் தன
பாதச்சுவ கள் பிறந் ெகாண்
அ ச்சுவ கைளப்ேபா
க்கவில்ைல.
"நான் ெச ப் ப் ேபாட்
விளக்கினார்.

க்ேகன். ஒங்கால்ல ெச ப்பில்ைலல்ேல!" நா

அ ச்சுவ களின் ஊர்வலத்திற்கு

நாயர்

ன்பாக அவர்கள் பயணம் ெதாடர்ந்தனர்.

"அெதன்ன மரம்?"
சாைலேயாரத்தில் கண்ட பலாமரத்ைதச் சுட் க் காட் க் ெகாண் அவன்
ேகட்டான். சு ட்ைட வாயி
ந் எ க்காமல் நா
நாயர் பதில் ெசான்னார்.
"அ
நா

பலா."
நாயர் ெதாடர்ந்தார்.
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"பலாமரத் லதான் பலாக்காய் காய்க்கும்.”
“மாங்காய்?”
“மாங்காய் மாமரத் ல காய்க்கும்.”
“மாமரம் எங்ேக நா

நாயேர?”

“காட்டேறன், காட்டேறன்.”
நா

நாயர் நடந் ெகாண்

எ த் த்

ைடத்தார். அவர்

க்ைகயில் க த்ைத ம், மார்ைப ம்
க்க வியர்ைவயில்

கன்னத்தில், க த்திெலல்லாம் வியர்ைவ வழிந்
வாங்கிற் .

ண்ைட

ழ்கியி ந்தார். ெநற்றியில்,

ஓ க்ெகாண்

“ெபட் ய நான் எ த் க்கேறன், நா

நாயேர.”

“ேவண்டாம் மகேன. நாணாயர்க்கு இ

பழக்கந்தான்.”

ந்த ,

ச்சும்

ெசம்மண் நிைறந்த சாைல வழியாக அவர்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர்.
“நாணாயேர!”
“என்ன மகேன?”
”மா, ெகா யா மரமா?”
“மரந்தான் மகேன.”
“அப்ேபா, எ

ெகா ?”
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“ெவள்ளாிக்கா, பாவக்கா, இெதல்லாம் ெகா யில் காய்க்கும். மிளகும்
ெகா யில்தான் உண்டாகும்.”
“மிளகுன்னா என்ன நா
“ெபா

நாயேர?”

மகேன, எல்லாம் ப க்கலாம்.”

அவன் சற் ேநரம் எ
ம் ேபசாமல் நா
ேவஷ் யின் னி மண்ணில் இைழந்த .

நாயாின் பின்னால் நடந்தான்.

மயிரடர்ந்த கால்கள் வியர்த்தி ந்தன. ஆனா ம் அவ க்குச் ேசார்
உண்டாயி க்கவில்ைல. ச்சு இைழக்கவில்ைல. ேசார் ற்ற ம் ச்சிைறத்த ம்
நா
நாயரல்லேவா“அேதா அங்ேக ெதாிகிற தான் மா.”
நா
நாயர் ஒ மாமரத்ைதச் சுட் க் காட் னார். படர்ந் பந்த ட் நிற்கும் ஒ
மாமரம். கிைளகள்ேதா ம் மாங்காய்கள். கிைளகெளல்லாம் கட் ப் பின்னிக் கிடந்தன.
ஒ தாழ்ந்த கிைளயின் ேமலமர்ந்
ங்கிக்ெகாண்
ந்த காகத்தின்ேமல்
அவ ைடய கண் பதிந்த .
“நா
“அ

நாயேர!-”
காக்கா. காக்ைககளில் பல ஜாதி ண் . ப

காக்ைக, மாப்பிள்ைளக் காக்ைக,

கடல் காக்ைக....”
“இ

ப

காக்காய், இல் யா?”

”இல்ைலயப்பா, இ

மாப்பிள்ைளக் காக்காய்.”

“மாப்பிள்ைளக் காக்காைய ம் ப
ெதாிஞ்சுக்கலாம்?”

காக்காைய ம் பார்த்தா எப்ப ப் பிாிச்சுத்
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“அ சுலபம் மகேன. ப காக்ைக க ப் . உடம் நல்ல அைமப்பா இ க்கும்.
மாப்பிள்ைளக் காக்காய்னா ஒல் யா இ க்கும். க த் ல நைரச்ச மயிர் இ க்கும்.
தி ட ேவற ெசய் ம்.”
மாமரத்தின் ேம
ெசம்பட்ைட மயிர்க
“சாிதான் அ

க்கிற காகத்திற்கு ெம ந்த உட
ம் இ க்கின்றன.

ம் ஒல் க்கால்க

ம் க த்தில்

மாப்பிள்ைளக் காக்காய்.”

அவன் தைலையக் கு க்கினான். அவர்கள் சாைலயி
இறங்கி வரப்பி ேட நடந்தனர்.
“அ தான் ஒன்

ந்

தி ம்பி வயற்காட் ல்

.”

நா
நாயர் சுட் க் காட் னார். ைழ வாயிற் கட்டட ள்ள, ஓைல ேவய்ந்த ஒ
ெபாிய
. வயைலத்தாண் அவர்கள் ட் ன் ன்ைப அைடந்தனர். நா
நாயர்
ைழவாயிற் கட்டடத்தின் கதைவத் தள்ளித் திறந்தார். ட்
கப்பில் யார் யாேரா
நின் ெகாண்
ந்தார்கள்.
“வந்தாச்சா! எம்பிள்ைள வந் ட்டானா?”
காதில் தங்கத் ேதாடணிந்த, ெவள்ைள வஸ்திரம் தாித்த ஒ ஸ்திாீ ற்றத்தில்
ஓ யிறங்கி வந்தாள். அவள் அவைனக் கட் யைணத்தாள். குழம்பி நின்றான். அைதப்
பார்த்

நா

நாயர் ஒ

சிாிப் டன் ெசான்னார்: “ஒன் அம்மா மகேன.”

அவன் தாையத் த வினான். அம்மாவின் வாய்க்குக் களிப்பாக்கின் மணம் இ ந்த .
அவர்கள் கப்பில் ஏறினார்கள். நா
நாயர் ஒவ்ெவா த்தராக அறி கப்ப த்தினார்.
“இ

ஒங்கப்பா...”

அப்பா

ணி நாற்கா யில் ப த்தி ந்தார். நல்ல கன ம் ப ம

மான, காதில்

க க்கனணிந்த, சிவப்பான ஒ மனிதர். வாச ன் பின்னால் மைறந் நிற்கும் வாயில்
ஸாாி
த்த ெபண்ைணச் சுட் க் காட் க்ெகாண் நா
நாயர் ேகட்டார்:
”அ

யார்

ெதாி மா?”
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“ம்ஹும்”
“ஒம் ெபண்டாட்

மகேன, சந்திாிகா.”

அவன் வாச ன கில் ெசன் நின் அவைளப் பார்த்தான். ெநற்றியில் சாந் ப்
ெபாட் . சங்கு ேபான்ற அழகான க த் . நிைலப்ப யின்ேமல் ப ந்தி ந்த
அவ ைடய ைக விரல்கைள அவன் ெம வாக வ
னான். தைல குனிந் நின்ர
அவ ைடய கன்னங்களில் இரத்தப் பிரவாக ண்டாயிற் .
”ேபாய்க் குளிச்சிட்
ேசாப் ம்

வா.” அம்மா ெசான்னாள்: “தண்ணி ேசந்தி வச்சி க்கு.

ண் ம் குளியலைறயில் இ க்கும்.”

அவன் குளியலைறக்குப் ேபாய்க் குளித் விட்
சாப்பா தயாராக இ ந்த .

வ வதற்குள் ேமைஜ ேமல்

‘நாணாயேர, சாப்பிடலாம்.”
அப்பா ம் நா
நாய ம் ெசம்பில் நீெர த்
கம் க வினார்கள். அவ
அவர்கள் ற்பாயில் அமர்ந் சாப்பிட்டார்கள். ேசாற்ைறயள்ளிச்
சாப்பி வதனிைடயில் நா
நாயர் அவனிடம் ேகட்டார்:
“எல்லா ம் அறி கம் ஆயாச்சு இல் யா, எல்லாம் ாிஞ்சிக் கிட்டாச்சில்
ஆமாம் என்

அவன் தைலயாட் னான். சாப்பா

ம்.

யா?”

ஆனபிறகு அப்பா ம் நா

நாய ம் ெவற்றிைல ேபாட் க்ெகாண் ம், ஊர் வம் கைளப் ேபசிக்ெகாண் ம்
இ ந்தார்கள். அவன் ணில் சாய்ந் நின் ஆகாயத்தி ைடய ம்
மரங்க ைடய ம் அழைக சி பார்த்தான். மரங்களின் நிறம் பச்ைச, ஆகாயத்தின்
நிறம் நீலம். இெதல்லாம் அவன் இதற்குள் ாிந் ெகாண்
ந்தான். எல்லாம்
ப த்தி க்கிறான். இப்ேபா எல்லாம் ெதாி ம்.
"

நா

நாள் பிரயாணம் ெசய்தாயில்

யா? கைளப்பா இல் யா மகேன

ஒனக்கு?” அம்மா ேகட்டாள்.
“ேபாய்க் ெகாஞ்சம் ப த் த்

ங்கு” அப்பா ெசான்னார்.
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அவன் மா ப்ப ேயறி ேமேல தன் அைறக்குப் ேபானான். அைறயில்
ஜன்ன ன கில் சந்திாிகா கம் குனிந் நின்றி ந்தாள். ஜன்னல் வழியாக வ ம்
காற்றில் அவ ைடய மயிர்கற்ைறகள் பறந் விைளயா ன. அவன் அவள கில்
ெசன் நின் அவள
கத்ைதப் பி த் உயர்த்தினான். அவ ைடய ைம தீட் ய
கண்களில் ஈரக்கசி ெதாிந்த .
“அழறிேயா?”
அவள் மந்தகாசம் ாிந்தாள்.
அவர்கள் கட்
ைவத்

ல் அமர்ந்தனர். அவன் அவ

ைடய ைகைய எ த் த் தன் ம யில்

மணிக்கட் ல் ப்ளாஸ் க் வைளயல்கைள எண்ணினான். ஒண்

, ெரண் ,

, நா , அஞ்சு, ஆ , ஏ . அவன் அவ ைடய தைலமயிைர ம்
கன்னங்கைள ம் வ
னான். மலர்ந் கிடக்கும் அவள க த்தில் தன் கன்னத்ைதச்
ேசர்த் ைவத் க்ெகாண் அவன் ப த்தான். வல ைக அவ ைடய மார்பில்
தங்கிய .
விழித்தேபா அந்தியாகியி ந்த . கட்
ல் எ ந் உட்கார்ந்த ேபா அவன்
சட்ெடன் நிைன கூர்ந்தான். எல்லா விஷயங்கைள ம் நான் நா
நாயாிடம்
ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்ேடன். ஆனால் எல்லாவற்ைற ம் விட

க்கியமான விஷயம்,

நான் யாெரன்ற விஷயம் ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்ேடனா? நாெனா
ட்டாள்.
எல்ேலாைர ம் ெதாிந் ெகாண்ேடன். எல்ேலா ைடய ெபயர்கைள ம் ெதாிந்
ெகாண்ேடன். என்ெபயைரத் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. நான் ப
ட்டாள். நா
நாயர் கிட்டப் ேபாய் ேகட்கலாம். அவன் மா ப்ப இறங்கிக் கீேழ ேபானான்.
“நா

நாயர் எங்ேக அப்பா?” “இேதா இப்பத் தான் ேபானார்.”

அவன் ற்றத்தி றங்கி ைழவாயிற் கட்டடத்ைத ேநாக்கி ஓ னான். ெத வில்
இறங்கிப் பார்த்தான். ெதாைலவில் நா
நாயர் நடந் ேபாவைதக் கண்டான்.
“நாணாயேர! “ உரக்கக் கூப்பிட்டான். நா
ந்த அள
யா
நா

நாய க்குக் ேகட்கவில்ைல. அவன்

உரக்கக் கூப்பிட் க் ேகட்டான். “எம் ேபெரன்ன நாணாயேர? நான்

நாணாயேர?”
நாயர் ேகட்கவில்ைல. தி ம்பிப் பார்க்கவில்ைல. அந்தியின் கூ வ ம்

இ ளில், மங்கிய ெவளிச்சத்தில் நா
---------------------------

நாயர் மைறந்

ேபானார்.
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10. ஆறாம் ஜார்ஜின் நீதிமன்றம்
பினாங்கி
றப்ப க.

ந்

ஒ

தந்தி, மடத்திராமன்

இறந்த பிறேக இப்ப த் தந்திய ப்ப . "
அப்ேபா

ெந ங்கிவிட்ட ' உடேன

ெந ங்கிவிட்ட ".

மடத்திராமன் இறந்தான். ெசத்தான். ெசத்

வி ந்தான்.

ஷ்டர்கள் இறந் ேபாகிறார்கள். நல்லவர்கள் தி ம்பிப் ேபாகிறார்கள்.
அவ்வள தான் வித்தியாசம்.
மிக ம் சிலேர தி ம்பிப் ேபாகிறார்கள். ஏெனன்றால் நல்லவர்கள் ெகாஞ்சம்தான்.
தி ம்பிப்ேபாவைத ேமாட்சம் என் ம் ெசால்வர்கள்.
நைரத்த தைலமயிர் க க்கும். வ க்ைகயில் மயிர் ைளக்கும். வற்றிச் சு ங்கின
ேதால் வளப்ப
ம். உடம் ெகா த் உ ண் வ ம். மணிக்கட்
ம் அக்குளி ம்
மார்பி ம் மயிர் உதிர்ந் ேபாகும். பிறகு கத்தி ம். குரல் ெதளி
ம். பற்கள்
வி ந் வி ம். அப்ப யாக தல் வகுப் வைர ேதாற்பார்கள்.* பிறகு உடற்பயிற்சிக்
கூடத்திற்கு. எ த்தாணி பி ப்ப
தல் பிள்ைளயார் சுழி வைர பின்ேன ெசல் ம்
தினங்கள். மறதியின் நாட்கள். ப க்கப்ேபா வ
தல் ேசா ண்ணல், நடந் நடந்
நடக்க
யாமலாகிற . தவ கிறான். நீந் கிறான். ைகக்குழந்ைதயாகிறான்.
ைலப்பால் கு க்கிறான். ஒ நாள் வந்த வழிேய தி ம்பிப் ேபாகிறான்.
அம்மாவின் வயிற் க்குள்.
பிறகு கணக்குக் கீழ்ேநாக்கிப் ேபாகிற . பத் மாதம், ஒன்ப
ஏ ,ஆ , சீமந்தம், குமட்டல், வாந்தி.
இரத்தம் இரத்தத்தி

ள் ேத ப்ேபாகும்

வற்ற பயணம்.

ஆனால் அதற்குத் தாெயங்ேக?
தாெயங்ேக? தந்ைதெயங்ேக? தைல ைறகெளங்ேக?
--------------*

மாதம், எட் மாதம்,
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*ஏழாம் வகுப்பில் ப ப்பவர் ஏழி

ந்

ஆ க்கும், ஆறி

ந்

ஐந் க்கும்.

தைல ைறகள் தி ம்பிப் ேபாவதற்கான வாயில்கள். தங்கம்ேபால ெம ேகற்றிய
பித்தைளத் தாழ்ப்பாளிட்ட வாயில்கள்.
கங்கள் வழியாகத் தி ம்பிப் ேபாக ேவண் ம். வ டமாகும்ேபா சிங்ஙம்
(மாதப்ெபயர்) ஒன் . ேராைம அைட ம்ேபா சி ைவயில் அைறபட்ட கிறிஸ் .
பிறகு வ டங்களற்ற பயணம்.
எ த்

ந்த அவதாரங்கைள உணர்ந்ெத ந்

ஏற்கிறான்.. வராகம்

கூர்மத்திற்கும். கூர்மம் மச்சத்திற்கும், மச்சம் ேமாட்சத்திற்கும் பின் வாங்குகின்றன.
அழிவி
ந் வாழ்தல் வழியாகப் பைடப் க்கு. பைடப் ம் அழி ம் ஒன்றாகும்
வாழ் .
ஷ்டர்கள் இறந் ேபாகிறார்கள். அவர்கள பிணங்கைளக் குள்ள நாிகள்
நஞ்சுக்ெகா ையப் ேபாலக் க த் க் குத கின்றன.
நஞ்சுக் ெகா தான் மனிதனின் ஒேரெயா பந்தம். ஒ
த்தம் ெகா க்க
வதற்கு
ன் நாய்கள் க த் ப் பறித் க்ெகாண் ேபான சேகாதரன். அவைனத் ேதாட்டம்
வழியாகப் பி த் இ த் க் ெகாண் ேபாயின.
பிரசவித்தால் உடேன காராம்பசு நஞ்சுக்ெகா ையத் தின்கிற . இயற்ைக
அவ க்குக் கர்ப்பப் பா காப் க்குக் ெகா த்தி க்கும் ெவந்தயக் குழம் அ .
ைன பசி ெபா க்க
யாமல் குட் கைளத் தின்கிற . எட் க்கால்
ச்சிக்குஞ்சுகள் அம்மாைவ.
மனிதன் த்திசா யானதினால் தி
தி

த்தின்

த் தின்கிறான்.

ம் தீயவர்கள் மடத்திராமைனப்ேபா

ள்ள தீயவர்கள்.

சிவராத்திாியன் மணல் ரத்தில் கண்டேபா பி த் நி த்தி ம யில் இ ந்த
இரண்
பாைய எ த் க்ெகாண் ேபானான். ஒ டம்ளர் டீ கு க்க
இரண்டணாவாவ தி ப்பித்தரச் ெசால்லக் ேகட்ட ேபா ைகையப் பி த்
விாித்தான். விரைலெயா த் ப் ேபாடத்தான் ெதாடங்கினான்.
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அவைனக் ெகால்ல ம். ெகட்டவர்கைளெயல்லாம் ெகால்ல ம். நல்லவர்கள்
வாழ்கிறார்கள். வாழ்ந்த வாழ்க்ைக ேபா ெமன் ம் ேபா தி ம்பிப் ேபாகிறார்கள்.
ேதவர்கள் வானத்தி
ந்
மிக்கு இறங்கி வ கிறார்கள். பிராணிக
ேசர்கிறார்கள். அதி
ந் நல்ல மனிதன் பிறக்கிறான்.

டன் இைண

தி டாதவர்கள் - தட் ப் பறிக்காதவர்கள்.
அப்ப ப் பிறந்தவர்தான் ம் காஸ்ப்தி மகாிஷி. அவர் தன தேபாவனத்ைத
அசுத்தப்ப த்திய மடத்திராமெனன்ற அசுரைனச் சபித் பஸ்மமாக்குகிறார். அந்தச்
சாம்பல் வி ந்த மண்ணி

ந்

கள்ளிச் ெச

ம்,

ள்

ம், காைரச் ெச

ம்,

அரளி ம், எட் மர ம் ைளக்கின்றன. ள் ள்ள ெச கள். கசப்பான இைலகள்.
விஷம் ெசாாி ம் பழங்கள். பாம் சுைவத்த ெகாய்யாக்காய். பற்ற ைவத்தால் எாி ம்
கள்ளிப்பால்.
கள்ளிப்பாைல எாியவிட, சுட்ட ேகாழிையப் பறக்கைவக்கும் மந்திர வாதம் ேவ
ப சூன்யம். மாந்திாீகம்.

ம்.

க ப் ப் ைனயின் மண்ைடேயாட்ைட அவன
ளசி மாடத்தின் கீேழ குழித்
கிறார்கள். பிறகு அவைன எட் ப் பலைகயில் அைறகிறார்கள்.
அப்ேபா

அவன் அைசவைதக் ெகாஞ்சம் பார்க்க

பிறகு அவன் ெத வில் என் ேவஷ் ைய அவிழ்த்

ம். ைகதி.
எறியமாட்டான்.

அப் றம் எப்ப அவன் தன்ைனக் கல்லால் அ க்கிறான் என்பைதக் ெகாஞ்சம்
பார்க்க ம். ைககள் எட் ப் பலைக டன் ேசர்த் அைறயப்பட்
க்கின்றன.
அைசந்தால் வ . நீல நிறமான இரத்தம் வழிகிற .
ஷ்டர்களி ைடய இரத்தத்தின் நிறம் நீலம் அவர்க
நரம் களில் ஓ வ ெகட்ட ரத்தம்.
கம்பின்

னியில் இரண்

ைடய இதயத்தில்,

நாய்களின் தைலகள்.

கம் பாம்பாகிற . நாய்கள் ெவறி நாய்களாகின்றன. ெவறி நாயின் தைலெகாண்ட
பாம் . ேபய் பி த்த பாம் . அவ ைடய கத்தில் க த்த .
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மிளகாய் அைரத்த ஆட் க்கல்ைலக் க வின நீைர என்
விட்டதற்கான தண்டைன.

ைடய

கத்தில்

ஜஹாங்கீர் சக்ரவர்த்தி அவைனத் தண் க்கிறார்.
யாரானா ம் ேவண்டாம். குற்றம் ெசய்தவர்கள் தண்டைனக் குாியவர்கள்.
ெமஹ ன்னிஸா ேபகமானா ம் ேவண்டாம். மடத்திராமனானா ம் ேவண்டாம்.
தண்டைனக்குாியவன்.
மாஜிஸ்ட்ேரட் ேகார்ட்
ந் ேகைஸ ெசஷன்ஸுக்கு அ ப் கிறார்கள்.
ெசஷன் ல் க்கி ட் க் ெகால்லத் தீர்ப் . ைஹக் ேகார்ட் அப்பீைலத்
தள்ளிவிட்ட . ெகாைலச் ேசா . க்கி
பவர். க மரம். பன்னிரண்டாம் எண்
கயி .
பினாங்கியி ந்

தி ம்ப ம் தந்தி, தகனமாயிற் . றப்பட ேவண்டாம்.

ேவண்டாெமன்
பிற நாட் ல் கிடந்

ன்னாேலேய ெசால் யாச்ேச.
சாக

ம்.

க்தி கிைடக்காத மரணம்.

பித் க்கள் பிண்டத்ைதக் ெகாத்த ம க்கின்றன. தி ட் க் காக்ைகதான் கைடசியில்
காய்ந்த ேசாற்ைறக் ெகாத் கிற . தி ட் க் காக்ைககள் அசுரர்களின் பித் க்கள்.
மனிதர்களின் பித் க்கள் காகங்கள். ேதவர்களின் பித் க்கள் குயில்கள்.
மடத்திராமனின் பித் க்கள் தி ட் க் காக்ைககள். அவன் அசுரன். ேதவாசுர த்தம்.
ேதவேலாகத்தி
ந் தந்தி. மடத்திராமன் உடேன றப்பட ம். அசுரகணத் டன்
ேசர்ந்
த்தமிட. சம்மதம். பயங்கரப்ேபாாில் அசுரகணம் ேதாற்கிற .
மகாவிஷ் வின் சக்கரம் ேதவர்கைளக் காப்பாற் கிற . ஆகாயத்தி
ந் உட ன்
பாகங்கைள
ம

ம்

மியில் பதிக்கிற .

ரான் மீைச ம். மடத்திராமன். இந்தக் ைக, கத்திக் குத்தின் அைடயாள ள்ள

இம் மார் , ேவனல்கட்
கா

ண்டங்கள். இந்தத் தைல யா ைடய ? க ப்

நிைறந்த இந்த இ ப் யா ைடய ? மயிரடர்ந்த இந்தக்

யா ைடய ?

மாதாேவ, நீ ஏன் அ கிறாய்? அசுரைனப் ெபற்ற உன் வயி
அசுரன் சப் க்ெகாட் ய உன

ைலக்காம் க

ம், அசுரைன

சாபம் நிைறந்த .
த்தமிட்ட உன

உத க ம், அசுரைனப் பார்த் ேராமாஞ்சனம் அைடந்த உன உடம் ம் சாபம்
ண்டைவ. சாப விேமாசனத்திற்காகப் பிரார்த்தைன ெசய். தி ம்பிப் ேபாவதற்கான
வரத்திற்காக.
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ராமா, நீ என்ைனத் த யால த்தாய். நீ என்ைனத் திரண் மீனின் வாலால்
அ த்தாய். நாய்த் வியின் ெபா ைய வாாி என் கத்தில் ேதய்த்தாய்.
நீ என்ைனப் பட் னி ேபாட்டாய். தாகெம த்தேபா
ேபாட்டாய். இந் ப் .
ைபத்தியத்திற்கு ம ந்

நீ என் வாயில் உப்ைப வாாிப்

தாகெம க்ைகயில் இந் ப் .

இந் ப் ம ந்தாகும். நீ ெயன் வாயில் அள்ளிப்ேபாட்ட
ெவ
ப் .

இந் ப் அல்ல

பிறகு கந்தகத்ைதப் ேபாட்டாய்.
ெவ
ப் ம் கந்தக ம், காைலயில் உமிக்காியால் பல் ேதய்க்கும்ேபா
ெவ க்க ேவண் ம்.

பட்டாஸ்

ெவ
ப் ம் கந்தக ம் உமிக்காி ம் ேசர்ந் அைரக்கும்ேபா ெவ ம ந்
உண்டாகுெமன்பைத நீ அறிந்தி ந்தாய். ேராகி. அன்ைறக்கு நான் பல் விளக்குவைத
நி த்திேனன்.
கந்தகம், ெவ

ப் இவற்றின் சுைவ, வாயி

ந்

நீ அம்ைமத் த ப் ஊசிக்காரன் மாதிாி ேவஷமிட்
இல்ைலயா? உன

இன்

ம் நீங்கவில்ைல.

என்ைனத் ேத யைலந்தாய்,

ட் யில், ஊசியில் அம்ைமத் த ப் அ

நிஜமான அம்ைம ேநாயின், காிஞ்சப்பட்ைடயின், உயி ள்ள அ

க்கள் இ க்கவில்ைல.
க்கள்.

நாரத னிவன் கு நாதராகப் பிரத்யட்சயமாகி அவ் விஷயத்ைத எனக்குத்
ெதாிவித்தார். அன் தான் நான் என் இ ப்பிடத்ைத
ேகாவி க்கு மாற்றிேனன்.
ஷ்டர்களான பிராமணர்கள் என்ைன ெவளிேய விரட் னார்கள். ஆலமரத்த யில்
கட் ப் ேபாட்டார்கள். அேஹார்மைனக்கல் பத்மனாப க்கு மதம் பி த்தேபா
கட் ப் ேபாட்ட ஆலமரத்த .
மைழ ம் ெவய்யி ம் பட்டேபா என உடம்பில் பாசி பி த்த . உள்ளங்காைலக்
கைரயான் தின்ற . விரல்களின் னியில் கு த் க்கள் உண்டாயின.என் மயிர்கள்
ேவர்களாயின. ைககள் மர உச்சிகளாயின. திய விரல்கள், திய கிைளகள்
கிைளத்தன.பச்ைச நிறமான இைலகள் உண்டாயின.அைவ ப த்தேபா மஞ்சள் நிறம்
ஏற்றன.வஸந்தத்தில் நான் த்ேதன். வண்ணத் ப் ச்சிகள் மகரந்தத் டன்
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வந்தேபா எனக்குக் கு கு ப் ண்டாயிற் . தனியாகப் பறந்ேதேபாகும் கு விகள்
உச்சிகளில் வந் அமர்ந் இைளப்பாறியேபா நான் நிைற ெவய்தினவனாேனன்.
அங்ேக சாப்பாட் க் கூடத்
ெவட் ப் ேபாட்டான். நீதான்

ேவைலக்காரனாகிய இப் பிராமணன் அந்த மரத்ைத
த ல் ேகாடா ைய ைவத்தாய்.

ேகாடா க்குக் குஷ்டமில்ைல. குஷ்டேராகிைய ெவட் ச் சுட்டா
குஷ்டமில்ைல.

ம் ேகாடா க்குக்

உைமயம்ைம ராணியின் எட் க்குழந்ைதகைள விைளயாட் க் குளத்தில்
ழ்க த் க் ெகான்ற

யார்?

மடத்திராமன்.
ஆயில்யம் தி நா

க்கு

பத்மனாபனின் ெநய்பாயசத்தில் விஷம் ெகா த்த

யார்?
மடத்திராமன்.
வாைழப்பள்ளிக் குஞ்சக்காவின் அ
பணயம் ைவத்த

யார்? யா

என்

குத்தைகப் ெபா ைளத் தானம் வாங்கிப்
ேகட்ேடன்.

குஞ்சக்காதான் தானம் ெகா த்தாள்.ஆனால் ெபா ள்கள் அவ
ேவ ஆண்க ைடயைவ.

ைடயைவ யல்ல.

அேகார்மைனக்கல் பிராமண ெசாத் .
ஆலங்காட்
கல்

சாமி ெசாத் .

ல் எ தி ைவத்த உயில்.

குஞ்சக்காவின் சம்பந்தம். குஞ்சக்காைவச் சம்பந்தம் ெசய்யலாெமன் ெசால்
அவ ைடய அ
குத்தைகப் ெபா ைள தானம் வாங்கிக் ைக க விவிட் ப்
ேபான

யார்?

மடத்திராமன்.
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பிராமணைர ஏமாற் வ பி ம்மஹத்தி. ேதவர்கைள ஏமாற் வ
இவ் லகத்தி ம் ேம லகத்தி ம் ண்யம் கிைடக்கா .

ேதவஹத்தி.

பாலச்ேசாட் ேஜாஸ்யனின் ைகயில் பதிேன குட் ச் சாத்தான்கள் இ க்கின்றன.
சாத்தான்கள் பதிேனழாகும். பாலச்ேசாட் ேஜாஸ்யன் கிட்ட விைளயா னால் அவன்
சும்மா விடமாட்டான். அப்ப ப்பட்ட பாலச்ேசாட் ேஜாஸ்யைனக் ைகக்குள்
ேபாட் க்ெகாண் நீ எனக்குப் ைபத்தியம் பி க்க ைவக்கப் பார்த்தாய் இல்ைலயா?
சபாிமைலப் பிரசாதம் என் ெசால் ைகவிஷம் ெகா த்த ப்பினாய். நான் அைதத்
தின்னத் ெதாடங்கியேபா ெதன்கிழக்கு ைலயி
ந் ஒ ெகௗளி ன் தடைவ
ர ஒ த்த .
கூடா ... விஷம்.... கூடா .
நான் தின்னவில்ைல.
அப்ேபா குட் ச்சாத்தான்கள் வந்தன. ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞன் உடேன
ேசாற்றாைனக்கைரக்குப் ேபாய்க் கும்பிட்டான். ேதவி பாிசுத்தமாய் அணிந்தி ந்த
ெசம்ப த்திப் க்க ம் கூவள இைலக ம் ெகாண் தி ம்பி வந்தான். சாத்தான்கள்
தி ம்பிப் ேபாயின. ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞைன ஒன் ம் ெசய்ய
யாெதனத்
ெதாிவித்தன. பிறகு ேஜாஸ்யன் ேமாகினிப் பிசாசுகைள ஏவிவிட்டான்.
சாத்தான்கள் உபத்திரவம் ெகா ப்ப பகெலன்றால், ேமாகினிப் பிசாசுகள் இரவில்.
பாலச்ேசாட் ேஜாஸ்யன் ேமாகினிகைள ைவப்பாட் களாக ைவத்தி க்கிறான்.
ஆைணக்குட்பட் . பனங்குைலேபாலத் தைலமயிர் ெகாண்ட ேமாகினிகள் இரவில்
பாதச் சலங்ைக டன் வ கின்றன. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, ஏராளம். ேகாயில் குளத்தில்
தி வாதிைர நீராட்டல். கண்ண க்கின்றன. அைழத் க்ெகாண் ேபாகின்றன. ஒ
ண் ப் டைவ டன் ஆசாமி பின் ெதாடர்கிறான். எங்ேக ேபாய்ச் ேச கிறான்?
அரண்மைன அந்தப் ரங்க

க்கு. யா ைடய அந்தப் ரங்க

சக்ரவர்த்தியின் அந்தப் ரத்திலா? இல்ைல பாலச்ேசாட்
அந்தப் ரத்தில்.

க்கு? அக்பர்

ேஜாஸ்யனின்

அங்ேக கீத ேகாவிந்தம். கட் யைணக்ைகயில் தங்க அைரஞாைண அ த்
எ க்கும். த்தமி ைகயில் நாக்கால் தங்கப்பல்ைல நிமிண் எ க்கும். பிறகு
இரத்தத்ைத உறிஞ்சிக் கு க்கும். சக்ைகயாக்கிய பின் கண்ைணக் கட்
அ வைடயான வய ல் ெகாண் ேபா ம். அங்ேக ற்றத்தில் அவிழ்த்
விட்ட ேபால் வட்டம த் ச் ெசத் வி கிறான்.
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நீ பாலச்ேசாட் ேஜாஸ்யைனக் ைகக்குள் ேபாட் க் ெகாண்ட தினத்தில் நான்
க்கத்ைத விட்ேடன். அதற்குப் பிறகு உறங்கேவயில்ைல. இரவில் ங்கக் கூடா .
கண்ைண

னால் தைல இ க்கா . இரவில் ஏமாற் ; எல்லாம் ஏமாற் ; வஞ்சைன.

மா ேவஷத்தில் திாி ம் ேமாகினிகள். ேபய்கள். யாைன ம
ப்ேரதங்கள்.
தி டன் ேபாலீஸ்காரன் ேவஷத்தி
யார் யாைரத் தி

கள். பால

ம், ேபாலீஸ்காரன் தி டன் ேவஷத்தி

ம்.

கிறார்கள்?

அக் கூட்டத்தில் வனவாசம் ெசய்கிற பாண்டவர்கள் இ க்கிறார்கள். பீமன்,
கீசகனின் அரண்மைனயில். அரக்கு மாளிைகயில் எப்ேபா தீப்பி க்குெமன்
ெதாியா . ேகாவி ம் அரக்கில்லம்தான்.
ஆனால் அரக்கு இல்லம் தீப்பி த்தா ம் கட
ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞ க்ெகான் மில்ைல.

க்கு ஒன் மில்ைல.

சாாி வ கிறார். சாாி ேபாகிறார். ேகாவில் பணியாட்கள் இறந் ேபாகிறார்கள்.
மாைலகட் ம் பண்டாரங்கள் யா மறியாமல் கிழவர்களாகி வி கிறார்கள்.
ெசண்ைடய ப்பவர்கள் இறந் ேபாகிறார்கள். தல் பரம்பைர மா கிற . மாதப்ப
மா கிற . பட்டாத்ாியின் ெசாத் க்குச் சண்ைட. குற்றிக்கா ேகாயில் ெசாத்
யார்ேபாில்? மகன் ேபாிலா? ம மகன் ேபாிலா? ேகஸ் ைஹக்ேகார்ட் ல், மாசி
மாதத்தில் சிவராத்திாியன் தீர்ப் .
ேகாயில் ெசாத்

யார் ேபாி

மல்ல--ெதய்வத்தின் ேபாில். ெதய்வம் மா வதில்ைல.

ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞ ம் மா வதில்ைல. குற்றிக்கா
ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞ க்குத் ய ெசாத் .
ஆனால் குஞ்ஞன்

ங்கக்கூடா . கண்ைணச் சிமிட்டக்கூடா .

ேகாழிரத்தம் கு க்கப் பிசாசுகள் ேதயிைலச் ெச க
ப ங்கியி க்கின்றன.
பிசாசுக

ேகாயில் ெசாத்

க்கும் பாம் க

க்கும் ேவண் ய

க்கிைடயில்

ேகாழி ரத்தம்தான்.
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நாக

ைஜைய நி த்தாமல் ெசய்யேவண் ம். ஓய்

நாட்களில் உத்ேயாகஸ்தர்கள்

பாம் கைளத் தவிர, ேதள், ரான் இைவகைள ம் ஆராதைன ெசய்ய ேவண் ம்.
ேமாகினிகளி
ந் ம் பிசாசுகளி
ந் ம் காத் க்ெகாள்ள நாக ைஜ.
பாம் க

க்குக் ேகாழிரத்தம் ெகா க்க ேவண் ம்.

வன்ேகாழி, குளக்ேகாழி,

காட் க்ேகாழி, காலங்ேகாழி, கடல்ேகாழி, ெபட்ைடக்ேகாழி, காைட என்ற இவ்வைகக்
ேகாழிகளின் இரத்தம். எல்லா ஸர்ப்பங்கைள ம் ஆராதிக்க ேவண் ம். அனந்தன், தக்
ஷகன், வாசுகி, எட்ட

க்கன், ெவம்பாைல, ேசைர, நீர்ேகா , ெசவிப்பாம் ,

ெவற்றிைலப்பாம் , பாக்குப்பாம் , ைகயிைலப்பாம் -பாம் களின் ெதய்வம் பாம் ம் ெமய்க்காட்
ெமய்க்காட் மைனக்கல்'
வாாிக்காட் ஸர்ப்பக்கூட்
ெகா த் ப்

மைனக்கல் தி ேமனி. 'பாம் ம்

ந் இரண் பாம் கைள ஒ சீசாவி ட்
ள்ள ஒ
ற்றில் பிரதிஷ்ைட ெசய்கிறான். பால்

ைஜ ெசய்கிறான்.பசுவின் பால், எ ைமப்பால்,ஆட் ப்பால்,

ேகாழிப்பால்,
ப்பால், கள்ளிப் பால், ரப்பர்ப்பால், ைலப்பால், பால்ெபா என்ற
இப்பால்கைளப் ேபா ம் என்கிற வைர ெகா க்கேவண் ம். "பாம் க்குப் பால்
வார்த்தால் பாய்ந் வந் க த்தி ம்"
மடத்திராமைன.
ேகாழி ரத்தம் கு த்
ெகாத் கின்றன.

ெவறிபி த்த ெவற்றிைலப்பாம் கள் ேமாகினிகைளக்

ஆ ைலக் கி ஷ்ணா, ெவற்றிைலப் பாம் களிடமி ந்

நீெயன்ைனக் காப்பாற் .

எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் மடத்திராமெனன்ற அசுரன் பாலச் ேசாட்
ேஜாஸ்யைனக் ைகக்குள் ேபாட் க்ெகாண்ட தான்..
மாமிச உண இயற்ைகயின் நியதி. கைரயாைனக் ேகாழி தின்கிற . ேகாழிையக்
குள்ளநாி தின்கிற . குள்ளநாிைய மனிதன் தின்கிறான். மனிதன் மனிதைனத்
தின்கிறான். அவைனச் சிங்கம் தின்கிற . சிங்கத்ைதக் க கு தின்கிற . க ைக
எ ம் தின்கிற . எ ம்ைப ஆஸ்திேர யாவில் ஒ பிராணி தின்கிற . அந்தப்
பிராணிையக் கைரயான் தின்கிற . கைரயாைனக் ேகாழி தின்கிற .
மனிதன் மீன் தின்கிறான். மீன் மனிதைனத் தின்கிற .
அ சாியில்ைல. சுயநிைற அைடய ம். நாம் மற்ெறா
தின்னக்கூடா . ெசாந்த மாமிசம் மட் ேம சிக்க ம்.

ஜீவனின் இைறச்சிையத்
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பாம் கள் பசிெய க்கும்ேபா வாைல வி ங்க
தின்ன ம். ெநல் ன் உரம் கதிர்.

ம். யாைன

ம்பிக் ைகையத்

சுய நிைனவற்ற மடத்திராமன் தண்டைனக்குாியவேன.
இங்கிலாந்தி
ந் தந்தி. சீைமத்தந்தி. ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞ டன்
றப்பட ம் இங்கிலாந் க்கு. ஆறாம் ஜார்ஜின் நீதி மன்றத்ைத அைடய ம்.
ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞ க்கு அந்தப் ரத்தில் வாரபாலகனின் ேவைல. இன்
தல் இங்கிலாந்தில்.
ஆனால் குஞ்ஞன் அரண்மைனயில் சாப்பிடமாட்டான். ஜாரஜ் ஆறாமவன்
கிறிஸ்தவன். அ மட் ம் ேவண்டாம்.
ஒ நாள் குஞ்ஞன் ஜார்ஜாறாமவனிடம் ெசால்கிறான்: "ெகாைட வள்ளலான
ெபான்னரேச, குன்னத் நா தா க்கா, ராயமங்கலம் பகுதி, ல்வழிக் கைரயில்
மடத்தி ட் ல் ேவ ப்பிள்ைள ராமன் நாயரால் மிக ம் ெதாந்திரவாயி ந்த . இந்த
ராமன் மனிதைர ம் மி கங்கைள ம் ெகான் தின் கிறான். கப்பம் வாங்குகிறான்.
ஆறாம் ஜார்ஜுக்குக் ேகாபம் வ கிற .
"ஹாய், என் ராஜ்யத்தில் ேவெறா

ராஜாவா?" உடேன கட்டைள பிறந்த .

”ேபரய்க்காப்பள்ளி குஞ்ஞன் ேபாய் மடத்திராமைனப் பி த் க்கட்
ஆஜராக்கட் ம்.”
இரண் வாரண் சிப்பாய்கைள ம் ஓ அமீனாைவ ம் அைழத் க்
ெகாண் வந் நான் ராமைன விலங்கிட் நடத்திக்ெகாண் ேபாகிேறன். ஆறாம்
ஜார்ஜின் நீதி மன்றத்தில் ஆஜராக்குகிேறன்.
ஆறாம் ஜார்ஜின் நியாயமன்றம்.
இ ப்பவர்கள் ஆறாம் ஜர்ஜ், விக்ேடாாியா மகாராணி,

சித்திைரத் தி நாள்

பாலராமவர்மா மகாராஜா, அேகார்மைனக்கல் மகன் விஷ் நம் திாிப்பாட்,
அரண்மைன ைவத்தியன் தன்வந்தாி ஸ்ஸ . ராமன் பிரதிவாதிக்கூண் ல். குஞ்ஞன்
குற்றப்பத்திரம் வாசிக்கிறான். விசாரைண ெதாடங்கிற் .
ஆறாம் ஜார்ஜ் ேகட்கிறார்.
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"மடத்தில் ராமன் அல்ல

மடத்தில்

ட்

ராமன் நாயர்."

"ஆஜர்......"
"...ஸ்டாண் ,

ட்...ஸ்டாண் ..

ட்.."

"ஏற்ற இறக்கம். ெபா ெளன்ன மடத்திராமன்?"
ேபச்சில்ைல.
"ஜியாக்ரஃபி. அர்த்தெமன்ன?"
மீண் ம் ெமௗனம்.
"ெதாியா .
"ெசள்

ப்

ட்டாள் ஒன் ம் ப க்காமல் வந்தி க்கிறான்."
ச்சிகள் எப்ப

"ெபாிய ெசள்

உண்டகின்றன? ராமன் ெசால்லட் ம்."

கள் சிறிய ெசள்

கைளப் ெப கின்றன."

"தப் . குஞ்ஞன் ெசால் க்ெகா ."
"சாணகப்

க்குச் சிறகு

"கெரக்ட். ஈசல் எப்ப

ைளக்கும்ேபா

ெசள்ளாகிற ."

உண்டாகிற ?"

"ெவளிச்சத்ைதப் பார்க்கும்ேபா

உண்டாகிற ."

"தப் . குஞ்ஞன் ெசால்?"
"கைரயா

க்குச் சிறகு

ைளக்ைகயில் ஈசலாகிற ."
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"மின்மினிப்

ச்சி எப்ப

உண்டாகிற ? ராமேன ெசால்லட் ம் இந்தத் தடைவ."

"ெசவிப் பாம் க்குச் சிறகு
"ஒட் ணிச் ெச

தின்

ைளக்கும்ேபா

மின்மினிப்

ச்சி யாகிற ."

வா ம் பிராணிகள் எைவ?"

"ஒட் ணிப் பன்றி."
"இ பத்ேத

அரசாங்க

பாய்க்கு எத்தைன பிாிட் ஷ்

பாய்?"

"இ பத்ெதட் ."
"தப் . இ பத்ெதட்
ேபாகலாம்."

அரசாங்க

பாய்க்கு இ பத்ேத

பிாிட்டீஷ்

பாய். சாி, நீ

தீர்ப் ம நாைளக்குத் தள்ளி ைவக்கப்பட்ட .
ம நாள் தீர்ப் அளி்கப்பட்ட . மடத்திராமைனத் க்கி ட் க் ெகால்ல.
ேவ த்தம்பிையத் க்கி ட்ட ேபால. சந்ைத ைனயில் பகிரங்கமாகத் க்கி ட.
அன் மத்யானம் மடத்திராமன் ெகாைலச் ேசா உண்டான். அைடப்பிரதமன்
ேசர்த் .
க்கி
ம் ெகாைலயாளிகள் குளித் க் கும்பிட் வந்தார்கள். பாலச்ேசாட்
ேஜாஸ்யைன அைழத் ப்ரச்னம் ைவத் ேநரம் நிச்சயித்தனர். மந்திரவாதிக்கு ேநரம்
கிைடக்க

ம். பிசாசாக மாறக் கூடா . அகால மரணமில்ைலயா?

யார் அ ? குஞ்ஞன் இங்கில்ைலெயன்
இங்கிலாந் க்குப்ேபாயி க்கான்.

ெசால்

ேபா.

பிசாைச ஆணியால் அைறய ம். எட் ப்பலைகயில் ச த்தமா
தைலமட்டம் தட்
ன் ப .......
இன்

இரண்டாழாக்கு,

ம் என்ன தயங்கித் தயங்கி நிற்கிறாய்? குஞ்ஞன் இங்கில்ைலெயன்

ெசால்லவில்ைலயா?
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ேங....யா ?
ஆஹா...நீயா?.
ந்தா, என்ேனா

விைளயாடாேத. நான் ெசால்ேறன்.

ஐேயா விரைல வைளக்காேத.ஒ ஞ்சு ேபாகும். ேவஷ் தேரன். வைளக்காேத
ராமா....... இேதா இந்த ம யி
க்கு ெரண்
பாய் நாலணா. காைச எ த் க்ேகா.
ேவஷ் ையக் ெகாண்

ேபாகாேத. எனக்கு உ த்த ேவெற

மில்ைல. ராமா,

என்ைன இந்த நிைலைமக் காளாக்கிவிட் ேய. ராமா, அந்த ேவஷ் ைய இங்ேக
ேபாட் ட் ப் ேபா....
ஐேயா.... ராமா....
என்......
எங்ேக ஆறாம் ஜார்ஜ்?
----------------------11. கன்னிைகயின் எ
ஆகாயத்ைதத் தைலயி

ம்

ம், சூர்யைனக் கிழக்குத் ேதாளி

பாைதேயார மாமரம். இைலகளி

ம் சுமக்கும் கிழட் ப்

ம், நைரத் ப் ேபான கிைளகளி

ம் ஊர்ந்

இற் வி ம் ஒளிக்கதிர்கள், கு ந்ெத வின் சரைளக்கல் த் க்களில் கட்
இடவப்பாதியின் சி கடல்களில் நீண்ட குண் சிகைளக் குத்தி நி த்தின.
கிராமத்தின் கண்கைள, அயல்
கன்னிைகயி ந்த

ட்

இறங்கி
நின்ற

அம் கைள அவன் பயந்தான்.

ட் ன் ப யில் கால் இடறிய . அ க்கைள

ற்றங்களி

ம்,

ேகாழிகள் ேம ம், வாைழகள் ேம ம், சூர்ய ெவளிச்சம். மனிதர்கள் ேம ம். கண்கள்
இந்தப் பக்கம் தி ம்பாத கங்களாக இ ந்ததினால் அவ க்கு அவர்கள் ேமல் நட் த்
ேதான்றிய .
குதிகால்களில் ேவகத்தின் விைதகள் ைளத்தன. ற்றத்தி
காத் க்கிடக்கும் மணற் ரப் க்கள். அைடத்த வாசல்க டன்

சரசரக்கக்
கப் கா
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மடல்கைளப் ெபாத்திப் பி த் க்ெகாண் நடந்தான். அவ ைடய ப ப்பைற. கதவின்
ஒ பாதிமட் ம் நல் வர கூ கிற . அ க்கைளயி
ந் எ ம் ஒ க க்காகக்
கா கைள அங்ேக பதித் அவன் உள்ேள கால் ைவத்தான். சுவற்றில் காேலஜ் க் ப்
ஃேபாட்ேடாவின் ஒ
ைலயில் நின் அவள் ன்சிாித்தாள்.
வா நிறம் மங்கிய பிச்சிப் ெமாசட் கள். கிராமத் ப் ப ப்பகத்தின்
த்தகங்க க்கு ேமேல திறந் ைவத்த கண் ைமக்கூண் . சாந்தின் உலர்ந்த சிவந்த
ளிகள் அவ ைடய சாம்ராஜ்யம். ெகா யில்
ல்க் ஜார்ெஜட் ஸாாிகள்.
அவ

ைடய இனிைமயான

ச்சுக்க

ம், மணமிக்க கன க

அந்தரங்க உலகத்தில், அவளில்லாத ேபா
பல்வண்ண சுகந்தம் வா வில் க்கிற .

அவ

ம் மயங்கும் அந்த

ைடய உடல். அத

ைடய

அவன் கத கள் ெவளிேய சாய்ந்தி ந்த ஜன்ன க்கு எதிராக நடந்தான். சட்ெடன்
அற் தப்பறைவ அவன் கண்ணில் ெகாத்திற் . திறந்த கண்களில் அவள். ஜன்னல்
கம்பிக்கு அந்தப் றம் ெவ ம் தைரயில், வராந்தாவில். பிாித் ப் ேபாட்ட மயிர். அைதச்
சீவாத சீப் ைகயில்.ெவளிறிய கம். ேசாகத்தின் வித் க்க ம் ெவறிச்சிட்ட
பார்ைவ ம் ெகாண்ட கண்கள். காேலஜ் ஃேபாட்ேடாவின் ேலா ெவயிஸ்ட்
ஸாாி
த்த ெபண்ைணக் காணவில்ைல. ண் உ த் , ேமல் ண் இல்லாமல்,
பிள ஸ் மட் மணிந்த ெவ ம்ெபண் சிமின்ட் தைரயில் அமர்ந்தி க்கிறாள்.
சீப்ைப ம யில் ைவத்தாள். நீளம் குைறந்த சு ண்ட மயிைர இ ைககளா ம்
அள்ளி ஒ சி வாைழக் கூம்பாக்கினாள். க்கத்தின் ெபாியேதார் கட்ைடையக்
கைரத் வி ங்கியைதப் ேபால உத களில் நாைவ ஒட் னாள். எ ந் நின்
ேவஷ் ையத் தட்
தறி கீ தட்ைடக் க த் க்ெகாண்டாள். கத்ைதத் தி ப்பிய
அவள் பட்ெடன் அலமர்ந் அக் காட்சிையக் கண்டாள்.
கதேவா ேசர்ந்
கம் மட் ம் நீண் வந்த . கண்களின் ேவதைன வித் க்கள்,
நாணத்தின் விைதகளாக உதிர்ந் வி கின்றன.
"நான் பயந் ேபாேனன்! எப்ப
அவ

ைடய

இ க்கு உள்ள வந்தீங்க?"

கம் மட் மல்ல, உடம் ம் வந்த , சிாிப் ம் வந்த .

"ஏன் வாசைலச் சாத்தி ெவளிேய நிற்கிேற?"
அவன் ேகட்டான்.
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உடம்பி
ந் அவ ைடய கம் ேபாயிற் . வார்த்ைதகள் ஜன்னல் கம்பிகளில்
தங்கின. " எனக்கு உடம் சாியில்ைல."
"என்ன உடம் ?"
மீதி உடம் ம் மைறவிற்குள் ேபாயிற் . வார்த்ைதகெளன்ற பதி மில்ைல.
வராந்தாவின் திறந்தெவளிக்குப் பின்னால் ற்றத்தின் ஓரத்தில் சிவந்த வாைழகளின்
கூட்டம். குைலதள்ளத் ெதாடங்கியி ந்த ஒ வாைழ வராந்தா க்கு ேநேர
இைலகைளச் சாய்த் நின்ற . கீேழ நிலத்தில் ெசம்ப த்தி. கிைளகளில் சிவப்
த்த
அரளிமரம். கிைளகளில் சிவப்
பிரளயப் பிரேதசத்ைதப் பார்த்

க்கிய, காய்த்த சாம்ப மரம். அந்த இளம் சிவப்பின்
நின்ற அவன் ேகட்டான்: "அம்மா எங்ேக?"

த ல் விரல்கள் நீண் வந் ஜன்னல் கம்பிகைளப் பி த்தன. ஒ ைக.
பாதித்தைலமயிர். ஒ கண். அைர க்கு. பாதி த . ஒ சிறிய மார் . அப்ப
சிவப்பின் விளிம் ள்ள சிாிப் ம்.
"அம்மா, அக்கா

அவள்.

ட் க்குப் ேபானாள்." அவள் ெசான்னாள்.

அவன் ேபசவில்ைல. அவள் காத்தி ந்தாள்: பிறகு அரளிக் ெகாப்பி ைடய ஒ
ங்குைலயாக கத்ைத மாற்றி ைவத் க்ெகாண் ஜன்னல் கம்பிகளில் பதித்தாள்.
உதட் ச் சிாிப் க்கு இைணயாக கண்களி
ந்த சிாிப்பிைழகள் பா
ேவய்ந் வ கின்றன.
"ெசால்

, தாஸண்ணா."

"என்ன?"
"விேசஷங்கள்."
மாதச் சம்பளம் என்கிற வால் ெகாண்ட நாற்கா கிைடத் நகரத்திற்குப் ேபாகிற
கிராமத் ப் ெபண். ஃைபல்களின் சவப்ெபட் யி
ந் தைலையத் க்கி வரண்ட
உத கேளா அன்ைபத் ெதாிவிக்கத் ெத ேவாரத்தில் காத் நிற்கும் உன அந்தி
ேநரம். வனிதா சதனத்தின் வாசல்வைர ளகாங்கிதம் சுமக்கும் நம சந்தியா காலம்.
வாடைகயைறயில் கனவின் எ ம்ைபப் ெபா க்கி இரைவப் ைகக்கும் என
ேவைளகள்.
பிறகு ஒ

கூர்த்தம்.
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நகர எல்ைலயில் இ ங்கிய இ
இ ட் ல், ெவப்பெம

அைறகைளக் ெகாண்ட அசுத்தமான வாசஸ்தலம்.

ம் பித்தைளப் பாத்திரத்தில் வ த் , பாட் ப் பா ம்,

வாட்களால் ெவட் க்ெகால்

ம் ெகாசுக்கள். ஆனா

ம், வியர்ைவெயா கும் மார்பின்

இனிய நிர்வாணத்தில். உத களில் இனிக்கும் தீயில், சுவாசத்தின் இனிய நாதத்தில்,
ஒ கட்
ன் நீள அகலத்தில் நாம் நிர்மாணிக்கும் ளகங்களின்,
லஹாிப் பிரபஞ்சத்தில்"கன க

ம் விேசஷங்க

"ம்ஹும்!" அவள

த்தப்

க்களின்

ம் ெசான்னால் தீ மா?" அவன் ேகட்டான்.

க்கிற்குக் கீேழ அற் தப்பறைவ வந்தமர்ந்

உதட்ைட

வைளத்த . "எனக்கு எ தியி க்கலாமில்ைலயா?"
ஒ

வா ய

"சத்யம்.

வாக அவள் சற் ச் சிாித்தாள்.

ட்

ந்

ேபார் அ ச்சு . அன்ைறக்குச் ெசான்ன ேவைல

கிைடக்குமா? ெகாஞ்சம் ெசால்ேலன்."
சி

குழந்ைதயின்

"உனக்ெகா

க ம் நாவில் வார்த்ைதக

நாற்கா

மாக அவள் உற்

ேநாக்குகிறாள்.

கிைடக்கும் ெபண்ேண."

அவள் சி குழந்ைத ேபால
ப வமாயிற் .

கம் மலரவில்ைல. அவ

க்குத்

க்கமைட ம்

சாம்ப மரத்தி
ந் சிவந்த வாைழயிைலேமல் ஒ அணில் தாவிய . குைல
தள்ளவி ந்த வாைழயின் ெமாட் ல் அ வந் அமர்ந்த . தாேன உ வாக்கின
கூட்
க்கும் மகிழ்ச்சிேயா அணில் குந்தியி ந் வாைல விைறத்த . அவன்
ெசான்னான்: "இேதா பா , ஒ

அணில் வாைழேமல் அமர்ந்

கன

காண்கிற ."

அணிைலப் பார்க்காமேல அவள் ெசான்னாள்: "பார்த்ேதன். அ க்கு என்கிட்ேட
பயமில்ைல. என்ேமல தாவிேய ம்."
"உன் இதயம் நிைறய அன்பாயி க்கும். அ தான் அணி

க்கு அத்தைன சிேநகம்."

வாைழேம
ந் அணில் ற்றத்தில் குதித்த . அ த்த தாவ க்கு சிெமன்ட்
தைரைய அைடந்த . ழங்ைக தாங்கி அமர்ந்தி க்கும் அவள ம வழியாகக்
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குதித் த் தாவித்

ரச் ெசன்றமர்ந்த .

கில்

ன்

ேகா கள் ெகாண்ட சி

ஜீவன். பளபளக்கும் கண்களால் அவைளப் பார்த் , ச்சில்.. ச்சில்...என்
அவள் சிாித்தாள். அவன் சிாித்தான். அவர்கள் சிாித்தார்கள்.

பா ய .

"என் இதயம் இந்த அணில்."
அவன் சிாிப்ைப மாய்த்தான்.
உயர்த்தி ைவத்த கால் ட் களில் ேமவாையத் தாங்கி விழிகைளத் தாழ்த்தி
அவ ம் அைத மாய்த்தாள்.
அணில்

ற்றத்தில் குதித் த்தாவி சிவப் வாைழயில் ஏறி மைறந்த .

"எனக்கு ேவதைன உண்டாகிற " அவள் ெசான்னாள்.
"எ க்கு வ த்தப்படேற?"
"தாஸண்ண

க்கு ஒ

டீ ேபாட் த் தர

யல் ேய"

"நான் ேவட்ைக மிக்க வி ந்தாளி. எனக்கு டீ ேவ
கு ப்ப

ெபான்னான ஒ

ம். உன்

ைடய டீைய தின ம்

கனவல்லவா?"

அவள் தைல குனிந்தாள்.
அவன் வார்த்ைதகளின் ெகா ைய அ த் விடாமல் படர்த்தி ஏற்றி அவைளத்
திக்கு க்காடச் ெசய்தான்.
"அம்மா இல்ைல, யா மில்ைல. ஆளற் மயங்கிக்கிடக்கும்
கணவன். அம்மா வர்ற வைர நாம இங்ேக வசிக்கலாம்."

. நீ மைனவி, நான்

அவள் கண்ணிைமகள் விாிந்தன. அவன் நி த்தாமல் ெசான்னான்: "ெகாஞ்ச
ேநரமாவ ஒ
க்ைகயாவ
ஒ

நீண்ட ெப

ட் ல் ெபாண்டாட்
அைடயலாம்."
ச்ைச விட்ட ேபாதி

ம்

ஷ

மாக வாழ்ந் , வாழ்க்ைகயின் ஒ

ம் அவள் சிாித்தாள்.
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"ஏய் ெபண்டாட் ப் ெபண்ேண, எனக்கு உன
"டீயில்ைல

தித்திக்கும் டீ"

ஷேன, எனக்கு உடம் சாியில்ைல."

"இப்ப என்ன ெசய்யிற ?"
"

ஷன் ெசால்ல

ம்."

அ சரைணயான் கணவன் அ க்கைளைய அைடந்தான்.
சுற்றிக்ெகாண் மைனவி ம் வந்தாள்.

ற்றத்ைதச்

தீ ெசத் க்கிடக்கும் அ ப்பிற்குள் விறைக வாாித் திணித் க்ெகாண்

கணவன்

ஆராய்ந்தான்: "ஆரம்பிக்கட் மா?"
ேமவாைய ஆட்
தீப்ெபட்

மைனவி அ

மதி தந்தாள்.

விறகிற்களித்த ஜ்வாைலக்குக் கீாிடம் உண்டான ம் கணவன் சிறிய

ெசம்ைபக் ைகயிெல த் க்ெகாண்

ேகட்டான்."எங்ேக தண்ணீர்?"

யி ந்த ஒ ெபாிய பாத்திரத்ைத மைனவி சுட் க் காட் னாள். பாத்திரத்தின்
ையத் திறந் பார்த்
ஷன் ஏமாற்ற மைடந்தான்.
"தண்ணியில்ைல."
"ச்ேசா! அம்மா தண்ணிெய த் ைவக்கைல. இப்ெபா என்ன ெசய்யிற ?"
ெபண்டாட் பாிதவித்தாள். "நான் கிணற்றி
ந் இைறக்க ம் கூடா ."
"நா

ம் நீ ம் இநதக் கா

தாகெம க்கிற

ம்! நான் உன்டாக்கிற டீையக் கு க்க உனக்கு

இல்ைலயா?"

கிணற்ைறப் பார்த் நகர்ந்த கணவனின் கால கள் பதி ம் ேசற்றிேலேய மைனவி
கால் ைவத் அைத அழித் நடந்தாள். வாளிையக் கீேழ அவிழ்த் விட்டேபா
மைனவி பரபரப்பைடந்தாள்.
"சத்தம் ேபாடாதீங்க! பக்கத்

ட் க்காரங்க..."
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கணவன், ராட் னம் சத்தம் ேபாடாமல் ஒ

வாளி நீைர ெமல்ல இ த்தான்.

அ ப்பில் நீ ம் பற்றிெயாி ம் தீ மானேபா
ெவளிேய நிற்கும் மைனவிையப் பார்த் :
"எங்ேக ேதயிைலத்

ஷன் தி ம்பி வாச

க்கு

ள்?"

"அேதா அ !"
"எ ?"
"சிவப்

ன்"

"இ வா?"
"அந்தச் சிவப்பில்ைல."
"பின்ேன?"
"மஞ்ச

க்குப் பக்கத்தி

க்கிற சிவப் --"

மைனவிக்குக் ேகாபம் வந்த .
ற்றத்தி

ந்

நீளமான ஒ

சுள்ளிக் கம்ைபக் ைகயிெல த்

உள்ேள நீட் னாள்.

"நான் ெதாட் க் காட்டேறன்."
ேதயிைலப் ெபா யில் இரண்டாவ
ைற ம் ஸ் ைன விட்டேபா
பின்னா
ந் கணவனின்
கில் மைனவி தட் னாள்.
"ஸ்...ஸ் ேபா ம்-"
சர்க்கைர ேபா ம்ேபா

கணவன் மைனவிையப் பார்த்தான்.
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"எம்

ஷ

மைனவி அ

க்கு வியர்த் ப் ேபாச்சு."
தாபம் ெதாிவித்தாள்.

கைடசியில் ேதயிைல.
ஒ

வி ங்கு கு த் க்ெகாண்

மைனவி

த்தாள்: "தாங்ஸ். நல்ல டீ."

"ஒன் நாக்குக்கு நன்றி."
ேதயிைல கு த்
ம் ன்ேப மைனவி
டம்ளைர ம் நான் க வித்தேரன்."

ன்னறிவிப் ச் ெசய்தாள்: "ெரண்

பால் கா யான பாத்திரத்ைதப் பத்திரமாக அைடத்

ைவத் , அ ப்பில் தீைய

அைணத் , அ க்கைளையப் பைழய ேபாலாக்கி, கணவ
பக்கமாக நடந்தார்கள்.
ப ப்பைற. ஜன்னல். கம்பிக

ம் மைனவி ம் ெவவ்ேவ

க்குேள. ெவளிேய, அவன், அவள்.

ப த்த சாம்பக்காையக் ெகாத்தி வயி
ைடத்த கு விகள் சல சலத்தன. அரளி
ேவாின் அ கில் நிர்மாணித்த திய அரண்மைனைய ேநாக்கிப் பயணம் ெசய் ம்
சிதெல ம் கள் பா ன. மரக்கிைளயில் சிறைக ஒ க்கியி ந்த குயி ம் வயனப்
மணம் சுமக்கும் காற் ம் பா ன.
மரச் சட்டங்களி

ந்

நீக்கிப் பதித்த ஒ

வல

ைக, அவ

ைடய உள்ளங்ைகயில்

நீளக் கிடந்த . உ ண் நீண்ட எ ம் களில், சிவப்பான ம் ெவண்ைமயான மான
ேதால்
உண்டாக்கிய விரல்கள் அவ க்கு இதழ்களாயின. ஐந் இதழ்க ள்ள
ைவ அவன் வ
னான். அைதப் பி த்ெத த் ஷர்ட்
ள்ேள ெநஞ்சில் ைவத்
அவன் ச்ைசயடக்கிப் பி த்தான்.

மி

சிவப் ப் பட் ல் ெபாதிந்த வைளவான வாட்களின் ெவள்ளிக் கூர்ைமகைள
க்கிக்ெகாண் அவள் நாணினாள்.
"த்சு! என்ைனத் ெதாடக்கூடா ."

அப் ற ம் விலக்கிக் ெகாள்ளாத ைக ம் ஜன்னல் நிைலயில் அ த்திய உடம் மாக
அவள் வராந்தாவில்.
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அவ ைடய கன்னங்களில் சிவப் ைம படர்ந்த . நாசித்
விாிந்தன. ேம தட் ல் ேராமங்க க்குக் க ப் வளர்ந்த .

வாரங்கள் வட்டமாக

வா வின் நீளம் குைறந்த பாலம் கட் நி த்திய உத கள். இ ந்த ேபாதி ம்
அவ க்கு ஒ வாழ்க்ைகயின் த் க் கிைடத்த . ஒ ஆத்மாவின் தங்கம் கிைடத்த .
ஒ ெபண்ணின் ரத்தினம் கிைடத்த ....
நிமிடங்களின் பற்சக்கரங்க
அவ

ம் நகர்ந்

ேபாயின. அவள் கண் நிைறந்த .

ைடய கண்ணீர் கன்னத்தில் வழிந்த . அவள் அைறக்கு உள்ேளயா,

ெவளியிலா?
ேதாட்டதில் இ ளின் ைலயிெலங்ேகா ப ங்கியி ந்த ஆந்ைத ளிய .
தி ம்ப ம் நீளமாகக் குரல் ெகா த்தேபா அவ ைடய ெசவிகள் அம் கைளத்
ேத ன. அவ ைடய கண்கள் பீதிையத் தின்றன.
ன்பக்கத்திற்கு ஓ ய ேவகம் மறக்காமல் அவள் தி ம்பி வந்தாள். "அம்மா ம்,
அக்கா ம், அக்காேவாட

ஷ

ம், இன்

ம் யாெரல்லாேமா வராங்க."

னி ம ங்கிய வார்த்ைதகைள ஜன்னல் கம்பியில் ேகார்த் ப் ேபாட்
மைறந்தாள்.

விட்

அவள்

தப் வதற்கு ஒ ஒளி மிடத்ைத அவ ம் ேத னான். ேமைஜப் பக்கம் கிடந்த
த்தகத்ைதெய த் ப் பிாித் அதில் கண்கைளப் ைதத் ஒ சி
க டம்
உண்டாக்கினான். ஆனா ம் வாச
ந் ேநேர இைழந் வ கிற கால களின்
சரரப் க்க ம் வார்த்ைதகளின் எல்ைலக ம் அவைன அச்சு த்தின.
இரண்
கங்களில்
- அவ ைடய தாய்.

க

யணிந் ெகாள்ளத் தாமதமாகிப் ேபாயிற் . சிாித்தாள்

"எங்ேக காணேவயில்ைல. என்ன விேசஷம்?"
"ஓ,விேசஷம் ெசால்ல இ தான் ேநரம்! நீ காப்பி ேபாடற வழிையப் பாரம்மா!"
க
க்குச் சமமான க ைணயின்ைமைய அவள
ேதாய்த்தாள்.

அக்கா வார்த்ைதகளில்
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அம்மா அ க்கைளக்குத் தி ம்பிப் ேபானபின் அவள
கைணகளால் குத்தினாள்.
"இந்த அைறயில்தானா உட்கார

ம்? இ

தமக்ைக ேகள்விக்

மாியாைதயில்ைல. அந்தப் பக்கம்

வந்தி க்கிறவங்க பார்த்தா என்ன நிைனப்பாங்க?"
தி ம்ப ம் அவள தாயின் நிழல், குரல்: "
பாத்திரம்
யி க்கு!"
"யா

கு ச்ச ?" அவள

வச்சி ந்த பாைலக் காேணாம்.

அக்கா ேகட்டாள்.

வாசல் பக்கத்தில் க்க ஸ்வரத்தில் அ தவா கண்ைண
ப் ப ங்கி வ ம்
ைனையப் பார்த் அவ ைடய அம்மா ெசான்னாள்: "நம்ம ைன பாைலத் தி
கு க்கா . ைனைய விசாாிச்சுக்கிட்
க் காம நீ ேபாய்ப் பசுைவக் கறம்மா.

க்

அவெளங்ேக?"
"அ க்கைளக்கு ெவளிேய. அவ
ெகா க்க
யாதாம்."

க்கு உடம் சாியில்ைல.யா க்கும் காப்பி

"சுகமில்ைலன் ெநற்றியிேல எ தி ஒட் யி க்காக்கும். நான் ஸாாி உ த்தி
விடேறன்." அவ ைடய அக்கா தைரைய உைதத் நடந்தாள்.
அ க்கைளயி ம் ன் றத்தி ம்
வ ம் எ ம் வார்த்ைதகள், சப்தம்
சுவர்த் வாரங்கள் வழியாக ைழந் வந்தன.
சம்பளம் .600. அ க்கைளயில் பாத்திரங்கள் இ த்தன.
க்வார்ட்டர்ஸ்...ப்ரேமாஷன்....ெபண் கிராஜுேவட்டானால் ப்ப நாட்க க்குள்
ேவைலகிைடக்கிற ஊர்...கிணற்றில் ராட் னம் அ த . அவைளக் க ந் ெகாள் ம்
தமக்ைகயின் தணிந்த ெதானி.
சிவப் வாைழயில் ஒளிந்தி ந்த அணில் தாவி வராந்தாவில் அவள் இ ந்த
இடத்ைதயைடந்த . வாைல விைறத்த . வட்டக் கண்கைள உயர்த்தி சுற் ம்
பார்த்த . ஜன்னேலா ஒட் நின்ற அவ ைடய கண்கள் பளபளத்தன. சுவாில்
ஆணியில் மாட் யி ந்த அவ ைடய குைடைய இ த்ெத த் ஜன்னல் வழியாகத்
தைரயில் பலமாக அ த்தான். அணில் நகரவில்ைல. ெகாஞ்சம் தைலைய யர்த்திக்
கண்ைணச் சுழற்றிப் பார்த்த . தி ம்ப ம் அவன் குைடைய உயர்த்தினான்.
அணி ன் தைல நசுங்கிய . வால்
த்த . தைரயில் இரத்தம் பரவிய . உயிர்
காற்றி ைடய ைகைய ஓ ச்ெசன் பி த் க் ெகாண்ட .
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"என் அணிைலக் ெகான்

ட்டீங்களா?"

சாம்ப மரத்தின யில் கண்ணீரால் நிர்மாணித்த அம் க
"ெகான்

டன் அவள்.

ட்டீங்களா?"

விம்மல்களின் அைலகைள அங்ேகவிட்

விட்

அவள் மின்னலானாள்.

ஜன்னல் கம்பிகள் வழியாகத் ேதாட்டத்தில் மரங்க க்கும் அப் றத்தில் அவன்
ேநாக்கினான். இ ட் ன் ச ரப்ெபட் கைள ஒளித் ைவத்த ங்கில் தர்
எதிேலேயா ப ங்கியி ந்த ஆந்ைத அல கிற .....
உன ம வின் இனிைம ம் ெதாப் ைளச்சுற்றி வியர்ைவ த் க்க ம் உதட் ன்
மின்சார ம் கன்னத்தின் சிந் ர ம் திய உடைமயாள க்குச் ெசாந்தமாகும்.
ஆனால் யா க்கும் ேவண்டாத ெவ த்த எ ம் கள். இதயத்திற்கும் ேதா க்கும்
அ யில் பற்றி நிற்கும் உன் எ ம் கள்.....
ங்கில் திர் ஆந்ைதயிடம் அவன் ேகட்டான்:
எ

மிச்ைச ம், ஜவந்தி ம், பிச்சிப்

ம் கட் ய மாைலயால் ெகாஞ்சம் சுற்றி

ைவக்க, மரணத்தின் சிறெகாளி படபடப்ைப ெநஞ்சிலமர்த்தி இதயத்திற்கு ெவம்ைம
ெகா க்க ஒ

எ

ம் எனக்குக் கிைடக்குமா?

இ ள் ெபட் யி

ந்

ஆந்ைத மரணெவா

ழங்கிற் .

ம்.... உம்.....ங் ம்...உம்.
அப்ேபா

அவள

அக்கா அைறக்குள் வந்தாள். ெகா யில் ம த் த்

ெதாங்கவிட்
ந்த ஸாாிகைளத் ெதாட் ப் பார்த் , கட் விட ஒன்ைறத் ேத னாள்.
ெகா ைய விட் விட் த் தைரயிலமர்ந் ெபண்களின் கன கள் உறங்கும் ண் ப்
ெபட் ையத் திறந்தாள்.
நிமிடங்களில் பற்சக்கரங்கள் நகர்ந்

ேபான இறந்த காலத்தில், அவள் அைறக்குள்

வந்தேபா
ண் ப்ெபட்
ம் திறந்தி ந்தேதா? அவள் உ த்தியி ந்த உைட, அதில்
அரளிப் ெமாட் க்களின் நிற ம் கசக்கியிடப்பட்
க்கிற . ெபட் க்கு ேமேல அ
உயர்ந்தேபா சிவப் வா வில் சிதறிய .
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அவ
தைரயி

ைடய அக்கா பதறி ந ங்கினாள். அப்ேபா
ம் வி ந்த .

ைகயி

ந்

ந வி அ

-------------------------12. உலக
ஆரம்பித்த . ஆரம்பித்த என் ெசான்னால் அப்ேபா தான் ஆரம்பித்த .
அந்த ஒ ெநா க்குள்ளாக அவ ைடய இரண் பிறவிகளின் கைத
ந்த .
ன்றாம் பிறவியின்
கால ம் ெந ங்கிற் .
ஆதரவற்ற குரங்கு ஒ
ஆேலாசித்த .

ேகாயி ன்

ன்னா

ள்ள ஆலமரத்தின் கிைளயில் அமர்ந்

ேயாசித்த விஷயம் இப்பிறவியில் அைடய
யாமல் ேபானைவகைளக் குறித்
மட் மல்ல. கடந் ேபான பிறவிகளில் அைடந்தைவகைள ம் குறித்ததாயி ந்த .
ஆலமரத்தின் கிைளையப் பலமாகப் பி த் , நைரத்த
வக்ேகா கைள உயர்த்தி,
ெவள்ெள த் பாதிக்கத் ெதாடங்கிவிட்ட கண்களால் ன்னால் பார்த்த .
ஒ விண்ெவளிக் கப்பல் ேபால ஆகாயத்ைதத் ைளத் உயர்ந்த
பி ம்மாண்டமான ேகா ரத்ைத ம் அத ைடய மார்பில் ஒற்ைற ைலேபால வாசம்
ெசய் ம் க காரத்ைத ம் அ கண்ட . அப்ேபா
ர்வ ஜன்ம நிைன கள்
கர்ப்பப்ைபக்குள் சிசுைவப் ேபாலப் ரண்டன. ரண்டேபா கண்ணில் நீர்
நிைறந்த . நீர் நிைறந்தேபா காட்சிகள் மங்கின. ேகா ரம் மங்கிய . க காரம்
மங்கிய . ேகாவில் மங்கிய .
மங்கி மங்கி ஸர்வ ம் இ ள். இ ட் யேபா
மின்னியேபா
ர்வ ஜன்மங்கைளக் கண்ட .

அகக் கண்கள் மின்னின.

தற் பிறவி, மணவாரண்யத்தில் மனித த்திரனாகப் ேப ம் க ம் ] உைடய ஒ
வம்சத்தில், வம்சத்தைலவனின் நான்காம் மைனவியின் பதி
பிறந்தான்.

ன்றாம் மகனாக அவன்

அவன் வா பனான்.
ஒட்டகத்ைத ேமய்ப்ப ம், ஈந்தப்பழம் தின்ப ம், விபசாரம் ெசய்வ மாக இ ந்தான்.
இதற்கிைடயில் தி மணம் ெசய் ெகாண்டான். ஏ சந்தானங்களின் பிதாவாக ம்
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ஆனான். அப்ேபா தான், அந்தக்காலத்தில்தான் தீர்க்கதாிசியின் ேபாதைன
ேகட்கிற .
மணவாரண்யத்தில் ரட்சி நடக்கும் காலம். தீக்கதாிசியின் ஆதரவாளர்க க்கும்
எதிாிக க்குமிைடயில் த்தம். ப ேகாரமான சந்திப் கள்.ைவ ர்ய மைலயின்
ம யிலமர்ந் தீர்க்கதாிசி ெதய்வத் டன் சம்பாஷைன நடத்திக்ெகாண்
ந்தார். ய
கிரந்தத்தின் அத்யாயங்கள் மிக்கு இறங்கி வந் ெகாண்
ந்தன. இ பத்ேதழாம்
நாள் ெதய்வம் தீர்க்கதாிசிையத் தன சந்நிதிக்குள், ேபரைவக்குள் அைழத்தார்.
ஆச்சயர்த்தால் வியர்த் ப்ேபான தீர்க்கதாிசி ேகட்டார்:
"நான் அங்ேக வ வதாவ ? ஆகாயம் ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல, ஏ . இந்த ஏ
ஆகாயங்கைள ம் அைவக க்கிைடயி ள்ள ெவற் ெவளி ைய ம் தாண்
கங்கள்
ெசலவழித்

நான் உன் சந்நிதிக்கு வர ேவண் மா? அ

எனக்கு

மா? கட ேள

நீ என்ைன ேசாதிக்கிறாேயா?"
ெதய்வத்தின் குரல்: "தீர்க்கதாிசிேய, நீ ஒ

விஷயத்ைத நிைனவில் ைவ. என

உதவி ண்டானால் இப்பிரம்மாண்டத்தில்
யாதெத
மில்ைல. மனத்ைத ம் தவிர,
பஞ்ேசந்திாியங்களல்ல உனக்கு - ஆ இந்திாியங்கள் என்ற உண்ைமைய நீ
மறந்தாேயா?"
தீர்க்கதாிசி வினயத் டன் தைலகுனிந்

நின்றான்.

இரவில் இ திப் பிரார்த்தைன ம்
ந் தீர்க்கதாிசி ெபண்ணின் தைல ம்
இறக்ைகக ம் ெகாண்ட குதிைரயின்
கில் ஏறினான். குதிைர குதித் ேமேல
உயர்ந்த . ஆகாய ம் விண்ெவளி ம் பல தடைவகள் கடந் தீர்க்கதாிசி
ெதய்வத்தி ைடய சிம்மாசனத்தின் ன்னால் வந் ேசர்ந்தான்.
மறக்க

யாத சந்திப் .

ேபச்சு வார்த்ைத ம் இரகசியப் ேபச்சுக்க

ம் நடந்தன.

தீர்க்கதாிசி மியி றங்கியேபா ம நாள் காைல வணக்கத்திற்கான பாங்க்
அைழப்
ழங்குகிற . தீர்க்கதாிசிக்கு மயிர்கூச்ெசறிந்த . ஒ இரவில். ஒேர ஒ
இரவில். கட ேள உன் லீைல, உன் மாைய.. தனக்காக எத்தைன காலம்
காத்தி ந்தீர்கெளன் சிஷ்யர்களிடம் தீர்க்கதாிசி ேகட்கவில்ைல.
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இநதக் கைதையக் ேகட் அவன் வி ந் சிாித்தான். நகரத்தின் ந வி
ந்
அவன் இக் கைதயின் ஓட்ைடையத் திறந் காட் னான். ஜனங்கள் அவேனா
ேசர்ந் தீர்க்கதாிசிையப் பாிகாசம் பண்ணிச் சிாித்தனர். அவ ம் சிாித்தான்.
சிாித் ச் சிாித் அவன் ட்ைடயைடந்தான். அவ ைடய மைனவி அ க்கைளயில்
ேதாைச வார்த் க்ெகாண்
ந்தாள். குழந்ைதகள் ற்றத்திலமர்ந் ஈநதப்பழக்
ெகாட்ைடகைள ைவத் விைளயா க் ெகாண்
ந்தனர். சிாிப்ைபப் பார்த்
மைனவிக்குக் ேகாபம் வந்த . சிாித் ெகாண் நிற்காமல் குளித் விட் வரச்ெசால்
அவள் கட்டைளயிட்டாள்.
எண்ெண ம் ேசாப் ம் எ த் க்ெகாண்
குளிக்கப்ேபானான்.

அவன்

ட் ன்

ன்னா

ந்த குளத்தில்

தண்ணீாி றங்கி நன்றாக ஒ
ைற ழ்கினான். ழ்கிெய ந்தேபா அவன்
ஆச்சாியத்த்தால் விைறத் ப் ேபானான். தான் ஒ ெபாிய நதியின் கைரயில்
நிற்கிேறாம். ஏராளமான ஸ்திாீகள் சுற்றி ம் நின் குளிக்கிறார்கள். என்ன கைத
இ ? தான், அைர நிர்வாணப்ெபண்கள் இத்தைன ேபர்களின் ந விலா.
அப்ேபா தான் ேதாளில் வி ந் கிடக்கும் நீண்ட மயிைர ம் மதர்த்த மார்ைப ம்
கண்டான்.
இன்ெனா
அவன் ஒ
ணி

ைற வியர்த் ப் ேபானான்.
அழகான ெபண்ணாக மாறியி க்கிறான்.

த்தினாள்; நதியின் ப களில் ஏறினாள்; அவள் நடந்தாள்....

பிறகு என்னெவல்லாம் நடந்த ! அவைள ஒ வன் கல்யாணம் ெசய் ெகாண்டான்.
கனவேனா ேசர்ந்த வாழ்க்ைக. ஐந் குழந்ைதகைளப் ெபற்றாள்.
ைம
வந்தைடந்த .
விேசஷமாக எ
ம் நடக்காமல் காலம் நகர்ந்தேபா
ஒ நாள் நதியில் குளிக்கப்ேபானாள்.
ழ்கி நிமிர்ந்தேபா
அைடந்தி க்கிேறாம்.
குளம்....
தான் இப்ேபா

அவள் வழக்கம்ேபால

ஆச்சாியமைடந்தாள். தான் பைழய ஊைர
ன் ஆணாகவி ந்த காலத்தில் கைடசியாகக் குளிக்க வந்த

ஸ்திாீயல்ல.

155
ன் ப க்கட் ல் அவிழ்த்

ைவத்த ஆைடகள் அப்ப ேய கிடக்கின்றன.

அவன் ஆைட
த்தான். அேத வழிகளிேலேய ட் ற்கு ஓ னான். கவைல டன்
ட்ைடயைடந் உள்ேள ைழைகயில் மைனவி ேதாைச வார்த் த்
தீர்ந்தி க்கவில்ைல. குழந்ைதகள் அப்ேபா ம் ஈந்தப் பழக் ெகாட்ைடகைள ைவத்
விைளயா க்ெகாண்
க்கிறார்கள்.
அவன் பயந்

ந ங்கிப்ேபானான். ஆச்சாியத்தால்

மைனவி ேகட்டாள். "இவ்வள
ேபா

ச்சு

ட் ய .

சீக்கிரம் குளிச்சாச்சா, காக்காய்க் குளி

க்ேக?"

காலத்தின் மாயாஜாலத்ைத அவன் ேநாிைடயாக அ
வ டங்கள் கழிந்தேபா

பவித்தான். அங்ேக

இங்ேக நிமிடங்கேள ஆகியி க்கின்றன. அப்ப யானால்,

தீர்க்கதாிசி ஆகாயத்தில் ெசலவிட்ட அைர நாள்,
இ ந்தி க்கேவண் ம்.

மியில் வ டங்களாகத்தான்

அவன் ஞானியானான்.
பிறகு அவ

ைடய நம்பிக்ைகயின் அளைவகள் மாறின.

அவன் ேயாசித்தான்.
காலம் என்றால் என்ன?
ஆகாயத்தின் எல்ைல எங்ேக?
காலத்ைதக் குறித் ச் சிந்தித் ச் சிந்தித்
குறிக்கப்பட்டன.

திய

ைள அைடந்தான்.

கள்

காலம் இ ந்த .
காலம் இ க்கும்.
காலம் இ க்கிற என்ற ஒ நிைலைம கிைடயா . நிமிடங்கள் பின்னைடவ ம்
ன்ேன வ ம் மட் ேம நடக்கின்றன.
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சூர்யன் உதித்த . அஸ்தமித்த . அவற்றிற்கு நாள் என்

ெபயாிட்டான்.

காலத்ைதக் கணக்குக் கூட்டத் ெதாடங்கினான். ஏ ஈந்தப்பழக் ெகாட்ைடகள்
வாரத்ைதக் குறித்தன. நான்கு மஞ்சா விைதகள் மாதத்ைதக் காட் ன. பன்னிரண்
குன்றி விைதகள் வ டமாயின. பத் த் தங்க நாணயங்கள் பத்தாண்ைடக் குறித்தன.
ேநரத்ைத திட்டம் ெசய்தான். நிழல்கைள அளந்தான். கீழ்ப்பாகம் குவிந்த சீசாக்களில்
மண்ைண நிைறத்தான். குவிந்த பாகத் த் ைள வழியாக மண் கள்கள்
நிமிடங்களாக உதிர்ந் வி ந்தன. சீசாத்களில் ரஸம் நிைறத்தான்.
நட்சத்திரத்ைதப் பார்த்
எண்க

ஜாமத்ைத அளந்தான்.

ண்டாக்கினான்.

காலண்டர் கண் பி த்தான்.
க காரம்தான் அவன் கைடசியாக உ வாக்கிய அற் தப்ெபா ள்.
வானத்ைதக் குறித் ச் சிந்திக்கத் ெதாடங்கிய ேநரத்தில் அவன் இறந்தான்.
பாரதம் என்ற நாட் ல் மனிதனின் உ வில் அவன் இரண்டாம் பிறவி எ த்தான்.
பிறக்கும்ேபா காலம் என்ற நிைன மட் ேம இ ந்த மனதில். கர்ப்பப்ைபயில்
இ க்கும்ேபா ம் அந்த ஒ நிைன மட் ேம அவைன ஆட்ெகாண்
ந்த .
பரமா

வில், ஈர

கண்சிமிட் ம் ேநரத்தி

வில், ெசாடக்குப்ேபா ம் ேநரத்தி

ேட, வி ப்பங்களி

ேட, கழி களில் கலத்தில், நாழிைகயில், ெநா யில்,

இர பக ல், மாதந்ேதா ம், ப வந்ேதா ம், வ டந்ேதா ம் அவ
ஆரம்பித்த .

ைடய வளர்ச்சி

ண்ணிய நதியில் குளித் , தீர்த்த ஜலம் கு த் , விக்கிரகத்ைதத் ெதா
மி கங்கைள ேநசித் , காய்கனிகள் மட் ம் உண்
வளர்ந் ெபாியவனானேபா
ேகட் க் ெகாண்டான்.
காலம் என்ப

ேட,

என்ன?

அறி

, பட்சி

அவன் வளர்ந்தான்.

விாிவைடந்த . அவன் தன்ைனத்தாேன
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காலத்ைதப் பற்றித்ெதாிந் ெகாள்வதற்காக இர பகல் ஆராய்ச்சி நடத்தினான். ஒ
பல ம் கிட்டவில்ைல. ஆனால் ஒ விஷயத்ைதப் ாிந் ெகாள்ள
ந்த .
இப்பிரமாண்டத்தில் அவைன ஞானியாக்க பிரம்மாவிற்கு மட் ேம
ம்.
இர

பகல் பாராமல் தவமி ந்தான்.

ஒளி, ஒ நிைனவாக மாத்திரேம மிஞ்சிய .சைடப்பி த் , தா மயிர்கள் வளர்ந்
தைர வைரயி ம் எட் ய . விஷ் வின் நாபிக் கமலத்தி
ந் உதித்த
பிரம்மாைவப்பற்றிய நிைன மட் ம் அவ ைடய உடம்பின் ஒவ்ெவா அ வி ம்
தங்கி நின்ற .
வ டங்கள் மட் மல்ல,

கங்க

ஒ நாள் அ வானத்தில் ஒ
நிமிடங்களில் பிரம்மா அவன்

ம் ஆயின.

க ப் விைத ேபால் அன்னம் பிரத்யட்ச மாயிற் . சில
ன்னால்.

பிரம்மாவின் குரைல அவன் ேகட்டான்.
அவன் கண்கைளத் திறந்தான்.
பிரம்மா கண் திறக்கவில்ைல.
"குழந்தாய், ஏனிந்த
இ க்கிற ."

ண் ேவைல? காலத்ைதப் பற்றிய கணக்கு என்னிடேம

'அப்ப ேய அ ளிச் ெசய்யேவண் ம்."
:எதற்காக

ணாகக் ேகட்கிறாய்?"

"என் வாழ்வின் வி ப்பேம அ

பிரேபா."

"அப்ப யானால் ேகட் க்ெகாள். பிரம்மா ெதாடர்ந்தார். "இர

பக ல், மாதத்தில்,

ப வத்தில், அைரசூர்ய வ டத்தில், மனித வ டத்தில், ேதவ வ டத்தில், மஹா
கத்தில், உலக
தினம் உன

வில் என்

ைடய ஒ

864,00,00,000 வ டங்க

இர ம் பக

ம்

க்குச் சமமாகும்."

கின்ற . அந்த ஒ
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"பிர , என்ைன மன்னித்த ள ேவண் ம்."
பிரம்மா ம் அன்ன ம் மைறந்தனர்.
அவன் தவத்தி

ந்

எ ந்தான்.

அக் காலகட்டத்திற்குள் அவ ைடய தைல ைறயினர் நி வியி ந்த நதி தீர
நாகாிகங்கள் மண்ணாகிப் ேபாயி ந்தன. அந் நாகாிகத்தின் நிைன கள் பிற்பா
யாைர ம் கிளர்ச்சி ற ைவக்கவில்ைல. அறி குைறந்த சாித்திர மாணவர்கள் மட் ம்
ெநாண் இங்கிலீஷில் அதைனத் தம் விைடத்தாளில் விவாித் க்ெகாண்
ந்தனர்.
இதற்கிைடயில் ஹிமவான் பகவானின் பா காப்ைப ஒ தீராச் சாபம் ேபால
அழித் க்ெகாண்
ந்த இ
ைழவாயில்கள் வழியாகப் ப வக்காற்ேறா ேசர்ந்
பல விஷ ஜந் க்க ம் இப் ண்ய மியில் ைழந்தன.
அவர்கள் இங்ேக கலப் வர்க்கங்கைள உண்டாக்கினர். அவ
கலப்படம் ெசய்ய யற்சித்தனர்.

ைடய நாகாிகத்தில்

இதய ேவதைன டன் ஒ உண்ைமைய அவன் ாிந் ெகாண்டான். அவன
அன்பிற்குாிய பிரம்மாவின் வி ப்பங்கள் நஷ்டமாகிக் ெகாண்
க்கின்றன. அவன
தைல ைற அழிந் ெகாண்
க்கிற .
பிறகு மிேலச்சனின் ெமாழிையக் கற்க அவன் நிர்ப்பந்திக்கப் பட்டான்.
அம் ெமாழியில்கூடக் காலத்ைதக் குறித் ம் விண்ெவளிையக் குறித் ேம அவன்
சிந்தித்தான்.
Right or Left?
Time shares the fate of space.
Are all points of view equivalent?
The relative appears absolute.
The absolute turns out to be relative.
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Velocity has its limits.
இத்தைன மகத்தான வார்த்ைதகைள ம் கிரகித் க்ெகாண்டேபா யாேரா
அவனிடம் ெசான்னார்கள்: "ேநரம் இப்ேபா மாைல ஐந் மணி ஆகியி க்கிற ."
அவன் ேகட்டான். "எங்ேக, இந்தியாவிலா அல்ல

அெமாிக்காவிலா?"

அப்ப ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் ேகாட்பாட்ைடப் பாதி ப ப் பதற்குள் அவ
இரண்டாம் பிறவியின் கைத
ந்த .
னர் ஜன்மத்திற்காக அவன

ஆத்மா அைலந்

ைடய

திாிந்த .

[3]
ர்ப்பாக்கியவானான அவன்

ன்றாம் ஜன்மம்

ண்ட

ஒ

குரங்கின் வ வத்தில்.

குரங்குக்கு உற்றார் உறவினர் யா மில்ைல. ெபண்கள் ெபா ச் ெசாத்தான ஒ
வர்க்கத்தில் பிறந்ததினால் அப்பைனப்பற்றி அவன் அறியாதவனாயி ந்தான். தாயின்
பின்னால் சுற்றிய ம், அவ ைடய ைல கு த்த ம், அவ ைடய தைலயி
ந்
ேபன் எ த் க் க த் ப் ெபா த்த ம் நிைனவி க்கிற . இரண்டாவ குரங்குக்
குட் ைய கர்ப்பம் தாித்தேபா தாயிடமி ந் அவன் விலக்கப்பட்டவனான்.
நண்பர்க

டன் கூடேவ பிறகு சகவாசம். அவர்க

க்கு இைணயாக மரம்

தாண் வ ம். ெபாிய சுவாில் ஏ வ ம், ேகாவி ன் உத்திரக் கட்ைடயில் ஆட்டம்
ஆ வ மாக இ ந்தான். அப்ப யி க்கும்ேபா , எதிர்பாராமல் ஒ நாள்
ெகாய்யாத்ேதாட்டத்தி
ந் ெகாய்யாப் பழம் தி
த் தின் ைகயில்
ேதாட்டக்காரன் கவண் எறிந்த ஒ கல் அவ ைடய உட ல் பட்ட .
ெக ம்பில்
பட் விட்ட . அவன் கூக்குர ட் விட்டான். இரண்
ன் நாட்கள் பலமான வ
இ ந்த . பிறகு அந்த இடத்தில் சிவந்
ங்கிய . ஒ வாரமான ேபா
ண்ணாயிற் . ண்ைணச் சுற்றி மயிர் உதிர்ந்த .
ண்ணி
ந் சீ ம் இரத்த ம் வ யத் ெதாடங்கின. சீழ் மயிாில் ஒட் உலர்ந்த .
ஈக்கள் ண்ணில் இைடவிடாமல் ெமாய்த்தன.
க்கள் ைழந்தன. ர்நாற்றம்
சிய .
அவன் தனியனான்.
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இன்

குரங்கு ஆதரவற்ற . தனி.

தந்ைதயில்ைல. தாயில்ைல. கூட் க் கு ம்பமில்ைல. நண்பர்களில்ைல. நைரதிைர
ேதான்றி
கில் உலராத ண் டன் எ ைமயின் வரைவ எதிர்ேநாக்கி அத ைடய
காலம் நிற்கிற .
ேகாவி ன்

ன்னா

ந்த ஆலமரம்தான் அத

ைடய க டம். அந்த ஆலமரம்

ேகாவிைல ம், நகரத்ைத ம், ேபா ஸ் ஸ்ேடஷைன ம், ஆற்ைற ம்
இைணத்த ஒ சந்திப்பில் இ க்கிற .
கிைளக
உடம்பி

ம் வி

க

மாகப் பிாிந்

படர்ந்

பந்த

திகளால்

ட்ட . கீேழ யி ந் ம்

ந் ம் ேவர்கைள இறக்கி, நைரதிைரகள் பாதித் , தைல ைறகளின்

ஆதரவின்ைமையத் தாிசித் , பற்றற்றதாகி ஆலமரம் நிைலநின்ற . அத ைடய
ெபாந் களில் பாம் கள் இடம் ேத ன. பறைவகள் கிைளகளில் கூ கட் ன.
உச்சியில் காற் ஊைளயிட் ஓ ய . எ ம் களின் சங்கி கள் கிைளகளில்
நகர்ந்தன. உடம்
வ மி ந்த சின்னஞ்சி இைலகள் காற்றில் ந ங்கின.
குரங்கு கடந்த எத்தைனேயா வ டங்களாக இந்தப் ெபாிய ஆல மரத்தின் அற்பமான
ஒ கிைளயிலமர்ந் கிேழ வ ந் ேபாகும் வாழ்க்ைகையத் தாிசித் க்ெகாண்
ந்த .
வழிேயா

ேபாகும் மனிதர்களிட ம், மி கங்களிட ம், பறந்

பைறவகளிட ம், வாகனங்களிட ம் தன்

ைடய கைதையச் ெசால்ல அ

ஆனால் நா எழவில்ைல. தன் நிழைல அளந்
மணற்கண்ணா க் கூம் கள் உபேயாகித்

ேபாகும்
த்த .

ேநரம் கணித்ேதாம் என்பைத ம்,
ேநரம் அளந்ேதாம் என்பைத ம், எண்கள்

கண் பி த்ேதாம் என்பைத ம், காலண்டர் தன ெசாந்த சி ஷ் என்பைத ம், தவம்
ெசய் பிரம்மாைவ வரவைழத்ேதாம் என்ப ம் மற்
ள்ள உண்ைமகள்
சித்திரங்களாக அத ைடய மனதில் கிடந்தன.
வழிப்ேபாக்காில் யா ம் அைதக் கவனிக்கவில்ைல. குழந்ைதகள்கூட அைதப்
பார்த் ப் பழிப் க் காட்டவில்ைல. சாப்பா கிைடக்கவில்ைல. பிரசாதம் நிைறந்த
தட் கைள ஏந்திய பக்தர்கள் ேகாவி
ந் நடந் ேபாவைதக் காண்ைகயில்
அத ைடய வாயில் நீர் ஊ ம். வயி கு
ம். கதவைடத் ப் சாாி பால் பாயஸம்
கு க்கும்ேபா அ கண்ைண டாமல் அைதப் பார்த் ப் பசியா ம்.
இரவில் எல்ேலா ம்

ங்கியபின் அ

ஆலமரத்தி

ந்

இறங்கி ேகாவில்

ற்றத்தின் வழியாக நடக்கும். ந வில் பக்தர்கள் உைடத்த ேதங்காய்த்

ண் கேளா,

ெகட் ப்ேபான பழங்கேளா, மண்ணில் ரண்ட மிட்டாய் ண் கேளா, மாங்காய்க்
ெகாட்ைடேயா கிைடக்க ேநாி ம். ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைலயானால் ேகாவில்
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குளத்தி றங்கி நீர் கு த் ,

சாாி இடத்தில் இல்ைலயானால் ேகாவி ன் உத்திரக்

கட்ைடயி ேலறி மணிய த்
உட்கா ம்.

ஒ

ங்குவ

ண்டாக்கி, ஓ ப்ேபாய் ஆலமரத்திேலேய ஏறி

சிரமம். கடந் ேபான பிறவிகைளக் குறித் , காலத்ைதக் குறித் ,

ஆகாயத்ைதக் குறித் , உலராமல் வ க்கும்

குப் ண்ைணப்பற்றி, நைரதிைரையப்

பற்றி, ஆதரவற்ற தன்ைமையக் குறித் , நிைனத் நிைனத்
ெபா
ல ம் சமயம் ெகாஞ்சம் கண்ைண
ம்.

இதயம் ேவதைன

ைஸரன் ேகட் த்தான் தின ம் எ வ , னி பா ட் யி
ேகா ரத்திற்குப் பக்கத்தி
ந் ைஸரன் கிளம் கிற . அப்ேபா
ஆ .

ம்.

ந்
தாகாரமான
க காரத்தில் மணி

ேகா ரத்ைத. ேகா ரத்தின் மார்பில் ஒற்ைற ைலயான க காரத் ைதப்
பார்த் க்ெகாண்
க்க ஆரம்பித்த காலத்தி
ந் ஒேர ஒ ஆைச அைத
ஆட் க்ெகாண்
ந்த .
அக் ேகா ரத்தின் உச்சியில் ஒ நாள் ஏறேவண் ம். பிறகு க காரத்ைதக்
ைகயிெல க்க ேவண் ம். ெசௗகர்யப்பட்டால் அங்ேக நின் ெகாண்
சந்திரைனத்ெதாடேவண் ம். காலத்ைதக் குறித் ச் சிந்தித் ேநரம் அளந்
கணக்கிட்ட, நாழிைக மணிையக் கண் பி த்த, சார்பியல் ேகாட்பாட்ைடப் ப க்கத்
ெதாடங்கிய ற்பிறவிகளில் நற்ெசயல்கள் ாிந்த அத ைடய இதயத்தில் இந்த ஆைச
உமியி ட்ட தீ ேபால் எாிந் ெகாண்
ந்த .
பல இர களி ம் அ ேகா ரத்தின் ேபாயி க்கிற . ஆனால், காவல்காரனான
நாசமாய்ப்ேபாகிற கூர்க்கா எப்ேபா ம் ேகா ர வாச ன் கதைவப் ட் விட்
உறங்கிக்ெகாண்
ப்பான்.
மகத்தான தினம் வந்த . நல்ல நிலா ள்ள இர . ேகா ரத்தின் உச்சியி
க்கும்
சூலம் சந்திரைனக் குத்தி நி த்தியி க்கிற . ேகா ர வாச ன் கதைவயைடக்க
மறந் ேபாய் கூர்க்கா குறட்ைடவிட் த் ங்குகிறான்.
ைமையச் சட்ைட ெசய்யாமல், ண்ணின் வ ையப் ெபா த் க் ெகாண் ,
பசிைய மறந் அ ேகா ரத்தின் ப களில் ஏறத் ெதாடங்கிய .
எவ்வள ேநரம் ஏறிச்ெசன்ற என் நிைனவில்ைல
ப கள்,
ஆயிரமாயிரம் ப கள். உடல் வியர்த்த தைல சுற்றிய . கால்கள் தளர்ந்தன. இதயம்
பைற ழக்கிய . ச்சிைறப்
யல் காற் ப்ேபால சிய .
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கைடசியில் அ
க டத்ைத எட் ய . க காரத்ைத அ ஆேவசத் டன்
உணர்ச்சி வசப்பட் வ
ய . அத ைடய ட்களில் த்த மிட்ட . பிறகு
பலத்ைத ம் உபேயாகித் அைதக் ேகா ரச் சுவாி
ந் பறித்ெத த்த .
ேகா ரம் தன்

ைலைய இழந்த . சூர்ப்பணைகயின் வ .

அத ைடய அபிலாைஷ நிைறேவறிய . க காரத்ைதக் கண்
ைககளில் க காரம் வந் ேசர்ந்த .

பி த்த அத

ைடய

க காரத்ைதப் ண் ள்ள
கில் ைவத் க்ெகாண் அ ேகா ரத்தின் உச்சியில்
ஏறி நின்ற . ஒளியில் குளித்த பிரம்மாண்டம். சந்திரன் சூலத்தி
ந் ெதாைலவில்ேவண் மானால் ெதாட
ம். சந்திரைன ஒ தடைவ ெதாட் விட் வந்த
வழியாகத் தி ம்பலாம்.
அ சந்திரைனத் ெதா வதற்காகக் கால் கட்ைடவிர ல் ஊன்றி நின் ெகாண்
ஒ ைகயால் க காரத்ைத தாங்கிக்ெகாண் ம ைகைய உயர்த்திய . கால்
வ க்கிய

மட் ம் தான் ெதாி ம்…

ம நாள் இரத்தத்தில் குளித்த ஒ குரங்கின் பிண ம், ெபா ந்
க காரத்தின் மிச்சங்க ம் ேகா ரத்தின யில் கிடப்பைதக் ேகாவி
பக்தர்கள் பார்த்தார்கள். அவ்வள தான்.
உலக

ளான
க்குப் ேபாகும்

இப்ேபா தான் ஆரம்பித்தி க்கிற .

----------------------13. உங்க

க்காக ஒ

மரணம்

மரணத்ைதப் பற்றி என்னிடம் த ல் ெசான்ன கார்த் என்ற ம த் வச்சி.
சு க்கங்கள் வி ந்த க ம் ெதாங்கிய ைலக ம் ெகாண்ட கார்த் என்ற
ம த் வச்சி.
இ ப வ டங்க க்கு ன்னால் மைழ ெபய் ஈரமான ஒ இரவில் அம்மா டன்
ஓட் ப் ப த் க்ெகாண்
ந்ேதன் நான். என்ைனச் சுற்றி ம் பிறவியின் வாசைனயாக
இ ந்த . பிரசவத்தின் தளர்ச்சியில் நிைனவற் ப் ப த்தி ந்த தாயின் கட்
க்குக்
கீேழ கார்த் என்ற கிழவி ெவற்றிைல ெமன் ெகாண்
ந்தாள். தைல ஆ ம்ேபா
அவ ைடய நீண்ட கா க ம் அவற்றி
ந்த ேதா க ம் ஆ க் ெகாண்
ந்தன.
ஒ
ண் மட் ம் ேபார்த்தியி ந்த மார்பில் ேதால் வற்றிச் சு ங்கியி ந்த .

163

நாழிைககள் கழிந்

அம்மா கண்ைணத் திறந்தேபா , கார்த் ,

ெபாதிந்தி ந்த என்ைனத்
கல்யாணியம்மா…” என்
அ த்தி

க்கிக் காட் னாள். “ஆண் குழந்ைதயாக்கும்
கூறிவிட்

அவள் அசுத்தமான உத கைள என் உச்சியில்

த்தாள்: “சாகப் ெபாறந்த தங்க மகன்.”

அம்மா அைதக் ேகட்கவில்ைல.
மீண் ம் மயக்கத்தில் வி ந்தாள்.
“மக

ணியில்

தல் பிரசவத்தின் சூ ம் சில்

க்குச் சாக இஷ்டமா?” கார்த்

ப் ம் சு ட்ட அவள்

என் காதில் ேகட்டாள்.நான்

தைலயாட் ேனன். “அப்ேபா ஏன் பிறந்ேத?”
என்னிடம் அதற்கு பதில் இல்ைல. “நீங்க என்ைனப் பி ச்சு இ த்
…” என்

எ த்ததினால

ேவண் மானால் ெசால் யி க்கலாம். ஆனால், எனக்குப் ேபசத்

ெதாிந்தி க்கவில்ைல. அ-ஆ- ம், ஏ-பி- ம் ப த்த பிற்பா வ டங்க க்குப்
பிறகுதான். அ வைர சிந்தைனக க்கு வாி வ வம் ேதான்றியி க்கவில்ைல.
அவற்றிற்குச் சீட் ச் சித்திரங்களின் உ வமி ந்த . பல உ வங்களி ம்
உங்களி மாக அப் படங்கள் என தளிர்த்தைலயில் கிடந்
ரண் ெகாண்
ந்தன.
ஐந் வ டங்க க்குப்பிறகு மரேமறப் ப த்த காலத்தில் ஒ
கார்த் வின் மரணத்ைதக் கண்ேடன்.
நான் சாேவன் என்

ெசான்ன கார்த்

அந்தி ேநரத்தில் நான்

ெசத்தாள். எனக்கு அதில் கு ரமான

மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . இறப்பதற்குச் சற்
ன் , மரணம் அந்த வாயிற்ப க்கு
அப் றத்தில் ஒளிந் நிற்கிற என்பைதத் ெதாிந் ெகாண் தான் நான் அந்தக்
கு ைசக்குள் ெசன்ேறன்.
சாணம் ெம கிய தைரயில், கம்பளி விாித்த பாயில், கார்த் என்ற ம த் வச்சி
ேசார்ந் கிடந்தாள். தைலக்கு ேநேர ஒ அைணயா விளக்கு ஏற்றி
ைவக்கப்பட்
ந்த . கிழவியின் ன் பிள்ைளகள் ெவளிேய வராந்தாவிலமர்ந்
பீ கு த் க்ெகாண்
ந்தார்கள். ெதற்ேக எங்ேகேயா இ ந்த பவானி என்ற மகைள
அைழக்க ஆள் ேபாயி ந்த . ற்றத்தின் ஒ
ைலயில் சாண வறட் க ம்
ெகாட்டாங்கச்சிக ம் குவித் ைவக்கப்பட்
ந்தன. மரணத்திற்குப் பின் கர்மங்கள்
நடத் வதற்காக ாிஸ்ட்வாட்ச் கட் ய சிாிப்பாணி ராமன் நாயர் காத் க்
ெகாண்
ந்தான். அவன் இைடயிைடேய மணிக்கட் ல் ேநரத்ைதப்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தான். ெதன்பக்கம் சிைத கூட்டத் தயார் ெசய்
ெகாண்
ந்தனர் பக்கத்
கைளச் ேசர்ந்த சில இைளஞர்கள்.
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எல்ேலா ம் காத் க்ெகாண்

ந்தார்கள்.

எனக்கு பயம் உண்டாயிற் . மரணம் ஒ க ப் க் க காக அவ் ட் ன் ேமேல
சிறகு விாித் க்ெகாண் நிற்கிற . ஒ காட்ெட ைமயாக ெவளியில் நின்
உ
கிற . கட் ம் கயிறாகத் ேதாட்டத்தில் எங்ேகா சு ண் கிடக்கிற .
சுற் ப் றம்
வ ம் மரணத்தின் மணம். அவ் ட்
ள்ளவர்கெளல்லாம்
பார்ைவக்குட்பட்டவர்கள். மரணத்தின் பார்ைவ மாறிவி ந்தால் ஆள் ேவறாகும்.
கார்த் க்கிழவி தப் வாள். பதிலாக ேவ யாராவ .....
இங்ேக என் சிந்ைத பதறிய . எனக்கு அங்கி ந்
ேதான்றிய .

ஓ த் தப்ப ேவண் ெமனத்

இடறிய ெதானியில் நான் கூப்பிட்ேடன்.
"கார்த் ப்பாட் ...."
என் குரல் ேகட்
ைலயில் கைளத்தமர்ந்தி ந்த இரண்
உயர்த்திப் பார்த்தனர். அவர்கள் ேகட்டார்கள்:
"ஏன் மகேன, இந்தச் சந்தியா ேவைளல இங்ேக வந்

கிழவிகள் தைலைய

நிக்கேற? அம்மாக்குத்

ெதாிஞ்சா திட்டமாட்டாளா?"
"மாட்டா, மாட்டா" நான் உ தியாகச் ெசான்ேனன். நான் கார்த் ப்பாட் யின்
மரணத்ைதக் காண வந் நின்றி க்கிேறன். நான் சாேவன் என் ெசான்ன
அவள்தான். அதனால் அவ

ைடய மரணத்ைத எனக்குப் பார்க்க ேவண் ம், பிறகு

ர்க்கத்தனத் டன் ேகட்க ேவண் ம், "நீங்கதாேன பாட்
"எப்ப பாட்
சிந்தினாள்.

இப்பச் சாகப் ேபாறீங்க?"

ெசத் ப்ேபாவா?" நான் விசாாித்ேதன். கிழவிகளில் ஒ த்தி

"அப்ப ெயாண் ம் ெசால்லக்கூடா
சுலபமல்ல. மாையயின் கட் அப்ப
ெவட் னா ம் றியா ."

க்ைகச்

மகேன. இகேலாகம் வி வ அத்தைன
கி
கிக் கிடக்கும். அ த்தா ம் அ றா .

நான் கிழவியின்பக்கத்தில் குத்தியிட்டமர்ந்
"கார்த் ப்பாட் ."

ெமல்ல அைழத்ேதன்.
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பல ைறகள் கூப்பிட்ட ம் அவள் கண்ைணத் திறந்தாள்.
"நீங்க எப்ேபா சா ங்க?" நான் ேகட்ேடன்.
"பகவான் கூப்பிடறேபா

மகேன.." அவள்

த்தாள்.

"சாக இஷ்டமா?"
"இல்ைல மகேன, பவானிேயாட ெபாண்
"பின்ேன நான் சாேவன்

கல்யாண ம் பார்க்காம எப்ப ....?"

ெசான்ன ?"

"நீ ம் சாேவ. ெராம்பத் தாமதியா . மகன் என்கூட வ ேவ. நான்
ெகாண் ேபாேவன்."
கார்த் ப் பாட் யின் கண்கள் கூர்த் ப் பளபளத்தன அவற்றில் மிகப் ெபாிய ஒ
சக்தி இ ந்த . அ என்ைன ந க்கிய . கிழவி மீண் ம் என மரணத்ைத
வ வ ைரக்கிறாள். எனக்கு அங்ேகயி ந் ஓ த் தப்பேவண் ெமன் ேதான்றிய .
பிறந்தேபா இறக்க பய மில்ைலெயன் கூறிய எனக்கு இப்ேபா பய ண்டாகிற .
எனக்குப் பாட் யிடம் என்னெவல்லாேமா ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண்
ெமன்றி ந்த .
நான் என்
அப்ேபா

இறப்ேபன்? எப்ப

இறப்ேபன்?

கார்த் வின் உடல் சற்

விைறத்த . தைல சாிந்த . வாய் பிளந்த .

அேதா ெவளிேய ஒ காலன்ேகாழி நீட் க்கூவிய . நான் ந ங்கிேனன். மற்றக்
காலன்ேகாழிகள் அைதத் ெதாடர்ந் கூவின.
அத்ேதாட்டம்
வ ம் காலனின் சங்கு அைழப் க்கள் ழங்கின. பாட் யின்
கண்கள் பாதி திறந் கிடக்கின்றன. கிழவிகள் எ ந் நின் கண்கைளத்
ைடத் க்ெகாண்டார்கள். அடக்கிய குர ல் ேதம்பினார்கள். வரந்தாவிலமர்ந் பீ
கு த் க் ெகாண்
ந்த பிள்ைளகள் ஓ வந்தார்கள்.
சிாிப்பாணி ராமன் நாயர் வாட்ைசப் பார்த்

நிம்மதிேயா

ெப

ச்ெசறிந்தான்.
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ஒ பயக் கன கண் விழித்தாற்ேபால என உடம் தளர்ந்தி ந்த . நான்
சாேவெனன் ெசான்ன கார்த் என்ற ம த் வச்சி ெசத்தி க்கிறாள். அேதா அந்த
இரகசிய ம் ெசத்தி க்கிற .
இனிேமல் எனக்கு அைதப்பற்றி யாாிட ம் ேகட்க
அைதத் ெதாிவிக்க
யா .

யா . யாரா

ம் எனக்கு

நான் நடந்ேதன் நிைன களின் அந்திேநரம் ேநாக்கி…
பத்தாம் பிறந்த நாளில்…
மைழ ெபய் குளிர்ந்தி ந்த ஒ மாைலப்ெபா தில் ஸ்கூல் விட்
ேகாட்ைடக் குன்றின் சாிவில் என்ைன யாேரா அைழத்தார்கள்.

வ ம்ேபா

“அப் க்குட்டா…”
நான் சுற்றி ம் ேநாக்கிேனன். ஆளில்ைல. அைச மில்ைல. இர கட்டவிழ்ந்
விழப்ேபாகிற . ேகாவில் பந்த ன் கீேழ குழந்ைதகள் விைளயா மிடம் கா யாகக்
கிடக்கிற . ந்திாி மரத்தி
ந் இப் ேபா ம் நீர்த் ளிகள் ெதறித் வி கின்றன.
ெகாஞ்சம் பயம் உண்டாயிற் . மைழ ெபய் இ ண்ட அந்தி ேவைள. ேவகமாக
நடக்க வில்ைலெயன்றால் இ ட் ன் இந்தச் ேசற் க்குழியில் ைதந் ேபாேவன்.
அப்ப

அவசரம் கூ

நடக்கும்ேபா ,

மீண் ம் அந்த ஒ …
“அப் க்குட்டா…”
இம் ைற கண் பி த் விட்ேடன். ந்திாி மரத்தின் கிைளயில் ஒ க ப் ப்
பறைவ உத கள் மலர்த்தி அைழக்கிற . நான் சட்ெடன் தி ம்பி நின் ேகட்ேடன்.
“என்ன ேவ

ம்?”

“என்ைன நிைனவி க்கா?”
“இல்ைல.”

167
“இல்ைலயா? இன்

ம் ெகாஞ்சம் ேயாசிச்சுப்பா .”

“ெகாஞ்சம்கூட நிைனவில்ைல”
பறைவ அலைக விாித் உரக்க ேகாரம் மிளிரச் சிாித்த . அேத சமயத்தில்
ந்திாித்ேதாப்பில் மைழ ெசாாிந்த . கூட்டமாகக் கு விகள் கூவிக்ெகாண்
பறந் ேபாயின. மைழத் ளிகளின் அ பட் இைலகள் உதிர்ந் வி ந்தன.
ேம
ந் சீறிவந்த காற்றில் இைலகள் பறந் நடந்தன. நான்
க்க
நிைனந் விட்ேடன். குளிர்ந் விைறத்த . பற்கள் கிட் த்தன.
“என்ைன நிைனவில்ைல. இல் யா… ஹ...ஹ…ஹ… உனக்குப் பிறவி ெகா த்த
நானல்லவா? அைத மறந்
பயந்

மிரண்

ேபானாயா?”

குரெல ப்ப இயலாமல் நான் நின்ேறன். மைழயி

ந் ,

ேகாட்ைடக்குன்றின் காற்றி
ந் , க ப் ப் பறைவயிடமி ந் தப் வதற்காக ஒ
மரத்த யில் க டம் ேத ம்ேபா நான் அந்தக் குரைல இன்ெனா
ைற
ேகட்ேடன்.
“அப் க்குட்டா… இன்ெனா

தடைவ பா …”

நான் பார்த்ேதன்.
பறைவயின் நீண்ட கா களில் ேதா கள் ஆ கின்றன. ெவற்றிைலச் சிவப்ேபறிய
உத க க்குேமல் சு க்கங்கள் வி ந் மடங்கின ேதால்.
என

நிைன கள் மீண் ம் என்ைனச் சிைறப்ப த்திப் பணியைவத்தன.

“அப் க்குட்டா, வா. உன்ைன நான் ெகாண்

ேபாகிேறன்.”

“ேவண்டாம், …. ேவண்டாம்.” நான் ஓ ேனன். தி ம்பிப் பார்க்காமல் ஓ ேனன்.
அப்ேபா ம் பின்னால் ேகாரமான அந்தச் சிாிப் க் ேகட் க்ெகாண்
ந்த .
“தப்பிக்கப் பார்க்க ேவண்டாம். நான் இன்

ம் வ ேவன்…”
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ட்ைட யைடந்தேபா என வாயி
ந்
ைர தள்ளியி ந்த . நான் ேசார்ந்
வி ந்ேதன். அந்தக் கிடப்பில் ன் நாள் கிடந்ேதன். சுட் ப் ெபாாிக்கும் ஜுரம்.
பயக்ேகாளாெரன் அம்மா ெசான்னால். அவள் விம்மிய தாள்.
அவ்வாறாக ேகாபால ேஜாஸ்யன் வந்தான். ேகாணக்கண் ேகாபால ேஜாஸ்யன்.
அவன் ராசி பார்த்தான். ேசாழி பரப்பினான். என கிரகங்களின் இயக்கங்கள் அவன்
ெசால்ப யாயின. அைவ அவன மனதில் களங்கள் சைமத்தன. அவன் அக்
களங்கைள நிலத்திற்கு மாற்றினான். இறந் ேபானவர்கைள ம் க ப் ப்
பறைவகைள ம் ேவட்ைடயா னான். சந்ேதாஷப்ப த்தினான். பய
த்தினான்.
கைடசியில் எனக்குத் ெதாிந்த .
“ஆ ள் நல்லா இல்ைல. கைடசின்

கூடச் ெசால்லலாம். இன்ைறக்கு

இல்லாவிட்டால் நாைள”
அம்மா விசித் அ தாள். ேநான்பி ந் வயிற்றில் ைளத்த கு த் க்கு இவ்
வாழ்க்ைக எவ்வளெவன் திட்டமில்ைல. அவன் விைடெபற் க்ெகாள்ள
வி க்கிறான். இன்றில்லாவிட்டால் நாைள ஒ அகால மரணம்.
கார்த்

என்ற ம த் வச்சி ெசான்ன

லக

சாிதான்.

ந்திாித்ேதாப்பில் க ப் ப் பறைவ ெசான்ன

சாிதான்.

இன்றில்லாவிட்டால் நாைள… அதிகம் தாமதமாகா .
நான் என் நிமிடங்கைள எண்ணிேனன். என் நிமிடங்கள் ஈசல்கைளப் ேபால
ெவ த்
ைளத்தன. பறந் திாிந் உதிர்ந் வி ந்தன.
தைரயில்தான் ஆபத் உண்டாகும். ேகாபால ேஜாஸ்யன் உ தி யாகச்
ெசான்னான். நீாில் நிைலைம பத்ரேம.
அ
தல் நான் சிைறப்பட்ேடன். காவல்கார்கள் உண்டானார்கள். ஸ்கூ க்குப்
ேபாகும்ேபா பக்கத்
களி
ந் இ பிள்ைளகள் இ
ற ம் காவல்.
வி மைற நாட்களில் காாியஸ்தன் சங்குணி நாயாின் சிவந்த கண்கள் என்ைனச்
சுற்றி ம். மரேமறச் சற் ம் அ மதியில்ைல. பலாவி ம், மாவி ம், ெகாய்யாவி ம்
ஆபத் ப் ப ங்கிக் கிடக்கிற . நீாில் சுதந்திரம். குளிக்கலாம். நீந்தலாம். குதிக்கலாம்.
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அப்ப ேய நான் மீண் ம் சுற்றிேனன். பிள்ைளப வத்தின்
நிைன களின் அந்திைய ேநாக்கி....

ைவ ேநாக்கி,

பதிைனந்தாம் பிறந்த நாளன் .......
அன்ெறா பிச்ைசக்காரன் என்ைனத் ேத வந்தான். அைழக்காத வி ந்தாளியாக்
வந் ேசர்ந்தான். ன் ற்ற த் தைரயில் கைளத் தமர்ந்தான். ட்ைடைய இறக்கி
ைவத்தான். அவ்ன் ெநற்றி
வ ம் வி தி சியி ந்தான். ந வில் ஒ ெபாிய
குங்குமப்ெபாட் இட்
ந்தான். அவ க்குச் சிவப் க் க க்க ம் சிவந்த க ம்
சிவந்த உத க மி ந்தன.
"நிைனவி க்கா?" என்

கத்ைதக் கூர்ந்

ேநாக்கிக்ெகாண்

ஒ

விஷமச்

சிாிப் டன் அவன் ேகட்டான்.”
"இல்ைல."
"ஞாபகப்ப த்திப் பா ..."
"இல்ைல, ெகாஞ்சங்கூட இல்ைல."
"ஹ....ஹ...ஹ.."
அவன் தன ைபயி
ந் ஒ சிட் ைக வி திெய த் என் கத்தில் ஊதினான்.
என் கண்கள் பதறின. கம் ேபாரா ய . என் நிைன கள் வ டங்களின் வாைழப்
பாைளகைளக் கிழித் ப் பிளந் ெகாண் ெவளிேயறின.
அப்ேபா அம் கத்தில் நான் கார்த் என்ற ம த் வச்சிையக் கண்ேடன்.
வ டங்க க்கு ன் அந்தச் சி கு ைசயில் பாயில் கண்ட அேத கம். வி தி சிய
கம். பாதி
ன கண்கள்.... அவன் என் கத்ைத ஊ
வி ேநாக்கினான். என்
கண்கைள அவ ைடய கண்களில் ேகார்த்தான். அவற்றின் காந்த சக்தியில் நான்
மயங்கிேனன்.
"இப்ேபா நிைனவி க்கா?"
"ம்."
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"என்ைறக்கு, எங்ேக?"
வ ஷங்களாச்சு.. ஜன்மங்களாயி ச்சு."
எங்கள் கண்கள் இரகசியமான ஓர் சம்பாஷைணயில் ஈ பட்டன. கார்த் ப்
பாட் யின் கி கி ெவன்ற குரைல நான் மீண் ம் ேகட்ேடன். எனக்கு
இன் ெமா
ைற நிைன ப த்த அவள் வந்தி க்கிறாள். கிழவியின் காிநாக்கு ஒ
சாபத்தின் சங்கி யாக என் பின்னால் நீண் வ கிற .
பிறந்த டேன என் மரணத்ைதக் குறித்
இன்ெனா
ைற நிைன ப த்தினாள்.
இேதா இப்ேபா

இன்ெனா

அவள் ெசான்னாள். இறக்கும்

ன்

நின ப த்தல்.

கார்த் என்ற ம த் வச்சியின் நிழல் என் வாழ்க்ைகயில் ப ந் கிடக்கிற . என்
வாழ்க்ைகயின் நீளத்ைத நிச்சயிக்க அவ க்கு உாிைம ண் . அவள்தான் எனக்கு
வாழ் தந்தாள். அவள் உதவி ெசய்யாம
ந்தால் அம்மா ஒ ேபா ம் என்ைனப்
பிரசவித்தி க்கமாட்டாள். அம்மாவின் ெபாிய வயிற்றில் ச்சு ட்டக் கிடந் ,
சு ங்கிச் சு ங்கி நான் ஒ ெகட்ட விைதயாக நசித் ப்ேபாயி ப்ேபன்.

ங்கி,

பிச்ைசக்காரன் பாிகாசத்ெதானியில் சிாித்தான். அவன் ைகையச் ெசாடக்கிக்
கூப்பிட்டான்.
"என்ேனாட வாியா?"
"இல்ைலயில்ைல."
"பின்ேன, எப்ேபா?"
"பத்தாம் கிளாஸ் ாிஸல்ட் ெதாியட் ம்."
"உம்...நான் அப்ேபா வ ேவன். நிைனவி க்கட் ம்."
ேவண்டாம். ேவண்டாம். இனிெயா ேபா ம் நீங்கள் இங்ேக வர ேவண்டாம்.
எனக்கு உங்க ைடய அசிங்கமான கத்ைதப் பார்க்க ேவண்டாம். கார்த் க்
கிழவியான நீங்கள் ஒ
ைற ஒ க ப் ப் பறைவயாகி ந்திாித் ேதாப்பில்
வந்தமர்ந்தீர்கள். இேதா இப்ேபா ஒ பிச்ைசக்காரனாக உ வம் மாறியி க்கிறீர்கள்.
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இந்தப் ப யில் இனிேமல் ஏறாதீர்கள். நான் அ
கலாட்டா பண்
ேசர்ந் உங்கைள உைதத் க் ெகான் வி வார்கள்.

ேவன். ஆட்கள்

"ஹ...ஹ..ஹ.." அவ ைடய உரத்த சிாிப் அந்தத் ேதாட்டம்
வ ம் கிடந்
ழங்கிய . பல வ டங்க க்கு ன் அந்தச் சிறிய கு ைசயில் ேகட்ட அேத
கி கி ெவன்ற சப்தம். ெவளிேய காலன்ேகாழிகள் ெதாடர்ந் ஒ த்தன. காலனின்
சங்குக்கூவல். எ ைமயின் அைழப் .
நான் உரக்க ஓலமிட்ேடன்.
அம்மா ஓ

வந்தாள். அக்காமார்கள் ஓ

வந்தனர்.

"என்ன அப் க்குட்டா?"
"பிச்ைசக்காரன்... பிச்ைசக்காரன்" நான் வாசற்ப ையச் சுட் க் காட் ேனன்.
"எங்ேக பிச்ைசக்காரன்?"
ேகட் திறந்

கிடந்த . அவன் ேபாய்விட்

ந்தான்.

"எைதயாவ பார்த் பயந்தி ப்பான். இப்ப ெயா
பார்த்ததில்ைல. நான் உடல்
க்க ந ங்கிக்ெகாண்
ெகா சாபமாயின.

பயந்தாங் ெகாள்ளிைய நான்
ந்ேதன். நிைன கள் எனக்

நான் மீண் ம் நடந்ேதன் நிைன களின் அந்திேநரம் ேநாக்கி.. என
உதிர்ந்

வி ந் ெகாண்

க்கின்றன. வா ய

நிமிடங்கள்

க்கைளப் ேபால, ப த்த

இைலகைளப்ேபால,
த் ைளகேளற்ற நிைன க
அந்திகளில் நான் அைலந் நடந்ேதன்.

டன் பிள்ைளப்ப வத்தின்

ஸ்கூ
ந் காேலஜில் ேசர்ந்ேதன். நிக்கர் மாறி ேவஷ்
பளபளப் ண்டாயிற் . க்கின் கீேழ மயிர் அ ம்பிய .

வந்த .

கத்தில்

அேதா சற் க் க க்க ம் ெதாடங்கின. மரணமாம் மரணம். வரட் ம் ஒ
பார்க்கலாம்.

ைக

இதற்கிைடயில் அம்மா ஒ
திய ேஜாஸ்யைனப் பார்த்தாள். ஒ
திய ெசய்தி
கிைடத்த . தைரயிலல்ல. தண்ணீாில்தான் ஆபத் உண்டாகும். அதனால் நீாில்
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ஜாக்கிரைதயாக இ க்கேவண் ம். எவ்வள ெபாியவனாக ஆனா ம் தண்ணீாில்
தனியாக விடாதீர்கள். நீர்ப்பிசாசின் ேமாக வைலயில் சிக்கினால் ஆற்றில் ழங்கால்
தண்ணீர் கூடப் ேபா ம். அவள் பி த்தி த் உள் க்குள் ெகாண் ேபாய் வி வாள்.
நான் ஆற்றில் குளிப்பைத நி த்திேனன். ஆனால் மரேமற அ

மதி கிட் ய .

இ பதாம் பிறந்த நாளன் ...
அன் தான் நான் சாமியா யின் மகள் ராைத என்ற ெபண்ேணா
அறி கமாேனன். அவ

க்குக் க ைமயான

ெபாங்கும் இளைம ம் இ ந்தன.

க ம், அதில்

கப்ப க்க

ம்,

ட் த் ேதாட்டத்ைதத் தாண் , காளித் ேதாப்ைபத்

தாண் , உைடந்த கல் தைரக க்குப் பின்னால், நதிக்கைரயில் நாங்கள் தின ம் அந்தி
ேநரத்தில் சந்தித்ேதாம். அப்ேபா தான் ராைத குளிக்க வ வாள். ஆள்
நடமாட்டமில்லாத நதிேயாரம். வாளிப்பான உடலைமந்த ராைத. இ ப் வைர நீாில்
மார்க்கச்ைச டன் நின் அவள் குளிப்பாள். நான் கைரயில் காத்தி ப்ேபன். எனக்கு
நீாி றங்க அ மதியில்ைல. என் மரணம் தண்ணீாில்தான். எனக்கும் ராைதக்கும்
ந வில் ஒ வரம் இ ந்த . நீாின் ெதளிந்த ஓர் ேரைக. அைதத் தாண் னால்
மரணம்.
கள்ளச்சிாிப் டன், நைனந் ஒட் ய ஆைடக டன் அவள் தண்ணீாி
ந்
என்ைனச் ைசைக காட் அைழப்பாள். அவ ைடய கண் ச்சில்
இளகிப்ேபாய்விடாம
ப்பதற்காக நான் கைரயில் பற்றிப்பி த் தமர்ந்தி ப்ேபன்.
குளித்
த் என் பக்கம் தி ம்பிப் பார்க்காமேலேய அவள் ஓ ப்ேபாவாள்.
அவ க்கு நீாில்தான் நான் ேதைவ. கைரயில் நான் ேவண்டாம்.
ஒ மாைலயில் தன் தலாக அவள் மார்க்கச்ைசைய அவிழ்த்த ேபா
வரம் க்ேகாட்ைடக் கடந்ேதன்.

நான்

ஆற்றங்கைரயில் மணல்பரப்பில் ராைத ச்சுத்திணற மல்லாந் கிடந்தாள். நாங்கள்
கட் யைணத் ப் ப த் உ ண்ேடாம். என் உட ன் ெவப்பத்தில். அவள்
திைளத் க்ெகாண்
ந்தாள். எங்கள் அன்பின் ஊற் க்கள் ெவ த் க் கலங்கின. ஒ
தண்ணீர்ப் பிசாைசப் ேபால அவள் தண்ணீைர ேநாக்கி உ ண் உ ண் ேபானாள்.
பின்னாேலேய நா ம்.
தல் ணர்ச்சியின் லாகிாியில் அவள் தண்ணீைர ெந ங்கித் தாவினாள். அங்ேக
கிடந் ெவறி ண்டாள். நீர்ப் க்குற்றி மத்தாப் க்களாகச் சிதறின. அவ ைடய
கத்ைத எனக்குப் பார்க்க
யவில்ைல. ஆனா ம் அவள கிளர்ச்சி ற்ற
ச்சிைறப் ம் சிாிப் ம் எனக்குக் ேகட்டன. அந்திேநரத்தின் கைடசி ெவளிச்ச ம் நீாில்
கைரந் ேபாய் விட்
ந்த . மங்கிய இ ளில் காிய நீர்மட் ம் சிதறித்
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ெதறித் க்ெகாண்
ந்த . தி ப்தியைடயாத நான் வரம்ைபக் கடந் நீ க்குள்
ேபாேனன். ைககைளச் சுழற்றி அவ க்காகத் ழாவிக்ெகாண் இைழந்ேதன்.
இ ட் ல் என் கண்கள் மங்கின.
"அப் க்குட்டா, நிைனவி க்கா?" நீர்ப்பிள களினிைடேயா
ேகட்ேடன்.

அந்தக் குரைல நான்

நான் ந ங்கிேனன். இேதா என் நிமிடம். எனக்காக ேவட்ைட யா யி ந்த நிமிடம்.
தண்ணீாின் காிய க்குற்றிகள் கண் ன்னால் சிதறின.
ளிகள் வந் வி ந்தன.
"அப் க்குட்டா வாியா?" ஸ்திாீயின் கி

கி

கத்தில் கூர்ைமயான

த்த குரல்.

"ஹ.....ஹ....ஹ....."
நான் அ

ந ங்கிேனன். தைல ெப த்த . ைககளில் பிசாசின் சக்தி சுரந்

கு கு த்த . இல்ைல, இனிேமல் அைதத் தி ப்பிச் ெசய்யக்கூடா . கார்த்
ம த் வச்சியாக, க ப் ப் பறைவயாக, பிச்ைசக்காரனாக, ராைத என்
பிசாசாக.....

என்ற

ம் தண்ணீர்ப்

இல்ைல.
இல்ைல.
இல்ைல.
சித்தமிழந்த ெவறிேயா நான் ன்னால் குதித்ேதன். தண்ணீாின்
வாைழமடல்கைளப் பிளந் ேபாேனன். க ப் ப் பறைவயின் க த் ெநாிந்த . ஒ
அ ைக பாதியிேலேய உைடந்த . ெப த்த தைல டன் ஓ க் கைரயில் ஏறியேபா
நான்
ம் விைறத் க் ெகாண்
ந்ேதன். ஆனா ம் எனக்கு நிம்மதி
உண்டாயிற் . நான் மரணத்தின் ேவர த் க் கைளத்தி க்கிேறன். என்ைனப் பின்
ெதாடர்ந் ெகாண்
ந்த நிழைலப் பிளந் எறிந்தி க்கிேறன்...
அப்ப நிம்மதியாக இ க்ைகயில் ேநற் என வக்கீல் வந்தார். கம்பிக க்கு
அந்தப்பக்கம் நின் இ தத் வச் சிந்ைதயின் பகுதிேபால அவர் ெசான்னார் :
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மரணத்தி
ந் தப் வ இயலாெதன் . கைடசி ம
றக்கணிக்கப்பட் விட்ட .

ம்

ேநற்றிர கார்த் என்ற ம த் வச்சியின் கி கி ெவன்ற குரைல நான் மீண் ம்
ேகட்ேடன். கம்பிக க்கு ெவளிேயயி ந் சுவர்க க்கு அந்தப் றத்தி
ந் அ
என்ைனத் ேத வந்த .
"அப் க்குட்டா, என்ேனாட வாியா?"
"ஆமாம்..ஆமாம்" நான் உரக்கச் ெசான்ேனன்.
--------------------14. இேயசு ரம் பப்ளிக் ைலப்ராிையப்பற்றி ஒ

குற்றச்சாட்

ஸார்,
எத்தைனேயா ற்றாண் கள் பைழயதான ெபாிய ஸ்தாபனமாகும் இேயசு ரம்
பப்ளிக் ைலப்ராி. இந்த நி வனம் இன் தகர்ந் ேபாய்க் ெகாண்
க்கின்ற .
இன்ைறய நிைல ெதாடர்ந்தால் இ சீக்கிரேம அழி ம். அதிகாாிக ைடய ம் ெபா
ஜனங்க ைடய ம் உடன கவனத்திற்காக இேயசு ரம் பப்ளிக் ைலப்ராி
சம்பந்தமான சில விஷயங்கைள நான் எ த் ைவக்கிேறன்.
நான் ைலப்ராியின் ஒ

ஆ ள் ெமம்பர். அதாவ

நான் இறக்கும் வைர இந்த

ைலப்ராியில் உ ப்பினனாயி ப்ேபன். ஒ நாள் நான் இறந் ேபாேவன். ஆனால்,
இந்த ைலப்ராி இறந் ேபாகக் கூடா . அ ெதாடரேவண் ம். இேயசு ரம்
ைலப்ராியில் பல ஆ ள் உ ப் பினர்கள் இ க்கிறார்கள். அவர்களிெலா வன் என்ற
ைறயில் நான் அவர்கைள ம் என்ைன ம் பாதிக்கும் ஒ
க்கியப் பிரச்ைனைய
தலாவதாக எ த் க் கூ கிேறன். என்ைனேய எ த் க்ெகாள் ங்கள். இந்த
ைலப்ராியின் எதிர்காலம் என வாழ்க்ைகப் பிரச்ைன. நான் இங்ேக ஆ ட்கால
உ ப்பினனாக ஆன நிமிடம் தல் என ஆ
க்கும் இந்த ைலப்ராிக்கும் பிாிக்க
யாத ஒ உற உ வாக்கப்பட் விட்
க்கிற . ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்கிேறன். இந்த ைலப்ராி இல்ைலெயன்றால் அதேனா ஒ ெதாப் ள்
ெகா யால் பிைணக்கப் பட்ட ேபால சம்பந்த ள்ள நான் - மற்ற ஆ ட்கால
அங்கத்தினர்க ம் நிைலநிற்ேபாம் என்ப என்ன நிச்சயம்? எனக்கு
ந்த அள
நாட்கள் அதிகம் வாழ்ந்தால் பரவாயில்ைல என் ேதான் கிற . நாெமல்லாம்
மரணத்திடம் பயப்ப கிேறாம். இந்த ைலப்ராிக்கு நாசம் ேநர்ந்தால் இத ைடய ஆ ள்
ெமம்பர்க க்கு என்ன சம்பவிக்கும் என் நீங்கள் க ைண டன்
சிந்திக்கேவண் ெமன் நான் விண்ணப்பித் க் ெகாள்கிேறன்.
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இேயசு ரம் ைலப்ராியின் சாதரண அங்கத்தினர்க

க்குப் பிரத்ேயகமாக ஓர்

விண்ணப்ப ண் . நீங்கள் பா காப் ள்ளவர்கள். ஆனால், அதனால் நீங்கள்
எங்கைள மறக்கக் கூடா . உங்க க்கு ஒவ்ெவா மாத ம் ைலப்ராியி
ந்
வி பட உாிைம ண் . இன்ெனா மாதம்கூட அங்கத்தினராகச் ேசர உாிைம ண் .
ஆனால் நாங்கள் உாிைமகளற்றவர்கள். எங்கள் வாழ்க்ைக இேயசு ரம் ைலப்ராியின்
வாழ்க்ைகேயா ஒட் ப் பிைணந்தி க்கிற . இேயசு ரம் ைலப்ராி
நிைலத்தி க்கேவண் ய எங்க ைடய க்கியத் ேதைவ. சமீபத்தில் நான்
ஆ ட்கால அங்கத்தினர்களின் கூட்டெமான்ைறக் கூட் யி ந்ேதன். இக்கூட்டத்தில்
ைலப்ராிேயா சம்பந்தமில்லாத ெபா ஜனங்க ம் ைலப்ராியின் சாதாரண
உ ப்பினர்க ம் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ெக த்தி க்க ேவண் ம் என் நான்
ஆைசப்ப கிேறன். இேயசு ரம் ைலப்ராியின் இடர்மிகு எதிர்காலம் எங்கள்
கங்களில் எ தி ைவத்தி க்கும் பீதிைய ம், க ந் க்கத்ைத ம், குழப்பத்ைத ம்
நீங்கள் பார்த்தி ந்தால் ெவ ம் கா ண்யத்தின்ேபாிலாவ இந்த ைலப்ராி அழிய
அ மதிக்கப்படமாட்டா .
ஆ ட்கால உ ப்பினர்களின் இந்தக் கூட்டத்தில் நடந்த சர்ச்ைசகளில் ஒ பகுதி
எ த் க்கூறிய குறிபிட்ட விஷயம் உண் . இைத ஒ பிரதான விஷயமாக நான்
க
கிேறன். அதாவ , இந்த ைலப்ராி எக்கால ம் நிைலக்குெமன்றால் ஆ ட்கால
உ பினர்களாகிய நாங்க ம் இத டன் ேசர்ந் நிைலக்க மாட்ேடாெமன் ெசால்ல
மா? நம் ைலப்ராியின் உ ப்பினர்களில் வயதா ம் அறிவா ம் த்தவராகக்
க தப்படக்கூ ய ஒ வேர இந்த அபிப்ராயத்ைத ன்னால் ைவத்தார். உடலா ம்
மனதா

ம் ஆயத்தங்க

டன் ஆ ட்கால உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள்

ஒ ேவைள, இந்த ைலப்ராி டன் ேசர்ந்

நாங்க

யன்றால்,

ம் எக்கால ம்

ெதாடரமாட்ேடாெமன யார் கண்டார்கள்? இப்ப ெயா தீர பாிேசாதைன நடத்த
நாங்கள் தயார். ஆனால் த ல் ைலப்ராிதான் நிைலநிற்கேவண் யி க்கிற .
ஆனால் என்ைனெயா சுயநலமியாக ம், இந்த ைலப்ராியின் மற்ற ஆ ட்கால
உ ப்பினர்கைளெயல்லாம் ஒ சுயநலக் கூட்டத்தினரா ம் நீங்கள் தய ெசய் க த
ேவண்டாம். நாங்கள் உங்கள் எல்லாைர ம் ேபால வாழ்க்ைகயின்
நிச்சயமின்ையப்பற்றிப் பீதி ெகாண்ட மனிதர்கேள. எங்க க்குப் பிரத்ேயகமான ஒ
காரணம் இ க்கிற , அவ்வள தான். ைலப்ராி நிைலக்க ேவண் ெமன்ற எங்கள்
ேவட்ைக, சாப்பிட ம், வியாதி குணமாக மான உங்கள் வி ப்பங்கைளப்ேபாலத்தான்
என் க
ங்கள். இல்ைலெயன்றாகவி ப்பைதப் பற்றி பயம் யா க்குத்தானில்ைல?
நீங்க ம் எத ைடயவாவ ஆ ட்கால அங்கத் தினராக இ ப்பீர்களானால்
எங்கைள அதிகமாகப் ாிந் ெகாள்ள
ம். நீங்கள் வாழ்க்ைகயின் ஆ ட்கால
அங்கத்தினர்கள் மட் ேமயல்லேவா. உங்கள் உ ப்பினர் நிைல
கிற நாள்
எதிர்காலத்தில் ர எங்ேகேயா ஒளித் ைவக்கப்ட்
க்கிற . உங்க க்கு அைத
ெசௗகர்யமாக மறந் விடலாம். ஆனால் எங்கள் விஷயம் அப்ப யல்ல. டாக்டர்
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மரணத்ைதக் குறித் விட்ட வியாதியஸ்தைனப்ேபால நாங்கள். ேநாயாளியின்
வாழ்க்ைகையப்ேபால இந்த ைலப்ராி அழிந் ெகாண்
க்கிற . இ அழிந்தால்
எங்க க்கு என்ன ேந ம்? ேநாயாளிக க்கு மரணமாவ
ஒன் ம் ெதாியாத இந்த நிைலதான் கு ரம்.

நிச்சயம். எங்க

க்ேகா?

இேயசு ரத்தின் பப்ளிக் ைலப்ராியின் அழி அத ள் பலவிதங்களில் பாைதகைளத்
திறந் பிரேவசித் விட்
க்கிற . த்தகம் ெகா க்கிற பகுதிைய
எ த் க்ெகாள் ங்கள். இவ்விடம் ஒ ைபத்தியம் பி த்த ெபாிய த்தகக் குவியல்.
அலமாாிகளில் ைவத்தி க்கும் த்தகங்க க்கிைடயில் எவ்வித சம்பந்த மில்ைல.
எ த் வாிைசையேயா, விஷயத்ைதேயா, ஏன் அளைவேயா, நிறத்ைதேயா
அ சாித் க்கூட இேயசு ரம் ைலப்ராியில் த்தகங்க க்குள் யாெதா
உற மில்ைல. ஒ
த்தகத்திற்கும் மற்ெறா
த்தகத்திற்குமிைடயி ள்ள பந்தம்,
அவற்ைற அந்தந்த ஸ்தானங்களில் ைவக்கும் ப் னின் அந்தந்த ேநரத்தில் ேதான்றிய
உணர்வற்ற நிைனப் க்கைள மட் ேம ெபா த்த . ஆனா ம் பல தடைவகள் நான்
ஒேர ெபா ைளச் சம்பந்தித்த, அல்ல ஒேர பைடப்பாளியி ைடய, ஒன் மில்லா
விட்டால் ஒேர பிரசுரகர்த்தர் பிரசுாித்த இரண்
த்தகங்கைள அ க ேக
பார்த்த ண் . ஆமாம், ஆனால் இ நம் வாழ்க்ைகயில் காணப்ப ம் விதியின்
எதிர்பாராத அற் தங்கைளப் ேபான்ற அற் தங்கள் மட் ம்தான். ஏேதா ஒ
அலமாாியில் ஒ தடைவ சஞ்சயனின் ஒன்றாம், ஐந்தாம் வால் ம்கள் அ த்த த்
இ ப்பைதக் காண ேநாிட்டேபா உண்டான ெப மகிழ்ச்சிைய நான் இன் ம்
நிைன கூர்கிேறன். மற்ெறா சந்தர்ப்பத்தில் ேஷக்ஸ்பியாின் இ நாடகங்கள் அ த்
த த் இ ப்பைத நான் காண ேநாிட்ட . ஒ
ைற இைளஞனாகிய ஒ ப் ன் ஒேர
அள ம் ஒேர நிற ம் ெகாண்ட த்தகங்கைள ஒன்றாக அ க்கி ைவத்தைத நான்
நிைன கூர்கிேறன். அக்காலத்தில் ெஷல்ஃ க க்கு ஏேதா ஓர் அழகு ைக
வந்தி ந்த . ஆனால், விைரவிேலேய, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக, ேவண் ம்
என்றில்லாமல், அங்கத்தினர்க ம் மற்ற ப் ன்க மாகச் ேசர்ந் இந்த அ க்ைக
உைடத்தனர். தான் ஒ
ைற நிர்மாணித்த அழைகத் தி ப்பிக் ெகாண் வர
இைளஞனாகிய அந்த ப் ன் தி ம்பத் தி ம்ப பலவித யற்சிக ம் ெசய்தான்.
ஆனால் அவ ைடய ெவற்றிகள் ஒவ்ெவா தடைவ ம் ஒன்றிரண் நாட்க க்கு
ேமல் நீண்
ந்ததில்ைல. ஒ நாள் அவன், ஏெனன்
ராஜினாமா ெசய் விட் ப் ேபாய்விட்டான்.

ெதாியவில்ைல, ேவைலைய

ஆனால் த்தகப் பகுதியின் இக் குழம்பிய ைறையப்பற்றி ேவ விதமாக
சிந்திப்பவர்க ம் இ க்கிறார்கள். இவர்க ைடய ேநாக்குநிைலயி ம் சில
எதிர்பாராத உண்ைமக ண் . காரணம் என்னெவன்றால் இவர்களின்
ேநாக்குநிைலயில் இேயசு ரம் ைலப்ராியின் ஒவ்ெவா அல மாாி ம் ஒவ்ெவா
உலகம். ெவளி லகின் எல்லா மா பா க ம் நிைறந்த காகிதம் - உடல் - உலகம்.
இ இேயசு ரம் ைலப்ராியின் ஒ சிறப்ேபா, குணேமா என எ த் க் காட்டலாம்.
ேவெறந்த லகத்தி ம் இப்ப ெயா உலகப்பார்ைவ உங்க க்குக் கிட் ய என்
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வரா . ஒ

அலமாாியின் ஏதாவெதா

த்தகத்திற்காகத் ேத ம் ஒ வன் தன

ேதட க்கிைடயில் என்னெவல்லாம் விஷயங்க க்கும், அறி க க்கும்,
சாஸ்திரங்க க்கும் எதிர்ப்ப கிறான்! தனக்குத் ெதாிந்த விஷயத்திற்கு ேம ம்
விஷயங்களின் மகாச த்திரம் உண்ெடன்ற உணர்ைவ அவ க்கு உண்டாக்கவாவ
இந்த நிைலைம உத கிற என்ப தான் இந்தக்கூட்டத்தா ைடய வாதம்.
' ேகாளவியல்' என்ெற தி ைவத்தி க்கும் அவமாாியில் நான் கண்
த்தகங்கள் கீழ்க்கா

பி த்த

ம் எல்லா விஷயங்கைள ம் பற்றியைவ. வாழ்க்ைகச் சாித்திரம்,

பயணக் கட் ைர, பிராணியியல், இலக்கிய விமாிசனம், கணிதம், தத் வவியல், இைச,
ச தாயவியல், சா த்திாிகா சாஸ்திரம், சி கைத, விவரணத் தாவர

ல், நைகச்சுைவ,

பல் ம த் வம், பா யல் அறி , நடனப்பயிற்சிகள், ேபார்த் தத் வம், சாித்திரம்,
ெதய்வ சாஸ்திரம், சுயசாிைத, ஆட்சி ைறப் பாடங்கள், கிாிக்ெகட், மாஜிக், வாழ்க்ைக
ெவற்றி, ம த் வம், நாடகம், இயற்ைக ைவத்தியம், மனத்தத் வம், ஸர்க்கஸ்,
ப்பாக்கி சுடல், எஸ்க்கார்ட்டாலஜி என்ற இவ்விஷயங்கள் ேகாளவிய ன்
அலமாாியில் ஒன்றாக இ க்கின்றன. ேகாளவியல் மாத்திரம் இல்ைல.
ேமற்கூறிய ஒ விேசஷப் பார்ைவேயா பார்க்ைகயில் இந்தக் குழப்பத்தில்
நன்ைம ம் காணலாம். என்பைத ெவளிப்பைடயாக ஒப் க் ெகாள்ள எனக்குத்
தயக்கமில்ைல. ஆனால் ஒ வ க்கு ஒ ைலப்ராியில் ெசலவழிக்கக் கிைடக்கு்ம் ேநரம்
எவ்வள சு க்கமான என்பைத ம் நாம் நிைனத் ப் பார்க்கேவண் ம். தனக்குக்
கிைடத்தி க்கும் அற்ப ேநரத்தில் ஒேரெயா

த்தகத்திற்காக, ெதாடர்பில்லாத ஆயிரம்

த்தகங்கைளத் ேத , சம்பந்தமில்லாத ஆயிரம் த்தகங்க

ைடய ம்

விஷயங்க ைடய ம் இைடயில் அைலயேவண் வ வதில் ஒ கு ரம் இல்ைலயா?
தனக்குக் கிைடத்தி க்கும் அற்ப ேநரத்திற்குள் தனக்கு க்கியமாகத்
ேதைவயானதாக ம், தாம் குறிப்பாக வி ம்பியதாக ம் ஒ

த்தகைத எவ்வள

விைரவில் கண் பி க்க
ம் என்ப தாேன அவர்க ைடய ஒேர ஒ குறிக்ேகாள்?
நமக்கு வியர்த்தமான இந்த விசாாிப்பில் நஷ்டமாகும் ேநரத்தின் பரப்ைப ைவத் ப்
பார்த்தால், அலமாாியில் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாவற்ைற ம்கூட நம் பார்ைவக்கு
ைவக்கும் உலக அறி மிக ம் க்கியமற்ற என்பேத என் அபிப்பிராயம்.
கைடசியில், ேதட

க்ெகல்லாம் பிறகு நமக்கு அவசியமான த்தகம்

இைவக க்கிைடயி
ந் கிைடக்காவி ல், ஒ ேவைள அதற்கு ன்ேப
ைலப்ராியின் ேநரம் ஆகிவிட்டால் பாிச்சயமற்ற இவற்ைறெயல்லாம் பார்க்க
ந்ததினால் மட் ம் நமக்ெகன்ன? உண்ைமயில், பல அங்கத்தினர்க ம் இப்ேபா
குறிப்பிட்ட எைத ம் ேத வைத நி த்தியி க்கிறார்கள். அவர்கள் அலமாாிக க்கு
ந வில் இ
ற ம் கண்ைணேயாட் க்ெகாண் அைலந் நடக்க மட் ேம
ெசய்கிறார்கள். எதிர்பாராத அற் தத்தால் எைதயாவ கண் பி க்காம
க்க
மாட்ேடாம் என்ற ஆைச டன். ஆனால் இத்ற்கு மிக அதிகமான நம்பிக்ைக ம், நல்ல
எதிர்பார்ப் ம் ேவண் யி க்கின்றன. இைவ நம்மில் எத்தைன ேபர்க

க்குண் ?
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மிக ம் கு கிய நம காலம் இவ்விதமாகப் ெபா ளற் ம் பலனற் ம் ேதட ல்
ெசலவாவ இேயசு ரம் லகத்தி ைடய அழிவின் ஒ ேபாக்காகும். ேதடல்
தவிர்க்க
யா தான். ஆனால் ேத பவர்க க்கு உத வதற்காக
நிர்மாணித்தி க்கும் ெபா ட்களின் ெபயர்கள் எ திய வழிகாட் கள் பாசாங்கு.
ஆனால் அவற்ைற நம்பித் ேத பவனின் நிைல என்னவாகும்?
ேவதைனக்குாிய மற்ெறா விஷயம் இந் ல் நிைலயம் மிக அதிகமான
த்தகங்கைள நம்மிடமி ந் ஒளித் ைவக்கிறெதன்ப . அலமாாிகளில் கைலந்த
குவியல்க க்கிைடயில் நடத் ம் வழி தவறானா ம் நிரந்தரமான ேதடல்களில் நாம்
ேத வ என்றாவ கிைடக்காம ரா என்ற நிைனப் நிம்மதிையக் ெகா க்கும்.
இப்ப ெயா சாத்தியக் கூ தான் வாழ்க்ைக த ம் ஆைச. ஆனால் இந்த ஆைசக்கும்
இனிேமல் இேயசு ரம் ைலப்ராியில் இடமில்ைல. காரணம் என்னெவன்றால் யா
மறியாமல் ஆயிரக்கணக்கான த்தகங்கள் த்தகப் பகுதியி
ந்
மைறந் ெகாண்
க்கின்றன. அைவ ஒ
ைற அலமாாியி
ந் ெவளிேய
ேபாய்விட்டால் பிறகு தி ம்பி வ வேதயில்ைல.ேவ ஆயிரமாயிரம் த்தகங்கேளா
என்றால் அலமாாியில் ைழவேதயில்ைல. பைழய த்தகங்கள் மைறகின்றன.
அலமாாிகளில் ஒ ேபா ம் ைழ யாதைவ திய த்தகங்கள். இப்ப இரண்
விதத்தி
திய

ம் ல் நிைலயத்தின் இந்தச் சிைத , உள்ள இல்ைலெயன்றாகிற .
ைழவேதயில்ைல. ைலப்ராியின் உ ப்பினர்க ம் இப்ப இரண்

விதத்தி ம் நஷ்டத்ைதப் ெபா த் க்ெகாள்கிறார்கள். கடந்த காலத்தில் ேசகாித்த ம்,
நிகழ்காலத்தில் திதாக நி விய ம் அவர்க க்கு ஒேர சமயத்தில் நஷ்டமாகின்றன.
எதிர்காலம் இந்த நிைலைமயின் ஒ ம நிகழ்ேவ ெயன்றால் அவர்க ைடய உ ப்
நிைலக்கு என்ன ெபா ள்? மிக ஏராளமான அங்கத்தினர்கள் இக் காரணத்தால்
தங்கள உ ப் நிைல வி பட் ப்ேபாக அ மதித்தி க்கிறார்கள். அவர்கள்
இப்ேபா கடந்த கால ம் நிகழ்கால மற்ற இந்த நிச்சயமின்ைமயி
ந் தங்கள
ேதடல் பலனற் ப்ேபாகலாெமன்ற கு ரமான அறிவி
ந் வி பட்ட வர்கள்.
ஆனால் நாங்கள்? ஆ ட்கால உ ப்பினர்களாகிய நாங்கேளா? நாங்கள் இக்ேகாணல்
சக்கரத்தில் கட்டப்பட்
க்கிேறாம். இத ைடய ேகாணைல நிமிர்த்த
யாவிட்டால்
எங்க

க்குப் ைபத்தியம் பி க்கும். இத

ைடய சுழற்சி நின்றாேலா? இ

ஒ

ேவ க்ைகயல்ல, ஸார்.
பைழய த்தகங்கள் மைறந் ேபாவ எப்ப ெயன்பைத நான் கண்
பி த் விட்ேடன். ஒ அங்கத்தினர் வாசித்
த் ப் த்தகத்ைதத் தி ப்பிக்
ெகாண் வந்தால் உடேன அ ெகௗன்ட க்குக் கீேழ ள்ள ஒ குவிய ல்
ேசர்க்கப்பட் வி கிற . இங்ேக ஒ ெபாிய ேகா ரத்தின் ஒ பகுதியாக அ பல
நாட்களில் மா கிற . கைடசியில் ெகௗன்டாின் மட்டத்திற்கு ேமேல தைல

க்குகிற,

ெதாட்டால் இ ந் வி ந் வி ம்ேபான்ற பல ேகா ரங்கள், அந்தச் சிறிய அைரமதி
வ வத்தில் நிைறந் வி ம்ேபா அவற்ைறக் கட் க் கட்டாகப் பிாித் ஆஃபீ ன்
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உள்ேள ள்ள ஒ விசாலமான அைறக்கு அவற்ைற மாற் கிறார்கள். இம் மாற்றம்
தற்கா மான என்ப ேபாலத்தான். அதாவ அவற்ைற அங்கி ந் ெசௗகர்யமாகத்
தரம் பிாித் த் தி ம்ப ெஷல்ஃப்களில் அ க்குவேத இப்ப க் ெகாண் ேபாவதின்
ஆரம்பகால உத்ேதசம். ஆனால் இந்த எண்ணம் எத்தைனேயா வ ஷங்களாக
மைறந் ேபாய் விட்ட . எதற்காகத் தி ம்பி வந்த த்தகங்கைள அந்த அைறக்குள்
ெகாண் ேபாகிறார்கள் என் ேகட்டால், இன் யா க்கும் ெதாியா . ெகாண்
ேபாவ என்கிற வழக்கம் மட் ம் ெதாடர்கிற . இவ்வைறயின் தைரயில் கடந்த
அேநக வ டங்களாக அைவ ேசர்த் ைவக்கப் பட்
க்கின்றன. தாகாரமான இக்
குவியல்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, தைரயி
ந் விட்டம் வைர உயரமாக
அைறையப் ரணமாக ஆக்கிர மித் க் கீழடக்கியி க்கின்றன. அைற ள் ைழய
இனி இடமில்ைல. வாசல் பாதிதான் திறக்க
ம். அதனால், சம்பந்தப்பட்ட ப் ன்
த ல் த்தகங்கைள வாச க்கு ெவளியில் ெகாண் வந் ைவக்கிறான். பிறகு
அவற்ைற ஒவ்ெவான்றாக எ த் ப் பாதி திறந்த வாசல் வழியாகக் ைகநீட் இ
பக்கங்களி ம் ேம மாக எறிகிறான். அைவ என்ெறன்ைறக்குமாக மைறகின்றன.
சீக்கிரேம, இவ்வைறயின் வாசைலச் சற் ம் திறக்க
யாமல் ேபாகும் என்ப
நிச்சயம். அதனால்தான் ேபா
க்கிற - இதன் பக்கத்தி ள்ள இன்ெனா அைற கார் இன்ெடக் ன் கா யான ஸ்டாண் கள் நிைறந்த ஒ அைற
கா யாக்கப்பட் க் ெகாண்
க்கிற . ைலப்ராியின் த்தகங்கள்
வ ம்
இவ்வைறக க்குள் மைறய எத்தைன வ டங்கள் ேவண் யி க்கும் என் ஆ ட்கால
அங்கத்தினர்களாகிய நாங்கள் கணக்குப் ேபா வ ண் க்கும் ெநஞ்சங்க டன்.
ஒ நாள் இந்த இரண்டாம் அைறயின் வாச ம் திறக்க
யாமல் அைடந் ேபாகும்.
ஆனா ம் எங்க க்குப் பல ஆைசக ம் உண் . ைலப்ராியின் ெரஃப்ரன்ஸ் பகுதி ம்
அத ள்ளி க்கும் இ இ ண்ட அைறக ம் தான் எங்க ைடய க்யமான
வாழ்வாதாரங்கள்(இன்

வைர அப்ப ) பிறகு, ைலப்ராியின் உத்திேயாகஸ்தர்கள்

இ க்கிறார்கள். த்தகங்கள்
வ ம் ைலப்ராியி
ந் மைறந் ேபானா ம்,
அரசாங்கத்தின் சம்பள ாிஜிஸ்டாி
ந் இந்த ைலப்ராியின் ெபயர் அழிந் ேபாக
அவர்கள் அ மதிப்பார்களா? எனக்கு அப்ப த் ேதான்றவில்ைல. பைழய
உத்திேயாகஸ்தர்கள் ெபன்ஷன் வாங்கிவிட்டா ம் தியவர்கைள இந்த ெவற்
அலமாாிகளின் ேமற்பார்ைவக்காக வரச் ெசய்வ தான் வழி. இந்த நி வனத்ைத
அரசாங்கம் எ த் க் ெகாண்ட எவ்வள நல்லதாயிற் என் இப்ேபா
ேதான் கிற . எங்க க்கு இன் ெமா ஆைச ம் உண் . ஞாபக சக்தி
குைறந்தவர்களான அங்கத்தினர்களின் ைகவசத்தில் தி ப்பிக் ெகா க்க மறந்தி க்கும்,
அல்ல அவர்கள் மனப் ர்வமாகத் தி ப்பிக் ெகா க்காம
க்கும் த்தகங்கள்தான்
எங்கள் ஆைச. இப் த்தகங்களின் தி ம்பி வ தல் ஒ சாத்தியாக இ ப்ப வைர
ைலப்ராி இல்லாமல் ேபாகா என்பேத எங்கள் வாதம். எங்கள் வி ப்பம். இைத யார்
தீர்மானிப்ப ? எங்க
அப்ப

க்குத் ெதாியா . நாங்கள் ைதாியத்ைதத் திரட் க் ெகாண்

வி ம் கிேறாம், அவ்வள தான்.
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எங்களில் ரட்சி மனப்பான்ைம ள்ள சிலர் அக் கூட்டத்தில் ஒ விஷயம்
ெசான்னார்கள். த்தக அலமாாிகள்
வ ம் கா யாக அதிக நாள் ஆகா என்ற
நிைல வந்தால் உடேன ஆ ட்கால உ ப்பினர்கள் எவ்விதத்திலாவ இயன்ற அள
த்தகங்கைள அவரவர்
க க்குக் ெகாண் ேபாய்விட ேவண் ெமன்ப அவர்கள்
அபிப்பிராயம். ைலப்ராி
வ ம் இல்லாமல் ஆகிவி வைதத் த க்கும் ஒ
மார்கமாகேவ அவர்கள் இந்த ேயாசைனையக் கூறினார்கள். த்தகங்கைளத் தி ப்பிக்
ெகா க்காத அங்கத்தினர்கள் இ க்கக்கூ ெமன்ற நிச்சயமற்ற ஆைசையவிட நாேம
ஒ நடவ க்ைக எ த் வி வ நல்ல என் அவர்கள் வாதித்தனர். ஆனால் இ
ஒ அதர்மமான ெசயெலன் நா ட்பட எல்ேலா ம் அன் க திேனாம். ஆனால்,
உள் ர நான் இன் ம் ஆேலாசிக்கிேறன். வாழ் ப் பிரச்ைனக்கு ன்னால் எ தான்
தர்ம ம் அதர்ம ம்? காரணம் என்னெவன்றால் இந்த ைலப்ராியில் இனி அதிகம்
த்தகங்கெளான் ம் மிச்சமில்ைல.

த ல் மனிதன் ேவண்டாேமா? அப் றம்தாேன

ஸார், தர்ம ம் அதர்ம ம்.
திய த்தகங்க க்கு ேநர்வ என்னெவன்பைத ம் குறிப்பி கிேறன். அவற்றின்
தவிட் நிறக் காகிதத்தில் ெபாதிந்த கட் க்கைள அவிழ்ப்பேதயில்ைல. வ டந்ேதா ம்
அைவ தைரமட்டத்திற்குக் கீேழ இடங்ெகாண்ட ெரஃபரன்ஸ் பகுதிைய ய த் ள்ள ஓர்
அைறயில் குன்றாகச் ேசர்கின்றன. நாெனா பழைமவாதி. எனக்கு இன்ைறய
சிந்தைன, எ த்

இவற்றின் ேபாக்குகள் ாிவதில்ைல. இ ந்த ேபாதி

ம்

நாெனா
ைற, அவ்வி ட்டைறக்குள் ைழந் அவற்றில் ஒன்றிரண் கட் க்கைள
அவிழ்த் என சாவிக்ெகாத்தில் இைணத் ள்ள ெபன் - டார்ச்சின் உதவிேயா
அவற்றில் கண்ேணாட் ேனன். இத்தைன நிைறய
சி ஷ் கள் - திய
உ வங்க ம், சிந்தைனக ம், உணர்ச்சிக ம், அழகுக ம் எவ்வள தான்
பாிச்சயமற்றைவயானா ம் - ஒ இ ட்டைறயில் கட் க்கிடப்ப என்ைன
வ த்திய . மற்ெறா

விதத்தில் இக் காட்சி எனக்கு ரகசியமான, ஒ ேவைள மிக ம்

சுயநலமான ஒ தி ப்திைய ம் ெகா த்த . காரணம், இக் கட்டவிழ்க்காத
த்தகங்கள் இங்ேக இ க்கம் காலம் வைர ைலப்ராிக்கு ஒ எதிர்கால ண் .
ேமேல ள்ள அலமாாிகள் கா யாகி ைலப்ராி ட்டப்ப ம் ஒ நிமிடம் வந்தால்
எனக்கு அவர்கைளக் கீேழ அைழத் க்ெகாண் வந் இக் கட் க்கைலப்
ெப ைம ட ம், ஆனந்தத் ட ம் சுட் க் காட்டலாம். ஆ ட்கால
உ ப்பினர்களாகிய எங்கள ஒ இரகசிய ெசாத்தாகும் இவ்வைற.
உண்ைமயில் ெரஃபரன்ஸ் பகுதி டன் இைணந் ள்ள இவ்வைற ஒ

ெபாிய

அைறயாகும். ெரஃபரன்ஸ் பகுதியின் ஆஃபீஸ் என்ேற இதன் ெபயர். ஆனால்,
வ டக்கணக்காக அதில் குவிந்தி க்கும் த்தகக் கட் க ம், இ ட் மாகச் ேசர்ந்
அைத ஒ சிறிய அைறேபாலத் ேதாற் விக்கின்றன. கடந் ேபான எத்தைனேயா
வ டங்களின்
ைமேய இந்த இ ட்டைறயில் சிப ந் ஒளிந் கிடக்கிற என்
பல ைற நான் அதன் ன்நின் சிந்தித்த ண் . இ ள்
ைவத்தி க்கும் இப்
ைம என்றாவ ஒ நாள் எங்க ைடய வாழ்வின் மங்கும் திாிைய மீன் ம் பளீாீ ம்
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சுடராக ஆக்குெமன்ற சிந்ைத ம் என் மன ள் அப்ேபா கடந் ேபாகும். வாச ல்
நின் சற் ேநரம் உள்ேள பார்த்தால்தான் உள்ேள ள்ள இ ட்ேடா கண்கள்
பழகும். அப்ேபா

இ ளின் எல்ைலக்குள் ச ரவ வான த்தகக் கட் க்களின் சுவ ம்,

அவற்றிற்கும் வாச
ஒ

க்கும் இைடயி

ள்ள இ ங்கிய இடத்தில் ஒ

நாற்கா ைய ம், அந் நாற்கா யில் ஒ

இவ்

மனித உ வத்ைத ம் காணலாம்.

வம்தான் ெரஃபரன்ஸ் பகுதியின் கிளார்க். ஒ

ற் க் கணக்கான

ண்க

ேமைஜைய ம்,

ைற தனியாக, இங்குள்ள

க்கிைடயில் அைலந் ெகாண்

தலாக இந்த இரகசியமான அைறயால் கவரப்பட் , இத

க்ைகயில்,

தன்

ள்ேள,

அந்தகாரத்தி ேட என் ெபன் - டார்ச்ைச அ த் ேநாக்கியேபா , நான் எப்ப ப்
பதறித் தி க்கிட்ேடன் என்பைத இன் ம் நான் நிைனத் ப் பார்க்கிேறன்.
அம் ேமைஜக்குப் பின்னால் நாற்கா யில் என்ைன ம் தாண்
ர ேநாக்கியி ந்த,
சலனமற்ற உ வத்ைத என் கண்கள் ஒ ேபா ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. தனக்குப்
பின் றத்தில், திறக்கப்படாத
ைமகளின், கட்டவிழ்க்கப்படாத ந னங்களின் ஒ
குவியேலா ெரஃபரன்ஸ் பகுதிெயன்ற அந்த விசாலமான மங்கிய ெவ ைமக்கு
இ ளில் காவ
ந்த அவைன நான் சற் ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல. தனக்கு ன்னால்
வாச ல் காணப்பட்ட

ற் க்கணக்கான

ண்க

டேனா, அவற் க்கிைடயில்

கா யான ேமைஜ,நாற்கா க டேனா, மங்கலாகத் காணப்பட்ட அலமாாிக டேனா
தனக்குப் பின் றம் இ ளடர்ந்த த்தகக் குவியல்கேளாேடா அவ க்கு எந்த ஒ
சம்பந்த ம் உள்ளதாகத் ேதான்றவில்ைல.ஆனால், ஒ

ஆ ட்கால உ ப்பினனாகிய

என ேவதைனக்கும், ெவ ைம ணர்ச்சிக்கும், நிச்சய மின்ைமக்கும் அவனில்
நாெனா ஆசுவாசம் கண்ேடன். ஆ ட்கால அங்கத்தினர்களகிய எங்கள
பா காப்பிற்காகக் கு யமர்த்தி யி க்கும் ஒ சக்திையப்ேபால அவன் எனக்குக்
காணப்பட்டான். அந்த மங்கிய சாம்ராஜ்யத்தில், ஒ ேபா ம் ெவளிேய ேபாகாத ெரஃப
ரன்ஸ் த்தகங்க ம், இ ட் ல் த்தகக் கட் க மாகிய நிதிகைள எங்க க்காகக்
காத் ப் பத்திரப்ப த்தியி ந்த ஒ காவல் தம். நான் அவ டன் ேபசவில்ைல.
அவ

டன் ேபசி, அந்த இரகசிய அைறயின் நிசப்தத்திற்கு ஊ

விைளத்தால் என்ன

நடக்குேமா என்ற கவைல,ேபச ெந ங்கும்ேபாெதல்லாம் என்ைன சிந்தைன
வயப்ப த்திய . அ மட் மல்ல, அவனிடமி ந் பதிலாக ஏதாவ சப்தம் எ ெமன
நான் க த மில்ைல. நான் அவைனப் பார்த் அதிக நாட்களாகவில்ைல. எத்தைன
எதிர்பாராமல் அ ேநர்ந்தெதன நான் ெசால் விட்ேடனல்லவா.
ெரஃபரன்ஸ் பகுதியின் நிைலைம அப்ப ஏராளமான ண்கள் நிைறந்த ஒ சுரங்க
உலகேம ெரஃபரன்ஸ் பகுதி. இரண் ஓரங்களி ம் ஒவ்ெவா பல் கள் மங்கலாக
எாிந் இந்தச் சுரங்கத்ைத ஒளியால் இ ட்ட க்கின்றன. இம் மங்கிய ெவளிச் சத்தில்
ண்களின் க நிழல்க க்கிைடயில் இங்குமங்குமாக நி த்தப் பட்
க்கும்
தனியான அலமாாிகளில் சில கனமான த்தகங்களின் இ ண் பிாிக்கப்ப ட்ட
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உ வங்கள் காணப்ப கின்றன. இங்கு ஐந் மாதம் ெதாடர்ச்சியாக ெரஃபரன்ஸ்
நடத்திய என ஒ நண்பர் பிறகு ஆ மாதம் ஒ கண் ம த் வ வி தியில் கழித்தார்.
அவ ைடய ஒ கண் க்குப் ரணமான பார்ைவ இப்ேபா மில்ைல. ஐந் மாதம்
ெதாடர்ந் இங்கு வந் ெகாண்
ந்த அவ க்கு ெரஃபரன்ஸ் பகுதி கிளார்க்
என்ெறா ஆைளப்பற்றி இன் ம் ெதாி ெமனத் ேதான்றவில்ைல. ெரஃப்ரன்ஸ்
பகுதிையேய நிைறயப் ேபர்கள் பார்த்தி க்கிறார்கெளன் ெசால்ல
யா .
ணிவான மனங்ெகாண்ட சிலேர இங்ேக அ ர்வ சந்தர்ப்பங்களிலாவ இறங்கி
வ வ ண் . நான் பல ைற ைதர்யத்ைதத் திரட் க்ெகாண் இத் ண்களின்
சலனமற்ற உ வங்க

க்கிைடேய நடந்த ண் . என

மங்கிய நிழல்,

ண்கேளா

நிசப்தத்ைதக் கட் ப் பி ப்ப ம், என காேலாைச ஒ
ச்ைசப் ேபால அம் மங்கிய
இ ளில் உயர்வ மாக இ ந்த ண் . அவ்வலமாாிகளின் க த்த உ வங்கைளத்
ெதாட ம் பாிேசாதிக்க ம் நான் யற்சித்த ண் . இவற்ைறப் பாிேசாதித்ததில்
ஏராளமானைவ ம் அகராதிகளாகக் காணப்பட்டன. சிறிய ம் ெபாிய மான
அகராதிகள். அவற்ைறத் தவிர ஒ ெபாிய உடற்கூ
ல் இ ந்த . மற்ெறான்
சித்திரங்கள் அடங்கிய ஒ ெபாிய ைபபிள். இன் ம் இ வால் ம்களில் ஹாவ்லாக்
எல்
ன் 'ைஸக்காலஜி ஆஃப் ெஸக்ஸ்'. அங்குமிங்குமாகக் கண்ட மற்ற சில
த்தகங்கைள ம் நான் ஒ
ைற பாிேசாதித் ப் பார்த்ேதன். (எல்லாம் என் ெபன் டார்ச்சின் உதவிேயா தான்.) இப் த்தகங்கெளல்லாேம பிசாசுக் கைதகளாயி ந்தன.
ஒ

ைற, ஒ

த்தகத்தில் ஒ

பிசாசு,ஆளற்ற ஒ

ஒ வனின் பின்னால் சப்தமின்றிச் ெசல்

பாைதயில் நடந் ேபாகும்

ம் பயங்கரச் சித்திரத்ைதப் பார்த்தபிறகு,

நான் எப்ப அந்த அைரயி ளி
ந் விைறத் ம், ேசார் ற் ம், பின்னால் தி ம்பிப்
பார்த் க் ெகாண் ம் ப கேளறி ேமேல வந் ேசர்ந்ேதன் என் எனக்ேக ெதாியா .
ஆனால் இக்கும்ப ல் நான் கண் பி த்த இன்ெனா
த்தகம் ேஜ.
கி ஷ்ண ர்த்தியின் 'கெமன்ட்ாீஸ் ஆன் விங்'கின் இரண்டாம் பாகம். அன்
எனக்கு என்ைனத் தவிர இன் ெமா ஆள் அந்தச் சுரங்கத் ள் ஏகாந்தமாக
இ க்கிறார், இ ளில் மைறந் இ க்கிறார் என்பெதான் ம் ெதாியாம
ந்த .
எப்ப யானா ம் ஆ ட்கால அங்கத்தினர்களான எங்க க்கு இந்த ெரஃப்ரன்ஸ்
பகுதியிட ம் அத ைடய பா காப்பாளனிட ம் ெபாிய பாசம் உண்டாவ
இயற்ைகேய. ஏெனன்றால்,

ன் குறிப்பிட்ட ேபால இங்ேகதான் இழந்

மா அைறக க்குள் எறியப்படாத த்தகங்கள்; இங்ேகதான் இன்
அவிழ்க்கப்படேவண் ய த்தகக் கட் க்கள்.

ேபாகாத

ம்

ஆனால் ஸார், இன் என் அற்பமான வி ப்பத்திற்கும் ேபராைச ேயா திரட் க்
ெகாண்ட சமாதானத்திற்கும் க ைமயான ஒ காயம் ஏற்பட்
க்கிற . நான்
கிேறன். இனிேமல்
அவசரப்பட் இந்தக் குற்றச்சாட்ைட, இந்த விண்ணப்பைத எ
என்னால் காத்தி க்க
யா . ெரஃபரன்ஸ் பகுதியி ைடய அழி ம்
ஆரம்பித் விட்டெதன் நான் பயப்ப கிேறன். இன் காைல நான் ெரஃபரன்ஸ்
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பகுதிக்குள் ைழந் ேபாய்க்ெகாண்
ந்ேதன். அங்ேக, ஏேதா ஒ தாங்க
யாத
நாற்றம் பரவியி ப்பதாக எனக்குத் ேதான்றிய . இதன் காரணத்ைதத்
ேத வதனிைடயில் அந்த ஆஃபீஸ் அைறக்குள் நீட் ய என் ெபன் - டார்ச்சின்
ெவளிச்சத்தில் ெரஃபன்ஸ் பகுதி கிளார்க் க்குமாட் க்ெகாண் இறந்
ெதாங்குவைதேய நான் கண்ேடன். அவன் க்குமாட் ச் ெசத்தி க்கிறான். அவன்
இப்ப த் ெதாங்கத் ெதாடங்கி ன் நாட்களாவ ஆகியி க்கேவண் ம். இதன்
ெபா ள் என்ன? இனிேமல் என்ன நடக்கப்ேபாகிற ? ெரஃபரன்ஸ் பகுதியின்
பாரத்ைதத் தாங்க இனி யாராவ

வ வார்களா? அங்குள்ள த்தகங்க

ம்

ஒவ்ெவான்றாக இனி ெவளிேய ெசல்லா ெதன் என்ன நிச்சயம்? நான் உடேனேய
ஆ ட்கால அங்கத்தினர்களின் ஒ அசாதாரணக் கூட்டத்ைதக் கூட் கிேறன். அேநகம்
நடவ க்ைககைளப் பற்றி அவசரமாகச் சிந்திக்கேவண் யி க்கிற . அவற்றின் ஒ
பாகம் மட் ேம நான் உங்கள் ன் ைவக்கும் இந்த எளிைமயான குற்றச்சாட் .
கட ேள இனி என்ன நடக்கும்?
------------------------15. குற்றப் பத்திாிைகக்குப் பதில்
நான், ெக.ஸத்ய பன், கடந்த பதிைனந் வ டங்களாகத் தங்கள் ஆஃபி ல் ஒ
ஏவலாளாகப் பணி ாிந் வ கிேறன். இக் காலம்
ம் என்னிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட ேவைலகைள ைறயாக ம் மனப் ர்வமாக ம் ெசய்
த்ேதன் என்பதற்கான ஒேர சாட்சி என் மனச்சாட்சி மட் ேம. இந்த
ப்பத்திெயான்பதாம் வயதில் எனக்கு ேநாிட்ட இந்த அவலத்திற்கு நான் யாைரக்
குற்றம் ெசால்ல, என் விதிையப் பழிப்பைதத் தவிர.
என்ைன ஸர்
ந் ஸஸ்ெபண்ட் ெசய்த நாள் தல் என உறக்கத்தின் ேவர்
உலரத் ெதாடங்கிய . ற்றியம்பத்தா
பாய் சம்பளம் வாங்கும் ஒ ஏவலா க்கு
ஸஸ்ெபன்ஷன் காலத்தில் கிைடக்கும் அ ஸ்ெடன்ஸ் அலவன்ைஸ ைவத் க்
ெகாண்

இந் நகரத்தில் வாழ

மா? என்ற விஷயம் தாங்கள் ஊகிக்கேவண் ய

ஒன் . சு கமானவ ம், இத்தைன இளம் வயதில் உயர் பதவிைய அைடந்தவ மான
தாங்கள் என்னிடம் இப்ப நடந் ெகாள் ர்கெளன் நான் கனவில்கூடக்
க தவில்ைல. தங்கைளக் குறித் நான் சில விஷயங்கைளத்
ெதாிந் ெகாண்
ந்ேதன். தாங்கள் ப க்கும் காலத்தில் ற்ேபாக்கு மாணவ
அணியின் ன் வாிைசயில் இ ந்தீர்கள் என் ம், உைழப்பாளிகளின் ண்ணியல்
ேகாட்பாட் ல் தாங்கள் இப்ேபா ம் நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கீறீர்கள் என் ம் நான்
ெகாண்
ந்த நம்பிக்ைக உைலந் வி ந் விட்ட .
எனக்குக் குற்றப் பத்திாிைக தந்த தினம், தங்கள அைறக்கு ன் ெவகுேநரம் நின்ற
பிறகு தங்கைளச் சந்திக்க வாய்ப் க் கிைடத்த . தாங்கள் ாிவால்விங் ேசாில்
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சாய்ந்தமர்ந் இங்கிலீஷ் பத்திாிைக ப த் க் ெகாண்
ந்தீர்கள். என்ைனக்
கண்டேபா ேகாபத்ேதா ம் ெவ ப்ேபா ம் பத்திாிைகைய ேமைஜேமல் ைவத்தீர்கள்.
அன் கூறிய வார்த்ைதகள் ஒ ேவைள உங்க க்கு இன் நிைனவி க்கா . எனக்கு
அவற்ைற மறக்க

யா , ஸார், அம் ேபால அைவ என்

ள் ைதத்த .

எனக்குக் கூறேவண் யி ந்தைதக் ேகட்கத் தங்க க்கு ேநர ம் வசதி ம் இல்ைல.
எவ்வள
ேமா அவ்வள சீக்கிரம் இந்த அைறயி
ந் ெவளிேய
ேபாயிட ம். இல்லாவிட்டால் ெவளிேயற்ற ேவ சில நடவ க்ைககைள
எ க்கேவண் வ ம்.
நான் கூப்பிய ைககைளப் பிாிக்கேவயில்ைல. உங்க ைடய ஏவலாள் நீங்கள்
ைகெய த்திட்ட ஃைபல்கைள எ த் க்ெகாண் ேபாகும்ேபா தன் ெச ப் க்
காலால் என் கால் விரைல மிதித்தான். நா ம் ஒ ஏவலாள் தான் ஸார். ஒ ெச ப்
வாங்கக்கூட வைகயில்லாத ஏவலாள். ஏெனன்றால், அப்ேபா இக்
குற்றவாளிக்கூண்
ந் எப்ப வி தைலயாவ என்ற சிந்தைன
மட் ேமயி ந்த என் மனதில்.
'என்ைனக் காப்பாத்த

ம் ஸார்' என்

ஓங்கிக் குத்தி 'ெகட்அ ட்' என்

நான் அரற்றியேபா

தாங்கள் ேமைஜேமல்

அலறினீர்கள்.

ஸத்ய பன் என்ைறக்கும் பணிவானவன். அந்த நிமிஷேம ெவளிேய ெசன்ேறன்.
அைறக்கு ெவளிேய, 'காட் இஸ் ட் த்' என் பின்னியி ந்த கயிற் க் கால்மிதியில்
குற்றப் பத்திாிைகைய மடக்கிப் பி த் க்ெகாண் நான் நின்ேறன்.
அப்ேபா தான் உங்கள் ஏவலாள் வந்
என்ைனக் கூப்பி கிறீர்கள் என் ேகட்
உற்சாகத்தின் வசந்தம் மலர்ந்த .

என்ைனக் கூப்பிட்டான். தாங்கள்
அந்த நிமிஷத்தில் என் மனத்தில்

தங்க ைடய கன்னங்கள் ெபா
ற் ச் சிவந்தி ந்தன. கீழிறங்கிய கி தாைவ
அைளந்தவா கரகரப்பான் குர ல் தாங்கள் கூறினீர்கள்:
"பத் நா க்குள் பதில் தர ம். காலக்ெக நீட் த் தர
யா . பதில்
தரைலயானால் எக்ஸ்பார்ட் விதிக்காளாக ம். நீங்கள் ஒ விஷயத்ைத நிைன
வச்சுக்கிற நல்ல . குற்றத்ைத ம த்தால் நாங்கள் சாட்சிகைள உபேயாகிப்ேபாம்.
பிறகு சர்
ல் ைவத்தி க்க மாட்ேடாம். குற்றத்ைத ஒப் க்ெகாண்டால்
தண்டைனயின் கனம் குைற ம். ேபாகலாம்,"
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நான் இன்ெனா தடைவ கும்பிட் விட் ெவளிேய வந்ேதன். சில ப கைள ம்
இரண் வராந்தாக்கைள ம் தாண் ேனன். நான் ேவைல ெசய்த ெடஸ்பாட்ச்
ெசக்ஷைன ரத்தி
ந் ேநாக்கியவா ெப
ச்சுவிட்ேடன். பைச காய்ச்சும்
மணத்ைத ம், அரக்கு உ கும்ேபா
இனிேமல் சுவாசிக்க

உண்டாகும் கனத்த ெந ைய ம் எனக்கு

மா? ெதாட்ட இடெமல்லாம் ஒட் க்ெகாள்

அைறக்குள் எனக்கு இனிேமல்

ம் அந்த

ைழ ம் அதி ஷ்டம் உண்டாகுேமா?

குற்றப் பத்திாிைக ைகயி
க்கும்ேபா எனக்ெகா ேவ க்ைக ேதான் கிற .
என ெபயர் ஸத்ய பனல்லவா. யார் எனக்கு இந்தப் ெபயாிட்டார்கள். சத்யத்தின்
உ வம்! நல்ல ேவ க்ைக. அம்மா க்குத்தான் இப் ெபயர் த ல் ேதான்றியி க்கும்;
அப்பா க்குத் ேதான்ற வழியில்ைல. ஏெனன்றால் எனக்கு ஒ வயசு
நிைறந்தேபா தான் அப்பா ஒன்றைர வ ட சிைறத்தண்டைன
ந் ெவளிேய
வந்தார்.
மாியாைதக்குாிய ஐயா, அப்பா ெசய்த குற்றம் என்னெவன் ெதாிய ேவண்டாமா.
இ ம் க் கடப்பாைரயால் அ த் இ யன் ராமன் பிள்ைள என்ற ெபயர் ெகாண்ட ஒ
ஸப் - இன்ஸ்ெபக்டாின் ேதாள் எ ம்ைபத் ளாக்கினார். அப்பா குற்றம்
ெசய் விட் த்தான் தண்டைன அ பவித்தார். மகேனா என்றால் குற்றம் ெசய்யாமல்
தண்டைன அ பவிக்கப்ேபாகிறான்.
ேபார்ட் க்ேகாவில் ைவத் தான் நான் என குற்றப் பத்திாிைகையப் பிாித்
ேநாக்கிேனன். என நரம் களில் இரத்தம் உைறந் ேபாயிற் . என இதயத்தின்
ப் நின்ற . என கண்மணிக்கு ன் க ப் த் திைர வந்
ய .
இெதன்ன உலகம் ஸார். மனஸா, வாக்கா, கர்மமா? எனக்குத் ெதாியா . நான்
லஞ்சம் வாங்கிேனனாம்! ேவ எ
ம் ெபா க்கலாம். இ மட் ம்
யா . என
விேராதிகளில் யாேரா தங்கைள ேவண் ெமன்ேற தப்பான அபிப்பிராயம் ெகாள்ளச்
ெசய்ய யற்சிக்கிறார்கள் என் ெசால்வ ம் சாியில்ைல. ஏெனன்றால் எனக்கு
விேராதிகளில்ைல. இெதன்ன மாயம். என்ேமல் சுமத்தப்பட்
க்கும் குற்றங்கள்
மிக ம் விசித்திரமானைவதான்.
ஒன் : ப்ராவிடண்ட் ஃபண்
ந் தன் மகளின் தி மணத் ேதைவக்காக ஆயிரம்
பாய் நான் - ாீஃபண்டபிள் அட்வான்சுக்காக விண்ணப்பித்த ெஹட்கான்ஸ்டபிள் பி.
ெக. குஞ்சு ெமாய்தீனிடமி ந் பத்
பாய் லஞ்சம் வாங்கிக்ெகாண் சம்பந்தப்பட்ட
ெஸக்ஷன் கிளார்க்ைகப் பார்த் ச் ெசால் மிக விைரவில் காாியத்ைதச்
சாதித் க் ெகா த்த .
இரண் : ெபன்ஷன் வாங்கிய தா காபீஸ் ைடப்பிஸ்ட்
பி. குஞ்சுராமன்
பிள்ைளயிடமி ந் பதிைனந்
பாய் லஞ்சம் வாங்கிக் ெகாண் சம்பந்தப்பட்ட
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கிளார்க்ைகக் கண் , ெபன்ஷ
ெகா த்த .

ம் கிராஜூ விட்

ம் ஒேர வாரத்தில் சமாளித் க்

ன் : ெம கல் காேலஜ் அ ஸ்டண்ட் ப்ேராஃபஸர் டாக்டர் குஞ்ஞீணி நாய க்கு
ஸரண்டர் - லீ ஸாலாி டன் இரண் மாதத் சம்பள ட்பட ஆயிரத்
ந் ற் ச்
சில்வானம் பாயின் ேப - ஸ் ப் வாங்கிக் ெகா த் ட்ரஷாி காப்பி சட்ெடன்
கிைடக்கச் ெசய்கிேறன் என்ற நிபந்தைனயில் ஐந்
பாய் வாங்கிக்ெகாண்ட .
என் கண்கள் நிைறந் வழிந்தன. ெவளிேய ெவயில் எாிகிற . என் ெதாண்ைட
வறண்ட . வாட்டர் கூலர் ெகட் ப்ேபாயி க்கிற . இல்லாவிட்டால் இ டம்ளர்
குளிர்ந்த நீர் கு த்தி க்கலாமாயி ந்த .
ஸார், நான் என்ைனேய ேதற்றிக்ெகாள்ள

யன்ேறன். என் தள ம் மனதிற்குத்

தாங்கு ண்களைமக்க நான் பா பட்ேடன். நான் கூப்பிட்ேடன், ேடய், ஸத்ய பா!
ப
ட்டாேள! உனக்கு இத்தைன ைளயில்லாமப் ேபாச்ேச! நீ கனவில்கூட
நிைனக்காத ஒ குற்றத்திற்காக நீ தண்டைன ெபறமாட்டாய். உனக்கு நீதி கிட் ம்.
எளியவ க்கு நீதி கிைடக்கல்ைலன்னா ேவ யா க்கடா இங்ேக நீதி கிைடக்கும்?
ைதாியமாயி . இைளஞரான உன் ேமலதிகாாி உைழப்பாளிகளின் ேகாட் பா களில்
மிக ம் நம்பிக்ைக ள்ளவர். உனக்கு ஒ மண் ம் ஆகா .
நான் ஆஃபீஸ் ேகட்ைடத் தாண் ேனன். வாகனங்கள் என்ைன விேராதியாக
நிைனத் விட்டன என் ேதான்றத்தக்க விதத்திேலேய ஹார ம் ஹீர ம் அ த்தன.
காஃபி ஹ
பார்த்தேபா

ந் ெவளிேய வந்த ேகாவிந்த ம், தாமஸும்,அச்சுத ம் என்ைனப்
நின்றனர். இந்தக் குமாஸ்தாக்க க்கு நான் மிக ம் ேவண்டப்பட்டவன்.

எெலக்ட்ாி
பில் கட் வ , ெடய்ாியி
ந் பால் கூப்பன் வாங்குவ , ட்ரஷாியில்
சலான் கட் வ ேபான்ற ேவைலகைளெயல்லாம் நான் இவர்க க்குச் ெசய்
ெகா ப்ேபன்.

தல் ேததியன்

இவர்கெளல்லாம் 'ஸத்ய பா, காஃபி கு ச்சுக்ேகா'

ன் ெசால் ஒ
பாய் ெகா ப்ப ண் . ஆனால் இந்தவாட் , அைதத் தவிர
இரண் ரண்
பாய் தம் பாக்கட் ல் ேபாட் த்தந்தார்கள். என இந்த
ேவதைனயான நிைலைமைய அறிந்ததினால் இ க்கலாம். அவர்கள
கத்தில்
இரக்கத்தின் வா ய க்கள் இ ந்தன. எனக்கு எ
ம் ெசால்ல
யவில்ைல. நட்பின்
ன்னால் என ெதாண்ைட அைடத்த . நான் கத்ைதக் குனிந் நடந்ேதன்.
ெசக்ரட்ேடாியட் ன் பாைதயில் வழக்கத்ைதவிட அதிகமான கூட்டம்
காணப்பட்ட . காற்றில் சிவப் க் ெகா கள் பறந் விைளயா கின்றன. நிழ
நின் நான் அைத ேநாக்கியி ந்தேபா ஒ ேபாலீஸ்காரன் என் பக்கத்தில்

ல்

ஓ வந்தான். என் ேதாளில் ைக ைவத் நட் டன் உபேதசித்தான். "ஸார், இங்க
நிக்காதிங்க. இவங்க கலாட்டா பண் வாங்க. அந்த மாதிாி ைடப் ஆசாமிங்க.

187
ெகா ையப் பாக்க யா. அதனால சட்
இங்கி ந் ேபாயி ங்க. லாத்திக்கு,
ெசாந்தக்காரர்கைளேயா ெதாிஞ்சவங்கைளேயா வித்தியாசமாத் ெதாியா ."
ேபாலீஸ்காராின் அவசரத்ைதப் பார்த் நான் ஓடவில்ைல. ஆனா ம் உள் ர
பயமாயி ந்த . நான் அந்த பயத்ைத மைறத் க்ெகாண் ெம வாக நடந்ேதன்.
ேபாலீஸ்காரன் ெகாஞ்ச ரம் என்ேனா வந்தான். அவன்
ெசால் க்ெகாண்
ந்தான்: நீங்களான னாலதான் எனக்குக் கஷ்டம். உபகாரம்
ெசய்தவங்கைள என்னால மறக்க
யா ஸார். அ என் க்னஸ்."
ேபாலீஸ்காரன் விைடெபற் க்ெகாண்

ேபானான்.

திடீெரன் ஒ
ழக்கம். லாத்தி சார்ஜ். ஆட்கள் சிதறினர். ட் ன் சப்த ம்
கூக்குர ம் ெந ங்கி வ கின்றன. நான் இட பக்கமி ந்த வழியில் ைழந்
ஓ ேனன்.
வாடைக அைறைய அைடந்த பின்

ம் என்

ச்சிைறப் நின்றி க்கவில்ைல. நான்

ேயாசித் ப்பார்க்கிேறன், ஸார். அந்தப் ேபாலீஸ்காரன் உபேதசம்
பண்ணியி க்காவிட்டால் நான் இப்ேபா ஆஸ்பத்திாியிலல்லவா இ ந்தி ப்ேபன்.
பா ங்கள் ஸார், குைறந்த வ மானக்கார க்குக் குைறந்த வ மானக்காரனிட ள்ள
மதிப்ைப. ஆனால் ஒேர ஒ சந்ேதகம் மட் ம் பாக்கியி ந்த . உதவி ெசய்தவர்கைள
மறக்க

யா

- அப்ப

இப்ப ன்

அந்தப் ேபாலீஸ்காரன் ெசான்னானில்ைலயா?

அெதன்ன? நான் மண்ைடைய உைடச்சுக்கல்ைல. ேபாலீஸ்கார க்கு ஆள்
மாறிப்ேபாயி க்கும். ஆனா ம் ேபாலீஸ்காரங்களிேல ம் இ க்காங்கேள
இப்ப ப்பட்ட மனிதாபிமானிகள்.
என் வாடைக அைறைய நீங்க பார்த்ததில்ைல. பார்த்தி ந்தால் இந்த ஏைழையக்
கஷ்டப்ப த்த உங்க க்கு மன வந்தி க்கா . ஆக ெமாத்தம் இ க்கிற ஒேர
ஜன்ன ன் பக்கத்தில், அ த்த கட்டடத் ச் சுவர். என் அைறக்குள் காற் ம்
ெவளிச்ச ம் ைழய விடாம ஒ ராட்சசைனப்ேபால அ நிற்கிற . ேபர்ெபற்ற ஒ
நகர க்யஸ்தனின் இரண் மா க்கட்டடம் அ . அ ேபாகட் ம். என் அைறக்குள்
பா ங்க. நான், ஒ ஸ்டவ், இரண்
அதில் சில கசங்கின உ ப் க்க

அ

மினியப் பாத்திரங்கள், ஒ

ம். அவ்வள தான். ஸார், நான் ஒ

ெகா

ேரஷன் கார்

வாங்க என்ன பா பட்ேடன் ெதாி மா? காைலயில் கஞ்சி கு ச்சு, மத்யானத் க்கு
ேசா கட் ெய த் க்கிட் நான் ஆஃபீசுக்குப் ேபாக ம். சத் ண
குைறவானதினால் எனக்கு ச ம வியாதி இ க்கு.

ம்
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ஒ தவ நடந் ேபாச்சு. பத்திாிைக வாங்கிப் ப க்கும்ப யா எனக்ெகாண் ம்
சம்பளத்தில் மிச்சம் ெகைடயா . அதனால ேரஷன் கார்ைடப்
ப்பிக்கேவண் ய
நாள் எல்லாம் ெதாியேவயில்ைல.
ேபானவாரம் எனக்கு ேரஷன் கிைடக்கைல. ஸஸ்ெபன்ஷன்ல இ ந்ததினால
எனக்கு நிைறய ேநரம் இ ந்த . ேரஷனிங் ஆஃபீசைரப் ேபாய்ப் பார்த்ேதன். என்ைன
அவர் விரட் னார். எனக்கு ேரஷன் கார் ேதைவயில்ைலன் ம், சாப்பிட ம்னா
ப்பிக்கிற ேததிைய நிைன வச்சி ப்ேபன். அப்ப ன்ெனல்லாம் ெசான்னார்.
என்னவானா ம் ெகாஞ்சம் தாமதமாகும். இரண்
வாரம் இனிேம ேஹாட்டல்ல
சாப்பிட்டாப் ேபா ம். என்ன ெசய்யற ண்
ெதாியைல.
ச் சம்பளம் கிைடச்ேச
வாழ்க்ைக நடத்தக் கஷ்டப்படற நான், ஸஸ்ெபன்ஷன் சமயத் ல கிைடக்கிற
ெதாைகைய வச்சு எப்ப வா ற மன ைடந் ேரஷன் ஆஃபீ ன் வராந்தாவிேல
நின்ேனன்.
ஒ ஆள்
கில் தட் னேபா தான் எனக்கு சுயநிைன வந்திச்சு. தைல நைரத்த
அந்த மனிதன் என்ைனப் பார்த் ச் சிாித்தான். எனக்கு ஞாபகப்ப த்திக்கேவ
யைல. ஆனா ம் நா ம் சிாிச்ேசன்.
என்ன இங்ேக என் ேகட்டேபா நான் க்கத்ைத ஆற்றிக் ெகாள்வதற்காக
எல்லாவற்ைற ம் திறந் ெசான்ேனன். ெராம்ப சுலபமான காாியங்கிற மாதிாி
எங்ைகயி
ந் ேரஷன் கார்ைட வாங்கிக்ெகாண் அந்த மனிதன் உள்ேள
ேபானான். நான் அப்பக்கூட என் கட் ைவத்தி ந்த நிைனைவ அவிழ்த் ப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்ேதன். எங்ேக பார்த்ேதாம்? ேகட்கிற நல்லாயி க்கா . என்
ஞாபகச்சக்திக் குைற க்கு இ ேபால ஏராளம் உதாரணங்க ண் .
சு க்கமாகச் ெசால்ேறன் ஸார். அைர மணி ேநரத் க்குள்ள எனக்குப்
ப்பித்த
ேரஷன் கார் ெகைடச்சு த் . அந்த மனிதன் என்கிட்ட ெசான்னான். ெபன்ஷன்
வாங்கிட்டா ம் ஆஃபீச க்கு தான் ெராம்ப ேவண் யவன் .
சட்ெடன் பாைதயில் ஒ ஆைளப் பார்த்தேபா
அந்த வயசாளி ெவளிேய ேபாய்விட்டான்.
குற்றப் பத்திாிக்ைகக்குப் பதி

ேபாட் மா என்

ேகட் விட்

ல் இைதெயல்லாெம க்குச் ெசால்றான்

உங்க க்குத் ேதான்றலாம். தங்க க்கு இளம் வயசு, ஸார். உலக அ பவம் இல்ைல.
உலகத் ல நீங்க ம் நா ம் மட் மில்ைலேய. ேகாடா ேகா மனித உயிர்கள்
உண் . அவர்களில் ஒன்ேறா இரண்ேடா பரந்த இதய ள்ளவைர இங்ேக
பாிச்சயப்ப த் கிேறன், அவ்வள

தான். மன்னிக்க

ம், ஸார்.
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பத் நாட்கள்தாேன பதில் ெகா க்கத் தந்தி ந்த . ஐந் நாட்கள் ஆயின. பக ல்
ங்குவதனால் இரவில் க்கமில்ைல. இரவில் க்கம் இல்லாததினால்
ர்ச்ெசாப்பனம் கண்
க்கிவாாிப்ேபாட் எ ந்தி க்கிறதில்ைல.
உடம்
ம் ெராம்பச் ெசாறிகிற . கஞ்சி ம் சி பய ம் ெதாடர்ந்
சாப்பிட் க்கிட்
க்ேகன். வாரத்தில் ஒ தடைவதான் ெகாஞ்சம் எண்ெணய்
தைலயில் ைவக்கிற . பின்ேன ெசாறி எப்ப

வராமல் இ க்கும்? இர

வ ம்

ெசாறிந்த , உடம்பில் நிைறயக் கீறல்கள். ெபா க்க
யாமப் ேபான ம் நான்
ெம கல் காேலஜ் ஆஸ்பத்திாிக்குப் ேபாகத் தீர்மானிச்ேசன்.
நீண்ட க் வில் நான் ெவகுேநரம் காத்
பின்னாலாயிற் .

நின்ேறன். கைடசியில் க்

என்

ஹாஃப் ேடார் திறந் நான் டாக்டைரக் கும்பிட்ேடன். டாக்டர் மனம் திறந்
சிாித்தார். என்ைனப் பி த் ஸ்
ல் உட்காரைவத்தார். என ேநாய்பற்றிய
விவரங்கைள விசாாித்தார். என் உடற்பாகங்கைள சிரத்ைத டன் பாிேசாதைன
ெசய்தார். மாத்திைர எ தினார்.
அவர் ெசான்னார்: இந்த மாத்திைர இங்ேக கிைடயா . ெவளிேயயி ந்
வாங்க ம்.
ெராம்ப விைல. ஒண் க்கு அ பத்தஞ்சு ைபசாேவா என்னேவா ஆகும்.
உங்க க்குக் கஷ்டம்.
டாக்டர் ேமைஜ

ராயைர இ த் த் திறந்தார்.

கம்ெபனிக்காரங்க தந்த . இத எ த் க்குங்க.
நான் ஸ்தம்பித்

நின் விட்ேடன். கவர்ன்ெமன்ட் ஆஸ்பத்திாி டாக்டர்களில்

இத்தைன நல்லவர் ஒ வரா?
நான் எ ந்

கும்பிட்ேடன்.

இப்ெபா
அவர் ெசான்னார்: இைதச் சாப்பிட்டா ரணமா குணமாகும்.
இல்லாட்டா வாங்க.... தயங்கேவண்டாம்... நீங்கள் எனக்காக ட்ரஷாிக்கும் அங்க ம்
இங்க ம்
ஓ னீங்கள்ேள.
சந்ேதகத்ைதத் தீர்த் க்ெகாள்ள நா உயர்வதற்குள் அ த்த ேநாயாளி ஸ்
அமர்ந்தான். நான் ெவளிேய ேபாேனன்.

ல்
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ஆள் மாறிப்ேபாயி க்கலாம். ஒேர

கச்சாயல் உள்ள பல ம் இ க்காங்கேள இந்த

ேபாமியில். எனக்ெகா தந்திரம் ேதான்றிய . எப்ப ேயா ஆகட் ம், சும்மா மாத்திைர
கிைடச்சு ல்ேல. சீக்கிரமா இங்கி ந் ேபாயிட ம். ஆள மாறிப்ேபாச்சுன்
டாக்டர் தி ம்பிக் கூப்பிட் ட்டா.
என் மாியாைதக்குாிய ேமலதிகாாி, இந்த டாக்டைரப் பார்த் க்
கற் க்ெகாள் ங்கள். என்ைனவிட நா மடங்குச் சம்பளம் வாங்கும் ம ஷன். அந்த
நடத்ைதையப் பாத்தீங்களா. ம ந் சாப்பிடாமேலேய என் வியாதி பாதி
குைறஞ்ச ேபால.
மணி ேநரங்கள் உதிர்கின்றன. என தினங்கள் எண்ணப்பட் விட்டன. எ
ைறகள் உங்கள் ைகயில் ரப்பர்ேபால. நான் ைகய ம்ேபா அைவ
உ க்காகிவி கின்றன. ஆச்சாியம்தான்.

ம்

இன் ஐந் மணிக்குப் பத்தாம்நாள் தீ கிற . இன் காைலயி ம் நான்
தங்கைளக் காண ஒ
யற்சி ெசய்ேதன். தல் ைற அ மதி ம க்கப்பட்ட .
நீங்கள் யாேரா ெபாிய மனிதர்களிடம் க்கியமான சில விஷயங்கைளக் குறித் ப்
ேபசிக் ெகாண்
ந்தீர்களாம். ஒ மணி ேநரத்திற்குப் பிறகு நான் தி ம்ப ம் வந்ேதன்.
சி ங்கிக் ெகாண் தான் உங்கள் ஏவலாள் அந்த வாசைலத் திறந் விட்டான்.
தங்கள் ன் நிற்ைகயில் என் கண்கள் நிைறந்
என்ைனக் காப்பாற்ற ம் ஸார். என்ன ெசான்னா
யாரா ம் என்ைனக் காப்பாற்ற
யா .

ம்பிக் ெகாண்
ந்தன.
ம் உங்கைளத் தவிர ேவ

தாங்கள்
ஓைச டன்

ந்த ஃைபைல டக்ெகன்

வத்ைதச் சுளித்
னீர்கள்.

பதில் ெகாண்

ேநாக்கிக்ெகாண்

வந்தி க்கீங்களா?

இல்ைல. நான் லம்பிேனன்.
இன்ைறக்கு. ஐந் க்கு ன்னால கிைடக்க ம். இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும்
எனக்ேக ெதாியா . லஞ்சக் ேகஸ். குற்றத்ைத ஒப் க்ெகாள்வ தான் நல்ல . ப்ளீஸ்
ெகட்ட ட்.
என ரணத்தில் ஊசி ைனகள் இறங்கின. ஹா
ம் மற்ற இடங்களி
சக ஊழியர்கள் கவனமாக ேவைல பார்க்கிறார்கள். என் உடம் வியர்த்
வழிந் ெகாண்

ந்த . நம்ம ஆஃபீ

ம் என

ல் அந்தப் ெபாிய ஆலமரம் இல்ேல, அதன்
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கீேழ ேபாய் நின்ேறன். என் வியர்ைவ எப்ேபா ம் வற்றாெதன்
ேதான்றிய .

எனக்குத்

நான் தைலைய உயர்த்தியேபா
னியன் ஆஃபீைஸ கண்ேடன். என் மனெம ம்
இரவில் ஒ நட்சத்திரம் உதித்த . இத்தைன நாள் என்ன ெசய் ெகாண்
ந்தாய்
என் ெசக்ரட்டாி ேகட்கும்ேபா என்ன பதில் ெசால்வ ? ெசால்லலாேம: ெசய்யாத
ஒ குற்றத்திற்கு நான் எதற்காக பதில் ெகா க்க ம் என்
ேயாசித் க்ெகாண்
ந்ேதன் இத்தைன காலம்.
நான் ப கள் ஏறிேனன். ெசகரட்டாி என்னேவா
எ திக்ெகாண்
ந்தார். சற் ேநரம் நின்ேறன். ஒ
ெசக்ரட்டாி கத்ைத உயர்த்தினார்.

க்கியமாக
தடைவ இ மியேபா தான்

ஹேலா ஸத்ய பன் விஷயத்ைத நானறிந்ேதன். சீஃப்ைப ேநாில் பார்த் ச்
ெசால்ல யா?
ெசான்ேனன் ஸார். ஒ

பிரேயாசன ம் இல்ைல.

ட் க்குப் ேபாய் பார்த்தி க்கலாேம.
ஒன் ம் ெசால்வதற்கில்ைல.

க்கம்

ங்கி நிற்கிற . ேபாகவில்ைல ஸார்.

ெசக்ரட்டாி னகினார். ெதாடர்ந் எ திக்ெகாண்
ெச த்தினார். பட்ெடன் தைலைய உயர்த்தினார்.

ந்ததில் கவனம்

இந்த ேநாட்டீைஸ எ தினப் றம் நான் சீஃப்ைபப் பார்க்கிேறன் நில்

ங்க.

நான் ெசக்ரட்டாியின் ேமைஜப் பக்கத்தில் நின்ேறன்.
ெசக்ரட்டாி எ திக்ெகாண்
ந்தார். சில ைடய வாைய
க் கட் , ஒ
பகுதியினாின் கு கிய மனப்பான்ைம ண்ட அரசிய
ந் உண்டான ேமைடயாக
இந்த அைமப்ைப மாற் வதற்கான ஈனமான தந்திரத்தின் ஒ பாகமாக அைதக்
காணேவண் யி க்கிற . இந்தத் ண்டா ம் ேபாக்குகைள இந்த ஆபீ ன் ேமன்ைம
தங்கிய அங்கத்தினர்கள் எதிர்த் த் ேதால்வியைடயச் ெசய்வார்கெளன் ம், இப் திய
'ஜனாதிபத்யவாதி'கைள மற்றத்

ைறகளி

ப்பைதப் ேபால் அங்ேக ம்

தனிப்ப த் வார்கள் என் ம், எனக்கு நிச்சயமாகத் ெதாி ம். வணக்கங்க
வாங்க...

டன்...
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குற்றப் பத்திாிைகைய ெசக்ரட்டாி வாங்கினார்.
நான் ெசக்ரட்டாியின் பின்னால் நடந்ேதன். என் மனதின் இரவில் இன் ம் நிைறய
நட்சத்திரங்கள் உதித் உயரத் ெதாடங்கின. நான் காப்பாற்றப் ப ேவன்.
ெசக்ரட்டாி சீஃபின் அைறக்குள் ேபானார். நான் ஒ
ைலயில் சுவாில் நகத்தால்
கூடத் ெதாடாமல் நின்ேறன். என் ைக கால்கள் கவைலயின் சில் ப்பில்
விைறத் க்ெகாண்
ந்தன.
ஒ எதிர்பாராத நிமிடத்தில் ஓைச டன் வாசைலத் திறந் ெகாண்
ெவளிேய வந்தார்.
குற்றப் பத்திாிைகைய அலட்சியமாக என்
கண்கள் சிவந்தி ந்தன.
ெசக்ரட்டாியின் குரல்:
லஞ்சம் வாங்கியவைனக் காப்பாற் ம்ப

ெசக்ரட்டாி

ன்னால் எறிந்தார். ெசக்ரட்டாியின்

யா ம் எங்ேக ம் ெசால்லவில்ைல.

நக்கிப் பிச்ைச வாங்கறேபா ேயாசிச்சி க்க ம். ேபாலீஸ் காரன், ெபன்ஷன் ஆசாமி,
டாக்டர் இவங்க ைடய ாிட்டன் கம்ப்ெளய்ண்ட்ைஸ எ த் எனக்குக் காட் னார்.
என் ேதால் சு ங்கிப் ேபாச்சு.
ேவண்டாம். எனக்கு இெதாண் ம் ேகட்க ேவண் யதில்ைல. இவங்க ைடய
கம்ப்ெளயிண்ட் மட் மானா சாட்சியில்ைலன் ெசால் த் தப்பலாம். நீங்க காசு
வாங்கறைதப் பார்த்ததாகச் சம்பந்தப்பட்ட ெசக்ஷன் கிளார்க்குகள் எ திக்
ெகா த்தி க்கிறார்கள்.
கு சார், பச்ைசப்
கா, ேகாவிந்த

கு.
ம், தாமஸூம், அச்சுத

ம் ைகப்பட எ திக் ெகா த்த

ேகா?... ேபா ம்... ேபா ம். இப்ப நக்கித் தனமா லஞ்சம் வாங்கும்
ஒங்க க்ெகல்லாம் ெசக்ரட்டாியா இ க்கிறேத எனக்கு அவமானம். நீங்க எங்க
ேபாய்த் ெதாைலஞ்சா ம் எனக்ெகாண் மில்ைல.
ெசக்ரட்டாி ப யிறங்கிப் ேபானேபா
உரக்க அழத் ேதான்றிய .

ஒ

சின்னக் குழந்ைதையப் ேபால எனக்கு
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மதிப்பிற்குாிய ேமலதிகாாி, இனி நான் என்ன ெசய்யேவண் ம்? எவ்வள

ேநரம் இப்ப க் கண்கைளத் ைடத் க்ெகாண் நிற்ப ? உைழப்பாளியின்
ேகாட்பாட்ைட மனவைறக்குள் ேபாட் ப் ட் ச் சாவிையக் கிணற்றில்
ேபாட் விட் க் ைகைய சி நடக்கும் தாங்க ம், கதைவப் ட் , ேகாட்பா கைள,
ற்றத்தில் மட் ம் உலவ அ மதிக்கும் ெசக்ரட்டாி ம் என்ைனப் றக்கணித்த
சூழ்நிைலயில் நான் என்ன ெசய்யேவண் ம்? ‘
நகமில்லாம

க்குப் பிறந்தால்

க்கா ’ என்ற பழெமாழிைய நிைனத் , உங்கள் வாசற்கதைவத்

தள்ளித் திறந் உள்ேள ைழந் , நாற்கா ையேயா, ல் த ையேயா எ த்
உங்கைள அ த் ப்ேபாட் விட் ேநராகப் ேபாலீஸ் ஸ்ேடஷ க்குப் ேபாய்ச்
சரணைடயலாம். காக்கிச் சட்ைடக்காரர்கள் என்ைன மிகக் க ைமயாகப்
பிழிந்ெத த் வி வார்கள். என எ ம் க்கும் சைதக்கு ள்ள உறைவப்
பிாிப்பார்கள். நான் ெஜயில் கம்பிக க் குள்ளாேவன்.
கற்பைன ெசய்யத்தான் என்னால்
ம். நடத்த
யா . எனக்கு வாழ ம். இப்
பரந்த உலகில் பட் னி கிடந்தாவ எனக்கு வாழ ம். இத ைடய கைடசித்
க்கு வைர எனக்குக் க க்க ம்.
எனக்கு மன்னிப் த் தர

ம். தாங்கள் தந்த குற்றப் பத்திாிைகயில் ெசால் யி ப்ப-

ெதல்லாம் சாிதான், குைறந்த வ மான ள்ள ஒ
ேவெறைத நம் வ !

ஏவலாள் லஞ்சத்ைதயன்றி

ேபாலீஸ்காரனிடமி ந் வாங்கிய பத்
பாயில் என் மக க்கு ஒ தாவணி
வாங்கிக் ெகா த்ேதன். ெபன்ஷன்காரனிடமி ந் வாங்கிய பதிைனந்
பாய்க்கு
வேயாதிக ேநாயாளியான என் அப்பா க்குக் கம்பளி உ ப் ம், டாக்டாிடமி ந்
வாங்கிய ஐந்
பாய்க்குப் பித்த ேநாயாளியான என் மைனவிக்கு இ ம் ச்சத்
மாத்திைர ம் வாங்கிேனன்.
இனிேமல் ஒ ேபா ம் இப்ப ச் ெசய்ய மாட்ேடன், ஸார். தாித்திரம் ெபா க்க
யாமல் ெசய்திட்ட . எனக்கு மன்னிப் த் தர ம். வாழ ஆைசப்ப ம் இந்த
ஏைழக்கு மன்னிப் த் தரேவண் ம்.
ஆயிற் சார். மணி நாலைரயாகிற . இைடயிைடேய ைம இறங்காத ஒ
ேபனாதான் என் ைகயி ள்ள . அைத ைவத் த்தான் இவ்வள எ திேனன். நான்
ஏ வைர தான் ப ச்சி க்ேகன். அதனால் இதில் ஏராளம் இலக்கணப் பிைழகள்
இ க்கலாம். ெபா த் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
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என எதிர்காலம் ரணமாகத் தங்க ைடய ேபனா ைனயி
ப்பதால் எதற்கும்
தங்க ைடய அ மதிைய நான் ேகட்ேபன். கைடசியாக எனக்கு ஒேர ஒ
விண்ணப்பம்.
இப் பதிைல தங்கைள ேநாில் கண் சமர்ப்பித்த பிறகு நான் ேநராக என்
வாடைகயைறக்குத்தான் ேபாகிேறன். என் இதயத்தின் நான்கு சுவர்க ம்
தகர்ந் ேபாகும் வித்த்தி
க்கிற
க்கத்தின் ெப க்கம். அந்த அைறயில் கிடந்
நான் என் அப்பாைவ நிைனத் க்ெகாள்ேவன். ேகாைழயான நான் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திலாவ தீரரான என் அப்பாைவப் பற்றி நிைனத் ப் ெப ைமப்படட் ம்!
ஐம்பத்தியிரண் ல் என் ேதான் கிற . ஒ விவசாயிப் ேபாராட்ட்த்தில் ஆலப் ைழ
லாக்கப்யில் கிடந் அப்பா இறந்தார். ெஸாிபரல் த்ராம்பா ஸ் அ இெதன்
ெசால்ல யா ம் ெமனக்ெகடவில்ைல. ஆஸ்பத்திாிையப்ேபால லாக்கப்பி ம் மரணம்
சாதாரணமாயி ந்த . மரணம் குண் சியாக, பசுந் ைடப்பக் குச்சியாக, உ ண்ட
த யாக, மிளகாய்ப் ெபா யாக அங்ேக பிரத்யட்சமாகிக்ெகாண்

ந்த .

அப்பாைவப்பற்றி நிைனக் ைகயில் என்னால் அழாமல் இ க்க
யவில்ைல, ஸார்.
ேவண் ய வைரயி ம் அ
ேபா ெமன்றாகும்ேபா நான் என்ைனப்பற்றி
நிைனக்கிேறன். இந்த நகரத்தில்,

ப்பத்திெயான்பதாவ

வயதி

ம்

பிரம்மச்சாாியாக்க் கழிக்கும் என் எதிர்காலம் என்ன?....
என் விண்ணப்பத்ைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் ஸார்.
என்ைன அழ அ
அ

அ

மதிக்க ேவண் ம்.

நான் என் இதயத்ைதக் க வட் ம்.

----------------------------16. இன்ெனா வன்
தன்ைனப்ேபால ஒ வன் இச் சிறிய நகரத்தில் எங்ேகேயா இ க்கிறான்; மன
உைளச்ச டன் ெஜ. ாிந் ெகாண்டான். சாிவான இறக்கத்தில் மிதித் இறங்கிவ ம்
ைசக்கிள் ஆசாமி கஷ்டப்பட்
எவ்வள

பிேரக் பி த்

ெஜ. யிடம் ேகட்கிறான்: “’எம்’ தாேன?

நாளாச்சு பார்த் !”

சிவந்த கண்க
ைசக்கிள்காரன்.

ம், ெகாம் மீைச ம்,

கத்தில் ெவட் க்காயங்க

ம் ெகாண்ட
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“நான் எம். இல்ைல.” ெஜ. பயந் ந ங்கிக்ெகாண் ெசான்னான். ைசக்கிள் குப் ற
ஓட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்த . திேயட்டாில் பக்கத் ஸீட் ல் இ ந்தவன் ைலட்
எாிந்தேபா

கில் தட் யவா

ேகட்டான்: “எங்ேக ம் ஒன்ைனப் பார்க்கிேறேன?”

”நான் எம். இல்ைல.” ெஜ. தி க்கிட் ச் ெசான்னான்.
மயிரடர்ந்த ைகைய உயர்த்தி அவன் மன்னிப் க் ேகட்டேபாதி ம் பிறகு
ெஜ.யினால் உட்கார
யவில்ைல. மீண் ம் ைலட் அைணந்தேபா எ ந்
ேபாய்விட்டான்.
அப்ப யானால் என்ைனப்ேபாெலா வன் இந்த ெடௗனில் ெவகு காலமாக
வசிக்கிறான். ெஜ. ாிந் ெகாள்கிறான்.
ஜிம்னாஷியத்தின்

ன்னா

ள்ள ேராட் ன்மீ , ஸ்ேட யத்தின் வைளவில் ஒளித்

நின் , மரங்கள் இைலகைள நீட் நிழல் தந்தன.ைகேவைலப் ெபா ட்கள் விற்கும்
இன்ஸ் ட் ட்
ந் காாில் ஏற வி ந்த மத்ய வய க்காரன் நாக்ைகச் ெசாடக்கிச்
சப்தெம ப்பிக் கூப்பிட்டான். நீாில் கல் வி ம் ஒ , இேதா, மீண் ம் எம். ேதைவப்
ப கிறான். அைசந்

ெஜா க்கும் பான்ட் ம், சு ட் மாகப் பணக்காரன் பக்கத்தில்

வந்தான். ேகாபத் டன் ைகைய மடக்கிக் ெகாண்
ெசான்னப

ெசய்ய

ெசான்னான்: “ெசான்னாச்

ம்.”

“நான்...” ெஜ. ெசால்லத் தயாரானான்.
"பணம் வாங்கிட்ட பிற்பா அைத எதற்காக வாங்கின ங்கிறைத மறக்கக்கூடா ."
அவ ைடய வாயி
ந்
ர்நாற்றம் சிய .
"உங்க

க்கு..." ெஜ' ையச் ெசால்லவிடாமல் ெப ங்குரல் எ ந்த .

"சுேகசினிையக் ெகாண் வரப்ேபாகிறாயாம்! ஒண்
தர ம். இல்லாட்டா இன்ைனக்கு ராத்திாி.."

பணத்ைதத் தி ம்பித்

" நான் ெஜ. எம் அல்ல."
ேகாபத் டன் நடக்கத் ெதாடங்குவதற்குள் இன்ஸ் ட் ட்
கடந் ேபாயி ந்த .

ந்

கார் அவைனக்
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எம். ெகட்ட நடவ க்ைககள் ெகாண்டவன். அ ேபாதாெதன்
எதிர்ப்ப பவர்கைள மிரட் ப் பணம் பண் கிறவன் ேவ . ெஜ.
அவ

க்கு வந்தான்.

க்குப் பிறழவில்ைல.

என்னவானா
ேவண் ம்.

ம் ஒ

ைற தன் உட

ள்ள, தன

இந்த

கத்ைத ஒ

ைற காண

ெஜ. பாக்ெகட் ல் கத்தி டன் நடந்தான்.
கங்களிெலல்லாம் பார்ைவையப் பாயவிட்டான். நீளமான கண்கள். அவற்றிற்கு
ேமேல ேராமம் விைதத்த ேகா கள். வர்ணம் தீட் ய ம் தீட்டாத மான வாரங்கள்.
ேம

ம் கீ மாக நாசித்

நாக்குக

வாரங்க

ம், கா க

ம், நாற்றம க்கும் குைககளி

ந்

ம், எத்தைன ேகா

ஆனால், தன இன்ெனா சாயைலக் கண் பி க்க ேவண் மானால் லாட்ஜில்
ஆணியில் ெதாங்கும் உைடந்த கண்ணா யில் ஒளிபட ேவண் ம்.
மாைல மணி ஐந் நாற்ப என் ெஜ' யின் வாட்ச் அறிவிக்கிற . அதன் அர்த்தம்,
கடந் ேபாகும் வாட்சுக்களிெலல்லாம் ேநரம் ஐந் நாற்பத்ைதந் க்கும் ஐந்
ப்பத்ைதந் க்கும் ந வில் என்ப . ஒவ்ெவா த்த ம் அவனவன் வாட்ைசச் சுற்றி
அைலகிறான். பத் இ ப க்குப் பாலத் க்குப் பக்கத்திேல நிற்கிேறன்; வ வாயா?
ஒன்
ப்ப க்குத் ெதற்கி
ந் வ ம் (மகளிர்) பஸ் ல் இரண்டாவ ஸீட் ல்
கிழக்கு ஓரமாக சுந்தாி இ ப்பாள். ன் பதிைனந்திற்கு ெசாறிபி த்த ைபயன்
மாைலப்பதிப் விற்கக் கிளம் வான். த்தில் பால் வாங்க வந்தவர்கள் கைல ம்ேபா
மணி ன்ேற க்காலா யி க்கும். அப்ப யப்ப ......
ெஜ'யின் வாட்சின் ேமல் இன்ெனா
சக்கரம் மற்றவ

வாட்ச் உராய்ந்த . ஒ வ

ைடய காலச்

ைடயதின் ேமல் உராய்ந்தி க்கிற . ெஜ' க்கு அப்ப த் ேதான்றிய .

நிைறந் வழி ம் ராஜ தி. இ ப் வைர ஒேர அைமப் ம், இரண்
கால்க
ள்ள ஆண் ெபண்கள் ஒேர சமயத்தில் இட கால். ஒேர சமயத்தில்
வல கால் என்ற கிரமத்தில் நகர்த்தி சஞ்சாிக்கும் அந்தி.
நல்ல ேவைள. வாட்சில் கீறல் விழவில்ைல.
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ெஜ. தைலைய உயர்த்திப் பார்க்கும்ேபா ; இ
கண்ணா .

எம் தான். ஆணியில் ெதாங்காத

”எம் தாேன?”
“ஆமாம், ெஜ.”
“எப்ப த் ெதாிஞ்சு ?”
“பல ம் என்ைனத் தப்பா நிைனச்ச ண் .”
ெஜ’யின் பாக்ெகட் ன் ேமல் ேவட்ைக நிைறந்த ஒ பார்ைவ வந் வி ந்த .
பாக்ெகட் ன் உள்ேள ெவளிறிப் ப ப்ேபறிப்ேபான பத் ைபசா பஸ் க்கட் ஒன்
தனியாக ந ெவா ந் ெசத் க் கிடந்த .
“என்ன ெசய்யறீங்க?” ெஜ. சும்மா குசலம் விசாாித்தான்.
“சும்மா நடக்கு ” எம். சிாித்தான். ெராம்ப நட்ைபக் காட் க் ைகையப் பி த் க்
ெகாண்டான்.
“ேவைல?”
“குறிப்பா அப்ப ெயாண்
உதவிகைளச் ெசய்

மில்ைல” எம் ெசான்னான் மத்தவங்க

ெகா த்

ஒ விதமா நாைள ஓட் க்கிட்

க்கு ேவண் ய

க்ேகன். ஸார்” அ

ன்னாேலேய ெதாிஞ்சி க்கு, ஸார் - ெஜ. (ெவட்கம் ெகட்ட நாய்).
ெஜ. பிரம்மச்சாாி. ஆனா

ம் ஏகக் கஷ்டம். குைறந்த சம்பளக்காரன். சிறிய

ெதாைககைள மணியார்டர் ெசய் அவற்றின் ரசீ கைளச் ேசகாித் க் கூட் ப்பார்த் ,
ட்ைடத் தாங்குபவன் என்
ச்சு ட்டப் ெப ைமப்ப ம் சுபாவம் ெகாண்டவன்.
தன்ைன அறி கப் ப த்திக்ெகாள்ைகயில் யாாிடமானா ம் இந்த விவரத்ைதச்
ெசால்வான்.
“ேதா, பா , என் ேதாள்கள் ஒ

ட்ைடச் சுமக்கின்றன. ெதாியேல?”

எம்.மிட ம் சுட் க் காட் னான்.
எம். அவைன விட் விட் ப் ேபாய்விட்டான்.
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ம் சந்திப்பதற்குள் எம். குேபரனாக மாறியி ப்பான். “இந்நாட்களில் ெவற்றி

இப்ப பட்டவர்க க்குத் தான். கயைமக்கும், ெகட்ட நடத்ைதக
கிைடக்கும் காலம்.)

க்கும் ஊதியம்

ஞாயிற் க்கிழைம பக ல் பார்க்கில் அைலந்தான். தளர்ச்சியைடந்தேபா
ேவஷ் ைய அவிழ்த் எறிந்தான்.
ல் இறங்கிக் ைககால்கைள அ த் நீந்தினான்.
க்கில் தண்ணீர் ஏறிற் . கா அைடத்த .
நீாின யில் ழ்கி மல்லாந் ேம
ந் கனன் வி ம் சூாியன்கைளக் கண்டான்.
கண்ணிைம மயிர்ேமல் குமிழிகள் பளபளப்பைதப் பார்த் ரசித்தான்.
உடம்ைபத் வட் னான். குளிர் காற்ேறற் , வாழ்க்ைக ம் குமிழிதாேன என்ற
நிைனப் டன் நடக்ைகயில் ஒ குழந்ைத ஓ வந் ஒ க தத்ைதக் ெகா த்த .
"மஞ்சள் த்தகங்களில் வர்ணித்த நா

ேபாஸ்களில் அடங்கிவி ம்

ஒ இர தாேனா காதல் என்ப ?"
தி ம்பிப் பார்க்ைகயில் குழந்ைதையக் காேணாம்.
ெபண்ணின் எ த் : " திய த்ேபஸ்ட் ன் சுைவ ேபாலத்தான் ஒவ்ெவா
ெபண் ம் என் நீங்கள் ெசால்வ ண் . ஆனால் அைதச் ெசய் காட் வி
என்

நான் ஒ ேபா ம் க தியி ந்ததில்ைல,

ஷ்டன்."

எம். ஷ்டன். க தத்தின்கீேழ தான் சாேவன் என்
"வியாழக்கிழைம காைல பத்

அவள் எ தியி ந்தாள்.

மணிக்கு ஸானிட்ேடாாியத்தின்

எதிேர ள்ள பஸ் ஸ்டாப்பிற்கு வ
ெஜ. வியாழக்கிழைம லீ

திய
ர்கள்

ர்களா?"

எ த்தான். குறிப்பிட்ட இடத் க்குப் ேபானான்.

உட் றமாகச் சு ங்கிய பின்பாக ம், கசங்கிய சீட் ேபான்ற மார் மட் ேம
மிஞ்சியி ந்த இனிய வய க்காாியான ஒ ெபண் பிேரதம் குறிப்பிட்ட ேநரத்தில்
ஸானிட்ேடாாியத்தி
ந் குதித் வி ந்த .

"உங்கேளா ஓாிடத்திற்கு வந்தால் (ேஹாட்ட க்கானா ம், எந்த
நரகத்திற்கானா ம்) உங்கைள மட் ேம நான் எதிர்பார்க்கிேறன். கூட்டாளி
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க்கிற . நல்ல பணம் கிைடத்தி க்கும், இல்ைலைய?" அவள் அ தாள். "
உங்கைள நம்பினதால் நான் வஞ்சிக்கப்பட்
க்கிேறன். என் வாழ்க்ைகைய நீங்கள்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத் தின் ெகாண்
க்கிறீர்கள். இப்ேபா இேதா
கைடசியில் இப்ப
ம்."
"நான் எம்.அல்ல." ெஜ.

த்தான்.

ேராட் ன் கு க்குக் காற்றில் ஓராத்மா கைரவைதக் கண்டான்.
ந வில் ஒ

ைற, கடந்

ெசன்ற ஒ

காாின்

ன் ஸீட் ல் தன

பிரதிச் சாயைல

தாிசித்தான். பிறகு பல வாகனங்களி ம், ஒ ேபா ம் சிாிக்காத தான் பீறிட் ச்
சிாித் க்ெகாண் விைரவைதக் கண்டான். ஒ மத்யானத்தில் ஏர்-ேபார்ட் ற்குப்
ேபாகும் பஸ் லமர்ந் ெகட் க்காரனான தான் ஏமாளியான தன்ைனப் பார்த் க்
ைக சினான்.
ெஜ. தனக்குள் மனச் ேசார் ற்றான்.
அவன் ேகாவி க்குப் ேபானான். எம்'மின் உ வத்ைத மட் ம் தந் விட் ஏன்
அவ ைடய அதி ஷ்டங்கைள. ம் தனக்குத் தரவில்ைல என் ெதய்வத்திடம்
க ைமயாகக் ேகட்டான்.
பிறகு என்ன கிைடத்த ?
ரா

வத்தினாின் கான்டீனி

வாங்கிக்ெகாண்

ஒளிந்

ந்

ரம் வாங்கித் த கிேறெனன்

ெசால் த்

ட்

திாிகிறாயல்லவா?

நான் ெஜ.
கடன் வாங்கினால் தி ப்பித் தர ம். விசாாித் க்ெகாண் வ ைகயில்
ெதாியாதைதப்ேபால ந த்தால் ெகான் ெதாைலச்சுப்
ேவன். ராஸ்கல்.
நான் ெஜ'யாக்கும், மிஸ்டர்.
உங்க ைடய பிளட் ன் ாிஸல்ட் கிைடத்த . பா
ெசய் ெகாள்ள ம்.
நான் ெஜ., எம் அல்ல.

ட் வ். ஏதானா

ம் சீக்கிரம்

200

அக்கா ெசத் ப்ேபாேவெனன்

ெசால்லச் ெசால்

அ

ப்பினாள்.

நான் எம். இல்ைல குழந்ேத. ெஜ'யாக்கும்.
இனிேமல் இைத
க் கட் க்ெகாண் நடக்க
யா . இப்ேபாேத சிேநகிதிகள்
எல்ேலா க்கும் சந்ேதகமாக இ க்கிற . ஒ மாசம் கூட ஆனால்..
நான் ெஜ. இக் க தம் எனக்குள்ளதல்ல.
அன்

ெசான்ன தங்கம்.

ஐேயா, நான் ெஜ. நான் ெஜ'யாக்கும்.
தன்ைனத் ேதாற்க த்

இன்ெனா வன் பணக்காரனாகியி ப்பான். கார்

வாங்கியி ப்பான். ேராட்டாி கிளப்பிெலல்லாம் பிரசங்கம் ெசய்வ ம், ேஹாட்டல்
அைறகளில் வாந்திெய ப்ப ம், காேலஜ் மாணவிக

க்குப் பண் உதவி ெசய்வ ம்,

ெதாளெசாளத்த ஆைடகள் உ த் வ ம், யாாிடத்தி
இைவெயல்லாம் ெசய் ெகாண்
ப்பான்.

ம் வினயமாகப் ேபசுவ மாக

ெஜ'க்குப் ெபாறாைம உண்டாயிற் .
அவன் ெதாிந்தவர்கைளப் பார்த்தால்கூடக் குனிந்
மரமண்ைடயாக மாறினான்.
ஒ வ க்கு ஒ
வசிக்கலாம்.
பத்

நடந் ேபாகும் ஒ

பட்டணத்தில் எத்தைன வ டங்கள் ேவண் மானா

வ டங்கள் ெதாடர்ந்

வசித்தபின் ஒ வன் அவ்விடத்தில் ஒ

ம்

சாித்திரப்

ெபா ளாக மாறிவி கிறான். அவ்வள தான். அெதப்ப ? ஒ வனின் ெவளித்
ேதா கைளக் கைரயான் ெகாண் ேபாகிற . ஒ வனின் கம் க்கு, எல்லாவற்ைற ம்
சிலந்தி வைல பின் கின்றன. வ ம்ேபா வாங்கி. பான்ட் கள் மட் ம் அன் ம்
நிைலத் தி க்கின்றன. கிழிந் ைதக்கப்பட்டைவ. "நீங்கள் ெசான்ன சாிதான்."
காஃபி ெஹௗ

ன்

ன்னால் ப ந்

ேசர்ந்

ெகாண்

ந்த, திதாகப் ெபற்

வளர்ந்த கி மிகள், ெஜ. கடந் ெசல்ைகயில் இரகசியம்ேபசின." "திைனந்
வ டத்திற்கு ந்ைதய ஃபாஷன்--"
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சாித்திர வஸ் வின் தைலசீவ ம், ைக மடக்கி ைவக்கும் ைற ம், ஷூக்க ம்
த ய ஃபாஷனின் மாற்றங்கைளக் குறித் ஆராய்ச்சி நடத் ம் மாணவர்கள்
கவனமாகப் ப த்தனர். அவற்ைறப்பற்றிய விாிவான குறிப் கள் எ த்தார்கள்.
மீண் ம் ஒ

தடைவ, இரண்டாம்

ைறயாக எம்'ைம எதிர்ெகாள்ளேவண்

வந்த .

இப்ேபாைதய தன் கத்தின் பிரதிச்சாயல், காலம் ஒேர மாதிாிதான் எல்ேலா க்கும்
நக கிற எந் ேதான் கிற . ஐந் நிமிட வித்யாசம்கூட கச்சு க்கங்களில்
காண்பதற்கில்ைல. இ வ ம் இப்ேபா ஒேர ேபால.
எம். ெபாிய பணக்காரனாயி ப்பான். ெஜ.மனதிற்குள்
ெசய்தான்.
எம். பக்கத்தில் வந்தான். " ெராம்ப நாைளச்ேச, பார்த் ."
"

த் க்கு

சாி."

குதிைரச் சாணம் அைரந்

ேசர்ந்த ேராட் ல், நடந்

ேபாகிறவர்களின் கபம்

உலர்ந் , குமிழ் குவிந்தி ந்த . வாழ்க்ைக! எம். அதன் ேமல் ப்பினான். இரத்தம்
கலந்த சி
ர்நாற்றம் ெகாண்ட ப்பல் ேராட்ைட நைனத்த . உைடயாத குமி க்குச்
சிவப் நிறத்ைதக் ெகா த்த .
"மாாிேயஜ் எல்லாம் ஆயி த்தா?"
"எங்ேக! கடைமகள் எல்லாம் தீர்ந்

ஒ

மாத்திைரயாவ

வாழ

சந்ேதகம். அதி க்கட் ம். வாழ்க்ைக எப்ப ?"
"கஷ்டம்."
ேகாடீஸ்வரனாக யா?" ெஜ .எதிர்பார்ப் டன் விசாாித்தான்.
"யா ?"
"நான் நிைனச்ச ......."

ேமா என்ற
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"குழந்ேத." எம். ச்சிைறத்தான். அவன பாக்ெகட் ன் அ பாகம் கிழிந்தி ந்த .
கண்களில் சிலந்தி வைலகள் காணப் பட்டன. அவற்றில் எட் க்கால் ச்சிகளின்
குஞ்சுகைளக் கண்டான். பீைள நிைறந்தி ந்த . இைடயிைடேய ெகா த்த ஜலம்
தைல நீட் நைரக்கத் ெதாடங்கியி ந்த மீைசயின் ேமல நக்கிய .
ெஜ' க்கு பயம் ேதான்றிய . அ

ாிந்தேபா

எம். ேகட்டான்.

"இ பத்ைதஞ்சு ைபசா ேவண் யி க்ேக!"
பயம் மாறி அ

தாபமாயிற் .

ெமாத்தேம இ பத்ெதான்ப

ைபசாைவ எம். க்குக் ெகா த்தான்.

"நான் நிைனச்ச ." ெஜ. ெசான்னான்.
"உங்க

க்கு நல்ல வ மானம் இ ந்தெதன் ."

"தப்பான ஊகங்கள். நம்ைமெயல்லாம் காப்பாற் பவர்கள் ெபா

ஜனங்களல்லவா,

ெஜ? பிறகு எப்ப ."
"பைழய ெதாழிெலல்லாம் ----"
"நி த்திட்ேடனாங்காியா? அைவ இப்ேபா
எம். நன்றி கூறினான். பத்ெதான்ப

வாழ்க்ைகயாக்கும். வாழ்

ைபசா ெகா த்ததற்காக. பிற்பா

ச்சு."
நடந்தான்.

நடக்ைகயில், ெபா ந் ேபான கண்களில் சிலந்திக் குஞ்சுகள் ஓ விைளயா ன.
பசி ம் பட் னி ம் ன்ேபாலேவ நிர்வாணமாக நடனம் ெதாட ம் கண்கள்.
"உன்ைனப்ேபால் ஒ வன்." ெஜ. உள்
ெசான்னான்.

க்குள் சிரத்ைத டன் அைழத் ச்

"பிரம்மச்சாாி ம், பத் ப் பதிைனந் இன்க்ாிெமன் கள் வாங்கிய கவர்ன்ெமண்ட்
உத்திேயாகஸ்த ம் ஆன உன்ைனப்ேபால இேதா ஒ வன்." நான்கு கண்களி ம்
ஒேர விதமான சிலந்திகள்.
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க்குகளி

வாழ்க்ைகயில்
யாாிடமாவ

ம் ஒேர அள
தன்

ெகா ப்பான ஊற் .

தலாக ெஜ' ய்க்கு ஒ

ெவறிைய அடக்க

யாமலாயிற் .

இைதச் ெசால்ல ேவண் ம்.

------------17. கரப்பான்

ச்சிகள்

சைமயலைறயில் காைலக் காஃபி தயாாித் க்ெகாண்
க்ைகயில்தான் அவள்
பார்த்தாள். கரப்பான் ச்சிகள். ேமைஜயின் ஒ விளிம்பில் சற் ேநரம் கி கி சப்தம்
உண்டாக்கிக்ெகாண் அவைள பயப்ப த் ம் விதத்தில் உற் ேநாக்கின. பிறகு
ேமைஜயின் ம பக்கத்தில் அைவ மைறந் ேபாயின.
அவள் காஃபிைய எ த் க்ெகாண் ப க்ைகயைறக்குச் ெசன்றாள். கணவன்
ப க்ைகயி
ந் எ ந்தி க்கவில்ைல.ஸ்விட்ைசப் ேபாட்டேபா கண் க்கு இதம்
த ம் மி
வான ஒளி அைற
ம் நிைறந் ஒ கத் ெதாடங்கிய .கட்
ல்
அமர்ந் காஃபிக்காகக் ைகைய நீட் க்ெகான் அவைள ேநாக்கிப் ன்சிாிப்
சிாித்தான்.
உணர்ச்சியற்ற

கத் டன் அவன் காஃபி கு ப்பைத அவள் பார்த்தவா

நின்றி ந்தாள். 'இந்த நைட ைற எனக்கு அ

த் ப்ேபாகத் ெதாடங்கியி க்கிற '

அவள் நிைனத்தாள். கணவனின் ெவளிறிப்ேபான கத்ைத ம், நைரக்கத்
ெதாடங்கிவிட்ட மயிர்கைள ம் காண்ைகயிெலல்லாம் அவ க்குப் பச்சாத்தாபண்டாயிற் . இந்தப் பாிதாபம் மட் ேம அவைள ஒ சண்ைடக்காாியாக்காமல்
அடக்கி நி த்தியி ந்த .
கூடம் வழியாக, கா க் கப்ைப எ த் க்ெகாண் தி ம் ைகயில் ஸ்ெடம்பர்
சுவாில் க ப்பான சிறிய ஒ ஜந் ஊர்வதாக அவ க்குத் ேதான்றிய . அைதப்
பார்க்க ேவண் ெமன்றி ந்த ேபாதி ம். ஒ இயல்பான உந் த னால் அவள்

சிய

நகர்ந்தாள்; நிற்கவில்ைல.
சைமயலைறயில் இப்ேபா நிைறயக் கரப்பான் ச்சிகள் இ ந்தன. அைவ
கரகரெவன சப்த ண்டாக்கி ேமைஜ ேம ம் சுவர்ேம ம் ஊர்ந்தன. அ க்கைளக்குள்
ைழய ற்பட்டேபா ஒன்றிரண் கரப்பான் ச்சிகள் பறந் வந் அவ ைடய
தைலயில் அமர்ந்தன. ைகைய
கரப்பான்

சி அைவகைள அகற்ற அவள்

யன்றாள்.ஆனால்,

ச்சிகள் மிக அதிகமாக இ ந்ததினால், அவள் இ தியில் பின்வாங்க
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ேவண் வந்த . இைதப்பற்றி
ேதான்றிய .

ஷனிடம் ெசால்ல ேவண் ெமன்

ஆனால் ப க்ைகயைறயில் கணவன் எதேனாேடா
அவன்

த்தத்திற்கு ந வில் வாய் திறந்

‘கரப்பான்

த்தம் ெசய்

அவ

க்குத்

ெகாண்

ந்தான்.

ச்சி’ என்ற வார்த்ைதைய

உச்சாித்தேபா தான் எதேனா என்
ாிந்த . அவன் கரப்பான் ச்சிைய, ஒ
நி ஸ் ேபப்பைர மடக்கி அ த் க்ெகாண்
ந்தான். கரப்பான் ச்சி அவைன
ஏமாற்றிப் பறந்த . அவ க்கு ஓரள வட்டம் சுற்றேவண் வந்த .
“இதனால் ஒ

பல

மில்ைல.” அவள் ெசால்ல நிைனத்தாள். “அ க்கைளயில் ஒ

றாவ இ க்கும்.” ஆனால் அவள் ஒன் ம் ெசால்லாமல்
ஷன், ெசத்த
காகிதத்தில் அள்ளிெய த் ஜன்னல் வழியாக ெவளிேய எறிவைதப்
பார்த் க்ெகாண் நின்றாள்.
“நல்ல இடம் இ !” அவன்
ஃப்ளாட் ல் ஒ

கரப்பான்

ச்சிையக்

ச்சு வாங்கச் ெசான்னான். “இல் யா? இந்த
ச்சிகூட இல்லாம

ந் ச்சு!”

ஆனால், தங்க ைடய ஃப்ளாட் ல் இ வைர ஒ கரப்பான் ச்சி கூட
இல்லாம
ந்த என்பைத அவள் இ வைர நிைனத் ப் பார்த்ததில்ைல. அந்தச்
சுற் ப் றத்தில் அவ க்குச் சற் அதிகமாகத் ெதாிந்தவர்க ண் . யா ம் இ வைர
கரப்பான் ச்சிகைளப்பற்றிக் குைற ெசான்னதில்ைல.

அவள் சைமயலைறக்குத் தி ம்பினாள். கணவ க்குக் காைலச் சிற் ண் எட்
மணிக்குள் தயாராக ேவண் ம். அப்ப யானால்தான் அவ க்கு எட்டைரக்குள் ட்ராம்
கிைடக்கும். டல்ெஹௗ
ஸ்ெகாயாில் இ ந்த ஆஃபீ ல் ஒன்ப க்கு
இ க்கேவண் ம். இந்தப் பிரச்ைனைய நான் தீர்த் க்ெகாள்கிேறன்! அவள்
நிைனத் க் ெகாண்டாள்: மார்க்ெகட் க்குப் ேபாகும்ேபா ெகாஞ்சம் கரப்பான் ச்சி
விஷம் வாங்க ம்!
மார்க்ெகட் க்கு அதிக ரமில்ைல. ஸதர்ன் அெவன் வழியாக நடக்ைகயில்
கரப்பான் ச்சிகள் அவைளக் ெகாஞ்ச ம் அலட்டவில்ைல
அவள் ேவெறா
க்கியமான விஷயத்ைதக் குறித்
மாைலயில் டாக்டைரப் பார்ப்பைதப் பற்றி.

ேயாசித் க் ெகாண்

ந்தாள்.
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ெராம்பச் சின்ன விஷயம்” கணவன் தயங்கியவா

நிைன கூர்ந்தாள். “ெராம்பச் சின்ன விஷயம். ஒேர ஒ

கூறியைத அவள்

இஞ்ெசக்ஷன். ெகாஞ்சங்கூட

வ ெய க்கா . நம் , ெகாஞ்சங்கூட வ ?__ “
ஆரம்பத்திெலல்லாம் அவள் எதிர்த்தாள்: சக்திேயா எதிர்த்தாள். இனிைமயான
அந்தச் சுைமையத் தாங்கும் சுய உாிைமைய றாப் டன் காப்பாற் ம் ஆேவசத்ேதா .
அப்ேபா , அவன், அந்தத் தீர்மானத்ைத எ க்க ேவண் யதற்கான வ மான
விவரங்கைளப்பற்றிச் ெசான்னான். இரண் குழந்ைதகைள வளர்த் ஆளாக்க
ேவண் ம். அவர்கைளப் ப க்க ைவக்க ேவண் ம். த்தவள் ெபண் குழந்ைத.
அவ க்கு ஒ சாதாரணப் ப ப் ப் ேபா ம். ஆனால் மக க்கு நல்ல ெதாழில் ட்பக்
கல்விேய ெகா க்க ேவண் ம். "ேவைலயின் மார்க்ெகட் ெராம்ப ைடட்." அவன்
ெசான்னான். "அவைன நல்லாப் ப க்க ைவக்கைலன்னா அவன் சீரழிஞ்சுப் ேபாவான்.
" இைதத் தவிர ேவ ெசல க ம் இ ந்தன. ட் வாடைக, எெலக் ாி ட் ,
சலைவக்கூ
தலானைவ. ேவைலக்காரக் கிழவிக்குச் சம்பள ம் ெகா க்க
ேவண் ம். கல்கத்தாைவப் ேபான்ற ஒ நகரத்தில் வாழ்க்ைக நடத் வ கஷ்டம்தான்.
தான் பணியேவண் வ ெமன்
ெசய்வதாயி ந்த .

அவ

க்குப் ாிந்த . ஆனால், அ

மனம் குமட்டச்

தன் வயிற்றில் வளர்ந் வ ம் ஜீவைனப்பற்றி அவ க்குத் க்கம் ேதான்றிய .
இ வாழ்க்ைகப் பிரச்ைன. வாழ சந்தர்ப்பம் கிட் யவர்களின் நிைலநிற் . அைதக்
கடந் வ பவர்கைளத் த க்கும் இந்தக் கீழ்த்தரமான் மனப்ேபாக்கு மனத்ைதப்
ரட் வதாயி ந்த . ஆனால், அைதப் ெபா த் க் ெகாள்வைதத் தவிர ேவ
வழியில்ைல.
அவள் குழந்ைதகைளப்பற்றி நிைனத்தாள்.அவர்கைளக் ேகாைட வி
ைறக்கு
அ ப்பிய நல்லதாயிற் . அவர்கள் இல்லாததில் அவ க்கு மன உைல உண் .
ஆனால், அ தான் சற் நல்ல . அவர்கைள இப்ேபா இங்ேக அைழத் வர அவள்
இஷ்டப்படவில்ைல. அவர்க ைடய மாமா பக்கத்தில் அவர்க க்குக் கூ தல்
மகிழ்ச்சியாக இ க்கும்.
மார்க்ெகட் ல் அதிகக் கூட்டமில்ைல. திய பச்ைசக் காய்களின் வாசைன காற்றில்
தங்கி நின்றி ந்த . ஆனால் அவள் தன குழந்ைதகைளப் பற்றி ம் மாைலயில்
டாக்டைரப் பார்க்க ேவண் யைதக் குறித் ம் ேயாசித்தாள்.
ெவளிேய வந்தேபா ெத வில் நிைறய ஆட்கள் இ ந்தனர். ெத
சி
நிைறந் மி ந்த . சிலர் நீண்ட சிவப் பானர்கைளத் க்கிக் ெகாண்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்தனர். பானர்கெளல்லாம் வங்காள ெமாழியில் இ ந்ததினால்
அவ க்குப் ாியவில்ைல. அவர்கள் உரக்கக் ேகாஷங்கள் எ ப்பி ம் ஷ் கைள
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ஆகாயத்ைத ேநாக்கி உயர்த் வ மாக இ ந்தார்கள். சட்ெடன் அவள் தன்
சைமயலைறயில் ைழந் விட்ட கரப்பான் ச்சிகைள நிைனத் க் ெகாண்டாள்.
"இப்பத்தான் மறந் ேபாயி ந்த !"
ம ந் க்கைட பக்கத்திேலேய இ ந்த . ெகௗன்டாில் இ ந்த ேசாம்ேபறிேபாலத்
ேதான்றிய ஒ ைபயனிடம் அவள் கரப்பான் ச்சிப் ெபா இ க்கிறதா என்
ேகட்டாள். இங்கிலீஷில் ேகட்டதினால்
அவ க்குப் ாியவில்ைல ெயன் ெதளிவாயிற் . "இல்ைல" என்றான் அவன்.
"இங்ேக இல்ைல," பிறகு அவள்
ெசான்னான். "இ ங்க."

கத்தில் ஆச்சர்யம் படர்வைதக் கண்டேபா

அவன்

அவள் நின்றாள். ைபயன் காஷ் ெகௗன்ட்ட க்குப் ேபாய், உயர்ந் ெம ந்த
ஒ வனிடம் தாழ்ந்த குர ல் ேபசினான். உயரமான மனிதன் ெகௗன்ட்ட க்கு வந்
அவ

க்குக் 'காக்ேராச் ெபௗடர்' தாேன ேவண் ெமனக் ேகட்டான்.

அவள் தைலயாட் னாள். அவன் கண்ணா யலமாாிகளில் ஒன்றி
ந் ஒ
சிவப் ப் பாக்ெகட்ைட எ த் அவளிடம் ெகா த்தான். கூடேவ அ
உபேயாகிக்கப்பட ேவண் ய விவரங்களடங்கிய குறிப் க ம். தனக்கு அ
ெதாி ெமனக் கூறி அவள் அவ ைடய நாைவ அடக்கினாள். ஆனால் அவன் அைத
கவனிக்காமல் மீண் ம் த
ந் கைடசிவைர ெதாடங்குவாெனனத்
ேதான்றியேபா அவள் ெசான்னாள்: "நன்றி."
அவன் தன் ெசால் ச்ைச நி த்தினான், ஒ
"இ

எச்சாிக்ைக டன்.

விஷமாக்கும், ெதாி மா? பயங்கரமான விஷம்!"

மாைலயில் டாக்டர் இஞ்ெசக்ஷன் ெகா த்தேபா இேத வார்த்ைதகைள ஒ
உைளச்ச டன் அவள் மீண் ம் நிைன கூர்ந்தாள். டாக்டர் ஒ ப மனான
ெபண்மணி. அவள் அவ ைடய குழந்ைதகைளப் பற்றி விசாாித்தாள்.
"ெரண் ேப ம் ஸ்கூ
"ஆமாம்." பட்ெடன்
அவள் உணர்ந்தாள்.

க்குப் ேபாறாங்கன்
குத்திய ஊசி அவ

மன

ெசான்னீங்கல்ேல?"

ைடய உடம்பி

ள்ேள இறங்குவைத
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"ஸு, பரவாயில்ைல" ேல
ஒண் மில்ைல."

டாக்டர் ெசான்னாள். "மனைசக் குழப்பிக்க

டாக்சியில் அவர்கள்
தி ம்பினார்கள். பிரயாணம் சுகமாக இ ந்த . ஆனால்
அவள் மிக ம் மனக்கஷ்டப்பட்டாள். ந ங்கும் ைககளால் அவள் தன அ
வயிற்ைறத் தடவினாள். பட்ெடன் சக்தி வாய்ந்த ேதம்பல்கள் மார்பில் நிைறந்தன.
அவ க்கு ச்சு ட் ய . தனிைமயில் அமர்ந் ேபா ெமன்கிற வரா அழ
ேவண் ெமன் அவ க்குத் ேதான்றிய . இப்ேபாதாவ கணவன்
பச்சாத்தாப ற்றால் எவ்வள நன்றாயி க்குெமன் அவள் ஆைசப் பட்டாள்.
ஆனால் அவ ைடய கத்தில் பச்சாத்தாபத்தின்
க்கு கூட இல்ைல. அவன்
ெவளிேய உற் ப்பார்த் க்ெகாண்
ந்தான்.
ப க்ைகயைறயின் ெதளிவான ெவளிச்சத்தில் அவள
காணப்பட்ட .
ஷன் ேகட்டான்:

கம் ெவளிறி ேசார் ற் க்

"ஒனக்ெகன்ன ஆச்சு?"
"எனக்ெகாண்
”ஒ

மில்ைல" என்றாள்

சின்னத் தைலவ , ஸாாிடான் ேபாட் க்கேறன், ஒ

அவள் கட்

மாத்திைர இ க்கா?”?

ல் ப த்தாள், கணவன் மிக ம் கலவர ற்றி ந்தான். ”மனச் சாட்சி

தான் என்ைனத் ெதாந்தர பண் கிற ” அவள் நிைனத் க் ெகாண்டாள். இப்ேபா
எனக்கு ஒ குற்ற உணர்ச்சி உண்டாகிற . ஆனால் அப்ப ச் ெசய்யாமல் நிவர்த்தி
யில்ைல. ேவ வழிெயான் மில்ைல. இக்காலத்தில் சந்ேதாஷத் டன் வாழ ேவண்
மானால் இந்தப் படபடப்ைபக் ெகாஞ்ச ம் ேகட்கவில்ைலெயன ந க்கத் தான்
ேவண் ம். நாைள இந்த பயக்கனவின் நிைன கள் மாய்ந் ேபாகும்ேபா சுகமாக
வாழலாம்.
“குழந்ைதகைளத் தி ம்பியைழத்

வர ேவண் ம்.” அவள் நிைனத் க் ெகாண்டாள்.

“எனக்கு அவர்கைளப் பார்க்காமல் இ க்க
யா . பதிைனந் நாட்கள் மிக ம்
அதிகம். இந்த ஏகாந்தத்ைத என்னால் ெகாஞ்ச ம் சகிக்க
யா . எனக்கு "என்
குழந்ைதகைள என்ைனச் சுற்றிப் பார்க்கேவண் ம்!”
அவர்கள் டாக்டாிடம் ேபாவதற்கு ன்ேப உண தயாராக்கியி ந்தாள். அதனால்
அைதப் பாிமாறிக் ெகாண் சாப்பிடமட் ேம ேவண் யி ந்த . சாப்பிட்ட ம்
அவ க்குச் சற் குணம் ேதான்றிய .
ஷன் அந்தச் சிவப் ப் ெபா ைய அட்ைடத்
ண் களில் சிறிய குவியல்களாக எ த் ஒவ்ெவா
ைலயி ம் ைவப்பைத அவள்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தாள். சைமயலைறயில் கரப்பான் ச்சிகள் ன்களின்
களில்
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கரகரெவன்ற சப்தம் ெசய் பறந் சுவாில் ெசன் ேமா ம் ஒ ேகட்ட . பறக்கும்
பாய்ச்சல் ெதாடங்கிவிட்ட . மரணப் படபடப் . அவள் நிைனத் க் ெகாண்டாள்.
அவள் ப க்ைகயைறக்குள் ேபான ேபா

கணவன் ப த்தாயிற் . அவள் விளக்ைக

அைணத் , கட்
ல் ஏறிப்ப த்தாள். ெத விளக்கின் ஒளி ஜன்னல் வழியாக
ஊ
வி வந்த . கணவன் உறங்கியி க்கவில்ைல என் அவ க்குத் ெதாிந்த .
அவன் தி ம்பி அவைளக் ைகயால் வ
னான்.
“இப்ேபா எப்ப யி க்கு?”
“குணமாயி க்கு” அவள் ெசான்னாள். “எனக்கு இப்ேபா

ஒ

நலக்

ேக ம் இல்ைல.”
அவன் அவ
மிட்டான்.

ைடய

கில் அன் டன் தட் , கன்னத்தில்

த்த

“நாைளக்கு உனக்கு எல்லாம் குணமாயி ம்.”
அப்ப ெயா ைதர்யம்
ஷனிபமி ந் கிைடக்க அவள் காத் க்
ெகாண்
ந்தாள். அவ க்கு நிம்மதி உண்டாயிற் . ெமல்ல அவன ஆ ங்கனம்
ெந ங்கி வ வைத அவள் உணர்ந்தாள். அவன
ச்சுவிடல் தாளகதிைய
அைடந்த .சில நிமிடங்க ள் அவன் ஆழ்ந்த நித்திைரயிலானான்.
சற் ேநரத்திற்கு அவள் ைடம்பீசில் க் க் ஒ ைய ம் ெவளிேய ெத வில் ஒ
வாகனத்தின் உ மல் ரத்தில் கைரவைத ம் கவனித்தாள். அப்ப யி க்ைகயில்
அவள் க த்த ஜீவன்கள் பறந் வ வைதப் பார்ததாள். கரப்பான் ச்சிகள். அைவ
ஆயிரக்கணக்கி
ந்தன. கரப்பான் ச்சிகள் ஒ ஊர்வலம் நடத் கின்றன.
அவ க்குச் சிாிப் வந்த . கனவில் மட் ேம அ நிக ம். ஆனால் கரப்பான் ச்சிகள்
அைதத்தான் ெசய் ெகாண்
ந்தன. ஊர்வலம் ெத வில் ெப கிச் ேசர்ந்த . அைவ
உரக்கக் ேகாசங்கள் எ ப்பி ம், ேம ம் கீ ம் கிளர்ச்சி ற் ப் பறப்ப மாக இ ந்தன.
சில கரப்பான் ச்சிகள் க்கிப் பி த்தி ந்த பானர்கைளப் பார்த்தேபா தான்
அவ க்கு மிக ம் ஆச்சாியம் உண்டாயிற் .
”எனக்குப் ைபத்தியம் பி ச்சி ம்” என் நிைனத்தாள் அவள். ஊர்வலம் ெப ம்
ெகாந்தளிப்ைப அைடந்த . சில கரப்பான் ச்சிகள் விமானத்தாக்குதல் ேபால
அவைள ேநாக்கிப் பறந் வந்தன. அவள் ஒ கூக்குர டன் விழித்தாள். அப்ேபா
அ ெவ ம் கன மட் ேம என் அவ க்குப் ாிந்த . அவள் சந்ேதாஷ ற்றாள்.
கணவைன ஒட் ப் ப த்தாள்.உறக்கம் கண்ணிைமகைள அ த் வைதக் கவனித்தாள்.
அவள் ெவகுேநரம் உறங்கினாள். எ ந்தேபா , சூாியக்கிரகணங்கள் அைறக்குள்
ைழந் வரத்ெதாடங்கியி ந்தன. தைரயில் அவள் கரப்பான் ச்சிகைளக் கண்டாள்.
ெசத் மல்லாந்தி ந்த கரப்பான் ச்சிகள்.அவள் குளிர்காலத்தில் மரங்களி
ந்
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உதிர்ந் விம் உலர்ந்த இைலகைளக் குறித் ம், பல வ டங்க

க்கு

ன்

இறந் ேபான தாையக் குறித் ம், குழந்ைதகைளப்பற்றி ம், வா ம் உாிைம
த க்கப்பட் விட்ட திய ஜீவனின்
க்ைகக் குறித் ம் நிைனத் ப் பார்த்தாள்.
அவள் ய ற்றாள்.
--------18. கன
கதைவத் திறந்தாள். உள்ேள ைழந்தான். கூப்பிட் ப் பார்த்தான். ேபசமல்
கவிழ்ந் ப த்தி க்கிறாள். ம ப
ம் கூப்பிட்ட ேபா ம் எ ந்தி க்காததினால்
ெவளிேய ேபானான்.
டாக்
ைரவ க்குக் கட்டைளயிட்டான். ”தி ம்பிப் ேபாய்க்ெகாள்” நிராைச டன்
அவன் தி ம்பிப் ேபானான்.
தங்கத்திற்கு என்னவாயிற் ? ஒன்ப மணியாகி ம் க்கம் கைலந்
எ ந்தி க்கவில்ைல. காைலயிேல டாக்டாிடம் ேபாகலாெமன் ேநற்றிர
ெசால் யி ந்தான். தான் டாக் ேயா வ ம்ெபா அவள் ெர யாகி இ ப்பாள்
என் நிைனத்தி ந்தான். உறக்கம் ேபாதவில்ைலயாக இ க்கும். அப்ப யானால்
இனி டாக்டாிடம் இன்ெனா நாள் ேபாகலாம்.
ேநற் ப் பாதி ராத்திாி ஆன பின் ம் தங்கமணிக்கு உறக்கம் வரவில்ைல. அவள்
தன்ைனேய ச த் க்ெகாண் ப த்தி ந்தாள். பிறந்தி க்க
ேவண் யத்தில்ைலெயன்

ேதான்றிய . ஆனால் ெசால்

பிறந்தாயிற்றல்லாவா? நிைன

ெதாிந்த

தல் இப்ப

என்ன பயன்?
நிைனக்கத் ெதாடங்கி

விட்டாள். இவ்விரவிேலேய இறந் ேபாய்விட்டால்... இல்லாவிட்டால், நாைளக்
காைலயில் டாக்கடாிடம் ேபாகும்ேபா தி ட் த்தனெமல்லாம் ெவளிப்ப ம்.
இரகசியெமல்லாம் அம்பலமாகும்.
ஷன் அவைள தள்ளி ைவப்பான்.
பிறகு என்னெவல்லாம் ேந ம்? ஒன் ம் நிைனக்க

யவில்ைல

தி ம்பி ம், ரண் ம் ப த்தாள். நிைன கள் அைசேபா கின்றன.
ஸ்கூ ல் ப க்ைகயில் த ெலல்லாம் அவ க்கு கர்வம் உண்டாகியி ந்த .
நிைறயப் பணமி ந்த . ேவண் ய அள ஆபரணங்களி ந்தன. தன
சிேநகிதிகெளல்லாம் ஏைழகள். அவர்கள் ”எண்ெணய்க் க ப்பி” என் ம் ”குள்ளப்
ெபண்ேண” என் ெமல்லாம் அைழப்ப ண் . அப்ேபா ேகாபம் உண்டாகும். பல ம்
ெசால்வாள். கைடசியி்ல்தான்எல்லாம் ாிந்த . அப்ேபா ஆ தத்ைத ப்
ேபாட் விட் ச் சரணைடந்தாள்.
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அவள் க ப் . உயரம் குைறந்தவள். அழகற்றவள். அதனால்தான் அவைளப்
ைபயன்கள் யா ம் பார்ப்பதில்ைல.
சிேநகிதிக

டன்கூடப் ேபாைகயில் மீதிப்ேபைர மட் ம் ைபயன்கள் உற்

ேநாக்குவார்கள். க ப்பிடம் இத்தைன விேராதமா ஆண்க
குைறந்தி ந்தா

ம், ெகாஞ்சம் வி பமானவளானா

கூடாதா? வாழ்க்ைகயில் அவ

க்கு ஒ

க்கு? உயரம்

ம் அவர்கள் சற் ப் பார்க்கக்

ஓரப் பார்ைவகூடக் கைடக்கவில்ைலேய.

சிேநகிதிகளிடெமல்லாம் ெபாறாைமேய உண்டாயிற் . குறிப்பாக ரமாவிடம்.
விைல கூ ய ஆைடக ம் நைகக ம் எ
ம் இல்லாமேலேய ைபயன்கள் அவளில்
அழைகக் காண்கின்றனர். அவைளப் பார்க்கின்றனர். பா கிறார்கள். இெதல்லாம்
அவ க்கு ெவ ப்பாயி ந்த . ஆண்களிட ம், அழகான ெபண்களிட ம் ஒ
ெவ ப் .
அவள

நிறம் சிவப்பில்ைலெயன்பதினால் ெபாிய மனச்ேசார்

அ ேபால உயர ம் அழகும் குைறந்

ேபாவதி

ம், அேதா

உண்டாயிற் .
ட் க்காரர்கள் ஒ

ெபயர் ைவத்தி க்கிறைதப் பா ! ’தங்க மணி’யாம். ’தங்கம்’தான் ேபா! பார்த்திராத
ஆண்பிள்ைளகள் ஏமாற்ற உத ம். அவ்வள தான்.
ஸ்கூ க்குப் ேபாகும்ேபா எவ்வள ேநரம் கண்ணா
ன்னால் ெசலவாக்கிக்
ெகாண்
ந்தாள். இரண் அங்குலக் கனத்திற்காவ ெபௗடர் சுவாள்.
லாக்ேடாகலாமின் உபேயாகிப்பாள். சங்கி கைள மாற்றி மாற்றி அணிவாள்.
கா களில் சில சமயம் வைளயம் அணிவாள். சில சமயம் நட்சத்திரக் க க்கன். மற்ற
சில சமயம் ஜிமிக்கியாக இ க்கும்.
மயிர் நல்ல அடர்த்தியாயி ந்த . அ
அதற்காகவ

என்னவானா

ம் நல்லாதாயிற் .

ச ாி ைவக்க ேவண்டாமில்ைலயா?

ைஹஹீல்ஸ் ெச ப் தான் அணிவ . உயரம் ெகாஞ்சம் அதிகமாகத்
ேதான் மில்ைலயா.
இெதல்லாம் இ ந் ம் ேபா ெமனத் ேதான்றவில்ைல. அதனாெலான் ம் ஒ
பய ம் காேணாம்.
அவள் ச ாி ைவத் க் கட்டக்கட்ட இன் ம் அதிகமாக
சிேநகிதிகள் ெவ ம் ேவ க்ைகேபால அவைளக் ேக
ெசய்தனர். ’க ப்பிெயன் ம் ’குள்ளி’ என் ம் அைழப்ப

ைழத் க் காணப்பட்ட .
ேவ க்ைகக்கு என்
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எப்ப ச் ெசால்வ ! அவர்கள் ெசால்வ
குைறந்தவள்தான். அழகற்றவள்தான்.
ெபயர் ேவ

நிஜம்தாேன. அவள் க ப் த்தான். உயரம்

தங்கமணி. இெதல்லாம் உண்ைமயல்லவா? ேவ க்ைகயில்ைலேய.

இ தியில் மனம் ேசார் ற்ற . ஆடம்பரங்கைளெயல்லாம் விட்டாள்.
ெபண்ணாணால் பணமில்லாவி
ம் அழகு ேவண் ம். ட் ேவைலக்காாியான
மாதவிகூடத் தன்ைனவிடச் சிவப் . வயசு ப்பத்ைதந் ஆனேபாதி ம்
அழகு மங்கவில்ைல.
யார் கண்டா

ம் சற் ப் பார்ப்பர். அப்ப யானால் அவள் மாதவிையவிட......

பத்தாம் வகுப்பில் ெஜயித்தேபா அப்பா ெசான்னார்: "மகள் இனிேம ப க்க
ஒண் ம் ேபாகேவண்டாம். ப ச்சி ெஜயிச்சு ேவைல கிைடச்சுத்தாேனா ெசல க்குப்
பணம் கிைடக்க

ம்?"

நிம்மதியாய்ேபாயிற் . அவ்வா ப ப்ைப நி த்தினாள். பிறகு
இ ப்பாயிற் . சிேனகிதிகளின் தி மண அைழப் கள் ைறயாக

ட் ல்

வந் ெகாண்
ந்தன. ஒன்றிற்கும் ேபாகவில்ைல, வாழ்த்த மில்ைல ன்பி ந்ேத
யா ட ம் அதிகமாகப் ேபசுவதில்ைல. க்கியமாக ஆண்க டன். பக்கத்
களில்
ைழவதில்ைல. ஏகாந்தேம பி க்கும். சேகாதர சேகாத ாி யா மில்ைல.
ட் ேவைலகளி ம் பங்ெக ப்ப ேவண்டாம்.அப்பா வாத ேநாயில் ப த்த
ப க்ைகயாகக் கிடந்தார். அம்மாதான் எல்லாவற்ைற ம் ேமற்பார்ைவ ெசய்கிறாள்.
அப்ப யி க்ைகயில் அவள தனிைமக்கு எந்த இைட
மில்ைல யல்லேவா.....
ஓாிரவில்

ங்கிக்ெகாண்

க்ைகயில் அந்தக் கன . பதறிப் ேபானாள். அவைள

ஒ வன் தி மணம் ெசய் ெகாள்வதாக ம், ெகாஞ்சகாலம் ஆனேபா
மல ெயன்ப ெதாிவதாக ம், அப்ேபா
ேபாவதக ம்.

தாெனாற

அவன் அவைள விலக்கிவிட் ப்

பயங்கரமான கன . பீறிட்ெட ந் ெகாண் விழித்தாள். இ ட் ல் ைகயால்
ழாவிப் பார்தாள். ஓ ப்ேபாகும் கணவைனப் பி த் நி த்த.
அவைள மனேவதைனகுள்ளாகிய அக் கனைவ கண்டபின் அன்றிர
வரவில்ைல. நிைனத் நிைனத் ப் ப த்தி ந்தாள்.

உரக்கம்

ஒ வன் அவைளத் தி மணம் ெசய் ெகாள்கிறான்! எத்தைன சந்ேதாஷத் க்குாிய
அ . ஆனால் சற் க்கழிந் விலக்கி ைவத்தானல்லேவா. அ
ம் அவள் ஒ மல
என் ெதாிந்தேபா !
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ஓ! அவள் அப்ப
கன
காண

ஏதாவதாக இ ப்பாேளா?

நனவாகிப்ேபாகுேமா? கனவி

ம் உண்ைமயின் கூ கைளக்

ேமா?

அப்ப யானால் பின்னர் அவள் வாழ்க்ைக என்னவாகவி க்கும்?
தைல ைறகள் தன்ேனா
ேபாவாள் அவள்.

ம். ஒ

சங்கி த்ெதாடாின் கைடசிக் கண்ணியாகிப்

"என் கு வா ரப்பா... கப்பாற் ...." உள்ளம் ெநாந்

பிரார்த்தித்தாள்

மனதில் எப்ேபா ம் ஒேரெயா சிந்தைன. அவள் பிரசவிக்காதவள் என் . அந்த
கனைவப்பற்றி ேயாசித் க்ெகாண்ேட அப்ேபா ம் இ க்ைக. ேவதைனயப்பற்றிய
ஏகாந்த சிந்தைனகள். அந்தச் சிந்தைனயி
ந் சுகம் கிட் ம். தனிைமயில் சுகம்.
அ
ம் ஒ விதமான சுகம்தான்.
ஆண்வர்கத்திடம் ெவ ப் த் ேதான்றத் ெதாடங்கிற் . அவர்க ைடய நட் ம்
ேவண்டாம். ேபசத்ேதான் வதில்ைல. ட் ேவைலக்காரன்கூட நிைறயத் தடைவகள்
ேகட்டபின்ேப அவள் ஒ பதில் ெகா ப்பாள்.
ஆைசகள் இல்ைலெயன்றில்ைல. அவ ம் ஒ ெபண்ணல்லவா. உலகத்ேதா ம்
உல்கத்தாேரா ம் ஒ ெவ ப் . வாழ்க்ைகயில் ஒ கசப் . ஆனா ம் வாழ்ந்
தள்

கிறாள், அவ்வள தான். மனம் நிைறய ேவதைன.

ேப ழியி

ந்

ஓ வ ம் நதிைய அவள் அைடத் க்கட்

நி த் கிறாள்,

த த் ைவக்கிறாள், ஓட்டத்ைத நி த் கிறாள். அவ்ேவாட்டம் அப்ப யாக அவளில்
வந்
கிற் . கண்ைண
க்ெகாண் குனிந்தமர்ந்தி ப்பாள். அப்ேபா அந்த
நாசமாய்ப் ேபாகும் கன பறந் வ ம். யா மற்ற கணவனால் ைகவிடப்பட்ட ஒ
மல . அவ க்கு தைல ைறகைள வளர்த்த
யா . நிைனக்ைகயில் ன்பம்தான்.
அவள்
வ ம் ந ந் சிைதந் ேவதைனமட் ேமயாக ஆகிவி வைதப்ேபால.
அப்ேபா எல்லா இடத்தி ம் ஒ இ ள். இ
ம் ேவதைன ம் மட் ம். அவள்
ேவதைனயாகிவி கிறாள். இ ளாகிவி கிறாள். மீண் ம் ம ஷியாக மா கிறாள்.
அப்ேபா தான் எல்லாக் கஷ்ட ம். இ ளாக மட் ம் ஆகிவிட்டா
மட் ேம ஆகிவிட்டா
ேதான்றாம
ந்த .

ம், அைவ ஒன்ைற ம் அவள் அ

ம், ேவதைனயாக

பவிப்பதாகத்
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தனிைமேயா சிைதந் இைணவ சுகம், எங்கும் ெவ ைமதாேன. அங்ேக ம்
அவ ம் சூன்யமாகிவி கிறாள். அ ஒ பரவசநிைல. அவள் எல்லாவற்ைற ம்
மறந்

ஒன் ம் இல்லாமலாகிவி கிறாள், இ ட்டாகிறாள்,

ெவ ைமயாகிறாள், மீண் ம் ம
அப்ப

ன்பமாகிறாள்,

ஷியாகிறாள்.

ன்பம் மனத்ைத ம் உடம்ைப ம் அாித் த் தின்

ெகாண்

ந்த .

அப்பா, அம்மா க்குக் கவைல ேதான்றத் ெதாடங்கிய . ஆைசமகள் எப்ப
ேசார்ந்

இப்ப ச்

ேபானாள்? வ ேவா ம் ேபாேவா ம் கூறினார்கள்.

”கல்யாணம் பண்ணாததினால் இ க்கும்.”
கல்யாணம் பண்ணாததினாலாம்! ெராம்ப நல்ல . அவள் மனம் குைமந்
ைகவதினால்தான் என்

யா க்காவ

ெதாி மா?

அப்பா பலதடைவ கட்டாயப்ப த்திய ம் ஒ டாக்டாிடம் ேபானாள். அவர் ஒ
ைஸக்யாட்◌ிரஸ்ட். எல்லாவற்ைற ம் விவாித்தாள். அவள மனத்தின் அ த்தட்
வைரயி ம் அவர் ழாவி ழ்கிக் கண்டார். விாிவான ெம க்கல் ெசக்கப் ம்
நடத்தினார். பிறகு ெசான்னார்: மனதின் உைளச்சேல உட ன் ேசார் க்குக்
காரணெமன் . கண்டைத ம் சிந்தித் மனைதப் ண்ணாக்கிெகாள்ளக் கூடாெதன் .
பல டானிக்குகள் எ திக் ெகா த்தார். கைடசியில் இ

ம் ெசான்னார்:

”ஒ டாக்டர் என்கிறதினால இன்ெனா விஷயத்ைத ம் உங்களிடம் திறந்
ெசால்கிேறன். கலவரமைடய ேவண்டாம். நீங்கள் தி மணம் ெசய் ெகாள்ள
ேவண்டாம். ெசய் ெகாண்டா

ம்...”

அவர் கூறிய
வைத ம் ேகட்க
யவில்ைல. தைல சுற் வ ேபாலத்
ேதான்றிய . பிறகு எ
ம் நிைனவில்ைல. ெவகு ேநரத்திற்குப் பின்னேர நிைன
தி ம்பிய .
ட் க்குப் ேபானாள். மனதின் கஷ்டேம ேசார்வின் காரணெமன எல்ேலா க்கும்
அறிவித்தாள். தி மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண்டாம் என் ெசான்னைத மட் ம்
யாாிட ம் கூறவில்ைல. அந்த இரகசியம் அவேளாேடேய இ க்க ேவண் யெதான் .
யா ம் அைத அறிய ேவண் யதில்ைல. அவ
ெவந்
ைகயட் ம்; ைகந்
எவ்வள நல்ல !

ைடய இதயத்தி

ந்

ேவகட் ம்;

எாியட் ம். அப்ப ேய சாக ேவண் ம். அப்ப யானால்
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டானிக்குகளா

ம் ேலகியங்களா

ம் அலமாாி நிைறந்தி ந்த . அவள், அைவ

எைத ம் சாப்பிடவில்ைல, அவ்வள தான். மனதில் ேவதைன வளர்ந்
பந்த ட்
ந்த . அதில் க்க ம் காய்க ம் நிைறந் விட்டன. தனியாக இ ந்
ெவந் ெவந் இறக்கிறாள். ஒ கன நனவாகிவிட்ட . அவள வாழ்க்ைகையத்
தகர்த்த - தகர்த் க்ெகாண்
க்கும் கன . மனத்தின் சாந்திைய ெநாித் க்ெகான்ற
கன . தைல ைறக க்கு உயிர் ெகா க்கத் தன்னால்
யாெதனக் காட் க்
ெகா த்த கன . இனிேமல் கனேவ காணாம
ந்தால்!
அம்மா ஒ நாள் அவ ைடய கள்ளத்தனத்ைதக் கண் பி த்
ட்டாள்-டானிக்குகைள டம்ளாில் ஊற்றிக்ெகாண்ட பின் ற்றத்தில் ெகாண் ேபாய்க்
ெகாட் வைத.
"மகேள,நீ ம ந்ைதெயல்லாம் ெகாண் ேபாய் ஏனிப்ப க் ெகாட் கிறாய்? அைதச்
சாப்பிட்டால்தாேன உடம் சாியாகும்?"
பிறகு தாயின் நிர்ப்பந்தப்ப எல்லாம் சாப்பிடேவண் வந்த . தாய்
பக்கத்தி
ந் எல்லாவற்ைற ம் சாப்பிடைவக்க ஆரம்பித்தாள்.
நிரந்தர ேநாயாளியான அப்பாவின் உடல்நிைல ேமாசமாயிற் . ஆனால்
அவ ைடய உடம் ேதறிக்ெகாண் மி ந்த . தாயின் கவனிப் ம் சிசு ைக்ஷ ம்
காரணமாயி க்கலாம். டானிக்குக க்கு உடம்ைபத் ேதற்றத்தாேன
ம்!
அவள மனத் ள் இ
க்கும் ஒளிக்குமிைடேய வட இ ப் ப் ேபாட் .
ஒளிையத்தான் அவள் ேவண் கிறாள். அதற்காக ேவட்ைக
கிறாள். ஆனால்
அவ க்கு அதற்ெகான் ம் அ கைத இல்ைல யல்லேவா.
இ தியில் இ ள்தான் ெவற்றி ெப கிற . மியில் ஒளி வி ந்தா
ெவளிச்சம் மனம் வைரயி ம் எட் வதில்ைல.
இ ள் ஒளிைய அாித் த் தின்கிற

ம் அவ்

-- கார்ேமகங்கள் சூாியைனத் தின்ப ேபால.

அவள் பலவாக ம குகிறாள். ேவதைன, ெவ ைம, அந்தகாரம். அப்பாவின்
கட்டாயம் ெபா க்க
யவில்ைல. ஒேரெயா மகள். தான் சாகும் ன் கல்யாணம்
ெசய் பார்க்கேவண் மாம். இப்ேபா ேநாெயல்லாம் தீர்ந்
ஆேராக்கியசா யாகிவிட்
க்கிறாேள என் . அவள மனம் ெகாதித்தேபா ம்
உடல்ேத வ

ஏேனா?
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தா ம் ெதாந்திர ப த்தத் ெதாடங்கினாள். அப்பாவின் ஆைசைய நிைறேவற்ற
ேவண் ெமன் . அவளி ம் ஆைசகளின் நரம் கள் இல்லாம ல்ைல. ஆனால்
ெதாிந் ெகாண்ேட

ஷைன எப்ப

வஞ்சிப்ப ?

உண்ைமைய உைடத் ச் ெசான்னால்? அப்பா ம் அம்மா ம் அலமந்
ேபாவார்கள்.
அப்பா மீண் ம் கட்டாயம்தான் ப த் கிறார். ஒ
ெகா த்தவா ெசான்னார்:

தர்ந்

நாள் அ கிலைழத் த் தடவி

"மகேள, நான் சாகும் ன்னால் உன் கல்யாணம் நடந் பார்க்க ம். ேவ
கல்யாணத்ைதப் பார்த் க்கலாம் ைவக்க நீெயாண் ம் ேவற் ம ஷி இல் ேய!"
அவள் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல.
கைடசியில் அப்பா, அம்மா கட்டாயத்திற்கு பணிய ேவண்
ஒ ேபார்.

வந்த . மனத்திற்குள்

ைபயன் ெபண்ைணப் பார்க்க வந்தான். அவைன ேந க்கு ேநர் பார்த்தேபா
தைலசுற்றத் ெதாடங்கிய . ஆனால் அதி
ந்ெதல்லாம் எப்ப ேயா தப்பினாள்.
விவாகம் நிச்சமாயிற் . கல்யாண நா ம் வந்த . ைபயன் தா கட் யேபா
மீண் ம் ஒ தைல சுற்றல்ேபால. மனம் ஒ ேபார்க்களமாக மாறிய .
அவள் உண்ைமைய மைறத்

ைவக்கிறாள். தப் ெசய்கிறாள். வஞ்சிக்கிறாள்.

அப்ேபா ம் உண்ைம ேதாற் ப்ேபாயிற் .
மாமி பின்னால் நின் அவைளப் பி த் க்ெகாண்
அவள் விழாம
ப்பதற்காக. ெவ க்கத் ெதாடங்கிய

ந்தாள், தா கட் ைகயில்
ஸ்ெஸன் ேபாயிற் .

மணஇரவில் அவள் மணவைறயில் அலங்காித்த கட் ேலறி அைசயாமல்
அமர்ந்தாள். நாற்கா யில் ெபா ைமயற்றவனாக அமர்ந்தி க்கிறான் கணவன்.
யா ம் சற் ேநரத்திற்கு ஒன் ம் ேபசவில்ைல. கைடசியில் அவன் கூப்பிட்டான்.
”தங்கம்...”
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ேபசவில்ைல.
இ◌்ன்ெனா
ைற கூப்பிட்டான். அப்ேபா அவள் கீேழாட்டமாகப்
பார்த் க்ெகாண் குனிந்தி ந்தாள். அவன் பக்கத்தில் வந்தான். ஒ மலைர
ஸ்பாிசிப்ப ேபால அவ ைடய உடைலக் ைகயால் ெதாட்டான். ஆனா ம்
சலனமற்றி ந்தாள். அவன
யற்சிகைளத் ேதால்வி றச் ெசய்தாள்.
மனத்தில் ேபார் ஓய்ந்தி க்கவில்ைல. தவ ெசய்தாெயன மனம் சபித்த .
இ தியில் மனம் ெசத் வி ந்த . உணர்ச்சி மனதின் ெசத்த உட ன்ேமல் நின்
ைநயாண் காட் ச் சிாித்த .
வாரங்கள் மாதங்க க்கும், மாதங்கள் வ டங்க க்கும் வழிவிட்டன. பிரசவித்த
ெபண்களிட ம் கர்ப்பிணிகளிட ம் அவ க்கு ெவ ப் த் ேதான்றவாரம்பித்த .
அ காைமையச் ேசர்ந்த ேராசியின் தி மணம், அவ ைடய தி மணத்தன் தான்
நடந்த . அவ ைடய சிேநகிதி ம்கூட. இதனிைடயில் இ
ைற பிரசவித்
விட்டாள். பிரசவிக்கும்

ன் அவளிடமி ந்த நட் , அதன்பின் குைறந்

வந்த .

அவள ஆைசக் குைழந்ைதைய ட் ற்கு ெகாண் வ ைகயில், கணவ ம்
கணவனின் தா ம் அள்ளிெய ப்பைதப் பார்ப்ப ண் . அைதக் காண்ைகயில்
ெவ ப் த் ேதான் ம்.
அக் குழந்ைதயிட ம் ேரா யிட ம். அப்ேபா அவள் உள்ளைறக்குள்
ேபாய்வி வாள். ப க்ைகயில் வி ந் ேதம்பிய வாள். யா மறியாமல் கண்ணீைரத்
ைடத்ெதறிவாள்.
ேரா
ன்றாம் ைற ம் கர்ப்பிணியானைதக் ேகள்விப்பட்ட ேபா ம் அவள்
ெபற்றைத யறிந்தேபா ம் ேபாய்ப் பார்க்கவில்ைல.
கணவனிடம் அவ

ைடய தாய் பல சமயங்களில் உள்ளர்த்தம் ைவத் ப்

ேபசுவைதக் ேகட்ட ண் . பக்கத்தி

ந்

எந்தக் குழந்ைத வந்தா

ம், அக்

குழந்ைதகைள அள்ளிெய த்
த்தமி வ ம், தாலாட் ்ப பா வ ம், மக
ைகயில் ெகா ப்ப ம் எல்லாம் ஒளிந்தி ந் பார்ப்ப ண் .
ஐந் வ டங்களாகிவிட்டன கல்யாணமாகி. இன் ம் ஒ
ெபண்ேபாலத்தான் அவைளப்
சன் க
கின்றான்.
கணவன் மிக ம் ேநசிக்கின்றான் - ேநசம் உள்ளதினால்.

மணப்

ைடய
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கணவைன ம் ேநசிக்கிறாள் - ேநசிக்காம

க்கக் கூடாெதன்பதினா

ம்.

ெவ ைம ம், அந்தகார ம், ேவதைன ம் எப்ேபா ம் தன்ேனாேடேய தான்
இ க்கின்றன. அவள் அைவகெளல்லாேமயல்லவா!
பல இரகசியங்கைள ம் இதயத்தில் ஒளித்
எப்ப யாவ ெவ த் ச் சிதறிவிட்டால்!

ைவத்தி க்கிறாள். அைவ

இத்தைன கால ம் நாட்கைள ெநட் த் தள்ளிக்ெகாண்
ேநற் இரவில்....
அம்மா கப்பைறயிலமர்ந் அப்பாவின் ஒற்ைறக் கா
ைவத் க்ெகாண் பாகவதம் வாசிக்கிறாள்.

ந்தாள். கைடசியில்

கண்ணா ைய

கணவன் ப க்ைகயைறக்குள் ேபானான். உறங்கும் ேநரமாயிெறன் அதன்
ெபா ள். அவ ம் பின்ெதாடர்நதாள். வழக்கம் ேபால் மயிைர அவிழ்த் உதறி
ேமல் றமாகத் ◌ாக்கிக் கட் க் ெகாண்டாள்.
அப்ேபா கணவன் அவைள வாாியைணத்
அ ங்கிய குர ல் அைழத்தான்.

உதட்ேடா

ேசர்த் க்ெகாண்

”தங்கம்...”
”உம்...” அைதவிட அ ங்கிய ெதானியில் ேகட்டாள்.
”உனக்கு என்ைனப் பி க்கிறதா?”
”ஏன் இப்ப க் ேகக்கிறீங்க?”
”அப்ப ன்னா நான் ெசால்றைதக் ேகப்பியா?”
”உம்...”
பிறகு சற்

ேநரத்திற்கு ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல.

அவன் என்னேவா ேயாசித் க்ெகாண்
ந்தான். கத்தில் இடரார்ந்த சிந்தைன.
விவாகரத் ெசய்யலாமா என்பைதக் குறித் இ க்கும்.
அப்ப யானால் நல்லதாய்ப் ேபாயிற் . அவ ைடய எதிர்காலமாவ நன்றாகும்
அல்லவா. நாைலந் வ டமா ம் அவ க்கு ஒ குஞ்சுக் காைலப் பார்க்க
யவில்ைலயல்லேவா. அந்த விஷயத்ைதப்பற்றித்தானி க்கும் இவ்வள பலமாகச்
சிந்திப்ப . இல்லாவிட்டால் இப்ப இ க்க மாட்டாேர.
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மீண் ம் அவைள உதட்ேடா இைணத்தான். பிறகு ெசான்னான். ”நாைளக்
காைலயில் நாம் ெகாஞ்சம் அந்த டாக்டர் கிட்டப் ேபாய்ப் பார்க்கலாம். கல்யாணமாகி
நாைலஞ்சு வ ஷமாயிட் தில்ைலயா? என்ன விஷயம்
ேகட்டேபா

ெதாிஞ்சுக்கலாம்.”

பதறிப்ேபானாள்.

அந்த உத களி
ேவண் வந்த .

ந்

தன் உத கைளப் பறித்ெத க்கக் ெகாஞ்சம் சிரமப்பட

ேபாகலாெமன்ேறா ேவண்டாெமன்ேறா ெசால்லவில்ைல.
நாைள அவள் தீர்ப் க்குள்ளாவாள்... எல்லாம் ெவளியாகும்.
மனம் அமர்ந்
ங்கி, ெகாதித் ,
த்த . இறந் ேபாய்விட்
ந்தால்!...
எவ்வள ேநரம் அப்ப க் கிடாந்தாெளன்ப நிைனவில்ைல. க காரம் இ
அ வ ேகட்ட . அந்தக் க காரத்திற்கும் ேவதைன இ க்கலாம்.

ைற

தாகம் உண்டாயிற் . ஒ டம்ளர் தண்ணீர் கு க்க எ ந்தாள். அவள உடல்ேமல்
அைணத் ைவத்தி ந்த கணவனின் ைகைய எ த் ெம வாகத் தள்ளி ைவத்தாள்.
குறட்ைடவிட் த் ◌ாங்குகிறார் அவர்.
இரண் டம்ளர் நிைறய தண்ணீர் கு த்தாள். மீண் ம் வந் ப த்தாள். ஜீரம்
ேபாலத் ேதான்றிய . சற் க் குளிர ம் ெசய்த . இதய பாகத்தில் எவ்வள ேவதைன!
இ ளின் கனம் அதிகமாகிற . கண்ைண
க்கிடந்தாள். மனத்தின் இ ள்
ெவளிேய ம், ெவளியி ட்

மனத்திற்குள்

ம்

சுகிற .

எங்கும் ெவ ைம நிைறகிற . தான் இ ளாகிவி கிறாள். ெவ ைமயாகிவி றாள்.
வில் சூன்யத்திற்கு உயர்த்தப்ப கிறாள். இனி, விழிக்காம
------------------------

க்கட் ம்.
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ஆசிாியர்கைளப் பற்றி
1. என். பி.

ஹம்ம

1928-ல் ேகாழிக்ேகாட் ன ேக பிறந்தார். ைஹஸ்கூல் ப ப்ைப
த்தபின் ேதசீய
கு யாட்சி நி வனங்களில் பணி ாிந்தார். சில காலத்திற்குப் பிறகு எல்லாப் ெபா
நி வனங்களி
ந் ம் விலகி, தன்னந்தனியான ப ப்பில் ழ்கியி ந்தார். ஒ நல்ல
சிந்தைனயாள ம் இலக்கியவாதி ம்கூட. இலக்கியத்தில் ஒ எ ச்சிேயா ம்
சம்பந்தப்பட்டவாில்ைல. ஆன்ம பாிசுத்தத்திற்காகப் ேபாரா பவர்கேள அவர
கதாபாத்திரங்கள். தான் பிறந் வளர்ந்த ஸ்லீம் ச தாயத்தின் யதார்த்தமான
சித்திரங்கைளக் கைதகளில் காணலாம்.
ல்கள் - ெதாப்பி ம் தட் ம், நல்லவர்களின் உலகம், மரணம் தாலாட் ப் பா ற் ,
நாற்பத்தியிரண்டாம்

ட் ல் சாத்தான். கவிைதகள் -

ெக

ம் கள்,

பிர ெடண் ன் தல் மரணம். கைதத்ெதாகுதிகள் - மரம், அேரபியத் தங்கம் (எம். .
வாசுேதவன் நாய டன் ேசர்ந் ) நாவல்கள் - இரண்ய கசி .
கவாி- c/o பவன நிர்மாண ஸஹகரண சங்கம், ஒய். எம்.
ேகாழிக்ேகா

. ஏ., கிராஸ் ேரா ,

-1

------------2. பட்டத்

விள க ணாகரன்

1101-ல் கர்க்கடகத்தில் ெகால்லம் நகாில் பிறந்தார். கல்

ாிப்ப ப்

ெசன்ைனயி ம் நி யார்க்கி ம். இதற்கிைடயில், தி வனந்த ரத்தில் ேகரள ெகௗ தி
தினசாியில் சிலகாலம் ேவைல பார்த்தி ந்தார். ப ப்
ந் அெமாிக்காவி
ந்
தி ம்பி வந்த பிறகு ஒ அயல்நாட் க் கம்ெபனியான பியர்ஸ் ெலஸ் யில் ேசர்ந்தார்.
இப்ேபா , இக்கம்ெபனியின் ேகாழிக்ேகா கிைளயின் அ ஸ்ெடண்ட் மாேனஜர்.
சில கைதகேள எ தி ள்ளார். மனத்ைத அள்ளிப்பி ப்பைவ அைவ. குடத்
விளக்கான அவர் எ ச்சிக டேனா, ெபா
ெகாண்டாடாமல் விலகி வாழ்கிறார்.
ல்கள் : கண்ேண தி ம் ,
கவாி: பட்டத் விள, 287-

சங்கங்க

ர்ஷ்வா நண்பன்,

டேனா எந்தவித உற ம்

னி (கைதத் ெதாகுப் கள்).

, ெகாட்டாரம் ேரா , நடக்கா ,ேகாழிக்ேகா .
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--------3. ேகாவிலன்
வட்டம் பரம்பில் ேவலப்பன் அய்யப்பன் என்ப
1098-ல் கு வா ர ேக ஒ

இயற்ெபயர். ெகால்லம் வ டம்

ஏைழக் கு ம்பத்தில் பிறந்தார். சமஸ்கி தக் கல்

வித்வான் பட்டத் க்குப் ப க்ைகயில் ப ப்ைப நி த்தேவண்

ாியில்

வந்த . 1942-ல்

'ெவள்ைளயேன ெவளிேய " இய்க்கத்தில் பங்கு ெகாண்டார். 1943-ல் 'ேநவி'யில்
ேசர்ந்தேபாதி ம் ஒ வ டத்திற்குப் பிறகு அதி
ந் விலக்கப் பட்டார் - ேநவி
ம் ட் னிையத் ெதாடர்ந் . நான்கு வ டங்க க்குப் பின் ஆர்மியில்
க்னல் ேகாாில்
ேசர்ந்தார். 1968-ல் ஹவில்தார் ேமஜெரன்ற பட்டத் டன் ரா வத்தி
ந்
விலகினார். கஷ்ட ம் ெகா ைம ம் நிைறந்த ஒ வாழ்க்ைகயாகவி ந்த
அவ ைடய . ஆரம்ப கால ல்களில் அைதத் ெதளிவாகக் காணலாம். ஒ
கவிஞராகத்தான் இலக்கிய ேமைடயில் பிரேவசித்தார் என்றா ம், எ திய
நாவல்க ம் கைதக ேம ஏராளம். மைலயாளக் கைத இயக்கத்தில்
'பட்டாளக் கைத' என்ற ஒ
ல்கள் : ஒ

பகுதிைய வளர்த்தவர்களில் ஒ வர்.

காலத்தில் மனிதனாயி ந்தான், ஒ

இவ்வாழ்க்ைக நாதியற்ற

ண்

எ

ம் , ஒ

பலம் நஞ்சு,

(கைதத் ெதாகுப் கள்); உைடந்த இதயங்கள், ஏ ைமனஸ் பி,

ேதாற்றங்கள் (நாவல்கள்); உன் நம்பிக்ைக உன்ைனக் காக்கும் (நாடகம்).
கவாி : கங்ஙாணேசாி, கு வா ர், ேகரளா.
4. என். ேமாஹனன்
1933-ல் ராம ரத்தில் பிறந்தார். தாயார் பிரபலமான கவிஞ ம், கதாசிாிைய மான
ல தாம்பிகா அந்தர்ஜனம். கல் ாிப் ப ப்
ந்தபின் இரண் வ டம் ஒ
கல் ாியில் விாி ைரயாளராக ேவைல பார்த்தார். பிறகு கவர்ெமன்ட் சர்
ல்
ேசர்ந்தார். இப்ேபா தி வனந்த ரத்தில் ேகரள அரசாங்கதின் கல்ச்சுரல்
ெடவலப்ெடன்ட் ஆஃபீஸர். மைலயாளக்கைத இயக்கத்தில் சக்தி மிக்க
ெராமான்
ட்.
ல்கள்- எ கைத (உன ம்),
(கைதத் ெதாகுப் க்கள்)

க்கத்தின் இர கள்,

ைஜக்குத் ெதாடாத

க்கள்
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கவாி - கல்ச்சுரல் ெடவல்ெமன்ட் ஆஃபீஸர், கவர்ன்ெமன்ட் ஆஃப் ேகரளா,
தி வனந்த ரம்.
--------5. எம். ேகாவிந்தன்.
பிறப் 1919-ல். வாழ்க்ைகக் கஷ்டத்தினால் ேமற்ப ப் ப க்க இயலாமற்
ேபாயிற் . ெசன்ைனயில் சிறியேதார் ேவைலயி
ந் ெகாண் ஏராளமாக
வாசித்தார். எம். என். ராயின் விசிறி ம் ரா க்கல் ஹ் மானிஸ் மாக மாறினார்.
ரா ைடய ெந க்கம் சிந்தனா ர்வமான சாத்யைதகைள வளர்த்திய . ேகரளம் என்ற
மாகாணம் உ வான ம் தி வனந்த ரத்தில் அரசாங்க ேவைலயில் ேசர்ந்தார்.
கம் னிஸ்ட் அரசாங்கத் டன் உண்டான க த் ேவற் ைமயால் ேவைலைய
ராஜினாமா ெசய்தார். ேகரளம் ெந க மக்களாட்சிப் பற்றாளர்கைளக்
கூட்
ம், ’ஸமீக்ஷா’ என்ற மாதப் பத்திாிைகைள நடத்தி ம் தன சித்தாந்தத்ைதப்
பிரபலப்ப த்தினார்.இதற்குள் இந்தியாவின் அறி ஜீவிக க்கு ந ேவ வி ம்பத்தக்க
ஓாிடம் கிைடத் விட்
ந்த . அ ப்பைடயான சிந்தனாசக்தி ெகாண்ட அவர்
மைலயாள ெமாழியில் ேவதாந்த ம், பைடப்

ர்வமான மட்டங்களில் கனத்த

ஆதிக்கம் ெச த்தியி க்கிறார். ஆங்கிலத்தி ம், மைலயாளத்தி ம் கவிைதகள்
எ
கிறார். ஒ கதாசிாியன் என்பைதவிட ஒ சிந்தைனயாள ம் கவிஞ மாவார்.
ஒ எ த்தாள ம் டாக்ட மான பத்மாவதி இவர மைனவி.
ல்கள் - ஞானஸ்தானம், ேமனகா (கவிைதத் ெதாகுப் க்கள்), அரசியின் நாய்
(கைதத் ெதாகுப் ), நீ மனிதைனக் ெகால்லாேத (நாடகம்), ெதாடக்கம், சற் ச்
சிந்தித்தாெலன்ன? அறிவின் பலன்கள், மன்பைத மதிப் க்கள், கம் னிஸத்தி
ன்ேன, ைசத்தா ம் மனித ம், உயில், பஷீாின் அ ைம
ெந க்கங்கள் (பிரபந்தங்கள்).

ஷிகன், கவிைதகள்

கவாி - 77-பி ஹாாிஸ் ேரா , ெமௗன்ட் ேரா , ெசன்ைன - 2
----------6. ஜயேதவன், பி
ஜனார்த்தன ேமனனின் எ
ெபயர். எர்ணாகுளம் மகாராஜா கல் ாியி ம்,
சட்டக் கல் ாியி ம் ப ப்ைப
த்தபின் சிலகாலம் ேகரளா ைஹக்ேகார்ட் ல்
அட்வக்ேகட்டாக ப்ராக்டீஸ் ெசய்தார். இப்ேபா
ல் யில் மத்ய அரசின் சட்ட
இலாக்காவில் அ வலக ெமாழி (சட்ட இலாகா) கமிஷனில் ேவைல பார்க்கிறார்.
கடந்த இ பதாண் க் காலமாக வழக்கமாக எ திவ கிறார். ஆகாசவாணிக்காக

ந்
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நாடகங்க

ம் ஏராளம் கைதக

ம் எ தியி க்கிறார். இ வைர த்தக உ வில் வந்த

பைடப் க்கள் - ேகா ர வாரத்தில், அகம்பாவங்கள் (கைதத் ெதாகுப் க்கள்),
வி ச்சிகக் காற்றில் (நாவல்).
கவாி - 217, விட்டல்பாய் பட்ேடல் ெஹௗஸ், ரஃபி மார்க், நி

ெடல்ஹி-1

--------7. காக்க நாடன்
காக்க நாட் ஜார்ஜ் வர்க்கீ ன் ைனப்ெபயர். 1935-ல் ெகால்லத்தில் பிறந்தார்.
தந்ைத ஜார்ஜ் காக்க நாடன் தி க்ேகாயில்க க்கும் ஊழல்க க்கும் எதிராகப்
ேபாரா ய ஒ
ரட்சிமனவாதி. அக் காரணத்தால் ச கத்தி
ந் விலக்கப்பட்ட
அவ க்குப் பிறந்த ஊாி
ந் ெவளிேயறேவண் வந்த . 1955-ல் பி.எஸ் . ,
பாஸான காக்கநாடன் ெசன்ைனயி ம் தி ச்சிராப்பள்ளியி ம் ேவைல பார்த்தார்.
பிறகு ல் யில் இரயில்ேவ மினிஸ்ட்ாியில் இரண் வ டங்கள். கிழக்கு ெஜர்மனி
அைழப்பின்ேபாில் ைடப்

க்

னிவர்

ட் யில், ’இந்தியாவில் இன்ைறய ச

க,

ெபா ளாதாரச் சூழ்நிைலயில் இலக்கியக் கர்த்தாவின் பங்கு’ என்ற விஷயம் குறித்
ஆராய்ச்சி நடத் வதற்காக ெஜர்மனிக்குப் ேபானார். ஒ வ டத்திற்குப் பின்னர்
ஆராய்ச்சிைய
க்காமல் தி ம்பி வந்தார். இப்ேபா
ேநர எ த்தாளராக
இ க்காமல் தி ம்பி வந்தார். இப்ேபா
ேநர எ த்தாளராக இ க்கிறார். ந ன
கதா இலக்கியத்தின் க்யஸ்தர்களில் ஒ வர்.
ல்கள்: வியாபாரம், கண்ணா

, பதிேன , ேபார்

வழி (கைதத் ெதாகுப் க்கள்; சாட்சி, ைவசூாி, ஏழாம்

, ெவளிேய ேபாகும்

த்திைர, உஷ்ண ேமகைல,

அறியாைம யின் பள்ளத்தாக்கு, பறங்கிமைல (நாவல்கள்).
கவாி: C/o மைலயாள நாட்

வாாிக, ெகால்லம், ேகரளா.

-------8. ஓ.வி. விஜயன்
பிறப் 1931-ல். கவிஞ ம் நாவ ஸ்ட் ம் கதாசிாிய மான இவர், அகில இந்தியப்
பிராபல்யம் அைடந்த கார்ட் னிஸ் மாவார். ஆங்கில இலக்கியத்தில் எம்.ஏ. பட்டம்
ெபற்றபின்

ன்

வ டங்கள் கல்

ல் யில் 'சங்கர்ஸ்

ாி விாி ைரயாளராக ேவைல பார்த்தார், பிறகு

க் 'யில் கார்ட் னிஸ்டாகச் ேசர்ந்தார். 'ேபட்ாியாட் ' தினப் பத்
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திாிைகயி

ம் கார்ட் னிஸ்டாக இ ந்தார். 'இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்', 'ஹிந் ஸ்தான்

ைடம்ஸ்', ' ங்க்'

தலான பத்திாிைககளின் கைல விமாிசகர். இப்ேபா

ெசன்ைனயில்

ஹிந் தினசாியி ம், ஹாங்காங்கின் 'ஃபார் ஈஸ்ட்டர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் ெரவ் 'வி ம்
வழக்கமாக வைரகிறார். மைலயாளக்கைத நாவல் ேமைடக்கு ந ன பைடப் க்கைள
ெகாண் வந்தவர்களில் ஒ வர்.
ல்கள்: ன் ேபார்கள், உச்சேகா
இதிகாசம் (நாவல்).
கவாி: C/o சங்கர்ஸ்

(கைதத் ெதாகுப் க்கள்): கஸாக்கின்

க் , ஓ யன் பில் ங், கனாட் ப்ேளஸ், நி

ெடல்

.

---------9. எம். குந்தன்
1942-ல் ஒ
ன்னாள் ஃப்ெரஞ்சு பிரேதசமான மாஹியில் பிறந்தார். ஃப்ெரஞ்சு
ைறயிலான ப ப் . இளைமக்காலம்
வ ம் வ த்திய ேநாய் ப ப்ைப
க்க
அ மதிக்கவில்ைல. 1961-ல் ல் யில் ேவைல ேத வந்தார். ஒ ஃப்ெரஞ்ச்
பள்ளியில் இரண் வ டம் ேவைல பார்த்தார். இப்ேபா
ல் யில் ஃப்ெரஞ்ச்
எம்பா யில், கல்ச்சுரல் பார்ட்ெமன்ட் பகுதியில் ேவைல பார்க்கிறார். 1961 தல்
ெதாடர்ந் கைதக ம் நாவல்க ம் எ தி வ கிறார். ந ன மைலயாள இலக்கி
யத்ைத வளர்த் வ பவர்களில் ஒ வர்.
ல்கள்-

, நதி ம் ேதாணி ம், ேவசிகேள, உங்க

வய க் குழந்ைத (கைத ெதாகுப் க்கள்),

க்ெகா

ேகாயில், ஐந்தைர

ல் , ஆகாயத்தின யில். ஆல்வாயில்

சூாிேயாதயம், ஹாித்வாாில் மணிகள் ழங்குகின்றன. இவ் லகம், இதிெலா
மனிதன். மய்யழி நதி தீரங்களில் (நாவல்கள்).
கவாி -C/o ஃப்ெரஞ்ச் எம்ப

,

-25, ெஸௗத் எக்ஸ்ெடன்சஷன் பார்ட்-2, நி

ெடல் -49
--------10. எம். பி. நாராயண பிள்ைள
பிறப் 1939-ல் பனாரஸ்
ல். ஐந்

வ டம்

ல்

னிவர்

யி

ந்

பி.எஸ்

., பட்டம் ெபற்றார் 1960-

யில் ப்ளானிங் கமிஷனில் உத்ேயாகஸ்தராயி ந்தார். 1966-ல்
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ஹாங்காங்கில் ’ஃபார் ஈஸ்ட்டர்ன் எக்னாமிக்ஸ் ெரவ் ’வில் அசிஸ்ெடன்ட்
எ ட்டராகச் ேசர்ந்தார். இப்ேபா
இ க்கிறார். 1963
ல் -

பம்பாயில் ’காமர்ஸ்" என்ற பிரசுரத்தில்

தல் பத்திாிைகப் பிரசுரங்களில் கைதகள் எ தி வ கிறார்.

கன் என்ற பாம்பாட்

(கைதத் ெதாகுப் )

கவாி - 17-ஏ, மலபார் அப்பார்ெமன்ட்ஸ், நாப்பியன் ஸீ ேரா

(Napean Sea

Road), பம்பாய்.
----------11.

ளசி

ளசிதா ன் ைனப்ெபயர். மைலயாள வ டம் 1116-ல் பிறந்தார். ஆங்கில
இலக்கியத்ைத க்கியப் பாடமாக எ த் பி.ஏ. பாஸானார். இலக்கியக்
கர்த்தாக்களின் கூட் ற ப் பிரசுர அைமப்பான எஸ்.பி. .எஸ்- ல் (ேகாட்டயம்),
பப்ளிேகஷன் அ ஸ்ெடன்டாக ேவைல பார்க்கிறார். கைலயழகுமிக்க கைதகைள
எ
ம் ள
திய எ த்தாளர்களில் கவனத் க்குாியவர்.
ல்கள் - தீ ,

வதி, ஆ த்ரா, ராகக் கு விகள், உஷ்ணஸீம (நாவல்கள்), கய்ப்ப

நீேர நித்யம், நீ ம் உன் வழி ம், சிவப் ஜ்வாைலயான ஸ்திாீ, சாபம் ெகாண்ட இர
(கைதத் ெதாகுப் க்கள்).
கவாி - C/o ஸாதித்ய ப்ரவர்த்தக ஸஹகரண சங்கம், ேகாட்டயம், ேகரளா.
----------12.

னத்தில் குஞ்ஞப் ல்லா

1942-ல் ெதன் மலபாாில் பிறந்தார். பி.எஸ் ., பாஸான பிறகு அ கார் ஸ்லீம்
னிவர்
யில் ம த் வதற்குச் ேசர்ந்தார். இப்ேபா ஊாில் ஒ கவர்ன்ெமன்ட்
ஆஸ்பத்திாியில் ஸர்ஜன், அ காாில் ப த் க்ெகாண்
க்ைகயிேலேய
கிறிஸ் வரான மாியம்ைமைய மணம் ாிந்தார். கு ம்பத்தி ைடய ம்
ச தாயத்தி ைடய ம் எதிர்ப் க்கைளச் சட்ைட ெசய்யாமல், 1971-ல் அ காாில்
மைனவி இறந்தார். என்.பி. கம வின் கைதகைளப்ேபால ஸ்லீம் ச தாயத்தின்
இ ளைடந்த பக்கங்கைள குஞ்ஞப் ல்லாவின் கைதகளி ம் காணலாம்.
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ல்கள் - தவ , அ காாில், ைகதி (நாவல்கள்), கத்தி, காலாட்பைடயின் வர
(கைதத் ெதாகுப் க்கள்)
கவாி- டாக்டர்
ேகரளா.

னத்தில் குஞ்ஞப் ல்லா, ேபாஸ்ட் மடப்பள்ளி காேலஜ், வடகைர,

-------13 - ேச
எம். ேச மாதவன். பிறப் 1942-ல். பி.எஸ் ., பாஸான பிறகு ஆ வ டம் வட
இந்தியாவில் பலவிடங்களி ம் ேவைல பார்த்தார். இப்ேபா ஸ்ேட◌்ட பாங்க் ஆஃப்
ட்ராவன்கூர், பற ர் கிைளயின் மேனஜர். திய தைல ைறயில் ஒ
காதாசிாியர்.

குறிப்பிடத்தக்க

ல்கள் - ஒளியின் ஊற் , பாம் ம் ஏணி ம் (கைதத் ெதாகுப் க்கள்), அஸ்தமனம்
(நாடகம்), நாங்கள் அ ைமகள், நைனந்த மண், அறியாத வழிகள் (நாவல்கள்).
கவாி - மாேனஜர், ஸ்ேட◌்ட் பாங்க் ஆஃப் ட்ராவன்கூர், நார்த்பற ர், ேகரளா.
-------14. ஸக்காியா
பால் ஸக்காியாவின் எ
ெபயர். 1945-ல் மத்ய தி விதாங்கூாில் பிறந்தார். எம்.ஏ.
பாஸான பின் கல் ாி விாி ைரயாளராக ேவைல பார்த்தார். ஒ வ டம் பி டயர்
ெவார்க் ன் ேகாயம்பத் ர் கிைள மாேனஜராக ம் ேவைல பார்த்தார். இப்ேபா
ல் யில் ஒ அெமாிக்கன் த்தகப் பிரசுரக் கம்ெபனியில் ேவைல பார்க்கிறார். ெவகு
இளம் வயதிேலேய இலக்கியப் பைடப்ைப ஆரம்பித்த ஸக்காியா, இன்ைறய
பத்திாிக்ைககளில் நிைறய எ தி வ கிறார். இரண் கைதத் ெதாகுப் க்கைளப்
பிரசுாித்தி க்கிறார்.
கவாி -

- 31, ெஸௗத் எக்ஸ்ெடன்ஷன், பார்ட்-ஒன், நி

ெடல்

- 49

-------15. எம். சுகுமாரன்
பிறப் 1943-ல், பாலக்கா ஜில்லாவில். ைஹஸ்கூல் ப ப்பிற்குப் பின்னர்
தி வனந்த ரத்தில் அக்ெகௗன்ட்ஸ் ெஜனரல் ஆஃபீ ல் ேலாயர் விஷன்
கிளார்க்காக ேவைல பார்க்கிறார். மைலயாளெமாழியில் நடக்கும் சலனங்களி
விலகி நின் , வாழ்க்ைக மணமிக்க கைதகள் எ

கிறார். ஒ

சு சு ப்பான

ந்

226
ட்ேரட் னியன் ெதாண்டர். மறியல்களில் பங்ெக த்தத்ைதத் ெதாடர்ந்
ஸஸ்ெபன்ஷனில் இ க்கிறார்.

இப்ேபா

ல்கள் - பாைற, ஆழி கம் (நாவல்கள்).
கவாி -

.

. நம்பர் 23/519? வஞ்சி ர், தி வனந்த ரம் - 1, ேகரளா.

------16 - பி. பத்மராஜன்
1945-ல் ஆலப் ைழயில் பிறந்தார். ெகமிஸ்ட்ாி கிராஜிேவட். 1665 தல்
ஆகாசவாணி தி வனந்த ரம் நிைலயத்தில் அறிவிப்பாளராக ேவைல பார்க்கிறார்.
கடந்த ஏ வ டங்களாக வழக்கமாகக் கைதகள் எ தி வ கிறார். இதயத்ைதத்
ைளத் ஏ ம் தன்ைமய அவ ைடய நைட.
ல்கள் - திர், மற்றவர்களின் ேவனல், இன்ெனா வன், ைகக் கண்ணா , ஒன்
இரண்

ன்

(கைதத் ெதாகுப் க்கள்); நட்சத்திரங்கேள காவல், ப வ

மாற்றங்களின் பாிசு, இேதா இங்கு வைர; வாடைகக்கு ஒ

இதயம் (நாவல்கள்.)

கவாி: C/O ஆகாசவாணி, தி வனந்த ரம், ேகரளா.
---------17. இ. ஹாிகுமார்
1943-ல் பிறப் . தந்ைத பிரபல மைலயாளக் கவிஞரான இடச்ேசாி ேகாவிந்தன்
நாயர். ெமட்ாிகுேலஷன் பாஸான பிறகு உத்ேயாக நிமித்தமாய் கல்கத்தா க்குப்
ேபானார். அங்ேக ஓர் கெமர்ஷியல் நி வனத்தில் ேவைல பார்த்தவாேற மாைல
வகுப் களில் ேசர்ந்

பி.ஏ., பாஸானார். கல்கத்தா,

ல்

, பம்பாய் என்ற இம்

மாநகரங்களில் ேவைல பார்த்தார். சில கைதகேள எ தி ள்ள ேபாதி

ம், ைகயா

விஷயத்தின் ஆழ ம், திட்டமான நைட ம் அவற்ைறக் குறிப்பிடத்தக்கைவயாக
ஆக்குகின்றன.
ல்கள்: கரப்பான்

ச்சிகள் (கைதத் ெதாகுப் ).

கவாி: C/o இடச்ேசாி ேகாவிந்தன் நாயர், ேபாஸ்ட் ெபான்னாணி, மலபார்,
ேகரளா.
---------

ன்
ம்
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18. அசமன்
ப்ெபயர்

ர் ஹாிஹரன்.
.ெக.ஹாிஹரன் நாயர். பிறப் 1940-ல். மனத் தத் வத்தில் எம்.ஏ.,

பாஸாயி க்கும் அவர், மத்ய அரசாங்கத்தில், தி டர்கள் பள்ளியில் மனத்தத் வ
நி ணர் என்ற பதவி வகிக்கிறார். கவிஞ ம் நாவ ஸ் ம் கட் ைரயாள ம் கூட.
ல்கள்: மன ேநாய்கள் (கட் ைரகள்.); மஞ்சட்கு விகள் (நாவல்); கள்ளி ( ண் க்
காவியம்).
கவாி: ாிஸர்ச் ஆபீஸர். ைடரக்டேரட் ஆஃப் ைசக்காலஜிக்கல் ாிஸர்ச், 'எம்' பிளாக்.
ப்ரதிேராத மந்த்ராலயம். நி

ல் -1.
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