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கடந்த ஆண் களில் நான் சில ஆங்கிலப் த்தகங்கைள தற்ெசயலாகப் ப க்க
ேநர்ந்த . அதிேல ஒன் Bill Bryson எ திய த்தகம். அவ ைடய த்தகங்கைளப்
ப க்கப் ப க்க எனக்கு வியப் அதிகமாகும். இவர் தன் மன க்குத் ேதான்றிய எந்த
விஷயமாயி ந்தா ம் அைதப்பற்றி எ
வார். சாதாரண வாசக க்கு ஒ சாதாரண
எ த்தாளர் எ
ம் எ த் . இதில் ெபாிய ஆழமான ஆரய்ச்சிகள் ஒன் ம் இல்ைல.
வாசக ைடய ஆர்வத்ைதத் ண்ட ேவண் ம், ஒ
க் கதைவ திறந் விட
ேவண் ம். அவ்வள தான். ஆனால் வாசிப்பதற்கு சுவாரஸ்யமாக இ க்கும்.
ன் ைரயில் ெதாடங்கி த்தகத்தின் கைடசி வாி வ ம்வைரக்கும் கீேழ ைவக்க
யா .
இவர் தவிர இன்

ம் சிலைர ம் ப த்ேதன். இவர்க

ம் இேத ேபால எ தினார்கள்.

வாசிப் த்தன்ைம நிைறந்த எ த் க்கள். அடம் ஹஸ்ெலட் என்

ஒ த்தர், மற்றவர்

ஸ்டீபன் லீெகாக். ஒ வர் தியவர், மற்றவர் பைழயவர். இவர்கள் தங்கள்
பாண் த்தியத்ைத காட்டேவா, ேமதாவிலாசத்ைத ெவளிப்ப த்தி வாசகைர
அசத்தேவா எ
வதில்ைல. பகிர்ந் ெகாள்வ தான் அவர்க ைடய க்கியமான
ேநாக்கம்.
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ஆனால் எ த் இலக்கியத்தரமாக இ க்கும். இன்ெனா அசத்தல்காரர் ேடவிட்
ெசடாாிஸ். எந்த ஒ சி அ பவத்ைத ம் எ த் அைத சுைவயான
கட் ைரயாக்கிவி வார். அ சி கைதக்கும் கட் ைரக்கும் ந வான ஒ வ வத்தில்
நின் ப ப்பைத ஒ இன்ப அ பவமாக உங்க க்கு மாற்றிவி ம். இவர் ஒ பால்
வி ப்பக்காரர் ஆனப யால் இவ ைடய எ த் க்கள் இன் ம்
விேனாதத்தன்ைம டன் இ க்கும். இவைரப் ப க்கும் ேபாெதல்லாம் 'அட, இ
எனக்கு ன்ேப ேதான்றாமல் ேபானேத!' என்
மாதிாி எ த் .
நா

வ டங்க

க்கு

அ க்க

வ த்தப்ப ேவன். அந்த

ன் சுந்தர ராமசாமி அவர்கைள சந்தா கு

'நீங்கள் கட் ைர எ தலாம். நீங்கள் ப த்

ரசித்த ஆங்கில

ல் சந்தித்ேதன்.

ல்கைள அறி கம்

ெசய்யலாம். உங்கள் அ பவங்கைள, ேநர் காணல்கைளப் பதி ெசய்யலாம்' என்
ெசான்னார். நான் அைத அப்ேபா ெபாிதாக எ க்கவில்ைல. ேமற்ெசான்ன
த்தகங்கைளப் ப த்த பிறகு நா ம் அப்ப தமிழிேல எ தினால் என்னெவன்
ேதான்றிய . இப்ப ேவ யா ம் தமிழில் ெசய்தி ப்பதாக ம் ெதாியவில்ைல.
அப்ப ெசய்தி ந்தா ம் நான் ப த்ததில்ைல. சு.ரா க்கு த ல் என் நன்றி. அவேர
என் ைளயில் இந்த விைதைய ஊன்றியவர். நண்பர் ெஜயேமாகன் கட் ைரகைளப்
ப த் அவ்வப்ேபா தன் க த் கைளச் ெசால் உற்சாகப்ப த்தினார். அவைர ம்
நிைனத் க் ெகாள்கிேறன். மற் ம் நண்பர்கள், வாசகர்கள் மின்னஞ்சல் ல ம்,
ெதாைலேபசி வாயிலாக ம் எனக்கு தந்த ஊக்குவிப் மறக்க
யாத .
அவர்க

க்கும் நன்றி. இந்த எ த் க்கள் காலச்சுவ , தீராநதி, காலம், உயிர்ைம,

ஆனந்த விகடன் ேபான்ற இதழ்களி ம் திண்ைண, உலகத்தமிழ், மரத்த , திைசகள்
ேபான்ற இைணய தளங்களி ம் ெவளியானைவ. இந்த ஆசிாியர்க க்கு நான்
கடைமப் பட்டவன். மற் ம் இந்த ெதாகுப்ைப சிறப்பாக ெவளியி ம் நண்பர்
வசந்தகுமா க்கும், அழகாக அட்ைடப் படம் அைமத்த கனடா அன்பர் (நந்தா
கந்தசாமி) ஜீவ க்கும் என் நன்றி.
அ. த்

ங்கம்

கனடா,
26 ெசப்டம்பர் 2004
--------------------
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I. கனடா வாழ்க்ைக
1. கனடாவில் கடன்
கனடா க்கு வந்த திதில் எதிர்பாராத ைலயில் இ ந் எனக்கு ஒ இடர்
வந்த . கடன் அட்ைட . கட
க்கு அ த்த ஸ்தானத்தில் மதிக்கப்ப ம் இந்தப்
ெபா
க்கு கனடாவில் இவ்வள மாியாைத இ ப்ப எனக்கு அன் வைர
ெதாியா .
எந்த அங்கா யிேலா, சந்ைதயிேலா, கைடயிேலா என்ன ெபா ள் வாங்கினா ம்
கடன் அட்ைட இ க்கிறதா என் ேகட்டார்கள். நான் காைச எ த் எண்ணிக்
ெகா ப்பைத விேநாதமாகப் பார்த்தார்கள்.
ெடாலர் தாைள நீட் னால் அைத
ேம ம் கீ ம் ேசாதித் , என்ைன தி ம்பித் தி ம்பிப் பார்த்தப உள்ேள ெசன்
அைத உற் ேநாக்கி உ திெசய்தார்கள். ஒ அங்கா யில் கத்ைதக் காைச எண்ணி
ைவக்கும்ேபா , கடன் அட்ைடயில் கணக்கு தீர்த்தால் 10% தள் ப என்றார்கள்.
என்னால் நம்ப
யவில்ைல. இந்த நாட் ல் கடனாளிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்
என் கண் ெகாண்ேடன். அன்ேற தீர்மானித்ேதன், ஒ
எ த் விட ேவண் ம் என் .
Visa, American Express, Master Card என்

கடன் அட்ைட எப்ப

ெதாடங்கி குட்

ம்

ேதவைத நி வனங்கள்

வைர சகல கடன் விண்ணப்ப பாரங்கைள ம் நிரப்பி, நிரப்பி அ ப்பிேனன்.
அவர்களிடமி ந் ஒேர மாதிாியான பதில்கள்தான் வந்தன. உங்க க்கு இந்த
நாட் ல் கடன் மதிப் இல்ைல. ம க்கப்பட்ட .
எப்ப

ம் மிக ம் மதிப் க்குாிய ஒ

கடன்காரனாகி விட ேவண் ம் என்ற

என் ைடய ைவராக்கியம் இப்ப யாக நிைலகுைலந் ேபான . மாணவர்க ம்,
பச்சிளம் பாலகர்க ம் வ வ ப்பான வண்ண அட்ைடகைள விசுக்கிக்
காட் னார்கள். சுப்பர் மார்க்கட் ல் தள் வண் யில் சாமான்கைள நிரப்பிவிட்
காசுத்தாள் சு ள்கைள பிாித் ப் பிாித் க் ெகா க்கும்ேபா ம், மீதிச் சில்லைறைய
எண்ணி எ க்கும்ேபா ம், பத்

சதத் க்குப் பதிலாக ஒ

சதத்ைத ெகா த்

த மா ம்ேபா ம், இளம் ெபண்கள் பளபளக்கும் அட்ைடகைள மின்னலாக
அ த்தப என்ைனக் கடந் ெசன்றார்கள். எனக்கு அவமானமாக இ ந்த .
என்ன ெசய்யலாம் என்

நா யில் ைகைவத்

ைளத் தண்ணீர் வற்ற ேயாசித்ேதன்.

கைடசி யற்சியாக விசா நி வனத் ெமத்த ெபாியவ க்கு 'மிக அந்தரங்கம்' என்
தைலப்பிட் ஒ க தம் எ
வெதன்
ெசய்ேதன்.
ெப மதிப்பிற்குாிய தைலைமயாளர் அவர்க

க்கு,
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இந்த நாட் க்கு வந்த நாளில் இ ந் எப்ப
ம் ெப ம் கடனாளியாகிவிட ேவண் ம்
என் நான் எ த்த யற்சிகள் எல்லாம் ப ேதால்வியைடந் ெகாண்ேட வ கின்றன.
என் ைடய சகல கடன் அட்ைட விண்ணப்பங்க ம் ஈவிரக்கமில்லாமல்
நிராகாிக்கப்பட் விட்டன. அதற்கு காரணம் எனக்கு இந்த நாட் ல் கடன் சாித்திரம்
இல்லாத தான் என்கிறார்கள். அப்ப வந்த ம ப் க் க தங்களில் ஒ கட்ைட
இத் டன் இைணத்தி க்கிேறன். எப்ப
ம் ஒ வாரத்திற்குள் அவற்ைற தாங்கள்
ப த்
த் வி
ர்கள்.
எனக்கு கடன் வரலா கிைடயா . ஏெனன்றால் நான் இந்த நாட் க்கு வந் ெசாற்ப
நாட்கேள ஆகின்றன. இ என் ைடய பிைழ அன் . தாங்கள் கடன் அட்ைட த ம்
பட்சத்தில் நான் எப்ப
ம் யன் ஒப்பற்ற சாித்திரத்ைத பைடத் , மதிப் மிக்க
கடனாளியாகி வி ேவன் என் உ தி கூ கிேறன்.
கு வி ேசர்ப்ப ேபால என் வாழ்நாள் எல்லாம் சி கச் சி க ேசர்த்
க்காசும்
ெகா த் நான் ஒ
வாங்கியி க்கிேறன். அைத தாங்கள் பார்க்கலாம். கடன்
ைவக்காமல், ைகக்காசு ெகா த்
ட்ட க்கு 20 கி.மீட்டர் ஓ ம் சிக்கனமான ஒ
கார் வாங்கி யி க்கிேறன். அைத ம் தாங்கள் பார்க்கலாம். எனக்கு கிைடக்கும் மாத
வ மானத்தில் 1% குைறவான பா ல், ேகா ைம சக்ைகைய கலந்
உணவாக ம், ஏைனய உணவாக ம் சாப்பிட்
தாங்கள் பார்க்கலாம்; உணவி

காைல

உயிர் வாழ்கிேறன். அைதக்கூட

ம் பங்கு ெகாள்ளலாம்.

ஆனால் ரதிர்ஷடவசமாக இன் ம் ஒ கட ம் எனக்கு ஏற்படவில்ைல. எவ்வள
கடன் ெதால்ைல இ ந்தால் தாங்கள் எனக்கு ஒ கடன் அட்ைட ெகா ப்பீர்கள் என்
ன்கூட் ேய ெசான்னால் நான் எப்ப
ம் யன் அந்த இலக்ைக
அைடந் வி ேவன். ஆனால் அதற்கு ஒ கடன் அட்ைட மிக ம் க்கியம் என்
எனக்கு ப கிற .
தாங்கள் எனக்கு இந்த உதவிைய ெசய் ர்களாயின் நான் எப்ப
கடன் ஏத் ம் திறைமைய தங்க க்கு நி பித் க் காட் ேவன்.

ம்

யன்

என்

இப்ப க்கு,
என் ம் தங்கள் உண்ைமயான,
கீழ்ப்ப ந்த, தாழ்ைமயான, நிலத்திேல ர
இந்தக் க தத்ைத நான் அ

ப்பி சாியாக

இைணப் க் க தம்கூட இல்லாமல், ஒ

ம்...
ன்றாவ

நாள் கூாியர்

லம், ஒ

கடன் அட்ைட என்னிடம் வந்

ேசர்ந்த .

அதன் மழமழப் ம், மி மி ப் ம் என் கண்ணில் நீைர வரவைழத்த . அந்தக் கணேம
ச்சாக கடன்ப வதற்கு என்ைன தயார் ெசய் ெகாண்ேடன்.
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மிக நீளமான பட் யல்கள் ேபாட் க்ெகாண்

சுப்பர் மார்க்கட் க்கும், பல்கைட

அங்கா க்கும் அ க்க ெசன்ேறன். வட்டமான ெபட் களி ம், தட்ைடயான
அட்ைடகளி ம் அைடத் விற்கும் சாமான்கைள வாங்கிேனன். வாங்கிவிட்
அவற்ைற எப்ப , என்ன உபேயாகத் க்கு ைவத் க் ெகாள்ளலாம் என்பைத கற் க்
ெகாண்ேடன். சிலவற்ைற தி ப்பிேனன்; மீண் ம் வாங்கிேனன். என் கடன்கைள
க ைண இல்லாம
ேதய்ந்தேபா , கட
இப்ப

ம், கண்

ஞ்சாம

ம் ஏறிய . ம ப

நான் பா பட்

ேத

ம் கூட் ேனன். கடன் அட்ைட உரசி உரசித்
கணக்கு தீர்த்ேதன்; ம ப

ைவத்த கடன் கழ்

க தம் வந்த . அதில் ெசால் யி ந்த வி
அப்பட்டமான ெபாய் என்

ம் ஏறிய .

ணாகவில்ைல. ஒ

நாள் ஒ

யத்ைத நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள்.

என்ைன அலட்சியப் ப த்தாதீர்கள்.

ற்றி

ம் உண்ைம;

ெபாய்ெயன்றால், நீ க்கு ெவளிேய, நின்ற ேகாலத்தில் ெபண்ைணப் ணர்ந்தவன்
ேபாகும் நரகத் க்கு நா ம் ேபாேவன்.
இந்தக் க தம் விசா தைலைம அ

வலகத்தில் இ ந்

வந்தி ந்த . என்

ைடய

கடன் தீர்க்கும் திறைமைய இ ெமச்சிய . என் ைடய தகுதிக்கும்,
சாமர்த்தியத்திற்கும் ஏற்ற ஒ கடன் சுைமைய ேம ம் த வதற்கு அந்த நி வனம்
தயாராக இ ந்த . இைலயான் பறந்த ேபால ைகெயாப்பமிட்ட அந்தக் க தத்தில்
இ ந்த வாசகம் இ தான்.
அன் ைடயீர்,
நீங்கள் எங்களிடம் வா க்ைகயாளராகியதில் நாங்கள் மிக ம் தி ப்தி ம்,
ெப மித ம் ெகாண்
க்கிேறாம். உங்கள் கண்ணியத்தி ம், நம்பிக்ைகத்
தன்ைமயி ம் நாங்கள் ைவத்தி க்கும் ெப மதிப்பில் ஒ சி பகுதிைய காட் ம்
கமாக நாங்கள் இத் டன் $2000க்கு ஒ காேசாைலைய இைணத்தி க்கிேறாம். இ
அன்பளிப்பில்ைல;
கடன்தான். இைத நீங்கள் மாதாமாதம் $10 க்கு குைறயாத ஒ
தீர்க்கலாம்.

ெதாைகயில் கட் த்

தங்கள் உண்ைம ள்ள,
இைணத் தைலைமயாளர்.
என் கடன் சுைமகள் விைரவில் தீர்ந் விடக்கூ ம். அதற்கு பிறகு நான் என்ன
ெசய்ேவன் என் அவர்கள் க ைண உள்ளம் கவைலப் பட்
க்கக்கூ ம். நல்ல
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காாியத்ைத நான் தள்ளிப் ேபா வதில்ைல. ஆைகயால் ெவகு சீக்கிரத்திேலேய ஒ
பதில் அ ப்பிேனன்.
அன் ள்ள ஐயா,
தங்கள் அன் ம், காிசன ம் என்ைன உ க்குகிற . தங்க ைடய விசா கடன்
அட்ைட என் வாழ்வில் இன்றியைமயாத ஒ அம்சமாகி விட்ட . நான் எங்ேக
ேபானா ம் அைதக் காவியப ேய ெசல்கிேறன். என் இ தயத் க்கு பக்கத்தில் அ
ெகா க்கும் இனிைமயான சத்தத்ைத ேகட் க்ெகாண்ேட, இந்த அட்ைட வசிக்கிற .
எனக்கு ேவண் யவற்ைற ம், என் உற்றா க்கு ேவண்டாதவற்ைற ம் அைதக்
ெகா த்ேத வாங்குகிேறன். அதன் ஸ்பாிசம் எனக்கு சந்ேதாசத்ைத த கிற . அதன்
பாரம் காசுத் தாள்களி ம் பார்க்க ேலசானதாக இ க்கிற .
ஆனா

ம் எனக்கு ஒ

அல்லல் உண் . என்

ைடய அட்ைடயின் கடன் எல்ைல

$10,000 என் நிர்ணயிக்கப்பட் இ ப்ப தங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த
அட்ைடையக் ெகா த் கைடக்காரன் அைத உரசும்ேபா அதன் எல்ைலைய
எட் விட்ேடேனாெவன் வயி எாிகிற ; ெநஞ்சு அைடக்கிற . அைத தி ப்பி
வாங்கி ைபயில் ைவக்கும்வைர இ ப் ெகாள்ளாமல் அைலகிேறன். கைடக்காரனின்
கக்குறிப்பில் இ ந் அவன் என்ைன நிராகாித் விட்டாேனா என்பைத
ஆராய்கிேறன். அந்த வினா ெசத் ெசத் உயிர் எ க்கிேறன். என் ைடய
ாிதமான கடன் அைடக்கும் திறைமயி ம், ஆ ளின் ெகட் யி ம் அபாிமிதமான
நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கும் தாங்கள் அந்த நம்பிக்ைகைய இன் ம் ெகாஞ்சம்
விாிவாக்கி என் கடன் உச்சத்ைத $100,000 என் ஆக்கு ர்களாயின் நான் தங்க க்கு
என்ெறன் ம் மிக ம் கடன் பட்டவனாக இ ப்ேபன். அப்ேபா தான் என் கடன்
ப ைவ நான் கடல்ேபால ெப க்கி அதில் ஆனந்தமாக நீந்த
ம். ஆகேவ இந்த
$2000 காேசாைலைய இத் டன் தி ப்பி அ ப் கிேறன்.
தங்கள் ேமலான கடாட்சத்ைத ேகா ம்...
ேமற்ப

க தத் டன் பிைணந்தப

இன் வைர பதில் இல்ைல. இ

காேசாைல தி ம்பிப்ேபான . அதற்கு

என்ன ெபாி ! எனக்கும் American Express க்கும்

இைடயில் நடந்த

சியான க தக் ெகாண்டாட்டம் பற்றி உங்க

அ

ைற.

இன்ெனா

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

க்குத் ெதாி மா?
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2. கனடாவில்
நான்
வாங்கியேபா அதற்கு ஏற்கனேவ ஒ ெசாந்தக்காரர் இ ந்தார். இ
எனக்குத் ெதாியா . ட் ஏஜண்ட் இைத என்னிடம் இ ந் மைறத் விட்டார்.
ட் ன் ந்திய ெசாந்தக்காரர் ெசய்த சூழ்ச்சி யாக ம் இ க்கலாம். ட் ப் பத்திரம்
எ திய சட்டத் தரணி ம் மற்றவர்க ம் ேசர்ந் ெசய்த சதி என்ேற நிைனக்கிேறன்.
என்

ைடய மாமா கனடாவில் பல வ டங்கள் வாழ்ந்தவர். அதி த்திசா . வந்

இரண் வ டங்கள்
வதற்கிைடயில் Mississauga, Saskatchewan ேபான்ற
இடங்களின் ெபயர்கைள ஒ வர் உதவி மின்றி ஸ்ெபல் ங் பிைழ இல்லாமல் எ தப்
பழகிக்ெகாண்டவர். அப்ப என்றால் பா ங்கள். அவர்தான் எனக்கு
வாங்கும்
எண்ணத்ைத விைதத்தார். '
வைர உற ' என் ம் உபேதசித்தார்.
விட்டால் உற க்காரர்கள் தகுதி க தி வரமாட்டார்களாம்.

இல்லா

நான்
வாங்கி கு வந் இரண் நாட்களாக ஒ உறவின ம் வரவில்ைல. என்
ட் பின் ேதாட்டத்தில் அைசவில் ேவைல ெசய் ம் ஒ ைலட் இ ந்த . ன்றாம்
நாள் இர இந்த ைலட் திடீெரன் பற்றி எாிந்த . எட் ப் பார்த்தேபா ெதாிந்த
மின் ம் மஞ்சள் கண்க டன் ஒ விலங்கு. ஒ தா ம் இரண் குட் க ம். வா ேல
வாிேபாட்ட க ப் நிற ஸ்கங். இைவதான் நான் அறியாமல் என் ட் க்கு அ யில்
கு யி ந்தைவ.
பக ல் அைவ ேபாய் வைளயில் ங்கும். அந்த ேநரம் நான் ேதாட்டத்ைத எட் ப்
பார்ப்பதற்கு அ மதிக்கப்ப ேவன். இரவில் அைவ ேவட்ைடக்குப் றப்ப ம். நான்
ப க்ைகக்குப் ேபாேவன். ஏேதா அைவதான் ட் உடைமக்காரர் ேபால ம், நான்
வாடைகக்கு வந்தவன் ேபால ம் காாியங்கள் நடந்தன. ஆனால் ட் வாியில் ஒ
சிறிய பகுதிையக்கூட கட் வதற்கு அந்த விலங்கு சம்மதிக்கவில்ைல.
எனக்கும் சில உாிைமகள் இ ந்தன. அைத நிைலநாட் வதில் நான்
குறியாயி ந்ேதன். தயிர் வ ம் கா பிளாஸ் க் குவைளகளில் என் மைனவி வளர்த்த
ெச கைள எல்லாம் இர ேநரத்தில் இைவ நாசம் ெசய்தன. ேதாட்டத்தில் கண்ட
கண்ட இடங்களில் கிண் ைவத்தன.
கைடசியில் ஒ நாள் ெதால்ைல தாங்காமல் விலங்கு வைத த ப் நி வனத் டன்
ெதாடர் ெகாண்ேடன். என்னால் ேதாட்டப் பக்கம் ேபாக
யவில்ைல. அைவகள்
காற்றிேல பரப்பி வி ம் ர்நாற்றம் சகிக்க
யாத . என்ைனேயா என்
கு ம்பத்தினைரேயா இல்ைல வி ந்தாளிகைளேயா க த் வி ம் அபாயம் உண்
என்
லம்பிேனன்.
'ஐயா, அைவ காயம் பட்

க்கின்றனவா?'
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'இல்ைல.'
'உயிராபத்தில் இ க்கின்றனவா?'
'இல்ைல.'
'அவற்றிற்கு தீங்கிைழக்க யாராவ

யற்சிக்கிறார்களா?'

'இல்ைல.'
'அப்ப என்றால் நாங்கள் ெசய்வதற்கு ஒன் ேம இல்ைல.
அவற் க்கு ஆபத் ஏற்ப ம் சமயத்தில் நாங்கள் வந் அவற்ைற ேசமமான
இடத் க்கு நகர்த்தி வி ேவாம்.'
'நன்றி ஐயா நன்றி. ஆபத்தில் இ ப்ப

நான்.

ட்

வாி கட் வ ம் நான்

அல்லேவா.'
அதிகாாியின் நாற்கா எப்ேபா ம் நிலத்ைத ெதா வதில்ைல. அவ ைடய
வார்த்ைதயில் அசட்ைடத்தனம் கூ க்ெகாண்ேட ேபான . என் ைடய பதி ம்
மிக ம் தரக்குைறவானதாக இறங்கும் அபாயம் ெந ங்கிய .
மனித வைத த ப் சங்கம் என்

ஒன்றி க்கிறதா? அப்ப

என்றால் அதற்கு

ெதாைலேபசி ெசய்யலாம். ேதாட்டத்ைத ஸ்கங் ஆக்கிரமித் க் ெகாள்ளட் ம். சாி,
ட்ைடயாவ
வ மாக அ பவிக்கலாம் என் நான் நிைனத்தால் அதற்கு
இன் ம் ெபாிய தைட ஒன் வந் ேசர்ந்த .
இங்ேக நான் மிக ேவகமாகப் ப த்த பாடம் ஒன் உண் . இ எங்கள் சாித்திர
ஆசிாியர் கற் த் தந்ததற்கு ேநர் மாறான . ஆதி காலத்தில் இ ந் மனித நாகாிகம்
வளர்வதற்கு காரணம் அவன் இயற்ைகைய வசப்ப த்திய தான் என் அவர்
ெசால்வார். மைழ நீைரத் ேதக்கி விவசாயம் ெசய்தான். ெவய்யி ேல உணைவப்
பதப்ப த்தி நீண்ட நாள் ேசமித் ைவத்தான். காற்ைற மறித் ஆைலகள் கட் னான்.
ஆற்ைற அைடத் மின்சாரம் உண்டாக்கினான்.
ஆனால் கனடாவில் எல்லாம் ேநர்மாறாக நடந்த . இயற்ைக எனக்கு ேபாதிய
ேவைலகைள உற்பத்தி ெசய்தவண்ணம் இ ந்த . நீலமான வானம் ச தியாக நிறம்
மாறி பனிக்கட் கைளக் ெகாட் ம். நான் அவற்ைறக் ெகாத்தி அப் றப்ப த்த
ேவண் ம். மைழ ம் ெவய்யி ம் மாறி மாறி ேவைல ெசய்
ல்ைல வளர்க்கும். நான்
அைவ வளர வளர ெவட்டேவண் ம். மரத்தில் உள்ள இைலகள் இைடயறா
ெகாட் ம். நான் அவற்ைற அள்ளியப ேய இ க்கேவண் ம். இப்ப
ட்ைடப்
பராமாிப்பதில் என் அ ைமயான ேநரம்
வைத ம் ெசல ெசய்ேதன். அப்ப
ம்
பணி
ெப வதில்ைல.
என் ைடய ட் வாச ல் இட பக்கம் ஐந் ஸ்விட்சுகள் இ க்கும். அவற்றில்
ேவைல ெசய்ய ேவண் ய ஐந் பல் கள் எக்குத் தப்பாக ட் ன் பல பாகங்களில்
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இ ந்தன. எந்த ஸ்விட்ைசப் ேபாட்டால் எந்த பல்ப் எாி ம் என்பைத என் மைனவி
இரண் நாளில் ப த் விட்டாள்.
அதிகாைலயில் நான் எ ம் ம்ேபா ெசால்வாள் இந்த ஸ்விட்ச் பல்ப் ேவைல
ெசய்யவில்ைல என் . இவ க்கு மாத்திரம் எப்ப
த ல் ெதாிந் வி கிற . இந்தக்
கத த்

ைளயில் சாவி ேபாக ம க்கிற . இ

எப்ப ? ந

இரவில் சாவி வந்

காதிேல ரகஸ்யமாக ெசான்னதா?
நாற்கா க்கு கால்கள் நா என்ப உலகம்
க்க ெதாிந்த விஷயம். ஒ
குறிப்பிட்ட நாற்கா க்கு ன் கால்கள் உண்டான ெசய்தி அவ க்கு எப்ப ேயா
த ல் கிைடத் வி கிற .
இவற் க்ெகல்லாம் பாிகாரம் நாேன ேதடேவண் ம். ேதாட்டத்

ேவ கைள

ப்பிப்ப ம், கூைரைய மாற் வ ம், வாசல் வழிப் பாைதையச் ெசப்பனி வ ம்
என் ேவைலேய. இ

தவிர எந்த ேநர ம் குளிர்ெபட் ேயா, சலைவ யந்திரேமா,

ைடப்பாேனா, குளி ட் ேயா உைடந் வி ம் சாத்தியக்கூ
வாள் ேபால என் தைலக்குேமல் ெதாங்கிய .

டேமாகிளீ

ன் கூாிய

அப்ப யான உற்பாதம் சீக்கிரேம ஒ நாள் சம்பவித்த .
பனிப்ேபார்
ந் விட்ட என் ெசால்கிறார்கள். நம்பாதீர்கள். இ தின ம் என்
ட் ல் நடக்கிற . பனிப் யல் சுகிற . பத் வ ட ன் அ பவம் இல்லாத
காரணத்தினால் என் ட் கார் பாைதயில் ெகாட் ம் பனிப்பாளங்கைள நான்
அதிகாைல ெதாடங்கி மதியச் சாப்பா ேநரம் வ வதற்கிைடயில் ெவட் ச் சாய்த்
சுத்தம் ெசய் விட்ேடன். அப்ப ச் ெசய்
க்க ம் என்ைனேய பார்த் க்
ெகாண்
ந்த வானம் பின்ேனரத் க்கான பனிைய ெகாட்டத் ெதாடங்கிய .
ெவளிேய -20 கிாி என்றால் உள்ேள ம் குளிர் உதறிய . உள்ளாைட, ேமலாைட,
ெவளியாைட என் ம ப் ம ப்பாக அணிந் தி ந்த ேபா ம் குளிர் தாங்க
யவில்ைல. தட்ப ெவப்ப நிைல ள் சரசரெவன் பங்குச்சந்ைத ேபால கீேழ
சாிந்த . பார்த்தால் ஹீட்டர் ேவைல ெசய்யவில்ைல. எாிவா ைவ ெவட்
விட்டார்கேளா, அல்ல ெமசினில் ஏேதா குைறபாேடா குளிர் ஏறிக்ெகாண்ேட
ேபான . உடேனேய அவசர நம்பைர ெதாடர் ெகாண்ேடன். ம
ைனயில் இ ந்
நீங்கள் ேபசுவ
ாியவில்ைல என் கத்தினார்கள்.
அதற்கு காரணம் இ ந்த . என் ெசாண் கள் விைறத் விட்டன. அைவ
ஒத் ைழக்காததால் நான் ேபச உத்ேதசித்தி ந்த வசனங்கள் ேவ வாசகங்களாக
ெவளிேய வந்தன.
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'நாங்கள் ந ங்கிக்ெகாண்
பல மணி ேநரம் கழித்

இ க்கிேறாம்' என்

எாிவா

கம்பனியி

சத்தம் ைவத்ேதன்.
ந்

மி அதிரமிதித்

நடந்தப

ஒ த்தர் வந்தார். ெப த்த வயிற்றின் ந வில் equator ேபால சுற்றியி ந்த ெபல்ட் ல்
பலவிதமான ஆ தங்கைள அவர் தாித்தி ந்தார். அவர் நடக்கும்ேபா அைவ
மணிகள்ேபால அைசந் சப்தித்தன. வந்தவர் ச்சு ச ஆராய்ந்தார். பிறகு அப்ப ேய
மல்லாக்காக சாிந் விட்டார். நா மணி ேநரம் ப த் ேவைலைய
த் உ ண்
பிரண் எ ம்பினார். அதற்குப் பிறகுதான் எங்கள் ரத்தம் சூ பி க்கத் ெதாடங்கிய .
அவர் தந்த பில்ைல பார்த்த கணேம நான் மைலத் விட்ேடன். ரத்தம் ெகாதித்த .
இைத த ேலேய தந்தி க்கலாம். தி த்த ேவைலகைள ெசய்யாமேல ரத்தம்
சூடாகியி க்கும். இப்ப நான் ெசால்ல நிைனத்ேதன். ஆனால் நான் ெசால்லப்
ேபாவைத ேகட்க யார் இ க்கிறார்கள்.
ன்றாம் ட் கிழத் தம்பதிகள் எப்ெபா
பார்த்தா ம் ட்ைடப் பராமாித்தப
இ ப்பார்கள். மைழக்காலங்களில் ஒ நாைளக்கு ஒ இன்ச் தம் வள ம் ற்கைள
ஓயா ெவட் வார்கள். ெவய்யில் காலத்தில் அேத ற்க க்கு தண்ணீர்
பாய்ச்சுவார்கள். காற்ற த் கால ேநரம் பாராமல் ெகாட் ம் இைலகைள வாாித்
தள் வார்கள். ைக ைற மாட் சுவர்க க்கு ெபயின்ற் அ ப்பார்கள். கர்வம் பி த்த
ஒ க ைமயான எசமான்ேபால அந்த
அவர்கைள விரட் யப ேய இ க்கும்.
அவர்க

க்கு ஒ

மகன் இ ந்தான். ஏலத்தில் ம வாக வாங்கிய மரண ஊர்வலக்

கார் ஒன்றில் அ க்க வந் ,
தங்கும்ப ெபற்ேறாைர வற்
எங்கள்

ர் க நாட் ல் ஒ

ட்ைட விற் விட்
தியவர் வி தியில் ேபாய்
த்திக் ெகாண்
ந்தான்.
ட்ைட வாங்கிப் ேபாட்டால் அ

உங்க

அ ைமயாக உைழக்கும். விறாந்ைதயில், சாய்மைனக்கதிைரயில் ப த்தப
ஓ ப்பி த் விைளயா ம் அணில் கைளப் பார்க்கலாம். வாைழ மரங்கள்
வளர்வைத ம்,

ங்ைகப்

ப்பைத ம் பார்த்

க்கு
ெவளிேய

ரசிக்கலாம். மணிகைளக் கு

க்கி

தி ம் ம் பசு மா கைளத் தடவி விடலாம். குைடக்காரன் வந் குைட தி த் வான்;
ஈயக்காரன் வந் ஈயம் சுவான். தானாகப் ப த்த மாம்பழங்கள் ெதாப்
ெதாப்ெபன் வி ம். அவற்ைறக் க த் ச் சாப்பிடலாம். ஒன் ேம ெசய்யத்
ேதைவயில்ைல. இன்பேலாகம்தான்.
ஆனால் இங்ேக கைத ேவ . சாய்மைனக் கதிைரைய கண்ணிேல காட்டக்கூடா .
ட் க்காக ஓ ஓ உைழக்கேவண் ம். அப்ேபா ஒ எண்ணம் ேதான்றிய .
சூாியன் ைளக்குள் இறங்கிய ேபால ஒ ெவளிச்சம்.
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உலகத்திேலேய இர
உணவகம், மற்ற

க்க திறந்

ைவத்தி க்கும் இடங்கள் இரண்ேட இரண் .

ேகளிக்ைக அரங்கம். ஆனால் இந்த உலகில் வட அெமாிக்காவில்

மட் ேம Home Depot என் ம் ட் பராமாிப் சாமன்கள் நி வனம் இர , பகல் 24
மணி ேநர ம் திறந்தி க்கும். அதிகாைல ன் மணிக்குகூட எ ம் கள் சீனிக்
கட் ைய க்குவ ேபால சாமான்கைளக் காவியப சனங்கள் நிைரயாகப்
ேபாய்க்ெகாண்
ப்பைதக் காணலாம்.
ஒ
நா

ெபாிய தத் வத்தின் சிறிய வாசல் எனக்கு அப்ேபா
ம்

ஆர்வத்ேதா

தீர்மானித்ேதன். ஒ

திறந்த .

சில பராமாிப் ேவைலகைளப் பழகிக் ெகாள்வ

ஆள் உதவிேயா

பி ஸ் மாற்ற ம், இரண்

என்

ேபர் உதவிேயா

பல்ப் ட்ட ம் ெசய்ேதன். இப்ெபா
ன் ேபர் உதவிேயா பி•ல்டர் மாற்றப்
பழகிக் ெகாண் வ கிேறன். மீதி ேவைலக க்கு இர ம் பக ம் பராமாிப் க்காரர்கைளத் ேதடேவண் ம்.
ஒ

நாள் ெவளிேய றப்பட்ட நான் தி க்கிட் விட்ேடன். அல்

ம் பக

ம்

உைழத்த கிழத் தம்பதியினர் ட்
கப்பில் SOLD என் வாசகம் எ திய பலைக
ஆ க்-ெகாண்
ந்த . இதிேல ஆச்சாியம் தரக்கூ ய விஷயம் என்னெவன்றால்
அப்ெபா
கூட ட்
ற்றத்தில் குந்தியி ந்தப அவர்கள் இ வ ம் ல் ேல
கைள பி ங்கிக் ெகாண்
ந்த தான்.
அன்ேற ெசய ல் இறங்கிேனன். எங்கள் தியில் ஒ ச க நலைமயம் இ ந்த .
நான் ட்ைடப் பராமாிக்கும் பலவிதமான கைலகைள ம் கற் த் ேதர்ந்
விடேவண் ம் என்ற ஆவ ல் அவர்களிடம் த ல் தச்சுேவைல வகுப் க்கு கட்டணம்
கட் ேனன்.
வகுப் க்குள் கால ைவத்த ம் ஈர மரத்தின் மணம் க்கில்பட்ட . வகுப்பில்
பதிைனந் ேபர் இ ந்தார்கள். எங்கள் ஆசான் இளம்வய க்காரர். ேதாளிேல வார்
மாட் ய கால் சட்ைட ம், பனிய ம்அணிந்தி ந்தார். பதினா வய தாண்டாத
ைபயன் ஒ வன் க்ேகாணமாக ெவட் ய சாண்ட்விச்ைச விளிம் கள் உதிராமல்
சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தான். இன்ெனா த்தன், க தாசி குவைளைய ைகயினால்
பி த் ேலசாக சுற்றியப ேதநீைர உறிஞ்சினான். கத்தில்இ ந் எதிர்ப்
பக்கத் க்கு வைளந்த கூந்தல் உள்ள ெபண்மணி ேகசம்வழியாகப் பார்த்தப
அவசரமாக ேநாட் த்தகத்தில் ஏேதா எ திக்ெகாண்
ந்தாள். எங்கள் ஆசான்
உைரயாற்றினார். மனிதனால்பைடக்கப்பட்ட எல்லாப் பிரச்சைனக ம் மனிதனால்
சமாளிக்கக்கூ யைவேய. அதற்கு அவனிடம் தகுந்த ஆ தம் இ க்க ேவண் ம்.
இ ேவ அவர் கூறிய உச்ச மந்திரத்தின் ெபா ள்.
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பயிற்சி வகுப்ைபத் ெதாடக்கினார். ஒ தவ்வல் பிள்ைள ம்ெசய்யக்கூ ய . ஒ
வட்டமான பலைகத் ண் . நா கால்கள். இந்தக்கால்கைள அந்தப் பலைகயில்
சாியான இடத்தில் ெபா த்தி, சாியாக ஆணி அ க்க ேவண் ம். அப்ெபா
ஒ
சாியான ஸ் ல் உண்டாகும்.ஓர் ஆணிைய எ த் பலைகயில் அ ப்ப மிகச்
சாதாரணவிஷயம் என் உங்களில் பலர் நிைனக்கக்கூ ம். அ அப்ப யல்ல.ஆணி
அ ப்பதில் பதினா வழிவைககள் இ க்கின்றன.
140 விதமான ஆணிகள் இந்த உலகத்தில் இ க்கின்றன. சுத்தியல்கள் எத்தைன
விதம் என்

நிைனக்கிறீர்கள்? தவ . அ

ம் தவ . 64விதமான சுத்தியல்கள்

உள்ளன. (ஓர் ஒற் ைமைய கவனி ங்கள். ஆயகைலகள் 64 என்

விளம் கிற

எங்கள் பழம் தமிழ் இலக்கியம்.) இந்தசுத்தியல்கைள பி ப்பதற்கு 217 விதமான
ெப விரல்கள் உலகத்தில் நடமா வதாக ெசால்கிறார்கள். அவற்ைற அ க்கும்ேபா
ெப விரல்கள் நசுங்குவதில் எத்தைன வைககள் இ க்கின்றன? அ
இன் ம்கணிக்கப்படவில்ைல.
'ஐயா, என்ன ெசய்யிறியள்?'
'ஆணி அ க்கிேறன்.'
'அ

என்ன?'

'ெப விரல்.'
'இல்ைல, ைகயில் என்ன ைவத்தி க்கிறியள்?'
'ஆணி.'
'மற்றக் ைகயில்?'
'சுத்தியல்.'
'ஐயா, அ

சுத்தியல் இல்ைல. ேபாய் ஒ

அசல் சுத்தியல் ெகாண்

வாங்ேகா!'

நான் ேபாேனன். நா வய பிள்ைளகூட இனம் கண் பி க்கக்கூ ய ஆ தத்ைத
ேத . அந்தப்பக்கம் வாசல் இ ந்த . கத ம்இ ந்த . அைதத் தள்ளிேனன்.
திறக்கவில்ைல. ஏெனன்றால் அ இ க்கேவண் ய கத . இ த்ேதன். திறந்
வழிவிட்ட . அப்ப ேயெவளிேய வந்ேதன். அங்ேக எனக்காக காத் க்ெகாண்
வானம்இ ந்த . காற் குளிர்ந் ேபாய் இ ந்த . பிறகு அந்தப் பக்கம் நான்ேபாகேவ
இல்ைல.
ெப விரல் காயம் ஆறிய பிறகு ஒ நாள் ேகாைடக்கால
வில்நான் இன் ம்
ட் ல் ெசய்ய ேவண் ய ேவைலகள் குறித் ஒ பட் யல் தயாாித்ேதன். இந்தப்
பட் ய ன் இரண்டாவ பக்கத்ைதஎ திக்ெகாண்
ந்தேபா
ன்றாவ
ட் ல்
ஏேதா அரவம் ேகட் மைனவி ைசைக ெசய்தாள்.
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எட் ப்பார்த்ேதன். மக ைடய மீன்வால் மரண ஊர்வலக் கார்ெவளிேய நின்ற .
அந்த நீண்ட வாகனத்தில் ன் க்கும் பின் க்குமாக மிச்சமி க்கும் சாமான்கைள
அந்த கிழத் தம்பதியினர் ஏற்றினார்கள். சிறி ேநரத்தில் வண்
றப்பட்ட .
அவர்கைள நிைனத் எனக்குசந்ேதாசமாக இ ந்த . அேத சமயம் ட் க்காக
இர ம் பக ம்உைழத்த அந்த த்தவர்கைள இனிேமல் காணமாட்ேடன்
என்றேபா வ த்தமாக ம் இ ந்த . ைககைள அைசத்ேதன். சவ ஊர்தியின்பின்னால்
இ ந் இரண் உயி ள்ள மனிதக் ைககள் ெத த் தி ப்பம்வ ம் வைரக்கும்
ஆ க்ெகாண்ேட இ ந்தன.
அவர்கள் எனக்கு ைககாட் னார்கள் என் நான் நிைனத்ேதன். அவர்கள் தங்கள்
பைழய ட் க்கு காட் னார்கள் என் மைனவி ெசான்னாள்.
என் ைடய பட் யல்
இ ந்த .

ெபறாமல் பல நாட்கள் அந்த ேமைசயிேலேய

----------------------------3. கனடாவில் கார்
கனடாவில் இ ப்பவர்க
ெதாிவ .

க்கு கார் அவசியம். அதி

ம்

க்கியம் அைத ஓட்டத்

அெமாிக்கா, யப்பான் ேபான்ற நா களில் கார் ஓட் யவர்கள் தவிரமற்ற
எல்ேலா ம், சர்வேதச ஓட் நர் ைலெசன்ஸ் இ ந்தா

ம்கூட , ைறப்ப

எ த் ப்

பாீட்ைச, பிறகு கார் ஓட் ம் ேசாதைன என் சித்தியைடந்த பின்னர்தான் இங்ேக
ஓட் நர் உாிமம் ெபற
ம்.
ஆகேவ த ல் எ த் ப் பாீட்ைசக்கு ேபாேனன், இ
பக்க ேபாக்குவரத்
விதிகைள கைரத் க் கு த்த பிறகு. ேகள்விகைளக் கம்
ட்டேர ேகட்கும் என்ப
நான் எதிர்பாராத . மாதிாிக்கு ஒ ேகள்வி:
எதிாில் STOP குறியீ ெதன்பட்டால் என்ன ெசய்யேவண் ம்?
அ) தி ம்பிப் ேபாகேவண் ம்.
ஆ) திடீெரன் பிேரக் ேபாடேவண் ம்.
இ) நின் , கவனித் , அபாயம் தவிர்த்
ஈ) ேவகமாகக் கடக்கேவண் ம்.
ேகாயி ேல

க்கட்

ைவத்

ேபாகேவண் ம்.

ஒன்ைறத் ெதா வ ேபால நா

ெதாடேவண் ம். இப்ப ேய ெதாட் த் ெதாட்

ம் ஒன்ைறத்

இந்த பாீட்ைசயில் பா ¡கிவிட்ேடன்.
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பிறகு கார் ஓட் ம் பயிற்சிக்கு ஒ

கு ைவ ேத ேனன். பயிற்சி நிைலயத்தில்

இ ந் ஒ வைர அ ப்பி ைவத்தார்கள். இைளஞர். வய 30 இ க்கலாம். ெபயர்
கதிர்காமத்தம்பி கதிைரேவற்பிள்ைள என்றார். ெமாழியகராதி பைடத்த
கதிைரேவற்பிள்ைளக்கும் தனக்கும் ஒ வித சம்பந்த ம் இல்ைல என் எவ்வள
வி ம் ம த் விட்டார்.
சு க்கம் ேவண்

நான் அவைர 'கு ேவ' என்

விளித்ேதன். அவேரா வய

க தி

என்ைன 'அண்ைண' என்ேற அைழத்தார்.
'அண்ைண, இ
உங்க

ெகா ம் இல்ைல; இந்த நாட்

ைரவிங் ேவற மாதிாி.

க்கு கார் ஓட்டத் ெதாி ேமா? ெதாி ெமன்றால் ப த்த

வைத ம்

மற ங்ேகா' என்றார்.
'கு ேவ, மறதி என்ேனா
நல்லாய் மறப்பன்' என்
ஆரம்பமான .

கூடப்பிறந்த

என்

அம்மா அ க்க

ெசால்

வா. நான்

உத்திரவாதம் அளித்ேதன். அப்ப ேய எங்கள் பயிற்சி

தலாம் நாள். நான் சீட் ெபல்ட்ைட இ க்கக் கட் , ஸ் யாிங் வைள யத்ைத
நசுக்கிப் பி த் க்ெகாண் உட்கார்ந்தி ந்ேதன். அப்ெபா ேத உடம்ெபல்லாம்
வியர்த் விட்ட . கார் ஒ இஞ்ச்கூட இன் ம் நகரவில்ைல.
கு

ெசான்னார், "நீங்கள் பயப்பிடாைத ங்ேகா. நான் எல்லாம் ப ப்பிச்சுத்

த வன்.'
தலாம் பாடம்.
'உங்க

க்கு KGB ெதாி ேமா? ரஷ்ய உள த் ைற?'

'ஓ, நல்லாய்த் ெதாி ம்.'
'K என்றால் Key, G என்றால் Gear, B என்றால் Brake இைத ஞாபகத்தில்
ைவத்தி ங்ேகா. அதாவ

சாவி ேபாட்

காைர இயக்கி, கியைர ேபாட்

பிறகு

பிேரக்ைக இறக்கி, இந்த ஒ ங்கு ைற மாறாமல் ெசய்யேவண் ம். இரண் ,
ைற இந்தப் பயிற்சி நடந்த . பிறகு கார் எ ம் ேவகத்தில் ஊர்ந்த .
சிவப் விளக்கு வந்த . கார் பிேரக்ைக அ த்தி நிற்கைவத்ேதன்.
நின்ற .
'கு ேவ' என்ேறன்.

ன்
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'என்ன?'
'இப்ப

ச்ைச விடட்டா?'

'ஐேயா! ஐேயா!

ச்ைச வி ங்ேகா. அ

ம் நான் ெசால்ல

ேவ ேம' என்றார்.
தலாம் பாடம்
ந்த .
அ த்த நாேள கு
க்கும் எனக்கும் இைடயில் சி

மனஸ்தாபம் வந் விட்ட .

'காைர எ ங்ேகா' என்றார். நான் பிேரக்ைக தளர்த்தி, ெபல்ட்ைட கட் , சாவிையப்
ேபாட்

காைர கிளப்பிேனன். கு

'ஐேயா' என்

தைலயில் ைகைய ைவத் ,

'அண்ைண, என்ன ெசய்யிறியள்?' என்றார்.
'FBI. பிேரக்ைக Free பண்ணி, Belt ஐ கட் , Ignition ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணினன்.'
'நீங்கள் விைளயா றியள். நான் KGB என்றல்ேலா ெசான்னனான்.'
'அட , ஓ! FBI அெமாிக்க உள த் ைற. இன்

ம் ஒ ப

ேமேல என்றதால் அப்ப

ெசய் ேபாட்டன். இனிேமல் கவனமாயி ப்பன்.'
கு சிாிக்கவில்ைல.
என் கு விடம் ஒ பழக்கம் இ ந்த . அவர் ன்ேகாபக்காரர். ேகாபம் வந்தால்
அைத அடக்கத் ெதாியா . சத்தம்ேபாட் ஏசத்ெதாடங்கிவி வார். இைதத் த க்கும்
தந்திரமாக காாிேல இ க்கும் சிகரட் ைலட்டைர உள்ேள தள்ளிவி வார். அ சூடாகி,
சினந்
ள்ளி ெவளிேய வ ம்வைர வாய் திறக்கமாட்டார். அந்தக் காத்தி த்த ல்
அவர் ேகாபம் ெகாஞ்சம் தணிந் வி ம்.
அன் ம் அப்ப த்தான். சிகரட் ைலட்டைர உள்ேள தள்ளிவிட்டார்.அ
சிவந் ெகாண் வ ம்ேபா அவாின் கத்தின் சிவப் ம் குைறந்த .
தினம் தினம் கு வந்தார். தினம் தினம் சிகரட் ெகா
தினம் தினம் சி சண்ைட ம் வந்த .
'வல

பக்கம் தி ப்பேவ

த்திையஉள்ேள தள்ளினார்.

ம்' என்றார் கு .

சிவப் விளக்கு எாிந்த . நான் காைர நிற்பாட் ேனன். பிறகு ெம வாக ஊர்ந்
பாைதயில் ஒ வாகன ம் ஆபத்ைத த வதற்கு தயாராக இல்ைல என்பைத
நிச்சயித் க்ெகாண் காைர எ த்ேதன்.
கு

'ெவாிகுட்' என்றார்.
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அ த்த ம் வல
மீண் ம் வல
இரண்

பக்கம். கு

'ெவாிகுட்' என்றார்.

பக்கம். பச்ைச வி ந் விட்ட . நான் காைரநி த்தி, ெம வாக

பக்க ம் பார்த் விட் , ஊர்ந்ேதன்.

'அண்ைண, ஏன் காைர நி த்திறியள். உங்க

க்கு பச்ைசேபாட்

க்கிறான்.

எ ங்ேகா, எ ங்ேகா' என்றார்.
'கு ேவ, நான் பாீட்ைசக்கு ேபாகும்ேபா
எ த்தால் இன்

பச்ைச விளக்குக்கும் இப்ப

கவனமாக

ம் அதிக மார்க்ஸ் அல்லேவா ேபா வான்' என்ேறன்.

கு வின் கம் க க த்த . பாடம் அத் டன் நி த்தப்பட்ட . நா
எ க்க ம் ம த் விட்டார்.

நாள் பாடம்

ம ப
ம் தயாாிப் ெதாடங்கிய நாள் கு வின் கத்தில் கலவரம் மைறந் ,
சாந்தம் ெவளிப்பட்
ந்த . நான் ஒ பட்சி ெசய்வ ேபால வாைய திறந்ேதன்.
'கு ேவ, எனக்கு ஒ

ஐயம்?'

'ேக

க்கு உடம்

ங்ேகா, உங்க

'ெபாிய ட்ரக் வந்தால் அைவக்கு

க்க ஐயம்தாேன' என்றார்.
ன்

ாிைம ெகா க்க ேவண் ம்?'

ன்

ாிைம ெகா க்க ேவண் ம்?'

'ஓம்.'
'ஒ

பாதசாாி வந்தால் அவ க்கு

'ஓம்.'
'ஒ

ைசக்கிள் வந்தால் அவ க்கு

ேராட்ைட ம் ெகா க்க ேவண் ம்?'

'ஓம்.'
'ஒ

ேமாட்டார் ைசக்கி

க்கும்

ேராட் ம் ெகா க்க ேவண் ம்?'

'ஓம்.'
'ஒ

பஸ் வந்தால் அவர் வைளத்

எ த் ப்ேபாக

ன்

ாிைம ெகா க்க

ேவண் ம்?'
'ஓம்.'
'அ

ம் பள்ளிக்கூட பஸ் என்றால் அ

நிற்கும்ேபா கூட பின்னால் 20 அ

ரம்

தள்ளித்தான் காைர நி த்தேவண் ம்?'
'ஓம்.'
'அம் லன்ஸ், ெபாலீஸ், இன்
நிற்கேவண் ம்?'

ம் அவசர வாகனங்கள் வந்தால் ஒ ங்கி கைரயில்
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'ஓம்.'
'அப்ப ஏன் மினக்ெகட்

நான் கார் பழகிறன்?'

'அ தான் எனக்கும் ெதாியவில்ைல. உங்க

க்காக 72 பஸ்

ட்கள் இங்க

ைவத்தி க்கிறான்கள்.'
நான் ெசாண் கைள ம த்
பார்த் க்ெகாண்ேடன்.
என்

வாைய

ேனன்; த்திசா த்தனம் ஒ காமல்

ைடய பாீட்ைச தினம் ெந ங்கிய . நான் இப்ெபா

விளக்குக

க்கிைடயில்

பக்கத் தி ப்பம்,

ச்சுவிடப் பழகிவிட்ேடன். இட

தி மா வ

சிக்னல்

பக்கத் தி ப்பம், வல

எல்லாம் எனக்கு தண்ணீர் பட்ட பா .

'நிற்ப ேவ, எ ப்ப ேவ, ஓ வ ேவ.' இ ேவ என் சிந்தைன.
ஒ

சி

ஒ ங்ைக வழியாக கு

வந்த . நிதானமாக நின்

கு

என்ைன ஓட்டச்ெசான்னார். STOP குறியீ

ெசால் த் தந்தப

'ஒன் ,இரண் ,

ன் ' என்

எண்ணி பிறகு காைர எ த்ேதன். அ த்தSTOPல் பாைத ஓெவன் ெவ ைமயாக
இ ந்த . ஒ கு வி ம் இல்ைல. ேராட்ைட பார்க்க வாய் ஊறிய . அப்ப ேய
நிற்காமல் எ த் விட்ேடன்.
'என்ன அண்ைண, ேசாதைன வ கு , நீங்கள் STOP ைசனில்நிற்காமல் இப்ப
எ க்கிறியள்?' என்றார் எாிச்ச டன்.'இல்ைல, கு ேவ! ஒன் , இரண் , ன்
என் ெசால் த்தான்எ த்ேதன். ெகாஞ்சம் ெகதியாய் எண்ணிப் ேபாட்டன்.
'பாீட்ைசக்கு இன் ம் ஒேரெயா நாள்தான் இ ந்த . கு
க்குஎன் சாரதியத்தில்
நம்பிக்ைக கிைடயா . எனக்கும்தான்.அன் வைர ெசால் த் தந்த விதிகள்
எல்லாவற்ைற ம் கு இன்ெனா
ைற ஒத்திைக பார்த்தார்.
கார் ேவகமாகப் ேபாய்க்ெகாண்
இ க்கிப் பி த்தப யி ந்த .
கு

ந்த . ஓட்

கத்தினார். 'ஒ ங்ைகைய மாத் ங்ேகா, இட

பக்கம்.'
'எந்த இட
'வல

வைளயத்ைத என்

பக்கம்? எந்த இட

பக்கத் க்கு எதிர் பக்கம்.'

பக்கம்?'

ைடய ைக

பக்கம் தி ம்ப ேவ

ம். இட
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ஒ விபத் தவிர்க்கப்பட்ட . அன் கா க்கு சிறிய காயந்தான்.கைடசியில்
ேசாதைன தினம் வந்த . எனக்கு வாய்த்த பாீட்ைசக்காரர் ஒ ெவள்ைளக்காரர். என்
பாீட்ைசத் தாைள அட்ைடயில் ெச கிக்ெகாண் , தன் அங்கங்கைள அநாவசியமாக
ெதாந்திர ப த்தக்கூடா என்ப ேபால ெம வாக நடந் வந்தார். காாிேல
ஏறியி ந் கட்டைளகைள ெகா த்தார். அேத சமயம் அவ ைடய கைடசி
சாப்பாட் ன்மிச்சங்கைள நாக்கினால் ளாவி ேத னார்.
என் கு
டன் ேபாகும்ேபா ெசய்த அத்தைன தவ கைள ம் அன் ெசய்ேதன்.
ேபாதாததற்கு ஒ
விதமான பிைழைய ம் நானாகேவ கண் பி த் அைத ம்
குைறவின்றி ெசய்ேதன்.
இட பக்கம் தி ம் வதற்காக நாற்சந்தியில் நின்ேறன். பச்ைசவி ந்
விட்டப யால் ன் க்கு வந் வசதியான த ணத்திற்காககாத்தி ந்ேதன். மஞ்சள்
வந் விட்ட . ச்ைச பி த் காைர எ த்ேதன்.ஆண்டவனால்
அ ப்பப்பட்ட ேபால அந்த ேநரம் பார்த் பாதசாாிஒ த்தர் சாவதானமாக ேராட்ைட
கடந்தார். அதி ேவகத்தில் எதிராக ஒ கா ம் வந் ெகாண்
ந்த . தவிர்க்க
யா .
அம் ப் பாய்ச்ச க்குசற் குைறவான ேவகத்தில் காைர விட்ேடன். பாதசாாியின்
பி ட் டத்ைதெம வாக இறகு தட வ ேபால உரசிக்ெகாண் கார் ேபான .
பனிக்குளிர் காலங்களில் குளியலைறப் பக்கேம ேபாய் பழக்கமில்லாத அந்த
ெவள்ைளயதிகாாி அப்ேபா தான் குளித்தவர்ேபால ெதாப்பலாகி விட்டார்.
எத்தைன தடைவ என்

ைடய ேசாதைன

யற்சி ெதாடர்ந்த என்பைத உங்கள்

கற்பைனக்கு விட் வி கிேறன். கைடசியில், விைறக்கும் ஒ
ன்மதியத்தில், ேராட்

குளிர் கால

ஓரங்களில் பனிச்ேச குவிந்தி க்கும் நல்ல நாளில்,

பாதசாாிகள் எல்லாம் வி ப்பில்ேபாய்விட்ட ஒ சுப ேநரத்தில், எனக்கு ஓட் நர்
உாிமம் கிைடத்த .அதற்கு பிறகு சில விஷயங்கைள நானாகேவ கற் க்ெகாண்ேடன்.
ேமால்களில் ஒேரெயா 'நி த் ம்' இடத்ைத கண் நான் அைத இலக்கு ைவத்
ஓட் ப் ேபாகும்ேபா யாேரா பதினா வய ேதவைத ப ேவகத்தில் வந்
பின்பக்கமாக காைர ைழத் வி கிறாள். ம ப
ம் ேமாைல சுற்றேவண் ம்.
அப்ப யான த ணங்களில் இப்ேபா ெதல்லாம் கண்மண் ெதாியாமல் ஓட் இடத்ைத
பி த் வி கிேறன்.
சில 'நி த் ம்' இடங்களில் பார்க்கிங் மீட்டர் இ க்கும். அதற்குள் நா ெடாலர்
ேபாட்டால் நா மணி ேநரம் நிற்பாட்டலாம். சில ேவைளகளில் ன் மணி
ேநரத்தில் வந்த ேவைல
ந் வி ம். மீதி ஒ ெடாலைர ெமசினி
ந் எப்ப
மீட்ப என் எனக்கு ெதாியவில்ைல. இைத கு ெசால் த்தர மறந் விட்டார்.
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நான் கார் ஓட் வதற்கு பத் விரல்கைள ம் பாவிக்கிேறன். கனடாவில் ஒன்ப
விரல்களில்தான் கார் ஓட்டேவண் ம். அப்ப த்தான் பலர் ெசய்கிறார்கள். வல
ைகயின் ந விரைல எதிேர வ பவர்கைள ம், பின்

க்கு இ ந்

வந்

ேவகமாக

ன்ேன பவர்கைள ம், கு க்ேக மறிப்பவர்கைள ம் வைச பா வதற்காக தனிேய
ைவத்தி க்க ேவண் ம். என் கு அைத ம் ப ப்பிக்கவில்ைல.
ஆனால் 'எல்லாம் ப ப்பிச்சுத் த வன்' என் உத்திரவாதம் ெகா த்த கு
பச்ைச ேராகம் ஒன்ைற எனக்கு ெசய் விட்டார்.
ஸ் யாிங் வைளயத்தில் இ ந்
இ க்ைகயில் சாய்ந்

ஒ

மீட்டர்

இ ந் ெகாண் , ேர ேயா

ேபாைனப் பி த் க்ெகாண் , ம ைகயால்
தள்

ரம் பின்

ெபாிய

க்கு தள்ளப்பட்ட

ழங்க, ஒ

ைகயால் ெசல்

பாைக சூட் ல்

ைர ெபாங்கித்

ம் 'லாத்ேத' ேகாப்பிைய க தாசி குவைளயில் உறிஞ்சியப , அதிேவக

ெந ஞ்சாைலயில் 120 கி.மீ ேவகத்தில் ேபாகும் ரகஸ்யத்ைத மட் ம் கு
ெசால் த் தரேவ இல்ைல.

எனக்கு

---------------------4. கனடாவில் சூப்பர்மார்க்ெகட்
யிஸ் கேரால் என்பவர் 'அ
ன் அதிசய உலகம்' என் ஒ
த்தகம்
எ தியி க்கிறார். இைத நீங்கள் எல்ேலா ம் சி வயதில் ப த் தி ப்பீர்கள். அவர்
எ திய வ டம் 1865. இப்ெபா
அவர் இ ந்தால் அப்ப ஒ
எ தியி க்கமாட்டார். ஏெனன்றால் ஒ சுப்பர் மார்க்கட் ற்குள்
அவ க்கு அப்ப ஓர் அதிசய உலகம் கிைடத் வி ம்.

த்தகம்
ைழந்த ம்

இந்த உலகத்தில் நான் என்
நாைள ம் ெசலவழிக்க சம்மதிப்ேபன். இ எனக்கு
இரண்டாவ
. எந்த ேநர ம் எங்கள் வரைவ எதிர்பார்க்கும் சுப்பர்
மார்க்கட் க்குள் சில ேபர் வாரத் க்கு ஒ
ைற மட் ேம வ கிறார்கள் என்
ப த்ேதன். இைத நம்ப
கிறதா? நான் தல் நாள் இங்ேக வந்தேபா அதிசயித்த
மாதிாிேய இன் ம் அதிசயிக்கிேறன். நான் பிறக்கும்ேபாேத இப்ப ப் பிறந்தவனல்ல.
அப்ப

மாற்றப்பட்டவன். ேவடர்கள் தானாக உ வாவதில்ைல; மான்கேள

அவர்கைள உ வாக்குகின்றன, அல்லவா?
ஒ தாய் தள் வண் ையத் தள்ளினாள். அவ ைடய ன் வய க் குழந்ைத
ஒன் வண் யில் கால்கைள மாட் தைலகீழாகத் ெதாங்கிக்ெகாண் சிாித்த . அதன்
ைககள் தைரையத் ெதாட்டன. தைல ஒ பந் ேபால ைகக க்கு இைடயில்
ெதாங்கிய . சிறி ேநரத்தில் அதற்கு அ ப் த் தட் விட்ட . தள் வண் யில்
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ெதாங்கியப ஒவ்ெவா சாமானாக தைரயில் இ த் ப் ேபாட்ட . வண் ைய
சிரத்ைதயாக தள்ளியப தாய் ேபசாமல் வந்தாள். சுப்பர் மார்க்கட் காரர்க ம்
ஒன் ேம ெசால்லவில்ைல. Free Country என்
எனக்குப் ாிந்த .
இன்ெனா

தள்

ெசால் வதன் ஒ

வண் ைய ேவகமாகத் தள்ளியப

னி அன்

ஓர் இளம் ெபண் ெசன்றாள்.

மிகப் பழசாகிப்ேபான தி மண ஆைடயில், பாதி ஒப்பைனயில் எ ம்பி ேநராக
வந்தவள்ேபால காட்சியளித்தாள். அவள் ைகயில் ஒ
ஸ்ட் இ ந்த . அந்தப்
பட் யைல சுப்பர் மார்க்கட் நைடவழி ஒ ங்கின்ப தயாாித்தி ந்தாள் ேபா ம்.
ேவகமாகப் ேபாகும் வழியிேலேய அவ க்கு எந்த இடத்தில் எந்தப் ெபா ள்
இ க்கிற என்ப ெதாிந்த . வல ைகயால் வண் ையத் தள்ளியப ேய, இட
ைகயால் ப்பறிப்ப ேபான்ற லாகவத் டன் சாமான்கைளப் பறித் வண் ைய
நிரப்பினாள். கைடசி நைடவழிையக் கடந்தேபா வண்
ம் நிைறந்த . ஸ் ம்
ந்த . திறைமயான ெபண்.
எந்த சுப்பர் மார்க்கட்
ெபா ள்கள் வாங்கினால் ஒ

ம் சில வசதிகள் நிச்சயம் இ க்கும். எட் க்கும் குைறந்த
வாிைச; 16 க்கும் குைறயெவன்றால் இன்ெனா

வாிைச; நிைறந்தவர்க க்கு ேவ வாிைச. வய குைறந்தவர்க க்கு ஒன் .
வா க்ைகயாளர்கள் வசதி க தி இப்ப பல வாிைசகள் இ ந்தா ம் நான்
எச்சாிக்ைகயாகேவ இ ப்ேபன். உதாரணமாக ஒன்ப பால் பாக்கட் கள்
வாங்கினால் நான் எந்த வாிைசயில் நிற்ப . காசாளர் ஒ
ைறதாேன ெமசினில் பதி
ெசய்கிறார். இரண்

றாத்தல் தக்காளி மட் ேம வாங்கிேனன், ஆனால் அதில் பத்

பழங்கள் இ க்கின்றன. இப்ப யான குழப்பத்தில் எங்ேக நிற்ப ?
'வா க்ைகயாளர் ேசைவ' என் ஒ பகுதி இ க்கிற . உங்கள் ேகள்விகைள
எல்லாம் இங்ேக சமர்ப்பிக்கலாம். எனக்கு ன் ஒ சீனாக்காரர்
நின் ெகாண்
ந்தார். அவாிடம் கீழ்ப்ப
ம் குணம் ேதைவக்கு அதிகமாக இ ந்த .
அவர் ைற வந்த ம் ெமல் ய குர ல் தனக்கு ேநாய் கண்
ப்பதாக ம், அைதக்
குணப்ப த்த ன்னிேல அைடத் விற்கும் ெவள்ளாட் க் கர்ப்பப்ைப கிைடக்குமா
என் ம் ேகட்டார். அந்தப் ெபண் அதற்குப் பதிலாக இன் ம் ெமல் ய குர ல் ஏேதா
கூறினாள்.
எனக்குப் பின்னால் ஒ ஆப்பிாிக்கர் நின் ெகாண்
ந்தார். உடல் பாரத்ைத
இரண் கால்க க்கும் சாி சமமாகப் பிாிக்காமல் மாறி மாறி நின் அவஸ்ைதப்
பட்டார். இவர் காண்டாமி கத்தின் ெகாம் க்காக நிற்கலாம் என் பட்ட .
என் ைற வந்த . அந்தப் ெபண் தன் இட பக்க மார்பில் ெஜனிஃபர் என் ெபயர்
எ தி ைவத்தி ந்தாள். (வல பக்கத் ேபர் எங்கள் ஊகத் க்கு விடப்பட்
ந்த ).
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ேகா கள் அ த்த தைல மயிர். நீட் ய ச ர நகங்கள்.
வசனம்ேபால
ேவயில்லாத கண்கள்.

ற் ப் ள்ளி இல்லாத

'என் மைனவி அ ர்வமான ஒ
ங் ெசய்கிறாள். அதற்கு சஸ்கற் சுவான்
இந்தியர்கள் அ வைட ெசய்த காட் அாிசி ஒ பாக்கட் ேவண் ம். அ இல்லாமல்
ட் க்குப் ேபாக

யா . உதவி ெசய்ய

மா' என்ேறன். ' ட் க்குப் ேபாக

உதவ
யா . ஆனால் சுப்பர் மார்க்கட்ைட விட் ெவளிேய ேபாக உதவ
ம்'
என்றாள். இப் ெபா
அவள் சிாிப் சிவப்பாக மாறிவிட்ட . நான் ேகட்ட ெபா ள்
இ க்கும் திைசையக் காற்றிேல வைரந் காட் னாள்.
தள் வண் யிேல சாமான்கள் நிைறந்த பிறகு எந்த வாிைசயில் நிற்ப என் பலர்
குழம் வ எனக்குத் ெதாி ம். இதற்கு சில சிம்பிள் விதிகள் இ க்கின்றன. எந்த
வாிைச நீளம் குைறந்த என் பார்த் நிற்கக்கூடா . அ அ பவக் குைறைவக்
காட் ம். உங்க க்கு ன்னால் நிற்பவர் வண் களிேல என்ன இ க்கிற .
பக்கட் க

ம்,

ன் உண

வைகக

ம், ேபாத்தல் சாமான்க

ம் என்றால் அ

விைரவில்
யக்கூ ய வண் . மாறாக பழங்க ம், மரக்கறிக மாக இ ந்தால்
அைவ நி க்கப்பட் விைல பதியப்பட ேவண் ம். ேநரம் பி க்கும். காசாளாிடம்
ஞாபகசக்தி பற்றாக்குைற இ ப்பின் ஆபத் .
இன்ெனான் . காசாளைர ஒ

ைற பார்க்க ம். சு சு ப்பான இளவய ப்

ெபண்ணாக, ைகயிேல திறப் வைளயம் மாட் யப , தைல

யிேல ேபனாைவக்

குத்திக்ெகாண் , ஒ சி விலங்கின் ாிதமான பார்ைவ டன் இ ந்தால் அந்த
வாிைச உத்தமமான . அைதேய ேதர் ெசய்ய ம். ஒவ்ெவா வண் ைய ம் அவள்
அதிேவகமாகத் தீர்த் ைவப்பாள்.
என் ைற வந்த ம் வியாபார
காிசைனயாக வினவினாள்.

வ

டன் 'இன்ைறக்கு நாள் எப்ப ?' என்

'இ வைரக்கும் நல்ல நாேள! பில் ெதாைகேய மீதி நாைள தீர்மானிக்கும்' என்ேறன்.
அவள் இரண் வ வ ெவன்ற ஜங்கைள ம் ஒ இன்ச் ேமேல க்கி அைசத்தாள்.
நான் ெபா ள்கைளத்

க்கி ஓ ம் ெபல்ட் ேல ைவத்ேதன். பக்கட் கள் பட்டாள

ரர்கள்ேபால நின்ற நிைலயிேல ேபாயின; ேபாத் தல்கள் உ ண்டன, ன் உண
வைககள் ள்ளிக்ெகாண் நகர்ந்தன. அவ ைடய திறைமயான விரல்கள் ெமசினில்
ேவகமாக விைளயாடத் ெதாடங்கின. லாகவமாக சாமான்கைளத் க்கி மந்திரக்
ேகா கைளக் காட் ய ம், மின் கண்கள் அவற்ைற ெநா யில் கிரகித் விைலகைளப்
பதி ெசய்தன. ஒவ்ெவா ெபா
ம் ங் என்ற தாள கதி டன் ஒ எ ப்பி
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ம பக்கம் ேபாய்ச் ேசர்ந்த . அந்த அைச கள் ேபர் ேபான ரஷ்ய நடனம் ேபால ஓர்
ஒயி டன் நடந்ேதறின.
தள் வண் யிேல சாமான்கள்
ம் த வாயில் என் மைனவி ஏேதா
நிைனத் க்ெகாண் ம ப
ம் உள்ேள ஓ னாள். இ வழக்கமாக நடப்ப தான்.
ேநரம் நகர்ந்த ; வாிைச நகரவில்ைல. என் பின்னால் நின்றவர்கள் ஒ
காைல உரசத் ெதாடங்கி விட்டார்கள்.

காலால் மற்றக்

இ தியாக ஒ ம்பிக் ேஜாதிையப்ேபால உப் பக்கட்ைட க்கியப ஓ வந்தாள்.
ெடன்னிஸ் ேபாட் யில் கா ம் தைலகள்ேபால எல்லாம் ஒேர சமயத்தில் தி ம்பி என்
மைனவிைய ேநாக்கின.
சாமான்கைள காாில் ஏற் வதி ம் சில ைறகள் இ க்கின்றன. சுப்பர்
மார்க்கட்காரர்கள் தாங்களாகேவ ெகாண் வந் காாில் ஏற்றி வி வார்கள். மிக ம்
வசதியான ஏற்பா . ஆனால் ெபா ள்கள் எல்லாம் வந்

ேசர்ந்தனவா?

னிேகா

தக்காளி ண்டங்கள் ன்
ன்கள் வாங்கிேனாேம, அைவ எல்லாம் வந்தனவா
என் மனம்
ேபாய்ச் ேச ம் வைரக்கும் அ த் க்ெகாண்
க்கும். ஆனால்
நாங்களாக ஏற் வதில் சில அ கூலங்க ம், ஆபத் க்க ம் உள்ளன.
தள் வண் ைய ேராமா ாி மன்னர்கள் ேபாட்ட கல் ப்பாைத ேபான்ற தியில்
தள்ளிக் ெகாண் கார் தாிப்பிடத் க்கு ேபாக ேவண் ம். உங்கள் ைககள் இன் ம்
றிந் கீேழ விழாமல் இ க்கும் பட்சத்தில், 'சனிக்கிழைம ெராெறான்ேரா ஸ்டார்'
ேபால கனம் கனக்கும் சாமான்கைள ஒவ்ெவான்றாகத் க்கி காாிேல ஏற்ற ேவண் ம்.
இதற்கு ெகட் யான ஆ

ம், குைற படாத உடல் பல ம் அவசியம்.

ெபா ள்கள் ெதாி ெசய் ம்ேபா அவற்றின் கால வரம் கைளப் பார்க்க
ேவண் ம். இைவ சாமான்களில் குறிப்பிடப்பட்
க்கும். இ சட்டம். சிலதில்
ேததி '30 ஜூன் 2002' என்
ல் யமாக எ தியி க்கும். அ எப்ப ? ஒ நாள்
ன் கூட ஆேராக்கியமாக இ க்கும் உண ஓர் இர
வதற்கிைடயில்
பாவைனக்கு மீறியதாக மாறிவி ம். இன் ம் சில '30 ஜூன் 2002க்கு ன் உத்தமம்'
என் எ தியி க்கும். அதாவ அதற்குப் பிறகும் பாவிக்கலாம். உங்கள்
ரசைனைய ம், ஆேராக்கியத்ைத ம், பணபலத்ைத ம் ெபா த்த . சில '30 ஜூன்
2002க்கு ன் பாவிக்க ம்' என் திட்டவட்டமாக இ த் ச் ெசால் ம். ைவன்
வாங்கும்ேபா மட் ம்
ேததி ேதட ேவண்டாம். அவற் க்கு
இல்ைல.
இன் ம் ெசால்லப்ேபானால் நாள் ேபாகப் ேபாகத்தான் அவற்றின் சுைவ விேசஷம்
அதிகாிக்கும் என் ெசால்கிறார்கள்.
ஊன ற்றவர்க க்கு என் சக்கர நாற்கா படம் கீறி ைவத்த வாிைச ஒன்
இ க்கிற . இ மிக ம் ேவகமான பாைத. இரண் நாள் சி நீர் கழிக்காத ேபால
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ழங்கால்கள் ஒட்ட, கால்கைள வாத் ேபால ைவத் க்ெகாண் , இந்த வாிைசயில்
மா ேவடமாகப் குந் விைரவில் ெவளி வந் விடலாம். ஆனால் இந்த தந்திரத்ைத
ஒ நாைளக்கு இரண் தடைவக்கு ேமேல ெசய்யக்கூடா .
என்னிடம் இ க்கும் ெசல்ேபான் மணி அ க்கா ; அதிர் ெகா க்கும். நான் அைத
என் ைடய இட கால் சட்ைடப் ைபக்குள் ைவத்தி ப்ேபன். ஒன்றைரப் பக்க
ஸ் ல் உள்ள சாமான்கைள ஒன் விடாமல் ஏற்றிக்ெகாண் வந் வாகனத்ைத
ட் கார் பாைதயில் தி ப் ம்ேபா ஓர் அதிர் வந்த . ேகட்பதற்கு உபேயாகிக்கும்
அங்கங்க க்கு ெவகு ரத்தி ம், இன் ம் மிக ம் ேவண் ய ஒ அங்கத் க்கு
அண்ைமயி ம் இந்த அதிர் ஏற்பட்ட . அந்த ெசல் ேபாைன அப்ேபா
ெதாடக்கூடா . மைனவியிடம் இ ந் தான் அைழப் வந்தி க்கும். ேவ
ெகா ப் நீக்கிய, கைடந்
வாங்கி வரச் ெசால்வாள்.
இன்

ம் ஒ

என்ன?

கட்டப்பட்ட, லக்ேராஸ் அகற்றிய 1% பால் பக்கட் ஒன்

விதி இ க்கிற . உங்கள் உடம்பில் இ ந்

உயிர் பிாி ம் ஆபத்

இ ந்தா ம் 'இரண் சாமான்கள் மட் ம் வாங்குவதற்காக' ஒ சுப்பர்
மார்க்கட் க்குள் பிரேவசிக்கக்கூடா . அவசரமாக உள்ேள ைழகிறீர்கள். உங்கள்
கண்ணிேல த ல் ப வ ேதால் நீக்கிய ெவள்ைள உ ண்ைடக் கிழங்கு ன்கள்.
இரண் வாங்கினால் ஒ சுத்தியல் இலவசம். வாங்கிவி கிறீர்கள். அ த் உங்கள்
கண்கள் அகலமாக விாிகின்றன. உப் நீாில் மிதக்கவிட்ட சாம்பிேனான்
க்
காளான்கள், நா

ன்களின் விைல ஒ

ெடாலர்தான். நம்ப

கிறதா?

வாங்கிவி கிறீர்கள். அட , இைதப் பா ங்கள். கத கிறீச்சி ம் சத்தத்ைத நி த் ம்
எண்ெணய் ன். ஒன் வாங்கினால் ஒன் இலவசம். உங்கள் ட் ல் ஒன்ப
கத கள் காவல் ெசய்கின்றன. ஆனால் ஒேரெயா கத மட் ம் கிறீச்சி கிற .
மற்றைவ ம் சீக்கிரத்தில் கிறீச்சி ம் என்ற நம்பிக்ைக. வாங்கிவி கிறீர்கள். இனிேமல்
இ ப வ டங்க க்கு அந்தக் கவைல இல்ைல. நீங்கள் பல காலமாகத் ேத வ ம்
குளிர் காலத்
ங்கில் கு த் . அவற்றிேல இரண் வாங்கிவி கிறீர்கள்.
இட ைகக்காரர் பாவிக்கும் கத்தாிக்ேகால். ஐம்ப
தம் தள் ப . இப்ப யான
சந்தர்ப்பம் இனிேமல் வரா . வாங்கிவி கிறீர்கள். இட ைகக்கார க்கு பிறந்தநாள்
பாிசாகக் ெகா க்கலாம். யாராவ அகப்ப வார்கள். வண் நிைறந் வி கிற .
வந்

ேசர்ந்த ம் உங்கள் மைனவி

த ல் ேகட்ப , ' ணிகள் மி

வாக்கும்

சினகிள் பக்கட் எங்ேக?' என் தான். அப்ெபா
தான் உங்க க்கு ஞாபகம் வ கிற
நீங்கள் சுப்பர் மார்க்கட் ேபான அைத வாங்குவதற்குத்தான் என் .
இன்ெனா ரகஸ்யம். நீல்சன் சந்திப்பில் உள்ள சுப்பர் மார்க்கட் ல் காைல 10 - 12
மணிவைர இலவசமான சாம்பிள்கள் உண்பதற் காகத் த வார்கள். உங்கள் வாங்கும்
திறைமைய ஊக்கப்ப த் வ தான் ேநாக்கம். அன் அ ப நாட்கள் ப்பாக்கிய
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உயர்ரக ெவண்ெணய் கட் கள் கிைடத்தன. பல விதமான
பார்க்கலாம்.

சிகைள பாீட்சித் ப்

சுற் லா ெதாடர்ந்த . தமிழ் நாட் ல் ஆற்றின் ெபயர்கள் இடத் க்கு இடம்
மா வ ேபால இங்ேக கனடாவி ம் மக்ேகாவன் ேரா திடீெரன் தன் ெபயைர
டான்•ேபார்த் என்

மாற்றிக்ெகாண்ட . ெகன்ன

மார்க்கட் ல் ேமப்பிள் சிரப் ம், ெராட்
இேத டான்ஃேபார்த் இன்

ம் சிறி

சந்திப்பில் இ க்கும் சுப்பர்

ம் ெகா த்தார்கள். இலவச சாம்பிள்தான்.
ரம் ெசன்ற ம் தன் ெபயைர ேளார் என்

மாற்றிக்ெகாண்ட . ேபவி சந்திப்பில் உள்ள சுப்பர் மார்க்கட் ல் ஒ வ் எண்ெண ம்,
வினிக ம் ேசர்ந்த கலைவயில் ெதாட் சாப்பி வதற்கு மிளகு ெராட்
ெகா த்தார்கள். அதன் சி உலைக மறக்க ைவக்கும். அ
ம் இலவசம். இைவ
எல்லாவற்ைற ம் இரண் மணி ேநர இைடெவளியில் ஒ ைக பார்த் விட்ட
மிக ம் தி ப்திையக் ெகா த்த . இனி
தி ம்பேவண் ய தான் மிச்சம்.
ெவளிேய ஒளி சிந் ம் பனித் கள்கள் ெம வாக ெகாட் ன. நா
கண்ணா கைள ம் ேமேல ஏற்றி காற்ைற கதகதப்பாக ைவத்ேதன். என்ைன ேம
சந்ேதாசப்ப த்த ெமல் ய விசில் அ த்ேதன்.

ம்

அப்ெபா
தான் பார்த்ேதன். எாிெபா ள் இ ப்ைப காட் ம் ள் Eயிேல ெதாட்
ெதாட் மீண்ட . வயி பகீெரன்ற . காைலயில் கிளம் ம்ேபா அைர ராங்
இ ந்தேத. எதிர் வந்த எாிெபா ள் நிைலயத்திற்குள் காைர தி ப்பப் பார்த்ேதன்.
ஆனால்

ட்டர் விைல 72.0 என்

68.0 என்

ேபாட்

ந்த

குறிப்பிட்

ந்த . அதிகம். வ ம்ேபா

எங்ேகா

ஞாபகத் க்கு வந்த .

சுவாசம் ேவகமாக வந்த . இ க்கும் காற்ைற ம் விசில் அ த்

ெசலவழித்

விட்ேடன். அ த் வந்த நிைலயத்தில் விைல 74.5 என் எ தியி ந்த . மிக மிக
அதிகம். காைர தி ப்பாமல் ேநேர விட்ேடன். எந்த ேநர ம் ெபற்ேறால் தீர்ந் வி ம்
அபாயம் ெந ங்கிய . ள் இப்ேபா E ைய அைணத் க்ெகாண் நின்ற . ேவகம்,
ேவகம். ெபற்ேறால்
வதற்கிைடயில் ஒ நிைலயத்ைத கண் பி த் விடலாம்.
அப்ப ஒ நம்பிக்ைக. கண் பி ப்ேபன்.
தின ம் ஒவ்ெவா சுப்பர் மார்க்கட்டாக ேபாகிேறன். காைல, மதியம், மாைல,
இர என்ற வித்தியாசேம இல்லாமல். நான் வாங்கி ேசகாிக்க மறந்தவற்ைறத்
ேத கிேறன்.
'உன்

ைடய ேமலங்கிைய ெகா

அைத கண்

வி ைவக்க ஒ

ெகா

க்கி எங்ேகா இ க்கிற .

பி க்கும்வைர உன் ேமலங்கிைய கழற்றாேத' என்

ஒ

சீன அறிஞர்
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ெசான்னார். சுப்பர் மார்க்கட் கைள ேத வேத என் ேவைல. எனக்காகேவ அைவகள்
24 மணிேநரம், வாரத்தில் ஏ

நாட்க

ம் திறந்தி க்கின்றன.

--------------------------------5. கனடாவில் கால்சட்ைட வாங்குவ
சமீபத்தில் ஒ தகவைலப் ப த்ேதன். காலம் கடந் ேபாய் இந்த தகவல் எனக்குக்
கிைடத்தி க்கிற . கம் னிஸ்ட் கட்சி தைலவர் ப.ஜீவானந்தம் பற்றிய . இந்தப்
ெபாியவாிடம் காக்கி கலாில் நா கட்ைட கால்சட்ைடகள் இ க்குமாம். இைதேய
அவர் மாறி மாறி அணிவார். பயணத் க்கு வசதியான . ெபட் நிைறய உ ப் கள்
அ க்கத் ேதைவயில்ைல. ரயி ேலா, பஸ்சிேலா ெதாற்றி ஏறிவிடலாம். தல் நாள்
இர ேதாய்த்தால் அ த்த நாள் காைல காய்ந் வி ம். ெபட் ேபா ம் அவசியேம
இல்ைல. மிக ம் ெசளகாியமான இந்த ஏற்பா கைள வாழ்நாள்
க்க அவர்
கைடப்பி த்தாராம்.
ஆனால் அவ ைடய சீடர்கள் இந்த அ ைமயான வழிையப் பின்பற்றவில்ைல.
எனக்கும் இ
ன்ேப ெதாிந்தி க்கவில்ைல. ெதாிந்தி ந்தால் இந்த உத்திையப்
பின்பற்றி ெப ம் பணச்ெசலைவ ம், ேநரச் ெசலைவ ம், உடல் ெசலைவ ம்
என்னால் தவிர்த்தி க்க
ம்.
கைடகளில் அைலந் கால்சட்ைட வாங்கும் தண்டைன எனக்கு சி வயதில்
ஏற்பட்ட கிைடயா . எனக்கு ேமேல நா அண்ணன்மார்கள். த்தவர் ேபாட்ட
அவ க்கு அள குைறந்த ம் இைளயவ க்கு கிைடக்கும். அவ க்கும் இ க்கத்
ெதாடங்கிய டன் அ த்தவ க்கு வ ம். இப்ப யாக ப ப்ப யாக இறங்கி என்னிடம்
வந்

ேச ம். அப்ப ம் அ

உ தியாக ம், ெபாக்கட் களில் ஓட்ைட விழாம

ம்,

இ ப் ைசஸ் ெகாஞ்சம் ெபாிசாக ம் இ க்கும். இட ைகயாேலா, வல
ைகயாேலா சட்ைட கீேழ விழாமல் இ த் ப் பா காத்தப நான் என் ேவைலகைளச்
ெசய்யப் பழகியி ந்ேதன்.
அந்த நாட்களில், தீபாவளி சமீபிக்கும்ேபா இனிேமல் இல்ைலெயன்ற ஓர் ஏைழத்
ைதயல்காரன் எங்கள் ட் க்கு கால்சட்ைட அளெவ க்க வ வான். நாங்கள் ஏ
ேபர் வாிைசயாக அள ெகா க்க நிற்ேபாம். வாழ்நாளில் ஒ
ைற சாியான அளவில்,
நாாியில் இ க்கிப் பி த் தானாகேவ நிற்கும் கால்சட்ைட ேபாடலாம் என்ப ஆைச.
ஆனால் ஐயா க்கு நாங்கள் மனதிேல நிைனப்ப எப்ப ேயா ெதாிந் வி ம்.
ெடய்லாிடம் 'ஒ

இரண்

இன்ச் விட் த் ைதயப்பா. இவங்க காலம்பற ஒ

இர ஒ ைசஸ்' என் ெசால் வி வார். அதாவ நாங்கள் அவ்வள
வளர்கிேறாமாம். எப்ப ேயா ெப த் ெடய்லர் உத்ேதசித்த ைசைஸ
பி த் வி ேவாம் என்பதில் ஐயா க்கு நம்பிக்ைக.

ைசஸ்,

ேவகமாக
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தீபாவளிக்கு தல் நாள் இர என் ைடய இ தயம் ெவளிேய வரத்
ப்ப ேபால ேவகமாக அ க்கும். அன் ைதயல்காரன் ைதத்த உ ப் கைளக்
ெகாண் வ ம் தினம். இவன் ெதாழில் ட்பத்தின் உச்சத்ைத ெதாட் விட்டவன் என்
ெசால்ல
யா . இவன் எ த் வ ம் கால்சட்ைடையக்கூட நாங்கள் கட்
ந் தான் ேபா ேவாம். கைடசிவைர அதன் ப மைனேயா, நீளத்ைதேயா
எங்களால் நிரப்ப
யா . அந்த ைசைஸ குறிைவத் நாங்கள் ெப க்கு ன்பாக
கால் சட்ைட கிழிந் ேபாய்வி ம். இப்ப கால்சட்ைட அள கள் ெந ங்காலமாக
எனக்கு ெப ம் பிரச்சிைனயாகேவ இ ந்தி க்கின்றன. கனடா வந்தேபா இைவ
தீர்ந் வி ம் என் நம்பிேனன். மாறாக இன் ம் ெபாிதான பிரச்சிைனகள் கிளம்பின.
பலர் எனக்குத் தந்த எச்சாிக்ைககளில் தன்ைமயான பால் சாப்பி
ன் கவனமாக
இ க்கேவண் ம் என்ப . எங்கள் ஊர் மா களில் கறக்கும் பால் தண்ணீராக
இ க்கும். பால்காரன் ேவ எங்கள் ஆேராக்கியத்ைத உத்ேதசித் பாைல இன் ம்
ெமல் சாக ஆக்கிவி வான். இங்கு கறைவ மா கள் கட் ப் பாைலேய உற்பத்தி
ெசய் ம். ெகா ப் த ம் ம். இந்தப் பால் உடம்பில் ேசர்ந்த ம் உங்கள் சிங்கார நாாி
அள சீைமக்கி ைவ ேபால ெகா த் வி ம். அதனால் மாற்றி மாற்றி கால்சட்ைட
வாங்குவதற்காக கைடக க்கு ெசல்ல ேநாி ம். கனடாவின் கைடகளில் உங்க க்கு
நீண்ட கால்சட்ைட வாங்க ேவண் ெமன்றால் அதற்கு தனியாக அைரநாள் ஒ க்க
ேவண் ம். காரணம் ஒவ்ெவா கைடயாக ஏறி இறங்கி காற்சட்ைடகைளப் ேபாட்
அள பார்க்க ேவண் ம். அ ேநரத்ைத ணாக்கும் ெபாிய ேவைல. நாாி ைசஸ்
ெபா ந்தினால் கால் நீளம் சாி வரா . கால் நீளம் சாி என்றால் நாாி ைசஸ் சாிவரா .
கன யர்கைளேய மனதில் ைவத் இைவ உ வாக்கப்ப வதால் உங்கள் உடம்
அள கள் ேவகமாக அகப்ப வதில்ைல.
அ ர்வமாக இரண்

அள க

ஒத் க்ெகாள்ளா . அல்ல

ம் அைமந்

வந்தால், கால் சட்ைடயின் நிறம்

ஸ்ைடல் சாியாக இ க்கா .

ழங்கா ல், க

க்கா ல்,

பின் க்கு, பக்கத்தில் என் ஒன்ப பாக்ெகட் கள் ைவத்த கால்சட்ைடயாக
இ க்கும். ஒன்ப பாக்கட் க க்கும் சாமான்கள் ேசகாித்த பின்னேர அப்ப யான
ஒ கால்சட்ைடைய நீங்கள் ேதர் ெசய்யலாம்.
இதில் இன்ெனா

சங்கட ம் இ க்கிற . கால் சட்ைட இ ப் அள

ஒற்ைறப்

பைடயாக இ க்கா . உங்கள் இைட அள 31 அங்குலமாகேவா, 33
அங்குலமாகேவா இ ந்தால் நீங்கள் ரதிர்ஷ்டசா . உங்கள் நாாியள
இரட்ைடப்பைடயாக கூடேவண் ம் என்

கன ய அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிற . 30

இன்ச், 32 இன்ச், 34 இன்ச் அப்ப நீங்கள் வளரேவண் ம் என்ப சட்டம். இ
எப்ப கன யர்க க்கு மட் ம் சாத்தியமாகிறேதா எனக்கு ெதாியா . இந்த
நிலவரத்தில் என் ைடய ைசஸ் 33 1/2. அதாவ 33 ைசஸுக்ேக நான் இந்தப் பா
பட ேவண் இ க்கிற . இந்தக் ேகாலத்தில் இன் ம் அைர அங்குலத் க்கு எங்ேக
ேபாவ . அ எப்ப அைனத் கன யர்க ம் தங்கள் நாாிகைள இரண் இரண்
இஞ்சு களாக வளர்க்கிறார்கள். இந்த மர்மத்ைத நான் எப்ப
ம் வி விக்க ேவண் ம்.
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இரண் பக்கத்தி ம் நிைறய கைடகள் இ ந்தன. சில கைடகள் ஆண்க க்கு
மட் ேமயானைவ. நல்ல ஒ கட
க்கு வாகனமாகும் தகுதி பைடத்த ஸ் என்
ெப விலங்கு கைட வாச ல் நி த்தி ைவக்கப்பட்
ந்த . அங்கு ஆைடகைள
விற்பதற்கு

ம்

ைறயாக சிங்காரம் ெசய்த, தங்கள் ெபயர்கைள மார்பிேல அணிந்த, இளம்

ெபண்கள் ஆர்வமாக இ ந்தனர். உலகத்தில் உள்ள அத்தைன கலர் களி

ம்,

அத்தைன ைசன்களி ம், அத்தைன நீளங்களி ம், அகலங் களி ம், பளபளக்கும்
கால்சட்ைடகள் தங்கள் தங்க க்கு விதித்த ெகா விகளில் ெதாங்கியப
காத் க்கிடந்தன. அவற்றில் ஒன் கூட என் இைடக்ேகா, உயரத் க்ேகா,
ரசைனக்ேகா ஏற்றமாதிாி அகப்பட வில்ைல.
அந்த விற்பைனப் ெபண்ைண எனக்கு பி த் க்ெகாண்ட . க ப் மஞ்சள் சீ ைட
அணிந்தி ந்தாள். அநாதி காலம் ெதாட் உலகத் கணிதவியலாளர்கள் வட்டத்தில்
ச ரம் ெசய்யேவா, ச ரத்தில் வட்டம் ெசய்யேவா யன் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
இந்தப் ெபண் அைத எல்லாம் க்கி எறிந் விட் தன் ைடய வட்டமான கத்திேல
பல ச ரங்கைள அடக்கி ைவத்தி ந்தாள். ச ரமான ெநற்றி, ச ரமான தாைட,
ச ரமான கன்னங்கள்.

ச்சுக் காற்

ெதா ம் ெந க்கத்தில், ஏேதா

கூச்சப்படைவக்கும் விவகாரத் க்கு அைழப்ப ேபான்ற குர ல் 'உங்க

க்கு நான்

உதவி ெசய்யலாமா?' என்றாள். இவள் ஒ கிழக்கு ஐேராப்பிய நாட் ல் இ ந்
வந்தவளாக இ க்கலாம். வாரத் க்கு பத்தாயிரம் பா சம்பளம் வாங்கும் ேதநீர்
சிப்பாளர்ேபால வார்த்ைத கைள நாக்கிேல ைவத் உ ட் அ ப்பினாள். அங்ேக
அ க்கியி ந்த அத்தைன கால்சட்ைடகைள ம் ஒன் மாறி ஒன் எ த் எனக்கு
ன்னால் விாித் ப் ேபாட்டப ேய இ ந்தாள்.
வாசைனத் திரவியம் விற்கும் பகுதியில் இவள் இதற்கு
இ க்கேவண் ம். என்ைன ேநாக்கி வர

ன் ேவைல ெசய்தவளாக

ன்ன ம், வந்த பின்ன ம், என்ைனக் கடந்

ேபான பிறகும் ஓர் அ ர்வமான, இதற்கு ன் அ பவித்திராத ந மணம் அங்ேக
நிைறந்த . இவள் உண்டாக்கிய அந்த ந மணக் கூடாரத்தில் நா ம் இவ ம்
மட் ேம இ ந்ேதாம். இட ைகயில் நா சட்ைடக ம், வல ைகயில் நா
சட்ைடக ம் ஏந்தியப ஒ பறைவ ெசட்ைட விாித் நடப்ப ேபால வந்தாள். ஒ
பாிவாரம் பின்ேன ெதாட ம் அரசைனப்ேபால நான் நடந் ெசன் உ ப் கள் அள
பார்க்கும் அைறக்குள் ைழந் ெகாண்ேடன். அங்ேக ஏற்கனேவ நிலத்தில் இன்
ெனா வர் சாிபார்த் விட் ப்ேபான ஆைடகைள அகற்றி அந்த இடத்தில் என்ைன
நிற்க ைவத்தாள். பிறகு கதைவ சாத்திக்ெகாண் ேபானாள். கால்சட்ைடைய
ஒவ்ெவான்றாக மாட் ப் பார்த்ேதன். ஒன் ேம சாிவரவில்ைல. 33 1/2 இ ப் க்கு
கனடாவில் உ ப் ெசய்ய மாட்டார்கள்.
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இரண் கிழைமயாக அந்தப் ெபண் ைடய கம் என்ைன என்னேவா ெசய்த .
ஒ மணித்தியால உைழப்
ணாகப் ேபானதில் அவ க்கு ெபாிய வ த்தம். கம்
சு ங்கிப் ேபான . இந்த க்கத்தில் என் ைடய நாாி இன் ம் ெகாஞ்சம்
ெப த் விட்ட . கட்டாயம் 34 இன்ச் இ க்கும். இனி பிரச்சிைனேய கிைடயா .
ம ப
ம் ஒ
யற்சி ெசய்யலாம் என்
ெசய்ேதன்.
நான் தி ம்ப ம் ஸ் காவல் நின்ற கைடக்குப் ேபானேபா கால்சட்ைடைய
எப்ப
ம் வாங்கிவிடேவண் ம் என்ற தீர்மானத்தில் இ ந்ேதன். அந்தப் ெபண் அேத
இடத்தில் அமர்ந்தி ந்தாள். என்ைனக் கண்ட ம் எ ம்பி வந்தாள். க ப் மஞ்சள்
சீ ைட . ஆனால் கத்ைதப் பார்த்த ம் அவள் ேவ ெபண் என்ப ெதாிந்த . அவள்
நைடயின் அங்க அைச க ம் வித்தியாசமாக இ ந்தன. அவைளச் சுற்றி ஒ
ந மணக் கூடாரம் உண்டாகவில்ைல. அவள் வார்த்ைதகைள நாவிேல ைவத்
சி
பார்த் உ ட் விட ம் இல்ைல. தங்க நிறம் சிய அதரங்கைள அைசத்
'உங்க க்கு நான் உதவி ெசய்யலாமா?' என்றாள். அந்த வார்த்ைதகள் என்ைன
ேநாக்கி வந் ெகாண்
ந்தன.
--------------------6. கனடாவில் கிண
ெராறன்ேடா நகரத்தில் ெசவ்வாய்க்கிழைம பின்ேனரங்கள் விேநாதமான வ
இ க்கும். ஒவ்ெவா
ட்
கப்பி ம் கனமான க ப் ெபா தீன் ைபகளில்

டன்

அந்தந்த ட் க் குப்ைபகள் நிரப்பப்பட் , சிவப் நாடாவினால் இ க்கப்பட் காட்சி
யளிக்கும். ஒ
டாவ இந்தச் சடங்கில் இ ந் தவறா . தன்கிழைம அதி
காைலகளில் ெபாிய குப்ைப வண் கள் வந் அவற்ைற அப் றப் ப த்திவி ம்.
ம ப
ம் ட் க் குப்ைபகைள அகற்ற ஒ வாரம் காத்தி க்கேவண் வ ம்.
இ இப்ப யி க்க, ஒ ெசவ்வாய் இர தமிழ்ச் சி மி ஒ த்தி காலேநரம்
ெதாியா
வாகிவிட்டாள். தமிழ் சம்பிரதாயப்ப ெபண்ைண குப்ைபயின் ேமேல
இ த்தி உடேன தைலக்கு தண்ணீர் வார்க்கேவண் ம். ெசவ்வாய் ந நிசியில்
ெராறன்ேடா நகரத்தில் குப்ைபக்கு எங்ேக ேபாவ ? பனிக்குளிாிேல நைனந்
குப்ைபப் ைபகைள தி ம்ப ம் ட்
ள்ேள ெகாண் வந் ெபண்ைணக்

கிடந்த

குப்ைபயிேல இ த்தி சடங்ைகச் ெசய்
த்தார்களாம். அப்பாடா, கலாச்சாரம்
காப்பாற்றப்பட் விட்ட . கனடாவின் ெராறன்ேடா மாநகரத்தில் இரண் லட்சம்
தமிழர்கள் வாழ்வதாகச் ெசால் கிறார்கள். இவர்க ைடய கலாச்சார ெவளிப் பா கள்
பிரமிக்க ைவப்பைவ. இங்ேக பலவிதமான கைல மன்றங்கள் இயங்குகின்றன;
இலக்கிய சந்திப் க
நடக்கின்றன.

ம், த்தக ெவளியீட்

விழாக்க

ம் வாரத் க்கு இரண்டாக
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பிரம்மாண்டமான கல்யாண மண்டபங்க
மணவைறக

ம்,

த் , தங்க, கண்ணா ,

ம் கிைடக்கின்றன. பிளாஸ் க் வாைழ மரம், நிஜ வாைழ மரம்,

மாவிைலத் ேதாரணம், உண்ைமயான ேதங்காய், அ
ெம குவர்த்தி, குத்

விளக்கு எல்லாேம தகுந்த சமயத்தில் வாடைகக்கு

விடப்ப கின்றன. நாதஸ்வர வித் வான்க
கட் கிறார்கள்.
காலங்களி

மினிய ேதங்காய், நிைறகுடம்,

ேயா படக்காரர்க

ம், தவில் சக்கரவர்த்திக

ம், ைகப்படக்காரர்க

ம் ெவ

த் க்

ம் நா

ம் அயராமல் 'ஒளிவிட் க்ெகாண் ' உைழக்கிறார்கள்.

ன் ேர ேயாக்கள் தமிழ் ஒ பரப் கைள வழங்குகின்றன. ெதாைலக்காட்சி ம்
வாரத் க்கு சில மணி ேநரங்கைள தமிழ் நிகழ்ச்சி க க்காக ஒ க்கியி க்கிற .
சினிமா,
ேயா, சீ படங்க க்கும் குைறவில்ைல. த்தகங்கைளப் பற்றிேயா
ெசால்லேவண்டாம். ெசன்ைனயில் காணப்ப ம் அவ்வள ம
குப்ைபப்
த்தகங்கள் இங்ேக ம் ெடாலர் காசுக்கு கிைடக்கும். வாஸ்
கல்யாண தரகுேவைல, கம்
ட்டாில் ேசா
ெசழித் வளர்ந்தி க்கின்றன.

சாஸ்திரம், ேசாதிடம்,

ேசர்த்தல், எண் ேசாதிடம் எல்லாம்

இைளய தைல ைறயினர் டாக்டராகேவா, எஞ்சினியராகேவா,
சட்டத்தரணியாகேவா, ேபராசிாியராகேவா, கம்

ட்டர் விற்பன்னராகேவா ெபயர்

நிைலநாட்ட , பைழய தைல ைறயின ம் ேசார்ந் விடாமல் ெதாழிற்சாைலகளி
வியாபாரங்களி ம் பதினா மணி ேநரம் உைழக்கிறார்கள். ெபண்கள் பங்கு

ம்,

சமமாகவி க்கிற . சமீபத்தில், இங்ேக இரண் தமிழ் மாணவிக க்கு
ெபா ச்ேசைவக்கு பாிசு கிைடத்தி ப்ப ெப ைமக்குாிய விஷயம்.
ஐக்கிய நா கள் சைபயினரால் கனடா மீண் ம் ஒ
ைற உலகத்தின் தைலசிறந்த
நாடாக பிரகடனப்ப த்தப்பட்
க்கிற . உலகத் பல்ேவ கலாச்சாரங்களின்
ேமன்ைமகைள ம் இங்ேக அறி ம் வாய்ப்ப் கிட் யி க்கிற . அவற்ைற எல்லாம்
உதறிவிட் , தாம் வாழ்ந் ெகாண்

க்கிற நாட் ன் கலாச்சாரத்தால் எவ்வித

பாதிப் ம் அைடயாமல், டத்தனமான வழக்கங்கைள ெதாடர்ந் கைடப்
பி ப்பதனால் தமிழ்ப் பண்பாட்ைட கடல் கடந் ம் காப்பாற்றி விட்டதாக சிலர்
நினப்ப பாிதாபமான .
இங்ேக எத்தைன விதமான மக்கள் வாழ்கிறார்கள்; எத்தைன வைகயான
கலாச்சாரங்கள் வரேவற்கத்தக்க அம்சங்க டன் விரவியி க்கின்றன. அவற்றிேல
காணப்ப ம் ேமன்ைமயான தன்ைமைய ம், எங்கள் கலாச்சாரத்தில் உள்ள உயர்ந்த
அங்கத்ைத ம் கலந் ஒ உன்னதமான
கலாச்சாரத்ைத உண் பண்ணலாேம.
எப்ப ப்பட்ட மகத்தான சந்தர்ப்பம்! அவற்ைற எல்லாம் விட் விட் பத்தாயிரம்
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ைமல்க

க்கு அப்பா

ந்

டத்தனமான பைழய சம்பிரதாயங்கைள இங்ேக ம்

இறக்குமதி ெசய்யேவண் மா?
சனிக்கிழைம ேதா ம் இங்ேக சி வர்க க்கான தமிழ் வகுப் கள் நடக்கின்றன.
ெபற்ேறார்களின் வற்
த்த னால் இந்தக் குழந்ைதகள் பாடங்க க்குப்
ேபாகிறார்கள். அ ைமயான அந்தக் காைல ேவைளகளில் இவர்கள்
விைளயாட் க்கைள உதறிவிட் தமிழ் ப த் விற்பன்னராவதற்குத்
தயாராகிறார்கள். கனடாவிேலேய பிறந் வளர்ந்த சி வன் ஒ வன் ஆற்றாமல்
தகப்பனாாிடம் ெசான்னான். 'டா , எனக்கு இரண்
இ ப்ப

கஷ்டமாக இ க்கு. என்ைன விட்

நா க

க்கு பிரைஜயாக

ங்க, பிளீஸ்.'

நாடகங்கைள நல்ல தரத்தில் நடத்தி அசத் கிறார்கள். நடன நிகழ்ச்சிகளில் 'தாேய
யேசாதா', 'தீராத விைளயாட் ப்பிள்ைள' ேபான்ற தீராத நடன அம்சங்கள் நீக்கப்பட்
சமகாலப் பிரச்சைனகள் ேமைடேய கின்றன. சங்கீதத்தி ம் திய பாிேசாதைனகள் fusion ேபான்றைவ

யற்சிக்கப்ப கின்றன.

கைல விழாக்களில் சிறார்கள் ேபச்சுப்ேபாட்
ெபாியவர்களால், ெபாியவர்க

நடக்கும். ெபாிய வார்த்ைதகளில்,

க்காகேவ எ தப் பட்ட ெபாிய ேபச்சு. ஆங்கிலத்தில்

எ திைவத் , மனப்பாடம் ெசய் ஆங்கில உச்சாிப்பில் ேபசும் தமிழ் ேபச்சு.
ஆயிரக்கணக்காேனார் அந்தப் ேபச்சுக்கைள ேகட் ைகதட் வர். அந்தக்
குழந்ைதகளின் அபார ஞாபக சக்திைய இன் ம் ேவ பிரேயாசனமான விதத்தில்
பயன் ப த்தியி க்கலாம் என்ப ஒ வ க்கும் ேதான் வதில்ைல.
இங்ேக அலகு குத்தி காவ எ ப்பைத ம், தீமிதித்தைல ம்கூட
பக்தியின் ெவளிப்பாெடன் ஏற் க்ெகாள்ளலாம். ஆனால் வ டம்
தவறாமல் நடக்கும் சூரன்ேபாாின்ேபா சூரனின் வயி பிளந்த சமயத்தில்
நிஜமான ேசவைல ம், மயில் குஞ்ைச ம் பறக்கவிட ேவண் மா? இந்தக் குளிர்
பிரேதசத்தில், ெவப்பமான சுவாத்தியத்தில் வாழ்ந் பழக்கப்பட்ட மயில் தத்தளித்
த மா வ ேபான்ற ெகா ைமைய
கப்ெப மான்கூட மன்னிக்கமாட்டார்.
நண்பர் ஒ வர், மிகத் திறைமயாக கம்
ட்டர் நிரல் எ
ம் தன் ைடய 29 வய
மக க்கு கல்யாணம் தள்ளிக்ெகாண்ேட ேபாகிற என் ம் காரணம் ஜாதகம்
ெபா ந்தாத தான் என் ம் குைறபட் க் ெகாண்டார். பளிங்கு ேபால மி க்கப்பட்ட
ெராேயாட்டா காைர ஓட் வந்த அந்தப் ெபண் ெதாைடவைர கிழித் விட்ட நீண்ட
க ைன அணிந்தப விைரந் ேபானாள். பன்னிரண் ெபா த்தத்தில் எல்லாம்
ெபா ந்தி ம், ேயானிப்ெபா த்தம் சாிவராமல் இ பறிப்ப ம் ெபண் அவள்தான்
என் பிற்பா எனக்கு ெதாியவந்த .
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ஒ

பக்கத்தில் சிறந்த கலாச்சார பதி கள் நடக்கின்றன. ம

பக்கத்தில் அர்த்தமற்ற

சம்பிரதாயங்க ம், டநம்பிக்ைகக ம் சிலர் வாழ்வில் பரவிக்கிடக்கின்றன.
கிணற் த் தவைளகள் எங்ேக ம் உண் . ஆனால் கனடா க்கு வந்த தவைளகள்
இங்ேக கிணற்ைறேய ெவட் விட்ட தான் ஆச்சாியம்.
--------------------------7. கனடாவில் கார் ேரஸ்
எனக்கு ெராெறான்ேராவில் ஒ

நண்பர் இ க்கிறார். சகலகலா ரசிகர் என்றால்

இவர்தான். இைச, நாடகம், நடனம், இலக்கிய சந்திப் கள், உலகத் திைரப்படங்கள்,
ெகால்ஃப் பந்தயங்கள், ெடன்னிஸ் ேபாட் கள், ேயாகாசன வகுப் கள், சர்வ ேதச
விழாக்கள் என் ஒன்ைற ம் தவறவிடமாட்டார். இவ்வளவிற்கும் இவர் ஒ பிரபல
கம்பனியில் ெபா ப்பான அதிகாாியாக ேவைல பார்த்தார். எப்ப ேயா ேநரத்ைத
உண்டாக்கி இவ்வள காாியங்கைள ம் ெசய் வி வார். த்தகங்களில் ெகாள்ைளப்
பிாியம். உடேனேய வாங்கிவி வார். Yaan Martel என்ற கன யக்காரர் எ திய Life of
Pi வந்தேபா வாங்கிய தல் ஆள் இவர்தான். உண்ைமயில் இவர் வாங்கும்
த்தகங்கைளப் ப க்கிறாரா என்ப எனக்கு நீண்டகால சந்ேதகம். ஆனால் த்தகம்
பற்றிய விமர்சனத்தி

ம், தர்க்கத்தி

ம் அவர் இறங்கும்ேபா

அவ ைடய ப ப்பின்

ஆழம் விளங்கும். உங்க க்கு எப்ப ஒ நாளில் 26 மணித்தியாலங்கள்
கிைடக்கின்றன என் ஆச்சாியமாகக் ேகட்ேபன். சிாிப்பார்.
நான் அ க்க அவாிடம் ெசால்ேவன், அ த்த பிறவி என் ஒன்றி ந் , நான்
ம பிறவி எ த்தால் உங்கைளப் ேபாலேவ இ க்கப் பிாியப்ப கிேறன் என் . அதற்கு
அவர் என்ன பிரேயாசனம், உ
ம் கல் ல் பாசி பி ப்பதில்ைல என்பார். பாசிைய
ைவத் என்ன ெசய்வ . கல் உ ண்டால்தாேன பல இடங்க க்கும் ேபாக
ம்.
அவ க்கு நிைறய நண்பர்கள். அவர்களில் எல்லாம் நாேன பிராண சிேநகிதன் என்
நிைனக்கிேறன். என் ஆேலாசைனக க்கு அவர் மதிப் ெகா ப்பார். எனக்கு எ
பிாியம் என்ப அவ க்குத் ெதாி ம். அ மதியின்றி என் ேதைவகைள ம் அவேர
தீர்மானித் வி வார். இப்ப அ ைமயான நண்பாின் நட்ைப நான் இழக்கேவண்
ேநாிட்ட . அதற்கு காரணம் ஷூேமக்கர்தான். மேடானா, கம அ , பின் ேலடன்
ேபால இவ ம் உலகப் பிரபலமானவர். உங்க க்கு இவர் யார் என்ப ஏற்கனேவ
ெதாிந்தி க்கும். ெதாியாவிட்டால் மீதிையப் ப க்கும்ேபா ெதாிந் ெகாள் ர்கள்.
என் ைடய ட்
ந் சாியாக ெதற்குப் பக்கம் 9 கி.மீட்டர் ேபானால்
ஒன்ராறிேயா வாவி வ ம். இனிக்கும் தண்ணீர் கடல் என் இைத அைழப்பார்கள்.
இந்த வாவிைய பார்க்கும் ரத்தில் நண்ப ைடய
இ ந்த . இவ்வள
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இனிப் த் தண்ணீர் பக்கத்தில் இ ந் தா ம் இவர் கு ப்ப 12 வ டம்
வயதாக்கப்பட்ட சிவாஸ் ாீகல்தான். ஒ நாள் மாைல அவைரப் பார்க்கச் ெசன்ற
இடத்தில் அவர் திடீெரன்

ெசான்னார், அ த்

வ ம் 2001 ஆண்

ஜூன் மாதம்

ெமான்றிய ல் நடக்கப்ேபாகும் Grand Prix ேரஸுக்கு எனக்கும் ேசர்த்
க்கட்
எ த் விட்டதாக. இைத நான் பார்த்ேத தீரேவண் ம் என் வற்
த்தினார்.
ஆ மாதம் ன்பாகேவ பதி ெசய் எக்கச்சக்கமான விைலயில் ைழ ச் சீட்
வாங்கியி ந்தார்.
எங்கள் வாழ்நாள் மிக ம் சு ங்கிய . இதில் நாங்கள் பார்த் , கற் , அ பவிக்க
ேவண் ய எத்தைனேயா விஷயங்கள் இ க்கின்றன. அவ்வளைவ ம் கற் த்
ேதர்வதற்கு ஆயிரம் பிறவிக ம் காணா . ஆனா ம் எங்களால் இயன்றவற்ைற
அ

பவிக்க ேவண் மல்லவா? அங்ேக ெசார்க்க வாச ல் ெசன்ற் பீட்டர் நிற்பார். நீ

மியில் இ ந் வ கிறாய். இ பார்த்தாயா, அ பார்த்தாயா என் அவர் ேகட்கும்
ேபா தி தி ெவன் விழிக்கக்கூடா என்பார். நான் ைமக்ெகல் ஷூேமக்கைரப்
பற்றி ெதாிந்

ைவத்தி ந்ேதன். இந்த 32 வய

ெஜர்மன்கார க்கு ேர

ங் கார்

ஓட் வ தான் ெதாழில். மனித உடம்பில் இ க்கும் 206 எ ம் களில் பாதிக்கு ேமல்
உைடத் ைவத்தி ந்தார். மீதிைய ம் விைரவிேலேய உைடத் வி வார். இவர்
ஓட் வ Ferrari கார். ன் வ டங்கள் Grand Prix ேர ன் உலக சாம்பியன்.
இந்தச் சி ெதய்வத்ைதப் பார்ப்பதற்கல்லவா என் நண்பர் அ ர்வமான ஒ சந்தர்ப்பம்
ெகா த்தி க்கிறார்.
அளப்பாிய உத்தமமான குணங்கள் ெகாண்ட என் நண்பாிடம் கார் ஓட் ம் வல்லைம
சுரண் எ க்கக்கூ ய அள கூட இல்ைல. ஒ வழிப் பாைதகைள அறேவ
ெவ த்தார். உயிர் ேபாகும் த ணத்தி ம் மாப்ைப விாித் ப் பார்க்கமாட்டார்.
ஏெனனில் அைத இ ந்தமாதிாி தி ம்ப ம த் ைவப்பதற்கு சில வித்ைதகள்
ெதாியேவண் ம். ெகாட்ைட எ த் களில் காணப்ப ம் தி வாசகங்கைள ம்
வாசிக்க மாட்டார். அப்ப ஒ பி வாதம். ஆனால் எப்ப
ம் இலக்கில்
ெகாண் ேபாய் ேசர்த் வி வார். ெராெறான்ேராவில் இ ந் ெமான்றியல் 540
கி.மீட்டர் ரம். அைத எப்ப ேயா ஐந் மணி ேநரத்தில் கடந் விட்டார். ைமதானம்
ன் லட்சம் ேபர்களால் நிரம்பி வழிந்த . ஒன்றைர மணி ேநரத்தில்
ந் வி ம்
இந்த ேர

ல் எனக்கு பல ஆச்சாியங்கள் கிைடக்கும். அதற்கு நான் தயாராகேவ

வந்தி ந்ேதன். ஆனால் தலாவ ஆச்சாியம் கார்கள் சம்பந்தப்பட்ட அல்ல;
கா கள் சம்பந்தப்பட்ட . ஆண்டவன் பைடத்த கா களால் இந்த கார்கள் எ ப் ம்
ஒ ப் பயங்கரத்ைத இரண் மணி ேநரம் ெதாடர்ந் தாங்க
யா . ஆகேவ தல்
ேவைலயாக கா அைடப்பான்கைள வாங்கி எங்கள் கா கைள
க்ெகாண்ேடாம்.
இதிேல ஒ சவால் இ ந்த . இந்த அைடப்பான்கள் கார்களில் இ ந்
றப்ப ம்
ேமாசமான ஒ கைள மட் ேம விலக்கும். ஒ ெப க்கியில் வ ம்
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அறிவித்தல்கைளேயா, அல்ல நண்ப ைடய விளக்கங்கைளேயா த க்கா .
அவ்வள
ட்பமாக அவற்ைறத் தயாாித்தி ந்தார்கள்.
ேர ங்க் கார் கட் ம் எஞ்சினியர்க க்கும் ஒ சவால் இ ந்த . காாின் ேவகம்
அதிகாிக்க அதன் சில் கள் தைரயில் தாிக்காமல் எம்பத் ெதாடங்கிவி ம். இதற்கு
(aerodynamics)ஆகாயவிமானத் ெதாழில் ட்பத்தின் எதிர்மைற விதிகைளப் பாவித்
சில் கைள தைரயில் பாவச் ெசய்வார்கள். சில் தைரயில் ெதா ம் வைரக்கும்தான்
சாரதி அைதக் கட் ப்ப த்த
ம். பிரச்சைன என்னெவன்றால் ேவகத்ைத கூட் ம்
அேத சமயம் சில் க ம் தைரயி
ந் எம்பாமல் த க்க ேவண் ம். நம்பர் ேபாட்ட
எங்கள் இ க்ைககைள நாங்கள் ேத ப் பி த் விட்ேடாம். இன் ம் சில நிமிடங்கேள
இ க்கும்ேபா ஒ ெகா த்த மனிதர் அரக்கப்பரக்க ஆட்கைள இ த்தப வந்தார்.
ேநாவாவின் படைகத் தவறவிட்ட காண்டாமி கம்ேபால அங்கும் இங்கும் பார்த்
எங்கள் பக்கத்தில் எண்ைணச் சாிபார்த் ெபாத்ெதன் உட்கார்ந்தார். அவ க்கு
பின்னால் பிரமாதமான அசிரத்ைத டன் ஓர் இளம் ெபண் நடந் வந்தாள். ைககள்
நீக்கிய அைர ேசர்ட்; அைரத் ெதாப்பி; அைர ஸ்கர்ட். அைத ம் ஏேதா தண்ணீாில்
நைனந் வி ம் என்ப ேபால இரண் ைககளா ம் ழங்கால்க க்கு ேமலால்
க்கிப் பி த்தி ந்தாள். அவள் வய கூட இவர் வயதில் அைரவாசியாகேவ
ெதாிந்த . பந்தயம்
ம் வைர இவர்க க்குள்ளான உறைவ அறி ம்
ஆவலானவைத எங்க க்குள் இ ந்த . காத யா, மகளா அல்ல
கைடசிவைர நாங்கள் அைதக் கண் பி க்க
யவில்ைல.

மைனவியா?

ெதாக்ைகயான மனிதர் தல் ேவைலயாக தைலயின் ேமலால் டீேசர்ட்ைட கழற்றி
ம யின்ேமல் ைவத்தார். பச்ைச குத்திய இரண்
ஜங்கள் உ ட் க்ெகாண்
ெதாிந்தன. உடேனேய 'கமான், வில்ல வா' என் கத்தத்ெதாடங்கினார்.
வில்ல வா ெமான்றியல் ைமந்தன். அவ ைடய தீவிர ஆதரவாளர் இந்த மனிதர்.
வில்ல வா அல்லாத எல்ேலாைர ம் அவர் வில்லனாகேவ கண்டார். ேம ம் கீ ம்
இைடயிேல ெதா த்த உைடகைளேய சாரதிகள் அணிந்தி ந்தனர். எல்ேலா க்கும்
ஒன்ேறா, ஒன் க்கு ேமற்பட்ட காத கேளா இ ந்தார்கள். இந்த காத க
தனியான ரசிகர் கூட்டம். அவர்க க்கு ஒன்றைர மணி ேநரம் தாக்குப்
பி க்கக்கூ யதாக நீண்ட த்தங்கள் ெகா த்தபிறகு தங்கள் தங்கள்
வாகனங்க க்குள் இவர்கள் ஏறிக்ெகாண்டனர்.
Grand Prix என்

அைழக்கப்ப ம் உலகப் ேபாட்

ெதாி

நகரங்களில் வ டாவ டம் நைடெப ம். இந்த 17 ேரஸ்களி

க்கும்

ெசய்யப்பட்ட 17
ம் கூ ய ள்ளி

எ த்தவேர சாம்பியன். ெராெறான்ேராவில் நடப்ப 17 ேபாட் களில் ஒன் . அதில்
ஷூேமக்காின் ஓட்டத்ைதப் பார்ப்பதற்ெகன் உலகத்தின் பல பாகங்களி
ந் ம்
பார்ைவயாளர்கள் வந்தி ந்தார்கள்.
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ேபாட் சாியாகப் பன்னிெரண் மணிக்குத் ெதாடங்கி ஒன்றைர மணியளவில்
ந் வி ம். தல் சுற் மாியாைத சுற் . இ பத் திரண் பந்தயக் கார்க ம் ஒ
சுற் வந் ெதாடக்க ேகாட் ல் நின்றன. கிட்டத்தட்ட 305 கி.மீட்டர் ரத்ைத 69
சுற் களில் கடக்கேவண் ம். சிவப் விளக்கு மாறிய ம் கார்கள் அம் ேபால
சீறிப்பாய்ந்தன. ெபன்ஹர் படத்தில் ஒவ்ெவா சுற்றி ம் ஒவ்ெவா ரதம் உைடந்
ெநா ங்குவ ேபால தலாவ சுற்றில் ஒ கார் ம ந்த . இரண்டாவ சுற்றில்
இரண் கார்கள் ஒன்ேறா ஒன் ேமாதி ல்தைரயில் ேபாய் உ ண்
க்கு
வந்தன.

ன்றாவதில் ஒ

கார் ச க்கியப

வந்த காாியத்ைத மறந்

ேவ

திைசயில்,

ஓட் நாின் வி ப்பத்திற்கு எதிராக ஓ , காாியத்ைத ெக த்த .
ஒவ்ெவா
ைற ம் கார் உ ண் பாைதயி
ந் விலகிய ேபா 'ஆ, ஆ' என்
சத்தம் எ ம். சாரதி ெபாந் க்குள் இ ந் வ வ ேபால ெவளிப்ப ம்ேபா அல்ல
இ த்ெத க்கப்ப ம் ேபா எல்ேலா ம் ஆசுவாசமாக ச்சு வி வார்கள். ஆனால் தீப்
பி த் எாி ம் காட்சிைய காணவில்ைலேய என்ற ஏக்கம் அவர் க ைடய
அ மன களி ம் இ ந்த அப்பட்டமாக ெதாிந்த .
ைமக்ெகல் ஷூேமக்கர் ஆரம்ப சுற்றிேலேய தன் சிவப் Ferrari கா க்கு தல்
இடத்ைத ஸ்தாபித் விட்டார். காற் அ த்தி சில் கள் நிலத்திேல தாித்
உ ள்வதற்கு தல் இடம் க்கியம். பின்னால் வ பவர்க க்கு இந்த அ கூலம்
இல்ைல. ஷூேமக்கர் ஒவ்ெவா சுற் ப் ேபானேபா என் ைடய பிரார்த்தைன ம்
அவ டன் ெசன்ற . கா அைடப்பான்கைள ம் தாண் சில ேவைளகளில் கூாிய
ஒ கள் ெநஞ்சுக்குள் குந் கி கி க்க ைவத்தன.
கன யர்கள் வில்ல

வா க்ேக உரத் க் ேகாஷம் ேபாட்டார்கள். இவர் ஒ

ெஹாண்டாைவ திறைமயாக ஓட் னார். ஆனால் 34வ
கடக்காமல், இந்த ெஹாண்டா உ ண்
தலாவ

சுற்றில், அைரவாசி

ம ந்த .

இடத்தில் இ ந்த ஷூேமக்கைரத் ெதாடர்ந்

அவ ைடய 25 வய

ரம்கூட

இரண்டாவ

இடத்தில்

தம்பி ரால்•ப் இ ந்தார். மற்றவர்கள் பின்னால் வந்தார்கள்.

46வ சுற் மட் ம் இ ெதாடர்ந்த . என் நண்ப ம், பார்ைவயாளர்க
ெநளிந்தார்கள். வழக்கமான விதிகைள மீறி இங்ேக என்னேவா நடந்
ெகாண்
ந்த .
இந்த நீண்ட ேரஸ்களில் அைர

ரத்திேலா,

ம் சீட் ேல

ன்பாகேவா டயர்கைள மாற்றி,

ெபற்ேறா ம் ேபாட் விடேவண் ம். இைத Pit Stop என் ெசால்வார்கள். ரால்•ப்
இைதச் ெசய்யவில்ைல. ஷூேமக்க ம் கடத் கிறார். ஒ
க்தி இங்ேக உ வாகிற .
விட் க்ெகா க்காமல் இ வ ம் அபாயத்ைத ேநாக்கி ஓ க்ெகாண்
ந்தார்கள்.
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இ தியில் ஷூேமக்கர் டயர் மாற்ற நி த்தினார். கிடங்கில் நிற்கும் ேநரம்
ேரஸ் ேநரத்தில் இ ந்

கழிக்கப்பட் வி ம். இந்த சந்தர்ப்பத்ைத பயன்ப த்தி ரால்•ப்

ன்னால் வந் அதிேவகமாக ஓட்டத் ெதாடங்கினார். 50 வ சுற்றில் அவர் டயர்
மாற்ற நி த்தியேபா அரங்கம் ச்ைசப் பி த் நின்ற . இவ ைடய டயர் மாற் ம்
ேநரம் குைறந்ததாக இ ந்தால் ெவற்றி ைக மாறிவி ம். பக்கத் சீட் ெபண் எ த்
நின் ஆடத் ெதாடங்கினாள். நான் என் பங்குக்கு கட ளிடம் ஒ பிரார்த்தைனைய
அ ப்பி ைவத்ேதன். அ கட ளிடம் உட க்குடன் ெசன்றைடயாமல் அவ ைடய
answering machine ல் மாட் விட்ட ேபா ம். ரால்•ப் சில ெசக்கண் கள் குைறவான
ேநரத்தில் டயர் மாற்றி தல் இடத்ைதப் பி த்தார். கைடசி இரண் சுற் மட் ேம.
என் உடம்பில் ஓ ய ஐந்
ட்டர் ரத்த ம் ேவகமாகச் சுற்றிய . ஷூேமக்கர்
ேதாற் விட்டார். Aerodynamics விதிகளில் இயக்கிய ேபால பக்கத்
கால்கள் அந்தரத்தில்

ள்ளின. ஐம்பதாவ

ேபாடேவண் ம் என்ற ரால்•பின்

ெபண்ணின்

சுற்றில் டயர் மாற்றி, ெபற்ேறால்

வின் பின்னால் ஒ

ேயாசைன இ ந்த . இ

ட் க்கு ேபாய் சிந்தித்த பிறகுதான் எனக்கு லப்பட்ட . ரால்•ப் ெபாிய ஓட் நர்
இல்ைல. ஆகேவ ேதாற்றா ம் ெபாிய நட்டமில்ைல. ாிஸ்க் எ க்கலாம். ஷூேமக்கர்
அப்ப யல்ல. தலாவதாக வ வ அவ க்கு க்கியம். ேதாற்றால் இழப் ெபாிய
என்றப யால் ாிஸ்க் எ க்க
யா .
ஷூேமக்கர் கிடங்கில் நின்ற டன் ரால்ப் ெபற்ேறால் கனம் குைறந்த காாில்
ன்னிடத்தில் அதிேவகமாக நா சுற் ேபாயி க்கிறார். ஐம்பதாவ சுற்றில் நின்
டயர் மாற்றி மீதி 19 சுற் க்கு மட் ேம ேதைவயான ெபற்ேறாைல ேபாட்
வந் விட்டார். தான் எ த்த
ெகா க்கவில்ைல.

ன்னிடத்ைத 69 வ

சு க்ெகன

சுற் மட் ம் அவர் விட் க்

என்னால் நம்ப
யவில்ைல. இ வாழ்நாளில் ஒேர ஒ
ைற ேரஸ் பார்க்கும்
எனக்கு அவலமான ஏமாற்றத்ைத தந்த . உலக சாம்பியன் ஓட்டக்காரர் ஷூேமக்கர்
தன் தம்பியின் தந்திரத்தில் வி ந்தார். க ப் ெவள்ைளக் கட்டம் ேபாட்ட ெகா கீேழ
இறங்கி ரால்ஃ ைடய ெவற்றிைய உ தி ெசய்த .
ஷூேமக்கர் ேதாற்ற எனக்குப் ெபாிய இழப்பல்ல. இதி ம் ெபாிய இழப் ஒன்
என்ைன ேநாக்கி வந் ெகாண்
ந்த . என்ன ஏமாற் வித்ைத. ேரஸ் ஓ வ ேவ .
டயர் மாற் வ ேவ . டயைர சீக்கிரமாக மாற் வதால் ஒ வர் ேர ல் ெவல்வைத
எப்ப ஏற்க
ம். ேவண் ெமன்றால் டயர் மாற் வதற்கு ேவ ஒ பந்தயம்
ைவத் அதற்கு பாிசு ெகா க்கலாேம. தி ம் ம்ேபா வழிெயல்லாம் இப்ப
லம்பிக்ெகாண்ேட வந்ேதன். டயைர மாற் வ ஒ
ரமா? ஒற்ைறக்கு ஒற்ைற கார்
ஓட் ப் பார்க்கட் ம். நண்பர் பிைழயான தி ப்பங்கைள எ த்தேபாெதல்லாம் அைதப்
பற்றி அ த் க் ெகாள்ளாமல் பந்தயத்தின் அநீதியான விதிகைளப் பற்றிேய
ேபசிேனன்.
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நண்பாின் வாய் இ க்கமாகப் ட் யி ந்த . ெசன்ற் பீட்டாிடம் திறக்கேவண் ய
வாைய என்னிடம் ணாக ஏன் திறக்கேவண் ம் என் அவர் நிைனத்தி ப்பாேரா
ெதாியா . இ தியில் நாங்கள் ெராெறான் ேராவின் ேலாரன்ஸ் சாைலயில் ஏறிய
பின்னர் அவர் ேபசினார். இப்ப யான பந்தயங்களில் பிரதானம் மனித

க்கும்,

ெமசி க்குமான உற . இ உடல் சார்ந்த அல்ல; உள்ளம் சார்ந்த ம் அல்ல. மனித
யத்தனத்தின் அதி உன்னதமான அம்சம் ஒன் இயற்பியல் நியதிக க்கு அப்பால்
இயங்குகிற . இைத அைடவ தான் க்கியம். யார் தல் என்பெதல்லாம் இரண்டாம்
பட்சம்தான்.
ஐந் மணி ேநரப் பயணத்தில் இ ேவ நண்பாின் தல் கூற் . இ ேவ கைடசிக்
கூற் மாகும். இ நடந்
ன் வ டங்கள் கடந் விட்டன. ெராெறான் ேராவில்
எத்தைனேயா நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. ெசாீனா சேகாதாிகளின் ெடன்னிஸ் ேபாட் .
சுதா ரகுநாதனின் பாட் க் கச்ேசாி. மார்கிரட் அட் ட் ன் த்தக ெவளியீ . தமிழ்
த்தகக் கண்காட்சிகள். ஆப்பிாிக்க நாடக நிகழ் . ஷாக்கீர் ஹுைஸன் தேபலா.
ைமக்ேகல் ேஜார்டானின் கைடசி ெராெறான்ேரா கூைடப்பந் ஆட்டம். இ
ஒன் க்கும் நண்பர் என்ைன அைழத் ப் ேபாகவில்ைல. ெசன்ற் பீட்ட க்கு ெசார்க்க
வாச ல் நான் ஒப் விக்க ேவண் ய விஷயங்கள் குைறந்தப வந்தன. ஷூேமக்கர்
இைழத்த ேராகம். நான் இப்ெபா
இரண்டாம் பட்சம் ஆகிவிட்ேடன்.
--------------------------8. ஐந்
என்ைனப் பார்த்

ஒ

பணத் க்கு ஒ

ெபண் கண்ண த்தாள். இ

பலசரக்குக் கைடயில் நான் ஒ

உண ப் பக்கற்ைற

குதிைர
நடந்த

கனடாவில். ஒ

க்கி ைவத்

'இ

பழசா? இைத

வாங்கலாமா?' என் விசாாித்ேதன். அவள் கீழ்ப்ப வதற்கு பழக்கப்பட்ட ஒ
விற்பைனப் ெபண். ஒ மயி ன் தைலேபால தானாக ஆ கிற சிறிய தைல அவ க்கு.
என்ைன உற் ப் பார்த்தாள். என்னிடம் அவ க்கு இரக்கம் உண்டாகியி க்கலாம்.
உடம்பின் சகல அங்கங்கைள ம் ஒ க்கி, விைறப்பாக ைவத் க் ெகாண் கண்ைண
மட் ம் சிமிட் னாள். கைட தலாளி பின்னால் நின்றார். அவள் ெகா த்த ைசைகயில்
நான் ெபா ைள வாங்கவில்ைல. வாரம் $250 சம்பளம் வாங்கும் இந்தப் ெபண் ெசய்த
ேராகச் ெசய க்காக ேவைலைய இழந் விட்டாள் என் எனக்கு பின்னால்
ெதாியவந்த .
ஒ
அ

ைற நான் நயாக்கரா நீர் ழ்ச்சிைய பார்க்கப் ேபானேபா ம் இப்ப யான
பவம் ஒன்

ேபாய்க் ெகாண்

ஏற்பட்ட . கார் சி யில் அப்ெபா

பிரபலமான 'ஓ ேபா ' பாடல்

ந்த . கனடாவின் ேதசியகீத ம் 'ஓ கனடா' என்ேற

ஆரம்பமாகிற . ஒன்பேத வாிகள் ெகாண்ட இந்தக் கீதத்தில் ஐந்

தடைவ 'ஓ கனடா'
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பிரேயாகம் வ ம். பல கன யர்க க்கு இந்தப் பாட் ன் வாிகள் பி க்கவில்ைல;
ெமட் ம் பி க்கவில்ைல. இைதத் தி த்தி அைமப்பதற்கு யற்சிகள்
நைடெப கின்றன. என் நண்பர் ஒ வர் 'ஓ ேபா ' ெமட்ைட ம், அதன் வாிகைள
தான் பாிந் ைர ெசய்யப்ேபாவதாக பய
ெவற்றி கிைடத்தா ம் கிைடக்கும்.

ம்

த் கிறார். யார் கண்ட , அவ க்கு

இந்த நயாக்கரா பயணத்தில் கைடயில் வாங்கிய உண ப் பக்ெகற் சிலைத எ த் ப்
ேபாயி ந்ேதன். இந்த உண வைககள் யாேரா ஒ
தாட் யாரால் இரவிரவாக ஒ
ெதாடர் மா க்கட் ட சைமய லைறயில் தயாாிக்கப்பட்டைவ. அைவ ெசயற்ைக காற்
அ த் ஊதிப் ேபாய் ப த் அழகாக இ ந்தன. உள்ேள இ ப்பைத ெபாிதாக ேவ
காட் ன. ஒ

இடத்தில் 'இங்ேக கிழிக்க ம்' என்

க ப் ேகா

ேபாட்

ந்த .

இந்தக் க ப் ேகா கைள உலகத்தில் யா ம் நம்பக் கூடா . கார் 120 கிமீ ேவகத்தில்
ேபாய்க்ெகாண்
ந்த . விரல் களினால் எவ்வள
யன் ம் அந்த பக்ெகற்ைற
அைசக்க
ய வில்ைல. பல் ன் உதவிைய நா
ம் பிரேயாசனமில்ைல. யாராவ
உள்ேள இ க்கும் உணைவ அபகாித் வி வார்கள் என்ப ேபால பலத்த பா காப்
ேபாடப்பட்
ந்த . பதிைனந் நிமிட ேநரம் இந்தச் சண்ைட ெதாடர்ந்த . நான்
உணைவச் சாப்பிட வி ம்பிய இடத்தில் இ ந் 30 கி மீட்டர் தள்ளி பக்ெகற்
விட் க்ெகா த்த . அள க்கு மீறிய பலத்ைத பிரேயாகித்ததால் பக்ெகற் உைடந்
உண ப் ெபா ள்கள் கால யில் சிதறி வி ந்தன.
ஒ சமயம் இப்ப யான ெதாழி ல் ஈ பட்
ந்த என் நண்பர் ஒ வாிடம் இந்த
சம்பவத்ைத விவாித்ேதன். இவ்வள க ைமயான உைழப்பில் ஒ ெபா ைள
சந்ைதக்கு ெகாண் வ ம்ேபா ெகாஞ்சம் வா க்ைகயாளாின் வசதிைய ம்
ேயாசித்தி க்கலாேம என்
உற்பத்தி விைல; மீதி 50

ெசான்ேனன். அவர் 'இந்த தயாாிப் களில் 50

தம்

தம் விளம்பரத் க்கும், பக்ெகற் ெசல க்கும்

ேபாய்வி கிற . எங்கள் லாபம் சி ெதாைகதான்' என்றார். நான் ெசான்ேனன்
'தரமான ெபா ைள பயனர் எப்ப

ம் கண் பி த் வி வார். நீங்கள் தரத்ைதக்

கூட் ங்கள். ேசைவைய ேமம்ப த் ங்கள். விளம்பரத்ைதக் குைற ங்கள், அ விரயம்'.
அவ க்குப் பி க்கவில்ைல. உங்க க்கு ேமல் நாட் விளம்பர உத்திகள் பற்றிய
அறி ேபாதா என்றார். அதற்குப் பிறகு என்ைன எங்ேக கண்டா ம் எங்கள்
இைடெவளிைய அவர் அகலப் ப த்தத் ெதாடங்கிவிட்டார்.
உதாரணத் க்கு ஒன்
ைகப்பட கம்பனி ஒன்

ெசால்லலாம். ெராெறான்ேராவில் இைளஞர் ஒ வர்
ஆரம்பித்தார். 8X8 அ

அைறயில் ஒ

ேபாட் , அதற்குேமல் பாதி க த்த ஆப்பிள் படம் ேபாட்ட ஒ

சிறிய ேமைச
கம்

கலர் ெட ேபான். விைல உயர்ந்த காமிரா. அவ்வள தான். அவேர

ட்டர். ஒ

பச்ைச

தலாளி,

விற்பைனயாளர், படம் பி ப்பாளர், ெபா சன ெதாடர் அதிகாாி எல்லாம். இவைர
ஊக்குவிக்கேவண் ம் என்ப என் ெகாள்ைக. ஒ படம் பி க்கும் விசயமாக ஒ நாள்
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அவைர ெதாைலேபசியில் அைழத்ேதன். யந்திரக் குரல் ஒன் ேபசிய . 'எங்க ைடய
எல்லா பிரதிநிதிக ம் அைழப்பில் இ க்கிறார்கள். அவகாசம் கிைடக்கும் தல்
பிரதிநிதி உங்க டன் ெதாடர் ெகாள்வார். தய ெசய் அைழப்பில் இ ங்கள்.
உங்கள் வா க்ைக எங்க

க்கு மிக ம்

க்கியம்' என்

தி ப்பி தி ப்பிச் ெசான்ன .

இைதவிட அப்பட்டமான ெபாய்ேயா, படாேடாபமான ேதாரைணேயா உலகத்ைதப்
ரட் ப் ேபாட்டா ம் கிைடக்கா . எந்தக் காரணம் ெகாண் ம் வா க்ைகயாளர் தன்
ெதாடக்க நிைலைய கண் பி த் விடக்கூடா என்பதிேலேய இந்த இைளஞர்
குறியாக இ ந்தார். வா க்ைக பி ப்ப இரண்டாம் பட்சம்தான். நான் பத் நிமிடம்
காத்தி ந்த பிறகு ஒ ெமசின் வந் தகவைல விடச் ெசான்ன . விட்ேடன். அந்த
இைளஞர் அந்தக் கணேம என்ைன மறந் விட்டார் என்ேற நிைனக்கிேறன்.
என்

ட் க்கு flyers வந்தப ேய இ க்கும். அவற்ைற எ த்

ேமேலாட்டமாகப்

பார்த் விட் குப்ைபயில் ேபா ேவன். சைமயல் அ ப் கள், ண்ணைல அ ப் கள்
உட க்குடன் தி த்தி தரப்ப ம் என் ஒ விளம்பரத் ண் வந்த . என் ைடய
மின் அ ப் இ பாதிகள் ெகாண்ட . அதில் ஒ பாதி ேவைல ெசய்வைத நி த்தி
சில மாதங்கள் கடந் விட்டன. உடேனேய விளம்பரக்காரைர ெதாைலேபசியில்
அைழத் , பீப் என்ற சத்தம் வந்த பிறகு தகவைல விட்ேடன். பதில் இல்ைல.
இன்ெனா
ைற கூப்பிட்ேடன். அப்ேபா ம் ெமளனம். எப்ப ேயா கைடசியில்
ஒ வர் ட் க்கு வந் ேசாதைன ெசய் , ஒ உதிாிப்பாகம் மாற்றேவண் ம் என்
ெசால் அைதக் கழற்றிப் ேபானார். அதற்குப் பிறகு அவர் வரேவ இல்ைல. எத்தைன
தகவல் விட்டா ம் பதில் இல்ைல. ஆனால் வாரத் க்கு ஒ
ைற அவ ைடய
நி வனத்தில் இ ந் விளம்பரத் ண் கள் வ வ மட் ம் நிற்கவில்ைல. ைகயில்
இ க்கும் ேவைலைய
க்க
யாதவர் எதற்காக தி ப்பித் தி ப்பி விளம்பரம்
ெசய்கிறார். அவாிடேம ேகட்ேடன். ' ச்சு வி வ உயிாினத்தின் அறிகுறி என்ப
ேபால விளம்பரம் ெசய்வ ம் ஒ நி வனம் உயிேரா இ க்கிற என்பதின்
அைடயாளம்' என்கிறார். ஓர் உணவகத்தின் உாிைமயாளைர எனக்கு ெதாி ம். கைல
நிகழ்ச்சிகள், விழாக்கள் எ நடந்தா ம் அங்ேக உண சப்ைள இவர்தான்.
இ வைரயில் ஒ
த்தக ம் எ தி தான் ெவளியிடவில்ைல என்றார். இ என்ைன
ஆச்சாியத்தின் உச்சிக்ேக க்கிச் ெசன் , அங்ேகயி ந்
கீேழ ேபாட்ட . கனடாவில் இப்ப ஒ வைரக் காண்ப

சட்ெடன் ைகைய விாித்
அ ர்வம்.

இவர் நா க்கு பன்னிெரண் மணி ேநரம் நின்ற நிைலயிேலேய ேவைல ெசய்வார்.
அவ ைடய வல ைக ெமசினில் விைலப் பட் யைலப் பதி ம் அேத ேநரத்தில்
அவ ைடய ெசாண் க ம் ேவகமாக அைசந் அந்தக் கணக்ைக ேபா ம்.
எப்ெபா
ம் இவ ைடய கைட வாச ல் 'எ த் ப்ேபாகும்' உண பார்ச க்காக
சனங்கள் வாிைசயில் நிற்பார்கள். அப்ெபா
யாராவ ெவள்ைளக்காரர் வந்தால்
இந்த உாிைமயாளர் அவைர ைல க்கு ெவளிேய ைவத் கவனித்
த ல்
அ ப்பிவி வார். இப்ப யான வா க்ைககைள எப்ப
ம் நிரந்தரமாக்கி
விடேவண் ம் என்ப அவ ைடய ெகாள்ைக. ஒ
ைற ஒ
வா க்ைகயாளர்
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இந்த வாிைசயில் ெவகுேநரம் நின்றார். அப்ேபா

பார்த்

ஒ

ெவள்ைளக்காாி,

ஆட் த்ேதால்
அங்கிையக் கழற்றாமல், வி
ைறயில் வந்த ராசகுமாாிேபால
ெபான்
பிரகாசிக்க உள்ேள ைழந்தாள். அவள் கத்தில் சிேநகம் வி ம் ம்
தன்ைம இ ந்த . இந்த தலாளி எல்ேலாைர ம் உதறிவிட் அந்தப் ெபண்ைண
கவனிக்க விைரந்தார். அவள் வாிைசயில் நிற்கும் தன் கணவைரச் சுட் க்காட்
அவைரத் ேத வந்ததாகச் ெசான்னாள். கைடக்கார க்கு கம் சு ங்கிவிட்ட . ஒ
இலங்ைகக்காரர் ெவள்ைளக்காரப் ெபண்மணிைய மண
த்தி ப்ப அவ க்கு
சங்கடத்ைத ெகா த்த . இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகாவ அவர் தன் ைடய ல்ைஸ
மாற்றிவிட்டாரா என்ப ம் இன் வைர ெதாியவில்ைல.
இன் நான் ட் க்கு வந் சல்லைடக் கதைவத் திறந்தேபா ஏ விளம்பரத்
ண் பிரசுரங்கள் அகப்பட்டன. பிரதான கதைவத் தள்ளிய ம் அைவ எ ந்
எ ந் பறந்தன. அதிக பணச் ெசலவில் என்
ேத வந்த அத்தைன விளம்பரத்
தாள்கைள ம் பார்ைவயிட் விட் நான் குப்ைபயில் ேபா ேவன். இவர்கள்
விளம்பரத்தின்மீ எவ்வள நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கிறார்கேளா அவ்வள
பயனர்களின் அறியாைமயி ம் ைவத்தி க்கிறார்கள். ஆனால் நான் ஏமாளி அல்ல;
ட்டா ம் இல்ைல. என் ைடய குதிைரயின் விைல ஐந் பணம் தான். அ ஆ
கடக்க ம் பா ம். க்கியமாக என்ைன ஏமாற்ற நிைனக்கும் நி வனங்களின் ன்ேன
நிற்கா ; தாண் ப் பாய்ந்

ேபாகும்.

--------------------------II. சந்திப்
9- எதிர்பாராத அ
ந ைக பத்மினி டன் ஒ

சந்திப்

நான் எங்கு ேபாவதானா ம் குறித்த ேநரத் க்குப் ேபாய் வி ேவன். எனக்கு
ஒ வைர ம் காக்க ைவத் ப் பழக்கமில்ைல. ஆனப யால் கனடா விமான
நிைலயத் க்கு நான் ஐந் நிமிடம் ன்பாகேவ ெசன் விட்ேடன். ஆனால் அன்
பார்த் விமானம் 25 நிமிடங்கள் ன்னதாக வந் என்ைன ேலட்டாக்கிவிட்ட .
பார்த்தால் அங்ேக ஏற்கனேவ ெப ம்கூட்டம் திரண்
ந்த .
நான் ந ைக பத்மினிைய ேநேர கண்டவன் அல்ல; சினிமாவில் பார்த்த தான்.
ஆைகயால் அைடயாளம் கண் பி க்க
மா என்ற ஐயம் இ ந்த . மிகச்
சாதாரண உைடயில் ேமக்கப் கூட இல்லாமல் இ ந்தார். வரேவற்க வந்தவர்க ம்,
இன் ம் ஏர்ேபாட் ல் கண்டவர்க மாக அவைரச் சூழ்ந் விட்டார்கள். அவ க்கு
எ ப பிராயம் என் நம்ப
கிறதா. ஆனா ம் அவைரச் சுற்றி ஓர் ஒளி சிய .
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அவ க்கு கிைடத்த 'உலக நாட் யப் ேபெராளி' பட்டம் சாியான தான் என்
கணத்தில் எனக்கு உ தியான .

அந்தக்

என் நண்பர் ஒ வர் பத்மினிக்கு மிக ம் ேவண்டப்பட்டவர். அவ ைடய தயவில்
கனடாவில் ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட ஒ நாட் ய நிகழ்ச்சிக்கு தைலைம தாங்க பத்மினி
வ கிறார். இந்தச் சமயம் ன் நாட்கள் பத்மினி என் ட் ல் தங்குவதாக ஏற்பா .
பத்மினி வந்
அவாிடம் ஒ

கனடா மண்ணில் இறங்கி சாியாக அைர மணி ேநரத் க்குள்

ேகள்வி ேகட்கப்ப கிற . உலகத்திேலேய அகலமான 401 அதிேவக

சாைலயில், ஏர்ேபார்ட் ல் இ ந் இ ப ைமல் ரத்தி ம், என் ட் ல் இ ந்
ஐம்ப ைமல் ரத்தி ம் கார் பயணிக்கும்ேபா அந்தக் ேகள்வி ேகட்கப்ப கிற .
ெவளிேய பனி ெகாட் கிற . அந்தப் பனிப் ைதய ல் கார் ச க்கியப அப்ப ம்
ேவகம் குைறயாமல் நகர்கிற .
பத்மினிையச் சந்திக்க வந்த ெபண்மணியின் மனதில் இந்தக் ேகள்வி ப்பத்ைதந்
வ டங்களாக இ ந்ததாம். இப்ெபா
வட்
ம் குட்
ம் ேபாட் மிக ம்
கனத்ேதா

அ

ெவளிேய வ கிற . 'நீங்கள் ஏன் சிவாஜிைய கல்யாணம்

ெசய் ெகாள்ளவில்ைல?'
இ தான் ேகள்வி. டத்தனத் க்கு சமமான பி வாதத் ட ம், பி வாதத் க்கு
சற் கூ ய ெவகுளித்தனத் ட ம் ஓர் ஐம்ப வய அம்ைமயார் இந்தக்
ேகள்விையக் ேகட்டார். பத்மினி என்ைனப் பார்க்கிறார். பிறகு ேகள்வி ேகட்டவைரப்
பார்க்கிறார். பதில் ேபசவில்ைல. அந்தக் ேகள்வி ம் நா பக்க ம் கண்ணா ஏற்றிய
கா க்குள் ஒ வட்டம் சுற்றிவிட் கீேழ வி ந் வி கிற . பத்மினி தங்கியி ந்த
ன் தினங்களி ம் இேத ேகள்விைய அவாிடம் ெவவ்ேவ நபர்கள் இ ப
தடைவகளாவ ேகட்கிறார்கள்.
இவர்க க்கு ேவ ேகள்விகேள இல்ைலயா? ஆனால் நான் அதிசயப்பட்ட
அள க்கு பத்மினி ஆச்சாியம் காட்டவில்ைல. இந்தக் ேகள்விக்கு மிக ம் பழகிப்
ேபானவர்ேபால காணப்பட்டார்.
சிவாஜிைய பற்றி ேபச்சு வ ம்ேபாெதல்லாம் அவர் கண்களில் ஒ சி மின்னல்
குந் வி வைத நான் கவனித்தி ந்ேதன். நீங்கள் சிவாஜிைய தன் தல் சந்தித்த
ஞாபகத்தில் இ க்கிறதா என்றார் ஒ வர்.
சிவாஜி இன் ம் சினிமா க்கு வரவில்ைல. நான் ஏற்கனேவ சினிமாவில் ந த்
கழ் ெபற்றி ந்ேதன். அப்ேபா ரத்தக்கண்ணீர் நாடகம் பார்க்கப் ேபாயி ந்ேதன்.
எம்.ஆர்.ராதாவின் நாடகம். அதில் சிவாஜிக்கு பார்ட்ேட இல்ைல. ஆனால் ேமைடயில்
பின்னால் நின் உதவி ெசய் ெகாண்
ந்தார். என்ைனக் கண்ட ம் தன்
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வாழ்க்ைகயில் ஒ

ைறயாவ

என்

ஓப்பனாக ெசான்னார். அப்ெபா
நாங்கள் 60 படங்கள் ெதாடர்ந்

எனக்கு ெதாியா , அவ க்கும் ெதாியா ,
ெசய்யப்ேபாகிேறாம் என்ப .

அவ டன் ந த்த நாட்கள் மறக்க
7.55க்ேக வந்
ேபாட்

டன் ந க்கேவண் ம் என்ற தன் ஆைசைய

யாதைவ. எட்

மணிக்கு ஷூட் ங் என்றால்

உட்கார்ந் வி வார். நாங்கள் வழக்கம்ேபால ேமக்கப் எல்லாம்

வ ம்ேபா

ேநரம் எப்ப

ம் ஒன்ப

ஆகிவி ம். ெபா ைமயாக 'என்ன

பாப்ஸ், லன்ச் எல்லாம் ஆச்சா?' என்பார்.
ஏதாவ ேபசி சிாிப்
ட் வ தான் அவர் ேவைல. ேசைலத் தைலப்ைப
பி த் க்ெகாண் அந்தக் காலத் கதாநாயகி லட்சணமாக நான் ஒயிலாக
அைசந் வ ம்ேபா

'என்னம்மா,

ணி காயைவக்கிறாயா?' என்

க்கிப்

கிண்டல த்

அந்த shot ஐ தி ப்பி தி ப்பி எ க்க ைவத் வி வார். காதல் பாடல்
ேவைளயின்ேபா இரண் பக்க ம் கு ப் நடனக்காரர்கைள தி ம்பித் தி ம்பித்
ேத வார். 'என்ன பாப்ஸ், ஆரவாரப் ேபய்கைளக் காணவில்ைல' என்பார். இன்
ேபார க்கும் ேநரங்களில் 'யாரப்பா, ெராம்ப நாழியாச்சு இ மி. ஒ

ம்

சிகரட் இ ந்தாக்

கு ' என்பார். இப்ப சிாிக்க ைவத்தப ேய இ ப்பார். அ த்ததாக அ ைக சீன்
இ ந்தால் ெவகு கஷ்டம்தான்.
பத்மினி ைடய தல் படம் மணமகள். என்.எஸ்.கி ஷ்ணன் எ த்த . அதில்
ன் சேகாதாிக ம் ந த்தி ந்தார்கள். நான் அப் ெபா
ேபார் ங்கில் இ ந்
ப த் க் ெகாண்
ந்ேதன். என் டன் ப த்தவர்கள் எல்லாம் இந்தப் படத்ைத
பார்த் விட்
கழ்ந் தள்ளி னார்கள். எப்ப
ம் பத்மினிைய பார்த் விடேவண் ம்
என்ற ெவறி பிறந்த . என் டன் ப த்த 'சண்' என்ற சண் கரத்தினம் இந்த சதிக்கு
உடன்ப வதாகக் கூறினான்.
சண் ெம ந் ேபாய்,
கு ேதாள் எ ம் கள் பின் க்குத் தள்ள, ெந ப்பாக
இ ப்பான். திங்கள் காைல ேபாட்ட உ ப்ைப ெவள்ளி இர தான் கழற் வான்.
ஒ நாள் இர

களவாக ெசக்கண்ட் §ஷா பார்க்கும் ஆர்வத்தில் ேகட் ஏறிப் பாய்ந்

அவ டன் றப்பட்ேடன். அந்தப் படத்தில் பத்மினியின் அழகும், ஆட்ட ம்
ெந க்கமான . ஓர் இடத்தில் கூந்தல் வழியாக என்ைன மாத்திரம் பார்த் ச் சிாிப்பார்.
அதற்குப் பின்னர் எங்க க்கு தமிழ் ப ப்பித்த ஆசிாியர் 'ெசறி எயிற் அாிைவ' என்
ெசால் ம் ேபாெதல்லாம் பத்மினியின் ெந ங்கிய பற்கள் என் கண் ன்ேன ேதான்றி
இடர் ெசய் ம்.

45
தி ம் ம்ேபா

பஸ் தவறிவிட்ட . 12 ைமல்

ரத்ைத ம் நடந்ேத கடந்ேதாம்.

மரவள்ளிக் கிழங்கு ேதாட்டங்கைள கு க்க த் , நட்சத்திரங்கள் வழிகாட்ட சண்
ன்ேன நடந்தான். அங்குசக்காரன்ேபால நான் பின்ேன ெதாடர்ந்ேதன். வானத்திேல
நட்சத்திரங்கள் இவ்வள கூட்டமாக இ க்கும்ேபா உற்சாகத் க்கு குைறேவ .
'ெத வில் வாராேனா, என்ைனச் சற்ேற தி ம்பிப் பாராேனா' என் சண் ெப ங்குரல்
எ த் ப் பா னான். சில ெத நாய்கள் எங்கைளத் தி ம்பிப் பார்த்த மல்லாமல்
எங்கள் பயணத்ைத இன் ம் ாிதப்ப த்தின.
தி ம்பி வந்தேபா ம் ேகட்

ட் யப ேய கிடந்த . அைத வார்டேனா,

காவல்காரேனா, ேவ யாேரா ஞாபகமறதியாக எங்க க்காகத் திறந்
ைவத்தி க்கவில்ைல. ேகரளாவில் இ ந் வந் எங்க க்கு ெபளதிகம் ப ப்பித்த
ேஜாஸப் மாஸ்டர்தான் வார்டன். ெப விரல்கள் மாத்திரம் ெதாி ம் பாதி சப்பாத்
அணிந்தி ப்பார். மிக ம் கண் ப்பானவர். ேகட் ஏறி இ வ ம் 'ெதாம் ெதாம்' என்
குதித்ேதாம். அன் வார்டனிடம் பி பட்
ந்தால் இன் இந்தக் கட் ைரைய எ திக்
ெகாண்
ந்தி க்க மாட்ேடன். சண் ம் ஆழநீர் பாைதகள் பற்றி விாி ைரகள்
ெசய் ெகாண்
க்க மாட்டான்.
இந்தக் கைதையக் ேகட் விட் பத்மினி கலகலெவன்
இன் ம் எத்தைன கைதகைள அவர் ேகட்
ப்பாேரா!
ன்

வ டங்க

க்கு

சிாித்தார். இ ேபால

ன் மாாி த்தாப்பிள்ைள யாழ்ப் பாணத்தில் 'காைலத்

க்கியவர்' அதற்கு பிறகு அைத கீேழ இறக்கேவ இல்ைல. அங்ேக பரதநாட் யம்
ப த்த ெபண்களின் எல்ைல 'காைலத்
பத்மினி 'ராணி எ

க்கி' ஆ ம் நடனம்தான். அ

ெபத்' கப்ப ல் சிேலா

க்கு வந்

ஒ

1959ம் ஆண்

நாட் யக் கச்ேசாி

ெசய்தேபா மாறிய என் ெசால்லலாம். பரதநாட் யம் கற்பதில் ஓர் ஆைச ம்,
உத்ேவக ம் அப்ேபா எங்கள் ெபண்களிடம் பிறந்த . மற்றவர்கள் விஷயம்
எப்ப ேயா என் ைடய தங்ைக நடனம் கற்பதற்கு காரணமான குற்றவாளி அவர்தான்
என் ெசான்ேனன். நாற்ப வ டம் ேலட்டாக அவர் மன்னிப் ேகட் க்ெகாண்டார்.
பத்மினியின் காலத் க்கு

ன்ெபல்லாம் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகன்,

காத ையக் கட் ப்பி க்கும்ேபா , காத தன் இரண் ைககைள ம் ன்ேன ம த்
ேகடயமாக்கி தன் மார் கைள ஒ ேகாட்ைடையப்ேபால காப்பாற்றிவி வாள்.
பத்மினி ந க்க வந்த சமயம் இந்த சம்பிரதாயம் உைடந் ேபான . வஞ்சிக்ேகாட்ைட
வா பனில் 'ேகாட்ைட ெகாத்தளத்ேதா ' பத்மினிையக் கட் ப்பி த்
ஆைசைய ம், ரசிகர்களின் ஆவைல ம் தீர்த்

ைவப்பார்.

ெஜமினி தன்
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பத்மினிைய அழைவத்த சம்பவம் ஒன் ம் இந்தப் படப்பி ப்பில் தான் ேநர்ந்த .
இத்தைன வ டமாகி ம் அைதச் ெசால் ம்ேபா பத்மினியின் கண்கள்
கலங்குகின்றன. வழக்கம்ேபால வாசன் இந்தப் படத்ைத பிரம்மாண்டமாக எ க்க
தீர்மானித்தார். அப்ேபா பத்மினி தமிழ் சினிமாவில் ன்னணி நட்சத்திரம். அேத
சமயம் இந்தி சினிமாவில் ெகா கட் ப் பறந்தவர் ைவஜயந்திமாலா.
ேதவதாஸ் படத்தில் ஐஸ்வர்யாரா க்கும், மா ாி தீட்சித் க்கும் இைடயில் ஒ
ேபாட் நடனம் இ க்கிற அல்லவா? அ ேபால வஞ்சிக்ேகாட்ைட வா பனி ம்
மிக ம் பிரபலமான ஒ ேபாட் நடனம் வ ம். ஹீராலால் என்ற டான்ஸ் மாஸ்டர்
இ நாட் ய தாரைகக க்கும் நடன அைச கள் ெசால் த்தந்தார். இதிேல ஒ
பிரச்சிைன. வாசனிடம் ஒ ெகாள்ைக இ ந்த . அவாிடம் ேவைல ெசய்தவர்கள்
எல்லாம் எ ப

வயைதத் தாண்

இ க்கேவண் ம். ேமக்கப், ைலட்ேபாய்,

காமிராக்காரர், வசனகர்த்தா இப்ப எல்லா ம் வாச ைடய வய க்காரர்களாக
இ ந்தார்கள். ஒ ைலட்ைட தள்ளி ைவப்ப என்றால்கூட அைர மணி ேநரம்
எ க்கும். அதனால் படப்பி ப் ஆைம ேவகத்தில் நகர்ந்த . பத்மினிக்கு மற்றப்
படப்பி ப் கள் இ ந்தன. ைவஜயந்திமாலா வடக்கில் இ ந் இதற்காகேவ
வந்தி ந்தார். பத்மினி இல்லாத சமயங்களில் ைவஜயந்தி மாலா ஹீராலா டம்
ரகஸ்யமாக சில அைச கைள ஒத்திைக பார்த் ைவத் க்ெகாள்வார்.
படப்பி ப் சமயம் பத்மினியின் நடனம் அேமாகமாக அைமந்த . ைவஜயந்திமாலா
ளகாங்கிதம் அைடயவில்ைல. அவர் 'சா ர்யம் ேபசாேத , என் சலங்ைகக்கு பதில்
ெசால்ல ' என் ேதாளிேல சைட வழ, கா ேல தீப்ெபாறி பறக்க யல்ேபால
சுழன்றப ேமைடயிேல ேதான் வார். ஒ
ைற இ வ ம் ஆ ம்ேபா பத்மினியின்
நிழல் ைவஜயந்திமாலாவில் வி ந்த . பத்மினி மன்னிப்பாக நடனத்ைத நி த்தி
'என்

ைடய நிழல் உங்கள்ேமேல வி கிற ' என்றார். உடேனேய ைவஜயந்திமாலா

ஆங்கிலத்தில் இரண்

அர்த்தம் ெதானிக்க 'It's only a passing shadow' என்றார். தமிழ்

நாட்
தல் ந ைகைய பார்த் 'நக ம் நிழல்' என் ெசான்ன பத்மினிையப்
ண்ப த்தி விட்ட . அந்த இரண் வார்த்ைதக க்காக தான் இரண் இர கள்
ெதாடர்ந் அ ததாக பத்மினி கூறினார். படம் ெவளிவந்தேபா நாட் ய தாரைக
யார் என்பதில் ஒ வ க்கும் சந்ேதகம் இ க்கவில்ைல.
'எதிர்பாராத ' படத்தில் சிவாஜி வழக்கம்ேபால பத்மினியின் காதலனாக வ கிறார்.
சந்தர்ப்பவசத்தால் சிவாஜியின் தகப்பன் நாகய்யா க்கு பத்மினி மைனவியாகி
வி கிறார். காதலன் இப்ேபா மகன் ைற. சிவாஜி ஒ சமயம் பத்மினிைய பைழய
நிைனவில் அ கியேபா பத்மினி கன்னத்தில் ஒ அைற ெகா க்கிறார். படம்
எ த்தேபா அந்த ேநர உணர்ச்சி ேவகத்தில் பத்மினி நிஜமாகேவ அைறந்
வி கிறார். சிவாஜி ைடய கன்னம் ங்கிப்ேபாய் ன் நாட்களாக அவர்
படப்பி ப் க்கு வரவில்ைல. ன்றாவ நாள் சிவாஜிையப் பார்க்க அவர் ட் க்கு
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பத்மினி வ கிறார். அப்ெபா
ஒ
அ தான் சிவாஜி ைடய தலாவ

பியட் கார் சிவாஜிக்கு பாிசு ெகா த்தார்.
கார்.

பத்மினியின் ஞாபகசக்தி அசரைவக்கிற . எந்த ஒ

சம்பவத்ைத ம் கூற ன் அ

நடந்த வ டத்ைத கூறியப தான் ஆரம்பிக்கிறார். '1944ல் உதயசங்க ைடய கல்பனா
படத்தில் டான்ஸ் ஆ ேனனா' என்

ெதாடங்கி அந்த விவரங்கள் எல்லாவற்ைற ம்

த வார். சினிமா என்றால் தயாாிப்பாளர் ெபயர், ைடரக்டர் ெபயர், ந கர்கள் பட் யல்
எல்லாேம நிைனவில் ைவத்தி க்கிறார். அவர் ைளயில் ெபாிய தர த்தளம்
(database) ஒன்

ஒ வித ைவரஸ் பாதிப் ம் இல்லாமல் இயங்குகிற .

விழா க்கு பத்மினியின் அலங்காரம் பிரமாதமாக இ ந்த . இ ட் ல் ேபாத்தல்
ேதைன கவிழ்த் க் கு த்த ேபால இதழ்களில் உ கி வழி ம் ப்ஸ் க். அவ ைடய
எைடக்கு சாிசமமான எைடேயா இ க்கும் சாிைக நிைறந்த ேசைல. இரண்
ைககளி ம் எண்ணிக்ைக சாி பார்த் தி ப்பி தி ப்பி எண்ணி அணிந்த வைளயல்கள்.
கத்திேல வி ந்த சி

சு க்கத்ைத தவிர, ஒ

ேபால, அந்தக் காலத் ஏ.பி. நாகராஜ
வந்த பத்மினியாக காட்சியளித்தார்.

சிறகு மட் ேம உதிர்த்த ேதவைத

ைடய 'விைளயாட் ப்பிள்ைள' சினிமாவில்

நீண்ட வசனங்கைள எல்லாம் பத்மினி ேமக்கப் ேபா ம்ேபாேத பாடமாக்கி வி வார்
என் ேகள்விப்பட்
க்கிேறன். இந்த நாட்கள் ேபால இல்லாமல் அந்தக் காலத்தில்
ந ைககள்தான் (ெகா ைம) தங்கள் வசனங்கைள ம் ேபசேவண் ம். ஆனால்
விழாவில் ேமைட ஏறிய ம் அவர் திய பத்மினியாகிவிட்டார். ைகேதர்ந்த ேபச்சுக்காாி
மாதிாி விழா சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேபர்கள் எல்லாவற்ைற ம் ஞாபகத்தில் ைவத்
சு க்கமாகப் ேபசி
த்தார். அந்தச் சில நிமிடங்கள் சைபேயார்கள் அவ ைடய
பிரசன்னத்தில் மயங்கி 'நலம்தானா? நலம்தானா?' என்
இ ந்தார்கள்.
சிவாஜிைய எப்ேபா

கூக்குர

ட்டப ேய

கைடசியாக சந்தித்தீர்கள்?

அவர் இறப்பதற்கு இரண் வ டங்கள் ன் அவைரப் பார்க்கப் ேபாயி ந்ேதன்.
சிவாஜி ெம ந் ஆள் மாறிப் ேபாயி ந்தார். தண்ணீர் கூட அவர் வி ப்பத்திற்கு
கு க்க
யா . ஒ நாைளக்கு ஒ கிளாஸ் தண்ணீர்தான். ெகாஞ்சம் கூடக்
கு த்தா ம் உடம்பில் தண்ணீர் கட் உப்பிவி ம். மிக ஜாக்கிரைதயாக இ க்க
ேவண் ம்.
சிவாஜி மா யிேலேய தங்கியி ந்தார். கீேழேய வ வதில்ைல. அவைரப்
பார்ப்பவர்கள் ேமேல ேபாய் பார்த் விட் அப்ப ேய ேபாய் வி வார்கள். சிவாஜி
சாப்பாட்

பிாியர்; என்ைனப் ேபாலேவ. அவ க்கு வி ப்பமான அத்தைன
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அயிட்ட ம் எனக்கும் பி க்கும். அன்

ேமைச நிைறய சாப்பாட்

ெகளதாாி, ேகாழி, ஆ , மீன், இறால் என்
வைகக ம் சைமத்தி ந்தார்கள்.

வைககள். காைட ,

எனக்குப் பி த்தமான அத்தைன கறி

அதில் ஒன்ைறக்கூட சிவாஜி உண்ண
யா . அப்ப
ம் என் ஒ த்திக்காக
அவ்வள சைமத்தி ந்தார்கள். சிவாஜிைய ஒ நாற்கா யில் உட்காரைவத் நா
ேபர் அவைர மா யில் இ ந்
க்கி வந்தார்கள். அவர் எனக்குப் பக்கத்தில்
உட்கார்ந் ெகாண் 'சாப் பிடம்மா, சாப்பி . நல்லா சாப்பி ' என்றார். உணவின்
சுைவ அறிந்தவர் அைத சிக்க
யாத ெகா ைம. அவ க்குப் பி த்தமான
அத்தைன உணைவ ம், ெவ மேன பார்த்தப
அ தான் கைடசி நிைன . ேவ
இப்ேபா ேதான் கிற .

ஏதாவ

இ ந்தார்.
நிைனவாக இ ந்தி க்கலாம் என்

சாதி ெவறி பற்றி நான் ப க்காத கட் ைரகள் இல்ைல. டானிய ன் 'பஞ்சமர்'
நாவ ல் ெதாடங்கி, மாதவய்யாவின் 'கண்ணன் ெப ம்

' சி கைதயில் இ ந் ,

சமீபத்தில் ெஜயேமாகனின் 'கைடசிவைர' சி கைத வைர ப த்தவன்தான். ஆனா
சில விஷயங்கள் ேகட்கும்ேபா மனைத தி க்கிட ைவத் வி கின்றன.

ம்

மாைல ஆ மணி இ க்கும். பத்மினி மஞ்சள் கைர ைவத்த ெவள்ைள சுாிதார்
அணிந் கா க்கு ேமல் கால் ேபாட் ேசாபாவில் சாய்ந் அைமதியாக
உட்கார்ந்தி க்கிறார். அவர் ேதநீர், ேகாப்பி ேபான்ற பானம் ஒன் ம்
அ ந் வதில்ைல. ஒ கிளா ல் பழ ரசம் ெமல் ய மிட களில் சுைவத்தப
இ ந்தார். உடம் ம் மன ம் ஒ மித் மிதக்கும் ஒ த ணம் அ . அவ ைடய
சம்பாஷைண எங்ேகா ெதாடங்கி எங்ேகா ெதாட் த் ெதாட் ச் ெசல்கிற . திடீெரன்
ெசான்னார். 'நான் நாயர் ெபாண்

. அவர் கள்ளர் ஜாதி. நடக்கிற காாியமா?'

நான் தி க்கிட் விட்ேடன். கடந்த இரண் தினங்களாக இ ப தடைவக க்கு
ேமலாக ேகட்கப்பட்ட ஒ ேகள்விக்கு அவர் பதில் கூ கிறார் என் எனக்கு
அப்ேபா தான் ாிந்த . அவர் கண்கள் பளபளெவன் மின்னிக் காட் க்ெகா த்தன.
பத்மினி தி ம்பிப் ேபான அன் ெட ேபான் மணி ஓைச நின்ற . கத மணி
ஓய்ந்த . பத்திாிைக நி பர்களின் ெதால்ைல விட்ட . ெசால்
ம் ெசால்லாம ம்
வந்த வி ந்தாளிகளின் ஆரவாரம்
ந்த . மா ப்ப களில் கு கு ெவன் ஓ வ ம்
ஒ

ம், கலகலெவன்ற பத்மினியின் ஓயாத ேபச்சும் மைறந் ேபான . திடீெரன்
ட் ல் ம ப
ம் இ ள் சூழ்ந்த ேபான்ற ஓர் உணர் .
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ஆனா

ம் ஒ

லாபம் இ ந்த . நாட் யப் ேபெராளி ேபானேபா

ஒளிைய எனக்காக விட் ப் ேபாய்விட்டார். ேராட் ேல நைட ெசல்
உணவகத்தில் சாப்பிடப் ேபானேபா ம்,
கைடகளி

ம் என்ைனப் பார்த்

இப்ேபா

ேயா நிைலயத்தி
'ஹ¡ய்' என்

ஒ

சி

ம்ேபா ம்,

ம், சாமான் வாங்கும்

ெசால்கிறார்கள்.

--------------------------10. சந்தா கு
அந்த ேகட் இரண்

ல் சு. ரா

ஆள் உயரத் க்கு இ ந்த . க ப் ெபயிண்ட் அ த்

உ க்கிய உேலாகத்தில் ெசய் கு க்காக இ ம் த் தண் கள் அ த் ெபாிதாக,
உ தியாக பய
த்திய . நான் அதற்கு ன் நின் பார்த்ேதன். ஆள் அரவம்
இல்ைல; அைதத் திறக்கும் வழி ம் ெதாியவில்ைல. கைடசியில் இவ்வள
யற்சிக ம், ஏற்பா க ம்
ேபாக ேவண் ய தான்.

ணாகி விட்டனேவ என்

ஏக்கப்பட்ேடன். தி ம்பிப்

காரணம் இ ந்த . அந்தக் காலத் அரச ேசவகர்க க்கு இலச்சிைன ேமாதிரம் பல
கத கைளத் திறந்தி க்கிறதாம். இங்ேக என்றால் கட எண் ேவண் ம். அ பல
கத கைளத் திறக்கும். நான் தி சுந்தர ராமசாமி அவர்களிடம் கட எண்ைணக்
ேகட்க மறந் விட்ேடன். அவ ம் ெசால்லவில்ைல. என் ைடய கற்பைன திறத்தில்
அவ க்கு அவ்வள நம்பிக்ைக இ ந்த ேபா ம். என்ன ெசய்யலாம் என்
ேயாசித்ேதன்.
நான் கனடாவில் இ ந்
றப்ப ம்ேபாேத சு.ரா க ேபார்னியா க்கு
வந் விட்டார் என்ற ெசய்தி என்ைன எட் விட்ட . த ல் ெபாஸ்டன் ேபாய் அங்கு
ஒ மாதம் தங்கியபின் க ேபார்னியா ேபாவெதன் நான் ஏற்பா ெசய்தி ந்ேதன்.
சம்பர் மாதக் கைடசியில் இந்தப் பிராயாணம் திட்டமிடப்பட்ட . உைறபனிக்
குளிைரத் தவிர்ப்ப ம் ஒ
க்கிய ேநாக்கம். சு.ரா ன் , நா மாதங்கள்
க ேபார்னியாவில் இ ப்பார் என் கிைடத்த உ தியான ெசய்தியின்ப என்
விமானச் சீட்ைட வாங்கியி ந்ேதன்.
ைவத்த ேபால, மாற்ற
றப்பட் , அ த்
ப்ப நாளில் ஒ

யாத

ன்ேப பதி

ெசய்யப்பட்ட, இ ம்பிேல அ த்

க்கட் அ . ெபாஸ்டனில் இ ந்

ன்றாம் ேததி

வ ம் மாதம் அேத ன்றாம் ேததி தி ம் வதாக ஏற்பா . இந்த
நாள் அவைரப் பார்த் விடலாம் என்ற நம்பிக்ைகயில் இ ந்ேதன்.

இந்த
த்திசா த்தனமான அல்ல என்ப எனக்கு பின்னர் ெதாியவ ம்.
சாியாக ன்றாம் ேததி அவர் க ேபார்னியாைவ விட் க் கிளம்பி அ த்தமாதம்
ன்றாம் ேததிதான் தி ம்பி வ வாராம். அதாவ நான் க ேபார்னியாவில் தங்கும்
அந்த ப்ப நாட்க ம் அவர் அங்ேக இ க்கமாட்டார்.
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ேவ என்ன ெசய்வ ? அபராதப் பணம் கட் என் ைடய பயணச்சீட்ைட
இன் ம் ஒ வாரத் க்கு நீட் ேனன். அப்ப ச் ெசய் விட் ஒ
தன்கிழைம
அவாிடம் வ வதாக ேபான் ெசய்ேதன். அவர் ெசான்னார், 'நீங்கள் எப்ப
ேவண் ெமன்றா ம் வா ங்கள். தன் கிழைம மட் ம் ேவண்டாம். ஒ

க்கிய

ேவைல இ க்கிற .' என்னால் நம்ப
யவில்ைல. ம ப
ம் தாழி
உைடந் விட்ட . கைடசியில் ஒ வழியாக சு.ரா ேவ ஒ ங்கு ெசய் விட்
தன்கிழைமைய எனக்காக ஒ க்கினார்.
இவ்வள ஏற்பா கள் ெசய் , பல கண்டங்கைளத் தாண் நான் வந்தி ந்ேதன்.
அதிகாைலயில் எ ம்பி இரண் மணி ேநரப் பயணம். இப்ெபா
இந்த வாயிேலான்
இல்லாத வாயிற்கத கண்
என் ைடய ெப ம் க்கத்

க்கு ெதாியாத மின் கண்களால்
க்கு காரணமாக நின்ற .

ட்டப்பட் ,

ேகட்ைடப் பி த் ஏறிப் பாய்ந் உள்ேள ைழயலாம். அல்ல தி நா க்கரசர்
தி மைறக் காட் ேல ெசய்த ேபால பதிகம் பாடலாம். அந்த ேநரம் பார்த் எனக்கு
ஆண்டவனால் அ ப்பப்பட்ட ேபால கட எண் உள்ள ஒ கார் எனக்குப் பின்னால்
ெம வாக வந்த ம் அந்த ேகட் ஆரவாரமில்லாமல் திறந் ெகாண்ட . மின் கண்கள்
அவதானிக்கும் ேவகத்ைதத் ேதாற்க க்கக்கூ ய ஒ ேவகத்தில் நா ம் அந்தக் காாின்
பின்னால் மின்னலாக உள்ேள குந் விட்ேடன்.
ேகட்ைடத் தாண் ஒ அைர ைமல் ரம் வைளந் வைளந் ெசன்ற பிறகுதான்
. அந்த வளாகத்தில் இ ப
கள் இ க்கலாம். சுகமான காற்
சும்
மரங்களால் சூழப்ெபற் இயற்ைகயின் ம யில் மிதக்கும் அற் தமான பள்ளத்தாக்கில்
அந்த
தனியாக இ ந்த . இன் கத் டன் சு.ரா வாச ேல நின் வரேவற்றார்.
நீண்ட கால்சட்ைட ம், ஸ்ெவட்ட ம் அணிந் ஆேராக்கியமாக ம்,
உற்சாகமாக ம் அவர் காணப்பட்டார். ேபான தடைவ பார்த்ததி ம் பார்க்க இன் ம்
இளைமயான ேதாற்றத் டன் இ ந்தார். நீண்ட கண்ணா கள் வழிேய ெவளிச்சம்
பா ம் அகலமான வரேவற்பைற. ெமத்ெதன்ற கம்பளங்கள். ஒ ேசாபாவில் அவர்
அமர்ந்தப என்ைன ம் இ க்கச் ெசான்னார்.
வழக்கம்ேபால கால நிைல பற்றிேய ேபச்சு ஆரம்பித்த . ெபாஸ்டன் நகாில்
பனிப் ைத அப்ெபா
பத் அங்குலத் க்கும் உயரமாகேவ இ ந்த . உஷ்ண
நிைல -15 பாைகையத் ெதாட்ட . நான் றப்பட்ட ெராறன்ேரா நகாில் இன்
ேமாசம், -25 பாைகயாக ம் பனிேம

ம்

18 அங்குலத்திற்கு ேமலாக ம் இ ந்த .

இங்ேக, சந்தாகு ஸ் நகரத்தில் சூாியன் சுவாைல சிக்ெகாண் மற்ற மாநிலங்களில்
கஞ்சத்தனமாக ேசமித்த கிரணங்கைள எல்லாம் தாராளமாக விநிேயாகம் ெசய்தான்.
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'என்ன த்தகங்கள் ப க்கிறீர்கள்?' என் ேகட்ேடன். அவர் நிைறயப் த்தகங்கள்
ப த்தார். த்தகங்கைளப் பார்த்தால் ஆைசயில் வாங்கிவிட் பிறகு அவ்வளைவ ம்
ப த்
க்கேவண் ேம என் குற்ற உணர் ெகாள்வார். அப்ெபா
அவர்
ப க்க ேவண் ய த்தகங் களின் பட் யல் 200க்கு ேமலாக உயர்ந்தி ந்த .
Michio Kaku எ திய Vision என்ற த்தகம்தான் அவர் கைடசியாகப் ப த்த .
உலைக விஞ்ஞானம் எவ்வள தீவிரமாக மாற்றி வ கிற என்பைதச் ெசால் ம்
த்தகம். கடந்த 2000 வ டங்கள் உலகம் அைடந்த மாற்றத்தி ம் பார்க்க இனி
வரப்ேபாகும் இ ப வ டங்களில் கூ தலான மாற்றம் ஏற்ப மாம். என்ன
அற் தமான ேநரச் சந்தியில் நாங்கள் வாழ்ந் ெகாண்
க்கிேறாம் என் வியந்தார்.
சு.ரா எந்த நாட் க்கு, எந்த நக க்கு, எந்த ஊ க்குப் ேபானா

ம்

த ேல எங்ேக

த்தகக் கைட இ க்கிற என்பைதக் கண் பி த் வி வார். Detroitல் தான்
கண் பி த்த ஒ
த்தக நிைலயத்தில் பதிைனந் லட்சங்க க்கும் கூ ய த்தகங்கள்
இ ப்பைதச் ெசால் வியந்தார். எல்லாேம பைழய த்தகங்கள். இந்தியாவில்
வாழ்நாள் ரா ம் ேத னா ம் அகப்படாத அ ர்வமான த்தகங்கள் இங்ேக இந்திய
விைலப்ப ம வாகக் கிைடப்பதாகக் கூறினார்.
இதிேல அவ க்கு ஆச்சாியம் அளித்த அைவ அ க்கப் பட்
க்கும் ஒ ங்குதான்.
எந்தத் ைறயில் என்ன த்தகம் இ க்கிற என்பைத இரண் நிமிடத்தில் ஒ வர்
உதவி ம் இல்லாமல் கண் பி த் விடலாம். இளம் வயதில் ப த்தி க்க ேவண் ய
எத்தைனேயா த்தகங்கள் இங்ேக கிைடத்தன. இனிேமல் அவற்ைறப் ப க்க ம்
யா . த்தகங்கைள ஆைசக்கு வாங்கித்தான் என்ன ெசய்வ ? ப ப்பதற்கு ேநரம்
ேவண் ேம!
Isaac Asimov என்பவர் உலகத்தின் கழ் ெபற்ற விஞ்ஞானி. ஐம்ப வ டங்களில்
இவர் நா
க்கு ேமற்பட்ட த்தகங்கைள எ திக் குவித்தி க்கிறார். இவற்றில்
ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகள், விஞ்ஞானக் கைதகள், நாவல்கள் எல்லாம் அடங்கும்.
லட்சக்கணக்கான வாசகர்கள் இவ க்கு. கிைடக்காத வி
கள் இல்ைல. 1992ல் இவர்
ேவைல ெசய் ெகாண்
க்கும்ேபாேத இறந்தேபா இவைரப் ேபான் விஞ்ஞானப்
பைடப் க க்கு
கம் ெகா த்தவர் இவ க்கு
என் எல்ேலா ம் ஒப் க்ெகாண்டார்கள்.
சு.ரா க்கு அ

ன்

மில்ைல, பின்

மில்ைல

ேமாைவ பி த் க்ெகாண்ட . 'மிக ம் சிக்கலான விஞ்ஞான

விஷயங்கைள எல்லாம் சர்வ சாதாரணமானதாக, எளிைமயானதாக, ஆக்கிவி கிறார்.
ேவதியியல் பற்றி ஒ

த்தகம் ப த்ேதன். Chemistry என்றால் என்னெவன்ேற
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எனக்குத் ெதாியா . ஆனா
சுைவயாகச் ெசால்

ம் இந்த மனிதர் என்ன மாதிாி

ட்பமான சங்கதிகைள

சுலபமாகப் ாிய ைவத் வி கிறார்.'

தமிழில் இப்ப எ
பவர்கள் குைற . எ தினா ம் னிப் ல் ேமய்வ மாதிாி
ேமேலாட்டமாக ஏேதா ெசால் க்ெகாண் ேபாகிறார்கள். அ வாசக க்கு எந்த
அள க்குப் ேபாய்ச் ேச கிற என்ப சந்ேதகேம. ேவற் வார்த்ைதகைள நல்ல
தமிழில் ெசால்ல ேவண் ம் என்ற ஆர்வம் இல்ைல; யற்சிகூட இல்ைல. அைரவாசி
விஷயங்கைள ஆங்கிலத்திேலேய எ திவி கிறார்கள்.
அவ க்கு ஒ விஞ்ஞானப் பத்திாிைக ெதாடங்கேவண் ம் என்ற ஆைச இ ந்த .
ெவளி நா களில் இப்ெபா ெதல்லாம் நல்ல தமிழ் பத்திாிைககள் விஞ்ஞான
விஷயங்கைள ாி ம்ப யாக எ தி வ கின்றன என்
என் ஆச்சாியப்பட்டார்.

ெசான்ேனன். 'அப்ப யா'

சு.ரா வசித்த இடத்திற்கு ெவகு சமீபத்தில் உலகத்தின் இயற்ைக ேபரதிசயம் நடக்கும்
ஒர் இடம் இ ந்த . இைதப் பார்ப்பதற்கு வ டம் ரா ம் பல நா களில்
இ ந்ெதல்லாம் இயற்ைக ஆர்வலர்கள் வ வார்கள். இந்த இடத்தின் ெபயர் Ano
Nuevo அதாவ

வ ட

ைன. சீல் என்

ெசால்லப்ப ம் கடல் நாய் வைகயில்,

இந்தக் கடற் கைரக்கு மாத்திரம் ம்பிக்ைக ைவத்த கடல் நாய்கள் (elephant seals)
வ ம்.
வ டங்க க்கு ன் வைர இவற்ைற ேவட்ைடயா க் குவித் க்
ெகாண்
ந்தார்களாம். அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றிக் காப் பாற்றியதில் அவற்றின்
எண்ணிக்ைக 200ல் இ ந்
இதிேல ஒ

தற்ேபா

150,000 ஆக உயர்ந் விட்ட .

விேசஷம் இ ந்த . ஆண் நாய்கள் அலாஸ்காவி

ந் , அதாவ

4000 ைமல் ெதாைலவி
ந் , நீந்தியப
சம்பர் ெதாடக்கத்தில் சாியாக இந்த
ைனக்கு வந் தங்கள் பிரேதச எல்ைலகைளப் பி த் ெபண் சீல்களின் வர க்காக
காத்தி க்கும். ெபண் சீல்கள் எதிர்த்திைசயில், அதாவ ஹவாய் தீ களி
ந் 3000
ைமல் ரம் நீந்தி வ ம். அவர்க ைடய காதல் விைளயாட் ஆரம்பித் பிப்ரவாி
14ம் திகதி உச்சக்கட்டத்ைத அைட ம். (அதில் இ ந் தான் காதலர் தினம்
ெதாடங்கியதாகச் ெசால்கிறார்கள்.) எ எப்ப ேயா ெபண் சீல்கள் குட்
ேபாட்ட டன் அவற்ைற விட் விட் பைழயப ஹவாய் தீ க க்கும், ஆண்கள்
சீல்கள் அலாஸ்கா க்கும் ேபாய்வி ம். ம ப ஒ வ டம் கழித் அேத இடத்தில்
சந்திப் நடக்கும். அேத ஆணிடம் அேத ெபண் ேபாகும் என் ெசால்ல
யா . அ
அந்த வ டத் பலசா யான ஆண் சீ ல் தங்கியி க்கும்.
இைதப் பற்றி நாங்கள் சிறி
சீல்க

ம், ெபண் சீல்க

ேநரம் ேபசிேனாம். இதிேல அதிசயம் இந்த ஆண்

ம் ெவவ்ேவ

திைசயில் பல ஆயிரம் ைமல்கள் நீந்திப்
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ேபாவதல்ல. எப்ப சாியாக, அ த்த வ டம் அந்த கடற்கைரயில் அேத
அைவ வந் ேச கின்றன என்ப தான்.

ைனக்கு

சு.ரா இ ந்த இடத்தில் இ ந் சி க்கன் பள்ளத்தாக்கு 45 நிமிடத் ரேம.
தமிழ்நாட் ல் இ ந் இங்ேக வந் ேவைல பார்க்கும் சிலைர சு.ரா அறிவார்.
ஆயிரக்கணக்கான இளம் தைல ைறயினர் இங்ேக பணி ெசய்தார்கள். இதற்கு
காரணம் என்ன என்பைத விவாதித்தேபா சு.ரா ஒ கைத ெசான்னார்.
அவர் இள வயதாக இ ந்தேபா ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ஓரத் க் கைடெயான்றில் ஒ
ெபாியவர் ஒ
த்தகத்ைத ைவத் ஆராய்ந்தப ஏேதா எ திக் ெகாண்
ப்பைத
தினம் பார்ப்பாராம். இந்த மனிதர் ஆடமாட்டார், அைசயமாட்டார். காைலயிேல அந்த
ைலயில் வந் குந்தினாெரன்றால் மாைலயாகி ெவகு ேநரம் கழித் தான்
தி ம் வார். அவ ைடய மனக்குவிப் ம், உைழப் ம் ஆச்சாிய மிக்கதாயி க்கும்.
அவ ைடய கவனத்ைத தி ப்ப எவ்வள
யன்றா ம் அவர் கண்ைண
வாங்கமாட்டார்.
இ கனகாலமாகத் ெதாடர்ந்த . ஒ நாள் சு.ரா இந்த மர்மத்ைத எப்ப
ம்
உைடத் விடேவண் ம் என் தீர்மானித் உள்ேள குந் அவர் கவனத்ைத
கைலத் விட்டார். அந்த ெபாியவ க்கு ேபச்சில் சியில்ைல. ம ப
ம் தன் ைடய
கணக்குக்கு தி ம்பிவிட
த்தார்.
'என்ன ெசய்கிறீர்கள்?'
'ேசாதிட சாஸ்திரத்தில் ஒ தவ . அைதச் சாிெசய்வதற்காக இந்தக் கணக்ைக
ேபாட் க் ெகாண்
க்கிேறன். க்கால் பங்கு தீர்ந் விட்ட . இன் ம் கால்
பங்குதான்,' என்றார்.
'எத்தைன காலமாக இந்தக் கணக்ைகப் ேபா கிறீர்கள்?'
'நாப்ப
'ஒ

வ டங்கள்,' என்றார் அவர்.

தவம் ேபால நாற்ப

வ டங்களாக அந்தப் ெபாியவர் ஒேர கணக்ைகப்

ேபாட் க்ெகாண்
ந்தார். இதற்கு எவ்வள ெபா ைம ம், உைழப் ம் ேதைவ. ஒ
ைறயிேல ேம க்கு வரேவண் ம் என்றால் இந்தக் குணங்கள் க்கியம். எங்கள்
இைளய தைல ைறயினாிடம் இ

நிைறயேவ இ க்கிற ,' என்றார்.
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அப்ப ேபசிக்ெகாண்
க்கும்ேபாேத தி மதி வந் 'சாப்பா ெர ' என்றார்கள்.
இங்ேக தமிழ் நாட் க் காய்கறிகள் கிைடப்ப அாி . இந்தியக் கைடகள்
இ க்கின்றன, ஆனால் ெவகு

ரத்தில். அெமாிக்க காய்கறிகைள ைவத்

தமிழ்நாட்

சைமயல்; பீன்ஸ், கீைர, சாம்பார், ெபாாியல், அப்பளம், ஊ காய், தயிர் என்
குைறேவ இல்லாமல் சுைவ டன் தயாாிக்கப்பட்
ந்தன.
ஆனால் ஒ ரகஸ்யமான உண ப் பதார்த்தம் மட் ம் கைடசியில் ெவளிப்பட்ட .
உ ண்ைடயான பலாச்சுைளகைள உ க்கிய ெவல்லப்பாகில் க்கித் தயாாித்த .
நான் இதற்கு ன் அைத சுைவத்தேத இல்ைல. நாகர்ேகாவி ல் எங்ேகா ஒ
ெகாம்பில் கனிந்த பலாப்பழம் ெவல்லப்பாகில் பா காக்கப்பட்
பிரயாணம் ெசய்

10000 ைமல்

அெமாிக்கன் சுங்க அதிகாாிைய ஏமாற்றி, என்னால்

பார்ப்பதற்காகக் கிடந்த . அந்தப் பழத்தின்

சி

சி என் பால்ய நாட்கைள ம்,

'அட்டாைள' என்

நாங்கள் அப்ேபா

ெசல்லமாக அைழத்

இப்ெபா

ேபாாில்

அழிந் ேபான ஒ
வந்த .

பலாமரத்ைத ம், என் அம்மாைவ ம் ஞாபகத் க்கு ெகாண்

சு.ரா நடப்பதில் ஆர்வமானவர். தினம் அவர் உலாத்தப் ேபாவதாகச் ெசான்னார்.
நாங்க ம் அந்த வளாகத்திேலேய உலாத் வதற்கு ெவளிக் கிட்ேடாம். நீண்
வளர்ந்த ஓக் மரங்கள் இ பக்க ம் அலங்காிக்கும் ேமட் ப் பாைதகளில்
அனாயாசமாக ஏறி இறங்கினார். அவ க்கு கைளப் ெதாியவில்ைல.
ம ப
ம் ேபச்சு எங்கைள அறியாமல் இலக்கியத் க்குள் குந்த . ஒ நாவல்
எ
வதில் உள்ள சிரமங்கைளச் ெசான்னார். ஒ
ன்
பக்க நாவல் என்றால்
தான் கிட்டத்தட்ட 3000 பக்கங்கள் வைரயி ம் எ
வதாகக் கூறினார். அவ்வள க்கு
அைதத் தி த்தித் தி த்தி ெசப்பனிட ேவண் யி க்கிறதாம். ஐந் ேபர்கள்
தனித்தனியாக (proof) ெமய்ப் பார்க்கேவண் ம். அப்ப
குந் வி ம். தவிர்க்கேவ
யா . அச்சி
க்கும் பத்
உைழப் த்தான்.

ம் ன் நா பிைழகள்
மாதம் வைரயில் க னமான

நாகர்ேகாவி ல் ெசால்லச்ெசால்ல சு க்ெக த்தில் எ த் தமிழில் ைடப் ெசய்
த வதற்கு அதி த்திக்கூர்ைமயான ெபண்கள் இ க் கிறார்கள். இவர்கள் க ைமயான
உைழப்பாளிகள். சு.ராவின் 'குழந்ைதகள் ெபண்கள் ஆண்கள்' நாவல் இந்த
எ தப்பட்ட தான்.
ஒ

ைற இலக்கியவாதி ஒ த்தர் சு.ராவிடம் வந்

ைறயில்

சிக்கலான கட் ைர ஒன்ைற

அன்ேற பத்திாிைகக்கு எ தி அ ப்ப ேவண் யி க் கிறெதன் ம், சு க்ெக த்தாளர்
ஒ த்தர் ேதைவெயன் ம் ேகட்
க் கிறார். சு.ரா தன் ைடய வழக்கமான ெபண்
காாியதாிசிைய கடன் ெகா த்தார். இலக்கியக்காரர் ெசால்லச் ெசால்ல அந்தப்ெபண்
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ெகா த்தாள். எ த்தாளர் அதில் தி த்தங்கள் ெசய்வதற்காக

ேபைனைய எ த் க்ெகாண்

பார்த்தால், ஓர் இலக்கணப் பிைழேயா,

ெசாற்பிைழேயா கிைடயா ; நி த்தக்குறியீ கள் கூட ெபா த்தமான இடங்களில்
வி ந்தி ந்தன. அவ க்கு ஆச்சாியம் தாங்க
யவில்ைல. கட் ைரைய அப்ப ேய
அ ப்பி ைவத்தாராம்.
'இந்தக் கைதைய ஏன் ெசால்கிேறன் என்றால் எங்கள் நாட் ல் ேபாதிய திறைம
இ க்கிற . ன்ேன வதற்கான வாய்ப் கள்தான் இல்ைல. அ தான் எல்ேலா ம்
பிறந்த நாட்ைட விட்
'நீங்கள் ஒ

ேவைல ேத

திறைமைய விற்க ஓ கிறார்கள்' என்றார்.

ேபட் யில் தமிழ் நாட் ல் த்தகம் வாங்கும் பழக்கம் இல்ைல. ஒ

நாவேலா, கட் ைர ெதாகுதிேயா 1000 பிரதிகள் விற்பேத கஷ்டம் என்
ெசால் யி க்கிறீர்கள். அ
'அதில் சிறி
ஆண்கள்'

ற்றி

இப்ப ம் உண்ைமயா?' என்

ேகட்ேடன்.

மாற்றம் இ க்கிற . சமீபத்தில் ேபாட்ட 'குழந்ைதகள், ெபண்கள்,
ம் விற் த் தீர்ந் விட்ட . உலகம்

மக்கள் இ க்கிறார்கள். அேதா
என்றார்.

ஒப்பி ம்ேபா

இ

வ ம் ஆ

ேகா

தமிழ்

மிக ம் குைறந்த ெதாைகதான்'

சமீபத்தில், கழ்ெபற்ற அெமாிக்க நாவலாசிாியர் Angela's Ashes என்ற த்தகத்ைத
எ திய Frank McCourt ெராெறான்ேரா நக க்கு வந்த ேபா அவ ைடய த்தக
வாசிப் க்கு ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக ஆயிரக் கணக்காேனார் இ ப ெடாலர் க்கட்
வாங்கி அந்த வாசிப்ைபக் ேகட்க வந்தி ந்தார்கள். கூட்டம்
ந்தபிறகு நீண்ட ேநரம்
வாிைசயில் நின்
த்தகங்களில் ைகெயாப்பம் ெபற் க்ெகாண்டார்கள். இப்ப யான
காலம் தமிழ்நாட் ல் வ மா என் ேகட்ேடன்.
'தமிழ்நாட் ல் எப்ப வ ம். அங்ேக வ மானம் குைற ; த்தகம் வாங்குவ
என்ப ெபாிய விஷயம். அ
ம் தீவிரமான இலக்கியப் த்தகத்ைத காசு ெகா த்
வாங்கமாட்டார்கள். மற்ற மாநிலங்களில் எப்ப ேயா, தமிழ்நா

இதில்

பின்தங்கித்தான் இ க்கிற .'
'உதாரணத்திற்கு ஒன் ெசால்கிேறன். நான் பாாிஸுக்கு ேபானைதப் பற்றி ஒ
கட் ைர எ தியி ந்ேதன். நீங்க ம் அைதப் பாராட் ெசான்ன ஞாபகம். அந்தக்
கட் ைர தமிழ்நாட் ல் ெவளியானேபா எனக்கு ன் க தங்கள் வந்தன. இேத
கட் ைரைய மைலயாளத்தில் ஒ பத்திாிைக ெமாழிெபயர்த் ெவளியிட்ட .
நம்பமாட்டீர்கள். அதற்கு வாசகர்களிடமி ந்

நிைறயப் பாராட் கள் கிைடத்தன.'
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அ த்ததாக ெமாழிெபயர்ப் பற்றி ேபசிேனாம். தமிழில் சமீபத்தில் நான் ப த்
ரசித்த சில அற் தமான ெமாழிெபயர்ப் கள் பற்றி ெசான்ேனன். இப்ப யான
ெமாழிெபயர்ப் கைள ஊக்குவிப்ப எங்கள் கடைம என்றார். சகல
கைலச்ெசல்வங்கைள ம் ேத த்ேத தமிழில் தரேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, எங்கள்
பைடப் கைள ேவற் ெமாழிகளில் ம ஆக்கம் ெசய் ம் வழிகைள ம் நாங்கள்
ேயாசிக்க ேவண் ம், குறிப்பாக லம் ெபயர்ந்தவர்கள் இதில் ஊக்கெம க்கலாம்
என்றார்.
இைணயத்தளங்களில் வ ம் தமிழ் ஆக்கங்கைளப் ப ப்ப ண்டா என் ேகட்ேடன்.
எல்லாவற்றிற்குேம ேநரம்தான் எதிாி. ன் ேபால ப ப்பதற்கும் எ
வதற்கும் ேநரம்
ஒ க்க
யவில்ைல. ப க்க ேவண் யைவ குவிந் ேபாய்க் கிடக்கின்றன.
எ தேவண் யைவேயா இன் ம் அதிகம். எைத ன் க்கு ெசய்வ ; எைத
பின் க்கு ெசய்வ என்ப தான் பிரச்சிைன. அப்ெபா ேத கம்
ட்டாில் தமிழ்
இைணயத் தளங்க க்கு ஒ சுற் ப்ேபாய் என்ன நடக்கிற என் பார்த்ேதாம்.
எ த்த எ ப்பில் நா

ெவவ்ேவ

விமர்சனங்கள், கைதகள் என்

தளங்களில் சு.ரா பற்றிய கட் ைரகள்,

ெகா கட் ப் பறந்தன. அவ க்ேக

ஆச்சாியமாயி ந்த . 'அட, இத்தைன விஷயங்கள் நடக்கின்றனவா! விரல்கைள
எல்லாத் தளங்களி

ம் ைவத்தி ப்ப

எவ்வள

க னம்,' என்றார்.

இ தியில் அவர் சுயசாிைத எ தேவண் ம் என்ற என் ஆைசைய ெவளியிட்ேடன்.
அவ ைடய '§ஜ.§ஜ.சிலகுறிப் கள்', 'குழந்ைதகள், ெபண்கள், ஆண்கள்' இன் ம் சில
சி கைதகள் கூட அவ ைடய இளவய வாழ்க்ைகயின் பிரதிப ப் களாகேவ
ெதாிகின்றன. அைவ மிக ம் ேநர்த்தியாக வந்தி க்கின்றன. Asimov கூட சில
வ டங்க க்கு ன் தன் ைடய "I, Asimov' என்ற சுயசாிைதைய ( கால
ஒ ங்குப்ப இல்லாமல்) சிந்தைனச் சிதறல்களாக ெவளியிட்
ந்தார். இ
ப ப்பதற்கு சுவாரஸ்யமாக ம், பய

ள்ளதாக ம் இ க்கிற . அப்ப ச் ெசய்யலாேம

என்ேறன். நீண்ட ேநரம் ேயாசித்தார். ஆம் என்
இல்ைலெயன் ம் ெசால்லவில்ைல.

பதில் ெசால்லவில்ைல;

ேநரம் ஓ க்ெகாண்ேட இ ந்த . விைடெபற ேவண் ய சமயம் ெந ங்கி விட்ட .
சு.ராவிட ம், தி மதியிட ம், அப்ெபா
தான் அ
அவ ைடய மகளிட ம் ெசால் க் ெகாண்ேடன்.

வலகத்தில் இ ந்

தி ம்பிய

இரண் மணி ேநரப் பிரயாணத்ைத எதிர்ெகாள்ளத் தயாராேனன். ஸ்பானிஷ்
மா மிகளால் நா
வ டங்க க்கு ன் கண் பி க்கப்பட்ட
வ ட ைன
கண்களில் பட்ட . ஆண் சீல்கள் அலாஸ் கா க்கும், ெபண் சீல்கள் ஹவாய்
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க்கும் ேபாய்விட்டன. ம

ப

ம் அைவ அ த்த வ டம் இேத

ைனயில்

சந்திக்கும். நாலாயிரம் ைமல் ரத்தில் இ ந் வந்த நா ம், பத்தாயிரம் ைமல்
பயணித் வந்த சு.ரா ம்கூட இந்த அதிசயமான ைனயில் சந்தித் க்ெகாண்ேடாம்.
ஆனால் ஒ வித்தியாசம். எங்கள் சந்திப் இந்த ைனயில் அ த்த வ டம் நடக்கும்
என்ப நிச்சயமில்ைல.
பல நாள் திட்டமிட்ட
பதிைனந்

ைககூ யதில் மனம் அைமதிப்பட்டா

நிமிடங்களில் சு.ரா ெசான்ன

என்ைனக் குைலத்

ம், கைடசிப்
விட்ட . ' த்தகங்கள்

வாசித்ேதாம்; எ திேனாம்; விவாதித்ேதாம். கூட்டங்கள் ேபாட்ேடாம். எ தினைதேய
தி ப்பி தி ப்பி எ திேனாம்; ேபசினைதேய தி ப்பித் தி ப்பி ேபசிேனாம். கைடசியில்
என்ன சாதித்

விட்ேடாம்?'

'ஆபிாிக்க இலக்கியங்க க்ேகா, லத்தீன் அெமாிக்க இலக்கியங்க க்ேகா எங்கள்
சமகாலத் இலக்கியங்கள் குைறந் ேபாய் விடவில்ைல. ஆனால் அைவ உலக
அள க்கு அறியப்படவில்ைல; அங்கீகாரம் ெபற ம் இல்ைல. எங்கள் கண்க
ெதாியாத ஏேதா சூட்சுமமான விதிகளின் பிரகாரம் இலக்கியத் தரங்கள்
நிர்ணயிக்கப்ப கின்றன. நிச்சயம் ஒ

க்கு

நாள் எங்கள் பைடப் கள் அறியப்ப ம்.'

சு.ராவின் சி கைத ெதாகுப்பில் மிகச் சிறந்த 'பள்ளம்' என்ற சி கைத. ஒன்ப
பக்கக் கைத. ஆ பக்கத் க்கு பிறகுதான் கைதயின் கதாநாயகன் அறி கம். கைடசி
பக்கத்தில்தான் கைதேய ஆரம்ப மாகிற ; பிறகு அேத பக்கத்தில்

ந் ம் வி கிற .

சினிமா ைபத்தியமான ஓர் ஏைழப் ெபண் ஆற் மண ேல ைகக்குழந்ைதைய
ம யில் ேபாட் க்ெகாண் சினிமா பார்க்கிறாள். குழந்ைத அ க்க கூழாங்கல்ைல
எ த் வாயிேல ேபாட் க் ெகாள் ம். இவள் வாய்க்குள் விரைலவிட் ேநாண்
எ த்தப ேய இ க்கிறாள்.
ஒ
ைற பட சுவாரஸ்யத்தில் பிள்ைளயின் கண்ைண ேநாண் எ த் விட்டாள்.
அவ ம் பின்னர் இறந் ேபாக டாக்டர் அவ ைடய கண்ைண எ த் குழந்ைதக்குப்
ெபா த்திவி கிறார். அந்தக் குழந்ைத ெபாியவனான பிறகு அவனிடம் கைதெசால்
ேகட்கிறார்,' உனக்கு ஏதாவ
'ஒண்
அவன்.

கஷ்டமி க்கா, அதனாேல.'

மில்ேல. ஆனா பார்ைவ இல்ேல. பள்ளம்தான் ெராம்பிச்சு' என்கிறான்

கைத இப்ப

கிற .
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மைலப்பாைத
வில்லாமல் வைளந் வைளந் ெசல்கிற . சூாியன் மைறவதற்கு
ெப ம் எதிர்ப் ெதாிவித் கடற்காற் அள்ளி அள்ளி அ க்கிற . எனக்கு மன
நிரம்பியி ந்த . ஆனால் எங்ேகா பள்ளம் வி ந் விட்ட .
------------11. இ ட்டைறயில் ெவளிச்சம் வரேவண் ம்
என் அண்ணன் ஒளிந் ெகாள்வதற்கு அவசரமாக இடம் ேத னான். எனக்கு நா
வய
த்தவன். அவைன அ ப்பதற்ெகன் மாமா
த் க்ெகாண்
ேத யைலந்தார். அவர் ைகயில் அகப்பட்டால் ெதாைலந்தான். நான் ஒ குற்ற ம்
அறியாதவன் என்றா ம் அண்ணாவின் பின்னால் இ பட்ேடன். என் ைடய
அண்ணனின் கா ன் ேவகத் க்கு ஈ கட் ம் விதத்தில் அவ ைடய ைள ம்
ேவைலெசய் ம். கனவி ம் மாமா கண் பி க்க
யாத ஓர் இடத்ைத அவன் ைள
ெதாி ெசய்த . அந்த இடம் எங்கள் கிராமத்
நா ம் அவன் பின்னால் தன் தலாக அந்த
ைவத்ேதன்.

லகம். அவன் உள்ேள ைழந்தான்;
லகத் க்குள் கால எ த்

அப்ப ேய பிரமித் ப்ேபாேனன். இவ்வள
த்தகங்களா! சி வர் பகுதியில்
வண்ணப்படம் ேபாட்ட அழகழகான த்தகங்கள் அ க்கி ைவக்கப்பட்
ந்தன. நான்
உ வி எ த்த த்தகத்தின் ெபயர் 'டாம் மாமாவின் இ ட்டைற.' அ ஒ 40, 50
பக்கங்கள் இ க்கும். ஒேர அமர்வில் ப த்
த்ேதன். அந்த நாவ ன் கைத
அெமாிக்காவில் நடந்த . எைலசா என்ற நீக்கிேரா ெபண் அ ைம தன் எசமானிடம்
இ ந்

தப்பி ஓ கிறாள். அவ

ைடய

யரத்ைத ம், அவ

க்கு இைழக்கப்ப ம்

அநீதிகைள ம், ெகா ரங்கைள ம் ெசால்வ தான் கைத. சில கட்டங்களில் என் மனம்
ந ங்கிய . இளவயதில் அப்ப ேய மனதில் பதிந் விட்ட .
அைதப் ப த்தேபா

அ

'Uncle Tom's Cabin' என்ற பிரபல அெமாிக்க நாவ

ன்

ெமாழிெபயர்ப் என்பேதா, அந்த நாவைல எ திய ெபண்மணியான Harriet Beecher
Stowe என்பவர் உலகப் கழ் ெபற்றவர் என்பேதா, அெமாிக்கப் ேபார்

ள்வதற்கும்,

அ ைம ஒழிப் க்கும் அ காரணமாக அைமந்த என்பேதா, உலகத்திேல ைபபி
அ த்தப அப்ேபா அதிகமாக வாசிக்கப்பட்ட த்தகம் என்பேதா எனக்குத்
ெதாியா . சி வயதில் நடந்த ஓர் அற் தமான விபத் என் இைத எ த் க்
ெகாள்ளேவண் ம்.

க்கு

இப்ப ச் ெசான்னவர் மேனான்மணியம் சுந்தரனார் பல்கைலக் கழகம் தமிழ்த் ைறத்
தைலவ ம், ேபராசிாிய மான ெடாக்டர் ெதா.பரமசிவன். இவர் கடந்த ஜூன் மாதம்
கனடாவின் Academy of Tamil Arts and Technology பி.ஏ இ தி ஆண்
மாணவர்க ைடய ஆய்ேவ கைளப் பாிசீலைன ெசய்வதற்காக வந்தி ந்தார்.
கனடாவில் இரண் வாரம் இ ப்பார்.
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இவர் தங்கியி ந்த ட் ன் அைழப் மணிைய அ த்ேதன். கதைவ திறந்த
இவர்தான். க ப் உ வம். ெம ந்த ேதாற்றம். வாாிவிட்ட க ப்
. இைடக்கிைட
ெவள்ைள தைலகாட் ம் மீைச. ச ரமான கண்ணா . ெகாலர்கள்
ெமாடெமாடெவன்

க்கி நிற்க, அப்ேபா

தான் பிாித்த ெவள்ைள நிற நீளக்ைகச்

சட்ைடைய அணிந்தப வணக்கம் என்றார். பளீர் சிாிப் ; இனிைமயான சுபாவம்;
சிேநகமான உடல் ெமாழி.
இந்தச் சட்ைட அழகாயி க்கிற என்ேறன். ஒ ேபராசிாியாிடம் ேபசேவண் ய
தல் வசனம் அல்ல. என்றா ம் மனதில் பட்டைதச் ெசான்ேனன். அவர் ெவட்கமாகச்
சிாித்தார். நான் எளிைமயாக உ ப்பவன். கனடா பயணம் ற்றான ம் கைடயிேல
ேபாய் இரண் ேசர்ட் வாங்கிேனன். ஒேர தரத்தில் இரண் ேசர்ட் வாங்கி
ஊதாாித்தனம் ெசய்த இ ேவ தல் தடைவ. அவர் என்னிடம் மன்னிப் ேகட்ப
ேபால ேபசிக்ெகாண்ேட காாின் ன் இ க்ைகயில் ஏறி உட்கார்ந்தார். ெபல்ட்ைட
ட்டச் ெசான்ேனன். தன் ைடய வல ைக நீளச் சட்ைடயின் பட்டைன இட
ைகயால் ட் யப ேய காாின் ெபல்ட்ைட இ த் க் ெகா வினார். அைமதியாக
இ ந் ேபசுவதற்காக ேபர்ச் ம ண்ட் சாைலயில் இ ந்த Country Style உணவகத்ைத
ேநாக்கி நான் காைரச் ெச த்திேனன்.
ேபராசிாியாிடம் இ ந்த

நா

மணி ேநரேம. எனக்ேகா ேகட்க ேவண் ய

ேகள்விகள் நிைறய இ ந்தன. கிைளக்கு கிைள, ெகாப் க்கு ெகாப் , மரத் க்கு மரம்
தா ம் அணிைலப்ேபால என் ேகள்விகள் இ ந்தன. ஆயிரம் ஒட் ப்ேபாட்ட ஒ
பிச்ைசக்கார ைடய உைடைய நிைன ட் ம் வைகயில் இந்த உைரயாடல்
அைமந்த என் ம் ெசால்லலாம்.
ேபராசிாியர் கு ப்ப ேதநீர்தான். நான் ஒ
தன் மஞ்சள் தைல
ைய பந் ேபால உ ட்

கப் சீேனா க்கு ஓடர் ெகா த்ேதன்.
அதற்கு ேமல் ெதாப்பி அணிந்தி ந்த

பாிசாரகி, காதிேல மாட் யி ந்த ஒ வாங்கியில் ஏேதா ேபசியப எங்கள்
பானங்கைள தயாாித்தாள். வசதியான ஒ
ைலயில் அமர்ந் அவற்ைறச்
சுைவத்தப ேபச்ைசத் ெதாடங்கிேனாம்.
அவர் பிறந்த யாதவ ச கத்தில். தகப்பன் ெசாந்தமாக ெலாறி ைவத் ஓட்
உைழத்தவர். இவ க்கு நா வயதாக இ க்கும்ேபா ஒ நாள் இர
ப க்கப்ேபானவர் காைலயில் எ ம்பவில்ைல. க்கத்திேலேய இறந் ேபானார்.
மிஞ்சிய நா
மிஞ்சிய நா
ைவத்தார்.

மா க ம், ஒ ெதா வ ம். தாயார் ெபற்ற
. இப்ப மிஞ்சியைத ைவத் அவர் சம்பாதித்

பதிெனா பிள்ைளகள்,
பிள்ைளகைளப் ப க்க
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பாைளயங்ேகாட்ைடயில் எல்லா கு ம்பத்தின க்கும் ப ப்
க்கியம். சினிமா
பாட் ப் த்தகம் கா ேல பட்டா ம் அவ ைடய அம்மா ெதாட் கும்பிடச்
ெசால் ம். அவ்வள பக்தி. எந்த ஏைழ
என்றா ம் பிள்ைளகைள எப்ப
ம்
ப க்க ைவத் வி வார்கள். இவர் ப த்த கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடம். பள்ளிக்கூடம்
என்றால் ெபாிதாக நிைனக்கக்கூடா . ஒ காத கூைர; கு ப்பதற்கு தண்ணீர். இ
க்கியம். இந்தப் பள்ளியில் ப க்கும்ேபா தான் ேமற்ப
லகச் சம்பவம்
நடந்த .
அெமாிக்கா என்றால் அ ஒ ெபாிய ன்ேனறிய ேதசம். அங்ேக க ப்பர்கைள
இப்ப யா ெகா ைம ெசய்வார்கள் என்பதில் அவ க்கு அந்தச் சி வயதிேலேய
ஆச்சாியம். ஆனால் அைதவிட ஆச்சாியம் அவைரச் சுற்றி பல அநீதிகள் அப்ேபாேத
நடந் ெகாண்
ந்த தான். அைவ அவர் கண்க க்குத் ெதாியவில்ைல. சூழல்
அப்ப .
'என்ேனாட ப த்த ஒ பிராமணப் ைபயன், என் வய தான் இ க்கும், ட் க்கு
விைளயாட வ வான். என் அம்மா அவைன சாமி என் அைழக்கும். மாியாைதயாக
நடத் ம். ஒன் ம் ாியாத வய . எனக்கு வித்தியாசமாகப் படேவ இல்ைல.
'எங்கள் ட் ல் உரக்குழி ஒன் இ ந்த . மாட் ச்சாணம், ைவக்ேகால் என்
ேவண்டாத சாமான் எல்லாம் இதற்குள்தான் ேபாட் ைவப்ேபாம். பந் வி ந்தால்
நாங்கள் இறங்கி எ க்க
யா . தீட்டாகிவி ம் என் அம்மா ெசால் ம். ஜூன்
மாதத்தில், ேகாவணம் மட் ம் கட் ய பள்ளன் அதற்குள் இறங்கி, பதப்பட்ட உரத்ைத
அள்ளி எ த் க்ெகாண் வய க்குப் ேபாவான். அம்மா அவ க்கு ேசா
ேபா வதற்கு றம்பான மண்சட் , சிரட்ைட என்
எனக்கு தவறாகத் ெதாியா .

ைவத்தி க்கும். அ

ஒன் ம்

'வகுப்பிேல நான் எப்ப ம் தல்தான், ஆனால் ேசாதைனயில் தல் இல்ைல.
ற் க்கு
எ த்தேத கிைடயா . ஒ ேகள்வி வந்தால் அதற்கு எனக்குத் ெதாிந்த
அத்தைன பதில்கைள ம் எ திக் ெகாண்ேட இ ப்ேபன். எல்லாம் எ தி இனிேமல்
இல்ைல என்ற பிறகுதான் அ த்த ேகள்விக்கு ேபாேவன். ஒ பாீட்ைசயிலாவ
எல்லாக் ேகள்விக க்கும் பதில் எ திய கிைடயா . எஸ் எஸ் எல் சி எ த்தேபா
எனக்கு பதிைனந் வய
யவில்ைல. ஒன்றைர மாதம் குைறச்சலாக இ ந்த .
தைலைம ஆசிாிய ைடய சிறப் அ மதி ெபற் பாீட்ைச எ திேனன். அங்ேக ம்
ஒ பாடத்திலாவ நான் கைடசிக் ேகள்விகைளத் ெதாடவில்ைல.
'நான் ப த்த கிறிஸ் வ பள்ளிக்கூடமாயி ந்தா ம் எங்கள் கிராமத்தில் சமயப்
பிரச்சிைன கிைடயா . அம்மா ேநர்த்திக்கடன் என் என்ைன அ க்க ேகாயி க்கு
கூட் ப் ேபாகும்.

ெசம்பர் 25ல் இ ந்

கிராமம் விழாக்ேகாலம்

ஜனவாி

தலாம் ேததி வைரக்கும் எங்கள்

ம். அம்மா எங்கைள ெவளிக்கி த்தி 'பாலன் பிறப் '

61
பார்க்க மாதா ேகாவி

க்கு அைழத் ப்ேபாகும். நான் ேசார்ந் ேபாய் மந்தமாக

இ ந்தால் பள்ளிவாச க்கு கூட் ப்ேபாகும், தண்ணீர் ஓதி என்மீ
இப்ப எங்க க்கு எல்லாேம ஒன் தான்.

ெதளிப்பதற்கு.

'வாசிப் ப் பழக்கம் அப்ேபா ெதாடங்கிய தான். 'நற்க ைண ரன்' என் ஒ
த்தகம். படம் ேபாட்
க்கும். காலணா காசு ெகா த் வாங்குேவாம். அந்த வயதில்
அ ெபாிய காசு. எங்கள் கிராமத்தில் திராவிட இயக்க ப ப்பகங்கள் நிைறய
இ க்கும். எல்லா பத்திாிைககைள ம் ஆர்வமாக வாசிப்ேபாம். அரசியல்
கூட்டங்கைள ம் தவறவி வதில்ைல.
'மாணவானாயி க்கும்ேபா
அ

அரசிய ல் ஈ பட ெபற்ேறாேரா, ஆசிாியேரா எப்ப

மதித்தார்கள்? ப ப் கவனம் சிதறிவி ம் என்பதில் தமிழ்நாட்

ெபற்ேறா க்கு

பயம் கிைடயாதா?'
'அப்ப யல்ல. நிைலைமேய ேவ . அரசிய ல் ஈ பட்டவர்க

க்கு நிைறய

வாசிக்கும் பழக்கம் இ ந்த . வாசிப் ெபா அறிைவ ம், உலக ஞானத்ைத ம்,
பிரச்சைனகைள அலசும் கூர்ைமைய ம் ெகா த்த . ஆகேவ அரசிய ல்
ஈ பட்டவர்கள் அந்தக் காலத்தில் பாீட்ைசகளில் உன்னதமான ெவற்றிகைள
அைடந்தார்கள்.'
உங்கள் ஈ பா

எப்ப

தீவிரமைடந்த ?

"64, 65 ம் ஆண் கள் என் வாழ்க்ைகயில் க்கியமானைவ. அண்ணாவின் ேபச்ைச
தன் த ல் தி ெநல்ேவ யில் ேகட்ேடன். காசு ெகா த் க் ேகட்ட ேபச்சு. அந்தக்
காலத்தில் ெப ந்தைலவர்கள் ேபச்ைசக் ேகட்க காசு ெகா க்கேவண் ம்.
இப்ெபா
ேபால அல்ல. பல நாட்களாக நான் பணம் ேசகாித் அவர் ேபச்ைசக்
காதால் ேகட்ேடன். வாழ்க்ைகயில் மறக்க

யாத . 65ல் எஸ் எஸ் எல் சி ேதர்

எ திேனன். அ
க்கியமல்ல. க்கியம் பக்தவத்லம் காலத்தில் தி. .க நடத்திய
இந்தி எதிர்ப் ப் ேபாராட்டம். க ப் ெகா பி த் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்ேதாம்.
தமிழ்நா
ன் எப்ெபா
ம் காணாத ெப ம் ேபாராட்டமாக அ உ மாறிய .
ரா வம் ெவளி வந் 150 இடங்களில் ப்பாக்கி ெவ த்த . பள்ளிக்கூடங்கள்
இரண் மாத காலம் ட்டப்பட்டன. கைடசியில் ேந வின் உ தி ெமாழி டன்
ேபாராட்டம்
க்கு வந்த .
'இந்த ேபாராட்டத்தின் க்கிய விைள . தல் தலாக சனங்க க்கு ெபாலீஸ்
பயம் உைடந்த . இதற்குப் பிறகு நா ேபர் ஒன்றாகப் ேபானால் ெபாலீஸ் மற்றப்
பக்கம் ேபாய்வி ம். இரண்டாவ , தி. .க

தல்

தலாக ஒ

மாெப ம் சக்தியாக
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அறியப்பட்ட . இைதத் ெதாடர்ந்
அண்ணா

வந்த ேதர்த ல் தி.

. க ஆட்சிைய ைகப்பற்றி

தலைமச்சரானார்.'

'எஸ்.எஸ்.எல்.சி எ த்த பிறகு உங்கள் ப ப் எப்ப

ெதாடர்ந்த ?' இந்தக்

ேகள்விக்கு ஒ வாியில் பதில் வ கிற . 'ம ைரப் பல்கைலக் கழகம் - பி.ஏ
ெபா ளாதாரம். இ என் அண்ணா க்காகச் ெசய்த . காைரக்கு அழகப்பன்
கல் ாி - எம்.ஏ தமிழ். இ என் வி ப்பத்திற்காகச் ெசய்த . ம ைரப் பல்கைலக்
கழகம் -

ைனவர் பட்டம்.

ன்

வ ட லீ ம், பண ம் ெகா த்தார்கள். அதற்காகச்

ெசய்த .' அவர் ெவள்ைளயாக சிாித்தார்.
எங்கள் பக்கத் ேமைசயில் ஒ ெபண். விளக்குச் சுடர் நீலத்தில் உைட; அேத
கலாில் கண்கள். அவள் ன்னால் நா கு த்
த்த க தாசி குவைளகள்
ேநர்க்ேகாட் ல் நின்றன. க க்கால்கைளக் ேகாத் க்ெகாண் , அன்
வ ம்
இ க்க தயாராக வந்தவள்ேபால சாவதானமாக யா க்காகேவா காத்தி ந்தாள்.
அ க்க ைகேபசியில் ேபசினாள். ேவ ஒ நாட் ல் ழங்கும் அந்த ெமாழி
சங்கீதம்ேபால ஒ த்த .
ேபராசிாிய க்கு அ க்க

சிகரட் பி க்கேவண் ம். ஒ

நாைளக்கு இ ப

சிகரட் .

இந்தியாவில் பி த்த ேவ . ஆனால் கனடா க்கு வந் du maurier க்கு
மாறிவிட்டார். சிகரட் பி ப்பவர்க க்கு கனடா சிேநகமான நா அல்ல. ஆகேவ
அ க்க ெவளிேய ேபாகேவண் வந்த . இரண் நாைளக்கு ன் கனடாவின்
smog நிைல உச்சக் கட்டத்ைத அைடந்தி ந்த .
அவ டன் நா ம் ெவளிேய வந் தைரயிேல ெபா த்தியி ந்த ேமைசையச் சுற்றி
அ க்கியி ந்த நாற்கா களில் உட்கார்ந்ேதாம். எங்கைளப் பார்த்த டன்
சாண் ல்ய ைடய கடல் றாக்கள் சில எங்க க்கு அ காைமயில் வந் அமர்ந்தன.
அதிேல ஒன் ேபராசிாிய ைடய குரைல ம் தாண் தன் உயர்ந்த சத்தத்தால்
எைதேயா தி ப்பி தி ப்பிச் ெசான்ன . சங்கீதக்காாிேய ேமல் என் எனக்கு பட்ட .
தன்ைன அறியாமேல ேபராசிாிய ம் குரைல உயர்த்தினார். வல ைக நீளச்சட்ைட
பட்டைன இட ைகயால் பி த்தி ந்தார். ஓட்ைட சிறிதாக ம் பட்டன் ெபாிதாக ம்
இ ந்த . அவர் விடாமல் அைத இ க்கி ேபாட்டார்; விைல உயர்ந்த du maurier
ைகைய ெவளிேய விட்டப தன் மீதிப் ேபச்ைச ெதாடர்ந்தார்.
கனடா ேபான்ற நா களில் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உதவி ெசய் ம் நி வனங்கள்
உள்ளன. திடீெரன் உங்களிடம் ஒ லட்சம் பாைய தந் தமிழ் இலக்கியத்ைத
ன்ென க்கும் க்கியமான பணி ஒன்ைற ெசய்யச் ெசான்னால் அந்தப் பணி
என்னவாயி க்கும்?
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"அச்சு ஊடகங்கள் தமிழ் ெமாழிைய ந னப்ப த்திய காலப் பகுதியில் ( 1840 1940) நடந்த அறி
யற்சிகைள அள
(survey) ெசய்ய யற்சிப்ேபன். தமிழ்
ச கத்தி ைடய அ த்தளம் தாக்குத க்கு ஆளான காலகட்டம் இ தான். ெபண்
கல்வி ம், விதைவ ம மண ம், குழந்ைத மண ஒழிப் ம்

ைளயில் உைறத்த காலம்.

அைதவிட, காலம் காலமாக ேபச்சுாிைம இல்லாத பிற்ப த்தப்பட்ட, ஒ க்கப்பட்ட
மக்கள் தங்கள் உணர் கைள எ த்திேல ெசால்ல உாிைம கிைடத்த காலம். இன் ம்
அரசியல் அதிகாரம் ேகாமாமிசம் சாப்பி பவன் ைகயிேல இ ந்த , அைத ேமல்சாதி
மக்கள் ஏற் க்ெகாண்ட காலம். ஆகேவதான் இந்தக் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட அறி
யற்சிகைள அள

ெசய்ய ேவண் ய

க்கிய கடைம என்

ேவகமாக மாறிவ ம் உலகில் தமிழ் அழிந் வி ம் என்
இந்த இைணய

ஒ

க

கிேறன்.'

க த்

இ க்கிற .

கத்தில் தமிழின் எதிர்காலம் எப்ப ?

"உலகில் பல்ேவ கண்டங்களில் சிதறிக் கிடக்கும் பத் ேகா மக்களால்
ேபசப்ப ம் ெமாழியின் அழி அவ்வள எளிதான நிகழ் அல்ல. இன்ைறக்கும்
தமிழ்ெமாழியின் ன்னாேல நிற்கிற ெபாிய ரண்பா என்னெவன்றால்
'கணிப்ெபாறிக்குள்

ைழந் விட்ட தமிழ், ேகாயில் க வைறக்குள்

ைழய

யவில்ைலேய' என் குன்றக்கு அ களார் வ த்தப்ப வ ேபாலத்தான்.
கணிப்ெபாறிேயா கலந் விட்ட ஒ ெமாழி அவ்வள விைரவில் அழிந் வி ம்
என்றா க

கிறீர்கள்?'

அப்ப இல்ைல. ஆனால் நீங்கள் கண்ணால் பார்த்த சாட்சி. ஜூன் 21ம் ேததி
கனடாவில் மறக்க
யாத தினம். ஹாி ெபாட்டாின் ஐந்தாவ நாவல் ெவளியான
நாள். 32 மில்

யன் சனத்ெதாைக ெகாண்ட இந்த நாட் ல் ஓர் இரவில் மட் ம் 70,000

த்தகங்கள் அஞ்ச ல் விநிேயாகிக்கப் பட்டன. இ தவிர, த்தகக் கைடகளி ம்
ந நிசியி
ந் அேமாகமான விற்பைன. ஆனால் நீங்கள் ெசால் ம் பத் ேகா
தமிழ் ேபசும் உலகத்தில் 1000 பிரதிகள் விற்பேத பிரச்சிைனயாக இ க்கிற . ந ன
தமிழ் இலக்கியப் பைடப் ஏதாவ
ஆண் க

உலகத் தரத்ைத எட் யி க்கிறதா? இன்

க்கு தாக்குப் பி க்கும் பைடப் கள் ஒன்றிரண்

"இலக்கியப் பைடப்பில் உலகத்தரம் என்ப

பற்றி கூற

ம் 50

மா?

பற்றி எனக்கு ஏ ம் ெதாியா .

சிலப்பதிகார ம், கம்பராமாயண ம், தி க்குற ம் உலகத் தர ைடயன என்ப தான்
எனக்குத் ெதாி ம். ஐம்ப ஆண் க் காலம் என்ப நீங்கள் நிைனக்கிற ைனகைத
உலகத்தில் மிக நீண்ட . கவிைத உலகத்தில் மிகக் கு கிய . பாரதியின் கண்ணன்
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பாட் , பாரதிதாசனின் சில கவிைதகள், ஈழத் க் கவிைதகளில் சில கட்டாயம் நிற்கும்.
இயற்ைகேயா

உறவா ம் எ த் க்கள் எப்ெபா

மர க்கவிைத
தைல

ம் நிற்கும்.'

க்கவிைதக்கு வழிவிட்ட . ம ப

க்கும் காலம் வ மா? இக்காலக் கவிக

ம் மர க் கவிைத

க்கு மர க் கவிைத பாிச்சயம்

அவசியமா?
"கவிைத என்ப

மனித உடேலா ம், மனத்ேதா ம் பிைசயப் பட்ட . மர ,

ைம

என்பெதல்லாம் ஒ குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான எ த் லக ஏற்பா கள்,
அவ்வள தான். ெநஞ்சில் கனல் மணக்கும் க்களாக விாிகின்ற ஒப்பாாிப்
பாடல்களின் கவித் வத்தின் ன்னர் ெபாியாழ்வா ம், கம்ப ம் கூடத் ேதாற் ப்
ேபாவார்கள். நிைனவறியாக் காலம் ெதாட் வ கிற கவிைத என் ம் ேபராற்றில்
காலப் பங்கீ ெசய்ய
யா . உலகின் கைடசி மனிதன் இ க்கும் வைர கவிைத
இ க்கும். மர க் கவிைதயிைன ஒ ங்காகப் ப க்காத காரணத்தினால்தான் தமிழ்ப்
க் கவிஞர்களின் ெசால்வ ைம ெகா ைமயானதாகக் காட்சியளிக்கிற .'
உங்கள் மாணவர்கள் யாராவ

தமிழில் ஒப்பாாி, தாலாட்

பற்றி ஆய்

ெசய்தி க்கிறார்களா?
"ஒப்பாாி ம், தாலாட் ம் ெபண்கள் பைடத்தளித்த இலக்கியப் ேப லகமாகும்.
இன்ன ம் 'ஒப் க்கூட் ' (ஆசுகவி) பா ம் எ த்தறி வில்லாப் ெபண்கள் தமிழ்நாட் ல்
நிைறயேவ இ க்கிறார்கள். தமிழ் ெமாழியில் பிறந்த தாலாட் கள் திராவிட மண
உற

ைறயிைன (உடன் பிறந்த ஆ

ம், ெபண்

ம் தங்கள் பிள்ைளகளின் வழி

அ த்த தைல ைறயில் மண உற ெகாள்வதைன cross cousin marriage) விளக்கிக்
காட் ம் இலக்கிய வ வமாகும். தாலாட் ன் ெசாற்கள் அைனத் ம் அள்ளி ம யில்
கட் க் ெகாள் ம் அழகான கூழாங்கற்களாகும். அைவ கால ஓட்டத்திைன காட்டக்
கூ யன. என் ைடய மாணவர்கள் தாலாட் , ஒப்பாாி குறித் ஆராயவில்ைல.
ஆனால் தமிழ்நாட் ல் இைவ குறித்
ற் க்கணக்கான ஆய் கள் வட்டார வாாியாக
நடந்ேதறி ள்ளன.'
சிலப்பதிகாரத்ைத நீங்கள் ேவ ேகாணத்தில் பார்க்கிறீர்கள். அரச
பயங்கரவாதத்ைத தல் தலாக எதிர்த்த காவியம் என் குறிப்பிட்
இ

ைமயான பார்ைவ. ெகாஞ்சம் விளக்க

க்கிறீர்கள்.

மா?

"சிலப்பதிகாரம் ேபான்ற ெசவ்விலக்கியங்கள் கால ெவள்ளத்ைத எதிர்த் நின்
பல்ேவ வைகயான வாசிப் க க்கு இடம் த வன. எனேவதான் அைவ உயிர்
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வாழ்கின்றன. பாரதியின் சிலப்பதிகார வாசிப் ேவ ; ம.ெபா.சியின் சிலப்பதிகார
வாசிப் ேவ . என் ைடய மாணவர் 'சூழ யல் ேநாக்கில் சிலப்பதிகாரத்ைத'
வாசித் க் கட் ைர எ தி ள்ளார். இன் தஞ்ைச மாவட்டத்தில் வறண் கிடக்கும்
காவிாிைய நிைனத் க்ெகாண் சிலப்பதிகாரத்தின் கானல் வாிையப் ப த்தால் எந்தத்
தமிழ க்கும் ெநஞ்சைடத் ப் ேபாகும். அதற்கான காரணம் சிலப்பதிகாரம் ஒ
ெசவ்விலக்கியம் என்ப தான்.
"என் ைடய வாசிப் ம் வித்தியாசமான . நிகழ்காலத் தமிழ்நாட் தமிழன்
இப்ப த்தான் சிலப்பதிகாரத்ைத வாசிக்க
ம். ெவளி ர்க்காரனான
ேகாவலன்ேமல் குற்றம் சுமத்தப்ப கிற . அவன் ைகயில் குற்றப் பத்திாிைக
தரவில்ைல. நீதி மன்றம் அைழக்கப்பட ம் இல்ைல. குற்றச்சாட் ற்கு என்ன பதில்
என்

அறி ம்

யற்சி ம் இல்ைல. விசாரைண இல்லாமேல அரசன் 'ெகான்

அச்சிலம் ெகாணர்க' என்

தீர்ப் ச் ெசால் வி கிறான்.

"கிறிஸ்தவ மதத்தில் இ தி தீர்ப் நாளில்கூட மனித உயி க்கு தன் கட்சிையச்
ெசால்ல ஒ வாய்ப் தரப்ப கிற . இஸ்லாமிய மதத்தில் கியாமத் நாள் என்
ெசால்வார்கள். ஆனால் இங்ேக அரசைவயில் ேகாவல ைடய கட்சிையக் ேகட்க
மன்னன் தவறிவி கிறான்.
"இளங்ேகாவ கள் தன் காவியத்தில் 'ெகாைலக்களக் காைத' என் தைலப்
ெகா த்தி ந்தா ம் ேகாவலன் ெகாைலக்களத் க்கு இட் ச் ெசல்லப்படவில்ைல.
அங்கு அைழத் ச் ெசன்றி ந்தாலாவ அவ க்குத் தன் கட்சிையச் ெசால்ல ஒ
வாய்ப் கிைடத்தி க்கும். அவன் தியிேல ெகால்லப்பட்டான். கு க்காக
ெவட்டப்பட்ட அவன் சடலத்ைத கண்ணகி தியிேலதான் கண்ெட த்தாள். எல்லா
மனித உாிைமக ம் மீறப்பட்டன. இைதவிடத் ல் யமாக அரச பயங்கரவாதத்ைத
ேவ

எந்தக் காவிய ம் கூறவில்ைல.'

மதங்கள் பற்றி நீங்கள் ேபசினா

ம் அ ப்பைடயில் நாஸ்திகர். தமிழ்நாட் ல்

அம்மன் விழாக்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்தி க்கிறீர்கள். பக்தி இலக்கியங்கைள,
குறிப்பாக நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்ைத ஊன்றிப் ப த்தி க்கிறீர்கள். காரணம்
என்ன? பக்தியா அல்ல
"பக்தி என்ப

இலக்கிய ஆர்வமா?

தனி மனித மீட்சிக்குாிய

என்ப

எ த்

மர சார்ந்த ேமேலார்

பார்ைவயாகும். 'நான் யார் என் உள்ளமார்' என் ேகட்ட மணிவாசகர் கூட மக்கைள
மறந்தவரல்லர். பக்தி இலக்கியப் பக்தி ம் பயம் கலந்த பக்தியல்ல. பக்தி
இலக்கியங்கள் அைனத் ம் ம
றமாக ச க ஆவணங்களாகும். தமிழ் நாட்
அம்மன் ெதய்வம் எளிய மக்களின் உலகியல் சார்ந்த ஆன்மீக ெவளிப்பா . சக மனித
வாழ்வின் இன்ப ன்பங்கைள மறந் கண்ைண
க்ெகாள் ம் ேபாக்கு அங்கு
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கிைடயா . எனேவதான் பக்தி இலக்கிய வாசிப் ம், அம்மன் ேகாவில் விழாக்க
எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கின்றன.
ேநரம் ஓ க்ெகாண்

ந்த . நண்பர்க

ம்

க்கு சில பாிசுகள் வாங்க கைடக்குப்

ேபாகேவண் ம் என்றார் ேபராசிாியர். கார் ேர ேயா, சார்ஸ் வியாதியால்
மரணமைடந்த ஒ ம த் வமைன தாதியின் மரணச் சடங்கு விபரங்கைள ெசால் க்
ெகாண்
ந்த . நான் ேர ேயாைவ பட்ெடன் அைணத்ேதன். ேகா ேபாட்
அைடத்த இரண் தாிப்பிடங்க க்கு ெசாந்தமான இடத்தில் அவசரமாக காைர
கு க்காக நி த்திவிட் அவைர கைடக்குள்ேள அைழத் ச் ெசன்ேறன்.
அவர் பல ேபனாக்கைள ஆராய்ந்தார். சிலைத எ திப்பார்த் ; சிலைத
ெபட் ேயா திறக்காமல் ேதர் ெசய்தார். எத்தைன விதமான ேபனாக்கள். தி கித்
திறக்கும் ேபனா, ைமக்கட் அைடத்த ேபனா, உ
ம் ேபனா இப்ப , பல வைக.
அச்சு அசல் ேசக்ஸ்பியர்ேபால ேதாற்றம்ெகாண்ட காசாளாிடம் ேபராசிாியர் கன ய
ெடாலர் தாள்கைள ஒவ்ெவான்றாக இரண்
ைற எண்ணிக் ெகா த்தார். அவர்
'நன்றி, மீண் ம் வ க' என்றார். பாைளயங்ேகாட்ைடயில் இ ந் தி ம்பி வ வதற்கு
ன் நாட்கள் எ க்கும் என்ப காசாள க்கு ெதாிந்தி க்க நியாயமில்ைல.
இவ்வள க்கும் நாங்கள் ஒ
ெதாடர்ந்ேதாம்.

கண ம் நி த்தாமல் எங்கள் உைரயாடைல

இப்ெபா
தமிழ்நாட் ல் உள்ள கல்வி ைறயில் எல்லா சாதியின க்கும் ப த்
ன்ேன ம் வசதியி க்கிற . ஏற்கனேவ ெபா ளாதார வித்தியாசங்கள் ஓரள க்கு
சமனைடந்தி க்கின்றன. இந்த நிைலயில் இன் ம் இ ப வ ட காலத்தில்
தமிழ்நாட் ல் சாதிேய அழிந் வி ம் என்
"இன்

ம் ஒ

ெசால்ல

மா?

ற்றாண் க் காலம் தமிழ்நாட் ல் சாதி அழிவதற் கான

வாய்ப் க்கள் இல்ைல. காலம், ெவளி, ெமாழி, உண , உணவாக்கும்

ைற,

அணிகலன், ஆன்மீகம், ஒப்பைன என் ச க அைசவின் எல்லாத் திைசகளி ம் சாதி
ெதாழிற்-பட்
க்கின்ற . அைவ அைனத் ம் மைறந் ஒ ெபா த்தன்ைமயிைன
எட் வதற்கு இன் ம் ஒ
ற்றாண் க் காலம் ேபாதா என்பேத என்ைனப்
ேபான்ேறாாின் கணிப்பாகும். சாதி ஒழிப் ப் பற்றிய நம் ைடய பார்ைவகள் எல்லாம்
அ ப்பைடயில்லாத ஆர்வக் ேகாளா கேள.'
உலகமயமாக்க ன் தாக்கத்தி

ந்

நா கள் தப்ப

யா . இந்த நிைலயில் தமிழ்

கலாச்சாரம், பண் , அைடயாளங்கள் எல்லாம் அ பட் ப்ேபாகும் சாத்தியக்கூ கள்
இ க்கின்றன. இைத தமிழ் மக்கள் எப்ப

எதிர்ெகாள்ளலாம்?
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"உலகமயமாக்கல் என்ப தமிழ்க் கலாச்சாரத் க்கு மட் மல்ல, ன்றாம் உலக
நா களின் பல்வைகப்பட்ட கலாச்சார ேவர்கைள அழித் ஒழிக்கும் யற்சியாகும்.
கலாச்சாரம் என்ப ஏேத ம் ஒ வைகயில் உற்பத்தி சார்ந்த . உலகமயமாக்கம்
ன்றாம் உலக மனிதைன உற்பத்தி இழந்த உயிராக மாற் கின்ற . ல்

ம்,

ம்,

மர ம்கூட உற்பத்தி சார்ந்தைவ. எனேவ அைவ கலாச்சார ைடயைவ. இைல ம்,
ெகாம் ம், அ மர ம் அழிந்தால்கூட மண் க்குக் கீேழ இ க்கும் ேவர்கைளக்
காப்பாற்றிக்ெகாண்டால் எந்தத் தாவர ம் தன்ைன ம உயிர்ப் ெசய்
ெகாள்ளலாம். இந்த உண்ைமைய உணர்ந் ெகாண்டால் தமிழ்க் கலாச்சாரம் பிைழக்க
வழி ண் . கவனிக்கப்படேவண் ய மற் ெமா ெசய்தி தாவரங்களிைடேய ேராகம்
கிைடயா . ேபாரா க் ெகாண்
க்கும் எந்த உயிாின ம் தன்ைன அழிவி
ந்
மீட் க் ெகாள் ம்.
இர எட் மணி. சூாியனின் சாய்ந்த கிரணங்கள் இன் ம் பலம் குைறயாமல்
அ த்தன. கனடாவில் இ ேகாைட காலம் என்றப யால்
இ ள் சூழ்வதற்கு
இன் ம் சாியாக ஒ மணி ேநரம் இ ந்த . அவைரக் கூட் ப்ேபாக நண்பர் வரன்
வந்தி ந்தார். அவர்கைள ஒ கைட வாச ல் இறக்கிவிட்ேடன்.
விைடெப ம்ேபா வி ந்தினர்களிடம் வழக்கமாகக் ேகட்கும் ஒ ேகள்விையக்
ேகட்ேடன். மாணவப் ப வத்தில் ேபராசிாியர் பாீட்ைசகளில் கைடசிக் ேகள்விக்கு
பதில் அளித்தேத கிைடயா . என்றா ம் என் ைடய ேகள்விக்கு அவாிடம் பதில்
இ ந்த .
நீங்கள் இரண்

வாரம் தங்கியி க்கிறீர்கள். கனடா தமிழ க்கு என்ன ெசால்ல

வி ம் கிறீர்கள்?
இந்தக் ேகள்விக்கு அவர் ேயாசிக்கவில்ைல. இ ஏற்கனேவ சிந்தித்
ந்த
காாியம் என்ப ேபால ேபசினார். "கனடாவில் தமிழ் வாசிக்கும் பழக்க ள்ள தமிழர்கள்
ஒன்றைர லட்சம் ேபராவ இ க்கிறீர்கள். ஒ வ க்கு ஒ தமிழ் த்தகம் என்
பார்த்தா ம்கூட உங்கள் லகத்தில் 150,000 த்தகங்கள் இ க்கேவண் ம்.
இல்ைலேய! பண வசதி இ க்கிற . ஆர்வம் அைதவிட ேமலாக இ க்கிற . நீங்கள்
எப்ப

ம் அ த்த பட்டமளிப் விழா க்கு

ன்பாக 150,000 த்தகங்கைள

ேசகாித் விடேவண் ம்.'
தமிழ் நாட் ன் ஒ

கிராமத்

லகத்தில்,

ண்களின் மைறவில் இ ந் ெகாண்

தன் பதிேனாராவ வயதில் 'டாம் மாமாவின் இ ட்டைற' என்ற த்தகத்ைத ஒேர
ச்சில் வாசித் தன் இலக்கியப் பயணத்ைத ெதாடங்கிய ேபராசிாியர் என்னிடம்
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விைடெப ம்ேபா

இப்ப

மதி ைர வழங்கினார்.

அவைரத் தி ம்பிப் பார்த்ேதன். அங்ேக நின்ற ஒ ேமப்பிள் மரத்ைதக் கடந் அவர்
கைட வாசைல அ கிவிட்டார். சடாெரன் பிளந் திறக்கும் கத வழியாக
கைடயில் இ ந் மஞ்சள் கண்ணா அணிந்த ெபண்ெணா த்தி ெவளிப்பட்டாள்.
ேபராசிாியர் உள்ேள ைழந்தார். அவ ைடய வல ைக நீளச் சட்ைட பட்டைன
இட ைக ெந க்கிப் ேபாட்டப இ ந்த .
-------------------12. அ

அங்ேக இ ப்ப

எனக்குத் ெதாி ம்

ம ப
ம் விலாசத்ைத சாி பார்த்ேதன். ெராெறான்ேராவில் இந்தப் பகுதிக்கு நான்
அ வைர வந்ததில்ைல. அப்ப
ம் ெராெறான்ேராவின் மத்தியில் அ இ ப்பதாக
விலாசம் ெசால் ய . பல வ டங்க

க்கு

ன் வாழ்ந் , 90க்கும் ேமலான

நாவல்கள் எ தி உலகப் கழ் ெபற்ற பால்¡க் என்ற இலக்கியக்காரர் ெபயாில் யாேரா
ஒர் உணவகம் நடத் வ ெப ைமயாகத்தான் இ ந்த . ஆனால் அவ ைடய
ைவத் தள்ளிப்ேபா ம் நாவல்கள் ேபால அந்த உணவகத்தின் கவாி ம்
மர்மமாகேவ இ ந்த .
விளக்கு நி த்தத்தில் பாதசாாிகள் ேபாவதற்கான பாைதயில் பட்டைன
அமத்திவிட் ெவளிச்சம் மா வதற்காகக் காத்தி ந்ேதன். ேராட்ைட கடந் விசாாித்
சாியான நம்பர் ன் வந் நின்றேபா என் சந்ேதகம் இன் ம் வ த்த . அ
உணவகம் ேபாலேவ ெதாியவில்ைல. ஒ குதிைர லாயம்ேபால இ ந்த .
குதிைரகைள அைடத் ைவப்ப தற்கு ஏற்றமாதிாி இரண் ெபாிய மரக் கத கள்.
இரண் ைககளா ம் கத கைள ெமல்லத் தள்ளிேனன். குதிைர ஏதாவ என்ைனத்
தாண் ப் பாய்ந் ேபாகக்கூ ெமன் தள்ளி நின்ேறன். ேதனீக்கூட்ைட கைலத்
விட்ட ேபால 'ஙா' என்

ஒேர சத்த ம், ைக

அ தான் பால்¡க் உணவகம் என்

ட்ட ம். விேநாத மான உலகம்.

ெசான்னார்கள்.

நான் Dean Gilmour என்பவ ைடய வ ைகக்காக காத்தி ந்ேதன். இவர் கனடாவில்
ஒ

கழ் ெபற்ற நாடக ந கர், நாடகாசிாியர், ெநறியாளர். இவர் நாடகத்

ைறயில்

கழ்ெபற்ற Jacques LeCoq என்பவர் நடத்திய பாாிஸ் பயிலரங்கில் நாடகத்

ைறயில்

ேமல்ப ப்ைப
த்தவர். 1980 ம் ஆண் ஒ ெசாந்த நாடகக் கு ைவ ெராெறான்
ேராவில் ஆரம்பித் இன் வைர அைத இயக்கி வ பவர். ப்ப நாடகங்கைள
ேமைடேயற்றியி க்கிறார், அதிேல 16 நாடகங்கள் இவரால் ெசாந்தமாகத்
தயாாிக்கப்பட்டைவ. கனடா
வ ம் சுற் ப்பயணம் ெசய்த மட் மல்லாமல்
பிரான்ஸ், இத்தா , ெஜர்மனி, இங்கிலாந் , அெமாிக்கா, சீனா உட்பட 14
நா க க்குச் ெசன் தன நாடகங்கைள ேமைடேயற்றியி க்கிறார். கனடாவின் மிக
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உயர்ந்த நாடகத் க்கான வி
ெபற்றி க்கிறார்.

ேடாரா வி

. இைத இவர் ஐந்

ைற

பல வ டங்களாக ரஷ்ய ேமைத ெசக்ேகாவின் நாடகங்கைள அரங் ேகற்றியவர்.
கடந்த ஆண் இவர் அரங்ேகற்றிய நாடகம் மிக ம் கழ் ெபற்ற . ெசக்ேகாவின்
ஐந் சி கைதகைள ஒன் ேசர்த் நாடகமாக்கியி ந்தார்.
ைமயான இந்த
யற்சிக்கு ெப ம் வரேவற் . இ

154 நாட்கள் ேமைடயில் ெதாடர்ந்த . இதன்

நீட் ப்பாக 15 மாத காலமாக ஒத்திக்ைகயில் இ ப்ப ெசக்ேகாவின் 'ஆறாம் வார் '
நாடகம். இ
ம் ெசக்ேகாவின் ஒ நீண்ட சி கைதைய நாடகமாக்கிய .
நான் இவர்கள் ேபா ம் நாடகங்க
ேபாய்வ கிேறன். ஒத்திைக
ந்

க்கு ன் வ டமாக ெதாடர்ந்
தன் தல் விேசஷ பார்ைவயாளர்க

நடாத்திய 'ஆறாம் வார் ' நாடகத்ைதப் பார்த்

பிரமித்

க்கு

இந்த இயக்குனாிடம்

ேபசிேனன். அ ஆக்க
க்க ம், இ க்க ம் ெகாண்ட ஒ மறக்க
யாத
கைலய பவத்ைத த ம் நாடகம். எனக்குத் ேதான்றிய சில க த் கைள
ஒளி மைறவின்றி அவாிடம் ெசான்ேனன். அவர் என்ைன மதிய உண க்கு
சந்திப்பதாகக் கூறியி ந்தார். நாடக ஒத்திைகைய பாதியிேல விட் விட் வ கிறார்.
இரண் மணிேநரத் க்கு ேமல் ஒ க்க
யா என் ம் ெசால் யி ந்தார். நான்
அவ க்காகத்தான் காத்தி ந்ேதன்.
'ஆறாம் வார் ' என்ற நாடகக் கைத ரஷ்யாவின் பின்தங்கிய ஒ கிராமத்தில் 1890
களில் நிகழ்கிற . குேராேமாவ் என்பவன் எந்த ேநர ம் ஒ ெவறிபி த்த ேபால
த்தகங்கைளப் ப த்தப ேய இ ப்பான். தன்ைனச் சுற்றி நடக்கும்
அடக்கு ைறகைளக் கண் அவன் மனம் ேபத க்கிற . ஒ மனநல
ம த் வமைனயில் அவன் அ மதிக்கப் ப கிறான்.
அந்த்ேர என்பவர் அந்த மனநல ம த் வமைன ெடாக்டர். அவ ம் ஓயா
த்தகங்கள் ப த் அறிைவ வளர்ப்பவர். ஆரம்பத்தில் கிரமமாக ம த் வமைன
ேநாயாளிகைளப் பார்ைவயிட்

வந்தவர் நாட்கள் ெசல்ல, பிறந்தவர்கள் எல்லாம்

இறப்ப உ தி; ைவத்தியம் ெசய்வதால் என்ன பிரேயாசனம் என்ற எண்ணத்தில்
ஆஸ்பத்திாிக்கு வ வைதக் குைறக்கிறார். ஒ நாள் தற்ெசயலாக குேராேமா டன்
உைரயா யதில் அவனால் கவரப்பட் அவைன தின ம் வந் சந்திக்கிறார். அவர்
க ைடய உைரயாடல் தத் வாீதியில் வளர்கிற . இந்த விபாீதத்ைத கவனித்த
ேம டம் ெடாக்டைர ேவைலயி
ந் நீக்குகிற .
பணி நீக்கப்பட்ட ெடாக்டர் த்தகங்கைள விற் சீவிக்கும் நிைலக்குத்
தள்ளப்ப கிறார். பித் ப் பி க்கிற . அேத ம த் வ மைனயில் அவ ம் ஒ நாள்
அ மதிக்கப்பட் அங்ேக ேநாயாளிகள் நடத்தப்ப ம் ெகா ரமான ைறகைள தன்
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கண்களால் காண்கிறார். ஒ நாள் அவர் இறந் விட அவ ைடய பிணத்ைத
காைலப்பி த் இ த் ப்ேபாய் அகற் வேதா நாடகம்
கிற .
உயரமான ஓர் உ வம் கதைவத் தள்ளிக்ெகாண்
கில்ேமார் என்ப

வந்த அந்தக் கணேம அ

டீன்

ெதாிந் விட்ட . நீண்ட க ப் ஓவர்ேகாட், ெம ந்த ேதகம்,

நா யிேல கு ந்தா , தைல ந விேல வ க்ைக ஆரம்பித் , கன்னத்தின்
இரண் பக்க ம் நீளமாக வளர்ந்த தைல
. ஆனால் அந்தக் கண்கள் ெவகு
கூர்ைமயாக இ ந்தன. ேநேர பார்க்க
யாதப ஓர் ஒளி. ேமைடயில் கண்டதற்கும்
ேநாில் பார்ப்பதற்கும் ெப ம் வித்தியாசம். ேமைடயில் எந்த ைலயில் நின்றா ம்
அவர் தன் பிரசன்னத்தினால் ேமைடைய நிைறத் வி வார். குர ம் கனமானதாக ஒ
பாறாங்கல் உ
வ ேபால வ ம். ஆனால் ேநாிேல ஒ ெபண்ணின் குரல்ேபால
ெம ந் ேபாய் இ ந்த . ஒ கூட்டத்தில் இலகுவில் ெதாைலந் ேபாய்விடக்கூ ய
சாதாரண ேதாற்றம் ெகாண்டவராக இ ந்தார். அ நம் வதற்கும் ெகாஞ்சம்
க னமாகப் பட்ட .
ேபசுவதற்கும், சாப்பி வதற்கும் இலகுவான ஓர் உணைவத் ெதாி
ஓடர் பண்ணிேனன். ெவண்ெணய்கட்

ெசய்

நான்

ம், தக்காளி ம், ெலட் ஸும் அடங்கிய

ெராட் த் ண் . க்ேகாணமாக ெவட்டப் பட் , க த் ச் சாப்பி ம்ேபா
உதிர்ந் விடா என் உத்திரவாதம் ெகா க்கப்பட்ட . அைரேவக்காட் ல்
இறக்கிய, கத்தியால் ெவட் ய ம் சிவப்பாகும், ஓர் இைறச்சி வைகைய பீட் ட், கீைர,
கிழங்கு மசிய டன் ேசர்த் அவர் ஆைண ெகா த்தார். உண அ ந்தியப ேய
எங்கள் ேபச்ைச ெதாடங்கிேனாம்.
உங்கள் சி

வய

ஞாபகங்கள் என்ன?

எனக்கு ஒ வய நிரம்
ன்னேர என் தாய் தந்ைதயர் பிாிந் விட்டனர். நா ம்
என் அண்ண ம் அப்பா டன் ெசன்ேறாம். நாங்கள் எங்கள் தாத்தா ட் ேலேய
வளர்ந்ேதாம். அவர் பியாேனா வாசிப்பதில் ேதர்ந்தவர். உண்ைமயில் ேமைத என்ேற
ெசால்லலாம். அந்த இைசச் சூழ ல் நான் வளர்ந்ேதன். அதன் காரணேமா என்னேவா
சி வயதிேலேய நா ம் நண்பர்க ம் ேசர்ந் இைசக்கு ஒன் அைமத்
அமர்க்களப்ப த்திேனாம்.
நாடகக்கைலயில் எப்ப

ஈ பா

இந்த வயதில்தான், அதாவ

வந்த ?

பத்தாவ

ப க்கும்ேபா , என் நண்பன் ஒ வ

ேமைடக்கைலயில் ஆர்வம் இ ந்த . நண்பனின் வற்

க்கு

த்த னால் நான் 'ேமைடயில்

ேதான்றமாட்ேடன், ஆனால் ேமைடயைமப்பிற்கு உதவி ெசய்ேவன்' என் கூறிேனன்.
அ ேவ தல் பாிச்சயம். ெமள்ள ெமள்ள ஈ பா வந்த . என் ைடய தல் ேவடம்

71
கிழவன் ேவடம். அதற்குப் பிறகு ேபாட்ட ேவடம் எல்லாேம கிழவன் ேவடமாக
அைமந்த . இப்ெபா
பி த் விட்ட .

கைடசி கைடசியாக என் வய , ேவடத்ைதப்

இந்தச் சமயத்தில்தான் ெபாிய மாற்றம் ஒன் என்னிடம் நிகழ்ந்த . ஒ நாள்
கிழவன் ேவடத் க்கு என்ைன தயார் ெசய்தார்கள். ந ப்ைப பற்றிய எண்ணேம
எனக்கு இல்ைல. என் தைலமயிைர ெவள்ைளயாக்கி விட்டார்கள். அப்ெபா
என்னிடம் இ ப்பதாக நான் அறிந்திராத ஓர் உணர் என்ைன
ய . நான்
ேமைடயில் நின்றேபா நானாக இல்ைல. மாறிவிட்ேடன். ஒ வ ம் என்ைன ஒன் ம்
ெசய்ய
யா என்ற எண்ணம் கிளம்பிய . ஏேதா அவ்வள நா ம் என்ைனக் கட்
ைவத் திடீெரன் அவிழ்த் விட்ட ேபால ஒ வி தைல உணர் . அதற்கு அந்த
ேமைட ெவளிச்சம், ெவ ெவ ப் எல்லாம் ஒ காரணமாக இ ந்தி க்கலாம். என்
எஞ்சிய வாழ்நாள்
க்க அந்த உணர்ைவ அ பவிக்கேவண் ம் என்ற உந் தல்
ஏற்பட்ட . அைத விவாிக்க
யா . அந்தப் ேபர பவத்தின் ெதாடர்ச்சியாகத்தான்
விண்ட்ர் பல்கைலக்கழகத் க்கு நான் விண்ணப்பம் ெசய்ேதன். ஏெனன்றால்
அங்ேகதான் நாடகவியல் பாடம் ப ப்பித்தார்கள்.
அந்த அ

பவம் எப்ப

இ ந்த ?

என் மனம் அந்தக் காலங்களில் ஒ
வகுப் ம், அைச

நிைலயில் இல்ைல. விண்டாில் எங்க

க்கு குரல்

வகுப் ம் எ த்தார்கள். தி ப்பித் தி ப்பி ேமைடயில் எப்ப

நகர்வ , எப்ப ேபசுவ என்பைதக் கற் க் ெகா த்தார்கள். ஏெனன்றால்
ேமைடக்கைலக்கு அ இரண் ேம பிரதானம். என் ைடய ன்றாவ வ டத்தில்
என்னில் மாற்றம் நிகழ்வ எனக்குத் ெதாிந்த . திடீெரன் ஒ நாள் பல்கைலக்
கழகத்ைத பாதியில் விடப்ேபாவதாக அறிவித்ேதன். அப்ெபா
என் ைடய அப்பா
ழங்கா ல் இ ந் என்னிடம் ெகஞ்சினார். 'நீ ப க்கத் ெதாடங் கியைத
த் வி .
பட்டம் கிைடக்கட் ம். அதற்குப் பிறகு என்ன ெவன்றா ம் ெசய். நான் தைலயிட
மாட்ேடன்.' என்னால் தாங்க
பட்டப் ப ப்ைப
த்ேதன்.

ய வில்ைல. அவ க்கு வாக்கு ெகா த்த ேபால

அப் றம் என்ன ெசய்தீர்கள்?
என்

ைடய மனம் அைலந் ெகாண்

ந்த . அதற்கு காரணம் என் சிேநகிதிதான்.

அவள் எப்ெபா
ம் பாாி ல் உள்ள Jacques Lecoq என்ற நாடகப் பள்ளி பற்றிேய
ேபசினாள். பாாிஸுக்கு ேபாகேவண் ம் என்ப ஒ மந்திரம்ேபால எனக்குள் ேவைல
ெசய்த . அப்ெபா

என்

ைடய அப்பா ேகட்டார், 'நீ நாடகத்

ைறயில்

ேமல்ப ப் ப க்க ேவண் ம் என்ப சாி. ஆனால் ஏன் பாாிஸ்?' என்றார். அதற்கு
அப்ெபா
என்னிடம் பதில் இல்ைல. ஆனால் அ என்ைன இ த்த .
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Jacques Lecoq என்பவர் நி விய நாடகத் ைற கல்விக்கூடம் அ . அவர் ஒ
வித பயிற்சித் திட்டத்ைத பாீட்சித் க்ெகாண் இ ந்தார். அவர் ஒ
நாடகவியலாளர்கூட இல்ைல, ஒ Physiotherapist. ஆனால் நாடகத் ைறயின்
வளர்ச்சிக்காக தன் வாழ்நாள்
வைத ம் ெசலவழித்தவர். அவர் உயிர் அதில்
இ ந்த . இன்ைறக்கு என்னிடம் இ ப்பெதல்லாம் அங்ேக கற்ற தான். யப்பானிய
க
க்கைல, இத்தா ய க
க்கைல என் எல்லாம் கற் த்தந்தார்கள். என் ம்
ப்பைடயாத கிேரக்க ன்பியல் நாடகங்கைள மீள் கண் பி ப் ெசய்ய
ஊக்குவிக்கப்பட்ேடாம். அ எல்லாவற்ைற ம்விட அவாிடம் ப த்த இ தான்.
'உனக்குள் இ ப்பைத ெவளிேய ெகாண் வா' என்பார். இ ப வ டங்க க்குப்
பிறகும் நான் அைதேய நிைனக்கிேறன். அைதேய ெசய்கிேறன். எனக்குள் இ ப்பைத
ெவளிேய ெகாண் வ வ தான் என் ஒேர யற்சி. அ
வில்லாத சங்கதி.
உங்கள் கு

Jacques Lecoq 'ஒ

நாடகக்கைல பிறந் வி கிற ' என்
விளக்க

நல்ல க , ெவளி, லயம், ஓய்

இ ந்தால்

கூறியி க்கிறார். அைத ெகாஞ்சம்

மா?

அவர் ெசான்ன ஒ நல்ல க ; 500 க அல்ல. 500 க க்கைள ஆராய்ந்
கைடசியில் ெபற்ற ஒ நல்ல க . இரண்டாவ ெவளி என்ப
ன் பாிமாணம்
ெகாண்ட . நாங்கள் வியில் பார்ப்ப , சினிமாவில் பார்ப்ப இரண் பாிமாணம்
ெகாண்ட . ஆனால் நிகழ் க் கைலயான நாடகத்தில் ன் பாிமாணம் உண் . ஒ
ேமைடக் கைலயில் ன் பாிமாணத்ைத ம் உபேயாகிக்கேவண் ம். நாங்கள் அைத
அ க்க எங்க க்கு ஞாபக ட் க்ெகாண்ேட இ ப்ேபாம். அல்ல அங்ேக நாடகம்
ஒ
வி காட்சிேபால மாறிவி ம்.
லயம் என்ப நாடக வசனத்தின்ேபா ெவளிப்ப வ . நாடகாசிாியர் நாடகத்தின்
வசனங்கைள எ
கிறார். அவர் சிந்தைன யில் இ ந் பிறந்த வசனங்கள். அந்த
சிந்தைன பிறந்த உடம்பில். அந்த உடம் க்கு ஒ உள்லயம் உண் . ஒ
ந க ைடய ேவைல அந்த உள்லயத்ைத ேத வ . வசனக்கார க்கு லயம் பற்றி
ஒன் ம் ெதாியா . வசனத் க்கு தன் லயத்ைத ேத க் ெகா க்கேவண் ய
ந க ைடய திறைம.
ஆனால் இைவ எல்லாவற்றி ம் க்கியமான ஓய் ; ஓய் என்றால் நி த்தம்.
எங்ேக நி த் வ என்பதில்தான் ெவற்றி தங்கி யி க்கிற . வசனங்க க்கு
ற் ப் ள்ளிேபால நாடகத் க்கு நி த்தம். இ இல்லாவிட்டால் க , ெவளி, லயம்
இவற்றில் ெபாதிந்த அழைக ெவளிேய ெகாண் வர
யா . ஒ வசனத் க்கு
ன்ேபா, ஒ

நகர் க்கு

ன்ேபா இந்த நி த்தம் அவசியம்.
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ஒ விைதைய நிலத்திேல ஊன்றினால் அ அங்ேக ெந ங்காலம் இ க்கிற .
ஒன் ேம ெவளிேய நடக்கவில்ைல ஆனால் உள்ேள நடக் கிற . ஒ நாள்
ைளவி கிற . உள்ேள நடந்த அந்த ேவைல இப்ேபா ெதாிகிற . அதற்கு தல்
நடப்ப தான் - காத்தி ப்ப - அ தான் நி த்தம் அல்ல ஓய் . அந்த நி த்தம்தான்
லயத்ைத
ைமயாக்கு கிற . அதன் அழைக ெவளிேய ெதாியைவக்கிற .
உங்கள் நாடகங்களில் இந்த அம்சங்கள் இ க்கேவண் ம் என்பைத எப்ப

உ தி

ெசய் ர்கள்?
நாடகக் கைலஞர் வட்டாரத்தில் ஒ

வழக்கு இ க்கிற . 'நாடகா

சிாியர் உயிேரா இ க்கும்ேபா அவர் நாடகத்ைத ேமைட ேயற்றாேத'
அப்ப . நாடகாசிாியர் ைன ம் வசனங்கள் ேமேலாட்ட மானைவ. ஒ
இயக்குனாின் ேவைல, ந காின் ேவைல அந்த வசனங்க க்கு அ யிேல ேபாய் அந்த
உணர் கைள ேமைடச்சித்திரமாக மாற் வ . இ ந கரா ேலேய
ம்.
நாடகாசிாியர் ஒத்திைக அைறயில் இ ந் கு க்கீ ெசய் ெகாண்ேட இ ப்பார். ஒ
எ த்தாளர் எப்ப தன் உணர்ைவ எ த்தாக்குகிறாேரா அ ேபால எ த்ைதக்
காட்சியாக்குவ தான் நாடக் கைலஞ ைடய க்கியமான பணி. வழக்கமாக ஆங்கில
வழி நாடகங்களில் நாடகாசிாியர் ஒ ராசாேபால. எங்கள் நாடக ைற அப்ப யல்ல.
எ த் எவ்வள
க்கியேமா அவ்வள
க்கியம் காட்சிப் பாிமாணத் க்கும்
த ேவாம். ெசக்ேகாைவ - இந்த உலகத் சிறந்த நாடகாசிாியர்களில் அவ ம் ஒ வர் நாங்கள் எ த் ச் ெசய் ம்ேபா அவ ைடய வசனங்கைள அப்ப ேய
பி த் க்ெகாள்ேவாம். ஆனால் உண்ைமயில் எங்க க்கு சவாலாக அைமவ அவர்
கைதகளில் ேமேல ெதாியாமல் ைதந் கிடக்கும் உலைகக் கண் பி ப்ப .
உங்கள் நாடகங்கள்

லம் ஏதாவ

ெசய்தி ெசால்ல வி ம் கிறீர்களா?

நீங்கள் ேபைனைய எ த் ேபப்பாில் எ
கிறீர்கள். அ எ த்தாளாின் ேவைல.
நீங்கள் ெசால்லேவண் யைத அப்ப ச் ெசால்கி றீர்கள். நாங்கள் உடம்பினால்
எ
பவர்கள். ஒ ேமைடயில் உடம் பினால் எ
பவர்கள். ஆகேவ எங்க க்கும்
ெசால்ல ஒ ெசய்தி இ க் கிற . ைபத்தியக்காரத்தனமாக மா ம் உலகத் க்கு
நாங்கள் ெசால் ம் ெசய்தி ஒன் தான். சகிப் த்தன்ைம, ெமன்ைம. எங்கள் நாடகங்கள்
ெசய்தி ெசால்வதற்காக உ வாக்கப்ப பைவ அல்ல. யாராவ எங்கள் நாடகத்ைதப்
பார்த் அவர்க க்கு ெசய்தி ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல என்றால், அ பரவாயில்ைல.
ஆனால் நாங்கள் ஒ சகிப் த்தன்ைம ெகாண்ட ெமன்ைமயான ச தாயத்ைத
உ வாக்கேவ வி ம் கிேறாம்.
உங்கள் நாடகங்களில் ஒத்திைககைள தி ம்பத் தி ம்ப பார்த்
ெசய் ெகாண்ேட இ ப்பதாக ெசால் யி க்கிறீர்கள். எப்ெபா
இ தி உ வம் கிைடத் விட்ட

என்

தீர்மானிக்கிறீர்கள்?

மாற்றங்கைள
அல்ல எப்ப
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மிக ம் க னம். கைலஞ க்கு தி ப்தி ஏற்ப வேத இல்ைல. ெசக்ேகாவின் ஐந்
சி கைதகைள ஒன்றாக்கி அதற்கு ஒ நாடக உ வம் ெகா த்ேதாம். அதன்
ஒத்திக்ைகைய 200 தடைவ பார்த்ேதாம். அதிேல பல னமான பகுதிகைளெயல்லாம்
தி ப்பித் தி ப்பி ெசம்ைமயாக்கி ேனாம். பிரச்சிைனயான பக்கங்கைள மீண் ம்
எ திேனாம். எங்க ைளேய மாறிமாறி ேகள்விகள் ேகட்ேடாம். எல்லாக்
ேகள்விக க்கும் தி ப்தியான பதில்கள் கிைடத்தனவா என் உ தி ெசய்த பிற்பா
கைடசியில் ஒ கட்டம் வ ம், குைறபா கள் ஒன் ம் காணாத நிைல. அப்ேபா
அைத ஏற் க்ெகாள்ேவாம். தி ப்தி என் ெசால்லமாட்ேடாம் - குைறபா கள்
இல்லாத நிைல என் ேவண் மானால் ெசால்லலாம்.
உங்கள் மன க்கு
ச்சம்மதம் கிைடத்த பிறகுதான் நாடகத்ைத
ேமைடேயற் வதாகக் கூறியி க்கிறீர்கள். அப்ப ெயன்றால் பார்ைவயாளர்க

ைடய

க த்ைத நீங்கள் சட்ைட ெசய்வதில்ைல, அப்ப த்தாேன?
நாங்கள் ஒ நாடகத்ைத த ல் தயார் ெசய் ம்ேபா அைத சைப எப்ப
ஏற் க்ெகாள் ம் என் எங்க க்குத் ெதாியா . பார்ைவயாளர் க க்கு நாடகம்
ேபா வ
க்கியம், ஆனால் அ அவர்க க்காக அல்ல. எங்க க்குப் பி த்தைத,
எங்க க்குத் தி ப்தி த ம் ஒன்ைறத் தான் நாங்கள் ேமைடேயற் கிேறாம்.
ஏெனன்றால் பார்ைவயாளர் க க்கு என்ெனன்ன பி க்கும் என்ப எங்க க்கு
ன்கூட் ேய ெதாியா . நாடகத்ைத நாங்கள் ேமைடேயற்றிய கணத்தி
ந் அ
அைவயின க்குச் ெசாந்தமாகிவி ம். அ ஒ ெபாிய சவால். ஆனால் ன்னா ேய
அைவயின க்கு என்ன பி க்கும் என் பார்த் ச் ெசய்ய
யா . உனக்கு என்ன
பி க்கும் என்ப தான் க்கியம்.
சிலர் ேகட்பார்கள், நாடகத்தின் நீளம் எவ்வள என் . நான் ெசால்ேவன்,
ெதாியா . இரண் மணித்தியாலத் க்கு ேமல் இ க்கக் கூடா என்பார்கள். இ
என்ன

வியில் காட் ம் சாியாக 22 நிமிடம் எ க்கும் அெமாிக்க (sitcom)

சிட்ெகாம்மா? மிக ம் இ க்கமான சில சட்டதிட்டங்க
ேபாட
யா .

க்கு உட்பட்

நாடகம்

நான் இைளஞனாக இ ந்தேபா பாாிஸுக்கு ஒ நாடகம் ெகாண் ேபாேனன்.
அங்ேக நாடகத் ைறயின் உச்சத்தில் இ ந்த ஒ ெபாியவைரப் பார்க்க
வி ம்பிேனன். ஆனால் அவைரச் சந்திக்க
ய வில்ைல. அவைரச்
சுற்றியி ந்தவர்கள் கடத்திக்ெகாண்ேட இ ந்தார்கள். இப்ப ஐந் வாரமாகக்
கடத்தினார்கள். இ தியில் அவைரச் சந்தித் நாடகத்ைதப் ேபாட் க் காட் ேனன்.
அவர் ஒன் ேம ேபசவில்ைல. இத்தா க்குப் ேபாகச்ெசான்னார். இத்தா யில்
உண்ைமயான ரசிகர்கள் கிைடப்பார்கள். அவர்கள் ஒேர சத்தம் ேபாட்டப நாடகம்
பார்ப்பார்கள். எங்க க்கு நிைறயக் கற் த் தந்தார்கள். மாறாக ெஜர்மன் சைப ஒ வித
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உணர்ைவ ம் கத்தில் காட்டா . சப்ெபன் ஆகிவிட்ட . ஆனால் நாடகம்
ந்தேபா எ ம்பி நின் ஆரவாரமாக ைகதட் அமர்க்களப் ப த்திவிட்டார்கள்.
ஆகேவ உங்கள் ேகள்விக்குப் பதில், நாங்கள் நாடகம் ேபா வ
ஆழ்மனதின் பரவசத்திற்காகத்தான், அ
நல்லாயி க்கும்.
அபத்த நாடகம் (Absurd Theatre) என்

எங்கள்

சைபேயா க்கும் பி த்தால் இன்

ெசால்கிறார்கள். அ

ம்

பற்றி உங்கள் க த்

என்ன? நீங்கள் அைதச் ெசய்தி க்கிறீர்களா?
நான் பல்கைலக் கழகத்தில் ப த் க்ெகாண்

ந்தேபா

Eugene Ionesco, Samuel

Beckett ேபான்றவர்களின் பைடப் கைள ேமைடேயற் றியி க்கிேறன். நான்
அவற்ைற அபத்தம் என் நிைனப்பேதயில்ைல. என்ைன ற்றி ம் அைவ
பாதித்தி ந்தா ம் மாணவ காலம் தாண் ய பிறகு நான் அவற்ைற ேமைட
ஏற்றினதில்ைல. Ionescoவின் காண்டா மி கம் உயிர்ப்ேபா

இ க்கும். ஆனால்

எனக்கு ெசக்ேகாைவ இன் ம் நல்லாகப் பி க்கும். அவ ைடய கூர்த்த ட்ப ம்,
சர்ாிய ச ம் என்ைனக் கிளறிவி கிற . எனக்குள்ேள இ ப்பவற்ைற ெவளிேய
எ த் ப் ேபா கிற . ஆனால் நான் இங்ேக ஒ ெகா ையப் பி த் ஆட்டவில்ைல.
உங்கள் நாடகம் ேமைட ஏறியேபா , நாடகப் பிரதிைய ஒ வராவ
ைவத்தி ந்தைத நான் காணவில்ைல. நிைன ட் பவர்கூட ஒ கம்
இயக்கியப ேய இ ந்தார். நாடகப் பிரதிைய எப்ப
கைத ெதாி

ட்டைர ைவத்

தயார் ெசய்கிறீர்கள்?

ெசய்வ தான் ஆரம்பம். அதில் பங்குெகாள்

ம் ந கர்கள் எல்லாம்

கைதைய பல தடைவ ப ப்பார்கள். அதற்கு பிறகு கலந் ைரயாடல், விவாதம், அலசல்
என் ெதாட ம். ஒவ்ெவா வ ம் தங்க க்குத் ேதான்றியைத ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்வார்கள். எங்கள் கால்களில் நிற்கும்ேபா தான் நாங்கள் ேபசேவண் ய
வசனங்கள் பிறக்கும். ஒவ்ெவா வ ைடய எண்ண ம் கூ வர காட்சி அைமத் ப்
பார்ப்ேபாம். வசனங்கைள மீண் ம் மீண் ம் தி த்தி அைவ தி ப்தி த ம் வைரக்கும்
ெசம்ைமப்ப த் ேவாம். ெமல் ய எ ம்
வ ெமான் ெதாிய ஆரம்பிக்கும்.
அப்ேபா தான் தல் தலாக கம்
ட்டாில் பதி ெசய்யத் ெதாடங்குேவாம்.
ஆரம்பத்தில் அேநக மாற்றங்கள் நிக ம். நாளைடவில் இ தி உ வ ம் அதற்ேகற்ப
காட்சி அைமப் ம், வசன ம், அைச ம் ைககூ ம். இ
ேநர்த்தியான வ வம் கிைடக்கும்.
ஒ

வளர்ந்

நாடகத்ைத உ வாக்க எத்தைன நாட்கள் எ ப்பீர்கள்?

வளர்ந்

ஒ
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ெசக்ேகாவின் சி கைதகைள நாடகமாக்கும்ேபா
வாசிப்பி

ம், விவாதங்களி

தல்

ம் கழிந்தன. அைதத் ெதாடர்ந்

ன்

மாதங்கள்

பதிெனா

ேநர ஒத்திைக நடந்த . சராசாி 15 மாதங்கள் ேவைல என்

மாதங்கள்

ெசால்லலாம்.

அேத மாதிாி 'ஆறாம் வார் ' இன் ம் ெகாஞ்சம் கூ ய ேநரம் எ த்த . இ 43
பக்கம் நீளமான கைத. ட்பமான மனவியல் சம்பந்தப் பட்
ப்பதால் தத் வ
விசாரைணக் காட்சி அைமப் கள் க னமாக இ ந்தன. அதனால் 18 மாத
உைழப் ேதைவப்பட்ட .

ேநர

உங்கள் நாடகங்களில் (props) 'ேமைட ைடைமகள்' பிரதானமான அங்கம்
வகிக்கின்றன. கற்பைனயி ம் நிைனத்திராத வைகயில் அைவ பயன்ப த்தப்
ப கின்றன. உங்கள் ெவற்றியின் ரகஸ்யம் கூட ேமைட உபகரணங்கள் என்
ேபசுகிறார்கள். எப்ப
எனக்கு ஒ

இந்தப் பயிற்சி கிைடத்த ?

வயதாக இ ந்தேபா

என்ைன என் அம்மாவிடம் இ ந்

பிாித் விட்டார்கள். அப்பாவிடேம 27 வ டங்களாக நான் வளர்ந்ேதன். வாழ்வில்
இத்தைன வ டங்கைளக் கழித்தபின்னர் என் அம்மாைவ நான்
அவர் ெசான்ன கைத ேவ

மாதிாி இ ந்த . இப்ெபா

தன் ைற சந்தித்தால்,

27 வ டங்க

க்குப்

பிறகுதான் எனக்கு '
க்கைத ம்' கிைடத்த . நாடகாசிாியர் எ தியி ப்ப
ேமேலாட்ட மாகத்தான். கைலஞனின் ேவைல ேமைடயில்
க்கைதயின்
பாிமாணத்ைத ம் த வ ; ஆழத்தில் ேத
அ பவமாக மாற் வ .
ேமைட உபகரணம் ஒ

பத்ைத ம் மகத்தான கைல

க விதான். அைவ ேமைடயில் ேதான் ம் ஒவ்ெவா

ைற ம் கைதைய ேமெல த் ச் ெசல்லேவண் ம், மாறாக தைடயாக
இ க்கக்கூடா . உதாரணமாக 'In the Ravine' நாடகத்தில் ெசங்கல்கைள
ேமைடயிேல ெகாண் வந்ேதாம். அைவ பாரமாக இ ந்தன; ைககைள உராய்ஞ்சின;
எங்கைள ைபத்தியமாக அ த்தன. ஆகேவ அைத உதறிவிட் நாடக ஒத்திைகைய
ெதாடர்ந்ேதாம். ஆனால்
யவில்ைல. தி ம்ப ம் ெசங்கல்கைளக்
ெகாண் வரேவண் வந்த . அவற் டன் ேவைல ெசய்வதற்கு எங்கைள
ேதர்ச்சி ள்ளவர் களாக மாற்றிக்ெகாண்ேடாம். கைத மா வேத இல்ைல. அ அங்ேக
சம்மணமிட் உட்கார்ந்தி க்கிற . அைதக் ெகாண் வ ம் க வியா கேவ props ஐ
பார்க்கேவண் ம். ஒ நாடகத்தில் சூட்ேகஸ் ெதாடர் இைழ யாக நாடகம்
வ ம்
வந் ெப ம் ெவற்றி ெபற்ற . 'ஆறாம் வார் ' நாடகத்தில் த்தகங்கள் வ ம்.
எவ்வள அவசியேமா அவ்வளவிற்கு அைவ வ ம்.
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உங்கள் விமர்சகர்கைள எப்ப
ஒ

எதிர்ெகாள் ர்கள்?

கைலஞனாக நீ உனக்கு என்ன ேதைவ என்பைத அ க்க

ெசால் ப்

பார்க்கேவண் ம். உனக்கு என்ன ேவண் ம்? கழா, ெசல்வமா அல்ல

ெவற்றியா?

மிேஷ ம் நா ம் 24 வ டங்க க்கு ன்பாக இந்தக் கு ைவ ஆரம்பித்தேபா
இந்தக் ேகள்விைய எங்களிடேம தி ப்பித் தி ப்பி ேகட் க்ெகாண்ேடாம். இைத
நாங்கள் ெதாடர்ந் ெசய்வதற்கு க்கியமான காரணம் இ எங்க க்குப்
பி த்தி க்கிற . இ ஒ
வைடயாத உள்ேநாக்கிய ேதடலாக இ ப்ப ஆ தல்
ெகா க்கிற . இைத எங்களால் ெசய்யாமல் இ க்க
யவில்ைல.
ஓர் இந்திய ஞானி ( பகவத்கீைதயாக இ க்கலாம்) கூ கிறார், 'பலைன
எதிர்பார்க்காமல் ேவைல ெசய். ெவற்றிைய எதிர்பார்க்காமல் ேவைல ெசய்.
பல க்காக ேவைல ெசய்பவன் அவலத்தி
ந் மீள்வேத இல்ைல.' நா
ஷ ம் அ க்க எங்கள் உள்மனங்கைள ஆராய்ந்தப ேய இ க்கிேறாம்.

ம் மி§
யிஸ்

ஜாேவய்ஸ் என்ற பிெரஞ்சு ந கர், இயக்குனர் ெசால்வார், 'மக்கள் காசு ெகா த்
நாடகத்ைத விமர்சிப்பார்கள்; ஆனால் விமர்சகேரா அந்த ேவைலைய தனக்கு கட ள்
ெகா த்ததாக எண்ணி ெசயல்ப வார்.
Woody Allen என்ற ந கர் ெசான்னார், 'ஒ

விமர்சகர் 'நாடகம் நல்ல ' என்

ெசான்னால், நீ அைத நம்பினால் அவர் 'கூடா ' என்

ெசான்னா

ம் நீ நம்பித்தான்

ஆகேவண் ம்.' ஆகேவ உன் பார்ைவ விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக
இ க்கேவண் ம்.
நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்ைகைய திேயட்ட க்காக அர்ப்பணித்தவர்கள். எங்க க்கு
நாடகவியல் பற்றி மற்றவர்க க்கு ெதாிந்ததி ம் பார்க்க கூடத்ெதாி ம். அவர்கள்
அறிந்த மிகச் ெசாற்பேம. ஆனால் அைத நிராகாிக்கக்கூடா . திேயட்டாின்
வளர்ச்சிக்கு விவாதம் ேதைவ - மக்கள் ேதைவ.
உங்கள் கு வினர் ஒ வர் ேபட்

ஒன்றில் உண்ைமயான நாடகத்தில் 'நாலாவ

சுவர் இல்ைல. சைமயலைற தண்ணீர் ேபாக்கி இல்ைல, ேசாபா இல்ைல' என்
ெசால் யி க்கிறார். அைதக் ெகாஞ்சம் விாிக்க
ேமைடயில்

ன்

சுவர்கள் இ க்கின்றன. பின்

மா?
க்கும், இரண்

பக்கங்களி

ம்.

ஆனால் நாலாவ சுவர், ேமைடக்கும் அைவயின க்கும் இைடயில் இல்ைல.
நாடகத்தில் அைவயின ம் ஓர் அங்கேம. சில நாடகங்களில் அைவயில் இ ந் ஒ வர்
ேமைடக்கு வ வார். இ ஒ உத்தியல்ல. ேமைடக்கும் அரங்கத் க்கும் இைடயில்
இ க்கும் நாலாவ சுவைர உைடக்கும் யற்சிதான்.
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அ ேபாலேவ ேமைடக் காட்சிகள். மிகக் குைறந்த ேமைட அைமப்பில் மிகச் சிறந்த
காட்சிைய எ ப் வ தான் நாடகக்கார ைடய சவால். நாடகம் என்ப ெவளிேய
இ ந் கிைடப்பதல்ல; உள் க்கு இ ந் வ வ . கிேரக்க ன்பியல் நாடகங்களில்
உனக்குள்ேள ட் யி க்கும் சி ஷ் கைள ெவளிேய வி என் ெசால் த்
த வார்கள். ேபசும் வசனம்கூட இரண்டாம் பட்சம்தான். எங்கள் நாடகப் பட்டைறயில்
இைத அ த்தமாகக் கூ ேவாம். நகர்
அதி
ந் வசனம் பிறக்கும்.
உங்க
ெசால்

தல், வசனம் பின் என் . உடல் அைச ம்.

ைடய சமீபத்திய நாடகம், ெசக்ேகாவின் 'ஆறாம் வார் ' பற்றி
ங்கள்?

ெசக்ேகாவின் இரண் நாடகங்கைள ஏற்கனேவ ேமைடேயற்றி விட்ேடாம்.
ெசக்ேகாவ் எங்கைள பி த் க்ெகாண்
க்கிறார். எங்களால் உதற
யவில்ைல.
அதனாேல ன்றாவ நாடகம் ேபா வதாக
ெசய்ேதாம். ெசக்ேகாைவ பல
தடைவ ம வாசிப் ெசய் Ward 6 கைதையத் ேதர் ெசய்ேதாம். அ 43
பக்கங்கைள நிரப்பிய நீளமான கைத. அதாவ நாடகமாக்குவதற்கு நிகழ் கள்
குைறந் , மனித தத் வம் நிைறந்த . இதன்

ரணமான உ வத்ைத எப்ப

ேமைடயிேல ெகாண் வ வ ? ெபாிய சவால். அ மட் மல்ல, இதற்கு ன் ெசான்ன
ைற கைளப் பின்பற்றாமல் திய ைறயில் ெசால்ல ம்
ெசய்ேதாம்.
தல் ேவைலயாக இந்த கைதயின் சாரத்ைதக் கண் பி க்க ேவண் ம். பிறகு
அதி
ந் கட் மானங்கைள எ ப்பலாம். எங்க க்கு சந்ேதகம்
ேதான் ம்ேபாெதல்லாம் ம ப
ம் சாரத் க்கு ேபாய் அங்ேகயி ந் தி ம்ப ம்
ெதாடங்குேவாம். சாரத்தி
ந் ந விவிடாமல் இ ப்பதில் கவனமாக இ ப்ேபாம்.
ஒ

ெஜர்மன் இயக்குநாின் நாடகம்

ந்தேபா

ஒ வர் அவாிடம் வந்

'உங்கள்

பிம்பங்கள் அழகாக வந்தி ந்தன' என் கூறினார். அதற்கு அவர் 'பிம்பங்கள் அழகாக
வ வதற்கு நாங்கள் நாடகம் ேபாடவில்ைல. ஒ கைதையச் ெசால்வதற்காக
ெசய்கிேறாம்' என்றாராம். அ ேபால பிம்பங்கள் நன்றாக அைமந்தால் அ
கைதேயா ஒட் யதாக இ க்கேவண் ம்.
ரஸ்யாவின் மிகச் சிறந்த பைடப்பாளி என்

ெமச்சப்ப ம் Dostoevsky இறந்தேபா

ெசக்ேகா க்கு வய 21. அவர் ெடாஸ்ேராவ்ஸ்கிைய ப த்த கிைடயா . நண்பர்கள்
எல்லாம் அவைர ப க்கும்ப வற்
த்தினார்கள். ெசக்ெகாவ் ப த் விட்
ெசான்னார், ெடாஸ்ேராவ்ஸ்கி
overwritten. ஆகேவ அ

ம் ஒ

ைவத் தாண்

எ

பிரச்சிைன எங்க

கிறார் என் . அதாவ
க்கு. நாங்கள் ெசால்லவந்தைத
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தாண் ப் ேபாய்விடக்கூடா . பல தடைவ மாதிாி யற்சிகள் ெசய்
இந்த நாடகத்ைத ேமைட ஏற் வதற்கு சம்மதித்ேதாம்.

பார்த்த பிறேக

ேடால்ஸ்ேடா ம் ெசக்ேகா ம் சமகாலத்தவர்கள், நண்பர்கள். ஆனால்
ேடால்ஸ்ேடா க்கு ேசக்ஸ்பியைரப் பி க்கா ; ெசக்ேகாைவப் பி க்கும். இைத எப்ப
எ த் க்ெகாள்வ ?
ேடால்ஸ்ேடா ம் ெசக்ேகா ம் நண்பர்கள், ஆனால் ேடால்ஸ்ேடாய் 32 வய
த்தவர். ேசக்ஸ்பியாில் நம்பகத்தன்ைம இல்ைல என்ப குற்றச்சாட் . அைத
நாங்கள் ெபாிசாக எ த் க்ெகாள்ளக்கூடா . இைத நாங்கள் அதிகமாக
கி
ஆராய ம் கூடா . ஒ வித சந்ேதகத் க்கும் இடமில்லாமல் 500 வ டங்க
வாழ்ந்த ேசக்ஸ்பியர் எங்க
ஒப்பற்ற நாடகாசிாியர்.

க்குக் கிைடத்த ஈ

க்கு

ன்

இைணயில்லாத ஆங்கிலக் கவி;

ேடால்ஸ்ேடாய் தன் ைடய கைதகளிேல எல்லாம் தனக்கு பிரதானமான
பாத்திரங்கைளக் ெகா ப்பார். ெசக்ேகாைவப் பார்த்தீர் களானால் அவர் தனக்கு
ெகா ப்ப
க்கியமில்லாத பாத்திரங்கள். ேடால்ஸ்ேடாய் வாழ்ந்தேபா கூட
ேடால்ஸ்ேடா க்கு பிறகு ரஸ்யாவின் சிறந்த பைடப்பாளி ெசக்ேகாவ்தான் என்ப
அந்தக் காலத்திேலேய ஒத் க்ெகாள்ளப்பட்ட விடயம். மனிதன் ஒ
திர். அைத
வி விக்க ேவண் ம் என்ப தான் ெசக்ேகாவின் ேதடல். அவ ைடய கைதகள் ஒ
ைவ ேநாக்கி ேவகத்ேதா ெசல் ம்ேபா அதன்
தன் ைகையவிட் ப்
ேபாய்வி கிற என் ெசக்ேகாேவ ெசால் யி க் கிறார். ஒ கட்டத்தில்
பாத்திரங்கள்தான் கைதைய நகர்த் கிறார்கள். ெசக்ேகாைவ ஆழமாகப் ப ப்பவர்கள்
அவர் எ த்தில் அ இைழயாக ஓ வ
ம க்கமாட்டார்கள்.
உங்க

'மனித வி தைல' என்பைத

க்கு ஒத்திைக ேநரம் ெந ங்கிவிட்ட . இ தியில் ஒேரெயா

நல்ல நாடகம் எப்ப

ேகள்வி. ஒ

உன்னதமான நாடகமாக மா கிற ?

நல்ல க ப்ெபா
ம், காட்சிப் பாிமாண ம், லய ம் ெபா ந்தி விட்டால் நல்ல
நாடகம் கிைடத் வி கிற . ஆனால் ஒ நல்ல நாடகத்ைத உன்னதமாக்குவ
இன் ம் திறமான க ேவா, இன் ம் திறமான காட்சி அைமப்ேபா, லயேமா அல்ல.
உைழப் தான். உைழப் என்றால் அலசி அலசி ஒவ்ெவா அம்சத்ைத ம்
க்கமாகப் பார்ப்ப . இன்ெனா விதத்தில் ெசான்னால் கண் க்குத் ெதாியாத
சி சி அம்சங்கள்தான் ஒ நாடகத்ைத உன்னதமாக்கும். ஒ வசனத் க்கும் அ த்த
வசனத் க்கும் இைடயில் எவ்வள

இைடெவளி ேவண் ம்? ஐந்

ெசக்கண்டா, ஆ

ெசக்கண்டா? இந்த ஒ விடயத்ைதப் பற்றி நாங்கள் ஒ மணி ேநரம் விவாதித்
இ ப்ேபாம். ஆனால் பார்ைவ யாளர்க க்கு அ ெதாியா . மனேநாய்
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ம த் வமைனக் கட் ல்கள் திறந்த ேமைடயில் ஒ ேவகத் டன் தள்ளப்பட்
ேமைடமீ வந் நிற்கும். அந்த ஒ காட்சி அைமப் நா மணி ேநரங்கைள வி ங்கி
யி க்கும். ஒ ெசக்கண்ட் பிந்தி கட் ல் ேமைடயில் ேதான்றினால் யா க்குேம
ெதாியா . ஆனால் அ எனக்குத் ெதாி ம்.
இப்ப எங்கள் உைரயாடல் ஒ
க்கு வந்த . எங்கள் சந்திப்பின் நிைனவாக
ஒ படம் எ க்கலாம் என் கூறிேனன். ஆனால் படம் பி ப்பதற்கு யா ேம இல்ைல.
உணவகத்தில் ேவைல ெசய்த ஒ வர் சம்மதித்தார். ஒ படம் எ த்தபிறகு டீன்
இன்ெனான் எ க்கச் ெசான்னார். அவர் என் ைடய ைககைளப் பி த் கு க்கி
விைட ெபற் க்ெகாண் ம ப
ம் பாதியில் விட் வந்த ஒத்திைகையத்
ெதாட வதற்காகப் றப்பட்டார்.
ஒ
ட்பமான நாடகத்தின் ெவற்றிக்கான காரணம் என் அவர்கைடசியாகச்
ெசான்ன என் மனத்திேலேய நின்ற . சின்ன சின்ன ட்பமான அம்சங்கள்.
சாதாரணமாக இைவ பார்ைவயாளர்கள் கண்ணில் படா . ஆனால் அைத
இயக்கியவ க்குத் ெதாி ம்.
ேரானி ெமாாின் என்பவர் ஓர் அெமாிக்க இலக்கியக்காரர். க ப்பினப் ெபண்மணி.
1993 ஆண் ல் இலக்கியத் க்கான ேநாபல் பாிசு ெபற்றவர். அவ ைடய
தகப்ப ைடய ேவைல உேலாகத் தக கைள உ க்கி ஒட் வ . அந்த ேவைலைய
அவர்
மனேதா ஒ கைலத் தன்ைம டன் ெசய்
ப்பார். ஒ
ைற ேரானி
சி மியாக இ ந்த ேபா அவ ைடய தகப்பன் தான் உேலாகங்கைள ஒட் ம்ேபா
அைவ அ ைமயாக அைமந்தால் தகட் ன் பின் றம் தன் ெபயாின் தல் எ த்ைதப்
ெபாறித்
இ ப்ப

ைவப்பதாகக் கூறினார். அப்ெபா
ஒ வ க்கும் ெதாியாேத' என்

'ஆனால், மகேள அ

மகள், 'ஐேயா, டா

அ

அங்ேக

கூறினாள். அதற்கு அவர் ெசான்னார்,

எனக்குத் ெதாி ம்.'

உன்னதம் என்ப சி சி அம்சங்கைளக் ெகாண்ட தான். அ இ ப்ப அந்த
அம்சங்கைள ைவத்தவர்க க்கு மட் ேம ெதாி ம். ஒ கைலயின் ெவற்றியின்
ரகஸ்யம் எனக்குப் ாிந்த ேபால பட்ட . உணவகத்தில் அப்ேபா இன் ம் சில
தியவர்கள் வந் ேசர்ந் ெகாண்டார்கள். 150 வ டங்க க்கு ன் வாழ்ந்த ஒ
பிெரஞ்சு இலக்கியக்காராின் ஞாபகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த உணவகத்தில்
இைரச்சல் கூ ய . நான் குதிைர லாயக் கத கைளத் தள்ளிக்ெகாண் ெவளிேய
வந்ேதன். ேரா அைமதியாகக் கிடந்த .
------------------------
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13. மாதம் இரண்

டாலர் - ேடவிட் ெபஸ்ெமாஸ்கிஸ் – ேநர்காணல்

அந்த எ த்தாளைர எப்ப
ம் சந்திக்கேவண் ம் என்
வயதிேலேய நடாஷா என்ற சி கைதத் ெதாகுப்ைப ெவளியிட்

ெசய்ேதன். ப்ப
உலக பிரபல்யம்

ெபற்றவர். ெபயர் ேடவிட் ெபஸ்ெமாஸ்கிஸ் (David Bezmozgis). நி ேயார்க்கர்
பத்திாிைக அவைரப் பற்றி எ தி அவ ைடய கைதைய பிரசுாித்த . ைடம் பத்திாிைக
அவ ைடய த்தகத்ைதப் கழ்ந் தள்ளிய . இவர் ஏ வயதாயி க் கும்ேபா
ெபற்ேறா டன் கனடா க்கு கு ெபயர்ந்தார். இவைரச் சந்திப்பதற்கு கடந்த ஆ
மாதங்கள் நான் க ம் யற்சி எ த்ேதன். அவ ைடய பதிப்பகத் க்கு
எ திப்ேபாட்ேடன். பதில் இல்ைல. அவ ைடய ட் க்கு ெட ேபான் ெசய்ேதன்.
அ அவ ைடய அம்மா
.
அவர் தகவைல மட் ேம எ த்தார். அவர் சி ஷ் இலக்கியம் கற்பிக்கும் பல்கைலக்
கழகத் க்கு எ திேனன். பதில் இல்ைல. ெட ேபானில் தகவல் விட்ேடன். ஒ
சினிமா ந ைகைய நி பர்கள் ரத் வ ேபால ரத்திேனன். இ தியில் இனிப்
பிரேயாசனமில்ைல என் மனம் ேசார்ந்தேபா ஒ நாள் அவாிடமி ந் பதில்
வந்த . இந்த உணவகத்தில், இன்ன நாள், இத்தைன மணிக்கு என்ைனச் சந்திக்க
வி ம் வதாக. நாேல நா வாிகள் ெகாண்ட அந்தக் க தத்ைத, ேவ ஏதாவ
ெபா ள் இ க்குேமா என்ப ேபால தி ம்பத் தி ம்ப ப த் ேதன். அவ க்காகத்தான்
நான் காத்தி ந்ேதன். சாியாக ஏ

மணிக்கு வந்தார். இலங்ைக, ெகாக்குவில்

கிராமத்தில் பிறந்

ம்,

வளர்ந்த நா

ந்திய ேசாவியத்

னியனின் பகுதியாகிய

லற்வியாவின் ாீகா கிராமத் தில் பிறந்த அவ ம், கனடாவின் இந்தப் ள்ளியில்
சந்தித் க் ெகாண்ேடாம். அலம்பிய ப்ேபால பளிச்ெசன் இ ந்தார்.
வங் கைள
மைறக்காத நீள்ச ரக் கண்ணா . ெவள்ைள ாீ ேசர்ட், க ப் கால்சட்ைட. சிேநக
பாவத் டன் ைகெகா த்தார். த்தவர்கைள மதிக்கும் பண் இ ந்த . நான் ேகள்வி
ேகட்பதற்குப் பதிலாக அவர் ேகள்விகைளத் ெதா த்தார். நான் எங்ேகயி ந்
வ கிேறன். என்ன ெசய்கிேறன். எதற்காக அவைர

ரத்தித்

ரத்திப் பி த்ேதன்,

இப்ப இப்ப . அவர் எனக்குக் ெகா த்த அ ைமயான 120 நிமிடங்கைள அவேர
வி ங்கிக்ெகாண்
ந்தார். நான் ஒ ப்பதி பட்டைன அ க்கி ேபட் ைய
ஆரம்பித்ேதன்.
கனடா க்கு கு ெபயர்ந்தேபா உங்க க்கு வய ஏ . ெபற்ேறா டன் அகதியாக
லற்வியாவில் இ ந் வந்தி க்கிறீர்கள். அப்ெபா
உங்க க்கு ஒ வார்த்ைத
ஆங்கிலம் ெதாியா . உங்கள் ஆரம்பகால வாழ்க்ைகையப் பற்றி ெகாஞ்சம்
ெசால் ங்கள்.
பல வ டங்கைளக் கடக்க ேவண் யி க்கிற . நாங்கள் இங்ேக கு
ெபயர்ந்தேபா

கஷ்டம் என் ெபற்ேறா க்குத்தான். என் அப்பா க்கு வய

44;
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அம்மா க்கு வய 30. நான் ஆ மாதத்தில் ஆங்கிலத்ைத கற் க்ெகாண் விட்ேடன்.
அவர்கள் நீண்டகாலம் எ க்கேவண் இ ந்த . அவர்கள் த மா ம் இடங்களில்
அவர்க க்கு உதவி ெசய்த ஞாபகத்தில் இ க்கிற . எனக்கு சி வயதிேலேய வட
அெமாிக்க எ த்தாளர்களில் ஆர்வம் இ ந்த . நான் Philip Roth, Mordecai Richler
ேபான்றவர்கைள வி ம்பிப் ப த்ேதன். பி ப் ெராத் எ திய "குட்ைப ெகாலம்பஸ்'
த்தகத்ைத ப த்தி ப்பீர்கள். இ பல வி
கள் ெபற்ற . இவர்க ைடய
எ த் த்தான் த ல் என்ைன எ த் ப் பக்கம் இ த்த . இ தவிர ேஜான்
ஏர்விங்ைக எனக்கு மிக ம் பி க்கும். அவ ைடய பிரபலமான நாவல் A widow for one
year. ஆரம்ப காலங்களில் E.Cummings ஐ ம் ப த்ேதன். இவ ைடய கவிைதகள்
என்ைன பிரமிப் ட் எனக்குள் இ ந்த எைதேயா தட் எ ப்பின. அப்ப த்தான்
ெம வாக என இலக்கிய ஆர்வம் ண்டப்பட்ட .
நீங்கள் எப்ெபா

ஒ

எ த்தாளராக வரேவண் ம் என்

ெசய்தீர்கள்?

எனக்கு எ த வி ப்பம் இ ந்த . எ த்தாளராக வர ஆைச இ ந்த . ஆனால்
எனக்கு ஒ எ த்தாளைர ம் ெதாியா . அவர் க க்கு எப்ப வ மானம்
கிைடக்கிற என்ப ம் ெதாியா . இ ஒ க னமான காாியமாகப் பட்ட . ஒ
ேநர எ த்தாளனாக என்ைன பாவிக்கத் ெதாடங்கிய என் ைடய "நடாஷா'
சி கைதத் ெதாகுப்ைப பதிப்பாளர்க க்கு விற்றேபா தான். என் ைடய ைளயில்
நீ எவ்வள எ திக் குவித்தா ம் எ த் வ மானத்தில் நீ சீவிக்கலாம் என்றால்தான்
உன்ைன ஒ
ேநர எ த்தாளன் என் அைழக்கலாம் என் பட்ட . நான்
எ
வைத நி த்தேவ இல்ைல. பதின்ப வத்தில் இ ந் கவிைத எ தி வ கிேறன்.
அைவ இன் ம் இ க்கின்றன. பல்கைலக் கழகத்தில் ைழந்த ம் சி கைதகள் எ தத்
ெதாடங்கிேனன். அவற்ைற அ ப் வ ம் அைவ தி ம் வ ம் வழக்கமாகின. இ ப
வயதில் இ ந் இன் வைர எ
கிேறன். ஆனால் என் எ த் இப்ேபா தான் அச்சு
காண்கிற .
நீங்கள் விட்

வந்த நாட் ல் உலகத்

தைல சிறந்த எ த்தாளர்கள் எல்லாம் பிறந்

எ தியி க்கிறார்கள். Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Chekhov என்
ெசால் க்ெகாண்ேட ேபாகலாம். இவர்கள் உச்சமான உலக இலக்கியங்கைளப்
பைடத்தி க்கிறார்கள். இந்த இலக்கியங்கைள ரஸ்ய ெமாழியில் ப க்கவில்ைலேய
என்ற ஏக்கம் உங்க

க்கு இ க்கிறதா?

இந்த எ த்தாளர்கைள எல்லாம் நான் சமீப காலங்களில்தான் ப த்
த்ேதன்.
இப்ெபா
தான் எனக்கு வ த்தமாக இ க்கிற இந்த ேமைதகைள நான் ரஸ்ய
ெமாழியில் ப க்கவில்ைலேய என் . ஆனால் அவற்ைற நான் ஒ நாள் ல
ெமாழியில் ப ப்ேபன். நான் ரஸ்ய ெமாழிையப் ேபசுகிறவன், ஆைகயால் என்னால்
எ த் ெமாழிைய விைரவில் ாிந் ெகாண் விட
ம். ெமள்ள ெமள்ள என் ரஸ்ய
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ெமாழி அறிைவத் தீட் க்ெகாண் வ கிேறன். விைரவிேலேய ரஸ்ய இலக்கியங்கைள
ல ெமாழியில் ப க்கும் அள க்கு ேதர்ச்சி ெபற் வி ேவன்.
சமகால எ த்தாளர்களில் உங்கைளப் பாதித்தவர்கள் யார்? என்ன வைகயில்
அவர்கள் உங்கைளத்

ண் னார்கள்?

என் வாழ்க்ைகயில் நான் மிக ம் கடைமப்பட்
ப்ப Leonard Michaels என்ற
எ த்தாள க்கு. இவர் கடந்த வ டம் இறந் ேபானார். இவர் ஒ அெமாிக்க
எ த்தாளர். மிகப் ெபாிய ஆ

ைம என்

நான் நிைனக்கிேறன். இவ ைடய A girl

with a monkey, மற் ம் The Men's club மறக்க
Tim O Brien. இவ ைடய எ த் க்க

யாத பைடப் கள். இன்ெனா வர்

ம் எனக்குப் பி க்கும். நீங்கள் ெசான்னீர்கேள

David Sedaris அவைர ம் நான் ப த்தி க்கிேறன். அங்கதமான எ த்தாளர். ஆனால்
அவ ைடய எ த் என் மன உணர் கைளத் ெதா வதில்ைல. ஆனால் ாிம் ஓ
ப்ைரயைன ப க்கும்ேபா அவ ைடய ஆற்றல் என்ைன பிரமிக்க ைவக்கிற .
அவாிடம் ெசால்வதற்கு நல்ல கைத இ க்கிற . இ த் ப் பி க்கும் ெமாழிநைட
இ க்கிற . உங்கள் உணர் கைள அ ட் விட் ச் ெசல் ம் ட்பம் இ க்கிற .
இலக்கியம் என்றால் என்ன? உங்கள் உணர் கைள ெதாடாவிட்டால் அ

எப்ப

இலக்கியம் ஆகும்?
அப்ப ெயன்றால் அறி
இலக்கியம் ஆக

ர்வமான பைடப் கள், விஞ்ஞானக் கைதகள் ஒ ேபா ம்

யாதா?

ஒ விஞ்ஞானக் கைத உங்கள் அறிைவத் ண்ட
ம் அல்ல எதிர்பாராத ஒ
ைள அதிர்ச்சிையத் தர
ம். ஆனால் இலக்கியம் என் நீங்கள் அைழக்க
ேவண் ெமன்றால் அ உணர்
ர்வமாக உங்கைளத் ெதாடேவண் ம். விஞ்ஞானக்
கைத என்ற வாசல்ப ையத் தாண் உங்கள் கதா பாத்திரங்கள் ஒ சி அைச
ெசய்தால் அைவ இலக்கியமாகிவி ம். அ உங்கைளத் ெதா ம் அல்ல ெதாடாமல்
ேபாகலாம். உங்கள் உணர் கைள அதீதமாக எ ப்பினால் அ எல்ைலையத்
தாண் வி கிற ; ெசாற்ப அளவில் என்றால் ெதா வேத இல்ைல. மிகச் சாியான
அளவில் உங்கள் உணர் கைள அைசப்ப தான் நல்ல இலக்கியம். நீங்கள்
எ திக்ெகாண்

ேபாகும்ேபா

ெசால் விட்ேடன், இதில் ஒ

ஒ

இடம் வ ம், ெசால்லேவண் யைதச்

வார்த்ைத கூடக்கூடா , ஒ

வார்த்ைத

குைறயக்கூடா ; ஒ அைரப் ள்ளி அள க்குகூட மாற்றம் ெசய்ய
யா , அப்ப .
அந்த இடம் வந்த ம் உங்க க்குத் ெதாி ம். அ தான் நி த்தேவண் ய இடம். அைத
நீங்களாகேவ உணரேவண் ம்.
நீங்கள் எ

ம்

ைற எப்ப ?
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ஒேர ஒ
ைறதான் எ
ேவன். தல் ப , இரண்டாவ ப என்ெறல்லாம்
தி த்தித் தி த்தி எ
வ கிைடயா . எ
ம்ேபாேத அைதச் ெசம்ைமயாக்குேவன்.
ெமாழி எனக்கு க்கியம். ஆகேவ ஒவ்ெவா வாி ம் சாியாக வ கிறதா என்
பார்ப்ேபன்.
வந்த ம் ஏறக்குைறய இ தியான வ வம் கிைடத் வி ம்.
ேவண் மானால் இன்ெனா
ைற கைடசியாக வாசித் சில தி த்தங்கள்
ெசய்ேவன். அவ்வள தான்.
கட் ைரகள் எ

ர்களா?நான் ப த்ததில்ைல.

இப்ெபா
கூட ஒ கட் ைர எ திக்ெகாண் இ க்கிேறன். ஒ பத்திாிைக
கட் ைர ேகட்
க்கிறார்கள். இன்
க்க நான் ேவைல ெசய் ஒ பாரா
த்தி க்கிேறன். உங்கள் சந்திப்
ந்த ம் தி ம்ப ம் நான் ேபாய் அதில்
ேவைலெசய்யேவண் ம். நான் எ

வைத ஒ ங்கு ெசய்ய, தர்க்கங்கைள அ க்க,

ெசால்ல வி ம் வைத வாசக க்குப் ாி ம்ப யாகச் ெசால்ல, வார்த்ைதகைளக்
ேகார்க்க, ஒ

பாராைவ

த் , அ த்த பாரா ெதாடங்க, ஒ

எண்ணத்ைத

அறி கம் ெசய்ய, கட் ைரயின் லயத்ைத நிர்ணயிக்க, மாற்ற எனக்கு நிைறய ேநரம்
ேதைவப்ப கிற . மிக அதிக ேநரம். இயற்ைகயாகேவ ஆற்றல் ெகாண்ட
எ த்தாளர்கள் இ க்கிறார்கள். அவர்க ைடய எ த் க்கள் ஊற் ப்ேபால
சுரந் ெகாண்ேட இ க்கும். என் விஷயம் அப்ப இல்ைல. மிகக் க னமாக
ேவைலெசய் தான் எனக்குள் அைடபட்
க்கும் வார்த்ைதகைள என்னால்
மீட்க
கிற . எல்லாக் கைல வ வங்க க்கும் இ ெபா ந் ம் என்
நிைனக்கிேறன். சில ைசத்திாீகர்கள்கூட அப்ப த்தான். உள் ணர்வில் ப வைத
அவர்கள் ப தாவில் ஒேர இ ப்பில் வைரந் வி கிறார்கள். இன் ம் சிலர்
சித்திரத்ைத வைரந் , பின் சுரண் , பின் வைரந் ெகாண்
ப்பார்கள். எனக்கும்
ைகேதர்ந்த எ த்தாளர்கள்ேபால ஊற் பிரவகிக்க எ த ேவண் ம் என்ற
வி ப்பம்தான். இப்ப எ
பவர்கைளச் சந்திக்கும் ேபா எனக்குத் யரமாக
இ க்கும். ஆனால் நான் என்ன ெசய்வ . எவ்வள
யன் ம் என் ெசயல் ைறைய
என்னால் மாற்ற
ய வில்ைல. ன்ெபல்லாம், பத் வ டங்க க்கு ன் ,
ேவகமாக எ
ேவன். ஐந் வ டங்க க்கு ன் என் ேவகம் கணிசமாகக்
குைறந்த . ஆனா ம் ெகாஞ்சம் ேவகம் இ ந்த . இப்ெபா
ஒ நாைளக்கு ஒ
பாரா என் குைறந் விட்ட . இன் ம் 10 வ டங்கள் ேபானால் ஒ
வசனம் என் குைறந்தா ம் ெசால்ல
யா .
நீங்கள் எ

வதற்கு ஏதாவ

நாைளக்கு ஒ

நைட ைற ஒ ங்கு (routine) ைவத்தி க்கிறீர்களா?

ெபா வாக காைலயில்தான் எ த ஆரம்பிப்ேபன். ஏெனன்றால் அ தான் சிறந்த
ேநரம். ஆனால் மிக ெம வாகேவ எ
ேவன். அ பல மணித்தியாலங்கைள
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எ க்கும். எ தி
த்த ெசாற்பமாகத்தான் இ க்கும். ெகாஞ்சம் ஓய் எ ப்ேபன்.
ஏதாவ வாசிப்ேபன். ஒ நைட ேபாய்விட் வ ேவன். ம ப
ம் எ
ேவன்.
இப்ப ேய ேபாகும். ஒ நாளில் எவ்வள
ேமா அவ்வள எ தி
க்க யற்சி
ெசய்ேவன்.
உங்க

ைடய நடாஷா சி கைதயில் நாவ

க்கு ேவண் ய பல அம்சங்கள்

அடங்கியி க்கின்றன. அைத நாவலாக்கும் எண்ணம் உங்க

க்கு வந்ததா?

நான் அைத நாவலாக சிந்தித் பார்க்கேவ இல்ைல. ஆனால் அைத
த்தபிறகு
இைத ெபாிசாக்க
மா என் ேயாசித் ப் பார்த்த ண் . ஆனால் அப்ப ச்
ெசய்வ க னமாக இ க்கும். நான் ெசால்ல ேவண் ய எல்லாவற்ைற ம் அந்தச்
சி கைதயில் ெசால் விட்ேடன். இனி அதில் ெசால்லேவண் ய ஒன் மில்ைல.
ம ப

ம் நடாஷா 5000 வார்த்ைதக

க்கு ேமேல ெகாண்ட சி கைத இ .

ஆனால் கைடசி 50 வார்த்ைதகைள ம் அகற்றிவிட்டால் இ சாதாரணமான ஒ
கைதயாகிவி கிற . இந்தக் கைதயின் கைடசி வார்த்ைதகள் ஒ மகுடம்ேபால
சாியாக அைமந்தி க்கின்றன. இந்த
நீங்கள் ெசால்வ

ைவ எப்ப

உண்ைம. இந்தக் கைதயின்

தீர்மானித்தீர்கள்?
ைவ ேவ

மாதிாித்தான்

த ல்

எ தியி ந்ேதன். அைத ஒ நண்ப க்குக் காட் ேனன். அவர் அழகான கைத,
ஆனால் கைடசி பாரா சாியாகப் ெபா ந்த வில்ைல என்றார். மகுடமான எ த் க்கள்
க த்தில் நிற்காமல் ஆ க் ெகாண்
ந்தன. மீண் ம் கைடசிப் பகுதிைய எ திேனன்.
அ த் விட் இன்ெனா
ைற எ திேனன். இப்ப
த் தி ப்தி ஏற்ப ம்
வைரக்கும் எ திேனன். இ தியில் சாியாக அைமந்த . மிகச் சாியாக வ ம்ேபா
அ உங்க க்ேக ெதாி ம். மனதிேல சந்ேதகம் இ க்கும் ேபா தான் நண்பர்களிடம்
காட்டேவண் ய அவசியம்.
ெபா த்த மாக அைம ம்ேபா உங்க க்கு
அ தான் நீங்கள் ேத ய
என்ப நிச்சயமாகத் ெதாிந் ேபாகும்.
ஒ
மாற்

ைவ எ

வதற்காக மீண் ம் கைதக்குள் ெசன்

அதன் உடம்ைப

ர்களா?

கிைடயா . ஒ மைலேயறிைய நிைனத் க் ெகாள் ங்கள். அவன் உச்சிைய
அைடவதற்கு ஐந் நாள் எ க்கும். அவன் தனக்கு ேவண் ய உபகரணங்கைள
ற்றி ம் ேசகாித்தபிறகு தன் பயணத்ைதத் ெதாடங்குகிறான். இைடயில் எதிர்பாராத
ஒ இன்னல் வ கிற என் ைவத் க்ெகாள் ங்கள். அவன் தி ம்ப ம்
அ வாரத்திற்குச் ெசன் ஒ
திய உபகரணத்ைத ெகாண் வந் தன்
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்ப கிைடயா . அவனிடம் ஏற்கனேவ உள்ள ஒ க விைய
ைவத் தன் பிரச்சிைனைய சமாளிப்பான். அ ேபாலத்தான். நீங்கள் சி கைத எ த
ஆரம்பிக்கும்ேபா சில வைரயைறகைள ைவத் க்ெகாண் எ தத்
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ெதாடங்குகிறீர்கள். அவற்ைற ைவத் சி கைதயின் உடம்ைப எ தி
த் விட்டீர்கள்.
ைவ ேநாக்கி நக ம்ேபா ஏற்கனேவ எ திய வற்ைற
ைவத் த்தான் உங்கள்
ைவத் தீர்மானிக்க ேவண் ம். 19ம்
ற்றாண்
ற்பகுதி ேபால அல்லாமல் தற்ேபா சி கைதக

ற்றாண் , 20ம்
க்கு ம சு இல்லாமல்

ேபாய்விட்ட . சி கைதகளின் எதிர்காலம் என்னெவன் நிைனக்கிறீர்கள்?
ெதாியவில்ைல. ஆனால் இன் ம் சி கைதகைள வாசகர்கள் ப க்கிறார்கள். காசு
ெகா த் வாங்குகிறார்கள். எனக்கு த ல் ெசான்னார்கள் சி கைதகள்
விற்கமாட்டா என் . பிறகு ெசான்னார்கள், சி கைதகள் உலகத்தின் ேபாதிய
கவனத்ைத இ க்கமாட்டா என் . ஆனால் என் விஷயத்தில் இரண் ேம பிைழத் ப்
ேபான . நான் என்ன நிைனக்கிேறன் என்றால் நல்ல தரமான பைடப் க்கு, அ
நாவலாக இ க்கலாம், சி கைதயாக இ க்கலாம், ஆதர

இ க்கேவ ெசய்கிற .

உங்கள் எ த்தில் சில வார்த்ைத பிரேயாகங்கள் அந்நியத் தன்ைம டன் இ ந்
அழைகக் கூட் கின்றன. அவற்றின் பின்னணியில் ரஸ்ய ெமாழிப்பயிற்சியின் தாக்கம்
இ க்குமா?
அப்ப இல்ைல. நான் சில எ த்தாளர்களின் எ த்ைத அேமாகமாக ேநசிக்கிேறன்.
அவர்கள் ெமாழி ஆ ைமயில் அதீத கவனம் ெச த் கிறார்கள். ஒவ்ெவா
வசனத்ைத ம் ெச க்கி ைவக்கிறார்கள். ஒ ெபன்சிைலக் கூராக்குவ ேபால
ஒவ்ெவா வாி ம் கூராக்கப்ப கிற . ேதய்வழக்குகைளத் தவிர்க்கிறார்கள். எப்ப
மாதிாி ெசால்லலாம் என் ஓயா சிந்திக்கிறார்கள்.
மாதிாி ெசால்லேவண் ம்
என்பதற்காக
மாதிாி ெசால்லக்கூடா . அ உண்ைமயாக ம் இ க்கேவண் ம்.
அ தான் ேதர்ந்த எ த் . அைதத் ேத ப் ேபாவ தான் என் ேவைல.
ஐஸாக் பாஸாவிஸ் சிங்கர் அெமாிக்காவில் 43 ஆண் கள் வாழ்ந்தா ம்
அவ ைடய கைதகள் ெப ம்பா ம் அவர் விட் வந்த ேபாலந் மக்களின்
வாழ்க்ைகையப் பிரதிப க்கிற . நீங்கள் லற்வியாவில் இ ந்
கு ெபயர்ந்தி க்கிறீர்கள். ஆகேவ லற்வியாவின் பின்னணியில் ஏதாவ கைத எ
உத்ேதசம் இ க்கிறதா?
என்

ைடய மனைத நீங்கள் அப்ப ேய வாசிக்கிறீர்கள். இந்தப் த்தகத்ைத

த்த டன் "தன்ைமயில்' எ

வ

எனக்கு அ

த் ப் ேபாய்விட்ட . ஆகேவ என்

அ த்த கைத தன்ைமயில் இ க்காமல் "படர்க்ைகயில்' இ க்கும். கைதயின் களம்
லற்வியா. இந்தக் கைதைய எ தி இப்ெபா
தான்
த்ேதன். விைரவில்
பிரசுரமாகும்.

ம்
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ஒ எ த்தாளர் ெசாந்த அ பவத்ைத ைவத் த்தான் எ த ேவண் மா? வியட்நாம்
ேபாைரப் பற்றி நீங்கள் எ த ேவண் ெமன்றால் அந்த அ பவம் உங்க க்கு
அவசியமா? எவ்வள

ேமா அவ்வள க்கு ஒ

எ த்தாளர் தான்

எ
வ தன் ெசாந்த அ பவத் க்குள் வ கிறமாதிாி பார்த் க்
ெகாள்ளேவண் ம். ஆனால் அ எப்ெபா
ம் சாத்தியமில்ைல. ஆதிகால எகிப்ைதப்
பற்றி நீங்கள் எ தேவண் ய கட்டாயம் இ ந்தால் நீங்கள் அைத ெசய்யத்தான்
ேவண் ம். நீங்கள் ஆற்றல் மிகு எ த்தாளா ராய் இ ந்தால் மனித உணர் கைள
தத் பமாக ெகாண் வர
ம். ஏெனன்றால் மனித உணர் கள் கடந்த 5000
வ டங்களாக மாறேவ இல்ைல. ெசாந்த அ பவம் இ ப்ப எ த்தாள க்கு ஒ
அ கூலம். ஆனால் தவிர்க்க
யாததில்ைல. நல்ல எ த்தாளர் அைத மீறி எ த
ம்.
ஒ எ த்தாளர் ெசான்னார், அ ேஜான் அப்ைடக் என் தான் நிைனக்கிேறன், "நீ
உன் த்தகத்தின் நல்ல விமர்சனங்கைள ஏற் க் ெகாண்டால் அந்த த்தகத்தின்
பாதகமான விமர்சனங்கைள ம் ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம்' என் . நீங்கள்,
உங்க

க்கு வ ம் விமர்சனங்கைள எப்ப

எதிர்ெகாள்கிறீர்கள்?

எல்லா விமர்சனங்கைள ம் நான் ப த்ததில்ைல. சிலவற்ைற மட் ேம
ப த்தி க்கிேறன். நீங்கள் பார்த்தி ப்பீர்கள், இந்த த்தகத் க்கு நிைறய
விமர்சனங்கைள எ தியி க்கிறார்கள். எக்கச்சக்கமாக. சில விமர்சனங்கள் என்
த்தகத்ைத த்திக்கூர்ைமயாக ம், உண்ைம யாக ம் அலசின. இன் ம் சில
அள க்கு மீறி கழ்ந்தன. சில ஏற் க் ெகாள்ளவில்ைல. அ பரவாயில்ைல.
எதிர்பார்க்கக்கூ ய தான். ஆனால் நி ேயார்க்கில் இ ந் ெவளியான ஒ
பத்திாிைகயில் வந்த விமர்சனம் மறக்கேவ
யாத . அைத எ தியவர் உண்ைமயில்
நானாகேவ மாறியி ந்தார். எனக்கு என் பைடப்பில் எவ்வள ஈ பா இ ந்தேதா
அதி ம் சற் அதிகமாக அவ க்கு இ ந்த . அைதப் ப த்
த்தேபா என்
கண்கள் கசிந்தன. அவ்வள அழகாக எ தியி ந்தார். நல்ல மதிப்பீ கள் த்தக
விற்பைனையக் கூட் ம். சந்ேதாசம். ஆனால் அவற்ைற ேதைவக்கு அதிகமாக
ெபா ட்ப த்தக் கூடா . எனக்கு விமர் சனங்கைள விைரவில் மறக்கக் கூ யதாக
இ க்கிற . அந்தளவில் மகிழ்ச்சிதான்.
ெபா வாக, கு ேயறிய ஒ

எ த்தாளாின் எ த்தில், ஒ வித ெவ ப் ம், ஏளன ம்,

ெபற்ேறாைரப் பற்றிய கீழான பார்ைவ ம் இ க்கும். உதாரணம் ஜ¤ம்பா லாஹ¡ாி,
ஏமி ரான் ேபான்றவர்கள். ஆனால் உங்கள் எ த்தில் கு ம்ப பிைணப் , மகன்
ெபற்ேறார் உற
அ

எப்ப ?

ஆழமாக, ஆனால் ேமேல ெதாியாதமாதிாி ெசால்லப்பட்

க்கிற .
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இ
என்

தற்ெசயலாக நடந்த ஒன்றல்ல. நானாக இைத ெவளிப்ப த்த எண்ணிேனன்.
ைடய ஆரம்பகால வாழ்க்ைக, ெபற்ேறார் பட்ட இன்னல், அவ்வள

ெதால்ைலகளி ம் அவர்கள் காட் ய அன் , இ எனக்கு க்கியமான . ஆகேவ
அவற்ைற ெவளிப்ப த் ம் விதமாக எ திேனன். (அவ ைடய கண்கள்
கலங்குகின்றன) என் ெபற்ேறார் களிடம் நான் அதிக மாியாைத ைவத்தி க்கிேறன்.
ஒ கதாபாத்திரம் தன் ெபற்ேறாாிடம் க ைண டன் நடந் ெகாள்வ அவர்கைளத்
ச்சமாக நடத் வதி ம் பார்க்க ேமலான . இப்ெபா
தி ம்பிப் பார்க்கும் ேபா
என் ைடய ெபற்ேறார்கள் மற்றப் ெபற்ேறார்களி ம் பார்க்க
வித்தியாசமானவர்களாக இ ந்தார்கள். சில சமயங்களில் அவர்கள் ெசய்த
அவமானமாக ம், எனக்கு ெவட்கத்ைத தரக்கூ யதாக ம் இ ந்த . ஆனால் எனக்கு
அந்த அவமானத்ைத ந்திக்ெகாண்
ெதாிகிற . அ தான் உண்ைம ம்.
தமிழில் ஒ

அன்ைபச் ெசால்வ தான் வ

வாகத் (powerful)

தைல சிறந்த எ த்தாளர் இ ந்தார். அவ ைடய ெபயர்

ைமப்பித்தன். 1940ம் ஆண்
ெபாய்க்குதிைர. ஒ பணக்கார
கைதையப் ப த்தேபா

அவர் ஒ சி கைத எ தினார். ெபயர்
ட் ற்கு ஏைழ நண்பன் வி ந் க்கு ெசல்வ . இந்தக்

ஏற்பட்ட அேத உணர்

உங்கள் "Roman Berman, Massage

Therapist' கைதையப் ப த்தேபா ம் ஏற்பட்ட . ( இந்தக் கைதையத்தான் சமீபத்தில்
உங்கள் பதிப்பாளாின் அ மதி ெபற் நான் தமிழில் ெமாழிெபயர்த் தி க்கிேறன்)
ேதசம் மாறினா

ம், வ டம் மாறினா

ம் மனித உணர்

உலெகங்கும் ஒன் தான்.

இந்தக் கைத உற்பத்தியான பின்னணி என்ன? இ ஒ உண்ைமயான சம்பவத்தில்
இ ந் பிறந்த . என் ைடய ெசாந்தக்காரர் ஒ வர் சான்பிரான்சிஸ்ேகாவில்
இ க்கிறார். எங்கைளப் ேபால கு ேயறியவர்கள். எங்கைளப் ேபாலேவ வ ைம ம்.
அவர் க க்கு ஒ மாமா இ ந்தார் ஸ் டனில். மிகப் ெபாிய பணக்காரர். அவர்
சான்பிரான்சிஸ்ேகா க்கு வந்தேபா இவர்கைள ஒ வி ந் க்கு அைழத்தி ந்தார்.
இவர்கள் தங்களிடமி ந்த ஆகத்திறமான உ ப் கைள அணிந் , குறித்த ேநரத் க்கு
ன்பாகேவ ேபாய் காத்தி ந்தார்கள். ெப ம் உதவி கிைடக்கும் என்ற
எதிர்பார்ப் டன். மாறாக அவர் இவர் களிடம் ஒ உதவி ேகட்டார். ஒ ம வான
உணவகத்தில், க தாசியில் சுற்றித்த ம் உணைவ வாங்கிக் ெகா த்தார். அவர்கள்
உ கிய ெவண்ெணய் ைகயில் ஒட்ட அவசரமாகச் சாப்பிட் "நன்றி' என்றார்கள்.
அவர்கைளப் பார்த் "நீங்கள் நல்லாக இ க்கிறீர்கள். நல்ல உ ப்
உ த்தியி க்கிறீர்கள். இந்த நாட் ல் உங்க க்கு நல்ல எதிர்காலம் உண் ' என்
கூறி விைடெபற் ப் ேபாய்விட்டார். ஒன் ம் இல்லாத தற்கு அதிகம்
ெசலவழித் விட்ட கவைல என் உற க்காரர்க க்கு. எல்ேலா ம் ஏேதா ஒன்ைற
இன்ெனா வாிடம் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அ தான் கைத.
உங்கள் கைதகளில் பல ஹீப் வார்த்ைதகள் அப்ப ேய வ கின்றன. சில
வார்த்ைதகள் கைதையப் ாிந் ெகாள்ள க்கியம். அப்ப
ம் அவற் க்கு குறிப் கள்
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க்கு அதில் நம்பிக்ைக இல்ைல என்

ப த்தி க்கிேறன். உண்ைமயா? ஒவ்ெவா வார்த்ைத ம் விளங்கேவண் ம் என்ப
அவசிய மில்ைல. கைதயின் சாரத்ைத விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ய தான் க்கியம்.
நான் அைத அறிந்ேததான் ெசய்கிேறன். பின் குறிப் கள் ெகா த் ஒ வார்த்ைதைய
விளக்குவதில் எனக்கு உடன்பா இல்ைல. ஆனால் கூர்ைமயாகப் ப ப்பவ க்கு
அந்த வார்த்ைதயின் ெபா ள் ஒ அள க்கு விளங்கிவி ம். அப்ப ப் ாியாவிட்டால்
அதில்கூட ஒ மர்மச் சுைவ இ க்கும். எனக்கு அ பி க்கும். ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாக விளங்கத் ேதைவயில்ைல. ஒட் ெமாத்தமாக அந்தக் கைத ஒ
உணர்ைவ ஏற்ப த் ம். அ தான் க்கியம். வார்த்ைதகள் அவற்றின் மர்மத்ைத
உங்க க்கு ஒ நாள் வி விக்கும்.
நீங்கள் சினிமாத் ைறயில் பட்டம் ெபற்றி க்கிறீர்கள். நீங்கள் ெநறிப்ப த்திய
ன் விவரணப் படங்கள் ெவளி வந்தி க்கின்றன. உங்கள் எதிர்காலத் திட்டம்
என்ன?

ேநர எ த்தா அல்ல

சினிமாவா?

இரண்ைட ம் ெசய்ய வி ப்பப்ப கிேறன். எ
ெநறிப்ப த் வ ம் பி க்கும். இரண்
ைறயி

வ எனக்கு பி க்கும். சினிமா
ம் ஒேர ேநரத்தில் சவாாி ெசய்யத்

தீர்மானித்தி க்கிேறன். உங்கள் நாவல் எந்த அளவில் நிற்கிற ?
மிக ம் ெம வாக நக கிற . ஆனா ம் அ த்த வ டத்திற் கிைடயில்
ந் வி ம் என் நிைனக்கிேறன். ஒ நாைளக்கு ஒ பாரா என்ற கணக்கில்
வள கிற . எ த்தாள க்கு ஓய் கிைடயா . அவ க் குள் ஒ ெபாறி இ க்கும்.
அ அைணந் விடாமல் ஊதியப ேய இ க்கேவண் ம். க ைமயான உைழப்
இதற்குத் ேதைவ - வாழ்நாள்
க்க.
எதற்காக கனடா எ த்தாளர்கள் பலத்த பா காப்ேபா
அவர்கைளச் சந்திக்கேவ

இ க்கிறார்கள்?

வதில்ைல. எல்ேலா ம் இப்ப த்தானா? இ

ேதைவயா?

உங்கள் ேகள்வி ாிகிற . ஒ சிறி பிரபல்யம் கிைடத் விட்டால் ேபா ம்;
நி பர்கள் ேபட் ேகட்டப ேய இ க்கிறார்கள். எ த்தாளர் கள் அைழக்கிறார்கள்.
வாசகர்கள் க தம் ேபா கிறார்கள். ெதாைல ேபசியில் ெதால்ைலப் ப த் கிறார்கள்.
மின்னஞ்சல் கவாிைய எப்ப ேயா கண் பி த் மடல் அ ப் கிறார்கள்.
என் ைடய ெபயர் ெதாைலேபசி த்தகத்தில் இல்ைல. ஆனால் அம்மாவின் ெபயர்
இ க்கிற . அப்ப
ம் விட்டபா ல்ைல. அம்மாைவ ெதாந்திர ெசய்கிறார்கள். என்
அம்மா என் ெபா ட் ெதால்ைலப்ப வ எனக்கு வி ப்பமில்ைல. ஆகேவ
அம்மாவின் ெபயைர ெட ேபான் த்தகத்தில் இ ந் அகற்றிவிட ேகட்
க்கிேறன்.
உங்க க்கு ெதாி மா? இந்த அநியாயம் உங்க க்கு ெதாி மா? ஒ ெபயைர
அகற்றேவண் ெமன்றால் ெட ேபான் கம்பனிக்கு மாதம் இரண் ெடாலர் கட்டணம்
ெச த்தேவண் ம் - வாழ்நாள்
க்க. ( அவ ைடய சிவந்த கத்தில் ேகாபம்
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கண்ணா யில் தண்ணீர் ஏ வ ேபால ெதாிகிற .) இ தான் உண்ைம

நிைலைம. எ த்தாளர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்?
சில எ த்தாளர்கைளப்ேபால எப்ேபா ம் ஒ

ேநாட் ப் த்தகம் காவிக்ெகாண்

திாி ர்களா?
இேதா பா ங்கள். ( ஒ

க ப் அட்ைட ேபாட்ட சிறிய ேநாட் ப் த்தகத்ைத

எ த் க் காட் கிறார்.) ஏதாவ ஒ வார்த்ைத, நான் ேத க் ெகாண் இ ப்ப ,
திடீெரன் ேதான் ம். அைதக் குறித் க் ெகாள்ேவன். ேராட் ேல யாராவ
ேபசிக்ெகாண் ெசல் ம்ேபா ஒ வார்த்ைத வி ம். அைத எ த்
ைவத் க்ெகாள்ேவன்.
உங்கள் த்தகம் ெவளிவந்
reaction எப்ப

உங்கள் ெபற்ேறா ைடய

இ ந்த ?

சந்ேதாசம் என் ெசால்ல
நாேன பார்த் க் ெகாள்ள
உங்கள் ெபா

ெவற்றி அைடந்தேபா

யா . ெப ம் ஆ தல் பட்டார்கள். இனிேமல் என்ைன
ம் என் .

ேபாக்கு என்ன?

ெஹாக்கி விைளயா வ .
தமிழிேல சி கைதக்கு ெப ம் வரேவற் இ க்கிற . நிைறய ஆர்வமான
வாசகர்கள் இ க்கிறார்கள். சிறந்த பைடப்பாளிகள் இ க் கிறார்கள். நீங்கள்
அவர்க க்கு என்ன ெசால்ல வி ம் கிறீர்கள்? நீங்க ம் நா ம் ஒேர இனம். நீங்கள்
சி ஷ் க்கும் பாத்திரங்கைள மதி ங்கள். உங்கள் எ த்தில் கா ண்யம் அ நாதமாக
அைமயட் ம். ேபட்
ந்த . ெராெறான்ேராவில் 200,000 தமிழர்கள்
இ க்கிறார்கள். அவர் இ தான் தல் தடைவ தான் ஒ தமிழைர சந்திப்பதாகச்
ெசான்னார். என் ைடய த்தகத்தி ள்ள தல் கைதயின், தல் பாராைவ தமிழில்
உரத் ப் ப க்கும்ப ேவண் னார். தமிழ் வார்த்ைதயின் ஒ ையக்
ேகட்கேவண் மாம். நான் அப்ப ேய ெசய்ேதன். "ஒ வார்த்ைத டன் இன்ெனா
வார்த்ைத ஒட் க்ெகாண் வ கிற . வசனம்
ந்தேபா அ
ந்த என்பைத
நான் கண் பி த்ேதன், ஆனால் உங்கள் ெமாழியின் ஒ இதமாக இ க்கிற '
என்றார். அப்ப ேய என்னிடம் விைட ெபற் க்ெகாண் பிாிந்தார். நான் உச்சாித்த
தமிழின் மீதிச் சத்தம் அங்ேக நிலவிய . அவர் ேபசிய அத்தைன மணி ேநரத்தி ம்
அவர் "எ த்தாள க்குள் இ க்கும் ெபாறிைய அவர் ஊதிக்ெகாண்ேட
இ க்கேவண் ம்' என் ெசான்ன என்ைன சிந்திக்க ைவத்த . ெட ேபான்
த்தகத்தில் ெபயர் வராமல் இ க்க மாதம் இரண் ெடாலர் வாழ்நாள்
க்க
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கட் வ ேபால எ த்தாளாின் கற்பைன ெபாறி வற்றிவிடாமல் இ க்க ம்
க ைமயாக உைழக்க ேவண் ம் - வாழ்நாள்
க்க.
----------------III. ரசைன
14. வாசக
சில வாரங்க

க்கு

க்கு ஒ

வைல

ன் என் நண்பர் ஒ வ டன் உலகப் கழ் ெபற்ற ஈரானியர்

அபாஸ் கிெராஸ்ராமி (Abbas Kiarostami) இயக்கிய 'காற்

எங்கைளக் கா ம்' (The

Wind Will Carry Us) என்ற திைரப்படத்ைதப் பார்க்க ேநர்ந்த . இந்தப் படம் ஒ
விதமான அ பவம். இ ெதாடங்கிய ேநரத்தில் இ ந் அ த் என்ன நிக ம்
என்ற ஆர்வத்ேதா ஊகித் ஊகித் பின் நிராகாித்தப ேய அைதப் பார்த்ேதாம்.
படத்தின் ஆரம்பத்தில் ேபாட்ட
ச்சு அப்ப ேய இ ந்த .
படேமா
ைவ ேநாக்கி நகர்ந் ெகாண் இ ந்த . நான் ெசான்ேனன் 'நண்பேர,
இன் ம் இரண் நிமிடங்களில் இந்த திைர நாங்கள் வி விக்காவிட்டால் படம்
ந் ேபாகும்.' அப்ப ேய படம்

ந்

ேபான . தி ம் வி விக்கப்படவில்ைல.

நா ேபர் ெட ரான் நகாி
ந் பல
ைமல்கள் தள்ளி இ க்கும் மிக ம் பின்
தங்கிய ஒ குர் ஸ்தான் கிராமத் க்கு வ கிறார் கள். ஏேதா ஒ மர்மமான
காாியத்ைத ஒப்ேபற்ற இவர்கள் வந்தி ந் தார்கள். இதில் ன் ேப ைடய குரல்
மட் ம் ேகட்கிற ; கம் காட்டப் படவில்ைல. ஒ
தாட் சாகக் கிடக்கிறாள்.
அவளின் சாைவ எதிர் பார்த் இவர்கள் காத்தி க்கிறார்கள். கிழவி (அவ ைடய
கம் காட்டப் படவில்ைல) அவ்வள சுலபமாக சாைவ ஏற்பதாகத் ெதாியவில்ைல.
அந்த ன் சகாக்க ம் ச த் ப்ேபாய் தி ம்பிச் ெசன் வி கிறார்கள். கதாநாயகன்
மாத்திரம் காத்தி க்கிறான். ஒ சி வனிட ம், பதினா வய மங்ைகயிட ம்
(இவ ைடய க ம் காட்டப்பட வில்ைல) இவ க்கு நட் உண்டாகிற .
ஒ நாள் கிழவி இறந் விட, இவன் தி ம்பிப் ேபாகிறான். இவன் வந்த காாியம்
என்னெவன்பைத கைடசிவைர ெசால்லாமேல படம் ஒ
க்கு வ கிற .
நா ம் நண்ப ம்
தி ம் ம்ேபா இந்த சினிமாைவப் பற்றி இரண் மணி
ேநரம் விவாதித்ேதாம். இ தியில் எனக்குத் ேதான்றிய ஒ காரணத்ைதக் கூறி
படத்ைத ர்த்தி ெசய் ெகாண்ேடன். என் ைடய உள்ளீ இ ப்பதால் அ ஒ
விதத்தில் என் ெசாந்தப்படம் ேபால ம் ஆகிவிட்ட . அ

எ க்கப்பட்ட விதம்,

க த் ப்
ைம, கைலத் தன்ைமயான உைரயாடல்கள் இைவ எல்லாம் என் மனைத
நிைறத்தன.
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அப்ெபா
எனக்கு இலக்கியம் பற்றி ஓர் உண்ைம லப்பட்ட . எவ்வள க்கு ஒ
பைடப் வாசக ைடய பங்கீட்ைடக் ேகட்கிறேதா அவ்வள க்கு அந்தப் பைடப்
உயர்ந் நிற்கிற . ஓர் உன்னதமான இலக்கியம் உண்ைமயில் வாசகனாேலேய
ர்த்தி ெசய்யப்ப கிற .
ெபன் ஒக்கிாி (Ben Okri) என்பவர் கழ் ெபற்ற ஆப்பிாிக்க எ த்தாளர். இவ ைடய
The Famished Road என்ற நாவல் 1991ல் க்கர் பாிசு ெபற்ற . ேநாபல் பாிசுக்கு
பாிந் ைரக்கப்பட்டவர். இவைரப்பற்றி Linda Grant எ
கிறார். 'ஒக்கிாி
அ ப் ட் ம் வசனம் ஒன் கூட எ த
யாதவர்... (அவ ைடய) இந்தப்
த்தகத்ைத வாசித்
த் விட் ெவளிேய வந்ேதன். அந்தக் கணம் ெதற்கு லண்டன்
ெத க்களில் உள்ள மரங்கெளல்லாம் ேதவைதகளினால் நிரப்பப்பட்
காட்சியளித்தன.'
தமிழ் நாட்
ம் இப்ப ப்பட்ட ஓர் இலக்கியக்காரர் இ க்கிறார். எவ்வள
யன்றா ம் அவரால் ஒ அ ப் ட் ம் வசனம் எ த
யா .
கண்ணா த்தன்ைமயான வார்த்ைதகள் கவிைதயின் உள்ேள இ ப்பைத சுலபத்தில்
காட் வி வைதப்ேபால இவ ைடய வார்த்ைத க ம் கண்ணா த்தன்ைம
ெகாண்டைவ. அவற்ைற ெகாண் ெதா க் கப்ப ம் வசனங்கள் அவர் ெசால்ல வ ம்
க த்ைத லாம்பரமாகக் காட் வி கின்றன.
இப்ப இரத்தினக் கற்கைள ெந க்கி இைழத்த ேபால வசனங் கைள அ க்கிச்
ெசய்த இவ ைடய சி கைத ஒன்ைற சமீபத்தில் ப த் ேதன். கடந்த பதிைனந்
ஆண் களில் ெவளிவந்த மிகச்சிறந்த தமிழ் சி கைதகளில் இ
ம் ஒன் என்ேற
நான் க
கிேறன்.
இதன் தைலப் 'வைல.' ஏ
ஆ பக்கேம. கைடசி ஏழாவ
இ தான்.

பக்கத்தில் எ தப்பட்ட கைத. கதாசிாியர் எ திய
பக்கத்ைத வாசகர்தான் ர்த்தி ெசய்யேவண் ம். கைத

ெபாிதாக, ஓயாமல் இ பத் நா மணி ேநர ம் சத்தம் எ ப் ம் ெபயிண்ட்
ெதாழிற்சாைல ஒன்றில் கைதெசால் ேவைல பார்க்கிறார். இவர் நிர்வகிக்கும்
'எண்ணிக்ைக' பகுதியில் இன் ம் நா ேபர் பணி ெசய்கிறார்கள். இந்தப் பகுதிைய
எலக்ேரானிக்ஸ் ைறக்கு மாற் வதற்கு அதிகாரம் யற்சி ெசய்கிற .
' ப்பத்திெயட் வ டங்கள் உைழத் ம் பிைழ ேபாகாத உபகரணங்கள்;
மகத் வமான தைடயில்லாத ெசயல்பா . இன் ம் இ பத்ைதந் வ டங்கள்
தாக்குப் பி க்கும். ஆனப யால் அாிதான லதனத்ைத இதில் ெசல ெசய்வ
வியர்த்த மாகும்.' இப்ப ெயல்லாம் ெசால்

அதிகாாிகைள தி ப்தி ெசய் ம் காரணம்
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காட் , எண்ணிக்ைகப் பகுதிைய
ம் ஆேலாசைனையத் தகர்த்தாகிவிட்ட ;
கைதெசால் யின் ேவைல ம் காப்பாற்றப் பட் விட்ட . இ வைர நா கண்டம்
தாண் விட்ட . இனிேமல் ஒ கண்ட ம் வராமல் பார்த் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
ேவைல சுலபமான . மனக்ேகாட்ைட கட்டலாம். கவிைத எ தலாம். த்தகம்
ப க்கலாம். ஈ, எ ம்ைப அவதானிக்கலாம். உண்ைமயில் அ தான் நடந்த .
ெசத்த
ஒன் ஒ கம்பித் ண் ல் ஒட் யப கிடந்த . ஓர் எ ம்
இ த் ப்ேபாகிற . இன்ெனா எ ம் ேசர்கிற . பார்த்தால் அ எதிர்த் திைசயில்
இ க்கிற . ஒ சி ேபார். கைதெசால் இந்த விவகாரத்தில் கவரப்பட் இைதேய
பார்த் க்ெகாண் அந்த எ ம்பின் பின்னால் ேபாகிறார்.
சிறி ேநரத்தில் அ ப் வந் வி கிற . ஏதாவ ெசய் சமைனக் குைலத்
சுவாரஸ்யம் ஏற்ப த்த நிைனக்கிறார். ஓர் எ ம்ைபக் ெகான் என்ன நடக்கிற
என் பார்க்கலாம். அல்ல இரண்ைட ம் நசுக்கி அந்த த ணத்ைத தீர்மானிக்கலாம்.
அல்ல நசுக்காமல் உயிர் ெகா த்
த் த ணத்ைத ம் சி ஷ் க்கலாம். இந்த
ைளப் ேபாராட்டம் அ த்த கணத்ைத ேநாக்கி நகர்கிற . ஒ வினா அவ ைடய
சி ஷ் ப் பிரம்மாண்டத்தில் மயங்கி பார்ைவ தைட ப கிற .
ைவ ம், எ ம் கைள ம் காணவில்ைல. ஒ
மைறந் விட்டன. எதிர்பாராத .

ெமல்

ய நீக்க

க்குள் அைவ

அலாரம் றிடத் ெதாடங்கிய . எண்ணிக்ைக ாிேலயில் fuse ேபாய் விட்ட .
சிவப் விளக்குகள் மின்னின. ராட்சத ெமசின்கள் உராய்ந் ஓய் க்கு வந்தன.
ேபாிைரச்சல்கள் அடங்கின. கற்பைனக்கும் மீறிய அைமதி உண்டாகிய .
இப்ப

கைத

கிற . ேபாிைரச்ச ல் ெதாடங்கி ெப ம் அைமதியில்

வைல என்ற தைலப் . ஆண் ெபண்
சலாம். மனிதன் விலங்குக்கு வைல
சலாம்.

க்கு வைல

சலாம்; ெபண் ஆ

சலாம்; சில சமயம் விலங்கு மனித

கிற .
க்கும் வைல
க்கு வைல

ஒ
ட்பமான கணத்தில் எ ம்பின் உயிர் கைதெசால் யின் ைகயில்; ஆனால்
மன்னித் கட ள் ேபால சி ஷ் யின் உன்னதத்ைத அ பவிக்கிறார். அ த்த கணம்
இவ ைடய எதிர்காலத்ைத ெசத் ப் ேபான ஓர் அற்ப
தீர்மானித் வி கிற .
ெவகு விைரவில் எண்ணிக்ைக பகுதியின் தகுதியின்ைம ஆராயப்ப ம்.
எலக்ேரானிக் ன் ஆக்கிரமிப்பில், கைத ெசால் ைய ம்
ேசர்த் ஐந் ேபர் சீக்கிரத்தில் ேவைல இழக்க ேநாிடலாம்.
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இைவ வாசகன் இட்

நிரப்பேவண் ய பகுதிகள். ெசப் க்கம்பி ஒட் யப

ெசத் ப்ேபான ஒ
, மிக ம் சாமர்த்தியமாகப் ேபசும்,
த்திசா க்கு வைல விாித் வி கிற .

ட்பமான அறி ெபற்ற

கைதெசால் விட்டைத நிரப்பிய ம் கைத ாிகிற . இப்ெபா
அந்தக் கைத
எனக்கும் ெசாந்தமாகிவி கிற . இன்ெனா
ைற ப த் ப் பார்க்கிேறன்.
அந்த ஆசிாிய ைடய ெபயர் ெஜயேமாகன்.
-------------15. காத்தவராய

க்கு காத்தி ப்ப

ெராெறான்ேராவில் வடக்கு, ெதற்காக ஓ ம் ஒ
தி இ க்கிற . அதன் ெபயர்
ேபர்ச்ம ண்ட். அந்த ேராட் ல் இ ந் அதிேவக சாைலக க்குப்
ேபாக
யாதப யால் அதிக பிரபலம் இல்லாத . ஒ நாள் அதில் ெதற்குப்
பக்கமாகப் ேபாகும்ேபா கண்ட ஒ
ணி விளம்பர வாசகம் என்ைனத் தி க்கிட
ைவத்த . தமிழில் ெகாட்ைட எ த்தில் 'காத்தவராயன் கூத் ' என் ேபாட்
அைத எ த் க்கூட் வாசித்
ப்பதற்கிைடயில் கார் அந்த இடத்ைதத்
தாண் விட்ட . உடேனேய ஒ 'ப' தி ப்பம் ெசய்
காட் ய மண்டபத் க்குள் ைழந்ேதன்.

மீண் ம் வந்

ந்த .

ணி விளம்பரம்

வாச ல் நின்ற ஒ த யான ஆள் என்ைன மறித்தார். ஒ 55 இன்ச் விைய
அவ ைடய
கு தாராளமாக மைறக்கும். என் ைடய கத்ைதப் பார்க்காமேல
பத் ெடாலர் என்றார். அைத அவ ைடய
குக்குக் ெகா த் விட் உள்ேள
ேபானேபா எனக்கு பிரமிப்பான ஒ
உலகம் கிைடத்த .
மண்டபத் க்குள் ஏற்கனேவ ஆயிரம் ேபர் இ ந்தார்கள். நான் இப்ப க் கணக்குச்
ெசால் ம்ேபா சீட் கிைடக்காமல் ஓரங்களில் நின் ெகாண்
ந்தவர்கைள ம்
ேசர்க்கிேறன். ெந க்கிக்ெகாண் ம வான தகரக் கதிைரகளில் சீட் கிைடத்தவர்கள்
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். சிலர் பைழய கால ெவ ங்டன் திேயட்டாில் ெசய்வ ேபால
ைகேலஞ்சி கைள ம், சால்ைவகைள ம், ைகப்ைபகைள ம் இ க்ைககளின்ேமல்
ேபாட் இடம் பி த் ைவத்தி ந்தார்கள். ன் வாிைசகளில் கதா காலட்
ேசபங்க

க்கு உட்கா வ ேபால சி வர் கூட்டம் நாற்கா களி

குவிந் ேபாய் இ ந்த . நான் விடா யற்சியாக

ம், நிலத்தி

மாக

ன்ேனறி, மைழ நாள் நாய் ஈர

இைலகைள க்கால் தள்ளிப் பார்ப்ப ேபால, ஒவ்ெவா
கிளப்பி பார்த் ஒ சீட்ைட பி த் விட்ேடன்.

ேலஞ்சியாக கிளப்பி
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எனக்குப் பக்கத்தில் இ ந்தவர் விஷயம் ெதாிந்தவர்ேபால காணப் பட்டார்.
பல ைற காத்தவராயன் கூத்ைதப் பார்த்தவர். இந்தக் கூத்தில் ந ப்பவர்கள்
எல்ேலாைர ம் அவ க்குத் ெதாி ம். ஒவ்ெவா அைர ெசக்கண் ம் எப்ெபா
ெதாடங்கும் எப்ெபா
ெதாடங்கும் என் அவைரத் ைளத் க்ெகாண்
ந்ேதன்.
அப்ப நான் ேகட்டேபா ெதாடங்கேவண் ய ேநரத்ைதத் தாண் அைர
மணியாகிவிட்ட . அவ ைடய பதில் ஒேர மாதிாியி க்கும். இன் ம் அைர மணி
ேநரத்தில் ைச நடக்கும். பிறகு ஆரம்பமாகிவி ம் என்றார். இப்ப கடந்த ஒ
மணித்தியாலமாக அவர் ஆ தல் வார்த்ைதகள் ெசால் வந்தார்.
அப்ெபா
இரண் ெபண் ர் ஓ வந்தார்கள். ஒ ெபண்ணின் இ ப்பில்
ைகக்குழந்ைத ஒன் கால் சட்ைட மட் ம் அணிந் ேமல் சட்ைட ேபாடாமல்
இ ந்த . அவள் தாவணிைய இ க்கி இ த் சுற்றி வந் இ ப்பிேல மீதிையச்
ெச கியி ந்தாள். அவர்கள் ெவகு ரத்தில் இ ந் வந்தவர்களாக இ க்கேவண் ம்.
இ வ ேம க த் ேவர்ைவைய வழியவிடாமல் ந்தாைனயால் ைடத்தார்கள்.
இர ச் சைமயைல அவசரமாகச் ெசய் பத்திரமாக
ைவத் விட்ட அைமதி ம்,
கூத் ப் பார்க்கப்ேபாகிேறாம் என்ற மகிழ்ச்சி எதிர்பார்ப் ம் அவர்கள் கத்தில்
ெதாிந்த . எனக்குப் பக்கத்தில் இ ந்த ேலஞ்சிகைள ஒ வர் அகற்ற அவர்கள்
ஆசுவாசமாக உட்கார்ந்தார்கள்.
எங்கு பார்த்தா

ம்

ேயாக்காரர்கள். அவர்கள் வயர்கைள இ த்

காமிராக்கைள

தயார் நிைலயில் ைவத்தி ந்தார்கள். உயரம், ேகாணம், ெவளிச்சம் எல்லாவற்ைற ம்
ன்கூட் ேய பார்த் க் ெகாண்டார்கள். ஒவ்ெவா காமிரா க்கும் பிரகாசமான தனி
ஒளி விளக்குக ம் காத்தி ந்தன. நான் எ ம்பி நின் சுற்றி ம் ஒ
ைற ேநாட்டம்
விட்ேடன். என் ைடய கைடசிக் கணக்ெக ப்பில் ன்
ேயா காமிராக்கள்
இயங்கின; இலக்கப் ைகப்படக் க விக்காரர்கள் நா

.

கைடசியில் ஒ வாறாக சீன் இ பட்ட . ைச
ந்த ம் த் மாாி ேவடம்
அணிந்த ெபண் ைகயிேல சூலத்ைத ஏந்தியப ேதான்றினார். ெசாந்தக் குர ல்
பாட் ப் பா யப ேய நடன ம் ஆ னார்; வசன ம் ேபசினார். ஹ¡ர்ேமானியக்காரர்
விட்ட அ கைள எ த் க் ெகா த்தார்; பின்பாட் க்காரர் பின்பாட்
வைகயில் ேமற்கத்திய
ஒவ்ெவா

ைறயில் பார்த்தால் இ

ந ைக ம் அல்ல

ந க ம்

ஒ

பா னார். அந்த

musical தான்.

தல் தரம் ேமைடயில் ேதான் ம்ேபா

நான் பக்கத் சீட் காரைர இ யார், ஆணா, ெபண்ணா என் ேகட்டப ேய
இ ந்ேதன். ஏெனன்றால் ேமக்கப் அவ்வள தத் பமாக இ ந்த . பல
விவாதங்க க்கும், பல சீன்க க்கும் பிறகு ஆண் ேவடம் அணிந்தவர்கள் எல்லாம்
ஆண்கள் என் ம் ெபண் ேவடம் அணிந்தவர்கள் எல்லாம் ெபண்கள் என்பைத ம்
கண் பி த்ேதாம். எங்கள் குழப்பத் க்கு காரணம் இ ந்த .
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இந்தக் கூத்தில் ஒாிஜ னலாக ஆண்கேள ெபண் ேவஷ ம் ேபாட் ந த்
வந்தி க்கிறார்கள். ெபண் ேவடம் என்றா ம் உள்ேள இ ப்ப ஆண் என்றப யால்
ெபண் அைச கள் மிைகயாக்கப்பட் இ க்கும். இதிேல ந த்த உண்ைமயான
ெபண்கள்கூட ஒ ஆண், ெபண் ேவட மணிந் ந க்கும்ேபா எப்ப
அப்ப ேய ந த்தார்கள். அதனால் அழகு ஒ ப கூ யி ந்த .

ந ப்பாேரா

எனக்கு ன் இ ந்த சி வர்கள் ஆங்கிலத்திேலேய கைதத்தார்கள். அவர்க க்கு
தமிழ் ெதாியவில்ைல. ெபற்ேறார்கள் தமிழிேலேய கைதத்தார்கள். அவர்க க்கு
ஆங்கிலம் ெதாியவில்ைல. பிள்ைளக டன் இவர்கள் தமிழில் ேபசினால் அவர்கள்
ஆங்கிலத்தில் பதில் ெசான்னார் கள். இந்தச் சி வர்க க்கு கதாபாத்திரங்கள்
பா ய ம், ேபசிய ம் ஒன் ேம ாியவில்ைல. ஆனா
ேபான்ற ெஹா

ம் ேடமிேனட்டர், மாற்றிக்ஸ்

ட் படங்களின் கிரா•பிக்ஸ் காட்சிகைள ரசிக்கும் இந்தச் சிறார்கள்

காத்தவராயன் ஆட்டத்ைத ம், ஆாியமாலாவின் வசனத்ைத ம், மாாியின்
பாட்ைட ம் ேகட் ெமய்மறந் ேபாய் நின்ற வியப்ைப அளித்த .
இதிேல இன்ெனா ேவ க்ைக. ஊாிேல கூத் நடக்கும்ேபா நிற்கும் அல்ல
ெதாங்கும் ஒ வாங்கி அங்கங்ேக ைவத்தி க்கும். ந கர் க க்கு ெசால் ைவத்தப
அவர்கள் வசனம் ேபசும்ேபா ைமக்குக்கு கிட்ட வந் ைமக்ைகப் பார்த் ேபசிவிட்
நகர்வார்கள். ஆனால் இங்ேக அப்ப யில்ைல. ஆனா ம் ஒ பிரமாதமாக இ ந்த .
என்ன விஷயம் என்

பார்த்ேதன். ந க ந ைகயர் எல்ேலா ம் இ ப்பில் transponder

கைள ம், காதில் மாட்
அவர்கள் ஆ யப

வைளத்த ஒ வாங்கிகைள ம் அணிந்தி ந் தார்கள். ஆகேவ

பாடலாம், ஓ யப

ஆட்ட ம், ேபச்சும், பாட் ம் என்
ெகாண்
ந்த .
சிவெப மான் வந்தார். ஒ
ேபாட்
சு ண்

ந்தார்கள். நீண்

ஒல்

ேபசலாம். இந்த ெதாழில்

காத்தவராயன் கூத்

யான ைபய

வழிந்த ஜடா

கிடக்கும் நாகம், இைடயிேல

ட்ப பாய்ச்சலால்

உச்சகதியில் நிைறேவறிக்

க்கு சிவ ெப மான் ேவடம்

, அதிேல ஓ ம் கங்ைக, நிற்கும் பிைற,
த் ேதால் என்

ெபா த்தமாயி ந்த .

க த்திேல வலப் பக்கம் நாகம் சுற்றி யி ந்தால், இடப்பக்கம் ைமக்கிரேபா
சுற்றிக்ெகாண்

கிடந்த . மான், ம , சூலா தம் என்

தாங்கிய சிவ ெப மான், transponder ஐ
சி வர்கள் அவர் ேமைடயில் ேதான்றிய
ெதாடங்கிவிட்டார்கள். அவர்க க்கு அ
அவர்க ைடய கட ள் என் ெதாிந்தி
என்னேவா.

ம்

பல உபகரணங்கைளத்

ம்
த்ேதா ல் குத்திைவத் காவினார்.
டேனேய வி ந் வி ந் சிாிக்கத்
யாெரன் கூடத் ெதாிய வில்ைல. அ தான்
ந்தால் இன் ம் கூட சிாித்தி ப்பார்கேளா
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இைதெயல்லாம் சிவெப மானாக ந த்த ைபயன் ெபா ட்ப த்த வில்ைல. நடனக்
கட ள் என்ற ெபயைரக் காப்பாற் ம் ெப
யற்சியில் இ ப்ைப ஒ த் ஒ த்
நடனம் ஆ னான். அ க்க transponder கீேழ வி ந்த . அைத எ த் மீண் ம்
மீண் ம்
உைடயில் ெசா கிக் ெகாண் ஆட்டத்ைத விட்ட இடத்தி
ந் தாளம்
தவறாமல் ெதாடர்ந்தான்.
நான் ஏேதா ேயாசைனயில் அசந்தி ந்த சமயம்

த் மாாிக்கு குழந்ைத

பிறந் விட்ட . ர•ெவட்டா உைடயில், கன்னம் ெகா த்த, க ப் ப் ெபாட்

ைவத்த,

சிறிய சங்கி யில் ெபாிய பதக்கம் அணிந்த குழந்ைத. 'குழந்ைத, குழந்ைத' என்
ேமைடயில் இ ந்ேத ஒ வர் கத்தினார். உடேன சைபயிேல இ ந் ஒ குழந்ைத
ேமைடக்கு அ ப்பப் பட்ட . அ தான் இந்தக் குழந்ைத. த் மாாி ஒ தாலாட்
பா னார். அந்தக் குழந்ைத ம் கால்கைள உைதத் , பிரகாசமான விளக்குகைளப்
பார்த் மிரளாமல் தன் சி ைககைள ேமேல நீட் ச் சிாித்த . தாலாட் க்குப்
பழக்கமில்லாத கனடா குழந்ைத என்பதால் ங்க ேவண் ம் என்ப அதற்குத்
ெதாியவில்ைல.
பாட்

வ ம்ேபாெதல்லாம் சனங்க

வந்தேபா

அவர்கள் 'ஆ, ஆ' என்

ம் ேசர்ந்

பா னார்கள். வசனங்கள்

தைலகைள ஆட் னார்கள். நாற்ப

வ டங்களாக இந்த வசனங்கள் இலங்ைக ெத க்கூத் களில் ேபசப்ப கின்றன;
நாற்ப

வ டங்களாக இேத பாடல்கள் பாடப் ப கின்றன. அேத நடனம்; அேத

ஹார்ேமானியம்; அேத பின்பாட் ; அேத ேமக்கப்.
காத்தவராயன் ர்வ கைதயின் ஆரம்பம் எட்டாம் ற்றாண் என்
ெசால்கிறார்கள். காத்தவராயன் ஒ க்கப்பட்ட சாதிையச் ேசர்ந்தவன். அவ க்கு அந்த
ஊர் ராசகுமாாியின்ேமல் காதல் உண்டாகி வி கிற . வைளயல்காரன்ேபால
மா ேவடத்தில் ேபாய் அரச குமாாிையச் சந்தித் தன் காதைல வளர்க்கிறான். ஒ
நாள் அரண்மைன ேசவகர்கள் பி த் க்ெகாள்கிறார்கள். விசாரைணயில் அரசரால்
க ேவற்றப்பட்

இறக்கிறான். அரசகுமாாி ம் இறக்கிறாள். ேராமிேயா ஜூ யட்,

ைலலா மஜ் , அம்பிகாவதி அமராவதி, அனார்க
ஆாியமாலா ம் ஒ
ன்பியல் காதல் கைததான்.
என்

சலீம் ேபால காத்தவராயன்

ைடய சி வயதில் அம்மா இந்தக் கைதைய எனக்கு ெசான்ன காலத்தில்

இதில் கட ள் அம்சங்க

ம், கிைளக்கைதக

ம் கலந்

விட்டன. சிவாஜி கேணச

ம்,

சாவித்திாி ம் ந த்த காத்தவராயன் படம் மந்திர தந்திர காட்சிக ம், கூ விட் க்
கூ பா ம் மாயா விேநாதங்க ம் நிைறந்த . இ தியில் க மரம் வரேவ இல்ைல.
ேபாதிய திகி ட் வதற்காக உச்சக் காட்சியில் காத்தவராயன் சாம்ஸைனப்ேபால கல்
ண்கைள ெநா ங்கைவத் எல்ேலாைர ம் சாகைவக்கிறான்.
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கலாவிேநாதன் சின்னமணியின் காத்தவராயன் கூத் 40 வ டத் க்கு ந்திய
இலங்ைகயில் நான் பார்த்த அேத சிந் நைடக் கூத் தான். பதிைனந்ேத நாட்களில்
கன ய ந க ந ைகய க்கு கலாவிேநாதன் பயிற்சி அளித்தி க்கிறார். அ தவிர
ேமைட அைமப் , ேமக்கப், ெவளிச் சம் என்ற பல வித ஒத் ைழப் க டன் இந்தக்
கூத் அரங்ேகறியி க் கிற . இ எல்லாம் நான் பின்ேன ெதாிந் ெகாண்ட .
க த்த ெகா ம்பான் மாம்பழத்ைத அைரப்பழத்தில் மரத்தி
ைடத் , ேதா
சாப்பி வ

டன் க த்

ஒ

ந்

பறித் , ைகயால்

ெகாட்ைட ெவள்ைள யாகத் ெதாி ம்வைர உறிஞ்சிச்

சி. அேத மாம்பழத்ைத நன்கு ப த்த பிறகு பி ங்கி, ேதால் சீவி,

சி சி
ண் களாக ெவட் , குளி ட் சாப்பி வ இன்ெனா
கூத்தில் ேதா டன் க த் ச் சாப்பி ம் ரட் சுகம் இ ந்த .
நான் சி வனாக இ ந்தேபா
வ

ன்னேரேய நான்

சி. இந்தக்

பார்த்த காத்தவராயன் கூத்தில் பின்

ங்கிவி ேவன். இப்ெபா

பின்

த் மாாி

த் மாாி, பின்

காத்தவராயன், பின் ந னத் வம் எல்லாம் வந் ேபானேபா ம் நான் கண்
ெவட்டவில்ைல. ஒ வித்தியாசம். அப் ெபா
ேயாப் படங்கள் இல்ைல.
இலக்கக் காமிராக்கள் இல்ைல. ஒ வாங்கிகள் இல்ைல. ஆங்கிலம் மட் ேம ேபசும்
குழந்ைதப் பார்ைவயாளர்கள் இல்ைல.
உைடயில் ெசா கிைவத்த ஒ கடத்தி
க

ம் இல்ைல. வடக்கும், ெதற்கும் அற் தமாக இைண ம் இந்தக் கூத்ைதப்

பார்ப்பதற்கு ஒ வ க்கு அதிர்

டம் நிைறய ேதைவ. சில மாதங்க

க்கு

ன் Lion

King என்ற உலகப் கழ்ெபற்ற musical நாடகத்ைதப் Princess of Wales திேயட்டாில்
பார்க்க ேநர்ந்த . இதற்கு ன் மாதம் ன்பாகேவ பணம் கட் ஆசன ஒ க்கீ
ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால் காத்தவராயன் கூத் பார்த்தேபா ஏற்பட்ட
ளகாங்கிதத்தில் பாதிகூட Lion King பார்த்தேபா
இப்ெபா

ம் அ க்க

எனக்குக் கிைடக்க வில்ைல.

ேபர்ச்ம ண்ட் சாைலயில் ேபாகிேறன். காைர

ெம வாகேவ ஓட் கிேறன். ஏதாவ
ணி விளம்பரத்ைத கண்டால் 'ப' தி ப்பம்
ெசய்வதற்கு ெர யாகேவ இ க்கிேறன். மக்ெடானால்ட் பிரதமாின் படம் ேபாட்ட ஒ
பத் ெடாலர் தாைள நாலாக ம த் பா காப்பாக என் பாக்கட் ல்
ைவத்தி க்கிேறன். காத்தவராயன் படம் வைரந்த ணி விளம்பரம் அதற்குப் பிறகு என்
கண்ணில் படேவ இல்ைல.
---------16. கைல நிகழ்
ெடன்னிஸ் ேபாட்
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கனடாவின் ெராெறான்ேரா நகரத்தில் ெபண்க

க்கான ெடன்னிஸ் சாம்பியன்

ேபாட் 2001 ம் ஆண் , ஆகஸ் 19ம் ேததி ஒ ஞாயி மதியம் 1.30 க்கு
நைடெபற்ற . இ திப் ேபாட் க்கு க ப் சேகாதாி களில் இைளயவரான ெசாீனா
வில் யம்ஸ் ஒ பக்கத்தி ம், ம பக்கத்தில் தலாவ இடத்தில் இ க்கும்
ெஜனிபர் கப்ாியாட்
ம் ேமா வதற்கு தயாராக வந்தி ந்தனர். ன் மணி ேநரம்
ெதாடர்ந் ெபய்த மைழ சாியான ேநரத் க்கு விட் விட்ட .
ெசாீனா ேகார்ட் க்கு வந்தேபா

கரேகாஷம் வாைன

ட் ய . க ப் ெம ைக

உ ட் உ ட் ைவத்த ேபால அவ ைடய உடல் கட் . சாம்பல் நிற
,
உச்சியிேல இ த் க் கட்டப்பட் சி சி பின்னல்களாக நீர் ழ்ச்சிேபால
ேதா

க்குக் கீேழ ெதாங்கிய . ஆனால் ெஜனிபர் ஒ

ேநரான
குட ம், உ தியான உடம் ட
எதிர்ப் பக்கத்தில் ேதான்றினாள்.
ேபாட்

பாேலகாாி ேபால, வில் ட் ய

ம் ெவள்ைள குட்ைட உைட அணிந்

ஆரம்பமான . ேசர்விஸ் அ கள் விைச

ட் ய பந் களாக கண்

த்

திறப்பதற்கு ன் பறந் பறந் ேபாயின. பந் கள் 180 கி.மீட்டர் ேவகம் வைர
ேபானதாக ேவக அளைவக் க விகள் உட க்குடன் அறிவித்தன. இரண் ேப ம்
இ இளம் சிங்கங்கள் ேபால உ மி உ மி பந் கைள அ த்தார்கள். ஒ கட்டத்தில்
பார்ைவயாளர்கள் இவர்க ைடய அ கைள விட் விட் உ மல் ேபாட் ைய
ரசித்த ேபால ம் பட்ட ம்.
ெசாீனா இளைமயானவள்; ேதக பலம் கூ யவள். கைளப் அவளிடம்
அ குவதற்கு ேநரம் எ க்கும். மாறாக ெஜனிபர் நா வய கூ யவள். ெசாீனா
அள க்கு ேவகத்தில் ஈ ெகா க்க அவளால்
யா . ஆனால் அவளிடம் அ பவம்
இ ந்த . சில ரகஸ்யமான தந்திரங்க ம் இ ந்தன. அவற்றில் மட் ேம நம்பிக்ைக
ைவத் ெசாீனாைவ வி த்த சமயம் பார்த்தாள்.
ெஜனிபர் ஒவ்ெவா பந்ைத ம் தி ப் ம்ேபா ெசாீனா ஒ அ
ன்ேன
வ ம்ப யாக அ த்தாள். ெசாீனா இப்ப ெமள்ள ெமள்ள வைலக்கு கிட்டவாக
ன்ேனறி வ ம்ெபா
திடீெரன் பந்ைத உயர்த்தி பின் ேகார்ட் க்கு அ த்
வி வாள்.
இன்ெனா தந்திரம், சீக்கிரத்தில் ெசாீனாைவ கைளக்க ைவத் வி வ .
ஆனப யால் பந் கைள மாறி மாறி இந்த ைலக்கும் அந்த ைலக்குமாக அ த்
ெசாீனாைவ ஓட ைவத்தாள். இதன் லம் அவ ைடய பலத்ைத நிர் லம்
ெசய்வ தான் ெஜனிபாின் ேநாக்கம். ெசாீனாவிடம் பதில் உத்தி இ ந்த . அவைளக்
கைளக்க ைவக்க

யா . வியர்ைவ வழிய, ஒ

சூாிய ஒளியில் ெஜ¡ த்தாள். அவள் பலம்

க ப் சிங்கம்ேபால அவள் மங்கிய

க்க ஒ

ைகவழியாக மட்ைடயில்
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இறங்கி பந் கைளத் தாக்கின. அவற்றின் ேவகத் க்குப் பதில
ெஜனிபர் திணறினாள்.

ெகா க்க

யாமல்

பாதி ரத்திேலேய ெசாீனா க்கு ெவற்றி நிச்சயமாகிவிட்ட . சனங்களின்
உற்சாகம் குைறந் ெதாிந்த . விைளயாட் உன்னதத்தில் உலகத்தின் தலாவ
இடத்தில் இ ந்த ெஜனிபாிடம் பிைழகள் ம ந் ெகாண்ேட வந்தன.
ேநரம் ெசல்லச் ெசல்ல ெசாீனாவின் பந் கள் எல்ைலக் ேகா களி ம்,
ைலகளி ம் கண்களால் ெதாடர
யாத ேவகத்தில் விைசயாகப் ேபாய் வி ந்தன.
பல சமயங்களில் ந வர் கண்கள் தவ ெசய் ம் அள க்கு பந் கள் ேவகம் பி த்தன.
அைத ெஜனிபர் எ க்கு ன் அைவ ஓ மைறந்தன. ெசாீனா ன்ேனறினாள். எப்ப
யன் ம் ெஜனிபரால் அவைள எட்ட
யவில்ைல. தலாவ ஆட்டம்
ெசாீனா க்கு சாதகமாக அைமந்த .
அ த்த ஆட்டத்தில் ெஜனிபர் தன் பலம்
வைத ம் திரட் ஆ னாள். தன்
சக்தியில் சிறிதாவ
ன்றாவ ஆட்டத்திற்கு ேசமித் ைவக்கேவண் ம் என்ற
நிைன மைறந் விட்ட . அைரவாசியிேலேய ெசாீனா க்கு இந்த ஆட்டத்ைத
விட் க் ெகா த் விடலாம் என் பட்
க்கேவண் ம். அவ ைடய
ேவக ம்
கட் ப்ப த்தப் பட்ட ேபால ேதான்றிய . ெஜனிபர் ெவற்றியீட் னாள். ஆனால்
ன்றாவ ஆட்டம் ம ப
ம் ெசாீனாவின் பக்கம் சாய்ந்த . சுலபமாக ெவன்றாள்.
இரண் ெபண் சிங்கங்க க்கு இைடயில் நடந்த இந்த ஆட்டம் ஒ வர் தன்
வாழ்நாளில் மறக்க
யாத ஒன்றாக அைமந்த .
---------குதிைர ேரஸ்
எனக்கு சமீபத்தில் வாசிக்கக் கிைடத்த
இைத எ தியவர் ேலாரா ஹ

சீபிஸ்கட் ( Seabiscuit) என்ற த்தகம்.

ல்ெலன்ப்ராண்ட் ( Laura Hillenbrand) என்ற ெபண்

எ த்தாளர். பத்திாிைக எ த்தில் உச்சமான பாிசு ெபற்றவர். இப்ெபா
Times பத்திாிைக இந்த நாவைல தன்
அறிவித்தி க்கிற .
1938ம் ஆண்

New York

ைடய மிகச்சிறந்த த்தக வாிைசயில்

பல விதங்களில் பிரபலமான . அந்த வ டம் பத்திாிைக உலகில்

அதிக பத்திகைள ெகாள்ைள அ த்த

அெமாிக்க ஜனாதிபதி

ஸ்ெவல்ட் அல்ல;

ஹ ட்லர் அல்ல; ேஸா னி அல்ல; ேபாப்பாண்டவர் அல்ல; சினிமா உலகில் கழ்
ெகா நாட் ய கிளாக் ேகபிள் அல்ல. சீபிஸ்கட்தான். அ ஒ ேரஸ் குதிைர.
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பல வ ட ஆராய்ச்சிக்குப் பிறகு ஆசிாியர் இந்தப் த்தகத்ைத எ தி
த்தி க்கிறார். ஒ ேரஸ் குதிைரயின் உண்ைமயான சாிதம் இலக்கியம்
ஆக

மா? நாம் அைதப் ப த் ப் பார்த்த பிறகுதான் ஒ

பத்ெதான்பதாவ

அத்தியாயத்தில் ஆசிாியர் இரண்

க்கு வரேவண் ம்.

குதிைரக

க் கிைடயில்

நடக்கும் ஒ ேபாட் பற்றி வர்ணிக்கிறார். இந்தப் ேபாட் 1938ம் ஆண் நவம்பர்
தலாம் ேததி நைடெப கிற . இ வழக்கமான குதிைர ேரஸ் அல்ல. இரண்ேட
இரண் குதிைரக க் கிைடயில் நடக்கும் விேசஷமான ேபாட் .
வார் அட்மிரல் (War Admiral) என்ற குதிைரேய அப்ேபாைதய சாம்பியன். Triple
Crown என்

ம்

க்கிாீட ெவற்றியீட் ய . அைத ஓட் யவர் கழ்ெபற்ற ேகர்ட்சிங்கர்

(Kurtsinger) என்பவர். அதற்கும், பார்ப்பதற்கு ரட் க்குதிைர ேபால ேதாற்றமளித்த,
கால்கைள பக்கவாட் ல் விசிறி ஓ ம் சீபிஸ்கட் க்கும் ேபாட் .
இரண் நிமிடத் க்கும் சற் குைறந்த ேநரத்தில் நடக்கும் இந்தப் ேபாட் ையப்
பற்றி ஒ வர் என்ன வர்ணிக்கலாம். இரண் குதிைரகள் ஓ ன. ஒன் ெவற்றி
ெபற்ற என் எ தலாம். ேவ என்ன எ த
ம். ேலாரா எ தினார். ஒ
அத்தியாயேம இைதப்பற்றி எ தினார்.
குதிைர ஒட் ம் பயிற்சி சாதாரணமான அல்ல. த ல் குதிைர ஓட் யின் எைட
குைறவானதாக இ க்கேவண் ம். ேபாட் க்கு பல மாதங்கள் இ க்கும்ேபாேத
பட் னி கிடந் ஓட் கள் உடல் எைடையக் குைறப்பார்கள். சிலர் தி ப்பி த் தி ப்பி
ேபதி ம ந் உட்ெகாள்வார்கள். இன் ம் சிலர் அசாத்தியமான ேதகப்பயிற்சிகள்
லம் உடைல வ த்தி ெம ந் ெகாள்வார்கள்.
குதிைர ஓட் வ என்ப ம் சாதாரண விஷயமல்ல. குதிைரைய ஓட் ம்ேபா சாரதி
குதிைரயின்
கில் இ ப்பதில்ைல. கால்கள் இரண்ைட ம் இ ம் ெகா வியில்
மாட் யப குதிைர டன் வைளந் நிற்கேவண் ம். எைட
க்க அவன் கால்
விரல்களின் லம் ெகா வியில் பதிந் இ க்கும். குதிைர பாய்ந் ஓ ம்ேபா
அத ைடய எைட ைமயத் க்கு ஒத்தப இவ ைடய உட ம் அைசந் ஈ
ெகா க்கேவண் ம். ஆபத்தான பயிற்சி.
இரண்

ஓட் க

ம் குதிைரக

க்கு இர ம் பக

மாக பயிற்சி அளித்தார்கள். சில

க்திகைள ம், தந்திரங்கைள ம் தங்க க்குள்ேள தயார் ெசய்தார்கள். அந்த சதி
ேவைலயில் குதிைரகைள ம் ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள்.
மாைல நா

மணிக்குத் ெதாடங்கும் ேபாட் க்கு காைலயிேலேய சனங்கள்

குவிந் விட்டார்கள். 50,000 பார்ைவயாளர் அரங்ைக நிைறத்

விட்டார்கள். இ தவிர
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மரங்களி ம், ேசர்ச் உச்சிகளி ம் பலர் ெதாங்கினார்கள். ஜனாதிபதி ஸ்ெவல்ட்
தன் ைடய க்கியமான கூட்டத்ைதக் கைலத் விட் ேர ேயாவில் தன் கா கைளப்
பதித் க்ெகாண்டார்.
ேரஸ் ெதாடங்கு ன் இரண்

குதிைரக

ம் பார்ைவயாளர்கள் பார்க்க நடந்

வந்தன. வார் அட்மிரல் பிடாிைய சி ப்பி, தைலைய நிமிர்த்தி ஒ சாம்பிய க்கு
உாிய மி க்ேகா
ன்னங்கால்கைள ம த் ம த் ைவத் ஒய்யாரமாக வந்த .
இ வைர ெவல்லப்படாத குதிைர அ . சனங்களின் ஆரவாரம் ஆகாயத்ைத எட் ய .
சீபிஸ்கட் சாதாரண குதிைர. ஒ ேரஸ் குதிைரயின் கம்பீரம் அதற்கு கிைடயா .
ெப ம் ெவளியில் ல்ைலத் தின்ன அவிட் விட்ட ேபால தைலையக் கீேழ
ெதாங்கவிட் , ேமலான அசட் த்தனத்ைதக் காட் யப
நடந்

வந்த . சனங்கள் சீட்

சீபிஸ்கட் ல் 100 ெடாலர் கட்

ஒ

காைல நீட்

ைவத்

அ த்தார்கள். அன்ைறய பந்தயம் 1: 2.5 ஆக இ ந்த .
அ

ெவன்றால் 250 கிைடக்கும்.

இ ஓட் க ம் தங்க க்குள் ரகஸ்யமாக தனித்தனி திட்டம் அைமத்தி ந்தார்கள்.
ஆரம்ப மணிக்கு இரண் ேம சமமாக ெவளிக் கிட்டன.
ேரைஸ ம்
க்கும்
விதமாக குதிைரயின் திரட் ைவத்த சக்திைய ெமள்ள அவிழ்த் விடேவண் ம். எ த்த
எ ப்பிேலேய குதிைரயின்
பலத்ைத ம் விரயமாக்கி விடக்கூடா .
திட்டமிட்டப சீபிஸ்கட் ன் ஓட் குதிைரைய சிறி
ன் க்கு உசுப்பி விட்டான்.
வார் அட்மிரல் பக்கத் ப் பக்கமாக வந் ெகாண்
ந்த . சீபிஸ்கட் இன் ம்
ெகாஞ்சம் ேவகம் பி த்த . வார் அட்மிரல் சற் பின்னால் தங்கிய . குதிைர ஓட் கள்
அந்த ேவகத்ைத கட் ப்பாட் ல் ைவத் ஓட் னார்கள். கைடசி இ ப
ெசகண் கேள மிக ம் க்கியமான ெசகண் கள். அந்த ேநரம் பாய்ந் ேபாவதற்கு
குதிைரயிடம் ேபாதிய சக்தி மிச்சம் இ க்க ேவண் ம்
க்கால்வாசி ரம் கடந்த ம் சீபிஸ்கட் ன் ஓட் தன் திட்டப்ப தி ம்பிப்
பார்த் மற்றவைன சீண் னான். பின்னால் வந்த ஓட் க்கு ேகாபம் வந்த .
குதிைரைய ேவகப்ப த்தினான். அ பாய்ந்
ன்ேனறிய . ைர தள் ம் அதன்
கம் சீபிஸ்கட் ன் கைடக்கண் பார்ைவக்கு கிட்டவாக இ ந்த . சீபிஸ்கட் ன்
ஓட் க்கு இ தான் ேதைவ.
சீபிஸ்கட் ன் க்கு ஓ ம்; அல்ல பின் க்கு ஓ ம். ஆனால் கைடக்கண்
பார்ைவயில் அ ஒ குதிைரைய ம் ந்த விடா . அதன் இயல் அப்ப .
சாரதி குதிைரயின் க வாளத்ைத சிறி தி ப்பி வார் அட்மிரைல காட் னான்.
அப்ெபா
ஒ மாற்றம் நிகழ்ந்த . சீபிஸ்கட் ெந ப்ைபத் ெதாட்ட ேபால
பிய்த் க்ெகாண் ேபான . கால்கள் அந்தரத்தில் தாவின. சில இடங்களில்
பார்ைவயாளர்கள் குதிைரைய ண்
ண்டாகக் கண்டார்கள். கண் பார்க்க ன்
இைடெவளிகள் நிரம்பின. எல்லா பார்ைவயாளர்க ம் ைககைள நீட் குதிைரகைள
ெதா வ ேபால எட்
யற்சி ெசய்தார்கள்.
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த ல் ஒ குதிைர ரம்; பிறகு இரண் குதிைர ரம். இப்ப இைடெவளி
கூ க்ெகாண்ேட ேபான . கைடசியில் நா குதிைர இைடெவளியில் சீபிஸ்கட்
ெவன்ற . வார் அட்மிர ன் கண்களில் மனிதக் கண்களில் ெதாி ம் யரம் ெதாிந்த .
கிட்டத்தட்ட ஒன்ேறகால் ைமல் ரத்ைத சீபிஸ்கட் ஒ நிமிடம் 56 ெசக்கண் ல்
கடந் ஒ
திய சாதைனைய பைடத்த . சனங்கள் நம்பவில்ைல. பார்ப்பதற்கு
பால்வண் இ க்கும் குதிைர ேபால் இ க்கிறேத என்
லம்பிக் ெகாண்டார்கள்.
ஜனாதிபதி ஸ்ெவல்ட் தி ம்ப ம் தன் கூட்டத்ைத
ம ப
ம் தன் ேவைலைய கவனிக்க ெவளிக்கிட்ட .

வக்கினார். அெமாிக்கா

----------ேபார்

ரர்கள்

இரண் குதிைரக க்கு இைடயில் ஏற்பட்ட ேபாட் ேபால இரண் ேபார்
ரர்க க்கு இைடேய நடந்த ேபாட் ைய விவாிக்கிற ஒ பிரபல யப்பானிய
நாவல். இதன் ெபயர் சாஷ . ேபார்ப்பிர களின் காலகட்டத் க் கைதைய கூ ம்
இந்த ஆசிாியாின் ெபயர் ஏஜ

ேயாஷ

காவா (Eiji Yoshikawa). இந்த நாவல் ஐந்

பாகங்களாக 1935 - 1939 ல் யப்பானில் ெவளிவந்த . ஆங்கிலத்தில் இைத அழகாக
ெமாழிெபயர்த்தவர் சார்ல்ஸ் ெரறி ( Charles S.Terry) என்பவர். இைத தமிழில்
ெபான்னியின் ெசல்வ

டன் அல்ல

ஆங்கிலத்தில் 'Gone With The Wind' உடன்

ஒப்பிடலாம். இ வைர உலகம்
வதி ம் 13 ேகா பிரதிகள்
விற்பைனயாகியி க்கின்றன. இைத ப க்காத யப்பானியர் அாி .
ஐந் பாகங்கள் ெகாண்ட இந்த நாவ ன் உச்சக்கட்டம் கைடசி பாகத்தின், இ தி
அத்தியாயத்தில் வ கிற . அந்த இடத்தில் இ சமமான ரர்க க்கிைடயில் ஒ
ேபார் நடக்கிற . அந்தக் கைடசிப் பக்கங்கள்
க்க அந்த சண்ைடயின்
வர்ணைனதான். எத்தைனேயா வ டங்க க்கு ன் வாசித்த அந்தச் சண்ைடைய,
காட்சிைய இன் வைர கண் ன்ேன ெகாண் வர
ம்.
சாஷ
என்பவேன கதாநாயகன். இ வைர யாரா ேம ெவல்ல
யாத ரன்
ெகாஜ ேரா. இவர்கள் இ வ க்கும் இைடயில் ஒ கடற்கைரயில் ேபார் நடப்பதாக
ஏற்பா .
' சாஷ , நீ ம ப
ம் ேநரம் பிந்தி வந் விட்டாய். இ தான் உன் ைடய
ஒ ேகாைழயின் தந்திரம். இரண் மணித்தியாலம் தாமதமாக வ கிறாய். நான்

க்தி.
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ெசான்ன ேபால எட் மணியி
ந் உனக்காகக் காத்தி க்கிேறன்.' ெகாஜ
இப்ப க் கூறினான். சாஷ
பதில் கூறவில்ைல.

ேரா

' ன் இரண்
ைற இேத மாதிாி பிந்தி வந்தி க்கிறாய். உன் ைடய எதிாிைய
காத்தி க்க ைவப்ப உன் வழக்கம். இந்தத் தந்திரம் என்னிடம் வாய்க்கா .
சண்ைடக்குத் தயாராகு. உன் சந்ததியினர் உன்ைன நிைனத்
'வா, ேபா க்கு வா!' என்

ெசால் க் ெகாண்ேட ெகாஜ

உ வினான். அப்ப ேய இட

ேரா வாைள

ைகயால் பரம்பைரயாக வந்த,ேவைலப்பா கள்

நிைறந்த உைறைய, கடற்கைரயிேல
குர ல் ேபசத் ெதாடங்கினான்.
'ெகாஜ

சிாிக்கக்கூடா .'

சினான்.

சாஷ

அைசயவில்ைல. ெமல் ய

ேரா, நீ ேதாற் விட்டாய்.'

'என்ன?' ெகாஜ
'எங்கள் சமர்

ேராவின் குரல் ந ங்கிய .
ந் விட்ட . நீ ேதாற்க க்கப்பட் விட்டாய்.'

'என்ன கைதயளக்கிறாயா?'
'ெகாஜ ேரா, உன் தாைதயர்களிடம் இ ந் கிைடக்கப்ெபற்ற விைல மதிக்க
யாத வாளின் உைறைய நீ சிவிட்டாய். இனிேமல் வாைள உைறயில்
இடப்ேபாவதில்ைல என்ப

உனக்ேக ாிந்தி க்கிற . உன்

ைடய எதிர்காலத்ைத,

வாழ்க்ைகைய நீ உைறைய எறி ம்ேபாேத உதறிவிட்டாய்.'
'நீ சத் கிறாய்.
'ஓ, வா சண்ைடக்கு. உன் மரணத்ைத அைணப்பதற்குத் தயாராகு.' இப்ப யாக
அந்தப் ேபார் பயமறியாத இ
ரர்க க்கிைடயில் ெதாடங்குகிற .
இரண்டாயிரம் பக்கம் நீளமான நாவல்
இ க்கின்றன.

வதற்கு இன்

ம் நா

பக்கங்கேள மீதம்

இ தான் உச்சக்கட்டம். இந்த ேபா டன் நாவல்
ெப கிற . யா க்கு
ெவற்றி கிைடக்கப்ேபாகிற என்ப வாசக க்குத் ெதாியாத நிைல.
இந்த நாவ ன் ஐந்

பாகங்க

ம், இதில் வந்த அத்தைன அத்தியாயங்க

ம்,

அத்தைன வசனங்க ம், வார்த்ைத வார்த்ைதயாக இந்தக் கட்டத்ைத ேநாக்கிேய
நகர்த்தப்பட்டன. மகாபாரதத்தில் ாிேயாத ன க்கும் பீம க்கும் இைடயில் நடந்த
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த்தத்ைத இதற்கு உதாரணம் ெசால்லலாம். ேபாாின் வர்ணைன இந்த இடத்தில்
மறக்க
யாத ப க்கு மிக ம் ட்பமாகச் ெசால்லப்ப கிற .
சமீபத்தில் க ேபார்னியாவில் ஒ யப்பானியாின் அறி கம் கிைடத்த . நான்
திடீெரன்
சாஷ
நாவைல அவர் ப த்தி க்கிறாரா என் ேகட்ேடன். அவர்
'எல்லா யப்பானியர்க

ேம அைத ப த்தி க்கிறார்கள். நா

ம் கல்

ாி நாட்களில்

வாசித்தி க்கிேறன்' என்றார். நான் அத் டன் நிற்கவில்ைல. அவர் ஆங்கில
ெமாழிெபயர்ப்ைப ப த்தி க்கிறாரா, அந்த கைடசி அத்தியாயத்தில் ேபார் வர்ணைன
எப்ப வந்தி க்கிற என் ேகட்ேடன்.
அவர் ெசான்னார், 'ேபார் சம்பவமாக வந்தி க்கி . யப்பானிய ெமாழி அழகு வரேவ
இல்ைல. ெமாழிெபயர்ப்பில் ஐம்ப
தம் அ த் க்ெகாண் ேபாய்விட்ட ' என்றார்.
ஐம்ப சத தேம இந்த அழகு என்றால் ல ல் எப்ப இ ந்தி க்கும்!
-----குத் ச் சண்ைட
Norman Mailer என்பவர் தைல சிறந்த அெமாிக்க எ த்தாளர். இரண்
ஸ்டர் பாிசும் ஒ
எ திய 30வ

தடைவ

ைற National Book Award-ம் ெபற்றவர். சமீபத்தில் அவர்

த்தகம் ெவளிவந்தி க்கிற .

1974ம் ஆண்

ஒக்ேடாபர் மாதம் 30ம் ேததி நடந்த ஒ

சம்பவத்ைதப் பற்றிய

அவ ைடய நாவ க்கு 'The Fight' என் ேபர். ஆப்பிாிக்காவில் கின்சாஷா நகரத்தில்
ேஜார்ஜ் ேபார்ம க்கும் ஹம்ம அ க்கும் இைடேய நைடெபற்ற
குத் ச்சண்ைடைய விவாிப்ப .ெவற்றிேயா, ேதால்விேயா இ வ க்கும் தைலக்கு 50
லட்சம் ெடாலர் பாிசு என் அறிவிப் .
அ தான்

ந்ைதய உலக சாம்பியன்; பட்டம் இழந்தவர். அப் ேபாைதய உலக

சாம்பியன் 25 வயதான ேஜார்ஜ் ேபார்மன். நாற்ப

சண்ைடகளில் ெவற்றியீட் யவர்.

ேதாற்க க்கப்படாதவர். 220 றாத்தல் எைடயில் இ ம் மனிதன்ேபால
காட்சியளித்தார்.
அ

என்றால் ஏ

வய

கூ யவர். இழந்த சாம்பியன் பட்டத்ைதத் தி ம்பப்

ெப வதில் குறியாக இ ந்தார். பட்டாம் ச்சி ேபால பறப்பார், குளவிேபால குத் வார்
என் அவைரச் ெசால்வார்கள்.
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இந்த உலகப் கழ் ெபற்ற குத் ச் சண்ைடைய ேநார்மன் ெமய்லர் தனக்ேக
உாித்தான ெமல் ய நைக ணர் டன் வர்ணிக்கிறார். அந்த வர்ணிப்பில் அைத
இலக்கியமாக்குகிறார்.
கம

அ ையப்பற்றி ேநார்மன் இப்ப ச் ெசால்கிறார்.

'பால் கலந்த ேகாப்பிேபால நிறம். தற் பார்ைவயிேலேய ஓர் அதிர்ச்சி மனதிேல
ஏற்ப கிற . உலகத் ச் சிறந்த ரன் உலகத்தின் அழகான ஆண் மகனாக ம்
இ க்கிறான். அவன் பார்ைவயில் ெபண் க ைடய சுவாசம் சத்தமாகக் ேகட்கிற .
ஆண்களின் கண்கள் தைரையத் ெதா கின்றன. அவைனச் சுற்றி ள்ள ெமளனம்
மி

மி

க்கிற .'

பந்தயம் கட் பவர்கள் எல்லாம் ேபார்மன் பக்கேம. பந்தய தம் 4:1 ஆக
இ க்கிற . ஆனால் அ க்கு மட் ம் தன்மீ அேமாகமான நம்பிக்ைக உண் .
அவாிடம்

க்கியமாக

ன்

ஆ தங்கள் இ ந்தன. 1) நாவன்ைம. மேனாதத் வ

சண்ைடயில் வல்லவரான அ

, ேஜார்ஜ் ேபார்மனின் தகுதியின்ைமைய பற்றி

ழங்கியப ேய இ ப்பார். அ க்க
ெதாி மா? ேபார்ம

க்கு

நி பர்கைளக் கூப்பிட்

' உங்க

க்கு

ைள குழப்பமாகியி க்கிற . ஏெனன்றால் அந்த

க்க என்ைனப் பற்றி சிந்திக்க ேதைவ.' இப்ப
பயத்ைத ஏற்ப த் வேத ேநாக்கம்.
2) ஆப்பிாிக்கர்கைள இலகுவாக வசீகாித்
சவடா ேம காரணம்.

ைள

ெசால்வார். ேபார்மனின் மனதில்

விட்டார். இவ ைடய கவர்ச்சி ம், வாய்

3) அ
ைடய ெதா நீளம் ேபார்மனி ம் பார்க்க ஒன்றைர இன்ச் கூ தலாக
இ ந்த . குத் ச்சண்ைடயில் இ
க்கியம். எதிராளிையத் தாக்குவதற்கு அ கூலம்.
ேபார்மன் சாதாரணமானவர் அல்ல. அவ ைடய குத் வ ைம தல் தரமான .
உலகத்திேல உயிேரா
க்கும் ெகாைலயாளிகளில் தன்ைமயானவர். தன் ைடய
ெவ ம் ைகயினால் 50 ேபைர ஒ வர்பின் ஒ வராகக் ெகால் ம் சக்தி பைடத்தவர்.
அந்தக் குத் க் ைககள் ெப மானமானைவ. அைவ எப்ெபா
ம் உைடவாள்
உைறயில் இட் ைவக்கப்ப வ ேபால அவ ைடய கால்சட்ைடப் ைபக க்குள்
பா காப்பாக இ க்கும். இ காரணமாக அவர் ைக ெகா ப்பதில்ைல.
'மன்னிக்கேவண் ம். என் ைககள் இங்கு இல்ைல. அைவ என்

ைடய ைபக

இ க்கின்றன' என் சர்வசாதாரணமாக ெசால்வார். ஏேதா இரண்
ேபாய் அவற்ைற எ த் க்ெகாண் வரேவண் ம் என்ப ேபால.

ைமல்

க்குள்
ரம்
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ஆனா ம் சாம்பியன் பட்டத்தின் அநித்தியத்ைத ேபார்மன் உணர்ந்தவர். 'இதற்கு
ன்பி ந்த சாம்பியனி ம் பார்க்க நான் உயர்ந்தவன் அல்ல. இந்த பட்டம் நான் கடன்
வாங்கிய தான். விைரவில் இ தி ப்பி ெகா க்கப்படேவண் ம்' என்
ஞானத் டன் ேபசும் அடக்கம் உண் .
குறித்த நாள் வந்த . அரங்ைக 60,000 பார்ைவயாளர்கள் நிைறத் விட்டார்கள்.
உலகத்தின் ெசல்வந்தர்களில் ஏழாவ இடம் வகிக்கும் ஜனாதிபதி ெமா ட் வின்
பிரத்திேயகமான ஆசீர்வாதத் டன் கின்ஷாசாவில் அதிகாைல
அெமாிக்க டீவி பார்ைவயாளர்க

ன்

மணிக்கு,

க்கு வசதியாக, சமர் ஆரம்பிக்கிற .

ேமைடயில் த ல் ேதான்றிய அ . அவர் க ப் ஆப்பிாிக்க வண்ணேவைல
ெசய்த ெவள்ைள சில்க் ஆைடைய அணிந்தி ந்தார். அ அவர் ேதகத்தில் கலந்
ெசயற்ைக ெவளிச்சத்தில் மி

ங்கிய . ேபார்மன் ரத்தக் கலர் ெவல்ெவட் உைட ம்,

நீலப் பட்
ம் அணிந் தி ந்தார். அப்ேபா சனங்கள் 'அ , ேபாைமயா' (அ ,
ெகால் ) என் சத்தமிடத் ெதாடங்கினார்கள். தல் சில வினா களிேலேய
சனங்கைள அ வசீகாித் விட்டார்.

அ

இ வ ைடய பார்ைவ அம் க
ெசான்னார்.
'உன் சி வய

ம் சந்தித்த ஒ

த ணத்திேல ேபார்மைனப் பார்த்

ெதாடக்கம் என்ைனேய நிைனத்தாய்; ெதாடர்ந்தாய். இன்

இேதா

என்ைனப் பார்! உன் எசமான்.' ேபார்மன் கண்கைள
த்திறந்தார். அவர் ேகட்ட
உண்ைமதான். இ வ ம் ஆயத்தமானார்கள். ேபார்மன் ஒ க ப் க் கர ேபால
ேதாற்றமளித்தார். அ பட்டாம் ச்சிேபால பறப்பதற்கு தயாராக நின்றார்.
சண்ைட ஆரம்பமான . அவர்கள் இைடெவளி கு காமல் சுழன் வந்தார்கள்.
அ யி ைடய குத் ஒன்
ந்திக்ெகாண் வந்த . சனங்கள் ெபாிய ஒ
எ ப்பினார்கள். ேபார்மன் சீண்டப்பட் விட்டார். அ தன் கழ் ெபற்ற நடனத்ைத
வக்கினார். அ வாய்க்கவில்ைல. கண்
திறப்பதற்குள் அ ைய கயிற்றில்
ழ்த்திவிட்டார் ேபார்மன். ப்ப ெசக்கண்ட் வயேதயான த்தத்தில் அ கயிற்றில்
வி ந் கிடந்தார்.
அ வல ைக குத் விட்டார். உலக சாம்பியன்கள் எ த்த ச்சில் வல ைக குத்
வி வதில்ைல. ஆனால் இங்ேக அ நடந்த . ேபார்மன் தன் ைகவசம் ேசர்த் ைவத்த
குத் க்கைள எ த் விட்டார். இைத எதிர் பார்த்த ேபால அ யின் பதில் குத் கள்
படபடெவன் வி ந்தன. ேபார்மைன அப்ப ஒ வ ம் இதற்கு ன் தாக்கியதில்ைல.
குத் ச் சண்ைட மல் த்தமாக மாறிய . இ வ ம் கட் க்ெகாண் பின்
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வி பட்டார்கள். தலாவ
பிரேயாகித்தி ந்தார்கள்.
இரண்டாவ

சுற்றி

சுற்

ம் அ

ந்தேபா

கயிற்

இ வ ம் சாி சமமான குத் க்கைள

ைலயில் மாட் க்ெகாண்டார்.

ைலயில்

ஆபத் . தப்பி ஓட
யா ; பின் க்கும் ேபாக
யா . சண்ைட ேபாட் த்தான்
ெவளிேய வரேவண் ம். ேபார்மனின் குத் க்கள் மளமளெவன் வி ந்தன.
அவ்வளைவ ம் அ மிச்சம் விடாமல் வாங்கிக்ெகாண்டார். அந்த குத்
மைழயின்ேபா தன் உள்ளங் கால்கள் ந ங்கியதாக அ பின்னால்
ஒத் க்ெகாண்டார். ேபார்மனின் ைக ஓங்கியி ந்த . சண்ைடயின் ேபாக்கு
இப்ப த்தான் இ க்கேவண் ம் என் அவர் ன்கூட் ேய தீர்மானித்தவர்ேபால
ெசயல்பட்டார்.
அ யின் பட்டாம் ச்சி நடனம் ைகவிடப்பட்ட . ேபார்மனின் குத் கைள
வாங்குவ தான் அவர் ெதாழில் என்ப ேபால ஆகிவிட்ட . கயிற்
ைலகளில்
தானாகேவ ேபாய் ஒண் க்ெகாண்டார். அப்ெபா
கூட அவர் ைககள் பலமான
குத் க்கைள உற்பத்தி ெசய்த வண்ணேம இ ந்தன. மண் சாக்கு ேபால ேபார்மனின்
அவ்வள குத் க்கைள ம் தாங்கிக்ெகாண்டார். ஆனால் அேத சமயம் அ
குத் ச்சண்ைட சாித்திரத்ைத ரகஸ்யமாக தி ப்பி எ திக்ெகாண்
ந்தார்.
எதிர்பார்த்தப ேபார்மனின் விைசக் குத் க்களில் அ விழ வில்ைல. சில க்கு
சந்ேதகம் பி த்த . ஒ ேவைள ேபார்மைன அ ேதாற்க த் வி வாேரா என் .
இவ்வள குத் க்கைள வாங்கிய ஒ வர் இப்ப விழாமல் இ ந்ததில்ைல. ஐந்தாவ
சுற்றில் ேபார்மன் அ ைய ழ்த்தப் பார்த்தார்.
யவில்ைல. எங்ேகயி ந்ேதா
அபாிமிதமான பலத்ைத அள் வ ேபால அ சமாளித் க்ெகாண் தி ப்பித்
தாக்கினார். சில ேநரங்களில் அ
ல் னியில் ெதாற்றிய ெவட் க்கிளிேபால இங்கும்
அங்கும் ஆ னார். ஆனா ம் ேசார்ந் விடவில்ைல. ஒ நல்ல சமயத் க்காக ஏங்கி
இைடக்கிைட குத்திப் பார்த்தார். மைனவிகள் ேகக் ெவந் விட்டதா என் அ க்க
ெதாட் ப் பார்ப்ப ேபால, இவ ம் அ க்க ேபார்மைன மடக்கும் ேநரம்
வந் விட்டதா என்பைத உ தி ெசய்வ ேபால குத்திப் பார்த் க் ெகாண்
ஒ

ெகாைலகாரைன எப்ப க் ெகால்வ . இ ேவ அ

ந்தார்.

யின் பிரச்சிைன.

இ தியில் ேபார்மனின் குத் கள் ஒ ேராட் ச் சண்ைடக்காரனின்
குத் க்கள்ேபால அழகு இழக்கத் ெதாடங்கின. அ இன் ம் தன்ைன ற்றாக
ணாக்கவில்ைல. அவ ைடய நகர் கள் இன் ம் அழகு குைலயாமல் இ ந்தன.
குத் க்கள் அவர் இலக்கு ைவத்த இடங்களில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தன. ேபார்மன்
தைலயைணகளால் ெசய்த மைலயில் ஏ வ ேபால ேவகம் குைறந்தார்.
ஒ கற்பாைதயில் ன்னங்கால்கைளத் க்கி ைவத் குதிைர ெயான்
ன்ேன வ ேபால ேபார்மன் யற்சியாக நகர்ந்தார். ஒ
ைனக்குட் ேபால அ
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அவர் ைககளில் பி படாமல் தப்பி ஓ னார். 'எங்ேக உன்

ைடய

ரம். எங்ேக உன்

கழ் ெபற்ற ஆள்ெகால் குத் க்கள். தி ப்பி ட் க்கு ெகாண் ேபாகாேத! காட் '
என் சீண் னார் அ . ஆனால் ேபார்மனின் குத் க்கள் அவர் ச்சுக் காற்றி ம்
பார்க்க குைறந்த ேவகத்திேலேய வந் வி ந்தன. எட்டாவ சுற்
க்கு வர
இ ப ெசக்கண் கேள இ ந்தன. உலகத்தின் மிகப் பிரதானமான இ ப
ெசக்கண் கள். இ ப

வ டங்களாக தான் ப த்த பாடங்கைள, தான் ெசய்த

சமர்கைள, தன் ேதால்விகைள, தன் ெவற்றிகைள எண்ணிப்பார்த் , கயிற்றிேல
தாக்குப்பட்ட நிைலயில் கிடந்த அ , இந்த இ ப
த வதற்காகத் ெதாி ெசய்தார்.

ெசக்கண் கைளேய ஒ

இ க்கும் பலத்ைத ம், இல்லாத பலத்ைத ம் கடன் வாங்கி ேபார்மைன ேநாக்கி
வல

குத் , இட

குத்

என்

விட்டார். கயிற்றிேல

ள்ளி ெவளிேய வந்

இன்ெனா வல , இட குத் . ேபார்மன் நிைல குைலந்தேபா தாைடயிேல ஒ
குத் . தல் தடைவயாக கயிற்ைறக் கடந் வந் விட்டார் அ . அவ ைடய
குத் கள் மைழேபால வி ந்தன. ேபார்மைன எதிராளி அ த் க் ெகாண்
ந்தார்.
அதிசயமாக ேபார்மன் கயிற்றிேல மாட் யி ந்தார். உலகத்தின் ந த்தண்
மாறிப்ேபான . மிகப் பலமான ஒ

குண்

ச்சு, ஒ

ைக

ஷ் யின் சாி அளவில்

ேபார்மனில் வந் இறங்கிய . அ
ைடய வாழ்க்ைக
க்க ேசமித்த அந்த குத் ,
அவ ைடய கைழக் காப்பாற்றிய . ஆகாயத்தில் இ ந் குதிப்பவைரப்ேபால
ேபார்மனின் ைககள் அகலமாக விாிந்தன. அவ ைடய உடல்
தாக இரண்
ெசக்கண்ட் எ த்

அவர் கட் ப்பாட்ைட மீறி,

மியின் இ ைவயில்

ண்

ண்டாக ம ந் , தைரையத் ெதாட்ட . அவர் தானாக தன் கால்களில் பிறகு எழேவ
இல்ைல. சமர்
ந்த .
அ இரண்டாவ
ப த்தப்பட்டார்.

தடைவயாக உலக சாம்பியன் என்

பிரகடனப்

ேமேல ெசான்ன நிகழ் கள் எல்லாம் எனக்கு ஒ கைல அ பவத்ைதேய
ெகா த்தன. ஓர் உண்ைமயான மனப்பக்குவம் கூ ய ெடன்னிஸ் ரர்கள்
ேமா ம்ேபா அங்ேக நாங்கள் பார்ப்ப ஒ விைளயாட்ைட அல்ல; கைலைய.
மாறாக ேமாசமான நடனக் கைலஞர் ஆ ம்ேபா எங்க க்கு கிைடப்ப கைல
அல்ல; ேமாசமான ேதகாப்பியாசம்.
குதிைர ேரஸ் பற்றிேயா, ஜப்பானிய ேபார்ப்பிர கள் பற்றிேயா, குத் ச் சண்ைட
பற்றிேயா எனக்கு என்ன ெதாி ம். ஆனால் அைவ கைலத்தன்ைம டன்
பைடக்கப்பட்
ந்தன. அந்த வாிகளில் இலக்கியம் இ ந்த . இலக்கியம்
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பைடப்பதற்கு வைரயைற கிைடயா . அ
சண்ைடயி ம் இ க்கும்.

குதிைர ேர

ம் இ க்கும்; குத் ச்

------17. ஒ

ைற கூட நிலத்திேல விழவில்ைல

க ேபார்னியா மாநிலத்தின் ஆ நர் பதவிக்கு சமீபத்தில் 134 ேபர்
ேபாட் யிட்டார்கள். வாக்குச் சீட் கைள ஏ ெமாழிகளில் ெவளியிட்டார்கள்.
ஒவ்ெவா வாக்குச் சீட் ம் ஒ ெட ேபான் த்தகம் அள க்கு ெதாக்ைகயாக இ ந்
வாக்காளர்கைள ம், ேவட்பாளர்கைள ம், அைத அச்ச த்தவர்கைள ம்
பய
த்திய .
ஆனால் ஒ வித பய ம் இல்லாத ேபாட் யாளர் ஒ வ ம் இ ந்தார். அவ ைடய
ேபர் ேமாி காாி. அெமாிக்காவின் பிரபலமான porn star, காமலீைல ராணி, நீலப்பட
நட்சத்திரம்,

கில்

றந்த ேதவைத. இவாிடம் பத்திாிைகயாளர்கள் 'உலக ெவப்பம்

அதிகாித் க்ெகாண்ேட ேபாகிற . அதற்கு உங்கள் தீர்

என்ன?' என்

ேகட்டார்கள்.

கண்ெவட் ம் ேநரம்கூட எ க்காமல் அவர் 'ஆைட குைறப் த்தான்' என்றாராம்.
கனடாவில் நாட் யமணிகள் ெசய்ய ேவண் ய ம் ஒன்றி க்கிற . நைகக்
குைறப் . ேமைடயிேல அவர்கள் ேதான் ம்ேபா நைகக் குவியைலச் சுமந்
வ கிறார்கள். தைலயிேல, ெநற்றியிேல, கா களிேல, க்கிேல, சைடயிேல என்
ஏராளமான ஆபரணங்கள். இைடைய இ க்கிப் பி க்கும் அகலமான தங்க
ஒட் யாணம். விர என்றால் விரல்களால் அபிநயம் காட் ஆ பவள் என் அர்த்தம்
ெசால்கிறார்கள். இ ைககளி ம் ழங்ைக வைரக்கும் வைளயல்கைள
அ க்கியவர்களால் எப்ப ைககைளத் க்கி பாவம் காட்ட
ம்.
அ இ க்கட் ம். இந்த நடனக் கைலஞர்களிடம் இன்ெனா ெபாிய மாற்றம்
சமீபத்தில் ஏற்பட்
க்கிற . இவர்கள் நாட் யமா ம் ேபா க த்திேல ஒ இன்ச்
அகலமான அட் யல் ேபான்ற நைகையப் (choker)

ட் கிறார்கள். இைத

அணிந்தவர்களால் குனியேவ
யா . 'ைகவழி நயனம்' என் ெசால்வார்கள்,
அதற்கு இடேம இல்ைல. தைர பார்க்கும் தைல அைச கள் எல்லாம் கட் . இந்த
நாகாீகம் எப்ெபா
ஆசிாிையகளாவ

'தைல

க்கிய ' என் ம் ெதாியவில்ைல. நாட் ய

இைதக் ெகாஞ்சம் கவனிக்கக்கூடாதா?

சில மாதங்க க்கு ன் நி ேயார்க் நகாில் ஒ நாட் ய நிகழ்ச்சி நடந்த . அதிேல
ஒ ெபண் தில்லானா ஆ னார். வழக்கமான தில்லானா அட க டன் ெகாஞ்சம் கதக்
சாய

ம் கலந்தி ந்த . சாஸ்திாீயத் க்கு எப்ப ேயா, பார்ைவக்கு பரவச ம்,
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மன க்கு கைலய
த வ தாேன.

பவ ம் கிைடத்த நிகழ்ச்சி. கைல என்றால் என்ன? இன்பம்

இந்த உற்சாகத்தில்தான் இலவசமாக கிைடத்த ஒ
க்கட் ல் நாட் ய நிகழ்ச்சி
ஒன் பார்க்க ெராெறான்ேரா மண்டபத் க்குப் ேபாேனன். த ல் ஒ கு நடனம்.
அந்த ஆ ெபண்க ம் உைடயலங்காரத்தி ம், நைகயலங்காரத்தி ம், ேமக்கப்
அலங்காரத்தி ம் ஒ த்தைர ஒ த்தர் மிஞ்சினர். உண்ைமயில் அ தான் ேநாக்கம்
ேபால ம் இ ந்த .
ஆனால் ேமைடயில் அவர்கள் ன்பக்கம் ேதான்றியேபா கைல பின்பக்கமாக
ஓ விட்ட . பைதக்கும் ெவய்யி ல் ஆ ெபண்கள் அவசர அவசரமாக சூாியன்
மைறவதற்கிைடயில், ைககைள ம், கால்கைள ம் எப்ப
பிாித் விடேவண் ம் என்ப ேபால சி ஆ னார்கள்.

ம் உடம்பில் இ ந்

இவ க்கு நடனத்ைதப் பற்றி என்ன ெதாி ம் என் சிலர் ேகட்கிறார்கள்.
நியாயமான ேகள்வி. ஆனால் ஒ அறிஞர் ெசான்னார் ட்ைட ப தாய்ப்ேபாச்சு
என்பைதக் கண் பி க்க ேகாழியிடம் ேகட்கத் ேதைவயில்ைல. அந்தக் கைல
என்னிடம் வந் ேசர்ந்ததா என்பைத நான் ெசால்லாமல் ேவ யார் ெசால்வார்கள்.
ஒ நல்ல கைலையத் த வதற்கு பாதி ரம்தான் கைலஞர் வ வார், மீதி ரத்ைத
ெப பவர்தான் கடக்க ேவண் ம். நான் ேமைடவைரக்கும் ேபாய் ெதாட் ப்
பார்த் விட்ேடன், அப்ெபா

ம் அந்தக் கைல எனக்கு கிைடக்கவில்ைலேய.

ஒ நிகழ்ச்சிக்கு எவ்வள பயிற்சி ேதைவப்ப கிற . நாட் ய ஆசிாிைய ம்,
மாணவிக ம் க ைமயாக உைழக்கிறார்கள். அைதக் குைறகூ வ
ெகா ைமயான . ஆனால் ெபா வான பார்ைவயாளன் என்ற ைறயில் யாராவ
ெசான்னால்தாேன பின்னால் அவர்களால் சாி ெசய் ெகாள்ள
ம்.
ஒ பாட க்கு நாட் யம் அைமக்கும்ேபா தாளத்ைத மாத்திரம் மனதில்
ெகாள்ளக்கூடா . பாட் ன் பாவத்ைத ம் அ ெகா க்கும் ெமாத்த உணர்ைவ ம்
கவனிக்க ேவண் ம். தாப உணர் ேமேலாங்கி நிற்கும் இைசக்கு ாிதமான பாத
அைச கள் எப்ப ப் ெபா ந் ம். கு நடனத்தில் க்கியம் ஒ ைமத்தன்ைம.
அ தான் அழகு. ஒ வர் காைலத் க்கும்ேபா மற்றவர் ைகையத் க்கினால்
அதிேல எப்ப ஒற் ைம இ க்கும். அவர்கள் தனித்தனியான நடனம்
ெசய்தி க்கலாேம. கு நடனம் என் ம்ேபா கு
க்கான அைச தான் த டம்
ெபறேவண் ம்.
ஒ ம்பிக் விைளயாட் ல் ேதகப்பயிற்சி ேபாட் கள் அற் தமாக இ க்கும்.
ஒவ்ெவா அப்பியாசத் க்கும் ள்ளிகள் இ வார்கள். சிலர் ைகதாங்கியில் உடைல
நிமிர்த்தி கீேழ குதிக்கும்ேபா வி ந் வி வார்கள். அவர்க க்கு மதிப்ெபண்ணில்
ெவட் வி ம்.
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பனிச்ச க்கு நடனம் இன்ெனான் . ஆ நர் ேமெல ந் அந்தரத்தில் ன் தரம்
சுழன் கீழிறங்கும்ேபா பார்ப்பவர்கள் ச்ைசப் பி த் க்ெகாண்
காத்தி ப்பார்கள். சாிந்தால் அவ்வள ேநர ம் ேசகாித்த மதிப்ெபண் ம்
சாிந் வி ம்.
பரத நாட் யத்ைத பார்க்கும் ஒவ்ெவா
நிைன க்கு வ கிற .

கண ம் எனக்கு பனிச் ச க்கு நடனம்

'கி ஷ்ணா நீ ேவகமாய் வாராய்' என் ஒ பதம், யமன் கல்யாணி ராகத்தில். தல்
அ ைய எட் தரம் பா வார்கள். அந்த நடனப் ெபண் ஒவ்ெவா அ க்கும் ஒவ்ெவா
பாவம் காட்டேவண் ம். சஞ்சாாி பாவம் என் இைதச் ெசால்வார்கள்.
உைத பந்தாட்டத்தில் ஒ

ேகால் ேபாட்ட காட்சிைய

வியில் தி ப்பிக்

காட் ம்ேபா அ த்தவன் பக்கத்தில் இ ந் ஒ காட்சி கிைடக்கும்; பிறகு
பார்ைவயாளர் ேகாணத்தில். இன்ெனா காட்சி ேகால்கீப்ப க்கு பின்னா
ந் . ஒ
ேகால் பந் க்ேக இத்தைன விதமான ெதாி கள். அப்ப யி க்கும்ேபா நாட் யத்தில்
எத்தைன காட்சிகள் கிைடக்கேவண் ம்.
இந்தப் பாட க்கும், அபிநயத் க்கும் கி ஷ்ணர் ேவகமாக வாரார். ெம வாக
நடந் கூட வரமாட்டார். நடனப் ெபண் ஒவ்ெவா வாிக்கும் அேத பாவத்ைததான்
ெவளிேய விட்டாள். ெவவ்ேவ பாவம் காட்ட ேவண் ம் என்பேத அந்தப்
ெபண் க்குத் ெதாியவில்ைல. ஒ வாியில் ேகாபம், அ த்ததில் க்கம்,
இன்ெனான்றில் விரக்தி இப்ப மாறிய பாவங்கைளக் காட்டலாம். இந்தப் ெபண்
என்றால் தன் பாட் க்கு எட் வாிக்கும் விடாப்பி யாக ஒேர பாவத்ைத அள்ளி
விட்டாள். கணக்குப் ேபாட் ப் பா ங்கள். எட் மடங்கு அவஸ்ைதக்கல்லவா
உள்ளாக ேவண் ம்.
கூப்பிட்ட குர க்கு கி ஷ்ணர் வராத தவிப்ைப தறிக்கட்ைடேபால தி ப்பித்
தி ப்பி ஒேர மாதிாி காட் வதில் என்ன பிரேயாசனம். உலக மயமாக்க ல் நாங்கள்
த ல் இழப்ப எங்கள் உடல் ெமாழிையத் தான். ெதான் ெதாட்ட உடல்ெமாழிைய
பரதநாட் யம் லம்தான் நாங்கள் காப்பாற்றலாம். அ கூட இனிேமல் க னம்ேபால
ெதாிகிற . எனக்கு இலவசமாக க்கட் ெகா த்தவர் இைடேவைளயின் ேபா
மரக்கறி கட்லட் ம், ஒ க தாசிக் குவைளயில் ஆறிப்ேபான ேகாப்பி ம் வாங்கித்
தந்தார். நிகழ்ச்சி ேநரம்
க்க என்ைன அ க்க தி ம்பிப் பார்த்
ன்சிாிப்
ெசய்தார். நா ம் சிாித்ேதன். பிறகு ெவகுேநரமாக பிளான் பண்ணிய ஒ ேகள்விைய
ேகட்டார். 'டான்ஸ் எப்ப ?' நான் 'அ ைம, பா ங்கள் ஒ

ைறகூட நிலத்திேல

விழவில்ைல' என்ேறன். அவ ைடய கம் என்னேவாேபால ஆகிவிட்ட . ஒ ெபாய்
அந்த கத்திேல சிாிப்ைப வரவைழத்தி க்கும். மிகச் சாதாரணமான விடயத்திற்குகூட
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நான்

ட் ேல இ க்கும்ேபா

ெட ேபான் பதி

'நான்

ட்

ல்ைல. உங்கள்

தகவைல ம், நம்பைர ம் வி ங்கள்' என் ெசால் யி க்கிற . இந்தக் கணம் நான்
அதிேயாக்கியனாக மாறி விட்ேடன். இனிேமல் எனக்கு இலவச க்கட் கள்
கிைடப்பதற்கான சாத்தியேம இல்ைல.
அப்ப
க்கட் தந் யாராவ அைழத்தா ம் நான் ேபாக மாட்ேடன். இந்த
ைவ கடந்த இரண் நிமிடங்களில் எ த்தி ந்ேதன். இலவச க்கட் ல் ேபானால்
அைதத் தந்தவர் ஏதாவ ேகட்பார். நீங்கள் உளறி ைவப்பீர்கள். விபாீதத்தில்
ம்.
ேமைடயில் நிகழ்ச்சித் ெதாகுப்பாளர் நாட் ய தாரைகயின் நடனத்ைத கண்ைணப்
பறிக்கும் வார்த்ைதகளில் கழ்ந்தார். அவ

க்கும், அவ

ைடய சுற்றத் க்கும் ஒ

வ ட காலத் க்கு சாப்பா ேபா ம் ெப மதி ெகாண்ட அட் யல், அவள்
உடம்ைப ம் தைலைய ம் ெதா க்கும் அங்கத்தில் சுற்றிக்ெகாண் கிடந்த .
குனிய
யாதப ேமைடயில் வந்
ங்ெகாத்ைதப் ெபற் ச் ெசன்றாள்.
நிகழ்ச்சி நிைறந்த பிறகு நாட் யமா ய இளம்ெபண் சாிைக ைவத்த க ப்
சால்ைவயால் ேபார்த்திக்ெகாண் 'ச ங், ச ங்' என் நடந்
பின்னால் அவள் அம்மா நா
ங்ெகாத் க்கைளக் காவியப
'தங்கச்சி' என்ேறன். அவள் உடேன நின்

வந்தாள். அவ க்கு
ெதாடர்ந்தார். நான்

பாராட் கைள ஏற்பதற்குத் தயாரானாள்.

தன்னிடம் இைதவிட ெபாிய விஷயங்கள் இ க்கின்றன என்ற ேதாரைணயில், உடல்
பாரத்ைத ஒ

கா ல் மாற்றி, அசட்ைடயாக நின்றாள். ' நீர்

தல் வாிைய எதற்காக

தி ப்பி தி ப்பி எட் தரம் ஆ னீர். ெடன்னி ல் தல் ேசர்விஸ் தவறவிட்டால்
இரண்டாவ ேசர்விஸ் இ ப்ப ேபால பரதநாட் யத்தி ம் எட் ேசர்விஸ் ல்
ஏேத

ம் இ க்ேகா' என்ேறன்.

அந்தப் ெபண்

க்கு எள்ளல் என்ப

ாிந் விட்ட . அவள் கண்கள் ஓரத்ைத

கூராக்கிய ேபால த்திைய ம் பாாியல் சைமயல் கத்திேபால கூராக்கி
ைவத்தி ந்தாள். படீெரன்

' கி ஷ்ண க்கு எவ்வள

ேவைலயி க்கு. நீங்கள்

கூப்பிட்ட உடேன வ வாேரா? தி ப்பி தி ப்பி கூப்பிடேவ
'அ

சாி. எட்டாவ

தரம் என்ன நடந்த ?'

'அவர் வந் விட்டார். அ தான் அ த்த ைல
வந்த பிறகும் உங்கள்

ம்தாேன?' என்றாள்.

க பாவத்தில் ஒ

மா த

க்கு ேபாேனன்.' 'அப்ப யா! அவர்
ம் இல்ைலேய. ஏன் ' என்ேறன்.
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ைடய

க்கு ஓட்ைடகள் காற்ைற ேவகமாக விட்டன. 'இ

என்ன இ வல்

பி ச்ச ம சன்' என் ெசாண் க்குள்
த்த
ல் யமாகக் ேகட்ட . அவள்
அவ்வள ேநர ம் வ ந்தி அைழத்த கி ஷ்ணேன ேநாில் வந் விட்ட ேபால
ேவகமாகத் தி ம்பிப் ேபாய்விட்டாள்.
---------------18. நீ ேஸக்ஷ்பியாி

ம் ேமாசமாய் எ

கிறாய்

நான் இப்ெபா
கைடகளில் த்தகம் வாங்குவதில்ைல. ஏெனன்றால் த ல்
வாங்கிய த்தகங்கைளப் ப த்
க்க ேவண் ம். அப்ப ப் ப த்
த்தா ம்
இ க்கும் த்தகங்கைள ைவப்பதற்ேக இடமில்ைல. அைவ அைறகைள நிைறத்
கூைரையத் ெதாட் விட்டன.
ல்கைள வாங்கி என்ன ெசய்வ ? என்
த்தகங்கள் இல்லாத ஒேர இடம் எாிகலன் அைறதான்.

ட் ல்

இந்த நிைலயில் என் தியில் இ க்கும் ஒ
ட் ல் garage sale என்
அறிவித்தி ந்தார்கள். நவராத்திாி ெகா ேபால தவறாமல் ேகாைட மாதங்களில் இந்த
விற்பைன எங்கள் ேராட் ல் நைடெப ம். நான் அங்ேக ெசன் பார்த்தேபா அந்த
வ டம்
க்க உைழத்த பல சாமான்கள் விற்பைனக்கு அ க்கி ைவக்கப்பட்
ந்தன.
கன்னம் உள் க்குப் ேபான ஒ ெபண் அவற்றின் விற்பைனயில் தீவிரமாக
ஈ பட்
ந்தாள். ஆட்கள் வ வ ம் ேபாவ மாக சாமான்கள் ேவகமாக
விைலபட்டன.
ஒ பக்கத்தில் அந்த தியில் இ ந்த சகல ம் தாங்கள் ப த்
த்த
த்தகங்கைள குவியலாக அ க்கிைவத் விற்றனர். பலர் வந் அந்தப்
த்தகங்கைளத் க்கிப் பார்த் ேசாதித்தனர். அட்ைடகைள ஆழமாக
ஆராய்ந்தார்கள். சிலர் எச்சில் ெதாட் நா பக்கங்கைள ரட் ப த் ப்
பார்த்தார்கள். பின் எச்சிைல ம், த்தகங்கைள ம் விட்

விட் ப் ேபானார்கள்.

அந்தப் த்தகங்களில் என்ன பார்த்தார்கள், என்ன இ ந்தால் வாங்கியி ப்பார்கள்
என்ற விவரம் எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஒ வர் 1980ம் ஆண் ெமாடல் கிைறஸ்லர்
காாில் ேவகமாக வந் இறங்கினார். அங்ேக இங்ேக பார்க்காமல் த்தகக் குவியைல
ேநாக்கி நடந் வந்தார். அப்ப வந்தவர் ேமேல இ க்கும் த்தகங்கைளத் தள்ளி
விட் தன் ைககைள பாம் ப் ற் க்குள் வி வ ேபால உள்ேள ைழத் அகப்பட்ட
த்தகத்ைத இ த் ஆராய்ந்தார். பின் அைத ைவத் விட் ேவ
த்தகத்ைத
இ த் எ த்தார். கைடசியில் ஒ
த்தகத்ைத ெந ேநரம் ைகயில் ைவத் க்ெகாண்
ேயாசித்தார். அ சிவப் அட்ைட ேபாட்ட த த்த த்தகம். ேயா ேடால்ஸ்ேடாய்
எ தி, உலகப் கழ் ெபற்ற War and Peace என்ற நாவல். ரஷ்ய ெமாழியி
ஆங்கிலத்தில் இ எ த்தாளர்களின் கூட் ப் பணியில் உ வாகி, அ ப
வ டங்க க்கு ன் நி ேயார்க் நகாில் பிரசுாிக்கப்பட்ட . தாள்கள் எல்லாம்

ந்
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ப ப்பாகிப்ேபாய் மிகப் பழசாக இ ந்தா ம் ஒ ஒற்ைற கழன் விழாம ம், அட்ைட
கிழியாம ம்
சாக ரஸ்யாவின் பைழய மணத்ைத சிக்ெகாண் கிடந்த . அதன்
விைல 25 சதம். க ைம யான ஆேலாசைனக க்குப் பிறகு அந்தக் காைச பாக்கட் ல்
இ ந் எ த் க் ெகா த்
த்தகத்ைத வாங்கிப் ேபானார்.
நான் இன் ம் சிறி ேநரம் அங்ேக பரப்பியி ந்த சாமான்கைளப்
பார்ைவயிட்ேடன். ேமற்ெசான்ன காரணங்களினால் எனக்கு த்தகங்கள் வாங்குவதில்
ஆர்வமில்ைல. ேமைச விாிப் கள், பீங்கான் ேகாப்ைபகள், விளக்குகள், ைவன்
திறப்பான்கள் என் பல ம் விைல ேபாயின. ஒ ெபண்
உலர்த்தி ஒன்ைற
உதி மட் ம் ேபரம் ேபசி வாங்கிப் ேபானாள். இன்ெனா வர் விேநாதமான வாத்தியம்
ஒன்ைற வாங்கி அைத வாசித்தப ேய ேபானார். அவ ைடய பிள்ைளகள் ஹ¡ம் ன்
ஊ குழல்காரைனத் ெதாடர்ந்த சி வர்கள்ேபால அவைர ெதாடர்ந்
நடனமா க்ெகாண்ேட ேபானார்கள்.
அப்ெபா
அந்த பைழய கிைறஸ்லர் கார் ம ப
ம் ேவகமாக வந் நின்ற .
அேத மனிதர் இறங்கி வந்தார். நான் நிைனத்ேதன் அவர் ேவ
த்தகங்க ம் வாங்கப்
ேபாகிறார் என் . அப்ப யில்ைல. அவர் வாங்கிய ேடால்ஸ்ேடாயின் த்தகத்ைதத்
தி ப்பிக் ெகா க்க வந்தி ந்தார். Woody Allen என்ற அெமாிக்க ந கர் 'ேபா ம்
அைமதி ம்' நாவைல ஐந் மணி ேநரத்தில் ப த்
த்தாராம். ஒ ேவைள இவர்
அைர மணி ேநரத்தில் ப த்
த் விட்டாேரா என்னேவா என் எண்ணிேனன்.
அல்ல ஐந் கு ம்பங்க ம், 500 பாத்திரங்க ம் ெகாண்ட இந்த நாவைல சமாளிக்க
யா என் நிைனத்தாேரா. ஏேதா ப தான சாமாைன அவ க்கு ஏமாற்றி
விற் விட்டார்கள் ேபான்ற ேதாரைணயில் அதிகாரமாகேவ ைறயிட்டார். அந்தப்
ெபண் உண்ைமயில் ஆ ப்ேபானாள். அவர் த்தகத்ைத தி ப்பிக் ெகா த் விட்
அதற்கான 25 சதக் காைச தி ம்பப் ெபற் க்ெகாண் ேபானார். அதிேமைதயான
ேடால்ஸ்ேடாயின் த்தகத்திற்கு ஏற்பட்ட கதிையக் கண் என் மனம் தி க்கிட்ட .
ேடால்ஸ்ேடாய் ரஷ்யாவின் தல்தர எ த்தாளர் மட் மல்ல, உலகத்தின்
தைலசிறந்த பைடப்பாளிகூட . கவிைதக்கு ேசக்ஸ்பியர் என்றால் நாவ க்கு
ேடால்ஸ்ேடாய். தன் தலாக நாவல் என்ற ைறயான வ வத்ைத உலகத் க்குத்
தந்தவர் என் இவைரச் ெசால்வார்கள். ஆனால் ேடால்ஸ்ேடாய்க்கு ேசக்ஸ்பியைரப்
பி க்கா . ேசக்ஸ்பிய ைடய பாத்திரங்கள் ெசயற்ைகயான சம்பாஷைண
ெசய்கிறார்கள் என்பார். ேசக்ஸ்பிய ைடய எ த்தில் நம்பகத்தன்ைம இல்ைல
என்ப ம் அவ ைடய குற்றச்சாட் . தன்
ைமக் காலத்தி ம் ேசக்ஸ்பியைர
இன்ெனா
ைற தி ம்ப
வ ம் ப த் ஆராய்ந் தன் மதிப்பீ சாியான தான்
என்பைத ேடால்ஸ்ேடாய் உலகத் க்கு உ திப் ப த்தினார்.
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ெதன்னாபிாிக்கா பத்திாிைக ஒன்றில் ேடால்ஸ்ேடாய் எ திய 'ஒ

இந்

க்கு

க தம்' என்ற கட் ைர பிரசுரமான . மகாத்மா காந்தி தன் ைடய 39வ வயதில்
இைத ெமாழிெபயர்க்கிறார். இந் தீவிரவாதிகைளத் தன் பக்கம் தி ப் வ தான்
காந்தியின் ேநாக்கம். ேடால்ஸ்ேடாய்க்கும் காந்திக்கும் இைடயில் நீண்ட க தப்
பாிமாற்றம் ஆரம்பமாகிற . இ ேடால்ஸ்ேடாய் இறக்கும்வைர ெதாட ம்.
உண்ைமயான மதத்தின் ேபாதைன அன் என்ப ேடால்ஸ்ேடாயின் உபேதசம்.
மகாத்மா காந்தியின் அஹ ம்ைச இயக்கத் க்கான வித் அப்ேபா
ஊன்றப்ப கிற .
ேடால்ஸ்ேடாய் காலத்தில் ரஷ்யாவில் இன்ெனா

பிரபலமான பைடப்பாளி ம்

இ ந்தார். அவர் ெபயர் அன்ரன் ெசக்ேகாவ். சி கைதகள், நாவல்கள் நாடகங்கள்
என் எ தியவர். ேடால்ஸ்ேடாய் இவ க்கு 32 வய
த்தவராக இ ந்தேபாதி ம்
அவர்க க்கிைடயில் நல்ல நட் மலர்ந்த . ேடால்ஸ்ேடாய்
ைம அைடந்தேபா
அவ ைடய மரணத்ைத நிைனத் ெசக்ேகாவ் பயந்தார். 'ேடால்ஸ்ேடாயின்
மரணத்ைத எண்ணி நான் அஞ்சுகிேறன். அவ ைடய
என் வாழ்க்ைகயில் ஒ
ெவற் இடத்ைத உண்டாக்கும். நான் என் வாழ்க்ைகயில் ேவ யாைர ம் இவ்வள
ேநசிக்கவில்ைல. ேடால்ஸ்ேடாய் இ க்கும் வைர ம் ஒ இலக்கியக்காரனாக
இ ப்ப

எனக்கு மகிழ்ச்சிையத் த ம்.' இப்ப

ெசக்ேகாவ் கூறினார்.

ெவகு விைரவில் ேடால்ஸ்ேடாய் இறந் வி வார் என்
ஆனால் நடந்த

ேவ . தன

44வ

இறந் ேபானார். அப்ெபா
வ ட காலம் உயிர் வாழ்ந்
ஒ

வயதில் ெசக்ேகாவ்தான்

ேடால்ஸ் ேடாய்க்கு வய
82வ

ெசக்ேகாவ் அஞ்சினார்.
த ல்

76. அவர் இன்

ம் ஆ

வயதில் காலமானார்.

ைற ெசக்ேகாவ் பல ைமல்

ரம் பிரயாணம் ெசய்

ேடால்ஸ்ேடாைய சந்திக்க

வந்தி ந்தார். ேடால்ஸ்ேடாய்க்கு ெசக்ேகாவின் சி கைதகள் பி க்கும்; நாவல்கள்
பி க்கும்; ஆனால் நாடகங்கள் பி க்கா . ெசக்ேகாைவப் பார்த்
ேசக்ஸ்பியாி

ம் ேமாசமாக எ

ரண்ட . தி ம் ம் வழி

ேடால்ஸ்ேடாய் 'நீ

கிறாய்' என்றார். ெசக்ேகா க்கு மகிழ்ச்சி கைர

க்க 'நான் ேசக்ஸ்பியாி

ம் ேமாசமாக எ

கிேறன்',

'நான் ேசக்ஸ்பியாி ம் ேமாசமாக எ கிேறன்' என் ஆகாயத்ைதப் பார்த் கத்தினார்.
ச க்ைக எ த் குதிைரகைள அ த்தார். அைவ பறந்தன. அப்ப
ம் அந்த ேவகம்
அவ க்குப் ேபாதவில்ைலயாம்.
ேசா•பியா என்ற ெபண்ைண ேடால்ஸ்ேடாய் தன் 34வ வயதில் மண
க்கிறார்.
அவேள அவ க்கு ெசயலாளராக ம் பணியாற் கிறாள். மண
த்த அ த்த வ டம்
'ேபா ம் அைமதி ம்' என்ற நாவைல எ தத் ெதாடங்குகிறார் ேடால்ஸ்ேடாய். ஆ
வ டங்கள் ெதாடர்ந் எ தி அைத
க்கிறார். சிலப்பதிகாரம் ெசான்னைதேய
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ேடால்ஸ்ேடா ம் தன் 1370 பக்க நாவ ல் ெசான்னார். ஊழ் வ வான . அதில் மனித
யத்தனம் என் ஒன்றில்ைல. எ எ தியி க்கிறேதா அ ேவ நடக்கும்.
நாவ ன் பிரதானமான பாத்திரங்களான பிேய க்கும், நடாஷா க்கும் இைடயில்
கிழ்க்கும் காதைல கைடசிவைர அவர்கள் ஒ வ க் ெகா வர் கத் க்கு ேநேர
ெசால்லவில்ைல. நாவல்
க்கு வர ஒ சில பக்கங்கள் மட் ேம இ க்கும்ேபா
ஒ

க்கியமான கட்டம் வ ம். பனி உைறந்த

ேபான்ற

கத் டன், விரக்தியான

மனநிைலயில் நடாஷா இ ப்பாள். அப்ேபா , அவள் எதிர்பாராத இடத்தில்,
ற்றி
'

ம் ைகவிட் ப்ேபான த ணத்தில், பிேயர் ேதான் கிறான்.
ப்பி த்த கீல் கத

ெமள்ளத் திறப்ப ேபால அவதானமான கண்கள் ெகாண்ட

அந்த கத்தில் ஒ
ன்னைக அ ம்பிய .' பல வ டங்க க்குப் பிறகு பிேயைரக்
கா ம்ேபா நடாஷாவின் கத்தில் ஏற்ப ம் மா தைல இப்ப ேடால்ஸ்ேடாய்
வர்ணிக்கிறார். மனதில் நிற்கும் இடம்; மறக்க
மனித ைடய 25 சதக் காசு இந்த ஒ

யாத வசனம். அந்த கிைறஸ்லர் கார்

வசனத் க்ேக சாியாகப் ேபாய்வி ம்.

என்ன காரணேமா நாவ ல் தவறவிட்ட சில விஷயங்கைள ெசால்வதற்காக
ேடால்ஸ்ேடாய் '
ைர ஒன் ' எ தி நாவ ல் ேசர்க்கிறார். வி பட் ப்ேபான
சமாச்சாரங்கள் எல்லாவற் க்கும்
வ கிற . அப்ப யி ந் ம் அவ க்கு
சமாதானம் இல்ைல. எல்லா விஷயங்க க்கும் தீர் கூறப்படவில்ைல என்
எண் கிறார். ெசால்லப்ேபானால் குழப்பம் இன் ம் அதிகமாகிற . 1370 பக்கங்கள்
ெகாண்ட நாவ ேல வ ம் கைடசி வசனம் பாதியிேலேய நிற்கிற . வாழ்க்ைகயின்
வின்ைமைய அ காட் வதாக இ க்கலாம். அல்ல எவ்வள பக்கங்கள் எ திக்
குவித்தா ம் ஒ கதாசிாியனால்
ைவத் ெதாட
யா என்
உணர்த் வதாக ம் இ க்கலாம்.
'

ைர இரண் ' எ

கிறார். அப்ப

'நாவல் பற்றி சில வார்த்ைதகள்' என்

ம் அவ க்கு தி ப்தி ஏற்படவில்ைல.

குறிப் எ

கிறார். நாவல் என்ன ெசால் ய ,

என்ன ெசால்லவில்ைல, எப்ப அைதப் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம் என் ஒ
விளக்கமான உைர. இப்ப அவரால் அந்த நாவைல உதறிவிட
யவில்ைல.
விட் விட் இ க்க ம் இயலவில்ைல.
ேடால்ஸ்ேடாய் தம்பதியின க்கு 13 பிள்ைளகள். இ தி நாட்களில் ேசா•
பியா க்கும், ேடால்ஸ்ேடாய்க்கும் இைடயில் மனக்கசப் உ வாகிற . தன்

ைடய

ெசல்வங்கைள எல்லாம் ேடால்ஸ்ேடாய் பிாித் க் ெகா த் விட்
றவியாகி, ஊர்
ஊராகப் ேபாய் உபேதசம் ெசய்கிறார். ரஸ்ய கிறிஸ்தவ மதபீடம் அவைரத் தள்ளி
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ைவக்கிற . ெநப்ேபா யனால் கைடசிவைர பி க்க
யாத ர எல்ைலகள்
ெகாண்ட ரஸ்யாவின் கவனிக்கப்படாத கிராமங்க க்கு எல்லாம் ஒ ெவறிேயா
பயணிக்கிறார். இ தியில் தன் 82 வ
நி த்தத்தில் உயிைர வி கிறார்.

பிராயத்தில் ெபயர் ெதாியாத ஒ

ைல ரயில்

ஓர் ஒப்பற்ற ரஸ்ய ஞானியின் 'ேபா ம் அைமதி ம்' நாவல் இ பத்ைதந்
காசுக்குகூட ெப மதி இல்ைலெயன் அந்த கிைறஸ்லர் மனிதர் தி ப்பிக்
ெகா த் விட் ப் ேபாய்விட்டார். சிவப் மட்ைடைய காற் தள்ள, உள்ேள ெதாிந்த
ெநப்ேபா யன் ஆக்கிரமித்த ரஸ்யாவின் வைரபடம் வடக்குப் பார்த்தப கிடக்கிற .
ேமல் ஒற்ைற அ த் அ த் படத்ைத
பின் திறக்கிற .
இைத என்னால் ெபா க்க

யவில்ைல. 25 காசு ெகா த்

அந்தப் த்தகத்ைத

நாேன வாங்கிேனன். அ என் ட் ல் தண்ணீர் சு கல க்கும், எாிகல க்கும்
இைடேய உள்ள ஒ க்கமான இடத்ைத அைடத் க்ெகாண் கிடக்கும். நான் என் மீதி
வாழ்நாளில் அைதப் ப ப்ேபன் என் உத்திரவாதம் ெசால்ல
யா . 25 காசு
அவமானம் ஏற்படாமல் ேடால்ஸ்ேடாைய காப்பாற் வ தான் என் ேநாக்கம்.
உலகேமைதக்கு இந்தச் சி

உதவிகூட ெசய்யாவிட்டால் எப்ப ?

-------------IV. பயணம்
19. ெவள்ளிமைலப் பயணம்
அப்ேபா நாங்கள் ெகன்யாவில் பலவ டங்கள் வாழ்ந் விட்ேடாம். இ ந் ம் கழ்
ெபற்ற ெகன்யா மைலைய நாங்கள் பார்க்கவில்ைல. ெகன்யாவிற்கு வ பவர்கள்
எல்லாம் இைதப் பார்ப்பார்கள். பார்த் விட் அதன் அழைக வர்ணிப்பார்கள்;
ெபாறாைம ட் வார்கள். இ தாங்க
யாமல் ேபாகும்.
இ தியில் ஒ நாள் நாங்க ம் இந்த மைலையப் பார்த் வி வ என்
தீர்மானித்ேதாம். அப்ப ச் ெசய்ததற்கு ன் காரணங்கள் இ ந்தன.
1) இதன் அழைக நாங்களாகேவ தீர்மானிப்ப .
2) இந்த மைல மத்திய ேரைகயில் வசித்த . மியின் ந ைவக் கிழித் க்ெகாண்
ேபாகும் இந்தக் ேகாட் ல் எனக்கு ஒ ேமாகம் இ ந்த . சி வயதில் வகுப் ஆசிாியர்
இ பற்றி ேபாதித்தேபா அந்த ேரைகயில் நின்றால் நிழல் வரா என் ெசான்ன
ஞாபகத்திற்கு வந்த .
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3) இந்தப் பிரேதசத்தில் பலவிதமான அ ர்வ மி கங்க ம், பறைவக
ஒ நல்ல வழிகாட் இ ந்தால் அவற்ைற ம் பார்த் விடலாம்.

ம் இ ந்தன.

ஆ தல் பாிசு ( consolation prize ) என் ஒன் உண் . அைதவிட ேமாசமான
பாிசு இந்த உலகத்திேலேய கிைடயா . ேதாற்றவைர ஆற் வதற்காகத் த ம் இந்தப்
பாிசு உண்ைமயிேலேய ேதால்விைய நிைன ப த் வதற்காகக் ெகா க்கப்ப வ .
இந்தப் பாிசு ெபற்றவைர யா ம் ஞாபகம் ைவத் க்ெகாள்வதில்ைல.
ஆப்பிாிக்காவின் மைலகளில் மிக ம் உயர்ந்த

கிளிமஞ்சேரா, 19340 அ ; ஆ தல்

பாிசு ெகன்யா மைலக்கு ேபாகும். இதன் உயரம் 17058 அ . இந்த மைலைய கிகீ
ெமாழியில் கிாின்யாகா என்பார்கள், அதாவ ெவள்ளிமைல. இந்த மைலையப்
பார்த் ஆ தல் ெசால்வதற்காகத்தான் நா ம் என் மைனவி ம் ஒ நாள்
அதிகாைலயில் சுற் லா கம்பனி ஒ ங்கு ப த்திய கார் வழிகாட்
டன்
றப்பட்ேடாம்.
ேபாகும் வழிெயல்லாம் பஓபப் மரங்கள் இ பக்க ம் நிைறந்தி ந்தன. இந்த
மரங்கள் ஆப்பிாிக்காவில் பிரசித்தி ெபற்றைவ. இவற்ைறப் பார்த்த ெவளிநாட்டவர்கள்
இைவ பற்றி எ தாமல் வி வதில்ைல. இ அ ெப த் , னி சி த் வட்டமாக
குைடேபால இைல பரப்பி நிற்கும். ெபாிய ஒ மரத்தின் விட்டம் கிட்டத்தட்ட ஆ
மீட்டர் அகலமாக இ க்கும். ஐயாயிரம் வ டங்கள் வைர இ வா ம் என்
ெசால்வார்கள். இதன் கீழ் நிற்கும்ேபா ஒ வ ம் நிற்பவர் மீ வைச பாடக்கூடா
என்ப ஐதீகம். ேவட்ைடயா ம் ஆப்பிாிக்க பழங்கு யின க்கு இ மிக ம்
அத்தியாவசியமான . இ தன் அ ப்பாகத்தில் தண்ணீைர ேசமித் ைவப்பதால்
ந க்ேகாைட காலத்தி ம்கூட ேவட்ைடக்காரர்கள் இந்த மரத்தின் தண்ணீைர
கு த் தான் தாகசாந்தி ெசய் ெகாள்வார்கள்.
எந்ேநர ம் சிவப் உைட உ த்திய ம¡ய் இனம் வா ம் கிராமங்கள் இந்த
வழியில்தான் இ ந்தன. இங்ேக இவர்க
பார்த்ேதாம். மா

ைடய பிரசித்தமான ம ¡ய் நடனத்ைதப்

ேமய்ப்ப தான் இவர்கள் ெதாழில். ஆகேவ மாட் ன் பாைல ம்,

இரத்தத்ைத ம் மட் ேம உண் வா ம் இவர்கள் ெம ந் , ெந த் இ ப்பார்கள்.
ெபண்க ம் அப்ப ேய. அவர்கள் உடம்பில் சைதப்பற் என்ற சமாச்சாரம்
கிைடயா .
ஆண்கள் ைகயிேல ஈட் ைய ேநராகப் பி த்

நின்ற இடத்தில் நின்றப ேய ஒ

ன்ற உயரம்வைர ள் வார்கள். உடம்பில், ைககளில், கால்களில் ஒ வைளேவா,
ம ப்ேபா இல்ைல. ெபண்க ம் அேத மாதிாி ள் வார்கள். ஆனால் ஒ சி
வித்தியாசம். நீண் விாிந்த தைல மயிைர அவர்கள் சிறி சாய்த் கீேழ வி ம்ேபா
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ஆண்கைள ேநாக்கி விசிறி அ ப்பார்கள். அ
ஒ காதல் சமிக்ைஞதான்.

( மஞ்சள் தண்ணீர் ஊற் வ

ேபால)

இவர்களிடம் ஒ ெச உண் . இதன் இைலகள் வாசமானைவ. தி மண நாளில்
இந்த இைலகைள மணமகன் தன் இரண் அக்குள்களி ம் ைவத் க்ெகாண்
ெபண்ைண அ குவானாம். மண் சிக் குளிக்கும் உடம்பில் சும் இயற்ைக
மணத்ைதப் ேபாக்கி ந மணம் பரப் ம் உத்ேதசம்தான். இரண் ைககைள ம்
உடம்ேபா ஒட் ைவத்தப தி மண நாள் அன் இந்த ஆண் என்ன ெபாிசாக
சாதிப்பாேனா, ெதாியா .
பல மணி ேநரங்கள் பயணித்தபின் ஓர் இடத்தில்

மத்திய ேரைகைய நாங்கள்

கடப்பதாக அறிவிப் ப் பலைக ெசான்ன . ந உச்சியில், மத்திய ேரைகயின் ேமல்
ஒ சில விநா களாவ நிற்க ேவண் ம் என்ப என் சி வய ஆைச. சாியாகப்
பன்னிரண் மணிக்கு சூாியன் உச்சிக்கு வந்த . நிழல்கள் மைறந்தன. நிமிர்ந்
பார்த்தால் சூாியன் மிக அ கில் வந் விட்ட ேபால ஒ பிரைம. எங்கள்
நிழல்க க்குேமல் நாங்கள் நின்ேறாம். மறக்க
யாத த ணம். இ தான் மத்திய
ேரைக என்பைத எங்க க்கு ஒ சி வன் நி பித் க் காட் னான். ேகாட் க்கு
வடக்கிேல சில அ
ரம் ெசன்ற பின் ஒ சி ஓட்ைட உள்ள பாத்திரத்தில்
தண்ணீைர ஊற்றினான்; அ இட பக்கம் சுழித் க்ெகாண் ஓ ய ; அேத தண்ணீர்
ெதன்பாதியில் வல பக்கம் சுழித் க்ெகாண் ஓ ய . ேகாட் ன் ேமேல மாத்திரம்
தண்ணீர் சுழிக்காமல் நின்ற .
நாங்கள் இைத வியந் பார்த் க்ெகாண்
ந்தேபா அந்த ெப ஞ்சாைலயில் பல
கார்கள் அதி ேவகத்தில் ஓ ன. ஒ மிக அற் தமான ேகாட்ைட அந்தக் கணம்
அவர்கள் தாண் க் ெகாண்
ந் தார்கள். இ அவர்க க்குத் ெதாியவில்ைலேயா,
அல்ல ெதாிந் ம் உதாசீனப் ப த்தினார்கேளா ெதாியவில்ைல.
மதிப்பிற்குாிய எ த்தாளர் கி. ராஜநாராயணன் அவர்க

ைடய

ட் க்கு ஒ

ைற

ெசன்றி ந்ேதன். திடீெரன் ேபாயி ந்தா ம் அவர் மிக ம் நட்ேபா ம், பாிேவா ம்
உபசாித்தார். அவாிடம் சிதம்பரம் ேபாகும் வழி பற்றி விசாாித்ேதன். அ மிக ம்
சமீபமாகத்தான் இ ந்த . அவர் வழி ெசால் விட் தான் அந்தக் ேகாயி க்கு ஒ
நா ம் ேபானதில்ைல என்றார். எத்தைனேயா ஆயிரம் ைமல்கள் பிரயாணம் ெசய்
நான் அந்தக் ேகாயிைல தாிசனம் ெசய்யப் ேபாயி ந்ேதன். அவர் மிக ம் கிட் ய
ரத்தில் இ ந் ம் அைதப் பார்க்கவில்ைல என் ெசான்ன எனக்கு ெப ம்
வியப்ைபக் ெகா த்த .
அப்ப யான ஒர் ஆச்சாியம்தான் எனக்கு இப்ேபா

ஏற்பட்ட .
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மத்திய ேரைகைய அதன்பாட் க்கு விட் விட் ம ண்ட் ெகன்யா ச•பாாி
வி திக்கு வந் ேசர்ந்ேதாம். அ மிக ம் ெபாிதான ஒ கட் டத்தில் இ ந்த . ஒ
ெதாங்க ல் இ ந் ம ெதாங்க க்குப் ேபாவதற்கு கார் ேதைவப்பட்ட . அவ்வள
ரம். ட்ைட
ச்சுக டன் வரேவற்பைறக்கு இ ப ப கள் ஏறியேபா
ச்சு
வாங்கிய . வரேவற் ெபண் எங்கைளக் கண்ட ம் ஒ சிாிப்ைப ெவளிேய விட்டாள்.
எங்க க்காக ஓர் அைறைய ஒ க்கியி ப்பதாகச் ெசான்னாள். அ ெவகு ரத்தில்
இ ந்த . ஓர் ஆசிரமத் க்கு ஏற்ற இடம்; அைமதியான சூழ்நிைல; சுற்றிவர சிக்கேமார்
மரங்கள். ஆனா ம் எதற்காக அவ்வள
ரம் வந்தி ந்ேதாேமா அ
நிைறேவறவில்ைல. சாளரத்தில் இ ந் பார்த்தேபா மைல ெதாியவில்ைல.
ம ப
ம் வரேவற்பாளினி. ம ப
ம் சிாிப் . 'நாங்கள் பல மணி ேநரங்கள்
பயணம் ெசய் வந்த இந்த சிக்கேமார் மரங்கைளப் பார்ப்பதற்கு அல்ல. இைவ என்
ட் வளவிேலேய நிைறய இ க்கின்றன. நான் மைலையப் பார்க்கேவண் ம்.
ங்கும்ேபா ம் பார்க்க ேவண் ம்' என்ேறன். அந்தப் ெபண் தன்
கணிப்ெபாறிைய இன்

ெமா

ைடய

ைற தட் ப்பார்த்தாள். பிறகு 'இப்ெபா

அைற ம் கா யாக இல்ைலேய' என்றாள் ஏமாற்றமாக. இன்ெனா

ஒ

ன்னைக.

'ெபண்ேண! உன் ன்னைக அழகாக இ க்கிற . நாங்கள் ேகட்கும் அைற
கிைடத்தால் இன்

ம் அழகாக இ க்கும்' என்ேறன்.

எங்க க்கு ஒ க்கிய அைறைய நிராகாித் விட் அப்ப அவள் ன்
உட்கார்ந்ேதாம். ஒ விதத்தில் சத்தியாக்கிரகம்தான். எங்கள் விவகாரம்
நீண் ெகாண்ேட ேபான . அவ ைடய ன்னைக ம் தீர்ந் விட்ட . அந்த ேநரம்
பார்த்
என்

மேனஜர் வந்

விசாாித்தார். அவாிடம் நான் 'ெபாிசாக ஒன் ம் இல்ைல.

ைடய அைறையத் தள்ளி ைவக்கேவண் ம், அல்ல

ெகாஞ்சம் மைலையத்

தள்ளி ைவக்க ேவண் ம்' என்ேறன். அவர் சிாிக்கவில்ைல. அைர மணியில் எங்க
ேவ ஒ அைற கிைடத்த .

க்கு

சாளரத்தின் வழியாகப் பார்த்தேபா மைல தகதகெவன் பிரகாசித்த . அதன்
சிகரங்கள் விாித்த விரல்கைளப் ேபால குத்திக் ெகாண் நின் பிரமிக்க ைவத்தன.
க
கில்கைள எல்லாம் ரத்தி அ த் விட் ெவண் கில்கள் மைலேயா உரசின.
பசும் ல் தைர ம், உயரமான மரங்க ம், கில்க ம் சூாிய
ெகாண் நா திைச ம் வனப் கைள அள்ளி சின.

டன் கூட் ச் ேசர்ந்

மைல ஏற்றக்கு வினர் கூட்டம் கூட்டமாகப் ேபாய்வந்தனர். மைல ஏறக் கற் க்
ெகா க்க பயிற்சிக் கூடங்கள் இ ந்தன. ஒ கு ேபாய் வர நா நாட்கள் வைர
எ க்கும். மைல ஏற்றத்தில் பயிற்சி ெபற்றவர்கள் இரண் நாட்களி ம் ேபாய்
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வந் வி வார்களாம். இ ப ப ஏ வதற்ேக எங்க க்கு ச்சு வாங்கியதில் மைலப்
பயிற்சிைய ேவ ஆர்வமானவர்க க்கு விட் வி வ என் தீர்மானித்ேதாம்.
வழிகாட்

அந்த நாைரகைளப் பற்றிேய ேபசினான். அவன் வி ப் பத்திற்கிணங்க

அங்ேக ஏராளமாக இ க்கும் marabu stork என்
நாைரகைளப் பார்ப்ப

என்

ெசால்லப்ப ம் ஒ வித

ெசய்ேதாம். இந்த நாைரகள் நீண்ட கால், நீண்ட

அலகு, கட்ைடக் க த் இவற் டன் மிக ம் ேசார்ந் ேபாய் ேசாகமாக நிற்கும். இதில்
ஆண் நாைரக க்கு க த்திேல இரண் அ நீளமான ஒ ைப ெதாங்கும். இைவ
ெபண்கைளக் கவர இந்தப் ைபகைள காற்றினாேல ஊதி ஊதி உப்பைவத் மயக்கப்
பார்க்கும். எங்க க்கு சமீபத்தில் நின்ற இந்த நாைர அந்த ேவைலயில் ம் ரமாக
ஈ பட்ட . அ வசீகாிக்க யற்சித்த அதி பசுந்தாி ஆழ்ந்த நித்திைரயில் இ ந்த .
அங்ேக ம் இேத கைததான்.
மிகப் ெபாிய ராதனமான ஆைமெயான்
சுமந் ெகாண்

திாிந்த . அத

ைடய நா

ஒ

ெவள்ைளக் காரைர

கால்க

அண்ணாந் உராய, ெவள்ைளக் கிழவர் நா
வழிகாட் பப்பாளிப் பழத் ண்ைட நீட்ட அ

ம் ெவளிேய வர, தைல

அ உயரத்தில் மிதந் வந்தார். ஒ
அைத அைடவதற்கு இன் ம்

ேவகமாக நடந்த . அதற்கு 130 வய என் ெசான்னார்கள். இவ்வள
அதற்கு த்தி வரவில்ைலேய என் எங்க க்குத் ேதான்றிய .

வயதாகி ம்

விலங்குகளில் hyena விடம்( க ைதப்
) மாத்திரம் ஆணாதிக்கம் இல்ைல என்
ெசால்வார்கள். பறைவகளில் என்றால் சம உாிைம த வ தீக்ேகாழிதான். தீக்ேகாழி
ட்ைட பனங்காய் அள இ க்கும். இந்த ட்ைடைய ெபண் பகல் ேநரத்தி ம்,
ஆண் இரவி மாக ைறைவத் அைடகாக்கும். நாங்கள் ேபானேபா ெபண்
தீக்ேகாழி அைடகாக்க ஆண் ெவளிேய நின்ற , காவ

க்கு. இ

ேகாபம் வந்தால்

கால்கைள பின்னால் அ க்கா ; உைத பந்தாட்டக்காரர் ேபால ன்னால் தான்
உைதக்குமாம். இதன் பின் தாிசனத்ேதா தி ப்தி அைடந் நாங்கள் தி ம்பிேனாம்.
காண்டாமி கத்தில் க ப் , ெவள்ைள என்

இரண்

வைக. ஆனால் இரண் ேம

பார்ப்பதற்கு க ப்பாகத் ெதாி ம். ெவள்ைளக்கு வாய் அகலமாக இ க்கும்; ல்ைலச்
சாப்பி ம். க ப் க்கு வாய் குவிந் இ க்குமாதலால் இைல தைழகைள சாப்பி ம்.
அபாயமான காலங்களில் ெவள்ைளயின் குட்
ன்ேன ஓட , தாய் பின்ேன வ ம்.
ஆனால் க ப்பின் குட் தாய்க்குப் பின்ேன ஓ ம். இரண் தாய்க ேம குட் கைள
கவனமாகப் பா காத்தன. ஆனால் இந்த வித்தியாசம் ஏன் என்ப வழிகாட் க்குத்
ெதாியவில்ைல.
குரங்குகளின் பிரசவ வி திைய நாங்கள் பார்க்கேவண் ம் என்பதில் வழிகாட்
மிக ம் ைனப்பாக இ ந்தான். அ ர்வமான இந்த குரங்குகளின் எண்ணிக்ைகையப்
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பா காப்பதற்காக அரசாங்கம் நடத் ம் வி தி இ . இங்ேக ஐம்ப , அ ப
ெகாலபஸ் குரங்குகள் குட் ப் ேபற் க்காக காத்தி ந்தன. க ப் ம் ெவள்ைள மான
உடம் . ெசம்மறியாட் க்கு இ ப்ப ேபால குஞ்சமாகத் ெதாங்கும் கம்பளி மயிர்.
கிகீ ெமாழியில் ஏேதா ெசான்ன ம் ஒ குரங்கு குத் க்கரணம் அ த்த . தகரத்ைத
தட் ய ம் இன்ெனா குரங்கு 'ஊ,ஊ' என் கத்திய . ஆனால் ஒ
வாைழப்பழத்ைதக் காட் ய ம் எல்லாக் குரங்குக ம் இரந்தப ைக நீட்

நின்றன.

நிைறமாதமான ஒ கர்ப்பிணிக் குரங்கு கால்கைள நீட் , ைககைள பின்ேன ண்
ெகா த் இ ந்தப பலத்த சத்தமாகப் லம்பிய . பிரசவ வார் ல் கணவன்
பக்கத்திேல நிற்காமல் ேபாய்வி வாேனா என்ற பயம் அதற்கு.
Hunt என்ற ஆங்கிேலயன் ஒ காாியம் ெசய்தான். பாரம் க்கி உைழப்பதற்கு
க ைமயான உடல் ெகாண்ட ஒ மி கம் அவ க்குத் ேதைவப்பட்ட . அப்ப
குதிைரக்கும், வாிக்குதிைரக்கும் பிறந்த தான் இந்த zebroid; சில வாிகைள ம் இழந் ,
கவாிைய ம் ெதாைலத்

பாிதாபமாக நின்ற

இந்த விலங்கு. ெபண் zebroid

பக்கத்திேலதான், இ ந்தா ம் சந்ததி ெப க்க
யா . இ தான் கைடசி. இந்தக்
ெகா ரத்ைதப் பற்றி ஒ வாி எ திவி ங்கள் என்ப ேபால அைவ பார்த்தன.
வி தி அைறக்குத் தி ம்பி வந்தேபா கணப் அ ப்ைப ஏற்கனேவ சிப்பந்திகள்
ட் ைவத்தி ந்தார்கள். கதகதப்பாக நித்திைர வந்த . ரத்திேல மைறயப்ேபாகும்
சூாிய

ைடய கைடசிக் கிரணங்கள் தாக்கி ெவள்ளி மைல ெஜ¡ த்த .

ேரைக கிழக்கு, ேமற்காக ஓ ய . எங்க
ெதற்கு, வடக்காக இ ந்தன. யார் கண்ட
தைல ெதன் பாதியி
கண்
ேனன்.

ம், கால் வட பாதியி

மத்திய

க்கு ஒ க்கப்பட்ட அைறயின் கட் ல்கேளா
நான் இர

சயனிக்கும்ேபா

என்

ைடய

ம் இ க்கக்கூ ம். இந்த சிந்தைனக

டன்

அதிகாைலயிேலேய எ ம்பிவிட்ேடாம். மைலச் சிகரத்தில் சூாிய ஒளி பல
திைசகளி ம் இ ந் அ த்தப யால் சூாியன் எங்ேக இ க்கிறான் என்ப
ெதாியவில்ைல. ஓர் இர தான் அங்கு தங்கியி ந்தா ம் அந்த இடம் எங்க க்கு
ெசாந்தமாகிவிட்ட ேபான்ற உணர் ஏற்பட்ட .
தி ம் வதற்கு மனம்
வரவில்ைல. இதமான குளிர், சிக்கேமார் மரங்களின் வாசைன, இைவ
எல்லாவற்ைற ம் விட் விட்
றப்பட்ேடாம்.
நாங்கள் ெவளிக்கிட்டேபா மைல எங்கைளப் பார்க்க சம்மதிக்க வில்ைல. சாம்பல்
ேமகங்கள் அைதச் சூழ்ந் விட்டன. அப்ப
ம் சிகரத்தில் பட்ட கிரணங்கள்
பளிச்சுப்பளிச்ெசன் அ த்தன. தி ம் ம் வழியில் தல் நாள் பார்த்த ஆைம
கு க்கிட்ட .
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உேலாகத்ைத உ க்கியமாதிாி ெபான்னிறமான தைல மயிர் ெகாண்ட ஒ சி வன்
இப்ேபா அதில் சவாாி ெசய்தான். ஆைம அவ ைடய சிறிய பாரத்தில்
மகிழ்ந் ேபாய் ேவகமாக ஓ ய . ேவ ஒ வழிகாட் அந்த ஆைமக்கு பின்னால்
ஓ னான். அதற்கு ேபான வாரத்ேதா 150 வய
ந் விட்ட என் பிரசவம்
பார்த்தேபா பக்கத்திேல நின்ற ேபால அந்த வழிகாட் எங்களிடம் கூறினான். ஓர்
இரவிற்கிைடயில் 20 வ டம் வயதாகிப்ேபான ஆைமையப் பார்த்
நாங்கள் ட்ைட ேநாக்கி தி ம்பிேனாம்.

வியந்த வண்ணம்

---------20. பாகிஸ்தான் உள த் ைற ம் நா

ம்

இஸ்லமாபாத்ைத என்னால் மறக்க
யா . பணி நிமித்தமாக பாகிஸ்தானின்
தைலநகரத் க்கு என்ைன மாற்றியி ந்தார்கள். கால ைவத் பதிைனந்
நிமிடங்க க்குள்ளாக நான் ஏமாற்றப்பட்ேடன்.
விமான நிைலயத்தில் இ ந்

ெவளிேய வந்த ம் பல டாக்

ைரவர்கள்

என்ைனச் சூழ்ந் ெகாண்டார்கள். தா ைவத் , ெதாள ெதாளெவன் நீண்ட
ேமலங்கி அணிந்த உயரமான பட்டான் சாரதி ஒ த்தர் என்ைன ெவற்றிெகாண்டார்.
அவ ைடய வண் யிேல ஏறிய ம் எந்த ெஹாட்டல் என் ேகட்டார். நான் பயண
கவர் குறித் தந்த 'ேபர்ல் ெகான்ாிெனன்ரல்' என்ற ேபைரச் ெசான்ேனன். அவர்
ேர ேயாவில் ஓர் உ
ப் பாடைல உரக்க ைவத்தப
றப்பட்டார்.
எந்த நாட் க்குப் ேபானா ம் தன் தல் ஏதாவ
வழக்கம். இங்ேக நான் பார்த்த தல் அதிர்ச்சி ன்
அவற்றின் உ வத்தில் அல்ல; ேவகத்தி
ஓட்ேடாக்களி
ந ைக

ம் அல்ல. காட்சியில். எனக்கு எதிாிேல வந்த

ம், என்ைனத் தாண் ப்ேபான ஓட்ேடாக்களி

ேதவியின் சிாித்த

ன்பாகேவ

ஓர் அதிர்ச்சி கிைடப்ப
சக்கர ஓட்ேடாக்களில் ஓ ய .
ம் பின் ப தாவில்

கப் படம் ெபாிதாகத் ெதாங்கிய . 'அட, எனக்கு

ேதவி இங்ேக வந்

எல்லா ஓட்ேடாக்கைள ம் வைளத்

வாங்கிப்

ேபாட் விட்டாேரா' என் தான் என்ைன எண்ண ைவத்த . ஆக, பாகிஸ்தானில் வந்
இறங்கிய சில நிமிடங்களிேலேய எனக்கு பாிச்சய மான இந்த கம் ேரா கள்
எல்லாவற்ைற ம் ஆக்கிரமித்தி ப்பைதப் பார்த் சிறி சந்ேதாசம் ஏற்படேவ
ெசய்த .
என் சந்ேதாசம் சாரதிக்குத் ெதாிந் விட்ட . திடீெரன்
ெகான்ாிெனன்ரல்?' என்றார். இந்தக் ேகள்விைய பாதி
ேகட்டார். நான் ராவல்பிண்

என்

'எந்த ேபர்ல்
ரம் வந்

ெசான்ேனன். அவர் எாிச்ச

இஸ்லாமபாத் க்கு வந் விட்ேடாம். இைத

விட்ட பிறகுதான்
டன் ' நாங்கள்

த ேலேய ெசால் யி க்கலாம்'
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என்றப வண் ையத் தி ப்பினார். பயண
அழேவண் வந்த .

வில் நான் இரண்

மடங்கு கட்டணம்

பிறகு விசாாித் இரண் ெஹாட்டல்கள் இல்ைல என்பைதக் கண் பி த்ேதன்.
நான் சுலபமாக ஏமாறக்கூ ய ஆள் என்பைத அந்த சாரதி எப்ப ேயா அறிந்
ைவத்தி ந்தார். சிாித்தப ேய
நா ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல.

ேதவி இவ்வள

ராணங்களில் ெசால்லப்பட்ட எட்

ெபாிய

நாகங்களில் ஒன்

ேராகம் ெசய்வார் என்பைத

தட்சகன். இந்த நாக

அரசனின் வழித்ேதான்றல்கள் ஸ்தாபித்த நகரம்தான் 'தட்சிலா' (Taxila) என்ப
பாரம்பாியக் கைத. இ

ராவல்பிண் யில் இ ந்

30 கி.மீட்டர்

ரத்தில் இ ந்த .

2500 வ டங்க க்கு ன்னர் இங்ேக ஓர் உலகப் கழ்ெபற்ற கல்வி ைமயம்
ெசழிப்பாக வளர்ந்த . உலகத்தின் பல்ேவ பாகங்களில் இ ந் ம் கல்விமான்கள்
இங்ேக கூ னார்கள். அங்கு மாலா தன் தாையக் ெகால்லப்ேபானேபா
த்தர்
த த் ஆட்ெகாண்ட இங்ேகதான் என்பார்கள். தட்சிலா க்கு ேயசு ம் வந்தி ந்தார்
என் ெஹால்கர் ேகர்ஸ்ெடன் என்பவர் தன் த்தகத்தில் அ த்தமாக எ
கிறார்.
ன் வி ந்தாளியாக
கி. 326ல் அெலக்¡ந்தர் தட்சிலா அரசனான ஒம்பி•
நாட்கள் தங்கி இ ந்தி க்கிறார். தத் வஞானி ெகள ல்யர் இங்ேகதான்
அெலக்¡ந்த க்கு ெபாிய பிரசங்கம் ெசய்தார். ேபரரச
ஞானியின் ஓயாத வாயைசைவ எப்ப
தைலைய ெகாய் ங்கள்' என்

நி த் வ

ேசவகர்க

ன்

க்கு எாிச்சல் உண்டான .

என்ப

ெதாியாமல் 'அவ ைடய

க்கு கட்டைள இட்டாராம். 'ெகள ல்யர்

தன் கால்களின் ாிதத்தினால் தன் தைலையக் காப்பாற்றினார்' என் பின்வந்த
வரலாற் ஆசிாியர்கள் இைதப்பற்றி எ தினார்கள். இந்த விபரங்கைள
சாித்திரக்காரர்களிடம் விட் விட் என் ைடய சாித்திரத் க்கு வ ேவாம்.
நான் சூாியக் ேகாயிைல ம் அங்ேக உள்ள பிரபலமான இரட்ைடத் தைல க கு
உ வத்ைத ம் பார்த்தப

நின்ேறன். எனக்கு சற்

ரத்தில் இ ந்த சிதிலமான 2000

வ ட வயதான சுவாில் ஒ த்தர் தன் 40 வய கால்கைள பதித்தப குந்தியி ந்தார்.
மிகப் ெபாிய ெகாட்டாவி ஒன்ைற உ வாக்க நிைனத் பாதியிேல அ சாியாகப்
ேபாகாததால் நி த்தி விட் இன்ெனா
யற்சி ெசய் ம் ேயாசைனயில் இ ந்தார்.
என்ைனக் கண்ட ம் தன் பின்னங் கால்கைள 2000 வ ட சுவாில் இ ந் இறக்கி
நிலத்தில் ைவத் நிமிர்ந்தார். ரட் சால்ைவ ேபார்த்தியி க்கும் ஆற உயரம்.
பச்ைசக் கண்கள். என்னிடம் ஏேதா சதிக்கு கூப்பி வ ேபால கிட்ட வந் தன்
உள்ளங்ைகயில் மைறத் ைவத்த ஒ நாணயத்ைத ெமல்லத் திறந் காட் னார்.
ெநளிந்த வட்ட நாணயம். மிகப் பழசான . அெலக்¡ந்தர் காலத்தில் இ ந் பரம்பைர
பரம்பைரயாக தங்கள் கு ம்பத்தில் இைதப் பா காத் வ வதாக ம் வ ைம
காரணமாக விற்கேவண் இ ப்பதாக ம் கூறினார்.
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நாணயத்ைத வாங்கிப் பார்த்ேதன். சந்ேதகேம இல்ைல. அெலக் ¡ந்தர் தைல ேபாட்ட,
யாைனத்ேதால் கவசம் அணிந்த பிரபலமான நாணயம். ேபரம் நடந்த . இ ப
ெடால க்கு வாங்கிவிட்ேடன். இதன் விைல ெவளிேய
மடங்கு இ ந்தா ம்
ஆச்சாியப்ப வதற்கு இல்ைல.
ஒ நண்பர் தன்னிடம் அ ேபால் இ ப்பதாகக் கூறினார். இன்ெனா த்தர்
தன்னிடம் இரண் நாணயங்கள் இ ப்பதாகச் ெசான்னார். கைடசியில் பார்த்தால்
இஸ்லாமபாத்தில் இந்த நாணயம் இல்லாதவேர ஒன் இரண் ேபர்கள்தான் என்
ெதாிய வந்த . நாணயம் விற்க வந்தவாிடம் நாணயம் எதிர்பார்த்த என் குற்றம்
என் மைனவி உற்சாகத் டன் சுட் க்காட் னாள்.
அந்த வ டம் நல்ல வ டம். என் நண்பர்களில் ஒ த்தராவ கடத்தப்படவில்ைல.
ஒ த்தராவ குண் ெவ ப்பில் இறக்கவில்ைல. ஒ த்தராவ சிைறயில்
அைடக்கப்படவில்ைல. லாகூாிேல பார்க்கேவண் ய எல்லாவற்ைற ம்
பார்த்தாகிவிட்ட . இன் ம் ஒ சில காட்சிகேள எஞ்சி இ ந்தன. இந்தக் கைடசிக்
கட்டத் க்கு ஒ வழி காட் ைய ைவத்தால் ேவைல சுலபமாக
ந் வி ம் என்
மைனவி அபிப்பிராயப்பட்டாள்.
த்

மசூதிக்கு கிட்ட இரண் காட் மயில்கள் சனசந்த ையப்
ெபா ட்ப த்தாமல் எைதேயா ெகாத்திக்ெகாண்
ந்தன. ஒ ெபட் க் கைடயில்
சிலர் 'நான்' ெராட் ைய வாங்கி ெமாகலாய மன்னர்கள் கண் பி த்த பந்
குழம்பில் ேதாய்த் ேதாய்த் சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தார்கள்.

இைறச்சிக்

அந்த பஞ்சாபி வழிகாட் குஞ்சம் ைவத்த தைலப்பா கட் யி ந் தார். அவர், பஸ்
நிைலயத்தில் சகாயவிைலக் கைடயில் வாங்கிய இ ப
பா க ப் க் கண்ணா ைய
மாட் யப , இரண் நாள் வயதான பறைவ எச்சேமா, அணில் எச்சேமா, விைன
எச்சேமா ஏேதா ஒன்ைற ெவள்ைளயாக தன் ேதாளிேல அவ ைடய தகுதிக்கு
ஏற்றவா தாித்தி ந்தார். அவ ைடய கட்டணம் எவ்வள என்பைதக் கறாராக ேபசி
ெசய்ேதாம்.
தன் தகப்பைனப்ேபால ஒளரங்கசீப் கட் டக்கைலயில் ஆர்வம் காட்டவில்ைல.
அ ர்வமாக அவர் கட் ய அலாம்கீர் வாசைல ஏேதா தான்தான் கட்
த்த ேபால
வழிகாட் ெப ைமயாகக் காட் னார். அதன் பிறகு ஷாஜஹ¡ன் கட் ய சீஸ் மஹ¡
ைலப் பார்த்ேதாம்.
க்க
க்க கண்ணா கள் பதித் க் கட் ய மாளிைக. அதன்
உட் றத்தில் வழிகாட் ெந ப் ெகா ந்ைதப் பற்றைவத்
சி சிக் காட் யேபா
எங்கும் தீக்ெகா ந் மின்னல்ேபால பரவி ஒளிய த்த .
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இ தியாக 'நவ்லாக்' என்ற மண்டபம். வைளந்த சலைவக்கல் விமானம்
அ ர்வமான உள்வண்ண ேவைலப்பா கள் நிைறந்தி ந்தன. அைதப் பார்த்

க்க

அசந் ேபாய் சில நிமிடங்கள் ேபச்சு வராமல் நின்ேறாம். 'நவ்லாக்' என்றால் ஒன்ப
லட்சம். எதற்காக ஒன்ப லட்சம் என் ேபர் ைவத்தார்கள் என் ேகட்ேடன். ஒன்ப
லட்சம் உள் ேவைலப்பா கள் ெகாண்டதாக இ க்கலாம் என்ப என் அபிப்பிராயம்.
எங்கள் வழிகாட் ெசான்ன பதில் ஆச்சாியத்ைத தந்த .
தாஜ் மஹ¡ைல உலகத் க்கு தந்த ஷாஜஹ¡ க்கு கட் டங்கள் கட் வேத ேவைல.
அவாிடம் உயர்ந்த கணக்காளர்கள் இ ந்தார்கள். ேவைல நடக்கும்ேபாேத ஒவ்ெவா
ெசல க்கும்
க்கமாக கணக்கு எ தி ைவத் வி வார்கள். இந்த மண்டபம்
ந்தேபா ஷாஜஹ¡ன் ெசல எவ்வள என் ேகட்
க்கிறார். கணக்காளர்கள்
கூட் ப் பார்த்தேபா மிகச் சாியாக ஒன்ப லட்சம் காட் யதாம். அப்ப ேய அதன்
ெபயைரச் சூட் விட்டார்கள்.
எங்கள் சுற் லா ஒ வாறாக

ைவ ெந ங்கிய .

ழங்கால் ெதாிய உைட

உ த்திய ெவள்ைளக்காரப் ெபண்மணி ஒ த்தி தனியாக, ைகயிேல ஒ

த்தகத்ைத

ைவத் க்ெகாண் , சுவர்கைள ஆராய்ந்தப நின்றார். அவைர சி வர்கள் சூழ்ந் ,
ைககைளப் பக்கவாட் ல் நீட் ரஸ்ய எ த் க்கள்ேபால ஒ வைர ஒ வர்
ெதாட் க்ெகாண் நின்றார்கள்.
வழிகாட் திடீெரன் அவசரம் காட் னார். எங்கைள சீக்கிரம்
த் விட்
அந்தப் ெபண்ணின் வா க்ைகைய பி ப்பதற்காக விைடெபற் க்ெகாண் அவைள
ேநாக்கி ஓ னார். நாங்கள் ட் ற்கு வந்த பிறகுதான் வழிகாட் மீதி ஒன்ப
பாய்க்கு பதில் நா
பா ெகா த்த ெதாியவந்த . ஒன்ப லட்சத் க்கு ஒ ங்காக
கணக்கு ைவத்த ேபரரசன் கைதையச் ெசான்னவர் ஒன்ப
பாய் கணக்கில் தவறிய
எனக்கு ெகாஞ்சம் ஏமாற்றத்ைத தந்த .
'என்னடா, எல்ேலா ம் எப்ப பார்த்தா

ம் என்ைன சுலபமாக ஏமாற்றி

வி கிறார்கேள' என் அ த் க்ெகாண்ேடன். அந்தச் சமயம் பார்த் பாகிஸ்தான்
உள த் ைற என்னிடம் சிக்கிய . அவர்கள் என்னிடம் ஏமா ம் சந்தர்ப்ப ம்
வாய்த்த .
என் ைடய இஸ்லமாபாத் வாழ்க்ைகயில் ஒ
ைற இந்திய தரகத்தில் நடந்த
ஒ வி ந் க்கு அைழக்கப்பட்
ந்ேதன். இங்ேக இந்தியர்க டன் பழகக்கூடா
என் நாங்கள் அறி
த்தப்பட்
ந்ேதாம். இ ந் ம் ஒ பலமான உந் தலால் இந்த
வி ந் க்குப் ேபாவெதன் நா ம் மைனவி ம்
ெசய்ேதாம்.
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நாங்கள் இங்ேக வசித்த காலங்களில் என் மைனவி மிகுந்த எச்சாிக்ைக டன்
ெசயல்பட்டாள். கூந்த ல் ைவப்ப ம், ெநற்றியில் ெபாட் ைவப்ப ம் ஆபத்தான
காாியங்கள். உங்கைள இந்தியர் என் நிைனத் ெதாடரத் ெதாடங்கிவி வார்கள்.
அ தவிர ேசைல உ த் ம் ேபா இைட ெதாி ம் அபாயம் இ ந்த . சல்வார் கமிஸ்
உைட சகல அங்கங்கைள ம் மைறக்க வல்ல . ஆகேவ எல்லா அங்கங்கைள ம்
ேசமமாக எ த் க்ெகாண்

எங்ேக ம் பயமில்லாமல் ேபாகலாம், வரலாம்.

வி ந் க்குப் ேபாய்விட் த் தி ம் ம்ேபா எங்கள் காைரத் ெதாடர்ந் நீண்ட
ேநரமாக இன்ெனா கார் வந்த . உள த் ைறயில் ன் அ பவம் இல்ைல எனக்கு.
நான் அைத வித்தியாசமாக எ த் க் ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால் அ த்த நாள் காைல
ட் க் காவல்காரர்க ம், கார் சாரதி ம் உள த் ைறயினரால் தாங்கள்
விசாாிக்கப்பட்டதாக அறிவித்தார்கள்.
அதன் பிறகு நாங்கள் ெவளிேய றப்பட்டேபாெதல்லாம் ெதாடரப் பட்ேடாம்.
த ல் பயம் வந்த . பிறகு ஒ §ஜம்ஸ்ெபாண்ட் படம் பார்ப்ப ேபான்ற
திாில் டன் இைத அ பவிக்கும் ஆைச ளிர் விட்ட . ஆனால் நாலாவ நாேள
இந்த நைனந்த ேகாழியில் ேவைல இல்ைல என் அவர்கள் ைகவிட் விட்டார்கள்.
அதற்குப் பிறகு அவர்கள் ேவ ேகாழிையப் பார்க்கப் ேபாயி க்கலாம்.
இந்த நா நாட்க ம் என் வாழ்க்ைகயிேல மறக்க
யாத, சந்ேதாசமான நாட்கள்.
நான் எங்கு ேபானா ம் ஒ கார் என்ைனத் ெதாடர்ந்த . அ க்க தி ம்பிப் பார்த்
அவர்கள் என்ைனத் ெதாடர்கிறார்கள் என் உ தி ெசய் ெகாண் பயணம்
ெசய்ேதன். அவர்கள் என்ைனத் தவறவிட் விடக்கூடா என்பதற்காக வைள களில்
நின் ம், இன்

ம் சில ேநரங்களில் ஸ்ேலா ெசய் ம் உதவி ெசய்ேதன். சில

ேவைளகளில் அவர்கள் ேபாதிய சிரத்ைத காட்டாமல், தவறான தி ப்பங்கைள
எ க்கும்ேபா இவர்கள் தங்கள் ெதாழிைல தீவிரத் டன் ெசய்யவில்ைல என்ற
ைறப்பாட்ைட அவர்கள் ேமலதிகாாிக க்கு ெதாிவிப்ேபாமா என் ேயாசித்த கூட
உண் .
ஓர் உலகளாவிய உளவாளி எப்ப இ ப்பான் என் ேயாசித் அதற்குத் தக்க
மாதிாி உைட அணிய ம் ேபச ம் நடக்க ம் பழகிக் ெகாண்ேடன். ெட ேபானில்
கைதக்கும்ேபா சில சங்ேகத வார்த்ைதகைளச் ேசர்த் க்ெகாண்ேடன். என்
பாைதகைள ம், கிளம் ம் ேநரங்கைள ம் அ க்க மாற்ற ம், எனக்கு ன்பின்
ெதாியாத மனிதர்க டன் ரகஸ்யமான வாய் அைச க டன் ேபச ம் கற் க்
ெகாண்ேடன்.
இைவ ஒன் ம் ெபாிய பலைனத் தரவில்ைல. எவ்வள தான் நான் உலகத்தர
உளவாளியாக இ ந்தா ம் ட் ேல சாதாரண ம சன்தாேன. ஒ ெவள்ளிக்கிழைம
காைல - இ

அங்ேக வி

ைற தினம் - என் மைனவி ஜ¤ம்மா சந்ைதக்குப் ேபாக
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ேவண் ம் என்றாள். இ இஸ்லமாபாத்தில் ஒவ்ெவா ெவள்ளிக் கிழைம ம் கூ ம்
பிரம்மாண்டமான சந்ைத. ெபா ட்கள் வாங்க அங்ேக சனங்கள்
ெந க்கிய த் க்ெகாண் வ வார்கள். ஓர் உலகப் கழ் உளவாளி ெசல்லக்கூ ய
சந்ைத அல்லதான், ஆனா
சாி என்ேறன். சில

ம் இைத மைனவிக

ப் கள் கிைடத்தா

க்குப் ாியைவப்ப

எப்ப

.

ம் கிைடக்கலாம். இந்த இடம் எனக்கு

அவ்வள பழக்கமில்லாத . கண்கைள ஏமாற் ம் வைளவான ெத க்க ம், ஒ
வழிப்பாைதக ம் நிைறந்த . நான் ஒேர ச்சில் சந்ைதைய அைடந் விட்ேடன்.
அங்ேக என் மைனவி ஒ ' க்காரா' கம்பளத்ைத இரண்
வாங்கி
த் விட்டாள்.

மணி ேநரம் ேபரம் ேபசி

ஆனால் தி ம் ம்ேபா வழி மறந் ேபாய்விட்ட . ஒ வழிப் பாைதகள் என்ைன
ெதாடங்கிய இடத் க்ேக மீண் ம் ெகாண் ேபாய் ேசர்த்தன. அப்ெபா
நான்
என்ைன ெதாடர்ந் வந்தவைர அ கி வழிதவறிவிட்டைதச் ெசான்ேனன். அவர்
நல்ல மனிதர். தான் வழி காட் வதாக ன்ேன ெசன்றார். விலாசம் ெகா க்காமேல
என் ட் வாச க்கு அ ங்காமல் என்ைனக் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்த்தார். இப்ப
என்ைன ேவ பார்க்க அ ப்பப்பட்டவர்கள் ன்ேன ெசல்ல நான் பின்ேன
ெசன்ேறன். உலகத் உள த் ைற சாித்திரத்தில் இ ஒ ெபாிய சாதைனயாக
அைமந்த .
------------21. சட்டவிேராதமான காாியம்
பல வ டங்க க்கு ன் என் டன் ஒ வர் UNல் ேவைலெசய்தார். அவர் ஒ
ேபார்த் க்கீய ெபண்ைண மண
த் அந்த நாட் ேலேய தங்கிவிட்டவர்.
அப்ெபா
ஆப்கானிஸ்தான் பிாிவில் என் டன் ெபஷாவாாில் ேவைல பார்த்தார்.
அவர் ஆரம்பத்தில் ஒ

பங்க

ர்க்காரர். ெகாங்கணி என்

ஒ

பா¨ஷ இ க்கிறதாம்,

அைதப் ேபசுவார். ஆங்கிலத்ைத ம் அேத மாதிாி ேபசுவார். சில நிமிடங்க ம், தல்
நா வார்த்ைதக ம் தவறிய பிறகுதான் அவர் ஆங்கிலம் ேபசுகிறார் என்ப எனக்கு
பி ப ம்.
அவாிடம் எல்லாேம இரண்

இரண்

ெபா ள்கள் இ க்கும். இரண்

இரண் காமிரா, இரண் இஸ்திாிப்ெபட் . ஒ நாள் ஏன் இப்ப
அதற்கும் அவாிடமி ந் இரண் பதில் வந்த .
1) திடீெரன்

யாராவ

என்

ேர ேயா,
ேகட்ேடன்.

வி ந்தாளி வந் விட்டார். உங்கள் toaster ேவைல

ெசய்யவில்ைல. என்ன ெசய் ர்கள்?
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2) இந்த நா களில் தி த் ேவாைரப் பி ப்ப
அவர்கள் ப
பார்க்க எ த் ப் ேபானா ம் ஒ

க னம். அப்ப ஏதாவ ெபா ைள
மாதம் கழித் தான் தி ம்பக்

கிைடக்கும். அ வைரக்கும் என்ன ெசய்வ ?
நியாயம்தான். இவர்தான் என்ைனத் ண் யவர், ஒ சட்ட விேராதமான காாியம்
ெசய்வதற்கு. சட்டவிேராதமான காாியம் என்றால் யா க்குத்தான் கசக்கும். உடேனேய
சம்மதித் விட்ேடன். இ 20 வ டத்திற்கு
ெசால்வதில் ஒ பிரச்சைன ம் இ க்கா .
பிாிட் ஷ்காரர் இந்தியாைவ ஆண்டேபா

ந்திய சமாச்சாரம் என்பதால் அைதச்

ஆப்கானிஸ்தான் எல்ைலயில் இ ந்

40 ைமல் ரத்தில் இ க்கும் டாரா என்ற கிராமத்தின க்கு 200 வ டங்க க்கு
ன்பாகேவ ப்பாக்கிகள் ெசய்வதற்கு அ மதி வழங்கியி ந்தனர். அன்றி
ந்
இன் வைர இந்தத் ெதாழில் அந்த கிராமத்தில் ெசழித் வளர்ந்த . பாகிஸ்தான்
பிாிந் தனியான சுதந்திர நாடாக இயங்கியேபா ம்கூட இதில் ஒ மாற்ற ம்
இல்ைல. மாறாக இன் ம் ன்ேனற்றமான ெமசின்களில், ேம
ப்பாக்கிகைள அவர்கள் ெசய்தார்கள்.
டாரா பகுதிைய tribal area என்

ம்

ட்பமான

ெசால்வார்கள். நாங்கள் அங்ேக ேபாவதற்கு

அ மதி கிைடயா . இங்ேக பாகிஸ்தான் சட்டங்கள் ெசல்லா . Tribal area
சட்டதிட்டங்கேள அங்ேக ெசயல்ப த்தப் பட்டன. வாகனத்தில் ெசல் ம்ேபா
பகுதிையக் கடந்

அந்தப்

ெசல்லலாம், ஆனால் கால்கைளக் கீேழ ைவக்கக்கூடா .

இந்தப் பகுதிகளில் ரத்தக் ெகாைலகள் சர்வ சாதாரணம். ெகாள்ைள அ ப்ப ,
ஆட்கைளக் கடத் வ , கார்கள் தி
வ , ேபாைதப் ெபா ள் வியாபாரம் ெசய்வ
எல்லாம் அன்றாடம் நடக்கும் காாியம். ஆ மாதங்க க்கு ன் ஐ. நா ஊழியர்கள்
நா ேபைரக் கடத்தி, பிைணயாக பல ஆயிரம் ெடாலர்கள் ேகட்டார்கள். பாகிஸ்தான்
அரசாங்கம் தைலயிட் ஒ வா இவர்கைள மீட்ட .
டாராவில் பலவிதமான ப்பாக்கிகள் ெசய்தார்கள். எல்லாேம நகல்தான். ஆனால்
அசல் ேபால நம்பர்கூட இ க்கும். லத் க்கும் நக க்கும் வித்தியாசேம
காண

யா .

வ டத் க்கு

ைகத் ப்பாக்கி, சுழல்
உங்க க்குப் பி த்த

ந்திய பிாிட் ஷ்

ப்பாக்கிகள், AK 47, M16,

ப்பாக்கி என் பலவிதமான உற்பத்திகள் நடந்தன.
ரக ப்பாக்கிையக் ெகா த்தால் அ ேபாலேவ நகல் ெசய்

த வார்கள். கிழைமயில் ஏ நாட்க ம் பாகிஸ்தானியர்க ம், ஆப்கானியர்க ம்
ப்பாக்கிகள் வாங்க இந்தக் கிராமத் க்கு வ வார்கள். ஒ நாைளக்கு இங்ேக
ஆயிரம் ப்பாக்கிகள் ெசய்கிறார்கள் என்றால் பார்த் க் ெகாள் ங்கள்.
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நாங்கள் இந்த இடத் க்குப் ேபாகக்கூடாெதன் உச்சமான கட்டைள இ ந்த .
இங்ேக ேபாவதற்குத்தான் நண்பர் அைழத்தார். அவாிடம் இரண் வாகனங்கள்
இ ந்தன. அதிேல ஒ நா சில் வாகனத்ைதத் ெதாி ெசய்தார். டாரா
த க்கப்பட்ட இடம் என்றா ம் பாகிஸ்தா க்கு வ ம் சுற் லாப் பயணிகள் இந்த
இடத்ைத எப்ப
ம் பார்த்தபிறகுதான் தி ம் வார்கள். சட்டத் க்கு விேராதமான
காாியங்கைளச் ெசய்வதில் மனிதர்க க்கு உள் ர ெபாிய ஆைச இ க்கிற .
டாரா ேபாவெதன்றால் ெபஷாவாில் இ ந் ெதற்ேக ஒன்றைர மணித்தியாலம்
பயணம் ெசய்யேவண் ம். கர
ரடான பழங்காலத் அரசர்களின் பாைதகள்.
கள் என்றால் தட்ைடக் கூைரக

டன், சுவர்களில் சின்னச்சின்ன ச ர ஓட்ைடகள்

ைவத் , ஒ ேகாட்ைட ேபால கட்டப்பட்
ந்தன. சண்ைட என்
ஓட்ைடகள் ப்பாக்கியால் சு வதற்குப் பயன்ப மாம்.

வ ம்ேபா

இந்த

அங்ேக ேபாய் இறங்கிய ம் ஒ ெதாழிற்சாைலையப் பார்க்கப் ேபாகிேறாம் என்ற
எண்ணேம எனக்கு இ ந்த . ஆனால் அப்ப ஒன் ம் இல்லேவ இல்ைல. இ ஒ
கு ைசக் ைகத்ெதாழில் ேபாலேவ நடந்த . சாரதி எங்கைள ஒவ்ெவா
டாக கூட் ச்
ெசன்றார். ஒவ்ெவா
ட்
ம் ஏதாவ ஒ அயிட்டம் ெசய்தார்கள். ப்பாக்கி
ைகப்பி

ஒ

ட் ல், குழாய் ஒ

ட் ல், விைசக் க விகள் ஒ

ட் ல்... இப்ப

.

ெசம்பட்ைடத் தைல மயி ம், பச்ைசக் கண்க ம் ெகாண்ட சி வர் சி மியர் இந்தப்
பணிகளில் சாதாரணமாக ஈ பட்
ந்தார்கள். ெபாியவர்கள் க னமான
ேவைலகைளச் ெசய்தார்கள். ஆனால் இந்த உதிாிப் பாகங்கள் எங்ேக ப்பாக்கியில்
ெபா த்தப் ப கின்றன என்ப ெதாியவில்ைல. நிைரநிைரயாக இ ந்த கைடகளில்
ர்த்தியான ப்பாக்கிகள் விற்பைனக்கு இ ந்தன. கைடகளின் ன்ேன
ேபாடப்பட்
ந்த கயிற் க் கட் ல்களில் வா க்ைகக்காரர்க ம்,
ேவ க்ைகக்காரர்க ம் உட்கார்ந்
தல் நாள் இர மிச்சம் ைவத்த நித்திைரைய
ெதாடர்ந்தனர். இவற்ைறெயல்லாம் மீறி ப்பாக்கி விற்பைன ம் அவ்வப்ேபா
நடந்த .
இதிேல எனக்கு பி த்த அம்சம் ஒன் இ ந்த . அெமாிக்கா ேபான்ற நா களில்
ப்பாக்கிக் கைடகளில் குறிபார்த் சுட் வாங்குவதற்கு வசதிகள் இ க்கும். இங்ேக
அப்ப ஒன் ம் target வசதிகள் இல்ைல. இவர்கள் ப்பாக்கி ேதர் ெசய்வ
வித்தியாசமாக இ ந்த . நாங்கள் பார்ைவயிட வந்த கைடயின் ெசாந்தக்காரர்
ற்றி ம் நீல உைடயில் காட்சியளித்தார். நீல தைலப்பா, நீல சப்பாத் , நீல கமிஸ்
இப்ப . ஓர் உ ண்ைடயான தைலயைணயில் சாய்ந்தப ெமாகலாய
மன்னர்கள்ேபால ஹுக்காைவ இ த்தப
ற்றி ந்தார். ப்பாக்கிகள் எப்ப
ம்
தங்கைளத் தாங்கேள விற் க்ெகாள் ம் என்ற பாவைனயில் இவ ைடய வியாபாரம்
அசிரத்ைதயாக நடந்த .
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அவ க்கு ன்னால் வி ந்தாளிேபால காணப்பட்ட ஒ த்தர் ல் லாக பிாிந்த
இைறச்சிைய க த் இ த் ச் சாப்பிட்டார். உடம்
க்க ரத்தம் கட் ய ேபால
அவ ைடய நிறம். ைகச்சைதகள் திரண் உ ண் ேபாய் ெதாிந்தன. அவர் கண்களில்
ஒன் மற்றதி ம் பார்க்க விைரவாக
த் திறந்த . வழிப்பறிக் கள்வன் ேவைல
பார்ப்பவராக இ க்கலாம். எங்கைளக் கண்ட ம் காைல மடக்கி இடம் விட்டார்.
இ ேவ இவர் எங்க க்குக் ெகா த்த அதிகபட்ச மாியாைத.
கைடயின் ம பக்கத்தில் இன்ெனா

வா க்ைகக்காரர் AK47

வக்குகைள

ஆராய்ந் ெகாண்
ந்தார். அவ ைடய உ வ ம், உைட ம் அவர்
ஆப்கானிஸ்தானி
ந் வந்த பட்டான் என்பைதக் காட் ய . ஒ
ப்பாக்கிைய
க்கி ேராட் க்கு ெவளிேய ேபாய் ஆகாயத்ைதப் பார்த் படபடெவன் சுட்டார்.
சி வர்கள் எல்லாம் அவர் கா ல் வி ந் உதிாி சன்னங்கைளப் ெபா க்கினார்கள்.
அவர் உள்ேள வந்தார். இன்ெனா
ப்பாக்கிைய எ த்தார். ெவளிேய ேபாய்
ம ப
ம் படபடெவன் சுட்டார். இப்ப மாறி மாறி நடந்த . அவர் ெடஸ்ட்
பண் கிறார். அவர் சு ம்ேபா கா கைளக் கூர்ைமயாக ைவத் அந்த ஒ ச்சீைர
ஆராய்கிறார் என்றார்கள். கைடசியில் ஒன்ைற வாங்கிக்ெகாண் காசு
ெகா த் விட் ப் ேபானார். எங்கள் சாரதி ெசான்னார், அந்த ஒ
அவ க்கு ப்பாக்கியின் தரம் ெதாிந் வி ம் என் .

இைழயில் இ ந்

ஒ சி வன் AK47 ப்பாக்கி ஒன்றின் பாகங்கைள ஒ நிமிடத்தில் கழற்றிப்
ட் னான். பிறகு ைடத் விட் இன்ெனா
ைற ட் னான். ைகத் ப்பாக்கிகள்
அள க்கு மீறி

ைடக்கப்பட் , தடவிக் ெகா க்க ேவண் ம் என்ற ஆைசையக்

கூட் ம் விதமாக, மி
இ ந்தன. விைல

மி

பா 250. பளபளெவன்

பா 10,000. 1919ம் ஆண்
அரசர் அமா

த்தன. ேசர்ட் ைபக்குள் ைவக்கும் ேபைனத்
மி

ங்கும் AK47

ப்பாக்கிகள்

ப்பாக்கியின் விைல

பிாிட் ஷ்கார டன் நடந்த ேபாாில் ஆப்கானிஸ்தான்

ல்லாகான் பாவித்ததாக ெசால்லப்பட்ட லீெயன் •பீல்

அசல்

ப்பாக்கியின் விைல பா 50,000 தான் என்
தல் ைறயாக வாய் திறந்
ெசான்னார் கைட தலாளி. விமான எதிர்ப் பீரங்கியில் சுட் ப் பார்ப்பதற்கு ெவ ம்
50 ெடாலர் கட்டணம்தான். விமானத்ைத
நாங்கள் ேகட்கவில்ைல.
நண்ப க்கு ஓர் ஆைச பிறந்த .

ழ்த் வதற்கு எவ்வள

ப்பாக்கியால் சு ம்ேபா

பி க்கும் என்பைத

எப்ப

இ க்கும். ஒ

ெடாலர் காசு ெகா த்தால் AK47ல் ஒ
ைற சுட் ப் பார்க்கலாம். நண்பர் AK47 ஐ
எ த் ஆகாயத்ைத ேநாக்கி ஒ
ைற கு ட்டாம் ேபாக்கில் சுட்டார். அந்த குண்
ஒ ெடாலர் காசு ேபாகும் ரத் க்குப் ேபான . நண்பாின் கத்தில் இ கா
வைரக்கும் நீண்ட சிாிப் ேதான்றிய . இவைரப்பற்றி உங்க க்கு ஏற்கனேவ
ெசால் யி க்கிேறன். இவர் எைத வாங்கினா ம் இரண் வாங்குவார். எைதச்
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ெசய்தா ம் இரண் தடைவ ெசய்வார். இன்ெனா
சுட் தன் ஆைசையத் தீர்த் க்ெகாண்டார்.

ெடாலர் ெகா த்

அவ க்கு மகிழ்ச்சி பி படவில்ைல. தைலையச் சாய்த்

ம

ைற ம்

விேநாதமாக என்ைனப்

பார்த்தார். வாழ்க்ைகயில் AK47 ஐ ேந க்கு ேநராக நான் சந்தித்ததில்ைல. இப்ெபா
ெதாட் ம் பார்த்தாகிவிட்ட . ேதாளிேல ைவத் ச் சு ம்ேபா ேதாைள இ த் ப்
ண்ணாக்கிவி ம் என்
ன் ேகள்விப்பட்
க்கிேறன். ஆனால் சும்மா
இலக்கில்லாமல் ஆகாயத்தில் சு வதில் எனக்கு சம்மதமில்ைல. ேராட் க்கு மற்றப்
பக்கம் சி வன் ஒ வன் பைழய ேடா ன்ைன ெகாண் ேபாய் ைவத்தான். ஆபத்
குைறவாகத் ெதாிந்த ஒ

AK 47ஐ நான் ெதாி

ெகா த்த ம் கைடக்காரர்

ெசய்ேதன். ஒ

ெடாலைர

வக்கு கட்ைடைய ேதாளில் எங்ேக ைவப்ப , எந்தத்

ைளயில் குறி பார்ப்ப , எப்ப விைசைய அ த் வ என் ெசால் த் தந்தார். ஒ
ெடாலர் காசுக்கு இ மிக ம் அதிகமான பயிற்சியாகேவ பட்ட . அவர் ெசான்ன
உதாரணம் த் ேபஸ்ைட அ க்குவ ேபால ெம வாக, ெம வாக விைசைய அ க்க
ேவண் ம் என்ப .
அர்ச்சுனன் மச்சத்தில் இலக்கு ைவத்த ேபால குறி பார்த் ஆடாமல் நின்ேறன்.
என் ைடய ைகயில் ஒ மனித உயிைரக் கணத்திேல பறிக்கும் சக்தி கூ யி ந்த .
ன் பார்ப்பதற்கு வாட்டசாட்டமாக ம், பயங்கரமாக ம் ெதாிந்த பட்டான்
இப்ெபா
சி குழந்ைத ேபால காட்சியளித்தான். என் ேதகபலம் பத் மடங்கு
அதிகமாகிவிட்ட . விைசைய அ த்திேனன். ேதாளிேல தைலயைணயால் என் நா
வய மகள் அ த்த ேபால ஓர் அதிர்ச்சி. அவ்வள தான். சத்தம்கூட எனக்கு
ெபாிதாகக் ேகட்கவில்ைல. ேமேல பறப்ப ேபான்ற ஓர் அற் தமான உணர் .
எனக்குப் பக்கத்தில் கு மியி ந்த சி வர்கள் பாய்ந் வி ந் ரைவச் சிதறைலப்
ெபா க்கினார்கள். அதற்கு பிறகு தான் ன்ைனப் பார்த்ேதன். அ அப்ப ேய
ேசமமாக இ ந்த .
யாேரா என்மீ
தம் ஒன்ைற ஏவிவிட்ட ேபால இன் ம் பலதடைவ இைதச்
ெசய்யேவண் ம் என்ற ஆைச கட் க்கடங்காமல் உண்டான . கண் க்கு ெதாியாத
ெபாிய பவர் என்னிடம் ேசர்ந் அசாதாரணமான ைதாிய ம், உற்சாக ம் க்கிய .
நான் இரண்டாவ
ைற யற்சி ெசய்யவில்ைல. ெசய்தி ந்தால் அந்த மந்திரக்
கட் ல் ற்றாக என்ைன இழந்தி ப்ேபன்.
ஒ விஷயத்ைத என்னால் மறக்க
ெசான்ன வித்தியாசமாக இ ந்த .

யவில்ைல. நண்பாிடம் ேகட்டேபா அவர்
ட்ைட வாங்கும்ேபா ெவளிச்சத்திேல க்கிப்

பி த் வாங்குகிேறாம். சு ட் வாங்கும்ேபா கா க்கு கிட்ேட ைவத் உ ட் ,
ஒ ைய ஆராய்ந் அதன் தரத்ைத நிர்ணயிக்கிேறாம். ஒ சதத் குற்றிையக்கூட
க த் ப் பார்த் தான் எ க்கிேறாம். அ ேபாலத்தான் இ
ம். சு ம்ேபா
ப்பாக்கி
ெசய் ம் ஒ ைய ைவத் அதன் தரத்ைத தீர்மானிக்க
ம் என்றார்.
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தி ம் ம்ேபா ஒ
சில நிமிடங்களில் ஒ
ெசால்

அசம்பாவிதம் நடந் விட்ட . எங்கள் பயணத்ைத ஆரம்பித்
டயர் ெவ த்த . அைத மாற்றிக்ெகாண்
றப்பட்ேடாம்.

ைவத்தாற்ேபால் இரண்

நிமிடமாகவில்ைல, இன்ெனா

டய ம் ெவ த்த .

நாங்கள் இன் ம் ேபாக ேவண் ய ரம் 60 ைமல் இ ந்த . Tribal area.
இ ட் க்ெகாண் ேவ வந்த . மாட் விட்ேடாம்.
எதிேர வந்த ஒ வாகனத்தில் இடம்பி த்
ைரவர் டயைர ப
பார்க்க
எ த் க்ெகாண் ேபாய்விட்டார். சில கார்கள் எங்கைளத் தாண் ப் ேபாகும்ேபா
சந்ேதாஷமாக இ ந்த . பய ம் பி த்த . அப்ேபா எங்கைளக் கடந் ஒ குதிைர
வண் ேபான . அதற்குள்ேள இரண் பர்தா அணிந்த ெபண்க ம் ஒ பதிைனந்
குழந்ைதக ம் இ ந்தார்கள். அந்தப் ெபண்க ைடய கண்கள் மாத்திரம் ஓட்ைட
வழியாக எங்கைளத் ைளத் ப் பார்த்தன. அைர மணி ேநரம் கழித்
ரத்தில் ஒ
வாகனம் ெதாிந்த . அவர்க ம் எங்கைள தி ம்பிப் பார்த்தப ேபானார்கள். இந்த
அத் வானக் காட் ல் எங்கைள யாராவ கூ கூறாக ெவட் ப் ைதத்தா ம் ேகட்க
ஆளில்ைல. ைரவர் கைடசியில் ஒ ஓட்ேடாவில் ப
பார்த்த டய டன் வந்
ேசர்ந்தார். எப்ப ேயா அவசரமாக சில்ைல ட் க்ெகாண்
ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதாம்.
இந்தப் பயணத்தில் என் ைடய சாதைன ஒன் இ ந்த . ப்பாக்கியால் தல்
தடைவ குறிபார்த் சுட்ட அல்ல. பாகிஸ்தான் சட்டங்கள் ெசல் ப யாகாத
கிராமத்
தி ஒன்றில் உயிைரக் காப்பாற்றிக்ெகாண் தி ம்பிய அல்ல.
இவ்விரண் ெபா ள்கள் ேசகாிக்கும் நண்பர் இரண்
ைண டயர்கள் ைவக்காத
எப்ப நடந்த . தனிைமயான ேராட்ேடாரத்தில், இ ட் ல் காத்தி ந்தேபா இந்தக்
ேகள்வி எனக்கு ெதாண்ைட மட் ம் வந்த . இைதக் ேகட்காமல் இரண் மணி ேநரம்
சமாளித்த என் வாழ்வில் ெபாிய சாதைன என்ேற நிைனக்கிேறன்.
------------V. கண்ட ம் ேகட்ட ம்
22. ேயசுமாதா ேபான்ற

கம்

அவன் வாழ்க்ைகயின் மிக ம் அ ப் பள்ளத் தாக்கில் இ ந்த ஒ

சமயம்

தன் ைடய ெபயைர ேவைல ஏஜன்
ஒன்றில் பதிந் ைவத்தி ந்தான். இந்த
நி வனத் க்கு ெராெறான்ேரா ம த் வமைனக டன் ஒ ெதாடர் இ ந்த .
அவர்கள் தங்க
ேவண் ம் என்

க்கு, நா க்கு எத்தைனேபர் ேவண் ம், அவர்கைள எங்ேக அ
தகவல் ெசால்வார்கள். இந்த நி வனம் உழியர்க டன்

ப்ப

ெதாடர் ெகாண் 'நீ இங்ேக ேபா' 'நீ இங்ேக ேபா' என் கட்டைளயி ம். இைவ
இர ேவைலகள். அவன் அந்த இடத் க்கு அன் இர ேபாய் ேவைல
ெசய்யேவண் ம். அ த்த நாள் பைழயப
க் கட்டைளக்குக் காத்தி ப்பான். சில
ேவைளகளில் ேவைல கிைடக்கும். சில ேவைளகளில் கிைடக்கா .
மணித்தியாலத் க்கு இவ்வள என் அ மட்டமான சம்பளம். அ கூட
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நிரந்திரமல்லாமல் ஒ மாதத்தில் 10 நாட்கள், கூ ய 12 நாட்கள் என்
கிைடக்கும். மீதி நாள் காத்தி ப்பேதா
ந் வி ம்.

ேவைல

அவன் அந்த ேவைலையத் ேதர்ந்ெத த்ததற்கு காரணம் இ ந்த . இந்த உலகத்தில்
இ க்கும் அத்தைன பணிகளி ம் அந்த ஒ ேவைலேய அவ க்குத் தரப்பட்ட .
அ கூட சுலபமாக அகப்படவில்ைல. ஆ மாதம் பயிற்சி எ த்தபின் , அவன்
தகுதியானவன் என்பைத உ தி ெசய்த பிறேக ேசர்த் க்ெகாண்டார்கள். ேவைல
என் பார்த்தால் சுலபம் தான். ஆனால் அவ க்கு க்கம் க்கியம்.
ம த் வமைனயில் க ப் உைட அணிந்த காவலர்கள் ெவளிேய காவல் ாிய
உள்ேள இர ேநரங்களில் ஒேரெயா ெடாக்டர் பணி ாிவார். சில ேவைளகளில்
அவர் தன் ட் ல் 'அவசர அைழப்பில்' இ ப்பார். ஆஸ்பத்திாி நிர்வாகம்
வ ம்
தைலைமத் தாதியின் கீழ் இயங்கும். ஒவ்ெவா வார் க்கும் ஒ தாதி என்ற கணக்கு.
அவ ைடய கடைமயான தாதிக்கும், காவலாள க்கும் இைடப் பட்ட . அவ க்கு
தாதி பயிற்சி இல்ைல. காவல க்கான பயிற்சி ம் இல்ைல. தாதி ேநரம்
கிைடக்கும்ேபா சிறி நித்திைர ெகாள்வாள். அவர்கள் குறிப்பி ம் ேநரத்தில்
அவ ம் சற்
ங்க அ மதிக்கப் ப வான். மற் ம்ப க்கு ஒ நாற்கா யில்
உட்கார்ந் குைறந்த ெவளிச்சத்தில் த்தகம் ப க்கலாம். உ ண் தி ம் ம்
ேநாயாளிகைளப் பார்க்கலாம். னகல்கைளக் ேகட்கலாம். ங்கமட் ம்
யா .
ஒ வைகயில் கண்காணிப்ப தான் அவன் ேவைல. ேநாயாளியின் பா காப் க்கு
இைடஞ்சல் ஏதாவ ஏற்பட்டால் அைத தாதிக்ேகா, காவலர்க க்ேகா உடேனேய
அறிவிக்கேவண் ம். இப்ப அவ க்ேக தன் கடைம என்னெவன் சாியாகத்
ெதாியாத ஒ ேவைல.
அன் அவைன ெதாைலேபசியில் அைழத் ஒ குறிப்பிட்ட ம த் வமைனக்குப்
ேபாகச் ெசான்னார்கள். இ ெராெறான்ேராவின் பழக்கமில்லாத ஒ பகுதியில் உள்ள
சிறிய ஆஸ்பத்திாி. அைதச் சுற்றி ள்ள பிராந்தியம் ேமாசமான . இவ்வள
சிறப்பான இடத்தில் யா ம் ஒ ஆஸ்பத்திாிைய கட் யி க்க
யா . பாதாள ரயில்
ஸ்ேடசனில் இ ந்

நா

ைமல்

ரத்தி

ம், 401 பிரதான ெந ஞ்சாைலயில் இ ந்

11 ைமல் ரத்தி ம் அ இ ந்த . தகவல் கிைடத்தேபா
ள்ளிக் குதிக்கும்
ஆனந்தம் அவ க்கு ஏற்படவில்ைல. இ ந்தா ம் ேபானான்.
நீளமான ஓவர்ேகாட்ைட அணிந் , ஆள் உயரத் க்கு இ பக்க ம் பனி
குவிந்தி க்கும் சாைலயில் அவன் நடந்தான். மரங்களில் ெதாங்கும் பனிக்ெகாத் க்கள்
திடீர் திடீர் என்
ைற ைவத் க்ெகாண் அவன் ேமேல வி ந் ெநா ங்கின.
அவன் ஆகாயத்ைத நிமிர்ந் பார்த்தான். ேராட் ேல குவிந்தி ந்த அவ்வள பனி ம்
அங்ேக இ ந் ெகாட் யதற்கான அைடயாளம் எ
மில்ைல.
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தல் ஷ ப்ட்
ந் தாதி ேபாகும்ேபா அவனிடம் நாலாம் நம்பர் ேபஷண்ைட
ெகாஞ்சம் கவனமாகப் பார்க்கும்ப ெசால் விட் ப் ேபானாள். திதாக
வந்தி ந்தவள் ஒ பி ப்ைபன் நாட் நர்ஸ். அவ ைடய தாைட எ ம் கள்
சைதையத் தள்ளிக்ெகாண் ெவளிேய நின்றன. அவ ைடய கம் கண் க்கு
லப்ப
ன் கன்னத் எ ம் கேள ெதாிந்தன. ஒ ைகயில் உ விைவத்த க ப்
ைக ைறைய ேமல் ெதாைடயில் ெமள்ளத் தட் யப , ேளாரன்ஸ் என் தன்ைன
அறி கப் ப த்தினாள். அ த்த எட் மணி ேநரம் அவள்தான் அவன் எசமானி.
அவ ம், உச்சாிக்க
யாத தன் ெபயைர அவள் வசதி க திச் சு க்கி ெசான்னான்.
அந்தப் ெபயைர சிாித் ஏற் க்ெகாண்டாள். மற்றவர்கைளப்ேபால அைதத் தி ப்பி
உச்சாிக்க யலவில்ைல.
அவன் கடைம ஆரம்பமான . நாலாம் நம்பர் கட் ைலப் பார்த்தான். பதின் ன்
வய ப் ைபயன். பால்ேபால ெவள்ைள கம். ேயசு மாதாவின் கம் ேபால ெவகு
அைமதியாக இ ந்த . உள் க்கி ப்பைதக் காட் ம் கண்ணா ேபான்ற ஒ ெரயின்
ேகாட்ைட அணிந்தி ந்தான். எ காரணம் ெகாண் ம் அவன் அைதக்
கழற்றமாட்டான் என் ெசான்னார்கள். ப த்தி ந்தப ேய தன் இரண் ைககைள ம்
உயர்த்திப் பி த் தனக்குத் தாேன தன் விரல்களினால் ஏேதா விைளயாட் க் காட் க்
ெகாண்

ந்தான். அந்தச் சி வனிடம் அவன் ேபர் என்ன என்

ேகட்டான். ேஜான் ன்

வில்பர்•ேபார்ஸ் சா ெவல் என்
ப்ெபயைர ம், ஒ பள்ளிக்கூடத்தில்
ஒப் விப்ப ேபால ெசான்னான். அவன் மிக ம் ேவகமாகப் ேபசினான் என்றா ம்
ெசாற்கள் ஒன் டன் ஒன்
ட்டாமல் தனித்தனியாக நின்றன. ஆனால் குரல் சி
குழந்ைதயின் குரல். அவன் தி ம்ப ம் வந் தனக்கு ஒ க்கப்பட்ட நாற்கா யில்
அமர்ந் ெகாண்

வாசிப்பதற்காக

ட் ல் இ ந்

எ த்

வந்த 'ேகாேவ

க ைதகள்' த்தகத்ைத விாித் ப் ப க்கத்ெதாடங்கினான்.
இப்ப யான ஆஸ்பத்திாி ேவைலயில் கிைடக்கும் ஓய்
எ தப்பட்ட நாவல் அ . அதன்

ேநரத்தில் ப ப்பதற்காகேவ

தல் பக்கத்திேலேய 30 ேபர் அறி கமானார்கள்.

எல்லாம் கிறித் வப் பாத்திரங்கள். குாிசு, இாிசு என் ேபர்கள். ஆண் ெபயர்களா,
ெபண் ெபயர்களா என் கூடத் ெதாியவில்ைல. யார் யாேரா ேபசுகிறார்கள் என்ப ம்
மர்மம். அ த்த வாியில், அல்ல

அதற்கு அ த்த வாியில் வ ம் 'அவன்' அல்ல

'அவள்' என்ற வார்த்ைதைய ைவத் பாத்திரம் ஆணா, ெபண்ணா என்பைத
ட்பமாகக் கண் பி க்கேவண் ம். நா பக்கம் ப த்தான். என்றால் தல் பக்கத்ைத
நா தரம் ப த்தான். அப்ப
ம் ேதாற் விட்டப யால் தைலமயிைரப் பிய்க்கத்
ெதாடங்கினான். நாவைல
ைவத் விட் இன் ம் சிறப்பான ஒ காாியம் ெசய்ய
ெவ த்தான். சும்மா இ ப்ப .
அப்ெபா

அந்த பி ப்ைபன் நர்ஸ் வந்தாள். க ம்பச்ைசச் சீ ைடயில், மார்பிேல

தன் ெபயைரக் குத்தி ைவத்தேபா , அவள் அழகு இன்

ம் ெகாஞ்சம் கூ யி ந்த .
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தான் சற் அைறயில் ஓய்ெவ க்கப் ேபாவதாக ம், ஏதாவ ேதைவெயன்றால்
தன்ைன தட் அைழக்க ம் ெசால் விட் ப் ேபானாள். அவள் இப்ேபா தான்
ட்
ந் வந் அதற்கிைடயில் ஓய் க்குப் ேபாகிறாள். சீ ைட மாற்றினால்தான்
அவளால் ஓய்ெவ க்க
ம் ேபா ம். ஒ ேவைள இவ ம் அவைனப்ேபால
பி ப்ைபன் நாட் நாவலாசிாியர் ஒ வர் எ திய ைலக் ெகாண் வந்தி க்கலாம்.
அதிேல ம் தல் பக்கத்தில் ப்ப பாத்திரங்கள் அறி கமாகியி க்கலாம் என்
மன க்குள் நிைனத் க் ெகாண்டான்.
அவள் ேபான பிறகு அந்த வார் அவ க்குச் ெசாந்தம் ஆன . நாலாம் நம்பர்
ைபய ைடய ேகாப் ேமைசேமேல திறந்தப இ ந்த . நின்றப ெமள்ள
ேபப்பர்கைள தள்ளிப் பார்த்தான். அந்தச் சி வனின் சாித்திரக் குறிப் அச்ச த்
ேகாப்பில் கிடந்த . அந்தப் ைபய க்கு அ க்க மனப் பிரைம ஏற்ப ம். திறந்த
ஜன்னல்கள் பி க்கா , அைவ
யப ேய இ க்கேவண் ம். அல்லாவி ல்
ஜன்னல்கள் வழியாக நீண்ட ைககள் வந் அவைன கவர்ந் ேபாகின்றன.
கம்ப் ட்டர் திைரக ம் ஆபத்தானைவ. எப்ெபா
ம் அவ க்கு ம க்க
யாத
கட்டைளகைள அைவ இ கின்றன. அவன் ெசய்ேத ஆகேவண் ம்.
உணைவக் ெகா க்கும்ேபா அைவ தைலகீழாக இ க்கேவண் ம். ெராட் யில்
ெவண்ெணய் தடவிய பக்கம் கீழ் ேநாக்கி இ க்கேவண் ம். ெபாாித்த ட்ைடயின்
மஞ்சள் பக்கம் பிேளட் ல் ெதாடேவண் ம். அல்லாவி ல் அைவ தப்பி ஓ வி ம்.
schizophrenia observation என் இரண் பக்கங்களில் குறிப் கள் நிரம்பிக் கிடந்தன.
யாேரா வ ம் சத்தம் ேகட்டதால் ேகாப்ைப
விட் அவன் தன் நாற்கா க்குத்
தி ம்பினான்.
ேயசுமாதா ேபான்ற கம் உள்ளவ ைடய கட் ைலப் பார்த்தான். அவன் சி
குழந்ைதையப்ேபால அயர்ந்
ங்கிக்ெகாண் இ ந்தான். அவ ைடய பக்கத் க்
கட் ல் ேநாயாளி த்திரக் ேகாப்ைபைய ப க்ைகயிேல ஒ குழந்ைதையப்ேபால
ைவத் க்ெகாண்
ங்கினார். அ என்ன உபேயாகத்திற்காக பைடக்கப்பட்டேதா
அைதச் ெசய்ய வாய்ப் ெகா க்கப்படவில்ைல. இன்ெனா வர், ஐவி ேபாத்தைல
ஸ்டாண் டன் ேசர்த் இ த் க்ெகாண் பாத்
க்கு ேபானார்.
அப்ப ேய நாற்கா யில் சாய்ந் நித்திைர ெகாள்ளக்கூடா என்ற
ேவா
ெகட்ட சிந்தைனகைள மனதிேல ஓடவிட்டான். அப்ப
ம் நித்திைர எப்ப ேயா வந்
கண்கைள
விட்ட . என்னேவா வந் ெநஞ்ைசத் தீண்ட கண்கைளத் திறந்
பார்ந்தான். இந்தப் ைபயன் அவ க்கு ன்னால் குனிந் அவன் கண்கைள உற் ப்
பார்த் க் ெகாண் நின்றான். அவன் தி க்கிட்டப எ ம்பினான்.
'எனக்கு ஏதாவ கு க்க ேவண் ம்' என்றான் சி வன். ஒ
ன் வய க்
குழந்ைதயின் குரல் அ . தாதியின் அைறக் கதைவத் தட் னான். அவள் உடேனேய
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ஆைட கைலந்த நிைலயில் ெவளிேய வந்தாள். ஒ க தாசிக் குவைளயில் பழச்சா
ெகா த் அந்தச் சி வைன அைணத் ச் ெசன் ப க்ைகயில் விட்டாள்.
அவன் ப க்ைகயில் ஏறி உட்கார்ந்
பழச்சா

கால்கைள ஆட் க்ெகாண்

கு க்கவில்ைல. பிறகு பழச்சா

இ ந்தான்.

குவைளைய ேமைசயில் ைவத் விட் ,

கண்ணா மைழ உைட டன் ப த் , அதற்குேமல் ேபார்ைவயால்
னான்.
ெகாஞ்ச ேநரத்தில் அவ ைடய ஒ கால் மாத்திரம் ேபார்ைவக்குள் இ ந் ெவளிேய
வந் ஆடத் ெதாடங்கிய . அந்த கா ன் ஆட்டத்ைத பார்த் க் ெகாண்
ந்தான்.
அவைனப் பார்ப்பைத நி த்திவிட் தன் சிந்தைனைய விட்ட இடத்தில் இ ந்
ெதாடர யன்றான். எங்ேக விட்டெதன்ப ஞாபகத் க்கு வரவில்ைல. தாதி
பைழயப அைறக்குள் ேபாய்
க்ெகாண்டாள்.
ைகயிேல கட் யி ந்த க காரத்ைதப் பார்த்தான். சற்
ன் வைர
ெசவ்வாய்க்கிழைமயாக இ ந்த நாள் இப்ேபா உ ண்
தன் கிழைமயாக
மாறிவிட்ட . ஒ நாள் தன் ெபயைர மாற் ம் சடங்ைக அவன் ேந க்கு ேநர்
கண் விட்டான். ஏேதா ஒ கள்ளைனத் தனியாகப் பி த் விட்ட மகிழ்ச்சி அவ
ஏற்பட்ட .
இந்தப் ைபயன் திடீெரன்

ம ப

ம் அவன்

க்கு

ன்ேன ேதான்றினான். அவன்

ேபார்ைவைய அகற்றியைதேயா, கட்
ல் இ ந் இறங்கியைதேயா, நடந்
வந்தைதேயா அவதானிக்கத் தவறிவிட்டான். ஒ நிழல் ைழவ ேபால
ஓைசயில்லாமல், ஓர் அற் தம் ெசய்
ன்ேன நின்றான். அவன் ைகயில் தாதி
ெகா த்த பழச்சா குவைள. ஒ ெசாட் ம் கு க்கப்படவில்ைல.
அந்த
வந்
ஒ

கத்ைதப் பார்த்

தி க்கிட்டான். அ

ப

விகாரமாக மாறியி ந்த .

வங்கள் மண்ைட ஓட் க்குள் ெசா கி, ன் இல்லாத நரம் கள் எல்லாம் ெவளிேய
ைடத் க்ெகாண் நின்றன. பற்கைள ெந மியப அம்மாவில் ெதாடங்கும்
வைசைய ெசால்

'அந்தப் ெபட்ைட நாய் எங்ேக?' என்றான். 'எனக்கு

ேவண் ம், எனக்கு வி பார்க்கேவண் ம்' என்
தைலயினால் ட்டத் ெதாடங்கினான்.

கத்தியப

வி பார்க்க

வி அைறக் கதைவ தன்

அவன் தாதிைய அைழத் வந்தான். அவைளக் கண்ட ம் இன் ம் உரத் க்
கத்தினான். வாந்தி எ ப்ப ேபால வார்த்ைதகள் பச்ைச பச்ைசயாக ெவளிேய வந்தன.
தாதி சமேயாசிதேமா, இங்கிதேமா, தற்காப்ேபா அறியாதவள். ெமாட்ைடயாக ' வி
இப்ேபா பார்க்க
யா ' என் ெசால் யப அவைன ம ப
ம் ப க்ைகக்கு
அைழத் ச் ெசல்ல யன்றாள். சி வன் நட்ட மரம்ேபால நின்றான். உடம்ைப
மாத்திரம் தி ப்பி பழச்சா க் குவைளைய நீட் னான். ஒ கணம்கூட ைளைய
உபேயாகிக்காமல் அவன் ைககைள நீட் அைத வாங்கினான். அவ ைடய ைககள்
கட் ப்பட்ட அேத கணத்தில் சி வனின் ைககள் வி தைல அைடந்தன.
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தாதியின் ேமல் பாய்ந் அவைள ரட் த்தனமாகத் தாக்கத் ெதாடங்கினான்.
அவன் குவைளைய ேபாட் விட் சி வன்மீ தாவினான். இப்ெபா
அவன்
பதின் ன் வய ப் ைபயன் அல்ல. ண்ேபால நின்ற அவன் ேதகம் பத் ப்ேபர்
பலம் ெகாண்டதாகப் ெப கியி ந்த . ஒ
தி ம் வ ேபால க த்ைத மட் ம்
தி ப்பி அவ ைடய ஜத்ைத பற்களால் கவ்விக் க க்கத் ெதாடங்கினான். ேமற்
பற்க ம், கீழ்ப் பற்க ம் சைதகளின் கீழ் சந்திப்ப அவ க்கு நன்றாகக் ேகட்ட .
அவனால் ஒன் ேம ெசய்ய
யவில்ைல. மயக்கமைடவைத மாத்திரம் ெசய்யத்
ேதான்றிய .
நர்ஸ் 'ஆ ஆ' என் பி ப்ைபன் ெமாழியில் எைதேயா ெசால் அலறினாள்.
எப்ப ேயா பறித் க்ெகாண் ஓ ப்ேபாய் காவலர்கைள கூட் வந்தாள். இரண்
த யான காவலர்கள் உ ண்ைடயான ைகத்த க டன் உள்ேள ைழந்தார்கள்.
கால்கைள அகலமாக ைவத் நிதானமாக அவர்கள் வந்த ேதாரைணேய பயத்ைதக்
கிளப்பிய .
அ த்த கணேம இந்தப் ைபயன் பி ைய விட் விட் தன் இரண் ைககைள ம்
அவர்கைள ேநாக்கி நீட் னான். அவர்களிடம் விலங்கு இல்ைல. ஆனால்
இரண் ேப ம் அவன் ேதாள் ட்ைட இ க்கி பி த்த ப அவைன ப க்ைகக்கு
அைழத் ப் ேபானார்கள். அதற்கு அவசியேம இல்ைல. அவன் ஒ ஆட் க்குட் ேபால
ேபாய் ப க்ைகயில் ைககைள உடம் டன் ஒட் க்ெகாண் நீட் ப் ப த்தான். நர்ஸ்
இந்த ெசயலால் த மாறிப்ேபாய் இ ந்தாள். அவ ைடய தாைடகள் ந ங்கின. அந்த
நிைலயி

ம் ஒ

இஞ்ெசக்ைன எ த் ப்ேபாய், பக்கவாட் ல் தி ப்பிய சி வனின்

பி ஷ்டத்தில், கண்ணா மைழ உைடைய அகற்றாமல், அவன் உ ப்ைபக்கூட
விலக்காமல் அதற்குேமலால் ஏற்றினாள்.
நர்ஸ் இப்ெபா
அவன் பார்க்க

தான் அவைன வியப் டன் பார்த்தாள். அவன
யாத இடத்தில், சைத பிளந்

வல

ஜத்தில்,

ேபாயி ந்த . ரத்தம் விடாமல்

ெகாட் அவன் ெநஞ்சு சட்ைடைய நைனத் , கால்சட்ைடைய நைனத் ,
கார்ப்ெபட்ைட ம் நைனத்த . ைகயிேல கட் ப்ேபா வதற்காக நர்ஸ் அவைன
அைழத்தாள். சில நிமிடங்க

க்கு

ன் தன்

ப் ெபயைர ம் ேஜான்ன் வில்பர்

•ேபார்ஸ் சா ெவல் என் ஒ பிாின்சிபா க்கு த ம் மாியாைதேயா
சின்னக் குர ல் ெசான்ன சி வைனத் தி ம்பிப் பார்த்தான்.

தன்னிடம்

அவன் கம் ேயசுமாதாவின் கம்ேபால சாந்தமாக மாறி யி ந்த . வாயிேல
வழிந்த ரத்தத்ைத எப்ேபாேதா நக்கி சுத்தம் ெசய் விட்டான்.
-------------
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23. உன் குதிைரகைள இ த் ப்பி
எனக்கு ன் அங்கு ேவைலயில் இ ந்தவர் ஒ ெதன்னாப்பிாிக்க
ெவள்ைளக்காரர். அவர் ஒ காலத்தில் அங்ேக உயர் ெபாலீஸ் அதிகாாியாக ேவைல
பார்த்தவர், இப்ெபா
ேசாமா யாவில் ஒ ெபா ப்பான பதவியில்
கடைமயாற்றினார். ஆனால் வாழ்நாள்
க்க க ப்பின மக்கைள ஆட் ப்பைடத்த
அவ க்கு ேசாமா யா மீேதா, அந்த மக்கள் மீேதா ஒ வித காிசன ம் இ க்கவில்ைல.
தன்மானத்ைத ம், தனித் வமான சிந்தைனைய ம் எந்த நிைலயி ம்
விட் க்ெகா க்காத ேசாமா யர்கைளப் பற்றி மிக ம் தரக் குைறவாகப் ேபசினார்.
அவர் ெசான்னார் ' உமக்கு ெதாி மா, இந்த ேசாமா யா ெமாழியில் 'நன்றி' என்ற
பதத்திற்கு வார்த்ைத கிைடயா . ஒ சாக்கு நிைறய தங்க நாணயங்கைளக்
ெகா த்தால் நன்றி கூறமாட்டார்கள். சாக்ைகத் க்கிப்ேபாக ஒட்டகக்கூ
ேகட்பார்கள்' என்றார்.
ேசாமா யா க்கு பணி நிமித்தம் வ பவர்கள் அங்ேக ஒ வ டம் கூட
தங்குவதில்ைல. இ விதி. சில நி வனங்கள் திறக்கும் ேவகத்திேலேய
வி ம்.
நான் வந் சில வாரங்களிேலேய இந்த ெதன்னாப்பிாிக்கர் ஒ நாள் திடீெரன்
ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல் ேசாமா யாைவவிட் ெவளிேயறினார்.
வல்லரசான அெமாிக்காவின் பிளாக் §ஹ¡க் ¦ஹ ெகாப்டைர ழ்த்தி, பதின் ன்
அெமாிக்க பைடயினைரக் ெகான்ற சம்பவம் ேசாமா யாவில் நடந் கிட்டத்தட்ட
ஐந் வ டங்கள் கடந் விட்டன. அந்தக் காலகட்டத்தில் இரண் ெப ம்
பிரச்சிைனகள் ேசாமா யாைவ ஆட் ப்பைடத்தன. கண்ணிெவ கள். இைவ
லட்சக்கணக்காக ைத ண் கிடந்தன. எவ்வள ேவகமாக இவற்ைற அகற்றினா ம்
ஆகக் குைறந்த பத் வ டங்கள் பி க்கும் என் நி ணர்கள் அபிப்பிராயப்
பட்டார்கள்.
மற்ற

சனப்ெப க்கம். இந்த உலகத்திேல உள்ள 192 ேதசங்களி

ஆகக்கைடசியான வ ைம நிைலயில் இ ப்ப

ம்

ெமா¡ம்பிக் நா . ேசாமா யா அதற்கு

ெவகு ெந க்கமாக இ ந் கைடசி நிைலக்கு ேபாட் யிட்ட . இ தவிர,
உலகத்திேலேய அதிேவகமான சனத்ெதாைக ெப க்கம் ெகாண்ட நா களில்
ேசாமா யா ம் ஒன் . ஐ. நாவின் கணிப்பின்ப அந்த நாட் ன் சனத்ெதாைக பத்
மில் யனில் இ ந்

ஐம்ப

வ டங்களில் 40 மில் யனாக ெப கும் சாத்தியக்கூ

இ ந்த . வ ைம ம், சனத்ெதாைக ேவக ம் மிக ம் ேமாசமான இைணப் .
இைதச் சாிப்ப த் வதற்காக கு ம்பக் கட் ப்பா அ வலகம் ைனப்ேபா
ேவைல ெசய்த . ேசாமா யா கிைள நி வனத்தின் தைலைமப் ெபா ப்ைப ஒ
ஸ் டன் நாட் ப் ெபண்மணி ஏற்றி ந்தார். சாம்பல் நிறக் கண்களில் கனிவான
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பார்ைவ ெகாண்டவர். க ப் சால்ைவயால் தன் ைவக்ேகால் நிற தைலமயிைர
மைறக்காமல் ெவளிேய றப்படமாட்டார். விடா யற்சிக்கு ேபர் ேபான இவர்
ேசாமா யப் ெபண்கைளக் ெகாண்ட ஓர் அணி திரட் கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்
பிரச்சார ேவைலகள் ெசய்தார். தாய், ேசய் நலனில் இவர் ெவளிக்காட் ய அேத
அக்கைறைய கு ம்பக்கட் ப்பாட்
ம் காட் னார். கூட்டங்க க்கு நிைறயப்
ெபண்கைள இ ப்பதற்காக குழந்ைத உண கைள இலவசமாக வழங்குவார். ஆனால்
நாளைடவில் இவர் ெசய் ம் பிரச்சாரச் ெசய்திகள் ஆண்கள் கா களி ம் வி ந்
எதிர்ப் வந்த . பிறகு அவ க்கு தனிப்பட்ட ைறயில் மிரட்டல்க ம் வரத்
ெதாடங்கின.
என்

ைடய பல பணிகளில் ஒன்

விபத்தில் இறந்தவர்க

க்கு இழப்பீ

ெபற் க்

ெகா ப்ப . ேசாமா யாவில், எங்கள் நி வனத்தில் ேவைல ெசய்பவர்கள்
கண்ணிெவ விபத் க்களில் ெசத் க் ெகாண்
ந்தார்கள். ஆகேவ அ வலகத்தில்
ேவைல பார்த்த அத்தைன ேப ம் காப்பீ ெசய்யப்பட்
ந்தார்கள். எங்கள்
அ வலகத்ைதச் ேசர்ந்த ேசாமா யர் ஒ த்தர் பணி நிமித்தமாக ஒ கிராம
அதிகாாிையப் பார்க்கப்ேபான இடத்தில் மிதிெவ யில் மாட் இறந் ேபானார்.
காப்பீட் ல் இ ந் அவ க்குப் பணம் ெபற் க்ெகா க்கும் ேவைலைய நான்
வக்கிேனன். இன்சூரன்ஸ் நி வனம் சட்ெடன் பணத்ைத க்கிக்
ெகா த் விடா . பாரத் க்கு ேமல் பாரமாக நிரப்பேவண் ம். வைரபடம் வைரந்
விபத் வர்ணைனைய
ைமயாகக் கூறேவண் ம். இன் ம் பல அத்தாட்சி
பத்திரங்கைள இைணக்க ேவண் ம். இதற்குேமல் பல ேகள்விகள் வ ம்.
அதற்ெகல்லாம் பதில் ெசால் அந்தப் பணத்ைத ெபற் க் ெகா ப்பதற்கிைடயில்
ெப ம் அ ப் வந்
வி ம்.
இந்த இழப்பீ சம்பந்தமாக ஒ ெபண் அ க்க அ வலகத் க்கு வ வாள்.
இறந்தவர் வய க்கு இவள் மிக ம் இளைமயானவள். அழகாக ேவ இ ந்தாள். அந்த
மனிதாின் சாவில் ெப ம் க்கம் அ பவித்தவள்ேபால இல்லாமல் மலர்ந்த
கத் டன் வந் ேபானாள். ஒ நாள் பணம் வந் விட்ட . இறந் ேபானவர்
அவ ைடய ெபயைரேய ெபா சியில் குறிப்பிட்
ந்தார். அவள் ெபற்ற பணம்
அவ ைடய இ ப வ ட சம்பளத் க்கு ஈடான . கத்தில் ஒ வித
ஆச்சாியத்ைதேயா, மகிழ்ச்சிையேயா அவள் காட்டவில்ைல. அந்தப் ெபாிய
ெதாைகையப் ெப
ன் எப்ப நடந் வந்தாேளா அேத மாதிாி அைதப்
ெபற்றபின் ம் நடந் ேபானாள்.
இ

நடந்

சில மாதங்கள் கழித்

ஒ

ந த்தர வய ப் ெபண்,

க்க ஆைட

அணிந் , ன் பிள்ைளகைள இ த் க்ெகாண் அ வலகம் வந்தாள். தான்
இறந் ேபானவாின் மைனவி என் ெசால் கண்ணீர் விட்டாள். கணவாின்
இழப்பீட் ப் பணம் இன்ெனா ப் ெபண் க்கு ேபாய்விட்ட அவ க்குத் ெதாியா .
ெபா சிைய மீண் ம் ஆராய்ந்த ேபா மைனவியின் ெபயர் அதில் குறிப்பிடப்படேவ
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இல்ைல. பணம் ேபான கூட ெபாிய அதிர்ச்சியாக இல்ைல, அவ

க்குத் ெதாியாமல்

ஒ ெபண் டன் சகவாசம் ைவத்தி ந்த ம், அவ க்ேக
ப்பணத்ைத ம் எ தி
ைவத்தைத ம் இந்தப் ெபண்ணால் தாங்கிக்ெகாள்ள
யவில்ைல. சூாியன் கீேழ
ேபாகுமட் ம் அ வலக வாச ல் குழந்ைதகைளக் கட் ப்பி த்தப அவள்
இ ந்ததாக பின்னர் பலர் என்னிடம் ெசான்னார்கள்.
என் ைடய ேவைலயில் இன் ம் சில க்கமான பகுதிக ம் இ ந்தன. அதில்
ஒன் கண்ணிெவ அகற் வ சம்பந்தப்பட்ட . கண்ணிெவ அகற் ம்
நி வனங்கள் பல இந்த ஒப்பந்தங்க க்கு ேபாட் ேபாட்டன. கண்ணிெவ
அகற் வதற்கான நிதி ம் ஒ க்கப் பட் விட்ட . கிராமம் கிராமமாக
கண்ணிெவ கள் ைத ண்ட இடங்கள் கண் பி க்கப்பட் , மதிப்பீ ெசய்யப்பட் ,
எல்ைலக ம் வகுக்கப்பட்
ந்தன. மண்ைட ஓட் க்கு கீேழ எ ம் படங்கள்
வைரந்த எச்சாிக்ைகப் பலைககள் அங்கங்ேக மாட்டப்பட்டன. கிராமத் மக்கள் நலன்
கு க்கைள ஒன் கூட் கண்ணிெவ அகற் வதற்கான ஒ ேவைலத் திட்டம்
தயாாிப்பதில்தான் பிரச்சிைன ைளத்த . அவர்கள் சீக்கிரத்தில் இைணந் ஒ
க்கு வ வதாகத் ெதாியவில்ைல. நா நாட்கள் ஒ வர் என் அந்த வ டம்
மட் ம் இறந்தவர்கள் ெதாைக 94. அப்ப
ஏற்படவில்ைல.

ம்

ப்பர் கு க்க

க்கிைடயில் ஒ

தீர் ம்

இந்தக் கிராமத் க் கு க்கைளக் கூட் அரசாங்கம் சார்பில்
ெவ க்க ேவண் ய
அதிகாாியின் ெபயர் அப் ல் ஜாமா. ஒ ஆைம ஊர்ந் வ வ ேபால இவர் நடந்
வ வார். இவர் ேபசுவ ம் ெம வாகேவ இ க்கும். கா கைள அவர் வாயி
ந்
ஒ அங்குலம் ரத்தில் ைவத்தால் ஒழிய அவர் ெசால்வ ஒன் ம் ாியா . அ க்க
'அவசரப்பட ேவண்டாம், உங்கள் குதிைரகைள இ த் ப்பி
ங்கள்' என்
ெசால்வார். சட்ெடன் ஒ தீர்மானத் க்கும் வர
யாதவர். ஆனால் எல்லாக்
கு க்க ம் ஒ மனதாக
எ க்கேவண் ம் என்பதில் உ தியாக இ ந்தார்.
இதனால் கண்ணிெவ அகற் ம் ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்படாமல் பல மாதங்கள்
தள்ளிக்ெகாண்ேட ேபான .
இப்ப யான சமயத்தில்தான் ஒ
பத்திாிைகயி

சம்பவம் நடந் , அ

ம் ெவளிவந்த . கூனாகபாட் என்ற ஒ

ேசாமா யாவில் ஹர்கீ¡ என்ற நகரத்தில் இ ந்

ப்ப

தல் ைறயாக ஒ

கிராமம், வடேமற்கு
ைமல்

ரத்தில் இ ந்த .

மிக ம் பின்தங்கிய ம், ஏைழகள் நிைறந்த மான இந்தக் கிராமத்தில் ஸுக்ாி என்ற
ெபண் வாழ்ந் வந்தாள். அவ ைடய தகப்பன் 40 ஒட்டகங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்
அவைள நாலாவ மைனவியாக ஒ கிழவ க்கு விற் விட்டான். அவள் கிழவ டன்
வாழ
யா என்
ணிச்சலாக
ெவ த் ஒ ஒ க்குப் றமான கு ைசயில்
வசித்தாள். கிழவ ைடய த்த மைனவிய க்கும், குழந்ைதக க்கும் தான்
ேவைலக்காாியாகிவி ம் சாத்தியத்ைத அவள் தீவிரமாக எதிர்த்தாள்.
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ஸுக்ாியிடம் ஆ க

ம், ஒட்டகங்க

ம் இ ந்தன. குர்ரா மரம்

ண்

ெகா க்கும்

ண்க ம், களிமண் சுவர்க ம், காட் ப் ல் ேவய்ந்த கூைர ம் ெகாண்ட
கு ைசதான் அவ ைடய உைறவிடம். அவ க்கு ப்ப வய தாண்
ன்னேர
ன் குழந்ைதகள். இப் ெபா
நிைறமாதக் கர்ப்பிணியாக இ ந்தா ம் அவள்
சு சு ப்பாக ேவைல ெசய்தாள். அவ ைடய ஆ கைள ம், ஒட்டகங்கைள ம்
இரண் பிள்ைளகள் ேமய்ச்ச க்கு ஓட் ப் ேபாய்விட்டார்கள். அவ ைடய சின்ன
மகன் தாஹ ர் ேதய்ந் ேபான டயர் ஒன்ைற உ ட் உ ட் ெவளிேய
விைளயா க் ெகாண்
ந்தான். அந்த ேநரம் ஸுக்ாிக்கு வ எ க்க ஆரம்பித்த .
அன் பார்த் அவ க்குத் ைணயாக யா ம் இல்ைல. பக்கத் கு ைசப் ெபண்கூட
தண்ணீர் எ க்க ெவகு ரம் ேபாய்விட்டாள்.
தாஹ ைரக் கூப்பிட் ம த் வச்சிைய அைழத் வர அ ப்பினாள். எப்ப அந்த
இடத் க்குப் ேபாகேவண் ம் என்பைத விளக்கமாகக் கூறினாள். அவ க்ேகா எட்
வய . தாய் கூ ம்ேபா
ாிந்த , அவள் அ த்த வாக்கியத் க்குப் ேபானபிறகு
த ல் ெசான்ன மறந் ேபான . என்றா ம் இ ஒ
க்கியமான சமாச்சாரம்
என்பதில் அவ க்கு சந்ேதகமில்ைல. தாய் பாதி கூறிக்ெகாண்
க்கும்ேபாேத அவன்
பிய்த் க்ெகாண் ஓ னான்.
அவ க்கு தாய் தன்ைன ெமச்சும்ப இந்தக் காாியத்ைத ெசய்ய ேவண் ம்
என்பதில் வி ப்பம். அவள் ெசான்ன திைசயில் ேவகமாக ஓ னான். சிறி
ரம்
ேபான உடேனேய அ த்த விவரம் ஞாபகத் க்கு வர ம த்த . என்றா ம் திைசைய
மாற்றாமல் ஓ யதில் ஒ ேசாளக்கா வந்த . அந்த அைடயாளம் ஞாபகத்தில்
இ ந்த . அங்ேக பாைத இரண்டாகப் பிாிந்த ம் ெகாஞ்சம் த மாறிவிட்டான். இவன்
ேநராகப்ேபான பாைதையத் ெதாி ெசய்தான்.
ஒ நீளமான மரத்தில் மரங்ெகாத்தி ஒன் ெசங்குத்தாக இ ந் ெகாத்திய . அ
பார்ப்பதற்கு ேவ க்ைகயாக இ ந்த . இஸ்க் என் ைகைய உதறிக் கைலத்தேபா
அ விர்ெரன் எ ம்பிப் பறந் ேபான . சந்ேதாசம் தாங்காமல் தைலக்கு ேமேல
ஒ குச்சிையப் பி த் க்ெகாண் ஒ ஒட்டக நடனம் ஆ னான். அைதப் பார்க்க
ஒ வ ேம இல்ைல. அவன் கண்க க்கு ன்ேன மண்ைட ஓ கீறி, கீேழ இரண்
எ ம் கள் கு க்காக வைரந்த ஒ படம் கம்பத்தில் நின்ற . அந்த மண்ைட ஓ தான்
அவன் ஆட்டத்ைத பார்த்த . அதற்கு கீேழ க ப் ப் பலைகயில், ெவள்ைள எ த்தில்
வல பக்கம் ெதாடங்கி இட பக்கமாக ஏேதா எ தியி ந்த . அவன் இன் ம்
வாசிக்கப் பழக வில்ைல. பள்ளிக்கூடேம ேபாகவில்ைல. சிறி ேநரம் மண்ைட
ஓட்ைடேய பார்த்தான். அதில் ஏேதா வசீகரமாக அவைன நி த்திய . பின் வயிற்ைற
அ க்கிப் பி த்த தாயின் நிைன வர ேம ம் ஓ னான். ேவகமாகப் ேபானவைன
சூாிய ஒளி த த்த . ஒ சு ட் ேபான்ற வ வத்தில் இ ந்த ஏேதா ஒ ெபா ள்
அவைன இ த்த . அ உேலாக மாயி ந்த . அைதக் ைகயிேல எ த்
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உ ட் ைவத் பார்த்தான். அந்த ேநரத்தில் அவ
மறந் ேபான .

க்கு தாயின் ஞாபகம்

ற்றி

ம்

ஸுக்ாி வ யில்
த்தாள். தாஹ ர் வந் விட்டானா என் அ க்க வாசைலப்
பார்த்தாள். ெநற்றியில் இ ந் ெதாடங்கிய ேவர்ைவ ெவள்ளமாக வழிந் அவள்
ஆைடகைள நைனத்த . இ அவ க்கு நான்காவ பிரசவம். ன் அ பவம்
இ ந்தப யால் அவள் ைதாியத்ைத இழக்கவில்ைல. இரண்
ழங்கால்கைள ம்
ம த்

ஒ

வில்

ப்ேபால அவள் வைளந் ேபாய் இ ந்தாள். அ க்க

'ஹ¥யா,

ஹ¥யா' என் அலறினாள். உடல் எைடயின் ைமயம் கீேழ இறங்கிக் ெகாண்
ந்த .
சிரசு தி ம்பிய குழந்ைத எட் இன்ச் ரத்ைதக் கடக்க எ த் க்ெகாண்ட ேநரத்தில்
தாஹீர் இரண் ைமல்கைளக் கடந் விட்டான். எதிர்பாராத விதமாக அந்தக்
கு ைசயில் ஒ குழந்ைதயின் அ ைகச் சத்தம் எ ம்பிய . அந்தச் சத்தத்தி ம்
இனிைமயான ஒன்ைற ஸுக்ாி அவள் வாழ்நாளில் ேகட்டதில்ைல.
ஆனால் அவள் ேகட்கக்கூடாத ஒ சத்தம் இரண் ைமல் ெதாைலவில்
உண்டாகிய . அவ க்கு குழந்ைத பிறந்த அேத ேநரம் டயர் விைளயாட்ைடப்
பாதியிேல நி த்திவிட் ம த் வச்சிைய ேத ப்ேபான அவ ைடய மகன் ண்
ண்டாக ெவ த் ச் சிதறினான்.
நா

பக்கங்க

க்கு ேமல் அச்ச த்தால் கட் ப யாகாத ஒ

சாணித்தாள் ேசாமா

ேபப்பர், ேமற்கூறிய விபரங்கைள ஒன் விடாமல் 16 ெபாயிண்ட் ைச ல் எ திய .
அந்தக் கிராமத் சனத்ெதாைக ஒ தானம் கூ ய அேத ேநரத்தில் இன்ெனா
இடத்தில் ஒ தானம் குைறந் கணக்கு சாியானைத ம் சுட் க்காட் ய . கிராமத்
கு க்க க்குள் நடக்கும் உள்சண்ைடகளால் கண்ணி ெவ அகற் ம் ஒப்பந்தங்கள்
ைகச்சாத்திடப்படாமல் இ ப ம் அவலத்ைத உைடத் ைவத்த . குதிைரைய ெவகு
ேநரம் இ த் ப் பி த்தால் அ ஓடேவண் ம் என்பைதேய மறந் வி ம் என்
ெசால் அந்தச் ெசய்திைய
த்தி ந்த .
இந்தச் சம்பவம் நடந்த சில நாட்களில் கு ம்பக் கட் ப்பா நி வனம் தன்
அ வலகத்ைத
விட் ெவளிேயறிய . ைவக்ேகால்
ப் ெபண் ம்
ெவளிேயறினாள். கண்ணி ெவ அகற் ம் ஒப்பந்தக் காரர்கள் பல மாதங்கள்
க்காகக் காத்தி ந்

ெவ த் ப்ேபாய் ெவளிேயறினார்கள். 1999ம் ஆண் ன்

கைடசிப்பகுதியில் நான் ெவளிேயறிேனன். மண்ைட ஓ

ேபாட் , ெப க்கல்

குறிேபால இரண் எ ம் கள் கீேழ கீறி, எச்சாிக்ைக படம்ேபாட் காப்பாற்றப்பட்ட
பிரேதசம் அப்ப ேய ஒ மாற்ற ம் இல்லாமல் கிடந்த . கு ம்பக் கட் ப்பா
அ வலகத்தின் ேவைலைய ம் ேசர்த் அ ெசய்த
-------------24. ெபாிய

ள் இரண் ல் வந்த டன்
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ஆதாம் ஏவா

க்கு பிறந்த

த்தவ

க்குப் ெபயர் காயீன். இரண்டாமவன் ெபயர்

ஆேபல். கர்த்தர் காயீனிடம் 'நீ அவைன ஆண் ெகாள்வாய்' என்கிறார். ஆேபல் தன்
மந்ைதயில் ெகா த்த ஆட்ைட ஆண்டவ க்கு ப ெகா த் அவ க்கு
பிாியமானவனாகிறான். இந்தச் ெசயலால் காயீன் அதி ப்தி அைடகிறான். தன்
இ ப்ைபத் தக்கைவக்க தம்பி ஆேபைலக் ெகான் வி கிறான். மனித இனத்தின்
தல் ெகாைல அங்ேக வி கிற . அப்ேபாதி ந் ெதாட கிற இந்த ஆண்டான் அ ைம விவகாரம்.
பல வ டங்க க்கு ன் நடந்த ஒ சம்பவம். இைதச் ெசால்லாமல் தள்ளிப்
ேபாட் க்ெகாண்ேட வந்ேதன். இனிேம ம் தள்ளிப்ேபா வதில் பிரேயாசனமில்ைல.
சமீபத்தில் கனடாவில் ஒ கிறிஸ் மஸ் வி ந் க்கு நாங்கள்
அைழக்கப்பட்
ந்ேதாம். எங்கள் தியில் கு யி க்கும் பலர் இந்த வி ந் க்கு
வந்தி ந்தார்கள். பன் க கலாச்சாரம் என்பதால் இத்தா யர், ஜப்பானியர், இந்தியர்,
சீனர், கன யர் என் பல நாட்டவர். இதிேல ஒ §ஜர்மன்காரைர மண
த்த
ேபாலந் க்காாி ம் அடக்கம். தைலயிேல க ம்சிவப் குட்ைட ஒன்ைறக்
கட் யி ந்தார். வாட்டசாட்டமானவர். அவர் ேம ம் கீ ம் நடந்தேபா மரத்திலான
அந்த
ஒ குட் ந க்கத்ைத உண்டாக்கிய . வி ந்தினர் சி சி கு க்களாகப்
பிாிந் ேபசியேபா ஒேர இைரச்சலாகிவிட்ட . திடீெரன் ெமளனம். அத்தைன
கு க்க

ம் ஒேர சமயத்தில் ேபச்ைச நி த்தின. ேபாலந்

ேநரம் என்ன?' என்

ேகட்டார். யாேரா 'பதிெனான்

ெபண்மணி, 'ேநரம் என்ன?

பத் ' என்றார்கள். உடேன

அவர் ' மிகச்சாியாக இ க்கிற . 10 நிமிடம் தாண் ய எந்த மணியி
ெமளனமாகிவி ம். எங்கள் நாட் ல் அப்ப
அவேரா ஒ வ ம் தர்க்கம் ெசய்ய
சத்தத்தால் ெவன் வி வார்.

ஒ

ம் உலகம்

நம்பிக்ைக' என்றார்.

யா . தர்க்கத்தில் ேதாற்பைத உரத்த

நான் ேவைல பார்த்த, வசித்த, பயணம் ெசய்த பல நா களில் சூடாைனப்ேபால
ஆச்சாியம் தந்த நா ேவ ஒன் ேம இல்ைல. பல வ டங்கள் அங்ேக பிாிட் ஷ்
ஆட்சி நடந்தா ம் அதன் அறிகுறிையக் காண
யா . சூடானியர்கள் ேபசுவ அர
ெமாழி. அவர்கள் ேபசும் ேபாேதா, எ
ம்ேபாேதா ம ந் க்குகூட ஓர் ஆங்கில
வார்த்ைதைய ேசர்க்கமாட்டார்கள். அவர்க ைடய இன்ெனா குணாம்சம் வி ந்
ேதாம்பல். வி ந்தாளிகைள உள்ளன்ேபா உபசாிப்பதில் அவர்க க்கு இைண
யா மில்ைல.
இந்தக் குணங்கைள எல்லாம் கண் நான் மயங்கிவிட்ேடன். உடேனேய என்
எண்ணத்ைத மாற்றக்கூ ய சில சம்பவங்கள் நடக்கத் ெதாடங்கின.
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திதாக வ ம் எவ ம் தைலநகரமான கார்ட் மிேலேய
வாடைகக்கு
எ ப்பார்கள். ஆனால் நான் கார்ட் மில் இ ந் சில ைமல்கள் ரத்தில் இ ந்த
ஒம் ர்மான் என்ற பழம் நகாில் வசித் வந்ேதன்.
தி ம், ஒட்டகச்சந்ைதக ம், மணி
மாைல விற்ேபா ம் சூழ்ந்த இந்த இடம் சாித்திரப் கழ் வாய்ந்த . இங்குதான் அல் மா
• என்ற இஸ்லாமிய இைறஞானி தன் ெதாண்டர்க டன் சூாியன் மைறயாத
பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ் யத்தின் பைடகைள றிய த்தார். பதினா ஆண் கள்
அவர்க

ைடய ஆட்சி நடந்த , பைழயப

கிச்சினர் என்ற பிாித்தானிய கவர்னர்

ஒம் ர்மாைன 1898ல் தி ப்பி ைகப்பற் ம்வைர.
இந்தப் ேபாாில் பிாிட் ஷ் அரசிடம் இ ந்த ெசாற்ப
ப் கேள. சூடானிய
ரர்கள் அைல அைலயாக வந் வி ந் ஈசல்கள்ேபால ம ந்தார்கள். ஓயேவ
இல்ைல. இ தியில் சூடானியர்கள் பக்கம் இறந்தவர் எண்ணிக்ைக 10000,
காயம்பட்ேடார் 16000, சிைறப் பி க்கப்பட்டவர்கள் 5000. பிாிட் ஷ் பக்கம்
இறந்தவர் 48, காயம்பட்ேடார் 382. மிக ம் ேகாரமான ேபார் என்
சாித்திரக்காரர்கள் வர்ணிப்பார்கள்.
இன்ெனா

கழ் ஒம் ர்மா

க்கு உண் . உகண்டாவில் இ ந்

நதி ம், எத்திேயாப்பியாவில் இ ந்
ஒம் ர்மானில்தான். இப்ப
எகிப்

ம் பல ஆயிரம் கிேலா மீட்டர்கள் ஓ ,

ேதசத்ைத கடந் , மத்திய தைரக் கட ல் ேபாய்

பார்க்கும் ேபா
தி ப்தி ட

பா ம் ெவள்ைள

ெவளிக்கிட்ட நீல நதி ம் கலப்ப

ஒன்றான நதி இன்

• யின் சமாதிக்கு சில ைமல்கள்

இைத

ரத்தில் என்

இைணந்த ைநல் நதி ஒ

ம், ெபாிய எதிர்பார்ப் ட

ம். இைற ஞானி அல் மா

இ ந்த . மா யில் இ ந்

கர்ப்பிணிையப் ேபால ெம வாக ம்,
ம் நகர்வ

ெதாி ம். உலக வங்கி ம், ச தி

அேரபியா ம், ஜப்பா ம் தலீ ெசய்த ெப ம் நி வனம் ஒன் சூடானில்
இயங்கிய . இத ைடய இ தயம் ேபான்ற ஒ சி அைமப் கார்ட் மில் இ ந்த .
அங்ேகதான் நான் ேவைல பார்த்ேதன்.
க ைமயான எ த் ப் பாீட்ைச, ேநர் கத் ேதர் என் ைவத்ேத ஆட்கைள இங்ேக
ேவைலக்கு எ ப்பார்கள். பீட்டர் மாேலாங் என்பவன் இரண்
ம் மிகச் சிறந்
ன்னணிக்கு வந் விட்டான். ஆனால் அவைனச் ேசர்ப்பதில் ஒ வ க்கும்
ஆர்வமில்ைல. ஏேதேதா சாக்குப் ேபாக்கு ெசால் தட் க் கழிக்கப் பார்த்தார்கள்.
ஆரம்பத்தில் எனக்கு ஒன் ேம ாியவில்ைல.
இவன் 21 வய இைளஞன். க த் ெம ந் பந்தல் ேபாடாத பயத்தங்
ெகா ேபால உயரமாக இ ப்பான். அைசந் அைசந் நடந் வ ம்ேபா காற்றிேல
ந வில் றிந் வி வாேனா என்ற அச்சம் ஏற்ப ம். இவன் ெதற்கு சூடான்
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கிறிஸ் யன். வடக்கிேல இ ப்பவர்கள் தங்கைள ஆப்பிாிக்கர்கள் என்

ஒத் க்

ெகாள்வதில்ைல; அரபியர்கள் என்பார்கள். இவர்கள் ெதற்கில் இ ப்பவர்கைள
ஆப்பிாிக்க காட் மிராண் கள், பில் சூனியக்காரர்கள், விலங்குகைள
வணங்குபவர்கள் என் பழித் ைரப்பார்கள்.
எங்கள் நி வனத் ேசர்ம க்கு ஒ காாியதாிசி இ ந்தாள். ெபயர் •பாட்மா.
ேகாப்பி கலாில் மிக ம் அழகான ெபண். இங்கிலாந்தில் ப த் ப் பட்டம் ெபற்றவள்.
ேபச்சில் ேதன் ஒ கும். ெவள்ைளயி ம் ெவள்ைளயான கில் உைடைய அணிந்
வ வாள். ஒ அக்குளில் ஒ
னிையச் ெசா கி உடம்ைபச் சுற்றி எ த் வந்
தைலைய
ம
னிைய மற்றக் ைகயில் பி த்தி ப்பாள். இ க்கும் இரண்
ைகக ம் உைட ந வாமல் ஆைடைய இப்ப ப் பி ப்பதற்ேக சாியாகிவி ம்.
இ ந்தா ம் ெகட் க்காாி. தன் பங்கு ேவைலைய எப்ப ேயா அைர நாளில் ெசய்
த் வி வாள். மீதி நாைள ேசர்மனின் ேமைசயில் இ ந் உதி ம் அதிகாரங்கைள
ைவத் அ வலகத்ைத கி கி க்க ைவப்பதில் ெசலவழிப்பாள்.
பீட்டர் மாேலாங் ேவைலயில் ேசர்ந்த நிமிடத்தில் இ ந் அவன் எப்ப ேயா
இவ க்கு தல் எதிாியாகிவிட்டான். ஒ அ வலகத்தில் ஒ மனித க்கு
என்ெனன்ன ெகா ைமகள் ஒ வர் இைழக்க
ேமா அவ்வளைவ ம் இவள் தனி
ஆளாகச் ெசய்தாள்.
க் காாியாலய ம் இவ க்குப் பின்னால் இ ந்த . ஒ
ைற
என்னிடம் வந் தன் ெபண் அங்கங்கைள எல்லாம் வசீகரமான நிைலயில்
ைவத் க்ெகாண்
இ ந்

ெசான்னாள் ' உங்க

க்கு நான் ெதாிவிக்கேவண் ம். ெதற்கிேல

வ பவர்கள் எல்லாம் விலங்கு வணங்கிகள்; அவர்க

ம் ஓர் அள க்கு

விலங்குகள் மாதிாித்தான்.'
இரண்

த்தம்

பஸ்கள் ஊழியைரக் ெகாண்

வ வதற்காக ேவைல ெசய்தன.

த் பீட்ட க்கு அதில் இடம் இல்ைலெயன்
ஏேதா ஒ காரணம் சி
ஆக்கிவிட்டாள். அந்த அ வலகத்தில் ஆகக் கைடசியான ஒ பணியாள் இ ந்தான்.
ேதநீர்ப் ைபயன். அவன் ேவைல காைலயில் இ ந் மாைல வைரக்கும் ேமைசக்கு
ேமைச ேதநீர் சப்ைள ெசய்வ . ஆனால் பீட்டர் ேமைசைய எப்ப ேயா
மறந் வி வான். பீட்டர் தானாகேவ ேபாய் ேதநீைர எ த் வந்தால் உண் . பீட்டர்
ஒ நாளாவ
ைறப்பா என் வாய் திறந் ெசான்னதில்ைல. சூடானில்
அைரவாசிைய சகாராப் பாைலவனம் எ த் க் ெகாண்டதால் ேகாைடயில் உ ணம்
எகி ம். குளிர்சாதன ெமசின் இல்லாமல் ஒன் ம் ெசய்ய
யா . திடீெரன்
மின்சாரத் தடங்கல் ஏற்ப ம்ேபா அ வலகங்கள் ஸ்தம்பித் ப் ேபாகும்.
இப்ப யான த ணத்தில் ஒ நாள் பீட்டர் என் அைறக்குள் பாம்
ைழவ ேபால
த ல் தைலைய ைழத் ப் பார்த் விட் வந்தான். திடீெரன் ஒ ேகள்வி
ேகட்டான். 'குப்ளாய்கான் காலத்தில் சீனாவில் குதிைரப்பால் கு த்தார்களா?' ெவப்பம்
ஏ ம் அைறயில், மைற ம் ெவளிச்சத்தில், ேகட்க ேவண் ய ேகள்வியா இ ?
என்றா

ம் 'ெதாிய வில்ைல, குதிைரப்பா ல் ஒ

வித ைவன் ெசய்
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கு த்தி ப்பார்கள்' என்ேறன். அவன் ெசான்னான், 'என் தங்ைகைய என்னால் மறக்க
ய வில்ைல. என் கன களில் தி ப்பி தி ப்பி வ ம் குதிைரகள் என்ைன
பய

த்தியப ேய இ க்கின்றன.'

ெதற்கு சூடானில் மா•ேடால் என்ற ஒ

சி

கிராமம். இங்ேக இ ப்பவர்கள்

ெப ம்பகுதியினர் இஸ்லாம் மதத்ைதேயா, கிறிஸ் வ சமயத்ைதேயா த வாமல்
பைழய சம்பிரதாயம், ட நம்பிக்ைக, பில் சூன்யம், விலங்கு வழிபா இவற்றில்
நம்பிக்ைக ைவத்தவர்கள். இதில் ஒ சிறிய பகுதியினர் கிறிஸ்தவர்கள். பீட்டர்
ப த்த ஒ
இ ந்தாள்.

னாி பள்ளியில். அவ

மி

அவன் சி வனாக இ ந்தேபா

ஒ

ைடய அம்மா அங்ேக

தல் வகுப் டீச்சராக

நாள் அவன் தாய் மணிக் கூட்ைடக் காட்

'ெபாிய ள் இரண் க்கு வ ம்ேபா உன் தங்ைகைய ேபாய் கூட் வா' என்
ெசான்னாள். விைளயாட்
ம் ரத்தில் இவன் ள் இரண்ைடத் தாண் யைதக்
கவனிக்கவில்ைல. அன் குதிைரக் காரர்கள் வ ம் நாள். அவர்கள் குந் கிராமத்
சி வர் சி மியைரக் ெகாள்ைள அ த் ச் ெசன்றார்கள். அதிேல அவன் தங்ைக ம்
அகப்பட் விட்டாள்.
'என்ன ெசய் ர்கள்?'
'அரசபைடகள் இதற்கு உடந்ைத. ஒன் ேம ெசய்ய
சாியாக இ ப
'ஏன் இ ப
'ைகயிேல பத்

யா .

நாட்கள் காத்தி ப்ேபாம். பிறகு மறந் வி ேவாம்.'

நாட்கள்?' என்ேறன்.
விரல்கள். கா ேல பத்

விரல்கள். இ ப . அதற்குேமல் எங்கள்

கிராமத்தில் எண்ணத் ெதாியா ' என்றான் சாதாரணமாக. அவ

ைடய தங்ைக

இன் ம் ேகார்ேடா•பானில் எங்ேகா அ ைமயாக ேவைல ெசய்கிறாள் என்
நம்பினான். அவ ைடய ேபர் அமீனா என் மாற்றப்பட்
க்கும். விறகு
ெவட் வாள்; தண்ணீர் பி ப்பாள்;

ெப க்குவாள்;

ணி ேதாய்ப்பாள்; இன்

என்ன ெவல்லாேமா ஏவல் ேவைலகள் ெசய்வாள். 'நீ ேபாகாத
ேபாயி ந்தால் இன்

நீ ம் ஒ

ம்

நல்ல .

அ ைம, இல்ைலயா?' என்ேறன். அதற்கு அவன்

ெசான்ன பதில் என்ைனத் தி க்கிட ைவத்த . 'ெதற்கிேல பிறந்தவர்கள் அந்த
நிைலைய என் ேம தாண் வதில்ைல.'
பீட்ட ைடய ேவைலத் திறன் பற்றி ம் ெகாஞ்சம் ெசால்ல ேவண் ம். இவைனத்
தாண்
ன் ப க க்கு ேமேல தன்ைமக் கணக்காளர் இ ப்பார். இவனிடம்
ெகா க்கப்பட்ட நல்ல த்தி சா க க்கு ெவ ப்ேபற் ம் routine ேவைலகள்.
இவன் அவற்ைற
த் விட் அ த்த ேவைலக்கு பறப்பான். ஏதாவ
திதாகப்
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ப க்க ம், திதாக சாதிக்க ம் தயாராக இ ப்பான். ஒ
ைற தன்ைமக்
கணக்காளர் மட் ேம ெசய்
க்க ேவண் ய ஒ ேவைலைய இவன் கச்சிதமாக
பாதி ேநரத்தில் ெசய்
த் விட்டான். பிறகு அைத தான் ெசய்ததாக
ெசால்லேவண்டாம் என் ெகஞ்சிக் ேகட் க்ெகாண்டான். அந்தக் கணம் அவன்
உடம் ந ங்கிய எனக்கு ஆச்சாியத்ைத ெகா த்த . நான் அந்த சம்பவத்ைத
உடேனேய மறந் விட்ேடன்.
இ நடந்தேபா அவன் ேவைலயில் ேசர்ந் சில மாதங்களாகி யி ந்தன.
ஆனா ம் அ வலகத்தில் சி சி ெதால்ைலகைள அவ க்கு ஏற்ப த்திக்ெகாண்ேட
இ ந்தார்கள். அவன் ச்சுவிட மாட்டான். ஒ நாள் கழிவைற வாச ல் நின்ற
நிைலயில் சாப்பிட் க் ெகாண்
ந்தான். அந்த அ வலகத்தில் ெபாிய ஓய்
அைற ம், சாப்பி ம் வசதிக

ம் நிைறய இ ந்தன. இதற்ெகல்லாம் சூத்திரதாாியாக

இ க்கும் •பாட்மாைவ விசாாித்தால் அதற்கான பதில் அவள் பக்கத்தில் நின்ற
நாதியாவிடம் இ ந்

வந்த . 'He is welcome anytime to the dining room'` என்றாள்.

•பாட்மா பதில் ெசால்வதற்கு தகுதி இல்லாத ஒ ேகள்விைய நான் ேகட்
க்கிேறன்
என்ப தான் அர்த்தம். இந்த நாதியா கவ்டா என்ற ெபண்ைணப் பற்றி ம் ெகாஞ்சம்
ெசால்லேவண் ம். இவள் ெகாப் க் கிறிஸ்தவ பிாிைவச் ேசர்ந்தவள். அந்தப் பிாி
ேசர்ச்சின் தலைமப்பீடம் எகிப்தில் இ ந்த . ேராமா ாி மன்னர் நீேராவின் காலத்தில்
னித மார்க்கின் அ யார்கள் இைத ஸ்தாபித்ததாக ெசால்வார்கள். ஒ வ டத்தில்
பாதி நாட்க க்கு ேமல் இவள் உபவாசம் இ ப்பாள். இ ந் ம் அவள் சுற்றள
ஒன் ம் அவசர மாகக் குைறந்ததாகத் ெதாியவில்ைல.
இவ ைடய ேவைல ைடப் அ ப்ப தான். அவள் அள அகலமான கம்
ட்டர்
அவள் ேமைசயின் ேமல் இ ந்த . ஒவ்ெவா வாிைய ம் அ த் விட் ஏேதா மா
பிைசந்த மிச்சத்ைத உத வ ேபால தன் ைககைளத் தட் வாள். அதற்குப் பிறேக
அ த்த வாிக்குப் ேபாவாள். அைறக்கு ெவளிேய நிற்கும் ஒ வர் அவள் ைக
தட்டல்கைள மட் ம் எண்ணி அவள் எத்தைன வாிகள் அன் அ த்தி க்கிறாள்
என்பைத சாியாக ெசால் விடலாம்.
இவள் தன்

ட்

கிறிஸ் மஸ் பண் ைகைய

ன்னிட்

அ

அைழப் வி த்தாள். நான் வழக்கம்ேபால இந்தப் பண் ைக

வலகத்தின க்கு
ெசம்பர் 25 ம் ேததி

வ ம் என் நிைனத்ேதன். தவ . அவர் ஒவ்ெவா வ ட ம் ஜனவாி 7ம் ேததி
வ மாம். ஜூ யன் காலண்டாில் உள்ள பிைழைய நீக்குவதற்காக கிாிேகாாி
ேபாப்பாண்டவர் ஒ காாியம் ெசய்தார். 1582 ஒக்ேடாபர் 5 ம் ேததிைய 15ம் ேததியாக
மாற் ம்ப கட்டைளயிட்டார். உலகம்
க்க அன் பத் நாட்கைள இழந்த .
ஆனால் ெகாப் க் கிறிஸ்தவர்கள் இன்ன ம் பைழய காலண்டர் ைறையேய
பின்பற் வதனால் ேயசுவின் சாியான பிறந்த தினம் ஜனவாி 7ம் ேததிதான் என்
வாதமி வாள்.
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அவ

ைடய

ட்

கப்பில் அ த்த கூடாரத்தில் அ

வலகத்தில் ேவைல பார்க்கும்

அத்தைன ேப ம் கு மியி ந்தார்கள். பாட் ம், ேகளிக்ைக ம் நடன மாக
அமர்க்களப்பட்ட . வி ந்தினர் அத்தைன ேப க்கும் பிேளட் களில் உண
பாிமாறிக் ெகாண் வந் ெகா த்தார்கள். பீட்டர் ைகயில் ஒ உண பிேளட்
கிைடக்கவில்ைல. அவன் அைதப் ெபா ட்ப த்தியதாக ம் ெதாியவில்ைல. மிக ம்
பழக்கப் பட்டவன்ேபால தன்ைன ெசளகாியமாக்கிக் ெகாண்டான். உண
ெகா க்கேவண்டாம் என்ற பிரத்திேயகமான உத்தர அவ க்காக
ேபாட்
க்கவில்ைல என் நிைனக்கிேறன். ஆனால் உண பாிமாறிய அத்தைன
ேசவகர்க ம் எப்ப அவைனத் தவிர்த்தார்கள் என்ப தான் ஆச்சாியம். நான்
வி ந்ைத
த்
றப்ப ம்வைர அவன் ைகயில் ஒ பிேளட் கிைடக்கவில்ைல.
அ த்த நாள் அவன் அ பற்றி ஒ
ச்சும் விடவில்ைல. வழக்கமான
உற்சாகத்ேதா அவ க்கு ஒ க்கப்பட்ட ஒ பணிைய அ குவதற்கு தயார்
ெசய்தான். அவ ைடய திறைமக்கு சவாலான அந்த ேவைலைய சீக்கிரத்தில்
க்கேவண் ம் என் ெசால் விட்
றப் பட்டான்.
சிறி ேநரம் கழித் ஏேதா காரணத்திற்காக அவைன உள் ெதாைல ேபசியில்
அைழத்ேதன். பதில் இல்ைல. ெகாஞ்சம் ெபா த் ம ப
ம் யற்சி ெசய்ேதன்.
அப்ெபா
ம் இல்ைல. ஒ மணி ேநரம் கழித் ேதநீர் ைபயைன அவனிடம்
அ ப்பிேனன். அைறயிேல பீட்டர் இல்ைல ெயன்றான் அவன். அன் மாைல வைர
அவைனக் காணவில்ைல. அ வலகம்
ய பிறகு அவ ைடய ேமைசக்கு ெசன்
பார்த்ேதன். கம்ப் ட்டர் ஓ க்ெகாண்
ந்த . ஒ ேகாப் விாித்தப கிடந்த .
காபிெனட் அைரவாசி திறந்த நிைலயில். ேமைசயிேல சில ேபப்பர்களில் எ தி
த்த
கணக்குகள். குறிப் கள் எ த்த ேபப்பாில் ஒ வசனம் பாதியிேல நின்ற .
அ த்த நா
இல்ைல. அவ

ம் அவன் வரவில்ைல. அ த்த வார ம் இல்ைல. அ த்த மாத ம்
க்கு ேசரேவண் ய மீதிச் சம்பளம் ஒ

எ தி, இ ம் ப் ெபட்டகத்தில்
இதிேல ஒ

கவாிேல ேபாட் , அவன் ேபர்

ட்டப் பட் , ேகட்பாாில்லாமல் கிடந்த .

விேநாதம் இ ந்த . அவன் என் அைறைய விட் ப் ேபான அைர மணி

ேநரத்தில் என்ன நடந்த , எங்ேக ேபானான், ஏன் தி ம்பி வரவில்ைல என்ற காரணம்
அந்த அ வலகத்தில் ேவைலெசய்த அத்தைன ேப க்கும் ெதாிந்தி ந்த . ேதநீர்
ைபயனில் இ ந் ேசர்மன் வைரக்கும். ஆனால் என்னிடம் மாத்திரம் அந்தக் காரணம்
மைறக்கப் பட் விட்ட .
ேபாலந் ெபண்மணி ெசால்கிறார் பத் நிமிடம் தாண் ய எந்த மணி ேநரத்தி ம்
மனிதர்கள் சில விநா ெமளனம் காப்பார்கள் என் . அப்ப யானால் மியின் ஒேர
தீர்க்க ேரைகயில் வசிக்கும் எல்ேலா ம் ஒ
இ சாத்தியமில்ைல.

கணத்தில் ெமளனமாக இ ப்பார்களா?
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பீட்டர் மாேலாங் ஏேதா அக்கிரமத்ைத மைறப்பதற்காக ெமளனம் சாதித்தான். அதில்
சந்ேதகேம இல்ைல. அவன் மீதி வாழ்க்ைகயில் இன் ம் பல ெமளனங்கைள
அ ட் த்தி ப்பான். அைவ எல்லா வற் க்கும் காரணம் இ க்கும். எனக்கு
ேதைவயானெதல்லாம் ஒன்ேற ஒன் தான். அவன் எதற்காக திடீெரன்
மைறந் ேபானான். இைத யாராவ ெசான்னால் நல்லாயி க்கும். ஆனால் காலம்
தப்பிவிட்ட . காயீன் ெசய்த ெகாைலயின் காரணம் ெதாிய வ ம்ேபா இ
ம்
ெதாிய வரலாம்.
------------25.

வ டம் ேலட்

விமான நிைலயத்தின் வரேவற் க் கூடத் க்குள் ைழந்த அந்தக் கணேம
அவைனக் கண்ேடன். அவன் அணிந்தி ந்த ஒ ைசஸ் குைறவான அைரக்ைக
ேசர்ட்ைட பல இடங்களில் மீறிக்ெகாண் அவன் உடம் கட் க்கட்டாகத் ெதாிந்த .
காட் மரம் ஒன்றில் உ ட் உ ட் ச் ெசய்த ேபால இ ந்தான். உடேன ஒ
பைழய பாடல்தான் ஞாபகத் க்கு வந்த . நா க்கு எட் த் ேதர் ெசய் ம் ஒ தச்சன்
பார்த் ப் பார்த் , இைழத்

இைழத்

ஒ

மாத காலமாக ஒ

ேதர் ெசய்தானாம்.

அந்தத் ேதர்ேபால அவன் ேதகம் அைமதியாக ம், உ தியாக ம் அவன் ேதர்ந்த
இடத்ைதக் கச்சிதமாக நிைறத் க் ெகாண் ம் நின்ற . அவ ம் யா ைடய
வர க்காகேவா காத் க் ெகாண்
ந்தான்.
பிேளன் வ ைக ேநரங்கைள அறிவிக்கும் திைரையப் பார்த்ேதன். அதில் க ப்
ெவள்ைளக் ேகா கள் பக்கவாட் ல் ஓ க்ெகாண்
ந்தன. இன் ம் பல ம்
திைரையப் பார்த் ஏமாந்தார்கள். நான் அப்ப ேய திைரையப் பார்த் க்ெகாண்
நின்றேபா என்ைனச் சுற்றி ப் ர ப் பணியாளர்கள் சுத்தம் ெசய் ெகாண்
ேபாய்விட்டார்கள்.
'விசாரைணகள்' என்

ெகாட்ைட எ த்தில் எ திய ேபார்

தைலக்கு ேமேல

ெதாங்க, மிக அழகாக அலங்காித்த ெபண்ெணா த்தி உயர்ந்த நாற்கா ெயான்றில்
உட்கார்ந்தி ந்தாள். அவள் இ ப் க்கு ேமேல மிக நீண் ேபாய்த் ெதாிந்தாள். ஒ
ெமன்சிவப் ஸ்ெவட்டைர க த் வழியாகப் ேபாட் கூந்தைல விசிறிவிட்
ந்தாள்.
அவைள அ கி என் விமான இலக்கத்ைதக் கூறி அ வ ம் ேநரத்ைத விசாாித்ேதன்.
அவள் கம்ப் ட்டர் திைரயில் அந்தத் தகவைலப் பார்க்கச் ெசான்னாள். அவள் அப்ப ச்
ெசான்னேபா அவ ைடய நிைறந்த உத கள் மிக ம் கஷ்டப்பட் எனக்காகத்
திறந்தன. அதிகாைல ேநரத்தில் அள க்கு அதிகமாக ேமக்கப் ெசய் எதற்காக எந்த
ேநரத்தி ம் அ ந் வி ம் பலைகக்குக் கீேழ காத்தி க்கிறாள். இைதச்
ெசால்வதற்காகவா?

152
'கம்ப் ட்டர் திைர ேவைல ெசய்யவில்ைல' என்ேறன். நிமிர்ந்

ேகவலமாக

என்ைனப் பார்த் விட் , 'இல்ைலேய, ேவைல ெசய்கிற ' என்றாள். அந்த

ன்

வார்த்ைதகைள ம் உண்டாக்குவதற்கு ன்பற்கைள ம், நாக்ைக ம், அப்ேபாைதக்கு
வாயில் ேசர்ந்தி ந்த ப்பைல ம் பயன்ப த்தினாள். ஒப்பைனக்கு எ த் க்ெகாண்ட
ேநரத்தில் ஒ சில ெசக்கண் கைள ஒ க்கி இந்த அற்பத் தகவைல எனக்கு
தந்தி க்கலாம். 'பரவாயில்ைல, அந்தத் தகவைல நீங்கள் தரலாேம' என்ேறன்.
ப்பைல மிச்சப்ப த் வதற்காக அவள் வாையத் திறக்கவில்ைல. கம்
ட்டர்
திைரயில் பா ங்கள் என் அவள் ெசால்வைதக் ேகட்பதற்காக இன் ம் நா ேபர்
எனக்குப் பின்னால் நின்றார்கள். இவளிடம் மினக்ெக வதி ம் பார்க்க ெச ப்
ேதாற்றம் ெகாண்ட ஒ பரேமசியத்திடம் ைறயிடலாம் என் எனக்குப் பட்ட .
பிேளன் ஒ மணி ேநரம் ேலட் . விமான நிைலயத்தில் காத்தி ப்ப எனக்கு அ ப்
த வேத இல்ைல. ஒ மி கக்காட்சி சாைலயில் நிற்ப ேபால ஏதாவ
ைமயாக
ஒவ்ெவா கண ம் நடந் ெகாண்ேட இ க்கும். வாச ல் ஒவ்ெவா வராகத்
ேதான் வார்கள். நாடகேமைடயில் வ ம் பாத்திரம்ேபால ஒ எதிர்பார்ப் உடேன
உண்டாகும். நாய்க் குட் ைய இ த் ப் ேபாவ ேபால ஒ ெபண் தன் சூட்ேகைஸ
ேவகமாக இ த்தப ேபானாள். அவ க்குப் பின்னால் ஒ கட்ைடயான மனிதர் நா
கனமான சூட்ேகசுகைள ஒ வண் யில் ைவத் தள்ளிக்ெகாண் வந்தார். ஆனால்
அவர் உடம்
வ ம் மைறந் விட்ட . ஒ கணம் ரத்திேல சூட்ேகசுக்கு ேமேல
ஒ தைல உட்கார்ந் சவாாி ெசய்வ ேபாலத் ேதான்றிய . விேநாதமான நீண்ட
க விகைளக் காவியப ஒ கு கடந் ேபான . எைதேயா அளப்பதற்கு வந்த
விஞ்ஞானிகள்ேபாலத் ேதான்றினார்கள். அந்த அதிகாைலயி ம் மிக உற்சாகமாக
விவாதித்தப கைலந் ேபானார்கள்.
நா

ம் ஓர் இளம் விஞ்ஞானிக்காகக் காத் க்ெகாண்

ந்ேதன். என் வயதி

ம்

அைரவாசிதான் இ க்கும் அவ க்கு. தாசன் என் ேபர். என் ைச
ம், என் மைனவி
ைச
ம் அவ க்கு நாங்கள் உற . இப் ெபா
பி. எச்
த் விட் மனித
இயல் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈ பட்
ந்தான். ன் நாட்கள் ெராெறான்ேராவில்
ஒ விஞ்ஞானிகள் க த்தரங்கில் கலந் ெகாள்ள வ கிறான். இரண்
வ டங்க க்குப் பிறகு சந்திப்பதால் அவன் வரைவ நான் ஆவ டன் எதிர்பார்த்ேதன்.
அவன் வந்தாேல கலகலப் த்தான். எப்ெபா
சண்ைட, பந்தயம் என்

ம் இவ

டன் எனக்கு விவாதம்,

இ க்கும்.

பத் வ டங்க க்கு ன் ஒ பந்தயத்தில் ேதாற் ப்ேபானதில் இ ந்
இவனிடம் மிக ம் எச்சாிக்ைகயாக இ ப்ேபன். கணிதத்தில் கல்குலஸ் என்ற பிாிைவக்
கண் பி த்த ெலய்ப்னிஸ் என்ற §ஜர்மன்காரர் என்ேறன். அவன் நி ட்டன்
என்றான். நி ட்டன் த ல் கண் பி த்த மட் மல்லாமல் அைத தனக்குத்தாேன
ஏறக்குைறய

ப்ப

வ டங்கள் ரகஸ்யமாக ைவத்தி ந்தி க்கிறார், உலகத் க்கு
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அறிவிக்காமல். அ க்கு நான் என்ன ெசய்ேவன். எனேவ பந்தயத்தில் எனக்குத்
ேதால்வி.
தாசன் பயின்ற அட்லாண்டா பல்கைலக்கழக விஞ்ஞானிகள்தான் ேபர்ெபற்ற கபில
நிற கப் ச்சின் குரங்கு பாிேசாதைனைய நிகழ்த்தியவர்கள். அைதப் பின்பற்றி இன் ம்
பல விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சிகைளத் ெதாடர்ந்தார்கள். இவ ம் அப்ப யான ஓர்
ஆராய்ச்சியில்தான் ஈ பட்
ந்தான்.
ஒ பாிேசாதைனயில் ன்பின் அறி கமில்லாத இரண் ஆட்கள் பங்ேகற்பார்கள்.
அதில் ஒ வாிடம்
ெடாலர் தரப்ப ம். அவர் மற்ற வ டன் அந்தக் காைச
எப்ப
ம் பங்குேபாட் க் ெகாள்ளலாம். அவர் ெகா க்கும் பங்ைக இரண்டாமவர்
ஏற் க்ெகாண்டால் இரண் ேப ேம அந்தப் பணத்ைத ைவத் க்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால் இந்த வாய்ப் ஒ
ைறேய. மற்றவர் அந்தப் பணத்ைத
ஏற் க்ெகாள்ளாவிட்டால் இ வ க்குேம பணம் கிைடயா .
இந்தப் பாிேசாதைனயில் அேநகம் ேபர் சாிபாதியாக 50 ெடாலர், 50 ெடாலர் என்
பங்குேபாட் க் ெகாள்வார்கள். இன்

ம் சிலர் 60, 40 என்

பிாித் க்

ெகாள்வ
ண் . ஆனால் 70, 30 என் பிாிக்கும்ேபா அேநகமாக இரண்டாவ
ஆள் தன் பங்ைக ஏற் க்ெகாள்ளமாட்டார். அப்ேபா இ வ க்குேம பணம்
கிைடக்காமல் ேபாய்வி ம். இதில் ஒ ேகள்வி இ ந்த . விஞ்ஞானிகள் இரண்டாவ
ஆைளக் ேகட்டார்கள். 'உமக்கு கிைடப்ப
ஏன் நிராகாித்தீர்?' அதற்கு அவர் ெசால்
'அ

ப்ப

ெடாலர்; அ

ம் இலவசம். அைத

ம் பதில் ஒேர மாதிாி இ க்கும்.

எப்ப , அவர் 70 ெடாலைர தனக்கு ைவத் க் ெகாள்ளலாம்?'

'ஆனால் சும்மா வந்த

ப்ப

ெடாலைர இழந் விட்டீேர!' 'அ

பரவாயில்ைல.

அவ க்கு 70 ெடாலர் கிைடக்கக்கூடா .' அந்த விஞ்ஞானிகள் மனித உள்ளத்தின்
ஆழமான ஒ
ட்பத்ைதத் ெதாட் விட்டார்கள். ஆதி காலத்தில் இ ந்ேத மனித க்கு
சமத் வத்தில் நாட்டமி க்கிற . தன் பங்கு அவ க்குப் ெபாிதில்ைல. அ த்தவ க்கு
அநியாயமாக அதிகம் கிைடக்கக்கூடா . அ தான் க்கியம். ஆதியில் ெதாடங்கிய
இந்தப் ேபாராட்டம் ெதாட ம். எல்லாத் ைறகளி ம் சமத் வம் கிைடக்கும்வைர
மனிதன் நி த்தப் ேபாவதில்ைல என்பான் தாசன்.
நான் ேகட்ேடன். ' றாயிரம் ஆண் க க்கு ன்ேப மனிதன் கல்லா தங்கைள
உபேயாகிக்கக் கற் க்ெகாண்டான். இன் வைர இந்த மனித சமத் வம்
ஏற்படவில்ைலேய? அ

ஏன்?'
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அதற்கும் அவனிடம் பதில் இ ந்த . ஆதியிேல ெம வாக ஆரம்பித்த மாற்றங்கள்
இப்ேபா ேவகெம த் விட்டன. ெபண்க க்கு த ல் சம ேவாட் எங்ேக
கிைடத்த . •பின்லாண்
ஒழிப் சட்டம் ெகாண்

நாட் ல் 1906ம் வ டம். ஆப்பிரஹ¡ம்
வந்த

ேகவலம் 140 வ டங்க

க்கு

ங்கன் அ ைம
ன்னால்தான். சிறார்

ெதாழில் ெகா ைம இங்கிலாந்தில் ஒழிக்கப்பட் சாியாக 60 வ டங்களாகின்றன.
அநீதிைய எதிர்ப்ப ஆதி மனித இயல் . மனித ச தாயத்தில் ெவகுவிைரவில்
சமத் வம் சந் ெபாந்ெதல்லாம் நிைறந் வி ம் என்பதில் அவ க்கு அைசயாத
நம்பிக்ைக.
நான் எதிர்பார்த்த தாச ைடய பிேளன் தைரயிறங்கிவிட்ட . நான் வாசைல
உன்னிப்பாகக் கவனிக்கத் ெதாடங்கிேனன். எனக்கு ன்னால் காத்தி ந்த
கட்டழக ம் உசாரானார். ஒ தாய் தன் ைடய ன் வய மகைன ன்ேன
நடக்கவிட் அவ ைடய தைலையப் பி த் சாியான திைசக்கு தி ப்பியப
வந் ெகாண்
ந்தாள். அவர்க க்குப் பின்னால் சிவப் ெகா பறக்கும் சக்கர
நாற்கா யில் ஒ
தாட் ைய யாேரா வழிைய ஏற்ப த்தியப தள்ளிக்ெகாண்
வந்தார்கள். எனக்கு பக்கத்தில் நின்றவர் ேகாயில் மணிைய எட் அ ப்ப ேபால
ைகைய எம்பிெயம்பி அைசத்தார்.
எ மிச்ைச நிற ஆைடயில் ெவள்ைள ெகாலர் ைவத்த சீ ைடைய அணிந்த நா
விமானப் பணிப்ெபண்கள் டக்டக்ெகன் எங்கைளக் கடந் ேபானார்கள்.
அவர்க க்குப் பின்னால் காதிேல நாைலந் வைளயம் மாட் ய ெம ந்த இைளஞன்
ஒ கனமில்லாத சூட்ேகைஸ தள்ளியப வந் ெகாண்
ந்தான். அவைனக்
கண்ட ம் ேதர்க்கால் அழகன் பரபரப்பானான். அந்த வா பன் ெவளிேய வந்த ம்
ஓ ச் ெசன் அவ க்கு உதட் ேல த்தம் ெகா த் வரேவற்றான். மிக நீண்ட
ேநரத் க்குப்பின் ஓர் இைடெவளி வந்த . பிறகு மீண் ம் அந்த த்தத்ைத
ெதாடர்ந்தார்கள். மேடானா ம், பிாிட்னி ஸ்பியர்ஸும் ெகா த்த
வில்லாத த்தமாக இ ந்த .

ேபால அ

என் வாழ்நாளில் இப்ப யான காட்சிைய நான் பார்த்ததில்ைல. இந்தப் பரவசம் தந்த
அதிர்ச்சியில் நான் ஒ விஷயத்ைத மறந் விட்ேடன். ஒ பால் மணத்ைத சமீபத்தில்
கனடாவின் பாரா மன்றம் அங்கீகாித்த . அைதத் ெதாடர்ந் நாட் ன் உச்ச நீதி
மன்ற ம் சாதகமான தீர்ப் வழங்கியி ந்த . அ மாத்திரமல்ல, ஓர் ஆண் தன்
காதல க்கு நிரந்திர வதிவிடம் ேகாாி விண்ணப்பிப்பதற்கும் கு வர
அ மதியளித்த . ஒ ெபண் க்கும் தன் காத ைய வரவைழப்பதற்கு அேத ச ைக.
இவர்கைளப் பார்த்தால் நீண்ட நாள் பிாி த் ன்பத்ைத அ பவித்த காதலர்களாகத்
ெதாிந்தார்கள்
அப்ெபா
யாேரா என்ைன உற் ப் பார்ப்பைத உணர்ந்ேதன். தி ம்பிப்
பார்த்தால் தாசன். அப்ப ேய அவைன அைணத் வரேவற்ேறன். நான் பார்த்த
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ம் பார்த் விட்

ெமளனமாகச் சிாித்தான். பிறகு என்ைனப் பார்த்

"ேலட்' என்றான்.
'ஒ

மணிேநரம்தாேன, பரவாயில்ைல' என்ேறன்.

'நான் அைதச் ெசால்லவில்ைல.

வ டம் ேலட்' என்றான்.

'இளம் விஞ்ஞானிேய, திர்ேபாடாமல் ேபசு.'
'கனடாவில் தற்ேபா பாஸ் பண்ணிய சட்டம் ேலட் என் ெசால்கிேறன்.
வ டங்க க்கு ன் ஒஸ்கார் ைவல் என்ற ெப ம் எ த்தாளைர இங்கிலாந்தில்
இரண் வ டங்கள் சிைறயில் ேபாட் ெகா ைமப்ப த்தினார்கள். அவர் ெவளிேய
வந்தபின் எ தேவ இல்ைல. சீக்கிரத்தில் இறந் ேபானார். அ ைமயான இலக்கியப்
பைடப்பாளிைய அநியாயமாக ெகான் விட்டார்கள். அவர் ெசய்த ஒேர குற்றம்
அவ க்கு ஓர் ஆண் காதலன் இ ந்த தான்.'
நடந்

வந்த தாசன் நின்

அவர்கைளப் பார்த்தான். நா

ம் தி ம்பிப் பார்த்ேதன்.

ஒ பிரமாண்டமான விமான வரேவற் க் கூடத்தின் ந வில் நின் அந்தக்
காதலர்கள் த்தம் பாிமாறினார்கள். சன ெவள்ளம் அந்த இடத்தில் ஒ நதிேபால
இரண்டாகப் பிாிந் ம ப
ம் ஒன் கூ நகர்ந்த . பல்லாயிரம் ஆண் களாக
அடக்கப்பட் ெமள்ள ெமள்ள வளர்ந்த ஒ தீ மனித ெவள்ளத்தில் அ பட் ப்
ேபாகாமல் அப்ப ேய நிமிர்ந் நின்ற காட்சி பார்க்க ெவகு அழகாகத்தான் இ ந்த .
--------------26.

ைள ெசத்தவன்

நி ேயார்க் நகாில் பிரபலமான தனியார் ம த் வமைனெயான்றில் பணியாற் ம்
ெடாக்டர் ஒ வர் சமீபத்தில் ெசான்ன உண்ைமக் கைத இ . ெசான்னவர்
இலங்ைகக்காரர். இந்த ம த் வ மைனயில் அவர் ேசர்ந்த திதில் அவ க்கு வய
ப்ப இ க்கும். இவாி ம் பார்க்க ஒ சில ஆண் கேள வயதில் த்த அெமாிக்க
ெவள்ைள ெடாக்ட ம் அங்ேக ேவைல பார்த்தார். இந்த அெமாிக்கர் அதி ட்பமான
த்திசா , மயக்கவியல் நி ணர் (anesthesiologist). உலகத்தில் சிறந்த பத்
ெடாக்டர்கைள இந்தத் ைறயில் எண்ணினால் அதில் இவ ம் ஒ வராய் இ ப்பார்.
அப்ப

க ம், திற

ம் ெபற்றவர்.

ஆனால் இவாிடம் மிகப் ெபாிய குைற ஒன்

இ ந்த . யாைர ம் மதிக்கமாட்டார்.

இவ டன் ேவைல ெசய் ம் ெப ம் தகுதி ெபற்ற ெடாக்டர்கைள ம், சகாக்கைள ம்
மிக ம் கீழ்த்தரமாக நடத் வார். இவர் வாயிேல இ ந் ெவளிப்ப ம் வைசச்
ெசாற்கள் ஒ ம த் வ மைனயின் சுவர்க க்குள் ஒ க்கக் கூடாதைவ. சி வயதில்
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இ ந் அவர் ேசர்த் ைவத்த ெகட்ட வார்த்ைதகைள எல்லாம் தயக்கமில்லாமல்
ெவளிேய விட் அந்த இடத்தின் காற்ைற அசுத்தப்ப த் வார். அதி ம் அவ ைடய
எதிராளி ஒ ேவற் நாட்டவனாகேவா அல்ல நிறம் குைறந்தவனாகேவா
இ ந் விட்டால் அவ ைடய ெசாற்பிரேயாகங்கள் இன் ம் ஒ ேமாசமான
ெலவ க்கு கீேழ இறங்கும்.
ஆனால் இ ெவல்லாம் தன் டன் ேவைலெசய் ம் சக ெடாக்டர் களிட ம்,
அ வலகக்காரர்களிட ம்தான். ேநாயாளிகளின் ன்னிைலயில் அவர் குைழவைதக்
கண்ெகாண் பார்க்க
யா . தன் உடம்பில் உள்ள எ ம் கைள எல்லாம்
மறந் ேபாய் ட் ேல விட் விட் வந்த ேபால உடம்ைப நாலாக வைளப்பார்;
ஐந்தாகச் சு க்குவார். வைசபா ம் அேத வாய் காிசனமான கழ் உைரகைள அள்ளி
சும் இலங்ைகக்காரர் இவாிடத்தில் மிக ம் எச்சாிக்ைகயாக இ ப்பார். இவ ைடய
ெசயல்பா கள் அவ க்கு எாிச்சல் த ம். உலகத்தரமான ஒ ம த் வமைனயில்,
பிரமிக்க ைவக்கும் ெதாழில் ேநர்த்திெகாண்ட இந்த ெடாக்டர் ெசய் ம் ேநர்ைமயற்ற
காாியங்கைள அவரால் ாிந் ெகாள்ளேவ
யவில்ைல.
ஒ
ைற இந்த அெமாிக்கர் சாதாரண ரண சிகிச்ைசக்கு வந்த ேநாயாளி ஒ வாிடம்
அந்த வியாதியின் தீவிரத்ைத பத் மடங்கு அதிகமாக விவாித் பய ட் னார். பிறகு
பத் நிமிடம் எ க்கும் சிகிச்ைசக்கு ஒ மணி ேநரம் இ த்ெத த் ேநாயாளிையப்
பிழிந் விட்டார். ேநாயாளியின் ைபயில் பணம் இ ந்தால் அ இவர் ைபக்கு மாற
ேவண் ம். அப்ெபா
தான் தி ப்தி. அவர் அைறக்குள் ஒ ேநாயாளி நடந்
வந்தால் அவர் ஒ பணப்ெபாதி நடந் வ வைதேய காண்பார். ஒ
ைற
இலங்ைகக்காரர் இந்த விஷயத்ைத தயங்கியப எ த்தேபா அெமாிக்கர் மிக ம்
தரக் குைறவாக நடந் ெகாண்டார். 'எட்டாயிரம் ைமல் ரத்தில் இ ந் நீ ப த்
வந்தைத அங்ேகேய ேபாய் பிராக் ஸ் பண் . அைதச் ெசய்ய
யாவிட்டால்
உன் ைடய தா டன் அ வல் பார்த் அைதச் சாிப்ப த் ' என்
ெசான்னார். அதற்குப் பிறகு இலங்ைகக்காரர் தீயாைரக் கண்டால்
என்றமாதிாி ஓ ஒளிந் ெகாள்வார்.

ேயாசைன
ர விலகு

இந்த ெடாக்டாிடம் இன்ெனா பல னம் இ ந்த . ஆடம்பரப் பிாியர். ஒவ்ெவா
வ ட ம் கார் ெமாடல் மாறிய டன் திய கார் வாங்கிவி வார். அ விைல
அதிகமான, மற்றவர்கள் கண்கள் பார்த்

ெபாறாைமப்ப ம்ப

உயர்ரக வாகனமாக

இ க்கும். அவர் அணி ம் ஆைடக ம் அப்ப ேய. ம ப் கள் கைலயாத,
அளெவ த் த் ைதத்த பளபளக்கும் உைடகள்.
அவர் அ வலகத்தில் அவ க்ெகன் பிரத்திேயகமாகச் ெசய்யப் பட்ட சுழல்
நாற்கா ஒன் இ க்கும். ஸ் டன் நாட் ல் இ ந் வர வைழத்த . ெமல் ய
பதப்ப த்தப்பட்ட ெமன்சிவப் ஆட் த்ேதா னால் டப்பட்ட இ க்ைக. ஆசனத்ைத
ம க்க ம், நிமிர்த்த ம், சாிக்க ம் இன்

ம் பல ேகாணங்களில் அைசவதற்கும்
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ஏற்றமாதிாி இவ ைடய உயரத் க்கும், ப ம க்கும் இைசவாகச் ெசய்யப்பட்ட .
அவர் அதில் சில பாைக ேகாணத்தில் சாய்ந்தி ந் ஒ சங்ககாலத் குட்
மன்னன்ேபால ஆட்சி ாிவார்.
சில வ டங்கள் கழித் அவர்கள் ப்பார்ட்ெமண் ல் ஒ க ப் இன ெடாக்ட ம்
ேசர்ந் ெகாண்டார். அந்தக் கணத்தில் இ ந் அெமாிக்க க்கு அந்தக் க ப்
ெடாக்டைர பி க்காமல் ேபான . பலர் ன்னிைலயில் அவைர இழி ப த்திப்
ேபசுவார். அவர் அ க்க
ைள ெசத்தவன், அவன்

உபேயாகிக்கும் வார்த்ைதப் பிரேயாகம் 'brain dead'. 'அவன்
ைள ெசத்தவன்' என்

கா பட திட் வார்.

ஒ நாள் நடந்த சத்திர சிகிச்ைசயின்ேபா அெமாிக்க ெடாக்டாின் ெசய் ைறயில்
உள்ள ஒ தவைற க ப் ெடாக்டர் சுட் க் காட் ய ேபா அ ெப ம்
வாக்குவாதத்தில் ேபாய்
ந்த . க ப் ெடாக்ட ம் விட் க்ெகா க்கவில்ைல.
அப்ெபா
அெமாிக்கர் ெசான்னார், 'மறந் விடாேத! நீ ஆப்பிாிக்காவில் மரத்தில்
ஏ ம்ேபா நான் இங்ேக மயக்கவியல் நி ணனாக பணியாற்றத் ெதாடங்கிவிட்ேடன்.
ஒ நாைளக்கு நீ இந்த ேராட்ைடக் கடக்கும்ேபா உன்ைன ஒ வாகனம்
அ த் விட் ப் ேபாகும். அப்ெபா
உன்ைன எ த் க்ெகாண் இந்த
ஆஸ்பத்திாிக்கு வ வார்கள். அன் பார்த் இங்கு
ட் யில் நான் மட் ேம
இ ப்ேபன். இறந் ேபான உன் ைளைய தி ப்பி மண்ைட ஓட் ல் திணிக்கும்
காாியம் என் ேமற்பார்ைவயிேலேய நடக்கும். என்ைனப் பைகக்காேத. என்ைனப்
பைகக்காேத!' என்

சத்தமிட்டார். பிறகு ஒ மாதிாி அந்த சண்ைட அடங்கிவிட்ட .

இ நடந் ஆ மாதங்கள்கூட ஆகவில்ைல. ஒ நாள்.
இர ப வதற்கு
இன் ம் ஒ மணி ேநரம் இ ந்த . பனி ம் மைழ ம் ேசர்ந் வி ந்த தினம். இந்த
அெமாிக்க ெடாக்டர் எதிர் சாைலக்கு ஒ காாியமாக ேபாவதற்காக ேராட்ைடக்
கடந்தார். அந்தச் சி அவகாசத்தில் எங்கி ந்ேதா விைரந் வந்த ஒ கார் அவைர
அ த் த் க்கி எறிந்த . ஆஸ்பத்திாிக்கு அவைரக் ெகாண் வந்தேபா அங்கு
கடைமயில் இ ந்த க ப் ெடாக்டர்தான். அவர் ைள நி ணர். எவ்வளேவா
யற்சி ெசய் ம் பயனில்ைல. அ பட்டவ க்கு ைளச்சா ஏற்பட் விட்ட .
அதாவ கிட்டத்தட்ட அவர் ஒ தாவரம் மாதிாித்தான். உடம்பில் உயிர் இ ந்த ,
ஆனால் ைளயின் ெசயல்பா நின் விட்ட . சிறி காலம் ெசன் அவர் ஒ
ைள இறந்ேதார் காப்பகத் க்கு மாற்றப்பட்டார். சில வ டங்களில் அங்ேகேய
இறந் ம் ேபானார். இப்ெபா
அந்த ம த் வமைனயின் தைலைமப் ெபா ப்
அந்த க ப் ெடாக்டாிடம்தான். ஸ் டனில் இ ந்

வரவைழக்கப் ெபற்ற, பல

ேகாணங்களில் ம க்க ம், சாிக்க ம், சாய்ந் ம் ெகா க்க ம் பழக்கப்பட்ட அந்த
சுழல் நாற்கா யில் அமர்ந் ேவைல ெசய்வ அந்த இலங்ைகக்காரர்.
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