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அபிதா (நாவல்)
ஆசிாியர்: லா. ச. ராமாமி தம்
Source:
அபிதா (நாவல்)
லா.ச. ராமாமி தம்
வானதி பதிப்பகம்
13, தீனதயா

ெத , தி. நகர், ெசன்ைன - 17

தற் பதிப் ,

சம்பர் 1992

அச்சிட்ேடார்:

ப்ரேமஸ்வாி பிரஸ்,

49, காரணீஸ்வரர் ேகாயில் ெத , மயிலாப் ர், ெசன்ைன - 600 004--சமர்ப்பணம் : ைஹமவதிக்கு
--அம்பாளின் பல நாமங்களில் அபிதகுசாம்பா
இட்

க்கு ேநர்த்தமிழ் உண்ண ைலயப்பன்

அைழக்கும் வழக்கில் ெபயர் அபிதாவாய்க் கு கியபின், அபிதா= ஸ்பாிக்காத

ஸ்பாிசிக்க இயலாத, என்கிற அர்த்தத்ைத நாேன வரவழித் க் ெகாண்ேடன்.
லா.ச. ரா.
-------------------அபிதா - 1
வண் யின் கதிேவகத்தில் எதிர்வண் கள் ேமேலேய சாிந்

வி ம் ேபால் கடந்தன.

மில்களின் ராக்ஷஸப் ைகப் ேபாக்கிகள், மில் காம்ப ண் ல் நிலக்காி மைலகள்,
ரயில் திடீெரன இறங்கும் பள்ளத் தாக்குகள், உடேன ெதாத்திக் ெகாண்
சாி கள், மைலகள், மைலையக் குைடந்

சுரங்கங்கள், சுரங்கத் ள்

ஏ ம்

ைழந்த ம்

ஓட்டச் சத்தம் அன்றி மற்றைனத் ம் அத ள் ழ்கிப் ேபான காாி ள்,
சுரங்கத்தினின் ம் ெவளிப்பட்ட ம் கண்ைண உ த்திக் ெகாண் ெப கும் ஒளி
ழ்ச்சி, அகன்ற ைமதானங்கள், அடர்ந்த கா கள், கா களில் ேம ம் மான்
கூட்டங்கள் தைல நிமிர்ைகயில் ேமேல கிைள பிாிந்த ெகாம் கள், கட்டான்
கட்டானாய் வண் ேவகத்தில் கம் தி ம் ம் வயல்களில் பயிர்களின் பச்ைச ந வில்
சிவப் ம் மஞ்ச

ம் ெவள்ைள ம் உதா மாய் ஆண் ெபண்களின் ஆைடகள், கூந்தல்

ச்சுகள், ெகாண்ைடகள், வானில் பகல்

ரா சூர்யசக்கரம் உ

உ ண்ட

பாைதயில் ைளத் ப் ப த் ப் பல ரங்குகளில் சாய்ந்த ஒளிக்கதிர்கள், லவியில்
மிையக் கவ்விக் க த் ேமல் கவிந்த வான்கவானில் சிந்திய விந் ெவனக் கட் ய

3
நக்ஷத்ரக் கூ கள், ேநரம் திர்ந் எ ந் ேதாப் களிைடேய எங்க டன் கூடேவ
குதித் ஓ வ ம் நிலா திடீெரனக் கிைளகளின் சிக்க னின் வி ெபற் ஆகாய
தியில் உ ண்ட ம் பாலத்த யில் உ விவிட்ட ஜல ஜாிைகயின் தகதகப் , 'தி ம்
தி ம்' என அதிர்ந்

ெகாண்

- இத்தைன ம் ேகாத்

ஊ

எங்கைளக் கடக்கும் பாலங்களின் இ ம் த்
விய உள்சரடாய் வண் யின் ெப

ச்சு; ஒ

லங்க சமயம்

அதன் ஊதல் உவைகயின் எக்காளம்; ஒ சமயம் ேவகத்தின் ெவற்றிப் பிளி ;
ம சமயம் அ இ த் ச் ெசல் ம் சி உலகத்தின் சுைம கனத்தினின் இ த்த
பாகாய், அ

ெசல்

மிடம் ேச ம் வைர, அதன் கர்ப்பத்தில் தாங்கிய அத்தைன

மக்களின் அவரவர் விதியின் தனித்தனி சஞ்சலங்கள், பிாிகள் ஒன்
தீனக்குரல் சாவித்ாி

கம்

திாித்த ஓலக்குரல்

ரா விழிவட்டம்.

ந்தாநாளிரவி
ெகாண் விட்டாள்.

ந்ேத பச்ைசக் குழந்ைத மாதிாி ஜன்னேலாரத்ைதப் பி த் க்

அவைளப் பார்த்தால் ஒ பக்கம் சிாிப் வ கிற . அடக்கிக் ெகாள்கிேறன். வல
ெபாட் ல் அைட நைர ேதாய்ந்தி க்கிற . (நைரைய ஒப் க் ெகாள்ள மாட்டாள்.
" சணிக்காய் ந க்கிய ைகேயா நிைன மறதியா ெதாட் ண் ட்ேடன்."
இன்ெனா சமயம் அ ேவ ேதைனத் ெதாட்ட ைகயாக மாறிவி ம்.) ெகாஞ்ச
நாளாகேவ இட கண்ணில் நீர் வ கிற . கண்ணா ேபாட் க் ெகாள்ள
ம க்கிறாள். கம் ெகட் வி மாம்.
"அப்ப

ஒ

கண் அவிஞ்சு ேபானால் இன்ெனாண்

ேபாச்சுன்னா, ைகையப் பி ச்சு, அைழச்சுண்

இ க்கு. அ

ேபாய், 'இ தாண்

ம்

தாஜ்மஹால்',

'இ தான் காஞ்சி ரம் ைகலாசநாதர் ேகாவில்', 'இ தான் அகண்ட காேவாி', 'இ தான்
நம்

ர்விகம், ெசாந்த மண்ைணத் ெதாட் க் கண்ணில் ஒத்திக்ேகா, வாயில் கூட

ெகாஞ்சம் அள்ளிப் ேபாட் க்ேகா'ன்

அப் றமாவ

இடம் இடமா அைழச்சுண்

ேபாய்க் காண்பிக்க நீங்கள் இ க்ேகள். இல்ைலயா? அப்ப
இல்லாட்டா

ஒ

ெகா ப்பிைன

ம் ேபாற . கால யில் கல் த க்கினால் பி ச்சுக்க மாட்ேடளா? ஏன்

சும்மாயி க்ேகள்? 'ஆஹா அ க்ெகன்ன?'ன்
வாயைடச்சுப் ேபாச்சா?

ெமப் க்ேக

ஷாேள இப்ப த்தான்" - என்

ேபாய்
த் , க்ைகச் சிந்தி, உறிஞ்சி, சி சி த்
ஓய்ந் வி வாள்.

ம் ெசால்லக் கூட
எங்ேக

ம் ெகாண்

அ த்தாற்ேபால் சிாித் த் தாேன
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"ஆமாம், நான் இப்ப ெயல்லாம் இல்லாட்டா நீங்கள் எனக்குக் கட் யி க்கும்
அசட் ப் பட்டத்ைத எப்ப

நிைல நாட் க்கற ?"

பாவம், அவள் ஆத்திரப்ப வதில் ஆச்சர்யமில்ைல. நானாவ வியாபார நிமித்தமாய்
சுற் வட்டாரம் ேபாய் மீள்வ ண் . பிரயாணத் க்ேக அவ க்கு வாய்ப்பில்ைல.
எங்க க்கு உற கள், ேவண் யவர் ேவண்டாதவர் எல்ேலா ம் எங்கைளச் சுற்றிேய
இ ந் விட்டார்கள். அத்தைன ேப ம் அவைளச் சார்ந்தவர்கேள. பிைழப்ைபத் ேத
ரேதசம் வந் விட்ட இடத்தில் எனக்ெகன் தனியாகத் தாயாதிகைள ைளக்க
ைவக்க

மா?

கண்டேத காக்ஷி
ெகாண்டேத ேகாலம்
வந்தேத லாபம்
இன்

இப்ப ப் ேபாச்சா?

நாைள என்னவாகுேமா?
என ேநரத்ைதக் காசாக எண்ணி எண்ணிக் கழித்த அந்நாளில் :
"அேதா அந்த

ட் ல் இன்

சமாராதைன"

"இந்தக் ேகாவி ல் உச்சி ேவைளக்கு உண்ைடக் கட் "
என்

எனக்குக் ைகஜாைடயாகேவ வயிற் க்கு வழிகாட் யவன் எவனாயி

ம்

அவன் வய க்கு என் வய ஏற்ப என் அண்ணேனா தம்பிேயா; தாகத் க்குத்
தவிக்ைகயில் ஏந்திய ைகயில் கிண்
க்கு வழிேயா குடத் வாய் வழிேயா ஜலம்
வார்த்தவள் என் தங்ைகேயா, தாேயா.
ேபான திதில் நாட்கள் இப்ப க் கழிந்த ஒ

வாரத் ள் ஒ

ஈரத் ணி, கண்ணில் உசிைர ைவத் க் ெகாண்
அண்ணாந்

நாள் வயிற்றில்

சத்திரத் த் திண்ைணயில்

ப த் , கூைர விட்டத்தில், என் கண்

க்குத் ெதாியாமல், கண்ணில்

நிற்கும் உசி க்கு மட் ம் ெதாி ம் என் விதிேயட்ைடப் ப த் க் ெகாண்
ெமனக்ெகட் காைர நி த்தியிறங்கி என்னிடம் வந் :
"யாரப்பா நீ?

கத்தில் காேவாித் தண் ெதளிந்

நிக்கறேத!" என்

க்ைகயில்,

தாேன ேபச்சுத்

ெதா த் , விவரம் வாங்கிக் ெகாண் , "சாி சாி - இேதா என் பி ெனஸ் விலாசம்;
நாைளக் காைல பத் மணிக்கு வந் ேசர்" என் உத்திேயாகம் தந்தவன் கட ள்.
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தலாளி ெசாற்ப வர ெசல க்கு இரண்
இரண் ேம அவ க்குப் பி த்தி ந்த .
சு ட் ன

ேபாக, சுரண் ன

கணக்கு எ தினா

ேபாக, எஞ்சிய

கணக்கில் லாபம் ெப கி, நாளைடவில் லாபம்,
லாபம் திகட்டல் தட் ன பிறகு, நஷ்டெமன்ப

அச

ம் என் கணக்கு

க்கு லாபம் என்கிற

தைல வி ங்கிய பின், லாபத்திற்கு
லாபத்தில் நஷ்டம்தான்.

ஆனால் அந்த ம ஷன் ெதாட்டெதல்லாம் ெபான். ெசல்வ ம் இ க்குமிடத்தில்
தான் ேசர்ந் ெகாண்
க்கும் என்ப அ பவ சு. அவ க்குக் குைறவில்ைல.
அதனால் எனக்கும் குைறயில்ைல.
ஒெரா

சமயம் எனக்குத் ேதான் வ ண் , அன்

பட் னியில் சத்திரத் த்

திண்ைணயில் அண்ணாந் ப த் விட்டத்தில் என் விதிேயட்ைடச் சாியாகத்தான்,
என்ைன அறியாமேல ப த்தி க்கிேறன்.
விளக்குக்கு ஏற்றினால் ெவளிச்சம்.
ஆனால் வி

என்னேவா ேவைளயில் தான்.

பிறகு ஒ நாள் மாைல, என்ைன அவர் ட் க்குக் கூட் ப் ேபாய், ஊஞ்ச ல்
தனக்குச் சாியாக உட்கார ைவத் க் ெகாண் :
"சாவித்ாீ!

பன் ெகாண்

வா!" என்

அைழத்

அவள் வந்த ம்:

"சாவித்ாீ, நமஸ்காரம் பண் . பின்னால் இவன் உனக்குத் ேதாப் க் கரணம்
ேபாட்டால் அ இவன் தைலெய த் . இப்ேபா நீ நமஸ்காரம் பண் வ தான்
ைற. என்னப்பா, உனக்கு 'ஷாக்'கா? நான் 'பி

ெனஸ்' பண்றேத இப்ப த்தான்.

சம்பந்தம் பண்ற ஒ ெபாிய 'பி ெனஸ் டீல்' தான். உன் குலம், ேகாத்ரம் உன்ைனக்
ேகட் நான் ெதாிஞ்சுக்க ேவண்டாம். என் ெபண்ைண உனக்குக் ெகா க்க இந்த
ெரண் வ ஷமா உன்ைனப் பற்றி எனக்குத் ெதாிஞ்ச ேபா ம். எல்லாேம ெதாிந்த
வைரக்கும் தாேன! மிச்செமல்லாம் ணிச்சல்தான். வாழ்க்ைகயின் நியதிேய ணிச்சல்
தான். என் ெபண் க்குத் தாயில்லாக் குைற ஒன் தவிர ேவ ெப ங்குைற யா ம்
ெசால் விட

யா . பணக்காரப் ெபண்

க்கு, பாிசாரகன் ேபாட் க் ெகா த்த

காப்பிைய ெவள்ளி டம்ளாில் ஆற்றிக் ெகா க்கத்தான் ெதாி ம், ேவெறாண்
ெதாியா

என்

நீ எண்ணாேத. வற்றல் குழம் , நாக்கு ஒட் க்கச் ெசவக்க,

ம்
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உணக்ைகயா சாவித்ாி நன்னா பண் வாள். வற்றல் குழம் ம் சுட்ட அப்பளா ம் நம்
சீைமக் குலெதய்வம். வி ந் சாப்பாட்ைடெயல்லாம் அதன் கா ல் கட் ய க்க
ேவண் ம். எல்லா வி ந் க்கும் ம ந்

அ ேவ வி ந் . என்ன ெசால்கிறாய்?"

"இன்னிக்கும் வத்தல் குழம் தான்!" சாவித்ாி ைக ெகாட் ச் சிாித்தாள். அவள் சிாிப்
விளிம் உைடந்த சிாிப் . அவள் பற்கள் பளீாிட்டன. ("சாதாரண ெநல் உமிையச்
சுட் க் காிப்ெபா தான். ஆண்கள் நீங்கள் ெகாண்டா ம் ேபஸ்ட் அல்ல. ேபஸ்ட் க்கு
எனக்குப் ெபா ைம கிைடயா .") சிாிக்ைகயில்
வ ந வில் க்குத் தண்
சு ங்கிற் .
"உங்கள் மாப்பிள்ைள வரப்ேபாறார்

என்னிடம் ஒ

வார்த்ைத

ன் கூட் ச்

ெசான்ேனளா? இேதா ஒ நிமிஷம் ெபா த் க்ேகாங்ேகா. நாம் ேபசிண்
க்கற
ேநரத் க்கு சர்க்கைர ம் சாத ம் நிமிஷமா கைரஞ்சு ம். ட் க்குப் ெபண் ம்
நாேன, ெபண்ைணப் ெபத்தவ

ம் நாேனன்

இ க்கு; நான் என்ன பண்ண

ம்?

அப்பாேவ எப்ப ேம இப்ப த்தான்! ஆனால் நான் தனியா ெசால்ல என்ன இ க்கு?
அவர் சுபாவம் இத்தைன நாளில் உங்க க்ேக ெதாிஞ்சி க்குேம!"
மனம்விட்ட அவள் சிாிப்பில், என்

டன் அவள் உடேன ேநாிைடயாகக் ெகாண்ட

சகஜத்தில், எனக்குத் தன் சம்மதத்ைதத் ெதாிவித்த

ைறயில், அவள் ெபண்ைமக்குப்

பங்கம் கற்பிக்கும் ப யில்ைல. அவள் ெசான்னப , அவள் சூழ்நிைல அப்ப .
ஆனால் சாவித்ாி ஒன் ம் ேசாைடயில்ைல. அவள் தனியழகு ஏ ம் ெசய்
ெகாள்ளவில்ைல.
ஆனால் ெசல்வத் க்ேக ஒ

கைள ண் .

பிறவியிேலேய வளத் க்கு ஒ

ேதாரைண உண் .

உத்ேயாகம் தந்தவன் கட ள்.
ெபண்ைணத் தந்தவன் மாமனார்.
மாமனாரானேதாடல்லாமல், அந்தச் சு க்கில், அேத சாக்கில், பாட்டாளியி
வியாபாரத்தில் என்ைனத் தன்ேனா
எங்க

கூட்டாளியாக ம் ஆக்கிக் ெகாண்ட பின்,

க்குக் கண் மைறவாக, ஆனால் தவறாமல் எங்கள் கா

ப ம்ப

எனக்கு

ந்
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double event என, சிப்பந்திகளிைடேய ேபர் வழங்கலாயிற் .

தலாளிக்கு

மாப்பிள்ைள, ெசாத் க்கும் தத் .
ஆனால் அவர்கள் ஆத்திரத்தில் ஆச்சாியமில்ைல. என் அதிர்ஷ்டம் எனக்ேக
பிரமிப்பாயி க்கிறேத! கண் கூடாக நடப்ப ெகாண்ேட கைத
எ தியாகிறெதன்றா ம் கைதயில் ப ப்ப அ பவமாக நிகழ்ந்தி ல், அ
சமாதானமாவதில்ைல. அதில் கைதயின் இன்பமில்ைல. ஒ தி சான பீதிதான்
ெதாிகிற . எந்தச் சமயம் கன கைலந் எப்ேபா நனவில் விழிப்ேபா எனக் கன
கைல ம் சமயத்திற்கஞ்சி நனைவ நாேன எதிர்ெகாள்ளக் கண்ைணக் கசக்கிக்
ெகாள்கிேறன். ஆனால் நான் காண்பதாக நிைனத் க் ெகாள் ம் கனேவதான் நான்
கண்விழித்த நன எனத் ெதளியத் ெதளியக் குழப்பம் தான் கூ கிற .
மணமான திதில் சாவித்ாி என்ைனயைடயத் தான் தான் அதிர்ஷ்டசா
ெசால் க் ெகாள்

ம் ேபா

எனக்கு ஒ

என்

ேகள்வி. அவள் ேபச்சில் உபசாரம் எவ்வள ,

உண்ைம எவ்வள ?
உண்ைமயில் ேக யா?
உண்ைமேய ேக தானா?
ராஜா மணந்த பிச்ைசக்காாி ராணியாகிவிடலாம்.
ஆனால் ராணி மணந்த ஏைழ, ராஜா இல்ைல, என் ம் அவன் பிரைஜதான்.
இப்ப எனக்குத் ேதான்றக் காரணம் என் சந்ேதக மனப்பான்ைமதாேனா, அல்ல
ராணிைய மணக்கும் உச்சத் க்கு உயர்ந்த பின் அதனாேலேய ேநர்ந்த
உச்சக்குைலேவா, அல்ல என் வ ைம நிைன களி

ந்

ற்றி

ம் எனக்கு

வி தைலயில்ைலேயா, அல்ல என் சிப்பந்திகளின் மைற கமான ஏளனேமா இைவெயல்லாேம ேசர்ந்தேதா - நிச்சயமாகத் ெதாியா . ஆனால் ஒன்
ாிந்த .
நாளைடவில், எங்ேகா நிைனப்பின் அ வாரத்தில் மனம் கசந்த .
என் வாழ்க்ைக கு க்குசந்தில்
தலாளி மகைள மணந்த
பறிேபான உணர் .

ைழந்

தன் பாட்ைட தப்பி விட்ட .

லம், எங்ேகா, ஏேதா

ைறயில், என் நாணயம்
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குளிக்கப் ேபான இடத்தில், குளத்தில்
ந வி விட்டாற்ேபால்.
பி படாத தா
காட்டா

ழ்கின சமயத்தில், விர

ந்

ேமாதிரம்

இந்தக் கசப் , ாியாத ேகாபம், இனம் ெதாியாத ஏக்கம், காரணம்

ஏய்க்க ஏய்க்க, அதன்

ட்டம் மட் ம் எங்கள் உறவில் கவிந்த .

அற்ப விஷயத்தில் தான் ஆரம்பிக்கும். அ ெய த் க் ெகா த்தவன்
நானாேவயி ப்ேபன். ஒ

ெசால்

க்கு எதிர்ச் ெசால் ஒன்ப

ெசால்; ப ப்ப யாக

ஏ ம் வார்த்ைதத் த ப்பில், சண்ைடயின் காரணம் மறந் ேபாய் ெவற்றிக் ெகா
கைடசி வார்த்ைத யா க்கு எ ம் றாப் த்தான் மிச்சம்.
ஆனால் சாவித்ாியிடம் ஒ

குணம். அவள் கசப்பற்றவள். அவள் don't care மாஸ்டர்.

வார்த்ைதகைளக் ெகாட் விட் ேகாபத்தி
ந் வி தைல கண் , ேநர்ந்தைத
நிமிஷமாக மறந் உடேன கலகலப்பாகி வி வாள். மறதி அவள் ெவற்றி. அவள்
உயர்ந்த சரக்குத்தான் எ ம் இந்த உள் ணர்ேவ என் ேவதைன. க த்த
பற்களிைடயில் ெசால்லத்தகாத வார்த்ைதகள் நாக்கு னியில் எனக்குத் தவிக்கும்.
இ
ம் மின்ன ம் அ த் த் தடதடெவன மைழ. சண்ைடப் ேபாலேவ
சமரஸத்தி ம் அவள் தான் தல். ஆனால் பாம் க்குப் படம் ப த்ததால் அதன்
ேகாபம் தணிந்தெதன் அர்த்தமில்ைல. சீற்றத்தின் வா ல் ெதாத்தி வந்த எங்கள்
சமாதான ம் ர்க்கம்தான். உண்ைமயில் அ சமாதானம் அன் . ெவட்கம் ெகட்ட
இளைம ெவறி. அப்பட்டமான சுயநலத்தின் சிகரம். சண்ைட வழி நிைற காணாத
வஞ்சம் சைத லம் ேத ம் வ கால். ஊன்ெவறி தணிந்த ம் ம ப
ம்
தைலகாட் வ அவரவர் தனித்தனி எ ம் உண்ைமதான். ெதளிந்ததனாலாய பயன்
கசப் த்தான்.
ஒ கூட் ல் இ
கள் வைளயவந்தன. ஒன்ைறெயான் கவ்விக் கிழித் க்
ெகாண் ஒன்றில் ஒன்
ைதந் ஒ பந்தாகி உ ள்ைகயில் எந்த சமயம்
சண்ைடயி
ந் சமாதானம், சமாதானத்தி
அறியா. லக் கு ரத்தின் இ விள்ளல்கள்.
இம்மாதிாி
"ஒ

ரட்

ந்

சண்ைடெயன்

ேவைளகளின் அசதியின் இன்ப மயக்கத்தில்

குழந்ைதயி ந்தால் நமக்குள் இவ்வள

"அ ஒண் தான் குைறச்சல். எங்களால்
குழந்ைத ெப தல் ஒன் தாேன!"

அைவகேள

னகுவாள்.

ேவற் ைம யி க்குமா?"
யாமல் உங்களால்

ந்த

இந்தக்
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அவள் எ ந்

உட்கா வாள். ம ப

ம் எங்கைளச் சூழ்ந்த அந்தரம் சி ர்க்கும்.

"எங்கள் வர்க்கத்ைத நீங்கள் பழிப்பதன் அர்த்தம் என்ன? உங்கள் அம்மாயில்லாமல்
உலகத்தில் நீங்கள் ேநராேவ entryயா? அவதார

ஷனாக்கும்!"

பதில் ேபச இயலாமல் எனக்கு வாயைடத் வி ம்.
என் தாைய நான் அறிேயன். ேதாய்ப்பதற்குத் ணிையச் சு ட் க் ெகாண்
வாய்க்கா க்குச் ெசன்றவள் உச்சிேவைள தாண்
ம் தி ம்பவில்ைல.
ஊெரல்லாம் ேத விட் , பிறகு கழனிக்காட் ல்
உடைலத் க்கிக் ெகாண் வந்தார்களாம்.

ர

கிணற்றில் கண்ெட த்

எங்கள் ஊாில் ெபண்கள் ேகணியில் இறங்கிக் குளிப்ப ண் .
ஆனால் என் தாய்க்குப் பழக்கமில்ைல. அவ
நா

ேபர் நா

க்கு நீச்ச

ம் ெதாியா .

விதமாகப் ேபசிக் ெகாண்டனர்.

வயிற்றில் நான் நா மாதப் ச்சியாயி க்ைகயில், ந நிசியில் எல்ேலா ம்
அயர்ந்
ங்கிக் ெகாண்
க்ைகயில் அம்மாவின் ைக வைளயைலக் கழற்றிக்
ெகாண் ஓ விட்ட என் அப்பன், நான் பிறந்
தி ம்பவில்ைல.

மாதம் பத்தாகி ம் இன்

ம்

"தாம் லம் மாற்றிக்கு ன் என்ைன ஒ வார்த்ைத கலந்தி ந்தால் நான்
த த்தி ப்ேபேன" எனத் தவித்தவர் எத்தைன ேபர்!
"எல்லாம் ெசால் க்க ேவண் ய தான்! ஏைழ ெசால் அம்பலத்திேல மா?" என்
ஒ ெபா மல்.
"நமக்ேகன் பா ! ஆயிரம் ெபாய்ையச் ெசால் ேய ம் ஒ க யாணத்ைதப்
பண் ன் சாஸ்திரேம கட்டைளயிட்
க்கு!" இப்ப ஒ சுக்ஷி த மம் ேபசிற் .
"எப்ப ேம இப்ப ேய இ க்குமா? ஒ
ச்ைசப் ேபாட் ெவச்சால் ைபயன்
தி ந்தி வான் பார்த்ேதாம். மைறச்சு ெவச்சுப் பண்ணிட்ேடாம் எங்கைளக் குத்தம்
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ெசால்ற நாக்கு அ கித்தான் ேபாக ம். ைபயன் இ வைர எங்கள்
கண்ெணதிாிலாவ உலாவிண்
ந்தான். ெபாண்
எங்கள் ட்ைடக் கால் மிதிச்ச
ேவைள த க்ேக ேமாசம் வந்தாச்சு" என் பிள்ைள ட்டார் லம்பினர்.
"இல்லாட்டா உங்கள் அந்தஸ் க்கு இ க்கு ேமல் ஒஸ்தி என்ன எதிர்பார்த்ேதள்
ெசால் ங்கேளன்! ேகட் த்தான் ெதாிஞ்சுக்கேறேன!" என ேந க்கு ேநேர சவால்
சிலர்.
"இந்தா நீ ெரண் மாதம் ெவச்சுக்ேகா. அப் றம் கூடப் பிறந்த ேதாஷம் ஒ மாஸம்
என்கிட்ேட இ க்கட் ம். அப் றம் கைடக்குட் நம்ைமவிடப் பச்ைசயா வாழறான்.
அவன் ஆ மாஸம் ேபாடட் ேம! அப் றம் வ ஷம்
யற க்குள் ம சுத் க்கு
நம்மிடம் வந் டப் ேபாறாள்! சும்மாவா ேபாடப் ேபாறான்? அவ

க்கு வாய்ச்சவள்

ேலசுப்பட்டவளா 'ேடப்பா!' விழி நரம்பி
ந் நார் உாிச்சுத்தாேன தன் குழந்ைத
குட் க க்குச் சட்ைட க னி
ந் ெதறிச்சுப் ேபான ெபாத்தாைனத் ைதப்பாள்!"
உடன்பிறந்தான்மார்கள் இப்ப

இட்ட பிச்ைச ம் விட்ட ஏல மாய் பிைழப்

ஆனபின்னர், என்னதான் சைதத்த ப்பானா

ம் ஒ நாள் இல்லாவிட்டால் ஒ நாள்

எந்தச் ெசால் - எந்தத் ேதாளி ப் - எந்த ஏளனப் ன்னைக எப்ப த் ைதத்தேதா?
ஏற்ெகனேவ விளிம்பில் ந ங்கிக் ெகாண்
க்கும் கனத்ைத இப் றேமா அப் றேமா
தள்ளிவிட ' ' என்
நா

ேபர் நா

வாயால் ஒ

ஊதேல ேபா ம்.

விதமாகச் ெசால் க் ெகாண்டனர்.

பழசு நிைனவில் படெம க்ைகயில் காரணமற்ற ேகாபத்தில் காரணமிழப்ேபன்.
"என் தாைய நீ ஒன் ம் ெசால்லேவண் யதில்ைல!" சீ ேவன்.
"இ க்ேக உங்க க்கு இப்ப ப் ெபாத் க்கறேத! என் வயிற்றில் பிறக்கப் ேபாகும்
பிள்ைளக்கும் அவன் தாயாைர நீங்கள் பழித்தால் அப்ப த்தாேன இ க்கும்!"
ஆச்சாியத் டன் எ ந்
பதிலாய்:
"பிறந்தால் - என்
இரண்

வழியி

உட்கார்ந்ேதன். என் கண்களில் ேதான்றிய வினா க்குப்

அர்த்தம்" என்பாள். அதில் என்ன தி ப்திேயா?
ம் வி த்தியிலாத வம்சம்.
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ஜன்னல் வழி உள்வழிந்த நிலெவாளியில் ஆள் உயரப் படத்தினின்

அவள் தந்ைத

கம் என்ைனக் க க்கும். எனக்கு உடல், மண்ைடெயல்லாம் கு கு க்கும். ஆள்
ேபா ம், படத்தி

ந்

என்ைனக் கண்காணிப் .

படத்ைத எங்கள் அைறயி
விட்டாள்.

ந்

அப் றப்ப த்த அவள் அ ேயா

"உங்கைள அவர் என்ன ெசய்தார்? ஏன், தன் ெபண், பங்கு, ெசாத்
உங்க
"ஏன்,

க்ேக ெகா த்

ம த்

எல்லாத்ைத ம்

விட் ப் ேபான குத்தமா?"

ந்தால் தன்ேனா

எ த் க் ெகாண்

ேபாகட் ேம!"

"இந்த மட் ம் கண் பி ச்சு ெசால் ட்ேடேள! நன்றிெயன்
நம்மி வ க்குேம இ க்கட் ம்."

ஒன்

"நல்ெலண்ணங்கள், உணர் கள் எல்லாேம உனக்குத் தாேன பிறவியிேலேய
சாஸனம், எனக்ேக ? அப்பா ேமல் பக்தியில் கால்வாசி, ெகாண்டவன் ேமல்
இ ந்தால் நம் வாழ்க்ைக எப்பேவா உ ப்பட்
க்கும்."
"ஏன் இப்ப

விஷமா கக்கேறள்? பக்திெயன்

என் தந்ைதைய நான் ம த்
உடேன ம ப

என்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கேறள்?

விட்டால் உங்களிடம் பக்தி கூ விட்டதா?"

ம் சண்ைட.

ேபச்சுக்குப் ேபச்சு பதி க்கு என் வாைய அைடக்கும் ேகள்விகள் அவளிடம்
எப்ப மி ந்த தான் என்
க்கம்.
யல் கைடந்த கட ல் கட் மரம் அைல ச்சியின்

ைர கக்க ன் ேமல் சவாாி

ெசய்தால் என்ன, அைலயிறங்கி மிதந்தால் என்ன? அைல ஓய்வ

என்பதில்ைல.

அடக்கி அடக்கித் திமிறத் தவித்த என் சீற்றத்தின் எதிெரா யாய், தாழ்வாரத்தில்
மைழச்சாரல் சாட்ைட சுகிற . ஜன்னல் கண்ணா யில் தாைர வழிந்த
வண்ணம்தான். ெவய்யில் பார்த் நாள் ணாயிற் . அைறயில் சுவர்கள் ஒட் ய
ைலகளில் பக ேலேய இ ள் ேதக்கத்தில் அவரவர் மனநிைலக்ேகற்ப, உ வங்கள்,
கங்கள், ெப ம் வாய்கள்,
விழிகள், க்கங்கள் திரண் தம் ரஹஸ்யங்கள்,
அவஸ்ைதகள் ஏேதேதா தம் ஊைமயில் ெவளியிட யன்றன. அைவகளின் காலம்
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கடந்த ஏக்கம் ெநஞ்சில் வண்டல் இறங்குைகயில் தாெளாணா அ ப்பாரம் மார்ைப
அ த் கிற .
ஜன்ன க்கு ெவளிேய, இன் ம் ஒ ெப ம் உைடப் க்கு ஸ்திப்பாய் ஒ
ேமகத்திரள் குைமகிற . இந்தப் பக்கேம இைடநிைலெயன்பேத கிைடயா . மைழ
ெபய்தால் ப்ரளயம். ெவய்யில் காய்ந்தால் sunstrokeதான்.
ெம குவர்த்தி டன் சாவித்ாி அைற ள் வ கிறாள். ேநற்றிரேவ மின்சாரம்
ேதாற் விட்ட .
என்
வங்களின் கீழி ந் அவைள ேநாக்குகிேறன். அவள் ைகயில் பி த்த
ெம குவர்த்தியின் சுடாில் அவள் கம் ேராஜாவின் ெசவ்விதழில் ஏற்றிக்
ெகாண்

க்கிற . எ ப்பான

உறங்குகின்றன. ந
இ ம ங்கி

வகி

க்கின் கீழ், உத கள் சிற்பச் ெச க்க ல் அைமதியாக
ந்

கூந்தல் வங்கி வங்கியாய், நீர் ழ்ச்சி ேபால்

ம் இறங்குகிற . அவள் உ த்திய மஞ்சள் 'ேஸட் ன்' ேசைல,

அங்கத்திரட்சிகள் ேமல் பா ம் அைலகளில், இந்த க்கால் இ ள், மிச்சம் கால்
ஒளியாட்டத்தில்
க்ேகா கள் பிறந் விைளயா கின்றன.
ஜன்னல் கட்ைடேமல் ெம கின் உ க்ைக இரண் ெசாட் ெசாட் அதன் ேமல்
வத்திைய நட் விட் நகர்கிறாள். அவள் நிழல் ெபாிதாய்ச் சுவைர ஆள்கிற .
சாவித்ாியின் உடல்வாகும் சற் வாளிப் த்தான்.
என் கால யில் தைரயில் அமர்கிறாள்.
.
ைகைய எ க்கா

வைரந்த ஒேர ேகாட் ன் வைள

அவள் உ வம், எனக்கு விட் ச் ெசால்ல இயலா ஏேதா

ெநளியான ஓட்டம்ேபால்
ைறயில், ெம குவர்த்திச்

சுடெராளியில் இந்த அைறயின் ேதாற்றத் டன் - ஏன், இந்த ேவனிேலாேடேய
இைழந்தி க்கிற . நாங்கேள இந்த சமயத்தின் ஓவியத்தின் வண்ணக் குைழவில்
கலந் , ஓவியம் உயி டன் மிளிர்வதாய்த் ேதான்றிற் . அ ர்வமான அைமதி எங்கள்
ேமல் இறங்கிற் . அதன் இதைவ ஸ்பாிச ர்வமாகேவ உணர
ம் ேபால்
அத்தைன ெமத் .
ம் ஆ ம், பாம் ம் இைர ம், சாவித்ாி ம் நா
சமயத் க்கு சமாதானம்.

ம் இந்த

ேசாகச் சாைய படர்ந் கவித்வம் நிைறந் ெநஞ்சில் பா ம் இந்த அ வியின்
கைரயில் எத்தைன ேநரம் இப்ப ேய அமர்ந்தி ந்ேதாேமா!
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ய ன் ைமயம் அைமதி.
ஜன்னல் கண்ணா ேமல் மைழ தாைர வழிந்த வண்ணமி ந்த .
சகுந்தைலயின் கண்ணீர்.
"பளிச்" "பளிச்" மின்னல் ேபால் வ

ெகா பிாிந்

மார் ள் பாய்ந்த . மாைரப்

பி த் க் ெகாண்ேடன். ப்ராணன் ேபாய்வி ம் வ . ப்ராணன் ேபாய்விடாதா?
"என்ன ேயாசைன?" சாவித்ாியின் குரல் எங்கி ந்ேதா வந்த . "என்ன என்னேவா
ேபா

க்ேகள்? எைத நிைனச்சுண்

க்ேகள்?"

"கர மைல" என்ேறன். ெதாண்ைட கம்மிற் . வார்த்ைத என்னிடமி ந்
ெகாண் வந்த .
"கர மைலயா?" அவள்
"நான் எங்கி ந்

பி ங்கிக்

வங்கள் ேகள்வியில் ெநறிந்தன.

இங்கு வந்ேதேனா அந்த இடம்" சுதாாித் க் ெகாண்ேடன்.

எனக்ேக ஆச்சாியமாயி ந்த . என்

வாழ்ைவப் பற்றிக் ெகாள்

ம்பா ல், பற்றிய

பின் ேமல் படர்ந்த பாசியில், எத்தைன வ டங்களின் ைதவின் அ யினின்
கர மைல இப்ேபா எ ந்த !
"கர மைல என்ப ஒ குன் . குன்றின் ெபயேர ஊ க்கு. கர
ெகாண்
ப்ப ேபால் குன்றின் உ வம்."

நின்

"ஓ!"
கர மைலயின் நிைனப் டன் சாவித்ாிையப் பார்க்ைகயில் யாேரா அன்னியைளப்
பார்ப்ப ேபால் இ ந்த . க்கத்திேலேய நடந் வந் திக்குத் ெதாியா இடத்தில்
விழித் க் ெகாண்டாற் ேபால். யார் இவள்? ஓ, கு க்ேக
"ஏன் ஒ

மாதிாியா இ க்ேகள்?"

"இ க்ேகனா என்ன?"

ைளத்த மைனவியல்லவா?
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திடீெரன என் பக்கமாய்ச் சாய்ந்

என் கால்கைள அைணத் க் ெகாண்டாள்.

"இந்த சமயம் நீங்கள் ெராம்ப அழகாயி க்ேகள்." ேபச்சு ச்சாய் எாிந்த . "சில
சமயங்களில் நீங்கள் ெராம்ப நன்னாயி க்ேகள். திடீர் வயசில் பாதி திர்ந்
சட்ைட ாிச்சாப் ேபால்.
வம் மட் ம் நைரக்காமல் இ ந்தால் இன் ம்
நன்னாயி ப்ேபள். நீங்களா மாட்ேடள். நான் ைமையத் தீட்
"

விடட் மா?"

வம் நைரக்காமல் இ ந்தால் நன்னாயி ப்ேபன்."

"தைல நைரக்காமல் இ ந்தால் ெராம்ப நன்னாயி ப்ேபன்."
"ெநற்றியில் ேகா
என்

விழாமல் இ ந்தால் ெராம்ப ெராம்ப நன்றாகயி ப்ேபன்."

டன் ஆேமாதைனயில் தைலையப் பலமாக ஆட் னாள்.

"இன் ம் சற் சைதப்பி ப்பாயி ந்தால் - க த்
இல்லாம
ந்தால்-"

இவ்வள

நீளமாக

தைலநிமிர்ந் என்ைனச் சந்ேதகத் டன் ேநாக்கினாள். நான் ேக
இப்ேபா தான் அவ க்குத் ெதாிந்த .

பண்

வ

"உன் நிபந்தைனகள் இனி சாத்யமில்ைல. அன் , தன் தலாய் உன்ைனப்
பார்க்க இந்த அரண்மைனக்கு உன் தகப்பனார் என்ைன அைழத் வந்த ேபாேத
ேதான்றியி க்க ேவண் ம். தவிர-"
"ஏன் நான் வாையத் திறந்தாேல என்ைன ெவட் க் கிணற்றில் ேபாடக்
காத் ண்

க்ேகள்?"

அவள் இைடமறிப்ைபக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளாமேல அேத
ெகாண்ேட ேபாேனன். எனக்கு ேலசாய்த் திணறிற் .
"-தவிர, இந்த 'கண் ஷன்கள்' எல்லாம் எங்க க்குத்தான். உங்க
வய க்கப் றம் வய
ழங்கா க்குக் கீழ் நின் வி ேம!"
அவ

க்குச் சிாிப் பீறிட்ட .

ச்சில் ேபசிக்

க்குத்தான் ஒ
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"ஆமாம், உனக்குச் சிாிப்பாய்த்தானி க்கும்!" எனக்கு ஏன் இவ்வள எாிச்சல்?
அவைளப் பார்க்கேவ திடீெரன் ெவ ப்பாயி ந்த . ெமா ெமா ெவன் அந்த
உடல், ெபாிதாய், சற்

ேமட்

விழிகள், சிாிப்பில் பளீாி ம் பல் வாிைச,

ேமாவாய்க்குழியில் இயல்பாய் ஒ ம , ேமாவாய்க் க யில் ேலசாய் உ ப்படர்ந்
ெகாண்
க்கும் இன்ெனா ேமாவாய் - கன்னக் க ப் கள் - அங்கங்கள்
ஒவ்ெவான் ம் தனித்தனியாகக் கண்ைணக் காித்தன.
"இல்ைல, நீங்கள் ெசால்ற தி
அவள் பக்கமாகச் சட்ெடன்

சு ேவ க்ைகயாயி க்கு."
குனிந்ேதன்.

"இெதல்லாம் எதற்குப் பீ ைக? சமாதானம் பண்ணிக் ெகாள்கிறாய் என்
அர்த்தமா?"
"ஆமாம்! சமாதானம்! ெவற்றி!" உதட்ைடப் பி க்கினாள். "என்ன அர்த்தமற்ற
வார்த்ைதகள்!"
"என்ன, ஞாேனாதயேமா?"
அவ க்குக் ேகாபம் வரவில்ைல. எங்ேகா நிைனப்பாய் என் பாதங்கைள
வ
னாள். "அ ப் ன் ெவச்சுக்ேகாங்ேகாேளன்! உங்கள் ெவற்றிைய விட என்
ேதால்விதாேன உங்க க்கு க்கியம்! அப்ப ேயதானி ந் விட் ப் ேபாகட் ேம!"
நான் அசதி டன் தைலசாய்ந்ேதன். எனக்குத் தி ப்தியில்ைல. தன் ேதால்விைய
அவள் தாேன என்னிடம் தாம் லத் தட் ல் தந்த , அ ேவ அவள் ெவற்றியாய்த்
திாிந் என் ெதாண்ைடய யில் கசந்த . இப்ப த் தணிந் , அவைள அவள்
இயற்ைகக்கு விேராதமாய்ப் பார்க்க ம் பி க்கவில்ைல. ஒ வ க்ெகா வர்
ஒ வாிடமி ந்

ஒ வர் என்ன தான் ேவண் கிேறாம்? வாழ்க்ைகயில்

இதற்குள்ேளேய இவ்வள

ெதவிட்டல். பாக்கி நாள் கழிப்பெதப்ப ?

ஒ ெப ம் இ
ரத்தில் பிறந் உ ண் ெகாண்ேட ெந ங்கி வந்
தைலேமேலேய ேபால் ெநா ங்கிய . யாக குண்டத்தி
ந் எ ந்த அக்னிேதவன்
ைகயில் ஏந்திய ெவள்ளிப் பாயஸக் கிண்ணம் ேபால், அைற ஒ
பளீாிட் , அைறயில்
ம ப

ன்னி

ம் காாி ள் கவிந்

சூழ்ந்

வினா

மின்ன ல்

ெகாண்ட . பலத்த மைழ

ம் பி த் க் ெகாண்ட . மரங்கள், ஒப்பாாியில் தைலவிாி ேகாலத்திலா ன.
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இைலகளின் சந்
ஊைளயிட்ட .

வழி, காற்

கத்திேய தன் காமத்ைதத் தீர்த் க் ெகாள்வ

பக்கத் அைறயில் ஜன்னல் கத க
ெகாண்டன.

ம் வாசற்கத க

ேபால்

ம் 'பட்பட்'ெடன்

அ த் க்

சைமயலைறயில் ஏேதா சாமான் உ ண்ட .
சாவித்ாி கவனிக்க எ ந்

ெசன்றாள்.

இத்தைன அமர்க்களத்தினிைடேய ஜன்னல் கண்ணா ேமல் மைழ தாைர
ஒன்றன்பின் ஒன் இைடயறா வழிந்த வண்ணமி ந்த .
ெமௗனக் கண்ணீர்.
சகுந்தைல இப்ப த்தானி ப்பாள்.
ேமானதாைர க வக் க வ கண்ணா ேய
ெகாண்
ப்ப ேபால் ேதான்றிற் .
இத்தைன ெப க்கின்

ல் யமான மி

லக்காரணம் ஜலத் ளியின்

வாகிக்

தற் கசிவிடம் ேபால்

ஷ்பாஞ்ச யில் ெநகிழ்ந்த இைறவனின் இதயம் இப்ப த் தானி க்குேமா?
-------------அபிதா - 2
குன்ைறேய அைணப்ப ேபால், அந்த இடத்தில் ரயில் லாடமாய் ஒ ந்த .
எத்தைன நாள் இந்த வைளைவ நா ம் சகுந்தைல ம் நின் ேவ க்ைக
பார்த்தி ப்ேபாம்! ரயில் கடந்த சூட் ல் ண் த் வி ந் கிடக்கும் பாம்பின்
ப் ப் ேபால், தண்டவாளத் க்கு
"அம்பி, இதில் ஒ

ச்சு இைறப்ப

ேபால் எங்க

நாள் ஏறி நீ ேபாய்வி ைவேயான்ேனா?"

"ஆமாம். கர மைலயி

ந்

தப்ப ேவ

என்ன வழி?"

க்கு ஒ

ப்ரைம.
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எங்கள் பின், எங்கள் ேமல், மைல
நின்ற .
கட

க்கு அஞ்ச

ெச

த் கிற

ன்னங்கால்கைளத்

என்

க்கிக் ெகாண்

ஓங்கி

ஐதீகம் ெகாண்டா ற் . ஆனால் கர

எங்கைள அைணக்க வந்தெதன்ற நிைனப்பில் கூசி, எனக்குக் கண்கள் தாேன
ெகாள் ம்.
மைலேமல் கு க்கள்
காத்தி க்கிேறாம்.

க்

ைஜ ெசய்கிறார். அ வாரத்தில் அவ க்குக்

"நான் ரயி ல் ேபானேதயில்ைல."
"நிஜம்மா? ஒ

தடைவ கூட?"

"எங்கள் உற க்காராள் ஊ க்ெகல்லாம் ரயில் கிைடயா . எல்லாம் சுற்
வட்டாரத்தில், கிட்டக்கிட்ட. மாட் வண் , கால்நைட. மைழ வந் ட்டா ஆ
தாண்டப் பாிசல் -" அவள் என்ைனப் பார்க்கவில்ைல. எதிேர கத்தாைழப் தாில்
எங்கைளக் காட் க் ெகா ப்ப ேபால் க த்ைதயாட் ம் ஓணான் ேமல் அவள் கவனம்
பதிந்தி ந்த . அவேள அப்ப த்தான். ேபச்சு இங்ேக, பார்ைவ எங்ேகா.
"சக்கு, நீ என்ேனா

வந் டைறயா?"

ஒ வய ப் ெபண்ணிடம் இவ்வள
ணிச்சலாக வார்த்ைதகள் எப்ப ப் பல்ைலத்
தாண் ன எ ம் வியப்பினின் பின்னர் நான் ற்றி ம் மீண்டதில்ைல.
அவள் பார்ைவ ெம வாய் என் பக்கம் தி ம்பிற் . அதில் நான் கண்ட
அலக்ஷியமா? அதிர்ச்சியா? என்ைனேய அைடயாளம் தப்பிப்ேபான திடீர் மறதியா?
அவள் விழிகளின் ஆழம் எனக்கு என் ேம பி பட்டதில்ைல. நான் அறிந்தமட் ல்
அைவகளில் என் ேம காட் ல் விட்ட திைகப் . எந்த இ ட் னின் இந்தப்
பிறவி ள் வழி தப்பி மிதந் வந் விட்ட உயிர்க்கீறல்? அவள் விழிச் சிமிழ்கள்
ெம வாய்த் திறந் நிைறந் வழிந் கன்னங்களில் கண்ணீர் அ வி கண்ட . அவள்
அைதத் ைடக்க ற்படவில்ைல.
எத்தைன ேநரம் இப்ப ேய ெமௗனமாய் நின்ேறாேமா! நித்தியத் வத்தினின் சிந்தி
உ ண்ட கண்ணீர்த் ளி விாிந்த இ பாதிகள் எனக் காட் ம் ைறயில் எங்கள் ேமல்
கவிந்த வான் கிண்ண ம், எங்கைள ஏந்திய மியின் வரம் ம் கண் க்ெகட் ய
ரத்தில் விளிம் கட் ன. நாங்கள் அத ள் மாட் க் ெகாண்ட கண்ணீாின் நிழல்கள்.
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குன்றின் உச்சியினின்
இறங்கிற் .

தீபாராதைன மணியின் கார்ைவ எங்கள் ேமல் தீர்க்கமாய்

காலத்ைதத் த த் நி த்திய இந்தத் த ணத் க்கு மணிேயாைசதான் சாக்ஷி.
கு க்களின் ைகத்தட் ல் கட ைள வட்டம்வ ம் கற் ரச் சுடர் சாக்ஷி. இத்தைன
வ டங்கள் தான் இ ந்த ெதாியாமல் நிைனவில் ழ்கிக் கிடந்த இந்த ேவைள,
தி ம்ப ம் ெநஞ்சில் க கண்ட ம் பரபரப் த் தாங்க
யவில்ைல.
மார்க்குைலயில் ஒ ைக தவித்த .
"ஏன், ெநஞ்சு காஞ்சு ேபாச்சா? இந்தாங்ேகா ஒ

ங்கு கு

ங்ேகா-"

என் ெதாண்ைடயின் அைடப் சாவித்ாிக்குப் ாியா . ாியைவக்க ம் நான்
ற்படவில்ைல. டம்ளைர அவளிடமி ந் வாங்கிக் ெகாண்ேடன்.
ஆனால் சில நாட்களாகேவ மா ப்ப ேயறினால் மார் படபடக்கிற . சற்
ேவகமாக நடந்தால்
விட் ச் சிாிக்கிறார்.

ச்சு இைறக்கிற . டாக்டர் 'ஸ்ெடத்'ைத ைவத்

ேசாதித்

"அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல. Heartbeat quite perfect. ஜீரணக்
ேகாளாறாயி க்கலாம். அல்ல

மனதில் ஏதாவ

idea pressure இ ந்தா

ம் இந்த

மாதிாிெயல்லாம் ேநர்வ ண் . இைத எங்கள் பாைஷயில் psychosomatic என்ேபாம்.
பாட் யம்மா பாைஷயில் 'உடம் கால்; மனசு

க்கால்' என்

அதற்கு அர்த்தம்.

பாட் யம்மா பாைஷன்னா சூள் ெகாட்டாேதங்ேகா ஸார்! அ தான் எ த்ைத ம் மீறி,
வழிவழியா பாட் ேபத்திக்குச் ெசால் , ேபத்தி பாட் யாகி அவள் ேபத்திக்குச்
ெசால் வழக்கில் வந்த உயிர்ப்பாைஷ. நம்ம பாைஷைய விட அதில் தான் உண்ைம
அதிகம்-" இப்ப
"ேபச்சும் ஒ

ஆரம்பித்

ேபச்ைச எங்ேகா ெகாண்

ேபாவார். அ த் க் ேகட்டால்,

'ட்ாீட்ெமன்ட்', எல்லாக் ேகாளா க்கும் ஒேர கட்

ஆனால் கூடேவ ஒன் . சில விஷயங்கைளப் பகிர்ந்

மாத்திைர" என்பார்.

ெகாள்ள மனம்

வ வதில்ைல. குேராதங்கைளப் ைதக்க இடம் வயி , இன்பங்க
என் ணி . இரண் ேம ஊைமக் காயங்கள்தான். ஸ் டத்தினின்
சாவகாசமாய் வரவைழத் க் ெகாண்
கைடந்

உடல்

ரா பர வ

தனி. இைத மைனவிேய ஆனா
சாவித்ாி டனா?

கு

க்கு இதயம் என்
ெநஞ்சுக்கு

ைகயில், அல்ல, கைரைகயில், அப்ேபா

நஞ்ேசா அ தேமா, அைசத ம் சுைவ அவரவர்க்குத்
ம் பகிர்ந்

ெகாள்வ

எப்ப ? அ

ம்
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"உங்கைளப் ேபால் நீங்கேள இ ங்கள். நான் இ க்க ேவண்டாம். 'மனசில்
ஒண் ம் ெவச்சுக்கத் ெதாியாதவள்; ெவகுளி'ன் கட் ன அசட் ப் பட்டம்
அப்ப ேய இ ந் ட் ப் ேபாகட் ம். யா ம் என் ெநஞ்சில் உப் மண்ைண ெவச்சு
ெந ட ேவண்டாம். வயத் ேலேய ெவச்சுண் ெவ க்காமல் உப்பி உப்பி, ெசத்தா ம்
ேவகாத பச்ைசப் ண்ணாய் அ கிண் இ க்க ேவண்டாம். கட்ைடயிேல ெவச்ச ம்
காஷ்டம் காஞ்சதா, தணல் பட்ட டன் பஸ்மமா ேபாச்சுதா? அ ேவ என் ெவள்ைள
மனசுக்கு அத்தாக்ஷியாக இ க்கட் ம்."
பிராசம் எப்ப த்தான் ெபண்க

க்குக் கூடேவ பிறக்கிறேதா!

குன்ைற ரயில் பாதி ப்ரதக்ஷிணம் ெசய்ைகயில் சுண்ணாம் ம் ெசங்காவி ம் ஒ கிக்
காய்ந் ேபான கல்ப க்கட் கீழி ந் கிளம்பிச் சீறி வைளந் ஏறி உச்சி ேமல்
அடர்ந்த பச்ைச ள் குந் மைறந்த . குன்றின் அ வாரத்தில் ப க்கட்
ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் ெமாத்தாகாரமாய்,

கம் ேதய்ந்

கல் ல் ஒ

உ , சிற்பி

ெச க்க ஆரம்பித் ப் பாதியில் விட்ட , நந்தி மில்ைல நாயி ம் ேசர்த்தியில்ைல.
தைல ைற தைல ைறயாகப் ப க்கட்ைடக் காவல் காத் க் கிடக்கிற .
மைல ச்சியில் க ேவலங் காட் ள், மரத்த யில் எ ந்த ளியி க்கும்
தி ேவலநாதைர எனக்கு நன்கு ெதாி ம். ேகா ரமா, கூைரயா, பந்தலா ஒன்
கிைடயா . பக்தர்கள் எ ப்பப் பார்த் ம் ஒத் வரவில்ைல. ஒன் கூைர சாிந்த ;
இல்ைல ெகாத்த க்குக் கால் ஒ ந்த . இல்ைல ெமய்வ ந்தச் ேசர்த் க் குன்றின்
ேமல் ெகாண் ேபாய்க் குவித்த மண ம் தாளித் ைவத்த சுண்ணாம் ம் அங்குமட் ம்
இரவில் மைழ ெபய் ம நாள் ேசாைட கூடத் ெதாியா கைரந் ேபாயின. பிறகு
அவேர கனவில் வந்

ெசால் விட்டாராம், "நீங்கள் இந்த சிரமெமல்லாம் படாதீர்கள்.

இ ேவதான் என் மஹாத்மியம்" என் . எ

மஹாத்மியம்? பக்ஷிகள் எச்சமிட் ,

குரங்கு ெகாட்ைட மிழ்ந் , ெவய்யி ல் ெவந் , மைழயில் ஊறி, மண்ைட வ க்ைக
உ ண்ைடயாய் வழவழ பளப்பள அ த்தவர், மைலேயறச் ேசாம்பல், ஆனால் ண்ணியம் மட் ம் கட் க் ெகாள்ள
ஆைசப்பட்டவர், குன்ற யில் ப க்கட் ல் ஏற்றிைவத்த கற் ரத்ைதத் தி ேவலநாதர்
தன்னிடத்தி
ந்ேத ேமாப்பம் பி த் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இல்ைலேயல்
அைதக்கூட அவ க்கு ஏற்றிைவப்பார் யார்?
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"ஆனால் அவர் க் ைப ாிவ ம் அந்த மாதிாி சிரத்தாவான்க க்குத்தான்" என்பார்
ெநாண் கு க்கள். கு க்க க்குக் ேகாபமில்ைல கசப்பில்ைல. அந்த நிைலெயல்லாம்
அவர் எப்பேவா தாண் யாச்சு.
"எங்கள் ஜாதிேய விதிைய ெநாந் பயனில்ைல. சுவாமிையத் ெதாட் நடத் ம்
ஜீவனம் உ ப்பட வழிேயயில்ைல. இ குலசாபம். தி ஷ்டாந்தம் ெவளிேய ேதட
ேவண்டாம். எங்கள் கு ம்பத்ைதேய எ த் க் ெகாள்ேளன். அாிசி பாய்க்கு எட் ப
வித்த அந்த நாளிேலேய எங்க க்கு வி ஞ்சதில்ைல. என்ைனப் பார், கார்த்திைக
அமாவாைச வந்தால் எ பைத எட் ப்பி க்கப் ேபாேறன். அ ப வ ஷமா
ெநாண் ண்
க்ேகன். இளம்பிள்ைளவாதம். காைல இ த் ட் ெநாண்
கு க்கள் கட் ன பட்டம் வழக்கில் வந் ெகட் ப்பட் , ெதாட்
ட் சூட் ன
சர்மன் ஊ க்ேக மறந் ேபாச்சு. க்குக் கண்ணா க்குக் கம்பி ஒ ஞ்சு வ ஷம்
ஆற . கயித்ைதப் ேபாட் க் கட் ண்
க்ேகன். க்குக்குப் பழக்கம் கண் க்குத்
ைதாியம் தவிர கண்ணா யால் உண்ைமயால் உபேயாகமில்ைல. அதில் பவர்
எப்பேவா ேபாயாச்சு.
"சாி அ தான் அப்ப ப் ேபாச்சா? ேபாகட் ம். இந்த ெநாண் க்காேலா
சக்திக்ேகற்றப

- இல்ைல, சக்திைய மீறிக் கல்யாணம் ஆகி சிசுக்க

எங்கள்

க்கும்

குைறச்ச ல்ைல. குழந்ைதகள் ெசால்ேறாம், ஆனால் எல்லாம் ெபத்த கடன்கள்;
ெவ ம் இச்சாவி த்திகள். குழியில் ெவக்கற ம் வயத்தில் காண்ற மா உயிர்க்
குமிழிகள் ெவ ச்ச ேபாக தங்கின

பிள்ைள ஒண்

சகுந்தைலையத்தான் உனக்குத் ெதாி ம். அவ
உதவாக்கைர. ஒ

, ெபண் ஒண்

.

க்கு அண்ணன், அம்மா ெசல்லம்,

நாள், எனக்கு 'உடம் சாியில்ைல. ேகாவி

க்குப் ேபா'ன்

ெசால் யி க்ேகன். ேவெறங்ேகா காசு ெவச்சு ேகா யாடப் ேபாய், ஒ

கால

ைஜ,

அைத ம்
ங்கிட்டான். விஷயம் ெவளிப்பட்ட ம் அ ச்ேசன்; அ ேவ சாக்கு,
ட்ைட விட் பன்னிரண் வயசில் ஓ ப் ேபானவன் இன் ம் தி ம்பிவல்ேல.
வந்தால் உன் வயசி ப்பான். நான் ெசத் ப் ேபானப் றம் பட்டனத்தார் மாதிாி
ெகாள்ளி ேபாடத்தான் வ வாேனா, இல்ைல அவேன தான்
ெகாள்ளிக்கிைரயாயிட்டாேனா? ஏன் கத்ைத சுளிக்கிேற? ேபச்சுன்னா
எல்லாத்ைத ம்தான் ேபசி ஆக ேவண் யி க்கு. மாமிக்கும் எனக்கும் ேபச்ச ந்
ேபாச்சு. நீேய கவனிச்சி க்கலாம். இேததான் காரணம். என்ன பண் ேவன்?
தி ேவலநாதர் பிறக்கும்ேபாேத பிள்ைளயாண்டா க்கு மண்ைடயில மரத்ைத ம்
கா ல் க ேவல ள்ைள ம் ைதச்சு விட் ட்டார். அவரால் எங்க க்கு
ஞ்ச
அவ்வள தான்.
"ஆனால் அம்பீ, இப்ேபா வரவரத் தள்ளல்ேலடப்பா, சகுந்தைலேய குடம் ஜலத்ைத
மைலேமல் ெகாண் ேபாய் ைவக்க ேவண் யி க்கு. ஒெரா சமயம் நீ ம் தான் ைக
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ெகா க்கேற. என் பாட்டன் ப்பாட்டன் நாளி
ந் இேத மாதிாி திேன திேன
மைலேயறி சுவாமி தைலமீ ெகாட் யி க்கும் ஜலத்ைத ேதக்கினால் கர மைலேய
கிப் ேபாயி க்கும். ஆனால் கண்ட மிச்சம் என்ன? இந்த விரக்திதான். விரக்தி
என்ப

என்ெனன்

நிைனக்கேற? ேதால் த மன்; குண்

பாயக்கூடா , குண்

ெதறிச்சு விழ

ம்

பட்டால் குண்

அர்த்தம். ேராசத் க்கு

க்குன்

அர்த்தம். பசிச்சவனின் பழம் கணக்கு; தாிசனம் தராத சிரமத்தின் ாிகார் ; காேல
ேதஞ்சா

ம் ேபாய்ச் ேசராத ஊ க்கு வழி..."

கு க்கள் ேபச இன்

க்கக் ேகட்கலாம். ெபா

ேபாவேத ெதாியா . ேபச்சில்

ஒ கிண்டல், வார்த்ைதகளினிைடயிைடேய ஸம்ஸ்கி தம் ெதளித் ேபச்சிேலேய
இன்னெதன் இனம் ெதாியா மணம் கம ம். தான் உள்பட உலகத்ைதேய எள் ம்
ன்னைகயில், ேமல்வாயில்

ன்பற்கள் இரண்

காேணாம், ஏன் என்

ேகட்காமேல, தாேன: "கீேழ விழவில்ைல வயிற் ள் இ க்கு" என்
ெபா .
ேபச்சு சுவாரஸ்யத்தில் ஒெரா

அதி

காரணம்
ம் ஒ

நாள் அங்ேகேய தங்கி வி ேவன்.

சிக்குப் பி த்த அ க்கு ண்ைடயவிழ்த் ைநேவத்தியத்தி
ந் , மாமி சாதத்ைதக்
ைகயாேலேய அள்ளி ைவப்பாள். அாிசி மட்ட ரகம். சிவந்த ராசி. இரத்தத்ைதக்
கலந்தாற்ேபால், ஆறிப்ேபாய் இைலயில் சி ர்த் க் ெகாண்

நிற்கும்.

"பயப்படாேத, சுவாமிக்ேக இ தான்! எைத எங்களிடமி ந்
அைதத்தாேன அவ க்கு நாங்கள் தி ப்பித் தர
ந வில் கு க்கள். நா

ம் சகுந்தைல ம்

சாதம் ேபாதா . சகுந்தைலெய ந்
பிழிந் ைவப்பாள்.

வாங்கிக்கறாேரா

ம்!"

வ ம் ேசர்ந்

ைகயலம்பி வந்

ஃன்னா மாதிாி.
ைலப் பைழயைதப்

பார்க்கத்தான் பயம். ஆனால் பசிக்கு சி. இப்ேபா நிைனக்கிேறன். உப் ம் ளி ம்
பக்குவமாய்க் கூ னதால் மட் ம் சி கிட் வி வதில்ைல. அன்னமிட்டாாின்
எண்ண ம் கலந்த ரஸவாதம் தான் ெநஞ்சு நிைறகிற .
மாமா ட் ச் சாப்பாட்ைட இத் டன் ஏணி ைவத் த்தான் பார்க்க ம். ஆள்
ேபாட் சைமயல். சங்கரன் இட்ட தான் சட்டம். தினம் ஒ ேதங்காைய
உைடக்காமல், அவ க்குச் சைமக்கத் ெதாியா . மாமா ட் ல் தினம் ஒ கூட் , கறி
இல்லாமல் சாப்பிடத் ெதாியா . ஒ வி ந்தாளிேய ம் இல்லாத பந்திேய கிைடயா .
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ஆனால் என்ைனக் காேணாேம என் உள்ேளா கவைலப்ப ேவார் யார்? ம நாள்
ேபான ம் திட் வதற்கு ஒ சாக்காச்சு ஆனா ம்!
மாமா க்குப் ேபச்சில் அலாதி ேதாரைண. ஏற்ெகனேவ ஊ க்குப் ெபாிய ம ஷன்.
கடல்ேபால் வாசல் திண்ைணயில் தான் அவர் கச்ேசாி. காைலப்பி க்க ஒ ஆள்.
என்னதான் அந்த வல

கா ல் அப்ப

ஓயாத ஒ

குைடச்சேலா? ேவைல

உண்ேடாயில்ைலேயா, உத்தர க்குக் காத்த வண்ணம் மார்ேமல் ைககட் க் ெகாண்
எதிேர ேசவகம் இரண் ஆள். அவர் ெசால்வதற்ெகல்லாம் கூடேவ தைலைய
ஆட்ட ம் பல்ைலக் காட்ட ம், விஷயம் ாிந்ேதா ாியாமேலா, மாமா கம் பார்த் ,
மனமறிந் சிாிக்கத் ெதாிந் குஞ்சுத் திண்ைணயில்
மந்திாிகள். அவ்வள தான்.
மாமா க்குக் கைள கட் வி ம்.
"என்னடா குறவன் மாதிாி ழிக்கேற? ேசாத்ைத ெவச்சுண் எத்தைன நாழி
ஐயர்வா க்குக் காத் ண்
க்க ேமா ெதாியல் ேய! தவி தின்கறத் ேல
ஒய்யாரம் ேவேறயாக்கும்! உன் மாமி உடம்ைப இ ம்பாேல அ ச்சுப்
ேபாட்

க்குன்

எண்ணேமா, உன் இஷ்டப்ப

ேபாயி ந்ேத? என்னடா
அவ்வள

ஆட் ைவக்க? எங்ேக

க்கேற? என்னடா எதிர்த் ப் ேபசேற? ஓேஹா

ரத் க்கு ஆயி த்தா? ஓேஹா ெந ப்பி

ந்

எ த்

விட்ட ைகையக்

க க்கிற பாம்பா?"
குஞ்சுத் திண்ைணயி

ந் : "ஹி! ஹி!! ஹி!!!"

நான் பதில் ேபசேவ மாட்ேடன். மாமா நல்லவர். ேகள்வி ேகட்பார்; ஆனால் பதில்
எதிர்பார்க்க மாட்டார். மாமா 'ேஸாேலா!' அவ க்கு அவர் குரல் ேகட் க்
ெகாண்
ந்தால் ேபா ம்.
மாமா பக்கத்தில் யாைனத்தைல ெபாி ரயில் கூஜாவில் தீர்த்தம். அ ேக எப்ப ம்
ெவள்ளி ெவற்றிைலச் ெசல்லம். உதட்ேடாரம் சா ஒ கும். ைகயிைலக் காட்டம்
அவ க்கு ஏற்றப வாய்த் விட்டால்ேபா ம், ேபச்சின் ேஜா ம் அலாதி தான். நா
அவ ம் பிட் க் ெகாண்டேத இ ேபால் ைகயிைலக் குஷியில் அவ க்குப் ேபச்சு
வழி தப்பிப் ேபானதால்தான்.

ம்

அன் ம் இேத ேபால் 'ேகார்ட்'.
"என்னடா நிைனச்சுண்
இ ச்ச ளிமாதிாி வாைய

க்ேக? எங்ேக ேபாயி ந்ேத? நான் ஒ த்தன் ேகக்கேறன்.
ண்

ந்தால் என்ன அர்த்தம்? ஊம்? கா

ேகட்கத்தான்
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ெசால் த் ெதாைலேயன்! என்ன ?... கர மைலயா? ஓேஹா! கு க்கள்
கு குல வாசமா? பகெலல்லாம் அங்ேக குைழயற
ஆரம்பிச்சாச்சா? குதிர்மாதிாி ெபண்ைண
என்ன ேபாட்

க்கார்? 'உங்காத் ப் ைபய

ேபாதா ன்

ட் ல் ெவச்சுண்

ட் ல்

ராத்தங்க ேவேற

கு க்கள்வாள் ப்ளான்

க்கும் என் ெபாண்

க்கும் கல்யாணம்

ஆகல்ேல வாஸ்தவந்தான். அதனால் என்ன? வைளகாப் க்கு நாள் ெவச்சாச்சு,
மந்தம்

ைறப்ப

உங்கள்

ட் ல் ெசால்லக் காத்'"

பிறகு என்ன ேநர்ந்தெதன் எனக்ேக நிச்சயமான நிைனவில்ைல. எல்லாம்
ேகாடழிந்த மாதிாிதான் இ க்கிற . நான் மிைய உைதத் க் ெகாண் கிளம்பின
ெநா ேநரம் கால் மிையத் ெதாடவில்ைல. ஆகாயத்தில் நீந்தின மாதிாியி ந்த .
அ த்த ேநரம் மாமா ேமல் ெபாத்ெதன் வி ந்ேதன். ெராட் ேபால் ெதாப்ைப என்
ழங்கா ன் கீழ் ெமத்ெதன் அ ங்கிய .
"ஐேயா! ஐேயா!"
ஏக அமர்க்களம். ஆரவாரம். என் கண் இ ட் .
(இத்தைன ேபர் இ ப்பதற்கு அ

கூட இல்லாவிட்டால் பிறகு என்ன இ க்கிற ?)

அப்ப ேய பிய்த் க் ெகாண்டவன் தான் நான்.
அேனகமாய் நாம் எல்ேலா ேம ஆணி மாண்டவ்யர்கள் தான். நா

ேபர் ெமச்ச

("ஹி! ஹி!! ஹி!!!") என் ேபச்சின் ெப ைமயில் நான் க ம் இன்பம் தான் எனக்குப்
ெபாிசு. என் ெசால் ல் க ேவறிப் பிறர் ப ம் ேவதைனைய உண்ைமயில் நான்
அறிேயன்.
என்

ைற வ ம் வைர.

மாமா சுபாவத்தில் ெகட்டவர் என் இன் ம் எனக்குத் ேதான்றவில்ைல. அவர்
வா ள் வார்த்ைத நிற்கவில்ைல. என் ெசயல் என் கட் ல் நிற்கவில்ைல. அவ்வள
தான்.
ஆனால் வாழ்க்ைகயின் தி ப்பங்கள் எல்லாம் அேனகமாய் இம்மாதிாி க வாளம்
ெதறித்த சமயங்கள் தான்.
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கம்பத்தில், குைஹைய
ய பாைற தாேன உ ண் வி கிற . ைழவ
ைதயல் குைஹேயா
க் குைஹேயா. ைதயல் கண்டவன் எல்லாம் தன்னால் தான்
என்
மாைல சூட் க் ெகாள்கிறான்.
க்கிைரயானவன் ேவைளேமல் பழி.
கு க்கள்

ட் ல் ெசால் க் ெகாள்ளக் கூட ேநரமில்ைல.

த ல் அவர்கைளப்

பற்றி நிைனக்க ேநரேம ? வயல் பரப்பில் கு க்கு வழியாக நான் வி ந்த த் க்
ெகாண் வ ைகயிேலேய ரயில் குன்ைற வைளக்க ஆரம்பித் விட்ட . அந்தத்
தி ப்பத்தில்தான் அதன் ேவகம் சற் த் தணி ம். க்கட் இல்லாமல் ஏ பவன் அங்கு
தான் ெதாத்திக் ெகாள்ள
ம்.
நான் ெதாத்திக் ெகாண்ேடன்.
பின்னால் ேவ

மானால் ஆயிரம் நிைனத் க் ெகாள்ளலாம். பின்னால்,

அவ்வப்ேபா , சி கச் சி கத் ேதான்றியைதக் கூட அப்பேவ ேதான்றியதாகச்
சிந்தைனயில் ேசர்த் க் ெகாண் , மாறாத நிைன க்கு என்ைனவிட இல்ைல என்
எனக்ேக நான் நிைனப்பில் ேகாாி கட் க் ெகாண் , கட்டடம் கண்
மகிழ்ந் ெகாண்
க்கலாம்.
ெநஞ்ைசச் ேசாதித் க் ெகாண்டால்,

பிரமித்

க்கட் இல்லாைமயால் பாிேசாதகன்

அங்கங்ேக என்ைன இறக்கி வி ைகயில், ஆங்காங்கு ேவற்றிடத்தின் திைகப்பில், பசி
ேவதைனயில், கர மைலயி

ந்

என் ெவளிேயற்றத் க்கு நான் கு க்கள்

ட்ைடேய காரணமாகக் கண் , சமயங்களில் கசந்த தான் உண்ைம.
கர மைல மண்ைணக் கா னின் இவ்வா
நிைனப்பில் இப்ேபா தான் தி ம் கிேறன்.

உதறிய பிறகு சகுந்தைலயின்

மனித இயல் க்கு வ்யவஸ்ைத ஏ ?
ரயிைல விட் றங்கி, ஒ

மாட்

வண் ையத் ேத ப் பி த் க் கூ

ேபசி, ெபட்

ப க்ைக, ட்ைட
ச்சுக்கைள ஏற்றிக் ெகாண் , 'ெலாடக்' 'ெலாடக்'ெகன் ஆ
ஆ வண் நகர்வதற்குள் ெவய்யில்
கிேலறிவிட்ட . கண் விழித்ததி
ந்
காப்பிையக் காணா சாவித்ாிக்கு மண்ைட பிளந்த . க ம் வா ம் க க சி சி .
ஸ்ேடஷனி
ந் கர மைல, வயல் வரப்பில் கால் நைடயாகேவ
குைறவில்ைல. வண் ப் பாைத கண் ப்பாய் அஞ்சு குைறயா .

ைம

க்குக்
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கர மைல ேமல் ெபாிய குைடேபால் ஒ

க ேமகம் ெதாங்குகிற . அதன யில்

தி ேவலநாதர், அன்றி
ந் இன் வைர, ேவ மானால் இனிேம
வைர ம் மாறாதவர். ஏெனனில் அவர் எப்ப ம் ஊைம.

ம் என்

சில சமயங்களில் மைல ச்சியில் காைலக்கும் மாைலக்கும் கூட வித்தியாசம்
ெதாியா .
அன்ெறா

நாள் மாைல...

சுவாமிக்கு நீராட் ய பின் கு க்கள் குன்றின் ம

றத்தில் ெபான்னரளிையப்

பறிக்கச் ெசன்றி ந்த சமயம், சந்ததி சந்ததியாக எண்ெண ம் தண்ணீ ம் சி வழிந்
நா க்கு நாள் பளபள பப்பளபள ங்கத்தின் மண்ைட வழவழப்பில் என் மனைதக்
ெகா த்தி க்ைகயில், என் பக்கத்தில் நின்றவள் சட்ெடன்
நமஸ்காித் எ ந் நின்றாள்.
"இந்த நிமிஷம் நிைனத் க் ெகாண்
என் ேகட்ேடன்.

நீ திடீெரன்

அந்தி ஒளிச்சாயங்களின் எதிர்பாராத ேதாய்
கன்னங்கள் திடீெரனச் ெசேவலாகிவிட்டன.
"நான் ேவண் ண்ட
நடந்ேத வ
அவ

கீேழ வி ந்

சுவாமிக்கு

ேவண் க்ெகாண்டெதன்ன?"

தாேனா என அவள் ெநற்றி,

இப்பேவ ெவளிச்சமாயிட்டால் ேவண் ண்ட

ேவண் யப

எப்ப ?"

ைடய அந்தரங்கம் சிைதந்தாற்ேபால், அவள் ேகாபம் அவள் குரல் க ப்பில்

ெதாிந்த . என் ேகள்வி அவ க்கு அபசகுனமாய்ப் பட்டேதா என்னேவா? அந்த
ஆத்திரத்தில் அ
வி வாள் ேபால் அவள் கீ த பி ங்கிற் . வல கன்னத்தில்
நரம் 'பட்பட்' என அ த் க் ெகாண்ட . அந்தத்
ைவக்கலாமா? ஆனால் ஆைச அஞ்சிற் . விரல்

ப்பின் மீ

ைகைய

னிகள், ேரைககளின் கழிப்ேப உள்

சு ங்கிவி ம்ேபால், விரல் னிகளில் ஆயிரம் 'ஜிவ் கள்' கவ்வியி த்தன.
உள் ர உணர்ந் ம் ஒ வ க்ெகா வர் ெவளியிட் க் ெகாள்ள அஞ்சி இ வ ம்
அவர் சன்னிதானத்தில் ப ம் ேவதைன கண் தி ேவலநாதாின் உள்ளத்தில் மிளி ம்
குஞ்சிாிப் அவர் மண்ைட வைர ஒளி சுகின்ற . கல் ன் உ ண்ைடயில்
மண்ைடெயன் ம் கெமன் ம் ஏ கண்ேடாம்? காலம்காலம் கற்பாந்த காலமாய்
அவர் மட் ம் அறிந் இ ேபான்ற எண்ணற்ற ஆத்ம ஆஹுதிகளின் ேதனைடதாேன
அவேர!
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பித்தத்தின் உச்சம்
ேதன்கு த்த நாி
ன்னைகயாேலேய அழித்
ன்னைகயாேலேய ஆக்கி
ன்னைகயாேலேய ஆகி
ன்னைக மன்னன்.
ஆண்டவ ம் ஒ ஆணி மாண்டவ்யேன.
---------------அபிதா - 3
வழியில், கழனிக்கட் ல், ஒ ஏற்றம் இைறக்கின்ற . கிணற் விளிம் க்குேமல் ஒ
தைலப்பா மட் ம் ெதாிகின்ற . ேமேல ஏற்றக்ேகா ன் இ
னியி ம் இ வர் ஏறி
இறங்கி ஒ வைரெயா வர் ஓயாமல் ேத ஒ வைரெயா வர் அைடயாமல் மாறிமாறி
வ கின்றனர். கீேழ சால் கவிழ்ந்த ம் கிணற்ைறெயாட் ய கல் கவாய் வழி ஜலம்
ஜலஜல சலசல அைலகள் ள்ளிக் குதித் த் திாிந் ெகாண் , ைரத் க் ெகாண் ,
சுழித் க் ெகாண் ெதறித் க் ெகாண் ேகளிக்ைகயா க் ெகாண் பாய்ந் சாிந்
பரவி சிற்ற விகள் பிாிந் பச்ைசப்பேசல் பயிர்க் கால்களில் கு கு ெவன உ வி
ஓ கின்றன.
தத்தளிக்கும் தராசுேபால் ேமேல இ வர் மிதிப்பில் ஏற்றக்ேகால் வாைனக் குறி
பழகும் அம் ேபால் நிைல ெகாள்ளா ஏறி இறங்குகிற .
சாவித்ாிக்கு இெதல்லாம் தி . ைவத்த விழிமாறா பார்க்கிறாள். வண் ,
பாைதயின் ேம பள்ளங்களில் கு காரன்ேபால் தள்ளா ச் ெசல்கிற .
சின்னஞ்சி சிட் க் கு வி - உடல் ரா நீலைமக் க ப் , க்கு சிவப் , வால்
நீளம். ெசால்லாமேல ங்கி ெவ த் விடப் ேபாகும் ரஹஸ்யம் ேபால் மார் ட் க்
ெகாண்

த க்குப் தர், ெச க்குச் ெச , மல க்கு மலர் ெதாட் த் தன் ரஹஸ்யம்

ெசால்ல, தன்ைனப் ேபால் ஒன்ைற - இல்ைல, எைதேய ம் ஒன்ைறத் ேத ப்
பறக்கின்ற . கூடேவ என் மனம் இ ப் க் ெகாள்ளாமல் தவிக்கிற .
இடத்ைதக் கா ம் வியப்ைபக் காட்
ம் பைழய இடம், பழகின இடம்
தி ம் ம் உள்ளக் கிளர்ச்சி தாங்க
யவில்ைல. ேதங்கிவிட்ட நிைன கள்
ெகாந்தளிப் கண் உணர்ச்சிகள் ஒ ங்ேக அ த் ம் நிைல ற்றி ம் இன்பம் என்
ெசால்வதற்கில்ைல. தி ம்பிேய வந்தி க்க ேவண்டாேமா? என்
ச க்கிற . ஆயி

ம் ஒ

கூட சித்தம்

எண்ணம், ஒேர எண்ணம் - நீர்த் ப் ேபான சாம்ப

ள்
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இத்தைன நாள் ைதந் ஒளிந்தி ந்த ஒ ெபாறி, நிைனவின் காற் வாக்கில்
பற்றிக் ெகாண் மறதியின் ச குகைள எாித் ஜ்வாைலயாக்கி என்ைனத் தன் ன்
உந்தித் தள்ளிச் ெசல்கிற . நா ம் பற்றி எாிகிேறன். ஒன் கண்ேடன். எ
ேம
மறப்பதற்கில்ைல. எல்லாேம ஒளிமைறவில் பாயச் சமயம் பார்த்தி ப்பைவேய.
இப்ேபா

சகுந்தைல எப்ப யி ப்பாள்?

ஆனால் அவள் மறந்தால் என்ன, நிைனவில் ைவத் க் ெகாண்

ந்தால் என்ன?

அதனால் நாங்கள் அைடயப் ேபாகும் பயன் என்ன? அவள் என்ைன மறந்தா
அவைளக் குற்றம்கூற எனக்ெகன்ன வாய் இ க்கிற ? ஆனால் இப்ப
தனக்குப் த்தி ெசான்னா

ம்

ஒ தரம் மனம்

ம், ம கணேம தறிெதறித் ப் த்திைய ம் தன்

டன்

இ த் க் ெகாண் , ெசன் ேபான வ டங்களின் கல், ள், ேம பள்ளங்களில்
வி ந்த த் ஓ கிற . ெநற்றியில் ேவர்ைவ ெகாப் ளிக்கிற . அசதியில் வண் யில்
தைல சாய்க்கிேறன்.
சக்கு, உனக்கும் எனக்கும் இைடேய பத்
நிைனவி க்கா? ஒ

சமயம் பக்கத்

வயதி க்குமா? சக்கு, உனக்கு

க்கு உன் அப்பாேவா

கந்தசஷ்

சூரசம்மாரத் க்குப் ேபாயி ந்ேதாேம! அதாண் , சுவாமிையக் ைக ம் காைல ம்
றித் , வில்ைல ம் அம்ைப ம் ெகா த்

அலங்காரம் பண்ண உன் அப்பாைவ

அைழத்தி ந்தார்கேள! கூட்டம் ழி பி ங்கிய . வாணம், சாமி 'ைஸ '
ேமேல சீறி வந்த ம் சூரன் தைலைய மாத்தர உனக்குத் ெதாியல்ேலன்
அ ைதேய! அப்ேபா கூட்டத்தில் உன்ைனத் ேதாள் ேமேல

க்கிண்

ந்

கயி

நின்ேனேன,

உனக்கு நிைனவி க்கா? அப்ேபா நீ பாவாைட ம் ெசாக்கா ம் தான் அணிஞ்சி ந்ேத.
சின்னப்ெபாண்
பி ச்சுண்

. எட்

வயேசா பத்

வயேசா, என் தைலமயிைரக் ெகாத்தாப்

என் ேதாள்ேமேல உட்கார்ந் ண்

மயிைரப் பி ச்சு உ

க்காேத ன்

ேவ க்ைக பார்த்ைதேய, நான் கூட

கத்திேனேன உனக்கு நிைனவி க்கா?

அம்பி! உனக்கு நிைனவி க்கா? அன்னி ஒ நாள் நவராத்ாி ேபா 'நகுேமா '
நன்னா பா ேனன் அம்மா உன்னிடம் என்ைன அந்தப் பாட்ைடக் கத் க்கச்
ெசான்னாேள! நீ ம் கத் க் ெகா த்திேய! அம்பி, என்னதான் இ ந்தா

ம் உனக்கு

நல்ல குரல். என்னதான் கட் ப் ேபாட்டா ம் உன் பாட் எனக்கு வ மா?
இ ந்தா ம் எனக்குத் தாளம் தப்பிப் ேபாச்சுன் என் ெதாைடயிேல பட்
ஒண்
ெவச்ைசேய! நான் அ
ட்ேடன். அப்ேபா நான் ெபாியவளாகல்ேல. பாவாைட
ெசாக்காயில் சின்னப் ெபாண்

தான். நீ கூட அப் றம் 'அழாேத

சமாதானம் பண்ணிைனேய, எனக்குப்

அழாேத 'ன்

ச்ச ளிப் மிட்டாய் வாங்கிக் ெகா த்திேய!
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'அம்மாகிட்ேட ெசால்லாேத'ன்
ஆனால் அ

ெகஞ்சிைனேய! நான் ெசால்

வ ச்சால் அழாமல் இ க்க

ேவனாடா அம்பி!

மா?

சக்கு, அ த்தாப்ேபாேலேய நீ ெபாியவளாயிட்ேட.
அம்பி நீ நா நாைளக்கு திைகப் ண் மிதிச்ச மாதிாி ஊைமக் காயம்பட்ட மாதிாி,
வாயைடச்சுப் ேபாய் கண்ணாேல என்ைனத் ேத த்ேத த் தவிச்சுட் ப் ேபாைனேய!
எனக்கு மைறப் கட் யி ந்த ஓைலத் த க்கின் பின்னா
ந் பார்த்ேதன்.
உன்ைனப் பார்க்க ஒ பக்கம் சிாிப்பா வந்த , ஒ பக்கம் பாிதாபமாயி ந்த .
ஆனால் அ க்கப் றம் எனக்ேக ஏக்கம் பி ச்சுப்ேபாச்சு அம்பி. அம்மா சட்ட திட்டம்
பண்ணிப்பிட்டா. 'நீ இனிேமல் யாேரா ம் இஷ்டப்ப
உன் இஷ்டத் க்குக் கூடத் க்கு வாசல்ேல வந்

ேபசிண்

கூத்த க்கப்படா .

நிக்கப்படா 'ன்

நிைனக்காத சமயத்தில், எதிர்பாராத இடத்தில், எதிேர, பின்னா
பக்கத்தி
ந் அம்மா ைதயல் காக்கும் தம்ேபால் திடீர்திடீர்
'பகீர் பகீர்'

. திடீர்திடீர்
ந் ,
ைளக்கறப்ேபா

வயத்ைதச் சு ட்டற . குத்தமில்லாத இடத்தில் என்ன குத்தம்

பண்ணிேனேனான் சதா திகில்;
மிையேய அம்மா சுவைரப் ேபாட்

ஜயிலாயி த் . ெடன்ன, இந்தப் பரந்த
வைளச்சுப்பிட்டாள். என்னேவா பாதி ாிஞ்ச ம்

ாியாத மா ஏேதா ெசால்றா. 'ெபாண்ைணப் ெபத் ட்ேடேன! உனக்ெகன்ன, உன்
ேவைள வந்த ம் வயத்ைத விட் க் கழிஞ்சுட்ேட. நீ விட்ட இடத்தில் ெந ப்ைப
ெவச்சுக் கட் ண்

க்ேகேன!' என்கிறாள்.

அப் றம் அப்பா, 'இெதன்ன? அம்பி நம்மாத் ப் ைபயன்! குழந்ைதகைள இப்ப
ஹிம்

ச்சா என்னதான் ஆற ? எங்ேக தான் ேபாற ? உன் அ ைலப் பார்த்தால்

நாேன என் ெபண்ேணா ேபச
யா ேபா
க்ேக!'ன் ஒ நாள் இைரச்சல்
ேபாட்டப் றம்தான் அம்மா சத்ேத அடங்கினாள். அப் றம் அவ க்கும் தள்ளல்ேல.
ேகாவில் ேவைலயிேல பாதி அப்பா க்கு ஒத்தாைசயா நாேன பண்ற நிைலைம
வந்தப் றம் 'உனக்கு நீதான் காவல்'
'எல்லாேம
'என்ன ேக

ெசால் ேய விட் ட்டாள்.

ந்தவைரக்கும் தான்!'
பண்றயா?'

'ேக யில்ைல. உண்ைமேய அ தாேன! எல்லாம்
'அம்பி அப் றம் உனக்கு நிைனவி க்கா?'

ந்த வைரக்கும்தான்.'
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'சக்கு உனக்கு நிைனவி க்கா?'
மாறிமாறி
நாேன அம்பி
நாேன சக்கு
வாய்விட் ப் ேபசாத பாைஷயில்
மனம்விட் ஒ வ க்ெகா வர் எண்ணியதாய் எண்ணிக் ெகாண்ட எண்ணங்கைள
எண்ணி எண்ணி நிைனவின் சுவ களில் நிைனைவப் ெபா ந்தி ைவத் ப் பார்த் க்
ெகாள்வ

தவிர ேவெறன்ன ெசய்ய

கிற ?

இப்ேபா சக்கு எப்ப யி ப்பாள்?
ராகம், தாளம், பல்லவி.
பததனி நிததம ஸமகஸ
சக்கு எப்ப யி ப்பாள்?
'ெலாடக்' 'ெலாடக்' 'ெலாடக்' - இேதா வண் அக்ரஹாரத்தின் ைன
தி ம்பிவிட்ட . அக்ரஹாரமாம்! அந்த நாளிேலேய நா
களில்
பாழ்.
இப்ேபா நாலாவ ந
கு க்கள் ட் க்கும் தள்ளாைம வந் விட்ட .
ஒற்ைறக்கா ல் ெநாண் க் ெகாண் நிற்கிற .
ெநாண்

கு க்கள்

இப்ேபா சக்கு எப்ப

ெநாண்

.

இ ப்பாள்?

உடல் ஒ கூ எனில் இதயம் அதனில் கு வி. திடீர் திடீர் திகில்திகில்
ெதாண்ைடவைர பறந் பறந் மார்த்தட் ல் வி ந் வி ந் எ ைகயில் அ வயி
பகீர்பகீர் - அதன் சிறகுகளின் படபடப் என் ெநஞ்சின்
ப் . கு வி ெகாத்
ெகாத்ெதனக் ெகாத்திக் ெகாத்திேய மார்ச் சுவர்கள் பிளந் வி ம் ேபால் வ விண்
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விண் விண் - ஒ ைகயால் மார்ைப அ த்திக் ெகாண்ேட வண் ைய
விட் றங்குகிேறன்.
வாசற்கத
யி க்கிற . அந்தக் காலத் த் ேதக்கு. சுவர் விட் க்
ெகா த் விட்டா ம் அ இன் ம் விட் க் ெகா க்கவில்ைல. பல்
க்குேமா
யில்ைலேயா விசுவாசம் மாறாமல் நிைலவாசைலக் கவ்விக் ெகாண்
க்கிற .
ந ச்சட்டத்தில்
ழியாகப் பித்தைளக் குமிழ்கள்.
இப்ேபா சக்கு எப்ப யி ப்பாள்?
நிதமா நிதம்மா நிதம்ம்ம்ம் - ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
ெசவிேயாரம் ாீங்காரம் வனத்ைதேய வைளத்த ஓங்காரம் இதி

ந்

இந்த

நியமனத் ள் எத்தைன சக்கு எத்தைன 'நான்' எத்தைன சாவித்ாி எத்தைன எத்தைன - ஆனால் சக்குவின் ஸ்வரஸ்தாங்கைளப் பற்றி எ

ம் ெசால்வதற்கில்ைல. கத

திறந்த ம் "அம்பி வந்ைதயா?" என் ஒேர விளிப்பில், கூடத்தில் சிதறிக் கிடக்கும்
ெப ம் குப்ைபகைள ஒேர ைக ச்சில் ஒ க்கித் தள் வ ேபால் இத்தைன
வ டங்களின் ேகா கைள அந்தத் த ண மகிைமயில் ஒேர கணத்தில்
அழித் வி வாள்.
கத

திறக்கிற . கூடேவ கிண்கிண் என் இதயத்தி

ம் ஒ

-

நாேன சாியில்ைல. எனக்ேக ெதாிகிற . நான் கு த்ததில்ைல. ஆனால் அைர
ேபாைதயில் இ க்கிேறன். ெநஞ்சிற்குள்

க்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாய்க் கு

ங்க, ஒ

கிைள அைசகிற ; உள்ெளல்லாம் 'கம்' சக்கு ஆமாம், சக்குேவதான்!
But my God! நான் கர மைலைய விட்ேட ேபாகவில்ைலயா? இ வைர எனக்கு
ேநர்ந்தெதல்லாம் ெவ ம் கன தானா? மனிதன் பிறவிெய த் வாழ்ேவா உறவா
இறந் ேபாம் வைர ஒ ஜன்மா ராேவ கனவாய்க் கண் விழித் எ ந் ம் விட
ம் என்ப

உண்ைமதானா? அப்ப

அல்ல இப்ேபா காண்பதா?

ஆயின் எ

கன ? இ வைர கண்டதா,
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இல்ைலேயல் சக்குமட் ல் உ மாறா மார்க்கண்ட ரஹஸ்யம் எப்ப க் கண்டாள்?
வய இவ க்கு மட் ம் நான் விட் ப் ேபான சமயத்திேலேய எப்ப உைறந்
ேபாயிற் ? கன

என்பெதன்ன? விழிப் என்பெதன்ன?

நாேம சாியாயில்ைல. என்
கைலந்தி ந்தன.

ைடய இப்ேபாைதய நிைலயில் ேகா கள்

"சக்கு!"
அவள் ெபயர் என் ெநற்றி நரம் களில் ைடத் , என் கண்களில் உ வாயிற்ேறா
என்னேவா வார்த்ைதயாக ெவளிவரவில்ைல. எனக்கு நா எழவில்ைல.
ஆனால் அவள் கண்களில் அைடயாளமில்ைல. அன்னியைனக் கா

ம்

திைகப் டன், ேலசான அச்சத் டன், ெவட்கத் டன் பின்னிைடந்தாள்.
அ த்தப

என் நா கண்ட ெசால் : "அப்பா?"

"அப்பா ேகாவி

க்குப் ேபாயி க்கா."

"அபிதா! வாசல்ேல யா ?" உள்ளி ந்
உள்ளி ந்ேத ேமாப்பங் கண்ட குரல். சற்
"யாேரா அப்பாைவத் ேத ண்

ஒ ெபண் குரல். ெவளி ஆைள
உர்த்தண்டம் தான்.

வந்தி க்கா."

ஈரக்ைகையத் தைலப்பில் ைடத்தப ஒ மா உள்ளி ந் வந்தாள். வாட்ட
சாட்டமான ேதகம். கண்ட ம் கண்ைணச் சட்ெடன உ த் வ கன்னத்தில் ெபாிய
ம . என்ைனப் பார்த்த ம் ேமலாக்ைகத் ேதாள்ேமல் இ த் க் ெகாள்ள யன்றாள்.
ஆனால் அந்த நாஸுக்கான ஸாஹஸம் அந்தத் ேதகவாகுக்கு ஒவ்வவில்ைல.
அமாிக்ைகயின் அைடயாளமாயில்ைல. மறந் ேபானைத நிைன ப த்திக் ெகாள் ம்
ைசைகயாய்த்தான் அைமந்த .
"வாங்ேகா! நீங்க யா . ெதாியல் ேய!"
"ெநாண்

கு க்கள்..." என் குரல் த மாறிற் .

32
"அவர் காலம் ஆயி த்ேத!"
"மாமி?"
"எந்த மாமி? மாமியாரா? நான் வரத் க்கு

ன்னாேலேய அவர் சுமங்க யா

ேபாயிட்டாேர!"
எனக்குக் கண்கள் இ ண்டன. திடீெரன ேவைளயில் அஸ்தமனம் படர்ந்
விட்டாற்ேபால் ேதான்றிற் .
"அப்ப ன்னா - அப்ப ன்னா - சக்கு?" என் எதிேர தாவணியின் ெகா க்கு
விரல்களினிைடேய தி கிக் ெகாண் நின்ற சக்குைவப் பார்த் மலர மலர
விழித்ேதன்.
அந்த ஸ்திாீயின் கன்னத் ம திடீெரன சி ர்த் க் ெகாண்
ெபாிதானாற்ேபால் எனக்குப்பட்ட .

இன்

னிைய

ம்

"நீங்கள் ஏேதேதா பைழய ேபெரல்லாம் ெசால்ேறள். ெவளியிேலேய நிக்கேறேள
உள்ேள வாங்ேகாேளன்! வாச ல் வண் நிக்கறேத! மாமி ம் வந்தி க்காளா?
யாராயி ந்தா ம் உள்ேள வாங்ேகா... ெநாண் கு க்கள்
இ தான்... அபிதா நீ
ேபாய் அப்பாைவ அைழச்சுண் வா. ேபட்ைடப் பிள்ைளயா க்கு சாயங்காலம்
தண்ணி ெகாட் க்கலாம்

ெசால்

..."

இப்ேபா எனக்குப் ாிந்த . எ கன எ நன என் . மி, தா ம் சுழன்
ெகாண் சூாியைன ம் சுற்றி வ கிறெதன் . அதன் ேகாளத்தில் சூாிய ஒளி ம்
ெவப்ப ம் பட் , பட்ட இடம் பகல், மற்ற இடம் இர

என இர ம் பக

ம் மாறி மாறி

வ ம் விைளவாய், வித் , காய், கனி, வய , வேயாதிகம், பிறப் , வாழ் , தாழ் ,
பிாி , சா , விதி, விைனெயன, நிகழ்ச்சியாய் மாறிய வண்ணம், நியதி, 'எனக்கு',
'உனக்கு' என இரக்கம் பார்க்காமல், தனக்ேக இரக்கம் பார்க்க இயலா , தன்ைனத்
தாேன ரத்தி வ கிறெதன் .
சாமான்கைள இறக்கிவிட் , 'காப்பி' என்ற ேபாில் சூடாய்க் கு த்த பின்னர்,
சாவித்ாிக்கு மண்ைடயி குைறந் சற் த் தைல க்கித் தன்ைனச் சுற்றிப் பார்க்க
ந்த ம், மண் தைர ம் அதில் அங்கங்ேக குழிக
தைலயி

க்கத் தைழத் விட்ட கூைர ம், கூடத்

ம், சில இடங்களில்
ைலயில் குதிராய் இடத்ைத

33
அைடத் க் ெகாண் இ ட்ட த் நின்ற குதிர் - (அதில் ஏேத ம் இ க்ேகா?) சுவாில் ெசம்மண்ணில் வைரந் வ டக்கணக்கில் ேம
ந் அ க்கு மைழ ஜலம்
ஒ கிக் கைரந்த வரல
மிக் கலசவ வம். ேமேல பரண்கள் அைடச ல் பக ேலேய
பயமற்

விைளயா ம் எ கள், -

ட் ல் இப்ேபா

பாதிக்குேமல் வானம் பார்க்கிற

- சுவர்களில் பாசி, திட் த் திட்டாய்ப் படர்ந்

அதில் காளா

வி த்தி.

ேபால்

ட் ல் உ ப்ப யாப் றாக்கூண்

ம் நாய்க்குைட ம்

ட் ன் ஒேர அைறயில்,

உைடந்த பீேரா, ளிப்பாைன, ைதயல் இைலக்கட் , கண்டான் ண்டான்களின்
ந ேவ உைறகிழிந் , எண்ெணய்ச் சிக்குப்பி த்

கட்

ம்

ட்

மாய்ப் பஞ்சு

கட் ப்ேபான தைலயைணகள், கிழிந்த பாய், ஓைலத் த க்கு, பல நாள் ஓதத்தின்
வாைட... இந்த உலகத்ைத இதற்கு

ன் சாவித்ாி எங்கு பார்த்தி க்கிறாள்?

மாமி பறந் பறந் ேவைல ெசய்கிறாள். ழக்கைடக்குப் ேபாவ ம்
ெகாத்தமல் ைய உ விக்ெகாண் வ வ ம் - மறந்தாற்ேபால் தி ம்ப ம் குண்
குண்ெடன கு ங்கக்கு ங்க ஓ ப்ேபாய் இரண் பீர்க்கங்காய்கைளப் பறித்
வ வ ம், இைடயிைடேய வாசற்பக்கம் ேபாய் அங்ேக யார் இ க்கிறார்கேளா
இல்ைலேயா - "ஏ அஞ்சைல! ஏ அழகம்ேம! ஏ பாஞ்சாேல!" என்
உரக்கக் கூ வ ம் - (தயி க்குப் ேபா
காேணாம்? ஊசி ம் தட்டா

ஏேதேதா ேபர்கைள

ம்!) - "ஏன் இந்தப் பிராம்மணைன இன்

ம் உ ண்ேடா ப் ேபாயிட்டான்

வரப்ேபானைத ம் அட்ெரஸ் காணல்ேல!" என்

ம்

அைழச்சுண்

அங்கலாய்ப்ப ம்...

அவள் கணவன் தான் என்ைன ன்னால் அைடயாளம் கண் ெகாண்டான்.
அவேனா ேபச்சு ெதா த்த பின்னர் எனக்கும் ஞாபகம் வந்த . அந்த நாளில் இந்த
ட் க்கு இரண் அல்ல
மாதங்க க்கு ஒ
ைற ைஸக்கிளில் வந்
ஓாி ேவைள தங்கிவிட் ப் ேபாவான். ெநாண் கு க்க க்கு ஒன் விட்ட - "இல்ைல,
எட் விட் எட் விட்ட (இ அவர் பாைஷ) - ம மான். எங்கள் குலேம நசித்த குலம்
என்பதற்கு இந்தப் ைபய
இவ

ம் ஒ

அத்தாக்ஷி" என்

க்கும் வர்க்க அைடயாளம்

ற்றி

உடேன ஒ

ம் விட் ப் ேபாகாமல்,

ெமாண்ைணயில், கண்களில் ஆழமான குழியில் (இரண்
ஒ திாி ஏற்றலாம்), காைலச் சற்
அ த்த .

கைத ெசால்வார்.
க்கின்

ட்ைட எண்ெணய் விட்

சாய்த்த நைடயில், அவன் மாமா சாயல் இவ

க்கும்

"ேபாகப் ேபாக மாமாவால் ஒண் ேம
யல்ேல. மாமி ம் ந்திண் ட்டப் றம்
இ க்கற ஒ கண் ம் அவிஞ்சு ேபாச்சு. ட் க்குள்ேளேய நடமாட்டம் சுவைரத்
ெதாட்
ைணத் ெதாட் த் தைரையத் தடவித்தான். இந்தத் தி ேவலநாதர்
தைலயிேல தண்ணிையக் ெகாட்ட ம்

யல்ேலன்னா அவர், 'இந்தா சர்க்கைரயா
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எண்ணிக்ேகா'ன் மண்ைண அள்ளித்தான் வாயில் ேபாடறார். எனக்கு ஆள் அ
என்ைனேய ட்ேடா ெவச்சுண் ட்டார். ட்ைட விட் ஓ ன ைபயன் கம்
எப்பேவா மறந்

ேபாச்சு. வயசு ஆக ஆக, நிைன

சுழலச் சுழல, அவன் ேப ம் மறந்

ேபாச்சு. ஆனால் நீங்கேள ெசால் ங்ேகா, இந்த மாதிாிப் பிள்ைள நிைன
ஒண் தான் மறந் ம் ஒண் தான். ஆனால் உங்கைளப் பத்தி அ க்க
ெசால்

வார்: 'நான் ஏதாவ

இ ந்தான். அவ

ப்பி

இ ந் ம்

ேபசினால் அைதக் ேகட்க அந்தப் ைபயனாவ

ம் காேணாம்'

."

"அவர் ெசாத் க்ெகல்லாம் நான் தான் வாாிசு. அவர் ெசாத்

என்ன, எவ்வள ன்

உங்க க்குத் ெதாியாததல்ல..."
ம் ஒ ைகயால் வைளத் உள்ளங்ைகைய
விாித் ச் சிாித்தான். ைகந்த . கீழ் வாிைசயில் இரண் பற்கள் ஓட்ைட.
"வசனம் ெசால் வா, 'பிராம்மணன் தைலயில் சிவ ங்கத்ைதக் கட் ன மாதிாி'ன் .
மாமா அப்பட்டமா அப்ப ேய நிைறேவத்திப்பிட்டார். தி ேவலநாதர் என் க த் ேல
உட்கார்ந் நசுக்கிண்
க்கார். நான் மட் ம் தனியாயி ந்ேதன்னா தனிக்காட்
ராஜா. இங்ேக எனக்ெகன்ன ேவைல? பிடாிவைர
வளர்த் ண் , காஷாயம் உ த்தி வடக்ேக எங்ேக

, ெதாப் ள் மட் ம் தா

மீைச

ம் கங்ைகக் கைரயில் உட்கார்ந்

'பம்பம் மஹ்ேதவ்' - ேவெறாண் ம் ெதாிய ேவண்டாம் - ெசால் வி தி குங்குமம்
பி ச்சுக் ெகா த்ேதன்னா - மிச்சப்பல்ைல ம் தட் ட் அத்தைன ம் தங்கப் பல்லாக்
கட் ப்ேபன்..."
(மனித

க்கு ஆைச எப்ப ெயல்லாம் ேபசுகிற !)

"... அங்கி ந்

வழி தப்பிப் ேபானாப் ேபால இந்தப் பக்கம் ஒ

ஒ

சமயம் பரேதசி

வராேன, நம்நாட் ஆண் ேபால் வத்தக்காச்சியாவா இ க்கான்? எண்ெணய்க்
குடத்தி
ந் பி ங்கின மாதிாி - இ ப்பா அ ! த்தின ஆலமரத்தின் அ மரம்.
இந்தப் பக்கம் அந்தப் பக்க ம் ெரண் ேபர் அைணச்சா ம் எதி க்ெகதிர்
ைகெதாடா . 'பம்பம் மஹ்ேதவ்' என்கிறான். ஏப்பம் விடறமாதிாி. அ த்
ெதாண்ைடயில், மைலையக் குைடஞ்சு ரயில் ஓடர . அதிேல ஏறிண்ேட தி ம்ப ம்
அவன் ஊர்பார்க்கப் ேபாய்ச் ேசர்ந் டலாம். இவன்கள் எல்லாம் ஏன் இந்த
க்ஷாம மிக்கு வரான்கள்...?"
இந்த ம

ஷன் சம்பந்தா சம்பந்தமில்லாமல் என்னேவா ேபத்திண்ேட ேபாறாேன.

இந்த ப்ரதாபெமல்லம் இவைன எவன் ேகட்டான்? என் நாவில் மந்திரம்ேபால் ஒ
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நாமம்

த்த . ெவளிப்பட்டால் அதன் நயம் உடேன ெபாாிந் ேபாம். உள்ளி ந்தால்,

நான் ெவ த்

வி ேவன். அவ்வள

ட்பமான, ேவதகமந்த்ரம், ேவதனாமந்த்ரம்.

என் ேவதைன ெதாிந் தான் ேவ ெமன்ேற என்ைன வைத ெசய்கிறானா? அல்ல எல்லாம் தான் ெவட்ட ெவளிச்சமாயி க்கிறேத. அவன் ெசால் நான் ெதாிந்
ெகாள்ள என்ன இ க்கிற

என்

ெசால்லாமேல வி கிறானா? இ

சமயம் பார்த் ஒ வ டன் ஒ வன் ேமாதிக் கட் ப்பி ப்பதற்கு
ஒ வைரெயா வர் வைளய வ கிேறாம்.

மல்லர்கள்
ன், ேகாதாவில்

பாிசு?
அவன் அ

பவித்

அவனிடமி ந்

என் ெநஞ்சுகள் பறந்

பறந்

ேபாயாச்சு.

தவிக்கிற .

"இைல ேபாட்டாச்சு!"
கணீெரன அவன் மைனவியின் குரல் சமயத்ைதக் கைலக்கிற .
-----------அபிதா - 4
மத்தியான்னம் மாமா ட் க்கு. கண்ணில் பட்டெதல்லாம்
பார்த் மிரளமிரள விழிக்கின்றன. நியாயம் தாேன! பிள்ைளக
ெபண் கள் வந் விட்டார்கள். ஆ
டா அ

- 'ேஜ ேஜ'ன்

க்ெகா

கங்கள். எங்கைளப்
க்ெகல்லாம்

கு ம்பமாகப் ெப கி விட்ட .

,

இைடவிடாத இைரச்சல்.

மாமிதான் - அன் கண்டேமனிக்கு அழிவில்ைல. சுக்கங்காயா வற்றி, சதா சுக்குக்
குைறவற்றவளாகத் ேதான் கிறாள். ெநற்றிக் குங்குமம்தான் அழிந் ேபாயிற்ேற
அன்றி, தைலயில் ஒ

மயிர் கூட நைரக்கவில்ைல. ெநற்றியில் ஒ

வாிகூட

ேகாடவில்ைல. சில ேபர் ராசி அப்ப . ஜலம் பாயப் பாய, கூழாங்கள் இன்
வழ...
"யார

ம் வழ

அம்பியா? என்னடா உயிேரா தானி க்ைகயா, ெசத் ப் ேபாயிட்ைடயா?

உ ேவ ெதாியல் ேய! நாட் ப் ெபண்ேண வா யம்மா! நமஸ்காரம் பண்ணறயா,
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பண்

பண்

- அப்ப யில்ேல திக்கு இ தான் கிழக்கு - ேதாேளா

ெதாங்கக் கட் ண்

பதினா ம் ெபத்

ெதாங்கத்

- பதினா ம் ெபத் டாேத, நான்

ெசான்ேனேனன்

, நாள் இ க்கற இ ப் ேல! என்ன ஒண்

ைகப்பிள்ைளேய

ம் அைழச்சுண்

ழிக்கேற? ஒண்

தா

ேம காேணாேம,

வரப்படாேதா? என்ன சிாிக்கேற, என்ன

க்குக் கூட வழியில்ைலயா? நீங்கேளதான் ஒ த்த க்ெகா த்தர்

எச்சிலா? சாி, பிராப்தம் அப்ப யி ந்தால் நீ ம் நா ம் என்ன பண்ற ?
கைடக்காரனாவ ெகாசிர் ேபாடறான். கட ள் எைடக்குேமல் இம்மி கூட
மாட்ேடன்கறான். தவிட்ைட ம் தங்கத் தராசில் தான் நி ப்ேபன்கறான். ஆனால்
ேயாக ம் இப்ேபா தவிட் க்குத்தான் அ க்கிற . இங்ேகதான் பார்க்கைறேய,
வதவதன் , ேபாதாதா? வாடா பசங்களா, உங்கள் மாமாடா, மாமிடா, நமஸ்காரம்
பண் ங்ேகா! உங்கள் நமஸ்காரங்க ம் கூ க்குத்தாேன! உங்கள்
மாமி
என்ெனன்னேவா ெபட் யி
ந் எ க்கறாேள! எ த் ண்ேடயி க்காேள!
பிஸ்ேகாத்

பாக்கட் பாக்கட்டா, பப்பர்மிட் , ெசாக்காத்

நீங்கள் இத்தைன ேபர் இ க்ேகன்
பார்க்கேறாம்; இ

எப்ப டா அவ

ணி, ரவிக்ைகத்

ணி -

க்குத் ெதாி ம்? நாள் கழிச்சு

ம் நியாயம் தான். ஆனால் நியாயத் க்கும் எல்ைல உண்ேடப்பா

அம்பி! அைதத் ெதாிஞ்சுண்
எல்ைல என்ெனன்

க்ைகயா? ெதாிஞ்சி ந்தால் சாி, இங்கி ந்தப

நான் கண்ேடன்? மயிர் நைரச்சுப் ேபானா

உன்

ம் வாழ்

பச்ைசயாயி க்குன் ெவச்சுக்கேறன், அைதத் தவிர எனக்ெகன்ன ெதாி ம்? நாள்
கழிச்சு ஒத்தைர ெயா த்தர் பாக்கேறாம். நீ ேபான கூர்த்தம் நல்லப யா தி ம்பி
வந்தி க்ேக, இைதவிடத் தி ப்தி எனக்கு ேவெறன்ன ேவ
ெபாியவர்க
என் ?

க்கு எப்ப

ட்ைட விட் த்

இப்ப
ரத்தினா

ஒ

ம்...?"

தீர்மானம், எல்லாம் தங்கள் அ ள் தான்
ம், அ

ரத்தப்பட்டவன் நன்ைமக்காக

அவர்கள் ெசய்த தியாகம் என் எப்ப நி பிக்கிறார்கள்? அகந்ைதையப் பங்காக
அவர்கள் எ த் க் ெகாண்டபின் மிச்சமாய் எஞ்சிய அகத்ைத ம் அழித்
வி கிறார்கள். எப்ப
சாவித்ாிக்கு அ

அ ?

ப் . என்

டன் அவள் வரவில்ைல. நான்

ட்ைட விட் க்

கிளம் ம் ேபா ேரழித் திண்ைணயில் அவ ம் மாமி ம், பிாிந்தவர் கூ னாற் ேபால்
ெகாள்ைள ரஹஸ்யம் ேபசிக் ெகாண்
க்கிறார்கள். என்ைனக் கண்ட ம் மாமி
ேபச்ைசச் சட்ெடன்

நி த்தி, ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாள்கிறாள். ன்னைக

க்கிறாள். இந்த வயதில், பல்வாிைச ம் ெவண்ைம ம், ெபாய்ப்பல் ேதாற்ற .
நான் வாசல் தாண் ய ம், மீண் ம் 'கிசு சு கிசு சு' -
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எனக்குத் ெதாி ம். என் மண்ைட உ ள்கிற . அந்த நாளில் நான் இ ந்த இ ப் ம்
ஆ ன ஆட்ட ம், அந்த ெநாண்

'மணியாட் '

ட்ைடேய சுற்றிக் ெகாண்

ந்த ம்,

மாமா த்தி ெசால்லப் ேபாய், அவ க்கு நான் இைழத்த அக்ரம ம், நான் ட்ைட
விட் ஓ ப் ேபானதன் லம் என்ைனேய எனக்கு மீட் த் தந்த ம் அத் டன் மட் ம்
அல்ல - என் உலகத்தின் மகத்தான ைதயல் சாவித்ாி எனக்குக் கிைடத்ததற்ேக
தாங்கள் காரண தமாயி ந்த ம் இந்த ாீதியில், ெசால்பவ க்கும் விஷயத்திற்குக் குைறவில்ைல. ேகட்பவ
சுவாரஸ்யம் மட் இல்ைல.

க்கும்

I don't care.
என் ள் நான் கா ம் சூன்யத்தில், எனக்கு ைவக்கும் ெபாிய சூன்யத் ள் மைறந்
ேபான சின்ன சூன்யம்.
வாய்க்கால் தாண் , ஐயனார் ேகாவில் மதில் தி ம்பின ேம கண்
காத்தி ப்பேத ேபான் , சட்ெடனக் கண்
வழிதான் நான் ஊைர விட்
கல்

ம்

ள்

கா ல் ெபாத்தன. இன் ,

க்ெகட் யவைர வயற்கா தான். இந்த

ஓட அந்த நாள் ரயிைலப் பி க்க ஓ

ம், கதிர்கைள அ த்தபின்

க்குக்

த்திக் ெகாண்

வந்த வழி. அன் ,

நின்ற கட்ைடப் ல்

ம்

கம் தி ம்பிய இடெமல்லாம் கடலாய்க் கண்குளிர்ப் பேசர்.

மாைலக் காற்றில், கதிர்கள் ஒேர சீராய் அங்கம் அங்கமாய் அைலவிதிர்ைகயில்,
பி ம்மாண்டமான உடல் திரட்சியில் ஒ
ேபான்றி க்கிற .
ெதன்ற ன் இத

மா ,

மிேய ப க்ைகயாய்ப் ரள்வ

உட ன் ேராமக்கால்களின் வழி உள் குவ

உணர்கிேறன்.

அேதா தகரக் ெகாட்டைககள் இரண் ெதாிகின்றன. பிறவியின் பிரயாணம்
இடம் தகரக் ெகாட்டைகதான். நான் இங்கு விட் ப்ேபான பின்னர் இத்தைன

ம்

வ டங்களில் எாிந் நீர்த்த எத்தைன எத்தைனேயா அஸ்திகளில், கண் க்ெகட்டாப்
ெபா ப்ெபா ஸன்னங்கள் காற் வாக்கில் சிைதப்ப ைகயினின் எ ம்பி மியின்
நான்கு - அல்ல - நாற்பதினாயிரம் திக்குகளில் பறந்
ஒற் வ

எ

ெசல்ைகயில், என் ேமல்

அவள் சின்னம்?

இந்த உ த்த

க்குப் பதி

ப்ப

ேபான் , பி ம்மாண்டமான அங்கத் திரட்சியில்,

மிேய ப க்ைகயாய்ப் ரண்ட பசுைம வ வத்தினின் , பி ம்மாண்டமான
ெப
ச்ெசறிந்த . எனக்கு ஏேதா ேசதி காற் வாக்கில் தவிக்கிற ... என்ைனப்ேபால்
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ஒ

சின்ன உயிர், உடல் கூட் னின்

வி பட் , அனலாகி, னலாகிப் வி மாகி,

இப்பரந்த ெவளியின் ேப யி மான பின்னர், அந்தப் பாைஷ எனக்குப் ாியாதா
ாியாதா ாியாதா...
வான் பாதி ம் மியின் பாதி ம் விளிம் ேசர்ந்த
உ ட் இப் மி. நித்யத்வம்
உகுத்த கண்ணீர்த் ளி. அதன் நீேராட்டத்தில் ஆ ம் நிழல்கள் நாம் - நம்ைம நாம்
என் ெகாண்டதன் விைளவாய் ேநர்ந்த நம் வாழ் கள் தாழ் கள், அஸ்திகள்,
அஸ்தியில் த்த நிைன கள் - நாம் எல்ேலா ேம கண்ணீாின் நிழல்கள். இங்கு ஏேதா
அற் தம் என்ைன சாக்ஷி ைவத்

நிகழ்ந்

ெகாண்

வான் ச்சில் ேத கிேறன். பார்ைவயின் வாள்
ேமகச்சிதர்கள், அந்திஜால வர்ணங்கள்

க்கிற . என்ன அ ?

ச்சில் சின்னாபின்னமாய்,

ாித் த் திக்குத் திைகத்

நிற்கின்றன.

நகர்கின்றன, விைரகின்றன, அைலகின்றன. அத்தைன ம் ஊைமக் குழந்ைதகள்.
அைவகளின் ெதய் கத் திைகப்பின் கனம், என் மார் அ ந் கிற . அைவகளின்
வாயைடத்த ேவதைன ேமானத்தில் கூக்குர

கிற . உணர்ச்சிகள், உணர் கள்,

அத்தைனயின் ப்ரதிநிதியாய், ேமானத்தின் ஒேர வாய் ஒேர குரல் ஒேர ேகள்வி ஒேர
பதில் இத்தைனயின் ஒேர குவிப்பின் ஒேர கூர்ப்பாய்த் திடீெரனக் கர
ஆ ம் திைரச் சீைலயில் தீட் ய சித்திரம் ேபான் , கண்
படபடத் க் ெகாண் எ கின்ற .
ேமானத்தின்

மைல, காற்றில்

க்கும் ெநஞ்சுக்கும்

லக்ேகா ரம். எதிர்மைறகளின் இைழ .

கண்ெணதிாிேலேய குன்றின் பின்னணியில், ேகாபக் கண்ணாய் ஒளிக்கதிர்கள்
நரம்ேபா ய ெசவ்வானம் சட்ெடனக் ேகாபத்தணிவில் ம்
விடத் ெதாடங்கிவிட்ட .
நாெனா பச்ேசாந்தி
நாெனா ைபத்யம்
நாெனா குழந்ைத
எனக்கு உடேன ேகாபம்
- உடேன சிாிப்
காரணம் ேகட்டால்
காரணம் அறிேயன்
பட்ட விட்
நான் ெவட்கம் ெகட்டவன்
என்

வானம் ெவட்கம் ெதாிவித் , ெகட்ட ெவட்கத்தின் அழகு ெகாள்கிற .
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மணவைற மஞ்சத்தில், லவி ெவறியில், பிய்த் ம் உ வி ம் தானா ம் உதிர்ந்த
மலர்கள்ேபால் வானில் ேமகங்கள் இப்ேபா சிதறிக் கிடக்கின்றன. இவ்வள
மகத்தான கலவி ெகாண்ட விராட்

ஷன், அவ

ைடய ஸ்திாீ யார்?

மனதில் ஓவியங்கள் மா ம் ேவகம், விதவிதம், உடல் தாள
யவில்ைல. இங்கு
ஏேதா ரஸவாதம் என்ைன சாக்ஷி ைவத் ேநர்ந் ெகாண்
க்கிற .
இேதா பார், கர மைல ஆட் மந்ைத ேம ம் குன்றாக மாறிவிட்ட . கண்,
கால், குளம் ெதாியா

கம்,

சின்ன ம் ெபாி மாய் உேராமப்பந் களாகி, ேமகங்கள்

திரள்திரளாய் ஊர்கின்றன, உ ள்கின்றன, சு ள்கின்றன, தயங்குகின்றன,
குன்றின்ேமல் தவழ்கின்றன, குைழகின்றன,
வால்கள் கூட ெமாட் விட்
க்கின்றன.

வள்கின்றன. ஒன்றிரண்

ெமாட்ைட

இேதா பார், கர மைல திடீெரனக் கறந்தபால் ைர ெபாங்கிவழி ம்
ெப ங்குவைளயாக மாறிவிட்ட . குன்றின் உச்சியில் ேமகங்கள் அப்ப அடர்ந்
யெவண்ைமையச் ெசாாிகின்றன, சுரக்கின்றன.
பா ன் க ைண, தாய்ைம.
இேதா பார், கர மைல திடீெரனக் கு
குவிந்

க்கிக் கு

க்கும் ஷ்பக் குடைல, கட்ைட விர

னிசந்தித் , ஒவ்ெவா
ட்பம், அவ்வள

சந்திப் ம் ஒ

ைஜக்குப் பறித்த மலர்கள்

ம் பாம் விர

லக்னம், லக்னத்தின்

ஜாக்கிரைத, அவ்வள

அைவகேள அறியா
அலர்ந் விட்டன.

க்கி,

ம் மட் ம்

த்திைர - அவ்வள

பக்தி டன், காம் க்கு ேநாகா , ஆய்ந்த

பறித்த மலர்கள், ேமகங்கள் திடீெரன அவ்வள

நளினத்தில்

அைவ தமக்குத்தாேம ஏேதா கவிைத ாிந் ெகாண்
க்கின்றன. மானிடர் மக்கு.
நமக்குப் ாியைவக்கும் ேநரம் அைவக க்கில்ைல. ேதைவ மில்ைல. ரா
ாிந் ெகாள்

ம் சக்தி ம் பாவிகள் நமக்கில்ைல. ெநகிழ ெநஞ்சம், பார்க்கப் பாக்கியம்,

மலரக் கண், பைடத்தவர் கண்

ெகாண்ேடயி க்கலாம். காண்ப ம், கண்டதில்

இைழவ மன்றி கவிைதயில் ாிந்
குன்றின்ேமல் ஒ
இப்ேபா

ஆகேவண் யெதன்ன?

ெப ம் ைகமண்டலம் ேதங்கி நிற்கிற .

இ ண்ட

ேநரமா? என் கண்களா?
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ேமகத்ைதக் கைட ம் சாக்கில், கர மைல காலத்ைதேய கைட ம் மத்தாக
மாறிவிட்டேதா? ெசவிேயாரம்
நரம் மீட்ட னின்
அந்தரத்தில் மிதந்

கங்களின் ஓைச கைடகிற . ெநற்றிப் ெபாட் ன்

குதித்ெத ந்த நாதபித்

நான், என் சடலங் கைளந்

ெசல்கிேறன். கர மைலயா, இ

ைகைல மைலயா?

ைகைலமைலச் சார ல், எந்த ேலாகத்தின் எந்த நிமித்தத்தில், ஆண்டவன்
சந்நிதானத்திேலேய ெவட் ய எந்த ேஹாம குண்டத்தினின்

எ ந்த ைகயி ?

"ஸத்ேயா ஜ்ேயாதி ஜுேஹா மிஸ்வாஹா ஆ:
ஓம்

ர்ப் வஸ்ஸுவஸ் வாஹா ஆ..."

ஆஹுதியின் மந்த்ரேகாஷம் இட, கால,

ரத்ைதக் குைடந்

எட் வ

ேபான்

ப்ரைம தட் கிற . ஆனால் ெசன்ற , நிற்ப , இனி வரப்ேபாவதன் ேபதக் ேகா கள்,
நிகழ்ச்சியின் நிபந்தைனகள் அழிந்த இந்த நிைலயில் ப்ரைம எ ? நிஜம் எ ? ைகக்
கண்ைணக் காிக்கிற . ஆனால் கசக்கக் கண் இல்ைல, ைக மில்ைல. அங்கம்,
அவயவங்கள் வி ந் , இந்த அசாீரத்தில் ப்ரக்ைஞ ஒன் தான் மிச்சம். எனக்கு நான்
சாக்ஷி, என் சாக்ஷி எனக்குத்

ைணெய

ம் சார ம் வி ந்த ம் என்ைனக் கவ்விக்

ெகாண்ட திகில் - திகிேல அகிலாய், என் ேமல் கவிந்

ெகாண்ட

கி ன் ேப

வம்

தானா இந்தப் ைக?
இந்த ாீதி எந்ேநரம், எவ்வள
ரம் இ ந்தேதா? ஆனால் ேமகங்கள் தம் ெநய்த ல்
இேதா உர ம் ஒ ங்கும் ெபற ஆரம்பித் விட்டன. கில் ேபார்ேபாராய்க் குவிகிற .
இைடயிைடேய ஜாிைக சுடர் வி கிற . உயர்ந்த ரகஸல்லா, ம ம யாக வானில்
அைலகிற . இந்தத் திைரக்குப்பின், மஞ்சத்தில், ஜன்னலண்ைட, பல்லக்கி
என்ைனக் கவனிப்ப
உறிஞ்சி வி வ

ேபா

ந்

யார்? என் உயிர், சக்தி யாவற்ைற ம் தன் பார்ைவயாேலேய
ம், தன்ைனக் காட்டா , தன்ேவகம் மட் ம் கள காட் ம்

இந்தப் பார்ைவ யா ைடய ? ஹிமவான் த்ாி, ைஹமவதி, பர்வத ராஜகுமாாி...
திைர இேதா ேலசாய் விலகுகிற . ஒ

இம்மிதான். விலக்கிய விரல்

னிக க்குப்பால் எ ப்பான
வத்தின் வில் வைளவின்கீழ், இைமய யில்,
னிெகா க்காய் வைளந்த கத்திகைள அ க்காய்ச் ெசா கினாற் ேபான்
னி
நீண் சு ண்ட கண் ரப்ைப மயிர்களின் கீழ் ெவள்ைள விழி ேமட் ல் சுழன்ற க விழி
ஒன் ...
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அ த்ெதாண்ைடையக் கிழித் க்ெகாண் ,
என்னின் ஒ குரல் றிட்ட .
பிறகு ேநர்ந்த
மல்லாந்த

மிையப் பட்ைட உாித்தாற்ேபால்

அறிேயன்.

கத்தில் பனித்த காற் தான் மீண்ட நிைனப்பின்

தல் உணர் .

கண் திறந்த ம் விழிகளில் தல் ேபய் வானின் தண்
நீலம். வானின்
நீலத்திற்கும் அண்ணாந்த என் பார்ைவக்கும் கு க்ேக ஓர் கம் குகின்ற .
சக்கு.
நான் ெசத் ப்ேபாயிட்ேடனா?
ஆச்சர்யம், பயம் இரண் ம் ஒ ங்ேக தந்த பலத்தில் உதறிக்ெகாண்

எ கிேறன்.

"பயந்ேத ேபாயிட்ேடன் மாமா! அெதன்ன அப்ப க் கட்ைடயாக் கிடந்ேதள்?"
கத்ைத ேவட்
யன்ேறன்.
"பாம்ேபா

னியால்

ைடத் , கன்னத்தில் கு கு த்த சிவப்ைப மைறக்க

ச்சிேயா என்னேவா..." என்

இ த்தாள். "மைலக்கு

அந்தண்ைடப்பக்கம்..." ைகைய சினாள். "ஒ ெபாிய த் இ க்கு, மதில் மதிலா
குழல் விட் ண் . இப்ேபால்லாம் நான் அந்தப் பக்கம் எட் க்கூடப் பாக்கறதில்ைல.
ஒேர பயம் - என்ன மாமா ஒ

மாதிாியா

காைலயில் வந்ேதள், மாைலயில் மறந்

ழிக்கேறேள! என்ைன ெநனப்பில்ைலயா?
ேபாச்சா?"

"மறக்கவில்ைல" என் குரல் ேலசாய்த் த த்த . நான் ஏமாந்த நிைலயில் என்ைன
அவள் கண் விட்ட ேகாபம். அடக்கிக் ெகாள்கிேறன். "என்ன அதற்குள்
மறந் வி மா? மறக்கலாமா?"
அவள்

கம் மலர்கிற .

"இல்ேல மாமா என்னேமாேபால் இ க்ேகேளன்

ேகட்ேடன்."
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"எ ேபா
ெகாண்

மில்ைல. பைழய இடத்தில் வந்

திதாகப் ெபா ந்திக்

க்கிேறன்."

"என்ன ெசால்ேறள்?" விழித்தாள். " ாியல் ேய!"
அவள் திைகப்ைபக் கண்ட ம் எனக்கு வாய்விட் ச் சிாிப் வந் விட்ட .
"உனக்குப் ாியத் ேதைவயில்ைல. பயப்படாேத. எனக்குக் காக்காவ ப் இல்ைல.
காற்

சுகமாயி ந்த

கண்ணயர்ந்

ேபாச்சு, அவ்வள தான். இங்கு நீ எங்ேக

வந்தாய்?"
"மைல ேமல் விளக்குப் ேபாட வந்ேதன். நான் தான் வர வழக்கம். அப்பா க்கு
சாயங்காலம் இங்ேகயி ந் இரண்டாவ கல் ல் ஒ பிள்ைளயார் ேகாவி ல் ஒ
கால ைஜ. ைகேயா ஒ குடம் கு ஜல ம் எ த் ப் ேபாேவன். இேதா ஒ
நிமிஷம். ேமேல ேபாய் வந் டேறன். இங்ேகேய இ க்ேகளா?"
"நா

ம் வேரன்."

"உங்க

க்ேகன் கஷ்டம்?"

"என்ன கஷ்டம்? என்ைன என்ன

ட்ைடகட்

ெவச்சுட் யா? நான் ஏறாத

கர மைலயா?"
இ ப்பில் குடத் டன் அவள்
இரண் ப கள் ன் விட்ட .

ன் ஏ ைகயில் ேவ

ெமன்ேற என் நைட அவைள

இ ப்பில் குடத்திற்கு இடம், குடத்தின் ெச க்கு.
இைடயில் குடம் இ ப்பின் ெச க்கு.
இைடயின் வைள ள் குடத்தின் வைள
ன்னைக இதயத்தில் ஒளி தட் கின்ற .

ைதந்த ம் ேகா கள்

க்கும் மர்மப்

ப ேய ைகயில், அவள் உட ல் ேலசான வைள கள் சுடராட்டம் ேபால்
விைளைகயில்,

குப் றம், வல

ேதாளில் ரவிக்ைக ைதயல் விட்ட இடத்தில்
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பளீாிட்ட சைத ெந ப் ெநஞ்சில் பற்றிக் ெகாள்ைகயில், இ வைர ெசன்

ேபான

வ டங்களில் அங்கு குவிந் அ கிய குப்ைப கூளங்கள், வயதின் ச குகள்
எாிகின்றன. நாேன ேலசாகிக் ெகாண்
க்கிேறன்.
ஏேதா ேலசாய் ஒ
பாட்

ெமட்ைட

னகியப

ஏ கிறாள்.

அல்ல. இளைமயின் கீதம்.

இவள் இன் ம் தன் அழைக அறியாள். அ ேவ இவள் அழைகப் பன்மடங்கு
ெப க்குகிற .
ப க்குப்ப

வானம் தைலேமல் இறங்கி ெமத் ெமத்ெதன மிதக்கின்ற .

ெதாட் விடலாேமா? அ தான் கீழறங்கி விட்டதா, அல்ல நான் தான்
உயர்ந் விட்ேடனா?
நீலெமத்ைதயில் பஞ்சு பறக்கிற .
கர மைலேய, நீ எங்கள் ெப ந் தாய். நாங்கள் உன் குட் கள். நீ இப்ேபா
எங்கைள உன் மார் ற அைணத் க் ெகாள்ைகயில், நாங்கள் உன் ஆ ங்கனத் ள்
அவிழ்ைகயில், உன் இதயத்தில் ைதந்ேதாமா, அல்ல, உன் க வி

ள்ேளேய

குந் விட்ேடாமா? நீேய ெசால்.
இல்ைல, நீ ெசால்லமாட்டாய். உன் மனம் கல். எங்கள் அ

பவம் தான் எங்கள்

ேப . எங்கள் ேப தான் உன் பதில். அவரவர் இஷ்டம், எண்ணம், நிைனப்பின்
வன்ைமக்ேகற்றப அவரவர் ேப .
எத்தைன ைற சக்கு ம் நா
ெதாியவில்ைல. இப்ேபா

ம் உன்ைன ஏறி இ ப்ேபாம்! அன்

ேதான் கிற , அன்

கூடத்

ஏறியதற்ெகல்லாம் ெபா

ம்

பல ம் இன் ஏ வதில்தான் கிைடப்ப ேபால். என்ன பலன், என்ன ெபா ள்
என்ப தான் ாியவில்ைல. ஏேதா சிக்குப் பிாிகின்ற . அதற்கு ேமல் ாியவில்ைல.
ேசாபனபடத்தின் ெபாிய ஏணிேபால், இந்தப் ப க்கட்
ெகாண்

பரமபதத் க்குத்தான்

ேபாய்வி ேமா, அல்ல ெபாிய பாம்பின் வாயில் தான்

ப க்கட்ேட ஒ

ெப ம் மண் உணிப் பாம்ேபா?

ெசன் ேபான காலத் ள் ைத ம்,

கிறேதா? இந்தப்
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தான் ெமன் உமிழ்ந்த மண்ணில்
ைதந்த மண் உணிப் பாம் .
ெசன் ேபானதற்கும் இனி வரப் ேபாவதற்கும் வித்தியாசம் என்ன? இரண் ேம
ந நின்ற த ணத்தின் லச் சாயல்கள் தான்.
நான் த ணக் குமிழியில் மிதக்கிேறன். காைல ஊன்றி ப ப்ப யாக ஏ வதாகேவ
ேதான்றவில்ைல. ஏேதா ேபாைத அ த் கிற .
தி ேவலநாதர், காற்றில் உ வானவேர ேபால் கண்ெணதிர் திடீெரனப்
பி ங்குகிறார். காரணம்: அவைர ேநாக்கிேய நான் ஏறிக் ெகாண்
ந்தா ம்
சமயத்தில் அவைர மறந்தாச்சு. ஆைகயால் இப்ேபா அவர் என் கண் ன் ப ைகயில்,
அவர் நான் எதிர்பாராதவேர ஆகிறார்.
அவைரப் பற்றிச் ெசால்ல என்ன இ க்கிற ? என் ம் அவர் அன்ேறேபால்தான்
இன் ம்.

ந்தால் மண்ைடயின் உ ண்ைட

ன்னி

ம் பளப்பள, வ க்ைக வழவழ.

காற் ம் ட்க ம் ேபாக்குவாக்கில் சியிைறத்த ச குகள், குப்ைபக் கூளங்கள்,
எச்சங்களின் அர்ச்சைன ந ேவ ஆனந்தமாய் ற்றி க்கிறார். அவைரக்
ேகட்ேபா மில்ைல. மீட்ேபா மில்ைல.
அவ ம் பரஸ்பரம் அப்ப த்தான்.
கவைலயற்ற கட ள்.
ெகா த்

ைவத்தவர்.

அவள் ஏற்றிைவத்த விளக்கும் இக்காற்றில் எப்ப

நிற்கும்? சுடர், திாியில்

குதித் , காற்றில் அைலந் , குன்றித் தவித் க் குற் யிராய்த்
வி ந்

கும்பிட்

சுழன்

எ ந் , தீய்ந்த ெந

அன்

எ ந்

த்த . அவள் கீேழ

நிற்கத்தான் காத்தி ந்தாற்ேபால் அவிந் , ைக
க்ைகத்

சக்கு இப்ப த்தான் வி ந்

ளித் க்
ல்

ைளத்த .

எ ந்தாள்.

சிந்தைனயின் ெசாந்தத்தில், பார்ைவ மங்கி, இவள் இப்ப

மார்ேமல் ைககட் க்

ெகாண் நிற்ைகயில், ஆண்டவன் ஒற்றிெய த்த அச்சில் அவைளக் காட்
கத்தின் ெச க்கல் இன் ம் ெதளி . அவ்வள தான். ெநற்றி வகி னின்

ம் இந்த
ஒ பிாி
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கைலந் காேதாரம், காற்றில் எஃகுச் சு ள் சுழன் , தன்ேனாேடேய கண்ணா
விைளயா ற் .

ச்சி

இந்தச் சமயத்தின் வினா கைள, அைவகளின் ளிப்ைப, ஸ்ப கமாைல
மணிகைளப் ேபால் ஜபித் விடலாம். கட் க்கட்டாய் அைவகளின் சுழற்சிையக்
கண்ணாேலேய கண் விடலாம் ேபான் அைமதி எங்கைளச் சூழ்ந்த .
வான விளிம்பிேனாரம் ஒ

பக்ஷி பறந்

அ

ேபால் ேதான்றவில்ைல. எங்கைளச் சூழ்ந்த அைமதிக்கு

ெவ ெமனப் பறப்ப

ல்பி த் , உலகத்ைதேய வைளப்ப

ெசல்கிற .

ேபால் ேதான் கிற .

அவள் கம் ெம வாக என் பக்கம் தி ம் கிற . கண்களில் சிந்தைனப்படலம்
கைலயவில்ைல.
"என் அம்மா ெசத்த விதம் உங்க
எனக்குத்
கால யில்

க்குத் ெதாி ேமா?"

க்கிவாாிப் ேபாட்ட . திடீெரன்

அப்ப

அவள்...

மி விட்ட .

"ராப் ரா ேத யைலஞ்சுட் - எந்தக் காாியம் எப்ப யானா
நடந்தாக ேம! சுவாமி தைலயில் தண்ணிையக் ெகாட் யாக
ஜலத் டன் மைலேயறிவந்தால்,

ங்கத்ைதக் கட் ண்

இ த் வி த்த நாண் ெசவிேயாரம் ' ம்
கண்
இ ள்

ம்', ' ம்

ம் காைல ைஜ
ேம! - அப்பா குடம்

அம்மா ெசத் க் கிடக்கறா?"
ம்'...

க்குமீறிய ராக்ஷஸங்கள் எைவெயைவேயா எங்ெகங்ேகா
லங்கள் என்ேமல் சாய்ைகயில், எங்கி ந்ேதா ஒ

றிந் ,

குரல்:

"... சுவாமிக்குக் கும்பாபிேஷகம் பண் ம்ப ஆயி த் . கு க்கள் ட்ைடத்
த்தாதவாள் கிைடயா . மத்த நாள் ேகாவி க்கு மைலேயறி வரவாள் பக்தி
தட் க்ெகட் ப் ேபாயிடற

ஒண்

'ெசத் ம் ெக த்தாள் பாவின்

மில்லாட்டா

' அப்பா சபிப்பார்."

ம், ஊேர 'ெகால்'

ஆயி த் .
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திடீெரன அவள்
றிந்த .
"நீங்கள் ெசால்

க்க என் பக்கம் தி ம்பினாள். அவள்

கம் ேவதைனயில்

ங்ேகா மாமா, அம்மா ேபைர நீங்கள் ெசால்ேறள். என் அம்மாைவப்

பார்த்தி க்ேகள். என் அம்மா என்ன அப்ப க் ெகட்டவளா?"
ைககைளப் பிைசந்

ெகாண் , காற்றிலா ம் ஷ்பப் தர் ேபால், குன்றி நீ இப்ப

நிற்ைகயில் நீ ெசத்தாய் என்
ெகட்டவளா என்

ம் விந்ைத என்ன? நீ

என்ைனேய ேகட்கும் அர்த்தம் என்ன? என்னிடம் என்ன

சத்தியத்ைதக் ேகட்
இ ைககளா

உன் வாயாேலேய நீ ெசால்

வாங்குகிறாய்? எனக்கு ஒண்

ேம ாியல் ேய !

ம் ெநற்றிப் ெபாட்ைடப் பற்றிக் ெகாள்கிேறன். கன்னங்களில்

கண்ணீர் சுட்ட . பற்றிெயாிகிேறனா? எாிநீாில்

ழ்குகிேறனா? இரண் க்கும்

வித்யாசம் என்ன?
அவள் குரல் ெசால்

ம் கைத ெசவியில் பாய்ைகயில்,

ய கண்க

க்குள்

விழித்திைரயில், ேகாலங்கள் ெநய்த ஜமக்காளத்ைத விாித் ப் ேபாட்டாற்ேபால்
ெசத்தவள், உயிர் ெபற்

எ கிறாள்.

ம் தங்கத்ைத ஸ் தி கூட் வ ேபான்

இவள் குர ன் தன்ைமயிேலேய ஒ

சி

னகல், உச்சாிப்பில் ஒ மனமின்ைம, ெசால் க்குச் ெசால், ெகாக்கி, ஓைசகளின்
பிகுைவ அவ்வப் ேபா இ த் த் தனக்குத்தாேன ெதாிந் ெகாள்வ ேபால்.
"... அம்மா சதா சர்வகால ம் அ
ண்ேடயி ப்பாளாம். வாய்விட் அல்ல.
ேமானக் கண்ணீர் வழிந்தப யி க்கும். காரணம் ெசால்லமாட்டாள். கண்ணில்
ேகாளாேறான் ைவத்தியம், ஏவல், சூன்யேமான் மந்திரம் தந்திரம் ேவப்பிைல,
ைஜ எல்லாம் பண்ணிப் பார்த்தாச்சு. உள்ேள ஏேதா உைடஞ்சு ேபாச்சு. ம ந் க்குப்
பி படல்ேல மந்தரத் க்குப் பி படல்ேல.
ஒ சமயம் இல்லாட்டா ஒ சமயம் அடக்க
யாத ஆத்திரத்தில் அ உைத கூட ஊஹும். கண்ணீர் நின்ற பா ல்ைல. அைதப்பத்தி அழறவா க்ேக அக்கைறயில்ைல.
ஓெரா சமயம் அம்மாைவப்பத்தி அப்ப
கூடேவ மனம் பாிதவிக்கற .

நிைனக்ைகயில் எனக்ேக ஆத்திரம் வர ;
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தாத்தா ெசால்வார்: 'உன் அம்மா கண்ணீராேவ கைரஞ்சு ேபாயிட்டா'ன்

.

தாத்தாைவ நன்னா நிைனவி க்கு. திண்ைணயில் தான் எப்ப ம் வாசம்.
தாத்தா க்கு கண் ெதாியா . தைலையத் தடவி என்ைனத் ெதாிஞ்சுப்பார்.
கைதெயல்லாம் நல்லா ெசால்வார். 'இப்ேபா என் ைகதான் அம்மா என் கண்' என்பார்.
'வா ேபாச்சு கத்தி வந்த டம் டம்; குரங்குக்கு ஒண்
டம்டம். உன் தாத்தா க்குக் கண் ேபாச்சு ெபாண்

ேபானால் ஒண்
வந்த
ேபாச்சு எல்லாம் ேபாச்சு உசிர்

ேபாகல்ேல டம்டம்' ஏேதா சிாிப் வரமாதிாி ெசால்
ப்பார். சிாிப் ேகக்காமல்
வந்
ம். சிாிச்சப் றம் சிாிச்ச தப் ன் ெதாிஞ்சு பயமாயி க்கும். ஆனால் ஏன்
தப் ன் ெதாியா .
ஒெரா சமயம் கண்ணி
ந் சைதைய உாிச்சா ேபால், கண்ேண திடீர்
ெதாிஞ்சுட்டாப் ேபால் ஒ திக்கா ைறச்சுப் பார்த்திண்
ப்பார். அப்ப
என்னத்ைதப் பார்க்கறார் அந்தப் பக்கம் தி ம்பிப் பார்ப்ேபன். எனக்கு ஒண்
ெதாியா . ஆனால் அவ க்கு மாத்திரம் ஏேதா ெதாி ம் ேபால இ க்கு.

ம்

'இப்ேபா ெதாியற ' என்பார். தி ம்ப ம் அந்தத் திைசையப் பார்ப்ேபன். அங்கு
ஒண் மில்ைல.
'என்ன

தாத்தா?'

'இப்ேபா ாியற .'
'எ

தாத்தா?'

'ஏன் அப்ப

கண்ணீரா உ கி, காற்றில் கற் ரமா காணாமேல ேபாயிட்டான்

.'

'ஏன் தாத்தா?'
'ஆனால் இப்ேபா ாிஞ்சு ப்ரேயாஜனம்? ாிஞ்சைத ெசால் த்தான் ப்ரேயாஜனம்?
அப்பேவ ாிஞ்சி ந்தா ம் அதனால் நடக்கப்ேபாற காாிய ம் இல்ைல. ரகைளதான்
கூட. நன்னா ாியற . ாியற க்குேமேல ப் வ் ஆற . கிட்
ட் ப் ேபானால்
யா க்கு யார்? நீயாேரா நானாேரா யார் யாேரா ஆாிராேரா...ன்'
தாலாட் ப் பாட ஆரம்பித் வி வார்.
'என்ன தாத்தா பாடேறள்! ஒண்

ேம ாியல் ேய!'

கட்ைடக் குர ல்
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'எல்லா ேகள்விக்கும் ஒேர பதில், ஒேர பதில்தான் ஒேர ேகள்வி. ேகள்விேயதான்
பதில் - ஆாிராேரா ஆராேரா...'
திடீர்

தாத்தா சிாிப்பார். சிாிப்

ாியா ; ஆனால் அதன் ேவதைன மட் ம் எனக்கு

அப்பேவ ாி ம் - ஏன் மாமா உங்கள் கண்ணில் திைர மைறக்கற ?"
ெவட்கமற்ற கண்ணீர் - அல்ல ெவட்கம் நிைறந்ததா? - என் கன்னங்களில்
வழிகின்ற . ஆயி ம் என் குரல் மட் ம் கண்ணீாில் குளித்ததாய் சுத்தமாய்,
ெதளிவாய் ஒ க்கின்ற .
"உன் கைத நீ ெசால்கிறாய். ஷ்பம் மலர்வ ேபால், அர்த்தங்கள் ஆயிரம் இதழ்கள்
என்னில் தைளயவிழ்கின்றன. ஆனால் உன் தாத்தா ெசான்னாற்ேபால் ப்ரேயாஜனம்?"
"எல்ேலா ம் ேசர்ந்
"ஆனால் ஒன்
அவள்
வாயினின்

என்ன திர் ேபசுேவேளா! எனக்குத் தைல சுத்தற ."

ெசால்கிேறன்."

வங்கள் வினாவில் உயர்கின்றன. ஆேவசம் வந்தாற்ேபால் என்
ஏேதா வார்த்ைதகள் றப்ப கின்றன.

"சக்கு, நீ சாகவில்ைல."
அவள் பின்னிைடந்தாள். அவள் விழிகள் வட்டமாயின. பயம், வியப் . நான்
அவைள ெந ங்கிேனன்.
"கிணற்றில் குடத்ைத விட் , ஜலத்ைதக் கலக்கு ன் ஜலத்தின் பளிங்கில் ெதாிவ
யார் என்

கிணற்றில் எட் ப் பார்!"

அவள் கண்களில் கலக்கம் சட்ெடன விட்ட . ன்னைகயில் கன்னங்களில்
ெவளிச்சம் படர்ந்த .
"என்னேவான் பயந்ேத ேபாேனன். அம்மாைவேய உாிச்சு ெவச்சி க்குன்
அப்பா கூட ஒெரா சமயம் ெசால்வார். அைதேய தாத்தா என் கத்ைதத் தடவித்
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ெதாிஞ்சுண்

ெசால்வார். நா

ம் அப்பப்ேபா கண்ணா யில் பார்த்த ண் , பத் த்

ேதய்க்கறப்ேபா, பித்தைளப் பாத்திரத்தில் பளிச்சு அ க்குவிட்ட சு க்கில் அ
கத் க்குக் காட்டற ெபாம்ைமயில் என்ைனப் பார்த் என் அம்மாைவ

என்

நிைனச்சுப்ேபன்."
திடீெரன என்ைன ஒ

ெப ம் ஆவல் ஆட்ெகாண்ட .

"உன் ேபர் என்ன?"
"அபிதா."
நான் தி ம்பச் ெசால் ப் ெபயைர நாக்கில் சுைவக்கிேறன். "அபிதா."
அ - சிமிழ் ேபான்

வாயின் ேலசான குமிழ்வில்,

பி - உத களின் சந்திப்பில்,
தா - நாக்கின் ெதறிப்பில்,
இத்தைன நாள் பிாிந்
விட்ட இடத்தி
எ கின்ற .

ந்

ேபா ம், மீண்ட ேம நிைன

கண்

ெகாண்ட மனம்,

ெதாட் க் ெகாண் , ெமாக்கு விாிந்தாற் ேபால் கம்ெமன்

"ேநரமாச்சு, ேபாேவாமா?"
நீ ெசால்கிறாய். ெசல்கிறாய், நான் உடன் வ கிேறன்.
ஆண்டவன் ேவண் வ ம் இ தான்.
"என்னிடம் உன்ைன ஒப்பைட."
உன்னிடம் என்ைனக் ெகா த் விட்டபின் இந்த சமயத் க்கு என் மனம் எவ்வள
ேலசாயி க்கிற .
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கைரகண்டவன் கவைலவிட்டவன். மிதப்பவ

க்கு மைலேயறினால் என்ன?

மைலயிறங்கினால் என்ன? உயரேவா தாழேவா, எங்கு ஒ ங்கினா
உன்ேனா இ ந்தால் சாி.
அற்ப விஷயம் ெசாற்ப சம்பவம் அ வயி
ள்ளி வி ந்

ெவள்ளி

ம் அங்கு நான்

ச கடல் வயிற்றில் மீன்குட்

தனிப்ப ைகயில், கடெலன் ம் மீெனன் ம் கண்ட தனிப்ேபதம்

ெபா ளா? ெபா ள் காட் ம் ம ளா? அல்ல ெபா ள் காண்பேத ம ளா?
அவிழ்த்

அவிழ்த் ப் ேபாட்

எ த்ெத த் க் கட் க் ெகாள்

சமயேம சிற்பமாகிவிட்டபின் சிற்பத்தில் எ

அல்பம் எ

ம் ெபா ேள!

ெசால்பம்?

ஆனால் சக்கு, நீ சக்குவா? அபிதாவா?
மைலேய

ன் சக்கு. மைலயிறங்கிய ம் அபிதா.

ஆனால் நீ யாராயி ந்தால் என்ன? இனி உன்ைனக் கவனிப்பதன்றி எனக்கு ேவ
ேஜா யில்ைல. நீ காத்த மைலயாகிவிட்டாய். உன்ைனக் கவனிக்கக் கவனிக்க உன்
ெசயல், அைச களின்

க்கம் ஒவ்ெவான் ம் நீ அபிதாேவா சக்குேவா, நீெய

கவிைதயின் தனித்தனி அங்கமாய், ஒவ்ெவா

தனிைம ம் அதனதன்

ம்

ைம ெபற் ,

அதன் இரக்கமற்ற ெகாக்கி என்ேமல் வி ந் கவ்வி, க வில் நான் ெநளிகிேறன்.
தாிசனத்தின் பயங்கரம் இ தான். தாிசனத்திற்கு இரக்கமில்ைல. எந்த தாிசன ம்
அஞ்சத் தக்கேத. என்ைன எனக்கில்லாமல் எல்லாம் தனக்காக்கிக் ெகாண் விட்ட
தாிசனி.
"ேநரமாச்சு."
ேநரமாச்சா என்ன? என் ெபாறிகலங்கிய நிைலயில் ேநரம் என்

ஒன்

என்ன?
"ேபாேவாமா?"
ேபாேவாம். நீ ெசால்கிறாய். நீ ெசல்கிறாய். நான் உடன் வ கிேறன்.

இ க்கிறதா
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மைலய வாரத்தில் கிண . ராட் னத்தில் ெதாங்கும் கயி க்கு இ வைர கள்ளன்
வந்ததில்ைல. எட் ப் பார்க்கிேறன். அபிதா அபிதா! தாம்
னியில் குடம்
வி விெடன இறங்கித் ெதாப்ெபன் ஜலத்தில் வி ந் ெமாண்ெட ந்த ேவகத்தில்
ஜலம் அதன் கண்ணா
கம் ேதான்றிச் சிாித்
'விர்'ெரன்

கலங்கி, சிற்றைல அதிர்ந்
ந ங்குகிற .

அடங்கும் மிளிர்வில் அேதா சக்கு

ேமேலறி வ ம் குடத்ைத வசிய ற்றவனாய்க் கவனிக்கிேறன்.

க த்தில் கயி டன் ெதாங்குவ
ேதான் கிற .

குடமா? நானா? எனக்கு ஏன் இப்ப த்

பி ச் சுவர்ேமல் குடத்ைத இறக்கி, சு க்ைகக் கழற்றி, அவள் குடத்ைத இ ப்பில்
ஏற்றிக்ெகாண்ட ேவகத்தில், ஜலம் அவள்
நைனத்த .

கத்தில், உடல்

கப்பில் விசிறி

ஜலமா? நானா?
குடத்ைத ஒ

ைக அைணக்க, ம ைகயால்

கத்ைதத்

ைடத் க் ெகாள்கிறாள்.

சிாிக்கிறாள்.
அவள் நடக்ைகயில் குடத்தில் ஜலம்
நானா? என்ைனப் பார்த்
வான் விளிம்பில் ஒ
அவள்

ம்பிச் சிாிக்கிற .

நாேனயா?

நக்ஷத்ரம் அர்த்தத் டன் பார்த் க் கண் சிமிட் கிற .

ன் ெசல்கிறாள்.

நான் பின் ெசல்கிேறன். அவள் நைடயில் இ ப்பின் கைடய ல் என் மனம்
பறிேபாகின்ற .
குடத்தின் நசுங்க
ந் ஜலம் மத்தாப் க் ெகாட் க் ெகாண்ேட ேபாகிற .
அவள் நடக்ைகயில் ஜலம் ெதளித்த இடம் மிக்குக் குளிர்ச்சி. ஆனால் அவள் நைட
என் ெநஞ்சுக்குத் தீ.
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ஜ்வாைல காட் ம் உ க்கள்: "நானா? நீயா? நீயா? நானா?"
ேகள்விகள் ெகாக்கிகள் என் கத்ைதப் பிறாண்ட எ கின்றன.
இ ைககளா ம் ெபாத்திக் ெகாண்ேட நடக்கிேறன்.

கத்ைத

ஆனால், சக்கு நீ எங்கும் ேபாகவில்ைல. என் அறி னத்தில் நான் எங்ெகங்ேகா
ேபாேனன். ஆனால் எங்கு ேபாேனன்? ேபாவதற்கும் ேபானதற்கும் எங்குமில்ைல
என்பதற்கு நாேன எனக்கு சுவாய் இப்ேபா இங்குதானி க்கிேறன்.
நீ ம் இங்ேகதானி க்கிறாய்.
ஆனால், சக்கு என் ேம நீ ஒ

இ ண்ட ேகள்வி.

அபிதாதான் உன் ெவளிச்சமான பதிேலா?
அபிதா, உன் ெவளிச்சம் கண் கூசுகிற .
உன்ேனா

கண்ைணப் ெபாத்திக் ெகாண் தான் நடக்கிேறன். எனக்கு என்ன

ேதான் கிற ? ஏன் ேதான் கிற ? என்ன ாிகிற ? ாிந்தால்தாேன?
ாிவதற்ேக எ
மில்ைல என்ப தான் ாிகிற . அ அ
எப்ப த் ேதான் கிறேதா அ தான் உண் . ெதான் ெதாட்
ெகாண்

க்கிற . ஒன்

என்

ஒன் , நீ ம் நா

அந்தந்த சமயம் எப்ப
இ தான் நடந்

ெமன இரண்டாய்ப் பிாிந் ,

பிாிந்தபின், பிாிந்த தி ம்ப ஒன்ற நீ ம் நா ம் ப ம் ஓயாத ேவதைனயில், நீ ம்
நா ம் ெவட்
ம் ஒட்
ம் ஒவ்வி ம் ஒ வேராெடா வர் ஒப்பிட் ப் பார்ப்ப ம் இ தான் கண்ட !
இதில் ஒ
ஒ

சமயம் நீ சகுந்தைல.

சமயம் சாவித்ாி.

ம சமயம் அபிதா.
அத்தைன ம் உன் - 'நீ'யின் சட்ைட ாிப் .
நான் - நான் -
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கனவி

ந்

விழித்த கண்கைளக் கசக்கியப

சுற்

ற் ம் பார்க்கிேறன்.

வானி

ந்

இறங்கிக் ெகாண்ேட வ ம் இரவின் திைரக்குப் பின்னால், இ ளின்

ெப ம் திரட்சியாய், ேகாபமான எச்சாிக்ைகயாய், எதற்ேகா காவலாய், கர மைல
சி ர்த் க் ெகாண் நிற்கிற .
என்ைனச் சுற்றி வயல்களில், பயிர்களின் பச்ைசயில் இரவில் க ப்பஞ்சா
வழிகிற .
என்ெனதிேர ஒற்ைறய ப் பாைத ெவறிச்சாய் ஓ கிற . நான் தனி.
மைலேமல் ராப் ரா தி ேவலநாதாின் தனிைமைய நிைனத் ப் பார்க்கேவ
பயமாயி க்கிற .
'நானி'ன் மாறாத, மட்டற்ற, ெமௗனத்தின் தனிைம.
சக்கு, நீ எப்ப , ஏன், அப்ப

நள்ளிரவில் மைலேயறி அந்தத் தனிைமயில்

கலந்தாய்?
"ஆண்டவேன என்ைனக் ைகவிட்டேய!" என்

அவனிடம்

ைறயிடவா?

"Eli, Eli, Lama Sabachtha-ni?"
உன்

யரம் உன் சி

ைவைய நீேய சுமந்

மைலேயறிச் ெசன் , நீ விட்ட உயிர்

யா க்கும் குன்றி ட்ட தீபமாயி க்கட் ம் என்றா?
கர மைலயின் ேகாப ச்சுப் ேபால் திடீெரனக் காற் எ ந்த . வயல்களில்
கதிர்கள் திகி ல் சலசலத்தன. மைலயி
ந் கபந்தமாய் ஒ ைக நீண் என்ைனத்
ேத வந்
உடல் ஒ

என் இதயத்ைத எட் ப் பி த்தாற் ேபால் இ ந்த . இதயம் 'சில்ல்ல்ல்'.
ைற உதறிற் . குளிாில் ஒ க்கிக்ெகாள்கிேறன்.

"என்ன பின்தங்கிட்ேடள்? இ ட் ப் ேபாச்ேச! வாங்ேகா!"
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அவள் ெவகு

ரம்

ன் ேபாய் விட்டாள். குரல் மட் ம் என்ைன எட் கிற . சக்கு

குரல், அந்த அவசர விளிப்பின் பின் அதன் நிழல் ேவ
தட் கிற .

ெபா ளில் உட்ெசவியில்

"நீ என்ைனக் ைகவிட்ட கைதைய, நாேன உன்னிடம் ெசால்லத்தான், அபிதாவாய்த்
தி ம்பி வந்தி க்கிேறன். என்ைனக் ெகான்னாச்சு. அவைள என்ன ெசய்யப்
ேபாகிறாய்? என்ைனப் பழி வாங்கிக்கத்தான் நான் அபிதா."
என்ைனயறியாமேல ஒ
வாய்க்கா

ெப ங்ேகவல் என்னின்

க்கப்பால் ஊர் ெவளிச்சம் மி

கிளம்பிற் .

க்க ஆரம்பித் விட்ட .

-------------அபிதா - 5
"அடாடா, எனக்கு இப்ேபாத்தான் நிைனப் வந்த . சித்தி அவளாத் க்குப்
ேபாயிட்டாேள! பக்கத்

கிராமத்தில் அவள் தம்பி 'ேடரா சினிமா' நடத்தறார். படம்

மா ம்ேபாெதல்லாம், ைபயன் 'பாஸ்' ெகா த் ட் ப் ேபாவான். சித்தி படம்
பார்த் ட் நாைளக்குக் காைலயிேலதான் வ வாள்.
அப்பா இன்

ம் வரல்ேலன்னா எப்ேபா வராேரா? ஒெரா

சமயம் வரவழியிேல

திண்ைணயில் சீட் க் கச்ேசாி கண் ட்டார்னா இப்ப த்தான் - ராத்ாி பன்னிரண்ேடா,
ம பகேலாதான்.
ராச்ேசா க்கு அப்பாவின் ைக ைநேவத்ய

ட்ைடைய நம்ப

யா . அ

ேவைளயில்லா ேவைளயில் ஜலம் விட் , சாியாக ம் ஊறாமல் ம நாள்
பைழய க்குத்தான் சாி. சித்தியின் திட் , ெவச க்கு கட் ப்படற கட்டெமல்லாம்
அப்பா எப்பேவா தாண் யாச்சு. இத்தைனக்கும் தான் ஆ வதாக ம் ெதாியல்ேல.
பக்கத் க் ைகையப் பார்த் ண்
எங்க

க்ெகன்ன ெதாி ம்? உங்க

க்கிற ேல என்ன அவ்வள
க்குத் ெதாி மா? உங்க

உங்கைள நிக்க ெவச்சுட் , நான் என்னத்ைதேயா ேபசிண்
ஒ

பி

கைளஞ்சு ெவச்சுடேறன். நிமிஷமா ஆயி ம்."

சுவாரஸ்யேமா?
க்கும் ெதாியாதா? சாி,
க்ேகன். உக்கா ங்ேகா.
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கூடத்தில் குத் விளக்கு, கால் ெவளிச்ச ம் க்கால் சாந் மாக இைழத்த
கலைவயிேல அவள் நிறம் பளிச்சி கிறாள். நாகப்பழம் ேபால விழிகள் க க ெவன
உள்ளத்ைதத்
கின்றன.
பிடாிையச் சி ர்த் க்ெகாண்
வாைலச் சுழற்றிக்ெகாண்
தைரயில் கால் பாவாமல்
பரபரத் க்ெகாண்
ெமா ெமா ெவனப் த்தம் தி
க வாளம் இன் ம் விழாத கன்னிவாய்
ெவள்ைளக் குதிைரக் குட் .
இன்

ம் அதன்

பார்த் க் ெகாண்
"உங்க

ள்ளல் பார்த் க் ெகாண்

க்கலாம்.

க்கிேறன்.

க்ெகன்ன பி க்கும் ெசால்

ங்ேகா. ப ப் த்

ைவயலைரக்கட் மா?

ைவயலைரச்சு சீரக ரஸம்? ரஸம் எனக்கு நன்னாப் பண்ணவ ம். இல்ைல,
கூைடயில் நா

கத்தாிக்காய் கிடக்கு. அப்ப ேய எண்ெணயில் வதக்கட் மா?

சிவப் க் கத்தாிக்காய். இல்ேல இரண் ேம பண்ணட் மா? என்ன, எல்லாத் க்குேம
சும்மா இ க்ேகள்? மனசுக்குள்ேள சிாிப்பாயி க்கா? அெதன்னேமா வாஸ்தவந்தான்.
ராத்ாி அேனகமா ேமா ஞ்சாதம்தான். ஏேதா உங்கள் சாக்கில் எங்க க்குத்தான்,
ெவச்சுக்ேகாங்ேகாேளன். ஆனால் அ ெபாிசு இல்ைல. பண்ணிப் ேபா வதில்
எப்ப
ம் ஒ சந்ேதாஷம் இ க்ேக! அ க்காகன் ெவச்சுக்ேகாங்ேகாேளன். ஏ
நீங்கள் எல்லாத் க்குேம 'கம்'
இ க்கறைதப் பார்த்தால் எைதப் ேபாட்டா ம்
சாப்பிடத் தயார் ேபா
க்ேக! அதற்காக நான் எைதேய ம் ேபாடமாட்ேடன்.
அப்பாேவ திட் வா. சாி எனக்குத் ேதாணினைதப் பண்ணேறன். நீங்கள் திண்ைணயில்
ெகாஞ்ச ேநரம் காத்தாட உட்காந்தி ங்ேகா. இைலையப் ேபாட்

நான் கூப்பிடேறன்."

அபிதா, என்ைனத் திண்ைணக்குப் ேபாகச் ெசால்லாேத. தசரதன் ெகஞ்சின மாதிாி
உன்ைனக் ெகஞ்சிக் ேகட்கிேறன். அபிதா, அ ேய ைகேகசி, அ மாத்திரம் ேகளாத ,
நான் அபிதாைவப் பார்த் க் ெகாண்ேடயி க்க ம். திண்ைண ேவண்டாம்.
நிைனத்தாேல ெதாண்ைட வரள்ற .
நிைனத்தைத நிைனந்த ம் ெதாண்ைட உலர்ந்த
உலர்ந்த .

என்

உணர்ந்த ம் ெதாண்ைட
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"கு க்கத் தீர்த்தம் ெகாேடன்."
மியில் கிழித்த ேகாட் னின்

தற்ெசய ல் எ ந்

க்ெகாட் ம் ஜலமத்தாப் ப்

ேபால் அவள் உ வம், கூடத்தில் இறக்கிய குடத்ைத ெந ங்குைகயில் அவள் எனக்குப்
ைமயாயி க்கிறாள். வியப்பாயி க்கிறாள். விக்ரஹம் உயிர்த்த ேபால் பயம்
த கிறாள்.
ச்ைச ச்ெசன்
திண கிற .

உணர்ந்

ச்ைச

ச்சாக ஒ

கணம் சிந்தித்தாேல

ச்சு

கண்ைணப்ெபற்ற தி தராட் ரன் ேபால் கண்கைள இ க
க் ெகாள்கிேறன்.
ெபற்ற பார்ைவைய இழக்க மனமில்ைல. பட்ட தாிசனம் காண ம் திடமில்ைல.
கண்கைள ெம வாய்த் திறக்கிேறன்.
எதிேர, தம்ளைர என்னிடம் நீட் ய வண்ணம், தன் ன்னைகயில் திவ்யத்தில் ஒளி
சிக்ெகாண் நிற்கிறாள்.
தம்ளைர வாங்கிக் ெகாள்ைகயில், என் விரல் அவள் ேமல் படாதா?
No.
எண்ணத்ைத ம் ெசயைல ம் இம்மியி

ந்

எல்ைல வர, நம் அறி க்ெகட்டா

தன் வழியில் ஆ ம் ஆதிக்கத்தின் கட்டைளயில், பாத்திரம் ைகமா ம் த ணம்,
எங்கள் விரல்கள் ஒன் டன் ஒன் ேகார்த் க் ெகாண்டாற்ேபால் எவ்வள
ெந க்கமாய் தம்ளைரப் பற்றி ம் ெதாட் க்ெகாள்ளவில்ைல.
அவள் ஏந்தி வந்த ஜலேம, அவள் கன்னித்
ெகாண் , அவ

ய்ைமைய, தன் சத்தியத்தின் சக்தி

க்குக் காப்பாற்றித் த வதாய் எனக்குத் ேதான் கிற .

கான ன் ந ங்கல் ேபால் என் ஏக்கம், கண்கூடாய் என்
ஒன்றின் ேமல் வி ந் விட்டால் -

ன் எ கிற . பற்
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பற் , ஆைச, அன் , பாசம், பக்ஷம், காதல், காமம், ேவகம், விரகம், ஏக்கம், இன்பம்,
ேவதைன, ேசாகம், சுகம், ெசார்க்கம், நரகம், உயிர், ஊசல், கூடல், பிாிதல் - இன்
எத்தைன எத்தைனேயா.

ம்

அத்தைன ம் ஒேர சாயம் பி த் க் ெகாண்ட ெகட் யின் ரகங்கைளக் காட் ம்
ெபயர்கள்தாேன! பற்
அவ்வள

ஒன்றின் ேமல் வி ந் விட்டால், ெதாடல் என்ப

ஏன்

அவசியமாகிவி கிற ?

ெதாடல்.
உைடைமயின்

த்திைர.

உறவின் வழித்

ைண.

உணர்வின் பழி ேரைகக்கு ேரைக பா ம் மந்த்ர சக்தி என்ன?
அவன் ெகா த்த ஜலம் ெதாண்ைட அ யில் உவர்த்த . அந்தக் கிணற்
கற்கண்டாய்த் தித் க்குேம, இதற்கு இந்த உவர்ப் எப்ப

ஜலம்

வந்த ? ஒ ேவைள என்

தாபம் தான் ெகா ைமேயா?
சக்கு, நீ சாகவில்ைல. உன்ைனேய ப ெகா த்

என்ைன வாங்கும் பழிையக்

கர மைலக் க ேவலநாதனிடம் வரமாக வாங்கிக் ெகாண்டாயா?
நீ வாங்கும் பழி இவ்வள

பயங்கரமா?

சக்கு என்னால் தாங்க

யல்ேல ! சக்கு என்ைன மன்னிச்சூட !

மன்னிப் .
இ

ஒ

ேவதைனயி

ெப ம் ெபாய். மன்னித்ததால், தீங்கின் பங்கு குைறந்
ந்

வி தைல கிைடத்

கூ தேலயன்றி குைற

வி மா? நிைனவால் இன்

ஏ ? மார் ெவ க்க அ ைக பீறி கிற .

அபிதா க்குக் ேகட் விட்டால்?

வி மா?
ம்
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ேகட் விட்டதா?
பயந்
எப்ேபா

சுற்

ற் ம் பார்க்கிேறன். திண்ைணயில் உட்கார்ந்தி க்கிேறன். இங்கு

வந்ேதன்? வந்த ம் நல்ல தான். என் அ ைக அவ

அல்லவா? கைரேயாரம் ஜலம் ப கிக் ெகாண்

க்குத் ெதாியா

க்கும் விலங்குக்குக் கால் ச க்கி

விட்டாற் ேபால், ெவட்கமற்ற அ ைகயில் வி ந் வி கிேறன். மண்ைட ள் நரம் கள்
தீய்கின்றன. ெசவி,

க்கு, கண்களில் ஆவி பறக்கிற .

மன்னிப் கிைடயா .
உண் , உண்

என்ப

நம்பிக்ைகயானால்.

இல்ைல, இல்ைல என்ப

உண்ைம.

இல்ைல
ெநற்றியில்
இட

ைகயில் வல

ைகயில்

விண் விண்
மார்பில் ஆணி ெதறித்த .
சக்கு, என்ைனச் சி

ைவயில் ஏற்றிவிட்டாய்.

"சாப்பிட வேரளா?"
உள்ேளயி ந்

அவள் குரல் கணீெரன்

அைழத்த .

பைழய நாள் தி ம்பி வந் விட்ட .
கூடத்தில் குத் விளக்க யில் ைதயல் இைல ேபாட்
அதில் ஈர்க்குத் ைதயல் பாைத பாைதயாய் எவ்வள

க்கிற .
அழகாய் ஓ கின்ற !
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ரஸம் ளித்த .
சாதத்ைதக் குைழத்

விட்டாள்.

கத்தாிக்காய் சாியாக ேவகவில்ைல.
"நன்னாயி க்கா?"
நன்றாய்த்தானி க்கிற . நிஜமாகேவ, ரஸத்ைதக் ைகயில் ஏந்திக் கப் கிேறன்.
அன்பிட்டவர்களின் குைறகேள, அவர்களிட்ட அன்பின் விேசஷ

சி. எப்ப ேம

பசிக்காகவா சாப்பி கிேறாம்? சைமத்ததற்காகவா சாப்பி கிேறாம்?
வாசற் கதைவ யாேரா படபடெவனத் தட் கிறார்கள்.
அபிதா ேபாய்க் கதைவத் திறக்கிறாள்.
"வாங்ேகா மாமி."
சாவித்ாி கூடத் ள் வ கிறாள். அவ டன் வந்த ைண ேரழியிேலேய தயங்கி
நிற்கிறான். என் மாமாவின் பல ேபரன்களில் ஒ வன்.
சாவித்ாிக்குக் ேகாபத்தில் கண்கள் க க்கின்றன.
"எங்ேக ேபாேறள்

ஒ

வார்த்ைத ெசால்ல ேவண்டாமா? இங்ேக வந்ேதள்

கண்ேடனா? வயல் காட் ல் பாம்

ச்சி பி ங்கிெய த்

வி ந்

கிடக்ேகள்

கண்ேடனா? உங்கள் ஊ க்கு வந்த க்குக் ைக ேமல் பலனா? உங்கைள எங்ேகன்
ேபாய் ேதடற ?"
ைக ம் கள மாய்ப் பி ப்பட்ட மாதிாி நான் ஈரம் கா ம் ைக டன் இைலெயதிாில்
உட்கார்ந்தி க்கிேறன். இைலயில் சாதம் குவித் சத்தியமாய் ெவண்ைம
லங்குகிற .
அபிதா மிரண்

நிற்கிறாள். சாவித்ாியின் ேகாபம் அவ

க்குப் பயமாயி க்கிற .
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சாவித்ாியின் ேகாபம் எனக்குப் ாிகிற . அவள் ெசால் ம் நியாயம் ாிகிற .
ஆனால் சாவித்ாிையத்தான் ாியவில்ைல. சக்கு எ திவிட் ப் ேபாயி க்கும்
சித்திரத்தின் பக்கத்தில் அதன் ேக ேபால் நிற்கும் இந்தத் த த்த உ வம் யார்?
விளக்குச் சுடர் கூடத் ச் சுவர்களில்

சிய எங்கள் நிழல்கள் ெபாிதாய்,

ஒன்ைறெயான் ஊைமப் பய
த்த ல் சி ர்த் க் ெகாண் , எங்க
தங்க க்ேக ாிந்த சடங்குக் கூத்தில் ஆ கின்றன.
என் ம் எங்க க்கு வி தைலயில்லாமல் எங்கைளத் தங்க
எங்கள் நிழல்கள்.

க்குப் ாியா ,

டன் கவ்விக்ெகாண்ட

ம நாள் காைல, அபிதாவின் சித்தி வந்தாள். உடன் அவன் தம்பி - Tent சினிமா
தலாளி - வந்தி ந்தான். அவேன 'ஸ்டார்' மாதிாிதான் இ க்கிறான். பார்த்த ம்
மனைத சிவ் வ
ரட்

அந்த எ ப்பான

க்கும், கண்ைண மைறத் க் ெகாண்

மயி ம், ஒ ங்காய் ஒ க்கிய

ன்சாிந்த

ளிர் மீைச ம் ெசம்பட்ைட ம் தான்.

"அபிதா, நீ ஏன் வரல்ேல? உனக்குப் படம் பி ச்சி க்கும்."
சி

ம்பேலயிலா

சுபாவத்திேலேய கனத்த ெவண்கலக் குரல்.

"ஆமாம் உன் படத்ைத நீதான் ெமச்சிக்க ம். ஒ பாட்டா, டான்ஸா, சண்ைடயா?
உட்கார்ந்த ெதாியல்ேல உடேன எ ந் ட்டமாதிாிதான் இ ந்த . அவ்வள சு க்க
ஞ்சு த் . கூட்டேமயில்ைல. நாற்கா யில் ஈ 'ெஙாய்ஞ்ஞ...' ராத்திாிேய விட்ட
சு க்குக்குத் தி ம்பியி க்கலாம். ஆனால் இந்த ட் க்குத் தான் எப்ப ம்
தி ம்பிண்

இ க்ேகாேம!"

"தி ம்பற ன்னாேல பின்ேன என்ன அர்த்தம்? ஒெரா
தி ம்பிண்

க்க

மா? உங்க

ஊர் ேசர மாதிாி கணிசமா நா

சமய ம் ஒ

ஒ

க்ெகல்லாம் ரயிேலறிப் ேபாற மாதிாி வி காைல

மணி ேநரம் இ க்க

ம்.

த க்கிவி ந்தால் கும்கும், இடறிவி ந்தால் அ ேவ ஒ

னகினால் பாட் ,
டான்ஸ் - இ

ம் தான்

எப்ப மி க்ேக! ெகாஞ்சம் high class picture ஸார் - cheap rentக்கு வந்த .
இன்னிக்குப் பார்த் ண்

நாைளக்குத்

ேகக்கேறேன நீ ஏன் வர்ேல?"

இடம்

க்கிட ேவண் ய தான். அபிதா,
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"ஆமாண்டா, உன் அத்திம்ேபைர நம்பி வாசற்கதைவ ம் திறந் ேபாட் ட் , நான்
இவைள ம் உன் அவிசல் படத் க்கு அைழச்சுண் வந் டேறன். தி ம்பி வர
ேவைளக்கு இ க்கற வாசல் கதைவ ம் எவனாவ அ ப் க்குப் பி ங்கிண்
ேபாயிடட் ம். அந்தப் பிராமணன் இன்ன ம் வரல் ேய? எனக்குத் ெதாி ம்.
அங்ேகேய குளத் ேல குளிச்சுட் , ேநத்
நைட மிச்சம் பண்ணிண்

வந்

ேசாத்ைதேய சாமிக்குக் காட் ப்பிட்

ஒ

வார்..."

... ேகட் க்ெகாண்ேட கு க்கள் உள்ேள வ கிறார். அவர் ேதாளில் ெதாங்கும்
ைநேவத்ய ட்ைட ம், கப ம் அச ம் கலந்த அந்த இனிப் ம் - அவைரப் பார்த்தால்
சர்க்கஸ் ேகாமாளி ேபால் தானி க்கிற . அவர் வராதைதக் ேகட் க்
ெகாண்
ந்தவள் கூட அவர் வந்தைதச் சட்ைட ெசய்வதாய்த் ெதாியவில்ைல. அவர்
ைமத் னன் அவர் ட் ல் அவர் இ ப்பதாக ஏற் க் ெகாண்டதாகேவ
ெதாியவில்ைல. அவன் என்ேனா தான் ேபசிக் ெகாண்
க்கிறான். என்ன
ேபசுகிறான் என் அவன் ேபசிக் ெகாண்
க்ைகயிேலேய எனக்கு மறந் ேபாய்க்
ெகாண்ேட வ கிற . பலைகயில் வல
அழித் க் ெகாண் வ வ ேபால்.

ைக எ த, பின்னாேலேய இட

ஆனால் அவன் கைதைய அவன் ெசால்

நான் ெதாிந்

ைக

ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல.

அவன் உைட ம், ஒ ங்காக ஒ க்கி விட்ட அ ம் மீைச ம் அவன் ெவற்றிக்
கைதக்கு சாக்ஷியாய் அல கின்றன. என்ைன மறியாமேல ஒ காைதக்கூட
ெபாத்திக் ெகாண் , பிறகு ெபாத்தின
ெசாறிந் ெகாள்கிேறன்.

ெதாியாம

A selfmade Man. அவன் சூழ்நிைலக்கு ஒவ்வா

க்கும் ெபா ட் , காதின் பின்

உயர்ந்த ரகத்

ணி. கண்ைணப்

பறிக்கும் சலைவ. உ ைளக்கிழங்கு வ வல் பில்ைலேபால் ெபாிய wrist watch.
திதாகக் கண்ட சுகம். ஆத்திரத் டன் அ பவிக்கிறான். அ பவ ஞானத்ைதத் தவிர
வயிற்ைறக் கீறினால் அக்ஷரம் ேத ேமா சந்ேதகம். இவ க்கு இப்ேபா
ெசாந்தமாகியி க்கும் இந்த tent சினிமாவிேலேய இவேன 'ெவற்றிைல பாக்கு பீ
சிகெரட் ' கணீெரன்
ஆச்சர்யமில்ைல.

சிலம்பலற்ற குர ல் விற்றி ப்பான் என்றால் எனக்கு

ஆனால் என் வாழ் ம் அப்ப த்தாேன! அதனாேலேய நாங்களி வ ம்
ஒ வ க்ெகா வர் விளக்கமில்லாமேல ஒ வைரெயா வர் ாிந் ெகாள்ள

ம்.

ேகாதாவில் மல்லர்கள் ேபால், ஒ வைனெயா வன் கட் ப் பி த் ப் ர
ன்
ஒ வைனெயா வன் ஆழம் பார்த் க் ெகாண் ஒ வைரெயா வன் வைளய
வ கிேறாம். என்ைனப் ேபால் அவைனக் காண எனக்கு ஏன் ஆகவில்ைல? அவைனப்
ேபால் நான் இல்ைல என்கிற ஆத்திரம்தாேன!
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குழந்ைதயின் கத்ெததிேர கயிற்
னியில் ெபாம்ைமையத் ெதாங்கவிட்
ஆட் வ ேபால் அபிதா க்கு சினிமா ஆைச காட் கிறான். அபிதாவின் கண்கள்
விாிகின்றன. ன்னைக உதட்ேடாரத்தில் ஆரம்பித் அதன் உள்ெளாளி ம
ஓரத்திற்குப் பரவிச் ெசல்வ எனக்கு நன்றாய்த் ெதாிகிற . அவன் சித்திக்கு சினிமா
ஆைச விடவில்ைல. அவ
ெவளிேய ேபாக அவ

க்கி க்காதா?

ட்ைட விட் , கர மைலைய விட்

க்குத்தான் ேவேற வாய்ப் என்ன இ க்கிற ?

"ஆமாம் இ

கண் ப் ; ெவள்ளிக்கிழைம அபிதா நீ வந்ேத ஆக

சித்தி எாிந்

வி கிறாள். "ஆமாம் அவ

ம் வந் ட்டா

ம்.

ப்படம்."

ட் க்கு யார் காவல்?"

"நீ."
ஒேர எ த் . ஒேர ெசால். ஒேர கத்தி. ஒேர குத் .
மாமிக்குக் கன்னங்கள் ெவ த் வி ம் ேபால் உப் கின்றன. வாயைடச்சுப் ேபாச்சு.
விழி பி ங்கற .
ஆனால் அவன் தம்பிக்கு இரக்கமில்ைல. அவள் பக்கம் கூட அவன்

கம்

தி ம்பவில்ைல. அக்கா க்காகவா அவன் இங்கு வ கிறான்?
"நீங்க

ம் வர

ம் சார், மாமிைய ம் அைழச்சுண்

Air Conditioned திேயட்டாில் உட்கார்ந்

வாங்ேகா. உங்க

பழக்கம் இல்ைலயா?" சிாிக்கிறான். Kolynos

சிாிப் . உரமான இ கிய தாைடகள். நன்றாய்த்தானி க்கிறான். "இ
ஒ

அ

பவமாயி க்கட் ேம! நாளைடவில் நா

திேயட்டர் கட்ட எனக்கு வசதி வரட் ம்

க்ெகல்லாம்

ம் ஒ

ம் உங்க

க்கு

Air Conditioned

ெபாியவாள் ஆசீர்வாதம் பண்

ங்கேளன்!"

ேபச்சும் நன்றாய்த்தான் ேபசுகிறான்.
"ேபச்சுக்கு நாளைடவில்

ெசால்ேறன். இந்த பி

ெனஸ் அ ச்சால் நாைளக்ேக

வாாிக் ெகா க்கும். ேபாச்சுன்னா அன்னிக்ேக காைல வாாிவி ம். சாி, நான்
கிளம்பேறன். எனக்கு ேவைல காத் க்கிடக்கு. அபிதா மறக்காேத."
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ஆள் வந் ேபானேத யல் வந் கடந்தாற் ேபால். அவன் ெசன்ற வழி ேநாக்கி
அபிதா நின்றாள். இவன் ஒ திக் விஜயன். இங்கத்திய நிைன அவ க்கில்ைல.
நிைனப்பில் ெவள்ளிக்கிழைம சினிமாைவ இப்பேவ பார்த் க் ெகாண்
க்கிறாள்.
அவைள அப்ப க் காண்ைகயில் என் மார்ைப மின்னல் ெவட் கிற .
"...நின்ன இடத்தில் கல்லால ச்சாப்ேபால் நின்
கலத்தில் ேசா

வி ந்

மா? வி ந்

மான்

ட்டால் பறிச்ச பழம் மாதிாி
ேகக்கேறன்?"

அபிதா ஒன் ம் ேபசவில்ைல. குடத்ைத எ த் இ ப்பில் ைவத் க் ெகாண்
கிளம் கிறாள். அவள் கன இன் ம் கைலயவில்ைல. ன்னைக கன்னக் குழிவில்
ேதங்கிவிட்ட .
ெமௗனம் எவ்வள

அற் தமான அங்கி! நளினத்தில் டாக்கா மஸ் ன் அதெனதிர்

என் ெசய் ம்? அதன் ம கள் அவள் ேதாளினின்
அவைளச் சூழ்ந் ,

வி ந் , அவள் பின்னால்,

மியில் ெமௗனமாய்ப் ரள்கின்றன.

"பறிக்கும் வைர பழத்ைத மரத்தில் யார் விட்

ைவக்கறா? இந்த நாளில் பழத்ைத

மரத்தில் எவன் பார்த்த ? எல்லாம் பிஞ்சுேல ப த்த ெவம்பல். இல்ைல, த யால்
அ ச்சுக் கனியெவச்ச ப க்கல்கள். பழங்கேள ஏ ?" இங்கு வந்
நாழிக்குப்பின், இப்ேபாத்தான் கு க்கள் இப்ப
ேபச்சில், ெநாண்

இத்தைன

வாய்திறக்கிறார். பரவாயில்ைல.

கு க்கள் வாைட ெகாஞ்சம் இவாிடம் அ க்கும் ேபா

க்கிறேத!

-----------அபிதா - 6
சாவித்ாிைய ஊர்க் காாியங்க

க்கு மாமி விட மாட்ேடன்கிறாள். "நன்னாயி க்கு

வந்த இடத்தில் நீங்கள் ேவைல ெசய்யற ? நீங்கள் வந்

எங்கேளாேட

தங்கியி க்கிறேத எங்கள் பாக்கியம்."
மாமி நன்றாகப் ேபசுகிறாள். குரல் ெபாி . கூச்ச மில்ைல. நான்
கூடத்தி
க்கிேறன். சைமயலைறயி
ந் அவள் கர்ஜைன எட் கிற . சில
ேப க்கு அவர்கள் குரேல அவர்கள் விளம்பரம். நாங்கள் இலவசத் க்குத் தங்க
மாட்ேடாம் என் அவ க்குத் ெதாி ம். அந்த மகிழ்ச்சிைய அவள் ெதாிவிக்கும்
இப்ப த்தான் ேபா ம்!

ைற
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"நீங்கள் எல்லாம் எவ்வள
மாதிாி ஞாபகம் ெவச்சுண்

ெபாிய ம

ஷாள்! ஏேதா பைழய வாசைனைய மாமா

யார் இந்த மாதிாி வ வா?"

ேகட் க்ெகாண்ேட ஏேதா காாியமாக மாமி கூடத் க்கு வ கிறாள். என்ைனப்
பார்த்த ம் அப்ேபாத்தான் பார்த்த ேபால் அடக்கம் பண்ணிக்ெகாள்கிறாள்.
வாய் அ தம் ெபாழிகின்ற .
கண் கணக்ெக க்கிற .
சுவர்ேமல் சூர்ய கிரணம் சிாிக்கிற .
கு க்கள், ைநேவத்ய
அபிதா
நா

ட்ைடையத் ேதாளில் மாட் க் ெகாண்

கிளம்பி விட்டார்.

ட் ல் இல்ைல.

ம் ெவளிேய ேபாகிேறன். கால் ெசன்ற இடம்.

கு க்கள் மாமி கஸ் திக்குச் ெசான்னா ம், கைடந்த உண்ைமையத்தான்
ெசால்கிறாள். வாசைனகளில் தான் உயிர் வாழ்கிேறாம்.
உண்ைம, ெதய்வம், வி தைல என்கிற ெபயாில் ஏேதா மாயா சத்யத்ைதத் ேத க்
ெகாண்

க்கிேறாம். ஆனால் நம் வ ம் வாழ்வ ம் என்னேவா வாசைனகள்,

பிம்பங்கள், நிைன கள், கன கள் எ

ம் சத்யமாையயில்தான். இ ப்பைத விட் ப்

பறப்பைதப் பி த்தா

ம் இ ப்பைத ம ப்பதில் என்ன அர்த்தம் இ க்கிற ?

நிழல்களில் பாிதவித்

நிழல்களில் கனிந்

நிழல்களில் ெதளிந்த நிழல்தான் மனம்,

உணர் , த்தி, ஞானம், தாிசனம், உண்ைம, ெதய்வம், க்தி என் இந்த அ மான
நிைலக்கு என்ெனன்ன ேபர்கள் உண்ேடா அைவ அத்தைன ம். அப்ப ம் அந்தத்
ெதளிந்த நிைல ம் ஒ

ெதளிந்த நிழலன்றி ேவறில்ைல என்

இந்தத் தர்க்காீதியில் அேதா வானளாவி நிற்கும் கர

என்ன நிச்சயம்?

மைல ம் ஒ

நிழல்தான்.

அன் ஜன்னல் கண்ணா யில் ஒ கி வழிந்த மைழ நீைர சகுந்தைலயின் கண்ணீர்
தாைரயாகக் கண் நம்பி வந்த ம் ஒ பிம்பம்தான்.
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தி ம்பத் தி ம்பக் கர மைலக்கும் கு க்கள்

ட் க்கும் இைட

ரத்ைத நடந்

நடந் , அளந் , அளந் , இங்கு நான் இ ந்தவைர ஞாபகத்தி ம், இங்கு விட் ச்
ெசன்றபின் கற்பைனயி ம் சகுந்தைலயின் நடமாட்டங்கைள ம் சுவ கைள ம் ேத
அைலகிேறன்.
சகுந்தைல ெசத் ப் ேபானாள்.
ெசத் ப் ேபானவைளப் ெபாசுக்கிய சாம்பல் கூட கைரந் ம் காற்றில் பறந் ம்
ேபாயாச்சு. இத்தைன வ டங்க
ேத கிறாய் அைதவிட

க்குப் பின் இங்கு வந்த

ட்டாேள, இன்

ம் எைதத்

ட்டாேள?

இந்த நிகழ்ச்சி ம் என் பகுத்தறி என்ைனக் ேகட் க் ெகாண்ட இந்தக் ேகள்வி ம்
உண்ைமயின் ஒ
கமாயி க்கலாம். ஆனால் சகுந்தைலையப் பற்றிய நிைனவின்
சர அதனால் அற ம த்த . அதன் உரம் சகுந்தைலயின் சாைவ ம் தாண் நான்
ெதாடர்ந்

சகுந்தைலைய இன்

யாத ெதாடர் ,

ண் தல்,

ம் இங்ேகேய ேத கிற
ரத்தல் என்ன?

இந்த இரக்கமற்ற, தவிர்க்க

ற் ப் ள்ளிைய ஏற் க் ெகாள்ளாத

தன்ைம தான் என்ன?
என்னத்ைதேயா எ தி, எ தியைதப் ப த் , ப த்தைத நிைனத் , ப த்தைத
வாழ்ந் , வாழ்ந்தைதப் ப த் , அ
நிைனைவ அவ்வப்ேபா

பவத்ைத நிைனத் , நிைனத்தைதேய நிைனத் ,

காயப்ப த்தி, காயத்தி

ந்

ெசாாி ம் ரத்தம் உணர்ந் ,

அர்த்தங்கள், பிரயத்தனங்கள் ெகாள்கிேறாம். நிைனவின் ரணேம உயிாின் ைதாியம்,
உயிேராவியத்தின் பல வர்ணங்கள்.
கால யில் கு கு

-

உடல் கூசி ைகயில் எ க்கிேறன்.
ஷ்ப சரம்.
ஆ! நிைன

வந்த . இ

ேநற் மாைல அபிதாவின் கூந்த ல் இ ந்ததல்லவா?

"மாைலயில் கூந்த ல் ெச க்குடன் மகிழந்த மலேர, காைலயில் உன்ைன மண்ணில்
சித ண்

கிடக்கக் காண்பெதன்ன?"

கன்னத்தில் ஒற்றிக் ெகாள்கிேறன். காேதா

அ

ெமத்ெதன்

என்ன ேபசுகிற ?
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உன் குரல் எங்கி ந்

வந்தா

ம் சாி அ

என் பாக்கியேம.

விசனம் நிைறந்த வசனங்கள், ெநஞ்சின் அ வாரத்தின் சுைனயி
ந்
ெபாங்குகின்றன. ஏேதா எல்ைலக்ேகாட் ல் மனம் தத்தளித் த் தவிக்கின்ற .
என்னத்ைதேயா ேத , இ ப் க் ெகாள்ளாமல், நடந்

ெகாண்ேடயி க்கின்ேறன்.

கத்தில் கட ள் ஏன் கண்ைண எ தி, காக்ஷிையக் காட் , கூடேவ கலவரத்ைத ம்
ெகா த்தான்?
பாைதயின் தி ப்பத்தில்,

ரத்தில் இ

கைரயின் ேம க

க்கிைடேய, ஒ

வைளந்த தாழ்வில், வாய்க்கா ன் ஜல விளிம் காைல ெவய்யிைல வாங்கிக்ெகாண்
தகதகக்கின்ற . ெந ங்குகிேறன். எதிர்க்கைரயில் ேதாய்க்கிற கல்ல ேக, குத்திட்டப
அபிதா குடத்ைதத் ேதய்த் க் ெகாண்
க்கிறாள்.
டைவயின் ேகா , ஜலத்தில் நைனந்

நீேராட்டத்தில் ேலசாய் அைலந்த .

டைவயின் உட ம் அங்கங்ேக நைனந் , நைனந்த இடங்கள், உடேலா ஒட் க்
ெகாண் அங்கங்கள் பி ங்கின. ெசௗகாியத்திற்காக ழங்கால்க க்கிைடேய
அள்ளிச் ெசா கி, ம யில் அைடத்த ேசைலயின் நீலத்ைத ய த்
ெவய்யில்படா தனி ெவண்ைமயில் பளீாிட்ட .

ெதாைடச் சைத

அவள் என்ைனப் பார்க்கவில்ைல. நான் நின்ற இடத்தில் ஒ ேவைள கைரேம
என்ைன மைறத்தேதா என்னேவா? அல்ல, அவள்

க்கவனம் குடத்ைதத்

ேதய்ப்பதில்

ம் பகற்கனவி

ைனந்தி ந்தேதா? அல்ல, அவள் கா

ந்

இன்

ம்

விழிக்கவில்ைலேயா?
கைரகளினிைடேய வாய்க்கால் வைளந் , தன் தைலையத் ேத ம் பாம் ேபால்
ஓ ற் . கைர ேமட் க்கப்பால், வயல்களில், கதிர்களினிைடேய காற்
பாம்பின் சீறல் ேபால் ஓைச என்ேமல் இறங்கிற் . ஸமயம் ஸஹிக்க
ெஸௗந்தாியம் கக்கிற் .

சலசலத்
யா

விஷம்.
ெபா
, இடம், ெசயல்
அர்த்தம் ெகாள்கின்றன.

ன் ம் ஒன்றாய் விைழந் , உட் ல

க்கு மட் ம் எட் ம்
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கைரகள் என்ன கு கி

ம்,

நான் இக்கைர,
அவள் எதிர்க்கைர.
கைரகள் ெசால்

ம் ெபா ள் இ தாேனா? "நாங்கள் கைரகள் கைரகள் கைரகள்

தாம்." ெமௗனமாய் என் கைரேயாரம் ேமேல நடக்கிேறன்.
பக்ஷிகள் உற்சாகமாய், மரங்களில், ஆகாயத்திேல, தைலக்கு ேமல், கண்பட் ,
கண்படாமல் சப்திக்கின்றன.
"- ட் க் ட் க் -"
"- கீச் கீச் கீச் -"
"- ட்ர்ர்ர்ாீ -"
என்ைனச் சூழ்ந்தி க்கும் அைமதியில், இவ்வைமதிேய ேமான கர்ப்பத்தின் தா .
சப்தங்கள் சலனத்தின் சதங்ைககள்.
கைரேயாரம் கத்தாைழைய ம் ட்கைள ம் கடந்த ம் இடம், தைழத்த இைட
ேபான் அகன் என்ைனத் தன் வயிற் ள் வாங்கிக் ெகாள்வ ேபால் ஒ
மாந்ேதாப் ள் - (ேதாப்பா ெதாப் ளா?) - அைழத் ச் ெசல்கிற . ஏேதா ரஹஸ்ய
ஜாலத்தில் இயற்ைகயின் சதியில் மாட் க் ெகாண்
க்கிேறன்.
ஒ

மரத்தின் பின் ஒ

வில் . அவன் இன்

ஆள் ப ங்குகிறான். ஏன்?
ம் என்ைனப் பார்க்கவில்ைல.

மாங்காய் தி டப் ேபாகிறானா? ஆனால் இப்ேபா மாங்காய்க் காலமில்ைலேய!
அவன் ைகயில் ஒ கவண் ெதாங்குகிற . அப்ேபாத்தான் சுழல
ஆரம்பித்தி க்கிற .

68

ஓ! ாிந்த . இவன் மாங்காய் அ க்கவில்ைல. ஏேதா பக்ஷிய க்கப் ேபாகிறான்.
வசிய ற்றவனாய்க் கவைணேய பார்த் க் ெகாண்
க்கிேறன். கவண்
ேவகெம த் விட்ட . மணிக்கட் க்கு ேமல் ைக ஆடவில்ைல. கவண் ஒ கணத்தில்
சக்கரமாக மாறிவிட்ட . மரம் நிைறய இத்தைன பறைவகளில் இவன் குறி எ ேவா?
எனக்கு உடல் பரபரத்த . ெபாத்ெதன் ஆகாயத்தினின் ஒன் என் கால யில்
வி ந் ெவ ம் க்கும் ெவறித்த கண் ம் சிறகும் இறகும் உேராம மாய் உயிரற்ற
ெமாத்ைதயாய் கணத்தில் கண்ெணதிேர மா வைதக் காண எனக்குச்
சக்தியி க்குேமா? படம் பளிச்ெசன்

கண்ைண ெவட்

மைறவதற்கும் கவணி

ந்

கல் றப்ப வதற்கும் ' ல்' என் என்னின் ஒ அலறல் கிளம் வதற்கும்
சாியாயி ந்த . ஒ பக்ஷிக் கூட்டம் ைவ ெகாண் மரத்ைத விட் க் கிளம்பிச்
சித ண்ட .
அவ

க்குத்

க்கிவாாிப் ேபாட்ட . என்ைனக் கண்ட ம் ஒ

ேபானான். ேதாப் க்குச் ெசாந்தக்காரைன அவ

கணம் திைகத் ப்

க்குத் ெதாியாதா என்ன? உடேன

ேகாபம், உடேன அலக்ஷியம், உடேன சிாிப் அவன் கண்களில் சிந்தின. ேமட்
விழிகள். குத் மீைசக்காரன். வாயினின் ெவ த்த சிாிப்பில் வாெயல்லாம்
ெசக்கச்ெசேவல்.
"ஏன் சாமி? நீ பாவம் பார்த்

ஒ

உசிைரக் காப்பாத்திட்டதா நிைனப்பா?

இன்னிக்கு தப்பிச்சு. சாி, நாைளக்கு? நாைளக்கு என்ன பண்ணப் ேபாேற? இேத
ேநரத் க்கு அ
அைதக் கா

இங்ேக வந்

குந் ம்

வாங்கப் ேபாேறன்

எண்ணிறியா? இல்ேல இங்ேக வந்ேத நான்

ெநனக்கிறியா? நீ ஊ க்குப் திசு. நான்

இங்ேகேய ெபாறந் , இேத ைளப்பா இங்ேகேய வளந்தவன். இ ங்கைள எனக்குத்
ெதாிஞ்ச மாதிாி உனக்குத் ெதாி மா? இ ேல எ க்ேக
அந்த மச்சம்

ம் மாாிேல மச்சம் இ ந்தால்,

தல் எனக்கு நல்லாத் ெதாி ம். இன்னிக்கில்லாட்

நாைளக்கி,

நாைளக்கில்ேல, அ க்கு ம நாள். எனக்கு இஸ்டமானைதக் கல்லாேலா வில்லாேலா
அ ச்சுத் தள்ளி ேவன். ைகயாேல கூட க த்ைத றிச்சுப் ேபாட்
ேவன். ஹாஹ்
ஹா ஹா! அன்னன்னிக்கு என்ன கிைடச்சுேதா - காைடேயா, க தாாிேயா, பாம்ேபா,
ஓணாேனா, பன்னிக்குட் ேயா, நாிேயா,
ஒண்

சேலா - ஏேதா ஒண்

. உசிர் எல்லாம்

தாேன!"

இவன் என்ன

ச்சுவிடாமல் ஆனால் விஷயம் விடாமல், ஸம்ஹார

பாைஷ - 'எல்லாம் என்
ஏந் கிற

ர்த்தியின்

ைடய ' - ேபசுகிறான்! சக்கரம் அ க்கிற , கபாலம்

என்கிறாேன? இவன் வாழ்க்ைக மட் மல்ல, இவன் ேவட்ைடயா ம்

உயிாின் நியதியில், இவ

க்கும் அதற்கும் இைடயில் உள்ள உறவில், உாிைமயில்

69
நான் தைலயிட்ேடன் என்கிறான். அப்ப
ேக பண் கிறான்.

தைலயிட் ம் நான் சாதித்த

என்ன என்

என்ைனச் சுற்றி மரங்கள் அைனத் ம் கூட அவன் கக்ஷி ேபால், அவன் ெசால்
சாக்ஷியாய் அவன் குற்றச்சாட் க்கு உடந்ைதயாய் சலசலக்கின்றன. என்ைன
ெந க்குவ

ேபால் எப்ேபா

எப்ப

திடீெரன இவ்வள

க்கு

கிட்ட வந்தன? இவன் என்

ேமல் ைகைவத்தால் நான் தாங்குேவேனா? எனக்கு ேலசாய் ச்சுத் திண கிற . சற்
ேவகமாகேவ நடக்கிேறன். அவன் எக்காளம் என்ைனத் ரத் கிற . நைட ம்
ஓட்ட மாய் விைரகிேறன். மாந்ேதாப்ைபத் தாண் ய ம் - அப்பா! - மரங்களின்
சிைறயினின் வி பட்டாற்ேபால் ஒ ெப
ச்சு என்னின் எ கின்ற !
மீண் ம் பரந்தெவளி.
அேதா கர மைல.
ேதாப் களினிைடேய அங்கங்ேக
களின் கூைரகள். ஓைல ைடயல்கள், ஓ கள்,
ஒன்றிரண் மா கள் கூட. ஒ ெதன்ைனயின் அ மரத் டன் பிைணத் அைறந்த
தபால் ெபட் யின் சிவப் . ெவகு ரத்தில் கண்ணில் பட் ப் பட் மைற ம் சாைலக்
ேகாட் ன் ேமல் ஒ

பஸ் இங்கி ந்

பார்க்க, எ ம் ேபால் ஊர்ந்த . நான் இ ந்த

இடத்தி
ந் இரண் ைம க்குப் பஞ்சமில்ைல. இன்ெனா
ைலயில்,
கண் க்ெகட் ய ரத் ப் ள்ளியாய் ரயில்ேவ ஸ்ேடஷனின் சிவப் க் கூைர.
வயல்களில், ெதா வானத்தில் ஏேதேதா ள்ளிகள் ஒன்
தி ம்ப ம் கூ கின்றன.
கண்

க்குப் பத்த

உயர வானத்தில் ஒ

ேசர்கின்றன. பிாிகின்றன,

ள்ளி றப்பட்ட . வண் . அதன்

ாீங்காரத்தின் சுழ ேலேய மாட் க் ெகாண் , அ கிர்ாிட் க் ெகாண்ேட வந்
ேமல் ேமா வ ேபால் என்ைனச் சுற்றிச் சுற்றி ங்கி ங்கி எ ந்த .

என்

ஓயாத ஒேர ச்சு ாீங்காரம் இ எப்ப சாதிக்கிற ? அ த்த த் என்ைன
ேமா கின்ற . கத்ைதக் ைககளால் மைறத் க் ெகாள்கிேறன். அ அப்ப ம்
விடவில்ைல. குரல்வைளையத் ேத வைளந்த விரல்கள் ேபால் ெகா ரமான
ெகா க்குகள். வ த்த விஷத்ைதக் கு க்ைகயில் அைடத்தாற் ேபான் சக்குவின்
ேகாபமா? தன் சினத்ைதச் சிதற, இந்த

பத்தில் எனக்காகக் காத் க் கிடந்தாளா?

ஏய், என்னிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாமல் கூட எப்ப ப் ேபானாய்?
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ேபானா

ம் எப்ப

இத்தைன நாள் தி ம்பாமல் இ ந்தாய்?

இ ந்தா ம் தான் இ ந்தாய், ஆறாத ண்ைணக் கிளறி விட ஏன் இப்ேபா
தி ம்பி வந்தாய்.
சக்கு! அ ேய! நீ ெநஞ்சின் எதிெரா யாகி விட்டாய். எதிெரா க்கு என்ன பதில்
ெசால்

மீள்ேவன்?

எங்கி ந்ேதா யா ைடய சிாிப்ேபா எதிெரா க்கிற .
வாழ்க்ைகயின் ஏ கைளத் தி ம்பிப் ரட் ைகயில் அத்தைன ம் எப்ப ேயா
குற்றப் பத்திாிைகயாகேவ ப க்கின்றன. ேகாட்ைடவிட்ட சந்தர்ப்பங்கள்,
அவசரப்பட் விட்ட ஆத்திரங்கள், மீள
இனம் ெதாியா

க்கும் ேபா க்கும்

ஏமாந்த ேலவாேதவிகள், இனா க்கு ஆைசப்பட்

இழப் கள், கண் ெகட்டபின் வி ந்
தாழ்த்த

யாத பாைதகள், அச

வி ந்

தேல பறிேபான

சூர்ய நமஸ்காரங்கள் - ஏற்ற

ம்

மாய் ஓயாத பழங்கணக்கு, அத்தைன ம் தப் க்கணக்கு. ஆத்திரத்தில்

ஸ்ேலட்ைடக் கீேழ ேபாட்
ெநாள்ைளக் கண்ணா.

உைடத்தால் அவ்வள தான்; உள்ள ம் ேபாச்சு

எங்கி க்கிேறன்? ெசாறி நாய் சு ண்

ப த் க் ெகாண்டாற் ேபால் ஒ

வைளயத்தில் ஒ கைரேம ; இ கன்னிக் குளமல்லவா? என் ேயாசைன வழியில்
ெராம்ப ரம் வந்தி க்கிேறன். இந்த ஜலத்தின் ெதளி பளிங்கு ேதாற்ற . கைரயி ம்
குளத்தி ம் ரா சின்ன ம் ெபாி மாய் ஒேர கூழாங்கற்கள். க ங்ேகாைடயி ம்
இந்தக் குளம் வற் வதில்ைல. ராக்ஷஸத்ேதா பதித்தாற்ேபான்
ற் க்கணக்கான
வ டங்களில் அ க்க க்காய்ப் ைதந் ேபான கற்களின் திட் க்களின யில் எங்ேகா
ரகஸ்ய ஊற்றி
ந் ஜலம் கசிகின்ற .
கல் வ த்த கண்ணீர்.
இங்கு அல்
ம் த்ததில்ைல. ஆம்ப ம் தைல நீட் யதில்ைல. உச்சி ெவய்யி ல்
குளத்தில் அ வயி பளீெரன் ெதாி ம். அ வயிற்றின் ெதாப் ள் குழி கூட
இஷ்டப்பட்டால் ெதாி ம். ந ப்பக ன் ெவட்ட ெவளிச்சத்தில், ெவறிச்சிட் ,
தனிப்பட்ட குளம். தண்ணீர் கற்கண்டாயி

ம் யார் இவ்வள

ரம், பாைனையேயா

குடத்ைதேயா க்கிக் ெகாண் வ வ ? ஆைகயால் இதன் தண்ணீர்
ெசலவாவதில்ைல. அதனாேலேய ேப ம் கன்னிக் குளம்.
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ெவய்யி ன் ெவம்ைம, ேதால் ேமல் ஏ கிற . குனிந்
கூழாங்கல்ைலப் ெபா க்குகிேறன்.

கால யில் ஒ

ைஜயில் ைவக்கலாம், அவ்வள

ெவள்ைளக்

உ ண்ைட,

மழமழ. ஒன்ைறப் ேபால் பல குட் க் க ேவல நாதர்கள், ெகட் க் க ேவல நாதர்கள்.
கீேழ ேபாட் உைடத்தா ம், உைடந்தா ம் பளார் எனப் பிளந்
குட் உைடயா . அைவகளின் ரகஸ்யம் காலத் க்கும் பத்ரம்.

ேபாேமயன்றி

பார்ைவக்கு இ என் ைகயில் அடங்குகிற . ஆனால் வயதில் என்ைனப் ேபால்
எத்தைன ேபைர இ வி ங்கியி க்கும்!
"என்ன
என் உதயத்தி

க்கிறாய்? வயதா? அெதன்ன வய ? ஒண் , ெரண்
ந் அஸ்தமனம் வைர உங்கள் அ க்ைக உ ட் உ ட்

நீங்கள்

மணியாய் ஜபிக்கும் அ க்கு ண்ைடதான்."
ஜலத்ைதக் ைகயில் அள் கிேறன். எல்லாம் விர
க்கில் வழிந் ேபாகிற !
உள்ளங்ைகயில் மட் ம் ஆசமன அளவிற்கு ஒ மணி உ ண் ெவய்யி ல் சுடர்
வி கிற . என்ைனப் பார்த் ச் சிாிக்கிற .
அபிதா?
உன் உள்ளங்ைகயில் நான் குந் மணி.
க் ேகா கள் ேபால் மின்னல், கண்ட சைதைய, ெதாைடகைள, விலாவில்,
ெநற்றிக்குள்,
வ மத்தியில், பளிச், பளிச் ெவய்யில் பிடாியில் ேதளாய்க் ெகாட்ட
ஆரம்பித் விட்ட . ேநரமாகிவிட்ட .
இவ்வள

ரம் வந்ததற்கு இங்கு குளித் விட் ப் ேபாகலாம்.

ட் க்குப்

ேபானால், அந்த ேவைல ம் ேநர ம் மிச்சமாகும். ேநேர இைலயில் உட்கார்ந்
விடலாம்.
ஆனால் ஜலத்தின் அைமதிையக் கைலக்க மனம் வரவில்ைல. காற்றில் அதன்
விளிம்பில் அதி ம் ேலசான விதிர்விதிர்ப் கூட ஏேதா க்கத்தில் ச்சுப் ேபால்தான்
ேதான்றிற் . கைலக்க மனமில்ைல.
தி ம் கிேறன்.
---------

ங்குவைதத் தட் ெய ப்பத் ைதாியமில்ைல,
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அபிதா - 7
"இைதப் பார்த்ேதளா? அபிதா க்கு எ கட் னா ம் ஏர்ைவயாயி க்கு! டைவ
சாயம் ேசாைகயாப் ேபாயிட்டா ம் அவள் உடம்பில் அ ெம கு காட்டற .
சிவப்பாயி ந்தால் மட் ம் ேபாதா . சிவப்பாயி ந்தா ம் சில கலர்கள் தான்
ெபா ந் ம். ஆனால் இந்தக் கு க்களாத் ப் ெபண்ணின் நிறவாேக தனி. எந்தப்
டைவக்கும் இைழஞ்சு ெகா க்கற . எனக்கு இ தான் ாியல்ேல. இவள்
மாதிாியி க்கவாள் எல்லாம் ஏன் இந்த மாதிாி இடத்தில் பிறக்கறா?"
நான் அசுவாரஸ்யமாக 'சூ' ெகாட் கிேறன். அவ

ைடய ஆச்சர்யேமதான்

என் ைடய ஆச்சர்ய ம். ஆனால் ஆச்சர்யப்பட இவள் யார்? எனக்கு இப்ப த்
ேதான் வ அடா . ெதாிகிற . ஆனால் ேதான் கிறேத!
"ஆமாம் இங்ேக நாம் இன்

ம் எத்தைன நாைளக்கு 'ேடரா'?"

சாவித்ாி வாையத் திறந்தாேல எனக்கு எாிச்சல் எ கிற . பல்ைலக் க க்கிேறன்.
"ஏன், எத்தைன நாள் இ ந்

விட்ேடாம், உனக்கு அதற்குள் அ

த் ப்

ேபாகும்ப ?"
"எனக்கு அ

த் ப் ேபாவ

இ க்கட் ம் - இங்ேக ெபா

ேபாவ

சிரமமாத்தானி க்கு - இவா க்கு அ த் ப் ேபாகாமல் இ க்க ேவண்டாமா?
இவா க்கு நம்ைமச் சமாளிக்கிற யாைனையக் கட் த் தீனி ேபாடறாப்
ேபாேலன்னா?"
அவைள, பிறகு, என்ைன, ஒ
ெகாள்கிேறன்.
"எப்ப

ைற அவள் காணக் கண்ேணாட்டம் விட் க்

ம் நான் யாைனயில்ைல."

சாவித்ாி வி த்த பார்ைவயில் என் கைண ெமாக்ைகபட்
அவ்வள

அலக்ஷியம். 'சீ, நீ இவ்வள

'உன்ைனச் சட்ைட ெசய்

மட்டமா?' எ

உன்ைனப் பதி

நான் இறங்கப் ேபாவதில்ைல' எ

ம் பதி

ழ்கிற . அதில்

ம் ேமான ஆச்சாியம்.

க்குப் பதில் ஏசி உன்னி

ம் கீழ்ைமக்கு

ம் கூட, என்ைன அவமானப்ப த் ம்
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ெபா ைமையச் சாதித் த் தன் தரத்ைத உரப்ப த்திக் ெகாண் , என் சி ைமைய
எனக்கு உ த் கிறாள்.
ெவற்றி கி க்குப் பி த்த . அ யார் பக்கம் என் கைடசி வைர
ெசால்வதற்கில்ைல. இ வாில் ஒ வ க்கு அ கட்டாயம் ேராகம் ெசய்ேத ஆக
ேவண் ம்.
ஙண ஙணெவன மணிகளின் ஓைச - ெபாி ம் சின்ன மாய் ஒன்
எட் கின்றன. என் ெநஞ்சில் பைழய படங்கைள எ ப் கின்றன.
"ேபாக
கண்

ம் ேபாக

ம்

ப்ைபயா? வா, வந்

கலந்

எங்கைள

பறக்கைறேய, உங்கள் ஊாில் இெதல்லாம்
பார். இத்தைன நாள் உன் பிறந்த

இ ந்தாச்சு. ெகாஞ்ச காலமாவ

ட் ல் நான்

நான் வளர்ந்த இடத்தில் நீ இ க்க ேவண்டாமா?"

பாதி க ப் , பாதி ேக யாகப் ேபச்ைச மாற் கிேறன்.
ட் க்குப் பின்னால், ைமதானத்தில் மா கள் மந்ைத கூ கின்றன. ெபாிய
மந்ைததான். சுற் வட்டாரத் ப் ேபட்ைடகள், குக்கிராமங்களி
ந் ம் மா கள்
வந் ேசர்கின்றன. மாட் க்காரப் ைபயன் உ வம் கூடச் சாியாகத் ெதாியவில்ைல.
அவ்வள

ெநாிசல், அவ்வள

தி.

"ஓேஹா? பட்டணத்தானின் பட் க்காட்

ப்ரேவசேமா?"

குரல் ேகட் த் தி ம் கிேறாம். அபிதா ம் ஒ
தன் இனத்ைத அ

பசுைவ ஓட் க் ெகாண்

வ கிறாள்.

கண் விட்ட ; இனி அைத ஓட்டத் ேதைவயில்ைல. அதற்குக்

குஷி. அதற்கு மந்ைதயின் ஈர்ப் கண் விட்ட . பீப்பாய் உடல் கு
நிைர டன் கலந் விட்ட .
அபிதா வந் , எங்கேளா

ங்க ஓ

வந் ,

நின்றாள்.

ஒன்றாக ம் இரண்டா ம் மா கள் வந்

ேசர்ந்

ெகாண்ேடயி க்கின்றன. ேசரச்

ேசர அைவகளின் இைரச்ச ம், ெபாிய வாத்திய ேகாஷ் யின் சு தி கூட்டல் ேபான்ற
விதவிதமான கத்த ம் மணிகளின் கணகண ம் வ க்கின்றன. காைதப்
ெபாளிக்கின்றன.
"மாெடல்லாம் ெபாிசாயி க்ேகன்

பாக்கேறளா?"
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"இந்த மா கள் ெபாிசுன்னா எங்கள் கண்கள் சிறிசு" என்ேறன்.
"அப்ேபா சிறிசாயி க்ேகன்
சிறிசாயி ந்தா
ேமல் ஒ

ம் சாி, கன்

பாக்கேறளா? ெபாிசாயி ந்தா
க்குட் க்கு விட்ட

ம் சாி,

ேபாக, சகட் க்குக் கால்ப க்கு

பாலாைட கூடத் ேதறா . அதிேலேயதான் ேமார், தயிர், ெநய்,

ட் க்கு

வந்த வி ந்தாளிக்கு காப்பி, ெவளி வியாபாரம், ஊர்ேகாலம், வாணேவ க்ைக
எல்லாம். வந்த வி ந்தாளி, பா
அவ

ம் ேமாாி

ம்

கம் பார்த் க் ெகாள்ளலாம்."

ைடய வாய்விட்ட சிாிப் எங்கைள ம் ெதாற்றிக் ெகாண்ட .

" ட் க்கு
இந்தக் காமேத இல்லாட்டா, அ
ம் தகரா தான். என்னதான்
இ ந்தா ம் நாட் மா தாேன! மாமா ெசால்றா - அதான் சித்திக்குத் தம்பி - அவர்
எங்ெகங்ேகேயா ஊெரல்லாம் சுத்தியி க்கார் - என்ெனன்னல்லாேமா
பார்த்தி க்காராம் - இஷ்டப்பட்டால், இங்ேக ராத்திாி என்ைனக்காவ
கைத கைதயா ெசால்வார் -

க்கா

ேபாட் ண் , தைலைய வயத்தில்

தங்கினால்
ட் க்

ெகா த் ண் , வாளி வழியக் கறக்கற மாெடல்லாம் இ க்காேம! கறக்கக் கறக்கத்
ேதாள் பட்ைட விட் ப் ேபானா

ம் ேபாகும் மாட் க்கு ம

குன்றாதாேம! 'அபிதா, ஒ

மாட் ப்பாேல உங்கள் ஊ க்கு சப்ைள பண்ணி மிச்சத்ைதப் பயி க்குப் பாய்ச்சலாம்,'
நிஜமாவா மாமா?"
உயிர் தன்

ஆச்சர்யத்தில் விாிந்த கண்கள்.

ெகா க்கும் அாி ேபான்
மயிர்கள்.

நீண்

னி வைளந் , என் ெநஞ்ைச அ க்கும் ரம்ைப

அபிதா, உன் சித்தியின் தம்பி ெசான்ன

ெமய்தான். ஆனால் அவன் ஏன்

ெசான்னான்? அவைன நான் ந்திக் ெகாள்ள
யவில்ைலேய எ ம்
ஆத்திரத்ைத ம் எனக்கு நீ ஏற்ப த்தி விட்டாய். இந்த ஏக்கம் ேபாதாெதன்
இன் ம் அறியவில்ைல எ ம் ேவதைன ேவ என்ைன வாட் கிற .

அைத நீ

மந்ைத நகர ஆரம்பித்த . மாட் க்காரப் ைபயன் ஓட் நகரவில்ைல. தான்
நிைறந்தைத உணர அ அவைன நம்பியில்ைல. இன்ைறக்கு இதற்கு ேமல் மா கள்
வ வதற்கில்ைல. இன்ைறய நிைற இவ்வள தான் என மந்ைத எப்ப ேயா
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ெமாத்தாகாரமாய் உணர்ந் , அந்த உணர்வின் உந்த ல் தாேன நகர ஆரம்பித்
விட்ட . இதற்கு எப்ப
இ ேவ ஒ

ெதாிந்

வி கிற ?

உலகம் தான். எத்தைனேயா தாய்கள், தந்ைதகள், எத்தைனேயா

கன் கள், தாயின் கன்
விட் , இங்கு வந்
ஓ வி கின்ற .
மந்ைதேயா

அதன் அன்றன்ைறய நிைற

தா

ம் தாயாகி, தன் கன்ைற

கலந் , மாைல வந்த ம், கன்

நக ம் தம் வழியில், இரண்

ட் ல் ெதா வத்தில் விட்

நிைனப் வந்

தன் இடம் ேத

பசுக்கள் எங்கள் பக்கத்தில் வ கின்றன.

க ஒற் ைம, கண்கைளச் சுற்றிய ெவள்ைளக் கைர, ெகாம் களின் வைளவில் அேத
ேகாணல், ெநற்றியில் ஒேர மாதிாியான ெவள்ைளத் திட்

-

இைவ தா ம் கன் மாேவ இ க்கலாம்.
தா ம், தா

ம் தாயாகிவிட்ட தாயின் கன் .

கன்றின் தாயாகிவிட்ட தாயின் கன் , இங்கு, மந்ைதயில் தன் தாைய அைடயாளம்
கண்

ெகாள்

ேமா? இல்ைல நா

ம் ஒ

மா

நீ ம் ஒ

மா

எ

ம் ேபாட்

அைடயாளம் மட் ந்தான் நிற்குேமா? உடேன கூடேவ ஒன் க்ெகான் ஆத்திரம்,
ஒேர இனமாயி ம் உயி க்கு உயிர் உள் ரப்
ங்கும் உள்பைக - இ தான்
அறி ேமா?
"மாமா மாமா!" அபிதா அலறினாள்.
ஒ கணம் தப்பியி ந்தால் என்ைன அ கீேழ தள்ளி நான் மந்ைதயின்
குளம் கள யில் மிதிபட் த் ைவயலாகியி ப்ேபன்.
அ என்ைன உராய்ந் ெசன்ற ேவகத்தில், என் ெநற்றிப் ெபாட் ல்,
வ
மத்தியில் பின் மண்ைடேயாட் ள் மின்னல்கள் பறந்த தான் அப்ேபா அறிேவன்.
மின்னல்களின் ெபாளிசல்கள் - ெபாளிசல்களின் ஒளித்
ப் கள் ேகாபம் சிந் ம் ெசவ்விழிகள்.
கீழ்வாய்ப் பல்வாிைசயில் இளித்த கு ரம்.
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விைறத்த வால்
ரசு ெகாட்டத்
நாபியினின்
குப்ெபன்

னியில் மயிர்க் குஞ்சம் ெகா
க்கிவிட்ட

நீண்

எட்

கட் ப் பறந்த .

ன்னங்கால்கள்.

எட்

நாக்கு ெஜெவ ெஜெவனத் தவித்த .

ேமேல அைலேமாதிய ஆண்வாைட.

எங்கள் கண்கள் சந்தித்தன. சட்ெடன அபிதா கத்ைத தி ப்பிக் ெகாண்டாள்.
அவள் கன்னங்களின் பிழம்பில் என் அந்தக்கரணத்தில் நான் எாிந் ேபாேனன்.
பிறகு எங்களால் ஒ வைரெயா வர் சாியாக

கம் ெகா த் ப் பார்க்க

யவில்ைல. இைடேய, காற்றில் எ திய ஸன்னக் ேகாட் ல் காைளயின் உ வம்
எ ந்த . அதன் திமில் ேமல் எங்கள் கண்கள் தாம் ஒன்ைறெயான் கவ்விக்
ெகாண்டன. உடேன பயம் ெகாண் ஒன் க்ெகான்
தைல வாயினின் வி ெபற
யன்றன.
அவள் லஜ்ைஜயில் அவள் தகதகக்கிறாள்.
சாவித்ாி என் ேவதைன அறிவாளா? இன் என்னேவா அவள் கு க்கள் ட் ப்
ெபண்
டன் அலாதியாக ஒட் க் ெகாள்கிறாள். தன் ெபட் ையத் திறந்
சாமான்கைளெய த் ெவளிேய ேபா வ ம் அபிதாவின் காதில் கம்மல் ஒத்திப்
பார்ப்ப ம் - மாறி மாறி பண்டங்கைளப் பற்றி அவர்கள் ேபசுவ ம் - அ என்ன
அவ்வள ேபச்சு இ க்குேமா! ேபசினைதேய ேபசிப் ேபசி அ க்காத ேபச்சு.
நான், திண்ைணயில் உட்கார்ந் , ம யில் ஏேதா த்தகத்தில் நிைன
யல்கிேறன். ஆனால் ஏ கள் தாம் ரள்கின்றன.

ஊன்ற

பிற்பகலாயி ம் ெவய்யி ன் ெவப்பம் இன் ம் தணிந்த பா ல்ைல. சுவர்
சு கிற . உயிேரா சிைதயில் ைவத்தாற் ேபால் உடம் எாிகிற .
இங்கி ந் பார்க்ைகயில், ெகால்ைலப் றத்தில், அைத ம் தாண்
கிைளகளில் இைலகளின் சந்தில் கானல் ந ங்குகிற .

மரங்களில்,

ஒ குரங்கு, தாய்க் குரங்கு, அதன் வயிற்ைறக் குட் பற்றிய வண்ணம்
அனாயாசமாய்க் கிைளக்குக் கிைளத் தா கிற . குரங்கும் பத்திரம் குட்
ம் பத்திரம்.
நம் ேபால் விளிம்பில் தத்தளிப் அதற்கில்ைல. அதன் பி குரங்குப் பி .
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பின்னால் சலசலப் ேகட் த் தி ம் கிேறன். சாவித்ாியின்
கட் க் ெகாண் , தைலகுனிந்தப

ப் டைவையக்

அபிதா நிற்கிறாள். அவள் பின்னால் அவள்

ேதாைளப் பற்றிக் ெகாண் , இளவரசியின் தாதி ேபால் சாவித்ாி.
க்குப் ெபா க்கலர். அைதெயாட்

அவள்

ெவண்ைம பளீாி கின்றன. இப்ெபா

கம்,

ழங்ைகக்குக் கீழ்பாகம், சந்தன

தான் கவனிக்கிேறன், ெவட்க ம்

சந்ேதாஷ ம் கு மிய அவள் கம் நிமிர்ைகயில், அபிதாவின் கண்கள்
க்
க ைமயில்ைல. க ம்ப ப் . க ப் உ த்தினால் அதற்ேகற்றப விழிகள் நிறம்
மா ேமா என்னேவா? - சட்ெடன் அவள் என் கா ல் வி ந் நமஸ்காித்தாள்.
பின்னல் பாம் ேபால் என் பாதத்தில் ேலசாய்ப் பட்ட . ல்லாித் ப் ேபாேனன்.
"வாயில் ெகா க்கட்ைடயா? நமஸ்காரம் பண்றாள், ஆசீர்வாதம் பண்
சு க்க கல்யாணம் ேநரட் ம்

ங்கேளன்,

!"

சாவித்ாி, என் ேவதைன அறிந் தான் ெசால்ைறயா?
இப்ேபா

நீங்கள் இ வ ம் ேசர்ந்

ெசய்த சதி.

இவள் ெவற்றிய உன் ெவற்றியா?
என்னிடம் எைத நி பிச்சு ஆற ?
என் ெநஞ்ைசயா, இவள் நிறத்ைதயா?
பாபி!
நான் ெமௗனமாய் எ ந்

அவ்விடம் விட்

ேபால் சாவித்ாியின் வார்த்ைதகள் என்ைனத்
அப்ப த்தான் இ ப்பா - நீ ஒண்

அகல்கிேறன். சாட்ைடயின் ெகா க்குப்
ரத் கின்றன. "மாமா ஒ

சமயம்

ம் தப்பா நிைனச்சுக்காேத."

இங்கு ஏன் வந்ேதன்?
வரவர ெசயல்களில் நிைன
ெபா ந்தவில்ைல. எ
திமிர்கின்றன. எ

ன் எ
ன் எ

ெபா ந்தவில்ைல. அல்ல நிைனேவா
பின்?

ெசயல்

ரட் க் குதிைரத் தனித்தனியாக

பின்? இதிேலேய நிைன

குழம் கிற .
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இல்ைலேயல் மீண் ம் கன்னிக்குளத் க்கு எப்ேபா வந்ேதன்? கண்ைணக் கட் த்
தட்டாமாைல சுற்றி வந் விட்ட இடத்தில் கட்ைட எ த் விட்டால் ேபால் என்ைனச்
சுற்றி விழித் த் திைகக்கிேறன். விட்ட இடத்தில் ெதாட்டாற் ேபால் ெவள்ைளக்
கூழாங்கல்ைல உள்ளங்ைகயில் ஏந்தியப நிற்கிேறன்.
ஓ, எங்கள் ரஹஸ்யம் ஆராயத் தி ம்ப ம் வந்தி க்கிறாயா? எல்லாம் ாிஞ்சு
ேபாச்சு. நாங்கள் தான் பாக்கியாக்கும்! அவ்வள சுலபமா நாங்கள் ாிஞ்சு ேபாமா?
த ல் என்ைன எ த் க் ெகாள். நான் கிடந்த இடத்தி
ந் என்ைன இப்ேபா
எ த்தாய். ஆனால் நீ எ க்கும் வைர நான் இ ந்த இடத்தில் எத்தைன காலம்
கிடந்தி ப்ேபன் என் உன்னால் கிக்கவாவ
மா? ேகவலம் இந்த சம்பவம்
ேநர்வதற்குள் கடந்தி க்கும் காலம் உங்கள் கணக்கில் உன் வயைதப் ேபால் எத்தைன
வி ங்கியி க்கும் அறிைவேயா?
வய களின் ேகா

ன் ெசயல், பின் ெசயல், தற்ெசயல், ெசயல்

அழிந்த நிைல உன்னால் நிைனத் ப் பார்க்க

ேமா?

பிறக்கும் ேபாேத சாகப் ேபாகிேறன். சாகத்தான் சாேவன் எனச் சாகும் சித்தத்தில்
உ ெவ ப்பாய்ப் பிறக்கிறீர்கள். ஆதலால் வயைதப் பற்றியன்றி ேவ நிைனப்
உங்க

க்கு ஏ ? சாக ம் ைதாியமில்ைல. பிறக்க ம் ெவட்கமில்ைல. இரண் ம்

உங்கைள விட ம் இல்ைல. ேபச்சுக்கும் குைறச்ச ல்ைல. ைக நிைறந்
விர

க்கில் ெகாண்

ெகாண் , ெகாண்

வந்தைத வழிந்

வந் ,

ஓட விட்ட பின், உள்ளங்ைகைய நக்கிக்

வந்தைதெயல்லாம் கண் ெகாண்ேடன் என்

நீங்கள் அ க்கும்

தம்பட்டத்தில் யாைர ஏமாற் வதாய் நிைனத் க் ெகாண்
க்கிறீர்கள்? பாவம்! உன்
வய க் கணக்கில் என்ைன அளெவ த்தால் உன்ைனப் ேபால் எத்தைன ேபைர
வி ங்கியி ப்ேபன் ெதாி மா? எங்க

க்கு அறியக் கூடத் ெதாியா . அறிஞ்சு என்ன

ஆக ம்? அறிய அறிய ன்பம் எ குைற
? அதிகம் தான் ஆகு . காத்தி ப்ப ம்
- எதற்காக என் கூட எங்க க்குக் கவைலயில்ைல - காவல் கிடப்ப ம் தான் எங்கள்
ரகஸ்யம். நீ ேவ

மானால்,

மானால், ேத

எ த் க் ெகாள்.

நாங்கள் கைரயாக ம், ப ைகயாக ம், கல்வ த்த கண்ணீேர இந்தக் குளமான
காரணம் கண் பி . இெதல்லாம் ேலசா? எங்கள் ரஹஸ்யம் ாிந்

ெகாள்ள,

ன்னால் உன் சிக்கி
ந் வி ப . இடம், ெபா ள், ஏவல், காலத்தின்
ஒன்ைறெயான் இ ப்பில் நீ மாட் க் ெகாண்
க்கிறாய் பிரசங்கம் - சீ!
கூழாங்கல்ைல

சி எறிகிேறன்.

79

கி

க் -

ஜலத்தில் வி ந் ெகாண்ேட அ சிாிக்கிற . அத் டன் ேசர்ந் கன்னிக்குள ம்
சிாிக்கிற . என் நிைலகண் எல்லாவற்றிற்கும் ேக . இந்த சமயத்தில் ஒன்
ெதாிகிற . உலகத்தில் உயிர் இல்லாத ெபா ேள இல்ைல. அ அ தன் தன்
பழிவாங்க சமயத்திற்குக் காத்தி க்கும் ெபா ள் தான். யா ம் பழி வாங்கும் பரம்பைர.
சீற்றம் என்ைனப் பற்றிக் ெகாண்ட . எறிந்த கல்ைலத் ெதாடர்ந்
குதித்ேதன்.

நா

ம் குளத்தில்

One.
Two.
Three.
தண்ணீர்

ம் ைற என் ேமல் கைலந்

ெகாண்ேடயி க்கிேறன். இன்
இவ்வள

கிற .

ழ்குகிேறன்.

ழ்கிக்

ம் அ தட்டவில்ைல. ஏ , இந்த ெவய்யி ல்

ஆழமா? அம்மா, என்ன கு

கு

! எத்தைன வ டங்கள், இ

அமிழ குளித் ! இங்கு விட் ப் ேபான பின், ம ப

ேபால் ஆற

ம் இப்பத்தான். வ டங்களின்

சுைம, ேசார் கைள ஜலம் க வி வி ைகயில் அம்மா ! என்ன இதவ ! மீறி என்ைன
'அம்மா' ெசால் அம்மாைவேய நிைனக்க ைவக்கிற . அம்மா என் ைகயில் ஜலேம
உன்ைனத்தான் திக்கிேறன். என் தாய் கூடத் தன் கைடசி ேவைளயில் உன்னில்
தான் குந்தாள். நா ம் உன்னிடேம வந் விட்ேடன் அம்மா ேபா மடா ஜன்மம்.
அம்மா உன் ஜல

பத்தில் உனக்கு

கமில்ைல, தைலயில்ைல, ைகயில்ைல,

கா ல்ைல. எல்லாம் வயி . கைரயில்லா வயி . அதனால் தான் 'மா'வி ம் ெபாிசு
அம்மா. மீண்ட கர்ப்பம் மீண்ட ெசார்க்கம் இ ேளா இ ளாய் நான் எனத்
தனிப்ப வதன் ேவதைனயிலா

ேவெறங்கு இவ்வா

ைமயில் இயங்க இய

ம்?

- ஆனால் இத்தைன ம் ச்சின் 'தம்' இ க்கும் வைர கு ைமயில் ஆழ்ந்
ெகாண்ேட ேபாைகயில் கா ம் ஆைசக் கன தான். பிராணனின் விம்ம ல் மார்
ெவ க்ைகயில், ெதாண்ைட

ணாய்ப் ைடக்ைகயில், இத்தைன வ டங்கள், ைககள்,

ஜங்கள், கால்கள், ெதாைடகளில் உறங்கிக் கிடந்த நீச்சல் தி ம்ப விழித் க்
ெகாள்ைகயில்,

ச்சு

ச்

ச்

ச்

ச்

ஊஊ - உணர்

அ ையேய ெதாட் விட் , உடல் உைதத் க் ெகாண்

காலத்தின் ஆழத்தின்
பந்

ேபால் ேமல் எ கிற .
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தைலைய உதறி, விழிகைள அைடத்த ஜலத்ைத உதறி சுற்
இ ஒ
விழிப் .
கைரயில் ைககைளப் பிைசந்
ேபாேனன்.

ெகாண்

ற் ம் பார்க்கிேறன்.

அபிதா நிற்கிறாள். நான் திைகத் ப்

"அபிதா நீ இங்கு எங்கு வந்தாய்? என் பின்னாேலேய வந்ைதயா?"
அவள் ேபசவில்ைல. வாயைடத் ப் ேபாய் உத கள் தவித்தன. அவள் விழிகள்
என்ைன வி ங்கின.
"நான்
அவள்

கிப் ேபாயிட்ேடன்

பாத்ைதயா?"

கத்தின் திகில் கைலந்த .

"அட அசேட, பயந் ட்ைடயா? நீ ம் வாேயன்! உனக்கு நீச்சல் ெதாி மா?
ெதாியாட்டா நான் பார்த் க்கேறன் கவைலப்படாேத. இங்ேக இந்த ேவைலக்கு யா ம்
வரமாட்டார்கள். நீ ம் நா
இ ப்

ம் தான் ைதாியமா இறங்கு..."

ச்சில் ைக டன் தயங்கினாள்.

" டைவ நைனஞ்சுேபாேமன்
ெவட்கமா? நான் ேவ

பயமா? கைரயிேலேய சு ட்

மானால் இேதா

இறங்கினப் றம் இ வ ம் ஒண்

ைவேயன்!

கிடேறன். நீ க த் வைர

தான், சாிதாேன! இேதா One, two, three!"

ழ்கி எ ந் கண் திறந்த ம், வாச ல் கயிற் க் கட்
ல் நான் கிடக்கக்
கண்ேடன். வானில் கூைட கூைடயாக வாாிக் ெகாட் யிைறந் கிடந்த
நக்ஷத்திரங்கள் கண் சிமிட் என்ைன ஏளனம் ெசய் ெகாண்
ந்தன.
வாசற் கத

இ க அைடத்தி ந்த .

உள்ேள சாவித்ாிக்கும் அவள் சித்திக்கும் ந ேவ ப த்த வண்ணம் அவள்
பத்ரமாயி ப்பாள்.
எங்ேகா நாய் குைலத்த .
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நள்ளிரவில், என்னின்
அ வயிற்றில் கிளம்பிய

எ ந்த ெப ங்ேகவ ல் நாேன பயந் ேபாேனன்.
ச்சு அப்ப ேய உச்சி மண்ைடவைர சுழித் க் ெகாண்

ேபாய், தான் எ ம்பிய ேவகத்திேலேய கூைரயில் அ பட்
தடாெலன் வி ந்த .

வி ம் பக்ஷி ேபால்

பிறகு தான் அ ைக வந்த .
இரக்கமற்ற நக்ஷத்ரங்கள்.
இரக்கமற்ற அைமதி.
இரக்கமற்ற அ ைக.
-------------அபிதா - 8
"மாமீ! மாமாைவ எண்ெணய் ேதய்ச்சுக்கச் ெசால்
ெசால் யி க்க

ங்ேகா! வந்த அன்னிக்ேக நான்

ம். ஆனால் அப்ேபா எண்ெணய்ச் சட்

கா . 'கப்சிப்'

இ ந் ட்ேடன். என்ன ெசால்ேறள், பழக்கமில்ைலயா? நன்னாச் ெசான்ேனள்
ேபாங்ேகா! இந்தக் கந்தக
நடந் ண்

மியிேல எண்ெணய்

ைற தப்பிப் ேபாச்சுன்னா,

இ க்கறத் ேலேய ெசாக்கப்பாைனயா எாிஞ்சு ேபாயி ேவாம்,

வரட் ேய ேவண்டாம். நாமா ஏன் பஸ்மாசூரம் பண்ணிக்க

ம்? அவைரேய மாமா

தைலயிேல ஒ ைக ெவக்கச் ெசால்ேறன். மிளகாய்ப் பழம், இஞ்சி,
ங்கலாிசி
எல்லாம் ேபாட் க் காய்ச்சி ெவச்சி க்ேகன். உடம் க்கு ஒண் ம் பண்ணா .
இஞ்சிையக் க ச்சுத் தின்னச் ெசால் ங்ேகா. கரகரன் பிஸ்ேகாத் ேதாத்
ம்.
அத்தைன ம் சத் . எங்ேக ேபாயிட்டார் எங்காத் ப் பிராம்மணன்? சமயத்தில்
காணாமல் ேபாறதில் வரப்ரசாதி!"
கைடசி வார்த்ைதகள் திடீெரன கர்ஜைனயில் உயர்ந்தன.
ஆனால் கு க்கள் எங்ேக ம் ேபாய்விடவில்ைல. ைகயில் எண்ெணய்க்
கிண்ணி டன் திடீெரனச் சுவர்
எங்கி ந்ேதா, ெசப்பி

ைலயி

வித்ைத ேபால் ஒ

ந்

ைளக்கிறார். ம ைகயில், திடீெரன

மைண ேதான்றிற் . குட்

மைண.

என் ேதாைள ெம வாய் அ த்தி, மைண ேமல் என்ைன அமர்த்தி, தைலயில்
எண்ெண ம் ைவத்தாகி விட்ட . எல்லாம் அைர நிமிஷம்.
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உடேன 'பரபர' ேதய்ப்பில் மண்ைட 'கிர்ர்ர்ர்' - தைல வயிற் ள் ேபாய்விட்ட .
மண்ைட ள் மத் க் கைடந்த .
கர

மைலைய விட்ட பின் எண்ெணய் ம ப

க யார

ள்ைள இப்ப

ம் தி ப்ப

எண்ெணய் ஸ்நானம் இந்தப் பக்கத்

ம் இப்ேபாத்தான்.

ேமா?
வி ந்ேதாம்ப

இத்தைன வ டங்க க்குப் பின் இப்ேபா
என்னவானா ம் இைதத் தப்ப
யா .

ன் இன்றியைமயாத சடங்கு.

ேதய்த் க் ெகாள்வதால் எனக்கு

அதிதி வாசற்ப ேயறி, திண்ைணயில் உட்கார்ந்த ம்,

ட் க்காாி ஏந்தி வந்த

தம்ளர் தண்ணீைர, உப்ேபா தித்திப்ேபா, ேதைவேயா இல்ைலேயா, கு த்தாக
ேவண் ம். பிறகு தான் கால் அலம்பேவ உள்ேள அ மதி. பிறகு நாகாிகத்தின்
அறிகுறி காப்பி என்ற ேபாில் காவித் தண்ணீாின் குமட்டல் அடங்கினேதாயில்ைலேயா,
"வாடாப்பா எண்ெணய் ேதய்ச்சுக்ேகா" - ஐையேயா என்ன நடக்கிற ?
- கண்ணில் ஒ
ெநளிகிற .

கரண்

எண்ெணய், விழிகளில் திடீெரன ைவத்த ெந ப்பில் உடேல

"உஸ் அப்பப்பா!"
ெதாண்ைடயில் எச்சில் ெகாழெகாழத் க் கைடகிற . விழி ள் என்ைனச் சூழ்ந்
ெகாண்ட ம ைர எாிப்பில், எங்கி ந்ேதா ஒ

குரல் - கு க்கள் அல்ல; வந்த அன்

ேபசின பின் அந்த மனிதன் வாய் அேனகமாய்ப்
உச்சாடனம் ேபால்:

ட் தான் - ஒ

குரல், மந்திர

"நாள் கழிச்சுத் ேதய்ச்சுண்டாேல இப்ப த்தான். கண்ணி
ந் ெரண் ெசாட்
ஜலம் கழண்டால் சாியாப் ேபாயி ம். மாமாைவக் ைகையப் பி ச்சு அைழச்சுண்
ேபாங்ேகா. அபிதாைவ ெவன்னீைர விளாவச் ெசால் யி க்ேகன். நான்
கைடவைரக்கும் ேபாய் வேரன், கண்டந்திப்பி
ேபசிக் ெகாண்ேட குரல்

ரத்தில் ஓய்ந்த .

வாங்க!"
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என்ைன ஒ ைக பி த்த . ெம வாய்த்தான். என் ள் சினம் ண்ட . என்ைனப்
பி த்த ைகைய ெவ க்ெகன உதறிேனன். உதறின ைக என்ைனத் தி ம்ப ம் பி க்க
ன்வரவில்ைல. ஐேயா, விழிவயண்

வி ம் ேபால் வைதக்கிறேத! கண்ைணக்

கசக்கிய வண்ணம், ந க்கூடத்தில், ந க்காட் ல் நிற்கிேறன்.
என் பக்கத்தில் ஒ சிாிப் . விழித் ப் பார்க்கிேறன். நல்ல கண்கேள ெநற்றிக்
கண்களாகி விட்டன.
என் அவஸ்ைத சாவித்ாிக்கு நைகப் . நைகக்க இப்ேபா அவள்

ைற.

சிந்திய ெகௗரவத்ைதத் திரட் , நிமிர்ந்த
கில் சுமந் ெகாண் , ெகால்ைலப் றம்
ெசல்கிேறன். விழி ெதறிக்கிற . தைல சுற் கிற . கால யில் ஏேதா த ம் "ஐேயா!"
அபிதா அலறினாள்.
ஒ

ைக என்ைனப் பி த் க் ெகாண்ட . உதறிேனன்.

ஆனால் இந்த சமயம் கு க்கள் என்ைன வி வதாயில்ைல. என் கூச்சம், ேகாபம்
அவ க்குச் சட்ைடயில்ைல. என்ைன அ த்திப் பி த் க் ெகாண் ,
சீயக்காய்க் குைழைவப் சித் ேதய்க்கிறார்.
குத் ேதய்ப்ேபா தான் எண்ெணய்ச் சடங்கு

கில்

ர்த்தி.

கறீல் ஸன்னமானேதார் ெவம்ைம, பிடாியில் கண் , ேவர் பிாிந் , ஆணி ேவர்
ந
கில் இறங்குகிற .
மண்ைட ம் நிைன ம் அமிழ்ந்

கிடக்கும் அைரமயக்கத்தில், விழிகளில்

எண்ெணய்க் காிப்பின்
க்கு
ல், சூ
உணர்வில் உடேன கூடவில்ைல.

என்

தவிர, சட்ெடன அைடயாளம்,
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சுட் ய விரல்
ரா, கா

னியின் ஈர்ப்பில்

ந்

தைலேநாக்கி ஒ

வ ந ைவத்
காந்தம் ஊ

ம் ேவதைன ேபால் உடல்
விக் க த்த .

ெமாண் ெமாண் , தைலயி ம் ேதாளி ம் மாறிமாறிக் ெகாட் க் ெகாள்கிேறன்.
ஆனால் பிடாிேமல் ல்பி த் வி ந் ெகாண்
க்கும் இந்தக் கிண் நீாின்
ெந ப் , தந்தியறவில்ைல. ேநேர
இந்த இன்ப ம்
பிளந்

குத் தண்

ந்

நரம் தாேன கண்

ன்ப ம் ஒேர பங்கில் கலந்த இந்தத் தவிப் க்கு ஈ ,

ெகாண்

றப்ப ம்

மீட் ம்

மிையப்

ைளையச் ெசால்ேவனா?

ேகாத் வாங்க மறந் , உள் க்கி த்த ச்சு உள் க்ேக இன் ம் இன் ம்
இன் ம் - ஐையேயா! - இன் ம் இ த் க் ெகாண்ேட ேபாகும் இரக்கமற்ற
தன்ைமயில், இந்த அபிேஷக தீர்த்தம், ஒேர சூட் ச்சர , சைத ள் இறங்கி, அங்கங்ேக
ஏேதேதா மந்திரங்கள் ாிகின்ற . நாளைடவில், என்

தாைதயர் நாளி

பரம்பைரயாய் ஓய்ந் ேபான யந்திரங்கள், ஏேதேதா சக்கரங்கள், தம்தம்
ரத்தத்தில் அைசய ஆரம்பிக்கின்றன.
- இெதன்ன, ப்ரக்ைஞ டன்

ந்ேத,
தல் சுற்றில்,

ப் பிறவியின் பயங்கரம், ஆச்சர்யம், ேதா

ாிப் ,

அழல் ந வில் ஸ் டம், தேபாக்னியின் கானல் ந க்கம், கண்ணி ட் , வி யி ள்,
பிறந்த மனேதா

பிறந்த ேமனியின் வி தைல. காலமாய் உட ன் ச மத்வாரங்கைள,

ெநஞ்சின் சல்லைடக் கண்கைள அைடத் க் ெகாண்

ந்த அ க்குகளின் எாிப்பில்,

பைழய ேவகத்ைத மீண் ம் ெபற்ற த் ணர்வில், ஜீவநதியின் ம

ஓட்டம், ஆதார

ஸ் தியின் ைதாியமான, கம்பீரமான மீட்ட ன் சுடர்ெதறிக்கும் ெசாடெசாடப் ,
காண்டீபத்தின் டங்காரத்தில் உடல்
சிலம்ெபா !

ரா, உணர்

ரா, மனம்

ரா ஜல் ஜல் ஜல்

கண்ைணக் கசக்கி இைம சிமிழ் திறந்த ம்
கண் காிப் டன் திைர ம் கழன் வி ந்
சித்திரத் க்குக் கண் திறந்த
விழிப் .
என்ைனச் சூழ்ந்
றப்ப கிேறன்.
உைலயி

ந்

கக்கும் ெவன்னீாின் ஆவியினின்

விக்ரகம்.

என்

த்

ல் யத்தில்
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ெவன்னீாின் ஆவி கைலைகயில், ல
ேபான் , ெந க்கமாய் நின்ற இ

க்குப் பி ங்குவ , பனிங்கில த்தாற்

பாதங்கள், அங்கி ந்

ழங்காைல ேநாக்கி

விழிேய ைகயில், பி ப்பான கண்ட சைதயின் ெவண் சந்தனப் பளிச்சில், பச்ைச
நரம்பின் ஓட்டம் ெகா பிாிகிற .
அம்பா! உன் பாத கமலங்கள் எனக்கு மட் ம் தாிசனமா?
அப்ப யானால் நீ உண்டா?
உன் பாதங்கள் தந்த ைதாியத்தில்
உன் கம் ேநாக்கி என் பார்ைவ எ கின்ற .
ஓ, உன்
உடல்

கம் அபிதாவ?
ரா நிைறந்த சிலம்ெபா , உலகத்தின் ஆதிமகளின் சிாிப்பா?

அபிதா, இப்ேபா என் பார்ைவயில் நீ உலகத்தின் ஆதிமகளாயின், நீ நீராட் வித்த
ஞானஸ்னானத்தில் நான் ஆதிமகன்.
எனக்குத் ேதான் கிற . யா க்குேம, ஏேதா ஒ

சமயம், இ

ேபால் தாிசனம்

ேநரத்தான் ேநர்கின்ற . ம ப் விாிந்தாற் ேபால், இதயம் திடீெரன அகன்
எாி ம் விளக்கு ெதாிகிற .
நான் தான் உன் பிறவியின்
உன் அவதார நிமித்தம்
உயிாின் கவிதாமணி
ண் ல்

ள்

ஒளி

நீ அறியா , ெதாண்ைடயில் மாட் க் ெகாண்
உன் கனவின்,

அத

க்கும்

ள்

ெதான் ெதாட் உலகின் ஆதிமகன், ஆதிமக க்கும்
உனக்கும் இன் வைர வழிவழி வந்த ெதாந்தம்
ேவஷங்கள் இற் வி ந்த ம்
அன்றி
ந் இன் வைர
மாறாத மிச்சம்
உனக்கு உன் அைடயாளம்.
இந்த உதயம் தானாேவ வந்

ேதாைளத் ெதா ைகயில், அதன் ேமானச் ேசதிைய,

அறிந்ேதா அறியாமேலா வாங்கிக் ெகாள்ள, அந்த ேமாத ன் ேவைளயில், பாத்திரம்
காத்தி க்கும் பக்குவத் க்ேகற்ப, ஒன்

- தன் மயமாக்கிக் ெகாண்

வி கிற ;
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அல்ல சைதத் த மனில் ெதறித்
வி கிற .

வி ந்த குண்

ேபால், மஹிைம நீர்த்

மங்கி

என் பிறவிேய என் பாக்யம், பிறவிக்குப் பிறவி பாக்யத்தின் ெப க்கு என என்
ம மலர்ச்சியில் நான் அறிந்த பின் பிறவியின் ஒவ்ெவா த ண ம் உயிாின்
கவிதாமணியாகக் கண் ேகாத்த மாைலைய ஆதிமகளின் பாதத்தில் காணிக்ைகயாச்
ேசர்ப்ேபேனா? அல்ல அவள் க த்தில் மாைலயாகப்

ட் ேவேனா?

இ , இ ேபால இ வைர காத்தி ந் ம் நான் அைடயாளங் கண்
என்ைனக் கடந்

ேபான த ணங்களின்

இழப் க்கு உ கி, இனிேய ம் ஏமாறா
ெப ம் உக்ரத்ைதப் ெபா த்த .

ெகாள்ளாததால்

ைண நான் உணர்ந் , வ ந்தி, என்
காணத் தவிக்கும் ஏக்கத்திற்ேகற்ப நான்

சகுந்தைல!
அபிதா!
தாிசனி!
கர மைலச் சார ல், பல்லக்குத் திைரவிலக்கி எனக்குக் கண் காட் ய ராஜகுமாாி!
ஹிமவான் த்ாி ைஹமவதி!
உங்கள் அத்தைன ேபாின்
அபிதாவில் அைடயாளம் கண்

ர்வ கிைய இப்ேபா

நான் ெபற்ற உக்ர கத்தில்

ெகாண்ட பின், நீங்கள் அைனவ ம் நான் கண்ட

கத்தின் நாமார்ச்சைனயாகத்தான் ெதாிகிறீர்கள். இந்த சமயம், அபிதா, நீ கூட
எனக்கு அவசியம் தாேனா?
ஆனால் இ என் விசுவ பத்தின் வியப் . இப்ேபா நீ ம் எனக்கு ஐக்யமாதலால்,
உன்ைன என்னி
ந் தனியாய்ப் பிாித் ப் பார்க்க இந்த ேவைளயில் வழியில்ைல.
ஆனால் வியப் த்தான். சந்ேதகமில்ைல. நீயலா
காயகல்பம்.

விழிப் ஏ ? அபிதா, நீ என்

சாவித்ாி என்ைனக் கவனிக்கிறாேளா? அவள் பார்ைவயில் கூர்ைம என்
மனப்ரைமதாேனா? நான் ேபாைகயில், வ ைகயில் அவள் கண்கள் ெமய்யாேவ
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என்ைனத் ெதாடர்கின்றனேவா? எங்கி ந்
குதிகால் குமிழ்

திடீெரன என் நைடயில் இம்மி க்கு?

மியில் பாவாத பரபரப் ? என் கைடக் கண்ணில் அவ்வப்ேபா

நான்

உணர்ந்த தீப்ெபாறி? என்ன தான் அடக்க

யன் ம், உட ன் அைசவில், உள்ேள

எாி ம் ஜ்வாைலயின் குபீர்? இந்தக் குங்கி

யம் எப்ப

ஆத்மாவின் சுகந்தமா? திடீெரன்

என்

ள் வந்த ? இ தான்

மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இந்த மகிழ்ச்சியில் சாவித்ாி

கத்தில் கூட அபிதாவின் சாயைல ேலசாகக் காண்கிேறேனா? உடம் சாியாக
இ க்கிேறேனா? தி ட் த்தனமாய் வல ைக நா ைய இட ைகயால் பி த் ப்
பார்த் க் ெகாள்கிேறன். சாவித்ாியின் ஆச்சர்யந்தான் என் ஆச்சர்யம் கூட.
ப் ஒ

நிமிஷம் சும்மாயி க்க விடவில்ைல. வாச

க்கும் ெகால்ைலக்கும்,

கூடத் க்கும், கூடத்தில் உ ப்ப யாயி க்கும் ஒற்ைறயைறக்குமாய் அைலந்
ெகாண்
க்கிேறன்.
சாவித்ாி

ேணாரம் உட்கார்ந்

கு க்கள் எப்பேவா

மல்

ெதா த் க் ெகாண்

க்கிறாள்.

ைஜக்குக் கிளம்பிப் ேபாயாச்சு.

மாமி ைகயில் ெசாம் டன் பால்காாிையத் ேத ப் ேபாயி க்கிறாள். அவள் எப்ப ேம
இ மாதிாி யாைரேய ம் ேத க் ெகாண்
க்கிறாள்.
அபிதா எங்ேக? என் கண்கள் ேவட்ைடயா கின்றன.
தற்ெசயலாய் பார்ைவ, கூடத் ச் சுவாில் பதித்த ைகக் கண்ணா யில் ப கிற .
அதில் நான் பார்த்த

கம் என்ைனப் பார்த்த ம் தி க்கி கிேறன். My God! கு

ெவறியில் இந்த ஆள் யார்? ரத்த நாளங்கள் ெவ த் வி ம் ேபால்
கீழ்வானச் சிவப்பில் ெவண் ேமகம் தவழ்ைகயில் எவ்வள
ஆனால் இந்தச் சிவந்த

கத்தில்

வ நைரக்ேகா

கச் சிவப் .

அழகாயி க்கிற !

ஏன் ஒவ்வவில்ைல? ஒவ்வாத

மட் மல்ல, தப்பாேவ ெதாிகிற . என் ெசய்யலாம்? ேத கிேறன்.
கண்ணா ைய ஒட் ய மாடப்பிைற உள் றம் சீெமண்ெணய் ைகக்காி அைடயாய்
அப்பிக் கிடக்கிற . ஒற்ைற விரலால் ெதாட் ,
வத்ைத விளம் கிேறன்.
க ப்
யாவிட்டால் ெசம்பட்ைட சாதித்தால் கூடப் பரவாயில்ைல.

க்
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கண்ணா யில் சாவித்ாி என்ைனக் கவனிப்ப

கண்ேடன். நாள் கணக்கில் ஏேதேதா

கைற ம் அ க்கும் ஏறிய கண்ணா யில், அவள் விழிகளின் வினா மட் ம் பளிச்ெசனத்
ெதாிகிற . ெதாடர்ந் ஆச்சர்யம். இத்தைன நாள் ாியாதி ந்த ஏேதா ட்டத்தின்
கைலப் ... கண்ணா யில் நான் கண்ட கம் இன் ம் சிவக்கிற ! ெவளிேய
விைரகிேறன்.
அபிதா எங்ேக? கிணற்றில் ஜலெம க்கப் ேபாயி ப்பாேளா? வி விெடன மைல
ேநாக்கி நடக்கிேறன்.
மைல த த்த ேமகங்கள் மைழ ெகாட் ேமா ெகாட்டாேதா, ெதாியா .
ெகாட்டலாேமா ேவண்டாேமா எனத் தம் ள் குைமகின்றன.
க்கேமா அல்ல என்
நைட ேவகேமா. க த்தின் பின்னா
ந் ேவர்ைவ சட்ைடக்குள் வழிகிற .
சாவித்ாி, என் ரகஸ்யம் உனக்கு ெவளிச்சமாகி விட்டேதா? நீ ெகட் க்காாி; தவிர,
ெபண் உன்னிடம் எத்தைன நாள் மைறத்
ேநர்வைத விட, நீயாேவ உன்

ைவத்தி க்க

ம்? நானாகச் ெசால்ல

கத்தில் அறிவேத - அல்ல அறிந்தேத ேமல். ேகள்விகள்,

பதில்கள், ம ேகள்விக்கு எதிர்ச் சமாதானங்கள், சண்ைடகள் - எவ்வள மிச்சம்!
சமாதானம் பதிலாகா . சமாதானாம் என்பேத நாணயமற்ற பதில். சந்ேதகத்தின்
ஊன்

விைத. சந்ேதகம் நமக்குல் இனி ஏன்?

ஆனால் ஓரள

இந்த நிைலக்கு நீதான் ெபா ப்ெபன்ேபன். ஊைர விட் க் கிளம்

ன் இடமாற்றமாய்
மைல ேபைரச் ெசால்

தன்

தல் எங்கு ெசல்வ

நீதான் ஆைசைய

என்

ட் , ெசன்

ேபானெதன் நிைனத்தைதெயல்லாம் உயிர்ப்பித்
கண்ேடன். எ
ேம ெசத் ப் ேபாகல்ைலய !

நாம் ேயாசித்த ேபா , கர
ேபானதால், நான் ெசத் ப்

விட்டாய். சாவித்ாி, நாெனான்

என் ேம நான் களங்கமற்றவன் அல்ல. கர மைல நிைனப் வந் விட்ட ம்
கூடேவ கப ம் வந் விட்ட . ஆனால் ஒன் . குற்றால ம் ெகாைடக்கான ம்
ேகாவள ம் இ க்க, சில ேப க்குச் ெசவிமட ல் கூடத் ெதாங்கும் குந் மணிச்
சைததான் கண்

க்குச் சட்ெடன்

ப வ

ேபால், கர மைல தான் உனக்கும்

பட மா? இதிேலேய விதிைய நீ காணவில்ைலயா? இைடயில் வந்த மைனவி நீ. என்
விதிைய ேநாக்கிச் ெசல்ல என்ைன வி சாவித்ாி. இைத நான் ெசால்லாமேல ாிந்
ெகாள்ள உனக்குச் சக்தி ண் என்பைத நானறிேவன். எப்ப
ம் நீ என்னி ம்
உயர்ந்த சரக்கு.
நான் நன்றியற்றவன். ஒப் க் ெகாள்கிேறன். இப்ேபா நான் எைத
ேவண் மானா ம் ஒப் க் ெகாள்ேவன். ஆனால் என் நன்றியால் உனக்கு இனி என்ன
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பயன்? சாி, என் நன்றிைய விட என் நாணயம் தான் இப்ேபா
ெபாிதாயி க்கிற . ேபாேயன். இ

எனக்குப்

நாணயமல்ல. சுயநலம் என்பாய். சாி,

அப்ப த்தான், ேபாேயன். எைத ேவ

மானா

ம் இப்ேபா நான் ஒப் க் ெகாள்ேவன்.

சுயநலத்ைதக் காட்
ம் ெபாிய உண்ைம எ ? எனக்குக் காட் , உயிர் உண்டான
நாளி
ந் எல்லாக் ேகள்விக க்கும் ஒேர பதில். சுயத்ைதத் தாண்
ேகள்வி மில்ைல, பதி
சமாதானம் தான்.
வாழ்

ஒ

மில்ைல, உண்ைம மில்ைல. இைத நான் ெசால்வேத ஒ

கனவானால், அைத அறிய உணர்வற் , இ வைர விர

நனவாய் வழிந்த

ேபாக, மிச்சத்தில் கனைவ

க்கி க்கில்

சிக்க, கனவாய் நி த்த இயலாதா?

கன , நிைலயாைம, நித்யம், அநித்யம் - இெதல்லாம் நாம் இ க்கும் வைர ேபசும்
ேபச்சுத்தாேன! எல்லாேம இ க்கும் வைர தாேன!
- இெதன்ன சட்ெடன்
'

கன்னத்தில் மட் ம் ஈரக்காற் ? சாவித்ாி நீ

ப்பிைனயா?

, அவள் உனக்குப் ெபண்ணாயி க்க வயஸாச்சு, இெதன்ன அக்ரமம்? அ க்குமா?'

என்கிறாயா? சாவித்ாி. இ
விதியின் பழிவாங்கல். இ

விட்ட இடத்தி
ந் ெதாட் த் ெதாடர்ந் வ ம்
உனக்குப் ாியா . எனக்ேக ாியல் ேய. இ

சகுந்தைலயின் ேகாபம். சகுந்தைல ெசத் ப் ேபானபின் அவள் ேகாபமாக மாறி,
என்ைன ஆட் விக்கும் ஆட்டத்தில், அபிதா என் ெபண்ேணா, ெபண்ேடா, இ
ெசய ல் இல்ைல. அபிதாவில் நான் கா

என்

ம் சகுந்தைல, என்னில் தன் அம்பிையக்

காண மாட்டாளா? சகுந்தைலயில் அபிதா, அபிதாவில் சகுந்தைல. ஒ வ க்ெகா வர்
ஒ வாின் இ வர் இவர்கள் தான் என் சாபம், விேமாசனம், இரண் ேம.
சாவித்ாி, என்ைன மன்னித் வி . மன்னிக்க

யாவி ல் மறந்

இயலாவி ல், உன் கஷ்டத் க்குப் ெபா ப் நானானா
உன் ைடய தான். நாளைடவில், ெபா ப் ம் உன்
நான் என் விதிைய ேநாக்கிச் ெசல்கிேறன்.

வி . இரண் ேம

ம், நீ ப ம் ேவதைன

ைடயதாகிவி ம். ஏெனனில்

மைலய வாரத்தில், கிணற்ற யில் சகுந்தைலைய - இல்ைல அபிதாைவக்
காேணாம். (பார், இப்பேவ எனக்குக் குழம் கிற !) மைல ேமல் ேபாயி ப்பாேளா?
இல்ைல, அதற்கு ெராம்ப ம் ேநரமாகி விட்டேத! இல்ைல, இ ட்ேட இறங்க
ஆரம்பித் விட்ட . மைல, மைலயாயில்ைல. பிரம்மாண்டமான நிழலாக மாறி
விட்ட .
மைலய வாரத்தில் ைகையப் பிைசந்

ெகாண்

நிற்கிேறன்.
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கர மைலேய, நீதான் என் விதிேயா? நான் எங்கி ந்தா
வி ந்

ெகாண்

ம் என் ேமல் எப்ப ம்

க்கும் நிழல் நீதாேனா? கனைவ ம் நனைவ ம் ஒ ங்ேக தன்

ள்

வி ங்கிய உன் நிழ ன் சுயநலம் அதன் தன்ைம யா ?
மைல ேமல் இ

கு

கிற .

இ தான் உன் பதிலா?
------------அபிதா - 9
அபிதா எப்பேவா தயாராயாச்சு.
அத்தைன இட்
ைய ம் அவேள வார்த் , பற் ப் பாத்திரங்கைள அவேள
ேதய்த் க் கவிழ்த் மாகி விட்ட . இத்தைனக்கும் இன்னிக்கு ஏேனா தினத்ைத விட
அதிகப்ப ேவைல. அவள் சித்தியின் சூழ்ச்சியாேவ இ க்கலாம். ஆனால் காாியங்கள்
மளமளெவன
ந்தன. உைடமாற்றிக் ெகாள்வ தான் பாக்கி. இன் அபிதாவின்
உடம்பில் பாதரஸம் ஓ ற் ! சினிமா என்றால் இந்தத் தைல ைறக்கு என்ன
ைபத்யேமா? ஆனால் அபிதா பாவம்! அவள் ஆவைலப் பார்த்தால் ட் ச் சிைறைய
விட் எங்ேக ம் ேபாயி ப்பாள் என் ேதான்றவில்ைல. சித்திதான் அவள்
இடத்ைத ம் ேசர்த் அைடத் க் ெகாண்
க்கிறாேள! இப்ேபாக் கூட கைடசி
நிமிடத்தில் சித்தி த த் வி வாேளா என் பயம் கூட இ க்கும்.
சாவித்ாி

த்ெதா த் க் ெகாண்

க்கிறாள். ஈெதன்ன ேநற்றி

ந்

ஓயாத

ெதா ப் ! இவ்வள ெதா ப்ப க்குப் ஏ ? அவள் த்ெதா ப்ைபக் கண்டால்
ஏேதா அச்சம் ெகாள்கிற . எல்லாம் அறிந் தன் ள் தானடங்கி ேம றங்கிய
ேமானத்தில் விதியின் ெதா ப்பல்.
குற்ற ள்ள ெநஞ்சு

ட்பம் ஒண்

மில்லாததில் கூட ஏேதேதா ப க்கிற .

கு க்கள் தான் ட் க்குக் காவல். அவர் தான் உண்ைமயில் மஹான். கட் ன
பசுப்ேபால் ேதான் கிறார். ஆனால் எ
ம் அவாிடம் ஒட்டவில்ைல. ட்ைடப்
பார்த் க் ெகாள்வ பற்றி மாமி ஏேதேதா உஷார்கள் ெசால் க் ெகாண்
க்கிறாள்;
இ ேபால் பைழய சமயங்களில் அவர் பார்த் க் ெகாண்ட லக்ஷணம் பற்றி ஏசிக்
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ெகாண்
க்கிறாள். ஆனால் வார்த்ைதகள் இந்தக் கா ள்
ெவளிவந் ெகாண்
க்கின்றன.

ைழந்

அந்தக் காதில்

அபிதா கூடத் அைறயி
ந் ெவளிேய றப்பட்டாள். சாவித்ாி தன் டைவைய
உதவியி க்கிறாள். அவள் உடல் விளிம்ெபல்லாம் அவள் உள் ஒளி தகதகக்கின்ற .
டைவயில் அங்கங்ேக ெதறித்த ஜாிைகப் ெபாட் கள்,
ச்சு வி கின்றன.
வண் மல்லாந்தாற் ேபால் என் விழிகள் அகன்
காண்பைத விட நான் கூடக் காண்கிேறன்.

க்கள் தனித்தனிேய உயிர்

விட்டன. அதனாேலேய மற்றவர்

சாவித்ாி எ ந் தான் ெதா த்த சரம் அத்தைன ம் பந்
தைலயில் ெசா கினாள்.

சு ட்

சித்தி ஒ வழியாக கு க்க க்குச் ெசால் த் தீர்த் விட்
கண்ட ம் அவள் கம்
ங்கிற் .
"ஏண் யம்மா, எல்லாப்
திணிச்சுக்க

அபிதாவின்

வந்தாள். அபிதாைவக்

ைவ ம் உன் ெகாண்ைடயிேலேய ெவச்சுத்

மா? வாங்கின ைக ம் ெதா த்த ைக ம் தைலக்கு விரைல ந க்கி

ெவச்சுக்கறதா?"
அபிதா சிற்பமாய் நின்றாள். அவ

க்கு நா எழவில்ைல. தவழ்ந்

ெசல்

ம்

ேமகத்தின் நிழல் ேபால், திகி ன் அழகு அவள் ேமல் ஸல்லா படர்ந்த . ெநற்றிப்
ெபாட் ல், ேமாவாய்ப் பிளவில், ெநஞ்சுத் தைழவில், க த்தின் ெவண்ைமயில் ெதாி ம்
பச்ைச நரம்பில், ரவிக்ைகக்கு ெவளிேய ெதாள் எ ம் க் குழிவில், மார்த் ணி கீழ்
ரவிக்ைக
ச்சுள் இறங்கி மைறந்த மார்பின் பிாிவில்...
எனக்கு ெநஞ்சு வரள்கிற . யாேர
கூடேவ ஒ
இவ்வள

ம் ஒ

ஆச்சர்யம். கர மைலயில்,

ங்கு தீர்த்தம் தந்தால் ேதவைல.
மியின் இந்தக் கண்காணா

அழகா? சி ஷ் யின் வி தாவான ெசல க்கு ேவ

சான்

ைலயில்
என்ன

ேவண் ம்? பயனற்ற அழகு. தி ேவலநாதனின் தி விைளயாடல் விேசஷம். இப்ேபா
அபிதாைவப் பார்க்ைகயில் ம ஷியாகேவ ேதான்றவில்ைல. எங்கி ந்ேதா வழி தப்பி
வந் ம ண்ட பிராணி.
நல்லேவைள, சாவித்ாி அவள் உதவிக்கு வந்

விட்டாள்.
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"நமக்ெகன்ன மாமி. விரல் ந க்கு ேபாறாதா? சிறிசுக

க்குச் சூட் ப்

பார்ப்ப தாேன நமக்கு சந்ேதாஷம்!"
தர்க்கம் ேமேல ெதாடர வழியிலா , பட்டாசுக் கைட பற்றிக் ெகாண்ட
'பட்பட் படார்' சத்தம் ேகட்
பின் வந்ேதன்.

எல்ேலா ம் வாச

மாமியின் தம்பி ேமாட்டார் ைசக்கிளின் ேமல்
ரன் இ ேபால், சண்ைடயி
கத்தில் அவ்வள ெவற்றி.

ந்

ேபால்

க்கு ஓ னர். நான் சாவகாசமாய்ப்

ற்றி ந்தான். அந்த நாளில் ரஜ த்ர

குதிைர ேமல்

ட் க்குத் தி ம்பி வந்தி ப்பான்.

"என்னடா அம்பி இ ?"
(ஓ, இவ

ம் 'அம்பி'யா?)

"ம வா வ ம்ேபால இ க்கு. என்ன அபிதா, வாங்கலாமா?"
மாமி எாிந்

வி ந்தாள்.

"அவைள என்ன ேகள்வி? ெபாியேம !"
"உன்ைனெயன்ன ேகள்வி? வாங்கப் ேபாறவன் நான்!"
"ஆமாம், என்ைனக் ேகட்ைபயா? நான் என்ன உன் குதிகா ல் ஈஷிய சாணிக்கு
சமானம்..."
"இேதா பார் அக்கா, இதனால் தான் எனக்கு இங்ேக வரேவ பி க்க மாட்ேடன்கற .
உன் சண்ைட ஸ்வாரஸ்யமா ேவ

மி க்கா, ப

bore! வா அபிதா. பின்னால் ஏ ,

நாம் ேபாகலாம்!"
"நானா?" அபிதா பின்னிைடந்தாள்.
"நீதான், நீேயதான்! பின் என்ன உன் சித்தியா? பயப்படாேத. உம் ஏ !"
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"நன்னாயி க்குடா வயசுப் ெபண்ைண நீ கூப்பிடற லக்ஷணம்!"
"நீ ஒ த்திேய உடன் பிறந்தாள் ேபா ம்ேபால இ க்ேக! நான் யா
இவ

உன் தம்பி,

க்கு மாமா!"

"இல்ைல இல்ைல. நான் இவாேளாேடேய வண் யில் வேரன்."
அபிதா
மகிழ்ச்சி.

கத்தில் ெவட்கம், பயம். கூடேவ அவள் அடக்கப் பார்த் ம் மீ ம் ஒ

ெவ ங்ைகயாேலேய இவன் க த்ைத ெநாித் க் ெகான்

விட்டால் என்ன? இந்த

சமயத்தில், என் உடல் பலம், ஆத்திர பலம் அத்தைன ம் என் இ
வந் வ ந்தி ப்ப எனக்ேக ெதாிகிற .
ெபா ைமயிழந்

அவன்

ைகவிரல்களில்

கம் சுளித்த . "உன் சித்திேயறி விட்டால் வண் யில்

அப் றம் இடம் ஏ ? இவா வண் யில் வரத் க்குள்ேள நாம் எட்

ஊைர எட்

தரம்

சுத்தி வந் டலாம். வா வா அபிதா, ேபாகலாம், வாேயன்!"
அவன் குரல் ெகஞ்சிற் , ெகாஞ்சிற் .
"சாி, சாி, சினிமா ம்

ராமா ம், உன் ெவள்ளித்திைரயில் பாக்கற

ேபாறாதா,

இங்ேக ேவேற நீ நடத்திக் காட்ட மா?" சித்தி சீறி வி ந்தாள். அபிதாவிடம்
தி ம்பினாள். அவள் கம் எள் ம் ெகாள் ம் ெவ த்த . கத்தின் ம சி ர்த்த .
"ெபாண்ேண, உனக்கு சினிமா ேபாய்த்தான் ஆக
மாட்ேடன், வரல்ேலன்

ேபரம் ேபசி யா க்கு இந்தப்

ம்னா, ஏறித் ெதாைல!
ச்சு ேவண் க் கிடக்கு?

'மாட்ேடன்னா, வல்ேலன்னா, தா ம் தா ம் வாைழக்காய் தாளம் ேபால் ேகா ரம்,
கில்லாப் பரண்

கீப்பரண்

கிச்சு

ச்சு மாப்பிரண் ' இன்

ம் விைளயா ண்

க்கப்

ேபாேறளா? ஜானவாசத் க்கு கார் ெவக்கேறாேமா யில்ைலேயான்
கவைலப்பட் ண் மாப்பிள்ைளப் பிள்ைளயாண்டான் தாேன வாஹனம் இப்பேவ
வாங்கிண் வந் விட்டான். என் தீர்மானத்தில் என்ன இ க்கு? பின்னால் தான்
ைகையப் பி க்கற இ க்கேவயி க்கு. இப்பேவ அவன் உன் ைகையப் பி ச்சு
இ க்காேம நீேய ேபாய் உக்கார்ந்
ேநரமாற !"

, இல்ேல ஆத்திேலேய தங்கி ... எங்க

க்கு
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"அக்கா! நீ அபிதாைவ எங்ேக தங்க ெவச்சு விேயான்

தாேன நாேன

வந்தி க்ேகன்!"
சிாிப் ச் சத்தம் ேகட் த் தி ம்பிேனாம். கு க்கள் திண்ைணயில் உட்கார்ந்
ெவட் யால் ெகாட்ைடப் பாக்ைக ந க்கிக் ெகாண்
ந வாய்க்கா ல் இப்ப
இல்ைல, மைர '

அ க்குத்

ணி அலசுவ

பாக்கு

ந்தார். ஏன் இந்தச் சிாிப் ?
கண்டா?

ஸா'?

அபிதா ஒன் ம் ேபசவில்ைல. பில் யனில் ஏறி உட்கார்ந்

ெகாண்டாள்.

கன்னங்களில் மட் ம் இரண் சிவப் த் திட் . ேமாட்டார் ைசக்கில், றப்பட் ெவ
ேபாட் க் ெகாண் கிளம்பிப் பறந்த . பின்னால் ஒ
தித் ெதாைக ரத்தி அதன்
ேபாக்ைக மைறத்த .
"தைழைய அப் றம் நாள்

ரா ெமல்லலாம்; வண்

மாமி அதட் விட் , திடீெரன்

ஷாேளா

குரைல ம் திடீெரன்
ெகாண்ேடன்.)

பார்த் ண்

வாங்ேகா" என்

ேபசும் கூச்சத்தில் உடம்ைப ம்

கு க்கிக் ெகாண் ... (சகிக்கவில்ைல,

கத்ைதத் தி ப்பிக்

"மாமா ெர யாகல் யா?"
"நான் வரவில்ைல." ஏன் இப்ப ச் ெசான்ேனன்? எனக்ெக ெதாியவில்ைல. சாவித்ாி
என்ைன ேநர் கமாகப் பார்த்தாள்.
"இல்ைல எனக்கு அ

ப்பாயி க்கிற . உங்க

டன் கு க்கள் ேபாய் வரட் ம். நான்

ட்ைடப் பார்த் க் ெகாள்கிேறன்."
என் ள் குந் ெகாண்ட அ ம் சாவித்ாிக்குத் ெதாிந்
வற்
த்த ேவண்டாம் என் அவள் த த் விட்டாள்.

விட்ட . ேம

ம்

வண் தட் த் த மாறித் தள்ளா கண் க்கு மைறந்த பின் எந்ேநரம்
திண்ைணயிேலேய உட்கார்ந்தி ந்ேதேனா ெதாியா . ேலசாய் மாைர வ க்க
ஆரம்பித்

விட்ட . ஒ

வண்

இட

றம் கிளம்பி வல

சுவாில்

குப் றத்ைதச் சுற்றி வந் , இதயத்ைதத்

பக்கமாய், உட ன் உள்

ைளத் க் ெகாண்

உள்ேள
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கட் யி க்கும் கூட் ல் தங்கி விண்விண் எனத் ெதறித்த . சில கணங்கள் கழிந்
மீண் ம் மீண் ம் இேத ப்ரதக்ஷணம். மார்ைப இரண் ைககளா ம் பி த் க்
ெகாண்டால் மட் ம் வ
Heart Attack என்ப

விட்

வி மா?

வல் அதிகாித்த .

இ தானா?

ஏற்ெகனேவ இைதப் பற்றி டாக்டாிடம் ேகட்டதற்கு:
"நீங்கள் நிைனத் க் ெகாண்

ப்பைத விடப் பன்மடங்கு அதிக வ

அந்த வ .

அேடப்பா! வ ஏறிக் ெகாண்ேட ேபாகும் ேவகத்தில், உச்சத்தில் வ க்கிற என்
ெசால்வதற்குக் கூட உங்க க்கு ேநரமி க்கா . நிைன தப்பிவி ம். நிைன
மீண்டால் உங்க க்கு மாரைடப் வந்தைதப் பற்றி நீங்கள் ெசால் ச் ெசால் ப்
ெப ைமபட் க் ெகாண்

க்க

ம். மீளாவிட்டால் - well, அைதப் பற்றி, எைதப்

பற்றி ேம உங்க க்கப் றம் என்ன?" என்
ெசால் யி க்கிறார்.
இ

சிாித் க் ெகாண்ேட அவர் ைதாியம்

சகுந்தைலயின் ேகாபம்.

பிறகு அங்கு உட்கார்ந்தி க்க
யவில்ைல. ஆமாம், இந்தக் கந்தல் பாய்க்கும்,
ஓட்ைடச் ெசாம் க்கும் காவல் இல்லாவிட்டால் ெகட் ப் ேபாச்சாக்கும்! அபிதா ம்
இங்கு இல்ைல. இனி எனக்கு இங்ேக என்ன ேவைல?
கத

திறந்த

திறந்தப . நான் நடந்ேதன்.

மார்பில் ெகாக்கி மாட் க் கர மைல என்ைனத் தன்னிடம் இ க்கிற . உயிைரக்
கு க்கும் ஆ ங்கனத்தில் அைணக்க அேதா காைலத் க்கிக் காத்தி க்கிற .
சகுந்தைலைய ம் இப்ப த்தான் அன்

இ த்தி க்குேமா?

சகுந்தைல எப்ப ச் ெசத்தி ப்பாள்? பச்சிைல ஏேத

ம் தின்றாளா? என் பிாி

தாங்காமல் இதயம் ெவ த்தா? இல்ைல நிைனத்த சமயத்தில் யாெதா
பலவந்த மில்லாமல் உயிர் நீக்கும் சக்தி ெபற்றி ந்தாேளா? "நிைனத்ேதன்,
ெசத்ேதன்."
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ேமேல ேபாய், ஆண்டவன் எ

ம் அந்த ஆள்வி ங்கிையத் தான் ேகட்க

ம். ேகட்

என்ன? எப்ப ம் அவனிடம் அந்த அசட் ப் ன்னைகதான் உண் . "அப்பப்ேபா நீ
என்ெனன்ன நிைனக்கிறாேயா அ தான்" எ
பதி

ம் எதி

ம் பட் க் ெகாள்ளாத

க்குத் தீர்ைவேய ?

எல்லாம் நிமிஷத்தின்

க்ேகற்றம் தான். ேநற்

ஷனாய் உன்ைன நிைனத்தாய். இன்
இடத்தி

ந்

அைசக்க நீ சக்தியற்றவன்.

நியதிையேய மாற்றவல்ல விராட்

என்ன? ஒ

ம்ைபக் கூட அதன்

ட்டாள், ெவ ம் சிந்தைன மட் ம்

வாழ்வாகிவி மா? நீ சிந்தைனக்ேக இைரயாகி விட்டாய். பார், சற்

ன் உன்

கண்ெணதிேரேய, அபிதாைவ அவளிடமி ந்ேத பி ங்கி (உன்னிடமி ந் பற் வ
இ க்கட் ம் - எனக்குச் சிாிப்பாய் வ கிற ) தன் பின்னால் ஏற்றி ைவத் க் ெகாண்
ேபாய்விட்டான்! பட்பட்பட் - ேமாட்டார் ைசக்கிள் சப்தம் உனக்குக் ேகட்கவில்ைல?
மார்ைபத் ைளத்த வ கூட மறந் நின்ேறன். ஆம், நிைனவில் அல்ல.
ெமய்யாேவ ெவ சப்தம் ர இ ந் எட் கிற . நிைன ம் நன ம் இைழந்த
சமயேம ெதாியவில்ைல. இந்தப் பக்கமாய்த்தான் ெந ங்குகிற .
ாிந்த . அம்பிப்பயல்,
வண் ேமாகத்தில் சவாாி பழகிக் ெகாண்
அபிதா க்குத் தன் வாிைசகைளக் காட் க் ெகாண்
க்கிறான். கண்
வ கிறான்.

க்கிறான்.
ேவகத்தில்

ஆனால் என் கண்கள் இவைனப் பார்ப்பதற்கு இல்ைல. அவன் பின்னால், கூந்த
ஆைட ம் குைலந் , காற்றில் ேமலாக்குச் சிறகாட,
ெகாண் அ த்த கணம் என்ன ேநர்ந்தெதன்

ம்

கத்தில் ேவகெவறி கூத்தா க்

விளக்கமாய் அப்ேபா

ெதாியவில்ைல.

பின்னால் எண்ணிெயண்ணி ெநஞ்சுத் த ம்பில், நிைனவின் ெச க்க ல் அவயவம்
அவயவமாய்ப் பி ங்கி நிற்கிற .
மைலய யில் நந்தியா, நாயா ெதாியாமல் குைறச் ெச க்க ல் விட் நின்ற கல் ன்
ெமாத்தாகாரத்தில் ைசக்கில் ெப ம் சத்தத் டன் ேமாதிற் . (அைதத் தன் வழி விட் த்
தகர்த் எறிந் விட ேவண் ம் என் அம்பிப் பய க்கு எண்ணேமா என்னேவா?)
ேமாதிய ேவகத்தில் பந்தாய் ஆள் உயரம் எகிறி ெபாத்ெதன்
மியில் வி ந்த .
அவன் ஒ
ைல. அபிதா ஒ
ைல - இல்ைல, என் கண்கள் அபிதாைவப் பார்க்கத்தான்.
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அர்ச்சைனயில், அர்ச்சகன் ைகயினின்

ஆண்டவன் பாத கமலங்கைள ேநாக்கிப்

றப்பட்ட மலர் ேபால, அபிதா, மைல ேமல் தி ேவலநாதர் சன்னதி ேநாக்கி ஏ ம்
ப க்கட் ன் - ஒன் , இரண் ,
தன் ேமல்
அவ க்கு ஒ

ன்றாவ

ப

ேமல் உதிர்ந்

மலர்ந்தாள்.

திையத் தட் க் ெகாண் அம்பி என் பக்கத்தில் வந் நின்றான்.
சிராய்ப் க் கூட இல்ைல. மயிர் தான் கைலந்தி ந்த .

எனக்கு மார்வ

நின்

விட்ட .

அபிதா எ ந்தி க்கவில்ைல. இப்ேபாக்கூட அவைளத் ெதாட ஏன்
ேதான்றவில்ைல? அவள்
மரத்தி
சற்

ந்

கத்தின் ன்னைக கூட மாறவில்ைல.

ெபான்னரளி ஒன்

ேநேர அவள் மார் ேமல் உதிர்ந்த .

எட்ட ேமாட்டார் ைசக்கிள் பற்றி எாிந்

ெகாண்

-----அபிதா -

ற் ம்

ந்த .

