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அபிதா - 1

வழ்டயன் கதிடவகநேதில எதிரவழ்டகள் டமடலடய சரிிநது விடும் டபால கடிநதன. மிலகளின் ராக்ஷஸப்
்பனகப் டபாக்ககள், மில காம்பவுழ்டல ் லக்கரி மனலகள், ரயல திடீததரன பனிறஙக்ம் பள்ுநே தாக்க்கள்,
உடடன தததாநேதிக் ததகாழ்டு ு றம் சரிவுகள், மனலகள், மனலனயக் க்னடிநது சுரஙகஙகள், சுரஙகநேதுள்
நுனழைிநததும் ஓட்டச் சநேதம் அன்றி மற்ிறனனநேதும் அதுள் ூ்தகப் டபான காரிருள், சுரஙகநேதினின்றம்
ததவளிப்பட்டதும் கழ்னண உறநேதிக் ததகாழ்டு ததபருக்ம் ஒளி ீழ்தச்சி, அகன்ிற னமதானஙகள், அடரிநத
காடுகள், காடுகளில டமயும் மான் கூட்டஙகள் தனல ் மிரனகயல டமடல கனு பிரிிநத ததகாம்்பகள்,
கட்டான் கட்டானா்க வழ்ட டவகநேதில முகம் திரும்்பம் வயலகளில பயரகளின் பச்னச நடுவில சிவப்்பம்
மஞ்சளும் ததவள்னுயும் உதாவுமா்க ஆழ் ததபழ்களின் ஆனடகள், கூிநதல முடச்சுகள், ததகாழ்னடகள்,
வானில பகல பூரா ூரயசக்கரம் உழுது உருழ்ட பானதயல முனுநேதுப் பழுநேதுப் பல ரஙக்களில சா்கிநத
ஒளிக்கதிரகள், ்பலவியல பூமினயக் க்விக் கடநேது டமல கவிிநத வான்கவானில சிிநதிய விிநதுததவனக்
கட்டய நக்ஷநேரக் கூடுகள், டநரம் முதிரிநது எழுிநது டதாப்்பகளினடடய எஙகளுடன் கூடடவ க்திநேது
ஓடவரும் ் லா திடீததரனக் கனுகளின் சிக்கலனின்ற விடுததபற்ற ஆகாய ீழதியல உருழ்டதும்
பாலநேதடயல உருவிவிட்ட  ஜல  ஜரினகயன் தகதகப்்ப, 'திடும் திடும்' என அதிரிநது ததகாழ்டு எஙகனுக்
கடக்க்ம் பாலஙகளின் பனரும்்பநே தலஙக - பனநேதனனயும் டகாநேது ஊடுருவிய உள்சரடா்க வழ்டயன் ததபருூச்சு; ஒரு சமயம் அதன் ஊதல
உவனகயன் எக்காும்; ஒரு சமயம் டவகநேதின் ததவற்றிப் பிளிற; மறசமயம் அது பனழுநேதுச் ததசலெம் சிற
உலகநேதின் சுனம கனநேதினின்ற பனழுநேத பாகா்க, அது ததசலெமிடம் டசரும் வனர, அதன் கரப்பநேதில
தாஙகய அநேதனன மக்களின் அவரவர விதியன் தனிநேதனி சஞ்சலஙகள், பிரிகள் ஒன்ற திரிநேத ஓலக்க்ரல
தீனக்க்ரல சாவிநேரி முகம் பூரா விழிவட்டம்.
முிநதாநாளிரவிலருிநடத பச்னசக் க்ழைிநனத மாதிரி  ஜன்னடலாரநேனதப் பிடநேதுக் ததகாழ்டுவிட்டாள்.
அவனுப் பாரநேதால ஒரு பக்கம் சிரிப்்ப வருகிறது. அடக்கக் ததகாள்கடிறன். வலது ததபாட்டல அனட நனர
டதா்கிநதிருக்கிறது. (நனரனய ஒப்்பக் ததகாள்ு மாட்டாள். "பூசணிக்கா்க நறக்கய னகடயாடு ் னனவு
மிறதியா தததாட்டுழ்டுட்டடன்." பனன்ததனாரு சமயம் அதுடவ டதனனநே தததாட்ட னகயாக மாறிவிடும்.)
ததகாஞ்ச நாுாகடவ பனடது கழ்ணில ்ர வடகிறது. கழ்ணாட டபாட்டுக் ததகாள்ு மறக்கிறாள். முகம்
ததகட்டு விடுமாம்.
"அப்பட ஒரு கழ் அவிஞ்சு டபானால பனன்ததனாழ்ண பனருக்க். அதுவும் டபாச்சுன்னா, னகனயப் பிடச்சு,
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அனழைச்சுழ்டு டபா்க, 'பனதுதாழ்ட தாஜ்மஹால', 'பனதுதான் காஞ்சி்பரம் னகலாசநாதர டகாவில', 'பனதுதான்
அகழ்ட காடவரி', 'பனதுதான் நம் பூரவிகம், ததசாிநத மழ்னணநே தததாட்டுக் கழ்ணில ஒநேதிக்டகா, வாயல
கூட ததகாஞ்சம் அள்ளிப் டபாட்டுக்டகா'ன்ு அப்்பிறமாவது பனடம் பனடமா அனழைச்சுழ்டு டபா்கக்
காழ்பிக்க ்ஙகள் பனருக்டகள். பனலனலயா? அப்பட ஒரு ததகாடுப்பினன பனலலாட்டாெம் டபாிறது.
காலடயல கல தடுக்கனால பிடச்சுக்க மாட்டடுா? ு ன் சும்மாயருக்டகள்? 'ஆஹா அதுக்ததகன்ன?'ன்ு
ததமப்்பக்டகும் ததசாலலக் கூட வாயனடச்சுப் டபாச்சா? ்பருஷாடு பனப்படநேதான்" - என்ற எஙடகும்
ததகாழ்டு டபா்க முடநேது, ூக்னகச் சிிநதி, உறிஞ்சி, சிடுசிடுநேது அடுநேதாற்டபால சிரிநேதுநே தாடன
ஓ்கிநதுவிடுவாள்.
"ஆமாம், நான் பனப்படததயலலாம் பனலலாட்டா ்ஙகள் எனக்க்க் கட்டயருக்க்ம் அசட்டுப் பட்டநேனத
எப்பட ் னல நாட்டக்கிறது?"
பாவம், அவள் ஆநேதிரப்படுவதில ஆச்சரயமிலனல. நானாவது வியாபார ் மிநேதமா்க சுற்ற வட்டாரம்
டபா்க மீள்வதுழ்டு. பிரயாணநேதுக்டக அவளுக்க் வா்கப்பிலனல. எஙகளுக்க் உிறவுகள், டவழ்டயவர
டவழ்டாதவர எலடலாரும் எஙகனுச் சுற்றிடய பனருிநதுவிட்டாரகள். அநேதனன டபரும் அவனுச்
சாரிநதவரகடு. பினழைப்னபநே டதட தரடதசம் விநதுவிட்ட பனடநேதில எனக்ததகன்ற தனியாகநே தாயாதிகனு
முனுக்க னவக்க முடயுமா?
கழ்டடத காக
ததகாழ்டடத டகாலம்
விநதடத லாபம்
பனன்ற பனப்படப் டபாச்சா?
நானு என்னவாக்டமா?
என டநரநேனதக் காசாக எழ்ணி எழ்ணிக் கழிநேத அிநநாளில :
"அடதா அிநத ீழட்டல பனன்ற சமாராதனன"
"பனிநதக் டகாவிலல உச்சி டவனுக்க் உழ்னடக் கட்ட"
என்ற எனக்க்க் னக ஜானடயாகடவ வயற்றக்க் வழிகாட்டயவன் எவனாயும் அவன் வயதுக்க் என்
வயது ு ற்ப என் அழ்ணடனா தம்பிடயா; தாகநேதுக்க்நே தவிக்னகயல ு ிநதிய னகயல கழ்ட ூக்க்
வழிடயா க்டநேது வா்க வழிடயா  ஜலம் வாரநேதவள் என் தஙனகடயா, தாடயா.
டபான ்பதிதில நாட்கள் பனப்படக் கழிிநத ஒரு வாரநேதுள் ஒரு நாள் வயற்றில ல்ரநேதுணி, கழ்ணில உசினர
னவநேதுக் ததகாழ்டு சநேதிரநேதுநே திழ்னணயல அழ்ணாிநது படுநேது, கூனர விட்டநேதில, என் கழ்ணக்க்நே
தததரியாமல, கழ்ணில ் ற்க்ம் உசிருக்க் மட்டும் தததரியும் என் விதிடயட்னடப் படநேதுக்
ததகாழ்டருக்னகயல, ததமனக்ததகட்டு கானர ் றநேதியிறஙக என்னிடம் விநது:
"யாரப்பா ்? முகநேதில காடவரிநே தழ் தததளிிநது ் க்கிறடத!" என்ற தாடன டபச்சுநே தததாடுநேது, விவரம்
வாஙகக் ததகாழ்டு, "சரி சரி - பனடதா என் பிபததனவ விலாசம்; நானுக் கானல பநேது மணிக்க் விநது டசர"
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என்ற உநேதிடயாகம் திநதவன் கடவுள்.
முதலாளி ததசாற்பட வரவுததசலவுக்க் பனரழ்டு கணக்க் எழுதினாெம் என் கணக்க் பனரழ்டுடம அவருக்க்ப்
பிடநேதிருிநதது.
சுருட்டனது டபாக, சுரழ்டனது டபாக, எஞ்சியது அசெக்க் லாபம் என்கிற கணக்கல லாபம் ததபருக,
நாுனடவில லாபம், முதனல விழுஙகய பின், லாபநேதிற்க் லாபம் திகட்டல தட்டன பிிறக்,
நஷ்டததமன்பது லாபநேதில நஷ்டம்தான்.
ஆனால அிநத முஷன் தததாட்டதததலலாம் ததபான். ததசலவமும் பனருக்க்மிடநேதில தான் டசரிநது
ததகாழ்டருக்க்ம் என்பது அுபவ ருசு. அவருக்க்க் க்னிறவிலனல. அதனால எனக்க்ம் க்னிறயலனல.
ஒததராரு சமயம் எனக்க்நே டதான்றவதுழ்டு, அன்ற பட்டனியல சநேதிரநேதுநே திழ்னணயல அழ்ணாிநது
படுநேது விட்டநேதில என் விதிடயட்னடச் சரியாகநேதான், என்னன அறியாமடல படநேதிருக்கடிறன்.
விுக்க்க்க் ு ற்றினால ததவளிச்சம்.
ஆனால விடவு என்னடவா டவனுயல தான்.
பிிறக் ஒரு நாள் மானல, என்னன அவர ீழட்டுக்க்க் கூட்டப் டபா்க, ஊஞ்சலல தனக்க்ச் சரியாக உட்கார
னவநேதுக் ததகாழ்டு:
"சாவிநேர! டபன் ததகாழ்டு வா!" என்ற அனழைநேது அவள் விநததும்:
"சாவிநேர, நமவகாரம் பழ்ண. பின்னால பனவன் உனக்க்நே டதாப்்பக் கரணம் டபாட்டால அது பனவன்
தனலததயழுநேது. பனப்டபா ் நமவகாரம் பழ்ணவதுதான் முனிற. என்னப்பா, உனக்க் 'ஷாக்'கா? நான்
'பிபததனவ' பழ்ிறடத பனப்படநேதான். சம்பிநதம் பழ்ிறது ஒரு ததபரிய 'பிபததனவ டீல' தான். உன் க்லம்,
டகாநேரம் உன்னனக் டகட்டு நான் தததரிஞ்சுக்க டவழ்டாம். என் ததபழ்னண உனக்க்க் ததகாடுக்க பனிநத
ததரழ்டு வருஷமா உன்னனப் பற்றி எனக்க்நே தததரிஞ்சது டபாதும். எலலாடம தததரிிநத வனரக்க்ம் தாடன!
மிச்சததமலலாம் துணிச்சலதான். வா்தக்னகயன் ் யதிடய துணிச்சல தான். என் ததபழ்ணக்க்நே தாயலலாக்
க்னிற ஒன்ற தவிர டவற ததபருஙக்னிற யாரும் ததசாலலவிட முடயாது. பணக்காரப் ததபழ்ணக்க்,
பரிசாரகன் டபாட்டுக் ததகாடுநேத காப்பினய ததவள்ளி டம்ுரில ஆற்றிக் ததகாடுக்கநேதான் தததரியும்,
டவததிறாழ்ணம் தததரியாது என்ற ் எழ்ணாடத. வற்ிறல க்ழைம்்ப, நாக்க் ஒட்டக்கச் ததசவக்க, உணக்னகயா
சாவிநேரி நன்னா பழ்ணவாள். வற்ிறல க்ழைம்்பம் சுட்ட அப்புாமும் நம் சீனமக் க்லததத்கவம். விருிநது
சாப்பாட்னடததயலலாம் அதன் காலல கட்டயடக்க டவழ்டும். எலலா விருிநதுக்க்ம் மருிநது அதுடவ
விருிநது. என்ன ததசாலகிறா்க?"
"பனன்னிக்க்ம் வநேதல க்ழைம்்பதான்!" சாவிநேரி னக ததகாட்டச் சிரிநேதாள். அவள் சிரிப்்ப விளிம்்ப உனடிநத
சிரிப்்ப. அவள் பற்கள் பளரிட்டன. ("சாதாரண ததநல உமினயச் சுட்டுக் கரிப்ததபாட தான். ஆழ்கள் ்ஙகள்
ததகாழ்டாடும் டபவட் அலல. டபவட்டுக்க் எனக்க்ப் ததபாறனம கனடயாது.") சிரிக்னகயல ்பருவ
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நடுவில ூக்க்நே தழ்டு சுருஙகற்ற.
"உஙகள் மாப்பிள்னு வரப்டபாிறாரு என்னிடம் ஒரு வாரநேனத முன் கூட்டச் ததசான்டனுா? பனடதா ஒரு
் மிஷம் ததபாறநேதுக்டகாஙடகா. நாம் டபசிழ்டருக்கிற டநரநேதுக்க் சரக்கனரயும் சாதமும் ் மிஷமா
கனரஞ்சுடும். ீழட்டுக்க்ப் ததபழ்ணம் நாடன, ததபழ்னணப் ததபநேதவளும் நாடனன்ு பனருக்க்; நான் என்ன
பழ்ண முடயும்? அப்பாடவ எப்பவுடம பனப்படநேதான்! ஆனால நான் தனியா ததசாலல என்ன பனருக்க்?
அவர சுபாவம் பனநேதனன நாளில உஙகளுக்டக தததரிஞ்சிருக்க்டம!"
மனம்விட்ட அவள் சிரிப்பில, என்ுடன் அவள் உடடன டநரினடயாகக் ததகாழ்ட சக ஜநேதில, எனக்க்நே தன்
சம்மதநேனதநே தததரிவிநேத முனிறயல, அவள் ததபழ்னமக்க்ப் பஙகம் கற்பிக்க்ம் படயலனல. அவள்
ததசான்னபட, அவள் ூ்த் னல அப்பட.
ஆனால சாவிநேரி ஒன்றம் டசானடயலனல. அவள் தனியழைக் ு தும் ததச்கது ததகாள்ுவிலனல.
ஆனால ததசலவநேதுக்டக ஒரு கனுயுழ்டு.
பிிறவியடலடய வுநேதுக்க் ஒரு டதாரனண உழ்டு.
உநேடயாகம் திநதவன் கடவுள்.
ததபழ்னணநே திநதவன் மாமனார.
மாமனாரானடதாடலலாமல, அிநதச் சுருக்கல, அடத சாக்கல, பாட்டாளியலருிநது வியாபாரநேதில
என்னனநே தன்டனாடு கூட்டாளியாகவும் ஆக்கக் ததகாழ்ட பின், எஙகளுக்க்க் கழ் மனிறவாக, ஆனால
தவிறாமல எஙகள் காது படும்பட எனக்க் double event என, சிப்பிநதிகளினடடய டபர வழைஙகலாயற்ற.
முதலாளிக்க் மாப்பிள்னு, ததசாநேதுக்க்ம் தநேது.
ஆனால அவரகள் ஆநேதிரநேதில ஆச்சரியமிலனல. என் அதிரஷ்டம் எனக்டக பிரமிப்பாயருக்கிறடத! கழ்
கூடாக நடப்பது ததகாழ்டட கனத எழுதியாகிறதததன்ிறாெம் கனதயல படப்பது அுபவமாக ் க்திநதிடல,
அது சமாதானமாவதிலனல. அதில கனதயன் பனன்பமிலனல. ஒரு திுசான பீதிதான் தததரிகிறது. எிநதச்
சமயம் கனவு கனலிநது எப்டபா நனவில விழிப்டபா எனக் கனவு கனலயும் சமயநேதிற்கஞ்சி நனனவ நாடன
எதிரததகாள்ுக் கழ்னணக் கசக்கக் ததகாள்கடிறன். ஆனால நான் காழ்பதாக ் னனநேதுக் ததகாள்ளும்
கனடவதான் நான் கழ்விழிநேத நனவு எனநே தததளியநே தததளியக் க்ழைப்பம் தான் கூடுகிறது.
மணமான ்பதிதில சாவிநேரி என்னனயனடயநே தான் தான் அதிரஷ்டசால என்ற ததசாலலக் ததகாள்ளும் டபாது
எனக்க் ஒரு டகள்வி. அவள் டபச்சில உபசாரம் எ்வுவு, உழ்னம எ்வுவு?
உழ்னமயல டகலயா?
உழ்னமடய டகலதானா?
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ரா ஜா மணிநத பிச்னசக்காரி ராணியாகவிடலாம்.
ஆனால ராணி மணிநத ு னழை, ரா ஜா பனலனல, என்றம் அவன் பிரன ஜதான்.
பனப்பட எனக்க்நே டதான்ிறக் காரணம் என் சிநடதக மனப்பான்னமதாடனா, அலலது ராணினய மணக்க்ம்
உச்சநேதுக்க் உயரிநத பின் அதனாடலடய டநரிநத உச்சக்க்னலடவா, அலல என் வறனம ் னனவுகளிலருிநது
முற்றிெம் எனக்க் விடுதனலயலனலடயா, அலல என் சிப்பிநதிகளின் மனிறமுகமான ு ுனடமா பனனவததயலலாடம டசரிநதடதா - ் ச்சயமாகநே தததரியாது. ஆனால ஒன்ற ்பரிிநதது. நாுனடவில, எஙடகா
் னனப்பின் அடவாரநேதில மனம் கசிநதது.
என் வா்தக்னக க்றக்க்சிநதில நுனழைிநது தன் பாட்னட தப்பி விட்டது.
முதலாளி மகனு மணிநத ூலம், எஙடகா, ு டதா முனிறயல, என் நாணயம் பறிடபான உணரவு.
க்ளிக்கப் டபான பனடநேதில, க்ுநேதில ூ்தகன சமயநேதில, விரலலருிநது டமாதிரம் நழுவி விட்டாற்டபால.
பிடபடாத தாது பனிநதக் கசப்்ப, ்பரியாத டகாபம், பனனம் தததரியாத ு க்கம், காரணம் காட்டாது ு ்கக்க ு ்கக்க,
அதன் ூட்டம் மட்டும் எஙகள் உிறவில கவிிநதது.
அற்ப விஷயநேதில தான் ஆரம்பிக்க்ம். அடததயடுநேதுக் ததகாடுநேதவன் நானாடவயருப்டபன். ஒரு
ததசாலெக்க் எதிரச் ததசால ஒன்பது ததசால; படப்படயாக ு றம் வாரநேனதநே தடப்பில, சழ்னடயன் காரணம்
மிறிநது டபா்க ததவற்றிக் ததகாட கனடசி வாரநேனத யாருக்க் எும் ீழிறாப்்பநேதான் மிச்சம்.
ஆனால சாவிநேரியடம் ஒரு க்ணம். அவள் கசப்பற்ிறவள். அவள் don't care மாவடர. வாரநேனதகனுக்
ததகாட்டவிட்டு டகாபநேதிலருிநது விடுதனல கழ்டு, டநரிநதனத ் மிஷமாக மிறிநது உடடன கலகலப்பாக
விடுவாள். மிறதி அவள் ததவற்றி. அவள் உயரிநத சரக்க்நேதான் எும் பனிநத உள்ளுணரடவ என் டவதனன.
கடநேத பற்களினடயல ததசாலலநேதகாத வாரநேனதகள் நாக்க் நுனியல எனக்க்நே தவிக்க்ம்.
பனடயும் மின்னெம் அடுநேதுநே தடதடததவன மனழை. சழ்னடப் டபாலடவ சமரஸநேதிெம் அவள் தான் முதல.
ஆனால பாம்்பக்க்ப் படம் படுநேததால அதன் டகாபம் தணிிநததததன்ற அரநேதமிலனல. சீற்ிறநேதின் வாலல
தததாநேதி விநத எஙகள் சமாதானமும் ூரக்கம்தான். உழ்னமயல அது சமாதானம் அன்ற. ததவட்கம் ததகட்ட
பனுனம ததவறி. அப்பட்டமான சுயநலநேதின் சிகரம். சழ்னட வழி ் னிறவு காணாத வஞ்சம் சனதூலம்
டதடும் வடகால. ஊன்ததவறி தணிிநததும் மறபடயும் தனலகாட்டுவது அவரவர தனிநேதனி எும்
உழ்னமதான். தததளிிநததனாலாய பயன் கசப்்பநேதான்.
ஒரு கூட்டல பனரு ்பலகள் வனுயவிநதன. ஒன்னிறததயான்ற க்விக் கழிநேதுக் ததகாழ்டு ஒன்றில ஒன்ற
்பனதிநது ஒரு பிநதாக உருள்னகயல எிநத சமயம் சழ்னடயலருிநது சமாதானம், சமாதானநேதிலருிநது
சழ்னடததயன்ற அனவகடு அறியா. ூலக் க்ரூரநேதின் பனரு விள்ுலகள்.
பனம்மாதிரி முரட்டு டவனுகளின் அசதியன் பனன்ப மயக்கநேதில முனக்வாள்.
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"ஒரு க்ழைிநனதயருிநதால நமக்க்ள் பன்வுவு டவற்றனம யருக்க்மா?"
"அது ஒழ்ணதான் க்னிறச்சல. எஙகுால முடயாமல உஙகுால முடிநதது பனிநதக் க்ழைிநனத ததபறதல
ஒன்றதாடன!"
அவள் எழுிநது உட்காருவாள். மறபடயும் எஙகனுச் ூ்திநத அிநதரம் சிலரக்க்ம்.
"எஙகள் வரக்கநேனத ்ஙகள் பழிப்பதன் அரநேதம் என்ன? உஙகள் அம்மாயலலாமல உலகநேதில ்ஙகள்
டநராடவ entry யா? அவதார ்பருஷனாக்க்ம்!"
பதில டபச பனயலாமல எனக்க் வாயனடநேதுவிடும்.
என் தானய நான் அறிடயன். டதா்கப்பதற்க்நே துணினயச் சுருட்டக் ததகாழ்டு வா்கக்காெக்க்ச் ததசன்ிறவள்
உச்சிடவனு தாழ்டயும் திரும்பவிலனல.
ஊததரலலாம் டதடவிட்டு, பிிறக் கழைனிக்காட்டல துரவு கணற்றில கழ்ததடடுநேது உடனலநே தக்கக்
ததகாழ்டு விநதாரகுாம்.
எஙகள் ஊரில ததபழ்கள் டகணியல பனிறஙகக் க்ளிப்பதுழ்டு.
ஆனால என் தா்கக்க்ப் பழைக்கமிலனல. அவளுக்க் ்ச்செம் தததரியாது.
நாெ டபர நாெ விதமாகப் டபசிக் ததகாழ்டனர.
வயற்றில நான் நாெ மாதப் பூச்சியாயருக்னகயல, நடு் சியல எலடலாரும் அயரிநது தஙகக்
ததகாழ்டருக்னகயல அம்மாவின் னக வனுயனலக் கழைற்றிக் ததகாழ்டு ஓடவிட்ட என் அப்பன், நான்
பிிறிநது மாதம் பநேதாகயும் பனன்ும் திரும்பவிலனல.
"தாம்பூலம் மாற்றிக்க் முன் என்னன ஒரு வாரநேனத கலிநதிருிநதால நான் தடுநேதிருப்டபடன" எனநே
தவிநேதவர எநேதனன டபர!
"எலலாம் ததசாலலக்க டவழ்டயதுதான்! ு னழை ததசால அம்பலநேதிடலறமா?" என்ற ஒரு ததபாருமல.
"நமக்டகன் பாடு! ஆயரம் ததபா்கனயச் ததசாலலடயும் ஒரு கலயாணநேனதப் பழ்ணன்ு சாவதிரடம
கட்டனுயட்டருக்க்!" பனப்பட ஒரு சுக தருமம் டபசிற்ற.
"எப்பவுடம பனப்படடய பனருக்க்மா? ஒரு முடச்னசப் டபாட்டு ததவச்சால னபயன் திருிநதிடுவான்ு
பாரநேடதாம். மனிறச்சு ததவச்சுப் பழ்ணிட்டடாம்ு எஙகனுக் க்நேதம் ததசாலிற நாக்க் அழுகநேதான்
டபாகணம். னபயன் பனதுவனர எஙகள் கழ்ததணதிரிலாவது உலாவிழ்டருிநதான். ததபாழ்ண எஙகள்
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ீழட்னடக் கால மிதிச்ச டவனு முதெக்டக டமாசம் விநதாச்சு" என்ற பிள்னு ீழட்டார ்பலம்பினர.
"பனலலாட்டா உஙகள் அிநதவதுக்க் பனதுக்க் டமல ஒவதி என்ன எதிரபாரநேடதள் ததசாலெஙகடுன்!
டகட்டுநேதான் தததரிஞ்சுக்கடிறடன!" என டநருக்க் டநடர சவால சிலர.
"பனிநதா ் ததரழ்டு மாதம் ததவச்சுக்டகா. அப்்பிறம் கூடப் பிிறிநத டதாஷம் ஒரு மாஸம் என்கட்டட
பனருக்கட்டும். அப்்பிறம் கனடக்க்ட்ட நம்னமவிடப் பச்னசயா வாழைிறான். அவன் ஆறமாஸம்
டபாடட்டுடம! அப்்பிறம் வருஷம் முடயிறதுக்க்ள் மற சுநேதுக்க் நம்மிடம் விநதுடப் டபாிறாள்! சும்மாவா
டபாடப் டபாிறான்? அவுக்க் வா்கச்சவள் டலசுப்பட்டவுா 'டடப்பா!' விழி நரம்பிலருிநது நார
உரிச்சுநேதாடன தன் க்ழைிநனத க்ட்டகளுக்க்ச் சட்னட கவுனிலருிநது தததறிச்சுப் டபான ததபாநேதானனநே
னதப்பாள்!"
உடன்பிிறிநதான்மாரகள் பனப்பட பனட்ட பிச்னசயும் விட்ட ு லமுமா்க பினழைப்்ப ஆனபின்னர, என்னதான்
சனதநேதடப்பானாெம் ஒருநாள் பனலலாவிட்டால ஒருநாள் எிநதச் ததசால - எிநதநே டதாளிடப்்ப - எிநத ு ுனப்
்பன்னனக எப்படநே னதநேதடதா? ு ற்ததகனடவ விளிம்பில நடுஙகக் ததகாழ்டருக்க்ம் கனநேனத பனப்்பிறடமா
அப்்பிறடமா தள்ளிவிட 'பூ' என்ற வாயால ஒரு ஊதடல டபாதும்.
நாெ டபர நாெ விதமாகச் ததசாலலக் ததகாழ்டனர.
பழைசு ் னனவில படததமடுக்னகயல காரணமற்ிற டகாபநேதில காரணமிழைப்டபன்.
"என் தானய ் ஒன்றம் ததசாலலடவழ்டயதிலனல!" சீறடவன்.
"பனதுக்டக உஙகளுக்க் பனப்படப் ததபாநேதுக்கிறடத! என் வயற்றில பிிறக்கப் டபாக்ம் பிள்னுக்க்ம் அவன்
தாயானர ்ஙகள் பழிநேதால அப்படநேதாடன பனருக்க்ம்!"
ஆச்சரியநேதுடன் எழுிநது உட்காரிநடதன். என் கழ்களில டதான்றிய வினாவுக்க்ப் பதிலா்க:
"பிிறிநதால - என்ற அரநேதம்" என்பாள். அதில என்ன திருப்திடயா?
பனரழ்டு வழியெம் விருநேதியலாத வம்சம்.
 ஜன்னல வழி உள்வழிிநத ் லததவாளியல ஆள் உயரப் படநேதினின்ற அவள் திநனத முகம் என்னனக்
கடுக்க்ம். எனக்க் உடல, மழ்னடததயலலாம் க்றக்றக்க்ம். ஆள் டபாயும், படநேதிலருிநது என்னனக்
கழ்காணிப்்ப.
படநேனத எஙகள் அனிறயலருிநது அப்்பிறப்படுநேத அவள் அடடயாடு மறநேது விட்டாள்.
"உஙகனு அவர என்ன ததச்கதார? ு ன், தன் ததபழ், பஙக், ததசாநேது எலலாநேனதயும் உஙகளுக்டக ததகாடுநேது
விட்டுப் டபான க்நேதமா?"
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"ு ன், முடிநதால தன்டனாடு எடுநேதுக் ததகாழ்டு டபாகட்டுடம!"
"பனிநத மட்டும் கழ்டுபிடச்சு ததசாலலட்டடடு! நன்றிததயன்ற ஒன்ற நம்மிருவருக்க்டம பனருக்கட்டும்."
"நலததலழ்ணஙகள், உணரவுகள் எலலாடம உனக்க்நே தாடன பிிறவியடலடய சாஸனம், எனக்டகது? அப்பா
டமல பக்தியல காலவாசி, ததகாழ்டவன் டமல பனருிநதால நம் வா்தக்னக எப்படவா உருப்பட்டருக்க்ம்."
"ு ன் பனப்பட விஷமா கக்கடிறள்? பக்திததயன்ற என்னிடம் என்ன எதிரபாரக்கடிறள்? என் திநனதனய நான்
மறநேது விட்டால உஙகளிடம் பக்தி கூடவிட்டதா?"
உடடன மறபடயும் சழ்னட.
டபச்சுக்க்ப் டபச்சு பதிெக்க் என் வானய அனடக்க்ம் டகள்விகள் அவளிடம் எப்பவுமிருிநதது தான் என்
்பழுக்கம்.
்பயல கனடிநத கடலல கட்டுமரம் அனலயுச்சியன் நுனர கக்கலன் டமல சவாரி ததச்கதால என்ன,
அனலயிறஙக மிதிநதால என்ன? அனல ஓ்கவது என்பதிலனல.
அடக்க அடக்கநே திமிிறநே தவிநேத என் சீற்ிறநேதின் எதிததராலயா்க, தா்தவாரநேதில மனழைச்சாரல சாட்னட
ீழசுகிறது.  ஜன்னல கழ்ணாடயல தானர வழிிநத வழ்ணம்தான். ததவ்கயல பாரநேது நாள் ூணாயற்ற.
அனிறயல சுவரகள் ஒட்டய ூனலகளில பகலடலடய பனருள் டதக்கநேதில அவரவர மன் னலக்டகற்ப,
உருவஙகள், முகஙகள், ததபரும் வா்ககள், முழுவிழிகள், ீழக்கஙகள் திரழ்டு தம் ரஹவயஙகள்,
அவவனதகள் ு டதடதா தம் ஊனமயல ததவளியட முயன்ிறன. அனவகளின் காலம் கடிநத ு க்கம் ததநஞ்சில
வழ்டல பனிறஙக்னகயல தாததுாணா அடப்பாரம் மாரனப அழுநேதுகிறது.
 ஜன்னெக்க் ததவளிடய, பனன்ும் ஒரு ததபரும் உனடப்்பக்க் முவதிப்பா்க ஒரு டமகநேதிரள் க்னமகிறது.
பனிநதப் பக்கடம பனனட் னலததயன்படத கனடயாது. மனழை ததப்கதால ப்ருயம். ததவ்கயல கா்கிநதால
sunstroke தான்.
ததமழுக்வரநேதியுடன் சாவிநேரி அனிறயுள் வருகிறாள். டநற்றிரடவ மின்சாரம் டதாற்றவிட்டது.
என் ்பருவஙகளின் கழிருிநது அவனு டநாக்க்கடிறன். அவள் னகயல பிடநேத ததமழுக்வரநேதியன் சுடரில
அவள் முகம் டரா ஜாவின் ததச்விதழில ு ற்றிக் ததகாழ்டருக்கிறது. எடுப்பான ூக்கன் க்த, உதடுகள்
சிற்பச் ததசதுக்கலல அனமதியாக உிறஙக்கன்ிறன. நடு வகடலருிநது கூிநதல வஙக வஙகயா்க, ்ரீழ்தச்சி
டபால பனருமருஙகெம் பனிறஙக்கிறது. அவள் உடுநேதிய மஞ்சள் 'டஸட்டன்' டசனல, அஙகநேதிரட்சிகள்
டமல பாயும் அனலகளில, பனிநத முக்கால பனருள், மிச்சம் கால ஒளியாட்டநேதில ்பலக்டகாடுகள் பிிறிநது
வினுயாடுகன்ிறன.
 ஜன்னல கட்னடடமல ததமழுகன் உருக்னக பனரழ்டு ததசாட்டு ததசாட்ட அதன் டமல வநேதினய நட்டுவிட்டு
நகரகிறாள். அவள் ் ழைல ததபரிதா்கச் சுவனர ஆள்கிறது. சாவிநேரியன் உடலவாக்ம் சற்ற வாளிப்்பநேதான்.
12

என் காலடயல தனரயல அமரகிறாள்.
்பல.
னகனய எடுக்காது வனரிநத ஒடர டகாட்டன் வனுவு ததநளியான ஓட்டம்டபால அவள் உருவம், எனக்க்
விட்டுச் ததசாலல பனயலா ு டதா முனிறயல, ததமழுக்வரநேதிச் சுடததராளியல பனிநத அனிறயன் டதாற்ிறநேதுடன்
- ு ன், பனிநத டவனிடலாடடடய பனனழைிநதிருக்கிறது. நாஙகடு பனிநத சமயநேதின் ஓவியநேதின் வழ்ணக்
க்னழைவில கலிநது, ஓவியம் உயருடன் மிளிரவதா்கநே டதான்றிற்ற. அபூரவமான அனமதி எஙகள் டமல
பனிறஙகற்ற. அதன் பனதனவ வபரிச பூரவமாகடவ உணரமுடயும் டபால அநேதனன ததமநேது. ்பலயும் ஆடும்,
பாம்்பம் பனனரயும், சாவிநேரியும் நாும் பனிநத சமயநேதுக்க் சமாதானம்.
டசாகச் சானய படரிநது கவிநேவம் ் னிறிநது ததநஞ்சில பாயும் பனிநத அருவியன் கனரயல எநேதனன டநரம்
பனப்படடய அமரிநதிருிநடதாடமா!
்பயலன் னமயம் அனமதி.
 ஜன்னல கழ்ணாடடமல மனழை தானர வழிிநத வழ்ணமிருிநதது.
சக்ிநதனலயன் கழ்ணீர.
"பளிச்" "பளிச்" மின்னல டபால வல ததகாடபிரிிநது மார்பள் பா்கிநதது. மானரப் பிடநேதுக் ததகாழ்டடன்.
ப்ராணன் டபா்கவிடும் வல. ப்ராணன் டபா்கவிடாதா?
"என்ன டயாசனன?" சாவிநேரியன் க்ரல எஙகருிநடதா விநதது. "என்ன என்னடவா டபாலருக்டகள்? எனத
் னனச்சுழ்டருக்டகள்?"
"கரடமனல" என்டிறன். தததாழ்னட கம்மிற்ற. வாரநேனத என்னிடமிருிநது பிடுஙகக் ததகாழ்டு விநதது.
"கரடமனலயா?" அவள் ்பருவஙகள் டகள்வியல ததநறிிநதன.
"நான் எஙகருிநது பனஙக் விநடதடனா அிநத பனடம்" சுதாரிநேதுக் ததகாழ்டடன். எனக்டக ஆச்சரியமாயருிநதது.
என் ்பது வா்தனவப் பற்றிக் ததகாள்ளும்பாடல, பற்றிய பின் டமல படரிநத பாசியல, எநேதனன
வருடஙகளின் ்பனதவின் அடயனின்ற கரடமனல பனப்டபாது எழுிநதது!
"கரடமனல என்பது ஒரு க்ன்ற. க்ன்றின் ததபயடர ஊருக்க். கரட ் ன்ற ததகாழ்டருப்பது டபால க்ன்றின்
உருவம்."
"ஓ!"
கரடமனலயன் ் னனப்்படன் சாவிநேரினயப் பாரக்னகயல யாடரா அன்னியனுப் பாரப்பது டபால
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பனருிநதது. தக்கநேதிடலடய நடிநது விநது திக்க்நே தததரியா பனடநேதில விழிநேதுக் ததகாழ்டாற் டபால. யார
பனவள்? ஓ, க்றக்டக முனுநேத மனனவியலலவா?
"ு ன் ஒரு மாதிரியா பனருக்டகள்?"
"பனருக்டகனா என்ன?"
திடீததரன என் பக்கமா்கச் சா்கிநது என் காலகனு அனணநேதுக் ததகாழ்டாள்.
"பனிநத சமயம் ்ஙகள் ததராம்ப அழைகாயருக்டகள்." டபச்சு ூச்சா்க எரிிநதது. "சில சமயஙகளில ்ஙகள்
ததராம்ப நன்னாயருக்டகள். திடீரு வயசில பாதியுதிரிநது சட்னடயுரிச்சாப் டபால. ்பருவம் மட்டும்
நனரக்காமல பனருிநதால பனன்ும் நன்னாயருப்டபள். ்ஙகுா மாட்டடள். நான் னமனயநே தீட்ட
விடட்டுமா?"
"்பருவம் நனரக்காமல பனருிநதால நன்னாயருப்டபன்."
"தனல நனரக்காமல பனருிநதால ததராம்ப நன்னாயருப்டபன்."
"ததநற்றியல டகாடு விழைாமல பனருிநதால ததராம்ப ததராம்ப நன்ிறாகயருப்டபன்."
என்ுடன் ஆடமாதனனயல தனலனயப் பலமாக ஆட்டனாள்.
"பனன்ும் சற்ற சனதப்பிடப்பாயருிநதால - கழுநேது பன்வுவு ்ுமாக பனலலாமலருிநதால-"
தனல் மிரிநது என்னனச் சிநடதகநேதுடன் டநாக்கனாள். நான் டகல பழ்ணவது பனப்டபாதுதான்
அவளுக்க்நே தததரிிநதது.
"உன் ் பிநதனனகள் பனனி சாநேயமிலனல. அன்ற, முதன் முதலா்க உன்னனப் பாரக்க பனிநத அரழ்மனனக்க்
உன் தகப்பனார என்னன அனழைநேது விநத டபாடத டதான்றியருக்க டவழ்டும். தவிர-"
"ு ன் நான் வானயநே திிறிநதாடல என்னன ததவட்டக் கணற்றில டபாடக் காநேதுழ்டருக்டகள்?"
அவள் பனனடமறிப்னபக் காதில வாஙகக் ததகாள்ுாமடல அடத ூச்சில டபசிக் ததகாழ்டட டபாடனன்.
எனக்க் டலசா்கநே திணறிற்ற.
"-தவிர, பனிநத 'கழ்டஷன்கள்' எலலாம் எஙகளுக்க்நேதான். உஙகளுக்க்நேதான் ஒரு வயதுக்கப்்பிறம் வயது
முழைஙகாெக்க்க் க்த ் ன்றவிடுடம!"
அவளுக்க்ச் சிரிப்்ப பீறிட்டது.
"ஆமாம், உனக்க்ச் சிரிப்பா்கநேதானிருக்க்ம்!" எனக்க் ு ன் பன்வுவு எரிச்சல? அவனுப் பாரக்கடவ
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திடீததரன்ற ததவறப்பாயருிநதது. ததமாழுததமாழுததவன்ற அிநத உடல, ததபரிதா்க, சற்ற டமட்டு விழிகள்,
சிரிப்பில பளரிடும் பல வரினச, டமாவா்கக்க்ழியல பனயலபா்க ஒரு மற, டமாவா்கக் கடயல டலசா்க
உருப்படரிநது ததகாழ்டருக்க்ம் பனன்ததனாரு டமாவா்க - கன்னக் கதுப்்பகள் - அஙகஙகள் ஒ்ததவான்றம்
தனிநேதனியாகக் கழ்னணக் கரிநேதன.
"பனலனல, ்ஙகள் ததசாலிற திுசு டவடக்னகயாயருக்க்."
அவள் பக்கமாகச் சட்ததடன்ற க்னிிநடதன்.
"பனதததலலாம் எதற்க்ப் பீடனக? சமாதானம் பழ்ணிக் ததகாள்கிறா்க என்ற அரநேதமா?"
"ஆமாம்! சமாதானம்! ததவற்றி!" உதட்னடப் பிதுக்கனாள். "என்ன அரநேதமற்ிற வாரநேனதகள்!"
"என்ன, ஞாடனாதயடமா?"
அவளுக்க்க் டகாபம் வரவிலனல. எஙடகா ் னனப்பா்க என் பாதஙகனு வருடனாள். "அெப்்பன்ு
ததவச்சுக்டகாஙடகாடுன்! உஙகள் ததவற்றினய விட என் டதாலவிதாடன உஙகளுக்க் முக்கயம்!
அப்படடயதானிருிநதுவிட்டுப் டபாகட்டுடம!"
நான் அசதியுடன் தனலசா்கிநடதன். எனக்க்நே திருப்தியலனல. தன் டதாலவினய அவள் தாடன என்னிடம்
தாம்பூலநே தட்டல திநதது, அதுடவ அவள் ததவற்றியா்கநே திரிிநது என் தததாழ்னடயடயல கசிநதது. பனப்படநே
தணிிநது, அவனு அவள் பனயற்னகக்க் விடராதமா்கப் பாரக்கவும் பிடக்கவிலனல. ஒருவருக்ததகாருவர
ஒருவரிடமிருிநது ஒருவர என்ன தான் டவழ்டுகடிறாம்? வா்தக்னகயல பனதற்க்ள்டுடய பன்வுவு
தததவிட்டல. பாக்க நாள் கழிப்பதததப்பட?
ஒரு ததபரும் பனட தரநேதில பிிறிநது உருழ்டு ததகாழ்டட ததநருஙக விநது தனலடமடலடய டபால
ததநாறஙகயது. யாக க்ழ்டநேதிலருிநது எழுிநத அக்னிடதவன் னகயல ு ிநதிய ததவள்ளிப் பாயஸக் கழ்ணம்
டபால, அனிற ஒரு வினாட மின்னலல பளரிட்டு, அனிறயல முன்னிெம் காரிருள் கவிிநது ூ்திநது
ததகாழ்டது. பலநேத மனழை மறபடயும் பிடநேதுக் ததகாழ்டது. மரஙகள், ஒப்பாரியல தனலவிரி
டகாலநேதிலாடன. பனனலகளின் சிநது வழி, காற்ற கநேதிடய தன் காமநேனதநே தீரநேதுக் ததகாள்வது டபால
ஊனுயட்டது.
பக்கநேது அனிறயல  ஜன்னல கதவுகளும் வாசற்கதவுகளும் 'பட்பட்'ததடன்ற அடநேதுக் ததகாழ்டன.
சனமயலனிறயல ு டதா சாமான் உருழ்டது.
சாவிநேரி கவனிக்க எழுிநது ததசன்ிறாள்.
பனநேதனன அமரக்குநேதினினடடய  ஜன்னல கழ்ணாட டமல மனழை தானர ஒன்ிறன்பின் ஒன்ற பனனடயிறாது
வழிிநத வழ்ணமிருிநதது.
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ததமௌனக் கழ்ணீர.
சக்ிநதனல பனப்படநேதானிருப்பாள்.
டமானதானர கழுவக் கழுவ கழ்ணாடடய துலலயமான மிருதுவாகக் ததகாழ்டருப்பது டபால
டதான்றிற்ற.
பனநேதனன ததபருக்கன் ூலக்காரணம்  ஜலநேதுளியன் முதற் கசிவிடம் டபால ்பஷ்பாஞ்சலயல ததநக்திநத
பனனிறவனின் பனதயம் பனப்படநே தானிருக்க்டமா?
--------------
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அபிதா - 2

க்ன்னிறடய அனணப்பது டபால, அிநத பனடநேதில ரயல லாடமா்க ஒடிநதது. எநேதனன நாள் பனிநத வனுனவ
நாும் சக்ிநதனலயும் ் ன்ற டவடக்னக பாரநேதிருப்டபாம்! ரயல கடிநத ூட்டல துழ்டநேது விழுிநது
கடக்க்ம் பாம்பின் துடப்்பப் டபால, தழ்டவாுநேதுக்க் ூச்சு பனனிறப்பது டபால எஙகளுக்க் ஒரு ப்ரனம.
"அம்பி, பனதில ஒரு நாள் ு றி ் டபா்கவிடுனவடயான்டனா?"
"ஆமாம். கரடமனலயலருிநது தப்ப டவற என்ன வழி?"
எஙகள் பின், எஙகள் டமல, மனல முன்னஙகாலகனுநே தக்கக் ததகாழ்டு ஓஙக ் ன்ிறது.
கடவுளுக்க் அஞ்சல ததசெநேதுகிறது என்ற ஐதீகம் ததகாழ்டாடற்ற. ஆனால கரட எஙகனு அனணக்க
விநததததன்ிற ் னனப்பில கூசி, எனக்க்க் கழ்கள் தாடன ூடக் ததகாள்ளும்.
மனலடமல க்ருக்கள் பூன ஜ ததச்ககிறார. அடவாரநேதில அவருக்க்க் காநேதிருக்கடிறாம்.
"நான் ரயலல டபானடதயலனல."
"்  ஜம்மா? ஒரு தடனவ கூட?"
"எஙகள் உிறவுக்காராள் ஊருக்ததகலலாம் ரயல கனடயாது. எலலாம் சுற்ற வட்டாரநேதில, கட்டக்கட்ட.
மாட்டு வழ்ட, காலநனட. மனழை விநதுட்டா ஆற தாழ்டப் பரிசல -" அவள் என்னனப் பாரக்கவிலனல.
எதிடர கநேதானழைப் ்பதரில எஙகனுக் காட்டக் ததகாடுப்பது டபால கழுநேனதயாட்டும் ஓணான் டமல அவள்
கவனம் பதிிநதிருிநதது. அவடு அப்படநேதான். டபச்சு பனஙடக, பாரனவ எஙடகா.
"சக்க், ் என்டனாடு விநதுடனிறயா?"
ஒரு வயதுப் ததபழ்ணிடம் பன்வுவு துணிச்சலாக வாரநேனதகள் எப்படப் பலனலநே தாழ்டன எும்
வியப்பினின்ற பின்னர நான் முற்றிெம் மீழ்டதிலனல.
அவள் பாரனவ ததமதுவா்க என் பக்கம் திரும்பிற்ற. அதில நான் கழ்டது அலகயமா? அதிரச்சியா?
என்னனடய அனடயாும் தப்பிப்டபான திடீர மிறதியா? அவள் விழிகளின் ஆழைம் எனக்க் என்றடம
பிடபட்டதிலனல. நான் அறிிநதமட்டல அனவகளில என்றடம காட்டல விட்ட தினகப்்ப. எிநத
பனருட்டனின்ற பனிநதப் பிிறவியுள் வழி தப்பி மிதிநது விநது விட்ட உயரக்கிறல? அவள் விழிச் சிமி்தகள்
ததமதுவா்கநே திிறிநது ் னிறிநது வழிிநது கன்னஙகளில கழ்ணீர அருவி கழ்டது. அவள் அனதநே துனடக்க
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முற்படவிலனல.
எநேதனன டநரம் பனப்படடய ததமௌனமா்க ் ன்டிறாடமா! ் நேதியநேதுவநேதினின்ற சிிநதி உருழ்ட
கழ்ணீரநேதுளி விரிிநத பனரு பாதிகள் எனக் காட்டும் முனிறயல எஙகள் டமல கவிிநத வான் கழ்ணமும்,
எஙகனு ு ிநதிய பூமியன் வரம்்பம் கழ்ணக்ததகட்டய தரநேதில விளிம்்ப கட்டன. நாஙகள் அதுள்
மாட்டக் ததகாழ்ட கழ்ணீரின் ் ழைலகள்.
க்ன்றின் உச்சியனின்ற தீபாராதனன மணியன் காரனவ எஙகள் டமல தீரக்கமா்க பனிறஙகற்ற.
காலநேனதநே தடுநேது ் றநேதிய பனிநதநே தருணநேதுக்க் மணிடயானசதான் சாக. க்ருக்களின் னகநேதட்டல
கடவுனு வட்டம்வரும் கற்பூரச் சுடர சாக. பனநேதனன வருடஙகள் தான் பனருிநதது தததரியாமல ் னனவில
ூ்தகக் கடிநத பனிநத டவனு, திரும்பவும் ததநஞ்சில முகடு கழ்டதும் பரபரப்்பநே தாஙக முடயவிலனல.
மாரக்க்னலயல ஒரு னக தவிநேதது.
"ு ன், ததநஞ்சு காஞ்சு டபாச்சா? பனிநதாஙடகா ஒரு முழுஙக் க்டயுஙடகா-"
என் தததாழ்னடயன் அனடப்்ப சாவிநேரிக்க்ப் ்பரியாது. ்பரியனவக்கவும் நான் முற்படவிலனல. டம்ுனர
அவளிடமிருிநது வாஙகக் ததகாழ்டடன்.
ஆனால சில நாட்குாகடவ மாடப்படடயறினால மார்ப படபடக்கிறது. சற்ற டவகமாக நடிநதால ூச்சு
பனனிறக்கிறது. டாக்டர 'வததடநே'னத னவநேது டசாதிநேது விட்டுச் சிரிக்கிறார.
"அதததலலாம் ஒன்றமிலனல. Heartbeat quite perfect. ஜரணக் டகாுாிறாயருக்கலாம். அலலது மனதில
ு தாவது idea pressure பனருிநதாெம் பனிநத மாதிரிததயலலாம் டநரவதுழ்டு. பனனத எஙகள் பானஷயல
psychosomatic என்டபாம். பாட்டயம்மா பானஷயல 'உடம்்ப கால; மனசு முக்கால' என்ற அதற்க்
அரநேதம். பாட்டயம்மா பானஷன்னா ூள் ததகாட்டாடதஙடகா ஸார! அதுதான் எழுநேனதயும் மீறி,
வழிவழியா பாட்ட டபநேதிக்க்ச் ததசாலல, டபநேதி பாட்டயாக அவள் டபநேதிக்க்ச் ததசாலல வழைக்கல விநத
உயரப்பானஷ. நம்ம பானஷனய விட அதில தான் உழ்னம அதிகம்-" பனப்பட ஆரம்பிநேது டபச்னச எஙடகா
ததகாழ்டு டபாவார. அடநேதுக் டகட்டால, "டபச்சும் ஒரு 'ட்ரட்ததமன்ட்', எலலாக் டகாுாறக்க்ம் ஒடர கட்டு
மாநேதினர" என்பார.
ஆனால கூடடவ ஒன்ற. சில விஷயஙகனுப் பகரிநது ததகாள்ு மனம் வருவதிலனல. க்டராதஙகனுப்
்பனதக்க பனடம் வயற, பனன்பஙகளுக்க் பனதயம் என்ற என் துணி்ப. பனரழ்டுடம ஊனமக் காயஙகள்தான்.
வ்படநேதினின்ற ததநஞ்சுக்க் சாவகாசமா்க வரவனழைநேதுக் ததகாழ்டு க்முறனகயல, அலல, கனரனகயல,
அப்டபாது கனடிநது உடல பூரா பரவுவது நஞ்டசா அமுதடமா, அனசதரும் சுனவ அவரவரக்க்நே தனி. பனனத
மனனவிடய ஆனாெம் பகரிநது ததகாள்வது எப்பட? அதுவும் சாவிநேரியுடனா?
"உஙகனுப் டபால ்ஙகடு பனருஙகள். நான் பனருக்க டவழ்டாம். 'மனசில ஒழ்ணம் ததவச்சுக்கநே
தததரியாதவள்; ததவக்ளி'ன்ு கட்டன அசட்டுப் பட்டம் அப்படடய பனருிநதுட்டுப் டபாகட்டும். யாரும் என்
ததநஞ்சில உப்்பமழ்னண ததவச்சு ததநருட டவழ்டாம். வயநேதுடலடய ததவச்சுழ்டு ததவடக்காமல உப்பி
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உப்பி, ததசநேதாெம் டவகாத பச்னசப் ்பழ்ணா்க அழுகழ்டு பனருக்க டவழ்டாம். கட்னடயடல ததவச்சதும்
காஷ்டம் காஞ்சதா, தணல பட்டவுடன் பவமமா டபாச்சுதா? அதுடவ என் ததவள்னு மனசுக்க்
அநேதாகயாக பனருக்கட்டும்."
பிராசம் எப்படநேதான் ததபழ்களுக்க்க் கூடடவ பிிறக்கிறடதா!
க்ன்னிற ரயல பாதி ப்ரதகணம் ததச்கனகயல சுழ்ணாம்்பம் ததசஙகாவியும் ஒழுகக் கா்கிநது டபான
கலபடக்கட்டு கழிருிநது கும்பிச் சீறி வனுிநது ு றி உச்சி டமல அடரிநத பச்னசயுள் ்பக்ிநது மனிறிநதது.
க்ன்றின் அடவாரநேதில படக்கட்டு ஆரம்பிக்க்ம் பனடநேதில ததமாநேதாகாரமா்க, முகம் டத்கிநது கலலல ஒரு
உரு, சிற்பி ததசதுக்க ஆரம்பிநேதுப் பாதியல விட்டது, நிநதியுமிலனல நாயெம் டசரநேதியலனல. தனலமுனிற
தனலமுனிறயாகப் படக்கட்னடக் காவல காநேதுக் கடக்கிறது.
மனலயுச்சியல கருடவலங காட்டுள், மரநேதடயல எழுிநதருளியருக்க்ம் திருடவலநாதனர எனக்க் நன்க்
தததரியும். டகா்பரமா, கூனரயா, பிநதலா ஒன்ற கனடயாது. பக்தரகள் எழுப்பப் பாரநேதும் ஒநேது வரவிலனல.
ஒன்ற கூனர சரிிநதது; பனலனல ததகாநேதுக்க்க் கால ஒடிநதது. பனலனல ததம்கவருிநதச் டசரநேதுக் க்ன்றின்
டமல ததகாழ்டு டபா்கக் க்விநேத மணெம் தாளிநேது னவநேத சுழ்ணாம்்பம் அஙக்மட்டும் பனரவில மனழை
ததப்கது மறநாள் டசானட கூடநே தததரியாது கனரிநது டபாயன. பிிறக் அவடர கனவில விநது
ததசாலலவிட்டாராம், “்ஙகள் பனிநத சிரமததமலலாம் படாதீரகள். பனதுடவதான் என் மஹாநேமியம்” என்ற.
எது மஹாநேமியம்? பக்ஷிகள் எச்சமிட்டு, க்ரஙக் ததகாட்னடயுமி்திநது, ததவ்கயலல ததவிநது, மனழையல
ஊறி, மழ்னட வழுக்னக உருழ்னடயா்க வழைவழை புப்பு அடுநேதவர, மனலடயிறச் டசாம்பல, ஆனால ்பழ்ணியம் மட்டும் கட்டக் ததகாள்ு ஆனசப்பட்டவர,
க்ன்ிறடயல படக்கட்டல ு ற்றினவநேத கற்பூரநேனதநே திருடவலநாதர தன்னிடநேதிலருிநடத டமாப்பம் பிடநேது
ு ற்றக் ததகாள்ு டவழ்டும். பனலனலடயல அனதக்கூட அவருக்க் ு ற்றினவப்பார யார?
"ஆனால அவர க்ருனப ்பரிவதும் அிநத மாதிரி சிரநேதாவான்களுக்க்நேதான்” என்பார ததநாழ்ட க்ருக்கள்.
க்ருக்களுக்க்க் டகாபமிலனல கசப்பிலனல. அிநத ் னலததயலலாம் அவர எப்படவா தாழ்டயாச்சு.
"எஙகள்  ஜாதிடய விதினய ததநாிநது பயனிலனல. சுவாமினயநே தததாட்டு நடநேதும் ஜவனம் உருப்பட
வழிடயயலனல. பனது க்லசாபம். திருஷ்டாிநதம் ததவளிடய டதட டவழ்டாம். எஙகள் க்டும்பநேனதடய
எடுநேதுக் ததகாள்டுன். அரிசி ரூபா்கக்க் எட்டுபட விநேத அிநத நாளிடலடய எஙகளுக்க் விடஞ்சதிலனல.
என்னனப் பார, காரநேதினக அமாவானச விநதால எழுபனத எட்டப்பிடக்கப் டபாடிறன். அறபது வருஷமா
ததநாழ்டழ்டருக்டகன். பனும்பிள்னுவாதம். கானல பனழுநேதட்டு ததநாழ்ட க்ருக்கள்ு கட்டன பட்டம்
வழைக்கல விநது ததகட்டப்பட்டு, தததாட்டலட்டு ூட்டன சரமன் ஊருக்டக மிறிநது டபாச்சு. ூக்க்க்
கழ்ணாடக்க்க் கம்பி ஒடஞ்சு வருஷம் ூண ஆிறது. கயநேனதப் டபாட்டுக் கட்டழ்டருக்டகன். ூக்க்க்க்ப்
பழைக்கம் கழ்ணக்க்நே னதரியம்ு தவிர கழ்ணாடயால உழ்னமயால உபடயாகமிலனல. அதில பவர
எப்படவா டபாயாச்சு.
"சரி அதுதான் அப்படப் டபாச்சா? டபாகட்டும். பனிநத ததநாழ்டக்காடலாடு எஙகள் சக்திக்டகற்ிறபட பனலனல, சக்தினய மீறிக் கலயாணம் ஆக சிசுக்களுக்க்ம் க்னிறச்சலலனல. க்ழைிநனதகள்ு ததசாலடிறாம்,
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ஆனால எலலாம் ததபநேத கடன்கள்; ததவறம் பனச்சாவிருநேதிகள். க்ழியல ததவக்கிறதும் வயநேதில காழ்ிறதுமா
உயரக் க்மிழிகள் ததவடச்சதுடபாக தஙகனது பிள்னு ஒழ்ண, ததபழ் ஒழ்ண. சக்ிநதனலனயநேதான்
உனக்க்நே தததரியும். அவளுக்க் அழ்ணன், அம்மா ததசலலம், உதவாக்கனர. ஒரு நாள், எனக்க்  ‘உடம்்ப
சரியலனல. டகாவிெக்க்ப் டபா’ன்ு ததசாலலயருக்டகன். டவததிறஙடகா காசு ததவச்சு டகாலயாடப் டபா்க,
ஒரு கால பூன ஜ, அனதயும் முழுஙகட்டான். விஷயம் ததவளிப்பட்டதும் அடச்டசன்; அதுடவ சாக்க்,
ீழட்னட விட்டு பன்னிரழ்டு வயசில ஓடப் டபானவன் பனன்ும் திரும்பிவலடல. விநதால உன்
வயசிருப்பான். நான் ததசநேதுப் டபானப்்பிறம் பட்டனநேதார மாதிரி ததகாள்ளி டபாடநேதான் வருவாடனா,
பனலனல அவடன தான் ததகாள்ளிக்கனரயாயட்டாடனா? ு ன் முகநேனத சுளிக்கடிற? டபச்சுன்னா
எலலாநேனதயும்தான் டபசி ஆக டவழ்டயருக்க். மாமிக்க்ம் எனக்க்ம் டபச்சறிநது டபாச்சு. ்டய
கவனிச்சிருக்கலாம். பனடததான் காரணம். என்ன பழ்ணடவன்? திருடவலநாதர பிிறக்க்ம்டபாடத
பிள்னுயாழ்டாுக்க் மழ்னடயல மரநேனதயும் காலல கருடவல முள்னுயும் னதச்சு விட்டுட்டார.
அவரால எஙகளுக்க் முடஞ்சது அ்வுவுதான்.
"ஆனால அம்பீ, பனப்டபா வரவரநே தள்ுலடலடப்பா, சக்ிநதனலடய க்டம்  ஜலநேனத மனலடமல ததகாழ்டு
டபா்க னவக்க டவழ்டயருக்க். ஒததராரு சமயம் ்யும் தான் னக ததகாடுக்கடிற. என் பாட்டன் முப்பாட்டன்
நாளிலருிநது பனடத மாதிரி திடன திடன மனலடயறி சுவாமி தனலமீது ததகாட்டயருக்க்ம்  ஜலநேனத
டதக்கனால கரடமனலடய முழுகப் டபாயருக்க்ம். ஆனால கழ்ட மிச்சம் என்ன? பனிநத விரக்திதான்.
விரக்தி என்பது என்ததனன்ற ் னனக்கடிற? டதால தடுமன்; க்ழ்டு பட்டால க்ழ்டு பாயக்கூடாது, க்ழ்டு
தததறிச்சு விழைணம்ு அரநேதம். டராசநேதுக்க் முழுக்க்ன்ு அரநேதம். பசிச்சவனின் பழைம் கணக்க்; தரிசனம்
தராத சிரமநேதின் ரிகாரடு; காடல டதஞ்சாெம் டபா்கச் டசராத ஊருக்க் வழி...”
க்ருக்கள் டபச பனன்ற முழுக்கக் டகட்கலாம். ததபாழுது டபாவடத தததரியாது. டபச்சில ஒரு கழ்டல,
வாரநேனதகளினினடயனடடய ஸம்வகருதம் தததளிநேது டபச்சிடலடய பனன்னதததன்ற பனனம் தததரியா மணம்
கமழும். தான் உள்பட உலகநேனதடய எள்ளும் ்பன்னனகயல, டமலவாயல முன்பற்கள் பனரழ்டு காடணாம்,
ு ன் என்ற காரணம் டகட்காமடல, தாடன: “கடழை விழைவிலனல வயற்றள் பனருக்க்” என்ற அதிெம் ஒரு
ததபாட.
டபச்சு சுவாரவயநேதில ஒததராரு நாள் அஙடகடய தஙக விடுடவன்.
சிக்க்ப் பிடநேத அழுக்க் முழ்னடயவி்தநேது னநடவநேதியநேதிலருிநது, மாமி சாதநேனதக் னகயாடலடய அள்ளி
னவப்பாள். அரிசி மட்ட ரகம். சிவிநத ராசி. பனரநேதநேனதக் கலிநதாற்டபால, ஆறிப்டபா்க பனனலயல
சிலரநேதுக் ததகாழ்டு ் ற்க்ம்.
”பயப்படாடத, சுவாமிக்டக பனதுதான்! எனத எஙகளிடமிருிநது வாஙகக்கிறாடரா அனதநேதாடன அவருக்க்
நாஙகள் திருப்பிநே தரமுடயும்!”
நடுவில க்ருக்கள். நாும் சக்ிநதனலயும் ூவரும் டசரிநது ஃன்னா மாதிரி.
சாதம் டபாதாது. சக்ிநதனலததயழுிநது னகயலம்பி விநது ூனலப் பனழையனதப் பிழிிநது னவப்பாள்.
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பாரக்கநேதான் பயம். ஆனால பசிக்க் ருசி. பனப்டபா ் னனக்கடிறன். உப்்பம் ்பளியும் பக்க்வமா்கக்
கூடனதால மட்டும் ருசி கட்டவிடுவதிலனல. அன்னமிட்டாரின் எழ்ணமும் கலிநத ரஸவாதம் தான்
ததநஞ்சு ் னிறகிறது.
மாமா ீழட்டுச் சாப்பாட்னட பனநேதுடன் ு ணி னவநேதுநேதான் பாரக்கணம். ஆள் டபாட்டு சனமயல. சஙகரன்
பனட்டதுதான் சட்டம். தினம் ஒரு டதஙகானய உனடக்காமல, அவுக்க்ச் சனமக்கநே தததரியாது. மாமா
ீழட்டல தினம் ஒரு கூட்டு, கறி பனலலாமல சாப்பிடநே தததரியாது. ஒரு விருிநதாளிடயும் பனலலாத பிநதிடய
கனடயாது. ஆனால என்னனக் காடணாடம என்ற உள்டுாடு கவனலப்படுடவார யார? மறநாள்
டபானதும் திட்டுவதற்க் ஒரு சாக்காச்சு ஆனாெம்!
மாமாவுக்க்ப் டபச்சில அலாதி டதாரனண. ு ற்ததகனடவ ஊருக்க்ப் ததபரிய முஷன். கடலடபால வாசல
திழ்னணயல தான் அவர கச்டசரி. கானலப்பிடக்க ஒரு ஆள். என்னதான் அிநத வலது காலல அப்பட ஓயாத
ஒரு க்னடச்சடலா? டவனல உழ்டடாயலனலடயா, உநேதரவுக்க்க் காநேத வழ்ணம் மாரடமல னககட்டக்
ததகாழ்டு எதிடர டசவகம் பனரழ்டு ஆள். அவர ததசாலவதற்ததகலலாம் கூடடவ தனலனய ஆட்டவும்
பலனலக் காட்டவும், விஷயம் ்பரிிநடதா ்பரியாமடலா, மாமா முகம் பாரநேது, மனமறிிநது சிரிக்கநே தததரிிநது
க்ஞ்சுநே திழ்னணயல ூண மிநதிரிகள். அ்வுவுதான். மாமாவுக்க்க் கனு கட்டவிடும்.
”என்னடா க்ிறவன் மாதிரி முழிக்கடிற? டசாநேனத ததவச்சுழ்டு எநேதனன நாழி ஐயரவாளுக்க்க்
காநேதுழ்டருக்கணடமா தததரியலலடய! தவிடு தின்கிறநேதுடல ஒ்கயாரம் டவடிறயாக்க்ம்! உன் மாமி
உடம்னப பனரும்பாடல அடச்சுப் டபாட்டருக்க்ன்ு எழ்ணடமா, உன் பனஷ்டப்பட ஆட்டனவக்க? எஙடக
டபாயருிநடத? என்னடா முணமுணக்கடிற? என்னடா எதிரநேதுப் டபசடிற? ஓடஹா அ்வுவு தரநேதுக்க்
ஆயடுநேதா? ஓடஹா ததநருப்பிலருிநது எடுநேது விட்ட னகனயக் கடக்கிற பாம்பா?”
க்ஞ்சுநே திழ்னணயலருிநது: “ஹ! ஹ!! ஹ!!!”
நான் பதில டபசடவ மாட்டடன். மாமா நலலவர. டகள்வி டகட்பார; ஆனால பதில எதிரபாரக்க மாட்டார.
மாமா  ‘டஸாடலா!’ அவருக்க் அவர க்ரல டகட்டுக் ததகாழ்டருிநதால டபாதும்.
மாமா பக்கநேதில யானனநேதனல ததபரிது ரயல கூ ஜாவில தீரநேதம். அருடக எப்பவும் ததவள்ளி ததவற்றினலச்
ததசலலம். உதட்டடாரம் சாற ஒழுக்ம். ்பனகயனலக் காட்டம் அவருக்க் ு ற்ிறபட
வா்கநேதுவிட்டாலடபாதும், டபச்சின் ட ஜாரும் அலாதி தான். நாும் அவரும் பிட்டுக் ததகாழ்டடத
பனதுடபால ்பனகயனலக் க்ஷியல அவருக்க்ப் டபச்சு வழி தப்பிப் டபானதாலதான்.
அன்றம் பனடத டபால  ‘டகாரட்’.
”என்னடா ் னனச்சுழ்டருக்டக? எஙடக டபாயருிநடத? நான் ஒருநேதன் டகக்கடிறன். பனடச்ச ்பளிமாதிரி
வானய ூடழ்டருிநதால என்ன அரநேதம்? ஊம்? காது டகட்கநேதான் ததசாலலநே தததானலடயன்! என்னது?...
கரடமனலயா? ஓடஹா! க்ருக்கள் ீழட்டல க்ருக்ல வாசமா? பகததலலலாம் அஙடக க்னழையிறது
டபாதாதுன்ு ராநேதஙக டவடிற ஆரம்பிச்சாச்சா? க்திரமாதிரி ததபழ்னண ீழட்டல ததவச்சுழ்டு
க்ருக்கள்வாள் ப்ுான் என்ன டபாட்டருக்கார? ‘உஙகாநேதுப் னபயுக்க்ம் என் ததபாழ்ணக்க்ம்
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கலயாணம் ஆகலடல வாவதவிநதான். அதனால என்ன? வனுகாப்்பக்க் நாள் ததவச்சாச்சு, ஸீமிநதம்
முனிறப்பட உஙகள் ீழட்டல ததசாலலக் காநே’”
பிிறக் என்ன டநரிநததததன்ற எனக்டக ் ச்சயமான ் னனவிலனல. எலலாம் டகாடழிிநத மாதிரிதான்
பனருக்கிறது. நான் பூமினய உனதநேதுக் ததகாழ்டு கும்பின ததநாட டநரம் கால பூமினயநே தததாடவிலனல.
ஆகாயநேதில ்ிநதின மாதிரியருிநதது. அடுநேத டநரம் மாமா டமல ததபாநேதததன்ற விழுிநடதன். ததராட்ட
டபால தததாப்னப என் முழைஙகாலன் க்த ததமநேதததன்ற அமுஙகயது.
”ஐடயா! ஐடயா!”
ு க அமரக்கும். ஆரவாரம். என் கழ் பனருட்டு.
(பனநேதனன டபர பனருப்பதற்க் அது கூட பனலலாவிட்டால பிிறக் என்ன பனருக்கிறது?)
அப்படடய பி்கநேதுக் ததகாழ்டவன் தான் நான்.
அடனகமா்க நாம் எலடலாருடம ஆணி மாழ்ட்யரகள் தான். நாெ டபர ததமச்ச (”ஹ! ஹ!! ஹ!!!”) என்
டபச்சின் ததபருனமயல நான் நுகரும் பனன்பம் தான் எனக்க்ப் ததபரிசு. என் ததசாலலல கழுடவறிப் பிிறர
படும் டவதனனனய உழ்னமயல நான் அறிடயன்.
என் முனிற வரும் வனர.
மாமா சுபாவநேதில ததகட்டவர என்ற பனன்றம் எனக்க்நே டதான்ிறவிலனல. அவர வாயுள் வாரநேனத
் ற்கவிலனல. என் ததசயல என் கட்டல ் ற்கவிலனல. அ்வுவு தான்.
ஆனால வா்தக்னகயன் திருப்பஙகள் எலலாம் அடனகமா்க பனம்மாதிரி கடவாும் தததறிநேத சமயஙகள் தான்.
பூகம்பநேதில, க்னஹனய ூடய பானிற தாடன உருழ்டு விழுகிறது. நுனழைவது ்பனதயல க்னஹடயா ்பலக்
க்னஹடயா. ்பனதயல கழ்டவன் எலலாம் தன்னால தான் என்ற பூமானல ூட்டக் ததகாள்கிறான்.
்பலக்கனரயானவன் டவனுடமல பழி.
க்ருக்கள் ீழட்டல ததசாலலக் ததகாள்ுக் கூட டநரமிலனல. முதலல அவரகனுப் பற்றி ் னனக்க டநரடமது?
வயல பரப்பில க்றக்க் வழியாக நான் விழுிநதடநேதுக் ததகாழ்டு வருனகயடலடய ரயல க்ன்னிற வனுக்க
ஆரம்பிநேதுவிட்டது. அிநதநே திருப்பநேதிலதான் அதன் டவகம் சற்றநே தணியும். டக்கட் பனலலாமல ு றபவன்
அஙக் தான் தததாநேதிக் ததகாள்ு முடயும்.
நான் தததாநேதிக் ததகாழ்டடன்.
பின்னால டவணமானால ஆயரம் ் னனநேதுக் ததகாள்ுலாம். பின்னால, அ்வப்டபாது, சிறகச் சிறகநே
டதான்றியனதக் கூட அப்படவ டதான்றியதாகச் சிிநதனனயல டசரநேதுக் ததகாழ்டு, மாிறாத ் னனவுக்க்
என்னனவிட பனலனல என்ற எனக்டக நான் ் னனப்பில டகாரி கட்டக் ததகாழ்டு, கட்டடம் கழ்டு பிரமிநேது
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மக்திநது ததகாழ்டருக்கலாம்.
ததநஞ்னசச் டசாதிநேதுக் ததகாழ்டால, டக்கட் பனலலானமயால பரிடசாதகன் அஙகஙடக என்னன பனிறக்க
விடுனகயல, ஆஙகாஙக் டவற்றிடநேதின் தினகப்பில, பசி டவதனனயல, கரடமனலயலருிநது என்
ததவளிடயற்ிறநேதுக்க் நான் க்ருக்கள் ீழட்னடடய காரணமாகக் கழ்டு, சமயஙகளில கசிநததுதான் உழ்னம.
கரடமனல மழ்னணக் காலனின்ற பன்வாற உதறிய பிிறக் சக்ிநதனலயன் ் னனப்பில பனப்டபாதுதான்
திரும்்பகடிறன்.
மனித பனயல்பக்க் ்யவவனத ு து?
ரயனல விட்டிறஙக, ஒரு மாட்டு வழ்டனயநே டதடப் பிடநேதுக் கூல டபசி, ததபட்ட படுக்னக, ூட்னட
முடச்சுக்கனு ு ற்றிக் ததகாழ்டு, ‘ததலாடக்’  ‘ததலாடக்’ததகன்ற ஆட ஆட வழ்ட நகரவதற்க்ள் ததவ்கயல
முதுகடலறிவிட்டது. கழ் விழிநேததிலருிநது காப்பினயக் காணாது சாவிநேரிக்க் மழ்னட பிுிநதது. முகமும்
வாயும் கடுகடு சிடுசிடு.
வடடஷனிலருிநது கரடமனல, வயல வரப்பில கால நனடயாகடவ ூண னமெக்க்க் க்னிறவிலனல.
வழ்டப் பானத கழ்டப்பா்க அஞ்சு க்னிறயாது.
கரடமனல டமல ததபரிய க்னடடபால ஒரு கருடமகம் தததாஙக்கிறது. அதனடயல திருடவலநாதர,
அன்றிலருிநது பனன்றவனர, டவணமானால பனனிடமெம் என்ற வனரயும் மாிறாதவர. ு ததனனில அவர
எப்பவும் ஊனம.
சில சமயஙகளில மனலயுச்சியல கானலக்க்ம் மானலக்க்ம் கூட விநேதியாசம் தததரியாது.
அன்ததிறாரு நாள் மானல...
சுவாமிக்க் ்ராட்டய பின் க்ருக்கள் க்ன்றின் மற்பிறநேதில ததபான்னரளினயப் பறிக்கச் ததசன்றிருிநத சமயம்,
சிநததி சிநததியாக எழ்ததணயும் தழ்ணீரும் பூசி வழிிநது நாளுக்க் நாள் புபு பப்புபு லஙகநேதின்
மழ்னட வழைவழைப்பில என் மனனதக் ததகாடுநேதிருக்னகயல, என் பக்கநேதில ் ன்ிறவள் சட்ததடன்ற கடழை
விழுிநது சுவாமிக்க் நமவகரிநேது எழுிநது ் ன்ிறாள்.
”பனிநத ் மிஷம் ் னனநேதுக் ததகாழ்டு ் திடீததரன்ற டவழ்டக்ததகாழ்டதததன்ன?” என்ற டகட்டடன்.
அிநதி ஒளிச்சாயஙகளின் எதிரபாராத டதா்கவு தாடனா என அவள் ததநற்றி, கன்னஙகள் திடீததரனச்
ததசடவலாகவிட்டன.
”நான் டவழ்டழ்டது பனப்படவ ததவளிச்சமாயட்டால டவழ்டழ்டது டவழ்டயபட நடிநடதறவது
எப்பட?”
அவளுனடய அிநதரஙகம் சினதிநதாற்டபால, அவள் டகாபம் அவள் க்ரல கடுப்பில தததரிிநதது. என் டகள்வி
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அவளுக்க் அபசக்னமா்கப் பட்டடதா என்னடவா? அிநத ஆநேதிரநேதில அழுது விடுவாள் டபால அவள்
கழுதடு பிதுஙகற்ற. வலது கன்னநேதில நரம்்ப  ‘பட்பட்’ என அடநேதுக் ததகாழ்டது. அிநதநே துடப்பின் மீது
னகனய னவக்கலாமா? ஆனால ஆனச அஞ்சிற்ற. விரல நுனிகள், டரனககளின் கழிப்டப உள்
சுருஙகவிடும்டபால, விரலநுனிகளில ஆயரம்  ‘ஜி்வுகள்’ க்வியழுநேதன.
உள்ளூர உணரிநதும் ஒருவருக்ததகாருவர ததவளியட்டுக் ததகாள்ு அஞ்சி பனருவரும் அவர சன்னிதானநேதில
படும் டவதனன கழ்டு திருடவலநாதரின் உள்ுநேதில மிளிரும் க்ஞ்சிரிப்்ப அவர மழ்னட வனர ஒளி
ீழசுகன்ிறது. கலலன் உருழ்னடயல மழ்னடததயன்றம் முகததமன்றம் ு து கழ்டடாம்? காலம்காலம்
கற்பாிநத காலமா்க அவர மட்டும் அறிிநது பனது டபான்ிற எழ்ணற்ிற ஆநேம ஆஹுதிகளின் டதனனடதாடன
அவடர!
பிநேதநேதின் உச்சம்
டதன்க்டநேத நரி
்பன்னனகயாடலடய அழிநேது
்பன்னனகயாடலடய ஆக்க
்பன்னனகயாடலடய ஆக
்பன்னனக மன்னன்.
ஆழ்டவும் ஒரு ஆணி மாழ்ட்யடன.
----------------
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வழியல, கழைனிக்கட்டல, ஒரு ு ற்ிறம் பனனிறக்கன்ிறது. கணற்ற விளிம்்பக்க்டமல ஒரு தனலப்பா மட்டும்
தததரிகன்ிறது. டமடல ு ற்ிறக்டகாலன் பனரு நுனியெம் பனருவர ு றி பனிறஙக ஒருவனரததயாருவர ஓயாமல
டதட ஒருவனரததயாருவர அனடயாமல மாறிமாறி வருகன்ிறனர. கடழை சால கவி்திநததும்
கணற்னிறததயாட்டய கலமுகவா்க வழி  ஜலம்  ஜல ஜல சலசல அனலகள் துள்ளிக் க்திநேதுநே திரிிநதுததகாழ்டு,
நுனரநேதுக் ததகாழ்டு, சுழிநேதுக் ததகாழ்டு தததறிநேதுக் ததகாழ்டு டகளிக்னகயாடக் ததகாழ்டு பா்கிநது சரிிநது
பரவி சிற்ிறருவிகள் பிரிிநது பச்னசப்படசல பயரக் காலகளில க்றக்றததவன உருவி ஓடுகன்ிறன.
தநேதளிக்க்ம் தராசுடபால டமடல பனருவர மிதிப்பில ு ற்ிறக்டகால வானனக் க்றி பழைக்ம் அம்்ப டபால ் னல
ததகாள்ுாது ு றி பனிறஙக்கிறது.
சாவிநேரிக்க் பனதததலலாம் ்பதிது. னவநேத விழிமாிறாது பாரக்கிறாள். வழ்ட, பானதயன் டமடு பள்ுஙகளில
க்டகாரன்டபால தள்ுாடச் ததசலகிறது.
சின்னஞ்சிற சிட்டுக் க்ருவி - உடல பூரா ்லனமக் கறப்்ப, ூக்க் சிவப்்ப, வால ்ும். ததசாலலாமடல
ீழஙக ததவடநேதுவிடப் டபாக்ம் ரஹவயம் டபால மார முட்டக் ததகாழ்டு ்பதருக்க்ப் ்பதர, ததசடக்க்ச் ததசட,
மலருக்க் மலர தததாட்டுநே தன் ரஹவயம் ததசாலல, தன்னனப் டபால ஒன்னிற - பனலனல, எனதடயும்
ஒன்னிறநே டதடப் பிறக்கன்ிறது. கூடடவ என் மனம் பனருப்்பக் ததகாள்ுாமல தவிக்கிறது.
்பது பனடநேனதக் காணம் வியப்னபக் காட்டெம் பனழைய பனடம், பழைகன பனடம் திரும்்பம் உள்ுக் குரச்சி
தாஙக முடயவிலனல. டதஙகவிட்ட ் னனவுகள் ததகாிநதளிப்்ப கழ்டு உணரச்சிகள் ஒருஙடக அழுநேதும்
் னல முற்றிெம் பனன்பம் என்ற ததசாலவதற்கலனல. திரும்பிடய விநதிருக்க டவழ்டாடமா? என்ற கூட
சிநேதம் சலக்கிறது. ஆயும் ஒரு எழ்ணம், ஒடர எழ்ணம் - ்ரநேதுப் டபான சாம்பெள் பனநேதனன நாள்
்பனதிநது ஒளிிநதிருிநதது ஒரு ததபாறி, ் னனவின் காற்றவாக்கல பற்றிக் ததகாழ்டு மிறதியன் சருக்கனு
எரிநேது ஜ்வானலயாக்க என்னனநே தன்முன் உிநதிநே தள்ளிச் ததசலகிறது. நாும் பற்றி எரிகடிறன். ஒன்ற
கழ்டடன். எதுவுடம மிறப்பதற்கலனல. எலலாடம ஒளிமனிறவில பாயச் சமயம் பாரநேதிருப்பனவடய.
பனப்டபாது சக்ிநதனல எப்படயருப்பாள்?
ஆனால அவள் மிறிநதால என்ன, ் னனவில னவநேதுக் ததகாழ்டருிநதால என்ன? அதனால நாஙகள்
அனடயப் டபாக்ம் பயன் என்ன? அவள் என்னன மிறிநதாெம் அவனுக் க்ற்ிறம்கூிற எனக்ததகன்ன வா்க
பனருக்கிறது? ஆனால பனப்பட ஒருதரம் மனம் தனக்க்ப் ்பநேதி ததசான்னாெம், மறகணடம தறிதததறிநேதுப்
்பநேதினயயும் தன்ுடன் பனழுநேதுக் ததகாழ்டு, ததசன்ற டபான வருடஙகளின் கல, முள், டமடு பள்ுஙகளில
விழுிநதடநேது ஓடுகிறது. ததநற்றியல டவரனவ ததகாப்்பளிக்கிறது. அசதியல வழ்டயல தனல சா்கக்கடிறன்.
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சக்க், உனக்க்ம் எனக்க்ம் பனனடடய பநேது வயதிருக்க்மா? சக்க், உனக்க் ் னனவிருக்கா? ஒரு சமயம்
பக்கநேதருக்க் உன் அப்பாடவாடு கிநதசஷ்ட ூரசம்மாரநேதுக்க்ப் டபாயருிநடதாடம! அதாழ்ட,
சுவாமினயக் னகயும் கானலயும் முறிநேது, விலனலயும் அம்னபயும் ததகாடுநேது அலஙகாரம் பழ்ண உன்
அப்பானவ அனழைநேதிருிநதாரகடு! கூட்டம் முழி பிதுஙகயது. வாணம், சாமி  ‘னஸட’லருிநது கயற டமடல
சீறி விநததும் ூரன் தனலனய மாநேதரது உனக்க்நே தததரியலடலன்ு அழுனதடய! அப்டபா கூட்டநேதில
உன்னனநே டதாள் டமடல தக்கழ்டு ் ன்டனடன, உனக்க் ் னனவிருக்கா? அப்டபா ் பாவானடயும்
ததசாக்காயும் தான் அணிஞ்சிருிநடத. சின்னப்ததபாழ்ண. எட்டு வயடசா பநேது வயடசா, என் தனலமயனரக்
ததகாநேதாப் பிடச்சுழ்டு என் டதாள்டமடல உட்காரிநதுழ்டு டவடக்னக பாரநேனதடய, நான் கூட மயனரப்
பிடச்சு உெக்காடதடன்ு கநேதிடனடன உனக்க் ் னனவிருக்கா?
அம்பி! உனக்க் ் னனவிருக்கா? அன்னி ஒருநாள் நவராநேரி டபாது  ‘நக்டமாமு’ நன்னா பாடடனன்ு
அம்மா உன்னிடம் என்னன அிநதப் பாட்னடக் கநேதுக்கச் ததசான்னாடு! ்யும் கநேதுக் ததகாடுநேதிடய! அம்பி,
என்னதான் பனருிநதாெம் உனக்க் நலல க்ரல. என்னதான் கட்டுப் டபாட்டாெம் உன் பாட்டு எனக்க்
வருமா? பனருிநதாெம் எனக்க்நே தாும் தப்பிப் டபாச்சுன்ு என் தததானடயடல பட்டுு ஒழ்ண
ததவச்னசடய! நான் அழுதுட்டடன். அப்டபா நான் ததபரியவுாகலடல. பாவானட ததசாக்காயல சின்னப்
ததபாழ்ணதான். ் கூட அப்்பிறம்  ‘அழைாடதட அழைாடதட’ன்ு சமாதானம் பழ்ணினனடய, எனக்க்ப் ்படச்ச
்பளிப்்பமிட்டா்க வாஙகக் ததகாடுநேதிடய! ‘அம்மாகட்டட ததசாலலாடத’ன்ு ததகஞ்சினனடய! நான்
ததசாலெடவனாடா அம்பி! ஆனால அட வலச்சால அழைாமல பனருக்க முடயுமா?
சக்க், அடுநேதாப்டபாடலடய ் ததபரியவுாயட்டட.
அம்பி ் நாெ நானுக்க் தினகப்பூழ்டு மிதிச்ச மாதிரி ஊனமக் காயம்பட்ட மாதிரி, வாயனடச்சுப் டபா்க
கழ்ணாடல என்னனநே டதடநேடதடநே தவிச்சுட்டுப் டபானனடய! எனக்க் மனிறப்்ப கட்டயருிநத ஓனலநே
தடுக்கன் பின்னாலருிநது பாரநேடதன். உன்னனப் பாரக்க ஒரு பக்கம் சிரிப்பா விநதது, ஒரு பக்கம்
பரிதாபமாயருிநதது. ஆனால அதுக்கப்்பிறம் எனக்டக ு க்கம் பிடச்சுப்டபாச்சு அம்பி. அம்மா சட்ட திட்டம்
பழ்ணிப்பிட்டா. ‘் பனனிடமல யாடராடும் பனஷ்டப்பட டபசிழ்டு கூநேதடக்கப்படாது. உன் பனஷ்டநேதுக்க்க்
கூடநேதுக்க் வாசலடல விநது ் க்கப்படாது’ன்ு. திடீரதிடீரு ் னனக்காத சமயநேதில, எதிரபாராத
பனடநேதில, எதிடர, பின்னாலருிநது, பக்கநேதிலருிநது அம்மா ்பனதயல காக்க்ம் பூதம்டபால திடீரதிடீரு
முனுக்கிறப்டபா  ‘பகர பகர’ு வயநேனதச் சுருட்டிறது. க்நேதமிலலாத பனடநேதில என்ன க்நேதம்
பழ்ணிடனடனான்ு சதா திகல; ீழடு  ஜயலாயடுநேது. ீழததடன்ன, பனிநதப் பரிநத பூமினயடய அம்மா
சுவனரப் டபாட்டு வனுச்சுப்பிட்டாள். என்னடவா பாதி ்பரிஞ்சதும் ்பரியாததுமா ு டதா ததசாலிறா.
‘ததபாழ்னணப் ததபநேதுட்டடடன! உனக்ததகன்ன, உன் டவனு விநததும் வயநேனத விட்டுக் கழிஞ்சுட்டட. ்
விட்ட பனடநேதில ததநருப்னப ததவச்சுக் கட்டழ்டருக்டகடன!’ என்கிறாள்.
அப்்பிறம் அப்பா, ‘பனதததன்ன? அம்பி நம்மாநேதுப் னபயன்! க்ழைிநனதகனு பனப்பட ஹம்பச்சா என்னதான்
ஆிறது? எஙடக தான் டபாிறது? உன் அமுனலப் பாரநேதால நாடன என் ததபழ்டணாடு டபச முடயாது
டபாலருக்டக!’ன்ு ஒருநாள் பனனரச்சல டபாட்டப்்பிறம்தான் அம்மா சநேடத அடஙகனாள். அப்்பிறம்
அவளுக்க்ம் தள்ுலடல. டகாவில டவனலயடல பாதி அப்பாவுக்க் ஒநேதானசயா நாடன பழ்ிற ் னலனம
விநதப்்பிறம்  ‘உனக்க் ்தான் காவல’ு ததசாலலடய விட்டுட்டாள்.
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‘எலலாடம முடிநதவனரக்க்ம் தான்!’
‘என்ன டகல பழ்ிறயா?’
‘டகலயலனல. உழ்னமடய அதுதாடன! எலலாம் முடிநத வனரக்க்ம்தான்.’
‘அம்பி அப்்பிறம் உனக்க் ் னனவிருக்கா?’
‘சக்க் உனக்க் ் னனவிருக்கா?’
மாறிமாறி
நாடன அம்பி
நாடன சக்க்
வா்கவிட்டுப் டபசாத பானஷயல
மனம்விட்டு ஒருவருக்ததகாருவர எழ்ணியதா்க எழ்ணிக் ததகாழ்ட எழ்ணஙகனு எழ்ணி எழ்ணி
் னனவின் சுவடுகளில ் னனனவப் ததபாருிநதி னவநேதுப் பாரநேதுக் ததகாள்வது தவிர டவததிறன்ன ததச்கய
முடகிறது?
பனப்டபா சக்க் எப்படயருப்பாள்?
ராகம், தாும், பலலவி.
பததனி ் ததம ஸமகஸ
சக்க் எப்படயருப்பாள்?
‘ததலாடக்’  ‘ததலாடக்’  ‘ததலாடக்’ - பனடதா வழ்ட அக்ரஹாரநேதின் முனன திரும்பிவிட்டது. அக்ரஹாரமாம்!
அிநத நாளிடலடய நாெ ீழடுகளில ூண பா்த. பனப்டபா நாலாவது நடு ீழடு க்ருக்கள் ீழட்டுக்க்ம்
தள்ுானம விநதுவிட்டது. ஒற்னிறக்காலல ததநாழ்டக் ததகாழ்டு ் ற்கிறது.
ததநாழ்ட க்ருக்கள் ீழடு ததநாழ்ட ீழடு.
பனப்டபா சக்க் எப்பட பனருப்பாள்?
உடல ஒரு கூடு எனில பனதயம் அதனில க்ருவி. திடீர திடீர திகலதிகல தததாழ்னடவனர பிறிநது பிறிநது
மாரநேதட்டல விழுிநது விழுிநது எழுனகயல அட வயற பகரபகர - அதன் சிிறக்களின் படபடப்்ப என்
ததநஞ்சின் துடதுடப்்ப. க்ருவி ததகாநேது ததகாநேதததனக் ததகாநேதிக் ததகாநேதிடய மாரச் சுவரகள் பிுிநது விடும்
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டபால வல விழ் விழ் விழ் - ஒரு னகயால மாரனப அழுநேதிக் ததகாழ்டட வழ்டனய விட்டிறஙக்கடிறன்.
வாசற்கதவு ூடயருக்கிறது. அிநதக் காலநேதுநே டதக்க். சுவர விட்டுக் ததகாடுநேதுவிட்டாெம் அது பனன்ும்
விட்டுக் ததகாடுக்கவிலனல. பலலருக்க்டமா யலனலடயா விசுவாசம் மாிறாமல ் னலவாசனலக் க்விக்
ததகாழ்டருக்கிறது. நடுச்சட்டநேதில முழு முழியாகப் பிநேதனுக் க்மி்தகள்.
பனப்டபா சக்க் எப்படயருப்பாள்?
் தமா ் தம்மா ் தம்ம்ம்ம் - ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
ததசவிடயாரம் ரஙகாரம் ்பவனநேனதடய வனுநேத ஓஙகாரம் பனதிலருிநது பனிநத ் யமனநேதுள் எநேதனன சக்க்
எநேதனன  ‘நான்’ எநேதனன சாவிநேரி எநேதனன எநேதனன - ஆனால சக்க்வின் வவரவதாஙகனுப் பற்றி எதுவும் ததசாலவதற்கலனல. கதவு திிறிநததும் “அம்பி
விநனதயா?” என்ற ஒடர விளிப்பில, கூடநேதில சிதறிக் கடக்க்ம் ததபரும் க்ப்னபகனு ஒடர னகீழச்சில
ஒதுக்கநே தள்ளுவதுடபால பனநேதனன வருடஙகளின் டகாடுகனு அிநதநே தருண மகனமயல ஒடர கணநேதில
அழிநேதுவிடுவாள்.
கதவு திிறக்கிறது. கூடடவ கழ்கழ் என் பனதயநேதிெம் ஒரு நாடன சரியலனல. எனக்டக தததரிகிறது. நான் க்டநேததிலனல. ஆனால அனர டபானதயல பனருக்கடிறன்.
ததநஞ்சிற்க்ள் பூக்கள் ததகாநேதுக் ததகாநேதா்கக் க்ெஙக, ஒரு கனு அனசகிறது; உள்ததுலலாம்  ‘கம்’ சக்க் ஆமாம், சக்க்டவதான்!
But my God! நான் கரடமனலனய விட்டட டபாகவிலனலயா? பனதுவனர எனக்க் டநரிநததததலலாம்
ததவறம் கனவு தானா? மனிதன் பிிறவிததயடுநேது வா்தடவாடு உிறவாட பனிறிநது டபாம் வனர ஒரு  ஜன்மா
பூராடவ கனவா்கக் கழ்டு விழிநேது எழுிநதும் விட முடயும் என்பது உழ்னமதானா? அப்பட ஆயன் எது
கனவு? பனதுவனர கழ்டதா, அலல பனப்டபா காழ்பதா?
பனலனலடயல சக்க்மட்டல உருமாிறா மாரக்கழ்ட ரஹவயம் எப்படக் கழ்டாள்? வயது பனவளுக்க்
மட்டும் நான் விட்டுப் டபான சமயநேதிடலடய எப்பட உனிறிநது டபாயற்ற? கனவு என்பதததன்ன? விழிப்்ப
என்பதததன்ன?
நாடம சரியாயலனல. என்ுனடய பனப்டபானதய ் னலயல டகாடுகள் கனலிநதிருிநதன.
“சக்க்!”
அவள் ததபயர என் ததநற்றி நரம்்பகளில ்பனடநேது, என் கழ்களில உருவாயற்டிறா என்னடவா வாரநேனதயாக
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ததவளிவரவிலனல. எனக்க் நா எழைவிலனல.
ஆனால அவள் கழ்களில அனடயாுமிலனல. அன்னியனனக் காணம் தினகப்்படன், டலசான
அச்சநேதுடன், ததவட்கநேதுடன் பின்னினடிநதாள்.
அடுநேதபட என் நா கழ்ட ததசால : “அப்பா?”
“அப்பா டகாவிெக்க்ப் டபாயருக்கா.”
“அபிதா! வாசலடல யாரு?” உள்ளிருிநது ஒரு ததபழ் க்ரல. ததவளி ஆனு உள்ளிருிநடத டமாப்பங கழ்ட
க்ரல. சற்ற உரநேதழ்டம் தான்.
“யாடரா அப்பானவநே டதடழ்டு விநதிருக்கா.”
ல்ரக்னகனயநே தனலப்பில துனடநேதபட ஒரு மாது உள்ளிருிநது விநதாள். வாட்ட சாட்டமான டதகம்.
கழ்டதும் கழ்னணச் சட்ததடன உறநேதுவது கன்னநேதில ததபரிய மற. என்னனப் பாரநேததும் டமலாக்னகநே
டதாள்டமல பனழுநேதுக் ததகாள்ு முயன்ிறாள். ஆனால அிநத நாஸுக்கான ஸாஹஸம் அிநதநே டதகவாக்க்க்
ஒ்வவிலனல. அமரிக்னகயன் அனடயாுமாயலனல. மிறிநது டபானனத ் னனவுபடுநேதிக் ததகாள்ளும்
னசனகயா்கநேதான் அனமிநதது.
“வாஙடகா! ்ஙக யாரு. தததரியலலடய!”
“ததநாழ்ட க்ருக்கள்...” என் க்ரல தடுமாறிற்ற.
“அவர காலம் ஆயடுநேடத!”
“மாமி?”
“எிநத மாமி? மாமியாரா? நான் வரநேதுக்க் முன்னாடலடய அவர சுமஙகலயா டபாயட்டாடர!”
எனக்க்க் கழ்கள் பனருழ்டன. திடீததரன டவனுயல அவதமனம் படரிநது விட்டாற்டபால டதான்றிற்ற.
“அப்படன்னா - அப்படன்னா - சக்க்?” என் எதிடர தாவணியன் ததகாடுக்க் நுனினய விரலகளினினடடய
திருகக் ததகாழ்டு ் ன்ிற சக்க்னவப் பாரநேது மலர மலர விழிநேடதன்.
அிநத வதிரயன் கன்னநேது மற திடீததரன சிலரநேதுக் ததகாழ்டு பனன்ும் ததபரிதானாற்டபால
எனக்க்ப்பட்டது.
“்ஙகள் ு டதடதா பனழைய டபததரலலாம் ததசாலடிறள். ததவளியடலடய ் க்கடிறடு உள்டு வாஙடகாடுன்!
வாசலல வழ்ட ் க்கிறடத! மாமியும் விநதிருக்காுா? யாராயருிநதாெம் உள்டு வாஙடகா... ததநாழ்ட
க்ருக்கள் ீழடு பனதுதான்... அபிதா ் டபா்க அப்பானவ அனழைச்சுழ்டு வா. டபட்னடப் பிள்னுயாருக்க்
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சாயஙகாலம் தழ்ணி ததகாட்டக்கலாம்ு ததசாலெ...”
பனப்டபாது எனக்க்ப் ்பரிிநதது. எது கனவு எது நனவு என்ற. பூமி, தாும் சுழைன்ற ததகாழ்டு ூரியனனயும்
சுற்றி வருகிறதததன்ற. அதன் டகாுநேதில ூரிய ஒளியும் ததவப்பமும் பட்டு, பட்ட பனடம் பகல, மற்ிற பனடம்
பனரவு என பனரவும் பகெம் மாறி மாறி வரும் வினுவா்க, விநேது, கா்க, கனி, வயது, வடயாதிகம், பிிறப்்ப,
வா்தவு, தா்தவு, பிரிவு, சாவு, விதி, வினனததயன, ் க்தச்சியா்க மாறிய வழ்ணம், ் யதி, ‘எனக்க்’,
‘உனக்க்’ என பனரக்கம் பாரக்காமல, தனக்டக பனரக்கம் பாரக்க பனயலாது, தன்னனநே தாடன துரநேதி
வருகிறதததன்ற.
சாமான்கனு பனிறக்கவிட்டு, ‘காப்பி’ என்ிற டபரில ூடா்கக் க்டநேத பின்னர, சாவிநேரிக்க் மழ்னடயட
க்னிறிநது சற்றநே தனலதக்கநே தன்னனச் சுற்றிப் பாரக்க முடிநததும், மழ் தனரயும் அதில அஙகஙடக
க்ழிகளும், சில பனடஙகளில தனலயலடக்கநே தனழைநேதுவிட்ட கூனரயும், கூடநேது ூனலயல க்திரா்க
பனடநேனத அனடநேதுக் ததகாழ்டு பனருட்டடநேது ் ன்ிற க்திர - (அதில ு டதும் பனருக்டகா?) - சுவரில
ததசம்மழ்ணில வனரிநது வருடக்கணக்கல டமலருிநது அழுக்க் மனழை  ஜலம் ஒழுகக் கனரிநத வரலஷ்மிக்
கலசவடவம். டமடல பரழ்கள் அனடசலல பகலடலடய பயமற்ற வினுயாடும் எலகள், - ீழட்டல
பனப்டபாது பாதிக்க்டமல வானம் பாரக்கிறது - சுவரகளில பாசி, திட்டுநே திட்டா்கப் படரிநது அதில
காுாும் நா்கக்க்னடயும் விருநேதி. ீழட்டல உருப்படயாப் ்பிறாக்கூழ்டு டபால ீழட்டன் ஒடர அனிறயல,
உனடிநத பீடரா, ்பளிப்பானன, னதயல பனனலக்கட்டு, கழ்டான்முழ்டான்களின் நடுடவ உனிறகழிிநது,
எழ்ததண்கச் சிக்க்ப்பிடநேது கட்டயும் முட்டயுமா்கப் பஞ்சு கட்டப்டபான தனலயனணகள், கழிிநத பா்க,
ஓனலநே தடுக்க், பல நாள் ஓதநேதின் வானட... பனிநத உலகநேனத பனதற்க் முன் சாவிநேரி எஙக்
பாரநேதிருக்கிறாள்?
மாமி பிறிநது பிறிநது டவனல ததச்ககிறாள். ்பழைக்கனடக்க்ப் டபாவதும் ததகாநேதமலலனய உருவிக்ததகாழ்டு
வருவதும் - மிறிநதாற்டபால திரும்பவும் க்ழ்டு க்ழ்ததடன க்ெஙகக்க்ெஙக ஓடப்டபா்க பனரழ்டு
பீரக்கஙகா்ககனுப் பறிநேது வருவதும், பனனடயனடடய வாசற்பக்கம் டபா்க அஙடக யார பனருக்கிறாரகடுா
பனலனலடயா - “ு  அஞ்சனல! ு  அழைகம்டம! ு  பாஞ்சாடல!” என்ற ு டதடதா டபரகனு உரக்கக் கூவுவதும்
- (தயருக்க்ப் டபாெம்!) - “ு ன் பனிநதப் பிராம்மணனன பனன்ும் காடணாம்? ஊசியும் தட்டாும்
உருழ்டடாடப் டபாயட்டான்ு அனழைச்சுழ்டு வரப்டபானனதயும் அட்ததரவ காணலடல!” என்ற
அஙகலா்கப்பதும்...
அவள் கணவன் தான் என்னன முன்னால அனடயாும் கழ்டுததகாழ்டான். அவடனாடு டபச்சு தததாடுநேத
பின்னர எனக்க்ம் ஞாபகம் விநதது. அிநத நாளில பனிநத ீழட்டுக்க் பனரழ்டு அலலது ூண மாதஙகளுக்க்
ஒரு முனிற னஸக்களில விநது ஓரிருடவனு தஙகவிட்டுப் டபாவான். ததநாழ்ட க்ருக்களுக்க் ஒன்றவிட்ட
- “பனலனல, எட்டு விட்டு எட்டவிட்ட (பனது அவர பானஷ) - மருமான். எஙகள் க்லடம நசிநேத க்லம்
என்பதற்க் பனிநதப் னபயும் ஒரு அநேதாக” என்ற உடடன ஒரு கனத ததசாலவார.
பனவுக்க்ம் வரக்க அனடயாும் முற்றிெம் விட்டுப் டபாகாமல, ூக்கன் ததமாழ்னணயல, கழ்களில
ஆழைமான க்ழியல (பனரழ்டு முட்னட எழ்ததண்க விட்டு ஒரு திரி ு ற்ிறலாம்), கானலச் சற்ற சா்கநேத
நனடயல, அவன் மாமா சாயல பனவுக்க்ம் அடநேதது.
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“டபாகப் டபாக மாமாவால ஒழ்ணடம முடயலடல. மாமியும் முிநதிழ்டுட்டப்்பிறம் பனருக்கிற ஒரு
கழ்ணம் அவிஞ்சு டபாச்சு. ீழட்டுக்க்ள்டுடய நடமாட்டம் சுவனரநே தததாட்டு தனணநே தததாட்டுநே
தனரனயநே தடவிநேதான். பனிநதநே திருடவலநாதர தனலயடல தழ்ணினயக் ததகாட்டவும் முடயலடலன்னா
அவர, ‘பனிநதா சரக்கனரயா எழ்ணிக்டகா’ன்ு மழ்னண அள்ளிநேதான் வாயல டபாடிறார. எனக்க் ஆள்
அுப்பி என்னனடய ீழட்டடாடு ததவச்சுழ்டுட்டார. ீழட்னட விட்டு ஓடன னபயன் முகம் எப்படவா
மிறிநது டபாச்சு. வயசு ஆக ஆக, ் னனவு சுழைலச் சுழைல, அவன் டபரும் மிறிநது டபாச்சு. ஆனால ்ஙகடு
ததசாலெஙடகா, பனிநத மாதிரிப் பிள்னு ் னனவு பனருிநதும் ஒழ்ணதான் மிறிநதும் ஒழ்ணதான். ஆனால
உஙகனுப் பநேதி அடக்கட ததசாலெவார: ‘நான் ு தாவது டபசினால அனதக் டகட்க அிநதப் னபயனாவது
பனருிநதான். அவும் காடணாம்’ு.”
“அவர ததசாநேதுக்ததகலலாம் நான் தான் வாரிசு. அவர ததசாநேது என்ன, எ்வுவுன்ு உஙகளுக்க்நே
தததரியாததலல...” ீழடு முழுதும் ஒரு னகயால வனுநேது உள்ுஙனகனய விரிநேதுச் சிரிநேதான். ்பனகிநதது.
க்த வரினசயல பனரழ்டு பற்கள் ஓட்னட.
“வசனம் ததசாலெவா, ‘பிராம்மணன் தனலயல சிவலஙகநேனதக் கட்டன மாதிரி’ன்ு. மாமா அப்பட்டமா
அப்படடய ் னிறடவநேதிப்பிட்டார. திருடவலநாதர என் கழுநேதுடல உட்காரிநது நசுக்கழ்டருக்கார. நான்
மட்டும் தனியாயருிநடதன்னா தனிக்காட்டு ரா ஜா. பனஙடக எனக்ததகன்ன டவனல? பிடரிவனர முட,
தததாப்்பள் மட்டும் தாட மீனச வுரநேதுழ்டு, காஷாயம் உடுநேதி வடக்டக எஙடகும் கஙனகக் கனரயல
உட்காரிநது  ‘பம்பம் மஹ்டத்’ - டவததிறாழ்ணம் தததரிய டவழ்டாம் - ததசாலல விபூதி க்ஙக்மம் பிடச்சுக்
ததகாடுநேடதன்னா - மிச்சப்பலனலயும் தட்டட்டு அநேதனனயும் தஙகப் பலலாக் கட்டப்டபன்...”
(மனிதுக்க் ஆனச எப்படததயலலாம் டபசுகிறது!)
“... அஙகருிநது வழி தப்பிப் டபானாப் டபால பனிநதப் பக்கம் ஒரு ஒரு சமயம் பரடதசி வராடன, நம்நாட்டு
ஆழ்ட டபால வநேதக்காச்சியாவா பனருக்கான்? எழ்ததண்கக் க்டநேதிலருிநது பிடுஙகன மாதிரி - பனடுப்பா
அது! முநேதின ஆலமரநேதின் அடமரம். பனிநதப் பக்கம் அிநதப் பக்கமும் ததரழ்டு டபர அனணச்சாெம்
எதிருக்ததகதிர னகதததாடாது. ‘பம்பம் மஹ்டத்’ என்கிறான். ு ப்பம் விடிறமாதிரி. அடநே தததாழ்னடயல,
மனலனயக் க்னடஞ்சு ரயல ஓடரது. அதிடல ு றிழ்டட திரும்பவும் அவன் ஊரபாரக்கப் டபா்கச்
டசரிநதுடலாம். பனவன்கள் எலலாம் ு ன் பனிநத க்ஷாமபூமிக்க் வரான்கள்...?”
பனிநத முஷன் சம்பிநதா சம்பிநதமிலலாமல என்னடவா டபநேதிழ்டட டபாிறாடன. பனிநத ப்ரதாபததமலலம்
பனவனன எவன் டகட்டான்? என் நாவில மிநதிரம்டபால ஒரு நாமம் துடநேதது. ததவளிப்பட்டால அதன் நயம்
உடடன ததபாரிிநதுடபாம். உள்ளிருிநதால, நான் ததவடநேது விடுடவன். அ்வுவு நுட்பமான,
டவதகமிநநேரம், டவதனாமிநநேரம்.
என் டவதனன தததரிிநதுதான் டவணததமன்டிற என்னன வனத ததச்ககிறானா? அலல - எலலாம் தான் ததவட்ட
ததவளிச்சமாயருக்கிறடத. அவன் ததசாலல நான் தததரிிநது ததகாள்ு என்ன பனருக்கிறது என்ற ததசாலலாமடல
விடுகிறானா? பனரு மலலரகள் சமயம் பாரநேது ஒருவுடன் ஒருவன் டமாதிக் கட்டப்பிடப்பதற்க் முன்,
டகாதாவில ஒருவனரததயாருவர வனுய வருகடிறாம்.

31

பரிசு?
அவன் அுபவிநேது அவனிடமிருிநது பிறிநது டபாயாச்சு.
என் ததநஞ்சுகள் பிறிநது தவிக்கிறது.
“பனனல டபாட்டாச்சு!”
கணீததரன அவன் மனனவியன் க்ரல சமயநேனதக் கனலக்கிறது.
------------
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அபிதா - 4

மநேதியான்னம் மாமா ீழட்டுக்க். கழ்ணில பட்டதததலலாம் ்பதுமுகஙகள். எஙகனுப் பாரநேது மிருமிரு
விழிக்கன்ிறன. ் யாயம் தாடன! பிள்னுகளுக்ததகலலாம் ததபழ்டுகள் விநதுவிட்டாரகள். ஆளுக்ததகாரு
க்டும்பமாகப் ததபருக விட்டது. ீழடு, ீழடா அது - ‘ட ஜ ட ஜ’ன்ு பனனடவிடாத பனனரச்சல.
மாமிதான் - அன்ற கழ்டடமனிக்க் அழிவிலனல. சுக்கஙகாயா வற்றி, சதாயுசுக்க்க் க்னிறவற்ிறவுாகநே
டதான்றகிறாள். ததநற்றிக் க்ஙக்மம்தான் அழிிநது டபாயற்டிற அன்றி, தனலயல ஒரு மயர கூட
நனரக்கவிலனல. ததநற்றியல ஒரு வரிகூட டகாடவிலனல. சில டபர ராசி அப்பட.  ஜலம் பாயப் பாய,
கூழைாஙகள் பனன்ும் வழை வழை...
“யாரது அம்பியா? என்னடா உயடராடுதானிருக்னகயா, ததசநேதுப் டபாயட்னடயா? உருடவ தததரியலலடய!
நாட்டுப் ததபழ்டண வாடயம்மா! நமவகாரம் பழ்ணிறயா, பழ்ண பழ்ண - அப்படயலடல திக்க்
பனதுதான் கழைக்க் - டதாடுாடு தால தததாஙகநே தததாஙகக் கட்டழ்டு பதினாறம் ததபநேது - பதினாறம்
ததபநேதுடாடத, நான் ததசான்டனடனன்ு, நாள் பனருக்கிற பனருப்்படல! என்ன ஒழ்ணடம காடணாடம,
னகப்பிள்னுடயும் அனழைச்சுழ்டு வரப்படாடதா? என்ன சிரிக்கடிற, என்ன முழிக்கடிற? ஒழ்ணக்க்க்
கூட வழியலனலயா? ்ஙகடுதான் ஒருநேதருக்ததகாருநேதர எச்சிலா? சரி, பிராப்தம் அப்படயருிநதால ்யும்
நாும் என்ன பழ்ிறது? கனடக்காரனாவது ததகாசிர டபாடிறான். கடவுள் எனடக்க்டமல பனம்மி கூட
மாட்டடன்கிறான். தவிட்னடயும் தஙகநே தராசில தான் ் றப்டபன்கிறான். ஆனால டயாகமும் பனப்டபா
தவிட்டுக்க்நேதான் அடக்கிறது. பனஙடகதான் பாரக்கனிறடய, வதவதன்ு, டபாதாதா? வாடா பசஙகுா,
உஙகள் மாமாடா, மாமிடா, நமவகாரம் பழ்ணஙடகா! உஙகள் நமவகாரஙகளும் கூலக்க்நேதாடன! உஙகள்
்பது மாமி என்ததனன்னடவா ததபட்டயலருிநது எடுக்கிறாடு! எடுநேதுழ்டடயருக்காடு! பிவடகாநேது
பாக்கட் பாக்கட்டா, பப்பரமிட்டு, ததசாக்காநே துணி, ரவிக்னகநே துணி - ்ஙகள் பனநேதனன டபர பனருக்டகன்ு
எப்படடா அவளுக்க்நே தததரியும்? நாள் கழிச்சு பாரக்கடிறாம்; பனதுவும் ் யாயம் தான். ஆனால
் யாயநேதுக்க்ம் எலனல உழ்டடப்பா அம்பி! அனதநே தததரிஞ்சுழ்டருக்னகயா? தததரிஞ்சிருிநதால சரி,
பனஙகருிநதபட உன் எலனல என்ததனன்ு நான் கழ்டடன்? மயர நனரச்சுப் டபானாெம் வா்தவு
பச்னசயாயருக்க்ன்ு ததவச்சுக்கடிறன், அனதநே தவிர எனக்ததகன்ன தததரியும்? நாள் கழிச்சு ஒநேதனர
ததயாருநேதர பாக்கடிறாம். ் டபான முகூரநேதம் நலலபடயா திரும்பி விநதிருக்டக, பனனதவிடநே திருப்தி
எனக்க் டவததிறன்ன டவணம்...?”
ததபரியவரகளுக்க் எப்பட பனப்பட ஒரு தீரமானம், எலலாம் தஙகள் அருள் தான் என்ற? ீழட்னட விட்டுநே
துரநேதினாெம், அது துரநேதப்பட்டவன் நன்னமக்காக அவரகள் ததச்கத தியாகம் என்ற எப்பட
் ரூபிக்கிறாரகள்? அகிநனதனயப் பஙகாக அவரகள் எடுநேதுக் ததகாழ்டபின் மிச்சமா்க எஞ்சிய அகநேனதயும்
அழிநேது விடுகிறாரகள். எப்பட அது?
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சாவிநேரிக்க் அெப்்ப. என்ுடன் அவள் வரவிலனல. நான் ீழட்னட விட்டுக் கும்்பம் டபாது டரழிநே
திழ்னணயல அவளும் மாமியும், பிரிிநதவர கூடனாற் டபால ததகாள்னு ரஹவயம் டபசிக்
ததகாழ்டருக்கிறாரகள். என்னனக் கழ்டதும் மாமி டபச்னசச் சட்ததடன்ற ் றநேதி, தததாழ்னடனயக்
கனனநேதுக் ததகாள்கிறாள். ்பன்னனக பூக்கிறாள். பனிநத வயதில, பலவரினசயும் ததவழ்னமயும், ததபா்கப்பல
டதாற்ிறது.
நான் வாசல தாழ்டயதும், மீழ்டும்  ‘கசுமுசு கசுமுசு’ எனக்க்நே தததரியும். என் மழ்னட உருள்கிறது. அிநத நாளில நான் பனருிநத பனருப்்பம் ஆடன ஆட்டமும்,
அிநத ததநாழ்ட  ‘மணியாட்ட’ ீழட்னடடய சுற்றிக் ததகாழ்டருிநததும், மாமா ்பநேதி ததசாலலப் டபா்க,
அவருக்க் நான் பனனழைநேத அக்ரமமும், நான் ீழட்னட விட்டு ஓடப் டபானதன் ூலம் என்னனடய எனக்க்
மீட்டுநே திநததும் அநேதுடன் மட்டும் அலல - என் உலகநேதின் மகநேதான ்பனதயல சாவிநேரி எனக்க்க்
கனடநேததற்டக தாஙகள் காரண பூதமாயருிநததும் பனிநத ரதியல, ததசாலபவளுக்க்ம் விஷயநேதிற்க்க் க்னிறவிலனல. டகட்பவளுக்க்ம் சுவாரவயம் மட்டு
பனலனல.
I don't care.
என்ுள் நான் காணம் ூன்யநேதில, எனக்க் னவக்க்ம் ததபரிய ூன்யநேதுள் மனிறிநது டபான சின்ன ூன்யம்.
வா்கக்கால தாழ்ட, ஐயனார டகாவில மதில திரும்பினதுடம கழ்ணக்க்க் காநேதிருப்படத டபான்ற,
சட்ததடனக் கழ்ணக்ததகட்டயவனர வயற்காடுதான். பனிநத வழிதான் நான் ஊனர விட்டு ஓட அிநத நாள்
ரயனலப் பிடக்க ஓட விநத வழி. அன்ற, கலெம் முள்ளும், கதிரகனு அறநேதபின் துருநேதிக் ததகாழ்டு
் ன்ிற கட்னடப்்பலெம் காலல ததபாநேதன. பனன்ற, முகம் திரும்பிய பனடததமலலாம் கடலா்கக் கழ்க்ளிரப்
படசர. மானலக் காற்றில, கதிரகள் ஒடர சீரா்க அஙகம் அஙகமா்க அனலவிதிரனகயல, பிரும்மாழ்டமான
உடல திரட்சியல ஒரு மாது, பூமிடய படுக்னகயா்கப் ்பரள்வது டபான்றிருக்கிறது.
தததன்ிறலன் பனதவு உடலன் டராமக்காலகளின் வழி உள்்பக்வது உணரகடிறன்.
அடதா தகரக் ததகாட்டனககள் பனரழ்டு தததரிகன்ிறன. பிிறவியன் பிரயாணம் முடயும் பனடம் தகரக்
ததகாட்டனகதான். நான் பனஙக் விட்டுப்டபான பின்னர பனநேதனன வருடஙகளில எரிிநது ்ரநேத எநேதனன
எநேதனனடயா அவதிகளில, கழ்ணக்ததகட்டாப் ததபாடப்ததபாட ஸன்னஙகள் காற்ற வாக்கல
சினதப்படுனகயனின்ற எழும்பி பூமியன் நான்க் - அலல - நாற்பதினாயரம் திக்க்களில பிறிநது
ததசலனகயல, என் டமல ஒற்றவது எது அவள் சின்னம்?
பனிநத உறநேதெக்க்ப் பதிலறப்பது டபான்ற, பிரும்மாழ்டமான அஙகநே திரட்சியல, பூமிடய
படுக்னகயா்கப் ்பரழ்ட பசுனம வடவநேதினின்ற, பிரும்மாழ்டமான ததபருூச்ததசறிிநதது. எனக்க் ு டதா
டசதி காற்றவாக்கல தவிக்கிறது... என்னனப்டபால ஒரு சின்ன உயர, உடல கூட்டனின்ற விடுபட்டு,
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அனலாக, ்பனலாகப் ்பவியுமாக, பனப்பரிநத ததவளியன் டபருயருமான பின்னர, அிநதப் பானஷ எனக்க்ப்
்பரியாதா ்பரியாதா ்பரியாதா...
வான் பாதியும் பூமியன் பாதியும் விளிம்்ப டசரிநத முழு உருட்டு பனப்பூமி. ் நேயநேவம் உக்நேத கழ்ணீரநே
துளி. அதன் ்டராட்டநேதில ஆடும் ் ழைலகள் நாம் - நம்னம நாம் என்ற ததகாழ்டதன் வினுவா்க டநரிநத
நம் வா்தவுகள் தா்தவுகள், அவதிகள், அவதியல பூநேத ் னனவுகள் - நாம் எலடலாருடம கழ்ணீரின்
் ழைலகள். பனஙக் ு டதா அற்்பதம் என்னன சாக னவநேது ் க்திநது ததகாழ்டருக்கிறது. என்ன அது?
வான்ீழச்சில டதடுகடிறன். பாரனவயன் வாள் ீழச்சில சின்னாபின்னமா்க, டமகச்சிதரகள், அிநதி ஜால
வரணஙகள் பூரிநேதுநே திக்க்நே தினகநேது ் ற்கன்ிறன. நகரகன்ிறன, வினரகன்ிறன, அனலகன்ிறன.
அநேதனனயும் ஊனமக் க்ழைிநனதகள். அனவகளின் ததத்கீழகநே தினகப்பின் கனம், என் மார்ப அழுிநதுகிறது.
அனவகளின் வாயனடநேத டவதனன டமானநேதில கூக்க்ரலடுகிறது. உணரச்சிகள், உணரவுகள்,
அநேதனனயன் ப்ரதி் தியா்க, டமானநேதின் ஒடர வா்க ஒடர க்ரல ஒடர டகள்வி ஒடர பதில பனநேதனனயன்
ஒடர க்விப்பின் ஒடர கூரப்பா்கநே திடீததரனக் கரட மனல, காற்றில ஆடும் தினரச் சீனலயல தீட்டய சிநேதிரம்
டபான்ற, கழ்ணக்க்ம் ததநஞ்சுக்க்ம் படபடநேதுக் ததகாழ்டு எழுகன்ிறது.
டமானநேதின் ூலக்டகா்பரம். எதிரமனிறகளின் பனனழைவு.
கழ்ததணதிரிடலடய க்ன்றின் பின்னணியல, டகாபக் கழ்ணா்க ஒளிக்கதிரகள் நரம்டபாடய ததச்வானம்
சட்ததடனக் டகாபநேதணிவில ம்ருதுவிடநே தததாடஙகவிட்டது.
நாததனாரு பச்டசாிநதி
நாததனாரு னபநேயம்
நாததனாரு க்ழைிநனத
எனக்க் உடடன டகாபம்
- உடடன சிரிப்்ப
காரணம் டகட்டால
காரணம் அறிடயன்
பட்டது விட்டு
நான் ததவட்கம் ததகட்டவன்
என்ற வானம் ததவட்கம் தததரிவிநேது, ததகட்ட ததவட்கநேதின் அழைக் ததகாள்கிறது.
மணவனிற மஞ்சநேதில, ்பலவி ததவறியல, பி்கநேதும் உருவியும் தானாவும் உதிரிநத மலரகள்டபால வானில
டமகஙகள் பனப்டபாது சிதறிக் கடக்கன்ிறன. பன்வுவு மகநேதான கலவி ததகாழ்ட விராட்்பருஷன்,
அவுனடய வதிர யார?
மனதில ஓவியஙகள் மாறம் டவகம், விதவிதம், உடல தாு முடயவிலனல. பனஙக் ு டதா ரஸவாதம்
என்னன சாக னவநேது டநரிநது ததகாழ்டருக்கிறது.
பனடதா பார, கரடமனல ஆட்டுமிநனத டமயும் க்ன்ிறாக மாறிவிட்டது. கழ், முகம், கால, க்ும்்ப தததரியாது
சின்னதும் ததபரிதுமா்க உடராமப்பிநதுகுாக, டமகஙகள் திரள்திருா்க ஊரகன்ிறன, உருள்கன்ிறன,
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சுருள்கன்ிறன, தயஙக்கன்ிறன, க்ன்றின்டமல தவ்தகன்ிறன, க்னழைகன்ிறன, துவள்கன்ிறன. ஒன்றிரழ்டு
ததமாட்னட வாலகள் கூட ததமாட்டு விட்டருக்கன்ிறன.
பனடதா பார, கரடமனல திடீததரனக் கிறிநதபால நுனர ததபாஙகவழியும் ததபருஙக்வனுயாக மாறிவிட்டது.
க்ன்றின் உச்சியல டமகஙகள் அப்பட அடரிநது தயததவழ்னமனயச் ததசாரிகன்ிறன, சுரக்கன்ிறன.
பாலன் கருனண, தா்கனம.
பனடதா பார, கரடமனல திடீததரனக் க்ெக்கக் க்ெக்க, பூன ஜக்க்ப் பறிநேத மலரகள் க்விிநது ்பெ்பெக்க்ம்
்பஷ்பக் க்டனல, கட்னட விரெம் பாம்்ப விரெம் மட்டும் நுனிசிநதிநேது, ஒ்ததவாரு சிநதிப்்பம் ஒரு லக்னம்,
லக்னநேதின் முநேதினர - அ்வுவு நுட்பம், அ்வுவு  ஜாக்கரனத, அ்வுவு பக்தியுடன், காம்்பக்க்
டநாகாது, ஆ்கிநதது அனவகடு அறியாது பறிநேத மலரகள், டமகஙகள் திடீததரன அ்வுவு நளினநேதில
அலரிநது விட்டன.
அனவ தமக்க்நேதாடம ு டதா கவினத ்பரிிநது ததகாழ்டருக்கன்ிறன. மானிடர மக்க். நமக்க்ப் ்பரியனவக்க்ம்
டநரம் அனவகளுக்கலனல. டதனவயுமிலனல. பூரா ்பரிிநதுததகாள்ளும் சக்தியும் பாவிகள் நமக்கலனல.
ததநகழை ததநஞ்சம், பாரக்கப் பாக்கயம், மலரக் கழ், பனடநேதவர கழ்டு ததகாழ்டடயருக்கலாம். காழ்பதும்,
கழ்டதில பனனழைவதுமன்றி கவினதயல ்பரிிநது ஆகடவழ்டயதததன்ன?
க்ன்றின்டமல ஒரு ததபரும் ்பனகமழ்டலம் டதஙக ் ற்கிறது.
பனப்டபாது பனருழ்டது டநரமா? என் கழ்குா?
டமகநேனதக் கனடயும் சாக்கல, கரடமனல காலநேனதடய கனடயும் மநேதாக மாறிவிட்டடதா? ததசவிடயாரம்
யுகஙகளின் ஓனச கனடகிறது. ததநற்றிப் ததபாட்டன் நரம்்ப மீட்டலனின்ற க்திநேதததழுிநத நாதபிநேது நான்,
என் சடலங கனுிநது அிநதரநேதில மிதிநது ததசலகடிறன். கரடமனலயா, பனது னகனல மனலயா?
னகனலமனலச் சாரலல, எிநத டலாகநேதின் எிநத ் மிநேதநேதில, ஆழ்டவன் சிந் தானநேதிடலடய ததவட்டய
எிநத டஹாம க்ழ்டநேதினின்ற எழுிநத ்பனகயது?
“ஸநேடயா ஜ்டயாதி  ஜுடஹா மிவவாஹா ஆ:
ஓம் பூரப் ்பவவஸுவவ வாஹா ஆ...”
ஆஹுதியன் மிநநேரடகாஷம் பனட, கால, தரநேனதக் க்னடிநது எட்டுவது டபான்ற ப்ரனம தட்டுகிறது.
ஆனால ததசன்ிறது, ் ற்பது, பனனி வரப்டபாவதன் டபதக் டகாடுகள், ் க்தச்சியன் ் பிநதனனகள் அழிிநத
பனிநத ் னலயல ப்ரனம எது? ்  ஜம் எது? ்பனகக் கழ்னணக் கரிக்கிறது. ஆனால கசக்கக் கழ் பனலனல,
னகயுமிலனல. அஙகம், அவயவஙகள் விழுிநது, பனிநத அசரரநேதில ப்ரக்னஞ ஒன்றதான் மிச்சம். எனக்க்
நான் சாக, என் சாக எனக்க்நே துனணததயும் சாரமும் விழுிநததும் என்னனக் க்விக் ததகாழ்ட திகல திகடல அகலா்க, என் டமல கவிிநது ததகாழ்ட முகலன் டபருருவம் தானா பனிநதப் ்பனக?
பனிநத ரதி எிநடநரம், எ்வுவுதரம் பனருிநதடதா? ஆனால டமகஙகள் தம் ததந்கதலல பனடதா உரமும்
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ஒழுஙக்ம் ததபிற ஆரம்பிநேதுவிட்டன. துகல டபாரடபாரா்கக் க்விகிறது. பனனடயனடடய  ஜரினக சுடர
விடுகிறது. உயரிநத ரகஸலலா, மடமடயாக வானில அனலகிறது. பனிநதநே தினரக்க்ப்பின், மஞ்சநேதில,
 ஜன்னலழ்னட, பலலக்கலருிநது என்னனக் கவனிப்பது யார? என் உயர, சக்தி யாவற்னிறயும் தன்
பாரனவயாடலடய உறிஞ்சி விடுவது டபாெம், தன்னனக் காட்டாது, தன்டவகம் மட்டும் குவுகாட்டும்
பனிநதப் பாரனவ யாருனடயது? ஹமவான் ்பநேரி, னஹமவதி, பரவத ரா ஜக்மாரி...
தினர பனடதா டலசா்க விலக்கிறது. ஒரு பனம்மிதான். விலக்கய விரல நுனிகளுக்க்ப்பால எடுப்பான
்பருவநேதின் வில வனுவின்க்த, பனனமயடயல, நுனிததகாடுக்கா்க வனுிநத கநேதிகனு அடுக்கா்கச்
ததசாருகனாற் டபான்ற நுனி ்ழ்டு சுருழ்ட கழ் ரப்னப மயரகளின் க்த ததவள்னு விழி டமட்டல சுழைன்ிற
கருவிழி ஒன்ற...
அடநேதததாழ்னடனயக் கழிநேதுக்ததகாழ்டு, பூமினயப் பட்னட உரிநேதாற்டபால என்னின்ற ஒருக்ரல
ீழறிட்டது.
பிிறக் டநரிநதது அறிடயன்.
மலலாிநத முகநேதில பனிநேத காற்றதான் மீழ்ட ் னனப்பின் முதல உணரவு.
கழ் திிறிநததும் விழிகளில முதல டப்கவு வானின் தழ் முழு்லம். வானின் முழு்லநேதிற்க்ம் அழ்ணாிநத
என் பாரனவக்க்ம் க்றக்டக ஓர முகம் ்பக்கன்ிறது.
சக்க்.
நான் ததசநேதுப்டபாயட்டடனா?
ஆச்சரயம், பயம் பனரழ்டும் ஒருஙடக திநத பலநேதில உதறிக்ததகாழ்டு எழுகடிறன்.
“பயிநடத டபாயட்டடன் மாமா! அதததன்ன அப்படக் கட்னடயாக் கடிநடதள்?”
முகநேனத டவட்ட நுனியால துனடநேது, கன்னநேதில க்றக்றநேத சிவப்னப மனிறக்க முயன்டிறன்.
“பாம்டபா பூச்சிடயா என்னடவா...” என்ற பனழுநேதாள். “மனலக்க் அிநதழ்னடப்பக்கம்...” னகனய
ீழசினாள். “ஒரு ததபரிய ்பநேது பனருக்க், மதில மதிலா க்ழைல விட்டுழ்டு. பனப்டபாலலாம் நான் அிநதப் பக்கம்
எட்டக்கூடப் பாக்கிறதிலனல. ஒடர பயம் - என்ன மாமா ஒரு மாதிரியா முழிக்கடிறடு! என்னன
ததநனப்பிலனலயா? கானலயல விநடதள், மானலயல மிறிநது டபாச்சா?”
“மிறக்கவிலனல” என் க்ரல டலசா்கநே தடநேதது. நான் ு மாிநத ் னலயல என்னன அவள் கழ்டுவிட்ட
டகாபம். அடக்கக் ததகாள்கடிறன். “என்ன அதற்க்ள் மிறிநதுவிடுமா? மிறக்கலாமா?”
அவள் முகம் மலரகிறது.
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“பனலடல மாமா என்னடமாடபால பனருக்டகடுன்ு டகட்டடன்.”
“எதுடபாெமிலனல. பனழைய பனடநேதில விநது ்பதிதாகப் ததபாருிநதிக் ததகாழ்டருக்கடிறன்.”
“என்ன ததசாலடிறள்?” விழிநேதாள். “்பரியலலடய!”
அவள் தினகப்னபக் கழ்டதும் எனக்க் வா்கவிட்டுச் சிரிப்்ப விநதுவிட்டது.
“உனக்க்ப் ்பரியநே டதனவயலனல. பயப்படாடத. எனக்க்க் காக்காவலப்்ப பனலனல. காற்ற சுகமாயருிநதது
கழ்ணயரிநது டபாச்சு, அ்வுவுதான். பனஙக் ் எஙடக விநதா்க?”
“மனல டமல விுக்க்ப் டபாட விநடதன். நான் தான் வர வழைக்கம். அப்பாவுக்க் சாயஙகாலம்
பனஙடகயருிநது பனரழ்டாவது கலலல ஒரு பிள்னுயார டகாவிலல ஒரு கால பூன ஜ. னகடயாடு ஒரு க்டம்
க்ட ஜலமும் எடுநேதுப் டபாடவன். பனடதா ஒரு ் மிஷம். டமடல டபா்க விநதுடடிறன். பனஙடகடய
பனருக்டகுா?”
“நாும் வடரன்.”
“உஙகளுக்டகன் கஷ்டம்?”
“என்ன கஷ்டம்? என்னன என்ன ூட்னடகட்ட ததவச்சுட்டயா? நான் ு ிறாத கரடமனலயா?”
பனடுப்பில க்டநேதுடன் அவள் முன் ு றனகயல டவணததமன்டிற என் நனட அவனு பனரழ்டு படகள் முன்
விட்டது.
பனடுப்பில க்டநேதிற்க் பனடம், க்டநேதின் ததசருக்க்.
பனனடயல க்டம் பனடுப்பின் ததசருக்க்.
பனனடயன் வனுவுள் க்டநேதின் வனுவு ்பனதிநததும் டகாடுகள் பூக்க்ம் மரமப் ்பன்னனக பனதயநேதில ஒளி
தட்டுகன்ிறது.
படடயறனகயல, அவள் உடலல டலசான வனுவுகள் சுடராட்டம் டபால வினுனகயல, முதுக்ப்்பிறம்,
வலது டதாளில ரவிக்னக னதயல விட்ட பனடநேதில பளரிட்ட சனத ததநருப்்ப ததநஞ்சில பற்றிக்
ததகாள்னகயல, பனதுவனர ததசன்ற டபான வருடஙகளில அஙக் க்விிநது அழுகய க்ப்னப கூுஙகள்,
வயதின் சருக்கள் எரிகன்ிறன. நாடன டலசாகக் ததகாழ்டருக்கடிறன்.
ு டதா டலசா்க ஒரு ததமட்னட முனகயபட ு றகிறாள்.
பாட்டு அலல. பனுனமயன் கதம்.
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பனவள் பனன்ும் தன் அழைனக அறியாள். அதுடவ பனவள் அழைனகப் பன்மடஙக் ததபருக்க்கிறது.
படக்க்ப்பட வானம் தனலடமல பனிறஙக ததமநேதுததமநேதததன மிதக்கன்ிறது. தததாட்டுவிடலாடமா? அதுதான்
கழைிறஙக விட்டதா, அலல நான் தான் உயரிநதுவிட்டடனா?
்லததமநேனதயல பஞ்சு பிறக்கிறது.
கரடமனலடய, ் எஙகள் ததபருிந தா்க. நாஙகள் உன் க்ட்டகள். ் பனப்டபாது எஙகனு உன் மார்பிற
அனணநேதுக் ததகாள்னகயல, நாஙகள் உன் ஆலஙகனநேதுள் அவி்தனகயல, உன் பனதயநேதில ்பனதிநடதாமா,
அலல, உன் கருவிுள்டுடய ்பக்ிநதுவிட்டடாமா? ்டய ததசால.
பனலனல, ் ததசாலலமாட்டா்க. உன் மனம் கல. எஙகள் அுபவம் தான் எஙகள் டபற. எஙகள் டபறதான்
உன் பதில. அவரவர பனஷ்டம், எழ்ணம், ் னனப்பின் வன்னமக்டகற்ிறபட அவரவர டபற.
எநேதனனமுனிற சக்க்வும் நாும் உன்னன ு றி பனருப்டபாம்! அன்ற கூடநே தததரியவிலனல. பனப்டபாது
டதான்றகிறது, அன்ற ு றியதற்ததகலலாம் ததபாருளும் பலும் பனன்ற ு றவதிலதான் கனடப்பதுடபால.
என்ன பலன், என்ன ததபாருள் என்பது தான் ்பரியவிலனல. ு டதா சிக்க்ப் பிரிகன்ிறது. அதற்க் டமல
்பரியவிலனல. டசாபனபடநேதின் ததபரிய ு ணிடபால, பனிநதப் படக்கட்டு பரமபதநேதுக்க்நேதான் ததகாழ்டு
டபா்கவிடுடமா, அலல ததபரிய பாம்பின் வாயல தான் முடகிறடதா? பனிநதப் படக்கட்டட ஒரு ததபரும் மழ்
உணிப் பாம்டபா?
ததசன்றடபான காலநேதுள் ்பனதயும்,
தான் ததமன்ற உமி்திநத மழ்ணில
்பனதிநத மழ் உணிப் பாம்்ப.
ததசன்ற டபானதற்க்ம் பனனி வரப் டபாவதற்க்ம் விநேதியாசம் என்ன? பனரழ்டுடம நடு் ன்ிற தருணநேதின்
தலச் சாயலகள் தான்.
நான் தருணக் க்மிழியல மிதக்கடிறன். கானல ஊன்றி படப்படயாக ு றவதாகடவ டதான்ிறவிலனல. ு டதா
டபானத அழுநேதுகிறது.
திருடவலநாதர, காற்றில உருவானவடர டபால கழ்ததணதிர திடீததரனப் பிதுஙக்கிறார. காரணம்: அவனர
டநாக்கடய நான் ு றிக் ததகாழ்டருிநதாெம் சமயநேதில அவனர மிறிநதாச்சு. ஆனகயால பனப்டபா அவர என்
கழ்முன் படுனகயல, அவர நான் எதிரபாராதவடர ஆகிறார.
அவனரப் பற்றிச் ததசாலல என்ன பனருக்கிறது? என்றம் அவர அன்டிறடபாலதான் பனன்றம். முடிநதால
மழ்னடயன் உருழ்னட முன்னிெம் புப்பு, வழுக்னக வழைவழை. காற்றம் ்பட்களும் டபாக்க்வாக்கல
ீழசியனிறநேத சருக்கள், க்ப்னபக் கூுஙகள், எச்சஙகளின் அரச்சனன நடுடவ ஆனிநதமா்க ீழற்றிருக்கிறார.
அவனரக் டகட்டபாருமிலனல. மீட்டபாருமிலனல.
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அவரும் பரவபரம் அப்படநேதான்.
கவனலயற்ிற கடவுள்.
ததகாடுநேது னவநேதவர.
அவள் ு ற்றினவநேத விுக்க்ம் பனக்காற்றில எப்பட ் ற்க்ம்? சுடர, திரியல துளிநேதுக் க்திநேது, காற்றில
அனலிநது, க்ன்றிநே தவிநேதுக் க்ற்றயரா்கநே துடநேதது. அவள் கடழை விழுிநது க்ம்பிட்டு எழுிநது ் ற்கநேதான்
காநேதிருிநதாற்டபால அவிிநது, ்பனகநூல சுழைன்ற எழுிநது, தீ்கிநத ததநட ூக்னகநே துனுநேதது.
அன்ற சக்க் பனப்படநேதான் விழுிநது எழுிநதாள்.
சிிநதனனயன் ததசாிநதநேதில, பாரனவ மஙக, பனவள் பனப்பட மாரடமல னககட்டக் ததகாழ்டு ் ற்னகயல,
ஆழ்டவன் ஒற்றிததயடுநேத அச்சில அவனுக் காட்டெம் பனிநத முகநேதின் ததசதுக்கல பனன்ும் தததளிவு.
அ்வுவுதான். ததநற்றி வகடனின்ற ஒரு பிரி கனலிநது காடதாரம், காற்றில எஃக்ச் சுருள் சுழைன்ற,
தன்டனாடடடய கழ்ணாூச்சி வினுயாடற்ற.
பனிநதச் சமயநேதின் வினாடகனு, அனவகளின் துளிப்னப, வபடகமானல மணிகனுப் டபால
 ஜபிநேதுவிடலாம். கட்டுக்கட்டா்க அனவகளின் சுழைற்சினயக் கழ்ணாடலடய கழ்டு விடலாம் டபான்ற
அனமதி எஙகனுச் ூ்திநதது.
வான விளிம்பிடனாரம் ஒரு பக பிறிநது ததசலகிறது.
அது ததவறததமனப் பிறப்பது டபால டதான்ிறவிலனல. எஙகனுச் ூ்திநத அனமதிக்க் நூலபிடநேது,
உலகநேனதடய வனுப்பது டபால டதான்றகிறது.
அவள் முகம் ததமதுவாக என் பக்கம் திரும்்பகிறது. கழ்களில சிிநதனனப்படலம் கனலயவிலனல.
“என் அம்மா ததசநேத விதம் உஙகளுக்க்நே தததரியுடமா?”
எனக்க்நே தக்கவாரிப் டபாட்டது. திடீததரன்ற அப்பட அவள்...
காலடயல பூமி விட்டது.
“ராப்பூரா டதடயனலஞ்சுட்டு - எிநதக் காரியம் எப்படயானாெம் கானல பூன ஜ நடிநதாகணடம! சுவாமி
தனலயல தழ்ணினயக் ததகாட்டயாகணடம! - அப்பா க்டம்  ஜலநேதுடன் மனலடயறிவிநதால, லஙகநேனதக்
கட்டழ்டு அம்மா ததசநேதுக் கடக்கிறா?”
பனழுநேதுவிடுநேத நாழ் ததசவிடயாரம்  ‘பூம் பூம்’, ‘பூம் பூம்’...
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கழ்ணக்க்மீறிய ராக்ஷஸஙகள் எனவததயனவடயா எஙததகஙடகா முறிிநது,
பனருள்தலஙகள் என்டமல சா்கனகயல, எஙகருிநடதா ஒரு க்ரல:
“... சுவாமிக்க்க் க்ம்பாபிடஷகம் பழ்ணம்பட ஆயடுநேது. க்ருக்கள் ீழட்னடநே தநேதாதவாள் கனடயாது.
மநேத நாள் டகாவிெக்க் மனலடயறி வரவாள் பக்தி தட்டுக்ததகட்டுப் டபாயடிறது ஒழ்ணமிலலாட்டாெம்,
ஊடர  ‘ததகால’ெு ஆயடுநேது. ‘ததசநேதும் ததகடுநேதாள் பாவின்ு’ அப்பா சபிப்பார.”
திடீததரன அவள் முழுக்க என் பக்கம் திரும்பினாள். அவள் முகம் டவதனனயல முறிிநதது.
“்ஙகள் ததசாலெஙடகா மாமா, அம்மா டபனர ்ஙகள் ததசாலடிறள். என் அம்மானவப் பாரநேதிருக்டகள். என்
அம்மா என்ன அப்படக் ததகட்டவுா?”
னககனுப் பினசிநது ததகாழ்டு, காற்றிலாடும் ்பஷ்பப்்பதர டபால, க்ன்றி ் பனப்பட ் ற்னகயல ் ததசநேதா்க
என்ற உன் வாயாடலடய ் ததசாலெம் விிநனத என்ன? ் ததகட்டவுா என்ற என்னனடய டகட்க்ம் அரநேதம்
என்ன? என்னிடம் என்ன சநேதியநேனதக் டகட்டு வாஙக்கிறா்க? எனக்க் ஒழ்ணடம ்பரியலலடயட!
பனருனககுாெம் ததநற்றிப் ததபாட்னடப் பற்றிக் ததகாள்கடிறன். கன்னஙகளில கழ்ணீர சுட்டது.
பற்றிததயரிகடிறனா? எரி்ரில ூ்தக்கடிறனா? பனரழ்டுக்க்ம் விநேயாசம் என்ன?
அவள் க்ரல ததசாலெம் கனத ததசவியல பா்கனகயல, ூடய கழ்களுக்க்ள் விழிநேதினரயல, டகாலஙகள்
ததந்கத  ஜமக்காுநேனத விரிநேதுப் டபாட்டாற்டபால ததசநேதவள், உயர ததபற்ற எழுகிறாள்.
ம்ருதஙகநேனத வருதி கூட்டுவதுடபான்ற பனவள் க்ரலன் தன்னமயடலடய ஒரு சிற முனகல, உச்சரிப்பில
ஒருமனமின்னம, ததசாலெக்க்ச் ததசால, ததகாக்க, ஓனசகளின் பிக்னவ அ்வப் டபாது பனழுநேதுநே
தனக்க்நேதாடன தததரிிநது ததகாள்வதுடபால.
“... அம்மா சதா சரவகாலமும் அழுதுழ்டடயருப்பாுாம். வா்கவிட்டு அலல. டமானக் கழ்ணீர
வழிிநதபடயருக்க்ம். காரணம் ததசாலலமாட்டாள். கழ்ணில டகாுாடிறான்ு னவநேதியம், ு வல,
ூன்யடமான்ு மிநதிரம் திநதிரம் டவப்பினல, பூன ஜ எலலாம் பழ்ணிப் பாரநேதாச்சு. உள்டு ு டதா
உனடஞ்சு டபாச்சு. மருிநதுக்க்ப் பிடபடலடல மிநதரநேதுக்க்ப் பிடபடலடல.
ஒருசமயம் பனலலாட்டா ஒருசமயம் அடக்க முடயாத ஆநேதிரநேதில அட உனத கூட - ஊஹும். கழ்ணீர
் ன்ிற பாடலனல. அனதப்பநேதி அழைிறவாளுக்டக அக்கனிறயலனல. ஓததராரு சமயம் அம்மானவப்பநேதி
அப்பட ் னனக்னகயல எனக்டக ஆநேதிரம் வரது; கூடடவ மனம் பரிதவிக்கிறது.
தாநேதா ததசாலவார: ‘உன் அம்மா கழ்ணீராடவ கனரஞ்சு டபாயட்டா’ன்ு.
தாநேதானவ நன்னா ் னனவிருக்க். திழ்னணயல தான் எப்பவும் வாசம். தாநேதாவுக்க் கழ் தததரியாது.
தனலனயநே தடவி என்னனநே தததரிஞ்சுப்பார. கனதததயலலாம் நலலா ததசாலவார. ‘பனப்டபா என் னகதான்
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அம்மா என் கழ்’ என்பார. ‘வாெ டபாச்சு கநேதி விநதது டம் டம்; க்ரஙக்க்க் ஒழ்ணடபானால ஒழ்ண
விநதது டம்டம். உன் தாநேதாவுக்க்க் கழ்ணடபாச்சு ததபாழ்ண டபாச்சு எலலாம் டபாச்சு உசிர டபாகலடல
டம்டம்’ு ு டதா சிரிப்்ப வரமாதிரி ததசாலல முடப்பார. சிரிப்்ப டகக்காமல விநதுடும். சிரிச்சப்்பிறம்
சிரிச்சது தப்்பன்ு தததரிஞ்சு பயமாயருக்க்ம். ஆனால ு ன் தப்்பன்ு தததரியாது.
ஒததராரு சமயம் கழ்ணிலருிநது சனதனய உரிச்சா டபால, கழ்டண திடீரு தததரிஞ்சுட்டாப் டபால ஒரு
திக்கா முனிறச்சுப் பாரநேதிழ்டருப்பார. அப்பட என்னநேனதப் பாரக்கிறாரு அிநதப் பக்கம் திரும்பிப்
பாரப்டபன். எனக்க் ஒழ்ணம் தததரியாது. ஆனால அவருக்க் மாநேதிரம் ு டதா தததரியும் டபால பனருக்க்.
‘பனப்டபா தததரியிறது’ என்பார. திரும்பவும் அிநதநே தினசனயப் பாரப்டபன். அஙக் ஒழ்ணமிலனல.
‘என்னது தாநேதா?’
‘பனப்டபா ்பரியிறது.’
‘எது தாநேதா?’
‘ு ன் அப்பட கழ்ணீரா உருக, காற்றில கற்பூரமா காணாமடல டபாயட்டான்ு.’
‘ு ன் தாநேதா?’
‘ஆனால பனப்டபா ்பரிஞ்சு ப்ரடயா ஜனம்? ்பரிஞ்சனத ததசாலலநேதான் ப்ரடயா ஜனம்? அப்படவ
்பரிஞ்சிருிநதாெம் அதனால நடக்கப்டபாிற காரியமும் பனலனல. ரகனுதான் கூட. நன்னா ்பரியிறது.
்பரியிறதுக்க்டமடல ப்ரு் ஆிறது. கட்டமுட்டப் டபானால யாருக்க் யார? ்யாடரா நானாடரா யார யாடரா
ஆரிராடரா...ன்’ு கட்னடக் க்ரலல தாலாட்டுப் பாட ஆரம்பிநேதுவிடுவார.
‘என்ன தாநேதா பாடடிறள்! ஒழ்ணடம ்பரியலலடய!’
‘எலலா டகள்விக்க்ம் ஒடர பதில, ஒடர பதிலதான் ஒடர டகள்வி. டகள்விடயதான் பதில - ஆரிராடரா
ஆராடரா...’
திடீரு தாநேதா சிரிப்பார. சிரிப்்ப ்பரியாது; ஆனால அதன் டவதனன மட்டும் எனக்க் அப்படவ ்பரியும் ு ன் மாமா உஙகள் கழ்ணில தினர மனிறக்கிறது?”
ததவட்கமற்ிற கழ்ணீர - அலல ததவட்கம் ் னிறிநததா? - என் கன்னஙகளில வழிகன்ிறது. ஆயும் என் க்ரல
மட்டும் கழ்ணீரில க்ளிநேததா்க சுநேதமா்க, தததளிவா்க ஒலக்கன்ிறது.
“உன் கனத ் ததசாலகிறா்க. ்பஷ்பம் மலரவது டபால, அரநேதஙகள் ஆயரம் பனத்தகள் என்னில
தனுயவி்தகன்ிறன. ஆனால உன் தாநேதா ததசான்னாற்டபால - ப்ரடயா ஜனம்?”
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“எலடலாரும் டசரிநது என்ன ்பதிர டபசுடவடுா! எனக்க்நே தனல சுநேதிறது.”
“ஆனால ஒன்ற ததசாலகடிறன்.”
அவள் ்பருவஙகள் வினாவில உயரகன்ிறன. ஆடவசம் விநதாற்டபால என் வாயனின்ற ு டதா வாரநேனதகள்
்பிறப்படுகன்ிறன.
“சக்க், ் சாகவிலனல.”
அவள் பின்னினடிநதாள். அவள் விழிகள் வட்டமாயன. பயம், வியப்்ப. நான் அவனு ததநருஙகடனன்.
“கணற்றில க்டநேனத விட்டு,  ஜலநேனதக் கலக்க்முன்  ஜலநேதின் பளிஙகல தததரிவது யார என்ற கணற்றில
எட்டப் பார!”
அவள் கழ்களில கலக்கம் சட்ததடன விட்டது. ்பன்னனகயல கன்னஙகளில ததவளிச்சம் படரிநதது.
“என்னடவான்ு பயிநடத டபாடனன். அம்மானவடய உரிச்சு ததவச்சிருக்க்ன்ு அப்பா கூட ஒததராரு சமயம்
ததசாலவார. அனதடய தாநேதா என் முகநேனதநே தடவிநே தததரிஞ்சுழ்டு ததசாலவார. நாும் அப்பப்டபா
கழ்ணாடயல பாரநேததுழ்டு, பநேதுநே டத்கக்கிறப்டபா, பிநேதனுப் பாநேதிரநேதில பளிச்சுு அழுக்க்விட்ட
சுருக்கல அது என் முகநேதுக்க்க் காட்டிற ததபாம்னமயல என்னனப் பாரநேது என் அம்மானவ
் னனச்சுப்டபன்.”
திடீததரன என்னன ஒரு ததபரும் ஆவல ஆட்ததகாழ்டது.
“உன் டபர என்ன?”
“அபிதா.”
நான் திரும்பச் ததசாலலப் ததபயனர நாக்கல சுனவக்கடிறன். “அபிதா.”
அ - சிமி்த டபான்ற வாயன் டலசான க்மி்தவில,
பி - உதடுகளின் சிநதிப்பில,
தா - நாக்கன் தததறிப்பில,
பனநேதனன நாள் பிரிிநது டபாயும், மீழ்டதுடம ் னனவு கழ்டு ததகாழ்ட மனம், விட்ட பனடநேதிலருிநது
தததாட்டுக் ததகாழ்டு, ததமாக்க் விரிிநதாற் டபால கம்ததமன்ற எழுகன்ிறது.
“டநரமாச்சு, டபாடவாமா?”
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் ததசாலகிறா்க. ததசலகிறா்க, நான் உடன் வருகடிறன்.
ஆழ்டவன் டவழ்டுவதும் பனதுதான்.
“என்னிடம் உன்னன ஒப்பனட.”
உன்னிடம் என்னனக் ததகாடுநேதுவிட்டபின் பனிநத சமயநேதுக்க் என் மனம் எ்வுவு டலசாயருக்கிறது.
கனரகழ்டவன் கவனலவிட்டவன். மிதப்பவுக்க் மனலடயறினால என்ன? மனலயிறஙகனால என்ன?
உயரடவா தாழைடவா, எஙக் ஒதுஙகனாெம் அஙக் நான் உன்டனாடு பனருிநதால சரி.
அற்ப விஷயம் ததசாற்ப சம்பவம் அடவயற ததவள்ளி ீழச கடல வயற்றில மீன்க்ட்ட துள்ளி விழுிநது
தனிப்படுனகயல, கடததலன்றம் மீததனன்றம் கழ்ட தனிப்டபதம் ததபாருுா? ததபாருள் காட்டும் மருுா?
அலல ததபாருள் காழ்படத மருுா?
அவி்தநேது அவி்தநேதுப் டபாட்டு எடுநேதததடுநேதுக் கட்டக் ததகாள்ளும் ததபாருடு!
சமயடம சிற்பமாகவிட்டபின் சிற்பநேதில எது அலபம் எது ததசாலபம்?
ஆனால சக்க், ் சக்க்வா? அபிதாவா?
மனலடயறமுன் சக்க். மனலயிறஙகயதும் அபிதா.
ஆனால ் யாராயருிநதால என்ன? பனனி உன்னனக் கவனிப்பதன்றி எனக்க் டவற ட ஜாலயலனல. ் காநேத
மனலயாகவிட்டா்க. உன்னனக் கவனிக்கக் கவனிக்க உன் ததசயல, அனசவுகளின் நுணக்கம் ஒ்ததவான்றம்
் அபிதாடவா சக்க்டவா, ்ததயும் கவினதயன் தனிநேதனி அஙகமா்க, ஒ்ததவாரு தனினமயும் அதனதன்
முழுனம ததபற்ற, அதன் பனரக்கமற்ிற ததகாக்க என்டமல விழுிநது க்வி, கழுவில நான் ததநளிகடிறன்.
தரிசனநேதின் பயஙகரம் பனதுதான். தரிசனநேதிற்க் பனரக்கமிலனல. எிநத தரிசனமும் அஞ்சநே தக்கடத. என்னன
எனக்கலலாமல எலலாம் தனக்காக்கக் ததகாழ்டு விட்ட தரிசனி.
“டநரமாச்சு.”
டநரமாச்சா என்ன? என் ததபாறிகலஙகய ் னலயல டநரம் என்ற ஒன்ற பனருக்கிறதா என்ன?
“டபாடவாமா?”
டபாடவாம். ் ததசாலகிறா்க. ் ததசலகிறா்க. நான் உடன் வருகடிறன்.
மனலயடவாரநேதில கணற. ராட்டனநேதில தததாஙக்ம் கயறக்க் பனதுவனர கள்ுன் விநததிலனல. எட்டப்
பாரக்கடிறன். அபிதா அபிதா! தாம்்ப நுனியல க்டம் விடுவிததடன பனிறஙகநே தததாப்ததபன்ற  ஜலநேதில
விழுிநது ததமாழ்ததடழுிநத டவகநேதில  ஜலம் அதன் கழ்ணாட கலஙக, சிற்ிறனல அதிரிநது அடஙக்ம்
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மிளிரவில அடதா சக்க் முகம் டதான்றிச் சிரிநேது நெஙக்கிறது.
‘விர’ததரன்ற டமடலறி வரும் க்டநேனத வசியமுற்ிறவனா்கக் கவனிக்கடிறன்.
கழுநேதில கயறடன் தததாஙக்வது க்டமா? நானா? எனக்க் ு ன் பனப்படநே டதான்றகிறது.
பிடச் சுவரடமல க்டநேனத பனிறக்க, சுருக்னகக் கழைற்றி, அவள் க்டநேனத பனடுப்பில ு ற்றிக்ததகாழ்ட
டவகநேதில,  ஜலம் அவள் முகநேதில, உடல முகப்பில விசிறி நனனநேதது.
 ஜலமா? நானா?
க்டநேனத ஒரு னக அனணக்க, மறனகயால முகநேனதநே துனடநேதுக் ததகாள்கிறாள்.
சிரிக்கிறாள்.
அவள் நடக்னகயல க்டநேதில  ஜலம் துளும்பிச் சிரிக்கிறது.
நானா? என்னனப் பாரநேது நாடனயா?
வான் விளிம்பில ஒரு நக்ஷநேரம் அரநேதநேதுடன் பாரநேதுக் கழ் சிமிட்டுகிறது.
அவள் முன் ததசலகிறாள்.
நான் பின் ததசலகடிறன். அவள் நனடயல பனடுப்பின் கனடயலல என் மனம் பறிடபாகன்ிறது.
க்டநேதின் நசுஙகலலருிநது  ஜலம் மநேதாப்பூக் ததகாட்டக் ததகாழ்டட டபாகிறது. அவள் நடக்னகயல  ஜலம்
தததளிநேத பனடம் பூமிக்க்க் க்ளிரச்சி. ஆனால அவள் நனட என் ததநஞ்சுக்க்நே தீ.
ஜ்வானல காட்டும் உருக்கள்: “நானா? ்யா? ்யா? நானா?”
டகள்விகள் ததகாக்ககள் என் முகநேனதப் பிிறாழ்ட எழுகன்ிறன. முகநேனத பனருனககுாெம் ததபாநேதிக்
ததகாழ்டட நடக்கடிறன்.
ஆனால, சக்க் ் எஙக்ம் டபாகவிலனல. என் அறிீழனநேதில நான் எஙததகஙடகா டபாடனன். ஆனால எஙக்
டபாடனன்? டபாவதற்க்ம் டபானதற்க்ம் எஙக்மிலனல என்பதற்க் நாடன எனக்க் ருசுவா்க பனப்டபாது
பனஙக்தானிருக்கடிறன்.
்யும் பனஙடகதானிருக்கிறா்க.
ஆனால, சக்க் என்றடம ் ஒரு பனருழ்ட டகள்வி.
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அபிதாதான் உன் ததவளிச்சமான பதிடலா?
அபிதா, உன் ததவளிச்சம் கழ் கூசுகிறது.
உன்டனாடு கழ்னணப் ததபாநேதிக் ததகாழ்டுதான் நடக்கடிறன். எனக்க் என்ன டதான்றகிறது? ு ன்
டதான்றகிறது? என்ன ்பரிகிறது? ்பரிிநதாலதாடன?
்பரிவதற்டக எதுவுமிலனல என்பதுதான் ்பரிகிறது. அது அது அிநதிநத சமயம் எப்பட எப்படநே
டதான்றகிறடதா அதுதான் உழ்டு. தததான்றதததாட்டு பனதுதான் நடிநது ததகாழ்டருக்கிறது. ஒன்ற என்ற
ஒன்ற, ்யும் நாுததமன பனரழ்டா்கப் பிரிிநது, பிரிிநதபின், பிரிிநதது திரும்ப ஒன்ிற ்யும் நாும் படும்
ஓயாத டவதனனயல, ்யும் நாும் ததவட்டயும் ஒட்டயும் ஒ்வியும் ஒருவடராததடாருவர ஒப்பிட்டுப்
பாரப்பதும் - பனதுதான் கழ்டது!
பனதில ஒரு சமயம் ் சக்ிநதனல.
ஒரு சமயம் சாவிநேரி.
மறசமயம் அபிதா.
அநேதனனயும் உன் - ‘்’யன் சட்னடயுரிப்்ப.
நான் - நான் கனவிலருிநது விழிநேத கழ்கனுக் கசக்கயபட சுற்ற முற்றம் பாரக்கடிறன்.
வானிலருிநது பனிறஙகக் ததகாழ்டட வரும் பனரவின் தினரக்க்ப் பின்னால, பனருளின் ததபரும் திரட்சியா்க,
டகாபமான எச்சரிக்னகயா்க, எதற்டகா காவலா்க, கரடமனல சிலரநேதுக் ததகாழ்டு ் ற்கிறது.
என்னனச் சுற்றி வயலகளில, பயரகளின் பச்னசயல பனரவில கறப்பஞ்சாற வழிகிறது.
என்ததனதிடர ஒற்னிறயடப் பானத ததவறிச்சா்க ஓடுகிறது. நான் தனி.
மனலடமல ராப்பூரா திருடவலநாதரின் தனினமனய ் னனநேதுப் பாரக்கடவ பயமாயருக்கிறது.
‘நானி’ன் மாிறாத, மட்டற்ிற, ததமௌனநேதின் தனினம.
சக்க், ் எப்பட, ு ன், அப்பட நள்ளிரவில மனலடயறி அிநதநே தனினமயல கலிநதா்க?
“ஆழ்டவடன என்னனக் னகவிட்டடய!” என்ற அவனிடம் முனிறயடவா?
“Eli, Eli, Lama Sabachtha-ni?"
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உன் துயரம் உன் சிெனவனய ்டய சுமிநது மனலடயறிச் ததசன்ற, ் விட்ட உயர யாருக்க்ம் க்ன்றிலட்ட
தீபமாயருக்கட்டும் என்ிறா?
கரடமனலயன் டகாபூச்சுப் டபால திடீததரனக் காற்ற எழுிநதது. வயலகளில கதிரகள் திகலல சலசலநேதன.
மனலயலருிநது கபிநதமா்க ஒரு னக ்ழ்டு என்னனநே டதட விநது என் பனதயநேனத எட்டப் பிடநேதாற் டபால
பனருிநதது. பனதயம்  ‘சிலலலல’. உடல ஒரு முனிற உதறிற்ற. க்ளிரில ஒடுக்கக்ததகாள்கடிறன்.
“என்ன பின்தஙகட்டடள்? பனருட்டப் டபாச்டச! வாஙடகா!”
அவள் ததவக்தரம் முன் டபா்க விட்டாள். க்ரல மட்டும் என்னன எட்டுகிறது. சக்க் க்ரல, அிநத அவசர
விளிப்பின் பின் அதன் ் ழைல டவற ததபாருளில உட்ததசவியல தட்டுகிறது.
“் என்னனக் னகவிட்ட கனதனய, நாடன உன்னிடம் ததசாலலநேதான், அபிதாவா்கநே திரும்பி
விநதிருக்கடிறன். என்னனக் ததகான்னாச்சு. அவனு என்ன ததச்கயப் டபாகிறா்க? என்னனப் பழி
வாஙகக்கநேதான் நான் அபிதா.”
என்னனயறியாமடல ஒரு ததபருஙடகவல என்னின்ற கும்பிற்ற.
வா்கக்காெக்கப்பால ஊர ததவளிச்சம் மிுக்க ஆரம்பிநேதுவிட்டது.
--------------
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அபிதா - 5

“அடாடா, எனக்க் பனப்டபாநேதான் ் னனப்்ப விநதது. சிநேதி அவுாநேதுக்க்ப் டபாயட்டாடு! பக்கநேது
கராமநேதில அவள் தம்பி  ‘டடரா சினிமா’ நடநேதிறார. படம் மாறம்டபாதததலலாம், னபயன்  ‘பாவ’
ததகாடுநேதுட்டுப் டபாவான். சிநேதி படம் பாரநேதுட்டு நானுக்க்க் கானலயடலதான் வருவாள்.
அப்பா பனன்ும் வரலடலன்னா எப்டபா வராடரா? ஒததராரு சமயம் வரவழியடல திழ்னணயல சீட்டுக்
கச்டசரி கழ்டுட்டாரனா பனப்படநேதான் - ராநேரி பன்னிரழ்டடா, மறபகடலாதான்.
ராச்டசாறக்க் அப்பாவின் னக னநடவநேய ூட்னடனய நம்பமுடயாது. அது டவனுயலலா டவனுயல
 ஜலம் விட்டு, சரியாகவும் ஊிறாமல மறநாள் பனழையதுக்க்நேதான் சரி. சிநேதியன் திட்டு, ததவசவுக்க்
கட்டுப்படிற கட்டததமலலாம் அப்பா எப்படவா தாழ்டயாச்சு. பனநேதனனக்க்ம் தான் ஆடுவதாகவும்
தததரியலடல. பக்கநேதுக் னகனயப் பாரநேதுழ்டருக்கிறதுடல என்ன அ்வுவு சுவாரவயடமா?
எஙகளுக்ததகன்ன தததரியும்? உஙகளுக்க்நே தததரியுமா? உஙகளுக்க்ம் தததரியாதா? சரி, உஙகனு ் க்க
ததவச்சுட்டு, நான் என்னநேனதடயா டபசிழ்டருக்டகன். உக்காருஙடகா. ஒரு பிட கனுஞ்சு ததவச்சுடடிறன்.
் மிஷமா ஆயடும்.”
கூடநேதில க்நேதுவிுக்க், கால ததவளிச்சமும் முக்கால சாிநதுமாக பனனழைநேத கலனவயடல அவள் ் ிறம்
பளிச்சிடுகிறாள். நாகப்பழைம் டபால விழிகள் கறகறததவன உள்ுநேனதநே துருவுகன்ிறன.
பிடரினயச் சிலரநேதுக்ததகாழ்டு
வானலச் சுழைற்றிக்ததகாழ்டு
தனரயல கால பாவாமல
பரபரநேதுக்ததகாழ்டு
ததமாழுததமாழுததவனப் ்பநேதம் ்பதிது
கடவாும் பனன்ும் விழைாத கன்னிவா்க
ததவள்னுக் க்தினரக் க்ட்ட.
பனன்ற முழுதும் அதன் துள்ுல பாரநேதுக் ததகாழ்டருக்கலாம்.
பாரநேதுக் ததகாழ்டருக்கடிறன்.
“உஙகளுக்ததகன்ன பிடக்க்ம் ததசாலெஙடகா. பருப்்பநே துனவயலனரக்கட்டுமா? துனவயலனரச்சு சீரக
ரஸம்? ரஸம் எனக்க் நன்னாப் பழ்ணவரும். பனலனல, கூனடயல நாெ கநேதரிக்கா்க கடக்க். அப்படடய
எழ்ததணயல வதக்கட்டுமா? சிவப்்பக் கநேதரிக்கா்க. பனலடல பனரழ்டுடம பழ்ணட்டுமா? என்ன,
எலலாநேதுக்க்டம சும்மா பனருக்டகள்? மனசுக்க்ள்டு சிரிப்பாயருக்கா? அதததன்னடமா வாவதவிநதான்.
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ராநேரி அடனகமா டமாருஞ்சாதம்தான். ு டதா உஙகள் சாக்கல எஙகளுக்க்நேதான், ததவச்சுக்டகாஙடகாடுன்.
ஆனால அது ததபரிசு பனலனல. பழ்ணிப் டபாடுவதில எப்படயும் ஒரு சிநடதாஷம் பனருக்டக! அதுக்காகன்ு
ததவச்சுக்டகாஙடகாடுன். ு து ்ஙகள் எலலாநேதுக்க்டம  ‘கம்’முு பனருக்கிறனதப் பாரநேதால எனதப்
டபாட்டாெம் சாப்பிடநே தயார டபாலருக்டக! அதற்காக நான் எனதடயும் டபாடமாட்டடன். அப்பாடவ
திட்டுவா. சரி எனக்க்நே டதாணினனதப் பழ்ணடிறன். ்ஙகள் திழ்னணயல ததகாஞ்ச டநரம் காநேதாட
உட்காிநதிருஙடகா. பனனலனயப் டபாட்டு நான் கூப்பிடடிறன்.”
அபிதா, என்னனநே திழ்னணக்க்ப் டபாகச் ததசாலலாடத. தசரதன் ததகஞ்சின மாதிரி உன்னனக் ததகஞ்சிக்
டகட்கடிறன். அபிதா, அடடய னகடகசி, அது மாநேதிரம் டகுாதட, நான் அபிதானவப் பாரநேதுக்
ததகாழ்டடயருக்கணம். திழ்னண டவழ்டாம். ் னனநேதாடல தததாழ்னட வரள்ிறது.
் னனநேதனத ் னனிநததும் தததாழ்னட உலரிநதது என்ற உணரிநததும் தததாழ்னட உலரிநதது.
“க்டக்கநே தீரநேதம் ததகாடடன்.”
பூமியல கழிநேத டகாட்டனின்ற தற்ததசயலல எழுிநது பூக்ததகாட்டும்  ஜலமநேதாப்்பப் டபால அவள் உருவம்,
கூடநேதில பனிறக்கய க்டநேனத ததநருஙக்னகயல அவள் எனக்க்ப் ்பதுனமயாயருக்கிறாள்.
வியப்பாயருக்கிறாள். விக்ரஹம் உயரநேதது டபால பயம் தருகிறாள்.
ூச்னச ூச்ததசன்ற உணரிநது ூச்னச ூச்சாக ஒரு கணம் சிிநதிநேதாடல ூச்சு திணறகிறது.
கழ்னணப்ததபற்ிற திருதராட்டரன் டபால கழ்கனு பனறக ூடக் ததகாள்கடிறன். ததபற்ிற பாரனவனய
பனழைக்க மனமிலனல. பட்ட தரிசனம் காணவும் திடமிலனல.
கழ்கனு ததமதுவா்கநே திிறக்கடிறன்.
எதிடர, தம்ுனர என்னிடம் ்ட்டய வழ்ணம், தன் ்பன்னனகயல தி்யநேதில ஒளி ீழசிக்ததகாழ்டு
் ற்கிறாள்.
தம்ுனர வாஙகக் ததகாள்னகயல, என் விரல அவள் டமல படாதா?
No.
எழ்ணநேனதயும் ததசயனலயும் பனம்மியலருிநது எலனல வர, நம் அறிவுக்ததகட்டாது தன் வழியல ஆளும்
ஆதிக்கநேதின் கட்டனுயல, பாநேதிரம் னகமாறம் தருணம், எஙகள் விரலகள் ஒன்றடன் ஒன்ற டகாரநேதுக்
ததகாழ்டாற்டபால எ்வுவு ததநருக்கமா்க தம்ுனரப் பற்றியும் தததாட்டுக்ததகாள்ுவிலனல.
அவள் ு ிநதி விநத  ஜலடம, அவள் கன்னிநே த்கனமனய, தன் சநேதியநேதின் சக்தி ததகாழ்டு, அவளுக்க்க்
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காப்பாற்றிநே தருவதா்க எனக்க்நே டதான்றகிறது.
கானலன் நெஙகல டபால என் ு க்கம், கழ்கூடா்க என் முன் எழுகிறது. பற்ற ஒன்றின் டமல
விழுிநதுவிட்டால பற்ற, ஆனச, அன்்ப, பாசம், பக்ஷம், காதல, காமம், டவகம், விரகம், ு க்கம், பனன்பம், டவதனன, டசாகம்,
சுகம், ததசாரக்கம், நரகம், உயர, ஊசல, கூடல, பிரிதல - பனன்ும் எநேதனன எநேதனனடயா.
அநேதனனயும் ஒடர சாயம் பிடநேதுக் ததகாழ்ட ததகட்டயன் ரகஙகனுக் காட்டும் ததபயரகள்தாடன! பற்ற
ஒன்றின் டமல விழுிநதுவிட்டால, தததாடல என்பது ு ன் அ்வுவு அவசியமாகவிடுகிறது?
தததாடல.
உனடனமயன் முநேதினர.
உிறவின் வழிநே துனண.
உணரவின் பழி டரனகக்க் டரனக பாயும் மிநநேர சக்தி என்ன?
அவன் ததகாடுநேத  ஜலம் தததாழ்னட அடயல உவரநேதது. அிநதக் கணற்ற  ஜலம் கற்கழ்டா்கநே திநேதுக்க்டம,
பனதற்க் பனிநத உவரப்்ப எப்பட விநதது? ஒருடவனு என் தாபம் தான் ததகாடுனமடயா?
சக்க், ் சாகவிலனல. உன்னனடய பலததகாடுநேது என்னன வாஙக்ம் பழினயக் கரடமனலக்
கருடவலநாதனிடம் வரமாக வாஙகக் ததகாழ்டாயா?
் வாஙக்ம் பழி பன்வுவு பயஙகரமா?
சக்க் என்னால தாஙக முடயலடலட! சக்க் என்னன மன்னிச்ூடட!
மன்னிப்்ப.
பனது ஒரு ததபரும் ததபா்க. மன்னிநேததால, தீஙகன் பஙக் க்னிறிநது விடுமா? டவதனனயலருிநது விடுதனல
கனடநேது விடுமா? ் னனவால பனன்ும் கூடுதடலயன்றி க்னிறவு ு து? மார ததவடக்க அழுனக பீறிடுகிறது.
அபிதாவுக்க்க் டகட்டுவிட்டால?
டகட்டுவிட்டதா?
பயிநது சுற்றமுற்றம் பாரக்கடிறன். திழ்னணயல உட்காரிநதிருக்கடிறன். பனஙக் எப்டபாது விநடதன்?
விநததும் நலலதுதான். என் அழுனக அவளுக்க்நே தததரியாது அலலவா? கனரடயாரம்  ஜலம் பருகக்
ததகாழ்டருக்க்ம் விலஙக்க்க்க் கால சறக்க விட்டாற் டபால, ததவட்கமற்ிற அழுனகயல
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விழுிநதுவிடுகடிறன். மழ்னடயுள் நரம்்பகள் தீ்ககன்ிறன. ததசவி, ூக்க், கழ்களில ஆவி பிறக்கிறது.
மன்னிப்்ப கனடயாது.
உழ்டு, உழ்டு என்பது நம்பிக்னகயானால.
பனலனல, பனலனல என்பது உழ்னம.
பனலனல
ததநற்றியல
பனடது னகயல வலது னகயல
விழ் விழ்
மாரபில ஆணி தததறிநேதது.
சக்க், என்னனச் சிெனவயல ு ற்றிவிட்டா்க.
“சாப்பிட வடருா?”
உள்டுயருிநது அவள் க்ரல கணீததரன்ற அனழைநேதது.
பனழைய நாள் திரும்பி விநதுவிட்டது.
கூடநேதில க்நேதுவிுக்கடயல னதயல பனனல டபாட்டருக்கிறது.
அதில ல்ரக்க்நே னதயல பானத பானதயா்க எ்வுவு அழைகா்க ஓடுகன்ிறது!
ரஸம் ்பளிநேதது.
சாதநேனதக் க்னழைநேது விட்டாள்.
கநேதரிக்கா்க சரியாக டவகவிலனல.
“நன்னாயருக்கா?”
நன்ிறா்கநேதானிருக்கிறது. ்  ஜமாகடவ, ரஸநேனதக் னகயல ு ிநதிக் கப்்பகடிறன். அன்பிட்டவரகளின்
க்னிறகடு, அவரகளிட்ட அன்பின் விடசஷ ருசி. எப்பவுடம பசிக்காகவா சாப்பிடுகடிறாம்?
சனமநேததற்காகவா சாப்பிடுகடிறாம்?
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வாசற் கதனவ யாடரா படபடததவனநே தட்டுகிறாரகள்.
அபிதா டபா்கக் கதனவநே திிறக்கிறாள்.
“வாஙடகா மாமி.”
சாவிநேரி கூடநேதுள் வருகிறாள். அவளுடன் விநத துனண டரழியடலடய தயஙக ் ற்கிறான். என் மாமாவின்
பல டபரன்களில ஒருவன்.
சாவிநேரிக்க்க் டகாபநேதில கழ்கள் கடுக்கன்ிறன.
“எஙடக டபாடிறள்ு ஒரு வாரநேனத ததசாலல டவழ்டாமா? பனஙடக விநடதள்ு கழ்டடனா? வயல
காட்டல பாம்்ப பூச்சி பிடுஙகததயடுநேது விழுிநது கடக்டகள்ு கழ்டடனா? உஙகள் ஊருக்க் விநததுக்க்க்
னக டமல பலனா? உஙகனு எஙடகன்ு டபா்க டதடிறது?”
னகயும் குவுமா்கப் பிடப்பட்ட மாதிரி நான் ல்ரம் காயும் னகயுடன் பனனலததயதிரில உட்காரிநதிருக்கடிறன்.
பனனலயல சாதம் க்விநேது சநேதியமா்க ததவழ்னம துலஙக்கிறது.
அபிதா மிரழ்டு ் ற்கிறாள். சாவிநேரியன் டகாபம் அவளுக்க்ப் பயமாயருக்கிறது.
சாவிநேரியன் டகாபம் எனக்க்ப் ்பரிகிறது. அவள் ததசாலெம் ் யாயம் ்பரிகிறது. ஆனால சாவிநேரினயநேதான்
்பரியவிலனல. சக்க் எழுதிவிட்டுப் டபாயருக்க்ம் சிநேதிரநேதின் பக்கநேதில அதன் டகலடபால ் ற்க்ம் பனிநதநே
தடநேத உருவம் யார?
விுக்க்ச் சுடர கூடநேதுச் சுவரகளில ீழசிய எஙகள் ் ழைலகள் ததபரிதா்க, ஒன்னிறததயான்ற ஊனமப்
பயமுறநேதலல சிலரநேதுக் ததகாழ்டு, எஙகளுக்க்ப் ்பரியாது, தஙகளுக்டக ்பரிிநத சடஙக்க் கூநேதில
ஆடுகன்ிறன.
என்றம் எஙகளுக்க் விடுதனலயலலாமல எஙகனுநே தஙகளுடன் க்விக்ததகாழ்ட எஙகள் ் ழைலகள்.
மறநாள் கானல, அபிதாவின் சிநேதி விநதாள். உடன் அவன் தம்பி - Tent சினிமா முதலாளி - விநதிருிநதான்.
அவடன  ‘வடார’ மாதிரிதான் பனருக்கிறான். பாரநேததும் மனனத சி்வுவது அிநத எடுப்பான ூக்க்ம்,
கழ்னண மனிறநேதுக் ததகாழ்டு முன்சரிிநத முரட்டு மயரும், ஒழுஙகா்க ஒதுக்கய துளிர மீனசயும்
ததசம்பட்னடயும் தான்.
“அபிதா, ் ு ன் வரலடல? உனக்க்ப் படம் பிடச்சிருக்க்ம்.”
சிெம்படலயலாது சுபாவநேதிடலடய கனநேத ததவழ்கலக் க்ரல.
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“ஆமாம் உன் படநேனத ்தான் ததமச்சிக்கணம். ஒரு பாட்டா, டான்ஸா, சழ்னடயா? உட்காரிநதது
தததரியலடல உடடன எழுிநதுட்டமாதிரிதான் பனருிநதது. அ்வுவு சுருக்க முடஞ்சுடுநேது.
கூட்டடமயலனல. நாற்காலயல ல்  ‘ததஙொா்கஞ்ஞ...’ ராநேதிரிடய விட்ட சுருக்க்க்க்நே திரும்பியருக்கலாம்.
ஆனால பனிநத ீழட்டுக்க்நே தான் எப்பவும் திரும்பிழ்டு பனருக்டகாடம!”
“திரும்பிறதுன்னாடல பின்டன என்ன அரநேதம்? ஒததராரு சமயமும் ஒரு ஒரு பனடம் திரும்பிழ்டருக்க
முடயுமா? உஙகளுக்ததகலலாம் ரயடலறிப் டபாிற மாதிரி விடகானல ஊர டசர மாதிரி கணிசமா நாெமணி
டநரம் பனருக்கணம். முனகனால பாட்டு, தடுக்கவிழுிநதால க்ம்க்ம், பனடறிவிழுிநதால அதுடவ ஒரு
டான்வ - பனதுவும் தான் எப்பவுமிருக்டக! ததகாஞ்சம் high class picture ஸார - cheap rent க்க் விநதது.
பனன்னிக்க்ப் பாரநேதுழ்டு நானுக்க்நே தக்கட டவழ்டயதுதான். அபிதா, டகக்கடிறடன ் ு ன் வரடல?”
“ஆமாழ்டா, உன் அநேதிம்டபனர நம்பி வாசற்கதனவயும் திிறிநது டபாட்டுட்டு, நான் பனவனுயும் உன்
அவிசல படநேதுக்க் அனழைச்சுழ்டு விநதுடடிறன். திரும்பி வர டவனுக்க் பனருக்கிற வாசல கதனவயும்
எவனாவது அடுப்்பக்க்ப் பிடுஙகழ்டு டபாயடட்டும். அிநதப் பிராமணன் பனன்னமும் வரலலடய?
எனக்க்நே தததரியும். அஙடகடய க்ுநேதுடல க்ளிச்சுட்டு, டநநேது டசாநேனதடய சாமிக்க்க் காட்டப்பிட்டு ஒரு
நனட மிச்சம் பழ்ணிழ்டு விநதுடுவார...”
... டகட்டுக்ததகாழ்டட க்ருக்கள் உள்டு வருகிறார. அவர டதாளில தததாஙக்ம் னநடவநேய ூட்னடயும்,
கபடும் அசடும் கலிநத அிநத பனனிப்்பம் - அவனரப் பாரநேதால சரக்கவ டகாமாளி டபால தானிருக்கிறது.
அவர வராதனதக் டகட்டுக் ததகாழ்டருிநதவள் கூட அவர விநதனதச் சட்னட ததச்கவதா்கநே தததரியவிலனல.
அவர னமநேதுனன் அவர ீழட்டல அவர பனருப்பதாக ு ற்றக் ததகாழ்டதாகடவ தததரியவிலனல. அவன்
என்டனாடுதான் டபசிக் ததகாழ்டருக்கிறான். என்ன டபசுகிறான் என்ற அவன் டபசிக்
ததகாழ்டருக்னகயடலடய எனக்க் மிறிநது டபா்கக் ததகாழ்டட வருகிறது. பலனகயல வலது னக எழுத,
பின்னாடலடய பனடது னக அழிநேதுக் ததகாழ்டு வருவதுடபால.
ஆனால அவன் கனதனய அவன் ததசாலல நான் தததரிிநது ததகாள்ுநே டதனவயலனல. அவன் உனடயும்,
ஒழுஙகாக ஒதுக்க விட்ட அரும்்ப மீனசயும் அவன் ததவற்றிக் கனதக்க் சாகயா்க அலறகன்ிறன.
என்னனயுமறியாமடல ஒரு கானதக்கூட ததபாநேதிக் ததகாழ்டு, பிிறக் ததபாநேதினது தததரியாமலருக்க்ம்
ததபாருட்டு, காதின் பின் ததசாறிிநது ததகாள்கடிறன்.
A selfmade Man. அவன் ூ்த் னலக்க் ஒ்வாது உயரிநத ரகநே துணி. கழ்னணப் பறிக்க்ம் சலனவ.
உருனுக்கழைஙக் வறவல பிலனலடபால ததபரிய wrist watch. ்பதிதாகக் கழ்ட சுகம். ஆநேதிரநேதுடன்
அுபவிக்கிறான். அுபவ ஞானநேனதநே தவிர வயற்னிறக் கறினால அக்ஷரம் டதறடமா சிநடதகம்.
பனவுக்க் பனப்டபா ததசாிநதமாகயருக்க்ம் பனிநத tent சினிமாவிடலடய பனவடன  ‘ததவற்றினல பாக்க் பீட
சிகததரட்டு’ கணீததரன்ற சிலம்பலற்ிற க்ரலல விற்றிருப்பான் என்ிறால எனக்க் ஆச்சரயமிலனல.
ஆனால என் வா்தவும் அப்படநேதாடன! அதனாடலடய நாஙகளிருவரும் ஒருவருக்ததகாருவர
விுக்கமிலலாமடல ஒருவனரததயாருவர ்பரிிநது ததகாள்ு முடயும். டகாதாவில மலலரகள் டபால,
ஒருவனனததயாருவன் கட்டப் பிடநேதுப் ்பரளுமுன் ஒருவனனததயாருவன் ஆழைம் பாரநேதுக் ததகாழ்டு
ஒருவனரததயாருவன் வனுய வருகடிறாம். என்னனப் டபால அவனனக் காண எனக்க் ு ன் ஆகவிலனல?
53

அவனனப் டபால நான் பனலனல என்கிற ஆநேதிரம்தாடன!
க்ழைிநனதயன் முகநேததததிடர கயற்ற நுனியல ததபாம்னமனயநே தததாஙகவிட்டு ஆட்டுவது டபால
அபிதாவுக்க் சினிமா ஆனச காட்டுகிறான். அபிதாவின் கழ்கள் விரிகன்ிறன. ்பன்னனக உதட்டடாரநேதில
ஆரம்பிநேது அதன் உள்ததுாளி மற ஓரநேதிற்க்ப் பரவிச் ததசலவது எனக்க் நன்ிறா்கநே தததரிகிறது. அவன்
சிநேதிக்க் சினிமா ஆனச விடவிலனல. அவளுக்கருக்காதா? ீழட்னட விட்டு, கரடமனலனய விட்டு
ததவளிடய டபாக அவளுக்க்நேதான் டவடிற வா்கப்்ப என்ன பனருக்கிறது?
“ஆமாம் பனது கழ்டப்்ப; ததவள்ளிக்கழைனம அபிதா ் விநடத ஆகணம். ்பதுப்படம்.”
சிநேதி எரிிநது விழுகிறாள். “ஆமாம் அவளும் விநதுட்டா ீழட்டுக்க் யார காவல?”
“்.”
ஒடர எழுநேது. ஒடர ததசால. ஒடர கநேதி. ஒடர க்நேது.
மாமிக்க்க் கன்னஙகள் ததவடநேதுவிடும் டபால உப்்பகன்ிறன. வாயனடச்சுப் டபாச்சு. விழி பிதுஙகிறது.
ஆனால அவன் தம்பிக்க் பனரக்கமிலனல. அவள் பக்கம் கூட அவன் முகம் திரும்பவிலனல.
அக்காவுக்காகவா அவன் பனஙக் வருகிறான்?
“்ஙகளும் வரணம் சார, மாமினயயும் அனழைச்சுழ்டு வாஙடகா. உஙகளுக்ததகலலாம் Air Conditioned
திடயட்டரில உட்காரிநது பழைக்கம் பனலனலயா?” சிரிக்கிறான். Kolynos சிரிப்்ப. உரமான பனறகய
தானடகள். நன்ிறா்கநேதானிருக்கிறான். “பனதுவும் உஙகளுக்க் ஒரு ்பது அுபவமாயருக்கட்டுடம!
நாுனடவில நாும் ஒரு Air Conditioned திடயட்டர கட்ட எனக்க் வசதி வரட்டும்ு ததபரியவாள்
ஆசீரவாதம் பழ்ணஙகடுன்!”
டபச்சும் நன்ிறா்கநேதான் டபசுகிறான்.
“டபச்சுக்க் நாுனடவிலு ததசாலடிறன். பனிநத பிபததனவ அடச்சால நானுக்டக வாரிக் ததகாடுக்க்ம்.
டபாச்சுன்னா அன்னிக்டக கானல வாரிவிடும். சரி, நான் கும்படிறன். எனக்க் டவனல காநேதுக்கடக்க்.
அபிதா மிறக்காடத.”
ஆள் விநது டபானடத ்பயல விநது கடிநதாற் டபால. அவன் ததசன்ிற வழி டநாக்க அபிதா ் ன்ிறாள். பனவன்
ஒரு திக் வி ஜயன். பனஙகநேதிய ் னனவு அவளுக்கலனல. ் னனப்பில ததவள்ளிக்கழைனம சினிமானவ
பனப்படவ பாரநேதுக் ததகாழ்டருக்கிறாள். அவனு அப்படக் காழ்னகயல என் மாரனப மின்னல
ததவட்டுகிறது.
“...் ன்ன பனடநேதில கலலாலடச்சாப்டபால ் ன்ுட்டால பறிச்ச பழைம் மாதிரி கலநேதில டசாற
விழுிநதுடுமா? விழுிநதுடுமான்ு டகக்கடிறன்?”
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அபிதா ஒன்றம் டபசவிலனல. க்டநேனத எடுநேது பனடுப்பில னவநேதுக் ததகாழ்டு கும்்பகிறாள். அவள்
கனவு பனன்ும் கனலயவிலனல. ்பன்னனக கன்னக் க்ழிவில டதஙகவிட்டது.
ததமௌனம் எ்வுவு அற்்பதமான அஙக! நளினநேதில டாக்கா மவலன் அதததனதிர என் ததச்கயும்? அதன்
மடகள் அவள் டதாளினின்ற விழுிநது, அவள் பின்னால, அவனுச் ூ்திநது, பூமியல ததமௌனமா்கப்
்பரள்கன்ிறன.
“பறிக்க்ம் வனர பழைநேனத மரநேதில யார விட்டு னவக்கிறா? பனிநத நாளில பழைநேனத மரநேதில எவன்
பாரநேதது? எலலாம் பிஞ்சுடல பழுநேத ததவம்பல. பனலனல, தடயால அடச்சுக் கனியததவச்ச பழுக்கலகள்.
பழைஙகடு ு து?” பனஙக் விநது பனநேதனன நாழிக்க்ப்பின், பனப்டபாநேதான் க்ருக்கள் பனப்பட வா்கதிிறக்கிறார.
பரவாயலனல. டபச்சில, ததநாழ்ட க்ருக்கள் வானட ததகாஞ்சம் பனவரிடம் அடக்க்ம் டபாலருக்கிறடத!
------------
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அபிதா - 6

சாவிநேரினய ஊரக் காரியஙகளுக்க் மாமி விட மாட்டடன்கிறாள். “நன்னாயருக்க் விநத பனடநேதில ்ஙகள்
டவனல ததச்கயிறது? ்ஙகள் விநது எஙகடுாடட தஙகயருக்கிறடத எஙகள் பாக்கயம்.”
மாமி நன்ிறாகப் டபசுகிறாள். க்ரல ததபரிது. கூச்சமுமிலனல. நான் கூடநேதிலருக்கடிறன்.
சனமயலனிறயலருிநது அவள் கர ஜனன எட்டுகிறது. சில டபருக்க் அவரகள் க்ரடல அவரகள் விும்பரம்.
நாஙகள் பனலவசநேதுக்க்நே தஙக மாட்டடாம் என்ற அவளுக்க்நே தததரியும். அிநத மக்தச்சினய அவள்
தததரிவிக்க்ம் முனிற பனப்படநேதான் டபாெம்!
“்ஙகள் எலலாம் எ்வுவு ததபரிய முஷாள்! ு டதா பனழைய வாசனனனய மாமா மாதிரி ஞாபகம்
ததவச்சுழ்டு யார பனிநத மாதிரி வருவா?”
டகட்டுக்ததகாழ்டட ு டதா காரியமாக மாமி கூடநேதுக்க் வருகிறாள். என்னனப் பாரநேததும் அப்டபாநேதான்
பாரநேததுடபால அடக்கம் பழ்ணிக்ததகாள்கிறாள்.
வா்க அமுதம் ததபாழிகன்ிறது.
கழ் கணக்ததகடுக்கிறது.
சுவரடமல ூரய கரணம் சிரிக்கிறது.
க்ருக்கள், னநடவநேய ூட்னடனயநே டதாளில மாட்டக் ததகாழ்டு கும்பி விட்டார.
அபிதா ீழட்டல பனலனல.
நாும் ததவளிடய டபாகடிறன். கால ததசன்ிற பனடம்.
க்ருக்கள் மாமி முகவதுதிக்க்ச் ததசான்னாெம், கனடிநத உழ்னமனயநேதான் ததசாலகிறாள். வாசனனகளில
தான் உயர வா்தகடிறாம்.
உழ்னம, ததத்கவம், விடுதனல என்கிற ததபயரில ு டதா மாயா சநேயநேனதநே டதடக் ததகாழ்டருக்கடிறாம்.
ஆனால நம்்பவதும் வா்தவதும் என்னடவா வாசனனகள், பிம்பஙகள், ் னனவுகள், கனவுகள் எும்
சநேயமானயயலதான். பனருப்பனத விட்டுப் பிறப்பனதப் பிடநேதாெம் பனருப்பனத மறப்பதில என்ன
அரநேதம் பனருக்கிறது? ் ழைலகளில பரிதவிநேது ் ழைலகளில கனிிநது ் ழைலகளில தததளிிநத ் ழைலதான் மனம்,
உணரவு, ்பநேதி, ஞானம், தரிசனம், உழ்னம, ததத்கவம், முக்தி என்ற பனிநத அுமான ் னலக்க்
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என்ததனன்ன டபரகள் உழ்டடா அனவ அநேதனனயும். அப்பவும் அிநதநே தததளிிநத ் னலயும் ஒரு தததளிிநத
் ழைலன்றி டவறிலனல என்ற என்ன ் ச்சயம்?
பனிநதநே தரக்கரதியல அடதா வானுாவி ் ற்க்ம் கரட மனலயும் ஒரு ் ழைலதான்.
அன்ற  ஜன்னல கழ்ணாடயல ஒழுக வழிிநத மனழை ்னர சக்ிநதனலயன் கழ்ணீர தானரயாகக் கழ்டு நம்பி
விநததும் ஒரு பிம்பம்தான்.
திரும்பநே திரும்பக் கரடமனலக்க்ம் க்ருக்கள் ீழட்டுக்க்ம் பனனட தரநேனத நடிநது நடிநது, அுிநது, அுிநது,
பனஙக் நான் பனருிநதவனர ஞாபகநேதிெம், பனஙக் விட்டுச் ததசன்ிறபின் கற்பனனயெம் சக்ிநதனலயன்
நடமாட்டஙகனுயும் சுவடுகனுயும் டதட அனலகடிறன்.
சக்ிநதனல ததசநேதுப் டபானாள்.
ததசநேதுப் டபானவனுப் ததபாசுக்கய சாம்பல கூட கனரிநதும் காற்றில பிறிநதும் டபாயாச்சு. பனநேதனன
வருடஙகளுக்க்ப் பின் பனஙக் விநத முட்டாடு, பனன்ும் எனதநே டதடுகிறா்க அனதவிட முட்டாடு?
பனிநத ் க்தச்சியும் என் பக்நேதறிவு என்னனக் டகட்டுக் ததகாழ்ட பனிநதக் டகள்வியும் உழ்னமயன் ஒரு
முகமாயருக்கலாம். ஆனால சக்ிநதனலனயப் பற்றிய ் னனவின் சரடு அதனால அிற மறநேதது. அதன் உரம்
சக்ிநதனலயன் சானவயும் தாழ்ட நான் தததாடரிநது சக்ிநதனலனய பனன்ும் பனஙடகடய டதடுகிறது பனிநத
பனரக்கமற்ிற, தவிரக்க முடயாத தததாடர்ப, தழ்டுதல, துரநேதல என்ன? முற்றப்்பள்ளினய ு ற்றக்
ததகாள்ுாத தன்னம தான் என்ன?
என்னநேனதடயா எழுதி, எழுதியனதப் படநேது, படநேதனத ் னனநேது, படநேதனத வா்திநது, வா்திநதனதப்
படநேது, அுபவநேனத ் னனநேது, ் னனநேதனதடய ் னனநேது, ் னனனவ அ்வப்டபாது காயப்படுநேதி,
காயநேதிலருிநது ததசாரியும் ரநேதம் உணரிநது, அரநேதஙகள், பிரயநேதனஙகள் ததகாள்கடிறாம். ் னனவின்
ரணடம உயரின் னதரியம், உயடராவியநேதின் பல வரணஙகள்.
காலடயல க்றக்ற உடல கூசி னகயல எடுக்கடிறன்.
்பஷ்ப சரம்.
ஆ! ் னனவு விநதது. பனது டநற்றமானல அபிதாவின் கூிநதலல பனருிநததலலவா?
“மானலயல கூிநதலல ததசருக்க்டன் மகழைிநத மலடர, கானலயல உன்னன மழ்ணில சிதறழ்டு கடக்கக்
காழ்பதததன்ன?”
கன்னநேதில ஒற்றிக் ததகாள்கடிறன். காடதாடு அது ததமநேதததன்ற என்ன டபசுகிறது?
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உன் க்ரல எஙகருிநது விநதாெம் சரி அது என் பாக்கயடம.
விசனம் ் னிறிநத வசனஙகள், ததநஞ்சின் அடவாரநேதின் சுனனயலருிநது ததபாஙக்கன்ிறன. ு டதா
எலனலக்டகாட்டல மனம் தநேதளிநேதுநே தவிக்கன்ிறது. என்னநேனதடயா டதட, பனருப்்பக் ததகாள்ுாமல,
நடிநது ததகாழ்டடயருக்கன்டிறன்.
முகநேதில கடவுள் ு ன் கழ்னண எழுதி, காகனயக் காட்ட, கூடடவ கலவரநேனதயும் ததகாடுநேதான்?
பானதயன் திருப்பநேதில, தரநேதில பனரு கனரயன் டமடுகளுக்கனடடய, ஒரு வனுிநத தா்தவில,
வா்கக்காலன்  ஜல விளிம்்ப கானல ததவ்கயனல வாஙகக்ததகாழ்டு தகதகக்கன்ிறது. ததநருஙக்கடிறன்.
எதிரக்கனரயல டதா்கக்கிற கலலருடக, க்நேதிட்டபட அபிதா க்டநேனதநே டத்கநேதுக் ததகாழ்டருக்கிறாள்.
்படனவயன் டகாட,  ஜலநேதில நனனிநது ்டராட்டநேதில டலசா்க அனலிநதது. ்படனவயன் உடெம்
அஙகஙடக நனனிநது, நனனிநத பனடஙகள், உடடலாடு ஒட்டக் ததகாழ்டு அஙகஙகள் பிதுஙகன.
ததசௌகரியநேதிற்காக முழைஙகாலகளுக்கனடடய அள்ளிச் ததசாருக, மடயல அனடநேத டசனலயன் ்லநேனத
யடுநேது தததானடச் சனத ததவ்கயலபடா தனி ததவழ்னமயல பளரிட்டது.
அவள் என்னனப் பாரக்கவிலனல. நான் ் ன்ிற பனடநேதில ஒருடவனு கனரடமடு என்னன மனிறநேதடதா
என்னடவா? அலல, அவள் முழுக்கவனம் க்டநேனதநே டத்கப்பதில முனனிநதிருிநதடதா? அலல, அவள்
காணம் பகற்கனவிலருிநது பனன்ும் விழிக்கவிலனலடயா?
கனரகளினினடடய வா்கக்கால வனுிநது, தன் தனலனயநே டதடும் பாம்்ப டபால ஓடற்ற. கனர
டமட்டுக்கப்பால, வயலகளில, கதிரகளினினடடய காற்ற சலசலநேது பாம்பின் சீிறல டபால ஓனச என்டமல
பனிறஙகற்ற. ஸமயம் ஸஹக்க முடயா ததஸௌிநதரியம் கக்கற்ற.
விஷம்.
ததபாழுது, பனடம், ததசயல ூன்றம் ஒன்ிறா்க வினழைிநது, உட்்பலுக்க் மட்டும் எட்டும் அரநேதம்
ததகாள்கன்ிறன.
கனரகள் என்ன க்றகும்,
நான் பனக்கனர,
அவள் எதிரக்கனர.
கனரகள் ததசாலெம் ததபாருள் பனதுதாடனா? “நாஙகள் கனரகள் கனரகள் கனரகள் தாம்.” ததமௌனமா்க என்
கனரடயாரம் டமடல நடக்கடிறன்.
பககள் உற்சாகமா்க, மரஙகளில, ஆகாயநேதிடல, தனலக்க் டமல, கழ்பட்டு, கழ்படாமல சப்திக்கன்ிறன.
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“- ட்ீழக் ட்ீழக் -”
“- கச் கச் கச் -”
“- ட்ரரரர -”
என்னனச் ூ்திநதிருக்க்ம் அனமதியல, பன்வனமதிடய டமான கரப்பநேதின் தாது. சப்தஙகள் சலனநேதின்
சதஙனககள்.
கனரடயாரம் கநேதானழைனயயும் முட்கனுயும் கடிநததும் பனடம், தனழைநேத பனனட டபான்ற அகன்ற
என்னனநே தன் வயற்றள் வாஙகக் ததகாள்வது டபால ஒரு மாிநடதாப்்பள் - (டதாப்பா தததாப்்புா?) அனழைநேதுச் ததசலகிறது. ு டதா ரஹவய  ஜாலநேதில பனயற்னகயன் சதியல மாட்டக் ததகாழ்டருக்கடிறன்.
ஒரு மரநேதின் பின் ஒரு ஆள் பதுஙக்கிறான். ு ன்?
விலல. அவன் பனன்ும் என்னனப் பாரக்கவிலனல.
மாஙகா்க திருடப் டபாகிறானா? ஆனால பனப்டபா மாஙகா்கக் காலமிலனலடய!
அவன் னகயல ஒரு கவழ் தததாஙக்கிறது. அப்டபாநேதான் சுழைல ஆரம்பிநேதிருக்கிறது.
ஓ! ்பரிிநதது. பனவன் மாஙகா்க அடக்கவிலனல. ு டதா பகயடக்கப் டபாகிறான். வசியமுற்ிறவனா்கக்
கவனணடய பாரநேதுக் ததகாழ்டருக்கடிறன். கவழ் டவகததமடுநேதுவிட்டது. மணிக்கட்டுக்க் டமல னக
ஆடவிலனல. கவழ் ஒரு கணநேதில சக்கரமாக மாறிவிட்டது. மரம் ் னிறய பனநேதனன பிறனவகளில பனவன்
க்றி எதுடவா? எனக்க் உடல பரபரநேதது. ததபாநேதததன்ற ஆகாயநேதினின்ற ஒன்ற என் காலடயல விழுிநது
ததவறம் ூக்க்ம் ததவறிநேத கழ்ணம் சிிறக்ம் பனிறக்ம் உடராமமுமா்க உயரற்ிற ததமாநேனதயா்க கணநேதில
கழ்ததணதிடர மாறவனதக் காண எனக்க்ச் சக்தியருக்க்டமா? படம் பளிச்ததசன்ற கழ்னண ததவட்ட
மனிறவதற்க்ம் கவணிலருிநது கல ்பிறப்படுவதற்க்ம்  ‘ீழல’ என்ற என்னின்ற ஒரு அலிறல கும்்பவதற்க்ம்
சரியாயருிநதது. ஒரு பகக் கூட்டம் னவது ததகாழ்டு மரநேனத விட்டுக் கும்பிச் சிதறழ்டது.
அவுக்க்நே தக்கவாரிப் டபாட்டது. என்னனக் கழ்டதும் ஒரு கணம் தினகநேதுப் டபானான். டதாப்்பக்க்ச்
ததசாிநதக்காரனன அவுக்க்நே தததரியாதா என்ன? உடடன டகாபம், உடடன அலகயம், உடடன சிரிப்்ப
அவன் கழ்களில சிிநதின. டமட்டு விழிகள். க்நேது மீனசக்காரன். வாயனின்ற ததவடநேத சிரிப்பில
வாததயலலாம் ததசக்கச்ததசடவல.
“ு ன் சாமி? ் பாவம் பாரநேது ஒரு உசினரக் காப்பாநேதிட்டதா ் னனப்பா? பனன்னிக்க் தப்பிச்சு. சரி,
நானுக்க்? நானுக்க் என்ன பழ்ணப் டபாடிற? பனடத டநரநேதுக்க் அது பனஙடக விநது க்ிநதும்ு
எழ்ணிறியா? பனலடல பனஙடக விநடத நான் அனதக் காவு வாஙகப் டபாடிறன்ு ததநனக்கறியா? ் ஊருக்க்ப்
்பதிசு. நான் பனஙடகடய ததபாிறிநது, பனடத ்பனுப்பா பனஙடகடய வுிநதவன். பனதுஙகனு எனக்க்நே தததரிஞ்ச
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மாதிரி உனக்க்நே தததரியுமா? பனதுடல எதுக்டகும் மாரிடல மச்சம் பனருிநதால, அிநத மச்சம் முதல எனக்க்
நலலாநே தததரியும். பனன்னிக்கலலாட்ட நானுக்க, நானுக்கலடல, அதுக்க் மறநாள். எனக்க்
பனவடமானனதக் கலலாடலா விலலாடலா அடச்சுநே தள்ளிடுடவன். னகயாடல கூட கழுநேனத முறிச்சுப்
டபாட்டுடுடவன். ஹாஹ் ஹா ஹா! அன்னன்னிக்க் என்ன கனடச்சுடதா - கானடடயா, கவுதாரிடயா,
பாம்டபா, ஓணாடனா, பன்னிக்க்ட்டடயா, நரிடயா, முசடலா - ு டதா ஒழ்ண. உசிர எலலாம்
ஒழ்ணதாடன!”
பனவன் என்ன ூச்சுவிடாமல ஆனால விஷயம் விடாமல, ஸம்ஹாரூரநேதியன் பானஷ - ‘எலலாம்
என்ுனடயது’ - டபசுகிறான்! சக்கரம் அறக்கிறது, கபாலம் ு ிநதுகிறது என்கிறாடன? பனவன் வா்தக்னக
மட்டுமலல, பனவன் டவட்னடயாடும் உயரின் ் யதியல, பனவுக்க்ம் அதற்க்ம் பனனடயல உள்ு உிறவில,
உரினமயல நான் தனலயட்டடன் என்கிறான். அப்பட தனலயட்டும் நான் சாதிநேதது என்ன என்ற டகல
பழ்ணகிறான்.
என்னனச் சுற்றி மரஙகள் அனனநேதும் கூட அவன் கக டபால, அவன் ததசாலெக்க் சாகயா்க அவன்
க்ற்ிறச்சாட்டுக்க் உடிநனதயா்க சலசலக்கன்ிறன. என்னன ததநருக்க்வது டபால எப்டபாது எப்பட திடீததரன
பன்வுவு கட்ட விநதன? பனவன் என் டமல னகனவநேதால நான் தாஙக்டவடனா? எனக்க் டலசா்க ூச்சுநே
திணறகிறது. சற்ற டவகமாகடவ நடக்கடிறன். அவன் எக்காும் என்னனநே துரநேதுகிறது. நனடயும்
ஓட்டமுமா்க வினரகடிறன். மாிநடதாப்னபநே தாழ்டயதும் - அப்பா! - மரஙகளின் சினிறயனின்ற
விடுபட்டாற்டபால ஒரு ததபருூச்சு என்னின்ற எழுகன்ிறது!
மீழ்டும் பரிநதததவளி.
அடதா கரடமனல.
டதாப்்பகளினினடடய அஙகஙடக ீழடுகளின் கூனரகள். ஓனலமுனடயலகள், ஓடுகள், ஒன்றிரழ்டு மாடகள்
கூட. ஒரு தததன்னனயன் அடமரநேதுடன் பினணநேது அனிறிநத தபால ததபட்டயன் சிவப்்ப. ததவக் தரநேதில
கழ்ணில பட்டுப் பட்டு மனிறயும் சானலக் டகாட்டன் டமல ஒரு பவ பனஙகருிநது பாரக்க, எறம்்ப டபால
ஊரிநதது. நான் பனருிநத பனடநேதிலருிநது பனரழ்டு னமெக்க்ப் பஞ்சமிலனல. பனன்ததனாரு ூனலயல,
கழ்ணக்ததகட்டய தரநேதுப் ்பள்ளியா்க ரயலடவ வடடஷனின் சிவப்்பக் கூனர.
வயலகளில, தததாடுவானநேதில ு டதடதா ்பள்ளிகள் ஒன்ற டசரகன்ிறன. பிரிகன்ிறன, திரும்பவும்
கூடுகன்ிறன.
கழ்ணக்க்ப் பநேதட உயர வானநேதில ஒரு ்பள்ளி ்பிறப்பட்டது. வழ்டு. அதன் ரஙகாரநேதின் சுழைலடலடய
மாட்டக் ததகாழ்டு, அது கரரிட்டுக் ததகாழ்டட விநது என் டமல டமாதுவது டபால என்னனச் சுற்றிச் சுற்றி
முஙக முஙக எழுிநதது.
ஓயாத ஒடர ூச்சு ரஙகாரம் பனது எப்பட சாதிக்கிறது? அடுநேதடுநேது என்னன டமாதுகன்ிறது. முகநேனதக்
னககுால மனிறநேதுக் ததகாள்கடிறன். அது அப்பவும் விடவிலனல. க்ரலவனுனயநே டதட வனுிநத
விரலகள் டபால ததகாரரமான ததகாடுக்க்கள். வடநேத விஷநேனதக் க்டுக்னகயல அனடநேதாற் டபான்ற
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சக்க்வின் டகாபமா? தன் சினநேனதச் சிதிற, பனிநத ரூபநேதில எனக்காகக் காநேதுக் கடிநதாுா?
ு ்க, என்னிடம் ததசாலலக் ததகாள்ுாமல கூட எப்படப் டபானா்க?
டபானாெம் எப்பட பனநேதனன நாள் திரும்பாமல பனருிநதா்க?
பனருிநதாெம் தான் பனருிநதா்க, ஆிறாத ்பழ்னணக் குறி விட ு ன் பனப்டபாது திரும்பி விநதா்க.
சக்க்! அடடய! ் ததநஞ்சின் எதிததராலயாக விட்டா்க. எதிததராலக்க் என்ன பதில ததசாலல மீள்டவன்?
எஙகருிநடதா யாருனடய சிரிப்டபா எதிததராலக்கிறது.
வா்தக்னகயன் ு டுகனுநே திரும்பிப் ்பரட்டுனகயல அநேதனனயும் எப்படடயா க்ற்ிறப் பநேதிரினகயாகடவ
படக்கன்ிறன. டகாட்னடவிட்ட சிநதரப்பஙகள், அவசரப்பட்டுவிட்ட ஆநேதிரஙகள், மீு முடயாத
பானதகள், அசெக்க்ம் டபாலக்க்ம் பனனம் தததரியாது ு மாிநத டலவாடதவிகள், பனனாமுக்க் ஆனசப்பட்டு
முதடல பறிடபான பனழைப்்பகள், கழ் ததகட்டபின் விழுிநது விழுிநது ூரய நமவகாரஙகள் - ு ற்ிறெம்
தா்தநேதெமா்க ஓயாத பழைஙகணக்க், அநேதனனயும் தப்்பக்கணக்க். ஆநேதிரநேதில வடலட்னடக் கடழை
டபாட்டு உனடநேதால அ்வுவுதான்; உள்ுதும் டபாச்சு ததநாள்னுக் கழ்ணா.
எஙகருக்கடிறன்? ததசாறி நா்க சுருழ்டு படுநேதுக் ததகாழ்டாற் டபால ஒரு வனுயநேதில ஒரு கனரடமடு; பனது
கன்னிக் க்ுமலலவா? என் டயாசனன வழியல ததராம்பதரம் விநதிருக்கடிறன். பனிநத  ஜலநேதின் தததளிவு
பளிஙக் டதாற்ிறது. கனரயெம் க்ுநேதிெம் பூரா சின்னதும் ததபரிதுமா்க ஒடர கூழைாஙகற்கள்.
கடுஙடகானடயெம் பனிநதக் க்ும் வற்றவதிலனல. ராக்ஷஸநேடதாடு பதிநேதாற்டபான்ற நூற்றக்கணக்கான
வருடஙகளில அடுக்கடுக்கா்கப் ்பனதிநது டபான கற்களின் திட்டுக்களினடயல எஙடகா ரகவய
ஊற்றிலருிநது  ஜலம் கசிகன்ிறது.
கல வடநேத கழ்ணீர.
பனஙக் அலலயும் பூநேததிலனல. ஆம்பெம் தனல ்ட்டயதிலனல. உச்சி ததவ்கயலல க்ுநேதில அடவயற
பளததரன்ற தததரியும். அட வயற்றின் தததாப்்பள் க்ழி கூட பனஷ்டப்பட்டால தததரியும். நடுப்பகலன் ததவட்ட
ததவளிச்சநேதில, ததவறிச்சிட்டு, தனிப்பட்ட க்ும். தழ்ணீர கற்கழ்டாயும் யார பன்வுவு தரம்,
பானனனயடயா க்டநேனதடயா தக்கக் ததகாழ்டு வருவது? ஆனகயால பனதன் தழ்ணீர ததசலவாவதிலனல.
அதனாடலடய டபரும் கன்னிக் க்ும்.
ததவ்கயலன் ததவம்னம, டதால டமல ு றகிறது. க்னிிநது காலடயல ஒரு ததவள்னுக் கூழைாஙகலனலப்
ததபாறக்க்கடிறன். பூன ஜயல னவக்கலாம், அ்வுவு உருழ்னட, மழைமழை. ஒன்னிறப் டபால பல க்ட்டக்
கருடவல நாதரகள், ததகட்டக் கருடவல நாதரகள். கடழை டபாட்டு உனடநேதாெம், உனடிநதாெம் புார எனப்
பிுிநது டபாடமயன்றி க்ட்டு உனடயாது. அனவகளின் ரகவயம் காலநேதுக்க்ம் பநேரம்.
பாரனவக்க் பனது என் னகயல அடஙக்கிறது. ஆனால வயதில என்னனப் டபால எநேதனன டபனர பனது
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விழுஙகயருக்க்ம்!
“என்ன முணமுணக்கிறா்க? வயதா? அதததன்ன வயது? ஒழ்ண, ததரழ்டு ூண என்ற உதயநேதிலருிநது
அவதமனம் வனர உஙகள் அழுக்னக உருட்ட உருட்ட ்ஙகள் மணியா்க  ஜபிக்க்ம் அழுக்க்ருழ்னடதான்.”
 ஜலநேனதக் னகயல அள்ளுகடிறன். எலலாம் விரலடுக்கல வழிிநது டபாகிறது! உள்ுஙனகயல மட்டும்
ஆசமன அுவிற்க் ஒரு மணி உருழ்டு ததவ்கயலல சுடர விடுகிறது. என்னனப் பாரநேதுச் சிரிக்கிறது.
அபிதா?
உன் உள்ுஙனகயல நான் க்ிநதுமணி.
்பலக் டகாடுகள் டபால மின்னல, கழ்ட சனதனய, தததானடகனு, விலாவில, ததநற்றிக்க்ள், ்பருவ
மநேதியல, பளிச், பளிச் ததவ்கயல பிடரியல டதுா்கக் ததகாட்ட ஆரம்பிநேது விட்டது. டநரமாகவிட்டது.
பன்வுவு தரம் விநததற்க் பனஙக் க்ளிநேதுவிட்டுப் டபாகலாம். ீழட்டுக்க்ப் டபானால, அிநத டவனலயும்
டநரமும் மிச்சமாக்ம். டநடர பனனலயல உட்காரிநது விடலாம்.
ஆனால  ஜலநேதின் அனமதினயக் கனலக்க மனம் வரவிலனல. காற்றில அதன் விளிம்பில அதிரும் டலசான
விதிரவிதிரப்்ப கூட ு டதா தக்கநேதில ூச்சுப் டபாலதான் டதான்றிற்ற. கனலக்க மனமிலனல.
தஙக்வனதநே தட்டததயழுப்பநே னதரியமிலனல, திரும்்பகடிறன்.
---------
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அபிதா - 7

“பனனதப் பாரநேடதுா? அபிதாவுக்க் எது கட்டனாெம் ு ரனவயாயருக்க்! ்படனவ சாயம் டசானகயாப்
டபாயட்டாெம் அவள் உடம்பில அது ததமருக் காட்டிறது. சிவப்பாயருிநதால மட்டும் டபாதாது.
சிவப்பாயருிநதாெம் சில கலரகள் தான் ததபாருிநதும். ஆனால பனிநதக் க்ருக்குாநேதுப் ததபழ்ணின்
் ிறவாடக தனி. எிநதப் ்படனவக்க்ம் பனனழைஞ்சு ததகாடுக்கிறது. எனக்க் பனதுதான் ்பரியலடல. பனவள்
மாதிரியருக்கவாள் எலலாம் ு ன் பனிநத மாதிரி பனடநேதில பிிறக்கிறா?”
நான் அசுவாரவயமாக  ‘ூ’ ததகாட்டுகடிறன். அவளுனடய ஆச்சரயடமதான் என்ுனடய ஆச்சரயமும்.
ஆனால ஆச்சரயப்பட பனவள் யார? எனக்க் பனப்படநே டதான்றவது அடாது. தததரிகிறது. ஆனால
டதான்றகிறடத!
“ஆமாம் பனஙடக நாம் பனன்ும் எநேதனன நானுக்க்  ‘டடரா’?”
சாவிநேரி வானயநே திிறிநதாடல எனக்க் எரிச்சல எழுகிறது. பலனலக் கடக்கடிறன்.
“ு ன், எநேதனன நாள் பனருிநது விட்டடாம், உனக்க் அதற்க்ள் அெநேதுப் டபாக்ம்பட?”
“எனக்க் அெநேதுப் டபாவது பனருக்கட்டும் - பனஙடக ததபாழுது டபாவது சிரமமாநேதானிருக்க் - பனவாளுக்க்
அெநேதுப் டபாகாமல பனருக்க டவழ்டாமா? பனவாளுக்க் நம்னமச் சமாளிக்கிறது யானனனயக் கட்டநே தீனி
டபாடிறாப் டபாடலன்னா?”
அவனு, பிிறக், என்னன, ஒரு முனிற அவள் காணக் கழ்டணாட்டம் விட்டுக் ததகாள்கடிறன்.
“எப்படயும் நான் யானனயலனல.”
சாவிநேரி விடுநேத பாரனவயல என் கனண ததமாக்னகபட்டு ீழ்தகிறது. அதில அ்வுவு அலகயம். ‘சீ, ்
பன்வுவு மட்டமா?’ எும் டமான ஆச்சரியம். ‘உன்னனச் சட்னட ததச்கது உன்னனப் பதிெக்க்ப் பதில
ு சி உன்னிெம் க்தனமக்க் நான் பனிறஙகப் டபாவதிலனல’ எும் பதிெம் கூட, என்னன
அவமானப்படுநேதும் ததபாறனமனயச் சாதிநேதுநே தன் தரநேனத உரப்படுநேதிக் ததகாழ்டு, என் சிறனமனய
எனக்க் உறநேதுகிறாள்.
ததவற்றி கறக்க்ப் பிடநேதது. அது யார பக்கம் என்ற கனடசி வனர ததசாலவதற்கலனல. பனருவரில
ஒருவருக்க் அது கட்டாயம் துடராகம் ததச்கடத ஆக டவழ்டும்.
ஙொண ஙொணததவன மணிகளின் ஓனச - ததபரிதும் சின்னதுமா்க ஒன்ற கலிநது எஙகனு எட்டுகன்ிறன. என்
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ததநஞ்சில பனழைய படஙகனு எழுப்்பகன்ிறன.
“டபாகணம் டபாகணம்ு பிறக்கனிறடய, உஙகள் ஊரில பனதததலலாம் கழ்டருப்னபயா? வா, விநது பார.
பனநேதனன நாள் உன் பிிறிநத ீழட்டல நான் பனருிநதாச்சு. ததகாஞ்ச காலமாவது நான் வுரிநத பனடநேதில ்
பனருக்க டவழ்டாமா?”
பாதி கடுப்்ப, பாதி டகலயாகப் டபச்னச மாற்றகடிறன்.
ீழட்டுக்க்ப் பின்னால, னமதானநேதில மாடுகள் மிநனத கூடுகன்ிறன. ததபரிய மிநனததான். சுற்ற
வட்டாரநேதுப் டபட்னடகள், க்க்கராமஙகளிலருிநதும் மாடுகள் விநது டசரகன்ிறன. மாட்டுக்காரப் னபயன்
உருவம் கூடச் சரியாகநே தததரியவிலனல. அ்வுவு ததநரிசல, அ்வுவு ்பழுதி.
“ஓடஹா? பட்டணநேதானின் பட்டக்காட்டு ப்ரடவசடமா?”
க்ரல டகட்டுநே திரும்்பகடிறாம். அபிதாவும் ஒரு பசுனவ ஓட்டக் ததகாழ்டு வருகிறாள். தன் பனனநேனத அது
கழ்டுவிட்டது; பனனி அனத ஓட்டநே டதனவயலனல. அதற்க்க் க்ஷி. அதற்க் மிநனதயன் ல்ரப்்ப
கழ்டுவிட்டது. பீப்பா்க உடல க்ெஙக ஓட விநது, ் னரயுடன் கலிநதுவிட்டது.
அபிதா விநது, எஙகடுாடு ் ன்ிறாள்.
ஒன்ிறாகவும் பனரழ்டாயும் மாடுகள் விநது டசரிநது ததகாழ்டடயருக்கன்ிறன. டசரச் டசர அனவகளின்
பனனரச்செம், ததபரிய வாநேதிய டகாஷ்டயன் சுருதி கூட்டல டபான்ிற விதவிதமான கநேதெம் மணிகளின்
கணகணவும் வெக்கன்ிறன. கானதப் ததபாளிக்கன்ிறன.
“மாததடலலாம் ததபரிசாயருக்டகன்ு பாக்கடிறுா?”
“பனிநத மாடுகள் ததபரிசுன்னா எஙகள் கழ்கள் சிறிசு” என்டிறன்.
“அப்டபா சிறிசாயருக்டகன்ு பாக்கடிறுா? ததபரிசாயருிநதாெம் சரி, சிறிசாயருிநதாெம் சரி,
கன்ுக்க்ட்டக்க் விட்டது டபாக, சகட்டுக்க்க் காலபடக்க் டமல ஒரு பாலானட கூடநே டதிறாது.
அதிடலடயதான் டமார, தயர, ததந்க, ீழட்டுக்க் விநத விருிநதாளிக்க் காப்பி, ததவளி வியாபாரம்,
ஊரடகாலம், வாணடவடக்னக எலலாம். விநத விருிநதாளி, பாலெம் டமாரிெம் முகம் பாரநேதுக்
ததகாள்ுலாம்.”
அவளுனடய வா்கவிட்ட சிரிப்்ப எஙகனுயும் தததாற்றிக் ததகாழ்டது.
“ீழட்டுக்க் ீழடு பனிநதக் காமடது பனலலாட்டா, அதுவும் தகராறதான். என்னதான் பனருிநதாெம் நாட்டு
மாடுதாடன! மாமா ததசாலிறா - அதான் சிநேதிக்க்நே தம்பி - அவர எஙததகஙடகடயா ஊததரலலாம்
சுநேதியருக்கார - என்ததனன்னலலாடமா பாரநேதிருக்காராம் - பனஷ்டப்பட்டால, பனஙடக ராநேதிரி
என்னனக்காவது தஙகனால கனத கனதயா ததசாலவார - முக்கால டபாட்டுழ்டு, தனலனய வயநேதில
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முட்டுக் ததகாடுநேதுழ்டு, வாளி வழியக் கிறக்கிற மாததடலலாம் பனருக்காடம! கிறக்கக் கிறக்கநே டதாள் பட்னட
விட்டுப் டபானாெம் டபாக்ம் மாட்டுக்க் மட க்ன்ிறாதாடம! ‘அபிதா, ஒரு மாட்டுப்பாடல உஙகள் ஊருக்க்
சப்னு பழ்ணி மிச்சநேனதப் பயருக்க்ப் பா்கச்சலாம்,’ ்  ஜமாவா மாமா?”
உயர தன் முழு ஆச்சரயநேதில விரிிநத கழ்கள்.
ததகாடுக்க்ம் அரி டபான்ற ்ழ்டு நுனி வனுிநது, என் ததநஞ்னச அறக்க்ம் ரம்னப மயரகள்.
அபிதா, உன் சிநேதியன் தம்பி ததசான்னது ததம்கதான். ஆனால அவன் ு ன் ததசான்னான்? அவனன நான்
முிநதிக் ததகாள்ு முடயவிலனலடய எும் ஆநேதிரநேனதயும் எனக்க் ் ு ற்படுநேதி விட்டா்க. பனிநத ு க்கம்
டபாதாதததன்ற அனத ் பனன்ும் அறியவிலனல எும் டவதனன டவற என்னன வாட்டுகிறது.
மிநனத நகர ஆரம்பிநேதது. மாட்டுக்காரப் னபயன் ஓட்ட நகரவிலனல. தான் ் னிறிநதனத உணர அது
அவனன நம்பியலனல. பனன்னிறக்க் பனதற்க் டமல மாடுகள் வருவதற்கலனல. பனன்னிறய ் னிறவு
பன்வுவுதான் என மிநனத எப்படடயா ததமாநேதாகாரமா்க உணரிநது, அிநத உணரவின் உிநதலல தாடன
நகர ஆரம்பிநேது விட்டது. பனதற்க் எப்பட அதன் அன்ிறன்னிறய ் னிறவு தததரிிநது விடுகிறது?
பனதுடவ ஒரு உலகம் தான். எநேதனனடயா தா்ககள், திநனதகள், எநேதனனடயா கன்றகள், தாயன் கன்ற
தாும் தாயாக, தன் கன்னிற ீழட்டல தததாழுவநேதில விட்டு விட்டு, பனஙக் விநது கலிநது, மானல விநததும்,
கன்ற ் னனப்்ப விநது தன் பனடம் டதட ஓட விடுகன்ிறது.
மிநனதடயாடு நகரும் தம் வழியல, பனரழ்டு பசுக்கள் எஙகள் பக்கநேதில வருகன்ிறன. முக ஒற்றனம,
கழ்கனுச் சுற்றிய ததவள்னுக் கனர, ததகாம்்பகளின் வனுவில அடத டகாணல, ததநற்றியல ஒடர
மாதிரியான ததவள்னுநே திட்டு பனனவ தாயும் கன்றமாடவ பனருக்கலாம்.
தாயும், தாும் தாயாகவிட்ட தாயன் கன்ற.
கன்றின் தாயாகவிட்ட தாயன் கன்ற, பனஙக், மிநனதயல தன் தானய அனடயாும் கழ்டு ததகாள்ளுடமா?
பனலனல நாும் ஒரு மாடு ்யும் ஒரு மாடு எும் டபாட்ட அனடயாும் மட்டுிநதான் ் ற்க்டமா? உடடன
கூடடவ ஒன்றக்ததகான்ற ஆநேதிரம், ஒடர பனனமாயும் உயருக்க் உயர உள்ளூரப் ்பழுஙக்ம் உள்பனக பனதுதான் அறியுடமா?
“மாமா மாமா!” அபிதா அலறினாள்.
ஒரு கணம் தப்பியருிநதால என்னன அது கடழை தள்ளி நான் மிநனதயன் க்ும்்பகுடயல மிதிபட்டுநே
துனவயலாகயருப்டபன்.
அது என்னன உரா்கிநது ததசன்ிற டவகநேதில, என் ததநற்றிப் ததபாட்டல, ்பருவ மநேதியல பின்
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மழ்னடடயாட்டுள் மின்னலகள் பிறிநததுதான் அப்டபாது அறிடவன். மின்னலகளின் ததபாளிசலகள் ததபாளிசலகளின் ஒளிநேதுடப்்பகள் டகாபம் சிிநதும் ததச்விழிகள்.
க்தவா்கப் பலவரினசயல பனளிநேத க்ரூரம்.
வினிறநேத வால நுனியல மயரக் க்ஞ்சம் ததகாட கட்டப் பிறிநதது.
முரசு ததகாட்டநே தக்கவிட்ட முன்னஙகாலகள்.
நாபியனின்ற ்ழ்டு எட்ட எட்ட நாக்க் தத ஜததவ தத ஜததவனநே தவிநேதது.
க்ப்ததபன்ற டமடல அனலடமாதிய ஆழ்வானட.
எஙகள் கழ்கள் சிநதிநேதன. சட்ததடன அபிதா முகநேனத திருப்பிக் ததகாழ்டாள். அவள் கன்னஙகளின்
பிழைம்பில என் அிநதக்கரணநேதில நான் எரிிநது டபாடனன்.
பிிறக் எஙகுால ஒருவனரததயாருவர சரியாக முகம் ததகாடுநேதுப் பாரக்க முடயவிலனல. பனனடடய, காற்றில
எழுதிய ஸன்னக் டகாட்டல கானுயன் உருவம் எழுிநதது. அதன் திமில டமல எஙகள் கழ்கள் தாம்
ஒன்னிறததயான்ற க்விக் ததகாழ்டன. உடடன பயம் ததகாழ்டு ஒன்றக்ததகான்ற முதனல வாயனின்ற
விடுததபிற முயன்ிறன.
அவள் லஜ்ன ஜயல அவள் தகதகக்கிறாள்.
சாவிநேரி என் டவதனன அறிவாுா? பனன்ற என்னடவா அவள் க்ருக்கள் ீழட்டுப் ததபழ்டருடன் அலாதியாக
ஒட்டக் ததகாள்கிறாள். தன் ததபட்டனயநே திிறிநது சாமான்கனுததயடுநேது ததவளிடய டபாடுவதும் அபிதாவின்
காதில கம்மல ஒநேதிப் பாரப்பதும் - மாறி மாறி பழ்டஙகனுப் பற்றி அவரகள் டபசுவதும் - அது என்ன
அ்வுவு டபச்சு பனருக்க்டமா! டபசினனதடய டபசிப் டபசி அெக்காத டபச்சு.
நான், திழ்னணயல உட்காரிநது, மடயல ு டதா ்பநேதகநேதில ் னனவு ஊன்ிற முயலகடிறன். ஆனால ு டுகள்
தாம் ்பரள்கன்ிறன.
பிற்பகலாயும் ததவ்கயலன் ததவப்பம் பனன்ும் தணிிநத பாடலனல. சுவர சுடுகிறது. உயடராடு சினதயல
னவநேதாற் டபால உடம்்ப எரிகிறது.
பனஙகருிநது பாரக்னகயல, ததகாலனலப் ்பிறநேதில, அனதயும் தாழ்ட மரஙகளில, கனுகளில பனனலகளின்
சிநதில கானல நடுஙக்கிறது.
ஒரு க்ரஙக், தா்கக் க்ரஙக், அதன் வயற்னிறக் க்ட்ட பற்றிய வழ்ணம் அனாயாசமா்கக் கனுக்க்க் கனுநே
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தாவுகிறது. க்ரஙக்ம் பநேதிரம் க்ட்டயும் பநேதிரம். நம் டபால விளிம்பில தநேதளிப்்ப அதற்கலனல. அதன்
பிட க்ரஙக்ப் பிட.
பின்னால சலசலப்்ப டகட்டுநே திரும்்பகடிறன். சாவிநேரியன் ்பதுப்்படனவனயக் கட்டக் ததகாழ்டு,
தனலக்னிிநதபட அபிதா ் ற்கிறாள். அவள் பின்னால அவள் டதானுப் பற்றிக் ததகாழ்டு, பனுவரசியன்
தாதி டபால சாவிநேரி.
ூக்க்ப் ததபாடக்கலர. அனதததயாட்ட அவள் முகம், முழைஙனகக்க்க் க்தபாகம், சிநதன ததவழ்னம
பளரிடுகன்ிறன. பனப்ததபாழுதுதான் கவனிக்கடிறன், ததவட்கமும் சிநடதாஷமும் க்ழுமிய அவள் முகம்
் மிரனகயல, அபிதாவின் கழ்கள் முழுக் கருனமயலனல. கரும்பழுப்்ப. கறப்்ப உடுநேதினால
அதற்டகற்ிறபட விழிகள் ் ிறம் மாறடமா என்னடவா? - சட்ததடன்ற அவள் என் காலல விழுிநது
நமவகரிநேதாள். பின்னல பாம்்ப டபால என் பாதநேதில டலசா்கப் பட்டது. ்பலலரிநேதுப் டபாடனன்.
“வாயல ததகாழுக்கட்னடயா? நமவகாரம் பழ்ிறாள், ஆசீரவாதம் பழ்ணஙகடுன், சுருக்க கலயாணம்
டநரட்டும்ு!”
சாவிநேரி, என் டவதனன அறிிநதுதான் ததசாலனிறயா?
பனப்டபாது ்ஙகள் பனருவரும் டசரிநது ததச்கத சதி.
பனவள் ததவற்றிய உன் ததவற்றியா?
என்னிடம் எனத ் ரூபிச்சு ஆிறது?
என் ததநஞ்னசயா, பனவள் ் ிறநேனதயா?
பாபி!
நான் ததமௌனமா்க எழுிநது அ்விடம் விட்டு அகலகடிறன். சாட்னடயன் ததகாடுக்க்ப் டபால சாவிநேரியன்
வாரநேனதகள் என்னனநே துரநேதுகன்ிறன. “மாமா ஒரு சமயம் அப்படநேதான் பனருப்பா - ் ஒழ்ணம் தப்பா
் னனச்சுக்காடத.”
பனஙக் ு ன் விநடதன்?
வரவர ததசயலகளில ் னனவு ததபாருிநதவிலனல. அலல ் னனடவாடு ததசயல ததபாருிநதவிலனல. எது முன்
எது பின்? முரட்டுக் க்தினரநே தனிநேதனியாக திமிரகன்ிறன. எது முன் எது பின்? பனதிடலடய ் னனவு
க்ழைம்்பகிறது.
பனலனலடயல மீழ்டும் கன்னிக்க்ுநேதுக்க் எப்டபாது விநடதன்? கழ்னணக் கட்டநே தட்டாமானல சுற்றி
விநது விட்ட பனடநேதில கட்னட எடுநேது விட்டால டபால என்னனச் சுற்றி விழிநேதுநே தினகக்கடிறன். விட்ட
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பனடநேதில தததாட்டாற் டபால ததவள்னுக் கூழைாஙகலனல உள்ுஙனகயல ு ிநதியபட ் ற்கடிறன்.
ஓ, எஙகள் ரஹவயம் ஆராயநே திரும்பவும் விநதிருக்கிறாயா? எலலாம் ்பரிஞ்சு டபாச்சு. நாஙகள் தான்
பாக்கயாக்க்ம்! அ்வுவு சுலபமா நாஙகள் ்பரிஞ்சு டபாமா? முதலல என்னன எடுநேதுக் ததகாள். நான்
கடிநத பனடநேதிலருிநது என்னன பனப்டபாது எடுநேதா்க. ஆனால ் எடுக்க்ம் வனர நான் பனருிநத பனடநேதில
எநேதனன காலம் கடிநதிருப்டபன் என்ற உன்னால யகக்கவாவது முடயுமா? டகவலம் பனிநத சம்பவம்
டநரவதற்க்ள் கடிநதிருக்க்ம் காலம் உஙகள் கணக்கல உன் வயனதப் டபால எநேதனன விழுஙகயருக்க்ம்
அறினவடயா? முன் ததசயல, பின் ததசயல, தற்ததசயல, ததசயல வயதுகளின் டகாடு அழிிநத ் னல உன்னால
் னனநேதுப் பாரக்க முடயுடமா?
பிிறக்க்ம் டபாடத சாகப் டபாகடிறன். சாகநேதான் சாடவன் எனச் சாக்ம் சிநேதநேதில உருததவடுப்பா்கப்
பிிறக்கறீரகள். ஆதலால வயனதப் பற்றியன்றி டவற ் னனப்்ப உஙகளுக்க் ு து? சாகவும் னதரியமிலனல.
பிிறக்கவும் ததவட்கமிலனல. பனரழ்டும் உஙகனு விடவும் பனலனல. டபச்சுக்க்ம் க்னிறச்சலலனல. னக
் னிறிநது விநது, விரலடுக்கல ததகாழ்டு விநதனத வழிிநது ஓட விட்ட பின், உள்ுஙனகனய நக்கக்
ததகாழ்டு, ததகாழ்டு விநதனதததயலலாம் கழ்டுததகாழ்டடன் என்ற ்ஙகள் அடக்க்ம் தம்பட்டநேதில யானர
ு மாற்றவதா்க ் னனநேதுக் ததகாழ்டருக்கறீரகள்? பாவம்! உன் வயதுக் கணக்கல என்னன அுததவடுநேதால
உன்னனப் டபால எநேதனன டபனர விழுஙகயருப்டபன் தததரியுமா? எஙகளுக்க் அறியக் கூடநே தததரியாது.
அறிஞ்சு என்ன ஆகணம்? அறிய அறிய துன்பம் எது க்னிறயுது? அதிகம் தான் ஆக்து. காநேதிருப்பதும் எதற்காக என்ற கூட எஙகளுக்க்க் கவனலயலனல - காவல கடப்பதும் தான் எஙகள் ரகவயம். ்
டவணமானால, முடயுமானால, டதட எடுநேதுக் ததகாள்.
நாஙகள் கனரயாகவும், படுனகயாகவும், கலவடநேத கழ்ணீடர பனிநதக் க்ுமான காரணம் கழ்டுபிட.
பனதததலலாம் டலசா? எஙகள் ரஹவயம் ்பரிிநது ததகாள்ு, முன்னால உன் சிக்கலருிநது விடுபடு. பனடம்,
ததபாருள், ு வல, காலநேதின் ஒன்னிறததயான்ற பனழுப்பில ் மாட்டக் ததகாழ்டருக்கிறா்க பிரசஙகம் - சீ!
கூழைாஙகலனல ீழசி எறிகடிறன்.
களுக்  ஜலநேதில விழுிநது ததகாழ்டட அது சிரிக்கிறது. அநேதுடன் டசரிநது கன்னிக்க்ுமும் சிரிக்கிறது. என்
் னலகழ்டு எலலாவற்றிற்க்ம் டகல. பனிநத சமயநேதில ஒன்ற தததரிகிறது. உலகநேதில உயர பனலலாத
ததபாருடு பனலனல. அது அது தன் தன் பழிவாஙக சமயநேதிற்க்க் காநேதிருக்க்ம் ததபாருள் தான். யாவும் பழி
வாஙக்ம் பரம்பனர.
சீற்ிறம் என்னனப் பற்றிக் ததகாழ்டது. எறிிநத கலனலநே தததாடரிநது நாும் க்ுநேதில க்திநேடதன்.
One.
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Two.
Three.
தழ்ணீர மும்முனிற என் டமல கனலிநது ூடுகிறது. ூ்தக்கடிறன். ூ்தகக் ததகாழ்டடயருக்கடிறன்.
பனன்ும் அடதட்டவிலனல. ு து, பனிநத ததவ்கயலல பன்வுவு ஆழைமா? அம்மா, என்ன க்ளு க்ளு!
எநேதனன வருடஙகள், பனது டபால ஆிற அமிழை க்ளிநேது! பனஙக் விட்டுப் டபான பின், மறபடயும்
பனப்பநேதான். வருடஙகளின் சுனம, டசாரவுகனு  ஜலம் கழுவி விடுனகயல அம்மாட! என்ன பனதவட! மீறி
என்னன  ‘அம்மா’ ததசாலல அம்மானவடய ் னனக்க னவக்கிறது. அம்மா என் னகயல  ஜலடம
உன்னனநேதான் துதிக்கடிறன். என் தா்க கூடநே தன் கனடசி டவனுயல உன்னில தான் ்பக்ிநதாள். நாும்
உன்னிடடம விநதுவிட்டடன் அம்மா டபாதுமடா  ஜன்மம். அம்மா உன்  ஜல ரூபநேதில உனக்க் முகமிலனல,
தனலயலனல, னகயலனல, காலலனல. எலலாம் வயற. கனரயலலா வயற. அதனால தான்  ‘மா’விெம்
ததபரிசு அம்மா. மீழ்ட கரப்பம் மீழ்ட ததசாரக்கம் பனருடுாடு பனருுா்க நான் எனநே தனிப்படுவதன்
டவதனனயலாது டவததிறஙக் பன்வாற முழுனமயல பனயஙக பனயெம்?
- ஆனால பனநேதனனயும் ூச்சின்  ‘தம்’ பனருக்க்ம் வனர க்ளுனமயல ஆ்திநது ததகாழ்டட டபானகயல
காணம் ஆனசக் கனவுதான். பிராணனின் விம்மலல மார ததவடக்னகயல, தததாழ்னட தணா்கப்
்பனடக்னகயல, பனநேதனன வருடஙகள், னககள், ்ப ஜஙகள், காலகள், தததானடகளில உிறஙகக் கடிநத ்ச்சல
திரும்ப விழிநேதுக் ததகாள்னகயல, ூச்சு ூச்ூச் ூச்ூச் ூஊஊ - உணரவு காலநேதின் ஆழைநேதின்
அடனயடய தததாட்டுவிட்டு, உடல உனதநேதுக் ததகாழ்டு பிநது டபால டமல எழுகிறது.
தனலனய உதறி, விழிகனு அனடநேத  ஜலநேனத உதறி சுற்றமுற்றம் பாரக்கடிறன். பனது ஒரு ்பது விழிப்்ப.
கனரயல னககனுப் பினசிநது ததகாழ்டு அபிதா ் ற்கிறாள். நான் தினகநேதுப் டபாடனன்.
“அபிதா ் பனஙக் எஙக் விநதா்க? என் பின்னாடலடய விநனதயா?”
அவள் டபசவிலனல. வாயனடநேதுப் டபா்க உதடுகள் தவிநேதன. அவள் விழிகள் என்னன விழுஙகன.
“நான் முழுகப் டபாயட்டடன்ு பாநேனதயா?”
அவள் முகநேதின் திகல கனலிநதது.
“அட அசடட, பயிநதுட்னடயா? ்யும் வாடயன்! உனக்க் ்ச்சல தததரியுமா? தததரியாட்டா நான்
பாரநேதுக்கடிறன் கவனலப்படாடத. பனஙடக பனிநத டவனலக்க் யாரும் வரமாட்டாரகள். ்யும் நாும் தான்
னதரியமா பனிறஙக்...”
பனடுப்்ப முடச்சில னகயுடன் தயஙகனாள்.
“்படனவ நனனஞ்சுடபாடமன்ு பயமா? கனரயடலடய சுருட்ட னவடயன்! ததவட்கமா? நான்
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டவணமானால பனடதா முழுகடடிறன். ் கழுநேதுவனர பனிறஙகனப்்பிறம் பனருவரும் ஒழ்ணதான்,
சரிதாடன! பனடதா One, two, three!”
ூ்தக எழுிநது கழ் திிறிநததும், வாசலல கயற்றக் கட்டலல நான் கடக்கக் கழ்டடன். வானில கூனட
கூனடயாக வாரிக் ததகாட்டயனிறிநது கடிநத நக்ஷநேதிரஙகள் கழ் சிமிட்ட என்னன ு ுனம் ததச்கது
ததகாழ்டருிநதன.
வாசற் கதவு பனறக அனடநேதிருிநதது.
உள்டு சாவிநேரிக்க்ம் அவள் சிநேதிக்க்ம் நடுடவ படுநேத வழ்ணம் அவள் பநேரமாயருப்பாள்.
எஙடகா நா்க க்னலநேதது.
நள்ளிரவில, என்னின்ற எழுிநத ததபருஙடகவலல நாடன பயிநது டபாடனன். அடவயற்றில கும்பிய ூச்சு
அப்படடய உச்சி மழ்னடவனர சுழிநேதுக் ததகாழ்டு டபா்க, தான் எழும்பிய டவகநேதிடலடய கூனரயல
அடபட்டு விழும் பக டபால தடாததலன்ற விழுிநதது.
பிிறக் தான் அழுனக விநதது.
பனரக்கமற்ிற நக்ஷநேரஙகள்.
பனரக்கமற்ிற அனமதி.
பனரக்கமற்ிற அழுனக.
--------------
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அபிதா - 8

“மாமீ! மாமானவ எழ்ததண்க டத்கச்சுக்கச் ததசாலெஙடகா! விநத அன்னிக்டக நான் ததசாலலயருக்கணம்.
ஆனால அப்டபா எழ்ததண்கச் சட்ட கால. ‘கப்சிப்’்பு பனருிநதுட்டடன். என்ன ததசாலடிறள்,
பழைக்கமிலனலயா? நன்னாச் ததசான்டனள் டபாஙடகா! பனிநதக் கிநதக பூமியடல எழ்ததண்க முனிற தப்பிப்
டபாச்சுன்னா, நடிநதுழ்டு பனருக்கிறநேதுடலடய ததசாக்கப்பானனயா எரிஞ்சு டபாயடுடவாம், வரட்டடய
டவழ்டாம். நாமா ு ன் பவமாூரம் பழ்ணிக்கணம்? அவனரடய மாமா தனலயடல ஒரு னக ததவக்கச்
ததசாலடிறன். மிுகா்கப் பழைம், பனஞ்சி, ்பழுஙகலரிசி எலலாம் டபாட்டுக் கா்கச்சி ததவச்சிருக்டகன்.
உடம்்பக்க் ஒழ்ணம் பழ்ணாது. பனஞ்சினயக் கடச்சுநே தின்னச் ததசாலெஙடகா. கரகரன்ு பிவடகாநேது
டதாநேதுடும். அநேதனனயும் சநேது. எஙடக டபாயட்டார எஙகாநேதுப் பிராம்மணன்? சமயநேதில காணாமல
டபாிறதில வரப்ரசாதி!”
கனடசி வாரநேனதகள் திடீததரன கர ஜனனயல உயரிநதன.
ஆனால க்ருக்கள் எஙடகயும் டபா்கவிடவிலனல. னகயல எழ்ததண்கக் கழ்ணியுடன் திடீததரனச் சுவர
ூனலயலருிநது முனுக்கிறார. மறனகயல, திடீததரன எஙகருிநடதா, ததசப்பிடு விநேனத டபால ஒரு மனண
டதான்றிற்ற. க்ட்ட மனண.
என் டதானு ததமதுவா்க அழுநேதி, மனண டமல என்னன அமரநேதி, தனலயல எழ்ததணயும் னவநேதாக
விட்டது. எலலாம் அனர ் மிஷம்.
உடடன  ‘பரபர’ டத்கப்பில மழ்னட  ‘கரரரர’ - தனல வயற்றள் டபா்கவிட்டது. மழ்னடயுள் மநேதுக்
கனடிநதது.
கரட மனலனய விட்ட பின் எழ்ததண்க மறபடயும் பனப்டபாநேதான்.
கடயார முள்னு பனப்படயும் திருப்ப முடயுடமா?
எழ்ததண்க வநானம் பனிநதப் பக்கநேது விருிநடதாம்பலன் பனன்றியனமயாத சடஙக்.
பனநேதனன வருடஙகளுக்க்ப் பின் பனப்டபாது டத்கநேதுக் ததகாள்வதால எனக்க் என்னவானாெம் பனனதநே தப்ப
முடயாது.
அதிதி வாசற்படடயறி, திழ்னணயல உட்காரிநததும், ீழட்டுக்காரி ு ிநதி விநத தம்ுர தழ்ணீனர, உப்டபா
திநேதிப்டபா, டதனவடயா பனலனலடயா, க்டநேதாக டவழ்டும். பிிறக் தான் கால அலம்படவ உள்டு
அுமதி. பிிறக் நாகரிகநேதின் அறிக்றி காப்பி என்ிற டபரில காவிநே தழ்ணீரின் க்மட்டல
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அடஙகனடதாயலனலடயா, “வாடாப்பா எழ்ததண்க டத்கச்சுக்டகா” - ஐனயடயா என்ன நடக்கிறது?
- கழ்ணில ஒரு கரழ்ட எழ்ததண்க, விழிகளில திடீததரன னவநேத ததநருப்பில உடடல ததநளிகிறது.
“உவ அப்பப்பா!”
தததாழ்னடயல எச்சில ததகாழைததகாழைநேதுக் கனடகிறது. விழியுள் என்னனச் ூ்திநது ததகாழ்ட மதுனர
எரிப்பில, எஙகருிநடதா ஒரு க்ரல - க்ருக்கள் அலல; விநத அன்ற டபசின பின் அிநத மனிதன் வா்க
அடனகமா்கப் பூட்டுதான் - ஒரு க்ரல, மிநதிர உச்சாடனம் டபால:
“நாள் கழிச்சுநே டத்கச்சுழ்டாடல பனப்படநேதான். கழ்ணிலருிநது ததரழ்டு ததசாட்டு  ஜலம் கழைழ்டால
சரியாப் டபாயடும். மாமானவக் னகனயப் பிடச்சு அனழைச்சுழ்டு டபாஙடகா. அபிதானவ ததவன்்னனர
விுாவச் ததசாலலயருக்டகன். நான் கனடவனரக்க்ம் டபா்க வடரன், கழ்டிநதிப்பில வாஙக!”
டபசிக் ததகாழ்டட க்ரல தரநேதில ஓ்கிநதது.
என்னன ஒரு னக பிடநேதது. ததமதுவா்கநேதான். என்ுள் சினம் ூழ்டது. என்னனப் பிடநேத னகனய
ததவடுக்ததகன உதறிடனன். உதறின னக என்னனநே திரும்பவும் பிடக்க முன்வரவிலனல. ஐடயா,
விழிவயழ்டு விடும் டபால வனதக்கிறடத! கழ்னணக் கசக்கய வழ்ணம், நடுக்கூடநேதில, நடுக்காட்டல
் ற்கடிறன்.
என் பக்கநேதில ஒரு சிரிப்்ப. விழிநேதுப் பாரக்கடிறன். நலல கழ்கடு ததநற்றிக் கழ்குாக விட்டன.
என் அவவனத சாவிநேரிக்க் நனகப்்ப. நனகக்க பனப்டபா அவள் முனிற.
சிிநதிய ததகௌரவநேனதநே திரட்ட, ் மிரிநத முதுகல சுமிநது ததகாழ்டு, ததகாலனலப்்பிறம் ததசலகடிறன். விழி
தததறிக்கிறது. தனல சுற்றகிறது. காலடயல ு டதா தடும் “ஐடயா!”
அபிதா அலறினாள்.
ஒரு னக என்னனப் பிடநேதுக் ததகாழ்டது. உதறிடனன்.
ஆனால பனிநத சமயம் க்ருக்கள் என்னன விடுவதாயலனல. என் கூச்சம், டகாபம் அவருக்க்ச்
சட்னடயலனல. என்னன அழுநேதிப் பிடநேதுக் ததகாழ்டு, முதுகல சீயக்கா்கக் க்னழைனவப் பூசிநே
டத்கக்கிறார.
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முதுக்நே டத்கப்டபாடுதான் எழ்ததண்கச் சடஙக் பூரநேதி.
கறீல ஸன்னமானடதார ததவம்னம, பிடரியல கழ்டு, டவர பிரிிநது, ஆணி டவர நடுமுதுகல பனிறஙக்கிறது.
மழ்னடயும் ் னனவும் அமி்திநது கடக்க்ம் அனரமயக்கநேதில, விழிகளில எழ்ததண்கக் கரிப்பின்
முழுக்க்ருடல, ூடு என்ற தவிர, சட்ததடன அனடயாும், உணரவில உடடன கூடவிலனல.
சுட்டய விரல நுனியன் ல்ரப்பில ்பருவ நடுனவநே துருவும் டவதனன டபால உடல பூரா, காலலருிநது
தனலடநாக்க ஒரு காிநதம் ஊடுருவிக் கடுநேதது.
ததமாழ்டுததமாழ்டு, தனலயெம் டதாளிெம் மாறிமாறிக் ததகாட்டக் ததகாள்கடிறன். ஆனால பிடரிடமல
நூலபிடநேது விழுிநது ததகாழ்டருக்க்ம் பனிநதக் கழ்ட ்ரின் ததநருப்்ப, திநதியிறவிலனல. டநடர முதுக்நே
தழ்டலருிநது நரம்்ப தாடன கழ்டு மீட்டும் பனிநத பனன்பமும் துன்பமும் ஒடர பஙகல கலிநத பனிநதநே
தவிப்்பக்க் ல்டு, பூமினயப் பிுிநது ததகாழ்டு ்பிறப்படும் முனுனயச் ததசாலடவனா?
டகாநேது வாஙக மிறிநது, உள்ளுக்கழுநேத ூச்சு உள்ளுக்டக பனன்ும் பனன்ும் பனன்ும் - ஐனயடயா! பனன்ும் பனழுநேதுக் ததகாழ்டட டபாக்ம் பனரக்கமற்ிற தன்னமயல, பனிநத அபிடஷக தீரநேதம், ஒடர
ூட்டுச்சரடு, சனதயுள் பனிறஙக, அஙகஙடக ு டதடதா மிநதிரஙகள் ்பரிகன்ிறது. நாுனடவில, என்
ூதானதயர நாளிலருிநடத, பரம்பனரயா்க ஓ்கிநது டபான யிநதிரஙகள், ு டதடதா சக்கரஙகள், தம்தம் முதல
சுற்றில, ரநேதநேதில அனசய ஆரம்பிக்கன்ிறன.
- பனதததன்ன, ப்ரக்னஞயுடன் ்பதுப் பிிறவியன் பயஙகரம், ஆச்சரயம், டதாெரிப்்ப, அழைல நடுவில வ்படம்,
தடபாக்னியன் கானல நடுக்கம், கழ்ணிருட்டு, விடயருள், பிிறிநத மனடதாடு பிிறிநத டமனியன் விடுதனல.
காலமா்க உடலன் சருமநேவாரஙகனு, ததநஞ்சின் சலலனடக் கழ்கனு அனடநேதுக் ததகாழ்டருிநத
அழுக்க்களின் எரிப்பில, பனழைய டவகநேனத மீழ்டும் ததபற்ிற ்பநேதுணரவில, ஜவநதியன் மற ஓட்டம்,
ஆதார வருதியன் னதரியமான, கம்பீரமான மீட்டலன் சுடரதததறிக்க்ம் ததசாடததசாடப்்ப, காழ்டீபநேதின்
டஙகாரநேதில உடல பூரா, உணரவு பூரா, மனம் பூரா  ஜல  ஜல  ஜல சிலம்ததபால!
கழ்னணக் கசக்க பனனம சிமி்த திிறிநததும்
கழ் கரிப்்படன் தினரயும் கழைன்ற விழுிநது
சிநேதிரநேதுக்க்க் கழ் திிறிநத
விழிப்்ப.
என்னனச் ூ்திநது கக்க்ம் ததவன்்னரின் ஆவியனின்ற என் ்பதுநே துலலயநேதில ்பிறப்படுகடிறன்.
உனலயலருிநது விக்ரகம்.
ததவன்்னரின் ஆவி கனலனகயல, ்பலுக்க்ப் பிதுஙக்வது, பனிஙகலடநேதாற் டபான்ற, ததநருக்கமா்க ் ன்ிற
பனரு பாதஙகள், அஙகருிநது முழைஙகானல டநாக்க விழிடயறனகயல, பிடப்பான கழ்ட சனதயன் ததவழ்
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சிநதனப் பளிச்சில, பச்னச நரம்பின் ஓட்டம் ததகாட பிரிகிறது.
அம்பா! உன் பாத கமலஙகள் எனக்க் மட்டும் தரிசனமா?
அப்படயானால ் உழ்டா?
உன் பாதஙகள் திநத னதரியநேதில
உன் முகம் டநாக்க என் பாரனவ எழுகன்ிறது.
ஓ, உன் முகம் அபிதாவ?
உடல பூரா ் னிறிநத சிலம்ததபால, உலகநேதின் ஆதிமகளின் சிரிப்பா?
அபிதா, பனப்டபாது என் பாரனவயல ் உலகநேதின் ஆதிமகுாயன், ் ்ராட்டுவிநேத ஞானவனானநேதில
நான் ஆதிமகன்.
எனக்க்நே டதான்றகிறது. யாருக்க்டம, ு டதா ஒரு சமயம், பனது டபால தரிசனம் டநரநேதான் டநரகன்ிறது.
மடப்்ப விரிிநதாற் டபால, பனதயம் திடீததரன அகன்ற அதுள் எரியும் விுக்க் தததரிகிறது.
நான் தான் உன் பிிறவியன் முழு ஒளி
உன் அவதார ் மிநேதம்
உயரின் கவிதாமணி
் அறியாது, தததாழ்னடயல மாட்டக் ததகாழ்டருக்க்ம்
உன் கனவின், தழ்டல முள்
தததான்ற தததாட்டு உலகன் ஆதிமகன், ஆதிமகளுக்க்ம்
உனக்க்ம் பனன்ற வனர வழிவழி விநத தததாிநதம்
டவஷஙகள் பனற்ற விழுிநததும்
அன்றிலருிநது பனன்ற வனர
மாிறாத மிச்சம்
உனக்க் உன் அனடயாும்.
பனிநத உதயம் தானாடவ விநது டதானுநே தததாடுனகயல, அதன் டமானச் டசதினய, அறிிநடதா அறியாமடலா
வாஙகக் ததகாள்ு, அிநத டமாதலன் டவனுயல, பாநேதிரம் காநேதிருக்க்ம் பக்க்வநேதுக்டகற்ப, ஒன்ற - தன்
மயமாக்கக் ததகாழ்டு விடுகிறது; அலலது சனதநே தடுமனில தததறிநேது விழுிநத க்ழ்டு டபால, மஹனம
்ரநேது மஙக விடுகிறது.
என் பிிறவிடய என் பாக்யம், பிிறவிக்க்ப் பிிறவி பாக்யநேதின் ததபருக்க் என என் மறமலரச்சியல நான்
அறிிநத பின் பிிறவியன் ஒ்ததவாரு தருணமும் உயரின் கவிதாமணியாகக் கழ்டு டகாநேத மானலனய
ஆதிமகளின் பாதநேதில காணிக்னகயாச் டசரப்டபடனா? அலல அவள் கழுநேதில மானலயாகப்
பூட்டுடவடனா?
பனது, பனதுடபால பனதுவனர காநேதிருிநதும் நான் அனடயாுங கழ்டு ததகாள்ுாததால என்னனக் கடிநது
டபான தருணஙகளின் ீழனண நான் உணரிநது, வருிநதி, என் பனழைப்்பக்க் உருக, பனனிடயும் ு மாிறாது
காணநே தவிக்க்ம் ு க்கநேதிற்டகற்ப நான் ததபறம் உக்ரநேனதப் ததபாறநேதது.
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சக்ிநதனல!
அபிதா!
தரிசனி!
கரடமனலச் சாரலல, பலலக்க்நே தினரவிலக்க எனக்க்க் கழ் காட்டய ரா ஜக்மாரி!
ஹமவான் ்பநேரி னஹமவதி!
உஙகள் அநேதனன டபரின் பூரவமுகனய பனப்டபாது நான் ததபற்ிற உக்ரமுகநேதில அபிதாவில அனடயாும்
கழ்டு ததகாழ்ட பின், ்ஙகள் அனனவரும் நான் கழ்ட முகநேதின் நாமாரச்சனனயாகநேதான் தததரிகறீரகள்.
பனிநத சமயம், அபிதா, ் கூட எனக்க் அவசியம் தாடனா?
ஆனால பனது என் விசுவரூபநேதின் வியப்்ப. பனப்டபாது ்யும் எனக்க் ஐக்யமாதலால, உன்னன
என்னிலருிநது தனியா்கப் பிரிநேதுப் பாரக்க பனிநத டவனுயல வழியலனல. ஆனால வியப்்பநேதான்.
சிநடதகமிலனல. ்யலாது விழிப்்ப ு து? அபிதா, ் என் காயகலபம்.
சாவிநேரி என்னனக் கவனிக்கிறாடுா? அவள் பாரனவயல கூரனம என் மனப்ரனமதாடனா? நான்
டபானகயல, வருனகயல அவள் கழ்கள் ததம்கயாடவ என்னனநே தததாடரகன்ிறனடவா? எஙகருிநது
திடீததரன என் நனடயல பனம்மிடுக்க்? க்திகால க்மி்த பூமியல பாவாத பரபரப்்ப? என் கனடக் கழ்ணில
அ்வப்டபாது நான் உணரிநத தீப்ததபாறி? என்ன தான் அடக்க முயன்றம், உடலன் அனசவில, உள்டு
எரியும் ஜ்வானலயன் க்பீர? பனிநதக் க்ஙகலயம் எப்பட என்ுள் விநதது? பனதுதான் ஆநேமாவின் சுகிநதமா?
திடீததரன்ற மட்டற்ிற மக்தச்சி. பனிநத மக்தச்சியல சாவிநேரி முகநேதில கூட அபிதாவின் சாயனல டலசாகக்
காழ்கடிறடனா? உடம்்ப சரியாக பனருக்கடிறடனா? திருட்டுநேதனமா்க வலதுனக நாடனய பனடது னகயால
பிடநேதுப் பாரநேதுக் ததகாள்கடிறன். சாவிநேரியன் ஆச்சரயிநதான் என் ஆச்சரயம் கூட.
துருதுருப்்ப ஒரு ் மிஷம் சும்மாயருக்க விடவிலனல. வாசெக்க்ம் ததகாலனலக்க்ம், கூடநேதுக்க்ம்,
கூடநேதில உருப்படயாயருக்க்ம் ஒற்னிறயனிறக்க்மா்க அனலிநது ததகாழ்டருக்கடிறன்.
சாவிநேரி தடணாரம் உட்காரிநது மலல தததாடுநேதுக் ததகாழ்டருக்கிறாள்.
க்ருக்கள் எப்படவா பூன ஜக்க்க் கும்பிப் டபாயாச்சு.
மாமி னகயல ததசாம்்படன் பாலகாரினயநே டதடப் டபாயருக்கிறாள். அவள் எப்பவுடம பனதுமாதிரி
யானரடயும் டதடக் ததகாழ்டருக்கிறாள்.
அபிதா எஙடக? என் கழ்கள் டவட்னடயாடுகன்ிறன.
தற்ததசயலா்க பாரனவ, கூடநேதுச் சுவரில பதிநேத னகக் கழ்ணாடயல படுகிறது. அதில நான் பாரநேத முகம்
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என்னனப் பாரநேததும் திடுக்கடுகடிறன். My God! க்ட ததவறியல பனிநத ஆள் யார? ரநேத நாுஙகள்
ததவடநேதுவிடும் டபால முகச் சிவப்்ப.
க்தவானச் சிவப்பில ததவழ் டமகம் தவ்தனகயல எ்வுவு அழைகாயருக்கிறது! ஆனால பனிநதச் சிவிநத
முகநேதில ்பருவ நனரக்டகாடு ு ன் ஒ்வவிலனல? ஒ்வாதது மட்டுமலல, தப்பாடவ தததரிகிறது. என்
ததச்கயலாம்? டதடுகடிறன்.
கழ்ணாடனய ஒட்டய மாடப்பினிற உள்்பிறம் சீததமழ்ததண்க ்பனகக்கரி அனடயா்க அப்பிக் கடக்கிறது.
ஒற்னிற விரலால தததாட்டு, ்பருவநேனத விும்்பகடிறன். முழுக் கறப்்ப முடயாவிட்டால ததசம்பட்னட
சாதிநேதால கூடப் பரவாயலனல.
கழ்ணாடயல சாவிநேரி என்னனக் கவனிப்பது கழ்டடன். நாள் கணக்கல ு டதடதா கனிறயும் அழுக்க்ம்
ு றிய கழ்ணாடயல, அவள் விழிகளின் வினா மட்டும் பளிச்ததசனநே தததரிகிறது. தததாடரிநது ஆச்சரயம்.
பனநேதனன நாள் ்பரியாதிருிநத ு டதா ூட்டநேதின் கனலப்்ப... கழ்ணாடயல நான் கழ்ட முகம் பனன்ும்
சிவக்கிறது! ததவளிடய வினரகடிறன்.
அபிதா எஙடக? கணற்றில  ஜலததமடுக்கப் டபாயருப்பாடுா? விடுவிததடன மனல டநாக்க நடக்கடிறன்.
மனல தடுநேத டமகஙகள் மனழை ததகாட்டுடமா ததகாட்டாடதா, தததரியாது. ததகாட்டலாடமா டவழ்டாடமா
எனநே தம்முள் க்னமகன்ிறன. ்பழுக்கடமா அலல என் நனட டவகடமா. கழுநேதின் பின்னாலருிநது டவரனவ
சட்னடக்க்ள் வழிகிறது.
சாவிநேரி, என் ரகவயம் உனக்க் ததவளிச்சமாக விட்டடதா? ் ததகட்டக்காரி; தவிர, ததபழ் உன்னிடம்
எநேதனன நாள் மனிறநேது னவநேதிருக்க முடயும்? நானாகச் ததசாலல டநரவனத விட, ்யாடவ உன் யகநேதில
அறிவடத - அலல அறிிநதடத டமல. டகள்விகள், பதிலகள், மற டகள்விக்க் எதிரச் சமாதானஙகள்,
சழ்னடகள் - எ்வுவு மிச்சம்! சமாதானம் பதிலாகாது. சமாதானாம் என்படத நாணயமற்ிற பதில.
சிநடதகநேதின் ஊன்ற வினத. சிநடதகம் நமக்க்ல பனனி ு ன்?
ஆனால ஓருவு பனிநத ் னலக்க் ்தான் ததபாறப்ததபன்டபன். ஊனர விட்டுக் கும்்ப முன் பனடமாற்ிறமா்க
முதன் முதல எஙக் ததசலவது என்ற நாம் டயாசிநேத டபாது, கரட மனல டபனரச் ததசாலல ்தான் ஆனசனய
ூட்ட, ததசன்ற டபானதால, நான் ததசநேதுப் டபானதததன்ற ் னனநேதனதததயலலாம் உயரப்பிநேது விட்டா்க.
சாவிநேரி, நாததனான்ற கழ்டடன். எதுவுடம ததசநேதுப் டபாகலனலயட!
என்றடம நான் குஙகமற்ிறவன் அலல. கரடமனல ் னனப்்ப விநதுவிட்டதும் கூடடவ கபடும்
விநதுவிட்டது. ஆனால ஒன்ற. க்ற்ிறாலமும் ததகானடக்கானெம் டகாவுமும் பனருக்க, சில டபருக்க்ச்
ததசவிமடலல கூடநே தததாஙக்ம் க்ிநதுமணிச் சனததான் கழ்ணக்க்ச் சட்ததடன்ற படுவது டபால, கரடமனல
தான் உனக்க்ம் படணமா? பனதிடலடய விதினய ் காணவிலனலயா? பனனடயல விநத மனனவி ். என்
விதினய டநாக்கச் ததசலல என்னன விடு சாவிநேரி. பனனத நான் ததசாலலாமடல ்பரிிநது ததகாள்ு உனக்க்ச்
சக்தியுழ்டு என்பனத நானறிடவன். எப்படயும் ் என்னிெம் உயரிநத சரக்க்.
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நான் நன்றியற்ிறவன். ஒப்்பக் ததகாள்கடிறன். பனப்டபா நான் எனத டவழ்டுமானாெம் ஒப்்பக் ததகாள்டவன்.
ஆனால என் நன்றியால உனக்க் பனனி என்ன பயன்? சரி, என் நன்றினய விட என் நாணயம் தான் பனப்டபாது
எனக்க்ப் ததபரிதாயருக்கிறது. டபாடயன். பனது நாணயமலல. சுயநலம் என்பா்க. சரி, அப்படநேதான்,
டபாடயன். எனத டவணமானாெம் பனப்டபா நான் ஒப்்பக் ததகாள்டவன். சுயநலநேனதக் காட்டெம் ததபரிய
உழ்னம எது? எனக்க்க் காட்டு, உயர உழ்டான நாளிலருிநது எலலாக் டகள்விகளுக்க்ம் ஒடர பதில.
சுயநேனதநே தாழ்ட டகள்வியுமிலனல, பதிெமிலனல, உழ்னமயுமிலனல. பனனத நான் ததசாலவடத ஒரு
சமாதானம் தான்.
வா்தவு ஒரு கனவானால, அனத அறிய உணரவற்ற, பனதுவனர விரெக்கடுக்கல நனவா்க வழிிநதது டபாக,
மிச்சநேதில கனனவ ருசிக்க, கனவா்க ் றநேத பனயலாதா? கனவு, ் னலயானம, ் நேயம், அ் நேயம் பனதததலலாம் நாம் பனருக்க்ம் வனர டபசும் டபச்சுநேதாடன! எலலாடம பனருக்க்ம் வனர தாடன!
- பனதததன்ன சட்ததடன்ற கன்னநேதில மட்டும் ல்ரக்காற்ற? சாவிநேரி ் துப்பினனயா? ‘த, அவள் உனக்க்ப்
ததபழ்ணாயருக்க வயஸாச்சு, பனதததன்ன அக்ரமம்? அடுக்க்மா?’ என்கிறாயா? சாவிநேரி. பனது விட்ட
பனடநேதிலருிநது தததாட்டுநே தததாடரிநது வரும் விதியன் பழிவாஙகல. பனது உனக்க்ப் ்பரியாது. எனக்டக
்பரியலலடய. பனது சக்ிநதனலயன் டகாபம். சக்ிநதனல ததசநேதுப் டபானபின் அவள் டகாபமாக மாறி,
என்னன ஆட்டுவிக்க்ம் ஆட்டநேதில, அபிதா என் ததபழ்டணா, ததபழ்டடா, பனது என் ததசயலல பனலனல.
அபிதாவில நான் காணம் சக்ிநதனல, என்னில தன் அம்பினயக் காண மாட்டாுா? சக்ிநதனலயல அபிதா,
அபிதாவில சக்ிநதனல. ஒருவருக்ததகாருவர ஒருவரின் பனருவர பனவரகள் தான் என் சாபம், விடமாசனம்,
பனரழ்டுடம.
சாவிநேரி, என்னன மன்னிநேதுவிடு. மன்னிக்க முடயாவிடல மிறிநது விடு. பனரழ்டுடம பனயலாவிடல, உன்
கஷ்டநேதுக்க்ப் ததபாறப்்ப நானானாெம், ் படும் டவதனன உன்ுனடயதுதான். நாுனடவில,
ததபாறப்்பம் உன்ுனடயதாகவிடும். ு ததனனில நான் என் விதினய டநாக்கச் ததசலகடிறன்.
மனலயடவாரநேதில, கணற்ிறடயல சக்ிநதனலனய - பனலனல அபிதானவக் காடணாம். (பார, பனப்படவ
எனக்க்க் க்ழைம்்பகிறது!) மனல டமல டபாயருப்பாடுா? பனலனல, அதற்க் ததராம்பவும் டநரமாக
விட்டடத! பனலனல, பனருட்டட பனிறஙக ஆரம்பிநேதுவிட்டது. மனல, மனலயாயலனல. பிரம்மாழ்டமான
் ழைலாக மாறி விட்டது.
மனலயடவாரநேதில னகனயப் பினசிநது ததகாழ்டு ் ற்கடிறன்.
கரடமனலடய, ்தான் என் விதிடயா? நான் எஙகருிநதாெம் என் டமல எப்பவும் விழுிநது ததகாழ்டருக்க்ம்
் ழைல ்தாடனா? கனனவயும் நனனவயும் ஒருஙடக தன்ுள் விழுஙகய உன் ் ழைலன் சுயநலம் அதன்
தன்னம யாது?
மனல டமல பனட க்முறகிறது.
பனதுதான் உன் பதிலா?
------------77
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அபிதா - 9

அபிதா எப்படவா தயாராயாச்சு.
அநேதனன பனட்டலனயயும் அவடு வாரநேது, பற்றப் பாநேதிரஙகனு அவடு டத்கநேதுக் கவி்தநேதுமாக
விட்டது. பனநேதனனக்க்ம் பனன்னிக்க் ு டனா தினநேனத விட அதிகப்பட டவனல. அவள் சிநேதியன்
ூ்தச்சியாடவ பனருக்கலாம். ஆனால காரியஙகள் முமுததவன முடிநதன. உனடமாற்றிக் ததகாள்வது தான்
பாக்க. பனன்ற அபிதாவின் உடம்பில பாதரஸம் ஓடற்ற! சினிமா என்ிறால பனிநதநே தனலமுனிறக்க் என்ன
னபநேயடமா? ஆனால அபிதா பாவம்! அவள் ஆவனலப் பாரநேதால ீழட்டுச் சினிறனய விட்டு எஙடகயும்
டபாயருப்பாள் என்ற டதான்ிறவிலனல. சிநேதிதான் அவள் பனடநேனதயும் டசரநேது அனடநேதுக்
ததகாழ்டருக்கிறாடு! பனப்டபாக் கூட கனடசி ் மிடநேதில சிநேதி தடுநேது விடுவாடுா என்ற பயம் கூட
பனருக்க்ம்.
சாவிநேரி பூநேதததாடுநேதுக் ததகாழ்டருக்கிறாள். ல்தததன்ன டநற்றிலருிநது ஓயாத தததாடுப்்ப! பன்வுவு
தததாடுப்பெக்க்ப் பூ ு து? அவள் பூநேதததாடுப்னபக் கழ்டால ு டதா அச்சம் ததகாள்கிறது. எலலாம் அறிிநது
தன்ுள் தானடஙக டமலிறஙகய டமானநேதில விதியன் தததாடுப்பல.
க்ற்ிறமுள்ு ததநஞ்சு நுட்பம் ஒழ்ணமிலலாததில கூட ு டதடதா படக்கிறது.
க்ருக்கள் தான் ீழட்டுக்க்க் காவல. அவர தான் உழ்னமயல மஹான். கட்டன பசுப்டபால டதான்றகிறார.
ஆனால எதுவும் அவரிடம் ஒட்டவிலனல. ீழட்னடப் பாரநேதுக் ததகாள்வது பற்றி மாமி ு டதடதா உஷாரகள்
ததசாலலக் ததகாழ்டருக்கிறாள்; பனது டபால பனழைய சமயஙகளில அவர பாரநேதுக் ததகாழ்ட லக்ஷணம் பற்றி
ு சிக் ததகாழ்டருக்கிறாள். ஆனால வாரநேனதகள் பனிநதக் காதுள் நுனழைிநது அிநதக் காதில ததவளிவிநது
ததகாழ்டருக்கன்ிறன.
அபிதா கூடநேது அனிறயலருிநது ததவளிடய ்பிறப்பட்டாள். சாவிநேரி தன் ்படனவனய உதவியருக்கிறாள்.
அவள் உடல விளிம்ததபலலாம் அவள் உள் ஒளி தகதகக்கன்ிறது. ்படனவயல அஙகஙடக தததறிநேத  ஜரினகப்
ததபாட்டுகள், பூக்கள் தனிநேதனிடய உயர ூச்சு விடுகன்ிறன.
வழ்டு மலலாிநதாற் டபால என் விழிகள் அகன்ற விட்டன. அதனாடலடய மற்ிறவர காழ்பனத விட நான்
கூடக் காழ்கடிறன்.
சாவிநேரி எழுிநது தான் தததாடுநேத சரம் அநேதனனயும் பிநது சுருட்ட அபிதாவின் தனலயல ததசாருகனாள்.
சிநேதி ஒரு வழியாக க்ருக்களுக்க்ச் ததசாலலநே தீரநேதுவிட்டு விநதாள். அபிதானவக் கழ்டதும் அவள் முகம்
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்பழுஙகற்ற.
“ு ழ்டயம்மா, எலலாப் பூனவயும் உன் ததகாழ்னடயடலடய ததவச்சுநே திணிச்சுக்கணமா? வாஙகன னகயும்
தததாடுநேத னகயும் தனலக்க் விரனல நறக்க ததவச்சுக்கிறதா?”
அபிதா சிற்பமா்க ் ன்ிறாள். அவளுக்க் நா எழைவிலனல. தவ்திநது ததசலெம் டமகநேதின் ் ழைல டபால,
திகலன் அழைக் அவள் டமல ஸலலா படரிநதது. ததநற்றிப் ததபாட்டல, டமாவா்கப் பிுவில, ததநஞ்சுநே
தனழைவில, கழுநேதின் ததவழ்னமயல தததரியும் பச்னச நரம்பில, ரவிக்னகக்க் ததவளிடய தததாள் எெம்்பக்
க்ழிவில, மாரநேதுணி க்த ரவிக்னக முடச்சுள் பனிறஙக மனிறிநத மாரபின் பிரிவில...
எனக்க் ததநஞ்சு வரள்கிறது. யாடரும் ஒரு முழுஙக் தீரநேதம் திநதால டதவனல.
கூடடவ ஒரு ஆச்சரயம். கரடமனலயல, பூமியன் பனிநதக் கழ்காணா ூனலயல பன்வுவு அழைகா?
சிருஷ்டயன் விருதாவான ததசலவுக்க் டவற சான்ற என்ன டவழ்டும்? பயனற்ிற அழைக். திருடவலநாதனின்
திருவினுயாடல விடசஷம். பனப்டபா அபிதானவப் பாரக்னகயல முஷியாகடவ டதான்ிறவிலனல.
எஙகருிநடதா வழி தப்பி விநது மருழ்ட பிராணி.
நலலடவனு, சாவிநேரி அவள் உதவிக்க் விநது விட்டாள்.
“நமக்ததகன்ன மாமி. விரல நறக்க் டபாிறாதா? சிறிசுகளுக்க்ச் ூட்டப் பாரப்பதுதாடன நமக்க் சிநடதாஷம்!”
தரக்கம் டமடல தததாடர வழியலாது, பட்டாசுக் கனட பற்றிக் ததகாழ்டது டபால  ‘பட்பட் படார’ சநேதம்
டகட்டு எலடலாரும் வாசெக்க் ஓடனர. நான் சாவகாசமா்கப் பின் விநடதன்.
மாமியன் தம்பி டமாட்டார னசக்களின் டமல ீழற்றிருிநதான். அிநத நாளில ர ஜ்பநேர ீழரன் பனதுடபால,
சழ்னடயலருிநது க்தினர டமல ீழட்டுக்க்நே திரும்பி விநதிருப்பான். முகநேதில அ்வுவு ததவற்றி.
“என்னடா அம்பி பனது?”
(ஓ, பனவும்  ‘அம்பி’யா?)
“மலவா வரும்டபால பனருக்க். என்ன அபிதா, வாஙகலாமா?”
மாமி எரிிநது விழுிநதாள்.
“அவனு என்ன டகள்வி? ததபரியடமரு!”
“உன்னனததயன்ன டகள்வி? வாஙகப் டபாிறவன் நான்!”
“ஆமாம், என்னனக் டகட்னபயா? நான் என்ன உன் க்திகாலல ல்ஷிய சாணிக்க் சமானம்...”
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“பனடதா பார அக்கா, பனதனால தான் எனக்க் பனஙடக வரடவ பிடக்க மாட்டடன்கிறது. உன் சழ்னட
வவாரவயமா டவுமிருக்கா, படு bore! வா அபிதா. பின்னால ு ற, நாம் டபாகலாம்!”
“நானா?” அபிதா பின்னினடிநதாள்.
“்தான், ்டயதான்! பின் என்ன உன் சிநேதியா? பயப்படாடத. உம் ு ற!”
“நன்னாயருக்க்டா வயசுப் ததபழ்னண ் கூப்பிடிற லக்ஷணம்!”
“் ஒருநேதிடய உடன் பிிறிநதாள் டபாதும்டபால பனருக்டக! நான் யாரு உன் தம்பி, பனவளுக்க் மாமா!”
“பனலனல பனலனல. நான் பனவாடுாடடடய வழ்டயல வடரன்.”
அபிதா முகநேதில ததவட்கம், பயம். கூடடவ அவள் அடக்கப் பாரநேதும் மீறம் ஒரு மக்தச்சி.
ததவறஙனகயாடலடய பனவன் கழுநேனத ததநரிநேதுக் ததகான்ற விட்டால என்ன? பனிநத சமயநேதில, என் உடல
பலம், ஆநேதிர பலம் அநேதனனயும் என் பனரு னகவிரலகளில விநது வடிநதிருப்பது எனக்டக தததரிகிறது.
ததபாறனமயழைிநது அவன் முகம் சுளிநேதது. “உன் சிநேதிடயறி விட்டால வழ்டயல அப்்பிறம் பனடம் ு து?
பனவா வழ்டயல வரநேதுக்க்ள்டு நாம் எட்டு ஊனர எட்டு தரம் சுநேதி விநதுடலாம். வா வா அபிதா,
டபாகலாம், வாடயன்!”
அவன் க்ரல ததகஞ்சிற்ற, ததகாஞ்சிற்ற.
“சரி, சரி, சினிமாவும் டராமாவும், உன் ததவள்ளிநேதினரயல பாக்கிறது டபாிறாதா, பனஙடக டவடிற ் நடநேதிக்
காட்டணமா?” சிநேதி சீறி விழுிநதாள். அபிதாவிடம் திரும்பினாள். அவள் முகம் எள்ளும் ததகாள்ளும்
ததவடநேதது. முகநேதின் மற சிலரநேதது.
“ததபாழ்டண, உனக்க் சினிமா டபா்கநேதான் ஆகணம்னா, ு றிநே தததானல! மாட்டடன், வரலடலன்ு
டபரம் டபசி யாருக்க் பனிநதப் பூச்சு டவழ்டக் கடக்க்? ‘மாட்டடன்னா, வலடலன்னா, தாரும் தாரும்
வானழைக்கா்க தாும் டபால டகா்பரம், கலலாப் பரழ்ட கப்பரழ்ட கச்சு ூச்சு மாப்பிரழ்ட’ பனன்ும்
வினுயாடழ்டருக்கப் டபாடிறுா?  ஜானவாசநேதுக்க் கார ததவக்கடிறாடமா யலனலடயான்ு
கவனலப்பட்டுழ்டு மாப்பிள்னுப் பிள்னுயாழ்டான் தாடன வாஹனம் பனப்படவ வாஙகழ்டு
விநதுவிட்டான். என் தீரமானநேதில என்ன பனருக்க்? பின்னால தான் னகனயப் பிடக்கிறது
பனருக்கடவயருக்க். பனப்படவ அவன் உன் னகனயப் பிடச்சு பனழுக்காடம ்டய டபா்க உக்காரிநதுடு, பனலடல
ஆநேதிடலடய தஙகடு... எஙகளுக்க் டநரமாிறது!”
“அக்கா! ் அபிதானவ எஙடக தஙக ததவச்சுடுவிடயான்ு தாடன நாடன விநதிருக்டகன்!”
சிரிப்்பச் சநேதம் டகட்டுநே திரும்பிடனாம். க்ருக்கள் திழ்னணயல உட்காரிநது பாக்க் ததவட்டயால
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ததகாட்னடப் பாக்னக நறக்கக் ததகாழ்டருிநதார. ு ன் பனிநதச் சிரிப்்ப? நடுவா்கக்காலல பனப்பட அழுக்க்நே
துணி அலசுவது கழ்டா?
பனலனல, மனர  ‘லஸா’?
அபிதா ஒன்றம் டபசவிலனல. பிலலயனில ு றி உட்காரிநது ததகாழ்டாள். கன்னஙகளில மட்டும் பனரழ்டு
சிவப்்பநே திட்டு. டமாட்டார னசக்கல, ்பிறப்பட்டு ததவட டபாட்டுக் ததகாழ்டு கும்பிப் பிறிநதது. பின்னால
ஒரு ்பழுதிநே தததானக துரநேதி அதன் டபாக்னக மனிறநேதது.
“தனழைனய அப்்பிறம் நாள் பூரா ததமலலலாம்; வழ்ட பாரநேதுழ்டு வாஙடகா” என்ற மாமி அதட்டவிட்டு,
திடீததரன்ற ்பருஷாடுாடு டபசும் கூச்சநேதில உடம்னபயும் க்ரனலயும் திடீததரன்ற க்றக்கக் ததகாழ்டு...
(சகக்கவிலனல, முகநேனதநே திருப்பிக் ததகாழ்டடன்.)
“மாமா ததரடயாகலலயா?”
“நான் வரவிலனல.” ு ன் பனப்படச் ததசான்டனன்? எனக்ததக தததரியவிலனல. சாவிநேரி என்னன டநர
முகமாகப் பாரநேதாள்.
“பனலனல எனக்க் அெப்பாயருக்கிறது. உஙகளுடன் க்ருக்கள் டபா்க வரட்டும். நான் ீழட்னடப் பாரநேதுக்
ததகாள்கடிறன்.”
என்ுள் ்பக்ிநது ததகாழ்ட அழும்்ப சாவிநேரிக்க்நே தததரிிநது விட்டது. டமெம் வற்்பறநேத டவழ்டாம் என்ற
அவள் தடுநேது விட்டாள்.
வழ்ட தட்டுநே தடுமாறிநே தள்ுாட கழ்ணக்க் மனிறிநத பின் எிநடநரம் திழ்னணயடலடய
உட்காரிநதிருிநடதடனா தததரியாது. டலசா்க மானர வலக்க ஆரம்பிநேது விட்டது. ஒரு வழ்டு பனடது ்பிறம்
கும்பி வலது பக்கமா்க, உடலன் உள் சுவரில முதுக்ப்்பிறநேனதச் சுற்றி விநது, பனதயநேனதநே துனுநேதுக்
ததகாழ்டு உள்டு கட்டயருக்க்ம் கூட்டல தஙக விழ்விழ் எனநே தததறிநேதது. சில கணஙகள் கழிிநது
மீழ்டும் மீழ்டும் பனடத ப்ரதக்ஷணம். மாரனப பனரழ்டு னககுாெம் பிடநேதுக் ததகாழ்டால மட்டும் வல
விட்டு விடுமா? துருவல அதிகரிநேதது.
Heart Attack என்பது பனதுதானா?
ு ற்ததகனடவ பனனதப் பற்றி டாக்டரிடம் டகட்டதற்க்:
“்ஙகள் ் னனநேதுக் ததகாழ்டருப்பனத விடப் பன்மடஙக் அதிக வல அிநத வல. அடடப்பா! வல ு றிக்
ததகாழ்டட டபாக்ம் டவகநேதில, உச்சநேதில வலக்கிறது என்ற ததசாலவதற்க்க் கூட உஙகளுக்க்
டநரமிருக்காது. ் னனவு தப்பிவிடும். ் னனவு மீழ்டால உஙகளுக்க் மாரனடப்்ப விநதனதப் பற்றி ்ஙகள்
ததசாலலச் ததசாலலப் ததபருனமபட்டுக் ததகாழ்டருக்க முடயும். மீுாவிட்டால - well, அனதப் பற்றி,
எனதப் பற்றியுடம உஙகளுக்கப்்பிறம் என்ன?” என்ற சிரிநேதுக் ததகாழ்டட அவர னதரியம்
82

ததசாலலயருக்கிறார.
பனது சக்ிநதனலயன் டகாபம்.
பிிறக் அஙக் உட்காரிநதிருக்க முடயவிலனல. ஆமாம், பனிநதக் கிநதல பா்கக்க்ம், ஓட்னடச் ததசாம்்பக்க்ம்
காவல பனலலாவிட்டால ததகட்டுப் டபாச்சாக்க்ம்! அபிதாவும் பனஙக் பனலனல. பனனி எனக்க் பனஙடக என்ன
டவனல?
கதவு திிறிநதது திிறிநதபட. நான் நடிநடதன்.
மாரபில ததகாக்க மாட்டக் கரடமனல என்னனநே தன்னிடம் பனழுக்கிறது. உயனரக் க்டக்க்ம்
ஆலஙகனநேதில அனணக்க அடதா கானலநே தக்கக் காநேதிருக்கிறது.
சக்ிநதனலனயயும் பனப்படநேதான் அன்ற பனழுநேதிருக்க்டமா?
சக்ிநதனல எப்படச் ததசநேதிருப்பாள்? பச்சினல ு டதும் தின்ிறாுா? என் பிரிவு தாஙகாமல பனதயம்
ததவடநேதா? பனலனல ் னனநேத சமயநேதில யாதததாரு பலவிநதமுமிலலாமல உயர ்க்க்ம் சக்தி
ததபற்றிருிநதாடுா? “் னனநேடதன், ததசநேடதன்.”
டமடல டபா்க, ஆழ்டவன் எும் அிநத ஆள்விழுஙகனயநே தான் டகட்கணம். டகட்டு என்ன? எப்பவும்
அவனிடம் அிநத அசட்டுப் ்பன்னனகதான் உழ்டு. “அப்பப்டபா ் என்ததனன்ன ் னனக்கிறாடயா
அதுதான்” எும் எதிெம் பட்டுக் ததகாள்ுாத பதிெக்க்நே தீரனவடயது?
எலலாம் ் மிஷநேதின் முறக்டகற்ிறம் தான். டநற்ற ் யதினயடய மாற்ிறவலல விராட் ்பருஷனா்க உன்னன
் னனநேதா்க. பனன்ற என்ன? ஒரு துரும்னபக் கூட அதன் பனடநேதிலருிநது அனசக்க ் சக்தியற்ிறவன்.
முட்டாள், ததவறம் சிிநதனன மட்டும் வா்தவாகவிடுமா? ் சிிநதனனக்டக பனனரயாக விட்டா்க. பார, சற்ற
முன் உன் கழ்ததணதிடரடய, அபிதானவ அவளிடமிருிநடத பிடுஙக (உன்னிடமிருிநது பற்றவது
பனருக்கட்டும் - எனக்க்ச் சிரிப்பா்க வருகிறது) தன் பின்னால ு ற்றி னவநேதுக் ததகாழ்டு டபா்கவிட்டான்!
பட்பட்பட் - டமாட்டார னசக்கள் சப்தம் உனக்க்க் டகட்கவிலனல?
மாரனபநே துனுநேத வல கூட மிறிநது ் ன்டிறன். ஆம், ் னனவில அலல. ததம்கயாடவ ததவட சப்தம் தர
பனருிநது எட்டுகிறது. ் னனவும் நனவும் பனனழைிநத சமயடம தததரியவிலனல. பனிநதப் பக்கமா்கநேதான்
ததநருஙக்கிறது.
்பரிிநதது. அம்பிப்பயல, ்பதுவழ்ட டமாகநேதில சவாரி பழைகக் ததகாழ்டருக்கிறான். அபிதாவுக்க்நே தன்
வரினசகனுக் காட்டக் ததகாழ்டருக்கிறான். கழ்ூட டவகநேதில வருகிறான்.
ஆனால என் கழ்கள் பனவனனப் பாரப்பதற்க் பனலனல. அவன் பின்னால, கூிநதெம் ஆனடயும் க்னலிநது,
காற்றில டமலாக்க்ச் சிிறகாட, முகநேதில டவகததவறி கூநேதாடக் ததகாழ்டு-
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அடுநேத கணம் என்ன டநரிநததததன்ற விுக்கமா்க அப்டபாது தததரியவிலனல. பின்னால எழ்ணிததயழ்ணி
ததநஞ்சுநே தழும்பில, ் னனவின் ததசதுக்கலல அவயவம் அவயவமா்கப் பிதுஙக ் ற்கிறது.
மனலயடயல நிநதியா, நாயா தததரியாமல க்னிறச் ததசதுக்கலல விட்டு ் ன்ிற கலலன் ததமாநேதாகாரநேதில
னசக்கல ததபரும் சநேதநேதுடன் டமாதிற்ற. (அனதநே தன் வழி விட்டுநே தகரநேது எறிிநது விட டவழ்டும் என்ற
அம்பிப் பயெக்க் எழ்ணடமா என்னடவா?) டமாதிய டவகநேதில பிநதா்க ஆள் உயரம் எகறி ததபாநேதததன்ற
பூமியல விழுிநதது. அவன் ஒரு ூனல. அபிதா ஒரு ூனல - பனலனல, என் கழ்கள் அபிதானவப் பாரக்கநேதான்.
அரச்சனனயல, அரச்சகன் னகயனின்ற ஆழ்டவன் பாத கமலஙகனு டநாக்கப் ்பிறப்பட்ட மலர டபால,
அபிதா, மனல டமல திருடவலநாதர சன்னதி டநாக்க ு றம் படக்கட்டன் - ஒன்ற, பனரழ்டு, ூன்ிறாவது பட
டமல உதிரிநது மலரிநதாள்.
தன் டமல ்பழுதினயநே தட்டக் ததகாழ்டு அம்பி என் பக்கநேதில விநது ் ன்ிறான். அவுக்க் ஒரு சிரா்கப்்பக்
கூட பனலனல. மயர தான் கனலிநதிருிநதது.
எனக்க் மாரவல ் ன்ற விட்டது.
அபிதா எழுிநதிருக்கவிலனல. பனப்டபாக்கூட அவனுநே தததாட ு ன் டதான்ிறவிலனல? அவள் முகநேதின்
்பன்னனக கூட மாிறவிலனல.
மரநேதிலருிநது ததபான்னரளி ஒன்ற டநடர அவள் மார டமல உதிரிநதது.
சற்ற எட்ட டமாட்டார னசக்கள் பற்றி எரிிநது ததகாழ்டருிநதது.
அபிதா - முற்றம்
----------------
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