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சல சல

84. கனளடசி. ஒருத்ாள, ுனைமணி குர்
காரதாலத்ததுககுச் பசனன்ருந்தரபாது,
ஆசிரதர், "வாரம் இரணட பககங்கள
உங்களுககாக ஒதுககுகிரறன, எழதுங்கருன"
எனறார்.
த்ான: 'எனதப் பற்ன்?
ஆசிரதர்: 'பூமிரமல எதுபற்ன் ரவனுமானைாலும்;
உங்களுககு்த ரதானன்தபட:
தாருமானை ஆர்ளடர்தான
த்ான: ‘'இப்ப்ததான உங்கள சிப்பந்ு, குருககு
வந்த கடதம் ஒனனறக காணிப்ததார். லா.ச.ரா.

எனனை்தனத எழதுகிறார்? ஒனிறரம
புரதவிலனல. மணனளடனதப்
ிபய்ததுகபகாளுலாம் ரபாலிருககிறது.
அப்படயுமா எனனனை எழதச் பசாலகிிறர்கள?"
ஆசிரதர்: "ிபய்ததுக பகாளுடடரம! இரணட
பககங்களதாரனை !"
ஒரு சிிறகனத எழதரவ, சாதாரணமாக மூூ
மாதங்கள எட்ததுகபகாளளும் எனைககு, குரன
அச்சு தந்ுரங்களுககு என பங்கு்த தனனத
வாராவாரம், ரத்ர்துல ரபாளட இதலுமா?
ிபடபகாளடாமல எனனை்தனதரதா முனைகி விடட
த்ழவி விடரளடனைானைாலும் பவடபளடனை
விடபளடாழிகக முடதவிலனல. ‘விண விண"'
பபாிறககாமல, ஒருத்ாள எழந்து உடகார்ந்து
முனனைந்து எழத்த தனலப்படளடதன வினுவாய
–

சிந்தா த்ு ரபானை வருளடம், குர் பபாங்கல
இதழில பபருக ஆரம்ிப்தது, வருளடம் முடதப்
பரவித்ு வற்றவிலனல. ஆனைால ப்துரனக்த
பதாழிலில விதாபார ருயில ஸதாபனை்துன
பசுகரதங்கள, பசாந்தப் ப்ரச்சனனைகள,
அிவவப்ரபாது புதுனம ஏரதனும்
பசயதுபகாணடருகக ரவணடம் எனும்
நிர்ப்பந்தங்கள- இனவ எழ்ததாுனுககு
முற்ன்லும் புரதாது; புரந்தாலும் அனவகளுளடன
அவன சமாதானைமாக மாடளடான. கிளடககடடம்.
சிந்தா த்ு எனகிற தனலப்பு, உளு்துல
எிவவாிற ரதாற்றம் கணளடது?
வாரா வாரக கடளடனுககு எிவவாிற என
எழ்ததுப் படந்தது?
நினனைுக, எடகக எடகக அடரத காண முடதா

இ்ததனனை பபரத ரபனழதா?
இனனும் த்ான மீுா விதப்புககள.
ஆனைால எலலாவற்ன்லும் ஆச்சரதம்,
வாசகர்கள, ஆரம்ப்துலிருந்ரத, இந்த்த
பதாளடருககுக காடடத அரமாகமானை
ஆதருகதான.
சம்ிபரதாதமாகப் ப்துரனகககு வரும்
பாராடடககள தவிர, என ரபருககு்த தனப்படளட
முனறயில வந்த, இனனைமும்
வந்துபகாணடருககும் கடதங்களிலும்.
வீடடககும்,
தற்பசதலாக த்ான பவளியூர் ரபாக ரத்ர்ந்த
ரபாது, த்ான வந்ுருப்பது எப்படரதா பதரந்து
பலப்பல தூரங்களிலிருந்தும்,

எனனனைக காண வந்தவர்கள, சிந்தா த்ுயின
அனலகளில, தங்கள பத்ஞ்ச பத்கிிழச்சிகனு
இததப்பாுங்கனு, பரமுங்கனு,
சஞ்சலங்கனு அனளடதாும் கணடபகாணளடது
பற்ன்யும், சிந்தா த்ு ஸனைானை்துல அவர்கள
அனளடந்த அனமு, ஆிறதல, னதரதம் பற்ன்யும்,
மனைம் ுறந்து பவளியிடடக பகாணளட ரபாது,
அது ஒனிறம் த்ான மார் தடடக பகாளளும்
விஷைதமாக இலனல. ஏரதா ரவனுக கூரல,
பசாலலின மந்ுரகரகால படட இந்த
அனலகள, வாசகனன தருண்ததுகரகற்றபட,
ஆ்தமாவின ுறுகரகாலாக
அனமந்ுருகனகயில, ஒருவிதமானை அச்சம்தான
காணகிறது. தரசனை பதம், மானுளட்துனரமல
மரதானத.
Reverence for life
இந்த நினலகளின தூயனமனத ஆத த்ான

தகரகான அலலன. இரதா நிிற்துவிடரளடன.
மணனளடனதப் ிபய்ததுகபகாளளும் கடளடங்கள
பற்ன்ப் பணிுகளடன,அழ்ததமாக ஒனிற பசாலல
விரும்புகிரறன.
புரந்தது, புரதாதது இந்த இரணட
நினலகளுககும் உணனமயிரலரத எனனை
வி்துதாசம் இருககிறது? இரணடரம தற்காலிக
நினலகள. ஒருவருககு ஒருவிதமாகப் படவது,
அட்ததவருககு ரவிற விதமாகப் படகிறது.
அரத ஆளுகரக ரவிற சமத்துல ரவிற
விதமாகப் புரகிறது.
இனனறககுப் புரதாவிடளடால, த்ானுககுப்
புரகிறது.
அளட, கனளடசிவனர, புரதாமல இருந்தாலதான

எனனை? இருந்துவிடடப் ரபாகடடரம!
எலலாரம புரந்துவிடம், புரந்தாகூம் எனிற
எுர்பார்ப்பது முனற அனிற. அப்பட முழககப்
புரந்து பகாளவதற்கும் அலல. கணளடவர்
விணடலர், விணளடவர் கணடலர் - இனத த்ான
பசாலலவிலனல.
விஷைதம் அதனைதன உருவில, ஒரு ஒரு வழி
பவளிப்பளடக கா்துருககிறது. அதனைதன
ரவனுயில பவளிப்படகிறது.
விஷைத தாதுககளின நிதுரத இதுதான.
மீணடம் மீணடம், அவரவர் பூ்தததற்கு்த
தககபுட - கர்்ததானவயும் ரசர்்தது்ததான - அதன
ச்துத நினலமாறாமல, ஆனைால உருமான்க
பகாணரளடயிருப்பதுதான.
இனதரத ஒரு மழப்பலதான எனகிற
வாத்துற்கும் எனனளடம் மிறப்பு இலனல.

ஏபனைனல, எனனுனளடத இப்ரபானதத வுர்ச்சி
நினலயில இதற்குரமல விுககமும் எனனளடம்
இலனல.
புரவனதக காடடலும், வாசகன உணரக
கூடதது, உணர ரவணடதது விஷைத்துன
தாககுதல; அந்த முதல பாுப்பு Impression,
impact. அந்த ரமாதலில ஏற்படரம உள
த்சுங்கல (Inner dent) இதுதான ர்தத்ததுளடன
கலந்து உள ச்துல ரஸாதனைம் நிகிழவது.
சினனைச் சினனை அனலகள, படபட ஆழங்கள,
ிபரதாணம் பகு பகு தூரம்.
சிடளடச் சிடளட ஸவரங்கள. கனை கனை ராகங்கள.
எடளட எடளட ரமருககளின, கிடளடக கிடளட
நிழலகள.

உதர உதர்த தாருவின இனலகள பூமிரமல
பத்யயும்
குடடக குடடக ரகாலங்கள.
மினனைா மினுககி, மினமினப் பூச்சிகள
ஸகஸக ஸரஸா
கமகம கதஸா
தஸபகரகா கமதஸகஸா
சிந்தா த்ு என எஸரளடடடல ஒடம் எனைகரக
பசாந்த த்ு அலல. சிந்தா த்ு உயிரன பரம்பனர
ரலாரகாஸருுயின மீடளடல கங்னக இதன
கினு.வார்த பதாளடராகப் பாயந்தரபாது சிந்தா
த்ு எனும் பபாது்த தனலப்பு தாங்கிக
பகாணளடது. ஆனைால பு்ததக உருவில, இந்த
அனலகளுககு்த தன்த தன்த தனலப்புககள
பாந்தம், ரதனவபதனைப்படளடது.

சர,வாருங்கள, இன த்ுயில இறங்கலாம்.
சிந்தா த்ு தரர
சிந்தா விஹாாரர. . .
லா.ச.ராமாமிருதம்
Plot 242, ஞானைமூர்்து த்கர்,
அம்ப்ததூர், பசனனனை-53
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1. அம்மா
இந்தப் பகக்தனத, அம்மானவப்பற்ன் ஒரு
சம்பவ்துல ஆரம்ிபகக்த தகும். அப்ரபா
அம்மாதான குட்ததனை்தனதக கவன்ததுக
பகாணடருந்தாள. சம்பு்தனதக
பகாட்ததுவிடரவன. என னகச் பசலுககரக
அம்மாதான தருவாள. நிம்மு. விடளடனததா
பபாிறப்பு. கனளட கணணி, மார்கபகட,
பவளிரவனல, பால கணககு, பகாடககல
வாங்கல எந்த ரஜாலியும் எனைககு இலனல.
ஆனைால மாதா மாதம் அம்மா கணககுப்
பு்ததக்ததுளடன எனனளடம் வருவாள. னககூப்ிப
விடரவன.
"அம்மா, எதுுகம் எனைககு ரவணளடாம்.

உனனளடம் தான பகாட்ததாச்ரச!"
"அப்படயிலரலளடா. எனனளடம்
ஒப்பனளடச்சிருகரக. எனனை ரபாச்சு, வந்தது,
உனைகரக பதரத ரவணளடாமா? ஆற்ன்ல
ரபாடளடாலும்."
சரதாம்மா, ஆனு விட. ரவுா ரவனுககு
எனைககு கல்துல ரசாிற விழறதா, அரதாட த்ான
சர. ஒரு ப்தது நிமிஷைம் முனனைாரல எனனனை
விரடட, அந்த 9-15 ஐ த்ான ிபடககிற மாுர
பாரரன-"
அம்மா பணணாத நிர்வாகமா? த்ாங்கள
குழந்னதகுாக இருந்த த்ாளிலிருந்ரத,
அப்பாுகககு முப்பது ரபா சம்பு்துல…ு.
அப்படயும் ஒருமுனற அம்மா கணககுப்
பு்ததக்ததுளடன வந்தாள. அவசரமா ஆபசுககுப்
புறப்படடக பகாணடருந்ரதன. எப்படயும்

அந்த 9-15 ஐ எனனைால ிபடகக முடதாது. த்ான
ரகடளடபட அம்மா எனனனை்த
ததார்ப்பட்துனைாலும் எனிறரம த்ான 9-15 ஐப்
ிபட்ததுலனல.
த்ான னக கூப்ிபரனைன.
-"இலனல, ந பார்்தது்ததான ஆகூம். இந்த
மாசம் பபரத துணளடா விழம்ரபால இருககு.
வீடட வாளடனக பகாடகக முடதாமல
இருககும்ரபால இருககு. எனைகரக புரதனல.
என கூடளடல கழி்ததல சரதா பாரரன."
"அதுகபகலலாம் எனைகபகங்ரகம்மா னளடம்?
எிவவுுக துணட விழறது?"
"ரபானை மாசம் அப்பா பதவசம் வந்ததா?
அப்புறம் குணசீலம் ரபாரனைாமா...?"
"அம்மா, அபதலலாம் எனைககு ரவணளடாம்.

எிவவுுக குனறதறது ?"
"ஒரு நூிற ரபாய-"
"நூிற ரபாய!" அுர்ச்சியில என குரல ரகாணிக
பகாணளடது. முப்பது வருளடங்களுககு முனனைால
நூிற ரபாய எிவவுுக பபரத பதானக,
புரடடவது எ்ததனனை கடனைம் எனிற
இந்த்ாுவர்ககு எங்ரக புரதப் ரபாகிறது!
ஆ்துர்துல அம்மா னகயிலிருந்து ரத்ாடனளடப்
ிபடங்கிக பகாணரளடன.
"அம்மா, ந பபாய பசாலரற-"
இந்த வாககிதம் எப்பட என வாயிலிருந்து
வந்தது, இந்த ரப்துல ஏன வரூம்?
இனனைமும் ரதாசி்ததுக பகாணடருககிரறன.
இனனைமும் புல கினளடககவிலனல. உளரு
மலம்-உளடம்பு எனகிற சாககில மனை்துலா மனைம்
எனற சாககில உளடம்ிபலா? எிவவுுக ஓடக

பகாணடருககிறது எனபதற்குச் சானிற எனபது
தவிர ரவிற பதரதவிலனல.
"பபாய பசாலரறனைா?" அம்மா ஒரு அட
ிபனனைனளடந்தாள. அவள ரபச்சு 'ுக' பகனற
மூச்சில பதா்துக பகாணட வந்தது.
"பபாய பசாலரறனைா?"
"பபாய பசாலரறனைா?"
மரளடபரனை விழந்துவிடளடாள.
த்ான பவலபவல்ததுப் ரபாரனைன. "அம்மா!
அம்மா!" அம்மா தனலனத்த தூககி மடயில
னவ்ததுக பகாணரளடன. ரபச்சு மூச்சுக
காரணாம்.
"அம்மா! அம்மா!"

என அலறல ரகடட மற்றவர்கள ஓட வந்தனைர்.
தாரரா அம்மா முக்துல ஜலம் பதளி்தது
முக்தனத ஒற்ன் விசின்தால விசின் - கணகள
பமலல மலர்ந்தனை.
"எங்ரக இருகரகன?" எழ முதனறாள. என
னகனத்த தளளி எழந்து உடகார்ந்தாள. "எனனை
ஆச்சு?"
"எனனைரவா உுன்டரளடன அம்மா. அம்மா,
எனனனை மனனச்சுட."
"ஓ| ஓ! ஓரஹாா!" மூிழகுபவன ிபடயில அவள
னககள எனனனைப் பற்ன்னை, "ராமாமிருதம்,
எனனை பசானனைாலும் அந்த ஒரு வார்்தனத
மா்துரம் பசாலலாரத. எனனனைச் பசாலலாரத-"
"பரதனுககு முட சடடகபகாள. ஆனைால அந்த
மற்ற வரம்-

அது மா்துரம் ரவணளடாம்.
சகரவர்்துயின ரதம்பல என உடபசவி த்ரம்ிபல
அுர்கிறது.
த்ளடப்பரததான ுரும்ப்த ுரும்ப த்ளடந்து
பகாணடருககிறது.
ஓடகிற தணீர் தான ஓடகபகாணடருககிறது.
ிபராதச்சி்தத்தனத்த ரதட, சிந்தா த்ுயில
இனனைமும் குளி்ததுக பகாணடருககிரறன.
***
--------------------------

2. சடகபகாணளடவள

ரதாடளட்துல பசம்பரு்துச் பசடகள இரணட.
ரவிற தாவரங்கள ஏரதரதா பயிர் பசயத
முதனிறம், மண ஏற்ிறகபகாளுவிலனல.
இந்தச் பசம்பரு்துச் பசடகளில மடடம் ுனைம்
மூனிற த்ானகு பூககளுககுக குனறவிலனல.
ஒரரபதாரு சமதம் ஏழ, எடடகூளடப் பூ்தது்த
தளளி விடம்.
அம்பாளுககுச் பசம்பரு்துப் பூ விரசஷைமாரம!
சில த்ாடகுாக லலிதா சஹாஸரத்ாமம்
படககிரறன.
***
பகு பற்ன்கபகாணளடதா? உன உதடடக

குழியில புனனைனகயின குமிிழ பதரகிறது. பகு
பபாங்குமுுகககு மனைம் குங்கமற்ிற இலனல.
இருககப் ரபாவதுமிலனல. பதரகிறது. வடளடம்
ஆரம்ிப்ததுப் புளளிககு்த ுரும்ிப, அுல
முடதப் ரபாகிறபதனிற நினனைககிரறன.
முனறதாரனை!
அனிற அம்மா, தன மடயில எனனனை இரு்து,
என னககனு ஒனிற ரசர்்ததுக கூப்ிப, 'ஓம்மாச்சி'
பசாலலி்த தந்தாள.
இனனைமும் அம்மா மட கினளடககுமா? த்ானும்
ஆனசப் பளடலாமா ?
அட்தது அம்பாளின மடதான அனளடககலம்,
அங்கு இளடம் எனனை சுலபமா? இருந்தாலும்ஒம் புவரனைஸவரரத த்ம:
***

இனதக காலடரசப ரமனளடதாக மாற்ிறவதாக
எணணமிலனல. அதற்கு எனனளடம் சரககு
இலனல. எனைககு எந்த்த தகுுயும் இலனல.
குங்கும்ததால அர்ச்சிககரவா, மலர்கனு்த
துாவரவா- ஊஹாும். வளடபமாழி எழ்தது
வாஸனனைகூளடக கினளடதாது. முதுகு நிமிர்ந்து
இரணட மணி ரத்ரம் பதாளடர்ந்து உடகாரககூளட்த
ுராணி இலனல. ஆனைாலும் உடகாருகிரறன.
சில த்ாடகுாக லலிதா சஹாஸரத்ாமம்
படககிரறன.
ஒம் மா்தரர த்ம:
ஆரம்பரம அம்மா.
***
ஆனைால இனிற-இளடன், இளடன் த்ாமாககனு
எழ்ததுக கூடடப் பட்ததுக பகாணரளட

வருனகயில, ுடீபரனிற த்ான தனதாயிலனல.
ஆனைால பூனஜ அனறயில த்ான மடடம்தான.
எனைககு்த ுடீபரனை ஒரர பரபரப்பு.
அவள விுககில இறங்கி, கு்தது விுககின
தனலயில சடடயிருந்த பசம்பரு்துப் பூனவ
எட்தது்த தன கூந்தலில பசருகிக பகாணளடது
ரபால- முகம் காடளடவிலனல தனலயின
ிபனபுறம்- அனதயும் ஸதுலமாகக
காணபபதனபது அ்ததனனை சுலப சா்துதமா?
சிரமமாகககூளடச் சா்துதமா? முதலிலசா்துதமா?
•**
ிபரனம? ஒப்புகபகாளகிரறன, ிபுட ிபரஷைர்?
இதுவனர இலனல. "ஹாம்பக, புரளி, காுல பூ
சு்ததரற" ஊனமதாகிரறன. தரப்பு ரபச
வாதங்களுககு எங்கு ரபாரவன? ஃபானளடஸ?
இருககலாம். பராமாணடக இமாஜரனைஷைன?

மிறககப் ரபாவுலனல. அதற்கு வதது
உணளடா?
***
என பங்கில ஒனிற மனறாடகிரறன. தானைாக
எழந்த ரதாற்றம்தான. எணண்தனத முிறககி
த்ான வரவனழககவிலனல. "எப்படயும்
முனனைால முிறககி இருப்பாய. முிறககாமல
இருந்ுருகக முடதாது". சர.
வலுககடளடாத்துல மடடம் வந்துவிடமா?
எப்படயும் இந்த வடவ்துல நினனைககவிலனல.
"அது உன ஸப் கானஷிதஸ."
இருககலாம், இருந்துவிடடப் ரபாகடடரம!
எனதயும் த்ான நிரிபகக வரவிலனல. எனைககு
ரத்ர்ந்தனத அலலது ரத்ர்ந்த மாுர இருந்தனதச்
பசானரனைன. இதுுகம் த்ான பசாலவதுதான.
ஆனைால ரத்ர்வுல 'மாுர' எனபது கினளடதாது.
ரத்ர்ந்தது ரத்ர்ந்ததுதான. த்ம்பு எனிற பசாலல

த்ான தார்?
உருவகம், கனைுக, ப்ரனம, ஹாம்பக, ஃபானளடஸ
இனனும் எனபனைனனைரவா, உளு்துன
அவஸனதயில உளுனைரவ.
இனன்தனமதானமரத.
ஆனைால, விசாரனண, ருசு, நிரபனனை, தர்ப்பு,
நிபந்தனனை, இனதபதலலாம் களடந்து, அன்தாத,
புரதாத, நினலகளும் இருககினறனை எனகிற
தளட்துல சம்மதம் காணரபாமா?
ஒனிற நிச்சதம், அவரு இருககிறாுா? அது
அவுா, அவனைா? சர்ச்னசனத
விற்பனனைர்களுககு விடட விடளடால, மிஞ்சுவது
எனனை? எணண்துன அழகு. எணண்துல
அழகு எனிற பசாலகிரறன, ஒருரவனு
இதுரவதான அவுாக்த தனனனை
பவளிப்பட்துக பகாளகிறரதா?
ஒரு சமதம் அவள.

ஒரு சமதம் அவன.
***
சிந்தா த்ு தரர, சிந்தா விஹாாரர.
-------------------

3. ஒரர அம்மா
1967/68
-த்ாகர்ரகாயிலில ஒரு த்ணபர் வீடடல, த்ான
குடம்ப்ததுளடன தங்க ரத்ரடளடது. பசனனனையில,
ஒரரணட இலககிதக கூடளடங்களில அவனரச்
சந்ு்ததரதாட எங்கள பரசதம் அப்ரபாது
நினறது. ஆனைாலும் அந்த வீடளடாரன வரரவற்பு,
விருந்ரதாம்பலின சிறப்பு பற்ன் எளுுுகம்
சந்ரதகமிலனல. எனறாலும் ஒரு சங்ரகாசம்
எங்களுககினளடரத இளடன்ற்ிற. ஆனைால
த்ணபரன தாதானரச் சந்ுககும் பபரும் ரபிற
எனைககு கினளட்ததது. அந்த அம்மா என
த்ாவல'பு்தர' னவப் பட்துருந்தார்; எனிற
பசானனைால மடடம் ரபாதாது. ஆங்காங்ரக
வாககிதங்கனு ஒப்ிப்தது ரசி்தது மகிிழந்தார்.

அதுுகம் பபரதலல. பு்து பூர்வமாக இலககித
ருயில வாிழகனகனதரத ரத்ாககப்
பழகிகபகாணளட பககுவ மனைம் அதுுகம்
பபணடரல காணபது மிக மிக அரது எனிற என
கரு்தது. அந்த மூனிற த்ாடகளும் எனைககு மிகக
சந்ரதாஷைமானை த்ாடகள.
கனதாகுமரயின காந்தம் சாதாரணமனிற; மிற
வருளடமும், ஆனைால த்ான மடடம் தனதாக
தஞ்னச, ுருச்சி, மதுனர எனிற ஆங்காங்ரக
தங்கி, ரசிக த்ணபர்களுளடன அுாவி... அது
தனக குஷிதான.

பதனகாசியில ஒரு த்ணபர் வீடடல மூனிற
த்ாடகள ரளடரா. ஜாலி னளடம். அவர்
ரபச்சுவாககில த்ாகர்ரகாயிலில, என த்ணபரன
தாதார் தவன் த்ானகு மாதங்குாயினை எனிற
பசானனைரபாது த்ான பபரும் அுர்ச்சி

அனளடந்ரதன. என ிபரதாணரம த்ாகர்ரகாயினல
ரத்ாககி அந்த அம்மாுகளடன சந்ுப்னப
எுர்ரத்ாககி்ததான. ஆனைால அவர் மனறுக பற்ன்
எனைககு ஏன பதரவிகக விலனல? எனைககு மனை
வரு்ததம்தான.
மிறத்ாள. த்ாகர்ரகாயிலில த்ணபர் வீடனளட
அனளடந்த ரபாது, ிபற்பகல 3 மணி இருககும்.
எனனனைக கணளடதும் எலலாருககும் எிவவுுக
சந்ரதாஷைம்! அந்த உணர்ச்சியின பரஸபர்தனத
விஸதரகக இதலாது.
வாசல அனறயில, த்ணபரும் த்ானும்
ரபசிரனைாரமா ரபசிரனைாரமா ரத்ரம் ரபாயக
பகாணடருந்தரத பதரதவிலனல. அவர்,
தனரயில பாயில பட்தத வணணம். எுரர விசுப்
பலனகயில, தனலதனணயில சாயந்தபட த்ான.
எனனை ரபசிரனைாம்? எலலாவற்னறயும்
பற்ன்்ததான ரமனைாடட இலககிதம், த்ம் த்ாடட

இலககிதம், புதுக கவினத, புது வசனைம்,
எழ்துன நூககங்கள, பங்சுரவஷைனன தன
பானஷை, மனதர்கள, புவனைம், வாிழகனக.
சினமானவ்த தவிர, இந்த்ாளில, தடககி
விழந்தால, ரபசுவதற்கும், கடதங்களில
பரமான்கபகாளுுகம் அது தாரனை சப்பஜகரளட!
அந்ுயிறங்கி, ஒருவருகபகாருவர் முகம்
மனறயுமுவிற்கு அனறயிருணடவிடளடது.
விுகனகப் ரபாளட்த ரதானறவிலனல.
ரபசிகபகாணடருந்ரதாம். இருள அளடர அளடர
அது படப்படதாக எங்கள ரபச்னச்த தான
கழற்ன்க பகாணளடது. எப்ரபாது
பமுனைமாரனைாம் ஏரதா ஒரு உள நினறவின
பபாங்கலில, எங்கனுப் பூரா விதாிப்ததுக
பகாணளட இருளின இதவில, ஒரு சினனைச்
சம்புளட்துல உருளும் இரு
ஜனளடானமா்துனரகள ரபால, ஒரர ரகாச்துல
இரணட உயிர்்த தாதுககள ரபால, பறனவக

கூடல இரு குஞ்சுகள ரபால, எங்கள
உளுங்களின பத்ருகக்துல, ஒரு தனக
கதகதப்ிபல, அது தந்த மரதானம்தத்துல
ுனு்ததுக பகாணடருந்ரதாம். இந்நினல
எங்கள த்டிபன தனனமதால அலல. இது அந்த
சமத்துன மஹினம.
சிருஷ்டயின ஓதாத நூற்ிபல, இரணட
இனழகுாக இனழ்தது ரபாயவிடரளடாம்.
அலலது அது தன ரகால்துல எங்கனு
இனழ்தது விடளடது எனிற பசாலலடடமா?
ஆனைால இதுரபானற ரத்ரங்கள, காயப்புக காண
நினனைனவச் சடவிடடப் ரபாரம தவிர,
த்ம்ரமாட காதமாக இரு்து னவ்ததுக பகாளுற்
பாலனிற.
சற்ிற ரத்ரம் கழி்தது-எந்ரத்ரரமா? அவர்
புழககனளடப் பககம் ரபானைார்.

விுகனகப் ரபாளடாமரல, த்ான அந்த அனறயுள
இனபனைாரு அனறயுள- இலனல, அதன
வாசற்படயிரல நினிற சுற்ன் ரத்ாககிரனைன.
கடடல, ஜனனைரலாரமாக, அரத மூனலயிலதான
பம்தனதயும், இரணட தனலதனணகளும்அனவகளும் அரத தாரமா? மற்றப்பட
பணளடங்கள, த்ாற்காலிகள, ஏற்பகனைரவ த்ான
அனவகனுப் பார்்துருந்த இளடங்களும்
நினலயும் பபரதும் கனலந்த மாுர்த
பதரதவிலனல.
"அம்மானவ்த ரதளடரறுா?" என
ிபனனைாலிருந்து, என பசவிரதாரமாய, ரபச்ரச
ஒரு மூச்சு.
தன தாதாரன மனறனவ அவர் பதரவிககும்
விதமா?
எப்படயும் இந்தக ரகளவிககு எனனை புல?

இலனல, அந்தக ரகளவினத ஒரு புலாகரவ
த்ான பட்தரதன. அதுுகம் அந்த்த தருண
விரசளடம் தானைா?
அம்மா எனறால ஒரு அம்மாதான. உன அம்மா,
என அம்மா, தன்ததன அம்மாககள கினளடதாது.
ஒரர அம்மா.
ரபானை வருளடம் இந்த வீடடககு த்ான வந்ுருந்த
ரபாது, என தாயின முதல வருளடச் சளடங்குகள
முடந்த னகரதாட.
ஆகரவ, இங்ரக, இப்ரபா த்ான ரதடதது அவர்
தாதானரதா? என தாதானரதா?
புனல எுர்பார்ககாமல, ஆனைால ஏரதா இனப
ரகசித்துல, சீணடக பகாணரளடயிருககும்
ரகளவி.

சிந்தாத்ு ஓடளட்துல, துளளு மீன....?
***
--------------------------

4. கண பகாடகக வந்தவன
ஐந்தாிற வருளடங்குாக, கணணில சனததால,
மிகக அவுயுற்ரறன, முதலில இளடககண, மிற
வருளடம் வலது. த்ாள ஒரு இம்மிதாக, சனத
வுர்ந்து அதுுகம் கனளடசி இரணட வருளடங்கள.
அப்பப்பா, ரவணளடாம். எனறால விடமா?
சாப்பாடடல, வாயககு வழி னக தாரனை
கணடபகாளளுமானைாலும், இனலயில
எனபனைனனை எங்ரக பரமான்யிருககிறது? ஒரர
தளடவல. வழி்ததுனணயிலாது பவளிரத ரபாக
முடதாது. சினமா, டராமா, கச்ரசர, இலககிதக
கூடளடங்கள- முடதாது. படகக முடதாது; எழத
முடதாது. டகரளடஷைன? சரப்படட வரவிலனல.
ஒரு பனளடப்பு உருவாகும் அந்தரங்க்தனதப்
ிபளனுரதாளடானைாலும் பங்கிடடப்
பழககமிலனல. ிபறகு வீடடககுளருரத, ரமட

பளுமாக இளடன் விழந்து இந்ுரப்ரஸத
மாளினகயில துரரதாதனைன, ுபருபுயின
சிரப்புககு ஆுானைது ரபால- எப்ரபாதும்,
எங்ரகயும் ுபருபுகள இருந்து
பகாணரளடதான இருககிறார்கள. ஒருமாுரதாக
இற்ிறப்ரபாக ஆரம்ிப்ததுவிடரளடன.
ஆஸப்துரயில ரசாு்தத பபரத ளடாகளடர்:
"அளடாளடா, இது ப்ுாக காடளடராகட அலலவா?
ப்தது வருளடங்களுககுக க்து னவகக முடதாரத!
பவச்சால பபரத ரஸக. ரரர் ரகஸ
உங்களுககுனனு வந்ுருககு."
தர்ப்பு எப்பட? ஆயுளுககும் படப்படதாகஒருத்ாள முழக குருட இலனல, ப்தது
வருளடங்களுககுப் ிபன இவரளடம் ஆபரரஷைன
பணணிக பகாளு, த்ான இப்பரவ
அனளடந்துவிடளட வதது. இளடது பகாடகக
ரவணளடாமா? இனனும் ப்தது வருளடங்களுககுப்
பாஞ்சாலி சிரப்பா? பதங்கரம் எனனை ரவூம் ?

மனைச்சலிப்பு உயிர்ச் சலிப்பாக்த ுரந்து
பகாணடருகனகயில- 83 தபாவளிககு இனனும்
த்ானகு த்ாடகள இருந்தனை. ஒரு த்ாள மானலஅவனுககு 25/27 இருககும். லா.ச.ரா. வீட ரதட
விசார்தது வந்து எனனனைக கணளடதும்
தளடாபலனிற விழந்து த்மஸகர்தது, "என பபதர்
பவங்கடராமன, ிப.ட.சி.யில ரவனல
பசயகிரறன. உங்கள எழ்துல பவகு த்ானுத
ஈடபாட. உங்கனு ரத்ரல காண ரவூபமனை
பவகு த்ாள ஆனச. விலாசம் சரதாகக
கினளடககவிலனல. லாலகுடகரக ரபாய
விசாரககலாமானனு ரதாசனனை
பணணினைதுணட. எப்படரதா ரவனு
வந்துவிடளடது. இந்த மாசம் 14-ம் ரது என
தங்னகககுக கலிதாணம். மாமிரதாட அவசிதம்
வரூம்."
அவன ஆர்வம், ரபச்சு, சுழலகாற்ிற ரவக்துல

தனரனைாட எனனனை அட்ததுகபகாணட
ரபாயிற்ிற.
ிபனனும் பலமுனற வந்தான.
"இங்ரக வருவுல, உங்களிளடம் ரபசிக
பகாணடருப்புல உங்கள ரபச்னசக ரகடபுல
என மனைுல ஏரதரதா சந்ரதகங்கள
பதளிகினறனை. குழப்பங்கள ிபரகினறனை.
அனமு தருகிறது."
அவன தங்னக கலிதாண்ததுககுப் ரபாரனைன.
எனைககுப் புது ரவடட மரதானத. அங்கு
அவனுனளடத தந்னதனதச் சந்ு்ததரபாது, அவர்
கூழாங்கல கணணாட அணிந்ுருப்பது கணட,
அனதபதாடட அவனர விசார்ததுல, முந்னதத
வருளடம்தான காடளடராகட ஆபரரஷைன பணணிக
பகாணளடாராம். "லதனஸ குப் ஆஸப்துரயில
த்னறாகக கவனககிறார்கள. எனைககு இப்ரபா
கண த்னறாக்த பதரதறது."

என னக என பத்ஞ்சக குழினத்த பதாடடக
பகாணளடது. சபல்துன சிறகடப்பு பளடபளடகலிதாணச் சந்தட ஒயந்த ிபன,
பவங்கடராமனளடம் ிபரஸதாிப்தரதன.
"ஒ, தாராுமா! என சந்ரதாஷைம்!"
அம்ப்ததூர் எங்ரக, ஆஸப்துர ு. த்கரல
எங்ரக? முற்பாட ரசாுப்புககள
ஏற்பாடகளுககாக, ஐந்தாிற முனற வீடடககு
வந்து எனனனை அனழ்ததுச் பசனிற, மீணடம்
வீட ரசர்்ததுவிடடப் ரபானைான. இுல எ்ததனனை
த்ாள தன டயூடட இழந்தாரனைா?
ிபளனுகள இருகக, ிபறன ஏன இ்ததனனை
முதற்சி எட்ததுகபகாளுூம்? ரகளவிககுச்
சரதானை புல அற்றவனைாக இருககிரறன.
ஆனைால என மூ்தத ிபளனு வாயிலிருந்து,

அவன அன்தாமரல வந்து விடளடது.
"நிதாதமா த்ாங்கள பசயதரவணடதனத
பவங்கடராமன பசயகிறான."
ுடீபரனிற ஒரு த்ாள, டசம்பர் 16. கானல,
ஆபரரஷைன ரளடிபளில பட்துருககிரறன.
ஆபரரஷைன பசலுக பூரா தான ஏற்ிறக பகாளு
ரவணடபமனை முரணடனைான. மிகுகம்
சிரமப்படட, அவன மனைனத்த ுருப்ப
ரவணடயிருந்தது.
ஆபரரஷைன பவற்ன்.
அப்புறமும், கடட அவிிழககும்வனர, அவிிழந்த
ிபனனும் வாரம் ஒரு முனற, ஆிற வாரங்களுககு
வந்து காணிபகக ரவணடம்.
த்ானகு முனறகள வந்து அனழ்ததுச் பசனிற,

மீணடம் வீடடல பகாணடவந்து விடளடான.
ஐந்தாம் முனற- அவனுககு எனனை
அசந்தர்ப்பரமா? அட்ததும் வரவிலனல.
அப்புறம்- வரரவயிலனல.
எனனைவானைான? உணனமயில என கண
ஆபரரஷைன அவனுனளடத பவற்ன் அலலவா?
மீுக காரதம் ரவிற துனணகபகாணட ஒருவாிற
முடந்தது.
அவன வராத ஏககம், வரு்தத்துற்கு அப்பால,
சடசும தளட்துல பகாககிகள நந்ுனை.
உணனமயில இவன, அலலது இது தார்?
எனனை பசயவது? அன்தாமல, என நூல நனனத
த்ான அனளடந்துவிடளட சமத்துல, என

விரமாசனை்ததுககாகரவ, உயிரன
ஊர்ரகால்துனனிற பவளிப்படட, எனைககுக
கணனணக பகாட்தததும், மீணடம் வந்தவழிரத
ரபாய மனறந்து விடளட சகு அம்சமா?
பதயவம் மனுஷ்தரரபண:
இவன தங்னக கலிதாண்ததுககுப் ரபானைதால,
மனைுல அட்ததுக பகாணளட சபல்துன
சிறகுகள, கருனணயின அகணளட சிறகுகுாக
மான், ரமல இறங்கி கிருனப எனரனை!
ரசாதனனைகள தரும் ரவனு, விதம், வழி,
மூலம்- த்மககுக காடளடாத மிஸடககுகள.
அவனனை 17-சி, 9, ரடகளில பார்்தததாக என
ிபளனு பசானனைான.
அவன விலாசம், வளடபழன தாணட- பதரயும்.
ஆனைால ரபாகமாடரளடன.

அனிற ராமன, அகன சாக்ஷிதாக, குஹானனை,
சுகரவனனைச் ரசாதரனைாக வர்ததான.
இனிற என ஐந்தாம் ிபளனுதாக வரகக, சாக்ஷி
அகன என எழ்ததா?
ஜனமாவின பதாடளட ிபசுககு- பதாடளடாப்
ிபசுககு,
மிற கண ஆபரரஷைனுககுக கா்துருககிறது.
அப்ரபாது வருவாதா?
அலலது இனபனைாரு பவங்கடராமனைா?
சிந்தா த்ுயில குமிழிகள ரதானிறகினறனை.
ரசர்கினறனை, ிபரகினறனை, மூிழகுகினறனை,
மனறகினறனை.
***
--------------------

5. பசால
அனபறாரு த்ாள.
பதருவில ரபாயகபகாணடருகனகயில, மானல
யிருளில தாரரா ஒரு்து இனபனைாரு ஆளிளடம்
ரபசும் குரல ிபரந்து வருகிறது.
"அந்த ஆசாமிதா, ந பசாலறனத த்ம்ப
முடதலலிரத! அவன முதுனக்த தளடவினைால
வுக்துலிருககிறனதக கககிக
பகாட்துடவாரனை!" ஸதம்ிப்ததுப் ரபாரனைன.
இந்த த்ாடடப்புற்ததாளிளடம் இ்ததனனை
கவினததா?
ரபானை வாரம் அடப்புககர வாங்க விறகு
மணடககுப் ரபாரனைன. த்ாளடார், 'ரபானை வாரம்
கிரலா ர.1-50. கிஸணாயில தடடப்பாட

ஆனைுகளடரனை கர ரமரல மார்கபகட
ிபரதமாயிடடது!" ிபரதமாம். வினல உதர்னவ
உணர்்ததும் ரத்ர்்து எப்பட?
சமீப்துல ஒரு கலிதாண்ததுககுப்
ரபாயிருந்ரதன. மணப்பபணணின தம்ிப,
சினனைப் னபதன, புனைாலு வதுருந்தால
அுகம். எனனனைப் பந்ுயில இளடம் ரதட
உடகார னவ்தது, உபசர்தது, ரபச்ரசாட
ரபச்சாக:
"மாமா, வந்தவானு உபசாரம் பணணி,
ுருப்ுப்பட்து, இந்தச் சமத்தனதப்
பரமளிககச் பசயவனத விளட எங்களுகபகனனை
ரவனல?"
இிவவுுக ஓனச இனப்ததுளடன, மனை்ததுளடன
பசாலலிக பகாட்தத வார்்தனததா? இராது!'
Sponaneous ஆக, இந்த வாணடனளடமிருந்து
எப்பட வருகிறது? அப்பரவ பாதசம், அுல

ரபாளடாத குங்குமப்பூவில, பரமளி்ததாற்ரபால
ிபரனம தடடற்ிற.
இனபனைாரு சமதம். குழந்னத அம்மானவக
ரகடகிறது. "அம்மா, இந்த மூகனக (முிறகனக)்த
ரதந்து (ுறந்து) தாரதன!" இுல ஸவரச் பசால,
'ுறந்து'.
இனவ என எழ்ததுப் ிபரதானசயில த்ான
ரகார்்தத ரஜாளடனனைகள அலல. தற்பசதலில
பசவியில படட, நினனைவில னத்தது, னத்தத
இளட்துல தங்கி, 'விண, விண, விண...'
குுவிகள.
வாயச் பசாலலாகக கணளட ிபனனைர், வார்்தனத
எழ்துல வட்ததாகிறது. வாயச் பசாலலுககும்
முனனைாத உளு்துன எழச்சியின உககிர்தனத
மழப்பாமல எழ்துல காப்பாற்ிறவது எப்பட?

இதுதான ரதளடல.
ரதளடல எனறால டக்ஷேனைரயில அலல.
உன விுயில ரதட.
ிபற வாயிலாகப் ிபறந்த வார்்தனதகளின தன்த
தனனமனத அதனைதன ஓனசயினனிற தவிர்்தது,
அதனைதன ரமானை்துல நிிற்து, ்தவனனத
அனளடதாும் கணட பகாணளடதும், ்தவன
தடடம் மிற ஒவிதங்கள பதங்கும் மதககம்.
புலன மாறாடளட்துல பசவி பார்ககும், கண
ரகடகும், உணர்ுக மணககும்.
பாதங்குடயில மணிதாங்கற்களின சரக சரக.
தருககளின இனலகளினூரளட, காற்ன்ன உஸ!.....
அந்ு ரவனுயில விணமீனகள ஜரனக கடடத
இருள படதாவின பளடபளடப்பு.

த்ட நிசி. களடற்கனரயில ஓளட்ததடயில, அனல
ரமாுப் ிபன வாங்குனகயில, கனரயில விடடச்
பசனிற, கண சிமிடடம் நல நனரக
பகாப்புுங்களின மின மினுககு.
சமதங்களில, கிராம்துல, த்க்ஷே்தர
ஒளியினைாரலரத பசணட கடடனைாற் ரபாலும்
கருரவல மர்துன ரமல பத்ருககமாகப் பளடர்ந்து
அப்ிபத மினமினப் பூச்சிக கூடளடங்கள.
கிசுகிசு எனனைரவா இனனைபதனிற பதரதாது.
ஆனைால எனனைரவா ரத்ரம் த்லுங்குகிறது. இரதா
என ராஜா வரப் ரபாகிறார் எனகிற மாுர
மக்ததுவ்தனத எுர் ரத்ாககும் அச்ச்துல
இரவின ரகஸத சப்தங்கள. பூரவாட பூ
புலரலாட புல. காரதாட இனலயின
உராயுககளசப்த மஞ்சர.

பசம்பரு்துச் பசடதடயில சலசல- புஸ.....ஸ.
உச்சி ரவனு, தாம்பு சரந்து, கிணற்ிறள வாளி
விழம் 'தாளடல.'
மிறககப்படளட காதல, தன ரவடனகயின
தர்னவ்த ரதட அட ரமல அட னவககும்
களு்ததனை்துல, கதுகக கீலின கற்...ிற...ச்.....'
ுட ுட. புழககனளடயில ுருளடன ஒடகிறான.
இலனல.
ிபரனம***
கம்யூனரகஷைனல எ்ததனனை விதங்கள,
ஸவரங்கள, ஸருுகள, அுர்ுககள, உருவங்கள,
உருவகங்கள, த்தங்கள, த்தனைங்கள!

***
ுடீர் ுடீர் எனைக காரணம் பதரதா மகிிழச்சி.
இனைம் பதரதா-துககம். உளடரனை ஏககம்.
ராக ரஞ்சி்த.
ராக துக.
வரகனு மட்தது எழுனைால மடடம்
ிபராச்ததால மடடம்
கவினத உணளடாகி விளடாது. வசனை கவினத ஆகி
விளடாது.
ரகடகிரறன. உளுபட கவினதககும்
வசனை்ததுககும் எனனை ரவிறபாட?

பபாருளின முலாம் ஓனசதா? ஓனசனதயும்
அளடககி்த தான பபாருுா?
ஓனசககும் பபாருளுககும் நிககா ரமல இழ்தத
ுனரதான வார்்தனத?
அது கவினதரதா வசனைரமா எதுவானைால எனனை?

எலலாம் கவி்தவரம.
பகுர கலதாண னவ ரபா க ரம
நி்தத கலதாண னவ ரபா க ரம
கவிதா கலதாண னவ ரபா க ரம
முதன முதலில, ஒனச வயிிற ுறந்ததும்,
அதனனிற ிபரந்தது வார்்தனத அலல.
பசாலதான ிபறந்தது.

பசால ரவிற. வார்்தனத ரவிற.
பசால எனபது த்ான. என தனனம, என பபாருள,
என ரதளடல, என சுழி, என ஆரம்பம், என
முடுக, முடச்சு, முடச்சின அவிிழப்பு. அதற்கும்
அப்பால என மிற ிபறப்பு. எலனலதற்ற ிபறவி
மூலம் என புதுப்ிபப்பு.
ஆுமகனும் ஆுமகளும் ஒருவனரபதாருவர்
பார்்ததுகபகாணளட முதல சமதம் கணளட உளு
எழச்சி ரதடத வடகால, இருவரும் கணளட
முதல பசாலலின தரசனை்தனத அனுமானை்துல
காணககூளட மனைம் அஞ்சுகிறது.
***
சிந்தா த்ு தனலககு ரமல ஆழ்துல, மணனளட
ஒடள ரதாற்றங்கள.
-----------------

6. உபரதச மந்்தரம்
அப்ரபா த்ாங்கள, னபகராப்டஸ ரராட,
ஜாம்பஜார் மார்கபகடடக பகுரர, ஆயில
மாங்கர் பதருவிரல குடயிருந்ரதாம். கிழககில
அரத னபகராப்டஸ ரராடல கலககும் த்லல
தம்ிப முதலி்த பதருவில என தங்னக மகளின
புகககம். த்னளட தூரம்தான.
என மருமாள மாதம் ஒருமுனற, இரு முனற
பாடடனத மாமானவப் பார்கக வருவாள.
ஆபஸ விடட, பஸஸல ுரும்புனகயில அவள
பதரு முனனையிலதான, த்ான இறங்கூம்.
வாரம் ஒரு முனறரதனும் எடடப் பார்்ததுவிடட
வருரவன.

என வீடடககு த்ானகு வீடகரு தாணட, எுர்ச்
சாரயில எங்களுனளடத வாடகனக
மளினகககனளட. முதலாளி பசடடதார்.
ிபதுங்கித பபரும் வணட விழிகள. கனளட
பார்ககச் சின்தது ஆயினும், 'ரஜ ரஜ'.
பதாப்புுடயிலிருந்து க்துதவணணம்,
பசடடதார் சிப்பந்ுகனுக கார்வார்
பணூனகயில, எங்கள வீடடக கூளட்துல
ரகடகும்.
த்ான எப்பரவா ஒப்புகபகாளு ரவணடத
விவரம், இனயும் ஒ்துப்ரபாளட முடதாது. என
பாடம் 'பற்ிற'்த தான. த்ாட விடதனல பபற்ிற
எ்ததனனை வருளடமானைாலும் சர, எந்தக கடசி
ஆணளடாலும் சர, உற்ப்துப் பபருககு எ்ததனனை
ஆனைாலும் சர, இந்த த்ட்ததரக குடம்பம்
இருககிறரத, இதற்கு விரமாசனைம் கினளடதாது.
எலரலாருளடனும் ரசர்ந்து கும்மி அடககிரறனைா?
அட்தது விடடப் ரபாகிரறன.

த்ாங்கள குடரதன்னை ஆிற மாதங்களுககுள
முழிதான பசடடதார், எங்கனு்த தன கணககுப்
பு்ததக்ததுள இழ்தது விடளடார். சிிறகச் சிிறக
ஆரம்ிப்தது, ஒரு த்ாள முழகக. அப்புறம்
முதனல வாயதான. சம்பு்ததுககு ஒரு வாரம்
முனனைரர, லிஸனளடக பகாட்ததுவிடளடால,
அனிற மானலரத, மறககாமல பகாசிர்ப்
பபாடளடல்ததுளடன (அனதச் பசாலலு), பபரத
அடனளடப் பபடடயில சாமானகள வந்து
இறங்கிவிடம். லிஸனளட்த தவிர, தன்த தனதா
ரவற அப்பப்ரபா, பபணடருககு பவகு
பசுகர்தம். அம்மியில ரதங்காய்த
துருவனலயும் பச்னச மிுகானதயும்
னவ்ததுகபகாணட, உனளட்தத களடனலககு,
கனளடககுடடனதக கனளடககு அனுப்பலாம்.
சினனைப் னபதனளடம்கூளட பசடடதாரன
கவனைமும் மரதானதயும் குன்ப்ிபளட்த
தககதாயிருககும்.

"இந்த மாதம் சாமான கூளட ஆயிட்தது
பசடடதார்...."
"ஆவடடம், ஆவடடம். ிபளனுங்க த்லலாச்
சாப்ிபடட த்லலா வுரடடம்."
"பணம், பசடடதார்-"
"எனனை சாமி, பணம், பணம் ? த்ான வானத்த
துறந்து ரகடரளடனைா? வசலுககு இதுவனர
உங்கள வாசப்பட மிுச்சிருப்ரபனைா பணம்
எங்ரக ஒடப் ரபாுகது? மனுஷைாளதான
முககிதம் சாமி!"
அிவவுுகதான, பதாப்புளவனர 'ஜல'
ஒரு சமதம், ஆபஸ விடட, வழககம்ரபால
கலிதாணி வீடடல எடடப் பார்கனகயில,
எனனனைக கணளடதும் அவள முகம் சடபளடனை
இறங்கிற்ிற. எனரனைாட முகம் பகாட்ததுப்

ரபசுகம் இலனல. எனைககுப் புரத விலனல.
வீடடல ஏரதனும் மசமசப்பா? ரத்ா.ரத்ா.ரத்ா.
அவளுககு அங்ரக பராம்ப பசலலம்.
அுர்ஷ்ளடசாலி பதன வாட? அட்தத தளடனவயும்
அப்படரத. த்ான எனனை குற்றம் பசயரதன?
மூனறாம் 'பட'டனரபாது மாடயில த்ான
தனதாக ஏரதா ப்துரனகனதப்
புரடடகபகாணடருகனகயில, ரமரல வந்தாள.
"மாமா, உங்களிளடம் பசாலலலாமா
ரவணளடாமா, இதுவனர ரதாசனனை பணணிப்
பணணி உங்களுககு்த பதரதப்பட்ததுவது என
களடனமனனு முடுக பணணிடரளடன."
"எனனை? எனனை ஆச்சு?"
சுப்ரம் படனக வயிற்ன்ல புளினதக கனர்ததது.
"அனனககு உங்கா்ததுககு வந்ுருந்ரதனைா?

ுரும்பும் ரபாது வீடடல டீ தர்ந்துரபாச்சு
ஞாபகம் வந்தது. எுரர பசடடதார் கனளடரதன்
50 கி. பாகபகட ஒணூ ரகடரளடன. கனளடயில
அவனர்த தவிர தாரும் இலனல. சாப்பாடட
ரவனுரதா எனனைரவா? பசடடதார் ஏரதா
கணககுப் பார்்ததுக பகாணடருந்தார். சாமானனை
எட்தது வரக கனளடயின உள அனறககுப்
ரபானைார்.
தற்பசதலில என பார்னவ, ுறந்தபட
அப்படரத விடடப் ரபாயிருந்த கணககு
ரத்ாடடன ரமல விழந்தது. பகாடனளட
எழ்துல, தனலப்ிபல உங்கள பபதர்
பார்்தததும், கவனைம் சடடனு அங்கு ஊணி்தது.
ஐடளடங்களின த்டவிலிருந்து டீ-ஒ்தனத
எழ்தரதானரனைா- தனதாப் ிபதுங்கி்தது.
'100. கி பாக, 2-50.'
"இந்தாம்மா டீ, A-1 சரககு-எனனைம்மா

பார்ககிறங்க?" குணடக கண கட்தது உளடரனை
கனஞ்சனத டகபகட பகாட்ததுப் பார்ககலாம்.
பு்ததக்தனதப் பளடக'னு மூடனைார்.
"எனனை பசடடதார்வாள, எனைககு டீ வினல ர. 2.
அரத பபாடளடலம், அரத ரகம் மாமாுகககு 250!"
ரராச்துல என குரல ரதம்ிப்தரதா எனனைரவா?
அவர் அனமுதா, "ஏம்மா, நங்க கானசக
பகாட்ததுடட டீ சாப்ிபளடிறங்க, அவங்க
குடச்சிடட்ததாரனை பகாடககிறாங்க!"
அனனயிரலருந்து எனைககு மனைசு சரயிலரல
மாமா. அம்மாட! இனனககு சுனம இறங்கி்தது,
இன உங்க பாட."
-துட்ததுப் ரபாரனைன எனபது ஒரு பககம்
இருககடடம். கஜகர்ணம் ரகாகர்ணம் ரபாடட,

எப்படரதா புரடட, அட்தத த்ாரு, பசடடதார்
'பற்னறப்' பூரா அனளட்தரதன எனபது ரவிற
கனத. அனன்லிருந்து பராககம். 'காசிலரலனனைா
அந்த சாமான இலலாமரலரத த்ளடககடடம்'உ்ததருக ரபாடட விடரளடன. ஆச்சு, முப்பது
வருளடங்களுககு ரமல. இது எலலாரம
கிளடககடடம்.
அனிற பசடடதார் ரபசினைது நிதாதரமா,
த்ாணதரமா, ரகலிரதா- ஆனைால
சந்ரதகமிலலாமல இலககிதம். எனனை கச்சிதம்,
ஸவரககடட, லதம், எனனை அர்்தத வீச்சு!
இனனும் விதககிரறன.
'சுரல' -ஒரு பபான்
-ஒரு முள னதப்பு
-ஒரு பாம்புப் ிபடங்கல

-ஒரு வார்்தனதயில, ஒரு னசனகயில, ஒரு
ுருப்ப்தனதரத ஏற்பட்ததககூடத உபரதச
மந்்தரம் இப்பட்ததான அனமயுரமா?
சிந்தா த்ுயில தணணிர் எப்புகரம பளிங்கலல.
உச்சி பவயயிலுககு, கககல கனரசல, பாசி,
கும்மி, அழகித தனழ, இனல, ரவரராட
ிபடங்கிகபகாணளட ரகானர, எலலாம் மிதகக,
கலங்கலாயும் வரும் ரபாலும்!
***
----------------

7. அங்குலதப்ரதானைம்
ரமாுர்தனதக காரனைாம். எப்பட? இருக,
படககு முன, சில சமதங்களில கழற்ன்,
தனலதனண உனறயுள ரபாடடவிடரவன.
மிறத்ாள, எழந்து, தனலதனணனத உதன்னைதும்,
ரமாுரம் தனரயில ‘களிங்' எனிற விழனகயில,
நினனைவில ஏரதரதா எனைகரக பசாந்தம்
எுபராலிகள எழம்.
சங்கராந்ுயுமதுுகமாய ரமாுர்தனதக
காரணாம். ஆனைால தாமதமாக்ததான ஞாபகம்
வந்தது. ஸத்ானை்ததுககு ஏற்பாட பணணிக
பகாணடருகனகயில, விரலின பவன்ச்னசப்
பார்்தததும், தன அனறககுப் ரபாய சுருடடனை
படகனகனத விர்தது, தனலதனணனத
உதன்னைால-'ப்ுாங்கி.'

உளடல பவலபவல்தது அங்ரகரத
உடகார்ந்துவிடளடது. எப்பட, எனனை, ஏது
ஆகியிருககும்?
பவகு த்ாுாகரவ என அனற, படகனக,
சாப்பாட முனற, ரவனு கூளட்த தன.
இுவடளட்துன இனரச்சல- ரபச்சு்த தும்
ஒிவவவிலனல. ஈட பகாடகக முடதவிலனல.
என அனறதான எனைககு அனளடககலம். ிபறர்
த்ளடமாடளட்ததுககு அுகம் ஏதுவிலனல. என
பு்ததகங்கனு தார் எட்ததுப் படககப்
ரபாகிறார்கள?
" 'The power of Silence'- தனலப்னபப்
பார்்ததாரல பதாளடூம் ரபால இருககா பார்!
ஓரஹாா, அதனைால தான ஐதா பகாஞ்ச த்ாுா
'உம்' மா?"
ஒரு த்ானுககு ஒரு ரவனுககு ரவனலககார

பபருகக வருவாள. அந்தச் சமத்ததுககு என
பு்ததகங்கனு எனனனைச் சுற்ன்ப் பரப்ிபக
பகாணடருந்ரதனைானைால, னகனத
ஆடடவிடரவன. அவளுககு வலிககிறதா?
ஆனைால எப்புகரம, எங்ரகயுரம, இப்பட்ததான
எனிற நினனைககிரறன. ஒரு பணளடம் காணாமற்
ரபானைால, சந்ரதக்ததுககு முதல காஷைுவலட
ரவனலககாரதான.
இவள வந்து இனனும் வாரம் ஆகவிலனல.
கலதாணமாகி ஒரு வருளடம் ஆகவிலனல.
மாமிதார் வீடரளடாட சணனளட
ரபாடடகபகாணட வந்துவிடளடார்குாம்.
புருசன குடககிறானைாம், அடககிறானைாம்.
பார்கக த்லல மாுரதாக்ததான ரதானிறகிறாள.
ஆனைால புதுகனக, னக சு்ததம் பற்ன் எனனை
கணரளடாம் ?

சரதான, என தனலதனணயிலிருந்து அவள
எப்பட எட்துருகக முடயும் ? சா்துத்ததுககும்
பகு்ததன்ுக நிதாத்ததுககும் சமத்துல பு்து
அவிந்துவிடகிறரத! அவள இனனும் பபருகக
வரவிலனல.
பவனனர் அடப்படயில உடகார்ந்து,
கடனளடனத உளரு தளளும் பாவனனையில
எனனளடமிருந்ரத ஒளிந்து பகாளகிரறன.
"அப்பா ஏனளடா ஒரு மாுரதா இருககா?"
"தார் கணளடது: The Power of Silence."
"எனனை பசாலரற?"
"பசானனைால உனைககும் புரதாது. எனைககும்
புரதாது."
அ்ததனனையும் கிசுகிசு. ஆனைால என பசவி

பளடூம். த்ான சனுயில பவந்து
பகாணடருககிரறன.
கனுவனிற கனனதம்மா ரத்ாடடீஸ பகாட்தது
விடளடாள. மாமிதாரும் புருசனும் கூடடப் ரபாக
ரத்ரர வந்ுருககாங்குாம். "குடகாரரனைா,
பகானலகாரரனைா, என இளடம்
அங்ரகதாரனைம்மா! னத ிபறந்ுருககுது. எனைககு
வழி விடது-"
ஓரஹாா, அப்படதா? பரல னகககாரதான.
காரதம் முடந்ததும், Knack-ஆ
கழனிறபகாளகிறாுா? ஆனைால
ஜானளடதாகககூளடக ரகடக முடயுரமா?
புருஷைனனை அவள அனழ்தது வந்து விடளடால,
அிவவுுகதான, எனனனை அககு ரவிற ஆணி
ரவறாகக கழடட விடவாரனை! ரகடக ரவணடத
சமத்தனதக ரகாடனளட விடளடாச்சு. இன
அிவவுுகதான. இன எனனை ?

***
வீடடககு்த பதனபுற முனரவலினத ஒடடப்
புலதனரயில உடகார்ந்ுருககிரறன.

-ஒரு thesis னளடப் அட்ததுக பகாட்தததற்குக
கினளட்தத ஊுத்தனத, அம்மா பசாற்பட,
(உருப்படதா பணணிகரகா, குடம்பம்தான
எப்புகரம இருககு, எ்ததனனை வந்தாலும்
ரபாறாது!) அப்படரத பணணி, அம்மா னகயில
பகாட்தது, வாங்கி, விரலிரலன் ஆச்சு இனிற
இருப்தது ஏழ வருஷைங்களுககு ரமல. அம்மா
காலமும் ஆதாச்சு. ரமாுரமும் ரபாதாச்சு.
இன எனனை !
கரனணதா ஒரு புகன. ஆனைால அதன முப்பு
அதன தங்க்துல அலல.

வானை்துல அங்குமிங்குமா, ஒணூம்
இரணடமாக்த பதளி்ததாற்ரபால சுளடர்கள
ஏற்ன்க பகாளகினறனை. ரமாுர்தனத்த ரதளடவா?
அலல, என த்டச்துர்துன கணணிர்்த துளிகுா?
"ஸார்! ஸார்! பாம்பு!"
த்ானும் பார்்தரதன. கிடளட்ததடளட ஐந்து அட.
மஞ்சள நிறம். சருகின பழப்பு மஞ்சள.
பத்ாடககு ஒரு முனற த்ாககு பவளி நணட,
உளடரனை உளவாங்கி- ரதடகிறது.
முளரவலி அடயில இனலச் சருகுகள சலசல…ு…ு
அம்மாுகம் எனைககாக்த ரதடகிறாுா?
னபதன னகயில கலனல எட்ததுவிடளடான.
எழந்து ஓடப்ரபாய விரடடரனைன.
பமாணபமாண்ததுக பகாணரளட மனைமிலலாமல
த்கர்ந்தான. ஆனைால த்ான விரடளட்த ரதனவரத

இலனல. ுரும்ிப என இளட்ததுககு வந்ததும்
ரசானளடரத காரணாம்.
***
உளரு நனழந்ததும் நனழதாததுமாய- 'உங்கள
ரமாுரம் எங்ரக?"
கா்துருந்த ரகளவிதான. ஆனைாலும் குப்பபனிற
விதர்னவ.
"இரதா பார்…ு…ு." ஏரதா ஆரம்ிப்தரதன.
என னகனதப் ிபட்தது இழ்தது, ரமாுர விரலில
அவள பசருகிததுதான தாமதம்எனனுள ஒரு பபரும் சகு அனல எழம்ிபதனத
அனுபவ்ததுககு்ததான அன்த முடயும். கிணிற
பபாங்கினை மாுர.

இந்த சமதம் உலகரம என உளுங்னகயில ஒரு
ரலகித உருணனளட.
அம்மாவின ரனக்ஷேககு சாஷி ரவற ரவூமா?
உன ஆவாஹானை்ததுககு ஏற்றபட உன
அிபமானைம். அிபமானை்ததுகரகற்றபட அருள.
"எனனை ரவனலககாரரதா, எனனை
பபருககறாருா? ப்தது த்ாள மு்தது மனழ
ரபஞ்சு, ஒரு பழம் புளடனவயும் புது ரவிகனகயும்
ிபடங்கிணட ரபானைரதாட சர. இனனககு
உங்கள புஸதக பஷைலபடயில வாருகனலக
பகாட்ததுப் பபருககரறன. கலம் குப்னபரதாட
இதுுகம்-எலலாம் த்ான பார்்ததாலதான உணட.
த்ான பசஞ்சால தான உணட."
அரற்ிறவரதாட சர. எலியுளடன பூனனை
வினுதாடடன நணணித பகாடூரம் அன்தாள.

பவகுளி.
படகனகனதச் சுருடட னவகனகயில,
கணூககு்த பதரதாமல, காதுககும் ரகடகாமல
எப்படரதா த்ழவி விழந்து உருணரளடாட,
ஒளிந்துபகாணட, எனைககு 'ஜூட' காடட,
எனனனை அம்ரபல ஆககிவிடளடது.
கனனதம்மா, உன ஊழல காரத்ததுககு த்னன்.
என ஸகிரத, உன புலம்பலுககு த்னன்.
பபாங்கரலா பபாங்கல!
சிந்தா த்ுயில ஒரு சுழி.
***
--------------------

8. பசால
கானலயில கண விழி்தததும் கணணில படவது
இரதா என பூமி,
இருக கண மூடகிரறன; அப்பரவ
மாயந்ரதரனைா எனனைரவா? என புவனைமும்
எனனுளடன அழிகிறது.
ுனைம் ிபறககிரறன, ிபறப்ிபககிரறன,
அழிகிரறன, அழிககிரறன.
அனறனிற ஒனபறானிற அவனைவன பூமி,
ிபற்ததலுககும், ிபறப்ிப்ததலுககும்,
அழிதலுககும் அழி்ததலுககுமினளடரத
ரபசிரனைன. 'ந' எனரறன. 'அவன' எனரறன.

'எவன' எனரறன.
இந்த ‘நயும்' ‘அவனும்' ‘எவனும்' தாவன?
தாுகம் எனைககு அர்ச்சனனைகள.
பபரது பபரது புவனைம் பபரது.
அதனனும் பபரது சிந்தனனை.
அதனும் பபரது த்ான.'
ஏபனைனல, சிந்தனனையில புவனை்தனதரத
சிருஷ்டககிரறன.
ஆனைால த்ான சிந்தனனைககு அர்ச்சனனை.
இதன புுர் எனனை?
***

அர்ச்சனனை பதனும் ‘பசால.'
ராமன, கிருஷ்ணன, ரஷிகள, பு்ததர், சங்கரர்,
த்ிப, சாகரடஸ, Zorasther, Confucius, ரதசு,
காந்ு இ்ததாு இதுவனர ரதானன்,
அிவவப்ரபாது இனயும் ரதானறப் ரபாரவார்
தாவரும் சிருஷ்டயின கனளடதலில உணளடாகி,
இதங்கி, அவரவர் பசாலனலச்
பசாலலிதானைதும் அுரலரத மனறந்தவர்தாம்.
சிந்தனனைபதனும் சிருஷ்ட.
சிந்தனனைகபகனரற ஒரு தக்ஷிணாமூர்்துனதப்
பனளட்தரதன.
அவரனை சிவன; அவரனை தவன.
சிந்தனனைபதனும் தவம். சிந்தனனையின
படகனகயில அவன ஆிழந்து கிளடககும் இளடமும்
ஆழமும் அவரனை அன்தான. எங்கு

இருககிரறன? எங்கிருந்து வந்ரதன? ஏன
வந்ரதன?
சிந்தனைா த்ுயில அவன முக்ததுககுக கா்ததுக
கிளடககிறான.
பமாழி மு்தது.
மு்ததானை பசால.
எழ்ததாயக ரகார்்தத பசால எனும் ஜபமணி.
பசால எனும் உருரவற்றம்.
***
எப்பரவா 'த்ான' எனிற ஒரு கடடனர
எழுரனைன. அுல எழ்தது வாககில ஒரு
பசாற்பறாளடர்.
'பத்ருப்பு எனறால வாய பவந்துரபாக

ரவணடம்', எனிற விழந்துவிடளடது.
ரகலிதாகரவா, ஒரு சில சமதம் பாராடடரதா,
இனனும் அபூர்வ்துல பசாந்த விதப்ிபல, இந்த
வாககிதம் இனனைமும் எனைககு நினனைுக
மூடளடப்படகிறது.
பசால எனும் உருரவற்றம்.
***
மனைம் பனளட்தரதன மானுளடன ஆரனைன.
மனைம் எனும் சிந்தனனையின அ்ததர்.
கும்-கும்-கம்-கம்-கமகம
ஸர கம ப த-எனனை இது? இதுதான பசால.
மனைம், மனைஸ-மனுஷ்-மனுஷ்த....
புகருஷைம், ஆணவம், மணம், மாணபு,

மானுளடம்
மானுளட்துன மாணனபச் பசாலலி
மரபுககுச் சாசனைமாகும் பசால.
என தாய, தந்னத, என வீட, என த்ாட,
இமத்துனனிற இலங்னகவனர ராமன, சீனத,
அனுமன எனற பபதரல எணணற்ற சீலர்கள.
*வனரற்ற காலமாக்த ுரந்து, அவர்கள பாதம்
புந்த மண. இது என மண. என இிறமாப்பு.
என பசாலலின இதிழவிரப்பு.
வழி வழி சிந்தனனையில பூ்தது, பரம்பனரயின
சாதக்துல பமருரகன்த பசால எனும் ரத்ர்்து.
எணண்துன எழில. மண்ததுளடன, பூர்வ
வாசனனையும் கலந்து, ஓதாத பூப்ிபல, அழிதாத
என புதுனமயில த்ான எனும் ஆச்சர்தம்.

என சிந்தனனையில புவனை்தனத சிருஷ்ட்தரதன.
ஆனகதால சிந்தனனையிலும் பபரது த்ான.
ஆனைால த்ான சிந்தனனைககு அர்ச்சனனை.
இதுரவ என ஆச்சர்தம்.
வசனைா, கவிதா, வசனை கவிதா, அர்ச்சனைா,
அக்ஷேரா, அக்ஷேரார்ச்சனைா.
புஷ்பா, புவனைா, ஸர, ரக, கம, பதநி-ஸா.
சிந்தா த்ுயின தனல முழககு ஆழ்ததுள,
மணனளடரதாடடள புதல த்டரவ.
***
----------------------------------

9. யுக மணம்
இது த்ளடந்து இனிற மூனிற
வருளடங்குாகியிருககும். கனதனதப் பாராடடகுரல பவளிதானை 'ரமனைனக' எனரற
நினனைககிரறன- கடதம் ஒனிற வந்தது. "பவகு
த்ாடகுாகிவிடளடனை. உங்களுககு எனனனை
நினனைவிருககிறரதா இலனலரதா" எனகிற
ருயில முடந்து 'பாஸகர்'
எழுயிருந்த படரத நினனைப்பு மழப்ிபற்ிற.
பாஸகர்? எ்ததனனைரதா பாஸகர்கள. பாஸகர்,
முரளி, ஸ்ரீகாந்்த, குமார்-இடளட பபதர்
எதுவாயினும், அனழகக இனவ தான இப்ரபாது
ஃபாஷைன. கனளடசியில ரபாரத பார்்தது
விடவபதனை........

வருகிற எலலாக கடதங்களின
விலாசங்கனுயும் ரதடச் பசலவது சா்துதமா?
அலல. எனைககு்ததான பகுரவமா? ஆனைால
இதற்கு மடடம் ஏன இ்ததனனை பத்ஞ்சு முள
இளடறல? எதுரவா கடடப் ிபட்தது இழ்ததது.
பதரு முனனையிரலரத ஆசாமி பார்்ததுவிடளடார்.
எுர் பகாணட வந்து எனனனை்த
தழவிகபகாணட உளரு அனழ்ததுச் பசனறார்.
எனைககும் அனளடதாும் விடந்து விடளடது.
வதுல எங்கள இருவருககுமினளடரத ஒரு தனல
முனறரத முழனமதாக உருவாகியிருந்தது.
அரத முகம், ஒரு சுருககம் கூளடக கினளடதாது.
பாஸகருககுக கணகள எப்புகரம அழகு. மான
விழி. உளடலதான தட்தது விடளடது. பத்லலுககு
முனனை கிளளி விடளடாற்ரபால, உச்சரப்ிபல,
அரத ரலசானை பகாச்னசக குரலில, பானஷையில
அரத மிருது. எங்கள சந்ரதாஷை்துற்கும், ரபச
விஷைதங்களுககும், பரமாறலகளுககும்

ரகடகூமா?
களடல ரபாலும் வீட. மூனிற ிபளனுகளும்,
சம்சாரங்களும் தவிர, சுற்றம், ரபாரவார்,
வருரவார் சந்தடத்ாட ஸவச்சமாக்த பதரந்தது.
பதண்துன வசுகள அனனை்ததும் பதரந்தனை.
இந்த ுனைப்பட உற்சவ்துல அ்ததனனை
வசுகளும் ரதனவதான எனிறம் பதரந்தது.
வயிற்ிறப் பாடன எுர் நச்சலின, ஒரர சமத்துல
பல னலனகளில sales Representative ஆக, ஒரு
ரதால னபனத்த துககிகபகாணட, படப்படதாக
ஏன் இறங்கி வந்த அந்த த்ாள பாஸகருககு இவர்
எங்ரக?
இப்ரபாது பாஸகர் பசாந்த ிபஸபனைஸ பணணிக
பகாணடருந்தார். அது சம்பந்தப்படளட விதாபார
சங்க்துன காரததரசியும்கூளட. வசு, ரக்ஷேமம்,
பதவி மூனிறம் கூடவிடளடனை.

"உலகம் ஒரு ிபரமாணளட த்ரம்பு லிஸளடம். எங்ரக
தடடனைாலும் விுர் விுர்ப்பு எிவவுுக தூரம்
பருககிறது! இலலாவிடளடால, முப்பது
வருளடங்கள கழி்தது த்ாம் இப்படச் சந்ுகக
முடயுமா? விடளட இளட்துல இருந்து மிறபடயும்
பதாடடகபகாளு முடயுமா?" என னகனதப்
ிபட்ததுப் படச்ததுளடன அமுககினைார். "இ்ததுளடன
த்ான பசானனை ரவரராடளட பலம் இருககும்
வனர, மற்ற மற்ற முரணபாடகள எலலாம்
சினனைச் சினனை விஷைதங்கள, Time marches on."

"கால்ததுககு்த தககபட நிது மாிறகிறது. த்ம்
நிதாதங்கள இப்ரபா பபாருந்தா. த்ாம் த்ம்
முனரனைார்களின வாரசுகள எனபது த்ம்முனளடத
த்ததுவம். பகாட, பகாட. பகாட்ததுக
பகாணரளடயிரு-த்ம் ரகாடபாட பகாடப்பதற்கு
அப்ரபா இருந்தது. பகாட எனபுல த்ான
எலலாவற்னறயும்தான ரசர்்ததுகபகாளகிரறன;
அனபு, பாசம், ிபரதம், ுதாகம், So on. ஆனைால

வாிழகனக ஒரு நணளட அவசரமாகி விடளட ிபன,
அவனைவன அவனைவனுகரக. பற்ன்கபகாளு
முடந்தவனர பற்ன்கபகாள- இது வாிழகனக
முனறதாகரவ ஆகிவிடளடது. மிஞ்ச்த தககவன
தான எஞ்ச முடயும் எனும் இந்த rat race இல
இனுத தனலமுனற எனனைதான பசயயும்!
அவர்களுககு மனைம் இலனல எனிற பசாலல
மாடரளடன. அவர்குால முடந்தனதக
பகாடககிறார்கள. பகாடககிறது எனபுல த்ான
எலலாவற்னறயும்தான மளடககுகிரறன. அனபு,
பாசம், ிபரதம், ரத்சம் So on. ஆனைால த்மககுப்
பங்கு குனறந்துரபாயவிடளடது; குனறத்ததான
பசயயும். பங்குதாரர்கள கூடவிடளடார்கள.
சரககும் குனறந்து ரபாச்சு. இந்த உணனமனத்த
பதரந்துபகாணளடால அ்ததுளடன த்ாம்
சமாதானைமானைால வாழ வழி. இலனலரதல
Generation Gap, குற்றம் குனற.
பகாடப்பபதனறால அதன வீச்சு த்ம்
ிபளனுகளுககு்த பதரதாது."

"ஏணளடா பாஸகர், ரவடடனத இனனும்
விழ்ததுப் ரபாளடலலிதா? எப்ரபா ரதாயச்சு
எப்ரபா காதறது?"
வாசற்படயில ஒரு கிழவி நினறாள. 70, 75.
உளடல வற்ன் புளடனவ பகாம்புக கினுயில
மாடடனைாற்ரபால ஆங்காங்ரக பதாங்கிற்ிற.
பாஸகர் எழந்து நினறார். அனமுதாக,
அனபாக, "இரதா வந்துடரளடன அம்மா."
அம்மாவா? இவுா? ரவனுககார எனிற
பசாலலாமரல பதரகிறரத!
"இந்த மகன தாரு?"
"இவனர உனைககு்த பதரதாது. பராம்ப
ரவணடதவர்.
"சுருகக விழ்ததுப் ரபாடளடா. ரபச்சுககு ஆள

அகப்படளடா ரபாதும். ரதாச்சுப் ரபாடடடட
த்ான கடனளடனதச் ச்தரத நடளட ரவணளடாமா?"
ிபனவாங்கி, வீடனளடச் சுற்ன்கபகாணட,
புழககனளடப் பககம் பசனறாள.
என முக்துன ுணறலுககுப் பாஸகர் புனனைனக
புரந்தார். த்ாற்காலியில சாதந்து பகாணளடார்.
"இவளுககுக கலிதாணமானை னகயுளடன, ரவனல
பசயத எங்கள வீடடககு இவள வந்தரபாது,
என தாதார் எனனனைக கர்ப்பமாயிருந்தாள.
அம்மா சனமதல பணணிகபகாணடருகனகயில,
சனமதலனறயிரலரத ுடீபரனிற த்ான
அவதாரமாகி விடரளடன. இவங்க பரணட
ரபனர்த தவிர வீடடல தாருமிலனல.
கூளட்ததுககுக கூடடப் ரபாகரவா, ஒரு
விரப்புகரகாகூளட ரத்ரமிலனல. ஆகரவ
எனனனைப் ிபரசவம் பார்்ததவரு இவளதான.
அ்தரதாட நிற்கவிலனல. அட்தது வந்த தம்ிப,

அப்புறம் தங்னக, மிறபடயும் தம்ிப, மிறபடயும்
தங்னக-அந்த பத்ருககட ரத்ராவிடளடாலும்
இவளதான மரு்ததுவம். ஆகரவ இவள Status
தனப்படளடது. அம்மா ரவனலககுப்
ரபாயகபகாணடருந்தாள. ஆகரவ இவள தான
எங்கனு வுர்ந்தாள. என மூகனக எ்ததனனை
தரம் சிந்ுப்ரபாடடருப்பாள. இவளிளடம்
எ்ததனனை உனத வாங்கியிருப்ரபன. எ்ததனனை
தரம் எட்தது விடடருககிறாள!" அவர் குரலில
பபருமிதம் ஒலி்ததது. ஆம், இவளுககும்
குழந்னத குடடகள இருககிறார்கள, நினறத.
"அப்புறம் அப்பா காலமானைார். அட்தத
வருளடரம அம்மா அவனர்த பதாளடர்ந்து
விடளடாள. ிபறகு இவளுனளடத ப்ரசனனைம்
எங்கள உளடரலாட, குடம்ப்தரதாட
ஊன்ப்ரபானை தனனமதாகி விடளடது.
"என ரபரக குழந்னதகளுககு இவள னவ்ததம்
சரப்படமா? கால்ததுகரகற்றபட அவர்கள

த்ர்ஸங் ரஹாாம் ப்ராளடகடஸ.
"வாட பத்ு? இவள எங்கருாளடரத
தங்கிவிடளடாள. இவளுனளடத ிபளனுகள
விழந்து விழந்து அனழககிறார்கள. ஆனைால
ஏரனைா இவளுககு அங்ரக ிபடப்பு இலனல.
"இனனும் பற்ிறப் பா்துரம் ரதயககிறாள.
ஆனைால னக அழந்தவிலனல. இிவவுுக பபரத
குடம்ப்துற்கு வணடப் பா்துரம் விழகிறது. ந
ரதயகக ரவணளடாம். ஒனனுரம பசயத
ரவணளடாம் எனறால ரகடக மாடரளடனகிறாள.
ுருடட்ததனைமாகச் சமதலனறயில, மாமிதாரும்
த்ாடடப் பபணகளும் பா்துரங்கனு
மிறபடயும் ரதய்ததாகிறது. ஏரதா ஒரு
கடளட்துல தனைககுச் சம்பும் ரவணளடாம் எனை
மிற்தது விடளடாள. ரரழியில ஒரு கந்தல பாயில
படககிறாள. ரவிற பகாட்ததாலும் மிறககிறாள.
"ரளட பாஸகர்! (எப்புகரம பகாஞ்சம்

ரதாரனனைதான) த்ான பச்ததுடளடா, ந பகாளளி
ரபாடடட. ஆனைால உன ஜாு பு்துனதக
காணிபச்சாலும், பச்ததப்புறம் எனைகபகனனை
பதரதப் ரபாுகது, பதரஞ்சு எனனை ஆவூம்?
பத்ருப்புக குச்சி தார் கிழிச்சாலும் ப்துககும்.
ஆனைால வர வர இப்ரபா, பகாஞ்சம் ஞாபகம்
ிபசகறது. அதனைாலதான ரவனுயிலலாத
ரவனுயில என ரவடடனதக ரகடகிறாள.
இளடம், ரவனு, இங்கிதம் ிபசகுகிறது. ரஸா
வாட? இப்புகம், இவள எங்களுககு அரண!"
மலலிப் பந்தனல ஊடருவிக பகாணட பதனறல
பாயந்தாற் ரபால, அவர் குரல ரலசாக
த்லுங்கிற்ிற.
ுடீபரனை த்ாங்கள இருந்த இளட்தனதரத- அந்த
ரவனுனதரத ஒரு மணம் சிழந்தது.
சில மலர்கள வதங்க வதங்க மணம் மிகுகிறது.

சிந்தா த்ுயில ஒரு சந்ரதாஷைமானை துனுதல.
***
-------------------

10. சருகுகள
பவயயில உச்சினத எடளடவிலனல. ஆனைால
ிபுகக ஆரம்ிப்தது விடளடது.
எனனனைச் சுற்ன்லும் ஒரர காகிதக குப்னப.
பபடடயில இனனும் இனதப்ரபால இரணட
பங்கு,
-பபடடதா? பபரத டரங்க. பபரத ளடாங்க. என
பு்ததகங்கள, என எழ்ததுககள, என கடதங்கள,
என அனளடசலகள. பூடட இலனல, உனளடந்த
தாிழப்பாள, கீல கழனிற கீச் கீச்…ு..
இந்த ஜங்கிளுள புகுந்துவிடளடால, ரத்ரம், ரசாிற
ரபானைரத பதரதாது. இனளடயில ிபனவாங்க
முடதாது.

இுலிருந்து எனபனைனனை பவளிப்படம்,
எனைகரக பதரதாது. புலி, கரட, புருஷைாமிருகம்,
பூதம்- என விுயுளடரனைரத சந்ுப்பு ரத்ரலாம்'சுருக'- ரதானுக குனளடந்து பகாணட
மணனளடகரகற்ற எந்ரத்ரம் ஆகும்? ஐதா,
பபடட அ்ததனனை பபரது. அதனனும் பபரது
அுல ரசர்ந்ுருககும் கூும்.
முதலில என னகபதழ்ததுப் ிபருகனுச்
பசாலலுங்கள. முதல வார்ப்பு, இரணட, மூனிற.
சில பககங்கள எடட, ப்தது. ுரும்ப்த ுரும்ப,
இப்படரத மனல ுரணளடாயிற்ிற. ரபாகிககு
ஒரு பசாககர்பானனைககுக கணிசமாகும். ஆனைால
மனைம் ரகடகவிலனலரத.
ரசீதுகள, ரகாயில கும்பாிபரஷைகப்
ிபரகளடனைங்கள, ிபளனுதாணளடான காரலஜ்
த்ாடகளில எழுத கடதங்கள, சில ரகார்ட
தஸதாரவஜுகள, வீடடப் ப்துரம்,

உனளடந்துரபானை ரபனைாககள, தர்ந்துரபானை
பாடளடர பஸலகள, காலி அடனளடப் பபடடகள,
ரசாப்பு உனறகள, -என பபடட
மற்றவர்களுககுக குப்னபக கூனளட.
அனழப்புகள, கலிதாணம், இலககிதக கூடளடம்,
புதுமனனை புகுவிழா, ஆணட நினறுக,
ஸஷ்டதப்த பூர்்து, முணளடான சளடங்கு,
இனளடயினளடரத சில, மூனலகளில கிறப்பு மசி
தளடவி, உருவில, ரதாற்ற்துல வாசக்துல
எ்ததனனை எ்ததனனை ரவிறபாடகள! வருளடக
கணககில ரசர்ந்துவிடளட இனவ இப்ரபா
பனளடபதடப்பாக அச்ததுகினறனை.
ஏரதா ஒனனற, னகயில படளடனத எடககிரறன.
எனனுனளடத ுருமணப் ப்துரனக. 1-7-1946.
சுவரல, பளட்துலிருந்து அப்பா புனனைனக
புரகிறார். "ஏணளடா, எனனுனளடததும் இருககா
பாரரன!" கினளட்ததால
ஆச்சரதப்படவதற்கிலனல. Magic box,

Pandora's box, too.
இந்தப் ப்துரனககளில சிலவற்ன்ல காூம்
பபதர்கள இந்த தூர இனளடரவனுயில
நினனைப்ிபல இலனல. அப்படரத மங்கலாக்த
பதரந்தாலும், முகம் மறந்து ரபாச்சு.
இதுகனு இன என பசயத? அனைாவசிதமாக
இளட்தனத அனளட்ததுகபகாணட. கிழி்தது என்த
ரவணடததுதான. இலனல, கலிதாணப்
ப்துரனககள. அச்சானதம். இளடம்
பகாடககவிலனல. ுரதாகக க்ததரககலாம்,
அதுுகம் ரசுப்பு்ததாரனை! ிபனபககம் காலி.
பால கணககு, வணணான துணி விவரங்கள,
மளினக லிஸட No. இந்தக கனன
பவணனமனதக குங்கப்பட்ததும் பாப்துல
ரபாரகன. இந்த்த தம்புகள எங்கிருந்தாலும்
சர, பசுககிதமாக இருககூம்.
உன த்லபலணணம் இருககடடம், இவர்கள

இப்ரபா எங்பகங்கிருப்பார்கள? த்ான
அன்தாமரல அட்தத பதருவில, த்ாடடன எந்த
மூனல முடககிரலா? அபமரககாவிலிருந்து
ஆஸுரரலிதாவனர, ஏன, வளட துருவம், பதன
துருவங்களும் கூளட, எங்கானும்- விஸாதான
சிரமம். உலகரம பகாலனலப்புறம்.
ரபஸப்ஷைனல ஒருவருகபகாருவர் ரதாளிட்ததுக
பகாணட, முக்ததுள முகம் களு்ததனைமாகச்
சிர்ததுக பகாணட, அ்ததனனை கும்பலிலும்,
இந்த உலகில அவர்கள மடடம் தன-இப்புகம்
அப்படரத இருப்பார்கருா? Don't be a fool.
அபதப்பட சா்துதம்? குடம்பம் ஆகியிருகக
மாடளடார்குா? குழந்னதகள
பபரதவர்குாகியிருகக மாடளடார்குா?
அவர்களுகரக வதது ஏன, கணணாடயில
உனனனைப் பார்்ததுக பகாளருன!
பவளித்ாட பசனறவர்களின வாிழகனக,
அவர்களின குழந்னதகள- இங்ரகயும் ஒடளட

முடதவிலனல, அங்ரகயும் ரவணளடா
விருந்தாளிகள. இப்பட ஒரு தன வர்ககரம
உருவாகிக பகாணடருககுமலலவா? தங்கனுப்
ரபாலரவ, தங்களுககுள ரதடகபகாணட,
தங்கனு்த ரதடகபகாணட; இந்த நினலனத்த
தவிர்ககரவ, பபற்ரறார்கள குழந்னதகனு்த
தா்ததா பாடடயிளடம், ஹாாஸளடலில அலலது உள
த்ாடடல எங்ரகா தங்க விடட, வருளடங்குாகப்
ிபரந்து, ுரும்பச் சந்ுகனகயில, அப்புகம்
எப்படயிருககும்? முழகக சரதாயிருககுரமா?
தாராயிருந்தாலும் பகாணளடாடக
பகாணரளடயிருந்தால தான உறுக;
இலனலரதல, எலலாம் யூக்ததுககு்ததான.
இந்தக கவனலபதலலாம் ஏன உன
தனலபதழ்தது? வீண அககப்ரபார்.
அப்படயிலனல. பதரந்தவரரா பதரதாதவரரா
ரவணடதவரரா ரவணளடாதவரரா எலலாரும்
சந்ரதாஷைமாயிருகக ரவணளடாமா?

சர, உன கார்்தத வீரதார்ச்சுனைக கரங்குால
அகில்தனதரத அனண்ததுக பகாளருன!
ஆஷைாளட பூு!
எனனளடமிருந்ரத த்ான வாங்கிக கடடக
பகாளளுமுுகககு அளட, ரபாதாத காலம்
இப்படயும் இருகக முடயுமா?
ஏரதா குருடட ரதாசனனையில எனனனை
இழந்தரதன. எதற்கும் முதனமுனற, அந்த ஒரு
முனறரதாட சர. அதன மிறமுனறகள, மீணடம்
மீணடம் முதனமுனறயின பலவந்தம்
கற்பழிப்பு; தூயனமயின உனனைதம் இச்னசதாய
இழிந்து, பழகிப் பழகிப் பச்னசதாகி,
படப்படதாகப் பச்னசயும் த்ச்சாகி, த்ச்ரசாட
வாழம் இந்த வாிழுகம் வாிழவா? சர, எனனை
தான வழி? இபதனனை பவிறம்
பசாலவி்தனததா? பசதலின ுனச தப்பலா?
உயிரன நிரந்தர மானைபங்கரம வாிழகனகயின

த்ததுவமா?
"பராய…ு.ஞ்…ு..ஞ்…ு..ஞ்."
ஒரு பபரத வணட வர வரக குிறகும்
வடளட்துல, எனனனைச் சுற்ன், அந்தர்துல
நந்ுற்ிற. பவயயில, தாலாடட மாுர கண
பசருகிற்ிற.
ஒழி்ததுப் பபருககும் ரவனு, விசனை
ரவனுதான.
எனதயும் ஒதுகக முடதவிலனல. ஏரதா
வனகயில தாுகம் மானைச் சினனைங்கல. முதன
முனறயின சாஷிகள.
அளளி மீணடம் பபடடயில ரபாடகிரறன.
அந்த அளுலிலிருந்து இரணட ப்துரனககள,
ஓனலச்சுவட உருவ்துல, படட த்ாளடாககள
ரகார்்தது, மடயில விழகினறனை. இதுவனர

பார்்தத ஞாபகம் இலனலரத! விதப்புளடன
எடககிரறன.
ஒனிற ஸீதா கலிதாணப் ப்துரனக. ரகாவில
உற்சவப் ப்துரகனக அலல. அசல- Original.
இகவாகு வம்சரம தங்கள வருனகனதக
ரகாருகிறது. தசரதச் சகரவர்்து!'
மற்றது ஸ்ரீராமனன அசுவரமத தாக்ததுககு
அனழப்பு.
உயிர் சீனதககு புல, எரதா விகரஹா
சரமதனைாய......
ராமரசாகம் கிவுககிறது.
சிந்தா த்ுயில மிதககும் ஒரு சருகு.
***
--------------------------

11. நிர்மாலிதம்
சிந்தா த்ுக கனரரதாரம் குப்புறப் பட்தது,
ஜல்ததுள எடடப் பார்ககிரறன. முகங்கள,
நிழலகள, உருவங்கள. எலலாரம பதரந்த
முகங்கள இலனல. அனிற எனிற மிறப்பதற்கும்
இலனல. பமதுவானை பவனயில யுகம்
த்கர்கிறது.
ுரரதா, கரரதா, துவாபர, கலி-காலம் ஒரு
முப்படளடகம் எனல, யுகங்கள அதன முகங்கள.
"இப்பட எலலாம் பதரந்தமாுர உன அுகாரப்
பூர்வம் எனனை?" எனைக ரகடளடால,
"பதரதாது."

முப்படளடக்துல ஒரு இம்மி அனசுகககும்
காடசி மாறல க்ஷேண யுகம். ராமாதணம், பாரதம்,
பகவ்தகீனத, ஷைா த்ாமா, அம்ருத மந்தன,
அராிபத இருககள Iliad odessey- இனனும்
எனைககுச் பசாலல்த பதரதாதது, எனைககு
முற்படளடது, எனைககு அப்பாற்படளடது- விந்னத.
அங்கும், எுலும் த்ான இருககிரறன.
கனத கனததாம் காரணமாம், காரண்துல ஒரு
ரதாரணமாம். ஒரர ஒரு ஊரல ஒரு ராஜாவாம்,
ராஜாுகககு ஒரு ராணிதாம், இதுுகம் த்ுயில
நிகிழந்துபகாணடருககிறது.
காலபமனும் முப்படளடக்துல இம்மி
அனசுகககும் க்ஷேண யுக்துல க்ஷேணரம யுகம்.
யுகரம முகம் எனைககாடசி மான்தபட
இருந்துபகாணடருககும் இந்த
Keleidoscope ஐ்த ுருப்புவது தார்?
-பனழத ஆகமம், புது ஆகமம், Genesis

ம்தரதயு, Psalms...
-ஸர கம பத நி வித வித கானைமு ரவதஸாரம்-தார், தார், தார் ?
எனைககு இது ஒரு விதப்பு. ஏன எனதயுரம
கனததாகப் பார்கக விரும்பும் சுபாவம் த்மககு?
வாயச் பசாலலிரலா, ஏடடரலா, நினனைுக
கூடளடலிரலா, அனுபவம் மிற உரு எடகனகயில
கனததாக்ததான வருகிறது. பானஷையின
ரஸவாதம்.
அனுபவம், நினனைுக கூடளடல, மிற உரு, கனதவாிழகனகயின இனன்தனமதாத அம்சங்குாக்த
ுகிழகினறனை.
அனுபவ்துல எனனனைக கணட
பதப்படகிரறன.

கனதபதனும் மிற உருவில எனரமல ஆனச
பகாளகிரறன.
பானஷையின ரஸவாதம்.
அனுபவ்துல த்ான என ரபனதனமகளுளடன
அம்மணம். கனதயில த்ான த்ாதகன.
-ராமன, அர்ச்சுனைன, அிபமனயு,
அபலகசாணளடர், ரஸளடம், ரஸாரப், பஷ்மன,
ிபரு்தவிராஜ் இவர்கனுப் ரபால த்ான இருகக
விரும்பும் ஆனசயில, ுரும்ப்த ுரும்ப
இவர்கனு நினனைுக கூடளடலினைாரலரத
இவர்குாக மான் விடளடதாக ஆனசயின
நிச்சத்துல, இவர்கள அனனைவரலும்
இனரமலவரலும் எனைககு என பங்கு உணட.
ுரும்ப்த ுரும்ப இந்த நினனைுக கூடளடலில,
கால அுவில கூடளடலின ுரடசியில ஏரதனும்
ஒரு சமதம் ுரடசியின சிதறலில த்ான ஒரு
சிதறாக இவர்களுளடன அமர்ததுவம்

எயுடரவன. த்ாதக பாவ்துன பதவி
அப்படப்படளடது. த்ாதக பாவமிலலாவிடன,
அதன தன்ததன வித்த தளடங்களில பதயவங்கள
ஏது? பதயவங்கள ரவணடம். பதயவீகம்
அன்ரதாம்.
பதயவீகம்: முகுயின பவடளட பவளி.
பதயவங்கள எனும் உச்ச்ததளடக கதாத்ாதகர்கள
உருவாகும், உருவாககும் படளடனற. அனுபவம்,
பானஷை, நினனைுக கூடளடலின முககூளடல,
முககூளடலின ரஸாதனை்துல ரத்ர்ந்த பூகம்ப்துன
சி்து.
கனத கனததாம் காரணமாம்..........
நினனைுக கூடளடல, ுரும்ப நினனைுக கூடளடல,
நினனைுக கூடளடரல, உன மிற பபதர் ுதானைம்.
கனத, கற்பனனை. inspiration. த்ளடப்பு பவளி
உலகம், உள உலகம், இன உலகம், கனல,
காலம், முகம்- இனனும் பசாலல விடளடனவ

அனனை்தனதயும் அகப்னப அகப்னபதாகச்
பசாரந்து, ுதானை்துன தராப் பசிககு்த தன
ுதானைபமனும் த, ஸர்வ கபளீகர,
***
நினனைவில த த்டவில அமர்ந்ரதன.
பவலல்தனதக காயச்சக காயச்சப் பாகாயக
பகடடப் படகிறது.
சாந்னதக கூடளடக கூடளடச் சாந்து
பகடடப்படகிறது.
நினனைனவக கூடளடக கூடளட நினனைுக
இிறகுகிறது.
மிற உருவங்கள, மிற மிற உருககள உருகி
உருகி, இிறக இிறக ஒரு உருவாகி ஒரர
உருவாகிக பகாணடருககும் பாகின ்தரல- ிபந்து
ஸாரம், ிபந்து மகிிழச்சி, ராகம் ிபந்துமாலின.

இருளில கனனை்துல ஒரு மு்ததம் தார் தந்தது?
அனுபவம் பசாலல முடதாது.
பசாலவதற்கிலனல, தாரளடம் பசாலரவன? தார்
மு்ததம் எனிற பதரரவன? நினனைுக
ிப்ததடககிறது.
***
ுதானைரம உன கனதபதனனை? ஓ, பமுனைம் உன
இதலபலலவா? என ரபச்னச உதுககிரறன.
எனைககாகப் ரபசி உன கனதனதச்
பசாலலமாடளடாதா?
"பசாலல எனனை இருககிறது, த்ான
ரவரறதுமிலனல. உன இனசயில உன ஈடபாட.
ஈடபாடல பாகுபாட. பாகுபாடல இனழபாட.
இனழபாடன வழிபாட, இனழபாரளட வழிபாட.
வழிபாரளட இனழபாட.
ுதாரனைச்வர்துல த்ான வஜ்ரரச்வரன ஆனைால,

ஒரு த்ாள ஆனகயில, ிபந்துமாலின என
ுதாரனைஸவர வருவாள. இருளில அவள
முக்தனத்த தருவாள. மு்ததம் அடககும் ிப்தரத
மு்துயின பவடளட பவளிககுச் சாவி. மு்து
ரவணளடாம்.
ுதானைம் ஒரு புஷ்பம். ரத்ற்ிற அவள கூந்தலில
பசருகித மலராகி மண்தரதன. இனிற
நிர்மாலிதாகி, ரத்ற்னறத நினனைவின
மண்ததுளடன உுர்ந்து பகாணடருககிரறனசிந்தா த்ுயில.
"எனனை அ்ததனனையும் ரப்ததல, வார்்தனதகளின
பம்மா்தது!"
பராம்ப சர. அ்ததனனையும் தூககி என்,
சிந்தா த்ுயில.
***
-----------------------

12. ஒரு தா்துனர
முப்ப்தது ஐந்து வருளடங்களுககு முன, என
எழ்துன பாுப்புக காரணமாக எனைககு ஒரு
த்ணபர் குழ ரசர்ந்தது. பகா்ததாக த்ாலு ரபர்.
தா்தது, மாசு, பசலலம், வரதராஜன.
இப்ரபானதத நிலவரம் தா்தது காலமாகி
விடளடார். உ்தரதாக ருயில பசலலம்
எங்ரகரதா? மாசுுகம் வரதராஜனும்
பசனனனையில இருப்பதால பதாளடர்பு
அன்தவிலனல. அப்படயும் த்ானும்
வரதராஜனும் சந்ு்தது இரணட வருளடங்களுககு
ரமல ஆகிறது.
வரதராஜன- அதான த்ா.சி.வரதராஜன கவிஞர்.
'பஷ்மன' எனகிற புனனைபபதரல கனதகஞர்.

இவர்களுககுள த்ானதான மூ்ததவன.
அவர்களினளடரத அவர்கள ஏறககுனறத ஒரர
வதுனைர். எலரலாருககும் பூர்வீகம்
விலலிப்பு்ததூர். சிிற வதுலிருந்ரத ஒனறாக
வுர்ந்தவர். பகா்ததாக ஒரர இளட்துல
குடயிருந்தனைர்.
வரதராஜன மடடம் சிந்தாுரப்ரபடனளடயில.
மாசு, த்ான இனனும் பட்தது முடகக முடதாத
ஒரு தனப் பு்ததகம், அவர் தனனமககு இரணட
மாுரகள மடடம் காடட நிிற்துக
பகாளகிரறன.
"உங்கனுப் பட்தததன மூலம் உங்களுளடன
ரத்ரனளடதானை பரச்சதம் கினளட்ததது. நங்கள
எழுதனவ அ்ததனனையும் த்ான பட்ததாக
ரவணடம் எனபுலனல. ஒரு பானனை
ரசாற்ிறககு ஒரு ரசாிற பதம். உங்களுளடன ரத்ரப்
பழகும் வாயப்புககுப் ிபன
உங்களுககப்புறம்தான உங்கள எழ்தது."

அவருனளடத தராசு தூககிரத ிபட்துருககும்.
இப்படச் பசானனைாரர ஒழித அவர் எனனனை
விளடாது பட்தது வந்தவர். எனைககு்த பதரயும்.
த்ாங்கள சந்ு்தது இரணட
வருளடங்குாகியிருககுமா? ஓரருக ப்தது,
ப்ததனர- புபனைானிற. வாசற் கதனவ
பமதுவாக்த தடடம் ச்ததம். எழந்து ரபாய்த
ுறந்தால, பதரு விுககு பவளிச்ச்துல மாசு.
‘எனனை மாசு, இந்த ரத்ர்துல, எனனை விரசஷைம்?'
அவனர உளரு அனழப்பதா, அங்ரகரத
நிிற்துப் ரபசுவதா? சங்களடம்.
"ஒனிறமிலனல. உங்கனுப் பார்ககூபமனிற
எனனைரவா ுடீபரனிற ரதானன்தது. எனனைால
அளடககரவ முடதவிலனல. வந்ரதன.
பார்்ததாச்சு. ரபாய வருகிரறன." மிற ரபச்சுகரக
கா்துருககவிலனல. விர்பரனிற

பதருகரகாடயில மனறந்து விடளடார்.
அங்ரகரத சுவரல முக்தனத னவ்ததுக பகாணட
விககி விககி அழரதன. என தங்னகனத
சினதயில னவ்தது விடட வந்ுருககிரறன.
இப்புகம் எரந்து பகாணடருப்பாள.
த்ான பசாலலி அனுப்பவிலனலரத. இவருககு்த
பதரத நிதாதரமா, வழிரதா இலனலரத!
தங்கச்சானலக ரகாட எங்ரக, மீர்சாப்ரபடனளட
எங்ரக? பளடலிபு? த்ரம்பு ஆடளடம்?
இனனைபதனிற புரதாமரல, ஏரதா
த்ரம்புககு த்ரம்பு அுர்வில வந்ுருககிறார்?
கவினத, வார்்தனதகளில இலனல, மட்தது
எழதும் வரகுால இலனல.
த்ரம்புககு த்ரம்பு தன மீடளடலிலதான
இருககிறபதனபுல இனயும் ஐதமுணரளடா?

த்ாங்கள ரசர்ந்து இருந்த வனரயில, அந்த த்ாளில
ஒரு 'ஜமா'. னகயில ஓடளடம் கினளடதாது.
அதனைால எனனை? கால த்னளடயிலனலதா, இும்
வதது இலனலதா, உளடம்ிபல பதனபு
இலனலதா, மனைுல உற்சாகம் இலனலதா?
ராச் சாப்பாடடககுப் ிபன, சுமார் எடட
மணிககுக கிும்புரவாம். அவர்களதான
எனனனை அனழ்ததுப் ரபாக வருவார்கள- மாசு,
தா்தது, பசலலம்; தங்க சானல்த
பதருகரகாடயிலிருந்து ரபசிகபகாணரளட,
மரனைாுகககு த்ளடந்து, அதன வழிரத ளடுகன,
தங்கச் சானல்த பதருவில ஒரு குஜரா்து
பவனல பூர, பாஜ, அனரக கப் பால. (மலாய!
மலாய!) ரபசிகபகாணரளட, ரகாவிந்தப்ப
த்ாதககன பதரு விுககு பவளிச்ச்துல இருக
பகலாகியிருககும். னக வனுதலும், பாதக
பகாலுசும் குலுங்க, விதவித வர்ணங்களில
ரமலாககுகள சுழல, மார்வாரப் பபணகள

கும்மி அடகனகயில இது எனனை பசுகார்
ரபடனளடதா, ிபருந்தாவனைமா?
மீணடம் மரனைா பச், த்ளளிரவில படனளட வீிறம்
நிலா. ரலசானை குளிர். ரபசிகபகாணரளட
னபகராபடஸ ரராட, விரவகானைந்தர் இலலம்,
ஐஸ ஹாுகஸ ரராட, மீர்சாப் ரபடனளட, பபசணட
ரராடடல என இலல்துல எனனனை
விடடவிடட, அங்ரக வாசலிரலரத ஒரு நணளட
ஆதககால- மணி இரணட- ிபரதாவினளட
பபற்ிறக பகாணட கால த்னளடதாக அவர்கள
மீணடம் தங்க சானல்த பதருுகககு.
ஞாயிற்ிறககிழனம, அ்ததனனைரபரும்
சிந்தாுரப் ரபடனளடயில வரதராஜன வீடடல
காம்ப். அவருனளடத தாதார், அககா, அணணா
மனன- அ்ததனனை ரபருமா அப்பட ஒரு
ிபரத்தனதக பகாடடவார்கள! ஒரு சமதரமனும்
ஒரு்ததருகரகனும், ஒரு சிிற முகச்சுளிப்பு?
ஊஹாூம். இப்படச் சந்ரதகம் ரதானன்னைதற்ரக

எனனை ிபரதாச்சி்ததம் பசயதுபகாளு
ரவணடரமா?
-ரபசுரவாரமா, ரபசுரவாரமா எனனை அப்படப்
ரபசுரவாரமா இலககிதம், சினமா, ஆணளடாள,
னஸகல, கம்பன. 'துனதா ரங்க ரங்ரக',
ஆிழவாருகள, பாரு, ராஜாஜ, ஆக,
அ்தனவதம், விசிஷ்ளடா்தனவதம், ரபச்சு
எங்பகங்ரகா தாவி, எங்கனு இழ்ததுச்
பசலலும் தன வழியில பலகணிகள ஏரதாரதா
ுறககும். புது பவளிச்சம் புது சிருஷ்டகள.
ுறந்து மூடனகயில, புதுக கூச்சங்கள.
விதப்பாயிருககும் ஆனைந்தமாயிருககும் சில
சமதங்களில- பதமாயிருககும்.
பசி அளடங்கி, வயிிற நிரம்புவது ரபால மனைம்
நினறந்து ரமானைம் ஒனிற எங்கள ரமல
இறங்கும் பாருங்கள, எ்ததனனை ரபச்சும் அதற்கு
ஈளடாக முடயுமா?

அந்த உலகம் எங்களுககாக மீணடம் இறங்கி
வருமா? வாிழகனகயின பந்தாடளட்துல,
அவரவர் சிதன், 'ஜமா' தாரனை ிபரந்துவிடளடது.
ஆனைால த்ாங்கள எலரலாரும் ருசி கணடவிடளட
பூனனைகள. எங்களுககு ருசி மறககாது.
ரபானை தளடனவ த்ான பஷ்மனனைச் சந்ு்ததரபாது
அவர் ுருவலலிகரகணிககுக குட
மான்விடளடார். ரபச்சு வாககில த்ான,
"வரதராஜன! அந்த த்ாள உங்கள வீடட அனளட
டபன மறகக முடயுமா? வரடட ரபால,
வினரப்பானை அந்த பமாற பமாறப்பு,
இனளடயினளடரத பஜவபஜவ பவனை மிுகாய,
அப்படரத கலலிலிருந்து ரதானச்த ுருப்ிபயில
எட்தது வந்து வானழயினலப் பாு்துல
விடனகயில, புப்புபவனை எணபணயில
அந்த த்க்ஷே்தர மினுககு.

"அதன ரமல, மணலாய உனறந்த பத்யனத
உங்கள அம்மா விடளடதும், அது உருகுனகயில
உஸ அப்பா!" அந்த நினனைப்ிபன சுரப்ிபல
தானளட த்ரம்பு இழககிறது. கனனை்தனத
அழ்துப் ிபட்ததுகபகாணரளடன.
"உங்கா்தது அனளட அதுரபால வார்்ததுப் ரபாளடச்
பசாலலுங்கருன!"
புனனைனக புரந்தார். "நங்கள அனளடயின
பககுவ்தனததா பசாலகிிறர்கள? அதன
கவினதனத அலலவா பாடகிிறர்கள! இவனு
அனளட பணணச் பசாலகிரறன. இவளும்
த்னறாகப் பணூகிறவளதான. ஆனைால நங்கள
ரகடகிற அந்த அனளட உங்களுககுக கினளடககாது.
அந்த மனுஷைாள இப்ரபா இலனல. ரபாதாச்சு!"
ரமபலழந்தவாரயில இது ஒரு சாப்பாடட
ராமமாகப் படளடால, இதன உயிர்த்ாட
அனளடயில இலனல.

அந்த மனுஷைாள இப்ரபா இலனல. ரபாதாச்சு!
சிந்தா த்ுயில ஒரு தா்துனர.
***
----------------------

13. ரத்ர்்துயின நிதுகள
அனிற என பபடடனதக குனளடனகயிலஓ, பபடடனதக குனளடவதற்கு எனைககு ரவனு,
பபாழரத ரவணளடாம். அது என அவமானைம்.
ஆனைால கூளடரவ பழககமாகுகம்
படந்துவிடளடது. ரவடகனக. அுல ரதடத
பபாருள அுல கினளடப்புலனல.
சந்ுதாவந்தனைப் பு்ததக்தனதப் பபடடயில
ரதடனைால அது அரசிப் பப்பாயில,
அனரப்படககுள ஒளிந்துபகாணடருககும்.
எப்பட? அதுதான இந்த வீடடல
ரகடகப்பளடாது. அரதரபால, என பபடடயில
ஒனிற ரதளடப் ரபாய, ஒனிற கினளடககும்
விந்னதககு எனனை புல? அுசதம் (Miracle)
எனரற பசாலலூம். உள ஆழ்துல எங்ரகா

கிளடந்துவிடட, ரமரல மிதகக அதற்கு இப்ரபா
ரவனு வந்ததா, அலல, தன உயிரல, தன
எணண்துல சுதமாக இதங்குகிறதா?
ஒரு குன்ப்பு. எப்ரபாரவா எழுனைது. என
இதத்ததுககு அப்ரபாது ஒப்பனளட்தத
அந்தரங்கம். எந்த எழ்ததுரம அந்தரங்கம்தான.
எழ்ததாகிவிடளட ிபன கிழிகக எனைககு மனைம்
வருவுலனல. இது என பலவீனைமா, பலமா?
இ்ததனனை வருளடங்களுககுப் ிபன இரதா என
*எழ்தது, சாக்ஷிககூணடல வாககுமூலம்
பசாலகிறது. இதனமூலம் எனைககு முள கிரளடமா?
தனலனதச் சுற்ன்ப் புஷ்பச் சரமா?
ரத்ர்்துயின நிதுகள
1. ுனைம் சு்ததமானை ஆனளட அணிக (எளினமதானை
உனளட) வீடடள: பனதன, ரவடட. (பனதன
ரதனவதா) பவளிரத குர்்ததா, பனதன,

ரவடட.
2. பமருகு பழகித குரலும், ரபச்சில
தனனமயும், இரணடம் ச்ததம் உதராதபட
பார்்ததுகபகாளக. இனரச்சரல விரஸம்.
3. எப்புகம் குனறந்தபடசப் ரபச்சு (முடயுமா?)
4. உணுக குனறந்தபடச உடபகாுல:
குனறந்தபடச்த தளடனவகள.
கானலச் சாப்பாட: வானழயினலயிலகடடப்பட ஆகவிலனல. இருக: சாப்பாட
ரவணளடாம்; ஒரு தம்புர் கஞ்சி. சிற்ிறணட:
தவிர்கக.
த்ாககுககும், வயிற்ிறககும் ஓதாத
ரபாராடளட்துல அனுபவ்ததுககு முழககக
னகவரவிலனல. த்ாககு உணகனகயும், காரமும்
ரகடகிறது. குளடல இரணடககும் அஞ்சிச்

சுருங்குகிறது. த்ாகரக பவற்ன் பகாளகிறது.
வயிிற பலனனை அனுபவிககிறது.
உளடலுககுளருரத நிதாதங்கள
த்னளடபபறவிலனல. பவடகம் பகடளட த்ாககு.
5. தன உணர்ுகளடன (Self Consciousness)
ுதானைம், ுதானைம் இலனல. புரடட.
எணணப்பாட- கூடதவனவ விலககு (பசாலல
எளிது), ஆனைால மனைதுககு எணணாமல, எணணி
எணணி்த தனனனைப் புணணாககிக பகாளுாமல
இருகக முடதவிலனல. இன தனதாக, சுத
விசார விஷைதம்.
6. எழதுவது: ஆம், இது என ரவனல. இனதப்
பூதஞ்சி பணணாமனல பசயக.
7. பமுனைம். இது ஒரு பபருகும் அழகு. இதன
அழகு கனலதாமல ரபூக... சிந்தனனையின

ஓடளட்துல தாரனை பளடரும் ரமானை்ததுளடன தாரனை
இனழயும் ுதானை்துன அனளடதாும்
கணடபகாளு முடயும். கணடபகாளுப்
பழகிகபகாள.
8. ஆர்வ்ததுளடன எனதரதனும் (ஸதூலப்
பபாருனு), ந விரும்ிபனைால, உனைககு
ரவணடபமனிற வாய ுறந்து ரகுாரத. உன
சகுககுள அனத வாங்க முடதாவிடளடால, மற.
9. உனனுள ஓருரவனும் உனனனை ஒடககிக
பகாளளுதல, ரலாகாததமாகுகம், ஆ்தம
ருதாகுகம் உசிதம். அதற்காகச் சிடசிடப்
பூனனைதாகுகம் இருககக கூளடாது.
10. பசி: உன வதுல அளடககி ஆளவது
அசா்துதம் அனிற. ஆச்சரதமும் அனிற.
அவசிதம் எனரற பசாலலலாம். இச்னசனதப்
பசிபதனிற உனனனை ஏமாற்ன்கபகாளுாரத.

11. ரகாபம்: கடடப்பட்துரத ஆக ரவணடம்.
பமுனைம் இதற்கு வனகதாகக னக பகாடககும்.
பகாடகக ரவணடம்.
12. நதாகக கடதங்கள எழதாரத, வந்த
கடதங்களுககுப் புல தவிர. அதுுகம் புல
ரதனவதானைால, ரதனவதானை புனல எழத்த
தவறாரத.
13. ரகடகாத பு்துமுனத நதாக வழங்காரத.
உனனனை மலிுக பட்துகபகாளுாரத.
14. காரதங்கள ந எணணிதபட அனமத
ரவணடபமனல நரத பசயது பகாளவதுதான
சர.
15. ிபறரளடம் பககுவ்தனத எுர்பார்ப்பது
முனறதனிற. அவரவர், அவரவர் பூ்தததற்கு்த
தககபட.

பபாதுவாகரவ, உன உளடலிலும் மனைுலும்
பதம்புகரகற்றபட, ிபறனர எுர்பாராது உன
காரதங்கனு நரத பசயது பகாளவதுதான
முனற. அது உன சுத மரதானத. அுல ஒரு
ஸவதந்ுரம் இருககிறது. ஒரு கனல மிளிர்கிறது.
அுல இனழரதாடம் ஆணவம் கனளடசிவனர
ஓங்கடடம்.
16. அவரவர் ததார்தத கினளடகனகயில அவரவர்
படககடடம். சினனை மீனகள பபரத மீனகனுக
கட்ததுக பகாணட, அ்தரதாட
பதாங்கிகபகாணட, அதன இர்தத்தனத
உன்ஞ்சிக பகாணடருப்பதுதான இப்ரபானதத
வாிழகனக உகு, ஒடடணணிகனு உதிற.
17. உன பாககிகள: எந்த வனகயில இருப்ிபனும்
சர. பசலு்துவிட. பசலு்துக பகாணரளடயிரு.
18. வாககு பகாடககாரத. பகாட்தத வாகனக்த
தனல ரபானைாலும் காப்பாற்ிற.

இதற்காகரவ ராமன, அரச்சந்ுரன,
தருமபு்துரன இ்ததாுகள பாடபடளடார்கள,
வாிழந்தார்கள. ந இவர்கனு்த தவிர ரவிற
தாருமிலனல; இதுதான த்ம் மதம், த்ம் பணபு,
த்ம் ச்துதம். இுலதான ிபறந்ரதாம். இதுதான
த்ம் வாிழகனகயின சாரக பகாம்பு.
தடடவிளடாரத.
19. எப்புகரம களடனம One Way Traffic.
எுர்பார்ககாரத. ந பசய. களடனம எனபது
எனனை? அது ரவிற கனத.
ரமற்கணளட ரகாடபாடகனு ஓருரவனும்
கனளடப் ிபட்தது. இனவகளுள ந அளடங்கினைால,
ஓருரவனும் உன உள பசுந்தர்த்தனதக
காணபாய.
இனவ அனனை்ததும் பவிறம் ஆனசகுாகரவ
இருககலாம்.

ஆனைால ஆனசகள, லக்ஷித மலர்கள, மலர்களின
த்ளினைங்கள அ்ததனனையும் நர்்ததுப்ரபானை
த்க்ஷே்தரங்குாயிருககலாம். ஆயினும்
இனவபதலலாம் ஒரு கால்துல த்க்ஷே்தரங்கள.
எனைககு மடடமலல. எலரலாருனளடத
த்ஷை்தரங்கள.
எலரலாருககும் வான ஒனிற.
சிந்தா த்ுயில ஒரு காயிதக கப்பல.
•**
-------------

14. ந
ந கால்தனதப் ரபாகக இங்கு வரவிலனல.
ந கால்தரதாட ரபாகுகம் இங்கு வரவிலனல.
ந கால்தனத நிிற்தத வந்ுருககிறாய.
ஒரு கண்துல ஒரு யுகம் பணண
வந்ுருககிறாய.
ந நி்ததன.
*
அனுமனுககு அவனனை நினனைுக மூடளட
அவனனைச் சுற்ன் இருந்தனைர்.

அது அனிற.
இனிற உனனனை உனைககு நினனைுக மூடளட
நதான; நரததான.
உனைககு நதான எனபுலும்
ஒரு பபருமிதம், இிறமாப்பு கணளடாரதா?
உன இிறமாப்பு, ந விந்ுதா.
உன பபருமிதம், ந ரமரு.
ந உனனைதன.
உனனை ந மறவாரத.
*

காலம்?-நிதமி்தரத ந
-உன சுணட விரலில ந சுற்ிறம் ரமாுரம்
உன கணகளில ஒளி, உன மணனளடயில ஊிறம்
மாணிககம்.
பத்ற்ன், உன வான.
உன புருவ த்டவில தாக குணளடம்.
உன விஷை்தனதச் சிந்தாரத.
ரசமி.
அ்ததனனையும் மாணிககம்.
*

உணட எனரறன, உளடரனை இலனல எனரறன.
இரணடரம இலனல எனிற கணரளடன.
இரணடரம ரவணளடாம்.
ரவணடம் எனரறன; உளடரனை
ரவணளடாபமனரறன.
இரணடரம ரவணளடாபமனிற இப்ரபாது
கணரளடன.
ஆனசப்படடப் புனனைனகயிரலா,
பவிற்தத சுளிப்ிபரலா,
என முகம் ரகாூவாரனைன?
என ரகாபுரம் சாயவாரனைன?

*
த்ான விந்ுதா.
த்ான ரமரு.
த்ான வான.
த்ான நி்ததன.
***
-------------------------

15. தனமானைம்
த்னகு இருடடவிடளடது. ஆனைால இருக
ஆகவிலனல. விுககு னவ்ததாகிவிடளடது. த்ான
ஒரு சந்னதக களடந்து பகாணடருந்ரதன. அட்தத
பதருுகககுப் ரபாக அதுதான குிறககுவழி.
பகாஞ்சம் மூகனகப் ிபட்ததுக பகாணடதான
ரபாகூம். ரவனு சமத்ததுககுக காயந்த மீன
வானளட பார்்ததால முடகிறதா? அவசரங்கள
அப்பட அனமந்து விடகினறனை.
ுடீபரனிற ஒரு பபரத கூககுரல என ிபனனைால
ரகடட, ுடககிடட்த ுரும்ிபரனைன.
ஒரு த்ாயும், ஒரு பூனனையும் சணனளடககு
ஆத்ததமாக நினறனை. த்ான ரகடளடது பூனனையின
க்ததல.

என கணபணுரரலரத, மயினரச் சிலிர்ததுக
பகாணட பூனனை மிகப் பபரதாகி விடளடது.
இரணட பங்கு, இரணளடனரப் பங்கு. ரபார்க
பகாடதாக வினர்தத வால. பூனனையின ஆற்றல
இந்த அுுகககு த்ான பார்்ததுலனல.
என காரத்தனத மறந்து நினிறவிடரளடன.
சிந்தப் ரபாகும் இர்தத்துற்கு்த தன வசிதம்
இருகக்ததான பசயகிறது.
மனதனைாவது, மிருகமாவது, மரமாவது! உயிரன
அடப்பனளட வனைவானளட, எ்ததனனை லடசக
கணககில வருளடங்கள ஆனைாலும், எங்ரக
ரபாகும்? த்ான பசாலகிரறன, எங்கும்
ரபாகவிலனல. உளருதான உறங்குகிறது. அது
விழிககும் ரத்ரம் பசாலலிகபகாணட வராது.
எலலா ஜ்வராசிகளுககும் பபாது

டனைாமிரத்டளடர்; குரரம்.
இப்ரபாது, இந்தச் ரசரச் சந்ுல, நிமிஷைமாக
உருவாகியிருககும் இந்தக ரகாதாவின சர்துரப்
பரம்பனர, ிபனரனைாககில ரராமன கால்தனத
எடடகிறது. அிவவுுக துரம் ரபாக ரவணளடாம்.
ஸபபயின புல ஃனபட. இனனும் கிடளட
இப்பரவ. த்ம் தமிிழத்ாடடல ஜலலிகடட.
மூனிறம் த்ான பார்்ததுலனல. எனைககுக
கினளட்ததது இந்த த்ாயும் பூனனையும் சணனளடதான.
ஆனைால, இந்த அலசல எலலாம், ிபனனைால,
சாயுக த்ாற்காலியில அவகாசச் சிந்தனனையில.
பூனனைமுகம் ரத்ர் பார்னவககு, மனதமுக்தனத
நினறத ஒ்தது இருப்பதாக எனைககு்த
ரதானிறகிறது. மனதனுககுப் ரபாலரவ,
முக்துன அவதவங்கள- பத்ற்ன், கணகள,
மூககு, அடயில வாய, ரமாவாயகூளட உள

அளடங்கியிருககினறது. அதுுகம் இப்ரபா
முக்துல காூம் ரகாப்ததுககு எச்சில
துப்புவதுரபால அது அிவவப்ரபாது சீன்்த
தும்மும் குரராத்ததுககு..... த்ாயககும்
பூனனைககும் பனக. இனனறததா ரத்ற்னறததா,
சிருஷ்டயிலிருந்ரத அலலவா?
இிவவுுக உனனப்பாய இனவகனுரத
பார்்ததுக பகாணடருககிரறன. ஆனைால எப்ரபா,
எனனை- கணபணுரல பூச்சி பறந்த மாுர
இருந்தது, அிவவுுகதான. இரணடம்
ஓருருவாய உருளவதுதான கணரளடன; காண
முடந்தது.
பாயச்சனலப் பார்கக முடதவிலனல. இந்த
ரமாதலும் ஒரு கணம்தான. இலனல, அுலும்
பாு, இரணடம் அனவகளின தன்ததன
இளட்ததுககு மீணட விடளடனை.
உர்.... உர்ர்..... உர்ர்ர்.....

பூனனையின ஊனுககு ஈட ச்ததம் எனனைால
எழ்துல எழப்ப முடதவிலனல. அதன க்ததல
அட வயிற்னறக குழப்ிபச் சுணளட அட்ததது.
பூனனை நிச்சதமாக ஒரு உ்துனதக கணடிபட்தது
விடளடது. தனனனைப் பந்தாகச் சுருடடகபகாணட
எகின் எகின் த்ாயரமல விழந்தது. த்ாய,
பூனனைனதப் பூனனைதாகப் பார்ககவிலனல.
(த்ானும் அிவவிதரம) ஒரு பபரத பந்து கால
பந்னதக காடடலும் பபரத, உயிருளு, காடடக
க்ததல பவளிப்படடக பகாணடருககும் முள
பந்து. இபதனனை மந்ுர வாதம், சனதம்?
எனைககு அப்பட்த ரதானன்ற்ிற. த்ாயககு எப்பட்த
ரதானன்ற்ரறா? *ப்தது எகின் எகின்்த தன ரமல
விழம் இரணட மூனிற தளடனவககு. அது
சமாளி்ததுப் பார்்ததது. ஆனைால, பந்து,
அட்ததட்தது, அலுககாமல, தன உயினரயும்,
உருவ்தனதயும் ரமலும் ரமலும் அுகர்ததுக

பகாணட அதனரமல விழனகயில, அதன
முக்துல குழப்ப்தனத எனனைாரலரத காண
முடந்தது.
குழப்பம்- கலககம்- பு- ிபறகு அப்படளட பதம்.

புறமுதுகிடட ஓடற்ிற, ஓடரத விடளடது.
பந்து, விணட, சுத ரப்ததுககு விரந்தது. ஆனைால
அதன வால, அதன பவற்ன்வினரப்ிபனனிற
இறங்கவிலனல. அடவயிற்னற, நினறபடரத,
அவகாசமாக த்ககிக பகாணளடது. ிபறகு பமலல
த்ளடந்து, பமலல பமலல எுர்ச் சுவரராரமாக,
பதரு விுககுக கம்ப்துன நிழல மனறவில
ஒதுங்கி, விழந்து, மரணாவஸனதயில
காலகனு உனத்ததுக பகாளு ஆரம்ிப்ததது.
அதன இழப்பு, கனளடசி அனமுயில
அளடங்குவனர பார்்ததுகபகாணட நினரறன.

"ரஸா, அதற்கு விழந்துவிடளட மரணக கடனதக
கனளடசிவனர எுரககுக காடடக பகாடககாது,
பகாடககக கூளடாத, முடதாத ஒரு பகுரவம்,
தனமானைம், ஜதம் கணளட ிபனதான மரணம்
எனும் தர்மானைம் அதற்கு.
அதற்ரக, அப்பட.
அப்ரபா த்ாம்?....
சிந்தா த்ுயில அனலந்து பசலலும் ஒரு சருகு.
***
-----------

16. அப்துல
என த்ணபர் பகவனதாஸ. அவனர பற்ன்்த
தனப்பளட எழதரவ விஷைதம் இருககிறது.
அவனர நினனை்தததுரம முந்ுக பகாணளட
இனளடச் பசருகல இது.
என த்ணபர் தாஸ, வசுகள பனளட்துருந்தும்,
ஒழங்காக வீடடச் சாப்பாடடககு ஏரனைா
அவருககு ராசியிலனல. சனமதற்காரன சரதாக
அனமவுலனல. ஒனிற வந்த இரணட
வாரங்களுககுள அவனுககு ரவனல
ரவபறங்ரகனும் கினளட்ததுவிடம். பசாலலிக
பகாளுாமரல கம்ிப நடடவிடவான. அலலது
சனமதல அவனுககுச் சரப்பளடாது. அவரனை
நினிறவிடவான. அலலது-

இவரும் சாமான, பதார்்ததம் வாங்கக
பகாடககும் பண்ததுககு அுகணககன. ஒரு
ரசாளடா குடச்ரசன எனறால ஒப்புகபகாளு
மாடளடார். அது சாககில தர்ககம் முற்ன், அவன
தன கணகனகப் னபசல பணணச் பசானனைால,
அந்த ரத்ரம்வனர அவன சம்பும் ர.17.31
எனிற கணககாகிறது எனிற னவ்ததுக
பகாளளுங்கள. அந்த ஒரு னபசானவ இப்ரபா
அது பசலலுபடயில இலனல எப்படரதனும்
ரதடப்ிபட்தது அப்பட்ததான கணககு்த தர்ப்பார்.
கணககில தன சர்ததனை்தனதக காடளட அலல.
இது அவருனளடத பகாளனக.
ரபாகிறவனனை இரு எனிற தடககமாடளடார்.
தானைாகுகம் ரவனலயிலிருந்து நககமாடளடார்.
இதுுகம் பகாளனகனதச் ரசர்ந்ததுதான.
எப்படரதா மாதம் பாு த்ாள புஹாாரயிலிருந்து
ிபருட வரவனழ்ததாகூம். நி்துதப் படககு
அவருககு அனசவ உணுக இலலாமல முடதாது.

பசாந்த வீடடககாரர், மாடயில வாசம். கீரழ
அலுவலகம்.
ஒருத்ாள அவருனளடத த்ணபர் ஒருவர்,
சனமதலுககு ஒரு ஆனுச் சிபாரசு பசயதார்.
ஸந்ு எனைககு எங்ரக புரயும் கிளுகிளு களடகளடதணணிரன ஓடளடம் ரபானற ஓனச பானஷை. கூளட
வந்ுருந்தவனரமல என பார்னவ பசனறது.
அஞ்ஞாத வாச்ததால அருச்சுனைன- இந்தச்
பசாற்பறாளடர் உளடரனை எனைககு்த
ரதானிறவாரனைன?
25, 26 இருந்தால அுகம். கிறகிற
புருவங்குடயில சாம்பல நிற்துல தணல
விழிகள. அனவ ரமல கவிந்த நணளட நன
சுருணளட ரப்னபகள. கூரத மூககு. கூரத
ரமாவாய. ஜாு ரவடனளடத்ாயின கம்பர
அனமு,

பரச்சதம் முடந்து, மாடககுச் பசலல அவனனைப்
பணி்தததும், ரஸடஜககு அவன அட்தத
ஸலயூடடல ராூவப் பயிற்சி பதரந்தது.
அவனுககு மாற்ிற உனளட இருந்ததாக்த
பதரதவிலனல. வந்தபடரத தங்கி விடளடான.
முன பணம் பகாட்தது எசமான உதவினைாரரா
எனனைரவா?
உளடரனை அவன காரதங்களில இறங்கித
லாகவம், விதகக்த தககதாயிருந்தது.
அட்தத த்ாளிலிருந்ரத என த்ணபரன த்ாடகள
துளிர்ப்பு கணட, பரமுமும் வீச்த பதாளடங்கினை.
அவனுனளடத சனமதல! சனமதலா அது?
"அம்ரு்த
ராமா, அம்ரு்த!"

அப்ரபா அஞ்ஞாத வாச்துல த்ுன.
த்ாரனை பார்்தரதன. அடப்ிபலிருந்து சுளடச்சுளட
சப்பா்துனத்த ரதானச்த ுருப்ிபயில பகாணட
வந்து அவர் கல்துல ரபாடனகயில, அவன
பபானனறம், தங்க்த தகட ரலசு, க்ததர்தது
எட்ததாற் ரபானற வடளடம், பார்ககரவ வாயில
ஜலம் ஊன்ற்ிற. கூளடரவ அவன சிககனனை அதன
ரமல வடககிறாரனை! இலலாவிடல த்ானும்....
"ராமா, இந்த ஆள பசயதற த்ான-விஜ் டஷைஸ
இங்ரக இலனல. சிங்கப்பூர், ஜப்பானல, பபரத
ஓடளடலில இவன டபரயினங் எட்துருககூம்.
ராமா, ஐ ம் லககி."
சமானகளின கணகனக அவன சீடடல குன்்தது,
சீடடரமல சிலலனரனதயும் ரஸட எுரல
னவ்ததுவிடட, அவன பாடடககு ரமல
காரத்ததுககுப் ரபாயவிடவான. அனைாவசித

சகஜம் பகாணளடாளடவிலனல. ரபச்சிரல
பகாஞ்சம் ிபகுதான.
இபதலலாம் கிளடககடடம். இனவ அவன
ரவனல.
பமாடனளட மாடயில ரவப்ப மர்துலிருந்து,
ஜமககாும் விர்ததாற் ரபானிற உுர்ந்ுருந்த பூ,
இனல, சருகு, பச்தனதனத அப்புறப்பட்து,
வீடடககு ஒடளடனளட அட்தது, ரசாப்பும்
ிபனைாதலும் பகபகடடல கனர்தது வாரம் ஒரு
முனற மாட பூரா அலம்ிப,
அது அதுககு அதனைதன இளடம்.
அடககி, சீர்பட்து,
த்ாற்காலி, ரசாபாககளுககு உனற மாற்ன்,
படகனகனத பவயயிலில காத னவ்தது உதன்,

ுரும்பப் ரபாடட,
(கடடனை பபணளடாடட, 'உங்களுகபகலலாம்
சனம்ததுப் ரபாளடூம்னு என தனலபதழ்ததா?
எனிற ரகடகிற த்ாள இது!)
மூகனகச் சிந்ுவிடட, ஈர்ததால முகம் துனளட்தது,
புகளடர் அப்ிப, முதுனக்த தடட, மு்ததம்
பகாட்ததாற் ரபால, வீடடகரக ஒரு முகப்பு
கணளடதும்ரசடடககு ஐஸ னவககும் ரத்ாகக்துல
ஈபதலலாம் பசயததாக்த ரதானறவிலனல.
அவனுககு அடப்பனளடதாக அசு்தத்ததுககும்
அவலக்ஷேண்ததுககும் இருந்த அஸஹிப்புதான
காரணம் எனிற நினனைககிரறன.
ுனைமும் இரணட ரவனு குளிதல. ஒரு சமதம்
தற்பசதலாய அவன உளடம்னப்த

துவடடகபகாணரளட குளிதலனறயிலிருந்து
பவளிப்படவனதக காண ரத்ர்ந்தது. உளடலின
ஒரு ரதால வதணளடாற்ரபால அப்படதா ஒரு
பசங்குபராளி நிறம்? புனைாிற கால மணளடப்த
தூண ஒனன்லிருந்து சிற்பம் உயிர்்ததுப்
புறப்படளடாற்ரபால ரதகககடட, பபனசில
ரகாடரபால துளிர்மீனசயில ரலசானை தங்கச்
பசிவவர பளடர்.
ஒரு த்ாள இருக எலலா ரவனலயும் முடந்து,
த்ணபரும், த்ானும் அவருனளடத அனறயில
ரபசிகபகாணடருகனகயில, -அப்பட த்ான
பவகுரத்ரம் தங்குவதுணட- என வீட அவர்
வீடடககு மூனிற வீடகள தாணட அட்தத
பதருவில மூனறாவது வீட, பமாடனளட
மாடயிலிருந்து ஒரு தர்ககமானை குரல பாடடல
புறப்படளடது.
இரவின அந்த முுர்ந்த ரவனுககு, அகணளட
வான வீுயில, ரமகங்கள அற்ற, த்க்ஷே்தரங்களின

துனணயுமினன்்த தளி்தது நினற முககால
நிலவில,
ரவப்ப மர்துனனிற உுர்ந்த பூவர்ஷை்துல,
ஒளியும், நிழலுமாய மர்துன இனலகள,
பூமியில வீிழ்துத ிபரம்மாணளடமானை
ரகால்ததுககு,
குளிர்ந்த ஸனனைமானை காற்ன்ன த்லுங்கலில,
குரல ஒருவிதமானை அசரரமும், அமானுஷ்தமும்
பகாணட,
சினமா பாடட்ததான- (முகல-இ-ஆஸாம்?)
எங்களுககு எலும்ரப கனரந்து விடம்ரபாது....
அவர் கணகளில ஸபடகம் புபு்ததது.

இவன தாவன? இது ிபறவி அம்சம், ஸாதக
வினுுக அலல.
இ்ததனனை வுங்கள இவனுககு
வழங்கியிருககும் இதற்னக, கூளடரவ வறளி
விளுலால தனலயில விுனத
எழுயிருப்பாரனைன?
அதுதான ப்ரஞ்ச லனலா.
அஞ்ஞாத வாச்துல த்ுன....
இலனல.
அஞ்ஞாத வாச்துல அர்ச்சுனைன.
ிபராசம் மடடமலல. பபாருளிலும்
பபாரு்ததமானை அுபபனளட அர்ச்சுனைனதான சர.
இதுதான என இஷ்ளடம். ரபாங்கருன; கனளடசி
எனளடயில இஷ்ளடம்தான இலககணம்.

இலககண்தனதரத மாற்ன் அனமககும்
இலககணம்.
ஆபசுககுப் புறப்பளட்த
ததாராகிகபகாணடருந்ரதன.
"ரஸட னகரதாட அனழ்ததுவரச் பசானனைார்....'
எனிற னபதன வந்தான. அவர் வாசலில ரகாலி
வினுதாடம் னபதன, ரபாரனைன. எனைககுக
பகாஞ்சம் சிட சிடப்பு்ததான. ஏற்பகனைரவ
'ரலட.'
த்ான உளரு நனழனகயில, தாரராரளடா
ரபசிவிடட அப்ரபாதான ரபானனைக கீரழ
னவ்ததார். அவர் முகம் மிகக
கலவரமனளடந்ுருந்தது. மிகக மிகக.
"ராமா, ரஸஃப் துறககவிலனல."
இபதனனை அிவவுுக முககிதமானை

சமாச்சாரமா? த்ான எனனை பசயத? ஆனைால
த்ானதான அவருககு மந்ுர.
"கம்பபனககுப் ரபான பணணினைா, ஆள
வரான," எனிற ரசாபாவில சாயந்ரதன.
"ரத்ா, ரத்ா, ராமா, யு ரளடாணட
அணளடர்ஸளடாணட. இது சீரதஸ 45 வருஷைம்
ஸமூ்த ஆக்த ுறந்து மூளடரறன. இனனககு சாவி
சிககிககிடட ளடர்ன பணணமாடளடான. கம்
ஹிதர்."
சாவினத நனழககும் சந்னதச் சுடடக
காணிப்ததார். சுற்ிறம் உளருயும் கீறலகள.
ஒருவனர பதாருவர் ுருுருபவனை விழி்தரதாம்.
ரமல இருந்து ஆள இறங்கி வரும் ச்ததம்.
பங்கான ிபருடடல பம்தபதனை இரணட
'ரதாசா'.... ரமரல பவளுப்பாயச் சடன, சடன
ரமல உருகிக பகாணடருககும் பத்யயின

புபுப்பு.
ரமனஜ மீது னவ்ததுவிடட, ஆபஸ அனறனத்த
தாணடததும் குஷிதாக விசில அட்ததுக
பகாணட மாடககுச் பசனறான.
பகவனதாஸன த்ணபர் வந்துவிடளடார்.
இருவரும் தனதாக்த தங்கள பானஷையில
குனம்ததனைர். பபலனல அழ்து அவனனை
வரவனழ்தது, விசாரனண பதாளடங்கிற்ிற
விசாரனணதா அது? இரணட வார்்தனதகள.
ஏரதா வந்தவர் ரகடளடார். ஹிந்ுயும் அன்ரதன.
அவன ஏரதா இலனலபதனிற தனலனத
ஆடடனைான. இவர் ுடீபரனை எழந்து மூர்ககமாக
அவன முக்துல இரணட கு்தது. அுலிருந்து
அவன ரதிறவதற்குள வயிற்ன்ல ஒனிற. த்ான
முக்தனதப் பபா்துக பகாணரளடன.
பகவனதாஸுககு முகம் சுணணாம்பாக
பவளு்ததுவிடளடது. தடகக முதனறார்.
முடதவிலனல. அந்த மனுஷைனுககு பவன்

ிபட்ததுவிடளடது. தான சிபாரசு பணணினை ஆள
எனகிற ரராஷைம். னபதன கூழாகிவிடவான
எனிற பதமாகி விடளடது.
என த்ணபர் அவசரமாகப் ரபான பணணினைார்.
ப்ததுக கடளடளடம் தாணடனைால ரபாலனஸ
ஸரளடஷைன.
நிமிஷைமாக வாசலில ஜ்ப் நினறது. ஒரு
இனஸபபகளடரும், இரணட சிவப்பு்த
தனலப்பாககளும் இறங்கினைார்கள. "மிஸளடர்
பகவனதாஸ, கதா ஹாூவா?" னபதனனைப்
பார்ததும் இனஸபபகளடருககு முகரம மலர்ந்தது.
"அரரரர பனழத புளளினனைா!"
படச்ததுளடரனைரத அவன ரதாள ரமரல அவர்
னக விழந்தது எனிற பசாலலலாமா?
இரணட னககனுயும் ரசர்்ததுப் பூடட
ஏன்விடளடது.

ஒரு கணம் எசமானைனும், ரவனலககாரனும்கணகள சந்ு்ததனை.
கவி்தவம் பசாரயும் துதரக கணகள.
"ஸார அப்துல...."
உயிரன ஒருனம, ஆ்தமாவின பகுரவம்
பவளிப்படம் விதம், தனனம, ரவனு பற்ன்
இனனைமும் ுனகப்ிபல இருககிரறன.
சிந்தா த்ுயில மிதந்து வந்த ஒரு அகல சுளடர்.
***
------------------

17. மணிகபகாட சதஸ
த்ாற்ப்தது ஐந்து, த்ாற்ப்தது ஏழ வருளடங்களுககு
முன கூளடரவ இருககலாரமா? ஆனைால ஐம்பது
ஆகவிலனல.
உங்கனு பமரனைாுகககு அனழ்ததுச்
பசலகிரறன.
பசாலல்த ரதனவயிலனலதானைாலும், கணணகி
சினல இலனல.
ஸப்- ரவ இலனல. மூர்மார்கபகட ிபனனைால
வந்த பர்மா பஜார் ரபால எலலாப்
பபாருளகளும் வாங்கககூடத சந்னததாக
பமரனைா மாறவிலனல. இ்ததனனை ஜனைமும்
இலனல.

மானல ரவனு, வாபனைாலியின ஒலி
பபருககிகனு மாடடதாகிவிடளடது. அங்ரகரத
சுடட அப்பரவ விற்கும் பஜ்ஜயின எணபணயப்
(எ்ததனனை த்ாள Carry over ஓ?) புனக
சழவிலனல. நிச்சதமாக இப்பபாக காடடலும்
பமரனைா ஆசாரமாகுகம், சுகாதாரமாகுகம்,
பகுரவமாகுகம், காற்ிற வாங்கும் ஒரர
ரத்ாகக்ததுளடனும் ுகிழந்தது. பூககள
உுர்ந்தாற்ரபால, இதிழகள சிதன்னைாற் ரபால,
எடளட எடளட சினனைச் சினனைக குடம்பங்கள.
த்ணபர்களின ஜமா. அனமு நிலுககிறது.
இரதா மணலில, வளடரமற்கில ப்ரஸபளடனஸ
கலலூர மணிக ரகாபுர்ததுககு இலககாக
அகரவரதம் பககமாக எனரனைாட வாருங்கள.
ஆ, அரதா இருககிறார்கரு, ஏபழடடப் ரபர்
கூட உடகார்ந்து ரபசிகபகாணடருககிறார்கள.
உஷ்-மணிகபகாட சதஸ கூடயிருககிறது. அதன
த்ட த்ாதகமாக- அப்படபதனறால அவர்

த்டவில உடகார்ந்ுருககவிலனல. எலலாருரம
சப்தரஷி மணளடலம் ரபால வரனச
இலலாமலதான அமர்ந்ுருப்பார்கள. த்ாதக்த
தனனமனத அவருனளடத ரதாற்றம் தந்தது.
அந்த்ாளிரலரத அவனர்த பதனனைாடட்த தாகூர்
எனிற அந்த வடளடம் அனழககும். அந்த
ஒப்ிபளடலுககுப் பபாரு்ததமாக்ததான இருந்தார்.
த்ட வகிடலிருந்து இருமருங்கிலும் கிறம்
படடக குஞ்சலங்கள ரபாலும் ரகசச் சுருளகள
பசவிரதாரம் ரதாள ரமல ஆடனை. கிறகிறதாட
பமலிந்த தவ ரமன. ஆனைால அந்தக கூடளட்துல
பபரும்பாலும் பமலிந்த உளடலதான. சிதம்பர
சுப்ரமணிதனனை்த தவிர, அவர் பூசினைாற் ரபால,
இரடனளட த்ாட. க.த்ா.சு, சிடட சாதாரண உளடல
வாகு.
த். ிபச்சமூர்்துயின அழகுளடன ரசர்ந்த
அவருனளடத தன்தத அம்சம் அவருனளடத
விழிகள. ஊடருவித தக்ஷேணதமானை பார்னவ.

அதன அற்புதகரண்த தனனம அவருககுக
கனளடசிவனர இருந்தது. உதர்துல ரசர்்து
அலல. அவரளடம் மற்றவர்கள காடடனை
மரதானதயும், அவர் ரபச்சுககுச் பசவி சாய்தத
தனக கவனைமும், எனிறம் சபாத்ாதகர் அவர்தான
எனபனத நிதர்சனைமாககிதது.
எ்ததனனைகபக்ததனனை ிபச்சமூர்்து ஒரு
பர்ஸனைாலிடடதாகப் ிபதுங்கினைாரரா
அ்ததனனைகக்ததனனை அவர் எுரர
உடகார்ந்ுருந்த
கு. ப. ரா. தான இருககுமிளடம்
பதரதாமலிருப்பரத கவனைமாயிருந்தார் எனை்த
ரதானன்ற்ிற. ிபச்சமூர்்துனதக காடடலும்
குடனளட. அவருனளடத கனை்தத மூககுக கணணாட
இலலாவிடளடால அவர் பாட ுணளடாடளடம்தான.
ரபசும்ரபாது அவர் குரல அவருககுக ரகடளடதா
எனபது என சந்ரதகம்.
ிபச்சமூர்்துயும், கு.ப.ரா.ுகம் எழ்துல னகதாு

எட்ததுகபகாணளட விஷைதம், பாணி தன்ததன,
ஆனைால ஏன இவர்கனுச் சிிறகனத
இரடனளடதர்கள எனிற குன்ப்ிபடளடார்களஎனைககுப் புரதவிலனல.
புதுனமப் ிப்ததனனை மனைுல கூடடனகயில,
பளிச்பசனிற நினனைவில படவது அவருனளடத
உதர்ந்த dome like பத்ற்ன்யும் பவடப்பானை
உர்தத சிரப்பும்தான. அடககட சிரப்பார்.
எனைககு நினனைுக பதரந்தவனர, ிப. எஸ.
ராமயதா எப்புகரம உற்சாகமானை ரபர்வழி,
நிமிர்ந்த முதுகும் வர்தத கழி ரபானற உளடலுககு
உனறயிடளடாற் ரபால, ஜப்பாுகம், தனரயில
புரளும் ரவடடயும் அவனர உதரமாகக
காடடனை. னககனு உற்சாகமாக ஆடட உரககப்
ரபசுவார்.
இந்தக கூடளட்தனத த்ான உங்களுககுப் பரச்சதம்
பணூம் சமத்துல கனலமகளில, சகரவாகம்

எனகிற அவர் கனத பவளிதாகி, அதன
பவற்ன்ப்ரனப சிதம்பர சுப்ரமணிதனனைச்
சிழந்து ஒளி வீசிகபகாணடருந்தது. அவரளடம்
விஷைதம் நினறத இருந்தது. ஆனைால சங்ரகாஜ.
அப்படரத அிபப்ராதமாக ஏரதனும் அவர்
பசாலல ஆரம்ிப்ததாலும் சரதாக முடககாமல,
சிரப்ிபல, பலமானை தனலதாடளடலில
மழப்ிபவிடவார். நணணித முக அங்கங்கள.
அனலபாயும் கராப்.
ு. ஜ. ர. முழங்காலகனுக கடடதபட
குந்ுடளடபட உடகார்ந்ுருககிறார். அவருககு
பசுகர்தமானை ரபாஸடசர். தனலனத அழ்தத
வார, உளடரனைரத பமனைகபகடட்த தாரனை
னகனத உளரு விடடக கனல்ததுக
பகாணளடாற்ரபால குடனளடதாக பவடடத கராப்
வினர்ததுக பகாணடருககும். அவர் ரதாற்ற்துல
கவனைம் இனனும் பகாஞ்சம் பசலு்துயிருந்தால
அழகானை மனதனைாகரவ பவளிப்படவார்
எனபது என கரு்தது. பசதுககினைாற் ரபானற

மூககு, வாய, வரனசதானை மு்ததுப் பற்கள.
சிரககும் ரபாது அவர் முக்துல ஐந்தாிற
வததுகள உுரும்.
சிடட, சி. சு. பசலலப்பா, க. த்ா. சு. இவர்களின
பளடங்கனுச் சமீபமாகப் ப்துரனககளில
பார்ககிிறர்கள. அனனறககு இனிற வருளடங்கள
இவர் ரதாற்றங்கனு அுகம் பாு்துருப்பதாக
எனைககு்த பதரதவிலனல.
ஒருவர், இருவர் அலலது இருவர் மூவர்.
கூடளட்துல ரசரலாம். குனறதலாம். ஆனைால
மானல, இந்த ரவனுககு இந்த இளட்துல இந்த
ஏழ ரபர் நிச்சதம்.
அ்ததனனை ரபரும் கதரானளட
இவர்கனு விழங்கும் விழிகுால
பார்்ததுகபகாணட இவர்கள ரபச்னசச்
பசவிதால உன்ஞ்சிக குட்ததுக
பகாணடருப்புல எனைககு அலுப்ரப இலனல.

இலககித ஆர்வம் மிகக என த்ணபன
குஞ்சப்பாுகம் த்ானும், எங்கள மரதானதயில,
இதற்னகதானை வதுன அச்ச்துல இவர்களுககு
த்ாலு அட எடளட உடகார்ந்ுருப்ரபாம்.
த்ான அப்ரபா்ததான பமாககு கடடயிருந்த
எழ்ததாுன. எஸ.எஸ.எல.சி. குடபளடழ்தது
தடபளடழ்ததுப் பரடனசகள ரதன்விடட
ரவனலககு அனலந்துபகாணடருந்ரதன.
ரதடனைால கினளட்ததுவிடகிறதா? பன்்தது
எட்ததுகபகாள எனகிற மாுர அப்பரவ,
ரவனல ஒணூம் காய்தது்த பதாங்கவிலனல.
அந்த ரராசம், அதனைால படம் கவனல
சமதங்களில தவிர, சிந்தனனைககும் இலககிதச்
சிந்தனனைககும் வதது காரணமாகப் பற்ன்க
பகாணடருககும் ஆககக கனைல பவளிப்பளட வழி
காணாது, உள புழங்குகம் ரவணடத ரத்ரம்
இருந்த அந்தப் பருவ்துல, எனனனை
எனனலிருந்து மீடட, எனைககு்த தருவதற்கு

இந்தக களடற்கனரக குழவின பாுப்பு, தன
பங்னகச் பசயதது எனறால மினகயிலனல.
மஞ்ரசர எஸ.ஈஸவரன ஆசிரனமயில பவளி
வந்து பகாணடருந்த 'ஷைார்ட ஸரளடார' ஆங்கில
மாதப் ப்துரனகயில என கனதகள இரணட
ிபரசுரமாகியிருந்தனை, அட்தது மணிகபகாட
(ஆசிரதர் ப.ரா) யில மூனிற கனதகள,
ஹானுமான வாரப் ப்துரனகயில ஒனிற. உம்,
ஆமாம்.
"ஏணளடா, அங்ரக தனதா
உடகார்ந்ுணடருகரக, இங்ரக வாரதன!"
ு. ஜ. ர, அனழப்பார். அப்படரத த்கர்ந்து,
அவருககும் ஈஸவரனுககும் இனளடரத (என
நினனைப்ிபல) அவர்கள பாதுகாப்ிபல
இடங்குரவன. அந்தக கூடளட்துல ஒருவனைாக
த்ான எனனனைப் பாவி்ததுக பகாளளும்
அுர்ஷ்ளடம் இதுமாுர ரத்ர்ந்தால வலிககுமா?

ஆனைால இங்ரக வாய ுறகக எனைககு 'ுல'
கினளடதாது. ரபாயும் ரபாயும் இங்ரக
'றாபண'வா? எனனனைப் பற்ன் எனனை நினனை்ததுக
பகாணடருககிிறர்கள? அப்ரபாபதலலாம் தார்
பசாலவனதயும் கவனைமாகக ரகடடக
பகாளளும் பங்குதான எனனுனளடதது.
எனனை ரபசினைார்கள? இலககிதம். இங்ரக மார்
தடளடல கினளடதாது. வகுப்பு த்ளட்ததவிலனல.
உபரதசம் பசயதவிலனல. இலககித்துரலரத
தாருகரகனும் வாரசு எட்ததுகபகாணட, கடசிப்
ிபரசாரம் கினளடதாது. உலக இலககித
கர்்ததாககளின சிருஷ்டகள த்ளடமாடனை. அவர்கள
பபதர்கனுச் பசாலலிச் சுனவகக எனைககு
ஆனசதான. ஆனைால ஏரதா பவிறம் பபதர்கனு
உுர்்தது அுல பபருனம அனளடதப்
பார்ககிரறன எனும் சந்ரதக்ததுககுககூளட த்ான
ஆுாக விரும்பவிலனல. அந்த மாுரப்
பபருனமதால எனைககு இன ஆக ரவணடதது
ஏதுமிலனல. தவிர அப்ரபாரதனும்

மாப்பஸான, மாம், பசகரகாிவ எனிற
எழ்ததாுர்கள முனைகினைார்கள. Chase, Robbins,
Maclean எனிற இளட்தனதப் ிபட்ததுகபகாணட,
எழ்தது ஒரு ஃபாகளடரதாக மான்யிருககும்
இந்த்ாளில த்ாங்கள பழகித பபதர்கள, அந்த
எழ்ததுககளின ச்துதங்கள எடபளடா.
ிபச்சமூர்்துயின பவளிப்பாடடல விஷைதம்
நினறத இருககும். அபூர்வமானை விதானைங்கள
தடடம். இ்ததனனைககும் ரபச்சில சிங்காரங்கள,
த்காசுகள effect உணளடாகக ரவணடம் எனும்
தன முதற்சி இலனல. உளுது உளுபட அவர்
கணளடபட, ஆனைால எப்படயும் கவிஞன மனைம்
இலனலதா? ரலசாக த்டககம் பகாட்தத குரலில
வார்்தனதகள பவளிப்படனகயில, ிபசிர்கள
க்ததரககப்படட, பசாலலும் பபாருளும் சுனு
சுனுதாக விழவது ரபால்த ரதானிறம். ர்தனைச்
சுருககம். இதற்குள முடஞ்சு ரபாச்சா? இனனும்
பகாஞ்சம் ரபசமாடளடாரா?

"ராஜரகாபாலா! சிடட! பசலலப்பா!" எனிற
அனழகனகயில அந்தக குரல த்டகக்துல
ததும்ிபத இனனம, பரஸபரம் தாரளடம் இப்ரபா
காண முடகிறது? அவர் பார்னவரத ஒரு
ஆசீர்வாதம்.
இலககித விழாககள இந்த்ாளில
பகாணளடாளடப்படகினறனை. கரு்ததரங்குகள,
கலந்துனரதாளடலகள த்னளடபபிறகினறனை. ட.வி.,
வாபனைாலி வழி ரவிற: ரபடடகள, சந்ுப்புகள,
ரமாஷிதாரா, ஸம்ரமுனைம்..... எந்தச்
சாககிரலனும் ரமனளட.
ஆனைால களடற்கனரயில மானல அந்த இரணட,
இரணளடனர மணி ரத்ரம் இந்த ஏபழடடப் ரபர்
கூட மனைம் விடடப்
ரபசிகபகாணடருந்தார்கரு, அதுதான
உணனமயில இலககிதப் படளடனற.
இ்ததனனை வருளடங்களின ிபனரனைாககில எனைககு

இனனும் ரவிற ஏரதரதா உணனமகள
புலப்படகிறாப் ரபால ஒரு உணர்ுக.
ஏரதா ஒரு வனகயில, இவர்கள எழ்ததுககு்த
தங்கனு அர்ப்பணி்ததுகபகாணளட ிபககுகள.
இந்த ஏபழடடப் ரபரல த்ாலுரபர் இப்ரபாது
த்ம்முளடன இலனல. இவர்களில மூவரரனும்
எழ்ததுகரக பலிதானைவர்கள.
அந்த மஹாாராஜனதப் பற்ன் எனைககுக பகாஞ்சம்
பதரயும். அவள ரமாஹின. மிகக அழகி.
இரககமற்றவள. Medusa "வா, வா. எனனனைப்
பார். என அழனகப் பார்!"
அவன பத்ஞ்னச நடடகிறாள. உள உளரு*ரத
பாடகிறாள.
பகால இனச.

சிந்தா த்ு ரமல கவிந்த ஒரு பனப் பளடலம்.
•**
----------------------

18. இந்ுரா
மானல ஆபஸ முடயும் ரத்ர்ததுககு
ஸ்ரீனவாஸன எனனளடம் வந்தான. "நங்கள
இனிற வீடடககு வரூம்."
"எனனை விரசஷைரமா?"
"என மனனைவிககு ஆிறதல பசாலலூம்;
எங்கள முதல குழந்னத காலமாகிவிடளடதற்கு."
இது *த்ான எுர்பாராதது. என ஸவரம்
இறங்கிற்ிற.
"இரதா பார், சீனு, இதற்பகலலாம் எனைககு
எனனை தகுு? பபரதவாள சமாச்சாரம், ஆூககு
ஆண, பபணூககுப் பபண."

"No, you are a writer, you are gifted. நங்கள
தான- I want it. Please."
சீனவாஸன இதுரபால அடககட
ஆங்கில்ததுககு த்ழவிவிடவான, த்னறாகுகம்
ரபசுவான. பகடடககாரன, Push உளுவன.
உ்துரதாக்துல எனைககு மூனிற வருளடம்
ஜூனதர்.
G.T.இல, பதருப் பபதர் மறந்துவிடளடது. ஏறக
குனறத த்ாற்பது வருளடங்கள ஆகினறனை.
வனுககுள வனுரபால குட்ததனைங்கள
நினறந்த ஒரு நணளட வீடடனுள, கனளடசி
வனுயுள அனழ்ததுச் பசனறான.
வாசற்படதணனளட
உடகார்ந்ுருந்த ஒரு யுவு எனனனைப் பார்்ததும்
பவடகபகனை எழந்தாள.
"இந்ுரா, This is the famous லா. சா. ரா"

வந்த ரகாப்தனதச் சிரமப்படட அளடககிக
பகாணரளடன, முதலில. அப்ரபாது த்ான
Famous இலனல ("இப்ரபா மடடம்?" எனிற
ரகடட விளடாதர்கள. ரமரல பசாலலனும்)
இரணளடாவது. இது ரபானற அன்முகம் எனைககுப்
ிபடப்புலனல. ஆயினும் அவன படம்
பபருனம*னத, சந்ரதாஷை்தனதக பகடகக
முடயுமா?
இருவரும் அவர்கள குல முனறயில, காலில
விழந்து, ஐந்து முனற கும்ிபடடக கும்ிபடட,
ரசவி்ததனைர்.
இந்ுரா- இடளட பபதரா, அனழககும் பபதரா,
இனனைமும் அன்ரதன. அிவவுுக இுவதுல,
அந்த 'ஐதங்கார்' கடடககும் சுதமானை
துருதுருப்புககும்- 'ரம்மிதம்' எனற
வளடபமாழிககு அரத ஓனசருசி, பபாருள
த்ளினை்ததுளடன ரத்ர் தமிிழ, பதரந்தவர்
பசாலலுங்கருன!

அன்ுகப்பூர்வமாக சம்பாஷிகக்த பதரந்து,
மரதானதயும் பதரந்து, பபணனமயின ிபகு
குனறதாமல, இனமுகம், பணபு, உபசரப்பும்
கூடவிடளடால, - அபதலலாம் புணணித
சமாச்சாரம், எலலாருனளடத அுர்ஷ்ளடமலல.
அவள என கனதகனுப் பட்ததவள அலலள.
ஆனைால ரத்ரம் ரபானைரத பதரதவிலனல.
த்ான சாப்ிபடவதற்கு இனல வாங்கச் சீனு
ரபானைான. ரபாகும்ரபாது எனைககு ஜானளட
காடடவிடடப் ரபானைான.
தககுூணட சாமிககு்த துககுூணட த்ாமம்ஒரு குடட அனறககுள ஒரு குஞ்சான அனற.
அவர்கள ஆணளட இளடம் அிவவுுகதான- உள
அனறயில எடடப் பார்்தரதன. குழந்னதனத
மடயில ரபாடட்த தூங்கப் பணணிக
பகாணடருந்தாள. இது பபண. த்ிறவலாக்த தான

இருந்தது. இனனும் ஆிற மாதம் ஆகியிருககாது.
எனனனைப் பார்்தததும் புனனைனக புரந்தாள.
"என பபற்ரறாருககு த்ான ஐந்தாவது ிபறப்பு!"
எனரறன. எங்கானும் ஆரம்ிபககூரம!
முனிபன படனகயிலலாமல, இதுுகம் ஒரு
'பாணி'தான, இலனல?
"அப்படதா? அப்ரபா தங்கள குடம்பம்-"
சடபளடனைக குழப்ப்துல அவள முகம் மான்தது.
"இலனல, ரதவரர் மூ்ததவர்னு அவர்....." எனிற
இழ்ததாள.
"த்ான ஐந்தாவது எனிற பசானரனைரனை தவிர,
எனைககு முனனைபதலலாம் தககி்தது எனிற
பசாலலவிலனலரத! அப்புறம், ுரலாமம்
பணணி, தவங்கிளடந்து, விரதமிருந்து,
ராரமசுவரம் ரபாய அடரதன ராமாமிருதம்,
ஏன ிபறந்ரதனனு இருககு."

"அப்படச் பசாலலககூளடாது."
அவள குரல த்டங்கிற்ிற.
"தமாஷைுககுக கூளடச் பசாலலக கூளடாது!' எனிற
மீணடம் அட்ததுச் பசானனைாள.
த்ான தமாஷைுககுச் பசாலலவிலனல எனிற
அவள எப்பட அன்வாள?
"த்ான பசாலல வந்தது அது அலல. ரவிற.
'த்டளடபதலலாம் பயிரா? பப்ததபதலலாம்
ிபளனுதா?' னனு அம்மா பசாலவாள.
அனதரததான உனனளடம் பசாலல வந்ரதன."
அவள புரந்துபகாணட விடளடாள. உளடரனைரத
அவள கனனைங்களில வழிந்த கணணிர் எனைககுச்
சற்ிற அுசதமாக்ததானருந்தது. ஆனைால த்ான
விளடவிலனல. பதாளடர்ந்ரதன.

"அந்தக குழந்னத குனற ப்ரசவமா, நினற
ப்ரசவமா, இருந்து ரபாச்சா, உளடரனைரத
ரபாச்சா, எதுுகம் அன்ரதன. இப்ரபா ந
அழவது சுமந்த கனை்ததுககா, வுர்்தத
பாச்ததுககா, உனைககு்ததான பதரயும்.
துககங்கனு ஒப்ிபடடப் பார்ப்பது முனறதலல.
அவரவர் துககம் அவரவருனளடதது. ஆனைால
இப்ரபா உன மடயில ஒரு குழந்னதயிருககிறது.
அது உன முக்தனதப் பார்்ததுச் சிரகக, ந அதன
முக்ததுள குனந்து சிரகக....."
இபதலலாம் த்ானைா?
அப்புறம் இரணட மாதங்களுகபகாரு முனற
அங்கு ரபாரவன. என வீடடககு த்ான
அவர்கனு அனழககவிலனல. த்ான
அனழககாமல அவர்கள எப்பட வருவார்கள?
கீதாுகககு முதல ஆணட நினறுக வந்தரபாது,

த்ான சீனுவிளடம் பணம் பகாட்தது, குழந்னதககு
ஏற்றபட, காஞ்சிபுரம் படட்த துணட
வாங்கிகபகாளுச் பசானரனைன.
ுணன்ப்ரபானைார்கள. எப்படயும் அந்த
த்ாளிலும் அது ஒரு கணிசமானை ஐடளடம்
அலலவா?
அது சர, ஐதாுகககு எங்கிருந்து இந்த்த தாராும்?
குழந்னதரமல பாசம் பபாங்கிற்ரறா? இலனல,
பகாலனலயில காசு மரமா?
ுருவலலிகரகணியில அதுுகம் வாளடனக
வீடடல பகாலனலப்புறமா? இளடமும் ஏவலும்
த்னறாப் பார்்ததுக ரகடரளடரு? அந்தக
குழந்னதனத த்ான பதாடளடதுகூளட இலனல.
அப்ரபா? கர்ண பரம்பனரதாககும்!
கர்ணனனைப் பற்ன் ரபச்சு எட்தததால

பசாலகிரறன; பகாடப்பது எனபது
கருனணதால மடடம் அனிற. குழந்னதனத
மூடனளட கடட ஆற்ன்ல விடளட
பதாடடயிலிருந்து, கனளடசியில உயிர் விடளட
ரதர்்த தடடவனர, கர்ணன வாிழகனகயில
வஞ்சிககப்படளடவன. தாதாரலிருந்து,
மனனைவியிலிருந்து, பதயவ்ததாலவனர.
அம்சங்களுககுக குனறுக இலனல.
சாபங்களுககும் குனறவிலனல. தாய மூலம் தன
உணனம பதரந்தும், கனளடசிவனர
பவளிப்பட்தத முடதவிலனலரத! உணனமயும்
துரராகம். துரராகம் தவிர-அப்பா, ரவணளடாம்.
ஏன பகாட்ததான ?
வாிழகனகரமல பவிறப்பு, தன ரமரலரத
பவிறப்பு. கூளடரவ ஒரு இிறமாப்பு. விுரத,
உன னக வரனச இிவவுுகதானைா? இதற்கு
ரமலும் உனனைால முடயுமா?

பகாடப்புல ஒரு பழிவாங்கல இருககிறது.
தானர? என விுனத, த்ான வந்த வழினத
எட்ததுகபகாள, எட்ததுகபகாள,
எலலாவற்னறயும் எட்ததுகபகாள. த்ான
பகாடககக பகாடகக, எனைககு விஷைத விரகு
கூளடககூளட, உனைககு அபபஜதம்.
அந்த மனைநினலயில இருந்ரதன எனிற னவ்ததுக
பகாளளுங்ரகாருன. இ்ததனனை கசப்புககுக
காரணம்? எதற்கு பசாலவுல பதனலனல.
அதனைால நினலனம மாறப்ரபாவுலனல.
அதனைாரலரத பசாலல்த ரதனவயுமிலனல
***
1951 வாககில எங்கள வங்கி பபரத
வங்கிரதாட இனணந்த ரபாது, Retrenchmnet
ரகாளடர ஸ்ரீனவாஸன ரமல விழந்தது. ிபறகு
அவன ிபஸனைஸஸல புகுந்து விடளடான. ஒரு
அச்சுககூளடம் சினனைதாக ஆரம்ிப்ததான.
உ்துரதாகம் அவனனை விடளட ரவனு,

அவனுனளடத த்லல கால்துன துவககமாக
அனமந்துவிடளடது.
சீககிரரம வீட கடட, குரராம்ரபடனளடககுப்
ரபாய விடளடான. எங்கள சந்ுப்புககு
வாயப்புககளும் குனறந்து ரபாயினை.
எப்ரபாரதனும் ரயிலில சந்ு்ததால உணட.
எங்கள தணளடவாுங்கள மான்விடளடனை.
எங்களுககு ஒரு்ததருகபகாரு்ததர் ரத்ரமிலனல.
கணணில பளடவிலனல, மனைுலும் பளடவிலனல.
த்ான உ்துரதாக்துல உழனிற மாற்றம் ஆகி,
அங்கு உழனிற, முனறதாக ஓயுக பபற்ிறச்
பசனனனைககு்த ுரும்ிப ஆச்சு, ஒனபது
வருளடங்கள.
த்ானகு வருளடங்களுககு முன ஒரு கலதாணப்
ப்துரனக வந்தது, ஒரு ப்துரனக
ஆபஸலிருந்து ுருப்பப்படட. வதுககளின

பபதர்கள, அனழப்பவர் பபதர் எலலாரம
புதுசு.
ஆனைால ஊனன்ப் பட்ததரபாதுஎன சரகாதரயும் ரலட எஸ. ஆர்.
ஸ்ரீனவாஸனன இரணளடாவது பு்துரயுமானை
பசுபாககிதவு ரவதானவ,
எஸ. ஆர். ஸ்ரீனவாஸன ரலட எனனனைவிளடப்
ப்தது வதது இனுதவன. எனனை அகரமம்!
ஆனைால அவன தானைா?
கலதாணம் னமலாப்பூரல. த்ான அனளடந்த
ரத்ரம், ம்துதானைச் சாப்பாட முடந்து,
வரரவற்புககு முன, சந்தட சற்ிற ஒயந்த ரத்ரம்.
த்ிறவலாக ஒரு ஸுர, முப்பது வதுருககலாம்.
எுர்ப்படளடாள.

"கலதாணப் பபணணின தாதானரப் பார்கக
முடயுமா?"
"எனரனைாட வாங்ரகா."
சாமான அனறகபகுரல முனறானனைனத
விர்ததுப் பட்துருந்த"அம்மா, உனனனைப் பார்கக தாரரா மாமா
வந்ுருககார்."
-உருவம் எழந்தது. பாவம், அசு.
"தாரது? ஓ!"
முகம் அரவிந்தமாகும் அந்த அற்ப ரத்ர்ததுள
நிகழம் கற்ப கால்ததுககு எனனளடம் வார்்தனத
இலனல.
அப்படரததான இருககிறாள. "எனனைட கீதா?

லா. ச. ரா. னவ்த பதரதவிலலிதா?"
அந்த சந்ரதாஷை ரத்ர்துல ஸ்ரீனவாசனனைப்
பற்ன்த நினனைுக தவிர்கக முடதாது.
ஆனைால கலதாண வீட. கணணிர் சிந்தககூளடாது.
கணணிர் புபுககும் விழிகளில சிரப்புளடன
கீதா!
"மாமா! நங்கள என ஆணட நினறுகககுக
பகாட்தரதரு, படடப் பாவானளட- ப்துரமா
என பபடட அடயில இருககு."
பூமி கிட கிட.
சிந்தா த்ுயில மிதந்து வந்த ஒரு அகல விுககு.
--------------------------

19. மணிகபகாட சதஸ
பமரனைாவில மணிகபகாட எழ்ததாுர்களின
மானலச் சந்ுப்பு பற்ன் இனனும் பகாஞ்சம்
பசாலல ஆனசப்படகிரறன.
ஸ்ரீ சிதம்பர சுப்ிபரமணிதன, சில சமதங்களில,
படளடானரதா, சுணளடரலா, ரவர்ககளடனலரதா
வாங்கிக பகாடப்பார். "அரதா பகாஞ்சம்
எடடனைாற்ரபால உடகார்ந்ுருககாரு, அந்த
மூூ ரபருககும்கூளட," எனிற
சுணளடலகாரனுககு எங்கனுச் சுடடக
காடடவார். ஆளுககு ஒரு அணா, பவங்காதம்,
மாங்காய, ரதங்காய, கடகு தாராுமாக்த
தாளி்தது, த்லபலணபணயப் பனசயுளடன- பஹாு
ருசி. அன்ுகககு உணரவாட த்ாககுககும் சற்ிற
ஈதப்படம்.

இந்த மானலக கூடளட்தனதப் பற்ன்த புலன, எந்த
ுரானஷைக பகாட மூலரமா, பபரத
இளடங்களுககுப் ரபாயவிடளடது. ரவடகனக
பார்கக வருரவார், ரவுக பார்கக வருரவார்,
எனனைதான வாண ரவடகனக இங்கு எனும்
அவாவில வருரவாருமாகக கூடளடம் பபருக
ஆரம்ிப்ததது. ரலசாக த்ாங்கள அனர
டகபகடடகள கவனலப்பளட ஆரம்ிப்தது
விடரளடாம். அந்த, குன்ப்ிபடளட ஏபழடடப் ரபர்
மடடம் அளடங்கித குழவில நிலவித
அந்நிரதானதம், ரபசப்படம் விஷைதங்களின
ஆசாரம்,
தளடங்கலற்ற கரு்ததுப் பரமாறல- சிிறகச் சிிறகப்
பாுககப்பளட ஆரம்ிப்தது விடளடனைரவா?
தாக்தனதக கனலகக அசுரர்கள வருவதுரபால,
பாதகமானை அம்சங்களும் கலந்துபகாளு
முதனறனை. அரசிதல, கக்ஷி, குதர்ககம்,

அத்ாவசிதமானை ரபச்சுககனுப் புகு்து
பானதகனுரத ுருப்ப முதனற கனுகள.
ஆனைால அனவகளுககு இங்கு ரபசப்படளட
விஷைதங்களின தளடங்கள புரதாமல, எடளட
முடதாமல, சுவாரஸதம் குனன்்த தாரம
உுர்ந்து ரபாயினை.
பகாஞ்ச கால்ததுககுச் சில ப்ரமுகப்ரஸனனைங்கள
பங்கு பகாணளடனை. (பபதர்கனு உுர்ககப்
ரபாகிரறன) ளடாகளடர் வி. ராகவன, ஸ்ரீ ரக.
ரசஷைா்தர, ஸ்ரீ ரக. சந்ுரரசகரன, 'றாலி', ஸ்ரீ எஸ.
வி. வி. 'ஹிந்து' ஸ்ரீ ரகுத்ாத அயதர்
(விகரனைச்வரா) அவரவர் பவளியிடம்
கரு்ததுககனுக காடடலும் அவர்கள
பவளியிடம் ரதாரனண- த்ாங்களஇுவலகளின கவனை்தனத ஈர்்ததது.
இருக, தனலதனணரமல தனல, மானல
த்ளடந்தனத்த ுரும்ப எணணிப் பார்கக
முதலனகயில, ஏரதா ஒரு குனறபாட,

பத்ஞ்சீரல, குழந்னதககு முழ்த ரதானசனத
ஓர்துல விணட பகாட்ததால அந்த அுருப்ுஇம்சி்ததது கலப்பளடம். இந்தக கூடளடம் தன
பனழத Size ககு்த ுரும்புமா?
எங்களுனளடத பமுனைப் ிபரார்்ததனனை ரகடக
ரவணடத பசவியில விழந்து விடளடாற்
ரபாலும். இந்த அுகப்பட பங்காுர்கள,
பார்னவதாுர்கள, ரசர்ந்த மாுரரத, விலகியும்
ரபாயினைர். அப்பாட!
'ஹிந்து' ரகுத்ாத அயதர் மடடம் பகாஞ்ச
த்ாடகளுககு வந்து பகாணடருந்தார்.
அவருனளடத முனனனல, ஈடபாட மணிபகாட
குழுகளடன கலனவ இழந்த மாுர எனைககுப்
பளடவிலனல; ஆனைால அந்தச் சின்த உளடலுககுள
எனனை புலனம! எனனை ஆகாசம்!
மணிககணககில, கீரழ இறங்காமரல, சிறனக
அடககாமரல, அங்ரகரத நந்துவார்.

குிறமுன.
மணிகபகாட ஸதஸ, ரவிற முகம் எடகக
ஆரம்ிப்ததது.
ஸ்ரீசிதம்பர சுப்ரமணிதன, த்ாங்கள சற்ிற எடளட
ஒதுககிப் பார்ககும் கூடளடம் உளபளட, வீடடககு
இந்த எழ்துன உபாஸகர்கனு அனழ்தது,
பாதஸம் பச்சடயுளடன விரசஷை சாப்பாட
ரபாடளடார்.
அட்தது க.த்ா.சு. அரதரபால விருந்து னவ்ததார்.
துமிலன விடடல த்னளடபபற்ற எஸ. ரக. சி.
பார்டடயில (ஸவீட, காரம், காிப) ஒரு சம்பவம்
நினனைுகககு வருகிறது.
அவர் ரகடடக பகாணளடபட, வந்ுருந்தவர்
ஒிவபவாருவரும் எழந்து நினிற தங்கள
பபதனரச் பசாலலிக கூடளட்ததுககு

அன்முகப்பட்துக பகாணரளடாம். என முனற
வந்ததும், "என பபதர் லா.ச.ராமாமிருதம்!"
எனிற கூன்விடட, என பககலில உடகார்ந்ுருந்த
துமிலன ஸானரச் சற்ிறப் பபருமித்ததுளடன
பார்்தரதன. த்ான எுர்பார்்தத அனளடதாும்
அவர் கணகளில கூடவது காண அனதவிளடக
குஷிதாக இருந்தது. அப்ரபாது அவர் புதுச்
சிிறகனதகள மடடம் கூடத கனதகரகானவ
மாதம் ஒனிற பவளியிடடக பகாணடருந்தார்.
"ஓரஹாா, இந்த மாஸம் பவளிவந்த
'சுமங்கலதன' எனகிற கனதனத எழுதவர்
நங்களதானைா? பராம்ப த்னறாக இருந்தது. எந்த
பமாழியிலிருந்து தர்ஜமா அலலது பமாழி
பபதர்ப்பு பதரதவிலனல."
பலூன முக்துல பவடககும்விதம் எப்பட?
இது சாககில இரதரபால, மற்பறாரு
சம்பவ்தனதயும் பசாலலி விடகிரறன.

ரமற்கூன்த சம்பவ்ததுககுப் ிபனனைர்தான,
'ஹிந்துஸதான' வாரப் ப்துரனகககு ஒரு கனத
அனுப்ிபயிருந்ரதன. ப்தது, பனனரணட
த்ாடகள கழி்தது அதன விுனத அன்தச்
பசனரறன.
"உங்கனு ஆசிரதர் பார்கக விரும்புகிறார்."
உள அனறயில ஆசிரதர் உடகார்ந்ுருந்தார்.
"உடகாருங்கள. ஹாூம், Yes, Mr.ராமாமிருதம்,
உங்கள கனத 'துறுக' பமாழி பபதர்ப்பா,
தழவலா? Be frank with me you are a young
man. உங்கள கனத original ஆக
இலலாவிடளடாலும் பரவாயிலனல. இிவவுுக
த்னறாக, புதுனமதானை பளடகனகரகாட
அனமந்ுருககும் ஒரு விஷைத்தனத
பவளியிடவதற்கு எனைககு இஷ்ளடம், சந்ரதாஷைம்.
ஆனைால ஒரஜனைனல அகனைாலடஜ் பணணி

விடளடால, த்லலது. ிபனனைால சிககலுககு
வழியிலலாமல பார்்ததுக பகாளு ரவணடம்
அலலவா?"
இது எப்பட! ஆகரவ ஒனிற. உள பபான்னத
அவிகக மனழ்ததுளி ரவணடபமனபது கூளட
இலனல. விரல நன்தபதன்ப்ரப ரபாதும்.
த்ணபரனை, உன பகாழந்னதக காப்பாற்ற
ரவணடமானைால பபாங்கிபதழம் ரராச்தனத
சுரனனை பகடளட அழம்பாக மாற்ன்கபகாணட,
உன முதுகு எலும்னபப் பலப்பட்துக பகாள.
ிபனனைர், ஒரு சமதம், னமலாப்பூரல ஒரு
வீடடல அப்பா எனனை கூடளடம்! இது எனனை
சினமா காக்ஷிதா, கலிதாணமா? இலனல,
மணிகபகாட எழ்ததாுர்கனுச் சந்ுகக
வந்தவர்கள. இவர்களில முககாரல மூூ வீசம்
ரபருககு ரமல, இவர்களுககும் எழ்ததுககும்
வாசகர் எனகிற முனறயிரலனும் சம்பந்தம்
இருககுரமா, சந்ரதகம், வனகதானை தன.

எனபனைனனை படடப் புளடனவகள. விதவிதமானை
பகாணனளடகள, த்னக வரனசகள.
ஒரு அம்மாவின 'ரமக அப்' அலங்காரம்
அரளடதப்பா!- புதுனமப்ிப்ததன: "தார் இவங்க,
மாஸளடர் விடளடலுககு ஸுர பார்டளடா?"
எனறதும், த்ாங்கள குப்பபனிற சிர்ததுவிடட,
சிர்தத காரண்தனத பவளியிளட முடதாமல,
ுருுருபவனை விழி்ததது ஞாபகம் வருகிறது.
இப்ரபா ஒனிற பதளிவாயிருககும். எங்களுககு்த
தன ிபட்ததது. தனககு முனனைாரலரதா,
ிபனனைாரலரதா இலககிதம் எனும் பபதரல
த்ளடந்த கூடளடம் ிபடககவிலனல. இந்தக குற்ற
உணர்வில, த்ாுனளடவில, அந்த்த தனயும்
ிபடககவிலனல.
விருந்துகளும் ஒயந்து ரபாயினை.
எலலாவற்ன்ற்கும் ஒரு முடுக உணரளட!

ுரும்புகம் குன்ப்ிபடளட அந்த ஏழ எடட ரபர்
களடற்கனரயில சந்ுககும் வாயப்புகளும்
குனறந்து ரபாயினை. இரணளடாவது உலக
மஹாாயு்ததம், சுதந்ுரப் ரபாராடளடம், அவரவர்
ப்ரச்னனைகள; ஸதஸ கனலந்து விடளடது.
ஆயினும் என ரபானறவன பத்ஞ்சில அது த்டளட
வினத வீண ரபாகவிலனல. துளிர்கக
ஆரம்ிப்ததுவிடளடது.
ரதாசி்ததுப் பார்ககிரறன. அந்தக களடற்கனரச்
சந்ுப்பு கனலந்தது ரபரழப்ரபா? அதன
காரதம் முடந்தது, லிபயும் முடந்தது எனிறகூளட
எணணிக பகாளுலாம்.
சந்ுரராதத்துல என கனத 'அபூர்வ ராகம்'
அப்ரபாதுதான பவளிதாகியிருந்தது. ிபற்பகல.
எர்ரபாலு பசடட்த பதரு வழிரத ரபாயக
பகாணடருககிரறன. புதுனமப்ிப்ததனும் த்.
ிபச்சமூர்்துயும் ஏரதா அவர்களினளடரத,

சுவாரஸதமாக, முககிதமாகப் ரபசிகபகாணட
எுர்ரத்ாககி வருகிறார்கள.
முடடகபகாளகிறாற்ரபால பத்ருங்கித ிபனதான
அவர்கள கவனைம் என ரமல படடது.
புதுனமப்ிப்ததன, பவடப்பானை அவர் சிரப்னபச்
சிர்ததுவிடட, எனனனை அனண்ததுக
பகாணளடார்.
"ஊம், நங்களும் த்ம்மவரராட ரசர்ந்தாச்சு."
ிபச்சமூர்்து பார்்ததுகபகாணட நிற்கிறார்.
மீனசககும், தாடககும் இனளடரத ஒளிந்து
பகாணளட புனனைனக அவருனளடத மூககு்த
துணட, விழிரதாரச் சுருககங்களில
பவளிப்படகிறது. அவர் பார்னவரத
ஆசீர்வாதம். அிவவுுகதான. ரபாயக
பகாணரளடயிருககிறார்கள. ரபாய விடளடார்கள.
வணட வாஹானைப் ரபாககுவர்ததுககு இலககாக

த்ட்தபதருவில த்ான நிற்பதுகூளட்த பதரதாமல,
த்ட்தபதருவில நிற்கிரறன. பாதம் பூமியில
இலனல.
சங்கப் பலனகதால ஏற்ிறக
பகாளுப்படடவிடரளடன.
* * * ------------------

20. யூகமாலிகா
ஆணளடவரனை! ஆணளடவரனை! அபஸருுககுப்
ிபராதசி்ததம் உணரளடா? ந எப்பட எங்கனு
ஸஹி்ததுக பகாணடருககிறாய? அப்ரபா
உனைகரக ிபராதச்சி்ததம் கினளடதாதா?
ரகடடகபகாணடருககும் உனைகரக
இலலாவிடன, அனதரத பயினிற
பகாணடருககும் த்ாங்கள ஆவபதனனை? பசால,
பசால, பசாலரலன!
உலகினனைப் பனளட்தது, உயிரனனைப் பனளட்தது,
உன லனலா எனிற எங்களுககுப் ரபாு்தது, நயும்
லனலா எனிற நினனை்தது, ஆனைால ந நினனை்ததது
ஒனிற, த்ளடந்தது ரவிற எனிற உனைகரக
ஆகிவிடளடரதா! உன பந்து உனனனைரத
எுர்ரத்ாககி விடளடதும், உனைககு வாயும் ரபாச்சு,

புலும் இலனல. ரமானை்துல மூிழகிவிடளடாய.
உனனனை மீன்தது விுபதனைப் பபதர்
பகாணளடது. அவரவர் வினனைப்பட அவரவர்
விுபதனை மிற கணககும் கணளடது. என
பசாலகிறாய?
அவனைனன் ஒரூுகம் அனசதாது.
-இது ஒரு ஆிறதலா?
சினனைஞ் சிடடக குருவிகூளட அவனுககு்த
பதரதாமல ஆகாத்துனனிற விழவிலனல.
-இது பதமுிற்ததலா?
இனிற பசம்பரு்ததஞ் பசட பசணளடாரவ
மான்விடளடது. இனிற இதன தன உவனக
எனனை? பகாழிப்பு கணனணப் பன்்ததது.
குங்குமப் பபாடடககள. சிவப்ரபன்த விழிகள.

பன்கக மாுாது எடளடா உதரங்களில ரமாஹாச்
சிரப்புகள. கண பதாடட, னகபளட இதலா
முடககுகளிலிருந்து ரமானைக பகாககரப்ிபன
குலுங்கள. "எனனனைப் பார். என அழனகப்பார்.
என அழகில உனைககுப் படளடனத எனைககுப் பாட,
பார். மகிிழ. பதாளடாரத."
பதாளடவிலனல. அப்படரத கிணற்றடயிரலரத
அவனுககு அர்ப்பணம்.
இனனறத பூனஜ மானைஸம்.
இனிற அவள ரபம். பபதர் மானைஸா.
ஒிவபவாரு சம்பவ்துன கழிப்ிபல, தம்ிபட
பவளளி்த தகட அனளட்ததுக பகாணடருககிறது.
உன ிபம்பம் பதரயும் கணணாட. என ிபம்பம்
என அிபன.
மனத பரம்பனரயின நணளட நினனைுகச்

சர்துனனிற பூககள, இதிழகள, மனைங்கள,
நிர்மாலிதங்கள உுர்ந்த வணணம், பசாரந்த
வணணம். இனவதாம் எணணங்கள.
மணிககூணடன ஒளி்ததுாலம் சுற்ன்தபட,
துாலம்படளட இளட்துல அனலகள பவளிச்ச்துல
குளிககினறனை. தூலம் த்கர்ந்ததும், அந்த இளடம்
மீணடம் இருள.
எணணம் மனைனத பவளிச்சமாககுகிறது.
மனைுன இருள கனலகிறது. இருள
ிபரம்மாணளடமானை பாம்பு வாய. அதனுள
எணணங்கள மினமினப் பூச்சிகள.
மனதன அழியும் தனனமதன.
ஆகரவ மனைமும் அழியும் தனனம்தது.
ஆனைால, மனைுன வினுவாய எணணங்கள
அழிவற்றனை. இது அுசதமனிற?

புழவின முதுகு பவட்ததுப் படளடாம் பூச்சி.
வா்தது முடனளடயினனிற அனனைக குஞ்சு.
இங்கு எணணம் எனனகயில, ஞானைம்,
விஞ்ஞானைம், கனல, சமுதாதம், சர்தரம்,
புராணம், இுஹாாசம், அனுமானைம்,
புணணிதம், இ்ததனனையும், இ்ததாுயும்,
இனவகளின எுர் மனறகளும் உள
அளடங்கிதனவ.
அன்தானமயும்.
அன்த அன்த இனனும் அன்தானம.
மானுளட்துன பபாற்காலம் ஏற்பகனைரவ
நிகிழந்தாகி விடளடது.

இலனலரதல, ரவதங்களும், த்ாதங்களும்,
கீதங்களும் இனவகளின ஸாரங்களும் எப்பட?
அந்த ஸூஸருுயின உச்ச்துன
ஸூஸவரங்களின இதகக்துல, இதத்தரதாட
மனைம் இனழந்து, நூற்ற எணண்துன இதிழவிர
பளட்துல அவனனை இரு்துரனைாம்.
ிபறகு அவனனை இழந்ரதாம்.
எணணங்கள முள காளடாகிவிடளடனை.
கணூககுளருரத முள அவனனை
மனறககிறது.
ஆனைால
அவன
இதத த்ந்தனை்ததுளதான இருககிறான.

எலலா பாுப்புகளுககும் அப்பாற்படளடவன,
எனிற அவனனை வர்ததுவிடட, த்ம் சுதத்ல்துல,
த்ம்முனளடத சுகதுககங்கள, லாப த்ஷ்ளடங்களுககு
அவனனைப் பபாிறப்பாககி, அவனனை
அனழப்புல, ிபனனைர் அங்காலயப்புல
அர்்ததம், முனற எனனை? த்ாம் அவனனைப்
பபாிறப்பாககினைாலும், அவன தனலனத
நடடபவனைா?
எந்பதந்த சமதம் எனபனைனனை பசயத, அவன
அன்வான.
அவன தாராமல இருப்பாரனைா? அவன எனனை
ச்துதம் மறந்தவரனைா?
இதுுகம் த்மககு த்ம் சமாதானைம்.
த்ம்ிபகனகயின பலம். ஆணளடவன பல்தனதக
காடடலும் பபரது.

வாககு்த த்ததங்களுககு வாககு்த த்ததமானைவன.
வனரதற்றவன. நிகிழந்து பகாணரளடயிருப்பவன
எனபறலலாம் வர்ணி்ததுகபகாணரளட,
அவனனைப் பூரண ப்ரகனஞயின உனறவிளடம்
எனிற அர்ச்சிகனகயில, அவன எலனலப்
பட்ததப்படகிறான.
ப்ரகனஞககு, தான ப்ரகனஞபதனிற ரதானன்த
அப்ரபாரத, ஆயுசும் ிபறந்தது.
எலனலகள வகு்ததாகிவிடளடனை. சம்பவ்ததுககு
மீடசி கினளடதாது. அதற்கு மிறமுனற
கினளடதாது. ஒிவபவானிறம் அதன ஒரு
முனறயுளடன அது அது சர.
த்ளடந்தனத மீணடம் த்ளட்தத அவனைாலும்
முடதாது.
கற்பு எனபது இதுதாரனைா,

ஒரு தளடனவ
ஒரர தளடனவ
ஒனிற
ஒற்ரற எலலாவற்ன்ன பபருவினனை. ஒரு விு.
இந்த ரத்ாககில எலலாரம ஒனிற, ஒரு தரம்
தான.
ர்தது அற்ற ஒனிற.
ஒனிறககு மீன்த அுகாரமிலனல. நிதாதம்
இலனல. நிது இலனல.
இந்த நிதாதங்கள, நிதுகள, த்ம்ிபகனககள
அனனை்ததும், பூமிபதனும் இந்தக கிரஹா்தரதாட
சர. ிபன்தானை கிரஹாங்களில, உயிரன
வாிழமுனற, வழிமுனற ரகாடபாடகள

எனபனைனனை, எிவபவப்படரதா?
இந்த எணண்துன பத்துல, த்ாம் த்ம்
த்ம்ிபகனகயில பழககப்படளட ஆணளடவன எனும்
எணண்ததுள அனளடககலம் த்ாடவதனன் ரவிற
வழி?
உயிர்்த தாதுவின விஹாாஸ்ததுககு
மக்த அ்ததாக்ஷி ஆணளடவன.
புலி ரவடனளடயில மனதனும் புலியும் ஒனனற
பதானிற ரவடனளட.
இருவரல, ந அலலது த்ான.
இந்த ரவடனளடயில எது ஆணளடவன, எது புலி?
ஆணளடவரனை புலிதா?
எது? த்ான கனளடசிவனர அன்த முடதாது.

அன்ந்ததும் பசாலல முடதாது.
***
ஆணளடவன ரவடனளடயில, அவனுககும்
ரவடனளடயின பலா பலனகளுககும்
சம்பந்தமிலனல.
ஆனைால ரவடனளடதாடம் முனறபதனனைரவா
இதுதான- எனிற மனைம் பசாலகிறது.
சிந்தாத்ுயில மூிழகியும் மிதந்தும் வந்த உுரப்
பூககள. இதிழகள, நிர்மாலிதங்கள, மணங்கள.
--------------------------

21. டரிபளஸ
கணணனும் த்ானும் அரசாக த்கரலிருந்து வளட
பழனககு னசககிளில ரபாயக
பகாணடருந்ரதாம். ளடிபளஸ. ஸதூிபயிலிருந்து
வளடபழனககு ்தரு ஒரர சானல. ஆனைால
கணணன எனனைரவா, மளடககி, ுருப்ிப,
குிறககு்த பதருுககளில நனழந்து பசனறான.
டராஃிபக ரவனுதாம். த்ான த்ம்பவிலனல.
இனனறககு அவன மூட இப்பட எனிற
னவ்ததுக பகாளு ரவணடததுதான.
னசககிள பவணனணயில வழககிகபகாணட
ரபாயிற்ிற. பசனற பானத பவணணதாக
இலனல. ரமட பளும், கரட முரட. ஆனைால
கணணனளடம் வணட, வதலின விலலாகப்
ரபசிற்ிற.

"கணணா, ந னசககிளில Ace தான. பராம்ப
த்ாுாகச் பசாலல ரவணடபமனன்ருந்ரதன."
அவன ஒனிறம் பூர்ததுப் ரபாகவிலனல.
'உங்களுககு னசககினுப் பற்ன் ஒனிறம்
பதரதாது'. வாஸதவம், ஆனைால, சுடடக
காடடதது ிபடககவிலனல. ஆனைால, னபதனகள
வதது ஏன்கபகாணட வருகிறார்கள.
சடபளடனை வாயவிடடச் சிர்ததான. "அப்பா,
நினனைப்பு வரது உங்களுககு னசககிளில
பாலனஸ கினளடதாது, இலனலதா?
ஏிறவதற்காக, இளடது பககம் ப்ுாடபாரம்,
ரமட, ஒரு கலனலரதனும் ரதடணட
ரபாரவரு!
த்ாங்கள மூவரும் சிரப்ரபாம். ஹார பசாலவான.
"ரளடய கணணா, உன அப்பா இப்படரத பாு
தூரம் ஏற இளடம் ரதடககிடட, னசககினு்த

தளளிக கிடடப் ரபாயிடவாரு மிச்சப் பாுககு
டராஃிபக பகடிபட. அதுககும் தளளிககிடரளட
ரபாயிடவாரு ஆபஸும் வந்துடம்."
ரராசப்படடப் ிபரரதாசனைம்? ஆனைால இவனகள
எனனை பழி தர்்ததுக பகாளகிறானகள?
'நதான எனனனையும் ரசர்்தது னவ்தது த்னறாக
ஓடடகிறாரத!" எனரறன.
"எனனைப்பா, ஒரு த்ாுா, இரணட த்ாுா? அம்மா
வயிற்ிறள சிசுவா, கானல உனதககிறரபாரத,
னசககிள மிுயிலதான."
கணணனும் கனத எழதுகிறான.
"த்ான தான பசானரனைரனை, ந Ace."
"அப்படச் பசாலவதற்கிலனல. ஹாரககு
அப்புறம் தான த்ான."

"அப்படதா?" ஹார, கணணன, த்ாகராஜன,
பளளி த்ாளிலிருந்ரத ஒரு ஜமா. இனனும் ஜமா.
"ஒரு சம்பவம் நினனைுகககு வரது,
பசாலலடடமா ?"
அவன என புலுககுக கா்துருககவிலனல.
அப்ரபாது மூணாவது ஃபாரம் த்ான. த்ான
எனனை, த்ாங்கள. ரமற்கு மாம்பலம் பளளி. ஒரு
சனககிழனம வாளடனக னசககிள
எட்ததுகபகாணட சினமா ரபாரனைாம்.
மாடடன, னசதாப்ரபடனளட நூர்ஜஹாான.
டரிபளஸ. த்ான னசககிள Bar, ஹார மிுச்சான,
த்ாகராஜன ிபனனைால carrier. ரஷைா முடஞ்சு
ுரும்ிப வரராம்.
வா்துதார் பளடம், டஷைூ, டஷைூ. உளடம்ிபரல,
மனைசிரல, பளடம் ஊன்ப்ரபாய ஒரர

குஷியிலிருந்ரதாம். ஒரு சினமா பமடனளட,
ரகாரஸஸா முப்பது குரலில பாடணட-த்ாங்கள
னசககிளில இலனல- பனச்சிறககில Ski
வினுதாடக பகாணடருந்ரதாம்.
வழியில ஒரு டீ கனளட வந்தது. பவளியில
ரபாடளட பபஞ்சில உடகார்ந்தபட, ஒரு சிவப்பு்த
தனலப்பா 'டீ' குடச்சிணடருந்தது. எங்கனுப்
பார்்தது விடளடது.
ளடிபளரஸ அப்ரபா சடளடப்பட குற்றம்.
சடபளடனை்த ுரும்ிப மனறவதற்ரகா,
இறங்குவதற்ரகா சந்து கூளட இருந்தது. ஆனைால
த்ாங்குா இறங்குரவாம்? எங்களுள புகுந்து
பகாணடருப்பது தார்? அந்தப் பபஞ்னச
உராயந்தாற் ரபாரலரத நந்ுக பகாணட
ரபாரனைாம். ரபாற ரபாககில ஹார,
ரபாலனசுககாரனுககு "ளடாடளடா!" அடச்சான.
த்ானதான பசானரனைரனை. மூனிற ஹீரராககள

ஒரர கதாத்ாதகினத த்ந்தவனை்துல ஒடப்ிபடச்சு
வினுதாளடரறாம். பரணடரபர் பாடனைால
டூதட. மூூரபர் பாடனைால, அதுககு எனனை
அப்பா வார்்தனத?
Dream sequence இலிருந்து முரடட்ததனைமாகச்
சுத நினனைுகககுக பகாணட வரப்படரளடாம்.
"ரளடய ! நிலலுங்களடா !"
ுருப்ிபப் பார்்ததால, னசககிளில துர்துணட
வரான.
ஹார, சும்மா, ஸபனளட வாரனைான.
ரபாலனஸகாரன ிபனனைால புளளிதாகிவிடளடான.
ஆனைால அது எனனை மந்ுர வாதரமா,
எங்களுககு முனனைால, பககவாடடல, இரணட
சந்துகளிலிருந்து, னசககிளில இரணட காவல
புலிகள எுர்ப்படட, குிறகரக பவடட,
எங்கனு மளடககி விடளடனை. இவங்க எங்கிருந்து,

எப்பட?...
துர்துதவனும் வந்து ரசர்ந்தான.
"வாங்க, ஸரளடஷைனுககுப் ரபாரவாம். ஏம்பா,
நங்க பளளியிரல படககிிறங்குா, ஸர்ககலில
ரவனல பார்ககிிறங்குா? ரகஸ
புவாகிவிடளடது. னசககிளும் ிபடங்கப்படளடது.
"பசாலலிடரளடன. தப்புப் ரபர் தப்பு விலாசம்
தந்தங்க இதுககுரமல தணளடா. ுங்கள கிழனம,
னசதாப்ரபடனளட ரகார்டடல 'ளடா'ணூ 9
மணிககு ஆஜர். இது குாஸ-ககு கட' அடககிற
மாுரயிலனல. ரகார்ட. ஞாபகமிருககடடம்."
னசககிள கனளடககாரனுககுச் பசாலலிககலாம்.
பதரஞ்சவனதான. த்ாள முழககரவ hire
அப்ரபா ஒரு ரபாயதான. அவசரமா மூூ குதர்
கணககு ரத்ாட வாங்கடளடா பவளியில
நிககூம்னு வீடடல பசாலலிககலாம்.

ஆனைால ரகார்டடல தடடடவாரனை! உளரு
தளளிடளடானனைா? நினனைககரவ பதமாயிருகரக!
மீடக தார் வருவா? த்ளடந்தனத வீடடல
பசாலலரவ பதனிபலனல. எனனை கினளடககும்னு
பதரயும். எனனைதான பசயரவாம்? பதரு
முனனைப் ிபளனுதாருககு்த ரதாப்புககரணம்
ரபாடட, தப்புக ரகடடணட, தப்ிபகக
வழிகாடளடச் பசாலல, அதுகரக கற்பூரம்
பகாளு்ததக கால ரபாரதனும் ரவூரம!
அஞ்சு னபசாுகககு இங்ரக வழியிலரல.
அனன ராுகககு, ஞாயிற்ிறககிழனம பூரா,
த்ாங்கள மூவரும் எங்களுககுள சனப கூடடக
குனமந்தும், வழி பதனபளடவிலனல. இரதா
ுங்களும் விடந்துவிடளடது. ிபளனுதார்
னகவிடடவிடளடார். அம்மா, முப்பா்ததம்மா
நரத கு, ஊஹாாம் னதரதம் பகாடககவிலனல.
பதம், எச்சில முழங்க முடதலரல.

'ஸபபஷைல குாஸ'னு பசாலலிடடக கிும்பு
முன, கனளடசி முனறதாக அணணன, தம்ிபமார்,
தங்கச்சினதப் பார்்ததுக பகாணரளடன. அம்மா,
அம்மா, மிறபடயும் எப்பரவா ?
எங்களுககது முனனைாரலரத 249 கா்ததுக
பகாண டருந்தான.
"பமா்ததம் மூூ நிமிஷைம் தான.
மாஜஸடரரடரளடாட வாதம் பணணாதங்க.
ரகடளட ரகளவிககு உளடரனை ஒப்புககிடங்க
பதரயுதா?"
தனலனத ஆடடரனைாம். ஹாரககுக கண
துளும்ிபற்ிற. அவனனைக ரகடளடால, எனனனைச்
பசாலவான. த்ாகராஜன முக்தனத்த ுருப்ிபக
பகாணடருந்தான. அவன எப்புகரம
அழ்ததம்தான. பமா்தத்துல எங்கள வதுன
இதற்னக்த தனனம தனல காடளட
ஆரம்ிப்ததுவிடளடது. பவளிரத ஜகினைா. உளரு

ிபசுிபசு"Order! Order! எலரலாரும் எழந்து
நிலலுங்கள!"
சிம்மாசனை்துல அமர்ந்தவர் முக்தனதப்
பார்்தததும், மூவருககுரம வயிற்ன்ல புளினதக
கனர்ததது. இவர் எங்ரக இங்கு வந்தார்? இவர்
த்ம் பதருக ரகாடயில இருப்பவர்னைா? ரவனல
ரத்ரம் ரபாக, மிச்ச்ததுககு ஹாானைரர
மாஜஸடரரட ரவறதா? ஐனதரதா! த்ாங்கள
ுரும்ிப, வீடனளடப் பார்்தத மாுரதான!
க்ததரககாயககுக காலும் னகயும் முனு்தத
மாுர, கடனளட குடனளடதா, தன குடனளடககு ஈட
பசயத, ரஜ.ிபயில சாவிக பகா்தனதக
குலுககிதபட எகின் எகின் த்ளடந்து பசலனகயில,
எ்ததனனை முனற, குளுா குளுா ரகாழி
முடனளட, குளுன ிபளனு வா்தது முடனளட!
எனிற க்துயிருககிரறாம்! ஓபராரு சமதம் பதரு

முனனையில நினிற, எங்கனு்த ுரும்ிபப்
பார்ப்பார். பார்ககடடரம! இப்ரபா வடடயும்
முதலுமா எங்கனுப் பார்்தது விடவார்.
எங்கள பபதர்கனுக கூவ ஆரம்ிப்தததுரம,
எழந்து ரபாய எுரல நினரறாம்.
"டரிபளஸ ரபானங்குா?"
‘ரபாரனைாம்."
"ரபா பவச்சிருககீங்குா?"
தனலனத ஆடடரனைாம். பமயதாரவ, வானத
அனளடந்துவிடளடது. ஆனைால ரதம்பல சப்தம்,
தாரு?
"ஹாூம். இனரமல பசயதாுங்க ஆலனரட.
பவளியிரல னரடளடர்கிடரளட சீடட வாங்கிடட
ஸரளடஷைனுககுப் ரபாய னசககினு விடதனல

வாங்கிககங்க".
கனைவா? த்னைவா?? நிமிணடப்
பார்்ததுகபகாளுக கூளட வழியிலனல.
"இறங்குங்க. பத்கஸட!"
பவளியில 249 கா்ததுக பகாணடருந்தான.
"பரவாயிலனல, அுர்ஷ்ளடசாலிங்கதான. குணட
மிுகா உங்கனு எப்பட சும்மா விடளடாரு
இனதரத தனதா ஒரு சிங்கிள டீ ரமரல
ரதாசிகக ரவணடத சமாச்சாரம்."
அவன ரகடபது எங்களுககு்த
பதரதவிலனலதா? ஆனைால ஓடளடாணடதா
நிககரறாரம!
"பரவாயிலரல தம்ிபங்குா, குனனப்
ரபாயிளடாுங்க, சினனைப் னபதனக, படககிற

பசங்கனனு அனனககு சும்மாரவ
விடடருப்ரபன. ஆனைால உங்களில எவன?
'ளடாடளடா' காடடனைதும் ரராஷைம் பபாங்கிச்சு,
டபார்டபமணளடா, கிளளுககீனரதா?"
"ஸார், ஸார்-" ஒற்னற விரனல வினைதமாக
நடடக பகாணட, இது த்ான.
"எனனை தம்ிப" எணணாரலரத அவனனை
அனழ்தது, 'ஸானர' எங்கு கணளடான.
"நங்கள இிவவுுக த்லலவர்னு எங்களுககு்த
பதரதாது. இனரமல இப்படச்
பசயதமாடரளடாம். ச்ததமா!"
முதுனக்த தடடக பகாட்ததான. "பரவாயிலரல
தம்ிப! எலலாரம த்ளடககறதுதான. இலலாடட,
டபார்டபமணட ிபனழககறபதப்பட?"
"ஸார், த்ாங்கள ஸரளடஷைனுககுப் ரபாய

வணடனத மீடடணட, பளளிககூளடம் ரபாயச்
ரசர்றதுககுளரு பராம்ப ரலட ஆயிடம்."
"சாதங்காலம் மீடடககங்க. அவசரமிலரல."
"இலனல, இப்பரவ மீடடணடதான
ரபாவூம். எங்களுககு ரவிற வழியிலரல.
ஸார், ஒரு ரகபவஸட, அவன கணகளில
வினைாககுன் ரமலும் கீழமாகக குு்ததது.
"டரிபளஸுககு..." அந்த ஒரு பசகபகணட
ுனகப்ிபல என அர்்ததம் ரதாயந்ததும், ஆனுப்
ிபடங்கிணட ஒரு சிரப்பு வந்தது பாருங்ரகாத்ாங்கள ிபய்ததுக பகாணரளடாம்.
சிரப்ரப சம்மதம் தவிர, எங்கள
பஹாடமிஸடபரஸ ஒரு முழி முழிச்சாளனைா,
அந்தக கிலிககு த்ாங்கள 249 எனனை 249, 378,
875 எலலாரம சமாளிகக்த ததார்.

"அடபவஞ்சர் எப்பட? அப்பா, ஒணூ. இுல
அப்பாககளுககு ஒரு நுயிருககிறது.
ிபளனுகளிளடம் எப்புகம் இருககிறபடதா ப்தது
ரபாயகரகனும் குனறதாமல பகாடகக
பவககூம். எனனை பசாலரறள?"
த்ான பசாலல எனனை இருககிறது?
இது இனுஞர் ஆணட.
--------------------------

22. சாகஷி : கற்பூரம்

அப்ரபாது எனைககு வதது ஆிற இருககலாம்.
ராதப்ரபடனளடயில மு்தது முதலி்த பதருவில
குடயிருந்ரதாம்.
எுர் வீடடப் ிபன கடடல, ஒரு தச்சனைார்
குடம்பம். ிபனகடட பபரத கடட. அுல
குடம்பமும் பபரத குடம்பம். அப்பா தச்சனைார்,
அம்மா தச்சனைார், மூனிற ிபளனுகள தச்சனைார்அவர்கள சம்சாரம். பபரதவர்
வாடளடசாடளடமாக, வணட விழியும் கிருதா
மீனசயுமாயப் ிபனனைால த்ான பார்்தத சினமா
வீரபாணடத கடளடபபாம்மன மாுர கம்பரமாக
அகனற பத்ற்ன்னத அனரப் பங்குககு ரமல
அனளடந்த பதனகனல த்ாமம்.

வீடடனுளருரத முற்ற்துல தகரக பகாடளடனக
ரபாடட அதுதான படளடனற. மூனிற
மகனகனு்த தவிர இரணட சினனைப் னபதனகள
ரவனல பசயதார்கள. இவர்களுனளடத உற்ப்து
அரனைகமாகக குழந்னதகளின வினுதாடடச்
சாமான, சனமதலனறப் பணளடங்களபபாம்னம
வணட, பசாப்புகள மரப்பாச்சி, உப்பு மரனவ,
அரவாமனண, துருவலகாய, ம்தது, மனனை,
ஸடல, இ்ததாு, பபரத சாமானகளில
இறங்குகிற மாுர அவர்களிளடம் சாதனைங்கள
இலனல. பணணுகம் பதரயுரமா பதரதாரதா?
இங்கு த்ான எப்படச் ரசர்ந்ரதன? எுர்
வீடதாரனை! ிபனகடடககு அடககட ரபாய
ரவடகனக பார்்ததுக பகாணடருப்ரபன.
இபதலலாம் எப்படச் பசயதறது? எனிற
அவர்கனு்த பதாணப்புரவன. அணணாஅப்பானவ அணணாபவனிறதான
அனழப்ரபாம் அணணாுகம் தச்சரும் ஒருத்ாள

அுவுாுகனகயில, 'னபதன உங்கள
பதாழிலில அககனற காடடகிறான; சும்மா
உங்களிளடம் வந்துரபாயக
பகாணடருககடடமா?' எனிற ரகடட, அவரும்
உளடரனைரத சம்மு்ததார். த்ான பளளிககூளடம்
இனனும் ரசரவிலனல. வீடடரலரத பசாலலிக
பகாட்தது எழதப் படகக்த பதரயும்.
ஐதர் வீடடப் னபதன படளடனறயில ரவனல
பசயவுல அவர்களுககும் பபருனம.
("பவளனுககாரன ரதா்ததான, எனனை நிறம்
பா்துதா' எனைககு ஒரு இளட்ததுககு
ரவனுதாகப் ரபாய, ரவனுதாக்த ுரும்ிப
வருவதாக ஒரு ஒழங்கு படபடடரம! ிபன
எனனை, தச்சு்த பதாழிலா என ிபனழப்பாக
இருககப்ரபாகிறது? ஏரதா பபாழது ரபாககு.
தா்ததா படளடனறயில உடகார்ந்து நிரந்தரமாக
ரவனல பசயதமாடளடார். ஏன பசயதனும்?
ரமல பார்னவ பார்ப்பார். தப்பு்த ுரு்ததுவார்.

ச்ததம் ரபாடவார். ரகாப்துல, கலதாணமானை
தன னபதனகனுச் சில சமதங்களில னகமிஞ்ச
அஞ்சமாடளடார். படளடனறயிரலரத ஒரு ஒரமாக
ஒரு குடட விமானை்துல எழந்தருுப்
பணணியிருககும் பபருமாளுககுப் பூனஜ
பசயவார். சினனை விகரகங்கள. அவருனளடத
தா்ததா த்ாளிலிருந்து இருககிறதாம். இரணட
பககங்களிலும் ரதவிகள. சாப்பாட முடந்ததும்
பகாஞ்ச த்ாழினக கடனளடக குரலில துுகள
பாடக பகாணடருப்பார். ுடீபரனை்த
ரதா்துரங்கள அளடங்கி, குறடனளட
படளடனறனத்த துரககும்.
இவர்கள உற்ப்துனத விற்பனனை பசயதக கனளட
பதனிற ஒனிற எங்ரகா னவ்துருந்தார்கள.
எனறாலும், அது ஒழங்காக ரவனல பசயத
மாுர்த பதரதவிலனல. ஆங்காங்ரக
ரகாயிலகளில த்ளடககும் ிபரம்ரமாற்சவங்களில
அவர்கள விர்தத கனளடனதரத
த்ம்ிபயிருந்தார்கள. கபாலி ரகாயில,

பார்்ததசாரு ரகாயில, கந்தசாமி ரகாயில தவிர,
ஒரு ஐந்தாிற னமல வடளடார்துல, படளடண்துல
அவர்களுககு்த பதரந்தபட பவிவரவிற
மாதங்களில ிபரம்ரமாற்சவம் த்னளடபபிறம்
ரகாயிலகள இருந்தனை. இருக எப்படயும், மிச்ச
சரககுளடனும், வசலுளடனும் வீட ுரும்ிப
விடவார்கள. முற்பகல ரவனுககுப்
னபதனகள படளடனறயில இருப்பார்கள.
ிபற்பகலில விதாபார்தனதக கவனப்பார்கள.
மானல விுககு னவககும் ரத்ர்ததுககு, அலலது
இருக வீட ுரும்ிபததும் விற்பனனை்த
பதானகனத அப்பாவிளடம் ஒப்புவிப்பார்கள.
அவர் பவகு ஜாககிரனததாக எணணி, உளரு
அலமாரயில பூடட னவ்ததுக பகாளவார்.
அனறாளடச் பசலுகககு, அரசியிலிருந்து
எணபணய வனர, அவருககும் பாடடககும்
ஆயிரம் தர்ககங்களுககினளடரத
அலமாரயிலிருந்து வழங்குவார். கனளட

கணணிககுப் ரபாவபதலலாம் பாடடதான.
ஆடசி, இனனறத பானஷையில, இரும்புக
கரம்தான. ஐதாுகககு த்ளடந்தது, இதுுகம்
இனனறத பானஷை தான.
பவளளிககிழனமதனிற மானல பபருமாளுககு
விரசஷை பூனஜ, ரதங்காய, சீப்புப் பழம்,
பபாரகளடனல நிரவதனைம். படளடனறயில
ரவனல பசயரவாருககுப் படடவாளடா,
னபதனகளுககுக னகச் பசலுகககு்த தலா
இரணளடனைா. எனைககுக கினளடதாது. காசு வாங்கக
கூளடாதுனனு ஆ்துல உ்ததருக. பபாரகளடனல
ரபானைாப் ரபாறது. பகாட்ததா வாங்கிகரகா
நரத பமாகக ரவணளடாம். உன தம்ிபகளுககும்
பகாட.
இங்ரக த்ான எனனை ரவனல பசயரதனனு
தாரும் ரகடகமாடரளடங்கறாரு! சர, த்ாரனை
பசாலரறன.

கானலயில எழந்து காப்ிப குட்ததுவிடட,
படளடனறககு வந்துவிடரவன. சுவரல
எலரலானரயும்ரபால ஆணியில பசாககானத
மாடடவிடடச் சககரம் பவடடரவன.
அதாவது, ஒரு பமலலிசுப் பலனகயில ஒரு
வடளடம் பபனசிலால ரபாடடக
பகாட்ததுவிடளடார். அந்தக ரகாடட ரமரலரத
விும்ிபனை மாுர உளிதால பசதுககிக
பகாணரளட ரபாகூம், பவடடக
பகாணடருகனகயிரலரத விணடரபாகும்.
ரபாவடடம், இனபனைாணூ பவடட.
உளி ிபட்தது, அதனரமல பகாடளடாப்புளிதால
தடடவுல கணடப்பாக்த தனக குஷிதான.
பளடாக பளடாக, பலாட பலாட- இதுதான என
ரவனல.
அரனைகமாக, பகாலலன படளடனறயில ஈககு
எனனை ரவனல எனகிற மாுரதான.

இது தச்சன படளடனற. ஆனைால பலன எனனைரவா
ஒணூதான.
அபூர்வமாக, ஒனிற பூரா வடளடம்
கணடவிடளடால எனனனைக கடடப் ிபடகக
முடதாது.
("மூஞ்சியிரல பசழப்பு எப்பட ஏிறது
பார்்துதா?")
அனனககுக கனைாுகரல த்ான பவடடனை சககரம்,
மாடட வணட சககரம் பபரசுககு. அதன
சிரங்குப் பபாருககு விளிம்புளடன வந்து
கிிறகிிறனனு சுற்ிறம்.
த்ான பவடடனை சககரம். விஷ்ூ சககரம்.
ஒரு த்ாள.

கானல. அப்ரபாதுதான படளடனறயில
கூடயிருககிரறாம்.
அனற உளளிருந்து பபரதவர் பவளிப்படளடார்
எனபனைனனைரவா வாயில வந்தபட
ிபதற்ன்கபகாணட. அம்மா! அந்த மாுரக
ரகாப்தனத த்ான பார்்ததுலனல
உளடம்பபலலாம் ஆடகிறது. ரவடட அவிிழந்து
ரபானைது பதரதவிலனல. அவனரப் ிபடகக
முதனிற, முடதாமல பாடட அவர் ரதாளில
பதாங்குகிறாள. வாயில துனர தளளுகிறது.
எனனை ஆச்சு? எனனை த்ளடந்தது?
எங்களுககுளருரத கிசுகிசுவில, படப்படதாக
என குழந்னத அன்ுகககுப் புரந்தவனர, ரத்ற்ிற
எணணி, அலமாரயில பூடட னவ்தத பண்துல,
ப்தது ரபானதக காரணாமாம்.
"பூ!" தாரரனும் உதடனளடப் ிபதுககரறுா?

அப்ரபா, புகன புனமூனிற ரபாயககு
வி்ததது. இப்ரபா வினல ர.2000அந்த்ானுத ப்தது ரபாய பாயந்த
ரவக்தனதயும், வீச்னசயும் இனதவிளட
ருசுப்பட்தத எனைககு்த ரதனவ யிலனல. ரமரல
ரபாகிரறன.
பபரதவர் புதல வீசுகிறார். சாமானகள
உருளகினறனை. மகனகள ரமல தன்த தனதாகப்
பாயகினறார்.
"இருங்க னத்னைா! பபாிறங்க னத்னைா
சாந்தமாுகங்க னத்னைா!" மூ்ததவன
பகஞ்சுகிறான. "ததுக பசயது ரகடடககங்க!
நங்க எணணி பவககறதுரல கணககுப் ிபரணட
ரபாயிருககலாமா? இலரல, உங்கள
குன்ப்ரபடரல கூடளடல கழி்ததலரல-"

"எனனைளடா ரபமான, எனைககுக கணககு
பசாலலி்த தரவா வரர!" ரத்ாடனளட்த தூககி
அவன முக்துல சுழற்ன் அட்ததார். "ஒரு ப்தது
ரபா ரத்ாடடளடா!
ரத்்துககு ரவா சிலலனரரதாட ிபஸகட
ளடப்ிபயிரல பவச்சிருகரகன, இனனக
கானலயிரல காணம்னைா, எனைககுப் பாளடம்
படகக வராரனை! அந்த ரத்ாடடரல, ராஜா
தனலயிரல மச்சம் மாுர ஏரதா துரு இருந்தது.
சுரணடப் பார்்தரதன வரலரல. சர, த்ானுககுப்
பார்்ததுககலாம்னு விடடடரளடன. எனனைளடா,
எனைககுக காதா கு்ததரற! கடககன பதாங்குது
பார்்துதா?"
இனனும் எனபனைனனைரவா புதுசு புதுசா அர்்ததம்
புரதாத வார்்தனதகள. இப்ரபா புரகிறது.
ஆனைால பசாலவதற்கிலனல.
விசாரனண, வீடடப் பபணடனரயும்,

ிபளனுகனுயும், கூடளடாயும், தன்த
தனதாகுகம், உளரு கூப்ிபடடம்
படளடனறயிலுமாக த்ளடககிறது.
"ரத்்துககு மறுதா அலமாரக கதுகரலரத
சாவி நினனுரபாச்சு. இருந்தால எனனை? இது
குடம்பமா, குட்ததனைமா? இபதனனைளடா வீட!
எ்துன த்ாுா, இந்த சமத்ததுககு எவனளடா
கா்துருந்தான? எனனைால பஜரககரவ
முடதலலிரத!"
இருப்புக பகாளுாமல அங்குமிங்குமாக
அனலகிறார்; ுனக்தது நிற்கிறார். கணகளில
காங்னக அடககிறது. மனதன மான்விடளடான.
பபருமாளுககுப் பூனஜ த்ளடககவிலனல சாமி
வாயில மண. ஏன, வீடடல எலலார் வாயிலுரம
அதுதான. அடப்பு ஒழங்காகப் புனதந்தரதா?
அனனறத வயிிற அலும்பலுககுப் பணம் ரகடக
தாருககு்த னதரதம் இருககு?

மத தானனை, பத்ருங்கரவ பதமாயிருகரக!
குளிககக கூளட இலனல.
இ்ததனனை த்ாழிககு இடலிககனளட
த்ளடந்துபகாணடருககும். சடடன, சாம்பார்,
சர்ககனரயுளடன குழந்னதகள கணளடபட
வாரயினற்ததுக பகாணட.
இருககிற ஒனிற அனர அரசினத்த ுரடடப்
பபாங்கி, நராகார்தனதக கலககி- அது
ஆணகளுககு ஆச்சு. பபணகள?
பாடட அவரளடம் இரு னககளிலும்
பதபகுயுளடன ஏந்ுக பகாணர்ந்த தம்ுனர
அப்படரத தடட வீசி அட்ததார்.
படளடனறயிலதான எனனை ரவனல த்ளடககும்?
ரபசரவ அஞ்சிரனைாம்.
ம்துதானைச் சாப்பாடடககு த்ான ரபாய்த

ுரும்ிப வந்தரபாது, அவர்
விமானை்ததுகபகுரர, கணனண மூடத
வணணம், நிமிர்ந்த முதுகுளடன அனசவற்ிற
உடகார்ந்ுருந்தார்.
மணி பரணட, மூூ, த்ாலு, அஞ்சு- அப்படரத
தூங்கிப்ரபாயிடளடாரா? தூங்க முடயுரமா?
ஐந்தனர, ஆிற மணி வாககில, கனலந்தார். ஏரதா
முடுகககு வந்தாற் ரபால முக்துல ஒரு
பதளிுக.
ிபளனுகனு விளி்ததார். எுரர வந்து
நினறனைர்.
"துடனளட நங்க எடககலரல இலலிதா?"
மூவரும் ரசர்ந்தாற்ரபால தனலனத ஆடடனைர்.
"சர, பபருமாளுககுக கற்பூரம் பகாளு்து

ச்துதம் பசயது அனணயுங்க."
மூவரும் ஒருவனரபதாருவர் பார்்ததுக
பகாணளடனைர். மூவருககும் முகம் ஒரர
மாுரதாக பவளின் விடளடது.
"த்ான பசயதற மாுரரத பசயதூம்.
ருகமிணி, கு்தது விுகனக ஏ்தது."
விுகனக ஏற்ிறனகயில, கிழவிககுக னக
த்டங்கிற்ிற. சுளடர் குு்தபதழந்தது. த்ாங்கள
னபதனகள பார்்ததுக பகாணட நினரறாம்.
பபரதவர், கற்பூர ளடப்பாவிலிருந்து கணிசமானை
ஒரு கடடபதட்தது, பபருமாளுககு எுரர
னவ்தது ஏற்ன்னைார்.
"அலமாரயிலிருந்து ச்துதமா, த்ான ரபாய
எடககலரல!" எனிற உரககக க்துக னகனதப்
படபளடனிற தடடனைார். கற்பூரம் அவிந்து

விகரஹாம் பபாடபளடனை விழந்தது. எட்தது
நிமிர்்துனைார்.
"உம், பாணடரங்கா- ஆகடடம்!"
படபளடனை்த தடட, பபருமாள குப்புறக
கவிிழந்ததும், எனைககுப் பத்துல அனர நிஜார்
த்னனைந்துவிடளடது.
"விஜத ரங்கா! அட்ததது," பட பகீர்"ரங்கத்ாதா!"
முடந்தது.
பபரதவர், அங்ரகரத இனழப்புளி பபஞ்சில,
இடப்பு ரவடடனத முகம்வனர இழ்ததுப்
ரபார்்துகபகாணட கானல நடட விடளடார்.
"ரபாங்களடா ரபாங்க. இங்ரக எனனை ரவடகனக

பார்்ததுகிடட! இனனககு இனரமல ரவனல
கினளடதாது."
அனன்ருக படககும்வனர, ரா்துர, வீடடல
எனைககு இரத ரபச்சு்ததான. அம்மா எனைககு
விபூு இடளடாள.
மிறத்ாள கானல, படளடனறககுக கிும்ப,
பசாககானத்த தனலரமல
மாடடகபகாளனகயில ரஜிபயிலிருந்து ஏரதா
பறந்து விழந்தது. அனதப் பார்்தததும் எனைககுப்
பதமாப்ரபாச்சு,
"அணணா! அணணா!" அலன்ரனைன. அணணா
வந்தார். ஒரு பத்ாடயில
புரந்துபகாணடவிடளடார். என னகனதப்
ிபட்ததுக பகாணளடார்.
"பதப்பளடாரத. த்ானும் வரரன."

பபரதவர் தனதாக இருந்தார். எங்கனுக
கணளடதும் எழந்து நினிற வரரவற்ிற எுரர
அமரச் பசானனைார்.
அணணா அவரளடம் னகனத நடடனைார்.
ரத்ாடனளடப் ிபர்தது, இரு னககளிலும்
ிபட்ததுகபகாணட, பவகுரத்ரம் அனதரத
பவன்்ததுக பகாணடருந்தார். ிபறகு- "த்ான
குழந்னதனதச் சந்ரதகிககிரறனனு
நினனைககிிறங்குா?"
"த்ாதககர்வாள, இந்தக ரகளவிககு த்ான எனனை
புல பசாலல முடயும்? ரத்ாடட
பகடடப்ரபானைது. உங்கள குடம்பச் பசாந்த
விஷைதம். அது அகப்படளடது என னபதன
பசாககாயப் னபயில. அவரவர் மனைசு
அவரவருனளடதது. உளரு புகுந்தா பார்கக
முடயும்? இந்த சந்ரதகம் இருகரக, இது
ராமாதண கால்துலிருந்ரத ரவனல

பசயகிறது."
மிறபடயும் பமுனைம்.
அவர் விழிகளிலிருந்து பரணட பபரத துளிகள
புறப்படட வழிந்து, ரமாவாயில உுர்ந்தனை.
"சாமி, எட்ததரதாட அலலாமல ஒரு குழந்னத
பழி ஆவடடம்னு அதன ரமரல சுமககற
அுுகககு இந்த வீடடரல கலி தனதா
மு்துப்ரபாச்சு, த்ஷ்ளடம் எனைககுப் பபரசு
இலரல. துரராகம்தான தாங்க முடதலரல. சர,
ரபாய வாங்க."
அனிற த்ான படளடனறககுப் ரபாகலரல.
அனன்லிருந்ரத ரபாகலரல.
அனிற மானல, எுர்வீடட வாசலில ஒரு ஜடகா
வந்து நினறது. பபரதவரும் பாடடயும்
ஏன்கபகாணளடனைர். வணட பகாளுவிலனல.

ரபாயவிடளடார்கள.
ுரும்ிப வரரவயிலனல.
சிந்தா த்ுயில ஒர் அனலபதழச்சி.
--------------------------

23. வானைவில
இனனும் அன்ரதாமாம் ஆுயும், மூலமும்,
உயிர் ிபறந்தது எப்பட? ஆனைால அதன ஓதாத
இதகக்துல ஆு மூலரம அதன நிதரசனைமாக
உுர்ந்த சிதர்கள. உரு, பூதங்கள, ரபதங்கள.
உருப்ரபதங்களின உறமுனறகள ஆககம்,
அழிுக, காலம்.....
உறமுனறயின ஒரு முனற தனலமுனறபதனை
உயிர் சகுயின ஏரதா விதாபக்துன எணணற்ற
உருககளில, ஒிவபவாரு உருுகம் அது படம்
கனளடதலில, அதன ஈடபாடம், மாிறபாடம்,
பாகுபாடம், இளடம், ஏவல, காலம் பகாணட
தனககு, தன்ததனக கு ஆனை ிபன.
இ்ததனனைககும் முனனைணி, ிபனனைணி இதகக

சகுயின நி்துத்தனத அதன பபதர் ச்துதம்
எனிற அனழ்தது, உருவின தனலமுனற சிந்ுகக
மனைபமனும் கருவி உயிரன இ்ததனனை பபரத
விதாபாக்தனத்த தனனுள அளடககும் அதன
வலலனமதான எனனை!
மனைபமனும் ரதன கூட
ரதன கூடடன எணணற்ற வனுகள
வனுகளின கணிகக ஒனைா ஆழங்கள இருளகள
மனைபமனும் அரங்கம், அப்பரவ
அந்தரங்கம்
இந்த விதப்னபச் சந்து தனைககுள
பங்கிடடகபகாளு, அதனைாரலரத விதப்பு
ரமலும் ரமலும் ரமலிளட எப்ரபாது,
ரதானன்ற்ிற பானஷைபதனும் தன ப்ரகாசம்.
அனதச் ச்தத்துககுச் சாசுவதமாகக எழ்தது ?

சிந்தனனையும் அதன பவளியீட பானஷையும்
கூடதிபன, ரகளவி இனன்தனமதாத வினுுக.
எங்கிருந்து வந்ரதன? எங்ரக ரபாகிரறன?
உயிரர முதலில த்ாரனை ஏன?
ரகளவி இலலாமல முடதாது. வாிழகனக ஒடக
பகாணடருப்பரத- இலனல- வாிழகனகரத
ரகளவியின ிபனனைல ரகாலம்தான.
ரகளவி உயிரன சிறப்பு. துடப்புககுப் பபாருள
காண முதலவது, ரகளவிபதனும் தூணளடலில
மாடடக பகாணட அந்த துடப்ிபன
ரவதனனையிலிருந்து விடபளட வழி ரதடவது
சிந்தனனையின இதலபு. இந்த வழிககுப் ிபட்தத
பவளிச்சம். துனணதான பானஷை,
கனதபதனிறம், கவினத பதனிறம்,
காவிதபமனிறம், ுதானைம், ஞானைம்,

விஞ்ஞானைம், கனலபதனிறம் அதன
பபதர்களில விதங்கள வழிகள பல பல. ரகளவி
ரதளடல தவம் தவ்துன முடவில ிபறவியின
வதது பூரா வித விதமானை வழிகளில வதுல
முடவில இரதா கண பஞ்சனளடப்ிபல நினனைுக
இற்ிறப் ரபாமுன ிபறவியின கனளடசி்த தரசனைம்.
"ந முடந்தாய. த்ான இருககிரறன!" ரகளவி
புல பசாலகிறது.
இ்ததனனை விதாபகம், விவரம் நணணித
ரவனலப்பாடகளுளடன கூடத உயிரன
இதகக்ததுககுக காரணமும் அர்்ததமும்
ரதடவுல ஆயுனசரத அர்ப்பணி்ததுக
பகாணளடிபன, கனளடசியில கணளட பதளிுக: இந்த
இதகக்ததுககு அர்்ததரமயிலனல. ஆகரவ
ரகளவியின பதனலனல, ரகளவிககுப் புலும்
இலனல எனை ஏற்பதன இந்த விதர்்தத்தனதக
காடடலும் பபரும் துககம் உணபளடனல
எனைககுக காடட.

உளடரனைரத பசாலகிரறன. 'ஆனைால'- ஆ! இது
பானஷை தந்த அற்புதச் பசால. அதுரவ மிறப்பு,
அதுரவ புல, அதுரவ அனமு, அதுரவ
த்ம்ிபகனக. த்ானுபதனும் வானைவிலனலச்
சுடடக காடடம் ஒளிககுர்.
"ஆனைால" எனபரத தன மந்ுரம். மா்துனர.
மா்துனர ரத்ர்ததுககு்த தன உலகம்.
வாசுரதவன சினறப் பூடனளடக கழற்ன்த சகு.
அவர் தன தனல ரமல கூனளடயுளடன ரகாகுலம்
பசலல தமுனைா த்ு த்டரவ ிபரந்த பானத.
இலனல, உணட எனும் இரு
சமு்துரங்கனுயும் ிபரககும் வரப்பு.
ஆகரவ, ஆனைால உயிருகரக
அர்்ததமிலலாததால, ரதளடலில அர்்ததமிலனல
எனிற புல கினளட்ததால. குட ஒனிறம் மூிழகிப்

ரபாயவிளடவிலனல. *இதுுகம் பதளிுகதான;
பபாருள இலனல எனை்த பதரந்தரபாது இலலாத
பபாருனு்த ரதளடாமல இருககப் ரபாகிரறாமா?
அதற்கு இனிறவனர நட்தது வரும் இிவுகலகரம
இனிற எனனை, இனரமலும் எககாலமும்..
சிறகுளடன ிபறந்துவிடட, அனத
அடககாமரலரத உதரப் பறககாமரலா,
ககனை்துல நந்தாமரலா இருகக முடதாது.
உதர உதர இனனும் உதர எனனைால எடளட
முடந்த உதர்துனனிற எனனனைக சுற்ன்யும்,
கீழம் பார்ககினரறரனை, இந்தக காடசி
ஒனன்ற்ரக ிபறவி தகும்.
காலம் பபாய, காதம் பபாய, ஆனகதால
த்ானுயும் பபாய, ஆனைால வானைவிலலின
வர்ணங்கனு நினனைவினனிற அழிகக
முடதவிலனலரத! அதுுகம் பபாயதானைாலும்,
பமய ரபாலும்ரம பமய ரபாலும்ரம.

இதுரவ பதவி, இதுரவ சி்து,
சிந்தனைா சகுனத ஆத ஆத, அதன எலனலகள
அசா்துதம்.
என பசாலலின உருரவற்ற்ததாலதான என சகு.
உருரவற ஏற, த்ான உதர உதர...
த்ான மணளடல ஜ்த
ரமகத்ாதன.
அரதா, இலனல, இரதா ரமகங்களின த்டரவ
கிளடககும் என வானைவிலனலக கிடளட்த
தரசிககிரறன.
என ஆச்சரதம், என ிபறவினத வாடடத
ரகளவிரத தான இப்பட வானைவிலலாயக

கிளடககிறரதா?
உரு ஒருரபாலரவ ரதானிறகிறது! என பசால
தந்த வில அனரறா! அதனரமல காதல,
பதாணனளட அனளடக கிறது. காமம் பவன் ஏிறகிறது. பசாலலுங்கள,
வார்்தனதகளின த்காசு, கபட்த ுனரனத
விலககித ிபன, உணனமயில காம்ததுககும்,
காதலுககும் எனனை வி்துதாசம்? இந்த விலலும்
பபணணின உளடல வனுுககனு ஒ்துருககிறது.
ஆனசயுளடன வருகிரறன.
அனண்ததுகபகாளகிரறன.
ரமரா அுகர்த.
வனுககிரறன. ஒலிகள உுர்கினறனை. வில
நனயில பசாலலின கணளடாமணி முழங்குகிறது.
சிவதனுஷ், விஷ்ூ வில, ரகாதணளடம்,

காணடீபம் எலலாரம இதற்குப் ிபனதான.
இங்கு பசானனை பதலலாம் உளடல உறவில ஜனை
விரு்து பற்ன் அலல.
இதுவனர பட்ததபதலலாம் இங்கு காூம் இந்த
வரகள கூளட அலல.
வரகளினனளடரத பட்ததாலஉன வானைவிலலின கணளடா மணிரதானச
உனைககுக ரகடகவிலனல?
சிந்தா த்ு ரமல வானைவில.
--------------------------

24. ப்ருதம்

சுமார் புனனைந்து வருளடங்களுககு முன ஒரு
கடதம்.
"ப்ருதம் எனகிற உங்கள கனதனதப் படகக
வாயப்புக கினளட்ததது. அதன வினுவாய என
வாிழனவப் பபற்ரறன.
இந்தப் பககம் உங்களுககு வர ரத்ர்ந்தால,
உங்கள பசுகரத்துல என வீடடககு வருனக
தாருங்கள."
விஷைதம் இதுதான. தற்சமதம் கடதம் எனனளடம்
இலனல. காப்பாற்ன் னவப்புல எனைககுச்
சிர்தனத ரபாதாது; என குற்றரம. ஆனைால த்ான

எனனை, சாக்ஷிக கூணடலா நிற்கிரறன?
கடத்துல எழுயிருந்தபட, எனைககு அந்தப்
பககம் ரத்மம் இலனல. ரத்மம் தனதாக
ரவணடமா எனனை? ஏற்பட்துகபகாளு
முடதாதா? கடத்தனத எழுயிருந்த பூளடகரம
ரத்மம் ஆகாதா?
ஆனைால கடதம் கினளட்தது இரணட வருளடங்கள
கழிந்த ிபனனைர்தான, அதன அனழப்புககிணங்கச்
சா்துதமாயிற்ிற. சமதம் அப்பட்ததான
ரத்ரடகிறது.
பஸஸலிருந்து பமயின ரராடல
இறங்கிதரபாது, முுர்ந்த ிபற்பகல.
-ஆ இந்த இளட்துல என கனதனதப்
பட்துராதவர்களுககு- எழு மூனிற
தனலமுனற கால்ததுககு ரமலாகிறது. கனதயின
சுருகக்தனதரதனும் பதரதப்பட்ததும் ரதனவ

ஏற்படகிறது.
என கதாத்ாதகன வசுதானை குடம்ப்துல முதல
குழந்னததாக உலக்ததுககுக கண
ுறகனகயிரலரத வலது னக, ரதாளிலிருந்து
விரல நனவனர சம்ிபப் ிபறககிறான. அந்த
அுர்ச்சியிரலரத அவன தாய, ிபரசவ்தனத
ஒடட இறந்துவிடகிறாள. தகப்பனைாரும்
அவனு்த பதாளடர்ந்த ிபனனைர், னபதன அங்கும்
இங்குமாக உறவினைரளடம் வுர்ந்து பபரதவன
ஆனைதும் பசா்ததுககும் சுரதச்னசககும் தன
ராஜாவாகிறான.
ஆனைால அவன மணம் பசயதுபகாளுவிலனல.
காரணம்- ஊனை்ததால தாிழுக மனைப்பானனமரதா
அலலது ஆ்தம கர்வரமா?
அவன முனனைந்ுருந்தால மணம்
புரந்ுருககககூடத பபணனணயும் அவள
பபற்ரறார் தங்கள அந்தஸதுககு்த தககபட
ரவன்ளட்துல பகாட்ததுவிடளட ிபன, னபதனுககு

உ்தரதாக ருயில பவளியூர் மாற்ற்துல
தம்புகள ஊனரவிடரளட ரபாயவிடளடனைர்.
அந்தப் னபதனும் அவனுககுப்
பழககமானைவனதான. அிவவப்ரபாது
அவனளடமிருந்து கடதம் வரும்- சிரனைக
பாவ்துல, உ்தரதாகப் பபாிறப்ிபன
கடனைங்கனுயும், கடனமகனுயும், வரவரச்
சமாளிககக கஷ்ளடமாயிருககும் பபாருுாதார
பத்ருககட பற்ன்யும்...
அவன தனனனை்த தப்பாக நினனைககாத வனகயில
இவனும், பணமும் வனகயுமாக உதவிகள
அனுப்புவான.
கதாத்ாதகன ஒரருக கனைுக காணகிறான.
அவளும் அவனும் ஒரு வாயககாலில, ஒரு
குிறகித ஒளட்துல மிதந்து பசலகினறனைர்.
கனைவில, னக ஊனைம் இலனல.
ுளடகா்துரனைாகரவ இருககிறான. அவளரமல

கவிகிறான.
புணர்ச்சியின கனளடசிக கடளட்துல, ஒளட்துல
அட்ததடட ுடீபரனை கழனிற அவள அப்படரத
தணணிரல மூிழகிப் ரபாயவிடகிறாள.
கனைுக கனலந்துவிடகிறது.
மூனிற மாதங்கள கழி்தது, வழககமாக வரும்
கடதப் ரபாககில இரணட வர: அவள மூனிற
மாதமாக ஸத்ானைம் பணணவிலனல.
இவன நினனை்ததுக பகாளகிறான. அவள
கணடருககும் கரு, அவன கனைவில த்டளட
வி்தபதனை. அுல ஏரதா ஒரு மனை நினறுக.
ஆனைால, முனறப்பட, முதல ிபரசவ்ததுககுப்
ிபறந்த வீடடககு வந்ுருந்த இளட்துல, ஒரு த்ாள
கிணற்றடயில சிறககி விழந்து, இனசரகளடாக
மணனளடயில அடபடட இறந்துவிடகிறாள.
குழந்னதயும் அவளுளடன.

எந்தக கனதச் சுருககமும் அுருப்ுனத்ததான
பகாடககும். முழ உருவில ஒருரவனும்
நகரககூடத பபாருள த்தம், பசால த்தம், த்னளட
த்தம், வரகளினளடரத ரகடகும் ரமானை
சப்தங்கள. சப்தங்களின அுர்ுககள
உணரககூடத சிருஷ்ட ரவதனனை, எழத்த
துணடத மனத அனுபாதபம்- இனவபதலலாம்
கனதச் சுருகக்துல தப்ிப விடம்
அவலக்ஷேனைமானை பாவச் பசதல, உயிருளடன
இந்தக ரகாழி உரப்பு, எனைககு என ரமரலரத
பபாங்குகிறது. ஆனைால ரவிற வழி?
விசார்ததுக பகாணட இளடம் ரசர்ந்ததும்த்வரா்தர பகாலுவில னவ்துருப்பது ரபானிற,
சினனை்த ரதாடளட்துன த்டரவ (த்ானலந்து
வானழ மரங்கள, பதனனனை, சில பூச்பசடகள)
அளடககமாக ஒளிந்ுருககும் சின்த வீட. மண
சுவர், ஒனலககூனர, பவளிரத பார்ககரவ

படசு்ததம்.
உளரு னக்ததன்ச் ச்ததம் ரகடகிறது.
த்ான உளரு நனழந்ததுரம, எனனனைப்
பார்்தததுரம த்ான எனனனை அன்விககாமரல
ஆள எனனனை்த பதரந்து பகாணடவிடளடான.
அதற்காக்த தன்யிலிருந்து அவன
இறங்கவிலனல. அந்த்த பதாழிலில ரத்ரம்
எிவவுுக வினல உதர்ந்தது எனிற எனைககு்த
பதரயும். முக்துல எனனை மலர்ச்சி!
"ஐதா! வாங்க, வாங்க. பராம்ப த்ாுா எுர்பார்்த
ுடடருகரகன. அதுுகம் பசனற ஒரு வாரமா
உங்க நினனைப்பு அப்பட அழ்ததது. நங்க
ரவூமானைா அவனுக ரகளுங்க- கமலன! தாரு
வந்ுருககாக பாரு!"
த்ட முற்றம் தாணட, சனமதலனறயிலிருந்து
அவள பவளிப்படளடாள, இடப்ிபல

குழந்னதயுளடன. எப்பட, தாழல ரபானற இந்த
பசககக பசரவல ரமன?
ரத்ரர எனனளடம் வந்து, இதற்காகரவ இந்த்ாள
கா்த ுருந்தாற்ரபால, குழந்னதனத எனனளடம்
பகாட்ததாள. அதுுகம் ரவற்ிற முகம் பாராமல
வந்தது. என ரமாவாயின தாட முளனு்த
தளடவிச் சிர்ததது. ஸவர்ண விகரஹாம், வததுககு
என தாயககு்த ரதாற்கமாடரளடன எனகிற மாுர,
உளடரனைரத அது என மடனத த்னனை்தததும்,
மூவரும் ஒருங்ரக சிர்ததுவிடரளடாம்.
அவளவனர புனனைனகதான. அவனுககுப் பரம
சந்ரதாஷைம். "இது ிபறந்துல, உங்கள எழ்துன
பங்னக த்ான இனச் பசாலல்த ரதனவயிலனல.
இதான மு்துனர பவச்சுடளடரத! எனனை
பசாலரற, கமலி?"
அவள ஒனிறரம பசாலலவிலனல. குழந்னதனத
எட்ததுகபகாணட ரபானைாள.

"குழந்னதககு எனனை பபதர் பதரயுங்குா?
ஜனைன!"
"ஐதாுகககு ஒணூம் அவசரமிலரலங்கரு?
இரணட த்ாள தங்கிப் ரபாவலாமிலரல?
உங்களுககு எந்த சந்ரதகமும் ரவணாம். ஏழ
தனலமுனறதாக எங்கள குடம்பம் னசவம்.
எங்கள ஜாுயில சாப்ிபளடறவங்க இருககாங்க"
கணனணச் சிமிடடனைான. "அதுரவரற
சமாச்சாரம், இவள ிபராமணப் பபண. இவள
தாதார் எங்கருாட தான இருககாங்க சனமதல
அவங்கதான. த்ான உங்க ிபளனு மாுர.
எனைககு ரவரற பசாலல்த பதரதரல."
அவன கணகள பன்ததனைரவா?
மிகக அனபுளடன என பற்ன், சுற்றம் பற்ன்,
பபாிறனமதாக, விவரமாக விசார்ததான. முதன
முதலாக என எழ்தது அவன கணூககு்த

தற்பசதலாகப் படட, படகக ரத்ர்ந்துலிருந்து
இதுவனர அவனுககு அுலிருந்த ஈடபாட,
பு்ததகங்கள கினளடககாமல, ரதடயும் ுருடயும்
கூளடப் படககப்படளட சிரமங்கனு்த பதரவி்ததுக
பகாணளடான. வரனசதாக ஒப்ிப்ததான. ஒரு
குடடப் ிபரவசனைரம த்ளடந்தது. ிபறகு அவன
பரம்பனர்த பதாழினலப் பற்ன், அதன
நூககங்கள, அது வாங்கும் உனழப்பு...
வாய ரபசிகபகாணரளட, அ*வன னககளும்,
காலகளும் தம் தம் ரவனலனதச்
பசயதுபகாணடருந்தனை. இனழ அிற்தத
சமத்துல கவனைம் ிபசகாமல, விரலகள
முடச்சுப் ரபாடளடனை.
இனளடரத அவள பபா்தத இுநர் ஒனிற
பகாணர்ந்து பகாட்ததாள.
சற்ிற ரத்ர்ததுககுப் ிபன காப்ிப. த்ான
அனளடதாும் கணடபகாளகிற மாுரதான.

கானலயில எணபணய ஸத்ானைரமா? அவள
ுரும்புனகயில, அளடர்ந்து, ிபசுிபசுபவனை
உலர்ந்து, நன முடச்சிடளட கூந்தலில
ரபரனலகள பாயந்தனை. ரதாணி ஏன்
இறங்கலாம்.
ரபச்சில ரத்ரம் ரபானைரத பதரதவிலனல.
விுககு னவககும் சமத்ததுககு, தன்னத
வணங்கிவிடட, அந்தப் பளு்துலிருந்து
சுிறசுிறப்புளடன ஏன் ரமனளடயினனிற குு்தது
என னககனுப் பற்ன்- தடகக ரத்ரமிலனல. தன
கணகளில ஒற்ன்க பகாணளடான.
வலது காலுககுமுடடக பகாடகக பூட.
"இும்ிபளனு வாதம். எனனனை முழசாகக
கணடடடீங்க. என கனதனத த்ான தனதாகச்
பசாலல்த ரதனவயிலனல."

சிர்ததான. ரசாகமும் பவற்ன்யும் கலந்த சிரப்பு.
சாப்ிபளட இனனும் ரத்ரம் இருந்தது.
ரகாவிலுககுப் ரபாய வருகிரறன எனிற த்ான
பசானனைது ஒரு சாககு. என எணணங்களுளடன
த்ான தனதாக இருகக விரும்புகிரறன எனிற
புரந்துபகாளு அவனுககு்த பதரதாதா எனனை!
பாளடல பபற்ற ஸதலம். புராதனைமானை ரகாவில.
சில தூணகளில, சிற்பங்கள முகம் ரதயந்து
ரபாயிருந்தனை. ரகாவிலகளில கூளட்ததான, புகாத
இளடமிலலாத மினசாரமும், ரளடப்ரகார்ளடரும்
ஏரனைா இந்தக ரகாவினல மறந்துவிடளடனை.
எங்கும் அகல விுககுகளின ஒளியும்,
நிழலாடளடமும் இனழந்த இருளில நிதாதமாக
ஸனனதானை்ததுககு உரத ஒரு மர்மஸதாயி
(mystery) ுகிழந்தது. அந்த மங்கலில,
சிற்பங்கனு விதந்துபகாணரளட வந்தவன
்தவஜஸதம்படயில ுடீபரனை நினிற விுககுப்

பானவயில மனைம் த்ழவி, அனத பவடகபகனை
இழந்தும் ரபாரனைன.
எனனை ரவனலப்பாட, எனனை அழகு!
இவளுககும் ரகாவிலில வததாகியிருககுரமா!
இவனு பவிறமரனை விுகரகந்தும் பணிப்
பபணணாக எனனைால எணண முடதவிலனல.
அவன ரமல காதலாகி, ஆனைால அவன
கினளடககமாடளடாதவன எனை உணர்ந்துபகாணட
அவனுககு ஏந்தும் சுளடர்்த தழலுககு்த தனனனை
ஆகுுதாக- அகனல இரு னககளிலும் இவள
ஏந்ுத விதம் அதாவது, தன அங்கங்கள, உளடல,
கால கடனளட விரலினனிற மணனளட உச்சிவனர
ஆவி்த துடப்னப ஒருங்ரக, மரனைாவனனமயில,
னககளுககுக பகாணர்ந்து, அகல சுளடரல இறககிஅந்தச் சமத்துல அந்த முககால இருளிலிருந்து
பானவ விுககின பவளிச்ச்ததுககு, உருவக
ரகாடகள ஸுரமாகி அவள பவளிப்படளடாள.

இப்ரபா அவருாட குழந்னத இலனல. த்ாங்கள
ஒருவனர பதாருவர் எுர் பாராத, கண ரத்ர
ுகிபரனமயில ுனக்தது, எுர் எுர் நினரறாம்.
இப்புகம் அந்த முக்துல ஏதும் காண
முடதவிலனல. முகமரனைா, சிரப்ரபா,
சிடப்ரபா, அலல. எந்த உணர்ச்சியின
மனறப்ரபா- அது மந்த முகமிலனல.
எனனனைக களடந்து பசனறாள.
களடந்த அந்த்த துட ரத்ரப் பபாழுல, அந்த ஆிழ
களடல விழிகளினனிற ஒரு பகாழந்து
புறப்படட, எனனனை மினனுருவி்த தனனல
குளிப்பாடட மனறந்தது.
அிவவிதம் அவள பார்னவயில பதரந்தது
த்னன்தா?
அலல, ரவபறதாயிருந்தால, அது எது?

த்ான குளி்ததது பவம்னமயிலா? தணனமயிலா?
த்ாணத்துன மிறபககம் ரபால, அந்தப்
பார்னவயில த்ான பட்ததது, த்ான எழுத
கனதககு மிற பககமா?
ரகளவி என ரமல நூற்கும் படட நூல
கூடடககுள, புனல்த ரதடக
பகாணடருககிரறன.
சிந்தா த்ுப் படகனகயில ஒரு சிப்ிப மு்தது.
---------------------------

25. "தப்ிபச்சுகரகா"

Vauhini pictures Ltd.
Presents
வந்ரத மாதரம்
A REDDY – RAMNOTH – SEKAR
Production

இனுத தனலமுனற சினமா authority கரு !
சினமா ப்துரனக பாராதணமும் T.V.
தரசனைமும் தவறாத தாயமார்கரு !

வாஹின ிபகசர்ஸ உங்களுககு்த பதரந்ுருககும்.

வந்ரதமாதரம் பளடமும்
ரகளவிப்படடருககலாம்.
ஆனைால இந்த 'பரடட- ராம்னைா்த- ரசகர்' பகாட
உங்களுககு்த பதரதாபதனை்த ுணணமாகக
கூிறரவன.
'38, 39, 40' வாஹினயில த்ான ரவனல
பார்்தரதன. வந்ரதமாதரம் ததாரப்பு.
வினரதாக காலம், அட்தது சுமங்கலி, அட்தது
ரதவதா (இ்ததனனை கால்த தூர நினனைவில
ரதுகள கு்தது முப்பு்ததான. ஒரு வருளடம்
அப்பட, இப்பட).
ததாரப்புக காரதாலதம் ரகாபாலபுர்துல, ஒரு
வாளடனக பங்குா.

ஆசிதாவிரலரத மிகப் பபரத ஸடடரதாவாஹின- இனனும் எணணமாகக கூளடப்
ிபறப்பபடககவிலனல.
கீரழ முன அனறயில ஆபஸ. பபரத
ிபனகடடல பமஸ,
மாடயில ஒ்துனக, இனசதனமப்பு, இனத
பழகல, த்டகர்கள ரகாஷ்டயின வம்புப்பு,
தர்ககம், க்ததல, பூசல, பூனனை இலலாத
சமத்துல எலிகளின கும்மாும்.
த்ான னளடப்ிபஸட. மாதச் சம்பும், சுனு
சுனுதாக எணண இருப்தது ஐந்து ரபாயகள.
ஸதாபனைம் எனைககுக பகாடப்பனதச் சம்புமாக
நினனை்தரதா? அலலது சனமானைமாகரவா?
எனனை ரபர் பசாலலி, எனனை பகாட்ததாலும் சர,
என காலம் அப்ரபாது அப்பட.
சினமா த்க்ஷே்தரங்களின பதவி எப்புகரம

உதர்ததான எனறாலும், இப்ரபாப்ரபால
மணனளட கிிறகிிறககும் உதர்துல அவர்கள
ஆடசி பசனிற பகாணடருககவிலனல.
னளடரகளடர் காபமராமானுககுப் பதப்படளடார்கள.
னளடரகளடரர முதலாளிதாகுகம் இருந்தால, அ்தது
கூளட்ததான. இங்கு ‘ரலவாரதவி'களில இனிற
ரபாய த்ானு வா மழப்பலகள எலலாம்
கினளடதாது. ஏரதா மார்கபகட கூடவிடளடதால
ஏற்படம் மணனளடககிிறககு, ப்ுாகபமயிலிங்,
சணட்ததனைம் எலலாம் இங்கு ரவகாது.
பண்துன பவர் இவர்களிளடம் இருந்தது. அது
தரும் பலமும் கூளடரவ இவர்களிளடம் இருந்தது.
என வனர த்ான ஆபஸ னளடப்ிபஸட. என ரத்ரம்
எடட மணியிலிருந்து எடட மணிவனர.
ஞாயிற்ிறககிழனமயும் வந்தாகூம்.
ஆனைால கானல வந்த உளடரனை டபன, ம்துதம்
சாப்பாட, மானல டபன- ரத்ாகிறதா?
பவணபணயும் பாலும் பவளுமாயப்

பாயந்தனை. புனனைந்து
த்ாடகளுககு ஒரு முனற ரத்ரர
ஆந்ுராவிலிருந்ரத, டன டனனைாக, மூடனளட
மூடனளடதாக, கூனளட கூனளடதாக லாரயில வந்து
இறங்கினை. அங்கிருந்ரத இறககுமுதானை
சனமதல ரகாஷ்ட.
இப்பட ஒரு தனயில எனைககுச் சனத ிபட்தது,
ரமன தனச் சிவப்ிபடடக பகாணட,
அங்ரகரத, த்ான ப்ரபா்த ஸளடார் சந்ுரரமாஹான
ஜானளடயில இருககிரறன எனிற சுற்ன்யிருந்த
சிலலனற்த ரதவனதகள பசாலல்த தனலப்
படளடனை. Original சினமாவில தனலபதடப்பது
மிகமிகக கஷ்ளடம். சினமா த்டகன
இவனனைப்ரபால, அவனனைப் ரபால எனை
டூப்ளிரகடளடாக நினனை்ததுகபகாளவுரலா,
ிபறர் பசாலலக ரகடபுரலா எனனை
மகிிழச்சிரதா! த்ானும் மனதனதாரனை! வதுன
ஏரதா ஒரு கடளட்துல சினனைம்னம, சிரங்கு

கணட ரபாவது ரபால, சினமா சபலம்.
எனரறனும் ஒருத்ாள, த்ானும். அதுுகம் சினமா
கம்பபனயில இருந்துபகாணடஆனைால சீககிரரம பதரந்துபகாணரளடன. சானஸ
இங்ரக கினளடககாது. என இளடம் னளடப்னரடளடர்.
எுரர, ஆனைால ஒரு ுருப்ுபடடக
பகாளுலாம். வந்ரத மாதரம், சுமங்கலி,
ரதவதா பளடங்களின Shooting Script கனு த்ான
னளடப் அட்தரதன.
Long Shot, medium shot, close up, fade in,
fade out, montage, boom shot... trolley shot,
trolley in trolley back, cut to, cut.
ஸ்ரீராம்னைா்த எழு்த தளளித ரவக்ததுககு என
னளடப்ிபங் ஈட பகாடகக முடதவிலனல. அவர்
ஏகதம்மில ப்தது த்ாடகளில முட்ததது, எனைககு
ஒணணனர மாதங்குாயிற்ிற.
•**

மாடயில இனச அனமப்பு
த்ளடந்துபகாணடருககிறது. வாசி்ததனதரத
வாசி்ததுக பகாணட, பசானனைனதரத
பசாலலிகபகாணட, ஹாார்ரமானத்துன
பற்கனுக குருடட்த தளடவலில
பத்ருடகபகாணட-- இனளடயினளடரத
வா்துதககாரர்களுககுள சணனளட, "உன
சுருுனத சரதாக கூடடளடா ! இனனும் சுருு
கூடளட்த பதரதரல! எனனனைக கு்ததம் பசாலல
வந்துடளடான. தானும் ஒரு வா்துதம்னு வாசிகக
வந்துடளடான!" ஒரு சமதம் இரு சமதம்
னககூளடக கலந்ுருககிறது.
***
காஞ்சனைமாலா அபூர்வமாக விஜதம்.
பபதரரலரத காந்தமும் கவினதயும் பசாரந்தனை.

ரத்ரலும் ிபரமிகக்த தகக அழகு. புனனைனகயில
காந்தம், இனனும் அடககட வரமாடளடாுா?
இவளுககுக கதாத்ாதகி பா்துரம் ஆதலால
ஒ்துனக ரதனவயிலனலதா?
★★★
ஒரு த்ாள சாஹிப் பவளியிலிருந்து வந்து
ஸாரங்கி வாசி்ததார். இனசக குழவில ஒரு
ஆந்ுரா 'ப்ரதர்' தரபலா வாசி்ததான. சாஸ்தரத
சங்கீதம்.
ஒரு கடளட்துல இருவரும் வா்துதங்களின
ரமல படட்த துணி ரபாடட வாசி்ததனைர்.
ஸாரங்கிரதா எலும்பு உருககிரதா!
இனனும் நினனைனவ விடட அகலா அனுபவம்.
★★★
ரமல தளட்துலிருந்து காப்ிபப் னபதனவனர

இங்கு எலரலாரும் 'ப்ரதர்'கரு! அவர்கள
ரபாடடக பகாளளும் ப்ரதர்களின Brotherhood
of man இங்ரகதான ரதானன்ற்ரறா எனை்த
ரதானிறம். ஆனைால அப்பட எணணினைால,
எணூபவர் ஏமாந்தவர்.
★★★
ஐந்தட முழகக இருப்பாரா? எனைககுச் சந்ரதகம்.
காரமரா ரமனதபதனை அப்பரவ பளடுகலகில
மிகப் ிபரசி்து, ஏற்பகனைரவ பபரத விழிகள.
கனை்தத கூழாங்கற் கணணாட ிபன அசாதாரணப்
பபருல ரதானன்னை. சற்ிற உள அளடகக மிற்தத
ரமல பல வரனச. அனரக னகச் சடனளட.
தனரயில புருப் புருக கடடத ரவடட. ரமனஜ
விளிம்ிபல முழங்காலகனு முடடக பகாட்தது,
த்ாற்காலிக னககளரமல முழங்னககனு ஊனன்
இரணட னக விரல நனகளும் ரமாவாதடயில
பதாடடக பகாணட மணிக கணககில
உடகார்ந்ுருப்பார். அவனரச் சுற்ன் 'ப்ரதர்'கள
அடககும் அரடனளட, அரடனளடனதச் சிழந்த

சிகபரட புனக மணளடலம், த்டரவ ரமானை
அரூள மனதன ப்துரமாக இருந்தான. ஏரதா
தவநினலயில இருப்பதுரபால எனைககு்த
ரதானிறம். எனனை தவம்? ஆனைால அந்த முகரம
ஒரு முகமூட.
ிபரம்மச்சார,
ஒருத்ாள கானல. ஆபஸல த்ாங்கள இருவர்
மடடரம. Picture Discussion எனகிற ரபரல
அரடனளடக கச்ரசர கூளட இனனும் சற்ிறரத்ரம்
இருந்தது. தனனனைக கனல்ததுக பகாணட-எனனனை ரத்ாககிதா? ஆம், எனனனைரததானத்னளடயில ரலசானை விந்தல. வந்து எுரர
த்ாற்காலியில உடகார்ந்தார். இதுவனர அவர்
எனரனைாட ரபசிதுலனல. எனனனைக
கணபணட்ததுப் பார்்ததுலனல. எனைககு எப்பட
இருககும்?
"ஏம்பா....யில கனத எழுனைது நதானைா?

இலனல, ரவரற ராமாமிருதமா?" எனைககு
இனனும் எப்படயிருககும்?
ராஜ சமுகம். உளளுககு இழ்ததுவிடளட த்ாகனக
வசப்பட்தத முதனிற, ரதாற்ிற, தனலனத
ஆடடரனைன.
இனளடரத பத்ாடயுக ரமானைம்.
"ஹாும், த்ான ஒணனு பசாலரறன,
ரகடனபதா?"
தனலனதப் பலமாக ஆடடரனைன.
சினமாுகககுக கனத எழதச் பசாலலப்
ரபாகிறார் (ரா?).
"இந்த சகாவச்துல உன Gift உனனனை விடடப்
ரபாய விடமுன, ந இங்ரக விடட்த
தப்ிபச்சுகரகா. ஆமாம், இது ஒரு பபாய உலகம்.
இனத த்ம்பாரத. இது ஒரு உனு,

தப்ிபச்சுகரகா."
பவளிரத ரபார்டரகாுகககுள கார் நனழயும்
சப்தம்.
எழந்து என கனனை்தனத ரலசாக்த தடடனைார்.
"Yes, don't abuse your gift." புனனைனக ஒரு
கணம் முகமூடனத்த தூககி, உள அழனகக
காடடற்ிற. தனனளட்ததுககுப் ரபாயவிடளடார்,
த்னளடயில ரலசானை விந்தல.
அவர் பசாலலிவிடளடால ஆயிற்றா? அப்புறம்
மூூ வருளடங்களுககுப் ிபனதான, த்ான உதற
முடந்தது.
அப்புறம் த்ான அங்கு இருந்தவனர த்ாங்கள
ரபசவிலனல.
சிந்தா த்ுயில ஒரு மந்த கு,
--------------------------

26. த்ாணத்துன இரு
பககங்கள
என சி்ததப்பா ுருமண்ததுககு என பபரதப்பா
(அம்மாுகககு அககா புருஷைன)
கானரககுடயிலிருந்து வந்தார். அங்ரக அவர்
ரபாஸட மாஸளடர். வாடளட சாடளடமானை கம்பர
புருஷைன. கடடக குடமியில ஆங்காங்ரக
த்னரயின மின, ரலசாக வனுந்து நன கூரடளட
மூககினகீிழ பசதுககித வாயும், ரமாவாயும்.
இந்த ஜானளட விரசஷைங்களும், தூகக்துலும்
மாறாத பஞ்சகச்சமும், அனமுதானை குரலும்
நினனைவில நிற்கினறனை.
ஜடகானவ விடட அவர் இறங்கிததும் அவர்
மூடனளடனத வாங்கிக பகாணளடவன த்ானதான.
ஒரு சினனைப் பபடட, ஒரு பபரத கூஜா. அவனர

முனனைால பார்்தத ஞாபகம் இலனல. ஆனைால
கலிதாண்ததுககு வருபவர் தாராயிருந்தால
எனனை?
"அம்மாப் பபண ிபளனுதா ந? அப்படரத
உரச்சு பவச்சிருகரக? அவர் அம்மாப்
பபணனண்ததான ரதடனைார். த்மஸகாரங்கள,
குசலங்கள ஆனைிபன, "எனனை அ்தும்ரபரர
உளடம்பு?" எனிற அம்மா ரகடளடதும், அவர்
கணகளில ஒரு மிரடசி புகுந்தது.
"ஏன, அப்பட ஏரதனும் பதரதறதா?"
"இலனல, பவளிச்சமாக்த பதரதலரல. ஆனைால
நங்கள சரதாயிலனல. எனனை உளடம்பு!"
மழப்ிபனைார். "இந்தக கலிதாண சாககில, இளட
மாற்றமாயிருககலாம்னு வந்ரதன. மூூ
த்ாளதான லனுக. ரவனலனதயும் பபாிறப்னபயும்
நினனைச்சுப் பார்்ததாரல, இப்பரவ மிற

வணடககு்த ுரும்ிபளடலாமானனு இருககு."
"ஒ, அதுதான உங்களுககு உளடம்பு."
மிறபடயும் கணகளில அந்த ஏரதா பதம்.
பகக்துல நினிறபகாணடருந்த என ரதாளரமல
னகரபாடடக பகாணளடார். "உன னபதனனைக
கூடடகபகாணட படளடண்தனதச் சுற்ன்ப்
பார்ககலாம்னு இருகரகன."
" முதலில அவன படளடண்துல எனனை்தனதக
கணளடான? ஆனைால உங்களுககு்த துனண
வரடடரம! அனதவிளட அவன பவடட
முன்ககறது எனனை?"
அந்த மூனிற த்ாடகளும் அவருளடன சுற்ன்,
படளடணம் பார்்ததது த்ானதான.
பபங்களுரலிருந்து வந்த புுுல, குழந்னதப்
ிபராத்துல, பசலவிலலாத இளடங்களுககுப்
பபரதவர்கள அனழ்ததுச் பசனன்ருககலாம்.

ஆனைால இந்த வருளடம் S.S.L.C. ரதன், த்ான
பபரத னபதன; almost இனுஞன. என மிற
விழிப்ிபல இருந்ரதன. உயிரரா, ஜளடரமா எனனை
மு்தது என பார்னவககு எுர்ப் பார்னவ தந்தனை.
மிருகக காடசி சானலயில, "னபதா, சி்தரத
உளரு வரமாடடதா?" எனிற சிங்கம்
பார்னவயில எனனனை அனழ்ததது. "பார் இந்தப்
பாவிகனு, எனனனை இப்படக கூணடல
அனளட்ததுப் ரபாடடருககானகள!"
விலங்குகளின கர்ஜனனையில, க்ததலில, வீறலில
இனைம் காணாத அனளடதாும், அதனமூலம் ஒரு
உறுக, என எலும்ிபல உணர்ந்ரதன.
National Art Gallery இல, ஆணகளும்
பபணகளும் எனனனைச் சுற்ன் ஆச்சரத்ததுளடன
பார்்ததனைர்.
"ந இங்ரக எங்கு வந்தாய?"

மணிககூணடல முதனமுனறதாக ஏன்ப்
பார்ககிரறன. கீரழ அனலகள ம்ததுக
கனளடகினறனை. 'அரலககா' எனனனை்த துககிக
களடலில என்ந்துவிடம் ரபால காற்ிற. கப்பலுள
ஏன்ப் பார்்ததது இப்ப்ததான முதல தளடனவ;
அதுரவ கனளடசி்த தளடனவயும்.
எனரனைாட வந்தாரர ஒழித, எனரனைாட
பார்்ததாரா? பசாலல முடதவிலனல. எப்படயும்
எனனனைப்ரபால பார்ககவிலனல. அது நிச்சதம்.
த்ான காூம் ஆச்சரதங்களுககு என முக
மாிறதலகனுப் பார்்தது, என சந்ரதாஷை்தனத்த
தன முனறயில அனுபவிப்புல அுக
சந்ரதாஷைம் அனளடந்தார் எனிற படளடது. அந்த
முனற பதனனை? பதளு்த பதரதவிலனலரத!
உதடடல புனனைனக, கணகளில ஏரதா
மருடசியின ிபனனைணியில ரலசானை புலர்ச்சி.
அவருககு எனனை ரத்ாய ஆனைாலும், உளடல ரத்ாய
இலனல.

மூனறாம் த்ாளிருக, அவனர ரயிரலற்றப்
ரபாரனைன. வணட புறப்படளட சமதம்த்கர்ந்துவிடளடது. கூளட த்கர்ந்ரதன, ஓடரனைன.
அவர் ஜனனைலுககு பவளிரத னக நடட என
னகயில எனதரதா ுணி்தது, அனபுளடன என
தனலனத்த தளடவிக பகாட்தது்த தன தனலனத
ஆடடனைார். ('ளடாடளடா' இனனும் இறககுமு
ஆகவிலனல) ஓளட முடதவிலனல. ரவகம்
அுகர்தது, வணட வனுவில மனறந்தும்
ரபாயிற்ிற.
ஒரு பவளளி ரபாய. இந்த்ாள ரபாய அலல.
கனைமாக பவளளிப் பங்கு நினறத. முதன
முதலாக எனைகரக ஒரு முழ ஒரு ரபாய.
பசலவழிகக மனைம் வரவிலனல. இரணட
த்ாடகளுககுக னகயில னவ்ததுகபகாணட
தளடவிப் பார்்தது, அழனக அனுபவி்ததுவிடட,
அம்மாவிளடம் பகாட்ததுவிடரளடன.

இது த்ளடந்து வருளடங்கள த்ாலு ஓடவிடளடனை.
ஷைார்ட ஹாாணட, னளடப்ிபங் பயினிறபகாணரளட
ரவனலககு அனலகிரறன. என தகப்பனைாருககு
பசாற்ப சம்பு்துல, காஞ்சிபுர்ததுககருரக ஒரு
கிராம்துல பளளிககூளட வா்துதார் ரவனலயில
என பபற்ரறார்கள, என ிபன ிபறப்புகளுளடன
காலம் களட்ததுகிறார்கள. இங்ரக த்ான சி்ததப்பா
வீடடல தஞ்சம்.
எனைககு முக க்ஷேவரம் ஆகிவிடளடது. மூஞ்சி
முற்ன்க பகாணரளட வருகிறது. பருககள.
எனைகரக எனனனை ஆகவிலனல.
உலகம் இிவவுுக பபரத சினறதா? னகயில
காலணாக காசு கினளடதாது. ஆனைால ஓதாத பசி
பனழதனதப் ிபழிந்து னவ்ததுகபகாணட
சாப்ிபட எனறால, மூூ ரவனுயும்
ரசாிறதானைா? இது எனனை தணளடனனை?

த்ளடககிரறன. த்ளடந்துபகாணரளட யிருககிரறன.
ரவனலககாக த்ளடககிரறன. எனனளடமிருந்து
தப்ிப்ததுக பகாளு த்ளடககிரறன. Oh god!
இதற்காகவா எனனனைப் பனளட்ததாய? நிதாதம்
ரகடக அவனனை்த ரதட த்ளடககிரறன. வயிற்னறக
கிளளும் பசினத மறகக த்ளடககிரறன.
எங்கு வந்ுருககிரறன? இது State Bank
கடளடளடம் அலலவா? Reserve Bank அணணா
இங்ரகதான இருககிறார் இலனலரதா? அந்த்ாள
Reserve Bank, அரத கடளடளட்துலதான
இதங்கிற்ிற. படரதன்ப் ரபாரனைன.
அவர் பபதர் பவங்களடராம அயதர். ஆனைால
எலரலாருககும் அவர் 'அணணா' அவர்ரபால
பரராபகார சிந்னத இனனும் பார்ககப்
ரபாகிரறன. ுருவலலிகரகணியில அ்தனத
வீடடககு அடககட வருவார். அவர்களுககு
அவர் உறுக.

ஆபஸ உனளடயில சடபளடனை அனளடதாும்
பதரதவிலனல. தனலப்பானக, கழ்ததுவனர
பபா்ததான ரகாடட, பஞ்சகச்சம். கணிசமானை
பதாந்ு.
"எனனைப்பா இிவவுுக தூரம்?"
"ரவனலககு இணளடர்ிவயூுகககு, ப்ராடரவ
பககம் வந்ரதன." பபாய, ஓ, பபாய பசாலல
எலலாம் பழககிக பகாணளடாயிற்ிற. ஆனைால காசு
ரகடக்ததான இனனும் பதரதவிலனல. ஆனைால
ரகடகாமல பதரந்துபகாளவது எப்பட?
"எனைககு ஒரு ரபாய தர முடயுமா?
ஷைார்டஹாாணட ரத்ாட, பபனசில வாங்கூம்.
ஒரு வார்துல பகாட்தது விடகிரறன."
உளடரனை, ரஜ.ிபயிலிருந்து ஒரு ரபாய எட்ததுக
பகாட்ததார். "ஒரு வார்துல பகாட்தது
விடவாதா?" புனனைனக புரந்தார். "நிச்சதமா?"

ுடுடபவனைப் படயிறங்கிப் ரபாய, ரத்ரர,
ப்ராடரவககுப் பகக்தது சந்ுல நியூரகாமாஸ
ஒடளடலுள நனழந்து தன ரமனஜ பார்்தது
உடகார்ந்ரதன.
"ஒரு ப்ருட ரகஸர, னமசர் ரபாணளடா
சாம்பார், அப்புறம் ஒரு ரவா ஆனதன முிறகலஆர்ளடனரக பகாட்ததுவிடட த்ாற்காலியில
ிபனனுககுச் சாயந்ததும் அப்பா, மனைதுககு எனனை
அனமு, எனனை இதம்!
புனனைந்து த்ாடகளுககுப் ிபனதான த்ாங்கள
ஒருவருகபகாருவர் கண படரளடாம். அவர்
அ்தனதரதாட ரபசிக பகாணடருந்தவர், த்ான
தனலமனறவாக முதலவது கணட, ரத்ரர
எனனளடம் வந்து என ரதான ரமல னக
ரபாடடக பகாணட, த்ாங்கள இருவர் மடடரம
தன்தத மூனலயில, விரனலச் சுணடக காடடப்
புனனைனக புரந்தார்.

"பகாட்ததுளடரறன. இனனும் கினளடககலரல."
"ஒரு வார்ததுரலரத பசானரனை! உன
படப்புககு்த தாரனை வாங்கிரனை! சி்ததப்பாவிளடம்
ரகடட வாங்கி்த தந்துளட ரவணடததுதாரனை !
உன சி்ததப்பாுகககு்த பதரயுரமா? No? I
thought so."
பகாஞ்ச ரத்ர்த ததககம்.
"அப்ரபா ந ரகடளட காரத்ததுககுச் பசலுக
ஆகலரல. No? I Thought so."
மீணடம் ததககம்.
'ஒணனு பசாலரறன. களடனைாக வாங்கினைனத
பசானனைபட ுருப்ிபக பகாட்ததுளடனும்.
அதுதான பகுரவம், மானைம். இலலாடளடா,
அப்புறம் பு்து எனபனைனனைரவா மாுர

ரபாயிடம். ந வுர்ற னபதன பாரு! வர வாரம்
பகாட்ததுடன்தா? பகாட்ததுட."
வர வாரமாவது: எ்ததனனைரதா வாரங்கள.
எனனனைப் பார்ககும் ரபாபதலலாம், புனனைனக
புரந்து, எனைககு மடடம் பதரத விரனலச்
சுணடவார். த்ான அசட வழிரவன.
சி்ததப்பாவிளடம் எப்ரபா பசாலலி விடவாரரா?
பகீர் பகீர்அந்த்ாள னபதனனை, இந்த்ாள கணகளுளடன
பார்ககக கூளடாது. பபரதவர்களுககும்,
நிதாத்ததுககும் பதந்த த்ாள. அதுுகம் குற்றம்
பசயத பத்ஞ்சு.
ரபானத்த ுருப்ிபக பகாடககும் ரதாகதனத
எனைககு வரும் ரவனுககு, மாரனளடப்ிபல அவர்
மணனண விடரளட மனறந்து ரபானைார்.
நிச்சதமாகச் பசாலகிரறன. அவர் எனனனை்த

தூணடல வினுதாளடவிலனல. தனனைால
முடந்தவனர எனனனை மீடக்ததான முதனறார்
எனரற பசாலரவன
ஒனிற புரந்து பகாணரளடன. ஒரர த்ாணத்துல
சம்புுகம், னச்ததானும் ஒனன் வாிழகிறார்கள
எனிற.
சிந்தா த்ுயில ஒரு த்ாணதம் கப்பல ஏிறகிறது.
--------------------------

27. கயிிற
அனிற, வீடடககு்த ுரும்பும் பதரு முனனையில,
காலடயில ஒரு கயிிற அகப்படளடது. அந்த
முுர்ந்த அந்ுககு, னகயில எட்தததுரம அது
உயிர் பபற்ன்ருகக முடயும்; மாறாதது என
அுர்ஷ்ளடம், என னதரதம் எனை இப்ரபாது
பசாலலிக பகாளகிரறன.
சணல கயிரு. அனரச் சுணடவிரல தடமனுககு -த்லல முிறகரகன், ஒரு முழம்- சற்ிறக கூடதலாக
இருககலாம் வழ வழ-கழ்தனத பத்ரகக ஒரு முழம் ரபாதாது?
னகப்ிபடககு இனனும் சற்ிற்த
ரதனவப்படரமா?

தார் கழ்தனத? இப்பட்த ரதானிறவதற்கு
இனனறத மனைநினல அப்பட, ரவிற சமாதானைம்
என பசாலவது?
இப்பட எணூ-- இப்பட எணணாரத-- ஓதாத
சாதக்ததால, மனைனதக கடடப்பட்தத முடயும்
எனிற பசாலகிறார்கள. த்ானும் முடந்தவனர
பாடபடடக பகாணடதான இருககிரறன.
ஊஹாூம்.
எணணமாக்த ரதானிறம் விபரதம் பசதலாகாத
வனர, ஜபமுளுவனர பதமிலனல.
எணண்ததுககும் பசதலுககும் இனளட இனழ
கணணாட அடயிலும் X ray ககும்கூளட்த
பதனபளடா அ்ததனனை ஸனனைம். கம்ிப எணூம்
னகுகளுககும், பவளிரத விடதனலதாகி்த
ுரபவர்ககும் ரவிறபாடம் இரதபாடதான.
"எணணாத எணணபமலலாம் எணணி எணணி,
பத்ஞ்ச்தனதப் புணணாககி....."

"எலரலாரும் இனபுற்ன்ருகக எணூவதனன்
ரவரறதும் அன்ரதன பராபரரம."
அிவவப்ரபாது எனனனை எச்சரகக,
ரக்ஷோமந்ுரமாக அனழப்பதுளடன சர.
புண, புண, புண, மனைம் சலலனளடக கண.
புழங்கிப் புழங்கி உளரவகப் புழககச் சால.
மனைனத பவற்ன் கணரளடன எனிற
நினனைககும்ரபாரத கானல வாரவிடம் மனைம்.
த்ான எழ்தனத அப்தசிப்பவன. எணணாத
எணணங்கள எனனனை ஊடருவாமல இருகக
முடதாது.
முனறதானை எணணங்கனுரத எணூம்பட,
மனைனத வாயககால பட்ததுமுுகககு,

உணனமயிரலரத மனைனத ஆடசி
பகாணளடவனும், அதன சாககனளடகளில
உழலாமல, அதன ிபலங்களினனிற பவளிப்பளட
முடதாது. மனை்த துயனமனத அனளடந்தவரனை
எணணாத, எணண்ததகாத எணணங்கனு
எணணிதவன.
மனைம் ரவிற, த்ான எனும் ிபரகனஞ ரவிற எனும்
விவாத்ததுககு என புல: மனைபமனும்
ுனசமானயிலாது, என ிபரகனஞனத
அனளடவபதப்பட?
மனைபமனும் னச்ததான, சம்பு, பழனத, பாம்பு,
மலம், மலர், த்கரம், பசார்ககம், மனைபமனும்
மு, முரத விு.
எணணற்ற த்ாமங்கள, எலனலதற்ற உருவங்கள.
மனைுன ஆகாத்துல அதன த்ாமங்கள
நந்ுதபட அதன ஜபமானல, ஒருசில
சமதங்களில, இதுரபால காலடயில கயிறாக

விழந்து கிளடககிறது
★★★
அடலாணடககில விழந்த விமானைம்- ப்தது
த்ாடகுாக தாவருககும் அது நினனைப்பு்ததான.
இறந்தவர் ரபாயவிடளடார்கள. த்ான சமாதானைம்
பசாலலவிலனல. பத்ற்ன்ககணரண
நிலாபவனிற நினனைககும்பட பவம்னமயில
எரயும் அவரவர் விடடச் பசனறவர்களின
வயிற்ிற பத்ருப்பு அளடங்க எந்த்ாள ஆகுரமா?
அப்புகம் அனணயுரமா?
முதல அுர்ச்சி, முதல பதங்கரம், முதல
தனபதம், மனைம் தன சிதர்கனு ஒருவாிற சுடடக
பகாணளடதும் எழவது.
இந்த அ்ததனனை உயிர்களும் எங்பகங்ரகா தங்கள
தன்ததன வாிழுககனு வாிழந்தும், இந்த
விமானை்துல தங்கள ஒருமி்தத முடுகககு ஒனிற

ரசரும்பட, அவரவர் தன்ததன விுகள
ுர்ததுகபகாணளட ிபனனைலில, ஒரு உறுக. த்ம்
எணண்தனத மீன்தரதார் சாக்ஷோ்தகார உறுக
பதரதவிலனல?
முரத விுதாகும் மனைுன அகணளட உறுக.
எணணி எணணி, பத்ாந்து, னத்ந்து னத்ந்து,
எலலாவற்னறயும் தனனுள உன்ஞ்சிக
பகாளளும் பஞ்சு மனைம்.
மனைரம, பத்ஞ்சுகிரறன; ஒருகணம் துஞ்சாரதா?
★★★
மனைம், பு்து, சி்ததம், உணர்ுக, உள உணர்ுக,
பத்ஞ்சு உரம், ப்ரகனஞ, ஸுதப்ரகனஞஅ்ததனனையும் எலனல தற்ற துரங்களினனிற
ஆனச காடடம் கிரஹாங்கள. மணனளடனதப்
ிபய்ததுக பகாளகிரறன.

பல வருளடங்களுககு முன, மதுனர சர்வ
கலாசானலயில, என எழ்தது பற்ன் ஒரு
முழத்ாள கரு்ததரங்கு த்ளடந்தது. அதன
எுபராலிப்பாக, சினனைாள பபாிற்தது Madura
காரலஜல ப்பராஃபபஸர்களுளடன ஒரு
கலந்துனரதாளடல ஏற்பாளடாயிற்ிற. மற்ற
கலலூரகளிலிருந்தும் ரபராசிரதர்கள
வந்ுருந்தனைர். பமா்ததம் சுமார் 40 ரபர்.
த்ான எழ்தனதப் பயிலபவன; வாிழகனகயின
கீத்தனதப் பாடகபகாணட, த்ட நிலவில பதரு
வழிரத த்ளடந்து பசலகிரறன. வாசல கதுககள,
ஜனனைல கதுககள ுறககினறனை. சில
மூடகினறனை. சிலர் ுணனணககு வந்து
நிற்கினறனைர். சிலர் அனிபல எனனனை
வழிதனுப்புவது ரபாலும், ஒரு தூரம் வந்து
அங்கு நினிற விடகினறனைர். த்ான கணளட
இனபம், பாடகபகாணரளட ரபாகிரறன. த்ான
என இதலிபல உணர்ச்சி பூர்வமானைவன.
பாடவது அனன் ரவிற அன்ரதன.

ஆனைால இவர்கள மிகக மிககப் பட்ததவர்கள:
இவர்கள அன்ுக ஜ்விகள. என கீத்ததுககு
இலககணம் வகுப்பவர்கள. என பார்னவ
உணர்ச்சி பூர்வமானைது. அவர்களுனளடதது அன்ுக
பூர்வமானைது. உணர்ச்சியும் அன்ுகம் இனழந்து
ஏரதா தருண்துல ரஸவாதம் நிகிழனகயிலஅம்மா! உளடல சிலிர்ககிறது,
கலந்துனரதாளடல எனற பபதரல ஆரம்ிப்தத
இந்தச் சந்ுப்பு, பவகு சீககிரரம அதன
சம்பாஷைனண்த தனனம ஓயந்து, என குரல
மடடம் ரகடடக பகாணடருப்பனத
உணர்ந்ரதன. ஆனைால, ப்ரவசனை முனறயிரலா,
ப்ரசங்க முனறயிரலா இலனல. எனனுள இதிழ
இதழாக விரந்து ஏரதரதா விஷைதங்கள. எனைககு
ஏற்பகனைரவ பதரந்தனவ, இப்ரபாது ஒரு
புதுனம பபற்றனவ. பதரந்தனவ, ஆனைால
பதரதாதனவ. பதரதாதனவ, ஆனைால
பதரந்தனவ. பதரந்தும் பதரதாதனவ,

பதரதாமரல பதரந்தனவ. ஒரு மனறதாகி-ஏரதா ஒரு முனறயில இனவகள
எனைககுளளிருந்தும் எனைககுப் புறம்பானைனவ,
தாம் பவளிப்பளட த்ான காரணமாரனைன.
ரபாகப் ரபாக த்ான ரபானதயில ுனு்ததுக
பகாணடருந்ரதன. எனனளடமிருந்து
பவளிப்படடக பகாணடருககும் விஷைத
ரபானத, அது ஏன் வரும் பானஷை ரபானத,
தரசனை ரபானத. என வார்்தனதகளில ஒரு
அுகாரம், அதன ரபானத என சனப என
மகுடயில கணடணடருககும் ரபானத,
எனைககு ரத்ர் எுராக அமர்ந்ுருககும்
ரபராசிரதனர விளி்தரதன.
"Hello னசககாலஜ சார்! த்ான ரபசுவனத
இதுவனர ரகடடக பகாணடருககிிறர்கரு!
உங்கள மரனைாத்ததுவ சாஸுர்துல எனைககு
எனனை Definition பகாடப்பர்கள, அலலது

இப்பரவ பகாட்துருப்பர்கள!"
எழந்து நினறார்.
"த்ான இங்ரக வந்தரபாது ப்தது நிமிளடங்களில
எழந்து ரபாயவிளட ரவணடபமனகிற
எணண்துலதான வந்ரதன. எனைககு
முககிதமானை எங்ரகஜ்பமணட. ஆனைால
இப்ரபா ஒனறனர மணி ரத்ர்துற்கு ரமல
ஆகிறது. னசகலாஜ, Conscious, Sub-conscious
ஒருரவனு sub subconscious levels- இனவ
தாணட ஆராயச்சி இனனும் எடளடவிலனல.
ஆனைால நங்கள எடடம் ஆரராகணம், ஆழம்
அவரராகண நினலகள எலலாம் எங்கள
பானஷையில, ஆப்தஜலங்கள. அங்கு பு்து
ஸவாதனை்தனதரத இழந்து விளடககூடம். ஆனைால
நங்கள எப்பட இிவவுுக சகஜமாக, உங்கள
ப்துர்தனத இழககாமல, அதற்கு ஒரு
பளடகனககும் இலலாமல INTACT ஆக, நந்ுக
பகாணடருககிிறர்கள எனும் ஆச்சர்த்துல,

ுனகப்ிபல இருககிரறன-" .
இனைம் கணட பகாணரளடார் என்யும் பூச்பசணட,
வாளடா மணம்.
சிந்தா த்ுயில ஒரு மு்ததுக குளிப்பு.
--------------------------

28. ஸ்தர
My dark Gazelle of the nights!
என இரவின கரத மாரனை!
இருக கணளட விரசல ரபாலும், மினனைல கினு
ிபரந்த உன பகாம்பு விலாவில ஏன், த்ான வீிழந்த
மூர்ச்னசயினனிற மீணளடரபாது, உந்தன
முனனைங் குும்புகள என மார்மீது உணர்ந்ரதன.
உன மூச்சின பத்ருப்பு, குங்கிலித்துன குபர்
குபரல உனனனைச் சிழந்த இருனு எர்தது, அந்த
பவளிச்ச்துல ந விடடவிடட பவளிப்படட,
உளடன உளடன மனறனகயில,
என கனனை்துல உன மூககு ஈர்துன உராதலில,

உன த்ககலில,
மீணடம் த்ான மூர்ச்னசயில மூிழகாமல,
--நில நில நினனைரவ, மான் மான் ந விழவதும்
எழவதும்,
இழப்பதும் என அவமானைம்.
இச்சமதம் மானைாகா வந்ுருககிறாள, விளடாரத
விளடாரத. உன மார்ரமல குும்புகனுச்
சிகபகனைப் ிபட!குும்புகள மார்ிபனனிற இறங்கிவிடளடனை. என
னககள இருனு்த துழாுககினறனை.
விலானவ ஒரு னகதால ிபட்ததபட எழந்து
உடகாருகிரறன. அருவி என னகரமல
பவம்னமயில பகாடடகிறது.

ஆனைால உயிர் ரபாரகன.
உயிர் ரபாயினும் நினனைுக ரபாரகன.
குங்கிலித்துன குபர் குபர் ஜ்வானல கம்கம்
கமகம.
உன மூச்சு விடட விடடக காடடம்
பவளிச்ச்துல பதாளடர்கிரறன.
கருமுகில காடடககுள நனழயுமுன ஒரு முனற
எனனனை்த ுரும்ிபப் பார்ககிறாய- பத்ஞ்சு பகீர்.
புப்பு கரும் ுரானக்ஷேப் பபரும் விழிகள
எனனனைக கிவவ விழங்கி்த துப்ிப
அளடவியுள மனறந்து ரபானைாய.
என பசலவரம! என உயிரர!

பதாளடர்கிரறன. கலலில, முளளில தடட்த
தடமான் இளடன் விழகிரறன, எழகிரறன,
பதாளடர்கிரறன.
இது கர்ப்ப இருள. ஆயினும், என இுனமயுள
உன மூச்சு அனைல கககித கலிகக்துல புற்துல
கணளடனதக காடடலும் பரமாணம்
ிபதுங்குகிறாய.
சனதப் ிபடப்பானை பதானளடகள.
பத்ஞ்னச அளளும் ிபருஷ்ளட்துன ரமல வால
முனு, ஓதாத துடப்ிபல விளிககிறது.
என அக்துன இருரு! என உயிரன ிபரரவ!
த்ான எுர் ரத்ாககும் என மரணானைந்தரம!
எனனனை உனரனைாட அனழ்ததுச் பசலலாரதா!
--உஷ், எங்ரக ரபாகிறாய? ரபாவது ரபாலும்

பபாய காடடகிறாய !
ந எங்ரகயும் ரபாகவிலனல. எங்ரகயும் ரபாக
முடதாது.
த்ானும் உனனை அனளடத இதரலன.
அனளடவதற்கிலனல.
என உணனமனதக கனளடந்து, அதன
ரத்ர்்துனதச் சுனவககரவ கா்துருககிறாய.
காதலின பந்தம், தனனமரத பரஸபரம்
இதுதான.
அவரவர் இததக கலச்தனதக குனளடந்து அதனுள
அமுதரம உன உணவின குனறந்த படச்த தரம்.
உன உளடல புளளிகள ஒிவபவானிறம், ந
பகாளனுதாடம் கலசங்களினனிற பதன்்தது,
பதன்்தத இளட்துல ஊன்ப் ரபானை அமுத்த
துளிகள.

என மரணரம! என அமரரம!
மூச்சு, அனசுக, நினனைப்பு, உணர்ுக- இனவ
உயிர்ச் சகு உளடலில நிலுகம்
அனளடதாுங்குனன். இனவ மடடரம உயிர்ச்
சகு ஆகா. அது எந்த விதம் வருவது,
உருபவடப்பது, புறப்படவது அதன இஷ்ளடம்,
இந்நினலகளின ரகார்னவ- இனவ என
வாிழவின ஜபமாயிருககுரம அனன், தர்னவககு
அதற்குரம எனிறரம அப்பால எனிற கணடம்
இனனும் சகுககுச் சலிப்ிபலனல.
என உயிர்ச் சகுரத!
ஏன, மானரமல ஆனச பகாளுலாகாதா? அது
வககிரமா ?
உயிரனைம் ஒனிற விளடாது, அசலனை்துலிருந்து
தாவரம் வனர, தாவர்துலிருந்து உதர்

மனதம்வனர ஒிவபவானன்லும் ஸ்தர
இருககிறாள எனபது சகுயின ஸ்ததம்.
உயிர்ச்சகுககு்த ரதானன்த உருுகககும், அது
கினுககும் அுர்ுககளுககும் தனளட கடளடச்
சா்துதமா? வடவம் எனபரத ஒரு வடகால
தாரனை!
ஆனச, பாசம், காமம், காதல, ரவடனக, ிபரதம்,
ப்ரரனம, ராக, LOVE passion, கனல, தாபம்,
காவிதம், கற்பனனை, யுகம், ரதாகம், ஆககல,
ஆகல, அழி்ததல, அழிதல- உனனுள
பவகுணபளடழம் ரவக்துன சாதலகள,
சாதங்கள, சானதகள; உன மணனளடயில
ஊன்கபகாணடருககும் மாணிகக்துன
ிபம்பங்கள, இதத்துல பு்துனதக கூர்
தடடனகயில உயிர்ச் சானணயிலிருந்து பறககும்
பபான்கள வடவரம அந்தச்சானண.
த்டளட கலனல்த பதாழவாய, உயிர் குடககும்

பாம்புககுப் புற்ன்ல பால வார்ப்பாய, வடவம்
உன இனைம் தாணட இருககலாகாதா? இது
மடடம் வககிரமா? வககிர்ததுககுப் பு்துயின
இலககண்தனத உனளடப்ிபல என்.
விண விண விண- இதத்துன பபாளிதரல! என
உயிருககுக கணளட புற்ரற! புரத பாந்தவி!
மாரச! எழந்ுரு. அம்பு படட ந விழந்த
இளட்துலிருந்து உன மருமான உனனனை
மீடளடானைா? அப்பட விவரம் இருப்ிபன அனத
த்ான அன்ரதன. உனனை ஒனிற ரகடகூம்.
எனைககும் மானரராக கணட இருககிறது. ஆனைால
என ரராகம் ஸீனதயின ரமாக்தனதக காடடலும்
மக்ததானைது. என மான மாரசமற்றது. ஆகரவ
எனனைப் பட்துருககும் ஏகக்துன ரமல
ஆனணதாக, எழ எனறால, எழ, ஆ!
மாரச, இது உனைககும் எனைககும் இனளடரததான.
இது ராமாதண்துல காண முடதாது-எடளடுகம்

கிடளடுகமாய அவளுககு ந ஆனச காடடனைரபாது
ஒரு சமதரமனும் அவள உனனை்த பதாளட
ரத்ர்ந்ததா? அவள உனனனை்த பதாடடருந்தால, ந
அவளுககுக கிடடயிருந்தால?
சிந்ுககாமல இருகக முடதவிலனலராமகானதரத ுனச ுரும்ிபயிருககும்.
அலலவா?
குும்ரபானச எனனுள ரகடகிறது. உயிர்
துளளுகிறது. Heart attack?
ஹிந்ரதாும், மாலரகாஷ், மாலகுகனஸ, சந்்தர
ஹாானஸ, ஸாரமு- எனிற கடளடானகனுக
காடட உதிறம் ஒரர ரகால்தனதக ரகடடக
ரகடடச் பசவி பபாளிந்து விடளடது. ஆனைால ந
ராக ர்தனை மாலிகா.
My immortal wound! என ஜுரரம!

ிபதற்றல, ரப்ததல-இ்ததனனையும் ஜனன,
அப்பட்ததாரனை !
ஜனனயிலலாமல, காவிதங்கள
உணளடாகியிருகக முடதாது.
லலிதா ஸஹாஸர த்ாமம், பஸுந்தர்தலகர,
சிதாமுா தணளடகம், ரமக சந்ரதசம், அிபராமி
அந்தாு, பராபரக கணணி, ப்தரகிரப் புலம்பலஅம்னமரத! அப்பா! ஒப்ிபலா மணிரத!
அனிபனல வினுந்த ஆரமுரத!
ரதவி! என பாவி!
Mysticism- காதலின மரஹாானனைத த்ததுவ்துல
காதற் பபாருள- அது மானைாயிருந்தா-பலனனை,
மனனததாயிருந்தால எனனை?
My dark Gazelle of the Night!

சிந்தா த்ுயில தடடத நிழலகள.
--------------------------

29. தாகம்
அம்ப்ததூரல த்ான குட்ததனைமானை புதுசு, அந்தப்
னபதன எனைககு அன்முகமானைான. என
ிபளனுனதப் பார்கக வருவான. அம்ப்ததூர்
பதாழிற்ரபடனளட I.T.I.யில பட்ததுக
பகாணடருந்தான.
த்ாககு துணிககூர் ரலசாக மழங்கினைாற்ரபால
உச்சரப்ிபல ரலசானை பகாச்னச, அங்கும்
இங்குமாக்த பதளி்தத பதலுங்கு வார்்தனதகள.
"ரத்னு பதலுகு த்ாயுட பாபு!" எனைககு அவனனை
மிகுகம் ிபட்ததது. அவன ரமல
சிறகனணப்னப்த தூணடற்ிற.
உ்தரதாக்துனனிற ஒயுக பபற்ற ிபன, சிறகு,
நிழரலா அளடககரமா தருமுுகககு நுமும்
அகலமுமாயிருகக முடதாது. ரகடகப் ரபானைால

ஜளடாயு சிறகுகளதாம். ஆயினும்,
மனறந்ுருககும் தாயனம உணர்னவ்த
தூணடனைான எனரற பசாலல வந்ரதன.
மரதானத உளு னபதன, எப்ரபாது வந்தாலும்
வாசலிரலரத என ிபளனுயுளடன ரபசிவிடட
எந்ரத்ரமானைாலும் உளரு வந்து எனனனைப்
பார்ககாமல ரபாக மாடளடான. "ஒககஸார
அம்மகாரும் மீரும் மனை இனடககு ரா ஒ்தஸனு."
அடககட அனழப்பான. "நங்கு, இுநர், மஞ்சி
ஆுக பாலு சாப்ிபளடலாம். வீடடரல மாட
இருககு!" எனிற ஆனச காடடவான. இனனும்
ரபாகப் ரபாகிரறன.
"ஆ த்ாளுரலா கவனைங்கா சதரவ ரலது.
அதனைாரல இப்புட I.T.I." எனிற விரகுரதாட
பசாலனகயில எனைககு வயிற்னற எனனைரவா
பணணிற்ிற. "அப்பா கருஷி. ரத்ரனை ஒரர ஆண
ிபளனு. த்ாலு சிஸளடர் இருககாங்க தாருககும்
கலிதாணம் ஆவலரல. ஏரமா பகாஞ்சம்

பூஸுு உனனைு. ஆனைால அப்பாவால ரத்ரா
விவசாதம் பணண முடதலரல, ஏர் ிபடச்சு
எ்ததனனைரதா வர்சமாயிந்ு."
"ஏன, வதசாயிட்ததா?"
"இலரலங்க; T.B.. இந்த ஒரு வருஷைமா பட்தத
படகனகதாயிடளடாரு இன ரதறமாடளடாரு,
எலலாருககும் பதரயும், எலலாருககு
முனனைாரல அவருககு்த பதரயும். அவருககு
முடனளடககாக பரணட ரகாழி வுர்ககிரறாம்.
ஆனைால ச்தது எங்ரக ிபறககுது? மருந்து மாதம்
எலலாம் பார்்ததாச்சு. அம்மா கழ்ததுரல
மஞ்சககயிிறதான பாககி.
"தாம்பரம் ஸானைரளடாரதமுரலா இருககலாம்.
ஆனைால அவரு இஷ்ளடப்பளடலரல, எங்களுககும்
இஷ்ளடமிலரல. அவனரப் ிபரஞ்சு இருகக
முடதாது. இப்பரவ அவனரப் ிபரஞ்சு
ஒிவபவாரு த்ாளும் எ்துன ரத்ரம் இருகரகன

பதரயுமா? Redhills பககாரலா ஒகக
கிராமமுரலா வாஸமணட பசாந்த இலலு,
உததானகி, 4.30 மணிகரக எழந்து சனமதல
பசயரதா, பனழதரதா-அம்மா எனதக காடடக
பகாடககுரதா! ரராடடககு ஒரு னமல
த்ளடககூம், 6 மணிககு ஒரு ப்னரரவட பஸ.
தவன்ப் ரபாச்சு, அட்ததது 7.30 நிச்சதமிலனல.
அனனககு I.T.I..ககு வந்தாப்ிபரலதான.
அரதமாுரகா ுரும்பற ரபாதும் வீட ரசர
ரா்துர, 8, 8-30 ஆயிடம். அப்பானவ எனனை
கவனப்ரபன பசப்பணட? உளரு
நனழதறப்பரவ ரதவராஜ்! த்ாலு த்ாுா அதுகூளட
ரகககலரல!"
முக்தனத்த ுரும்ிபக பகாணளடான.
"ராம்" அணணா எனனனைக கூப்ிபடகிறார்.
எ்ததனனை வருளடங்கள கழி்ததும்! ஆனைால
எ்ததனனை வருளடங்கள ஆனைால எனனை? த்ானும்
ுருுருபவனை விழி்தரதன.

***
அவன எங்கள வீடடககு வரும்
இனளடரவனுகள நணட, ஒருத்ாள வருவது
நினிற ரபாயவிடளடது.
ஒரு மாதம், இரணட, மூூ, ஆிற=
"எனனைளடா கணணா, உன சிரனைகிதன எங்ரக?"
"எங்கானும் ரவனல கினளடச்சிருககும். இலனல,
ரவனலககு அனலந்துபகாணடருப்பான. அவன
கவனல அவனுககு உங்களுகரக முழ
ரத்ர்தனதயும் பகாடகக முடயுமா ?"
வாஸதவம்.
விுககு னவ்ததாகி விடளடது. ஆயிரம்
முூமுூப்புகளுளடன சீபமணபணய விுககு.
மூனிற த்ாடகுாக மினசாரம் அம்ரபல.

வீடனளடச் சுற்ன்்த தணணிர்்த தகட- மனழ காலம்
வந்தால, என முதுகுககுப் ிபனனைால, ஆனைால
எனைககுக காது ரகடகும்பட எனைகபகாரு பபதர்
"Captain of the sinking Ship" அலலது
பதப்ரபா்தஸவ மணளடகப்படககாரர்!"
"இருந்து இருந்து உங்கப்பா இளடம் பார்்தது
வாங்கினைாரு!"
சிங்க்ததுககுப் பல ரதயந்துரபானைால, த்கம்
இற்ிறப் ரபானைால, எலிகள ஓட வினுதாளடக
ரகடபாரனைன!
ஆம், சிங்கம்தான, உ்துரதாகம்ரபாது.
எனைககுப் பார்னவயில ரதாஷைம் அப்ப்ததான
துவககம். த்ளடந்தாரல தளளுகிறது. இிவவுுக
சுருகக உளடல சரத ரவணளடாம்.

ஆணகளுககு உ்தரதாகம்தான, உளடம்னப
இழ்ததுப் ிபட்தது நிற்கனவககும் மாலிஸ.
இலலாடட"ஏமணட பாபு, குலாஸா உனனைாரா? மீரு ரக்ஷேம
லாபம் எடலா? எ்ததனனை த்ாள ஆனைால எனனை?
அந்தக குரனல எனனைால எப்புகம் அனளடதாும்
கணட பகாளு முடயும். அதுுகம் இப்ரபா
இருககும் என மனை நினலயில......
"வா, வா, ரதவராஜ். இப்பட உடகாரு. இரதா
இங்ரக-" னகனத இழ்ததுப் ிபட்தது
ரமனளடயில என பகக்துல உடகார
னவ்ததுகபகாணரளடன. மனைுன துளும்பலில
பகாஞ்ச த்ாழி இருவரும் ரபசவிலனல.
ஒருவனரபதாருவர் பார்்ததுகபகாணடருந்ரதாம்.
ஏரதா ஒருவனகயில மான்யிருந்தான பத்ற்ன்
விசாலி்தது, ஆனைால மயிர் உுர்ந்து அலலமுகம் பதளிவாகி, பார்னவயில ஒரு சிங்கம்

பட்துருந்தது. பாவனனையில படளடனறயில
காயச்சி்த தடடத எஃகின ிபகு"அப்பா" எனிற இழ்தரதன.
"அப்பா காலமாயிடளடாரு."
அவனனை அனண்ததுகபகாணரளடன.
எுர்பார்்தததுதான எனறாலும். இரத
வதுலதான த்ானும் என தகப்பனைானர
இழந்ரதன. காஞ்சிபுரம் அருரக ஒரு கிராம்துல
ஒரு பளளிககூளட வா்துதாராக, ரகானளட
விடமுனறககுச் பசனனனைககு வந்த இளட்துல
மாரனளடப்பு. தனலதனணரமல தனல
பவடகபகனை ஒரு பககமாகச் சாயந்தது இனிறம்
கணமுன. ஐம்பது நிரம்பவிலனல. என முதல
சம்பு்தனத அவரளடம் பகாட்தது த்மஸகரகக
இலனலரத- த்ான சாகும்வனர எனைககு்த தரா
பத்ஞ்சக குனற. என தந்னத,

என குரு.
"ரதவராஜ்!" அதன எுபராலி "ராம்!" இது
சமதம் இவனும் த்ானும் எங்கள துகக்துல ஒரர
ரதாணி.
அப்பாவின கனளடசி ரத்ரம் பற்ன் விசார்தரதன.
முனறதாரனை!
"மூூ த்ாுா சீஷ்மம் கடட யிழககுது. அந்த
மூூ த்ாளும் எனைககு I.T.I.ரல ரதர்ுகப் பரனக்ஷே.
முதல பரணட த்ாள சமாளிச்சுடரளடன. மூணா
த்ாள விடகானல னகனதக காடடக
கூப்ிபடளடாரு. அந்தரு உனனைாரு."
"இதுரகா சட, ஒகக கணளடான தாங்காது.
ஆனைால இனத எனைககுக கனளடசி ரத்ரம்
பகாடககற வரமா நினனைச்சுகரகா. ந
அவசிதங்கா பரனக்ஷே எழுதாவூம் எனைககா
நினனுடரளட, ஒரு வருஷைம் அனைாவசிதங்கா

ரவஸட எனனனை த்ானுககு எட்ததா ஆவாதா?
உயிர் ரபானைப்பறம் ஏமி உந்ு? எப்பரவா ரபா
ரவணடதவன தாரனை? ஆனைால ரத்னு பசச்சிப்
ரபாயினைானுனு நினனைககாரத. எழதன்தா
இலனலதா, உன ிபனனைாரல நினனுடடப்
பார்்துருப்ரபன. மனை ராஜு, மனை லால!"
"இந்த உ்ததரனவ மீன் முடயுமா பாபு?"
என முன ஒரு ரதாற்றம் எழகிறது. இவன
இங்ரக பரனக்ஷே எழதுகிறான. அங்ரக அவர்
கினளடககிறார். தனலப் பககம் ஊதுப்து, கால
பககம் சாம்ிபராணிப் புனக. சுற்ிறம் குவிகக,
ஐஸ கினளட்துருககுமா? கிராமம் ஆச்ரச!
மானல சார்்துயிருப்பார்குா?
பகபகனைச் சிர்ததான.
"ஆனைால த்ான பரனக்ஷே ஆவலரல. பரணட
மார்ககிரல ரபாச்சு."

அவள ஆனுப் பதப்பட்ததும் விதம், அவள
வினுதாடடன விபரதம், அவளுகரக ிபரு.
மானுளட்துன ரத்ர்்துனத எப்படபதலலாம்
ஒளி்தது, அட்தது பவளிப்பட்ததுகிறாள!
சிந்தா த்ுயில மிதந்து வந்த ஒரு அகல
விுககில, ுரப் புனகச்சல.
--------------------------

30. ிபளனுவாள
அவனரப் ிபளனுவாள எனிற அனழப்ரபாம்.
ிபளனுவாள ிபளனுதார்வாள. நிற்கும்
'ரபாஸல' ிபளனுதார். தூகக முடதாமல
பதாந்ுனத்த தூககிக பகாணட, ஒரு னகயில
ரமாதக்ததுளடன தும்ிபகனகத்த
தாங்கிகபகாணட, ம்ததக்துல படனளட
படனளடதாக விபூு, மகுளடமிலலாது கடனளட
குடனளடதாக- பார்்துருககிிறர்குா?
இந்த வர்ணனனையில தும்ிபகனகனத எட்தது
விடங்கள. ிபளனுவானுப் பார்ககிிறர்கள.
இனபனைாரு வி்துதாசம் அவருனளடத
பருமனனைப் ிபளனுவாள பவகு சுிறசுிறப்புளடன
தாங்கினைார். சினனை வதசுதான. அவர் வதுல

எனைககு ஒரு ிபளனு இருககலாம்.
த்ான ஊருககுப் புதுசு. மாற்றலாகி வந்து ஒரு
மாதமாகியிருககும். அவர் பபதரல ஒரு
கணககு, வங்கியின பு்ததகங்களில சாதாரணமாக
இதங்கிகபகாணடருந்தது.
அனிற சனககிழனம- அவர் எனனனைக காண
வந்தரபாது. முதனமுதலாக அப்ப்ததான
பார்ககிரறன. சனககிழனம அனர த்ாளதான
வங்கி, மாடயில வங்கி. கீரழ மாரனைஜர்
குடயிருகக இளடம்.
"சாமி வணககமுங்க. த்ானதான, உங்க
ிபளனுங்க."
அற்புதமானை மரதானத, புனனைனக கிரண
தூலமாய விசிற்ிற. பத்ற்ன்யில குனழ்துடளட
விபூுதடயில புருவ ம்துயில பலனக ரபால
சந்தனைப்பபாடட, அதன கீிழக குங்குமம்.

கனுதானை மனுஷைன.
"பூனஜ புனைஸகாரம் உணடரபால இருககு!"
எனரறன.
"ஆமாங்க ிபளனுதார் பூனஜ பசயதரறனுங்க!
பூனவப் ரபாடட அகவல பசாலலி
அப்புறந்தான பதாணனளடனத த்னனைககிறது.
அப்படரத வருளடம் வருளடமா த்ளடககுதுங்க.
ஆணளடவன புணணித்துரல புனுப்பு
குனறவிலலாம த்ளடககி. இப்ரபா சாமி
சகவாசமும் கினளடச்சிப்ரபாச்சு. எனைககு எனனை
குனறங்க?"
பாங்க வாசலில அவர் வாகனைம் நினறது. அவர்
அப்பா பளளியில படககும்ரபாது வாங்கினைதாக
இருககுரமா? த்ான ரகலி பணணவிலனல.
குசலப்ரச்னைம், முனரனைாடளடம் எலலாம்
ஒருவாிற தர்ந்த ிபன:

"சாமிகிடளட பபரத ததுகககு வந்ுருகரகன. ஒரு
மில விற்பனனைககு வந்ுருககுமாம் ரபால.
இதுவனர த்ான சரகனக இந்தக னகயிரல
வாங்கி, அந்தக னகதாரல விககிரறன.
சாமிககு்த பதரயும். மிலனல வாங்க ஒ்ததானச
பணணினைால த்ாரனை உற்ப்து பசயது
விதாபார்தனத விருகபட்ததலாம்.
தனலமுனறககும் சாமிககு்த தராக களடன
குடம்பரம படடடரவாம்."
இந்த ஆபஸ மூனிற வருளடங்குாக்த பதாளடர்ந்து
த்ஷ்ளட்துல ஓடகபகாணடருககிறது. வங்கிகள
இனனும் ரதசிதமதமாகவிலனல. முதலாளிகள
லாப்துன ரபரல தான குன்தாக இருந்தனைர்.
எனைககு முனனைவரளடமிருந்து த்ான சார்ஜ்
வாங்கிக பகாணளடரபாது:
"இரதா பாருங்க LSR! நங்கள நிர்வாக

ஆபசிலிருந்து இப்ப்ததான ஃபலடககு வந்து
இருககிிறர்கள. அங்ரக நங்கள த்ளட்துத ஏடடச்
சுனரககாய தர்பாருககும் ததார்்தத்ததுககும்
துளிகூளடச் சம்பந்தம் கினளடதாதுனனு நங்கரு
பதரந்துபகாளுப் ரபாகிிறர்கள. மாதா மாதம்
கனளடசி்த ரதுககு த்ம் சம்பும் எனனககும்
பகடட. இருககிறவனர அனத வாங்கிணட ஊர்
ரபாயச் ரசருங்கள. ஆகாச கங்னகனதக
பகாணட வர ஆனசப் பளடாதர்கள. த்ான
பசாலலிவிடரளடன. அப்புறம் உங்கள
தனலபதழ்தது."
ஒப்புககு்த தனலனத ஆடடரனைரனை தவிர,
எனனுனளடத அச்ரச ரவிற. ிபறவி எட்தததற்கு
மனதன தன மு்துனர பபான்்ததுவிடடப்
ரபாகூம். அசடட்த துணிச்சனல்த தவிர்.
ஆனைால துணிரவ துனண. த்ான எனனனை
நிரிபகக ரவணளடாமா? என னகவரனசனதக
காடளட்த துருதுரு்ததது.

வங்கி உதவியில, ிபளனுவாள வாங்கினை
வினலககு பசா்தது லாடளடரயில முதல பரசு
அட்தத மாுரதான இருந்தது. மூலக கடளடளடம்
தவிர, அுல ஐந்து கிளடங்குகள, த்ாலு பபரும்
கூளடங்கள, ராக்ஷேசக கிணிற, ரமாடளடார், முப்பது
பதனனனை, தவிர த்ஞ்னச வதல, ரதயுக
அுகமாகிவிடளடாலும் தற்சமத்துற்கு
ஓடளட்துலிருககும் தந்ுரங்கள. எப்படயும்
மாற்ன்தாகூம். வங்கி எதற்கு இருககிறது?
த்ான கினு மாரனைஜராக எதற்கு இருககிரறன?
ிபளனுவாளுககு பவிறம் அுர்ஷ்ளடம்
அடககவிலனல. வாிழவில ுருப்புமுனனை
கணடவிடளடார். ஆுத்ாளில னசககிளில ரபாய்த
பதரு்த பதருவாய விற்ிறக பகாணடருந்தாராம்.
இந்த்த ுருப்புமுனனை இருககிறரத, அது,
எப்பட, எப்ரபா, எங்ரக ரத்ர்கிறது- சிருஷ்ட
சடசுமரம அுலதான, அலல
அதுரவதாரனைா?...

ரதனர்த தாவலில வுர்ந்துவிடளட அவருனளடத
விதாபார்ததுககு ஏற்றபட ரமலும் வசுகனு
த்ாரனை பசனனனை்த தனலனம ஆபஸுககுச்
பசனிற பபற்ிற வந்ரதன.
ப்ராஞ்சுககும் ுருப்புமுனனைதான. அந்த அனர
வருளடக கணககுக கடடனை முடவில, பசனற
மூனிற வருளட்த பதாளடர்ந்த த்ஷ்ளட்தனத ஒழி்தது
லாபம், பகாஞ்சமானைாலும் கருப்பு மசி
கணளடாச்சு. என பசலவில அனிற staff ககு பால
பாதச வினரதாகம். தனலனம ஆபஸலிருந்து
பதானலரபசி மூலம் எனைககு முதுகில
‘பஷைாடட.'
ிபளனுவாள, ரபரச்சம் பழ்ததுககுப்
ரபாளடலாம் ரபானற னசககிளிலதான இனனும்
சவார. சர்ககஸல தானனைக குடட
விடவதுரபால. ிபஸபனைனஸப் பபாிற்ததவனர
அவர் தனல ரதாளகளினளடரத அழந்த்ததான
ுருகியிருந்தது. ஆனைால பகாஞ்ச த்ாுாக

அழ்ததம் ஒனிற புுதாகச் ரசர்ந்தது.
இந்தக காரசானலப் பு்ததகம் இருககிறரத, 25
தாளகளிலிருந்து 250 வனர, கணககின
விஸதார்ததுககு ஏற்றபட, அதற்ரக ஒரு
கிிறகிிறப்பு உணட. அதற்கு த்ாுனளடவில, ஒரு
ரபாககிர்ததனைமும் ரசர்ந்துவிடகிறது. சும்மா
பவடட, அப்புறம் பார்்ததுகபகாளுலாம்.
ஆனைால அதற்கும் பாங்க சில அவசிதமானை
படட வாளடாககளுககுச் சலுனக காடடகிறது.
அட்தத த்ாள ஈட பகாட்தத அுகப்பட கணககில
கடடதாகிவிடம் எனகிற த்ம்ிபகனகயில,
னசனகயில, அர்்தத்துல, ஆனைால பபரும்
பதானககளுககுப் புனைாவிலிருந்து,
கானபூரலிருந்து பசககுகள வந்தால- கணககில
இளடமிலலாது, இந்த பவளியூர்
மாப்ிபளனுகனுச் சமாளிப்பபதப்பட?
ிபளனுவாளுககுப் பு்துமுதாகச் பசாலலிப்
பார்்தரதன. அவர் விடம் காற்றாடகளுககு

பாங்க வாசல கடளட இதலாது, நூலுககு மாஞ்சா
தளடவ முடதாபதனிற. 'இந்த்த தளடனவ மடடம்'
எனிற சிர்ததபட கும்ிபட ரபாடவாரர அனன்
ுருந்துவதாக இலனல. அப்புறம் த்ான என
சுழல த்ாற்காலியில உடகார்ந்து
பகாணடருப்பதற்கு அர்்ததபமனனை?
எப்புகரம, விதாபாரம் பபருகப் பபருக,
முதலனடம், களடனைாக வாங்கித பணங்களும்,
சரககு, பமஷினைர, பவளியிலிருந்து வசலாக
ரவணடத பாககிகள இ்ததாு எனைப் பல
உருவங்களில, விதங்களில முளடககிவிளட,
பராகக்ததுககு விதாபார்துன பசி, பகாசரப்
பசிதான. விதாபார மார்கபகடனளட
முளடககுவதற்கு பாங்க உதவி பசயதாது, பசயதக
கூளடாது.
த்டப்பகல, Banking Hall இல கூடளடம்
மும்முரம்.

ுடீபரனை ஒரு உர்்ததணளடமானை குரல. த்ான என
அனறயிலிருந்து பவளி வந்ரதன. ிபளனுவாள
கணகளில பபான் பறகக எனனளடம் வந்தார்.
ிபளனுதாருககுக ரகாபமா? புராண்துல
அப்படப் பட்தத நினனைப்ிபலனலரத! பதாந்ு
கணபு ஜாலிப் ரபர்வழிதாச்ரச!
"தார் இந்த ரபாரலாசந்்த ப்ரசனனை சந்்த
பசகனக்த ுருப்ிபனைது?" எலரலாரும்
எங்கனு்த ுரும்ிபப் பார்்ததனைர். த்ான உளரு
ுரும்ிப என த்ாற்காலியில அமர்ந்து
பகாணரளடன. மணிதட்தது ிபயூனனை
வரவனழ்தது அவனர அனழ்தது வரக
கடளடனுயிடரளடன.
"ிபளனுவாள, இது பாங்க. சினமா பகாடளடனக
அலல."
"பதரயும் சாமி. உங்கள ரபரரடல என கணககு

இலலாவிடளடால நங்க பால பாதசம்
சாப்ிபடடருகக முடதாதுனனும் பதரயும்."
ஐனதரதா! பாதச்துல பங்கு ரகடகிறாரா?
"த்ான ஒரு பபரத மில முதலாளி. எனனனை
இப்பட அவமானைப்பட்துடடீங்கரு, அதுககு
எனனை ஜவாப் பசாலிறங்க?"
ஓரஹாா! தணளடவாும் அப்பட ஓடகிறதா?
எனைககு ஒரு பககம் சிரப்பு வந்தது. ஒரு பககம்
விழி த்ரம்புகள குிறகுிற்ததனை.
"உங்கள ரகளவிககு த்ான ஒரர சமத்துல த்ாலு
புலகள பசாலல முடயும். ஆனைால பசாலலப்
ரபாவுலனல. த்ான Branch manager
மடடமலல. என ஸதாபனை்துல ப்ருநிு."
இது சமதம் ஒனிற. ததார்்ததம் எனிற
பசாலகிரறரம, ஆனைால அுலும் முழனம

கினளடதாது. எப்படரதா Melodrama, த்ாளடக
பாணி புகுந்துவிடகிறது.
"State Bank எனனனை்த தாம்பூலம் பவச்சு
அனழககறாங்க. த்ானதான பனழத
நினனைப்புககுப் பார்ககரறன."
"ிபளனுவாள, தாராுமாகப் ரபாங்க. அவங்க
தாம்பூலம் பவச்சால, த்ான ரமும் பவககரறன.
உங்கள கணககில பூரா பாககிககு அவங்க பசக
அனுப்ிபச்சாலும் சர, நங்கள பராககம்
கடடனைாலும் சர- கிளடங்கில பூடனளட மாற்ன்கக
ரவணடதரதாட சர. இனனகரக இப்பரவ."
எனனனை ஒரு முனற முனற்ததுவிடட இறங்கிப்
ரபாய விடளடார்.
மிறத்ாள கானல காப்ிப ரவனு. என காப்ிப
ரவனு ஐந்தனர மணி, மாடயில பளடலிரபான
மணி அட்ததது, னகயில தம்புருளடன மாடககுச்

பசனிற பளடலிரபானனை எட்தரதன.
"த்ானதானுங்க, உங்க ிபளனுங்க!" குரல
கஞ்சிதாகக குனழந்தது. "சாமி
த்லலாயிருககீங்குா?"
"ிபளனுவாள, எனனை வாச்சு? ஸரளடட
பாங்கிலிருந்து எந்த்த தகவலும் காரணாம்?"
"அபதலலாம் மறந்துடங்க புருஷைன பபணசாு
சணனளட ஒரு சணனளடதா?"
அவர் குன்ப்ிபடளட பாவனனையில அவனரக
கற்பனனையில நினனை்ததுப் பார்்தரதன. உளடம்பு
குலுங்கலில காப்ிப ரமனஜமீது சிந்ுற்ிற.
பளடலிரபானனை னவ்தது விடரளடன.
சிந்தா த்ுயில ஒரு என்கல.
-------------------------

31. மாசு
இனிற முுர் மானல, த்ான எங்ரகா
நினனைவாயிருகனகயில, இருந்தாற்ரபால
ிபனனைாலிருந்து:
"அப்பா, ஒரு ரசு. ஆபசுககு பளடலிரபான
வந்தது. மாசு பச்ததுப்ரபாயிடளடாராம். ரத்ற்ிற."
ஒரு கணம் குரல வனுனத அழ்துப் ிபழிந்து
உளடரனை விடடவிடளடது.
சிலந்ு, முதலில தன இனரனதக பகாடட, விஷை
நனரச் சிந்ு, மூர்ச்னசதாககிப் ிபனனைர் தான
இிறககுமாம்.
"எனனை எப்பட, விவரம் பசாலலவிலனல."

விவரம் எனனை ரவூம்? மாசு
பச்ததுப்ரபாயிடளடார்.
***
ஓய, மாசு, நங்கள பச்ததுப் ரபாகவிலனல.
உங்குால பச்ததுப்ரபாக முடதாது. புரளி
பணூகிறானகள. ஹாூகும், த்ான
ஒப்புகபகாளு மாடரளடன. எங்கனுப்
ரபானறவர்களுககு்ததான சாுக, அதன பதங்கள,
ஆனைால நங்கருா முழகக முழகக வாிழரவாட
இனழந்தவர். You are involved in man.
உமககுச் சாவா? பவடகக ரகட. ''Get the behind
me, Death."
மாசு, முதலில சாுக எனபரத எனனை ?
எலனலகரகாட தாணடப் ரபாயிருககிிறர்.
உங்கனுக ரகடகாமல தானரக ரகடபது?

மாசு எனும் தன மனதன, என சிரனைகிதனுககுப்
படம் துககம், தன்த துககம், எந்த்த தன்த
துகக்துலும் சுதத்லம் கலப்பளடம். அவர்
இருந்தவனர அவரால அனளடந்த த்லங்கள இனக
கினளடதா எனும் சுதத்லம். அம்மடடககு்த தன்த
துககம் மாசு படந்தரத.
மாசு எனும் மனதன இன இலனல. மாசு எனற
ஒரு மனதன- அவனுளடனதான எனபாட,
அவனுககு்ததான என பாடட.
உறவினைன இழப்னபக காடடலும் த்ணபனன
இழப்ரப மக்ததானைது எனபது என துணிபு.
உரனமபதனிறம், களடனமபதனிறம், ர்தத
பந்தபமனிறம், உறவினைனரப்
பதனபட்ததுகிரறாம். அவரால
பதனபட்ததப்படகிரறாம். னகம்மாிற
எுர்பார்ககிரறாம். த்டபு அப்பட அலல.
த்டிபல எந்தவிதமானை எுர்பார்ப்பும் இலனல.

த்டபு த்டபுககாகரவ. த்டபு இருவர் இனளடயில
மடடரம. ஆனைால உறுக எனும் பபதரல,
சுதத்ல்துல விஷ்தரப்பு எலனல களடந்தது.
த்டிபன பபரும் ஆச்சரதம் பார்்ததர்குா? முதல
சந்ுப்ிபரலரத இனைம் கணடபகாளவது
மடடமலல. அனளடதாுரம கணட பகாளளும்
அதன சகு! "முனரனைரத உங்கனு எங்ரகரதா
பார்்ததாற் ரபாலிருககிறரத!" எனபது
சந்ரதக்துல லஜ்னஜ முனைகல அலல. வாய
விடடச் பசாலலாமல, ஆனைால, "த்ாம் இருவரும்
ஒருவனரபதாருவர் எப்பரவா, எப்புகம்
அன்ரவாம்!" எனும் தர்ககமானை தர்மானைம்.
அபதப்பட? அதுதான அதன ஆச்சரதம்.
மாசு, இதற்குக ரகாட உம்மிளடரம எனைககு
இருககிறது.
ஒரு த்ாள இருக 10.30, 11 இருககும். வாசற்
கதனவ்த தடடம் ச்ததம். ுறந்தால நங்கள

நிற்கிிறர்கள. அந்த ரத்ர்துல உங்கனு உளரு
வா எனிற அனழப்பதா, வாசலில நிிற்துரத
ரபசுவதா, புரதவிலனல. அனிற மானலதான
என தங்னகனதச் சினதயில னவ்தது விடட
வந்ுருககிரறன. 25 வதது கனனப் பபண.
இனனும் எரந்து பகாணடருப்பாள. என தாய
மரண அடபடளட விலங்காய மூனலயில சுருணட
கிளடககிறாள. பகக்துல ரபாகரவ
பதமாயிருககிறது.
த்ான தாருககும் ரசு அனுப்பவிலனல. த்ம்
குழா்துல தாருககும் பதரத நிதாதமிலனல.
ஆகரவ, மாசுுகககு்த பதரதாது.
மாசு உளரு வர முதற்சிககவிலனல.
"எனனை மாசு ?"
"பதரதவிலனல. எனனைரவா உங்கனுப்
பார்ககூம் ரபால ுடீபரனை்த ரதானன்ற்ிற.

கிும்ிப வந்துவிடரளடன. உங்கனுப் பார்்தது
விடரளடன. ரபாகிரறன." அிவவுுக தானஇறங்கி விர்பரனிற ரபாய விடடீர்கள. இந்த
விுர் விுர்ப்புககு எனனை பசாலகிிறர்கள?
காரணரம பதரதாது. ஆனைால அளடகக முடதாத
இந்தப் ிபருக, அனளடதாும்
கணடபகாளவுலனலபதனல அது, ிபன ரவிற
என?
ஹானுமான முதல சந்ுப்ிபரலரத ராமனனை
அனளடதாும் கணட பகாணளடதுரபால.
அவசர அவசரமாக உளடரனைரத பசாலகிரறன.
த்ான ராமன இலனல. ஆனைால நிச்சதமாக நங்கள
ஹானுமான.
ஹானுமானதான, ஆர்துன ர்தனைகணட எனை
மூலகாவிதரம அனற கூுககிறது.
மாசு, நங்கள எனைககுச் சுந்தர காணளடம் எ்ததனனை

முனற பணணினைாலும், பூர்்துதாகாத
பாராதணம்.
மாசு, த்ான பட்தது முடககாத, மூளடுகம் முடதாத
பு்ததகம்.
ஹானுமானளடம் எனைககு, இனனறககும் ஒரு
அங்கலாயப்பு, எங்கு ராம த்ாமம் ரகடளடாலும்
அங்கு அவர் ஆஜர். உளடரனை வந்து விடவானைாம்.
தனனைலமற்றவனைாக இருந்துவிடடப்
ரபாகடடம்; தன நினனைப்பு கூளட- த்ான
ஹானுமான எனும் பபதர் உனளடதவன எனகிற
நினனைப்புக கூளடவா அற்ிறப் ரபாக ரவணடம்!
மாசு, உங்குால எப்பட அப்பட இருகக
முடந்தது. நங்கள மாசு எனகிற அககனறரத
உங்களுககு இலலாமல? ஆனைால அதுதான
உங்கள ரஹாஸதரமா? உங்களுகரக பதரதாத
ரஹாஸதம். உங்களுனளடத சதா உற்சாகம், எுல
ஈடபடனும் பகாளளும் தனனம, அப்பட
எனனனையதா உங்கள தனலபதழ்தது? எந்த

ராமனும் இ்ததுனண அனபுககு லாதககா?
உம்னமக ரகடளடால! எனைககு அனதப் பற்ன்க
கவனலயிலனல எனபர்கள அலலவா?
மாசு, உம்முனளடத கூற்ிற ஒனிற
மறககமாடரளடன.
"உங்கள எழ்தது ஒரு நிமி்ததமாக த்ம் சந்ுப்பு
நிகிழந்தது. உங்கனுச் சந்ு்தத ிபன, உங்கள
எழ்தனத விளட, நங்களதான எனைககு முககிதம்."
மாசு, உங்கள தனனமயில, நங்கள ஏரதா
சுலபமாகச் பசாலலிவிடடப் ரபாய விடடீர்கள.
ஆனைால இனனும் த்ான அுல அந்தந்தச்
சமத்ததுககு விதப்புகள, பவளிச்சங்கள,
வர்ணங்கள பார்்ததுக பகாணடருககிரறன.
பட்ததுக பகாணடருககிரறன.
Kalaidoscope.

உணனமதானை உணனம- த்ான ஏன இப்படச்
பசாலகிரறன, அப்பட ஒனிற உணளடா? எனைககு்த
பதரதாது. உணனமதானை உணனம, ரத்ரப்
ரபச்சாக, ிபரசார பானஷைதாக, உபரதசமாக்த
தனனனை பவளிப்பட்துக பகாளவுல. ஏரதா
ஒரு ஜானளடயில, ஒரு னசனகயில, ஒரு அக்ஷேர
சப்த்துல, அனளடதாு்துல- கணட
பகாணளடவர் பாகதம். மாசு, உங்கனு த்ான
அனளடதாும் கணடபகாணரளடன. ஆனைால எந்த
உச்சரப்ிபல நங்கள ஒளிந்து பகாணடீர்கள,
இப்ரபாது, மணலில மனற்தது, மணனலப்
பபா்து வினுதாடவது ரபால?
மாசு, நினனைவிருககிறதா?
த்ாம் சந்ு்தத புதுசு. எனைககு ராதப்ரபடனளடயில
ஜானக. நங்கள ளடுகன. இருக எடட மணி
வாககில வருவீர்கள. மாசு, தா்தது, பசலவம்,
ரங்கத்ாதன எலரலாரும் ரபசிகபகாணட மரனைா
வழிரத த்ளடந்து, தங்கசானல்த பதருவில ஒரு

குஜரா்து பவன-பூர, பாஜ, ரசறாடளடம் பால,
அதனரமல கணிசமாக மிதககும் ஏட.
அப்படரத ரபசிகபகாணரளட ரகாவிந்தப்ப
த்ாதககன பதரு, விுககு பவளிச்ச்துல, இருக
பகலாயிருககும். மார்வாரப் பபணடர்
வனுதலகளும், பாதங்களில தணனளடயும்
பகாலுசும் குலுங்க, விதவிதமானை வர்ணங்களில
ரமலாககுகள சுழல, பதருவில
கும்மிதடகனகயில-இது பசுகார்ரபடனளடதா
ிபருந்தாவனைமா?
-அப்படரத ரபசிகபகாணரளட, ரகாடனளட
ரயிலரவ ஸரளடஷைனுககுக குிறகரக பவடட,
காந்ு இர்வின சானல வழி ரபசிகபகாணரளட
மீணடம் மரனைா பச், த்ளளிரவில படனளட வீிறம்
நிலா. ரபசிகபகாணரளட னபகிராப்டஸ ரராட,
விரவகானைந்தர் இலலம், ஐஸ ஹாுகஸ ரராட,
பபஸணட ரராடல என வீடடல எனனனை விடட
விளடட, மணி இரணளடாகிவிடம்; ிபரதா
வினளடயில ளடுகனுககு்த ுரும்புவீர்கள. த்ம்

அ்ததனனை ரபருககும் அபதனனை
னப்துதககார்ததனைரமா?
ரபசுரவாம். ரபசுரவாரமா, எனனைபதலலாம்
ரபசுரவாம்! இலககிதம், சினமா, ஆணளடாள,
நியூ ுரதடளடர்ஸ, Saigal, கம்பன, "துனதா
ரங்க ரங்ரக," ஆிழவாராுகள, ரதவகிரபாஸ,
ரதவதாஸ, வி்ததாபு, பாரு, ராஜாஜ, ரத்ரு,
அ்தனவதம், விசிஷ்ளடா்தனவதம், ஆவாராராமானுஜர்- ரபச்சு அது பாடடககு
அதனச்னசதாக எங்பகங்ரகா தாவி த்ம்னம
இழ்ததுச் பசலலும். அவசரமாக மூடம். புது
பவளிச்சம், புது ுருஷ்டகள, புதுக கூச்சங்கள,
விதப்பாயிருககும், ஆனைந்தமாயிருககும். சில
சமதங்களிலபதமாயிருககும்.
ஆுதப்ப த்ாதககன பதருவில ஒரர வீடடல
புபனைடட குட்ததனைங்கள த்டரவ உங்குதும்

ஒனிற. 'அது ஒரு Community life.
த்னறாய்ததானருந்தது. த்லலது பபாலலாது
சமதங்களுககு அ்ததனனை குட்ததனைங்களும் ஒரு
குடம்பமாகி விடரவாம்' எனபர். உங்களுனளடத
சுபாவரம அப்பட. ஆயிரம் ரசாதனனைகளுககு
த்டரவ எனைககு பதரந்தது, நங்கள உங்கனு
பவிற்ததுக பகாணரளடா, ிபறனரச் சுளி்தரதா
ஏதும் பசானனைுலனல.
ஏறககுனறத த்ம்முனளடத முப்ப்தது மூனிற
வருளடங்களில த்ானும் பார்ககிரறன, உம்மிளடம்
அனசகக முடதாத சில ுடளடங்களும்
பகாளனககளும் இருககினறனை (ஆம், நங்கள
இறந்துரபானைதாக த்ான ஒப்புகபகாளுரவ
மாடரளடன) உளடல பூஞ்னசதானைாலும், நங்கள
பலவான. உங்கள பசதலபளடலில ஓனச
ரகடபுலனல. ஆனைால காரதம் முடந்த ிபன,
அனதவிளடச் பசிவவரனை அது இருகக முடதாது.
அப்புறம் வாசகர் ரபரனவ எனிற கூடடனைரர்கள.

த்ச்சு எழ்தனதக கணடகக; அதற்கு இளடம் தந்து
ரபாஷிககும் ப்துரனககனுக கணடகக;
வாசகர்களுககு அவர்கள பபாிறப்னப
நினனைுகபட்தத, மனைச்சாக்ஷினத்த தூணளட நங்கள
எட்ததுகபகாணளட ிபரத்ததனைம்
சாமானதமானைதா? ஆனைால அதுதான
உம்முனளடத தனனம. "த்ளடககிறது த்ளடககடடம்.
த்ாலுரபரரனும் விழி்ததுக பகாணளடால சர."
அதுதாரனை உம்முனளடத பகாளனக! எப்பட
உங்களுககுச் சமுதாத்துனமீது அிவவுுக
த்ம்ிபகனக?
மாசு நங்களதான வாழ்த பதரந்தவர். நங்கள
தான பசுந்தர்த உபாசகர்.
"ந, த்ான உறவின விஹாாஸப்பனன் ரவிற எனனை,
பசுந்தர்த உபாஸனனை? ஞானைம், விஞ்ஞானைம்,
கனல, களடுகள த்ம்ிபகனக, ரவதாந்தம்,
சி்ததாந்தம் இ்துதாுகள எலலாம் உனைககும்
எனைககும் இனளடயிலதாரனை. உனைககும்,

எனைககாக்ததாரனை!" இந்த உணனம எங்கள
எலலானரக காடடலும் நங்களதான அன்ந்தவர்,
அனுபவமாக.
ஒரு முனற ரபச்சு வாககில
பசாலலியிருககிிறர்கள. முனனும் ிபனனுமாக
உங்களுளடன ிபறப்புகள புனனைந்ுல, உங்கள
பபற்ரறாருககு மிஞ்சினைது நங்கள ஒணடதான
எனிற. ஆனைால உங்கள தாதாருககு நங்களும்
இப்ரபாது மிஞ்சவிலனல.
உங்களுனளடத விசுவ ரப்துல, நங்கள
எலரலாருககும் எலலா உறுகம் ஆனைவர்.
மாசு எனிற ஒரு மனதன இருந்தான.
இதுரபாதும். ஒரு மனதன பதவி சமானத
சா்துதமலல. ஒரு மனதன பூமியின எரு. ஒரு
மனதன ரலாகப் பரம்பனரனதச் ரசர்ந்தவன.
எலரலாருககும் பசாந்தமானைவன.

There was a man, by name masu-a statement
of authority ஆகம பானஷை.
மாசு-ஏ, மாசு-மாசு, மாசுசிந்தா த்ு பற்ன் எரகிறது.
------------

32. குருரக்ஷே்தரம்
இது ஒரு diplomatic visit. இுல உணர்ச்சிப்
ிபசுககு இருகக முடதாது. ரவஷை்தரதாட சர.
எனனனைப் பபாிற்ததவனரதான பசாலகிரறன.
நிதாதமாக எங்கள ரமலுகார ரபாயிருகக
ரவணடம். ஆனைால அவனுககு்த தனலனம
ஆபஸல ஒரு Conference. எனைககு ரமல
படகளில பதுனமகள இருந்தனை. ஆனைால ஏரனைா
அவன எனனனை நிதமி்ததுவிடட, டலலிககு
ப்ருன ஏன்விடளடான.
ஆபஸல தார் ரபாவபதனற பமாசபமாசப்பு
ஒயந்தது, தர்மானைமாகி, அனன்ருக த்ான
வணடரதன்த ரத்ர்ததுககு-

அந்த ஊருககு ரயில அடககடயிலனல,
சுலபமாயிலனல. இனளடயில மான்தாகூம்
ரவரற. ரபாயச் ரசரும் ரத்ர்ததுககு
எட்துருப்பார்கள. ஏரதா ஒரு ‘சானஸ'.
ரபாகும் வழியில, இறந்தவனனைப் பற்ன்ச்
சிந்தனனை இதலபுதாரனை! ரகாதமு்ததுாரல
மூூ மில. மதுனரயில ஒனிற.
பபணணாளட்துல ஒரு ஆனல,
பகானளடககானைலில ஒரு பங்குா, ஊடடயில
ஒரு 'Cottage.' பம்பாய ‘தாஜ்'இல காதமாக
வாளடனகககு ஒரு Suite –இப்பட ராஜ்த்துன
பரவலுககு, இங்கு எங்கானும் அவர் ரவனு
முடந்ுருந்தால எனனை "ரஹாா! ரஹாா!" "ரஜ!
ரஜ! எனை இருந்ுருககும் ஆனைால ிபறந்த ஊர்
விசுவாசம், அதுரவ விுதாக மான், அந்ும
ரவனுககு்த தனனளடம் இழ்ததுக பகாணளடரதா
எனிற விதககாமல இருகக முடதவிலனல.
இப்புகம் பசாலல முடதாது. த்ான ஒருவனதான
‘ரலட லதஃப்'ஓ எனனைரவா?

சுத முதற்சியில, அட்த து்துலிருந்து
முனனுககு வந்த சரன (அலலது அசுரனைா?)
இ்ததனனைககும் பசககில கூடபளடழ்துல
தமிழிலதான னகபதழ்தது. அதுரவ அவர்
பபருனம. "என பதாழிலில எனைககு்த பதரஞ்ச
அுுகககு, இதுககுனரனை பவளித்ாட ரபாயப்
படளட்ததுககுப் படச்சுடட வராங்கரு,
அவங்களுககு்த பதரயுமா? சவானல
ஏ்ததுப்பாங்குா?"- மமனதயின
புனமுிறவலுளடன ஒரு தளடனவ பசாலலக
ரகடடருககிரறன.
ிபஸபனைஸ நிமி்ததமாக வருளட்ததுககு ஒரு முனற
இரு முனற மாவடளட ஆபஸுககு வருவார்.
அரளடதப்பா! அந்த வரரவற்பும், ரபாம்ரபாது,
Boss லிப்டவனர துனண வந்துவிடம் பந்தாுகம்த்ாளடகரம உலகம்.
ஆஜானுபாகு. எழபது தாணடதாச்சு எனிற

பார்்ததால த்ம்ப முடதாது. த்ானுககு இரணட
ரவனு சவரரமா எனைச் சந்ரதகிககும்பட முகம்
மழமழ. சரனகப் படனளட தடட ஓடத
பஞ்சகச்சம். முரடட்த துணி ரதாற்றம் தரும் கதர்
ஜப்பா. கழ்தனத ஒரு சுற்ிறச் சுற்ன், முனனும்
ிபனனும் முழங்காலவனர பதாங்கும் உ்ததரதம்,
எளினமயின பகடட. ஆனைால உதர்ந்த ரகம்.
பவளளிப் பூண ரபாடளட தட. மிற னகயில
ரதால னபணடங்கில ஒரு பு்ததகம் (ஒரு சமதம்
அவர் "பா்தரம்" ரபாயிருந்தரபாது,
ுருடட்ததனைமாகப் புரடடரனைன. ுருவாசகம்).
இதற்னகதானை ஆரராகதம், ரமலும்
ஊடளட்துல மினனும் பபானரமன,
காதகலபம், சிதாவனைப்ராஷ் அஸவகந்ு....
உளடம்பு ரலசில படககாபதனிறதாரனைா
மாரனளடப்ிபல சாயந்துவிடளடான?
பபரத குடம்பம். பபர- இ- இ....
எணணினறந்த ிபளனு, பபணகள, ஏராுமானை

ரபரன ரப்துமார். பதாழில ராஜ்த்துன
உசிதமானை ஆடசிககு, ஆங்காங்ரக நிிற்து
னவ்துருந்தார். சதுரங்கக காயகள. அந்த்த
பதாழிலகளின கணககுகளில, வங்கிப் பணம்
பல லடசங்கள முளடங்கியிருந்தது களடனைாக.
மாவடளட ஆபசில, களடன இலாகா நிர்வாகம் என
உ்துரதாகம் ஆதலால, அவரும் த்ானும் அந்தக
கணககுகள சம்பந்தமாக வாுகக ரத்ர்ந்ததுணட.
என களடனம வழியில அந்தக கணககுகளின
த்ளடப்ிபல முரணபாடகனு மீன்லகனு
எிவவுுக த்ாசககாக அவர் முன னவகக
முடயுரமா- அந்தச் சமதங்களுககு Boss
ரவூபமனரற, பவளி ரஜாலிதாகக கம்ிப
நடடவிடவார். வாங்கிக கடடக பகாளவது என
தனல ரமல விடயும்.
"இரதா பாரு தம்ிப, பப்தத குழந்னதககு
வுக்துரல கடடவிுாதா? பல முனுககாதா?
ஜூரம் வராதா? உங்கள பஞ்சாங்க்ததுககு ஒ்தது

வலரலனனு குப்னப்த பதாடடயிரல என்ஞ்சுளட
முடயுரமா? மில ஆரம்ப தனசயிலிருககு.
இப்ரபா அது ரகககற ஊடளடம் தந்தால தாரனை,
அது தனலபதட்ததுப் பலன பகாடககமுடயும்?
கணககு ரவூம்னு எடட்த தளடனவ
பலாங்கிறங்க. பகாட்ததால, சாலஜாப்பு
பசாலலி, சமத்துல களு்தனத அிறககன்ங்க!"
முதலாளிகள எலரலானரயுரம பபாதுவாகப்
பார்்ததுவிடரளடன. அவர்கள கரு்ததுப்பட
அவர்களுககுக கடவாுரம கூளடாது. ஆனைால
அதுரவதாரனை leadership quality, ‘எலரலாரும்
என ிபனனைால வாருங்கள. '
A man becomes a legend in his own time.
த்ான ஸரளடஷைனல இறங்கிதரபாது, புலர
ஆரம்ிப்தது விடளடது. த்வரா்துர பகாலு
ஸரளடஷைன வழி விசார்ததுல ஊர் இனனும்
ஒணணனர னமல த்ளடககனும், த்லல ரவனு,

னகப் பபடடதான. த்ளடகக த்ளடகக இளடமும்
ரதாற்றங்களும் பவளிச்சம் கூடகபகாணரளட
வந்தனை. ஒரு தூரம் வரப்பு, பகாஞ்சம்
மிுபானத, அட்ததுச் சற்ிற அகலமானை புழு
வழி (வணடப் பானத, மிறபடயும். ஒற்னறதட
இப்பட, ஒரு வனுவில சிவன ரகாவில
ரகாபுரம் காடடக பகாணளடது, பபாதுவாக
வறடசிதான காடசி. வானை்துல சீவனைற்ற, ஊர
முதனற ஒனன்ரணட ரதசல ரமகங்களும்
காயந்த பபாருககுகள. இ்ததனனைச்
பசழிப்பாயிருந்த மனதர்கள இங்ரகதா ிபறந்து,
மடத மிறபடயும் இங்ரகரதவா வந்தான?
இனனும் ஆள த்ளடமாடளடம் பதரதவிலனல.
தாருககும் சுவாரஸதமிலனல ரபாலும்!
இப்பரவ கிராம்துல தார் இருககிறார்கள
எலரலாரும் படளடணம் ஓட வந்து
விடகிறார்கரு, பார்ககரவா, ிபனழககரவா
இழககரவா.

காயந்து கிளடந்த பபரத ஏரப் பளு்துல
குிறகரக த்ளடந்து, பனனை மரங்கள காவல நினற
ரமட ஏன்ச் சற்ிற ரத்ரம் நினிற எனனனைச் சுற்ன்ப்
பார்்தததும், என உதர்துல, அரதா வீடடக
கூனரகள பதரத ஆரம்ிப்தது விடளடனை. ஆனைால
இனனும் பகாஞ்ச தூரம் த்ளடககூம். ஏரககனர
ரமடடன மிற தாிழவில ஒரு பபரத கிணிற.
அப்புறம் ஒரு வதல தாணட, சற்ிறக கிடளட நினற
த்ானலந்து மரங்கள. அனவகளில இரணட
மரங்களினைடயில தன்ததன்த துர்துல இரணட
பஸபமாயப் ரபானை சினதகள ஒனிற இனனும்
ரலசாயப் புனகந்துபகாணடருந்தது இங்கிருந்ரத
பதரந்தது. மிற சினதபதுரர ஒரு ஆள நினிற
பகாணடருந்தான, ிபனனைால னககனுக
ரகார்்தத வணணம். சினதனதச் சிந்ு்தத
வணணம். அவன முதுகு என பககம்
ுரும்ிபயிருந்தது. இரடனளட த்ாட, குளும்.
அவன சிந்னனையின அந்தரங்க்ததுககு
அவனுககு்த பதரதாத சாடசிதாக த்ான இப்பட
நிற்பதுகூளட அதன புனத்தனதக கனலப்பதாகும்

எனை்த ரதானன்ற்ிற. அவரவர் துதரம்
அவரவருனளடதது.
பபாதுவாகரவ எனைககு ஒரு எணணம். சாுக
தவிர்கக முடதாதது. ஆனைால எந்தச் சாுகம்
வாிழுகககு இனழககும் துரராகம். இும்
வதுல அபகரககப்படளடவன இருந்ுருந்தால,
தனைககும் சமுதாத்ததுககும் இனனும் எ்ததனனை
பதனபளடக கூடதவன!
வததானைவன மனறுகளடன ரபாயினை அவனுளடன,
அவனுனளடத அனுபவம், அதன வினுவாத
விரவகம், மணிககூணடன வழிகாடளடல
பவளிச்சம், ஆனைால இ்ததனனையும்
கனவககுதவாத வாதம். எலலாம் இதற்னகயின
பகாப்பனறயில ஸவாஹாா! பபருமூச்சு. என
த்னளடனத்த பதாளடர ஒரு கால னவ்தது, மிற
அடயும் தூககி விடளடது. ஆனைால ஏரதா ஒரு
நணூணர்ுக ரமரல ரபாக பவாடளடாமல
தட்தது நிிற்து்த ுரும்ிபப் பார்்தரதன.

த்ான பார்ப்பதற்கும் அந்த ஆள சினதரமல
பாயவதற்கும் சரதாக இருந்தது. முஷ்ட்தத இரு
னககனுயும் தூககிகபகாணட சினதரமல மிு
மிுபதனை அவன ஆடத பவன்யில சாம்பல
சிதிறணட கடடயு முடடயுமாகப்
பககவாடகளில விழந்தது. சினத சினதந்தது.
உள கணப்பு தணிதவிலனலரதா எனனைரவா,
ஒரு கானலப் ிபட்ததபட பத்ாணடதாடக
பகாணரளட அவன ுரும்பு னகயில- எனனனைப்
பார்்தது விடளடான.
என ுனகப்பூணட கனலந்து த்னளடயும்
ஒடளடமுமாக ஒடரனைன, த்ளடந்ரதன. அப்பா!
ஊனர அனளடந்து விடரளடன.
த்ான நினனை்ததபதலலாம் தவிற. தங்க
இளடமாவது மணணாங்கடடதாவது! யூக்துல
ரகாயில குருககள வீடனளடக கணட ிபட்தது,
வந்த காரதம் முடயும்வனர பபடடனத னவகக
ஏற்பாட பசயது பகாணரளடன. அவர் பகாட்ததது

காப்ிபதா அது குமடடற்ிற. ஆனைால ரவிற வழி?
"உங்கனுப் ரபாலவாளுககு, ப்ததாவது
னமலில, ஒடளடல, வாகனை வசு எலலாம்
இருகரக! அட்தத ஸரளடஷைன! ரவணடத ரபர்
ரத்ற்ிற வந்ுருந்தார்கரு!"
அப்ரபா த்ான அசட. த்ானதான. அசடககு
இனனும் ருசு எனனை ரவூம் ரா முழிப்புககுச்
சற்ிற சிரம பரகாரம் பணணிகபகாணட,
பதவிசானை உனளடககு மான்க பகாணட, த்ான
கிும்பும்ரபாது பவயயில வந்து விடளடது.
வாசலுக பகுர் இரணட மூனிற கார்கள
நினறனை.
உளரு பபரத படளடசானல, ஜமககாு
விரப்ிபன ரமல ஏபழடடப் ரபர் உடகார்ந்து
பகாணட, மணனளடகள கூட, 'கிசுகிசு.' த்ானும்
முக்தனத்த பதாங்கப் ரபாடடகபகாணட
அவர்களுளடன கலந்து விடரளடன.

"ஐதா வராங்க! ஐதா வராங்க!" ஒரு ஓர்தது்த
ுனரனத விலககிகபகாணட ஐதா
பவளிப்படளடார். எழந்து நினரறாம். அவர்
னககூப்ிபனைார். அவர் ிபனனைால ஒரு சினனைப்
பரவாரம். ிபறகு தன்த தனதாக
ஒிவபவாருவரும் அவரளடம் பசனிற னக
குலுககி, ஏரதா வாய முணமுணப்பு.
என முனற வந்ததும், எங்கள கணகளின
சந்ுப்ிபல ரலசாக அந்தக கருவிழியின
த்டங்கலில அவர் எனனனை அனளடதாும்
கணடவிடளடது பதரந்தது. உளடரனைரத
துகக்துன முகமூட விழந்துவிடளடது.
அட்ததவனுககு இளடம் பகாடகக
த்கர்ந்துவிடரளடன.
பச்தத வீடடல வினளட பசாலலிக பகாளுக
கூளடாது. எிவவுுக பசுகர்தம்!

-அப்ரபா, வரும் வழியில த்ான கணளட காக்ஷி?
அவனரக ரகடக முடயுமா? சிரப்பு வருகிறது.
ஒரு பபரத குடம்பம், ராஜ்த்தனத ஆளவது
ரபால தான- அதுுகம் லகான ஒருவன ிபடயில
இருந்தால. சிற்றரசுகளின சலசலப்பு.
துபுகளின பகாந்தளிப்பு. பபரத குடம்பம்
Pressure Cooker. மூட எப்ரபா பவடககப்
ரபாகிறரதா?
த்ாரனை ரகளவி ரகடட, த்ாரனை சமாதானைம்
பசாலலிக பகாளு ரவணடததுதான.
ரகளவிககு இந்த்ாளில புல ஏது?
எலலாவற்ன்ற்கும் ஒரர புல, மஹாா்தமா
காந்ுயின குரங்குப் பபாம்னமகனு
ஞாபகப்பட்துக பகாள.
சிந்தா த்ு ஆழ்துல கானலச் சுற்ன்கபகாணளட

ஒரு பகாட.
--------------------------

33. சிம்ன
வாருங்கள, எலரலாரும் வாருங்பகாருன.
‘எலரலாரும் மதுனரககு வாருங்கள' எனிற
முனபனைலலாம் மதுனர ரசாமு பாடடப் பாட
அனழப்பார்.
ஆனைால த்ான உங்கனு அனழப்பது எனைககு
சாக்ஷிககு. என எசமான ரகாப்ததுககு
ஆுாகிவிடரளடன. எனனனைப் பபா்ததுவதற்கு
தாரரனும் ரவூம். அவள வதுல அவளுககு
எப்படயும் னக ஓங்கி்ததாரனை விடகிறது! பசால
சுளிப்பு அதற்பகலலாம் இப்ரபா த்ான
லாதககாயிலனல.
ச்துதமா தாரரனும் விடரளடனனு
பசாலலுங்ரகா, என வதுல த்ான ச்துதம்

னவககக கூளடாது. ஆனைால த்ான இப்ரபா என
வதுல இலனல. ("ஆமாம்
வதசாயிட்தரதானரனைா? இப்ப எலலாம்
ரவனுகபகாரு வதசிலனலதா உங்களுககு?")
ஆனைால அது உனளடயும்னு கனைாவில கூளட த்ான
எுர்பார்ககலரல. எுர்பார்்துருகக முடதாது.
("எந்தக கனைா? ராக கனைாவா, பகலரல
உககாந்துணரளட தூங்கி வழிதரறரு அந்தக
கனைவா?")
இரதா பாருங்ரகா, சள பகாடளடாரதங்ரகா.
பகாஞ்சம் பபாிறனமதா தாரரனும் ஒரு்ததர்
பசவி பகாடங்ரகா, இங்ரக மனழக காலம்
வந்துடளடாரல ரசந்தாப்ரபால, மூூ த்ாள, ஒரு
வாரம்னு மினசாரம் அம்ரபல. எங்கள வீடடககு
மடடமிலரல. இந்த வாடளடார்ததுகரகதான.
ஆனைால எங்களுககு மடடம் வந்துவிடளட தனக
கஷ்ளடம்ரபால மாமியின ஸபபஷைல புலம்பல.
இரணட முனற எழு னவ்தது, த்ாலு தளடனவ
ரபால ிபளனுகள ரத்ரர கணட ிபனரனை-

எனனைாரலதா முடயும்? எனனை பணணினைால
எனனை, தணீர் வட்ததால தாரனை M.E.S. காரன
வருவான! அப்ப்ததாரனை கம்பம் ஏற முடயும்?
ஏற்பகனைரவ இங்ரக பசாலலியிருகரகன ரபால
இருகரக. என முதுகின ிபனனைால, ஆனைால என
காது ரகடகும்படதாக, எனைககு இரணட
அர்ச்சனனைப் பபதர்கள உணட! ஒனிற ‘Captain
of the sinking Ship', மற்பறானிற
‘பதப்ரபா்தஸவ மணளடகப் படககாரர்.'
அந்த இருணளட ரவனுகளுககு, சாமி
கு்ததுவிுககு இரணட ரபாக, ('த்லபலணபணய
விககிற வினலககு') ஒரு பபடரம் விுககு, ஒரர
ஒரு ஹாரகரகன லாந்தர்-அதன சிம்னதான
இப்ரபா என கழ்ததுககு வந்ுருககு.
‘சிம்னனத்த துனளடககிரறன, ராஜா''னனு
கிும்ிபரனைன. ரபானை சீஸன கரரதாளட
இருந்தது. இருந்தால எனனை,
எ்ததனனைகபக்ததனனை கரரதன்யிருகரகா,

துனளடகக்த துனளடகக அ்ததனனை பளிச் ஆயிடம்.
சும்மா, பழன விபூு பதளிச்சு்த
துனளடச்ரசாம்னைா, 'கும்'னு ஆயிளடாதா?
இந்த ஆனசரதாட அவள துனளடககமாடளடாள.
"ஆமா, ரவரற ரவனல எனனை? ஆச்சா,
ரபாச்சானனு இழ்தபதன்தறனத விடடடட!"
இது பஜட யுகம். சிம்னககு ரத்ரம் இலனல,
தாருககும் எதற்கும் ரத்ரம் இலனல. ஆனைால
எலலாரம, 'ரபார்' அடககறது.
விஷைத்ததுககு வாரும். விஷைதம்: ஒரு தளடனவ
துனளடச்சாச்சு. இரணளடாம் ரகாடடங்
பகாடப்ரபாம்னு, சிம்னனத மடயில
இறககிடட, எனைககு இளடது பககமாகச் சற்ிற்த
தளளியிருந்த விபூு மளடனல எடடப் ிபடகக,
இடப்பு ுரும்ிபக குனஞ்ரசன பாருங்ரகா
எனனை, எப்பட பதரதரல, மடயிலிருந்து சிம்ன
குழந்னத மாுர்த தவிழந்து உருணட தனரயில
விழந்து எனபது கூளடப் பபரத வார்்தனத-கிளிங்

தனரமீது இரணட விளுலகனு்ததான
பார்்தரதன.
எனைககுக கூளடச் ச்ததம் சரதாக ரகககரல.
ஆனைால வீடட வாசற்படயில சினமா
எகஸிபரஸ படச்சிருந்தவளுககு எனனை
பசவிரதா, குலுங்கக குலுங்க ஓட வந்தாள.
ஆமாம், பகாஞ்ச த்ாுாரவ இரணட மூூ
பூச்சுககூளட்த தான.
"ுருப்ுதாப் ரபாச்ரசானரனைா?"
ுருுருபவனை விழி்தரதன.
"ுருப்ுதாப் ரபாச்ரசானனு ரகககரறன.
இனரமல உங்கள இளட்ததுககுப் ரபாய
உடகாந்துடரவள இலலிதா?"
அவள பசானனைபடரத, என அனறககுப் ரபாய,
ஜனனைரலாரம் ரமனளடயில உடகார்ந்து

விடரளடன. த்ான ரவிற எனனை பசயத முடயும்?
அவள பாடடககு இனரந்துபகாணடருந்தாள.
"இப்ரபா த்ான எனனை பசயரவன?
ஆபஸலிருந்து வந்ததும் வராததுமா சிம்ன
வாங்கிணட வாளடா'னனு எப்பட விரடடரவன?
கானலக கலலாக கடடயிழககும் இந்த
பவளு்ததுரல, மனைரசாரளட குழந்னதனத
எப்பட அனுப்புரவன? (குழந்னதககு அட்தத
ிபறப்பு த்ானுககு 25 ஆரம்பம்) இருககிற
பசலுக ரபாறாதுனனு, மாஸக கனளடசியுமதுுகமா இது ரவற பச்சாவா?
எனபனைனனைதான அவன சுமப்பான?
இருககறபதலலாம் குடம்ப்ததுகரக
பகாட்ததுளடறான! (ஹாூம், சிரப்பதா,
அழவதா?) நிஜம்மா எனைககு அழனகதா வரது."
அழதாள. த்ான எனனை பசயத முடயும்? நிதாதம்
அவள பககம் இருககிறது.

"இவா சிம்ன துனளடககலரலனனு தார் அழதா?
பபாழது ரபாகலரலனைா, வழககம்ரபால,
ரமனளடயில மலலாந்தபட விடளட்தனதப்
பார்்ததுணடருககிறதுதாரனை! அங்ரகதான
இவாளுககுக கனத கனததா வருரம!"
அவள பசானனைதுரம ஞாபகம் வந்தது. எனைககு
இடப்பு விடடப்ரபாறது. ரமனளடயில
மலலாந்து, உளடம்னப நடடவிடரளடன. ந
பசானனைபட உணனமயிரலரத த்ான ரவிற
எனனை பசயத முடயும்?
விடளட்துல,
உனளடந்த சிம்ன துணடகுாகப் பளடவிலனல.
அழகித இரணட பபரத சுருணளட இதிழகள.
(எழ்ததாுரரானரனைா? தனதா்த
ரதாணறதாககும், பசஞ்ச காரதம் ஜரகக!)

அதுதான விடளட்துன மஹினம, ரகலி
பணூரவார் பணணடடம்.
உனளடந்தது அனவகளுகரக பதரதககூளட
ரத்ரமிலனல. ஒரு ுனுசானை ுகிபரனமயில
இருந்தனை. பூமியில விழந்த சிசுப்ரபால,
அழவிலனலரத தவிர "குவா! குவா!" (எங்ரக?
எங்ரக?) அனவகளின ுககற்ற நினலயினனிற
ஒரு துககம் எனனனை்த பதாற்ன்கபகாணளடது.
விடளட்துல இனனும் ஏரதா பதரகிறாப்
ரபாலிருகரக!
ஆமாம், சிற்றப்பா சிம்ன துனளட்ததுக
பகாணடருககிறார்.
குளுபடளடா. இளடது னக வாகு. வலது னகயில
சிம்னனதப் ிபட்ததுகபகாணட, தன பலம்
பகாணளட மடடம் இளடது னகதால அழ்து
அழ்து்த துனளடககிறார்; உளடல பலம் பூரா-

ரமரல ரதாளபடனளடயிலிருந்து, கீிழ கால
கடனளட விரலிலிருந்து பலம் அ்ததனனைனதயும்
இளடது னக விரலகள மூனிறககும் பகாணடவந்து
துனளடககிறார். ஆஸதுமா ரவரற. மூச்னசப்
ிபட்ததுக பகாணட அவர் துனளடககும் தம்மில,
விலா கடடயிழககிறது. ஆனைால விளடமாடளடான
மனனைன. வாரா வாரம் தவறாத சளடங்கு இது.
ஹாரகரகன லாந்தர் 2. சுவபராடட விுககு
ஒணூ, பபடரம் விுககு.3.
ஆமாம், பசனனனையிலதான இருந்ரதாம்.
ஆனைால எனைககு 13, 14 வதுல, த்ான
எடளடாவது படகனகயில
ுருவடடீஸவரனரபடனளடக ரகாயில குு்தனத
ஒடடத த்ாகப்னபதர் சந்ுல, த்ாலு
குட்ததனைங்களில ஒனறாய த்ாங்கள குடயிருந்த
வீடடல மினசாரமாவது, மணணாங்கடடதாவது
? கிரராஸன விுககு்ததான, விறகு அடப்பு்த
தான.

"த்ான துனளடககிரறன, சி்ததப்பா! ஒரர ஒரு தரம்
சி்ததப்பா !" .
"அபதலலாம் ரவணளடாம். த்ான துனளடச்ச
பவளிச்ச்துல படச்சு, அரத மாுர ப்னரடளடா
மார்கனக வாங்கு. Bright னனைா அர்்ததம்
பதரயுரமானரனைா?"
ஒரு சாதாரணப் ரபச்சில கூளடப் படப்ரபாட
எப்படரதா முடச்சுப் ரபாடடவிடளடார்.
பபரதவாளின வழி அது.
ஆனைால அந்த brightness ககு எனனைால மார்ககு
வாங்க முடதாது. அதன வழிரத பார்்ததால
மார்பு மடடமா பதரயும்? மனைரச பதரயும்.
ிபளனுதாணளடான இனிற 'ரலட'ளடாக்ததான
வந்தான. ஆபஸ சகா ஒரு்ததன இனிற கானல
ஆபசுககு வரும் நிமி்தத்துல எபலகடரக
டபரயினல விப்தது ஆனைதாக்த தகவல வந்து

ஆபஸலிருந்து ஒரு பாடச் அவனனைப் பார்ககப்
ரபாயிருந்ததாம். ரபானைதும் கதனவ்த ுறந்து
வரரவற்றவரனை அவன தானைாம்.
"இந்த அுசத்தனத எலலாரும் ரகளுங்கள.
ரகடகூம். ரச்ததுப்படடககும்,
நங்கம்பாகக்ததுககும் இனளடயில ஸகனைல
மாிறவதற்காக வணட நினறது. இவன கீரழ
அந்தணனளடப் பககமாக இறங்கி ஏன இ்ததனனை
த்ாழிபதனிற முனனும் ிபனனுமாக ரவடகனக
பார்்ததுகபகாணடருகனகயில, எுர்வணடஅதுதான விுகபகணபணயில
வழககினைாலரபால வருரம- ிபன புறமாக வந்து
இட்தது, டராககின ஒரமா ஒரு பளு்துல
துரககிபதன்ந்து விடடப் ரபாயிட்ததாம்.
கூளடரவ இவன வணடயும் கிும்ிபப்
ரபாயிட்ததாம். ஆகரவ இந்த accident
ரத்ர்ந்தரத தாருககும் பதரதாதாம். இவன
இனசரகளடாகப் பளு்துன குிறகரக
பாலம்ரபால விழந்து னக கானல அனச்தது
எழந்ுருகக முடதவிலனல. நினனைுக தப்ிபப்

ரபாயிருககும்னு ரதாணறது. எ்ததனனை ரத்ரம்
அப்படக கிளடந்தாரனைா, எ்ததனனை வணடகள
பாஸ ஆச்ரசா- பதரதலரல."
"தற்பசதலா, டராகனக இனஸபபகட பணற
ரவனலயிரல வந்துபகாணடருந்த இரணட
ரயிலரவ Gang ஆசாமிகள இவனனைக கணட,
தூககி ஆஸப்துரககு எட்ததுச் பசனிற,
அப்புறம் வீடடல பகாணட ரபாயச்
ரசர்்ததார்குாம். அந்த ஷைாகனக்த தவிர,
சிராயப்பு கூளட இலனலதாம்!"
எபலகடரக டபரயினல அடப்படட, ஆள
சாகாமரலா அலலது முழனமதாக
மிஞ்சினைதாகரவா இது வனர தாரரனும்,
பட்தரதா, ரகடரளடா இருகரகருா? அது வந்து
ரமாதற ரவக்துரலரத, அவன ுனைம்
ம்துதானைம். காரரனைஷைன தர்பாரலிருந்து
வரவனழககிற ிபரதாணிககு்த பதாடககற
சடடனதாக அவரனை ஆகியிருகக மாடளடானைா ?

'மரச்சது நரரா, நவிர் அணணரனைா,
கனததாயிலரல?'
இனதக ரகடளடதும் என மனைுல பசாலல எழந்த
ஒனனற இழ்தது உளரு அளடககிக
பகாணரளடன. குதர்ககமாக எனனை பசாலவாள
பதரயுமா?
"ஏன அவனும் உங்கள சிம்ன மாுர
ஆகவிலனல எனகரறுா ?"
நச்சல பதரதாமல
சிந்தா த்ு த்டவில.
--------------------------

34. துரராகம்
-ஏரனைா அன்ரதன இனிற மனைம் ஏரதா பச்சாதாப
நினலயில பரதவிககிறது. காரணம், காரதம்
இதற்பகலலாம் ஆயந்தாலும் பதளிவாகக
கினளடககப் ரபாவுலனல. பசதல ஒடககம்
காணக காணப் ிபறகு சிந்தனனை தான தூககல.
அதுுகம் பழங் கணககில புழககம்.
குற்றங்கனு ஒப்புகபகாளவுல இப்ரபாது ஒரு
இனபம் உணர்கிரறன. னபதல பருவ்துல,
வாலிப்துல தட்தத பதம், அலலது அகந்னத,
தாிழுக மனைப்பானனம, அப்ரபாது குளிருககாக
உளடனலச் சுற்ன்கபகாணளட அங்கிதாயிருந்தனவ
இப்ரபாது புழகக்துல தாமாகரவ கழனிற
விழ. வினுவாய மனை்துன ரலசு, அனுபவிகக்த
தான பதரயும்.

குற்றம் எனறுகளடரனைரத இரதா ஒரு கனத
வருகிறபதனை எழந்து நிமிர்ந்து
உடகாருரவாருககு விசனை்ததுளடன னக
விரககிரறன. பகானல, க*ுுக,
பகாளனுபதனை்த ுடககிடம் சாஹாஸங்களுககு
எங்கு ரபாரவன? அப்படச் சடளட விரராதமாகச்
பசயுருந்தால ஒப்புகபகாளுப் ரபாகிறாதா
எனும் ஏுனை்ததுககும் என பசயரவன? சிந்தா
த்ுயில ிபராதசி்தத ஸத்ானை்ததுககு
இறங்குனகயில பட்ததுனற வழககுரம எனிற
தார் னகனத த்ான ிபட்ததாக ரவணடம்?
குற்றங்களுககும் நிதாத எனளட, வாபரனளட, தங்க
எனளட, சமத எனளட, தானனை எனளட, கால எனளட,
கால்ததுககும் எனளட, ம்ததஸத எனளடஇனவபதலலாம் உணபளடனறால உணட.
இலனலபதனறால இலனல. ஆனைால
இனழ்ததவனன பசாந்த எனளடயின உணனமனத
மிஞ்ச எதுுகமிலனல. குற்றங்கள-ஒப்புக
பகாணளடனவ, பவளிதானைனவ, னகயும்

ிபடயுமாகக கணட ிபடககப்படளடனவ,
விசாரனணயில குற்றபமனை்த தர்மானைனவ.
இனழ்தத சமத்துன நினலயிரலரத அனவ
நினிறவிளடவிலனல. அனவ தாருககள. உணர்ரவ
அனவககுப் பாசனைம். அனவ அனவயின தன்த
தனக காலகரம்துல கவினததாக மலர்கினறனை.
பகாடககாயக பகாடடகினறனை. புணணாக
'விண விண' பதன்ககினறனை அலலது
மறுயின சருகுகுடயில சலசலப்பு மடடம் த்ம்
விதப்புககு, புரதாத விசனை்ததுககு, இனைம்
பதரதாத அச்ச்ததுககு, உளளுணர்வில
ரகடகிறது.
குற்றம் பசயதாதவன இலனல. குற்றங்கள பல
அன்தாமரல ரத்ர்கினறனை;
இனழககப்படகினறனை. எனரறா இனழ்தத
மாணளடிவதம் மறந்துகூளடப் ரபாய்த ுடீபரனை
அதன ஆணி முனு்தது அுல கழரவிறனகயில

வாிழகனகனத ரத்ாகிரறன. ிபறனரக குற்றம்
பசாலகிரறன.
கர்மா theory னதக கனர காணகிரறன.
புணணித, பாபம், பூர்வ ஜனமாககனுப் பட
ரபாடட அுககிரறன. "லாபம், பரணட....."
ஒிவபவாரு பசதலுககும் ிபருச் பசதல உணட
எனை chemistry ருசுப்பட்ததுகிரறன.
முற்பகல பசயயின ிபற்பகல வினுயும் எனை
மற்றவனுககு நு ரபாு்தது அவன வினனைககு
உளளூரக பகாககரககிரறன.
ஸம்பவாமி யுரக யுரக பாடகிரறன.
***
சமீப்துல ஒரு த்ணபர் வீடடல, கானலக
காப்ிபககுப் ிபனனைர், சுமார் ஒனபது மணி
வாககில, அிவவிலல்ததரசி பால கலந்த சளடானை

பானைம் ஒனிற பகாணர்ந்து பகாட்ததாள. பஹாு
ருசி. பதரந்த மாுரயுமிருந்தது. ஆனைால, பவகு
பவகு முனனைால, சடபளடனைப் ிபடபளடவிலனல.
என ுனகப்னபக கணட புனனைனக புரந்தாள.
"பபாரககஞ்சி, ஒணூம் பணணாது,
சாப்ிபடங்கள, சனமதல, ஆகும்வனர தாங்க
ரவணளடாமா ?"
பசாலலிவிடடப் ரபாயவிடளடாள.
பபாரககஞ்சி. அப்பா, எ்ததனனை த்ாடகள,
வருளடங்கள!
'தாிழ.' த்ான பார்்ததுலனல. ஆனைால எனைககு
மிககப் ிபட்தத பசால. இிவவிரணட
இனளடயினைங்களும் உச்சரப்ிபரலரத இனழந்து
நினனைரவ மீடடகினறனை. நினனைவின தாிழ.
***

அணணாுகககு அரத ஒனபது மணிககு, ஒரு
ுருகு கூஜாவில அம்மா பகாட்தத
பபாரககஞ்சினத எட்ததுச் பசலரவன. முத
உணுகககுப் புபனைானறனர மணிககு்த தான
பளளியிலிருந்து ுரும்புவார். அதுவனர
அணணாுகககு்த தாங்க ரவணளடாமா ?
சிற்ிறணட உளடம்புககு ஒ்ததுக பகாளுாது.
அணணாுகககு ஆஸதுமா.
டயூஷைனலும், உ்தரதாக்துலும், படளடண்துல
னக நினறதச் சம்பாு்ததுக பகாணடருந்தவர்.
ரத்ாய காரணமாகரவ, ஒரு கிராம்துல ஒரு
ஜலலா ரபார்ட ஆரம்பப் பளளியில, எளித
சம்பு்ததுககுப் புகல ரதடம்படதாகி விடளடது.
னவ்துதன விரடடவிடளடான. பசனனனையில,
கம்பரமாக தானனைரபால இருந்த அணணா,
அிவவுுக சினனைப் னபதன என
கணபணுரரரத, ரத்ாய வாயில விலா
எலும்புகள முடளட, நிழலாக்த ரதயந்துவிடளட
அணணா ரத்ாயுளடன மனைமும் ரசர்ந்து அவனர

எப்பட அரந்ுருககும் எனிற உணர்கிரறன.
அணணாதான எனைககுப் பாளடமும் பசாலலிக
பகாட்ததார்.
னவராககிதங்கனு வாிழந்து காடட, எனனை
ஆுாககிதவள என தாய. அணணா என தாய.
த்ான பாகதவான.
***
உலகிரலரத சிறந்த உபா்துதாதர் என
அணணா தான.
என தந்னத எனபதால அலல. ிபனனைால த்ான
முனறப்பட பளளியில ரசர்ந்தரபாது, பல
டீச்சர்களிளடம் பாளடம் ரகடடருககிரறரனை!
என ிபளனுகளும் அவர்கள வா்துதார்களிளடம்
கற்ிற வந்தனதப் பாளடம் எனகிறார்கள. தனலயும்

எட்ததாச்ரச!
சர, என கண சாதம் ரதாயந்ததாகரவ இருந்து
விடடப் ரபாகடடரம, அதனைாரலயும் தான
எனனை?
எனைககுச் பசாலலிக பகாடகக மிகுகம் ிபடககும்.
அந்ரத்ர்ததுககு ஆ்தமாவின இதிழ இதழாக
விரவினபம்... அப்பா...!
ஆனைால கனளட விர்தரதன. வருரவார்
தாருமினலரத!
'பரனக்ஷே பாஸ பணூகிற பளடகனக ரவிற
அப்பா! நங்கள பசாலலிக பகாடககிற வழி
இப்ரபா பசலலாது!'
ரகடடக பகாளகிரறன. புழங்குகிரறன.
இப்படக ரகடடக பகாளளும் காலம் இது.
***

அணணா கணககும் ஆங்கிலமும்தான கற்ிற்த
தந்தார். "மற்றனத ந பளளிககூளட்துல
ரசர்ந்திபன பட்ததுக பகாள. இது இரணடம்
பதரந்துபகாணளடாதானைால, மற்றபதலலாம்
தானைாகரவ வரும்!" எனிற விடளடார். அந்த
மடடககும் ிபனழ்தரதன. இனவ
இரணடககுரம ரத்ரம் ரபாதவிலனல. அணணா
அப்படப் ிபழிந்பதடப்பார். இபதனனை கானல
ஏழிலிருந்து இருக எந்ரத்ரரமா
அதுவனரயிலுமா? ரத்ாயில அவஸனதப் படடக
பகாணரளட எனரனைாளடயும் முடடக பகாணளடார்.
"It is all duty, my boy! I do mine, you do
yours." அணணா ஆங்கில்துலதான ரபசுவார்;
என த்னனமககாக,
All work and no play makes jack a dull boy
(Not necessarily. It makes him also cunning).

த்ான பு்து மந்தம் அலல. oh, yes.
எனனனைப்பற்ன் எனைககு்த னதரதமாக்த பதரயும்.
ஆனைால ப்தது வததுப் னபதன.
கணகரக! கசப்ரப கழ்ததிறப்ரப ! உனனனை
எவன பனளட்ததான ?
பாகற்காயின ருசி இப்ப்ததான பதரகிறது.
எலனலதற்றனதயும் எலனலப்பட்ததும்
கணிதம், பதயவ்தனதரத தனனுள அளடககி ஸ்ரீ
சகரம் எனிற.
ஒரு த்ாள மானல அணணா எங்ரகா அவசரமாகப்
ரபாக ரவணடயிருந்தது. த்ான பசயத, கணிதப்
பு்ததக்துல ஐந்து கணககுகனுக குன்்ததுக
பகாட்ததுவிடடம் ரபாயவிடளடார்.
வாசல ுணனணயிலதான பாளடம் த்ளடககும்.
வீடடககுறடகபகுரரலரத பபரத புற்றனர.

வானன ரமலக ரகாடயில ஒரு
ிபரம்மாணளடமானை தங்க்த தாம்பாும் சுழனறது.
அது வீசித பபானபனைாளியில புல தனரயில என
கணபணுரர னபதனகள பளிஞ்சடகுட
வினுதாடகினறார்கள.
முருகன, ஆிறமுகன, ரகாதணளடன, பழனரவல,
முனசாமி, சினனைாணட த்ரளடசன, குப்புசாமி,
ஷைணமுகம். இனனும் பபதர்கள மறந்து ரபாச்சு.
த்ரளடசனனைக கடடப் ிபடச்சுக கீரழ
தளளிவிடளடானகள. "குடகுட" தம் ிபட்ததபட
அவன அ்ததனனை ரபனரயும் தனனுளடன
இழ்ததுக பகாணட, ரகாடனளட்த பதாளட
த்கர்கினறான. விழி ிபதுங்குகிறது.
பரபரப்பு்த தாங்க முடதலரல. ரபாடளடது
ரபாடளட பட, படயிறங்கி விடரளடன.
எச்சரகனகயில அலிறவது ரபால, கணககு

ரத்ாடடன பககங்கள, காற்ன்ல பளடபளட பவனிற
அட்ததுக பகாணளடனை.
அணணா ுரும்புனகயில இருக வந்துவிடளடது.
கிராம்துலதான இரவின வருனகனத்த தனச்
சம்பவமாகப் பார்கக இதலும், இரவின புருஷைன
இருளின சாலனவனதக கம்பரமாக வீசிப்
ரபார்்ததுகபகாணட நனழகிறான.
வீட எனனைரவா பபரரதபதாழித உருப்படதா
இரணட அனறகள ரதறாது. லங்கிணி
வாயரபால, வானனைப் பார்்தத பபரத த்ட
முற்றம் மிச்சபமலலாம் தாிழவாரம், கூளடம்.
மணபணணபணய விுககுதான. அதுகூளட வீட
முழகக பவளிச்சமாகக கடடப்படதாகாது.
புழங்குமிளடம் தவிர மிச்ச இளடங்களில ரகாயில
ிபராகார்துன அச்சம் தரும் இருள, நிழலகள.
"Ram! எனனை பணணிரனை?"

"கணகபகலலாம் ரபாடடடரளடம்பா !"
"அளட, you sound bright. Tired-ஆ இருககு.
த்ானுககுப் பார்ககடடமா? இலனல, பகாணட
வா- பார்்ததுளடரறன. அப்புறம் ஆன்னை கஞ்சி
ஆயிடம்."
அதுதான அணணா,
"Yes, yes!" தனைககுள முனைகிக பகாளகிறார்.
த்ான கணககுச் பசயுருககும் வழினத அட
அடதாகப் பார்்ததுக பகாணரளட "That is right,
ஹ்ம், பகாஞ்சம் கவனைமாயிருந்துடரளட, ராம்உனனனை மிஞ்ச தாரும் இலனல. Good- good.
இது எனனை?" மூூ கணககு்த தாணட தாச்சு.
த்ாலாவுல குழம்புகிறார். அவர் புருவங்கள
புரதாமல பத்ரகினறனை.
"ஏணளடா, இது எப்பட வந்தது?"

எனைககு வயிற்ன்ல புளினதக கனர்ததது.
மூனரறாட, த்ானலயும் ஐந்னதயும்
ரமரலாடளடமாகப் பார்்ததுக பகாணட
ரபாயவிடவார் எனிற நினனை்தரதன.
அடககுளளிலிருந்து வற்றல குழம்பு வாசனனை
கூளட்தனத்த துரககுகிறது.
"இபதனனை த்டவிரல gap, வினளட மா்துரம்
எப்பட வந்தது?" த்ாலும் அப்பட, அஞ்சும்
அப்பட எனனனைப் பார்்தது வினைாவில
விழிககிறார். த்ான ுருுருபவனை விழிககிரறன.
"ஓ !" புுர் அவருககுப் ிபரஞ்சு ரபாச்சு அவர்
கணகள அுர்ச்சியில எனரமல விரந்து
பபரதாயினை.
"My God! ராமாமிருதம், நதா ?"
அணணா இப்பட்த துட்ததுப் ரபாவார் எனிற

த்ான நினனைககவிலனல.
"அம்மாப் பபணரண !"
அம்மா அடககுளளிலிருந்து பவளிரத வந்து
வாசற் படயில நினிற எனனனை பமுனைமாகப்
பார்ககிறாள. எனைககுப் பரந்துபகாணட அம்மா
எப்புகரம வந்துலனல. அவளுககு எதுுகரம
பசாலல ரவணடதுலனல. ஆனைால,
அவளுககு்த பதரதாதரத இலனல.
அணணா எனனனை ஒனிறம் பசயதவிலனல.
எழந்து பசனிற கூளட்தது அலமாரயில இருந்த
பளட்ததுகபகுரர நினிற கனனைங்களில
ரபாடடகபகாணளடார்.
"பபருந்ுருரவ, நதான என ிபளனுனதக
காப்பா்ததனும் பதரதாவிடளடால பசாலலிக
பகாடககலாம். துரராக்ததுககு எனனை
பசயரவன?"

இப்ரபா பதரகிறது. எனைககுச் பசாலலிக
பகாடப்புல அணணா எப்பட்த தனனனை
ஆஹாூுதாகக பகாட்ததுக பகாணடருந்தார்
எனிற. அப்ரபாது பதரந்தது அணணா நினல
கணளட ஒரு ுகிலதான.
"எனனனை மனனச்சுடங்ரகா!"னனு
விசும்ிபரனைன, "மனனச்சுடங்ரகா!
மனனச்சுடங்ரகா!" மந்ுரம் மாுர.
உளடலின பரவாடளடல தாங்காமல, கூளட்துல
அங்குமிங்குமாகப் ிபனனைால னகனதக கடடக
பகாணட அனலந்தார். யுகம் களடந்தது. அம்மா
பார்்ததுகபகாணட நிற்கிறாள.
ஏரதா ரதாசனனையில, "I may forgive you, but I
can't forget what you have done."
வார்்தனதகளின பபாருனுக காடடலும் அந்தக

குரலில கசிந்த துதரம் தாங்க முடதவிலனல.
விககி விககி அழரதன.
ஆனைால, அது அந்த்ாள.
இருங்கள தாழின மீடளடல ஓதவிலனல.
-------------------------

35. ஒரு மீடளடல
முனபபலலாம், தார் தானர ஏமாற்ன்க
பகாணடருந்தாலும், அநிதாதம் இனழ்ததுக
பகாணடருந்தாலும், அவனைவனுககு மனைச்சாக்ஷி
எனிற ஒனிற இருககிறது. அதனுனளடத உிற்ததல
விளடாது. அனதரத ஒரு ஆிறதலாக, ரதிறதலாகச்
பசாலவதுணட, பசாலலிக பகாளவதுணட.
களடுகள, அவர் இருககிறாரா இலனலதா எனகிற
அடப்பனளடக ரகளவி, வாிழகனகயின
கனளடதலில வததுககு வதது பல கடளடங்களில,
பல உருவங்கள மான்்த தற்சமதம் என மனைுல
அதன தர்மானைம் எனனை பவனறால, அவன
எங்கும் நினறந்ுருககும் முனற, அவனைவன
மனைனதரத அவனைவனுககுச் சாக்ஷிதாக
நிிறவியிருப்பதுதான. மனைச்சாக்ஷிப்பட
ரகடகிறாரனைா இலனலரதா அவன

எணண்துன, பசயனகயின நிதாத, அநிதாத
உணர்னவ்த தப்ப முடதாது. அந்த உணர்ரவ
தான ஆணளடவன.
வரவர த்ளடப்னபப் பார்்ததால, மனைச்சாக்ஷிரத
பகாலலப்படட விடளடரதா, அலலது அதன
குரல எடளடாத ஆழ்துல புனதககப்படட
விடளடரதா எனிற ுனகப்பாயிருககிறது!
அதனைாரலரத மரனைானதரதம் கலகல்ததுப்
ரபாயவிடகிறது.
அலலது வீனச, பலம் K.G. கிராமாகுகம், பட
ஆழாககு, லிடளடர் மிலலிதாகுகம் மான்
விடளடாற்ரபால, நிதாத்ததுககும் எனளட
மான்விடளடதா, சாஸுர எனளடயிலிருந்து,
சமுதாத எனளடதாக கால்துன ரமல பழினதப்
ரபாடடகபகாணட, பசுகரதம்தான நிதாதம்
எனகிற புது எனளடயில, நிதுகனுரத மாற்ன்
விடளடரதா?

அணணா வலியுிற்துத கடடப்பாட, ஒழங்கு,
ுடளடங்கள எலலாம் அவர் பசாலலிக பகாட்தத
பாளடம் மடடல தான. அப்புறம் த்ாங்கள
அவிிழ்ததுவிடளட கனிறககுடடகளதான.
ிபனனைங்காலகனு உனத்ததுக பகாணட அவர்
ரமரலரத துளுலாம். அணணாவிளடம்
அிவவுுக சலுனக உணட.
ரதாளரமல னக ரபாடடக பகாளவார்.
பசலலமாக்த தனல மயினரக குலுககுவார். இருக
பபரத கயிற்ிறக கடடலில அவர்
காலடயிலதான, பூனனைக குடடரபால சுருணட
பட்தது உறங்குரவன.
"ராம்!" ரதன, ரதன.
மரனைாத்ததுவ ருப்பட, மனதன இனபம்
நகரும் வககிர வழிகளில ஒனிற: ிபறனுககுக
பகாடூரம் இனழ்தது அவன படம் ரவதனனையில.
இனபனைானிற, தனனனை்த தாரனை துனபுிற்துக

பகாளவுல. முதல வனக பற்ன் அுகம்
பசாலல்த ரதனவயிலனல. அரத்கமாக அது
தாரனை த்ளடந்து பகாணடருககிறது!
ிபனனைதனபட, தனனனை்ததாரனை, உளடனலரதா,
மனைனதரதா பமனைகபகடடப் புணபட்துக
பகாணட, அதன வினுவாய கசிவில மகிிழவது,
படடன கிளடப்பது, தவம் கிளடப்பது,
தனனனை்ததாரனை அவமானைப்பட்துக பகாளவது
இனவபதலலாம் அளடங்குரமா எனனைரவா?
தான பசயத தவனற ஒப்புகபகாளவதும்
தற்பகாடனமயில ரசர்ந்ததுதான எனிற கடசி
ரபசுரவாருககு, அப்படதலல எனிற
உிற்ததுவது அவசிதமாகிறது.
இரணட த்ாடகருனும் குழந்னதகளுககுக
பகாட்தது அவர்கள ுனபதற்காக்த ததார்தது
அம்மா ளடப்பாவில அனளட்தது னவ்துருககும்
பத்ாிறககு்த தன எககச்சககமாக்த ுடீபரனைக
குனறந்ுருப்பது கணட இனரவாள. தணடகக

வரும்ரபாது, அணணா:
"சினனைப் னபதன, ிபனரனை எப்பட இருப்பான"
"உங்களுககு உங்கள பாளட்தரதாட ரபாச்சு.
உளடம்புககு வந்தால படறவள த்ானுனனைா!"
"அிவவுுக அககுஸா உனைககு இருந்தால,
குழந்னதகளின கணணில பளடாமல, னகககு
எடளடாத இளட்துல னவகக ரவணடம். இ்ததனனை
வதது எனைககாச்சு. ஆஸதுமாவில
அவுப்பளடரறன. சபல பு்து ரபாறரதா?"
அணணாவின ரத்ாககு முனறககு இது ஒரு
மாுர.
மிறத்ாள வயிற்ிற வலியிலும், வயிற்ிறப்
ரபாககிலும் அவஸனதப் படம்ரபாது,
அணணா:

"ஏணளடா னபதா, த்ான எனனை பணணடடம்? ந
பணணினைதுககு ந பளடரற!"
அணணாவின ரத்ாககு முனறககு இது
இனபனைாரு மாுர.
முதல குற்ற்தனத உளடரனைரத ஒப்புக
பகாளுாததால அனத மனறகக மற்பறானிற,
அட்தது அதனரமல ஒனிற. வினுதாடடப்
பபாய, பவளனுப்பபாய, அனத ஸதாிபகக
கிறப்புப் பபாய, விபரதப் பபாய, விஷைப் பபாய,
அப்புறம், த்ான ிபட்தத முதலுககு மூனரற கால
தான எனிற கனளடசி வனர வககிரப் ிபடவாதம்.
இப்பட வாிழரவ ஒரு பபாயச் சங்கிலிதாக.
இந்த்த பதாளடருககு முடுகதான எங்ரக? அலல,
முடரவ கினளடதாதா?
கணககு்ததான கசப்பு. அணணா கற்ிறக
பகாட்தத வித்துல, பவகு சீககிரரம
ஆங்கில்துல ருசி கணளட பூனனைதாகிவிடரளடன.

அணணா கனர்ததுப் ரபாடடததற்குக
காரணங்கள உணட. அது ிபரடடஷ் ராஜ் காலம்.
வயிற்ிறப் ிபனழப்புககு ஆங்கில்தனத
த்ம்ிபயிருந்ரதாம். மற்ிறம் அற்புதமானை பானஷை,
உலகின எலலா பானஷைகனுயும்
ஒனசகுாகுகம், பசாற்களிளும், பாவங்கனுயும்
ஸவீகர்ததுகபகாணட, எப்புகம் வுர்ந்து
பகாணரளட, ஜ்வ த்ுதாகப் பாயந்து
பகாணடருககும் பானஷை.
"எனனைரவா பபாய, பபாய எனிற
புழங்குகிறாய! ந அப்படரத நிஜ்துன
பபாககிஷைமா?
இரணடரம மானதயின சலனைங்கள.
ஒரர பபாருனுப் பார்ககும் இரணட
ரகாணங்கள.
ஒருவனன பபாய, மற்றவனுககு பமய.

கால்தரதாட ஒ்ததுப் ரபாகாதவனன
கனவககுதவாப் ரபச்சு."
தர்ககங்கனு ரமலும் ரமலும் சரககூளடாகக
கடடம் ரபாது, தனரமரலரத தனைககுச்
சந்ரதகம் வந்துவிடகிறது.
ரத்ர்னம அற்றரத நிதுதாக
மான்கபகாணடருககிறதா? ரத்ர்னம எதற்கு?
ரத்ர்னம எனபரத எனனை?
பதம்-மனதன ஒருவனனை ஒருவன ஆளும்
ரகால. பலம்- அதுதான ரத்ர்னமதா?
ஏரதரதா பசாலலுககாுகம் லக்ஷிதங்குாகுகம்
வாிழந்து காடடத த்ம் காவித, இுகாச, புராண
த்ாதகர்கள விதர்்ததமா? "இனவகளிலிருந்து
ரகாடபாடகள காடடகபகாணட, எங்கனு
மிரடடகபகாணட வாிழந்து பகாணடருககும்

மடசஞ்சிகள உங்கள காலம் பத்ருங்கி விடளடது.
எணண்துன சுரதச்னச (Free Thinking)
உங்களிளடமிருந்து ஆடசினதக னகப்பற்ன்தாச்சு."
னபதனகள, 'கட' அடப்பனதயும். 'ிபட'
அடப்பனதயும், அதற்கு வா்துதார்
உளடந்னததாக இருப்பனதயும், இலலாடட அவர்
மணனளடனத உனளடககப் ரபாவனதயும் பற்ன்ப்
பபற்ரறார்கள முுரதார்கள
முனனனலயிரலரத சர்வ சகஜமாகப் ரபசிச்
சிர்ததுக கும்மாும் அடகனகயில - இவர்கள
எங்ரக ரபாயக பகாணடருககிறார்கள?
இனதக ரகடடகபகாணட த்ாம் எங்ரக ரபாயக
பகாணடருககிரறாம்? "பார்்ததும் பார்ககாமல,
ரகடடம் ரகடகாமல, உங்கள வழினதப்
பார்்ததுகபகாணட ரபாக்த பதரதாவிடளடால
அவஸனதப்படடணடருங்ரகா. பசானனைால
பசயதுவிளடப் ரபாகிறானகுா? உம்-ஊம் ரமரல
ஒடடணட ரபாங்ரகா-"

★★★
அணணா எனைககு விஸதாரமாக த்ளட்ததுவதற்கு
ஒரு இங்கிலனஷ் பு்ததக்தனதக பகாணட
வந்ுருககிறார்.
"The king and the Four Derwishes." பபதர்
கூளட இனனும் நினனைவிருககிறது. த்லல தடமன.
தற்பசதலாக அனதபதட்ததுப் புரடடனைரபாது
கனத சுவாரஸத்துல அுரலரத
ஆிழந்துவிடரளடன. த்ாரல த்ாடகளில பட்தது
முட்ததுவிடரளடன. அணணாுகககு்த பதரதாது.
ஒரு த்ானுககுச் சாங்ரகா பாங்கமாக உடகார்ந்து
பகாணட, ஒரு முனற அர்்ததமாகக
கனனை்ததுவிடட, அணணா: Rama!
டகனைரரதாட வா! உனைககு ஒரு புதுப் பு்ததகம்
ஆரம்ிபககப் ரபாகிரறன."
"ஒ, இதுவா? இது த்ான படச்சாச்ரச!"

"No, no இருககாது. உனனுனளடத வழககமானை
டமிககி டரகஸ ரவணளடாம். இனத உனனைால
படகக முடதாது. இது Tough."
"இலரலணணா, ரகளுங்ரகா, த்ான கனதனதச்
பசாலலடடமா ?"
த்ான பசாலலிகபகாணரளட வர வர,
அணணாவின முக்துல ஒளியும் நிழலகளுமாக
மான் மான் அட்ததுக பகாணடருந்தனை. ஒருவாிற
த்ான பசாலலி முட்தததும்- கிடளடதடளட ஒரு
மணி ரத்ரம் ஆகியிருககும்- அணணா ஏரதா ஒரு
மாுரதாக எனனனை பவகு ரத்ரம் பார்்ததுக
பகாணடருந்தார். அந்த பமுனைம் ஏரதா
ஒருவித்துல பதமாக இருந்தது.
பு்ததக்தனத மூட என மடயில னவ்ததார்.
"Boy! இனரமல இங்கிலனஷில, த்ான பசாலலிக
பகாட்தது, ந கற்ிறகபகாளவதற்கு எனனளடம்

விஷைதம் இலனல."
எனைககு அப்ரபாது வதது பனனரணட.
எந்த்த தகப்பனைார் இப்பட்த தன மனைம் ுறந்து
காடடவார்?
ஒரர நிறம், ஒரர Size, அனளடதாும்
பதரதாதபட கசப்பு மருந்து ிபலஸகளும்,
ு்துப்பு மிடளடாய விலனலகளும்
கலந்துவிடளடனை.
பஞ்சமம், மந்தரம் இனனும் ஏரதரதா
ஸருுகளும், ஸவரங்களும் ஒரர சமத்துல
நினனைவின தாிழ மீடளடலில தாரம பவளிப்படம்
விந்னதனத என பசாலவது? மீடளடலுளடன த்ான
சர.
ஆம், இந்த ப்ரஸதாரம் ஏன இனனும்
மு்ததாயப்பு காணவிலனல ?

மந்ுர தாிழ.
--------------------------

36. ஒரு பபாய
ிபற்பகல, சுமார் இரணட மணி, பவயயில
ிபுககிறது. கிராம்தது பவயயிலுககுக
ரகடபாரனைன? வழககம் ரபால, ுணனணயில
எனைககுப் பாளடம் த்ளடந்து பகாணடருககிறது,
கணககு. அந்த ரவனுககு அணணா
ஒணடககு்ததான, கற்ிறக பகாடககும் தவிரம்
இருகக முடயும். எனனனைப் பற்ன்க ரகடக
ரவணளடாம். வாசலுககு எுரர னமதானை்துல
ஒரு ஒரமாகக காவல காககும் கருரவல மர்துன
கினுகளினூரளட, கானைல த்லுங்குகிறது. பூமியில
ஒரு மணல ுடடல, பவளனுக கற்கள
கணணாட்த துரளகுாகப் புபுககினறனை.
ஒரு ஒற்னற மாடட வணட, னமதானை்துன
ரமட ஏற முதனிற பகாணடருககிறது.

"டரரதா, டரரதா! ஹாாய; ரஹாாய!"
இந்தச் சமதம் எனனனைவிடளடால, த்ான
ஒடப்ரபாயப் ிபனனைால பத்ற்ன்னத முடடக
பகாட்தது, வணடனத்த தளளுரவன. ரமட
ஏன்னைதும், சடபளடனை வணடயில ஏன் உடகார்ந்து
பகாளவுல எ்ததனனை குஷி! பகாஞ்ச தூரம்
சவார கினளடககும்.
இரணட ுணனணகளுககுமினளடரத,
வாசற்புற்ததுக கடளடாந்தனரயில, அம்மா
பாகனக உனளட்ததுக பகாணடருககிறாள.
ஃபடளடன பாககு. அம்மாரவ வாசனனைப்
பாககு்த ததாரப்பாள. அம்மா ுனைம் பவற்ன்னல
ரபாடடக பகாளவாள.
னகககு அளடங்கும் ஒரு கூழாங்கலலால, இரணட
மூனிற பாககுகனு ஒனிற ரசர்்தது, மிற
னகதால தட்ததுகபகாணட, எனனைதான

ஜாககிரனததாக்த தடடனைாலும், பாககுககு்த
பதன்ககும் சுபாவம் உணரளட!
ஒரு சிதர் பதன்்தது, C.K.த்ாயுட Sixer மாுர்த
ுணனணககும் உதரமாக எழம்ிப, ரத்ரர என
மடயில விழந்தது. லடட catch. லபகபகனிற
எட்தது வாயில ரபாடட்த தானளடயில அளடககிக
பகாணரளடன. பகாஞ்சம் பபரத தூளதான.
உளடரனைரத சுரகக்த தனலப்படட விடளட உமிிழ
நரல ஊற னவ்தது- கட்ததால எடட ஊருககுச்
ச்ததம் ரகடகுரம!- அதககி எப்படரதா
விழங்கியும் விடரளடன.
அணணா கணககில ஒரு சிககலானை இளட்தனத
விுககிக பகாணடருந்தார். கணககுப்
பு்ததக்துல குனந்தபடரத அது பாடடககு அது!
அம்மா பதன்்ததுப்ரபானை துணளட்தனத்த ரதட
ரதபளடனை ரதடவனதக காண உளளூரச்
சிரப்பாயிருந்தது. ஆனைால, சுருககரவ அம்மா

ரதடவனத விடட, மறந்தும் ரபானைாள.
உணனமயிரலரத அது அிவவுுக பபரத
விஷைதமா எனனை? த்ானும் மறந்து விடரளடன.
அப்பட ஒனிறம் ருசியிலனல. பககுவம்
இனனும் பணணவிலனலரத. ஏலககாய,
கிராம்பு, பச்னசக கற்பூரம், பத்ய…ு
நினனைகனகயிரலரத த்ாகனக 'ஜிவ' பவனிற
இழ்ததது. ஆனைால, இப்ரபா, ஒரு பகடடக
கசப்பு்ததான கணளட மிச்சம்.
"ஏணளடா, பாககு்த ுனனைாதா?"
பாளட்துன த்டரவ, எனனனை்த ுடககிளட
னவ்ததது.
"இலனலரத, அணணா!" ஒரு தடட்த தளடங்கல
ரதாசனனையினன் உளடரனைரத மிறப்பு- எந்த
விஷைத்ததுககும் மிறப்பு்ததான. அந்த வததுகரக
உர்ததானைதா?

"உதடரளடாரம் கனறயிருகரக!" உளடரனைரத
பரபரபவனை்த ரதய்ததுவிடரளடன.
சனதன, இப்படயும் காடடக பகாடககுமா
எனனை?
"இலனல, அணணா, த்ான பாககு்த ுனகலரல.
நங்கள பார்்ததுடட்ததாரனை இருகரகள! த்ான
இங்ரக விடட எங்ரக த்கர்ந்ரதன?"
அணணாவின பார்னவ, சிந்தனனையில எனரமல
ஆிழந்தது. பாளடம் பதாளடர்ந்து த்ளடந்து
பகாணடருந்தது. ஆனைால, அவர் கணகளில
ஏரதா மூடளடம் கணடவிடளடது. ஆனைால
த்ளட்துதபடரத, ஏரதா கவனல.
இப்ரபாது ிபனரனைாககில, அசப்ிபல
அணணாுகககும் ஜவாஹார்லால ரத்ருுகககும்,
முக ஜானளடயில சில ஒற்ிறனமகள பதரகினறனை.

ளடர்பன அடயில அணணா முகம். காந்ுக
குலலாய அடயில ரத்ரு முகம். அரத நணட
குன்கித முகம். பமலலித த்ாசி்த தணட.
ரலசாகக கசப்பு வார்ப்பளட்துல வாய. கீழதட
சற்ிறக கனை்தது. அரத ரமாவாய.
ரத்ருவின கணகள கவிஞனன கணகள.
அணணாவின கணகளிலும் ரசாக்துன ரதககம்.
ரத்ாய அவனர வாிழகனகயில உச்ச கடளட்துல
சிறககி விடளட துரராகம், அதனைால
குழந்னதகளுககும் பாுப்பு எனகிற கிரலசம்.
அணணாுகம் த்லல நிறம்.
பாளடம் முடந்த தருவாயில
"அப்ரபா ந பாககு்த ுனனைலரல?"
"இலலரவ இலனல அணணா!"

பபருமூச்பசன்ந்தார். எழந்து உளரு ரபாய
விடளடார்.
'த்ான, தும்னப அிற்ததுகபகாணளட கனிறககுடட
ரபால, ுணனணயிலிருந்ரத 'அுகட பாஸ'
ஆகிவிடரளடன, என த்ணபர்கனு்த
ரதடகபகாணட.
முருகன, சினனைாணட, ஷைணமுகம்......
ஆனைால, வினுதாடடல மனைம் ஊனறவிலனல.
கனை்ததது. பபாய பசாலலியிருகக ரவணளடாம்.
அவசிதரமயிலனல. ஆனைால, ரகடளடுகளடன
மிற்ததுவிடரளடன. அதனைால, கனளடசிவனர
சாுகக ரவணடயிருககு.
த்ான வீட ுரும்ிபதரபாது, வாசலுகபகுரர
னமதானைம் கும்மிருடட. எனனுள பவளிச்சம்
இலனலரத!

முதுகின ிபனனைால னக ரகார்்ததபட, அணணா,
தனரரமல குனந்த முக்ததுளடன, கூளட்துல
முனனும் ிபனனும் உலாவிக பகாணடருந்தார்.
அது அவருனளடத Exercise, கூளடம் மூனலககு
மூனல முப்பதட அப்ரபா முனனும் ிபனனும்
அிறபது அட. அப்பட நூிற முனற முனனும்
ிபனனும் ஆறாயிரம் அட. ஒரு னமலுககுரமல
த்ளடந்த மாுர.
ரத்ரர அடப்பங்கனரககுச் பசனரறன.என
தம்ிபமார்களும் தங்னகயும் ஏற்பகனைரவ
கல்துல உடகார்ந்ுருந்தார்கள.
கபகபனனு த்லல பசி. நிஜம்மா? ிபனரனை அளளி
அளளிககப்பரறரனை, அதன ரபர் எனனை?
ஆமாம், அதன ரபர் எனனை?
ஏன இப்படபதலலாம் ரகளவி ரதாணறது?

னகதலம்பப் ரபானைரபாது அணணா கூளட்துல
இலனல. த்லலதாப்ரபாச்சு, அணணா
வரதுககுள தூங்கிடளடா, அணணா
பாளட்ததுககாகககூளட எழப்ப மாடளடார். அது
அவருனளடத பகாளனக.
அம்மா கூளட்துல உடகார்ந்து,
னகககுழந்னதனத, எட்ததுவிடடக
பகாணடருந்தாள. லாந்தர் பவளிச்ச்துல, அவள
முகம் மடடம் ஏற்ன்க பகாணளடாற்ரபால,
ரராஜா கலர் அட்ததது.
ஈரக னகனத இடப்பு முணடல துனளட்ததபட
ுரும்பு னகயில,
"ராமாமிருதம்!"
அம்மா பககம் ுரும்ிபரனைன.

"ந பாககு்த ுனனனைதா !"
என தனல ரமலும் கீழம் அனசந்தது. இந்தச்
சனனதானை்துல, அந்த மிறப்பு ஏன
எழவிலனல?
"ஏன அனத அணணா ரகடளடரபாது
பசாலலரல? 'என ிபளனு பபாய
பசாலறாணட'னனு அணணா எனனளடம்
பசாலலி வரு்ததப்பளடறரபாது எிவவுுக
கஷ்ளடமாயிருககு பதரயுமா? அணணா வந்ததும்
நரத ரபாய ஒப்புகபகாள. னகதால கனுந்து
என்தறனதக ரகாளடாலிதால பவடளடறவனர
வுர்்தது விடடககாரத."
"பதமாயிருகரக, அம்மா!" என குரலில கணீர்
துும்ிபற்ிற.
"பார்்தததா, இதுககுளருரத, குற்றமுளு
பத்ஞ்சின குிறகுிறப்பு எந்த அுுகககு

வுர்ந்துவிடளடது! த்ம்னமப் ப்து எலரலாரும்
த்லல முனறயில ஆச்சரதப்பளடனுரம ஒழித,
இனனைார்ததுப் ிபளனுதா இப்படச் பசஞ்சான
எனிற பகடளட முனறயில ஆச்சரதப்பளடக
கூளடாது.
சினனைப் பபாயயில ஆரம்ிபச்சனத இப்படரத
விடடடளடா- இலனல. இனதப் பற்ன்்த
பதாளடர்ந்து ரபச எனைககுப் ிபடககலரல. ந
உணர்ந்துணளடா சர."
ிபரத்தரதாட ிபகு. அதுகூளட ஒரு அம்சரமா?
அணணா எப்ரபா வருவா? த்ாரனை எுர்பார்கக
ஆரம்ிப்தது விடரளடன. வர வழியில
அணணாுகககு ஏதானும்.... கவனலரத
வந்துவிடளடது.
ஆகரவ, அணணா உளரு நனழந்ததும்
நனழதாததுமாய, அவரளடம் ஓரளடாடயும்

பசனிற.
"அணணா, த்ான பாககு்த ுனனைரலனனு
பசானனைது பபாய!" எனிற பசானனைதுரம, அந்த
முக்துல ரமகம் கனலந்து பவளிப்படளட
உததம்- அப்பா! எனைககும் மார்ிபலிருந்து ஒரு
பபரத கனைம் இறங்கி. அம்மாட! இந்த ரலசு
எனனை சுகமாயிருககு: பத்ஞ்னச அனளடச்சுணட
அணணா ரமல ுடீர்னு ஒரு ஆனச. ஏன
இப்படப் பபாங்கறது:
அனன்ருக வாசல ுணனணயில, த்ாங்கள
பட்ததுக பகாணட, அணணாரமல, பசாகுஸாய
த்ான கானலப் ரபாடளடபட!
"ஏன அணணா, நங்கள பபாயரத பசானனை
ுலனலதா?"
"அபதப்படச் பசாலல முடயும். No Man is
perfect. பபாய பசாலறதுககு அடப்பனளடக

காரணம் பதம். உன வதசில த்ான
சந்ரதாஷைமாயிலனல. பல காரணங்கள.
வயிற்ிறககு ஒழங்காக இலனல. பபரதவாளின
பருகம் இலனல. அந்த த்ாளிரல வீடடககுப்
பபரதவர்கள தங்கள உணர்ச்சினத
பவளிப்பட்துனைால னபதனகள முகக
மாடளடார்கரு எனிற அவர்களுககு ஒரு பதம்.
ிபரதமானை வார்்தனதககு த்ாங்கள ஏங்கிக
கிளடப்பனத அவர்கள உணரவிலனல. ஆகரவ,
என தகப்பனைார் ுணனணயிலிருந்தால, த்ான
பகாலனலப்புறம். அவர் புழககனளடககு வந்தால,
த்ான வாசல பககம். இப்படரத த்ாங்கள
ஒருவனர பதாருவர் புரந்து பகாளு
முடதாமல, ஒடளடாமரல ரபாயவிடளடது.
"ஆனைால, அவர் சாகிற சமத்துல, அந்தக
கனளடசி ரத்ர்துல அவர் எனரமல, இதுவனர
உள அளடககி னவ்துருந்த பாசபமலலாம்
பன்டளட ரபாது, மனைம் கலந்து ரபசககூளட
ரத்ரமிலனல. ஐரதா! இிவவுுக அற்புதமானை

உறனவ, இரணட ரபரும் அனுபவிகக
முடதாமல வாிழ த்ாள பூரா வீணாப் ரபாச்ரச!"
எனிற த்ான படளட வரு்ததம் எனைககும் என
குழந்னதகளுககுமினளடரத ரத்ரக கூளடாது எனிற
அப்ரபாரத ிபருகனஞ எட்ததுக பகாணரளடன.
த்ான உனனளடம் அப்பட இருகனகயில,
அனைாவசிதமா ந பபாய பசானனைால எனைககு்த
தாங்குமா? பதரம த்ம்மினளடயில கூளடாது. ஒனிற
னவ்ததுகபகாள. எனனனைவிளட நதான எனைககு
உச்து. தன ிபளனு மூலம் தான தகப்பன
ிபரகாசம் அனளடத எுர்பார்ககிறான. ராமன
மூலம் தசரதன ிபரகாசம் அனளடந்த மாுர."
அணணா பசானனைனத பதலலாம் த்ான புரந்து
பகாணரளடன எனிற பசாலல முடதாது.
ஆனைால, பசால ரவக்துல இருளில அணணா
என ரதானுப் பற்ன்தரபாது, அந்த உளுங்னக
உஷ்ணம் இப்பககூளட உணர்கிரறன.

வாசலுகபகுர் பவடளட பவளிரமல, வான
குனளடயில த்க்ஷே்தரங்கள த்ானலந்து ுடீபரனிற
ஒளி ிபதுங்கினை.
அதுுகம் நினனைவிலிருககிறது. சிந்தாத்ு ஊரளட,
ஆள இலலா்த தன ஓளடம்.
--------------------------

37. ரகாவர்்ததன
ரசப்பாகக்துல, சி. என. கிருஷ்ணஸவாமி
ரராடல த்ாங்கள குடரதன்த வீட ஒரு
முஸலிமுககுச் பசாந்தம். முப்பது,
முப்ப்துரணட வருளடங்களுககு முன வரலாிற
வீடடன முகப்பு, பார்னவயிலலாமல,
பத்ாணடக குுனரரபால, சரவாக்த
ரதாற்றமளி்ததாலும் உளரு த்லல விசாலம்.
இரணட கடடகள. விசாலமானை கூளடங்களில
எுரும் புுருமாக அனறகள. வானைம் பார்்தத
பபரத த்ட முற்றம். அுல ஒரு மருதாணி மரம்.
இங்கு குடரதன்னை புுுல த்ாங்களும்
பத்ாணடக குுனரதாக ஒரு கால
ஒடந்ுருந்ரதாம். முந்ுனை வருளடந்தான உற்ற
வதுல என தம்ிப, ஒரு கலிதாண்ததுககு்த

ுருச்சிககுச் பசனறவன, அங்ரக மாரனளடப்ிபல
ரபாய விடளடான. அதற்கு முதல வருளடம்
கலிதாண்துற்கிருந்த தங்னக,
பமபனைஞ்சடடஸ.
அடரமல அடககு தானரக ரகடபது.? த்ம்
சுககரத்ததுககு, த்ம் பத்துல, ுருளடனுககும்
கனனைகரகால சா்ததுவதற்கு ஒரு சுவர் மூனல
ரவணடரம எனகிற முனறயில தாரனை த்மககுக
களடுகள ரவணடயிருககிறான.
உ்துரதாக்துல என தம்ிப, பவகு ரவகமாக
முனனுககு வந்து பகாணடருந்த புளளி. அவன
இறந்து ஆிற மாதங்களுககு என வலது ரதாள
பூடட, ஊனமதாக
வலி்ததுக பகாணடருந்து. த்ம்ிபனைால த்ம்புங்கள,
த்ம்பாவிடல ரபாங்கள.
த்ாரனை இப்பட எனறால, அம்மானவப் பற்ன்

எனனை பசாலல ? ஆனைால, அவள வாிழந்த
முனறயிலதான பதரந்தது. துககம்
பகாணளடாடவதற்கு அலல. அதற்கு முதுகு
காடட ஓடவதற்கும் அலல. மார்ிபல தாங்கிக
பகாளளும் கனத அட.
பபாருுாதாரம் பட ரமாசமானை
நினலயிலிருந்தது. குடம்ப நிர்வாகம்
அம்மாதான. ிபனழ்தரதன.
மருதாணி மர்தனத ஒடட, எடட, ஒனபது அட
நு்ததுககு ஒரு சுவர் மாருுக உதர்்ததுககு
ஓடற்ிற. சுமார் ஐந்தட தளளிப் பகக்தது வீடடச்
சுவர் உதரமாக எழம்ிபற்ிற. இந்தச் சுவரன
அர்்ததம் எனனை? இந்தச் சந்ுன உபரதாகம்
எனனை ? வீடடககாரனனைக ரகடரளடாம்.
"தார் அம்மா கணளடது? பராம்பப் பனழத வீட.
அந்த த்ாள Zenana வில, இதுககு எனனை
ரவனலரதா?"

எங்கள வீடடககாரன அழகன, அப்பா, எனனை
நிறம்! அவனுனளடத பசாந்தப் பபதர் பதரதாது.
ஆனைால, அவனனை அனழககும் பபதர் குலாப்,
த்லல பானஷை, த்லல மரதானத.
அம்மா தன உதடடனரமல இரணட விரலகனு
னவ்ததபட அந்த இளட்தனதச் சிந்ுப்பனதப்
பார்்துருககிரறன.
பற்ிற்த ரதாய்தது வீட பபருகக அமர்்துயிருந்த
பங்கஜ்துன புருஷைன வரதனும் அம்மாரவாட
நினிற அந்தச் சந்னதச் சிந்ுப்பான.
பங்கஜம் குளுமாக உப்ிபனை கனனைங்களுளடன
எப்புகம் சிர்தத முகம். மார்ககனைம் தாங்க
முடதரலனனு என ிபளனுதாணளடானகனு
எ்ததனனை முனற எட்தது விடடருககிறாள!
அ்ததனனைக க்ததனனை வரதன முற்ன்னை
முருங்னகககாய மாுர, உதரமாக, உளடம்பு

த்ரம்பு முடச்சுகுாக வற்ன், கனனைங்கள
ஒடடப்ரபாய, முடடத ரமாவாய, பபரத
விழிகள, சதா பவற்ன்னலனதக குதப்ிபத
வணணம்.
"ராமாமிருதம். ஒரு இருநூிற ரபாய ிபரடடக
பகாணரளடன! இரணட மூனிற மாஸங்களில
ுருப்ிப விளடரறன."
'எதுககு அம்மா?"
ிபனனைாரல பசாலரறரனை, உனனளடம் மனறககப்
ரபாரறனைா?"
ஒரு த்ாள மானல ஆபஸலிருந்து கிும்ிப
வந்ததும், உளரு நனழந்ததும், "அம்ரம!"
எனிற ஒரு குரல மருதாணி மர்தனத அட்தத
சுவரன ிபனனைாலிருந்து வரரவற்றது.
ஸதம்ிப்தது நினரறன.

"வாளடாப்பா எனனைருனமக கனனுககுடட!
எனறாள அம்மா கிணளடலாக,
ரதாளரமல அனண கயிிறளடன, பால வழியும்
பசாம்புளடன, வரதன ிபனனைாலிருந்து
பவளிப்படளடான.
"சாமி, நங்க இப்ரபா முதலாளி!"
வரதப்ப த்ாயுட பாலகார இனளடதன,
எனனுனளடத சஸபபனஸ எப்பட?
அனதவிளட அம்மா எனைககுக காடடத
சஸபபனஸ எப்பட?
இரணட வாரமாக, வீடடல மற்றவர்களும்
அம்மாவின ரகஸத்ததுககு உளடந்னத.
மிறத்ாள த்ான வீட ுரும்பும் ரவனுககு சந்துச்
சுவருககும், அட்தத வீடடச் சுவருககும்

இனளடரத, மாடடககு அளடககமாக, கனை
கச்சிதமாக, ஒரு ஒனலக கூனர எழம்ிபயிருந்தது.
வரதன சகல கலா வலலபனைா? அம்மா னகயில,
அலாுகதனன அற்புத தபமா?
அனன்லிருந்து குடம்ப்துற்கு மந்ுரகரகால
த்ாடகள வந்துவிடளடனை. 'உன கணனண ந
த்ம்பாரத' த்ாடகள.
முதலில எங்கள பால பசலுகககுக கடடக
பகாணளடது. த்லல காப்ிப. த்லல பால, த்லல
மாட. இரணட மூனிற மாதங்களுகபகலலாம்
என உதவி இலலாமரல இனபனைாரு மாட;
அட்தத இரணளடாம் மாதம் இனபனைானிற.
அப்படயும் வுர்ந்து விடளட வாடகனகககு ஈட
பகாடகக முடதவிலனல.
படளடண்துல, அதுுகம். ுருவலலிகரகணியில,
அதுுகம் வாளடனகககுக குட்ததனைமிருககும்
இளட்துல, அதுுகம் பார்ப்பான வீடடல மாளடா?

அதுுகம் ஒணூககு மூூ எனனைாரலரத த்ம்ப
முடதலிரத, உங்குால எப்பட முடயும்?
ுனைப்பட ரமஞ்பசலுகககு, ஏன சில கணிசமானை
பசலுககளுகரக பண்ததுககுப் பஞ்சமிலனல.
பால கறகக அம்மா ஒரு ிப்ததனுக குவனு
வாங்கினைாள. அனதப் பபான எனை வரதன தான
ரதயப்பான. கூளட்துல ஒரு சினனை பபஞ்ச்
ரபாடட அதன ரமல துணி ரபாடட மூட, பால
நினறந்த எவர்சிலவர் அடகபகுரர ிப்ததனு
ஆழாககுளடன அம்மா அமர்ந்து விடவாள. அது
எப்பட, அம்மா உடகார்ந்தால மடடம்
முககாலிரத சிம்மாசனைம் ஆகிவிடகிறது?
வந்து வாங்கிகபகாணட ரபாவார்கள. "பாடட,
மாமி, ஆ்தரத, அ்தனத, ஆதா!" அவரவர்
வததுகரகற்ற பட அம்மானவ
விளி்ததுகபகாணட.

அம்மானவப் பார்கனகயில அனமுயின சிறகு
பம்தபதனை எனரமல இறங்கிற்ிற, பவகு
த்ாடகளுககுப் ிபறகு பரவாயிலனல. முழ
ரத்ரமும் அம்மா தன பத்ஞ்சு ரணங்கனு
நினனை்ததுகபகாணரளடயிருகக அவளுககு ரத்ரம்
இருககாது.
"எனனைம்மா, நங்க பால விதாபாரம்
பணன்ங்குா, மாரதா்ததாளுககு கஞ்சி
வார்ககிறங்குா? நங்க ஊ்ததற அுுகம், பால
ுளடமும் அப்பட்ததாரனை இருககுது! அரசி
பருப்பாடளடம் ஆழாககில குவிஞ்சி நிககுரத!"
வரதரனைா, கவிஞரனைா, எரச்சரலா!
அம்மா புனனைனக புரவாள. ஆனைால, அவனுககு
ஆ்துரம் தனதாது. "இரதா பாருங்கம்மா,
இப்பட வார்்ததால வாங்கினைவங்களுககு
பஜரககாது. முதலில இனதப் பாககிற எனைககு
பஜரககலிரத! மாடடககு காம்ிபரல புண

வந்துவிடம்!"
அம்மா சிரப்பாள. அழகாகிவிடவாள.
த்லல வரதன. மாட மூூ எனிற ரபரர ஒழித
மருந்துககும் பகாசு கினளடதாது. மாடகனு்த
ுனைம் இரணட முனற குளிப்பாடடவான.
பகாடளடனகயில களடப்னபக கற்கள அவன
அலம்பும் சு்தத்துல கரும் பளிங்பகனை
மினனனை.
எங்கள கனிறககுடடகள ஜனமபமட்தத
இரணட மாதங்களுககுள அனவகளில துணியும்
பஞ்சும் அனளடககவிலனல. குழந்னதகனு
முடட்த தளளி, இன வீடடககளடங்கா எனிற
பதரந்திபன, விற்கப்படளடனை. ஒரர ஒரு கிரளடர.
அனத வரதனுககு இனைாமாக ஒடடவிடளடாள,
அவன அனத விற்கககூளடாது எனிற வாககு
வாங்கிக பகாணட.

சாணி, அனறனரற, தடடரவாருககு இனைாமாக
வினரதாகமாயிற்ிற.
அந்த ஆிற, ஏழ வருளடங்களுககுக குடம்பம்
பச்னசதாக வாிழந்தபதனல, அடப்பனளடக
காரணம், அம்மாவின பால ராசியும், வரதன
அம்மாரமல னவ்துருந்த அலாு
விசுவாசமும்தான.
வீடடல பால பக்ஷேணங்குாகப் புழங்க
ஆரம்ிப்ததனை. ரமார்க குழம்பு, அவிதல தவிர.
அவிதலிரலரத எனைககு்த பதரந்து மூூ
ுனுசுகள இருககினறனை. பதரயுமா?
ுருபத்லரவலி "பளடாக" அவிதல, மலபார்
அவிதல, Madras அவிதல, ஆம், த்ான
உணகனகககாரனதான.
பங்கஜ்ததுககுக கபாலி ிபறந்ததும், இங்கிருந்து
ஒரு சீரர ரபாயிற்ிற. 'தாயிலலாப்
பபாணூளடா!'

"த்ான ஒணூரம பசாலலவிலனலரத,
அம்மா!"
"பசாலலி்ததான பாரரன!" புனனைனகயில
ரசாகம், கணகளில விஷைமச் சிமிடளடல.
அம்மா த்ளடந்துதான மார்கபகடடககுப்
ரபாவாள. ஆனைால, ுரும்ிப வருனகயில
'ரகக்ஷோவில வந்து இறங்குவாள.
எட்ததுகபகாணட ரபானை னப ரபாதாமல,
இதற்பகனரற வாங்கித புதுக கூனளடயில
காயகன்களுளடன.
"ரபாகும்ரபாது எணணரம இலரலளடா.
ஆனைால, அங்ரக எனனனை சுற்ன்ப் பச்னசப்பரசல
எனிற பார்்தததும்......"
அந்த்த ுனகப்ிபல அம்மா முகம்
குழந்னதரபால ஆகிவிடம்.

"இருந்துடடப் ரபாகடடம். ுனகவா மனுஷைாள
இலரல? பச்னசதாக பகாட்ததாலும் ரபாச்சு.
முடதாதவாளுககுப் பணணிரத பகாட்ததால
ரபாச்சு."
But all things must have an end, even good
things.
ஒரு த்ாள வககீல ரத்ாடடீஸ வந்தது.
"பசாந்தககாரனுககு வீட ரதனவப்படவதால,
இனனும் இரணட மாதங்களில இளட்தனதக காலி
பசயது பகாடகக ரவணடம். இலனலரதல..."
இலனலதா, இ்ததாு.
தார், குலாப்பா?
"ஆமாம், ஏன கூளடாது? ஏனயதா, வீடடககாரன
அனுமுயிலலாமல, நங்கள மாட
கடடகபகாணளடால எனனை நிதாதம்?

வாளடனகரதனும் கூளடக பகாடகக
ரவணளடாமா?" எனிற ரகடகிிறர்குா?
குலாப்பும்தாரனை எங்களிளடம் பால
வாங்கிணளடான? த்ாங்கள வந்தரபாது பகாட்தத
வாளடனக ர.80/-கனளடசிதாகக பகாட்தத விகிதம்
ர.150/- அந்த த்ாளில அது அநிதாத வாளடனக
எனிற தான பசானனைார்கள, மாடடக
பகாடளடனகககும் ரசர்்தது்ததான.
உணனமக காரணம், அவனுககு ஆகவிலனலஅவனுககு்த ரதானறாமல அந்தச் சந்னத த்ாங்கள
பதனபட்துக பகாணளடது.
எது எப்படயிருந்தால எனனை? வீட
அவனுனளடதது தாரனை! இரணட வருளடம்
ரகார்டடல இழபன்ககலாம். ஆனைால,
எனரறனும் ஒரு த்ாள…ு…ு
அந்த த்ாளும் வந்து விடளடது. ரமற்கு

மாம்பல்துல இளடம்ிபட்தரதன.
ுருவலலிகரகணியில ஊசி கு்தத இளடம் ஏது?
எலலாச் சாமானகனுயும் மாற்ன் ஆனை ிபறகு,
கனளடசிதாக மாடகள.
வரதன ஓடடக பகாணட வந்து கடடவிடட
அம்மா காலில விழந்துவிடட, விட விபளடனைப்
ரபாயவிடளடான. இருந்தால, உனளடந்து
விடவாரனைா எனகிற பதம்.
மாம்பலம் வந்த ிபறகு எங்கள கால வடளடரம
மான் விடளடபதனிறதான பசாலல ரவணடம்.
மாடகளுககுப் புது இளடம்
ஒ்ததுகபகாளுவிலனலரதா, புது இனளடதன
ஒ்ததுக பகாளுவிலனலரதா? ஆனைால வரதன
மாுர எவன கினளடப்பான?
அம்மா தனைககு வததாகி விடளடது, இன
முடதவிலனல எனிற விடளடாள. குலாப்ிபன

துரராகம் அவனு அர்தது்த ுனறது.
ஒரு மாடடககுச் சீககுக கணளடது. அனத்த ரதற்ன்
விற்றாயிற்ிற. அதற்கு அட்தத மாதம்
மற்பறானிற. த்ாங்கள பால வாங்கிச் சாப்ிபடகிற
நினலககு வந்தாச்சு. எுர்ச் சாரயில ரகாட வீரளட
பாலகாரன வீட.
எஞ்சிதது ஒரு மாட. முதன முதல மாட, கறனவ
இலனல. விற்க மனைமும் இலனல. வாங்கினைவன
கசாப்புககு்ததான ரத்ரர ஒடடவான.
அதற்குப் பாவம், ரபாகப் ரபாக னவகரகானல
பமனிற ுனகுகம் சகுயிலனல; சிிறகச் சிிறகக
கனளடசியில கடளடாத முழப் படடன.
த்ளளிரவில அம்மா எழந்து பகாடளடனகககுப்
ரபாவாள. உதடடல இரு விரலகனு
னவ்ததபட இவள அனதப் பார்்ததுகபகாணட
நிற்க, அது எழந்ுருககுகம் சகுதற்ிற அடககட

பபருமூச்பசன்ந்து, இவனுப் பார்கக,
இருவருககுமினளடரத ரமானை்துல ஏரதா ரபச்சு.
ஒரு ஞாயிற்ிறககிழனம, ிபற்பகல. அம்மா
கிணற்றடயில இருந்தாள.
மாட ுடுடபவனை எழந்து தும்னப அிற்ததுக
பகாணட அம்மா முக்தனத முகர்ந்து, னககனு
த்ககி விடடப் பபா்தபதனிற காலடயில
விழந்து, உளடரனைரத உயிர் ிபரந்துவிடளடது.
அம்மா அழதுவிடளடாள. அம்மா உளரு
முன்ந்து ரபானைாள.
அம்மா பாலகாரனனை வரவனழ்ததுப் ிப்ததனுக
குவனுனத அவனளடம் பகாட்ததாள.
"பவச்சுகரகா, ராசி ஏனைம். த்லல மனைரசாட பால
ஊற்ிற."

ஒரு னகதால இரு தவனளடகளிலும் ரபாடடக
பகாணட, ஏரதரதா ச்துதம் எலலாம் பணணி
விடடப் ரபானைான.
ஆனைால, அனிற எடளடாம் த்ாரு, ரசானலதப்ப
த்ாதககர் பானல விுாவி, எங்களுககுக
பகாணடவந்தரத அந்தக குவனுயிலதான.
ஸர்வம் துரராக மதம் ஜக்த.
அது ஏன எந்தப் பாலகாரனும், தணீரும்
ிபரதரவ முடதாதபட அிவவுுக பபாரு்ததம்?
பூர்வ ஜனமாவில பாலகாரன தவனுதா?
சுறா மீனைா?
சிந்தா த்ுக கனரயில மணரலாரம் துளும்பும்
சில சிற்றனலகள.
--------------------------

38. தூதுவன
சமீப்துல மும்மடவாரம் பாலரதாகியின
மரணச் பசயுனதப் ப்துரனகயில பட்தது,
மிகக கலவரம் அனளடந்ரதன. அவருனளடத
பாலித வதுலிருந்ரத, சிவரா்துர
சமத்ததுககு்த ுனைசரப் ப்துரனகயில
அவருனளடத புனகப்பளட்தனதக காூந்ரதாிறம்அதற்காகரவ கா்துருப்ரபன- அந்த முக்துன
தன அழகும், சாந்தமும், அனதப் பார்்ததுக
பகாணடருககும் மடடரலனும், மனைுல ஒரு
விதமானை அனமு பாயவனத உணர்ரவன.
கூளடரவ ஒரு ஏககம். மற்றவர்ரபால இவனர்த
தரசிகக த்ானும் ஒரு த்ாள மும்மடவாரம்
ரபாரகரனைா? ஆனைால இதுரபால, துளிர்்தத
இளட்துரலரத வதங்கிக காயந்து கருகிப்ரபானை
ஆனசகள எ்ததனனைரதா!

ஆனைால, பசனற த்ானலந்து வருளடங்குாக வந்த
ரபாடரளடாககளில, அவர் உளடல தட்ததுப் ரபாய,
இனப் பாலரதாகி எனும் பபதர் பபாருந்தாது
எனிற பதரந்ததும் அனதரத மனைம் பபாிறகக
முடதவிலனல.
அதுுகம் அவர் மரணமனளடந்த விதம்,
ரவதனனைனத அுகரககச் பசயதது. படடனச்
சாவாக்ததான பதரகிறது. வருளடம் பூரா
ஆகாரரம இலலாது வாழ முடந்த சகு
குனலயும்பட, அந்தச் சகுககும் அடப்பனளடச்
சி்ததம் குனலயும்பட, அந்தச் சி்தத்ததுககும், ஏன,
எதற்குரம ஆதாரமாய த்ம்ிபகனக தனனனை
இழககும்பட, இ்ததனனை த்ாள இலலாதது எது
ரத்ர்ந்தது? சமாு நினல எது எப்படக
கனலந்தது? படடனக ரகார்தனத அவர் ஏன
அனுபவிகக ரவணடம்? அந்த அனறயுள
எனனைதான த்ளடந்தது? இது தாராலும்
துலககமுடதாத மர்மமாகரவ, கனளடசிவனர

இருககப் ரபாகிறது.
இரும்பு்த தாிழப்பாள இடட, மு்துனர னவ்தத
அந்தக கதுகககு பவளிரத, இிவவுுக தூர்துல,
குன்தற்ற அம்புகனுப் ரபானற ரகளவிகளில
புழங்கிகபகாணரளட யிருகக ரவணடததுதான,
இலனல, த்ான நினனை்ததது அ்ததனனையும்
தவபறனை, சமாுயிரலரத ரதகம் விரதாகமாகி,
த்ாுனளடவில இதற்னக வழி கணமாகி
விடளடதா? அது மடடம் மனைதுககு எனனை
சமாதானை்தனத்த தருகிறது? இதுவனர சிிறகச்
சிிறக மனைுல ுரணடருககும் அவருனளடத
ஆராதனனையின உருப்பட, இப்படரத அவருககு
ரத்ர்ந்ுருககக கூளடாரத!
அளட, உன இஷ்ளடமா, உன சடளடமா?
இரதரபால, பலப் பல வருளடங்களுககு முன
த்ான சிறான- த்ரசிம்ம ரதாகினதப் பூமிககடயில

புனத்தது விடட, அவர் குன்ப்ிபடளட மணி
ரத்ரங்களுககுப் ிபன, ரதாணட எட்ததால
ிபணமாகியிருந்தார். ஆனைால, பனமுனற இந்தச்
சி்தனத அவர் பசயுருககிறார். பூமிககுள,
எுர்பாராத விதமாக ஹாளட ரதாக்துனனிற
பவடகபகனை விழிப்பு நிகிழந்து, சுத நினனைவில
உயிர் ரபானை அந்தச் பசாற்ப இனழகளுககு,
மூச்சு எப்பட்த தவி்துருககும் மனைம்
எனபனைனனை எணணியிருககுரமா?
எணணிககூளடப் பார்கக முடதாத நினல.
இதுுகம் சமீப்துல வந்த ப்துரனகச் பசயு.
இஸரரலில ஒரு ஆசாமி,'என கர்்ததர் எனனனை
என சாம்பரனனிற மீணடம் உயிர்்தபதழச்
பசயவார்' எனிற அனறகூவி்த தனனனைக
பகாளு்ததச் பசயது, எரந்து ரபானைவன, அவன
உயிர்ப்புககுச் சழ இருந்தவர் எ்ததனனை ரத்ரம்
கா்துருந்தாலும் எரந்ததுளடன சர.

ரமற்கூன்த மூனிற உதாரணங்களிலும், எந்த
த்ம்ிபகனகயின பதம்ிபல இவர்கள உயிருளடன
விும்பர வினுதாடடல இறங்கினைார்கள? என
சங்களடம், இவர்கள கனளடசியில படளடது உளடல
அவஸனததா, அலலது ஏரதா முனறயில
அவர்கள பசயனக அவர்கனுக காடடக
பகாட்ததுவிடளட அவமானைமா? எனதக
காடடலும் எது?
பாலரதாகியின அருரக, ஒரு கிருஷ்ணர்
பளடமும், கீனதப் பு்ததகமும் இருந்தவனைவாம்.
என பார்னவயில, அவர் எயுயிருந்த முுர்ந்த
ரதாக நினலயில, இந்தப் பபாருளகளின
துனண, உணனமயில அவருககு்த
ரதனவப்படளடனைவா?
இந்து மத்துல, இந்து மத்தனதவிளட- னஜனை
மத்துல உபவாசம் இனன்தனமதாத நிது.
ஏன, எலலா மதங்களிலுரம, உபவாச்ததுககு
முககித்ததுவம் உணட. னஜனைர்கள, பபணடர்

உளபளட, 35 த்ாடகள, 75 த்ாடகள எனை
உணணாவிரத்தனதக கனளடப்ிபடககிறார்கள.
காந்ுஜ உபவாச்தனதரத அரசிதல ஆயுதமாக
எப்படக னகதாணளடார் எனபது உலக ப்ரசி்ததம்.
ரத்ாககம் எதுவாயிருப்ிபனும் சர, இதுரபானிற
நணளட விரத்தனத ரமற்பகாணட, அது
நினறரவற்ன்்த தந்த, தரும் த்ம்ிபகனகயின
தனனமதான எனனை? ராமன எனிறம் கிருஷ்ணன
எனிறம் பதயவம் எனிறம் பசாலலிவிடளடால
ரபாதாது. இந்தக கூடளட்துல அனவகள பவிறம்
பபதர்கள. இதன முதுபகலும்பு, ததசம், ச்தது,
எஸனஸ எனனை?
இந்த த்ம்ிபகனக எந்த இளட்துல, ரமற்கூன்த
மூனிற இளடங்களில விடளடது? அது விடளடதா?
அவர்கள அனத்த துறந்தார்குா? அவர்களுககு
இருந்த அந்தச் பசாற்ப ரத்ர்ததுள,
படப்படதாகக கழனறதா? தளடாபலனிற
த்ழவிவிடளடதா? இவர்கள ஏற்பகனைரவ

அனளடந்ுருந்த மனைப் பககுவ்துல, த்ம்ிபகனக
இழப்புககும், உயிர்ரமல பற்ிறககும் சம்பந்தம்
உணளடா?
ரவதனனைவசிதம் பதககும், விதககும் ஓதாத
ரகளவிகள, சாுக சமதம், உளடலின மிற
பசதனல, என ரவனு வரும்ரபாது, ஒருவாிற
அனுமானகக முதனிற பார்ககிரறன. என
உணனமயின தருணம் அலலவா அது!
பசனற வாரம் ஜுர்துல படகனகதாகி
விடரளடன. கூளடரவ மார்ிபல முடட சளி,
சாதரணமாக எனைககு ஜூரம் வருவுலனல
(ஆனைால ரவிற உபானதகனு ரவணது உணட).
வந்தால விளடாது. மாதம்கூளடச் சாய்தது விடம்.
இருமி, வயிிற புணணாகிவிடளடது. மூனிற
த்ாடகுாகக குளிககவிலனல. உளடலின
அவஸனத, உளடல ரமல அவமானைம், எனரமல
பவிறப்பு. எலலா நினலகளுககுரம அகம், புறம்
இருப்பதாக, அனுபவ்துல பதரகிறது. சில அக

நினலகளுககுளருரத, அக அக நினல. புறப்புற
நினல- பவங்காத்தனத்த ரதால உரககிற
சமாசாரம்.
ரத்ாய மும்முர்துல ஒரு விரனைாத மனை நினல
கணளடது. எனைககும்- சிழநினலககும்- இந்த வீட,
என கிளடகனகயில ஜனனைலுககு பவளிரத,
பசம்பரு்துச் பசட, பசடயில சிரககும் பூககள,
தாணட வானழக கனிறகள, காளடாக
வுர்ந்துவிடளட முளரவலி, அப்பால, பவளிரத
பதரயும் புற்றனர, ரமரல வானைம், கீரழ பூமி,
பதருவில த்ளடமாடம் ஜனைங்கள, வீடடனுள
அவரவர் ரஜாலியில ஈடபடடருககும்
குடம்ப்துனைர்,
இந்த்த ுனரச் சீனலயில, என தன நினனைவற்ிற,
என கடளடானல இனழ்துருந்த த்ான- ுடீபரனை
எனைககும் இதற்கும் இவர்களுககும் எனனை
சம்பந்தம்? சம்பந்தமற்ிற-முழகக பவடடக
பகாளுாவிடளடாலும், ஒடடக பகாணடருந்த

ஒரு த்ரம்பு விடடப் ரபாய (ஒடடள
புளிதம்பழ்த த்ததுவம்?)-இனரமல மீணடம்
அந்த த்ரம்பு ஒடளடாது, விடளடது விடளடதுதானதுருருஷ்டக கணணாடயின மிற நனயிலிருந்து
பார்ப்பதுரபால, எலலாம் எடட எங்ரகரதா
தூர், தூர், பஹாுதூர். எணண்துன நூலில
பதாங்குகிரறன. மூச்சு விளடாமல முற்ிறப்புளளி
காணாமல ரதானன்ததனனை்தனதயும்
ரதாற்றமனனை்தனதயும் அப்படரத பகாடடவிளட
ரவணடம் ரத்ாகக்துல 'ஏக தம்'மில
பசாலலிவிளடப் பார்ககிரறன.
நூல அிறந்த காற்றாட, தன ுனசயுமிழந்து,
காற்ன்ன அனலவாய. அது கீழின்ங்கும் ரத்ரமும்
அலங்ரகாலமும் எப்படரதா, இலனல,
தனரயில இறங்காமரல, கம்ப்துரலா
கினுயிரலா சிககுணட, ரவனுககுக
பகாஞ்சமாக, சிணட சிணளடாயப் ிபயந்து,
இததகமலவாசினதக கனளடசிவனர அனழககாத
அகந்னதயில, மானைகரகாலம் ஆகிவிடகிறரதா

எனனைரவா?
ஆனைால இந்தச் பசாற்பரத்ர்த துச்சம் கூளட, அதன
சுவாரஸதமும், சுபாவமும் இலலாமல இலனல.
ிபனனைால ஒரு மடளடாய எுர்பார்்ததுக
பகாணடருப்பதன முன எச்சரகனக. முன ருசி.
குன்ப்ிபடளட மூனிற உதாரணங்களின
பபாதுப்பனளட அம்சம் ஒனனற இங்கு குன்்ததல
ரவணடம். மூவருரம சாுகககு அஞ்சிதவர்கள
அலலர். அவர்களுனளடத த்ம்ிபகனக அபாரமாக
இருந்ுருப்ிபனும், பரபூரணமாக, முழச் சதமாக
இருந்ுருகக முடதாது. அவர்கனுயுமன்தாமல
அவர்களுனளடத துணிச்சலின எ்ததனைாவது
ரதாலுககடயில ஒளிந்துபகாணட ஒரு மாகாணி
சந்ரதகம்..!?!!???
IF, BUT/BETWEEN THE CUP AND THE
LIP

னகயில எட்தத கவும் வாயககுச் ரசர
அநிச்சதம். உயிரன இதலபுககு
உளபடளடதுதாரனை!
ஆணளடவனுககும் அப்பால படளட "ஆனைால!"
தனனனை அுுகமீன்ச் ரசாு்ததுவிடளட ரகாப்துல
ுடீபரனைச் சீன்பதழந்து இவர்கனுக
கவிிழ்துருகக ரவணடம்.
புலினத வானலப் ிபட்தது இழககாரத.
துர்துகபகாணட வந்த பாம்பு வனுககுள
நனழந்த ிபன, பவளிரத துடககும் வானலப்
ிபட்தது இழககாரத. உளருரத அதன கடககும்
நனககு அதன உளடனல மடகக அதனைால
முடயும். எந்த சுபாவ்துன வாய உளருயும்
தனலனத நடளடாரத.
பமா்தத்துல, இவர்கள அனளடந்த முடனவ

அனளடவதற்கு, இவர்கள இதுவனர படளட சிரமம்
ரதனவதானைா?
ஆனைால, பாலரதாகி விஷைத்துல எனனை
பசாலலியும் மனைனத்த ரதாற்ன்கபகாளு
முடதவிலனல! இ்ததனனை ரபசி அவருககு
அநிதாதம் இனழ்ததுவிடரளடரனைா? பத்ஞ்சு
குிறகுிறககிறது.
ஆனைால, சானவ ்தருணமாக மு்தத, இந்த மூவர்
கால தூசு பபறாத த்ான எந்தவித்துலும்
இவர்கனு மாசு ரபச த்ான தார்? ஆனைால மனை
ஓடளட்தனத்த தடகக முடதவிலனலரத!
ஏலி ஏலி லாமா சபக தான?
என களடுகரு! என களடுகரு! ஏன எனனனைக
னகவிடடீர்?
1984 வருளடங்கள தாணட, சிலுனவயிலிருந்து

அந்தக கனளடசிக கூககுரல, இனத எழதும்ரபாது
ரகடனகயில, இப்புகம் குனல த்டங்குகிறது.
ரகாலரகாதாவின இருள இதத வானல
கவிகினறது. ரதவகுமாரன பாரளட ஈபதனல
இவர்கள எங்ரக, த்ாம் எங்ரக, த்ான எங்ரக?
ஆனைால, இந்தக கூககுரலில ஒரு உபரதசம்
இருககிறரதா எனைக கூளடரவ ரதானிறகிறது.
எனனைதான தார் எ்ததனனை உதர்ந்தவராய
இருந்தாலும், கனளடசியில மனத சுபாவம்
எனபது இதுதான எனிற உணர்்ததுகிற மாுர.
கர்ணனன கனளடசி்த ுதாகம். தான பசயத
புணணிதம் அனனை்தனதயும் தானைம்
பணணிவிடடப் பார்்ததனன பாணம் தன
உயினரச் சனறதாளட்த ரதர்்ததடடல கா்ததுக
கிளடககும் பவற்ிறக கர்ணன.
யு்ததபமனிறம், விமானைம் பவட்ததபதனிறம்,

பூகம்பபமனிறம், காடட்த த பதனிறம், களடல
புரணளடபதனிறம், இதற்னகதாகுகம்
பசதற்னகதாகுகம் நிகழம் பமா்ததவார உயிர்ச்
ரசதங்கனு இங்கு எட்ததுககாடடககு
இழப்பது பபாரு்ததமனிற. சமாதானை கால்துல,
அவகாச ரத்ர்துல சிந்ுகக இளடம் தரும் தன
மரண்தனத்ததான இங்கு நினனைககிரறன.
இந்த மூச்சில, விரனைாபா பாரவ தனனனை
முட்ததுக பகாணளட விதம், பகுரவம் பற்ன்
எணணாமல முடத விடதவிலனல…ு..
உளடல, சி்தத்ததுளடன ஒ்ததுனழகக
மிறககிறபதனிற கணளடதும், படடன கிளடந்து,
சளடல்தனதக கழற்ன் என்ந்து விடளடார். அவர்
பசயனக சடளட விரராதமிலனலதா,
அலலது அந்தச் சமத்ததுககுச் சடளடம் கணனணச்
சிமிடட விடளடதா? அபதலலாம் ரவிற விஷைதம்.
இன உயிர் நடப்பது, இதற்னககரக அவமானைம்

எனிற சந்ரதகமற்த பதளிந்திபன, ிபராண்த
ுதாக்ததுககு உரனம ரவணடம் எனரற,
விரனைாபா காடடத வழிப்பட ரதானிறகிறது.
ஆனைால, அந்த தர்ததுககு எனனை தவம் கிளடகக
ரவணடரமா!?
***
என இுவரசியிளடமிருந்து ரசு தாங்கி்த
தூதுவன வந்துவிடளடான.
எனனனைப் பபாிற்ததது அந்தணனளட
கா்துருககும் என மிற பாு.
ிபறவியும் மரணமும் தன இரு பககங்குாத
த்ாணதம் தாரனை வாிழகனக.
த்ான இங்கு ஆண ஆனைால, அது அங்ரக என
தனலவி.
த்ான பபணணானைால அரதா அங்கு என

இுவரசன.
எப்படயும் என ிபராண த்ாதகர்.
என இுவரசியிளடம் ரசு தாங்கி, எனனனை
அவனளடம் அனழ்ததுச் பசலல்த துதுவன
வந்துவிடளடான. இதற்பகனரற ிபறவிபதட்தது,
என வாிழத்ாள பூராக கா்துருந்த ரசு.
என மணக கடடனல அலங்கரயுங்கள.
என மரண்துனரபாது என பககலில தாரும்
ரவணளடாம்.
என தனலவனனை த்ாம் சந்ுககப் ரபாம்
ிபரதாண்துல எனனனை, உங்கள பாசாங்குக
கணீரனளடரத, ஆபாசக கூககுரலகருாட வழி
அனுப்ப ரவணளடாம்.
இங்கு இருந்தவனர ஆயுசு பூரா உங்களுககாக

உனழ்ததும், இனனும் உங்களுககுச் பசயது
முடகக முடதாத காரதங்கனுரத
நினனைுகபட்துக பகாணடருப்பது உங்கள வழி.
எனைககு வந்ுருககும் ஓனலரத, என ிபராதண
வழிககு ரக்ஷோபந்தன. மானைஸீகமாக என
மணிககடடல த்ாரனை சுற்ன்க பகாளகிரறன.
அுல எழுயிருககும் ரக்ஷோ மந்ுர்தனதப்
படககிரறன.
'மனைரம களடுகள, மனைரம பணிதாள, மனைரம
ச்தரு. மனைரம மி்தரு.'
கடடலின அஸமானை கிரயிலிருந்து
பககவாடனளடச் சுற்ன்க கிறப்பு்த ுனரகள
இறங்குகினறனை. கடடல த்கர்கிறது. என
உளுங்னக என கணூககு்த பதரதா
னமயிருளில மிதந்து பசலகிரறன.
இது கடடலா?

மீணடம் என பதாடடலா?
படககக கிறககமாயிலனல?
கவினததாயிலனல?? சாரவ
பசார்ககமாயிலனல?? ஆனைால, த்னைவில ரவனு
வருனகயில அனதச் சந்ுகக எப்பட
னவ்துருககிறரதா?
சிந்தா த்ுரமல கிறங்கலடககும் கயிிற அிறந்த
காற்றாட.
--------------------------

39. எலலாரம சர
"வசுரதவ பாலரனை அசுரகுல காலரனை
த்ந்த ரகாபன னமந்தரனை த்வநத ரசாரரனை
எழந்ுரும்!"
மார்கழிக குளிர். கம்பளிப் ரபார்னவ அடயில,
ரமாவாயககு முடடக பகாட்தத முழங்கால
வனுுகள புழவாயச் சுருணட கிளடககும்
அதர்ந்த தூகக்தனதச் பசுள பசு*ுாக,
பககுவமாக, பம்தது பம்தபதனை்த தூககிக
கனல்தது பசவிவழி, உளரு உளடல பூரா ரதனன
துடப்ிபல அிபரஷைகமாக வழிந்து, மாற்ிற மிற
ரபானதபதனை அம்மாவின குரல அதுரவ ஒரு
தனக கதகதப்பாக...
அந்த அுகானலயில ஸத்ானைம் பசயதுவிடடப்
பாடக பகாணரளட, அம்மா வீடடக

காரதங்களில வனுத வருகிறாள. கிராம்தது
விடரவனு, குளிர், படளடண்துல
இருப்ரபார்ககு ஒரு த்ாளும் பதரதப்
ரபாவுலனல. மார்கழியில ுரனை ுரனை, அந்த
ரவனுககுச் சுவாமி விுகனக ஏற்ன்னைால,
அ்ததனனை புணணிதமாம். வாசற் பகாறடல
ிபரமாணளடமானை ரகால்துன த்டரவ பூசணிப்
பூககள.
அந்த ரத்ர்தனத, ரவனுயின புனத்தனத,
புனதரம அழகானைனத, இந்த்ாளின
மனைப்பானனமககு உணர்்ததரவா, பபாழது
விடுக.
அம்மாவின குரலில ஒரு ுகடளடலானை இனனம
உணட. குழலின தனனம.
'ஏ னபதா, எழந்ுரு.'
இனன்லிருந்து புனனைந்து த்ாடகளுககுக

கானலயில பால வாங்கி வருவது என முனற.
கூஜாுகளடன கிும்புகிரறன. வீடடலிருந்து
இரணட பர்லாங். இனளடயில வாயககால
களடககூம். பாலகார ஆுதம்மா, வதது,
எணபது, அணணானவவிளட உதரம், தும்னப
த்னரக கூந்தல, இரும்பு்த தகடகுாலும்
வார்குாலும் முனளடந்தாற் ரபாலக பகடட
ஒற்னற த்ாட உளடல,
இனளடதன பபதர் பமாடனளட. ஏரனைா
புரதவிலனல. ஏபனைனல, தனலயில
காளடாடளடம் மயிர். மாட கறப்புல கிலலாட
குவுயில, களிங் களிங் எனை இனத
ஒனசகளுளடன ஆரம்பப் 'பர்'கள விழந்து,
அட்ததுக ரகாப்ததுளடன 'புஸ புஸ' எனிற சீன்ப்
பால நனரயுளடன குவனுயில ஏற ஏறக ரகாபம்
தணிந்து பம்த பம்தபதனை இந்தக குணமாற்றம்
எனைககு ஓதாத விதப்பு. அனத இனனும்
பத்ருககமாகக கவனகக, மாடடன பகக்துல
ரபானைதும், பமாடனளட ஒரு காம்னப்த ுரும்ிபப்

பச்சினைதும், அபதப்படக குன் தவறாமல. பறல
ரத்ரர கணூள விழந்து, அந்தக கணனணக
கசககிணடருகனகயிரலரத, அட்தத கணணில
ஒரு பச்சு.
'கா கா !'
'கீச்! கீச்!'
"பகாககரகரகா!"
வாசலகளில சாணி்த பதளிப்பு, மரங்களில
இனலகளின பபருமூச்சு, பூககளின சிரப்பு.
விடகானல ஆலத மணி ஓனச.
இதுரவ ஒரு ரகாஷ்ட கானைம்.
இந்த ரவனுககு, என நினனைப்புககு
ரத்ர்மாறாக, வாயககாலில ஜலம் காலில

இதவாகக கதகதககிறது.
த்ான வீட பத்ருங்குகிற சமத்துலதான
வானை்துல சிவப்பு ுடடடகிறது. பபாழது
விடகிறது எனிற பசாலவனதவிளட பவடககிறது
எனபது சரதாகியிருககுரமா? ிபன ஏன பாும்
பாுமாக அ்ததனனை விரசல? பபரத ச்ததம்
ரபாளடாத விரசலகள.
அணணா பல விுககிக பகாணடருககிறார்.
அணணாுகககுப் பல விுகக்த ுனைமும்
பவனனீர்தான.
அணணாுகககுச் சனமதலகூளட்த தனதான.
அதுககாக அணணாரமல அசனத இலனல.
ரத்ாயில அணணா படம் அவஸனதயும் தன
ஆச்ரச! இருமி இருமி்த துப்ிப, ஒருவாிற
மார்ிபலிருந்து ரகானழ கழனற ிபறகுதான,
மூச்ரச ஒருவாிற வழிப்படம்.

அணணா ரமல பபாறானமயிலனல. ஆனைால,
இருக அணணாுகககுக குடகக, அம்மா ஆவி
பறகக்த தம்ுரல பானல எட்ததுகபகாணட
வருனகயில எனைககும் ஒரு முழங்ரகனும்
கினளடககாதா? அம்மா இ்ததனனைககும்,
மூணிரல, த்ாலிரல ஒரு தரம் பகாடப்பாள.
மாதம் ஒரு த்ாள எலலாருககுரம பாலும் சாதம்
ஸாங்ஷைன. ஆனைால, சபலம் மடடம்
விடவுலனல.
அணணா குளிச்சுடட, டபரஸ பணணிணட,
பளளிக கூளட்ததுககுப் புறப்படளடாச்சு.
கழ்ததுவனர பபா்ததான ரகாடட, ளடர்பன.
பத்ற்ன்யில குனழ்தது இடளட விபூு, கழ்தனதச்
சுற்ன் உ்ததரதம், பஞ்சகச்சம், ரவடடக
பகாடகனக ஒரு னகயில ிபட்தத வணணம் 'ரவக
ரவக' எனை த்ளடந்து ரபாகிறார். அணணாவின
ரவடடக கனரயில கூளட அழககு காணாது.
அரதரபால, அணணாவின ரமாருஞ் சாதமும்

பவளனு பவளருர் எனன்ருககும்.
பதாடடககச் பசாடடக பகாளளும் குழம்புகூளடப்
பபாடடடளட மாுர்த துலங்குரம ஒழித,
ரமாரன பவணனம, தூயனம குனறதாது.
இ்ததனனை சு்ததம் அணணாுகககு மடடம்
எப்பட? என பபாறானம பதலலாம் இப்பட்த
தானருககும்.
வதது ஆிறதான. ஆனைால, அந்த வததுககு
ரவணடத த்லல்ததனைம் எனனளடம் இலனல
எனரற இப்ரபா பதரகிறது.
த்ான பளளிககூளடம் ரபாகவிலனல. வீடடல
இருககிரறன எனிற பபதரர ஒழித, அணணா
எனைககு ரவணடத பாளடங்கள, கணககுகள
பசயதக பகாட்துருககிறார். எனைககு ஒழிுக
எனபரத கினளடதாது. எலலாரும் மானலயில
வினுதாடம் ரத்ர்துல, அணணா பளளிக
கூளட்துல இருந்து ுரும்ிபனைதும், எனனனைப்
ிபட்ததுக பகாளவார். எனனனைக கவனகக

அவருககுக கினளடககும் ரத்ரம் அப்ரபா்ததான.
அது பாடடககுப் ரபாயக பகாணரளடயிருககும்.
ஏழ, எடட, ராச் சாப்பாட தாணடககூளட அட,
ுடட, பகஞ்சல, பகாஞ்சல, மிஞ்சல இந்தச்
சம்ிபரம்தரதாட,
பாளடங்குா அனவ? என வததுககு மீன்னை
அன்னவ, தகவலகனு என மணனளடககுள
பகடடப்பு. அணணாுககரக அது பதரயும்.
"த்ாம் குிறககு வளடம் ரபாடளடவா. ரபனைா
முளனு்த தளுறவா. த்மககு விரமாசனைம்
கினளடதாது. த்ம் வயிற்ிறப் ிபனழப்புககு
இ்ததனனை ததாரப்பு ரவணடயிருககு."
எனனை புரதறது. ஏரதா எச்சரகனக எனிற தவிர?
பாளடம் த்ளடகனகயில அம்மா எனைககு வாரசு வர
மாடளடாள. ஆனைால அவள பசானனை
ரதாசனனைப்பட-

எங்கள வீடடல பரம்பனரதாக ஒரு ரகாடட
உணட. அனதப் ரபாடடக பகாணட
பாளட்ததுககு உடகாருரவன. அட்ததாலும் வலி
அிவவுவாக உனறககாது அலலவா? ஆனைால,
அனுபவ்துல த்ான கணளடது, அபதலலாம்
பவிறம் நினனைப்பு்ததான. அணணாுகககு இந்தச்
சிழச்சி பதரதாதா? ஆனைால எனனனை அவர்
ரகாடனளடக கழற்றச் பசானனைுலனல.
கனனை்துலும் அட்ததுலனல. அது அவருனளடத
பகாளனக ரபாலும்.
அணணா முதம் ுரும்புவதற்குள,
குழந்னதகளின சாப்பாடடக கனளட ஆகிவிடம்.
சனமதல ஏரதா ஒரு ஐடளடம்தான. குழம்பு
இருந்தால ரஸம் இருககாது, குழம்பு, பபாரதல
அலலது ரஸம், பபாரதல அலலது துனவதல,
பானனையில குளிர னவ்தத ரமார். ஒனரற
சாப்ிபடளடாலும் த்னறாகச் சாப்ிபடரவாம்.
த்னறாக இருககும். இப்ரபா த்ாலு

குழந்னதகளுககு அவர்கள அம்னம.
அவரவருககுப் ிபட்தததாக த்ாலு தன்த தனச்
சனமதல பசயகிறாள. அனர்தது விடரளடணளடா
கனர்தது விடரளடணளடா எனிற பகஞ்சுகிறாள.
சம்பாுககிற னபதனகள வனகதாக ஓடளடலில
ிபட்ததுவிடட, இங்ரக கல்துல உடகார்ந்து
எழந்ுருககிறானகள. கல்துன கணிசமானை
மிச்ச்ததுககு ரராஸ, ஏற்பகனைரவ அுரலரத
பகாழ்தது, முற்ற்துல கா்துருககிறது.
"த்ாகனக வுர்்ததால, ந பாளடம் படச்சு
உருப்படளட மாுரதான." இது என தாதார் வழி.
இ்ததனனைககும் தவம் கிளடந்து பபற்ற ிபளனு
த்ான. பசலலம் பகாடப்பது, ிபரதமாயிருப்பது
எனபதற்கு அந்த்ாளில ரவிற அர்்ததங்கள,
பார்னவகள.
அம்மா பசாலவாள: "ிபட்ததால ுனனு,
ிபடககாவிடளடால முழங்கு." வாிழவதற்ரக

உபரதச மந்ுரமாக இனத த்ான பார்ககிரறன.
இப்ரபாபதலலாம் எிவவுுக கட்தது
விழங்குகிரறன! விளடமுணளட கணளடன
எனனளடம் ரதாற்றான. அவன ஒரு முனறதான
உணளடான. அனதயும் விழங்க விளடவிலனல.
பதாணனளடயிரலரத அவனுககு நிற்கிறது.
த்ாரனைா?
ம்துதானைம் கூளட்துல உடகார்ந்ுருககிரறன.
அணணாுகககு இனிற சாப்ிபடளடுகளடன ஒரு
சினனை்த தூகக்ததுககு ரத்ரம் இலனல.
பளளிககூளட்துல இனஸபபகக்ஷேனைாம்.
உளடரனைரத ரபாயவிடளடார். ரகாட வீடடல
தாருகரகா உளடம்பு சரயிலனலதாம். ரதாசனனை
ரகடக, அம்மானவ அனழ்ததுகபகாணட
ரபாயவிடளடார்கள. கூளடரவ கனளடசி்த தம்ிப
அவளுளடன ஒடடக பகாணட ரபாயவிடளடான.
எனைககு அட்ததவனும், தங்னகயும்
படளடண்துல சி்ததப்பா வீடடல

இருககிறார்கள.
எனைகபகுரர, பாளடப் பு்ததகங்கள விர்ததுப்
ரபாடடக கிளடககினறனை. ஆனைால, இந்த
ரவனுககு எனனை ஏிறம்?
வீடடகரக ுறந்த வாய ரபால, வானைம் பார்்தத
த்ட முற்ற்துல பவயயில ிபுந்து கடளடறது.
மருந்துககுககூளட ஒரு ரமக்த ரதயசல இலனல.
கணனணப் பன்ககும் அனசவற்ற, அுவற்ற
முழ நலம். ஒரு படசி கூளடப் பறககவிலனல.
பவயயிலுககு பதந்து அது அது எங்பகங்ரகா
ஒடங்கிக கிளடககு.
வீரளட த்ட முற்ற்தனதச் சுற்ன் த்ாலு
தாிழவாரங்கருாட சர. ரபானைால ரபாகிறது
எனிற இரணட தாிழவாரங்களில இரணட
அனறகள. ஒனிற படகக, மற்றது சனமகக.
த்ளளிரவில ஓடட வழி, த்ட முற்ற்துல த்ாலு

ுருளடர்கள இறங்கினைால ரகளவி இலனல.
இதுவனர வராதரத ஒரு ரகளவி. பகல
ரவனுயில அம்மாுகககு ஆண ிபளனு்த
துனண த்ானதான. எனைககு எிவவுுக பபருனம
பதரயுமா?
ஆனைால, இப்ரபா வந்ுருககும் ுடீர்
நிசப்த்ததுககு எனனை அர்்ததம்? இது எப்பட
வந்தது? இலனல, இது எங்கள இனரச்சல,
வீடட இனரச்சல, பதரு இனரச்சல, ஊர்
இனரச்சல எலலா்தனதயுரம தாணட,
ஏற்பகனைரவ, எப்பரவா முதற்பகாணட
இங்ரகரத குட பகாணடருககும் நிசப்தம்தான.
ஆனைால, இப்ப்ததான, த்ான இருகரகனனு
பதரதப்பட்ததுகிறாப் ரபால, இது ுருளடன
பத்தனத விளடப் பதமாயிருககு. கமாச்சிமா
கப்சிப், உதடட ரமரல விரனல பவச்சு
உஷைார்ப்பட்ததறாப் ரபால. இப்ப எனனைரவா
ரத்ரப் ரபாறது. ரத்ர்றதுககு்த துளும்ிபணட
நிககறது. ஆனைால, எனனை ரத்ரப் ரபாறது,

பதரதலரல. இதுககு உளடம்ிபலரல. ஆனைால
எங்ரகயும் ஒரர கணணா, எனனனைரத
பார்்ததுணடருககு. எனனை இது? வலது பகக்தது்த
தாிழவார்துல கிணற்ன்லிருந்து
பவளிவந்ுருககா? எனனைால எழந்து ஓளட
முடதலரல. உளடம்னப மா்துரம் இலரல,
எணண்தனதரத கடடப் ரபாடடருககு, கயிிற
இலலாமரல. இப்ரபா த்ாரனை இருகரகனைா
இலலிதா?
எனனைரவா ஒரு குமா குமா எனனனை முழங்க
வானத்த ுறந்து கா்துணடருககு. இரதா அதன
வயிற்ிறள ரபாயிளடப் ரபாரறன. ரபாயிணரளட
இருகரகன.
எங்ரகா துர்துல ரபச்சுககுரல. குமா
மனைசிலலாமல ிபன வாங்கறது. தன உளளுககுச்
சுருங்கறது பதரதறது. உதன்ணட பவளிரத
ஒளடரறன. அம்மா, அவருாட இனனும்
இரணட ரபர் ரபசிச் சிரச்சிணட வரா.

"அம்மா! அம்மா !!" அலன்ணட ஓடப் ரபாயக
கடடககிரறன.
அம்மா எனனனைப் ிபட்ததுக பகாளகிறாள.
"எனனைளடா கணரண?" பதன்ப் ரபானைாள. அம்மா
எனனனை ரலசில 'கணரண' பசாலலமாடளடாள.
"அம்மா! அம்மா !"
அம்மானவவிளட, அம்மா! அம்மா!னனு
அலர்றதுரல ஏரதா தன்த னதரதமாயிருககு.
கூளடரவ அழனக வரது.
அழரறன. சிரககிரறன. உளடரனை அழரறன.
கூளட வந்தவளில ஒரு்து எனனனை ஒரு மாுரதா
பார்ககறா.
"பகாுந்னதனதக கா்தது தாககியிருககுதம்மா!

மூஞ்சிரத சரதாயிலரல!" குனந்து
பூமியிலிருந்து மணனணக கிளளி, என
பத்ற்ன்யிலிடட,
"துப்பு! துப்பு!" துப்புகிரறன.
அவளும் துப்பறாள.
எனனுள விககல அனலகள படப்படதாக
அளடங்குகினறனை.
அப்ப்ததான அம்மா இடப்ிபல இழ்ததுக
கடடயிருககும் புளடனவ்த தனலப்புல ஏரதரதா
முடச்சு முடச்சா என மூஞ்சினத உிற்ததறது
பதரதறது. தனலப்னபப் ிபட்தது இழககிரறன.
மடயிலிருந்து பகாடளடறது.
"ஹாாய, ரவர்ககளடனல!"

முதுகில வாங்குகிரறன.
இதுதான சர. இப்ரபா எலலாரம சர.
சிந்தா த்ுயுள ஒரு சினனைக ரகாயில.
--------------------------

40. வானரகாழி த்ளடனைம்
பமரனைா களடற்கனரயில மணிகபகாட ரகாஷ்ட
கனலந்துரபானை ிபனனைர் பகாஞ்ச காலம் எனைககு
ஏககமாயிருந்தது. அப்ரபாதுதான உருவாகிக
பகாணடருந்த ஒரு பருவ இனுஞனுககுஇனனும் னபதல பருவம் முழககக
களடந்தபாடலனல- அந்தச் சுகவாசரம ஒரு
பாசனைம். எனனுனளட குண, சி்தத அனமப்புக
கடளட்துல ஒரு அுர்ஷ்ளட ரவனு ஆனச
காடடவிடட அவிந்து விடளடது.
இப்ரபாபதலலாம் என அப்ரபானதத வதுனைர்
அந்ரத்ரங்கனுக கழிகக, வழிகள எிவவுரவா
ஏற்படடருககினறனை. அப்படயும் த்ான கணளட
ருசினத அவர்கள காணவிலனல எனிறதான
பசாலரவன. இனனறத இுவலகளுககு
எுலுரம ஒரு விதப்ரபா, புனதரமா, தரசனை
உணர்ரவா, உணர்ச்சிரதா இருப்பதாக்த

பதரதவிலனல. இவர்கள எப்ரபாரதனும்
வாிழகனகயில ஆனைந்தம் எனும் நினலனத
அனுபவிப்பார்குா எனபரத சந்ரதகமாக
இருககிறது.
என தந்னத எனைககுப் பாளடம் பசாலலிக
பகாட்தத முனறயில என பாலித்துல,
கிராம்துல, ஒருரவனும் இதற்னகயுளடன
இனழந்த வாிழகனகயில, எனைககுக கணடருந்த
இலககிதப் பற்ிற ிபசுிபசு்ததுப் ரபாகவிலனல.
ரகடகப் புகின, படளடண்துல என தனனமயின
ரவடனகயில, அது பகாழந்து கணளடது.
கனனமரா னலப்ரர, யூனவர்ஸட னலப்ரர
எனை்த ரதடப் ரபாயப் பட்தரதன. இது
உ்துரதாக ரவடனளட த்டரவ.
கூளடரவ என எழ்தது, சகு, சந்ுரராததம்,
ிபனனைர் பதாளடர்ந்து அமுதசுரிப, பவகு
த்ாடகளுககுப் ிபனனைர் கனலமகள
ப்துரனககளில பவளிவர்த தனலப்படளடது.

இதற்குள ரவனலயும் த்லல இளட்துல
நினல்தததும், என வணடயின இரணட
சககரங்களும் எணபணயும், னமயுமிடளட மாுர
ஓடனை. எழ்ததுலகிலும் ஊனன்க பகாளளும்
அுர்ஷ்ளடம் வந்தது. 'லா.ச.ரா.' பாணி; புரதாத
எழ்ததாுன- அதுரவ ஒரு விும்பரம் தான.
அதன வினுவால தனனைம்ிபகனகயும்
அுகாரமும் ஊற ஆரம்ிப்ததனை. ஆற்ன்ல ஒரு
கால ரசற்ன்ல ஒரு கால நினல இன இலனல.
என கனல எனைககு. உ்தரதாகம் குடம்ப்ததுககு,
என களடனமனதச் பசலு்தத. இரணடம் தனக
குுனரகள. ஜாுக குுனரகள. ரசர்ந்து
பகக்துல பகக்துல ஓடனை.
கனலஞனுககுப் பசி பதரந்ுருகக ரவணடம்.
பசி்ததுக பகாணரளடயிருகக ரவணடம். ஆனைால,
அவனுககு வயிற்ிறக கவனல கூளடாது. எளினம,
ஆனைால ஏிழனம அலல. ரத்ர்்து, ஆனைால
பதவிடளடல அனிற. கனலயின முனறதானை

வுர்ச்சிககு இனவ என நிபந்தனனைகள. நிமிர்ந்த
பார்னவ – a sense of romance. ஆனைால, த்ான
குன்ப்ிபடவது T.V. யில 'ஒளியும்-ஒலியும்'
romance அலல.
த்ான குன்ப்ிபடம் sense of romance இலாது
கனலரமல ரவடனகரதா, எந்தவிதமானை
ரதளடரலா, ஆ்தமீக்த ரதளடல உளபளட, இலனல.
த்ான குன்ப்ிபடம் sense of romance is a cosmic
emotion. இதற்கு எனனளடம் தமிிழ இலனல.
அனிற... எனரறா எனிற ஆகிவிடளட அனிற,
பணபு மிகக அந்த ஒரு சிலர், லக்ஷிதவாுகள,
எழ்ததுகரக அர்ப்பணமானைவர்கள,
இலககித்தனதப் பற்ன், நினிற சில
ரத்ரம் பதனபாகப் ரபசக கூடதவர்கள, அந்த
ரத்ர்ததுககு எனனனை ரவிற தளட்ததுககு்த
தூககிதவர்கள- அந்த பமரனைா களடற்கனரயில
மானல ரவனுயில கூடத குழ. த்ான

மறககவிலனல. என நினனைவின ிபனனைணியில
மனறவாக இதங்கிக பகாணடதானருந்தனைர்.
அவர்கள எழ்ததாுர்கள எனறால அலல. ஏதா
வனகயில அவர்கள சீலர்கள: தரர்கள.
த்ானும் ஏன மணிகபகாட ரகாஷ்டரபால ஒரு
குழ ரசர்ககககூளடாது? எனனுனளடத முககித
ரத்ாககம் இலககித்ததுககு்த பதாணட அலல.
அனிறரபால, பு்துசாலி்ததனைமானை,
அன்ுகப்பூர்வமானை சம்பாஷைனண சற்ிற
ரத்ர்ததுகரகனும் கினளடககாதா? ஆயிரம்
பு்ததகங்கனு்த தனதாகப் பட்தது, அன்னவ
விரு்து பசயது பகாளவது எனனை, சற்ிற ரத்ரம்
ரத்ரனளடதாகக கரு்ததுப் பரமான்க பகாளவதற்கு
ஈளடாகுமா?
ஆனைால, இது பத்ற்ன்யில படளடம்
ஒடடகபகாணரளடா, ிபளனுதார் பூனச
ரபாடரளடா த்ளடககிற காரதம் அலலரவ?
கூடடவனதக காடடலும், இது தானைாகச் ரசர

ரவணடத கூடளடம் அலலவா? சிிறகச் சிிறக,
இரணட மூனிற மாத கால்துல கபாலி ரகாவில
குு்ததுப் படககடடல, ரகாபுர்தனதப் பார்்தத
ுககில... ஒரு ப்ததுப்ரபர். இவர்கள
எலரலாரும் எழ்ததாுர்கள அலலர்,
வாசகர்களுமலலர். ரபச்சு ருசிககு வந்தவர்களும்
ரசர்ந்து இருந்தார்கள.
இந்தக கூடளடம், மணிகபகாட ரகாஷ்டககு
உனற ரபாளடக காணாது எனபனத
முனனைாரலரத த்ான உணர்ந்ுருந்தாலும்,
த்ாுனளடவில, என இஷ்ளட்ததுககு இனதப்
படனளட தடடவிளடலாம் எனிற நினனை்தரதன.
ஆனைால த்ாுாக ஆக என ஆனசயின வீணதான
பவளிப்படளடது.
இது சாககில ஒனிற பசாலலிவிடகிரறன.
பதாழில முனறயில, தச்சனுககு உளினத
உபரதாகிகக்த பதரந்ுருகக ரவணடம்.
குதவனுககுச் சககர்தனதச் சுற்ற்த பதரந்ுருகக

ரவணடம். பகாலலனுககு அவன கரணடனதப்
பற்ற, சிற்ிபககு- முடரவயிலனல. இவர்கள
எலலாம், பபரத ஆளிளடம் சிற்றாுாகப்
படப்படதாக்த தங்கனு்த ததார்ததுக
பகாளகிறார்கள. அரத முனறயில
எழ்ததாுனுககும், பதாழில முனறயில
பார்்ததாலும், ஒரு அதம பக்ஷே முன ததாரப்பு
ரவணடம். ரபனைாதாரனை அவன ஆயுதம்! இதர
இலககிதங்கருாட தர்மானைமானை பரச்சதம்,
கற்பனனைனதச் சீரானை பானதயில பசலு்ததும்
விதம், பசாற்களின த்தங்கள, ஒனசகளின இளடம்,
punctuation இன பானஷை... ஒ! முடரவ
கினளடதாது.
ஒபராரு சமதம் இளடங்களிளடம் த்ான கணளட
வரடசியில, கணணாட மான்விடளடார்ரபால,
அனனதர்குாகரவ படளடார்கள. இவர்களில
ஓரருவர் ஆனைந்த விகளடன, கலகியில
ிபரசுரமாகியிருந்தனைர். எனைககு அப்ரபாது
இனனும் அங்கு இளடம் கினளட்தத பாடலனல.

அந்த பவற்ன்யின ரசவற் பகாணனளடச் சிலிர்ப்பு
அவர்களிளடம் இருந்தது. இருககுகம்
ரவணடததுதான. ஆனைால, என லக்ஷிதங்களபட
இவர்கள எழ்ததாுர்கள இலனல. இவர்களிளடம்
அதற்கு ரவணடத வாசிப்பு, ததாரப்பு ஆர்வம்
இலனல. இவர்களும் எழுனைார்கள. அிவவுுக
தான.
இவர்களிளடம் த்ான Turgenev, Yama the pit,
Johan Bojar, Knut Hamsun, Sir Thomas Mann
எனிற முழங்கினைால தார் னப்துதககாரன?
சீககிரம் எனைகரக ுரபு அற்த பதரந்து விடளடது.
எலலாம் ஒரு ஆள கூ்ததாக, த்ாரனை ரகளவி
ரகடட, த்ாரனை புல பசாலலிகபகாணட,
த்ாரனை எனனனை விுககிகபகாணட- இபதனனை
வகுப்பா த்ளட்ததுகிரறன? எனைககு ஏரதா
மானைபங்கமாக இருந்தது.
த்ான பாடடககுப் ரபசிக பகாணடருப்ரபன.

அவர்கள பாடடககுப் ரபசிக
பகாணடருப்பார்கள, தங்களுககுளரு, "இந்தக
கனதககு இனனை சனமானைம் கினளட்ததது."
"இந்தக கனதனத Editor ுருப்ிபக பகாட்தது
விடளடார். இனனை இனனை மாிறதலகள பசயதால
ரபாடவதாகச் பசானனைார். த்ானுககு லனுக
ரபாடடவிடட அதான ரவனல."
அவர்கள எனைககுக காடடத மரதானதககுக
குனறவிலனல.
"ஆஹாா! ஜனைன, ரதாகம், பகாடடரமும்,
பூர்வா, புற்ிற... இந்தக கனதகனு உங்குால
எப்பட எழத முடந்தது? கற்பனனைககும்
அப்பாற்படளட சமாச்சாரம், எங்குால
நினனை்தரத பார்கக முடதாது."
ஆனைால, இந்த மரதானதப் பூச்சுககடயில, ஒரு
சககுமமானை எுர்ப்னப உணர முடந்தது.

"எழ்ததாம், தனமானைமாம், ிபறர் பதாளடவிளடக
கூளடாதாம், எனனை இந்த மனுஷைன
ிபதற்ிறகிறான? இபதனனை கீனததா, ரவதமா?
Editer மாற்றச் பசானனைால, மாற்ன்விடடப்
ரபாகிரறாம். இலனல, அவரரதான மாற்ன்க
பகாளுடடரம, தனல முழகிப் ரபாயவிடமா?
த்ம் ிபனழப்னபக பகடககப் பார்க கிறான."
துணனளட உதன்்த ரதாளில ரபாடடகபகாணட
ஒருபவாருவராக த்ழுகம் த்ாள பத்டந்துர்துல
இலனல.
ஒரு த்ாள, த்ான மடடம் குு்ததங்கனரயில
உடகார்ந்ுருந்ரதன. ரகாபுர விுககு எனைககு்த
துனண.
சிந்தனனைககு ஏற்ற சிழநினல தனனமதான.
பணனளடத கால குருகுல வாஸம்- சங்கீதம்,
ரவத பாளடங்களுககு மடடம்தானைா? எழ்துன

சாதக்ததுககு இருந்ுருககககூளடாதா? இருந்ததா?
இலனலதா? த்ாரதாபாஸனனையில துனணககு
ஒரு dimension ஏனும் உணட. பசவி
நகர்ச்சிமூலம், ிபனபற்ன், ஸவர
ப்ரஸதார்துலும், ஆலாபனனையுமாக விரத.
ஆனைால எழ்துல அந்த்த துனண கூளட இலனல.
சிலந்ு தன வயிற்ன்லிருந்து நூற்ற நூலில தான
ஆப்தகரமாக்த பதாங்குவதுரபால, எணண்துன
இனழ. ஆகரவ, குருவின துனண இங்கு
அ்துதாவசிதம் இலனலதா?
என பபருமூச்சு எனனனிற பவளிப்படளட ிபன
பதரகிறது. இலனல, எழ்துல இது
சா்துதமிலனல. தந்னத வழி மகன பரம்பனர
இதற்குக கினளடதாது. இது தவம். தன்த தன்த
தவ்துன தன்த தன்த தரசனைங்கள. உள
கணணில, வாலமீகி மிற நிகிழச்சிதாகக கணட,
ராமாதண்தனத இதற்ன்னைாற் ரபால.
ஆகரவ, இவர்கள வந்தார்கள, கனலந்தார்கள,

அவரவர் விுப்பட ிபரந்தும் ரபாயவிடளடார்கள.
என எழ்துன தனனமயின உருவமாகக
குு்ததங்கனரயில, ரகாபுர விுககும்
த்ானும்தான.
சிந்தா த்ுயில தூணடலில மீன ிபடகக வீண
முதற்சி.
--------------------------

41. பானஷைககுள பானஷை
அம்மாுகம் த்ானும் மதுனர மணி கச்ரசரககுப்
ரபாயிருந்ரதாம். அந்த ஆரபாஹி ஆலாப்,
"காணக கண ரகாட" கனளடசியில "கந்தன
கருனணபுர வடரவல" -என ரபானதனத
தாருளடரனைனும் பங்கிடடக பகாளுரவூம்
ஆர்வ்துல:
"அம்மா, கச்ரசர எப்பட?"
"கூந்தல உளு சீமாடட!" அ்ததுளடரனைரத
நிிற்துக பகாளு இருந்தவள, என ுனகப்னபக
கணட, ததுக புரகிற மாுர:
"பகாணனளட ரபாடடக பகாளுலாம். ிபனன்த
பதாங்கிவிடடக பகாளுலாம். ஒணூரம

ரவணளடாம், பவிறபமனை அளளிச் பசாருககிக
பகாளுலாம். எதுுகரம அழகுதான!"
எனைககுச் சற்ிற எரச்சலாய வந்தது. இபதனனை
புல? ஆஹாா ஒரஹாா எனிற எனரனைாட ரசர்ந்து
மகிிழந்தால எனனை ?
ஆனைால, நிதானை்துல அவள புலின
பானஷைனதச் சிந்ு்ததுப் பார்கனகயில, த்ான
எுர்பார்்தத புல மடடமலல, இலனல. அந்தப்
புரலயிலனல, ரவிற எனபனைனனைரவா
புலகள ஒனனறபதானிற பதாடடகபகாணட
ஒனன்லிருந்து ஒனறாகப் புறப்படடக பகாணரளட
இ...ரு...ந்...த...
அம்மா எப்புகரம இப்பட்ததான.
***
"அம்மா உனைககு பதயவ்துன ரமல த்ம்ிபகனக
உணளடா ?"

னகனத விர்ததுப் புனனைனக புரந்தாள.
உதடகளின ரமல படந்த இரணட விரலகள
அடயிலிருந்து:
"ுருளடனுககும் கனனைகரகால சா்தத ஒரு சுவர்
மூனல ரவூம்."
என ரகளவிககுப் புல, அவள புலில
இலலாமல இலனல. ஆனைால, ஒரு மாுர
னகயில அகப்பளடாத புல.
***
ஒரு சமதம் என ஆணவ்துன மதர்ப்ிபல:
"ஏம்மா, தார் தாரரா, 'லா.ச.ரா.' னவ்த ரதடக
பகாணட வருகிறார்கள. நயும்
பார்்ததுணடதானருகரக ஆனைால, அதுபற்ன் ஒரு
தரரமனும் உன வாய ுறந்து பாராடளடாக
எனைககு ஒரு வார்்தனத கினளடதாதா? வசிஷ்ளடர்

வாதால ிபரம்ம ரஷி-"
மிறபடயும் அந்தப் புனனைனக.
"டலலிககுப் பாச்சாவானைாலும், தலலிககுப்
ிபடளடா தாரனைளடா? ஏணளடா, த்ானலலாமல ந
தனதா முனுச்னசதா?"
இது புலா?
ஏன இலனல?
ந மணனணக கிவவினைால, அதுரவ புல
இலனலதா?
அம்மா வாயவிடடச் சிரப்பது அபூர்வம்.
ஆனைால அவள புனனைனக மிகக சகு வாயந்தது.
இுனம, முதுனம, வதது, காலம் தாணடத ஒரு

தனனம அுல இருந்தது.
Mystery.
விதப்பு, அச்சம் ஒருங்ரக பதககும் ஒரு வசீகரம்.
என ிபளனுப் ிபராத்துனரல, கிராம்துல,
எங்கள வீடடகபகுர் வீடடல குப்புசாமி
முதலிதார் எனிற ஒருவர் பத்ல குுர்.
முழங்காலுககு ரமல கடனளட ரவடட, ரமல
முணரளடாட சர. வானத்த ுறந்தால அது
பாடடககு அறப்பளீசுவரர் சதகம், படடனை்ததார்,
தாயுமானைவர், 'கச்சிரதகம்பரனை,' ரதவாரம்,
ுருவாசகம்- நர்வீிழச்சிதாகக பகாடடம்.
அக்ஷேரங்கள தன்த தன மு்தபதனை இலககண்த
தமிிழ ரபசுவார்.
த்னளடரமனளடயில சாயந்தபட, பாளடாத ரத்ரம்,
ரபசாத ரத்ர்ததுககு ஒற்னற விரலால காற்ன்ல
எழுகபகாணடருப்பார். அது எனனைரவா?

சில சமதங்களில, அணணாவின
பாளடங்களினனிற அபூர்வமாகக கினளட்தத ஒழிுக
ரத்ரங்களில, ஊர் தாணட, வதல த்டரவ
ிபளனுதார் ரகாவிலுககு அவருளடன ரபாரவன.
ரபாரவாரம ஒழித, ிபளனுதானர வணங்க
மாடளடார். ரசவிகக மாடளடார்.
சனனதானை்ததுகபகுரர, மார்ரமல னக
கடடதபட, தனரயில வடளடம் ரபாடளடாற் ரபால
சுற்ன் த்ளடந்து பகாணரளடயிருப்பார். ஒரு மணி
ரத்ரம், இரணட மணி ரத்ரம்கூளட. ரத்ரமாச்சு
எனிற பசாலலப் பதமாயிருககும். ிபறகு கவனைம்
பவடகபகனைக கனலந்தாற்ரபால தனலனத
உதன்கபகாணட சுற்ிற முற்ிறம் பார்ப்பார்.
அனனதனனைப் பார்ப்பதுரபால, கணணில
ரலசானை கடப்புககூளட.
"உருரவற்த ுருரவிறம்" எனபார், முனிபன
தாககல ரத்ாககல இலலாமல,

"அப்படீனனைா ? த்ான எனனை சினனைப் னபதன
தாரனை !
"புரதவிலனலதா?" புனனைனக புரவார்
(அரசிப்பல). "புரந்து பகாளளும்ரபாது
புரந்துபகாள. புரயும் ரவனு வரும்ரபாது
தாரனை புரயும். அப்ரபாதும் எலலாரம புரந்த
மடடலதான."
(இந்தச் சிலம்ப வினுதாடட எனைகபகனனை
புரகிறது?)
இப்ரபாது அனுபவ்துல அன்கிரறன.
பானஷைககுள ஒரு பானஷை ஒளிந்து
பகாணடருககிறது. பரபானஷைதான உணனம
பானஷை, ஒரு புருவ உதர்்ததல. ஒரு விரல
பசாடககு, ஒரு புனனைனக, அதர்துன வில
வனுுக; ரமானைமாகக கனனை்துல புரளும் இரு

கணணிர் துளிகள, த்ாண்துல தனலகுனுக,
இனவ ரபசும் ஒரு அகிலம், மூச்சு விளடாமல
மணிககணககில பகாடடம் வார்்தனதகுால
இதலா.
எலலாம் படளடவர்்ததனை்துல வாிழகனகயில ஒரு
விதப்பு. ஆச்சரத்தனத இழந்தரதாட
இனறமனறுக, காய மனறவின Mysticism...
இனதயும் இழந்து பகாணடருககிரறாம்.
த்ாணம், பவடகம், கூச்சம் எனும் ரபரழகுகள
ரபாரத விடளடனை.
எதற்குரம ரத்ர்ப் புல கினளடதாது. இதுதான
உணனம. எலலாரம ரகளவினதச் சுற்ன்த
புலகள தாம். ரகளவி ஒனிற ஆனைால, புலகள
பல ரகளவிககு ஒரு புல. ஒரர புல
எனபுலனல. புலகள மான்க
பகாணரளடயிருககும். ஆனைால, ரகளவி மடடம்
ஒனிறதான. ரகளவிதான நிரந்தரம் புலகள
அனதச் சுற்ன் வரும் கிரஹாங்கள.

புலியின னமத்துல அதன அனமு
எனகிறார்கள. ரகளவியும் அப்பட்ததாரனைா?
தனனனைச் சுற்ன்ப் புதனல எழப்ிபவிடடப் புதல
த்டரவ ஆணி்ததரமாக நினிற பகாணடருககிறது.
அதனனிற துளிர்ந்த பசாடடப் ரபானற
புளளிரமல, ரகளவிக குன்யில, பானஷையின
பரபாஷைனனைனதப் பார்ப்ரபாம்.
புதலின த்டரவ அனமுனத அனளடதாும்
முடந்தால கணடபகாள.
ரகளவிக குன்யின த்ர்்ததனை்துல.
கால கடனளட விரல நனரமல ஆடக
பகாணடருககும் ஆனைந்தக கூ்ததன
பதரகிறானைா?
சிந்தா த்ுயில புதல.
--------------------------

42. ரமானைம்-I
த்வரா்தர.
பமுனைம்.
இந்தப் பயிற்சி களடந்த த்ானலந்து வருளடங்குாக
த்னளடபபற்ிற வருகிறது. ஏற்பகனைரவ த்ானலந்து
வருளடங்குாக, வாரம் ுங்கள பமுனைம்.
இதுரவ ஒரு தனக கனத. ஒரு தளடனவ, என
தங்னக மகள, வீடடககு வந்ுருந்த சமதம், என
மனனைவியும் த்ானும் உர்தத சணனளட. அவள
சற்ிற எரச்சலுளடன என பககம் ுரும்ிப, "ஏன
மாமா, நங்களதான வானத அனளடச்சிணட
இருககககூளடாதா? எனனகரகா ஒரு த்ானுககு
வரரன"- எனறாள.

தார் கடசி ரபசினைாரு? அவள வார்்தனத
முகூர்்ததம் அனதரத உபரதசமாகக
பகாணடவிடரளடன.
ஆனைால, ரமானை்ததால மனைனதக கடடப்பட்தத
என முதற்சி இதுவனர வீண. த்ான புணணிதம்
ரதளடவிலனல. ஆனைால என சுபாவ்துல த்ான
மனைப்ரபாராடளடம் மிககவன.
ஆனைால, எவனுனளடத மனைப்ரபாராடளடமும்
எ்ததுனண ரலாகாததமாக இருப்ிபனும், அதன
ஆதார்துல ஏரதா வித்துல ஆனமிக சம்பந்தம்
உனளட்தது எனபது என கரு்தது.
த்ான எழ்துன உபாசகன. ஐம்பது வருளட
ஈடபாடடககுப் ிபன னதரதமாகச் பசாலலிக
பகாளகிரறன.
எழ்துன பலிபளட்துல, தவங்கிளடந்து பபற்ற

ிபளனுககு இடளட தங்க்த பதாடடலிருந்து
அவன வுர்ந்து மனதனைாகி முழ வதது
வாிழந்து முடந்த ிபன அவன சினதககு அடககும்
வரடடவனர- ஏன, ிபனனைர் அவன அஸுகூளட
எனளடதாகிறது. அதன தர்ப்ிபல, சுதவிும்பரம்,
ஆஷைாளடபூு்ததனைம், த்னனைம்ிபகனககள,
த்ாணதம் தாுகரம எம்மா்துனர? இதுரபானற
முதற்சினத ரமற்பகாளளும்ரபாது இது
ரபானற சாடளடலகளுககும் ததாராய இரு்ததல
ரவணடமலலவா?
எழ்தது ஒரு ருசி கணளட சமாச்சாரம். அது ரவிற
விஷைதம்.
உயினரப் பபாருடளடாமல, மனதன ஏன
எவபரஸட ஏிறகிறான?
விப்தது ரபாுலும் ஏன ரமாடளடார், குுனர,
ஸகூடளடர், இதரப் பந்ததங்கள?

ரயில, ஏரராப்ருன, கப்பல ிபரதாணங்கள?
பபாடளடாசிதம் சதனனைட ருசி அன்த ஒரு
பரரசாதனனைதாக அனத உடபகாணளடானைாம்சினனை வதுரலரத பட்தரதன. ஆலகனலன
ரளடஸட- அந்தச் சில பத்ாடகளுககுள
சீடபளடழு விடளடான.
ஏன-? ஏன-?? ஏன-??? பசாலலிகபகாணரளட
ரபாகலாம்.
இ்ததனனைககும் காரணம் மனதனன ுதாக
உணர்ச்சிதா? இலனல. சமுதாத்துனமீது
பன்டம் அனபா? எனறால, முழககுகம்
ஒப்புகபகாளவதற்கிலனல.
சவால எனகிரறன.
ிபறவியின ஊரளட வந்து அவனைவன விு
வடளட்ததுள, மனதன தன அமர்தனத நிரிபகக

முதலும் தனனம சிலரளடம் அதன
பலாபலனகளுளடன பவளிப்பனளடதாகிறது.
ிபறரளடம் உறங்கிக கிளடககிறது, உரத உந்தல
ரத்ரும் வனர. ஆனைால, தாரளடமும் இலலாமல
இலனல. இருகக முடதாது. சவாலின மிற
பபதர் ரராசம். தனைககு இலனல எனிற எவனும்
ஒப்புகபகாளு மாடளடான; அதுரவ தன ரராசம்
(ரராஷைம் ?).
எழ்தது ஒரு பபரத சவால, ருசி கணளடவன
அன்வான. ஒரு பபரத உந்தல பவன்.
பசாந்த த்ாணத்ததுககு, அந்தந்த த்ாகரக்ததுககு
எழ்தது ஒரு உனரகல.
எங்ரகா ஆரம்ிப்தது, சிந்தா த்ுயின கு தளளி,
எங்ரகா வந்துவிடரளடனஆ!- ரமானைம். ரமானை்துல த்ான த்ாடதது இது
வனர எனைககுக கிடளடவிலனல எனிற

ஏற்பகனைரவ கூன் விடரளடன. அனமு கூளடக
கினளடககவிலனல. எனனைதான த்ாடகிரறனுணணமாக அன்ரதன.
வானதப் பூடடவிடளடால மடடம் ரமானைம் ஆகி
விடமா? உள புழங்கும் ஆ்துரங்கள, பல
பத்ரப்பு, எணணங்களின ச்ததமற்ற ஓதாத
இனரச்சல- இனவகளிளட மிருந்து எங்ரக
ஒடரவன?
"இந்த வதசில, இந்த வம்பு எலலாம்
உனைகரகன? ரபசிவிட. வானத்த ுற.
ஆ்துரங்கனு பவளிரத பகாடட." த்மு த்முNo.
ரமானை்துன சவானல ஏற்ரற ஆக ரவணடம்.
த்ான உபாசிககும் எழ்ததுககும் ரமானை்ததுககும்
ஏரதா இனணப்பு இருககிறது. எழ்ததுககு
அட்தத பதவி அதுதான. தவநினல

ரகடகவிலனல. ரமானை்தனதரதனும் அனளடத
முடதா நினலதா அது?
ஒனிறம் பதரதவிலனல. ஒரு ஏககம் தவிர,
ரமானை்துல வார முழககில, மூனுககுள
பகாப்புளிககும் என ுணறல மூச்சுக குமிழிகள
தவிர.
அந்ு யிருளில ஒிவபவானனறயும்,
பகா்ததுகபகா்ததாயும், தனனனை்ததாரனை
பகாட்ததுக பகாளளும்.
மினகளின பவளளிச் சுளடரல.
அகில்துன ஸாதங்காரல அதன பபருமூச்சில
-இரதா! இரதா!- விளிம்ிபல ஏரதா நிற்பது
ரபாலும் ஒரு விதமானை விிறவிிறப்பு
தந்ுகணளடப் ரபாகிறது.

"இதுதான ரமானை்துன பானஷைதா? அலல,
அதன ஆரம்பமா?"
முகம் காடளடவிலனல.
அங்கம் காடளடவிலனல.
முதுகு காடளடவிலனல.
உருரவ பதரதவிலனல.
"கா்துருககிரறன!"
குரல ரகடகவிலனல. ரபச்சு மடடம் பவளிச்சம்
பதரகிறது.
என தாதுககளின எுர்்த தாவலில இந்த
விிறவிிறப்பு பதரகிறது.
அனபறாரு த்ாள. அணனளட வீடடல ஏரதா

விரசஷைம், மானல ரவனு.
த்ான பமாடனளட மாடககு ஏணி ஏற முதனற
ரவனு.
விருந்தாளி ஒரு்து, த்ான இங்கு இருப்பதாக
அன்ந்ததும், எனனனைக காண வந்தாள.
என ரதாடளட்துல (!) ரமனளடயில அமர்ந்து
இருவரும் ரபசிரனைாம்.
சினனைப் பபண .புபனைடட, இருபதுககுரமல
இருககாது. துருதுருபவனன்ருந்தாள
கலதாணமாகி ஒரு வருளடமாகவிலனல.
இப்ப்ததான பசனனனைககு வந்ுருககாுாம்.
இதுவனர கலக்ததாவிலதான வுர்ந்தாுாம்.
அவளுககு்த தமிிழ சரதாகப் ரபச வரவிலனல.
ஆனைால படகக மடடம் வரும்ரபால

இருககிறது.
`` calcutta may be dirty and all that. But I love
it. I don't like Madras. ஆனைால த்ான இங்ரக
வந்தாச்சு. மான்தாகூம் முழகக மாிறரவனைா?
I must change. my husband's house is now my
home. my future life you know, can I change?
wiłł I change completely?"
"Yes, I have read your stories. Not many,
பரணட line படப்ரபன. உளடரனை அந்த Feeling,
Emotions இல I was caught, very few people
have done this to me, you are different, you
know."
அவள முகம் ுடீபரனைக குங்குமமாகச் சிவந்து
விடளடது. தனனனை்த தன இரு னககுாலும்
இிறக்ததழவிகபகாணளடாள. "Then you know,
This thing happened.

த்ம்ிபனைால த்ம்புங்கள. த்ம்பாடடப் ரபாங்கள.
in between two lines your face appeared. you
know, not this face, you know. Not what I see
You as you are... No face as such. But
certainly a face. certainly you. And I used to
hold conversations with you. What
conversation? I don't Know. But we talked and
time passed into timelessness."
my God! இதுதான ரமானை்துன பானஷைதா?
இது தான ரமானை்துன உருவா? எதுுகரம
இலனல. ஆனைால எலலாரம உணட. இந்த
நினலனத தாரரனும் புரந்து பகாளவீர்குா?
ரமலும்
--------------------------

43. ரமானைம்-II
எ்ததனனைரதா இனளடயூிறகளினூரளட, இந்த
வாரம் ஒருத்ாள ரமானைம்- என ரபாதாத
முதற்சியிலும், சுவாரஸதமானை அம்சங்கள சில
பவளிப்படகினறனை.
முதலில, ரபச்சு எ்ததனனைரதா விஷைதங்களிலஒரு தனலதனசப்பு, ஒரு விழி அனசப்பு, ஒரு
பத்ற்ன்ச் சுருகக்துல ரபாகும் சமதங்களரதனவனத இலனல எனை்த பதரகிறது. ரபசப்
ரபச, விஷைதம் நர்்ததுப் ரபாகப் ரபாக,
ரபச்சுகபகனரற ரபச்சு எனை ஒரு விரஸமானை
இனரச்சலதான மிச்சம். உணனமயில
ரபசரவதான அப்பட எனனை விஷைதம்
இருககிறது? சிந்ு்ததுப் பார்ககில
சந்ரதகமாக்ததான இருககிறது. அது அது

அதனைதன அுவில எனும் ஆரராககித விுயில
ரபச்சு எப்புகரம ப்துத்துல இருப்பது த்லம்
எனரற ரதானிறகிறது.
ரமானைம் ஒரு இதற்னகதானை நினல எனிற ரமண
வாககிதமாகப் பட்தத ஞாபகம். த்ாககும் வாயும்
பனளட்தது, சுற்ன் எனனனைப்ரபால மககனுயும்
பனளட்தது, ரபச்னசயும் பனளட்தது, ரபசாரத
எனறால தார் ரகடபர்?
ஆனைால. ரபச்சு அளடங்கி, வாயககு ஓயுக
கூடனகயில, முக்துல அனமுயில, ஒரு
சிற்ிபயின பசதுககல ரத்ர்்துரத ஏற்படரமா?
ரமானைம் ஊற ஊறப் ரபச்சில மனைம் குனறகிறது.
உணனமயிரலரத ரபச எனனை இருககிறது?
***
சில த்ாடகுாகரவ, இரணட பசம்பரு்துச்

பசடகளும், பவன் ிபட்ததாற்ரபால, பூ்தது்த
தளளுகினறனை.
ரராஜாுகககு எங்ரக ரபாரவன? இந்தச்
பசடகனுயும் த்ான த்ளடவிலனல.
இந்த வீடடல த்ான கால னவ்ததரபாது,
இனவதாம் பசஞ்சிரப்புளடன எனனனை
வரரவற்றனை.
பகக்தது வீடட்த ரதாடளட்துலிருந்து, இிவ
வீடட ஜனனைல வழி, ஜாு மலலி மணம்
பந்தலினனிற மதககம் தரும் ரவக்துல
ரமாதுகிறது.
பசாந்தம் பகாணளடாட தாரும் இந்த மண்தனத
இங்கிருந்து பபதர்்ததுகபகாணட ரபாக
முடதாது.
முகராரத எனை என மூகனகயும் ிபடகக முடதாது.

மலலி சிரககிறது
த்ான மணப்பது உனைககாகுகம் இலனல,
எனனனைச் பசாந்தம் பகாணளடாடம்
அவனுககாகுகம் இலனல.
எனைககாகுகம் இலனல.
ிபன எதற்காக?
அதுதான ரமானை *அப்ப்ம்ம்.
அட்ததுதுருருஷ்டக குழாயின மிற நனயிலிருந்து
பார்ப்பது ரபாலும், சில சமதங்களில
சுற்ன்யிருப்பனவ பதலலாம், சுற்ற்ததார் அளடங்க,
எலலாரம எடளட எடளட- ஆம்,
இனவகள, இவர்கள தாுகரம எனைககு்த

பதரந்தனவ, பதரந்தவர்தான. ஆனைால,
இவர்கள தாவர்? இவர்களுககும் எனைககும்
எனனை சம்பந்தம்? இந்தக ரகளவி கிரலச்துல
இலனல. ரகாப்துல இலனல, விரகுயில
இலனல, ஆனைால--ஒரு விதப்பு.
அப்படதானைால, இப்ரபாது எனனனை இங்ரக,
எப்படப் ிபட்ததுப் ரபாடடருககிறது?
***
த்ாற்ப்துரணட.
அம்பாளுககுப் ிபரு, அவளுககுச் சா்ததப்
ரபாவனத எணூதல ஆகாது.
சாஸுரரமா, வழகரகா, அதன வழி ஒரு
த்ம்ிபகனக, அதன அடப்பனளட பதம், இப்பட்த
தட்ததாலும் எணூவது என இச்னசயில
இலனலரத! பூககள, தாம் பூககினறனை; ஆனைால,
அனவகளின மலர்ச்சி என சாதனனை ரபால

எணூகிரறன.
42, 43...
இனவகனுக பகாணட அவனு அலங்கரப்னப
விளட, இனவகனுப் பன்ப்புல ஒரு ்தரலரல
இருககிறது.
ரதட்த ரதட........
காம்புககடயில த்ாசககாக உளுங்னகனத்த
தாங்கிக பகாட்தது, அட்தது பகாஞ்சம்
பத்கிிழ்தது, கடனளட விரலும், த்ட விரலும்
உபரதச மு்துனரயில, காம்ிபன ரமல நன
சந்ு்தது, 'கிளளிரனைன' எனறால பசாலலின
பகாடரம் சுளபுனிற- பசடயினனிற கழற்ன்,
எவர் ஸலவர் குளடனலயில ரபாடகிரறன
எனபனதவிளட, விடகிரறன.
ரதட்த ரதட.....

'மலர்ந்த ிபன பூனவச் பசடயில விடட
னவககலாகாது. அதற்காகச் பசடனத ஒடளடுகம்
பமாடனளட அடககலாகாது.' இப்படயும் ஒரு சாஸுரம் ரபசிதாகிறது.
ரதட்த ரதட. பசடயின அளடர்்து த்டவில, என
பூனவக காணனகயில ஒரு தனக களிப்பு,
இப்பட ஒிவபவாரு பூுகம் ஒரு தன்த தரசனைம்.
அ.... ஹ் ஹாா..! அகப்படடக பகாணளடாதா?
ஆம், அது ிபனவாங்குகினறாற் ரபால, ஒரு
கூச்சம் ஒிவபவாரு சமத்ததுககும் உணர்கிரறன.
ஒிவபவாரு பன்்ததலும் ஒிவபவாரு சமதம், தன்த
தன விு.
பூப்பன்ப்பா? ரவடனளடதா? அவனனை்த
ரதளடலிலிருந்து, அவனுககுக காணிகனகதாகும்
இம் மலர்கனுப் பன்ப்பது உளபளட
வாிழகனகயிரல இந்த ரவடனளட உறுக இலலாத

இளடரம கினளடதாதா?
ரசாக ஸுகா புஷ்ப ஹாரணம்.
பசந்துனரரபால பூககள குளடனலயில பபாங்கி
உதர்கினறனை.
ரதட்த ரதட....
The Hunter and the Hunted.
னகககு எடடயும் எடளடா உதர்துல ஆனச
காடடம் ஒரு பூனவப் பன்்தரத ஆக ரவணடம்
எனை வந்துவிடளட ரராச்துல, குளடனலனதக
கிணற்ிறச் சுவர்ரமல னவ்தது விடட,
அவசரமாக்த ுரும்ிபனை இனசரகடல ஏனைம்
சாயந்து, த்லல ரவனு, கிணற்ிறள
விழவிலனல. ஆனைால அ்ததனனை பூககளும்ஒரு கணம் ிபரனம ிபட்தது நிற்கிரறன.

So, இனனறத பூனஜ இப்பட்ததானைா?
கிணற்ிறககுளளிருந்து நர் மடளட்துல மிதந்தபட
குலுங்கிக குலுங்கிப் பூககளின ரமானைச் சிரப்பு
எனனுள எுபராலிககினறது.
***
ரமானை்துல ஒனிற கணட ிபட்தரதன.
என குரல தாணட, இனபனைாரு குரல ரகடகிறது.
அதுுகம் என குரலதான. ஆனைால, இது
குனகயினனிற ரகடகிறது.
இததக குனகயின இருளில எனனுனளடத
ுரவிதங்கள, எனனளடமிருந்ரத, ரமானை்துன
ப்துர்துல, ரமானைக குரலின பாராவில
காககப்படகினறனை.
என வாிழத்ாள முழதும் சிிறகச் சிிறக,
படப்படதாக என மூலம் ரசர்ந்ுருககும் என

ிபறவியின பபருனம;
என ஆனமாவின பபானவணட;
என உயிர் நினலயின புழககள;
என த்டச்துர்துன மின மின.
த்ான குரலாகக ரகடபது என ஆனமாவின
பபான வணடன ரங்காரரமா?
என ரசமிப்பு ஆயினும், இனவ என பசா்தது
அலல. அ்ததனனையும் ரமானைாம்பரம்.
Oh thou silence, my mistress eternal, eventual
ultimate,
outside thy closed corridor I stand,
waiting to lay on thy threshold
The dark flower of my life
In all its being and existence

which is all I have got
in this my life.
***
மானல அந்ுதாக மான்கபகாணரளட வருகிறது.
எனனனை வீடடககுக காவல னவ்ததுவிடட,
எப்பரவா எலரலாரும் பகாலுப் பார்கக,
பகாலுுகககு அனழககப் ரபாயவிடளடனைர்.
கூளட்துல உடகார்ந்தபட, பகாலுுகககு எுரரஎனைககு அம்மாவின நினனைப்பு வந்துவிடளடது.
அம்மா எப்படப் பாடவாள!
இந்த்ாளில பகாலுுகககுப் தார் பாடகிறார்கள?
ரளடப்தான இருககிறரத!
அம்மாவின குரல புலலாங்குழல ரபானறது.
ஒரு ுகடளடலானை இனனம.

ஒரு பககம் பவளளிச் சிறகு, மிற பககம் பபான
சிறகு கூடத ஒரு படசி பறப்பது ரபானற குரல.
ரபாச்சு அந்த த்ாள எலலாம் பதாணனளடனத
அனளடககிறது. மூககு உன்ஞ்சிற்ிற. த்லல
ரவனு, தாரும் இலனல.
'கி-ிற-ச்.' ரகட ுறககிறது.
அட்தத சில கணங்களில பவளியிலிருளினனிற
கூளட்துல ரதானன்னைாள எனரற பசாலல
ரவணடம். வாடளட சாடளடமானை உளடல வாகு.
'தாரும் இலனலதா?' எனிற ரகடகும்
னசனகயில னகனத ஆடடனைாள. உருணனளட
முகம், ரமடட பத்ற்ன்.
"தாரும் இலனல எனற புலில, என பமுனை
விரத்துல னக விர்தரதன.

சுற்ிறம் முற்ிறம் பார்்ததாள. விுகரகற்ன்
னவககக கூளட ரத்ரமிலலாமல
ரபாயவிடளடார்கள-- சுணளடல தணளடலுககு,
புளடனவகனு விதகக.
கு்தது விுககடயில கிளடந்த தப்பபடடனத
எட்ததுக குச்சினதக கிழி்தது விுகரகற்ன்னைாள.
சுளடர் ுரயில குு்தததும் நிழலகள வித விதமாக
த்ர்்ததனைம் புரந்தனை.
த்ானும் ஸவிடனசப் ரபாடரளடன. ஆனைால
current off கூளடம் கர்ப்பக கிரஹாமாக...
எனனனை்த ரதானு்த பதாடட்த தன பககம்
ுருப்ிபனைாள. வாதாம் பருப்னபப் ரபானற
ரமடட விழிகள எனனனை்த துருவினை. உகரமானை
முக வார்ப்பளடம் தான.
என காலில விழந்து, பத்ற்ன் தனரயில இடகக,
த்மஸகர்தது, எழந்துரபாய, பவளிரத

மனறந்தாள.
'கர்ர்ர்-ிற-ச்!'
புலலரப்ிபல, என பலம் அனனை்ததும் அவள தன
த்மஸகார்தரதாட வாங்கிகபகாணட ரபாய
விடளடாற் ரபால, சாிற ிபழிந்த சகனகதாக,
த்ாற்காலியில சாயந்ரதன.
விுககும் வந்தது. ரமானை அம்பர்துனனிற
ிபதுங்கித ஒரு தருணம்.
தருண்துன தருணி.
ரமானை தர்சின.
இனபமாயிருககிறது.
பதமாயிருககிறது.

சிந்தா த்ு தரர ரமானை விஹாாரர.
--------------------------

44. மணல
Rockfort Express குன்ப்ிபடளட ரத்ர்ததுககு
ஜங்ஷைனனை அனளடந்துவிடளடது. ரகாபாலன
வந்ுருககிறான.அது த்னளடதா,ஓடளடமா ?
அுலிருந்ரத அவனனை அனளடதாும் கணட
பகாளுலாம். எனனளடமிருந்து பபடடனதயும்
பளடலலிக கூனளடனதயும் பற்ன்கபகாணளடான.
பத்ற்ன்யில உுர விபூு, அவன வராவிடளடால
என பாட கஷ்ளடம்,
ுருச்சிககு த்ான வந்து த்ானகு வருளடங்களுககு
ரமல ஆச்சு.
ரகாபாலனனைப் பற்ன் உங்களுககுக கூளட்த
பதரந்து பகாளு ரவணடமானைால, என கனத்த
பதாகுு உ்ததராதணம், கனத்த தனலப்பு

'அகிலா' காணக.
அது கனததலல. கனத உருவில அப்படளடம்.
ஆடரளடா வீடடகபகுரர நினறரபாது, வாசலில
ப்ரரமா கா்ததுகபகாணடருந்தாள.
"இனனும் ப்தது நிமிஷைம்தான இருககு!!"
ரகாபாலன னகககடகார்தனதப்
பார்்ததுகபகாணளடான.
கூளட்துல ஒரு னளடனங் ரளடிபள, ஆிற
த்ாற்காலிகள கூடயிருககினறனை.
பலனல விுககி விடட ிபனனைால னககடடத
வணணம், சனமதலனறயுள நனழந்ரதன.
இங்ரக ஒரு fridge, ஒரு grinder
கூடயிருககினறனை.

ப்ரரமா காப்ிப கலந்துபகாணடருககிறாள.
"என அுுக பதரயுரமானரனைா? அுுக மடட,
சர்ககனர மடட, பதரயுரமானரனைா?"
ப்ரரமா புனனைனக புரகிறாள.
ஆனைால, அவன கலனவயில எனைககு
இரணடரம சற்ிறக கூளட்ததான. என வாசற்பட
தாணடனைாரல இது தான எனைககு எங்ரகயுரம
Trouble. நினறனதக பகாட்ததால ிபரதம் எனிற
நினனை்ததுக பகாணடருககிறார்கள.
"இந்த வதுல அடஜஸட பணணிணட
ரபாறனத விடடடட, எலலா்துலும்
குங்குமப்பூ்த தராசு எனளட ிபடவாதம் ிபடச்சால
எ்ததனனை த்ாள த்ளடககும்?"
எலலாரம த்ளடந்த வனரககும்தான. வாிழகனகரத
அநி்ததமாயிருகனகயில…ு…ு

ஆனைால, இப்ப்ததான எுர்பார்ப்பு கூளட
குங்குமப்பூ்த தராசு எனளட நூகக்துல கூளட.
சினனைச் சினனை எனளட. ஆனைால, எனனை எனனை
வி்ததாசம் !
***
எனளடகனு அனுபவிகக்ததாரனை, என
நினனைப்ிபல இந்த தா்துனர!
காசிககுப் ரபாகும் ரத்ாகக்துல, வீடடப் பட
விடட இறங்கி த்ளடககும் மூனிற அடகளிரலரத,
காசிககுப் ரபானை பலன கிடடவிடவதாக ஒரு
வசனைம்.
பபற்ரறானர மூனிற சுற்ிறச் சுற்ன்ததால
பூப்ிபரதடசணம் பசயது பழ்தனதப் ிபளனுதார்
அட்ததுவிடளடதாகக கனத.

என தா்துனரயும் இப்பட்ததான.
***
ரகாபாலன பமனைகபகடட எனனளடம்
வருகிறான.
"ஆபசுககுக கிும்பரறன. சுருகக வந்தால மணி
அஞ்சு, ரத்ரமானைால ஏழ."
அது எனனை த்னளடதா? ஓடளடமா?
எனனனைதன்தாமல, ஓடம் ஜல்துல குளடம்
பமதுவாக அமிிழவதுரபால, சிந்தனனையில
அமிிழகிரறன.
இதுரபால, அம்மாவிளடம் த்ான
பசாலலிகபகாணட ரபானை ிபனனைர்,
இப்ப்ததான.... இருபது வருளடங்கள
ஆகியிருககுமா?

அம்மாரவ ரபாதாச்சு. கண ஈர்தனதக
ரகாப்ததுளடன கசககுகிரறன.
சினனைச் பசாலதான. ஆனைால, அதற்கு இிவவுுக
சகுதா? 'த்ான ஒரு பபாடட' எனும்
தனனுணர்வில இ்ததனனை பலம் ஊறலா?
***
சிந்தா மணியின இனப ஓனசககுச் சரதாக
இதத சரதன புறப்பாட.
Word magic.
***
"எங்ரக ரபாகிரறன, எப்ப ுரும்புரவன,
எனைகரக பதரதாது.
வாசலில வந்து உடகார்ந்துபகாணட விடளடதால
த்ான வந்துவிளட மாடரளடன.

எபலகடரக டபரயின கனளடசி வணட
11:45P.M."
தாரளடமும் குன்ப்பாயிலலாமல, காற்ிறககு
உரகக Standing Instructions.
படளடனறச் சு்துதால தடட்த தடனளட ஆககி
ஆகிறது. ஆனைால, எனனை கர்ண பகாடரம்!
இதுுகம் Word magic தான. Word-black magic.
***
த்ான பு்ததக அலமாரனதக குனளடந்து
பகாணடருகனகயில, வாசல அனறககுக
கம்பமனிற மணம் எடடகிறது.
எனனை்தனத பத்யயில விற்ததாகிறது?
ப்ரரமா புனனைனக புரகிறாள. "ஒணூமிலரல.

ரசமிதா, பாதஸம் பணணலாம்னு இருகரகன."
"ஏன, இனனககு ஏரதனும் விரசஷைமா ?"
உணனமயிரலரத எனைககு்த ுனகப்பு.
"நங்கள பபரதவா வந்ுருககும்
விரசஷைம்தான!"
சினனை அுர்ச்சியில, ரசாபாவில சாயகிரறன.
"ஆமாம், எனைககு இனிற-அகரளடாபர் முப்பது-என ிபறந்த த்ாள எனிற உனைககு எப்பட்த
பதரயும் ?"
"அப்படதா?" அவள கணகள அலாு
சந்ரதாஷை்துல விரகினறனை. "நிலலுங்ரகா
த்மஸகாரம் பணூகிரறன."
ஆசீர்வுககககூளட எழவிலனல. த்ாரன
தழதழப்பு. பூச்பசணட அட. அகஸமா்ததுள
ஒளிந்து பகாணடருககும் தருண்துன புனனைனக.

***
ஆகரவ எழபது. ஆச்சர்தக குன்ககு ஏதுமிலனல.
ஆயினும் அன்தாத ப்ரரதச்துல ஏரதா
ரகாடனளட, முல, ஸதூிபகளின முகடகள,
அளடர்ந்த பனப் பளடல்துனூரளட எழவது
ரபானிற, அம்மா னகனதப் ிபட்ததுக
பகாளுூம் ரபானிற, ஏரதா அச்சம்
ரதானிறகிறது.
எழபுன வாசற்படனத மிு்ததுவிடளடதால,
த்ான சர்துர்தனதப் பனளட்தது விளடவிலனல.
வததுககும் சர்துரம் பனளடப்பதற்கும்
சம்பந்தமிலனல.
எழபது? ஹாூம். மர்துன வதனத, அதன
சுழிகனுக பகாணட நிர்ணயிப்பதாம்.
என சுழிகனு எணணினைால, எனவனர எழநூிற.
A man is old as he feels.

***
ரபானை வருளடம் ரஹாாசர் ரபாயிருந்தரபாது,
ஒரு பபரதவனரப் பார்்தரதன-சந்ுககவிலனல. நூற்ிற ஐந்தாம். அப்பட
ஒனிறம் ஒடங்கிவிளடவிலனல. சதா பவயயிலில
குளிர் காயந்து பகாணடருப்பார்.
த்ான என ிபரதாண்துல புறப்படவதற்கு மூனிற
த்ாடகளுககு முன, கணணன, அவன
கடதவாககில எழுயிருந்தான. அவர்
இறந்துவிடளடாராம்.
ரசு கணளடதும் ஸனனைமானை, ஆனைால க்துக
கூர்னமயில, ஒரு 'சில' மூச்சு எனரமல வீசிற்ிற.
பதண்துனைால எனிற அலல. ஆனைால எனைககுப்
பழககப் பளடாத காற்ிற. இதுவனர பார்்துராத
ப்ரரதச்துல ஏரதா ரகாடனளட, முல,
ஸதூிபகளின முகட உதர்துனனிற வருகிறதா?
***

என உளடன ிபறந்த த்ாள, ஸளடானலியில, பகாஞ்ச
காலம் கிளடந்தாள.
ரத்ாதாளிகள வருகிறார்கள, இருககிறார்கள,
ரபாகிறார்கள.
ஒரு சமதம், பகக்ததுப் படகனகயில ஒரு
முஸலிம் மாது ரசர்ந்தாள. பவளிப் பார்னவககு
அவள ரத்ாய பதரதவிலனல. நணளட தணடல
ஆடம் மலர் ரபானிற பமலிந்த உளடல. தும்னப
த்னரக கூந்தலின ஃப்ரரம் ஆனை
பனபவளனுயில முகம். வததாகிவிடளட
"ஸரத்ா ஒயட'.
த்ளடககவிலனல. படகனகயிரலரத இருந்தாள.
சில சமதங்கள உடகார்ந்து, சில சமதங்கள
சாயந்தபட. ஆனைால, கீரழ இறங்கவிலனல.
மானல ரவனுயில பவளிதானரப் பார்கக

விடம் ரத்ர்துல அவள படகனகனத ஒரு
கூடளடரம சிழந்தது. ஆணகள, பபணடர்,
குழந்னதகள. அந்தச் சமதங்களில அவள முகம்
தன ஒளி அனளடந்தது. அவர்களுளடன ரபசிச்
சிர்ததுகபகாணட ஜாலிதாகரவ இருந்தனை.
அவளுனளடத ரதாற்ற்துல பபாதுவாகரவ,
த்ளினைம் கலந்த ஒரு ரமடடனம மிளிர்ந்தது.
ஒரு குடம்பமும் அதன சீமாடடயும்.
ஒரு த்ாள கானல, அவள பல விுகக
எழந்ுருககவிலனல. த்ர்ஸ பசாலலி
அனுப்ிப்தது, ளடாகளடர் வந்து பரரசாு்தது,
வீடடககு்த தகவல அனுப்ிப்தது, அவளுனளடத
உறவினைர் படகனகனதச் சுற்ன்க கூடஅவளுககு வாதனளட்தது விடளடது.
அவளுனளடத ிபளனு- மூ்ததவரா, மூணாமவரா,
பதரதவிலனல- கடடலில உடகார்ந்து

பகாணட, அவர் னகனத்த தன இரு
னககளினளடரத பபா்துகபகாணட, சுற்றம்
புனளடசழ"ஒரு குடம்பமும் அதன சீமாடடயும்."
ரமானை்துன வணண்துல ுடடத ஒவிதம்.
வார்ட பூராரவ பமுனைம் இறங்கிவிடளடது.
ிபளனுரமல னவ்தத கண னவ்ததபட,
புனனைனக உனறந்தபட. அனபுளடன, Gentle ஆக,
இருந்தாற் ரபாலிருந்து, அவர் அவளரமல
குனந்து கண இனமகனு மூடனைார்.
னலகூளட ஒரு பககமாகச் சாதவிலனல. மூச்சின
ரகவலகூளட இலனல.
புறா எப்ரபாது பறந்தது, பதரதவிலனல.

பூனஜயில, விுககிலிருந்து புஷ்பம்
உுர்ந்தாற்ரபால.
ிபனனைால பதரத வந்தது. தனப்படளட முனறயில
அவளுககு ரத்ாய ஏதுமிலனல. வததாகி,
முடவின பத்ருங்கனல உணர்ந்த ிபன, வீடடல,
படளடண்ததுச் சந்தடயில, தகக
வசுயினனமதால, அனமுயுளடன உயிர்
நககரவ ஆஸப்துரககு வந்ுருககிறாள.
எழபது, நூற்ிற ஐந்து, எழநூிற, மஹாா ரபாு
மரம், கி.ிப., கி.மு., யுகம், வதது எனிற மணனல
ஒிவபவானறாக எணணிக பகாணடருகக,
எ்ததனனை த்ாள வாிழந்தாலும், எ்ததனனை ஆயுனசக
களடன வாங்கினைாலும் ரபாதாது.
"மணனல எணூவதற்குப் புலாக,
குழந்தாய, உன வீடனளடக கடட வினுதாட.

ரகாடனளட, முல, அகழி, ஸதூிபகள.
காற்ன்ன பபாறானம, உனனுனளடரத ிபறந்த உன
த்ாச்ததனனம
உன மணல வீடனளடக கனல்தது அழிகனகயில
உன முதல துதர்தனத அன்.
உன மணல ந கணளட மகிிழச்சிரத உன ரமல
ுரும்ிபவிடம் துரராக்தனத உணர்.
உன ச்துத்துன படடக கயிற்னற
முிறகரகற்றரவ துதரங்களும், துரராகங்களும்
இருககினறனை."
பதமாயிருகரக! இது ஆசீர்வாதமா,
எச்சரகனகதா, பகாககரப்பா,
பதரதவிலனலரத!
"பதரதவிலனலதா? பதப்பளடாரத.

பதப்படவதால எனனை பதன ?
மணல வீடகள அநி்துதமாயிருககலாம்.
ஆனைால அனவகள இருந்தவனர, அனவகளில ந
கணளட அழகின நினனைப்னப த்ானகூளட அழிகக
முடதாது.
குழந்தாய, எனனை முழிககிரற? இனனும் த்ான
தார் பதரதவிலனலதா?
ந விடடப் ரபாகும் அடச்சுவடகனு்த தாங்கும்
மணல."
சிந்தா த்ுயில ஒரு சாரலின பபருமூச்சு.
--------------------------

45. FIDO
சிற்றப்பாுகககுக கலிதாணமானை புதுசு.
ரசப்பாகக்துல வாலாஜா ரராடகபகுரர ஒரு
சந்ுல- சந்துமிலனல பதருுகமிலனலகுடயிருந்ரதாம்.
ரதனலுகதான கடடப்பட ஆகாது. புது்த
தம்புகனுக பகாஞ்ச காலரமனும் தனக
குட்ததனை்துல விடட னவககலாகாதா?
அதுகூளடக கடடப்பட ஆகவிலனல. எனனனையும்
என தம்ிபனதயும் சிற்றப்பா தனலயில
கடடதாச்சு.
சிற்றப்பாுகககு்த தராக
களடனமப்படளடவனைாரவன.
தன முழ ரத்ர ரவனல தவிர, சிற்றப்பா இரணட

இளடங்களில பார்ட-னளடம் பார்்தது வந்தார்.
உனழப்புககுச் சிற்றப்பா ராக்ஷேஸன. அம்மாட!
அவர் மாுர எங்குால முடதரவ முடதாது.
த்ட்ததரக குடம்ப்துன கடனை ுனச ஓதாத ுனச.
காலி பத்ருப்புப் பபடடனத நிமி்து
னவ்ததாற்ரபால, எங்கள வீட, கீரழ சினனைக
கூளடம். ஒடடனைாற்ரபால அனதவிளடச் சினனைச்
சனமதலனற, இந்த விஸதார்ததுககு பமாடனளட
மாட (படககடரளடாட) இருந்தரதா,
மண்தரதாம். அங்ரக பாு இளட்ததுககுச்
சிற்றப்பா பந்தல ரபாடடகபகாணளடார்.
கூளட்துல இரணட ரபர் கூளட வந்தால
ரதாருாட ரதாள இடககாமல ுரும்ப
முடதாது.
ஈபதலலாம் ிபனரனைாககில கனத பசாலல்ததான
சுவாரஸதம். நிகிழ ரத்ர்துல பசாலலுகம்
முடதாது, பமலலுகம் முடதாது, இம்னச...

வாிழ முனறயில ுடீர்்த ுடீபரனை, விலகக
முடதாதபட, ரத்ருககு ரத்ர் பத்ருகக்துல,
முக்ததுககு முகம் 'கருாஸப்' ரத்ர்ந்தபட,
வனுத வந்து பாருங்கள- உளளூர பளடனஷைன
கடடவதற்கு ரவிற காரணரம ரவணளடாம்.
இந்த மஹாாலுககுள, ஒரு த்ாள, சிற்றப்பா ஒரு
த்ாயககுடடனதக பகாணட வந்தார்,
வுர்ப்பதற்கு. 'பார்ட-னளடம்' பசயயுமிளட்துல
பகாட்ததானைாம்.
எனனைதான புது ரஜாட ஆனைாலும், மணாுரனை
மங்னகயின பாகதமாக நினனைககும் புதுக கிறககு
இனனும் அழிதவிலனல ஆனைாலும், சிந்ுககு
இந்த அ்துதாதம் ிபடககவிலனல. "இருககும்
இளடம், ிபனழப்பு த்மகரக ுணளடாடளடமாக
இருகனகயில இந்த த்ாய ஒனிற தான
குனறச்சலா?" எனிற பசாலலிப் பார்்ததாள.
ஆனைால, அவரா ரகடபார்: எுர்ப்பு எனறால
முரணளட லுககு இனனும் குஷிதாச்சு.

"இபதனனை ஜாு பதரயுமா?"
"எனைககு்த பதரத ரவணளடாம். ுருப்ிபக
பகாட்ததுங்ரகா. இலரல, பதருவில
விடடடங்ரகா."
"ஓரஹாா, அதுககுள அிவவுுக தூர்ததுககு
வந்துடடதா? I am the Law here. த்ாய
இங்ரகதான இருககப் ரபாறது. ிபடககாதவா
இங்ரக விடடப் ரபாயிளடலாம். மனுஷைானுக
காடடலும் த்ாய த்னன்யுளு ிபராணினனு
சும்மாவா பசானனைான ?"
த்ாயக குடடனத முழங்னக வனுவில
அனனை்ததுக பகாணட ரபாயவிடளடார். ுரும்ிபச்
சில சாமானகருாட வந்தார். த்ாயககுக கழ்ததுப்
படனளட, ஒரு ரதால வார், ஒரு ஸாஸர், ஒரு
குடடப் பாய்த தடககு. இ்ததாு.

கூளட்துல ஒரு மூனலயில த்ாயக குடடனத ஏுப்
பணணிதாகி விடளடது. Fido இப்ரபா வீடடககு
இுவரசு.
Fido வின அழகு பற்ன்ச் சந்ரதகரமயிலனல.
உளடல பூரா பவளனுச் சனளடகளினூரளட,
பபா்ததான கருவிழிகள, பு்துசாலி்த தனை்ததுளடன
புபுபவனைப் ப்ரகாசி்ததனை. சற்ிற ரத்ரம்
அதனைால அனசவற்ிற இருகக முடந்தால
பபாம்னமரதாட பபாம்னமதாக த்வரா்தரக
பகாலுவில னவ்ததால எப்பட இருககும்!
அதனைால அப்பட ஒரு கணம் கூளட இருகக
முடதாரத! துருதுருபவனிற அனலவதும்,
எகின்க குுப்பதும், குனரப்பதும் - Smart fellow
- பூக குழந்னத.
கூளட்துல எங்களுககுக கலம் ரபாடளடுகளடன, சம
அந்தஸுல அதற்கு லாஸரல பால
ஊற்ன்தாகும். அணணனுககுப் புளிச்ச பனழதது
தகரார். ஆனைால, தம்ிபககுப் பால ரசாிற. அது

ரசாிற சாப்ிபளட முடயுமா? பூக குழந்னத.
"நங்கள உயினரக பகாட்தது உனழககிரறள,
த்ாங்கள சாப்ிபடகிரறாம். இந்த த்ாயககுடட
த்மககுக கடடப்படதாகிற சமாச்சாரமா" சி்து
பகஞ்சிப் பார்்ததாள, மிஞ்சிப் பார்்ததாள.
எங்கனுப் பபாருடபட்ததாமல, எங்கள
எுரல, பகாஞ்சியும் பார்்ததாள. ஊஹாூம்.
"உங்களுககு உனழ்ததுப் ரபாடகிற மாுர,
அதற்கும் உனழ்ததுவிடடப் ரபாகிரறன.
எப்படயும் உங்கனுப் ரபால அது த்னன்
பகடளடுலனல."
கழ்ததுப் படனளட துர இருந்தால, சில
சமதங்களில கழற்ன்கபகாணட, எங்கள
கல்துல வாய னவகக வந்து விடம். எனனைதான
எழ்ததாுனைாலும், வாய னவ்தது வந்துவிடம்
எனிற பசாலல அருவருப்பாயிருகரக ! ஆனைால,
அது தான த்ளடந்தது.

தவிர, கூளடம் முழகக அது பணணினை
அசனதனத எட்தபதன்வது தார்? 'த்ானதான.
நங்களதான பபரத மனுஷைாுாச்ரச!' எனிற
சிற்றப்பா மானர்த தடடக பகாணளடாலும்,
உனழககப் பனனரணட மணி ரத்ரம் அவருககுப்
ரபாதவிலனலரத! கானலயில னசககிளில
ரபானைால, சாப்பாடடககுச் சில நிமிஷைங்கள
எடடப் பார்்ததுவிடட, ரா்துர
ுரும்பும்ரபாதுதான கணககு. சிற்றப்பாுகககு
ஞாயிற்ிறககிழனம கினளடதாது.
ரத்ரம் கினளட்தத சமத்துல, குளிப்பாடளடலில
ஒரு வார்தது அழககு கனுந்து சிற்றப்பாவின
னககளினனளடயினனிற சனளடகள தும்னப
பவளுப்ிபல பவளிப்படனகயில, அது மிகக
அழகுதான- ஈர்தனத உதன்தபட
குனர்ததுகபகாணட, கூளட்துல குிறககும்
பத்டககுமாக ஒடனகயில, Fido பசலலக
கணூதான.

த்ாுனளடவில பலம் ஊன், பூநினல தாணடப்
பாலிலிருந்து ிபஸகட கடளட்ததுககு வந்திபன,
அுக்த பதாந்தருக இலரல. எப்படரதா, ஒரு
த்ானுககு ஒரு ரவனுரதனும், சிற்றப்பா தன
ரத்ர்துல ுருட, Fido னவ வாககிங் அனழ்ததுச்
பசலல்த தனலப்படளட ிபன, அதனனிற
பவளிப்படளட பல அழகுகளில எங்கள
எலலாருககுரம, சி்து உளபளட, அதனரமல
பருக பபாங்கிற்ிற.
Fido இன பவிறம் பாலிலும் ிபஸகடடலும்
இருகக முடதாது. கணடப்பாக அதற்கு
இனனும் ுளடமானை உணுக ரதனவ. வாயவிடடச்
பசாலலிக பகாளுவிலனல. ஆனைால, இருககும்
கீககிளட்துல இரதா ஒரு புதுப் ிபரச்சனனை.
எப்பட்ததான சிற்றப்பாுகககு அப்பட ஒரு குடட
இரும்பு அடப்பு, அதற்ரகற்ற குடட மண சடட
கினளட்ததரதா? எட்ததுகபகாணட

எலரலாருககும் பகிரங்கமாக்த பதரயும், ஈரம்
கசிந்த ஒரு காகிதப் பபாடளடல்தனத
மனற்ததுகபகாணட, மாடககுப் ரபாயவிடளடார்.
ஆனைால த்ாங்கரு காயச்ச இப்ரபா
ததாராகிவிடரளடாம். Fido, Such a likeable
fellow.
கஷ்ளடம் இருந்து பகாணரளடதான இருககும்.
ஆனைால, பதனபுககு இது இருந்தரத! Fido, little
brother.
★★★
சிற்றப்பா, Fido, த்ான, என தம்ிப, வாககிங்
புறப்படரளடாம். ஊரரானச அளடங்கிவிடளடது.
நிலா படனளட வீன்ற்ிற. Fido னவ அதன
வாரனனிற கழற்ன் ஆகி விடளடது. இஷ்ளடப்பட
ஒடதாட்த ுரந்து அதன ராஜ்த்தனத
அனுபவி்ததுகபகாணடருந்தது.
வழிபதலலாம் சிற்றப்பா பு்து பசாலலித

வணணமாக இருந்தார்.
"இரதா பார், ந ஷைார்டஹாாணட, 'ிபராகடீஸ',
பணறது ரபாதாது. முதல 'அடபளடம்ப்ட' 'ளடக'
அடச்சிடரளட. ந பாஸ பணணியிருந்தால
இப்ரபா உ்துரதாகரம ஏரதனும்
கினளடச்சிருககும். குடம்பம் த்ததளிககிற
த்ததளிப்ிபரல, எனனை ரத்ரம், பணம் ரவஸட!
எட்ததுகளடன ஆபஸர் ரவனலககு்ததான
ரபாரவன எனறால முடயுமா?"
த்ான ஒரு பாவ்தனதயும் அன்ரதன. ஒனிறம்
பசானனைதுமிலனல. நினனை்தததுமிலனல.
"கனத எழதுனறதாம் கனத, எனனைளடா எழதரற?
சனமானைம்னு எனைககுக பகாடககாடளடாப்
ரபாரற, கணணிரலரதனும் காடளடக கூளடாதா?"
"பகாட்ததாலதாரனை சி்ததப்பா?"

"அபதனனைளடா அப்பட ஒசிக கனத. அச்சில
ரபனரக கணளடால ரபாதும்னு
அனலதனறதாககும்! எப்படதானும் ரபா. யூ
ஆர் ரவஸடங் யுவர் னளடம். கனதபதழுனைால
சனமானைம் வர ரவணடம். வந்தால ுனைம் ஒரு
கனதரதனும் எழத ரவணளடாமா? படப் படதா
ஏன் விற்பனனை பணணப் பார்கக ரவணடம்.
அலுககாமல ஒரு தளடனவக கிரணட தளடனவ
ரபாய எனனைாச்சுனனு ரகககூம். எனனை்தனதப்
பணணப் ரபானறரதா? ஒரு Interest ஐரதனும்
ஒழங்கா கனளடசிவனர பற்ற ரவணடம்.
கனதபதழு த்ம் த்ாடடல ிபனழச்சவன தார்-ஏ,
Fido, come here!"
எுர்ச் சாரயில எனனை்தனதரதா
முகர்ந்துபகாணடருந்தது, அதடளடனலக
ரகடளடதும், குிறகரக பாயந்து ஒட வருவதற்கும்,
வாலாஜா ரராட, Bells ரராளடாக மாிறம்
ுருப்ப்துலிருந்து 'பூம்! பூம்!'

எச்சரகக ரத்ரமிலனல. எங்களுககு வாய
அனளட்தது விடளடது. Fido வந்த வழிரத ுரும்ப
முதனறது அிவவுுகதான.
த்ான கணனண மூடகபகாணட விடரளடன.
முழங்காலகளுககு கீரழ கிடகிட. ஒரர உதறல,
கார் நிற்கககூளடவிலனல. சிடளடாயப் பறந்தது.
சிற்றப்பா அனத்த துர்தத முதனிற ுரும்ிப
வந்தார்.
மலர்ச்சியில சிலிர்்ததுகபகாணளட ஒரு பபரத
மலலிப் பூப்பந்னதச் சுற்ன், மூவரும்
பமுனைமாக நினரறாம். இப்ப்ததான இரணட
பத்ாடககு முன எனனை உ்தரவகம், உற்சாகம்,
உயிரன ததும்பல!
இப்ரபா எனனை பசயவது? சளடல்தனத வீடடககு
எட்ததுச் பசனிற காப்பதா? முடகிற காரதமா?
இங்ரக எங்ரக த்ட ரராடடல புனதப்பது?

அதற்கு எனனை வசு எங்களுககு இருககிறது?
எந்ரத்ரம் இப்பட நினரறாரமா?
பபருமூச்பசன்ந்து சிற்றப்பா Fido னவ்த தூககி
எுரர corporation பதாடட யில ரபாடடவிடட
முன த்ளடகக, சில அடகள தங்கி, த்ாங்கள ிபன
பதாளடர்ந்ரதாம்.
இதுதான வாிழகனக, Fido வாக இருந்தால
எனனை, த்ாங்குாக இருந்தால எனனை? பதன
தர்ந்த ிபறகு எங்கள கனதயும் இப்பட்ததான.
இப்பட நினனைகக எனைககு வதது வந்துவிடளடது.
பதமாயிருந்தது. சிவாவின னகனத்த துனணககு
என னக த்ாடற்ிற.
சிந்தா த்ுயில ஒரு கலங்கல!
-------------

46. தருணம்
பசாலலுககும் எனைககும் ஐம்பது வருளட
சகவாச்துல, எங்கள உறவின தனனம இனனும்
எனைககுப் ிபடபடளட பாடலனல. ஆனைால,
எனனனைக காடடலும் அதற்கு்த பதரயும்.
பசால எனனகயில, என பசால பவிறம் வாய
வார்்தனத, எழ்தது மடடல அளடங்கவிலனல.
வாய எனும் ச்ததம், எழ்தது எனும் வனரரகாட,
பூ!
கணரணாட கணரணாககின வாயச்பசால எனனை
பதன எனும் உனனைத காளடாக்ஷே்தனத,
கம்யூனரகஷைனன உச்ச கடளட்தனத்த ரதடம்
உயிர்்த தாதுனவச் பசாலலுகிரறன.

பபாடக கற்களுளடன கலந்து, குந்து மணிகள
பூமியில இனறந்து கிளடககினறனை. ஒரு பககம்
சிவப்பு: மிற பககம் கிறப்பு. இரணனளடபதட்தது
மண ிபளனுதார் விழிகளில பு்தததும்,
உயிரன உககிரம் வந்தாச்சு. படகக முடந்தால
களடாக்ஷே்தனதயும் பார். மண பபாம்னமயும்,
குந்துமணியும், ஒனிறகபகானிற ஊடளடம்.
அதுரவ ிபளனுதார். பசாலலுககும்
பபாருளுககும் இதுரவதான உறுக.
பசாற்கள பவிறம் உமிதாகி விடவரதா,
க்துனதயிடளட உனறதாக மாிறவரதா,
ிபரரதாக்தனதப் பபாிற்ததது. சமதானகி
தகுமாடளட.
உளடலரமல சனத ரபாலும், பபாருள ரமல
பளடர்ந்து பகாணட, பபாருனு அளடககித பசால.
என குடம்பப் பரம்பனரயில தமிிழ மணம்
உணட. என பாடளடனைார் தமிிழப் பணடதர்.

வரகவி. அவருககுப் புனைாிற வதுல,
ிபளனுதர் அவர் வாயில கற்கணட ரபாடளட
மாுர கனைாக கணட விழி்தததும், பாளட
ஆரம்ிப்தது விடளடார்.
அவருனளடத தங்னக, என தானதப் பபற்றவள,
த்னனூல, னத்ளடதம் பயினறவள. வரமாக
அவரும் தன பாடடல அனமந்ுருககும்
இலககணம் பற்ன், அணணன தங்னகயிளடம்
ரகடட்த பதரந்து பகாளவாராம்.
என பாடளடனைார் உளடன ிபறந்ரதார் எழவர், ஆக
எணமரும் கம்ப ராமாதண்தனத அலசு
அலபசனிற அலசி அுனனரற ரமற்ரகாளகள
காடட விபரத எுர்வாதம் ரபசுவார்குாம்.
அவர்களுககு முனனைால என பகாளளுப்பாடடஎன பாடளடனைாரன தாதாரளடம் ஒரு மணளடலம்
எங்கள குலபதயவம் அம்பாள
வினுதாடனைாுாம். ஏரதரதா அற்புதங்கள

நிகிழந்தனைவாம். எழதப் படகக்த பதரதாத
னகத்ாடடப் ரபர்வழியின வாயிலிருந்து
ுடீபரனை ரவதம், விதாகர்ணம், தர்ககம்,
மீமாம்ஸம், த்ததுவம் புறப்படளடனைவாம்.
கற்றன்ந்த பணடதர்கள எங்பகங்கிருந்ரதா வந்து
விதப்புிறவதுளடன விுககங்கனு ரகடட
அன்ந்து ரபாவார்குாம். அந்த த்ாற்ப்தது ஐந்து
த்ாடகளும் பாடட ஒரு பருகனகக கூளடச்
சாப்ிபளடவிலனல; படடனதாம்.
இதற்கு மூலமும் காரணமும் ரகடளடால, மரனைா
த்ததுவ நிபுணர்கள ஹிஸடீரதா எனபார்கள.
அலலது ether உளடன சம்பந்தப்பட்ததலாம்.
அலலது, எலலாம் பசாலலக ரகளவிதாரனை
எனிற சள பகாடளடலாம். காுல பூ எலலாம். சர
சர....
எனைககும் பசாலலுககும் இந்த ஐம்பது வருளட
உறவில ஆங்காங்ரக சில சமதங்களில அது
படளடாசு்த ுர ஆனைால, அலலது ஆடவதாக த்ான

நினனை்ததுகபகாணளடால, அலலது அப்பட
ஆனசப்படளடால, ஏரதாவிடளட குனற, பதாடளட
குனற எனிற பசாலலிகபகாளுலாம் அலலவா?
இ்ததனனையுரம ரவணளடாமயதா! அவர்கள வழி
வந்த எச்சம் த்ான. அதனைாரலரத த்ான எழத்த
பதாளடங்கித த்ாளிலிருந்ரத என
சுபாவ்துரலரத பசாலனல்த ரதளடல
இருந்ுருககிறபதனிற இப்ரபாது உணர்கிரறன.
பசால எனறால என பசாந்த பானஷை தமிழில
மடடம் அலல. எனைககு்த பதரந்த மிற பானஷை
ஆங்கிலம் மடடமலல,
என பசால எனும் என கு
வாழ, எ்ததனனைரதா குகள ிபடகக
ரவணடயிருககிறது.
குடம்ப்ததுககு என களடனமயின கு.
ஊர் பமச்சப் பால குடககும் வழி பசாலலும் கு,

ஈச்ச மர்ததடயில பால குட்ததுப் ரபர் வாங்கிக
கடடக பகாளளும் கு.
ஊர் பதரத ஒரு கு.
உளளுர ஒரு கு.
இ்ததனனைககும் அப்பால எனனனை இழ்ததுச்
பசலலும்
தனக கு,
அதுரவ என விு. என பசாலலின கு,
என Ego.
பசால எனும் த்ான, என தனனம, என பபாருள,
என ரதளடல, என ஆரம்பம், என முடுக, என மிற
ிபறவி, எனனனைப் புதுப்ிபப்பு, என தருணம்.

குழந்னத பூமியில விழனகயில, தாயின
வலியில அவள வீறல பகாச்னச,
குழந்னதயின அழனக பகாச்னச.
குழந்னத, பாலின இளடம் ரதடக கணட
சுனவககும் சமதம், அதனனிற பவளிப்படம்
ச்ததங்கள பகாச்னச. தாய, தன பருக தாங்காமல,
குழந்னதனதக பகாஞ்சும் சமதம்
அவர்களிளடமிருந்து பவளிப்படம் குழறலகள
பகாச்னச.
ஆூம் பபணூம் தழுகனகயில, அவர்கள
மு்தத்துன எச்சிலில பகாழ பகாழ்தது வரும்
பசாற்கள பகாச்னச. கணவனனைரதா,
குழந்னதனதரதா பன்பகாட்ததவளின த்ாிப
வீறல பகாச்னச.
நிதாத ரகாப்துன கர்ஜனனை பகாச்னச.

தரசனை பரவச்துன விககல பகாச்னச.
பகாச்னசரத பசாலதான.
-ஆ! இங்ரக தருணம் எனிற ஒரு பசால புகுந்து
பகாணளடது கணடீரரா?
தருணம் எனபது, நிமிஷைம் எனிறம்,
பத்ாடபதனிறம், விரலின பசாடகபகனிறம்
ரத்ர்துன அுுக அலல.
ச்துத்துன நி்துத்ததுவ்துனனிற ஒரு உகுப்பு,
உகுப்ிபன ச்ததமற்ற பசாளட பசாளடப்பு.
'தருணனத த்ம:'- லலிதா ஸஹாஸரத்ாம்துல
இப்பட ஒரு அர்ச்சனனை வருகிறது.
தருணம்: சி்துர்துன கண விழிப்பு:

கலலின சிரக கம்பம்
பசாலலின சகு.
பசால: தருண்துன விந்து.
ஒனிறகபகானிற சாஹாஸம்.
தருண்தனத நட்தது்த தாங்க முடதாது.
பசால ஒனிற கிடடடல அது என பாககிதம்.
ரதவர் பந்ுயில ராகு ுருடட்ததனைமாக
உடகார்ந்தாற் ரபால அமுத்தனத
விழங்கிவிடரளடன. பசாலரல, எனனனைக
பகால, ஆனைால எனனனை அழிகக முடதாரத!
புலி புலிபதனைக கிலி. நிஜமாகரவ புலி.
இதுதான பசாலலின உறரவா?

சிந்தா த்ு ஆழ்ததுள தனல மூிழகி ஒரு தரசனைம்.
--------------------------

47. ஒரு னவரம்
சி.என. ரக. ரராடல
வசி்ததுகபகாணடருகனகயில வாசலில ஜாப்
னளடப்ிபங் பலனக பதாங்க விடடருந்ரதன.
இந்தப் பலனக பதாங்கிற்ரற ஒழித, ரத்ாககம்
உருப்படதாக நினறரவறவிலனல. த்லல
'ஷைகர'ல இருகக ரவணடம். அலலது ஓரரணட
வககீலகளுளடன பழககம் பதாளடர்ந்து ரவணடம்.
அலலது த்ான பவளிரத ரபாயப் ரபரம் ிபட்தது
வர ரவணடம். அதற்கு ரத்ரமிலனல,
சாமர்்துதமுமிலனல. கானல 9.30 மணிககு
வீடனளட விடடப் புறப்படளடால, ுரும்புவது
மானல 6-ககுக குனறவுலனல. த்ான எனனை
ஜாப் பணணி, வருமானை்தனதக கூடடவது,
குடம்ப்துல பபாருுாதாரம் அப்ரபாது
பத்ருககடதானை நினலனம.

ஒரு த்ாள, கானல ரவனு. ஒரு ரசடஜ
அவசரமாக வந்தார்.
"இந்தப் ப்துரம் ஆவூம்."
"ஆபஸுககுப் ரபாயகபகாணடருககிரறன.
இனன சாதந்ுரம்...."
"ரத்ா, ரத்ா, அவஷைரம் அவஷைரம்- இப்பரவ-"
ரமடளடனரப் புரடடப் பார்்தரதன. நினறதப்
பககங்கள. சபலம் அட்ததுக பகாணளடது.
ஆபஸுககு 'ரளடாககர்' பகாட்ததுவிளட
ரவணடததுதான. மாரனைஜர் எரந்து விழவான.
அது த்ானு 'ஷைமாச்சாரம்.'
"த்ம் வீட இரதா பபலஸ ரராட ளடர்னங்தான.
'னளடப்'னபக பகாணட வந்துடங்ரகா, அங்ரகரத
பஷையதலாம்."

எவன எழுக பகாட்ததான ? வககீலா,
ளடாகளடரா? என தனலபதழ்தது மாுர!
ஆயிர்தபதடடச் சந்ரதகங்கள எழ்தனதப்பற்ன்
அலல, ப்துர்துன விஷைதம் பற்ன். பல
இளடங்களில த்ாரனை பானஷைனத
சமரதாசித்ததுல இடட நிரப்ிப, முதலில ரஃப்
ஒனிற ததார் பணணி, ிபறகு முனறதாக
ஸளடாம்ப் ரபப்பரல ஏற்ிறவதற்குள மணி
இரணளடாகி விடளடது
ஐதா உணனமயிரலரத சந்ரதாஷைமாகிவிடளடார்.
அந்தக கால்தது ராஜாககள, "எனனை வரம்
ரவணடம்?" எனிற ரகடகிறமாுர- எனனைா
ரவூம்?
எனனை ரகடகலாம்? ஆள மிரணடவிடளடால?
என ததகக்தனதக கணட- "பரவாயிலரல.
இஷ்ளடம் ரகளுங்ரகா:"
"ப்தது ரபாய." எனைககுக பகாஞ்சம்

ுணன்ற்ரறா? அவர் புரல ரபசவிலனல. ளடக
பகனிற ரசஃனப்த ுறந்து பமாளட
பமாளடபவனிற ஒரு ப்தது ரபாய ரத்ாடனளடக
பகாணடவந்து எனனடம் பகாட்ததுவிடட
ரசஃனப மூடனைார். ுறந்ுருந்த ரத்ர்ததுககு
குங்குமப்பூ வாசனனை 'கும்.'
பகவன தாஸும் த்ானும் இப்பட்ததான
பரச்சதமாரனைாம்.
அவருககு எம்ப்ராயளடர ிபஸனைஸ. பசாந்த வீட.
மாடயில வாசம். கீரழ அலுவலகம். இரணட
பபரத ஹாாலகளில மூனிற பபரத தன்களில
ஏபழடட ஆடகள பமுனைமாக ரவனல
பசயதனைர். பசயதுபகாணரளட இருந்தனைர். தங்க
ஜரனக, பவளளி ஜரனக, ஜகினைாப் பபாடடகள,
அுரலரத சினனைச் சினனை வணடகள, வர்ண
நூலகள னததலில, அற்புதமானை பூககள,
அனனைப் பக்ஷிகள, முதுனகக ரகாுகபகாளளும்
புறாககள, மயிலகள, ரகாலங்கள, புளடனவயின

ஓரங்களில, தனலப்ிபல, புளடனவ பூரா
உருபவட்ததனை. அ்ததனனையும் னக ரவனல,
பபாிறனமயும் அர்ப்பணமும் வாங்கும் ரவனல.
இுல இறங்கினைவர்கள ிபனனைர் மற்பறதற்கும்
உபரதாகமிலனல. பரம்பனர வாசனனையும்
இருககும் ரபால ரதானிறகிறது. தன்ரமல
குனந்ரத, முதுகு கூன, கணூம் மங்கி விடம்.
அதுபற்ன்ச் ரசடடககு எனனை? பகாளனு
ிபஸபனைஸ.
பல தர வதுல, உளடல வாகில- அரனைகமாக
அவர் ஜாுப் பபணடர்தான- கார்களில வந்து,
புளடனவகளுளடன இறங்குவார்கள. சில
சமதங்களில, வரரவற்பனறயில- ஆபஸ
அனறயும் அதுதான. ரசாபாககள நிரம்ிப
வழியும். பகவனதாஸ, ஆரு அப்ரபாது
மான்விடவதுரபால ரதானிறம். எனனை சிரப்பு,
முக்துல எனனை ளடால, இடப்புவனர குனந்து,
வந்தவர்கள ரபச்சுககு எனனை கவனைம், எனனை
அந்த மரதானத! அவர்களும் "தாதா! தாதா!'

எனிற அவனர பமாய்ததுகபகாள வார்கள.
ரபசிச் சிர்ததுக பகாணடருககும் அந்தக
கூடளட்துன த்டரவ கிழடடக கிருஷ்ணன.
மானலயில ரவனலதாடகள அனற வாசலில
குழமி நிற்பார்கள.
வஹாாப், பமாயதன, சினனைககணூர- த்வாப்
ரதாரனணதான. ஒிவபவாரு்ததராயக கூப்ிபடட
முலு முலுபவனை, சுளபுிறம்பு ஊர்வது ரபானற
தன (ஸந்ு) பானஷையில (லககம் உளபளட)
குன்்ததுகபகாணட, படடவாளடா பணூவார்.
இப்படதா ஒரு கணககன? பதானக ர.17.31
கணககானைால, அந்த ஒரு னபசானவ
எப்படரதனும் ரதடக கணடிபட்தது அப்ரபாது
ஒரு னபசா த்ாணதம் அமலில இருந்ததுகணகனக்த தர்ப்பார்.
மாடயில, உணனமதானை பசலவம்
பனளட்ததவர்களின அலக்ஷித்துல, உனளடனமகள

கவர்ச்சிதானை அலங்ரகால்துல கிளடககும். ஒரு
சமதம், கடடலில கிளடந்த ஒரு சாலனவனத்த
தளடவிதபட, "எனனை முனனுிற த்ானூிற
இருககுமா?" எனிற ரகடளடான.
புனனைனக புரந்தார்.
"ப்தது வர்ஷைமாச்சு வாங்கி, அப்ரபா ஆயிரம்
ரபா. இப்ப எனனைரவா? இப்ப இந்த
கவாலிடட கினளடதாது."
அப்ரபாுலிருந்து, இதுரபானற அசடடக
ரகளவிகனுக ரகடபனத நிிற்துக
பகாணரளடன (அங்கு மடடமலல.) இதுரவ ஒரு
பாளடம்.
சனமதலகாரன, ரவனலககாரன, த்ர்ஸ.
மாடயில இுவரசு.

கீரழ அடககஞ்சன.
பகவனதாஸ-ககு வருளடம் பூரா ஆஸதுமா.
படகனக அனறயில எங்கு பார்்ததாலும் மருந்து
சீசாககள, ஊசி மருந்துகள, மா்துனரகள, தூகக
மா்துனர சீசாககள, ளடானககுகள (ப்ராந்ு),
ஸானைரளடாஜன எலலாம் சிதன்த படதான.
மாத்துல பாு த்ாள குளிதல ரதன்னைால
அுகம். மிச்ச்ததுககு சந்தன. அ்ததர்.
ஒரு சமதம் அடளடாக வந்து பார்்தரதன.
சமத்துல த்ர்ஸ இலனல. அம்மாடரதாிவ!
காடடப் பூனனை ஊனுயில விலாவில
கடடயிழப்பும், அந்த விழிகள பவளிரத
பகாடடவிடம்ரபால ிபதுங்கலும் மடரமல
தனலதனணனதப் ரபாடடகபகாணட,
அதனரமல கவிிழந்து பகாணட அந்த்த
தவிப்பும், உளடல பூரா ரவர்னவயில ஜலகணளடம்.
அவசரமாக ஸரளடாிவனவ மூடட, ரகாதுனம்த

தவினளட விற்தது (த்லல ரவனு, என வீடடல
இருந்தது. அது எனனை காரணரமா?) முதுகிலும்
மார்ிபலும் ஒற்ன்ரனைன. இதற்கு உளடரனை ஹிதம்
தரும்பட, புனக ிபடகக ஒரு சரணம் இருககிறது
(சி்ததா? யுனைான), இது, த்லல ரவனு,
மனுஷைனளடரம இருந்தது. ஆவனை பசயததும்
சுபம் கழனிற, கரணட பதாணனளடககு வருவது
பதரந்தது. துப்பும் ரபஸன? ஊ-ஹாூம்.
சமத்ததுககு ஊசியும் தடளடாரனைாட இதுுகம்
உருணரளடாடப் ரபாய விடளடது. த்ான என
வச்துல இலனல. னகனத நடடரனைன.
ததங்கினைார். .
"ஸிபட, ரமன, யூ ஃபூல!" எனைககு ஏன இந்தக
ரகாபாரவசம்?
பகாணடரபாய என்ந்துவிடட (ஐரத!) னகனதப்
பா்தரமில எடட்த தரம் ரசாப்புப் ரபாடடக
கழவி விடட வந்ரதன. எனனைரவூமானைாலும்
ஆகடடம். ஐ குடட த்்துங் ரமார்.

அவர் அவஸனத தணித ஆரம்ிப்ததுவிடளடது.
காடடப் பூனனை சிிறகச் சிிறக வாபஸ, மூச்சு
இதலபுககு, ஒரு வழிதாக, மீு்த
தனலப்படளடது. இப்ரபா ஆதாசம்தான.
எழந்து அனண்ததுகபகாணளடார். "மிஸளடர்
ராமா! யு ஆர் னம ிபரதர்!"
எனனனை விடவி்ததுகபகாளு முதனரறன.
முடதவிலனல. எங்கிருந்து இந்த இரும்புப்
ிபட?
"யு ஆர் னம ிபரதர், மிஸளடர் ராமா!"
இதனைால பகவனதாஸ, தன ிபஸபனைஸஸல
பாு, வீடடல பாு எனைககு எழுவிடளடார்
எனிற தாரரனும் நினனை்ததால- அபதலலாம்
ட.வி.யில (சினமா பட்தது விடளடதாம்!).
வீடடல கீரழ த்ட முற்ற்துலிருந்து வுர்ந்த

ரவப்ப மரம் மாடயில ஜமககாும்
விர்ததாற்ரபால, விருதாவாயக
பகாடடகபகாணடருந்த ரவப்பம் பூனவக கூளட
'எட்ததுகபகாணட ரபா' எனிற அவருககுச்
பசாலல்த ரதானறாது.
(ரவப்பம் பூனவ பத்யயில பபானனைாக விற்தது,
பசாற்ப உப்புக கூடட, சாத்துல கலந்து இரணட
கவும்- வாயுுகககு த்லலது. (எனைககு) வாயககு
பஹாு ருசி!).
த்ானும் ரகடக மாடரளடன.
"த்ாங்கள பார்டடஷைனுககு முனனைால
ஸந்ுலிருந்து இங்கு வந்ரதாம். எனைககு இருபது
வதசுரல கணணாலம். அட்தத வர்ஷைரம.
ஷைம்ஷைாரம் பச்ததுப் ரபாச்சி. பளடலிவர,
குுந்னத, அதுுகம் ப்தது த்ாளுல னளடயட."
எழந்து பசனிற ரஸஃனப்த ுறந்து (குங்குமப்பூ
மணம் - கும்!), லாககனர்த ுறந்து, எனதரதா

எட்ததுக பகாணட, மறககாமல மூடவிடட
எனனளடம் வந்தார்.
கலர் பகாட்தத, ஒரு குழந்னதயின ரபாடரளடா.
ஒரர தவப்ிபஞ்சு. குரு்தனத ஊுச் பசடதாகக
முதனற பரதாபகரமானை கனழககூ்தது முதற்சி.
எந்தப் ிபனனைணியுமினன்க குழந்னத அந்தர்துல
பதாங்கிற்ிற. இனனும் விுககுப் பார்னவ
நினலககவிலனல. இலனல. ஒரரதடதாக
நினல்ததுவிடளடதா? ரலசாக அருவருப்பு
தடடற்ிற முக்தனத அவசர்ததுளடன
சரபட்துகபகாணரளடன. அவர் எனனனைப்
பார்ககவிலனல. பார்னவ ரபாடரளடாவில
புந்ுருந்தது. அவர் முக்துலிருந்து ப்தது
வருளடங்கள உுர்ந்ுருந்தனை.
"லுக மிஸளடர் ராமா, புருஷைன இறந்துரபானைால
ஒயிப் மிற கணணாலம் கூளடாது. ‘ுலக'
அழிககூம், வனுதல உனளடககூம்,
பவளனு ஸார. இப்படபதலலாம் ரல

இருககுரத-- இப்ரபா த்ளடககறனத த்ான
பசாலலரல- பபண ஜாு னளடயட ஆனைால,
ஹாஸபபணடககு எந்த ரலும் கினளடதாதா? அது
எனனைா ஒஸு? இது எனனுனளடத
ஆகயுபமணட. ஆனைால தாரும் ஒப்புகக
மாடளடாங்க. எ்துனரதா ஆஃபர் வந்ுருச்சி. ஐ
பரஃப்யூஸட, த்ாங்க பராம்ப பரஸபபகளடிபள,
பவல்து ஃரபமிலி. ஒரு னளடம் னவர
விதாபாரம் பசஞ்சிடடருந்ரதாம்."
நுமாகரவ தமிிழ ரபசிவிடளடார். சமதம்
வந்தால, பானஷையும் வருகிறது.
"யு லிவ யுவர் ஒயப் ரஸா மச்?"
"ஐ ரளடானட ரத்ா. எனைககு அப்பட ஒரு நிதாதம்
படளடது. எனனனை ரசஞ்ச் பணண முடதலரல."
உளளிருந்து ஒரு ஆள வந்து, ஜகினைாப் பபாடட
ரவனலககுக ரகடளடான. தராசில நிிற்ததுக

பகாட்ததார்.
"ராமா, ஐதம்களீன. அனனரலருந்து இப்ரபா
வனரககி த்ான எிவருா சு்ததம்னு எனைககு்த
பதரயும். ஐ ரத்ா. த்ான தாருககும் ஜவாப்
பசாலல ரவணாம். உங்களிளடம் பசாலரறன.
எனனனைப் ப்து எனனை ரபபரலலாம்
காடடதாுகதுனனு எனைககு்த பதரயும். ஐ
ரளடானட ரகர். என ிபஸபனைஸ ரத்ச்சர் அப்பட,
ரலடீரஸாரளட தான எனைககு ிபஸபனைஸ."
வாய விடடச் சிர்ததார். மு்தது வரனச (கடடனை
பல).
இந்தப் ிபருகனஞ தவிர, பகவனதாஸ ஒனிறம்
துறவி வாிழகனக த்ளட்ததவிலனல. எலலாம் ு
பபஸட தான. ஆனளட, ரமக அப், எுலும்.
ஒருத்ாள கூளட மடளடன இலலாமல முடதாது.

உணூவது எனனைரவா உளுங்னக
அகல்ததுககு இரணட சப்பா்துதான.
ுனைம் அவர் இனை்துலிருந்து எ்ததனனைரதா
அனழப்புகள வரும். முணளடான, நிககா,
வரரவற்பு, ஹாாவன--எங்கும் ரபாக மாடளடார்.
அவர் னக எப்ரபாதும் தூககியிருகக ரவணடம்!
"தாரளடமும் எதுுகம் ரகடடம் வாங்க
மாடரளடன. அவங்க பகாட்ததாலும்
வாங்கமாடரளடன."
ஒரு சமதம் அவருககாக எனதரதா ரதட, ஒரு
ளடப்பானவ்த ுறந்தால, அுல ஒரு
னமசர்ப்பாகுக கடடயும், மிகஸசரும்,
உளு்ததுகபகாணடருந்தனை. த்ான தபாவவளிககு
என வீடடலிருந்து பகாணடவந்து பகாட்ததது.
அவர் பகாட்தத ஹாலவாப் பபடடககு முனனைால
முடந்த எுர் மரதானத!
ரகாபப்படட எனனை பசயவது? இதற்பகலலாம்

பவடடகபகாளு முடயுமா?
த்ான மாம்பல்ததுககு குட ரபானை ிபறகு,
எனனைால ுனைம் அவர் விருப்பப்பட ஆஜர்
பகாடகக முடதவிலனல. ஏரதா மாதம் ஒரு
முனற .
அப்புறம் உ்தரதாக ருயில எனனனை பவளியூர்
மாற்ன்னைதும், த்ாலு வருளடங்கள அறரவ விடடப்
ரபாயிற்ிற. அவருககும் கடதம்ரபாடம் பழககம்
இலனல. எனைககும் இலனல.
ரவனலயிலிருந்து ஒயுக பபற்றதும்,
அம்ப்ததூருககு ரத்ரர வந்துவிடரளடன.
எிவவுரவா விஷைதங்களுககு அம்ப்ததூரும்
பசனனனைககு பவளியூர் ரபால்ததான.
எனைககும் வதது உடகார்ந்து பகாணடருககிறதா?
கூளடரவ உளடல த்லிுககள, இன அனவகளின
ஓங்கல தாரனை!.

ஒருத்ாள ஒரு ஆள எனனனை்த ரதடகபகாணட
ிபற்பகல பகாடடகிற மனழயில வந்தான.
"உங்கள வீடனளடக கணட ிபடககிறதுககுள .
ுரும்ிபப் ரபாயிளடலாம்ரனை பத்னைச்ரசன.
ஆனைால த்ர்ஸ அம்மா சும்மா விளட மாடளடாங்க."
சீடனளடக பகாட்ததான.
த்ான ரபாகவிலனல. ஏரனைா பதரதவிலனல.
பகவனதானஸ அந்த நினலயில பார்கக மனைம்
இளடம் பகாடகக விலனல.
தகனக ரபானிற ரலசாக வற்ன்த உளடல. குளும்
தான. குடனளடதாக பவடடத ஸம்மர் கராப்.
பவளனுக குர்தா, பவளனு னபஜாமா.
உளடம்ிபல எப்புகம் ததும்ிபத ஒரு சுிறசுிறப்ிபன
த்ளடமாடளட்துல பாதரனக்ஷே "சரக சரக"
இந்த உருவரம நினனைப்ிபல

நினிறபகாணடருககடடம். னவரம் பாயந்த
அந்த மனுஷைனனை ரவபறப்படயும் பார்கக,
நினனைகக த்ான விரும்பவிலனல.
சிந்தா த்ுயின அட மணலில ரதானன்்த பதரந்து
உளடரனைரத புனதந்துரபானை ஒரு னவரம்.
--------------------------

48. அவள எனனை ச்துதம்
மறந்தவருா?
ஆங்கனர.
இங்கு வந்து எ்ததனனை த்ாடகுாயினை.
புனனைந்து வருளடங்கள!
லாலகுடககு வந்தாலும் இங்கு வர ஏரனைா
ரத்ரமுமிலனல. காலும் வருவுலனல.
த்ளடககவா பசயகிரறாம்? பஸதாரனை!
சந்தானைம்: மாமா, கனளடசிதாக நங்கள இந்த
வீடடககு வந்துரபானை சமத்தனத மறககரவ
மாடரளடன. தற்பசதலாக வந்தர்கள, நங்கள
படளடண்ததுககு அவசரமாக்த ுரும்பும் வழியில.

அம்மானவ, இரதா, இங்ரக இரத
இளட்துலதான கிளட்துயிருந்தது. கனளடசி
சுவாசம் கடடயிழ்ததுணடருந்தது.
சி்துப் பாடட, அதான உங்களுககு ஜானைகிப்
பபரதம்மா, அழதாள. 'பார்்துதா
ராமாமிருதம், தாரும் பசாலலாமரல உனனனை
இங்ரக சமத்ததுககு இழ்ததுட்தது! பசாந்தம்
விடடப் ரபாமாளடா? சுந்தராரவ அனழச்சு்ததான
ந வந்னதரதா எனனைரவா? பத்னைப்பு
தப்பறதுககு முனனைால உன ரபனரச்
பசாலலிணடருந்தா.'
நங்கள பகாணட வந்ுருந்த ிபரசாதம்,
பபருந்ுரு அிபரஷைக தர்்தத்தனத அம்மா வாயில
ஊற்ன்னைாள. கனளட வாயில வழிதாமல உளரு
ரபாயிட்தது.
நங்கள இருந்து பார்்ததுடட அம்மா கானல்த
பதாடட கணணில ஒ்துணட ரபாயிடரளடள.

அதுபற்ன் ஒணூமிலரல. உங்களுககு முனரனை
ிபனரனை பதரயுமா? ஆபஸ ரஜாலிதா ுருச்சிககு
வந்த ரத்ர்துல உங்கள ஊருககு வந்ுருகரகள.
கூளடரவ எங்கனுயும் எடடப் பார்்துருகரகள.
ஆனைால சமத்ததுககு நங்கள வந்து ரசர்ந்ரதரு,
அந்த ஆச்சரதம் எனைககு ஒதரல மாமா. இந்த்த
தளடனவ நங்கள தங்கி இருந்துடட்ததான
ரபாகூம். பசாலலிடரளடன."
சாகும் திறவாயின கனளடசி நினனைப்பாக்த தங்க
எனனை புணணிதம் பசயுருகக ரவணடம்!
இது ரபால முனனும் ிபனனும் இனனும்
இளடங்களில ரத்ர்ந்ுருககிறது.
அதனைாரலரத குற்றம் பசயதுவிடளடதுரபால
பத்ஞ்சில உிறதுல.
இந்தப் பதவிககு த்ான லாதககா?
இந்த்த தளடனவ த்ான லாலகுட வந்ரத த்ாலு

வருளடங்களுககு ரமலாகிவிடளடது. முதலில
பசலுக. இந்த ஒற்னறக கண பார்னவயுளடன
எங்ரக னதரதமாகக கிும்புவது? பதம்,
ததககம், ஆயிர்த ுடளடம், ரதாசனனை ஒரு
வருளடமாக எனைககுள த்ளடககினறனை. எப்படரதா,
இரதா, இங்ரக இருககிரறன.
சந்தானைம் வீடடல மினசாரம் கினளடதாது.
இரணட வீட தாணட, அவன ரசாதர
ரவப்ிபனல வீடடலும் இலனல.
மணபணணபணய விுககுதான.
ஆகரவ, அந்ு விழந்ததும், இந்த இரணட
வீடகளிலும் மடடம் பணனளட த்ாள என னபதல
பருவ்துன கிராம்ததுக கனு அப்படரத
வழிகிறது.
முதன முதலாக, என ஆிற வதுல அணணா
னகனதப் ிபட்ததுகபகாணட-- அப்பானவ
அப்பட்ததான அனழப்ரபாம்-- எப்படப்

பார்்தரதரனைா, அப்படரத, அனிறரபால
இனிறம், பபருந்ுரு இங்ரகரத நினிற
பகாணடருககிறாள. மூலவர் ிபன எப்பட
இருப்பாள? எனைககு்த பதரதவிலனலதா?
ஆனைால இப்ரபாது எனனைால ரத்ரர நிற்க
முடதவிலனல. பராம்ப த்ாள முனனைாரலரத
இடப்பபாடஞ்ச மாட எனிற ரபர் வாங்கிதாச்சு.
இப்ரபா ரகடகூமா? எனைககுக கால
வலிப்பதால, வருளடாு வருளடமாக நினிற
பகாணடககிறாரு, இவளுககு வலிககலலிதா
எனிற ரதானிறகிறது.
இது என சனுப்பு்ததான.
சிவராஜ குருககள இலனல. அவர் ிபளனு
கரணசன தான இப்ரபா.
ஒருனமயில எழந்த விளிப்னபச் சிரம்ததுளடன
மாற்ன்க பகாளகிரறன. எனைககாகரவ, கற்பூர
ஆர்துனத அவள முக்ததுககு பத்ருகக்துல

காடடகிறார். இந்த வதுல எனைககு ஒரு மகன
இருககககூடம். ஆனைால ஸதானைம் எப்பட!
எணபணயப் பனசயின புபுப்ிபல, கற்பூரச்
சுளடராடளட்துல, அவள புனமுிறவல ஒளி
வீசுகிறது. இ்ததருண்துல இரணட வித
நினனைப்புகள எனனனைச் ரசர்ந்தாற்ரபால
அழ்ததுகினறனை.
எனைககு ஆிற வதுல, அணணா னகனதப்
ிபட்ததுக பகாணட, இவனு என முதல
தரசனை்துனரபாது, அணணா: "இவளதானளடா,
இந்தக ரகாவிலதானளடா, த்மககிருககும்
பசா்தது" .
இந்த உரனமனத, என மூதானததர் அவரவர்
தன்த தன்த தனனமயில பகாணளடாட, இவனு
எ்ததனனை முனற தரசி்துருப்பார்!
என பகாளளு்த தா்ததாுகம் பகாளளுப்

பாடடயும், அவர்கள மண வாிழகனகயில, ஒரு
ுனைம் தவறாமல, அிறபது வருளடங்குாக,
ரகாவிலில அர்்தத ஜாம தரசனைம் பணணிவிடடஅந்த்ாள அந்த ரவனு அசல 12 மணி,
அப்புறம்தான ஆகாரமாம் (அது கஞ்சிரதா,
கூரழா, ரசாரறா, பனழதரதா, படடனரதா-குடம்ப ுனச அப்பட).
"ந பகாட்ததாலும் பகாடககா விடளடாலும்,
அடரத பாவி, நதாணட கு!" எனிற ுடடக
பகாணரளடனும் அவள கானல இிறகப்
பற்ன்கபகாணடருந்தார்கள.
(தராமல இருப்பாருா அவள எனனை ச்துதம்
மறந்தவருா?)
என தா்ததா இதற்ன்த ஒரு பாடடன பலலவி.
அிறபது வருளடங்கள, ஒருத்ாள விளடாது.

த்ாலு வருளடங்கள கழி்தது, இப்பவா, அப்புறமா
எனிற மீனை ரமஷைம் பார்ககிறவனைாக, த்ாலாவது
தனல முனற த்ான ஆகிவிடரளடன. உன
சனனதானை்துல பவடக்துல குனன்ப்
ரபாகிரறன. என விழிரதாரங்கள
தஹிககினறனை.
தபாராதனனை ஒளியில, உன விழிகளில
அனிறரபால இனிறம், அனிறககும் முன
அவர்களுககுக காடடனைரத ரபால, எனிறம்
மாறாக கருனணயின ததும்பரல, உன
ரகாப்துனும் எனைககு விுககககூடத பகாடத
தணளடனனை.
இரதா விழிகளினனிற வழித ஆரம்ிப்தது விடளட
இந்தச் சரங்கனு எடளடாத உன பாதங்களுககுச்
சமர்ப்ிபககிரறன. இனவகளுககுக கூளட எனைககு
உரனமயிலனல. இனவ என மூதானததரன
கணணிர்ச் சரங்கள. என வழி உனைககுச்
சடடகிறார்கள.

ரதவி! இதற்குக கூளடக காரணம் நதான எனிற
பசாலரவன. ஜ்வரனைாபாதம் காரணமாக
அணணாவின த்ாளிலிருந்ரத குடம்ப்தனதக
கனல்தது த்ானைா இளடங்களில சிதன் விடளடாய.
உலகரம உனைககுச் சீடடககடட. எங்கனு
சுடடக காடட்த பகாளவுல, இந்தக
குடம்ப்துன உதாரண்துல, த்ான
உலக்தனத்ததான சுடடக காடடகிரறன.
ந உலக்தனத ஆளவரத இப்பட்ததாரனை!
சீடனளட கனல.
புதுசு புுதாக வழங்கு.
ஆட ஆடப் பழசானைதும், உனைகபகனனை,
இனபனைாரு புதுக கடனளட ஆடளட்துல தூககி

பதன்கிறாய.
ஆனைால பதணம் எனனைரவா ஒனிறதான. அனிற
முதல இனிற வனர அரததான.
வாிழகனக, விு, லனலா.
எனனை ரவனுமானைாலும் அனழ.
எலலாம் உயிரன மிறபபதர்.
ஒருத்ாள த்டப் ிபளனுதாணளடான ஒனிற
பசானனைான.
"அப்பா, காலம் மான்கபகாணரளடயிருககிறது.
தன ருப்படரத ிபன சந்துயும் இருகக
ரவணடம் எனிற எுர்பார்ப்பது சா்துதமலல,
நிதாதமுமலல, இதற்னககரக விரராதம்,
அப்படரத இருந்ுருந்தால மினசாரம்
கினளட்துருககுமா, டபரயரனைஜ் உணளடா, ரயில,

ஏரராப்ருன, அூசகு, னபபாஸ ஸர்ஜர,
சினமா, ட.வி. இனனும் வரப்ரபாவது எது
எதுரவா, அ்ததனனையும் உணளடா?
தற்சமத்ததுககுச் சந்ுர மணளடலம் பகாலனலப்
புறமாகி விடளடது. எனதயுரம நிிற்து
னவப்பதற்கிலனல. நிிற்து னவகக முடதாத
சிழ நினலககு ஏற்றபட மனத ரஸாதனைமும்
மான்கபகாணட தானருககும். மாற்றம் தான
உயிரன வழி. முனரனைற்ற்துன னதரதம்.
"இ்ததனனைககும் த்டவில ஹிரராஷிமா,
பூகம்பம், சமு்துரம் கனர புரணளடது,
எரமனலயின கககல, ரஹாாலரஸல கணககில
அலவா்த, துணளடாய உயிர் விழங்கல, பூமியின
நிலப்பாகரம த்கர்ந்துபகாணடருக கிறது.
இனவபதலலாரம முனரனைற்ற்தனதச் ரசர்ந்தது.
ரவர் விடடப்ரபானை விருக்ஷே்துல ஒரு
விழனதப் ிபட்தது்த பதாங்கிகபகாணட, ந
எனனனைப் ிபட்ததுகபகாணட பதாங்கு எனறால,
அது த்ளடககிற காரதமா?"

சிரககிறான. ரகலி இந்தச் சந்துயின பானஷை.
ஆனைால, வார்்தனத பதனிற பகாணளடால,
சிந்ுகக்த தககரத.
இந்த நினலககும் சாக்ஷிதாக, புராண காலமாக
நினற இளட்துல நினறபட, உதடரளடாரங்களில
குழிந்த புனமுிறவலால அகில்தனத ஆடசி
புரந்துபகாணட அவள நிற்கிறாள.
------------

